
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما
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 در بسندگی است   یفراوان

 اقتصاد جایگزین ثورو

 

خواستم  ، میخواستم آگاهانه زندگی کنم به جنگل رفتم چون می
ی یآن چیزها. و ببینم فقط با حقایق اساسی زندگی روبرو شوم

ی  که در آستانهتا گاهی  ،فراگیرمتوانم  میآیا زد وآم را که می
 ام. "زندگی" نکردهمردنم، تازه متوجه نشوم که اصال 

 هنری دیوید ثورو                                                 
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 اند همه چیزهای خوب،خودرُو و رایگان

 

 

 

ات را به  چون پروانه است؛ هر قدر که دنبالش کنی، بیشتر می گریزد، اّما اگر توجه شادی هم

 نشیند. ات می روی شانهنرمی بر  آید و به چیزهایی دیگر بدهی، جلو می
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 در بسندگی است   یفراوان

 اقتصاد جایگزین ثورو

 ی ساموئل الکساندر نوشته

Just Enough Is Plenty 

by Samuel Alexander, 2011   

www.SimplicityCollective.com 

 keshanigh@gmail.comترجمه: غالمعلی کشانی، 

 91-4-19 

 

 

 

 

 شود استقبال می ی این کتاب توزیع خیرخواهانه و ناسودبرانهاز 
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گذارد، پرسشی  است" در میان میپرسشی که کتاب "فراوانی در بسندگی     

چگونه  ی زندگی است: ی همه زمان اقتصادی در باره و هم ، وجودیعمومی

کارکنیم، چگونه مصرف کنیم و در عین حال به رویاهایمان هر چه بیشتر 

 تر بمانیم؟     نزدیک

ی  اند، بویژه جوانان. جوانانی که در آستانه مخاطب این کتاب، همگان    

نه زیستن خود هستند. اما مسائلی که متن حاضر مطرح می کند، انتخاب چگو

داری  شود، بلکه فرهنگ سرمایه تنها به انتخاب شغل و زیست فردی محدود نمی

ی زیست ساکنان کره زمین را  گیرد که همه ای را نشانه می زدگی و مصرف

ن، است، تاثیری که اگر هر چه زودتر چاره نشود، همگا تحت تاثیر قرار داده

 ی نابودی خواهد کشاند.  از انسان گرفته تا حیوان را به ورطه

هم، کتاب به رشد انسان مستقل  در کنار نقد این دو فرهنگ ِ پیوسته به    

ی کتاب بیشتر امیدوار  پردازد. نویسنده تفردیافته  و وجدان و اخالق او نیز می

های بیشتری  روع بحثهایی در برابر خواننده بگذارد تا نقطه ش  بوده که پرسش

ی کتاب   در مورد چگونه زیستن بشر بر روی این کره ی خاکی باشند. خواننده

تواند در حّد وسع و موقعیت خود، پاسخ هایی به این پرسش ها بدهد و  می

 امکان حضور این گفتمان را در ذهن خود و اطرافیان 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. به جغرافیایی خاص هستند. همگانی

امید که واکنش خوانندگان، به رواج این گفتمان در میان همگان منتهی     

 شود.

 مترجم                                                                        
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است که زندگی  یچیز آنای، برابر با مقدار  هر داشتهواقعی بهای 

درنگ یا در  را بی  اش و در ازای تصاحب آن داشته، آن زندگی نامی می

       .دهی دراز مدت، از دست می

 "هنری دیوید ثورو"

 

 

 مسیر والدن –درآمد 

جوانی که از دانشـــــــــــگاه یکی از دانشجویان  1331در سال     

شد، هنری دیوید ثورو نام داشت. این  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 

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

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

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

با آن در دنیای کمیابی منابع   هنگام تالش برای کسب استقالل اقتصادی

 است؟ چگونه یدگزن گذران راه نیبهتر: پرسش یعنی شویم روبرومی

www.takbook.com

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


1 
 

 و کنم یزندگ خوب که دارم ازین چقدر بگذارم؟ شیبرا دیبا وقت چقدر

 باشم؟ آزاد

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

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

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

 جای  کامال ً بهبه سراغ نقد  ،شود و در ادامه " شاعر آغاز میِِ  شغل

پیگیر   های بررسی رود. این کار شالوده فرهنگ مادّی میوی از 

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

"والدن"امن بهناپذیرش،  بندی  طبقه
1
 دهد.  ارائه می 

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

است که وی به موقعیت  و پاسخیاست هنری دیوید ثورو  نام

اّما من، خواننده را به درنظرگرفتن   رو در رویش داد، ِِ  اقتصادی

– نخودما تشابهات زندگی و نظرات ثورو با روزگار خود ما، زندگی ِ

کنم. رالف والدو امرسون  دعوت می –نما خود ِ های اقتصادی موقعیت

آموختگی ثورو اظهار  رانی مراسم دانش در همین مورد، در سخن

  ها، دوران بسیار خوبی است، ی دوران داشت "این دوران، همانند همه

چه "در مورد دانستن اینک من اگر فقط بدانیم که با آن چه باید کرد." 

 . صحبت کنمثورو  از، مایلم چند کالمی "اید کردن با آنب

                                                           
1
 Walden اش در کنار آبگیری به همین نام   سال و دو ماهه 2های وی در طول گذران  است گزارش گونه در مورد تامالت و اندیشه نام کتابی

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

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

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

های شغلی محترمی  ها نبود. در واقع، معدود مسیر قطعا ً یکی از آن

شود، که معتبرترین مسیر  کشیشتوانست  بروی ثورو باز بود: می

ای دنیوی برود،  دنبال حرفه توانست به . میباشد توانست شغلی می

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

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

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

اش بودند، پیشاپیش بیزار  چیزی که نماینده جماعت بوستونی و هر آن

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

 ِِ  اش به عرفان شده و گرایش نهادینه ِِ  اش از دین بیزاری

جذابیت بود آزاداندیشانه، تقریبا بی
2
نه مشغولیت با حقوق برایش  .

برای این جوان فردگرای –ی سیاست  ای داشت، و نه حرفه جلوه

هر دوی این مشاغل بیش از حّد با دولت در تماس بودند. و  پرشور،

                                                           
   عارف، استعالگرا، و فیلسوف طبیعی نیز هستم.""واقعیت این است که من یک : گفت ثورو درجایی می 2
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این بود که کننده.  ای نبود جاندار و دلگرم در آخر، پزشکی هم حرفه

 ماند. تنها تدریس باقی می

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

یز نیاز مالی، مادری و اجتماعی و ن-کنکورد پیدا شد، و انتظارات پدر

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

ی شهر به کار تدریس مشغول شود. هر چند که  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 هیئت

بدنی سیاست   وی را سرزنش کردند، چرا که تنبیه اموزان خاطی دانش

جای بحث نداشت. ثورو نیز برای  ًِ  مدرسه بود و مطلقارسمی 

اعتراض به تنبیه بدنی، وارد كالس شد، به صورت تصادفی و 

شان  ، با چوب دستی تنبیههموز را انتخاب کردآ ای شش دانش رهـْـتـَـك

کرد و سپس استعفا داد.
3

 

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

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

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

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

و بحران شغلی دوباره  هپروژه رها شد 1341عمل کرد. اّما از مارس 

                                                           
3
دادم، بلکه صرفاً برای گذران زندگی، پس این یک ناکامی  هایم درس نمی به هر ترتیب، بعدا ً پذیرفت "از آن جایی که برای خیر همشهری - 

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

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 ویراستار.ای امرسون، مدرس ساعتی ِ داه    برادرزاده

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

الزم است "ت هرچه بیشتری بفهمد که توانست با قطعیّ  –راننظر دیگ

 او" ،. به نظر کارل بْودْ "؟خواسته که چه باشد کند، و همیشه می  چه 

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

 "نخست شاعری در کردار و سپس نوشتار.–استعالگرایی ِ اصیل 

ی ثورو از  طلبانه اصیل 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 میاّما مشکل اقتصادی کسب درآمد باز هم حّل نشد. چطو    

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

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

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

ی  همهی  در میانهترین پرسش  این پرسش را واقعاً مهم ،دالیلی

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

 زده و ناامید شد: چه کشف کرد شگفت بهترین پاسخ آن بود، از آن
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  ِ ی زندگی، مطالب نوشتاری "در مورد موضوع گذران شرافتمندانه

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

"ریچارد کوچولو"
4
شرایط ما را مخاطب خود قرار  ،هیچ کدام 

یک صفحه نوشته با  یّ تتوانم فکر کنم ح هند. اصالً  نمید نمی

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

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

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

است؟ یا به خاطر رسم و عادتی است که معموال ً قرار نیست 

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

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

ام را کسب کنم، اّما هنوز در هیچ کتابی چیزی در پاسخم  زندگی

ام... . متوجه هستم که جامعه با تمامی ِ هنرها و ابداعاتش، کاری  نیافته

 برای این مسئله انجام نداده است."

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

فهمید که در طّی  كم كم می –زمان آندر  دانشگاهی نخبه، حتیّ –

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

بود. وی با اندیشیدن عمیق به  شده طرز عجیب و شگفتی دور زده به

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

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

4
منتشر  Poor Richardمدار، به نام  ای که بنیامین فرانکلین دانشمند، مخترع، ناشر و سیاست است به سالنامه ای ریچارد کوچولو، اشاره 

 کرد. )م.( می
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ی  تجربهبه عنوان نمونه، در  هنر زندگی.اقرار به جز  به کرد می

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

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

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

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

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

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

نوشت، نتیجه این است كه  یاو در ادامه با خونسرد ".شود آورده نمی

ها  در همان حالی كه مشغول خواندن آدام اسمیت، ریكادو و امثال آن

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

ی اقتصاددانان كالسیك و جاافتاده، مشكل اقتصادی  "مطالعه نیست كه،

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

 حل نشده باقی مانده بود.

اش او  یها و تحصیالت رسم كرد: كتاب یثورو در حالی كه حس م    

 یبه شكست كشانده بودند، رو به سو یو بحران یاین راه حیات را در

و معیشت آنان  یزندگآیا مردم كنكورد كرد، تا ببیند  یمعاصرانش یعن

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

بسیار بیگانه  ینمایی به وهاز را كه– شود یا نه. اما مشاهداتشی آزاد

از تأثیرگذارترین ی در عوض كمك به او، باعث شدند تا یك –بودند
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كه تا آن زمان دیده  یشود. انتقاد گرایانه آفریده ینقدها از فرهنگ ماد

رحم و هم  تر، به این خاطر كه ثورو، هم نقاّدی بی عمیق یبود، نقد نشده

 ای ادبی بود.  نابغه

زی وی را در توان فهمید چه چی این نقد است که می ِِ  با بررسی    

که توجّه کنیم نهایت از شهرش به درون جنگل راند. "بیاییم به راهی 

 ین هایش را این چن گذرانیم"، ثورو یکی از مقاله 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 حاشیه

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

چیست؟" آیا آزادی ِ برده  ایشبه دنیا بیایی و آزاد زندگی نکنی معن

بالیم؟ آمریکا ممکن  یک می بودن است یا آزادی ِ 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،

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

 د ِو "هیچ چیزی، حتی جنایت؛ نسبت به شاعری، فلسفه و نسبت به خو

کرد که  می حسّ  ".وقفه نیست از همین کار و کسب بیتر  زندگی؛ دشمن

ا بار دیدن فراغت بشر، بسیار خوشایند و باشکوه است"، امّ  یک "حداقلّ 

ثورو مطمئنا ً مخالف  کار وجود ندارد.و  کار در عمل چیزی جز کار،
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کار و تالش، صنعت، یا جسارت اقتصادی به معنای دقیق کلمه نبود. 

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

تقریباً  شوند"، منجر به نزول اخالقی می ،بدون استثنا و ردخور"تقریبا 

رغم مخالفت  همیشه همراه با دروغ، چاپلوسی، تأئید ظاهری علی

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

، آلود و رقیقی ی از بزرگواری ِ 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 بیشتر آماده است  و در مقابل، آن وارد کنی.

تا برایش هزینه کند، ناخوشایندترین خدمات برای عرضه کردن 

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

ای؛ شیطان هم همین طور سخت کار  ات داری، سخت کار کرده کیسه

 کند.  می

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

بدست آوردن پول یا تجمالت زندگی "حقیقتا ً بیهوده یا بدتر از بیهوده" 

کند: " اگر  اش را بیان می ی بعدی بطور مستقیم موضع است. در قطعه

که بیشتر  چنان ازظهرها و بعدازظهرهایم را به جامعه بفروشم، آن پیش

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

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

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

اش کند. اش را صرف تأمین زندگی زندگی
 

 

دید که همشهریانش دقیقاً زیر سایه همین اشتباه و خطا،  ثورو میاما     

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

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

او سفرهای زیادی  ".فهمند، البته اگر پیش 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 ،کشید. در نظرش سرک می

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

5"هرکول آزمون-کار" دوازدهکنند،  همسایگانم می
تر به در واقع بیش 

شان هم  آزمون بودند، و داستان 12ها فقط  ، چرا که آنمانند میشوخی 

پایانی داشت و به جایی هم رسید، اما من هرگز نتوانستم ببینم که این 

مردمان هیوالیی را بکشند یا اسیر کنند و یا کاری را به پایان 

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

ژدهای هزارسرا
6
کرد که " به محض له شدن یک سر، دو  تشبیه می 

 پرند." سر دیگر از بدنش بیرون می

آنانی که تنها " گفت، زمانی فیلسوف باستانی چین، الئوتسه می    

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

                                                           
5
ف بسیار ی خود، دوازده تکلی ی گناه قتل خانواده آزمون هرکول: هرکول قهرمانی است در اساطیر یونان که باید بعنوان کفاّره-دوازده کار  

 چون هفت خوان رستم. )م.( دشوار را انجام دهد، موانعی هم
6

 های داستان هرکول. )م.( یکی از کفـّـاره  
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دانند، و به همین خاطر  نمیگفت که به قدر "کافی" دارند، اما آن را  می

خواهند و هرگز با  . همیشه تجمالت و رفاه و آسایش بیشتری میندنادار

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

فهمند، متوجه نیستند که قیمت هر چیزی 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 نسبتاً آزاد هم، بواسطه "بیشتر انسان

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

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

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

 جز این که ماشین باشی." ماند نمی

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

های  ک "خانهــّ فقط بخاطر تمل شد تا به کود و کمپوست تبدیل شود"، می

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

فایده  تواند تجمالت بی ی"ثروت زیادی، فقط م کند، که ثورو تأکید می

در واقع، مدعی بود که بیشتر تجمالت، و بسیاری از باصطالح  "بخرد.

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

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

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

گردآوری اشیاء و چیزهای زیبا یا باالرفتن از طبقات اجتماعی نگرانی 

گفت اینان در  زده می شان شگفت کردند، ثورو با دیدن بیشتری 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."

 ،ی خاک کرد؟" این پرسش او ا رعیت و برده"چه کسی آنان ر    

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

و در عین حال به این بردگی ِ خود کرده  بوده شان بیرون از کنترل

اعتنایند. "این که ناظری جنوبی بی
7
داشته باشی، برای "تو"ی برده  

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

کش خود باشی." ثورو در  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 گوید:" همه و به آنان می

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

 گیرد:  می

 سازی! شتابی و زندانی را رها می می                  

 آزادی برکشی؟ خروشتا  یآن قدر آزاد آیا اما تو خود                  

  !ترین اعماق بردگی پایین                  

  .رها کن آزادی را در ازای آهیپس                  

 :سرود ث شاعر انگلیسی بود که میورْ  ردزْ این ویلیام و       

                                                           
7
 گماشتند. )م.( در جنوب آمریکا برده داری رواج شدیدتری داشت و در شمال، بسیار کمتر. بر سر بردگان ناظر می 
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 و خرج کردن!  درآوردن"               

 دهیم" مان را به هدر می نیروهای                

کامال ً  ،توانیم تصور کنیم که ثورو نیز با این حس انتقادی و می    

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

"روح  ویاندوزی، یعنی محکومیت سازش ناپذیر آنچه که  مال

را تقویت کند و ارتقاء ای  نقد و خدشهتواند  نامید، می " میکارانه کاسب

ًِ ورث(  او )و وردزاست  مدعیبخشد که  ی یها رومانتیک صرفا ً

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

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

بود: صدهاهزار  بینی کرده پیشبرای این ایراد شکن را نیز  دندان

های موجود در این  آغازگر، از درون تمامی ِ آلونک ِِ  ایرلندی

آهنی که  این راهپس  پرسند:" یعنی چه؟ آیا سرزمین با شگفتی می

دهم، نسبتا ً خوب است،  خوبی نیست؟" من پاسخ میایم چیز  ساخته

باشی؛ اّما چون برادران  یعنی، ممکن است بدتر از این هم عمل کرده

ن دات را به کاری بهتر از کن توانستی وقت من هستید، آرزومندم می

ها صرف کنی." ثورو در مورد اهرام با  خاک و زمین در این گرد

"چیزی قابل  کرد، انسانی، اظهار میدعوت ما به توجه دوباره به تالش 

تعجب در آنان وجود ندارد، حتی این واقعیت که ممکن است معلوم 

اند که عمر خود را با ساختن  های بسیاری آن قدر خفـّت یافته شود آدم
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تر و  طلب صرف کنند، آدمی که عاقالنه ای جاه گوری برای دیوانه

ها  سگ بهاش  جنازه بود که در نیل غرق شود، و سپس میتر  انسانی

هایی برای آنان و  . من ممکن است بتوانم توجیهات و بهانهشود داده

 ِِ  گیرد که بیشتر نتیجه می ویبرای او بتراشم، اّما وقتش را ندارم. 

"برحسب عمر،  برای بانک ایاالت متحده صادق است. ،این بحث

م به حساب و کتابی که بازه شود"، می آوردش اش بیشتر از دست هزینه

 آن خواهیم برگشت.

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

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

در  ِِ  ی سیستم 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: داد. با تأکید می جهان را تغییر می

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

 آفریند:  یاد ماندنی زیر می

خواب روندگانی( به) هایی "تا به حال در مورد تراورس    
8
که زیر  

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

.مردی یانکی
9
ها روی آنان سوارند، آنان را در زیر باالست )قلوه  ریل 

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

                                                           
8 

 )م.(به معنی "به خواب رونده" هم هست. آهن  یا تراورس راه sleeperکند:  ثورو در این جا از ایهام استفاده می
9
 Yankee م.(ی نیوانگلند در شمال شرقی آمریکا های شمالی، بویژه ایاالت منطقه : هریک از اهالی ایالت( . 
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های( خوب و  اورس)تر کنند. مطمئن باشید که به خواب روندگان می

ها را  جای کهنهها  از آنسالمی هستند. و هر از چند سالی تعدادی تازه 

از  ،از مردم گیرد تا سواری بدهند؛ به این ترتیب، 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 بیدار می رود ... می

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

یک دسته کارگر  ،کیلومتر 3دانم هر  استثنایی. از این خوشحالم که می

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

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

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

بیدار شوند."
  

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

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

آمد برای "بیدارکردن  خواب برخیزند"، و هر آنچه از دستش برمی

داد." اّما بعداً فهمید انگاری که این همسایگان به  همسایگانش انجام می

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

کنند  یل که صادقانه فکر میدهند، بلکه به این دل آن ترجیح می ِِ  دیگر
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چنین خالصانه و تمام عیار مجبور  ما این"است.  راه دیگری باقی نمانده

گزاریم، و امکان   فعلی را ارج می ِشویم، همین زندگی  به زندگی می

 گوییم این تنها راه است."  کنیم و می تغییر را تکذیب می

های بسیار زیادی  ه راهشد. او بر این باور بود ک متقاعد نمی ویاّما     

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

ای که تا حّد بسیاری 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 نیستیم اس گیری نشده های انسان هرگز اندازه ظرفیت

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

است." شده قضاوت کنیم، به این ترتیب چیزهای کمی آزموده
 

حتّی 

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

چرا "چیزی نیست جز یک نوعی از زندگی"، و "کنند،  اش می تحسین

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

رنگ بود، به این  ورزی ناهم اندیشه ،ثورویی که تا همیشه اغراق کنیم؟"

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

 های تازه باشد."  قدیمی، و کردارهای تازه برای آدم
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در آبگیر والدن را   بود که ثورو آزمایش زندگی وقتش رسیده    

 بیاغازد.
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 آزمایش والدن

، چند روز پیش 1345استقالل سال روز  هنری دیوید ثورو در سال    

وهشتمین زادروزش شهر خود کنکورد را ترک کرد و به  از بیست

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

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

سال و دو ماه  به مدت دودستان خود ای ساخت و با  کابینی ِ ساده

ی  نامه ای را چرخاند. در میان کارهای مختلف، زندگی زندگی ِ ساده

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

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

ترین بیانیه ایست که تاکنون در مورد نوعی راهبرد زندگی  بزرگ

زیستی ِ  چون "ساده وین شده، راهبردی که با تعابیر گوناگونی همتد

داوطلبانه"، "زندگی ساده"، یا "زندگی با دور پایین"
10
 شود.  اخته میشن 

 

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

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

 دهد:  می

با حقایق و  فقطخواست آگاهانه زندگی کنم،  به جنگل رفتم چون دلم می"

این های  آیا آموزهواقعیات اساسی ِ زندگی درگیر باشم و ببینم که 

                                                           
10
 Downshifting).دور پایین در برابر تخته گاز )م : 
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توانم فراگیرم، و هنگامی که به آخر خط زندگی  میرا واقعیات 

خواست   ام." دلش نمی ی نکردهکنم که زندگ رسم، آیا کشف نمی می

گوید "زندگی بسیار  زندگی کند"، به ما می ،چه را که زندگی نبود "آن

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

 و الزم شود."  ضروری

 

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

ها" را از  ی "غیرزندگی اعانه زندگی کنم که همهچنان قاطع و شج آن

ی میدان نبرد برانم، و آن را  صحنه بیرون کنم، ... زندگی را به گوشه

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

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

و اگر   را در جهان نشر و پخش کنیم؛و آن پستی  بیاوریمبیرون 

 واالست، این ویژگی را با کمک تجربه بازشناسیم. 

 

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

نوعی فعالیت و مشغولیت شخصی، همراه با کمترین مانع بوده است."
 

ی بود، از یک نظر، این "مشغولیت شخصی" صرفاً نوشتن در تنهای

روزگار آن  های مدرن کن دور از حواس پرت هنزدیک به طبیعت و ب
11

 .

                                                           
 های کنکورد و مریماک "بود، که آن را نوشت.  ای بر روی رودخانه های ثورو برای رفتن به آبگیر والدن، نوشتن متن "هفته یکی از انگیزه 11
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"اشتغال  هر چند بسیار نزدیک به نظرگاه نخست،اّما از نگاهی دیگر، 

" وی قرار بود مشکل اقتصادی "چگونه شاعرانه زندگی ِِ  شخصی

خود  بهکردن" در دنیای منابع کمیاب را حل کرده یا حداقل بهتر 

های  د تصمیم گرفته بود که بهترین مسیر، کاهش خواسته. شایبفهماند

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

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

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

ندگی، ابزار وی برای ارتقاء ز ِِ  سادگی توانست باشد." مزیت می

 بود. زندگی هدف 

با ات  بستان زندگی-بدهپنداشت "اگر  ثورو به آنجا رسیده بود که می    

هایت  "اگر دغدغه که، به این معنی است"،تر  عیتر و رف نیوجودی بر

آزاد  رف است"، پس برایـِـکردن ص آوردن و خرج باالتر از به چنگ

این  چیزهای خیلی کمی الزم داری، به ات عمال ماندن و خوب زیستن

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

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

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

وعده  3ه به کار خواهد آمد، این طور نیست؟ به جای قدیمی و کهن

داشته باشد فقط یک وعده بخور؛ به  ضرورتخوراک روزانه، اگر 

کافی است، و چیزهای دیگر را به همین  ظرف 5ظرف،  111جای 
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و  "ن نگهدارییت را كامال ً پایها نهیهزتر " از همه مهم نسبت کم کن."

 بدهی و طلبی نداشته باش.

 ینفنگاه، در کنه خود، روشی بود که ثورو با زندگی ساده و این     

تا جایی که ممکن بود  .تقسیم کار، در آبگیر والدن به آزمون گذاشت

ترب و سیب زمینی و  لوبیا، نخود، ذرت، كشتخوراک خود را با 

کرد. چندتا درختی را در همان  گهگاهی هم با ماهی گیری تأمین می

 ی تنها با یک اتاق کوچک و تعدادی اثاثیهای  محّل انداخت و خانه

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

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

ی ی امیال مادّ  خود را در پیش گرفت؛ مایل نبود برده به-لذا اتکاء

دلش   باط فردی پیشه کرد؛داری و انض ساختگی باشد، پس خویشتن

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

پروری
12
اقدام کرد. کوتاه سخن این که، دست بکاری زد که من آن را  

 نامم.  " اقتصاد جایگزین" می

زندگی ثورو در جنگل، فقط در صورتی  ِِ  اهمیت اقتصادی    

همواره بخاطر داشته باشیم که او تالش تواند درست فهمیده شود که  می

 کرد چه کاری را در آن جا انجام دهد.  می

                                                           
12

  Self cultureم.( پروری، باور به عمل بر مبنای قواعد و تشخیص های خود و نه پیرویِ  ِصــرف از سّنت.-: خود( 
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ای  خواستار این بود که نویسنده ویهمانطور که در باال گفته شد،     

ها، بلکه  گرایانه آن باشد. شاعری نه فقط در دنیای واژهالبه معنی استع

اش از  زمرهخواست کارهای رو به عبارت دیگر می .اش نیز در زندگی

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

بر این استعالگرا روشن شده بود  1345خود" تسلیم شود." اّما تا سال 

کمک  تواند حتیّ  که این "مشغولیت خصوصی" احتماالً در بازار نمی

ای  لهکند. وی نوشت "مدتی طوالنی برای مجبمالی ناچیزی هم به او 

کردم که شمارگان باالیی نداشت، و سردبیرش تا امروز  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  کندنم نصیبم شد." در واقع، ما دیده

، بی نتیجه تالش کرد برکهوگذارش در  میان فراغت از دانشگاه و گشت

هایی که شعرها و مقاالتش را خلق  تا شغلی پیدا کند که با فعالیت

کرد تعارضی نداشته باشد می
13

هایش  رسید یکی از گزینه . به نظر می

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

یا   –کاری که تقاضای بسیار بیشتری در بازار داشته باشد یعنی انجام

این که به شکلی راهی بیابد تا بسیار کم به بازار وابسته باشد. در 

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

                                                           
  

13
  که اگر شعرها و مقاالت ثورو برایش درآمدزا بودند، ممکن بود آزمایش والدن هرگز تحقق نپذیرد. است مدعی ( LEO STOLLER)استولر 
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ی موقعیت  کنم، ثورو به دقت، هم چکیده بطور کامل نقل می

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

ی وکیل مشهوری  گردی به در خانه پوست دوره "همین اواخر، سرخ    

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

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

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

پوست با دیدن رفاه  خواهید ما را از گرسنگی تلف کنید؟" سرخ می

فقط  ،کوش که  مثالً وکیل سخت– !سفیدش ِِ  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 موقعیتی 

سبدها را خواهم بافت؛ این چیزی است که و  م رفتکاسبی خواه

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

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

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

کند که دیگری  تالشیی آن را بخرد، یا حداقل سودمند بسازد تا دیگر

این چنین فکر کند یا  چیز دیگری بسازد که خرید آن برای مرد سفید 

ام،  ی داشته باشد. من هم به سهم خود نوعی سبد ظریف بافت بافتهسود

ام تا به فروش رسانم. و در این  اّما آن را برای کسی سودمند نساخته

شان برای  ن که به فکر سودمندی بافتنمورد خاص، حتی بیشتر از ای

ی فایده بردن مردم در خریدن  خود باشم و به جای بررسی نحوه
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ها  فروش آنضرورت ی اجتناب از  ی نحوه سبدهایم، بیشتر به مطالعه

 "پرداختم.

بیشتر"مطالعه"ی ثورو که  ِِ  پیش از رفتن به سراغ تفصیل    

ایلم فرصتی داشته باشم تا هایش اقتصادیات جایگزین او هستند، م میوه

از یک نقطه نظر بسیار مهم بد فهمیده نشود.  ،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 واقعیت یا فرار

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

ترین  ی جدی گرفتن عمیق دانست؛ بویژه، وظیفه ادای وظایفش می

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

ام اهمیت دادم،... مایل نبودم وقتم را  و بویژه به آزادی ترجیح دادم،

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

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

و اگر  آید، یش نمیشان پ و عشق شخصی  عالقهبرای این چیزها، مانعی 

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

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

رنگی، از دست  ت و همآشکارا از سقوط در روزمرگی سنّ ثورو 

جستجوی تجمالت  خاطر بهاز رویاهایش و هدر دادن زندگی  برداشتن

طور که بسیاری از  ارزش وحشت داشت، همان سطحی و بی

کنند، همان کسانی که وی آنان را  دید که چنین می عصرانش را می هم
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دانست اگر وقت زیادی از  "می دانست. می "نیز که ابله ،ینغم تنها "نه

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

تر زندگی" را بچیند، و به همین خاطر،  تر و ظریف های لطیف "میوه

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

های زندگی را باال ببرد میوه
14

با ساده . پس، تجربه و آزمایش ثورو 

"کناره گیری و ترک دنیا" نبود، بلکه تصریح و به معنی زیستی، 

 و است، شکوهمند یا هیهد یزندگتأکیدی بر آن بود. او دریافت که 

 نگران ،ی موجودش  لحظه نیآخر ساخت به نگران" ل،یدل نیهم به

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

وی  ".اش را انجام دهد وظیفه تا بتواند است؛ یکنون ی لحظه نیهم قاً یدق

بخشید، چرا که  دکند که: "ابهاماتی را بر من خواهی ها اضافه می به این

من رازهای بیشتری  بستان-بده های دیگر، در نسبت به بیشتر آدم

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

 جدایی ناپذیرند." بستانم-بدهاز 

خواست بدون وقت مرده و تلف شده زندگی کند، به آبگیر  ثورو می    

توان به این هدف رسید؛ یا حداقل  والدن رفت تا بیاموزد چگونه می

رسد، از نظر  ببیند آیا این کار اصالً ممکن است یا نه. بنظر می

پذیرفت، تقسیمی میان  ای را نمی بندی روزهایش هیچ تقسیم اصولی،
                                                           

14
تر  تر کردن صورت، بلکه با کوچک تر شود نه آن قدر که با بزرگ تواند مقدارش بزرگ توماس کارالیل زمانی گفت، "کسر زندگی می 

 کردن مخرج.
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ی شاعرانه.  ی روزمره و تجربه تر، میان تجربه اهداف واالتر وپست

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

ی  ثورو است. باید گفت که رهیافتی بسیار متفاوت است از اندیشه

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

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

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

دیدگاه موفقیت اقتصادی با معیارهایی مانند  در این ،است "جایگزین"

)از دید ریچارد پوزنر(  یت( یا پولنیروی کار مّولد )در نظر آدام اسم

باشد،  شده ای که خوب طیّ  زندگی ِِ  شود، بلکه با متر گیری نمی اندازه

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

کمتر  ،معیار ممکن است در مقایسه با معیار پول یا نیروی مّولد

اّما فقط با در نظرداشت این  ؛باشد  ی دقیقگیر ندازهاقابل پذیر و  یتکمّ 

توانیم منظور ثورو را از این اظهارات  معیار جایگزین است که می

ام تا عادات روشن و دقیق  "من همیشه تالش کرده بفهمیم که

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

حل خوبی برای کرد "آبگیر والدن م و این که چرا فکر می ناپذیرند"

نبود، بلکه  درآوردنتواند باشد". کسب و کارش  کار و کسب می

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

ی زیر درک عمیقاً نامتعارف  . قطعهبستان دارد-بده" برین و متعالی

 گذارد:  ثورو از "کاروکسب خوب" را به تماشا می
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ام ]در  گاهی تابستانی، در حالی که حمام مرسوم ر صبحگاهی اوقات، د"

ر آفتابم ــ ی درگاه پ [ را کرده بودم از طلوع آفتاب تا ظهر بر لبهبرکه

ی درختان کاج و  پردازی و رویا، در میانه نشستم، مسحور خیال می

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

شدند،  این  صدا از درون خانه رّد می دند، یا بیخوان در اطراف می

تابید  ام می ی غربی کشید که آفتاب از پنجره جا به درازا می آرامش تا آن

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

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

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

 "بودند. ای از کار دست انسان می بسیار بسیار بهتر از هر گونه

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

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

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

نویسد، "اگر زندگی شاعرانه نباشد، پس چیزی نیست  روزنگارش می

 افتد." مان می به چنگشکّ  باالخره و بیجز مرگی که 

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

"زیستی واالتر و  ِِ  ذاتــّ در سراسر کتاب والدن، در هر فرصتی، ل

"تر اثیری
15

را همراه با زبان اقتصاد و  ها" تر از پدیده ، "نمایی معنوی

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

15
 تر )م.( بسیار معنویاثیری: لذت فرازمینی،  
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دهد. به سخره گرفتن  مان از زندگی انجام می های کردن ما در قضاوت

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

های او  شیوه ،گیرند ائل زندگی را "فقط با ... دالر" اندازه میکه مس

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

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

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

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

ها،  پرداخت، بدهی و طلب، کسب و کار، بازرگانی، شرکت

گذاری، امور اقتصادی، سرمایه، قیمت، مبلغ و میزان، بهبود،  سرمایه

معامله، اشتغال، وراثت، ورشکستگی، منفعت، کار، معامله، نیروی 

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

ثروت، درآمد، توان مالی، مالکیت، تبدیل پول، تسویه، زندگی، بهره، 

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

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

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

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

مان از زندگی با چه  دهد بینش گیرد تا نشان ها را به کار می دانیم؛ آن می

به عبارت دیگر ثورو  داری است. های سرمایه تسلط ارزش تی تحتشدّ 

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

ی  مان هم نفوذ کرده است و شیوه ژگان زبان ای که به وا عناشناسیم
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مان در جهان را شکل داده است. راهبرد وی  و موقعیت  جهان بینی

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

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

ترین و مولدترین  مد که "بطالت و بیکارگی جذابآ آبگیر پیش می

ازظهرها را من برای  بسیاری از پیش". "کوشی و جدّیت بود سخت

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

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

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

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

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

"میزان آنچه که من آن  ی یک شیئی" برحسب با تعریف "هزینه وی    

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

 –جای ارزش دالری کاالها هب–کند و  اقتصاد متعارف را وارونه می

کند. وی  ترین خیر 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

ستفاده شود، پس انداز شود، مصرف شود، به کار درستی ا خوبی و به به

. شود کاری شود، یا در پستو پنهان گرفته شود، دزدیده شود، اسراف

اقتصادیات جایگزین ثورو را  ی  وارونه، شالوده ِِ  این نظام ارزشی

 سازد. می
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 : اقتصادیات جایگزین ثورو 2فصل 

که ثورو  به این تر بیاندازیم اینک وقت آن رسیده که نگاهی نزدیک    

سازد و  های اقتصادی رو در روی خود را مطرح می چگونه پرسش

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

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

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

آزاد بودن، چقدر نیاز ماّدی دارم؟ ثورو دریافته بود که زندگی کردن و 

ای وجود  محور ناسازگاری-اش و تمّدن سود میان 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

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

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

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

سراغ زندگی  شده، بهتر است مستقیم به ی بحث فراهم حال كه زمینه     

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

توان  اند، چگونه می کدام ها ضرورتآغازیم:  زندگی" می های ضرورت"

ها چه  آن یابی به ها را به بهترین وجهی فهمید، هنگام دست آن

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

توانند در  ای که می یمادّ  های رسیم، پدیده زندگی برمی های ضرورت
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بندی شوند.  ها، تجمالت، و ابزارها طبقه تیصورت راح کّل به

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

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

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

 آید یا نه.  اب میحس جا موفقیتی به ی وی در آن زندگی
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 زندگی های ضرورت

گذارند،  ای که اقتصادیات جایگزین پیشاروی می نخستین وظیفه    

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

ی  توانیم آماده باشیم نمی را تامین نکردهها  ضرورتزمانی که ما این 

"زندگی با آزادی" و "دورنمایی از   ِرسیدگی به مشکالت حقیقی 

شده بااهمیت است،  ی نقل "من بر این باورم که قطعه .موفقیت" باشیم

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

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

فالکت  ،گوید سادگی میشود.  مادی ِ او به شکلی نادرست درک می

ما همگی نیازهای جسمانی ِ بنیادینی داریم که باید ارضاء  مادی نیست.

شود  چه عموما ً تصور می شوند )هر چندممکن است تعدادشان از آن

تر باشد(. اگر آن نیازها ارضاء نشوند، از اضطراب این که شام  کم

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

ممکن است نابود شویم. واضح است که این وضعیت چنان وضعیتی 

همین نحو، پیش  یک زندگی ِ آزاد، وشکوفا منتهی شود. به نیست که به

یا مان به تحسین عجایب جهان،  های از اختصاص هر یک از انرژی

و دار ِ تازه  یافتن پاسخ های معنی های باالترمان، یا به تکمیل ظرفیت به

الزم خواهدشد که اقال ً  ؛های برآمده از وجود انسانی شخصی به پرسش

مان  های مادی را تامین کنیم تا از بقای جسمانی ِ سالم ّحداقلی از پدیده
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درنگ و اساسی  مطمئن شویم. بنابراین تامین آن ّحداقل، اهمیت بی

دارد.
16
  

 

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

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

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

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

 زندگی بیشتر موجودات زنده، فقط خوراک ضرورتکنند." هر چند که 

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

در اقلیم او، "ممکن است به معنای دقیق کلمه کافی باشند و تحت چند 

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

در 

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

کنم، البته با پیروی ازترتیبی که  بحث میاقتصادیات جایگزین ثورو 

است )هر   وی در فصل اول کتاب والدن به نام "اقتصاد" مطرح ساخته

شدت استعاری  چند که بحث سوخت را به عقب می اندازم، چرا که به

شده است. در هر  است و بعدا ً هم به بهترین وجهی به بحث کشیده

                                                           
16
های بیشتر" و  چون "ایجاد ظرفیت جا میان موضوعاتی هم ای ضرورتاً در این باید روشن سازم که ثورو مدعی نیست تضادی یا مقابله 

جا  ینایم و بعداً هم خواهیم دید، هدف او مطمئن شدن از این است که در ا طور که دیده "بدست آوردن ضروریات زندگی" وجود دارد. همان
زمان به دنبال تأمین نیاز های خود است. اّما، به عنوان  تضادی وجود ندارد؛ یعنی، او به دنبال ایجاد و آفرینش ظرفیت باالترش است و هم

 ی کند در صورتی که عمالً تضادی پیش بیاید، تأمین ضروریات زندگی همیشه به تکامل و توسعه ی بنیادی، ثورو یادآوری می ی غریزه مسئله
که شکسپیر بخواند یا غروب خورشید را به تماشا بنشیند،  سطح باالتر تقدم خواهد داشت. یعنی هنگام گرسنگی کشیدن، شخص پیش از این

 دنبال خوراک خواهد بود.
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جنگل، چرا که ارد، صورت، در عمل هم، چیزی برای بحث وجود ند

 (کرد. سوخت فراوانی برای اجاق او فراهم می
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پوشاک 
 

در مورد تامین پوشاک، ثورو شک دارد که آیا در بیشتر موارد ما     

با عشق به اشرافیت
17
گیریم یا این که  و نظرات دیگران سمت وسو می 

گان رحمت کند. ما الهه سودمندی پوشاک است که ما را هدایت می
18
را  

ی ارشد در پاریس،  کنیم. "بوزینه پرستیم، بلکه مد را پرستش می نمی

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

کند که "این ذائقه و میل به  شکایت میدهند." ثورو  کار را انجام می

کودکانه و در عین حال نافرهیخته و َبــَدوی است"، و  ؛های تازه "طرح

ها  . بدتر از ایناست مان در مجموع، هدر دادن انرژی و توجه حیاتی

اند که این سلیقه و ذائقه فقط  آن است که "تولیدکنندگان متوجه شده

از میان دو طرحی که فقط در چند  است، نه چیزی بیشتر. بوالهوسانه

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

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

آید که دّومی پس از گذشت یک فصل، مد پسندترین  بارها پیش می

 شود."  طرح می

 

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

شود، بلکه  درستی و محترمانه بتواند پوشیده نیست که بدن نوع بشر به

                                                           
17
 نگاه کنید به مقاله ی مفصل اسنوبیسم در کتاب نفیس "دفترچه خاطرات و فراموشی" به قلم  م. قائد در اینترنت. )م.( 
18
 The Graces ).الهگان رحمت در اساطیر یونان )م: 
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ی این  ها بتوانند ثروتمند تر شوند." خواننده این است که شرکت شکّ بی

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

خاطر تازگی نقد ثورو، خواننده حق  " بخشود، چرا که به21ن در قر

.شود مرتکبدارد این تصور اشتباه را 
 

ـ انتقاد دیگری که ثورو به نهاد م     ـ وارد کرد آن است که م دـ به  دـ

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

احترام بگذاریم )و  د که به مدمان این باش گر انتخابگوید ا در ادامه می

انتخاب است(، با این کارمان بعضی یک ثورو اصرار داشت که این 

مان را به  ها و نیز ظرفیت قضاوت زیبایی شناسانه ها و آزادی از قدرت

 کنیم: تسلیم می –ی پاریسی یعنی همان بوزینه–شدت مشکوک  حاکمی به

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

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

کند که  کند، انگار که از مقامی نقل قول می واژه ی "اونا" تاکیدی نمی

اند. و من هم متوجه   گان سرنوشت، غیر شخصانی ی الهه به اندازه

کنم، صرفا ً به این مشکل است پیدا  ،خواهم شوم آن چیزی را که می می

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

ی پیشگویانه  شّدت عجول. وقتی من این جمله آورم، که آدمی هستم به می

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

تا شاید بفهمم که  اش را درست بفهمم، کنم تا شاید بتوانم معنی تاکید می
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ها" چه میزان خویشاوندی با من دارد، و چه اقتداری  ی "آن واژه

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

مایلم با رازآلودگی ِ مشابهی به خانم خیاط پاسخ   گذارد، و در نهایت، می

" و بگویم ها دهم، البته بدون هیچ تاکید بیشتری بر روی واژه ی "آن

اند، ولی حاال  دوخته میحقیقت داره ، اونا تا همین اواخر اون لباسارو ن"

 "دوزن چرا. این روزا می
 

 

آورد که هدف پوشاک، پیش از هر چیز، تامین  به یادمان می او    

ی انسانی ِ خاّص، پوشاندن  گرمای حیاتی و پس از آن، در این جامعه

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

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

مان به انجام برسد. "آدمی که باالخره کاری را پیدا  های چیزی به کمد

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

وکارهایی  ی کسب ." و اضافه می کند که "پس مراقب همهرا انجام دهد

 ی   دنبال پوشنده باش که به پوشاکی تازه احتیاج دارند، به جای این که به

 ای باشند."  تازه

 

است،  ضروریباور داشت از منظر آن چه که برای زندگی  ثورو    

با "–پوشاک ِ کارکردی می تواند با قیمتی بسیار پایین خریداری شود 
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یا حتی با قیمتی اسمی در  –قیمتی که واقعا ً برای خریدار بصرفد."

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

مان  های ها و خواسته تر" اّول باید ببینیم که فعالیت "پوشاک لطیف

مان به  کردن صورت فقط با تکیه تر هستند یا نه، در غیراین لطیف

دنبال کسب احترامی دروغین  به ،" پوشاکی دروغین ِ هر و پوسته"ظا

 هستیم. 

  

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

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

ای که این اتفاق بیافتد، ما باید موقعیت اجتماعی را تنها بر مبن صورتی

حسب پوشاک  را بر نآکه  جای این شایستگی و لیاقت به افراد بدهیم، به

ی  پوشاک لطیفی که در بیشتر موارد صرفا ً نشانه  آنان بدهیم، لطیف به

 تملکّ تصادفی و دیمی ثروت است.

در مقیاسی وسیع تر، چه اهمیتی دارد اگر که مجبور باشیم آخرین     

ها  باشیم؟ خیلی ای بر روی زانو داشته مَد رنگ فصل را بپوشیم یا وصله

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

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

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

تری  ی لباسش مقام پایین خاطر وصله من به"اّما هیچ فردی در چشمان 
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تر وجود  ای بزرگ طور عام دغدغه ! مطمئنم که به هاست؛ تاز نداشته

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

جای این که نگران وجــــدانی ســــالم باشی."  به
 

 

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

روند، بایستی  گزاری می ها و تاالرهای قانون نشینی تنها آنانی که به شب

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

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

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

 طور نیست؟ انجام خواهند داد، این

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

تعمیم، بیشتر در رابطه با زیستی پرشور و یک پرستش خدا، بلکه با 

آید، این طور نیست؟ ثورو  کار از پوشاک کهنه برمی حرارت. این

ی کارشان  به خوبی از عهدههای کهنه، حتما ً  مدعی است که پوشاک

 آیند. برمی

مان را به کسانی نادارتر از خودمان  همین که پوشاک تجملی ِ کهنه    

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

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

جا بد فهمیده شود. او در حال تجلیل  در این ویبسازند. اّما نباید دیدگاه 
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کند تا  کند. او تالش می از فقرا نیست یا راه و رسم پوشیدن تجویز نمی

ما را در مورد مفروضات فرهنگی پیرامون اهمیت لوازم ماّدی )در 

ای درست، به اندیشیدن دوباره وادار کند.  جا پوشاک( برای زندگی این

ستدالل وی این نیست که انسان در پوشاک طور که تفسیر من است، ا آن

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

بها و لطیف برای زندگی ِ شاد و بامعنی  این است که پوشاک گران

بها،   الزامی نیست. اگر این چنین  باشد، کاهش مصرف پوشاک گران

باشد. در حقیقت، از   لّی داشتهنباید تاثیری منفی بر روی خشنودی ِ ک

  ِِ  کار-جایی که کاهش مصرف پوشاک، کاهشی انباشتی در نیروی آن

خشنودی احتماال ً افزایش   آورد، الزم برای تولید پوشاک به همراه می

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

 هاست.  ی انسان آزادی بیشتر 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 نیستند،

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

کرد که ما ابتدا "توجه داشته  است، پیشنهاد می زندگی  ضروریی  الزمه

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

وی 

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

نند توا کنند، چادرهایی که در ابتدای کار می )برزنت ِ( نازک زندگی می

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

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

باشد.
 

متر در  3/1بود با  ی بزرگی دیده آهن جعبه خطّ او حتّی در کنار 

سانت طول وعرض که کارگران ابزارشان را شب ها در آن  91

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

ها را تهیه 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 تابارد به درونش برود و در را از داخل قفل کند، " باران می

ها  بعضی اش آزادی بیابد، و روحش آزاد بماند." در ابراز عشق ترتیب

این پیشنهاد را مسخره خواهند دید، اّما ثورو "بسیار دور از مضحکه" 

دالر قیمت  311ی او در آن زمان در حدود  بود. یک منزل در محله
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سال از  15تا  11کردن این پول از  گفت که جمع داشت و ثورو می

ی الحاقی  اضافه كردن قیمت مزرعهتازه با گیرد؛  زندگی کارگر را می

یعنی بیش –سال تقال کند  41یا  31، 21شد که باید  به خانه معلوم می

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

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

دالری  311های  سراغ ساختن خانهکردند و به  مناسبات رها می

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

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

، و برای تاکید بیشتر باز هم کردیمن توجه ه آتشریح کرد که ما هم ب

رفتی  شود که تمدن و شهرنشینی، پیش خواهیم کرد: "اگر ادعا توجه

طور است، هر  کنم همین و من فکر می–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 پیش –بخشند می

ی هر چیز، میزان  است؛ و هزینه ری تولید کردههای بهت               ، مسکنمسکن

درنگ یا دراز  است که الزم است به پایش ریخته شود، عمر بی عمری

شود،  دار می مدت." ثورو بر همین پایه، مدعی بود "وقتی کشاورز خانه

 شود، و این شود، بلکه فقیرتر می  به خاطر داشتن آن داراتر نمی

"او دارد.که است ای  این که خانه ، نهاو را دارداست که  ای خانه
19
                

                                                           
   19
ی کشتی کالیفرنیایی، معلوم شد یکی از  جا به خاطرم آمد: "این اواخر در الشه ، در این(JOHN RUSKIN) ی زیر از جان راسکین قطعه 

غرق کشتی در ته دریا پیدا کردند. حال،  مسافران کمربندی به دور خود بسته بوده، همراه با دویست پوند طال در داخل آن، که او را پس از
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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  های ما با چه قیمت و فدیه گاه خواست نشان دهد سکونت می او    

توان تمامی  تر، می داد که با زندگی ِ ساده آیند و پیشنهاد می دست می به

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

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

وجور، اّما  ای جمع برای خود کلبه، ماه 3در طّی حدود بدون شتاب و 

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

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

ای درخیابان اصلی ِ کنکورد سر تر  از نظر شکوه و تجمل از هرخانه

 شنود باشمی فعلی از آن خ ی خانه به این شرط که به همین اندازهباشد، 

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

 باشد."  نداشته

 

راضی بوده، هرچند  ًِ  است ثورو از سرپناه خود کامال پس روشن    

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

 آیا او طال را داشت؟ یا طال او را داشت؟  -شد در زمانی که غرق می
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ی ما با  گوید همه کند؟ وی تلویحا ً می است، داراتر نمی اش ناراضی کاخ

توانستیم داراتر از پادشاهان باشیم. اّما  کمی خرمندی بیشتر می

ها ظاهرا هرگز به ماهیت خانه توجهی  شوربختانه "بیشتر انسان

شان  کنند، و در حالی که هیچ لزومی ندارد، عمال ً در تمام زندگی نمی

چه که  باشند شبیه آن کنند باید چیزی داشته مانند، چون فکر می فقیر می

 شان دارد." همسایه

 

که چیزی مهم در "تجربه"ی تامین  کرد عالوه، وی فکر می به    

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

اری از د های مدرن" و تقسیم کار افراطی ِ سرمایه اصطالح "پیشرفت به

ها  پرسید "در صورتی که انسان است. از خود می 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 درگیر کارند، آواز هم می وقتی به

شان را در  های کنیم، مرغانی که تخم ها رفتار می ها و فاخته پرک سیاه

 گذارند."  های دیگر پرندگان  می النه

ها را به نجاّر واگذار  پرسید "آیا تا ابد لذّت ساخت ِ خانه وی می    

هایش، هرگز به  کرد که در تمامی پیاده روی و اظهار می کنیم؟" می

چون ساختن  ای هم بسیار ساده و طبیعیکسی برنخورده که سرگرم شغل 
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و در قراراست ما را تا کجا ببرد؟  ی خود باشد. "تقسیم کار]مان[ خانه

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

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

جا  ثورو به اینودم انجام دهد." کردن من برای خنرا به قیمت فکر 

تر  شان را پیچیده بود که معاصرانش در تالشند تا مشکل معیشت رسیده

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

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

اتکایی ِ بیشتر باشد، -با خودزیستی ِ همراه  ی ساده که، اگر کسی آماده

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

اش دست و  ی فعلی ی سالیانه ی عمرش به قیمتی نه بیشتر از اجاره همه

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

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

ای اعیانی یا  پوشاک بود. شاید برایت جالب باشد که در قصری یا خانه

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

قدر بیشتر محبور خواهد  تر باشد، احتماال ً همان قدر مسکن کسی گران

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

 )با این فرض که ما پادشاه یا ملکه نیستیم.(

ساده و معمولی بماند. از آن جایی که  ،گذاریم خانه پس چرا نمی    

است،  عمدهترین خرج  مسکن در زندگی ِ بیشتر مردم بزرگ

www.takbook.com

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


51 
 

ی  از میزان هزینه  است که مردم باید مخصوصا ً ای حوزه

این مصرف آگاه باشند، شاید با پایین آوردن استاندارد  ِِ  یآزاد/عمر

عمال ً بتوانند "کیفیت عمر و   زندگی )بر حسب مصرف برای مسکن(،

 زندگی" )بر حسب رفاه و خشنودی درونی( خود را باال ببرند. 

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

ها  وانند به معنای واقعی کلمه، سالگاه مختصر و متوسط، بت سکونت

جویی کنند و به این وسیله از داراترین افراد موجود  کار را صرفه

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

 آزادی، رضایت خاطر و خشنودی درونی.

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

بالم نه برای  ام این است که من برای نوع بشر می بالم، توجیه خود می

 خود.  
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 خوراک

دو سال اقامت در آبگیر، کّل  شد ثورو در طیّ  طور كه گفته همان    

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

اش آب  نوشیدنی زمینی. انواع ترب و انواع سیب کرت نخود، ذّرت،

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

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

تواند خوراکی ساده به سادگی ِ خوراک حیوانات  که "انسان می این

بخورد و در عین حال سالم و پرتوان بماند." با اشاره به نخستین سال 

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

ّیت روح انسان و اهمیت امروزه روز، ... باور دارم مدرنظرگیری اه

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

ی خود، تقریبا یک هکتار انواع لوبیا کاشت  بر تامین نیازهای خوراکی

ی گهگاهی خود را تامین  را فروخت تا مخارج متفرقه که بعدا ً آن

کند.
20
 و در مورد دومین سالش:  

"از سال نخست هم بهتر کار کردم، چون تمام  زمینی را که احتیاج 

ی هر  متر، و از روی تجربه 1311داشتم با بیل شخم زدم، یعنی حدود 

های  هشدم ... که اگر کسی ساده زندگی کند و فقط کاشت دو سال متوجه

خاطر  خود را بخورد و بیشتر از خوراکش چیزی نکارد و آن ها را به

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

20
 ی نان خود، روغن برای چراغ، و غیره بود. پوستی و نمک برای تهیه ها شامل بذر، برنج، بلغور سرخ این هزینه 
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تر از  زدن ارزان نیازمند کشت چند ده متری زمین است، فهمیدم که بیل

هر از تواند باشد و این که  زدن آن زمین می استفاده از گاو برای شخم

است،  کردن بهتر از کوددهی به زمین قدیمی گاهی زمینی تازه را کشت

وکار  ی ِ 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 - ین خوداش و تمر 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، خودی ِ قیقرویا های حدنبال  توانستم بهام را بچرخانم و  زندگی

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

ی ثورو در حال دستیابی به  دهد که تجربه اهمیت است، چون نشان می

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

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

مند و  هدفعالئق مندانه باشد و در عین حال برای  شرافت

وار و  اینک زندگی ساده باشد. باز هم آزادی داشته بخش خود رضایت

بینیم که کشت  می. خوداتکاء او در حال اثبات پاسخی امیدبخش بود

 بخش مهمی از آن پاسخ بود.  ،خود خوراک ِ
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اّما تولید خوراک خود، تبدیل به چیزی بسیار بیش از ِصرِف زنده     

ی لوبیا"  صلی از والدن با عنوان "مزرعهنگهداشتن جسم خود شد. در ف

 گوید: ما می بینیم که ثورو به می

پیوند هایم شدم، عاشق لوبیاهایم. آنان مرا به زمین  "من عاشق کرت    

یافتم. چون آنتائوس در خود می همین خاطر توانی هم ، و بهزدند می
21
 

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

را کاری کنم تا  ساده که سطح این تکه زمین ن. اینمن در تمام تابستا

تولید کند، تکه زمینی نیز بجای محصوالت پیشین خود، این تکانه را 

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

آورد. من از لوبیاها  های لطیف به بار می های وحشی ِ شیرین و گل وهمی

کنم، آنان را  و لوبیاها از من چه خواهند آموخت؟ من آنان را تحسین می

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

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

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

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

 گوید: سخن میش ی سبزیجات باغچه

، و با تفکّری عمیق ببینمبیست بار در روز باغچه را -"عادت داشتم ده

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

                                                           
21
 Antaeusآ )خدای زمین(( که قهرمانی چیره دست بود، اّما  پوزیدئون )خدای دریا( و گائه : در اساطیر یونان، آنتائوس پسر زمین )فرزند

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

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

ای لوبیا را به نظاره بنشینی که با فشار سر از خاک به بیرون  تپه

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

 ند که خطی از سبز مالیم را با هم ترسیم کنند."ا آوردهبرقدر سر   آن

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

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

و شد تر  بسیار خودمانی کرد به همین خاطر با لوبیاهایش یوجود ادعا م

ای ماندنی و دائمی را به بار  که رهیافت شخصی ِ کندترش، آموزه این

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

ای که بیشترین سود را در بازار  کارآمدترین روش زراعت، یعنی شیوه

 طور که فیلیپ آورد، الزاما ً بهترین راه زراعت نیست. همان به بار می

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

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

گوید خود را با کودهای شیمیایی  تر بدهد. به ما می ابزارهایی پیچیده

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

ها تعیین 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 بسیار کمتری می و

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

به دلیل نیاز به و سپس  خاطر کارگری کردن برای دیگران نخست به

 .از آنان   ضروریتولیدات  خرید

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

شود. دادن فرصت به دیگران برای تولید خوراک برای او،  تر می عمیق

تر باشد، تماس او را نیز با  مدتر یا با صرفه ر این تولید کارآحتـّی اگ

کرد، یعنی  اش را با طبیعت قطع می کرد، تماس مستقیم زمین قطع می

ی معنوی وی. اّما  ی و هم از منبع تغذیهی مادّ  هم از منبع بنیادی ِ تغذیه

خواست؛  ینمتاب تحمل این را نداشت. او لوبیا را فقط برای خوردن  او

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

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

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

ی دشت و صحرا،  کردن لوبیاها در هوای تازه گاهی، وجین صبح

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

شان  شد که در این مواقع، "این دیگر لوبیا نبود که وجین یادآور می

قدر که روحش را  آنکه  هم حدس بزنیم مدعی بودیتوان و می کردم" می

 کرد. کرده، زمین را کشت نمی کشت می
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باشد خرسند بود.  "بخشی بنیادی از طبیعت"که  از این    

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

آورد بنشینند، و  میبا خود توانستند بر روی یک بغل هیزمی که  می

کردن، گنجشکی  بار موقع وجین ک بزنند. "یکها نو بدون ترس به شاخه

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

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

ها نیز سرانجام کامال ً خودمانی شدند،  باشم. سنجاب ای داشته سردوشی

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

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

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

ای برای زیادکردن سود  زیرنظر داشت. وی به این خاطر که انگیزه

به کج  داشت فرصتای واقعی نداشت،  نداشت، و به همین دلیل عجله

قرمز را به تماشا بایستد که در اوج  های دم اش تکیه کند و شاهین بیل

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

تجربیات خود من اند." فیلیپ کافارو باری دیگر، اهمیت این تجربه و 

     گرا، فرصت چنان طبیعت-کند: برای شاعر سانش را درک می هم

های احساس تغییر آب و هوا و توجه به  برخوردهایی، حتی فرصت

www.takbook.com

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


53 
 

اند. ثورو این نوع کار را  روند طبیعی روز، نیروبخش 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

شود." بیشتر جبران نمی
22 

و ترین توجه ماست،  ی جدی این حساب و کتاب ثورویی، شایسته    

نیازمند قدری  ،تر از هر زمان دیگری. اّما این توجه این روزها بیش

مان به دنیا را گسترش  از سوی ماست که نگاه تالش هماهنگ خالقّ 

مدعی بود ما که شهرنشینانی هستیم پنهان شده در وی م، چرا که دهی

ایم و در  سنگرشهر که به شدت به پشتیبانی خواربارفروشی وابسته

مان بسیار  کنیم؛ برای کار و زندگی می ،بیشتر موارد در فضای بسته

دشوار است بفهمیم حتـّی منظور از "بخشی بنیادی از طبیعت" چیست. 

باشیم، یعنی نوعی حّس، مبتنی  ی از غنای آن داشتهو تا زمانی که حسّ 

تر برای رفع نیازهای  تر و درونی تر و صمیمانه بر این که راهی ساده

ی  اقتصادی را به شیوه رمان وجود دارد؛ احتماال ً انجام امو اساسی

دهیم و بر همان اساس  مان ادامه می ی فعلی نظرانه معمول و تنگ

فهمیم که چه چیزی را از  و اصال ً نمی  کنیم،  یمان را بنا م های زندگی

شویم که اقتصاد بازار و  تر، متوجه نمی ایم، یا به بیان دقیق دست داده

                                                           
22
ی حداکثر کردن سود و منفعت، افراد هر چه  ای و دفتری مفید نیستند. اّدعای او این است که انگیزه نظر ثورو این نیست که کار کارخانه 

یافته از کار دفتری و  های افزایش پرسد آیا منفعت سازد. ثورو می با طبیعت در زندگی ِ کاری محروم میی تماس  های ساده بیشتری را از لّذت
  ای، ارزش قطع ارتباط با طبیعت را دارد. کارخانه
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گوییم، این تنها راه  اند. "می چه چیزی را از ما گرفته ،تقسیم کارش

است."
23
  

 

گری در والدن ید دوی نسبتا ً رازآل طعهقش را با بازگشت به خاین ب    

های   ای که در آن ثورو به اختصار، استدالل  قطعه  برم، ایان میبه پ

پذیری ِ  کند که در مورد امکان می  نفیرا  ای خورده های ترس تمامی جان

 اند: اقتصاد جایگزین در شکّ 

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  گیاهان زندگی را بگذرانم؛ و من هم برای ورود فوری به ریشه

عادت دارم این چنین پاسخی بدهم،  –ایمان است  چون ریشه،–مسئله 

توانند این نکته  میخ زندگی کنم. اگر آنان نمی-توانم روی تخته که من می

 بگویم نخواهند فهمید."  را بفهمند، بیشتر نکاتی را هم که باید

 

 

 

 

                                                           
23
دانیم،  ایی را که نمیه دانیم؛ و این که بدانیم چیز دانیم، می کند: "این که بدانیم چیزهایی را که می ثورو در این بحث از کنفسیوس هم نقل می 

 دانیم؛ دانش حقیقی چیزی جز این نیست." نمی
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 است؟ کافی اندازه: چه ها ضرورت فراسوی

های ثورو در  مورد پوشاک، سرپناه،  ی دیدگاه ! با چکیده  ببسیار خو    

عنوان  و خوراک  آشنا شدیم. دیدیم که ثورو سوخت را نیز به

راحتی با گردآوری  زندگی فهرست کرد، نیازی که او به  ضروری ِ

های روی آب  اش و چوب پشت خانه ِِ  الشه و غیرتجاریهای  چوب

 کرد. های تعدادی درخت آن را رفع می آبگیر، و نیز با سوزاندن کـ نده

دیگری که ثورو در  ِِ  طور که در باال گفته شد، آن مقدار کم همان    

ی او از  مورد سوخت گفت، استعاری بود، و خواهیم دید که استفاده

مان  ن و بافتار ما را به خوبی به موضوع بعدیاستعاره در این زیرمت

کند، موضوعی که مربوط به ماهیت و سرشت چیزهایی  هدایت می

 است که فراتر از ضروریات زندگی هستند.

: "با سرپناه و پوشاک مناسب، ما مشروعا ً توجه کنیداین قطعه به     

ها، یا با مازاد  اینبا مازاد آیا کنیم؛ اّما  گرمای درونی ِ 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 میزانی معین از  پذیرش و تایید این نکته بحث خود را می

استدالل  ،هماّما در ادا ند،ضروریات زندگی "مشروع" یا "معقول" ا

ها سرانجام خدمت به هر گونه هدف مشروع را پایان  کند که آن می

دهند و در واقع در صورتی که به شکل ِ "مازاد" مصرف شوند، از  می
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اش به بیانیه تبدیل  ی بعد عقیده کنند. در صفحه سهم زندگی کسر می

مانند،  اهل تجمل، صرفا به راحتی گرم نمی ِِ  مندان ثروتشود. " می

شوند، همانطور که پیشتر تلویحا ً  بلکه به شکلی غیر طبیعی داغ ! می

شوند! شد، آنان پخته می گفته
24
خورند، البته به شکلی شیک  و فریب می 

گوید که آتش مانند ثروت ماّدی  ی او تلویحا ً می و آخرین مّد." استعاره

بسته به این که  ،محدود نیست، بلکه در عوضقیدوشرط و نا چیزی بی

 رود، خوب یا بد است. کار می قدر از آن وجود دارد و چگونه به چه

 ی ثورو در قالب این استعاره است که یکی از قطعات محوری    

 آفریند: "والدن " را استادانه می

شود  شان را دادم، گرم می ای که شرح گونه"وقتی انسانی با چندین 

خواهد؟  با خوراک، سرپناه، پوشاک، سوخت[، بعد از آن چه می ]یعنی

خواهد، یعنی خوراک  قطعا گرمای بیشتری از همان انواع پیشین نمی

تر و  تر، پوشاک لطیف تر و باشکوه های بزرگ تر، خانه بیشتر 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 چیزهای

جایگزین دیگری در برابر کسب تجمالت وجود دارد یعنی ماجراجویی 

مرخصی ِ او از تقالّی رهایی و . حال، اکنونی در خود زندگی

 بارتر ِ زندگی، در حال آغازیدن است."  خفتّ 

                                                           
24
 )م.( "فریب خوردن" است. cook کند. معنی ِ دوم  )خوردن( استفاده می cook ی  ثورو از ایهام واژه 
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در این جا  اینک بیاییم و برای دیدگاه ثورو کمی وقت بگذاریم تا

ی بحث او این است که ما  نشده ی بیان زمینه اش کنیم. پیش رمزگشایی

میریم.  ها می باید ابتدا ضروریات زندگی را تامین کنیم، چون بدون آن

است که باید تمامی روز در  این معنی به ها آن اگر دستیابی به

  م، چرا کهبارترین شرایط تقال کنیم، طبعا باید به این کار تن دردهی خفتّ 

است. اّما وقتی که  ی پر زوری ، نیروی برانگیزندهی صــِرفی بقا اراده

باشیم، ناگهان رو در روی آن مسائلی  ضروریات زندگی را تامین کرده

ها را "مشکالت واقعی ِ زندگی   ازاین، آن گیریم که ثورو پیش قرار می

یعنی این مسئله نامید.  اندازی از موفقیت" می زادی و چشمآدر رابطه با 

یا به جستجوی وسایل و اشیاء ماّدی ِ بیشتر از ضروریات زندگی آکه 

معاصرانش را وی مان انجام دهیم.  ادامه دهیم یا کاری دیگر با زندگی

ندرت با این  ازاین نظر که ظاهرا ً 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 غیره صرف می های داغ تر، اجاق لطیف

ی زندگی را چنین  گونه که این شنویم است. ما از او می تنها راه زندگی

خر خط زندگی اش را در آ بودن ای احمقانه، که احمقانه نامد، "زندگی می

باشند." اّما به تاکید  آن نتیجه نرسیده تر به فهمند، البته اگر که پیش می

"ماجراجویی اکنونی در خود  :، جایگزینی وجود دارد کهخودش

بارتر زندگی در حال  مرخصی]مان[ از تقالی خفتّ " زندگی"، 
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داد  ای تازه، پیشنهاد می ی ناگهانی ِ استعاره است." وی با ارائه آغازیدن

مان،  های مادیّ  کردن محکم خود در زمین، و تامین شالوده که، با ریشه

نفس  مانند بذرهای گیاهان اصیل، اینک باید با خاطر ِ جمع و اعتماد به

 ها سر برکشیم.  به سوی آسمان

 

دهد که ما تا  بدفهمی شود. او پیشنهاد نمیاّما ثورو نباید در این جا 

شکار زندگی کار آهمیشه فقط برای رسیدن به ضروریات فاحش و 

کرد مواقعی وجود دارد  کنیم و نه بیشتر. به بیان دیگر، وی انکار نمی

مان را  تواند زندگی است، می چه که شدیدا ً ضروری که کسب بیش از آن

ای که  مان برسیم )نکته که به اهداف واقعا ً بهتر کند و به ما کمک کند

کند  کرد(. اّما به ما اخطار می آن بیشتر توجه خواهیم در بخش بعدی به

مان کمک  نپنداریم که دارایی ماّدی همیشه به شکل مثبتی به زندگی

عکس  ،سرو صدایی کند، چرا که غالبا ً به اشکال غافلگیرکننده و بی می

اش این نیست که شّری ذاتی و سرشتی  دهد. علتّ  این کار را انجام می

در پول یا اشیاء ماّدی وجود دارد؛ بلکه فقط به این خاطر است که هر 

کنیم،  ای که َصرف جستجوی چیزهایی فراتر از ضروریات می لحظه

ای  خیر آزادانه و غیرماّدی ِِ  توانستیم َصرف کار است که می ای لحظه

و ما باید  –د خاّص ثوروزنی در جنگل، در مور همانند پرسه–کنیم 

از این نوع تهاتر و مبادله، آگاه  و باخبر باشیم.   ،و در هر لحظه همیشه
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ی  زدن وقت در ازای پول و اشیاء، معامله گاهی تاخت ،شکّ بی

ی این معامله سرانجام بیشتر از دستاوردش  است. اّما گاهی هزینه خوبی

داراتر بلکه نادارتر شود، و ما را نه  ( می واقعی ِ)با مالک زندگی

 ای نخواهد بود. ی باصرفه معامله ا این حساب،بپس کند؛  می

 

ایم، قلب اقتصادیات جایگزین  طور که دیده کتاب، آنو این حساب    

تواند چنین بیان شود: همین که اشیاء  ی اساسی می است. آموزه  ثورو

ارزیابی  دقتّ  پس باید به باشیم، ازآن آورده  زندگی را بدست ِ ضروری

کنیم که برای خوب زیستن و آزاد بودن عمال ً چه قدر بیشتر الزم 

 ِِ  های ماّدی داریم، با فکر کردن در این مورد که آیا طلب چیز

چه افزاید،  کاهد یا به آن می مان می تر، عمال ً از کیفیت زندگی بیش

 درنگ یا در درازمّدت، و بر همین اساس نیز عمل کنیم. ِاعمال این بی

است آسان یا روشن نباشد،  مان، ممکن و کتاب بر روی زندگی حساب

در النفسه و  فیویژه در فرهنگی که ثروت ماّدی را به عنوان "خیری  به

اگر فقط –کند. اّما اگر از این کار غفلت کنیم  نوع خود" ستایش می

است که برای ارتقاء و  بپنداریم که ثروت مادّی ِ بیشتر، همان چیزی

خوردنیم،  است که در خطر فریب آن وقت –است مان الزم زندگیبهبود 

شوند، بایستی  خواهند فریفته البته فریبی شیک و مدرن. آنانی که نمی
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برانگیزی  که اقتصادیات جایگزین ثورو  صمیمانه با پرسش چالش

 : ، با پرسش ِسازد، روبرو شوند مطرح می

 است؟    کافیتا چه حّدی دارایی مادّی 

× × ×  × × × × × × 

نشده در روایت  بینی اّما این پرسش ما را به یک چرخش پیش    

شویم که پاسخ به پرسش  کند. متوجه می اقتصادیات جایگزین هدایت می

است؟" غیر ممکن است، مگر این که ابتدا پرسشی پیشینی  قدر کافی "چه

ی ما شود: "کافی برای چه؟" این پرسش پیشین تر پاسخ داده و حتّی مهم

مان را مشخص کنیم،  الیت اقتصادیی فعّ  کشد تا فایده را به چالش می

توانیم بدانیم که آیا  چرا که اگر نتوانیم هدفش را تشخیص دهیم، نمی

است یا نه. بدون داشتن "هدف  مان موفق بوده های اقتصادی تالش

مان، صرفا به  بزرگی" در ذهن به منظور هدایت و توجیه تالش

ای عمل  و بطالت مشغولیم یا برای هیچ مقصود آگاهانهگی  روزمّره

کنیم، مانند برهمنی که خود را تا ابد به پای درختی زنجیر  نمی

. است زدهتواند توضیح دهد که چرا به این کار دست  است، اّما نمی کرده

چه که با  ن دهد که اگر درک روشنی از آ ار میثورو در عمل به ما هشد

سو، رو به  جای این باشیم، یا ندانیم چرا به کنیم نداشته مان می زندگی

مان  های سویی دیگر داریم، قادر نخواهیم بود بگوییم که آیا نگرش

دارند یا از راه  می ماّدی، ما را در مسیر درست نگه های پدیدهنسبت به 
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باشیم  اشتهکنند. در بخش بعدی باید بازگشتی آشکار د درست منحرف می

 به این مسئله و آن را به تفصیل بررسیم.

 

 پروری -ای در خود پرده کافی برای چه؟ میان

لمانی بود که اعالم کرد: "شاعر آاین فردریک نیچه فیلسوف     

بود، مطمئنا ً با  ات باش"، حکمی که اگر ثورو آن را شنیده زندگی

کرد. همدلی و نظر موافق با آن برخورد می
25
ی گسترش  ادهاگر آم 

بیش  ،مان از شاعری باشیم تا در تعریف مان از آن تصور و برداشت

های کتبی و شفاهی را بگنجانیم، و )آن چنان که شاعر  از مصرع

عنوان "بیان  کار را کرد( آن را به رومانتیک، پرسی بیشه شلی، این

ات باش"،  وقت است که بیان "شاعر زندگی تخیالت" تعریف کنیم، آن

ردن تمایز میان هنر و زندگی، کرنگ  یابد. کم معنی بیشتری می کم کم

گیرد،  طور که شاعر، زبان را دردستان خود می همان خواهد، از ما می

مند  ما نیز باید زندگی را در دست بگیریم، و آن را به چیزی ارزش

توانیم و  ای که می کردن بهترین زندگی تصور–تبدیل کنیم و شکل دهیم 

مان با  ای. آیا هر کدام به آفرینش آن چنان زندگی ِ شایستهسپس اقدام 

اش  چنان نسبتی نداریم که هنرمند با مواد خام زندگی های خود آن

                                                           
کند؛ مثالً در "زندگی ِ از شعر و نظم یاد صرفا ً گوید، بجای این که  از شاعری سخن می ،در بسیاری موارد، ثورو با توجه به زندگی  25

 ".اش پایدار کند را با شاعری جسمشنویسد: شاعر.... بایستی  اصول" می بی
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دارد؟
26
مان مسئول خلق و آفرینش معنای زندگی خود  آیا هر کدام 

این که بتوان تابلوی خاصی  شناسانه نیستیم؟" عنوان پروژه ای زیبایی به

که  ،است قابل ذکر ای ای را تراشید، نکته د، یا مجسمهآمیزی کر را رنگ

تر این است که  اّما بسیار بسیار باشکوه ؛هایی را بتوانی زیبا کنی چیز

آمیزی کنیم و تراش دهیم که از  ای را رنگ فضا و واسطه ِِ  خود

بندی "والدن" او از  کنیم. به همین نحو، در پایان طریق آن نگاه می

کنیم که تصور ای را زیست خواهد تا "زندگی مان می همه
27
".ایم کرده 

 

است بلندپروازی  ها ممکن ی این همه ،از نظر بعضی خوانندگان    

است جدی. ثورو با  ای نظر برسد، اّما اصل مطلب مطرح شده، نکته به

و  ات عشق بورز" کند "به زندگی ی توصیه میا   دهنده سادگی ِ آرامش

حتّی در سطح  –اش را زندگی است بهانه نیاور. "هر انسانی موظفّ 

در واالترین و شایسته و در خور تامل و مشاهده  –جزئیات

اش زندگی ترین ساعت بحرانی
28
های  کرد که راه کند." او فکر می 

 و است که شعاع های حول مرکز دایره." قدر متنوع ، آن زندگی

های متنوع و متفاوت در  خواست که تا حّد ممکن "همان قدر هم آدم می

 دید که چه آسان، نامحسوس و تدریجی به اّما می دنیا وجود داشته باشد"

ای برای  طلبانه شویم، و راه کوبیده و راحت های خاصی روانه می مسیر
                                                           

26
 PAUL) شناسی اخالقیات". پل رابینوو به نام "شجره (MICHEL FOUCAULT) ی میشل فوکو در این زمینه نگاه کنید به مقاله  

RABINOVE) پردازد، نه به فردا یا به زندگی. آن هنر  ها می ی ما، بدل به چیزی شده که تنها به ابژه نویسد: هنر در جامعه در اخالقیات می

تواند کاری هنری باشد؟ چطور چراغ یا خانه باید شیئی  دهند. اما زندگی هر نفر آیا نمی چیزی است که تخصصی است یا خبرگان انجامش می
کنم که پیامدی عملی در این  سازیم، فکر می شود بلکه آن را خود می ا زندگی ما نه؟...... به این خاطر که زندگی به ما داده نمیهنری باشد، امّ 

 چون اثری هنری بیافرینیم. آید: ما خود باید خود را هم بحث وجود به وجود می
27
اثر   IMAGINEی  تواند این تعبیر را در ترانه تحمل. خواننده میی مدارا در برابر عدم  تصور خالق در برابر تّوهم آسیب مند، زاینده 

JOHN LENON  ).دنبال کند. )م 
28
 بازنگری  و تامل به کّل زندگی در دم مرگ )م.( 
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رنگی در  ن به مجراهای عمیق سنّت و هما"چه آس سازیم، خود می

کرد، چرا که  افتیم." این واقعیت، ثورو را عمیقا دچار مشکل می می

مان را سر نکنیم، اگر فقط با ترغیب و  اندیشید اگر آگاهانه زندگی می

شکی نیست که در  ،خیزیم" انیکی ِ خدمتکار از بستر برمیفشار مک

رفتن در خوابیم، و با کشتن وقت، به  طول زندگی فقط مشغول راه

مان از  روزی که با کمک نبوغ و استعداد زنیم." مان زخم می جاودانگی

توان داشت، تازه اگر  خواب بیدار نشویم، انتظاری از آن روز نمی

جا مطمئنا ً از نوابغ سخن  " ثورو در اینبتوان آن را روز نامید.

گوید  مان اشاره دارد. می گوید، بلکه به نابغه )یا شاعر( درون همه نمی

شوی،  ات را جّدی بگیر. نگذار با فشار جریانات، رانده خود و زندگی

کارگیر تا  ات را به مقاومت کن. آزادی ات را اعالم کن و ظرفیت

 را بساز، بیدارشو!سرنوشت خود را خلق کنی. خودت 

است.  گیرترین استعارات اخالقی در والدن بیدارسازی یکی از چشم    

گوید: "قصد آن ندارم تا مرثیه  ی آغازین والدن این گونه می مطایبه

ی  گاهان در آستانه خواهم همانند خروس سحری که صبح بسرایم، اّما می

مید که همسایگانم ایستد، با قدرت رجز بخوانم، به این ا آشیان خود می

 هک خوانیم را از خواب بیدار کنم."  و در بند پایانی ِ والدن چنین می

وزهای هنوز ربیداریم .  شیبرا که زند یم سر دهیسپ یروز آن تنها"

زندگی برای  شدناین نّیت "بیدار ."مانده تا کامال ً بیدار شویمبسیاری 

دهد که  ار میرمان ق ما را رو در روی پرسش کانونی ،"واقعی داشتن
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باشد. اگر قرار باشد بدانیم که چه مقدار  مان نشده امیدوارم فراموش

سرانجام و  است، و در نتیجه، از تقال و تالش بی ثروت ماّدی کافی

هدف خودداری کنیم، پس الزم است پیش از هر چیز با پرسش ِ  بی

است از خود پرسید،  . به بیان دیگر الزم"کافی برای چه؟" روبرو شویم

اگر از این پرسش غفلت  برای چه بخواهیم؟"باید ثروت ماّدی را "

مان  بخش مند و رضایت های معنادار، هدف کنیم، یعنی، اگر از خواسته

های  مان در طلب خواسته های دادن زندگی غفلت کنیم، در خطر هدر

ثورو ناچیز ِغیر ضروری و زیستن در "درماندگی پنهان" هستیم. 

 درستی بهاو –مطمئنا قصد نداشت این پرسش را به جای ما پاسخ دهد 

اّما  –پیدا کنیمشخصا کند که ما هر یک باید "راه خود" را  تاکید می

د تا همسایگانی را که نسبت به این پرسش در خواب نبازهم تالش می ک

گفت "اصالح اخالقی"، تالشی برای  می وییدار کند. بودند، ب

است... . میلیون ها نفر تا حّد کار جسمی بیدارند؛ اّما  دورکردن خواب

ی فکری  قدر بیدار است که بتواند ورزه نفر در هرمیلیون، آن یک

میلیون نفر برای زیستی  111و تنها یک نفر در هر  موثری داشته باشد

 است."  بودن راست. بیدار بودن، زندهشاعرانه و آسمانی بیدا

تنی در آبگیر  دمان و آب او هر روز را با برخاستن در سپیده    

که انجام  ای دینی بود، و یکی از بهترین کارهایی ورزه"آغازید:  می

تر بیدار کند، چه چیز  درنگ توانست ما را بی چیزی می دادم." چه می

و به همراه فشار به درون توانست ما را آن چنان شدید  دیگری می
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درون  ای، به حالی از شورو شوق و آگاهی حّسی وارد کند، جز شیرجه

توان گفت  می گاهی؟ عنوان نخستین کار صبح به، آبگیر صاف و سرد

تنی در  دهد که آب خواهد انجام والدن برای خوانندگانش آن کاری را می

والدن یابیم تا  صتی نمیفرداد. اّما اگر هرگز  می آبگیر، برای ثورو انجام

ناگهان  ، بهاندم سپیده در است حداقل تصوّر کنیم او ممکن  را بخوانیم،

های آفتاب  شود، در حالی که نخستین شعاع مان وارد می به اتاق خواب

آلودمان را بر  کشند، "خود"های خواب از فراز جنگل والدن سرک می

برد، سپس  به جلو می گذارد و ما را به سوی آبگیر هایش می روی شانه

کند و پس از آن خودش به درون  درنگ ما را به درون آن پرتاب می بی

آوریم، نفس  رود. در حالی که از آب سرد سر بیرون می آب شیرجه می

یابیم، که با  نفس زنان، اّما کامال بیدار، خود را رودر روی ثورو می

مان می گذارد ها دم در چشمان، دستانش را برروی شانه درخشش سپیده

 و می گوید:

ما چه کسی هستیم؟ ما  و بپرس با طبیعت تماس بگیر، تماس بگیر!"

 کجا هستیم؟" 

های همیشگی ِ  آمد، ثورو تالش ندارد این پرسش طور که گفته همان    

دادن  کند که در هنگام شکل بشری را برای ما پاسخ دهد، اّما تاکید می

ها  اشیای طبیعی، باید رو در روی آنمان نسبت به پول و  های به نگرش

ها روبرو نشویم، شاید نتوانیم معنا یا  کند اگر با آن شویم. استدالل می
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چه درد  از خود بپرس: پول واقعا به"منظور اقتصاد را بفهمیم. 

 "خورد؟ می

 اتیاقتصاد ِِ  یشناس روش کهبینیم  دقیقا ً می ،ی مّهم در این برهه    

 یاقتصاد ی ها هینظر نیتر غالب یشناس روش از یحدّ  چه تا نیگزیجا

پذیرند که  اقتصاددانان طبق معمول می .است دور به امروزه

کننده از یک منظر اقتصادی، دیمی و  " رفتارهای مصرفِِ  "اهداف

اند و موضوعی نیستند که الزم باشد  تصادفی هستند، صرف ِ سلیقه

رساندن ِ کارآمد ِ نگرانش بود. در عوض، کار اقتصاددان به حداکثر 

ی اقتصادی است، به طوری که از طریق  شده کسب نسبت سود

های قطعی ِ  ها و پسند  بازار آزاد، تاحد ممکن سلیقه ِ  معامالت اقتصادی

اند فرض  هرچه بیشتری ارضاِء شود. اقتصاددانان در ضمن مایلافراد 

مصرف ناپذیری به ثروت مادی، مالکیت، و  ها میل سیری بگیرند انسان

شود. اقتصادیات جایگزین  دارند که فقط با کمیابی منابع محدود می

ایم، از منظر  طور که قبال ً دیده کند. همان ثورو این فرضیات را رّد می

افت یدری  شایسته ،کننده او، در صورتی که اهداف رفتار مصرف

ایگ نوبلی  جایزه
29
ثروت اقتصادی  طلبکودکانه باشند، فی ااهدیا  

که فعالیت اقتصادی بتواند توجیه  معنایی ندارد. بنابراین پیش از آن

چنان  د. اهداف از ابزار جدایی ناپذیرند، آننشود، اهداف باید توجیه شو

توانیم افراد یا جوامع را صرفا به خاطر  ناپذیر که نمی جدائی

                                                           
29
 Ig Nobleم.( ای برای حماقت است. جا کنایه های ظاهرا ً مسخره، اّما باطنا ً جّدی. در این ی فعالیت ی نوبل ِ ویژه : جایزه( 
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شان را  ولثروتمندترین بودن، موفق بدانیم، چرا که ممکن است تمام پ

ارزش  به زیورهای ارزان و جواهرات بدلی و سایر چیزهای کم

طور که ثورو بر آن پافشاری دارد، "گاری در  مزخرف بدهند. آن

یک اقتصاددان  ،که نه مفید." در ادامه این و برابر اسب، نه زیباست،

ها و پسندها" را دارد، و  پذیری ِ "سلیقه ی توجیه جایگزین لزوما ً دغدغه

 پذیرد. ها را فقط به عنوان "مفروض طبیعی" نمی آن

ای  ها را به عنوان عامالن اقتصادی ها، ثورو انسان عالوه بر این    

ناپذیری به ثروت ماّدی دارند و همیشه  کرد که میل سیری تصویر نمی

کرد که  اند. وی کامال ً برعکس، فکر می از کمیابی منابع مایوس وغمین

فقط و فقط اگر که ی کافی داریم،  وقتی به اندازه توانیم بفهمیم چه می

 ،این نگاه، ثروت حقیقی مان را به مسئله معطوف نگهداریم. بنابه ذهن

 میخواه یم که آنچهمربوط است، به  میدار که آنچه خواستنآنقدر که به 

کردن ِ  ی اراده شود. و آیا امکان دارد این نعمت با اقدام ساده مربوط نمی

باری دیگر  هجاست که سخنان الئوتس یافتنی شود؟ این دست ،صرف

ی کافی دارند،  دانند به اندازه یابد: "آنانی که می مصداق می

مندند." ثروت
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 الت، و ابزارهاوسایل راحتی و رفاه، تجمّ 

توانیم به پرسش  هدف بخش قبلی این بود که نشان دهد ما نمی    

که ابتدا پاسخ داده باشیم که  "چقدر کافی است" پاسخی دهیم، مگر این

این رابطه، حال ما در وضعیتی هستیم  شدن روشن"کافی برای چه؟" با 

ی منابع  ثورو درباره ،ای برگردیم در این مورد که تا به بررسی

گیرد.  فراتر از  ضروریات زندگی چه  نگرشی را در پیش می ِِ  مادی

به تلویح، و  گاهی–در پاسخ به این پرسش، اقتصادیات جایگزین وی 

بندی منابع مادی به "رفاهیات"،  نیازمند طبقه –گاهی به تصریح

الت"، و "ابزارها" است. بحث کردن در مورد این سه دسته، "تجمّ 

 هدف این بخش است.

گیری هدف اصلی  ما همگی خواهان منابع مادی الزم برای پی    

مکن است مگر ممان هستیم، حال این هدف هر چه باشد. اما  زندگی

مان را  ، هدف اصلیبودنمنابع مادی در پی ِ مواردی پیش بیاید که 

پشتیبانی نکند، بلکه مانع رسیدن به آن شود؟ هر کسی بدنبال "کافی" 

بار دیگر، پاسخ به این پرسش  است، اما "خیلی زیاد" چقدر است؟ یک

دانیم که  شود و می داده می با پاسخ به پرسش "کافی برای چه؟" شکل

اّما خواهیم دید که  اسخ درست واحدی برای این پرسش وجود ندارد.پ

آورد  رچوبی برای کندوکاوی فراهم میااقتصادیات جایگزین ثورو چه

د، رَ بــَ تواند آن را برروی زندگی ِ خود بکار  که هر یک از ما می
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مان داریم که  ای در زندگی که هر یک از ما اهداف یگانه رغم این علی

های مطرح شده  مان به پرسش های یگران متفاوت است. پاسخبا اهداف د

ما احتماال ً تک  تک  احتماال ً متفاوت خواهند بود، چرا که اهداف زندگی

متفاوت هستند، اّما من معتقدم که اقتصادیات جایگزین، حداقل باعث 

که تالشی وپنجه نرم کنیم،  های درست دست شود که با پرسش می

  ست.ورد کمی هم نیآ دست

برای شروع، ِسناریویی را در نظر بگیرید که شخصی به راحتی     

قادر است ضروریات زندگی را تامین کند، اّما نه بیشتر. آیا این فرد 

باید وقت خود را به ناامیدی و حسرت از این بگذراند که اموالش چقدر 

که داشتن ضروریات به تنهایی کافی است که خوب  ناچیز است؟ یا این

گی کند و آزاد باشد؟ اّما ثورو طرفدار این نیست که فقط به دنبال زند

هرگز قصد ندارد که فقر واقعی را و – ضروریات باشیم و نه بیشتر

برعکس )بعنوان یک انسان شکیبای شریف و محترم(  –ستایش کند

مان این باشد که  ورزد که اگر برحسب اتفاق سرنوشت اصرار می

متکی به ضروریات اولیه، این وضع الزاما ً  باشیم فقط ای داشته زندگی

کرد که در چنین شرایطی ممکن  عامل ناامیدی نیست. وی استدالل می

ترین تجربیات محدود شویم و مجبور  ترین و مهم است صرفا ً به حیاتی

را به بار  "رـَ کـِـش"شویم با موادی سروکار داشته باشیم که بیشترین 

جا  ه در نزدیکی ِ مغز استخوان از همهآورند... این زندگی است ک می

مان  تر است." حرف او این است، همین که نیازهای بنیادی شیرین
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ارضاِء شوند، برای خریدن چیزی ضروری برای روح، دیگر پول 

المثل  این دیدگاه چیزی نیست جز شکل دیگری از ضرب ".الزم نیست

ن ضروریات اند." با تامی "بهترین چیزهای زندگی رایگان ِِ  قدیمی

تواند باز هم قادر باشد  با اراده می ِِ  زندگی، انسان صبور ِ شاداب

عاشق شود، لذت مکالمه و دوستی را تجربه کند، در طبیعت پرسه زند 

پایانش شادمان شود"، بخشی از جماعت باشد یا از تامل  و از نمایش بی

 و تفکر در تنهایی لذت برد، در زندگی سیاسی شرکت کند، تجربیات

زیباشناختی یا روحی داشته باشد، به تأنی و مکاشفه بپردازد، آواز 

بخواند، بخندد، و غیره که هیچ یک نیازی به پول، یا به پول زیاد 

ی  کرد، خورشید مغرب از پنجره طور که ثورو بیان می ندارد. آن

 ِِ  ی اعیانی 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 بینم جز این من چیزی نمی

طور که  های شادابی داشته باشد، همان جا زندگی کند، و اندیشه در آن

توانم از آوردن  در یک قصر ممکن است داشت." در این زمینه، نمی

 ی کنم:سخن "جان بوروز" خوددار

ات؛ کافی دیدن  "تماس مستقیم و شخصی با منابع زندگی ماّدی    

گیر عناصر عالم
30

ای  روی آور دیدن هوا و آب، شادابی از پیاده ، شعف

جستجوی  انستنتر د ای در غروب؛ لذت بخش گاهی یا پرسه صبح

                                                           
30
 ب، هوا، نور، گیاه، جانوران و... )م.(آ 
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های گرمسیری ِ  ای از میوه از دریافت هدیه ،های وحشی تمشک

شدن از دیدن ستارگان در شب؛ خرسندی از دیدن  زده وارداتی؛ هیجان

های  داشااند برخی از پ اینان–ای یا گلی وحشی در بهار  ی پرنده النه

 ساده زیستی."

طور که یاد شد، ثورو اموالی داشت که فراتر از ضروریات  همان    

         ، هر چند زندگی مادی وی قطعا ً ساده بود. محض زندگی بودند

ای ساخت فقط با یک اتاق و بیش از حّد لوبیا  برای خود خانهدانیم  می

آن ساخت دست خودش  ی ازاش، که بخش گوید اثاثیه خورد. به ما می

بود، عبارت بود از یک تخت، میز، یک میز تحریر، سه صندلی، یک 

، انبرهای اجاق، یک کتری، دو ماهیتابه، سانت ونیم هفتآینه به قطر 

شویی، دو کارد و چنگال، سه بشقاب، یک  یک مالقه، یک لگن رخت

ای برای م الس چغندر، و یک  ی روغن، کوزه فنجان، یک قاشق، کوزه

اش کهنه و پاره نبود، اّما با خوشحالی  فانوس ژاپنی. هر چند که لباس

اش  جایی که بیشتر وقت از آن پوشید، و دار می های قدیمی وصله پوشاک

اش کامال ً فرسوده و هوازده  گذراند، پوشاک را در بیرون خانه می

ابزار مانند "چاقو، تعدادی گفت که  ها، می رسید. فراتر از این بنظر می

بر، بیل، فرقون، و امثال آن، و برای مطالعه، چراغ روشنایی، لوازم ت

بعد از " ِِ  بندی ستهنوشتار، دسترسی به چندتایی کتاب، در د

توانند به قیمتی ناچیز  است، چیزهایی که همگی می داشته " ضروریات

مان بلند است، پس بایستی  تهیه شوند." بنابه قول ثورو، اگر اهداف
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محدود بودن نیازمان به پول و مال در زندگی را به رسمیت بشناسیم. 

 ست." ا خواهی بوده مترین مهارت من ک وی تاکید داشت که بزرگ

–ی برای زندگی، قطعا ً اجتناب ناپذیرند برخی از منابع مادّ     

ها را جزِء  و ثورو این –خوراک، پوشاک، سرپناه، و سوخت

طور که در باال گفته آمد، وی سه  کرد. همان بندی می "ضروریات" طبقه

شمرد، یعنی "رفاهیات" که  میی دیگر برای منابع مادی بر طبقه

الت"، که ترکردن زندگی است؛ "تجمّ  شان لذت بخش خدمت

غیرضروری و زائد و حتی مضّرند؛ و "ابزارها"؛ که خودسازی و 

مان  برند و در رسیدن به اهداف زندگی یاری رشدمان را به پیش می

 کنند. می

دسته در اقتصادیات جایگزین   کردن موقعیت این سه برای روشن    

 ثورو یادآوری چند کالمی کافی خواهد بود. 

ها(، بهتر است با این یادآوری  در مورد رفاهّیات یا )آسودگی    

گرایی و بازگشت به خویش ِ  و ناب  گراییکنیم که ثورو از زهد آغاز 

ها پیوریتن
31
بسیار دور بود. او هرگز به این خاطر که خواستار  

از منابع خود را ی روحانی و معنوی از حس محرومّیت باشد،   تغذیه

هم مخالفتی نداشت.  ساخت. به همین نحو با لذتّ  نمیماّدی محروم 

کرد برای  برعکس، لذت برایش بسیار مهم بود. به همین دلیل، حّس می

                                                           
31
دین. آدم سخت گیر در  ها و زندگی کلیسایی، و سخت گیری مذهبی و اخالقی؛ پیوریتن؛ پاک سازی مراسم، نیایش پروتستان های هوادار ساده 

 امور مذهبی و اخالقی، بنیادگرای مذهبی، خشکه مقّدس )م.(
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رفاهّیات، جایگاه معقولی در زندگی وجود دارد، جایگاهی برای 

مادیاتی که در زندگی ضروری نیستند، اّما زندگی را قطعا ً بهتر، 

کرد بایستی  در عین حال احساس می بخش تر می سازند. شادتر و لذت

محتاط و مراقب باشیم: خطر رفاهّیات در آن است که اعتیادآورند. آنان 

مان بدل شوند، و بخش  توانند به سادگی به کانون اصلی زندگی می

مان را به مصرف برسانند، وی این چنین  ی وقت و انرژی عمده

کرد که هدف زندگی احساس می
32
اشی، بلکه این این نیست که راحت ب 

این پول و وقتی را که برای  است که پر شور زندگی کنی. عالوه بر

بار  ای صرفا زیان تواند معامله دهیم، می خرید یا داشتن رفاهّیات می

ات از نظر "عمری" که از این نظر که در نهایت، رفاهیّ  باشد،

ین ا دهند. بنابر ای است که می تر از زندگی دهیم، گران شان می برای

سایش رفاهّیات است، آتوان گفت که ثورو مخالف گرمابخشی و  نمی

خوریم.  سادگی فریب می جاست که ما به در آن ًِ  او صرفا ی نکته

است؟"، در بحث از  قدر کافی گویی به پرسش "چه هنگام پاسخ

 اقتصادّیات جایگزین باید این نکات را در ذهن داشت. 

 

یات خودداری می کرد، اّما برای از وقت گذاشتن برای رفاهثورو     

گفت که "شاید آدم هایی باشند که  می .کرد شدت دوری می تجمالت به

تر  هایی باشکوه افراد این روزها، خانهداراترین بتوانند در مقایسه با 
                                                           

32
 گرا دارد. )م.( گرا یا فرجام کرده ، این گزاره  نگاهی غایت ن میهدف زندگی را چه کسی باید برای ثورو روش 
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اصال  هیچ بسازند و با ولخرجی بیشتری زندگی کنند، بدون این که 

 ین مورد که آیا اصال ً چنین." اّما در اشونددچار ورشکستگی و فالکت 

د یا نه، او شکّ های خودش را داشت. باور داشت نوجود دار افرادی

زائد است و در واقع  ،الت برای یک زندگی ِ خوب و درستکه تجمّ 

 قرار دارد.اش  خیر و خوبی ازبیشتر  یسیبآایجاد مظان تجّمل در 

شوند. وی با  اند که دچارش می قدر بدشانس آسیبی به کسانی که آن

 نویسد: ی تجملی چنین می ارجاع به زائدبودن تزئینات و اثاثیه

وپاش و آلوده  الت، ریختمان با این تجمّ  های "در حال حاضر خانه

تواند به  شان را می بزرگ بخش ،کدبانوی خوبیک است، و  شده

اش را "نکرده" باقی نگذارد.  گاهی کار صبح دانی جارو کند، و زباله

گاهی! با وجود سرخی شفق قطبی و موسیقی ِمــْمـنون، کار  کار صبح"

سنگ گچ روی میز   گاهی انسان در این دنیا چیست؟ سه تکهّ  صبح

ام هنوز اصال ً گردگیری   ی ذهن  تحریرم داشتم، اّما وقتی اثاثیه

اند وحشت  روزه نیازمند گردگیری از درک این که آنان هر  بودند، نشده

  "شان انداختم. کردم، و با نفرت از پنجره بیرون

 

است  جا، این طور كه غالباً نیز چنین بوده است. نظر ثورو در این همان

که نباید وقت و توجه محدودمان را بر روی چیزهایی هدر بدهیم که به 

" مانار خودد رضایتبخش و معنیعشق گاهی"مان، یعنی به " "کار صبح
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 ِِ  الت برای زندگی. چون نکته فقط در این نیست که تجمّ اند بطر بی

بارتر از  نقدی که نسبتاً مالیم است. زیان–اند  فایده درست، زائد و بی

بخش و  رضایتی  عالقهاین امکانات است که ما را از "نقش این، 

دهند  مان را هدر بازدارند و منحرف کنند، و بویژه وقتدار خود"  معنی

مان را تلف کنند. در عبارتی مشهور که قبالً فرصت  و در نتیجه زندگی

الت، و بسیاری ایم، ثورو مدعی بود، "بیشتر تجمّ  نگاه به آن را داشته

های زندگی، نه تنها اجتناب ناپذیر  ها و راحتی از باصطالح آسایش

و بر همین مبنا، ثور نیستند، بلکه موانعی قطعی برای عروج بشرند."

سازی منظر غالب  باز هم با وارونه–ای،  به نحو تحریک کننده

تواند  به نسبت چیزهایی که می انسانکرد که: " بیان می –اقتصادی

  .مند و داراست رهایشان کند ثروت

 

اّما این آخر کار نیست. هر چند که ثورو منتقد داشتن و مصرف 

شان بشّدت  رغم آسایش الت بود، منتقد کسانی هم بود که علیتجمّ 

نامید. احساس  آنان را احمق می  ثورو– اند کردند محروم احساس می

ها به  آدم"شان به این خاطر بود که تجمالت نداشتند:  محرومیت

کشند، نه برای خواست  رسند که بارها و بارها حسرت می ای می گردنه

ای است مهم، هر  الت". این نقطهات، بلکه برای خواست تجمّ ضروریّ 

ی فقیر. اگر  که محدود است به طبقات متوسط و باال و نه به طبقهچند 
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کند  شویم وی استدالل می میان خطوط سخنان او را بخوانیم، متوجه می

تواند کامالً  شان دارند می ها از موقعیت مادی ای که آدم که هر ناخشنودی

شان باشد، تا  کردن شایسته و درست به زندگی ی شکست در نگاه نتیجه

ی هرگونه نداشتن اصیل و حقیقی باشد. بهتر است مانند  ن که نتیجهای

کسی نباشیم که "از دوران سخت شکایت داشت، چون توان خرید تاجی 

ی آن چیزی است که امروزه  برای خود نداشت!" آن نوع شکایت نشانه

نامند و به  شبه می ی ثروت یک بعضی منتقدین اجتماعی آن را عارضه

رغم داشتن  علیها  انسانشناسند که  ای می نی جمعیشکل ناراحتی روا

 ماند.  ، در وجودشان احساس محرومیت باقی میبسیار

تأثیر بود  مندان تجملی بی ها، کامالً از ثروت ی این ثورو بیش از همه   

مندانی که ظاهراً  آمیز به آنان داشت. "ثروت و حتی نگاهی ترحم

اند، کسانی که  ی طبقات همهاز پولدارند، اّما به شکل وحشتناکی فقیرتر

کنند، یا استفاده  ها دانند چطور از آن اند، اّما  نمی جمع کردهقدری بنجل 

خالص شوند، و به این ترتیب غل و زنجیر طال یا  شان از دست

وقتی  اند." دست و پای خود را به دست خود ساخته ِِ  ی نقره

زندگی شایسته و مناسبی را آغاز  ،مندان تحقیر شده و خوار ثروت

"آن وقت شاید  گوید که، کنند، ثورو با تندی خطاب به آنان می می

 تان ببینم."  تزئینی برایرا ها  تان بیاندازم و آن لینگاهی به جواهرات بد
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رسد، چیزهایی که اصالتاً در خدمت  و سرانجام، نوبت "ابزار" می    

مان  به اهداف تاکنند  مان هستند و به ما کمک می برد خودسازی پیش

بندی  برسیم. اگر به زندگی خود ثورو نگاهی بیاندازیم، در طبقه

های  ، چراغ روشنایی، فلوت، عدسیافزار نوشت،  کتاب ؛""ابزار

بندی  داد. آن چیزهایی که در این طبقه دستی، فرقون، وغیره را جا می

مان دارد، اّما همیشه این نکته  دهیم، بستگی به اهداف زندگی قرار می

را در ذهن داشته باشیم که ابزار ممکن است دیگر به کمک ما نیایند، 

ایش که ممکن است دیگر لذتی ندهند، درست مثل رفاهیات و وسایل آس

شوند. او تأکید  د استفاده میآن وقت است که نابخردانه یا بیش از حّ 

های کار  اند". "بهترین نمونه ابزارهایشان شدهابزار ها  کرد که، "آدم می

ی انسان برای آزادسازی خود از قید  اند که بیان مبارزه هایی هنری، آن

 شرایطش هستند." 

تواند  ی منابع ماّدی، اساساً به شکل زیر می های ثورو درباره دیدگاه  

ای دائمی برای تأمین  بیان شود. در سراسر بیشتر تاریخ بشر، مبارزه

ات زندگی وجود دارد، و در این چنین شرایطی ثورو خرد و ضروریّ 

جایی  کرد، تا آن سازی بشری درک می دوراندیشی خاصی را در تصمیم

تر پیش از سایر  های پرقدرت اهنما، "ارضاء خواستهکه اصل ر

ها بود." خواسته
 

اّما در جوامع برخوردار و ثروتمند، که بیشتر مردم، 

پرسد: "حاال  برای خوب زندگی کردن بیش از حد کافی دارند، ثورو می

جاست که،  بحث در این اند؟" های پر فشارتر ارضا شده خواسته
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ما به دنبال امروزه و دوراندیش،  خردمند ِِ  برخالف جوامع بدوی

رفاهیات زائد، تجمالت،  دنبال یعنی به) فشارتریم های کم ارضای خواسته

های اصیل پرفشارند غفلت  ( و از آنچه که خواستههستیم و ابزارها

هایی مانند شکوفایی زندگی درونی. اّما این، تنها  کنیم، خواسته می

 را به آزمون بگذاریم. اوست. ما باید خود، آن لّی ی ک فرضیه
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   مناسب یفّناور

زیست باید کورکورانه  شود؟ آیا آدم ساده پس تکلیف فّناوری چه می   

به کرد که قطعاً بهتر است آن را پذیرفت  ؟ ثورو فکر مینفی کندآن را 

دهند،  هایی را که اختراع و صنعت بشری ارائه می مزّیت که جای این

الّبته به –شوند  بها نیز خریداری می هایی که بسیار گران مزّیت ؛پس زد

داد که در  اّما وی هشدار می هایی اصیل باشند. این شرط که مزّیت

های نوین،" تّوهمی در  ها و بهگشت همراه با این پیشرفت ،بیشتر مواقع

موردشان وجود دارد؛ پیشرفت همیشه مثبت نیست... اختراعات ما 

اند، که حواس ما را از مسائل جدی  های قشنگ بازی همچون اسباب

اند."  ای برای اهدافی بهبود نیافته ها ابزار بهبود یافته کنند. آن پرت می

ای تازه را اختراع کرد یا  گفت: کامالً خوب است که وسیله ثورو می

های تازه با قدری شکّاکیت نگاه کرد، چون  خرید، اّما باید به فّناوری

آور ممکن است بنظر آید، احتماالً  آمیز و شگفت در نبوغاختراع هر ق

عنوان  مان را به ای خواهد داشت و حتی هویت عوارض جانبی ناخواسته

هایی که همیشه آشکار و صریح  دهد، آن هم به شکل انسان شکل می

نیستند. اگر به دوران فعلی بازگردیم، به عنوان مثال تلویزیون دستاورد 

و با این وجود، به جز ساعات خواب و کار، چشمگیر بشری است، 

تماشا کردنش بیشتر وقت مردم معمولی آمریکای شمالی و انگلیس را 

کند، و همین طور در  در مقایسه با هر فعالیت دیگری مصرف می

 سایر"جوامع پیشرفته" نیز وضع تقریباً به همین شکل است. 
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ند که آیا این واقعاً گرا باشد تا شکّ ک الزم نیست انسان حتماً نخبه   

جاست که اگر  بهترین راه مصرف "آزادی"مان است یا نه. نکته در این

بجای تقویت فنــّاوری ما ندانیم با فّناوری چه کنیم، آن وقت است که 

 شود.  ی آن تبدیل می ی زندگی به تضعیف کننده کننده

هدف تفهیم در تالش برای ثورو در تالش برای تفهیم مسئله به ما،    

اند یا نه،  مان را بهبود داده های مختلف و این که آیا عمالً زندگی فّناوری

 چنین نوشت:

ن به یْ ــِ ی زیادی داریم تا خط تلگراف مغناطیسی را از ایالت م "عجله

ن و تگزاس چیز مهّمی برای تبادل ـیْ ــِ تگزاس بکشیم؛ اّما ممکن است م

گفتن است نه  سخن تندتر ،نداشته باشند. انگاری که هدف اصلی

گفتن معقوالنه. مشتاقیم که زیر اقیانوس اطلس تونل بزنیم و دنیای  سخن

تر کنیم؛ اّما اتفاقاً اولین  ای به دنیای نو نزدیک کهنه را چند هفته

کند این  جماعت درز می خبرهایی که به گوش پهن و جنبان آمریکاییْ 

 گرفته است."  خواهد بود که شاهدخت آدالید در انگلیس سیاه سرفه

همین  ،جاست که در اغلب موارد فّناوری دشواری و مشکل در آن    

ی همگان، و در  شده فریبنده، مسحور کننده، تازه، تحسین–است 

افتد  و بنابر این انسان به راحتی به دام استداللی می –دسترس همگان

ما اند، حال  های پیشین، بدون فّناوری دنیا را گذرانده که چون نسل

فت کرده باشیم و این که ما الزاماً در رها باید پیش ها و پسامدرن مدرن
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ای   یاوهادّعا، گوید این  این زمینه از آنان خردمندتریم. ثورو البد می

بار است. باید قدری حسن انتخاب در مورد آنچه که برای  زیان

 ای تازه ِِ  گزینیم، نشان دهیم. اگر فّناوری بزرگداشت و تحسین برمی

مان را از  برد و حواس مان را به پیش می واقعاً اهداف زندگی

کند، پس احتماالً باید مزّیت آن را مغتنم  تر پرت نمی های مهم فعالیت

هایی  به شکل–داد که فّناوری، در اکثر اوقات  بشمریم. اّما هشدار می

 برد.  هزینه می اش، فایدهبیشتر از  –سروصدا موذیانه و بی

که ثورو را مخصوصاً نسبت به فّناوری مشکوک کردند دو دلیلی    

( باید وقت بگذاریم و کار کنیم تا پول خرید فّناوری 1اول این بود که )

 ،پرسد که آیا ممکن است در اغلب موارد را جمع کنیم، وی از خود می

بدون فّناوری خردمندتر باشیم و وقت آزاد بیشتری هم داشته باشیم؛ و 

  ،ری تمایل دارد ما را از محیط زیست طبیعی دور کند( این که فّناو2)

مان اثر بدتری داشته باشد. هر دوی این  تواند روی تجربیات زندگی می

 آیند:     ی بعدی، به شکلی استادانه به تصویر در می دالیل در قطعه

کنم که دنبال پس انداز پول نیستی؛ تو  تعّجب می" گوید، کسی به من می"

توانستی همین امروز قطار سوار شوی و به  که عاشق مسافرتی، می

برگ بروی سراغ دشت و صحرا". اما من خردمندتر از آنم.  فیچ

رود. به دوستم  ترین مسافر آنی است که پای پیاده می ام که سریع آموخته

جا برسیم.  دیگری زودتر به آنگویم فرض کن تالش کنیم که از  می
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سنت. تقریباً  91کیلومتر است؛ کرایه قطار  43جا  فاصله این جا تا آن

آید در همین جاده، دستمزد  مساوی یک روز حقوق کارگر. یادم می

سنت بود. بسیار خوب، من همین اکنون با پای 61کارگر یک زمانی 

 ،من با همان سرعت رسم؛ جا می افتم، و پیش از شب به آن پیاده راه می

ام. در طول آن روز، تو پول بلیت را با  روی کرده کل یک هفته را پیاده

ای، و در یک ساعتی از فردا، یا احتماالً امشب به  کارکردن گیر آورده

کار  ،قدر خوش شانس باشی که دراین فصل رسی، البته اگر آن جا می آن

بیشتر روزت را به برگ، بخش  پیدا کنی. تو به جای رفتن به به فیچ

آهن به دور  کار کردن مشغول خواهی بود. و به همین ترتیب، اگر راه

باز هم از تو جلو زده باشم؛  هم، در آن صورتکنم  دنیا برسد، فکر می

باید قید من ای،  و در مورد دیدن دشت و صحرا و کسب آن چنان تجربه

 بزنم."  یّ لدوستی و آشنایی با تو را به ک

نظر برسد که سفر با قطار کارآمدترین راه مسافرت  به ممکن است   

خواند تا دوباره در این مورد  است، اّما ثورو ما را به چالش فرا می

ی ما اثر  تازه، چگونه بر روی تجربه فکر کنیم که این فّناوری ِ

اش چقدر است. و هر چند  تعریف شده  ًهای کامال هزینه گذارد و کلّ  می

گیرد، نکاتی  ین جا فقط حمل و نقل را در نظر میکه مثال ثورو در ا

مان در  سازد عموماً قابل اجرا بر روی تمامی تصمیمات که مطرح می

 مورد فّناوری است. 
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 ِِ  بدوی ِِ  استدالل مخالف این نظر که ثورو طرفدار هستی    

ای است، استداللی دو الیه است: اول، این که هر چند  ناپیچیده و ساده

اّما  ،کرد می نفیالتی ناتوان کننده ها را بعنوان تجمّ  اوریوی اغلب فنّ 

ی  مندسازی باشند که شایسته توانند ابزار توان کرد که می نمیانکار 

گفت شاید اصالً پیچیدگی  ؛ دوم این که ثورو میاند تحسین و به کارگیری

رخت، دوچرخه، مخزن آب  ِِ  ای در طناب و زیبایی و برازندگی

زدایی قطعاً فاقد  کن، اتوموبیل، و تأسیسات نمک کوجود دارد که خش

های فّناورانه  آن هستند. برعکس، شاید قدری بدویت در فوت و فنّ 

طور که لئوناردو داوینچی زمانی نوشت:" سادگی  باشد. آن وجود داشته

 بینی و پیچیدگی است." نهایت باریک

 

   کار ساعات

پیش از به پایان بردن این بحث شایسته است نگاهی به نگرش ثورو     

به ساعات کار بیندازیم. بینش بنیادی وی را که در کانون اقتصاد 

توان در اینجا به شکل کامالً مختصری بیان  جایگزین او قرار دارد، می

مورد بحث  ًِ  بیشتر آنچه که قبال یّ طکرد، چرا که این موضوع در 

رتی ضمنی و تلویحی مطرح شده است و اینک دقیقاً قرار گرفت بصو

 الزم است از عمق به سطح بیاید.
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ما فقط مقدار محدودی زمان برای زندگی بر روی زمین داریم، و     

به خاطر احترام به نفس، نباید این وقت را هدر بدهیم. در واقع، ثورو 

باشیم  مان همان قدر حریص کند که باید برای عمر و وقت استدالل می

شان هستند. در این مورد روی سخن او  ای از مردم برای پول که پاره

شغل-با کسانی نیست که در هر شرایطی "خوش
33

، و آنانی که هستند

 اند یا نه." در عوض، توجه خود را اساساً معطوف شغل-دانند خوش می

آنانی که با شور و  ،اند" کند که ناراضی ای می های انسانی "توده

گویند، و کسانی که دنبال وقت  از عمر کاری خود سخن نمیحرارت، 

تر  امیدبخش دیگری که بیشتری هستند تا کارهای دیگری، کارهای 

گفت در جوامع برخوردار، فقط در صورتی  انجام دهند. ثورو میباشند 

وقت  های ماّدی فرد کاهش یافته و کنترل شوند، احتماال که خواسته

داد اگر به  وی هشدار می ،اند. برعکسبیشتری در دسترس خواهد م

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

گیر در ثروت و  های چشم رغم افزایش علیمقدار کارش، ممکن است 

ی  الی خودخواستهـّـتق . اینبیشتر هم بشود تیّ حهای فّناوری،  پیشرفت

فوس"ی سی "سی
34
از نوعی است که ظاهراً در موارد بسیاری محکوم  

ایگزینی برای رفتن وجود دارد، راهی جاّما خوشبختانه مسیر . شود می

رساند و  اش را به حداقل نمی های ماّدی خواسته ،تر. چرا شخص ساده
                                                           

33
 بخش دارد. )م.( دار و رضایت مند و معنی کسی که کاری هدف 
34
گر کارنیث و پسر آئه اولوس است که از سوی زئوس محکوم به باال بردن سنگی بزرگ از  در اساطیر یونان، سی سی فوس، پادشاه ستم 

 شد. )م.( غلتید و تقاّلی سی سی فوس دوباره شروع می محض رسیدن به قله به پایین می کوهی بود، سنگی که به

www.takbook.com

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


91 
 

جای تبدیل به نحو همین  کند، تا کمتر کار کند؟ به شان نمی تثبیت

الت جمّ ـآسایش و رفاهیات و تصـِـرف ِ به  "وری افزایش درآمد و بهره"

ها را به  چرا آن افزایش –کنند به آن اقدام میکاری که بسیاری – بیشتر

اش را به خوبی  ارزشاین آزمایش کند؟  وقت آزاد بیشتر تبدیل نمی

تر، دارد. با این وجود، آنانی که در صورت دسترسی به فراغت بیش

 توصیهکار کنند، از سوی ثورو صریحاً  ها چه دانند با این فرصت نمی

کار کنند." همین اکنونتر از  شوند که دو برابر سخت می
 

     –که بهتر است لختی بر آن تأمل کنیم–اش  ی آزمایش ثورو در طیّ     

های  داوطلبانه، او توانست تمامی هزینه ِِ  زیستی کرد که در سادهکشف 

در  هفته کار در سال تأمین کند." به این ترتیب 6را با حدود زندگی 

اش را آزاد و رها بود که مطالعه کند."  تمامی زمستان و بیشتر تابستان

که در  ای آزادی– اش را این چنین حفظ کرده بود حال که آزادی

مثالً "موفق"  ِِ  دلیلی برای حسرت خوردن به زندگی –جستجویش بود

ها، کشاورزان،  داران، مکانیک رگانان، مغازهداران، باز سرمایه

دلیلی باالتر از این، دانان، پزشکان و غیره نداشت )و در واقع  حقوق

-دار" اّما "وقت-شان داشت(، کسانی که "پول هم برای دلسوزی به حال

دهد  تر، ثورو حتی نظر می گزنده تعبیراتندار" بودند. در یکی از 

کنند،  پول اضافی و زائد صرف میشان را در کسب  آنانی که وقت

تر  ها پیش شان مدت امتیازند، چرا که همهتحسین و ی نوعی  شایسته

شان در زندگی انبار  بزرگترین وظیفه"اند.  اقدام به خودکشی نکرده
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شان هیچ  " آیا در درون پرسید کردن کاغذ رنگی است!" از خود می

 یسرانجام و عاقبت چه ،یرنگ کاغذ با سهیمقا درجوشد؟  نمی یا یتعال

  "دارد؟ ارزش شانیبرا

با ی زیر  محوری ثورو در موضوع ساعات کار در قطعه ِِ  بینش    

 است:  ثبت شدهلحنی قوی 

ها به من  بخشند، و با آن "آن کارهای جزئی که به من شادابی می

  شود تا حّدی برای معاصرانم سودمند واقع شوم، عموما ً می فرصت داده

شود به من تذکر  اند، و اغلب الزم نمی بخش ن هم برایم لذتاکنو تا هم

. تا شان دهم است انجام والزم ها ضرورت دارند شود که آن کار داده

های من بسیار  کنم که اگر خواسته بینی می قم. اّما پیشـّـجا، من موف این

حمالی  کار ِ گل و ها را تامین کند،  است تا آن زیاد شوند، کاری که الزم

بعدازظهرهایم را به جامعه  ،ازظهرها و هم پیش ،واهدبود. اگر همخ

مطمئنم   کنند، طور که بیشتر مردم ظاهرا ً همین کار را می بفروشم، آن

خواهم اّدعا  ماند ... می برای من چیزی با ارزش برای زیستن باقی نمی

اش را  کوش باشد، و باز هم وقت کنم که انسان ممکن است بسیار سخت

ی بزرگ  بار کسی که پاره نگذراند. دست و پاچلفتگی ِ مرگخوب 

 ای بدتر ندارد.  کند، نمونه عمرش را به دنبال کسب معاش صرف می
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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

  برانگیزی برخوردار شوند. این واقعیت، شان از آزادی پرسش  پایانی

انداخت که به هند رفت تا ثروتی  را به یاد مردی انگلیسی میوی 

ای    این امید که بتواند به انگلیس برگردد و زندگی ِ شاعرانهبیاندوزد، به 

اش  درنگ به سراغ  شاعری بیباید   کار، جای این کند. او به  را طیّ 

ی  ." ثورو دوباره به استعارهنه به دنبال گردآوری پول در هند رفت می

 گردد تا بر روی نظرش تاکید کند: آلود" باز می "زندگی ِ خواب

  ِاحساسی و لَختی ِ اخالقی نظر از بی رفصَ کنم  اعتراف می"

شگفتی از این  .شوم می هزد گفتشهم  شان لاز قدرت تحمّ  ،همسایگانم

ها، خود را در طّی تمامی روز  ها و ماه هفتهدر طّی بینیم  که می

ی سالیان  تقریبا ً همه  کنند، بله! ها و دفاترشان می زندانی ِ مغازه

 3است که ساعت  شان از چه جنسی رشتدانم س عمرشان را. نمی

صبح  3نشینند، انگاری که ساعت  جا می بعدازظهر طوری در آن

 "است.

 6های بنیادی خود را با فقط  توانست نیاز این حقیقت که ثورو می    

هفته کارکردن در سال یا در همین حدود تامین کند، آن کسانی از امثال 

کنیم، آن هم در مشاغلی که  می هفته در سال کار 51یا  43ما را که 

باید وادار کند حداقل بازبینی کنیم که در   شان نداریم، همیشه دوست
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آوریم. حتّی اگر  دست می دهیم، دقیقا ً چه چیزی به ازای وقتی که می

تا حّدی کم دقّت   ثورو به هر دلیلی،ادعایی ِ فرض کنیم ساعات کار 

 ِِ  ت. از منظر اقتصادیاتسزاوار تامل اسباز هم استداللش   است،

های باالتر زندگی       جایگزین، آیا وقتی عمرمان را همواره با استاندارد

طلسم و ی خوبی هستیم؟ آیا به " زنیم، مشغول معامله ماّدی تاخت می

چه که  که از آن کنیم؟ یا این همه کار می ِِ کار" دچاریم که این لعنت

 کنیم آزادتر هستیم؟ فکر می

 

به مسئله کامال ً روشن است: "من، هم از روی ایمان و هم  نگاه ثورو

مّشقت   ی خود بر روی این زمین، ام، که اداره از روی تجربه مطمئن

است، اگر که ساده و خردمندانه زندگی  نیست، بلکه تفریح و سرگرمی

ترین درسی باشد که او در طّی زندگی در جنگل  کنیم." این شاید مهم

 ا پایان عمر فراموش نکرد.درسی که ت  آموخت،
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III  پس از والدن 

ی آبگیر والدن را ترک کرد،  ، کلبه1341در روز ششم سپتامبر     

سکونت در کنکورد را برگزید، و تا پایان عمرش "مقیمی موقت در 

ماند. جا باقی زندگی متمدنانه" آن
 

 ِِ  زیستی هر چند همواره ساده

 ،داری صنعتی پذیرفت که سرمایه ای در پیش گرفت، اّما می داوطلبانه

مجبور است  انسانای است که  نظام اجتماعی مستبد غیر شخصانی

شّدت از آن متنفر باشد. قدر هم که به کند، هر درونش زندگی
 

اّما از آن 

شماربودند، در دراز مدّت  اش بسیار انگشت های ماّدی جایی که نیاز

ماه هر بهار و  فقط یک اش الزم است، که برای گذراندن زندگیدریافت 

ای از  بار امرسون فهرستی نسبتا ً گویا از پاره پاییز را کار کند. یک

کرد، فهرستی که  والدنی تهیه-های ثورو در طّی این سالیان پسا نقش

 رختان، د ِشامل ساختن قایقی یا حصاری، کاشت، پیوندزنی

" بود. گرفتاری ِ درازمدتّ 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 بیرون بگذراند، و در طبیعت اطراف کنکورد  داد وقت امکان می

پرسه بزند، کاری که برایش بسیار دلخواه بود. این "کارهای جزئی" 

ی لذت بود، و اغلب  ، عموما ً برایش مایهایم طور که کمابیش دیده همان

برداری اگر  اند." نقشه شد که آن کارها ضرورت نمی اوقات از او شنیده

بود که عموما ً فقط  قدر برایش کافی چه برایش درآمد زیادی نداشت، آن

هایش را کامال ً آزاد بگذراند  ها را کار کند، و بعدازظهرها و شب صبح

www.takbook.com

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


95 
 

برود. ثورو در ابتدای  بخش خود دار و رضایت عنیعالئق م تا به سراغ

 ِِ  ی وقت چنان که در پایان، بسیار مراقب بود فریب معامله زندگی، هم

 اش را در ازای مقداری رفاه و تجمل ناکافی نخورد.  با ارزش

عنوان نویسنده، قدری  درگذشت، به 1362که در  تا زمانی    

پولی که از راه نوشتن و بود، اگر چه میزان  شده اش شناخته موقعیت

آورد، ناچیز بود. اما این حقیقت که  دست اش به تدریس در کّل زندگی

کرد، اهمیت کمی  می  ها و اشعارش، به سختی فروش ها، رساله کتاب

برای آن را و هرچند که   بود، ساختهبافت  داشت. او نوعی سبد ظریف

اش  کرد بافتن می با این وجود حسّ  تا بفروشد،بود  نبافتهکسی سودمند 

  است. مند بوده برای خودش ارزش

 

 آیا آزمایش ثورو موفق بود؟

ترین نویسندگان  عنوان یکی از برجسته هرچند که ثورو اکنون به    

شود، اّما تمرکز بررسی ِ جاری ما بر روی  آمریکا شناخته می

اش در آبگیر والدن  اقتصادیات جایگزینی است که او در طّی آزمایش

است که: آیا آزمایش او موفق   ماند این می تجربه کرد و پرسشی که باقی

 بود یا نه؟

قدر پیچیده که  آن  است، هرچند شاید نه ، پرسشی  پیچیده این پرسش    

شود. اگر ما به آزمایش ثورو در آبگیر این هدف را  گاهی ادعا می
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حضرت  مانند– ای مستقل و خودکفا خواسته زندگی نسبت دهیم که می

ای كه در آن فقط  زندگی –آدم و یا شاید رابینسون كروزوئه داشته باشد

، نه برای بکاردخورد،  خورد و آنچه را كه میرد بكا آنچه را كه می

کسی کار کند، نه کسی را کارگر بگیرد، و از هرگونه معامله و تهاتر 

بپرهیزد، آن وقت است که باید نتیجه بگیریم آزمایش او ناموفق 

است. ثورو با تمام این احواالت، بر روی زمین امرسون زندگی  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 حاشیه

کرد؛ بر همین اساس بود که وقتی  یش فراهم نمیی نیازها تأمین همه

کرد و  شد مخارجش را تأمین 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 جیمز راسل  یلیی دال ها نمونه خورد. این شامی می

]ثورو[ تا آن جا که برداشت خودش ِِ  الول ادعا کند که آلونک نشینی

کند، ناشدنی محض  از آن به عنوان استقالل کامل از نوع بشر معنی می

ی ثورو و قضاوت  بوده است." اّما این نوعی بدفهمی از پروژه

ای وجود ندارد که ثورو به  نادرست بر اساس آن دالیل است. هیچ نشانه

دنبال "استقالل مطلق از نوع بشر" بوده باشد. او بر آن نبود که 

چون  وجوهی از تمدن را که دارای مزّیت واقعی بودند رّد کند یا هم
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اش با   زاهد معتکفی زندگی کند.  بهتر است فراموش نکنیم که فاصله

ین جا این است درا مجامعه یک مایل بوده، اما فقط یک مایل. منظور

که پیش از این که در موقعیت قضاوت در مورد موفقیت آزمایش ثورو 

قرار بگیریم، باید فهم درستی از ماهیت آن داشته باشیم، و برای کمک 

ی ثورو  به ما در درک این ماهیت، باید به خود سخنان دقیقاً چیده شده

زان بود و نه "هدف من از رفتن به آبگیر والدن نه زندگی ار نگاه کنیم:

ترین مانع بوده  زندگی پرخرج، بلکه انجام نوعی فعالیت شخصی با کم

طور که پیشتر یاد کرده بود، این"کار شخصی"  است." از یک نظر، آن

دانیم که در  جایی که اکنون می صرفاً نوشتن در خلوت بود. از آن

و  های کنکورد رودخانه ای بر روی هفتهکتاب  ،دوران زندگی در آبگیر

"نافرمانی ، رساله اشو شاید پیش نویس والدن،  ی بخش عمده مریماک،

)بویژه دوتای آخر( که هم اکنون در میان  سه متن– را نوشت مدنی"

رسد که  نظر می به –ترین کارهای ادبی آمریکا قرار دارند بزرگ

حساب بیاید. اّما شاید این قضاوتی  آزمایش او باید موفقیتی چشمگیر به

تر دیدیم که این "کار شخصی" شامل  ودرس باشد، چرا که پیشبسیار ز

"در دنیایی با منابع کمیاب، ِِ  تالش او در برابر مشکل اقتصادی

توانیم  شد. تا چه حّدی می توان شاعرانه زندگی کرد" نیز می چگونه می

 موفقیت آمیز بوده است؟ هم بگوئیم که این مبارزه 

( تأمین 1ایم که "زیست شاعرانه اساساً مستلزم) در نگاه ثورو، دیده    

گذار به  بخش و حرمت مند، رضایت نیازهای ماّدی فرد به شکلی هدف
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بامعنی و  عالئق( داشتن آزادی و استقالل برای "2طبیعت و)

همان  د. بر این مبنا، بهنرچه باشه ئقعال"، حال این رضایتبخش

اش برای  رسد که ثورو، در مبارزه نظر میی قبل روشن به  اندازه

 زیستی شاعرانه، در این آزمایش به نوعی موفقیت واقعی دست یافت

شدن  قدر که روندی خالّق و در حال )هر چند معلوم شد که این تالش آن

(. وی، در قطع .بود، به همان میزان قرار نبود که به مقصدی برسد

ِِ  مطبوع بهاری، که زمستاناش در "روزهای  کردن الوار برای کلبه

"لذت ساخت و ساز" را کشف  نارضایتی انسان در حال آب شدن بود"،

کرد، اّما  ای نمی خواند، و در کارش عجله کرد، در حین کار آواز می می

"در آن  گوید که، تقریباً بیشتر کلبه را ساخت. ثورو به ما این را هم می

ترین  خواندم، اّما کوچک می روزها که دستانم بسیار در کار بودند، کم

بسیار  ،های کاغذ بر روی زمین، روی جاکتابی، یا روی میز هکـّ ت

ی ایلیاد را تأمین  کرد، در واقع همان هدف خواندن حماسه سرخوشم می

گوید که وجین کردن  ی لوبیا، می کرد." در مورد کارش در مزرعه می

و او را  د"رْ آوَ  بار می بهشمار  هایش "محصولی فوری و بی کرت

اش  چون مادر تغذیه ، انگاری که زمین همداد پیوند میچنان به زمین  آن

–کرد الزم است دست به کارگری بزند  وقتی که حس می یّ ت. حردک می

همیشه  هم این کارش –دانست" ها می ترین شغل "شغلی که او مستقل

اش نوشت:  های روزانه وقت تلف کردن نبود. در یکی از یادداشت

کنند. امروز برای بیرون  های بزرگ هر کاری را مقدس می دیشهان
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ی  ای هفتاد و پنج سنت گیرم آمد، و با آن معامله آوردن کود از طویله

ی حضورش در آبگیر، این کشف  ترین جنبه اّما شاید مهم خوبی کردم"

خود برای رفع نیازهایش،   هباشد که با ساده زیستی و عموماً تکیه ب

هفته کار در سال اداره کند، و در نتیجه  6را فقط با حدود توانست خود 

آزاد و  ،هایش را برای مطالعه هایش و بیشتر تابستان تمامی زمستان

گیری رسالت و  پیتر، آزاد و خلوت برای  یا بطور کلی ،خلوت کند"

." ی خود  فهیوظ
 

ها باالتر، دالیل خوبی به نفع این  ی این موفقیت از همه

اش در کنار آبگیر،  دارد که ثورو در طی تمام دوران زندگیفکر وجود 

ام  ترین بیان این حس خود نوشت:" زندگی حقیقتاً شاد بود. او در موفق

خودی بود." سرمستی و بی
35

 

که بتوانیم نتیجه بگیریم آزمایش ثورو در  با این وجود، پیش از این    

وبرو شویم که: بسیار آبگیر عمدتاً موفق بوده است، باید با این پرسش ر

او فقط دو  ، مدعیات  ی این با همهجا را ترک کرد؟  خوب، پس چرا آن

ماه اقامت کرد، و پس از آن برای زندگی به کنکورد  2سال و 

ای را که در جستجویش  برگشت. اّما اگر او آزادی، آرامش، و شادی

ند. اش را در والدن نگذرا بود بدست آورده بود، پس چرا تمام زندگی

رسد،  بار به نظر می ای مرگ ها این پرسش همانند ضربه گاهی وقت

شده از واقعیت  دهد آزمایش او تحریفی آرمانی مدرکی که نشان می

است، انحرافی که حتی خود ثورو نیز  اقتصادی و اجتماعی بوده
                                                           

35
اش  توانم به یاد بیاورم که کامالً سرزنده بودم و بدنم لبالب از رضایتی ناگفتنی بود؛ هم فرسودگی و هم سرخوشی "در جوانی ....  من می  

 هایش"، به نقل از روزنگارهای ثورو. ی بود، و من شنوای زخمهترین ساز موسیق برایم شیرین بودند. این خاک باشکوه
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است. اش را نداشته تحمل
36
کنم پیش از صدور حکم شکست  اما فکر می 

نظر، باید قدری تردید کنیم. ثورو در طی اقامتش اش از این م آزمایش

در آبگیر از روی تجربه یاد گرفت که برای خوب زیستن و آزاد بودن، 

عمالً چیزهای کمی الزم است، کافی است که با نگرشی درست با 

زندگی برخورد شود. به عالوه، او درک عمیقی از "حقایق اساسی 

زیستی در خود رشد  ساده و عشق اصیلی به  زندگی" در خود پرورده

ها به این معنی بود که قادر است با "اعتماد و  بود. تمامی این داده

با دانستن  ناپذیر" و "ایمانی آرام به آینده" زندگی کند، اطمینانی وصف

تقریباً مانند قبل  داد، ی اموالش را از دست می که اگر همه این

اش را پشت  آزمایش توانست ماند." پس آیا نمی "اوضاعش روبراه می

های آن را با خود نگهدارد؟ آیا او در ادعای خود  سر بگذارد ولی درس

صائب نبود که،" این خمره نیست که دیوژن را به زئوس زاده
37

بدل 

 سازد." مند می کند، بلکه دیوژن است که خمره را ارزش می

گیر سفری  ما نباید پیشاپیش این امکان را رد کنیم که آنانی که پی    

اندوز زندگی کنند و با  ای مال توانند یاد بگیرند در جامعه اند، می درونی

 هایش آزاد باشند.  این حال از زندانی شدن در چارچوب ارزش

قدر  "جنگل را به دلیلی همان گوید: ثورو در اواخر "والدن" به ما می    

رسید که چندین  رست ترک کردم که به آن جا رفتم. شاید به نظرم مید

                                                           
36
 .داند این آزمایش را "بی اثر"، "ناموفق"، و "شکست خورده" می  های مختلفی به شکل(  LEO STOLLER) استولر 
37
 Jove-bornای می زیست و بسیار ساده  گویند در خمره . دیوژن حکیمی یونانی بود که میی زئوس، خدای خدایان یونان : فرزند و زاده

 شده در مورد اوست. )م.(   اش از اسکندر مقدونی هم یکی از قصه های نقل کرد. داستان بی نیازی زندگی می
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ها را به  کدام از آن توانستم هیچ زیست بیشتر برای زندگی داشتم، و نمی

با توجه به این نکته  ( کنار بگذارم"زندگی در جنگلخاطر آن زندگی)

 ای در العاده مثبت و آفریننده ی فوق که دوران زیست او در آبگیر، دوره

اش بود، وجود قدری بالتکلیفی و تردید در بیان او نباید ما  کّل زندگی

بوده.  انگیز می جا بسیار وسوسه زده کند. مطمئناً ماندن در آن را شگفت

شده در سال پنجم پس از ترک  در واقع، یکی از روزنگارهای نوشته

ا ا چرا تغییر عقیده دادم؟ چرا جنگل ر"امّ  کند: آبگیر چنین حکایت می

ام که برگردم."  کنم بتوانم بگویم. اغلب آرزو کرده ترک کردم؟ فکر نمی

"شاید تغییری  خورد: اّما در روزنگاری دیگر کمتر حسرت می

آدم – خواستم ... شاید اگر بیشتر مانده بودم، ممکن بود تا ابد بمانم می

که حتی بهشت را با آن شرایط بپذیرد، الزم است دوبار  پیش از این

زند. هر  به قلب مسئله می ی اوی آخر این نکته نظر من به" .ندفکر ک

اش در آبگیر متعالی بود، اخالق خودسازی و اشتیاق  چند که تجربه

به تجربیات  ودگینیازمند نوعی گش ،خود ِِ  اش برای نوسازی دائمی

پیش و  به ِِ  تازه و گوناگون بود. او برای بیان همین نیاز به حرکت

خواست بلیت درجه یک اتاق کشتی را داشته  لم نمید"باال نوشت:  به

خواستم که جلوی دکل اصلی و روی عرشه  باشم، بجای آن بیشتر می

توانستم  جا بود که به بهترین شکلی می جهان بایستم، چرا که در آن

 ها نیستم."  ها ببینم. اینک خواهان کمتر از این ی کوه مهتاب را در میانه
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قضاوت کنیم آزمایش ثورو موفق بوده یا شکست که  در پایان، این    

ی اصلی نیست، چرا که وی برای رای  توان گفت مسئله خورده، می

ثبات بی
38
اهمیت کمی قائل بود و به جای آن  و ناپایدار دیگران"  

گزید. ارزیابی خودش از دوران آبگیر  برمیدست خود را  یابی به چاره

 باشد:  ازنمایی شدهی زیر ب شاید به بهترین شکلی در قطعه

"من حداقل از روی آزمایش فهمیدم: که اگر کسی با اعتماد به نفس    

ای را که تصّور  روی کند، و تالش کند زندگی به سوی رؤیاهایش پیش

کرده است
39
به عمل درآورد، با موفقیتی دور از انتظار معمول روبرو  

گذرد؛  می گذارد، از مرزی نادیدنی شود. چیزهایی را پشت سر می می

قوانینی آزادتر به تدریج حاکمیت  آنک مرزی نو، مرزی کیهانی؛ و

که قوانین کهنه، فراخ  آغازند، یا این خود را بر درون و برون او می

گردند، و او با مجّوز  تر تفسیر می شوند و به نفع او به شکلی آزادانه می

ش را ا موجوداتی رده باال زندگی خواهد کرد. به نسبتی که زندگی

شوند، از آن  تری ظاهر می کند، قوانین عالم با پیچیدگی کم تر می ساده

بنیگی هم ضعف  خلوت انزوا نیست، فقر هم ناداری نیست، بی ،پس

گم  تالش هایتای، قرار نیست که  هایی در هوا ساخته نیست. اگر قلعه

همان جایی هستند که باید باشند. وقت آن ها  آند؛ ند و از دست برونشو

ها را در زیرشان بنا کنی." است که شالوده
 

                                                           
38
 Smoke of opinion م.(دمیان. ی آراء آ : دود رأی و نظر. کنایه از تغییر پذیری و ناپایداری لحظه به لحظه( 
39
 را دوباره دید. )م.(JOHN LENON ( اثر  IMAGINEی تصورکن ) ی جاودانه جا می توان هم سنخی این تعابیر را با شعر ترانه در این 
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 یبند جمع

مان از آزمایش زندگی ثورو در آبگیر والدن  در این جاست که بررسی    

ی  شاید خواننده گیرد. ات جایگزینی که در آن جا خلق کرد پایان میواقتصادیّ 

اش، پایانی ندارد.  این نوشته معتقد باشد که این بررسی، به دلیل ماهیت

تر از همه، زندگی با ساده زیستی، استقالل، بزرگواری و باال

ای مشکالت زندگی است، نه تنها  "مستلزم حل پاره بلندهمتی، و اعتماد؛

و این هدف، بیشتر از آن که  ها، بلکه حّل عملی آنان نیز" حل نظّری آن

ی ما  است آفریننده، پیوسته و در حال شدن. مطالعه مقصد باشد، فرآیندی

 ،بسیاری از نکات را ناگفته گذاشت، و شاید این بحثًِ  اضرورت

هایش برانگیخت. اّما شاید این همان چیزی  هایی بیشتر از پاسخ پرسش

های  ای نداشت که دستورالعمل خواست. وی عالقه باشد که ثورو می

تر زیست؛ هدف او  توان ساده لی ارائه دهد که چگونه میمفصّ ریز و 

کر کردن برای خودمان نیز نبود. در راحت کردن ما از مشکل ف

مان روشن نگهدارد و ما را با  های خواست آتش را در جان عوض، می

ات را به تمرین دادن  "وقت ها الهام بخشد. زمانی نوشت، آرمان

سربازان صرف نکن، سربازانی که در آخر کار مزدور از کار در 

آیند، اّما سرزمینی به کشاورزان آموزش ندیده بده تا برایش  می

که فردی جوان بود معتقد بود که هدف زندگی  بجنگند." او از زمانی
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حقیقی که موفقیت  و این ورد دارایی و مال است"ا"چیزی غیر از دست

آید، بلکه در تالش برای  های زیاد" بدست نمی در "پول زیاد و خانه

" هیچ میلی هاست. ین گون نگاهبا نگاهی باالتر از  ،بهتر کردن شرایط

مند یا آسوده خاطرشدن  به ثروت خطرپررف در اقدام ـبه موفقیت صِ 

کرد آرمانی بسیار متفاوت برای جنگیدن وجود دارد:  نداشت. حس می

با  امورات  و برین بافتن "داد و ستد خود با وجودی متعالی درهم

اعرانه زیستن. ثورو با تالشی که قاطعیتی یعنی ش– ی خود روزمره

رقیب برای زندگی در این فضا به همراه داشت، قادر بود  تقریباً بی

ای زیبا شناختی بیافریند، اختراع  چون پروژه معنای زندگی خود را هم

انداز کرد،  ود ثبت کند. بیتی که در روزنگارش قلمو به نام خ کرده

 کند:  ترین دستاوردش را صادقانه بیان می بزرگ

 ام  ام شعری بودست که سروده زندگی               

  .هم زندگی کنم، هم بر زبان آورمرا  اگرچه نتوانستم آن               

ند صرفاً با توان ی ثورو یادآور آن است که افراد متعهد می زندگی

تازه و عمل بر آن اساس، همراه با خالقیت و  ی انتخاب چارچوب ذهنی

تر و آزادتر زندگی را برای خود بیافرینند. البته  ایمان راسخ، راه ساده

است که در  اش این است آسان نباشد، چون الزمه چنین کاری ممکن

ند. ، حرکت کناند در آن روانهها  جهت عکس مسیری که بیشتر انسان

پای همراهانش گام  تواند هم گوید: اگر کسی نمی در واقع می ویاّما 
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زن دیگری به گوشش  بردارد، شاید بخاطر این باشد که صدای طبل

شنود گام بردارد، اگرچه چند گام  رسد. بگذار بسوی نوایی که می می

کند  تر یا در دوردست باشد." ثورو در ضمن به ما توصیه می طرف آن

که سفرمان  مانیم تا پیش از ایننمان  مداران و همتایان سیاستکه منتظر 

گری و روشنایی  به روشنآنان هم را به سوی ساده زیستی بیاغازیم، 

ها طول  که بیدار شوند، مّدت  زمانیدست یابند، چرا که ممکن است تا 

توانند از  یک تنه را دارند، می ِِ  روی بکشد. اّما آنانی که جسارت پیش

روز شروع کنند.همین ام
  

    
با نیروهای تاریخ ماّدی به قرن بیست ویکم به پیش  روزها که این

به سوی  –ویرَ  تر پیش یا به بیان دقیق– شویم، دالیل بازگشت میرانده 

، اگر جهت را تغییر ندهیم، مشهوراند. به بیانی  کننده ثورو مجاب

های  رویم. اکوسیستم میجا  احتمال دارد سر از جایی درآوریم که به آن

یک و  ؛اند های جایگزین زندگی ی ما به شّدت نیازمند کشف راه سیاره

راه نویدبخش برای کم کردن تأثیرمان بر روی طبیعت، طرد سبک 

ای  گرای فرهنگ مصرفی و گرویدن داوطلبانه به "زندگی زندگی ماّدی

که فقر  ها، در دنیایی تر است. عالوه بر این تر" با مصرف کم ساده

خورد،  به چشم می چنانی ی آنها ی فراوانی افراطی در میانه

تر وجود دارد،  ی پرقدرتی به نفع برداشت کم دوستانه های انسان استدالل

تر تا دیگرانی بتوانند بیشتر برداشت کنند و داشته باشند.  برداشتی کم

ران "ساده زندگی کن تا دیگ گفت: طور که مهاتما گاندی زمانی می همان
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بتوانند به سادگی زندگی کنند."
40
 ِِ  ساده زیستی همراه با ی اّما زندگی 

تی نیست. در واقع، جنبش ساده ـّـمحرومی مالزم با هیچ حسّ  ،داوطلبانه

ها  از طریق زندگی میلیون ،(.V. S. M)داوطلبانه  ِِ  زیستی

مان"  دهد که با پایین آوردن "استاندارد زندگی جو  نشان می مشارکت

مان )برحسب  توانیم کیفیت زندگی سب درآمد/ مصرف( می)برح

 ِِ  که ساده زیستی خشنودی درونی( را عمالً افزایش دهیم. این

تر" است، ممکن است  "کمچیزهای داوطلبانه در مورد زندگی بیشتر با 

نظر برسد. و شاید این ناسازواره سخنی با هر  به ناسازواراین گزاره 

ا کسانی که هر روزه با هزاران پیام ویژه ب هکسی داشته باشد، ب

 هایی که اصرار دارند بگویند: شوند، پیام فرهنگی و نهادینه بمباران می

تر، بهتر است." "ساده زیستی داوطلبانه" نوعی هنر  "همیشه بیش

"فراوانی در درخشد که  زندگی است که با این شناخت و بینش می

    ".بسندگی است

 

 

 

 
                                                           

د ی مجی زیستی نگاه کنید به مهاتما گاندی "کاوش برای ساده زیستی: برداشت من از سواراج" در نوشته ی ساده در مورد نظر گاندی درباره 40

   The Post-Development Reader (1997)306-7 راهنما
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 عبث به چند هر و ست،یچ خانه كه ندارند یتوجه هرگز مردم غالب

 دیبا کنند یم فکر که چرا مانند، یم ریفق شان یزندگ ی همه در عمالا  اّما

ثورو. ید. اچ– دارند شان گانیهمسا که باشند داشته یا خانه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


113 
 

 :سرپناه دنیبرچ

 ؟کنم یم یزندگ برای چه و کنم یم یزندگ کجا

 الکساندر ساموئل

 

ای را در  "چه بسیارند افرادی که پس از خواندن کتابی، دوران تازه    

طور که در  اند." در طول دو سال گذشته همان شان اعالم کرده زندگی

ام برای خوابیدن دراز  خودساخته و درون شهریِِ  سر پناه کوچک

آیا ثورو که  ایناست.  ثورو هرگز از ذهنم دور نشدهی  گفتهام، این  کشیده

ای تازه را در زندگی خوانندگانش رقم  امیدوار بود والدن خودش دوره

تواند مطمئن باشد. با این وجود تصّورش آسان است که  زند، کسی نمی

نوشته که  آبگیر والدن در حالی می ی ی نقل شده را در کناره ثورو قطعه

  ای به شکل وسوسه انگیزی آگاه بود که در حال مکتوب کردن بیانیه

های شخصی را  های خوانندگان، جرقه انقالب های نسل که در جاناست 

ام به  والدن-زند. بعنوان نمونه، زندگی من مطمئناً از روزهای پیشا می

شّدت تغییر کرده است، روزهایی که ظاهراً دوران دیگری هستند و 

هنوز هم بسیار دور نیستند، روزهایی که با لباس خاکستری و کت بلند 

 کار-دان تازه ام را به عنوان حقوق رفتم تا کار روزانه ده میام پیا سیاه

مرا از شرکت  –ای در روح زلزله–آغاز کنم. جابجایی در خودآگاهی 
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و به سرپناهی انداخت که تقریباً منحصراً ناشی از  پرتاب کردحقوقی 

ر کنم ـّـاست. مایلم از سردبیر این مجله تشک والدنام با  درگیری ذهنی

دعوت کرد تا گزارشی کوتاه و گویا از این درگیری شخصی که از من 

درآوردن داستانم تا حدودی  ارهنوز جاری ارائه دهم، چرا که به نوشت

است.  بخشیدهعینیت ام،  ی خام فهمیده آن چه را که فقط در سطح تجربه

زیسته شود، اّما  شیپ بهی سورن کیرکگارد، زندگی بایستی  به گفته

 فهمیده شود. عقب بهتواند  تنها می

  

I – بحران شغل 

ی کارشناسی ارشد دانشگاه ویکتوریا در  پس از تکمیل دوره    

های بزرگ  زالندنو، خود را در برابر همان پرسش ِِ  ولینگتون

ای یافتم که هر کسی باید در هنگام تالش برای ایجاد استقالل  اقتصادی

اقتصادی در دنیایی با منابع کمیاب روبرو شود: بهترین راه گذران 

معاش چیست؟ چقدر باید برایش وقت بگذارم؟ چقدر الزم است خوب 

 زندگی کنم و آزاد باشم؟ 

بودم،  شده التحصیل فارغهر چند که به تازگی از یک دانشگاه معتبر     

ترین پرسش  ام، از عمیق متوجه شدم که در سراسر آموزش رسمی

. بود مرتبط با "چگونه زندگی کردن" به شکل عجیبی غفلت شده

ام را  کردم، از این که زندگی عالوه، وقتی به دنیای اطرافم نگاه می به
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م. ظرفیت آزادی دآور خت وآگاهی کمی بدست میچگونه بگذرانم شنا

دیدم، اّما نه خود آزادی را. و به همین خاطر، ناتوان از به  را می

درون گرداب بحران شغلی عمیقی  ام، کامالً به جوالن در آوردن تخّیل

وسو، با تشویش و نگرانی در  گشته و فاقد هر سمت فرو رفتم. کامالً گم

اند  کننده های ماجرایی افسرده نم حاشیهک 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 فیدرستون، در فاصله

ای  پیرایه با کرایه ای قدیمی و بی ولینگتون، و با پول کمی که داشتم کلبه

کنم این خروج  نگاه دوباره به این اقدام، حس می مناسب اجاره کردم. با

ترین کارهایی است که تا به حال  قتی از جامعه، یکی از خردمندانهوم

و خلوتی باشد که به  فرصتام، حّتی اگر که فقط به خاطر  انجام داده

 کندوکاو کنم. را من داد تا بتوانم روحم 

اندازه شاد و  ، بیتنها، در آرامش– سه ماه در کلبه زندگی کردم    

ها و انتظارات دنیای  دوری از نگرانی ِِ  مطلقاً آزاد. این فرصت

پرده و کندوکاو  ی خالقیت بی بود از گونه فرصتی یگانهبیرونی، 

وار با فرو رفتن  ی روشنفکری. هر روز را به شکلی مناسک متعهدانه

 های در آب وان عمیق چدنی آغاز کردم، در حالی که یکی از سمفونی

خروشید و برای  می،  کرد با احساس ترنم می ،بتهوون در پس زمینه
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ای  تنی، ورزه گونه آب کردم این داد. تصّور می گذران روز روحیه می

ی  ای شاید مشابه شیرجه روحانی برایم بود، ورزه یّ وار، و حت مراقبه

های بسیار سرد آبگیر والدن، جز این که  ی ثورو به درون آب روزانه

بود. با قوت غالبی از جنس نان و شراب قرمز ارزان، هم تر  خشلّذت ب

هایم در کلبه را در برابر آتش عریانی  در بیشتر اوقات، روزها و شب

های  گذراندم و به تصنیف موسیقی، نوشتن فراوان، و خواندن کتاب می

آنقدر  ،فیلسوفان بزرگ، بویژه روسو و نیچه سرگرم بودم. با خالقّیت

  ًتا خسته شوم، بعد بخوابم، بعد سرحال بیایم، 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    

حرکت شده است. اغلب اوقات خود را چشم  رسید که بی بنظر می

در یافتم، غرق در سرخوشی رؤیا، انگاری که  دوخته به آتش درمی

"من در آن  ام. به بیان مناسب ثورو، ی جاری گم شده غنای تجربه

ها بسیار بسیار 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 کشید، چه شب یا روز، پیاده هر گاه میلم می    

های  کردم، بیشتر به خاطر بلعیدن رنگ یا مراتع اطراف می ها جنگل

بردن  تّ ذصورتی و ارغوانی آسمان در طلوع خورشید، یا به خاطر ل

آورم شبی  یاد می انداز مهتابی. حتی به چشم ِِ  ای نقره های آبی رنگ از ته
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شّدت بارانی و پرباد، فقط به خاطر کسب  هطوفانی را که در هوای ب

چنان که در تاریکی به پیش  روی بیرون رفتم. هم ادهتجربه برای پی

"خدا  شدم، آواز "تام ویت"، آور روبرو می رفتم، و با عناصر هیجان می

هایم  ام در گوش به کارش مشغول است" با طنینی رعدآسا از هدفون

که امری عادی در ای  بیداریهایم بیدار بودند،  ّکرد. تمامی حس  ترنم می

 ام بود.  یی زندگ این مرحله

ام در این  خواهم در مورد تجربه وجه نمی مطمئن باشید که به هیچ    

ًِ پردازی کنم. این تجربه اساس کلبه خیال به معنی واقعی کلمه  ا ً

کردم. من هستی  انگیز بود، و من عمیقاً احساس سرزندگی می خیال

اش سکرآور و فراموش ناشدنی  چشیدم که شیرینی ای را می شاعرانه

پرشور پا بر جا  خیال ِ ِِ  ماه در این وضعیت آرامش 3. به مدت بود

 مند بود.  به شکلی باور نکردنی پرمعنی و هدف"حال"ی که ماندم. 

قّیت فام، که مّدتی آن را با مو اّما بعداً پول تمام شد. بحران شغلی    

ام بازگشت، و  سرکوب کرده بودم، به شکل شدیدی به سطح زندگی

ام را متالشی کرد. من  شهر مصنوعی-ی آرمان شیشهچون سنگی،  هم

ام در کلبه، نوعی آزادی آرمانی را تجربه کردم، اما  در طی اقامت

احمقانه و متأسفانه هیچ گامی به سوی حفظ آن برنداشتم. حال با چند 

که به جامعه برگردم تا جستجو  دالری در جیب، راهی نداشتم جز این

غیر رؤیایی، اّما مهّمی را که  م. درس ِبرای امرار معاش را آغاز کن
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حداقل تا حّدی به  ،شاعرانه ِِ  از کلبه بدست آوردم این بود که هستی

ها پیش  طور که مارکس مّدت پول و منابع ماّدی وابسته است. همان

 فهمیده بود، زندگی اساساً بر بنیاد اقتصاد است. 

دو هفته پس از  –البته اگر این تعبیر درست باشد–"از بخت خوش"     

یست اترک کلبه، برای دستیاری در یک شرکت حقوقی کوچک در کر

چرچ تقاضای کار دادم و پذیرفته شدم، کاری که به ضرورت مالی آن 

ای  لوازم ناچیزم را در وانتی کرایه ،را پذیرفتم. در عرض چند روز

آغاز  ام را با واقعیت بار زدم و قدری مأیوسانه، به راه افتادم تا آزمایش

کنم. انگاری که در جریان آبی گرفتار شده بودم و به دریا رانده 

 شدم.  می

در حدود هجده ماه کار حقوقی کردم. باید اعتراف کنم این مّدت به     

ای برایم بود، و من  لطف مهارت کارفرمایم، دوران کامالً برانگیزنده

ای این حرفه وکیل مدافعی شایسته از آب درآمدم. اّما دلم هرگز در هو

ی حقوق، به معنی تضمین ثروت و  نبود. داشتن شغلی در زمینه

منزلت، و نیز نوعی مشغولیت روشنفکرانه بود، اّما از همان آغاز، 

دانستم که کار من نیست. هر چند که در این زمان هیچ تصّوری از  می

دانستم که آن کار   نداشتم، اّما حداقل این را می ام آینده چگونگی شغل

مندان  ی ثروت قطعاً مستلزم جستجوی ثروت و منزلت نیست. همه

اند که  و بدون تخّیل نیستند، اما تنها افراد غیرخالقّ  لزوماً غیرخالقّ 
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اند که خواهان  اند؛ و تنها "جان"های بزدل شدن مند نیازمند ثروت

 چیزی دیگر بودم. اند. من به دنبال  منزلت

جای یک  بهپس از یک سال کار در شرکت حقوقی، ترتیبی دادم که    

، یک روز تعطیلی بیشتر داشته باشم. من مرسوممورد افزایش حقوق 

ی من در  کنم که این مذاکره، نخستین اقدام برجسته اکنون اذعان می

عنوان شکلی خام به  تواند به بود، که می زندگی با دور پایین"مورد "

ی درآمد/ مصرف با آزادی بیشتر تلّقی شود، هر چند که در آن  مبادله

زمان من با این مفهوم به این معنا آشنا نبودم. دوستانم مرا به ورود به 

بازنشستگی متهم کردند، که خیلی هم دور از حقیقت نبود. -دوران نیمه

ام  یماه آخر کار در شرکت حقوقی، از سه روز تعطیل هفتگ 6در ّطی 

که  بردم سازی پیشنهاد تز دکترایم استفاده کردم. گمان می برای آماده

دهد که اشتیاق شدیدم برای  تحصیل دکترا، حداقل به من فرصت می

دهد  طور چند سالی به من وقت می فلسفه و سیاست را دنبال کنم و همین

تا در مورد جایگاه خود در جهان بیاندیشم، چیزی که هنوز در موردش 

به ملبورن استرالیا رفتم تا  2116ی سال  فته و گیج بودم. در نیمهآش

 ی دکترا را شروع کنم. بیست و شش سالم بود.  دوره
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  II- شود یم یشخص یاسیس 

شان، پول زیادی  من هم مثل بیشتر دانشجویان فوق لیسانس یا امثال   

ی کوتاه تدریسم،  ام، به همراه سهمیه نداشتم، هر چند که مقرّری بورسیه

. مّدت کمی داشت خواهمی کافی  به این معنی بود که همیشه به اندازه

نم توانستم پیدا ک 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

در نزدیکی مجتمع دانشگاه، و در آن جا بود که باید زندگی بعد از 

ام،  شخصی سیر زندگیکردم. به خاطر حوادث  لیسانس را آغاز می

توصیه شده  ی ی حقوق ثبت نام کردم، اّما رشته برای دکتری در مدرسه

های سیاست، فلسفه یا اقتصاد  ای در دپارتمان ن ذاتاً میان رشتهبرای م

سال تحصیل بعدی قرار  تر از حقوق هم بودند. چند بود که شاید مناسب

بینی  توانستم پیش ام را تغییر دهد که هرگز نمی بود بصورتی زندگی

 دانم.  ، با خشنودی ثورو را مسئول میداد خواهمکنم. به دالیلی که شرح 

)که  که به جزئیات ناالزم وارد شوم، پژوهش دکتری من بدون این    

یک  ِِ  یارزیابی تصّور همراه بای تکمیل است(  تقریباً در آستانه

من که  "فراتر از رشد" بود. تز ِِ  سیستم مالکیت/بازار خصوصی

گوید وقتی اقتصادی  های بسیار پیشرفته است، می تّ لمعطوف به م

عبور  ای )یا از آستانه رسد ای می آستانهکند که به  قدر رشد می آن

 شود "غیر اقتصادی" می ،کند( که بعد از آن هرگونه رشد بیشتر می
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شود(، دیگر  د میـّـ)یعنی از نظر اجتماعی یا محیط زیستی، ضد مول

نباید برای رشد اقتصاد، از حقوق مالکیت دفاع کرد. در عوض این 

–د که با تقویت اهدافی حقوق باید طوری تدوین یا باز تدوین شون

تری دست  به رفاه ویژه –چون فقرزدایی یا حفاظت از محیط زیست هم

یافت و رشد کارآمد تولید ناخالص ملی یا فقدان آن بایستی به عنوان 

محصولی فرعی، با اهمیتی ثانوی تلقی شود. به زبان ساده، مبنای 

ها تا  برای انسان ،تجویزی تز من این فرض است که پول و منابع

که – اند، اّما بعد از آن نقطه نهایت مهم بی –ی آستانه نقطه–ای  نقطه

–شود آوری تعدیل می شواهد حاکی است این اهمیت به شکل شگفت
41
 

ی زندگی  عناصر معنادارکنندهخواستن ثروت بیشتر، به شکلی پنهانی، 

مان را تحقیر  ی زنده سازد و بهداشت و تمامّیت سیاره ارزش می بیرا 

داشتن درکی از بسندگی و دانستن  ِِ  کند. موضع تجویزی، اهمیت می

 کند.  "چقدر کافی است" را پر رنگ می

 

    

ی  هایی در پشتیبانی از نظریه قصه کوتاه کنم، وقتی ساخت استدالل    

ام را آغاز کردم، فوراً متوجه شدم هر کسی که  رشدی"-مالکیت "پسا

گوید پیشرفت یک ملت بستگی به  می معتقد به آن دیدگاه غالبی است که
                                                           

 کنند... که همبستگی میان درآمد و خوشبختی را بررسی میاست  گرفته انجامتوجهی  های قابل این روزها پژوهش 41
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ی تولید ناخالص ملی دارد، موضع مرا رد  ی سرانه رشد هر چه فزاینده

یا حداقل برای این که –که تزم قانع کننده باشد  کند. پس برای این می

کامال ً حیاتی بود که مورد مناسبی برای این ادعا  –گوش شنوایی بیابد

شه راه مطمئنی برای خوشبختی مندترشدن، همی ارائه کنم که ثروت

خواستم مدعی شوم  بویژه در جوامع برخوردار. در واقع می–نیست 

که، در شرایط برخورداری اقتصادی، پایین آوردن "استاندارد" زندگی 

تواند عمالً "کیفیت زندگی"  ماّدی )برحسب درآمد/ مصرف( می

ازمند )برحسب خشنودی و رفاه درونی( را افزایش دهد. این ادعا نی

ی پول و مصرف، از جمله رّد  های مرسوم درباره بازاندیشی به نگاه

ی "بیشتر همیشه بهتر است" بود. در حالی که  فرض مصرف گرایانه

شروع به کندوکاو در اخالقیات مصرف و ساختن موردی تجویزی 

کردم، به یکباره متوجه شدم که به شکلی طبیعی  برای ساده زیستی می

را با دّقت  والدنکتاب ام.  زیستی ِ ثورو کشیده شده ادهبه سوی آزمایش س

و وسواس، تقریباً به شکل کتاب مقدس خواندم، و بزودی متوجه شدم 

ام برای همیشه هستم، یعنی تأثیری که مطمئنم  که در حال تغییر زندگی

 توانند با آن همدلی داشته باشند.  بسیاری از  خوانندگان این مجله می

ای سیاسی و  ن که تز من بطور غالب به شکل نظریهرغم ای علی   

کردم  چه که با آن دست و پنجه نرم می بندی شده بود، آن حقوقی صورت

تواند انجام گیرد تا با  میای  اقدامات شخصیاین پرسش بود که چه 

داری مصرفی مقابله کند و آیا تاثیر تراکمی ِ این چنین اقدامات  سرمایه

www.takbook.com

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


113 
 

تواند هیچ اهمّیتی واقعی داشته باشد یا خیر.  به ظاهر کم اهمیتی می

ی جایگزین،  خواستم در مورد ساختارهای سیاسی و حقوقی اصالً نمی

کردم این کار نیز مهم است؛ در ضمن  پردازی کنم، اّما حس می نظریه

ی زیستن در چارچوب نظام موجودی که  خواستم بدانم بهترین نحوه می

-آن جایی که تز من مدافع موضع ضد کردم چیست. از از آن انتقاد می

کردم  ای در برابر پول و مالکیت بود، حس می گرایی ِ ریشه مصرف

ی تزم، بویژه برای این که واقعاً  تر این جنبه برای درک درست

صمیمانه باشد، باید با آن "زندگی" کرد. و به این ترتیب بود که گام به 

 ساده باال رفتم.  گام، از نردبان کندوکاو شخصی به سوی زندگی

هر چند که در بیشتر دوران پس از بلوغم مانند دانشجویی فقیر     

دانستم که  می –ساله بودم 23در این مرحله –زندگی کرده بودم 

استاندارد زندگی مادی من بسیار باالتر از حّد الزم است. بر همین 

کمتر،  هایی پیدا کنم تا با اساس، برای خود تعیین وظیفه کردم که راه

بیشتر زندگی کنم. و در یک جمله، باور دارم که اساس ساده زیستی 

ی ثورو،  تماماً در همین مورد نهفته است. حال که با داشتن نمونه

برانگیخته شده بودم، به عنوان ابزاری بالقوه برای کاهش چشمگیر 

ای که اجاره  مخارجم، امکان سکونت تصرفی در حیاط خلوت خانه

تر از یک لحظه، خود را  فکرم رسید. با فکر کردنی کم کرده بودم به

هایم رساندم و به شکل آزمایشی، فکر پس دادن اتاق، و  به هم اطاقی

ام را برای  زندگی در حیاط خلوت را با آنان در میان گذاشتم و دالیل
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شان گفتم و از  شان شرح دادم. در مورد ثورو برای این کار برای

در فضایی شهری حرف  ،او در "زندگی ساده"ی خودم به کندوک عالقه

ساز  نامعقول، اما غیر مسئله ؛زدم. آنان پیشنهادم را به طرزی مسخره

تلقی کردند، و به این ترتیب، طرح من مجوزشان را گرفت و حتی 

تشویق مثبت هم کردند. در عوض ِ زندگی در حیاط خلوت، قرار بر 

مشترک خانه، مثل مایع  این شد که من مسئول خرید تعدادی از وسایل

شویی، کیسه زباله، کاغذ توالت، المپ، زمین  شویی، پودرلباس ظرف

باشم. این قرارها به این معنی بود که "کرایه"  این ها شور و امثال

 –دالر استرالیا در هفته15تقریباً –نهایت پایین خواهد بود  منزل من بی

وجه مزاحمتی  شده، این بود که حضور من به هیچ اّما استدالل مطرح

ی داخل خانه دسترسی  جایی که به حمام و آشپزخانه نخواهد بود. از آن

ی برق، گاز، آب و غیره بصورت مساوی  داشتم، قرار شد هزینه می

تقسیم شود، شرطی که آن را با خوشحالی پذیرفتم. حال که مذاکرات 

 ام بود. ده بود، نوبت واقعیت بخشیدن به دیوانگیاساسی تمام ش
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III – پناه سر ساختن 

با دوست و  2113ی بهار سال  سرپناه را در سه "آخر هفته"    

ی ساخت و ساز  مان اصالً تجربه کدام ای خوبم ماتیو ساختم. هیچ خانه هم

که دانشجوی دکترای حقوق و هواشناسی بودیم، دیگر  بنا نداشتیم، و این

ترین افراد روی زمین از نظر  تجربه انصافی نبود اگر ما را جزء کم بی

واقعاً –های الزم بودیم  کردند. شاید فاقد مهارت ی فرض میکارعمل

رسید،  اّما چالش ساختن سرپناه، طبیعی و جذاّب به نظر می –دانیم نمی

به همین خاطر، این کار را با غیرت و همت پذیرفتیم. با اینترنت دو 

های ابتدایی،  ها و اطاقک کتاب سفارش دادیم در مورد ساختن سرپناه

ها کار  ی پرشور و شوقی که داشتیم، پیش از ورود آن کتاب هاّما با عجل

گرفتن ساخت و ساز،  ها چند روزی بعد از پایان را شروع کردیم. کتاب

ها  ما را کلی خنداند. کتاب  پست ِ خانه رسیدند؛ و این مسئله به صندوق

 است!  شان پنهان بوده داند چه دانشی در دل ناخوانده ماندند. چه کسی می

سازها به مصالح نیاز دارند، این  دانستیم که خانه حداقل این را می    

ی خوبی برای شروع بود. در حال وهوای مصرف معقول  خودش نقطه

ی دوباره یا بازیافت مصالح تا سرحّد ممکن  مان استفاده و قناعت، هدف

 بود. 

پله پیدا کردیم. همراه  ای را در زیر راه چهارچوب تخت چوبی کهنه    

با چندتایی برزنت، دو لوالی محکم، چکش، و تعدادی میخ و پیچ. 
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مقداری چوب را نیز که در زیر خانه به فراموشی سپرده شده بودند، 

-خورند. دوستْ  کردیم به کارمان می صاحب شدیم، چون فکر می

رغم داشتن تردیدهایی قابل درک در مورد  که علی–دخترم، هلن نیز 

به من  –این برنامه در تمام این ماجرا بدون قید و شرط پشتیبان بود

نزدیک  ِِ  تروکه در کنار خطوط آهنــای چوب مَ  خبر داد که پشته

درنگ به محل ساختمان  ها را بی اش وجود دارد، که من هم آن خانه

ی  عرض معذرت از ثورو( و اّرهای برقی! )البته با  آوردم. دوستی، مته

ندی به ما قرض داد.  ـ   دستی ِ به شّدت کـ

مان  تمامی این چیزها ما را با حجمی از مصالح و ابزار ساختمانی    

تأمین کرده بود، اّما برای پروژه ی ما کامال ً کافی نبود. چوب های 

های دیگری برای  دیگری برای چارچوب و کف سرپناه، برزنت

کربنات برای  پیچ و لوالهای بیشتر، و نیز قدری پوشش پلیبندی،  آب

ها را از ابزارفروشی تهیه کردیم. )وقتی به  سقف هنوز الزم بود. این

دادیم،  مان را نشان های ساختمانی ی ابزارفروشی، طرح فروشنده

های کودکی دوساله از یک خانه بودند، با  هایی بیشتر شبیه نقاشی طرح

و مصرا ً پیشنهاد داد که دنبال خرید سرپناهی آماده صدای بلندی خندید 

گزاری کردیم،  یا چادر باشیم. )از او به خاطر پیشنهاد درستش سپاس

شقّی آن را نادیده گرفتیم.( در ضمن تعدادی پتوی کهنه از یک  اّما با کله

دوّم گرفتیم تا داخل سرپناه را فرش کنیم. در  فروشگاه لباس دست

 دالر استرالیا شد. 513این لوازم  مجموع، قیمت تمام
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ی شادی و خشنودی بود. علت آن  خود ِ روند ساخت، کامال ً مایه

تنها در صافی و خنکای هوای بهاری بود، بلکه به این خاطر نیز که  نه 

دار(  ای بامعنی )و بیشتر خنده اندرکار پروژه من با دوستْی حقیقی، دست

بود.  هم، بعد دیگری به فضا داده  پانک فرانسوی-بودم. موسیقی ِ کولی

های طوالنی کار یدی به هیچ وجه کار  در این چنین شرایطی، روز

 3/1شاقّی نیست. کار را با ساخت چارچوب سرپناه شروع کردیم، که 

متر ارتفاع داشت. چارچوب  4/2متر طول و  6/3متر عرض و 

ب اضافی عنوان چارچو ی سرپناه به شد و برای پایه خواب بریده تخت

بندی  ها را برای آب شد و روی آن کف را گذاشتیم. برزنت 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، در ِ  های باقی شدند. با چوب ها با میخ کوبیده به بیرون دیواره

 ،ای را آفریدیم که از دیدن تاب خوردنش در سر جای خود ادهس

ای  و کوله  شدیم، هر چند که کامال ً چهارگوش نبود و درز کج کوب  میخ

ی چپ باالی  داد. در گوشه ی عبور می درست می کرد که به باد اجازه

ای چوبی تعبیه کردیم، که در باال لوال  دیوار جلویی ِ سرپناه نیز دریچه

برای این که باال برود و از دیوار دور شود تا در مواقع الزم داشت 

ای بسازد. از یک قطعه چوب بامبوی کلفت برای باالنگهداشتن  پنجره

های قدیمی ساحلی. در نهایت  شد، درست مثل کلبه می  دریچه استفاده 
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شد.  کوبی کربنات روی سقف خوابانده و میخ پوشان پلی سه ورق هم

وب و نداشتن عقل سلیم، برای سقف شیبی نگذاشتیم، خاطر کمبود چ به

است.  شدن آب باران کافی  با این امید که شیب جزئی زمین برای ردّ 

مان متأسفانه ناامید شد. در طّی اولین باران سنگین، آب روی سقف  امید

ی  شد. نتیجه همین خاطر تعمیراتی الزم شد و سرپناه چکه کرد، به جمع

یب و غریبی بود که، هر چند در نهایت کارآمد کار، سقف واقعاً عج

که  بود، اّما ثوروی گرامی را حتماً در گورش لرزانده است.)جالب این

 2111در دفاع از ما، در یک شب طوفانی ملبورن در ماه مارس سال 

آهن سآوثرن کراس فرو ریخت، ایستگاهی که  هایی از ایستگاه راه بخش

، در حالی که سرپناه ما خشک و سر پا از فوالد و بتون ساخته شده بود

 اثبات رسید! ماند. باالخره، این حقانّیت ما بود که به

به عنوان آخرین کار، به سر پناه اسم و عنوانی داده شد.     

باالی در با رنگ نوشته شد،   Ceci nest pas une cabane)کلمات"

 اش چنین است:"این سرپناه نیست" که معنی
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IV-  ساده زیستی عمل به 

از آن جایی که زندگی در حیاط خلوت تخطّی از قرارداد اجاره     

خانه چیزی گفته نشده است. او  است، در مورد آزمایش من به صاحب

شود )مخصوصاً موقعی که پای تعمیر ساختمان در  بندرت آفتابی می

سادگی و راحتی  که موقع بازدید سالیانه بشود، من به میان باشد(. وقتی

  ی میوه، صندلی، پتو، ابزار، جعبه  کنم از دوچرخه، سرپناه را پر می

بودن  و هرگونه شاهدی را که نشان از مسکونی  جعبه، کیف و غیره،

شکل یک سرپناه  را به ، آن کنم. یعنی باشد از جلوی چشم دور می داشته

شکل  بار سرپناه را دید، به خانه اول کنم. وقتی صاحب واقعی استتار می

ی  فهمی کمی گیج شد و بطور جّدی اعالم کرد که هرگونه برنامه قابل

باشد. اّما از این که  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 حقیقت که آن سرپناه خانه به

 ای از این مقاله را برایش بفرستم! شاید روزی نسخهرسد.  می

تر از دو سال در سرپناه  تا هنگام نوشتن این کلمات، مّدت کمی کم    

توانم گواهی دهم  گویم که می ام. در مجموع، صادقانه می زندگی کرده

اند.  های عمرم بوده ترین سال بخش ترین و رضایت ها غنی این سال

کرد، اّما  ا تا چه مّدت بیشتری در آن زندگی خواهمتوانم بگویم دقیق نمی

ام،  ه چون به صورت غیرقانونی در زمین کسی دیگر تصّرف کرد
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عالوه، من   کرد. به  گاه دائمی تلقی عنوان اقامت دشوار است که آن را به

ای با دوست دخترم هلن هستم که فرزند  ی روابط متعهدانه در میانه

روزافزونی برای   ی بطوری که عالقهگری دارد،  خردسال افسون

شان در زیر یک سقف دارم. اّما به خاطر  کردن با هر دوی زندگی

خاطر کمبود فضا، دشوار بتوانم از  ناامنی ِ تصرف عدوانی و نیز به

آنان دعوت کنم که با من در سرپناه زندگی کنند. با این ترتیب به نظر 

 کشد. آخرش را می های های من در سرپناه نفس رسد که روز می

 

اّما زندگی در سرپناه فقط در مورد سرپناه نیست، بلکه     

ترین( بیان کشاکش من با این  توان گفت آشفته گیرترین )و می چشم

توان در حال و هوایی شهری، ساده  پرسش است که "چگونه می

است که مسکن،  زیست؟" اهمیت سرپناه برای من، در این حقیقت نهفته

ی معمول است و بنابراین، به شکل بالقوه در  هزینه ترین بزرگ

ها نیز قرار دارد. از آن جایی که  جویی بندی ِ بیشترین صرفه طبقه

دالر در هفته بوده،  15ی من در طّی دو سال گذشته تقریبا  اجاره

پذیر  گیری در واقع امکان های چشم جویی آشکار است که صرفه

د سرپناه را ترک کنم، به هر دلیلی، است. وقتی روزی برسد که بای بوده

ی  چه مختصربودن مسکن، هزینه بود که با پذیرفتن هر هدفم این خواهد

روز وقت  6آورم که سرپناه،  یاد می حداقل برسانم. وقتی به آن را به
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خوبی عمل کرد، عمیقا ً از  عنوان پناهگاه به شود، و به گرفت تا ساخته

ن بسیاری هستند که بیست، سی، یا برم که مردما این حقیقت رنج می

کنند. حقیقتش  شان را تهیه های کنند تا پول خانه چهل سال تقال می  حتیّ 

را بخواهید، حاضرم از همین حاال تمام عمرم را در یک خمره سر 

سال عمرم را برای خانه بدهم. آیندگان مطمئنا به  کنم، تا این که چهل

که چقدر خود را با ناکارآمدی  اندازند و از این دوران ما نگاه می

ام در سرپناه به  شد! دوران زندگی زده خواهند ایم شگفت داده سکونت می

مندتر  تواند "ثروت من درس بزرگ ثورویی را آموخت که یک فرد می

اگر که در شرایط بسیار  های موجود" باشد، مندترین آدم از ثروت

ی پر زرق و  دانم خانه یاکنون م جایی که هم فروتنانه زندگی کند. از آن

نیست، این   ای شاد و با معنی برق، بخش ضروری ِ گذران زندگی

است. بخش به آینده" داده درس به من "اعتمادی آرامش
 

در سالیان اخیر، مخارجم نیز از طریق کشت خوراک خودم تا حّد     

های  جویی است. در راس صرفه یافته گیری کاهش مقدار چشمبه امکان، 

حقیقتی –طرز عجیبی شفابخش است  ، همین روند باغبانی بهپولی

ای که  باستانی که مدتی بسیار طوالنی مرا رهایی بخشید. فضای باغچه

متر است که در آن به شکل ارگانیک 11متر در  5/1موجود است 
42
 

کنم. چون در  کشت میخوردن جات و سبزی  همه نوع میوه، سبزی

دل با  ارد، یکی از دوستان همملبورن محدودیت مصرف آب وجود د

                                                           
42
 ORGANICکش شیمیایی کشت می شود. ای که بدون استفاده از کود و آفت : محصوالت کشاورزی 
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مان تامین  کرد تا منبع آب اضافی من، تانکر آبی در پشت سرپناه نصب

دارم، که  می شود. در ضمن من چهار جوجه در حیاط خلوت نگه

گذارند و ضمنا ً یک عالمه کود خوب هم  به  تخم می 3یا  2روزانه 

مپوست عمل ی ک عنوان پشته خوبی به ها به دهند. قفس مرغ زمین می

ی  کند. بعضی از شادترین خاطراتم از روزهای دور، خاطره می

شان در آن  ی پشت خانه و چریدن ها در پارک محلیّ  رهاکردن جوجه

خوردم و از حیرت ِ  است، در حالی که خودم در زیر سایه چای می بوده

 بردم.  نگاه همسایگانم لذت می

 

خاطر، رژیم  کند، به همین نمی ام را تامین اّما باغچه تمام مواد خوراکی

کنم که  ام را با محصوالت محلی و ارگانیکی تکمیل می خواری گیاه

با قیمت ارزان در تعاونی  ،شکلی باورنکردنی بدون دردسر و به

کنم که دالیلم برای  فروشند. اعتراف می خوراک دانشگاه ملبورن می

است عجیب  مکنانتخاب رژیمی گیاهی، تقریباً مبهم و نامطمئن است. م

ای از ریاضت در من وجود دارد، و شاید بخش  نظر برسد، رگه به

ی من در کنارگذاشتن گوشت و ماهی، کشاکش نسبتا ً  بزرگی از انگیزه

 داری و انضباط فردی بود. بخش خویشتن لذتّ 
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است در اینترنت فقط چند دقیقه وقت بگذاری تا از تاثیرات  کافی

از حّد گوشت و ماهی باخبر  رف بیشزای مص زیستی ِ مشکل محیط

شوی. این واقعیت، خود به من انگیزشی بیشتر برای بازاندیشی به 

از حّد  ام داد. هرچند که ممکن است بیش کردار خورد و خوراکی

نظر برسم، اّما قدری هم مطمئن نیستم که آیا شخصا ً  نازک به دل

سر گاو  وله بهکنم، با گل خوردن استیک می حاضرم هر بار که میل به

ذهنم  شلیک کنم، واقعیتی در مورد مصرف گوشت که پیشترها هرگز به

اقتصاد پول، از جلوی  زای ابهامی فواصل  واسطه کرد، و به خطور نمی

جایی که در این مورد دو دل هستم،   بود. از آن چشمانم پنهان شده

برایم ی کافی  اندازه زندگی ِ بدون استیک و درگیرنشدن در خشونت به

قدر احساس  ن ام آ چه باشد، من هرگز در زندگی تر است. مسئله هر آسان

ام، و این خود توجیهی  ام که در دوران رژیم گیاهی کرده سالمتی نکرده

 است. کافی برای من

 

اگر بخواهم روی موضوع خوراک کمی بیشتر تامل کنم، باید بگویم 

رفتن خودداری کنم، و  سوپرمارکتکنم تا از  یت تالش خود را مینها

ی پیشین من  ها از مراجعه شدم که ماه ها متوجه می وقت گاهی

ام که چگونه قدرت  خاطر آزرده ها به این است. از سوپرمارکت گذاشته

-ی بازرگانی کننده های مسموم برند تا روال کار می مالی خود را به
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را حاضرم انجام  خاطر هر کاری همین کشاورزی را ترویج کنند، و به

آنان خودداری کنم. اّما آسایش و راحتی  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 زندگی ِ ساده در سالیان اخیر، خرید انرژی  جنبه

ول درشتی نداشتم که پانل خورشیدی یا است. چون پ شونده بوده تجدید

ها را در ملکی  توربین بادی بخرم، میلی هم نداشتم که این دستگاه

تماس گرفتم و از او پرسیدم   ای نصب کنم. با تعمیرکار برق اجاره

شونده خرید. چند دقیقه بعد،  درصد انرژی تجدید 111شود  چطور می

سوزاندم. البته این کار  گفتند من داشتم سوخت سبز می طور که می آن

بخشی از زندگی تبدیل و  های باالتر به  اّما کمی بعد نرخ  قیمتی داشت،

طور  ی نرخ باال را به هر صورت، هزینه سپس فراموش شدند. به

ام  موثری با برداشتن چندین گام کوچک برای کاهش مصرف انرژی

ز ام، از طریق هرگ جوئی انرژی ترین صرفه جبران کردم. بزرگ

های زیر صفر زمستانی بود.  حتّی در آن شب  نکردن از هیتر، استفاده

های  دما بود، و متاسفانه، آن شب درون سرپناه همیشه با بیرون آن هم

کرد. اّما از  ساز بدل می های شخصیت زمستانی را تقریبا به شب

. ندهم بد نیست  خیلی ،در واقع هم ها کشیدن موضعی درست، آن سختی
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کنیم.  تر از آن چیزی هستیم که فکر می سخت مان جان کنم همه گمان می

پوشم که مادربزرگم موقعی   ای می پولیور پشمی  شود، وقتی هوا سرد می

پیچم.  که نوجوان بودم برایم بافت، یا خودم را در پتویی اضافی می

  با لباس اسکی، –شود و در غالب موارد هم الزم می–وقتی الزم شود 

است سرد  ها ممکن خوابم. روزها و شب هی پشمی میدستکش و کال

 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

-وار ِ خود خالقیت و کمی انضباط. این به معنی ِ تکذیب پیوریتن

ابرازی
43
پوشم، یا کنارگذاشتن "سبک" نیست  چه که می ق آناز طری 

)هر چند دیگران حق دارند مخالف آن باشند(. اّما حتما به معنی ِ 

هایی که معّرف آن است به  ی آن چیز تکذیب و نفی "آخرین مد" و همه

شناسی ِ جایگزین است. مطابق محاسباتم، پوشاک  نفع نوعی زیبایی

ران است، انگار که پیش از این که آوری گ شکل خنده "آخرین مد" به

ربی ــ دالری برای ت 211شوم  لباسی قشنگ را بخرم، حاضر می

پالسیده بپردازم. من آرمان های بلندتری در زندگی دارم تا این که جای 

خود را در جهان، با لباسی زیبا تعریف کنم. در مورد لباس ارزان ِ 

سازد که تقریبا  فاش می های بزرگ، اندکی پژوهش انبوه فروشگاه-تولید
                                                           

43
 PURITANاند. )م.( زدایی از زندگی و تعصب اعتقادی ی لذت گر در مسیحیت که شهره صالحای ا : فرقه 

www.takbook.com

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


131 
 

های  مزد در کارگاه ها محصول ِ کار ِ بردگان ِ دست همیشه، این پوشاک

ی من این است که هر چه از دستم  رو، شیوه اند. از این سومی-جهانْ 

 شدن در صنعت مد خودداری کنم. کلی از آلوده برآید انجام دهم تا به

ن نام مشهور است، طور که گاهی به ای پوشی، آن دوم شاید دست    

زیستی و به عنوان تالشی  بایستی حتّی به عنوان بیان بیرونی ِ ساده

ی مخالفت خود با فرهنگ  شناسانه هرچند کوچک برای بیان زیبایی

ام  شود. اّما اگر از سیاست بگذریم، هرگز میل نداشته مصرف فهمیده

نم روی که بتوا نظر برسم. و باالتر از آن، از این پوش به-مد-آخرین

شدن لباسم باشم،  ای نگران کثیف چمن دراز بکشم ، بدون این که لحظه

دالر خرج لباس کردم )که  33برم. در طّی سال پیش جمعا  لذت می

ی پوشاک در چهار سال اخیر است.(.  ی ساالنه تقریبا ً میانگین هزینه

-که پدر اخیرا یک جفت کفش، برای تولدم هدیه گرفتم، اّما پس از این

ی  کننده های بزرگ کفشم را دیدند. در ضمن، دریافت ادرم سوراخم

ام، که از  ی برادرم و دوستانم بوده خشنود ِ چند تکه لباس ِ کنارگذاشته

طور که ثورو می گوید، "اگر کت و  شان دادم. آن شدن نجات دور ریخته

شلوار من، کفش و کالهم، مناسب پرستش خدایند، بسیار خوب، این 

است جالب که باید به   پرسشی اهند کرد، این طور نیست؟"کار را خو

آن توجه کرد، اگر نه لزوما ً در مورد عبادت خدا، بلکه به شکلی 

آیند،  کار می های کهنه به ای پرشور. لباس تر در مورد گذران زندگی کلی
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آیند، من به این  کار می ها دقیقا به طور نیست؟ ثورو مدعی بود که آن این

 است.  گفته ام که او کامال ً درست می یدهنتیجه رس

ها و غیره، 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،  زیستی است. بیشتر افراد می پرسند "عمل کردن" به ساده من می

ساده عمال ً عبارت از چه چیزهایی است اّما در مورد این که زندگی ِ 

داری،  ی سرمایه رفته و آیا در فرهنگ مصرفی ِ جوامع پیش

پذیر است یا نه، شکّ و تردید دارند.  زندگی کردن اصال ً امکان ساده 

های مهم ِ عملی معموال ً با پذیرفتن این نکته  پاسخ من به این پرسش

زیستی وجود ندارد.  ای سادهشود که یک راه و تنها یک راه بر آغاز می

ای را  مرحله 12خواهم انتظار یک طرح مثال ً  من از مردم می

صورت فرمول بکار رود، چرا که واقعیت این  باشند که بتواند به نداشته

زیستی وجود ندارد تا ما ارقام و  ای برای ساده است که روش یا معادله

چگونه باید زندگی کرد.  مان را در آن بگذاریم و ببینیم که اعداد زندگی

پردازد،  ها می ها به پرسش گویم، زندگی ِساده بیشتر از پاسخ آنان می به

زیستی خواستار تفسیر خالقانه و کاربرد  این معنی که عمل به ساده به

است. بنابراین در توان کارشناسان یا افرادی مشابه نیست که  شخصی

تجویز کنند. هر یک از ما زیستی  ی ساده گیر برای نحوه مقرراتی عالم

همتایی داریم و هر یک از ما خود را در  زندگی های یکتا و بی

های مختلف و  یابیم، همراه با توانایی های متفاوتی می موقعیت
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گویم که عمل به  های مختلف. از این رو، باز هم می مسئولیت

ممکن است  کامال ً  ،زیستی از سوی یک فرد، در یک موقعیت ساده

چیزهای متفاوتی در مورد شخصی متفاوت در وضعیتی  نیازمند

عالوه، زندگی ِ ساده بیش از آن که مقصد باشد،  متفاوت باشد. به

گیربودن که  عالم-ادعـای ِ غیر-روندی است جاری و خالّق. با این ضد

ی کلّی و عمومی در این مورد  ذکر شد، نوبت آن است که چند نکته

نظر برسد و  ممکن است در عمل چگونه به بگویم که زندگی ِ ساده

تواند آن زندگی را بیاغازد. ممکن است این  که چگونه یک فرد می این

 شکل مختصر و کوتاه زیر ارائه دهم:  ها را به نکته

ام، پیش از هر چیز و  رسیده  آن                حال به طور که تا به زیستی، آن ساده    

هاست. شناسایی و درک این است  از نگرش ای باالتر از همه، مجموعه

که فراوانی، حالتی است در ذهن، نه این که کمیتی از محصوالت 

یا قابل دستیابی از طریق آنان باشد. به سخن ریچارد  ودهمصرفی ب

 گــِِرگ: 

زیستی ِ داوطلبانه، هم شرایط درونی و هم بیرونی را در  ساده

رنگی ِ درونی و نیز  یک گیرد. به معنی عزم راسخ، خلوص و برمی

نظمی ِ بیرونی، خودداری از بسیاری از اموال و  خودداری از بی

ربط به هدف اصلی ِ زندگی است. به معنی نوعی  های بی مالکیت

مان، پذیرش محدودیت و قید و بند  دهی و هدایت انرژی و امیال فرمان
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جهاتی تری در  خاطر تامین فراوانی بزرگ ای جهات به مختصر در پاره

ی زندگی برای  دهی ِ آگاهانه اش سازمان دیگر از زندگی است. الزمه

 یک هدف است. 

 

قدر  پردازد. اگر قرار است بدانیم که چه آخرین جمله به قلب مسئله می

فرجام یا  ثروت ماّدی "کافی" است و بر آن اساس، از کار و تقالی بی

"کافی برای چه؟" هدف خودداری کنیم، ابتدا نیاز داریم با پرسش  بی

"ما باید ثروت   رویارو شویم. به بیان دیگر، الزم است از خود بپرسیم،

هر کسی که از این پرسش غفلت کند در  "ماّدی را برای چه بخواهیم؟

خطر صرف کردن زندگی برای کسب تجمالت ماّدی در موقعیت 

"ناامیدی نهانی" است. البته پاسخ واحدی به پرسش هدف زندگی وجود 

طور که ثورو به  همان  مان باید "راه خود" را بیابیم، هر کدام–دارد ن

زیستن به معنی همیشه بیداربودن در  اّما ساده –کرد درستی توصیه می

 بودن" برابر آن پرسش است. "بیدار بودن، یعنی زنده

 

گیری در مورد مفهومی از هدف زندگی؛ عمل  پس از تصمیم    

مین شرایط ماّدی زندگی است که از خوراک، زیستی، نیازمند تا ساده به

شود. خوردن مواد محلّی، خرید "سبز"،  سرپناه، و پوشاک شروع می

خوردن، ساده و خالقانه  "خوراک بیرون" در حّد معقول، کم گوشت
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تواند بسیار ارزان انجام  کار می دانم که این از روی تجربه می–خوردن 

تواند با قیمتی  می خوب میشود. با قدری فکر و کمی انضباط، رژی

ی سبزی هم  اندازه ناچیز بدست آید، بخصوص اگر بتوان باغچه بی

ی خود، معموال ً  که پناه دادن به خود و خانواده این داشت. با توجه به

اندیشی به معنا و هدف خانه،  ی زندگی است، باز ترین هزینه بزرگ

مین بازاندیشی زیستی است. در ضمن، ه ترین وجوه ساده یکی از مهم

زندگی ِ ساده است و ممکن است  ی انتقال به ترین پاره احتماال ً سخت

های جاری ِ  یک عمر طول بکشد تا درک شود. در واقع ساختار

سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی ممکن است زندگی در مسکن "ساده"  

و این خود   کنند؛ –و شاید هم ناشدنی یا غیرقانونی–را بسیار دشوار 

ای پایدار بستگی به سیاسیات  از دالیلی است که انتقال به جامعه یکی

جا باز کنم،  توانم آن را در این ای پیچیده که نمی زیستی دارد )مسئله ساده

هر چند که باالترین اهمیت را دارد(. در مورد پوشاک و لوازم خانه، 

دوم راه حّل است. در مواقع ممکن نیازهای خود را  باید  خرید دست

 خود دوخت و ساخت. 

های  راه تواند به زیستی می  با تامین ضروریات زندگی، عمل به ساده

ها  کرد که فهرستی از آن نهایت متنوعی کندوکاو شود. سعی نخواهم بی

آورم. زندگی ساده  ی برجسته می جا چند نمونه بدهم. با این وجود در این

  ندگی با ماشین،جای ران سواری به ی دوچرخه ممکن است دربرگیرنده

کن، یا حتّی چیزی به سادگی   انتخاب طناب رخت به جای لباس خشک
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جای تلویزیون باشد. ممکن است مستلزم خودداری از  انتخاب کتابی به

حمام، یا جدی   جویی در آب با بردن سطلی به صرفه  سفر هوایی،

گرفتن کاهش انرژی مصرفی باشد. یا ممکن است صرفا ً مستلزم 

مان  مادیّ   های زیرا نارضایتی از موقعیت  زندگی باشد، دوباره بهنگاهی 

  مان باشد؛ های زندگی ی شکست در نگاه درست به تواند نتیجه اغلب می

ی هر "فقدان اصیل" چشم  که به نتیجه جای این به  نگاهی نادرست،

شان این است که تمامی وجوه زندگی  زیستان عموما ً هدف بدوزیم. ساده

ریختگی و  هم را از به –اجتماعی  کاری، اقتصادی،  شخصی،وجوه –

گزارند و قادر هستند  خودکفایی ارج می شلوغی پاک کنند و احتماال ً به

زیستان، با  که به رایگان خود را سرگرم کنند. بسیاری از ساده

های رکود  سال  جویی ِ های قناعت و صرفه حالی در شعار خوش

تا پوسیدن بپوش،   ون "تا آخر مصرفش کن،چ اند. شعارهایی هم مشترک

شان نیز از  یا بدون آن زندگی کن." بسیاری  خودت انجامش بده،

تر و  کنند تا آرام کنند و تالش می فنـّـاوری غیرالزم دوری می

آمیزتر زندگی کنند. پختن نان در خانه، کاری است نمادین. به  صلح

و در خور هرگز به خرید زیستان بدون هدفی شایسته  بیان کلّی، ساده

هستند. مایل به    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  12توانند  های تجملی می  گاه جای اقامت در تفریح زیستان به ساده

یعت های کمپینگ در دل طب مانی در محوطه در هر شب برای شب

های دراز کارکردن برای تامین یک  جای ساعت پرداخت کنند. به

توانند از هجوم و ازدحام  زیستان می زندگی معطوف به مصرف، ساده

توانند برای  می  ها بیرون بزنند و ساعات کارشان را کم کنند. انسان

درآمیختن با دوستان/خانواده، کار   خالق بودن، یادگرفتن ِ یک ساز،

آرمیدگی و غیره،   کردن، یا پیوستن به سازمانی، مراقبه داوطلبانه

جای انتخاب رقابت،  زیستان به ساعات بیشتری را آزاد کنند. ساده

کنند. پول نه، بلکه معنا! احتماال ً جماعت را انتخاب می
44
و  ها این 

جا که عناصر بسیاری از زندگی دگرگون شوند. با  تا آن ...ها امثال این

کار را شروع کن، از ماجراجویی لذت ببر، و کمی چند گام کوچک 

 است. ات دگرگون شده بینی که زندگی بعد می

 

V- پول   

ی "جایگاه پول در زندگی ساده" که بیش از حّد هم در موردش  مسئله

است، سزاوار کمی توجه بیشتر است. هر چند که  بحث شده

ول، و زیستی، بسیار بیشتر از صرفه جو بودن ِصــرف در پ ساده

زیستی حالتی در ذهن  ام ساده طور که گفته تر است. همان مصرف کم

                                                           
44
 NOT MONEY, BUT MEANING ).م( 
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کردن نقشی محوری بازی  در اقتصاد بازار، عاقالنه خرج–نیز هست 

ی "پول ِ تو یا زندگی ِ  کند. جو دومینگوئز و ویکی رابین در مقاله می

کنند که در پی  تو" ، تمرینات مالی ِ مفصلی برای خوانندگان ارائه می

   کاالها هستند. متوجه ِ برانگیختن تامل و اندیشه در مورد ارزش واقعی

گرانه است. برای این که  شان با کمال تعجب روشن شدم که تمرینات

شان را در این جا  کاْر بسیار بسیار ساده شود یکی از تمرینات محوری

ی یک ماهه، با دقّت زیاد هر  کنم: در یک دوره نقل به مضمون می

بندی کنید  تان را طبقه  های دهید ثبت کنید، و بعد هزینه انجام میخریدی 

)اجاره/رهن، فیش آب و برق و ...، خوراک، پوشاک، قهوه و چای، 

ضرب کنید تا برآوردی  12بنزین، کتاب و غیره(. هر طبقه را در 

ی ساالنه بدست آورید. بعد با دقّت حساب کنید که  سرانگشتی از هزینه

ی خریدهای آن ماه بدست بیاید )از  ف شده تا پول همهقدر وقت صر چه

جمله مدت سفر میان خانه و محّل کار( و آن را در دوازده ضرب کنید 

خاطر  تا ساعات کار ساالنه بدست آید )البته با اصالح ساعات کار به

ها(. با داشتن این اطالعات، دومینگوئز و رابین  تعطیالت و مرخصی

شده در هر  تنها میزان وقت و پول صرف که نهکنند  از مردم دعوت می

ها را با همین  بندی بندی را منتقدانه ارزیابی کنند، بلکه خود طبقه طبقه

پاافتاده و  نگاه بررسی کنند. این تمرین در نگاه نخست ممکن است پیش

های  کننده کنند که خرج همه فکر می–نظر برسد  معنی به قدری بی

اّما اگر این تمرین با دقّت انجام  –کتابی هستندمحتاط و اهل حساب و 
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زده کند و شاید حتّی  بگیرد، نتیجه ممکن است کامال ً ما را شگفت

ظاهر  های به دهنده باشد. شخص ممکن است کشف کند که خرید تکان

رسند،  ای می مبلغ بیش از اندازه رفته در طول سال به هم کوچک، روی

همی برایش طرح شود که آیا این های تازه و م و ممکن است پرسش

کردن کار  کرد، یا آن را با کم پول را بهتر نبود در جایی دیگر خرج می

ها را  کرد. همین که رقم آوردن وقت آزاد بیشتر معاوضه می و بدست

ی مخارج در  سال بدست آوردید، حساب کنید در هر دسته برای یک

 شود. عرض ده سال چه قدر خرج می

 

تمرینات مالی، آفریدن آدم های گدامنش به معنی ِ واقعی ِ هدف این 

مندی است که از  کنندگان هوش دنبال خلق مصرف کلمه نیست، بلکه به

طور  ها گذشته، همان شان آگاهند. از این های ی عمر/زمانی ِ خرید هزینه

چیزی است  ی هر چیز، برابر با میزان آن کند، "هزینه که ثورو تاکید می

 کاال ای که الزم است در برابر آن نامم، زندگی اش می که زندگی

در دراز مدّت." با توجّه به این نکته،  ، چهدرنگ معاوضه شود، چه بی

ها و  ای کاهش شدم که پاره  ساده، متوجه ِ هنگام کندوکاو بر روی زندگی

که احساس  جای این مندانه در عادات خریدم، به تغییرات اندیش

ی زندگی  کننده کننده و تصریح اد کنند، تاکیدمحرومیت در من ایج

پاافتاده، اّما از نظر شخصی مهم  ی پیش اند. برای این که دو نمونه بوده
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ناهاری ی  هر روزهتوانم از این ها یاد کنم: بردن  را ارائه دهم، می

شده و محدودکردن خود به یک لیوان قهوه در طّی روز،  بندی بسته

است: این رقم یعنی  جوئی هفتگی شده ر صرفهدال 15اش در حدود  نتیجه

 سال. 11دالر در طی  41111دالر در سال یا  4111تقریبا 

 

ها را ضروری  هایی که زمانی آن وقتی فهمیدم حذف بسیاری از هزینه

نظرم کامال ً  کم به قدر آسان و راحت است، مسائل کم پنداشتم، چه می

سال  گری، تصمیم گرفتم یک خاطر عالقه به آزمایش جالب رسیدند. به

تا  2119هایم کنم. از چهارم جوالی  طور جّدی وقف کاهش هزینه را به

کردم حساب و کتاب  ، برای هر دالری که خرج می2111سوم جوالی 

دالر شد که هنوز  6192هایم در آن سال  دقیقی را نگهداشتم. کّل هزینه

وره چندین صد ها و تجمالت بسیاری است. در طول این د شامل راحتی

زیستی دادم،  دالر هم برای چاپ اعالمیه و اوراق چاپی در مورد ساده

توانم  هرچند که این هزینه بیشتر ضرورت بود تا تجمّل. صادقانه می

ام  زیستی خاطر آزمایش ساده بگویم که در طول سال تنها موقعی که به

دنیا  احساس محرومیت کردم موقعی بود که برادرم نخستین فرزندش به

بودم در طول این یک سال از هواپیما برای سفر  آمد، و چون عهد کرده

ی استثنایی با او و  استفاده نکنم، نتیجه این شد که نتوانستم در آن لحظه
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ام  زیستی جا، این دشوارترین چالش آزمایش ساده اش باشم. تا این خانواده

 د آورد.بود و موردی بود که بیشترین شکّ را در توجیه آن بوجو

خاطر  توانستم ارزان زندگی کنم، کمی به جا که می قادر بودم تا آن    

ترتیبات و شرایط غیرمعمولی ِ زندگی ِ ارزانم در سرپناه، که برخی 

و  ،افتاده و باژگونه چون واقعیتی از ریخت ممکن است آن را هم

اقی کاریکاتوری از واقعیت ببینند. اّما حتّی در این صورت نیز، اگر ات

ی  دالر(، هزینه 531ی ماهی  بودم )با اجاره در خود خانه اجاره کرده

آوریم که  یاد می . وقتی بهرسید میدالر  13152در نهایت به ام  زندگی

 61111تمام وقت در استرالیای این روزها بیش از  مزد میانگین دست

و چقدر –گیرد  کم در ذهنت شکل می دالر است، تجّسمی از واقعیت کم

تجّسمی از این که جوامع غربی ِ برخوردار  –رود احت هم از کّف میر

بینیم که رشد اقتصاد تا چه حّدی  چگونه هستند. هر روز در اخبار می

شدن ِ باز هم بیشتر، واقعا ً  مند هنوز اولویت نخست است. اّما ثروت

پاسخ مشکالت پیش ِ روی جوامع غربی است؟ یا به دلیل خطایی 

 کنیم؟  که باز هم کورکورانه تقـــاّل میناک است  وحشت

 

  رسد، زیستی می کردن پول بر اساس شعارهای ساده وقتی نوبت خرج

ی عمیق "ویکی رابین" را  ساالرانه ی مردم این نیز مهم است که اندیشه

کنیم، به معنی  مان را چگونه خرج می باشیم: این که پول در ذهن داشته
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باشند.  یزهایی در جهان وجود داشتهاین است که چه چ رای دادن به

فرستد که  خریدن هر چیزی، آگاهانه یا ناآگاهانه، پیامی به بازار می

فرایند و تاثیرات محیط زیستی ِ آن، و محصول، خود ی  تائیدکننده

زیستی، تا سرحّد ممکن  ساخت آن و غیره است، بنابر این ساده

"آراء" پولی ِ فرد را ی "خرید از روی وجدان" است، یعنی  دربرگیرنده

انداختن که از نظر اجتماعی و محیط زیستی  هایی در مسیر

مسئولیتی و  های بی پذیرند و خودداری از رفتن به مسیر مسئولیت

آید، چون "خرید از  جاست که تنشی پیش می نشناسی. البته در این وظیفه

ت. تر اس روی وجدان" یا خرید اخالقی، معموال ً )و نه همیشه( گران

اّما اگر این بحث درست باشد، آن خرج کردن در بازار، رایی است 

ی  رسد که طبقه نظر می چه که در دنیا وجود دارد. به آن به

ی  یک طبقه ی جهانی این توان بالقوه را دارد که به کننده مصرف

هم صرفا با  خشونت تبدیل شود و دنیا را دگرگون کند، آن انقالبی ِ بی

است که در   ای زیستی، شبح تازه کردنش. ساده ت خرجتغییر دادن عادا

داری است. پیش از این هرگز این همه انسان،  حال تسخیر سرمایه

گذاشتن از  های فرهنگ مصرفی، گام بیرون ی بریدن از زنجیر گزینه

رقابت وحشیانه، و زندگی در موضع مخالفت با نظم موجود را در 

ت و در پی ِ این قدرت، مسئولیت اند. پول قدرت اس  رو نداشته ِ پیش

 پس: آید. می

 متّحد شوید!   کنندگان عالم، مصرف
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VI- برچیدن سرپناه 

ام در سرپناه به چه معنی است،  من هیچ توهّمی در این مورد که زندگی

ام و هرگز  زیستی ارائه نداده ندارم. مطمئنا ً  قالب و الگویی برای ساده

ین است که من به شکلی غیرقانونی در ام. واقعیت ا خیال آن را نداشته

ام که مالکش دیگری است، و اگر در این وضعیت  زمینی تصرف کرده

 –که خالف  قرارداد اجاره و مقررات ساختمانی است–مرا ببیند 

شد. حتما ً  تقریبا ً قطعی است که آزمایش من فورا ً تعطیل خواهد

که تز  این باشد. )با توجه به ای هم داشته شکل جریمه شاید به  هایی، پیامد

قانون و بازنویسی  های بازسازی نامزدی ِ دکترای من، کندوکاو در راه

ری جاست که قوانین جا به  زیستی است، منظور ترویج ساده مالکیت به

کننده در باالی سرم  شکلی تهدید ام، به مالکیت در تمام دوران نامزدی

ها آزمایش زندگی من در سرپناه فقط  عالوه بر این .باشند.( آویزان بوده

ام سر از خاک بیرون آورد، و خود این  های گرامی ای خانه لطف هم به

ی دیگران سادگی از سو به ماست که آزمایش این معنی تنهایی به واقعیت به

هایم نظرشان عوض  ای خانه تواند تکرار شود. اگر هر لحظه هم نمی

 در این تصمیم محّق هستند، پایان دوران مرا در  ً که کامال چنان شود، هم

ام  پذیری ِ راه زندگی شود، و باری دیگر احتمال آسیب سرپناه اعالم می

 گذارد. را به نمایش می
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 اقامتی مرا خیلی هم آزار  ِ ین چنین ناامنیالبته باید اضافه کنم که ا    

، مرا عیالوار نبودنو دوران دکترا   است، چرا که زندگی مجردی ِ  نداده

است.  خاطر کرده در مورد امکان اخراج ناگهانی در هر لحظه، آسوده

شکلی قابل درک، آن  اّما قبول دارم که دیگران، در شرایطی دیگر، به

گیر خود ببینند که حّق  اب و نگرانی ِ چشمناامنی را علتی برای اضطر

خودم هم –طور کلّی، آدمیان دوست دارند ریشه بدوانند  با آنان است. به

است که اقامت تّصرفی، حّداکثر،   و این بدین معنی –ام از آن جمله

حلّی است موقتی برای مشکل چگونه زیستن؛ و ریشه را باید در  راه

 شود.  ش نزدیک باشد که سرپناه برچیدهتر دواند. شاید وقت جایی محکم

 

است که در وجودم میل به زندگی ِ  باشد، آن اگر والدن کاری با من کرده

ی ثورو  است. خواندن توصیفات شاعرانه ساده و آگاهانه را حکّ کرده

چنین باز نبود؛  از طبیعت، طوری چشمانم را باز کرد، که هرگز این

ی زمین گشود، و اینک با  ندهی روندهای ز چشمانم را به معجزه

گرفتن از راه تماس نزدیک با طبیعت  چشمانی باز در اشتیاق جان

ای  رنگی دلی و یک تواند یک ام نمی ی شهری زمینه هستم، هرچند که پیش

ام،  شده  را که واقعا ً دوست دارم تامین کند. حال که عاشق طبیعت

بینم،  به وضوح می ی حفاظت از آن را در برابر خشونت ناالزم وظیفه

است برای ایفای آن  تر زیستی تالشی سفر جاری من در مسیر ساده
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چون یادآور  وظیفه به بهترین نحو ممکن. سخنان ثورو نیز هم

ای به خود نیز  مان وظیفه هستند که ما هر کدام نکتهپرحرارت این 

 مان. در والدن، ثورو یاهایوو ر ها گرفتن جان ی جدی بدهکاریم، وظیفه

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 اهمّیتی بی

کم در حال از دست دادن نور و تأثیر این  کنم که کم وقتی فکر می    

ات والدن معموالً فوراً مرا تکان وری دوباره در صفح ام، غوطه بینش

نهایت  کند. هر کتابی که قادر به انجام آن کار باشد بی دهد وبیدار می می

وزن خود است. ارزشمندتر از طالی هم
45
  

 

 

 

 

 

                                                           
خواهد تمام کند )باید اضافه کنم که به دالیلی کامالً  کمی بعد از به پایان رساندن این مقاله، صاحبخانه اعالم کرد که قرارداد اجاره را می 45

 به زور قانون مالکیت! –حضور من(. این یعنی  سرپناه یاارتباط با وجود  بی

آمد( در  طور که برمی ام، که )آن ی هلن شده خانه و واقعی سرپناه را برچینم. از آن موقع به بعد، هم یکیزیفشد که به شکل  از من خواسته می

ی  ی سفر در آینده ی تازه طرف من بود، و اینک کندوکاو زندگی ِ ساده باز هم ادامه دارد، البته در شرایط تازه. قصد دارم در مورد این مرحله

قدر مهمی در مورد ساده زیستی در حال و هوایی شهری  کنم این مرحله، مسائل تازه و همان نزدیک چیزی بنویسم، چون  حس می

   شکلی استعاری. معنی واقعی کلمه و هم به هم به–انگیزد. اّما پیش از هر چیز باید سرپناه را دوباره بسازم  برمی
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 اصل ثورو برای زندگی آگاهانه 7

THOMAS  WAYNE 

 یادگار والدن

در مدرسه، نخستین خوراک فکری را از کتاب والدن )یا زندگی     

جنگل( به شکلی اجباری به ما خورانید. والدنی که مشهورترین کار 

"هنری دیوید ثرو"  ادیب بزرگ قرن نوزده آمریكاست. در نخستین 

ورزی  مان، نکات بسیار کمی از خردمندی و نغزی آن اندیشه خوانش

را درک کردیم، چرا که تجربیات نوجوانی، زمینه و سیاقی برای 

های  د تا با مفاهیمی مانند "زندگی آگاهانه" و "جانکن نوجوان فراهم نمی

  های بعد اّما ، ناامید خاموش و ساکت" ارتباط برقرار کند. در سال

ی زندگی بازخوانی  والدن را با چشمان مسافر سرد و گرم چشیده

با دورشدن از سوء  ی مبهم بودند،کنیم. اینک، مفاهیم والدن که زمان می

یابند که این  ن جوانی، آن چنان معانی عمیقی میتفاهمات آرمانی ِ دورا

کنند. در والدن روی  خودیاری جهان" معرفی می-متن را "بهترین کتاب

سخن ثورو با کسانی است که آرزوی رهایی از رنج و تقالّی ظاهرا ً 

پایان و الزم برای زنده نگهداشتن خود دارند و نیز روی سخن با  بی

دانند چگونه بهتر  نمی که ت، کسانیی ناراضیان از زندگی اس همه
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نام "والدن ِ  زندگی کنند. این مقاله اقتباسی است از کتاب بعدی من به

 است.  ( و با همان مقصود نوشته شده1122ی  امروز" )ژانویه

ی کنونی منطبق است بر اصول ثورو برای زندگی آگاهانه و  نوشته

فت بینش وی را بالیدن در فضای اقتصادی ِ امروز. این مقاله، ه

اند که در زمان نشر نخست  برجسته می کند که امروزه همان قدر عملی

نوشت که  جاست که ثورو در دورانی می . جالب این2581کتاب در 

ی  بسیاری از واقعیات آن روز، به موازات روزگار ما بود. خانواده

  ًی مدادسازی خود تقریبا خاطر رقابت جهانی، در کار و کاسبی ثورو به

های دیگر،  خورده بودند. در سراسر آمریکا بسیاری از خانواده شکست

آینده بودند.  های مالی ِ 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 نیز بر روی هم تلنبار می گیری، بدهی در عین قدرت

کنندگان آمریکایی هر روزه بیش از پیش، خود را  عالوه، مصرف هب

خاطر بازپرداخت  دیدند که به ی اشتغال و کسب درآمدی می برده

های مصرفی و بدهی   ترین ولخرجی ِ در مورد هزینه های طوالنی قسط

در طول تاریخ، به پول آن نیاز داشتند. در دوران زندگی ِ ثورو سه 

، آمریکا نخستین دور 2521ی وجود داشت. در ی اقتصاد وحشت عمده

اوج و فرود کسب و کار را تجربه کرد، چرخه ای از 

اقتصادی که امروزه برای ما بسیار آشنا هستند. پس  از   خیزهای و افت

گاهی که ثورو دانشگاه هاروارد را به پایان  ، آن2581آن در 
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 خود بود، ایاالت  ِ بود،  ودر جستجوی نخستین شغل واقعی رسانده

متحده با رکود اقتصادی قرن روبرو شد. میلتون فریدمن ِ اقتصاددان، 

عنوان "تنها رکود  یا ترکیدن حباب رونق امالک را به  ،2581وحشت 

داند  می 2181ی  ی رکود بزرگ دهه دامنه شدّت و هم ی هم شده ثبت

–صالحیت  بازان و دالالن بی باب نیز، با وام دادن به سفته)اتفاقا آن ح

 21ترکید.(.آمریکائیان قرن  –2581ی دهه  پشتوانه وام گیرندگان بی

 دیگری نیز در  ِ هرگز درس خود را نیاموختند، چرا که سرآسیمگی

های سفته باز و سیاست گزاری دولت  خاطر قدرت به 2581سال 

ها شد. از  ها و بانک آهن ه ورشکستگی ِ راهآمد و در نهایت منجر ب پیش 

، آمریکا بخشی از اقتصاد جهانی بود 2581ی  همان اوایل، یعنی دهه

ی دائمی به جریان پول خارجی به کشور داشت. ثورو در  و وابستگی

مبارزه طلبی و چالش خود با انقالب صنعتی، در والدن باور دارد که 

ریکای نخستین را فراموش های فرهنگی ِ آم ها و ارزش ما رویه

جویی، و  خرجی، صرفه زیستی، کم چون ساده هایی هم ایم، ارزش کرده

ی مصرف گرایی و  جای آن، شیفته اهمیت خانواده؛ درعوض به

تعجبی ندارد، بله، حتی در –ایم  و تفاخر دروغین شده  چشمی هم چشم

 همان دوران!  

عنوان مسئول ِ  همان را در مصرف و قرض ب ی مشکالت او ریشه    

دهد که  داند و هشدار می رفتن به زیر یوغ "کار و کار و کار" می

مان، آن است که در پایان زندگی، در  مجازات تغییر ندادن عادات
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است  ممکن  های نسبتاً غیر مهم،  ی تمرکزمان بر روی خواسته نتیجه

رو اصول ایم." بنابراین ثو شویم که اصال ً زندگی نکرده ناگهان "متوجه 

کند تا  کار/زندگی و شعارهای پشتیبان برای فرد را ابداع می

های توانمندتر و داراتر را  اش در برابر  دولت و شرکت خودمختاری

های  گرایی، گزینه حفظ کند. در والدن پاسخ ثورو به آزمندی و مصرف

خاصی است تا از آزادی و استقالل فردی پشتیبانی شود. هفت مورد از 

بینیم که  شوند.، می جا مطرح می ای زندگی/کار ِ آگاهانه در اینه گزینه

این اصول حتی امروزه هم با موضوع بیگانه نیستند. در واقع، این 

تر است،  دنبال زندگی ِ آگاهانه توانند از سوی هر کسی که به ها می گزینه

 به سادگی با وضعیت امروزمان وفق یافته و بکارگرفته شوند.
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 های ثورو برای زندگی آگاهانه هگزین

 با خود یک رنگ باش! -1

به بعد، به اقتصادی تولیدی تبدیل شد و  2511آمریکا از     

ها ثروتمندتر شدند، ثورو یکی از نخستین  چون آمریکایی

ی  عنوان انگیزه ورزانی بود که فشار اجتماعی را به اندیشه

یش از ای شناسایی کرد که مردم را به سوی مصرف ب نهفته

کرد. ثورو در برابر این فشار اجتماعی برای  درآمد تشویق می

کرد. وی بر روی اندیشه برای خود تاکید  همرنگی مقاومت می

داشت؛ برایش فرقی نداشت که پند و نصیحتی که به آن 

ی کلیسا باشد یا حکم دولتی یا نصیحتی  کرد، آموزه اعتنایی می بی

دتران هم هیچ اطمینانی نداشت: های سالمن وار: "به توصیه همسایه

آورد، چرا که  "سّن برای مربی هیچ کیفیت برتری فراهم نمی

قدر  است، همان ی عمر خود از دست داده قدر که از سرمایه آن

کند که آیا خردمندترین  است. آدم تقریبا ٌ شکّ می بدست نیاورده

د آموز مند در ازای زیستن خود می ها هم چیزی واقعا ارزش انسان

یا نه. در زندگی، هر یک از ما به تنهایی مسئولیت انتخاب 

باشد.  ی اقدام برای تصمیمات را باید برعهده داشته  باورها و نحوه

رسد، ثوروی ناهمرنگ یادآوری  وقتی نوبت گذران زندگی می

دانند،  کنند و موفق می اش می ها تحسین ای که انسان کند زندگی می

نواع بسیار ممکن زندگی نیست. پس چیزی بیشتر از نوعی از ا
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ها  چرا ما باید در مورد یکی از انواع آن، به بهای سایر زندگی

خواهد  اغراق کنیم؟ به بیانی دیگر، ثورو با اصرار از ما می

های اجتماعی را به پرسش بکشیم، چرا که ممکن است  هنجار

ها حقیقتی را درست برعکس درک کنند و دلیلی ندارد که  آن

 ه از این هنجارها پیروی کنیم.پیوست

 

 برای بالیدن و رشدکردن شبکه بساز -2

ثورو مهارت خوبی در کار با شبکه داشت. همین دوستان     

های  ای از شخصیت ی بلند مرتبه بودند که او را به مجموعه

فیلو،  چون النگ آورانی هم ی دوران معرفی کردند، نام برجسته

فولر، برانسون الکات، جان براون، ِال ِری  امرسون، مارگارت

رن و والت ویت مـَـ های  ن. اینان جانچنینگ، ناتانیل هاْوثو 

شان مطرح ساخته  اندیشمندی بودند که ثورو افکارش را در مقابل

ی ثورو با امرسون برایش مشاغلی  بود. رابطه و به آزمون گذاشته

چون معلم خصوصی، دستیاری، مدرسی دانشگاه، دبیری  هم

ی وی  برداری و موارد دیگر به ارمغان آورد. عالقه مدرسه، نقشه

شناس معروف هاروارد، لویی  اش با گیاه یبه طبیعت همکار

های گیاهی  آگاسیز )آغاسی( را تسهیل کرد. ثورو برای او نمونه

کرد. شکـّی نیست که همین همکاری بخوبی  گردآوری می

توانست به انتخاب وی در انجمن تاریخ طبیعی ِ بوستون کمک 
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برداری امین و شایسته،  کند. ثورو بخاطر شهرتش بعنوان نقشه

کرد. داستان جالبی وجود دارد  های مثبتی دریافت می نامه صیهتو

که ثورو  بار، پیش از این دهد. یک که خبر از نکات بیشتری می

بتواند آخرین نشانه روی را در تکه زمینی جنگلی انجام دهد، هوا 

تاریک شد، اّما وی با ابتکار خود، کار را به پایان رساند. کبریت 

آورد، شمع را روشن کرد، و از  و شمعی از جیبش بیرون

ی پیمایش نهایی  کارش خواست تا شمع را روی میله صاحب

کار باعث شد  نگهدارد، طوری که بتواند شمع را ببیند. این

جوئی کند و بدون شکّ  کارش یک روز کاری صرفه صاحب

 شهرت وی را در ارائه خدمت بیشتر به مشتریان بیشتر کند.

 

زندگی ساده از آن لذت ببر تا آزاد  زندگی کوتاه است، پس با -3

 بمانی.

برای ساده زیستی، ثورو چیزهایی را که " ضروری     

ها را به نحوی تعریف  زندگی"اند شناسایی کرد. وی ضروری

ها خودداری شود، چیزهایی که حس  ترین کرد تا از تجمالتی

گفت:  کشند. می اند یا آزادی را به بند می کرد باری به دوش می

احب بود و شود. بنابراین اشیایی که ص ابزار ِ ابزار خودش نمی

هایی بودند که او را از  ها درگیر بود، آن هایی که در آن فعالیت

کردند. راهبردهای  ترش منحرف نمی های مهم اهداف و فعالیت
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داشت و به همین  بدهی نگه خرجی و سادگی، او را بی کلیدی ِ کم

 ی خود سازد. خاطر هرگز نگذاشت که کار، او را برده

 

 را انجام بده. خودت کارها -خود اتکا باش -4

ی ثورو تولید مدادهای مغزدار بود.  منبع اصلی درآمد خانواده    

، چهار 2511ی  شان پایین رفت و تا دهه کیفیت محصول

ی مداد در چند مایلی کارگاه ثورو در کنکورد تاسیس  تولیدکننده

شد. در بازاری پرازدحام و کیفیتی پایین، دورنمای فروش 

د بود. هنری جوان به کمک خانواده آمد. مدادهای ثورو ناخوشاین

ی هاروارد بود، اّما هرگز شیمی، مهندسی یا  آموخته او دانش

ی ثورو الزم بود  مهارتی که برای خانواده -بازاریابی نخوانده بود

تا بتواند وضعیت پیشین خود را در بازار دوباره بدست آورد. 

ها وارد شد.  ّیها و محل ها، انگلیسی وی به کار رقابت با آلمان

ثورو به میزان الزم شیمی، مدیریت عملیات، و بازاریابی یاد 

ی ثورو یک  گرفت تا کسب و کارشان را نجات دهد. خانواده

رشته مداد به بازار عرضه کردند که تا آن موقع هرگز دیده نشده 

)از نظر سختی( و از جمله  1، 8، 1، 2بودند، مدادهای شماره 

 بسیار مشهور است. #  که امروزه1مداد 
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های تازه، خود را با  ها و نقشه بکمک آموختن و آزمون اندیشه -5

 تغییرات زندگی سازگار کن.

طور که برای  دگرگونی برای ما ثابت و همیشگی است، همان    

چنین بود. ثورو برای گذران زندگی قادر بود از  ثورو نیز این

شته باشد. عالوه ، گذار دا آموزی، میان چندین حرفه-طریق خود

بر موفقیت در کسب و کار مدادسازی ِ خانواده، دیگر منبع 

ی کافی  اش بود. وی به اندازه برداری اصلی ِ درآمد وی نقشه

های اتفاقی  پذیر بود که بتواند مخارج و هزینه قدر انعطاف آن

اش را از راه یک رشته مشاغل دیگر تامین کند. "من مدیر  زندگی

 -بردار، باغبان، کشاورز، نقاش صی، نقشهمدرسه، معلم خصو

منظورم نقاش ساختمان است، نّجار، بنـّـا، کارگر ساده، مدادساز، 

ها شاعری درجه دو  ساز، نویسنده، و گاهی وقت کاغذ گالسه

 هستم." بعالوه او مشاور، مدرس دانشگاه و مولف نیز بود. 

 

 

 کن. فادههای دوران است ها و فرصت                 از راحتی -6

ای بیش نیست. او  این که ثورو از فناّوری متنفر بوده، افسانه     

چه که به آن اعتراض  سوار قطار شد و مبهوت تلگراف گشت. آن

کرد، این بود که به فناّوری اجازه بدهی کنترلت کند. اگر او  می

شد تا غنای فرهنگی  اینک زنده بود، عاشق توانایی اینترنت می هم
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گردی،  ا به او عرضه کند، اّما احتماال هرگز با وبجهانیان ر

کردن،  میل را چک بار ای دقیقه یک 8وراجّی نوشتاری، یا هر 

کرد. هرچند که نسبتا ً فقیر بود، اّما  وقت خود را تلف نمی

شماری برای غنای فرهنگی، رشد شخصی، و  های بی فرصت

ای به  هاش، بدون تحمیل هیچ هزین های موجود درجامعه سرگرمی

ی  نفره ی مریماک را با قایق تک کرد. وی رودخانه خود کشف می

های درس دانشگاه  در کالس  پوستی  وارسی و اکتشاف کرد،  سرخ

های بحث و فحص امرسون شرکت  کرد، در گروه شرکت می

کرد، از کوه کاتادین باال رفت، و از میان سایر تفریحات و  می

کرد و از  روی می جنگل پیاده هر روزه کیلومترها در  ها، لذت

 برد. های طبیعت و فضای باز لذت می زیبائی

ی تحصیل، فرهنگ،  دوران انقالب الکترونیک، در زمینه     

شماری  های بی سرگرمی و حتّی گذران زندگی برای ما فرصت

ای کم یا حتّی بدون هزینه. اّما در  با هزینه–آورد  فراهم می

 ر از شهر و روستا را فراموش نکن.حال، طبیعت آزاد و دو همه

 

 آگاهانه کار کن -7

منظور ثورو از تعبیر کار ِ آگاهانه این بود که "من گذران     

سازم." ثورو  سازم، من شرایط خودم را می وقت خودم را می

دنبال چیست: خودگردانی. اگر  گفت که به روشن و آشکار می
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هرگز مجبور هایش زندگی کند،   خواست در چهارچوب آرمان می

او   نبود خود را در شغلی سنتّی زندانی کند که با ساعات طوالنی،

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 مدیریت، زبانش را گاز بگیرد. به

یک هفته را در یک روز انجام دهد، معنی ندارد کسی بتواند کار 

 که الزم باشد هر روزه به سر کار برود. 

××××××××××××× 

های کاری برای کسانی که میل به  ها و محدودیت گزینه    

های خود  زندگی ِ آگاهانه دارند، بطور عمده، تابعی از گزینش

 فرد هستند. 

است: هرقدر قرض و  ثورو در مورد مصرف این چنین گفته    

ات  قدر هم  از میزان آزادی شود، همان بدهی با تملک مال، انباشته

ی ما  شود. خودگردانی در انجام کاری که دوست داری کاسته می

هایی که پس از قبول مسئولیت نتایج  تابعی است از گزینه

 گزینیم.  مان برمی  زندگی

 کار کن، ساده زندگی کن، آزاد بمان آگاهانه     
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 !ساده زی                                 

 به  سوی رویاهایت گام بردار! اعتماد به نفس با

  .ای زندگی کن را که تصور کرده ای زندگی
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