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پیشگفتار
ایـن کتـاب میتوانـد شـما را بـه یـک برنـده تبدیـل کنـد .هماکنون کتـاب «لـذت کار نکـردن» به
شـانزده زبـان منتشـر شـده و بیـش از دویسـت هـزار نسـخه از آن در سراسـر دنیا به فروش رسـیده
اسـت .بهرغـم اینکـه آخریـن ویرایـش این کتاب کمـاکان پرفـروش بود ،مـن آن را بـرای اینکه برای
قرن بیسـت و یکم مناسـبتر شـود ،به روز کردهام .میخواهم از فیل وود ،1کریسـتی ملویل 2و مگان
کیـف 3در انتشـارات تـن اسـپید پـرس 4برای فراهم کـردن امکان چـاپ آخرین ویرایش تشـکر کنم.
نهتنهـا محتـوای کتـاب بـه روز شـده ،بلکه یـک بخش جدید بـه آخرین کتاب اضافه شـده اسـت:
مجموعـهای از برخـی نامههـای جالبـی کـه از زمـان آخریـن ویرایـش در سـال  1997دریافـت
کـردهام .مـن معتقـدم این نامهها اگر بیشـتر از مواردی که نوشـتم برای شـما امیدوارکننده نباشـد
کمتـر از آن نیسـت .عالوه بـر آن ،تعدادی نامه در سرتاسـر کتاب گنجانـدهام ومیخواهم از افرادی
کـه ایـن نامههـا را نوشـتهاند تشـکر کنـم .آنهـا بیاندازه بـه این کتـاب کمـک کردهاند.
بـر خلاف بیشـت ر کتابهـای «چگونه موفق باشـیم» ،ایـن کتاب دربـاره موفقیت در یک شـغل یا
بدسـت آوردن پـول نیسـت .ایـن کتـاب در مـورد چگونگی برنـده شـدن در بازیهـای رقابتی هم
نیسـت .در واقـع ایـن کتـاب دربـاره پیـروزی اسـت؛ زمانی کـه شـما کار نمیکنید؛ نه به شـیوهای
رقابتـی ،اما بسـیار رضایتبخش.
شـما یـک برنده هسـتید وقتی برای زندگـی میل و رغبت داریـد ،یک برنده هسـتید .زمانی که هر
روز صبـح هیجـانزده از روزی کـه در پیـش داریـد ،از خواب برمیخیزید ،شـما یک برنده هسـتید
وقتـی از آنچـه انجـام میدهیـد ،لـذت میبریـد و شـما وقتـی برندهاید کـه خیلی خـوب میدانید
ی مانـده زندگیتـان میخواهید چـه کنید.
بـا باق 
1. Phil Wood
2. Kristy Melville
3. Meghan Keffe
4. Ten Speed Press

8

لـذت فـراغت

خـواه یـک بازنشسـته ،یـک بیـکار یـا شـاغل ،شـما میتوانیـد کتـاب «لـذت کار نکـردن» را یـک
راهنمـای کاربـردی و قابـل اتـکا بـرای ایجاد یـک بهشـت دور از محل کار به شـمار آوریـد .به این
دلیـل کـه همـ ه مـا گاه به گاه به یـادآوری امـور بدیهـی و غیربدیهـی نیازمندیم ،میتوانیـم از این
کتـاب راهنمـا بـرای آن کـه پی ببریـم چگونـه از زندگی بیشـتر لـذت ببریم اسـتفاده کنیم.
ایـن کتـاب نتیجـه آموزشهای من اسـت؛ آموزشهایی که هیـچ ارتباطی بـا دور ه تحصیلی من در
مدرسـه و دانشـگاه نداشـته اسـت .من ایـن آموختههـا را از دل تجربیاتـم به دسـت آوردهام و هیچ
ارتباطـی به آموزشهای رسـمی من نداشـته اسـت.
در سـن بیسـت و نه سـالگی یک حرفه جدید را آغاز کردم .با از دسـت دادن شـغلم ،به این تصمیم
رسـیدم کـه میخواهم برای مدت حدودا ً یک سـال یک انسـان علاف اما خالق باشـم؛ اگرچه گمان
میرفـت که پیشـ ه جدیـد من موقتی باشـد اما همچنان باید به یک شـغل معمولی برمیگشـتم.
مـن در شـغل سـنتی قبلـیام ،بـه خـودم ایـن اجـازه را دادم تا توسـط یک سیسـتمی کـه اص ً
ال
بـرای روح و روان طراحـی نشـده بـود زندانـی شـوم .بـرای قریب به  6سـال ،من در یک شـرکت
دولتـی ارائـه خدمـات عمومـی ،یعنی جایـی که باید از سـاعت  9صبح تـا  5عصـر کار میکردم،
اسـتخدام بـودم .بـا این وجود سـاعت کاری مـن به جای  9تـا  ،5اغلب از  8صبح تـا  6بعدازظهر
بـه طـول میانجامیـد و تعطیلـی آخـر هفتـه را نیـز مجبور بودم بـدون هیـچ دریافتـی کار کنم.
بعـد از بیـش  3سـال فـرار کـردن از تعطیلات ،تصمیـم گرفتم یـک تابسـتان 10 ،هفتـه دور از
کار باشـم .گذشـته از این کـه از جانب مافوقم
اجـازه نداشـتم امـا ایـن یـک ایـده عالـی بود.
خالصـه اینکـه ،مـن کامـل از ایـن تعطیلات
ده هفتـهای لـذت بـردم؛ هـر چنـد پـس از
بازگشـت از تعطیلات ،من از شـغلم به عنوان
یـک مهندس حرفـهای اخراج شـدم.
دلیـل اخـراج مـن آن بود کـه با ایـن مرخصی
طوالنیمـدت ،از سیاسـتهای شـرکت تخطی
کـردهام .بـدون شـک مافـوق مـن کاری را
کـه مـن انجـام داده بـودم دوسـت نداشـت:
آقای زالنسکی ،دانشگاه هاروارد ،برای همه کمکهای بزرگ صورت
صرفنظـر از ارزیابـی عملکرد باالی مـن و دوره
گرفته به جامعه قدردانی میکند .امروز میخواهد به پاس کمکهای
طوالنیمـدت کار بـدون تعطیالت ،شـرکت در
شما ،دکتری افتخاری فراغت را تقدیم کند.
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مـدت کوتاهـی پـس از بازگشـت مـن بـه کار ،مـرا اخراج کـرد .من مطمئن نیسـتم که اخـراج من
صرفـاً بـه دلیـل زیرپا گذاشـتن سیاسـتهای شـرکت بود .شـاید مافوقم بـه آن همه لذتـی که من
از تعطیالتـم بـرده بـودم حسـادت میکـرد .بـه هـر حـال ،بسـیاری از مافوقها به خصـوص آنهایی
کـه اسـتخدام دولـت هسـتند – مواجهه با زیردسـتانی کـه نهتنها یـک کارمند خالقانـد بلکه یک
«از زیـر کار در رو» خلاق هسـتند را دوسـت ندارنـد.
تعجبـی نـدارد کـه چنـد هفتـه اول پـس از اخـراج را بـا ناراحتـی گذرانـدم .مـن یـک کارمنـد بـا
بهـرهوری بـاال بودم و زحمات فراوانی برای این شـرکت کشـیدم .بدون شـک ،با اخـراج یک نیروی
ارزشـمندی همچـون مـن ،یـک بیعدالتـی بـزرگ رخ داده بود.
نقطـه عطـف زندگـی مـن امـا درسـت آن روزی بـود کـه متوجه شـدم اخراج شـدن من یـک برکت
پنهانـی اسـت .نهتنهـا پذیرفتم که مـن یک کارمند بالذاته نیسـتم بلکه عالقهام نسـبت به کار منظم
[از  9صبـح تـا  5بعدازظهـر] را نیـز از دسـت دادم .تصمیم گرفتم تا آنجا که امـکان دارد اوقاتم را دور
از محـل کار سـپری کنـم ،مخصوصاً در تابسـتانها .حاال دیگر یک کار معمولـی برایم غیرممکن بود.
بـه عالوه مسـیر شـغلی من به عنـوان یک مهنـدس حرفهای نیـز به پایان رسـیده بود.
تـا دو سـال بعـد از آن ،نـه اص ً
ال کار کردم و نه در هیچ مؤسسـ ه آموزشـی حضور پیـدا کردم .هدف
واالی مـن ،شـاد بودن بدون داشـتن شـغل بود .به هر چـه فکر کردم بدسـتش آوردم.
ً
کاملا مرفهانه
در طـول ایـن دوره چـه کـردم؟! بـا وجـود اینکـه گاهـاً پـول بسـیار کمـی داشـتم،زندگـی کـردم .فعالیتهـای رضایتبخش و مفیدی که درگیرش شـدم آنچنان زیاد بـود که نمیتوان
بـه همـ ه آنهـا اشـاره کـرد .فراتـر از همـ ه اینهـا ،یک جشـن بیـکار شـدن گرفتم .من رشـد کـردم و
ارزشهایـم تغییـر شـکل پیـدا کردنـد .از نظر خـودم ،طی این دو سـال بـه خوبی دکتـرای فراغت را
گرفتـم .افسـوس کـه هنـوز هیچ دانشـگاهی ایـن چنین مدرکـی را به مـن اعطا نکرده اسـت.
ن دارد
بعـد از دو سـال تنآسـایی مطلـق ،تصمیـم گرفتـم تحت هیچ شـرایطی و تـا آنجا که امـکا 
در هیچیـک از ماههـای سـال کـه در اسـمش حرف «ر» نیسـت کار نکنم .از اینها گذشـته ،بهترین
ماههـای سـال بـرای گذرانـدن اوقـات فراغـت در آمریـکای شـمالی ماههای مـی ،ژوئـن ،جوالی و
آگوسـت اسـت .ایـن آزادی چنـان بـرای مـن دلپذیـر و لذتبخـش بود که موجب شـد تا مـن برای
بیـش از دو دهـه از کار منظـم  9صبـح تـا  5بعدازظهـر دوری گزینـم .در واقـع از اواخر دهه سـوم
زندگـیام یک بازنشسـته یـا یک نیمه بازنشسـته موقت بـودهام.
در طـی این سـالها ،سـؤال بسـیاری از مـردم از من ایـن بود که چگونـه میتوانم از ایـن همه اوقات
فراغتـی کـه دارم بـی آنکـه خسـته شـوم بهـره ببرم .ایـن باعث شـد که بفهمـم عدهای برای دسـت
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یافتـن و حتـی بـه پایان رسـاندن رضایتبخش اوقات فراغتشـان دچار مشـکل هسـتند .همچنین به
ایـن فکـر افتـادم که چـرا درباره چگونـه مدیریت کردن اوقـات فراغت و لـذت بردن از آن بسـیار کم
کتـاب نوشـته شـده اسـت .در ایـن زمان بـود که ایده ایـن کتاب پدیدار شـد .فرض من بر این اسـت
کـه هـر کسـی میتواند یاد بگیرد کـه چگونه اوقـات فراغتش را بـا فعالیتهای مفیـد و هیجانانگیز
پـر کنـد .مبتنـی بـر ایـن پیشفرض اسـت کـه معتقدم یـک کتـاب دربـاره اینکـه چگونـه از اوقات
فراغـت خـود میتوانیـم لـذت ببریم ،میتوانـد به بسـیاری از مـردم کمک کند.
در سراسـر ایـن کتـاب ،اندیشـهها و افـکار مـن در خصـوص چگونگـی نیل بـه یک زندگـی مرفه و
بـا فراغـت خاطـر مبتنـی بـر تجربیاتـم دور از محـل کار ،ارائه شـده اسـت .اگرچه بـرای در اختیار
گذاشـتن یک دورنمای وسـیع از اینکه چگونه یک بازنشسـته یا بیکار شـاد باشـیم تنها از تجربیات
شخصیام اسـتفاده نکردم.
ممنون
میشم

منم
میتونم
کمک
کنم؟

نوچ

اصال
هیچی؟

هیچی

سالم هابس،
داری چیکار
میکنی؟

بخـش عمـده ایـن کتـاب حاصـل مطالعـات و گـوش سـپردنهای مـن بـه داسـتانها ،تجربیات و
آرزوهـا و تمایلات افـراد مختلف اسـت.
شـما دریابیـد کـه ایـن کتـاب در اصل یـک کتـاب آکادمیک نیسـت .مـن از جزییات زیـاد و زبان
آکادمیـک اجتنـاب میکنـم ،زیـرا حقیقتـاً ایـن جزییـات برای اغلـب افراد جـذاب نیسـتند .کتاب
شـامل متـن ،تمرینـات ،کاریکاتورهـا ،نمودارهـا و پرسـشهایی بـرای مطلـع شـدن از شـیوههای
یادگیـری افـراد مختلف اسـت .نظرات متعـددی که از طریـق صدها نامهای که از سـوی خوانندهها
دریافـت کـردهام ،تأییـد میکنند که این روش به بهترین نحو و به شـیوهای جالب و سـرگرمکننده،
پیغـام مرا بـه مخاطبانم میرسـاند.
شـما اگـر میخواهیـد بـه زندگـی خـود آهنـگ و کیفیـت ببخشـید ،بهتر اسـت بـه این کتـاب به
عنـوان یـک دارایـی ارزشـمند بنگریـد ،همچنـان که دههـا هزار نفـر در سراسـر دنیـا مینگرند .بر
مبنـای بازخـورد خوانندههـا ،مـن اطمینـان دارم کـه ایـن کتـاب در بیـش از یـک مسـیر شـما را
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آمـوزش خواهـد داد ،بـه چالـش خواهـد کشـید ،در شـما نفوذ کـرده و ایجـاد انگیزه خواهـد کرد.
«زندگـی خوشـایند و دلپذیـر» 1کـه بـرای دههها یک اصطالح مشـهور بوده اسـت بـه معنای یک
زندگـی رضایتبخـش و خوب اسـت .2شـخصی که با این سـبک زندگی میکند ،راضی و خوشـحال
اسـت .این کتاب درباره این اسـت که شـما چگونه میتوانید زندگی خوشـایند و دلپذیری داشـته
باشـید؛ خـواه یـک بازنشسـته ،بیـکار و یـا در حـال کار کـردن باشـید .آنچه ایـن کتاب بـرای نیل
بـه یـک «زندگـی خوشـایند و دلپذیر» به شـما ارائه میدهـد ،میتواند شـما را شـگفتزده نماید.

1. The life of Riley

 .2اشــاره به یک ســریال کمدی آمریکایی پخش شده در دهه  1940میالدی است که در رادیو پخش میشد و در ادامه در دهه  1950در
قالب ســریال تلویزیونی نیز پخش گردید .به دلیل سبک زندگی خاص نقش اول این سریال به نام آقای رایلی ،امروزه این اصطالح اشاره به
یک زندگی رضایتبخش و ایدهآل دارد.

فصل اول

مشا هم میتوانید یک زندگی خوشایند
و دلپذیر داشته باشید

یک زمان عالی برای تلف کردن
یـک مسـافر ثروتمنـد و تـا حدی عجیب و غریبی ،در دومین روز سـفرش به شـهری بزرگ با شـش
گـدا کـه روز قبـل آنها را در حال گدایی دیده بود مواجه شـد .آنها در زیر نور خورشـید دراز کشـیده
بودنـد و اصطالحـاً بـه خودشـان در حرفـه گدایـی اسـتراحت داده بودنـد .گداها به مسـافری که در
حـال نزدیـک شـدن بود بـا تعجب نـگاه میکردند[در واقع هیچ تالشـی بـرای کندن پـول و گدایی
از مسـافر انجام ندادند].
مسـافر تصمیـم گرفـت کمـی تفریـح کنـد .او هـزار دالر بـه گدایـی کـه بتوانـد ثابـت کنـد از همه
تنبلتـر اسـت پیشـنهاد داد .پنـج نفر از گداهـا به امید گرفتن جایزه ،از جا بلند شـدند تـا در رقابت
شـرکت کننـد .هـر یـک از آنها به روشهـای مختلفی اقـدام به نمایـش دادن کرد – مثل نشسـتن
روی زمیـن و التمـاس بـه توریسـتها بـرای گرفتـن پـول– آنهـا تلاش میکردنـد تـا آنجایـی که
میتواننـد از سـایر همکارانشـان تنبلتـر به نظـر آیند.
پس از یک سـاعت تماشـای نمایش سـرگرمکننده پنج رقیب ،باالخره مسـافر تصمیمش را گرفت.
و هـزار دالر جایـزهاش را داد .او بـه ایـن نتیجـه رسـید که از شـش نفر گدا ،کسـی که از شـرکت در
رقابـت خـودداری کـرد تنبلتریـن آنهاسـت .گدای ششـم همچنـان روی علفها دراز کشـیده بود،
روزنامـه میخوانـد و از آفتـاب لـذت میبـرد .در این داسـتان پندی نهفته اسـت:
کار نکردن وقتی که میتوانید از اتالف وقت لذت ببرید پاداشهای[خاص] خودش را دارد.
ایـن کتـاب دربـاره خوشـیهایی اسـت کـه شـما میتوانیـد دور از محـل کارتـان تجربه کنیـد .اگر
بازنشسـتهاید ،خواهیـد آموخـت کـه چگونه اوقـات فراغـت نامحدودتـان را اداره کـرده و از آن لذت
ببریـد .اگـر موقتـاً بیـکار هسـتید ،یـاد خواهید گرفـت که چگونـه از اوقـات فراغتتان لـذت ببرید و
تـا زمانـی کـه کار جدیـدی پیـدا کنیـد بدون داشـتن شـغل شـاد باشـید و اگر شـاغل هسـتید فرا
میگیریـد کـه چگونـه از اوقـات فراغـت محدودتـان لذت ببریـد .همچنین اگـر بخواهیـد میتوانید
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اوقـات فراغـت بیشـتری بـرای خـود بـه وجـود آورید .شـما حتـی ممکن اسـت از کارکردن دسـت
کشـیده و دیگـر هرگـز کار نکنید.
مختصـر اینکـه ،صرفنظـر از موقعیتتـان ،شـما بـا خواندن ایـن کتـاب میتوانید رضایت و خوشـی
بیشـتری دور از محـل کارتـان بدسـت آوریـد :به لـذت کار نکردن خـوش آمدید.

فراغت :متضاد کار ،اما نه کامالً
فراغـت را چگونـه تعریـف میکنیـد؟ ایـن یـک سـؤال جالـب اسـت کـه پاسـخ دادن به آن دشـوار
اسـت .ایـن سـؤال توسـط یکـی از شـرکتکنندهها در یـک سـمینار برنامهریـزی فراغـت کـه مـن
در کنفرانـس «انجمـن کانادایـی متخصصـان برنامهریـزی بـرای دوران قبـل از بازنشسـتگی» ارائـه
میکـردم ،مطـرح شـد.
ناتـوان در ارائـه یـک پاسـخ قطعـی ،تصمیـم گرفتـم یکـی از اصـول خالقیتـم – مشـکالتت را بین
دیگـران بخـش کـن (بـا دیگران تقسـیم کـن) بـه کار بنـدم .بنابراین از دیگـر شـرکتکنندگان در
سـمینار پرسـیدم کـه آنهـا چگونـه فراغـت را تعریـف میکنند.
بعـد از یـک مباحثـه خیلی طوالنی ،باالخـره به اتفاق آراء رسـیدیم .تعریفی که ما خلـق کردیم این
بـود :زمانـی اضافـه بر مدت زمانـی که صرف فراهـم آوردن ضروریات زندگی میشـود .خوشـبختانه
ایـن تعریـف در ایـن حد کـه بتوانیم سـمینار را ادامه دهیم کافی و مناسـب بود.
بـا ایـن حـال ،ایـن تعریـف میتوانـد بـه طـرح یک سـؤال جالـب توجـه دیگر منجـر شـود :چگونه
ضروریـات زندگـی را تعریـف میکنید؟ «خوردن» شـاید یک ضرورت باشـد ،اما «خـوردن اتفاقی»1
در اغذیهفروشـی بـرای یکـی دو سـاعت یـک لـذت اسـت .در واقـع« ،غذاخوردنهـای اتفاقی» یکی
از فعالیتهـای مـورد عالقـه مـن در اوقات فراغت اسـت .هنوز هم بـرای عدهای« ،خـوردن» آنچنان
ضرورتـی دارد کـه سـد راه تحقـق دیگـر لذتهای زندگی میشـود.
بعدهـا ،کلمـه فراغـت را در چندیـن لغتنامـه جسـتوجو کـردم ،لغتنامههـا اغلـب« ،فراغـت» را
اینگونـه تعریـف میکننـد :اوقـات مـازاد بر کار مورد نیاز که در آن شـخص ممکن اسـت اسـتراحت
کنـد ،خـودش را سـرگرم کنـد و کارهایی که دوسـت دارد انجـام دهد.
پـس جایـگاه غذاخـوردن در تعاریف لغتنامهها کجاسـت؟ آیا غذاخوردن کار اسـت؟ فراغت اسـت؟
یـا اینکـه خوردن چیزی اسـت از تمامی جهـات متفاوت؟
پـس از مدتـی فکـر کـردن بـه این سـؤال هنوز هم کمـی سـردرگم بودم فراغـت را چگونـه تعریف
1. Casual Dining
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کنـم تـا بتوانـم از سـؤاالت بیپایـان احتماًلی در سـمینارهایم جلوگیـری کنم؟ من فقـط میخواهم
ایدههایـم دربـاره چگونـه لـذت بـردن از فراغـت را مطـرح کنم .نمیخواهم یک فیلسـوف باشـم که
تعییـن میکنـد «غذاخوردن»« ،فراغت» اسـت یـا «فراغـت»« ،غذاخوردن».
نهایتـاً ،تصمیـم گرفتم که هدف سـمینارهای مـن (و این کتاب) تعیین یک تعریـف جهانی و کامل
بـرای فراغت نیسـت .فراغت همیشـه بـرای افراد مختلف معانـی متفاوتی خواهد داشـت .اگرچه یک
تعریـف اولیـه بـرای فراغت میتواند «زمانی باشـد که یک فـرد دور از محل کار بـرای انجام کارهایی
کـه میخواهد سـپری میکند».
سـرانجام ،ایـن برعهـده شـما و مـن اسـت کـه کار و
آقای دکتر ،وقتی زبونم رو هنگام نگه داشتن یک توستر
فراغـت را برای نیازهای شـخصیمان تعریف کنیم .به
به فویل آلومینیومی پیچیده شده دور گردو میزنم،
احساس مور مور عجیبی در نوک پنجههایم میکنم.
علاوه اینکـه به عنوان یک انسـان منحصر بفـرد ،این
به نظر شما چه بر سرم آمده؟
نیز به عهده ماسـت کـه دریابیم در اوقـات فراغتمان
شما بیش از حد اوقات فراغت دارید
چـه کاری میخواهیـم انجـام دهیـم .البتـه [الزم بـه
گفتن نیسـت که] ما باید کارهایی را که واقعاً دوسـت
داریـم[در اوقـات فراغتمان] انجـام دهیم.
یافتـن اینکه دوسـت داریم چـه کاری در فراغتمان
انجـام دهیـم از انجـام دادن آن آسـانتر اسـت .یـک
پارادوکـس جالـب در اینجـا پدیدار میشـود :اگرچه
فراغـت درباره کارنکـردن برای دسـتیابی به رضایت
از فراغـت اسـت ،مـا باید بـرای آن کار کنیم .عجیب
اسـت کـه فراغـت متضـاد کار اسـت اما بـرای اینکه
فراغـت لذتبخش باشـد به تالش بسـیاری نیـاز دارد.

توهم فراغت ،بازنشستگی و خبتآزمایی
انتخابـی یـا شانسـی ،همـه ما دیـر یـا زود ،باید یاد بگیریـم که چگونـه از اوقات فراغتمان اسـتفاده
کـرده و از آن لـذت ببریم .شـکی نیسـت آنچه ما با اوقـات فراغتمان میکنیم ،کیفیـت زندگیمان
را تعییـن میکند.
از آنجایـی کـه «فراغـت» سـابقاً یـک کاالی نسـبتاً کمیاب بـود ،در نتیجـه برای قرنهـا یک کاالی
لوکـس محسـوب میشـد .در واقع تنها در دهههای کنونی اسـت کـه میزان اوقـات فراغت به حدی
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افزایـش یافتـه کـه حتی عـدهای قادرند برای چندیـن دهه -به ویژه پـس از دوران بازنشسـتگی -از
آن لـذت ببرند.
«فراغـت کامـل و زیـاد» بـرای عـد ه زیـادی از مـردم در سرتاسـر دنیـا یـک هـدف غایی محسـوب
میشـود .هـر کسـی حداقل آرزوی یـک مقـدار معیـن از آن را دارد .در واقع بعضی از مـردم ،مدعی
هسـتند کـه هـدف آنها چیزی نیسـت جز به دسـت آوردن «فراغـت» .آنها میخواهنـد یک زندگی
دلپذیر و خوشـایند داشـته باشـند .بیشـتر آنها اما هنوز برای اداره کردن اوقات فراغت نامحدودشـان
آماده نیسـتند« .فراغت مسـتمر» سـربار بسـیاری از مردم شـده اسـت .حتی آنهایی که سـالماند و
وضعیـت مالیشـان بـه نحوی اسـت که دیگـر نیازی بـه کارکـردن ندارند.
بیشـتر مـا ممکن اسـت با یک افزایـش در اوقات فراغتمان شـگفتزده شـویم ،تفاوتی نمیکند که شـغل
مـا مهیـج و محرک باشـد و یا خسـتهکننده و مأیوس و ناامیدکننده .بیشـتر مـا لذت فراغت را بـرای آینده
ذخیـره میکنیـم .آیندهـای کـه خیلی هم زود میرسـد .زمانـی که بازنشسـته و یا از کار معاف میشـویم،
بـا اوقات فراغت بیشـتری نسـبت بـه آنچه بـه اداره کردنش خو کـرده بودیم روبهرو میشـویم.
مطالعـات مختلـف تأییـد میکننـد که بسـیاری از مـردم در خوب بهـره گرفتن از اوقات فراغتشـان
بـا مشـکل روبـهرو هسـتند .به عنوان مثـال ،در یـک مطالعه توسـط وزارت بازرگانی آمریـکا گزارش
شـد کـه تنهـا  58درصـد از مردم سـطح باالیـی از رضایتمندی در سـپری کـردن اوقات فراغتشـان
را تجربـه میکننـد .ایـن یعنـی  42درصـد از افـراد بـرای ارتقـاء کیفیت فراغتشـان به کمـک قابل
توجهـی نیـاز دارنـد .حتـی عـدهای از مردم کـه رضایتمنـدی فراوانی دارنـد ممکن اسـت آن میزان
از رضایتمنـدی را کـه میخواهنـد نداشـته باشـند .تعـداد زیـادی از ایـن گونه افـراد هم احتمـاًالً به
چنیـن کمکی نیـاز دارند.
بیشـتر مـا ،بخش اعظـم دوران بزرگسـالیمان را در حـال کارکردن هسـتیم .با درنظـر گرفتن آماده
شـدن بـرای سـرکار رفتـن ،جابجایی بـرای کار ،صحبـت کـردن در مـورد شـغلهایمان ،نگرانی در
مـورد اخـراج شـدن ،مـدت زمـان فکر کـردن مـا در مـورد کار در طول زندگـی کاریمان بیشـتر از
اندیشـیدن در خصـوص سـایر نگرانیهـای زندگی اسـت.
همچنیـن بسـیاری از مـا ،زمـان قابـل توجهـی را صرف فکر کـردن به ایـن میکنیم کـه چگونه در
زمانـی کـه دیگـر کار کـردن ضرورتـی نـدارد ،میتوان یـک زندگی عالـی را تجربـه نمـود .در واقع،
بسـیاری دربـاره اینکـه چقـدر زندگـی بـا داشـتن اوقـات فراغت بیشـتر بهتر میشـود رؤیاپـردازی
میکننـد .زمانـی کـه بـه عنوان یک مهندس مشـغول بـه کار بودم از مـدت زمانی که مهندسـین و
تکنیسـینها در دوران دهه سـوم زندگیشـان صرف حرف زدن در مورد میزان حقوق بازنشسـتگی
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احتماًلـی و همـه فعالیتهـای دوران بازنشسـتگی
میکردنـد متعجـب و البتـه ناراحت بـودم .البته خود
دانشکده مطالعه فراغت
مـن در ایـن دوران موضوعات جالبتـری برای مطرح
کـردن با دیگران داشـتم (اگر عالقهمندیـد که بدانید
ایـن مطالـب چـه بودند مرا به شـام دعـوت کنید تا با
هم بـه بهترین گفتگو بنشـینیم).
بدیهـی اسـت جامعـه مـا را به سـمتی هدایـت میکند
کـه بـاور کنیم بازنشسـتگی و شـادی یکسـان و برابرند.
بازنشسـتگی قـرار اسـت گریـزی باشـد از اسـترسهای
تـوأم بـا بیشـتر شـغلها و زمانی بـرای تجربـه «زندگی
خوشـایند و دلپذیـر» ،امـا متأسـفانه ایـن اتفـاق بـرای هر کسـی کـه بازنشسـته میشـود رخ نمیدهد.
بایـد اعتـراف کنـم کـه مـن نیز تـا اوایل دهـه چهـارم زندگیام بیشـباهت به سـایر هم نسـلهای
خـودم -کـه اصطالحـاً بچههای نسـل انفجار جمعیـت بعد از جنـگ جهانی دوم 1نامیده میشـوند-
نبـودم و تحـت تأثیـر تبلیغـات جامعـه در خصوص آنچـه یک زندگی خوب را میسـازد قـرار گرفته
بـودم .مـن نیـز پذیرفتـه بودم که بایـد به دنبال لذت بـردن از فراغت پـس از یـک دوره طوالنی کار
و در زمـان بازنشسـتگی باشـم .امـا به زودی فهمیدم پذیرفتـن باورهایی که اکثر مـردم به آن اعتقاد
دارنـد (چـه در مـورد زندگـی خوب و چـه در مورد سـایر امور) چقـدر میتواند خطرناک باشـد.
در واقـع عمـوم مردم اغلب اوقات در اشـتباهند .مشـکل اینجاسـت که چیزهای خوبتـر در زندگی،
اغلـب بسـیار متفاوتتـر از مـواردی هسـتند کـه بخش تأثیرگـذار جامعه معمـوالً ما را بدان سـمت
هدایـت میکنند.
بـرای مثـال بـردن یـک بختآزمایـی ،قـرار اسـت بیانـدازه زندگی مـا را آسـان کند .اغلـب ما هیچ
شـکی نداریـم کـه «میلیونـر شـدن» مـا را قـادر خواهـد سـاخت کـه راحت زندگـی کـردن ،یعنی
چیـزی که همیشـه در مـوردش رؤیاپردازی کردهایـم را تجربه کنیم « .زندگی خوشـایند و دلپذیر»
بـرای کارکـردن قـرار اسـت نهتنهـا بدون دردسـر ،بلکه شـاد و راضیکننده باشـد .با ایـن حال همه
شـواهد این معنـا را تأییـد نمیکند.
3
جـری لبالنـش 2و رنـا دیکتـور لبالنش  ،برای کتـاب «ثروت بـاد آورده» روی چندین نفر از کسـانی
1. Baby Boomers
2. Jerry LeBlanc
3. Rena Dictor LeBlanc
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کـه ثـروت ناگهانی بدسـت آورده بودنـد مطالعه کردهانـد .لبالنشها
دریافتنـد بیشـتر افـرادی کـه هیـچ محدودیتـی در خصـوص اوقات
فراغتشـان ندارنـد ،شـاد نیسـتند .پـس از مدتهـا کار اجبـاری و
یکنواخـت ،ایـن افـراد بـرای مواجهـه بـا روزهایـی بدون هیـچ هدف
مشـخص ،مشـکل داشـتند« .مـن حقیقتـاً دل تنـگ آن کار سـخت
هسـتم» .ایـن اعتـراف یـک سـاکن نیویـورک اسـت کـه برنـده یک
بلیـت بختآزمایـی بـزرگ شـده و بـه دنبـال ایـن برنـده شـدن،
بازنشسـته شـده بـود« .بزرگتریـن کمبـود زندگی من این اسـت که
کسـی را نـدارم تـا بـه مـن بگویـد چـه کار کنم».
در واقـع نفـس بازنشسـته شـدن و مدیریـت صحیـح آن میتوانـد
تصور کنید که من دوباره متقاضی کار باشم ،بـه همـان انـدازه «ناتوانـی از بازنشسـته شـدن» مشـکلزا باشـد.
این بدین معناست که پس از شش ماه
نتایـج یـک مطالعـه صورت گرفته توسـط شـرکت چلیجـر ،گری و
بازنشستگی مجددا به استقبال درماندگی
حاصل از شغل بروم.
کریسـچس 1نشـان میدهـد بیـش از  50درصد از افرادی که بسـته
«بازنشسـتگی بیش از موعد» را پذیرفتهاند پس از گذشـت تنها سـه ماه از بازنشسـتگی خواسـتار
بازگشـت بـه سـر کار شـدهاند« .زندگـی خوشـایند و دلپذیر» خیلی هـم لذتبخش نبود .شـگفت
اسـت کـه بهرغـم همـه آن کمبودهـا ،کار کـردن آنچنـان هـم بد بـه نظر نمیرسـید.

راحت گرفنت برای بعضی از مردم خیلی هم آسان نیست
شـاید «زندگـی خوشـایند و دلپذیـر» حتـی برای خود رایلی 2هم آسـان نبـود .برای کسـانی که یاد
نگرفتهانـد چگونـه اوقات فراغتشـان را به نحو مؤثـری اداره کنند« ،زندگی خوشـایند و دلپذیر» یک
معمای حل نشـدنی اسـت سرشار از تشـویش و ابهام.
در واقـع اگـر توانمندیهـا و تواناییهـای الزم بـرای لـذت بـردن از بسـیاری از فعالیتهـای اوقات
فراغـت را در خـود توسـعه نـداده باشـید فقـط بایـد از ایـن شـانس برخـوردار باشـید که بـا همان
مشـکالت و چالشهـای قبـل از بازنشسـتگی مواجـه شـوید [تا قادر باشـید مبتنی بـر تجربه قبلی
آن را مدیریـت کنیـد] .به عبارت دیگر ،اگر شـما شـور و اشـتیاق الزم برای لذت بـردن از فراغت را
در زمـان بازنشسـتگی در خـود ایجاد نکنید آنگاه زندگی خوشـایند و دلپذیر ایـن دوره را یک دروغ
1. Challenger, Gray & Christmas

 .2نقـش اول سـریال زندگـی رایلـی کـه یک زندگی بسـیار دلپذیر و خوشـایند داشـت .و در حال حاضـر این اصطالح به نمـاد یک زندگی
خوشـایند و عالی تبدیل شـده است.
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و فریـب احسـاس خواهید کرد .مشـابه زمانی که کسـی سـر شـما کاله گذاشـته و پـل بروکلین را
به شـما فروخته اسـت.
در زیـر برخـی از مهمترین مشـکالت مشـترکی کـه بسـیاری از افراد در زمـان فراغت بـا آن مواجه
میشـوند آورده شـده است:
خستگی
نارضایتی از فعالیتهای اوقات فراغت
لباس پوشیدن و جایی برای رفتن نداشتن
لباس پوشیدن در حالی که مکان مشخص است ولی کسی برای همراهی وجود ندارد
اصطکاک با همسر وقتی زمان با هم بودن افزایش مییابد
نبود کار کافی برای انجام دادن
نبود زمان برای انجام بسیاری از کارها
دشواری تصمیمگیری در خصوص انتخاب اینکه چه کار کنیم
داشتن حساب بانکی مثل یک تهیدست اما سلیقهای همچون یک میلیونر
داشتن حساب بانکی مثل یک میلیونر اما احساس فقیر بودن همانند یک تهیدست
احساس گناه از راحت گرفتن مسائل و لذت بردن از آنها
فقط لذت بردن از آن چیزهایی که غیرقانونی ،غیراخالقی و ناسالم است
خوشـبختانه ،فراغـت دو جنبه دارد؛ جنبه دیگر آن خیلی مثبتتر اسـت .اوقـات فراغت نامحدود در
واقـع میتوانـد یـک موهبت باورنکردنی باشـد تـا یک مصیبت بیهوده و خسـتهکننده .بـرای برخی،
زندگـی بـا فراغـت حتـی رضایتبخشتـر از چیـزی اسـت کـه انتظـارش را داشـتند و آنهـا فعالتـر
از قبـل میشـوند .هـر روز یـک ماجراجویـی تـازه اسـت .بـرای ایـن اشـخاص ،هیچ چیـز نمیتواند
لذتبخشتـر از روش زندگـی بـا فراغت باشـد .رایلـی واقعاً به آنها افتخـار میکرد؛ اگر بـود و کار آنها
را در عمـل میدید.
وقتـی شـما قادریـد کـه از اوقـات فراغتتـان بـه نحـو احسـن لـذت ببریـد ،زندگی شـما به سـطح
فوقالعادهـای ارتقـاء مییابـد .موفقیـت در فراغـت چنـان نقشـی در زندگـی میتوانـد ایفـا نمایـد
کـه بسـیاری در ایـن کـره خاکـی تنهـا میتواننـد در مـورد آن خیالپـردازی کنند .خواه شـما یک
بازنشسـته ،بیـکار و یـا فـردی باشـید که بیـش از حـد کار میکنـد ،تواناییهـای شـما در مدیریت
اوقـات فراغـت میتوانـد منجـر به ایـن نتایـج گردد:
رشد فردی
بهبود سالمتی
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عزت نفس بیشتر
استرس کمتر و یک سبک زندگی آرامتر
رضایت از فعالیتهای چالشی
هیجان و ماجراجویی
یک سبک زندگی متعادلتر
زندگی خانوادگی بهتر
احساس ارزشمند بودن
کیفیت باالتر زندگی در کل

تفاوت بین پیروزی و شکست در هر چیزی
از مو باریک تر است.

در همـه ابعـاد زندگـی ،آنچه موجـب خلق تفاوت میـان موفقیت
و شکسـت میشود بسـیار کوچک و ناچیز اسـت .مدیریت اوقات
فراغـت نامحـدود نیـز از ایـن مقولـه مسـتثنی نیسـت .حـال که
مشـکالت و منافـع مربـوط بـه اوقـات فراغـت را بررسـی کردیم
زمـان آن رسـیده کـه نگاهی بـه فاکتورهـای ضروری بـرای حل
مشـکالت فراغـت و بدسـت آوردن منافـع آن بیندازیم.
تمریـن زیـر تنهـا یکـی از تمریناتی اسـت که شـما در این کتاب
بـا آن روبـهرو میشـوید .در صورتـی کـه اندکـی تلاش کـرده و
همـه تمرینـات ایـن کتـاب را مطالعه کنیـد رضایت بیشـتری از
محتـوای کتـاب خواهیـد داشـت .در مـواردی کـه بـرای برخـی
از سـؤاالت در تمرینـات یـاد شـده گزینهـای را مناسـب بـا
شـرایط خـود نیافتیـد میتوانیـد پاسـخ مدنظر خـود را جایگزین
گزینههـای موجـود نماییـد.

تمرین  -1-1پیش نیازهای ضروری

لیسـت ویژگیهـای فـردی و سـایر مـواردی کـه در زیـر آمده اسـت را به دقـت بخوانید و هـر کدام
از آنهـا را کـه احسـاس میکنیـد بـرای کسـب موفقیـت در مدیریت کـردن و لـذت بـردن از اوقات
فراغـت ضروری اسـت عالمـت بزنید.
وضعیت عالی از نظر سالمتی و تندرستی
زندگی در یک شهر هیجانانگیز

فصل اول :شما هم میتوانید یک زندگی خوشایند و دلپذیر داشته باشید

23

داشتن دوستان فراوان از منظرهای مختلف زندگی
برخورداری از یک شخصیت ملیح و جذاب
داشتن یک خانه سیار
عاشق سفر بودن
استعداد ورزشی
زیبایی
شرایط فیزیکی عالی
منابع مالی فراوان
یک کلبه ساحلی
زندگی در آب و هوای گرم
داشتن والدین خوب
یک رابطه یا ازدواج خوب
سرگرمیهای خیلی زیاد
حـال کـه آنچـه را که فکـر میکردید ضروری اسـت انتخـاب کردید ،بیاییـد نگاهی بیندازیـم به دو
نفری که در اداره زندگی به شـکلی خوشـایند و سـاده دچار مشـکل بودند و همچنین شـخصی که
در اداره کـردن آن یک اسـتاد بود.

یک « زندگی خوشایند و دلپذیر» میتواند اغفالکننده باشد
چنـد سـال پیـش من با شـخصی به نام دلتـون 1در خصوص بازنشسـتگی بحث میکـردم .دلتون در
آن زمـان شـصت و هفـت سـاله بود و از نظر مالـی کام ً
ال تأمین و در همان باشـگاهی که من عضو آن
بـودم ،تنیـس بـازی میکرد (جالب اسـت کـه در اکثر مواقـع از من کـه  30سـال از وی جوانتر بودم
بهتر بازی میکرد) .هرچند وی شـرکتی که سـالها در آن کار میکرد دوسـت داشـت اما سیاسـت
بازنشسـتگی اجباری شـرکت در خصوص بازنشستگی وی در سـن  65سالگی را نمیپسندید.
او پـس از ایـن کـه مجبـور به بازنشسـتگی شـد در مورد اینکـه با وقتش چـه کار کند هیـچ ایدهای
نداشـت .دو سـال پـس از بازنشسـتگی دلتـون از اینکـه شـرکت ایـن اجـازه را داده بود کـه یک کار
نیمهوقـت داشـته باشـد بسـیار خوشـحال بـود .دوران بازنشسـتگی و بـه دور از کار بـرای دلتون به
خوبـی پیـش نمیرفـت (البتـه به جـز در مواقعی کـه در بازی تنیس مرا شکسـت مـیداد) .او حتی
ً
اصلا تعطیلات آخر هفته را دوسـت نداشـته
بـه مـن گفـت زمانی کـه تماموقـت کار میکـرد نیز
1. Delton
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اسـت .شـاید عجیب به نظر برسـد اما او همیشـه نمیتوانسـت تصمیم بگیرد که در دوران تعطیالت
بایـد چـه کاری انجـام دهد و در این زمینه مشـکل داشـت.
ریـچ ،1یکـی دیگر از اعضای سـابق همان باشـگاه تنیس نمونه دیگری از کسـانی اسـت کـه با اوقات
فراغتشـان مشـکل داشـتند .تفـاوت دلتـون و ریچ در ایـن بود که ریچ خـودش برای زود بازنشسـته
شـدن اشـتیاق داشـت .درسـت مثل بسـیاری از دیگر همشـهریهای مـن ،ریچ هم دربـاره رفتن به
«سـاحل غربـی »2بـرای راحـت زندگی کـردن رؤیاپـردازی میکرد .رؤیـای ریچ زمانی کـه فقط 42
سـال داشـت به وقوع پیوسـت .ریچ از  19سـالگی به اسـتخدام پلیس درآمده بود و در نتیجه پس
از  25سـال کار توانسـته بود در سـن  42سـالگی با یک مسـتمری خوب بازنشسـته شود.
پـس از مهاجـرت بـه «سـاحل غربـی» بـرای لـذت بـردن از یـک زندگـی دلپذیـر ،اما ریـچ متوجه
میشـود کـه نمیتوانـد بـا ایـن نحوه زندگـی ،ارتبـاط مناسـبی برقـرار کنـد .او اداره اوقـات فراغت
بوکار بود .امـا این یک تجربه
نامحـدود را بسـیار دشـوار یافت .عکسـالعمل ریـچ راهاندازی یک کسـ 
ناخوشـایند بـود و ریـچ در ایـن زمینـه تاحدودی ضـرر کرد .امـا وی چندین راه دیگـر را نیز امتحان
کـرد ،بـرای مثـال بـرای یـک دوره کوتـاه ،مجـددا ً بـه سـر کار برگشـت .آخریـن بـاری کـه بـا ریچ
صحبـت میکـردم هنـوز در خصـوص اینکـه چگونه بایـد دوران بازنشسـتگیاش را مدیریـت کند و
از آن لـذت ببـرد بـه جمعبندی مناسـبی نرسـیده بـود .تصویر ریـچ در این موقعیتی که بسـیاری از
مـردم آرزوی آن را دارنـد کمی ناخوشـایند اسـت.

یک کارگزار سهام بیکار زندگی خوشایندی دارد
چنـد سـال پیـش روزنامههـای آمریـکای شـمالی گزارشـی را در خصوص وضعیـت کارگـزاران بازار
سـهام پـس از یـک دوران سـخت افـول بازار سـرمایه منتشـر کردنـد .مدیـران جوانی کـه در دوران
رونـق بـازار با سـبک زندگی تجمالتـی و گران ،خو گرفته بودن اکنون گیج و سـردرگم شـده بودند.
کسـانی کـه در حـال از دسـت دادن شـغل بـا درآمد  200تـا  500هـزار دالری در سـال بودند ادعا
میکردنـد کـه نمیتوانـد شـغلی بـا درآمـد  100هزار دالر در سـال داشـته باشـند؛ چراکـه مخارج
شخصیشـان بسـیار باال بود (من مطمئنم که این داسـتان اشـک بسـیاری از خوانندهها را درآورده،
همانطـور که اشـک مرا نیـز درآورد).
دوسـتم دنـی 3نیـز یـک کارگـزار بازار سـهام بـود .او یـک کارگزار درجـه یک و بـا بازده عالـی نبود
1. Rich

 .2معادل انگلیسی آن  West Coastاست که به غربیترین ایالتهای ساحلی آمریکا-شامل کالیفرنیا ،اورگن و واشینگتن -اشاره دارد.

3. Denny
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و پـول بسـیار اندکـی را نیـز پسانـداز کرده بود .پس از سـقوط بـازار ،دنـی کام ً
ال دنیـای کارگزاری
را رهـا کـرد و فـورا ً هـم اقـدام بـه پیدا کـردن یک شـغل جدید ننمـود (نه حتـی یک کار بـا درآمد
سـالیانه  100هـزار دالری) .بهرغـم اینکه پول بسـیار کمی داشـت تصمیم گرفت بـرای بیش از یک
سـال همـه چیـز را راحـت گرفتـه و از یک سـبک زندگی متفاوت لـذت ببرد.
در دورانـی کـه بیـکار بـود ،دنـی مثـل هـر کسـی در ایـن دنیـا راضـی و خشـنود بـود .او آرام بـود.
لبخنـدی داشـت کـه هیچوقـت محو نمیشـود و بـه خاطر سرشـت مثبتی کـه داشـت ،در کنارش
بـودن بسـیار لذتبخـش بود .من تعـداد زیادی افراد شـاغل را میشـناختم که درآمد باالی متوسـط
و موقعیـت شـغلی برجسـتهای داشـتند امـا مانند دنی شـاد نبودند.
دنـی در حـال حاضـر در یـک حـوزه کاری دیگـر مشـغول به کار شـده اسـت .آخرین باری کـه او را
دیـدم گفـت کـه از حرفـه جدیـدش لـذت میبرد .بـا این حـال ،دنی هنوز مشـتاق زمانی اسـت که
مجـددا ً کار را کنـار گذاشـته و بـرای یکی دو سـال دیگر از زندگی لذت ببرد .شـکی نیسـت که دنی
برخلاف دلتـون و ریـچ رضایت بـاال و لذت فراوانـی از دوران بازنشسـتگیاش خواهد برد.

راز یک «زندگی دلپذیر و خوشایند»
بیاییـد بـه تمریـن  1-1برگردیـم تـا روشـن کنیـم چـه فاکتورهایی بـرای یـک «زندگـی دلپذیر و
خوشـایند» ضروریانـد .چـرا دوسـتم دنـی وقتـی هیچ چیـز به جـز وقت آزاد نداشـت بسـیار راضی
بـود درحالـی کـه دلتـون و ریچ هر دو وقت آزادی که با بازنشسـتگی نصیب آنها شـده بود را سـربار
خـود میدیدند؟
اگـر شـما نیـز هـر یـک از مـوارد منـدرج در لیسـت را انتخـاب کردهایـد بدانیـد کـه قربانـی یـک
تفکـر اشـتباه شـدهاید .در واقـع هیچکـدام از موارد لیسـت شـده ،پیششـرط ضروری بـرای تجربه
یـک «زندگـی دلپذیـر و خوشـایند» نیسـت .بـه عبـارت دیگر هـر کـدام از ایـن مـوارد میتواند در
شـکلگیری یـک زندگـی دلپذیـر کمککننـده باشـد امـا شـرط ضروری نیسـت.
بعضـی از مـردم شـدیدا ً بحـث میکننـد که وجـود «منابـع مالی فـراوان» ضـروری اسـت .دلتون و
ریـچ از نظـر مالـی بسـیار غنیتر از دنـی بودند .اگر منابـع مالی فراوان ضروری باشـد ،دلتـون و ریچ
بایـد از بازنشسـتگی خـود خوشـحال میبودند و در عـوض دنی بایـد ناراضی میبـود (در فصل ،11
نقـش پـول در لذت بردن از یک سـبک زندگی سرشـار از فراغت را مورد بررسـی قـرار خواهیم داد).
برخی ممکن اسـت احسـاس کنند که «سلامت کامل» هم ضروری اسـت .شـکی نیست که «سالمت
کامل» یک دارایی بسـیار حائز اهمیت اسـت .با این حال ،بسـیاری از کسـانی که با مشـکالت سلامتی
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بازنشسـته شـدند هنوز قادرند از اوقات فراغتشـان و به طور کلی زندگی ،لذت ببرند.
پـس چـه چیزی ضروری اسـت؟ «زندگی خوشـایند و دلپذیـر» چیزی بیش از یـک وضعیت ذهنی
نیسـت .دنـی یکـی از اصلیترین پیـش نیازهای ضروری را دارد :نگرش سـالم – چیـزی که مطمئناً
هـر کـس بـرای تجربه یـک «زندگی دلپذیـر و رضایتبخش» باید از آن برخوردار باشـد .مشـروط به
اینکه شـما نگرشـی ،سـالم داشـته باشـید ،میتوانیـد با یک زندگـی سرشـار از فراغت بـدون اینکه
مانع پیشـرفتتان شـود سازگار شـوید .دیک فیلیپس 1از شـهر پورتموث در ایالت همپشایر انگلستان
ً
کاملا بـا ایـن موضـوع موافق اسـت .او پس از خوانـدن ویرایش قبلـی این کتاب برای من نوشـت:
ارنی عزیز؛

مـن و همسـرم ایـن تابسـتان در خـط هوایـی کانـادا بـه مقصـد ونکـوور بودیـم تا یـک زندگی
دلپذیر را برای تعطیالت بازنشسـتگی در کشـور دوستداشـتنی شـما شـروع کنیم تا اینکه یک
زن مسـافر کتـاب «لـذت کار نکـردن» شـما را به مـن معرفی کرد .من بعـدا ً یک کپـی از آن را
در کتابفروشـی دوشـی 2پیـدا کـردم و وقتـی بـه خانه برگشـتم آن را خوانـدم (رایلـی زمانی به
خوانـدن کتـاب در تعطیلات اختصـاص نداده بـود) .من پنجاه و چهار سـاله هسـتم و از پانزده
سـالگی کار کـردهام :ابتـدا به عنوان یک کمک مکانیک و شـاگرد تراشـکار ،پـس از آن به عنوان
مهنـدس کشـتی؛ قبـل از اینکـه برای مدت سـی سـال بـه پلیس کشـوری ملحق شـوم .کتاب
شـما پندهـای مفیـد بسـیاری را در اختیـار قـرار میدهد که بعضـی از آنها را من سـالها دنبال
میکـردهام .مـن همیشـه از پـرورش دادن عالقـهام خـارج از کار زمانـی که هنـوز کار میکردم
لـذت بـردهام .نوامبـر گذشـته وقتـی بازنشسـته شـدم از آزادیام بـرای توزیع زمان و گسـترش
عالقهام که شـاملهاکی ،دوچرخهسـواری ،تعمیر و بهینهسـازی ماشـینهای کهنه ،مهندسـی
مـدل و نقاشـی پروژههـای دی.آی.وای میشـد ،لذت بردم .حق با شماسـت .یـک نگرش مثبت
بـه زندگی در دوران بازنشسـتگی ضروری اسـت.
شـما در کتابتـان ،دربـاره یـک افسـر بـه نـام ریـچ ،کـه مثـل مـن بـا یک حقـوق بازنشسـتگی
مناسـب بازنشسـته میشـود اما زندگی را دشـوار مییابد نوشـتهاید .امیدوارم که ریچ حاال این
کتـاب را خوانـده و در حـال توسـعه و تقویت آن «مـن درونی» که همه چیز را ممکن میسـازد
باشـد .ضمنـاً مـن بیصبرانـه منتظـر سـال آینـدهام تا به یـک تیم سـازنده یک کشـتی بادبانی
چوبـی بـزرگ بـرای افـراد ناتـوان ملحق شـوم و بعـد از آن مشـتاقم تا در اسـرع وقـت دوباره به
کانادا سـفر کنم.
درود بر رایلی
دیک فیلیپس

1. Dick Philips
2. Dutchie
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همانطـور کـه دیدیـد دیک فیلیپس هـم مانند دنی ،دربـاره فراغت یک نگرش مثبت داشـت – یک
ویژگـی حائـز اهمیـت بـرای لـذت بـردن از تمامـی جنبههـای زندگی .صرفنظر از سـن ،جنسـیت،
شـغل و درآمدتـان ،شـما هـم میتوانیـد بسـیاری از لذتهـای «کارنکردن» را مشـروط بـر انتخاب
نگـرش صحیـح تجربـه کنیـد .مـن این را بـه راحتی میگویـم زیـرا زمانی که بیـکار بودم بـه اندازه
زمانـی جـزو نیـروی کار بـودم شـاد بودم و چه بسـا شـادتر .اگـر من بتوانـم چرا شـما نتوانید.
تجربـه اصلـی مـن در مـورد بیـکاری وسـیع اسـت .من بیـش از نیمـی از سـالهای بزرگسـالیام را
بدون داشـتن شـغل سـپری کردهام .ایـن تجربه بینش مهمی دربـاره اینکه برای موفق بـودن دور از
کار ،چـه چیـزی مـورد نیاز اسـت به مـن داده اسـت .البته اینگونه نیسـت که من واجـد تواناییها و
اسـتعدادهایی خاص باشـم که شـما فاقد آن باشـید .افراد دیگری مانند دنی نیز که لذت و خوشـی
را در اوقـات فراغتشـان تجربـه میکننـد انسـانهایی نرمـال هسـتند که هـوش ،اسـتعداد و مهارت
اسـتثنایی و منحصـر به فرد هـم ندارند.
بـا در نظـر گرفتـن همـه اینها ،روش زندگی تـوأم با فراغت به اینکه یک سـری مزیت بـزرگ بیش از
دیگران داشـته باشـیم وابسـته نیسـت .شـخصیت همه ما توانایی تجربه کردن یک «زندگی دلپذیر»
را دارد .کلید آن پذیرفتن اسـتعدادها و مهارتهایمان و در راه درسـت به کار بردنشـان اسـت.
هیچـگاه ایـن بهانـه را که شـما مانند دیگران با اسـتعداد و خوشاقبـال متولد نشـدهاید نپذیرید.
آن دسـتی کـه بـه شـما در هنـگام تولـد داده میشـود به انـدازه کاری که بـا آن انجـام میدهید
اهمیـت نـدارد .شـما همیشـه میتوانیـد بـا «خالقیـت» چیـزی را کـه در آن زمینه ،اسـتعداد و
اقبـال ندارید را بسـازید.
1
سیاسـتمدار و فیلسـوف رومـی ،سیسـرو میگویـد« :فراغت شـامل تمـام فعالیتهای خوبی اسـت
کـه موجـب میشـود یـک شـخص بـا آن از نظـر اخالقـی ،عقلـی و روحی رشـد کند ».ایـن چیزی
اسـت کـه زندگـی کـردن را با ارزش میکنـد ».من پیشـنهاد میکنم که پنـد سیسـرو را دریافته و
بـه آنجامـه عمـل بپوشـانید .ایـن باارزشترین چیـز در سـفر زندگیتان خواهـد بود.

1. Cicero

فصل دوم
چیزی را که میبینی بدست میآوری

تفکر برای یک تغییر
مـا میتوانیـم کیفیـت زندگیمـان را با تغییر دادن بسـتری که در آن شـرایط به سـر میبریم عوض
کنیم .دو شـخص میتوانند تحت شـرایط یکسـان -مانند اخراج شـدن از کار -با هم روبهرو شـوند،
درحالـی کـه یکـی ممکن اسـت آنـرا خوشـبختی تلقی کـرده ولی دیگـری آن را به چشـم بدبختی
ببینـد .میـزان توانایـی مـا جهـت تغییـر شـرایط و بسـتری کـه در آن بـه سـر میبریـم بـه میزان
انعطافپذیـری فکرمـان بسـتگی دارد .علاوه بـر این مـورد ،به تمایلات ما برای به چالش کشـیدن
عقایـد و ارزشهایمـان نیز بسـتگی دارد.
متأسـفانه ،بیشـتر مـا هیـچ زمانـی را در خصـوص بـه چالش کشـیدن چیزی کـه در مـورد آن فکر
میکنیـم یـا اینکـه اصـوالً چـرا بـه این شـیوه فکـر میکنیـم ،تخصیـص نمیدهیـم .در واقـع ،اگر
میخواهیـم و تمایـل داریـم سـبک تفکـر خـود را تغییـر دهیم ابتـدا باید فکر کـردن دربـاره تغییر
را شـروع کنیـم .مـا بـا بـه چالـش کشـیدن سـبک تفکـر خـود ،راه را بـرای جایگزینـی دیدگاههـا
و ارزشهـای قدیمـی خـود بـا نمونههـای جدیـد و تـازه همـوار میکنیـم .بـرای مثـال ،بـه چالش
کشـیدن چگونگـی فکـر کـردن دربـاره کار میتوانـد مـا را در توسـعه یـک نگرش سـالم نسـبت به
فراغـت کمـک کند.
اینکه هرگز روش فکر کردنمان را به چالش نکشیم حداقل دو خطر اصلی در پی دارد:
مـا خودمـان را بـه یـک روش تفکـر محـدود میکنیـم و گزینههـا و راهحلهـای عملی
بیشـتر را نمیبینـم.
یک دسته از ارزشهایی که [تنها] در آن زمان مناسب هستند را میپذیریم.
زمـان میگـذرد و البتـه همه چیـز تغییر میکنـد .ارزشهـای ابتدایی ما دیگر مناسـب
نیسـتند ولـی مـا هنوز بـه آنها چسـبیدهایم.
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سگهای پیر میتوانند حیلههای جدید یاد بگیرند

یک نقطه سـیاه مانند باال روی یک تخته سـفید بکشـید و از یک کالس با دانشآموزان دبیرسـتانی
ً
عملا همـه خواهنـد گفـت کـه فقـط و فقط یـک نقطـه سـیاه میبینند.
بپرسـید چـه میبینیـد؟
همیـن نقطـه سـیاه را بـه دانشآمـوزان یـک کالس مدرسـه ابتدایـی نشـان دهیـد و بپرسـید چـه
چیـزی میبیننـد .بچههـا ،پاسـخهای شـگفتانگیزی میدهنـد:
تاریکی بیرون یک پنجره گرد
یک خرس سیاه که دور خود پیچیده است
یک قالپاق سیاه
یک مرمر سیاه
یک کلبه کثیف
یک کلوچه شکالتی
همـه مـا خوشـبخت و خلاق و بـا قدرت تخیـل باال بـه این دنیا قـدم میگذاریـم .وقتـی کودکیم،
گنجایـش و انعطافپذیـری ایـن را داریـم کـه از چشـماندازها و زوایـای متفـاوت ببینیـم و چون به
هـر چیـزی کـه در پیرامـون ماسـت دقـت میکنیـم ،هـم بیشـتر میبینیم و هـم بیشـتر از زندگی
لـذت میبریم.
در برخـی مقاطـع دوران کودکی ،بیشـتر ما شـروع به از دسـت دادن این تواناییهـا میکنیم .جامعه،
مؤسسـات آموزشـی و والدینمـان بـه ما میگویند که چگونـه فکر کرده و عمل کنیـم .به خاطر اینکه
میخواهیـم از سـوی اجتمـاع پذیرفته شـویم ،سـؤال پرسـیدن را متوقـف میکنیم .به علاوه ،توجه
کـردن را متوقـف کـرده و انعطافپذیـری ذهنیمـان را از دسـت میدهیـم .وقتـی یـک نقطه سـیاه
میبینیـم ،نمیتوانیـم تصـور کنیم کـه میتواند نمایانگـر هر چیز دیگـری مثل درون یک ن ِی باشـد.
زمانـی کـه به بزرگسـالی برسـیم تفکر مـا برای خودمـان سـاختار یافته اسـت .مقاومت مـا در برابر
بـه چالـش کشـیدن ارزشهـا و باورهایمـان ،موجـب تشـدید شـکلگیری ادراکات نادرسـت ،ناقص
و منسـوخ میشـود .تفکـر سـازمان یافتـه بیشـتر خالقیتـی را کـه از کودکی داشـتیم ،نیـز متوقف
میکنـد .اگـر «متفاوت اندیشـیدن» را یاد نگیریـم ،خالقیتمان غیرفعال باقی میمانـد و ادراکمان
از جهـان مانـع لذت بـردن از زندگی میشـود.
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خالقیـت بـرای کسـانی کـه تالش میکنند تـا زندگی خـود را توسـعه داده و از آن بهـره بگیرند یک
ابـزار قدرتمنـد اسـت .محققین بر ایـن عقیدهاند که تفاوت اصلی میان کسـانی که خالقیتشـان را به
کار میبندند و کسـانی که از آن استفاده
نمیکننـد ایـن اسـت کـه دسـته اول به
سـادگی تصـور میکننـد کـه خالقانـد.
بـه زبـان دیگـر ،کسـانی کـه خالقاند در
واقـع از توانایی ذاتیشـان آگاه بـوده و از
آن در جهـت بهبـود امور بهـره میبرند.
خالقیـت و چابکی ذهنی بسـیار سـخت
بتواننـد بـا دنیایی که به سـرعت در حال
تغییر اسـت سـازگار شـوند .ما باید دائماً
ادراک و ارزشهایمـان را بـرای جلوگیری
موضوع چیه میچ؟ از وقتی پنجاه و پنج ساله شدی همه خالقیتت رو
از سـاکن شـدن در یـک دنیـای خیالـی از دست دادی؟ چیزهایی که من به کار میبرم را استفاده کن
تا از این مخمصه نجات پیدا کنی.
بـه چالش بکشـیم .افـرادی که بـا دقت،
عقایـد و پیـش فرضهـای قدیمی خود را توسـعه نمیدهند ،ریسـک دیدن جهانی کـه در آن رابطهها
کمرنـگ و از واقعیـت دور اسـت را بـه جـان میخرنـد .این عـادت ویرانگـر میتوانند عواقـب جدی به
همراه داشـته باشـد :حرکت از یأس و نومیدی به سـوی افسـردگی و دیگر بیماریهای روانی و ذهنی.
بسـیاری از مـردم بـا ایـن نظریه کـه نگرش و باورهای خودشـان همه آن چیزی اسـت که آنهـا را از
دسـتیابی بـه موفقیـت و شـادی بازمـیدارد مشـکل دارند .چیـزی که آنها را میترسـاند این اسـت
کـه بایـد توجیهات عدم موفقیتشـان در بـازی زندگی را کنار بگذارند .کسـانی کـه در برابر تغییرات
و ایـن نگـرش کـه ادراک آنها ممکن اسـت اشـتباه باشـد مقاومـت میکنند ،نیـاز دارند بـرای اینکه
دوباره زندگیشـان را بدسـت آورده و در مسـیر اصلی قرار دهند ،متفاوت بیندیشـند .برخالف عقاید
ی کـه بخواهند
مرسـوم ،سـگهای پیـر میتواننـد حیلههـای جدید یـاد بگیرنـد ،اما تنهـا در صورت 
آنهـا را یـاد بگیرند .تنهـا چیزی که ما را از یـاد گرفتن رفتارهای جدید بازمیدارد خودمان هسـتیم.
کسـانی کـه در سـن پاییـن در فکـر کـردن سـاختار یافتـه میشـوند ،اغلـب از این کلیشـه قدیمی
کـه مـا بـرای تغییر کردن ،پیر هسـتیم اسـتفاده میکنند و بالعکس کسـانی که روشـنفکر هسـتند
و تخیالتشـان را بـه کار میبندنـد ،سـن نمیتواند جلودارشـان باشـد .بـرای آنها ،توسـعه ارزشها و
رفتارهـای جدیـد یـک چیز طبیعـی و ذاتی اسـت و ارتباطی با سـن و سـال ندارد.
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در سرزمین نابینایان ،فرد یک چشم پادشاه است
تمرین  -1-2سه راز رضایتمندی

یـک کارآفریـن آمریکایـی موفـق ،ثروت فراوانی بدسـت آورد اما متوجه شـد که خوشـحال نیسـت.
تصمیـم گرفت تا بازنشسـته شـود و اسـتراحت کنـد .اما خیلـی زود فهمید که هنوز هم خوشـحال
نیسـت .چـون زندگـی کارآفریـن خیلـی پـوچ بـود ،تصمیـم گرفـت یـک اسـتاد ذن 1را کـه گمان
میرفـت سـه راز مهـم «زندگـی عالـی» را بدانـد جسـتجو کنـد .پـس از بیسـت مـاه جسـتوجو،
کارآفریـن باالخـره توانسـت اسـتاد ذن را بـاالی یـک قلـه کوه پوشـیده از بـرف بیابد.
اسـتاد ذن از اینکـه سـه راز مهـم خـود را بـرای
یـک زندگـی شـاد و رضایتبخـش فـاش کنـد،
خوشـحال بود .کارآفرین از چیزهایی که شـنید
شـگفتزده شـد .آن سـه راز چـه بودند؟
...................... -1
...................... -2
...................... -3
بـرای اینکـه از جهـان بیشـتر لذت ببریـم؛ باید
بیشـتر مشـاهده کنیـم .یـک نقـل قـول اسـت
کـه میگویـد« :در سـرزمینی کـه همـه نابینـا
هسـتند ،مـرد یـک چشـم پادشـاه اسـت» .بـه
ً
کاملا بـاز نگـه
زبـان دیگـر ،اگـر چشـمانتان را
داریـد ،چیزهایـی خواهیـد دیـد که دیگـران از
تو به من می گویی :زندگی یک جوک است.
دیدنشـان محرومانـد.
آیا این تمام آن چیزی است که در روشن فکری نهفته است؟
بیاییـد بـه تمریـن برگردیـم ،براسـاس گفتـه
اسـتاد ذن ،سـه راز زندگـی شـاد و رضایتبخـش عبارتنـد از:
 -1توجه کردن
 -2توجه کردن
 -3توجه کردن
1. Zen Master
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بـرای بهتـر کـردن زندگـی ،اولین قدم «آگاهی» اسـت .وقتی برخـی الگوهای ذهنـی درون وجود ما
دفـن شـده اسـت ،برای تغییـر دادن و حذف آن ،ابتـدا باید از وجود آنها آگاه باشـیم .در برخی مواقع
و شـرایط ایـن آگاهـی از الگوهـای ذهنی ممکن اسـت توسـط یـک فرد دیگـر برای ما فراهم شـود.
برخـی مواقـع ممکـن اسـت ما در یـک فرد دیگـر متوجه این الگوها شـویم و سـپس به خـود دقت
کـرده و از وضعیـت خـود ،آگاه شـویم .حتـی در برخـی مواقع یک دوسـت ،یک اسـتاد ،یـک کارگاه
آموزشـی و یـا حتـی یک کتاب ممکن اسـت چنین آگاهی را بـرای ما به وجـود آورده و راه جدیدی
بـرای حل مشـکالت و مسـائل پیش روی ما قـرار دهند.
نامه زیر از طرف یکی از اساتید دانشکده آموزش دانشگاه ویکتوریا به دست من رسیده است:
آقای زلینسکی عزیز

مـن از کتـاب «لـذت کار نکـردن» شـما بسـیار لـذت بـردم .مـن متوجـه شـدم کـه شـخصاً
خسـتهکننده هسـتم .تصمیـم دارم در مـورد آن کاری انجـام دهـم.
متشکرم
جان

از میـان چنـد صـد نامـهای که در مـورد این کتـاب دریافت کردم ،نامه جـان ،بهرغم کوتـاه بودن ،از
قویتریـن آنهـا بود .بیشـک فصـل  6با موضوع خسـتگی ،بر روی جان تأثیر گذاشـته اسـت .او اول
فهمیـد که در زندگی احسـاس خسـتگی میکنـد[گام اول؛ یعنی آگاهی] .به علاوه او به این نتیجه
رسـید که تنها یک شـخص میتواند کاری برای احسـاس خسـتگی او انجام دهد و آن کسـی نبود
بـه جـز جـان .بـا فـرض اینکه جـان از طریق بـاز کردن چشـمش بر همـه مـوارد هیجانانگیزی که
میتوانسـت از طریـق دنبـال کـردن آنهـا یـک زندگـی دلپذیـر را بـرای خود ایجـاد کنـد ،میتوان
اینگونـه گفـت کـه پس از ایـن آگاهی ،جان مشـکل چندانی در سـر راه غلبه بر خسـتهکننده بودن
خود نخواهد داشـت.
اگـر مشـکل شـما چگونه لذت بـردن از زندگـی در زمان بیـکاری یا چگونگـی برقراری تـوازن میان
کار و زندگـی اسـت ،میتوانیـد راهحلهای فراوانی برای مشـکالتتان پیدا کنیـد .مهمترین چیز این
اسـت که متوجه تمامـی فرصتهای اطرافتان باشـید.
بسـیاری از چیزهـای مهـم که برای شناسـایی شـدن تنها نیاز بـه  5دقیقه توجه دارنـد در رادارهای
توجـه بسـیاری از مـردم کشـف نمیشـوند و دقیقاً به همین دلیل اسـت که اگر شـما یـاد بگیرید 5
دقیقـه بـه اطرافتـان توجـه کنید با فرصتهای بسـیار زیـادی مواجه میشـوید کـه نمیدانید حتی
با آنهـا چـه کار میتوانید کنید.
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آیا مشا توجه میکنید؟
همـه مـا ،تـا حـدودی ،بـه اطرافمـان توجـه نمیکنیم .مـا بـه ادراکمان اجـازه میدهیـم که تحت
تأثیـر قضاوتمـان باشـد .بنابراین همـه چیزهایی که وجـود دارنـد را نمیبینیم .بـرای اینکه بفهمید
توجـه میکنیـد یـا نه ،چهـار تمرین زیـر را انجام دهید .شـخصیت ذهنی شـما تعییـن میکند که
آیـا شـما همـه آن چیـزی را که وجـود دارد میبینید یا خیر؟ چنـد دقیقه برای انجـام این تمرینات
بـه خودتان فرصـت دهید.
تمرین  2-2ارزیابی ادراک

به این دو شکل نگاهی بیندازید و بعد به سراغ تمرینات دیگر بروید.

شکل 1

به دو پرنده

یک پرنده

در بوتهها میارزد.

در دست

شکل 2
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تمرین  -2-3فراوانی مثلثها

در شکل زیر تعداد مثلثهایی را که در ساختار ترسیم شده مشاهده میکنید بشمارید.

تمرین  -2-4بازی با کبریت

معادلـه زیـر بـا چوب کبریت سـاخته شـده اسـت .هر خـط در هر کـدام از ارقـام معادلـه ،یک چوب
کبریت اسـت.
این معادله اشتباه است .با حرکت دادن فقط یک چوب کبریت ،معادله را تصحیح کنید.

تمرین  -2-5دوچرخ ه طراحی شده توسط یک روانی

بهرغـم اینکـه مـدرک کارشناسـی مـن مهندسـی الکترونیـک بـود ،چنـدی پیـش تصمیـم گرفتم
یـک چیـز مکانیکـی طراحـی کنم .شـکل زیر ،طرح مـن برای یـک دوچرخـه دو نفره اسـت که در
راسـتای کمـک بـه مردم بـرای لذت بـردن از فراغتشـان طراحی کـردهام (میدانم شـما تحت تأثیر
قـرار گرفتید).
مزیتهای این طراحی برای یک دوچرخه دو نفره را آنالیز کنید:
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ادراک مهه چیز است
اگـر شـما متوجـه هـر آنچـه که در شـکل  1تمرین  2-2بود شـده باشـید ،بایـد جمله زیـر را در دو
مربع خوانده باشـید.
A bird in the the hand is worth two in the bush.
اگـر شـما دومیـن  theرا از دسـت دادیـد ،بنابرایـن هر آنچـه برای دیـدن وجـود دارد را نمیبینید.
بنابرایـن شـما نیز ممکن اسـت کسـی باشـید کـه بسـیاری از راهحلهایـی که میتوانند مشـکالت
زندگیتـان را حـل کنند چشمپوشـی کنید .به عالوه ،شـما شـاید از بسـیاری فرصتهـا در کارهای
بوکار هم چشمپوشـی کنید.
شـخصی و کسـ 
در شـکل دوم ،شـما احتمـاًالً متوجـه دو مثلـث شـدید .بـه مجـرد بررسـی دقیقتـر ،درمییابید که
یـک مثلـث واقعـاً وجـود دارد و دیگـری خیر .مثلث خیالی حتی سـفیدتر از مابقی صفحه به چشـم
میخـورد .همانطـور کـه شـما یـک مثلـث روشـنتر را کـه حتـی وجود هـم نـدارد ،تصـور کردید،
ممکـن اسـت بسـیاری موانـع و مرزهایـی کـه وجـود ندارند را در مسـیر حـل مشـکالت زندگیتان
متصور شـوید .حتی بدتر از آن ،ممکن اسـت مشـکالتی که وجود ندارند را تصور کنید که هسـتند.
مثـل بیشـتر مردم ،شـما هم احتماًالً کمتـر از  25مثلث در شـکل تمرین  2-3دیدیـد .در حقیقت،
 35مثلـث متفـاوت در ایـن شـکل وجـود دارد .همچنیـن ،در تمریـن  ،2-4شـما ممکن اسـت یک
راهحـل خلـق کـرده باشـید .که اگر ایـن کار را انجام دادهاید ،بسـیار عالی اسـت .اگرچـه ،باید بگویم
ی کـه بعـد از خلـق یـک راهحـل کنار کشـیدهاید ،زیـاد هم عالی نیسـت .من بیـش از 30
در صورتـ 
راهحـل بـرای ایـن تمریـن یافتهام .شـما هم میتوانید بـا صرف وقت بیشـتر راهحلهـای خودتان را
خلـق کنیـد (یـا با خـرج کردن پـول زیاد برای شـرکت در یکی از سـمینارهای من با ایـن راهحلها
آشـنا شـوید) .نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه اگر شـما پـس از خلـق یکـی دو راهحـل برای مشـکالت
کاری یـا پیچیدگیهـای یـک بازی ،از ادامه کار دسـت بکشـید ،آنـگاه راهحلهای بسـیار زیادی که
میتواننـد هیجانانگیـز و تأثیرگـذار باشـند را نمیبینید.
در مـورد طراحـی دوچرخـه مـن در تمریـن  2-5چگونـه فکـر میکنید؟ بیشـتر مـردم وقتـی به این
مـدل مینگرنـد تنهـا بعد منفـی آن را میبیننـد .اگر افکار شـما تماماً منفی باشـد نمیتوانید طراحی
مـن را بـه صورتـی کامـل ارزیابی کنید .تنهـا در صورتی که تمامـی ویژگیهای مثبت و منـی را دیده
باشـید میتوانید ارزیابی کاملی از طراحی من داشـته باشـید .صدای قضاوت شـما خیلی زود مداخله
میکنـد و ایـن امـر [اصـوالً] هنگامـی که بـا ایدههـای جدید مواجه میشـوید بیشـتر رخ میدهد.
مـدل دوچرخـه خصوصیـات مثبـت فراوانـی دارد :چرخ عقبـی میتوانـد هنگامی که چـرخ جلویی
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پنچـر اسـت بـه عنـوان زاپـاس بـه کار رود .با دو چـرخ در عقـب ،دوچرخـه میتواند راحتتـر رانده
شـود .یـک مزیـت این دوچرخه نسـبت به مدلهای متـداول آن ،حمل بارهای سـنگین اسـت .این
دوچرخه برای افراد سـنگین وزن نسـبت به مدلهای دو چرخ اسـتاندارد ،مناسـبتر اسـت .ممکن
اسـت بعضـی از افـراد بخواهنـد از سـر تفنن و تنهـا به دلیل نشـان دادن جایـگاه و منزلت اجتماعی
بـاالی خـود یـک دوچرخه با طراحـی متفـاوت و جدید را خریـداری کنند.
در زندگـی ،ادراک ،همـه چیز اسـت .چیزی که میبینید بدسـت میآورید .شـما خودتـان میتوانید
دربـاره اینکـه چـه میـزان بـه تمرینـات توجـه کردیـد قضـاوت کنید .اگر شـما آنچـه را کـه وجود
داشـت ندیدید ،ممکن اسـت بخواهید توجه بیشـتر نشـان دادن به جهان پیرامونتان را شـروع کنید.

فقط امحقها و مردگان تغییر منیکنند
یـک وکیـل جـوان به نـام آبراهام لینکلن 1بایـد در یک روز از دو پرونده مشـابه دفـاع میکرد .قاضی
هـر دو پرنـده یکـی بـود و هـر دو پرونـده در ارتبـاط با یـک اصل حقوقـی و قضایی بـود .لینکلن در
پرونـده صبـح بـه عنوان وکیل بـرای متشـاکی در دادگاه حضور پیدا کرد .او یـک دفاع متقاعدکننده
انجـام داد و بـه راحتی پرونـده را برد.
در پرونـده بعدازظهـر امـا لینکلـن بـه عنـوان وکیل برای شـاکی حضور پیدا کـرد .او در ایـن پرونده
نیـز بـا همـان اشـتیاق ،بحـث میکرد امـا درسـت از نقطه متقابـل .قاضی پرونـده از دیـدن لینکلن
و دفـاع معکوسـش در بعدازظهـر تـا حـدودی متحیر شـده بـود و از لینکلن پرسـید کـه آیا نظرش
را نسـبت بـه صبـح تغییر داده اسـت؟ لینکلن پاسـخ داد:
عالـی جنـاب ،ممکن اسـت من امـروز صبح اشـتباه کرده
باشـم .امـا اکنـون میدانم کـه اشـتباه نمیکنم.
نکتـه اخالقـی ایـن داسـتان ایـن اسـت« :در باورهـای
خـود گیـر نیفتیـد» .تنهـا احمقهـا و مردگاننـد کـه
تغییـر نمیکننـد .تفکـر محکـم و غیرمنعطـف توانایـی
شـما را بـرای دیـدن پدیدههـا از زوایای متفـاوت محدود
میکنـد .دنیـای امـروز بـا یک سـرعت بیسـابقه در حال
تغییـر اسـت .بـرای مواجهه مؤثـر با این تغییر پرسـرعت،
برای او این دوچرخه نماد فراغت و برای من
شـما بایـد اطمینـان حاصـل کنیـد کـه عقایـد ،باورهـا و
نماد کار کردن است.
1. Abraham Lincoln
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ارزشهایتـان در دل سـنگ حکاکـی نشـده اسـت.
مشـکالت ما – به ویژه آنهایی که سـاختگی هسـتند – با سیسـتمهای باورهای ما شـروع میشوند .عجیب
اسـت کـه بـرای مـا ،نگه داشـتن سیسـتم باوری کـه بـه کار نمیآید آسـانتر از قبـول کردن یک سیسـتم
جدیـد امـا کاربـردی اسـت .بـه عنوان مثال ،ممکن اسـت این بـاور که تنها راه موفقیت و شـادی« ،سـخت
کار کـردن» اسـت را بپذیریـد .در این صورت چطور اسـت به «سـخت کارکـردن» از زاویه متفاوتی بنگرید.
دسـت کشـیدن از ارزشها و باورهایتان در مورد «سـخت کارکردن» شـاید دریچههای جدیدی در
زندگی شـما بگشـاید .اگر برای مدتی دسـت از کار کردن بکشـید و به خودتان برای داشـتن اوقات
فراغـت زمان بدهید از زندگی بیشـتر لـذت میبرید.
مطمئنـاً شـما بـرای ایجاد یـک تغییر چشـمگیر در زندگی و همچنیـن برای چشمپوشـی از امنیت
مالـی و پرداختیهـای منظـم ،نیازمند تشـویق و اعتمـاد خواهید بود.
هرچنـد افـرادی کـه تغییرات شـگرف در زندگیشـان ایجاد میکنند اغلـب درمییابند کـه باورها و
ارزشهایشـان مانـع از ایـن شـده اسـت که از زندگیشـان به بهترین شـکل ممکن لـذت ببرند .ریتا
یـوودا 1از ونکـوور (ایالـت بریتیـش کلمبیـا) تصمیـم گرفت یـک تغییر بـزرگ در زندگـیاش ایجاد
کنـد .بدیـن منظور یـک مرخصی بلندمـدت گرفته و بـرای مدتـی از کار فاصله گرفت.
او در نامهای که برای من فرستاد درباره تصمیمش این گونه نوشت:
آقای زلینسکی عزیز

مـن بـه تازگـی خوانـدن کتـاب «لـذت کار نکردن» شـما را تمـام کـردهام (در ضمن مـن تمام
تمرینـات را هـم انجـام دادم) .مـن در دوازده سـال گذشـته ،هر هفـت روز هفته را و هـر روز به
مـدت  6تـا  12سـاعت بـه صورت پیوسـته و بدون تعطیالت در یک مدرسـه موسـیقی تدریس
کـردهام .مـن در اصـل ایـن کار را بـرای تأمین مخارج تحصیلیام در رشـته بازرگانـی گرفتم .اما
ایـن کار را بـر طبـق عـادت حتی تا  5سـال پـس از فارغالتحصیلـیام نیز ادامـه دادم.
ایـن کار داشـت زندگـی مـرا ویـران میکـرد .بنابراین دو ماه پیـش (در حالـی که هنوز در دهه سـوم
زندگـیام بـودم) بازنشسـته شـدم .اگرچـه از تصمیمـی کـه گرفتم راضـی بودم امـا هنوز بـرای روش
زندگـی جدیـدم آمـاده نبودم .دوسـتان و همکارانم به شـدت مرا مورد انتقـاد قرار دادنـد و من باید به
دنبـال راههـای جدیدی برای سـپری کردن اوقات اضافیام میگشـتم .با خواندن کتاب شـما ،متقاعد
شـدم کـه تصمیـم درسـتی گرفتـم .من حتی بـه این کـه دیگر کار نمیکنـم افتخار هـم میکنم.
ارادتمند شما

ریتا

1. Rita Ueda
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مـن ایـن فرصـت را داشـتم تا شـش ماه پـس از آن نامه بـا ریتا صحبت کنـم .او گفت کـه دوباره به
کار برگشـته امـا سـاعات کمتـری کار میکند ،از زندگیاش لذت بـرده و آن را بسـیار پربارتر از قبل
میدانـد .تغییـر دادن باورهایـش در مورد مزایای «کار سـخت و طوالنیمدت» ،آشـکارا زندگیاش را
سـمت و سـوی بهتـری داده بـود .فراتـر از همـه اینهـا ،ریتا فهمید که کمتـر کار کردن بـه او کمک
میکند تا بیشـتر خوشـحال و راضی باشـد.
همانگونـه کـه ریتا نشـان داد ،خیلی مهم اسـت که ما باورهایمـان – مخصوصاً آنهایی را که بیشـتر
دوسـت داریـم – بـه چالـش بکشـیم .بـه چالـش کشـیدن باورهـای قلبیمـان هرچند ناخوشـایند
و سـخت باشـد ،امـا پذیرفتنـش بـه همان میـزان خطرنـاک اسـت .در واقـع ،پافشـاری روی برخی
باورهـای قدیمـی بـه بیمـاری ختـم شـده و به سلامت جسـمی ،روانـی و روحی صدمـه میزند.
همـه مـا بـرای اینکـه مانند یک انسـان عمل کنیم بـه یک چارچـوب ذهنی و سیسـتمی از باورها و
ارزشهـا نیـاز داریـم امـا بـا این حال بایـد به طور منظـم آنها را بـه چالش بکشـیم ،مخصوصاً وقتی
کـه بـه باورهـای قدیمی تبدیل میشـوند .بیشـتر باورهای مردم – بـه خصوص آنهایی کـه به آنچه
برایشـان رضایـت و شـادی در زندگـی مـیآورد ،مربوط اسـت – اغلـب گمانهای غلط ،افسـانهها و
دروغهـای محضـی هسـتند که توسـط اجتمـاع و از طریق تبلیغات بـه خورد ما داده شـدهاند.

فصل سوم
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فکر کردن در مورد کار
اگـر میخواهیـد کیفیـت زندگیتـان را بـاال ببرید« ،بـه چالش کشـیدن سیسـتم ادراک خود» یک
نقطه خوب برای شـروع اسـت .بیشـتر مردم قادر نیسـتند به درسـتی ارزش کار را تشـخیص دهند.
در واقـع ،آنهـا بـرای کار بیـش از حـد ،ارزش قائلنـد و ارزش فراغـت را کمتـر از حـد میداننـد .این
اسـت نتیجـه سـالها برنامهریـزی سـازمانهای مذهبـی ،مؤسسـات آموزشـی ،شـرکتها ،جامعه و
تبلیغکنندگان.
1
فرانسـیس دوک دال روچفـکاردو  ،نویسـنده فرانسـوی قرن هفدهـم اظهار میکند کـه« :بزرگترین
هدیـه ،قـدرت بدرسـتی تخمیـن زدن ارزش هـر چیزی اسـت» وقتی که توانسـتید برخـی از باورها
و دیدگاههـای قدیمـی در خصـوص ارزش کار را بـه کنـاری گذاریـد آنگاه میتوانیـد صاحب دیدگاه
مخصـوص به خـود در این زمینه شـوید.
فراتـر از همـه اینهـا ،وقتی میپذیرید کـه «کارکردن» همه آن چیزی نیسـت که جامعه برای شـما
وضع کرده اسـت ،آنگاه برای شـاد و خوشـبخت زندگی کردن آمادگی بیشـتری دارید.
تمرین  -3-1چیزی برای فکر کردن

همانطـور که در فصل  2اشـاره شـد ،توانایی شـما بـرای لذت بـردن از اوقات فراغت ،تـا اندازهای به
میزان روشـنفکری شـما بسـتگی دارد .بـرای فهمیـدن ارزشها و نگرشتـان درباره کار به سـؤاالت
زیر پاسـخ دهید.
آیا معتقدید که سخت کارکردن کلید موفقیت در این جهان است؟ چرا؟
شـما فکـر میکنیـد آیـا این بـه نفع جوامـع [نویسـنده کتاب ،خـود از اصطلاح جامعه
آمریکای شـمالی نام برده اسـت] که افراد  18تا  65سـاله را در شـغلهایی که مسـتلزم
1. Francois Duc De la Rochefoucauld
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حداقـل  40سـاعت کار در هفته باشـد به اسـتخدام دربیاورد؟
آیا بیکاری برای جامعه ضرر دارد؟
پرسـشهای بــاال پاســخ صحیــح یــا غلطــی نــدارد .اگــر شــما قویـاً بــا ایــن ایــده کــه «کار ســخت
و طوالنــی» تنهــا راه موفقیــت شــخصی اســت ،مخالفیــد ،هنــوز هــم ممکــن اســت آنگونه کــه فکر
میکنیــد حــق بــا شــما نباشــد .هــدف ایــن فصــل ایــن اســت کــه عقایــد و باورهــای شــما را بــه
گون ـهای بــه چالــش بکشــید کــه بتوانیــد زندگیتــان را بــه ســمت و ســوها و جهتگیریهــای
جدیــد هدایــت کنید.
ثروتمندترین افراد دنیا کسـانی هسـتند که از داشـتن زندگیشـان راضی بوده و همزمان توانستهاند
یـک تعـادل مناسـب میـان کار و زندگـی خـود ایجـاد کنند .مـن خودم به شـخصه معتقـدم اینکه
میگوینـد «اوقـات خوب بدون کاسـتن از کار ممکن نیسـت» ،اشـتباه اسـت .اینکه مـن دارای یک
کار لذتبخـش باشـم موجـب میشـود کـه من نیز مانند بسـیاری دیگر مرزهـای میـان کار و بازی و
اوقـات خویـش را کمکـم از بیـن ببـرم .امـا با ایـن حال مـن نمیتوانم تصور کاری داشـته باشـم که
بیش از متوسـط  4تا  5سـاعت کار در یک روز باشـد.
شـما میتوانیـد بگوییـد کـه اگـر شـخصی از کارش لـذت ببـرد ،آنـگاه سـرگرمیهای فـوق برنامـه
اهمیتـی ندارنـد ،زیـرا کار ،خـودش به یک نوع سـرگرمی تبدیل میشـود .من با ایـن بحث مخالفم.
بسـیار سـاده اسـت ،زیـرا این جهان در مسـیر هیجـان ،ماجراجویـی و یادگیری ،بسـیاری چیزها به
مـا پیشـنهاد میدهـد .محصـور کردن خودتـان در دنیای کار ،معـادل از دسـت دادن دیگر تجربیات
خوشـایند زندگـی اسـت .برای کسـانی کـه از کارشـان لـذت نمیبرند و اصـوالً آن را به چشـم یک
وسـیله بـرای تحقـق تعهـدات مالیشـان میبینند ،پیـدا کردن یـک تعادل بیـن کار و تفریـح برای
رسـیدن بـه رضایتمنـدی هنوز ضروریتـر و واجبتر اسـت.
برخلاف آنچـه کـه معتـادان بـه کار معتقدنـد شـما نیـاز نیسـت پنجـاه تا شـصت سـاعت در یک
هفتـه سـخت کار کنیـد بـه ایـن امید که شـاید در آینـده بتوانید از زندگیتـان لذت ببریـد .یکی از
مهمتریـن خطـرات پذیرفتـن سـبک زندگـی «معتـادان به کار» این اسـت که اگـر مانند ایـن افراد
شـادیهای فعلـی را بـرای اینکـه  20یا  30سـال بعـد و در زمان بازنشسـتگی از آن بهـره ببرید ،در
حـال حاضـر قربانـی کنند ،ممکن اسـت قبل از رسـیدن بـه دوره بازنشسـتگی و لذت آتـی در طی
یـک تصـادف رانندگـی و یـا در نتیجه یـک حمله قلبـی بمیرید.
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افسوس!!! اخالق کاری پروتستانی ،1یک چیز خوب را خراب کرد
اخلاق کاری یـک ارزش سـنتی نیسـت .کارکردن همیشـه مثل امـروزه مورد توجه نبوده اسـت .در
واقـع ،بسـیاری از نیـاکان مـا اخلاق کاری پروتسـتانی را آشـکارا رد میکردنـد و آنچـه ایـن اخالق
کاری روا مـیدارد را نمیپذیرفتنـد.
در واقـع ،بعضـی از مشـهورترین فیلسـوفهای یونان باسـتان فکـر میکردند که کارکـردن یک چیز
پسـت و عامیانـه اسـت« .کارکردنـی » کـه فقط بـرای «کارکردن» باشـد ،بـه مفهوم بردگی و کسـر
شـأن انسـانیت بود .سـقراط احسـاس میکرد به دلیل اینکه کارگران یدی وقتی برای دوسـتیابی
و خدمت به اجتماع ندارند ،بنابراین شـهروندان بد و دوسـتان نامطلوبی هسـتند .یونانیان باسـتان و
رومیهـا تمـام فعالیتهـای یـدی را بـه طبقات پاییـن جامعه و یـا بردهها واگـذار میکردند.
سـایر فیلسـوفان یونانی مثل افالطون و ارسـطو« ،فراغت مطلق» را نوعی «ثروت غایی» میدانستند.
«فراغـت» یـک چیـز مطلـوب و خوشـایند بـود که مـردم میتوانسـتند آنـرا بـرای فکر کـردن ،یاد
گرفتـن و توسـعه دادن خودشـان بـه کار بندنـد .و بالعکـس ،دنبال کـردن ثروت ،قـدرت و موقعیت
از طریـق «کارکـردن» ،یـک بردگـی داوطلبانه محسـوب میشـد کـه مانع از بهبود شـرایط انسـان
میشـد .افالطـون و ارسـطو منتقد کسـانی بودند که پـس از فراهم کـردن نیازهای اساسیشـان باز
هـم بـه کارکـردن ادامـه میدادنـد .آنها نتیجـه میگیرند که ایـن افراد برای پوشـاندن ترسشـان از
آزادی بـه دنبـال کارکردن و جسـتجوی قدرت و شـوکت از این طریق هسـتند.
علاوه بـر ایـن ،افالطـون و ارسـطو برخلاف بسـیاری از مـردم امـروز« ،فراغـت» را بـا بیهودگـی و
تنبلـی همراه نمیدانسـتند .آنها جایـگاه «فراغت» را بسـی باالتر از کارکردن میدانسـتند .افالطون
«فراغـت» را نوعـی فعالیـت تعریـف میکنـد و نـه انفعـال ،حالتـی که جسـم و روح فعال بـوده و نه
یـک حالـت رخـوت و سسـتی ذهـن .بـه معنـای دیگـر ،اوقـات فراغـت فرصتی بـود برای بشـریت
تـا ذهـن و جسـم و معنویـت خـود را بـه کار بیندازنـد تـا بتواننـد راههـای جدیـد ،هیجانانگیـز و
رضایتبخشـی کـه در محیـط کار امـکان تجربه کردنشـان نبـود را تجربـه کنند.
امـروزه ،بـاور عمومـی بـر این اسـت کـه کار سـخت و طوالنیمـدت برای بشـریت یک امـر طبیعی
اسـت .ایـن بسـیار از حقیقـت دور اسـت .با وجـود اینکـه دهقانان قرون وسـطی ،فقیر و سـتمدیده
بودنـد امـا بـرای مـدت طوالنـی کار نمیکردنـد .آنها حتی بـه احتـرام کماهمیتتریـن قدیسهای
دیـن مسـیحیت نیـز تعطیلی و جشـن برگزار میکردنـد .در نتیجه تعطیالتشـان بیشـتر از روزهای
 .1اشاره به کتاب معروف اخالق پروتستانی و روح سرمایهداری ماکس وبر دارد .وبر در این کتاب که جزو کتابهای بسیار معروف حوزه جامعهشناسی
است تحلیل می کند که سرمایهداری زمانی در اروپا ظهور میکند که اخالق پروتستانی و به طور خاص کالوینیستی ،گروههای انبوهی از مردم را
برای درگیر شدن با کار در جهانی عرفی ،توسعه بنگاههای خودشان و پرداختن به تجارت و تجمیع ثروت برای سرمایهگذاری برانگیخت.
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کاریشـان بود .در یک کالم تعداد روزهای تعطیل آنها در یک سـال در کل به  115روز میرسـید.
دریغـا کـه اخالق پروتسـتانی همـه این چیزهـای خوب را نابـود کرد.
در حـال حاضـر نیز مـردم در اندک جوامع ابتدایـی باقیمانده ،کمتر از جوامـع صنعتی کار میکنند.
مـردم در مجمـع الجزایـر سـاندویچ1هاوایـی 2نیـز تنهـا چهـار سـاعت در روز کار میکننـد .به طور
مشـابه همـه سـاکنین بومـی اسـترالیا تنها بـه انـدازهای که بـرای رفع نیازشـان ضروری اسـت کار
میکننـد .بـرای بسـیاری از ملتهـای رشـدیافته باعـث تعجـب اسـت که ایـن جوامـع زندگیهای
شـادتر و رضایتبخشتـری دارنـد و نسـبت بـه دیگر جوامع خواسـتههای بسـیار کمتری نیـز دارند.
کارکـردن طوالنـی ،یـک عـادتِ بـ ِد جدید اسـت کـه توسـط سیسـتم کارخانـهای در طـول دوران
انقالب صنعتی شـروع شـده اسـت .هر چند در طول زمان ،سـاعات معین کار در طول هفته ،از 60
سـاعت در سـال  1890بـه تقریباً  40سـاعت در سـال  1950کاهـش یافت اما از آن زمـان تاکنون،
سـاعات کار کاهـش قابـل توجهی نداشـته اسـت ،حتـی در برخی از شـغلها ،سـاعات کار هفتگی،
افزایـش نیـز داشـته اسـت .بـا عـوض شـدن نقـش کار و فراغـت ،کار کمکـم تبدیل بـه اصلیترین
اصـل سـازماندهی جوامع مدرن شـد.
در دنیـای مـدرن« ،فراغـت» جایـگاه پایینتـری نسـبت بـه «کار» دارد .بـرای بسـیاری از مـردم،
«فراغـت» بـه مفهـوم بیهودگی و اتالف وقت اسـت .بدون کار ،بسـیاری از مردم ،نبـود عزت نفس را
تجربـه میکننـد .شـخصیت برخـی حتـی دچار تباهـی میشـود .در واقـع؛ وقتی مردم ،شـغل خود
را از دسـت میدهنـد ،عیـوب جدید مثل مشـروب خـوردن ،قماربـازی و بدعهدی پدیدار میشـوند.
عجیـب اسـت کـه اکثریـت مـردم آنچنان بـه کارکردن اهمیـت میدهند کـه تعداد سـاعاتی که در
طـول روز کار میکننـد را بـه رخ هـم میکشـند .حتی اگر شـغل آنهـا خسـتهکننده و معمولی هم
باشـد و هیـچ پولـی بابـت اضافـه کار ،دریافـت نکنند باز هـم به سـخت کار کردنشـان میبالند .آنها
بـا دسـت کشـیدن از فرصتهای خودشـکوفایی بـه ازاء برتـری در برده بـودن که نفع شـرکت را بر
نفـع خودشـان مقـدم میدارند ،بـه یک «فدایـی» تبدیل شـدهاند.
تحـت تأثیـر اخلاق کاری ،بسـیاری از مـردم دربـاره مقـدار کارکردنشـان دروغ میگوینـد یـا
بزرگنمایـی میکننـد .تحقیقـات اخیـر نشـان میدهـد کـه مـردم در واقـع کمتـر از میزانـی کـه
خودشـان تخمینزدهانـد کار میکننـد .آنهـا یـک فاصلـه قابـل توجـه بیـن مقـدار کار تخمیـنزده
و مقـدار کار واقعـی پیـدا کردنـد .جـای تعجـب نیسـت کـه افراد معتـاد به کار بیشـترین تفـاوت را
داشـتهاند ،آنهـا گفتـه بودنـد که هفتاد و پنج سـاعت در هفتـه کار میکنند .درحالی کـه کار دفاتر
 .1جزایر ساندویچی نامی است که جیمز کوک در سال  1778برای مجمعالجزایر هاوایی انتخاب نمود.

2. Sandwich Islands of Hawaii
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ثبـت و یادداشـتها نشـان میدادنـد کـه آنهـا تنها پنجـاه تا شـصت سـاعت در هفتـه کار کردهاند.
ماننـد زمـان یونـان باسـتان ،امـروزه یـک زندگـی پرمعنـا و موفـق نبایـد تنهـا برپایه کار سـخت و
انباشـت داراییهـای مادی باشـد ،بلکه این نوع زندگی مسـتلزم اوقات فراغـت رضایتبخش و چالش
برانگیـزی اسـت کـه شـامل همـه آن چیزهایـی اسـت کـه ذهـن ،جسـم و روح را توسـعه میدهد.
امـروزه اغلـب مـردم اگـر واقعـاً بخواهنـد میتوانند به یـک رویکرد کلیتر نسـبت به زندگی برسـند
– رویکـردی کـه مـادی و غیرمـادی را یکجـا جمع میکند –.متأسـفانه ،تعـداد کمی از افـراد آنچه
ایـن رویکـرد نیـاز دارد را انجـام میدهند.
بیشـک فیلسـوفهای پیشـرو یونـان باسـتان غمگیـن خواهند شـد اگـر بدانند که مـردم دنیای
مـدرن نمیداننـد کـه چگونه بدرسـتی از اوقات فراغتشـان اسـتفاده کنند .عالوه بر این ،سـقراط،
افالطـون و ارسـطو حتـی ممکـن اسـت بـه ایـن نتیجه برسـند کـه افرادی کـه به مـدت طوالنی
کار میکننـد درحالـی کـه از لحـاظ مالـی تأمیـن هسـتند ،از دو حالـت خـارج نیسـتند :یـا یک
مشـکل مغـزی دارنـد و یـا مازوخیسـت هسـتند .نیازی نیسـت کـه بگویم مـن هم با آنهـا موافق
خواهـم بود.

اعتیاد به کار یک خشنودی حتریف شده فراهم میآورد
کارکـردن در یـک شـغل ناخوشـایند زمانی که برای بقای شـخص ضروری اسـت ،منطقی اسـت اما
کارکـردن در یـک شـغل ناخوشـایند زمانی که فرد از لحاظ مالی تأمین اسـت و نیـازی به کار کردن
نـدارد ،غیرمنطقـی اسـت .با این حال بسـیارند افـراد ثروتمندی که چـون عقیده دارنـد کارکردن از
کارنکردن اخالقیتر اسـت ،در شـغلهای ناخوشـایند زحمت میکشـند.
بسـیاری از مـردم نمیتواننـد بـاور کننـد که باور بـه این عقیده کـه «کارکردن یک فضیلت اسـت»،
مضـرات بسـیاری را بـه همـراه دارد .اگرچه کارکـردن برای بقا ،ضروری اسـت اما آنچنان نقشـی که
افـراد بـرای آن در رفاه متصـور میشـوند را ایفا نمیکند.
بـرای روشـن کـردن موضـوع بایـد بگویم کـه منظور من این نیسـت که به هـر قیمتـی از کارکردن
اجتناب کنید .شـما ممکن اسـت اشـتباهاً فـرض کنید که من از بیمـاری «تـرس از کارکردن» رنج
میبـرم ،برعکـس ،مـن از بسـیاری کارهایـی کـه انتخـاب میکنـم تـا انجام دهـم لـذت فراوانی نیز
میبـرم .نوشـتن این کتـاب میتوانـد یک مثال باشـد.
منظـور مـن این اسـت که «کارکـردن فقط برای کارکـردن» میتواند بـرای رفاه و لـذت زندگیمان
مضـر باشـد .البتـه کـه ایـن ،بـه هیچوجـه یک فهـم یا بینـش جدیـد نیسـت[که من آن را کشـف
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کـرده باشـم] .زمانـی در گذشـته ،برترانـد راسـل 1اظهـار کـرد که نگـرش آمریـکای شـمالی درباره
کار و فراغـت منسـوخ شـده و در بدبختـی اجتماع نقش داشـته اسـت .او در مقالهاش «در تحسـین
بیـکاری» اظهـار داشـت کـه «اخلاق کارکـردن»« ،اخالق بردگـی» اسـت و جهان مـدرن دیگر به
بردگـی نیـاز ندارد.
مـن دوسـت دارم بـاور کنـم کـه برتراند این جملـه را از من قرض گرفته اسـت ،اما بـا درنظر گرفتن
اینکـه او ایـن مقالـه را در سـال  ،1932یعنـی بیـش از هفتاد سـال قبل نوشـته ،ممکن اسـت بعید
بـه نظـر بیایـد .خوانـدن مقاله راسـل به دلیل تعلـق موضـوع مقاله به امـروز و این عصر شـگفتآور
اسـت .اگرچـه دنیـای مـا بـه طـور زیان بـاری تغییـر کـرده اما جالب اسـت کـه ببینیـم ارزشهای
مـا در بیـش از هفتـاد سـال چقدر کم دسـتخوش تغییر بـوده اسـت .ارزشها و باورهـای قدیمی به
سـختی تسـلیم میشوند.
بـا ایـن همـه تکنولوژیهای جدیدی که در دسـترس داریم ،هیچیـک از ما دیگر ماننـد مردم هفتاد
سـال پیـش به بـرده نیازی ندارنـد .از اینها گذشـته ،امـروزه فرصتهای مهمتری بـرای یافتن روش
زندگـی متعـادل و سـالم وجـود دارد که تاکنون در طول تاریخ زندگی نوع بشـر نبوده اسـت.
زمانـه پررونـق ایـن روزهـا بایـد قادر باشـد میلیونهـا نفر را کـه در پی یافتـن خود حقیقیشـان از
طریـق ماجراجوییهـا و خطرپذیریهـای خالقانه هسـتند ،حمایت و پشـتیبانی نماید تـا به نحوی
تنهـا سـاعات اندکـی از روز را مجبـور به کار کردن باشـند [در واقع منظور نویسـنده آن اسـت که از
طریـق اعطـای آزادی عمـل و قـدرت انتخـاب بتوانند وقت خـود را صـرف امور خالقانـه نمایند] اما
متأسـفانه ،اغلـب مـردم بیـش از اندازه غیرخلاق بوده و از ایـن میـزان آزادی واهمه دارند.
مـا بسـیار سـخت بتوانیم یک فرد بیسـت سـاله را پیدا کنیـم که از مزایـای چهار سـاعت کارکردن
در روز بهـره ببـرد و یـا یک سـال مرخصی بگیرد تا از زندگـیاش لذت ببرد .برعکس ،مردم ،بیشـتر
در زمانهـای نامناسـب بـه دنبـال خـود حقیقیشـان میگردنـد تـا در زمانهای مناسـب (به علت
تعـداد بـاالی افـراد بیکار با وقت آزاد در دسـترس بـرای انجام چیزی غیـر از کار).
شـاعر معروف دبلیو .اچ .آرون 2میگوید :برای اینکه مردم در کارشـان احسـاس شـادی داشته باشند
ایـن سـه چیـز موردنیـاز اسـت« :آنها باید برای این کار مناسـب باشـند .نباید بیش از حـد آن کار را
انجام دهند و باید در آن احسـاس موفقیت کنند ».پیششـرط دوم از سـه پیششـرط آرون ،چیزی
اسـت کـه بیشـتر مـردم در دنیای مدرن امروزه از آن چشمپوشـی کـرده و آن را نقـض میکنند .در
جوامـع غربـی ،بیشـتر مردم بیـش از حد برای زندگی کاریشـان وقـت میگذارنـد و در عوض وقتی
1. Bertrand Russell
2. W.H. Auden
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کـه برای زندگی شخصیشـان صـرف میکنند کافی نیسـت.
وقـت نوبـت به داشـتن یـک زندگی خوب میرسـد ،اغلب مـردم فکـر میکنند مهمتریـن چیز این
اسـت کـه سـخت کار کنند .این افراد در اشـتباهند .در واقع چیـزی که آنها نیاز دارنـد بیاموزند این
اسـت کـه چگونـه سـخت کار نکننـد .اعتیاد بـه کارکردن را سـخت میتـوان متوقف کـرد زیرا یک
نـوع خوشـی غلط بوجود مـیآورد .عالوه بر آن ،اخالق کاری پروتسـتانی موجب شـده تا ما بپذیریم
صرفنظـر از ضررهایـی که بـه همـراه دارد در کارکردن یک نوع فضیلت نهفته اسـت.

یک ملتی که به دلیل اخالق کاری دچار جنون شده است
میتوانیـد ایـن را تصـور کنیـد؟ همـه ملـت ،کارکـردن را بیـش از هـر چیز دیگـری دوسـت دارند.
اخلاق کاری آنچنـان از کنتـرل خـارج شـده کـه کارگـران کارخانههـا بهرغم اینکه مسـتحق هفت
روز تعطیلـی در سـال نیـز هسـتند ،ترجیـح میدهند در روزهای تعطیل نیز سـر کار باقـی بمانند و
خرحمالـی کنند.
بوکار هـم مانند همـه ،هنـوز اصـرار دارند تا شـش رو ِز
همـه ملـت دیوانـه شـدهاند .صاحبـان کسـ 
هفتـه را کار کننـد و بهرغـم اینکـه مسـتحق بیسـت روز تعطیلات سـاالنه هسـتند اما بـا این حال
هماننـد کارگـران از تعطیلات خود اسـتفاده نمیکنند و وقتـی که در تعطیالت هسـتند نمیدانند
چگونـه از آن لـذت ببرنـد .در عـوض ،آنهـا ماننـد دیوانـگان رفتـار میکننـد ،مـدام این طـرف و آن
طـرف میرونـد و خودشـان را بـا هجمـهای از فعالیتهای اوقـات فراغـت از پا درمیآورنـد .مغز آنها
توشـو یافتـه که حتـی نمیداننـد «فراغت» چیسـت .اوضاع بـه قدری
چنـان بـا اخلاق کاری شس 
وخیـم اسـت و سلامتی بـه خطر افتاده اسـت کـه باالخره دولـت از طریق توسـعه برخـی برنامهها
سـعی در آمـوزش مردم بـرای لذت بـردن از اوقـات فراغتشـان میکند.
تصـور کنیـد اداره منابع انسـانی در کانادا یـا اداره کار در ایـاالت متحده ،برنامههایـی را جهت ارتقاء
فراغـت ،توسـعه دهـد .ایـن مسـئله در هـر دو کشـور بشـدت مورد نقـد واقع میشـود .بـا این حال
موقعیـت ذکـر شـده واقعـی اسـت .در واقع ایـن موضـوع در اوایل دهـه  1990در ژاپن اتفـاق افتاد.
وقتـی دولـت ژاپـن بـا بحـران بیـشکاری (بیش از حـد کارکـردن) روبهرو شـد ،یکـی از اهدافش را
بهبـود کیفیـت زندگـی بوسـیله افزایـش فراغـت در نظـر گرفت .دولـت ژاپـن از طریـق وزارت کار،
مجموعـه پوسـترهایی کـه کارگـران را برای گرفتن مرخصی تشـویق میکرد تهیه کـرد .یکی از این
نـوع پوسـترها میگفـت :بیایید جامعهای بسـازیم کـه در طول هفته[تنهـا]  5روز کاری باشـد[و نه
شـش روز یا هفـت روز هفته].
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وزارتخانـه نیـز کتـاب راهنمایی تحـت عنوان «بیشـترین تالش خـود را کنید :راهنمای ریلکسیشـن
بـرای کارمنـدان» منتشـر نمود .این کتاب کارکنـان را به فکر میانداخت کـه چگونه مرخصی بگیرند.
دریغـا!!! کـه در همیـن دوره ،ژاپـن دچـار یـک رکـود اقتصـادی شـد و در نتیجـه ،ایـن برنامههـای
توسـعه فراغـت ،اولویـت خـود را در برنامههـای دولـت از دسـت داد.
امـروزه اخلاق کاری[کمـاکان در ژاپـن] بـه میزان سـابق نیرومند اسـت بـه ویژه میـان افراد چهل
سـال و باالتـر .اخلاق کار ژاپـن در طـول ایـن سـالها چنان پرقـدرت بـوده که حتی یـک بیماری
جدید ناشـی از آن تشـخیص داده شـده اسـت« :کاروشـی »1یک به اصطالح ژاپنی برای مرگهای
ناگهانـی حاصـل از کار بیـش از حـد اسـت .گزارشـات نشـان میدهنـد کـه تـا  10درصـد از میزان
مـرگ و میـر آقایان به «کاروشـی» نسـبت داده میشـود.
مـن در ویرایشهـای قبلـی ایـن کتـاب ذکـر کـردم کـه احسـاس میکنـم اشـخاصی کـه از زیـاد
کارکـردن چـه در ژاپـن ،چـه در آمریـکا و چه در کانادا جـان خود را از دسـت میدهند ،هیچکس را
بـرای اینکـه بـه آنهـا گوشـزد کند نداشـتند .هر شـخصی که تـا این انـدازه دیوانه باشـد کـه به این
سـختی کار کنـد درحالـی که بسـیاری کارهای شـگفتانگیز در این عالـم برای انجام دادن هسـت،
ً
اصلا نمیدانم چرا
کمـی حـس همـدردی و دل سـوزی مـرا برانگیختـه میکند .علاوه بر آن ،مـن
ژاپـن بایـد یـک اصطلاح دیگر بـرای ایـن بیماری اختـراع میکـرد .آنها ً
قبلا یکی داشـتند ،همان
اصطلا 
ح «هاراگیـری !!!»2بـه خوبی حـق مطلـب را ادا میکرد.
ظاهـرا ً واژه «هاراگیـری» چندان خوب نبوده[که واژهای جدید ابداع کردهانـد] .در اواخر دهه ،1990
سختکوشـان ژاپنی کلمه جدید «کاروجیساتسـو »3را برای نشـان دادن مفهوم خودکشـیهای ناشی
از بیـش از حـد کارکـردن -بـه دلیل رکـود اقتصادی ژاپـن در آن دهه -ابـداع کرده بودند .براسـاس
نظـر تخصصـی کارشناسـان ،بیـش از  1000مورد از مرگهـای مرتبط به کار در طول سـال مربوط
بـه ایـن نوع از خودکشـیها بود .آنچه ایـن قربانیان اعم از مدیـران و کارگران در آن مشـترک بودند
ایـن بـود کـه همگی  10الی  12سـاعت در روز بدون حتی یـک روز مرخصی در مـاه کار میکردند.
همانگونـه کـه ممکن اسـت عجیب بـه نظر برسـد ،قربانیان «کاروجیساتسـو» به ندرت خودشـان را
سـرزنش میکردنـد .در عـوض بسـیاری از آنهـا در جهت عذرخواهی از اینکه نتوانسـتند کارشـان را
بهتر انجام دهند یادداشـتهایی از خودشـان بجای میگذاشـتند .برای نمونه تاداشـی شـیموناکا4ی
چهـل و شـش سـاله کـه بـه دلیل پیـش کاری مزمن و کمبـود خواب دسـت به خودکشـی زده بود
1. Karoshi
2. Hara-kiri
3. Karojisatsu
4. Tadashi Shimonaka
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اینگونـه نوشـته اسـت« :من دیگـر توانایی ادامـه دادن ندارم و افـزود که :من واقعاً متأسـفم».
در سـال  ،1997دادگاه فرجامخواهـی ژاپـن بـرای اولینبار از تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر مسـئول
بـود کارفرمـا نسـبت به موارد مـرگ از نـوع «کاروجیساتسـو» حمایت کـرد .ایچرو اوشـیما ،1کارگر
بیسـت و چهـار سـاله بزرگتریـن آژانـس تبلیغاتـی توکیـو ،اولیـن مورد خودکشـی بود کـه میتوان
از نظـر قانونـی آن را یـک مـورد «بیـشکاری» دانسـت .وی بـه طور میانگیـن بین  30دقیقـه تا دو
سـاعت در طـول شـب میخوابید و در عـرض  70ماه حتی یک روز مرخصی هم نداشـت .کارفرمای
او دنتسـو 2گفت که اوشـیما مشـکالت شـخصی داشـته که در نهایت منجر به خودکشـی او شـده
اسـت .امـا دادگاه عالـی توکیـو طـور دیگـری حکم کـرد و دسـتور پرداخـت  1/2میلیـون دالر را به
خانواده اوشـیما داد.
وسـواس داشـتن شـغل از اوایـل دهـه  1990کـه دولت ژاپن سـعی کرد
متأسـفانه ،اخلاق کاری و
ِ
فراغـت را توسـعه دهـد تاکنـون خیلی فروکـش نکرده اسـت .در سـال  2002نرخ بیـکاری در ژاپن
بـه  5درصـد رسـید کـه هرچنـد بر مبنـای اسـتانداردهای کشـوری ماننـد آمریـکا زیاد نیسـت اما
بـرای ژاپـن بسـیار بـاال اسـت .در ژاپن ننگ «بدون شـغل بودن» بسـیار کشـنده و دردناک اسـت و
بـه همیـن دلیـل خودکشـیها در این سـال به بیشـترین میـزان خـود در ژاپن رسـید؛ یعنی حدود
 30000خودکشـی در سـال .2002
پدیـده «بیخانمانـی» کـه تـا آن زمـان در ژاپن
بیسـابقه بـود و به دلیـل معضل بیکاری شـکل
گرفتـه بود ،به یک معضل اساسـی تبدیل شـده
بـود .سـادااو یا ماشـیتای 3سـی و هشـت سـاله،
پس از دسـت دادن شـغلش در سال  2002یکی
از همیـن بیخانمانهـای توکیـو اسـت .بـا ایـن
حـال گرفتـاری او یـک جنبـه مثبـت دارد .او به
یـک گزارشـگر میگویـد کـه عابریـن نگاههـای
کثیفـی بـه مـا میاندازنـد ،امـا او میگویـد کـه
تنها تماشای افرادی که کار میکنند مرا خسته میکند .از شما
بیـکار و بیخانمـان بـودن بـه او یـاد داده کـه
دو نفر برای اینکه بیش از ژاپنیها کار میکنید بسیار متشکرم.
چون هم اکنون بسیار احساس خستگی میکنم و باید برای
بـدون تـرس از زندگـی در جامعـه یـک شـکل
چرت نیمروزی به خانه برگردم.
1. Ichiro Oshima
2. Dentsu
3. Sadao Yamashita
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ژاپـن زندگـی کنـد .او ادامـه میدهـد در کشـوری کـه همیشـه یـک قاعـده کلی[اسـتاندارد و یک
دسـت] (البتـه یکـی پـس از دیگری) باید بـر جامعه حاکـم باشـد او میتواند خود واقعیاش باشـد.
در کشـوری که توسـط کار سـرکوب شـده یعنی جایی که بیکاری یک داغ ننگ محسـوب میشود،
کمـی مایـه تعجب اسـت که اولین ویرایش منتشـر شـده کتـاب «لـذت کار نکردن» به زبـان ژاپنی
در سـال  1995آنطـور کـه انتظـارش میرفـت بفـروش نرسـید .ویراسـتار انتشـارات «کودانشـا-»1
بزرگتریـن ناشـر ژاپـن -بـه مـن گفت کـه امید بسـیاری بـه ایـن کتـاب داشـتند .او همچنین فکر
میکـرد کـه عنـوان کتاب خیلی رادیـکال (افراطی) اسـت و [در نتیجه برای اجتنـاب از به کارگیری
ایـن عنـوان افراطـی]در عـرض آن را «قانـون زلینسـکی» نامیـد تـا از نـام «قانـون مورفـی »2کـه
پرفروشتریـن کتـاب ژاپـن بود سوءاسـتفاده کرده باشـد.
بـه طـرز شـگفتآوری ،پـس از اینکه کودانشـا (صاحب امتیـاز ویرایـش اول کتاب) بـه دلیل فروش
ناامیدکننـده ،کنـار رفـت ،در سـال  2004یک ناشـر دیگر حق چاپ بـرای ویرایش جدیـد کتاب را
گرفـت .بیاییـد بـه خاطـر ژاپن امیدوار باشـیم کـه ویرایش جدید ،خوانندگان بیشـتری پیـدا کند و
حداقـل جـان عده کمی را از دسـت «کاروشـی» و «کاروجیساتسـو» نجات دهد.

یک ملت دیگر در حال تالش برای گرفنت جنون است
بیشـتر سیاسـتمداران ،اقتصاددانـان و مدیـران بنگاههـا در جوامع غربی ،رشـد و رونق سـرمایهداری
اخیـر در چیـن را یـک چیـز خـوب و فوقالعـاده بـرای آن کشـور میداننـد .بـا ایـن حال هنـوز هم
هسـتند کسـانی کـه در چیـن بـه ایـن فکر کنند کـه با وجـود تبدیل شـدن چین به یـک ابرقدرت
اقتصـادی ،کار سـخت و طوالنـی ،پـول و مصرفگرایـی که همراه این رشـد اقتصـادی میآیند ،قطعاً
میتواند بسـیار خطرناک باشـد .هر سـه ایـن عوامل میتوانند به انـدازه داروهای انـرژی زا ،اعتیادآور
بـوده و منجر به بروز مشـکالت جسـمی و ذهنی شـوند.
در راه نیـل بـه شـادی ،بسـیاری از مـردم چیـن بـه خاطـر تلاش بـرای کسـب بهتریـن شـغلها،
فرسـتادن فرزنـدان خـود بـه معتبرتریـن دانشـگاهها ،خریـدن وسـایل تجمالتـی و زندگـی در
بوکارهای چینی به
آپارتمانهـای منحصـر بـه فـرد ،قربانی مشـکالت روحی شـدند .مدیـران کسـ 
کار طوالنیمـدت بـدون تعطیلات و رقابت شـدید بر سـر ارتقاء شـغلی و افزایش حقوق مشـهورند.
و طنـز ماجـرا اینجاسـت کـه برخی از موفقتریـن افراد چینی ،انسـانهایی نامطمئن ،ترسـو و بدون
کمتریـن زمان اسـتراحت هسـتند.
1. Kodansha
2. Murphy
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در سـال  2003ژایـو زپینـگ ،1رییـس بخـش روان پزشـکی مرکـز بهداشـتی و درمانی شـانگهای به
گزارشـگر گلـوب انـد میل(2یک روزنامه کانادایـی) گفت :آنها بدون اسـتراحت و تعطیلی کار میکند و
[در نهایـت] چنـان احسـاس خسـتگی میکنند که همه عالقهشـان را بـه زندگی از دسـت میدهند.
آنهـا ثروتمندنـد ولـی به سالمتیشـان توجه نشـان نمیدهنـد .در شـانگهای تمرکز هر کـس [تنها]
روی کار و حقوقـش اسـت .ایـن اسـت که تعییـن میکند فردی موفق اسـت یا نه .اگر فردی شـغلش
را از دسـت بدهـد ،احسـاس میکنـد حرفی برای گفتن ندارد .این بسـیار شـرمآور اسـت.
بسـیاری از چینیها در نتیجه افزایش تمایل کارخانهها به تعدیل نیروی کار و همچنین آشـفتگیهای
شـغلی بـه وجـود آمـده در نتیجه سـرمایهداری ،دچار اسـترس شـدهاند .دکتـر ژایو میگویـد« :مردم
اکثـر دوشـغله بـوده و پـس از اتمـام یـک کار ،به سـر کار دیگـر میروند .زندگی سـرعت بیشـتری به
خـود گرفتـه و آنهـا خیلـی وقـت اضافه ندارند .سـابقاً میتوانسـتی آخر هفتههـا  10نفـر را ببینی که
دور هـم نشسـته و گـرم صحبت باشـند و همیشـه زمان بـرای صحبت کـردن وجود داشـت ،اما حاال
شـما ممکن اسـت خانـواده پدری خـود را نیز تنها دوبار در سـال مالقـات کنید».
اضطراب و تشـویش زندگی کاری آنچنان شـدید شـده که بسـیاری از چینیهای ثروتمند نمیتواند
شـبها بـه راحتـی بخوابنـد و ایـن درحالـی اسـت که آنهـا چیـزی را که دیگـر چینیها دربـاره آن
رؤیاپـردازی میکنند ،زندگـی میکنند.
نقـش زندگـی سـرمایهداری در معضالت اجتماعی که سـابق بر ایـن چیزی درباره آن نمیشـنیدید
انـکار نشـدنی اسـت .در حال حاضر شـاهد یـک افزایش چشـمگیر در مصرف الکل و اعتیـاد به مواد
مخـدر در چیـن هسـتیم .علاوه بـر ایـن ،بـرای اولین بـار چینیهـا از قمـار ،اعتیـاد بـه اینترنت و
اختلاالت غذایـی مانند بیاشـتهایی ،رنـج میبرند.
مارگارتهاس ویسـگارت ،3یک روانپزشـک آلمانی که در برپاکردن اولین برنامه آموزشـی روان درمانی
چیـن نقش بسـزایی داشـت عنـوان کرد که «چیـن دیگر اص ً
ال یک جامعـه آرام نیسـت .بیثباتیهای
بسـیاری به وجود آمده اسـت .پول در حال حاضر بسـیار حائز اهمیت اسـت .مردم باید برای خدمات
آموزشـی و بهداشـت درمانی خوب هزینه کنند و در نتیجه باید سـخت کار کنند».
در واقـع ،بـه نظـر میرسـد کـه چیـن در راه رسـیدن بـه جنون حاصـل از اخلاق کاری قـوی ژاپن
و همـه مشـکالت و معضالتـی کـه میتوانـد بـه وجـود آورد ،دارد موفـق میشـود .دالیـل اصلـی
مرگهـای ناگهانـی و از کارافتادگـی در چین ،اختالالت روانی و اقدام به خودکشـی اسـت .مطالعات
1. Xiao Zeping
2. Glob and Mail
3. Margarete Haass-Wiesegart
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تخمیـن میزننـد کـه بیش از  60میلیـون چینی از اختالالت ذهنی و افسـردگی رنـج میبرند و هر
سـاله بیـش از دو میلیـون نفر اقـدام به خودکشـی میکنند.
جالـب اسـت کـه اخیـرا ً یک مقالـه در یـک روزنامـه چینـی شـواهدی را در خصوص افزایـش قابل
توجـه فـروش کتابهـای کمک بـه خـود( )Self-helpدر نتیجـه افزایش اسـترسهای روزمـره ارائه
داده اسـت .در واقـع در سـال  2003بـود کـه حـق ترجمـه و چـاپ کتـاب «لـذت کار نکـردن» بـه
انتشـارات پکـن در چیـن واگـذار شـد .تنهـا زمـان میتوانـد نشـان دهـد که فلسـفه من چقـدر به
خوبی پذیرفته شـده اسـت.

روی دیگر بسیار موفق بودن [از نظر کاری] در آمریکای مشالی،
به معنی ناکامی شدید [در ایجاد تعادل در زندگی] است.
بـه همـان میـزان که امکان تصـور یک فیـل در درون یک درخت مسـخره و غیرواقعی اسـت امکان
موفـق دانسـتن یـک «تـازه بـه دوران رسـیده» نیـز بیمعنـی اسـت .در طـول دهـه  1980و اوایل
دهـه « ،1990تـازه بـه دوران رسـیده«ها ،بـا لبخندهـا و ماسـکهای دروغین ،تمام  365روز سـال
را هماننـد روزهالویـن زندگـی میکردند .آنها عالقه داشـتند خودشـان را بسـان افراد بسـیار موفق
تجسـم کننـد ،امـا واقعـاً این افـراد تا چـه حد موفـق بودند؟
تـازه بـه دوران رسـیدهها ،بـا جنون خـود ،اخلاق کاری را [در آمریکای شـمالی] ترویـج کردند .در
واقـع آنهـا نهتنهـا اخلاق کاری را ،بلکه یـک معتاد به کار بـودن را نیز ترویج کردنـد .گمان میرفت
کـه بـا سختکوشـی ،موفقیـت و زندگی خـوب از راه میرسـد« .تازه به دوران رسـیده بـودن» به این
معنـی اسـت کـه بسـیار آسـانتر و بهتر جلـوه میکنید اگر شـما را با آنچـه که دارید ،بشناسـند به
جـای آنکه با آنچه که هسـتید شـما را بشناسـند.
پرواضـح اسـت کـه زندگی خوبـی که تازه بـه دوران رسـیدهها در دهههـای  1980و  1990در ابتدا
بـه دنبالـش بودنـد ،خیلـی دورتـر از آن زندگـی خوبی بود که میتوانسـت باشـد .به سـبب ذهنیت
درگیر در کسـب ثروت و اعتیاد به بیشکاری ،بیشـتر «تازه به دوران رسـیده»ها به شـدت از فشـار
خـون ،مصـرف زیـاده از حـد الـکل و اعتیاد بـه مواد مخـدر رنج میبردنـد .بهرغم حقوق بسـیار باال،
آنهـا بـه ایـن نتیجه رسـیدند که سـختترین چیزی کـه میتوان خریـد اوقات فراغت اسـت.
متأسـفانه ،ویژگیهـای بـد دهههـای  1980و  1990بـه ویژگیهـای بدتـر در دهه اول قرن بیسـت
و یکـم تبدیـل شـده اسـت .امـروز اغلـب افراد نسـل انفجـار جمعیـت بعد از جنـگ جهانـی دوم با
کارکـردن زیـاد و طوالنیمـدت در حـال قربانـی کـردن تمـام چیزهـای سـالمی هسـتند کـه یـک
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زندگـی خـوب و واقعـی را تشـکیل میدهد .بـه عالوه امروزه شـرکتها در آمریکای شـمالی سـعی
بـر تحمیـل اخلاق «اعتیـاد به کار» چنین نسـلی را بـه عموم افراد نسـلهای بعد دارنـد .این یعنی
ترویـج کار زیـاد و طوالنـی ،درسـت هماننـد آنچـه در دهههـای  1980و  1990رخ داد و صرفنظـر
از اینکـه ایـن مسـئله تـا چـه انـدازه میتواند بـرای کارکنـان و به طـور کلی جامعـه زیانبار باشـد.
بـه عبـارت دیگر عبارت «بسـیار موفـق بـودن در آمریکای شـمالی» یک عبارت متناقض نما اسـت
چراکـه درسـت بـه معنـی ناکامـی وحشـتناک در تجربـه یک زندگـی متعادل اسـت .به طـور کلی،
افـرادی کـه بهتریـن شـغلها را دارنـد ،بدتریـن توازن میـان کار و زندگـی را نیز تجربـه میکنند .با
ایـن حـال ایـن عـدم تـوازن زندگـی میتوانـد بـرای هر فـردی با هر سـطح درآمـدی اتفـاق بیفتد.
نتایـج یـک مطالعـه در آمریکا نشـان میدهد کـه دهها میلیـون نفر از نیـروی کار ایـاالت متحده از
تعادل میان کار و زندگی شـخصی خود رضایت کافی را ندارند .در واقع ،نیمی از شـاغلین بیسـت و
پنـج تـا چهـل و چهار سـاله آنقدر درگیر کارکردن هسـتند که دیگـر زمان کافی برای سـپریکردن
با دوسـتان و خانوادهایشـان را ندارند.
میلیونهـا نفـر بـرای مـدت طوالنـی کار میکنند ،بسـیار کم بـه تعطیلات میروند و هویتشـان را
بـه محـل کارشـان گـره زدهاند و به جـای اینکه نیازهای احساسیشـان را توسـط دوسـتان ،خانواده
و کلیسـا ارضاء کنند ،به رییس و همکارانشـان وابسـته هسـتند .بسـیار غمانگیز اسـت که کار منبع
اصلـی عزت نفس ،تشـخص و تصویب شـده اسـت.
روانشناسـان امـروزه بیـش از پیـش شـاهد بیمارانـی هسـتند کـه خـود واقعیشـان را در کار گـم
کردهانـد .مینـارد بروسـمن ،1یـک روانشـناس مشـاوره اهـل سانفرانسیسـکو اخیـرا ً به مجله فسـت
کامپانـی 2گفتـه :محـل کار تبدیل به محل اجتماع آنها شـده اسـت -یعنی جایی کـه کار میکنند،
پیغـام دریافـت میکننـد و بـه مهمانـی میرونـد .آنهـا مضطـرب نـزد مـن میآینـد و خودشـان
نمیداننـد چـرا .آنهـا در یـک فرهنـگ خـاص گیـر افتادهانـد .سـؤال اینجاسـت کـه آیا ایـن خوب
ً
اصلا خوب نیسـت.
اسـت؟ تـا آنجایـی کـه مـن دیـدهام ،نه،
واضـح اسـت که «بیـشکاری» غیر از بیماری از دسـت دادن هویت ،اسـترسهای ذهنی و جسـمی
نیـز بـه همـراه مـیآورد .بیـش از حـد کارکـردن ،درسـت مثـل بیـش از حـد تمریـن کـردن ،هیچ
منفعتـی بـرای مـا ندارد .محققان سلامتی به این نتیجه رسـیدهاند کـه «بیـشکاری» در نهایت به
بیماریهـای مزمنـی مثـل زخـم معده ،مشـکالت کمـر ،بیخوابی ،افسـردگی و حملـه قلبی منجر
میشـود .هـر کـدام از اینهـا میتوانـد در یک چشـم به هـم زدن همه چیـز را از ما بگیـرد .به عالوه
1. Maynard Brusman
2. Fast company
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میتـوان یـک مـرگ زودرس را صرفنظـر از اینکـه در ژاپـن ،چیـن ،آمریکای شـمالی ،اروپـا و یا هر
جـای دیگـر در ایـن عالـم زندگـی میکنیم به این لیسـت اضافـه کنیم.

حرف  Gدر  GNPواقع ًا مناد چیست؟
اقتصاددانـان ،صاحبـان کسـبوکار و سیاسـتمداران همگـی به مـا میگویند که اگر تولیـد ناخالص
ملـی ) (GNPبـه صـورت قابل توجهـی افزایش یابـد ،وضع همه ما بهتـر خواهد شـد .تولید ناخالص
ملـی ،ارزش همـه کاالهـا و خدمـات به فروش رسـیده در یک کشـور در هر سـال معین اسـت .این
شـاخص در واقـع بـه صـورت فرضـی بـه مـا میگوید که آیـا ما بـه عنوان یـک ملت موفـق بودهایم
یـا خیـر .در نتیجه ،هدف اقتصاد هر کشـوری رشـد تولید ناخالص ملی اسـت .در صورتی که سـطح
معینـی از تولیـد ناخالـص ملـی برای یک کشـور وجود داشـته باشـد آنـگاه میتوان فـرض نمود که
میتـوان اشـتغال الزم را بـرای جامعـه فراهـم نموده و شـادی و رفـاه را برای همه به ارمغـان آورد.
امـا من همیشـه حتی به عنوان کسـی که در دانشـگاهها و مدارس حرفهای خصوصـی ،اقتصاد تدریس
کـردهام ،بـا تولیـد ناخالـص ملی به عنوان شـاخص اصلی رفاه و موفقیت یک کشـور مشـکل داشـتهام.
[بـرای نمونـه] تولیـد ناخالـص ملـی را میتـوان از طریـق افزایـش فعالیتهـای سـؤالبرانگیزی مانند
مصـرف دخانیـات یـا تولید اسـلحه افزایـش داد .علاوه بر ایـن[ ،حتی] افزایـش قابل توجـه تصادفات
خـودرو نیـز میتوانـد بـر تولیـد ناخالـص ملـی تأثیـر مثبـت بگـذارد چراکـه موجـب افزایش مراسـم
خاکسـپاری ،مالقاتهـای بیمارسـتانی ،تعمیـرات ماشـین و خرید خودروهـای جدید و ...میشـود.
بـا توجـه بـه اهمیـت فـراوان شـاخصی همچـون رشـد تولیـد ناخالص ملـی ،آنچـه مرا شـگفتزده
میکنـد این اسـت که چرا مدیرعامل شـرکت اکسـان والدز ،1جایـزه نوبل اقتصـاد را دریافت ننموده
اسـت .در واقـع ،تولیـد ناخالـص ملـی ایاالت متحـده آمریکا به دلیل نشـت نفت این شـرکت حدود
یـک میلیـارد و  700میلیـون دالر افزایـش یافـت .مبتنـی بـر ایـن منطق ایـاالت متحـده میتواند
هـر سـاله بـا افزایش نشـت نفت ،تولیـد ناخالص داخلی خـود را به نحـو شـگفتآوری افزایش دهد.
علاوه بـر ایـن ،میتـوان از طریق اشـتغال افـراد مورد نیاز بـرای پاک کردن نفت نشـت کـرده ،نرخ
بیـکاری را نیـز بـه صفر رسـاند (شـاید من آن شـخصی هسـتم کـه برای ایـن چنین بینشـی الیق
جایـزه نوبـل اقتصـاد اسـت .اگـر مـن روزی دکتـرای افتخـاری فراغـت را دریافت کنم بسـیار خوب
خواهـد بـود اگر یـک جایـزه نوبل هم بـه همراه آن باشـد).
برخالف باورهای مرسـوم ،رشـد تولید ناخالص ملی لزوماً به نفع شـهروندان نیسـت و آنها را شـادتر
1. Exxon valdez
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نمیکنـد .بـا این حال سیاسـتمداران ،اقتصاددانان و صاحبان کسـبوکار کودن فقط به خاطر رشـد
از رشـد تولید ناخالص ملی دفاع میکنند .این همان فلسـفه سـلولهای سـرطانی اسـت .به عقیده
مـن ،تولیـد ناخالـص ملی ) (GNPبه دلیل بسـیاری فعالیتهـای سـؤالبرانگیز در اقتصاد که منجر
به افزایشـش میشـود بهتر اسـت سـمبل ناخالصی تولید ملی باشد.

چرا گدایان نقشــی مهمرت از صاحبان ماشــینهای شاسی بلند در
خلق جهانی هبرت دارند؟

میشـل اینرایـت ،1مجـری برنامـه «این صبح» شـبکه رادیویـی «سیبیسـی» اخیرا ً اظهـار کرد که
خریـداران خودروهـای شاسـی بلنـد بایـد توقیف شـوند (از نظـر ذهنی) و یـا اجازه ندهیـم افزایش
پیـدا کننـد .در واقـع تنهـا بخـش کوچکـی از مالکان خودروهای شاسـی بلنـد برای بیـرون رفتن از
شـهر یـا اسـکی یا برای رفتـن به مکانهـای صعبالعبور از ماشـینهای شاسـی بلند خود اسـتفاده
میکننـد و اکثریـت آنهـا تنهـا در مسـیر رفـت و برگشـت بـه محـل کار و همچنین در مسـیرهای
کوتـاه از خـودرو خـود اسـتفاده کـرده و اصطالحاً تک سرنشـین هسـتند – باید بگویـم که من هم
بـا نظر میشـل موافقم.
شاسـی بلندهـا در واقـع هیـچ چیـزی نیسـتند جـز نمادهـا و سـمبلهایی کـه افـراد بـرای ایجـاد
پرسـتیژی که نشـانگر جایگاه و منزلت اجتماعی
آنهـا باشـد ،برای خرید آن تحت فشـار هسـتند.
ایـن بازیچههـای بیـش از حـد بـزرگ ،گـران
و تجمالتـی بـرای ایـن طراحـی شـدهاند کـه
صاحبـان آنهـا نسـبت بـه کسـانی کـه ایـن
ماشـینها را نـدارد احسـاس برتری کننـد و این
در حالی اسـت کـه این خودروها اساسـاً در حال
افزایـش سـود تولیدکننـدگان خـودرو هسـتند.
فقـط بـه ایـن دلیـل کـه مـردم خیلـی زیـاد و
بـرای مـدت طوالنـی کار میکننـد تـا بتواننـد
گاهی میل شدیدی دارم که مانند شما دو نفر به سختی کار کنم.
هزینه خرید شاسـی بلندشـان را پرداخت کنند،
اما تنها کاری که میکنم این است که دراز میکشم و منتظر
بـه ایـن مفهـوم نیسـت کـه داشـتنش هـم آنها
میمانم تا این حس از بین برود .بعد از آن حالم خوب است.
1. Michael Enright
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را خوشـحالتر میکنـد .هرچنـد کـه فـروش شاسـی بلندهـای گـران قیمـت باعـث افزایـش تولید
ناخالـص ملـی میشـود امـا به چـه قیمتی؟ متأسـفانه شاسـی بلندهـای پرمصرف خیلـی مضرتر از
آنچـه یـک خـودرو باید باشـد میباشـند.
1
بیـش از صـد سـال قبل ،جان اسـتوارت میل  ،فیلسـوف و اقتصـاددان بریتانیایـی پیشبینی کرد که
اگر دنیا در همین مسـیر رشـد اقتصادی پیش برود ،در نهایت محیطزیسـت کام ً
ال نابود خواهد شـد.
پیـش فـرض او ایـن بـود که انباشـت ثـروت در ملل غربـی مبتنی بـر تخریب محیطزیسـت حاصل
میشـود .همانطـور کـه بعضـی از مـا در حـال حاضـر میدانیـم ،محیطزیسـت ایـن میـزان افزایـش
تقاضایـی کـه مـا از آن داریـم را تـاب نمـیآورد .داشـتن یک شاسـی بلند فقط یک مثال اسـت.
اگرچـه اخیـرا ً مراقبـت از محیطزیسـت بـرای بسـیاری از ما به یک نگرانی مهم تبدیل شـده اسـت،
امـا تنهـا تعـداد اندکـی از مـا حاضـر بـه پذیرفتن ایـن موضوع هسـتند کـه ارزشهـای تجمالتی و
اشـتیاق بیـش از حـد ما برای موفقیت نقشـی جـدی در آلودگی محیطزیسـت دارنـد .اخالق کاری
یـک نقـش مهـم بـازی میکنـد .اگـر مـردم کمتـر کار میکردنـد ،کمتر مصـرف میکردنـد ،کمی
بیشـتر بیخیـال بودنـد و میتوانسـتند به ایجـاد یک جهان سـبزتر کمک کنند .بیشـک ،گداهایی
کـه بیخیالنـد ،هیچوقـت کار نمیکننـد و بسـیار کـم مصـرف میکننـد ،نسـبت بـه مـا و بـه ویژه
صاحبـان شاسـی بلندهـا ،نقـش بسـیار مهمتری در یـک جهان سـبزتر و بهتر ایفـا میکنند.
در عمـل هـر کاری در دنیـا ،چیـزی نیسـت جز تبدیـل یک ماده  -که یـا از درون زمین یا از سـطح
زمیـن اسـتخراج شـده  -بـه مـادهای دیگـر و ایـن خود بـه معنـی اسـتفاده از منابع طبیعی اسـت.
نتیجتـاً هـر نـوع کار در ایـن دنیـا منجر بـه آلودگی محیطزیسـت شـده و این خود بدان معناسـت
کـه افزایـش تولیـد ناخالص ملی بـه بهای تخریب محیطزیسـت اسـت.
مـا بـرای شـاد بودن به شاسـی بلنـد یا افزایـش در تولید ناخالـص ملی نیـاز نداریم .مـا میتوانیم با
بـه کار بسـتن نیمـی از منابعـی که در حـال حاضر مصرف میکنم ،سـطح باالیـی از کیفیت زندگی
را تجربـه کنیـم .ایـن میتوانـد تـا اندازهـای بـا تغییـر دادن برخـی از ارزشهایمـان -مانند خالص
شـدن از اخلاق کار -صـورت بپذیـرد .حذف کـردن کارهای بیهـوده مثل تولید شاسـی بلندها یک
نقطه شـروع بسـیار خوب است.
کار کمتـر و فراغـت بیشـتر نهتنهـا بـه محیطزیسـت کمک میکنـد ،بلکـه در رفاه شـخصی ما نیز
نقش دارد .متأسـفانه ،بیشـتر اقتصاددانان و صاحبان کسـب وکار تنها در صورتی «فراغت» را به دید
مثبـت مینگرنـد کـه مـا پـول داشـته باشـیم و آنرا صـرف خرید اقلام و خدمـات فراغـت کنیم .به
1. John Stuart Mill
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عبـارت دیگـر« ،فراغت» بیشـتر خوب اسـت اگـر باعث افزایش تولید ناخالص ملی شـود .شـاید این
اقتصاددانـان و صاحبـان کسـب وکار باید بـه جان کنت گالبریـت ،1اقتصاددان معروف که همیشـه،
پـول بیشـتر را چیز خوبـی نمیدانسـت توجه کنند.
او میگویـد« :مـن واقعـاً نمیدانم داشـتن چند دالر بیشـتر برای خـرج کردن ،چه مزیتـی میتواند
در بـر داشـته باشـد؛ اگـر هـوا بـرای نفس کشـیدن و آب بـرای نوشـیده آلوده بـوده و یـا خیابانها
کثیـف و مـدارس آنچنـان بـد باشـند که بچهها دوسـت نداشـته باشـند در آن به سـر ببرند».
نجـات سـیاره مـا بـه چیـزی بیـش از بازیافـت بطریهـا و قوطیهـا نیـاز دارد .مهمتریـن چیـز،
ارزشهـای ماسـت کـه بایـد تغییـر کنـد .ایـن مضحـک اسـت کـه مـردم را بـه سـاختن چیزهای
غیرضـروری و محصـوالت مختلـف دیگر واداریم تا آنها را مشـغول کار کرده باشـیم بـه این دلیل که
آنهـا نمیداننـد در اوقـات فراغتشـان چـه کار میخواهنـد انجـام دهنـد.

جوهر واقعی حیات
بـه عنـوان جمعبندی :ارزشهـای مورد قبول جامعه آمریـکای شـمالی دارای محدودیتها و نواقص
خـاص خـود اسـت .اگـر شـما هـم ایـن ارزشهـا را کورکورانـه پذیرفتهاید ،متفـاوت دیـدن چیزها
میتواننـد موجـب بهبـود کیفیـت زندگیتـان شـود .باقـی مانـدن روی ایـن بـاور سـفت و سـخت
کـه کارکـردن یـک فضیلـت و سـرگرمی امری
به نظر معامله خوبی
برای
امروز
بزن.
حدس
میآید.
بیهـوده اسـت توانایـی شـما را بـرای مدیریـت
همسرم یک ستگران
قیمت باشگاه گلف
دوران بیـکاری و بازنشسـتگی بـه صورتی شـاد
میخرم.
و رضایتبخـش تخریـب میکنـد .همچنین این
ارزشهـا در شـکلگیری عـدم تعادل میـان کار
و زندگـی نقـش اساسـی ایفـا میکنند.
غمانگیـز اسـت کـه مـا در دهههـای اخیـر قـوه
اعتـدال خـود را گـم کردهایـد .امـروزه ،اغلب ما
ارزشهـای دونالـد ترامـپ در خصـوص تلاش
مسـتمر بـه منظـور اهـداف بزرگتـر و بیشـتر
و کار بیشـتر و سـختتر بـه منظـور نیـل بـه
آن را پذیرفتهایـم .امـروزه خصوصیـات یـک
1. John Kenneth Galbraith
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جنتلمـن قـرن هجدهمـی – کسـی که دارای یـک درآمد متوسـط بوده و بـرای نیل به یـک دوران
فراغـت ارزشـمند بازنشسـته میشـود – بیـش از پیـش معنا پیدا میکند .رشـد شـخصی ناشـی از
فعالیتهـای فراغتـی نسـبت به رشـد مادی ناشـی از سـخت کار کردن نقـش بیشـتری در افزایش
رضایـت و رفـاه زندگـی ایفـا میکنـد.
در سـطوح باالتر حیات ،همه چیزهای اطراف ما مانند ماشـین ،خانه ،اسـتریو ،شـغل و غیره چیزی
بیـش از ملزومـاًت تسـهیلکننده زندگی نیسـتند .اینهـا منابع خلق شـادی نیسـتند .چیزهایی که
داریـم ،مکانـی کـه زندگـی میکنیـم و شـغلهایی کـه داریـم ،همگـی در مرتبـه دوم اهمیـت قرار
دارنـد .باالتـر از همـه اینهـا ،موفقیت اسـت که نباید بـر مبنای «درجه سـخت کارکـردن» و «آنچه
که داریم» سـنجیده شـود.
جوهـر واقعـی زندگـی در مرتبـه باالتـری قـرار دارد .در نهایـت ،مهمترین چیز این اسـت کـه امروز
را چگونـه بـه خوبـی زندگـی میکنیـم ،چـه چیزهایـی یـاد میگیریـم ،چقـدر میخندیـم و بـازی
میکنیـم ،چقـدر بـه دنیـای اطرافمـان عشـق میورزیـم ،این اسـت جوهـر واقعـی حیات.

فصل چهارم
کار کمرت فقط برای سالمت آن

تله بدون پنیر
آزمایشـی تجربـی را انجـام دهیـد که در آن یک مـوش باید در چندیـن تونل به دنبـال پنیر بگردد.
پنیـر را مرتبـاً در تونـل شـماره  3قـرار دهید .شـما نیـز احتماًالً متوجه میشـوید که مـوش پس از
چندیـن بـار تلاش در نهایت متوجه میشـود کـه پنیر را تنها در تونل شـماره  3پیـدا میکند و در
نتیجـه وقتـش را تلـف نکـرده و سـری بـه سـایر تونلهـا نمیزند .هـر چند که اگر شـما شـروع به
گذاشـتن پنیـر در تونلـی غیر از شـماره  3نمایید -برای مثال تونل شـماره  - 6مـوش برای مدتی به
رفتنـش بـه تونـل شـماره  3بـرای یافتـن پنیر ادامـه میدهد ،امـا دیر یـا زود ،میفهمد کـه پنیری
در تونـل  3وجـود نـدارد .بعـد امـا موش شـروع به نگاه کـردن در تونلهـای دیگر میکنـد تا زمانی
کـه بفهمـد پنیـر در تونـل  6اسـت .جـای تعجـب نیسـت که سـروکله موش بـه صورتـی مرتب در
تونلـی کـه پنیـر را در آن پیـدا میکند ،پیدا میشـود.
تفـاوت بیـن مـوش و انسـان در ایـن اسـت کـه اکثریـت مـردم در تونلـی باقـی میمانند کـه کام ً
ال
واضـح اسـت کـه دیگـر پنیـری در آن وجـود نـدارد .عجیـب اینجاسـت که بیشـتر مـردم در تونلی
میماننـد کـه در آن هیـچ ریسـکی نکردهانـد ،آنهـا در شـگفتند کـه چه بر سـر پنیر آمده اسـت اما
هرگـز پنیـری پیـدا نمیکننـد .در واقـع برخـی از افـراد در تونلی باقـی میمانند که دیگـر میدانند
کسـی در آن پنیـری نخواهـد گذاشـت اما بدتـر از اینها افرادی هسـتند که در تونلـی باقی میمانند
کـه از اول هـم پنیـری در آن نبوده اسـت.
«پنیـر» اینجـا نمایانگـر شـادی ،رضایـت و لـذت مرتبـط بـا کار و زندگـی بـه صـورت کلی اسـت.
در اوایـل  2003شـرکت مشـاوره مدیریـت تـاورز پرین 1پیمایشـی را بـر روی گروهـی از کارمندان
آمریکایی و کانادایی انجام دادند .نزدیک به نیمی از پاسـخگویان احساسـی منفی نسـبت به شـغل
خود داشـتند و یک سـوم آنها نیز احسـاس کام ً
ال منفی و شـدیدی نسـبت به شـغل خود داشـتهاند.
1. Towers Perrin
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اصلیتریـن دالیـل ذکر شـده برای ایـن نارضایتی عبارتند از :خسـتگی ،کار بیش از حـد ،نگرانی در
خصـوص آینـده شـغلی و فقدان حمایـت و احترام از طـرف مافوق.
تحقیقـات دیگـر نیـز نشـاندهنده آن اسـت کـه نزدیـک بـه  70درصـد از کارکنـان یقـه سـفید از
کار خـود راضـی نیسـتند .نکتـه جالـب اما اینجاسـت کـه هر چنـد اکثریـت کارکنان از شغلشـان
ناراضیانـد بـاز هم زمان بیشـتر و بیشـتری را صـرف کارکردن میکننـد .در کل تعداد بسـیار کمی
از ایـن افـراد سـعی در تغییـر شـرایطی میکننـد که مسـبب نارضایتی آنها اسـت .به عبـارت دیگر،
اکثریـت ایـن افـراد ،بـه دیگر تونلهـا بـرای پیداکـردن پنیر نـگاه نمیکنند.
نمیدانـم چـرا و بـه چـه دلیـل عجیبی ما از اصطالح «مسـابقه موشـی» 1اسـتفاده میکنیـم .در واقع
ایـن اصطلاح اشـتباه اسـت چراکـه موشهـا در تونلهایـی کـه در آن پنیری پیـدا نمیکننـد ،باقی
نمیمانند .در واقع بسـیار بهتر اسـت که موشها از اصطالح «مسـابقه انسـانی» برای اشـاره به اعمال
بیهـوده و مسـخرهای ماننـد باقـی ماندن در تونلی کـه پنیـری در آن وجود ندارد ،اسـتفاده کنند!!!
متأسـفانه ،شـغلها همیشـه نمیتوانند هم ه انواع پنیرهایی که ما به دنبالشـان هسـتیم را برایمان
فراهـم آورنـد .تصـورات و باورهـای تونـل ماننـد مـا نیـز در واقـع مـا را در یک تلـه بـدون پنیر نگه
میدارنـد .ایـن یعنـی هیـچ نوع شـادی ،رضایـت و لذتـی در زندگی کاری مـا وجود ندارد .اگر شـما
نیـز هماننـد یک موش و یا یک انسـان بازنشسـته شـاد هسـتید میتوانید از بقیه ایـن فصل بگذرید
[یعنـی نیـازی بـه خوانـدن بقیـه ایـن فصـل نداریـد] .اما اگر شـما شـاغل بـوده و یـا فـردی بیکار
هسـتید کـه در حـال برنامهریزی برای برگشـتن بـه سـر کار در آیندهای نزدیک هسـتند ،این فصل
میتوانـد بـرای شـما مفیـد باشـد .در واقـع ایـن فصل طـوری طراحی شـده اسـت تا به شـما برای
رؤیارویـی بـا تصـورات و باورهـای تونل مانندتـان کمک کند ،تا بتوانیـد یک تعادل عالـی بین کار و
زندگـی ایجـاد کـرده و خود را برای یک بازنشسـتگی شـاد مهیا سـازید.

آیا میدانید که هستید؟
بـرای اینکـه بتوانیـد یک دورنما و چشـمانداز مناسـبی را متصور شـوید کـه در یک تونل بـا مقادیر
زیـادی پنیر قـرار داریـد ،تمرین زیر را انجـام دهید.
تمرین  -1-4یک سؤال ساده؟

چند دقیقه برای پاسخ به این پرسش ساده وقت بگذارید.

 .1اصطالح انگلیسی آن  Being in the rat raceمیباشد که به معنای یک تالش بیپایان و بیهدف است.
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شما چه کسی هستید؟
هنـگام انجـام ایـن تمریـن ،تقریبـاً همه افـرادی که سـرکار میروند ترکیبهـای گوناگونـی از آنچه
بـرای زندگـی کـردن انجـام میدهنـد ،چه ملیتی هسـتند ،از چه مذهبـی پیروی میکننـد ،متأهل
هسـتند ،کجـا زندگـی میکننـد و چندسـاله هسـتند را خواهنـد نوشـت .هر چنـد که معمـوالً آن
چیـزی کـه بـرای انجـام زندگـی انجـام میدهنـد ،نقطـه تنهـا تمرکز پاسـخهای آنهـا خواهـد بود.
غمانگیـز اسـت کـه تنهـا عـده بسـیار کمـی از افـراد ،هویـت واقعـی خـود را از هویـت کاری خـود
تفکیـک میکننـد .در واقـع بیشـتر مـردم فکـر میکننـد که آنها ،شغلشـان هسـتند.
بـه عبـارت دیگـر بسـیار مسـخره و بیمعنـی اسـت کـه دنیـای شـغلی و کاری مـا ،هویتهـای
اشـتباهی را بـرای مـا شـکل میدهد .هویـت شـغلی و کاری افراد از طریـق پنهان کـردن خودهای
حقیقیشـان ،آنهـا را اسـیر میکننـد .مـردم از ابتدا
بـه عنـوان دکتـر ،وکیـل ،معلـم یـا کارگر پا بـه این
جهـان نگذاشـتهاند ،اینهـا چیزهایـی هسـتند کـه
آنهـا بـرای زندگی کـردن ،تصمیـم گرفتهانـد به آن
تبدیـل شـوند .و البتـه کـه بعضـی از موقعیتهـای
شـغلی بـا جایـگاه باالتر ،به دلیل پرسـتیژ بیشـتری
کـه داشـتهاند ،انتخـاب شـدهاند.
بسـیار خـب ،هویـت شـما چقـدر بـه کارتـان گـره
خـورده اسـت؟ هیـچ ایـرادی نـدارد اگـر گاهـی
خودتـان را بـا کارتـان پیونـد بزنیـد .اما بسـیار بهتر
اسـت کـه شـغل شـما تنهـا دربرگیرنـده بخـش
بله .این شغل هویت مرا ارتقا خواهد داد.
اگر به دستش بیاورم ماشین بی ام و ام توقیف نخواهد شد.
کوچکـی از هویـت شـما باشـد .در واقـع اگـر شـما
آنچنـان شـیفته کارتان باشـید کـه در نهایت هویت خـود را به کار پیوند زده باشـید ،خودتـان را به
عنـوان یـک انسـان ،محـدود سـاختهاید.
خوشـبختانه هویـت شـما هـزار برابـر بیشـتر از تنهـا شـغلتان میباشـد .شـما فقـط آن را درک
نکردهایـد و آن هـم تنهـا بـه ایـن دلیـل اسـت کـه تقریبـاً همـه در جامعـهای زندگـی میکنند که
همـه بـه ایـن بـاور کـه آنها چیـزی جـز کارشـان نیسـتند خـو گرفتهاند.
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ادامه تمرین 1-4

برای بهتر شناختن خود واقعیتان اول از خود بپرسید:
اگـر کارکـردن بـه طـور کلـی در دنیـا منسـوخ میشـد ،دوسـت داشـتید جـز کـدام دسـته از افراد
های خود را -البتـه نه ویژگیهای
میبودیـد؟ ایـن را بنویسـید و همچنین پنـج تا از بهتریـن ویژگی 
مرتبـط بـا کار و شـغل مانند جـاه طلبی ،سختکوشـی و -...نیز ذکـر نمایید.
حقیقت این اسـت که جوهر و ماهیت واقعی شـما بسـیار بیشـتر از کار است و همیشـه اینطور بوده
اسـت .اگـر بـا تأمـل به خـود واقعیتـان بنگرید بـه زودی این حقیقت آشـکار میشـود که شـغل و
کار شـما بـه خـودی خود ،کلیت وجودی شـما را تشـکیل نمیدهـد و این امر در مورد سـایر چیزها
ماننـد داراییهـا ،موقعیـت و جایـگاه ،قـدرت و ثـروت خالـص هم صادق اسـت .خود واقعی شـما بر
مبنـای چیزهـای ژرفتـری مثـل خالقیـت ،مهربانی ،عالیق احساسـی ،بخشـندهگی ،عشـق ،لذت،
بیقـراری ،ارتبـاط بـا دیگـران ،حس شـوخ طبعـی و معنویـت ،قـرار دارد .یک هویت جدید و سـالم
برپایـه یـک چنیـن ویژگیهایـی اسـت که میتوانـد شـما را در یک تونل پـر از پنیر قـرار دهد.

جهل و نادانی در دنیای شرکتی امروزه شیوع پیدا کرده است
غمانگیز اسـت که ارزشها و نگرشهای منسـوخ شـدهای تا به حال و در قرن  21توسـط بسـیاری
از مدیـران بنگاههـا تشـویق و ترویـج شـده اسـت کـه اصلیتریـن عامل شـکلگیری محیـط کاری
کنونـی  -بـا ویژگیهای اعتیاد به کار -شـده اسـت.
اگـر یـک مسـافر از سـیارهای دیگر – که سـاکنانش بسـیار باهوشتـر از زمینیها باشـند  -به زمین
بیایـد و وضعیـت فعلـی را در خصـوص مشـکالت اجتماعی و مشـکالت مرتبط با سلامت ناشـی از
اعتیـاد بـه کار را ببینـد بـه راحتی نتیجه میگیـرد که جهل و نادانـی در تمامی سـطوح مدیریتی-
به ویژه سـطح مدیریتی ارشـد – شـرکتهای بزرگ آمریکای شـمالی ریشـه دوانده اسـت.
معتـادان بـه کار ،راحـت و غوطـهور در این دریای جهالـت ،نهتنها از طرف جامعه ،تحمل میشـوند،
بلکـه مـورد احتـرام هـم واقـع میشـوند .در واقـع از آنجایی کـه همبسـتگی باالیی میـان اعتیاد به
بوکار عاشـق معتادین به
کار و حـرص و طمـع بـرای قـدرت وجـود دارد ،بسـیاری از رهبـران کسـ 
کار هسـتند .در بسـیاری از بخشهایـی کـه میتـوان کارکنان آنهـا را معتاد به کار به حسـاب آورد،
سـاعت کاری در طـول هفتـه به  60تا  80سـاعت نیز میرسـد (یـا حداقل خودشـان چنین ادعایی
را دارنـد) .علاوه بـر این ،ممکن نیسـت کسـی را بیابیـد که درباره بیـش از حد کار کردن شـکایتی
داشـته باشـد .بدتـر از همـه اینکـه بیشـتر معتادیـن بـه کار ،زمانی کـه بیـش از حد بـه کار گرفته

فصل چهارم :کار کمتر فقط برای سالمت آن

69

میشـوند حتـی احسـاس قهرمانـی میکننـد .در واقـع از آنجایـی که هیـچ چیز دیگـری در زندگی
ندارنـد کـه بـرای آن احسـاس قهرمانـی کنند به ایـن امر افتخـار میکنند.
معتادیـن بـه کار ،معتادنـد و هیـچ تفاوتـی بیـن آنهـا و دیگـر معتادین مثـل معتادین به مشـروبات
الکلـی و مـواد مخدر نیسـت .بـه عالوه مانند همـه معتادین دیگر اعتیـاد خود را قبول نداشـته و در
نتیجـه انـکار آن ،عصبی میشـوند.
چـرا شـرکتها و جامعـه از چنیـن اعتیـادی حمایـت میکنند؟ آن ویلسـون شـاف 1این مسـئله را به
بهتریـن نحـو در کتابـش با نام «وقتی که جامعه رو به اعتیاد میآورد» که در سـال  1988منتشـر شـد
توضیـح میدهـد .او اظهـار میکنـد که رفتار اعتیـادآور در جامعه آمریکا خود یک هنجار اسـت؛ چراکه
جامعـه بـه خـودی خـود مانند یک معتـاد عمل میکنـد ،همچنانکه بسـیاری از سـازمانها نیز همین
گونه عمل میکنند .شـاف و همکارش دیان فاسـل 2در آخرین کتابشـان به نام «سـازمان معتادکننده»
توضیحـات بیشـتری در خصـوص چرایی تحـت تأثیر اعتیـاد به کار قـرار گرفتن شـرکتهای بزرگ و
اینکـه چـرا در بسـیاری از موارد همچـون یک فرد معتـاد عمل میکنند ،ارائـه میدهند.
[در واقـع از نظـر ایـن دو نویسـنده دو عامـل] افزایـش درجـه اهمیـت کار کـردن و تأکیـد بیش از
حـد بـر روی نیـاز بـه ارتقـاء بهرهوری دسـت به دسـت هـم داده اسـت[ تا اعتیـاد به کار کـردن در
شـرکتهای بـزرگ امـری پسـندیده و موجـه باشـد] .در عمل اما چیزی کـه اتفاق افتاده اسـت این
بـوده کـه داشـتن کارکنانـی کـه بیشـتر ،طوالنیتـر و تندتـر کار کننـد ،هـر چنـد موجـب افزایش
بهـرهوری میشـود امـا بـه قیمـت قربانی شـدن اوقـات فراغـت کارکنـان ایـن اتفـاق رخ میدهد و
افزایـش بهـرهوری لزومـاً به این معنا نیسـت که چیز بیشـتری به دسـت خواهد آمـد؛ چراکه نتیجه
ً
کاملا برعکـس باشـد .در واقـع ایـن اقدامـات در نهایـت و در بلندمـدت موجـب کاهـش
میتوانـد
خروجـی نهایـی میشـود .چراکـه دیـر یـا زود بهـرهوری و کارآیـی تحـت تأثیـر کاهش اثربخشـی
پرسـنلی قـرار خواهـد گرفت که از اسـترس و فرسـودگی رنـج میبرنـد .کارمندانی کـه زمانی برای
فکـر کـردن ندارنـد ناچـارا ً دچـار اشـتباهات ناشـی از بیدقتی میشـوند و ایـن در بلندمـدت باعث
شـکلگیری سـازمانی بـا نـوآوری و بهـرهوری پایینتـر میشـود.
پیامدهـا و نتایـج زیـانآور دنیـای دیوانـه زندگی کاری بسـیار وسـیع اسـت .در جنون «سـخت کار
کردن» و «زندگی روزمره» ،بسـیاری از کارکنان آرزوهای شخصیشـان را گم کردهاند« .بیشکاری»
آنهـا منجـر بـه محرومیت از زندگـی خانوادگی ،فراموشـی زندگی اجتماعی و حتـی جدایی و طالق
شـده اسـت .هیچ هـدف ،معنـا و انگیزهای بـرای زندگی ایـن چنینی نمیتوان متصور شـد.
1. Anne Wilson Schaef
2. Diane Fassel
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بسـیاری از افـراد نسـل انفجـار جمعیـت بعـد از جنگ جهانـی دوم در آمریـکا در تلهای بـدون پنیر
بـه دام افتادهانـد ،امـا نکتـه جالـب ایـن اسـت کـه آنهـا شـخصاً بـه انـدازه بنگاههـا در ایـن قضیـه
مقصـر هسـتند .همـ ه اینهـا از دهـه  1970شـروع شـد .زمانی کـه افراد نسـل انفجـار جمعیت بعد
از جنـگ جهانـی دوم -بـا ویژگیهایـی همچـون ماهـر ،متعهد و وفـادار  -بـرای اولینبار بـه نیروی
کار پیوسـتند .از آنجایـی کـه تعداد افراد این نسـل بسـیار بیشـتر از تعداد شـغلها بود ،بسـیاری از
آنهـا بـاور داشـتند کـه کار کردن به سـختی و برای مـدت زمان طوالنی تنها مسـیر نیل بـه ارتقاء و
امنیـت شـغلی خواهـد بـود .فداکاریهای آنهـا نتیجـه دارد و پاداشهای مالـی و موقعیتهای عالی
شـغلی بـرای مدتـی ولی نه لزوماً و برای همیشـه پدیدار شـد .متأسـفانه ،اشـتیاق و عالقـه افراد این
نسـل برای اعطای روح و قلبشـان به سـازمان ،مزیتهای بسـیاری را برای شـرکتها و سـازمانها
بـه ارمغـان آورد .از دهـ ه  1990و همینطـور دهـه اول قـرن بیسـت و یکـم ،بسـیاری از سـازمانها
تمایـل بـه تعدیـل نیروهـا و کاهـش اندازه تعـداد نیروی انسـانی خـود گرفتند و دلیـل این تصمیم
مدیـران نیـز آن بـود کـه کارمنـدان باقی مانـده مایل بودنـد حتی سـختتر و طوالنیتـر کار کنند.
همـه ایـن موارد موجب شـکلگیری سـبک زندگی جدید قرن بیسـت و یکمی شـده کـه الزمه آن
چشمپوشـی از بسـیاری خواسـتهها و تمایالت طبیعی انسـان اسـت.
البتـه چیزهـای مثبتـی نیـز از ایـن آشـفته بازار بدسـت آمده اسـت .بیشـتر فرزنـدان نسـل انفجار
جمعیـت بعـد از جنـگ جهانـی دوم ،بـا مشـاهده آنچـه اعتیـاد بـه کار با والدینشـان کرده اسـت،
امـروزه تعریـف بسـیار متفاوتی از تعـادل بین کار و زندگـی دارند .برای آنها ،داشـتن یک تعادل بین
زندگـی و کار بدیـن معناسـت که باید در طول روز  8سـاعت یا کمتر کار کننـد و همچنین به اندازه
کافـی اوقـات فراغـت برای پیگیـری موضوعات مهم در زندگی داشـته باشـند.

کار سخت ،دمشن خالقیت است
سـالها پیـش ،یـک متخصص ارتقاء کارایی توسـط هنری فـورد 1به منظور ارزیابی عملکرد شـرکت
فـورد موتـور اسـتخدام شـد .نتایج ارزیابی عملکـرد صورت گرفته از کارکنان شـرکت فـورد در مورد
همـ ه کارکنـان به اسـتثنای یکی از کارمندان ،بسـیار مطلـوب بود .متخصص کارایی بـه هنری فورد
گفـت« :ایـن مـرد تنبـل در آن دفتـر پـول شـما را تلـف میکنـد ،هـر زمانـی که مـن به آنجا سـر
میزنـم ،او فقـط آنجـا نشسـته و پایش را روز میز گذاشـته»
هنـری فـورد پاسـخ داد« :آن مـرد یکبـار ایـدهای مطرح کـرد که باعث شـد بتوانیـم میلیونها دالر
1. Henry ford
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را حفـظ کنیـم» .فـورد اضافـه کرد« :زمانـی که او این ایـده را مطرح کـرد ،پاهـای او همآنجایی که
االن هسـتند قرار داشـت ،درسـت روی همان میز».
نکته اخالقی این داسـتان بسـیار سرراسـت اسـت :اگر میخواهیـد ایدههای درخشـان و درآمدزایی
بـرای شـرکتتان تولیـد کنیـد تـا شـرکت را در برابـر از دسـت دادن میلیونهـا دالر زیـان ،بیمـه
کـرده و همچنیـن درآمدهـای عالـی یـک و دو میلیـون دالری را بـه راحتـی به دسـت آوریـد ،باید
اسـتراحت کنیـد و تخیـل خـود را بـه کار گیریـد .از زیر کار شـانه خالـی کردن به نحـوی خالقانه و
یـا ریلکسیشـنهای پربـار میتواند نقـش مؤثـری در تولید جریانات نقدی عالی برای شـرکت شـما
داشـته باشـد .تنهـا یک جلسـه تفکـر خالقانـه میتواند برای شـما ارزشـی معـادل میلیونهـا دالر
درآمـد بالقوه در آینده ،داشـته باشـد.
غمانگیـز اسـت کـه امروزه بسـیاری از ما ناامیدانه خواهـان چیزهای متفاوتی در زندگیمان هسـتیم
و متأسـفانه نـه زمـان و نـه مـکان مناسـب بـرای خلـق ایدههایی کـه شـاید بتوانند منجـر به خلق
یـک سـبک زندگـی بهتری بـرای ما در آینده شـوند ،تخصیص نمیدهیـم .ما آنقدر گرفتـار کارهای
سـخت و روزمـره هسـتیم که فرصت الزم بـرای راحت نشسـتن و تفکر خالقانـه را نداریم.
از آنجایـی کـه مـا در یـک جامعـه کار محـور زندگـی میکنیـم ،اغلـب احسـاس میکنیـم بـرای
موفـق بـودن بایـد دائمـاً در حـال کار کـردن باشـیم .مـا اینگونـه هدایـت شـدیم کـه بـاور کنیم
شـهرت و ثـروت افسـانهای در انتظـار کسـی اسـت که از همـه بیشـتر کار میکند .در واقـع ،ما از
اینکـه «راحـت گرفتـن» ما را از رسـیدن بـه مقدار اندکـی ثروت بـاز دارد ،هراس داریـم در حالی
کـه نکتـه جالـب اینجاسـت کـه همین «راحـت گرفتـن» میتواند بـه ما کمـک کند تـا زودتر به
ثـروت فـراوان برسـیم .در واقـع« ،بیـشکاری» میتوانـد بـه ضـرر توانایـی خالقانه اندیشـیدن ما
تمام شـود.
اخلاق کاری در جامعـ ه مـا یـک نیـروی منفـی اسـت؛ چراکه مـا را وا میدارد تا همیشـه بـه انجام
کارهـای مفیـد مشـغول بـوده و در جامعـه یـک عضو مفید باشـیم .بسـیاری از مردم فکـر میکنند
«وقـت تلـف کـردن» یک عمل ناپسـند اسـت کـه موجب فـرو نشـاندن جاهطلبـی و مانـع افزایش
بهـرهوری میشـود .برعکـس« ،اتالف وقت» میتواند یک نشـانه جاهطلبی باشـد و بهـرهوری برخی
افـراد را افزایـش داده و حتـی در بلندمـدت آنها را ثروتمندتر سـازد.
اگـر بـه تاریـخ هم نگاه کنیم بسـیاری از افـراد خالق ،تنهـا به این دلیل بهـرهوری باالیی داشـتهاند
کـه مهارتهـای از زیـر کار شـانه خالـی کـردن خالقانه داشـتهاند .مارک توین 1بیشـتر نوشـتههای
1. Mark twain
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خـود را در رخـت خـواب نوشـت .سـامویل جانسـون 1بـه نـدرت قبـل از ظهر بیدار میشـد .اسـکار
ویلـد ،2برترانـد راسـل ،3روبـرت لوییس استیونسـون 4و دبلیو سامرسـت ماگهام 5از دیگـر افراد تنبل
موفقـی بودنـد کـه از آنهـا به عنـوان تنبلهـای بدنام یاد میشـد.
ماننـد اغلـب مردم جوامع غربی ،شـما هـم احتماًالً طوری برنامهریزی شـدهاید که سـختکوش ،رک
و راسـت و تحلیلگـر باشـید .بنابراین احتمـاًالً در پذیرفتن این حقیقت که در برخـی مواقع از طریق
از زیـر کار در رفتـن عادالنـه هم میتوانید منافعی را بدسـت آورید ،دچار مشـکل باشـید.
الزمـ ه بـاال رفتـن خالقیـت ،بـاز شـدن ذهـن و نیـل به اسـتقالل مالـی این اسـت که شـما در یک
نقطـه آرام نشسـته و یـک تصویـر بزرگتـر را پیـش روی خـود ترسـیم نمـوده و نگاهـی بلندمـدت
داشـته باشـید .برخـی موقعیتهـا و نگرشهای مشـخص ،بیش از سـایر مـوارد میتواننـد در تولید
ایدههـای جدیـد و درآمـدزا ،نقش داشـته باشـند .بهتریـن محیط بـرای تولید جریانـات نقدی بهتر
در بلندمـدت و نیـل بـه اسـتقالل مالـی ،یـک محیـط دور از اسـترس و حواسپرتی اسـت.
همیشـه بـرای از زیـر کار در رفتـن ،اسـتراحت کـردن و خالقانه اندیشـیدن ،زمان کافـی در نظر
بگیریـد؛ چراکـه تأثیـر مثبتـی کـه بـر روی رفـاه شـخصی و مالیتـان میگـذارد خیلـی بیش از
تأثیـر یکـی دو سـاعت اضافهتـر کار کـردن اسـت .از زیـر کار شـانه خالی کـردن نهتنهـا افق دید
شـما را توسـعه میدهـد ،بلکـه بـرای سلامتی بلندمـدت شـما نیـز بسـیار خـوب اسـت چراکـه
اسـترس را کاهـش داده و از بـروز بسـیاری از بیماریهـا پیشـگیری میکنـد .علاوه بـر ایـن ،از
زیـر کار شـانه خالـی کـردن در دوران کاری میتوانـد شـما را مهیـای زمانی کند کـه[ در آینده]
ثـروت کافـی در اختیـار داریـد و میتوانید راحـت زندگی کنیـد .در واقع طعـم آزادی و موفقیت
را کـه در آینـده بـه سـمت شـما خواهنـد آمـد را هماکنـون [و از طریـق از زیـر کار شـانه خالی
کـردن] میتوانید بچشـید.
یکـی از مفیدتریـن کارهایـی کـه میتوانیـد انجام دهید این اسـت که یکی دو هفتـه از خانه و محل
کارتـان دور شـده و ایدههایـی بـرای بهتـر بـه کار گرفتـن دانـش و اسـتعدادتان خلق کنیـد .تولید
ایدههـای درآمـدزا ،قـدم بزرگـی بـه سـمت کامیابـی مسـتمر و خلق ثـروت اسـت .به مدت سـه یا
چهـار سـاعت در روز ،بـر روی فرصتهایتان تمرکـز کنید و هر چیزی را که به محـل کارتان مربوط
اسـت به باد فراموشـی بسـپارید .نگران درآمدی که در این مدت از دسـت میدهید نباشـید .ارزش
1. Samuel Johnson
2. Oscar Wilde
3. Bertrand Russel
4. Robert Louis Stevenson
5. W. Somerest Maugham
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ایدههایـی کـه شـما خلق میکنیـد صد برابر آنچه بـرای دور بودنتان از کار از دسـت دادهاید اسـت.
بـه خاطـر داشـته باشـید بـرای چنـد روز مرخصـی گرفتـن و این طـرف و آن طـرف رفتـن ،نیازی
نیسـت کـه یـک میلیونـر باشـد .مـن در تمـام دوران بزرگسـالیام ،حتـی زمانی کـه  30هـزار دالر
بدهـکار بـودم ،ایـن کار را کـردهام .مرخصـی گرفتن مانـع پرداخت بدهـیام یا پول درآوردنم نشـده
اسـت .خالقیتـم در از زیـر کار در رفتـن در ارزیابـی بهتـر توانایـی و پتانسـیلام به مـن کمک کرده
اسـت .بـه طوری که توانسـتم شـغل مناسـب با سـبک زندگی مطلـوب خـودم را پیدا کنـم .نتیجتاً
مـن مجبور نیسـتم سـبک زندگی اسـترسزا و آشـفتهای که بیشـتر مردم کشـورهای غربـی به آن
خـو گرفتهانـد را در پیـش بگیرم.
یـک مرخصـی پیشبینـی نشـده فرصتـی را برای تغییـر رویکـرد و جهتگیریهای زندگـی و ذهن
شـما فراهـم میکنـد .ایـن میتوانـد از جنبههای مالی ،روحی و جسـمی مفیـد واقع شـود .بازدهی
فـوری شـما در تعـداد سـاعاتی که کار میکنیـد و مقدار پولی که بدسـت میآورید ،نخواهـد بود .در
عـوض ،بازدهی سـرمایهگذاری شـما در تفکـرات جالب و ایدههای بسـیار خوبی اسـت که میتوانید
بـه نحو احسـن در راه بدسـت آوردن پول بیشـتر در آینده بـه کار بندید.
کار سـخت دشـمن خالقیت اسـت .هرچه بیشـتر در کار کردن زیادهروی کنید ،خالقیتتان کمتر
میشـود .تنهـا زمانـی کـه وقت زیـادی بـرای از زیـر کار در رفتـن و تفکر تهاجمی داشـته باشـید
میتوانیـد خلاق بـوده و بـا ایدههـای خود جهـان را به جـای بهتری بـرای زندگی تبدیـل کرده و
زندگـی بهتـری بـرای خـود فراهم آوریـد .در واقع ،فقـط یک ایده عالی اسـت کـه میتواند زندگی
شـما را بـه طـور قابـل توجهی تـکان دهد .بـه دنبالش باشـید چون میتوانـد همین اطراف باشـد.

برای اینکه یک عملکرد عالی داشته باشید ،کمرت کار کنید
و بیشرت بازی کنید
شـاید شـما هم همانند میلیونها نفری هسـتید که نیازشـان برای سـاختن زندگی ،دسـت نیافتی
شـده و به یک عقده روحی تبدیل شـده باشـد .شـما در اشـتیاق هیجان بیشـتر ،ماجراجویی بیشتر،
رضایـت بیشـتر ،شـادی بیشـتر و روی هـم رفته مشـتاق کیفیـت باالتر زندگی هسـتید ،امـا هرگز
بـرای چنیـن چیزهایـی زمـان پیـدا نمیکنیـد .اگر وضعیت شـما بـه این صورت اسـت ،احتمـاًالً یا
معتـاد کار هسـتید یـا بـه معتـاد کار شـدن نزدیـک هسـتید .اگـر اقـرار میکنیـد که یک مشـکل
کوچـک بـا «بیـشکاری» داریـد ،احتمـاًالً مشـکل خیلی بزرگتـر از چیزی اسـت که دوسـت دارید
بـه آن اعتـراف کنید.
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کائنات شما را بر آن میدارد که به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
خوبـی یـک کار پردرآمـد در چیسـت وقتـی برای شـما اسـترس و بدبختی دائـم به جا
میگـذارد؟
داشـتن یـک خانه مجلـل در حالی که تنها زمانی که در آن سـیر میکنیـد زمان خواب
است چه ارزشـی دارد؟
چه چی ِز داشتن داراییهای است وقتی زمانی ندارید تا از آنها لذت ببرید خوب است؟
باالتر از همه اینها ،دلیل داشتن یک خانواده وقتی به ندرت آنها را میبینید چیست؟
اگر شـما بیش از هشـت سـاعت در روز کار میکنید ،یا در شـغل اشـتباهی هسـتید یا آن را اشـتباه
انجـام میدهیـد .،وقتـی فکـر میکنیـد بـه دلیـل اینکـه چهـارده سـاعت در روز کار میکنیـد یک
فـرد خلاق هسـتید ،شـاید خودتان را گـول میزنیـد .زمانی یک عملکـرد عالی خواهید داشـت که
همـان میـزان کار را در هشـت سـاعت انجـام داده و شـش سـاعت باقـی مانـده را از چیزهای خوبی
کـه زندگی بـه شـما میدهد لـذت ببرید.
بیـن معتادیـن بـه کار و نیروهای با عملکرد بـاال تفاوتهایی وجود دارد .معتـادان کار عملکرد خوبی
نـدارد .جـدول زیـر تفاوت میان این دو دسـته از افراد را نشـان میدهد.

معتادان به کار

نیروی با عملکرد باال

ساعات طوالنی کار میکند.

ساعات کارش منظم است.

بدون هدف کار میکند و صرفاً میخواهد فعال باشد

دارای هدفهـای معینـی بوده و بـرای نیل به اهداف
بزرگی کار میکند.

نمیتواند بخشی از کار را به دیگران واگذار کند.

تـا آنجـا کـه امـکان دارد کارهـا را به افراد مناسـب
تفویـض میکند.
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سرگرمی بیرون از محیط کار ندارد

سرگرمیهای بسیاری بیرون از محیط کار دارد

مرخصیاش را فدای کار میکند

ی میگیرد و از آن لذت میبرد.
مرخص 

رابطههای سطحی در محل کار دارد

رابطههای عمیقی بیرون محل کار دارد.

همیشه درباره مسائل کاری صحبت میکند.

صحبت کردن درباره مسائل کاری را به حداقل میرساند.

همیشه مشغول انجام کار است

میتواند از وقت تلف کردن لذت ببرد

احساس میکند زندگی خیلی دشوار است

احساس میکند زندگی بسان یک جشن است.

بـر مبنـای گفتـه روانشناسـانی که تحقیقات متعـددی در خصـوص برنامهریـزی کار و زندگی انجام
دادهانـد ،معتـادان بـه کار عمومـاً اشـخاصی قوی نبوده بلکه در عوض اشـخاص ضعیفی هسـتند که
خواهـان بیشـتر لذت بردن از زندگی نیسـتند .سلامت و شـادی برای آنها مهم جلـوه نمیکند .این
افـراد بیـش از حـد کار میکننـد تا از رشـد درونیشـان ،تجربـه سـرگرمی ،خانوادهشـان ،تفریحات
اجتماعی و خودشـان دوری کنند.
برخـی از کارشناسـان فراتـر رفتـه و ادعا میکننـد «اعتیاد به کار» یک بیماری اسـت .اگـر به موقع
بـه آن رسـیدگی نشـود میتواند مشـکالت جسـمی و ذهنی بـه بار آورد .بـه عقیده باربـارا کلینگر،1
نویسـنده کتـاب «معتـادان کار :معتادان قابل احترام» ،معتادان کار از لحاظ احساسـی فلج هسـتند.
وسـواس آنهـا بـه کار کـردن ،به زخم معـده ،بیخوابـی ،افسـردگی و حمله قلبی منجر میشـود .به
این لیسـت مـرگ زودرس را هـم اضافه کنید.
در مقابـل ،نیروهـای بـا عملکرد باال به دلیل لذت بردن از کار و سـرگرمی با هم ،سـالمترند و زندگی
طوالنیتـری دارنـد .علاوه بـر آن ،آنهـا کارکنـان مؤثرتـری هم هسـتند .در صـورت نیـاز ،نیروهای
بـا عملکـرد بـاال میتواننـد در یـک زمـان محـدود یکـی دو هفتـهای به کارشـان سـرعت بخشـند.
اگرچـه آنهـا میتوانـد گاهـی تنبـل باشـند و بـه آن افتخار هم بکننـد .مشـاوران برنامهریـزی کار و
زندگی[مشـاورانی کـه متخصـص برنامهریـزی به منظـور ایجاد توازن میـان کار و زندگی هسـتند]،
حامی سـبک زندگی متعادلی هسـتند که  6نیاز بشـر را ارضاء میکند :ذهنی ،جسـمی ،خانوادگی،
اجتماعـی ،معنـوی و مالـی .نیروهـای بـا عملکـرد بـاال بـه ایـن دلیـل کـه به نـدرت «بیـشکاری»
میکننـد ،قادرنـد تمـام این  6نیـاز را برآورده سـازند.
1. Barbara Killinger

76

لـذت فـراغت

تجارت
روح

خانواده

جسم

اجتماع
روشنفکری

شکل  .1-4متعادل سازی چرخ زندگی

بـر خلاف باورهای مرسـوم ،اعتیاد به کار چیزی نیسـت که بتوان بـه آن افتخار کرد .علاوه بر مواردی
کـه در صفحـه  47نشـان داده شـد ،معتادین به کار ،مایلنـد ویژگیهای زیر را نیز از خـود بروز دهند:
هـر چقـدر یـک معتاد بـه کار ،کار کمتری برای انجام دادن داشـته باشـد ،تمام کردنش
بیشـتر به طـول میانجامد.
معتـادان بـه کار حتـی سـادهترین ایدههـا را نیز بـه پیچیدهترین شـیوهای کـه میتوان
متصـور بـود ،اجـرا میکنند.
هیـچ مسـئلهای آنقـدر کوچـک نیسـت که یـک معتاد بـه کار نتوانـد آن را واقعـاً بزرگ
کنـد .یـا از پیـش ،آنقـدر بـزرگ ،کـه او نتوانـد بزرگتـرش کند.
جزییتریـن وظایـف نیـروی کار بـا عملکـرد باال کـه حتـی ارزش پیگیری را هـم ندارد،
جـزو مهمتریـن وظایـف افـراد معتـاد بـه کار قلمداد میشـود.
معتادیـن بـه کار اغلـب بـه دنبـال یافتـن راهحلهایـی برای مسـائلی هسـتند که مدت
زمـان بسـیاری اسـت کـه فرامـوش شـدهاند.
آن واحد ،خودتـان را به فردی
بهرغـم ایـن کـه تمام عمرتان سـخت کار کردهایـد ،اما میتوانیـد در ِ
تنبـل ،باهـوش و مفیـد تبدیل کنیـد .در حالی که معتادان به کار بر روی سـاعات کاریشـان تمرکز
دارنـد ،شـما بهتر اسـت بـر روی نتایج متمرکز شـوید .تفاوتی که میتـوان آن را در خصوص نیروی
بـا عملکـرد بـاال و فـرد معتـاد بـه کار ،برجسـته نمود ،سـبک زندگـی متعادلی اسـت کـه میتواند
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شـما را به بیـش ببرد.
واضـح اسـت کـه بـه دسـت آوردن هـر چیـزی در زندگـی قیمتـی دارد .قیمتـی کـه بـرای سـخت
کارکـردن میپردازیـد میتوانـد باالتـر از قیمتـی باشـد کـه بـرای سـخت کار نکـردن میپردازید .به
عنـوان یـک نیـروی بـا عملکرد بـاال ،باید این توانایی را داشـته باشـید تـا زمانهایی را که الزم اسـت
کارهـا را بـه سـرعت و با شـتاب بـاال انجام دهید؛ امـا مهمتر از این مورد ،آن اسـت کـه بدانید در چه
زمانهایـی نبایـد کار کـرده و در عـوض بایـد اسـتراحت کرده و بـازی کنیـد .این رویکـرد نهتنها در
همـان زمـان منافعـی را بـرای شـما فراهم میکنـد بلکه موجـب تعجـب دوسـتان و همکارانتان هم
خواهد شـد.

معتادین به فراغت سرگرمی بیشرتی دارند
یـک تعـادل عالـی بیـن کار و فراغـت به دسـت نمیآید مگـر اینکـه کار در جایگاه مناسـب خودش
قـرار گیـرد .بـا وجود منافع بسـیاری کـه از کار کردن مشـتق میشـود ،برخی تأثیرات مضـر هم در
نتیجـه کار کـردن پدیدار میشـود اما مـردم معموالً تمایل دارنـد تا از این اثرات منفی چشمپوشـی
کننـد .ویلیـام فاکنـر 1اظهـار میکنـد که «یکـی از غمگینترین مسـائل این اسـت کـه تنها چیزی
که انسـان همه روزه و روزانه هشـت سـاعت میتواند انجام دهد ،کار کردن اسـت .شـما نمیتوانید
هشـت سـاعت غذا بخورید ،بنوشـید و یا هشـت سـاعت در روز عشـق بورزید -تمام آنچه میتوانید
بـرای هشـت سـاعت انجـام دهیـد کار کردن اسـت و این اسـت دلیل اینکه چرا انسـانها خودشـان
و دیگـران را بـه شـخصی بیچاره و غمگین تبدیـل میکنند».
فراتـر از همـه اینهـا ،شـما نبایـد بـه خودتـان ایـن اجـازه را بدهید کـه فکر کنیـد «اعتیاد بـه کار»
یـک وضعیـت هوشـمندانه و قهرمانانه اسـت .در حال حاضـر حداقل  20درصد از جمعیت مشـغول
بـه کار ،معتـاد بـه کار محسـوب مـی شـوند .کمالگرایـی ،وسـواس و بیارادگی همـه و همه مکمل
ذهـن معتـاد به کار اسـت .بـه این دلیل کـه معتادین به کار صددرصد خودشـان را وقـف کار کردن
میکننـد ،دیگـر چیـزی برای دوسـتان ،خانـواده و خودشـان باقی نمی مانـد .فارغ از نوع نگاه شـما
بـه آن ،بـرای رهایـی از یک زندگی شـخصی بیمعنی نمیتوان در جسـتجوی معنـی در محیط کار
بـود .کار بایـد بخشـی از زندگـی روزانه باشـد نه اینکـه اهمیتی بیـش از زندگی خانوادگـی ،ورزش،
تنهایـی و بازی داشـته باشـد .شـما نبایـد تمام انرژیتـان را صرف کار کـردن کنیـد و در عین حال
بایـد یـاد بگیریـد که اوقات فراغـت را تجربه کـرده و قدر آن را بدانید .اسـتفاده بهینه از اسـتعدادها
1. William Faulkner
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و عالیـق مربـوط بـه فراغتتـان ،زندگی حرفهای شـما را بهتـر و رضایتبخش تـر میکند.
بـه عنـوان یـک معتـاد بـه فراغت ،شـما نهتنها سـرگرمی و خوشـی بیشـتری خواهید داشـت ،بلکه
پیشـاپیش خـود را بـرای زمانـی کـه ممکـن اسـت شـغل خـود را از دسـت دهیـد ،آمـاده خواهید
کـرد .زمانهـای اضافـی زندگـی کـه صـرف اوقـات فراغت شـود ،در کنار شـادتر کردن شـما هنگام
کار ،شـما را بـرای یـک زندگـی بهتـر هنگاهـی کـه بیـکار میشـوید نیـز مهیـا مـی سـازد .در این
خصوص ،برخی از مشـاورین بازنشسـتگی به کارمندان توصیه میکنند که بهتر اسـت آمادهسـازی
و برنامهریزی برای دوران بازنشستگیشـان را از سـی و پنج سـالگی یا کمتر آغاز کنند ،نه در سـن
شـصت و پنج سـالگی.
شکل  .4-2قبل و بعد از اعتیاد به کار
معتاد به کار قبل از بازنشستگی
کار

معتاد به کار پس از بازنشستگی
کار

رابطه

رابطه

شکل 4-3
معتاد به فراغت قبل از بازنشستگی

معتاد به فراغت قبل از بازنشستگی

رابطه
کار
گلف تنیس دویدن
جمعآوری تمبر کلیسا
باغداری
مطالعه
داوطلب شدن دوستان

رابطه
کار
گلف تنیس دویدن
جمعآوری تمبر کلیسا
باغداری
مطالعه
داوطلب شدن دوستان

شـکل  4-2تأثیـر از دسـت دادن شـغلتان زمانی که هیچ عالقـه مندی ندارید را نشـان میدهد .اگر
سـرتان فقـط بـا کار و رابطـه گرم اسـت ،زندگیتان بـه دقت بر روی زمانی که شـغلتان را از دسـت
میدهیـد متمرکـز میشـود .بدون شـغل شـما برای سـرگرم کـردن خودتان بـه روابطتـان محدود
میشـود .در مقابـل شـکل  ،4-3اثـر از دسـت دادن شـغل وقتـی عالیـق و سـرگرمیهای متعددی
داریـد را نشـان میدهـد .بـه عنـوان یک معتاد بـه فراغت ،نیاز نیسـت بـرای ایجاد رضایـت ،تنها به
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رابطـه تکیـه کنیـد ،زیـرا میتوانیـد اوقـات فراغتتان را بـه طیف وسـیعی از فعالیتهـا و عالیقتان
اختصـاص دهیـد .بسـیاری از کارمندان امیدوارنـد از طریق سختکوشـی در کار (البته بعضی وقتها
نـه بـه صـورت مسـتمر) به مدت چهل سـال یا بیشـتر ،بتوانند پول الزم بـرای گذراندن یـک دوران
فراغـت مفیـد  15تـا  20سـاله را بـه دسـت آورنـد .بـا ایـن حـال بیشـتر ایـن افـراد به محـض فرا
رسـیدن دوران بازنشسـتگی ،بـه دلیل عدم تجربه داشـتن اوقـات فراغت در طول دوران کاریشـان،
آمادگـی الزم را بـرای مدیریت دوران بازنشسـتگی ندارند.
غمانگیـز اسـت کـه بسـیاری از معتـادان کار از فعالیتهـای فراغتـی و اجتماعی اجتنـاب میکنند،
زیـرا آنهـا نمیداننـد بیـرون از محـل کار چـه کاری بایـد انجـام دهنـد -حتی اگـر متأهـل و دارای
فرزنـد باشـند .در واقـع ،آرلـ 
ی هاشـچایلد ،1جامعـه شـناس و نویسـنده کتـاب «گـره زمـان :زمانی
کـه کار میشـود خانـه و خانـه میشـود کار» بـه ایـن نتیجـه میرسـد کـه دلیـل تـا دیروقـت کار
کـردن زوجهـای کارمنـد ایـن نیسـت کـه رییسشـان خواسـته اسـت ،آنهـا در واقـع میخواهند از
آشـفتگیهای زندگـی خانوادگـی فرار کنند .برخی از آنهـا حتی وقتی بیمارند بـرای اینکه از زندگی
خانوادگـی فـرار کننـد ،سـر کار میآیند.
متأسـفانه ،بیشـتر مـردم تغییر نمیکنند تـا زمانی که مجبور به تغییر شـوند .آنـان منتظر میمانند
تـا بازنشسـتگی بـه از راه برسـد ،سـپس با ناامیـدی تالش میکننـد تا خـود را با آن سـازگار کنند.
بـا ایـن حـال بـه دلیل تغییـر مقدار زمـان مـازاد در دوران بازنشسـتگی بـا دوران کاری ،افـرادی که
از پیـش مهیـای چنیـن دورانـی نشـدهاند نمیتواننـد خـود را بـا آن سـازگار نماینـد .ایجـاد یـک
سـازگاری تدریجی که از طریق داشـتن فراغت
پس از دو هفته تعطیالت
دیگر بیش از این نمیتوانم صبر کنم
بیشـتر در طـول دوره کاری بـه دسـت میآید،
باالخره لبخند زدی.
تا به سر کار رفته و به همه بگویم چه
اوقات خوشی را سپری کردهام .حتی
راهحـل بسـیار سـادهتری بـرای ایـن مشـکل
اگر حقیقت نداشته باشد.
اسـت؛ چراکـه عالوه بر مشـکالت پیـش گفته،
امـکان توسـعه عالیق و مهارتهایـی که از قبل
در دوران کاری توسـعه داده نشـدهاند در دوران
بازنشسـتگی مشـکلتر است.
[بنابرایـن] بـرای اینکـه بـه خوبـی مهیـای
بازنشسـتگی شـوید ،باید زمانی کـه هنوز جزیی
از نیروی کار هسـتید ،توسعه بسـیاری از عالیق
1. Arlie Hochschild
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خـود را آغـاز کـرده و از اوقـات فراغتتـان لـذت ببرید .این به نفع شماسـت ،به ویژه اگـر بخواهید در
نهایت یک زندگی خوشـایند به همراه عالیقی غیر مرتبط با شـغل سـابقتان داشـته باشـید .در واقع
ً
کاملا از کار بیکار میشـوید ،ذخیـره کنید[ .در
فراغـت چیـزی نیسـت که بتـوان آن را تـا زمانی که
نتیجـه اگـر] شـما [در طـول دوران کاری] از طریق تجربه گذراندن اوقات فراغت ،خـود را برای دوران
بازنشسـتگی مهیـا سـازید ،در دوران کاری نیـز یـک زندگی شـاد و متعـادل را تجربـه خواهید کرد.
بـرای داشـتن دوران بازنشسـتگی لذتبخـش ،وسـعت عالیق امری حیاتی اسـت .وقتی عالیق شـما
متنـوع نباشـند ،زندگـی میتوانـد بـه پوچـی بگرایـد .بهتـر اسـت زمانـی کـه در دوران کاری خود
هسـتید ،عالیـق غیرمرتبـط با شـغل خـود را برای خـود گلچین کنیـد .تنها یک عالقـه ،مثل گلف،
بـرای پـر کـردن روزهـای بازنشسـتگیتان کافـی نیسـت .اطمینـان حاصـل کنید که یـک ترکیب
متنـوع داشـته باشـید :از نوشـتن کتـاب گرفتـه تا مالقـات با یک دوسـت تا ثبـت نـام در دورههای
نامرتبـط با شـغلتان.
سـعی کنیـد بـه جای رویکرد آمریکای شـمالی ،رویکـرد اروپاییهـا را در مورد فراغـت بپذیرید .یک
تضاد بسـیار مهم بین فلسـفههای پشـت ایـن دو رویکرد وجـود دارد.
در آمریکای شـمالی ،ارزشهای شـرکتها اغلب بر زندگیهای کارکنان حتی در اوقات فراغتشـان
حکمرانـی کننـد .بـه ایـن دلیل کـه آمریکا به جای سـنت فراغـت ،سـنت کار کـردن دارد ،بنابراین
فراغـت زمانـی اسـت برای رهایـی و فرار ،برای شـارژ مجدد باتری شـخص تا بتوانـد «کار کردن» را
مجـددا ً از سـر بگیـرد .در عـوض ،فراغـت در اروپـا ،فقط به خاطر خود فراغت شـکل گرفته اسـت نه
بـه خاطـر کار .هـدف اصلـی از تعطیلات ،لـذت بردن از اوقات فراغت اسـت و نه شـارژ مجـدد برای
«کار کـردن» .ایـن نتیج ه سـنت فراغتی اسـت که قرنها در اروپا رواج داشـته اسـت.
روحیـهای کـه بـا آن زمانهـای اضافـی خود را سـپری میکنید خـودش میتواند این زمـان را برای
شـما پراسـترستر از کار هـم نماید .بـرای اینکه از داشـتن یک فراغت مفید که منجـر به ایجاد یک
تعـادل عالـی بیـن کار و زندگـی میشـود ،اطمینان یابیـد ،اوقات فراغت خـود را با آرامـش خاطر و
نه به شـیوهای رقابتی ،سـپری کنید .در آمریکای شـمالی ،تعطیالت سـنتی معموالً یک هفته توأم
با برنامهریزی سـفت و سـختی اسـت که بیشـتر شـبیه یک هفته کاری در محیط کاری اسـت .این
یـک هفتـه در چشـمه آب معدنـی ،یـک پاتوق ،یک سـفر جـادهای ،بازدید از پارکهـای اختصاصی
جـذاب ،یـک سـفر دریایـی و بدون (یا مقـدار خیلی کمـی از) انتخابهای بداهه اسـت .یـک برنامه
اسـکی در رشـته کوههـای راکـی 1و سـیرا 2آنچنـان بـا حجم باالیـی از فعالیتها پر شـده اسـت که
1. Rochies
2. Sierra
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دیگـر تقریبـاً جایی برای اسـتراحت کردن وجـود ندارد.
اینکـه شـما تـا آنجایی که امـکان دارد فعالیتهای فراغت و سـرگرمی را در زمانهای شـخصیتآنجا
دهیـد ،بـه شـما کمکـی در جهـت نیل به یـک سـبک زندگـی آرام و متعـادل نخواهد کـرد .جالب
اسـت کـه فعالیتهایـی که گمـان میرود میتوانند در رهایی از اسـترس و بهبود سلامتی به شـما
ی کـه در موردشـان عجله کنیـد میتوانند اثری برعکس داشـته
کمـک میکنـد ،در واقـع در صورتـ 
باشـند .بـه عنـوان مثال ،با عجلـه ورزش کردن به جای اینکه اسـترس را از بین ببرد ،باعث تشـدید
آن میشـود .بـه همـان شـکل ،شـما زمانـی که عجلـه داریـد نمیتوانید بـه طور مؤثری مدیتیشـن
کنیـد .زمانـی کـه متوجـه میشـوید وقـت خـود را تلـف کردهایـد ،از اینکـه مدیتیشـن کردهایـد
احتماًالً پشـیمان میشـوید.
بسـیاری از کارکنانـی کـه در تعطیلات بـه سـر میبرنـد از طریـق تماسهـای مکـرری کـه با محل
کارشـان برقـرار میکننـد ،اسـترس بـه اوقـات فراغتشـان تزریـق میکننـد .جـای تعجب نیسـت که
مقیـاس رتبهبنـدی سـازگاری اجتماعی هولمـز و راه 1در مورد اسـترس ،که به نحو وسـیعی هم مورد
اسـتفاده اسـت ،حاکی از آن اسـت که هر چند مردم میزان قابل توجهی از اسـترس را قبل از تعطیالت
کریسـمس تجربـه میکننـد اما با این حال میزان اسـترس تجربـه شـده در دوران مرخصیهای کاری
بیشـتر از سـطح اسـترس تعطیالت کریسـمس اسـت .اگر مردم اوقـات فراغت خود را صـرف خواندن
یـک کتـاب ،خوشوبـش با همسـایهها ،یا نوشـتن یک رمـان فقط برای سـرگرمی بکننـد ،تعطیالت
بسـیار کماسـترستری را تجربـه خواهنـد کرد که البته سـپری کـردن تعطیلات و مرخصیها به این
شـیوه ،راه بهتری برای مهیا شـدن جهـت دوران بازنشسـتگی خواهد بود.
بـرای اینکـه در آمریـکا به درسـتی از اوقـات فراغتتان لذت ببریـد ،باید یاد بگیریـد که رویکردی
خلاف رویکـرد مرسـوم را در پیـش بگیریـد .ماننـد افراد پیگیـری نباشـید که در اوقـات فراغت
و مرخصـی هـم درسـت بـه میـزان محـل کار و یـا حتـی بیشـتر و از طریـق اتخـاذ یـک رویکرد
رقابتـی ،خـود را درگیـر کار میکننـد .آنهـا نکتـه اصلی فراغـت را فراموش میکنند .سـعی کنید
یـک مرخصـی بگیریـد و هیچگونه تماسـی بـا محل کارتان نداشـته باشـید .به خودتـان یک روز
مرخصـی غیرمنتظـره بدهیـد تا بتوانیـد اعمال خودانگیختـه را به آن اضافه کنیـد .وقتی در حال
تغییـر شـغل و رفتـن از یـک شـغل بـه شـغلی دیگـر هسـتید ،یکـی دو ماه بـه تعطیلات بروید.
هـدف ایـن اسـت کـه تـا آنجـا کـه میتوانیـد از فراغت لـذت ببرید .بـا اتخـاذ چنیـن رویکردی،
در زندگـی کاریتـان راحتتـر و بـرای سـالهای بازنشسـتگیتان نیـز آمادهتـر خواهیـد بـود.
1. Holmes and Rahe
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چنـد سـال پیـش الیزابـت کاسـتر ،1ویراسـتار مجلـه گالمـور 2از نیویـورک بـه مـن تلفـن کرد و
مـن خواسـت تـا نظـر خـود را دربـاره اینکه چـرا خواننـدگان مجلـه در طی یـک مطالعـه عنوان
کردهانـد کـه معمـوالً در روزهـای یکشـنبه بیـش از روزهای جمعه احسـاس خسـتگی میکنند،
بیـان کنـم .مـن که از نتایـج مطالعات متعجب شـده بودم ،میبایسـت برای پاسـخ به این سـؤال
کمـی فکـر میکردم.
اگرچـه ،پاسـخ ایـن سـؤال آسـان اسـت :بـه دلیـل اخلاق کاری پروتسـتان ،ایـن مـردم در وقـت
اسـتراحت احسـاس نگرانـی و گناه میکنند .بنابراین خودشـان را مشـغول انجام کارهایـی از قبیل:
تعمیـرات منـزل ،چمنزنی و رسـیدگی بـه کارهای روزمـره و مختلف میکنند .همانطـور که انتظار
مـیرود ،مشـغله آخـر هفتـه به خسـتگی از قبـل موجود هفتـه کاری اضافه میشـود .جـای تعجب
نیسـت کـه این کارکنـان یکشـنبهها از جمعهها احسـاس خسـتگی بیشـتری دارند.
مشـغله داشـتن یکی از عادتهای بدی اسـت که توسـط سـازمانها ،مؤسسـات آموزشـی و رسـانه
مـورد تأییـد و تجویـز قرار گرفته اسـت .در جامعه امروز ،اگر بشـدت پرمشـغله و مضطرب نباشـید،
بـرای شـما اهمیـت قایل نمیشـوند .با ایـن حال ،عـرف جامعه نمیتوانـد متوجه این موضوع شـود
کـه پرمشـغله بـودن و شـاد بـودن دو چیـز کام ً
ال متفـاوت اسـت .بر خلاف باورهای مرسـوم ،اینکه
بـه صـورت مـداوم پرمشـغله باشـیم منجر به شـادی و موفقیت نمیشـود .اگـر این طور بـود ،مردم
بیشـتری از آمریـکای شـمالی شـاد بودنـد و احسـاس موفقیـت میکردنـد .واضـح اسـت کـه کلید
شـادی و موفقیت این اسـت:

یک نیروی با عملکرد باال بودن در سر کار و یک معتاد به فراغت در
دوران بازنشستگی و دور از کار
در جسـتوجویتان بـرای شـادی ،باالتـر از همـه ،هرگـز افزایـش فعالیتهای فراغت و سـرگرمی
را دسـتکم نگیریـد .فراغـت فـراوان بیتردیـد یکـی از گنجهـای مهـم زندگی اسـت .بنا بـه گفته
ویلیـام لیـون ملپـس :3کسـانی کـه تصمیـم میگیرنـد از فراغـت در جهـت رشـد ذهنـی بهـره
بگیرنـد ،کسـانی کـه موسـیقی خـوب ،کتابهـای خـوب ،عکسهـای خـوب ،بازیهـای خـوب،
انجمنهـای خـوب و گفتوگوهـای خـوب را دوسـت دارنـد  -که هسـتند؟ «آنها خوشـحالترین
انسـانهای جهان هسـتند».
1. Elizabeth Custer
2. Glamour
3. William Lyon Phelps
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اگر رییستان اخراجتان منیکند ،خودتان این کار را اجنام دهید
در قرن نوزدهم ،وقتی به جین لوییس رادولف اگاسـیس ،1طبیعتشـناس سوییسـی یک سـخنرانی
در ازاء دسـتمزد بـاال پیشـنهاد شـد ،پاسـخ داد«:مـن به خـودم اجازه نمیدهـم که وقتـم را برای به
دسـت آوردن پـول تلـف کنـم» .ایـن خیلـی بد اسـت کـه امروزه تنهـا تعـداد کمی از مـردم چنین
اولویتهایـی دارنـد کـه اگـر ایـن گونـه بـود ،دنیـا بـه جای بهتـری بـرای زندگـی تبدیل می شـد.
یقینـاً ،ماهیـت و ذات جامعـه مـدرن حکم میکند که بایـد برای زندگی کردن کار کنیم .متأسـفانه،
زمانـی کـه در پـول درآوردن زیـادهروی میکنیـم ،از نتایـج حاصـل از نداشـتن یک زندگـی راحت،
رضایتبخـش و مرفه رنـج میبریم.
واضـح اسـت کـه کار کـردن میتوانـد زندگی مـا را دچار عـدم تعادل کنـد .برخی شـغلها نیازمند
توجـه بیپایـان هسـتند و به شـما این فرصـت را نمیدهنـد تا به زندگـی خودتان تعادل ببخشـید
و در نهایـت نتیجـه کلی[چنیـن زندگـی فاقـد تعادلـی] اغلـب :یـک زوج غمگین ،بچههـای تربیت
نشـده ،فقدان فعالیت اجتماعی و درماندگی شماسـت .اگر عواید حاصل از این سـو و آن سـو رفتن
در کار هماننـد عوایـد حاصـل از کاپیتـان کشـتی تایتانیک بودن اسـت ،آنـگاه شـاید بخوایید برای
تغییـر وضعیـت زندگیتان کاری انجـام دهید.
در اینجـا بـه عالیمـی اشـاره شـده کـه نشـان میدهـد زندگـی شـما دارای تعـادل نیسـت و شـما
احتمـاًالً در شـغلی اشـتباهی هسـتید:
گالیههای مربوط به استرس ،تنش و سردرد
بیم از صبحهای سر کار رفتن روزانه
دوسـت نداشـتن شـغل فعلـی بـه دلیل عـدم امکان بـروز ویژگیهـای خالقانه شـما در
شـغل فعلی
دلیـل اصلـی عالقـه شـما بـه ماندن در شـغل کنونی این اسـت کـه میخواهیـد از پس
ایـن  16سـال تـا زمانـی کـه بتوانیـد پـول بازنشسـتگی خوبی دسـت و پـا کنیـد ،برآیید.
شـما یـک سـاعت اول کارتان را صـرف خواندن بخشهـای خسـتهکننده روزنامه دیروز
میکنیـد.
شـما بـا کارتـان ازدواج کردیـد و زندگـی شـما سراسـر کار و بـدون هیچگونـه بـازی و
سـرگرمی اسـت.
شما آخرین باری که در کارتان هیجانزده شدید را به خاطر نمیآورید.
شـغل شـما ،بـا مشـکالتی از قبیـل بیخوابی ،اسـترس بیـش از حـد و نبود زمـان برای
1. Jean Louis Rodolaphe Agassiz
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خـواب ،سلامتتان را بـه خطـر میانـدازد.
شـما نیمـی از روز کاریتان را مشـغول خیالپردازی هسـتید و نیمه دیگـر آن را در حال
جنـب و جوش.
شـما سـعیتان را میکنیـد ولی تالشـتان برای متقاعد کـردن خودتان و دیگـران درباره
اینکـه شـغلتان تهییجکننده اسـت ،هیچ سـودی ندارد.
شـما در تمرکـز کـردن دچـار مشـکل هسـتید و نمیتوانیـد بـرای پروژهها و مشـکالت
کاری خـود ،ایدههـای جدیـد خلـق کنیـد.
وقتی به کارتان فکر میکنید دچار افسردگی میشوید.
ً
عملا در پی
شـما اشـتیاق داریـد دوبـاره بـه مدرسـه و دانشـگاه برویـد ،در حالـی کـه
هیچکـدام نبودیـد.
سـاعت  5بعدازظهرهـای روزهای یکشـنبه ،سـطح اسـترس شـما به دلیل ایـن فکر که
دوشـنبه بایـد بـه سـر کار برویـد -بـه میـزان قابل توجهـی افزایـش مییابد.
بهرغم اینکه اخیرا ً شـرکت شـما توانسـته جزو  100شـرکت برتر مجله فورچون باشـد،
دربـاره آن حرفـی برای گفتـن ندارید.
اولیـن روزی کـه متوجه میشـوید شـغلتان شـما را تقویـت و برانگیختـه نمیکند ،روزی اسـت که
بایـد بـه تـرک آن بیندیشـید .در واقـع ،من توصیه میکنم دسـت از آن بکشـید .حتی اگـر در کل،
شـغل خـود را دوسـت داریـد نیز ترک کارتان ممکن اسـت یک تصمیم درسـت باشـد .اگـر کارتان
بیـش از پنجـاه سـاعت در هفتـه از زندگیتـان را میگیـرد و شـما بـه دلیـل نامتعادل بودن سـبک
زندگیتـان ناراحتیـد ،زمـان عمـل فـرا رسـیده اسـت .بـه ویـژه ،اگـر همسـرتان شـما را به چشـم
یـک غریبـه میبینـد ،فرزندانتـان به سـمت مـواد مخـدر رفتهانـد و خود شـما احسـاس درماندگی
میکنیـد ،چـرا کار دیگـری انجـام ندهید؟ اگر رییستان شـما را اخـراج نمیکند ،خودتـان این کار
را انجـام دهیـد .شـما بـا ایـن کار به همسـرتان ،فرزندانتـان ،و سـازمانتان لطف بزرگـی میکنید و
بـه خودتـان لطف خیلـی خیلـی بزرگتـری کردهاید.
همـه توجیهاتـی ماننـد :من نمیتوانم دسـت از کارم بکشـم چون باید امنیت شـغلی داشـته باشـم،
بایـد پـول خانـه بزرگـم را جـور کنم ،فرزندانـم را به دانشـگاه بفرسـتم و ...را فرامـوش کنید .منتظر
نمانیـد تـا زمان مناسـب برای دسـت از کار کشـیدن فرا برسـد .همین حـاال ایـن کار را انجام دهید.
هیـچ زمـان مناسـبی هرگز وجـود ندارد ،انتظار برای رسـیدن زمان مناسـب هم دسـت آویز دیگری
بـرای توجیه بـه تعویق انداختن آن اسـت.
صرفنظـر از مقـدار پولـی کـه بـه دسـت میآوریـد ،شـما قـادر بـه برگردانـدن آن چهـل سـاعت یا
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بیشـتری کـه صـرف کار کـردن میکنید و انـرژی الزم را نیـز برای شـما فراهم نمیکنـد ،نخواهید
بـود .بازخریـد لـذت کافـی در دوران بازنشسـتگی بـرای جبران خوشـی و لذتی که در دوران پسـت
کاری از دسـت دادیـد ،غیرممکـن اسـت .از خودتـان بپرسـید« :پـول داشـتن چـه سـودی دارد اگر
بـه قیمـت از دسـت دادن سلامتیام تمام شـود؟» بسـیاری از افـراد ثروتمند نمیتوانند سلامت از
دسـت رفتهشـان کـه در نتیجـه «بیشـکاری» بـوده اسـت را دوبـاره بخرند.
بسـیاری از مردم حتی اگر شغلشـان را دوسـت نداشـته باشـند ،تا رسـیدن دوران بازنشستگی فقط
در یـک شـرکت کار میکننـد ،زیـرا نمیخواهنـد حقـوق مناسبشـان قطـع شـود .دیگـران هـم از
کاری کـه انجـام میدهنـد متنفرنـد ولـی شغلشـان را بـه دلیـل پاداشهـای بازنشسـتگی باال[کـه
در انتظارشـان خواهـد بـود] تغییـر نخواهنـد داد .مانـدن در یک محیط شـغلی ناخوشـایند ،موجب
کاهـش عملکـرد این افراد شـده و بـه عالوه احتماًل ابتال به افسـردگی را قبل از دوران بازنشسـتگی
افزایـش میدهنـد و ممکـن اسـت حتی آنقـدر زنده نماننـد کـه آن پاداشهای فراوان بازنشسـتگی
را جمـعآوری کنند.
اگـر شـما فقـط بـرای پـول کار میکنیـد ،بنابرایـن زندانی «سیسـتم» هسـتید .اینکـه کاری را که
میکنید دوسـت داشـته باشـید و در شـغل خود رشـد کـرده و بتوانید اسـتعدادهای خـاص خود را
در کار خـود بـه کار بگیریـد بسـیار مهم اسـت .اجازه ندهید طرز فکـر جامعه دربـاره امنیت مالی بر
زندگـی شـما حکمرانـی کنـد .اینکه تنها به دلیل پـول درآوردن خـود را وقف کاری کنیـد که از آن
متنفریـد جلـوی لـذت بـردن از زندگی را میگیـرد .عجیبتر اینکـه این مسـئله در بلندمدت ،خود
جلـوی توانایی شـما برای بدسـت آوردن پـول را نیـز خواهد گرفت.
نتایـج مطالعـات هـم تأییـد میکنـد کـه افـرادی کـه در کارهایـی کـه دوسـت دارنـد بـه فعالیـت
مشـغولاند ،بسـیار بیشـتر از افـرادی کـه تنها برای به دسـت آوردن پـول به کاری مشـغولاند ،پول
بـه دسـت میآورند.
تـرک کـردن یـک شـغل غیرممکـن نیسـت ،فقط دشـوار اسـت .خودتـان را بـا این فکر کـه چیزی
غیرممکـن اسـت در حالـی کـه تنها کمی دشـوار اسـت ،فریب ندهید .اگـر میخواهیـد کاری انجام
دهیـد و خـود را متعهـد به انجام آن میدانید [آنگاه] خواهید توانسـت[آن را انجـام دهید] .هزینهای
دارد کـه بایـد بپردازیـد ،اما در بلندمدت ارزشـش را خواهد داشـت.
اگر میترسـید دسـت از کار بکشـید ،از خودتان بپرسـید «بدتریـن چیزی که میتوانـد اتفاق بیفتد
چیسـت؟» ایـن را بـه دقـت مشـخص کنیـد ،سـپس از خود بپرسـید« :خب کـه چی؟» اگـر جنبه
منفـی آن شـامل مـرگ یا بیمـاری العالج نمیشـود ،بگویید بـه جهنم!!!
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خالصـه اینکـه ،دنیـا بـه آخر نرسـیده اگر کـه همه چیز بـر وفق مراد نیسـت .هر چیـزی را از منظر
مناسـب خـودش ببینیـد .اوالً ،هنـوز هم خالقیت و سلامتیتان را خواهید داشـت .سـپس ،به تمام
گزینههـای پیـش رویتـان فکـر کنیـد .در آمریـکای شـمالی ،حتـی بـدون شـغل هـم ،فرصتهایی
پیـش روی شـما اسـت کـه میلیونها نفـر دیگـر در روی کره زمین حتـی نمیتواننـد رؤیای چنین
فرصتهایـی را داشـته باشـند .در مـورد نگرانـی مربـوط بـه امنیت[شـغلی] هـم بایـد بگوییـم کـه
اصـوالً چیـزی به اسـم امنیـت واقعی حاصل از ماندن در یک شـغل وجـود ندارد .اینکه شـما بدانید
همیشـه برای پول در آوردن ،خالق و با اسـتعداد هسـتید ،بهترین امنیت مالی اسـت که میتوانید
داشـته باشید.
تنهـا بـه تمـام فعالیتهایـی کـه بیـن ایـن شـغل و شـغل بعدیتـان میتوانید داشـته باشـید فکر
کنیـد .میتوانیـد همـه داراییتـان را بفروشـید ،پولـش را برداریـد و تـا آنجایـی که شـما را می برد
سـفر کنیـد .ممکـن اسـت بخواهید بـه چین ،ریـو یا مکزیـک بروید .یـا به اسـپانیا بروید و نقاشـی
کنیـد .کتابی را که همیشـه میخواسـتید بنویسـید .تا ده صبـح بخوابید و برای تمـام کارمندانی که
نمیتواننـد ایـن کار را بکننـد ابراز تأسـف بکنید.
البتـه تـا زمانـی کـه یک شـغل بسـیار بهتر از شـغل قبلـی خود پیـدا نکردهایـد ،نیازی نیسـت این
دوران لذتبخـش را خاتمـه داده و به فکر برگشـت به کار باشـید .حتی بسـیاری از مـردم در صورتی
کـه پـس از تـرک کار ،از نظـر مالـی در تنگنـا نمیافتنـد میتواننـد تصمیـم بگیرند کـه دیگر هیچ
شـغل دیگری نداشـته باشـند .بسـیاری از مردم وقتی دسـت از زندگی کاری میکشـند ،احسـاس
بهتـری پیـدا میکننـد .حتـی آنهایی که از نظر مالی به شـرایط رضایتبخشـی نمیرسـند ،میگویند
اگـر به شـرکت قبلـی برگردند ،دوران سـختی خواهند داشـت.
مطمئنـاً ،تـرک کـردن کار ،خطرهایـی دارد[ .امـا از یـاد نبریـم کـه] هر چیز ارزشـمندی مسـتلزم
خطـر کـردن اسـت .امـا با ایـن تعدیل نیروی بهشـدت رایج قرن بیسـت و یکـم ،احتماًالً دیـر یا زود
در هـر صـورت از کار بیـکار خواهید شـد .احتماًلش تا حدی زیاد اسـت که شـرکتتان شـما را فارغ
از اینکـه دوسـت داشـته باشـید یـا نه ،تعدیـل نمایـد .در نتیجه بـا تـرک داوطلبانه شـغلتان ،تنها
بـودن خود بـدون کارتـان را زودتـر مدیریت کنید.
از بـاز اولـی کـه کتـاب «لـذت کار نکردن» چاپ شـد ،برخـی از خواننـدگان کتاب با خوشـحالی
بـه مـن اطلاع دادنـد کـه بعـد از خواندن ایـن کتاب ،شـغل خـود را تـرک کردهاند .آنهـا گفتند
کـه مـن در کمـک بـرای تـرک کـردن کارشـان نقـش داشـتهام .هـر چنـد شـاهکار مـن در حد
جایـزه نوبل نیسـت ،اما موجب بسـی خرسـندی اسـت که توانسـتهام بـه برخی افـراد کمک کنم
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تـا تولدی دوباره داشـته باشـند.
لس اوک 1از لندن یکی از این افراد است:
ارنی عزیز

مـن بـه تازگـی خواندن کتـاب «لـذت کار نکردن» شـما را تمام کـردهام .گفتههـای الهامبخش
شـما دیـد مـن را بـه زندگـیام تغییـر داد .من همیشـه فکـر میکردم کـه سـختتر کار کردن
مشـکالتم را برطـرف میکنـد .امـا تمـام کاری کـه کـرد ایـن بـود کـه مشـکالتم را بیشـتر و
پیچیدهتـر کرد .شـما مشـوق من بـرای تـرک کارم بودید .من پیـش از این یک مشـاور مالیاتی
بـودم .حـاال امـا دو باره یک انسـان هسـتم.
ً
کاملا درسـت اسـت .مـن امـروز صبـح رفتـم و بـه آنهـا گفتـم کـه کار را تـرک میکنـم زیرا
همسـرم ،فرزنـدان و سلامتیام (هم جسـمی هـم ذهنی) مهمتر هسـتند .من در کارم بیشـتر
بـه دنبـال امنیـت بـودم اما پاسـخ صحیح ایـن نبـود .کارهـای بسـیاری بودند که میخواسـتم
انجـام دهـن اما احسـاس میکردم نمیتوانم .من همیشـه احسـاس کردهام که نوشـتن بخشـی
از وجـود مـن اسـت .اگـر وقتش را داشـته باشـید ،بسـیار ممنون میشـوم اگر بدانـم که چگونه
نوشـتن را شـروع کردید.
با تشکر
لس

اگـر آویزان شـدن به شـغلتان ،شـما را در یک تونل بـدون پنیر نگه مـیدارد ،بزرگترین خطر ،ترک
نکـردن آن بـرای چیـزی متفـاوت اسـت؛ همانگونه که در مورد لس نیز این مسـئله صـادق بود .لس
دوبـار پـس از نامـه اول بـرای مـن نامـه نوشـته اسـت .آخرین بـاری که از او شـنیدم ،با خوشـحالی
مشـغول کارهایی بود که دوسـت میداشـت.
ً
«کاملا سـرزنده بودن»تـان خطر کنید ،پس بـرای چه چیز دیگـری میتوانید
اگـر نمیتوانیـد روی
خطـر کنیـد؟ سرسـری کار کـردن شـما در محیط کار به این مفهوم اسـت که هشـت تا ده سـاعت
از روزتـان را بـا بیحوصلگـی ،ناراحتـی و عاری از هر گونه شـوقی سـپری میکنید .وقتی شـغلتان
تاوانـش را از جسـم و ذهـن و روحتـان میگیـرد ،زمـان ترک کردنش رسـیده اسـت ،فـارغ از اینکه
شـغل جدیـدی پیـدا کردهایـد یـا نه .شـأن ،منزلت و ارزش شـخصی شـما بایـد در وهله اول باشـد.
هیـچ شـغلی ارزش آن را نـدارد کـه آزادی و سـایر عواملـی کـه میتوانند موجب لذت بردن شـما از
زندگـی شـوند را در برابـر آن قربانی کنید.
1. Les Oke
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آیا به ندای درونی خود گوش میدهید؟
یکی از منابع مهم شـادی ،داشـتن یک هدف به خصوص یا یک رسـالت شـخصی اسـت .حالت مطلوب
ایـن اسـت که این هدف برجسـته یا رسـالت شـخصی در قالب شـغلی باشـد کـه بیانگر ماهیـت واقعی
شـما باشـد -نـدای درونـی واقعـی شـما .فرقـی نمیکنـد این شـغل چه باشـد؛ معلمـی که بـه بچهها
دانشهـای مهـم را آمـوزش میدهد یا یـک هنرمند الهامبخش[یا هر شـغل دیگر] ،در این حالت اسـت
کـه روزهایتـان آکنده از شـادی و رضایت میشـود .یافتن و دنبـال کردن ندای واقعـی درونتان ،میتواند
ً
کاملا جدید تبدیـل کند .امـا در عوض اگر شـما از هدف غایی و رسـالت
زندگیتـان را بـه یـک تجربـه
شـخصی زندگیتـان غفلت کنید ،با دسـت خودتـان موجبات نارضایتـی خودتان را فراهم سـاختهاید.
دوری جسـتن از آنچـه بـه آن عشـق میورزیـد ،حتـی بدتـر از نارضایتـی ،میتوانـد باعـث بـروز
مشـکالت روحـی و جسـمی برای شـما شـود .افرادی کـه عالیق و آرزوهای واقعیشـان را سـرکوب
میکننـد ،بـه منظـور فـرار از درد و نارضایتـی ایجـاد شـده در زندگـی ،بـه احتمـاًل زیاد به سـمت
اعتیـاد بـه الـکل ،مـواد مخـدر ،کار و تلویزیون کشـیده میشـوند.
تعـداد زیـادی از افـراد نسـل انفجـار جمعیـت بعـد از جنـگ جهانـی دوم ،از بحـران میان سـالی رنج
میبرنـد .بـه ایـن دلیـل که هرگـز عالیقشـان را دنبـال نکردنـد .در طـول دهههـای  1980و ،1990
ایـن افـراد بـه دنبال شـغلها و پیشـههایی رفتند که بیشـترین پول را به آنهـا میداد .بنابراین بسـیار
مادیگرایانـه میزیسـتند .آنهـا بـه دلیل اهدافی که داشـتند -یعنی رسـیدن به باالتریـن جایگاههای
مدیریتی در شـرکتها و بیشـینه کردن داراییهای مالی -به موفقیتهای شـغلی خوبی دست یافتند
امـا در نهایـت نارضایتیهـا و پوچیهای عظیمی
را در زندگـی تجربه کردنـد ،چراکه از هدف غایی
و رسـالت شخصیشـان در زندگـی چشمپوشـی
کردنـد و بـه آن دسـت نیافتنـد .بسـیاری از افراد
بـه این دلیـل آن را نیافتهاند که اصـوالً در پی آن
نبودهانـد و بسـیاری دیگـر نیـز اصـوالً نمیدانند
چگونه باید در جسـتجوی آن باشـند.
بـر خالف باورهـای مرسـوم ،هر کسـی میتواند
یـک هـدف اصلـی بـرای زندگـی کشـف کنـد.
من گاها اینجا دراز می کشم و راجع به اهداف بزرگتر در زندگی
رسـالت شـخصی شـما میتوانـد در قالب شـغل
مدیتیشن میکنم .اما بیشتر در مورد اینکه بعد از بردن یک میلیون
و یـا حرفـه شـما ابـراز شـود .امـا لزومـاً نبایـد
دالر در التاری چه خواهم کرد رویاپردازی میکنم.
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شـامل کارتان باشـد .شـما همچنیـن میتوانیـد آن را در قالب یـک کار داوطلبانه ،یـک تفریح ،یک
سـرگرمی یـا دیگـر فعالیتهـای فراغتـی ابـراز کنید .عالوه بـر این شـما میتوانید هدف و خواسـته
نهایـی زندگیتـان را در قالـب ترکیبـی از جنبههـای مختلـف زندگـی ماننـد عالیـق ،کار ،روابـط
معنـادار زندگـی و فعالیتهـای اوقـات فراغـت و ...تعریـف کنیـد.
نـدای درونـی واقعـی شـما زمانـی عملـی میشـود که بـرای آن آمـاده باشـید .جالب اینجاسـت که
[متأسـفانه] بسـیاری از افـراد ،درسـت زمانـی کـه زندگی ظاهـرا ً در سراشـیبی قرار گرفتـه متوجه
نـدای واقعی درونشـان میشـوند .این ندا یا خواسـته درونـی میتواند یک کار نیمـه وقت داوطلبانه
بـرای خیریـه ،یـا یـک فعالیتـی بـا یـک «گروه بـا عالیق خـاص» باشـد که به یـک مأموریـت تمام
وقـت تبدیل شـده اسـت .همچنین میتواند یک سـرگرمی باشـد که مـورد غفلت واقع شـده و االن
بوکار بشـدت سـودآور درآمده باشـد.
بـه شـکل یـک مأموریت تمـام وقت یا حتی یک کسـ 
ریچـارد جـی لیـدر 1و دیویـد ای شـاپیرو 2در کتابشـان بـا عنـوان «هنـگام کار کردن سـوت بزنید:
گوش سـپردن به ندای حیات» پیشـنهاد میکنند که مردم از خودشـان سـه سـؤال مهم بپرسـند:
به طور طبیعی چه هدیهای به دیگران میدهم؟
چه چیزی را بیش از همه دوست دارم به دیگران هدیه کنم؟
اغلب چه چیزی را به دیگران هدیه دادهام؟
بنـا بـه گفتـه نویسـندگان کتاب ،با پاسـخ بـه این سـؤاالت ،مـردم احتمـاًالً میتوانند نـدای درونی
واقعیشـان را بـرای خـود آشـکار سـازند -و در نهایـت به سـمت قلمروهـای جدیـدی از موفقیت و
رضایـت حرکـت میکنند.
واضـح اسـت که شـغلی را که شـما صرفاً بـرای پـول در آوردن برمیگزینید و یـا فعالیتهای فراغتی
کـه تنهـا بـرای کشـتن وقتتـان در آن شـرکت میکنیـد ،یـک رسـالت شـخصی نیسـت .رسـالت
شـخصی شـما چیزی اسـت که در این جهان تفاوتی را رقم بزند .اگر شـما یک هدف واال در زندگی
داشـته باشـید ،میدانیـد کـه بشـریت از تالشهـای شـما نفع میبـرد .رسـالتهای افـراد در زندگی
بـر مبنـای اسـتانداردهای افـراد متفاوت اسـت .برای نمونه رسـالت یک فراش مدرسـه این اسـت که
تمیزتریـن مـکان را بـرای دانشآمـوزان و معلمـان فراهـم آورد [در حالی که رسـالت یـک فرد دیگر
ممکـن اسـت خلـق دنیایی بهتـر برای زندگـی از طریـق تولید یک فناوری پزشـکی خاص باشـد].
در اینجا چند نمونه از رسالتهای شخصی افراد آورده شده است:
1. Richard J. Leider
2. David A. Shapiro
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تبدیل کردن این جهان به جای بهتری برای زندگی از طریق کاهش دادن آلودگی.
به دست آوردن پول بیشتر برای کمک به کسانی که نیازمندند.
کمک کردن به بچهها در توسعه استعدادها و مهارتهای به خصوص مثل نواختن پیانو.
نوشـتن کتابهـای سـرگرمکننده برای کـودکان و کمک بـه دختران و پسـرهای جوان
تـا بتوانند شـگفتیهای جهـان را کشـف کنند.
ارائه بهترین خدمات تور و گردشگری صعود به رشته کوههای راکی به گردشگران خارجی
ایجاد و استمرار یک رابطه مهیج و پر انرژی و تعهد داشتن به آن
بـا ایـن حال رسـالت و مأموریت شـخصی افـراد مبتنی بر عالیـق و ارزشهای آنهـا و همچنین نقاط
واقعی و

قـوت و ضعـف آنهـا تعییـن میشـود .رسـالت شـخصی شـما ،نحـوه ارتباط شـما بـه خـود
دنیـای اطرافتـان را مشـخص میکند .زمان گذاشـتن برای پاسـخ به سـؤاالت زیر میتواند به شـما
در جهـت تعریـف رسـالت شـخصی که دوسـت دارید در زندگـی دنبال کنیـد ،کمک نماید.
 -1شـما به چه چیزهایی بیشـترین میزان اشـتیاق را دارید؟ کشـف اینکه چه چیزی
شـما را برانگیخته میکند ،مهمترین عنصر تشـخیص رسـالت شـخصی شماسـت .آنچه
نسـبت بـه آن شـور و اشـتیاق دارید بیشـترین میـزان لذت را به شـما میدهـد .به نظر
میرسـد وقتـی عالیقتان را دنبـال میکنید ،انرژی نـا محدودی دارید .هـر چیزی را که
بـه نظرتان لذتبخش میآید بنویسـید .لیسـت شـما میتواند شـامل چیزهـای متنوعی
مثـل :ماهیگیـری ،اسـبها ،خدمـت بـه دیگـران ،جسـتوجوی کتـاب در کتابخانـه،
خندانـدن مـردم و سـفر بـه کشـورهای دیگـر باشـد .بـه چیزهایی کـه باعث میشـوند
شـما یـک یا دو سـاعت زودتـر از زمان معمـول از خـواب برخیزیـد ،توجه کنید.
 -2نقـاط قـوت شـما چه هسـتند؟ توجه کـردن بـه نقـاط قوتتـان ،چیزهای بسـیاری
دربـاره خودتـان و اینکه دوسـت دارید انرژی خـود را روی چه چیـزی متمرکز کنید ،به
شـما میگویـد .معمـوالً نقـاط قوت ،عالیـق را حمایـت میکنند.
 -3قهرمانـان شـما چـه کسـانی هسـتند؟ کمـی وقـت بگذاریـد و دربـاره قهرمـان یا
قهرمانـان زندگیتـان کـه میتواننـد الگوهای خوبی باشـند فکر کنید .قهرمـان میتواند
فـردی در زمان گذشـته و حال باشـد که تحسـین و احتـرام شـما را برانگیختهاند .آنها
میتواننـد افـراد مشـهور یا گمنامیباشـند که در انجـام برخی کارها ،خاص یا برجسـته
هسـتند .اگـر این شـانس را داشـتید ،کدام سـه نفـر را بـرای اینکه با آنها شـام بخورید
انتخـاب میکردید؟ شـما این افـراد را برای انجـام چه کاری تحسـین میکنید؟ مطالعه
اعمـال و خصوصیـات قهرمانانتـان ،سـرنخهای دربـاره چیزهایـی که خودتـان به آنها
اشـتیاق داریـد ،در اختیارتان قـرار میدهد.

فصل چهارم :کار کمتر فقط برای سالمت آن

91

 -4چـه چیزهایـی را میخواهید کشـف کـرده و یا یـاد بگیرید؟ ایـن مهم اسـت که
بدانیـد چـه چیـزی کنجـکاوی شـما را تحریـک میکنـد .چـه موضـوع یا چه حـوزهای
را بیشـتر دوسـت دارید کشـف کنید؟ به دورههای آموزشـی و سـمینارهایی فکر کنید
کـه اگـر یـک فرد ثروتمنـد از فامیلتان از راه میرسـید و دو سـال ،مطالعـه آن را در هر
کجـای دنیـا تأمیـن مالی میکـرد و شـما انتخابشـان میکردید.
پاسـخ به سـؤاالت باال ،باید شـما را در مسـیر صحیحی برای تعریف رسـالت شـخصیتان قرار دهد.
رسـالت شـخصی شـما چیزی اسـت که از روح شـما بر خواسـته و ماهیت شـما و دلیل بودن شـما
را شـکل میدهد .رسـالت شـخصی شـما دلیل آمدن شـما به این جهان اسـت.
به خاطر داشـته باشـید که رسـالت شـخصی شـما هیچ ربطی به پول در آوردن ندارد .داشـتن یک
رسـالت یا هدف شـخصی به مفهوم به کارگیری اسـتعدادهای منحصر به فرد شـما در جهت بهبود
شـرایط بشـریت اسـت .زندگی خود شـما هم بـه دلیل حس شـادی و رضایتی که تجربـه میکنید،
بهتـر میشـود .هنـگام به کارگیری اسـتعدادتان در مسـیر دنبال کـردن رسـالتتان ،چندین نتیجه
فرعـی حاصـل میشـود که یکـی از آنها به دسـت آوردن مقـدار زیادی پول میباشـد.
خالصه اینکه ،داشـتن یک رسـالت شـخصی بیـش از پول یا دیگـر فعالیتها میتوانـد نیازهای روحی
شـما را ارضـاء نمایـد .باالتـر از همه اینکه ،رسـالت شـخصی شـما ،کمـک میکند تا تبدیـل به چیزی
بیـش از آنچـه همیشـه بودهایـد ،شـوید .وینسـتون چرچیـل 1اظهـار میکند:
«در زندگـی هـر شـخصی یـک لحظه به خصـوص فرا میرسـد ،لحظـهای که
شـخص به خاطر آن متولد شـده اسـت .وقتی او آن فرصت طالیی را بقاپد کند،
رسـالتش را کامل خواهد کرد-رسـالتی که تنها او الیق آن اسـت .در آن لحظه
اسـت کـه او به عظمت خـودش پی میبرد .آن سـاعت برای او بهترین اسـت».

هم داشنت کیک ،هم خوردن آن
(هم خدا را خواسنت و هم خرما )
2

اگـر میخواهیـد یـک شـغل لذتبخـش داشـته باشـید و همزمـان هـم یک
سـبک زندگی خوشـایند ،بنابراین شـما جزو آن دسـته از افرادی هستید که
هـم خـدا را میخواهند و هم خرما را .خوشـبختانه در اینجـا خبرهای خوبی
1. Winston Churchill

 .2در زبان فارسی ضرب المثل هم خدا را خواستن و هم خرما را به نوعی معادل این اصطالح انگلیسی میباشد و به همین دلیل در این کتاب
به جای اصطالح هم کیک را داشتن و هم خوردن آن ،از ضرب المثل خدا را خواستن و خرما را داشتن استفاده میشود.
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برای شـما داریم :بر خالف باورهای مرسـوم ،شـما میتوانید هم کیک را داشـته باشـید و هم کیک
را بخوریـد .خیلی سـاده اسـت :تنها کافی اسـت بـرای خودتـان دو تا کیک بگیرید .میبینید؟ شـما
از همـه آن معتـادان بـه کار و تندروهـای رقابتی جلوتر هسـتید؛ چراکه آنها بیـش از حد برای فکر
کردن به این مسـئله پرمشـغله و منطقی هسـتند.
بـا وجـود آنکـه تعداد افراد بسـیار کمی در شـرکتهای آمریکایی میتوانند تعادل مناسـبی بین کار
و زندگـی خـود ایجـاد کنند ،اما شـما اگـر بتوانید ذهن خـود را بـر روی این موضـوع متمرکز کنید
خواهیـد توانسـت چنیـن تعادلـی را ایجـاد کنیـد .در وهلـه اول باید یاد بگیریـد چگونه بـا کار کم،
یـک نیـروی بـا عملکـرد باال باشـید .همانگونه کـه قب ً
ال هـم در این فصل گفته شـد ،برخـی از افراد
موفـق در طـول تاریـخ بشـر ،از زیـر کار در روهای خالقـی بودهاند .آنهـا در واقع یک نیـروی کاری
بـا عملکـرد بـاال هسـتند که توانسـتهاند در عین اسـتفاده زیاد از اوقـات فراغت خود و لـذت بردن از
آن ،عملکـرد کاری باالیی داشـته و از سـایرین جلو بیفتند.
بـرای اینکـه یـک نیـروی با عملکرد باال باشـید ،باید بـا زیرکی بیشـتری کار کنید نه اینکه بیشـتر
کار کنیـد .اینکـه چگونـه بـه ایـن توانایی دسـت پیـدا کنیـد از حیطه این کتـاب خارج اسـت ،اما
چندیـن کتـاب وجـود دارنـد کـه بـه ایـن موضـوع میپردازنـد .بـرای مثال کتـاب معـروف «اصل
2
 :20/80راز موفقیـت بیشـتر بـا تلاش کمتر ( »1انتشـارات دابلدی )1999،نوشـته ریچـارد کوچ
یـا کتـاب «راهنمـای افـراد تنبـل بـرای موفقیـت :چگونـه بـدون اینکه
خودمـان را بکشـیم بـه چیزهایـی کـه میخواهیم برسـیم» (انتشـارات
تـن اسـپید پرس )2002 ،که نویسـنده آن کسـی نیسـت جـز ارادتمند
شـما[منظور خـود نویسـنده ایـن کتـاب اسـت] .من بـه شـما اطمینان
میدهـم کـه اگـر اصـول کلی مطرح شـده در ایـن دو کتـاب را در پیش
بگیریـد ،بـه یـک انسـان خالقتـر ،خردمندتـر ،مفیدتـر ،سـرزندهتر و
شـادتر تبدیـل میشـوید .تمـام اینهـا با کار کمتـر و لذت بیشـتر بردن
از زندگـی بـه دسـت میآید.
اگـر دائمـاً تکـرار کنیـم کـه «بیشـکاری» و اسـترس بیـش از حدی که
معمـوالً بـا آن همراه اسـت ،میتواند به زوال جدی سلامتی شـما منجر
شـود ،بـاز هـم ارزش شـنیدن را دارد .بنا بـه گفته دکتر اینگرید باسـی،3
 .1الزم به ذکر است که این کتاب در سال  1391توسط آقایان امیر کامکار و سید محمد حسین بهشتیان به زبان فارسی ترجمه شده است.
2. Richard Koch
3. Ingrid Bacci
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نویسـنده کتـاب «هنر راحت زندگی کردن»« ،بیشـکاری» و اسـترس بیش از حـد میتواند موجب
بیماریهـای مزمن مثل آرتروز و سـرطان شـود .دکتر باسـی خودش یک بیمـاری فلجکننده گرفت
کـه او را بـه مـدت سـه سـال در بسـتر بیمـاری نگـه داشـت .او در نهایت سلامتیاش را بـا پیروی
کـردن از تکنیکهـای معینی برای راحت شـدن از اسـترسهای جسـمی و روحی بدسـت آورد.
دکتر باسـی در کتابش به خوانندگان نشـان میدهد که چگونه زندگیشـان را خالقانه ،رضایتبخش
و سـالم جلـو ببرنـد .او اظهـار میکنـد که بـا کمتـر کار کردن -بـا تمرکز بر صلـح و آرامـش -واقعاً
میتوانیـد موفقیتهای بیشـتری چـه در کار ،چـه در ورزش یا در روابط خصوصیتان کسـب کنید.
اگر شـما سـخت کار میکنید و دائماً مضطرب هسـتید و احسـاس بیهودگی میکنید ،من خواندن
کتـاب دکتر باسـی را به شـدت توصیه میکنم .دکتر باسـی نشـان میدهد که بهتریـن راه مدیریت
اسـترس ،بیهودگـی و موانـع خالقیـت ،تمرکـز بـر روی آرامـش ذهـن و جسـمتان اسـت .به کمک
تکنیکهـای دکتـر باسـی ،شـما میتوانید بـا کار کمتر به یک فـرد مؤثرتر و خالقتر تبدیل شـوید.
هـر چنـد ممکـن اسـت نظریه وی به نظر بسـیار فضایی باشـد اما شـواهد متعددی که دکتر باسـی
بـرای تأییـد نظریه خـود ارائـه میکند میتواند مـا را خاطر جمع سـازد.
بـرای اینکـه یـک نیروی بـا عملکرد باال باشـید ،باید به صورت مؤثـر کار کنید ،اما بهتر اسـت کاری
انجـام دهیـد کـه بـرای شـما مناسـب هـم هسـت .واضح اسـت که شـما در هیـچ شـاخهای برتری
نخواهیـد یافـت مگـر اینکـه از کاری کـه انجام میدهیـد بیاندازه لذت ببریـد .هـر کاری را که باید،
در صورتـی که برای شـما مناسـب اسـت انجـام دهید ،زیـرا یک روز کار کردن در شـغلی کـه از آن
متنفریـد معـادل یک ماه کاری اسـت کـه به آن عالقـه دارید.
شـگفت اسـت که بهرغم عناوین زرق و برق دار پسـتها و شـغلها و تبلیغات شـرکتها ،کارمندان
در ایـاالت متحـده ،هـر روز بیشـتر از دیـروز نسـبت بـه شغلشـان احسـاس نارضایتـی میکننـد.
بهرغـم اینکـه بیشـتر آمریکاییهـا بـه دنبال یافتن شـغلی هسـتند که واقعـاً به آن عالقمند باشـند
امـا درصـد بسـیار کمـی از آنها شغلشـان را دوسـت دارنـد .پیمایش انجام شـده در سـال  2002بر
روی  5000آمریکایـی نشـان میدهـد کـه تنهـا  51درصد آنها از شغلشـان راضی بودهانـد .این در
حالـی اسـت که در سـال  1995ایـن میـزان 59 ،درصد بود.
امـروزه ،تعـداد بسـیار زیـادی از مـردم ،سـاعتها خـود را مشـغول انجـام کاری میکننـد کـه بـه
شـدت از آن بیزارنـد .ایـن افـراد هـر روز صبـح بـه امید یک چک حقوقـی یا چیزهـای کوچک این
چنینـی از خـواب برمیخیزنـد .حسـابداری کـه سـاالنه  45000دالر از کاری کـه آینـدهای ندارد،
بـه دسـت مـیآورد ،با فقـدان شـادی در زندگی خود مواجه میشـود .به طریق مشـابه یک اسـتاد
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دانشـگاه نیـز هـر چند سـاالنه  150000دالر به دسـت میآورد امـا در عین حـال از درس دادن به
دانشـجوها بیزار است.
هـر دو مثـال ذکـر شـده نشـاندهنده نارضایتـی از شـغل در باالتریـن مرتبـه اسـت .در کار شـما و
بـه طـور کلـی در زندگـی شـما بایـد چیزهایـی مهمتر از پـول در آوردن وجود داشـته باشـد .شـما
میتوانیـد از همیـن کـه یک روز را به شـادی بگذرانید احسـاس موفقیت کنید و اینگونه نباشـد که
همـه چیـز را قربانـی فردایی کنید که ممکن اسـت هرگز از راه نرسـد .اینکه از کارتان راضی باشـید
بسـیار مهـم اسـت زیرا بایـد بخش قابـل توجهـی از زندگیتـان را صرف کار کـردن کنید.
بـا انجـام دادن کاری کـه شـما در انجـام آن بهتریـن هسـتید ،بـا کمترین میـزان اسـترس و صرف
کمتریـن تلاش موفـق خواهیـد شـد .روش نیروهـای بـا عملکـرد بـاال ،دسـتیابی بـه موفقیـت از
سـالمترین و راحتتریـن شـیوه ممکـن اسـت .وقتـی به شـغل یا پیشـه درسـت خودتان رسـیدید
خواهیـد فهمیـد :روی هم رفته ،کار شـما شـبیه کار کردن نیسـت ،در عوض ،یک سـرگرمی اسـت
کـه بابـت انجـام آن پـول دریافـت میکنید.
در اینجا یک نشـانه قطعی دیگر مبنی بر اینکه شـما در شـغل مناسـب خود هسـتید ارائه میشـود:
شـما بـا خرسـندی و به صورتی مجانـی کار را انجام خواهیـد داد-حتی به راحتـی حاضرید از جیب
خودتـان خرج کنید.
بـرای اینکـه هـم کیـک داشـته باشـید و هـم آن را بخوریـد ،نهتنهـا بایـد زیرکانـه کار کنیـد ،بلکه
بایـد زمـان زیـادی هم صرف اسـتراحت کـردن کنید .وقت گذاشـتن بـرای فراغت ،بهتر اسـت یک
اولویت باشـد .ثروتمندترین مردم دنیا کسـانیاند که پول در آوردن برایشـان نوعی سـرگرمی اسـت
و در عیـن حـال یـک تعادل سـالم میـان کار و زندگی ایجـاد کردهاند.
بـر اسـاس باورهای مرسـوم ،یک مسـیر شـغلی غیرمنعطـف در آمریکای شـمالی ،به دلیل سـاعات
طوالنـی کار بـرای بیشـتر کارکنـان ،فرصتهـای اندکی بـرای لذت بـردن و مدیریت اوقـات فراغت
ارائـه میدهـد .آمارهـا متفاوتنـد ولـی برخـی از محققـان ادعـا میکننـد کـه میـزان اوقـات فراغت
کارکنـان از دهـه  1970تـا دهـه اول قـرن بیسـت و یکم بـه میـزان  37درصد کاهش یافته اسـت.
بـا ایـن حـال نتایـج برخی از مطالعـات دیگر بـا این یافته ذکر شـده در تناقض اسـت .بـرای نمونه
نتایـج یـک مطالعـه نشـان میدهـد کـه اکثریـت مـردم آمریـکای شـمالی ،به دلیـل تعـداد کمتر
فرزنـدان و همچنیـن کمتـر شـدن کارهای خانه ،وقت آزاد بیشـتری -تقریباً پنج سـاعت در هفته-
نسـبت بـه گذشـته نهچنـدان دور دارنـد .در واقـع ایـن مبتنی بـر نتایج ایـن مطالعه آخر ،مشـکل
اصلـی ایـن نیسـت کـه افراد زمان کافـی برای گـذران اوقات فراغـت ندارند بلکه مشـکل اصلی این
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اسـت کـه مـردم ،اوالً اوقـات فراغتشـان را کمتـر از آن چیـزی که واقعاً هسـت تخمیـن میزنند و
دومـاً نمیتواننـد از همیـن اوقـات فراغـت هـم به نحوی مناسـب اسـتفاده کننـد .به عنـوان مثال،
تقریبـاً  40درصـد اوقـات فراغـت در آمریـکای شـمالی صرف تماشـای تلویزیون میشـود (در واقع
از نظـر مـن تلف میشـود).
صرفنظـر از نتایـج متناقـض این مطالعات ،من نمیتوانم بپذیرم که متوسـط مردم آمریکای شـمالی
هیـچ کنترلـی در کاهـش زمـان اوقـات فراغت خود نداشـته باشـند[ .در واقـع از نظر من] اگر شـما
گل رز را نبوییـد تنهـا بـه ایـن دلیـل که زمان کافی برای نفس کشـیدن ندارید ،مسـتحق سـرزنش
هسـتید .در واقـع ،ماهیـت زندگـی در گرو انتخاب اسـت .کمبود اوقـات فراغت عمدتا چیزی اسـت
کـه خودمـان بـه خودمـان تحمیل میکنیم .کسـانی که اوقـات فراغت خیلـی کمی دارنـد ،احتماًالً
یـا در شـغل غلطـی هسـتند ،یـا آن را غلـط انجـام میدهند و یا بـه زبان سـاده برای اوقـات فراغت
انتخاب نشـدهاند.
مثـال مشـخص ایـن موضوع این اسـت کـه تقریبـاً  21درصـد آمریکاییهـا از مرخصی اسـتحقاقی
خـود اسـتفاده نمیکننـد .چیـزی کـه این قضیـه را جدیتـر میکند این اسـت کـه آمریکاییها به
انـدازه اسـترالیاییها ،آلمانیهـا ،فرانسـویها و سـویدیها ،تعطیلـی ندارنـد .امـا با این حـال از نظر
افراد این کشـورها نادیده گرفتن یک روز از سـهمیه مرخصی پنج یا شـش هفتهای در طول سـال،
بیمعنـی و غیرمنطقی تفسـیر میشـود ،تـازه اگر نگوییـم که خنـدهدار و احمقانه قلمداد شـود.
فاصلـه گرفتنهـای طوالنـی از کار ،لذتـی موقتی ایجـاد میکند .با ایـن حال مزایای بیشـتری عالوه
بـر چنیـن لذتهـای کوتـاه مدتی نیز خواهد داشـت .تعطیلات و مرخصیهـا میتوانند بـدن را آرام
کـرده و مغـز را نیـز آمـاده جرقه زدن برخـی افکار خالقانه میکنـد و به عالوه به شـما اجازه میدهد
بـرای زمانـی کـه دوبـاره بـه محیـط کار برمیگردیـد بسـیار سـرحالتر و بـا انگیزهتر باشـید .منافع
سلامتی حاصـل از مرخصـی گرفتن واقعی اسـت -یـک مطالعه در سـال  2002توسـط جامعه روان
تنـی آمریـکا نشـان میدهد کـه احتماًل فوت افراد  35سـاله تا  57سـاله در جوانی برای کسـانی که
در طـول یـک سـال کاری بـه مرخصـی میرونـد 21 ،درصد کمتر از کسـانی اسـت که بـه مرخصی
نمیرونـد .ایـن آمـار در خصـوص بیماریهـای قلبـی نیز نشـاندهنده آن اسـت کـه افـرادی که در
طـول سـال بـه مرخصـی میروند بـه احتمـاًل  32درصد کمتـر دچـار بیماریهای قلبی میشـوند.
مهمتریـن نکتـه ایـن فصـل آن اسـت که بهتر اسـت همین حـاال عالیـق فراغتیتان را دنبـال کنید،
در غیـر ایـن صـورت در زندگـی موفـق نیسـتید .شـما ممکن اسـت مجبـور شـوید یک اقـدام قابل
توجـه بـه منظـور ایجاد توازن بیشـتر در سـبک زندگیتان ،انجام دهیـد ،برای نمونه :متعـادل کردن
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شـغل ،بدهیهـا ،داراییهـا و خانوادهتـان .امـا کنـار
گذاشـتن فعالیتهـای فیزیکـی ،سـفر و سـایر عالیـق
شـخصی بـه خاطر یک شـغل و میـل به بدسـت آوردن
ماه رفتند
پول بیشـتر ،یک اشـتباه اسـت .شما همیشـه میتوانید
یگیر
ی
اگـر ارزشـش را داشـته باشـد ،فعالیتهـای بیشـتری را
در اوقـات فراغتتـان بگنجانیـد .بـا توجـه بـه اهمیـت
باالی سلامتی ،شـما بایـد بتوانید به نحـوی خالقانه در
زندگیتـان در برخـی مواقع از زیر کار شـانه خالی کنید.
در جسـتجوی یافتـن مسـیر تونل حـاوی مقادیـر زیاد
پنیر ،1شـما باید بفهمید کـه از جاده منتهی به بدبختی
دوری کنیـد و ایـن جـاده در واقـع جـادهای اسـت کـه بـا پیگیری چیزهـای کم اهمیت سـنگفرش
شـده اسـت .ایـن یـک اشـتباه بزرگ اسـت کـه پیگیـری چیزهای بـا اهمیـت را به خاطـر پیگیری
ً
کاملا غیرضروری
چیزهـای بیاهمیـت دنبـال نکنیـم .بیشـتر ایـن چیزهـای بیاهمیـت در واقـع،
و بیهـوده هسـتند .نمونـه ایـن چیزهـای بیاهمیـت عبارتنـد از :شـغلهایی بـا عناویـن طوالنیتر،
خانههـای بزرگتـر ،ماشـینهای لوکستـر و فعالیتهای مـد روزتـر .در نهایت و همانگونـه که گفته
شـد تنهـا چیزهـای محـدودی ،نقـش قابـل توجهـی در ایجـاد شـادی ایفا میکننـد .شـما باید یاد
بگیریـد تفـاوت بیـن چیزهـای واقعاً مهـم و واقعـاً بیاهمیت را از هم تشـخیص دهیـد .در نهایت [و
اگـر بتوانیـد ایـن کار را انجـام دهیـد] ممکـن اسـت بـه شـما نهتنها به چشـم یـک نابغـه ،بلکه به
چشـم مسـیحا نگاه کنند.

لذت از  9صبح تا  5بعدازظهر کار نکردن
شـما بایـد بـرای سلامتی جامعـه ،کمتـر از اکثریـت اعضـای جامعـه کار کنیـد .هر چقدر شـما در
خصـوص طبیعـت کارتـان و تعداد سـاعاتی که باید بـرای آن در نظـر بگیرید ،با جامعهسـاز مخالف
بزنیـد ،شـانس شـما بـرای خودیابـی و ماجراجویـی در ایـن جهان بیشـتر اسـت .عالوه بر آن ،شـما
شـانس خـود را بـرای سـالمتر و شـادتر بـودن نسـبت به بیشـتر انسـانها افزایـش میدهید.
مثالـی بهتـر از آوازهخـوان دوره گـرد ،بـن کـر 2از تورنتـو وجـود نـدارد .او یکـی از برانگیزانندهترین
افـرادی اسـت کـه مـن و هـزاران نفـر دیگر تـا کنون مالقـات کردهایم .شـما اغلـب میتوانیـد بن را
 .1اشاره به موضوع مطرح شده در ابتدای همین فصل
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در حـال آواز خوانـدن مقابـل صدهـا نفـر در بازار سـنت لورنـس یا در گوشـه و کنار یانـگ اند بلور-
شـلوغترین منطقـه توریسـتی و تجـاری تورنتو مشـاهده کنید.
مـن اولیـن بـار بـا بـن در  13اکتبـر  1993روبه رو شـدم .زمانی که مـن برای کمک به شـنوندگان
بـرای لـذت بـردن از بازنشسـتگی ،مهمـان تـاک شـو رادیویی جـان اوکلـی 1بـودم .او با ایـن برنامه
تمـاس گرفـت و مـن پـس از چنـد کلمه حـرف زدن بـا او ،ایـن قـول را دادم که روز بعد شـخصاً به
«یانـگ انـد بلـور» بـروم و یک نسـخه از کتـاب «لذت کار نکـردن» را بـه او بدهم .در عـوض ،او هم
پذیرفـت کـه آهنـگ «نمیخواهم پـول دارترین مـرد گریویـارد 2باشـم» را بخواند.
در اینجـا برخـی از چیزهایـی کـه در آن روز مالقات خـوش یمن با بن از او یاد گرفتـم را میخوانید:
در  31مـارچ  ،1981وقتـی در بحبوحـه پنجـاه سـالگیاش بـود ،از یک پسـت مدیریتی در شـرکت
«کمیسـیون بنـدر گاه تورنتو» به دلیل تحمل نکردن سیاسـت اجازه اسـتعمال دخانیـات که در آن
زمـان شـرکت وضع کرده بود ،بازنشسـته شـد .چندی بعـد ،او  3000مایل از تورنتـو به لسآنجلس
رفـت تـا کمپینی در خصوص ممنوعیت اسـتعمال دخانیـات در اماکن اداری راه بینـدازد .بن قبل از
اینکـه تورنتـو را بـه مقصـد لس آنجلـس ترک کند ،یـک آهنگ بـرای جنبش خود نوشـت و ضبط
کرد« :یک سـرش آتش (سـر دیگرش یک احمق) »3که توسـط شـرکت امفیسـما 4در اسـتودیو سی
بی سـی در تورنتو ضبط شـد.
بـه مجـرد بازگشـت به خانـه از لسآنجلس ،بن عالیقش-نوشـتن و خوانـدن -را دنبال کـرد .تا االن،
بیـش از بیسـت سـال اسـت کـه بـن ،یـک موسـیقیدان خیابانی اسـت که با گیتـار پنج سـیم خود
نواختـه و خوانـده اسـت (سـیم  Gگیتارش گم شـده اسـت) .ماههای زمسـتان سـخت تورنتـو ،او را
از خوانـدن در فضـای بـاز دلسـرد نکـرده اسـت .تصنیفهایـی دربـاره دیگـران و آوازهایـی در مورد
خـودش .او ادعـا میکنـد کـه خوانـدن در هـوای تازه و سـرد ،ریههـای او را بـه کار میانـدازد .دهها
هـزار نفـر از هموطنانـش بـن را میشناسـند و او مرتبـاً در بررسـی کـه توسـط مجله «نـو »5تورنتو
انجـام میشـود ،بـه عنـوان بهترین آوازهخـوان دورهگـرد انتخاب میشـود.
بـن حـدس میزنـد کـه اگر تصمیم گرفته بود تا زمان بازنشسـتگی سـنتی که سـن شـصت و پنج
سـالگی بـود ،در شـرکت «کمیسـیون بنـدرگاه تورنتـو» باقی بمانـد ،احتمـاًالً امروز سـرزنده نبود.
امـروز کلمـات جـری جیلیانس ،6گزارشـگر مجله «چشـمانداز سلامت» در مورد بن گواه سـرزنده
1. John Oakley
2. Graveyard
)3. Fire on One End (Fool on the other
4. Emphysema
5. Now
6. Jerry Gillians
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بـودن او اسـت« :بـن باهوشتریـن ،بـا انرژیتریـن و بـا انگیزهتریـن سـالمندی اسـت کـه شـما تا
کنـون مالقـات کردهاید».
وقتـی گزارشـگرها از بن در مورد سـنش سـؤال میکننـد ،معموالً پاسـخ میدهد« :مـن فناناپذیرم،
زیـرا سـن یـک وضعیت ذهنی اسـت .من بـرای انجام هـر کاری نه خیلـی جوان هسـتم و نه خیلی
پیر .وقتی شـما فناناپذیر هسـتید ،هرگز بیمار ،خسـته و افسـرده نمیشـوید».
بـن از سـال  ،1985هـر سـه سـال یکبـار ،کاندیـدای شـهرداری تورنتـو شـده اسـت .او هیچوقـت به
موفقیـت نزدیـک نشـده اسـت ،امـا میگویـد دیـر یـا زود موفـق خواهد شـد چـون برنامـه دارد برای
همیشـه زنـده بماند .او میگوید« :چیزی که هسـت این کـه من تصمیم دارم در نهایت موفق شـوم».
وقتـی مـن بـن را مالقـات کـردم ،اولیـن چیزی کـه متوجه شـدم این بود کـه او یک مرد به شـدت
شـاد اسـت .در حالی که او سراسـر بعدازظهرها را مشـغول خواندن آهنگهایش اسـت ،مردم مختلف
از تمامـی شـغلها بـا شـادی بـا او خـوش و بـش میکننـد و بـه او پـول میدهنـد .بـن بـا الهـام از
نخسـتین ویرایـش ایـن کتاب ،آهنگی با عنوان «لـذت از  9صبح تا  5بعدازظهر کار نکردن» نوشـت
کـه متن ترانـه را اینجـا میبینید:
لذت از  9صبح تا  5بعدازظهر کار نکردن
من لذت از  9صبح تا  5بعدازظهر کار نکردن را میشناسم
هر روز آواز خواندن در یانگ اند بلور
نواختن گیتار پنج سیمه قدیمیام
این است لذت کار نکردن و هیچ شکی در آن نیست
مردم میگویند که من آدم خوششانسی هستم
و آرزو میکنند که ای کاش مثل من بودند
تا لذت از  9صبح تا  5بعدازظهر کار نکردن را بشناسند
تا بتوانند آزاد و رها باشند
اما آنها هرگز از کار پر زحمتی که دارند دست نخواهند کشید
و چقدر دیدن اندوه در چشمهایشان غمانگیز است
لذت کار نکردن میتوانست جایی همین اطراف باشد
اما آنها از امتحان کردنش هراس دارند
ارنی جی زلینسکی یک کتاب نوشت
اسمش لذت کار نکردن است
چون ارنی آدمی است درست مثل من
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و لذت کار نکردن سرگرمی اوست
من لذت از  9صبح تا  5بعدازظهر کار نکردن را میشناسم
هر روز آواز خواندن در یانگ اند بلور
نواختن گیتار پنج سیمه قدیمیام
این است لذت کار نکردن و هیچ شکی در آن نیست
نواختن گیتار پنج سیمه قدیمیام
این است لذت کار نکردن و هیچ شکی در آن نیست
لذت کار نکردن و هیچ شکی در آن نیست
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در مـاه ژویـن سـال ،2002بـن بـه مـن گفـت که«:وقتـی یـک پسـر بچه بـودم ،به مـردم پیـر نگاه
میکـردم و بـا خـودم میگفتـم وقتـی مـن پیـر شـوم ،نمیخواهم مثـل آنها باشـم» .آن زمـان این
تصمیـم قطعـی را در ذهنـم داشـتم تـا شـاد و سـالم بـوده و از لحـاظ مالـی در سـالهای طالیـی
زندگـیام ،مسـتقل باشـم .و ایـن چیـزی بـود کـه واقعاً اتفـاق افتـاد .امروز مـن میتوانـم بگویم که
شـادترین مـرد در ایـن جهـان هسـتم ،چـون هـر کاری را کـه بخواهـم میتوانم انجـام بدهم».
مـن امیـدوارم کـه داسـتان ایـن شـخص برانگیزاننـده ،شـما را بـرای ایجـاد یـک تغییـر مؤثـر در
زندگیتـان ،مثـل تـرک کـردن یـک شـغل خسـتهکننده ،به چالش بکشـد .طـوری کـه زندگیتان
بسـیار جالبتـر و لذتبخشتـر از قبـل شـود .همانطور که میبینیـد بن ،خیلی وقت پیـش با جامعه
سـاز مخالـف زد تـا آهنگهـای خـودش را بخوانـد و از ایـن بابت بسـیار سـالمتر و شـادتر اسـت.

فصل پنجم
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برای سنجش اینکه مشا واقع ًا
چه کسی هستید

نوبت زندگی مشا است که زمان زندگی مشا را در دست داشته باشد.
هـدف ایـن فصـل کمک به شـما بـه منظـور ایجاد یـک تغییر حالـت آسـان و راحت بـرای فراغت
بیشـتر اسـت .اگـر شـما هم مانند سـایر مردم باشـید ،سـالهای سـال تلاش میکنید تـا آمادگی
حضـور در دنیـای کار را پیـدا کنیـد امـا آمادگیتـان بـرای زندگی کردن بسـیار کـم و گاهی حتی
ً
کاملا هیجانانگیز و تـازه ،آن بیرون کشـف
صفـر اسـت .میتوانیـد بـدون کار کـردن ،یک دنیـای
کنیـد ،امـا مشـروط به اینکه یک رویکرد صحیح داشـته باشـید .دور بودن از محیـط کار این امکان
را بـه شـما میدهـد کـه از زندگی لـذت ببرید ،در حالـی که وقتـی کار میکنید ،از ایـن نعمت بی
بهرهایـد .چـه بازنشسـته باشـید چـه بیکار ،اکنـون نوبت زندگی شـما اسـت که زمان زندگی شـما
را داشـته باشد.
روزی کـه شـما در نهایـت به دلیل بازنشسـته شـدن و یا بیکار شـدن بـا مقدار قابـل توجهی اوقات
فراغـت مواجـه میشـوید ،میتوانیـد متوجـه شـوید کـه واقعـاً چـه کسـی هسـتید .اوقـات فراغت
اضافـه یـک هدیـه از بهشـت خواهد بود اگر شـما از آن به عنوان یک شـخص ،در جهت رشـد بهره
بگیریـد و هویـت خـود را بـه شـغل سـابقتان گره نزنید .شـما بایـد همـه چیـز را از درون خودتان
تجربـه کنیـد بـه جـای آنکـه در جهـت خواسـتهها و جهتگیریهـای تحمیلـی از طـرف جامعه،
کسـب وکار و رسـانهها حرکـت کنیـد .اگـر شـما موقتـاً بیـکار هسـتید ،ایـن میتوانـد بـه همـان
انـدازه بـرای شـما در یادگیـری چگونگی مدیریت کـردن اوقات فراغت مفید باشـد ،که بـرای افراد
بازنشسـته مفید است.
متخصصـان شـغلی میگوینـد دیـدگاه عمومـی این اسـت که مـردم چندیـن بار در طـول دوران
زندگیشـان مجبـور بـه تجدیـد شـغل خـود خواهند شـد .در حـال حاضر ،متوسـط زمـان صرف
شـده بـر روی یـک شـغل ،تنهـا  3/6سـال اسـت .علاوه بـر آن ،کارکنـان نسـبت بـه اخـراج و
بیـکاری ،بیـش از پیـش آسـیبپذیر هسـتند .در واقـع میتـوان انتظـار داشـت کـه بـه طـور
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متوسـط یـک کارمنـد دفتـری  40سـاله 3 ،مرتبـه شـغل خـود را عوض کـرده و حداقـل یک بار
اخـراج یـا بیکاری گریبانگیر آن شـده باشـد .بنابراین ،اگر شـما در حال حاضـر در دوران بیکاری
ناشـی از تعویـض شـغل خـود هسـتید ،بیشـترین اسـتفاده را از آن ببریـد .مدیریـت ایـن دوران
بیـکاری شـما را بـرای مدیریـت دفعـه بعـدی که دوبـاره بیکار شـدید و شـامل بازنشسـتگی هم
میشـود ،دلگـرم خواهـد کرد.
متغیرهـای بسـیاری در اینکـه چگونـه زمانتـان را بهینـه میکنیـد تأثیـر دارنـد کـه مهمترین این
متغیرهـا ،نگـرش شـما میباشـد .مطمئنـاً ،تغییر وضعیـت و رفتن به سـمت برخـورداری از فراغت
بیشـتر ،همیشـه راحـت نیسـت .زمانـی کـه شـما سـخت کار میکردید و در تلاش بودیـد تا یک
فـرد ثروتمنـد و مشـهور شـوید ،چگونـه مدیریـت کـردن صحیح اوقـات فراغـت را یـاد نگرفتهاید.
در واقـع شـما در حـال یادگیـری ایـن بودیـد کـه چگونـه ثروتمند و مشـهور شـوید و ایـن عادات
بـه سـادگی فرامـوش نمیشـوند .حتـی با داشـتن یک دنیـا فرصت برای اسـتراحت کـردن و لذت
بـردن از زندگـی ،بـاز هـم ممکـن اسـت در لـذت بـردن از دوران بیـکاری و فراغت خود با مشـکل
روبه رو شـوید.

دوران بیــکاری یک فرصت عالی برای توســعه برخی ویژگیهای
حقیقی است
کمابیـش همـه افـرادی کـه بـه علـت بازنشسـتگی یا بیـکاری شغلشـان را از دسـت میدهنـد ،به
شـیوههای معنـاداری تحـت تأثیـر قـرار میگیرنـد .حتـی آنهایـی کـه میگوینـد تحت تأثیـر قرار
نمیگیرنـد ،یـا دیوانهانـد یـا دروغ میگوینـد .مدیریـت کـردن اخـراج ،بیـکاری و بازنشسـتگی در
ابتـدا سـخت اسـت .اگرچه من در طول دوران بزرگسـالیام بیشـتر بـه عنوان یک از زیـر کار در رو
شـناخته شـده بـودم تـا یک فـرد سـختکوش ،با این حـال دریافتـم که مدیریـت اوقـات فراغت به
سـادگی پرتـاب یـک ماهـی در بشـکه یا خـوردن یک کیک نیسـت.
درجـه وابسـتگی افـراد بـه شغلشـان ،تعیینکننـده میـزان مشـکل بـودن مدیریت اوقـات فراغت
بـرای آنهـا میباشـد .بیشـترین میـزان از دسـت دادن هویت مربوط به افرادی اسـت که بیشـترین
میـزان غـرق شـدن در کارشـان را تجربـه کردهانـد .ایـن افـراد بـرای از دسـت دادن شغلشـان،
یـک دوران سـوگواری طوالنـی دارنـد .همانطـور کـه انتظـار مـیرود مدیـران و مدیـر عاملان بـه
طـور معمـول دوران بازنشسـتگی و بیـکاری سـختتری نسـبت به کارگـران فنی تجربـه میکنند.
کارکنـان دفتـری در مرتبـه دوم قـرار دارنـد چراکه ایـن افراد بیشـتر از کارگران فنـی ،هویت خود
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را بـر مبنـای کار و شـغل خـود تعریـف میکنند.
اغلـب مـا در جهـت فراهـم کردن دسـتورالعملی بـرای رفتن به سـمت آنچـه جامعه ،یـک زندگی
بوکار ،دانشـگاهها و شـرکتها تکیه
کاری موفـق تلقـی میکند ،به عوامل بیرونی مثل رسـانه کسـ 
میکنیـم .متأسـفانه ،نهادهـای اجتماعـی ،پیشنویس یـک دسـتورالعمل جایگزین بـرای مدیریت
یـک زندگـی سراسـر فراغـت ،تهیـه نکردهانـد .بنابرایـن ،همه مـا ،باید تلاش کنیم دسـتورالعمل
خودمـان را بـرای رفتـن بـه سـمت یـک زندگـی رضایتبخـش و بـاارزش ،بـرای زمـان بیـکاری یا
بازنشسـتگیمان بنویسیم.
بهرغـم اینکـه بسـیاری از افراد در شـرف بازنشسـتگی ،از بیهدفـی و کاهش فعالیت هـراس دارند،
خبـر خـوب ایـن اسـت کـه دیر یـا زود ،زندگی بیشـتر آنها بـا موفقیت به یـک زندگی پـر از اوقات
فراغت تبدیل میشـود.
متأسـفانه بعضـی از مـردم چنان بـا ارزشهای پروتسـتانیها عجین شـدهاند که بدون شـغل بودن
بـرای آنهـا دشـوار ،ناخوشـایند و ناراحتکننـده جلـوه مینمایـد .بـه دلیـل نگرشهـای غیرسـالم
و بیمیلـی بـه تغییـر ،ایـن گونـه افـراد ممکـن اسـت بـا فقـدان کامل عـزت نفـس روبهرو شـوند،
بـه طـوری کـه نـرخ خودکشـی مـردان آمریکایـی حاکـی از ایـن اسـت کـه ایـن آمـار در مرحلـه
بازنشسـتگی ،چهـار برابـر از هـر مرحلـه دیگـری از زندگی باالتر اسـت.
بـر اسـاس تحقیقـات انجـام شـده ،تغییر حالـت از کار به بازنشسـتگی ،بـر روی یک نفـر از هر پنج
نفـر تأثیـر میگـذارد ،بـه طـوری کـه آنهـا را در وضعیتـی بیـن افسـردگی خفیـف تـا شـدید رها
میکنـد .ماریلیـن جی .سورنسـون ،1یـک روانشـناس بالینی و نویسـنده کتاب «پاره کـردن زنجیر
عـزت نفـس پاییـن» ،ادعـا میکند که عزت نفس پایین دلیل افسـردگی پسـا بازنشسـتگی اسـت.
او میگویـد« :بسـیاری افـراد بـا عـزت نفـس پاییـن ،کمالگـرا هسـتند و بـه منظـور تلاش برای
اثبـات شایستگیشـان ،آنهـا خودشـان را وقـف کار میکنند».
بـه عقیـده من افرادی که داشـتن یک زندگی بـاارزش را بدون کار ،دشـوار و غیرممکن میپندارند،
هویـت ندارنـد .آنهـا معتقدنـد کـه جوهـر وجـودی آنها از بیـرون جهت داده میشـود و شـخصیت
آنهـا نیـز به شـدت ضعیف اسـت .شـاید تنها راهحـل ممکن یک پیوند کامل شـخصیت باشـد!!!
یـک دوره بیـکاری ،چه بین شـغلها باشـد چه در طول دوره بازنشسـتگی ،یک فرصـت عالی برای
نشـان دادن یـا توسـعه برخـی ویژگیهـای حقیقی اسـت .من بـه راحتـی میتوانم فـرض کنم که
شـما آنقـدر از نظـر اجتماعی غیرمنعطف نیسـتید که هیچ امیدی برای تبدیل شـدن شـما به یک
1. Marilyn J. Sorenson
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بیـکار شـاد وجـود نداشـته باشـد .افـراد انعطافناپذیر معمـوالً کتابهـای اینچنینـی نمیخوانند.
علاوه بـر آن ،مـن فکـر میکنم که شـما خواهـان این هسـتید که یک دسـتورالعمل جدیـد برای
زندگیتـان بنویسـید و بسـی بهتـر از زمانی که مشـغول بـه کار بودید زندگـی میکنید.
بـا ایـن حـال ،اگر شـما قویـاً به شـغلتان پیونـد خوردهایـد ،انتظار یک پیشـرفت فوری را نداشـته
باشـید .بـه ایـن فراینـد کمـی زمـان بدهید .گذشـته از همـه اینها شـما در حـال بازسـازی تصویر
خودتـان هسـتید .ممکـن اسـت در ابتـدا احسـاس یـک بازنـده را داشـته باشـید ،اما ایـن تصور به
مـرور و بـا بهبـود تصویـر شـخصیتان ،تغییـر میکنـد .مطمئـن باشـید در طـول زمـان ،تصویـر
شـخصیتان بـه یـک برنـده تبدیل میشـود.

بیکار بودن یعنی برنده بودن
همانگونـه کـه گفتـهام ،بـرای بیشـتر مردم ،پایان یک شـغل یا پیشـه بـه معنی پایـان منبع اصلی
شخصیتشـان اسـت .اگـر هیـچ شـغل و یا پیشـهای نباشـد کـه جایگزین قبلی شـود ،فراغـت باید
آن نیازهـای بشـر را کـه شغلشـان ً
قبلا بـرآورده میکرده ،بـرآورده کند .بـرای مردم چنـد روز اول
یـا چنـد هفتـه اول تغییـر زندگـی و رفتن به سـمت یک زندگی پـر از اوقـات فراغت ،دشـوارترین
حالـت ممکـن اسـت .برخی تـرس و وحشـت را تجربه میکننـد .برخی دیگر احسـاس میکنند در
ً
کاملا غیرطبیعی گیـر افتادهاند .برخـی از آنانی که از شغلشـان متنفـر بودند ،هنوز
یـک موقعیـت
هـم احسـاس ناراحتـی خفیفی دارنـد ،اما حداقـل مقـداری از آزادی جدیدی که بدسـت آوردهاند،
احسـاس خشـنودی میکنند.
شـکی نیسـت کـه بیـکار شـدن بـه خوشـی کسـانی کـه از لحـاظ روانـی سـازگار نشـدهاند ،ضربه
میزنـد .جنبههـای منفی بسـیاری در بیکاری وجـود دارد :ناامنی مالی ،ارتباطـات اجتماعی کمتر،
هدفهـای کمتـر بـرای دنبال کـردن و کاهـش فرصتهایی بـرای دسـتیابی به چیزهای باارزشـی
کـه در فـرد ایجـاد رضایـت میکنـد .مطالعـات نشـان میدهنـد کـه بهتریـن راه بـرای مبـارزه بـا
خسـتگی و دلمردگـی ،شـرکت در فعالیتهـای فراغتـی مفیـد اسـت .بدتریـن کاری کـه یک مرد
میتوانـد انجـام دهـد این اسـت کـه روبهروی دسـتگاه تلویزیـون بنشـیند و این مسـئله که چقدر
بیـکاری بد اسـت را شـرح و بسـط دهد.
یـک گام مهـم بـه سـمت تغییـر وضعیـت زندگـی و رفتـن بـه دوران سرشـار از فراغت ،این اسـت
کـه ماهیـت حقیقـی خـود را بیابیـد .اگر شـما کام ً
ال توسـط کارتـان سـرکوب شـده و در آن غرق
بودهایـد ،شـاید مـدت زمان بسـیار کوتاهی در مسـیر یک زندگی دلپذیـر و خوشـایند بودهاید و در
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واقـع بـه بیان بهتـر تـا االن زندگـی نکردهاید.
شـاید حرفه شـما بخش اعظم شـخصیتتان را تعیین کرده اسـت .در طول سـالها ،شـاید به دلیل
نیازهـا و طبیعـت شـغلتان ،اجـازه دادهاید که حرفهتان شـما را تغییر بدهد .شـاید چیـزی که برای
شـرکتتان عزیـز بـوده ،بـه جـای چیزی کـه بـرای خودتـان ،ماهیتتان و خـود حقیقیتـان عزیز
بوده ،در وجود شـما ریشـه کرده باشـد.
کشـف دوبـاره جوهـر وجودیتـان -چیـزی کـه واقعـاً مهم اسـت -مقـداری زمـان میبـرد .ممکن
اسـت مجبـور شـوید کمیکنـدوکاو کنید -مخصوصـاً درون خودتـان -تا بفهمید چـه چیزی باعث
عملکـرد خـوب شـما میشـود .عالوه بـر آن ،شـما باید متعهد شـوید که یـاد بگیرید چگونه رشـد
کنیـد و در ایـن موقعیـت جدیـد بیاموزیـد .بـه محـض اینکه ماهیـت واقعیتـان را کشـف کردید،
دیگـر نیـاز نیسـت در دام شـغلی بیفتیـد کـه تعیین میکند شـما چه کسـی هسـتید.
کارهـای پربـار مطمئنـاً جای خـودش را دارد .امـا فعالیتهای بسـیار دیگری وجود دارند که شـما
میتوانیـد در اوقـات فراغـت خود انجـام دهید و به همان اندازه کارهای پربار ،ارزشـمند ،چالشـی و
رضایتبخـش باشـد .یـک فعالیت سـازنده در اوقـات فراغت -هر چه میخواهد باشـد :کشـیدن یک
نقاشـی ،داوطلـب شـدن در امـور خیریـه ،تنیس بازی کـردن یا مسـافرت رفتن -میتوانـد رضایت
خاطـری بـه انـدازه کار کـردن فراهم کند .با ایـن حال الزمه این امر آن اسـت که اگر بیکار شـدید
ابتـدا در یـک وضعیت ذهنی مناسـب برای پذیرش آن قرار داشـته باشـید.
باالتـر از همـه ،شـما بایـد در مـورد وضعیـت زندگیتـان ،مثبـت اندیش باقی بمانیـد .در واقـع نهتنها
احسـاس بهتری نسـبت به بیکاریتان خواهید داشـت ،بلکه شـغلی دیگر ،آن هم بسـیار سریعتر پیدا
خواهیـد کـرد .این قضیه توسـط یـک مطالعه جدید از گـری الثام 1از دانشـگاه تورنتو تأیید میشـود.
الثـام بـا یـک گروه بیسـت و هشـت نفـری از مدیران سـابقی که حداقل بـرای مدت  13مـاه بیکار
بودنـد کار کـرد و آنهـا را بـه دو گروه تقسـیم کرد .وی به گـروه اول آموزشهای مربـوط به هدایت
و مدیریـت فـردی و مثبـت اندیشـی را تعلیـم داد .گروه دوم هیچ آموزشـی دریافـت نکردند .نه ماه
پـس از جلسـات ،نیمـی از گـروه اول کاری بـا حقوقـی در حـدود  10000دالر (بـه علاوه یا منها)
نسـبت بـه حقـوق قبلـی پیـدا کـرده بودند .ولـی تنهـا  12درصد گـروه دوم توانسـتند شـغل پیدا
کننـد .الثـام اظهـار میکند که« :برای آموزشـی که تنها  14سـاعت از زندگی شـخص را میگیرد،
اینهـا نتایجی کام ً
ال مثبت هسـتند».
در خصـوص بازنشسـتگی ،دلیـل علمـی وجـود دارد کـه بـا گذشـت زمـان اغلـب مردم خودشـان
1. Gary Latham
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را بـا بـی شـغل بـودن وفـق میدهنـد و زندگـی را بـه همـان انـدازه یـا بیشـتر از زمانی که شـغل
داشـتند ،رضایتبخـش مییابنـد .موریـس .ام .اشـنور ،1اسـتاد سـابق روانشناسـی دانشـگاه اونتاریو
غربـی ،مطالعـه گسـتردهای بـر روی خوشـبختی بازنشسـتهها انجـام داده اسـت .یافتههـای او در
کتابـش بـا عنوان (بازنشسـتگی :مصیبـت یا موهبت) ارائه شـده و ایـن عقیده کلی که مـردم برای
شـادی و رضایـت در زندگـی بـه شـغل نیـاز ندارنـد را حمایـت میکند.
بنـا بـه گفته اشـنور ،مدت کوتاهـی بعد از تـرک کار ،اکثریت بازنشسـتگان زندگـی را رضایتبخش
مییابنـد .تنهـا اقلیـت کوچکـی از بحـران مزمـن شـخصیتی رنـج میبرند .بـرای  10درصـد افراد،
بازنشسـتگی باعـث ناسـازگاری جـدی میشـود .بـا این حـال و در کل اشـنور به این نتیجه رسـید
کـه رضایـت از زندگی میان اکثر بازنشسـتگان ،بیشـتر یا برابـر رضایت از زندگی میـان اکثر بالغین
جوانتر اسـت.
علاوه بـر آن ،بر خالف افسـانههای منفی در مورد بازنشسـتگی ،بازنشسـتگان شـادتر هسـتند و از
زندگیشـان نسـبت بـه کارکنان میان سـال راضیترنـد .برخی بازنشسـتگان ،بازنشسـتگی را حتی
از چیـزی کـه انتظـار داشـتند ،بهتر مییابند .بنـا به گفته اشـنور ،چندین عامل در سـازگاری مؤثر
با بازنشسـتگی نقـش دارند:
تالش کردن برای اهدافی که قابل دستیابی هستند
قدردان بودن در خصوص چیزهایی که در حال حاضر داریم
اطمینان از مواجه مناسب با مشکالت هنگامی که پدیدار میشوند.
اگـر شـما در حـال حاضـر در حـال تغییـر وضعیـت زندگیتان بـه یک زندگـی بدون کار هسـتید،
شـک نداشـته باشـید کـه یک تغییر بسـیار مهـم در زندگیتان قلمداد میشـود .به مجـرد اینکه از
کار بـه دوران بـا فراغـت بیشـتر منتقل شـدید ،کاری به جز بازسـازی ماهیت واقعیتـان نمیتوانید
انجـام دهیـد .بـا وجـودی کـه شـغلی نخواهیـد داشـت ،امـا هیچ دلیلـی بـرای احسـاس ناالیقی و
بیارزشـی وجـود نـدارد .به محض یافتـن ارزش ذاتی در فراغت ،بهتر اسـت دنبـال راهحل جدیدی
باشـید تـا خـود را به چالش بکشـید -با یا بـدون تأثیـرات بیرونی.
بـه خاطـر داشـته باشـید که شـما بـه همـان اندازه کـه با داشـتن شـغل میتوانیـد موفق باشـید،
بـدون آن هـم میتوانیـد« .موفقیـت» به آن شـکلی کـه در جامعه نهادینه شـده به معنای داشـتن
یـک شـغل بـا درآمـد بـاال ،یـک خانـه بـزرگ و یـک ماشـین لوکـس اسـت .مسـلماً این تنهـا راه
تعریـف موفقیـت نیسـت .اگر میخواهیـد مفهوم موفقیت را بین دو شـغل یا در طول بازنشسـتگی
1. Morris M. Schnore
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احسـاس کنید ،سـاده اسـت .فقـط تعریـف موفقیت رالـف والدر امرسـون 1را دنبـال کنید.

موفقیت چیست؟
اغلب مواقع خندیدن و بسیار عاشق بودن
برخورداری از احترام افراد باهوش و مهر و عالقه کودکان
جلب موافقت منتقدان صادق و تحمل کردن خیانت دوستان بیوفا
قدر زیبایی را دانستن
نقاط مثبت دیگران را دیدن
بخشش بدون کوچکترین انتظار برگشت
تـرک دنیـا در حالـی کـه شـرایطش را کمـی بهتـر کـرده باشـیم ،چـه با یـک کودک
سـالم ،نجـات یـک روح ،یـک تکـه بـاغ یـا نجـات شـرایط اجتماعـی
با اشتیاق بازی کردن و خندیدن و با صدای بلند آواز خواندن
علـم بـه اینکـه حتـی یـک نفـر بـه دلیـل بـودن شـما در ایـن جهـان راحتتـر نفـش
کشـیده و زندگـی کـرده اسـت.
این است موفق بودن.
واضـح اسـت کـه تمـام جنبههـای تعریـف امرسـون از موفقیـت دور از محـل کار محقق میشـود.
در واقـع ،بـر خلاف باورهای مرسـوم ،فقدان شـغل ،لزومـاً به معنی غیرمفیـد بـودن و بازنده بودن
نیسـت .تنهـا در صورتـی یک بازنده هسـتید کـه خودتان را بازنـده بدانید .همانطور کـه در فصل 2
اشـاره شـد ،آگاهـی و ادراک ،همه چیز اسـت.
بـا دیـد مثبتتـر بـه دنیـا بنگریـد ،آنـگاه خواهیـد فهمید کـه بیکار بـودن به مفهـوم برنـده بودن
اسـت .شـما میتوانیـد خودتـان را بـه دلیـل داشـتن اوقـات فراغـت نامحـدود بـه منظـور درگیـر
شـدن در یـک جسـتجوی پربـار به منظور خودشـکوفایی ،به سـادگی یک برنـده به نامیـد .از اینها
گذشـته ،تعـداد افـرادی کـه در طـول تاریخ بشـریت از این مزیـت برخـوردار بودهاند ،زیاد نیسـت.

ما اغلب دلتنگ روزهای خوب گذشته هستیم که هرگز نبودهاند

یـک عامـل کلیـدی بـرای شـاد بـودن در دوران بیـکاری یـا بازنشسـتگی ایـن اسـت کـه از عهد ِه
دلتنگـی مربـوط بـه آخریـن شـغلمان برآییم .مشـکل اینجاسـت کـه هر چـه از یک واقعه بیشـتر
فاصلـه میگیریـم ،خاطراتمـان گزینشـیتر میشـوند .در واقـع برخـی از مـا چیزهای مهمـی را به

1. Ralph Waldo Emerson
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خاطـر میآوریـم کـه هرگز اتفـاق نیفتادهانـد .در مورد شـغل نیز ،تنها تعـداد کمـی از چیزهایی را
کـه دوسـت داریـم ،به خاطر مـی آوریم و بسـیاری چیزهـای دیگر را که دوسـت نداریـم ،فراموش
میکنیـم .همانطـور کـه یـک نفر یـک بار گفـت :ما اغلـب دلتنگ روزهای خوب گذشـته هسـتیم
کـه هرگـز نبودهاند.
اجـازه دهیـد تـا چگونگی رؤیارویی با دلتنگی شـغلم را با شـما در میان بگذارم .چندین سـال پیش،
من شـغل آموزگاری در یک آموزشـگاه حرفهای را به دلیل ناسـازگاری با مسـئول آموزشـگاه ،ترک
کـردم .بهرغـم موفقیتهـای قبلـی در مدیریـت دورههـای طوالنـی بیـکاری و بهرغـم اینکـه تنهـا
 16سـاعت در هفتـه کار میکـردم ،هنـوز هـم در ایـن تغییـر حالـت بـه سـمت فراغـت بیشـتر ،با
مشـکالت فراوانـی روبـهرو بـود .صبحهـا ،مشـتاق رفتـن بـودم ،اما فقط یک مشـکل کوچـک وجود
داشـت -جایـی بـرای رفتـن نداشـتم .عجیـب بود کـه دلتنگیام بـرای چیزهایـی که شـغلم به من
عرضـه کرده بود ،شـروع شـد .همزمان ،متوجه شـدم که توانایـیام را برای مدیریـت ،وضعیت بدون
شـغل از دسـت داده بودم.
ً
کاملا غیـر معمـول بـود ،امـا دو سـه روز اول از اینکـه
بهرغـم ایـن کـه ایـن مسـئله بـرای مـن
از کارم اسـتعفا دادهام ،میترسـیدم .اگرچـه حوالـی روز چهـارم بـه روال عـادی زندگـی برگشـتم،
احسـاس موفقیتـم برگشـت .دوباره احسـاس تأسـفم بـرای افـرادی که مجبـور بودنـد کاری را که
دوسـت ندارنـد انجـام دهند ،شـروع شـد .بیشـتر اینکه ،شـروع کـردم به تأسـف خـوردن حتی به
حـال کسـانی کـه شـغل خـود را دوسـت داشـتند .ممکـن نبـود بتوانند بـه انـدازهای که من شـاد
هسـتم ،شـاد باشـند .موفقیـت من در یـک «بیکا ِر شـاد بودن» ،تا حـدودی به دلیل اندیشـیدن در
خصـوص چیزهایـی بـود کـه در مـورد کار کردن در آموزشـگاه حرفـهای خصوصـی و همینطور در
دیگـر سـازمانها دوسـت نداشـتم .این به سـرعت بیکاری را به یـک دورنمای مناسـب تبدیل کرد.
خوشـحالم کـه هـر دلتنگـی کـه تجربه کـرده بـودم به سـرعت ختم به اسـتراحت شـد.
تمرین  .5 – 1گفتن حقیقت در مورد آخرین شغلتان

در مـورد آخریـن شـغلتان صـادق باشـید .چیزهایـی کـه در مـورد رییستـان ،سـازمان و وقایـع
روزانـهای کـه بـا کار همـراه بـود و دوستشـان نداشـتید را لیسـت کنیـد.
مـن خـودم بـر مبنـای تجـارب سـختی کشـیدن از کار کـردن در سـازمانهایی کـه در آنهـا بـا
بیچارگـی زحمـت کشـیدهام ،لیسـت خـودم را تهیـه کـردهام .این لیسـت به شـما  25دلیـل برای
احسـاس خوشـبختی از بازنشسـته یـا بیـکار شـدن ارائـه میدهـد.
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 25دلیل برای دوست نداشتن محیطهای کاری معمول:

حجم کاری بسیار باال به دلیل تعدیل نیروی شرکت
تمـام روز محبـوس بـودن در دفتـر کار ،آن هم در حالی که خورشـید آن بیرون در حال
درخشـیدن است
نبـودن فرصـت پیشـرفت بـرای حداقـل پانزده سـال به این دلیـل که افراد نسـل انفجار
جمعیـت کـه دارای منصبهـای باالتـر هسـتند ،هیـچ کجـا نمیروند.
اجبار کار کردن با احمقها و افراد بیکفایتی که بهتر بود ده سال پیش اخراج میشدند.
جنـگ بـر سـر قدرت در محیط کار که شـامل رقابت خشـن ،زیر آب زنـی و لبخندهای
تصنعی اسـت.
دریافـت حقوق کمتر نسـبت به کسـی که از شـما بهـرهوری کمتری دارد ولی سـابقهاش
بیشـتر است.
رفت و آمد یک یا دو ساعته هر روزه در جنگلی از ترافیک.
بیتحرکی غیرطبیعی مثل محصور بودن پشت میز تمام طول روز.
وقفههای مستمر و نداشتن زمان برای فکر کردن به دلیل فشار روزانه.
تشـریفات اداری -یادداشـتهایی کـه هیـچ معنـا ندارنـد و بـه هیچکسـی گـزارش
نمیشـوند و هیچکـس واقعـاً آنهـا را نمیخوانـد.
نبود هیچ نوع همکاری از طرف بخشهای دیگر سازمان.
تکرار مکررات و دوباره و سه باره صحبت کردنهای بیهوده از طرف افراد مافوق
جلسات دو ساعته یا طوالنیتری که به هیچ کجا ختم نمیشوند.
اجبـار کار کـردن بـا افـراد معتـاد بـه کار منزجرکننـدهای کـه حتـی وقتـی توسـط
رییسشـان تشـویق بـه گرفتـن مرخصـی میشـوند نیـز ایـن کار را نمیکننـد.
زمانبندیهـای بشـدت نامناسـب و غیرمنعطـف تعطیلات کـه بـه مرخصـی رفتـن در
بهتریـن زمـان سـال را غیرممکـن میسـازد (یعنـی ماههایـی از سـال کـه حـرف  Rندارنـد)
خواسـته سـازمانها از کارکنانشـان مبنی بر اینکه از مرخصی استحقاقیشـان به طور
کامـل اسـتفاده نکننـد به ایـن دلیل که بـا حجم باالیـی از کار روبهرو هسـتند.
تقدیر از سرپرستان برای ایدهها و کارهای دیگران
نبود پارکینگ خوب برای کارکنان (به استثنای مدیران با حقوق بسیار باال)
اجبـار بـرای مانـدن تـا آخر وقـت کاری ،حتی اگـر بهرهوری شـما دو برابر دیگـران بوده
و کارتـان را قبـل از زمانبنـدی کاری تحویـل داده باشـید.
بوروکراسـی ،مقـررات دسـتوپاگیر ،قوانیـن احمقانـه ،روش کار غیرمنطقـی و افـراد
بیانگیـزهای کـه در تنبلـی تخصـص دارنـد.
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تبعیض قایل شدن بر مبنای نژاد ،جنسیت ،خصوصیات فیزیکی و وضعیت تأهل.
سـازمانهایی کـه خودشـان را بـه عنـوان نـوآور تبلیـغ میکننـد ولـی از افـراد نـوآور
حمایـت نمیکننـد.
دستگاههای تهویه هوایی که فقط در زمستان درست کار میکنند.
نبود تأیید و تشویق برای کارهای عالی که انجام میشود.
کار کردن با افراد بلهقربانگویی که برای حقوق باال و ارتقاء شغلی خودشان را میفروشند.
روزی میرسد که طرز استفاده از این
دستکشها را یاد میگیرم و برای بیرون
آمدن از این شغل بدون آینده میجنگم

بـا پذیرفتـن ایـن نکتـه که موقعیتهای تشـریح شـده در بیشـتر
سـازمانهای آمریـکای شـمالی وجـود دارد ،تعجـب نـدارد کـه
بسـیاری از مـردم بر ایـن عقیدهاند کـه محیط کاری به روح بشـر
آسـیب میرسـاند .صرفنظر از وضعیت اشـتغالتان ،این لیست باید
تأثیراتی روی شـما داشـته باشـد .اگر شـما بیکار هسـتید ،با مرور
آن بایـد بتوانیـد دورنمایی مناسـب برای خودتان متصور شـوید و
ایـن لیسـت بایـد در عـرض کمتریـن زمـان ممکن ،لبخنـد بروی
صورت شـما بنشـاند .هرچنـد که اگر شـما در حال حاضر شـاغل
هسـتید ،هـر گونـه لبخنـدی کـه بایـد بـا آن شـروع میکردیـد،
احتماًالً ناپدید شـده اسـت.

 3نیازی که باید در اوقات فراغت مشا ارضاء شوند
بیـکاری میتوانـد از طریـق استرسـی ناشـی از کمبـود قابلیت پیشبینـی ،کمبود کنتـرل و کمبود
ارتبـاط اجتماعـی ،بـر روی رفاه و عـزت نفس افراد تأثیر منفی بگـذارد .برخی از افـراد بیکار آنچنان
خـود را گـم میکننـد کـه دلشـان برای شـغل و همکارانی که پیشـتر به شـدت از آن متنفـر بودند،
تنگ میشـود.
واضـح اسـت کـه مـردم واقعاً دلتنـگ کار ناخوشـایند و همـکاران سابقشـان که منفور هم هسـتند
نمیشـوند ،آنهـا دلتنـگ جنبههـای دیگـر محیـط کار میشـوند .اگرچه اغلـب مردم ایـن را متوجه
نمیشـوند ،امـا یـک شـغل بیـش از یک وسـیله صـرف بـرای بدسـت آوردن درآمد اسـت .بـه ویژه
اگـر کارمنـدان یک پسـت نظارتی یا مدیریتی داشـته باشـند ،پاداشهـای فراوانـی دریافت خواهند
کـرد :اعتمـاد بـه نفـس ،منزلت و جایـگاه ،موفقیت ،تشـخص و احتـرام ،فرصت برای رشـد و قدرت.
بـه محـض تـرک کـردن کار ،تمام ایـن فرصتهـا را از دسـت میدهند.
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علاوه بـر مـوارد بـاال بایـد بـه ایـن نکتـه نیـز اشـاره کـرد کـه بشـر سـه نیـاز بسـیار مهـم دارد که
اغلـب ،شـغلها بـه طـور سـهوی آن را بـرآورده میکند :سـاختار و روتینهای مربوطه ،احسـاس
هدفمنـد بـودن ،حس بـودن در اجتماع .حتی اگر مـردم در شـغلی دونپایه و نامطلوب مشـغول
بـه کار باشـند ،محـل کار بـه طـور کلی وسـیلهای اسـت برای فراهـم کردن این سـه نیاز .برای شـاد
بـودن و موفـق بـودن ،افـراد بیـکار بایـد تمام ایـن نیازهـا را از طریق منابـع دیگر بـرآورده کنند.
 -1ایجاد ساختارهای جدید
چـه خـوب چـه بـد ،سـاختار و روتینهـای مربوط بـه آن از طـرف جامعه بـرای ما از زمـان کودکی
تـا زمان بازنشسـتگی تعیین شـده اسـت .وظایف -مانند تحصیالت داشـتن ،شـغل داشـتن ،ازدواج
کـردن و تشـکیل خانـواده دادن -همـه روتینهـای آمـاده مربـوط بـه خـود ،همـراه دارند .مشـکل
وقتـی بـروز پیـدا میکنـد کـه مـا خودمـان را دور از محل کار و بـا اوقـات فراغت فراوانـی مییابیم.
به محض بازنشسـتگی و از دسـت دادن شـغل ،سـاختار و رویههایی که در شـغلهایمان داشـتیم،
ناگهـان ناپدید می شـوند.
از دسـت دادن سـاختار و روتینهـای مربوطـه میتوانـد خرابـی فراوانـی بـه بـار آورد ،بـه ویـژه برای
افـرادی کـه انعطافپذیـری ندارنـد .زمانهـای خالـی منجر به خسـتگی و رخـوت و زندگـی خالی از
لـذت میشـود .افـراد غیرمنعطف ،حتی ممکن اسـت از جامعه عقبنشـینی کرده و بـه این دلیل که
از سـازگار شـدن بـا زندگی کـه در آن از آزادی الزم بـرای انجام کارهایی که میخواهنـد برخوردارند،
امتنـاع میورزنـد ،بـه سـمت یـک زندگی آکنـده از افسـردگی برونـد .در برخـی موارد خـاص حتی
تواناییهـای جسـمی و ذهنـی بـه سـرعت رو بـه زوال می رونـد .در ابتدا از دسـت دادن سـاختارها و
روتینهـای آمـاده مربوطـه میتواند برای بسـیاری افـراد عالی جلوه کند :بـدون نیاز بـه زود از خواب
بیـدار شـدن در صبحهـا ،نه صبحانه با عجله ،نه جلسـهای کـه بخواهیم به موقع به آن ملحق شـویم
و نـه رفـت و آمـد در سـاعات پرترافیـک .به عبارت دیگر «سـاعت» ،دیگـر بر ما حکمرانـی نمیکند.
مشـکل اینجاسـت که بیشـتر ما ،فارغ از این که چقدر نوآوریم ،حداقل مقادیری از سـاختار و روتین
را در زندگیهایمـان دوسـت داریـم .بـرده عـادت کـه باشـیم ،به سـاختار معتاد میشـویم .بـه دور از
روتینهـای زندگـی ،راحتیهـای فراوانـی وجـود دارند و ما همـه راحتی را دوسـت داریم.
از دسـت دادن سـاختار و روتینهـای محیـط کار میتوانـد بـه ناراحتـی ختـم شـود .با این حـال ،در
صورتی که شـما یک فرد مسـتقل ،نوآور و با انگیزه باشـید ،این از دسـت دادن به جای مصیبت ،یک
موهبـت اسـت .زمانش فرا رسـیده اسـت کـه از آزادیتان لـذت ببرید و سـاختار و رویههای مخصوص
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خودتـان را در زندگـی ایجـاد کنید .شـما میتوانید از طـرق مختلفی ایـن کار را انجام دهید.
بـه عنـوان مثـال ،بعـد از اینکـه سـالها قبل نیمه بازنشسـته شـدم ،بایـد روتینهـای خـودم را در
جهـت جایگزیـن کـردن بـا آنچه کـه سـازمان قبلـی فراهم کـرده بـود ،ایجـاد میکردم.
دو بـار در روز ورزش کـردن ،جزیـی از رویـه روزمـره من اسـت .صبحها به محض بیدار شـدن تقریباً
پنجـاه دقیقـه حـرکات کششـی انجـام مـی دهم .بعـد از آن در بعـداز ظهرهـا ،تا یک سـاعت و نیم
ترکیبـی از دوچرخهسـواری ،دویـدن و تنیـس انجـام می دهـم .در کنار همـه مزایایی کـه از ورزش
کـردن نصیبـم میشـود ،بیش از دو سـاعت روتیـن روزمره ایجـاد میکنم.
مـن همچنیـن بـا انجـام فعالیتهایـی نظیر رفتـن منظم بـه کافهها برای نوشـیدن قهـوه ،صحبت
بـا افـراد عـادی و خواندن سـه روزنامه مختلف ،سـاختارهای بیشـتری بـه روزهایم اضافـه میکنم.
قـرار دادن زمانهـای مشـخص بـرای نوشـتن ایـن کتـاب و دههـا کتاب دیگـر ،حتی سـاختارهای
بیشـتری برایـم فراهـم آورده اسـت .در اینجا برخی روشهـای دیگر برای ایجاد سـاختار و روتینها
در زندگـی را میبینید:
گذراندن دورههایی در دانشکده و دانشگاه محلیتان.
هر روز ساعت  4بعدازظهر صدای جرنگ جرنگ سوییچ ماشینتان را درآورید.
عضو هیأت مدیره خیریههایی شوید که به طور منظم تشکیل جلسه میدهند.
یک ورزش مثل تنیس ،گلف،هاکی یا فوتبال آمریکایی انجام دهید.
کارهای داوطلبانه انجام دهید.
اگـر شـما بـه عنـوان یـک شـخص ،توسـعهیافته باشـید ،عالیقتـان بایـد آنچنـان متنـوع باشـد که
فقدان رویه و سـاختارها برایتان مشـکل محسـوب نشـود .قدرتمندترین منبع درونی شـما ،نوآوری
شماسـت .مزیـت بـزرگ نـوآور بودن این اسـت که شـما روتینهایتـان را طراحی میکنیـد و اوقات
فراغـت ،روابـط دوسـتانه و رابطـه بـا جهـان پیرامونتـان را زمانبنـدی میکنیـد و ایـن یک سـبک
زندگـی کـه مختص خـود شماسـت را تضمیـن میکند.
 -2هدف داشتن
بـرای افـرا بازنشسـته و بیـکار ،داشـتن یـک هـدف میتوانـد مسـئله مـرگ و زندگـی باشـد .از ایـن
گذشـته ،افـراد بـدون هـدف به نظر نمیرسـد به انـدازه افرادی که هـدف دارند عمر کننـد .مطالعات
نشـان میدهنـد کـه افـرادی که در زندگیشـان هـدف ندارنـد ،رکورد طـول عمـر را نمیزنند .هفت
نفـر از هـر ده نفـر ایـن افـراد ظرف مـدت دو سـال میمیرند ،که در ایـن مدت به طـور میانگین تنها
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 13عـدد چک تأمیـن اجتماعی دریافـت میکنند ،قبل
از اینکـه برای همیشـه با این دنیا تصفیه حسـاب کنند.
علاوه بـر آن ،مطالعات نشـان میدهند کـه تفاوتهای
قابـل توجهـی میـان بازنشسـتههایی کـه احسـاس
میکنند بازنشسـتگی راحت اسـت و کسـانی کـه آن را
دشـوار میپندارنـد و یا کسـانی کـه ترکیبـی از این دو
احسـاس دارنـد ،وجـود دارد .مردم هرچه بیشـتر هدف
و مقصـود در زندگیشـان داشـته باشـند ،بازنشسـتگی
را آسـانتر مییابنـد .همانگونـه کـه انتظـار مـیرود،
زندگیهـای احساسـی و شـخصی بازنشسـتگان ،زمانی پدرجان از اینکه بیکار هستی ناراحت نباش،
من همه عمرم بیکار بودهام و بسیار هم لذت بردهام.
کـه هـدف و مقصدی برای زیسـتن دارند ،بـه طور قابل
توجهـی سـادهتر میشـود .شـکی نیسـت کـه ایـن قضیـه بـرای افـراد بیکار هـم صـدق میکند.
بنـا بـه توصیـه بنجامیـن فرانکلیـن« ،1فراغـت زمانـی اسـت بـرای انجـام کاری مفیـد ».اگـر در
فعالیتهـای روزانهتـان هـدف قـرار ندهید ،مـدام مفهوم زندگـی را مورد سـؤال قـرار میدهید .این
مسـأله همـواره به افسـردگی منجر میشـود کـه برخی افـراد بیکار و بازنشسـته ،به طـور منظم آن
را تجربـه میکننـد .یـک هدف برجسـته ،پادزهری مهم برای افسـردگی اسـت ،زیرا مردم احسـاس
میکننـد مفید ،متعهـد و پربار هسـتند.
هـدف در بازنشسـتگی شـامل دنبـال کـردن فعالیتهایـی اسـت کـه «خـود واقعـی» مـا را ابـراز
میکنـد .مسـلماً ،کشـف کـردن هدفـی کـه متعلـق بـه خود ماسـت ،بـرای همه ما آسـان نیسـت.
اینگریـد باسـی 2در کتابـش با عنـوان «هنر زندگی بـدون تالش» اظهـار میکند که« :بـا وجود فرد
گرایـی بـه اصطلاح فرهنگی مـان ،اغلب مـردم درک صحیـح اندکی از خودشـان یـا هدفهایی در
زندگیشـان کـه میتواننـد مشـتاقانه بـه آن بپردازنـد دارند .تعجبی نـدارد که اگر بـر عوامل بیرونی
تمرکـز کـرده و در درجـه اول درسـتی و صحت خودمـان را در کاری که انجـام میدهیم و همچنین
در چیـزی کـه از انجـام آن کار بدسـت میآوریـم ،پیدا کنیم ،هیچـگاه خودمـان را نخواهیم یافت».
بـه بیـان دیگـر ،بسـیاری از افـراد ،یـک هـدف مهـم ندارند ،زیـرا تمرکـز آنهـا بـر روی فعالیتهای
سـطحی و ظاهـری مثـل داراییهـا ،موقعیتهـا و رقابتهـای مـادی و مصـارف بـی فایـده ،بـوده
ً
کاملا فراموش
اسـت .آنهـا چنـان برای سـخت کار کـردن و پـول درآوردن برنامهریـزی کردهاند که
1. Benjamin Franklin
2. Ingrid Bacci
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کردهانـد چه کسـی هسـتند.
شـما هـم ممکن اسـت این اجـازه را به خودتان داده باشـید که آنچنان مشـغول کارتان و گـرد آوردن
داراییهـای مـادی شـوید کـه فرامـوش کردهایـد چـه چیزی به شـما احسـاس خشـنودی میدهد و
باعـث میشـود احسـاس کنید کام ً
ال سـرزنده هسـتید .عالوه بـر آن ،کار کـردن و به دنبـال چیزهای
مـادی رفتـن ممکن اسـت شـما را از آنچـه واقعاً هسـتید دور کرده باشـد .بنابراین ،یکـی از مهمترین
جنبههـای تعریـف یک هـدف در دوران بازنشسـتگی این اسـت که دریابید واقعاً چه کسـی هسـتید.
کشـف اینکـه واقعـاً چه کسـی هسـتید ضروری اسـت .بـه این دلیـل که هـدف چیزی اسـت که از
درون ایجـاد میشـود .بـرای بـار دیگـر ،مـن داشـتن هـدف را به یـک مأموریـت مهم ،یک رسـالت
صحیـح یـا یـک خواسـته مشـتاقانه منسـوب میکنـم .هـدف شـما در زندگـی ،خودش بـه خودی
خـود ظاهـر نمیشـود .اگـر هنوز هدفتـان را نیافتهاید ،بسـیار مهم اسـت که برای کشـف الیههای
درونیتـر خـود ،چنـد روز ،چنـد هفتـه یـا حتی چنـد ماه وقـت بگذاریـد .در غیر این صـورت هرگز
هـدف واقعیتـان را در زندگـی نخواهیـد یافت.
سـالها قبـل ،بعـد از اینکـه از شـغلم بـه عنـوان یـک مهنـدس اخراج شـدم ،هدفـم برای دو سـال
ً
کاملا از زندگیام لذت
آینـده ایـن بـود کـه بدون کار کردن و ملحق شـدن به مؤسسـات آموزشـی،
ببـرم .عالقـهای را توسـعه دادم و آزاد و شـاد و رهـا زندگـی کـردم .اگـر چه بسـیاری از افـراد توانا و
باهـوش ،تحت شـرایط یکسـان این چنینی دیوانه میشـوند ،میتوانـم ادعا کنم دوسـال تمام بدون
داشـتن شـغل بـه بهتریـن نحـو از تمام وقایـع زندگیام لـذت بردم .نیـازی به گفتن نیسـت که این
مسـأله بـه مـن رضایتمندی و احسـاس فضیلـت قابل توجهـی اعطا کرد.
یـک راه مناسـب بـرای پیـدا کـردن یـک هـدف واال این اسـت کـه جاهـای خالـی در ایـن عبارات
خودشناسـی را پـر کنید:
برای تغییر این جهان ،دوست دارم.............................................................................................................................................

عالی نمیشد اگر من میتوانستم ................................................................................................................................................؟
فرد دارای هدفی که من تحسینش میکنم فردی است ........................................................................................
در سن نود سالگی دوست دارم به گذشته نگاه کنم و بگویم این چیزی است که من انجام
م ........................................................................................................................................................................................................................
دادها 
م ......................................................................................................................
من احساس رضایت میکنم اگر میتوانست 
وسـعت و تنـوع فعالیتهایـی کـه میتوانند هدف مهمـی در زمان بیکاری و بازنشسـتگی ،تشـکیل
دهنـد ،هیـچ پایانـی نـدارد .این به عالیق و ارزشهای شـما بسـتگی دارد .در اینجا چندیـن مثال از
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فعالیتهایـی کـه دیگـران آنها را ارزشـمند یافتند ،مشـاهده میکنید:
ایجاد تغییر در زندگی مردم دیگر
مشارکت داشتن -به عنوان مثال در کارهای اجتماعی
تجربه ابراز خالقیت
شرکت کردن در فعالیتهای اکتشافی و چالشی
کمک به حفظ و نگهداری محیطزیست
نشان دادن چگونگی لذت بردن از زندگی به دیگران
انجام برخی کارهای چالشبرانگیز
بهبود سالمت و خوشی
ایجاد شادی و رضایت شخصی
هرگز قدرت داشـتن یک یا چند هدف برجسـته در دوران بازنشسـتگی و بیکاری را دسـتکم نگیرید.
یـک زندگـی بـدون هـدف میتواند عشـق به زندگی کـردن را بـه همراه داشـته باشـد .پرداختن به
یـک هـدف مهـم نهتنها شـما را از لحاظ جسـمی و ذهنی فعـال نگه مـیدارد ،بلکه رضایتـی از نوع
روحـی و احساسـی نیز به شـما اعطـا میکند.
 -3احساس در اجتماع بودن
بوکار ،پیشـرفت و قـدرت ،بـه یـک مرکز تجمـع تبدیل
محـل کار ،فراسـوی عرصـهای بـرای کسـ 
شـده اسـت .بـه طـور فزاینـدهای ،محـل کار همچنیـن جایی اسـت که دوسـتیها شـکل میگیرند
و فعالیتهـای پـس از کار برنامهریـزی میشـوند .یـک عنصر مهم تشـکیلدهنده شـادی کارکنان،
مفهـوم حضـور در یـک اجتمـاع اسـت .شـغلها میتوانند به اشـخاص ،احسـاس بـا ارزش بـودن و
مـورد قدردانـی و اهمیـت واقـع شـدن بدهـد .عالوه بـر آن ،بـرای برخی کارمنـدان ،محـل کار تنها
جایـی اسـت کـه آنهـا ایـن احسـاس را دارند کـه مورد عشـق واقع میشـوند.
امـروزه ،تنهـا مصاحبـت و همنشـینی که مـردم در حین دنبال کردن حرفه شـان بدسـت میآورند،
در محـل کار اسـت .در واقـع ،در طول سـالیان ،برخی کارکنـان برای مراودات اجتماعی شـان کام ً
ال
بـه شـرکت وابسـته شـدهاند -آنقـدر زیاد که دیگـر هیچگونـه مهارتی برای توسـعه روابط دوسـتانه
جدیـد دور از محـل کار ندارنـد .آنهـا پـس از اینکـه بازنشسـته یا از کار بیـکار میشـوند ،دچار عدم
تجانـس بـا اجتمـاع میشـوند .آنها دیگـر پناهگاه اجتماعی شـرکتی که آشـنایی و حـس امنیت را
برایشـان بـه ارمغان مـیآورد ندارند.
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متأسـفانه بـا از دسـت دادن شـغل ،برخـی افـراد آنچـه کـه احسـاس میکننـد بهترین فرصـت برای
ایجـاد یـک دوسـتی جدیـد اسـت را هـم از دسـت میدهنـد .اگر اخیرا ً بازنشسـته یـا بیکار شـدهاید،
نمیتوانیـد در خانـه منتظر بمانید تا کسـی شـما را کشـف کند و هـم اینکه هیچ دوسـت جدیدی را
مالقـات نخواهیـد کـرد اگـر تنهـا عالیقتـان را دنبال میکنیـد .اگر تلویزیون تماشـا میکنیـد یا روی
یـک سـرگرمی یـک نفـره کار میکنیـد ،میتوانید اطمینـان حاصل کنیـد که هیچ دوسـت جدیدی
بـه سـراغ شـما نمیآیـد .تشـکیل روابـط دوسـتانه جدیـد نیازمند این اسـت که شـما خودتـان را در
موقعیتهـای اجتماعـی و گروهـی قرار دهید که میتوانیـد خودتان را به دیگران به اشـتراک بگذارید.
مکانـی کـه شـما میرویـد و نمیرویـد تا دیگـران را مالقـات کنید مهم اسـت .افـراد همفکر ،خیلی
بیشـتر از افـرادی کـه نقـاط مشـترک کمـی بـا هم دارنـد یا نقطـه مشـترکی ندارند ،به سـمت هم
کشـیده میشـوند .در واقع زمانی که دوسـتی تشکیل میشـود ،حرف برای گفتن در مورد تاالرهای
بینگـو ،کابارههـای بنجل و بارهای مخروبه بسـیار زیاد اسـت .ایـن مکانها افراد زیـادی که هیچگاه
و تحـت هیـچ شـرایطی نمیخواهیـد با آنها معاشـرت کنید را جـذب -و از مکانهای دیگـر میراند.
بـه عنـوان یـک نکتـه جدیتـر ،با ایـن فرض که شـما خواسـتار مالقات با افـراد با کیفیت هسـتید،
در نتیجـه شـما بایـد بـه جاهایـی بروید کـه افراد بـا کیفیت در آنجـا پرسـه میزنند .انتظـار دیدن
هنرمنـدان را در جایـی کـه مشـهور اسـت فرشـتگان جهنمـی پرسـه میزنند ،نداشـته بـاش .برای
مثـال اگـر مباحـث فلسـفی برای شـما مهم اسـت بـه احتماًل زیـاد تجربـه چنین بحثهایـی را در
دونات فروشـی نداشـتهاید چراکه معموالً مشـتریان در این فروشـگاهها به دنبال بحثهای ورزشـی
و شـوهای تلویزیونـی هسـتند .شـاید خیال کنیـد گالریهای هنـری ،حوزهها یـا رصدخانهها مکان
خوبـی بـرای مالقـات بـا دیگـران نباشـد ،اما با ایـن حـال احتماًل مالقـات با افـراد همفکـر در این
مکانهـا بسـیار بیشـتر از مکانهـای محلی دیگر اسـت.
سـعی کنیـد بـه یـک گروهی-فرقـی نمیکنـد کوچـک یـا بـزرگ -بپیوندید کـه دارای یـک هدف
تعریـف شـده مرتبـط بـا یکی از عالیق شـما اسـت .این گـروه میتواند یـک گروه مرتبط بـا جامعه،
کلیسـا ،سـرگرمیها یـا جریانـات روز باشـد .شـما نهتنهـا یـک پیوند اجتماعـی جدیـد ،بلکه هدف
خودتـان و فرصتـی بـرای بدسـت آوردن تشـخص اجتماعی ایجـاد میکنید.
آموختـن از دیگـران هـم یـک راه مؤثـر دیگر برای کسـب آگاهی درباره چگونگی شـاد بـودن بدون
داشـتن شـغل اسـت .جسـتوجوی گروهـی از افـراد نوآور کـه توانایی باالیـی در مدیریـت فراغت و
زندگـی کـردن بـه بهتریـن نحو ممکـن دارند ،احسـاس خوبی ایجـاد میکند .سـعی کنید بـا افراد
بیکار و بازنشسـتهای که به دور از محیط کار ،اوقات خوشـی دارند ،رابطهای دوسـتانه داشـته باشید.
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فراغت را یک پیشه یا حرفه برای خود بدانید
روزی کـه بازنشسـتگی یـا بیـکاری موقت به پایان خود میرسـد ،روزی اسـت که باید بـه فراغت به
چشـم یـک پیشـه بنگریـد .پاداشهای حاصـل از این پیشـه جدیـد ،رضایتبخش ،پـر از حس خود
شـکوفایی و دسـتیابی بـه اهـداف با ارزش اسـت .شـما نباید بـه دلیل اینکه شـغل ندارید احسـاس
بیارزشـی بکنیـد .به خودتان اطمینان داشـته باشـید کـه میتوانید نقش غیرقابل بـاوری در جامعه
بـا تواناییتـان در مدیریـت کردن وضعیـت بدون شـغل ،ایفا کنید.
کارنهـال 1از تورنتـو بـرای مـن نامه نوشـت تـا افکارش دربـاره فرصتهـا و آزادی که بیـکاری به او
ارائـه داده بـود را با مـن به اشـتراک بگذارد.
ارنی عزیز

مـن بـه تازگـی خوانـدن کتاب لـذت کار نکـردن را برای بـار دوم به پایان رسـاندهام و احسـاس
کـردم بایـد یـک نامه قدردانی بنویسـم .همین جوالی گذشـته من از کارم که هـم ناامیدکننده
و هم به شـدت اسـترس زا بود اخراج شـدم .این شـغل روی سلامتیام تأثیر میگذاشت .در آن
زمـان مـن شـما را در تلویزیون سـی بی سـی دیـدم و کتابتـان را خواندم .دانسـتن این که یک
نفـر دیگـر هـم جهـان کار کـردن را همانند شـما میبینـد بسـیار هیجانانگیز بود .بـرای مدت
 6مـاه زندگـی دلپذیـر و خوشـایندی را تجربـه کردم ،کـه هم هیجانانگیـز و هم آرام بـود .این
شـانس را داشـتم تـا به شـرق کانـادا و همچنین تایلند سـفر کنـم و همچنین شـانس خواندن
تعـداد زیـادی کتـاب و مجله را پیدا کـردم .من باید دوباره خانواده و دوسـتانم را میشـناختم و
از همـه مهمتـر بایـد خـودم را میشـناختم .البته دیگران نسـبت بـه موقعیت من -کـه در واقع
همـان آزادی بود -بشـدت حسـادت میکردند.
متأسـفانه من از لحاظ مالی در شـرایطی نیسـتم که بتوانم بدون وابسـتگی به یک شـغل تمام
وقـت زندگـی کنـم .افسـوس!!! .در حـال حاضـر من یک شـغل جدید بدسـت پیـدا کـردهام .از
همیـن ژانویـه آغـاز بـه کار خواهـم کـرد ،اما دیگر تغییـر مهمی در دیـدگاه من ایجاد شـده که
در آن مـن هماکنـون میدانـم کـه اگـر معتـاد بـه کار نباشـم ،هیچ مشـکلی بوجـود نمیآید و
مـن مصمـم هسـتم تـا دوبـاره زندگـی ذلپذیر و خوشـایندی داشـته باشـم (حداقل بـه صورت
نیمه بازنشسـته.
با تشکر

کارنهال

بیـکار بـودن بـرای کارن یک امتیاز اسـت .برای شـما نیز باید این چنین باشـد .اوقات شـما میتواند
1. Karen Hall
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بـا امکانـات نامحـدودی پـر شـود .بـدون محدودیتهـای محیـط کار ،شـما آزادی مطلقـی بدسـت
میآوریـد :آزادی بـرای فکـر کـردن ،آزادی عمـل ،آزادی واکنـش .خالصـه اینکه بدون شـغل بودن
آزمون درسـتی اسـت برای فهمیدن اینکه شـما واقعاً چه کسـی هسـتید و یک فرصت باور نکردنی
بـرای اینکـه به کسـی که واقعـاً میخواهید باشـید ،تبدیل شـوید.

فصل ششم
یک نفر حوصله مرا سر میبرد؛
فکر میکنم کسی نیست جز خودم

کسلکنندهترین بیماری که میتوان به آن مبتال شد
دو جنتلمـن -یـک آمریکایـی و یـک اروپایـی -در حـال بحث در خصـوص لذتهای زندگـی بودند.
هنگامـی کـه فـرد اروپایـی از روی مسـامحه گفـت که نزدیک بـه  100شـیوه متفاوت برای عشـق
ورزیـدن میشناسـد ،آمریکایـی امـا گفـت کـه تنهـا یـک راه بیشـتر نمیشناسـد .وقتـی اروپایی از
آمریکایـی خواسـت تـا راه مـورد نظر خود را بیان نماید ،آمریکایی طبیعیترین و سـنتیترین شـیوه
عشـق ورزیـدن را تشـریح نمود .مـرد اروپایی در پاسـخ آمریکایی گفت« :بسـیار جالـب ،من تا حاال
بـه ایـن شـکل فکـر نکرده بـود .هـزاران بـار ممنونم چراکـه من اکنـون صد و یـک راه برای عشـق
ورزیـدن میدانم».
شما طرفدار کدام شیوه هستید :آمریکایی یا اروپایی؟
آیـا شـما هم تنها یک شـیوه بـرای انجام کارهایتـان میبینید یا در جسـتجوی شـیوههای متفاوتی
هسـتید؟ عـادت بـه جسـتجوی تنها یک شـیوه -آن هم سـنتیترین شـیوه -منجر به ابتالی شـما
بـه بیمـاری خواهد شـد کـه در این فصـل به بحث در مـورد آن خواهیـم پرداخت.
تمرین  .1-6لطف ًا به این بیماری مبتال نشوید

نزدیـک بـه  20میلیـون آمریـکای شـمالی بـه ایـن بیمـاری مبتال هسـتند .ایـن بیمـاری منجر به
سـردرد و کمـردرد میشـود .ایـن بیمـاری همچنیـن میتوانـد موجب بیخوابـی و ناتوانی جنسـی
شـود .ایـن بیمـاری را همچنیـن میتـوان اصلیتریـن عامـل گرایـش به سـمت قمـار ،پرخـوری و
مالیخولیا دانسـت.
اگـر شـما در ایـن لحظه ،سـردرد داریـد ،در حال خواندن این کتاب هسـتید به این دلیـل که خوابتان
نمیبـرد و هـوس خـوردن یک سـاندویچ بـزرگ دیگـر – بالفاصله پـس از اینکه یک سـاندویچ بزرگ
خوردهایـد -سـراغ شـما آمده اسـت ،بـه احتماًل زیاد شـما نیز دچار رخوت و خسـتگی شـدهاید.
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وقتی
سرکیف باشی
دنیا خستهات
میکند.

بیشتر به نظر میرسد
کسل هستی.

سر کیفم چه میکنی؟

امـروزه رخـوت و خسـتگی بـه عنـوان یکـی از اصلیتریـن و جدیتریـن مشـکالت سلامتی در
آمریکای شـمالی محسـوب میشـود و منشـأ بسـیاری از اختالالت روانی و مشـکالت جسـمی به
حسـاب میآیـد.
برخـی از متداولتریـن عالیـم فیزیکـی مرتبـط بـا خسـتگی و رخـوت عبارتنـد از :تنگـی نفـس
کشـیدن ،سـردرد ،خوابیـدن بیـش از حـد ،جوشهای پوسـتی ،سـرگیجه ،قاعدگیهـای نامنظم و
دردنـاک و ناتوانی جنسـی.
علاوه بـر مـوارد بـاال ،خسـتگی و رخـوت موجـب بیمعنـی قلمداد کـردن زندگـی شـده و میل به
لـذت بـردن از زندگـی را کاهـش میدهـد .هـر چنـد بـه نظـر میرسـد این بیمـاری مختـص افراد
بیـکار و فاقـد شـغل باشـد امـا اغلـب افـراد شـاغل نیز بـه این بیمـاری دچار میشـوند.
افرادی که دچار خستگی مزمن هستند معموالً خصلتها و ویژگیهای زیر را بروز میدهند:
آنها دلواپس موضوعات مادی و مسائل مرتبط با ایمنی و امنیت هستند.
آنها فوقالعاده نسبت به انتقادات حساسیت دارند.
آنها همرنگ با جماعت هستند.
آنها در مورد هر چیزی نگرانی بیخود دارند.
آنها دارای اعتماد به نفس نیستند.
آنها خیلی خالق نیستند.
به صورت مشـخص ،خسـتگی و رخوت معموالً سـر وقت کسـانی میرود که مسـیرهای امن و فاقد
ریسـک را برمیگزیننـد .از آنجایـی کـه ایـن افراد هیـچ ریسـکی را نپذیرفتهاند در نتیجه احسـاس
رضایـت و سرخوشـی ناشـی از به دسـت آوردن یک چیز ارزشـمند را تجربـه نمیکنند.
از آن طـرف ،افـرادی کـه در مسـیر زندگـی ،تنـوع و تحرک را بـر میگزینند به ندرت خسـتگی
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و رخـوت بـا آنهـا برخـورد میکنـد .بـرای ایـن انسـانهای خلاق کـه در جسـتجوی بسـیاری
چیزهـا و شـیوههای متعـدد و متفـاوت بـرای انجـام امـور هسـتند ،زندگـی سرشـار از هیجان و
سرخوشـی است.

اصلیترین علت خستگی و رخوت
بیشـتر مـا تجربه درجاتـی از رخوت و خسـتگی را در مراحل مختلف زندگی خود داشـتهایم .تعارف
کـه بـا خـود نداریـم ،بسـیاری از چیزهایـی که مـا در جسـتجوی آن هسـتیم در نهایـت چیزی جز
رخـوت و خسـتگی بـرای مـا در پـی ندارنـد .برای مثـال ،یک شـغل جدید[که بسـیاری از افـراد به
دنبـال آن هسـتند] بـرای بسـیاری از مـردم در نهایت و در طـی زمان یک چیز کسـلکننده خواهد
شـد .یـک رابطـه احساسـی هیجانانگیـز نیـز در نهایـت بیمعنـی و کمرنـگ خواهـد شـد .حتـی
اوقـات فراغـت هـم که بسـیار ارزشـمند بـه نظر میرسـد ممکـن اسـت در نهایت چیـزی جز وقت
تلفکـردن قلمداد نشـود.
وقتـی دچـار رخـوت و خسـتگی میشـویم ،میتوانیـم هـر چیـزی را مـورد سـرزنش قـرار دهیـم:
جامعـه ،دوسـتان ،اقـوام ،برنامههـای بیمعنـی تلویزیـون ،یـک شـهر ملالآور ،یک اقتصـاد درگیر
رکـود ،سـگ احمـق همسـایه یا حتی یـک روز غمافـزا و افسـرده .در چنین مواقعی ،مورد سـرزنش
قـراردادن عوامـل بیرونـی ،راحتتریـن راه ممکن اسـت چراکه ما نمیخواهیم مسـئولیت خسـتگی
و رخـوت خـود را بپذیریـم .در واقـع اثربخشـی ایـن راهحـل در همـان حـدی اسـت کـه بـرای یک
زیردریایـی یک درب مشـبک سـوراخدار قـرار دهیم.
بـه منظـور غلبـه بـر رخـوت و خسـتگی ،میتوانیـم بـه سـراغ راهنماییهـای روانشناسـانه برویـم.
روانشناسـان معمـوالً دالیـل زیـر را بـرای ابتلای شـما بـه خسـتگی و رخـوت ذکـر میکننـد:
انتظارات محقق نشده
شغلهای کسلکنندهای که هیچ چالشی ندارد
فقدان فعالیتهای فیزیکی
همیشه تماشاچی بودن و به ندرت مشارکت کردن
ً
کاملا واضـح اسـت که مـا خود مسـئول نداشـتن تحرک فیزیکـی ،انتظـارات محقق نشـده ،باقی
مانـدن در شـغلهای ملالآور و تماشـاچی بـودن به جـای مشـارکتکننده بودن هسـتیم .وقتی
اجـازه دهیـم ایـن عوامـل خودشـان را در زندگی ما آشـکار کنند واضح اسـت که زندگـی ما دچار
خسـتگی و رخـوت میشـود .بـه بیـان خالصه اینکـه ،ما خـود در نهایـت خالق و عامل خسـتگی
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و رخوت خود هسـتیم.
«یـک نفـر دارد حوصلـه مـرا سـر میبـرد» این جملهای اسـت کـه دیلن تومـاس 1گفته بـود« .من
فکـر میکنـم کسـی جـز خـودم نیسـت» .اگر شـما نیز اغلـب دچـار رخوت و خسـتگی میشـوید
در نتیجـه بـر شـما واجـب اسـت کـه این جمله دیلـن تومـاس را نوشـته و در محلی قـرار دهید که
میتوانیـد بـه راحتـی و مرتب ببینید .در واقع هر وقت احسـاس کسـالت و خسـتگی کردید ،بدانید
کـه شـما خـود آن را انتخـاب کردهایـد .سـؤالی کـه در چنیـن موقعیتـی بایـد از خود بپرسـید این
اسـت که« :چرا؟»
شـاید جمله لیو بوسـکاگلیا 2در این زمینه منظور ما را راحتتر برسـاند« :اگر شـما کسـل و خسـته
هسـتید؛ تنها به این دلیل اسـت که شـما خسـتهکننده هستید».
زندگـی میتوانـد هـم لذتبخـش و ارزشـمند باشـد و هـم بـه طریـق مشـابه میتواند کسـالتآور و
ناامیدکننـده نیـز باشـد .ریچـارد بـاخ 3با این جملـه خود به ما هشـدار میدهـد« :برای آنکـه آزاد و
خوشـحال زندگی کنید باید خسـتگی و کسـالت را قربانی کنید و این قربانی همیشـه سـاده نخواهد
بـود» .غلبـه بـر خسـتگی و ماللـت مسـتلزم رهـا کـردن حوزه امـن و قلمـرو آشـنا خواهد بـود .اما
مطمئـن باشـید کـه ارزشـش را خواهد داشـت .بهخصوص اگر بخـش اول زندگی خـود را با یک کار
خسـتهکننده ،تلـف کـرده باشـید و نخواهیـد مانند بسـیاری دیگر از افـراد ،بخـش دوم زندگی خود
را نیـز بـا یک بازنشسـتگی خسـتهکننده تلف کنید.

بازنشســتگی تنها زمانی خســتهکننده خواهد بود که مشا از
زندگی بازنشسته شوید
چنـد وقـت پیـش ،مارتیـن مارزینسـکی ،4بـه منظـور فیلمبـرداری فیلـم مسـتند خـود بـا عنـوان
«رؤیاهای بازنشسـتگی من» ،به سـراغ سـواحل میامی و اجتماع بازنشسـتههای مقیم میامی رفت.
مارزینسـکی روابـط دوسـتانهای را بـا برخـی از بازنشسـتههای آنجا برقرار کـرد تا در مـورد رؤیاهای
آنهـا ،لذتهـای آنهـا و چالشهـای آنهـا بیشـتر بدانـد .هنگامـی کـه بازنشسـتهها در مـورد معنای
زندگـی خـود تعمـق میکردنـد ،مارزینسـکی متوجـه شـد کـه اکثـر آنهـا به گذشـته و سـالهای
درخشـان کاری خـود میاندیشـند.
مارزینسـکی مشـاهدات خـود را بیشـتر کـرد و همانگونـه کـه انتظـار میرفـت او متوجـه شـد که
1. Dylan Thomas
2. Leo Buscaglia
3. Reichard Bach
4. Martin Marzynski
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برخـی از بازنشسـتهها دچـار خسـتگی و رخـوت هسـتند ،برخـی دیگر از نظـر فیزیکی فعـال بوده
و تعـداد اندکـی نیـز ذهـن خـود را توسـعه داده بودند و بسـیاری دیگر نیـز خود را به دسـت تقدیر
سـپرده بودنـد تـا راهـی پیـش پـای آنها قـرار دهـد .مارزینسـکی در نهایـت نتیجهگیـری کرد که
آنچـه موجـب تفـاوت میان بازنشسـتگان شـاد و بازنشسـتگان خسـته میشـود ربطی به سـن و یا
سـطح تحصیلات نـدارد .نکتـه مهمتـر اینکه وی متوجه شـد ،بازنشسـتگی شـاد ربطی به سـطح
درآمـد نیـز ندارد.
هرچنـد خسـتگی و رخـوت بـه خـودی خـود بـه عنـوان یک مسـئله جـدی به نظـر نمیرسـد اما
میتوانـد منشـا شـکلگیری بسـیاری از اختلاالت روانی باشـد کـه افراد بیـکار و بازنشسـته تجربه
میکننـد .در واقـع ایـن عامـل بیشـتر از عوامـل مرتبط بـا بیماریهـای مرتبط با سلامت فیزیکی
میتوانـد بـرای بازنشسـتهها و افـراد بیکار ،مسـئله زا باشـد.
دیویـد اوانـز 1اسـتاد روان شناسـی بالینـی دانشـگاه اونتاریـو غربی و تـری لین گال 2اسـتاد علوم
انسـانی دانشـگاه سـنت پـاول در بررسـیهای خود به ایـن نتیجه رسـیدند که هر چند سلامتی
فیزیکـی نقـش بسـیار مهمـی در کیفیـت زندگـی ایفـا میکنـد امـا یـک عامـل دیگـر بـا همین
میـزان اهمیـت -اگـر نگوییـم حتـی مهمتـر -فشـار ذهنـی مرتبط بـا انطباق بـا شـرایط جدید،
پـس از دوران بازنشسـتگی میباشـد .ایـن دو محقـق در نهایـت نتیجهگیری میکننـد که عالیم
مرتبـط بـا خسـتگی و رخوت -مانند ناشـاد بودن ،افسـرده و تنها بـودن -بیشـتر از عالیم مربوط
بـه سلامت فیزیکـی موجـب اذیـت و رنج روزانه افراد بازنشسـته میشـود .شـما حتـی میتوانید
«حکـم مـرگ اولیـه» را بـه عنـوان یکـی دیگـر از عالیـم مرتبـط بـا خسـتگی و رخوت بـه دیگر
عالیـم ناشـی از خسـتگی و رخـوت بـرای بازنشسـتهها اضافه کنید؛ حتـی برای آنهایـی که هنوز
زنده هسـتند.
در قرن هجدهم میالدی ،سیاسـتمدار انگلیسـی لرد چسـترفیلد 3دو سـال پس از بازنشسـتگی خود
و یکـی از دوسـتان صمیمـیاش اینگونـه گفـت« :من و لرد تایراولی دو سـال اسـت کـه مردهایم اما
مـا خودمـان انتخـاب نکردهایم کـه مرگ خـود را بپذیریم».
امـا بـرای افـرادی کـه در یک وضعیـت ذهنی سـالم از نظر روانشـناختی قـرار دارند ،حتی یـک دوران
بازنشسـتگی سـنتی(یعنی بـدون حتی یـک کار پارهوقت و هیـچ چیز هیجانانگیز بـرای پیگیری) نیز
نمیتوانـد منجـر بـه رخـوت و خسـتگی گـردد .بتـی سـالیوان 4کـه در آن زمان  69سـاله بـود یکی از
1. David Evans
2. Terry Lynn Gal
3. Lord Chesterfield
4. Betty Sullivan
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بازنشسـتههایی بود که در مسـتند رؤیاهای بازنشستگی من مورد بررسـی قرار گرفت .برخالف بسیاری
دیگر از بازنشسـتهها ،بازنشسـتگی سـنتی برای بتی نمیتوانسـت چیزی ناامیدکننده در زندگی باشـد.
سـالیوان قبـل از بازنشسـتگی ،به مدت  17سـال مدیر بخـش پاتالوژی حیوانی دانشـگاه میامی بود.
قبـل از ایـن دوره نیـز او به همراه همسـر خود در ایالت ماساچوسـت ،فروشـگاه لوازم و ماشـینآالت
خیاطـی خودشـان را اداره میکردنـد .بـرای بتـی ،دوران بازنشسـتگی ،آزادی و رهایـی از سـالها
مسـئولیتهای خسـتهکننده مرتبط بـا کار و خانـواده بود.
بتـی میگویـد« :قبـل از بازنشسـتگی برخـی از همـکاران مـن هشـدارها و جکهایـی در مـورد
بازنشسـتگی بـه مـن گفتند :خسـتگی ،مشـکالت تخیلـی مرتبط با سلامتی ،بیهدفی ،افسـردگی
و ...امـا هیچکـدام از ایـن اتفاقـات بـرای مـن رخ نـداد .چـرا؟ بـرای اینکه مـن رویه خسـتهکننده و
دقیـق از  9صبـح تـا  5بعدازظهـر را بـه یـک سـبک زندگـی رضایتبخـش تبدیل کـردم».
بتی سـالیوان ،آزاد و خوشـحال بازنشسـته شـد .مانند دیگر بازنشسـتههای شـاد و راضی ،سـالیوان
نیـز متوجه شـد که بازنشسـتگی حداقـل هماننـد دوران کاری میتواند جالب و هیجانانگیز باشـد.
وی میگویـد« :آیـا مـن چالشهـای کاری که تا مدتها جزیی از شـخصیت من شـده بود از دسـت
دادهام؟ البتـه کـه .روزهـای مـن االن تماماً پر از فعالیتهای مرتبط با تندرسـتی شـده اسـت :شـنا،
کار در سـالن ورزشـی ،خریـد رفتـن ،دوچرخهسـواری ،رفتن بـه کالسهایی مانند خطاطـی ،هنر و
یـوگا .عصرهـا نیز از طریق سـینما ،کنسـرت ،غذا خوردن و رقص پر شـده اسـت .بزودی قرار اسـت
اندکـی بـه مسـافرت روم .و یـک چیـزی را میدانیـد!!! اگـر حـس انجـام هیچکـدام از ایـن کارها را
نداشـتم بـه جز لمیـدن در آپارتمانم؛ همیـن کار را انجـام میدهم».
در واقع بازنشسـتگی زمانی کسـلکننده اسـت که شـما خودتان را از زندگی بازنشسـته کرده باشید.
بتـی سـالیوان متوجـه شـد کـه دوران بازنشسـتگی پـر اسـت از فرصتهای لـذت بـردن از زندگی.
بازنشسـتهها میتواننـد بسـیاری از چیزهـا ،رویدادهـا ،مـردم و مکانهـای مختلـف را تجربـه کنند.
بـه عبـارت دیگـر تنـوع فوقالعادهای کـه در دسـترس بازنشسـتههای فعـال قـرار دارد ،فرصتهای
بیپایـان لـذت بـردن و رضایـت از زندگـی را بـرای آنهـا ارائـه میدهـد و ایـن اطمینـان را ایجـاد
میکنـد کـه خسـتگی و رخـوت جـزو لغتنامه آنهـا نخواهـد بود.

از بین بردن خستگی با قاعده ساده زندگی
فـارغ از اینکـه یـک بازنشسـته ،بیـکار و یـا یـک شـاغل موفق باشـد ،کسـی دچـار رخوت میشـود
کـه از قاعـده سـاده زندگـی تخطی کرده باشـد .شـما در این لحظه ممکن اسـت بپرسـید« :اما این
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قاعـده لعنتـی سـاده زندگی دیگر چیسـت؟» باید بگویـم که ایـن مبناییترین اصل دنیـا و در عین
حـال قدرتمندتریـن آن اسـت .اینکـه تـا چـه حد شـما ایـن قاعـده را در زندگی خـود رعایت کنید
تعیینکننـده میـزان رضایـت و شـادی اسـت کـه در کل زندگیتان تجربـه میکنید.
قاعـده سـاده زندگـی در قالـب نمـودار  1-6نشـان داده شـده اسـت .جوهـر اصلی این قاعده بسـیار
سرراسـت و مسـتقیم اسـت :اگر ما کارهای سـاده و راحت را انجام دهیم ،زندگی با مشـقت خاتمه
مییابـد 90 .درصـد از مـا فـورا ً راحتتریـن راه را انتخـاب میکنیـم چراکـه راحتـی کوتاهمـدت
جذابتـر بـه نظر میرسـد.
کارهای سخت و غیر راحت
انجام دادن

کارهای ساده و راحت
انجام دادن

زندگی به سادگی
خاتمه مییابد

زندگی با سختی
خاتمه مییابد

متأسـفانه بیشـتر ما گرایش به سـمت درد کمتر و لذت بیشـتر داریم .انتخاب مسـیر سـاده ،هر چند
در ابتـدا پـر از راحتـی و لذت اسـت ،مطمئناً با سـختی به پایان میرسـد؛ زندگی بدتـر از مرگ.
امـا اگـر ما کارهای سـخت و ناخوشـایند انجام دهیم ،زندگـی با راحتی خاتمه مییابـد 10 .درصد از
مـا ایـن شـیوه را انتخـاب میکنیم چراکـه میدانیم برای رسـیدن به یـک لذت و راحتـی بلندمدت
در کوتاهمـدت بایـد سـختی بکشـیم .از طریق انتخـاب فعالیتهای سـخت و ناخوشـایند ،رضایت و
موفقیـت را در زندگـی خـود تجربـه میکنیـم .در واقـع این سـبک زندگی ،معنای حقیقی سـرزنده
بـودن اسـت؛ بدون هیـچ فضایی برای خسـتگی و رخوت.
اجـازه دهیـد بـه شـما اعلام کنم کـه «قاعده سـاده زندگی» چیـزی مشـابه «قانون جاذبه» اسـت.
بـرای اینکـه متوجـه ایـن قانون شـوید به بـاالی یک سـاختمان بلند برویـد و بر لبه آن بـا بیدقتی
حرکـت کنیـد تـا ببینیـد قانـون با شـما چه میکنـد :به راحتی شـما را کله پـا میکند .ایـن امر در
مـورد قاعـده سـاده زندگـی نیز صادق اسـت .کافی اسـت کـه کارهای سـاده و خوشـایند را انتخاب
کنیـد تـا ببینیـد در نهایـت چـه بالیـی سـر شـما خواهـد آمد .بـاور کنیـد که ایـن قاعـده در همه
شـیونات زندگی و همیشـه برقرار اسـت.
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بـا ایـن حال بسـیاری از مردم قاعده سـاده زندگـی را رعایت نمیکنند .خسـتگی و رخوت تنها یکی
از پیامدهـای فـراوان نادیـده کـردن این قاعده اسـت .از آن طرف ،افرادی که این قاعـده را در زندگی
خـود رعایـت میکنند به ندرت دچار خسـتگی میشـوند.
قاعـده سـاده زندگـی بـر بسـیاری از جنبههـای زندگی ما تأثیـر میگذارد بـرای نمونـه موفقیت در
کار ،سـودآوری مالـی ،کیفیـت دوسـتی ،کیفیـت زندگی خانوادگـی ،نقشآفرینی به عنـوان والدین،
عشـق ،سلامتی و رضایـت از فعالیتهـای اوقـات فراغـت .بـرای مثال اگر شـما هماکنـون یک فرد
سـیگاری هسـتید ،دو انتخـاب پیـش رو دارید :راه سـاده و راحت این اسـت که به سـیگار کشـیدن
ادامـه دهیـد چراکـه میدانیـد نمیتوانیـد بـه راحتی تـرک کنید امـا راه سـخت و ناخوشـایند این
اسـت کـه خـود را بـه چالـش طلبیـده و به خـود ثابـت کنید وقتـی دیگـران میتوانند تـرک کنند
مطمئنـاً شـما نیـز خواهیـد توانسـت .وقتـی شـما در نهایـت توانسـتید سـیگار را ترک کنیـد ،این
موضـوع را بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن دسـتاوردهای خـود در زندگی در نظـر خواهیـد آورد .این
موضـوع رضایـت فوقالعـادهای را برای شـما به ارمغان آورده و عزت نفس شـما را نیـز چند پله ارتقا
میدهـد .هـر چنـد مـن نمیتوانـم هم ه نقـاط مثبت تـرک سـیگار مانند انرژی بیشـتر ،سـرفههای
کمتـر ،مشـکالت تنفسـی کمتـر ،کاهـش ریسـک ابتلا بـه سـرطان ریـه و مشـکالت قلبـی و ...را
ذکـر کنـم امـا حداقـل چیـزی کـه در مـورد ترک سـیگار میتـوان ذکـر کرد این اسـت کـه چقدر
از پولهـای شـما بـه جـای آنکـه بـه جیـب شـرکتهای دخانیـات رود در دسـت خـود شـما باقی
میمانـد .همـه ایـن نقـاط مثبت ترک سـیگار در بلندمدت موجب سـادهتر و راحتتر شـدن زندگی
شـما شـده و شـما را قـادر میسـازد تـا هـم در کار و هـم در بازی فـرد مؤثرتری باشـید.
مطمئنـاً اگـر همـه ما این قاعده سـاده زندگی را بیشـتر بـه کار بگیریم کمتر دچار مشـکالت مزمن
شـده ،موفقیـت بیشـتری بـه دسـت میآوریـم و اوقـات فراغتمـان را بـه نحـوی اثربخشتـر مورد
اسـتفاده قـرار میدهیـم .علاوه بـر همـه اینهـا میتوانیـم پای خسـتگی و رخـوت را نیـز از زندگی
خود کوتـاه کنیم.
اگر در حال حاضر شـاغل هسـتید و شـغل شـما آکنده از وظایفی اسـت که از نظر شـما فوق العاده
خسـتهکننده اسـت ،الزم اسـت یـک تغییـری را در کار خـود ایجـاد کـرده و یا شـغل خـود را ترک
کنید و به دنبال یک شـغل دیگر رفته و یا در کل بازنشسـته شـوید .شـما باید کاری کنید تا قاعده
سـاده زندگـی در مـورد شـما کار کند .تنها بـا انجام کارهای سـخت و ناخوشـایند میتوانید زندگی
خـود را جالب و خوشـایند کنید.
جالـب ایـن اسـت که قاعده سـاده زندگـی برای افـراد معتاد بـه کاری که اشـتباها فکـر میکنند با
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سـختتر و طوالنیتـر کار کـردن ،مسـیر سـخت و ناخوشـایند زندگـی را انتخاب کردهانـد نیز قابل
بـه کارگیـری اسـت .شـاید حتی خود شـما هم یک فـرد معتاد به کار باشـید و فکر کنید در مسـیر
درسـتی بـوده و در نهایـت وقتـی دانـش و قـدرت بیشـتری به دسـت آوردیـد ،رضایت و خوشـی را
خواهیـد یافـت .در صورتـی که اینگونه فکر میکنید شـاید الزم باشـد چند ماه تحت درمان باشـید
تـا این توهم شـما از بیـن برود.
افـراد معتـاد بـه کار ،مسـیر راحـت و سـاده را انتخاب کردهانـد ،چراکه در واقـع با انتخـاب کار و پناه
بـردن بـه آن از دیگـر جنبههای سـخت زندگی فـرار کردهاند .آنها بـا برگزیدن سـختتر و طوالنیتر
کار کـردن ،در واقـع از انتقـادات ،ازدواج بـد ،بدهی ،تنهایی و از دسـت دادن شـغل اجتنـاب کردهاند.
افـراد بـا عملکـرد بـاال امـا در عـوض بـرای نیـل بـه تحسـین ،رضایـت ،احتـرام بـه خـود ،چالـش و
سرخوشـی کار میکننـد .آنهـا بـا توجه به شـغل ،بـه دیگر جنبههـای زندگی بی توجهـی نمیکنند.
زندگـی افـراد معتـاد بـه کار نهتنهـا بـه دلیـل خسـتگی و رخوت بلکه بـه دلیـل ناتوانـی در نیل به
آرامـش ذهنـی و رضایتـی کـه افـراد بـا عملکرد بـاال به آن دسـت مییابند ،با سـختی و مشـکالت
خاتمـه مییابـد .بـرای افـراد معتـاد بـه کاری که میخواهنـد بر خسـتگی و رخوت غلبه کـرده و در
عوض یک زندگی جالب و شـاد داشـته باشـند ،کار سـخت و ناخوشـایند این اسـت که بیشـتر خود
را درگیـر اوقـات فراغـت نماینـد .تنها در این صورت اسـت کـه میتوانند زندگـی را تجربه کنند که
منجـر به رضایت و خوشـی میشـود.

اگر یــک کار کســلکننده ،امحقانــه و یکنواخــت اجنام
میدهید ،مشا در هنایت یک فرد کسلکننده ،امحق و یکنواخت
خواهید شد
در بیشـتر دنیـای توسـعه یافتـه کار کـردن در شـغلهای خسـتهکننده را نسـبت بـه سـاده گرفتن
امـور و لـذت بـردن از زندگـی ترجیـح میدهنـد و ایـن شـغلها را مولـد و شـریف میبیننـد .واقعاً
چقـدر غمانگیـز اسـت!!! طنـز ماجـرا اینجاسـت کـه ایـن امـر در جوامعـی رخ میدهـد که خـود را
باهوشتریـن و پیشـرفتهترین نسـلی میداننـد کـه تاکنـون در ایـن دنیا زیسـته اسـت.
عجیبتـر اینکـه بـه دلیل ناتوانی در غلبه بر خسـتگی و رخوت در زندگی شـخصی شـان ،بسـیاری
از ایـن افـراد از بازنشسـتگی اجتنـاب کـرده و به کار کردن در شـغلهایی که تا بیشـترین حد تصور
کسـالت آور و خسـتهکننده هسـتند ادامه میدهند .نویسـنده و منتقد آمریکایی زاده بریتانیا ،دبلیو
اچ آدن میگویـد« :بخـش عظیمـی از مـردم در آمریکا در شـغلهایی مشـغول کار هسـتند که آنها
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را خسـته و دچـار رخـوت میکنـد .حتـی یـک مـرد ثروتمنـد نیز فکـر میکند بایـد هر روز به سـر
کار بـرود .البتـه نـه بـه ایـن دلیـل کـه کارش را دوسـت دارد بلکـه بـه ایـن دلیـل که فکـر میکند
نمیتوانـد چیـزی جز ایـن کار را انجـام دهد».
شـکی نیسـت که هسـتند افرادی که اسـتعدادهای شـگرفی در محیط کاری از خود بروز میدهند
امـا مشـکل اینجاسـت کـه ایـن افـراد هیـچ جاهطلبـی واالتـری ندارنـد .آنهـا هیـچ میـل و رغبتی
بـرای توسـعه خـود و تبدیـل شـدن بـه یک انسـانی کـه غـرق در فعالیتهـای اوقات فراغت اسـت
نشـان نمیدهنـد .ایـن افـراد بـه احتماًل زیـاد میخواهند بـه همین کار خسـتهکننده تـا زمانی که
میمیرنـد و یـا بـه دلیـل بیماری قـادر به انجـام آن نباشـند ادامـه دهند.
شـما امـا بـر خلاف چنیـن افرادی مطمئنـاً و بـدون هیچ شـکی دارای برخـی فعالیتهـای مفید و
سـازنده در خصـوص اوقـات فراغـت هسـتید و رؤیاهایی داریـد که دوسـت دارید به آنها برسـید .اما
معمـوالً ایـن رؤیاها به دلیل آنکه شـما محکوم به پول درآوردن و کسـب داراییهای بیشـتر نسـبت
بـه همسـایهها و دوسـتان خود هسـتید ،سـرکوب میشـود .شـهرت به عنـوان یکـی از راههای نیل
بـه جاودانگـی ،نیـز ممکن اسـت یکی دیگر از اهداف کاری شـما باشـد.
1
در جسـتجوی خـود بـرای نیـل به شـهرت و موفقیـت ،هیچگاه ایـن پیام مهـم از مایـکل پریچارد
را از یـاد نبریـد« :مهـم نیسـت چقـدر پولدار ،مشـهور و یـا قدرتمند باشـید ،وقتی بمیریـد ،زیبایی
مراسـم تدفینتـان فقـط به هـوا بسـتگی دارد» .اشـلی مونتاگو 2هم به طریق مشـابه یـک پیام مهم
دارد« :عمیقتریـن شکسـتی کـه هر فـرد انسـانی میتواند تجربه کند تفاوتی اسـت کـه میان آنچه
میتوانسـت باشـد و آنچـه در حال حاضر اسـت ،وجـود دارد» .بـه عبارت دیگر اینکه چه هسـتی نه
بلکـه چیـزی کـه نشـدهایم در نهایت به ما آسـیب میرسـاند.
اگـر در اواسـط مسـیر پیشـرفت شـغلی خود هسـتید بـه احتمـاًل زیاد تـرک کردن یک شـغل زیر
متوسـط بـه ایـن راحتیهـا نخواهد بود؛ چراکه شـما احتمـاًالً به پول نیاز داشـته و زمـان الزم برای
یافتـن یـک شـغل جدیـد را نداریـد .اما اگر فرصـت الزم برای ترک یک شـغل خسـتهکننده نصیب
شـما شـد ،الزم اسـت برای شـادی و سلامت بلندمدت خود این کار را حتماً انجام دهید .اینکه به
خاطر شـغل و کار خود ،سـبک زندگی خود را قربانی کنید به احتماًل زیاد شـما را دچار خسـتگی
کـرده و در نهایـت یک فرد کسـلکننده خواهید شـد.
بـاب بلـک 3در مقالـه خود با عنوان «کار کـردن را رها کنید ،کارگران دنیا ،آرام و رها باشـید» برخی
1. Michael Pritchard
2. Ashley Montahu
3. Bob Black
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بینشهـای فکـری ارزشـمند ارائه نموده اسـت« .شـما همان کاری هسـتید که انجـام میدهید .اگر
یـک کار کسـلکننده ،احمقانـه و یکنواخـت انجـام میدهید ،شـما در نهایت یک فرد کسـلکننده،
احمق و یکنواخت خواهید شـد».
در اینجـا یـک آزمـون بـرای سـنجش ارزش واقعی شـغل فعلیتان ارائـه میشـود :در صورتی که دو
زمـان مطلـوب بـرای شـما در محل کار ،زمـان ناهار و زمـان پایان کار اسـت آنگاه پیـام این موضوع
بسـیار واضح اسـت :زمان تغییر فرا رسـیده اسـت .پرواضح اسـت که شـما دارای یک زندگی کامل
نخواهید بود تا زمانی که یک شـغلی که کام ً
ال برای شـما مهم و متناسـب باشـد را نداشـته باشـید.
شـاید تـرک کـردن یک شـغل جاافتاده به منظور یافتن یک شـغل جدید ،جالب و چالشـی سـخت
باشـد امـا غیرممکـن نیسـت .میلیونها نفر چنیـن کاری را انجام دادهاند؛ پس شـما نیـز میتوانید.
شـما ممکـن اسـت در نهایـت و پـس از تمرکـز بـر تمامـی نقاط منفـی حاصـل از یـک دوره کاری
بلندمـدت ،در جسـتجوی یـک مسـیر جایگزیـن باشـید .چشـمانداز به دسـت آوردن یـک تعطیلی
بلندمـدت یا بازنشسـتگی زودرس میتواند بسـیار نویدبخش باشـد .رؤیاپـردازی در خصوص تمامی
چیزهـای جالبـی که میتوانید با این تعطیالت کنید بسـیار سـاده اسـت-رفتن به سـفرهای دریایی
در سـواحل کاراییـب ،گذرانـدن مدت زمـان زیادی از اوقات خـود با بچههایتان ،گذراندن یک سـال
در صومعـه یـا زندگـی در کاسـتاریکا بـرای یک سـال .اگـر واقعـاً چنین اتفاقـی برای شـما رخ داده
اسـت شـاید زمـان آن فرا رسـیده کـه به رییس خـود بگوییـد :دارم از اینجـا میروم.
بسـیاری از مـردم پـس از اندیشـیدن عمیـق در خصوص کیفیت زندگیشـان تصمیـم میگیرند تا
بـه کارفرمایشـان بگوینـد که بـه دنبال چیـزی بهتر هسـتند .یانهامونـد 1از اسـکاتلند یک نمونه
از کسـی اسـت کـه دچـار چنیـن خارش ترک شـغلی شـد و در یک فرصت مناسـب همیـن کار را
نیـز انجـام داد .هامونـد پـس از خوانـدن کتـاب لذت کار نکـردن تصمیم بـه بازنشسـتگی زودرس
گرفـت .یـک برنامـه عملیاتـی بـه وی کمک کرد تـا با انجـام چیزی متفـاوت و مؤثرتـر در زندگی،
بـه این هـدف دسـت یابد.
ً
عملا کار را ترک کند
هامونـد پیشنویسنامـه اسـتعفای خـود را بیـش از یـک سـال قبـل از آنکـه
در تقویـم الکترونیکـی خـود نوشـته بـود و بـه رییـس و همکاران خـود نیز نشـان داده بـود .در زیر
میتوانیـد نامـه اسـتعفایهاموند را کـه مهربانانه لطف کرد و اجـازه داد در اینجا مورد اسـتفاده قرار
گیرد ،مشـاهده کنید.
مـن در تاریـخ  30سـپتامبر بـه اشـتغالم در اینجـا خاتمـه خواهـم داد تـا به دنبال یک سـبک
1. Ian Hammond
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زندگـی ارزشـمندتر بـروم چراکـه قصـد دارم حداقـل بـرای چند سـال آینـده از آن لـذت ببرم.
محتـوای فنـی شـغل مـن که احسـاس میکنم اشـتها و تعهـد من نسـبت به آن کاهـش یافته
اسـت دچار تغییر شـده و این تغییر به دلیل افزایش مسـئولیتهای مدیریتی این شـغل اسـت
کـه من اص ً
ال برای آن مناسـب نیسـتم و به علاوه هیچ عالقهای به آن ندارم1....مایه خوشـبختی
اسـت کـه بـه اطلاع برسـانم ابتـدا قصـد دارم مدتی را بـه همراه پـدر و برخـی از دوسـتانم در
کرنـول فرانسـه باشـم سـپس بـرای  4مـاه در نیوزیلند رفتـه و بـه اردو رفته و دوچرخهسـواری
کنـم .پـس از برگشـتنم از سـفر قصـد دارم برخـی از عالقـهام را کـه در زیر مـیآورم دنبال کنم:
مطالعه برای گرفتن مدرک در ستارهشناسی
یادگیری زبان اسپانیایی و آلمانی و تکلم روان این دو زبان
نوشتن و انتشار سفرنامه ،داستان کوتاه و شعر
خواندن تمام آثار کالسیک ادبیات
داوطلب تدریس به عنوان معلم انگلیسی و فرانسه برای خارجیها
مطالعه برای گرفتن مدرک الکترونیک
دوچرخهسواری در سراسر دنیا
شرکت در تورنمنتهای بین المللی شطرنج
نواختن گیتار کالسیک در کنسرتها
آموزش زبان به توریستهای پرتغالی و ایتالیایی
نقاشی با آبرنگ
انجام  10کاری که هیچ آموزشی برای انجام آنها ندیدهام
درصورتـی کـه حداقل یک سـوم این اهـداف تعیین شـده را محقق سـازم میتوانم بگویم
کـه زمانـم را به خوبی سـپری کـردهام.
بهترین آرزوها برای آینده شما ،اگر واقعاً خواستار آن هستید.

یان
 26می 1997

شـما را نمیدونـم امـا از نظـر من نامه اسـتعفای یـان واقعاً الهامبخش اسـت .من پیشـنهاد میکنم
کـه از لیسـت عالیـق یـان الگـو گرفتـه و لیسـت عالقمندیهـای خـود بـرای دوران تعطیلـی و
بازنشسـتگی را تهیـه کنیـد .یـان در  30سـپتامبر  1998بازنشسـته شـد .او در  28آوریـل 2000
یـک نامـه بـرای مـن نوشـت که نامـه اسـتعفای خـود را نیز پیوسـت کـرده بـود .در زیر آنچـه یان
میخواسـت بگویـد آورده شـده اسـت:
 .1در این بخش برخی توضیحات فنی برای مدیرش در خصوص شغلش و سیستم ارزیابی عملکرد شرکتی که در آن کار می کند آورده است
که به دلیل پیچیدگی های فنی و غیر ضروری ،ترجمه نشده است.
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ارنی عزیز

مـن تـا االن  3بـار کتـاب لذت کار نکردن شـما را خوانـده ام و فکر کنم االن زمانش فرا رسـیده
اسـت که به شـما بابت نوشـتن چنین کتـاب قابل مالحظـهای تبریک بگویم .ایـن کتاب برخی
چیزهـای بدیهـی را بیـان میکند که بسـیاری از مـردم نمیتوانند ببینند.
مـن وقتـی در یـک روز بارانـی و در حالـی که منتظـر اتوبوس بودم و داشـتم کتابها را وارسـی
میکـردم بـه کتـاب شـما برخـوردم .من پـس از خوانـدن دو فصل از کتـاب – و از دسـت دادن
اتوبـوس!!! -کتـاب شـما را خریـداری کـردم چراکـه ایـن کتـاب تأییـد میکرد کـه حداقل یک
دیوانـه دیگـر در دنیـا وجـود دارد کـه ماننـد مـن میاندیشـد .این[منظـور خریـدن کتـاب] به
نوبـه خـودش یـک دسـتاورد محسـوب میشـد؛ چراکـه بـا وجـودی که مـن یک کتـاب خوان
محسـوب میشـوم امـا از سـال  1997تنهـا کتابی که خریـدهام کتاب شـما بوده اسـت زیرا که
مـن از کتابخانـه شـهر خودمـان اسـتفاده میکنـم .کتـاب شـما هر آن چیـزی که مـن در طی
سـالها در خصـوص جامعـه ،هـدف زندگـی ،تنهایی ،پـول و انگیزشاندیشـیده بـودم را تقویت
کـرد .بـرای آخرین شـغل ،من به عنوان یک شـیمیدان تحلیلی در یک شـرکت بزرگ در شـهر
مونتـروس کار میکـردم و ایـن شـرکت در حـال ادغـام در یـک شـرکت بزرگتر بـود .البته در
حـال حاضـر مـن تنها سـهامدار این شـرکت هسـتم و نـه کارمند؛ کـه البته بـا توجه بـه ادغام
دو شـرکت و شـروع فراینـد تعدیـل نیـرو ،مطمئنـاً ایـن اتفاق هـم رخ مـیداد .در محـل کار ما
کسـی نمیخندید.
مـن یـک یـادآور «خـروج از اداره» در نـرم افـزار تقویم الکترونیکی خـودم ایجاد کـرده بودم که
بـرای بیـش از یـک سـال قبـل از اینکـه در نهایـت کار را تـرک کنـم ،قابـل مشـاهده بـود .من
مطمئنـم کـه شـما نامههایـی حـاوی داسـتانهای مشـابهی از دیگـر افـرادی که مدیـر بودهاند
دریافـت کردهایـد .رییسـم یـک روز وقتـی کـه در حـال ارزیابی عملکرد سـاالنه من بـود به این
یادداشـت برخـورد .خالصـه ایـن مواجـه در نهایـت ایـن بـود کـه بـا قـرض گرفتن کتاب شـما
خاتمـه یافـت!!! و بعـد از آن مـا تـا زمانـی که کتـاب را برگرداند بارهـا با هـم در خصوص کتاب
شـما صحبـت کردیـم و در نهایـت به من گفت که هر چیزی که در کتاب اسـت درسـت اسـت.
خیلـی لذتبخـش اسـت که به جـای آنکه یک اعالمیه تعدیـل نیروی یک ماهه از طرف شـرکت
دریافـت کنیـد خودتـان از یک سـال قبـل از ترک شـرکت ،به آنهـا اعالم کنید کـه میخواهید
برویـد .واکنـش دیگـر افـراد شـرکت بـه ایـن اقـدام من هـم بسـیار جالب بود .شـش مـاه آخر
معرکـه بـود :کمتریـن میـزان مسـئولیتهای مدیریتـی بـه مـن ارائه میشـد و من از بسـیاری
پروژههـای جدیـد کنار گذاشـته شـدم و در عوض به عنـوان یک مربی متخصص و مشکلگشـا
در دسـترس هـر کسـی بـودم .این شـغل در واقـع کاری بود که ارزش زیسـتن را داشـت!!!
شـغل مـن خیلـی خـوب بود امـا زندگی من پس از ترک شـغل بسـیار بهتر شـد .من سرتاسـر
نیوزیلنـد را بـه سـفر و دوچرخهسـواری گذرانـدم .البتـه قـرار بود برای  4ماه باشـد امـا به دلیل
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مناظـر زیبـا ،هـوای عالـی و مهمتـر از همه مردم عالـی این کشـور 6 ،ماه به طـول انجامید .من
همچنیـن یـک سـفر دو ماهـه به آمریـکای مرکـزی و جزایر قناری داشـتم و البته قبل از سـفر
بـه جزایـر قنـاری زبـان اسـپانیایی نیز یـاد گرفتم .مـن همچنین بـر مبنای چند عکسـی که از
نیوزیلنـد گرفتـه بودم ،چند نقاشـی با آبرنگ کشـیدم که خودم هم از نتیجه نهایی شـگفتزده
شـدم .من همچنین با وجودی که بیش از نیمی از سـال را در سـفر بودم توانسـتم بسـیاری از
فامیـل و دوسـتانم را زیارت کنم.
ایـن تابسـتان را قصـد دارم دو مـاه را در ایرلنـد بگذرانم و الکترونیک بخونم و برخی از دوسـتان
قدیمـی را در سـیدنی مالقـات کنـم و شـش مـاه را در اسـترالیا سـفر کنـم و دوچرخهسـواری
نمایـم .مـن واقعـاً نمیدونـم یکـی مثل مـن چگونه میتوانسـت بـا کار جور شـود.
همـه ایـن تفریحـات و لذتها سـرجمع  6هزار یورو هزینه در برداشـته که از هر سـرمایهگذاری
میتـوان بـه چنیـن بازدهی دسـت یافت .هر چیزی که شـما راجـع به پـول درآوردن و طبیعت
گفتیـد به نظر من درسـت اسـت و من سـعی میکنـم هر چیـزی را بازیافت نمـوده و به نحوی
بهتـر مـورد اسـتفاده مجـدد قـرار دهـم .باغ سـبزی و میوههـای مـن نهتنها خـودش یک منبع
لـذت اسـت بلکـه همچنیـن بـه مـن کمک میکنـد تا بـا سـبک زندگی جدیـدم بهتر سـازگار
شـوم .مـن بعـد از بازنشسـتگی حتی یک بار هم سـطل زباله را بیرون نگذاشـتهام و شـاید بهتر
باشـد ادعـای برگردانـدن عوارضی کنم که به شـهرداری پرداخت کـردهام!!!
اگـر زمانـی بـه بریتانیـا آمدید حتمـاً مرا خبـر دهید چراکـه دوسـت دارم همدیگـر را ببینیم و
صحبتـی داشـته باشـیم .اگر هم امکانـش پیش نیامد ممکنه مـن یک روزی به کانادا مسـافرت
کنـم و با همدیگـر به یک مسـافرت دوچرخـهای برویم.
در تماس باشید و بازهم متشکرم
یان

همانطـور کـه از تجربـه یـان هویداسـت حتی تـرک کردن یک شـغل خوب هـم میتوانـد منجر به
ایجـاد یـک سـبک زندگی جالبتـر و رضایتبخشتر شـود .الزمهاش فقط این اسـت که کار سـخت
و مشـکل را انتخـاب کنیـد و بـرای ایـن کار به هیـچ چیزی احتیـاج ندارید جز اینکـه تمامی جرأت
خـود را جمـع کـرده و فـارغ از اینکـه دوسـتان ،همـکاران و خانـواده در مـورد تصمیمتـان چه فکر
میکنند ،شـغل خـود را تـرک کنید.
ن هاموند مجـرد بود و برای یـک آدم متاهل امکانش
شـاید شـما متأهل باشـید و فورا ً بگوییـد که یا 
وجـود نـدارد کـه کاری کـه یـان انجـام داده را تکـرار کند .بسـیار خوب پـس بهتر اسـت به صفحه
 57برگردیـد و مجـددا ً نامـهای که لس اوک برای من نوشـته بود را بخوانید .الزم اسـت خاطر نشـان
کنـم کـه لـس هنگامـی کـه کارش را تـرک کرد هـم متاهل بـود و هم فرزند داشـت .نیازی هسـت
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چیـز بیشـتری بگویم؟ پس ختـم پرونده.
یکـی از واقعیتهـای زندگـی مـدرن ایـن اسـت کـه همـه مـا احتمـاًالً چیزهـای بسـیار جالبـی را
میشناسـیم کـه دوسـت داریم دنبال کنیـم اما زمان محدودی بـرای پیگیری آنها داریـم .در نتیجه
بایـد تصمیـم بگیریـم کـه چگونه زمـان خود را تخصیـص دهیـم ،در واقع نهتنها تخصیـص زمان به
اینکـه چگونـه و چقـدر کار کنیـم بلکـه تخصیص زمـان به اینکه چگونـه چیزهای جالب و چالشـی
را دنبـال کنیـم .فـارغ از اینکـه چقـدر درآمـد داریـم و ثـروت خالصمان چقدر باشـد ،مـا میتوانیم
خودمـان را یـک ثروتمنـد واقعـی بدانیـم در صورتـی که خـود را درگیر هـزاران فعالیتـی کنیم که
هیـچ ربطـی به دنیـای کار و شـغل ندارد.
واضح اسـت که اگر در کل در زندگی شکسـت خورده و ناکام باشـیم ،آنگاه موفقیت در کار و شـغل
بیمعنـی خواهـد بـود .در واقع ایـن امکان وجود دارد کـه یک فرد موفقیتهای عظیمی در سـر کار
بـه دسـت آورد امـا این به قیمت از دسـت رفتن کل زندگیاش باشـد .شـما نباید لذتها ،شـادیها
و دلخوشـیهای فعلـی را قربانـی کنیـد تا کمی دالر پسـت اضافی به دسـت آورید؛ بخصـوص که از
روی نادانـی و حماقـت ایـن پولهـا را صـرف تهیه ابزار و اسـبابهایی کنید که بـه هیچوجه موجب
ارتقـای سـطح و کیفیت زندگی شـما به نحو معنـاداری نگردد .زندگی روزمره بشـدت کسـلکننده
و بیمعنـی خواهـد بـود اگـر تمـام دلیل و هدف از سـر کار رفتن شـما پـول درآوردن بـرای خریدن
اسـباب و وسـایلی باشـد که حتی وقت اسـتفاده کردن از آنها را نیز ندارید.
واقعـاً ارزش پولـدار و ثروتمنـد بـودن چیسـت وقتی که حتی وقـت کافی برای یـک زندگی حقیقی
را نداشـته باشـید؟ انجـام فعالیتهـای مفیـد و سـودمند بـرای اوقـات فراغـت حداقل نصفـی از آن
چیـزی که شـما بـرای یک زندگـی هدفمند و رضایتمنـد را الزم دارید برای شـما تأمیـن مینماید.
دوسـتان ،خانـواده ،ماجراجویـی ،پیـادهروی ،مدیتیشـن ،از زیـر کار در رفتنهای خالقانـه و رضایت
درونـی داشـتن و نـه کار سـخت و طوالنیمـدت ،همـه آن چیـزی اسـت کـه زندگـی شـما را برای
زیسـتن ارزشـمند میسازند.
اگـر متوجـه شـدید کـه تمـام تمرکزتان بر روی کسـب وکار و مسـائل مالی اسـت و هر چیـزی را با
معیـار و محـک مالـی میسـنجید بدانید که یـک مورد آشـکار از ابتالی به فقر آگاهی هسـتید .پول
و دارایـی جـزو موضوعـات مهمی در زندگی هسـتند اما نه آنقـدر مهم که اولویـت اول در زندگی به
حسـاب آینـد .اگـر در حـال هدایت یـک زندگی خسـتهکننده به منظور بـه دسـت آوردن یک پول
هنگفـت هسـتید ،فـارغ از اینکه چقدر پول به دسـت میآورید ،فقیر محسـوب میشـوید.
بهترین راه برای خالص شـدن از شـر خسـتگی برای ما این اسـت که مقداری ریسـک به زندگی خود
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اضافـه کنید .با در معرض شکسـت قراردادن خودمان ،خسـتگی و رخـوت را نیز به خطر میاندازیم.
مـو روسـب 1نیـز خسـتگی خـود را بـه خطر انداخـت .وی پـس از خرید ویرایـش اول کتـاب من ،از
سـن دیگـو بـرای صحبـت در خصوص قـدرت خالقیت با مـن تماس گرفـت .در حیـن مکالمه مان
در مـورد ایـده کلـی خطر کـردن در زندگی بحـث کردیم.
او در مـورد چگونگی خسـتهکننده بودن بسـیاری از دوسـتان قدیمیاش با مـن صحبت کرد .برخی
از آنهـا دچـار بحـران میانسـالی شـده بودند .دوسـتان مـو وی و همسـرش را با وجودی کـه در طی
ایـن سـالها بـه رشـد و توسـعه خـود ادامـه داده بودند ،هنـوز همانند  15سـال قبـل میدیدند .مو
احسـاس میکـرد دوسـتیاش با این افـراد به انتهای خود رسـیده اسـت.
امـا آیـا مـو سـرزنش کـردن دوسـتانش را بـرای این موقعیـت ادامـه داد؟ نـه .او رخوت و خسـتگی
خـود را بـه چالش کشـید و شـروع بـه انجام دادن برخـی کارها کرد .در سـن  56سـالگی زمانی که
بچههـای وی خانـه را تـرک کـرده بودنـد مـو از تورنتـو بـا هدف تجربـه دوسـتان جدیـد ،اطرافیان
جدیـد و در کل یـک زندگـی جدیـد بـه کالیفرنیا نقل مـکان کرد .مو بـا این رویکرد بـه این موضوع
نـگاه کرد :بسـیاری از دوسـتان من درگیر بحران میانسـالی هسـتند .اما من در عـوض به دنبال یک
ماجراجویـی در میانسـالیام میگردم.
بسـیاری از مـردم در طـول زندگـی کاریشـان و بـا ایـن امیـد کـه یـک زندگـی شـاد ،لذتبخش و
ماجراجویانـه را در زمانـی دیگـر تجربه کنند خود را در دریای خسـتگی و رخـوت غرق میکنند؛ در
حالیکـه میتواننـد در همـان زمـان ترمز این روند را کشـیده و شـروع به لذت بردن از زندگیشـان
کننـد .آنهـا انتظـار روزی را میکشـند کـه در نهایت یـک مقدار کافـی و فراوانی از پول را به دسـت
آورده یـا منتظر روزی هسـتند که با یک امنیت اجتماعی مناسـب بازنشسـته شـده تـا بتوانند واقعاً
زندگـی را آغـاز کننـد .متأسـفانه چنیـن روزی بـه نـدرت فرا میرسـد .مردم یـا اول میمیرنـد و یا
ظرفیـت روحـی و جسـمی الزم بـرای لـذت بـردن از زندگـی در زمانـی کـه در نهایت پـول و زمان
کافـی وجـود دارد را ندارند.
شـما کامیـاب نخواهیـد بـود مگـر زمانی کـه به قـدر کافی بخوابیـد ،خـوب بخورید ،به طـور منظم
ورزش کنیـد و زمـان کافـی برای سـپری کردن با دوسـتان و خانواده را داشـته باشـید و زمان کافی
بـرای دنبـال کـردن فعالیتهـای فراغتـی جالب و چالشـی را اختصـاص دهیم .جای تعجب نیسـت
کـه محققـان دریافتهاند اشـخاصی کـه زمان کافی بـرای دنبال کـردن کارهایی که دوسـت دارند را
در اختیـار دارنـد ،بـه نسـبت افرادی که از زندگی شـخصی خود بـرای روتینهای عـادی و کار خود
1. Moe Roseb
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مایـه میگذارنـد ،شـادتر و طوالنیتر زندگـی میکنند.
جمعبنـدی نهایـی اینکـه :خسـتگی کـه شـما تجربه میکنید چیزی نیسـت جـز آنچه که شـما به
زندگـی خـود دعـوت کردهایـد .بهتریـن راه برای غلبه بر خسـتگی این اسـت که در مـورد آن کاری
انجام دهیم .جا دارد اینجا دوباره جمله لیو بوسـکاگیال را تکرار کنیم که :اگر شـما خسـته هسـتید
بـه ایـن دلیـل اسـت که خسـتهکننده هسـتید .تنها شـخصی کـه میتواند بـه شـما در جهت غلبه
بـر آن کمک کند خودتان هسـتید.

فصل هفتم
روشن کردن آتش به جای گرم شدن با آن
حتریک انگیزه

سـالها قبـل مـرد جوانـی بـرای اولینبـار جـرأت پیـدا کـرد از زن جوانی درخواسـت کند کـه با او
برقصـد .امـا بعد از گذشـت چنـد دقیقه ،زن به او گفت کـه او یک رقصنده خوب نیسـت و گفت که
ماننـد یـک راننـده کامیون بـا او رقصیده اسـت .بسـیاری از این افراد ممکن اسـت تجربهای مشـابه
داشـته باشـند و همیـن باعـث شـود کـه آن عمـل را برای همیشـه ترک کننـد و ترجیـح دهند به
جـای آن تلویزیـون تماشـا کننـد یـا فعالیتهای مشـابه دیگری داشـته باشـند ،اما این مـرد ناامید
نشـد و سـالها بعـد بـه رقصیدن ادامـه داد .مرد جـوان به این دلیل بـه رقصیدن خود ادامـه داد که
عـزت نفـس و انگیـزه انجـام ایـن کار در او وجـود داشـت .او بعدها تبدیـل به یکـی از رقاصان بزرگ
و معـروف معاصـر شـد .در زمـان مـرگ او در مـارس ،1991او  500مدرسـه رقـص را بـه نـام خـود
دایـر کـرده بـود .همچنیـن در مدت 11سـال در تلویزیـون فعالیت داشـت و برای بسـیاری از مردم
از جملـه راننـدگان کامیـون چگونگـی رقصیـدن را آموزش میداد .بدون شـک میدانیـد که من در
حـال صحبـت درباره چه کسـی هسـتم ،بله آرتور مـورای .1او به خاطـر اینکه انگیزه زیـادی در خود
داشـت بسـیار معروف و بزرگ شـد و با آگاهی و شـناخت از توانایی یادگیری خود و رشـد و پرورش
آن؛ اسـتعداد واقعـی خـود را کشـف کـرد .داسـتان آرتـور مـورای بر اهمیـت نگرش و انگیـزه تأکید
دارد .نگـرش و انگیـزه در کنـار هـم قـرار دارنـد و معنـا پیـدا میکننـد .موفقیـت در هـر چیزی که
میخواهیـد به آن برسـید در سـایه داشـتن انگیزه اسـت .اگـر میخواهید یک زندگـی رضایتمندانه
بـرای خـود بسـازید ،باید قادر باشـید یک فـرد با انگیزه باشـید.

آیا در خود انگیزه کافی برای خواندن این کتاب دارید؟
شـما در حـال خوانـدن ایـن کتـاب هسـتید زیـرا خودتان انگیـزه ایـن کار را پیـدا کردهایـد .انگیزه
و اشـتیاق میتوانـد حاصـل و نتیجـه یکـی از این موارد باشـد :خسـته هسـتید و کاری بـرای انجام
1. Arthur Murray
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نداریـد؛ دوسـت داریـد کتابهایـی را مطالعـه کنیـد و
بخوانیـد کـه فکـر و ذهـن شـما را تحریـک میکند ،شـما
یـک مازوخیسـت هسـتید و عالقـه بـه خوانـدن کتابهایـی
داریـد کـه از آنهـا لذت نمیبریـد ،کتابهایی از این دسـت
را میخوانیـد تـا خوابتان ببـرد ،یا اینکه مجبـور به خواندن
ایـن کتـاب هسـتید .هـر دلیلـی کـه داشـته باشـید ،به هر
حـال بایـد چیزی شـما را بـه انجام ایـن کار ترغیـب کرده
باشـد تـا آن را برداشـته و بخوانیـد .انگیـزه ،عمل یـا فرایند
ایجـاد یـک رغبت یـا تمایل بـرای انجـام کار اسـت .فقدان
انگیـزه بـه معنـای نداشـتن هیچ عمـل و کنش اسـت و در
نتیجـه بـدون وجـود انگیـزه هیـچ موفقیـت یا دسـتاوردی
حاصـل نمیشـود .بـه طـور کلی ایـن توافق وجـود دارد که
نگرشهـای ناسـالم و نداشـتن انگیـزه ،موانعی در رسـیدن
بـه موفقیـت و در نتیجـه عدم رضایـت آتی در بزرگسـاالن
تنیس باز پر انگیزه
هسـتند .اگرچـه مهـارت و دانـش اهمیـت دارنـد ،امـا
تضمینکننـده موفقیـت نمیباشـند چراکه تنهـا  15درصد از موفقیت به این عوامل وابسـته اسـت؛
در حالـی کـه  85درصـد از موفقیـت مرتبط با برخـورداری از میـزان باالی خود انگیزهای و داشـتن
یـک نگرش سـالم اسـت.
1
از دیـدگاه دیویـد مـک کللنـد ،محقق حوزه انگیزه و پیشـرفت ،تنهـا  10درصـد از جمعیت آمریکا
انگیـزه بسـیار قـوی برای عمل کردن و پیشـرفت دارنـد .افرادی کـه در این جهان تأثیرگـذار بودند،
«انگیـزه پیشـرفت» در آنـان وجـود داشـته اسـت .اگرچـه بسـیاری از افـراد احسـاس میکننـد که
انگیـزه پیشـرفت دارنـد ،امـا افـرادی کـه به واقع بـه آن عمـل میکنند اندک هسـتند .مـک کللند
بیـان میکنـد کـه متقاعدکنندهتریـن نشـانه از انگیـزه بـرای پیشـرفت بـاال ،خواسـت یـک فرد که
الزم نیسـت دربـاره مـورد خاصـی باشـد ،بلکـه باید تمایل به اندیشـیدن درباره شـیوههای رسـیدن
به آرزوها و خواسـتههای دشـوار و مهم خود باشـد .افرادی که دارای انگیزه پیشـرفت باال هسـتند،
حتـی در زمـان اسـتراحت کـه ذهنشـان آزاد اسـت به رسـیدن بـه موفقیت فکـر میکننـد .تفاوت
بیـن افـراد بـا انگیزههـای بـاال و انگیـزه پاییـن ایـن اسـت که افـراد بـا انگیزههـای باال تفکـر فعال
1. David C. Mc Clelland
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دارنـد و منفعالنـه عمـل نمیکننـد .مطالعات و تحقیقات انجام شـده دربـاره افرادی کـه انگیزههای
بـاال داشـته و موفـق بودهاند نشـان میدهد که آنهـا زمان زیـادی را به تفکر و اندیشـیدن اختصاص
میدهنـد .موفقیـت آنهـا تنها بسـتگی بـه فعالیتهای فیزیکـی ندارد بلکه بـه توانایی آنهـا در تفکر
عمیـق ،و رؤیـا دیـدن اسـت .انگیزه کافی و اراده عمل موفقیت و دسـتیابی به آمـال را در افراد موفق
رقـم زده اسـت و نهایتـاً آنچـه را کـه قصـد کردهاند به انجـام میرسـانند ،این امر باعث میشـود که
آنهـا تفـاوت را در زندگـی خـود احسـاس کنند ،چراکـه میدانند ایجـاد  -تغییر چـه در امور مربوط
بوکار و یـا اوقـات فراغت  -تنها نیازمند انگیزه اسـت  -بـه این معنا که خودمـان باید آتش
بـه کسـ 
را روشـن کنیـم تـا گرم شـویم نـه اینکه از آتشـی کـه دیگران به پـا کردهانـد ،خود را گـرم کنیم.

آب و صخرههای سخت
انگیزههای کم و عدم رضایت
اگرچـه تعـداد اندکـی از ما انگیزه کافی برای رسـیدن بـه رضایتمندی در زندگی داریـم ،اما برخی از
روانشناسـان اعتقـاد دارنـد کـه انگیزه در همـه افراد وجود دارد .به نظر میرسـد کـه اینجا تناقضی
وجـود داشـته باشـد .از نظر من افـرادی وجود دارنـد که حتی نمیتواننـد انگیزه را به زبـان بیاورند،
چه برسـد بـه این کـه آن را تجربه کنند.
آنچـه کـه بسـیاری از روانشناسـان میگویند این اسـت کـه هر کاری کـه ما انجـام میدهیم نتیجه
تحریکهـا اسـت .بـا ایـن حال بـرای بسـیاری ،محرکهای عمل بسـیار اندک هسـتند .مـن این نوع
از محرکهـا را محرکهـای منفـی مینامـم ،چـون برخالف آنچـه باید بـرای موفقیت انجـام دهیم
ما را بـه عمـل وامیدارند.
افـرادی کـه دارای نگرشهای منفی هسـتند ،و انگیزه پایین در زندگی دارند ،قربانیان شکسـتهای
گذشـته خود و احسـاس عدم امنیت هسـتند .این افراد کسـانی هسـتند که دائم در حال شـکایت
هسـتند و اغلب فعالیتهایی را که آغاز کردهاند به اتمام نمیرسـانند؛ اشـتباهات خود را بارها تکرار
میکنـد و بـه نظـر میرسـد هیچ چیـز در زندگی آنهـا به خوبی پیـش نمـیرود .ناراحتکنندهترین
مسـئله این اسـت کـه آنها از نگرشهـای منفی خود آگاهـی ندارند.
تمایـل بـه آسـایش و راحتـی و تمایـل به اجتناب از ریسـک ،معمـوالً باعث میشـود کارهـا ناتمام رها
شـوند .تـرس بیشـتر از این کـه یک محرک مثبت برای انجـام امور باشـد ،میتواند موجب عکسالعمل
منفـی ما شـود .سـایر حالتهای ناسـالم تفکر از جمله سـندروم بلنـد پـروازی  1 one – big –dealنیز
1. one –big –deal syndrome

 146لـذت فـراغت

ماننـد محرکهـای منفـی عمـل میکننـد .ایـن سـندروم یکـی از خیالپردازیهـای نجاتدهنـده در
ن را تجربـه کردهایـم .متأسـفانه ،مـن افـراد زیـادی را
جوانـی اسـت کـه همـه مـا در سـنین جوانـی آ 
میشناسـم کـه ایـن خیالپـردازی خود را در سـنین پنجاه و شـصتسـالگی داشـتهاند .خیالپردازی
جوانـی مختـص افـراد بزرگسـال بدون انگیـزه یا با عـزت نفس پایین اسـت.
در اینجـا متغیرهـای ایـن سـندرم ارائـه شـدهاند :اگـر بتوانـم در یـک شـرطبندی  5میلیـون دالر
برنـده شـوم خیلـی خوشـحال خواهم بـود؛ اگر بتوانـم رابطه هیجانانگیزی را با کسـی شـروع کنم،
پـس خسـتگی و ناراحتـی سـراغ مـن نخواهـد آمد و اگر شـغلی را بـا درآمـد بـاال و هیجانانگیز به
دسـت آورم ،میتوانـم زندگـی خوب و خوشـی را داشـته باشـم .مردمی که به سـندرم بلنـد پروازی
one –big –dealمبتلا هسـتند بـه دنبال روشهای آسـانی برای شـاد بودن هسـتند .انتظار برای
رسـیدن به امیال بلندپروازانه ابزاری اسـت برای تالش نکردن و زندگی راحت و دلنشـین نداشـتن.
الگوهـای تفکـر دیگـری وجود دارند کـه میتوانند به انگیزههـای ناکافی در زندگی اشـاره کنند .اگر
شـما باورهـا و افـکار زیر را در خـود میبینید ،خودتـان را در معرض محرکهای منفی قـرار دادهاید
که مطلقاً نقشـی در موفقیت و رضایتمندی شـما ندارند.
مـن در زندگـی خـود مشـکالت خـاص و منحصـر بـه فـردی دارم کـه فکـر میکنـم
هیچکـس دیگـری ایـن مشـکالت را در زندگـی خـود نـدارد.
چیزی را که نمیدانم نمیتوانید به من بگویید.
آدمهـای زیـادی باید من را دوسـت داشـته باشـند وگرنه خـود را آدم بدبختی احسـاس
میکنـم .هنگامـی کـه کسـی مرا دوسـت نـدارد ،احسـاس خوب و خوشـی نـدارم.
مـن حـق دارم در زندگـی بـه هرچـه میخواهم برسـم و نبایـد به هیچوجـه در معرض
غـم و شکسـت قـرار بگیرم.
دنیا نباید ،به خصوص برای من ،ناعادالنه و زشت باشد.
همه افراد با تفاوتهای فاحش به دنیا آمدهاند و باید هم همینگونه باشد.
نمیتوانم خود را تغییر دهم زیرا این طور متولد شدم.
دوران کودکـی و طفولیـت من همیشـه بر من تأثیرگذار اسـت و بـرای آنچه که میبودم
و نیسـتم ،پـدر و مادرم باید مورد سـرزنش قـرار گیرند.
دولتها نمیتوانند کارهای مناسب و کافی برای افرادی مانند من انجام دهند.
من انسـان بدبختی هسـتم که شـرایط زندگی مسـاعدی را ندارم زیرا پول کافی ندارم،
زیبـا نیسـتم و افـراد واقعی و حقیقی را نمیشناسـم.
من شخص خوبی هستم که همه دوستم دارند .پس چرا افراد دیگر به خوبی من نیستند.
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اگـر بـه طـور منظـم ایـن افـکار در شـما وجـود دارد ،پـس در حقیقـت خـود را بـرای
اسـتقبال از درد و ناراحتـی آمـاده میکنیـد .شـما بـه طـور آگاهانـه یـا ناآگاهانـه برای
گامهایـی کـه بـرای زندگـی خـود بـر نمیداریـد ،عـذر و بهانـه میتراشـید.
مذمـت جهـان بـرای اینکـه جـای پسـتی اسـت میتوانـد باعـث شـود در واقع نیـز دنیا برای شـما
مـکان پسـتی باشـد .در ایـن شـرایط حتـی وقتـی چراغـی را در انتهـای تونلـی میبینیـد ،تصـور
میکنیـد قطـاری به سـمت شـما در حال حرکت اسـت .در این شـرایط دیگـر هیچ اعتبـار و باوری
را بـه ایـن مثـل معـروف نـروژی نداریـد« :هیـچ بـدی از بدتر ،بدتر نیسـت».
تمرین  :7-1چه کسی رضایتمندی را ایجاد میکند

چند دقیقه را برای پاسخ دادن به سؤاالت زیر صرف کنید:
 -1آیا دوست دارید که در زندگی خود آدم موفق باشید؟
 -2آیا دوست دارید از زندگی خود رضایت داشته باشید؟
 -3بـا توجـه بـه رابطـه بـا خودتـان ،چـه کسـی مسـئول و منبـع تجربـه رضایتمنـدی در
شماسـت؟
 -4زمانـی کـه از زندگـی خـود رضایتمنـدی نداریـد و یا خوشـحال نیسـتید ،چه کسـی را
مقصـر میدانیـد؟
 -5هنگامـی کـه موفـق هسـتید و از موفقیـت و دسـتاوردهای خـود رضایـت داریـد ،فکـر
میکنیـد آن را از چـه کسـی داریـد؟
 -6اگر در زندگی خود رضایتمندی ندارید چه کسی این رضایتمندی را ایجاد نمیکند؟

هـدف تمریـن بـاال این اسـت کـه یـادآوری کنیم که شـما در نهایت مسـئول رضایتمنـدی خود در
زندگـی هسـتید .اگـر بخواهید دیگـران یا شـرایط بیرونی را مسـئول ذهنیت حاضر خـود بدانید ،به
ایـن معناسـت کـه شـما خودتـان را از ایـن شـرایط کنار کشـیده و خود را مسـئول نمیدانیـد .باید
بـه یـک بـاور برسـیم کـه میتوانید بـر کیفیت زندگی خـود کنترل داشـته باشـید ،اگر به ایـن باور
نرسـیده باشـید محیـط و شـرایط هسـتند کـه برای شکسـت شـما توطئـه میچینند .اگـر زندگی
کمـی بـرای شـما راحتتر بـود ،دیگر این نگرش را نداشـتید ،و سـعی میکردید تا بـه موفقیتهای
بیشـتری برسـید .زندگی آن طور نیسـت که شـما دوسـت دارید بلکه آن طور اسـت که باید پیش
رود .صخرههـا و سـنگها سـخت هسـتند ،و آب نـرم اسـت ،انگیـزه و محرکهـای پاییـن هیچ نوع
رضایتمنـدی را بـرای شـما در زندگی فراهم نمیآورنـد .در صورتی که میخواهیـد تغییر کنید باید
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متعهـد بـه عمـل باشـید .همه مـا انسـانها گاهگاهـی نمیخواهیم خودمان مسـئولیت نـوع زندگی
خـود را بـر عهـده بگیریـم و امیدواریـم کـه فرد دیگـری ایـن کار را برای مـا انجام دهد .امـا زندگی
ایـن گونـه نیسـت ،هیـچ چیزی خـودش به تنهایـی اتفـاق نمیافتد .چیـزی که برای شـما اهمیت
بسـیار دارد و میخواهید به آن برسـید باید توسـط خودتان کنترل و مدیریت شـود .برای رسـیدن
بـه آرزوهـای باالتر باید انگیزه مثبت و نگرش خوب داشـته باشـید و روشـی را پیـدا کنید تا نگرش
هـای ناسـالم را از خـود دور کنیـد .فرایند تفکر سـالم باعث ایجـاد انگیزه مثبت میشـوند .هنگامی
کـه دالیـل مثبتـی را بـرای اقـدام و عمل خـود پیدا میکنیـد ،میتوانید از راه درسـت و مناسـب به
موفقیـت و رضایتمندی دسـت پیدا کنید.

انگیزه داشنت برای باال رفنت از هرم مازلو
تئوریهـای انگیـزش متعـددی در طـی سـالها بـه وجـود آمدهاند .شـاید معروفترین ایـن تئوری
تئـوری آبراهـام مازلـو باشـد .تئوری او در سلسـله مراتب نیازهای انسـان کمک میکند تـا آنچه که
باعـث انگیـزه ما در رسـیدن بـه اهدافمان در زندگی میشـود ،تبیین شـود.
در سلسله مراتب نیازها بر اساس سه فرضیه است:
 -1نیازهـا ،ترتیـب ،اولویـت ،یا سلسـلهمراتبـی دارند که بـه رفتارها نیرو بخشـیده و به آن
جهـت میدهد.
 -2فـرض اصلـی ایـن تئوری این اسـت کـه تا نیازهـای الیههـای پایینتـر برآورده نشـود،
نیازهـای الیههـای باالتـر فعـال نخواهـد شـد و افـراد بـه آنها فکـر نمیکنند.
 -3آنچه که باعث انگیزه و فعالیت میشود نیازهای ارضا نشده ما است.
مازلـو نیازهـای اساسـی انسـان را در یک هـرم جای داده اسـت که نیازهـای حیاتیتر و سـادهتر در
طبقـات پایینتـر و نیازهـای پیچیدهتـر ولی کمتـر حیاتی در طبقـات باالتر قـرار دارند .ایـن نیازها
بـه ترتیب صعـودی عبارتند از:
نیازهـای فیزیولوژیکـی یا زیسـتی که مربوط به کارکرد طبیعی بدن میشـوند و شـامل
نیـاز بـه آب ،غذا ،اسـتراحت و هوا میشـوند.
نیازهـای امنیتـی کـه مرتبـط اسـت به نیـاز بـرای دور نگهداشـتن خودمان از آسـیب و
شـامل محافظـت در برابـر خطـر ،محرومیـت ،تهدیـد و عـدم امنیـت میشـود.
نیازهـای اجتماعـی شـامل میـل بـه عشـق ،رفاقـت و تعلق و محبـت میشـود .به طور
کلـی ایـن سـطح از نیازهـا منعکسکننـده تمایـل مـا بـرای پذیرفتـه شـدن از طـرف
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دیگران اسـت.
نیازهـای احتـرام و عـزت نفـس شـامل نیـاز ما بـرای احترام میشـود و به طـور کلی به
دو مقولـه تقسـیمبندی میشـوند :احتـرام نسـبت به خـود و منزلتی که توسـط دیگران
بـرای فـرد حاصل میشـود.
نیـاز خـود شـکوفایی :منعکسکننـده تمایل مـا برای خالق بـودن و افزایش پتانسـیل و
اسـتعدادهای پنهـان مـا .یـا بـه قـول مازلو «آنچـه انسـان میتواند باشـد ،باید شـود».
هرم مازلو
خودشکوفایی
عزت نفس و احترام
عشق و تعلق
امنیت و آرامش
فیزیولوژی

فـارغ از اینکـه مـا چـه کسـی هسـتیم ،نیازهـای ما ثابـت نیسـتند و همـواره تغییر میکننـد .مازلو
ی ما بـرآورده میشـوند ،نیازهای دیگری جـای آن را میگیرند
اعتقـاد داشـت کـه وقتـی نیازهای فعل 
و نیازهـای اصلـی مـا میشـوند .او بیـان کرد که مـا در تمام زندگـی خود به طور عملی همیشـه در
آرزو و رسـیدن به چیزی هسـتیم .شـکی نیسـت که این خواسـته و نیاز فزاینده ما به نفع بسـیاری
از تبلیغاتکنندگان اسـت.
هنگامـی کـه در سـطح نیازهای مربوط به خودشـکوفایی قـرار داریم ،در بهترین حالـت میتوانیم از
زندگـی و لذتهـای آن بسـیار بهرهمند شـویم .حتی هنگامی که به حالت خودشـکوفایی میرسـیم
ً
کاملا خود شـکوفا و خـود توسـعهافته ببینیـم ،و این نکته خوبی اسـت
هرگـز نمیتوانیـم خـود را
چـون در صورتـی که به رضایت کامل برسـیم و نیازی احسـاس نکنیم زندگی بسـیار خسـتهکننده
و کسـالتبار خواهـد شـد ،و البتـه بـرای تبلیغاتکنندهها کابوسـی خواهد شـد .لذا هرگـز نمیتوان
بـه حالـت رضایتمنـدی کامـل برای مـدت طوالنی دسـت پیدا کنیـم .هنگامی که یکـی از تمایالت
و آرزوهـای مـا از بیـنرود ،آرزوی دیگری جایگزین آن میشـود.
توانایـی مـا بـرای بـرآورده سـاختن نیازهـای مـا بـه خواسـت و آگاهـی و دانـش از آن نیاز بسـتگی
دارد .گفتـن و بیـان شـناخت نیازهـا از انجـام آن بسـیار راحتتر اسـت .از دیدگاه مازلـو ،اغلب افراد
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نیازهـای اصلـی خـود آگاهـی ندارنـد .او ایـن مسـئله را اینگونـه بیـان کـرد« :نیازهـا در یـک فرد
معمولـی اغلـب بـه صورت ناخودآگاه هسـتند تا خـودآگاه ،...این نیازها ممکن اسـت بـا تکنیکهای
مناسـب و یـا در افـراد فرهیختـه و آگاه ،خودآگاه شـوند».
همـه مـا انسـانها نیازهای خود را به طرف جهان نشـانه میگیریم .این کار عم ً
ال بـه صورت ناخودآگاه
انجام میشـود .نیازهای ما ممکن اسـت برای خودمان پنهان اما برای دیگران روشـن باشـد.
تمرین  .7-2آیا به این آزمون نیاز دارید؟

متعهـد سـاختن خودتـان بـرای اینکـه به طور کامـل از رفتـار ،نگرش ،بـاور و دیدگاههای خود آشـنا
شـوید ،مسـتلزم درک نیازهـا و انگیزههـای خـود اسـت .در اینجـا آزمونـی وجـود دارد کـه تعییـن
میکنـد در هـرم مازلـو ،در چـه جایگاهی قـرار داریـد .اگرچه ممکن اسـت در بسـیاری از کتابهای
دانشـگاهی بـه هـرم مازلو برخورده باشـید ،اما نمیتوانید ایـن آزمون را در آنها پیـدا کنید .علت این
اسـت کـه ایـن آزمون توسـط یـک فرد غیر دانشـگاهی تدوین شـده اسـت .این آزمـون خیلی علمی
نیسـت ،بنابرایـن نتایـج آن را جـدی نگیرید .مـوارد ذکر شـده در پایین برخی از نشـانههای معمولی
از سلسـله مراتـب مازلـو هسـتند .ایـن عالمتهـا و نشـانهها کمـک میکننـد تا نوع شـخصیت خود
را بشناسـید .همچنیـن بـه شـما نشـان میدهد که برای رسـیدن به شـرایط ایـدهآل زندگـی خود و
لـذت بـردن از اوقـات فراغـت خود ،یعنی رسـیدن به خود شـکوفایی بایـد چه مراحلـی را طی کنید.
نخسـت اینکـه بایـد خود را تحلیل کنید .سـپس سـعی کنید تـا خـود را از آینهای دیگـران ببینید.
از آنجـاکـه مـا انسـانها تمایل داریـم خود را متفـاوت از آنچه دوسـتان ما میبیننـد درک کنیم ،از
دوسـت خـود بخواهید تا شـما را هم مـورد ارزیابی قـرار دهد.
 -1نیازهای فیزیولوژیکی

انرژی زیادی در خود نمیبینید ،اغلب خسته و کسل هستید.
هیچ آمال و آرزویی ندارید ،آمال و آرزوهای شما اندک هستند.
لباسهایتـان نامنظـم ،نامرتـب و کثیـف اسـت و سـوار یـک ماشـین قدیمـی و کهنـه
میشـوید.
نسبت به بیماریها آسیبپذیر هستید ،افسرده هستید.
از دیگران و از حضور در بین گروه اجتناب میکنید و تنها هستید.
تصویری که خود دارید در سطح پایین است و احساس میکنید که قربانی جامعه شدهاید.
در حرفه خود پیشرفت و بهرهوری الزم را ندارید.
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 -2نیازهای مربوط به امنیت
فردی همیشه نگران هستید که از ریسک کردن دوری میکند.
شخص منفینگر و غیرخالق نیستید و فاقد اعتماد به نفس هستید.
از سندروم« دنیا به من بدهکار است» 1رنج میبرید.
همیشه احساس میکنید که درآمدتان ناکافی است.
دربـاره پـول ،برنامههـای بازنشسـتگی و
بیمـه زیـاد صحبـت میکنیـد.
ماشـینهای قدیمـی را سـوار میشـوید -
هنگامـی کـه ایـن ماشـینها پـر از بنزین
میشـوند ،ارزش آنهـا از نظر شـما دوبرابر
میشـود.
لباسهایـی میپوشـید کـه خیلـی وقـت
پیـش از مـد افتـاده اسـت.
از اتحادیههـا و مجامعـی حمایت میکنید
کـه بهـرهوری باالیـی ندارند.
 -3نیازهای تعلق و وابستگی (نیاز اجتماعی)

بمن بگو حاال که تونستم به باالی کپه برسم
چه کار دیگهای انجام بدم تاخوشحال باشم.

فردی بشاش و دلپذیر هستید و دوست دارید همه شما را دوست داشته باشند.
لباسهای تقریباً امروزی اما رسمی میپوشید.
عضو بسیاری از کلوپها و سازمانها هستید.
در بسیاری از مهمانیها شرکت میکنید.
همیشه سعی میکنید خود را با شرایط وفق دهید.
در بسیاری از فعالیتهای گروهی مشارکت دارید.
کارمند منضبطی هستید اما خیلی خالق نمیباشید.

 -4نیازهای خود ارزشمندی و احترام

قالبتان به زندگی بیرون گره خورده است.
درباره پیروزیها و جوایز گرفته خود بسیار حرف میزنید.
در ورزشها بسیار رقابتی عمل میکنید.
همیشه پرحرف هستید و به دنبال این هستید که دیگران را به خود جلب کنید.
اغلب به اسم و آوازه بزرگ خود میبالید.
1.4. Word-owes-me-a-living
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سوار یک ماشین گرانقیمت میشوید (خودرویی با پالک رند و منحصر به فرد).
هنگامی که به رستوران میروید گوشی تلفن همراه خود را برای پز دادن میبرید.
لباسهایـی بـا برندهـای معـروف میپوشـید کـه روی آنهـا مطالـب یـا تبلیغات بسـیار
زیـادی حک شـده اسـت.
از انجام فعالیتهای پرچالش لذت میبرید و میتوانید خالق باشید.
 -5نیازهای پیشرفت یا خودشکوفایی

اعتماد ب ه نفس دارید و از جایگاه خود در جامعه احساس امنیت میکنید.
ف دارید.
برای خود در زندگی هد 
خالق و مستقل هستید و زندگی شخصی شما بسیار غنی و باشکوه است.
به طور قطع ماشینهایی با پالکهای قدیمی و خاص ندارید.
دیدگاههای دیگران را پذیرا هستید.
سبک محافظهکارانه در پوشیدن لباس دارید.
فردی اجتماعی هستید اما حریم شخصی خود را هم دوست دارید.
عزت نفس ،جلب احترام دیگران منوط به برخورداری از سرمایه مادی نیست.
دوست دارید دوستان خوب داشته باشید نه اینکه دوستان زیاد داشته باشید.

بـه خاطـر داشـته باشـید که تمرین بـاال یک آزمون علمی نیسـت .من ایـن تمریـن را در این کتاب
آوردهام تـا شـما را وادار کنـم کمـی درباره خود بیندیشـید .قصد نـدارم عزت نفس خود را از دسـت
دهیـد چراکه دوسـتان شـما ،شـما را آن طور کـه بودهاید مورد ارزیابـی و قضاوت قـرار خواهند داد.
پـس از ایـن آزمـون ،نـکات مهمـی درباره خودتـان توجه شـما را به خود جلـب خواهد کرد.
همیشـه بـه دنبـال زمینههایـی باشـید کـه بـه شـما کمـک کنند خـود را به سـطوح بـاال برسـانید.
چنانچـه خـود را در پلههـای پاییـن ارزیابی کنید باید کمی نگران شـوید .شـاید از شـنیدن این حرف
که بسـیاری از ما گاهگاهی در برخی از شـرایط زندگی عزت نفس بسـیار پایینی داریم ،تعجب کنید.
بسـیاری از افـرادی کـه دارای توانایـی طبیعـی بسـیار باالیی هسـتند نیز ممکن اسـت بـه دلیل عدم
توانایـی در افزایـش عـزت نفس ،دسـت به انجـام هیچ اقدامی نزنند .اگر عزت نفس شـما پایین اسـت
بایـد هـر کاری میتوانیـد بکنید تـا خود را از این گـرداب برهانید و مفهوم خود ارزشـمندی را در خود
افزایش دهید .با عزت نفس پایین دچار درماندگی و خسـتگی میشـوید و شکسـت را تجربه خواهید
کـرد .عـزت نفـس پایین یـک بیماری فلجکننده اسـت کـه میتواند باعـث ناراحتی و غم شـود .عزت
نفـس بـاال یعنی تغییر نگـرش درباره خود و مسـائل مربوط بـه خودتان حس کنید قادر به دسـتیابی
بـه آنچـه کـه در زندگـی میخواهید هسـتید ،عزت نفس شـما هم بـاال خواهد رفت.
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پیشـرفت در فرصتهـا میتوانـد کوچـک یـا بـزرگ باشـد ،کـه هـر دو ارزش و احتـرام را افزایـش
میدهنـد .باعـزت نفس بیشـتر ،انگیزه بیشـتری بـرای ترقی کردن و دسـتیابی به آمـال و آرزوهای
خود خواهید داشـت.

آیا میدانید خواسته واقعیتان چیست؟
بـرای رسـیدن بـه خواسـتههای خـود در زندگـی تنهـا به تلاش و عمل نیـاز داریـد .به یاد داشـته
باشـید بـا انجـام فعالیتهـای بیمعنـا و پوچ ،مسـیری بـرای بـرآورده سـاختن آرزوها و آمال شـما
همـوار نخواهـد شـد .تعالـی بخشـیدن بـه زندگـی ،بسـته بـه توانایـی شـما در شناسـایی و تأمین
نیازهـای شـما اسـت .تمریـن زیر مسـتلزم پاسـخ به یک سـؤال سـاده اسـت.
تمرین  7.3یک سؤال ساده دیگر
واقع ًا از زندگی خود چه میخواهید؟

ل ،2مینویسـد« ،سـادهترین سـؤاالت عمیقترین
ریچـارد بـاش 1در کتـاب خـود بـه نام توهـم و خیـا 
سـؤاالت هسـتند» .سـؤال بـاال بـا وجود سـادگی بسـیار یک پاسـخ و مفهـوم عمیـق را دربـردارد که
نمیتـوان بـه راحتـی بـه آن پاسـخ داد .بیاییـد برای پاسـخ به این سـؤال مثالـی را ارائه کنیـم ،فرض
کنیـد قصد دارید تعطیالت تابسـتان را اسـتراحت کنید .برنامـهای که در نظر دارید اسـتراحت ،آفتاب
زیـاد ،و خوانـدن کتابهـای خـوب ،داشـتن اتـاق راحـت و بازدیـد
روزانـه از کافیشـاپ بـرای نوشـیدن یک فنجان چای یـا کاپوچینو
به همراه همسـرتان اسـت.
در اینجـا چنـد مشـکل وجـود دارد :والدینتـان از شـما میخواهند
کـه بـرای تعطیالت به فلوریـدا بروید .برای اینکه شـما را متقاعد به
رفتـن کننـد آن را مکان خوبی در نظرتـان میآورند و ادعا میکنند
کـه وقتـی بـرای اولینبار به فلوریـدا رفتهاند ،برای آنها بسـیار خوب
و لذتبخـش بوده ،هرچند که واقعاً اینطور نبوده اسـت .دوسـتانتان
بعد از ده سال سفر به نقاط عجیب غریب
بـاب و آلیـس از شـما میخواهنـد کـه بـه کوههـای راکـی 3برویـد
و دور افتاده ،حاال میفهمم که دوست داشتم
تمام این مدت را در حیاط پشتی خانهام
جایـی کـه آنهـا هم قصـد دارنـد برونـد .برای آنهـا خوب اسـت که
به استراحت بپردازم.

1. Richard bach
2. illusions
3. Racky mauntains
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کسـی همراهشـان باشـد و با آنها شـام بخـورد ،زیرا آنهـا در هنگام صرف شـام نمیداننـد به هم چه
میگوینـد و صحبتـی بـا هم داشـته باشـند (آنها بیش از یکسـال اسـت که بـا هـم ازدواج کردهاند).
2
البته ،آژانس مسـافرتی نیز پیشـنهاد میکنـد که یک مکان عجیب و غریب ماننـد آروبا 1،مارتینکو،
برمـودا ،پورتوواالتـار 3یـا مراکـش را بـرای مسـافرت انتخـاب کنید .آژانـس مسـافرتی میخواهد که
بهتریـن تعطیلات زندگیتانرا داشـته باشـید لذا شـما را متقاعد میکند برای دو هفته قصد سـفر
به مارتینک کنید .چراکه شـما شایسـته بهترین مسـافرت هستید.
هر کسی که قصد سفر به مارتینکو را دارد انسان موفقی است بنابراین باید این را به اثبات برسانید.
روز دوم تعطیلات ،همـه مکانهایـی را کـه باید میدیدیـد بازدید کردهاید و در حـال حاضر به همراه
همسـرتان تمـام روز را در حالـت خسـته کنـار دریا دراز کشـیدهاید و بـه اطراف خود نـگاه میکنید
و دیگـران هـم در حالـت خسـتگی به شـما نظـاره میکنند .تنهـا کتاب خوبـی که همراه داشـتهاید
مطالعـه کـرده و اینجـا هیچ کتـاب جالبی وجـود ندارد کـه خریداری کنید علاوه بـر آن نمیتوانید
در هتـل محـل اقامـت خـود کاپوچینو میـل کنید .همه چیـز در آنجا خسـتهکننده اسـت .هنگامی
کـه بـه خانـه برمیگردیـد متوجـه شـوید از تعطیلات خـود آنچنان لـذت نبردهایـد و نتوانسـتهاید
به خواسـته خود برسـید .در پایان ،بسـیار خسـته هسـتید و تعطیالت باعث تجدید انرژی در شـما
نشـده و احسـاس میکنیـد نتوانسـتهاید بـه انتظارات خـود از تعطیالت برسـید .یکی از دشـوارترین
فرایندهـا در زندگـی کشـف خواسـتههای واقعـی افراد اسـت .به یاد داشـته باشـید که بسـیاری از ما
انسـانها نمیدانیـم کـه خواسـته واقعـی چیسـت زیرا زمانـی را صـرف فکر کـردن بـه آن نکردهایم.
در عـوض خواسـتههای شـخصی و موفقیـت خـود را بـا توجه به انتظـارات دیگران تعریـف میکنیم.
اسـتانداردها و معیارهـای اجتماعـی مهمتـر از نیازهـای خاص ما شـدند .ما بیشـتر به آنچـه دیگران
از مـا میخواهنـد توجـه میکنیـم و ایـن کـه جامعه چـه انتظـاری از مـا دارد ،یـا تبلیغاتکنندگان
از مـا چـه میخواهنـد ،خانـواده از مـا چـه میخواهـد و دوسـتان و سـایر افـراد ماننـد گزارشـگران
روزنامـه ،گوینـدگان رادیـو ،آژانسهـای مسـافرتی از ما چه انتظـاری را دارند .هر کسـی از ما کاری را
میخواهـد غافـل از اینکـه خـوب میدانیم به واقـع از خودمان چـه میخواهیم .خواسـتهها و آرزوها،
میتواننـد ماننـد بـاد بلرزنـد و تغییـر کنند .آرزوهـا با نیازهـای مخفی و پنهـان و با نیروهـای مرموز
ن را دیگـر
و اسـرارآمیز شـکل میگیرنـد .در اغلـب مـوارد وقتـی بـه آنچـه خواسـتهایم میرسـیم ،آ 
نمیخواهیـم .اگـر چیـزی وجود ندارد که شـما را بـه آنچه میخواهید برسـاند ،پس واقعـاً نمیدانید
1. aruba
2. martinkue
3. Purto vallatar
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خواسـته واقعیتان چیسـت .رسـیدن به بهترین مقصد در شـرایطی بسـیار بعید و نامحتمل است که
نمیدانیـد مقصـد واقعیتـان کجاسـت .بایـد برای درک خـود و قبـل از تعیین نیازها و خواسـتههای
واقعـی خود ،جسـتوجوی عمیق و از ته قلب داشـته باشـید .تنهـا در این صورت میتوانیـد راه خود
را در مسـیر بـرآورده سـاختن آمـال و آرزوهای خـود باز کنید و آن را بشناسـید.

مبارزه کردن با خواستههای خود
بسـیاری از مـا انسـانها نتوانسـتهایم زندگـی را آنگونـه که اسـت درک کنیم .ما کـودک درون خود
را قربانـی کردیـم کـه از نیازهـا و لـذت مـا آگاه بود .اگر خواسـتهها و تمایالت شـخصی خـود را رها
کنیـد ،زندگـی از مـا آنقـدر دلتنـگ و متأثر میشـود کـه نمیتوانیم دیگر چیـزی بـرای آرزو کردن
داشـته باشـیم .شـما ممکن اسـت وقت زیادی را صرف کارها و لذتهای کرده باشـید که همیشـه
میخواسـتید آنهـا را انجـام دهیـد امـا آنهـا را دیگـر بـه خاطـر نمیآوریـد .اگـر نمیدانیـد نیازهای
واقعیتـان چیسـت ،بایـد وقـت و تلاش بیشـتری را صـرف کشـف و درک آنهـا کنید .دانسـتن و
آگاهـی از خواسـتههای خـاص خـود کاری اسـت کـه میتوانید خود بـه تنهایی یا با کمـک دیگران
انجـام دهیـد .مطمئـن باشـید که از مـادر ،یا تجربه دوسـت یا از مادیسـون ادینو تقلیـد نمیکنید و
راه آنهـا را نمیرویـد .بـرای کشـف نیـاز واقعی خـود ،باید آنچـه را کـه میخواهید یادداشـت کنید.
سـمت خواسـتههای خود روشـی اسـت که میتوانید آنها را آشـکار سـازید ،پس میتوانید آنها را
بـه چالـش بکشـید .با نوشـتن خواسـتههای خـود روی کاغذ یـا روی تخته سـیاه با وارد کـردن آنها
روی یـک کامپیوتـر ،خواسـتههای درک شـده خـود را ثبـت کنید .بایـد روی آنچه کـه میخواهید
وقـت و زمـان بیشـتری را صـرف کنیـد و اصل و ریشـه آن خاص را پیـدا کنید .پیداکردن خواسـته
درونـی خـود و یـا خواسـتهای کـه از طـرف دیگـران به شـما گفتـه شـده ،اهمیـت دارد .همانگونه
کـه از خواسـتههای خـود آگاه میشـوید و بـه پذیـرش آنهـا شـرطی شـدهاید ،بهتـر میتوانید خود
را بـرای دنبـال کـردن عالیـق اصلـی و و واقعی خود آمادهسـازید .شـاید تمـام خواسـتههای خود را
در آنجـا پیـدا کنیـد زیـرا فکـر میکنید که بایـد آنهـا را بخواهید ،اما بـه واقع آنها را نمیخواسـتید.
بعـد نگاهـی سـختتر میکنید تا خواسـتههای واقعی را کشـف کنید .ایـن کار را عقـب نیندازید ،یا
زمـان بـا ارزش زندگـی خـود را صرف کاری غیر از ایـن نکنید ،با این کار نمیتوانیـد به لذت زندگی
خـود دسـت پیـدا کنیـد .بـرای تکرار ایـن کار ،تمـام خواسـتهها ،نیازها و اهـداف خود را بر حسـب
آنچه میخواهید انجام دهید و آنچه میخواهید داشـته باشـید ،بنویسـید .وقتی آنچه را که کشـف
میکنیـد میخواهیـد ،میتوانیـد فعالیتهایـی را انتخاب کنید که به واقع متناسـب شـما هسـتند.

 156لـذت فـراغت

پرورش یک درخت فرصت
جهـان پـر از فرصـت و فراغـت اسـت ،فرصتهایی کـه در اختیار ماسـت و میتوانیم حـوادث ،کارها
را تجربـه کنیـم و بـا افـراد متفـاوت در مکانهای متفاوت تعامل داشـته باشـیم .تنـوع باورنکردنی و
غیرقابـل بـاور در زندگـی فرصتهای بیشـماری را بـرای لذت و رضایتمنـدی دارد.
شکل  .7-1درخت فرصت
مالقاتهای
سیاسی

کتب باستانی
مجالت

فیلم

بازارهای دست دوم و ارزان

شنا

شطرنج

فیلم
تلویزیون

فعالیتهایی که در گذشته
انجام میدادیم
صفحه 116

فعالیتهایی که همیشه
انجام میدهیم

گزینههای فراغت

سفر

فعالیتهاییکهانجام
خواهم داد

فعالیتهای ورزشی

ایروبیک

خواندن

دوچرخ ه سواری

امور خیریه
و داوطلبانه

شنا
گلف
پیادهروی

بازیگری

ذن
تستکردن
نوشیدنیها

کلوبهای شبانه
نوشتن
داستان

دورههای
تجاری
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رویکرد خالق برای انتخاب فعالیت
نخسـت بایـد از فرصتهـا و آرزوهایی که میخواهیـم در زندگی دنبال کنیم ،آگاه باشـیم .از آنجایی
کـه خاطـرات مـا بـه خوبـی آنچـه کـه فکـر میکنی نیسـتند ،مهم اسـت کـه ایدههـای مـا را قبل
از انتخـاب بنویسـیم .نوشـتن ایدههـای خـود ممکـن اسـت تعـداد تولید ایدههـا را در شـما محدود
کنـد .بـرای آغـاز یـک پـروژه در مرحله اول انگیـزه و توانایـی زیادی وجـود دارد و همیـن طور یک
ابـزار قـوی .در اینجـا ابـزار یـک ایده درخـت و همچنین معـروف به نقش ذهـن ،دیاگرام ،اسـپوک،
وب تفکـر و دیاگـرام خوشـهبندی اسـت .ایـن ایـده سـاده امـا قدرتمند اسـت .تعجـب برانگیزترین
مسـئلهای که وجود دارد این اسـت که بسـیاری از ما هرگز نمیدانیم که چگونه در هنگام مدرسـه
از یـک درخـت ایـده اسـتفاده کنیم .من ایـن کار را برای اولینبار از یک گارسـون در یک رسـتوران
یادگرفتـم .درخـت ایـده بـا ثبت هـدف ،در مرکز صفحـه ،موضوع یا هـدف درخت آغاز میشـود .در
شـکل 7.1صفحه بعد ،گزینههای فراغت ،در وسـط صفحه نوشـته شـده اسـت .بعد از اینکه موضوع
و هـدف درخـت ایـده ثبت شـده اسـت ،شـاخهها یـا خطـوط از مرکز به طـرف مرز صفحه کشـیده
میشـوند .روی ایـن شـاخهها ایدههـای اصلـی مرتبـط با هدف ترسـم شـده اسـت .ایدههـای اصلی
روی شـاخههای جداگانـه نزدیـک وسـط صفحه ثبت میشـود.
برای تولید ایدههای فعالیتهای فراغت ،سه اید ه اصلی و مهم باید استفاده شوند:
 -1فعالیتهای فراغتی که همیشه دارید.
 -2فعالیتهای فراغتی که گذشته شروع کردهاید.
 -3فعالیتهای فراغت جدیدی که قصد انجام آنها را در آینده دارید.
بعـد شـاخههای ثانـوی از شـاخههای اولیـه کشـیده میشـوند تـا فعالیتهـای مختلـف مربـوط به
ایدههـای اصلـی مربوطـه نشـان داده شـوند .همانطـور کـه در شـکل  7.1آمـده اسـت ،میتوانیـد
فعالیتهـای داوطلبانـه و خیرخواهانـه داشـته باشـید و در انجـام کارهـای نیکوکاری حضور داشـته
باشـید و کلوپهـای شـبانه را بـه اید ه اصلی اضافـه کنید ،فعالیتهـای جدید که مـن در فکر انجام
آنهـا بـودهام .شـاخههای زیـادی را میتـوان دور از شـاخههای فرعی کشـید که سـطح سـوم ایدهها
را ثبـت میکننـد .فرقـه بوداییان طرفدار زهد و پارسـایی ،چشـیدن نوشـیدنیها ،نوشـتن داسـتان
بوکار سـطح سـوم ایدهها را تشـکیل میدهند .سـطح
و قصـه ،و گذرانـدن دروس مربـوط بـه کسـ 
چهـارم ایدههـا ماننـد بازاریابـی و حسـابداری (که نمایـش داده نشـدهاند) ،میتوانند اضافه شـوند تا
بوکاری را کـه میخواهیـد داشـته باشـید اضافه کنید.
دروس کسـ 
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حـال زمـان شـروع کار از ایدههـای اصلـی درخت فراغت خود اسـت ،کـه میتوانید از شـکل  7.1به
عنـوان یـک دسـتورالعمل اسـتفاده کنید .با اسـتفاده کـردن از ایدههـای اصلی اول تا سـوم مطمئن
میشـوید کـه حداقـل  50ایـده را تولیـد کردیـد که بـه واقع دوسـت داریـد انجام دهید ،یا دوسـت
داشـتهاید در گذشـته انجـام دهیـد یـا فکـر میکنیـد هرگز فرصتـی برای انجـام آن پیـش نخواهد
آمـد .هـر ایـده خـود را ثبـت کنیـد ،مهم نیسـت چه حـد بیهـوده و بیمعنی باشـد .در اینجـا روی
ایدههـای خـود قضـاوت نکنیـد .حداقـل توانسـتهاید به  50ایده درسـت دسـت پیدا کنیـد ،اگر چه
دو روز وقـت صـرف آن کردهاید.
در صورتـی کـه مقولههـای خاصـی از خواسـتههایتان داریـد کـه میخواهیـد آنهـا را دنبـال کنید،
ایدههـای دیگـری را هـم میتوانیـد بـه آن اضافه کنید .بهطور مثال ،شـاید عالقه داشـته باشـید که
تناسـب اندام داشـته باشـید و برای اوقات فراغت خود سـفر بروید .پس مانند شـکل  7-1میتوانید
ایدههـای خـود را ثبـت کنیـد ،فعالیتهایـی کـه میتوانید بـه طور فیزیکی شـما را متناسـب کنند
روی یـک شـاخه اصلـی بنویسـید و مسـافرت را روی شـاخه اصلـی دیگر .توجه داشـته باشـید اگر
فضـای کافـی در اختیـار نداریـد ،درخـت ایـده را میتوانیـد بـه صفحـه دیگر گسـترش دهیـد و باز
کنیـد ،همانطـور کـه ایـده مربوط به سـفر بدین شـکل انجام شـده اسـت.
بهتـر اسـت یـک ایـده را در بیـش از یـک مقوله داشـته باشـید ،چراکه خـود میتواند نشـاندهنده
فعالیـت فراغتـی باشـد کـه در اولویـت زندگـی شـما قـرار میگیرد .در شـکل  7-1شـنا کـردن در
مقولـه فعالیتهایـی قـرار گرفتـه که در گذشـته رخ داده اسـت .فعالیتـی که من به لحـاظ فیزیکی
روی زیرمجموعـه تناسـب انـدام قـرار دادهام .اگـر این درخت واقعی فراغت شـما اسـت ،شـنا کردن
میتوانـد یکـی از اولیـن فعالیتهایـی باشـد کـه میتوانیـد آن را فورا ً دنبـال کنید.
بیاییـد نگاهـی به مزیتهای اسـتفاده از درخت سـرو به عنـوان یک ابزار تولیدکننده ایـده بیاندازیم:
اول اینکـه ،ایـن درخت فشـرده اسـت ،بنابراین ایدههای بسـیاری میتوانند روی یک صفحه لیسـت
میشـوند .در صـورت لـزوم ،درخـت ایـن بین میتواند بـا صفحات اضافی گسـترش پیدا کنـد .دوم،
ایدههـا در مقولههـا قـرار میگیرنـد و گروه بندی آنان آسـانتر اسـت.
علاوه بـر ایـن ،میتوانیـد ایدههـای ذهنـی خـود را بـرای تولیـد ایدههـای بسـیار جدید گسـترش
دهیـد .امتیـاز دیگـری کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه میـوه درختـی ابـزاری درازمدت اسـت .بعد
از تنظیـم و آمادهسـازی آن ،چنانچـه مدتـی آن را کنـار بگذاریـد ،میتوانیـد پـس از مدتـی بـه آن
برگردیـد و دسـتهای از ایدههـای تـازه را بـه آن بیفزایید .میتوانیـد آن را هر روز به روزرسـانی کنید
تـا از تعـداد زیـادی فعالیت فراغت داشـته باشـید.
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بـا اسـتفاده از رنـگ و تصاویـر میتوانیـد خالقیـت خـود را تقویـت کنیـد و ایـن باعث میشـود که
خالقیـت و توانایـی به یاد سـپاری در شـما بیشـتر شـود.
شکل7-2

قایقرانی

شنا کردن

کوهنوردی
اجاره یک کلبه
ویولون
مالقات دوستان

فعالیت های سفر

ورزشهای فعال

عکاسی

اتوود
مکانهایهیجانانگیز
هاوایی
چین
اروپا

سفرهای دریایی
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شـکل 7-2یـک درخـت ایـده پیشـرفتهتر را نشـان میدهـد کـه از تصاویـر نیـز اسـتفاده میکنـد.
همانطـور که مشـاهده میکنید ،این نوع ترسـیم نیز جالبتر از یک لیسـت معمولـی و مفیدتر از آن
اسـت .پـس از گسـترش ایدههـای فراغت خود در  5یا  6صفحه ،در شـرایطی قـرار دارید که میتوانید
از میـان تعـداد بـاالی ایدههـای متفـاوت دسـت به انتخـاب بزنیـد .اگر اشـتیاقی برای زندگـی کردن
داریـد ،بایـد آنهـا را بـه اندازه کافی یادداشـت کنید تا خود را مشـغول سـازید .اگر این کار را بـه اندازه
کافـی انجـام نـدادی ،مث ً
ال حداقـل دو بار ،دوباره برگردید و آن را درسـت انجام دهید .اگر مشـکالتی را
در تولیـد ایدههایـی بـرای درخـت فراغت خـود دارید ،به لیسـت فعالیتهای  3در صفحـه بعد رجوع
کنید .درخت فراغت شـما به اندازه کافی پرشـده اسـت و هیچ کار بیهودهای ندارید انجام داده باشـید.
تمرین 7-4

مطمئـن شـوید که هیـچ فعالیتی خـارج از درخت خـود ندارید ،پیـدا کردن فعالیتهای مناسـب و
درسـت برای لذت بردن از زمان فراغت خود یک مسـئله شـخصی اسـت .ممکن اسـت فعالیتهای
بسـیاری را کـه درگیـر آن بودهایـد یـا طـی زمان فرامـوش کردهایـد ،نادیـده بگیریـد .در بخش زیر
لیسـتی از  200فعالیـت فراغـت وجـود دارد .بـه سـراغ ایـن لیسـت برویـد و آنهـا را بـا اسـتفاده از
سیسـتم زیر رتبهبنـدی کنید.
 -1در حال انجام هستم.
 -2در گذشته شروع کردهام.
 -3فعالیتهای جدیدی که به فکر انجام آن هستم.
 -4عالقهای به انجام هیچ فعالیتی ندارم.
فعالیتهـای ذکـر شـده در مقولههـای  3 ،2 ،1بـرای شـما جـذاب اسـت و بـه درخت فراغت شـما
تعلـق دارد .همانطـور کـه ایـن فعالیتهـا را بـه دسـت خـود میافزاییـد ،ممکـن اسـت ایدههـای
جدیـدی بـه ذهـن شـما خطـور کنـد کـه میخواهیـد آنهـا را روی درخـت قـرار دهیـد .هنگامی
کـه یـک درخـت فراغـت و فعالیتها ترسـیم کردیـد ،زمان آن فرا رسـیده اسـت که بخشـی از این
فعالیتهـا را شـروع کنیـد .اگر وقـت کافی داریـد ،باید اولویتهایـی را که میخواهیـد دنبال کنید،
تعییـن کنیـد چراکـه نمیتوانیـد آنها را در یـک زمان و یک باره انجـام دهید .اگر زمـان زیادی برای
ادامـه حیـات و زندگـی کـردن ندارید ،یکـی از روشهای اولویتبندی لیسـت این اسـت که به آنچه
میخواهیـد انجـام دهید فکـر کنید.

فصل هفتم :روشن کردن آتش به جای گرم شدن با آن تحریک انگیزه 161

فعالیتهای درخت اوقات فراغت شما

نواختن موسیقی
یادگرفتن نواختن یک موسیقی
پیاده روی
دویدن
انجام امور خیر و داوطلبانه
آماده کردن غذا برای خودتان
یادگرفتن آشپزی
پذیرش جدید
مالقات با دوستان فعلی
مالقات و دیدار از دوستان قدیمی
ایجاد دوستیهای جدید
رفتن بههاکی
نوشتن نامه به دوستان و آشنایان
تحقیق کردن
خوابیدن
تفکر و تعمق
رانندگی در اطراف شهر
رانندگی در محل اقامت

شمارش آیتمهای این لیست برای اینکه مطمئن

شوید  200آیتم هستند.

خواندن کتاب
گوشکردن به رادیو
تماشاکردن تلویزیون
گوشدادن به موسیقی
مسافرت کردن
رفتن به سینما
فیلم ساختن
آموختن محاسبات ریاضی
نوشتن یک برنامه کامپیوتری
تنیس بازی کردن

نقاشی ساختمان
گلف بازی کردن
ماهیگیری کردن
کمپ رفتن
کوهنوردی
درگیر سیاست شدن
دوچرخهسواری کردن
موتورسیکلت سوار شدن
دعوت از دوستان برای حضور در خانه
اختراع یک بازی جدید
رفتن به کتابخانه
بررسی شجره نامه خانوادگی خود
بازی کردن با کودکان
مشغول نگه داشتن
انجام دادن بازی بیلیارد
حرکات موزون جهت ریکس شدن
انجام حرکات هماهنگ با فرد دیگر
رفتن به کالس جهت یادگیری حرکات موزون
تعمیر کردن یک ماشین قدیمی
تعمیر کردن لوازم خانه یا مبلمان
بازسازی دوباره خانه
تمیز کردن خانه
تلفن به دوستان قدیمی
نوشتن یک کتاب
ثبت یادداشتهای روزانه
ساختن یک کارتون جدید
نوشتن بیوگرافی خود
دوخت لباس ،کاله و غیره
ساختن یک قفسه لباس جالب
تنها با صرف هزینه  50دالر
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جمع کردن کلکسیون........
گرفتن حمام آفتاب
شنا کردن
سکس داشتن
رفتن به کلیسا
غواصی کردن در آب
غواصی کردن با لوله زیر آب
شیرجه رفتن زیر آب
گرفتن مدرک خلبانی

عکاسی کردن
جمعآوری عکسها در آلبوم
پیدا کردن یک معمای تصویری و تهیه10
معمای جدید برای خود
فهمیدن اتفاقات روز تولد خود
خرید از یک مرکز خرید
مرتب سازی مجدد لوازم اتاق (پذیرایی)
رفتن به کالس بازیگری
نمایشنامه نوشتن
هوا کردن بادکنک
یادگرفتن دویدن به صورت عقب عقب
نقش یک فرد مشهور و معروف را بازی کردن
باغبانی
سوارکاری
جمعآوری گلهای مختلف
نوشتن شعر
نوشتن نامه به یک دوست
تــاش بــرای رکوردزنــی
عقــب عقــب دویــدن
یادگرفتن آواز
نوشتن یک شعر
به خاطر سپردن یک شعر
پیوستنبهیکگروهماجراجو

یادگرفتن نقل قولهای معروف
به خاطر سپردن یک آواز
خیره شدن به ستارهها
تماشا کردن و تعمق در غروب آفتاب
تماشاکردن ماه
آموختن مذاهب جدید
ساختن یک خانه
طراحی یک خانه منحصربهفرد
زندگی کردن در کشوری دیگر
قایقرانی کردن
انجام دادن بازیهاکی
ساختن یک قایق
پیگیری و حضور در دادگاه مربوط به پروندههای
جالب
کسب اطالعات کافی درباره بازار سهام
تالش در جهت ساخت یک تله موش بهتر
رفتن به یک کلوب به جدید
نگاهکردن به ویترین مغازهها
آموختن چگونگی تعمیر خودروی شخصی
برگزاری مهمانی شام برای افراد مختلف
شـمردن تعـداد افـراد غریبـهای کـه به شـما
سلام میکننـد
خرید لباس و پوشاک
تماشاکردن مردم در مکانهای عمومی
اسکیتبازی کردن
کارتبازی
برگزاری جلسات تلفنی با دوستان درخصوص
موضوعات مختلف
ترتیب یک شام عاشقانه با همسر
پیوستن به یک کلوب به منظور بهبود روابط
عمومی خود با دیگران
پیوستن به یک کلوب -تست نوشیدنیها برای
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یادگرفتن و اطالعات درباره آن
برگشتن به دانشگاه یا دانشکده برای گرفتن
مدرک تحصیلی
آموختن چتربازی
یادگیری و کسب اطالع درباره سالمتی و
تناسب اندام
چیدن میوه از یک باغستان
جمعآوری نقطهنظرات گردشگران محلی
انجام یک سرگرمی جدید
کشف کلماتی که از راست به چپ یا چپ به
راست به یک شکل خوانده میشوند
کمک به مبارزه با آلودگی هوا
رفتن به یک سمساری
چرت زدن
رفتن به مسابقه اسبدوانی با  10دالر شرطبندی
باال رفتن از یک درخت
خرید وسایل دست دوم
رانـدن وسـایل حمـل و نقـل عمومـی بـرای
سـرگرمی
تأسیس یک خبرنامه
نوشتن نامه به یک دوست مکاتبهای در یک
کشور دیگر
بیابانگردی
انجام پازلهای متقاطع
سـاختن یـک باغچـه و خـوردن صبحانـه در
کنـار آن
ساختن یک استخر شنا
رؤیا دیدن و خیالپردازی کردن
شرکت در یک رویداد ورزشی
مسافرت کردن به جاهای قدیمی
قایقرانی در رودخانههای خروشان
رفتن به مسابقه بالون هوا کردن

رفتن به رستوران
مورد عالقه
امتحان کردن یک
رستوران جدید
پیام دادن
تیاتر رفتن
دیدن سمفونی
تلاش در جهـت
بـر عهـده گرفتـن بخشـی از مسـئولیتهای
خواهـران و بـرادران خـود
رفتن به باشگاه تنیس برای حرفهای شدن در
تنیس
یاددادن حقههای جدید به سگ خود
یادگرفتن یک حقه جدید برای نشان دادن به
سگ خود
رفتن به تفرجگاه برای استراحت کردن
ارتباط واقعی برقرار کردن با فردی که برای
شما خاص است
وارد کردن دسـتورالعمل مـورد عالقه خود در
یک مسـابقه و رقابت
اختراع یک محصول جدید
بازی با حیوان خانگی خود
آموزش خالقیت به ذهن
پیگیری فعالیتهای سیاسی
بازی ازیک باغ وحش
درست کردن نوشیدنی برای خود
کاهش عادت تلویزیون دیدن
افزایش دامنه لغات خود
آموختـــن چگونگـــی خوانـــدن و مطالعـــه
اظهارنامههـــای مالـــی
یادگیری چگونگی قضاوت کردن دیگران
بهبود شخصیت
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پایان دادن روز خود با تفکر درباره آن
شروع یک کار خیر جدید
مطالعه ابرها
تهیه لیستی از تمام موفقیتهای زندگی خود
شوخی با یک دوست
طراحی شوخیهای جدید
افزایش  2برابری طولمدت غذا خوردن
تماشای پرندگان
طراحی بازیهای جدید
آزمایش کردن کار جدید
دیدار از یک موزه
پیوستن به یک کلوب جدید
انجام بازی بینگو
پرواز دادن یک بادکنک
راه رفتن روی طناب
آغاز کردن یک بحث
تماشای کار فرد دیگر
دراز کشیدن کنار ساحل
تمرین  6 -5-7ماه زمان برای لذت بردن

شستن و براق کردن ماشین خود
تأسیس یک مزرعه سرگرمی
کنتـرل کـردن این لیسـت بـرای پیـدا کردن
آیتمهـای تکـراری آن
کمک به مبارزه علیه جرم و جنایت
یـاد گرفتن و کسـب اطالعـات بیشـتر درباره
انرژی خورشـیدی
نوشتن یک کتاب درباره اوقات فراغت
آموختن چگونگی هیپنوتیزم کردن خود
انجام پازل جیک سو
آموختن شعبدهبازی
پختـن یـک غـذای بدمـزه بـرای کسـی کـه
نمیخواهیـد از آن لـذت ببـرد
یادگرفتن زبانهای فرانسوی ،اسپانیایی و غیره
مراقبت از فرد بیمار
فیلسوف شدن
انتقاد از سیاستمداران
افزایش این لیست به  500فعالیت

فـرض کنیـد کـه به شـما گفته شـده اسـت  6ماه بیشـتر زنـده نمیمانیـد .از لیسـت فعالیتهای
درخـت ایـده خـود ،آیتمهایـی را انتخـاب کنیـد کـه بـرای انجـام در ایـن  6مـاه الزم و ضـروری
هسـتند .فعالیتهایـی را از تمریـن بـاال انتخـاب کنیـد کـه بـرای شـما در اولویـت در ایـن مدت
باشـند .بایـد فـورا ً فعالیتهـای مـورد نظـر خـود را دنبـال کنیـد ،فـردا یـا هفتـه بعـد دیر اسـت.
بایـد بـه یـاد داشـته باشـید کـه زندگـی نمیتوانـد بـرای همیشـه ادامـه داشـته باشـد .انسـانها
حتـی نمیداننـد  6مـاه دیگـر وقـت زندگـی کـردن دارنـد یـا نه .بـا تمرکز روی لیسـت اهـداف و
فعالیتهـا ،کارهایـی را انجـام خواهیـم داد که بسـیار مطلوب و مورد عالقه شماسـت و بیشـترین
رضایـت را از آن خواهیـد داشـت.
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هدفگذاری

اگـر در جهـت عقربـه سـاعت روی دیوارخود در شـکل سـمت راسـت راه بروید ،قطعـاً فکر میکنید
در حـال حرکـت بـه طـرف باال هسـتید و فکر میکنید که برای شـما مقدر شـده اسـت کـه باالتر و
باالتـر برویـد .امـا پـس از مـدت زمانی متوجه میشـوید به جایـی برمیگردیـد که محل آغـاز بوده
اسـت .اهمیـت نـدارد کـه چه مقـدار انـرژی صـرف باال
رفتـن از پلههـا کردهایـد ،امـا ممکـن اسـت در سـطوح
باالتـر فقط توهم و خیال در انتظار شـما باشـد .فعالیتی
را کـه روی آن تمرکـز نداریـد بـرای آن هیـچ موفقیت و
رضایتمندی ترسـیم نکنید.
اینگونـه فعالیتهـای بـدون هـدف و رؤیـا هسـتند.
بسـیاری از انسـانها به اشـتباه فعالیتهـای برنامهریزی
نشـده را در مسـیر زندگـی دنبـال میکننـد .اگـر آنهـا
انـرژی زیـادی را صـرف انجـام امـوری کـه در راسـتای
اهـداف خـود نیسـتند ،بکننـد ،بـاز هـم بـه هیـچ جایـی نخواهند رسـید .فعالیـت برای رسـیدن به
ارتفاعـات باالتـر فعالیـت و حرکـت الزم و ضـروری اسـت؛ امـا رسـیدن بـه ارتفاعات بیشـتر فقط با
اهـداف تعریـف شـده ممکن میباشـد .اگر قصـد دارید که به مقاصـد جدید و واال دسـت پیدا کنیم،
بایـد نخسـت ایـن مقاصد را تعریف کنید .سـفر هنگامی که مقصد تعیین شـده باشـد ،جهـت دارد.
قطعـاً اهـداف تعریف شـده بـرای ما مزیتی دارنـد که پیگیر آنها هسـتیم؛ در غیر این صـورت آنها را
دنبـال نمیکنیـم ،آنهـا بـه ما هـدف میدهند و هنگامـی که هدف و جهـت داریم ،امـکان خالقیت
و نـوآوری بوجـود میآیـد .هنگامی که اهداف تعیین شـدند ،دسـتیابی به آن مسـتلزم تلاش و نظم
اسـت و ایـن تلاش و نظـم به طور مسـتمر در کنتـرل اهداف و تعییـن اهداف جدید ادامـه مییابد،
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه بسـیاری از مردم بـه خاطر تلاش و نظم زیـاد ،ترجیـح میدهند هدف
یـا اهدافـی را در زندگـی تعییـن نکننـد .هـدف نیازمند داشـتن یک طرح عملی اسـت .هـدف به ما
میگویـد کـه بایـد بـرای رسـیدن بـه آنچه که بـرای خود ترسـیم کردهایم چـه باید کـرد :این طرح
عمـل فعالیتهایـی را کـه بایـد در حین تدوین اهـداف مورد نظـر قرارداد ،ترسـیم میکند.
اگـر اهـداف خـود را مشـخص کردهاید ،خواسـتهها و تمایالت شـما دیر یـا زود تغییـر خواهند کرد.
برخـی از اهـداف خـاص حاصـل خواهنـد شـد و برخـی از فعالیتهای دیگـر قابل انجام نمیباشـند.
ایـن مسـتلزم تجدیدنظـر در لیسـت اهـداف و فعالیتهـای مـورد نظـر اسـت .بهتـر اسـت هر چند
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هفتـه ایدههای خـود را مـرور کنید.
چالشـی کـه بـا آن روبـهرو هسـتید یافتـن ،پذیرش و رشـد خود بـه عنوان یـک فرد اسـت .باید با
واقعیـت روبـهرو شـوید و بپذیریـد که قطعـاً هر چیـزی در زندگـی ارزش تلاش دارد؛ ماجراجویی،
داشـتن یـک ذهـن آرام ،عشـق ،موفقیـت معنوی ،رضایتمندی و شـادی هـر کدام بهایـی دارند .هر
چیـزی کـه باعث ایجاد رضایتمندی در شـما میشـود نیازمنـد تالش و عمل از طرف شماسـت .اگر
بـه چیـزی غیـر از ایـن فکر میکنید ،مسـلماً در ایـن راه درمانده و مسـتأصل خواهید شـد.
بـه خاطـر داشـته باشـید کـه بـاال رفتن از کـوه از پاییـن آمدن از آن ارزشـمندتر اسـت .نشسـتن و
منتظـر مانـدن بـرای اینکـه دیگـری آتـش را برای شـما روشـن کنـد ارزش چندانی نـدارد .آتش و
گرمـا را خـود بایـد روشـن کنیـد نه اینکـه منتظر انجـام آن از طـرف دیگـری باشـید .از آتش خود
گـرم شـوید و نـه دیگران.

فصل هشتم
با انفعال پویا ،شاید زندگی کنید
اما آیا زنده هستید؟!

مشا ممکن است زندگی کنید ،اما زنده هستید؟
مـردی بـا ظاهر خسـته و پریشـان بـه طرف مغازه مشـروب فروشـی میرفـت و به مشـروب فروش
گفـت« :مـن را زنده کن ».1مشـروب فـروش نگاهی به او کـرد و جواب داد« :مـن نمیتوانم ،خداوند
مـرا بـه خاطر این کار شـماتت خواهـد کرد».
بسـیاری از مردم مانند این مشـتری مشـروب فروش هسـتند .آنها تمام اوقات فراغت خود را صرف
فعالیتهـای غیـر فعـال میکنـد و تعـادل خوبی بیـن فعالیتهای فعـال و پویـا و غیرفعـال ندارند.
آنهـا بـه خاطـر فعـال نبودن خـود ،در حقیقت زنـده فرض نمیشـوند .آنهـا مرده هم نیسـتند ،در
واقـع در حالتـی بین ایـن دو حالت قـرار دارند.
انفعـال پویـا نـه فقـط در بوروکراتیک دیده میشـود ،بسـیاری از افـراد در اوقات فراغت خـود انفعال
پویـا دارنـد ،بنابرایـن بـه هیـچ جایی نمیرسـند .هیـچ محدودیتی بـرای آنچه کـه این مـردم انجام
میدهنـد وجـود نـدارد ،امـا در واقـع هیـچ کاری انجام ندادهاند .مشـکلی کـه وجود دارد این اسـت
کـه آنهـا پـس از  40یا  50سـال خسـتگی و درماندگی ،هنـوز در ابتدای همـان راه قـرار دارند و در
طرحهـا و نقشـههای زندگـی خود همچنان سـرگردان و آواره هسـتند.
بسـیاری از مـردم اوقـات فراغـت دارنـد ،امـا نمیدانند که چگونـه به درسـتی از آنها اسـتفاده کنند،
درسـت مثـل اینکـه صـرف داشـتن یـک ماشـین بـ ه معنـای رانندگـی درسـت آن نیسـت .لذتها
و خوشـیهای افـرادی کـه در شـهرها زندگـی میکننـد بسـیار غیرفعـال شـده اسـت :تماشـاکردن
فیلمهـای ویدئویـی در منزل ،تماشـای فوتبـال و بازیهایهاکـی ،و گوش دادن به رادیو .در گذشـته
افـراد بـرای انجـام امور غیرفعال خود دلیل داشـتهاند :با ظهـور انقالب صنعتی اکثر امـور و فعالیتها
بـه صـورت یـدی بـوده و انجـام امـور غیر فعـال در جهت رفـع خسـتگیهای حاصـل از فعالیتهای
یـدی قابـل توجیـه بـوده اسـت ،امـا این امـر بـرای افـراد امـروزی دلیل مناسـب و معتبری نیسـت،
1. Make me a zombie
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اکثریـت افـراد بـه طـور فیزیکـی کار نمیکننـد .علاوه بـر ایـن ،افـرادی کـه هنـوز کار یـدی انجام
میدهنـد ،بـه خاطـر ماشـینهایی کـه در اختیـار دارنـد نیازی به سـخت کار کـردن ندارنـد .تنبلی
دلیـل اصلی غیرفعال بودن و بیکاری بسـیاری اسـت .بسـیاری از افـراد به دنبال راحتتریـن راه برای
گذرانـدن اوقـات فراغت خود هسـتند .حتی در سـال  ،1930هنگامی که افراد کار فیزیکی بیشـتری
داشـتهاند ،در اوقـات فراغـت خـود هـم بـه لحـاظ فیزیکـی از امـروز فعالتر بودهانـد .آنهـا وقت خود
را صـرف خوانـدن ،رفتـن بیـرون از خانـه و رفتـن بـه سـینما و رقصیـدن میکردند .مـردم آمریکای
شـمالی یـک کشـور و ملت تماشـاچی و بیننده هسـتند و نـه ملتی که خـود کاری را انجـام دهند و
فعـال باشـند .افـراد بیشـتر وقـت خود را صرف تماشـای تلویزیـون میکننـد و فکر و برنامـهای برای
گذرانـدن اوقـات فراغـت خـود ندارنـد .هنگامی که مـردم فعالیت خارج از خانه داشـته باشـند ،لزوماً
بایـد فعالتـر باشـند .مطالعـات نشـان میدهـد کـه بعـد از خانـه و محـل کار ،مراکز خریـد از جمله
شـلوغترین مکانهـا هسـتند کـه افـراد ترجیـح میدهند اوقـات فراغـت خـود را در آنجـا بگذرانند.
محققـان گفتنـد کـه در حال حاضـر در حـدود 90درصد از مردمـان آمریکای شـمالی واکنشپذیر و
غیرفعـال و تنبل هسـتند .آنها در عـوض انجام فعالیتهایی
کـه نیازمنـد فعالیـت بـاال هسـتند ،خـود را مشـغول انجام
کارهایـی میکنـد که نیـاز به فعالیـت زیادی نـدارد.
مشـکل فعالیتهای بدون تحرک چیسـت؟ کیفیت فراغت
بسـته بـه دسـتاوردها ،پیشـرفتها و خودشـکوفایی اسـت
کـه از فعالیتهایـی منتـج میشـود کـه چالشبرانگیـز و
هدفمند هسـتند .فعالیتهـای غیرپویا به نـدرت اوج لذت
روانـی را در پـی دارنـد .اینگونـه فعالیتهـا هیـچ چالش و
هدفـی ندارنـد ،و از آنجـا کـه یکنواخت و بیروح هسـتند
و تازگـی و نـو بـودن در آنهـا وجـود نـدارد برانگیختگی و
تحـرک در آنهـا پایین اسـت .البتـه این فعالیتهـای قابل
پیشبینـی و سـالم باعـث امنیـت و ایمنـی میشـوند ،اما
نمیتواننـد رضایتمنـدی و خودشـکوفایی خیلـی باالیـی
داشـته باشـد .اگـر فعالیتهـای غیـر پویـا بـا فعالیتهای
همیشه میخواستم در اوقات فراغتم یک هنرمند باشم.
پویـا پـر نشـوند ،نمیتوانیـم اوقـات فراغتـی بـا کیفیـت
حاال آرزویم این است که کاش میدانستم
بـاال را تجربـه کنیـم .در اینجـا مثالهایـی از فعالیتهـای
کدام نیمکره مغزم را به کار گیرم.
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غیرپویـا (انفعالهـای پویـا) وجـود دارند:
تماشای تلویزیون
ن مشروبات الکی
نوشید 
زیاده روی و افراط در غذاخوردن
رانندگی کردن
خرید کردن
پول خرج کردن
قمار کردن
تماشای ورزش
مـن بایـد تأکیـد کنم که همه فعالیتهـای غیر پویا و بـدون تحرک نباید حذف شـوند .فعالیتهای
غیرپویـا هـم در جـای خـود اهمیـت دارند .به طور مثـال راه رفتـن خودجوش و بـدون هدف خاص
میتوانـد در ذهـن بـرای انسـان مفیـد باشـد .فعالیتهای بـدون تحرک هنگامـی که با تفکـر انجام
شـوند و مکمل فعالیتهای فعال باشـند ،بسـیار مناسـب و خوب هستند.
ت بـرای شـادبودن ،نشـاط و طـول عمر ضروری اسـت .افراد بایـد درک کنند کـه فعالیتهای
فعالیـ 
ذهنـی و فیزیکـی چنانچـه در کنـار هـم باشـند ،ماننـد بولینـگ یـا نوشـتن یـک رمـان بـرای فرد
هیجانانگیـز و راضیکنندهتـر از فعالیتهـای بـدون تحرکـی چون تماشـای تلویزیـون خواهند بود.
حتـی انجـام فعالیتهای فراغتی چون رؤیاپردازی ،تفکر عمیق (مدیتیشـن) ،تفکـر عمیق و فکورانه
و خیالپـردازی هـم ماهیـت فعاالنهتری از تماشـا کردن تلویزیون دارند .تحقیقات نشـان داده اسـت
کـه بزرگسـاالنی که فعال هسـتند ،سلامت فیزیکی و روانی آنها بیشـتر اسـت .برخـی از فعالیتها
کـه تحرک در آنها بیشـتر اسـت عبارتند از:
نوشـتن ،خوانـدن ،تمرین کـردن ،راه رفتن در پارک ،نقاشـی کـردن یک تصویر ،نواختن موسـیقی،
حرکات مـوزون و کالس رفتن.
فرصـت و فراغـت بایـد باعـث رشـد و شـکوفایی در انسـان شـود و فرصتـی را بـرای تجربـه کـردن
لـذت ،شـادی ،خوشـی ،اسـتراحت ،شـکوفایی و پیشـرفت دهـد .رضایتمنـدی در زندگـی هنگامی
حاصل میشـود که بتوانیم اسـتعدادها و تواناییهای خود را بشناسـیم و آنها را توسـعه و گسـترش
دهیم .فعالیتهایی که نیازمند حداقل ریسـک متوسـط هسـتند ،رضایتمندی بیشـتری بـرای ما از
فعالیتهـای بدون ریسـک و بـدون انـرژی دارند.
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موردی از برتری ذهن بر ماده
شـرطی شـدن اجتماعـی میتوانـد بـرای گزینههـای فراغـت افـراد مضـر و مخـرب باشـد .یکـی از

راههـای مطمئـن بـرای فعـال نبـودن و عـدم تحرک ،پذیـرش و قبول تفکـر غالب در جامعـه درباره
آنچـه کـه در گذشـته اهمیـت داشـته اسـت میباشـد .بسـیاری از افـراد آنچـه را کـه در رسـانهها،
تلویزیـون و کتابهـا گفتـه میشـود مـورد تردید و سـؤال قـرار نمیدهند .بـر این اسـاس ،آنها باور

دارنـد هـر چـه سـن آنها افزایـش پیدا میکنـد ،فعالیتهای بـا تحرک کمتـری را انجـام دهند .این

افـراد تحـت تأثیر افزایش و پا به سـن گذاشـتن خود هسـتند و به سـخنانی که مربوط به سـن آنها

باشـند توجـه ندارنـد .ایـن سـخنها و گفته حکایت از یک سـبک زندگـی غیرفعال و بـدون تحرک

بعد از سـن  50یا  60سـال دارند ،زمانی که هنوز زندگی فعال و شـاد اسـت .پاسـخهای به دسـت
آمـده از شـرکتکنندگان در طرحهـای برنامهریـزی بازنشسـتگی نشـان میدهنـد کـه بسـیاری از

مـردم انتظـار افزایـش فعالیتهـای بـدون تحـرک را بـه هنگام بازنشسـتگی دارنـد .افـراد معدودی

هسـتند کـه تمایـل به شـروع فعالیت جدیـد یا بـا ماهیت متحـرک دارند.

توانایـی انتخـاب یـک سـبک زندگـی فعـال در اکثریـت مـوارد نمونـه برتری ذهن نسـبت بـه ماده

اسـت .اگـر فـرد بـه لحـاظ فیزیکـی قـادر بـه تحـرک و حرکت باشـد ،سـن نباید بـرای عـدم انجام
فعالیـت فیزیکـی بهانـه قـرار گیـرد .در اینجا دوبـاره ،موضوع نگرش مطرح میشـود .نگـرش فرد در

تعییـن اینکـه فراغـت خـود را بـا فعالیـت زیاد دنبـالکند اهمیـت دارد .کـن دیش والـد 1در کتاب

خـود بـه نـام موج سـن 2نگاهی بـه چالشهـا و فرصتها یک فـرد آمریکایـی در حال افزایش سـن

انداختـه اسـت .او در ایـن کتـاب ،واکنشهـا و پاسـخهای به دسـت آمـده از شـرکتکنندگان را در

سـمینارهای افزایـش سـن خـود بـا یـک سـؤال مربوطه دربـاره تنهـا و مهمتریـن ترکیـب و عنصر
مرتبـط بـا بـاال رفتـن سـن ،به دسـت آورده اسـت .شـرکتکنندگان به طور قطـع موافـق بودند که

مهمتریـن عامـل تعیینکننـده در موفقیـت همزمـان بـا افزایش سـن ،عامل نگرش اسـت.
دیـش تاولـد به افراد بسـیاری اشـاره میکند کـه در سـن  70 ،60و  80سـالگی ،فعالیتهایی مانند
دوی ماراتـن ،تنیـس ،شـنا و دوچرخهسـواری بـه مـدت هشـت سـاعت در روز دنبال کـرده و گاهی
اوقـات حتـی هـر روز آنهـا را انجـام میدهنـد .متأسـفانه ،ایـن افـراد فعـال در اقلیـت قـرار دارند،
درحالـی کـه اکثـر مـردم در آمریـکای شـمالی اینگونـه نمیباشـند و هـر چـه سـن آنهـا افزایـش
مییابـد در جـواب فعالیـت کمتـری از خـود بـروز میدهنـد .ایـن یـک پاسـخ شـرطی اسـت تا یک

1. Ken Dychtwald
2. Age wave
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پاسـخ الزم و ضـروری .در تحلیـل نهایـی ،میتـوان آن را بـه تنبلـی ربـط داد .میانگین پیـادهروی و
راه رفتـن یـک آمریکایـی بزرگسـال تقریباً  25مایل در یک سـال اسـت .حتی یک فـرد کانادایی به
طـور متوسـط حـدود  25مایـل در سـال راه مـیرود و این در مقایسـه با یـک فرد دانمارکـی که به
طـور میانگیـن  265مایـل در یـک سـال پیـاده روی میکند ،بسـیار کم بـوده و به تنبلـی یک فرد
کانادایـی اشـاره میکند.

متاشای تلویزیون میتواند باعث مرگ مشا شود
بیشـتر اوقـات فراغـت یـک فـرد در آمریـکای شـمالی
بـه تماشـای تلویزیـون میگـذرد و بـه طـور متوسـط
تحقیقـات حاکـی از گذرانـدن غیـر قابـل بـاور 40
درصـدی از اوقـات فراغـت یـک آمریکایـی با تماشـای
تلویزیـون اسـت .لـذا زمـان کافی بـرای تمریـن کردن،
مالقات دوسـتان و تماشـای غروب خورشـید برای آنها
وجـود نـارد .یـک بزرگسـال در آمریـکای شـمالی بین
 18تا  65سـال 45 ،سـاعت در هفته وقت آزاد داشـته
کـه  16سـاعت آن را جلـوی تلویزیـون میگذرانـد .در
هارولد ،تو نمیتونی همه مشکالتتو با دیدین باز پخش
مقایسـه ،فقـط و سـاعت از آن به مطالعه 4 ،سـاعت به
«همه چیز در خانواده» و پذیرفتن فلسفه ارشی بنکر
حل کنی.
صحبـت بـا وابسـتگان ،دوسـتان و آشـنایان میگـذرد.
جالب اینجاسـت که در لیسـت  22فعالیت فراغت ،تماشـای تلویزیون ،هفدهمین رتبه را در میزان
رضایـت و لذتی کـه به فرد میدهـد ،دارد.
خوانـدن و مطالعـه از رتبـه  9در ایـن لیسـت برخوردار اسـت .پس چـرا افراد تا این حد به تماشـای
تلویزیـون میپردازنـد درحالـی کـه لذتی کـه از آن کسـب میکنند خیلی باال نیسـت! افـراد به این
دلیـل ایـن فعالیـت را برمیگزینند چـون راحتترین و آسـانترین کار برای انجام دادن اسـت .البته
بـا توجـه بـه نـرخ بازده پاییـن رضایت از تماشـای تلویزیون ،این مسـیر راحت و آسـان در بلندمدت
بـه فعالیتی مشـکل و نامطلوب تبدیل خواهد شـد.
1
هماننـد معتادیـن بـه کار ،تماشـای زیاد تلویزیون نیز یک اعتیاد مخرب اسـت .به تعبیـر ماری وین
اعتیـاد بـه تلویزیـون «کلیـد اتصال بـه مواد مخـدر اسـت» .2بهرغم جنبه آموزشـی و اطالعرسـانی
1. Marie winn
2. Plug-in Drug
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تلویزیـون ،مضـرات زیـاد متوجه تماشـای زیاد و بیـش از اندازه تلویزیون اسـت؛ ممکن اسـت باعث
کشـته شـدن شما توسـط نزدیکان شما شـود .اخبار یو پی آی 1در دسـامبر  1990گزارشی از مرگ
یـک مـرد توسـط خانـواده او در فلوریدا منتشـر کرد کـه آنها پیش از موفق شـدن در کشـتن او نیز
بارهـا تلاش کـرده بودند تا وی را به قتل برسـانند ،چراکه او مردی افسـره و غمگین و کسـلکننده
بـوده کـه بیشـتر اوقـات خـود را بنـا به گفتـه دختر وی ،به تماشـا کـردن تلویزیـون و نـه هیچ کار
دیگـری سـپری میکرد.
تمرین  .8-1چگونه میتوانیم تماشای تلویزیون را به یک فعالیت مفید و مثمرثمر تبدیل کنیم؟

اگرچـه تماشـای تلویزیـون فعالیـت بسـیار غیـر فعاالنه و بـدون تحرک محسـوب میشـود ،اما یک

روش مطمئـن وجـود دارد کـه میتوانیـد سـاعتها بـا تماشـاکردن تلویزیـون در یک مـاه هنوز هم
اوقـات فراغـت مسـرتبخش ،موفـق و مفیدی را داشـته باشـید .این روش چه روشـی اسـت؟ (برای

رسـیدن به پاسـخ این سـؤال بـه پایان ایـن فصل ،صفحـه  140رجـوع کنید).
تماشـاکردن تلویزیون عالوه بر این که یک فعالیت ذاتاً غیرفعال و بدون تحرک محسـوب میشـود،

بـه دالیـل دیگری هم آسیبرسـان و مضر اسـت .بسـیاری از برنامههـا و تبلیغات تجـاری زندگی به
روشـی توصیف شـده اسـت که واقعی نیسـتند .تصاویر نادرسـتی از جهـان و خیالپردازیهـا درباره

زندگـی اغلـب از طریـق تلویزیـون پخـش میشـوند در حالـی کـه هیچکـدام قابلیت تحقـق یافتن
ندارنـد .اگـر فردی هسـتید که زیـاد تلویزیون تماشـا میکنید ،کاهش سـاعت دیـدن فرصتی برای
تقویـت اوقـات فراغـت خود اسـت .من نمیتوانم میزان سـاعات مناسـبی را برای تماشـای تلویزیون
تجویـز کنـم ،چـون ایـن اوقـات فراغـت زندگـی شماسـت .اگـر تلویزیـون زیـاد تماشـا میکنیـد و

زندگـی بـر طبـق آنچـه که میخواهیـد پیش نمـیرود ،پس باید کارهـای پر چالشتـر و با موفقیت

بیشـتری را انجام دهید.
سـازمان انجمـن آمریکایـی بـدون تلویزیـون  ،یک سـازمان ملی تازه تشـکیل شـده در آمریکا واقع
در شـهر واشـنگتن اسـت که نسـبت به تأثیرات مضر تماشـای افراطی تلویزیونی هشـدار و آگاهی
میدهـد .ایـن سـازمان توصیـه میکنـد که بـه جـای تماشـاکردن تلویزیون ،مـردم بایـد وقت خود
را صـرف انجـام فعالیتهـای مفیدتـر ماننـد تفکـر عمیق دربـاره زندگـی ،ورزش کردن ،شـرکت در
گروههـای جمعـی و گروهـی و فعالیتهـای داوطلبانـه بکننـد .اگـر بـه تماشـای تلویزیـون معتـاد
2

1. UPI
2. TV-free
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شـدهاید ،زمـان آن فـرا رسـیده اسـت کـه بـه حمایـت و پشـتیبانی از گروههایـی ماننـد couch
 potatoeبپیوندیـد (بـه منابـع رجـوع کنیـد) .دور نگـه داشـتن خـود از تلویزیـون و روی آوردن
بـه فعالیتهـای توصیـه شـده از طـرف مؤسسـه مهارتهـای کام ً
ال بـی فایـده 2فعالیتهایـی مانند
موازنهسـازی پـر ،سـاختن هواپیمـای کاغـذی ،عوضکـردن پوشـک و لـه کـردن خالقانـه قوطـی
نوشـابه؛ از تماشـا کـردن تلویزیون بسـیار مناسـبتر و سـالمتر اسـت.
1

سعیکنیداضافهوزنطوالنیپیدانکنیدتامنتظرکاهشآنمبانید
همـه افـراد بـه نوعـی میتواننـد غذاخوردن خـود را کنترل کننـد ،امـا در این میان افرادی هسـتند
کـه رابطـه نزدیکـی بـا خـوردن چیپـس ،تنقلات ،بادامزمینیها ،علـف ،درختـان و هـر چیزی که
دسـت بـه آنهـا میرسـد را میخورنـد .پرخـوری یـک فعالیـت بـدون تحـرک اسـت که متأسـفانه
بسـیاری از افـراد در آن افـراط میکننـد .پرخـوری رابطـه تنگاتنگی با تماشـاکردن تلویزیـون دارد.
ایـن دو فعالیـت بـه خصـوص هنگامی که در کنار هم انجام شـوند و بـه طور افراطی باشـد میتواند
باعـث مرگ زودهنگام در انسـان شـوند.
سـبک زندگی در آمریکای شـمالی مناسـب نیسـت ،بسـیاری از مردم این کشـور دچار اضافه وزن
هسـتند .در اوایـل سـال  ،1960کمتـر از یـک چهـارم جمعیـت آمریـکا دچـار چاقی و اضافـه وزن
بودنـد .شـورای سلامت جسـمانی و ورزش ریاسـت جمهـوری 3در این کشـور به ایـن نتیجهگیری
رسـید کـه اوایـل سـال  ،1990بیـش از یـک سـوم جمعیـت از چاقـی و اضافـه وزن رنـج میبرنـد.
حتـی افـرادی کـه از آنها انتظـار داریم از تناسـب اندام برخوردار باشـند نیز دچار چاقی هسـتند .در
تحقیـق انجام شـده در سـال  1996توسـط مؤسسـه قلـب و بیماریهـای قلبی اونتاریو ،4مشـخص
شـد بهرغـم اینکـه تصـور میشـد نسـلی کـه در زمـان افزایـش جمعیـت متولـد شـدند بـه لحاظ
فعالیـت فیزیکـی و تحـرک در سـطح باالیـی قرار داشـته باشـند ،اما آنان نسـبت به والدیـن خود از
شـرایط فیزیکی سـالمتری برخوردار نیسـتند.
اضافـه وزن باعـث ایجـاد اختالل در لذتبردن از زندگی میشـود .یکی از دالیل اضافه وزن بسـیاری
از افـراد چـاق ،بهانهتراشـی در غـذا خـوردن و اضافهوزنهـای تدریجی اسـت .در اینجا بـه یک مثال
بـرای توجیـه اضافـهوزن اشـاره میکنیم :من اخیـرا ً از یکی از ایسـتگاههای رادیویی منطقه شـنیدم
که افزایش وزن  3پوند در سـال و در سـن  30سـالگی طبیعی اسـت .این موردی اسـت که در آن
1. couch potatoes
2. Useless skills
3. The president`s council of physical fitness and sports
4. Ontario heart and stroke foundation
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پزشـکی کـه چنیـن اظهارنظری کـرده و هم فردی کـه آن را تکرار کرده ،تفکـر منطقی و عاقالنهای
نداشـتهاسـت .ایـن اظهارنظـر نـه فقـط مضحک ،بلکـه خطرناک هم اسـت .اگـر من به خـود اجازه
دهم که در یک سـال  3پوند اضافه وزن داشـته باشـم ،زمانی که به سـن  65سـالگی میرسـم باید
2
 275پنـج پونـد وزن داشـته باشـم و اندامـی مناسـب و ورزیده ماننـد دام دریوس 1در فیلم فاتسـو
داشـته باشـم .اظهارنظـر پزشـک همچنیـن نشـان میدهـد افـرادی کـه در اوایل سـن  80سـالگی
هسـتند و حـدود  170تـن وزن دارنـد باید هنگامی که  40سـال داشـتند وزنشـان حـدود  50پوند
باشـد .روزنامـه واشـنگتن پسـت ،در ژانویـه  ،1996گـزارش داد اگرچه بسـیاری از مردم بـا افزایش
سـن دچـار اضافـه وزن میشـوند ،امـا در آخریـن دسـتورالعمل دولـت آمریـکا که به طور مشـترک
توسـط وزارت کشـاورزی و وزارت خدمـات انسـانی منتشـر شـده ،آمده اسـت که درو کمـر نباید به
طـور اتوماتیک با افزایش سـن بیشـتر شـود.
ایـن دسـتورالعملهای جدیـد شـامل یـک نمودار وزنـی برای مـردان و زنان اسـت و هیچـگاه تفاوت
سـنی مربـوط بـه سـن بـرای بزرگسـاالن در آن وجود نـدارد .یکـی از مقامات رسـمی کشـور گفته
اسـت کـه مـردم نباید بعد از رسـیدن به سـن جوانی و به رسـیدن بـه قد ثابت (حدود  21سـالگی)،
بیـش از  10پوند افزایش وزن داشـته باشـند.
بهانههـای زیـادی بـرای اضافـهوزن وجـود دارد و ایـن امـر مبارزه بـا اضافـه وزن را با چالـش مواجه
میکنـد .اگرچـه افزایـش وزن در حـدود یـک یـا دو پونـد همزمـان بـا افزایـش سـن اجتنابناپذیر
باشـد ،امـا میتوانیـد وزن خـود را از طریـق رژیـم غذایـی و ورزش ممکـن اسـت کنتـرل کنید .من
وزنـی را بـرای خـود انتخـاب کـردهام کـه با آن احسـاس آسـایش و راحتی میکنم و بسـیار سـعی
کـردم سـالها آن را در همیـن حـد نگـه دارم .اگر میخواهید اضافهوزن نداشـته باشـید و احسـاس
شـادابی و طـراوت بیشـتری کنیـد باید این کار را بکنید .بهترین راه برای رسـیدن بـه این هدف این
اسـت کـه در فعالیتهـای اوقـات فراغت خود تحرک و فعالیت بیشـتری داشـته باشـید.

آیا متام هبانههای خود را بسیج کردهاید که ورزش نکنید
اگـر از سلامت خوبـی برخـوردار هسـتید ،پـس میتوانید نسـبت به کسـی که از شـرایط سلامتی
خوبـی برخـوردار نیسـت فعالیتهـای پویـا و بـا تحـرک بیشـتری را انجـام دهیـد .سـالم بـودن و
سلامتی ثروتـی اسـت کـه خـود انگیزهدهنـده اسـت .ورزش منظـم و با برنامـه یکـی از روشهای
حفظ سلامتی و داشـتن یک وزن مناسـب اسـت .در مطالعهای انجام شـده توسط محققان مؤسسه
1. Dom Deluise
2. Fatso
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تحقیقـات ایروبیـک در داالس ،کـه در مجلـه آمریکایـی
مدیـکال 1منتشـر شـده اسـت ،شـواهد قـوی دال بـر ایـن
موضـوع آمده اسـت که افرادی که فعالیت فیزیکی مناسـب
و باالیـی دارنـد بیشـتر عمر میکننـد .حتـی ورزش در حد
متوسـط هـم میتوانـد بهطـور قابل توجهی سلامت شـما
را تضمیـن کنـد .میزان خطر مـرگ در مردانـی که فعالیت
فیزیکـی اندکـی در مقایسـه بـا مردانی که فعالیـت فیزیکی
باالیـی را داشـتهاند ،بیـش از سـه برابـر بوده اسـت .در زنان
ایـن میزان چهـار برابر اسـت.

چیز دیگهای هم هست که تاثیرش از
مسئولیت پله برقی کمتر باشه؟
نظرت در مورد مسئول
خواب بودن چیه؟

دانشـگاه ولنس لتر 2کالیفرنیا در سـال  1990گزارش کرده

اسـت که  52درصد از مردم منطقه کلمبیا و 18درصدمردم

مونتانـا در مـاه قبـل هیچ نـوع فعالیتـی فیزیکـی در اوقات

فراغـت خـود نداشـتهاند .مـن هنگامی کـه به مـدت دو روز

فعالیـت فیزیکـی انجـام نمیدهـم از خـودم بسـیار متنفـر میشـوم چـه برسـد بـه اینکه یـک ماه

ورزش نکنـم .چندیـن سـال قبـل فکـر میکـردم کـه با خـوردن غـذای زیـاد همچون یک اسـب و
ورزش نکردن میتوانم سـالم بمانم .اما این تفکر من بسـیار اشـتباه بوده اسـت .هنگامی که پسـت
چـی کـد پسـتی مـن را خودش به خاطـر انـدازهام آورده بود ،متوجـه پرخوری افراطی خود شـدم و
مضـرات آن بـرای سلامتی .مـن در  15سـال گذشـته دو بـار در یـک روز به مدت دو سـاعت کامل

ورزش میکـردم و در فعالیتهـای ورزشـی و پـر از تحـرک ماننـد تنیـس ،دو ،و دوچرخهسـواری
ق بـه من میگوینـد که من چقدر خوششـانس
شـرکت داشـتم .حـاال بسـیاری از افـراد تنبل و چا 

هسـتم کـه فیزیـک مناسـب داشـته و مشـکل اضافـه وزن ندارم .همـه میتواننـد با انجـام ورزش و
فعالیت منظم حتی به اندازه اندک از سلامت و فیزیک مناسـب برخوردار باشـند .بهرغم شـواهدی

کـه نشـان میدهنـد فعالیـت فیزیکی کلید داشـتن یک جسـم قـوی و سـالم ،طول عمـر ،جذابیت
فیزیکـی اسـت ،امـا براسـاس گزارش به دسـت آمـده در مجلـه سلامت و فعالیت فیزیکی ،توسـط

یـک جـراح عمومـی در سـال  1996در آمریکا ،گزارش شـده که حداقل  60درصد از بزرگسـاالن به
انـدازه کافـی فعالیـت ندارنـد .مجله یـو اس ای 3تـودی در ژوالی  1996گـزارش داد که ما یک ملت

1. Journal of the American medical
2. Wellness letter
3. USA TODAY
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تنبـل و سسـت هسـتیم .تنهـا  22درصـد از آمریکاییها حداقـل  30دقیقه در هفته بـه طور منظم
فعالیـت آن هـم در حد متوسـط دارند.

بـه گفتـه انجمن سلامت ملـی ورزش آمریکا نمیتوانیـد فقط با انجام دوچرخهسـواری بـه مدت دو
مایـل در هـر سـاعت یا پیـادهروی  15دقیقـهای همزمان با دیـدن ویترین مغازهها ،بـه وزن و فیزیک

مناسـب رسـید .یکی از تحقیقات انجام شـده در سـال  1995در دانشـگاههاروارد نشان داده است که

تنهـا فعالیتهایـی کـه شـدت داشـته و بـه مـدت زمان پایـدار انجـام میشـوند میتوانند شـما را به
تناسـب و فیزیک مناسـب برسـانند .همچنین این تحقیق نشـان میدهد که انجام ورزشـهای سخت

بـا طـول عمـر رابطـه دارد .انجام بـازی گلف نمیتواند یک تمرین بدنی سـخت تلقی شـود یا باغبانی

حتـی بـه مـدت نیم سـاعت نیز خیلـی خوب اسـت ،با این حال باعث تناسـب اندام شـما نمیشـود.
در یـک کالم انجـام هرگونـه فعالیتـی که حتی اندک و سـبک از انجام ندادن آن بهتر اسـت.

دانشـگاه ورزش در آمریـکا توصیـه میکنـد کـه انجـام فعالیـت ایروبیـک بـه طـور پیوسـته  20تـا

 60دقیقـه ،سـه بـار یـا بیشـتر در هفتـه میتوانـد بـرای طـول عمر و تناسـب اندام مناسـب باشـد.

پیـادهروی  5-4مایـل در سـاعت بـرای  45دقیقـه هربـار و چند بـار در هفته یک مثال دیگر اسـت.
ت کنید که
تناسـب انـدام و طـول عمـر در صورتـی حاصـل خواهـد شـد کـه در فعالیتهایی شـرک 

باعـث بهبـود سیسـتم قلبـی و عروقی شـما میشـود .نیـم سـاعت پیادهروی سـریع ،دویدن ،شـنا،

رقصیـدن ،دوچرخهسـواری کـردن مناسـب اسـت .همانطـور کـه میدانید تنها بـا فعالیت همـراه با
عـرق کـردن بـه مـدت  20دقیقـه میتوانیـد انتظار داشـته باشـید به تناسـب انـدام دسـتیابید .بنا
بـه گـزارش انجمـن ملـی ورزش آمریـکا  90میلیـون آمریکایـی کمتـر از دو روز در یک مـاه ورزش

میکننـد و عـذر و بهانههـای زیـادی را در ایـن مـورد میآورنـد از جملـه:
 -1نداشتن وقت
 -2نداشتن نظم
 -3نیافتن فعالیت جالبی برای انجام دادن
 -4نداشتن شریک خوب برای ورزش
 -5از عهده خرید تجهیزات ورزش برنیامدن.

هنگامـی کـه مسـئله بهانه بـرای ورزش نکـردن مطرح میشـود ،این گفتـه مارک تویین 1بسـیار
بـه چشـم میخـورد« :یک هـزار عذر و بهانه و نداشـتن دلیل خوب» .2اگر شـما عـذر و بهانههای
1. Mark Twain
«2..»One thousand excuses and no good reasons
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بـاال را بـرای ورزش نکـردن به کار میبریـد ،باید توجه
کنیـد کـه آنهـا را نمیتـوان دلیـل بـه حسـاب آورد.
عـذر و بهانـه بـرای افـرادی اسـت کـه نمیخواهنـد
مسـئولیتی قبـول کننـد .بیاییـد نگاهی به لیسـت این
بهانههـا بیندازید.
مسـئله وقـت کافـی نداشـتن بـه طـور طبیعی مـوردی
از مدیریـت ضعیـف زمـان اسـت .ایـن میتوانـد با خلق
زمـان حـل شـود .اگـر بدانیـد که چنـد سـاعت از وقت
خـود را صـرف تماشـاکردن تلویزیون به هـدر میدهید
میتوانیـد ،با گذشـت از این کار فرصـت ورزش کردن را
در ایـن زمـان بدسـت آوریـد .البته فرامـوش نکنید پس
از خلـق زمـان بایـد نظم را پیشـه کـرده و بـرای ورزش
اگه میدونستم قراره این همه عمر کنم،
اقـدام کنیـد .قطعـاً عـذر و بهانـه تعریفکننـده تنبلـی
بیشتر مراقب خودم میبودم.
اسـت .بایـد عمـل کنیـد چـون کسـی نمیتوانـد آن را
بـرای شـما انجـام دهـد .غلبه بر تنبلی و عدم نظم و انضبـاط در زندگی به تالش و تمریـن نیاز دارد.
ایـن بهانـه کـه نمیتوانـم یک فعالیت سـالم و جالـب را پیدا کنـم نمیتواند بهانه قابل قبولی باشـد.
هـزاران روش متفـاوت بـرای ورزش کـردن وجـود دارد .اگـر نمیتوانیـد فعالیـت فیزیکـی جالبی را
پیـدا کنیـد به این دلیل نیسـت که تمام فعالیتها خسـتهکننده هسـتند ،این شـمایید که خسـته
و کسـل هسـتید .ایـن کار میتوانـد بـا انجـام ورزشهـای مسـتقل کـه به تنهایـی انجام میشـوند،
صـورت گیـرد .ایـن گونـه از فعالیتها بسـیار هسـتند .اگـر نمیتوانیـد آن را بهتنهایی انجـام دهید
پـس از تنهایی میهراسـید.
فصل  ،10راهکارهای تفکر درباره این موضوع را به شما یادآور میشود
اسـتفاده از بهانه از پس مخارج تجهیزات ورزشـی برنیامدن ،نشـاندهنده داشـتن یک تفکر محدود
اسـت .برخالف آنچه که تبلیغاتکنندگان میخواهند شـما را به این باور برسـانند ،ورزش و تمرین
کـردن نیازمنـد تجهیـزات گـران قیمـت نیسـت .فعالیتهـای زیـادی وجـود دارد کـه میتوانیـد با
صـرف هزینههـای انـدک انجـام دهیـد .اگر در یک جو و آب و هوای نسـبتاً سـرد زندگـی میکنید،
بـا خالقیـت و تفکـر دربـاره گزینههای مختلـف میتوانید در روزهای سـرد فعالیتهـای درون خان ه
انجـام دهیـد .لباسهـا و تجهیزات ورزشـی مطابق با مد ضروری نیسـتند .تبلیغاتکنندگان از شـما
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میخواهنـد کـه ایـن سـبکها و مدلهـا را بـاور کـرده و آن را بـرای خود ضـروری داریـد .تبلیغات
تجـاری درصـدد القـاء ایـن بـاور در شـما هسـتند کـه تجهیـزات مـدرن نشـاندهنده شـخصیت و
بیانکننـده تعریفـی از شـما میباشـد .امـا آنچـه که نیـاز دارید یک خودبـاوری و عزت نفس اسـت.
بهانههای دیگری که افراد برای ورزش نکردن دارند عبارتند از:
دیگر از سن من گذشته است.
هوای بیرون خیلی سرد است.
من تازه  20سال دارم و نیاز به ورزش کردن ندارم.
نمیخواهم به خودم صدمه بزنم.
اگـر شـما هـم عـذر و بهانههـای بـاال را داریـد یعنی خودتـان را بـه مسـخره گرفتهاید .اینهـا عذر و
بهانـه هسـتند و نـه دلیـل .اسـتفاده از ایـن بهانههـا فقـط برای سـرپوش گذاشـتن بر تنبلی اسـت.
نکتـه کلیـدی این اسـت که عذر و بهانههـا را فراموش کنید؛ بیـرون بروید و فعالیت ورزشـی را آغاز
کنید .ورزش برایتان مناسـب اسـت.
اگـر فکـر میکنیـد کـه از سـن شـما گذشـته اسـت ،چـون  40سـال یـا  50سـاله هسـتید دوباره
بیاندیشـید! هـر سـاله جوانـی از اونتاریـو در روز تولـد خـود ،بـه انـدازه عدد سـن خود بـه کیلومتر
میـرود .احتمـاًالً میگوییـد بـرای یـک جوان  20سـاله این امر سـهل اسـت .امـا اگر او به  40سـال
هـم برسـد بـاز هم ایـن کار را انجام خواهـد داد .جوومرسـلی 1تا زمان 52سـالگی دویدن را شـروع
نکـرده بـود؛ خیلـی اضافـ ه وزن داشـت و به سـیگار نیز اعتیاد داشـت.
مـن اولیـن بـار دربـاره او از رادیـو CBCو برنامه در حاشـیه صبح 2کـه گوینده آن پیترزوسـکی 3بود
شـنیدم .در سـپتامبر سـال  ،1994جو  69سـاله شد و توانسـت  69کیلومتر مسـافت را (معادل 42
مایـل) بـدود و در سـپتامبر  1998او در سـن  70سـالگی 70 ،کیلومتـر دوید .او بـا دویدن  26مایل
توانسـت بـه انـدازه دوی ماراتـون بدود .او احسـاس میکرد که بایـد ثابت کند میتوانـد ماراتونهای
طوالنیتـری داشـته باشـد و دیگـران را هـم به داشـتن تناسـب اندام در هر سـنی تشـویق کند .جو
در سـن  52سـالگی در بیش از  120مارتون شـرکت کرده اسـت در حال که دویدن را از سـن 52
سـالگی شـروع کرده بود.
اگـر یـک شـغل منظـم داریـد ،عـذر و بهانهتـان میتوانـد ایـن باشـد کـه بعـد از کار خسـتهاید و
نمیتوانیـد ورزش کنیـد .شـاید هنگامی که احسـاس میکنید بـه ورزش کردن نیاز ندارید درسـت
1. Joe womersley
2. Morning side
3. Peter Gzowski
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همیـن لحظـه ورزش کردن باشـد .شـما بـه طور طبیعی احسـاس میکنید ذهنتان خسـته اسـت،
ایـن خسـتگی بـا ورزش کاهش خواهـد یافت .پیـروزی در  10دقیقه اول جنگ حاصل خواهد شـد.
در حقیقـت بعـد از  10یـا  20دقیقـه ورزش میتوانیـد حـس لذتبخـش بـودن آن را درک کنید و
بـه طـوری کـه بیش از آنچـه درنظـر داشـتید ورزش خواهید کرد.
ن اندورفیـن را در خـون
ایـن مسـئله یـک دلیـل دارد :زمانـی کـه ورزش میکنیـم ،بـدن هورمـو 
ترشـح میکنـد .کـه نتیجـه آن افزایـش حالت طبیعی نشـاط 1اسـت .افزایش طبیعی ایـن هورمون
بـه کاهـش خسـتگی کمـک میکنـد .شـاید تعجب کنیـد کـه فعالیت فیزیکـی که باعث احسـاس
خسـتگی شـده اسـت نیـز از بین خواهـد رفت.
اگر تلویزیون ،نیمکت و یخچال تبدیل به بهترین دوسـتان شـما شـدهاند ،حتماً یک برنامه تناسـب
انـدام بـرای خـود طراحـی کنیـد و بـه آن بچسـبید .ورزش بـه شـما سلامتی میدهـد و اخلاق و
روحیهتـان را بهبـود میبخشـد .افرادی که از سلامت خوبی برخـوردار هسـتند فعالیتهای فراغت
خوبـی را دنبـال میکننـد ،درحالی که افرادی که در شـرایط سلامتی ضعیف هسـتند فعالیتهای
بـدون تحـرک دارنـد .اگـر از جـا برخیزیـد و خـود را بـه ورزش منظـم عـادت دهیـد ،مهارتهـای
فیزیکـی و تواناییهایتـان بیشـتر خواهنـد شـد .شـروع کـردن یـا نکـردن تصمیم خود شماسـت.
نمیتوانیـد رونـد پیـر شـدن و بـاال رفتن سـن خـود را متوقف کنیـد امـا میتوانید بـا ورزش کردن
زندگـی خـود را شـاد و بهزیسـتی روانی -جسـمانی را بـرای خود فراهم سـازید .نکتـه مهم کلیدی
دربـاره ورزش ایـن اسـت :برخیزیـد و آن را انجام دهید.

ش و تیز سؤاالت امحقانه میپرسند
ذهنهای باهو 
مـا بـه طـور منظـم خانههـا ،ماشـین ،دوچرخـه و حتی بخشـی از مـا انسـانها بدنهای خـود را به
برخـی از چیزهـا شـرطی میکنیـم ،امـا تعـداد معـدودی هسـتند کـه ذهن خـود را شـرطی کنند.
ن مناسـب و مفید باشـد.
شرطیسـازی منظـم ذهـن میتوانـد بـه انـدازه شرطیسـازی منظـم بـد 
بسـیاری از افـراد شـرایط فیزیکـی مناسـبی دارنـد اما بـه لحاظ ذهنـی از شـرایط خوبـی برخوردار
نیسـتند توانایـی تفکـر منتقدانـه و خالقانـه به نـدرت توانمندی رشـد یافتـه هسـتند .در جامعه ما
آنچـه بـه ارث گذاشـته میشـود ،سـخنان بـزرگان و یا افرادی اسـت که رسـانهها معرفـی میکنند.
مـا بـه عنـوان یـک کـودک سـؤاالت احمقانه زیـادی پرسـیدیم ،کنجـکاوی کردیـم و از این جهان
متعجـب شـدیم .بـه عنوان یک بزرگسـال نیـز میتوانیم همچنـان افکار خـود را با چیزهـای جدید
1. euphoria
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و اسـرارآمیز بـه چالـش بکشـیم .میتـوان حداقل یک سـؤال احمقانه در روز از خود داشـته باشـیم
تـا روزی کـه میمیریـم .مـا همـه آنچه کـه بایـد بدانیـم را نمیدانیم (اگرچـه برخی فکـر میکنند
میداننـد) .در واقـع ذهنهـای گنـگ و کنـد بـرای همـه مسـائل یـک پاسـخ دارنـد ،در عیـن حال
اذهان باهوش و هوشـمند نیز به طور منظم سـؤاالت احمقانهای میپرسـند .مسـائل جالب بسـیاری
وجـود دارد کـه میتوانـد در ذهـن سـؤال ایجـاد کـرده و دربـاره آنهـا بیاندیشـیم .اگر بـرای تفکر
نمیتوانیـد ذهـن خـود را مجبـور بـه سؤالسـازی کنید بـا این پنج سـؤال شـروع کنید:
چه کلمهای میتوانید جایگزین کلمه  1 THEASURESکنید؟
چرا در یک بزرگراه رانندگی میکنیم و جلوی خانه پارک میکنیم؟
چرا نوک انگشتان در جلوی پا قرار دارد نه پشت پا؟
چرا یک گاو هنگامی که کشاورز از او به سختی کار میکشد ،همچنان میماند؟
چرا این سؤال خود یک سؤال احمقانه است؟
روش دیگـری بـرای شـرطی سـازی ذهن شـرکت در دورههای آموزشـی مـداوم از طرف دانشـگاهها
و کالجهـا اسـت .شـرکت کـردن در یـک دوره آموزشـی میتوانـد یک فعالیت بسـیار موفـق و مفید
باشـد ،چـه بیـکار باشـید چـه شـاغل .یکـی از دروس و واحدهـای بسـیار مفیـد که در آن شـرکت
داشـتهام واحـد چشـیدن اقسـام آب میوههـا و نوشـیدنیها اسـت .صحبـت کـردن دربـاره آن هـم
لذتبخـش اسـت .مـن ذهن خـود را به طور متفاوت شـرطی کـردم .حضـور در کالس و یادگیری در
همان زمان میتواند برای شـما بسـیار سـودمند و البته خوشـایند باشـد از جمله مزایای شـرکت در
کالسهـا و دورههـای آموزشـی مختلـف میتوانـد موارد زیر باشـد:
عزتنفس افزایش پیدا میکند
فرصت یافتن دوستان جدید و دوستیهای جدید را فراهم میآورد
رشد فردی و خودآگاهی تقویت میشود
مهارتهای ذهنی بهبود پیدا میکند.
میتوانید خود را برای برگشتن به سرکار آمادهسازید
میتوانید تغییرات محیطی را مدیریت کنید.
یـک ذهـن خالق ذهنی فعال اسـت و یک ذهن فعال سـؤاالت بسـیاری میپرسـد .ما تنهـا از طریق
سـؤال کـردن فعـال میتوانیم ذهن خود را رشـد و پـرورش دهیم و روشهای جدید تفکر را کشـف
کنیـم .سـؤال کـردن از ارزشهـا ،باورهـا و علـت انجـام برخـی از کارها طبیعی اسـت .سـقراط 2که
1. thesaurus
2. Socrates
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متفکـر بـزرگ زمـان خود بـود شـاگردان خود را به سـؤال دربـاره هر چیـزی ترغیب میکرد .شـما
بایـد از ذهـن خـود فعاالنه اسـتفاده کنید تا مطمئن شـوید از بروز تنبلی در آن جلوگیـری کردهاید.
اینجـا نیـز درسـت مثـل بـدن خود ،خود شـما هسـتید که دربـاره اسـتفاده یا عـدم اسـتفاده از آن
تصمیمگیـری میکنید!

به جای اینکه توریست باشید ،مسافر باشید
چنانچـه مسـافرت بـه شـکل صحیـح انجـام شـود نگـرش و چشـمانداز شـما را در زندگـی تغییر و
بهبـود میبخشـد .آشـنایی بـا افراد جدیـد ،آداب و سـنتهای جدیـد ،محیطها و فضاهـای جدید و
روشهـای جدیـد زندگـی کـردن میتوانـد زندگیتـان را بهتـر و غنیتر کنـد نکته قابـل توجه یک
مسـافرت فعاالنـه اسـت .من در سـفر به سـنت لوسـیا 1بسـیار تعجـب کـردم از این که افـرادی که
در سـاحل اسـتراحت میکردند خوشـحال و شـاد نبودند .من بسـیار حیرتزده شـدم ،چرا آنها این
همـه راه طوالنـی را بـرای لـذت بـردن طی کردهانـد .به جز نامـزد من و یـک خانواده دیگـر ،تقریباً
هیچکـس از بـودن در آنجـا لـذت نمیبرد .به نظر میرسـید که همه در حال تماشـا کـردن دیگران
هسـتند و نـه لذت بردن بـردن از اوقـات خود.
اگـر میتوانیـد ،بـه مسـافرتهای کـه راهنما شـما را بـه دیـدن مکانهای متفـاوت میبـرد نروید.
ایـن مسـافرت غیرفعـال اسـت .باید مسـافرت فعالتر و با تحرک بیشـتر داشـته باشـید .توریسـت
نباشـید .در عـوض سـعی کنیـد ماننـد جیـم مکنـزی 2باشـید کـه هـر  4یـا  5سـال به سـفرهای
پژوهشی میرود.
رانندگی در این کشور
هیجان انگیز میشه
اصال هیجان انگیز نیست.
اینجا مکزیکه.
توریسـتها افـراد غیرفعـال و بـدون تحـرک هسـتند.
آنهـا سـفر کـردن را بـرای فرار از امـور روزانـه و تکراری
انتخـاب میکننـد .ایـن افـراد متعهـد بـه برنامههـا
و برنامـه ثابـت هسـتند و تعهـد دارنـد کـه خـود را بـا
گـروه هماهنـگ کننـد .جیـم بـه عنـوان یک مسـافر از
توریسـتها خالقتـر و ماجراجوتـر اسـت .او مقصد خود
را انتخـاب میکنـد و محـدود و بسـته بـه زمانبنـدی
نیسـت .او متعهـد و محـدود بـه هـدف یا گـروه خاصی
نیسـت و میتوانـد برنامـه منعطـف خـود را داشـته
1. Saint Lucia
2. Jim Mackenzie

 184لـذت فـراغت

باشـد و از کشـوری کـه دیـدن میکنـد لذت ببـرد .تعطیلات او غیرقابـل پیشبینی اسـت ،او فرد
خودجوشـی اسـت.
هنگامـی کـه قصـد داریـد از یـک کشـور آگاهی کسـب کنیـد ،بـه جاهایی برویـد که توریسـتها
اغلـب نمیرونـد .اگـر زبـان بلـد هسـتید با افـراد محلـی و منطقـهای صحبـت کنید .جهـان بینی

آنهـا را نسـبت بـه زندگـی بدانیـد .دوربیـن خـود را بـا خود داشـته باشـید و عکاسـی کنیـد .تمام
رویدادهـای جالـب را در دفتر یادداشـت خود ثبت کنید .اگر به طور تصادفی مسـیرهای ناشـناخته

را طـی میکنیـد ایـن شـانس را داریـد کـه بـه رسـتورانهایی برخورد کنیـد که اغلب توریسـتها
بـه آنجـا نمیرونـد حتـی میتوانیـد لـذت آشـپزی را بـا افـراد محلـی تجربـه کنیـد .مسـیرهای

دوردسـت و دسـت نیافتنـی را نمیتـوان در دفترچههـای راهنمـای سـیارات تنهـا 1یافـت .تونـی
ویلیـز 2سـفرنامهنویس بینالمللـی و ناشـر کتـاب «دسـتورالعمل مسـافرت بـه سـیارات تنهـا» در

کتـاب خـود مقصدهـای بسـیاری را بـرای دیگـران به صورت زیبا و ارزشـمند جهت سـفر ترسـیم

کـرده اسـت :شـهرهانوی ،مکزیـک ،کلکتـه ،موناکـو ،ناکازاکـی و بلفاسـت .شـهرت ایـن مکانهـا
ممکـن اسـت زیـاد نباشـد ،امـا دیـدن آنهـا را توصیـه میکند چـون مکانهـای زیـاد و گزینههای
بسـیاری بـرای دیـدن در آنهـا وجـود دارد .بـه طـور مثـال او دربـاره کلکتـه میگویـد« ،هرگـز

خسـتهکننده نیسـت و تمایـل و رغبـت بـرای زندگـی در آن بسـیار اسـت».

روش فعـال دیگـر بـرای مسـافرت ایـن اسـت کـه در یـک تعطیلات داوطلبانـه مشـارکت کنیـم.
3

ایـن یـک تجربـه مفیـد و پـر از جذابیـت اسـت .الزم نیسـت بـرای ایـن کار از کشـور خارج شـوید.

برنامههـای تعطیالتـی داوطلبانـه زیادی در تمـام آمریکا وجود دارنـد .باید کار خود را به سـازمانها

و سـایر افـرادی کـه شـانس شـما را نداشـتهاند ارائـه کنیـد و میتوانیـد از مهارتهـا و تواناییهـای
آنهـا اسـتفاده کنید.

بـه خاطـر داشـته باشـید برای مسـافرت کـردن در ایـن شـرایط نیازمند تعطیلات و مرخصی
نیسـت .جایـی کـه در آن زندگـی میکنیـد نیز ممکن اسـت دیدنیهـا و ویژگیهـای منحصر

بـه فـردی داشـته باشـد کـه تاکنـون ندیـده باشـید و حتـی قابـل مقایسـه بـا سـایر مکانها
نباشـد .بـرای کشـف واقعیتهـا و ویژگیهـای محـل زندگـی خـود از شـهرتان دیـدن کنیـد.

بـرای تجربـه رسـتورانهای خـوب شـهرتان ،دیـدن معماریهـا ،همسـایهها ،پارکهـا و
فروشـگاهها و ...وقـت بگذاریـد.

1. Lonely planel
2.Tony wheelez
3.Volunteer vacation
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مطالعه کردن ،نویسندگی و غیره را امتحان کنید
دو فعالیـت اوقـات فراغـت فعـال کـه میتواند کیفیت فراغـت شـما را غنیتر کند ،مطالعـه کردن و
نوشـتن اسـت .افـراد معدودی هسـتند که غـرق هر کدام میشـوند.
متأسـفانه میـزان مطالعـه افـراد هم به لحـاظ کمیت و کیفیت کاهش تدریجی داشـته اسـت (بدون
شـک برخـی از دانشـگاهیان و اسـاتید تا حدی من را بـه خاطر کیفیت کتابهایم مقصـر میدانند).
اگرچـه آمریکاییهـا و کاناداییهـا کتابهـای بسـیاری را خریـداری میکننـد ،امـا آنها بسـیاری از
پرفروشتریـن کتابهـا را هـم نمیخواننـد .تـام پیتـرز 1بـرآورد کرد که تنهـا یک میلیون نفـر از 5
میلیـون نفـری کـه کتـاب پرفـروش او را با عنـوان «در جسـتجوی برتـری» خریداری کردنـد آن را
مطالعـه کردنـد ،در حالـی کـه برخی از آنهـا حتی فرصت باز کـردن کتاب را نیافتند و یـا از خواندن
آن خیلـی زود خسـته شـدهاند و فقـط  100.000نفـر آنها کل کتـاب را مطالعه کردند.
کتابفروشـیهای دوچـی در کـو یا سـیتی الیت در سانفرانسیسـکو گنجینههای بسـیار ارزشـمندی
را در خـود جـای دادهانـد .هـر کتابخانـه عمومی هـم یک معدن و مخـزن طالی ادبی اسـت .خواندن
کتـاب خریـداری شـده از فروشـگاههای کتـاب یـا بـه امانـت گرفتـن آن از کتابخانهها یکـی از چند
فعالیـت راضیکننـده اسـت کـه هر کسـی بایـد آن را انجام دهـد .با این وجـود در یکـی از مطالعات
خوانـدم کـه آمارها نشـان میدهد که میانگین مطالعـه افراد فارغالتحصیل از دانشـگاه در آمریکا تنها
یـک کتـاب در سـال اسـت .تنها سـه در صد از جمعیـت آمریـکا دارای کارتهای عضویـت کتابخانه
هسـتند .در آمریـکا و کانـادا تنهـا 20درصد از جمعیـت اوقات فراغت خود را صـرف مطالعه میکنند.
علـت عـدم مطالعـه در بسـیاری از مـردم سـؤالی اسـت کـه من اغلـب به آن فکـر میکنم .بسـیاری
از افـراد ممکـن اسـت آنچـه را کـه میخواننـد درک نکنند .ظاهـرا ً مـردم خواندن کتاب را سـخت و
مشـکل میداننـد .قانـون آسـان زندگـی در فصـل  6در اینجـا کاربـرد دارد؛ انجـام فعالیتهایـی که
دشـوارتر هسـتند رضایتمنـدی بیشـتری را در پی خواهند داشـت.
خواندن سـریعترین روش در کسـب دانش و خردمندی از جهانی اسـت که در آن زندگی میکنیم.
اگـر میخواهیـد بـرای موفقیـت در هـر زمینـهای از کوتاهتریـن مسـیر عبور کنیـد آثار بسـیاری از
فیلسـوفان را بخوانیـد .ایـن آسـانترین و شـاید ارزانترین راه کسـب ثـروت و دانایی و دانش اسـت
کـه میتوانـد باعـث موفقیت شـما در محیط کار یا حتی در مسـابقاًت شـود.
فعالیـت نوشـتن از خوانـدن بـه زمان زیادتـری نیـاز دارد .با صرف زمان برای نوشـتن نامـه یا کتاب
میتـوان عقایـد و خالقیـت خـود را ابـراز میکنیـم .نوشـتن نامههـا کاری اسـت کـه اغلـب انجـام
1. Tom peters
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میدهیـم .اگـر نامـه گرفتـن از یـک دوسـت به شـما رضایت یـا مطلوبیت میبخشـد باید شـما هم
بنویسـید .نوشـتن نامههـا میتوانـد در صورتـی رضایتبخـش باشـد که خالقیـت خود را بـا آن بیان
کنیـد .نقاشـی یـا نقـل قولهایی را هـم به آن اضافـه کنید تا باعثشـود نامههایتان متفاوت باشـد.
شـخصی را کـه بـه او نامـه نوشـتهاید ممکـن اسـت از نامه شـما بسـیار متعجب شـود ،نامـهای که
بـدون تنـوع نیسـت .نوشـتن یـک کتـاب از نوشـتن یـک نامه دشـوارتر اسـت .بـا این حال ،دشـوار
بـودن آنهـا دلیـل عـدم انجام آن نیسـت .من با افـراد بسـیاری روبهرو بـودهام که در رؤیای نوشـتن
یـک کتاب هسـتند امـا هرگز آن را دنبـال نمیکنند .اگر بتوانیـد آن را انجام دهیـد ،پس میتوانید.
درباره خودم باید بگویم من واحد درس زبان انگلیسـی خود را در سـال اول دانشـگاه رد شـدم و در
نهایـت بـار چهارم قبول شـدم امـا هنوز میتوانم کتاب بنویسـم .حداقـل  15دقیقه از وقـت خود را
صـرف آن کنیـد .کار خـود را اینطـور شـروع کـردم .هنگامی که کتـاب را نوشـتهاید ،آن را خودتان
چـاپ کنیـد .بسـیاری از کتابهایی که در فروش هسـتند خود نویسـندگان آنها را چـاپ کردهاند.
امـا موفقیـت را مسـاوی با پرفـروش بودن کتاب خـود ندانید .اگر یک شـخص هـم از کتابهای آن
لذت برده باشـد این نوعی موفقیت برای شـما محسـوب میشـود .احسـاس من این اسـت که تنها
افـرادی بیسـواد و تنبـل از خوانـدن و نوشـتن نفرت دارند .البته ،من شـاید در اشـتباه باشـم .شـما
ممکـن اسـت تنبل یا بیسـواد ه م نباشـید امـا از نوشـتن و مطالعه لـذت نبرید.

رفتار رسا و روان
هنگامـی کـه متوجـه میشـوید نگرش و انرژی شـما کیفیـت اوقات فراغت شـما را تعییـن میکند،
موقعیتهایـی بـرای شـما ایجـاد میشـود کـه میتوانیـد نهایـت اسـتفاده را از زندگی خود داشـته
باشـید .ویلیام شکسـپیر میگفت عمل ،رسـا و آشـکارکننده اسـت .شـما به عنوان یک فرد عملگرا
تمـام امـور فعالیتهـای بـدون تحـرک خـود را کـه رونـد زندگـی فعـال تـا را متوقـف کرده اسـت
مدیریـت میکنیـد .غلبـه بـر فعالیتهـای بـدون تحرک روشـی اسـت کـه میتوانید بـا آن خالقانه
تفکـر کنیـد .طـی کـردن مراحـل انجـام کاری کـه بسـیار فعـال اسـت طوالنی اسـت تـا اضطراب،
افسـردگی و اسـترس رفـع شـود .در زندگـی دو نـوع مـردم وجـود دارند :افـرادی که فکـر میکنند
و فعـال هسـتند و افـرادی که تماشـاگر هسـتند .برخـی از مردان بیشـتر اوقات خـود را صرف ایجاد
حـوادث و رویدادهـا میکننـد و برخـی فقـط میایسـتند و نظارهگـر هسـتند .بـدون شـک دنبـال
کـردن اوقـات فراغـت با کارهـا و فعالیتهایـی مانند تماشـاکردن تلویزیون مطمئناً باعث خسـتگی
میشـود و شـما را بـه لحـاظ فیزیکـی و روحـی دچار عـدم تعادل میکند .همیشـه کشـتن زمان و
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اسـتراس سـریعتر شـما را از بین خواهد بـرد .اگر اوقات فراغت شـما ترکیبـی از فعالیتهای فعاالن
و غیره فعاالنه باشـد ،شـانس غمگین شـدن در شـما بسـیار اسـت و نمیتوانید شاد باشـید .بهترین
درمان خسـتگی و رفع کسـالت پیدا کردن فعالیتهایی اسـت که بیشـترین رضایتمندی را در شـما
ایجـاد میکنـد و چالـش و هدفـدار هسـتند .اگر یک فعالیت شـما را بـه فعالیت وامـیدارد ،در حال
انجـام آن گـذر زمـان را درک نمیکنیـد .شـما میتوانیـد بـا انـواع چیزها بـه هیجان بیایید .شـاید
بـا بـاال رفتـن از کـوه ،یا باغبانی ،سـوارکاری با اسـب ،یـا جمع کردن سـکههای قدیمـی هیجانزده
شـوید .مسـئله مهم این اسـت که داشـتن شـور و اشـتیاق در درگیرشـدن با کارها الزم اسـت .اگر
بـه آنچـه که انجام میدهید شـوق داشـته باشـید ،روحیه ،سـرزندگی ،عالقهمندی و شـور در شـما
بیشـتر خواهد شد.
تمرین  – 8.2ارزیابی شور و هیجان در خود

بـه درخـت اوقـات فراغـت یـا لیسـت فعالیتهـای فراغتـی خـود برگردیـد .ایـن فعالیتهـا را روی
شـاخص شـور و هیجـان از یک تا  5دسـتهبندی کنید .بعـد از درجهبندی این فعالیتهـا ،آنها را از
 5-4اولویتبنـدی کنیـد .درجـه کمتـر از  5نمیتواند برای شـما هیجانانگیز یا انگیزهدهنده باشـد.
بـا داشـتن هیجان و شـور عنـوان یک نیروی محرکـه خود را مجبور به مشـارکت در ایـن فعالیتها
نمیکنیـد .بـرای وارد شـدن در ایـن راه داشـتن شـور و هیجـان ،اشـتیاق و تمایـل و آرزو داشـتند
عواملـی هسـتند کـه الزم دارید تا بیشـترین رضایتمنـدی و موفقیت را به دسـت آورید .هنگامی که
انگیـزه بیشـتری بـرای انجـام این فعالیتهای چالشبرانگیز داشـته باشـید ،نمیتوانیـد کمک کنید
بلکـه عنـوان یـک شـخص میآموزید و رشـد میکنید.
پاسـخ بـه تمرین  :8-1مطمئن باشـید کـه در حین انجـام فعالیتهـای مفیدتر ،جلـوی تلویزیون
مشـغول تماشـا کردن برنامههای تلویزیونی نیسـتید.

فصل هنم
زمان حال خود را دریابید

مشا در حال حاضر به چه کاری مشغول هستید
در تحقیـق انجـام شـده در مجلـه  world tennisدر یـک نظرسـنجی 54 ،درصد از پاسـخدهندگان
گفتنـد کـه در حـال بـازی تنیس به مسـائل دیگـر فکر میکننـد .ایـن میتواند چه معنایی داشـته
باشـد؟ معناهـای متفاوتـی وجـود دارنـد :شـاید تنیـس بـرای آنهـا خسـتهکننده بـود ،یـا در مقابل
رقبـای مـورد عالقـه خود بسـیار زیبا تنیس بـازی میکننـد .توضیح فرویـد در این زمینـه میتواند
چـه باشـد؟ ذهـن آنهـا آن درگیر چیز دیگری بوده اسـت که همیشـه بـه آن فکر میکننـد؛ چه در
بـازی تنیـس ،خـوردن غـذا ،دوختن یـک لباس یـا سـوارکاری .از دیدگاه مـن این افـراد و بازیکنان
تنیـس نتوانسـتند بـه راحتـی در لحظـه زندگـی کننـد .آنهـا نمیتوانند در حـال زندگـی کنند .در
تحقیـق ایـن مجلـه از پاسـخدهندگان ایـن مسـئله نظرسـنجی نشـده اما تصـور من این اسـت که
همیـن افـراد هـم در بـازی تنیـس خود بـه مسـائل دیگر فکـر میکردند.
بسـیاری از مـا ماننـد بازیکنـان تنیـس در حـال زندگـی نمیکنیـم .مـا قبـل یـا بعـد از آن زندگی
میکنیـم .مـا ارزشـمندترین و گرانبهاتریـن اوقات خود را بـه خاطر اینکه آنقدر با گذشـته یا آینده
خـود را مشـغول سـاختایم از دسـت دادهایم.
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گزینـه زندگـی در حـال یـک ایـده عمیق نیسـت ،اما ما کمتـر آن را انجـام میدهیم .بسـیاری از ما
در اغلـب اوقـات بـه آنچـه کـه در میان ما میگـذرد توجه نمیکنیـم .برخی از فیلسـوفان میگویند
اکثریـت انسـانها بیشـتر در حالـت ناخودآگاهی قـرار دارند .اگـر میخواهید یکـی از کمترین افراد
آگاه باشـید ،حـال خـود را بـه یـاد میآوریـد .بودن در حـال مهم اسـت زیرا این لحظـه همه چیزی
اسـت کـه در اختیـار داریـد .بودن در حال بهمعنای پذیرش آن چیزی اسـت که در گذشـته یا آینده
تجربـه نمیکنیـد .ایـن همـان چیزی اسـت که قصـد دارم بگویـم .آن را دریابیـد ،چه بـاور کنید یا
نکنیـد ،این چیزی اسـت کـه در االن زندگی خـود دارید.

تسلط بر زمان حال و حلظه
در برخـی از فرهنگهـا ،یـک لحظـه بـه ارزش تمـام در یـک بعدازظهـر اسـت .فعالیتها شـروع و
غـروب طبیعـی دارنـد .گفتگو با شـخص دیگر وابسـته بـه زمان محـدوده  15یا  30دقیقه نیسـت،
گفتوگـو در زمـان شـروع و در زمـان پایـان مییابـد .متأسـفانه ،بسـیاری از مردمـان آمریـکای
شـمالی قـادر نیسـتند که یک گفتوگـو و صحبت آزاد با خویشـاوندان ،دوسـتان یا همسـایه خود
داشـته باشـند .بـودن در حـال و زندگی در حـال چیزی غیر از لذت بردن از زمان ارزشـمند اسـت.
ایـن آن چیـزی اسـت که میچ رگلک ،دوسـت بسـیار خـوب من قادر اسـت آن را انجام دهـد .او در
سـن  40و سهسـالگی ،از شـغل خود که یک اسـتاد دانشـگاه بود دسـت کشـید تا برای دل خودش
تحقیـق و جسـتجو کنـد و بتوانـد بـه عنـوان یک فرد و انسـان رشـد کند .خـارج از کنجـکاوی ،از
او پرسـیدم کـه قصـد دارد اوقـات فراغـت خود را چگونـه بگذراند و چـه برنامهای برای آینـده دارد.
ایـن کار قبـل از بیـکار شـدن مـن در حـدود دو سـال قبـل بـود .او گفت کـه هیچوقت مشـکلی با
پـر کـردن اوقـات فراغـت خود نداشـت و جـواب داد که فقـط در لحظه و زمان خود مسـلط اسـت
و او را در کنتـرل خـود دارد .بـرای لـذت بـردن از اوقات فراغت تسـلط به لحاظ اهمیـت دارد (و به
طـور کلـی زندگـی) .کیفیت اوقـات فراغت در زندگی بسـته به توانایی مشـارکت کامـل در فعالیت
دارد .تنهـا در ایـن صـورت اسـت کـه میتوانیـد کاری کـه انجـام میدهیـد رضایتمندانـه باشـد.
ج باشـید ،یـا صحبت کردن با یک دوسـت ،عبور از یـک رودخانه یا
میتوانیـد در حـال بازی شـطرن 
تماشـاکردن غـروب آفتـاب .بودن در حال نوعی اشـتیاق و سـرزندگی فراوان و نوعـی حس آرامش
واقعـی در جهـان را بـه انسـان میدهد .بـودن در حـال در اصول شـرقی زن که نوعی روشـنفکری
فردی هدف آن اسـت ،بسـیار تأکید شـده اسـت .داسـتان زیر از زن نمایشدهنده اهمیت تسـلط
بـر حـال اسـت :یکـی از شـاگردان زن از اسـتاد خـود پرسـید :اسـتاد ،زن چیسـت؟ اسـتاد جـواب
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داد ،زن جـارو کـردن کـف زمیـن هنگامـی که کـف را جـارو میکنید اسـت ،یا خـوردن در هنگام
خـوردن یـا خـواب در زمـان خوابیـدن .شـاگرد پاسـخ داد اسـتاد پـس خیلی سـاده اسـت .اسـتاد
جـواب داد البتـه .امـا عده معدودی از مردم هسـتند کـه آن را انجام میدهند .بسـیاری از مردم در
حـال سـیر نمیکننـد .ایـن جای تأسـف دارد زیـرا آنها فرصتهـای زیـادی را در زندگی از دسـت
میدهنـد .داشـتن ذهـن بـرای حـال یـا توجه به لحظـه چیزی اسـت که بسـیاری از مـا میتوانیم
آن را تقویـت و از آن بهرهبـرداری کنیـم .توانایـی بـودن در حـال و تمرکز روی فعالیتها در دسـت
انجـام یـک عنصر بسـیار مهم در بـرای خالقیت در کار و بازی اسـت .آیا انجـام کار فیزیکی و تفکر
دربـاره چیـز دیگـری در یـک زمـان متناقـض هسـتند .اگـر آزاد هسـتیم که دربـاره چیـزی دیگر
فکـر کنیـم ،نمیتوانیـم آزادانـه در فعالیتهـای مـورد نظر شـرکت کنیـم و یکی از مشـکالتی که
بـا فراغـت زمـان داریـم انتخـاب دو یا چند چیز و تمام شـدن آن اسـت .هـر نوع عمـل و یا وظیفه
بایـد ارزش توانایـی توجـه را داشـته باشـد .حـال ویژگـی افراد خالق و شـاداب اسـت .افـراد خالق
و زنـده افـرادی هسـتند کـه میتواننـد وقـف کار و پـروژه خاص شـوند .ایـن پروژهها آنـان را کام ً
ال
درگیـر میکنـد ،افـکار مزاحـم برای آنها مشـکل نیسـت .راز این افراد در چیسـت؟ آنهـا از آنچه در
حـال اسـت و گفتـه میشـود لـذت میبرنـد و نگـران آنچه را کـه بعـد از آن میآید نیسـتند .آیا تا
بـه حـال انـرژی داشـتهاید که شـما را از نگرانیهـای طبیعی به نوعـی حالت رضایتمنـدی مطلوب
برسـاند؟ اگـر داریـد ،پس به لحظه تسـلط دارید و احساسـات متعدی را که به طـور طبیعی تجربه
نمیکنید تجربه میکنید .در تحقیق انجام شـده توسـط او اسـتاد روانشناسـی دانشـگاههاروارد و
ایلینـو ،تینسـلی و دایان جی تینسـلی افـرادی که دارای اوقات فراغت بسـیار راضیکننده هسـتند
ایـن سـه ویژگیهـا را دارند:
احساس آزادی
جذب کامل به فعالیت مورد نظر
نداشتن تمرکز روی خود
تقویت درک اشیاء و رویدادها
احساس نکردن گذر زمان
افزایش حساسیت نسبت به احساسات بدن
افزایش حساسیت نسبت به عواطف و احساسات
گام گاس از سـنتیگو ،کالیفرنیـا نامـهای زیـر را برای من فسـاد اسـت .او مسـلماً کسـی اسـت که از
لحظـه و حـال خـود لـذت میبرد.
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ارنی عزیزم:

واقعـاً از کتابـت لـذت بـردم .آن را آخـر شـب از نیمه شـب تا هشـت صبـح خواندم .مـن حاال به
ماننـد ملـوان توانایـی بـر روی کشـتی در اقیانـوس هنـد هسـتم که در یـک تاالب لنگـر گرفته
اسـت .هنگامـی کـه ایـده دیدن و لـذت بردن از غـروب آفتاب و مـاه کامل به ذهنـم خطور کرد،
داشـتم قـرص کامـل مـاه را میدیـدم ،اندکـی بعـد هـم غروب زیبـای آفتـاب را .حـدس میزنم
افـرادی کـه بـرای دیـدن غـروب آفتـاب بلنـد حضـور ندارنـد چـه لحظه بـا ارزشـی را از دسـت
دادهانـد .مـا در همـان طـول موج هسـتیم .مـن خودم یـک کتاب کوچـک از گفتههـای دیگران
را چـاپ کـردم و بسـیاری از آنهـا را در کتـاب تـو هم مشـاهده کردم .اگـر یک دریانـورد و ملوان
بـودم بسـیار مسـافرت میکـردم و از آن لـذت میبـردم .چنـد سـال قبـل با دوسـت دختـرم به
هنگکنـگ و بانکـوک رفتیـم .سـالها قبـل هم بـه لندن ،آمسـتردام مونیـخ ،و نیز ،سـوییس و
پاریـس .مـا قصـد داریم کـه ماه ژانویه به کارلوایشـت هـم برویم .افـرادی که روی این کشـتیها
کار میکنند هفت روز سـخت کاری دارند ،خصوصاً در تعطیالت و آخر هفته تا حقوق بیشـتری
دریافـت کننـد .بـه هـر حـال ،مرخصی گرفتم و به سـاحل برای شـنا کـردن و چند نام نوشـتم.
مـن کارهـای زیـادی دارم کـه میتوانم در اوقـات فراغت خود انجام دهم :خواندن ،نوشـتن ،شـنا
کـردن و غیـره .مـن تلویزیون تماشـا نمیکنم امـا گاهی اوقات فیلـم میبینم .و زندگـی در حال
ایـن گونـه توصیـف میشـود :بـودن در آنجا ،تمرکز کامـل روی آنچـه در لحظه انجـام میدهید.
در یـوگا و زن از ایـده تمرکـز روی یـک شـیء سـاده اسـتفاده میشـود .مـن واقعـاً از از تنهای از
تنهایـیام لـذت میبرم.
از تنهایـی خـود لـذت میبـرمً .
مثلا هنگامـی کـه کتـاب میخوانـم و از هـر صفحـه آن لـذت
میبـرم و آن را قبـول دارم.
رانندگی کردن با ماشین پورشه
باید خیلی لذت بخش باشه.
اینکه بعد از ظهر هیچ کاری
نکنی حتما لذت بخشه.

کام میدانـد کـه راز شـاد بـودن در اوقـات فراغـت شـرکت
مـداوم و مکـرر در فعالیتهایی اسـت کـه میتواند به لحظه
مسـلط شـود .اگر بتوانیم همان کار را انجام دهیم ،تجربیاتی
کسـب خواهیم کرد که فوقالعاده شـادتر هسـتند و معنادار.
تسـلط بـر حـال یعنـی گذرانـدن بعدازظهر در نوشـتن یک
نامـه کـه ایدههـای بیشـماری را در لحظـه و ذهـن جـاری
میسـازد .در لحظـه انجـام کار بـا جذابیـت و عالقـه و لذت
بـاال زمـان و مکان خـود را هم درک نمیکنیـد .هنگامی که
بر لحظه مسـلط هسـتیم ،هیچ چیز جـز خودتـان و آنچه را
کـه در لحظـه انجـام میدهید اهمیت نـدارد:

فصل نهم :زمان حال خود را دریابید 195

زمان بسیار با ارزش و شادی خبش است

بسـیاری از مردم برای رسـیدن به مقصد خود بسـیار عجله میکنند اما کام ً
ال آشـکار اسـت که آنها
کمتریـن فکـری دربـاره علـت عجلـه خـود یا حتـی بدتـر از آنجایی کـه میرونـد نمیکننـد .آنها به
نـزد در رسـیدن بـه مقصد خـود عجلـه دارنـد ،بنابراین میتواند سـریعتر برسـند و زمـان طوالنیتر
در انتظـار هسـتند .چـرا در زندگـی خـود عجلـه میکنیـد؟ یادتـان میآید آخریـن بار چـه زمانی با
دوسـتان خـود نشسـتهاید و کلـی بـا هم حـرف زدهاید؟ آیـا تا به حال فکـر کردهاید که چرا همیشـه
عجلـه داریـد = آیـا وقتی که تلفـن در میزند ،با عجلـه میخواهیـد آن را بردارید؟ میتوانید گوشـی
تلفـن را برنداریـد تـا مرتـب بـدون اینکه اتفـاق بدی بیافتد زنـگ بزند .افـرادی که به یـک بیماری
عجلـه و شـتاب مبتال هسـتند به لحاظ سلامتی مشـکالت زیـادی را دارنـد ،از جمله ریسـک باالی
مـرگ خاطـر بیماریهـای قلبـی .ویژگیهای فیزیولوژیکـی افراد که عجلـه دارند عبارتنـد از افزایش
ضربـان قلـب ،فشـار خـون بـاال ،مشـکالت گوارشـی و انقبـاض ماهیچـه .علاوه بر ایـن ،افـرادی که
عجلـه دارنـد ،بـه بیماریهـای جدی مبتال میشـوند کـه میتواند باعث مـرگ زودرس در آنها شـود.
فهرسـت زیـر بـه طریقـی میتواند این عجلـه را در شـما را کاهش دهـد و از زندگی لـذت ببرید:
غـرق آینـده نشـوید .نگـران چیزهای نباشـید کـه باید انجـام دهیـد و آیا وقت انجـام آنهـا را دارید.
اگـر وقـت داریـد ،میتوانیـد کارهای خـود را انجـام دهید .اگـر وقت کافـی ندارید ،میتوانیـد کارها
را فـردا اتمـام رسـانید .هنگامـی کـه یک فنجـان قهـوه میخورید ،در زمـان زندگی میکنیـد .قهوه
را بـه آهسـتگی بنوشـید و بـا تمرکـز بـاال ،گویـی تمام جهان متوقف شـد تا به شـما کمـک کند از
نوشـیدن هم لـذت ببرید.
با سرعت رانندگی نکنید .اگر عجله دارید ،آهسته رانندگی کنید.
هـر روز بـرای انجـام کار بـه صـورت خودجـوش و اختیـاری و متفـاوت  30دقیقه وقت
بگذارید.
هر روز یک یا دو ساعت تنها باشید و اجازه دهید به فامیل تلفن شما جوابگو باشد.
غروب آفتاب را خوب تماشا کنید.
بـا همسـایه خـود یـک گفتگـوی واقعی داشـته باشـید .زمـان به دسـت خودتان اسـت
میتوانیـد زمـان شـروع و اتمـام آن را تنظیـم کنیـد.
زمان در دست شما است
سعی کنید صبح دوش حمام بگیرید ،واقعاً تجربه جالب و لذتبخشی است.
در فرهنگـی کـه بـه مادیگـری ،کار زیـاد و سـرعت عادت کرده اسـت ،همگـی این جملـه را به زبان
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میآورنـد :زمـان طالسـت ،قـدر آن را بدانیـم .من زمان خـود را با شـادی میگذرانم و بـرای آن ارزش
قایل هسـتم .بیایید شـعار در زمان خوشـحال باشیم را جایگزین زمان طال اسـت کنیم .در این صورت
از زندگـی خـود لذت میبرید ،سـرحال و سـرزنده میشـوید و زندگی بهتری را خواهید داشـت.

در هنایت مهه چیز بیارزش است.
بنابراین نباید نگران نبودن آن باشیم
نگـران بـودن دربـاره مسـائل پیش پـا افتـاده و کماهمیت یکـی از فعالیتهایی اسـت که مـردم با فکر
کردن به آن زمان حال خود را از دسـت میدهند .در تحقیق انجام شـده در دانشـگاه ایالت پنسـیلوانیا
آمـده اسـت کـه حدود 10درصد از مـردم آمریکا حداقل  50درصد از روز خـود را در نگرانی میگذرانند.
در آمریـکای شـمالی هـم نگرانی آنقدر شـایع و فراوان اسـت که محققان خاص ادعـا میکنند تقریباً از
هـر سـه نفـر در آمریکای شـمالی یک نفر بـه خاطر نگرانی دچار مشـکالت ذهنی جدی اسـت .در این
مـورد بـه دو دوسـت خـود نگاه کند .اگر هر دو دوسـت شـرایط روحی سـالمی را دارند ،پس شـما یکی
از سـه نفره هسـتید که مشـکل روحی و روانی دارد (البته من شـوخی میکنم).
تمرین  9-1دو روزی که نباید نگران باشید

شـما در دو روز هفته نباید نگران باشـید ،این دو روز چه روزی هسـتند؟ برای اینکه مسـئله نگرانی
را بـا منظـر خـود و مناسـب نگاه کنیـم ،داسـتان دیگری را بیـان میکنیـم کـه در آموزشهای زن
گفته میشـوند:
دو راهـب بـه نامهـای ایـزان و تیلو ،داشـتند از یـک جاده پـر از گل و الی راه میرفتنـد .در این
هنـگام بـه یـک زن زیبایی برخورد کردنـد که قادر نبود بدون گلی شـدن کفشهای ابریشـمی
خـود از عـرض جـاده عبـور کند .ایزان بـدون هیچ حرفی ،زن را بلنـد کـرد و او را از عرض جاده
عبـور داد و آن طـرف جـاده زمیـن گذاشـت .بعـد آن دو بـه راه خود ادامـه دادند و تـا پایان روز
دربـاره آن هیـچ صحبتـی نکردنـد .هنگامـی که به مقصـد خود رسـیدند ،تکیو گفـت ،میدانی
کـه راهبهـا از زنـان دوری میکننـد .چرا امـروز آن زن را بلند کردی .او جـواب داد :من آن زن
را آن طـرف خیابـان گذاشـتم .چـرا هنوز بـه این موضوع فکـر میکنی؟

داسـتان بـاال در بـاور زن بـر اهمیت کمک کـردن به مردم بدون توجه به مشـکالت حال و گذشـته
تأکیـد میکنـد .بااینوجـود ،بسـیاری از مـردم بـر روی ایـن نـوع از مشـکالت تمرکـز و بـه آن فکر
میکننـد .نگرانـی یعنـی فکـر زیـاد و مشـغول سـاختن ذهـن ،بخشـی از مـردم عـادت کردهاند که
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زمانـی کـه چیـزی ناراحتکننـده و نگرانکننـدهای هـم ندارنـد ،بازهم نگران باشـند .اگـر یک فرد
همیشـه نگران هسـتید و آنقدر نگرانی دارید که چیزی برای نگران شـدن برای شـما نمانده اسـت،
میتوانیـد از آیتمهـای فهرسـت زیـر اسـتفاده کنیـد .مـن در زمـان نوشـیدن قهـوه مـورد عالقهام
بـه ایـن مجموعـه رسـیدهام .میدانـم کـه این ایدهام نسـبت بـه ایدههای قبلـیام آنچنان دلچسـب
نیسـت و بـا آغوش باز مـورد اسـتقبال قـرار نمیگیرد.
مسائل دیگری که میتوانند نگرانکننده باشند عبارتند از:

اگر شخص با انگیزه بیشتری از حال باشم چه اتفاقی برایم در این جهان خواهد افتاد؟
چه کسی همچنان جورابها یم را میدزدد؟
جوراب را چه کسی اختراع کرد؟
آیا کس دیگری هم است که به اندازه من زندگی را برای خود متفاوت ترسیم کند؟
چگونه تمام افرادی که در کافیشاپ هستند من را میشناسند؟
آیا گربه همسایهام حالش خوب است؟
چرا لکین دیون با فردی غیر از من ازدواج کرد؟
اگر در شرطبندی برنده شوم چه نوع ماشینی باید خریداری کنم؟
چرا من تنها مشتری این کافیشاپ هستم؟
چه تعداد اتوبوس دوباره ساخته شدند؟
آیا آنقدر باهوش هستم که زندگی خود را با افکار ناراحتکننده و نگرانکننده تلف نکنم؟
آیا خوانشپریشی متقارن ارزیابی میشوند؟
آیا هدفم در زندگی هشدار به دیگران است؟
چرا مردان دیگر روی ماشینهای خود روکش نمیگذارند؟
آیا انسان کمالگرایی مانند من دوست دارد اصل خود را تغییر دهد؟
آیا من تنها فردی هستم که اصل خود را تغییر نداده است؟
آیا کسی این لیست را میدزدد و آن را به دیوید میدهد؟
آیا آنها من را به خاطر آماده کردن این لیست بازداشت میکنند؟
پـس ،اضطـراب و گنـاه عواطـف و احساسـات مربوط بـه نگرانی هسـتند .ذهن مـردم در هرجا و هر

زمـان ،در کار آزاد نیسـت .مـردم مرتـب بـه نگرانیهـای خـود فکـر میکننـد .بسـیاری از مـردم به
آنچـه در دیـروز گذشـته یـا فـردا اتفـاق خواهد افتاد ،فکـر میکنند و نگران آن هسـتند .این پاسـخ

تمرین 9-1اسـت:
دو روزی کـه نبایـد نگـران باشـید فـردا و دیروز هسـتند .آیا امروز هم احسـاس نگرانـی میکنید و
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بیشـتر زمـان خود را صـرف این نگرانـی میکنید؟
آیـا میتوانیـد در زمـان حـال خود باشـید و متمرکز باشـید؟ گذراندن زمـان زیاد بـرای نگرانی بابت
از دسـت دادن چیـزی ،شکسـت خـوردن یـا اشـتباه کـردن باعـث اضطـراب شـما و نگرانی بیشـتر
میشـود .نگرانـی بسـیار زیـاد باعث میشـود که دچـار اسـترس ،سـردرد و حمالت لحظـهای ،بروز
زخـم و سـایر بیماریهـای مرتبـط شـوید .نگرانی زیـاد میتوانـد باعث بـروز این بیماری شـود و به
نوعـی مضـر باشـد .به جـدول زیر توجـه کنید:
نگرانیهای بیمورد
 40درصد از نگرانیها درباره اتفاقاتی هستند که هرگز رخ نخواهد داد
 30درصد از نگرانیها درباره اتفاقاتی هستند که قب ً
ال رخ داده است
 22درصد از نگرانیها درباره اتفاقات جزیی و پیش پا افتاده هستند
چهار در صد از نگرانیها درباره اتفاقاتی هستند که نمیتوانیم تغییر دهیم
چهار در صد از نگرانیها درباره اتفاقات واقعی هستند که میتوانیم کاری بابت آن انجام دهیم

آمـار بـاال نشـان میدهـد کـه  96درصـد از انرژی شـما صـرف نگرانی میشـود کـه کنترلـی بر آن
نداریـد .ایـن داللـت بـر ایـن دارد کـه  96درصـد از نگرانی مـا ،فقط تلف کـردن و هـدر دادن زمان
اسـت .در حقیقـت ایـن کار از نگرانـی هـم بدتر اسـت .نگرانی درباره مسـائلی کـه میتوانیم کنترل
کنیـم هـم نوعـی اتالف وقـت و هدر دادن زمان اسـت .بـه عبارت دیگـر ،نگرانی درباره مسـائلی که
کنتـرل بـر آن نداریـم اتالف وقت اسـت زیـرا نمیتوانیم آنها را کنتـرل کنیم و دربـاره چیزهایی که
کنتـرل داریـم هـم در حال اضافه وقت هسـتیم زیـرا روی آن وقـت میگذاریم .نتیجه این میشـود
کـه صددرصـد از نگرانـی مـا ،باعث میشـود که زمان هـدر برود (حال بـه آن همه زمانـی که صرف
نگرانـی شـده اسـت فکر کنیـد) .گذراندن زمان بـرای نگرانی رویدادها گذشـته یـا نگرانیهای آینده
تحلیـل برنـده انـرژی هسـتند .افـراد خلاق قانـون مورفـی را درک میکنند کـه بر اتفاقات تسـلط
دارد ،اگـر قرار اسـت اشـتباهی رخ دهـد رخ خواهد داد.
در زندگـی موانـع زیـادی وجـود دارد .خالقیـت بـاال مسـتلزم از بیـن بـردن تمـام موانع اسـت .اگر
نمیتوانیـد از دسـت آن خلاص شـوید ،پـس بایـد زیـر بـار آن برویـد .اگـر آنهـا از اطـراف شـما
نمیرونـد بر شـما مسـلط خواهند شـد .پـس با تمام ایـن گزینهها الزم نیسـت نگران موانع باشـید،
چـه بخواهیـم و چـه نخواهیـد ،موانـع حـال وجـود دارد .اگر یـک زمانی هم که باشـد خوب اسـت.
اگـر وجـود دارد ،از چالشـی هم اسـت که باید با آن رو شـوید و مشـکل جدیدی کـه باید حل کنید.
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نگرانـی میتوانـد تـا انـدازه انـرژی شـما را تحلیـل ببرد ،انـرژی کـه میتوانید صرف حل مشـکالت
کنیـد .در اینجـا میتوانیـد از یـک نگـرش خـوب اسـتفاده کنیـم :در نهایت بـا نگرانی هیـچ اتفاقی
نمیافتـد ،بنابرایـن آیـا ارزش دارد؟ اگـر میتوانیـد با این شـعار زندگـی کنید ،دیگر نگرانـی زیادی
نخواهیم داشـت.

اجازه ندهید چیزی مشا را در کنرتل داشته باشد
بسـیاری از مـردم دوسـت دارنـد کـه همیشـه همـه چیـز را کنتـرل کنند ،آنهـا نگران هسـتند و
هنگامـی کـه کنتـرل و چیـزی وجـود ندارد احسـاس امنیـت نمیکنند .نیـاز به کنتـرل میتواند
باعـث شکسـت بـه خـود شـود .افـراد خلاق و زنـده و
سـرحال در ایـن دنیـا یـک عامـل مهـم را برای شـاد بودن
دارنـد و آن توانایـی رها شـدن از کنترل اسـت .تـا به حال
سـوارکاری کردهایـد ،متوجـه میشـوید کـه سـوار شـدن
بـر اسـبی در مسـیری کـه از مـیرود آسـانتر اسـت .اگـر
در جهـت خلاف جهـان حرکـت کنیـد ،دنیـا هـم بـه کام
شـما چرخیـد .اگـر عکس ایـن باشـد ،زندگی در ایـن دنیا
من برنامه داشتم که امروز از ساعت  3به بعد
را برایتـان آسـانتر از سـاخت ایـن کار نیازمنـد کنتـرل
در اختیار خودم باشم ،ولی گرفتار شدم..
نداشـتن بـر خـود و رها کردن اسـت .بـرای نمایش و درک
احتماال باید بذارمش برای فردا...
آسـانتر اهمیـت دورکـردن کنتـرل در زندگـی ،میتوانیـد از ایـن قیـاس اسـتفاده کنیـد:
فـرض کنیـد کـه روی یـک کلک در حال حرکـت روی یک رودخانه بسـیار پرتالطم قـرار دارید .به
طـور اتفاقـی ایـن کلک وارونه میشـود و شـما به داخـل این رودخانه سـقوط میکنیـد .میتوانید
دو کار را انجـام دهیـد .یکـی اینکه سـعی کنیـد و خود را کنتـرل کنید و به رودخانـه بجنگید .اگر
ایـن کار را انجـام دهیـد ،بـه خاطـر مبـارزه و برخورد بـا صخرهها ممکن اسـت دچار صدمه شـوید.
گزینـه دوم کنتـرل کـردن خـود اسـت .حال بـا جریان حرکـت کنیـد .آب وارد صخرهها نمیشـود
و در اطـراف آن در جریـان اسـت .زندگـی مـا ماننـد یک رودخانه اسـت که جوش و خروش بسـیار
دارد و سـریع حرکـت میکنـد .بـرای ادامـه دادن زندگی و مواجه شـدن با فراز نشـیبهای زندگی
بایـد یـاد بگیریـد کـه چطور بـا جریـان زندگی حرکـت کنید .حرکـت با جریـان یعنی رهـا کردن
کنتـرل .ایـن یعنـی ایـن کـه مـا نمیدانیـم چـه اتفاقـی در انتظـار مـا اسـت .بهتریـن روش برای
کنتـرل خـود نیندیشـیدن دربـاره اتفاقاتـی اسـت کـه در حـال رخ دادن اسـت .بسـیاری از عوامل
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کـه فراتـر از کنتـرل مـا هسـتند بهتریـن نقشـه زندگی مـا را خـراب میکننـد .افراد خالق و شـاد
و سـرحال بـا جریـان رودخانـه ( زندگـی) حرکـت میکننـد .ایـن افـراد با ایـن تفکر خـود اهمیت
لحظـه را درک میکنند.

خود به خودی و بیاختیار از خود نباشید
برخلاف بسـیاری از بزرگسـاالن ،بزرگسـاالن خلاق در لحظه زندگـی میکنند .به همیـن صورت،
برخلاف بسـیاری از آنهـا ،افـرادی خلاق و فعال میتواننـد خودجوش باشـند .فکـر میکنم مارک
توییـن هنگامـی کـه گفـت االن آمـاده کـردن و تهیـه سـخنرانی فیالبداهه بـرای من بیش از سـه
هفتـه طـول میکشـد ،من به نوعی دچـار خود به خـودی بودم .آبراهام ماسـلو روانشـناس معروف
در حیطـه انسانشناسـی بـاور داشـت کـه خودجوشـی و خودبهخـودی ویژگـی و صفتی اسـت که
مـردم بـا افزایـش سـن آن را از دسـت میدهنـد .او میگفـت تقریبـاً هر کودکـی میتوانـد در زمان
خـود بـدون هیچوقـت قبلـی و خودجـوش آواز یـا شـعری بخوانـد و نقاشـی کند یـا بازی کنـد .اما
بسـیاری از افـراد بزرگسـال از ایـن توانایـی برخـوردار نیسـتند و یـا نمیتواننـد در زندگـی خود در
سـنین بزرگسـالی بـه آن دسـت پیـدا کنـد .ایـن گروه افـرادی هسـتند که خود شـکوفا شـدند .در
فصل هفت گفتیم که خودشـکوفایی حالت سلامت ذهنی و روانی برجسـته و مهمی اسـت .ماسـلو
ایـن حالـت را انسـان بـودن کامـل دانسـت .او افـراد خـود شـکوفا را خودجـوش نامیـد و آنهـا را در
مسـیر و سفرشـان به کمال بسـیار خالق دانسـته اسـت .خودجوشـی مترادف و هم معنا با زندگی
خالقانـه داشـتن اسـت .افـراد زنـده ،سـرحال و خلاق مانعی پیـش روی خـود ندارنـد ،و میتوانند
احسـاس واقعـی خـود را ابـراز کننـد .آنـان ماننـد کـودکان قادرند بـازی کننـد و کارهـای احمقانه
انجـام دهنـد و در لحظـه باشـند و کاری را بـدون برنامهریـزی و هـدف قبلـی انجـام دهنـد .افـراد
خلاق مشـکلی بـا فیالبداهـه بودن ندارنـد .آنها در هنـگام صحبت کـردن فیالبداهـه مانند بچهها
هسـتند تـا بزرگسـاالن .خودجوشـی در شـما چگونه اسـت؟ آیا فـردی هسـتید که بـرای گذراندن
روز خـود بـه برنامـهای چسـبیدهاید؟ آیـا همیشـه زندگـی روال و روتیـن خـود را ادامـه دادهایـد؟
مـن متوجـه شـدم هنگامـی کـه کاری را خودجوش انجـام میدهیـم ،چیزهای جالـب و غیرمترقبه
برایمـان اتفـاق میافتـد .یـادم میآیـد کـه در زندگـیام بارها تجربـه کـردهام چیزهایی را کـه برایم
آن برنامهریـزی نداشـتم انجـام دادهام بـه نتایـج مفید و سـازندهای دسـتیافتم :برای بازسـازی و نو
کـردن مفهـوم خودبهخـودی بـه کـودکان نگاه کنیـد .اگـر میتوانید دوبـاره خود را کـودک ببینید،
خودجـوش باشـید .خودجـوش بـودن یعنی بـه چالش کشـیدن برنامههای خـود ،یعنـی بتوانیم در

فصل نهم :زمان حال خود را دریابید 201

لحظـه چیـزی جدیـدی را تجربه و آزمایش کنید و از آن لذت ببرید .اگرچه بسـیاری از حسـابداران
و مهندسـان سـعی میکننـد کـه بـرای خودجـوش بـودن بیشـتر برنامهریـزی داشـته باشـند ،امـا
هیچکـس نمیتوانـد خودجـوش بـودن را برنامهریزی و طراحی کنـد .خودجوش بـودن یعنی اجازه
دهیـد شـانس زیـادی وارد زندگیتـان شـود .هرچـه در این دنیا خواسـته زیـادی در اختیار داشـته
باشـید دنیـا برایتـان جذابتـر خواهـد شـد .اجـازه دهیـد افـراد بیشـتری وارد زندگیتـان شـود ،با
دیگـران ارتباط داشـته باشـید و خـود را به آنها نشـان داده و ابراز کنید ،خصوصاً افـرادی که دیدگاه
متفـاوت هـر یک از شـما دارنـد و میتوانید چیزهای جدیدی را یاد بگیرید .به خاطر داشـته باشـید
کـه خودجـوش بـودن در لحظـه بایـد منظـم باشـد .هـر سـه روز کار و چیـز متفـاوت از روز قبل را
امتحـان کنیـد .در لحظـه و حـال سـعی کنیـد چیز متفـاوت و جدیـدی انتخـاب کنید .ایـن کارها
کاملا کوچک باشـند و مسـیرهای متفاوت داشـته باشـند ،مث ً
ً
ال غذاخـوردن در یک جای
میتواننـد
متفـاوت یـا رفتـن به یک مرکز سـرگرمی جدید .میتوانید بـا نوآوری و خالقیت اسـت ،زندگی خود
را جذابتـر کنیـد و از فعالیتهـای تـا بیشـتر لـذت ببرید.

میتوانید حتی بعد از روزهای تکراری و روتین شاد زندگی کنید
مدتهـا قبـل بـا یـک فـردی مواجه شـدم کـه صبـح داشـت از یک هتـل درجه سـه میآمـد .در آن
زمـان کسـی همـراه او نبـود و از حضـور مـن باخبر نشـد .من او را با شـور و اشـتیاق زیاد صـدا کردم،
ن انداخـت و گفـت ،واو ،چقـدر
صبحبهخیـر .اولیـا ،چطـوری؟ از او نگاهـی بـه اطـراف و آفتـاب روشـ 
هیجانانگیـز .مـن محسـور ایـن مرد شـده بـودم ،او قادر بود لذت و نشـاط بـاالی خود را نشـان دهد،
اگرچـه بـه نظر میرسـید کـه آدم ثروتمندی نباشـد و به دنبال چیزهایی که بسـیاری از مـردم دنبال
آن هسـتند نیسـت .هنگامـی کـه دیدم چقدر شـاد اسـت تعجب کـردم .بعد فکـر کردم اگر در شـهر
بـودم و بـا هـزاران صـورت ناامیـد ،بدبخت و غمگین مواجه میشـدم .من به سـختی میتوانسـتم در
آنجـا فـردی را پیـدا کنم که از شـغل خود لذت و شـادی زیـاد ببرد .آبراهام لینکلن میگفت بسـیاری
از مـردم بـا توجـه بـه ذهنیتی کـه دارند میتوانند شـاد و سـرحال باشـند .مطمئن هسـتم که همان
فـردی کـه آن روز صبـح با او مواجه شـدم هـم همین حرف را میزد .قرنهاسـت که متفکـران بزرگ
و رهبران دینی ادیان و مذاهب مختلف اساسـاً درباره شـادی و خوشـحالی یک چیز را میگویند .آنها
میتواننـد آنـان را روی سـقفها فریـاد بزننـد و آن را روی هـر سـنگی حک کننـد ،اما باز هـم افرادی
هسـتند کـه نمیشـنوند .شـادی در خودمان اسـت ،نـه اینکـه آن را از بیرون به دسـت آوریم .شـادی
واقعـی یعنـی رضایتمندی و خشـنودی از خود ،ثـروت در جهان نمیتواند برای همه افراد شـادی آورد
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کـه افـرادی که ثـروت چندانی ندارند .شـاد بـودن هدف در زندگی اسـت.
بسـیاری از مردم درسـت مانند شـخصیتهای خیالی که در افسـانهها و داستانها
خواندهایـم دوسـت دارنـد همیشـه خوشـحال باشـند .آنها چیـزی جز شـاد بودن
نمیخواهنـد .زندگـی شـاد حتی بعـد از یـک کار روتیـن و عادی هـم امکانپذیر
اسـت و شـادی چیـزی اسـت کـه در حـال اتفـاق میافتـد .اگـر هـدف اصلـی در
زندگـی شـاد بـودن اسـت ،شـادی بـه طـرف شـما خواهـد آمد .شـادی و نشـاط
نتیجه رسـیدن اهداف اسـت اما خود هدف نیسـت .داشـتن لحظات بسـیار خوب
در زندگـی در انـدازه زیـاد از دیگر هدف رضایتمندی اسـت .بـه طور طبیعی لذت،
خوشـی و داشـتن اوقات خوب تنها فرار از ترس و ناراحتی اسـت .خوشـی بسـیار
زیـاد میتوانـد افسـردهکننده و متأثرکننده باشـد .اگـر زندگی فقط لذت ،شـادی
و خوشـی باشـد و نـه چیـز دیگـری ،پس شـادی وجود نخواهد داشـت .شـادی با
هدفم در زندگی این است که فعالیـت کـردن و فعـال بـودن رابطـه دارد .ایـن موضـوع در محیـط کار هم صدق
شاد باشم ،زندگی ام را صرف
میکنـد .بـه لحـاظ لفظی مشـارکت کـردن و فعـال بودن بـه معنای غرق شـدن
آنچه ارزشش را دارد بکنم
و یاد بگیرم در هر زمان
کامـل در هـر کاری اسـت و یعنی تنها یک چیـز را در آن زمان انجـام دادن و لذت
یک کار را انجام دهم.
بـردن از آن بـا ارزش اسـت .همانطـور کـه در سـنت زن آمده اسـت ،اگـر نتوانید
آن را در جایـی کـه ایسـتادهاید پیـدا کنید پس انتظار نداشـته باشـی جـای دیگـری آن را پیدا کنید.
بـزرگان فیلسـوفان شـرقی همیشـه گفتهانـد ،شـادی در راه اسـت .آنچه آنهـا قصد دارنـد بگویند این
اسـت کـه شـادی یـک مقصد نیسـت ،چیزی نیسـت که بـه دنبـال آن باشـید میتوانیـد آن را ایجاد
کنید .شـما مجبور نیسـتید که به دنبال شـادی بروید اگر بخواهید شـادی خود به سـراغتان میآید.

شوخی تنها خندیدن نیست
توانایـی خندیـدن ،دارایـی و ثـروت بزرگـی بـرای یـک زندگـی شـاد اسـت .بسـیاری از مـردم فکر
میکننـد حـس شـوخطبعی دارنـد امـا عده قلیلی هم هسـتند کـه نمایـش میدهند .جـدی بودن
برخـی از افـراد کـه با آنهـا مالقات داشـتهام میتواند بـرای ویران کردن یـک ریل راه آهـن و خروج
قطـار از ریـل کافـی باشـد .جـورج برنـز احسـاس میکرد کـه میتواند  100سـال عمـر کند.
او در اوایـل  90سـالگی خـود شـروع به گرفتـن کتاب برای تولد  100سـاله خود کـرد .طول عمر او
بیشـتر بـه خاطـر نگرشـی بود کـه او در تمام زندگی خود داشـت .بدون شـک ،سلامتی او به خاطر
تفکـر و کار او بـوده اسـت .محققـان در حـال حاضـر بـا انجام تحقیقات بـه یافته میرسـد که خنده
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زیـاد و شـدید میتوانـد چندیـن بار در روز مانند دویدن همان تأثیر و سلامتی را داشـته باشـد.
مرد دیگری که خندیدن برای او بسـیار مفید و مثمرثمر بود ،نورمان کوسـین بوده اسـت .پزشـکان
تشـخیص دادنـد کوسـین به خاطـر بیماری کـه دارد اواخـر زندگی خـود را میگذراند ،امـا او اثبات
کـرد کـه بـا تماشـاکردن مجـدد فیلـم  candid cameraو فیلمهـای ماکـس میتواند ایـن وضعیت
بیمـاری خود را اشـتباه تلقی کند.
او توانسـت با خندیدن دوباره سلامتیاش را به دسـت آورد .خنده و شـوخی عالوه بر این که برای
سلامتی مفیـد اسـت ،یـک روش مؤثر بـرای ایجاد خالقیت اسـت .کارشناسـان خالقیت مشـاهده
کردهانـد کـه راهحلهـای شـگفتانگیز و حیـرتآور نتیجه شـادی و شـوخی و خنده اسـت و جدی
بـودن مانـع آن جریـان خلاق میشـود .هنگامـی که تحت فشـار زیادی هسـتید و در یک شـرایط
جـدی قـرار داریـد ،بهتریـن کار این اسـت که یـک کتاب خنـدهآور بخوانید .بـا افرادی کـه در حال
خنده هسـتند بیشـتر معاشرت داشـته باشـید .خود را الکی خوشـحال کنید .بعد از مدتی میبینید
کـه ایدههـای خالق پیوسـته بـه ذهنتان جاری میشـوند.
خیلـی از مـا ایـن جملـه را زیـاد شـنیدهایم کـه زندگـی مهمتر از آن اسـت کـه خیلـی آن را جدی
بگیریـد .چـه انـدازه بـه جـدی بودن توجـه کردهاید؟ بسـیاری از مردم بسـیار جدی هسـتند .شـما
چقـدر در زندگیتـان جـدی هسـتید؟ آیـا زمانـی بـرای خنده کـردن ،بازی کردن و شـاد بـودن در
زندگـی داریـد؟ اگـر همیشـه جدی هسـتید و سـعی میکنید منطقی باشـید ،داریـد خالقیت خود
را بـا دسـت خـود از بیـن میبریـد .افـرادی کـه بسـیار جـدی هسـتند در زندگی فرصت و شـانس
کمتـری بـرای خنـده کـردن و ایدههـای جالبتـر بـرای چگونـه زندگی کـردن دارند.
بـازی کـردن در مرکـز زندگـی خالق اسـت .بـازی کـردن و خندیدن روشهـای بسـیار خوبی برای
تحریـک ذهنتـان اسـت .هنگامی که سـرگرم دیداریم ،آرام و شـاد و مشـتاق هسـتیم .گاهـی اوقات
حتـی عصبانـی میشـویم .تمـام ایـن حالتها ممکن اسـت مکمـل روح خالقیت باشـند.
آیـا تـا بـه حال فکر کردهایـد چرا کودکان خالق هسـتند؟ کـودکان میدانند کـه چگونه خودجوش
باشـند ،چطـور بازی کنند و سـرگرمی داشـته باشـند .کودکی خود را بـه یاد آوریـد .هنگامی که در
حـال بـازی بودیـد ،در حـال یادگیـری بودید .گفته یادگیری شـده بیشـتر در زمان خندیـدن اتفاق
افتـاده اسـت .اگر میخواهید خوشـحال باشـید ،کودکـی را تجربه کنیـد .کودک بودن شـما را زنده
و سـرحال میکنـد و کنجـکاوی کودکی را از دسـت نمیدهید .بـا این کار زندگیتان خسـتهکننده
و کسـلکننده نخواهـد بـود .پـس خنـده و شـوخی تفکرتـان را بـاز میکنـد و باعـث میشـود کـه
نگاهتان عوض شـود و نگاه متفاوتی داشـته باشـید.
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هنگامـی کـه ذهـن و روح در آرامـش باشـد ،دیگـر نگـران اشـتباه کردن نیسـتیم .شـوخی کردن و
گاهـی ابلـه بـودن خـوب اسـت و جریـان خلاق را تقویت میکنـد .خالقیـت نیازمند بازیگوشـی و
شـوخی اسـت و ازجملـه عواملی اسـت که جامعـه چندان بـه آن اهمیت نمیدهد .شـاید این جمله
را شـنیده باشـید کـه سـعی کنیـد بـزرگ نشـوید و کودکـی خود را داشـته باشـید .اگر فـرد جدی
هسـتید ،یـاد بگیریـد کـه روشـنفکر باشـید .زمانـی یکـی از دوسـتانم میگفـت نمیتـوان اهمیت
برخـی از اتفاقـات و مسـائل را پایین بـرآورد کرد.

فرایند ،هدف هنایی است
اوقـات فراغـت بـه خودی خـود میتواند مفید باشـد .برای ایجـاد رضایتمندی از زندگـی باید تالش
کنیـم و بـه موفقیت برسـیم .اگـر میخواهیم به یـک چیز متفاوت برسـیم ،باید تـوپ را بچرخانیم
و بگذاریـد غلـت بخـورد .شـادترین افـراد در زندگـی بـه دنبال تأثیـرات بیرونی نیسـتند کـه آنها را
خوشـحال کنـد .آنهـا بلند میشـوند و آن را بـه وجود میآورند .ایـن دو از افـراد در زندگی با هدف
حرکـت نمیکننـد و نمیگذارنـد اتفاق بیفتـد .هنگامی که اهداف تعیین شـوند ،تالش در رسـیدن
بـرای اهداف و رسـیدن بـه اهداف مهمتر اسـت.
لئو تولستوی  3سؤال پرسید:

 -1بهترین زمان توجه کردن چه زمانی است؟ حاال
 -2با اعتمادبهنفسترین در این افراد چه کسی است؟ کسی که همراهتان است.
 -3باید چه کارها یا فعالیتهایی را در اولویت خود قرار دهید؟ کاری که به نفعمان است.
هنگامـیکـه لئـو تولسـتوی به سـؤاالت پاسـخ داد ،قدرت بـودن در زمان حـال را تقویت کـرد و به
اهمیـت تمرکـز روی فراینـد در دسـت انجـام تأکیـد میکـرد و نـه بـه نتیجـه نهایـی .ما بـا تمرکز
روی فراینـد ،از برآینـد و نتیجـه نهایـی لـذت میبریم .زندگـی در لحظه بهمعنای لذتبردن بیشـتر
و رضایتمنـدی از تالشهایمـان اسـت تـا رسـیدن بـه هـدف واقعـی .رضایتمنـدی از رسـیدن بـه
یـک هـدف ،حـال اهمیـت نـدارد .هـدف تا چه حـد مهم باشـد ،کوتـاه مدت اسـت .رابـرت لوییس
استیونسـون میگفـت :مسـافرت همـراه بـا امیـد و آرزو بهتـر از رسـیدن اسـت .هنگامـی که هدف
نهایـی تبدیـل بـه فراینـد میشـود ،زندگـی تغییر میکنـد .خالقیت بیشـتر جریـان پیـدا میکند،
شکسـت بـه صـورت موفقیـت دیده میشـود و باختـن تبدیل بـه پیروزی میشـود ،سـفر به مقصد
تبدیـل میشـود .اگر میخواهید مسـافرت شـادی داشـته باشـید ،یـاد بگیریـد از آنچـه اطرافتان از
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ً
مثلا موسـیقی ،غروب آفتاب و سـایر چیزهـای هیجانانگیز -نهایت اسـتفاده را ببریـد .همه چیز را
جـدی و مسـلم و قطعـی فـرض نکنید ،چون در ایـن صورت زندگی را از دسـت خواهیـد داد .به یاد
داشـته باشـید کـه تمام غروبهـای آفتابی یکی نیسـتند ،درسـت همانطور که همه گولـه برفیها
بـه ماننـد هم نیسـتند .بلند شـوید و بـه آواز پرندگان گوش دهیـد ،گلها را بو کنیـد و تنه درختان
را بـا دسـت خـود لمـس کنیـد .سـعی کنید از هـر لحاظ از هـر لحظه زندگـی خود لـذت ببرید.
همیشـه مثبـت باشـید و هـر روز را بـا کاری جدیـد آغاز کنیـد .آگاهانـ ه لـذت را در زندگی تجربه
کنیـد .بـا حضـور ذهـن عمل کنیـد و هر لحظـه را با بـودن در حال تجربـه کنید .به خاطر داشـته
باشـید کـه هـر لحظـه و حاال را از دسـت ندهید چـون زمان رفته برنمیگردد ،شـما فقـط یک بار
فرصـت زندگـی داریـد و در زمـان حـال زندگی میکنیـد .در نهایت اینکـه ،در حال حضـور دارید.
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با یک دوست بد است

کلی تنهایی بدون در خود ماندن است
در پیامهـای بازرگانـی تلویزیـون ماتیـاگ بـه عنـوان یـک تعمیـرکار تنهـا به تصویر کشـیده شـده
اسـت .بـه خاطـر کیفیـت بـاالی دسـتگاههایی کـه او سـرویس میدهـد ،اغلـب سـرویس او نیازی
نیسـت .او در یکـی از پیامهای بازرگانی ،در یک هتلی ثبتنام و اسـم شـرکت خـود را امضا میکند.
پذیرشکننـده هتـل میگویـد ،به شـما اطمینـان میدهیم کـه در این هتـل تنها نخواهید بـود .در
زندگـی واقعـی ،مسـئول پذیـرش خـود را فریب میدهیـم .هیچکس جز خـود مارتینـگ نمیتواند
خـود را از تنهایـی برهانـد .علاوه بـر ایـن ،تنها به ایـن خاطر که مارتینگ بیشـتر اوقات تنهااسـت
و کسـی همراه او نیسـت نباید تنها باشـد.
تنهـا بـودن دو بعـد دارد :طـرف دیگـر تنهایـی خوشـایند اسـت و آن  ،silotudeتنهایـی لذتبخش
اسـت .کشـف تنهـا یک لذتبخش بهمعنای کشـف فعالیتهای بسـیار خوشـایند اسـت کـه از تنها
بـودن در آن لـذت میبریـد .متأسـفانه بسـیاری از افـراد هرگـز خوشـایندتر یـن بعـد تنها بـودن را
کشـف نمیکننـد .بـرای بسـیاری از افـراد ،تنها بودن بـه معنای تجربه تنهایی اسـت .من افـرادی را
میشناسـم کـه نمیتواننـد تنهایـی را حتـی بـه مـدت بیـش از  10دقیقه تحمـل کنند .افـراد تنها
از تنهایـی بـه عنـوان بهانـهای بـرای لـذت بـردن از اوقـات فراغـت اسـتفاده میکنند .من دوسـتی
دارم کـه مشـتاق بـود تابسـتان دوچرخهسـواری کنـد .دوچرخه را خریـداری کرد و بعـد از آن فقط
یـک بـار در مـاه اول و دوم اسـتفاده کـرد .او بـه دوچرخهسـواری نرفـت چـون تنهـا بـود و همراهی
نداشـت .بـرای او متأسـف شـدم چـون فرصـت لـذت بـردن از اوقـات فراغت خـود را از دسـت داد.
مـن اغلـب در زمـان تنهایـیام بـه دوچرخهسـواری یـا دویدن مـیرود حتـی هنگامی که دوسـتانم
اطرافـم هسـتند و دوسـت دارم بـا مـن باشـد .البتـه ،باید دوسـتانم را متقاعـد کند که بـودن با آنها
برایـم خسـتهکننده نیسـت .مـن فقـط بـه دنبال کمـی تنهایـی لذتبخش هسـتم که برایم بسـیار
ارزشـمند اسـت .زمانهایـی وجـود دارد که دوسـت دارم با دوسـتانم شـاد باشـم .من افـراد دیگری
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را هـم میشناسـم کـه درتنهایـیخودشـان بـه سـراغ تماشـای تلویزیـون یـا گوشکردن بـه رادیو
هسـتند .آنهـا برنامههـای خسـتهکننده تلویزیـون را تماشـا میکنـد یـا بـه برنامههـای رادیو گوش
میکننـد و درگیـر گفتگوهـای بـدون تحـرک میشـوند و نه ایـن که در سـکوت واقعی قرار داشـته
باشـند .بسـیاری از مـردم همچنـان رابطههای به طور مؤثـر و مفید خود را ادامه میدهند و ریسـک
تنهـا بـودن را نمیکننـد .بسـیار جای تأسـف دارد کـه به تنهایی به عنـوان یک رفتـار ضداجتماعی
نگریسـته شـود .بسـیاری از مـردم که تحـت تأثیر برنامهریـزی اجتماعی هسـتند ،در اوایـل زندگی
خـود یـاد میگیرنـد که برای اوقـات فراغت خود فعالیت اجتماعی برنامهریزی شـده داشـته باشـند
و بـه باشـگاه میرونـد ،عضـو تیمهـا میشـوند .اگـر آنهـا در یـک موقعیتـی بـاز هـم خـود را تنهـا
ً
کاملا خـود را گم میکننـد و فکـر میکنند که همـه چیز را
دیدهانـد ،بـاز هـم بـدون برنامهریـزی
از دسـت دادنـد .روانشناسـان میگوینـد تنهایـی تبدیل به یک مشـکل جدی در آمریکای شـمالی
شـده خصوصـاً در شـهرهای بـزرگ .تحقیقـات نشـان میدهد کـه یک چهـارم جمعیـت از تنهایی
مزمـن رنـج میبرنـد .بـرای برخـی ،تنهایـی بسـیار دردناک اسـت و دسـت بـه خودکشـی میزنند.
افـراد بـه دالیل زیـر تنهایـی را برای خـود انتخـاب میکنند:
دوستان کافی ندارند
ازدواج نکردند
با کسی رابطه ندارند
در یک شهر جدید زندگی میکنند
دوستان سطحی دارند
هنگامـی کـه هیچکـدام از دالیـل ذکـر شـده در بـاال را بـرای تنهایـی خـود ندارنـد ،تنهایـی برای
آنـان تراژدیکتـر میشـود .ایـن دالیل ممکن اسـت تأثیرگذار باشـند امـا باعث تنهایی نمیشـوند.
مردم تنها هسـتند زیرا خودشـان میخواهند تنها باشـند .تنهایی منعکسکننده خسـتگی اسـت.
بـرای غلبـه بـر تنهایـی ،باید یاد بگیریـم چگونهتنهایی خـود را بگذرانید .بسـیاری از ما بـرای فرار
کـردن از تنهایـی و رسـیدن بـه هیجـان به شـلوغی شـهر پنـاه میبریـم و فکـر میکنیم بـا بودن
در کنـار مـردم ،دیگـر تنهـا نیسـتیم .اما با بـودن در شـلوغی هم تنهاتر هسـتیم .تنهایـی مترادف
بـا تنهـا بـودن نیسـت .اگـر توانایـی تنها بـودن را نداریـد ،این نشـاندهنده عـدم امنیـت در درون
ماسـت و خـود تنهاتریـن افـراد در جهـان افـرادی هسـتند که همیشـه در کنـار دیگران هسـتند.
بسـیاری از مـردم تنهـا فریبنده هسـتند ،آنهـا اعتمادبهنفس دارنـد و آرامش زیـادی را دارند .با این
وجـود ،آنهـا نسـبت به تنها بودن آسـیبپذیر هسـتند .ایـن افراد به خاطـر نبود امنیـت درونی ،هر
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دقیقـه از زمـان خـود را بـا سـایر مـردم میگذرانند بـرای آرامش خود مـواد مخدر یـا الکل مصرف
میکننـد ،فرقـه دینـی صوفـی مثالـی را در رابطـه بـا حماقـت و نادانـی افـرادی دارد کـه به جای
نگاهـی بـه درون خـود بـه دنیای بیـرون خـود مینگرند این مثـل درباره انسـان خیالـی و کوچک
بـه نام مال اسـت:
روزی مالصـدرا در خیابـان و بیـرون از خانـه خـود در حالـی کـه زانـو زده بـود داشـت دنبـال
چیـزی میگشـت .دوسـتی بـه طـور اتفاقـی از کنـار او میآیـد و میگویـد ،ملا ،داری دنبـال
چـه میگـردی؟ او میگویـد ،کلیدهایـی را گـم کـردهام .دوسـتش میگویـد ،مـن هـم همـراه
تـو میگـردم .چنـدی بعـد ،آن دوسـت کـه دنبـال کلید میگشـت کام ً
ال خسـته میشـود و به
ملا میگویـد فکـر میکنـی کلیـد را کجا گـم کرده باشـی؟ ملا جـواب میدهد ،مـن کلیدها
را داخـل خانـه گـم کـردم .بعد بـا حالت تعجـب از او میپرسـد ،پس چـرا داری به جـای خانه،
خیابـان را میگـردی .مال در جواب گفت اینجا نور و روشـنایی بیشـتری وجـود دارد و میتوانیم
راحتتـر بگردیـم .ایـن مسـئله جالب و خندهدار اسـت اما یـک جنبه جدی در آن نهفته اسـت.
بسـیاری از مـردم بـرای کنتـرل و مدیریـت طرحهـای خـود بـه جهـان بیـرون نـگاه میکنند،
جایـی کـه نـور بیشـتری در آن وجـود دارد .درسـت ماننـد ملا که کلیدهـای خود را بیـرون از
خانـه پیـدا نمیکنـد .مردمی که بـه درون خود بـرای رفع تنهایـی نمینگرنـد ،نمیتوانند کلید
درهـای خـود را پیـدا کننـد .هنگامـی که مـردم علت تنهایـی خـود را درک کنند و بشناسـند،
تنهـا بـودن تبدیـل بـه فرصتـی میشـود تـا کارهـای جالـب و لذتبخـش را کـه نمیتوانند در
کنار سـایر مـردم انجـام دهند ،انجـام دهند.

لذت بردن از تنهایی به عزت نفس باال نیاز دارد
تـرس از تنهـا بـودن نشـانه عزت نفـس پایین و نشـأتگرفته از احسـاس عـدم ارزشـمندی و عدم
شایسـتگی اسـت .زندگـی بـدون عـزت نفس دچـار بینظمـی بزرگـی میشـود .بسـیاری از مردم
بـه دنبـال تأییـد از دیگـران هسـتند و همیشـه سـعی دارند کـه از اطرافیـان خود بازخـورد مثبت
دریافـت کننـد .عـزت از دیگـران و عـزت نفـس دو چیـز متفـاوت هسـتند .همانطور کـه در قانون
سلسـل ه مراتـب نیازهـای مازلو مشـاهده کردیـم ،همه ما انسـانها دوسـت داریم از جانـب دیگران
و همینطـور خودمـان عزتنفـس داشـته باشـیم امـا ایـن دو الزم نیسـت بر اسـاس همـان اصول
و بنیانهـا باشـد .در زندگـی چیـزی نمیتوانـد جایگزین شـادی شـود و بـدون عزت نفس شـادی
انـدک اسـت و خـود عزتنفـس نمیتوانـد از طریـق دیگـران یا در محیط بدسـت آیـد .عزت نفس
چیـزی اسـت کـه افـراد میتواننـد خودشـان بـه خود دهنـد .افـرادی که عـزت نفس پاییـن دارند
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بـه چگونگـی ارزیابـی مـردم بـه خود وابسـته هسـتند .این باعث میشـود آنها نسـبت بـه تفکرات
و گفتههـای مـردم آسـیبپذیر باشـند .قضـاوت افراد دیگـر نمیتواند بهترین باشـد چـون احتماًالً
بـا عـزت نفـس پاییـن و مـدام سـعی میکننـد از دیگـران و از جهـان بیرونـی خـود مورد تشـویق
قـرار گیرنـد .آیـا میتوانیـد از تنهایـی خـود لـذت ببریـد؟ اگـر نمیتوانید ،ایـن عالمتی اسـت که
نمیتوانید ویژگی شـخصیتی خود را کشـف کنید .دوسـت نداشـتن خود میتواند یک مانع بسـیار
بزرگـی بـرای لـذت بـردن بسـیار از فراغت باشـد .اگر خـود را دوسـت نداریـد ،چرا انتظار دوسـت
داشـتن از جانـب دیگـران داشـته باشـید؟ یافتـن میزان دوسـت داشـتن خـود فقط نیازمنـد نگاه
کردن به تالش خود اسـت تا دیگران شـما را دوسـت داشـته باشـند .اگر مدام از دوسـت نداشـتن
دیگـران میترسـید ،ممکن اسـت ناراحـت شـوید و آن احتماًالً عزت نفس شـما را پاییـن میآورد.
از طـرف دیگـر ،اگـر عـزت نفس باال داشـته باشـید ،در پذیرفته شـدن از طرف دیگران میترسـید
و حتـی ناراحـت نمیشـوید .بدون شـک بـه عنوان یک شـخص با عـزت نفس باال دوسـتان خوبی
در کنـار خـود داریـد و شـاید دوسـتانتان زیاد نباشـند ،امـا حاال دوسـتان واقعی هسـتند .در اینجا
یـک تفـاوت بـزرگ وجـود دارد :دوسـتان زیـاد فـراوان هسـتند اما دوسـتانی کـه واقعی باشـد کم
هسـتند .دوسـتان واقعی شـخصیتی باالتـر دارند.
و اثر انگشت روی
اسلحه ...بیا فراموشش
نکنی .م

من تنها هستم
چون خودم
خواسته ام که
تنهاباشم.

اگـر عـزت نفـس نداریـد ،آن را ایجـاد کنیـد؛ عـزت نفس بـر اسـاس توانایی دوسـت داشـتن خود.
مهـم نیسـت دیگـران درباره شـما چـه فکری میکننـد .ممکن اسـت در فراینـد این گـذر و تغییر،
برخـی از دوسـتانی خـود را از دسـت بدهید .باید براسـاس معیارهـای خود دوباره دوسـتیابی کنید،
نـه معیارهـای دیگـران .باید خودتان را دوسـت داشـته باشـید تا جهـان بتواند باب میل شـما پیش
رود .ایجـاد رشـد عـزت نفـس بـه شـما ایـن امکان میدهـد تا از هـر نوع شـور و مسـتی درون خود
رهایـی یابیـد .وقتـی عزتنفـس باال رفت ،رسـیدن به پیشـرفت یا پیـروزی را در هنـگام تنها بودن
فـرا خواهیـد گرفت .باید دنیـای درون خود را بشناسـید.
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تنها ســعی نکنید که از کنار افراد منفیباف و با نگرش منفی
دوری کنید
اگـر دارای عـزت نفـس باالیی هسـتید از بـودن در کنار افـراد خاص دوری میکنیـد ،حتی اگر یکی
از ایـن گزینههـا تنهایی باشـد .هنگامی که سـعی میکنید آتـش زندگی خود را خود روشـن کنید،
یـاد بگیریـد افـرادی کـه سـعی دارند مانع آن شـوند را نادیـده بگیرید .افـراد منفیباف برای شـادی
و سلامتی شـما از افـراد خسـته و ناامیـد خطرناکتر هسـتند .افـراد منفی به خاطر نداشـتن حس
شـوخطبعی معـروف هسـتند .آنهـا اعتقـاد دارنـد کـه زندگی بـیارزش اسـت و هیچ چیز زیبـا و بد
نیسـت کـه نتوانـد بدتر شـود .افـراد منفیباف در صدد هسـتند از ایـن تفکر حمایت کننـد که دنیا
یـک مـکان کثیفـی اسـت .هیـچ چیـزی نمیتواند بـرای آنـان آزاردهنـده از این باشـد کـه در کنار
افـراد مثبتاندیـش و موفـق باشـند .افـراد منفیبـاف بهطـور خاص از افراد شـاد و بسـیار بـا انگیزه
دوری میکننـد و عصبانـی میشـوند و بـا تمـام تـوان خـود کاری میکند تـا افـراد مثبتاندیش را
افسـرده و ناامیـد سـازند .این افـراد در محیطهای اجتماعی ،جـزو عصبانیترین افـراد در مهمانیها
هسـتند .بایـد از افـرادی که شـما را افسـرده میکننـد دوری کنید .اگر دوسـتان یا آشـنایانی دارید
کـه همیشـه افسـرده هسـتند و درباره زندگـی ناله میکننـد ،انرژی منفـی آنها نگرش مثبت شـما
را ضعیـف خواهـد کـرد .وقـت خـود را زیـاد با فردی که نگـرش منفی دارد نگذارید .به دسـت شـما
اسـت تـا از ایـن افـراد تا آنجایی که ممکن اسـت بسـیار فاصله بگیریـد .زندگی راحتتـر خواهد بود
اگـر در زندگـی خـود چمدانهـای اضافی حمل نکنیـد .افراد منفـی همچون چمدانهایی هسـتند
کـه نمیتوانیـد از پـس بلنـد کـردن آن برآییـد .وقتی کـه در هواپیما هسـتید ،چمدانهـای اضافی
برایتـان پرهزینـه میشـوند .افـراد منفـی هزینههـای باالیی برایتـان دارند .بهـای آن گرفتـن انرژی
و شـادابی شـما اسـت .افـراد منفـی حتـی میتواننـد مانـع رشـد شـما شـوند و شـما را در اهـداف
پروژههـای خـود تنهـا بگذارنـد و مانعتراشـی کنند .حتمـاً این جوک را شـنیدهاید که :مرد مسـتی
در حـال دراز کشـیدن در یـک جـوی آب کثیـف بود که خوکی هم در آنجا میخواسـت اسـتراحت
کنـد .زنـی بـه طـور اتفاقـی از آنجـا میگذشـت و گفـت :نمیتوانیم شـخصیت فـرد را با کسـی که
همـراه اوسـت قضـاوت .خـوک فـورا ً بلنـد شـد و از آنجـا رفـت .اشـتباه دیگری کـه برخـی از مردم
مرتکـب میشـوند کـه ایـن اسـت کـه دور و بر افـراد منفیباف و تنبل هسـتند زیـرا از دیـدگاه فرد
ایـن دوسـت واقعـی اسـت و متأسـفانه جهـان هم بـه مانند این زن شـما را بـا دوسـت و همراهتان
قضـاوت میکنـد .در کنـار افـرادی باشـید که دیدگاه مثبـت و امیدوار نسـبت به جهان دارنـد .افراد
مشـتاق و عالقهمنـد یـک آتـش درونـی دارنـد و اشـتیاق فراوانی بـرای زندگی کردن .تشعشـع آنها
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باعـث انـرژی گرفتـن اطرافیـان میشـود .میتوانیـد چیزهـای زیـادی را از افـراد مثبتاندیـش یاد
بگیریـد .آنهـا افـراد خردمنـد و دانایـی هسـتند و زندگـی را خـوب درک میکننـد .اگر اینهـا را باور
نداریـد ،عقـل سـلیم میگویـد که همیشـه با افـراد بسـیار باانگیزه باشـید ،نه بـا افرادی کـه انرژی
شـما را تحلیـل میبرنـد .هیچوقـت ایـن اشـتباه را مرتکب شـدید کـه بخواهیـد افراد منفیبـاف را
ت تغییرکننـد .ریچارد بـاخ در کتاب
تغییـر دهیـد و انتظار داشـته باشـید آنهـا خیلی سـریع و مثب 
خـود نوشـته :هیچکـس نمیتواند مشـکالت کسـی را کـه خود نمیخواهد مشکالتشـان حل شـود
حـل کنـد .افـراد منفـی باف تنها بعـد از یک مدت زمان طوالنی قابل تغییر هسـتند .بـه جای اینکه
انـرژی خـود را صرف تغییر این افراد کنید ،بهتر اسـت خود را در مسـیر بهتر شـدن قـرار دهید .اگر
یـک  Good Samaristهسـتید کـه دوسـت دارید مـواد افیونی زیـادی را مصرف کنید ،باید هشـدار
دهیـم ماجراجویـی شـما بدون فایده اسـت .تالش شـما بـرای تغییر تفکر و عوض کردن شـخصیت
آنـان بیهـوده خواهـد بـود .در اینجا به یک داسـتان قدیمی درباره قورباغه و یک عقرب اشـاره شـده
تـا دیدگاه منفـی افراد منفی اندیشـه را درسـت کنید:
عقربـی میخواسـت از عـرض تـاالب عبـور کنـد تـا بـه دوسـت خـود قورباغـه میرسـد .عقـرب به
قورباغـه میگویـد ،میتوانـی مـرا بـه آن طـرف تـاالب ببـری .مـن نمیتوانـم شـنا کنـم .از کمـک
شـما بسـیار تشـکر میکنـم .قورباغـه میگویـد خواهـش میکنـم .مـن میدانـم کـه عقربهـا چه
موجوداتـی هسـتند .اگـر من شـما را به پشـت خودم حمل کنـم ،احتمـاًالً در راه نرسـیده به تاالب
مـن را نیـش میزنیـد ،و از آنجـا مـن نمیتوانم خودم را به سـاحل برسـانم .مـن نمیخواهم بمیرم.
عقـرب جـواب میدهـد :آنقـدر احمـق نبـاش .اگـر مـن روی پشـت تـو قـرار بگیـرم وابسـته به تو
میشـوم و بایـد از طریـق تـو بـه تـاالب برسـم .اگـر تـو را نیـش بزنـم ،مـن هم همـراه تـو خواهم
مـرد .چـرا بایـد مـن چنین کاری انجـام دهـم؟ قورباغه دربـاره این فکـر میکنـد و میگوید حدس
میزنـم حـق بـا تو اسـت .بلند شـو .عقرب در واقع بر پشـت قورباغه سـوار میشـود و آنها هـر دو به
آن طـرف تـاالب میرونـد .عقـرب اول در مقابل نیـش زدن بـه قورباغه مقاومت میکند تـا اینکه به
نصف راه میرسـند .سـپس مانند بسـیاری از ما انسـانها که نمیتوانیم در مقابل وسوسـه مقاومت
کنیـم بـه قورباغـه نیـش بزرگی میزنـد .همچنان کـه آن دو به زیـر آب میروند ،قورباغـه به عقرب
میگویـد چـرا ایـن کار را بـرای با من انجـام دادی؟ حاال هر دو با هم میمیریم .شـاید این پاسـخی
اسـت کـه چندیـن بار از انسـانهای عقربنما شـنیده باشـید :من نتوانسـتم در مقابـل آن مقاومت
کنـم .ایـن سرشـت و طبیعت من اسـت کـه این طور باشـم.
نکتـه اخالقـی ایـن داسـتان ایـن اسـت افـراد منفـی حتـی اگر شـاد و حیـات آنهـا در خطر باشـد،
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شـخصیت و سرشـت خـود را تغییـر نخواهنـد داد .اگرچـه آنهـا میتواننـد تغییـر کننـد ،امـا از
دیدگاههـای خـود بـه هـر بـه قیمتـی دفـاع میکننـد .آنهـا نهتنهـا میتواننـد خـود را بـه تـه چاه
بکشـند ،بلکـه دوسـت دارنـد و سـعی میکنـد کـه اطرافیان خـود را هم بـه ته چـاه بیندازنـد .آدم
بدبخـت نهتنهـا دوسـت نـدارد بلکـه دوسـتی را هـم گدایـی میکنـد.
در برخـورد بـا افـراد منفیاندیش ،این نکتـه جورج واشـنگتن را فراموش نکنید :تنهـا ماندن بهتر از
داشـتن یـک دوسـت و همسـایه بـد اسـت .تجربهام به مـن میگویـد تنها یـک راه برای برخـورد با
ایـن افـراد اسـت کـه افـراد منفیبـاف را از زندگی خود حـذف کنیـد .از افراد منفیاندیـش به خاطر
شـادی زندگـی خـود دوری کنید .هنگامی که خودتـان را در کنار آنها مییابید نمیتوانید احسـاس
متفاوت داشـته باشـید .آنها شـما را نابود میکنند.

با درخت تنهایی خود باشید
لذتبـردن از تنهایـی بـه معنـای آرامش یافتن اسـت .اگـر یک قانون کلـی برای بهرهبرداری بیشـتر
تنهایی وجود دارد این اسـت که باید دوسـت خود را دوسـت داشـته باشـید .تنهایی کمک میکند
کـه بـا خودتـان مواجـه شـویم .درمییابید کـه تنهایی امـکان میدهـد دنیـا را آنطور کـه در کنار
دیگـران هسـتید درک کنیـم .روزی کـه احسـاس تنهایـی میکنیـد میتوانیـد بـا یکـی از ایـن دو
روش واکنـش نشـان دهنـد و میتوانیـد تنها باشـید و حرکت نکنیـد .یعنی غذا بخوریـد ،بخوابی د و
احسـاس تأسـف برای خودتان داشـته باشـید .ایـن واکنش از اهداف تعیین شـده بـرای فعالیتهای
تنهایـی لذتبخـش میآیـد .اهداف تعیین شـده باعث میشـود کـه فعالیتهای لذتبخش را بسـیار
پایینتـر بدانیـد .تنهـا عامـل تنهایـی بیتحرکـی و عـدم فعالیـت شماسـت .اگـر فـردی غیرفعـال
هسـتید ،علـت اصلی تنهایی خود هسـتید .پاسـخ دیگـر برای رفع تنهایی این اسـت کـه برنامههای
تعریفشـده بـرای مدیریـت بهتـر تنهایـی خود داشـته باشـید .ایـن فعالیتهـای برنامهریزی شـده
میتوانند شـامل مطالعه کردن و خواندن ،نوشـتن نامه ،گوشدادن به موسـیقی ،کار و سـرگرمی یا
نواختـن موسـیقی باشـد .هنگامـی که روی طـرح و برنامه خـود کار میکنید ،هویت خـود را تقویت
میکنیـد و حفـظ امنیت خـود را رشـد میدهید.
تمرین  10-2تنها بودن در درخت خود

تنهـا بـودن فرصتی اسـت بـرای انجـام کارهایی کـه در کنـار اطرافیـان نمیتوانید به راحتـی انجام
دهیـد .بـه درخـت فرصـت برگردیـد و یک شـاخه به آن اضافـه کنید .حـاال درخت خـود را با اضافه
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کـردن ایـن فعالیتهـا کـه میتوانیـد به تنهایـی آنها را دنبـال کنید گسـترش دهیـد .در اینجا تنها
بـه مـوارد محـدودی از کارهایـی کـه میتوانیـد بـدون اطرافیـان انجـام دهید اشـاره میکنـم .باید
آیتمهایـی را اضافـه کنیـد و آنهـا جـزو فعالیتهـای تنهایـی لذتبخش خود قـرار دهید.
اندکی به خود فکر کنید و خود را ارزیابی کنید.
کتابها و مجالتی را که قب ً
ال فرصت نکردهاید را مطالعه کنید ،بخوانید.
به دیدار افرادی بروید که با بودن در کنار افراد دیگر نتوانستهاید در کنار آنها باشید
کاری هنری و خالقانه انجام دهید
در کارهای داوطلبانه شرکت کنید
رؤیاپردازی کنید
سرگرمی جدیدی را کشف کنید
مردم را تماشا کنید
برای مالقات با مردم به کافه بروید
دوچرخهسواری ،پیادهروی و شنا کنید
ابزارهای جدیدی طراحی کنید
ماشین خود را تعمیر کنید
دکوراسیون منزل خود را تغییر دهید
برای قدم زدن به پارک بروید
در باران قدم بزنید
چرتی بزنید
نامه بنویسید
به موسیقی گوش دهید
مطالعه کنید
روی یک سرگرمی کار کنید
باغبانی کنید
فعالیتهای زیادی وجود دارند که میتوانید در هنگام تنها بودن انجام دهید.
غلبه بر تنهایی به خودتان بسـتگی دارد .عدم فعالیت و انزواگرایی باعث خسـته شـدن و افسـردگی
در شـما میشـود .تنهـا بـودن فرصتی برای رشـد فردیت خود اسـت و ایجاد یک فراغـت با کیفیت.
آرامـش ذهنـی میتوانـد در گذرانـدن وقت شـبانه در منـزل و لذت بردن از فضاهای سـاخته شـده
باشـد .تنهـا بـودن جوهری دارد زیـرا باعث میشـود روی توانایی خود تکیه کنیـد .هنگامی که تنها
هسـتید ،به مسـئولیتپذیری بیشـتری نیاز دارید .مسـئولیتپذیری به اینمعناسـت که نویسـنده
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تجربیـات خود هسـتید ،حـال فرقی ندارد که چـه فعالیتی را امتحـان میکنید.
هـراز چندگاهـی خـوب اسـت که خـود را از مـردم ،روزنامههـا ،رادیو و تلویزیـون حداقل بـرای یک یا
دو روز جـدا کنیـد .اگر چه شـما بیشـتر اوقـات خود را در زندگی خود تنها نیسـتید اما انجـام این کار
میتوانـد در عمـل بـرای شـما خوب باشـد .همین عمل را هـم میتوانید بـرای کار خود انجـام دهید.
اگـر حـاال تنها بـودن را یاد بگیریـم میتوانیم خود را بـرای آینده و تنهایی بهتر آمادهسـازیم .تغییرات
در زندگـی مـا هنگامـی رخ میدهد که بخواهیم در سـاختار اجتماعی که به آن عـادت کردهایم تغییر
ایجاد کنیم .بازنشسـتگی از کار ،مهاجرت و نقل مکان کردن از شـهری به شـهر دیگر یا مرگ یکی از
دوسـتان نزدیـک مـا میتواند مـا را مجبور کند که زمانـی را تنهایی بگذرانیم .مدیریـت کردن تنهایی
میتوانـد شـما را بـرای زمانهایی که کسـی را اطـراف خود نداریـد آماده کند.

جشن یک هنرمند برای یک روز تنها ماندن
تنهایـی میتوانـد بـرای یـک هنرمنـد خلاق بسـیار الهامبخـش و فرصتـی بـرای تجدیـد حیات و
تفکر عمیق باشـد .بسـیاری از نقاشـان ،مجسمهسازان ،شـاعران ،نویسندگان و آهنگسـازان بسیاری
از اوقـات خودشـان را بـه تنهایـی میگذراننـد زیـرا میتواننـد در تنهایی خـود خالقتر باشـد و کار
بیشـتری را انجـام دهنـد .یکـی از روشهـا برای برقـراری تماس با خودتـان و ارتبـاط درونی با خود
ایـن اسـت کـه بـا هنرمنـد یا فـرد آفریننـده و خالق یـک بـار در هفتـه و در یک روز خـاص یعنی
در روز هنرمنـد یـا روز خالـق ارتبـاط برقـرار کنیـد .حـال میتوانیـد ایـن روز را برای خـود یک روز
خـاص بـه نامیـد .بایـد بتوانیـد خیـال و تصـور خـود را تقویت کنیـد و بـه دنبـال عالقهمندیهای
جـذاب و منحصـر بـه فـرد خود باشـید .اهمیت نـدارد که آیا شـما آن اسـتعداد هنرمنـد را در خود
داریـد یـا نـه .ایـن کار میتوانـد به شـما در طـول هفته کمک کنـد که وقتـی را هم بـرای تحریک
اسـتعدادهای هنرمندانـه خـود بگذاریـد .در ایـن روز یـک بـار در هر هفتـه میتوانید تنها باشـید و
بـه دنبـال چیزهـای جدیـد و خودتـان باشـید یـا میتوانیـد کارهایـی را انجـام دهیـد و از آن لذت
ببریـد کـه فرصـت انجـام آن را نداشـتهاید .هنگامی کـه در این فعالیت شـرکت میکنیـد باید تنها
باشـید و نگـران انتقـادات از جانـب دیگـران هم نباشـید .بـا این تنهایـی میتوانید بـه آن لذت خود
دسـت پیدا کنید .اگر شـما از توانایی خالقانهای که خداوند به شـما بخشـیده اسـت اسـتفاده نکنید
کشـف دوبـاره خالقیـت شـما میتوانـد زندگیتـان را تقویت کند .نوشـتن یکـی از روشهـای بیان
خالقیـت خـود اسـت .یـک رمان بنویسـید یـا داسـتان زندگـی خـود را بهصـورت یادداشـتی برای
خـود بنویسـید .اگـر نوشـتن را دوسـت ندارید پس سـعی کنید حکاکـی روی چوب انجـام دهید یا
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اینکـه دوبـاره ماشـین قدیمـی خود را تعمیـر کنید .ایـن فعالیت میتواند بـه واقع هنرمندانه باشـد
ماننـد فعالیتهایی مثل نقاشـی کردن ،مجسمهسـازی یا نوشـتن .همچنین میتوانیـد فعالیتهای
دیگـری هـم انجام دهید مانند عکاسـی کـه برای برخی از افراد و نخبهها شـاید آنچه هنری نباشـد.
 15کاری را کـه دوسـت داریـد انجـام دهیـد یـا همیشـه میخواسـتید آن کارهـا را دنبـال کنید به
صورت فهرسـت بنویسـید .لیسـت شـما ممکن اسـت از فعالیتهای زیر تشـکیل شـود:
نوشتن یک کتاب
نقاشی کردن تصاویر
انتقاد و نقد از فیلم
کشف تمام مناظر دیدنی و جالب سکونت خود
نوشتن آواز
عکس گرفتن از تمام پرندگان محل سکونت خود
دیدن کردن از بسیاری از رستورانها برای کشف تنوع غذایی موجود در شهر خود
شرکت در ارکستر سمفونیک ،اپرا و اجراهای زنده تیاتر
یادگرفتن یک آلت موسیقی
هنگامـی کـه لیسـت خود را درسـت کردهاید ،برخـی از فعالیتهای مـورد عالقه خود را که دوسـت
ت خـود را به
داریـد بـا تمرکـز ،هـدف و توجـه آنها را دنبـال کنید .بایـد حداقل  12هفتـه این فعالی 
طـور مسـتمر دنبـال کنید .شـما به مـدت  12هفته یا بیشـتر برای خـود یک هنرمنـد خواهید بود
و میتوانیـد آن روز خالقیـت خـود را جشـن بگیریـد ،نـه بـه خاطر نتیجـه کار بلکه بـه خاطر روند
کاری کـه طـی کردهایـد .بـه طـور مثال اگر نوشـتن یـک کتـاب را انتخـاب کردهاید اهمیتـی ندارد
کـه آیـا کتـاب شـما بـه چاپ رسـیده باشـد یـا نـه ،فرایند نوشـتن کتـاب مهم اسـت زیرا شـما به
واقـع رو بـه نوشـتن آوردهایـد ،نـه اینکه فقط به فکر نوشـتن آن باشـید .هنگامی که نوشـتن کتاب
و نقاشـی کـردن را شـروع کردیـد بتدریـج خالقیـت خود را کشـف میکنیـد .همچنیـن میتوانید
تنهـا بـودن خـود را قـدر بدانیـد .روز خالقیـت میتوانـد شـما را بـا خالقیـت تـا نامرتبـط کنـد که
همیشـه به طریقی سـرکوب شـده اسـت هنگامی که در نهایت پروژه خود را به اتمام رسـانیدهاید،
رضایتمنـدی و اعتمـاد بـه نفـس زیادی را تجربـه میکنید .حـال میتوانید نتیجـه کار را برای خود
جشـن بگیریـد .اگـر نوشـتن یـک کتـاب را انتخاب کنیـد میتوانیـد حاال ریسـک کنیـد و آن را به
دوسـتان و خویشـاوندان خـود نشـان دهیـد .بـه آنچـه که مـردم بـه شـما میگویند توجـه نکنید.
فقـط بـه آن حـس بـزرگ و شـگفتانگیز موفقیـت خـود از اتمـام پـروژه خـود کنید .شـما در حال
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حاضـر ویژگیهـای خالقانـهای در خود میبینیـد که قب ً
ال بـه آن توجه نکرده بودید .وقت گذاشـتن
بـرای انجـام کاری خالقانـه و خیالـی و تعهـد نشـان دادن بـه طـور منظـم میتوانـد اعتمادبهنفس
بیشـتری را در شـما ایجاد کند و همچنین شـما شـجاعت الزم را برای تنها ماندن همراه با شـادی
و نشـاط به دسـت آوردهاید.

تنها ماندن با شادی فرصت است
بسـیاری از افـراد تنهـا مانـدن را فرصـت نمیداننـد .آنـان هنگامـی کـه تنها میشـوند یـا بالفاصله
تلویزیـون را روشـن میکنـد یـا بیاختیـار تصمیم میگیرنـد که برای خریـد چیزی که نیـاز ندارند
یـا از عهـده خریـدن آن برنمیآینـد بیـرون برونـد .از آنجایـی کـه آنهـا تنهـا بـودن را یـک فرصت
نمینگرنـد هرگـز نمیتواننـد قـدر آن را بداننـد .مـا انسـانها هنگامـی کـه با افـرادی مـدت زمانی
بودهایـم بـه مانـدن در کنـار آنهـا عـادت میکنیـم خصوصـاً هنگامی کـه این افـراد ،افـراد واقعی و
ارزشـمند باشـند .ریچارد باخ ،در کتاب خود به نام توهم و خیاالت آورده اسـت که چگونه همیشـه
سـعی کـرده اسـت تـا بعد از مدتـی کـه در کنار دوسـتان خود بـوده تنهایـی را تجربه کنـد .فردی
کـه بـه تنهـا عـادت کرده اسـت باز هـم دوبـاره بـه آن برمیگـردد و عـادت میکند .مـن در هنگام
نوشـتن ایـن کتـاب و همینطـور کتابهـای قبلی خـود عادت بـه تنهایی کـردهام ،گاهـی اوقات به
مـدت  15دقیقـه یـا نیـم سـاعت بلند میشـوم و تلفـن میکنـم ،رادیو را روشـن میکنم تـا به یک
نمایـش رادیویـی گـوش دهـم یـا مطلبـی را میخوانم که هیـچ ربطی بـه پروژههای من نـدارد .من
بایـد نخسـت بـا ایـن واقعیت که تنهـا بودهام روبهرو شـوم ،پس کمی بـه نوشـتن روآوردم و به واقع
از نوشـتن و تنهـا مانـدن خـود لـذت میبـردم .هنگامـی که خـود را تنهـا مییابید ،سـعی نکنید با
دیـدن اولیـن نشـانه اضطـراب از آن فـرار کنید .نباید خـود را از دیگران جدا یا ارتباط خـود را با آنها
قطـع کنیـد .بـه جای آن فکر کنیـد که در تنهایی چـه کاری انجام دهید؛ درک کسـانی که در کنار
کسـی هسـتید که به واقع برای شـما اهمیت دارد یعنی خودتان .تنهایی فرصت بسـیار ارزشـمندی
اسـت کـه میتوانیـم بـه خواسـتههای خـود کـه بـا تنهایـی میتوانید بـه آنها برسـید دسـت پیدا
کنیـد .همـه مـا انسـانها حداقـل در مراحلی از زندگـی خودمان طعـم تنهایی را چشـیدهایم .حتی
موفقتریـن افـراد چـه آنهایی که تنها بودهاند و چه افرادی که بسـیار وابسـته هسـتند دوره کوتاهی
از زندگـی خـود را بـا تنهایـی سـپری کردهانـد .افـرادی کـه اغلـب تنهـا هسـتند و دورانی کوتـاه از
زندگـی خـود را در تنهایـی سـپری میکنند احسـاس خوبـی درباره خـود و زندگی خـود دارند .آنها
از همـدم خـود یعنـی تنهایـی خـود لذت میبرنـد و میداننـد رضایتمندی و شـاد بـودن در زندگی
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بـدون داشـتن یـک رابطـه صمیمی و نزدیـک هم امکانپذیر اسـت .هنگامـی که من بـا وجود تمام
وسـایل ارتباطـی ماننـد تلفن ،رادیـو ،کتـاب ،کامپیوتر ،مجالت و شـکلهای مختلـف ارتباطی تنها
هسـتم ،ایـن احسـاس تنهایی برای من بسـیار اندک اسـت .اما به خاطر مـیآورم که افـراد با انگیزه
بـاال تنهایـی بسـیار طوالنـی را تجربـه کردهاند امـا هیچوقت زندگی خـود را بیمعنا و پوچ احسـاس
نکردهانـد .داسـتان واقعـی از سـیدنی ریتنبـرگ میتوانـد دیـدگاه تنهایـی مـرا بـرای شـما در یک
منظـر مناسـبی قـرار دهد .سـیدنی ریتنبـرگ هفت سـال در زندانی در چیـن تمام زندگـی خود را
در تنهایـی گذرانـد .سـالها بـود کـه نگهبانان زندان حتـی به او اجـازه نمیدادند که بـا خودش هم
صحبـت کنـد ،او حتی اجازه داشـتن یک خـودکار و کاغذ را برای نوشـتن نامههای خود نداشـت .او
میگفـت همیشـه بـه ایـن فکر میکردم کـه در مرکز شـهر نیویورک قـرار دارم و در میـان  10هزار
نفـر زندگـی میکنـم امـا تنهاتـر از زندانـی هسـتم کـه االن در آن زندگی میکنـم .اگـر او میتواند
 11سـال بـدون داشـتن هیچ وسـیله ارتباطـی در تنهایی خود زندگی خود را سـپری کنـد و از آنجا
سـالم بیـرون آیـد پـس قطعاً ما انسـانها هـم میتوانیم چند سـاعت یک روز تنها باشـیم .سـیدنی
ریتنبـرگ انتخـاب کـرد کـه شـاد باشـد ،پـس شـما هـم میتوانیـد همیـن کار را انجام دهیـد .اگر
مجـرد هسـتید ،پـس هنر زندگی کردن به تنهایی کلید شـادبودن شـما و همینطـور کلید موفقیت
در برخـورد بـا افـراد .تنها بودن نشـاندهنده داشـتن یک حس قوی از خود اسـت که افـراد با حس
تعـادل بـاال آن را جـذاب میبینند.

تنهایی انسان را فرهیخته میکند و باعث رشد میشود
بـرای تجربـه واقعـی لذت کار نکردن ،باید یاد بگیرید که از تنهایی خود چگونه به درسـتی اسـتفاده
کنیـد و ارزش آن را بدانیـد .تنهـا بـودن فرصتی اسـت برای یادگرفتن و رشـد کردن بـه عنوان یک
فـرد و انسـان .تنهـا بـودن همچنیـن یعنی فاصله گرفتـن از آهنـگ گیجکننده و تالطـمآور زندگی.
هندوهـا یـک ضربالمثـل معـروف و قـوی دارنـد :شـما هنگامـی رشـد میکنیـد که تنها هسـتید.
مـا بـه تنهایـی نیـاز داریـم و آن را بایـد بهعنـوان یـک فرصتی ببینیـم که خـود را بهتر بشناسـیم.
تنهایـی یعنـی تفکـر فلسـفی به موضوعـات و مسـائلی که زندگـی ما را تحـت تأثیر قـرار میدهند.
اگرچـه تنهایـی میتوانـد بـه معنـای غـم و ناراحتـی هم باشـد امـا میتواند بـه معنای لـذت بردن
و حتـی شـادی و نشـاط باشـد .تنهـا مانـدن و شـاد بودن بـه این طریـق میتواند نشـاطآور باشـد.
افرادی که شـخصیتهای خودشـکوفا یا رشـدیافته دارند ،افرادی هسـتند که در زندگی خود رشـد
شـخصیتی باالیـی را داشـتند و از تنهایـی فـرار نمیکننـد بلکـه به دنبال آن هسـتند .ایـن افراد در
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بسـیاری از فعالیتهای فراغتی خود بسـیار شـاد و خوشـحال هستند
و حتـی در زمـان تنهایی احسـاس مؤثر بودن و کارآمد بودن بیشـتری
میکننـد .افراد خودشـکوفا و رشـدیافته افرادی با تمرکز باال هسـتند.
بـه ایـن معنا کـه آنها از درون خودشـان رضایتمندی بسـیار دارند زیرا
تنهایـی خود را بیشـتر از سـایر مردم قـدر میدانند .افراد خود شـکوفا
افـراد تنهایـی نیسـتند .افـراد تنهـا نمیتواننـد با کسـی بسـازند ،آنها
عصبـی و روانرنجیـده ،منـزوی و به لحاظ روانشناسـی تعـادل کافی
ندارنـد .در مقابـل افـرادی کـه خودشـکوفا و خودرشـد یافته هسـتند
افـراد سـالمی هسـتند کـه میتوانند با سـایر مـردم بسـازند و در کنار
آنهـا باشـند.آبراهام ماسـلو روانشـناس برجسـته در حـوزه تحقیقات
انسـانی بـه ایـن یافتـه رسـیده افرادی کـه به لحـاظ روانشناسـی در
بسیار عالی .بقیه برگها رفتند و من حاال
شـرایط سـالمی قرار دارند افرادی بسـیار مسـتقل هسـتند اما در عین
میتونم کمی از تنهایی ام لذت ببرم.
حـال بـا بـودن در کنار مـردم لـذت میبرند .تناقضـی که وجـود دارد
ایـن اسـت کـه بـه نظر میرسـد افـراد خواسـتند تا به خود رشـد یافتـه تنها باشـند اما اگرچـه آنها
بـه ظاهـر تنهـا هسـتند اما به واقع دوسـت دارند که در کنار مردم باشـند و با آنها معاشـرت داشـته
باشـند .آنهـا افـرادی هسـتند کـه در جامعه حضـور پررنگتری دارنـد و در عین حال افرادی بسـیار
اجتماعـی ،و دوستداشـتنی هسـتند .آنهـا توانایـی بـودن در کنار سـایر افـراد را دارنـد و میتوانند
خود را با آنها سـازگار کنند .این افراد خودرشـدیافته دیگر نیازی به دوسـت داشـتن از طرف سـایر
افـراد ندارنـد .ایـن افـراد زنـده و شـاد و خالق توانایـی طبیعی خـود را رشـد دادهاند؛ توانایـی که به
آنهـا قـدرت شـادبودن در زندگـی را میدهـد .از آنجایـی کـه آنهـا یـاد گرفتند که چگونه مسـتقل
باشـند میتواننـد تنهـا کار و بـازی کننـد .افراد خودشـکوفا و رشـدیافته هویت خـود را در عضویت
در گروههـای اجتماعـی نمیبیننـد .آنهـا میتواننـد در اصـول خـود تنهـا باشـند و اغلـب در مقابل
عقایـد و اعتراضـات سـایر افـراد بایسـتند .در عین حـال که افراد خودشـکوفا و رشـدیافته با دیگران
لـذت میبرنـد همیشـه نیازی به سـایر افراد ندارند .شـهرت ،کسـب افتخـار همراه با غـرور و تکبر و
گرفتـن جوایـز بـرای افـرادی که ذهن سـالمی دارند مهم نیسـت .از آنجایی که این افـراد به دیگران
وابسـته نیسـتند ،کمتـر نیاز به احسـاس عاطفـه و تمجیـد از دیگـران دارند.اگر دوسـت دارید خود
رشـد یافتگـی را تجربـه کنیـد ،باید از تنها بودن لذت ببرید .رشـدیافتگی و خودشـکوفا بودن به این
معناسـت کـه ماهیـت زندگی درونـی شـما ،ماهیت زندگی بیرونی شـما را مشـخص میکند.رشـد
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و پـرورش خـود و حرکـت کـردن به سـمت خودشـکوفایی میتواند جالب ،اسـرارآمیز و شـگفتآور
باشـد .بـه خصـوص ،هنگامی که تصمیم میگیرید بخـش قابل توجهی از زندگی خـود را در تنهایی
بـه سـر ببریـد ،به یک لـذت معنوی و روحـی از تنهایی میرسـید .مکانها و فضاهای سـاکت و آرام
میتوانـد فرصت درسـت اندیشـیدن ،تفکر عمیق و رشـد کردن به شـما بدهد آنـگاه خواهید فهمید
کـه میتوانیـد بـ ه خشـنودی و رضایت مطلق دسـت پیـدا کنید.

فصل یازدهم
اشراف زاده بودن
با کمرت از بیست دالر در روز

پول را مناسب خرج کنید
ایـن فصـل دربـاره پـول اسـت و نقشـی کـه بایـد در لـذت بـردن از اوقـات فراغت ما داشـته باشـد.
پـول در زندگـی نقـش دارد امـا نقـش آن نمیتواند بـه آن اندازه که بسـیاری از مـردم فکر میکنند
پررنـگ باشـد .دو شـخصیت از افـراد هسـتند کـه پیوسـته به پـول فکر میکننـد :افـرادی که پول
زیـادی دارنـد و افـرادی کـه پـول زیـادی ندارنـد .وقتـی کـه پول وجـود مطرح باشـد ،عقل سـلیم
انسـانی کمرنـگ میشـود .روانشناسـان عقیـده دارند بسـیاری از مـردم تعلقاتی بیشـتر از تعلقات
دیگـر بـه پـول دارنـد .بـا توجـه به تمـام مشـکالت مالی کـه انسـانها دارنـد ،بهتر اسـت کـه وارد
بـازی بـا پـول نشـوند .متأسـفانه صرفنظـر از اینکه ما چقـدر پول داریم ،همیشـه همه ما انسـانها
تـا انـدازهای مشـغول انجـام بـازی پول هسـتیم .خوراک ،مسـکن ،تحصیلات ،حملونقل ،سلامت
ت و پوشـاک همگـی بـا داشـتن پـول کافی بـرآورد میشـوند .بسـیاری از ما انسـانها باید
و بهداشـ 
زمـان ،انـرژی و تلاش خود را صرف زندگی بدسـتآوردن معـاش خود کنیم .این کار بـا لذت بردن
از چیزهـای واقعـی و جالـب کـه زندگی بـرای مـا دارد ،تداخـل دارد .در آمریکای شـمالی ،پول یک
مشـکل بـزرگ نیسـت زیرا مـردم به انـدازه کافی دارنـد .اگر از راز و سـری که از چندین نسـل قبل
بـه مـن رسـیده اسـت ،آگاه باشـید ،بـازی کردن بـازی پـول واقعاً آسـان میشـود .دو روش بسـیار
قدرتمنـد بـرای مدیریـت کردن پـول وجود دارد .اگر شـما ایـن راز را نمیدانیـد ،در اواخر این فصل
آن را بـا شـما در میـان میگـذارم .افـرادی کـه میتواننـد نیازمندیهـای اصلـی خـود را در زندگی
بـرآورده سـازند میتواننـد بـا داشـتن یک مفهوم مناسـب و بجا از پول مشـکالت مالی خـود را حل
کننـد .بیشـتر مشـکالتی کـه ما انسـانها با آنها دسـت و پنجه نـرم میکنیم مشـکالت اجتماعی و
ی و ارزشـی هسـتند تا اقتصادی .بسـیاری از ما انسـانها تاکنون توانسـتهایم نیازهای مادی
اقتصاد 
واقعـی خـود را بـرآورده کنیـم اما زمانی را برای لذت بـردن از آنچه که داریـم و آنچه که میخواهیم
داشـته باشـیم صـرف نمیکنیـم .اگـر نخواهیـم از داشـتههای فعلی لـذت ببریم پـس نمیتوانیم از
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چیزهایـی کـه میتوانیـم در آینـده بـه آن دسـت پیـدا کنیم لـذت ببریم .دویـدن برای رسـیدن به
پـول بیشـتر و چیزهـای مـادی تلاش مـا را بـرای رسـیدن بـه آنچه کـه خواسـته واقعی ما اسـت
بیهـوده و پـوچ میکنـد .ایـن تلاش برای دسـت یافتن به پـول بیشـتر میتواند چیزهایـی را که در
زندگـی داریـم از دسـت بدهیـم ،مانند رابطههـای خود با دیگران .مشـکلی که وجود دارد این اسـت
کـه مـا انسـانها میخواهیـم خودمان را با داشـتههای مالـی ارزیابی و قضـاوت کنیم .ما بـا کار زیاد
بـرای بـه دسـت آوردن پول بیشـتر نمیتوانیم از اوقـات فراغت خودمان لذت ببریـم .به طور طبیعی
تلاش بـرای بـه دسـت آوردن پول بیشـتر و مادیات تالش برای رسـیدن به بیهودگی و هیچ اسـت.

هنگامی که هیچ چیز ما را ارضاء منیکند
سـالها قبـل ،والاسـتریت ژورنـال به سـازمان راپـر مأموریـت داد تا تحقیقـی درباره تعریـف مردم
آمریـکا از رؤیـای آمریکایـی و اینکـه چقـدر ایـن رؤیا قابل دسـت یافتنی اسـت ،انجام دهـد .زمانی
رؤیـای آمریکایـی آزادی بـود .حاال برای بسـیاری از مردم ،رؤیای آمریکا رسـیدن به رفاه و پیشـرفت
اسـت .مـردم هنگامـی کـه پـول دارنـد احسـاس آزادی بیشـتری میکنند .افـراد معقـول و منطقی
حـدس میزدنـد کـه درصـد باالتـری از افـراد مرفـه و ثروتمنـد فکـر میکننـد رؤیـای آمریـکا بـا
زندگـی مرفـه آنهـا تعریـف میشـود .اما اینطـور نبـود .تنها  6درصـد از این افـراد که درآمـدی بالغ
بـر  50000دالر یـا بیشـتر دارنـد در مقایسـه بـا  5درصـدی کـه  15000دالر درآمد دارنـد به رؤیا
آمریکایـی رسـیدند .افـرادی کـه درآمـد  15000دالر یـا کمتر در یک سـال دارن فکـر میکنند که
رسـیدن بـه رؤیـای آمریکا با داشـتن پـول بیشـتر از  50000دالر در یک سـال امکانپذیر اسـت ،در
حالـی کـه افـراد بـا درآمد  50000دالر یا بیشـتر فکـر میکنند که حداقل در سـال بایـد 100000
دالر درآمـد داشـته باشـند تـا بـا این رؤیـا زندگی کنند .رشـد اقتصـادی بـرای بسـیاری از مردمان
طبقـه متوسـط آمریـکای شـمالی شـادی و لـذت بیشـتر بـه ارمغـان نمـیآورد .آنچه کـه بهعنوان
مشـکالت اقتصـادی مطـرح میشـوند در حقیقـت مشـکالت روانشناسـی هسـتند که خـود را در
لبـاس مشـکالت اقتصـادی پنهـان کردهانـد .رفاه و آسایشـی که مردمـان آمریکای شـمالی آن را به
واقـع تجربـه نمیکننـد بـه خاطر مشـکالت عاطفـی و فیزیکی اسـت و همینطور به خاطر نداشـتن
رابطههـای قـوی انسـانی و لذت نبـردن از آنچه کـه دارند .افـراد ثروتمند و مرفه اغلب خـود را برای
رسـیدن بـه پـول و ثـروت بیشـتر به رنج و عذاب و حتی مرگ میکشـانند .بسـیاری از مـردم بعد از
رسـیدن بـه موفقیتهـای مالی بزرگ احسـاس پوچـی و بیهودگی میکننـد .در کانـادا و در آمریکا،
خـط فقـر در حـال حاضر در سـطحی اسـت که در کشـورهای جهان سـوم به آن طبقه متوسـط یا
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طبقـه بـاال گفتـه میشـود .زمانـی بـود که تنها داشـتن یـک تلویزیون سـیاه و سـفید بـرای طبقه
متوسـط آمریکای شـمالی عیاشـی و تجمل محسـوب میشـد .بعـد از آن ،داشـتن تلویزیـون رنگی
بـه نوعـی تجملـی محسـوب میشـد .در حال حاضـر تلویزیـون رنگی یکـی از ضرورتهـای زندگی
محسـوب میشـود و تمـام خانوادههایـی کـه زیـر خـط فقر هـم هسـتند آن را در خانه خـود دارند.
امروز اگر شـما دو دسـتگاه تلویزیون رنگی داشـته باشـید ،انسـان ثروتمندی محسـوب میشوید ،با
در نظـر گرفتـن اینکه امـروزه بیش از  50درصد از خانوادههای آمریکای شـمالی یک یا دو دسـتگاه
تلویزیـون در خانـه خود دارند .در سـال  ،1957آمریکاییها باالترین سـطح رضایتمندی را از زندگی
خـود داشـتهاند .سـطح رضایتمنـدی در سـال  1980و  1990بـه طـور قابـل توجهـی پاییـن بوده،
بهرغـم ایـن واقعیت کـه تعـداد خانوادههای آمریکایی که دارای ماشـین لباسشـویی بودنـد  7برابر
شـده و درصد خانوادههایی که دو یا چندین ماشـین لباسشـویی داشـتند سـه برابر شـده اسـت .در
سـال  ،1990میانگیـن دارایـی و مصـرف مردمان آمریکای شـمالی بیشـتر از میانگیـن مصرف آنان
در سـالهای  1950بـود .بـا ایـن وجـود ،میانگیـن نارضایتـی مـردم در سـال  1990دو برابـر بیش
از میانگیـن سـال  1950بـوده اسـت .در اینجا مشـکلی کـه وجـود دارد حرص و طمع مردم اسـت.
بسـیاری از مردم میخواهند همه چیز داشـته باشـد :پول زیاد ،یک خانه بزرگ ،دو یا سـه ماشـین
و همیـن تفریحـات بسـیار زیاد بـه مکانهای عجیـب و غریب در سـواحل کاراییب و خـاوردور .این
ذهنیـت باعـث شـده کـه رضایتمندی در مـردم به حداقل برسـد ،اگرچه امـروز مردم بیش از سـایر
نسـلهای دیگر از رفاه برخوردارند .این تفکری اشـتباه اسـت که باور داشـته باشـیم برای رسـیدن
بـه شـادی و لـذت بـردن از زندگـی باید همه وسـایل آرامـش و رفاه آماده باشـد .در ایـاالت متحده
آمریـکا و کانـادا ماننـد بسـیاری از جوامـع غربی مرفـه و ثروتمنـد ،از اکثریت مردم بـرای دورماندن
از فقـر شـدید ،گرسـنگی ،بیمـاری و بالیـای طبیعـی محافظت میشـود تا انـدازهای که نسـلهای
قبـل نمیتواننـد متصـور شـوند .با این وجود ما همیشـه نگران هسـتیم کـه اگر وضعیـت اقتصادی
بـه حالـت رکـود انـدک حرکت کند و عـده معدودی بـه طور موقت بیکار شـوند چـه اتفاقی خواهد
افتـاد .تجملگرایـی چیزی نیسـت کـه مردم به طـور طبیعی و غریزی داشـته باشـند .حرکت برای
داشـتن مادیات بیشـتر یک رفتار برنامهریزی شـده اسـت که در کنار سـرمایهداری ،انقالب صنعتی
و اخلاق کاری قـرار دارد .در اینجـا تلویزیـون هم نقشـی مهـم دارد .بسـیاری از پیامهـای بازرگانی
تلویزیـون کـه هـر روز مـا را با انـواع محصوالت بمبـاران میکنند میتواننـد برای رفاه و سلامت ما
انسـانها مضـر باشـند .ما بـه این باور سـوق داده شـدهایم که اگر بهترین وسـایل و امکانـات رفاهی
را نداشـته باشـیم جـزء افـراد بازنده یا شکسـت خورده هسـتیم .ما هـر روز با انواع تبلیغاتـی روبهرو

 228لـذت فـراغت

میشـویم کـه بـه مـا میگوینـد چگونـه لبـاس بپوشـید ،از کـدام امکانـات باید برخـوردار باشـیم،
چـه نـوع ماشـینی سـوار شـویم و در چـه خانهای با چـه ابعـادی زندگی کنیـم .محصوالتـی که در
پیامهـای بازرگانـی تبلیـغ میشـوند همـه چیز را بـه ما وعـده میدهنـد از جمله عزت نفس ،شـاد
بـودن و قـدرت .بسـیاری از مـا انسـانها از دیدن ایـن تبلیغات احسـاس کمبود میکنیـم زیرا خود
را صاحـب آن تلقـی نمیکنیـم .اگـر میتوانسـتیم ایـن تبلیغـات را تماشـا نکنیـم احسـاس بهتری
داشـتیم .داشـتن ماشـین بـا مـدل باالتر قطعـاً نمیتواند خوشـبختی و شـادی بـرای ما بـه ارمغان
آورد .مصرفگرایی با عدم رضایت پیوسـته رابطه دارد .شـاید با خرید بعدی خود خوشـحال و شـاد
شـوید اما این خوشـحالی و شـادی چگونه میتواند به دسـت آید؟ رسـیدن به شـادی و خوشـحالی
بـا خریـد کـردن حاصل میشـود .بر این اسـاس میتـوان گفت رضایتمنـدی که از خریـد کردن به
دسـت آید همیشـه کوتاهمدت اسـت و منجر به مصرفگرایی بیشـتر میشـود .همیشـه بهتر اسـت
بـه اندازه کافـی همه چیـز را بخواهیم.

چگونه پول داشــن زیاد میتواند باعث دردسر و ایجاد مشکالت
برای مشا شود
سـرویس ریوتر نیوز درآوریل سـال  1995گزارش داد که پیل لیورپول از دولت انگلسـتان خواسـته
اسـت تـا مفهـوم شـرطبندیها را مـورد تجدیدنظـر قـرار دهـد .او پیشـنهاد کـرد کـه جایزههـای
شـرطبندی بایـد کمتـر باشـد.این در واکنـش به مـرگ فردی بـود کـه در لیورپول به خاطـر بازنده
شـدن در یک مسـابقه شـرطبندی دسـت به خودکشـی زد ،او در این شـرطبندی  13میلیون دالر
آمریـکا پـول خـود را از دسـت داده بود .تیموتی اوبرین ،پدر  51سـاله دو کودک بعد از بازنده شـدن
در شـرطبندی  13میلیـون دالری بـه خودش شـلیک کـرد و باعث مرگ خود شـد .او تصور میکرد
کـه بعـد از بازنـده شـدن در شـرطبندی تمام زندگـی خود را از دسـت داده اسـت .تیموتـی اوبرین
بیـن توجـه نکرد که زندگیاش ممکن اسـت بعد از برنده شـدن در شـرطبندی هیـچ تغییری نکند.
بسـیاری از افرادی که در شـرطبندی برنده میشـوند زندگی آنان به خاطر مشـکالت غیرمترقبهای
کـه بـا بدسـتآوردن پـول زیـاد دسـت بـه گریبـان میشـوند ،بـه مراتـب از شـرایط قبـل از برنده
شـدن بدتر میشـود .مشـخص اسـت که بـه دسـت آوردن پول زیـاد و برنده شـدن در شـرطبندی
نمیتوانـد بـرای فردی که شـخصیتی مانند آن فرد خودکشـیکننده دارد ،شـادیآور و مفید باشـد.
همچنیـن تقریبـاً مشـخص اسـت اوبرین هـم نمیتوانسـت بعـد از برندهشـدن در یک شـرطبندی
بـزرگ زندگـی راحـت و شـادی را تجربه کند .رسـیدن به پول زیـاد به خاطر انتظارات نادرسـتی که
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فرد از ثروتمند شـدن دارد باعث میشـود که بسـیاری از
افـراد ماننـد تیموتی اوبرین متضـرر و نابود شـوند .مردم
اغلـب ایـن گونـه از حرفهـا را میزنند:
اگـر مـن پـول زیـادی داشـتم پـس بسـیار
خوشـحال و شـاد بـودم.
اگـر پـول زیادی داشـتم پس میتوانسـتم از
اوقـات فراغتـم لـذت ببرم.
اگـر پـول زیـادی داشـتم احساسـم دربـاره
خـودم بهتـر بـود.
اگـر پـول زیادی داشـتم مردم من را بیشـتر
دوسـت داشـتند ،پـس میتوانسـتم یـک
شـریک مناسـبی بـرای ازدواج پیـدا کنـم.

اینکه بیست درصد از ما مردم آمریکای شمالی
هشتاد درصد ثروت رو در دست داریم به این معنی
نیست که بقیه تون باید دلخور باشید.

اگـر شـما هم اینگونـه از افـکار را دارید ،تـرس و پول بر
شـما تسـلط دارد .از نظر شـما امنیت به معنای داشـتن
پـول زیـاد اسـت امـا ایـن درسـت نیسـت .اگـر بـاور داریـد پـول متـرادف بـا امنیـت اسـت ،پس با
داشـتن پول کافی هم نمیتوانید به آن امنیتی که باعث خوشـحالی و نشـاط شـما میشـود دسـت
پیـدا کنیـد .بـا داشـتن پـول کافـی و مناسـب ،باز هم احسـاس میکنیـد که با داشـتن ایـن مقدار
پـول نمیتوانیـد بـه انـدازه کافـی از خـود مراقبـت کنیـد .اگر پول زیـادی به دسـت آوریـد ،باز هم
خوشـحال نیسـتید زیـرا میترسـید آنهـا را از دسـت بدهیـد .هرچه پول بیشـتری به دسـت آورید،
ترس از دسـت دادن آن در شـما بیشـتر میشـود .در یکی از تحقیقات وسـیع و گسترده که در سال
 1993توسـط اددینر ،روانشـناس دانشـگاه ایونیز انجام شـده از ثابت شـده اسـت که پول بیشـتر
نمیتوانـد تضمینکننـده شـادی بـا حل کردن مشـکالت باشـد .در حقیقت مردم هنگامـی که پول
زیـاد داشـته باشـند میتواننـد خـود را از دسـت مشـکالت رهـا کنند و مشـکالت زیادی بـرای آنها
پیـش میآیـد .بـه گفته اددینر وقتـی که نیازهای اساسـی خود را بـرآورده میکنیـم افزایش درآمد
اهمیـت کمتـری پیـدا میکنـد .افـرادی کـه کمی پول بیشـتری بدسـت میآورند شـادی و نشـاط
زودگـذری دارنـد امـا همیـن کـه آنهـا به پـول زیـاد عـادت کردند ،به پـول بیشـتر میاندیشـند تا
اینکـه بتواننـد انتظـارات جدیـد خود را بـرآورده سـازند .آنها خانـه بزرگتر ،ماشـینهای لوکست ر و
تفریحـات بیشـتر و مکانهـای جذابتـر و عجیبتـر میخواهنـد .ایـن خواسـتهها نمیتواننـد برای
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درازمدت باعث شـادی و خوشـحالی شـوند .هنگامی که مردم پول بیشـتری دارند و میتوانند نیازها
و تمایلات اساسـی خـود را برآورده سـازند ،داشـتن درآمد بیشـتر باعث تأثیرات منفی میشـود .در
بخـش  30برخـی از ایـن تأثیـرات منفی ذکر شـدهاند:
رابطه با دوستان و آشنایان کمرنگ میشود
داشتن موقعیت مالی فعلی مشکلسازتر میشود و وقت زیادی از شما میگیرد
به طور کلی زندگی پیچیدهتر میشود.
ترس از دست دادن پول و داراییها با داشتن پول بیشتر در انسان شدیدتر میشود.
ترس از دست دادن پول سرمایهگذاری شده افزایش مییابد.
افـراد عاقـل و دانـا میگوینـد پـول نمیتوانـد حلال تمـام مشـکالت باشـد .بسـیاری از مـردم این
دقـت و دانایـی را نادیـده میگیرنـد و سـعی میکننـد خـود را بـرای بـه دسـت آوردن پول بیشـتر
و ثروتمنـد شـدن قربانـی کننـد .آنـان بـه ایـن باور میچسـبند کـه پول بیشـتر باعث خوشـبختی
میشـود .در بسـیاری از مـوارد افـراد همچنیـن پول را بـه این دلیـل میخواهند زیـرا فکر میکنند
کـه پـول میتوانـد قـدرت بیشـتری آورد .البته افـرادی هم که نمیداننـد چگونه از قدرت اسـتفاده
کننـد بـه نابـودی کشـیده خواهند شـد .افسـانه پول بـرای افـرادی که ثروت مـادی بسـیاری دارند
امـا روحیـه و درون ضعیفـی دارنـد ،اشـتباه و نادرسـت اسـت .اگرچـه آنها پول زیـادی دارنـد اما به
لحـاظ آگاهـی فقیـر هسـتند .آنـان نمیداننـد کـه چگونـه پـول خـود را خـرج کننـد و از آن لذت
ببرنـد .آنـان همچنیـن نمیداننـد که چگونه داشـتههای خـود را با افـرادی که کمتر دارند تقسـیم
کننـد .در آمریـکای شـمالی ،کمک کردن و بخشـیدن به افراد فقیر بیشـتر توسـط افـراد فقیر انجام
میشـود تـا ثروتمنـدان .بسـیاری از مـردم بـرای به دسـت آوردن پول زیـاد یا سـخت کار میکنند،
یـا افـرادی خوششـانس هسـتند ،یـا ارثیه زیادی به آنها رسـیده اسـت ،یـا افرادی هسـتند که پول
خـود را از راههـای نامشـروع و غیرقانونـی بـه دسـت میآورنـد .از این رو احسـاس ناامیـدی و گاهی
اوقات افسـردگی بسـیار شـدید میکنند .آمریکای شـمالی افراد مرفه و ثروتمند بسـیاری دارد که از
تمـام امکانـات رفاهـی برخوردار هسـتند اما آنچنان شـاد و امیدوار به آینده نیسـتند .آنـان با تجربه
نداشـتن برخـی از چیزهـای غیرمادی احسـاس خلأ زیـادی در زندگی خود میکنند و یک سـوراخ
بزرگـی در زندگـی آنـان وجـود دارد کـه بایـد پـر شـود .صرفنظـر از اینکه آنـان برای پر کـردن این
سـوراخ بـزرگ چـه کارهایـی انجـام میدهند ،یـا از چه ماشـین مدل باال اسـتفاده میکننـد ،یا چه
خانـه بزرگـی دارنـد و چـه مبلمان آخرین مدلـی دارند ،این سـوراخ هـر روز بزرگ و بزرگتر شـود.
وقتـی سـوراخ بزرگتـر شـود ،درد هـم غیر قابـل تحملتر میشـود.
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پول ممکن است هبرتین امنیت مالی را به مهراه نداشته باشد
خـواه مـردم کار کننـد یـا نکننـد پول یـک کاالی ضروری بـرای ادامه حیات اسـت .پـول همچنین
ابـزاری اسـت بـرای تقویـت کـردن روشهـای لذتبـردن از اوقـات فراغـت خـود .متأسـفانه مـردم
رسـیدن بـه پـول زیـاد را هـدف میداننـد تـا یـک ابـزار .نـگاهکـردن بـه طـور عنـوان یـک هـدف
میتوانـد افـراد را بـه ورطـه ناامیـدی و عـدم رضایتمنـدی از زندگـی بکشـاند.
تمرین  .11-1تا چه حد احساس امنیت میکنید؟

بـه ایـن دو سـؤال بـا صداقـت پاسـخ دهیـد :فکـر میکنیـد دنیـای مـادی و مـدرن امـروز چه حد
میتوانـد برای شـما امنیت آورد؟ فکر میکنید برای داشـتن یک زندگی شـاد و مفیـد ،راضیکننده
به چـه انـدازه پول نیـاز دارید؟
نامه زیر از طرف لیزا مالت برای من نوشته شده است .آخر بخش این نامه مربوط به پول است.
آقای زلینیسکی عزیزم:

مـن تـازه خواندن کتاب شـما را به نام لـذت کار نکردن تمـام کردهام .این کتاب ارزشـمندترین
کتابـی بـود کـه من تـا به حال خوانـده بودم .من بـه طور اتفاقی کتاب شـما را دیدم .شـوهرم و
مـن داشـتیم بـه آوازی کـه از رادیو  CBCپخش میشـد گـوش میدادیم .موضوع ایـن آواز این
بود که آیا آدم سختکوشـی هسـتید؟
خـب ،مـن بـه مـدت دو سـال اسـت کار میکنم .کتاب شـما به من کمـک کرد تا به بخشـی از
مسـائل و احساسـاتی کـه مـن در زمان بیـکاری داشـتم فکر کنم .من بـه خاطر از دسـت دادن
کار قبلـی خـودم احسـاس گنـاه میکـردم .اما حـاال میبینـم جایی که مـن کار میکـردم یک
جهنـم بـزرگ بـود .علاوه بـر ایـن ،مـن هـر هفتـه دو بار بـه میگـرن دچـار میشـوم و در طی
ن سـال در این شـرکت
دو سـال گذشـته ایـن شـرکت خـاص تمـام افـرادی را کـه طـی چندی 
مشـغول کار بودنـد اخـراج کـرده اسـت .بـا ایـن حـال مـن هنوز هـم احسـاس گنـاه میکنم و
نگـران بـودم کـه هرگـز شـغلی پیدا نکنـم .من میدانـم کـه در آینده چـه اتفاقی خواهـد افتاد
امـا مسـلماً نگـرش مـن نسـبت بـه کار تغییر کـرده اسـت و هنوز هـم مطمئن نیسـتم که چه
کاری میتوانـم بـرای کسـب درآمـد انجـام دهـم امـا بـه طـور قطـع از اوقـات فراغت هـم لذت
میبـر م و هنگامـی کـه مـردم میخواهنـد بداننـد کـه من در حـال انجـام چه کاری هسـتم به
آنهـا میگویـم کـه دارم از لحظـه خود لذت میبرم .شـوهرم و من هـر روز را با ورزش شـنا آغاز
میکنیـم و مـن هـم در یک کالس سـفالگری شـرکت کـردهام .از این کار بسـیار لذت بـردهام و
قصـد دارم ایـن کار را بـه عنـوان یـک سـرگرمی بزرگ ادامـه دهم .شـاید تعجب کنیـد اما من
در حقیقـت مجبـور نیسـتم کار کنـم .مـن یک سـپرده پـول در بانـک دارم .با داشـتن این پول
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نمیتوانـم درآمـد باالیـی داشـته باشـد امـا مسـلماً میتوانـم از ایـن طریق پـول اجـاره و خرید
مایحتـاج خـود را برطرف کنم .شـوهر من بازنشسـته اسـت و حقوق بازنشسـتگی میگیرد .من
همیشـه میترسـیدم مبـادا پولی بـرای زمان بازنشسـتگی نداشـته باشـیم .اما اگـر کمی دقیق
و هوشـیار باشـیم میتوانیـم ایـن پـول را به دسـت آوریـم .من و شـوهرم هزینه زندگـی خود را
کاهـش دادیـم و بـا داشـتههایی کـه در زندگی جمـع کردهایم زندگـی میکنیم .مـن دیدم که
پـول زیـاد چـه بر سـر بعضی از مـردم آورده اسـت .خانوادهام همیشـه در پول غلـت میخوردند
و همـه خانـوادهام بـه جـز مـادرم افرادی هسـتند که از پشـت خنجـر میزنند.
از کتـاب شـما تشـکر میکنـم .قطعـاً ایـن کتـاب مـن کمـک کـرد و دیدگاههایم را نسـبت به
بسـیاری از مسـائل تغییر داد.
ارادتمند شما ،لیزا مالت

جامعه ما را به این باور شـرطی سـاخته اسـت که برای داشـتن امنیت در دوران بازنشسـتگی و برای
پیشبینـی رویدادهـای غیرمترقبـه در زندگیمـان همچنـان مشـغول جمـعآوری ثـروت و پـول زیاد
باشـیم .اگـر پـول را برای به دسـت آوردن امنیت کامل میخواهی با مشـکالت زیـادی مواجه خواهیم
شـد .همانطـور کـه نمیتوانید عشـق ،دوسـت و خانـواده را با پـول بخریـد میتوانید امنیـت واقعی را
بـا پـول بـه دسـت آوریـد .امنیت بر اسـاس دنبالکـردن مادیـات و سـرمایه محدودیتهای زیـادی را
بـه دنبـال دارد :افرادی که بسـیار ثروتمند هسـتند ممکن اسـت در یک تصادف کشـته شـوند .ثروت
آنـان میتوانـد بهآسـانی ثـروت انـدک فـرد دیگـری از دسـت بـرود .جنـگ میتواند هـم بـرای افراد
فقیـر و هـم افـراد ثروتمنـد مخـرب و ویرانکننـده باشـد .افـرادی که برای رسـیدن بـه امنیت تالش
میکننـد افـرادی هسـتند کـه بیشـترین عـدم امنیت
را احسـاس میکننـد .افـرادی کـه بـه دنبـال امنیـت
کمتر هسـتند افرادی هسـتند که بیشـترین احسـاس
امنیـت را دارنـد .افـرادی که به لحاظ عاطفی احسـاس
عـدم امنیـت میکننـد با بـه دسـت آوردن ثـروت زیاد
میخواهند احساسـات ناخوشـایند خود را جبران کنند.
افـرادی که برای رسـیدن بـه امنیت تقال میکننـد ذاتاً
افرادی ترسـو هسـتند و همیشـه احسـاس عدم امنیت
میکنند .آنان به چیزی غیر از درون خودشـان وابسـته
من پول را به خاطر ارزش ذاتی اش دوست دارم
هسـتند ،ماننـد پول ،همسـر ،خانه ،ماشـین و شـهرت.
ولی همیشه مثل خوک حریصانه با او رفتار می کنم.
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اگـر آنهـا تمـام چیزهایـی را که دارند از دسـت بدهند خودشـان هم نابود میشـوند زیـرا هویت آنان
براسـاس چیزهایـی اسـت کـه داشـتهاند .جالب اسـت کـه واژه امنیـت گرفته شـده از کلمـه درونی و
داخلی اسـت .امنیت مشـتق شـده از واژه التین  securesاسـت که به معنای عدم مراقبت میباشـد.
فـردی کـه از امنیـت واالیـی برخوردار اسـت بـه خاطر داشـتن جوهره درونـی خلاق از درون امنیت
دارد .اگر از شـرایط جسـمی سـاله برخوردار هسـتید و توانایی مراقبت از خود را دارید بهترین امنیت
کـه شـما از آن برخوردار هسـتید امنیت درونی اسـت .امنیتی یعنـی اعتماد به نفس برای اسـتفاده از
تخیـل خـود جهـت مدیریـت کردن یا حل تمام مشـکالت درونی و شـرایطی که شـما بـه عنوان یک
فـرد بـا آن مواجـه هسـتید .اگـر در خـود احسـاس امنیت میکنیـد ،پـس میدانید که بـدون امنیت
بایـد چـه بکنیـد و نیازی نیسـت که برای تمرکـز روی امنیت مالی زمـان زیادی صرف کنیـد .توانایی
خلاق بـرای گذرانـدن زندگـی بهتر امنیت مالی اسـت که شـما دارید .وجود و ماهیت شـما براسـاس
شـخصیت درون شماسـت ،نـه آنچـه کـه در اختیـار دارید .اگر آنچـه را که داریـد .از دسـت دهید ،باز
هـم وجـود درونـی خـود را داریـد ،ایـن باعث میشـود که رونـد زندگی طبیعـی خود را طـی کنید.

اگر پول باعث میشود مردم خوشحال شوند ،پس چرا...؟

اگرچـه بسـیاری از مـردم نمیداننـد که واقعـاً از زندگـی چه میخواهنـد ،اما به طـور قطع مطمئن
هسـتم کـه پـول زیـاد میتوانـد آنهـا را در زندگـی راضـی نگـه دارد .اما بسـیاری از مـردم حقیقت
دربـاره پـول را بـه زبـان نمیآورنـد .پـول میتوانـد بیشـتر از آن چیـزی کـه بسـیاری از مـردم فکر
میکننـد زیـانآو ر باشـد .مـردم تصورات زیـادی درباره پول دارند که بسـیاری از آنها بسـیار چرت و
مزخـرف هسـتند .یکـی از تصورات که مـردم درباره پول میکنند این اسـت که پـول تضمینکننده
خوشـبختی آنـان اسـت .دیدگاه خـود را در مورد پول و رابطه آن را با خوشـبختی در زاویه مناسـب
قـرار دهیـم .پـول یـک عنصر مهـم برای ادامـه حیات ما اسـت امـا اینکه چه انـدازه باید برای شـاد
بودن و خوشـبخت بودن پول داشـته باشـیم موضوع دیگری اسـت .کارشناسـان به شرکتکنندگان
خـود در سـمینارها میگوینـد کـه میلیونرهـا همیشـه برنـده هسـتند .این اشـاره بـه ایـن دارد که
بسـیاری از مـا کـه میلیونـر نیسـتیم بازنـده هسـتیم .اگر کام ً
ال رک باشـم بایـد بگویم کـه میتوانم
دالیـل بسـیاری بیـاورم کـه چرا افـرادی که ثـروت و پول نسـبتاً کمی دارنـد از افرادی کـه میلیونر
هسـتند شـادتر و برندهتـر هسـتند .اگرچه پـول نشـاندهنده قدرت ،جایـگاه اقتصـادی و اجتماعی
و امنیـت در جامعـه ماسـت ،امـا پـول به طـور طبیعی نمیتوانـد برای ما خوشـبختی بیـاورد .برای
دسـتیافتن بـه حـس واقعـی خود از پـول تمرین زیـر را انجـام دهید.
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تمرین  .11-2آیا پول شما را دوست دارد؟

پولـی را کـه در اختیـار داریـد لمـس کنیـد و گرمـای آن را حس کنیـد .توجه کنید که پول نسـبتاً

سـرد اسـت و نمیتواند شـما را در شـب گرم کند .با پول خود صحبت کنید اما میبینی د پاسـخی
بـه شـما نمیدهـد .اهمیـت نـدارد کـه چقـدر شـما پـول را دوسـت داریـد اما پـول در عوض شـما
را دوسـت نـدارد .پـول جـزء مهـم در زندگـی اسـت .تأثیر مثبت پـول در زندگی بسـته به اسـتفاده
هوشـمندانه از پـول اسـت ،نـه اینکـه هرچه میتوانیـم پول جمـعآوری کنیم .مایـکل فیلیپ معاون
سـابق بانـک معتقـد اسـت افـراد زیـادی هسـتند که هویـت آنان با پـول پیوند خـورده اسـت .او در
کتـاب خـود بـه نـام هفت قانـون پول ،دربـاره هفتـه مفهوم جالـب پول بحـث میکند:
پول قوانین خاص خود را ایجاد میکند و دارد.
هنگامی که در زندگی کار درست را انجام دهید پول خود میآید.
پول یک رؤیا است و در حقیقت میتواند به اندازه خیال یا پاید پاپر فریبنده باشد.
پول اغلب یک کابوس شبانه است.
هرگز نمیتوانید به طور واقعی و حقیقی پول را هدیه کنید.
هرگز نمیتوانید به طور حقیقی پول را به عنوان هدیه دریافت کنید.
بدون پول دنیا بسیار جذابتر و جالبتر خواهد بود.
میتـوان از پـول اسـتفادههای زیـادی کـرد .هیچکـس میتوانـد نقش مهمـی را که پـول در جامعه
بوکار ایجـاد میکنـد ،بـه چالـش بکشـد امـا میتـوان ایـن افسـانه را کـه پـول زیـاد برابر با
و کسـ 
خوشـبختی اسـت بـه چالـش کشـید .تنهـا کاری که بایـد انجام دهیـم این توجـه دقیق اسـت .در
اینجـا معـدود مشـاهدات قابـل توجهـی را کـه مـن به این سـؤال داشـتهام ذکـر میکنم:
اگر پول باعث خوشبختی و شادی افراد میشود پس...

چرا در مطالعهای که در سـال  1995توسـط روانشـناس دانشـگاه ایونیز اد ددینر انجام
شـد آمـده اسـت کـه یـک سـوم از آمریکاییهـای بسـیار ثروتمند افـرادی هسـتند که
مانند مردم قشـر متوسـط آمریکا شـاد و خوشـبخت نیسـتند؟
چـرا در مطالعـه اخیـر آمـده اسـت کـه درصـد زیـادی از مردمی کـه درآمـدی بیش از
 75000دالر در سـال دارنـد از حقـوق خـود بـه انـدازه مردمی که درآمد کمتـری دارند
راضی نیسـتند؟
چـرا ایـوان بوسـکی که درآمـد خود را از راه نامشـروع و غیرقانونی جمع کرده اسـت بعد
از بدسـت آوردن  2میلیـون دالر دسـت از فعالیتهـای غیرقانونـی خـود برداشـته اما تا
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زمان دسـتگیر شـدن همچنـان به دنبال پول بیشـتر اسـت؟
چـرا اعضـای خانـوادهای کـه مـن میشناسـم (اگرچـه درآمـد ناخالـص آنان یـک درصد
بیشـتر از خانوادههای آمریکای شـمالی اسـت ) همچنـان به من میگوید کـه اگر در یک
شـرطبندی بـزرگ برنـده میشـدند در زندگـی احسـاس خوشـبختی بیشـتری میکردند؟
چـرا یـک گـروه از برنـدگان شـرطبندی بـزرگ در نیویـورک یـک گـروه خودحمایتـی
تشـکیل دادهانـد تـا بـا سـندرم افسـردگی بعـد از شـرطبندی مبـارزه کننـد ،نوعـی از
افسـردگی شـدید و جـدی که آنهـا قبل از به دسـت آوردن پول زیاد هرگـز آن را تجربه
نکـرده بودند؟
ن هاکـی و فوتبـال ،و بیسـبال که پول زیـادی هـم دارند دچار
چـرا بسـیاری از بازیکنـا 
مشـکالت مصـرف داروهـا و مـواد مخـدر و الـکل میشـوند؟
چـرا پزشـکان کـه یکـی از ثروتمندترین گروههای شـغلی جهـان به شـمار میروند یکی
از بیشـترین گروههایـی هسـتند کـه در آن نرخ طالق ،خودکشـی و مصرف الکل بسـیار
باال اسـت؟
چرا بسیاری از مردم فقیر بیشتر از ثروتمندان و افراد دقیق و نیازمند کمک میکنند؟
چرا بسیاری از مردم ثروتمند درگیر مشکالت قانونی و حقوقی هستند؟
چرا بسیاری از افراد ثروتمند مشتریان همیشگی رواندرمانها و درمانگران هستند؟
مـوارد گفتـه شـده در بـاال تنها چند نشـانه هشـدارآمیز هسـتند کـه میگویند پـول تضمینکننده
خوشـبختی نیست.
همچنیـن کسـی ماننـد بنیامیـن فرانکلین میگوید افرادی که مسـیر رسـیدن به خوشـبختی را در
پـول میبیننـد افـراد نادان و احمق هسـتند .فرانکلین میگفت :پول هرگز برای انسـان خوشـبختی
نیـاورد و نخواهـد آورد .پـول چیـزی برای خوشـبخت کردن ندارد .هرچه یک انسـان پول بیشـتری
بـه دسـت مـیآورد خواسـتههای او هم بیشـتر میشـود .در عـوض هرچه خلاء خود را پـر میکند
خلاء دیگری بـرای او ایجاد میشـود.
تمرین  3-11با کدامیک میتوانید راحتتر کنار بیایید؟

بسیاری از مردم دوست دارند ثروتمند و شاد باشند .به دست آوردن کدامیک از اینها آسانتر است:
پول زیاد یا خوشبختی؟ (پاسخ این در انتهای این فصل ،صفحه  192آمده است).
مـن یـک تئـوری درباره چگونه خوشـبخت بـودن و به لحاظ عاطفی شـاد بـودن را دارم که میتواند
بیشـتر از پـول شـادیآور باشـد .بعـد از اینکـه نیازهـای اساسـی خـود را بـرآورده سـاختهایم ،پول
نمیتواند ما را خوشـبخت یا غمگین سـازد .اگر ما انسـان خوشـبخت و شـادی هسـتیم و همچنین
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بـا داشـتن درآمـدی  25000دالر در یـک سـال هنـوز بـا مشـکالتی دسـت و پنجه نـرم میکنیم،
پـس ما انسـان شـادی هسـتیم و وقتی پـول زیادی داریم باز هم دچار مشـکل هسـتیم .اگر انسـان
غمگینـی هسـتیم و احسـاس خوشـبختی نمیکنیـم و نمیتوانیـم مشـکالت خـود را بـه خوبـی با
درآمـد  25000دالر در سـال مدیریـت کنیـم ،پـس شـرایطمان با درآمـد یک میلیـون دالر در یک
سـال هـم تغییـری نخواهـد کـرد و همچنـان از اینکـه نمیتوانیم مشـکالت خـود را مدیریت کنیم
عصبانـی هسـتیم .تفاوتـی کـه در اینجـا وجـود دارد ایـن اسـت کـه مـا حتـی بـا داشـتن زندگـی
راحتتـر و مدرنتـر بـاز هـم عصبانـی و غمگین خواهیـم بود.

استقالل مالی با  6000دالر در سال
همانطـور کـه در فصـل  1آمـد ،داشـتن نگرش درسـت اهمیـت دارد .با نگـرش بـاز میتوانید حتی
بـا پـول قـرض گرفته بسـیار خوشـبخت باشـید .شـما میتوانیـد بـا اسـتفاده از ایده کتاب «عشـق
بـه پـول» جـری گیلیس بـا پول قرض گرفته هم شـاد باشـید .اگـر ایـن کار برایتان بسـیار اهمیت
دارد و میخواهیـد یـک زندگـی شـادی را بـا پـول خود داشـته باشـید پس بایـد به اسـتقالل مالی
دسـت پیـدا کنیـد .با رسـیدن به اسـتقالل مالـی واقعی میتوانیـد اوقات فراغـت خود را آسـانتر از
آنچـه کـه فکـر میکنیـد بگذرانید .شـادبودن تنها با پـول و درآمد مالـی باال محقق نمیشـود .یکی
از عوامـل مهـم بـرای رسـیدن بـه اسـتقالل مالی تعریـف اولیه از اسـتقالل مالی اسـت .رسـیدن به
اسـتقالل مالـی ممکـن اسـت بـدون افزایـش درآمد یـا داراییهـای مالی باشـد .تنهـا کاری که باید
انجـام دهیـد این اسـت که مفهـوم اسـتقالل مالی را تغییـر دهید.
تمرین  .11-4استقالل واقعی مالی

کدام آیتم زیر یکی از عاملهای ضروری برای رسیدن به استقالل مالی است؟
برندهشدن در یک شرطبندی یک میلیون دالری
داشتن یک حقوق بازنشستگی خوب به همراه مساعدت دولت
داشتن ارثیه خانوادگی
ازدواج کردن با یک همسر ثروتمند
استخدام یک مشاور مالی و کمک به انجام سرمایهگذاریهای مناسب

نتایـج تحقیقـی کـه اخیـرا ً انجام شـده نشـان میدهد که بـه ترتیب اهمیـت بزرگتریـن نگرانیهای
افرادی که تازه بازنشسـته میشـوند مسـائل مالی ،سلامت و بهداشت و داشـتن یک همسر یا دوست
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برای گذراندن اوقات بازنشسـتگی اسـت .مسـئله جالب این اسـت به محض اینکه این افراد بازنشسـته
میشـوند ،سلامت در اولویت و مسـائل مالی در درجه  3قرار میگیرد .ظاهرا ً مفهوم افراد از اسـتقالل
مالـی هنگامـی کـه بازنشسـته میشـوند تغییر میکنـد؛ اگرچه آنـان همان درآمـد قبل را داشـتهاند.
نتایـج این تحقیق نشـان میدهد افراد بازنشسـته بهتـر میتوانند از آنچه خود تصـور میکنند زندگی
راحتـی بـا درآمـد پایینتـر داشـته باشـند .همچنین ایـن تحقیـق از این تصـور حمایـت میکند که
هیچکـدام از مـوارد باال جزء ضروریات اسـتقالل مالی نیسـت.جوزف دومینگز به لحـاظ مالی درآمدی
دارد کـه بسـیاری از مـردم ادعـا میکننـد این درآمـد زیر خط فقر اسـت .از دیدگاه دومینگز بسـیاری
از مـردم اگـر بخواهند میتوانند اسـتقالل مالی واقعی داشـته باشـند .اسـتقالل مالی واقعـی میتواند
 500دالر در یـک مـاه یـا کمتـر باشـد .اما چطور؟ اسـتقالل مالی واقعـی چیزی بیش از داشـتن پول
کافی و به جا نیسـت .اگر شـما ماهانه به طور خالص  500دالر درآمد داشـته باشـید و  499دالر آن
را خـرج کنیـد پس به لحاظ مالی مسـتقل هسـتید .آنچه دومینگز سـالها انجـام داده زندگی با 500
دالر در یـک مـاه بـوده اسـت .در سـال  ،1969او در سـن 29سـالگی به عنوان شـخصی که اسـتقالل
مالی داشـت بازنشسـته شـد .او قبل از بازنشسـتگی یک دالل سـهام در وال اسـتریت بوده اسـت .او از
دیـدن افراد بسـیاری که با داشـتن درآمد بـاال و جایگاه اقتصادی و اجتماعی خوب همچنان احسـاس
خوشـبختی نمیکردنـد بسـیار متعجب میشـد .او سـبک زندگی آرامی داشـت امـا تنها درآمـد او از
سـرمایهگذاریهایی بـود کـه در آمریـکا انجام داده بود .او اوراق سـهام بـرای خود پسانـداز میکرد .از
آنجایـی کـه نیازهـای او اندک بودند میتوانسـت تمام پول اضافی خـود را که از سـال  1980به خاطر
سـخنرانیهای خـود دربـاره تغییـر رابطـه خوب با پـول و رسـیدن به اسـتقالل مالی به دسـت آورده
بـود صرف سـازمانهای غیرانتفاعـی و خیریه کند.

تئوری کارکردن یا بازی کردن
دومینیکو الکاس از وران در بیریتیش کلمبیا ،از من خواست تا با من برای نوشتن یک مقاله تحقیقاتی
درباره سبک زندگی برای مجله بیزینس  BCمصاحبه کند .او و همسرش تری که در اوتاوا سیتیزن
کار میکردند تصمیم گرفتند برای داشتن درآمد بیشتر  100000دالر به بریتیش کلمبیا بیایند .آنها
نمیدانستند هنگامی که به اینجا میآیند چه چیزی در انتظار آنهاست .تصمیم آنها برای نقل مکان
و ایجاد تغییر ایجاد داشــتن یک سبک زندگی منطقیتر بود .در اینجا  3پاراگراف نخست مقاله او را
برایتان آوردهام که در مارس  1994در مجله بیزینس  BCبه چاپ رسیده است:
آن را بـه تقصیـر الکیـل مـاه شـمالی بیندازید .یا ممکن اسـت مربوط تمام شـبهایی باشـد که
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بـا لـذت کارنکـردن گـره خـورده اسـت ،کتابی اغواکننـده امـا خطرنـاک از ادمونتون بر اسـاس
تئـوری طـراح بـدون شـغل ارنی زلینیسـکی .هـر چه باشـد ،چیزی بـه مغزمان خطـور کرد که
بـه فکـر سـاعت ناهار در رسـتوران روزا مکزیکو باشـیم .آن روز یکـی از اولین روزهـای آفتابی و
طوالنـی زمسـتان بـود .همسـر م تری و من بسـیار خسـته و تحت فشـار بودیم و خواسـتیم که
بـرای گذراندن خسـتگی خـود کمـی از کار فاصله بگیریـم بنابراین درخواسـت مرخصی فصلی
کردیـم .مـا متوجـه شـدیم کـه دیگـر مثـل قبـل خوشـحال و خوشـبخت نیسـتیم و دسـت از
رؤیاهایمان کشـیدیم و زندگی برای ما ماشـینی و یکنواخت شـده اسـت .هر دو تصمیم گرفتیم
کـه شـغل و درآمـد خـود را در روزنامـه اوتـاوا سـیتیزن گذاشـته و بـرای داشـتن یـک زندگی
سـادهتر و راضیکنندهتـر بـه اسـمالیوی در بریتیـش کلمبیـا بیاییم .ما بخشـی از زندگـی و کار
خـود را بـا مدیـران تجـاری و کارمنـدان پـر از اسـترس جـا گذاشـتیم و بـا رییـس و رولداکس
خداحافظـی و بـه آزادی و هـوای تازه سلام کردیم.

دومینیـک الکاس و همسـرشتـری تغییر شـگفتآوری در زندگی خود صورت دادنـد ،بنابراین آنها
بـر زندگـی و فرصتهایـی کـه بـرای زندگی کردن خواسـتند کنتـرل بیشـتری دارنـد .تصمیم آنها
از دسـت دادن مقـدار قابـل توجهـی از درآمـد و عدم ثبات بسـیار باال بـود .با این حال چشمپوشـی
کـردن از پـول زیـاد در بسـیاری از مـوارد باعـث میشـود کـه یـک زندگـی بـا فـراغ بـال بیشـتر و
مفیدتری را داشـته باشـیم .اسـاس و پایههای شـادبودن در وقت فراغت با شـادبودن در محیط کار
آنچنان متفاوت میباشـند .بسـیاری از چیزهایی که خوشـبختی را تشـکیل میدهد با رضایتمندی
رابطـه دارنـد .پول رابطهای با رسـیدن به رضایتمنـدی در کار یا فراغت نـدارد .رضایتمندی از طریق
انگیـزه بـاال و انجـام فعالیتهای بیشـتر در زندگی تعیین میشـود .تئوری دیگر انگیـزه که تقریباً به
اندازه تئوری سلسـلهمراتب نیازهای ماسـلو اهمیت دارد ،تئوری دو عامل اسـت که توسـط فدریک
هرزبرگ سـاخته شـده اسـت .تئـوری دو عامـل هرزبرگ ماننـد تئوری ماسـلو در تحقیقـات انگیزه
بخشـیدن کارمندان در محیط کار اسـتفاده شـده اسـت .هرزبرگ هرگز از تئوری خود برای فراغت
اسـتفاده نکـرد ،بـا ایـن حـال من قصـد دارم به جای او ایـن کار را انجـام دهم زیرا اصـول و میتواند
بـرای فراغـت هم اسـتفاده شـود .هرزبرگ بعـد از مصاحبه بـا بسـیاری از کارگران صنایـع متفاوت،
متوجـه شـد کـه ویژگیهـای کاری مرتبـط با عـدم رضایـت از ویژگیهـای مرتبط بـا رضایتمندی
کاملا متفـاوت بودنـد .ایـن مفهومـی را بـه وجـود آورد بر این مبنـا که دو طبقـه کام ً
ً
ال متفـاوت از
عوامـل وجـود دارند که بـر انگیزه و رضایتمندی شـغلی تأثیرگذار هسـتند.
همانطـور کـه در شـکل  1-11آمـده اسـت ،در مقیـاس عـدم رضایتمنـدی افراد یک نقطـه بیطرف
وجـود دارد .آنچـه کـه باعث نارضایتی مردم میشـود ،نبود عوامل بهداشـت اسـت :دسـتمزد کافی،
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امنیـت شـغلی ،شـرایط کاری ،و جایـگاه اقتصـادی و
اجتماعـی .در صورتی که عوامل بهداشـتی به اندازه کافی
فراهم شـوند ،خـود آنها هم باعث رضایتمنـدی کارمندان
میشـود .تنها یـک حالت خنثی -رضایتمنـدی – حاصل
خواهـد شـد .اگـر قـرار اسـت مـردم رضایتمندی شـغلی
داشـته باشـند ،عوامـل انگیـزهای  -شـناخت ،پیشـرفت،
رشـد فردی و مسـئولیت  -باید فراهم شـوند .این عوامل،
عوامـل انگیزهدهنـده هسـتند زیـرا مربـوط بـه شـغل
هسـتند و بنابراین در ایجاد رضایتمندی شـغلی که باعث
عملکـرد بهتـر و بهرهوری باالتر میشـود دخیل هسـتند.
بیاییـد بـه بحث پـول برگردیـم .در محیط کار پـول برای
خالقانهترین و البته احمقانهترین راه
حـذف عـدم رضایتمنـدی مهـم اسـت .بـرای یـک نجـار
برای به رسمیت شناخته شدن
بیـکاری کـه مفلس و بیپول اسـت و جایی بـرای زندگی
کـردن نـدارد پـول بسـیار اهمیـت دارد .داشـتن پول بـرای اجاره کـردن یـک آپارتمان یـک خوابه
بـرای کسـی کـه پـول کافی نـدارد مدتها طول میکشـد .با ایـن حال ،فـردی که پـول کافی برای
خریدن جایی را به دسـت میآورد و پول بیشـتری از شـغل خود درمیآورد ،هیچ رابطهای و نقشـی
در خوشـبختی و رضایتمنـدی بیشـتر از کار نـدارد .عدم رضایتمنـدی او از بین خواهـد رفت و او در
یـک نقطـه خنثـی خواهد بـود .اگرچه او انگیزه بسـیاری را در شـغل خود به دسـت آورده اسـت اما
بـا هـر درآمـدی نمیتوانـد بـه رضایتمندی از شـغل خود دسـت پیـدا کنـد .از همان اصـول تئوری
هرزبـرگ میتـوان بـرای اوقـات فراغـت هم اسـتفاده کـرد .اگـر میخواهیـم در اوقـات فراغت خود
شـرایط رضایتمندانـه ایجـاد کنیم باید حداقل دو عامـل انگیزهدهنده را بـا فعالیتهای خود ترکیب
کنیـم .عنصـر مهـم برای شـاد بـودن و خوشـبختی و رضایتمنـدی در زندگی فرصت انجـام وظایف
متفـاوت اسـت .هـر چـه وظیفه سـختتر و پر چالشتر باشـد رضایتمندی بیشـتری مـا از انجام آن
داریـم .بـه طـور مثـال یکی از کارهایی که برای مردم بسـیار سـخت و دشـوار به نظر میرسـد ترک
سـیگار اسـت .بسـیاری از افـرادی که سـیگار را تـرک میکنند میگویند ترک سـیگار دشـوارترین
کاری بـود کـه تـا به حـال در زندگی خـود انجـام دادهاند .در عین حـال آنها میگوینـد هیچ چیزی
بـه اندازه ترک سـیگار نتوانسـته اسـت برای آنـان در زندگی رضایتمنـدی ایجاد کند ،اساسـاً به این
خاطـر بـوده اسـت کـه ترک سـیگار کاری بسـیار سـخت و دشـوار بـود .از نظـر من نوشـتن و چاپ
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کـردن کتـاب اولـم با هزینه شـخصی دشـوارترین کار بـرای من بـود .چاپ کتاب با هزینه شـخصی
خـودم چالشـی بـزرگ بـرای مـن بـود زیـرا بسـیاری از ناشـران بـه من گفتنـد کـه کتابـم در بازار
خریـداری نخواهـد داشـت .آنچـه کـه باعـث شـد که شـرایط مـن پیچیدهتر شـود این بـود که من
هیـچ تجربـهای در زمینـه سـاخت و بازاریابـی کتابها نداشـتم .حتی بـرای چاپ کتابـم پول قرض
کـردم .بـا ایـن وجود من ریسـک کـردم و کتاب را چـاپ کردم .کتاب من بسـیار موفق بـود و حتی
در منطقه آمریکای شـمالی در رده  10درصد فروش باال قرار داشـته اسـت .از آنجایی که خواسـتم
ریسـک کنم و کار مشـکل و دشـواری را انجام دهم زندگی من کمی آسـانتر شـده اسـت .آنچه که
مـن انجـام دادهام ترکیـب کردن برخی از عوامل انگیزهدهنده مانند مسـئولیت ،رشـد و شـناخت به
فعالیـت چـاپ کتابـم بوده اسـت .اگـر میخواهیـد برای دنبـال کردن فراغـت خود بـه رضایتمندی
برسـید از عوامل انگیزه بخش هرزبرگ در جای مناسـب اسـتفاده کنید .انتخاب کردن یک فعالیت
ارزان ماننـد داوطلـب شـدن بـرای سـازمان خیریـه میتواند برای شـما از خـرج کـردن  5000دالر
بـرای خریـد یـک قفسـه لباس جدید شـادیبخشتر باشـد .کمک بـه دیگـران و در عین حـال کار
کـردن بـرای سـازمان خیریـه میتوانـد باعث پیشـرفت ،مسـئولیتپذیری ،رشـد و شـناخت شـود.
نتیجـه افزایـش سـطح رضایتمندی اسـت که حتی بـا هیچ پولـی نمیتوانید آن را خریـداری کنید.

قدر چیزی را که دارید بدانید و بیشرت ثرومتندتر شوید
جیـن – کالد بعـد از اینکـه در سـال  1971پـدرش از دنیـا رفـت ،مسـوولیت حکمرانی بـ ر هاییتی
را در دسـت گرفـت .بیبـی داک و همسـرش میشـل که در سـال  1986به زور از مقامشـان توسـط
شـهروندانهاییتی بـر کنـار شـدند ،از داشـتن ثـروت زیـاد بـا هواپیمایـی پـر از امکانـات کـه از راه
نامشـروع بـه دسـت آوردهانـد راضـی نشـدند .آنهـا بـا هواپیمـا ازهاییتـی بـه آمریـکا پـرواز کردند.
هواپیمـای نیـروی هوایـی در مسـیر تـکان سـختی خـورد و مادربـزرگ و پدربـزرگ میشـل و کل
مسـافران دیگـر از هواپیمـا سـقوط کردند .آن دو بـه ریوری فـرار کردند و توانسـتند در آنجا زندگی
خوبـی داشـته باشـند و سـاالنه میلیونهـا دالر خـرج کنند .بیبی داک و همسـرش در سـال 1990
از یکدیگـر طلاق گرفتنـد .بیبـی داک کـه مجرد شـده بـود تمـام دارایی و ثـروت خود را از دسـت
داد و اخیـرا ً هـم از ویلای بسـیار مجلـل خـود گریخته اسـت .بـه نظر میرسـد افـرادی مانند بیبی
داک مشـکالتی زیـادی از ثـروت خـود دارنـد .رسـیدن بـه یک تعـادل مناسـب آسـانترین چیز در
جهـان نیسـت .در آمریکای شـمالی پول بیشـتر ابـزار متداول و رایج برای رسـیدن بـه آرامش مادی
و جایـگاه اجتماعـی بـه شـمار مـیرود .افـرادی کـه تفکـر پـول زیـاد برابر بـا خوشـبختی را ترویج
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ً
کاملا بـا خواسـته خود
میدهنـد و مغـز مـردم را بـا ایـن دیـد شستوشـو میدهنـد بـه تدریـج و
تعهـدات مالـی و مسـئولیتپذیری ندارنـد .بسـیاری از مردم که ثـروت کافی ندارند سـعی میکنند
تـا یـک سـبک زندگی خاصـی را در پیش گیرند .بسـیاری از مـردم میتوانند فقط بـا کمی احتیاط
بیشـتر هزینههـای خـود را بـه طـور قابل توجهـی کاهش دهنـد .اگـر در زمینه مالی مشـکل دارید
بایـد بتوانیـد آنهـا را خالقانـه حل کنید .مشـکالت مالـی همانند بسـیاری از مشـکالت میتوانند با
داشـتن دیـدگاه مناسـب حل شـوند .بهطور مثال اگـر بدهی جدی داریـد ،ترس از به زنـدان افتادن
بـه شـما رخنه خواهـد کرد .در آمریکای شـمالی افرادی که بدهـی زیادی دارند به زنـدان نمیروند.
هنگامـی کـه مـن در خـط فقر زندگـی میکـردم و عاملهای وصـول قصد داشـتند بـرای پرداخت
وام مـن را تحـت تعقیـب قـرار میدهنـد مـن حقههـای بسـیار خالقانـهای برای فـرار داشـتم .مث ً
ال
اینکـه پشـت تلفـن تا زمانی کـه عاملهای آژانـس خود را معرفـی نمیکردند هیچ حرفـی نمیزدم.
در عـوض ،مـن گیرنـده را در مقابـل میـز رهـا میکـردم تا قطع شـود .طولی نمیکشـید کـه عامل
وصـول حسـاب را بـرای مؤسسـه قرضدهنده برگشـت میزد و من میتوانسـتم بعد از برگشـتن به
کارم بـدون روبـهرو شـدن بـا عامـل وصول ،بدهیهای خـود را پرداخـت کنم .حاال زمان آن رسـیده
اسـت کـه راز دو روش قدرتمنـد خـود را بـرای مدیریت پول که بـه یک اندازه مؤثر بودنـد ارائه کنم.
روش قدرتمنـد خـرج کمتـر از درآمـد اسـت .اگـر ایـن روش را امتحـان کـردی و مؤثر نبـوده روش
دوم قطعـاً مؤثـر خواهـد بـود .روش قدرتمنـد دوم درآمـد بیشـتر از خرج اسـت .تنها از یکـی از این
اصـول قدرتمنـد اسـتفاده کنیـد و مدیریت مصرف پول داشـته باشـید .اگر هرگز پول کافـی ندارید،
احتمـاًالً پـول خـود را صـرف هزینههایـی میکنید که نیـاز ندارید .بایـد درک کنید با نداشـتن پول
چـرا اسـراف میکنیـد .بایـد بـرای مدیریت کردن پـول خود وقـت بگذارید .مدیریت کردن مناسـب
پـول باعـث میشـود که در سـبک زندگی خـود اسـراف و و لخرجی نکنید .سـعی کنید کـه عادات
ً
اصلاح کنیـد .بعد از این کار بسـیار تعجب میکنیـد که نیازهای واقعی شـما چقدر
هزینـه خـود را
انـدک بـوده اسـت .در سـوی دیگـر از افـراد ولخـرج و مسـرف کـه هزینههای اضافـی و نابجـا دارند
افـرادی وجـود دارنـد کـه نمیدانند چطـور پول خـود را خرج کنند .آنهـا نمیدانند کـه چگونه باید
از پـول خـود لـذت ببرنـد .اگر شـما یکـی از ایـن افراد هسـتید دچـار نوعی بیمـاری شـدهاید .باید
بپذیریـد کـه فقـط یک دلیل برای داشـتن پول وجود دارد ،هـدف نهایی پول خرج کردن آن اسـت.
علـت اصلـی چیسـت؟ برای رضایتمندی از پـول باید توانایی لذتبردن از آن را داشـته باشـید .برای
خـرج کـردن پـول باید از روشهـای خالقانه و جالب اسـتفاده کنید .اگر بعد از مدتی نتوانسـتید که
بـه ایدههـای خوبـی در ایـن زمینه برسـید بـا من تمـاس بگیرید .مـن میتوانم بدون هیچ مشـکلی
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راهحلـی را بـرای شـما بـرای پـول خـرج کـردن دهـم .هیـچ رقمـی بـرای مـن بـزرگ نیسـت .من
میتوانـم ایدههـای جالبـی برای خـرج کردن پـول بدهم که شـما را از بدبختی نجـات دهد .تعریف
هویـت و رفـاه خود بر حسـب داشـتههای مادی و حسـاب بانکـی نمیتواند رضایتمنـدی درازمدتی
را بـرای شـما بـه ارمغان بیاورد .در سـال  1996ادوارد دینر اسـتاد روانشناسـی دانشـگاه ایلونیز در
مطالعـات تحقیقاتـی خـود گـزارش داد افـرادی که در شـرطبندیها برنده میشـوند یک سـال بعد
از خوششانسـی خود و به دسـت آوردن ثروت زیاد آنچنان شـاد و خوشـبخت نیسـتند .رسـیدن به
هـدف ثـروت و کسـب پول زیاد نمیتواند انسـان را به خوشـبختی برسـاند .سـخت کار کـردن تنها
بـرای بـه دسـت آوردن پـول زیـاد باعث ایجاد ناامیـدی میشـود .همانطور در فصل قبل گفته شـد،
وقتـی دیگـر بـه پـول درآوردن زیـاد فکر نکنیـد و در عوض از انجـام دادن فعالیتهـای مورد عالیق
خـود لـذت ببریـد ،رضایتمندی و لذتی به شـما دسـت خواهد داد کـه قابل قیاس با لـذت پول زیاد
نیسـت .پـول باید منعکسکننـده انرژی خالق و امنیت درونی شـما باشـد .اسـتفاده از انرژی خالق
در حیـن کارکـردن هدفمند میتواند درآمدی برای شـما داشـته باشـد کـه زندگی آرامـی را تجربه
کنیـد .بـرای شـادبودن و خوشـبخت شـدن نیـازی به پـول زیاد نداریـد بلکـه میتوانید بـا درآمد و
پـول کمتـر هـم شـاد باشـید و دنبـال کـردن فعالیتهـای مـورد عالقـه و شـخصی خـود میتواند
چنیـن احساسـی را در شـما بوجـود آورد .بـه دسـت آوردن پول زیاد از طریق شـغل تنهـا یک انعام
اسـت .پـس پـول را در جای خـود قرار دهید .نداشـتن رضایتمنـدی و خوشـبختی میتواند زندگی
واقعـی و خـوب شـما را ویران کند .شـاید تا به حال زندگی خوبی هم داشـته باشـید امـا نمیتوانید
آن را قـدر بدانیـد .اگر سـایر نیازهای اساسـی شـامل غـذا ،آب ،مسـکن و لباس برآورده شـدند ،پول
پاسـخ قطعی برای رسـیدن به خوشـبختی نیسـت .مقایسـه کردن خود با سـایر افرادی که بیشتر از
شـما دارند باعث عدم رضایتمندی از شـما میشـود .همیشـه کسـانی بهتر از شـما هسـتند.

فعالیتهای ارزان برای افراد مرفه هم مناسب هستند
بسـیاری از مردمـان آمریـکای شـمالی بـه باور شـرطی شـدهاند کـه اوقـات فراغت چیزی اسـت که
تنهـا از طریـق پـول تأمیـن میشـود .آنچـه مادیسـون آونیـو از مـا میخواهد این اسـت کـه اوقات
فراغـت خـود را صـرف خریـد و تجملگرایـی کنیـم .ایجـاد اوقـات فراغـت فقـط بـا هـدف خریدن
کاالهـای بیشـتر ترغیـب میشـود .تأکید افراطی برای کسـب پول بیشـتر و مادیـات امنیت نخواهد
آورد .بسـیاری از چیزهایـی کـه بـا ارزش هسـتند نیـاز به پول زیـادی ندارند .در حقیقـت بهترینها
در زندگـی مـادی نیسـتند .اهـداف فراغـت فقط با مادیات عوض نمیشـود .به خاطر داشـته باشـید
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کـه بسـیاری از فعالیتهـا در محیطهـای مکانـی زیبـا هزینـه اندکـی دارنـد .تماشـاکردن غـروب
آفتـاب ،قـدم زدن ،تفکـر کردن ،گفتگوهای جالب داشـتن ،عبـور کردن از نهرها ،و گشـتن در پارک
فعالیتهایـی هسـتند کـه تقریبـاً هیچ هزینهای بـرای ما ندارنـد و میتوانند برای محیطزیسـت هم
مفیـد باشـند .ایـن فعالیتهـای ارزان همچنیـن میتوانند بـرای گروههـای ثروتمند هـم لذتبخش
باشـند .داشـتن اوقـات فراغـت لذتبخـش آن چیزی نیسـت کـه تبلیغاتکننـدگان سـعی دارند به
مـا بگوینـد .بـه طـور مثـال تفریحـات و گذراندن تعطیلات نیاز به پـول زیـادی نـدارد .میتوانید با
گشـتن در باغچـه خـود یا نـگاه کردن شـگفتیهای جهـان در باغچه پشـتی خانه خـود از آن لذت
ببرید.گاهـی اوقـات مـرغ همسـایه هـم غاز اسـت .هدف من این نیسـت کـه نباید جهـان را ببینید
بلکـه هدفـم ایـن اسـت کـه نیـازی نیسـت بـرای لذتبـردن خـود بـه مکانهـای عجیـب و غریب
مسـافرت کنیـد .در اینجـا بـه نامـهای دیگـر دربـاره پـول اشـاره میکنـم کـه از دنیس آنسـتات از
کالـگاری دریافـت کردم.
عزیزم:

بعـد از مطالعـه کتـاب لـذت کار نکـردن ،احسـاس کـردم کـه بایـد خطی برای شـما بنویسـم.
خوانـدن و تفکـر کـردن بسـیار جالـب بـود .تصاویـر هـم بسـیار جالـب بودنـد .ایـن مطالب به
بسـیاری از مـردم کمـک میکنـد تـا از پـس مشـکالت خـود برآینـد .من بـه موجب قانـون در
اواسـط سـن چهلسـالگی بازنشسـته شـدم کـه  20سـال قبل بـود .ایـن بازنشسـتگی پیش از
موعـد بـود .آنهـا حـاال میگویند کـه افراد  20سـال باید وقت خـود را صرف اوقـات فراغت خود
بوکارهای بـزرگ ایـن ذهنیـت را قبـول داشـتند .من بـه خاطر این
کننـد .تنهـا دولـت و کسـ 
کار  19سـال شـغلم را از دسـت دادم .ایـن زمـان بهتریـن فرصـت زندگیام بود که میتوانسـتم
بهتریـن بهرههـا از آن داشـته باشـم .بعـد از این تغییـر که حدود یک سـال اتفاق افتاد ،همسـر
مـن و مـن تصمیـم گرفتیم تا برای همیشـه از دنیای کار خداحافظی کنیم و دوسـت نداشـتیم
کـه دیگـر هرگـز کار خوشـحالی و زندگـی دوبـاره ما را از هـم بگیرد.
مـا تصمیـم گرفتیـم کـه کارهـای زیـادی انجـام دهیـم .حـاال از یـک زندگـی سـاده و آرام و با
درآمـدی حـدود  30000دالر در یـک سـال لـذت میبریـم .نمیتوانسـتیم زندگی بهتـر از این
داشـته باشـیم .مـن کتابـی را بـرای کـودکان نوشـتم و ایـن کار بـرای مـن بسـیار لذتبخش و
رضایتمندانـه بـوده و هرگـز قصـد نداشـتم آن را بـه چاپ برسـانم .اما حـاال میخواهـم آن را به
چـاپ برسـانم .لطفـاً یـک نسـخه نمونه از بهتریـن کتاب پرفروش خـود را که خـود آن را چاپ
کردیـد برایـم ارسـال کنیـد .اگرچـه این کتـاب دربـاره پـول و جمعآوری آن اسـت اما فلسـفه
آن بسـیار شـبیه فلسـفه کتاب شـما اسـت .هیچکس نگفته بنشـینید و منتظر بازنشسته شدن
خـود بمانیـد و از آن اسـتفاده کنید .همسـر من و خانـوادهام گاهی اوقات میگوییم که دوسـت
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نداریـم بسـیار ثروتمندانـه زندگـی کنیم .امـا به هر حال ما بسـیار ثروتمند هسـتیم .به نظر من
زمـان گرانبهاتریـن و گرانقیمتتریـن چیزی اسـت کـه ما در اختیار داریم .بسـیار خوشـحال
هسـتم کـه بسـیاری از مردم ماننـد من فکر میکننـد .در حالی که جریان جامعه آن را اشـتباه
رفته اسـت .ارادتمند شـما ،دنیس آن سـت
در دنیـای مادیگرایـان ،لذتهـای سـاده بـه آسـانی فرامـوش میشـوند .چگونگـی گذرانـدن
اوقـات فراغـت از پـول زیـاد ،گذرانـدن و اقامـت در هتلهای لوکـس و گران و رفتـن به تورهای
عجیـب و غریـب ،و خریـد کردن در فروشـگاههای بسـیار خاص ارزشـمندتر اسـت .در حقیقت
هـر چـه مـا کمتر نیاز داشـته باشـیم آزادتر هسـتیم .سـبکهای زندگـی سـاده میتوانند خود
برایمـان لذتبخـش باشـند .یکـی از راههـای ثروتمند شـدن توجه کـردن به آنچه دارید اسـت.
بوداییـان گفتـه خوبـی دارنـد ،آنچه کـه دارید و آنچـه را که داریـد بخواهید و به آنچه همیشـه
میخواهیـد خواهیـد رسـید .مـا بسـیاری از ثروتهایـی را کـه خـود داریـم فرامـوش کردهایم.
بسـیاری از مردمـان جهـان سـوم ایـن دیدگاههـا را گنـج و چیزهـای گرانبهـا و پـر ارزش
میداننـد .کتابهـا ،موسـیقی ،دوسـتان قدیمـی ،سـرگرمیهای انـدک و گذشـته خـوب بایـد
دوباره کشـف شـوند .توانایی خود را فقط از سـوی بدسـتآوردن پول بیشـتر قرار ندهید .امنیت
بیشـتر بـا چالش کشـیدن و اصالح کردن باورها و ارزشهای شـما اسـت ،نه بـا پسانداز کردن
پـول زیـاد .بـا رشـد عالیـق و سـرگرمیهای خـود و تقویـت کیفیـت فعالیتهای فراغـت خود
میتوانیـد راه خـود را بـرای رسـیدن بـه امنیـت بیشـتر زودتر همـوار کنیـد .اهمیت نـدارد که
چقـدر پـول داریـد ،میتوانیـد حتی بـرای لذت بـردن از اوقـات فراغت بسـیار ثروتمند باشـید:
ثـروت شـما اسـتعداد ،دانـش ،تجربه و توانایی خالق شـما اسـت.
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شـاید متوجـه شـده باشـید که این فصـل آخر کتاب اسـت .این فصل ممکن اسـت پایان کار باشـد
امـا پایـان تازه شـروع شـده اسـت .یوگی برا دربـاره بازی بیسـبال جمله بسـیار مؤثر و نافـذی دارد:
هنـوز خیلـی مانـده امـا هنـوز تمام نشـده اسـت .شـما بایـد در هر سـنی از زندگـی خود ایـن باور
را داشـته باشـید .شـاید در اوایـل جوانـی یا صدسـالگی باشـید ،تفاوتی نـدارد .باید صرفنظر از سـن
خـود ،از افـرادی کـه خیلی زود خسـته میشـوند و ورق زندگی خـود را خیلـی زود میبندند دوری
کنیـد .شـاید داسـتان مربوط به پیرزن  85سـاله را شـنیده باشـید که بـه خاطر داشـتن درد زانوی
راسـت خـود بـه پزشـک مراجعـه میکنـد .پزشـک زانـوی او را معاینـه میکنـد و میگویـد ،خانـم
جونـز واقعـاً از خـود انتظـاری داریـد؟ ایـن زانو متعلق به یک انسـان  85سـاله اسـت .خانـم جوزی
کـه توجهـی بـه گفتههای متصور شـده و از پیش فرض شـده پزشـک دربـاره تأثیرات افزایش سـن
نمیکنـد جـواب داد :دکتـر جنسـن مـن اینطـور فکر نمیکنـم .شـاید این زانـو برای یک فـرد 85
سـاله باشـد ،امـا نمیتوانـد علـت مشـکل باشـد .پـای چـپ من هم  85سـال اسـت که مـرا تحمل
میکنـد و هنـوز خـوب اسـت .همـه ما انسـانها ،حتـی پزشـکان تصـورات از پیش متصور شـده را
دربـاره چگونگـی تأثیـرات افزایـش سـن داریـم .یـک مثل چینـی میگوید :انسـان خـودش را گول
میزنـد ،بـرای داشـتن یک زندگـی طوالنی کار میکند و از پیر شـدن میترسـد .باورهای نادرسـت
دربـاره پیـر شـدن میتوانـد مانـع پیشـرفت و خودشـکوفایی در مـا شـود .اگر خـود را تحـت تأثیر
افزایـش سـن قـرار دهیـم ،با عـذر و بهانههـا برای دنبـال کـردن فعالیتهایـی مواجه خواهیم شـد
کـه نمیتوانیـم در سـن  90 ،80سـاله یا بیشـتر ادامه دهیم .داشـتن رویکرد جدیدی بـرای زندگی
کلیـد لذتبـردن از سـن پیـری اسـت .ما بایـد در هر سـنی و با هر تفکری همیشـه بـه فرصتهای
جدیـدی بـرای رشـد فـردی ،پیش از و رسـیدن بـه رضایتمندی خود فکر کنیم .در آگوسـت سـال
 ،1989مجلـه رویتـر گزارشـی را درباره پیرزن  90سـاله به نام جین گومر از ورچسـتر ماساچوسـت
ارائـه کـرده بـود کـه قب ً
ال مسـئول تحریریـه بخش سـتون روزنامه بـوده اسـت .او اولین کتـاب خود

 248لـذت فـراغت

ن هارپـر و روفـر فروخته بـود .یکی از ویراسـتاران این ناشـر میگفـت :با او
را بـرای چـاپ بـه ناشـرا 
قـرارداد بسـته نمیشـد چـون او  95سـال سـن دارد .امـا چون یک نویسـنده بسـیار خـوب و عالی
اسـت و حـرف نـو و متفاوتـی برای خـود دارد تصمیم گرفتیم کتاب او را منتشـر کنیـم .آنان گفتند
این نویسـنده  95سـاله آنقدر از خود سـؤال و شـوق و امید نشـان داد که از او خواسـته شد تا کتاب
دوم او را هم به چاپ برسـانیم .ویراسـتار ادامه داد :من از قلیل نویسـندگانی هسـتم که برای آینده
خـوب سـرمایهگذاری میکند .داشـتن یـک زندگی خالقانه و پـر از انرژی محدود به جوانـان و افراد
بـا انـرژی فـراوان میشـود .در اینجـا بـه افـرادی اشـاره میکنیم کـه در اواخـر زندگی خود سـبک
زندگی فعاالنهای را داشـتند.
تبرنادو راشـل در سـن  90و چهارسـالگی فعالیت امور مربوط به صلح جهانی را در سـطح بینالمللی
دنبـال کرد و به دنبـال ترویج آن بود.
مـادر تـرزا در سـن  80سـالگی ،بـه انـدازه زمانـی کـه در مأموریتهـای امـور خیریـه
شـرکت میکـرد همچنـان در کمـک بـه نیازمنـدان فعـال بـود.
پیکاسو در سن  90سالگی همچنان در کشیدن و خلق آثار نقاشی و حکاکی فعال بود.
لینـا پاکینـگ برنـده دو جایزه نوبل شـیمی و صلح در سـن  90سـاله همچنـان زندگی
فعالـی داشـت و بـه دنبـال روشهـای جدیـدی بـرای توجیه سـاختن مصرف مـگا دوز
ویتامیـن بود.
لوالتیـرا هنگامـی کـه در سـال  1984نـود و دو سـاله بـود ،توانسـت در پنـج بخـش از
مسـابقاًت شـنا در آمریـکا در میسـون ویجیـو کالیفرنیـا رقابـت کنـد
لیولـد المبـرت در  87سـالگی یـک اسـکیباز فعـال بـود و در کلـوپ  skiکـه 3286
عضویـت داشـت و بـا یکـی از اعضـای آن هـم کـه  97سـاله بـود فعالیـت میکـرد.
مگـی کان در اواخـر سـن  80سـالگی ،هنـوز در زمینـه ترویـج اهـداف ،Grey panther
فعـال بـود؛ گروهـی کـه او در سـن  65سـالگی تأسـیس کـرده بـود.
بـاک متینـز فولـر در اواخر  80سـالگی فعاالنه دیـدگاه و جهانبینی خود را داشـت و در
جهـان ترویـج میکند.
هـارویهانتـر از ادمونتـون اخیرا ً تولد  104سـالگی خود را جشـن گرفـت (هنگامی که
از او دربـاره راز طـول عمـر پرسـیده شـد پاسـخ داد فعالیت).
هـاروی هنگامـی کـه  90سـاله بـود یـک فعـال داوطلـب شـد و در سـن  91سـادگی
تحصیلات در دانشـگاه را آغـاز کـرد .او هنـوز یـک بـار در هفتـه فعـال داوطلـب اسـت.
بـه نظـر میرسـد ایـن افـراد بـه نوعـی فوقالعـاده و خـاص باشـند .البتـه همین طـور هم اسـت .با
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اینوجـود ،آنهـا افـراد غیـر عـادی نیسـتند .صدهـا هـزار نفـر در سـن  80 ،70و  90سـالگی هنـوز
اشـتیاق وصفناپذیـری بـرای زندگـی دارنـد و از خـود قدرت ،نیرو ،شـور و شـوق و توانایـی فیزیکی
نشـان میدهنـد.

چرا افراد خالق و شاد به کودکی دوم نیاز ندارند
بعـد از اینکـه مقالـهای را در یـک مجله درباره چگونگـی زندگی خالق در اواخر عمر خود نوشـتم ،از
طـرف خواننـدگان مطالـب تماسهایـی بـا من گرفته شـد .یکـی از افـرادی که با من تمـاس گرفت
جـان رابرتسـون بـود کـه شـش ماه از تولد  90سـالگیاش گذشـته بـود .انرژی و اشـتیاق کـه او در
پشـت تلفـن از خـود ابراز میکرد بسـیار وصفناپذیر بود .من افرادی را میشناسـم کـه در  20و 30
سـاله خودشـان هیچوقـت حتـی برای یـک دقیقه همچنین شـور و شـوقی را در زندگی خـود ابراز
نکردنـد .مـن از جـان چیزهای بسـیار جالبی یـاد گرفتهام .بعد از اینکه چند سـال قبل شـوهرش از
دنیـا رفـت ،هرگـز دوبـاره ازدواج نکـرد .درآمـد او گاهـی زیـر خط فقـر بوده اسـت ،اما با ایـن وجود
درآمـد خـود را مدیریـت کـرد و بـه روسـیه ،آفریقـا ،اروپـا و همینطور چند کشـور دیگر مسـافرت
کـرد .متأسـفانه او بـه خاطـر بیمـاریاش مسـافرت خـود را به چیـن لغو کـرد اما هنوز در این سـن
بـاال دوسـت دارد کـه به چین هم سـفر کنـد .او در دهه  70زندگی خـود در محافل عمومی صحبت
میکـرد .او نمیدانسـت از چنیـن اسـتعداد و توانایـی برخوردار اسـت تا اینکه به عنـوان یک مهمان
از او بـرای حضـور در یـک نمایـش رادیویـی دعـوت شـد .مردمی کـه صـدای او را از رادیو شـنیدن
آن بـود از صدایـش خوششـان آمـد کـه ظـرف یک هفتـه از او دعوت شـد تـا در رادیو حضـور پیدا
کنـد .بـه او  20دالر داده میشـد ،او از ایـن کار بسـیار لـذت میبـرد .اگرچـه او ایـن کار را به خاطر
پـول انجـام نمـیداد .او هنگامی که  78سـال داشـت برای نمایش عشـق خـود به پرواز بـا بالون در
هـوا بـا بالـون بـه آسـمان رفـت .هنگامی که بـا او دربـاره تماشـای تلویزیون سـؤال کـردم گفت که
خیلـی کـم تلویزیـون تماشـا میکنـد و آن را یک جعبه گنـگ نامیـد .او اعتیاد زیادی بـه خواندن
کتـاب داشـت .بـه بـاور من اگـر اعتیاد بـه کار در کاری مفید باشـد ،میتـوان کتاب خوانـدن را یک
اعتیـاد خـوب تلقـی کـرد .هنگامی کـه از او خواسـتم نصیحت یا توصیهای را به ما داشـته باشـد که
چگونـه میتوانیـم عمـر طوالنی و سـالم داشـته باشـیم ،گفـت نباید روحیـه خـود را تضعیف کنید
(توجـه کنیـد کـه این با نگـرش رابطه دارد ،اولین مسـئلهای کـه در اول این کتاب مـورد تأکید قرار
گرفـت) .بعـد اضافـه کرد ،باید بانشـاط ،شـکوه و مخاطرهجویی زندگـی کنیم .افراد بزرگـی مانند او
کـه عمـر طوالنی دارند ،برای زندگی شـاد و طوالنی از آگاهی و روشـنفکری برخوردار هسـتند .آنان
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ویژگیهـای خاصـی را در خـود رشـد دادند که به واقع بسـیار برجسـته اسـت.
تمرین  12-1ویژگیهای اصلی و برجسته

 2یـا  3دقیقـهای از وقـت خـود را صـرف تفکـر دربـاره افـرادی کنیـد که در سـن شصتسـالگی یا
باالتـر هنـوز فعـال ،بانشـاط هسـتند و از زندگی خـود نهایت لـذت را میبرند .ویژگیهـای این افراد
را بـه صورت فهرسـت کنید.
یکـی از باارزشتریـن و گرانبهاتریـن ویژگیهایـی کـه این افراد با سـن باال برای اشـتیاق به زندگی
دارنـد شـگفتی و تعجـب آنان نسـبت به زندگی جهـان و توانایی لـذت بردن از هـر آفرینش خداوند
ماننـد غـروب آفتـاب ،رنگینکمان و قرص کامل ماه اسـت.
در اینجـا بـه لیسـت ویژگیهایی اشـاره میکنیـم که شـرکتکنندگان سـمینار من دربـاره افرادی
کـه در سـنین باال همچنـان فعال و سـرزنده هسـتند گفتهاند.
خالق بودن
خودجوش بودن
حس شوخطبعی
بازیگوش بودن
با انرژی بودن
رفتار دوستانه داشتن
کنجکاو بودن
خندیدن
دیوانه بودن
رفتار شوخآمیز داشتن
مخاطرهجویی
سازگار
سرزنده و شاد بودن
تمرین  .12-2ویژگیهای سایر گروههای سنی

چه گروههای سنی غیر از گروههای سنی باال دارای تعداد ویژگی یا تمام ویژگیهای باال هستند؟
البتـه ،گـروه سـنی دیگـر که از ایـن ویژگیهـا برخوردارنـد ،کودکان هسـتند .افراد در سـنین باال
کـه زندگـی خالقانـه و شـادابی دارنـد از جهاتی شـبیه کودکان هسـتند .آنها میتوانند بـه راحتی با
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شـرایط در حـال تغییـر خود سـازگار شـوند .آنهـا کـه خوشبینانهتریـن ماجراجو تعریف میشـوند
همیشـه تمایـل دارنـد کـه فعالیتهـای جدیدی ماننـد نواختن یـک آلت موسـیقی ،سـخنرانی در
میـان عمـوم مـردم ،تنیس ،یا موجسـواری با تختـه را آغاز کننـد .آنها تمایل و اشـتیاق فوقالعادهای
بـرای هـر لحظـه در زندگـی خود دارند و دوسـت دارنـد آن را تجربه کننـد .آنها مانند کـودکان کم
سـن و سـال ،بـه طـور کامل جـذب و محو لحظـه خود و مجـذوب هر چیـزی میشـوند و میدانند
کـه چگونـه بـازی کنند ،بخندند ،خودجوش باشـند و لـذت خود را ابـراز کنند .افرادی کـه در اواخر
سـن خـود فعـال و شـاد هسـتند نیـازی ندارند کـه کودکی گفتمان داشـته باشـند زیرا آنـان هرگز
دوران کودکـی خـود را فرامـوش نکردهانـد و هنـوز رفتـار دوران کودکی خـود را دارند.

دنیای درونی در فراغت
اگرچـه حفـظ آن ویژگیهـای کـودکان برای داشـتن دوران موفق در سـنین باال زندگی مهم اسـت،
امـا دنبـال کـردن فعالیتهـای فراغتی باید فراتـر از دنیای خارج باشـد .جوان ماندن تنها مسـئلهای
نیسـت کـه بـا بـاال رفتن سـن ایجـاد میشـود و همه چیـز نیسـت .تناسـب فیزیکی در طـی زمان
بـه تدریـج تحلیـل مـیرود ،اگرچـه همچنان سـعی میکنیـم آن را حفظ کنیـم .با این حـال ذهن
همچنـان میتوانـد رشـد کنـد و به تدریـج در طی زمان شـرایط مناسـبی را پیدا کند .رشـد فردی
مـداوم در انسـان میتوانـد بـه خاطـر افزایـش خرد و دانایـی و توانمندی بـا افزایش سـن مفید و در
داشـتن یک زندگی موفق و رضایتمندانه مؤثر باشـد .هنگامی که سـن فرد به سـالهای سـالمندی
نزدیـک میشـود ،اولیـن مرحلـهای کـه فـرد وارد آن میشـود بازنشسـتگی اسـت .هرگـز خـود را
متعهـد بـه بازنشسـتگی کامـل در تمـام ابعـاد نکنید حتـی نبایـد آن را به زبـان آورید .افـرادی که
میگوینـد بازنشسـته شـدهایم بـه مـرگ نزدیکتر میشـوند زیـرا زندگی آنـان با نشسـتن در خانه
و عـدم فعالیـت پایـان مییابـد .بازنشسـتگی بایـد جهت دیگـر زندگی تلقی شـود و بازنشسـتگی را
ی در منزل .در
نوعـی فراغت خودشـکوفاییهای شـغلی یا خود تحقق کاریهـا بدانیم نه بازنشسـتگ 
اینجا بهتر اسـت دوباره اشـاره به تحقیق گسـترده شـونر در دانشـگاه اونتاریوی غربی داشـته باشیم.
او بـه ایـن یافتـه رسـید کـه سـازگاری و تعدیل سـال با بازنشسـتگی نباید بر اسـاس تفکر داشـتن
سلامتی ،ثـروت یـا تحصیلات بـاال باشـد؛ تفکری کـه پیش از ایـن وجود داشـت .اگرچه سلامت
مهـم بـود امـا درآمـد و تحصیلات بـاال در تعییـن خوشـبختی در دوران بازنشسـتگی مهـم و قابل
توجـه نبودنـد .انتظـارات پایین ،ارزشـیابی مثبـت از یک موقعیـت ،خودشایسـتگی و گرایش درونی
جـزء مهمتریـن عوامـل در رضایتمنـدی در بازنشسـتگی افـراد اسـت .تعهـد بـه ایجاد یـک گرایش
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درونـی ،اسـاس داشـتن یک دنیـای درونی از فراغت اسـت .گرایـش درونی برای نوجوانـان یا افرادی
کـه در اوایـل سـن بیستسـالگی قـرار دارنـد مهم اسـت امـا این یـک عنصر مهـم و ضـروری برای
رشـد افـراد بـا افزایـش یافتن سـنت اسـت .پنج گرایـش درونی بـا خود روحـی رابطـه دارد و عنصر
مهـم در چرخـه حیـات به شـمار میآیـد اما در جامعـه مادیگرا آن را بسـیار نادیدهگرفتنـد یا انکار
میکننـد .خودروحـی بـا سـطح آگاهـی باال به دسـت میآیـد و بـا سـرگرمی و کار رابطـهای ندارد.
ارتبـاط برقـرار کـردن با خـود درون و برتـر میتواند دلیـل کافی برای داشـتن یـک زندگی طوالنی
باشـد .متعهـد سـاختن خـود به حیـات و نـدای درونی باعـث قدرتمنـدی و اعتمادبهنفس میشـود
کـه در دنیـای بیـرون وجـود نـدارد .عـدم برقراری ارتبـاط با خـود برتر میتوانـد باعـث ناامیدی در
سـنین بـاال شـود .فـرار کـردن و ناامیـدی بـا عجین شـدن با دنیـای معنـوی امکانپذیر اسـت و به
تقویـت ماهیـت درونـی انسـان کمـک میکند .رشـد و پرورش خـود میتوانـد اسـرارآمیز اما جالب
هـم باشـد .درک خـود برتـر باعث میشـود که زندگـی خالقانهتـر و پایدارتر شـود.
مـن در جـای جـای ایـن کتـاب بـر بسـیاری از اصـول رسـیدن بـه رضایتمنـدی در فراغـت تأکید
کـردهام در اینجـا مهمتریـن ایـن اصـول را مـرور میکنیـم.
از خود بپرسید ،نگرش امروزم چیست؟
زیاد با افراد منفینگر معاشرت و رابطه برقرار نکنید .آنها میتوانند ویرانکننده باشند.
روی اهداف و نیازهای خود همچنان تمرکز کنید
از خود بپرسید ،آیا به خودم توجه دارم؟
سه نیاز مهم را برآورده سازید :ساختار ،هدف و جامعه
یک درخت فراغت بسازید
به فعالیتهای فعال و غیرفعال خود تعادل برقرار کنید
به خاطر داشته باشید که پول باعث خوشبختی یا بدبختی نمیشود
همیشه قانون راحت زندگی را به خاطر داشته باشید
ایدههای بسیاری برای زندگی کردن ایجاد کنید
برای رشد فردی ،شناخت ،مسئولیت و پیشرفت تالش کنید
اگر خسته هستید ،فردی را که مسبب آن شده است به یاد داشته باشید
لحظه را از دست ندهید بلکه بر آن مسلط شوید
به خاطر داشته باشید که هدف نهایی فرایند است
خودجوش باشید
ریسک کنید
به خاطر داشته باشید که تنهایی لذتبخش برای افراد امنیت میآورد
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بخندید و خود را به حماقت بزنید
به خاطر داشته باشید بهترین چیزها در زندگی با پول به دست نمیآیند
تناسب فیزیکی خود را حفظ کنید
در فعالیتهای التقاطی شرکت کنید
از تماشای زیاد تلویزیون بپرهیزید که گاهگاهی مخرب است
دنیای درونی در ماهیت معنوی را رشد دهید
بعد از تقویت و رشـد مهارت فراغت ،تضمینی وجود ندارد که از فراغت خود احسـاس رضایتمندی
داشـته باشـید ،همانطـور کـه داشـتن یـک اسـب تضمینکننده سوارشـدن بـر آن و اسـتفاده از آن
نیسـت .بـرای رسـیدن بـه رضایتمنـدی در هـر کار بـا ارزش ،بـه خودتان بهتریـن انگیـزه را دهید.
بسـیاری از مـردم آمادگـی زندگـی خوشـایند و پرتجمـل را ندارنـد چـون آنهـا تعهدی را کـه برای
رضایتمنـدی خـارج از فراغـت الزم اسـت ،درک نمیکنند .لین بولسـتان تورنتـو در  9ژانویه 1993
نامـهای بـه مـن نوشـت .او در نامـه خود که در بخش زیر آمده اسـت بـه عدم آگاهی از داشـتن یک
فراغـت خـوب در زندگـی خود اشـاره میکند.
ارنی عزیزم:

مـن بعـد از خوانـدن کتـاب (لـذت بـدون کار ) احسـاس کـردم کـه باید با شـما تمـاس بگیرم.
بایـد بـه شـما بـه خاطـر نوشـتن چنیـن کتـاب زیبـا و فوقالعـادهای تبریـک بگویم .مـن هرگز
بـه کتابهـای خـود کمکـی اعتقاد نداشـتهام اما کتاب شـما بسـیار واقعی و مفید اسـت .شـش
مـاه قبـل بسـته بازنشسـته گی پیـش از موعد خود را از شـرکتی که بـه مدت  37سـال در آنجا
کار کـرده بـودم پذیرفتـم .هرگـز خود را بـرای واکنشها و پیامدهـای بعد از دوران بازنشسـتگی
آمـاده نکـردهام :عـدم درک خود ،تـرس از آینده ،و احسـاس ناامیدی بعد از این سـالها .بنابراین
تصمیـم گرفتـم آنچه را کـه میخواهم انجام دهم دسـتهبندی کنم .تصمیـم دارم به مدت هفت
هفتـه در سـاحل باشـم و تنهـا قـدم بزنم ،کتـاب بخوانـم و زندگی خود لـذت ببرنـد .این تجربه
داروی نهایـی بـرای مـن بـود .مـن همیشـه به خاطـر کارم بـا سـازمانهای غیرانتفاعی سـروکار
داشـتهام .بنـا بـر ایـن وقت خـود را بین ایـن سـازمانها میگذرانم و بـا یکی از این سـازمانهای
ارشـد قـرار داد بسـتم .من برای پیوسـتن به یکـی گروه غیرانتفاعی درخواسـت قـرارداد پارهوقت
ی جدیدم بسـیار کمک کرده اسـت .هنگامی
کـردم .کتـاب شـما بـه من در تعییـن اهداف زندگـ 
کـه اعتمـاد بـه نفسـم دچار لغزش میشـود ،کتاب شـما را بارهـا و بارها میخوانـم .همچنین در
نظـر دارم تـا چنـد نسـخه از کتـاب تـارا به عنـوان هدیه به دوسـتان خـود هدیه کنم.
ارادتمند شما
لین بولتستاد
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لیـن بولسـتان متوجـه شـد کـه فراغـت ماننـد
هـر چیـز ارزشـمند دیگـری در زندگـی دنبـال
میکنیـم بایـد تعهد داشـته باشـیم .بایـد قبول
کنیـم کـه در زندگـی مشـکالتی وجـود دارد
و بایـد در صـدد تغییـر آنهـا باشـیم .بسـیاری از
مـردم میتواننـد بـه این نظر برسـد .بسـیاری از
مردمـان نمیداننـد کـه ایـن تغییـرات را باید در
کجـا ایجـاد کنند .یـک مثـل قدیمـی میگوید:
من استاد این کار هستم ...حتی میتوانم به دیگران
آموزش «چگونه خوابیدن» بدهم
صحبـت کـردن ارزان و بدون هزینه اسـت چون
عرضـه فراتـر از تقاضـا اسـت .بسـیاری از مـردم درباره بسـیاری از مسـائل جالب و شـگفتانگیز که
قصـد دارنـد در زندگـی انجـام دهنـد صحبـت میکننـد امـا هرگـز بـه سـراغ انجـام آن نمیرونـد.
صحبـت کـردن دربـاره قـدمزدن یـک مسـئله اسـت و قـدم زدن بـرای صحبـت مسـئلهای دیگـر.
قـدمزدن بـرای صحبـت کـردن تعهد مـیآورد .بسـیاری از مـردم از واژه تعهد اسـتفاده میکنند اما
معنـای واقعـی آن را نمیداننـد .آنهـا از این واژه اسـتفاده میکنند که به نظر تعهـد را خوب نمایش
نمیدهـد .بسـیاری از مـردم میگوینـد که آنهـا تعهد دارند در زندگی شـاد و موفق باشـند .اما عمل
و رفتـار آنهـا عکـس ایـن را نشـان میدهد :هنگامـی که پی میبریم رسـیدن به یک هـدف به زمان
و انـرژی و ایثـار نیـاز دارد هـدف را رهـا میکنیـم .در اینجا آزمایش سـاده برای تعیین انـدازه تعهد
بـه اهـداف و تأثیـر آن بـر زندگی وجـود دارد :آیا بـه واقع خواسـتههای خود را انجـام میدهید؟ اگر
کار کوچکـی را نمیتوانیـد انجـام دهیـد ،من کار سـختی دارم که شـما را متعهد به اهـداف بزرگتر
کنـد .اگـر در زندگـی تعهـد نداریـد ،نمیتوانیـد در درازمـدت بـه رضایتمنـدی دسـت پیـدا کنید.
رفتارهـای شـما تنهـا چیزهایی هسـتند که اثباتکننده تعهد شـما هسـتند .جدیت شـما در تعهد
داشـتن و میـل شـدید بـرای رسـیدن بـه اهداف اسـت ،حال مانـع هرچه باشـد .اگر در راه رسـیدن
بـه اهـداف خـود بـا مانعـی مواجه میشـوید ،سـعی میکنیـد خـود را از آن برهانید یا زیـر آن کمر
خـم کنیـد .اگـر ایـن کار مؤثر نیسـت ،میتوانید به طـرف چپ و راسـت بروید .فراغـت فرصتهای
نامحـدودی را بـرای رشـد و رضایتمنـدی فراهـم میکنـد .اگر به خوشـبختی خود متعهد هسـتیم
دلیلـی نـدارد کـه خـود را خسـته کنید .هنگامـی که خـود را از محیـط کار دور میکنیـد ،خودتان
را متعهـد بـه انجـام آن میکنیـد .اگـر بعـد از خوانـدن این کتـاب هنوز حـس میکنید کـه باز هم
اوقـات فراغـت زیـادی دارید ،سـعی کنید:

فصل دوازدهم :خیلی زود دیر شده است 255 ...

به جای رفتن به فروشگاه با ماشین ،قدم بزنید
به جای اینکه به غروب آفتاب زل بزنید آن را برای  15دقیقه تجربه کنید
یـاد بگیریـد کـه اوقـات فراغـت تنهایـی خـود را سـپری کنید ،پـس میتوانیـد به لذت
تنهایی برسـید
به جای تماشاکردن تلویزیون ،یک کتاب خوب بخوانید
به جای فعالیتهای آسان دنبال فعالیتهای چالشبرانگیز باشید
سـعی کنیـد بـرای صحبت کردن فـرد جالبی را انتخاب کنید ،کسـی که باورهای شـما
را بـه چالش بکشـد
برای بسیاری از افراد جالب مهمانی ترتیب دهید (فراموش نکنید که مرا هم دعوت کنید)
در ایـن دنیـا هـر چیـزی را که بـه کاری ،همان را درو خواهید کـرد .به عبارت دیگر ،هـر کاری را در
ایـن دنیـا انجـام دهید بازتاب آن به شـما برمیگردد .رسـیدن به رضایتمندی و موفقیـت در زندگی
مسـتلزم انجـام کاری اسـت .ماننـد بسـیاری از مردم نباشـید کـه در زندگی خـود برنامـهای ندارند.
نگـرش و رغبـت مثبـت شـما بـرای زندگی در متعهد شـدند بـه زندگـی و رفتار اسـت .هنگامی که
بحـث تعهـد بـه میان میآید ،همیشـه این سـخنان دانایان بودایی را به یاد داشـته باشـید :دانسـتن
و ندانسـتن همان ندانسـتن است.

آغاز زندگی از فراغت است
آرزوی مـن ایـن اسـت کـه کتابـم به نوعی به شـما در اوقـات فراغـت لذتبخـش و رضایتمندانه که
خـودم آن را تجربـه کـردهام مفیـد باشـد .اطمینـان دارم کـه فراینـد تقویـت اوقـات فراغـت از قبل
برایتـان شـروع شـده اسـت ،خواندن این کتـاب خود یـک موفقیت و دسـتاورد بزرگ و مهم اسـت.
حـال بایـد بـا آنچـه که یـاد گرفتهایـد ،کاری انجـام دهید .فعالیـت و تحـرک درونی راهـی طوالنی
اسـت .باید دنیا را دوسـت داشـته باشـید تا دنیا در خدمت شـما باشـد .همیشـه سـعی کنید رشد و
پیشـرفت کنید و بگذارید عالیق شـما رشـد و گسـترش پیدا کنند ،در زندگی خود تنوع را ارزشمند
بدانیـد و آن را تجربـه کنیـد .هنگامـی که احسـاس میکنید هیچ میـل و رغبتی و امنیتـی ندارید،
وارد زندان بیتفاوتی و خسـته میشـوید .سـعی کنید آگاهانه و سـنجیده به دنبال چیزهای جدید
باشـید تـا زندگی شـما هیجانانگیزتر شـود .افراد جدید و حـوادث جدیـد را وارد زندگی خود کنید.
فرصـت را غنیمت شـمارید و ریسـک کنید .از افـراد جالب ،غذای جالـب ،مکآنجالب ،فرهنگ جالب
و کتابهـای جالـب یـاد بگیریـد .همچنیـن بایـد بـر سـادگی تأکید کنـم .به خاطر داشـته باشـید
کـه خوشـیهای بسـیار لزومـاً از رویدادهـای خـوب و خـوش زندگـی میآینـد .الزم نیسـت کـه به
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دنبـال خوشـبختی واقعـی در اوقات فراغت خود باشـید .هنگامی که متولد شـدید از طـرف خداوند
 3هدیـه دریافـت کردیـد :هدیـه عشـق ،هدیـه خنـده و حیات .به خاطر داشـته باشـید کـه نگرش
مهمتریـن عنصـر اسـت .بـا شـکل دادن نگـرش خـود معنـای زندگـی را درک میکنیـم .هیچکس
جـز خودتـان نمیتوانـد آیندهتـان را بسـازد .هیچکس جـز خودتان نمیتواند شـور و شـوق و انگیزه
موفقیـت در زندگـی را در شـما بوجـود آورد .فراغت گنجینهای اسـت که در تمـام مراحل زندگی تا
میتوانیـد از آن اسـتفاده و بهرهبـرداری کنیـد ولـی هنـوز ارزش واقعی و ارزشـمند فراغـت را درک
نکردهایـد ،در اینجـا بایـد بـه ایـن مـورد توجـه کنید :تـا به حـال از چندین نفر در بسـتر مرگشـان
ایـن جملـه را شـنیدهاید :ای کاش بیشـتر کار و تلاش میکـردم .شـرط میبنـدم ایـن جملـه را از
افـراد زیـادی نشـنیدهاید .مـن احتماًل میدهـم اگر چیزی برای تأسـف خـوردن در زندگی داشـته
باشـید کـه آن را انجـام ندادهایـد ،آن چیـزی میتواند کاری باشـد که میتوانسـتید در اوقات فراغت
خـود انجـام دهیـد امـا انجـام ندادهاید .یـک دلیل خوب بـرای این کار وجـود دارد :ارزشـمندترین و
گرانبهاتریـن لحظاتـی کـه شـما تجربـه خواهید کـرد لحظاتی هسـتند کـه از لذت کار نکـردن به
دسـت خواهید آورد.
زندگی از همین لحظات فراغت به دست میآید ...سفر به خیر و خدا به همراهتان.

نامههای اضافی از طرف خوانندهها

مقدمهای بر نامهها
ایـن بخـش جدیـد شـامل برخـی از جالبتریـن نامههایـی اسـت کـه از سـال  1997یعنـی زمـان
ویرایـش سـوم کتاب «لـذت کار نکردن» ،دریافت کـردهام .از زمان چاپ اول کتـاب ،از اینکه چگونه
مـردم بـه طور متفاوتـی تحت تأثیـر آن قرار گرفتهاند ،شـگفتزده بـودم .برخی خواننـدگان گفتند
کـه بعـد از خوانـدن ایـن کتـاب تعـادل کار و زندگـی بهتری ایجـاد کردنـد .دیگران از تـرک کردن
کارشـان [در ایـن نامههـا بـرای مـن] پردهبـرداری کردند و برخی دیگـر گفتند کـه از آن برای ترک
کـردن کار کسـلکنندهای کـه فقـط بـرای امـرار معـاش انجـام میدادند الهـام گرفته و شـغلی که
واقعاً دوسـت داشـتند را پیـدا کردهاند.
بـا کمـی شـرمندگی بایـد اعتـراف کنم آنچنـان که برخـی از خواننـدگان ایـن کتـاب آن را زندگی
میکننـد ،مـن نمیکنـم .مـن هـر چند بـه صورتی سـخت و به صورتـی طوالنـی کار نمیکنـم اما
هماننـد بیشـتر خوانندگان[آنچنـان که در نامههایشـان برای من نوشـتهاند] اخیـرا ً به یک مرخصی
یـک سـاله و بیشـتر نرفتـهام .بـدون شـک ،چیزهایی وجـود دارند کـه من بایـد از آنها یـاد بگیرم.
امیـدوارم کـه ایـن کتـاب بتوانـد بـه شـما در جهـت تبدیـل زندگیتـان بـه یـک زندگـی بهتـر و
لذتبخشتـر ،الهامبخـش باشـد .اغلـب مـردم بـا احسـاس پشـیمانی نسـبت بـه کارهایی کـه انجام
دادهانـد ،بـه آرامـگاه ابدیشـان میرونـد .سـادهترین راه ممکـن بـرای تبدیل شـدن به یکـی از این
افـراد ایـن اسـت کـه بـه جـای خوانـدن آواز منحصـر بـه فـرد خودمان ،بـا جامعـه همصدا شـویم.
همانگونـه کـه خواهیـد دیـد ،اشـخاص زیـر ،به دلیـل اینکـه آوازهای خودشـان را میخوانند بسـی
شـادتر از دیگران هسـتند.
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نگرانی یک خوانده در فرانسه
میشـل روشـه 1از ایسـره در فرانسـه ،پـس از خوانـدن نسـخه فرانسـوی لـذت کار نکـردن در ژانویه
 2002ایـن نامـه را بـرای من نوشـت:
کتـاب لـذت کار نکـردن شـما یـک جواهـر کوچک اسـت .مـن آن را به طـور تصادفـی در یک
کتابفروشـی پیـدا کـردم و بایـد اعتـراف کنـم کـه تصادفی بـس خوشـحالکننده بود.
مـن یک دانشـجوی بیسـت و دو سـاله هسـتم و ورود قریبالوقوع من به دنیـای کار اصلیترین
نگرانی من اسـت .سـالهای سـال میدانسـتم که من برای کار کردن سـاخته نشـدهام .سـپری
کـردن چهـل سـاعت در هفتـه آن هـم بـه مـدت چهل سـال در یـک دفتـر ،کام ً
ال اتلاف وقت
اسـت .ایـن واقعیتی اسـت که پذیرفتنش دشـوار و نـگاه دیگران بـه آن بیرحمانه اسـت .اوقات
فراغـت بـرای مـن مشـکل محسـوب نمیشـود .مـن خواسـتههای فراوانـی دارم و فعالیتهـای
شـگفتانگیز و جالـب بسـیاری میشناسـم اما با یک سـبک زندگـی که خود را وقـف کار نمایم
نمیتوانـم آنگونـه کـه بخواهـم از اوقـات فراغت خود لذت ببـرم .هر چند این بدین معنا نیسـت
کـه بخواهـم از کار کـردن امتنـاع نمایـم .مـن فقـط نمیخواهم آن سـبک زندگی کـه برخی از
مردم از جمله خانواده ،دوسـتان ،معلمان ،همسـایگان ،رؤسـای بالقوه و غیره سـعی میکنند به
مـن تحمیـل کننـد را دنبال کنـم .در این مورد کتاب شـما برایم قوت قلب اسـت و چقدر خوب
اسـت کـه مـن تنها انسـانی نیسـتم کـه به این قبیـل چیزها فکـر میکنـد .در چند مـاه آینده،
بایـد در مـورد مابقـی زندگـیام تصمیـم بگیـرم .اگـر تصمیم بـر دنبال کـردن «مسـیر خودم»
بگیـرم ،قطعـاً بـا مشـکالت فراوانـی روبـهرو خواهم شـد .اما از شـما بسـیار متشـکرم و میدانم
اگـر مسـیر سـادهتر را دنبـال کنـم ،مابقـی زندگـیام را در راه برآورده کـردن آرزوهـای دیگران
صـرف میکنـم .ایـن راه معـادل چشمپوشـی ،تسـلیم ،سـازش ،ناامیدی ،افسـوس و پشـیمانی
اسـت و متأسـفانه ایـن مسـیر راحتتریـن مسـیر ممکن اسـت کـه خـود جامعه از پیـش برای
مـن مشـخص کـرده اسـت .من به قوت قلـب احتیاج خواهم داشـت و کتاب شـما در این زمینه
کمک بسـیار ارزشـمندی محسـوب میشـود .ممنون بـرای بودنتان آقای زیالنسـکی و تشـکر
بـرای کتـاب عالیتـان .عذرخواهی مـرا بابت انگلیسـیام بپذیرید.
میشل روش

1. Michael Roche
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استفاده هبینه از درختواره فعالیتهای زندگی
دو ال سـی .شـرمن 1از لسآنجلس ،کالیفرنیا ،در ماه می  1999به من نامه نوشـت .همانطور که در نامه
اش میبینیـد ،او از ابـزار درختـواره فعالیتهـای زندگی(کـه مـا در ویرایش قبلی این کتـاب در صفحات
 114تـا  119بـا عنـوان درخـت فعالیتهای اوقات فراغت معرفی کردیم) اسـتفاده کـرد و آن را به منظور
برنامهریـزی در مـورد کارهایی که قصد داشـت در دوران بازنشسـتگی اش انجـام دهد ،مفید یافت.
ارنی عزیز،

مـن اخیـرا ً خوانـدن کتـاب لـذت کار نکردن را بـه اتمام رسـاندهام و متعجبم که چـرا هنوز یک
میلیون نسـخه از آن به فروش نرسـیده اسـت .من از شـغل بسـیار پر استرسـم به عنوان اپراتور
اتوبـوس در تاریـخ  29اکتبـر  1997در لسآنجلـس و آن هـم در آغاز سـالخوردگی در سـن 46
سـالگی بازنشسـته شـدم .همکاران سـابق من سـؤال مورد عالقه مـن را که خب حـاال در آینده
چـه کاری انجـام خواهـی داد و از ایـن قسـم سـؤاالت را دوسـت نداشـتند و از این نوع سـؤاالت
اجتنـاب میکردنـد .در اینجـا بـود که متوجه شـدم این افـراد نمیتوانند یک زندگـی بدون کار
را تجربـه کننـد و این چقـدر میتواند غمانگیز باشـد.
حـاال کـه دیگـر اضطـراب نـدارم و زمـان کافی بـرای پاک کـردن ذهنـم را دارم ،بیـش از پیش
احسـاس شـادی و سلامتی میکنم .فعالیتهای پیشـنهادی شما برای ترسـیم درختواره اوقات
فراغـت بسـیار مفیـد بود .من آنجـا چیزهایی دیدم که شـاید هیچگاه به ذهنم خطـور نمیکرد.
در حـال حاضـر ،مـن هفتـاد قلـم از آن را انتخـاب کـردهام که فکر میکنـم تا مدتی مـرا کام ً
ال
سـرگرم کنـد .البتـه بعـدا ً فعالیتهـای بیشـتری را به این لیسـت اضافـه خواهم کـرد .ارنی ،در
حقیقـت ،همیـن حاال که مینویسـم در حال انجـام دادن یکی از همان فعالیتها یعنی نوشـتن
زندگینامهام هسـتم .من دو نسـخه دیگر از کتاب شـما را سـفارش دادهام تا برای دو عموزادهام
بفرسـتم .یکـی از آنهـا به مدت سـی و یک سـال معلم بـوده و به این فکر میکند که بازنشسـته
شـود یـا خیـر؟ من امیـدوارم که کتاب شـما و بحثهـای مداوم من بـه نحوی او را در مسـیری
قـرار دهـد کـه بتوانـد چیزهایـی را که به مـن گفته بـود در او ایجاد اسـترس میکنـد پیگیری
کنـد .عمـوزاده دیگرم یک پزشـک متخصـص زنان و زایمان اسـت که کلینیک خـودش را دارد
و بـه هیـچ عنـوان هـم قصد متوقف شـدن نـدارد .من فقـط امیدوارم کـه او برای بوییـدن گلها،
کمـی بـه خـودش زمان بدهـد و وقتی بـرای خواندن کتاب خوب شـما اختصـاص دهد.
هـر زمـان کـه بـه دور از اوقـات فراغتتـان قـادر بودید ،ممکـن اسـت خواهش کنم پاسـخی به
نامـه مـن بدهید؟
متشکرم
ارادتمند
1. Duval C.Sherman
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از طرف مادری که تصمیم گرفت کار نیمه وقت را انتخاب کند
جنیفر اندرو 1از کری در کارولینای شمالی ،در جوالی  2000برای من نامه نوشت.
ارنی زالنسکی عزیز،

من تازه به اواسـط کتاب لذت کار نکردن رسـیدهام که نامه نوشـتن برای شـما را شـروع کردم
و در واقـع هنـوز به آخر کتاب لذت کار نکردن شـما نرسـیدهام.
اخیـرا ً یـک کار نیمهوقـت را شـروع کـردهام و توانسـتهام بـا فرزنـد دو سـالهام زمـان بیشـتری
سـپری کنـم .به عالوه ،توانسـتهام زمان بیشـتری صـرف زندگی کـردن بکنم .کار دشـواری بود
امـا توانسـتم بـا موفقیـت آن را مدیریـت کنـم .تا کنون بسـیار لذت بـردم اما باید اعتـراف کنم
کمـی خسـته شـدهام .وقتـی کتاب شـما را از کتابخانه برداشـتم تـازه فهمیدم که چرا .درسـت
اسـت کـه تنظیـم یـک زمانبنـدی درسـت [بـرای لـذت بـردن از اوقـات فراغت خود] مسـتلزم
صـرف خالقیـت بسـیار اسـت امـا کار نشـد نـدارد .مـن متوجه شـدم کـه بایـد بـرای زندگیام
هدفهـای بیشـتری تعریـف کنـم و بـه علاوه فعالیتهایـی را بایـد مختص بـه خـودم و نه به
عنـوان یـک مـادر ،انجـام دهـم .اولیـن هدف مـا این اسـت که به یـک آمادگی جسـمانی خوب
برسـیم .مـن تـا جایـی کـه امکانپذیـر بـود بـرای جفتمـان برنامهریـزی کـردم تا مـدت زمان
بیشـتری را صرف پیادهروی ،شـنا و مسـافرت کنیم .ما همچنین تصمیم گرفتیم تا مدت زمان
بیشـتری از اوقـات روزانـه خـود را صـرف فعالیتهای اوقـات فراغتمـان کنیم.
ایـن روزهـا بـرای کار کردن و کار سـخت فشـار زیـادی را باید متحمل شـد .مخصوصـاً االن که
اقتصـاد آمریـکا در حـال رونق اسـت .نرخ بیکاری بسـیار پایین اسـت و اخراج شـدن دیگر مثل
قبـل -حتـی زمانـی کـه کتاب شـما برای بار اول نوشـته شـده بـود -نگرانی ایجـاد نمیکند .به
ایـن دلیـل اسـت که من فکـر میکنم زمان گذاشـتن برای بوییـدن یک رز ،به مراتب سـختتر
اسـت .مگـر میشـود هـم بـه امـور خانواده رسـید ،هم یـک شـغل را به نحـوی عالی انجـام داد
و هـم بـرای دوران بازنشسـتگی پسانـداز کـرد؟ و ...مـن دریافتـه ام کـه نمیتوانم همـه اینها
را انجـام دهـم ،نـه حداقـل در یـک زمان واحد .من رسـما خـودم را از ایـن بازی رقابتـی بیرون
کشـیده ام .هیپ هیـپ ،هورا.
مـن بخوبـی بـاور دارم کـه بیش از حد درگیر شـدن در چشـم و همچشـمیهای زندگی (مانند
ماشـین جدیـد ،خانـه بزرگتـر و )...تنهـا و تنها نشـانه نارضایتی و بیحوصلگی شـخصی اسـت.
کتـاب شـما باعث شـد بفهمـم که من اجازه رشـد خسـتگی را درون خـودم صادر کـردهام .من
هرگـز کشـف نکـردهام کـه در انجام چـه کارهایی خوب هسـتم ،من کشـف نکردهام کـه از چه
چیزهایـی فقـط برای خودشـان لـذت میبرم .تصمیـم دارم در برخی کالسهای دانشـگاه محل
زندگـیام نامنویسـی کنـم ،بـه کلیسـا ملحق شـوم چراکـه جالب به نظـر میرسـد و همچنین
1. Jennifer Andrew
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میخواهـم در برخـی خدمـات اجتماعی شـرکت کنـم .همچنین میخواهـم دوباره به مدرسـه
ابتدایـی برگـردم امـا عجلهای بـرای آن ندارم .در سـن  26سـالگی من میدانم کـه فرصت دارم
از لحظـه لحظـه زندگـیام تـا آنجا کـه میتوانم لـذت ببرم.
مـن از مدتهـا پیـش بسـیاری از ایـن مـوارد را احسـاس میکـردم امـا ً
قبلا هرگـز بـه آنهـا
جامـه عمـل نپوشـاندن .مـن همیشـه از اینکـه چـرا آخـر هفتههـای مأیوسکننـده و اوقـات
تنهایـی فراوانـی کـه مرا عصبانـی میکرد ،در شـگفت بودم .اگر فرصتـی بـه دور از فعالیتهای
فراغتیتـان داشـتید ،خوشـحال میشـوم از طـرف شـما پاسـخی دریافـت کنـم.
ارادتمند
جنیفر اندرو
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از طرف فردی گمنام در آفریقای جنوبی
یکـی از عجیبتریـن نامههـا از آفریقـای جنوبـی رسـید کـه در واقـع فقـط یـک پاکت نامـه خالی
بـود .اگرچـه دو نقـل قـول از عهـد جدید (انجیـل) به همـراه عبارت «از طـرف آنون» ،پشـت پاکت
نوشته شـده بود.
بیفایـده اسـت کـه شـما صبـح زود برمیخیزیـد و شـب دیـر میخوابیـد و نـان مشـقت را
میخوریـد .خداونـد محبوبـان خویـش را خـواب میبخشـد.

مزامیر 2 :)126( 27

خـوش بـه حـال هر کس که از خداوند میترسـد و بر صراط او سـالک اسـت؛ نـان عمل خویش
را میخـورد .خوشـا بـه حال تو و سـعادت با تـو خواهد بود.

مزامیر 2+1 :)127( 28
از طرف آنون.

نامههای اضافی از طرف خوانندهها 265

اخراج شدن از دانشگاه به منزله پرتاب شدن در زندگی است
مت موس 1از دلری بیچ در فلوریدا ،در دسامبر  2000برای من نوشت:
ارنی عزیز،
مـن بـه تازگـی خوانـدن کتابتان را بـه پایان رسـاندهام و با هیچ کتابـی نمیتوانم بیشـتر از این
موافقـت نمایـم .بسـیار زیباسـت کـه همه چیز را درسـت آنجا و با هم به صورت سـیاه و سـفید
ببینیـم .همـه مـا بایـد کمـی از سـرعت خـود بکاهیم و یـک نگاه قـوی بـه چیزهایی کـه واقعاً
مهم هسـتند بیندازیم.
مـن تنهـا بیسـت سـال دارم اما احسـاس میکنم که میتوانـم واقعـاً آن چیزی که شـما را این
چنیـن کـرده ،درک نمایـم .مـن پـس از گذشـت تنهـا دو سـال از دوره کالسهـای مهندسـی
مکانیـک دیگـر بـه دانشـگاه نرفتم .ایـن تصمیم برای من کار بسـیار سـختی بود چراکـه از دید
بسـیاری از افـراد زندگـیام ،چیـزی بـه جـز یـک اخراجی نبـودم .اما مـن احسـاس نمیکنم از
همـه چیـز اخـراج شـدم بلکـه احسـاس میکنم بـه جایی پرتاب شـدم.
هیچـگاه شـادتر از االن نبـودهام .در طـی سـالهای گذشـته چیزهای بسـیار زیادتـری آموختم
کـه هیچـگاه در مدرسـه یـاد نگرفته بودم .به همه جا سـفر کـردم و ماجراجوییهـای فراوانی را
تجربـه کـردم .در یک اردوی تابسـتانی مربوط به کودکان کار کـردم و از بیگناهی ذهن معصوم
کـودکان شـگفتزده شـدم .پذیرفتن اینکه نیمـی از این کودکان با پشـت میزنشـینیهای از 9
صبح تا  5بعدازظهر به اسـتقبال بدبختی میروند ،بسـیار دشـوار اسـت .بنابراین گمان میکنم
کـه واقعـاً میخواهـم بگویم متشـکرم .من از پیام (رسـالت) شـما حمایت کـرده و آرزو میکنم
در فهمانـدن آن بـه دنیـا خـوش اقبال باشـید .زندگی کوتاهتر از آن اسـت کـه از آن لذت نبریم.
بنابرایـن آن را راحـت بگیریم .بـا بهترین آرزوها.
مت موس

1. Matt moss
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دنبال کردن سبک زندگی با فراغت بیشرت فارغ از اینکه چه اتفاقی میافتد ،یک
موقعیت برد-برد است
بـدون شـک درگیـر یـک حرفـه جدیـد شـدن ریسـک باالیـی دارد .اگرچـه مانـدن در شـغلی کـه
دوسـتش نداریـم هم به همـان اندازه خطر دارد .ویلیام کی.دیوید 1از نشـویل ایالت تنسـی در ژانویه
 1999بـرای مـن نامـه نوشـت 6 .مـاه قبـل از آن ،دیویـد از یـک کار با درآمـد باال بیـرون آمده بود
تـا یـک سـبک زندگـی توأم بـا اوقـات فراغت فـراوان را دنبـال کنـد .آنگونه کـه او عنـوان میکند،
قابلیـت خطـر کـردن – حتـی اگـر به شکسـت ختم شـود  -باز هـم میتوانـد پاداشهـای خودش
را داشـته باشد.
ارنی عزیز،

مـن خوانـدن کتابهـای «لـذت بزرگ فکـر کـردن» و «لـذت کار نکـردن» را تمام کـردم .چه
سـیر شـگفتانگیزی بـرای آغـاز سـال نـو .در جـوالی  ،1998از یـک کار پردرآمد اسـترسزای
کارخانـهای بیـرون آمـدم و هرگـز پشـت سـرم را هم نگاه نکـردم 4 .مـاه شـگفتانگیز را صرف
اسـتراحت کـردن و کار کـردن در آپارتمـان شـخصی ام کـردم .شـغل کنونـیام درآمد کمتری
دارد ،ولـی مـن بـه مراتـب خوشـحالترم .برنامه آیندهام این اسـت کـه آپارتمانـم را فروخته ،به
ویسکانسـین برگـردم تـا به خانـواده نزدیکتر باشـم.
کمـی زمـان بـرد ،امـا حاال میدانـم در این زندگـی چـه کاری میخواهم انجام دهـم .من فردی
هسـتم بسـیار نـوآور و ایدههـای خـوب فراوانـی دارم .و از این به بعد چیزهایـی را دنبال میکنم
که همیشـه در موردشـان رؤیاپـردازی میکردم :نوشـتن آهنگ ،کوزهگـری و رمانهای تخیلی،
کسـب حـق اختـراع ،انجـام کارهـای هنری بیشـتر ،ادامـه دادن رقص بالـه و یادگیـری نواختن
پیانـو .خبـر شـگفتآور اینکـه حتـی اگـر شکسـت بخورم ،تـا زمانی کـه بـا انجـام کارهایی که
دوسـت دارم ،خوشـحالم ،حقیقتاً احسـاس شکسـت نمیکنم و این به یک موقعیت دو سـر برد
تبدیـل میشـود ،بـی آنکـه اتفاقاتی که میافتد اهمیت داشـته باشـد.
مراقب خودت باش.
بیل دیوید.

1. William T.David
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در یک مسیر معنوی به مست فراغت بیشرت
جیمـز پـول باومن 1از شـهر اولیور ایالـت بریتیش کلمبیای کانادا در آگوسـت  2000بـرای من نامه
فرسـتاد .همانطـور کـه باومن اشـاره میکنـد ،زندگی کردن به سـبک فراغتی میتوانـد گاهی اوقات
بـه مـا احسـاس گنـاه را القـا کنـد .او تذکراتی به مـا میدهد تا بتوانیـم به این احسـاس غلبه کنیم.
ارنی عزیز،

مـن اخیـرا ً کتـاب لـذت کار نکردنتـان را خوندهام و بسـیار در مـورد پیامی که دارد خرسـندم.
یـک نیـروی معنـوی ،درسـت در همان زمانـی که باید چیزهایـی میآموختم ،آن را سـر راه من
قـرار داد .ایـن کتـاب ،یـک رهایـی معنوی به هنگامـی به من عطا کرد .برای نوشـتنش از شـما
سپاسگزارم.
مـن بـه دلیـل سـبک زندگـی انتخابی خـود ،برای مـدت طوالنـی برده تـه مانده یک احسـاس
گنـاه بـودم .امـا چندیـن سـال پـس از جدایـیام ،یـک روش زندگـی سـاده را انتخـاب کـردم.
میخواسـتم وقـت کافـی برای انجـام تمام کارهایـی که ترجیح مـیدادم در زندگـی انجام دهم
مثل نویسـندگی داشـته باشـم .بنابراین ،از اینکه توانسـتم چندین کتاب در باب آزادی اقتصادی
بنویسـم بسـیار احسـاس رضایت میکنم.
در حالـی کـه بـا تمـام وجود بـه زندگی سـاده و آرامم اعتقاد داشـته و عشـق مـیورزم و بخش
اعظـم احسـاس گنـاه ناشـی از متفـاوت زندگـی کـردن نسـبت بـه اطرافیانـم را دور ریختهام و
همچنیـن زمـان کافـی برای لذت بـردن از زندگـی دارم ،با این وجود احسـاس گناهی ناشـی از
اینکـه مـن بایـد سـاعات زیـادی کار میکـردم را در خود نگه داشـته بـودم و ایـن دلیل بهتری
بـه جـز معـاف کردن این سـبک زندگی نداشـت .من حتی از رفتن به شـهر خـودم هم اجتناب
میکـردم ،مبـادا بـه چشـم یـک مفتخـور مرفـه بـه مـن نـگاه کننـد .بلـه ،احمقانه اسـت .اما
همیشـه مقاومـت کـردن در برابـر دیرینههـای اجتماعی کار راحتی نیسـت.
مـن در مسـیر معنـویام ،دارم یـاد میگیرم که خودم را تمـام و کمال بپذیرم .نیاز بـه آزادی در
تمـام ابعـاد زندگی من به مسـیری ختم شـده اسـت که اغلب بـا مخالفتهای دیگـران و گاهی
بـا دسـت و پنجـه نـرم کـردن با باقیمانـده تـرس و گناه خـودم روبهرو میشـود .اما مـن بر آنها
غلبـه کـردهام .احسـاس خودباوری کـه از محتویات کتاب شـما دریافت کردهام بسـیار قدرتمند
بوده اسـت .متشکرم.
با قدردانی از شما.
جیم.

1. James Paul Bauman
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یک انسان متحول شده و مبدل به یک انسان با سبک زندگی فراغتی وفادار
مایـک هـود 1از لنـدن در اونتاریـو ،در نامـهاش بـه اینکـه چگونـه بـر زندگـی اش تمرکز کـرده بود،
تأکیـد کرد.
ارنی عزیز،
فقـط میخواسـتم بگویـم که واقعـاً چقدر از کتـاب «لذت کار نکردن» شـما لذت بـردم .قبل از
خوانـدن ایـن کتـاب ،تمرکـز اولیه مـن بـر روی کارم بود( ،البتـه هنوز هم لغزشهـای عجیب و
غریـب دارم) .اگرچـه در حـال حاضر بسـیار خرسـندم که بگویم دوبـاره لذت خانواده ،دوسـتان
و فراغـت مطلـق را دریافتـه ام .مـن به طـور مرتب دوچرخهسـواری میکنـم ،دائماً بـه پارکها
و سـواحل سـفر میکنـم ،فیلم میبینـم و رمـان میخوانم.
در آخر ،از شما نهایت تشکر را دارم ،چراکه کتاب شما به من خدمت کرده و میکند.
ارادتمند
مایک هود

1. Mike Hood
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یک نامه مهاهنگ شده
کمی همزمانی در رابطه با دریافت نامه زیر وجود داشت.
در دسـامبر  2000مـن از طـرف رونالـد هنـارس 1از کالیفرنیـا یـک تمـاس تلفنی داشـتم .رونالد به
مـن گفـت کـه او و دوسـتش-مارک کرایگ-2که هر دو در اواخر دهه بیسـت سالگیشـان هسـتند،
در سـیلیکون ولـی اسـتخدام شـدند و از سـرعت گیجکننـده ناشـی از کار کـردن در صنعتهایتک
خسـته شـده بودنـد .هـر دو یک نسـخه از کتاب لـذت کار نکردن را خریـده بودند و بـه گفته رونالد
ایـن کتـاب برایشـان بـه یک «انجیـل بـرای فراغت» تبدیل شـده بـود .عالوه بـر آن ،رونالـد به من
گفـت کـه او و مایـک تحت تأثیر کتاب ،کارشـان را تـرک کردند و به فولسـوم کالیفرنیا رفتند و یک
مغـازه اسـموتی راه انداختند .آنها میخواسـتند کتاب لـذت کار نکردن را در آنجا بفروشـند و در پی
ایـن بودنـد کـه از مـن برای انجام ایـن کار اجازه بگیرند .من پیشـنهاد کـردم که رونالد با انتشـارات
«تـن اسـپید پـرس» تمـاس بگیـرد تا بتوانـد کتابها را مسـتقیماً از ناشـر خریداری کنـد .در طول
مکالمـه ،درخواسـت کـردم کـه رونالد و مارک هر دو مـروری از لذت کار نکردن را در سـایت آمازون
پسـت کننـد کـه در طـول یـک هفتـه ایـن کار را انجام دادنـد (تنهـا از طریق ایـن مرورهـا بود که
توانسـتم نام کامل آنهـا را بدانم).
تقریبـاً یـک سـال بعد ،دوسـت داشـتم بدانـم آیا رونالـد و مـارک در کار اسـموتی و فروختن کتاب
لـذت کار نکـردن در مغازهشـان موفـق بودنـد یا خیر؟ به ایـن دلیل که هیچ شـماره تماس تلفنی یا
آدرسـی از رونالـد نداشـتم ،بنابرایـن پی بردن به این مسـئله از هیـچ طریقی برایـم امکانپذیر نبود.
بـا کمـال تعجـب امـا تقریباً یـک هفته بعد در ژانویـه  2002یک نامه از جاسـتین متیو آنسـتات 3از
شـهر مثر 4کالیفرنیـا دریافت کردم.
ارنی عزیز،
از اینکـه بـا نشـر کتاب لذت کار نکردن در رسـالتتان صادق بودید و ایسـتادگی بـه خرج دادید
از شـما بسـیار متشـکرم .این کتاب لفظ به لفظ زندگی مرا تغییر داده اسـت.
همـه چیـز از تابسـتان گذشـته وقتـی مـن پـا به یـک فروشـگاه اسـموتی در فالسـوم کالیفرنیا
گذاشـتم شـروع شـد .مـن بـه اسـتخدام یک شـرکت پیشـرفته بـزرگ در آمـده بـودم که یک
گوشـت خردکن معروف بود و شـهرتی که داشـت شایسـته او بود .من روز نسـبتاً بدی داشـتم
و مالـکان اسـموتی فروشـی سـر صحبـت را بـاز کردنـد .شـروع به حـرف زدن کردیم و کاشـف
1. Ronald Henares
2. Mark Craig
3. Justin Matthew Onstot
4. Mather
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بـه عمـل آمـد کـه دو مرد جـوان ،هر دو بـرده مزدبگیر شـرکتها بودنـد .بنابراین احسـاس مرا
درک میکردنـد .روزی کتـاب شـما را گیـر آوردند و متقاعد شـدند که شـرکت را تـرک کرده و
بوکار خودشـان بود دنبـال کنند.
رؤیایشـان را که داشـتن کسـ 
الهـام گرفتـه از داسـتان آنهـا ،مـن یـک نسـخه از کتاب شـما کـه آنجا به فـروش میرسـید را
خریـداری کـردم .آن روز آن را بـه خانـه بـردم و طعم آگاهی را چشـیدم .حقایق تلخی مثل این
ایـده کـه پـول نه میتواند شـادی بخرد نه امنیت ،وجود داشـتند که پذیرفتنشـان سـخت بود.
امـا ایدههـای شـما نـوری را در دل من روشـن کرد .برای من  6ماه طول کشـید تـا آن را عملی
کنـم .همیـن دسـامبر گذشـته اعالم کـردم کـه میخواهم بروم .کارفرمایم بسـیار شـوکه شـد.
چراکـه ظاهـرا ً از نظـر او مـن یـک فرد موفق جلـوه میکـردم .برای آخریـن بار در  31دسـامبر
آنجـا کار کـردم و دیگر باز نگشـتم.
دوبـاره زندگـیام را دوسـت دارم .هماکنـون در حـال کار کـردن بـر روی اولین رمانم هسـتم.
حقیقـت ایـن اسـت کـه بـرای اولینبـار پـس از دوران مدرسـهام میتوانـم دوبـاره یـک نفس
راحـت بکشـم .دیگـر خبـری از سـردرد ،سـوزش قلـب و بیخوابی نیسـت .هدف مـن در حال
حاضـر ایـن اسـت که نسـبت بـه پیگیری رسـالتم وفـادار باشـم .باید از شـما و کتابتان تشـکر
کنـم .کتابتـان بیـش از هـر چیـز دیگـری به مـن کمک کرد .خـدا نگهدار شـما باشـد و در راه
کوششـتان موفق باشـید.
با احترام
جاستین آنستات
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نسبت ًا جاهطلب برای یک فرد فراغتطلب
پـس از خوانـدن کتـاب لـذت کار نکـردن ،برخـی مـردم تصمیـم میگیرند شـتاب زندگـی را کمی
کمتـر کننـد و آن را راحـت بگیرنـد .برخـی دیگـر بـرای پیگیـری رویکـردی جدیـد انگیـزه پیـدا
میکننـد .کیمبرلـی منـارد 1از تینلی پارک ایالـت ایلینویز جزو دسـته آخر بـود .او در آوریل 2001
برای مـن نامهای نوشـت.
ارنی عزیز،
مـن بـه تازگـی خوانـدن کتـاب لـذت کار نکـردن را بـه اتمام رسـاندهام و بـه طور کامـل از کل
کتـاب لـذت بـردم .مـن  42سـال دارم و بیش از  16سـال به عنوان مسـئول خرید مشـغول به
کار بـودم .پـس از سـالها ،اهدافـی مرتبـط بـا کار از جملـه گواهیهـا و پیگیـری مدرکـم برای
ارتقـا در شـغل ،در نظـر گرفتـهام .مـن همیشـه عاشـق یادگیـری در دانشـگاه بـودهام و اکنون
بیشـتر قـدر کالسهـا را میدانـم؛ چراکه فقط پیشـرفت شـغلی برای مـن به ارمغـان نمیآورند
(چیـزی کـه تنها دلیل پیوسـتنم به دانشـگاه قبـل از خواندن کتاب شـما بود) .پـس از خواندن
کتـاب شـما متوجـه فرصتهایـی بـرای پیشـرفت شـخصی و کسـب دانـش ،آن هـم نهتنها در
جهت پیشـرفت شـغلی بلکه بـرای خودسـازی بهتر میشـوم.
خوانـدن کتـاب شـما مـرا بـر این داشـت کـه اهدافـی در حـوزه اوقـات فراغـت که ً
قبلا هرگز
نداشـتم بـرای خـودم در نظـر بگیرم.
هدف شـماره  :1در دبیرسـتان همیشـه دوسـت داشـتم نویسـنده شـوم اما به نوعی از مسـیرم
منحـرف شـدم و سـر از بخـش خریـد درآوردم .مـن بـه دنبـال نوشـتن یـک کتـاب در دوران
فراغتـم خواهـم بود ،حتی شـده یـک ربع در روز [بـرای این کار اختصاص خواهم داد] .همیشـه
میخواسـتم یـک کتـاب بنویسـم اما همانطـور که کتاب شـما میگوید ،همیشـه بـا معذوراتی
روبـهرو میشـدم کـه باعث میشـدند ایـن کار را انجـام ندهم.
هـدف شـماره  :2در طـول دوران زندگـیام ،همیشـه بهانههایی برای اینکـه تمریناتم را انجام
ندهـم میتراشـیدم .مـا یـک سـگ شـکاری دورگـه داریـم کـه زیـن پـس قصـد دارم روزانه
یـک مایـل او را راه ببـرم .ایـن نهتنهـا بـه نفـع مـن بلکـه به نفـع سـگم نیز هسـت .من یک
دیابتـی وابسـته بـه انسـولین هسـتم و بنابرایـن بایـد هنـگام مدیریـت انسـولین و تمرینـات
بسـیار دقـت کنم.
هـدف شـماره ( :3کـه میتواند به هدف شـماره  2گـره بخورد) من درگیر یـک برنامه تحقیقاتی
در خصـوص پیوند سـلولی جزایر النگرهانس هسـتم .این برنامه تحقیقاتی یـک درمان احتماًلی
یـرای دیابـت اسـت .تـا کنون هشـت نفـر در کانادا توسـط یک دسـتورالعمل پیوند سـلولهای
جزایـر النگرهانـس همسـان درمـان شـدهاند .هـدف من این اسـت که کمـک کنم راهـی برای
1. Kimberly Menard
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درمـان دیابـت پیـدا شـود .اگر ایـن پیوند نتوانـد مرا درمـان کند ،حداقـل به یافتـن راهی برای
درمـان نسـلهای بعـدی کمـک کـردهام .کتابـی کـه خواهـم نوشـت بـر روی مقابله بـا دیابت
تمرکـز دارد و اصـوالً داسـتان زندگـی من خواهد بود .من در صدد هسـتم این کتـاب را به چاپ
برسـانم تـا کمکی باشـد برای همه اشـخاص.
دوبـاره بـرای نوشـتن کتـاب لـذت کار نکـردن از شـما تشـکر میکنـم .من مطمئن هسـتم که
شـاهد بازتـاب ایـن کتـاب در کل زندگـیام خواهم بود.
ارادتمند
کیمبرلی منارد
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مردم او و شوهرش را به خاطر داشنت فراغت عجیب و غریب فرض میکنند
در آوریـل  ،2000میالنـی مارتیـن 1از مدیسـین هـت 2در ایالـت آلبرتـا درباره اینکه چطـور دیگران
دربـاره سـبک مدیریـت زندگیشـان بـا آنهـا مخالفـت میکنند بـرای من نامه نوشـت.
ارنی عزیز،
بـرای نوشـتن کتـاب اعجابانگیـز لـذت کار نکردن از شـما تشـکر میکنـم .خوانـدن کتابی که
درسـت بازتـاب همـان سـبکی بود کـه من در مـورد چیزهـا فکر میکـردم و احسـاس میکردم
برایـم بسـیار شـگفتانگیز بـود .مـن فکر نمیکـردم که افرادی مانند شـما وجود داشـته باشـند
(صرفنظـر از مـن وشـوهرم ،چراکه ما همیشـه فکـر میکردیم افـراد غیرعادی هسـتیم) .در کل
 6سـالی اسـت کـه از ازدواجمـان میگـذرد ،ما چیزی بجـز انتقـاد و منفیبافی از مـردم دریافت
نکردهایـم و حـاال دلیلـش را میفهم-چـون مـا بسـیار خوشـحالیم و دیگـران نمیتواننـد آن را
مدیریـت کنند.
در سـال  1994مـا در سـن  21سـالگی ازدواج کردیـم ،و زندگـی پیـش رو از این قـرار بود :یک
تـرک کار ،سـپس یـک جابجایی از ویکتوریـا در ایالت بریتیش کلمبیا به کمپیـل ریور در همان
ایالـت ،بـرای شـغلی که سـرجمع دو ماه طول کشـید ،یک جابجایـی مهم دیگر بـه کالگری در
ایالـت آلبرتـا ،جایـی کـه بـرای یک شـش مـاه در حالی کـه بیخانمان هـم بودیـم از کار بیکار
شـدیم .پس از آن من به سـختی بیمار شـدم (اما غیرقابل تشـخیص) .همسـرم شـغلی با درآمد
 45000دالر در سـال بدسـت آورد امـا بـه دلیل آنکـه تمام زندگیاش صرف کار میشـد و هیچ
زمـان دیگـری بـرای اختصاص بـه زندگی غیرکاری نداشـت و از طـرف دیگر رفتار درسـتی نیز
بـا او نمیشـد ،تقریبـاً دچـار یک فروپاشـی روانی شـد .به همین دلیـل او کارش را تـرک کرد و
بـه مدیسـین هـت برگشـتیم و دوباره یـک ماه دیگـر بیخانمان و بـرای تقریباً یک سـال بدون
شـغل بودیـم .پـس از آن بشـدت بیمار شـدم و در نهایت پـس از ماههای طوالنی رنج کشـیدن،
بیمـاری مـن با نام سـلیاک (نوعی اختالل رودهای) تشـخیص داده شـد (چه آرامشـی).
همسـرم یـک شـغل عالـی بـا درآمـد  50000دالر در سـال بدسـت آورد و بهتـر از آن اینکه ما
از اینکه سلامت هسـتیم بسـیار خوشـحالیم و هنوز عاشـق یکدیگریـم .ما از اینکـه از بریتیش
کلمبیـا برگشـتیم مـورد انتقادهـای فراوانـی از سـمت دوسـتان و خانوادههـا قرار گرفتیـم ،اما،
بیخیـال مـردم ،آنهـا دائمـاً در حال انتقـاد کردن از دیگران هسـتند .مـا اینجـا در آلبرتا در هر
دقیقه شـاهد زمین صاف ،رشـد گیاهان و عشـقورزی هسـتیم .آرامش درونی همه چیز اسـت.
بسـیار خرسـندم کـه مـا چیزهـای بسـیاری را به صورتـی خیلـی سـریع و آنهـم در جوانی یاد
گرفتیم .شکسـت ،شکسـت ،شکسـت ،شکسـت ،پیروزی(چـه هیجانانگیز).
1. Melanie Martin
2. Medicine Hat
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ضمنـاً ،لحظـات گذشـته مورد عالقهام ،کافیشـاپها با همسـرم ،خواندن کتاب ،نامه نوشـتنها
و تالشهایم برای نوشـتن کتاب شـده اسـت .کتاب شـما مرا به این داشـت که احسـاس خوبی
نسـبت بـه خودم داشـته باشـم .همـه مرا بـرای کار نکـردن و پیرو هنجـار نبودنم بشـدت مورد
قضـاوت قرار میدهند .من شـادم .آنها نیسـتند.
ارادتمند
میالنی مارتین

پینوشـت ،مـن  50درصـد چرندیاتی کـه تجربه کرده بـودم را دور ریختم-من نکته اصلی را کشـف
کردم .گذشـتهها گذشـته اسـت .بنابراین فرار نکـن .منفیبافی ممنوع.
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هر کسی هم لذت کار نکردن را دوست ندارد
از میـان چندصـد نامـهای که دریافـت کردهام ،تنهـا دو نامه منفی وجود داشـت .اولـی از طرف یک
معلـم مدرسـه بـود که در مـورد غلطهـای امالیی ویرایـش اول کتاب که توسـط خودم انجام شـده
و بـه درسـتی ویرایش نشـده بود ،شـکایت میکـرد .نامه منفی دیگر از طـرف آقایی از اوتـاوا ،آنتاریو
بـود کـه من نامش را بـه تام بلیک 1تغییـر دادهام.
آقا،
ً
مـن بـه تازگـی خوانـدن کتاب لـذت کار نکـردن شـما را به اتمـام رسـاندهام .من تقریبـا کتاب
شـما را دوسـت نداشـتم .شـما خیلی بیمسـئولیت هسـتید که مردم را به کار نکردن تشـویق
میکنیـد و زندگیتـان را بـا تلاش دیگـران میگذرانید .شـما فکـر میکنید چه کسـی مالیات
جادههایـی کـه شـما در آن رانندگـی میکنیـد را پرداخـت میکنـد ،کتابخانههـای عمومـی
را محافظـت میکنـد و از شـما و داراییتـان حمایـت میکنـد؟ شـما نهتنهـا آنهـا را بـه انجـام
نـدادن وظایفشـان تشـویق میکنیـد ،بلکه به آنهـا میگویید برای دوران سـختی ،بدشانسـی و
بازنشسـتگی که این افراد به حمایت مالی اضافی از سـوی اعضای مسـئولیت پذیر و سـختکوش
جامعـه نیـاز دارنـد ،پسانـداز نکنید .کتاب شـما یـک تبلیغ رودهدراز سـطحی برای سـخنوری
بیارزشـتان اسـت .شـما مردم را تشـویق میکنید تـا به بدهی ملـی بیفزایند و داریـد از این راه
پـول درمیآوریـد .مـن خیلـی تعجـب نمیکنم کـه نتوانسـتید یک ناشـر پیدا کنید .شـما یک
خائن هسـتید .جای شـما در زندان اسـت.
ارادتمند
تام بلیک

بدیهـی اسـت کـه تـام بلیک در مـورد مقصود اصلـی کتاب دچار خطا شـده بـود .بنابراین مـن فورا ً
یـک نامه پیشـنویس کـردم که در آن جواب تمـام انتقادهای او وجود داشـت ،اگرچه تصمیم گرفتم
کـه آن را برایـش نفرسـتم .نزدیکتریـن چیـزی کـه میتوانم بگویم این اسـت که شـما میبایسـت
بـرای متقاعـد کـردن افـراد منفینگـری مثـل بلیک بـرای اینکـه اینچنین سـخت کار نکننـد و در
عـوض از زندگـی لـذت ببرنـد ،بایـد هم یک روانپزشـک معتبر باشـید و هم یـک جادوگر.

1. Tom Blake

 276لـذت فـراغت

.از طرف یک معلم بازنشســته که میخواســت به مردم بیاموزد که چگونه به
طور مناسبی بازنشسته شوند.
تیـم وستشـید ،1یک بازنشسـته از ویتبـی ،اونتاریو در سـپتامبر  2002برای من نامه نوشـت .اگرچه
او در شـرف بازنشسـتگی بود اما از چیزی کام ً
ال متفاوت نسـبت به آنچه انتظار داشـت سـردرآورد.
ارنی عزیز،

مـن آخـر ماه جون سـال  2002بعد از سـی سـال تدریس در دبیرسـتان بازنشسـته شـدم .من
ً
کاملا از شـغلم ،دانشآموزانـم ،اداره و مدرسـه و مجموعـهای کـه دو دهـه در آن بـودم لـذت
بـردم .امـا دلیـل اصلی تصمیمـم برای بازنشسـتگی رفت و آمد ناخوشـایندی بود کـه از خانه تا
مدرسـه در ترافیـک تورنتـو بـرای مدت  26سـال ناگزیر بـه انجام آن بـودم .من به انـدازه کافی
خوششـانس بـودم کـه میتوانسـتم بر مبنای مـاده فاکتور ( 85سـن به اضافه  30سـال تجربه
کاری) کـه از بهـار  1998بـرای معلمـان اونتاریو تصویب شـد ،بازنشسـت شـوم .بنابرایـن از آن
زمـان تـا مـاه جون گذشـته ،من  4سـال بـرای فکر کردن بـه بازنشسـتگی ،برنامهریـزی کردن
برای آن و بررسـی کردن امکانات شـغل پاره وقت زمان داشـتم .درسـت مثل کسـانی که دهها
سـال کار کردهانـد -کسـانی کـه برنامـه دارند یـا آنهایی کـه ندارند -من تا اواسـط تابسـتان در
مـورد بازنشسـته و بیکار بودن احساسـات عجیبی داشـتم .میدانید ،یک احسـاس گنـاه مداوم،
شـادی و شـعف و غیره از نداشـتن شـغلی که باید انجام دهم -همان احساسـی که بیشتر مردم
احتمـاًالً در دوره گـذار تجربـه میکننـد ،من هم تجربـه کردم.
در آن مقطـع تصمیـم گرفتـم کـه در مورد بازنشسـتگی ،فعالیتهای فراغتـی و بیکاری تحقیق
کنـم و در آن زمـان بـود که پسـرم خواندن کتاب شـما را به من پیشـنهاد کرد .نکتـه اصلی آن
ایـن اسـت که من یک کارگاه به نام (سـرت را در دوران بازنشسـتگی باال نگـه دار) ایجاد کردم-
راههـای عملـی از پیـش برنامه ریختن بـرای دوران بازنشسـتگی ،ایـن کارگاه نه بـا برنامهریزی
ً
کاملا بـر روی
مسـائل مالـی کار دارد و نـه بـا پـر کـردن فرمهـای مربوطـه ،بلکـه تمرکـزش
جنبههای احساسـی بازنشسـتگی اسـت و اینکه چگونه شـخص از سـبک زندگی جدیدش لذت
ببـرد .مـن معتقـدم کـه این یـک جنبه بسـیار حائز اهمیت اسـت کـه کارگاهها و سـمینارهای
بازنشسـتگی از آن چشمپوشـی کـرده و آن را نادیـده میگیرنـد .من تصمیم دارم ایـن کارگاه را
در آینـده نزدیـک بـه سـازمانهای معلمیـن و غیره هـم ارائه دهم.
دوباره از شما تشکر میکنم ارنی ،برای کمک احساسی که به من (و افراد بی شمار دیگر) کردید
تا بفهمیم چگونه از یک سبک زندگی جدید پس از یک شغل تمام وقت بسیار سخت ،لذت ببریم.
با آرزوی بهترینها
تیم وستشید

1. Tim Westhead
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یک زوج بازنشسته که میخواهند درخت فراغتشان را مقایسه کنند.
الیـنهامـوس 1از پالـو ،آیـووا در اکتبـر  2002برایـم نامه نوشـت .او پس از دو سـال و انـدی نادیده
گرفتـن ایـن کتاب ،لـذت کار نکـردن را مجددا ً کشـف کرد.
ارنی عزیز،

سـالها قبل من و همسـرم دو کتاب بازنشسـتگی به عنوان کادوی کریسـمس از پسـر همسـرم
دریافـت کردیـم .برایـان در مـورد سـازگاری پـدرش بـا ایـن زندگـی جدیـد احسـاس نگرانـی
میکـرد .مـا هـر دو کتـاب را خواندیـم ،نمیدانـم چـه اتفاقـی بـرای آن کتـاب دیگر افتـاد ولی
لـذت کار نکـردن عالـی بود.
پـس از دو سـال تصمیـم گرفتـم دوباره کتـاب را بخوانم .برایم بسـیار حیرتآور بود کـه این بار
چقـدر بیشـتر از آن یـاد گرفتـم .بـار دوم ،همـه چیز قابـل فهمتر بـود و من برخـی از تمریناتی
کـه ً
قبلا بـه خـودم زحمـت انجـام دادنشـان را نداده بـودم کامـل کـردم .درخـت فعالیتهای
فراغـت بـه صـورت مشـخص بسـیار مفید بـود .خوانـدن کتاب شـما بـه رضایتبخشتـر کردن
زندگـیام سـرعت بخشـیده اسـت .اگـر شـخصی بـه ذهـن اجـازه سـرگردانی بدهـد ،ایدههای
هیجانانگیـز و شـگفتآوری بـه ذهن خطور میکند .همسـرم هـم تصمیم دارد کتـاب را دوباره
بخوانـد .مقایسـه درختهـای فراغتمـان بسـیار جالب خواهـد بود.
بـرای نوشـتن کتاب از شـما تشـکر میکنـم .و لطفاً بگذاریـد دیگران بدانـد که دوبـاره خواندن
ایـن کتاب بسـی بهتر اسـت .من میخواهـم در آینده برای بار سـوم هم کتـاب را بخوانم .کتاب
شـما یک محرک واقعی اسـت.
ارادتمند.
الینهاموس

1. Elaine Hamos
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نامه از طرف یک فرد به تازگی بازنشسته شده در فلوریدا
اسـتیو ریچـارد 1از دوبلیـن اوهایـو در ژانویـه  2003ایـن ایمیل را بـرای من فرسـتاد .او در این زمان
در حـال گذرانـدن زمسـتان در فلوریـدا بـود ،جایی که من نیـز امیـدوارم بتوانم زمانی بـرای فرار از
دسـت سـرمای شـهر خودمان ،زمسـتان را در آنجا بگذرانم.
سالم ارنی

اول از همـه اجـازه دهیـد ایـن را بگویـم کـه مـن عاشـق کتابهای شـما بهخصوص لـذت کار
نکـردن هسـتم .مـن واقعـاً از خوانـدن کتابهـای شـما چیزهـای زیـادی یـاد گرفتـم .من یک
مهنـدس نرمافـزار  34سـالهام کـه دارای همسـر و یـک پسـر کوچولـو هسـتم .من از حـدود 2
سـال پـس از فارغالتحصیلـی از دانشـگاه ،شـرکت نرمافزاری خـودم را راه انداختـه و از آن زمان
کارفرمـای خودم هسـتم.
ً
از حـدود چنـد سـال پیـش ،مـن از نظـر مالـی کامال مسـتقل شـدم و در نتیجـه با این سـؤال
مواجـه شـدم کـه بـا باقیمانـده زندگی خود چـه کنم .دغدغـه اصلی مـن در واقع پاسـخ به این
سـؤال بـود .هماکنـون مـن زندگی خود را طـوری به پیش میبرم که کام ً
ال شـبیه زندگی شـما
اسـت :مـن هر زمانی که دوسـت داشـته باشـم پشـت نوت بـوک خـودم برنامهنویسـی میکنم
و از زمانهـای آزاد بسـیاری کـه دارم لـذت میبـرم .در حـال حاضر بـرای گذراندن زمسـتان به
فلوریـدا آمدهایـم و در خانـه والدیـن همسـرم هسـتیم .محـل کار من هـم تنها یک نـوت بوک
روی میز اسـت.
در واقـع مـن بـا همان مسـئلهای که شـما در مـورد آن بحـث میکنیـد مواجه شـدم :همه کار
میکننـد امـا یافتن کسـی کـه با آن بازی کند بسـیار سـخت اسـت.
مـن همچنیـن میخواهم یک کتاب را به شـما معرفی کنم :موفقیت سـمی()Toxic Success
نوشـته پاول پیرسـال .2دیدگاه این نویسـنده نیز مشـابه دیدگاه شـما در مورد این موضوع است
کـه امـروزه همـه افـراد بـه کار خود چسـپیدهاند و بـه راحتی اجـازه میدهند روابط شـخصی و
زندگی غیرکاری آنها قربانی کارشـان شـود.
بـه هـر حـال ،بهترینهـا را بـرای شـما آرزو دارم و اگـر اشـکالی ندارد دو سـه خط پاسـخ برای
مـن بنویسـید؛ البتـه در صورتی که زمان آزاد داشـته باشـید.
با تشکر
استیو ریچارد

1. Steve Reichard
2. Paul Pearsall
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خوانندهای که کشف کرد
نویسنده یک گدای رفاه و آسایش( )Welfare Bumنیست
پیتـر بورچـرز 1که در شـهر محـل زندگی من -یعنـی ادمونتون از ایالـت آلبرتا -زندگـی میکند در
اواخـر دهـه  1990ایـن نامـه را بـرای من نوشـت .هر چند که من سـابق بـر این پیتـر را چند باری
در کافههایـی کـه معمـوالً مـیروم ،دیـده بودم اما تـا همین اواخـر وی را نمیشـناختم .پیتر به من
نامـه نوشـت تا شـگفتی خـودش را از محتوای کتـاب لذت کار نکـردن -که زمانـی مقاومت میکرد
تـا آن را نخوانـد -بیان کند.
ارنی عزیز،

مـن بـا ایـن ذهنیت کـه با کتاب شـما مخالفت کنم شـروع به خوانـدن کتاب لـذت کار نکردن
کردم .من به عنوان یک دانشـجو در دوره آموزشـی بزرگسـاالن ،باید در مورد یکی از  10کتاب
انتخابـی که کتاب شـما نیز جزو لیسـت بود ،گزارش مینوشـتم.
اگـر بخواهـم صـادق باشـم بایـد بگویـم که عنـوان کتاب شـما به صورتـی کام ً
ال منفـی موجب
تحریـک احساسـات مـن شـد و مـن پیـش خود فکر کـردم کـه در واقع عنـوان این کتـاب باید
«گدایی آسـایش» باشد.
مـن کتـاب را در کتابخانه برداشـتم و همانجا شـروع به خواندن فصل اول کـردم .من کتاب را از
کتابخانـه بـه امانـت نگرفتم اما به نزدیکترین کتابفروشـی رفتم و یک نسـخه از کتاب خریداری
نمـوده و بـه خانـه رفتـم تـا آن را بخوانم .مـن کتاب را نـه یک بار و دوبار بلکه سـه بـار خواندم.
مـن نمیتوانسـتم صبـر کنم تا کتاب شـما همچون یک کشـیش انجیل در دسـت ،را در جلوی
کالس و در برابر اسـتاد و همکالسـیهایم ارائه کنم .همکالسـیهای من پس از اتمام ،ایسـتاده
مـرا تشـویق کردنـد و اسـتاد نیـز باالتریـن نمـره را بـه مـن داد .بـه خاطر ایـن موضوع از شـما
متشـکرم .شـما لیاقـت تحسـین را دارید .مـن تنها یک پیامرسـان فروتن پیام شـما بودم.
مـن میتوانـم بـا خوشـحالی ایـن اعتـراف را بکنم کـه هر چنـد هنوز بـه صـورت تماموقت کار
میکنـم امـا بیشـتر کتابهـای شـما را میخوانم .من یک شـخص بسـیار خوشـحال بـا اعتماد
بـه نفـس باال هسـتم و سـرگرمیهای بسـیاری وجـود دارند کـه پس از آنکه بازنشسـته شـدم،
تمـام وقـت مـرا خواهنـد گرفـت .من همچنیـن میخواهم یک سـال تمـام را به عنـوان تمرین
پیـش از بازنشسـتگی بـه خـودم مرخصـی دهم تا نشـان دهم کتاب شـما میتواند یـک راهحل
برای همـه جویندگان دیگر باشـد.
شما باز هم از من خواهید شنید.
با آرزوی بهترینها
پیتر بروچرز

1. Peter Borchers
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بازنشستگی یعنی اینکه به تونل بدون پنیر برنگردید
انجـام یـک کار بـه صورت مشـترک بین چند نفـر( )Job Sharingایـن اجازه را به شـیرلی کمپل از
اونتاریو داد تا تقریباً نیمه بازنشسـته شـود.
1

ارنی عزیز،

مـن از کتـاب شـما بسـیار لـذت بـردم و در بهتریـن زمـان ممکـن بـه دسـت مـن رسـید .در
واقـع کتـاب شـما متعلـق بـه یکـی از دوسـتان مـن بـود کـه معتـاد بـه کار بـود .مـن در مـاه
مـارچ بازنشسـته میشـوم ببخشـید منظـورم این اسـت کـه میخواهم یـک برنامهریـزی برای
تخصیـص بیشـتر اوقاتـم بـه فعالیتهـای خودشـکوفایی انجـام دهـم.
در مـاه مـارچ مـن  65سـاله میشـوم و رییس من نمیخواهد کـه من کار را ترک کنـم .در واقع
در متقاعد کردن من و اینکه از ترک کار احسـاس پشـیمانی کنم بسـیار موفق شـده اسـت.
چیزهـای بسـیاری هسـت کـه دوسـت دارم انجـام دهـم و از آنهـا لذت ببـرم .در حـال حاضر[و
بـه دلیـل همـکاری و درخواسـت رییسـم] من به صورت مشـترک بـا چند نفر دیگر ،کار سـابق
خـودم را انجـام میدهـم و در نتیجـه  3روز در هفتـه بیشـتر سـر کار نمـیروم .امـا چقدر عالی
ً
اصلا سـر کار نمیرفتـم .چـی میشـد اگـر دیگـر نمیخواسـتم پشـت کامپیوتـر
میشـد اگـر
بنشـینم و گزارشـات مربـوط بـه آزمایشهـای پاتولـوژی را تایپ کنم.
یکـی از دوسـتان معتـاد بـه کار من اما در پاسـخ بـه من گفت[ :اگر سـر کار نیایـی] میخواهی
تمـام روز را چـه کنـی؟ روی مبـل راحتی لم دهی و فیلم تماشـا کنی؟ و مـن در جوابش گفتم:
نـه هـر از چند وقتی بلند میشـوم تا اسـنک بیـاورم!!!
مـن واقعـاً قصـد دارم ایـن مـارچ را در بنف (شـهری توریسـتی در ایالـت آلبرتا) به همراه پسـر
بزرگـم اسـکی کنـم .من دوسـت دارم آشـپزی کنم ،کیـک بپزم ،مسـافرت بـروم ،خیاطی کنم،
ً
اصلا معتقـد نیسـتم کـه بـرای گذرانـدن اوقـات فراغتم بـه مشـکل برخواهم
مهمانـی بـروم و
خـورد .نـه!! مـن نمیخواهـم بـه تونلـی برگـردم کـه هیـچ پنیـری در آن نیسـت .بـه نظـر من
ایـن قیـاس ،تمثیـل بسـیار خوبـی اسـت چراکه مـن پنیر هـم دوسـت دارم .به هر حال بسـیار
متشکرم.
با احترام
شیرلی کمپل

1. Shirley Campbell
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یک دعوت برای شام
هـر سـاله برخـی از خواننـدگان من را برای شـام دعـوت میکنند ،یکـی از آنها ،لورنا از واشـینگتون
دی سـی اسـت که نامـهاش را در فوریـه  2003دریافت کردم.
ارنی عزیز،

بـا تقدیـم احتـرام مـن در حال نوشـتن نامه به شـما هسـتم تا به اطالع برسـانم که کتاب شـما
در نهایـت دوز مناسـبی از فراغـت را از صبح یکشـنبه امروز برای مـن تجویز نمود.
چنـد مـاه پیـش عنوان کتاب شـما چشـم مـن را گرفـت ولی بـا وجود خریـدن آن تـا مدتها
کتـاب شـما در کنـار تختخـواب مـن دسـت نخـورده باقـی ماند .امـروز اما کتـاب شـما مجددا ً
چشـم مـن را گرفـت و مـن کتاب را بـاز کردم و تصویر شـما را دیدم .الزم اسـت ایـن اطمینان
را بـه شـما دهم که شـما کام ً
ال سـرزنده هسـتید.
یک جمله کپی نشده تا ترجمه شود.
ما منتظر شـما برای پذیرفتن دعوت شـام من در اینجا –یعنی واشـینگتن دی سـی -هسـتیم
تـا در مـورد موضوعـات جالبـی که در صفحـه  5کتابتان مطرح شـده ،صحبت کنیم.
البتـه کتـاب شـما همـه چیـز را گفته و فهرسـت مطالب شـما تکمیل اسـت .من به شـخصه از
خوانـدن کتـاب لـذت کار نکـردن ،لذت میبرم چراکه مشـغول کار نیسـتم و به نوعی احسـاس
آشـنایی روحـی با شـما میکنم.
مـن معتقـدم هـر عنوانـی کـه در فهرسـت مطالـب کتـاب شـما آمـده اسـت خـود میتواند به
تنهایـی عنـوان یک کتاب باشـد و همچنین معتقـدم  99.999999درصـد از جمعیت دنیا (که
جـزو نیـروی کار بـوده و شـاغل هسـتند) نیاز به تصدیق اظهارات مطرح شـده توسـط شـما در
فصـل اول کتـاب دارند.
بنابرایـن اجـازه دهیـد ذهنیـت خودمان را در خصـوص اوقات فراغـت یکپارچه کنیـم .من آرزو
دارم کتـاب شـما را بـه دسـت هـر نیـروی کاری و همینطـور همه احمقهـای سـازمانی که در
حـال شـکل دادن بـردهداری مدرن هسـتند ببخشـیم .مـن واقعاً نیازی بـه کار کـردن ندارم.
آیـا میتوانیـم بـر روی زودترین زمـان ممکن برای مالقات شـما در اینجا به توافق برسـیم؟ من
کارت تماس خودم را به پیوسـت برای شـما میفرسـتم.
مـن در حـال بسـتهبندی کتـاب شـما بـرای ارسـال بـه دختـرم بـه عنـوان یـک هدیـه تولـد
هیجانانگیـز جهـت جشـن تولـد سـی سـالگیاش هسـتم .او نیز یـک هـوادار گذرانـدن اوقات
فراغـت هماننـد شـما و من اسـت.
تشکر و تحسین من برای بینش شما
با من تماس بگیرید
لورنا
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تراشیدن نگرشها و باورهای قدیمی لزوم ًا ساده نیست
لوآن سـانچز 1از ریگلند 2می سـی سـی پی در نوامبر  2001به من نامه نوشـت .همانند بسـیاری از
افـرادی کـه بـه مـن نامه مینویسـند ،لـوآن نیز یک تغییـر اساسـی در زندگی اش به منظـور یافتن
آنچـه واقعـاً در زندگـی میخواهـد و تبدیـل شـدن بـه فردی که همیشـه فکـر میکرده باید باشـد،
انجام داده اسـت.
ارنی عزیز،
مـن بـه تازگـی خوانـدن کتـاب لـذت کار نکـردن را تمـام کـردم و آرزو میکنـم کـه ای کاش
تمـام نشـده بود.
من کارم را در  26سـالگی درسـت قبل از حمله تروریسـتی  11سپتامبر در نیویورک و واشنگتن
تـرک کـردم و بـه همراه دوسـتم به می سـی سـی پی آمـدم .زمآنجالبی بـرای ایجـاد تغییر در
زندگـی یـک فرد اسـت! درسـته؟ کاری که برای آن به می سـی سـی پی آمده بـودم خوب نبود
و برخـی گزینههـای کاری دیگـر نیـز خوشـایند نبودنـد و به همیـن دلیل من بیکار شـده بودم
و بـه نظـر امیـدی نیـز به یافتـن کار در آینـده نزدیک نبـود اما با ایـن حال مـن در عمل نگران
نبـودم .بسـیاری از مـردم بـه دالیـل مختلفی مانند رکـود اقتصادی یا تروریسـم بیکار هسـتند.
برخلاف بسـیاری از افـراد کـه نومیدانـه به دنبـال کارند من خوشـحالم که به دلیل تـوان مالی
ی شـغل بـودن را به
قابـل اتـکا (بـرای هماکنـون) و کمـک دوسـتانم ،قـادر هسـتم ایـن زمان ب 
تفکـر در خصـوص تعییـن جهتگیریهـای آینـده اختصـاص دهم ...مـن حتی اغلب احسـاس
میکـردم روحیـه وطنپرسـتی خـود را از دسـت دادهام چراکـه به نحوی فعاالنه به دنبال شـغل
نیسـتم و کمتـر خریـد میکنـم و بـه مسـافرت مـیروم و بـه همین دلیـل نقشـی در کمک به
اقتصاد آمریـکا ندارم!!!
موقعیتهای شـغلی بسـیاری در شـرکتها داشـتهام ولی هیچکـدام به صورت کامـل مرا راضی
نمیکننـد؛ هـر چنـد کـه انجـام بخشهـای مختلفـی از شـغلهای مختلـف را دوسـت دارم.
در واقـع کار کـردن یـک شـیوه پـول درآوردن ،زنـده مانـدن و ادامـه دادن اسـت .بـا تمـام عدم
اطمینانهـا و هراسهـا و...مـن بـه ایـن نتیجه رسـیدم کـه تغییر رادیـکال تنها شـیوه اثربخش
یافتـن یک شـیوه جدید زیسـتن اسـت.
بـه هـر حـال در مواجه بـا عدم تأیید خانـواده و حیرت دوسـتان ،تصمیم من این شـد که کاری
نداشـته باشـم و در عـوض بـه ارزیابـی ایـن بپـردازم که چگونـه و چـه کاری باید انجـام دهم تا
بـه شـخصی کـه میخواهم ،تبدیل شـوم .البته پیچیدگی و سـختی ایـن کار از آنچـه فکرش را
میکـردم بیشـتر اسـت .تراشـیدن باورهـا و نگرشهـای قدیمی به منظـور یافتن خـود واقعی و
1. Louann Sanchez
2. Ridgeland

نامههای اضافی از طرف خوانندهها 283

شـیرین کردن زندگی و یافتن شـیوه بهتری از زیسـتن واقعاً مشـکل اسـت.
کتـاب شـما کمـک بسـیاری در زمینه موضوع از دسـت دادن شـغل ،کار نکردن کـرد و در کنار
ایـن دو ایدههـای حیـرت انگیـزی را خاطرنشـان میسـازد .مـن از انجـام تمرینهـای آمـده در
کتـاب لـذت فـراوان بـردم و همینطـور از پاسـخ دادن به سـؤاالت مطرح شـده در کتاب.
یک جمله کپی نشده تا ترجمه شود.
مـن بـه عنـوان تـک هدیـه کریسـمس فقـط کتـاب شـما را میخواهـم چراکـه آن کتابـی که
ل هایالیتهایی که
خواندنـش را تمـام کـردم از کتابخانـه امانت گرفتـه بودم و مطمئنـاً به دلیـ 
در کتاب گذاشـتهام و نکاتی که در حواشـی کتاب نوشـتهام از دسـت من عصبانی خواهند شـد.
هـدف مـن از درخواسـت کتاب شـما ،از ریخت انداختن کتاب شـما نیسـت بلکـه ارجاع مجدد
بـه بخشهـا ،تماریـن و متـون مفیدی اسـت کـه میتوانند بـه مـن در ارزیابی مسـیر زندگی و
سـاختار دادن بـه آن کمـک کنـد .مـن فکر میکنـم اضافه کردن کتاب شـما به کلکسـیون من
از کتابهـا ،مقالههـا و مطالـب مجلات بهترین هدیهای اسـت کـه میتوانم این سـال به خودم
بدهم .تشـکر مجدد از شـما .سلامتی و شـادی را برای شـما خواستارم.
با احترام
لوآن سانچز
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کار چیزی است که در زندگی مشا مداخله میکند
اجازه این کار را به آن ندهید
یـک ضربالمثـل قدیمـی وجـود دارد کـه میگویـد :وقتـی دانشآمـوز آمـاده باشـد ،اسـتاد پیـدا
میشـود .جنیفـر رینسـون از آلبرتـا نیـز وقتـی کـه بـرای سـفرهاکی بـه ونکـوور آمـده بـود آماده
پذیـرش برخـی راهنماییهـا را داشـت .ایـن سـفر چند چیز مهـم در مـورد زندگی بـه وی آموخت:
ارنی عزیز
ً
مـاه مـی گذشـته مـن یـک مسـافرت را تجربه کـردم کـه اصال فکـر نمیکـردم تأثیر شـگرفی
در ادامـه زندگـیام داشـته باشـد .در واقـع ایـن سـفر تبدیل به بهترین چیزی شـد کـه تاکنون
بـرای خـودم انجـام دادهام .پس از فارغالتحصیلی از دانشـگاه در کریسـمس ،تصمیم گرفتم یک
مسـافرت بـه سـواحل غربـی بـروم .هیـچ چیـزی در دنیا نمیتوانسـت چشـم من را بـه زندگی
بیشـتر از ایـن سـفر بـاز کنـد .ایـن سـفر باعث شـد من بـه کنـه زندگی پی ببـرم :زیسـتن در
زمـان حـال و مدیریـت لحظههـا بـرای آنچه که هسـت .در روز دوم این مسـافرت نـه روزه بودم
کـه یکبـاره متوجـه شـدم کـه چقـدر زیـاد کار کـردهام .در آن زمان مـن دارای  3شـغل بودم و
تعداد بسـیار زیادی نیز کار سـاعتی و پاره وقت داشـتم .یکی از همسـفرهای ما در این سـفر به
ایـن نکتـه اشـاره کرد که از شـنیدن اینکه یـک فرد  22سـاله اینقدر کار میکنـد واقعاً غمگین
شـده اسـت .ایـن کامنـت مرا واقعـاً به فکر فرو بـرد .من در همـان زمان و مکان بـود که تصمیم
گرفتـم زندگـی تنهـا کار کردن نیسـت بلکه زندگـی یعنی در زمان حال زیسـتن و لـذت بردن
از چیزهـای سـاده .در انتهای سـفر مـن یک پس انداز داشـتم:
یک جمله کپی نشده تا ترجمه شود.
مـن بـه خـودم قول دادم تا احساسـی که در آن سـفر تجربه کردم را هنگام برگشـت از یاد نبرم.
وقتـی در سـفر بـودم تصمیـم گرفتم یک لیسـتی از همـه چیزهایی کـه میخواهـم انجام دهم
و همینطـور چگونگـی برنامهریـزی بـرای انجام آنهـا را تهیه کنم .بـه خودم قـول دادم که دیگر
هیچوقـت ایـن جملـه را از خودم نشـنوم« :مـن خیلی زیـاد کار میکنم» .بنابراین پـس از اتمام
سـفر ،شـروع به تفکر در مـورد کارهایی کـردم که بایـد انجام دهم.
قبـل از برگشـت به شـهر کالیـاری در آلبرتا ،گـروه ما مدتـی در ویکتوریا مانـد و در همانجا بود
کـه مـن کتاب شـما را یافتم .در حیـن پیادهروی در خیابـان ،تعداد کمی از ما وارد کتابفروشـی
مونـرو شـدیم .وقتی بـرای بار اول عنوان لذت کار نکـردن را دیدم با خود اندیشـیدم که احتماًالً
یـک کمـدی در خصـوص تنبلـی کـردن در سـر کار و شـیوههای سـر کار نرفتـن بـه بهانههای
مختلـف ماننـد بیمـاری و ...اسـت .اما تمام ایـن پندارها فقط تـا زمانی بود که به پاراگراف سـوم
پیشـگفتار کتـاب رسـیدم .یعنـی در جایـی که شـما در مـورد قله حیـات و هر صبح بـا هیجان
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از خـواب بیـدار شـدن بحـث میکنیـد و من متوجه شـدم که شـما و من دارای یـک طول موج
یکسـانی هسـتیم .نمیتوانسـتم بـاور کنم شـخص دیگری نیز همچـون من فکر میکنـد .به در
طـول سـفر بـه من یـک الهام عالـی در مورد زندگی شـده بـود و مـن مطمئن بودم کـه پس از
بازگشـت بـه خانـه ،واقعیـات زندگی به من فشـار خواهـد آورد و بـا چالشهای بسـیاری مواجه
میشـوم تـا به سـبک زندگی سـابق کـه تصمیم گرفته بـودم دیگـر آن را نمیخواهـم برگردم.
بسـیار خـوب ،مـن بـه خانه برگشـتم و از دو شـغل خـود بیـرون آمدم .احسـاس من چـه بود؟
مـن سـورپرایز شـدم وقتـی دیدم ایـن کار واقعاً سـخت که نبود ،بلکه بسـیار آسـان هم بـود .از
آن زمـان ،مـن تفکراتـی جـدی در خصـوص آنچـه از زندگی میخواهـم صـورت دادهام .من هر
روز خـدا رو شـکر میکنـم کـه چشـم مـرا بـاز نمـود و در سـن جوانی متوجه شـدم در مسـیر
اشـتباهی قـرار گرفتـه ام .مـن واقعـاً بـه این جمله شـما در مـورد «تحمـل درد کوتـاه مدت به
منظـور نیـل بـه لذت بلندمـدت» ،اعتقاد دارم .مـن همچنین تصمیم دارم رییس خودم باشـم و
بـه مجـرد آنکـه بتوانـم یک مرخصی اساسـی بگیرم و به شـیوه رایلـی یک زندگی سراسـر لذت
و خوشـی داشـته باشم.
برنامههـای تابسـتانی مـن نیـز به نحو اساسـی تغییـر کردهاند .مـن هماکنون تا انتهـای جوالی
تنها در یک شـغل به کار مشـغول خواهم بود و آنگاه یک ماه کامل – آگوسـت -را در مرخصی
خواهـم بـود .در ایـن مـدت برنامه من شـامل مالقات با خانواده و سـفر خواهد بود .در سـپتامبر
برنامـه مـن بازگشـت بـه دانشـکده و شـرکت در دوره دوسـاله مطالعه حرکتشناسـی عضالت
انسـان اسـت .من هماکنون شـرکت شـخصی خودم را با عنوان اسنشـیال فیتنس 1دارم.
یک جمله کپی نشده تا ترجمه شود.
مـن هماکنـون بـه مـدت یک ماه اسـت که از سـفر سـواحل غربـی برگشـته ام و باعـث افتخار
اسـت کـه بگویـم هـر روز از اینکه به خودم اجـازه دادم از زندگی لذت بیشـتری ببرم متشـکرم.
احسـاس میکنم نهایت خوشـبختی و شـانس خواهد بود که شـخصی در جوانی متوجه شـود
کـه زندگـی در واقع چیزی اسـت کـه خودمان میسـازیم.
تشکر فراوان بابت الهامات شما
با احترام
جنیفر راینسون
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زنی که دیگر از اینکه کار منیکند احساس گناه منیکند
بازنشسـته شـدن بـه شـما این اجـازه را میدهد تـا هر کاری کـه دلتـان میخواهد را در هـر زمانی
کـه دلتـان میخواهـد و بـا هـر کسـی کـه میخواهیـد انجـام دهیـد .بخشـی از فرمـول مدیریـت
اثربخـش ایـن آزادی در نتیجـه توانایی شـما در خالق بودن و مسـتقل بودن اسـت .همچنین شـما
بایـد قـادر باشـید بر احسـاس گنـاه در مـورد کار نکردن غلبـه کنید.
در مـارچ  2003سـوزان یاتـس از ایندیاناپلیـس نامهای به من نوشـت تا به من بگویـد دیگر از اینکه
کار نمیکنـد هیچ احسـاس گناهی ندارد.
آقای زلینسکی عزیز

مـن همیـن االن کتـاب لـذت کار نکـردن شـما را تمـام کردم و خواسـتم بـه اطالع برسـانم که
چقـدر از خوانـدن آن لـذت بـردم و چقدر از شـما بابت آن ممنون هسـتم .چند سـال پیش من
و همسـرم نگاهـی بـه زندگیمـان انداختیم و تصمیـم گرفتیم تغییراتـی را ایجاد کنیـم .در آن
زمان من مشـغول یک شـغل تمام وقت از  9تا  5بعدازظهر بودم و همسـرم نیز در یک شـرکت
هواپیمایـی مشـغول بـود و تقریبـاً آخـر هفتهها نیـز کار میکرد .هـر وقت من خانه بودم او سـر
کار بـود و برعکـس .مـا متوجـه شـدیم که درآمد همسـرم بـرای سـبک زندگـی محافظهکارانه
مـا کافـی اسـت و در نتیجـه من بدون هیچ حسـرتی از شـغل خـودم که رضایتبخـش نیز نبود
خـارج شـدم .از آن زمـان مـا اوقات بسـیار شـگفتانگیزی را در مواقعی که وی سـر کار نیسـت
تجربـه کردهایـم و مـن نیز مـدت زمان زیـادی برای پیگیری عالیق شـخصی خـود دارم.
اما مسـئله من همیشـه احسـاس گناهی بود که از کار نکردن داشـتم .به طور مشـخص خانواده
من با این موضوع مشـکل داشـتند .اما امروزه متشـکرم از کتاب شـگفتانگیز شـما
یک جمله کپی نشده تا ترجمه شود.
و من میدانم در پاسخ کسانی که حمله میکنند چه بگویم.
تشـکر مجـدد از کتـاب شـگفتانگیزتان – مـن میدانم که دوبـاره و دوباره این کتـاب را خواهم
ل هایالیتهای بسـیاری کـه در متن کتاب کردهام شـبیه
خوانـد (البتـه همیـن حـاال هم به دلی 
یک کتاب رنگی شـده اسـت).
با احترام
سوزان یاتس

