
 مزیتا ورکیوین شوارتز یبر میاز کارکردن متنفر قدرنیاست که ا تیآدام اسم ریتقص دیشا

درصد از ۹۰ ندیگویآمارها م

. اندیشاغالن، از کار خود ناراض

 ممکن است؟ یزیچ نیچطور چن

. دیآیاند و از کارکردن خوششان نمها بالفطره تنبلمعتقد بود انسان تیآدام اسم

 تیدست به فعال کندیها را مجبور ماست که آن یزندگ یفقط اجبارها نیبنابرا

 دهدینشان م یاریبس قاتیتحق یپول است. ول زهی: تنها انگمییتر بگوبزنند. ساده

را انجام بدهند که  یباشند، اما کار شتهدا یحقوق کمتر دهندیم حیها ترجآدم

 ی. از نظر برستین زیچاما همهداشته باشد. پول مهم است،  یشتریب یمعنا شانیبرا

  دهد. رییمناسبات کار را تغ یایتصور ما از دن تواندیساده، م قتیحق نیشوارتز، ا

 /http://tarjomaan.com/neveshtar/9390 دقیقه ۱۲ تخمین زمان مطالعه:

 

 مزیتا ورکیوین ثیفیگر نیار کندیشروع کار در اول هفته خدا را شکر نم یبرا کسچیه

 :یمملو از خرحمال یزندگ کی

 ازحدشیکار ب یِسرانجامِ منطق

و  یذهن یقطعاً، فروپاش اد،یز

 است یجسم

چه  نیا» دیگوی، احتماالً م«حالت چطوره؟» دیاگر اول هفته از همکارتان بپرس

 یاما همکارتان مرتکب گناه بزرگ. «ستمیمعلومه خوب ن ؟یپرسیکه م هیسؤال

واجب است که اول هفته سرتان را  دیجد یِشده، چون در فرهنگ پرکار

خدا را شکر.  دیزنب ادیفر شتر،یهرچه ب اقیو، با اشت دیسمت آسمان بلند کنبه

کارتان را دوست داشته  دیکه نبا کنندیم هیتوص شانیدائماً به کارگرها رانیمد

 ۱۴۲عشق شما را در هفته به  نیا کهیهم تاحدآن د،یعاشق آن باش دیبا د،یباش

 آورد؟یسر کارمندان مبه ییچه بال یساعت کار وادار کند. اما ژستِ پرکار
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 وکس نکمنیسوند بر کمتر کارکردن فِیهنر ظر

 ۀمقاومت در مقابل وسوس

 :تیموفق

 «دنیکشلذت دست» ۀسندینو

 لمانی: افسارزدن بر تمادیگویم

 دیشا زیچهمه ۀتجرب یبرا

 شادترمان کند

است که صبح تا شب کار  یما از آدم موفق ساخته است، کس ۀکه زمان یریتصو

 یپرزرق و برق و سفرها یو بعد آن پول را خرج کاالها اوردیتا پول درب کندیم

خرج کند.  شتریتا ب اوردیپول درب رشتیکار کند تا ب شتریکند و دوباره ب انهیماجراجو

نفس  یبتوان گرید ،یوجود ندارد که اگر به آن برس ییندارد. جا یانیچرخه پا نیا

 دیشا دیگویم ،یدانمارک لسوفیف نکمن،ی. سوند بریریو آرام بگ یبکش یراحت

  .میریبگ شیرا پ یگریو راه د میستیاست که با دهیوقت آن رس
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 گاردین پول وِنیاست م؟یکنیواقعاً صبح تا شب چکار م

درباره  زیانگشگفت یقیحقا

 :مدرن زندگی

وقت  نکهیمداوم از ا تیشکا

 کیاز  ینمود دیشا م،یندار

 باشد تریجد ینابرابر

 یامروز یاز حد زندگ شیب یاز سرشلوغ دیکنیروزها با هر کس که صحبت م نیا

دلخواهش برسد  یوقت داشت تا به کارها یکاش کم کندیناراحت است و آرزو م

صرف  وهیش دنیسنج یدر انگلستان برا یمرکز پژوهش کیاستراحت کند. محققان  ای

به  ییهاها دفترچهش گرفتند. آنیرا در پ یاروز، راه تازهوقت مردم در طول شبانه

شان را ثبت روزانه یهاتیفعال بارکی قهیها خواسند تا هر ده دقافراد دادند و از آن

  .کردندیبود که فکر م یزیاز چ زتریانگشگفت اریکه دست آمد، بس یجیکنند. نتا
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 فارمنریب راوونکاتش  را نه دنیانتظارکش یبطالت را دوست دارم ول

از  یهازمان ۀدربار یتأمل

 :دست رفته

ما را فرسوده و  دنیانتظارکش

اما قواعد  کند،یمضطرب م

کار طرفدار  یایدن یامروز

 آن است

 یایشغل گاهی. بسته به کارفرما و جادیساعت کار کندر هفته چهل دیبا دیفرض کن

و  تیچهل ساعت را با جد ۀهم دیبا ای: دیآیم شیپ تانیچند حالت برا د،یکه دار

و ده ساعت را به  دیساعت کار کن یس دیتوانیم ایکه بد به حالتان.  د،یدقت کار کن

ساعت را به بطالت  یآنکه س ای ست،یبد ن عتانصورت وض نیکه در ا دیبطالت بگذران

  است، احسنت بر شما. نیکه اگر چن دیکنیو ده ساعت کار م دیگذرانیم
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 زهارپر بریگر دیوید انددهیسنجیارزش کار را با زمان نم خیتار یکجاچیه

 :زدنساعت

کار سخت بهتر از 

است که  نیوانمودکردن به ا

 میکنیکار م میدار

 ،یاجتماع یهاتیو شکار و چه در فعال یچه هنگام کشاورز ،یکار انسان یالگو

 یطوالن یافرسا و دورهاز کار سخت و توان یکوتاه ۀبوده است: دور نیمعموالً چن

 یارزشمند یۀزمان به سرما شدنِلی. اما اختراع ساعت و تبدیکاریاز استراحت و ب

 مانیداد. حاال برا رییروند را سراپا تغ نیاش را هم از دست داد، الحظه کی دیکه نبا

که پانصدسال  یدر حال م،یبفروش انیروزمان را به کارفرما سومکیاست که  یعاد

  نداشت. یفرق یبا بردگ یکار نیچن ش،یپ
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 ایان اندرو تگرت م؟یریرا با کار اشتباه بگ یاگر کل زندگ شودیچه م

 :کار مطلق

عالوه بر سود،  م،یاگر بخواه

تجربه  زیرا ن ییبایمعنا و ز

دست از  دیبا یگاه م،یکن

 میکار بکش

را وضع کرد. « کار مطلق»اصطالح  یآلمان لسوفیف کیدوم،  یپس از جنگ جهان

 شانیوجود و زندگ ۀها تمامِ فلسفاست که در آن انسان یطیبه نظر او کارِ مطلق شرا

که  ییآن کارها ایاند کم کار کرده کهنی. مدام از اندیجویرا در کارکردن م

هراسان  یایدن نی. امروز، در اکنندیاند، احساس گناه مرا انجام نداده اندخواستهیم

 زهایشود، چه چ نیاما اگر چن م،یندار« کار مطلق»از  یچندان ۀفاصل ایزده گوو شتاب

  داد؟ میرا از دست خواه
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 گاردین بریگر دیوید یمعنیب یهاهستم: داستان شغل یاتاق خال کیمن نگهبان 

 :یمعنیرنج مشاغل ب

ها چنان شغل یبعض

که واقعاً معلوم  انددهیفایب

 چرا هنوز وجود دارند ستین

من در سمت نگهبان موزه کار »بداند، نوشت:  ینامش را کس خواستیکه نم یمرد

من  ۀفیبالاستفاده وجود داشت که وظ یکه مشغول بودم، اتاق یا. در موزهکردمیم

 دکنندگانیاز بازد کیچیبود که ه نیو مطمئن شدن از ا ،یاز همان اتاق خال ینگهبان

اشد و آنکه حواسم جمع ب ی. برااندازندیراه ن یسوزدست نزنند و آتش یزیبه چ

 نجاستینکته ا« هم منع شده بودم. رهیبمانم، از استفاده از کتاب و تلفن و غ اریهوش

  .ستندیاو کم ن هیشب ییهاکه آدم
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 کیآتالنت تزیشولِو تیجود م؟یها کار کنآخر هفته دیچرا نبا

 یباق دیو بازد دید یبرا یوقت

 :نمانده

و  نیسنگ یزمان یهابرنامه

ما خسارت  رِیناپذینیبشیپ

وارد  کایآمر ۀبر جامع ینیسنگ

 کندیم

رأس ساعت  دیکارکنان با ۀدارند که هم یفراوان دیتأک انیو کارفرما رانیمد

سر  ردستانشانیکه ز پسندندیسر کارشان حاضر باشند، اما چندان نم یمشخص

وقت تمام  چیها هدست از کار بکشند. در واقع، کار از نظر آن ینیساعت مع

هر لحظه ممکن است  ته،هف لیروز تعط ایشب باشد،  ازدهی کندینم ی. فرقشودینم

و  یاجتماع یهرچند زندگ تیوضع نی. ادیکن یریگیرا پ یالزم شود کار

اقتصاد خوب است. اما اقتصاددانان  یظاهراً برااما  کند،یما را خراب م یخانوادگ

 .ستندیهم مطمئن ن دهیفا کی نیهم ۀدربار
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 ادباسترز داگالس هادو یدارهیخواب و سرما یناسازگار

 :یسبک زندگ

 نیترریرناپذییخواب تغ

وقفه در تاراج زمان به 

 است یدارهیدست سرما

الزاماتِ  شترِیاست. ب یدارهیوقفه در تاراج زمان به دست سرما نیترریرناپذییخواب تغ

انسان را  ازین ۀاند. خواب مسئلشده یبازساز ییکاال ای یانسان به شکل اقتصاد یزندگ

 یباق بیو غر بینامتعارف و عج یزیپس چ کند،یم جادیمطرح و در زمان مداخله ا

خواب  ،یعلم یهایبررس ۀهم رغمیامروز است. عل هانو محل بحران در ج ماندیم

 رمنتظرهیغ تیو واقع سازدیخود را با شکست مواجه م رییسوءاستفاده و تغ یکارهاراه

  .دیکش رونیاز آن ب توانیرا نم یباارزش زیچ چیاست که ه نیا یو باورنکردن
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 ویویهجهاگ ر نسویتا یچارل دهیفایو کارنکردن ب معناستیکارکردن ب

 :یکاریاستادان ب

 یِرستگار یفراغت نوع

کابوس  ایاست  یدنیخر

از آن  دیکه با یاشبانه

 خت؟یگر

 یمحفل یاعضا ،یاستراچ تونیبرتراند راسل و ل نز،یک ناردیوولف، جان م نایرجیو

 آمدندیبه شمار م یکه از چشم منتقدانشان، مرفهان تنبل «هایبلومزبر»بودند به اسم 

غرغر  ییبایهنر و ز ۀو دربار دادندیلم م شانیهاکاناپه یکه بعدازظهرها، رو

 کاریب» یبه نوع ن،ینشو متفکران مشهور لندن سندگانینو نیا نکهی. در اکردندیم

که با چه  دهدیها نشان مبه آثار آن یاما نگاه ست،ین یبودند شک« و عالف

  بودند. دهیشیو فراغت اند یکاریکار، ب یمعنا ۀدربار یوسواس و دقت
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 ی.سی.بیب استگر تیجیبر در خواب یکوشسخت یِهنرِ ژاپن

 یفرهنگ یاخواب مسئله

 :است

. چرت خوابندینم هایژاپن

 کی ۀ. به گفتزنندیهم نم

استاد مطالعات ژاپن، 

 کنندیم «یحاضرخواب»

مسئله اعتقاد  نیبه ا یلی. خودشان هم خخوابندیاصالً نم هایمعروف است که ژاپن

 دیشویرو مروبه ییهامداوماً با آدم د،یرا در ژاپن بگذران یاگر چندوقت یدارند. ول

 یلیجلسه و سر کالس، خ یتو ای ابان،یخ یهامکتین یمترو، رو ستگاهیکه در ا

 نقدریا کند،یم شیرا ستا یخوابکه کم یرهنگ. چطور فانددهیخواب یو مجلس کیش

« خواب» دهدینشان م دیجد یامطالعه د؟یآیوسط روز راحت کنار م یهابا خواب

  خاص خودش را دارد. یاست که در هر فرهنگ معان یادهیچیپ یموضوع فرهنگ
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