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چکیده
موضوع نشاط یا شادزیستی  ،عيانترين جلوه و لباس هر فرهنگ است .به همین دليل ،چند سالي است
كه برخي از اجزاء اين شاخص كليدي در گزارشهاي جهاني فرهنگ و پژوهشهاي نهادهاي فرهنگي
كشورها مورد توجه قرار گرفته است .حضور این شاخص در گزارشهای مربوط به کیفیت زندگی و
توسعه انسانی نیز سبب شده است تحلیل موضوع از ادبیات روانشناختی و مردم شناختی به گفتمان
جامعه شناختی و توسعه اشاعه یابد.
این مقاله با رویکردی اسنادی ،زمینهها و عوامل شادزیستی در ایران را به منظور تبیین مساله و تمرکز
بر مقوالت تعیینگر و الگوساز در کشور بررسی میکند و به منظور فهم نسبت بین شاخصهای
موجود و بسترهای تاریخی ،پیمایشها و تحلیلهای موجود در مورد نشاط اجتماعی در ایران را تا
پایان دهه  1380واکاوی نموده است.
از مجموع دادههای پیمایشی متعدد در کشور چنین بر میآید که سطح شادکامی و رضایت از زندگی
در سالهای مختلف در دهههای  1370و « ،1380متوسط» بوده است .مهمترين عواملي كه به شهادت
پژوهشها ،در سالهاي مختلف بيشترين بار تبييني شادزیستی دركشور را بر دوش کشیدهاند به ترتیب
اهمیت عبارتند از :اشتغال ،درآمد (تورم) ،احساس امنيت ،احساس برابري و گسترش تفريحات و
سرگرميها .اگر چه در ادبیات جدید شادزیستی ،راهکارهای روانشناختی و اقتصاد شادکامی را اولی
و درمانگر ذکر کرده اند ،احترام به هویتگراییهای فرهنگی و آئینهای جمعی هویتبخش و مردمی،
موثرترین عامل تحول در سطوح شادزیستی مردمی است .در واقع این مقاله ،مدعی است که در
ايران تاريخي ،منشاء شادزيستي و فعاليتهاي نشاطآور را بايد در سایه مقوالتی مانند فلسفة خلقت،
 .1عمده اطالعات مقاله از یافته های طرح پژوهشی«بررسی زمینه ها و راهکارهای ارتقا نشاط اجتماعی در کشور» با مسئولیت نویسنده
و حمایت و کاربری کمیسیون اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی استخراج شده است.
 .2دانشیار گروه توسعه دانشگاه تهران ،دانشکده علوم اجتماعی Anbari@ut.ac.ir
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فلسفه طبيعت ،آئينهاي نيايش و نحوة معيشت جستجو و تحليل كرد .در واقع سه مولفه «سبك های
ستايش» « ،فرهنگ كار» و«آئینهای گذار» ارتباط تنگاتنگی با نشاط مردمي در ايران داشته و دارند.
همچنین اين مقوالت با جمع و اجتماع تنیده و معنايافتهاند.
واژههای کلیدی  :شادزیستی مردمی ،نشاط اجتماعی ،زمينههاي نشاط در ايران ،ستایش شادمانه،
اقتصاد شادکامی ،الگوی توسعه مبتنی بر شادزیستی.

مقدمه

نشاط یا شادزیستی اجتماعی مولفهاي است كه از بنيان در حوزههای فرهنگی و اجتماعي قابل بحث

است و از قضا عيانترين لباس و جلوه هر فرهنگ است .امروزه اين شاخص كليدي در گزارشهاي

جهاني فرهنگ و پژوهشهاي نهادهاي فرهنگي كشورها مورد توجه قرار گرفته است .در ايران

نيز اقبال به اين موضوع مضاعف شده است .جالب است كه سمتگيريهاي پيشين به اين مفهوم

كه بيشتر وجه مردمشناختي و روانشناختی داشته ،چهرهای جامعهشناختي نیز پذیرفته است .يعني
اگر در گذشته شادي و جشنها در قالب آئينها و مراسم فرهنگي بررسي ميشد ،امروز به عنوان

شاخص كالن مرتبط با توسعه ،رضايت اجتماعي وکیفیت زندگی تحليل ميشود.

تا پيش از رونق علوم انسانی و اجتماعی نوين ،شادی و نشاط در قلمرو گفتار فیلسوفان،

مردمشناسان ،ادیبان و عالمان دین بود .از اواخر قرن نوزدهم ،حوزة علوم انساني و اجتماعي جديد

در اين حوزه به تتبع و فعاليت پرداخته است؛ از جمله جامعهشناسان با تاكيد بر مطالعات «کیفیت

زندگی»« ،رضایت از زندگی» و«خوبزيستي اجتماعي» 1به گسترش دامنه ادبيات شادزیستی كمك

كردهاند .در سه دهه اخیر موج گستردهای از مطالعات تجربی در رشتههای مختلف درباره شادكامي
پاگرفته است ،اما با وجود اين ،باز نشاط اجتماعي جایگاه خود را در علوم اجتماعی پیدا نکرده

است .مساله در ايران مصداق بارزتری دارد .يعني با وجود كتابهاي متعدد و پرتيراژ در كشور،
هنوز نميتوان براي تصديق عوامل موثر بر شادزيستي مردمی ،پژوهشهاي مستند و مورد اطمينان

چندگانه را به شهادت گرفت .البته حجم روزافزون نوشتهها خاصه مكتوبات آموزشي دربارة
موضوع نشان ميدهد كه شادی و نشاط اهمیت نظری بیشتری يافته است .يعني درست است كه
دربارة معمای شادزيستي و عوامل آن در كشور ،به پاسخهاي دقیق علمي و قابل اطمينان نرسيدهايم،
اما دستاوردهای مثبتي در این زمینه حاصل شده است.

در هر صورت بايد از بحث تنگنا و فقر منابع علمي و كارشناسي فراتر رفت و موضوع نشاط را
1. social well-being
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در كشور كاويد و از دادههاي جهاني ،گفتارها و ادبيات رسانهاي موجود بهره گرفت .به طور قطع،

مطالعات و پژوهشهاي چندگانهاي كه در سطح بينالمللي و ملي در مورد شادزيستي اجتماعي و
مولفههاي متناظر آن صورت گرفته است ،بخشي از احوال موضوع را در كشور بازنمایی ميكنند.
اين مقاله درصدد است با اتكاي بر ادبيات تاریخی موجود ،همچنين آمارها و دادههاي پژوهشهاي

پيمايشي در ايران و جهان ،بر راهکارهای جمعگرایانه ومردم شناختی ارتقاء نشاط اجتماعي در
كشور به عنوان نقطه عزیمت سیاستگذاری نشاط و شادزیستی در کشور تمرکز یابد.
مساله شادی

بیش از يك دهه است كه ساالنه بر عناوين و شمارگان كتابهاي مرتبط با مهارتهاي زندگي

وجامعه سالم افزوده شده است .حجم انبوهی از کتب و نشریات شادیگستر با محوریت «زندگی
ِ
شاخص منظور زندگی
بهتر يا اسرار بهترزيستن» ،منتشر شدهاند که به جرات میتوان گفت مهمترین

بهتر در این آثار ،شادي و هنر زندگی شادمانه است .1اين كتابها كه با موضوعات «هنر و روشهای
شاد زیستن ،زندگی توام با عشق ،زندگي بهتر ،معجزة خنده ،معنادرماني» و ...نوشته شدهاند،

مخاطبین زیادی داشته و اذهان را به خود مشغول داشتهاند .بخش مهمي از این ادبيات به همراه

نوشتارهای رسانهاي ،اين مفروضه را با خود حمل ميكند كه جامعة ايراني كمنشاط و اندوهگرا شده

است و از نبود بسترها و زمينههاي الزم براي ابراز شادماني به شکل جمعي و عمومي رنج ميبرد.

جالب اينجاست كه بخش مهمی از این کتابها با اینکه میکوشند بگویند برای بهترزيستن،

شادي و نشاط ضروری وحتی به آسانی قابل دستیابي است ،اما فرياد کاهش هر روزة نشاط در

زندگی انسان معاصر را نيز سر ميدهند .بيشتر اين آثار ،نگاهی فردی ،مهارتی يا روانشناختی به
نشاط و شادكامي داشتهاند .2این نوشتهها با تاكيد بر كردارهاي ذهني و عملي فردي ،رسیدن به

نشاط را ساده و سهلالوصول میخوانند ،اما بهاين پرسش پاسخ نميدهند كه چرا به موازات رشد
شهرنشینی ،توسعة ارزشهای فردگرایانه و رشد تکنولوژی ِخ َردورز ،بر سطح تنعم و لذت انسان
افزوده شده ،اما از سطح ناخرسندي ،نارضايتي و بغضهاي فروخورده آن كاسته نشده است؟ آيا

 .1بخش مهمي از اين آثار ،انشائی ،ژورناليستي و وابسته به برداشتهای شخصی هستند .در واقع ،بيشتر آنها حاصل
تجربههاي شخصي زندگي افراد و درك خاص از نحوه زندگي است ،هرچند كه بحث هاي مشترك و شبيه به هم نيز
در اين آثار بسيار است.
 .2مجموعه آموزهها وعبارتهاي تاكيدي ادبيات روانشناختي جديد ،اين است كه خواننده مشتاق را از گذشته و آينده
به زمان حال منتقل كنند .البته برخي از اين آثار ،رويكرد عرفاني (مورتي 1376 ، 1375 ،؛ پاندر  1375؛ شين1386 ،
و )....و برخي رويكرد روانشناختي(هي 1381 ،1383؛ تویسن  1383و )....دارند.
103

مجلۀ انسان شناسی ،سال یازدهم ،شمارۀ 18

نشاط اجتماعي بهواسطه برخورداريهاي اقتصادي حاصل ميشود يا اينكه تابعي از متغيرهاي
سياسي ،اعتقادي و اجتماعي است؟

واقعیت اینست که فهم نشاط یا شادزیستی مردمی ،به فهم تفاوتهای دو زمينة سنتي و مدرن

جامعه وابسته است .در جوامع پیش از ورود عناصر و نهادهای جامعه مدرن ،نشاط از طریق

جمعهاي شناختي و مشارکت در رسوم جمعی بهدست میآمد .نشاط با افتخار اجتماعی ،حیثیت

و جایگاه منزلتی فرد آمیخته بود .جامعه ایراني مصداق بارز جامعهای بوده است که در آن نشاط و
شادی اساسا از راه ورود به آئينهاي جمعي حاصل میشده است .یکی از دالیل کثرت مناسک و

جشنها در جامعه ما نیز ،تامین وحدت و نشاط گروهی بوده است .در ایران باستان (و حتی امروز)،
به طور منظم جشنهای خاصی(نظیر نوروز ،تیرگان ،مهرگان ،سده ،یلدا و )....برگزار میشد که

كاركردهاي فرهنگي(عبادی ،هويتآفريني و شادكامي) ،سياسي(نظم بخشي) و اجتماعي(تعاملي-
مبادلهاي) داشت .مردم در جشنهاي هنجاري مانند ازدواج ،ختنهسوران ،جشنهاي كاشت و

برداشت محصول ،نزول باران و جشنهای مذهبي و ملی و قومی نيز شادمانی را تجربه میکردند.
این نوع شادی و نشاط جمعي ،بازآموزنده برخي از رفتارهاي اجتماعي ديگر مانند انسجام گروهی

بودهاند.

به جامعه مدرن و شهرنشين که میرسیم شادزیستی بهواسطه ورود تکنولوژی ،قطع تعامالت

مستقیم وگسست کنشهای تام ،به تعاریف فردی وابسته میشود .اگر در گذشته وجود فرد و
انسان دیگر اعم از همسایه ،فامیل و غیره برای تحقق نشاط ضروری بود ،امروزه ابزارها ،کاالها

و تكنولوژي دولتهای رفاه مانند اینترنت ،موبایل ،ماشین ،مواد مخدر بهویژه سیگار و داروهای
روانگردان تا حدی به جای فرد نشسته و خود ابزارهای جدید تحقق شادزيستي شدهاند.

باید این واقعیت آشکار را پذیرفت که درحال حاضر ،ميزان فراغتها و تفننهای فردمحور،

شاديهاي خصوصی مخاطرهآميز یعنی شادیهای مقیاس کوچک و قشری به زيان نشاط و سرور

مردمی و ملی در حال افزايش هستند .خوف آن میرود که عرصه عمومی نشاط به عرصهای فردی

و غیراجتماعی تبدیل شود .بايد ديد كه چه ميزان از اين مساله به گذارهاي بزرگ وكنترلناپذير

تمدني و توسعهاي باز ميگردد و چه ميزان به سياستها و برنامههاي سازماني و دولتي در كشور؟
پيرو این پرسش  ،مقاله حاضر میکوشد که زمینههای شکلگیری نشاط در جامعه سنتی و

مدرن ایرانی را بررسی و وجوه افتراق آنها را بیان کند.
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مبانی نظری

الف :از شادی تا شادزیستی اجتماعی
واژه «شادی» در زبان پهلوي «شاد» و در اوستا «شات» بوده و در سنسكريت «شات» به معني
خوشحالشدن است» (لغت نامه دهخدا ،ذیل واژه شاد) .در زبان فارسي ،این لفظ با واژههاي سرور،
نشاط ،تفريح و خوشی معادل است.
در قرآن کريم ،الفاظ «فرح ،سرور و نضره » معادل شادي و نشاط در زبان روزمره ما هستند.
در همه آيات مباركه ،اين مفاهيم مساوي با خوشحالي و شادماني با تحول در سیما و چهره است.2
در علم اقتصاد ،نشاط با جلوهها و مظاهر بيروني و حس انتفاع از آن تعريف ميشود .براي مثال
«انجي» شادكامي را به معناي «رفاه» ،و اوسوالدو آن را به معناي «لذت» و «رضايت» ميداند (Ng
 ,1997به نقل از  .)Bruni ,2010: 390; Oswald, 1997برخي ديگر مانند اليارد فراتر از اين مفاهيم
رفته و اصطالح «خوبزيستي ذهني( )2005را مترادف شادكامي و نشاط ذكر ميكنند.
در علم روانشناسي ،شادكامي ،مفهومي هم خانواده و خويشاوند مفاهيم «لذت» و«رضايتمندي»
پنداشته ميشود .از اين منظر گفته ميشود «شادكامي ،پنداشت(شناختي) و ارزيابي و احساسي مثبت
راجع به لذايذ و تمتعات شخصي است» ( .)Nozick, 1989:132در واقع ،اكثر روانشناسان معاصر،
در تعريف خود از جلوههاي شادكامي آن را «قضاوت و ارزیابی كلي فرد دربارة كليت زندگي خود
هم از نظر شناختي و هم رفتاري» (Diener, 2000; Diener et al,2003;; Triandis,2000; Uchida
 ). et al.,2004; Veenhoven 2000, 2004a ; Diener, 2005: 4میدانند.
آرجیل و همكارانش ،سه جزء اساسی شادکامی را هیجان مثبت ،رضایت از زندگی و نبود
هیجانات منفی از جمله افسردگی و اضطراب ميدانند .وی و همکارانش دریافتند که «روابط مثبت با
دیگران ،هدفمندبودن زندگی ،رشد شخصی ،دوست داشتن دیگران و طبیعت نیز از اجزاء شادکامی
هستند)Argyle et al, 1995: 107( ».
ونهوون محقق مشهور در حوزه شادكامي معتقد است شادكامي معادلهايي براي دو مفهوم
«كيفيت زندگي» و «رضايت از زندگي است» .او معتقد است شادكامي جنبهای از كيفيت زندگي است
كه با رضايت و لذت ذهني از كل زندگي همراه است .به تعبير او «شادكامي ارزيابي كلي و ذهني فرد
1

 .1روانشناسان فارسی زبان لفظ شادكامي را معادل واژه  ،Happinessبكار برده اند ،ما در اینجا بيشتر لفظ شادزيستي را
بهكار ميبريم كه به ظاهر نيز عينيتر و اجتماعيتراست و از نحوه و شيوههاي زيستن افراد حكايت دارد.
 .2سورههاي مبارک هود  :آيات  9و  10؛ انسان8 ،ـ11؛ شوري 48 ،؛ يونس 57 ،و 58؛ روم 36 ،و  37؛ آل عمران170 ،؛
انعام44 ،؛ قصص76 ،؛ انشقاق 9 ،و 13؛ قيامه 22 ،؛ ذاریات 29؛ نمل 19؛ نجم 42؛ توبه 82؛ زمر 60؛ قیامت  22تا 25
 . .....البته در اين آيات شادي به دو شكل پسنديده و غيرپسنديده مطرح شده است.
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از زندگي خود است كه نشان ميدهد زندگي مطلوب را چه ميبيند ،اين زندگي چگونه انتظاراتش را
برطرف ميكند ،و غيره» ( .)Veenhoven, 2000: 267; Veenhoven, 1984: 22در واقع «ارزيابي فرد
از مطلوبيت كيفيت كل زندگي» ،همان شادكامي است (.)Veenhoven, 2008: 233
1
در اين نوع نعاريف ،معناي شادكامي مشابه معناي رضايت از زندگي و خوبزيستي ذهني است.

مفهوم خوبزيستي شامل مجموعهاي از مولفهها و شاخصهاست كه ابعاد عيني و اجتماعي شادكامي
را نشان ميدهد .چه بسا در ادبيات گسترده شادزيستي و نشاط اجتماعي ،هر سه مفهوم به جاي يكديگر
استفاده شدهاند .جالب است استرلين در مقاله معروفش راجع به «درآمد و شادكامي» ،براي شادكامي
معادلهاي«خوبزيستيذهني ،رضايت ،انتفاع و رفاه» را به كار ميگيرد(Esterlin, 200: 465) .
در اینجا بهتر است از یک جانبهنگری روانشناختی در تعریف نشاط فراتر رویم و نشاط را در
تجربه و شیوه زیستن انسانها جستجو کنیم .نشاط با مناسبات اجتماعی ،نظام قدرت ،ارزشهای
فرهنگی و بافت تاریخی جامعه پیوند دارد .از نظر فردي ،نشاط معادل ميزان دسترسي به اهداف
يعني آرزوهاي فردي است .اما ممكن است از منظر ناظر بيروني اين نوع دسترسي فراهم نشده باشد
و فقط فرد كنشگر چنين پنداري داشته باشد .زمانی که ناظر کنش نیز چنین ارتباطی را تائید کند ،آن
موقع سطح روانشناختی موضوع به سطح مردمی و اجتماعی آن ارتقاء یافته است .نشاط اجتماعی،
چنین صفات و وجوهی دارد .مثال بارز آن ،حضور فرد در مناسبتها وآيينهاي خاص مذهبي است
كه با هدف ستايش و طلب بركت ،و نه لزوما شاديكردن صورت ميگيرد ،اما جوش وخروش و
حركتهاي نمايشي جمعي آن مراسم نتيجهاي چون شادكامي و حس رضايت به او ميدهد .اگر
بخواهیم بر وجه جامعهشناختی این موضوع تاکید کنیم ،باید بگوئیم که نشاط در فرایند رابطۀ فرد با
جامعه و گروه اجتماعی تحقق پیدا میکند .در غیر این صورت  -ازمنظر ناظر بیرونی -نشاط چیزی
جز مجموعهای از کیفیات روحی و هیجانهای احتماال طربانگیز فردی نخواهد بود .بنابراين نشاط
اجتماعي همان سطح برخورداري از مواهب زندگي عمومي همراه با اقناع ذهني و اجماع عيني است.
لفظ شادزیستی را نیز ما به همین دلیل ،معادل مناسبتر و راهگشاتری میبینیم .در لفظ شادزیستی
میتوان ابعاد جامعهشناختی و مردمشناختی موضوع را نیز جستجو کرد .از اين منظر ،شادکامی
نوعی فرهنگ ،آداب و شیوه زیستن است .نشاط و شادزيستي از منظر جمعی ،عضوي از خانواده و
چارچوب مفهومي كيفيت زندگي ،رضامندي اجتماعي ،امنيت اجتماعي ،سالمت اجتماعي ،رفتارهاي
جمعي و فراغت است که تعريف جمعي دارند و بيشتردر مقايسه و تطبيق فرهنگی شناخته ميشوند.
)1. Subjective Well-being (SWB
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ب .دیدگاههای نظری

در باور مردم عادي ،نشاط ،تعريف و نشانههاي ساده و قابل مشاهدهاي دارد .مردم هرگاه از
خوشبختي صحبت ميكنند ،نخست آنرا معادل «شادزيستن» ميخوانند .از سویی دیگر ،شادی را
معادل مجموعهاي از لذتها میدانند و بسیاری از لذتها اعم از مادي و معنوي مانند لذت ثروت،
لذت شهرت ،لذت قدرت ،لذت تقوا و ...به حساب شادي گذاشته شدهاند ،بيآنكه تقدم يا تاخر يا
اولويتبندي برای آنها در نظر گرفته شوند.
در باورها و اديان وحياني و اخالقي ،دين با موضوع تزكيه نفس دوستي ،رحمت ،بخشندگي،
مهرباني و رأفت و رسيدن به نشاط حقيقي آغاز ميشود .در متون و منابع اسالمي (آیات قرآن
و روایات) واژههایی چون «فرح» و «سرور» بیشترین بار معنایی را برای تفهیم «نشاط» به دوش
«حزن» نام برد که در قرآن کریم صریح ًا در مقابل
میکشند .1در مقابل این واژهها میتوان از «یأس» و ُ
«فرح» آمدهاند« .فرح» در زبان عربي به معناي لذت زوگذر و بيشترين كاربردهاي آن نيز لذتهاي
جسمي و بدني است .در قران ،واژه «مرح» که سه مورد در قرآن استفاده شده است به معنای شادی
افراطی و زیاده از حد و سرمستی است و مورد نهی قرار گرفته است .2
در قرآن کریم واژهها و مصاديق شادي به دو صورت نشاط ناپسند (شادماني ناحق و منكر) و
نشاط پسنديده (شادكامي حقيقي و معروف) بهكار برده شده است .صورت اول زمانی است که شادي
را به متاع دنيايي و خندههاي ظاهري و سرمستی روزانه تقليل دهيم .در اینصورت سرور و نشاط ما
ناپايدار و مذموم ميشود .»3 .شکل دوم ،شادماني حقيقي ،ممدوح و پایدار است که خاستگاه اصلي
آن ،ايمان ،رضايت و خشنودي خداوند است.4
در تبیینهای فلسفی از نشاط و شادی ،این پدیده با مفاهیمی مانند «خیر نهایی» (نظریه ادمونیای
ارسطور و هرودت)« ،5احساس خوشبختی و کسب لذت» (اندیشه اپيكوريسم) (كاپلستون:1368 ،
 ،467كرسون ، ، 340: 1363 ،راسل 358 :1365 ،ـ « ،)350سعادت» (دیدگاه فالسفه اسالمی مانند امام
محمد غزالی ،ابن سینا و خواجه نصيرالدين طوسي و مالصدرا )6و لذتگرايي روانشناختي( نظریه
 .1مفاهيم ديگري مانند بهجت و « َم َرح» نيز به عنوان مترادف براي واژههاي فوق آمدهاند .ر.ک :.راغب اصفهانی ،1386
مفردات الفاظ القران ... ،واژگان مربوطه.
 .2ر.ك  :راغب اصفهاني1386 ،؛ مفردات ، ...واژه فرح .همچنین اسراء . 37
 .3رعد - ، .26 ،نهجالبالغه ،خطبه  - .113غافر - .75 ،سورههای :هود 9 ،و 10؛ شوري 48 ،؛ روم 36 ،و  7 3؛انعام
 44؛ قصص 76 ،؛ انشقاق 9 ،و  . 13آلعمران. 188 ،
 .4رعد  ، 26توبه-124 ،يونس -57 ،انسان8 ،ـ11

5. Bruni ;393 :2010 ‚Nordenfelt- 17 :1993 ‚; ; Veenhoven- 15 :1984‚.

 .6ر.ک .غزالي ،كيمياي سعادت ،جلد اول ،ص  ، 55-56خواجه نصيرالدين طوسي ،اخالق ناصري ،ص  .81؛ پارسانيا
107

مجلۀ انسان شناسی ،سال یازدهم ،شمارۀ 18

بنتام) 1معنا و تشریح شده است.
در مطالعات نوین شادزیستی ،تمامي علوم انسانی و اجتماعی اعم از روانشناسی ،جامعهشناسی،
فلسفه ،اقتصاد ،انسانشناسی و مطالعات فرهنگی سهیم هستند .این مطالعات حول دو دیدگاه قابل
بررسي هستند :يكي دیدگاه فردگرايانه (روانشناختی) ،و دوم دیدگاه جمعگرايانه(جامعهشناختی).
برخی روانشناسان بر اين باورند كه شادكامي صفت و خصيصه ثابت درونی و شخصيتي افراد
است ( .)Doyle and Youn, 2000; Frey and Stutzer, 2002: 10-12برینر مدعی است شادکامی پایة
شخصیتی دارد .او در مطالعهی بینفرهنگی خود به این نتیجه رسید که در ملتها و فرهنگهای
گوناگون ،در محیطها و موقعیتهای اجتماعی مختلف ،مردم از نظر شادکامی با هم متفاوتند و این
تفاوتها پایدار است ( .)Brebener, 1998: 279برخي ديگراحتجاج ميكنند كه ويژگيهاي شخصيتي
بر اساس خصلتها و ساختهاي دائم روانشناختي كه افراد را مستعد خوشبيني يا بدبيني به زندگي
ميسازند از زمان تولد با فرد هستند .ديگران ميگويند كه اين اميال پايهاي در كودكي اكتساب
ميشوند و درسراسر زندگي با افراد باقي ميمانند .استدالل غالب روانشناسان ايناستكه بر اساس
مطالعات تجربي ،شادكامي بهطور معناداري با خصيصههاي شخصيتي مانند برونفكني يا درونگرايي
يا گونههاي شخصيتي نشات گرفته از نظرية روانكاوي رابطه دارد ( .)Doyle and Youn, 2000برخی
دیگر ازروانشناسان همچنین نشاط را به ارزيابي افراد از وضعيت خود نسبت ميدهند و ميگويند
شادماني امري ذهني است و نتيجه ارزيابي فرد از وضعيت زندگي خود است .محققان معتقد به اين
پندار ،با نقد ديدگاه روانشناسان شخصيتگرا ،بحث خود را به پيش ميبرند .از اين منظر شخصيت
2
به تنهايي نميتواند علت شادماني باشد.
در مقابل روانشناسان ،محققان علوم اجتماعي و اقتصادي خاصه جامعهشناسان بر متغيرهاي
اجتماعي و ساختاري موثر بر نشاط اجتماعي متمركز شدهاند .جامعهشناسان مدعیاند که بين موقعيت
عيني و رفاهي فرد يا گروه اجتماعي با خوبزيستي ذهني او رابطة روشن و قوي وجود ندارد .گاهي
ديده ميشود كه افراد يا گروه فقير و محروم جامعه از وضعيت اقتصادي خود رضايت نسبي بيشتري
دارند .)Haller and Hadler, 2002( .تجربه انقالبهای مختلف در دنيا نيز نشان ميدهد كه انقالبها
هميشه در دوران فقر اتفاق نيافتادهاند ،بلكه در دوران رفاه نسبي بوده و عمدتا هم از سوي طبقات
نسبتا مرفه جامعه بهوجود آمدهاند .3در اين زمينه ،نظرية معروف «محروميت نسبي» يا «رضايت نسبي»
( نشاط در حکمت متعالیه) .1387

 .1بنتام  1982از  1تا  12نقل در .. Nordenfel, 1993: 23- 28

;2. Myers, 2000 ; Veenhoven, 1994; Diener 1984: 565 ; Brouni, 2010

 ،Davies 1962 .3توكويل 1386؛ رفيعپور.1379 ،
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فقط براي تحليل شرايط انقالبي كارآمد نيست ،بلكه براي تحليل نشاط يا سرخوردگيهاي جامعه
نيز قابل استفاده است.
در میان مرد مشناسان و جامعهشناسان ،اولين برداشتها در باره نشاط به مطالعات محققاني باز
ميگردد كه آئينهاي جمعي همراه با غليان احساسات و شور جمعي را مبناي تحليل رفتارهاي انساني
قراردادهاند و اين آئينها را آبشخور بسياري از رفتارهاي اجتماعي و حتي اعتقادات ذكر كردهاند.1

مردمشناسان در اين زمينه پيشگام بودهاند .مردمشناسان در تشريح و توصيف جشنها و آئينهاي
اجتماعي ،اعتقادي و ملي جوامع ،يكي از كاركردهاي اين آئينها را توليد نشاط و شادي ذكر كردهاند.
در میان جامعهشناسان گوستاو لوبن جامعهشناس فرانسوي در کتاب «غوغاي غيرعقالني» 2و
هربرت بلومر رفتارهای جمعی و جماعتهای متعدد از جمله جماعتهای نمایشی و خوشگذران
3
و شادمان را بررسی کردهاند».
در برخی از مطالعات اجتماعی ،شادكامي بر اساس متغيرهاي فرهنگي و مرد مشناختی شامل
الگوهاي قومي ،ملي و مذهبي تحليل شده است .این مطالعات مدعياند كه نشاط و احساس خوشبختي
ت است .اين تفاوتهاي نسبي در طول زمان نيز ثابت هستند.
در ميان ملتها به طورذاتي و بنيادي متفاو 
مطالعات افرادي مانند اينكلز ،اينگلهارت و ديگران بر اين نكته پاي ميفشارند كه گونههاي احساس
نشاط در ميان كشورهاي به خصوصيات نسبتا ثابت آن ملتها و فرهنگها باز ميگردد.4
سوای این مطالعات ،شكل ديگر توجه به شادزيستي مردمی در ادبيات جامعهشناسي ،علوم
سياسي و مطالعات توسعه ،تاكيد بر فرايندها ،نهادمندي و شاخصهاي كالن توسعهاز جمله سامان
و نهادمندي سياسي ،كيفيت زندگي ،عدالت اجتماعي و پيشرفت اقتصادي است .در اين زمينه ،تاكيد
اساسا بر تعاريف و احساسات حول اين فرايندها است .يعني مجموعهاي از مقوالت هم خانواده
مانند احساس امنيت ،رضايت از زندگي ،احساس خوشبختي ،احساس توانمندي ،رضايت از سامان
سياسي مطرح شدهاند .ايننوع نگرش ،از اواخر دهه  1970به بعد در ميان جامعهشناسان از طریق
مطالعات «کیفیت زندگی» و «رضایت از زندگی» و «ایستارسنجی» شكل گرفته است.
در كنار این مطالعات ،حوزة موسوم به مطالعات فرهنگي و هنر نيز در زمينه شادي ،صاحب
 .1از اين منظر آثارافرادي مانند دوركيم(در بررسي صور ابتدايي حيات ديني) ،مارسل موس(در بررسی پدیده تام
اجتماعی) و لوئي اشتروس(ساختار اسطوره و آئین) چنين فعاليتي داشتهاند.
2. The Irrational Mob

تئوري او به تئوري واگيري يا سرايت

( )Contagion Theoryمعروف است.Young,1968: 28 .
3. Stewart and Glynn, 1985: 321
4. Inglehart and Rabier, 1986: 43; Inkeles, 1989
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ادبيات خاصي است .با اين تفاوت كه در حوزة مطالعات فرهنگي ،شادي و نشاط را در ارتباط با
فرهنگ رسمی وساختار قدرت مطالعه كرده و در حوزة هنر ،بيشتر به ابزارهاي نشاط مانند موسيقي،
رقص ،سينما و ...ميپردازند .براي مثال مفهوم کارناوالیشدن جامعه ،ادبیات قابل توجهی دارد که
باید ریشههای آن را در کار ميخائيل باختين منتقد ادبی و فیلسوف روسی تحت عنوان «رابله و
دنیایش »1جستجو کرد .کارناوالیشدن عرصهای برای شادمانی ،برچیدن فاصلههای جنسی ،طبقاتی،

شکستن تابوهای رسمی و ساختاری و ازبین رفتن موقت نظم اجتماعی است.2
به طور كلي مطالعات اخیر چه در حوزه روانشناسی ،مردم شناسی و چه در حوزه جامعهشناسي،
به این اجماع نزدیک شدهاند که شادكامی و حتی به طور کلی عواطف ،برساختة اجتماعی و
فرهنگی هستند و از رویکردهای زیستی و روانی فاصله گرفتهاند .هر دو گروه مطالعات بر روی
مفهوم «فرهنگ عواطف» اجماع دارند .در اين زمينه بايد به عنوان نكته پاياني از حوزه نوپايي در
جامعهشناسي به نام «جامعهشناسي عواطف» نيز ياد كرد كه به طور مستقيم بر مقوالت نشاط و
شادماني متمركز است.
روش شناسی

این پژوهش ترکيبی مشتمل بر مطالعات نظری و اسنادی ،پژوهش کيفي ،اعم از مصاحبة عميق،
پژوهش در گروههای کانوني و در نهایت ،تاكيد بر سیاستگذاری اجتماعی و كاربردي بوده است.
پژوهش متعهد به تحليلی تمامشمار از یافتههای مطالعات موجود اعم از تحقيقات پيمايشي و
غيرپيمايشي انجام شده در سطح جهاني و در مناطق مختلف كشور بوده است.
از آنجا كه در اين پژوهش هدف عرصة يافتهها و تحليل شرايط به گونهاي است كه بتواند در
خدمت سياستگذاريها و برنامهريزيها باشد ،رويكرد محوري ،سياستپژوهي يا تصميمپژوهي
است .منظور ،طرح موضوع ،ابعاد و يافتههاي آن به گونهاي عيني و كاربردي است كه براي برنامهريزان
قابل بهرهبرداری باشد و از آن در تصميمگيريهاي اداري و اجرائي خود استفاده كنند .باتوجه بهاين
گفتهها ،نامي ديگر فراتر از روشهاي موجود براي روش مطالعه بیان کردهایم .اين نام ،روش«تركيب
متمركز» 3است .دليل طرح و انتخاب اين روش ،تعدد منابع اطالعات و نوع دادههاي قابل اكتساب
بوده است .در روش تركيب متمركز ،هدف اساسي ،تلفيق اطالعات از منابع متعدد و متنوع در خدمت
1. Robelais and his World
2. Bakhtin, 1968

 Focused Synthesis. .3روش تركيب متمركز ،يكي از روشهاي مهم انجام سياستپژوهي است.
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تحليل موضوع واحد است .در واقع مقصود در اينجا ،پژوهش زمينهها و بسترهاي اتخاذ يك راهحل
و تصميم خاص است.
شادزیستی در ایران

در مورد ايران ،گزارشهای جهانی و آمارهای مربوطه حاکی از روند رو به رشد شاخصهاي
خوبزيستي و توسعه اجتماعي در كشور در طول سالهاي دو دهه اخير هستند .شاخصهاي توسعه
انساني ،شاخصهاي آموزشي و فرهنگي ،بهداشتي و خدمات اجتماعي همگي از اين وضعيت خبر
ميدهند .ارقام شاخص توسعه انسانی ایران ،در طول سالهای اخیر افزایش یافته است .در طول
این سالها ،ایران در میان  170کشور ،رتبهای بین  90تا  100داشته است 1که البته جایگاهی موجه
و قانعکننده برای کشور ما نیست .در طول دهه  1370در تمامی شاخصهای منفرد توسعه انسانی
بهبودهایی وجود داشته است ،اما این بهبودها ،جایگاه کشور را درمیان کشورهای دیگر ارتقاء نداده
است .2در شاخص پرمتغیر و گستردهتر خوبزيستي يا کیفیت زندگی ،بهبود زيادي دیده نمیشود،
حتی گاهی تنزل نگران کننده هم به چشم میخورد .البته در شاخصهاي اقدامات بهداشتي ،كشور ما
شهای جهاني رتبه بهداشت
در سالهاي اخير ،دستاوردهاي با بركتي داشته است به نحوي كه در گزار 
ي نگرانكنند های ديده ميشود.
ايران ،زبانزد بوده است .اما در شاخصهاي زيست محيطي ،ضعفها 
واقعيت ايناستكه با توجه به آمارها ،میتوان گفت که ایران از نظر شاخصهای منفرد مربوط به
سطح زندگی ،اقتصاد و امور زیربنایی یکی از کشورهای با موفقیت متوسط به حساب میآید .اما آنچه
باعث شده است که ایران به رتبۀ پائینتر تنزل پیدا کند ،نمرات پائین کشور در شاخصهای” آزادی”،
ت ميتوان گرفت
“ریسک و امنیت” ،و “آلودگيهاي زيست محيطي” است .نتيجهاي كه از اين اطالعا 
ايناستكه با وجود بهبودهای در سطح شاخصهای خوبزیستی و کیفیت زندگی مردم در کشور،باز
شاخصهای مربوطه قانع کننده به حساب نمیآیند.رقم نگرا نكننده ،تورم و سطح فقر نسبي در جامعه
و بيكاري ،3احساس امنيت خاطر را افراد جامعه كاهش داده است .همچنين استفاده نابرابر از کاالهای
حیاتی نظیر مصرف سرانه انرژی ،و برخی خدمات و امکانات آموزشی ،بهداشتی و رفاهی در مناطق
مختلف کشور ،همچنين گسترش برخي آسيبهاي اجتماعي از جمله اعتياد وسرقت ،جزو گفتارها و
1. UNDP, HDR 1993-2010

 .2منابع UNDP.Human Development Report 1995 – 2006 :؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،گزارش اقتصادی سال
1384؛ جلد اول؛  World Bank Data Profile Tables 2007؛ سرشماری عمومی جمعیت  1365و .1375
 .3منابع فوق.
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آسیب دغدغههاي عمومي مردمي شده است و قطعا بر ميزان نشاط در جامعه اثر منفي دارد.
بر اساس دادههاي جهاني در سالهاي  1997تا  ،2006جايگاه ايران از حيث شادكامي در رديف
كشورهاي با خوبزيستي ذهني «متوسط رو به پائين» قرار داشته است .يعني ايرانيان ،از لحاظ ذهني،
وضعيت سالمت و رفاه زندگي خود را نسبتا قانعكننده و رضايتبخش ذكر كردهاند در گزارشها و
پيمايشهاي ديگر ،ميزان شادكامي و رضايتمندي از زندگي در ايران بيشتر از اين نشان داده شده
است .براي نمونه در سه سال  2000و  2001و  ،20021ايران از حيث شاخصهاي رفاه مادي و

شاخصهاي ذهني و كيفي زندگي از جمله رضايت از زندگي و شادماني از گذشت ايام ،در ميان
كشورها ،جايگاه مياني را اشغال كرده است .البته به نسبت سالهاي قبل ،سطح نشاط و قناعت در
زندگي افزايش نشان داده است.2
اطالعات پژوهشهاي ديگر نشان ميدهند ايران در ابتداي سالهاي دهه  1380ميان كشورهاي
جهان ،داراي سطحي «متوسط رو به باال» از حيث شادكامي مردمان است .موقعيت ايران از كشورهاي
همسايه مانند اردن ،تركيه ،پاكستان ،روسيه ،هندوستان و مصر بهتر گزارش شده است .در سالهاي
قبل نيز سطح رضايت و شادكامي در ايران از كشورهاي مذكور ،بيشتر بوده است .3در اين سالها،
ايران از متوسط و ميانگين جهاني مقياسهاي فوق ،نمراتي به مراتب باالتر دارد .ايران در مقايسه با
كشورهاي دسته اول(سوئيس ،دانمارك ،سوئد و ،)...داراي اختالفي بيست درصدي در ميزان لذت از
زندگي 10 ،ساله در طول عمر و اميد به زندگي ،و بيستدرصدي در سالهاي زندگي شادمانه است.
در سالهاي بعد نيز تغيير زيادي در جايگاه ايران ديده نميشود .در واقع با همان سطح شادكامي
متوسط گزارش شده است.4
در ادبيات علمي و پژوهشي داخلي كشور ،گفتارها و نوشتار در باب نشاط ،بيشتر با تاكيد بر اهميت
و ضرورت موضوع به پيش رفتهاند است .فراتر از آن ،پيشنهادها و راهكارهايي كالن و شخصي براي
افزايش نشاط در زندگي ارائه شده است .به همين دليل اطالعات و دادههاي موجود در اين زمينه بيشتر
در حوزههاي روانشناختي ،آنهم فراواني اضطراب و استرس و بيماريهاي روحي و رواني است.
به منظور سهولت در فهم و دريافت نتايج تحقيقات مختلف در كشور ،سطح نشاط در تحقيقات
مختلف بيان ميشوند:
 .1معادل سالهای  1379 ،1378و  1380شمسی

2. :R. Veenhoven, World Database of Happiness, collection Happiness in Nations, Nation Report, Iran (IR),
viewed on 2011-03-14 at http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl.
3.World Database of Happiness, Happiness in Nations, Rank Report, 2006 ; Veenhoven, 200921–5 :

 .4منابع فوق.
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جدول : 2-9ويژگيهاي روششناختی مطالعات مربوط به شادكامي اجتماعي

1

رديف

سال پژوهش

سطح پژوهش و
جامعه آماري

جمعيت نمونه

ميانگين نشاط(نمره ،درصد)

1

1374

شهر تهران

 544نفر از شهروندان تهراني

 5.03از 10

2

1376

شهر تهران

 1055نفر شهروند تهراني

 5.12از 10

3

1377

تهران

 101دانشجو از دانشگاههاي شهر
تهران

 45.8از 87

4

1379

ايران

شهروندان در كشور (دادههاي جهاني
شادكامي)

 6.11از ( 10اين ميانگين از تركيب ميانگين
دو تحقيق در همين سال بدست آمده است

5

1381

اصفهان

 722نفر از دانشجويان دانشگاههاي
اصفهان

 44.38از 87

6

1381

ايران

ايرانيان(نمونههاي دادههاي جهاني)

 4.22از 10

7

1382

اصفهان

 361دانش آموز دبيرستاني

زياد ( ،)%18متوسط ( ،)%69كم ()%12.9

8

1383

سطح ملي (ايران)

خيلي زياد ( ،)%18.7زياد ( ،)%42.3تقريبي
 2275از ايرانيان در استانهاي مختلف
( ،)%32به هيچ وجه ()%7

9

1383

تهران

 282دانشجويان دخترو پسر ورزشكار

 49.2از 87

10

1383

ايران

 200نفر از دانشجويان بسيجي

زياد ( ،)%32متوسط( ،)%53.5كم()%15

11

1384

لرستان

 150نفر از دانشجويان علوم پزشكي

زياد( ،)%18.7متوسط( ،)62.0پائين(.)%19.3

12

1384

ايران

دادههاي جهاني شادكامي

 6.5از ( 10ميانگين از تركيب نتايج دو
سئوال مختلف حاصل شده است).

13

1385

ايران

دادههاي جهاني شادكامي

 5.29از 10

14

1386

ايران

دادههاي جهاني شادكامي

 5.0از ( 10ميانگين از تركيب سه ميانگين
مختلف در تحقيقات متعدد در اين سال
حاصل شده است)

15

1386

دانشگاههاي كاشان

 1444دانشجوي دانشگاه كاشان

 42.5از 100

16

1387

همدان

 383نفر از جوانان  15تا  29ساله

زياد ( ،)6.42متوسط ( ،)%40.5كم ()12.29

17

1388

استان تهران

 2000نفر از افراد ساكن در استان زياد و بسيار زياد ( ،)%28متوسط ( ،)%54كم و
تهران
بسيار كم ()%18

18

1389

تهران

 1200نفر از افراد باالي  17سال ساكن
در تهران

زياد ( ،)%22متوسط ( ،)%58كم ()%20

 .1اطالعات و داده های جزیی پژوهشهای انجام شده در کشور در منبع «عنبری  » 1391آمده است.
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اگر بخواهيم به استناد مطالعات موجود وضعيت نشاط را در كشور تشريح كنيم ميتوانيم بگوئيم
مطالعات دهه  1370نشان میدهند که ميانگين نشاط در اين سالها« ،متوسط» بوده است .در سالهاي
پاياني دهه ،اندكي افزايش در ميانگين نمرات نشاط افراد مورد مطالعه ديده ميشود كه چندان محل
تامل و تمركز نيست .بر اساس مطالعات در اين دهه در ميان ايرانيان مورد مطالعه ،عوامل تاثيرگذار
بر شادكامي ايشان به ترتيب اهمیت عبارتند از :تفريح و سرگرمي ،رضايت از شغل ،خانواده ،شرايط
اجتماعي ،ازدواج ،وضعيت بهداشتي و سالمتي.
مطالعات دهه  1380نشان میدهند که از يك سوحجم دادهها درمورد نشاط و شادزيستي مردمي در
كشورافزايش يافتهاند ،از سوي ديگر مقياسها براي سنجش موضوع با يكديگر شباهت زيادی داشتهاند.
در اين سالها ،سطح نشاط مردمي نسبت به دهۀ ،1370رشد خاصي را نشان نداده است .در برخي
مطالعات سطح نشاط «متوسط رو به باال» گزارش شده است .در مطالعاتي كه نمونة ملي داشتهاند ،سطح
نشاط “متوسط” بوده است .از مجموع دادههای متعدد در تحقیقات چنین برمیآید که سطح شادکامی
و رضایت از زندگی در سالهای مختلف از سال  1370تا « 1390متوسط» بوده است .البته این نتیجه
چندان دور از انتظار هم نیست .درگفتارهای ایرانیان اظهار تمجید از شرایط رو به پیشرفت زندگی دیده
شود اما با این سطح از رضایت ،انتقادات و توق عهای دیگری نیز همراه بوده است.
می 
نكته مهم و قابل ذكر دیگر در مورد گونههای نشاط ،ميل به فراغتهای فردی ،رفتارهاي پرخطر
و گاهي افيوني است .افزایش شادیهای فردگرایانه و خلوتگزین را به صراحت در كشور خود
تجربه ميكنيم كه البته بخش مهم اين نوع نشاط فردگرايانه با ریسک و سوء سالمت فرد همراه است.
مثال آن ميزان گرايش کنترل ناشدنی به مصرف مواد مخدر ،داروهاي روانگردان ،و نوشيدنيهاي
1
مجلسي وکاهش سن اعتیاد است.

د .رونمايي از عوامل تبيينگر

اطالعات مربوط به مقايسه جايگاه ايران با كشورهاي ديگر دنيا نشان داده است كه ايران از حيث
شادزيستي و رضايت از زندگي در شمار كشورهايي قرار دارد كه جایگاه متوسط دارند .قطعا عوامل
مختلفي اين تنوعات شادكامي در دنيا و ايران را تبيين ميكنند .ما در ادبيات تحقيق به اين نتيجه
رسيده بوديم كه عواملي مانند سطح بهداشت ،درآمد و ثروت اقتصادي ،مديريت سياسي ،نگرشهاي
 .1نظر به تعدد آمار و ارقام در اين زمينه ،آمار مرکز مقابله با مواد مخدر و مراکز بهداشتی نماياي كمينه نرخ اعتياد در
كشور است (ر.ک .زكريايي.)1387 ،
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ديني و فرهنگي و روابط اجتماعي در بافتهاي اجتماعي ،متغيرهاي موثر بر نشاط مردمياند.1
در بررسی عوامل اجتماعي موثر بر شادكامي در  90كشور دنيا از سال  1995تا  2 2000نشان
داده شده است که شادكامي در كشورهاي ثروتمندتر ،باالتر است .سالهاي زندگي توام با شادزیستی
با شاخص نابرابري همبستگي منفي دارد .در كشورهاي فقير رابطة اين متغيرها خطي است اما در
كشورهاي ثروتمند ،از نقطهاي به بعد ،تاثير متغيرهاي اقتصادي بر شادكامي كم ميشود .در كشورهاي
فقيرتر ،بين شادكامي شخصي و درآمد فردي رابطة قوي وجود دارد اما در كشورهاي ثروتمند اين
رابطه ضعيف ميشود.
در مورد امنيت ،كشورهايي كه سطح امنيت بيشتري براي شهروندان فراهم كردهاند ،شادزيستي
بيشتري را تجربه كردهاند .بين فراواني حوادث مرگآور  -كه معرف امنيت فيزيكي در جامعه است

 و شادكامي رابطه منفي وجود داشته است .يعني هرچه تعداد حوادث در كشورها و شرايط زندگيمردم افزايش يافته است ،سطح شادزيستي كاهش يافته است .البته در اينجا نيز متغير ثروت اقتصادي،
واسط و تبيينگر است.
آزاديهاي چندگانه و متنوع نيز با ايجاد فرصتهاي انتخاب ،سطح شادكامي را كشورها افزايش داده
است .در ميان انواع آزاديها ،آزادي سياسي ،بيشتر از ساير گونههاي آزادي بر شادكامي موثر بوده است.
شاخصهاي رضايت از زندگي و ارزيابي از عدالت و برابري اجتماعي نيز بر شادكامي تاثيرگذار
بودهاند .در كشورهاي با سياستهاي تبعيض درآمدي و جنسيتي عليه زنان ،سطح شادكامي پائينتر
از ديگر كشورهاست .كشور ايران نيز در شمار نود كشور مورد تحليل فوق قرار دارد است ،لذا
تحليلهاي فوق در مورد ايران نيز صدق ميكنند.
به طور كلي با توجه به آمارها ،ایران در  20سال اخیر ،کشوری با سطح کیفیت و خوبزيستي
زندگی «متوسط رو به پائین» بوده است.ارقام شاخص توسعه انسانی وکیفیت زندگی كشور در طول
سالهای اخیر افزایش یافته است ،اما این افزایش به گونه ای نبوده که جایگاه ایران را از نظر تطبيق
موضوع با استانداردهاي جهاني ارتقاء دهند.3
یافتههای پیمایشهای ملی و منطقهای در کشور تصریح کردهاند که داشتن شغل مناسب ،وجود
انواع تفريح ،سرگرميها ،احساس امنيت در جامعه ،احساس نابرابري و بيعدالتي ،دينداري و تعامالت
اجتماعي افراد ،مهمترين عوامل موثر بر افزايش يا كاهش نشاط در جامعه بوده اند.جالب است كه در
 .1عنبری  ،1391فصل .3

2. Word database of happieness; Veenhoven R, 2008: 248-250

 .3عنبری  ،1391فصل ( 3به نقل از گزارشهای جهانی توسعه انسانی).
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اين ميان ،اهميت شغل و امنيت اجتماعي ،احساس عدالت ،و احساس امنيت بسيار بااهميت بودهاند.
قطعا اين موضوع با دلمشغوليِ بجاي مردم در مورد شيوع بيكاري ،وجود آسيبهاي اجتماعي در
جامعه ،بيارتباط نيست .يعني اشتغال و تضمين آن ،همچنين كاستن از بار آسيبهاي اجتماعي شرط
الزمي براي شادزيستي مردم انگاشته شده است.
در ميان متغيرهاي همسو و مرتبط با شادزيستي و شادكامي ،رضايت از زندگي نزديكترين

ارتباط مفهومي را با شادكامي داشته است .يافتة قابل ذكر ،در اينجا نکتهای است که ما آن را «شكاف
عربي -فارسي در شادكامي و رضايت از زندگي» ميخوانيم .منظورم اين است كه در ميان متغيرهاي
شادكامي و رضايت ،كشورهاي عربي با درآمد نفتي باال (كويت ،قطر ،عربستان ،اردن ،بحرين) ،به
نسبت ايران و كشورهاي هممرز ايران ،رضايتمندتر و شادكامتر ديده ميشوند .اين موضوع قابل
تامل است .كشورهاي عرب مذكور در شاخصهاي مادي و كمي رشد اقتصادي ،به واسطة درآمد
نفتي از ايران پيشتر هستند ،اما در شاخصهاي كيفي و انساني سياسي -فرهنگي مانند ،سطح سواد،
دموكراسي و حق راي ،تبعيض جنسيتي و ...بعد از ايران قرار دارند.
اگر دادههاي سالهاي  2000تا  2009را در چهار طبقه از سطوح رضايت زندگي با عناوين
«رضايت باال (كامال راضي)»« ،رضايت نسبتا باال (راضي و قانع)»« ،رضايت متوسط (نسبتا
راضي)» و «رضايت پائين (ناراضي)» دستهبندي كنيم ،ميتوانيم ايران را در شمار كشورهاي با
“رضايت متوسط از زندگي” جاي دهيم .اختالف نمرات ايران با اولين كشور(يعني دانمارك).
 2.4و با آخرين كشور جدول يعني افغانستان  1.8است .ايرانيان به نسبت كشورهاي عراق ،تركيه
و پاكستان ،رضايت بيشتري از زندگي خود ابراز كردهاند .اما در مقابل كشورهاي عربي مانند
عربستان ،كويت ،قطر و آمارات ،رضايتمندي ايرانيان از زندگي كمتر اعالم شده است .در واقع
همان «شكاف عربي -فارسي» ديده ميشود.
نتايج تحقيقات و پژوهشهاي داخلي ،رضايتمندي و اقناع ايرانيان از زندگي خود را به
تصوير كشيدهاند ،اما انتظارات و توقع از تغييرات و تحوالت اجتماعي را نيز باال نشان دادهاند.
به عبارت ديگر ،با وجود رضايت از زندگي ،خواستههاي مردم براي تغيير شرايط به وضعيت
بهتر همچنان جدي و مستمر است.
نتیجهگیری :به سوی تبینی فرهنگی

در نیم قرن اخیر ،سرعت تحوالت محیطی ،مدنی و فرهنگی کشور به گونهای بوده که همگان را
به این اجماع رسانده است که از جامعه سنتی و مردمگرای پیشین خود فاصله گرفت هایم .یکی از
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بارزترین نوع تحوالت ،شهری شدن روزافزون و شهریشدن سبک زندگی بوده است .به همین دلیل
در شیوه زندگی روستایی ،شادی با طبیعت ،اقتصاد معیشتی ،و نظام دامپروری و کشاورزی و همچنین
اعتقادات دینی سنتی پیوند بیشتری دارد .اما در زندگی شهری ،شادی در پیوند با فرهنگ شهری،
ارزشهای فردگرایانه ،اقتصاد صنعتی و مبادله ای و نظام کنترل اجتماعی رسمی شدیدتر میباشد».

در فضای زندگی فرد شهرنشین ایرانی ،به ویژه در طول اين سالها سهم علم و تكنولوژي
افزايش يافته است ،معناي اين حرف ايناستكه خوبزيستن ،رضايت از زندگي و حتي شادزیستي
اجتماعي تا حدي به ابزارها و تكنولوژي وابسته شده است .در بسياري از اوقات ،شادزيستي و
خوشبختي را رفاه و برخورداري از تكنولوژي (ماشين ،موبايل و . )..تعريف ميكند .تكنولوژي
انساني را طلب ميكند كه در ارتباط با افراد ديگر عمدت ًا تماشاگر باشد؛ لذا نشاطي فردگرايانه و
خلوتگزين را دنبال ميكند .اين نشاط وابسته به جمع نيست ،بلکه وابسته به فرد است .امروزه،
بسياري از جشنوارههاي سنتي جمعي ما تضعيف شده و نشاط فردي جاي آن را گرفته است .باید
دید که موارد فردگرايانه شادزيستي در بافت و زمينة سنتي ما چگونه بودهاند .در واقع باید ببینیم که
زمينههاي سنتي ما يعني ارزشها ،باورها ،دين و عرف ما چه نوع نشاطی را مجاز میداند و معتبر
میشمارد :شادیهای فردي يا نشاطهاي جمعي؟
در ايران تاريخي ،منشاء شادزيستي و فعاليتهاي نشاطآور را بايد در لواي موضوعاتي مانند
فلسفة خلقت ،فلسفه طبيعت ،آئينهاي نيايش و نحوة معيشت جستجو و تحليل كرد .قطعا زماني كه
موضوع با فلسفههاي خلقت و طبيعت عجين است ،تحليل خاصي ميطلبد كه در اينجا مجال و بهانه
تمركز بر آن را وجود ندارد .قصدمان ايناست كه ابعاد انضمامي و روزينه موضوع را بيشتر محور
توصیف قرار دهيم تا از ابعاد اجتماعي آن فاصله نگيريم .با محوريت ساحت اجتماعي موضوع،
ميتوانيم مفاهيم تازهتري به مفاهيم باال پيوند بزنيم كه مويد ابعاد روزمره و آشكار شادزيستي مردم
است .به نظر ما مولفههای «سبك ستايش»« ،فرهنگ فراغت»« ،فرهنگ كار» و«هنجارهای گذار»
ارتباط نزديكي با نشاط مردمي در ايران داشته و دارند .به بيان بهتر ،نشاط اجتماعي در ايران از منظر
اجتماعي ،عضو و متعلقي از خانواده و چارچوب مفهومي سبك ستايش ،فرهنگ فراغت و كار است.
نكته ديگر اينكه تمام اين موضوعات به شکل خاصی با جمع و اجتماع معنا مييافت.
با استناد به مفهومسازي باال ،براي جامع انديشيدن در مورد نشاط اجتماعي در ايران بايد چهار
زمينة اعتقادات ،شيوههاي معيشت ،اوقات فراغت و جمعگرايي را تشريح كرد و از خالل تعامل اين
چهار مفهوم ،تبييني روشن از پديده عرضه كرد.
واقعيتايناستكه در ايران ،باورهاي ديني ،نخست داللتگر و سپس توجيهگر بخش مهمي
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از مراسم شادي محلي و ملي بودهاند .در اين سرزمين جشنهای ملی گستردهای در پهنای سرزمین
بزرگ ایران صورت میگرفته که عمدتا با احترام به مقدسات مذهبی انجام میشدهاست .وجه غالب
این جشنها ،اذعان به عظمت خلقت و ستایش خالق رزق و روزی بوده است.1
عمدة جشنهاي ملي با آئينها و رفتارهاي معنوي و ديني مانند دعا ،عبادت وستايش همراه
بودهاند .در ايران قبل از اسالم ،در ايام خاص ماههاي سال ،مردم با نيت خيرخواهي و شكر مواهب
طبيعي اعم از نور خورشيد ،آتش ،آب ،سبزه و گياهان و ...گردهم آمده و به شادي ميپرداختند.
ت و شاديها با مناسك و آيينهاي خاص جمعي برگزار ميشد .استفاده از
تقريبا تمامي اين اوقا 
موسيقي محلي ،خواندن آوازهاي جمعي ،رقص و پايكوبي جمعي از جلوههاي رفتاري اين مراسم
بوده است .نكته قابل توجه در اينجا ايناستكه ممكن است به ظاهر براي شادزيستي جمعي مردم،
فلسفه زميني و طبيعتگرايانه يافت ،اما غالب اين همايشها وجشنوارههاي شادمانه براي مردم در
حكم پرستش و شكر خالق بوده است .براي مثال ،در عيد نوروز ،جشن يلدا ،جشن سده ،سیزده
بدركه به ظاهر سفرة شادي مردم براي تحول زمان و طبيعت و افزايش رزق گسترده بوده است،
معموال سجادة عبادت ،دعا و طلب خیر نيز پهن بوده و هست .در اين شبها و روزها ،افراد ضمن

حمد و تسبيح خالق ،خواستههاي خود را از خداوند طلب ميكنند و اميد ميبرند كه تا عيد و روز
جشن بعدي به حاجت خود برسند.
در كنار اين نوع جشنهاي خودجوش ،شكلي صريح از مراسم و اجتماعات شادي كامال ديني
وجود داشته است كه عمدتا بعد از ورود اسالم به ايران برپا ميشوند و تا به امروز گاهي با اشتياق
بيشتر نيز برگزار ميشوند(.البته در ميان ايرانيان مسيحي و كليمي نيز جشنهايي مذهبي وجود داشته و
مراسم عبارتند از جشن اعياد فطر ،قربان ،تولد و مبعث حضرت رسول اكرم(ص)،

برگزا ر ميشوند) .اين
تولد ائمه اطهار(ع) و برخي جشنهاي آئيني محلي مانند جشن كلوخ انداز و....جالب است كه در
اين مناسبتها ،براي شگون و يمن شادباشي ايام ،مردم به اشكال مختلف گردهم آمده و از يكديگر
پذيرايي م 
يكنند .خواندنهاي جمعي در قالب مولودي ،چاووشي و غيره که گاهي با كف زدن جمع
تكنندگان
همراه است ،از جلوههاي رفتاري اين مراسم است .عمدة اين گردهمآييها در تلقي مشارك 
در آنها ،اشكالي از ستايش است .به عبارت ديگر ،اين مراسم ،لزوما به معناي تخليه هيجان و انتفاع و
يا لذت فردي نيست ،بلكه سبكي از ستايش شادمانه است كه در هم هجاي دنيا اشكال آن ديده ميشود.
نكته ديگر در ارتباط با نشاط عمومي ،به «فرهنگ كار ايراني» باز ميگردد .در جامعه ديرين ايراني،
معيشت غالب افراد كشاورزي و دامپروري بوده است .به همين دليل ،غير از مراسم شادي ملي و

 .1ر.ک :بیرونی آثارالباقیه؛ رجبی 1387؛ رضی  1358و...
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جشنهاي مذهبي ،غالب مراسم شادي مردمان محلي حول كشاورزي و دامپروري بوده است .در اين
فضا ،كارها ،جمعي و به اصطالح پروژهاي بوده است ،به اين معنا كه آغاز و انتهاي هر پروژه ،اعم
از كاشت ،داشت و برداشت محصول ،مراسمي جمعي همراه با شادي و طلب برکت برگزار ميشده
وقايع شادي كه از گذشته به يادگار مانده ،حول نکوداشت مقا م آب براي زاعت،1

است .بخشي از اين

زمين براي رزق و روزي ،بذر و ميوه براي ارتزاق ،دام براي بهرهبرداري و پيشبرد كارها بوده است.
جشنهاي مشهور به «باباي دهقان»« ،جشن باران»« ،جشن سوكوت»« ،جشن شاندر»« ،جشنهاي
خرمن»« ،جشن انار»« ،جشن گالبگيري» و دهها جشن محلي ديگر در مناطق مختلف ايران همگي
نماد توجه به معيشت غالب و اهميت آن در زندگي افراد بوده اند .در اين جشنهانيز آوازهاي دسته
جمعي با بازيهاي نمايشي مردان و زنان ،مهمترين جلوههاي رفتار شادمانه مراسم بودهاند .2برای نمونه
رقصهاي مرغ حق  ،نوایی یا ناز لیلی ،پرواز سیمرغ و نار حق درمیان عشایر قشقایی و عشایر شرق
ایران خصوصا در خراسان بازی نوعی عبادت و نیاز به درگاه خداوند به حساب میآید که گاهی پیش
از آغاز آن وضو میگیرند و نماز میخوانند .برخي ديگر از رقصهای ایلی ،گاه حالت عبادت یا طلب
حاجتی به خود میگیرد مانند رقص باران در عشایر جنوب خراسان .البته جمعخوانیهای شالیکاران در
مازندران و یا رقص قاسمآبادی درگیالن یا رقص خوشهچینی در فارس یا رقص گندمکاران در عشایر
خراسان ،و ترانههای کار در صیادان هرمزگان را نیز باید ذکر کرد.
محمل شاديآفرين دیگر در روابط روزمره و مردمی ،مناسک گذار بودهاند .مهمترين شكل
مناسك گذار توام با شادي در تاريخ ايراني ،مراسم عروسي و ختنهسوران و جشن تکلیف هستند.
مصاديق و اعمال شادي در اين دو مراسم ،بيشتر جمعخواني و پايكوبيهاي جمعي هستند .مهمترين
آئین شادي در جامعه ايلياتي ايراني ،پايكوبي باصالبت و وحدت آفرین عشایر مرکزی بوده است.
به طور كلي ،با نگاهی به اين جشنوارهها و باورهاي ایراني حول آن د ر مييابيم که شادی و
سرور جزء الینفک زندگی ايرانيان بوده است .تعدد و گوناگونی جشنها در فرهنگ ایرانی دلیل
اصلي این مدعا است .از آنجا که جشن پدیدهاي اجتماعی– فرهنگی محسوب میشود ،تمامی مراسم
و آیینهای مربوط به آن ،صبغهای جمعی و گروهی داشته که عالوه بر فراهمكردن موجبات شادي
مردم و زنده و پویا نگهداشتن جامعه در برابر سختیها و مصائب طبیعی و اجتماعی ،موجب اتحاد
و همبستگی اجتماعی نیز میشد .در ميان جشنهاي تاريخي ملي و مذهبی ايراني وجوه مشتركي از
 .1اهمیت آب برای سرزمین خشک و نیمه خشک ایرانی ،جایگاه خاصی به عنصر آب در زندگی روزمره و حتی حیات
تمدنی ایران داده است.
 .2مرادي غياث آبادي 1386 ،؛ فرهادی  1385؛ باستانی پاریزی.55 : 1366 ،
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علل و کارکرد اجتماعی وجود دارد که به آنها اشاره میکنیم:
الف .ستایش طبیعت (شکر نعمت) :نخست اینکه اکثر جشنهای شادمانانه در پیوند با پدیدههای
طبیعی ،کیهانی و اقلیمی هستند و به همین دلیل کوشش شده است تا زمان برگزاری آنها هر چه
بیشتر با تقویم طبیعی منطبق باشد .اين جشنها و مراسم در احترام و پاسداشت همه مظاهر طبیعت
اقامه شدهاند .اقتصاد و شیوه معیشت مردمان فالت ایران شدیدا ً به چهار آخشیج یا عنصر طبیعی
یعنی خاک ،آتش ،آب و باد و همبستگی ارگانیک میان آنها وابسته بود .از این رو میتوان گفت
که اغلب اعیاد و جشنهای ایران (اعم از نوروز ،تیرگان ،مهرگان ،سده ،یلدا ،چهارشنبه سوری و)...
به نوعی با احترام به این چهار عنصر باز ميگردند .از آنجا که نيازهاي اقتصادی و معیشتی لزوما
به تنهايي نمیتواند موضوعی منحصر به فرد قلمداد شود اين نياز اجتماعی است كه باعث ميشود
این ارتباط صورت جمعی و گروهی نیز به خود گیرد تا سرانجام در قالب اعیاد و جشن صورت
نمادین و حتی مقدس جلوهگر شود .حفظ و استمرار این جشنها و نهادینه ساختن آنها در طول
تاریخ ایران را حكومتها به خوبی انجام دادهاند .این کار عالوه بر این که موجب اتحاد روانی مردم

و همبستگی آنان میشد ،آداب و آیینهای جشنها به نوعی با تولید محصول و نیایش برای افزونی
نعمت و عزت پادشاهي در ارتباط بوده است .بنیان حکومتداری و ادامه تمدن به شدت بستگی به
ها نقش بسیار
این تولید و مازاد اقتصادی داشت ،پادشاهان ایرانی نیز در حفظ و استمرار این جشن 
با اهمیتی داشتهاند .جالب است که در این آیینها اثری از خشونت و بدرفتاری نسبت به گیاهان و
حیوانات دیده نمیشود .بلکه حتی با آیینهایی همراه است که به انگیزه پاکیزگی و پاسداری از محیط
زیست برگزار میشود .در میان عناصر مورد احترام ،دو عنصر کارکردی مهم برای تمدن و معیشت
شامل نور و آب بوده اند .پیوند جشنهای ملي ایرانی با آتش به عنوان نماد روشنایی و آب به عنوان
نماد برکت جالب توجه است .حتی اگر آن جشن پیوند چندانی با این عناصر نداشته باشد ،اما عموم ًا
اخگری کوچک یا کاسه آبی به آن رسمیت و تقدس بیشتر میبخشد.
ب .ستایش خالق :عمده جشنها با مناسك رفتارهاي عبادي همراه بودهاند .در اکثر اين جشنها،
ستايش و دعا به پيشگاه خالق ،از محورهاي مهم مراسم بوده است .دعاهای امروزین ما در لحظات
تحویل سال و سایر مناسبتهای تقویمی شاهدی بر شکرگذاری به درگاه خداوند و طلب لطف و
موهبت افزونتر از گذشته تا به حال بوده است.
ج .ستایش وحدت و اتحاد :جشنها و مراسم ایرانی با زادروز یا سالمرگ کسی در پیوند نبوده است.
آنچه برای ایرانیان با ارزش بوده و آنرا ثبت کرده و گاه جشن میگرفتهاند« ،انجام کاری بزرگ» با
انتفاع همگان بوده است .عموميت و وحدت بين فرهنگي در این جشنها بسیار با اهمیت بوده است.
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ایرانیان آیینهای میهنی خود را به گونهای جمعی و با همبستگی و همزیستی شگفتانگیزی برگزار
کرده و تفاوتهای قومی و دینی و زبانی را عامل بازدارنده این یگانگی نمیدانستهاند .آیینهای
ایرانی متعلق به همه ایرانیان بوده و همه برای نگاهبانی از آن کوشیدهاند.
ه .ستایش کار :جداي از خصلتهاي فوق ،بايد از يك خصلت اجتماعي مهم و محوري در تمام

اين مراسم ياد كرد و آن اينكه همه اين جشنها جداي از كار و تالش اجتماعي نبودهاند .ممكن
است تصور شود كه با وجود گستردگي ،تنوع و فراواني جشنهاي ايراني ،فرصتي براي كار و تالش
وجود نداشته است .باید بگوئیم كه برعكس ،در اين جشنها ،كار ،فراغت و اجتماع ،عناصر اصلي
قابل توصيف بودهاند .ما معموال جشن و فراغت را در مقابل كار قرار ميدهيم كه البته به يك معنا
درست نيز هست .در جامعه سنتي ايراني ،بين كار و فراغت تفكيك صريحي وجود نداشته است .در
جامعه سنتي ایرانی ،مفهومي بهنام «اوقات فراغت» به معنای امروزین وجود نداشته است يا اينكه
اگر امري با نام فراغت و در زيرمجموعه فعاليتهاي فراغتي صورت ميگرفت ،هر چند ضروري
بود ،اما داراي شأن و ارزش اجتماعي نبود .عنصری كه ارزش داشت ،كار بود .كار بر فراغت غلبه
داشت و فراغت حوزة مستقلي نداشت ،بلكه در زيرمجموعه مفهوم كار تعريف ميشد .منظورمان اين
نيست كه افراد فراغت نداشتند و اصال فراغت وجود نداشت ،بر عكس ،ممكن است زمان فراغت
افراد از ساعت درگيريشان در امور كشاورزي و فعاليتهاي موسوم به كار بيشتر بوده باشد .بحث
ايناست كه فراغت فينفسه هدفي در زندگي افراد نبود و انسان ها در توصيف فعاليتهاي زندگي
خود جايگاهي براي آن قائل نبودند .طبيعي است جامعهاي كه نيازهايش را كامال با كار تامين ميكرد،
فراغت را بطالت و رخوت بخواند .قطعا در آن جامعه ،نيازهاي اولي افراد نيازهاي اقتصادي تعريف
ميشدند كه با كار تامين ميشدند .شايد اگر بخواهيم نزديكتر به واقع بگوئيم ،فراغت در اين زمانه
«وقتگذراني به بطالت» خوانده ميشود ،بنابراين فراغت كام ً
ال در استثمار كار قرار داشت .حتي
اگر ما فراغتي مانند فراغت مذهبي هم در رفتار افراد ميديديم،آن فراغت به معناي كار بود .شايد
مهمترين شكل فراغت و حتي سفرهاي فراغتي در گذشته ،اعمال و فعاليتهاي مذهبي بودهاند .اما
براي اين اعمال ،كاركردي فراتر از كار و فراغت تعريف ميشد .سفرها و كردارهاي مذهبي به آساني
در زيرمجموعه امور فراغتي جاي نميگرفتند .اساسا هدف زندگي به حساب ميآمدند و جايدادن
آنها در چارچوبهاي روزمره كار يا تفريح نادرست است .این رفتارها معموالً انسجام اجتماعی را
تقویت میکردند ،لذا ميتوانيم بگوييم که آن فعالیتها هم به نوعی كار و ابزار بودند ،زيرا كاركرد
داشتند .بنابراين غلبة عنصر كار بر كردارهاي انساني در جامعه كشاورزي سنتي باعث شده بود كه
ي وابسته به
نتوان بين كار و فراغت تفكيكي قائل شد .اساسا محيط كار وفراغت نيز يكي بود .زندگ 
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زمين باعث شده بود كه بين محيط كار و خانه فاصلهاي نباشد .خانه ،هم محل استراحت و فراغت و
هم بنگاه اقتصادي بود .خانه محل مصرف و توليد بود .اين اختالط ،بر درهم آميختگي كار و فراغت
ميافزود .از اينرو كار عين فراغت بود ،چون تعريفهاي اجتماعي منضم به آن ،چنين دركي را ايجاد
كرده بود .تعريف اجتماعي از كار آن چنان بود كه فرد نشاط و فراغت خود را در آن ميديد .اين دو
آن قدر با همديگر امتزاج پيدا كرده و در هم تنيده بودند كه امروزه هم جداکردن آنها برای ما ممکن
نیست .تعاونهای گروهی با هدف کار و نمایش وحدت از این جنس بودهاند.

نكته ديگر ايناستكه در جامعه ايراني ،اوقات فراغت و نشاط به واسطة جمع تعريف ميشد و
مراسم جمعي مبنا و محمل اصلي نشاط مردمي به حساب ميآمد .حتي يكی از جنبههاي سوگواريها
و عزاداریهاي گروهي ،ايجاد نشاط و بهجتي بود كه از حضور در جمع تامين ميشد .در واقع مراسم
عزداري جمعي اگرچه بر تاسف و نگراني جمعي ميافزودند ،اما منشا روحيه و روابط پرنشاط در ميان
تالشعاع قرار ميداد.
افراد نيز بودند .در واقع ،شور جمعي ،شكل تاسف يا شادي حاكم بر جمع را تح 
يكردند که ارزش اجتماعي داشت.
اين جمعها ،وحدت اجتماعي و به تبع آن نشاط گروهي را توليد م 
به جامعه مدرن كه ميرسيم ،محيط يا طبيعتي مصنوع يا انسانساز در كنار طبيعت خدادادي
ايجاد ميشود .اين طبيعت همان مصنوعات و جامعه صنعتي است كه بين كار و سرمايه ،خانه و محل
كار ،توليد و مصرف فاصله مياندازد .در اين شرايط بين كار و فراغت نیز تفكيك ايجاد ميشود .در
جامعه مدرن ،كار زماني واقع ميشود كه در آن ماشين بر انسان حاكم است و نبض زندگي را ابزارها
تعيین ميكند .زمانی كه انسان از تحکم ماشین فارغ می شود ،آن را اوقات فراغت تلقی میکند .پس
با ورود صنعت نوین به زندگي ما مفهوم فراغت ،مفهومي مجزا از كار ميشود.
به طور کلی ،جامعه ماقبل مدرن ایرانی ،نشاطي را تجويز ميكرد كه براي جمع تهديد و خطري
به همراه نداشته باشد .به سخن ديگر نشاط توسط جمع کنترل میشد ،حلقهها و دواير متحدالمركز
كنترل اجتماعي نه فقط كنشهاي روزمره و ضروري زندگي ،بلكه رفتارهاي فراغتگونه و نشاطآميز
نيز را در بر ميگرفت .اين کنترل به وحدت و انسجام اجتماعي نيز کمک میكرد .مشكل اينجا اين
بود كه جايي براي تفرد و انتخاب وجود نداشت .اما در جامعه جديد نشاط بعد از تفرد و انتخاب
محقق ميشود .يعني شادزيستي اجتماعي به تكثر ،فردگرايي و ابزارها وابسته شده است از اينرو
شكلهاي تحقق نشاط اجتماعي نيز فراوان شدهاند .مشكل اينجا نيز ايناست كه امكان كنترل
جنبههای منفي نشاط اجتماعي از دست رفته است ،يا به سختي ممكن است .زيرا آنچه كه بخشي از
نشاط را توليد ميكند همان تكنولوژي و ابزارها هستند .در چنين فضايي ،به خاطر گرایش به نشاط
فردی و عدم تجربه نشاط جمعی ،زمانی که افراد میخواهند مراسم جمعی شادي داشته باشند به
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سوي غوغا و آشوب ميروند .براي نمونه چهارشنبهسوري زمينهاي براي نشاط جمعي است که از
سنتهای پیشین به جا ماندهاست ،اما معموالً در گزارشها بيش از آنكه كاركردها و خلجانهاي
نشاط ِ
بخش آن را توصيف كنند ،آسيبها و صدمات ناشي از آن را گزارش ميكنند .پرسش اين است
كه چرا بايد اين شادي جمعي ،آسيب ايجاد كند؟ هر نشاطي حداقلي از آسيب را هم به دنبال دارد كه
به خاطر اين آسيبها نبايد مانع شكلگيري و استمرار آن بود .مسلم است كه شادي چهارشنبهسوري

در شهرهاي بزرگ ،با احساسات جواني هم تركيب ميشود و ضمن توليد احساسات افراطي براي
برخي افراد ،از كنترل خارج ميشود .انتخابها و خواستههاي فردي براي چگونگي برگزاري اين
نوع مراسم ،عامل ديگري براي كنترلناپذيري اشكال برگزاري اين شادي ملي است .وقتي بحث
انتخاب مطرح ميشود ،نشاط امري فرااجتماعي ميشود .اساسا در اين فضا نشاط به معناي عدم
كنترل و آزادي است و نميتوان به فرد گفت كه چرا اين عمل را انجام ميدهد؟ منظور ايناستكه
گسترش دامنه انتخابهاي فردي روز به روز كنترلپذيري مخاطرات حاصل از نشاط اجتماعي را از
بین میبرند .اگر برخي اقسام نشاط گروهي يا فردي كنترلپذير نباشند ،شكل مخاطرهآميز و آسيبزا
(براي خود فرد و جامعه) پيدا ميكنند .برای نمونه ،گویا در تفريح و سرگرمي جوانان ،همنشيني
بدون دود و تدخين ،خاصه قليان بيمعنا شده است.
نكته مهم و ظريف در اينجا ايناست كه نشاط فردگرايانه امروزين ،با نام سبك زندگي ،سبك
فراغتي و سبك مصرفي وارد زندگي ما ميشود .كردارهاي نشاط گونه جديد فردي ،وابسته به
انتخاب و مصرف هستند نه لزوم ًا پرهیزگاری و عدم مصرف .ما وارد فضاهايي شدهايم كه اوقات
فراغت فردي همراه با انتخاب گسترش يافته است .عمدة سبكهاي فراغتي منفي جوانان كشور نیز
از تضاد زمینههای سنتی و مدرن برخاستهاند .فراغتهای جدید بیشتر برای تسكيندادن است ،ولي
در ادبيات جامعهشناسيو روانشناسي ،اين فراغتها ،نشاط تلقی میشوند .يعني تعريفمان از نشاط
نيز شفاف نيست.نيروهای انتظامبخش تالش میکنند با این گونه نشاطها برخورد کنند ،اما همچنان
با ابهام تعریف مرز نشاط یا تخریب مواجهاند.
جستجوی راهکار

در بحث از عوامل تبیینگر ،مکرر از ایجاد فاصله و جدایی کنشها و رفتارها از بافتهای تاریخی
و اجتماعهای هویتبخش سخن گفتیم .قطعا این موضوع را محل آسیب میدانیم .ايران كشوري
دینمدار با سابقة تمدني پنج هزار ساله است .در اين كشور اقوام مختلف با معیشت و فعالیتهای
حرفهای و آئینهای قومی گوناگون زندگي ميكنند .شادکامی مردم آمیخته با فرهنگ ،آئین و رسوم
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و محیط زیست آنها است .بنابراین براي سياستگذاري و تصمیمگیری در مورد شادزيستن و نشاط
اين مردم بايد به این ویژگیها توجه کرد .به عبارت سادهتر باید با مالحظه موارد اصولی زير به
مديريت شادزيستي اجتماعي در ایران پرداخت:
يك -شادمانی طبيعتگرايانه :بخش مهمي از شادزیستی ايراني به تعریف از تحوالت طبیعت

پیرامون (نوروز ،سیزده بدر یا روز طبیعت) وابسته است .این نوع شادیها مبتني بر اقتضائات محيطي
يا تقويمي ،واكنش مثبت به تحول طبيعت بوده و یادآور دست تکاملبخش خداوند در خالیق
پیرامون هستند و به هيچ وجه قابل اغماض وحذف نيستند ،بلكه نیازمند مديريت ،تقويت و حتی
احيا هستند.
دو -ستايشهای شادمانه :بخشي از جشنوارهها و مناسبتهاي گردهمايي مردم ايران چه براي آغاز
یک باور ،یک مناسک ،يك تولد ،يك پایان 1و یا تحول خاص ،همگی براي ستايش و حمد خداوند
و طلب بركت روزافزون بوده است .اعیاد مذهبی ،اعیاد نوروز یا جشنهای اتمام کار کشاورزی ،با
ستایش شادمانه مردم و امید برکت بیشتر برگزار شدهاند .بنابراين شادزیستی مردمی همراه با ستايش
كه در ايران استحکام داشته است ،جمعهاي با شاديهاي معرفتي و ستايشهاي شادمانه آفريدهاند.
بسياري از شاديهاي ملي نيز بهدليل تاريخيشدن و عجينشدن با باورها ،كاركرد ستايش شادمانه
يافتهاند.
سه -جمعگرايی شادمانه :مقوله شادزيستي مردمي در ايران با مولفه جمع و جمعگرايي پيوند داشته
است .با حضور جمع ،شاديها از لذت فردي و انتفاع شخصي خارج شده و به هدف اجتماعي تبديل
ميشدهاند .بنابراین در بحث سیاستگذاریها در ایران باید از شادیهای مردمی و ملی شروع کرد،
زيرا كه روحيهبخشتر و زندگيسازتر هستند.
چهار -كار شادمانه :فراغت سنتي ايرانيان ،در پيوند با كار و توليد اعم از توليدات مادي و غيرمادي
بوده است .عاملی که کار را بازتولید و جذاب جلوه میداد ،فرح و شوق و انگیزه جمعی همراه با
آن بوده است .در واقع هر نوع شادي جمعي كه با كار عجين شده باشد ،دوام و اقناع بيشتري ايجاد
ميكرده است .از طرف ديگر چون كارها عمدتا تعاونی ،اشتراکی و جمعي بودهاند ،با نوعي ترانهها
و جمعخوانيهايي شادمانه همراه بودهاند.
پنج -ابزارگرايی در شادی :منظور ما ميزان استفاده از ابزارهاي پيراموني براي شادي ،اعم از
ابزارآالت سرگرمی و ورزش ،مانند ماشین ،رایانه ،موسيقي و غیره است که در تنوع بخشي به
 .1منظورمان روز پایان یک فعالیت یا یک ماه خاص است .بخشی از آئینهای شادزیستی در اوقات پایانی یک امر خاص
برگزار میشوند.
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شاديها و گردهمآئيهای مردمی در کشور قابل تامل و توجه هستند.
شش -تطبيق جهانی :ايران كشوري در جامعه جهاني و در تعامل اقتصادي ،سياسي و فرهنگي
نزديك با كشورهاي دنياست ،تطبيق شاخصهاي شادزیستی كشور با معيارهاي كشورهاي ديگر،
تا حدی که معیارهای فرهنگی ،سنتی و دینی درون جامعه ایرانی اجازه میدهند ،براي شناخت

كاستيهاي دروني و استفاده از تجارب ديگر كشورها ضروري است.
هفت -انتخاب فردی  :بخش مهمي از نشاط مردمي به تفسير و انتخابهاي فردی ،گروهی
و محلی وابسته است ،از اينرو بخش قابل توجهي از عرصة نشاط و شادماني مردمي ،محلی و
غیربرنامهای است یعنی دستورپذیر و قابل مديريت رسمي نيست.
هشت -اقتصاد شادكامی :نقش عوامل اقتصادي كالن خاصه متغيرهاي درآمد سرانه ،اشتغال ،و
سيستم قيمتها در آفرينش نوعي زندگي با شادزيستي عمومي بسيار با اهميت است .بنابراین نباید
اهمیت اقتصاد را در شادزیستی از یاد برد.
نه -الگوی توسعه مبتنی بر شادزیستی :براي افزايش شادزيستي اجتماعي ،به تغيير و تعديالت در
سياستهاي توسعهاي مبتني بر رشد اقتصادي و تكنولوژيك نياز است .طراحی شاخصهای مبتنی بر
شادزیستی ،نقطه عزيمت خوبي براي اين امر است .قطعا در این زمینه عوامل و مولفههای اجتماعي
مانند احساس امنيت ،رضايت از زندگي و تفريحات ،حس عدالت و برابري ،الزمه زندگي توام با
شادكامي هستند.
ط اجتماعی :هر ملتی ،هویتی دارد که افراد جامعه همیشه با آن زندگی و
ده -هویت ملی كانون نشا 
سرزندگی میکنند .معموال شادیهای ملی و جمعی در لوا یا در پیوند با هویت هستند و از این نظر
موثر و روحیهبخش میشوند .شاديهاي ملي ،هويت ،عرق و استقامت ميآفريند.
به طور کلی باید گفت ،حکمرانی نشاط و شادي در ايران نيازمند توجه الزم و رعايت موارد
باالست .تا زماني كه كشور ما مواجهه خود را با مولفههاي فوق شفاف ،موزون و معقول نكند،
مديريت شادي در كشور نيز مبهم و ناموثر باقي خواهد ماند.
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