مؤلفه هايفرهنگيواجتماعيشادي 

نعمتاهللفاضلی 1


هدف سیاست اجتماعی باید افزایش شادی در جامعه باشد.
بنتام

چكيده
یکی از علل گسترش افسردگی ها و ناشادیها در جامعه امروز ،نداشتن شناخت نظری درستت از
شادی است .لذا از گامهای ضروری برای گسترش شادی ،داشتن «دیتدگا نظتری مناست » در
این زمینه است .هدف این مقاله ،ارائه دیدگاهی فرهنگی دربار شادی و دست یافتن به شناختی
نظری از شادی برای توسعه و گسترش آن در جامعه است.
نگارند معتقد است شادی اگرچه برداشت و تلقی یا احساس خوب «افراد» از زندگی استت ،امتا ایتن
احساس فردی بیشتر «برساخته اجتماعی و فرهنگی» است تا «برساخته روانی ،زیستتی ،عتافیی یتا
فردی» .از اینرو به نظریه یا دیدگاهی اجتماعی و فرهنگی برای تبیین و شناخت شادی نیتاز داریت .
این مقاله کوشش میکند با «رویکردی بین رشتهای» به کمک میهوم «عادتوار » پتییتر بوردیتو،
و میهوم «فرهنگ شادی» ،شادی را بهمثابه نوعی «برستاخته اجتمتاعی و فرهنگتی» ،ویژگتیهتا و
عوامل تأثیرگذار بر آن و گونه های آن توضیح دهد .در نهایت با توجه به نظریته یتا دیتدگا فرهنتگ
شادی ،برخی راهبردهای توسعه شادی در جامعه را پیشنهاد میکنی

.
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مقدمه
انسان از ابتدا آفرینش تا امروز در جستجوی شادی 1یعنی تالش برای رسیدن به «برداشتت و
تلقی یا حس خوبی از زندگی» بوده است .هر قدر از عمر انسان میگتررد تتالش او بترای
رسیدن به این تلقی و حس خوب از زندگی بیشتر میشتود .امتا هنتوز نمتیدانتی آیتا متردم
امروز شادترند یا انسانهای دوران پیشتر ما .گویی هر جمعیتی ناالن است و ایتن گمتان را
دارد که دیگران شادتر از او هستند یا نسلهای پیشتر او شادتر زیستهاند و این نگرانتی او
را همواره آزار داده است که مبادا فرزندان او در آینده بسی افستردهتتر و ناشتادتر از امتروز
زندگی کنند.
اما اینکه این حس خوب چیست و از کجا میآید هرگتز بته روشتنی مشت ن نشتده
است .برخی با این اندیشه که «پول شادیآفرین است» م الفند و برخی نیز به مصتدا مثَلتل
انگلیسی معروف معتقدند «آنان که میگویند با پول نمیتتوان شتادی خریتد بته ایتن دلیتل
است که نمیدانند از کجا خرید کنند» .2برخی «موفقیتت» را رمتز شتادی متیداننتد برختی
دیگر معتقدند «همه چیز به خود آدم بستگی دارد» و طرز فکر و نگرش او .برخی «دولتت را
شرّ» و قدرت را عامل همه بدیها و ناشادیها میشمارند و برختی شتادی را «هدیته الیتی»
میشناسند .برختی شتادی را در «لترت» جستتجو متیکننتد و برختی دیگتر در «ریاضتت» و
«عبادت» و داشتن رابطهای غنی بتا خداونتد و عتال ملکتوت .برختی «محبّتت و دوستتی» را
سرچشمه شادی متیشناستند و برختی دیگتر «دوری و عزلتتگزینتی» را .برختی شتادی و
خوشی خود را در سالمتی برخی در ثروت و مکنت و برخی در خوشگررانی متیداننتد.
اما هر کدام از این واژهها به چیزی متفاوت اشاره دارند :سالمتی به وضعیت بدن ثتروت بته
مال و داراییهای بیرون از وجود آدمی و لرتها بته حتالتی از نهتن و اعصتاب .بته راستتی
شادی چیست و از کجا میآید؟ آیا میتوان پاس ی به ایتن پرستش داد؟ جامعته فرهنت
1. Happiness
2. Those who say money can’t buy happiness don’t know where to shop
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خانواده دین دانش قدرت دولت اقتصتاد فنتاوری محتیت تتاریف افتراد تجربتههتای
آدمی و تمام آنچته بته انستان و زنتدگیاش مربتو استت در شتادی او نقتش دارنتد .امتا
چگونه؟
نگارنده میخواهد در این مقاله این پرسشها را بررسی کند و «دیدگاهی فرهنگتی» را
مطرح سازد .هدف نیز دست یافتن به شناختی نظری از شادی برای توسعه و گسترش آن در
جامعه است .یکی از علتل گستترش افستردگیهتا و ناشتادیهتا در جامعته امتروز نداشتتن
شناخت نظری درست از شتادی استت« .شتناختهتای نادرستت» متیتواننتد متانا از ات تان
راهبردهای مناسب برای گسترش شادی در جامعه شوند .بنابراین یکی از گامهای ضتروری
برای گسترش شادی داشتن «دیدگاه نظری مناسب» در این زمینه است.
دیدگاه نظری ما این است که شادی اگرچه برداشت و تلقی یا احساس ختوب «افتراد»
از زندگی است اما ایتن احستاس فتردی بیشتتر «برستاخته اجتمتاعی و فرهنگتی» 1استت تتا
«برساخته روانی زیستی عتاطفی یتا فتردی» .بترای ایتن منظتور دو دیتدگاه «فردمحتور» و
«جامعهمحور» را بررسی میکنی تا به دیتدگاه «فرهنت محتور» ختود برستی  .دیتدگاههتای
فردمحور جنبههای روانشناختی زیستشناختی و اخالقی شادی را نشان میدهند اما نقش
فرهن در این زمینه را تبیین نمیکنند و شناختی جتاما یتا «کتلنگتر» 2بته شتادی ندارنتد و
نمیتوانند «راهبردهایی برای توسعه شادی در جامعه» ارائه کننتد و اساستاا از فیت شتادی در
«سطح کالن اجتماعی» 3عاجزند.
از اینرو به نظریه یا دیدگاهی اجتماعی و فرهنگی بترای تبیتین و شتناخت شتادی نیتاز
5
داری  .این مقاله کوشش میکند با «رویکردی بینرشتهای» 4به کمک مفیوم «عتادتواره»
پییر بوردیتو و مفیتوم «فرهنت شتادی» 6شتادی را بتهمَابته نتوعی «برستاخته اجتمتاعی و
فرهنگی» ویژگیها و عوامتل تأثیرگترار بتر آن و گونتههتای آن توضتیح دهتد .در نیایتت
باتوجه به نظریه یا دیدگاه فرهنت شتادی برختی راهبردهتای توستعه شتادی در جامعته را
پیشنیاد میکنی .
1. Socio-cultural construct
2. Holistic approach
3. Macrosocail level
4. Interdisciplinary approach
5. Habitus
6. Culture of happiness
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 .1شادی بهمثابه امری نظری
بشر همگام با تالشهای عملی برای دست یافتن بته لترتهتا و کاستتن از رنت هتا و توستعه
شادی هایش همواره تالش کرده است تا درد رن غ شادی و لترت را بشناستد و آن را
تفسیر و معنا کند و شادی برای او نه تنیا نوعی «تجربه زندگی» بلکه «ابژه شناخت» نیز بتوده
است .واقعیت ایتن استت کته انستان موجتودی تفستیرگر استت و آنچته در تتور تجربتهاش
میافتد به دام اندیشهاش گرفتار میسازد و به همان سان اندیشه آدمی نیز گرفتتار تجربته او
میشود .تجربه شادی اندیشهورزی شادی را موجب میشود .درست همانطور کته تجربته
درد عل پزشکی را ایجاد کترد تجربته شتادی نیتز «دانتش شتادی» 1را خلت کترده استت.
همانطور که در مقدمه اشاره کردی پرسشهای شادی چیست از کجا میآیتد و چگونته
میتوان شاد زیست و جامعهای شاد داشتت؟ از ن ستتین دغدغتههتای زنتدگی بشتر از بتدو
تاریف تاکنون بوده است.
ن ستین اندیشههای فلسفی دینی و اخالقی انسان حول محور شادی و کتاهش رنت و
افزایش لرت بوده است و انبوهی از دیدگاهها یا نظریهها دربتاره شتادی زنتدگی و جامعته
شاد تاکنون شکل گرفته اند .هر یک از این دیدگاهها متناستب بتا بستتر اجتمتاعی و شترایت
زمانی و مکانی معینی بته وجتود آمتده و بتا توستعه و تحتول اندیشته و جامعته انستانی ایتن
دیدگاهها نیز تحول یافتهاند.
تتا قبتتل از پیتدایش و گستتترش علتوم انستتانی و اجتمتاعی در قتترن نتوزده شتتادی از
موضوعاتی بود کته عمتدت اا فیلستوفان ادیبتان و عالمتان دیتن دربتاره آن نظریتهپتردازی یتا
اظیارنظر میکردند .اما از اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست با شتکلگیتری و گستترش
علوم انسانی و اجتماعی موضوع شادی بته شتکلهتای م تلتد در قلمترو ایتن علتوم قترار
گرفت .روانشناسان و روان کاوان پیشگامان اولیه در زمینه شناخت شادی بودند زیترا آنیتا
با فرد سروکار داشتند و با مشاهده بیماران و بیماریهای روحتی و روانتی ماننتد افستردگی
روان رنجوری اسکیزوفرنی و  ...طبیعتاا این پرسش برای آنیتا مطترح بتوده استت کته چترا
افراد حس بدی از زندگی پیدا میکنند و از زندگی سرخورده نا امید و افسترده متیشتوند.
«فصلنامه مطالعتات شتادی» 2کته از ستال  2000منتشتر شتد و تتا بته امتروز میت تترین مجلته
1. Happiness knowledge
2. The Journal of Happiness Studies
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ت صصی مطالعات تجربی این حوزه است نشان میدهد کته مطالعتات شتادی همچنتان در
قلمرو دانش روان شناسی قترار دارد .محققتان علتوم اجتمتاعی بتهویتژه آنتان کته بتا مقولته
«سیاست اجتماعی» 1و «سیاستگراری عمومی» 2سروکار دارند گتروه دیگتری از محققتان
هستند که از نیمه قرن بیست به مطالعه شادی پرداختهاند .از دهه  1970به بعد جامعتهشناستان
نیز عمدتاا از طری مطالعات «کیفیت زندگی» 3و «رضتایت از زنتدگی» 4و «ایستارستنجی» 5و
«جامعهشناسی عواطد» 6به مطالعات شادی کمک کردهاند.
از آنجا که عواطد بر تمامی ابعاد تجربه و روابت اجتماعی متا تتأثیر متیگرارنتد هتر
روز بر اهمیت مطالعه عواطد در شاخههای م تلد علوم افزوده متیشتود .طتی چنتد دهته
اخیر موج گستردهای از بررسیهای تجربی در رشتههای م تلتد دربتاره شتادی بته وجتود
آمده است .اکنون شادی چنان موضوع جرابی شده است کته نته تنیتا متردم بلکته محققتان
بیشماری به بررسی آن مشغولند .مثتییوس و ایزِکییردو کتاب خود بتا عنتوان «در جستتجوی
شادی :خوش بتودن از چشت انتداز انستانشتناختی» ( )Dordon & Carolina, 2009را بتا ایتن
جمله آغاز میکنند که « شتادی امتروزه همته جتا هستت حتداقل در قفسته کتابفروشتیهتا.
انبوهی از کتابها با عناوین م تلد مانند شادی شادی چیست تاریف شادی چگونته شتاد
باشی علوم شادی اقتصاد شادی شادی و سیاست شادی و عش پتول و شتادی و هتدها
عنوان دیگر وجود دارد».
گرچه مطالعه عواطد در علوم اجتمتاعی روز بته روز گستتردهتتر متیشتود و بتهویتژه
جامعهشناسان تأخیرشان در مطالعه این حوزه را طتی ستالهتای اخیتر جبتران کتردهانتد امتا
درمجموع هنوز مطالعات شادی جایگاه خود را در علوم اجتماعی پیتدا نکترده و همتین امتر
موجب فقر نظریه و رویکرد جامعهشناسانه به موضتوع شتادی شتده استت .امتروز مطالعتات
شتتادی شتتاخهای از دانتتشهتتای بتتین رشتتتهای را شتتکل داده استتت و تمتتام علتتوم انستانی و
اجتماعی اع از روانشناسی جامعهشناسی فلسفه حقو اقتصاد انسانشناسی و مطالعات
فرهنگی در آن سیی هستند.
1. Social policy
2. Public policy
3. Life quality
4. Life satisfaction
5. Attitude studies
6. Sociology of emotion
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مجموعه این مطالعات باعث شده است تا شادی اهمیت نظری بیشتتری بیابتد و اگرچته
هنوز معمای شادی چیست و از کجا میآید پاسف دقی و کتاملی نیافتته امتا پیشترفتهتای
میمتتی در ایتتن زمینتته حاهتتل شتتده استتت .مجمتتوع ایتتن مطالعتتات حتتول دو دیتتدگاه قابتتل
طبقه بندی هستند :دیدگاه فردمحور و دیدگاه جامعهمحتور .هتر دو دیتدگاه ستابقه تتاری ی
دارند .چیزی که این مطالعات به آن افزوده است توجه به مقوله شادی براساس «هستتهتا»
و واقعیتتتهتتا یتتا زمینتته تجربتتی آن استتت .در عتتین حتتال مطالعتتات اخیتتر چتته در حتتوزه
روانشناسی و روان شناسی اجتماعی و چه در حوزه علوم اجتماعی به ایتن اجمتاع نزدیتک
شدهاند که شادی و حتی بهطور کلتی عواطتد برستاخته اجتمتاعی و فرهنگتی هستتند و از
رویکردهای زیستی و روانی فاهله گرفتهاند .هر دو گروه مطالعات بر روی مفیوم «فرهن
عواطد» 1اجماع دارند .در سالهای دهه  1970که حوزه جامعهشناسی عواطتد بته تتازگی
در حال شکوفایی بتود در بتین عالمتان اجتمتاعی دو جیتتگیتری نظتری متفتاوت وجتود
داشت؛ یکی جیتگیری اثباتگرایانه و دیگتری جیتتگیتری برستاختگرایانته .توتودور
کِمپر از پیشگامان جامعهشناسی عواطد توضیح میدهتد کته برستاختگرایتان بیشتتر بتر
وجوه نمتادین معنتایی و تفستیری عواطتد و شتادی تأکیتد دارنتد و معتقدنتد کته عوامتل
روانشناختی و زیستشناختی اهمیتی در تعیین عواطد ندارند و این «هنجارهای اجتمتاعی»
یا «قواعد احساس» 2هستند که نوع و شکل احساستات متا را شتکل متیدهنتد .در حتالیکته
تحصل گرایان نقش عوامل زیستی و روانشتناختی را متیپریرنتد .تحصتلگرایتان معتقدنتد
ساختارهای اجتماعی به ویژه مناستبات قتدرت و منزلتت نقتش میمتی در عواطتد دارنتد
( .)Kemper, 1981: 336اما اکنون به گفته جاناتان ترنر این دو رویکرد به یکتدیگر نزدیتک
شده اند و در واقا اغلب تحقیقات نقتش ستاختارهای اجتمتاعی مناستبات قتدرت روابتت
منزلتی و همچنین هنجارهای اجتماعی قواعد احساس نقش عاملیت نمادها و تفستیر را در
شتتکلگیتتری عواطتتد تأییتتد متتیکننتتد .بتتیش از ایتتن کتته امتتروز جامعتتهشناستتان دغدغتته
برساختگرایی یا تحصلگرایی داشته باشند در پی تبیین تأثیر مسائلی مانند جنسیت زبتان
طبقه اجتماعی فرایندهایی گروهی هویت ظیور فناوریهای جدید چند فرهنگتی شتدن
سیاست فرهنگی و مستائلی از ایتن دستت بتر چگتونگی عواطتد هستتند ( Tuner & Stets,
 .)1998برای مَال گوردون از نظریهپردازان برجسته جامعهشناسی عواطد نشان داده استت
1. Emotion culture
2. Feeling rules

مؤلفههاي فرهنگي و اجتماعي شادي 39

که زبان و نوع واژهها در هر فرهن نقش تعیینکنندهای در تمام وجتوه احساستی از جملته
شادی دارند .او از «واژگان احساسی» 1در هر فرهن هحبت میکنتد ( .)Gordon, 1991متا
متناسب با زبانی که در آن متولد شدهای جیان را احساس میکنی و احساساتمتان را نیتز
متناسب با زبانی که س ن میگویی ابراز مینمایی  .عالوه بتر زبتان آیتینهتا و رستوم کته
سنت و میترا تتاری ی هتر جمعتی استت نقتش تعیتینکننتدهای در شتکلگیتری و ابتراز
احساسات ما دارند .ترکیب جمعیتها و ه نشینی اقوام و گروههتای م تلتد کته در نتیجته
میاجرت در دنیای موجب درهت میتزی و تعامتل هتر چته بیشتتر اقتوام و فرهنت هتا شتده
عواطتد و معیارهتتا یتا قواعتتد احستاس را دستتت وش تغییترات شتتدید کترده استتت .اکنتتون
نوجوانتتان و جوانتتان در آفریقتتا و روستتتاهای خاورمیانتته و افغانستتتان از کاالهتتای متتد روز
آمریکتتایی لتترت متتیبرنتتد در حتتالی کتته مراکتتز خریتتد آمریکتتایی بتتازار بتتزر عرضتته
دستبافتها هنایا دستی و میرا فرهنگی آفریقا و خاورمیانه شدهاند .از اینرو در کنتار
فرهن محلی عوامل فرامحلی و «فرهن جیانی» نیز نقش تعیینکننتدهای در انتظتارات و
تلقیهای افتراد از «زنتدگی ایتدهآل» و «جامعته ختوب» دارنتد .بنتابراین تتأثیر فرهنت بتر
چگونگی شادی چیزی فراتر از فرهن در معنای ملی آن است.
در ایتن بررستی از رویکترد ترکیبتی پیتروی و شتادی بته منزلته ب شتی از عواطتد بتا
رویکرد مرکور توضیح داده می شود .خالهه رویکرد نظری این مقاله به شتادی ایتن استت
که شادی نوعی حالت یا «احساس عاطفی» و در عین حال نوعی «ارزیابی عقلی» از زنتدگی
و وضعیت فرد از موقعیت خود است .ایتن احستاس و ارزیتابی گرچته توستت فترد هتورت
میگیرد اما از طری ارزشها باورها هنجارها و ساختارهای جمعی تعیین متییابتد و طتی
فرایند «جامعهپریری» 2و «فرهن یابی» 3در افراد درونی میشود .با در نظر گترفتن ایتن امتر
شادی در جواما و در بین گتروه هتای م تلتد برستاخت متفتاوتی استت .بتا توجته بته ایتن
واقعیت شادی یک چیز واحد نیست بلکته در جیتان واقعتی «شتادیهتای» م تلتد وجتود
دارد .این تنوع را مثتییوس و ایزِکییردو در کتابشان نشان داده و بهدرستی ابراز داشتهاند که
«شادی یک چیز نیست بلکه شادی چیزهای متفاوت در جاهای م تلتد استت .جستتجوی
شادی نیز جستجو برای چیزهای گوناگون است» (.)Dordon & Carolina, 2009
1. Sentimental vocabularies
2. Socialization
3. Enculturation
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اما همتان طتور کته دینتر و ستو در مقدمته کتتاب «فرهنت و رفتاه معنتوی» استتدالل
میکنند در این زمینه نمیتوان از «نسبیتگرایی فرهنگی» اینگونه برداشت کرد که جامعته
فقرزده درگیر قحطی یا مبتال به بیماریهای فراگیر جن یا توسعه نایتافتگی یتا جامعتهای
که درگیر استبداد است به همان اندازه جامعه توسعهیافتته و دموکراتیتک شتاد استت .زیترا
مجموعه ای از استانداردها یا «معیارهای زندگی خوب» مانند سالمتی دموکراسی دسترسی
به حداقل امکانات حیاتی امنیت و ستطحی از لترتهتای ش صتی وجتود دارنتد کته ایتن
معیارها امروزه برای همته افتراد در تمتام جوامتا «معیارهتای تعیتینکننتده زنتدگی ختوب»
شناخته میشوند .وجود افراد ناشاد در جوامتا گونتاگون ختود نشتاندهنتده ایتن استت کته
نمیتوان گفت هر جامعه معیارهای خاهی برای زندگی دارد و بنابراین همه جواما به نحتو
یکسانی مطاب معیارهای خودشان شادند .بسیاری از جواما مطتاب معیارهتای خودشتان نیتز
قادر به تأمین شادی برای همه مردم نیستند .ما در انتیای این مقالته بته بررستی ایتن موضتوع
میپردازی .
 .2دیدگاه فردمحور به شادی
مطالعات فلستفی دینتی و روان شتناختی اگرچته بتا یکتدیگر از نظتر اهتدف زبتان و روش
تفاوت دارند اما این مطالعات درمجموع «دیدگاه فردمحور» به شادی دارند .عموماا وقتی از
شادی س ن میگویی «فرد شاد» تداعی میشود تصور فتردی کته متیخنتدد یتا در جتایی
آرام و سرسبز استراحت میکند یا فردی که لرتی را تجربه میکند یا کسی که خود را بته
هر دلیلی شاد و خوشحال میداند .از این دیدگاه شتادی عبتارت استت از حالتت و روحیته
خاهی در یک فرد یا جمعی از افراد که با لرت و حظ بردن همراه است .این لترت ممکتن
است همراه با هیجان تحریک برخی از اندامهای حسی آرامش یا «جنبه معنتوی» داشتته و
اساساا نوعی «خرسندی» و «احساس رضایت» باشد .شادی فرد ممکن استت ناشتی از تجربته
لرت یا مشارکت در یک فعالیت یا خرسندی درونی از راه معنوی باشد.
«شادی بهمَابه امری زیستی» نیز تلقی میشود .داروین معتقد بتود برختی از عواطتد و
روشهای ابراز آنیا در بین تمتام انستان هتا شتبیه هت استت و حتتی اجتداد آدمتی و برختی
میمونها و گوریلها و شامپانزها نیز از همان روشهای ابتراز عواطتد استتفاده متیکردنتد.
خندیدن و چیره در ه کشتیدن و دنتدانهتای ختود را نشتان دادن از جملته ایتن نشتانههتا
هستند .داروین این امر را نشانه زیستی و فیزیولوژیک بودن عواطفی مَل شادی میدانستت.
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براساس این دیدگاه شادی تا حدودی جنبه ژنتیک دارد؛ بته ایتن معنتا کته برختی افتراد بتا
توجه به قوی یا ضعید بودن ژنهای شادیب ش شادتر یا ناشتادترند .بترای مَتال امتروزه
روانشناسان و روانکاوان در تبیین افسردگی آن را نوعی «بیماری روانتنی» میدانند و بتر
«عوامتتل متتوروثی» و بتتره ختتوردن فعالیتتت هورمتتونی و ترشتتحات غتتدد هورمتتونی تأکیتتد
می کنند .همچنین فالسفه از دوران یونان باستان با تعرید انسان بهمَابه «جتانور خنتدان» بته
شادی بهعنوان یک «ویژگی ناتی» انستان توجته داشتتهانتد .ارستطو معتقتد بتود کتود از
لحظهای که میخندد انسان است و تا ن ندیده نمیتوان او را آدمیزاد دانستت .خندیتدن از
دید او چیل روز بعد از تولد رخ میدهد .در این دیدگاه شادی ریشه در نیازها و فطرت یتا
نات آدمی دارد.
برخی نیز به «شیوه تولید شادی» توجه کرده اند .در این دیدگاه شادی نه در «فرد شاد»
بلکه در چگونگی انجام عمل یا رفتاری معین ماننتد ختوردن نوشتیدن استتراحت کتردن و
امَال اینیاست .از این نظر شادی ممکن استت مَبتت یتا منفتی باشتد« .شتادی مَبتت» جنبته
ایجابی دارد و در نتیجه انجام کاری مانند به دست آوردن مصرف کردن یا خوردن چیتزی
است .مَالا کسب موفقیت در انجام کار تجاری یا اداری و به دست آوردن ثروت و منزلتت
یا کسب امتیاز اقتصادی یا اجتماعی یا خوردن غترا و نوشتیدن متیتواننتد مصتادی شتادی
مَبت باشند .این نوع شادی از راه پاسف دادن به نیازها به دستت متیآیتد .در مقابتل شتادی
منفی عبارت است پرهیز از انجام کارها بهمنظور دوری از رن و درد .از آنجتا کته مصترف
کردن و پاس گویی به نیازها همتواره دارای پیامتدهای نتاگوار استت و متیتوانتد موجتب
بیماری عراب وجدان و احساس گناه شود پس میتوان با خویشتنداری و پرهیتز و دوری
از لرتهای مادی و حسی نوعی آرامش و حس رضتایت معنتوی و خرستندی در ختویش
تولید کرد و شاد زیست.
در این زمینه اپیکتور را بایتد فیلستوف پیشتگام نظریته «شتادی منفتی» دانستت .شتاید
برجسته ترین تالش فلسفی در دوران باستان نظریات اپیکور باشد .او در  341پیش از میالد
هفت سال پس از متر افالطتون بته دنیتا آمتد و در ستال  271پتیش از متیالد درگرشتت.
اپیکور هدونیس یا «فلسفه لترتگرایتی» را گستترش داد و بته ایتن ختاطر شتیرت تتاری ی
کسب کرد .او معتقد بود تنیا «لرت ش صی» دارای ارزش اهیل است و تمام اعمتال بترای
کسب لرت و دوری از درد است .در فلسفه اپیکور گرچه همه لرات خوب و همته دردهتا
بد محسوب می شوند اما آسایش نفس و خرسندی خاطر «لرت پایدار» است نته شتیوات و
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لراتی که گرراست .از اینرو او «لرتهای معنوی» را به «لرتهای مادی» ترجیح متیدهتد
و خواهان «مدخلیت خرد» در تنظی لرتهاست (سبحانی .)1387
دیدگاه دیگری ه وجتود دارد کته شتادی را بتا توجته بته «محتتوای شتادی» تعریتد
میکند .در این زمینه نگرشهای م تلفی وجود دارد .برخی آن را «نوعی آگاهی» میداننتد
و شادی را بهمَابه «کنش عقلی» و نه عاطفی میشناسند و حاالت عاطفی و روحی و روانتی
که در فرد هیجان و شور ایجاد میکند نوعی انحراف از شادی و موجب رن میدانند .این
دیدگاه را پیش از همه اروخ استپینوزا ( )1632–1677در «رستاله اهتالح قتوه تفکتر» ختود
مطرح ساخت .او استدالل میکند که مجموعه روح ت جس تتابا هیجانتات و امیتال استت و
«شادی برتر» با انجام فعالیتی میی و یا فرونشانی امیال و هتوسهتا حاهتل نمتیشتود بلکته
شادی با انجام عمل مبتنی بر شناخت و آگتاهی بته دستت متیآیتد .از ایتنرو هرچته بیشتتر
بدانی بیشتر میفیمی بیشتر شاد میشوی و همچنین تواناتر میشوی  .از دیدگاه او شادی
ارتبا تنگاتنگی با گرر تدریجی از عادات و رسوم تحمیلشده توستت افکتار مستلت دارد.
اسپینوزا «شادی پست» و «شتادی برتتر» را از یکتدیگر متمتایز متیستازد و از ایتن طریت بته
قضاوت اخالقی و ارزشی درباره شادی میپردازد.
دیدگاه دیگر با توجه به «علل مولد و موجد شادی» شادی را تعرید متیکنتد .بترای
مَال آرتور شتوپنیاور از فیلستوفان انستانگترا و لیبترال قترن نتوزده در کتتاب «در بتاب
حکمتتت زنتتدگی» (شتتوپنیاور  )1389ستتالمتی و خالقیتتت را عوامتتل اهتتلی مولتتد شتتادی
می داند .او در کتابش درباره شادی فلسفهای را مطرح میسازد و از دیدگاه او انستان یتک
کاالی تولیدی کارخانه طبیعت است و آدم عاِل در جست وجوی سعادت بهمعنای اختروی
آن نیست بلکه انستان در ایتن جیتان هستتی بایتد آزاد از غت و رنت و درد زنتدگی کنتد.
شوپنیاور استتدالل متیکنتد «آنچته هستتی » (ستالمت نیترو زیبتایی متزاج خصوهتیات
اخالقی هوش و تحصیالت) بیش از «آنچه داری » (مالکیت و دارایی از هتر نتوع) و «آنچته
مینمایی » (آبرو مقام و شیرت) در شاد بتودن انستان نقتش ایفتا متیکنتد زیترا سرچشتمه
مستقی خرستندی یتا ناخرستندی انستان «ن ستت از احستاس خواستت و تفکتر او حاهتل
می شود  ...حال آنکه هر آنچه بیرون از اوست فقت غیرمستقی بر او تأثیر میگرارد» .او بتر
تأثیر سالمتی در سعادت و شادکامی آدمی تأکید بیشتری دارد و معتقتد استت «نتود درهتد
ستتعادت آدمتتی در ستتالمتی استتت» .او ده درهتتد دیگتتر را در خالقیتتت و توستتعه فکتتر و
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شکوفایی استعدادهای آدمی میداند.
دیدگاه دیگری ه شادی را بهمَابته «کتنش اخالقتی» متیشناستد .اختال همتواره بتا
موضوع شادی رابطه داشته است و شاید یکی از نکاتی که به مقوله شادی اهمیت متیدهتد
تنش های آن با اخال است .برخی برای جلوگیری از شادیهایی که هنجارهای اخالقتی را
نادیده میگیرند اساساا این دیدگاه را مطترح متیستازند کته شتادی کتنش اخالقتی استت.
هانری بِرگسون ( )1859 – 1941که مشیور به «فیلسوف شادی» استت استتدالل متیکنتد
شادی همواره با این احساس که با وجودمان در هماهنگی کامل هستی همراه است .شتادی
زمانی حاهل میشود که ما در جیت باال بردن سطح اخال انسانی تالش میکنتی و وقتتی
که در جیت اهالح درونمان میکوشی و حاهل این تالش را به یکدیگر منتقل میکنتی
و در آن سیی میشوی  .شادی وقتی حاهل میشود که روح انسانی بر موانا غلبه میکند و
از ثِقل و سکون مادیت فراتر میرود.
دیدگاه دیگر شادی را تنیا بر مبنای ارزشهای قدسی و آخرتگرایانه و دینی تعرید
میکند و هر چیزی که مغایر آن باشد انحراف و مغایر با «رستگاری» میشناسد .ادیان برای
بازداشتن افراد و پیتروان ختود از رفتارهتای شتادیآفترین و لترتب تش مغتایر بتا تعتالی و
ارزشهای خود آنیا را غیر اخالقی نامشروع حرام یا مکروه میشناسند.
البته «دایره لرات» در ادیان م تلد یکسان نیستت .در استالم لترت جنستی و بستیاری
لرت های دیگر در هورتی که در چارچوب شریعت باشتد مجتاز استت .امتا در مستیحیت
نوعی از رهبانیت وجود دارد و برای مؤمنان واقعی لترات حتتی لترات جنستی محتدودیت
شدیدی دارند .از اینرو از نظر تاری ی در روزگاری که مسیحیت و کلیستا قتدرت مستلت
داشت (قرون وسطی) حتی خندیدن نیز با منا مترهبی همتراه بتود .آن طتور کته بتاختین در
کتاب مشیور خود «رابله و دنیای او» روایت میکند بعد از قدرت گترفتن کلیستا و ستقو
امپرتوری رم در قرن چیارم میالدی کشیشان دلقک بازی نمایش خنتدهدار و خندیتدن را
«عملی شیطانی» وهد می کردند .در قترون وستطی نگترش متردم بته خندیتدن همستو بتا
جیانبینی کلیسا امری مثرموم و مغایر با تلقی آخرتگرایانه شتناخته متیشتد .حتتی در قترن
شتتانزده متتیالدی کتتتابهتتای «فرانستتوا رابلتته» کتتتابهتتایی کتته در  1545انتشتتار یافتنتتد و
1

 .1فصل اول کتاب «درباب حکت زندگی» در وب سایت زیر موجود استت و نگارنتده قطعتات کتتاب را ز
این وب سایت برداشت کردهام:

http://ehsandadvar.blogspot.com/2009/09/blog-post.html
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مجموعهای از قصههای قومی که خندهدار بودند توستت کلیستا محکتوم شتدند 1.در همتین
زمان کتاب «در ستایش حماقت» 2آراسموس در  1543انتشار یافت و موجب خشت کلیستا
شد .در دوران سیاه قرون وسطی فرد مرهبی و مؤمن بودن به معنا داشتتن قیافتهای جتدی و
عبوس بود و متقابالا خندیدن و شاد بودن ه معنا با الاُبالیگری و بیبندوباری دینی دانستته
متتیشتتد و آن را مغتتایر بتتا روح حتتزن و انتتدوه دینتتی متتیشتتناختند .حتتتی تحتتوالت بعتتد از
«رِفورماسیون مرهبی» و قدرت گرفتن پروتستتانهتا هت تتأثیری بتر ایتن جیتانبینتی کلیستا
نگراشت .در سال  1559دولت انگلستان ساختن یا بیتان جتو دربتاره کشتیشهتا را جترم
اعالم کرد .نمایشنامههتای کمتدی متولیر 3در قترن هفتده کته آنیتا را بترای دربتار لتویی
چیارده مینوشت سرآغاز تازهای برای شوخی و خنده در اروپا بود .از این پس بهتدری
راه برای مشروعیت یافتن خنده و شادی در اروپا باز شد .خنتده و شتادی در غترب در قترن
بیستتت بتتا ستترعت در کتتانون فرهن ت و زنتتدگی متتردم قتترار گرفتتت و کلیستتا الجتترم آن
راپریرفت.
نه تنیا در ادیان بلکه در بین فالسفه نیز نوعی بدبینی به شادی وجتود دارد .همتانطتور
که دیدی فیلسوفان از زمان اپیکور تا زمان حاضر شادی را مشرو و مقید کردهانتد .حتتی
اغلب فیلسوفان قرن بیست نسبت به شادی مادی و لرتمحور بدبین هستند .بتهخصتو در
بین فیلسوفان آلمانی مانند نیچه آدرنو و همفکران آنیا نسبت به شادیهتایی کته «فرهنت
مدرن» در قرن بیست ایجاد کرده استت بتدبینی عمیت وجتود دارد ( Karl-Siegbert, 2000:
) .)479-500نیچه معتقد بود این فرهن و سرخوشیهتای آن نیایتتاا بته نییلیست  4یتا پتوچی
میانجامد.

 .1رمان بلند رابله «پونتاگرویل» ماجرای زندگی غول تحصیلکردهای بتود کته دستت از ادامته تحصتیل در
دانشگاه پاریس و سایر دانشگاههای فرانسه کشید .زیرا به این نتیجه رسید که دانش آنیا با زندگی معاهتر او
هم وانی ندارد .رابله در داستانهایش به وهد زندگی فرخنده و پرمیمنت و کامالا روزمره پای می فشترد.
قیرمان اهلی داستانهای او یک غول خوشخورا و خوش لباس و خوش نوش است که هت ختودش و
ه بقیه قیرمانان اطراف او در بند عش و لرت جنسی و شادی زمینتی هستتند .رابلته در ب تشهتای متتوالی
داستانش حتی ریشه های آبا و اجدادی را به مضحکه میگیرد .او اشرافیت نجابت اهتل و نصتب و ختون
پا را وارونه میسازد.

2. The Praise of Folly
)3. Moliere (1622-1673
4. Nihilism
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 .3نقد دیدگاهها
دیدگاههای مرکور هر یک به تنیایی و مستتقل قتادر بته توهتید شتادی نیستتند هتر چنتد
مجموع آنیا برخی ابعاد اهلی شادی را بیان میکنند .این دیدگاهها بیش از آنکه شتادی را
توضیح دهند فرد و انسان شاد را توهید میکنند نه زمینته اجتمتاعی و فرهنگتی یتا حتتی
محتوا و معنای شادی را .همچنین عمدتاا جنبه تجویزی و هنجاری دارند و بته متا متیگوینتد
چه نوع شادی خوب و چه نوع شادی بد استت .ایتن دیتدگاههتا از تبیتین راههتای گستترش
شتادی نتتاتوان هستتند و هتترفاا بتا تکیتته بتر «جنبتتههتای نهنتتی شتادی» از افتتراد متیخواهنتتد
«راهبردهای فردی» برای ارتقای زندگی و شادی خود ات ان کنند .برای مَال براستاس ایتن
دیدگاهها افراد باید بیشتر به فعالیتهتای خالقته بپردازنتد ورزش کننتد از گناهتان پرهیتز
کنند تفکر مَبت داشته باشند و  ...همچنین در آنیا نقش نیادهای اجتماعی ماننتد سیاستت
اقتصاد فرهن و جامعه در کاهش یا افزایش شادی متردم بیتان نمتیشتود .در آنیتا جنبته
نهنی بودن شادی هرفاا نهن فرد مورد نظر استت و نته «نهنیتت جمعتی» .در مجمتوع ایتن
دیدگاهها «تک عاملی» «فردمحور» و «غیراجتماعی» و «ناکارآ» هستند.
 .4دیدگاه فرهنگمحور به شادی
ما خودآگاهانه و اغلب موارد ناخودآگاهانه به ارزیابی موقعیتها شرایت زندگی وقایا و
تجربههایمتان متیپتردازی و تتالش متیکنتی «چیزهتای ختوب» را بشناستی و آنیتا را در
زندگیمان ماندگار کنی ؛ در عین حال از «چیزهای بتد» بکتاهی و پرهیتز نمتایی  .تشت ین
اینکه چه چیزهایی خوب یا بد هستند بر استاس چته معیتاری هتورت متیگیترد؟ در وهلته
ن ست براساس معیار «نیازهای زیستی» و چیزهایی که بترای بقتای متا ضتروری استت متا
چیزهایی که به رفا نیازهای ما بینجامند ختوب متی نتامی امتا حتد و کیفیتت نیازهتا کتامالا
روشن نیست .ما چیزهایی را معموالا میخواهی که مردم و دیگران آنیا را مطلوب دوستت
داشتنی ضروری و بهطتور کلتی ختوب متیداننتد .بته همتینستان چیزهتایی کته متردم بتد
میشناسند بد میدانی  .همچنتین ارزشهتا و باورهتایی کته ختانواده آمتوزش و پترورش
دانشگاهها و رسانهها در وجود ما درونی کردهاند نقتش تعیتینکننتدهای در تشت ین متا از
چیزها دارند .از این رو این جامعه و فرهن است که به ما میگویتد نستبت بته چیزهتا چته
احساسی داشته باشی  .در جامعهشناسی عواطد امتروز ایتن اهتلپریرفتته شتده کته تمتامی
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احساسها و عواطد انسان «برساخته فرهنگی و اجتمتاعی» استت (1993

 .)Jackson,شتادی

نیز مستَناء از قاعده مرکور نیست.
به تعبیر شودر تجربه هر فرد از شادی ماهیتاا «فرهن ساخته» است و شاد بتودن یعنتی
به خوبی دریابی که چه چیزهایی از نظر فرهنگی خوب تجویز شده استت .متا در تنیتایی یتا
خأل حس خودمان را از زندگی تعرید و تعیین نمیکنی و این حس در تعامتل بتا دیگتری
شکل می گیرد .پس هر فرد حس ختود از زنتدگی را در درون یتا چتارچوبی از یتک نظتام
فرهنگی و جامعه بته دستت متی آورد و محتیت گتروه نتوع و شتیوه ارتباطتات فترد نقتش
تعیینکننده ای در تلقی او از حس زندگی دارد .حتی ویژگیهای فردی ماننتد ختوشبینتی
اعتماد به نفس برون گرایی توانمندی میارت داشتن و استادی ویژگیهایی هستند کته در
موفقیت و در نیایت تلقی فرد از زندگی تأثیرگرارند .این ویژگیهتا نیتز در یتک مجموعته
فرهنگی معین معنای خود را به دست می آورند .در واقا این هتفات تتابا ایتن هستتند کته
یک فرهن چه چیزهایی را خوب اخالقی ارزشمند و مفید بداند .فرهنت هتای م تلتد
حدود و مرزهای متفاوتی دارند و در درون هر فرهنگی معنتای «ختود» بتا فرهنت دیگتری
متفاوت است؛ در نتیجه هفات فردی نیز از فرهن سرچشمه میگیرنتد .شتادی را اگتر بته
معنای «تلقی فرد از زندگی خوب» بدانی ه «معنای زندگی» و هت معنتای «ختوب» و هت
معنای «بودن» همه از فرهن سرچشمه میگیرند .البته شبکه معنایی فرهن که رویتههتا و
چگونگی احساس اندیشه و عمل ما را تعیین میکند معموالا برای ما پنیان است .این شتبکه
معنایی ما را برای فرهتها و امکانهایی که مییتا ستاخته و محتدودیتهتایی کته تحمیتل
مینماید آماده میسازد .به میزانی که فرهن یا شبکه معنایی به ه پیوسته و منسج باشتد
و در افراد جامعه خود به خوبی درونی شده باشد رویهها و معناهای فرهنگی در ناخودآگاه
افراد جای دارند و افراد آنیا را بدون تردید و ابیام میپریرند و کامالا نامرئی تتأثیر ختود را
بر تمام انت ابها قضاوتها و تصمیمات افتراد متیگرارنتد .همتین «پنیتان بتودگی شتبکه
معناهای فرهنگی» این گمان نادرست را ایجاد متی کنتد کته فترد ختود بته تنیتایی قضتاوت
میکند و تش ین میدهد .ولی میتوان این شبکه معنایی را به روشهای م تلد آشکار و
قابل رؤیت کرد .یکی از این راهها «مقایسه بین فرهنگی» 1است.
زمانی که ما چند گروه افراد دارای «تفاوتهتای فرهنگتی و اجتمتاعی» را بتا یکتدیگر
1. Cross cultural comparison
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مقایسه کنی میتوانی شبکه معنایی پنیان در ضمیر ناخودآگاه جامعته و افتراد را تشت ین
دهی و آن را آشکار سازی  .ما وقتی تلقی و احساس خودمان را با تلقی و احستاس دیگتری
مقایسه کنی در مییابی آنچه ما میدانی یا میپنداری ضترورتاا طبیعتی و بتدییی نیستت؛
زیرا در مییابی که شرایت ما ممکن بود و میتوانست شتکل دیگتری داشتته باشتد .در ایتن
شرایت ممکن است ما درباره آنچه میاندیشیدی یا احساس میکنتی بازاندیشتی و بتازبینی
کنی  .در اینجا معنای «خود» 1در دو فرهن را با ه مقایسه میکنی تا موضوع روشن شود.
یکی از اساسیترین عوامل مؤثر در تلقی افراد از شادی نوع تلقی آنیا از ختود استت.
همانطور که اشاره کردی معنای ختود و «بتودن» را فرهنت تعیتین متیکنتد .در فرهنت
اروپایی و آمریکایی ختود عبتارت استت از عتاملی فعتال مستتقل و نافتر و تأثیرگترار بتر
دیگری .در این بسترفرهنگی طبیعت اا فترد زمتانی احستاس ختوبی از زنتدگی ختود دارد کته
عزت نفس مشارکت در زندگی و جامعه و داشتن نقش تعیینکننتده در سرنوشتت ختود و
تحق فردیت به نحو مطلوب انجام شتود ( .)Kitayama and Markus, 2003: 116در مقابتل
در کشورهای شر آسیا مانند ژاپن و چتین ختود معنتای دیگتری دارد .در ایتن کشتورها
خود بر استاس «وابستتگی» 2تعریتد متیشتود .یعنتی فترد ب شتی از مجموعتهای از روابتت
اجتماعی شدیداا به ه پیوسته است و رفتار فرد پیامد واکنش او به کسانی است که به آنیتا
تعل دارد و مناسبات بین فردی از طری کنشهای فعال فرد بترای ستازگار کتردن ختود بتا
مقتضیات محیت اطرافش شکل متیگیترد ( .)ibid: 120در ایتن نتوع جوامتا طبیعتتاا داشتتن
حس خوب از زندگی داشتن رقابت تالش برای کسب موفقیت و پیروز شدن نیست بلکه
به مقداری که خود را بیتر و بیشتر با دیگری یعنی جامعه ستازگار کنتد و ستنتهتا را پتاس
بدارد احساس خوبتری از زندگی به دست میآورد .برعکس در جواما نوع اول یعنتی
جایی که خود مستقل و فعال استت حتس ختوب زنتدگی تتابا میتزان موفقیتت پیتروزی
نوآوری و پیشی گرفتن از دیگری است .این موضوع در یک بررسی تجربی دیگر نیز نشان
داده شده است.
 .5شادی بهمثابه کنش اجتماعی
یکی دیگر از ابعاد شادی تالش فرد برای به دست آوردن یا کسب تجربه شتادی استت .در
1. Self
2. Interdependent
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بحث باال ما به معیارهای ارزیابی فرد از خود برای شتادی پترداختی  .اکنتون بته وجته دیگتر
شادی میپردازی و نشان میدهی که چگونه شادی عالوه بر نتوعی احستاس و دریافتت یتا
تلقی فرد نوعی رفتار نیز میباشد .آنگاه که فرد یا افرادی متیخواهنتد ختود را شتاد کننتد
نوعی رفتار انجام میدهند مَالا به موسیقی گوش میسپارند میرقصند در جشتن شترکت
میکنند چیزی مینوشند عش میورزند مینویسند نقاشی متیکشتند بته تماشتای فتیل
مینشینند به گشت و گرار در طبیعت میروند و ....
شادی کردن بهمَابه رفتار ماهیتاا «کنش اجتماعی» 1است زیرا احساس شادی در سطح
فرد یا جامعه «امری معنادار» است و در افراد تنیا براساس غریزه و بههورت خودبتهختودی
انجام نمی گیرد اگرچه در پاسف به برخی نیازهای ضروری انسان است .افراد یک گروه یتا
جامعه می توانند به نحو ک و بیش مشابه و معناداری ابراز شادی و معنای آن را بهخوبی فی
کنند .این شیوه ممکن است برای افراد گروه یا جامعه دیگر چندان معنتادار نباشتد زیترا در
بین یک گروه دیگر شادی بههورتهای متفاوتی بروز میکند .از اینرو شتادی کتردن و
احساس شاد داشتن امری معنادار قاعده منتد و جمعتی استت .شتادی کتردن ماننتد دیگتر
پدیده های اجتماعی ریشه در فرهن دارد و فرهن هر جامعهای چگونگی ابراز شادی را
تعیین می کند .همچنین روابت متقابل بین شادی و دیگر ساختارهای جمعتی ماننتد اقتصتاد
سیاست و جامعه وجود دارد .شادی از این دیدگاه رابطه نزدیکی بتا طبقته اجتمتاعی نظتام
ارزشها و اعتقادات یک جامعه دارد .شادی یکی از روشهای تعامتل اجتمتاعی استت و از
این رو چگونگی ابراز آن نوعِ نظام ارتباطات و تعامالت اجتماعی در یتک جامعته را نشتان
میدهد .حتی اگر شادی را محدود به لرت بردن و تفریح کردن بتدانی ایتن جامعته استت
که میزان یا حدِ لرت بردن را تعیین میکند (.)Veenhoven, 2004: 437-567
در عین حال شادی دارای جنبههای فردی نیز هست و فرد در تعامتل بتا فرهنت ختود
میتواند در نحوه شادی کردن خود دخل و تصرفهایی کنتد .بترای تبیتین ایتن امتر یعنتی
تبیین بعد فردی در کنار بعد اجتماعی میتوان شادی را نوعی «عادتواره» دانست تعبیتری
که پییر بوردیو برای توضیح تمامی کنشهای اجتماعی آدمی ابتداع کترد .بوردیتو معتقتد
است که هر انسانی دارای یک عادتواره است .عادتواره «نوعی آمتادگی عملتی نتوعی
آموختگی ضمنی نوعی فراست نوعی تربیتیافتگی اجتماعی از نوع نو و ستلیقه کته بته
1. Social action
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عامل اجتماعی این امکان را میدهتد روح قواعتد آداب جیتتهتا رونتدها ارزشهتا و
دیگر امور حتوزه ختا ختود (حتوزه علمتی اقتصتادی ورزشتی هنتری و سیاستی )...را
دریابتتد درون آنپریرفتتته شتتود جتتا بیفتتتد و منشتتأ اثتتر شتتود» (بوردیتتو  .)15 :1380ضتتمناا
عادتواره در ارتبا با محیتهای بیرون از فرد است و درواقا نوعی درونی کردن چیزهای
بیرونی است .افرادی که در شرایت اجتماعی قرار میگیرند یاد میگیرند موضاگیریهتای
متفاوتی بسته به موقعیت تاری ی و اجتماعیشان داشته باشند .بنابراین عتادتواره مجموعته
موضاگیریهای آموختهشده طرحتوارههتا برداشتتهتا نوقیتات و کتنشهتایی را کته در
موقعیت های اجتماعی در یک مکان و زمان خا درونی شده است نشان میدهد .به زبتان
دیگر میتوان گفت عادتواره مجموعه طترحوارههتایی استت کته یتک انستان در طتول
زندگی خود بر اساس برخورد و تماس با محیتهای م تلد مانند :خانواده رسانههتا نیتاد
آموزش و پرورش و گروه همساالن کسب و آنیا را درونی کرده استت .ایتن طترحوارههتا
مانند :چگونه غراخوردن چگونه لباس پوشیدن چگونگی ارتباطات اجتمتاعی چگتونگی
نوقیات و مشغولیات م تلد انستان هستتند .همچنتین بته بیتان بوردیتو عتادتواره معترف
«فرهن نیادیشده» و درونیشده فرد است که «از سویی محصول تاریف انستان استت کته
اعمال فردی را بهوجود میآورد .از جمله تاریفِ فرد را نیز تولید میکند .از سوی دیگر در
ضمن منحصربهفرد بودن عادتواره هر فرد هدایتکننده و نیروی محرکته اعمتال و رفتتار
روزمره انسان است» (بوردیو .)93 :1385
 .6ویژگیها و گونهشناسی فرهنگ شادی
اکنون با در نظر گرفتن مفیتوم شتادی بته منزلته نتوعی کتنش اجتمتاعی عتادتواره و امتر
فرهنگی به سادگی میتوانی پیوندهای گوناگون شادی و جامعه و فرهن را توضیح دهی .
شادی در درون جامعه و فرهن شکل میگیرد و از این رو با توجه به ویژگیهای م تلتد
محیطی و جغرافیایی تاری ی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی «فرهن های شادی» م تلتد
در جیان وجود دارد.
 شادی کردن و شاد بودن امری اکتستابی استت و نته غریتزی کته از طریت فراینتدهای
«جامعهپریری» و نیادهای اجتماعی مانند خانواده و نیادهای آموزشی و رسانهها به افراد
آموخته و انتقال داده میشود .مسلماا غرض از غریزی نبتودن انکتار وجتود استتعداد یتا
قابلیت بالقوه انسان برای شادی ورزیدن نیست زیرا اگر چنتین قتابلیتی وجتود نداشتت
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شتادی









اس اس اا چیزی ه قابتل اکتستاب نبتود .بتا در نظتر گترفتن ایتن ویژگتی فرهنت
«برساختهای اجتماعی» است و نه طبیعی یا غریزی.
بستگی به نوع نظام جامعهپریری و ارتباطات در هر جامعه میتوان «انتواع فرهنت هتای
شادی» را از ه تفکیک کرد .بر این اساس میتوان «فرهن شادی گرم» یعنی شادی
در جواما روستایی و عشایری و قبیلهای که مناسبات اجتماعی و انتقال فرهن در آنیتا
عمدتاا از طری خانواده و روابت چیره به چیتره و گترم انجتام متیگیترد را از «فرهنت
شادی سرد» یعنی شادی در جوامتا شتیری کته فراینتد فرهنت یتابی و جامعتهپتریری
عمدتاا تحت تأثیر رسانهها و نیادهای آموزشی رسمی است تفکیک کرد.
شادی تابا محیت و جامعه است و محیت و جامعته نیتز دائت در حتال تغییتر .از ایتنرو
فرهن شادی پدیدهای متغیر و دگرگون شونده است و در عین حال امکتان ستازگاری
انسان با محیت دگرگونشده برای تتأمین شتادی او را فتراه متیستازد .باتوجته بته ایتن
ویژگی میتوان با در نظر گرفتن نوع و میزان دگرگونی گروهها و جواما فرهن هتای
شتتادی را از یکتتدیگر تفکیتتک کتترد .معمتتوالا جوامتتا کمتتتر دستتت وش دگرگتتونی و
«گرشتهگرا» را سنتی جواما بسیار دگرگون شونده و امروزی شده و معطوف بته زمتان
حال و آینده را جواما مدرن و جواما کنتونی در وضتعیت «مدرنیتته بتاال» 1یتا «مدرنیتته
متأخر» 2را فرامدرن مینامند .بر این اساس میتتوان «فرهنت شتادی پویتا» و «فرهنت
شادی ایستا» یا «فرهنت شتادی ستنتی متدرن و پستت متدرن» را از یکتدیگر تفکیتک
ساخت.
فرهن شادی تابا سبک و شیوه زندگی هر جامعه و گروه است .براین اساس میتتوان
سه فرهن شادی شامل فرهن شادی روستایی فرهن شتادی قبیلتهای و عشتایری و
فرهن شادی شیری را از یکدیگر جدا کرد.
شادی بهمَابه عادتواره از «فضای اجتمتاعی» 3فترد تغریته متیشتود و جایگتاه افتراد در
فضای اجتماعی تابا میزان و نوع سترمایههتای فرهنگتی اجتمتاعی اقتصتادی و طبیعتی
آنیاست .بنابراین فرهن شادی در هر گروه و جامعه بستگی تام و تمام به میزان و نتوع
سرمایه های فرهنگی اقتصادی اجتماعی و طبیعی آن جامعه یا گروههای م تلد درون

1. High modernity
2. Late modernity
3. Social space
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جامعه دارد و میتوان فرهن های شادی را براساس طبقات اجتماعی پتایین متوستت و
باال از یکدیگر تمایز ب شتید .از ایتنرو متیتتوان گفتت فرهنت شتادی طبقته متوستت
شیری با فرهن شادی طبقه فرودست متمایز است.
شادی بهمَابه عادتواره تتابا نتوع و میتزان سترمایههتای فترد و جایگتاه او در فضتای
اجتماعی است و با در نظر گرفتن این واقعیت بین شادی و نتابرابری و مناستبات قتدرت
در هر جامعه ارتبا وجود دارد .بنتابراین فرهنت شتادی در هتر جامعتهای متناستب بتا
مناستتبات قتتدرت و نظتتام سلستتله مراتبتتی آن جامعتته استتت .در جتتوامعی کتته تبعتتی
نابرابری های جنسی و جنسیتی نژادی قومی و اجتماعی شدید است فرهن شادی در
آن نیتتز متناستتب بتتا ایتتن نتتابرابریهتتا و تبعتتی هتتا متفتتاوت و بازتتتاب نتتابرابریهتتا و
تبعی هاست .از این نظر چگونگی فرهن شادی در هر جامعه بستگی به ویژگیهتای
کلتتی نظتتام سیاستتی و اجتمتتاعی آن جامعتته دارد .لتترا متتیتتتوان «فرهن ت هتتای شتتادی
سرکوبگر» یا ظالمانته را از «فرهنت شتادی رهتاییب تش» و عادالنته متمتایز کترد .در
جواما بسته که تحول و تحر اجتماعی کند میزان نظارت اجتمتاعی شتدید و دارای
ساختار سیاسی اقتدارگرایانه است فرهن شادی آن نیز متناسب با ویژگیهای مترکور
در مسیر سرکوب نظتارت بتر فترد و درنیایتت ستازگار کتردن فترد بتا نظتام اجتمتاعی
اقتدارگرا پرتبعی است .در مقابل در «جامعه باز» و آزاد که مبتنی بر آزادی برابتری
و عدالت اجتماعی بیشتر است فرهن شادی بهگونتهای استت کته فترد را متناستب بتا
ارزشهای مرکور همسو میسازد.
شادی بهمَابه کنش اجتماعی امری جمعی و معنادار است و از ارزشهتا و نظتام معنتایی
جامعه تغریه معنایی می شود .بنابراین فرهن شادی با توجه بته منتابا فرهنگتی و نظتام
ارزشهای مشتر جمعی جامعه شتکل متیگیترد و در پیونتد بتا آن استت .در جوامتا
مرهبی که ارزشهای اجتماعی و فرهن عمدتاا توست دین تعیین متیشتود «فرهنت
شادی مرهبی» و در جوامتا ستکوالر کته دیتن در عرهته عمتومی استتیالی جمعتی و
سیاسی ندارد «فرهن شادی عرفی» و مبتنی بر ارزشهای دنیوی است .همچنین ممکتن
است جامعهای ترکیبی از ارزش های دینی و عرفی را داشتته باشتد؛ در ایتن هتورت متا
فرهن شادی عرفی ت مرهبی خواهی داشت.
شادی بهعنوان عادت واره در درون افتراد استت و توستت آنیتا انجتام متیشتود و افتراد
متناسب با سلیقههای فردی عالی و خالقیتهایشان در شیوه انجتام شتادی و انت تاب
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آن نقش دارند .از اینرو فرهن شادی تابا «ارزشها فردگرایانه» یا «ارزشهای جمتا
گرایانه» و چگونگی جایگاه فرد در جامعته استت .جوامتا جمتاگترا و جوامتا فردگترا
هریک فرهن شادی خا خود را دارند و لرا میتتوان دو نتوع فرهنت شتادی را از
یکدیگر تفکیک کرد :فرهن شادی فردگرا و فرهنت شتادی جمتاگترا .در جوامتا
جماگرا شادیها عمدتاا در بستر ارزشهتای گروهتی و بتهویتژه ختانواده و آیتینهتای
سنتی تعرید میشوند؛ در حالیکه در جواما فردگرا شادیها متناسب با خواستهتای
فردی است و «شادی فردی» در این جواما اهمیت زیادی دارد.
همچنین از آنجا که شادی با فرد سروکار دارد ویژگتیهتای فتردی ماننتد جنستیت و شتغل
افراد در نوع شادی آنیا تأثیرگرار است و میتوان فرهن شادی در بین گروههای م تلتد
مانند ورزشکاران استادان دانشگاه پزشکان کارمندان زنتان متردان یتا گتروههتای ستنی
م تلد مانند کودکان جوانان میانساالن و سالمندان را از ه تفکیک کرد.
فردمحور بودن شادی منجر به شکلگیتری انتواع شتادی بتههتورت فتردی گروهتی یتا
جمعی میشتود« .شتادی فتردی» ماننتد شتادی هنگتام شتنا کتردن یوگتا و کستب لترت
بههورت تنیایی است در مقابل «شادی گروهی» شادیهایی است که وابسته بته حضتور
دو یا بیش از آن است مانند بتازیهتای گروهتی .امتا شتادی جمعتی مفیتومی متمتایز از
شادی گروهی استت« .شتادیهتای جمعتی» آن دستته شتادیهتایی استت کته در عرهته
عمومی مانند خیابان یا فضاهای عمومی انجام می شتود و ممکتن استت «جنبته آیینتی» یتا
رس داشته باشد همانند شادی ناشی از برگزاری نوروز جشنهای مترهبی و ملتی .ایتن
که در یک جامعه کدام نوع از شادی ها مشروعیت آزادی و رواج بیشتری داشته باشد و
افراد تا چه میزان در انت اب نوع شادی خود م تارند و مسائلی از این نوع به چگتونگی
و کیفیت و نگرش جامعه به فرهن شادی فردی گروهی و جمعی بستگی دارد.
شادی بهمَابه کنش اجتمتاعی دارای داللتتهتای سیاستی استت زیترا بتا کلیتت نظتام
اجتماعی در ارتبا است .از اینرو نظامهای سیاسی الجرم نستبت بته شتادی حستاس و
مسوول هستند و با توجه به تنوع نظامهای سیاسی در جواما م تلد انواع «فرهن هتای
سیاسی شادی» در جیان وجود دارد .در نظام ها و جواما دموکراتیک کته افتراد در آن
دارای آزادیهای اجتماعی و برخوردار از حقتو شتیروندی هستتند «فرهنت شتادی
دموکراتیتتک» و شتتیروندمحور و در جوامتتا غیردموکراتیتتک و دارای نظتتام سیاستتی و
اجتماعی اقتدارگرا «فرهن شادی اقتدارگرا» وجود دارد.
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با توجه به اهمیت نقش نظامهای سیاسی در زمینه شادی برخی اساس اا شتادی را کنشتی
سیاسی می دانند .این دیدگاه را بتیش از همته مرهتون می اییتل بتاختین 1هستتی  .بتاختین در
کتتاب «رابلتته و جیتان او» ( )1965خنتتده را کنشتی رهتتاییب تش و دموکراتیتتک توهتتید
می کند و شادی کردن را راهبردی برای توسعه همیمیت و بتره زدن نظت سلستله مراتبتی
مناسبات قدرت در روابت بین افراد میداند ( 2.)Bakhtin, 1993لرا بین شتادی و دموکراستی
رابطه ای متقابل وجود دارد؛ یعنی اگر شادی نتوعی مقاومتت دربرابتر اقتتدارگرایی استت و
میتواند راهی برای دموکراتیکتر ساختن فضای اجتماعی باشد متقتابالا «فضتای اجتمتاعی
دموکراتیک» نیز شادی بیشتری را تولید میکنتد .یتک بررستی تجربتی در کشتور ستوئیس
نشان میدهد که ب ش میمی از حس خوشحالی و شادی مردم این کشور در نتیجه زنتدگی
در جامعه و نظام سیاسی دموکراتیک است (.)BS Frey, 2000: 79-102
 .7تعریف فرهنگ شادی
اکنون با توجه به مجموعه مباحَی که ارائه کتردی متیتتوانی بته تعریتد فرهنت شتادی
بپردازی  .با توجه به ویژگیهتای مترکور متیتتوان گفتت فرهنت شتادی نظتام معنتایی و
نمادینی است که افراد یک جامعه یا گروه معین از طری آن کتنش شتادی را تولیتد معنتا
تفسیر و دگرگون میکنند و هر گروهی متناسب با موقعیت اجتمتاعی اقتصتادی سیاستی و
فرهنگیاش نوع خاهی از فرهن شادی را خل میکند و افراد هر گروه ضمن کتنش در
)1. Mikhail Mikhailovich Bakhtinr (1895–1975

 .2مفیوم «کارناوالی شدن» فرهن از مفاهی میمی است که امروزه در نظریههای فرهنگی بهکتار متیرود.
این مفیوم از ابداعات باختین در کتاب اوست .کارناوالی شدن اشاره به فستیوال های خیابانی دارد که متردم
به هورت جمعی یا کارناوال با رقن و موسیقی به ابراز شادی میپردازند و برای مدتی نظ مستقر را بتره
میزنند و عرهه عمومی خیابان در تصاحب تودههای مردم درمتیآیتد .کارنتاوال مفیتومیستت کته در آن
هداهای متمایزِ فردی شنیده میشوند نشو و نما پیدا میکنند و با هت دیگتر بته کتنش متقابتل متیپردازنتد.
کارناوال وابسته به جما است .چراکه آنیایی که در کارناوال شرکت میکنند هرفاا یک انبوهه یتا ازدحتام
را شکل نمیدهند بلکه مردم به مَابه یک کل دیده میشوند .ایتن کتل بتهگونتهای تشتکّل یافتته استت تتا
سازمانِ اقتصادی ت اجتماعی و سیاسی را به مبارزه بطلبد .مطاب نظرگاهِ باختین «همه در مدّت زمتانِ برپتایی
کارناوال برابرند .اینجا در میدانِ شیر گونه ویژهای از ارتبا آزاد و خودمانی بین کستانی حکت فرماستت
که معموالا با محدودیتهای کاست دارایی حرفه و سن [به گروههای م تلد] تقسی شتدهانتد» .در زمتانِ
کارناوال مفیوم یگانه زمان و فضا باعث میشود افراد حس کنند که ب شی از جما هستند و در این نقطته
فرد خود بودن را متوقّد میکند .اینجاست که از طری لباسِ سنّتی و نقاب افراد بدنها را مبادله میکنند و
نو می شوند .در همتان زمتان آگتاهی شتدید یگتانگی و اتّحتاد شتیوانی متادّی و بتدنی فترد رخ متیدهتد.
کارناوالی شدن مفیومی برای توهید و تبیین شادی در شرایت جامعه پست مدرن است.
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بستر فرهن شادی و بازتولید آن در عین حال موجب تحول آن میشوند .فرهن شتادی
بهطور همزمان تبلتور فردیتت و ارزشهتای جمعتی و گروهتی استت و در بستتر تحتوالت
اجتماعی این فرهن متحول میشود.
کارکرد فرهن شادی در جامعه ایجاد پیوند بین شتادی و دیگتر نیادهتای اقتصتادی
اجتماعی سیاسی و سازگار کردن فرد با جامعه بهمنظور تأمین نیازهای او بته شتادی استت.
البته باید در اینجا این نکته را یادآور شد که فرهن شادی معانی متعددی دارد .این مفیتوم
در رسانهها و «گفتمان عمومی» ایران زیاد بهکار متیرود امتا اغلتب منظتور از آن اشتاره بته
جنبه های آرمانی مطلوب یا مناستب از شتیوه شتادی کتردن استت .همچنتین در رستانههتا
فرهن شادی عمدتاا برای مباحث «آسیبشناسی اجتماعی» یتا «سیاستتگتراری فرهنگتی»
بهکار میرود .در این گفتمان هنگام بحث در زمینته نابینجتاریهتا و مستائل اجتمتاعی کته
ناشی از خوشگررانیها و لرتطلبیهای افراطی مانند مصترف مشتروبات الکلتی یتا متواد
م در یا مسائل جنسی نابینجار است یا هنگام بحث درباره افسردگی و بیماریهتای روانتی
ناشی از سرخوردگی و مسائل دیگر از فرهن شتادی نتام بترده متیشتود و چنتین مطترح
میشود که اگر مردم یا گروه آسیبدیده یا آسیبرسان مطاب فرهن شادی جامعه شادی
1
کنند مشکالت برای افراد یا جامعه به وجود نمیآید.
متأسفانه زمانی که در رسانهها و گفتمتان عمتومی از شتادی هتحبت متیشتود اغلتب
فرهن شادی امری مربو به گروههای سنی پایین یعنتی «کودکتان نوجوانتان و جوانتان»
است و این مفیوم به دیگر گروههای سنی ارجاع ندارد زیرا معتقدند ایتن گتروههتا از نظتر
آسیبشناختی آسیب پریرتر و بیشتر در معرض رفتارهای نابینجار هستند .در ایتن گفتمتان
فرهن شادی یعنی شیوه بینجار مقبول مشروع و مجاز لرت بردن و خوش بودن .به تعبیتر
دیگر در این گفتمان فرهن شادی ارجاع به «بایدها» در این زمینه دارد نته «هستتهتا» .بتا
توجه به این امتر استت کته وقتتی در رستانه هتا از فرهنت شتادی ست ن بته میتان متیرود
ارزشهای اخالقی و دینی اهمیت مییابند و از توهیههای اخالقی و دینی در زمینه فرهن
شادی یاد میشود .از اینرو در گفتمان عمومی از «شادی فرهنگی» هحبت میشود یعنتی
 .1گفتمان رسانهای در ایران در زمینه مراس چیارشنبه ستوری نمونتهای از گفتمتان شتادی در رستانههتای
ایران امروز است .رسانهها معموالا نوعی «هراس اخالقی» برای مشروعیتزدایی از شادی جمعتی جوانتان در
چیارشنبه سوری به وجود میآورند .در این گفتمان معموالا با استناد به آسیبها و خسارات جانی و متالی و
اجتماعی ناشی از آتش بازی جوانان به بحث درباره چیارشنبه سوری میپردازند.
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شادی و لرت بردنی که با فرهن ایدهآل و مطلوب جامعه انطبا دارد.
در اینجا فرهن شادی در معنای مرکور منظور نیست .فرهن شادی در معنای علمتی
و دانشگاهی آن مفیومی توهیفی و نظری است که به کمک آن میتوان وضعیت شتادی در
جامعه یا گروه را نشان داد و بررسی کرد .از این دیدگاه هیچ گروه یا جامعتهای نیستت کته
فرهن شادی نداشته باشد بلکه گروه ها و جواما م تلد همان طور که فرهنت متفتاوت
دارند فرهن شتادی آنیتا نیتز تفتاوت دارد .بنتابراین در بررستی علمتی بتهجتای قضتاوت
اخالقی یا ارزشی ما باید انواع یا «گونههای فرهن شادی» را شناستایی کنتی  .ایتن گونتههتا
البته از نظر نوع و میزان شادی که برای مردم خود تولید میکنند یکسان نیستند .گونهشناسی
فرهن شادی که درب ش های پیش ارائه شد ارزش تجربی دارد و متیتوانتد بته متا بترای
سنجش و ارزیابی وضعیت و کیفیت شادی در جامعه یا گروه کمتک کنتد .البتته نتتای ایتن
نوع بررسی ها ممکن است بتا معیارهتای اخالقتی ایتدئولوژیک و سیاستی تفستیر و قضتاوت
شتتوند .همچنتتین مفیتتوم فرهنتت شتتادی از دیتتدگاه علمتتی فاقتتد بتتار معنتتایی اخالقتتی و
ایدئولوژیک است و تمام شادیها برخاسته از فرهن اند و هیچ شادی را حتتی شتادیهتایی
که مطلوب و منطب با ارزشهای جامعه نیستند نمیتوان «شادی غیرفرهنگی» دانست.
با در نظر گرفتن ویژگیها و سنفشناسی باال تا حدودی ابعاد کالن فرهنت شتادی را
میتوان شناسایی کرد .اما این سنفشناسی قادر نیست وجوه عمتلگترا 1یتا معضتلههتا یعنتی
تناقضات تنشها و کشمکش هتای سیاستی و اجتمتاعی در فرهنت شتادی یتک جامعته را
نشان دهد .کنش شادی از آنجا که همزمان ه بتا «فردیتت» و هت «هویتت جمعتی» همتراه
است همواره یکی از می تترین موضتوعات مناقشتات اجتمتاعی سیاستی و فرهنگتی بتوده
است .از گونهشناسی باال میتوان برای تحلیل این وجتوه استتفاده کترد .گونتهشناستی ارائته
شده عمدتاا جنبه مفیومی دارد و میتوان از آن بهمَابه ابزاری برای شتناخت در هتر گتروه و
جامعه ای استفاده کرد .تش ین این که فرهن شادی در یک جامعه معین با کدام یتک از
فرهن های شادی مرکور انطبا دارد یا اینکته یتک فرهنت شتادی معتین مَتل فرهنت
شادی زنان یا جوانان در یک جامعه چه ویژگیهایی دارد نیازمند بررسی تجربی است.

1. Problematic
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 .8عوامل مؤثر بر فرهنگ شادی
گونهشناسی که از انواع فرهن های شادی ارائه کردی دربردارنتده و آشتکارکننتده چنتد
نکته کلیدی است .ن ست این که نمتیتتوان قضتاوت کلتی و همتهحانبته دربتاره شتادی یتا
ناشادی یک جامعه داشت بلکته همتواره متیتتوانی از دیتدگاهی ختا گتروه و فرهنت
شادی معینی را بررستی کنتی  .نکتته دیگتر اینکته فرهنت شتادی از عوامتل بستیاری تتأثیر
متتیپتتریرد .برادبتترن در کتتتاب کالستتیک ختتود بتتا عنتتوان «ستتاختار شتتادی روان شتتناختی»
( )Bradburn, 1969تأثیرات عوامل کالن اجتماعی مانند تحوالت اجتماعی نظام آموزشتی
نظام سیاسی و رفاه و رون اقتصادی را بر میزان و چگونگی شادی افراد در جامعه نشان داد.
بعتتداز او در رشتتتههتتای م تلتتد علتتوم سیاستتی اقتصتتادی جامعتتهشناستتی و روانشناستتی
اجتماعی عوامل فرافردی شکلدهنده شادی مطالعه و نشان داده شدهاند .ما تا اینجا اشتکال
م تلد نقش و میزان تأثیرگراری عوامل مرکور در شکل دادن به نوع فرهنت شتادی در
جواما را بیان کردی اما برای برجسته تر ساختن بحتث یتک بتار دیگتر هتر یتک از عوامتل
تأثیرگرار بر فرهن شادی را م تصراا توضیح میدهی .
 .8-1نوع ساختار اقتصادی

«میزان توسعه یافتگی اقتصادی» بر میزان رفاه اجتماعی فرهتهای فرهنگی برای شکوفایی
استعدادها رهایی از محدودیت های اقتصادی و اجتماعی مانند فقر بر سالمتی بیداشتت و
بسیاری امور دیگر تتأثیر متیگترارد .در نتیجته فرهنت شتادی تتابعی از توستعهیتافتگی یتا
توسعه نایافتگی اقتصادی است .بر این اساس جواما توسعهیافتته اقتصتادی دارنتده فرهنت
شادی با شادی بیشتر برای شیروندان خود هستند و بالعکس جواما اقتصادی توسعهنایافتته
فرهن شادی کمتر دارند .رونالد اینگلیارت در کتاب «تحول فرهنگی در جواما هتنعتی»
نشان میدهد که جوامتا توستعهیافتته بتا رشتد اقتصتادی بتاال از «ارزشهتای متادی» یعنتی
چیزهایی که به «نیازهای بقاء» مربو است (مانند حفظ نظ مبارزه علیه کتاهش قیمتتهتا
مبارزه با تبه کاری افتزایش رشتد اقتصتادی و تتأمین نیتروی دفتاعی) بتهستوی «ارزشهتای
فرامادی» (مانند هلح دوستی خودبیتانگری 1و خالقیتتهتای هنتری زیباستازی شتیرها و
آزادی بیان) گرایش پیدا کردهاند ( .)Inglehart, 1990انسانها بعد از اینکه از بقتای ختویش
1. Self experession
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مطمون شدند به ارزشهای واالتری توجه میکنند که تاکنون پنیان مانتده استت .متیتتوان
تصور کرد گرایش به ارزشهای فرامادی در بستر فرهنگی رخ میدهد کته دلهتا شتادی و
آرامش بیشتری دارند.
همچنین «میتزان نتابرابریهتای اقتصتادی» در جامعته نقتش تعیتینکننتدهای بتر شتادی
می گرارد .یک بررسی تجربی مقایسته بتین جامعته آمریکتا و کشتورهای اروپتایی در ستال
 2002نشان میدهد که در این جواما گروههای اجتمتاعی کته احستاس نتابرابری بیشتتر در
جامعه می کردند فارغ از میزان درآمد و نتوع شتغلشتان کمتتر ختود را شتاد و خوشتحال
میدانستند ( .)Alberto, Tellab & Robert, 2004بنتابراین عامتل رونت اقتصتادی را بایتد در
کنار عاملهای سیاسی و اجتماعی در نظر گرفت.
 .8-2نوع ساختار سياسی

همانطور که پیشتر اشاره شد نظامهای سیاسی از نظتر میتزان فتراه کتردن فرهتت بترای
شتتیروندان کتته در تصتتمی گیتتری سیاستتی مشتتارکت کننتتد تتتأمین آزادی بیتتان و آزادی
اجتماعی میزان ابراز فردیت هویت ح متفاوت زیستن تتأمین امنیتت و همچنتین از نظتر
نوع سیاست فرهنگی و نظام ارزشی یکسان نیستند .هر قدر نظام سیاسی اقتدارگراتر بستهتر
غیردموکراتیکتر و مستبدتر باشد نوع فرهن شتادی در آن متضتمن شتادی محتدودتری
برای مردم است و بالعکس هر قدر نظام سیاسی دموکراتیکتر آزادتر و انسانگراتر باشتد
فرهن شادی متضمن شادی بیشتر خواهد بود .همان طور که پیشتر اشتاره کتردی متردم
سویس به خاطر زیستن در یک نظام دموکراتیک احساس شادی بیشتری دارند.
 .8-3نوع ساختار اجتماعی

جوامعی که «ارزشهای فردیتستیز» دارند و در آنیا نظ سلسله مراتبی یتا «فاهتله قتدرت»
شدید است تبعی های جنسیتی نژادی و قومی بهعنوان ارزشهای فرهنگی جامعهپریرفتته
یا توجیه شده است و جوامعی که فرهن محافظتهکتار دارنتد و در برابتر نتوگرایی و تغییتر
بیشتر مقاومت میکنند و ارزشهای آنیا گرشتهگراست و نگاه بته آینتده ندارنتد فرهنت
شادی متضمن و مولد شادی کمتری برای مردم است .این جواما در مقابل جتوامعی هستتند
که فردیت افراد بیشتر پریرفته شده فاهله قدرت کمتر است و جامعه نوآوری را متیپتریرد
و امکانها و فرهتهای برابرتری برای همه فراه میسازد و تبعتی از هتر نتوع آن مغتایر
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ارزش های انسانی است .در این نتوع جوامتا فرهنت شتادی متضتمن شتادی بیشتتر بترای
شیروندان است .به هر حال این یک واقعیت آشکار است که جامعه دارای فرهنت شتادی
که متضمن شادی همه افتراد نیستت «افستردگی اجتمتاعی» در آن بته وجتود متیآیتد .ایتن
افسردگی را می تتوان ناشتی از بترآورده نشتدن یتا سترکوب خواستتههتا یتا فقتدان عتدالت
اجتماعی در تقسی منابا و ثروت جامعه دانست.
در زمینه عوامتل اجتمتاعی یکتی از تأثیرگترارترین عوامتل در فرهنت شتادی یتک
جامعه «سرمایه اجتماعی» 1است .این مفیوم دارای معانی م تلد است اما م تصراا متیتتوان
گفت شبکه مناسبات اجتماعی افراد عمل داوطلبانه مشارکت هویتت جمعتی یتا احستاس
تعل به جما اعتماد اجتماعی مانند اعتماد به خانواده نیادهای اجتماعی افتراد و حکومتت
و همکاری و نوعدوستی می ترین شاخنهای آن است .میزان بتاالی سترمایه اجتمتاعی در
یک جامعه باعث شکلگیری فرهن شادی متضمن شادی بیشتر متیشتود و در عتین حتال
سرمایه اجتماعی تأثیر غیرمستقی بر سالمت دارد و همانند یک تعدیلکننده مانا و ستد راه
عوامل فشار عصبی است .فقدان یا کمبود سرمایه اجتماعی میتواند موجبات نتوعی انتزوا و
«محرومیت اجتماعی» 2را فراه کند و نباید فراموش کرد که انزوای اجتمتاعی عامتل خطتر
بسیار بزرگی برای سالمت انسانها محسوب میشود به نحوی که در افرادی که بته حاشتیه
رانده شده اند و در انزوای اجتماعی به سر متیبرنتد میتزان بزهکتاری و رفتارهتای ناهنجتار
بیشتر دیده می شود .همچنین این افراد ممکن است در معرض برخی خطرهتا ماننتد اعتیتاد و
استفاده از الکل و یا بروز برخی بیماریها مانند اضتطراب افستردگی و حتتی بیمتاریهتای
قلبی و عروقی قرار گیرند.
 .8-4نوع نظام فرهنگی یا جهانبينی

بینش یا جیانبینی هر جامعهای بر فرهن شادی آن مستتقیماا تتأثیر متیگترارد .جیتانبینتی
متداول هر جامعه بازتاب تجربیات همتان جامعته استت کته متا آنیتا را در میتان ارزشهتا و
نگرشها و عادات آن مردم مییابی  .همان طور که گفتی شادی یک کنش معنتادار استت
و معنای آن از منابا فرهنگی جامعه یعنی دین فلسفه و تفکرات جامعه سرچشمه میگیترد و
تغریه میشود .فرهن شادی در هر جامعه بستگی به ایتن دارد کته آن جامعته چته تلقتی از
1. Social capital
2. Social exclusion
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انستان زنتدگی جامعتته و جیتان هستتی داشتتته باشتد« .جیتتانبینتی انستانگتترا»ی غربتی یتتا
«جیانبینی مرهبی» مانند جیتانبینتی استالمی یتا «جیتانبینتی عرفتانگترا» ماننتد مرتاضتان
هندوستان یا هوفیه در ایران هر یک پاسفهای متفاوتی بته پرستشهتای اساستی و فلستفی
مرکور می دهند و هر یک نوع و میزان خاهی از شادی و فرهنت شتادی را بترای پیتروان
خود خل میکنند .بهطور مش ن جیانبینیهتای مترهبی گترایش بیشتتر بته «شتادیهتای
غیرمادی» دارند اما جیانبینیهای عرفی و انسانگرا «شادیهای مادی» یعنی شادیهایی که
انسان در همین جیان مادی میتواند تجربه کند را ترغیب میکننتد .در ایتن جیتانبینتیهتا
«شادی مَبت» یعنی تجربه کردن لرتها و هیجانها و دست یافتن به قتدرت و توانتاییهتای
مادی و معنوی بسیار اهمیت دارد .جیانبینیهای هوفیانه نیز نوعی «شادی منفتی» را تتروی
میکنند شادیهایی که ناشی از «آرامش درونی» حاهل از دوری انسان از دنیتا و شتیوات
مادی و جسمانی است .البته در واقعیت دشوار میتوان همته جیتانبینتیهتا را در سته مقولته
مرهبی انسانگرا و هوفیانه طبقهبندی کرد و حتی در هر یک از این جیانبینیها تفاوتهتا
و تنوعاتی وجود دارد .این مقاله هرفاا یک طبقتهبنتدی کلتی ارائته داده و در یتک بررستی
دقی تر میتوان طید وسیعی از جیانبینیها و فرهن های شادی آنیا را از یکدیگر متمتایز
ساخت .چیزی که با قاطعیت در زمینه جیانبینی و تأثیر آن بر شادی میتتوان گفتت نقتش
دین و مرهب است .همان طور که در بحثهای گرشته اشتاره کتردی مستیحیت در طتول
تاریف خود محدوده معینی از معنتای شتادی را بترای پیتروانش مشت ن کترده استت .ایتن
محدوده اکنون چندان مورد توجه جدی مسیحیان و شیروندان غربی نیستت بتا وجتود ایتن
بررسیهای تجربی متعدد نشان میدهد حتی در جواما عرفتی شتده غربتی شتادی همچنتان
متأثر از دین است (.)Ferriss, 2002: 199-215
 .8-5نوع ساختار محيطی و طبيعی

مکان از عوامل ساختاری زنتدگی بشتر از بتدو حیتاتش تتاکنون بتوده استت .تمتام ارکتان
زندگی ما تحت تأثیر ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی است؛ اگرچه با توسعه عل و فنتاوری
بهتدری قدرت تسلت انسان بتر طبیعتت چیرگتی بتر محتدودیتهتای طبیعتت و ستلطه آن
افزوده میشود اما به اشکال م تلد ویژگیهای طبیعی مانند پستی و بلنتدی زمتین میتزان
بارندگی ارتفاع دوری و نزدیکی به دریا و بهطور کلی شترایت آب و هتوایی در فرهنت
شادی ما تأثیر میگرارند .البته نوع و میزان تأثیرگراری طبیعت در هر جامعه بستگی تتام بته
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عوامل اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی دارد .در جواما روستایی عشایری و قبیلتهای
که زندگی و سازمان اقتصادی و اجتماعی تحتت تتأثیر طبیعتت استت و از راه دامپتروری و
کشاورزی ارتزا می کنند یا مردمی که در مناط سرد ستیر مَتل ستیبری اقامتت دارنتد و
کسانی که در دشت های کتویری و بیابتانی هستتند هتر کتدام فرهنت شتادی متناستب بتا
ستازمان اقتصتتادی و اجتمتتاعی زیستتتمحیطتتیشتان دارنتتد .متتا اکنتتون اطالعتتات انتتدکی از
چگونگی زندگی و الگوهای شادی در این جواما داری  .در نتیجه ممکتن استت نتتوانی بتا
معیارهای برگرفته از زندگی شیری امروز به ارزیابی شادی و ناشادی این جواما بپردازی .
 .8-6عوامل فنی و فناوری

کمتر کسی ممکن است نقش تلویزیون در شتادی و اوقتات فراغتتِ متردم امتروز جیتان را
انکار کند زیرا می ترین کارکرد تلویزیون تولید لرت است و نه اطالعرسانی یتا آمتوزش.
حتی آموزشها و اطالع رسانیهای تلویزیونی نیز نوعی جنبه سرگرمی و لرتب شی دارند.
دیگر فناوریها نیز در تمام طول تاریف و بهخصو در دنیای مدرن یعنی از قرن هیجتده
و «انقالب هنعتی» تا امروز هر کدام به نوعی با هدف بیبود وضا زندگی بشتر و کاستتن از
رن ها و دردهای او ابداع شده و به وجود آمدهانتد .درواقتا هتر کتدام تتأثیری شتگرف در
زندگی ما به جای گراشتهاند؛ اگرچه مولّد خطرات و دردهتایی نیتز بتودهانتد .فنتاوریهتا و
عوامل مادی و عینی دیگتر نیتز متیتواننتد همزمتان از جیتاتی زمینته برختورداری و توستعه
استعدادها و قابلیتها را برای افراد فراه سازند در عین حال ممکن است محتدودیتهتا و
مشتتکالت و خطراتتتی نیتتز تولیتتد کننتتد .اتومبیتتل موبایتتل اینترنتتت تلویزیتتون و دیگتتر
فناوریهای امروزی ضمن گسترش برخورداری های ما با خطراتی نیز همراه بوده و هستند.
برای مَال اینترنت و تلویزیون میتواننتد موجتب «انتزوای فترد» شتوند و از معاشترتهتای
رودررو انسان بکاهند و این امر بهتدری موجب افسردگی شود .همچنین اتومبیلهتا روزانته
هدها کشته بر جای میگرارند .اگر آلودگیها و خطترات زیستت محیطتی ناشتی هتنعتی
شدن را در نظر بگیری شاید مبالغه نباشد اگر حسن و قُبح یا سود و زیتان فنتاوریهتا بترای
بشر را برابر بدانی .
 .8-7عوامل تاریخی

فرهن

شادی یک «برساخته تاری ی» است و تحت تأثیر تحتوالت و رختدادهای تتاری ی
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مانند جن ها حواد طبیعی بزر مانند سیلها و زلزلهها ظیور ادیتان ظیتور و ستقو
نظامهای سیاسی تحوالت تمدنی و تغییرات نستلی شتکل متیگیترد و دگرگتون متیشتود.
تاریف انسان نیز تاریف تالش او برای کسب شادی و شادکامی و زندگی بیتر است .ازاینرو
بیراهه نیست اگر کار مورخان را ثبت و گزارش این تالش بدانی  .همتان طتور کته پتیشتتر
اشاره کردی انسان در تاریف چند هزار سالهاش نه تنیا برای شتادی بلکته بترای رستیدن بته
تلقی از معنای آن کوشیده و جنگیده است .محققان نیز با توجه به این واقعیتت کته در تمتام
فرهن ها و در تمامی طول تاریف انسانها برای شتاد زیستتن تتالش کتردهانتد و بستیاری از
ابعاد تاریف بشر حول موضوع شادی شکل گرفته است به مطالعه شادی متیپردازنتد .اکنتون
دهها کتاب درباره «تاریف شادی» یا «تاریف شوخی و خنده» توستت مورختان منتشتر شتده و
شادی قدمتی به اندازه عمر بشر در روی زمین دارد .مجسمهها و نقاشیهتایی ماننتد مجستمه
ابوالیول یا نگاریهای چینی بهجای مانده از کینترین دورانهتا نشتان متیدهتد کته انستان
هرگاه خود را بازنما کرده آن را با غ یا شادی نشان داده است.
همچنین انسان ها مواجه یکسانی با خنده و شادی در طول تاریف نداشتهاند .برای مَتال
میتوان نگاهی به تاریف خنده و شادی در قلمرو تمدن مسیحی غرب داشت .در این تمتدن
از ز مان ظیور مسیحیت تا دوران معاهر شادی تنیا در چارچوب رهبانیتت مستیحی معنتادار
بود .این امر از قرن هفده به بعد با چتالش روبترو شتد و در نیایتت انستانگرایتی و فلستفه
روشتنگری بتتر مستتیحیت غلبتته یافتتت و بتتا ظیتتور انقتتالب هتتنعتی و شتتکلگیتتری مدرنیتتته
آموزههای مسیحیت به حاشیه رانده شد .بتا ظیتور «جیتانبینتی انستانگترا» یتا اومانیست در
اروپای بعد از رنسانس فیلسوفان و نویسندگان بر مفیوم شادی بسیار تأکید کتردهانتد زیترا
در نظرگاه انسان گرا شادی معیاری برای خوشب تی انسان است و احساس خوشب تی انسان
در این دنیا هدف غایی این فلسفه و جیانبینی است .هدف انستانگرایتی کتاهش رنت هتا و
افزایش لرات انسان در این جیان است .همه هنرها ادبیات علوم فناوریها فلسفه و حتتی
دین برای تحق آسایش و آرامش انسان استت .در قترن بیستت نیتز انبتوهی از اندیشتههتای
فلسفی درباره شادی و خوشب تی انسان مطرح شده است.
 .8-8عوامل فرهنگی

ادیان اسطورهها هنرها و فلسفهها نقش تعیتینکننتدهای در شتکلگیتری و تحتول فرهنت
شادی دارند .همان طور که پیشتر گفتی شادی امری معنایی و تتابا تفستیر و تلقتی انستان
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است .تمامی مقوالت اندیشهساز و اندیشهپرداز در چگتونگی شتکلگیتری فرهنت شتادی
نقتتش دارنتتد .ادیتتان هتتر کتتدام دارای نتتوعی تلقتتی از انستتان هستتتند .مستتیحیت بتتهویتتژه
کاتولیک ها با توجه به اهل رهبانیت گترایش بستیار محتدودی بته شتادی و لترت دارنتد.
بودایس نوع خاهی از شادی انسانمحور را تجویز و تتروی متینمایتد .در استالم شتادی و
لرت مقید و مشرو مجاز است .در «دیتنهتای جدیتد» اشتکال گونتاگونی از شتادیهتا و
لرتها حتی لرات ش صی و جسمانی زیانآور رواج داده میشود.
نیادهای اجتماعی :ختانواده نیادهتای آموزشتی نیتاد ورزش نیتاد هنتر و مؤسستات
اجتماعی نقش میمی در فرهن شادی در جامعه دارند .فرهن شتادی بتهمَابته نظتامی از
ارزشها باورها هنجارها و معانی از طری فرایند جامعهپتریری بته افتراد آموختته و انتقتال
داده میشود .خانواده می ترین نقش را در زمینه جامعهپریری دارد .خانواده شتاد فرهنت
شادی را بیش از خانواده ناشاد به فرزندان خود متیآمتوزد .شتیوههتا ابزارهتا و ارزشهتای
حمایتکننتده شتادی آیتینهتا و رستوم ختانوادگی کته طتی آن شتادی تولیتد و بازتولیتد
میشود نقش میمی در فرهن شادی دارند .در جوامعی که «ارزشهای اجتماعمحور» 1بتر
«ارزشهای فردگرایی» 2غلبه دارد خانواده می ترین فضای تولیتد و بازتولیتد شتادی استت.
ازاین رو کلیت نیاد خانواده ثبات و پایداری یا از ه گسی تگی و تنشهتای آن ستاختار
دموکراتیک یا اقتدارگرایانه رون و رفاه یا فقر و فالکت خانواده هر کدام نقش اساسی در
چگونگی شادی و فرهن آن دارند.
عالوه بر نیاد خانواده نیادهای دیگر نیز نقش میمی در فرهن شتادی دارنتد .امتروز
مؤسسات بزر برای اوقات فراغت تفریح و سرگرمی و تولید لرت در جواما ایجاد شده
شده است .نیاد ورزش یکی از آنیاست .ورزش نه تنیا از راه تقویت سالمت جستمی متردم
بلکه از راه سرگرمی و نشا اجتماعی یکی از می ترین نیادهای متؤثر در فرهنت شتادی
در جامعه امروز است .نیاد آموزش شامل مدارس و دانشگاههتا و مؤسستات آموزشتی نته
تنیا از طری جامعه پریری و تولید فرهن شادی بلکه از راه فراه ساختن محتیت و فضتای
مناسب برای «شادی جمعی» از دیگر نیادهای می مولد ومؤثر در فرهن شادی است.

1. Communitarian values
2. Individualistic values
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 .8-9عوامل فردی

تمام عواملی که در باال بیان شد «عوامل ساختاری» هستند .اما انسان نیز خود بهتنیتایی نقتش
تعیینکننده ای در فرهن شادی و شتادکامی فتردیاش دارد .حتتی عوامتل ستاختاری بتاال
میتوانند تحت تتأثیر «عوامتل فتردی» قترار گیرنتد .منظتور از عوامتل فتردی ویژگتیهتا و
تواناییهای جسمانی استعدادها تجربهها خالقیتها مسیر زندگی و نگترش فتردی افتراد
است .این یک واقعیت انکارناپریر است که انسان موجود تفسیرگر و خالقی است .در عتین
حال هر فردی ضمن آنکه تا حدودی شبیه دیگران استت از برختی جیتات نیتز بتا دیگتران
تفاوت دارد و منحصر به خود استت .هتر فترد بتا توجته بته «مستیر زنتدگی» ختا ختود و
استعدادها و تجربههایش نگرش خاهی نسبت به زندگی دارد .این نگرش بر نتوع و میتزان
شادی افراد تأثیرگرار است .از اینرو در جامعه یا گروه واحد ما شاهد افرادی با درجتات و
نوع شادیهای متفاوت هستی  .عوامل فردی مَالا خصوهتیات بتدنی تحتت تتأثیر فرهنت
شکل میگیرند .امروز انبوه مطالعات در زمینه «بدن» بر این نکته میر تأییتد گراشتتهانتد کته
بدن نیز مانند دیگر وجتوه فتردی برستاخته اجتمتاعی استت .ایتن کته بتدن مطلتوب زیبتا
لرتب ش چه بدنی است؟ یا انسان چه رابطهای با بدن خود دارد و متیتوانتد داشتته باشتد
ظاهراا موضوعات ش صی هستند اما در واقا تحت تأثیر تحوالت اجتماعی و فرهنت قترار
دارند .همچنین مفاهی بیماری و سالمتی ت مفاهیمی که برای شادی اهمیتت زیتادی دارنتد ت
تحت تأثیر جامعه و فرهن هستند .در این زمینته انبتوهی از مطالعتات تجربتی وجتود دارد.
تنیا برای نمونه به بررسی پیتر فروید اشاره میکتن  .او در مقالتهاش بتا عنتوان «بتدن بیتانگر
زمینهای مشتر برای جامعهشناسی عواطد و جامعهشناسی سالمتی و بیمتاری» ( )2008بتا
اتکا به انبوه بررسیهای تجربی نشان میدهد که بدن در زندگی عاطفی انسان نقتش میمتی
دارد زیرا ما شتیوههتا یتا «حالتتهتای عتاطفی بتودن» 1و وجودمتان را از طریت بتدن ابتراز
میکنی  .حالتهای بدن مانند شکل اندامها شیوه آرایتش کتردن و آراستتن ختود و امَتال
اینیا بیانگ ِر داشتتن تلقتی دلپتریر یتا بتد از ختود استت .پیتتر فرویتد استتدالل متیکنتد کته
«حالتهای عاطفی وجود» به ویژگی های ساختاری اجتماع مانند منزلتت و جایگتاه فترد در
جامعه و چگونگی نظارت و کنترل اجتماعی بر روی فترد وابستته استت ( Peter & Freund,

1. Emotional moods of being
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 .)1990در واقا ایتدههتای فرویتد ریشته در «جامعتهشناستی توتاتری» 1ارویتن گتافمن دارد.
گافمن در کتاب «بازنمایی خود در زندگی روزمره» ( )1959نشان میدهتد کته کتنشهتای
فرد در زندگی روزمره براساس چگونگی «اجترای» نقتش فترد در «هتحنه» زنتدگی شتکل
میگیرند و هر فردی بهطور مستمر خود را مانند بازیگری در حضور دیگران که به تماشتای
او مشغولند در می کند و با تفسیر هتحنه یتا موقعیتت لبتاس بتدن حرکتات گفتتار و
رفتارش را انت اب میکند ( .)Goffman, 1959این انت اب گرچته در «روی هتحنه» توستت
فرد هورت میگیرد و اجرا میشود اما در «پشت هحنه» توست فرهن بته او القتاء و التزام
میشود .بنابر آنچه گفتی عوامل فردی حتی «ش صیترین» آنیا مَل بدن توستت فرهنت
ساخت مییابد .شادی با بدن و دیگر عوامل فردی ارتبا تنگاتنگی دارد .ما تجربه لترت را
از طری بدن و روان خود کسب میکنی  .ناشادیها نیز مانند لرایر با بدن و روان ما ارتبتا
دارند .وقتی بدن و عواطد برستاخته اجتمتاعی و تعیتینیافتته فرهنت باشتند طبعتاا عوامتل
فردی مانند عوامل ساختاری تحت تأثیر فرهن شکل میگیرند.
 .9نقد دیدگاه فرهنگ محور
مجموعه بحث هایی که ارائه کردی پیچیدگی مفیوم شادی و فرهن آن را نشان میدهد.
ممکن است اکنون گمان کنی که با توجه به تحوالت ناشی از توسعه علمی نتوآوریهتای
فناورانه توسعه سالمتی و امید بته زنتدگی رشتد اقتصتادی ثبتات سیاستی و بستیار عوامتل
دیگر بشر امروز از هر نظر شاد است .اما نظریهپردازان اجتمتاعی دیتدگاههتای متفتاوتی در
این زمینه ارائه دادهاند؛ به ویژه روانکاوان نگاه بدبینانه به شادی در جیان مدرن دارند .بهطور
کلی مباحث روانکاوی عمدتاا مبتنی بر تبیین رن ها و لرتهتای انستان استت و کمتتر نگتاه
خوشبینانه به انسان میدهد .بته تعبیتر بتری ریچتاردز« :روانکتاوی ایتن حقیقتت را آشتکار
میکند که انسان ناگریز موجودی به غایت ناکام دلمرده و در کنه روانش مقید به نیازهای
دیگران است» (ریچاردز .)229 :1382
زیگموند فروید بنیان گرار روانکاوی تمتام تتالش آدمتی را پرهیتز از رنت و تتالش
برای افزایش لرات میدانست .او بهخصو بر نقش غرایز مانند غریزه جنسی در این زمینته
تأکید داشت و معتقد بود نوعی تناق بین غریزه عش و زندگی (اروس) بتا غریتزه متر
1. Dramaturgical sociology
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(لوگوس) در انسان وجود دارد .فروید همچنین نسبت به تمدن یا فرهنت نگرشتی انتقتادی
داشت و معتقد بود که تمدن ناخرسندیهایی 1برای انسان امروز خل کرده است زیترا ایتن
تمدن با تأکید بر خویشتنداری و تولید فناوریهای محدودکننده و نظارتکننتده بتر انستان
مانا خرسندی کامل او میشود و این تمدن به ختاطر سترکوبگریهتایش ستتمگرانه استت.
انسان در نتیجه «اهل واقعیتطلبی» باید بهطور دائ از «اهل لترتطلبتیاش» چشت بپوشتد.
ازاینرو او مینویسد« :ظاهراا باید مطمون بود کته متا در فرهنت امتروزین ختود احستاس
خوب و خوشایندی نداری » (فرویتد  .)46-47 :1382زیترا اگتر هتدف همته فعالیتتهتای
بشری را سودمندی و کسب لرات بدانی فرهن و تمتدن اساستاا بتر مبنتای محتدود شتدن
قدرت فردی و امکان های کامگیری و ارضای میل شکل گرفته است .به اعتقاد فروید طتی
فرایندهای جامعهپریری و تربیت ما خودمان را وادار میکنی شرایت ارضا شتدن غرایزمتان
را تغییر دهی و آنیا را به شیوههای دیگتری ارضتا کنتی  .او ایتن امتر را واالیتش یتا تصتعید
مینامد .از طری واالیش غرایز ما به جای ارضای امیال ختود بته فعالیتتهتای برتتر روانتی
نظیتتر فعالیتتتهتتای علمتتی هنتتری ایتتدئولوژیکی کتته ارزش اجتمتتاعی بیشتتتری دارنتتد
میپردازی .
دیدگاه های فروید توستت بستیاری از اندیشتمندان ماننتد هربترت متارکوزه در کتتاب
«تمدن و اروس» ( )1389به چالش کشیده شد (مارکوزه  .)1395مارکوزه استدالل میکند
که اسارت آدمی نته امتری متاهوی و ناتتی کته قیتد وبنتدی استت کته عقتل و فرهنت و
«عقالنیت غیرعقالنی شده» جامعه مبتنی بر استَمار و اقتدار بر پتای آزادی آدمتی متینینتد.
مارکوزه در کتاب «اروس و تمدن» موقعیتی را تحلیل میکند که در آن آدمی نظام سلطه و
استَمار و اقتدار را بر میاندازد از «نیازهای کانب» «بستههای فرهنگی» و «سلطه و کنتترل»
رها میشود و عقالنیتی نو بر جای لوگتوس برآمتده از استتَمار و ستلطه متینشتیند .در ایتن
موقیعت که با انقالب حاهل میشود اروس با لوگتوس نتو و آزادی و خرستندی از لترت
غریزی با خِرد و عقالنیت سازگار میشوند .به گفته متارکوزه در ایتن موقعیتت «اخالقیتت
متمدنشده با واسطه هماهن کردن آزادی غریزی و نظ دگرگون میشود .غرایز رهاشده
از ست خِرد سرکوبگر به آزادی و مناسبات وجودی پایا گرایش متییابنتد و اهتل واقعیتت
نوینی را خل میکنند .خرد سرکوبگر جای خود را به عقالنیت نوینی میدهد که بتا آزادی
 .1در این زمینه فروید کتاب «ناخوشایندی های فرهن (تمدن و ناخرسندی های آن)» را نوشت .این کتاب
را امید میرگان به فارسی ترجمه و نشر گام نو در 1382منتشر نمود.
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و شادمانی بشری و رهایی او از سلطه و استَمار سازگار است».
بهرغ نقدهایی که به فروید شده است اندیشههای او تا به امتروز تتأثیر مانتدگاری بتر
تلقی روانکاوی از شادی انسان به جای گراشته است .نمونه بارز این تأثیرگراری را میتوان
در نظریتته «فرهنت خودشتتیفتگی» ( 2)1979کریستتتوفر لتتش مشتتاهده کتترد .لتتش استتتدالل
میکند که اگر بیماری مردم در زمان فروید در دهههای ن ست قرن بیست روانجوری ناشی
از سرکوب غرایز بود اما اکنون «اختالالت ش صیتی» متردم عمتدتاا ناشتی از خودشتیفتگی
(نارسیسیزم) است و این خودشیفتگی به اعتقاد لش دارای ریشه فرهنگی است.
ریشه هایی که عمیق اا بتا مدرنیتته و نحتوه زنتدگی و کتار در جامعته متدرن پیونتد دارد.
نشانههای خودشیفتگی نوین بترای روانکتاو امتروزی جدیتد و بتیستابقه بته نظتر متیآیتد.
خودشیفتگان زمانه ما افرادی کسل و دلمرده و افسردهاند که زنتدگی ختود را بتیهتدف و
حتی بیارزش میبینند؛ غالباا خود را به انواع بیماریهای جسمی مبتال میداننتد و لترا دائمتاا
احساس اضطراب دارند .زمانی که دیگران از آنیا تعرید و تمجید میکنند اندکی تسکین
مییابند اما به طور کلی از برقراری روابت عمی عاطفی با دیگران عاجزند و لرا از زنتدگی
خود لرت نمی برند و شتادکام نیستتند .لتش در بحتث مبستوطی راجتا بته زمینتههتای بتروز
خودشیفتگی دیوانساالری و ازدیاد تصاویر در فرهن معاهر را بهعنوان دو عامتل اهتلی
این بیماری نکر میکند (پاینده .)1380
دیدگاههای انتقادی روانکاوی این پرسش را بته وجتود متیآورد کته اگتر در جوامتا
هنعتی پیشرفته شادی در نتیجه تحوالت اقتصادی اجتمتاعی هتنعتی سیاستی و فرهنگتی
افزایش نیافته در این هورت نقش کلیه عواملی که درباال در زمینه تأثیر بر فرهنت شتادی
برشمردی مردود است .از اینرو باید به این نقد پاسف دقیقی داد.
همان طور که در مبحتث بتاال نشتان دادیت بستیاری از بررستیهتای تجربتی از جملته
مطالعات اینگلیارت نشان میدهد که جواما هنعتی بهستوی «ارزشهتای فرامتادی» تحتول
یافتهاند و سطح باالیی از نیازهای فرهنگی جایگزین نیازهای مادی شدهاند .این تحول ختود
بیانگر شکل گیری نوعی از شادی و رضایت از زندگی در این جواما استت زیترا «کیفیتت
1

 .1نقل قولهای کتاب اروس و تمدن از گزارش فرج سرکوهی در وب سایت زیر نقل شده است:

http://www.radiofarda.com/content/f3_bookreview_Iran/2114161.html
2. The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations
New York: Norton, 1979
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زندگی» در این جواما و استانداردهای آن ارتقاء یافته است.
در این زمینه میتوان به انبوهی از دادهها اشاره کرد .در اینجا بته یتک جملته از جوئتل
موکایر مورخ و اقتصاددان برجسته اکتفا میکن  1.او مینویسد:
«بشر معاهرِ سرزمین های هنعتی (به همراه جمعیت زیادی از هند چتین و کشتورهای
در حال توسعه) در قرن 21خیلی بیتر از شاهان سه قرن پیش زندگی میکنند .هزاران وستیله
رفاهی کوچک و بزر زندگی مادی عصر ما را بهگونهای شگرف راحتتتتر از گرشتته
کرده است و میانگین طول عمر یتک فترد انگلیستی در ستال  1700متیالدی  35ستال بتود.
روزهای مردم با کار طاقتفرسا و طوالنی توام بود و شبها به سکونت در خانههتای سترد
تاریک شلوغ و مملو از سوسک و کنه و موش و بیمتاریهتای واگیتردار خالهته متیشتد
(موکایر .)1389
اما اجازه دهید از منظر دیگری به این موضوع نگاه کنی  .روت وینیوون در مقالهای بتا
عنوان «آیا شادی نسبی است؟» به بررستی دقیت و همتهجانبته ایتن موضتوع پرداختته استت.
وینیوون استدالل میکند که اگر تحوالت و پیشترفتهتای اقتصتادی سیاستی فرهنگتی و
اجتماعی تأثیری بر میزان و نوع شادی در یک جامعه نگرارد در این هورت ح با کسانی
است که مدعیاند شادی امری مطلقاا نسبی و نهنی است و نمیتتوان راهتی بترای گستترش
آن در جامعه پیدا کرد .وینیوون مینویسد طرفداران نسبیت مطل شادی استدالل متیکننتد
که اوالا شادی به کیفیت واقعی زندگی وابسته نیستت .ثانیتاا تغییتر در شترایت زنتدگی چته
خوب چه بد تنیا بههورت کوتاه مدت بر شادی فرد تتأثیر متیگترارد .ثالَتاا افتراد بعتد از
تحمل شرایت س ت احساس شادی بیشتری میکنند و باالخره اینکه متردم چنتدان نستبت
به شرایت زندگی حساس نیستند و به هر حال به ختود ست ت نمتیگیرنتد .هتوون ستپس بتا
ارجاع به انبوه بررسیهای تجربی نشان میدهد که استداللهای فتو نادرستت و منطبت بتر
واقعیت نیستند .به اعتقاد هوون ممکن است متردم بته شترایت م تلتد تتن دهنتد و ست نی
نگویند که در این هورت این امر نشاندهنده رضایت آنیاست و نه خوشتحالی آنیتا .او بتا
استناد به دادههای آماری و تجربی نشان متیدهتد کته اوالا متردم در شترایت فقتر جنت
محرومیت و انزوا ناشاد و ناخرسندند .ثانیاا اهالح یا ت ریب یکی یا کتل شترایت زنتدگی
1. Joel Mokyr, Enlightened and Enriched, We own our modern prosperity to
Enlightenment ideas. City Journal
http://www.city-journal.org/2010/20_3_enlightenment-ideas.html
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افراد یک جامعه تأثیر پایدار بر میزان شادی یا ناشادی آنیا میگرارد .ثالَاا شترایت ست ت
و دورههای مشقت موجب خرسندی و شادی در دورههای بعدی زندگی نمیشتود و نیایتتاا
اینکه مردم نسبت به شرایت زندگی خود بیتفاوت نیستند و بسیار حساساند ( Veenhoven,
.)1991: 1-34
اگر تأثیر شرایت عینی بر میزان شادی و نوع شادی یک گروه یا جامعه را بپتریری در
این هورت این پرسش مطرح میشود کته نقتش تفتاوتهتای فرهنگتی در شتکل دادن بته
فرهن شادی چیست؟ همان طور که گفتی شتیوههتا و آیتینهتای شتادی کتردن قلمترو
لرات و نوع لرات در هر جامعه تحت تأثیر فرهن آن جامعته شتکل متیگیترد .تحتول در
شرایت عینی جامعه موجب تحول شادی متناسب با فرهن هر جامعه خواهد شد.
جمعبندی و نتيجهگيری
بحثی درباره راههای گسترش شادی

میتوان از پدیدهای به نام «افسردگی اجتماعی» بهعنوان وضعیتی که فرهن شتادی جامعته
ناتوان از تأمین نیرو و نشا و امید برای همه افراد جامعه است نام بترد .میت تترین کتارکرد
فرهن شادی تولید نشا یا «امید اجتماعی» است .منظور از نشا یا امید اجتماعی نتوعی
چشت انتتداز خوشتتبینانه و مَبتتت نستتبت بتته رونتتد حرکتتت و تحتتوالت جامعتته در بتتین تمتتام
گروه های اجتماعی استت .ایتن امیتد اجتمتاعی بتیش از آنکته معطتوف بته زنتدگی فتردی
شیروندان باشد معطوف به روند کلی جامعه است؛ بهطوری که حتتی افتراد فقیتر بیکتار و
محروم نیز احساس کنند بهرغ وضعیت نامساعدی که دارند آینتده فرزنتدانشتان و جامعته
برای آنیا روشن و امیدوارکننده است .درهتورت فقتدان چنتین امیتد اجتمتاعی جامعته بتا
افسردگی جمعی مواجته متی شتود .در ایتن شترایت حتتی افترادی کته از تتنع و ستالمتی و
امکانات کافی برخوردارند همچنان دلمترده و افستردهانتد زیترا از بتیثبتاتی بتیعتدالتی
ناامنی و دیگر فرایندهای اجتماعی ناراضی و ناخرسندند.
بنابراین برای جلوگیری از افسردگی اجتماعی باید شادی و فرهن مولد شادی بیشتتر
را در جامعه گسترش داد .اما چگونه؟ این پرسشی بود که در ابتدا مطرح ساختی و هدف از
نگارش این مقاله نیز دست یافتن به آن بود.
با در نظر گرفتن کلیه بحث هایی کته انجتام شتد بایتد تتاکنون روشتن شتده باشتد کته
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گسترش شادی مستلزم ایجاد تحول در فرهن شادی است .اولین نتیجته ایتن دیتدگاه ایتن
است که برای گسترش شادی باید به تحول در زمینه «ساختارهای جمعی» همچون نیادهتای
اجتمتتاعی ختتانواده مؤسستتات اجتم تاعی ماننتتد متتدارس و دانشتتگاههتتا مراکتتز و فضتتاهای
اجتماعی مانند فضاهای شیری سیاست های اجتماعی و فرهنگتی دولتت بیندیشتی و نته بته
افراد .به عبارت دیگر از راه توسعه «روشهای معطد به فرد» مانند گسترش یوگتا انترژی
درمانی مشاوره و مددکاری آموزشهای فردی رسانهای نمیتوان در جامعه شور و نشتا
بیشتری تولید کرد .روشهای فردی تنیا میتوانند به برختی افتراد و بترای متدت محتدود و
تحت شرایت خا کمک کنند تا از بحرانهای روحی و بیمتاریهتای روانتی نجتات پیتدا
کنند و قادر به تحول فرهن شادی در جامعه نیستند.
بنابراین می ترین راهبرد سیاستتگتراری فرهنگتی در زمینته تحتول و توستعه شتادی
تحول در رویکرد از فردمحوری به جامعهمحوری است .این رویکرد مستلزم آن استت کته
نه تنیا دولت بلکه مؤسسات مدنی خانواده ها و محققتان و همته کستانی کته در ایتن زمینته
نقش دارند در تحول جامعه بهسوی گسترش فرهن شادی که بتواند مولد شادی و نشتا
بیشتر جامعه باشد فعالیت کنند و مسوولیت شادی را به افراد در جامعه محدود ندانند.
اکنون پرسش ایتن استت کته چگونته متیتتوانی فرهنت شتادی را دگرگتون کنتی ؛
به نحوی که مولد شادی بیشتر باشد .مسلماا فرهن شادی امری نیست که بتوان آن را بهطور
کامل در کنترل و اختیار گرفت و هر طور که اراده کنی آن تغییر دهی  .ما ممکن استت در
جامعه هیجان و شور و شو های گررا و لحظهای یا شو ایجاد کنی اما ایتن شتو هتای
هیجانی نمی توانند احساس خرسندی رضایت از زندگی و امید اجتماعی برای کل اعضتای
جامعه را فراه ستازد .از ایتنرو ب شتی از فرهنت شتادی مستتلزم تحتول در چگتونگی و
وضعیت ساختارهای سیاسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی است.
نکته دیگر در زمینه تحول فرهن شادی به نحوی که متضتمن و مولتد شتادی بیشتتر
باشد این است که افراد بتوانند از آزادی و فرهتهای الزم و مناسب برای انت اب کتردن
مشارکت شکوفایی استعدادها انت اب سبک زندگی خودبیانگری یا ابراز خود برخوردار
شوند .شادی چیزی نیست که بتوان با اجبار و الزام برای گروه یتا ملتتی ایجتاد کترد .شتادی
نیازمند فضاهای اجتماعی است که افراد در آن فضاها موقعیت مناسبی داشته باشند .این امتر
نیز زمانی میسر است که افتراد بتواننتد بتهطتور مستتمر سترمایههتای فرهنگتی و اجتمتاعی و
اقتصادی خود را افزایش دهند.
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کاهش تعارضات در جامعه مانند کاهش تعارضتات فرهنگتی و تتنشهتای اجتمتاعی
گسترش امنیت اجتماعی و شغلی گسترش عدالت اجتماعی شایستهساالر کردن نظتامهتای
اداری و شغلی توستعه دموکر استی و فراینتدهای دموکراتیتک عتواملی هستتند کته اجتازه
می دهند افراد بتوانند بیتر فردیتت و عاملیتت ختود را در زنتدگی فعتال نمتوده و امیتدوار و
خرسند زندگی کنند .مسلماا توسعه امکانات تفریحی و فراه ساختن فرهتتهتای متادی و
معنوی برای تأمین فراغت بیتر و سال تر مانند گستترش رستانههتا فضتاهای فرهنگتی ماننتد
شیربازیها سینماها باشگاهها ورزشتگاههتا و دیگتر نیادهتا و فضتاهای هنتری ورزشتی
تفریحی و سرگرمی الزمه داشتن فرهن شادی کارآمتد استت .امتا ایتن امکانتات تنیتا در
هورتی می توانند مولد شادی برای مردم باشند که با ارزشها و ترجیحات سازگاری داشتته
و متناسب با زندگی واقعی و نیازهای آنیا باشند و نه نیادهای بازتولیدکننده سلطه یا قدرت.
با توجه به نکاتی که گفتی نظام سیاستگراری دولت و بهویژه سیاستت فرهنگتی آن
نقش تعیینکننده ای در فرهن شادی جامعه دارند .در واقا شادی در جامعه امروز بهویژه
در ایران بیش از این که یک تصمی ش صی و تابا اراده فردی باشد بته نحتو گستتردهای
تابا اراده دولت هاست .ممکن است برای دولتتی اساست اا داشتتن فرهنت شتادی کته مولتد
احساس شادی بیشتر باشد اولویت نباشد .همچنین ممکن است دولت بهدلیل حساسیتهای
ایدئولوژیک بیش از این که خواهان توسعه «فرهن شادی بتاز» باشتد خواهتان «فرهنت
شادی بسته» باشد تا بیتر بتواند شیروندان را تحت نظارت و کنترل داشته باشد.
در جامعه ای مانند ایران که دولت دینی است طبیعتاا بیشتر مایل است شادی محدود به
شادی مترهبی و متناستب بتا خواستت و اراده دولتت باشتد .در ایتن شترایت راه حتلهتای
فرهنگی برای توسعه شادی عمتدتاا در چتارچوب سیاستت فرهنگتی حکومتت امکتانپتریر
است .اما باید در نظر داشت که یکپارچهسازی فرهنگی مردم در زمینه شتادی امتر نتاممکنی
است و سیاستت فرهنگتی یکپارچتهستاز بتا تتنشهتای فرهنگتی مقاومتتهتای فرهنگتی و
درنیایت ناکارآمدی مواجه خواهد شد .برای این منظور سیاست فرهنگتی نتاگزیر بایتد در
یک چارچوب گفتگویی تعاملی و تساهل و متدارا بتا فرهنت هتای م تلتد درون جامعته
هورت گیرد .در غیر این هورت گروههای م تلتد در جستتجوی شتادی الجترم برختی
سرخورده شده به انحرافات کشیده میشوند و بهسوی مواد م در افرا در کستب لترات
جنسی رویگردانی از سیاستهتای رستمی مقاومتت نشتانهشناستانه و فردگرایانته در برابتر
رسانههای رسمی و دیگر سیاستهای فرهنگی کشیده میشوند.
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همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که فرهنت شتادی در جیتان امتروز شتدیداا
متأثر از «نیادهای فرامحلی» و «نیروهای جیانی» است و تحوالت جیانی منطقهای و بهطتور
کلی فرامحلی میتوانند لحظات خوش یا ناخوشی را بترای ملتتهتا تولیتد کننتد .از ایتنرو
نبایتتد فرهنتت شتتادی در یتتک جامعتته را هتترف اا براستتاس مقتضتتیات محلتتی تحلیتتل و
سیاستگراری کرد.
همان طور که پیشتر توضیح دادی نه تنیا مستائل فرامحلتی بلکته مستائل تتاری ی و
تمدنی نیز بر فرهن شادی تأثیرگرارند .شادی شاخن احساس ما نسبت به زندگی است.
شادی را نمیتوان لب ند یا قیقه مستانه یک لحظه تصور کرد .شادی امری است که تنیتا در
هورت نیادی و پایدار آن میتواند حس خوشب تی جمعی را تولید و تضمین کند .در ایتن
هورت توسعه و ارتقای فرهن شادی نیازمند نگرشی تمدنی و تمدنساز به جامعه استت.
فرهن شادی در جامعه ای کارآمد و متضمن شادی بیشتتر استت کته ختال پویتا مولتد
سازنده و پیشرو باشد .از این دیدگاه بیتر است به جای اندیشیدن به شادی فردی در اندیشته
شادی جمعی و تحولآفرینی در کلیت تاریف و تمدن یک ملت باشی .
امروز در جواما م تلد فرهن های شتادی گونتاگونی وجتود دارد .از ایتنرو نبایتد
فرهن شادی را بههورت مفیومی ناتانگارانه مطل و یکپارچه بدانی  .در دنیتای امتروز
در هیچ زمینهای نمیتوان یکپارچگی فرهنگی ایجاد کرد زیرا تنوع و تکَر از ویژگتیهتای
ساختاری جواما امتروزی استت .یکتی از راه ارتقتای شتادی در یتک جامعته بته رستمیت
شناختن فرهن های شادی در بین گروههای اجتماعی م تلد است .همان طور که گفتتی
روستاییان عشایر شیرنشینان زنان جوانان گروههای قومی و مرهبی م تلتد هتر کتدام
فرهن شادی خا خود را دارند .دولتها در هورتی میتوانند شتادی در کلیتت جامعته
را ارتقاء دهند که از نیرو و امکانات نیفتته بتالقوه و بالفعتل ایتن فرهنت هتای شتادی بترای
تأمین فضا و فرهتهای شتادیب تش و حتس رضتایت از زنتدگی و خرستندی استتفاده و
متناسب با شرایت و ارزشهای خا آنیا سیاستتگتراری کننتدن .مقالته را بتا جملتهای از
نیچه به پایان میبری ؛ جملهای که ما را بهسوی دست یتافتن بته شتادی دعتوت متیکنتد .او
میگوید« :باید به دنبال شادی گشت غ ها خودشان ما را پیدا میکنند».
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