
سیاست شادکامی
آنچه حکومت می تواند از تحقیقات جدید

درباب بهروزی بیاموزد

دِِرک با ک

ترجمۀ
نرگس سلحشور

فرهنگ نشرنو
با همکاری نشر آسیم

ـ 1399 تهران 

ء



مقدمه

کشور  است،  شده  واقع  چین  و  هند  بین  که  هیمالیا،  کوه های  عمق  در 
کوه های  با  سرزمینی  است:  گرفته  جای  بودایی  مسلک  با  بوتان  کوچک 
بلند، جنگل های انبوه، جویبارها و رودخانه هایی که از یخچال های طبیعی 
خارجی  گردشگران  چشم  به  اینها  از  هیچ یک  اما  گرفته اند.  سرچشمه 
نمی آید. بوتان تا دهه ی 1960 تقریباً برای جهان خارج ناشناخته بود. فقر، 
بی سوادی، و مرگ ومیر نوزادان۟ این کشور را در ردیف بدترین کشورها قرار 
داده بود. ولی، در سال 1972، چیزی نامتعارف در این کشوِر دورافتاده 
رخ داد که توجه مردم سرتاسر جهان را به خود جلب کرد. پادشاه جدید، 
جی جم سینگی وانچوک1، اعالم کرد که از این پس معیار اصلی ملت او 
برای اندازه گیرِی پیشرفت »شادکامی ناخالص ملی« خواهد بود و نه تولید 
در  »اگر،  کرد:  اعالم  ساله  پنج  توسعه ی  طرح  بیان  با  او  ملی.  ناخالص 
پایان زمان طرح، ملت ما شادکام تر از پیش نشوند، باید بدانیم که طرح ما 

شکست خورده است«.]1[
جزئیات سیاست گذاری جدید بوتان هنوز کامالً مشخص نشده است، 

1. Jigme Singye Wanchuk
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اما این »چهار رکن« شادکامی ناخالص ملی که در ادامه می آیند مؤلفه های 
اصلی را به اختصار بیان می کنند.]2[

از  نظر  به  بوتان  ملت  اگرچه  دموکراسی:  استقرار  و  حکمرانی خوب 
حکمرانشان رضایت زیادی دارند، وانچوک شاه به این نتیجه رسیده است 
که دموکراسی در درازمدت مطمئن ترین ضمانت شادکامی را در اختیار ما 
می گذارد. این شاه محبوب، به رغم مخالفت شدید شهروندانش، آهسته آهسته 
کشورش را به سمت دموکراسی پیش برد از این طریق که در مقاِم دفاع از 
مجلس منتخب، شورای اجرایِی وزیراِن منتخِب مجلس، و نظام قضایی 
او، که  تأ کید کرد. پسر  از شر قدرت سلطنتی خودش  بر رهایی  مستقل 
هم اکنون جانشینش شده است، در استمرار فرایند استقرار دموکراسی به نظر 
مصمم می رسد. بوتان، در دوران رهبری پادشاه فعلی، قانون اساسی تازه ای 
عرضه کرد و برای انتخاب اعضای مجلس قانون گذاری اولین انتخابات 

ملی اش را در سال 200۸ برگذار کرد.
رشد  از  جدیت  با  عادالنه:  و  باثبات  اجتماعی ـ اقتصادی  توسعه ی 
مردمانی  بوتان  اهالی  اکثر  این  باوجوِد  چون  می شود،  حمایت  اقتصادی 
بسیار فقیرند. اما حکومت عالماً و عامداً از رشد سریع اجتناب می کند برای 
این که در درازمدت گسترش آرام تر و یکنواخت تری را حفظ کند. مقامات 
رسمی اعتقاد دارند که ثمرات این توسعه را باید به صورت عادالنه ای تقسیم 
کرد. درعین حال که معنای دقیق این اصل همچنان مبهم است، توسعه ی 
و  رایگان  آموزش  معنای  به  قبل  از  عادالنه  و  باثبات  اجتماعی ـ اقتصادی 
همگانی )امروزه، کِل نه سال بعد از مهد کودک( و مراقبت پزشکی رایگان 

برای همگان بوده است.
صیانت از محیط زیست: رشد اقتصادی ُمدام فدا می  شود تا به منظوِر 
آینده  برای نسل های  آن  از محیط زیست و حفظ زیبایی طبیعی  حفاظت 
مجموعه ای از محدودیت ها لحاظ شوند. مثالً گردشگری به شدت محدود 
شده است، کیسه های پالستیکی رسماً قدغن شده اند، تجارت تنباکو ممنوع 



۱

آنچه محققان کشف کرده اند

اگرچه تحقیقات تجربی درباب شادکامی به ندرت تا قبل از 1970 وجود 
داشته اند، از آن وقت تا به حال این تحقیقات به صنعت پررونقی تبدیل 
شده اند. کوهی از شواهد و قرائن در این خصوص روی هم انباشته شده اند 
که مدعی اند چقدر انسان شادکام در کشورهای مختلف وجود دارد، سطح 
دیگر چقدر  زیرگروه جمعیتی  به  زیرگروه جمعیتی  یک  از  آنها  خشنودی 
از  انسان ها  با نحوه ی احساس  یا تجاربی  دارد، و چه شرایط  با هم فرق 
زندگی خودشان ربط و نسبت وثیقی دارند.1 در حال حاضر، چند هزار مقاله 
درباب این موضوع منتشر شده اند. کتاب هایی درباب نحوه ی شادکام بودن، 

 ]happiness[ 1. بعضی از نویسندگانی که درباره ی این موضوع قلمفرسایی می کنند از شادکامی
 subjective[ یا بهروزی ذهنی ]well-being[ صحبت به میان می آورند، برخی دیگر از بهروزی
well-being[، بعضی دیگر نیز از رضایت از زندگی ]satisfaction with life[. این الفاظ و مفاهیم 

معانی اندک متفاوتی از یکدیگر دارند. شادکامی به احساسات و تأثرات بی واسطه ارجاع دارد 
در حالی که رضایت به طور ضمنی به معنی ارزیابی شناختی تری از کل زندگی آدمی است. ولی، 
محققان دریافتند که گروه هایی از انسان ها پاسخ کامالً مشابهی به این سؤال می دهند که چقدر 
از این الفاظ و  در زندگی شان احساس شادی یا خشنودی دارند.]1[ در نتیجه، محققان معموالً 
مفاهیم به صورت مرتادف استفاده می کنند. من نیز در رستارس کتاب همین کار را می کنم، و 
در عین حال به موارد خاصی توجه دارم که در آن ها واژه های دقیِق به کار رفته در پاسخ های 

افراد تأثیر معناداری دارند.
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قفسه های کتابفروشی ها را کامالً پر کرده است. کنفرانس های بین المللی 
هم فت وفراوانند. حتی نشریات بین المللی هم وجود دارند که منحصراً به 

این موضوع می پردازند.
شادکامی واژه ی موسعی است که دربردارنده ی تفاوت های بسیار جزئِی 
را  مطلب  حق  نمی تواند  واحدی  تعریف  هیچ  است.  هیجان  و  احساس 
کامالً در مورد شمول معنایی این واژه ادا کند. ِاد دینر1 پیشکسوت محققان 
شادکامی، استاد دانشگاه ایلینویز، با ارائه ی پاسخ جامع ذیل منتهای تالش 
خود را می کند: »در صورتی گفته می شود که یک شخص دارای شادکامی 
تجربه  را  دائمی  شادی  یا  زندگی  از  رضایت  که  است  باالیی  بهروزِی  یا 
کند، و تنها به ندرت هیجانات ناخوشایندی مانند غم یا خشم را تجربه 
کند. برعکس، در صورتی گفته می شود که یک شخص دارای بهروزی یا 
شادکامی پایینی است که از زندگی ناراضی باشد، شادی و محبت کمتری 
را  ناخوشایندی مانند خشم و اضطراب  ُمدام هیجانات  را تجربه کند، و 

احساس کند.«]2[
اکثر تحقیقات تجربی تا به این تاریخ بر پیمایش هایی مبتنی اند که از 
افراد می پرسند چقدر شادکامند یا چقدر از زندگی شان رضایت دارند. اما 
این تنها روشی نیست که به کار گرفته می شود. همان طور که به زودی روشن 
خواهد شد، محققان همچنین می توانند بپرسند که انسان ها در چندین زمان 
خاص در طول روز -در حیِن کار، بازی با بچه ها، تمیزکردن حیاط، یا 
معاشرت با دوستان- چه احساسی داشتند. اگرچه این راهکار اخیر نتایج 
ارزشمندی به بار می آورد، روش پیشین معموالً بسیار زیاد مورد استفاده قرار 
می گیرد و، از این رو، یافته هایی را توضیح می دهد که ازاین به بعد مورد بحث 

واقع می شوند به استثنای جایی که حکایت از شکل دیگری دارد.

1. Ed Diener
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ربط و نسبت درآمد با شادکامی
تأثیر شان  تعیین  برای  را در تالش  از عوامل  بلندباالیی  محققان فهرست 
روی بهروزی مورد بررسی قرار داده اند. در میان این عوامل، درآمد با عمق 
بیشتری مورد مطالعه قرار گرفته است، احتماالً به این جهت که بسیاری از 
انسان ها اعتقاد دارند پوِل بیشتر زندگی شان را تغییر می دهد تا به احتمال 
زیاد شادکامی بیشتری برای شان به ارمغان آورد. ولی، دست بر قضا، تأثیرات 

پول بسیار پیچیده تر از آب درآمده است.
یکی از یافته ها واضح است. در ایاالت متحده، هر قدر آدمی در هرِم 
درآمد جایگاه باالتری را کسب کند سطح متوسط شادکامی او در هر لحظه 

باالتر می رود. )بنگرید به جدول 1(
در  تفاوت  که  می دهند  نشان  جهانی  پیمایش های  ترتیب،  همین  به 
متوسط  در  تفاوت  با  باالیی  همسبتگی  ملت ها  میان  شادکامی  متوسِط 
درآمدهای سرانه ی آنها دارد.]3[ با استثنائات اندکی، کشورهای ثروتمندتر 

شادکام تر از کشورهای فقیرند.

جدول ۱

سطوح رضایت طبِق چارک های درآمد )۱۹۷۵ تا ۱۹۹۲(

چارک پایینچارک سومچارک دومچارک باال

2۴.07٪29.۴6٪3۴.۸0٪۴0.7۸٪خیلی شاد

56.0۴٪5۸.02٪56.22٪53.1۴٪نسبتاً شاد

19.۸۸٪12.52٪۸.9۸٪6.0۸٪نه چندان شاد

ارقام باال از این منبع گرفته شده اند:
Rafael Di Tella, Robert J. MacCulloch, and Andrew J. Oswald, «The 
Macroeconomics of Happiness,85 « review of Economics and Statistics )2003(, 
p. 809, table 1.
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اقتصاددانان  که  می دهند  نشان  را  چیزی  یافته ها  این  می رسد  نظر  به 
شادکامی  در  مهمی  نقش  درآمد  گرفته اند:  مفروض  را  آن  مدت هاست 
انسان ها ایفا می کند. ولی، با کمال تعجب مطالعات طولی ای که شادکامِی 
نمونه ای از مردماِن کشورهای مرفه را در طی زمان طوالنی دنبال می کنند 
نشان می دهند که رضایت اکثر انسان ها از زندگی شان با افت وخیز درآمدشان 
در طی زندگی حرفه ای و سرانجام بازنشستگی شان تغییر چندانی نمی کند. ]۴[ 
باز هم شگفت آور آنکه، همان طور که در مقدمه ی کتاب خاطرنشان شد، 
شماری از مطالعات کشف کرده اند که سطح میانگین رضایت از زندگی 
در ایاالت متحده ی آمریکا در طول 50 سال گذشته افزایش قابل مالحظه ای 
پیدا نکرده است، به رغِم اینکه درآمدهای سرانه ی واقعی در طی این مدت 

افزایش چشمگیری داشته است.]5[
را  یافته ها  این  چگونه  که  است  داده  رخ  این  سر  بر  مجادالت  اکثر 
بیشتر شادکام تر  درآمدهاِی  با  انسان هایی  اگر  یکدیگر جمع کرد.  با  باید 
اقتصادی  رونق  افزایش سطح  با  چرا  باشند،  کمتر  پوِل  با  انسان هایی  از 
سطِح شادکامِی گزارش شده افزایش نیافته است؟ تحلیلگران برای تبیین این 

تناقِض ظاهری نظریات عدیده ای عرضه کرده اند.
یک تبیین می تواند این باشد که انسان های ثروتمند تر شادکام ترند، نه به 
این جهت که درآمد بیشتر آنها را شادکام تر می کند بلکه به این جهت که افراِد 
شادکام تر موفق ترند و پول بیشتری به دست می آورند. نکته ی مهمی در این 
استدالل وجود دارد. مثالً، یکی از مطالعات نشان می دهد دانشجویانی که به 
هنگام ورودشان به دانشگاه به عنوان دانشجویان شادکام تر شناخته می شوند 
تا سن ۴0سالگی 30 درصد بیشتر از همکالسی هایی درآمد دارند که موقع 
ورود به دانشگاه ناراضی تر درجه بندی شده بودند .]6[ ولی، بعید است که این 
تبیین بتواند چیزی را فراتر از بخشی از شکاف موجود در بهروزی آمریکاییان 

فقیر و غنی توضیح دهد.
احتمال دیگر این است که رشد درآمد در واقع شادکامی بیشتری را به 
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ارمغان آورده است اما این تأثیرات با روندهای دیگری در جامعه خنثی می شوند 
که از میزان بهروزی می کاهند، روندهایی مانند سطح روزافزون طالق، جرم، 
استفاده از مواد مخدر، بیکاری، و از این قبیل موارد. در نگاه نخست، این 
نظریه به نظر امیدوارکننده می آید. ولی، دست برقضا، محققانی که کوشیده اند 
همه ی این روندهاِی مثبتی را توضیح دهند که می توانند بر شادکامی تأثیر 
بگذارند و نه بر رشد اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که روندهای مثبت به 
اندازه ای قدرتمند ند که می توانند این تأثیر شبکه ای را داشته باشند که شادکامِی 

بازهم بیشتری را افزایش دهند به جای اینکه مانع آن شوند.]7[
از سال  اقتصادی ای که  سایر تحلیلگران خاطرنشان کرده اند که رشد 
1975 تا به حال در ایاالت متحده تجربه شده است عمدتاً نصیب 20 درصد 
از مرفه ترین افراِد جامعه شده است. از آنجایی که تنها این اقلیت کوچک 
منتفع شده اند، مسلماً تعجب آور نیست که سطح متوسط شادکامی کل افراد 
افزایش نیافته است.]۸[ این تبیین نیز در وهله ی اول به نظر پذیرفتنی می آید. 
هرچند یکی از مسائل این تبیین آن است که توزیع شادکامی بین ثروتمندان 
و فقرا در 30 سال گذشته به صورت نابرابرتری افزایش نیافته است، این 
مسأله حکایت از آن دارد که حتی یک پنجم افراد خوشبختی که شاهد این 
بوده اند که درآمدهاشان افزایش یافته است در نتیجه شادکام تر نشده اند. ]9[ 
در  شادکامی  می رسد سطوح  نظر  به  که  است  این  آزارنده  واقعیت  دیگر 
مدت  در طی  بلکه  به حال،  تا  دهه ی 1970  از  نه صرفاً  متحده،  ایاالت 
طوالنی تری راکد بوده است.]10[ در واقع، آن طور که می گویند بهروزی از 
اواسط دهه ی 1950 تا 1960 اندکی کاهش یافت، هرچند درآمدها در طی 
این دوره برای تمام بخش های جمعیت به سرعت افزایش یافت. در نهایت، 
این نظریه تبیین نمی کند که چرا شادکامی در طی 20 سال گذشته در چندین 
کشور مرفه، مانند بلژیک، سوئد، نروژ، و اتریش، افزایش نیافته است، یعنی 
کشورهایی که ثمرات رونق اقتصادی در مقایسه با ایاالت متحده به صورت 

مساوی تری در سرتاسر جمعیت توزیع شده است.
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تا  مالِی خود  از موقعیت  این است که رضایت  تبیین محتمل چهارم 
حد زیادی به این بستگی دارد که چقدر درآمدهای خودمان را با درآمدهای 
دیگران مقایسه می کنیم.]11[ بدین نحو، پاره ای از محققان کشف کرده اند 
که تأثیرات تغییر درآمد بر شادکامی بسیار متأثر از آن چیزی است که بر سِر 
درآمدهای دوستان، همکاران، و همسایگان خودمان می آید، علی الخصوص 
درآمد آن کسانی که با آنها مراوده داریم.]12[ در نتیجه، هرگونه رضایتی که 
انسان ها از افزایش درآمدشان به دست می آورند اگر درآمد تمام اطرافیانش 
درست به همان سرعت افزایش یابد معموالً کاهش چشمگیری می یابد. 
]به این ترتیب،[ نتیجه این می شود که وقتی که رفاه اقتصادی در سرتاسر 
افزایش  نسبت  همان  به  شادکامی  متوسط  سطح  می یابد،  افزایش  کشور 

نمی یابد.
همان طور که انسان ها به درآمدهای باالتر عادت می کنند و نرم نرمک 
سودای ثروت باز هم بیشتری را در سر می پرورانند تأثیرات مثبت باال رفتِن 
زمان  در  در سال 1975،  مثالً،  زایل شود.]13[  نیز می تواند  زندگی  سطح 
رکود درآمدها، 7۴ درصد از آمریکاییان می گفتند که »درآمد خانواده ی ما 
برای برآوردن مهمترین نیازهامان به اندازه ی کافی باالست.« پیش از 1999، 
اگرچه درآمد سرانه افزایش چشمگیری داشته است، تنها 61 درصد همین 
ادعا را داشته اند.]1۴[ به همین نحو، علی رغم اینکه تخمین متوسط درآمدی 
که آمریکاییان احساس می کنند الزم است »تمام رؤیایشان را برآورده کند« 
در سال 19۸7 تقریباً 50,000 دالر بوده، این مقدار الزم تا پیش از 1996 
به 90,000 )با دالر ثابت( افزایش یافت.]15[ تحلیلگران، با مشاهده ی این 
روندها، پیگیری اهداف مالی را کار یکنواختی توصیف کرده اند که در آن 
آرزوهای انسان ها همیشه دور از دسترس شان است، و مدام آنها را ناراضی 

رها می کند.
می تواند  باالتر  زندگِی  با سطح  انطباق  و  آرزوها  و  آمال  برآوردن  سر 
عدم افزایش شادکامی در امریکا را طی 50 سال گذشته تبیین کند، اما، در 
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وهله ی اول اینها تبیین نمی کنند که چگونه انسان های ثروتمندتر در مقایسه 
با انسان های فقیرتر دارای سطح متوسط باالتری از شادکامی اند. با این همه، 
با نظریه ی دیگری می توان پرتوی بر این نظریه افکند. شاید شادکامی اضافی 
خود  از  یا  پول  خود  از  اول،  وهله ی  در  جامعه،  در  ثروتمندتر  گروه های 
کاالهایی که می توان با پول خرید ناشی نشود، بلکه از مزد و پاداش هایی 
ظریف تر سرچشمه بگیرد که معموالً مالزم با ثروت عظیم تر است. یکی از 
این مزایا می تواند رضایتی باشد که از احساس موفقیت بیشتر یا داشتن شأن 
و مقامی باالتر از انسان های بی بضاعت تر ناشی می شود. مزیت دوم می تواند 
چالش، استقالل، و کشش ذاتی عظیم تری باشد که با آن نوع مشاغلی مرتبط 
است که معموالً اشخاص دارای درآمد باالتر آنها را در اختیار دارند. چون 
سلسله  مراتب هایی که این رضایت افزوده شده را توضیح می دهند همیشه 
وجود داشته اند و احتماالً فارغ از اینکه افزایش سطح زندگی ملت ها چقدر 
اندک یا زیاد باشد حضور خواهند داشت، اگر سطح توزیع کلی شادکامی 
نباید کسی را متعجب کند. چه درآمد سرانه ی ملی  متأثر از رشد نباشد، 
افزایش یابد، چه راکد  شود، و چه پایین بیاید، همیشه انسان هایی در رأس 
وجود دارند که از مشاغل جذاب تر، قدردانی و آزادی عمل لذت می برند 
و در پایین ترین مرتبه نیز انسان هایی وجود دارند که کارشان کسل کننده تر 
است و باید ناکامی ها و ناامیدی های کوچکی را تاب آورند که از کم ارزش تر 
بودن و فروتر بودن از کسانی در سطوح باالتِر سلسله  مراتب اقتصادی و 

اجتماعی ناشی می شود. 
متعددی  نظریات  شایستگی های  درباره ی  محققان  اواخر،  همین  تا 
این  آنها  از  بسیاری  یکدیگر بحث می کردند.  با  توصیف شدند  که صرفاً 
نتیجه گیری را قبول می کنند که رشد اقتصادی در کشورهای نسبتاً فقیری 
که اکثر انسان ها نیازهای اساسی شان برآورده نمی شود بهروزی را به میزان 
چشمگیری افزایش می دهد. بر طبق این نظریه ، به محض اینکه کشوری به 
درآمد سرانه ی 15,000-10,000 دالر در سال دست یابد، رشد بیشتر۟ 
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شادکامی کمی به بار می آورد البته اگر اصالً شادکامی را افزایش دهد. ولی، 
َانگس دیتون1، در سال 2007، نتایج اخیر بررسی جهانی گالوپ را تحلیل 
کرد و نتیجه گرفت که اگر کسی درصد افزایش درآمد سرانه و نه افزایش 
مطلق دالر را مقایسه کند، و اگر کسی کشورهای سابق بلوک شوروی را 
نادیده بگیرد، که پس از سقوط کمونیسم تغییر و ناآرامی استثنائی ای را ازسر 
افزایش عظیم بهروزی  ناخالص ملی دست کم  تولید  افزایش  گذرانده اند، 
را در کشورهای مرفه همانند کشورهای فقیرتر به بار می آورد.]16[ تحلیل 
بعدی ای که بتسی استیونسن2 و جاستین ولفرز3 ارائه کرده اند به نتیجه گیری 
یکسانی دست یافته اند.]17[ اگر این یافته ها معتبر باشند، این تناقض ظاهری 

رفع می شود و دیگر نیازی به توضیح نیست.
ولی، نتیجه گیری دیتون به هیچ روی، دست کم تاکنون، مورد قبول عامه 
واقع نشده است. اکثر تحقیقات قبلی در تضاد با نتیجه گیری دیتون قرار 
دارد، و حتی متخصصانی که متفق القولند که رشد اقتصادی در کشورهای 
مرفه شادکامی بیشتری را به بار آورده است غالباً درمی یابند که میزان افزایْش 
بسیار ناچیز است. مثالً محقق اروپایی در زمینه ی شادکامی، روت ونهِون۴ 
مدعی است که اگر شادکامی در ایاالت متحده همچنان به میزان ۴0 سال 
گذشته افزایش یابد، 167 سال طول می کشد تا به یک درجه از مقیاس ده 
درجه ای شادکامی دست یابیم.]1۸[ تحلیلگران دیگری که درباره ی داده های 
اخیر مؤسسه ی گالوپ مطالعه کرده اند، از جمله استیونسون و ولفرز، باز 
ایاالت  نیم قرن گذشته در  با این همه تصدیق می کنند که بهروزی در طی 
متحده افزایش اندکی داشته است.]19[ بدین نحو، اگرچه نتایج مؤسسه ی 
گالوپ مناقشه ی داغی را برانگیخته است، هنوز اجماعی ایجاد نکرده است 

که این معضل مبنایی را تبیین کنند. 
مالی  موفقیت  به  دستیابی  برای  که  افرادی  بی شمار  نزد  مجادله  این 

1. Angus Deaton  2. Betsey Stevenson
3. Justin Wolfers  4. Ruut Veenhoven
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اهمیت زیادی قائلند چه معنایی دارد؟ نظرخواهی سالیانه از دانشجویان سال 
اول در سرتاسر آمریکا در طول 35 سال گذشته همیشه برمال کرده است که 
بیش از 70 درصد این دانشجویان احساس می کنند که پول زیاد درآوردن 
»هدف خیلی مهمی« است.]20[ آیا آنها مرتکب اشتباه فاحشی شده اند و آیا 
ممکن است که آنها در نهایت دریابند که موفقیت مالی به دنبال خود هیج 

شادکامی افزوده ای را به بار نمی آورد؟
می کنند  مالی صعود  نردبان  عالی ترین سطوح  تا  بی تردید کسانی که 
بسیار  می مانند  باقی  پایین  سطوح  در  همچنان  که  کسانی  از  معموالً 
زندگی  سبک  از  چقدر  ثروتمند  انسان های  اینکه  از  فارغ  شادکام ترند. 
استراحتگاه،  از  التذاذشان  این که  از  فارغ  اندکی می برند و  متموالنه لذت 
عهده ی  از  فقیر  انسان های  تجمالتی که  دیگر  و  ماشین های گران قیمت، 
از رضایت  آنها دست کم می توانند  بر نمی  آیند چقدر زودگذر است،  آنها 
ظریف تر موفقیت دنیوی حظ ببرند. مشاغل آنها معموالً جذاب تر است، 
آنها  زیاد  به احتمال  و  دارند،  زمانشان  بر چگونگی صرف  بیشتری  کنترل 
بیشتر دستور می دهند تا دستور بگیرند. این واقعیت صرف که آنها در به 
دست آوردن چیزی که به دنبالش  هستند موفق بوده اند آنها را از زندگی شان 
راضی تر می کند. این مالحظات ظاهراً می توانند اولویت بخشِی بیش از حد 

به موفقیت مالی را توجیه کنند.
با این حال روانشناسان گزارش می کنند که کسانی که اهمیت زیادی به 
ثروت اندوزی می دهند معموالً از تلخ کامی و ناامیدِی فراتر از حِد معمول 
رنج می برند.]21[ می توان چندین دلیل را مورد توجه قرار داد. این طور که 
برمی آید بسیاری از کسانی که دل مشغول ثروتمندشد نند نخواهند توانست 
ناامیدی  احساس  از این رو  و  بپوشانند  آرزوهاشان جامه ی عمل  و  آمال  به 
شدیدی خواهند کرد. حتی کسانی که موفق می شوند ممکن است آن قدر 
دل مشغول پول و ثروت باشند که از روابط انسانی ای که بر شادکامی شان 
تأثیر می گذارد غافل شوند. در واقع، محققان دریافته اند که هرچه بیشتر 
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انسان ها به ثروتمند شدن اهمیت بدهند، معموالً رضایت کمتری از زندگی  
خانوادگی  عایدشان می شود.]22[ سرانجام کسانی که به میزانی از موفقیت 
موقتی  را  افزوده شان  شادکامی  بیشتر  احتماالً  می کنند  پیدا  دست  مالی 
توضیح داده شد، انسان ها رفته رفته به مال و  می یابند. همان طور که قبالً 
دارایی ویژه ای که درآمدهای باالتر در اختیارشان می گذارد عادت می کنند؛ 
تجمالت به ضروریات مبدل می شوند و آمال و آرزوها سر برمی آورند و آنها 

را با نارضایتی بیش از پیش به حال خودشان رها می کند.
کرد  جمع  یکدیگر  با  را  متعارض  مشاهدات  این  باید  چگونه  اینکه 
افراد  میان  در  انسان ها  شادکام ترین  به گمانم  نیست.  واضح  کامالً 
موفقیت  دل مشغول  از حد  زیاده  هرگز  که  باشند  کسانی  معموالً  پولدار 
امور مورد عالقه شان۟ کار و  از طریق سخت کوشی در  بلکه  نیستند  مالی 
بارشان سکه می شود، در عین حال که در این میان موفق می شوند خانواده 
از محققان کشف  این، یک گروه  بر  افزون  نکنند.  قربانی  را  دوستان  و 
به خوب پول درآوردن اهمیت زیادی  از کسانی که  کرده اند که بسیاری 
از  از کامیابی شان که هرگونه  می دهند و در پولدار شدن موفق می شوند 
جنبه های  دیگر  در  گرفته  صورت  فداکارِی  از  )که  بهروزی  دادن  دست 
رضایت  احساس  نوعی  می کند  جبران  را  می شود(  عایدشان  زندگی شان 
به دست می آورند.]23[ ولی با این همه، چنین نیست که همه ی کسانی که 
بنابراین،  موفق خواهند شد.  می پرورانند  در سر  را  ثروت عظیم  سودای 
دست کم، یافته های روانشناسان نشان دهنده ی هشداری است مبنی بر اینکه 
اشتغال به ثروت اندوزی خطر عظیمی را به همراه دارد و آن اینکه آدمی را 

در پایان کار تلخ کام و ناامید رها می کند.
اگر به دنباِل ثروت بودن چنین پاداش های نامعلومی دارد، چرا انسان های 
بسیار زیادی سخت در تالشند تا به آن دست یابند؟ تنها می توان پاسخ را 
حدس زد. شاید دغدغه ی پول و دارایی در زمان های بسیار قبل تری ریشه 
دوانده که اکثر انسان ها آن قدر فقیر بودند که درآمد اضافی برای غلبه بر 
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رسانه ای  تصاویر  و  مداوم  تبلیغات  شاید  بود.  ضروری  تنگدستی  و  فقر 
درخشان از دارایی ها و سبک زندگی متمولین کماکان تمایالت مادی را 
پرورش می دهند و تقویت می کنند. همچنین محتمل است که در یک جهان 
نامشخص که در آن تعریف موفقیت واقعی دشوار است، انسان ها روی 
درآمد و حقوق و دارایی و سود و فروش و سهام بازار به عنوان سنجه ی 
و  آورده اند  به دست  زندگی  در  آن چیزی دست می گذارند که  محسوس 
ممکن است سخت بکوشند در آینده به آن دست یابند. حتی ممکن است 
برای بسیاری از آمریکاییان اگر  پول یا مایملکی نداشته باشند که بتوانند 
با آن چیزهایی را که می خواهند بخرند، دشوار باشد که بسیاری از آمال و 

آرزوها را تلنبار کنند یا زندگی شان را بسیار معنادار بدانند.

سایر خاستگاه های شادکامی
موفقیت مالی تنها جنبه ی بارز زندگی نیست که به نظر می رسد نسبت به 
تفاوت های  دارد.  شادکامی  بر  کمی  تأثیر  می پندارند۟  انسان ها  اکثر  آنچه 
تا حد  دارد. سن و سال  کمی  نسبتاً  تأثیر  آمریکا  در  نیز دست کم  جمعیتی 
زیادی لحاظ نمی شود.]2۴[ به نظِر اکثِر افراد، ظاهراً، بهروزی از جوانی شان تا 
حول وحوش ۴0سالگی کاهش می یابد و از آن پس به صورت بسیار تدریجی 
بر میزان تغییرات سالمت(  اوایل دهه ی 70 )با فرض کنترل شخص  تا 
افزایش می یابد.]25[ و اما در مورد جنسیت، زنان سفیدپوست سالیان درازی 
سطح  اما  می کردند،  رضایت  احساس  سفیدپوست  مردان  از  بیش  کمی 
کمی  به  هم اکنون  و  است  یافته  کاهش  اخیر  دهه های  در  خشنودی شان 
پایین تر از سطح خشنودی مردان افت کرده است.]26[ اینکه چطور ممکن 
است شادکامی زنان سفیدپوست کاهش یافته باشد تا حدی یک راز است، 
چون فرصت های شغلی ای که آنها مدت ها به دنبالش بوده اند در قیاس با 
دهه های پیشین بسیار زیادتر شده است. شاید این امکانات و فرصت ها آمال 
و آرزوها را تا سطحی افزایش داده است که محقق کردنش دشوار است، یا 
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شاید رفع تعارضات بین کار و خانواده دشوار از آب درآمده است. به نظر 
نمی رسد که کسی به طور قطع و یقین بداند.

امروزه معلوم شده است نژاد تنها عامل جمعیتی شناختی مهمی است که 
همبستگی شدیدی با شادکامی دارد.]27[ سیاه پوستان نسبت به سفید پوستان 
در  شکاف  این  هرچند  دارند،  زندگی  از  کمتری  بسیار  رضایت  کماکان 
پا به سن  با  که  می رسد  نظر  به  و  است  شده  نصف  گذشته  سال  طی 30 
گذاشتن رشد کند تری می کند. جالب اینکه زنان سیاه پوست، برخالف زنان 
سفیدپوست، پابه پای مردان سیاه پوست پیش می روند و در طی این مدت 

تلخ کامی شان زیادتر نشده است.
بر  تأثیری  تعجب چندان  با کمال  آشنا  زندگی  گزینش چندین سبک 
نمی کند.  افاقه  گرم تر  آب وهوای  به  کردن  مکان  نقل  ندارند.  بهروزی 
به سینما می شود  یا رفتن  تلویزیون  عالوه براین، ساعاتی که صرف دیدن 
چندان تأثیر مثبتی ندارد و احساس رضایت کمتری از نرمش کردن، باغبانی 
کردن، و ورزش کردن به بار می آورد.]2۸[ تجارب دیگری، مانند یک وعده ی 
فوتبال،  بازی  زمیِن  در  مهیج  روز  یک  یا  رستوران  یک  در  غذایی خوب 
جوشش آنی شادکامی را به دنبال دارد، اما این تأثیرات به ندرت برای مدت 

مدیدی دوام می  آورد.
با  محققان،  مرتبطند؟  دیرپا  شادکامی  با  زندگی  از  جنبه هایی  چه 
زندگی شان  از  چقدر  می پرسند  مردم  از  که  نظرخواهی هایی  از  استفاده 
رضایت دارند، دریافته اند که شش عامل )سواِی خلق وخوی موروثی( اکثر 
تنوعات را در بهروزی انسان ها توضیح می دهد: ازدواج، روابط اجتماعی، 

استخدام، سالمتی محسوس، دین، و کیفیت حکومت.
کرده  ازدواج  زوج های  که  کرده اند  کشف  مکرر  نظرخواهی های 
سقف  یک  زیر  که  کسانی  یا  متارکه کرده،  بیوه،  مجرد،  افراد  به  نسبت 
از  اما به صورت رسمی ازدواج نکرده اند رضایت بیشتری  زندگی می کنند 
زندگی شان دارند. ]29[ کسانی که ازدواج کرده اند معموالً عمر طوالنی تری 
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سپری می کنند و کمتر از اشخاص طالق گرفته یا متارکه کرده احتمال دارد 
که افسرده شوند، خودکشی کنند، یا معضالت جسمی را تجربه کنند.]30[ 
ضربه گیر  به عنوان  نامالیمات  برابر  در  صمیمانه  زناشویِی  رابطه ی  ظاهراً 

عمل می کند و به سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری ها کمک می کند.
زود  نباید  کرده اند  خاطرنشان  عدیده ای  محققان  که  همان طور  اما، 
نتیجه گرفت که ازدواج موجب شادکامی افزوده می شود. کسانی که ازدواج 
می کنند ممکن است از آغاز شادکام تر باشند، و طبع بشاش آنها به احتماِل 
تحقیقات  است.  مؤثر  موفقیت آمیزشان  زناشویی  پیوند  در  قریب به یقین 
است.  دوسویه  علت  که  گذاشته اند  صحه  مطلب  این  بر  واقع  در  دیگر 
کسانی که ازدواج می کنند، دست کم اگر زیر 30 سال باشند به طور متوسط 
شادکام تر از کسانی اند که مجرد می مانند. در عینِ حال، مطالعه ی انسان ها 
قبل و بعد از متأهل شدن نیز نشان می دهد که ازدواج و نامزدی هایی که 
بار  به  بهروزی  در  را  افزایش چشمگیری  غالباً  می شوند  ازدواج  به  منجر 

می آورند.]31[
طور  به  می تواند  ازدواج  که  متفق القولند  محققان  که  در عین حال 
بر  دارد  وجود  اختالف نظری  دهد،  افزایش  را  شادکامی  قابل مالحظه ای 
سر این که چنین احساسی چقدر دوام می آورد. چند محقق کشف کرده اند 
که ازدواج تا مدتی طوالنی شادکامی را افزایش می دهد، اما اکثراً گزارش 
سطح  به  سال  سه  یا  دو  ظرف  در  معموالً  بهروزی  احساس  که  کرده اند 
پیش از ازدواج برمی گردد.]32[ البته، مثِل تمام این مطالعات، نتایج صرفاً 
نشان دهنده ی جهت گیری ها است. این نتایج به احتمال زیاد شامل بسیاری 
از زوج هایی می شود که کماکان شادکامی افزوده را از ازدواجشان در مدت 
ده ها سال به دست می آورند و نیز بسیاری از دیگر زوج هایی را دربرمی گیرد 
که در اوایل ازدواج با مشکالتی مواجه می شوند که به کیفیت روابطشان 
چنین  بر  روشن تری  پرتو  محققان  است  ممکن  سرانجام  می زند.  لطمه 
تغییراتی بیفکنند از این طریق که مطالعاتی را عهده دار شوند که به مرور 
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کلی  میانگیِن  در  که  را  مختلفی  زیرگروه های  متفاوت  واکنش های  زمان 
گنجانده می شوند آشکار کنند.1

هرآنچه ازدواج با خود به همراه بیاورد، مطالعات درازمدت گویای آن 
است که پایان ازدواج -چه در نتیجه ی طالق و جدایی، چه در نتیجه ی مرگ 
همسر- برای بسیاری از انسان ها به کاهش ناگهانی شادکامی منجر می شود.

را  خود  زمان کوتاهی  مدت  در  طالق گرفته  زوج های  اکثر  مطمئناً،   ]33[

باز می یابند و تقریباً همه ی آنها در نهایت به وضع عادی برمی گردند. طالقی 
که پیش از اختالفات شدید رخ می دهد ممکن است در مقایسه با طالقی که 
بعد از اختالفات شدید رخ می دهد هر دو شریک را شادکام تر کند.2 ولی، 

1. یک تیم از محققان با به کارگیری روش های آماری جدید در نظرخواهی هشت ساله از زوج های 
آملانی توانسته اند تأثیرات متفاوت ازدواج را بر گروه های مختلف دنبال کنند. گسرتده ترین گروه 
)79.6 درصد(، که دارای باالترین سطح شادکامی نیز بودند، از چهار سال قبل از ازدواج تا چهار 
سال بعد از ازدواج تقریباً هیچ تغییری را در بهروزی تجربه منی کنند. در گسرتده ترین گروه بعدی 
)9.1 درصد( آرام آرام شادکامی چهار سال قبل از ازدواج رو به کاهش می رود، اما از طرف دیگر 
رفته رفته در چهار سال بعد شادتر می شدند. گروه دیگر )6 درصد( از یک سال پیش از ازدواج 
شادتر می شدند و بعد با نرخ روبه رشدی در پنج سال آینده تلخ کام تر می شدند. رسانجام، یک 
گروه کوچک )5.۲ درصد(، که به مراتب در چهار سال قبل از ازدواج تلخ کام ترین بودند، نرم نرمک 
بعد از آن شادکام تر شدند، که به سطحی برابر با گسرتده ترین و شادکام ترین گروه در سال های 
اول و دوم ازدواج دست یافتند پیش از آن که اندک اندک در دو سال پایانِی دوره ی مطالعه تنزل 

پیدا کند.
Anthony D. Mancini, George A. Bonanno, and Andrew E. «Clark, Stepping Off the 
Hedonic Treadmill: Latent Class Analyses of Individual in Response to Major Life 
Events» )unpublished draft, 2009(

۲. همین تیم تحقیقاتی که در منت قبلی از آن ها نقل قولی آورده شد نیز شادکامی متوسط 
گروه های عدیده ای را در طی هشت سال از چهار سال قبل از طالق تا چهار سال بعد از طالق 
به طرز چشمگیری  )71.8 درصد(  باز هم شادکام ترین و گسرتده ترین گروه  دنبال می کردند. 
تأثیر قرار نگرفته بودند. گسرتده ترین گروه بعدی  از طالق تحت  از طالق و نه بعد  نه قبل 
)19.1 درصد( در طی دو سال قبل از طالق به طرز چشمگیری تلخ کام تر شدند و کامکان نیز 
برای دو سال دیگر بعد از طالق تلخ کام تر شدند در عین حال که در دو سال پایانی هنوز خود را 
باز نیافته اند. گروه سوم، و از اول تلخ کام )9.1 درصد( نرم نرمک نسبت به سه سال قبل از طالق 
شادکام تر شدند و پیش از آنکه در دو سال پایانی شادکامی شان کاهش یابد در پنج سال بعدی 

آهسته آهسته شادکام تر شدند.
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بر حسب باالترین تخمین، طالق یا جدایی با کاهش متوسط شادکامی مرتبط 
است )به عقیده ی برخی از تحلیلگران، بر اساس یک مقیاس 100 درجه ای 
برای هر طالق 5 درجه و برای هر جدایی ۸ درجه تخمین زده می شود(، و 
این تأثیر غالباً به طور معمول یک دهه به طول می انجامد.]3۴[ چنین غم و 
اندوه دیرپایی غیرعادی است، چون به نظر می رسد انسان ها در طی ماه ها 

خودشان را با اکثر ناکامی های زندگی شان وفق می دهند.]35[
تأثیرات بچه دارشدن بسیار پیچیده است. اکثر زوج های متأهل )و حتی 
آنجا  تا  بچه دارشدنند،  دلواپس  نکرده اند(  ازدواج  از زوج هایی که  بعضی 
که بسیاری از آنها که نمی توانند بچه دار شوند طبیعتاً روندهای پیچیده ای، 
مانند لقاح آزمایشگاهی یا تلقیح مصنوعی، را به کار می گیرند تا بچه دار 
شوند. با این همه، محققان درباره ی تأثیرات واقعی والد بودن بر شادکامی به 
نتایج جورواجوری دست یافته اند. محققی دریافته است که زوج هایی که 
عالماً عامداً بچه دار نشدن را انتخاب می کنند درست به اندازه ی زوج هایی 
که بچه دار شدن را انتخاب می کنند شادکامند.]36[ محققان دیگری گزارش 
کرده اند که زوج هایی که بچه  دارند در مقایسه با زوج هایی که بچه ندارند 
را تجربه  می کنند.]37[   و فشار عاطفی  افسردگی  و  تنش  از  باالتری  سطح 
دانیل گیلبرت1 استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد به چند مطالعه ی دیگر 
استناد می کند و نشان می دهد که شادکامی زوج ها بعد از تولد فرزند کاهش 
می یابد و تا زمانی که فرزندشان خانه را ترک نکند دیگر افزایش نمی یابد. ]3۸[ 
ازآن پس، اگرچه عمدتاً اعتقاد بر این است که والدین با اینکه فرزندشان 
دست  به  مضاعف  شادکامی  دارند  خودشان  از  بچه ای  و  می شود  بزرگ 
فرزند  که  والدینی  که  تحقیق کشف کرده  است  می آورند، دست کم یک 
عاقل و بالغ دارند در مقایسه با اشخاصی با سن مشابه که فرزندی ندارند در 

کل شادکام تر نیستند.]39[

1. Daniel Gilbert
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نتایج موافق باشند، و مسلماً  این  با  چنین نیست که همه ی محققان 
مایه ی  آنها  فرزندانشان در سرتاسر زندگی  دارند که  زیادی وجود  والدین 
مسرت است.]۴0[ افزون بر این، فارغ از اینکه والدین۟ مادام که فرزندانشان 
زنده اند چه احساسی دارند، نظرخواهی ها نشان می دهند که اکثر انسان ها 
مرگ فرزند را بدترین اتفاقی می دانند که ممکن است برای آنها رخ دهد، 
و پژوهشگران تأیید کرده اند که چنین فقدانی، علی الخصوص اگر نامنتظره 
رخ دهد، معموالً غم و غصه ی عمیق و طوالنی  برای پدر و مادر به همراه 
می آورد.]۴1[ در این صورت، روی هم رفته، تأثیرات بچه دار بودن کامالً واضح 
نیست، اگرچه کفه ی سنگیِن قرائن و شواهد حکایت از آن دارد که غالباً پدر 
این که  به  افزایش چشمگیری نمی دهد، چه رسد  را  بهروزی  بودن  و مادر 

آن قدر که عقاید عامه القا می کند برای اکثر والدین شادکامی به بار آورد.
صرف نظر از خانواده، به نظر می رسد که روابط اجتماعی بهروزی را 
خیلی زیاد افزایش می دهند. هم درونگرایان خجالتی و هم برونگرایان شدید 
گزارش می کنند که وقتی که با انسان های دیگر به سر می برند در مقایسه 
با وقتی که تک و تنها هستند احساس شادکامی بیشتری می کنند؛ و چندین 
محقق نتیجه گرفته اند که همه نوع روابط و ارتباطات انسانی در مقایسه با 
عوامل دیگر سهم بیشتری در شادکامی دارند.]۴2[ مسلماً دوستان نزدیک، 
علی الخصوص نزدیکترین دوست، اهمیت دارند )اگرچه به ندرت به همان 
شبکه ی  دارند(.]۴3[  اهمیت  موفقیت  آمیز  زندگی  یک  در  همسر  اندازه ی 
دوستان مانند یک ازدواج خوب، می تواند به عنوان یک ضربه گیر در برابر 
بدبختی یا افسردگی عمل کند و حتی می تواند سیستم ایمنی بدن را برای 

دفاع از بیماری ها تقویت کند.
که  انسانی اند  ارتباط  دیگر خاستگاه  سازمان ها  و  اجتماعی  گروه های 
بهروزی را افزایش می دهند. بعضی از محققان دریافته اند که صرفاً حضور 
ماهی  به صورت  داوطلبانه  کارهای  انجام  یا  باشگاهی  در جلسات  ماهانه 
یک بار مالزم با تغییری در بهروزی -معادل دوبرابر شدن درآمد- است.]۴۴[ 
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