
»خوشـبختی آرمان تمامی ابنای بشـر اسـت«. این جملة آغازیِن نخسـتین گزارِش شـاخص خوشـبختی 
در کشـورهای جهـان اسـت؛ گزارشـی که بر مبنـای آن، در سـال ۲۰18، ایـران در رتبة صد وششـم قرار 
دارد، رتبـه ای کـه شـاید روي کاغـذ فقط یک عدد باشـد، اما در دنیـاي واقعي حکایت دیگـري دارد. براي 
همین اسـت که در این روزهاي سـختی که از سـر می گذرانیم »خوشـبختی« واژة غریبی شده؛ گمشده ای 
کـه در میـان این همه پسـتی و بلنـدی تقال دارد خودش را نشـانمان دهـد. و این بین مردمانی هسـتند که 
در پـی یافتـن آن حتي حاضرند خانه شـان را، وطنشـان را، همة هستی شـان را بر دوش بگذارنـد و بروند 
هـر جـا که اینجـا نیسـت. اما وقتـی از خوشـبختی حـرف می زنیم از چـه حرف می زنیـم؟ ایـن گریزپای 
دور از مـا کجاسـت و چطـور نمایـان می شـود؟ در نگاه زنـان و مردان چگونه است؟ جنسـیت هـر فرد در 
داشـتن و نداشـتن آن چقدر مؤثر اسـت؟ برای یافتن پاسـخ این سـؤال ها با زوج هایی در سـنین مختلف، 
از طبقه هـای اجتماعـی متفاوت و سـاکن سـه شـهر گوناگـون بـه گفت وگو پرداختیـم. ایـن گفت وگوها 

به صـورت انفـرادی انجام شـد تا پاسـخ های افراد بر یکدیگر سـوگیری نداشـته باشـد.

زنان و مردان از خوشبختي می گویند؛
زنان راه خوشبختي را پیدا خواهند کرد

تهیه و تنظیم: ندا عبداللهـی
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زنان در خدمت هورمون  ها

فریبــا، 26ســاله، همســر حمیــد و مــادر آرویــن اســت. 
ــر دارد و صاحــب یــک  کارشناســی ارشــد مهندســی کامپیوت
ــا  ــش ب ــج ســال پی ــری اســت. پن ــات کامپیوت شــرکت خدم
معرفــی یکــی از آشــنایان به صــورت ســنتی بــا حمیــد ازدواج 
ــه  ــن آشــنایی و ازدواج ب ــت ای ــروز خــودش را باب کــرده و ام
ــان  ــون قرارم ــد. چ ــک می دان ــبختي نزدی ــف خوش ــِر طی س
ــه  ــن ب ــد و آروی ــود حمی ــدون حضــور همســر ب ــو ب گفت وگ
ــوای  ــال و ه ــا در ح ــد و م ــه روی خانه شــان رفتن ــارک روب پ

ــتیم. ــو نشس ــه گفت وگ ــم ب ــاری ق به

ــی.  ــواب بده ــه ج ــک کلم ــا ی ــؤالم را ب ــم س می خواه  
خوشــبختی؟

بلــه. البتــه کــه جــواب دادن یک کلمــه ای به این ســؤال   
خیلــی ســخت اســت.

ُخب حاال مفصل تر جواب بده.  
ــًا  ــان مطلق ــت. انس ــی اس ــئله ای کیف ــبختی مس خوش  
نمی توانــد جــواب قاطعــی بــرای آن و در همــۀ زمان هــا 
داشــته باشــد. می توانــد بــا یــک نــگاه کلــی بگویــد اگر 
دو ســِر طیــف خوشــبختی و بدبختــی را در نظــر بگیریم 
مــن بــه کــدام نزدیک تــرم، امــا نمی توانــد بگویــد مــن 
قطعــاً و همیشــه ایــن احســاس را دارم، چون حتمــاً برای 
خــودت هــم پیــش آمــده کــه یــک روز احســاس کنــی 
ــود اســت و احســاس  ــرف و بی خ ــی مزخ ــدر زندگ چق

بدبختــی کنــی و یــک روز دیگــر نــه. 
چه چیزی باعث این احساس  های متضاد می شود؟  

ایــن حس هــا یــک منشــأ بیرونــی دارد و یــک منشــأ   
درونــی. منشــأ بیرونــی بــرای افــراد مختلــف متفــاوت 
اســت، امــا مثــاًل ســالمتی، موفقیــت، پیشــرفت و درآمد 
بــاال باعــث حــس خوشــبختی می شــوند و نبــود ایــن 
مــوارد باعــث حــس بدبختــی. البتــه بدبختــی خیلــی بار 
معنایــی منفــی دارد. بگذار بگویــم ناکامی. منشــأ درونی 
ایــن حس هــا هــم نگــرش و بینــش و طــرز تفکــر هــر 
فــرد اســت. یعنــی شــاید یــک اتفــاق ناخوشــایند بــرای 
ــرد دیگــر باعــث حــس  ــدازة یــک ف ــه ان ــر ب یــک نف
ناکامــی نشــود یــا موفقیتــی کــه باعــث شــادِی بســیار 

یــک نفر می شــود آن قــدر موجب شــادی و خوشــبختی 
فــرد دیگــر نشــود. بــه درون هر فــرد بســتگی دارد. البته 
در مــورد مــا زن هــا بایــد بگویــم کــه هورمون هــا در این 

زمینــه نقــش اساســی دارنــد.
هورمون  ها؟! یعنی چه؟  

ــه خوانــدم کــه خیلــی  اتفاقــاً همیــن اواخــر یــک مقال  
برایــم جالــب بــود. یــک مقالــۀ پزشــکی کــه ترجمــۀ 
ــا«  ــت هورمون ه ــان در خدم ــد »زن ــوان آن می ش عن
یــا چیــزی بــا ایــن محتــوا. مقالــه را بــرای حمیــد هــم 
خوانــدم. در آن نوشــته بــود کــه در طــول یــک مــاه چــه 
اتفاقاتــی بــه لحــاظ هورمونــی در بــدن زنــان می افتــد 
کــه باعــث ایجاد فشــار روانــی، ناراحتی و افســردگی آنها 
می شــود. پــس در ایــن دوره هــا قطعــاً زنــان بــه لحــاظ 
درونــی، بدون هیچ منشــأ و مشــکل بیرونــی، نمی توانند 
احســاس خوشــبختی و شــادی داشــته باشــند و ناراحت 

. هستند
یعنــی می  خواهــی بگویی احســاس خوشــبختی در زنان   
ــه چگونگــی ترشــح هورمون هایشــان بســتگی دارد؟ ب

نــه، امــا می گویــم در کنــار همــۀ عوامــل در بــه وجــود   
آمــدن ایــن احســاس باید نقشــی هــم بــرای فیزیولوژی 

زنــان در نظــر گرفــت.
ــه  ــی ب ــف فرض ــودت را در آن طی ــر خ ــی قبل ت کم  
خوشــبختی نزدیــک دانســتی. چرا؟ چــه عواملــی باعث 

ــود؟ ــو می ش ــس در ت ــن ح ای
در درجــۀ اول اینکــه خــودم و خانــواده ام ســالم هســتیم.   
بــا مــردی ازدواج کــرده ام کــه، به جــز در مــوارد کمــی، 
بــا یکدیگــر تفاهــم داریــم. خداونــد پســر شــیرینی بــه 
مــا داده کــه بســیار باهــوش اســت و مطمئنــم در آینــده 
انســان موفقــی می شــود. از نظــر درآمــد مالــی نســبت 
بــه اکثــر افــراد جامعــه در وضعیت مطلوبــی قــرار داریم. 
نــه اینکــه ثروتمنــد باشــیم، نــه. اما ُخــب مثل بســیاری 
ــه  ــا مشــکل مواج ــا ب ــن حداقل ه ــرای تأمی ــردم ب از م
نیســتیم. همین  هــا دیگــر. بــه نظــرت بــرای احســاس 

خوشــبختی کافی نیســت؟
قطعــاً همین طــور اســت. اگــر بخواهــی ایــن عواملــی را   
کــه باعــث احســاس خوشــبختی می دانــی بــه ترتیــب 
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ــرار می  دهــی؟ ــت ق ــدام را در اولوی ــی، ک ــت بگوی اهمی
اول کــه ســالمتی اســت و دوم هم رفــاه مــادی. در حال   
حاضــر آرویــن بــرای مــن بااهمیت تریــن موجــود جهان 
اســت. امــا اگــر بخواهم میــان رفــاه مــادی و آروین یکی 
را برای احســاس خوشــبختی انتخاب کنــم، اولویت را به 
پــول می دهــم. حــاال چــرا؟ یعنــی فکــر می کنــی مــن 
به عنــوان مــادر پــول را بــه فرزنــدم ترجیــح می دهــم؟ 
نــه، قطعــاً این طــور نیســت. اتفاقاً به دلیــل اینکــه در دنیا 
هیــچ چیــزی برایــم مهم تــر از پســرم نیســت اولویــت را 
بــه پــول می دهم. بــدون پــول و داشــتن حداقــل ذخیرة 
مــادی بــرای آینــدة پســرم واقعــاً تصــور آینــدة او برایــم 
اســترس آور اســت. بــرای همیــن هــم در حــال حاضــر 
ــرای  ــرمایه گذاری ب ــد س ــن و حمی ــم م ــام هم ّو غ تم
آینــدة آروین اســت تــا بتوانیــم حداقلــی از رفاه مــادی را 

بــرای رشــد و پیشــرفت او مهیــا کنیم.
تصــور کــن آرویــن هنوز بــه دنیا نیامــده اســت. آن وقت   
مهم تریــن عامــل را برای داشــتن احســاس خوشــبختی 

چــه می دانســتی؟
ســالمتی و خانــوادة خــوب کــه بــرای دختــری مثل من   
داشــتن همســر مناســب و همراه هم از فاکتورهای مهم 

 . بود
پــس اهمیــت پــول ارتبــاط مســتقیمی بــا داشــتن فرزند   

دارد؟
آن طــور کــه گفتیــد شــما هنــوز مــادر شــدن را تجربــه   
ــد  ــت می خواه ــوی دل ــادر می ش ــی م ــد. وقت نکرده ای
بهتریــن زندگــی را بــرای فرزندت مهیا کنــی. می خواهی 
خیلــی از چیزهایــی که خودت نداشــته ای و حتــی به آنها 
فکــر هــم نمی کــردی بــرای او مهیــا باشــد، چــون تنها 
کاری کــه بــرای آینــده اش از دســتت برمی آیــد همیــن 
اســت. نمی خواهــم فکــر کنی مــن آدم مادی ای هســتم. 

نــه، مــن بیشــتر یــک مــادر نگرانم.

خوشبختي زن بر عهدة مرد است

ــد در  ــی ارش ــدرک کارشناس ــال دارد و دارای م ــد 29 س حمی
ــران  ــم و از مدی ــی اســت. او ســاکن شــهر ق مهندســی ایمن
ــج  ــام کشــور اســت. پن ــۀ یکــی از کارخانه هــای به ن عالی رتب
ســال اســت کــه بــا فریبــا ازدواج کــرده و خــودش مهم تریــن 
حاصــل ایــن ازدواج را آرویــِن دو و نیم ســاله می داند؛ پســر شــاد 
و بازیگوشــی کــه بــا برداشــتن دســتگاه ضبط صــوت بیشــتر 
از بیســت بــار گفت وگویمــان را بــه تعویــق انداخــت. خــودش 
نگاهــش بــه زندگــی و مقولــۀ خوشــبختی را کامــاًل منطقــی 
ــد. معتقــد اســت کــه جهــان و اتفاقاتــش دارای یــک  می دان
نظــم مشــخص اســت کــه انســان به عنــوان کوچک تریــن و 
مهم تریــن جــزء ایــن نظــم می توانــد در جهــت یــا برخــالف 

جهــت آن حرکــت کنــد.

تعریفت از خوشبختی چیست؟  
احســاس رضایــت و آرامــش ذهنــی کــه انســان از رونــد   

ــود دارد. ــی خ زندگ
ــل  ــور حاص ــش چط ــت و آرام ــاس رضای ــن احس   و ای

می شــود؟
پرویــز پرســتویی یــک جملــه در فیلــم مارمولــک گفت   
کــه خیلــی هــم معــروف شــد. حــاال مــن آن جملــه را 
ــه  ــه ب ــم ک ــواب شــما می گوی ــم و در ج ــر می ده تغیی
تعــداد آدم هــای روی زمیــن معیــار خوشــبختی وجــود 
دارد. یعنــی بــرای هــر انســانی ایــن احســاس رضایــت 
ــاری  و آرامــش یک طــور حاصــل می شــود. شــاید معی
کــه باعــث آرامــش و خوشــبختی مــن می شــود بــرای 

فــرد دیگــر باعــث ناراحتــی و بدبختــی شــود.
این قدر متغیر؟  

بله، دقیقاً همین قدر متغیر.  
پــس بــه نظــرت معیــار عامــی بــرای خوشــبختی وجود   

ــدارد؟ ن
معیار عاِم قابل تعمیم نه.  

حتی مواردی مثل سالمتی و پول؟  
ببینیــد، ســالمتی مســئله ای متفــاوت اســت. ســالمتی   
بــرای داشــتن احســاس خوشــبختی یــک اصــل اســت، 
یــک بســتر الزم و ضــروری اســت. بــه قــول معــروف، 
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زیرســاخت و فونداســیون اســت. اصــاًل نمی تــوان بنــای 
احســاس خوشــبختی را بــدون در نظــر گرفتن ســالمتی 
ــا انســانی بیمــار  ــه نظــر شــما، گفت وگــو ب ســاخت. ب
دربــارة معیارهایــش بــرای خوشــبختی بی معنا نیســت؟ 
ــه نظــرش  ــردن از هــر آنچــه ب ــرای بهــره  ب انســان ب
باعــث احســاس رضایــت و خوشــبختی می شــود پیــش 
از همــه بــه ســالمتی نیــاز دارد. امــا پــول هــم بــه نظــر 
مــن مقولــه ای عــام نیســت. بــه جامعــه و شــرایط فعلی 
خودمــان نگاه نکنید. انســان را به معنای عام و در ســطح 
همــۀ جهان نــگاه کنیــد. می توانیــد بگویید مثــاًل فردی 
کــه در قبایــل آفریقــا یــا در قطــب زندگــی می کنــد بــا 

داشــتن پــوِل زیــاد احســاس خوشــبختی می کنــد؟
صرفــاً پــول مدنظر نیســت. رفاه مادی بیشــتر مــورد نظر   
اســت. آنچــه ســبب می شــود زندگــی انســان راحت تــر 

باشد.
نــه، بــه ایــن معنــا هــم نمی تــوان پــول را معیــاری عــام   

ــه حســاب آورد. ب
معیارهای خودت برای خوشبختی چیست؟  

پول و پول و پول ]می خندد[.  
واقعاً؟  

حــاال بــه ایــن شــدتی کــه گفتــم نــه، امــا ُخــب پــول   
یکــی از عوامــل احســاس رضایــت از زندگــی اســت.  به 
طــور کلــی اگــر بخواهــم بگویــم، بــرای خــود مــن در 
حــال حاضــر، یکــی از مهم تریــن عواملــی کــه ســبب 
رضایــت از زندگــی می شــود حضــور آروین جانــم 
اســت. یعنــی حضــور و تولــدش باعــث شــد من شــکل 
دیگری از خوشــبختی را درک و تجربه کنم. خیلی جدی 
می گویــم، بعضــی وقت هــا کــه نگاهــش می کنــم فکر 
می کنــم ایــن احســاس شــادی و آرامشــی کــه در مــن 
وجــود دارد هیــچ انســانی تــا بــه حــال تجربــه نکــرده. 
البتــه می دانــم کــه ایــن مســئله حقیقــت نــدارد. فقــط 
می خواهــم بگویــم کــه تــا چــه انــدازه باعــث احســاس 
خوشــبختی در مــن می شــود. امــا... اینجــا یــک »اما«ی 
بــزرگ وجــود دارد. حضــور پســرم یــک شمشــیر دو لبــه 
ــب ها از  ــی ش ــه بعض ــم ک ــت بگوی ــب اس ــت. جال اس
دلشــوره و نگرانــی بــرای او خوابــم نمی بــرد؛ احساســی 

کــه تــا پیــش از ایــن اصــاًل تجربــه نکــرده بــودم. فکــر 
می کنــم هــر قــدر هــم بزرگ تــر می شــود ایــن نگرانــی 

ــود. ــر می ش ــزرگ و بزرگ ت ــا او ب ــن ب در م
چه نگرانی ای؟  

نگرانــی از هــر آنچــه به همان احســاس خوشــبختی اش   
بازمی گــردد. اینجاســت کــه بحــث پــول پیــش می آیــد. 
مــن قطعــاً نمی توانــم مانــع بســیاری از نامالیمت هــا و 
ســختی هایی شــوم کــه در زندگــی آتــی او پیــش خواهد 
آمــد. امــا تمــام تالشــم را می کنــم کــه تــا حــد امــکان 
ایــن ســختی ها را بــه حداقــل برســانم. حــاال می گوییــد 
چطــور؟ می گویــم بــا تأمیــن رفاه مــادی و فراهــم کردن 

شــرایط ادامــۀ زندگــی اش در خــارج از ایران.
  فقــط شــما ایــن نگرانــی را داری یا فریبا هــم همین قدر 

ــت؟ نگران اس
ــي دارد؛  ــۀ احساس ــتر جنب ــه بیش ــاي مادران نگراني ه  
ــه حــال اســت و  نگراني هایــي کــه بیشــتر معطــوف ب
آینــده نقــش زیــادي در آن نــدارد. امــا نگرانــي پدرهــا 
بنیــادي اســت. مــن بــه مســائل جدي تــر و مهم تــري 
فکــر مي کنــم و همیــن مســئله باعــث مي شــود نگراني 

عمیقــي داشــته باشــم. 
پــس بــه نظــرت مردهــا در زندگي بیشــتر بــار نگراني  ها   

و مســئولیت خانــواده را بــر عهــده دارنــد؟
قطعــاً همین طــور اســت. چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم،   
مــرد مســئول خانواده اســت و بیشــتر بار فکري مســائل 
خانــه بــر دوش اوســت. نــه اینکه زن ها نقشــي نداشــته 
ــن مســئولیت بیشــتر  ــا در ای ــا ســهم مرده باشــند، ام
اســت. از قدیــم این طــور بــوده کــه پــدرِ دختــر از پســر 
ــد.  ــبخت کن ــي خوش ــرش را در زندگ ــته دخت مي خواس
ماجــرا همیــن اســت. وظیفــۀ خوشــبخت کــردن زن بــر 
عهــدة مــرد اســت. بچــه هــم همین طــور اســت. بــراي 

همیــن هــم بــار مشــکالت بــر دوش پــدر اســت.
ــر عهــده  ــراي ایــن وظیفــه اي کــه فکــر مي کنــي ب ب  
داري چــه کاري انجــام مي دهــي؟ مي خواهــم به طــور 
عینــي اشــاره کنی اینکــه می گویــي وظیفۀ خوشــبخت 
کــردن همســر و پســرت را بــر عهــده داري یعنــی چــه 

ــا انجــام می دهــی؟ کاري بیشــتر از فریب
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ُخــب مــن درآمد اصلــي خانــواده را دارم و تأمین مایحتاج   
خانــه کامــاًل بــر عهــدة مــن اســت. بــه درآمــد فریبــا 
کاري نــدارم و اگــر خــودش بخواهــد در زمینــه اي هزینه 
ــي  ــور زندگ ــزي ام ــر، برنامه ری ــرف دیگ ــد. از ط مي کن
اعــم از تنظیــم دخــل و خــرج خانــه، خریــد وســایل و 
مایحتــاج، چگونگــي ســفرها و تأمیــن هزینه هــاي آن، 
ــراي آینــدة  ــداز ب ــراي آینــدة آرویــن، پس ان ــداز ب پس ان
زندگــي خودمــان و خالصــه همۀ این مســائل بــر عهدة 

مــن اســت. 
ــي توانســته اي همســر و پســرت را  حــاال فکــر مي  کن  

ــي؟ ــبخت کن خوش
ــا  ــي پاســخ بدهــم. آنه ــم قطع ــن ســؤال را نمي توان ای  
بایــد خودشــان بــه ایــن ســؤال پاســخ بدهنــد. از فریبــا 
کــه مي توانیــد بپرســید، آرویــن هــم در آینــده مي توانــد 
جــواب ایــن ســؤال را بدهــد. امــا یــک چیــز را مي توانــم 
بــا یقیــن بگویــم و آن ایــن اســت کــه به عنوان همســر 
و پــدر هــر چــه در توان داشــته ام بــراي خوشــبختي آنها 

انجــام داده ام.

زنان راه خودشان را دارند

ســتایش با 19 ســال ســن یکي از اینفلوئنســرهاي اینســتاگرام 
اســت و بیشــتر از 90هــزار فالــوور دارد. مي گویــد هــم به خاطر 
خــودش و هــم پــدرش کــه از آرشــیتکت هاي معــروف اســت 
همه جــا سرشــناس اســت. در یکــي از کافه هــاي یــک بــرج 
ــا هــم قــرار گذاشــتیم. بهمــن،  تجــاري در شــمال تهــران ب
ــت و  ــک اس ــد بوتی ــب چن ــرج صاح ــان ب ــزدش، در هم نام
همیــن هــم مصاحبــه بــا هــر دوشــان را ممکــن مي کــرد. در 
ــک عکــس  ــم ی ــو مي کردی ــا هــم گفت وگ ــه ب ــه اي ک فاصل
ــان گفت وگــو  ــا پای از نوشــیدني هایمان را پســت کــرد کــه ت
بیشــتر از هــزار الیــک خــورد. در آخــر هــم به خاطــر همیــن 
عکــس و تــگ کــردن اســم کافــه صورت حســابي برایمــان 
ــده  ــم. طراحــی دوخــت خوان ــان بودی ــد و مهم صــادر نکردن
ــس  ــه پاری ــد ب ــدن رشــتۀ ُم ــراي خوان ــد ب اســت و مي  خواه

ــرود. مي خواهــم تعریفــش را از خوشــبختي بگویــد:  ب

خوشــبختي یعنــي خــوش و خــرم باشــي. یعنــي بــدون   
عقــده و حســادت باشــي. اگــر همــۀ آدم هــا قصــد کنند 
مهربــان باشــند، آن وقــت همــه خوشــبختیم. آدم بایــد 
همــه را دوســت داشــته باشــد تــا احســاس خوشــبختي 

. کند
یعنــي آدم با دوســت داشــتن بقیه احســاس خوشــبختي   

می کنــد؟
بلــه. وقتــي تو انســان ها را دوســت داشــته باشــي انرژي   
جهــان بــه ســمتت مثبــت مي شــود و احســاس شــادي 
و خــوش و خرمــي داری. خوشــبختي آدم چیزي نیســت 
جــز در صلــح و صفــا و شــادي زندگــي کــردن و ایــن 
هــم جــز بــا مهربــان بــودن آدم هــا امکان پذیــر نیســت.

شما با این حساب خودت را خوشبخت می داني؟  
قطعــاً. مــن تمــام تالشــم را مي کنــم تــا همــۀ آدم هــا را   
دوســت داشــته باشــم. حتمــاً صفحــۀ مــرا دیده ایــد. فکر 
مي کنــم تنهــا کســي هســتم کــه کامنت هــاي منفــي و 
ــاک نمي کنــم. ســعی می کنــم  ــراه را پ فحــش و بدو بی
همــۀ آدم هــا را دوســت داشــته باشــم و درکشــان کنــم. 
فکــر می  کنــی معیارهــای احســاس خوشــبختی بیــن   

ــت؟ ــاوت اس ــردان متف ــان و م زن
بلــه، قطعــاً. زنــان موجــودات حســاس و آســیب پذیری   
هســتند. بــرای آرامــش روح و روان آنهــا بایــد خیلــی از 
مســائل مهیــا باشــد. البتــه ایــن را هــم بگویــم کــه مــا 
زن  هــا از یک طرف که آســیب پذیر و حســاس هســتیم، 

از طــرف دیگــر هــم مقاومیــم و انعطاف پذیــر. 
بیشــتر توضیــح می دهــی؟ اینکــه زن ها هم آســیب پذیر   

باشــند هــم مقــاوم بــا هــم تناقــض دارد.
بلــه، درســت اســت. بــرای همیــن هــم می گوینــد زن ها   
موجــودات متناقضــی هســتند. مــا همین طــور که تحت 
ــم، همان طــور هــم  ــرار می گیری ــا ق ــر نامالیمت ه تأثی
ــر  ــم و در براب ــدا کنی ــان را پی ــم خودم ــریع می توانی س
ســختی ها مقاومــت کنیــم. بــرای همیــن هم احســاس 
خوشــبختی یــا بدبختــی در ما خیلــی قوی تــر و واقعي تر 
وجــود دارد. امــا مردهــا این طــور نیســتند. آنهــا زود تحت 
تأثیــر نامالیمت هــا قــرار نمی گیرنــد، امــا اگــر در برابــر 
ــت  ــد و شکس ــرار بگیرن ــدی ق ــکلی ج ــختی و مش س
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ــدا  ــا خودشــان را پی ــی طــول می کشــد ت ــد خیل بخورن
کننــد. خالصــه اینکــه زن و مــرد ذاتــاً در ایــن زمینه هــا 

ــد. ــا هــم متفاوت ان ب
عــالوه بــر این مســائل ذاتــی، به نظــرت شــرایط جامعه   

بــرای زنــان و مــردان در ایــن زمینــه چگونــه اســت؟
ــان  ــرای زن ُخــب واضــح اســت کــه شــرایط جامعــه ب  
ــه  ــز علی ــاً همه چی ــت. تقریب ــن تر اس ــخت تر و خش س
زنــان اســت. حــاال علیــه هم شــاید کمــی اغراق باشــد. 
بهتــر اســت بگویم چیزی موافــق زنان نیســت، از قوانین 
گرفتــه تــا رفتارهــا و برخوردهــا. امــا این دلیل نمی شــود 
کــه مــا زانــوی غــم بغــل بگیریــم و بگوییــم بدبختیــم. 
زنــان همیشــه راهــی بــرای خوشــبختی پیــدا می کننــد. 
ــه  مــا همیشــه راه خودمــان را پیــدا می کنیــم و ایــن ب

همــان مقــاوم بــودن کــه گفتــم برمی گــردد.
می شــود عینی تــر بگویــی؟ ایــن پیــدا کــردِن راه یعنــی   

چــه؟
ُخــب بهتــر اســت یــک مثــال دربــارة خــودم بزنــم کــه   
بهتــر متوجــه شــوید. من اواســط اســفند ســال گذشــته 
قصــد کــردم یــک شــو لبــاس زنانــه به مناســبت نــوروز 
برگــزار کنــم. در ایــن شــو، هــم تعــدادی از لباس هایــی 
ــدادی از  ــم تع ــودم و ه ــرده ب ــی ک ــودم طراح ــه خ ک
لباس هــای دوســتاِن طراحــم وجــود داشــت، امــا ُخــب 
ــم  ــز را فراه ــد همه چی ــده بای ــوان برگزارکنن ــن به عن م
ــورت  ــن کار را به ص ــتم ای ــد داش ــدا قص ــردم. ابت می ک
قانونــی و بــا مجــوز پیــش ببــرم، امــا از هــر راهــی رفتم 
بــه در بســته خــوردم. شــرایط و ضوابــط در ایــن زمینــه 
خیلــی ســخت گیرانه و عجیــب بــود. بعد همۀ دوســتانم 
توصیــه کردنــد کــه بی خیــال ایــن کار بشــوم و گفتند به 
دردســرش نمــی ارزد. امــا مــن بی خیال نشــدم و بــا تمام 
قــوا ســعی کردم ایــن کار را انجــام بدهم. نتیجــۀ آن هم 
یــک شــو بســیار خوب شــد کــه اســتقبال قابــل توجهی 
هــم از آن شــد. یعنــی می خواهم بگویم انجــام هر کاری 
بــرای مــا آســان نیســت، امــا بــا تــالش و پیگیــری بــه 

انجامــش می رســانیم.
نظرت دربارة پول چیست؟  

]می خندد[ چرک کف دست!  

نه، جدي دربارة پول چه نظري داري؟  
یعنــي چــي جــدي؟ انــگار بگویــي نظــرت دربــارة نفس   
کشــیدن چیســت. پــول چیــز خوبي نیســت، امــا زندگي 
بــدون آن هــم امکان پذیــر نیســت. باالخــره قواعــدي 
هســت که مــا دخالتــي در آن نداریــم. پول هــم از همان 

ــت. قواعد اس
آن موانــع و مشــکالتی کــه گفتــی در برابــر زن هــا در   
جامعــه وجــود دارد در زمینــۀ بــه دســت آوردن پــول هم 

هســت؟
هســت امــا ُخــب االن شــرایط خیلی بهتــر شــده و زنان   
ــد و  ــی حســابی پیشــرفت کنن توانســته اند در زمینه های
درآمــد خودشــان را داشــته باشــند. مثــاًل در همین زمینۀ 
ُمــد و طراحــی لبــاس یــا معمــاری مــا زن هــای زیــادی 

داریــم کــه درآمدهــای باالیــی دارنــد. 

بهاي پیدا کردن خوشبختي گزاف است

ــت.  ــي اس ــت بازرگان ــجوي مدیری ــاله و دانش ــن 22س بهم
پــدرش چنــد بوتیــک در یکــي از مجتمع هــاي تجــاري 
ــا  ــه او ســپرده. ب شــمال تهــران دارد کــه مدیریــت آنهــا را ب
ســتایش در یــک دورهمــي آشــنا شــده و دو ماهــي مي شــود 
کــه نامــزد کرده انــد. خــودش هیــچ عالقــه اي بــه مانــدن و 
ــدارد و تمــام تالشــش را مي کنــد  ــران ن ادامــۀ زندگــي در ای

ــه یکــي از شــهرهاي اروپایــي مهاجــرت کنــد.  ــا ب ت

یک سؤال بکنم؟  
  بفرمایید.

ایــن مجله  هــا و روزنامه هــا و گزارش هایــي را کــه شــما   
ــد؟ ــم مي خوان ــي ه ــید کس مي نویس

  بلــه، ُخــب. هــر مجلــه اي مخاطــب خــاص خــودش را 
دارد.

مثاًل همین مجلۀ شما را چند نفر مي خوانند؟  
مــن آمــار دقیقــي نــدارم، امــا مي شــود ایــن عــدد را بــا   
ــدس زد.  ــي ح ــورت تقریب ــه به ص ــراژ مجل ــه تی ــه ب توج
ــا را  ــن دروغ  ه ــه ای ــتند ک ــکار هس ــدر بی ــردم چق م  
ــما  ــۀ ش ــزارش و مجل ــورم گ ــاال منظ ــد! ح مي خوانن

نیســت. کلــي مي گویــم.
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ُخــب شــما ســعي کنیــد بــه ســؤاالتم طــوري جــواب   
ــم. ــت بگویی ــا راس ــل م ــه حداق ــد ک بدهی

حتماً همین طور است.  
می شود خوشبختي را براي ما تعریف کنید؟  

خوشــبختي یعنــي خانــۀ خــوب، ماشــین خــوب، درآمــد   
ــقت. ــا عش ــراه ب ــور آرام هم ــک کش ــي در ی ــوب و زندگ خ

و شما احساس خوشبختي مي  کنید؟  
نــه. بــا ایــن وضعیــت چــه کســي احســاس خوشــبختي   
مي کنــد؟ اصــاًل آدم آرامــش نــدارد. مــن، خــدا را شــکر، 
بــه لحــاظ مالــي مشــکلي نــدارم و پــدري دارم کــه مثل 
کــوه پشــت ســرم ایســتاده. عشــق زندگــي ام را هــم که 
پیــدا کــرده ام. امــا اینجــا نمي شــود آرامــش داشــت. هــر 
روز یــک ماجــرا، هــر روز یــک اســترس، هــر روز یــک 

خبــر بــد. آدم آب خــوش از گلویــش پاییــن نمــي رود. 
  پس پول به نظر شما باعث خوشبختي نمي  شود؟

ــث  ــول باع ــا پ ــود، ام ــي مي ش ــث بدبخت ــي باع بي پول  
خوشــبختي نــه. یعنــي ببینیــد، مــن بچه تــر کــه بــودم 
ــي هــم  ــن احســاس ها را نداشــتم. خیل ــدام از ای هیچ ک
مســافرت خارجــي مي رفتیــم، امــا ُخــب ایــران را بیشــتر 
دوســت داشــتم. ۱۳ ســالم بــود که اتفاقــي بــراي دایي ام 
افتــاد و مــن و مــادرم مجبور شــدیم ســه ماه تابســتان را 
برویــم لس آنجلــس پیــش او زندگــي کنیم. اولــش برایم 
جــذاب بــود، امــا بعــد از گذشــتن ۱۵ روز شــروع کــردم 
بــه غــر زدن. اصــاًل االن خــودم هــم بــاورم نمي شــود. 
این قــدر آن مــدت ناراحــت بــودم و دلم براي دوســتانم و 
خانه مــان در تهــران تنــگ شــده بــود که انــگار در جهنم 
بــودم. امــا االن برعکــس شــده. انــگار تــازه تفاوت هــا 
را فهمیــده ام. چشــمم بــه روي حقایــق بــاز شــده. انــگار 
اینجــا برایــم جهنــم شــده. دارم بــه هــر دري مي  زنــم 

کــه بــروم.
چــه چیــز در خــارج از ایران وجــود دارد کــه فکر مي کنید   

باعــث مي شــود آنجــا احســاس خوشــبختي کنید؟
آزادي عمل و اختیار؛ چیزي که اینجا نیست.  

  فکــر می کنید ایــن محدودیــت در آزادي عمــل و اختیار 
بــراي شــما بیشــتر اســت یــا ســتایش؟

قطعــاً بــراي ســتایش بیشــتر اســت. مــن بــه جــاي او از   

خیلــي مســائل حــرص مي خــورم و عصبــي مي شــوم. 
بارهــا شــده ســر موضوعــي بــه او تذکــر داده انــد و مــن 
ــن را  ــب اســت. همیشــه ای ــم جال شــاکي شــده ام. برای
مي گویــم کــه زن هــا مثــل آفتاب پرســت هســتند. این را 
نــه بــه معناي بــدش، بلکــه از نظر وفــق دادن خودشــان 
بــا محیــط مي گویــم. نمی دانــم چطــور مي توانیــد. مــادر 
و خواهــر خــودم هــم همین طــور هســتند. ســریع بــا هر 
ــد.  ــق مي دهن ــد و خودشــان را وف ــار مي آین ــزي کن چی
یعنــي خیلــي صبــور هســتند. البتــه کار خودشــان را هم 
ــه نظــرم  ــن ب ــا روش خودشــان. ای ــا ب ــد، منته مي کنن
توانایــي مهمــي اســت. فکــر مي کنــم بیشــتر مردهــا 

ــند.  ــوري باش ــد این ط نمي توانن
بــه نظرتــان ایــن نــوع رفتــار زن هــا در نگرششــان بــه   
زندگــي و احســاس رضایتــي کــه از زندگــي دارنــد مهم 

اســت؟
قطعــاً مهم اســت. آنهــا تــالش مي کنند از هر شــرایطي   
لــذت ببرند. االن حتماً با ســتایش هم مصاحبــه کرده اید 
و خودتــان هــم دیده ایــد. بــه نظرش من خیلي حســاس 
هســتم و خــودم را ناراحــت مي کنــم. االن اگــر در ایــران 
رشــتۀ ُمــد وجــود داشــت، حتــي حاضــر بــه مهاجــرت 
ــت. او  ــور اس ــس یک ج ــر ک ــب ه ــا ُخ ــود. ام ــم نب ه
بــه قــول خــودش انســاِن در لحظــه اســت. البته ایــن را 
هــم بگویم کــه در مــورد یکي از دوســتانم ایــن موضوع 

باعــث اختــالف و جدایي شــده اســت. 
چه موضوعي؟  

همیــن که خانــم از شــرایط زندگــي اش در اینجــا راضي   
اســت و حاضــر بــه مهاجــرت نیســت. البته بــاز هم فکر 
ــان  ــا نقطه ضعفش ــه تنه ــن زمین ــا در ای ــم زن ه مي کن
بچــه اســت. یعنــي اگــر بچه داشــته باشــند، بــرای آیندة 
بچه شــان، حتــي اگــر از زندگــي در اینجا راضي باشــند و 
وابســتگي احساســي داشــته باشــند، حاضر بــه مهاجرت 

ــوند. مي ش
مردهــا نقطه ضعفشــان چیســت؟ یعنــي انگیزه شــان را   

ــد؟ ــه مي دانی ــن چ ــراي رفت ب
بیــن مردهــاي مختلــف انگیزه هــا فــرق می کنــد. امــا   
کار و تحصیــل فکــر مي کنــم بیشــتر انگیــزه باشــد. بــه 

۶۱
ارة

شم

2۹۸



نظــرم کار مهم تریــن انگیــزه اســت. خیلي هــا به دلیــل 
بیــکاري و بــه امیــد پیــدا کــردن کار و فراهــم کــردن 
زندگــي بهتــر بــراي خانواده شــان تــن بــه مهاجــرت بــا 
شــرایط ســخت می دهنــد. خالصــه اینکــه بیشــتر مردم 
بــراي رســیدن به خوشــبختي هزینــۀ گزاف و ســنگیني 

ــد بپردازند.  بای
معیارهاي خوشبخت بودن به نظرتان چیست؟  

اینکــه آدم خــوب بخــورد، خوب بپوشــد، شــاد و ســرحال   
باشــد، هــر کاري هم عشــقش کشــید بکند، البتــه کاري 
کــه ضــرري بــه بقیــه نزنــد. مســافرت بــرود. خالصــه 
اینکــه عشــق و حــال بکند. مــن مي گویــم ما هــر کدام 
فقــط یــک دورة کوتــاه بــه ایــن زندگــي مي آییــم. بایــد 
ــاه از زندگي مــان لــذت ببریــم. نبایــد  در ایــن دورة کوت
این طــوري باشــد که همــه اش مانع و محدودیت داشــته 
باشــیم. بایــد بتوانیم در ایــن دورة کوتاه آن طوری باشــیم 

کــه دوســت داریم. 

از ماست که بر ماست

ســارا 34ســاله و کارشناســي ارشــد ارتباطــات اجتماعی اســت. 
عــالوه بــر فعالیــت در یکــی از دســتگاه های دولتــی به عنــوان 
کارمنــد، دو ســالی می شــود که بــه عضویت تحریریــۀ یکی از 
مجــالت پرمخاطــب کشــور درآمده و تنهــا انگیــزۀ کاری خود 
را در حــال حاضــر حضــور در ایــن نشــریه می دانــد، هرچنــد 
ایــن انگیــزه نیــز صرفــاً معنــوی اســت و هیــچ منفعــت مادی 
ــر ازدواج کــرده  ــا امی ــدارد. 10 ســال اســت کــه ب ــرای او ن ب
ــد  ــد. معتق ــراي بچــه دار شــدن ندارن ــاًل هــم قصــدي ب و فع
ــا  ــن دنی ــه ای ــک آدم دیگــر ب ــن روزگار آوردن ی اســت در ای

عیــن جنایــت اســت.

گفت وگویمان را با یک سؤال کلي شروع کنم؟  
شروع کن، اما خیلي سخت نباشد.  

ــودن  فکــر می کنــي چــه چیــزی باعــث خوشــبخت ب  
مي شــود؟

براي هر فردي متفاوت است.  
ــو  ــم ت ــم بدان ــور اســت. مي خواه ــاً همین ط ــه، قطع بل  

چطــور فکــر مي کنــي.

بــه نظــرم دو عامــل باعــث احســاس خوشــبختي در آدم   
مي شــود: ســالمتي و پــول. یعنــي اینکــه آدم خــودش و 
اطرافیانــش در ســالمت باشــند و درآمــد باال هم داشــته 

باشد.
پــس بــا ایــن جملــۀ معــروف کــه »پــول خوشــبختي   

ــي؟ ــي آورد« مخالف نم
بگــذار اولــش یــک چیــزي بگویــم. قــرار اســت بــا چند   

نفــر مصاحبــه کنــي؟
هنوز معلوم نیست. شاید ده نفر.  

ُخــب مي خواهــم بگویــم از ایــن ده نفــري کــه بــا آنهــا   
مصاحبــه مي کنــي دو نفــر هــم حقیقتــش را نمي گویند. 
یعنــي آدم هــا بــا خودشــان رو راســت نیســتند یا دوســت 
دارنــد تصویــر متفاوتــي از خودشــان نشــان دهنــد. مــن 
مي گویــم آرامــش در زندگــي از همه چیــز مهم تــر 
اســت. یعنــي آدم وقتــي احســاس خوشــبختي مي کنــد 
کــه آرامــش داشــته باشــد. امــا آرامــش از کجــا مي آیــد؟ 
قطعــاً داشــتن رفاه مادي یکــي از فاکتورهــاي الزم براي 
خوشــبختي اســت. البته کافي نیســت، اما در جامعۀ امروز 
مــا آن قــدر نقش اساســي پیــدا کــرده که حتــي مي توان 
ادعــا کــرد در بســیاري مواقــع مي توانــد کافــي هــم باشــد.
بــا پــول چطــور مي تــوان احســاس خوشــبختي کــرد؟   
مي خواهــم بدانــم داشــتن پــول و درآمــد بــاال بــه چــه 
ــبختي  ــاس خوش ــان احس ــه انس ــود ک ــر مي ش منج

مي کنــد.
با پول همه کار می شود کرد.  

  مي شود دقیق تر بگویي؟
داشــتن خانــه و ماشــین خــوب، داشــتن ویــال، رفتــن به   
ســفرهاي خارجــي و کاًل هــر نــوع تفریحي به پــول نیاز 
دارد. در جامعــۀ مــا نمي توانــي هیــچ تفریحــي را بــدون 
هزینــه انجــام دهــي. حتي وقتــي مریض هم مي شــوي 
بــراي بــه دســت آوردن ســالمتي ات بایــد پــول داشــته 

باشــي. بنابرایــن بــراي هــر کاري بــه پــول نیاز اســت.
بــه نظــرت معیارهــای خوشــبختی بیــن زنــان و مــردان   

ــدارد؟ ــی ن تفاوت
نــه. بــه نظرم جنســیت عامــل تعیین کننــده ای در تفاوت   
نــگاه بــه معیارهای احســاس خوشــبختی نیســت. یعنی 
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نــه اینکــه نقشــی نداشــته باشــد، اما نقــش اول را نــدارد. 
بیشــتر ایــن معیارهــا عام هســتند.

و بــرای دسترســی بــه ایــن معیارهــای عــام بیــن زن و   
ــی نیســت؟ ــرد تفاوت م

ــده ای  ــل تعیین کنن ــیت عام ــا جنس ــرا. اینج ــب چ ُخ  
ــه  ــرای دســت یابی ب ــی جنســیت هــم ب می شــود. یعن
آرامــش و هــم بــرای دســت یابی بــه پــول متغیر بســیار 

تأثیرگــذاری اســت. 
چه طور؟  

در دســت یابی بــه آرامــش هــم عوامــل درونــی اهمیــت   
دارنــد و هــم عوامــل بیرونــی، و هــر دو اینهــا هــم بــر 
یکدیگــر مؤثرنــد. انســان بایــد به مرحلــه ای از شــناخت 
و خودبــاوری برســد تــا از نظــر درونــی احســاس آرامش 
کنــد. باید به شــناخت از خــود و جهان پیرامونش برســد. 
از طــرف دیگر، بســتر اجتماعی ای که فــرد در آن زندگی 
ــاوری و شــناخت  ــه ایــن خودب ــد ب ــد نه تنهــا بای می کن
کمــک کنــد، بلکــه بایــد زمینه هــای الزم برای داشــتن 
آرامــش را هــم بــه وجــود بیــاورد. حــاال ببینیــد در جامعۀ 
مــا وضعیــت زنــان چطــور اســت. عوامــل اجتماعــی بــه 
زن کمــک می کننــد تــا به خودباوری و شــناخت برســد؟ 
ســاختارهای جامعــه در جهت آرامش زنان هســتند؟ ُخب 
بــه نظــرم جــواب در خــود این ســؤال ها مســتتر اســت و 

دیگــر نیــازی بــه توضیح نــدارد.
گفتــی پــول هــم در احســاس خوشــبختی مؤثــر اســت.   
اگــر بــه این موضــوع زنانــه نگاه کنــی، شــرایط را چطور 

ــی؟ می بین
ــود دارد و  ــکل وج ــک مش ــه ی ــن زمین ــاح! در ای افتض  
ــی  ــد و اســتقالل مال ــه کســب درآم ــن اســت ک آن ای
ــرای  ــراد جامعــه و حتــی ب ــر اف ــرای اکث ــوز ب ــان هن زن
خودشــان جــا نیفتــاده اســت. ُخــب می دانــی، در مجلــۀ 
مــا بیشــتر بچه هــا جــزو نویســندگان کشــور هســتند و 
از طبقــۀ روشــنفکر بــه حســاب می آینــد. چنــد روز پیش 
دربــارة عیــدی ای کــه قــرار بــود بدهنــد و ندادنــد، حرف 
ــی  ــم کــه یکــی از خانم هــا گفــت »حــاال عیب می زدی
نــداره بــه مــا عیــدی ندادنــد، امــا بیچــاره آقایــان! بــاز ما 
مســئول دخــل و خــرج خانــه نیســتیم، امــا آنهــا بــا این 

حقــوق کــم چــه  کار می کننــد؟« ُخــب ببینیــد، وقتــی 
زن خــودش را در ایــن جایــگاه می بینــد، معلــوم اســت 
کــه نمی شــود از آقایــان انتظــاری داشــت و بــه قولــی از 
ماســت کــه بر ماســت. بــا همین نــگاه، نهادهــای کاری 
طــوری چیــده می شــوند کــه در آنهــا مردها به رغــم کار 
کمتــر یــا برابــر بــا زنــان دریافتــی برابر یا بیشــتر داشــته 
باشــند. به همیــن دلیل هم کســب درآمــِد زن موضوعی 
فانتــزی می شــود. حتمــاً ایــن جملــه را از خیلــی مردهــا 
شــنیده ای کــه »زن هــا به انــدازة قــر و فر خودشــان هم 

ــد«. حقــوق نمی گیرن
مي تواني درآمد ماهانه ات را بگویي؟  

مــن بــا مــدرک کارشناســي ارشــد از یکــی از بهتریــن   
ــا داشــتن یــک کار تمام وقــت  دانشــگاه هاي ایــران و ب
و یــک کار پاره وقــت ماهانــه حــدود ســه میلیــون تومان 
ــان  ــب اســت بدانیــد کــه حتــي در می درآمــد دارم. جال
همــکاران خــودم هــم هســتند افــرادي کــه بــا مــدرک 

دیپلــم دریافتــي بیشــتر از مــن دارنــد. 
چرا؟   

بــه همــان دالیلی کــه گفتم معیارهــاي مختلفــي براي   
دریافــت حقــوق وجــود دارد. از قوانیــن نخ نماشــده گرفته 
تــا نظر شــخصي مدیــر. البتــه در بیــن ایــن معیارها نظر 
شــخصي مدیــران از همــه مهم تــر اســت. یــک اصل در 
اداره هــاي دولتــي وجــود دارد کــه بــر مبنــای آن مــردان 
متأهــل بایــد بیشــترین دریافتــي را داشــته باشــند. براي 
همیــن هــم تــو هــر چقــدر در کاَرت متخصص باشــي و 
هــر چه قــدر کار کنــي نمي توانــي ایــن اصــل نانوشــته 
را زیــر پــا بگــذاري. جالــب اســت در مجلــه کــه نهــادی 
غیردولتــی اســت هــم ایــن نــگاه وجــود دارد و خیلــی 
وقت هــا می بینــی در دادن پــاداش یــا حتــی چیزهــای 
ــا  ــت ب ــر و کنســرت اولوی ــت تئات ــل بلی بی ارزشــی مث

ــت.  آقایان اس

۶۱
ارة

شم

۳۰۰



در ایران خوشبختی با درآمد ارتباط مستقیم دارد

امیــر 37ســاله، روزنامه نــگار و داراي مــدرک لیســانس 
ــا وجــود شــرایط ســخت کاری اش و  جامعه شناســی اســت. ب
موقعیت هــای متعــددی کــه بــرای مهاجــرت پیش آمــده اصاًل 
قصــد رفتــن نــدارد. می گویــد کــه در ملغمــه ای از خوشــبختی 
و بدبختــی، شــادی و غــم، و امیــد و ناامیــدی گرفتــار شــده ایم 
امــا بــه ایــن راحتی هــا تســلیم نمی شــویم. تعبیــر جالبــی بــه 
ــح  ــدم فت ــنگرهای امی ــن س ــذارم آخری ــرد: »نمی گ کار می ب
شــود. می مانــم. رفتــن یعنــی مانــدن در ناامیــدی تــا ابــد«. او 
ــا هــم  و ســارا کــه هم دانشــگاهي  بوده انــد ده ســال اســت ب

ــد و ســاکن تهــران هســتند. ازدواج کرده ان

مي شود خوشبختي را تعریف کني؟  
خوشبختی یعنی داشتن آرامش و آزادي.  
آرامش را چطور مي  توان به دست آورد؟  

آرامــش معلــوِل علت هــاي فراوانــي اســت. حتمــاً هــرم   
مثلــث مازلــو را بــه خاطــر داري. تأمین نیازهــاي آن هرم 
نقــش فراواني در احســاس خوشــبختي فــرد دارد؛ تأمین 
نیازهــاي فیزیولوژیــک، امنیتــي، اجتماعــي، و نیازهــاي 
احترامــي و خودشــکوفایي. البتــه اینکــه ایــن نیازهــا را 
چطــور مي تــوان در جامعــۀ مــا تأمین کــرد واقعــاً جوابي 
برایــش نــدارم. امــا در همــۀ جوامــع بــراي دســت یابي 
بــه آن مســیرهاي مشــخصي وجــود دارد. فــرد مي دانــد 
وقتــي در دانشــگاه تحصیــل مي کنــد و مســیر خاصــي 
ــد شــغل و درآمــد  را انتخــاب مي کنــد در انتهــا مي توان
مناســب داشــته باشــد، یا اینکــه اگــر مي خواهــد وارد کار 
آزاد بشــود، مي دانــد کــه چــه کار بایــد بکنــد و چطــور 
مي توانــد موفــق شــود. امــا در اینجــا ایــن مســئله کاماًل 

متفــاوت اســت.
و آزادي را چطور؟  

ــون  ــویم، چ ــث نش ــن بح ــاًل وارد ای ــت اص ــر اس بهت  
ــخص تر  ــم نامش ــي ه ــورد قبل ــه آن از م ــت یابي ب دس

و محال تــر اســت. 
با این حساب خودت را خوشبخت می داني؟  

ــاس  ــبختي از احس ــۀ خوش ــاي کلم ــه ج ــم ب مي توان  
رضایــت اســتفاده کنــم. در ایــن صــورت هــم بــاز از دو 

ــت  ــم؛ احســاس رضای ــت مي گوی ــوع احســاس رضای ن
ــي  ــت از زندگ ــاس رضای ــخصي و احس ــي ش از زندگ
اجتماعــي. احســاس رضایــت شــخصي بــه خــود فــرد 
و زندگــي شــخصی اش بازمي گــردد و احســاس رضایــت 
ــوط می شــود. حــاال مــن از  ــه مرب ــه جامع اجتماعــي ب
زندگــي شــخصي خــودم احســاس رضایــت دارم، امــا از 
زندگــي اجتماعــي نــه. یعني فکــر مي  کنم بیشــتر طبقۀ 

ــند. ــور باش ــران همین ط ــردة ای ــط و تحصیل ک متوس
و ایــن نارضایتــي اجتماعــي احســاس رضایــت از زندگي   

ــد؟ ــدوش نمي کن ــخصي ات را مخ ش
قطعــاً بــر آن مؤثــر اســت. و زندگــي شــده تــالش براي   
ــط و  ــر رواب ــه ب ــرون خان عــدم تأثیرگــذاري مســائل بی
مســائل دونفره مــان؛ تــالش و مقاومتــي کــه نمی د انــم 

ــا چــه زمانــي می توانیــم ادامــه بدهیــم. ت
چرایــي ایــن نارضایتــي اجتماعــي بــه مســائل مالي هم   

برمي گــردد؟
بــه مســائل مالــي هــم برمی گــردد، امــا بیشــتر متوجــه   
ــورت  ــم به ص ــر بخواه ــت. اگ ــي اس ــائل اجتماع مس
شــخصي بگویــم، نداشــتن چشــم انداز مشــخص 
بــراي آینده و سرنوشــت کشــور باعــث احســاس ناامني 
و نارضایتــي مي شــود. منــي کــه امــروز اینجــا هســتم 
احتمــال هــر اتفــاق مهلکــي را بــراي آینــده ام مي دهــم. 
این گونــه اســت کــه میــزان امیــد بــه زندگــي تــا ایــن 

ــران پاییــن اســت. ــدازه در ای ان
پــس بــا ایــن حســاب مي شــود گفت پــول خوشــبختي   

ــي آورد؟ م
ــاً احســاس  ــران قطع ــل ای ــعه نیافته مث ــع توس در جوام  
خوشــبختي بــا درآمد باال ارتبــاط مســتقیم دارد. دوباره به 
همــان هــرم مازلــو بازمي گــردم. در جوامــع توســعه یافته 
تأمیــن برخــي از نیازهاي آن هرم به پول وابســته اســت، 
امــا متأســفانه در ایــران حتــی تأمیــن آن بخش هایــی از 
هــرم کــه جنبــۀ مــادي ندارند هــم به پــول برمي گــردد. 
این گونــه اســت کــه از بحــران اخالقــي جامعــه صحبت 
مي شــود. امــروز پــول در جامعــۀ مــا در همــۀ مســائل 

تعیین کننــده اســت. 
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زن بایــد بــا کــم و زیــاد شــوهر بســازد تــا 
خوشــبخت باشــد

صدیقــه 50ســاله و ســاکن شــیراز اســت. 31 ســال اســت کــه 
بــا عبــاس ازدواج کــرده و صاحــب دو فرزنــد دختــر و دو فرزند 
پســر اســت کــه هــر چهار تــا بــه قــول خــودش ســِر خانــه و 
زندگــي خودشــان هســتند و آن قــدر زندگي سرگرمشــان کرده 
کــه دیدارهایشــان مــاه بــه مــاه شــده اســت. او کــه تــا مقطع 
ســوم راهنمایــي درس خوانــده همــۀ مشــکالت و گرفتاري هــا 
را در کمرنــگ شــدن ایمــان مــردم مي دانــد. از او مي خواهــم 

تعریفــش را از خوشــبختي بگوید:

خوشبختي یعني دل شاد و تن سالم. همین و بس.  
آن وقت شما خوشبخت هستید؟  

مــن که نــه تن ســالم دارم و نــه دل خوش. البته ناشــکر   
نیســتم. آدم وقتــي زندگــي مــردم را مي بینــد بــه خودش 
مي گویــد بایــد هــر روز خــدا را شــکر کــرد. خیلــي زمانۀ 
بــدي شــده. هیچ کــس بــه هیچ کــس رحــم نمي کنــد. 
خــدا خــودش رحــم کنــد. مــردم در نــداري و فقر دســت 
ــود کــه آدم به خاطــر  ــا مي  زننــد. ِکــي این طــوري ب و پ
نــداري و نداشــتن پــول ســال بــه ســال اقــوام و فامیــل 

را نبیند؟
پس پول هم در خوشبختي نقش دارد؟  

پــول کــه در ایــن دوره و زمانــه دواي هــر دردی اســت.   
همه چیــز مــردم پــول شــده اســت. بــه خــدا کــه فقــط 
نفــس کشــیدن پولي نیســت. بــد زمانــه  اي شــده. ایمان 
ــوري  ــن ط ــت ای ــود وضعی ــف بش ــه ضعی ــاد ک و اعتق

مي شــود.
پــس پــول خیلــي مهــم اســت. فکــر می کنیــد بــا ایــن   
وضعیــت مي تــوان بــدون داشــتن پــوِل زیاد خوشــبخت 

بــود؟
قدیم هــا دل آدم هــا شــاد بــود، بــا اینکــه چیــز چندانــي   
هــم نداشــتند. آن موقــع انــگار همــه  آدم هــاي بهتــري 
بودیــم؛ بدون حســد، بدون کینــه، بدون حــرف و حدیث، 
همــه همــدل و همــراه بودیــم. به اصطــالح »خانه یکي« 
بودیــم. خواهــر و بــرادري کجــا ایــن شــکلي بــود؟ االن 
مادیــات جــاي همه چیــز را گرفتــه. همــه یک قــدم هم 

کــه مي خواهنــد بردارنــد کلــی دو دوتــا چهارتــا مي کنند. 
بــا ایــن وضعیــت فقــط هــر کــس کــه جیــب پر پــول 
دارد احتــرام و ارزش دارد و دلــش شــاد اســت. قدیم ترهــا 
ایمــان و عمــل صالــح شــرط بــود، االن مــدل ماشــین و 

ــل زندگی. مح
این مسئله بین زن و مرد هم فرقی نمی  کند؟  

ــا  ــازه بعضــی زن ه ــد. ت ــی نمی کن ــچ فرق ــه واهلل، هی ن  
خودشــان باعــث ایــن شــرایط می شــوند. آن قــدر 
ــا  ــع نابه ج ــدر توق ــد و آن ق ــمی می کنن چشم و هم چش
دارنــد کــه مــرد بدبخــت مجبــور می شــود همــه اش بــه 
دنبــال پیــدا کــردن راهــی بــرای درآوردن پــول بیشــتر 
باشــد. در صورتــی که زن باید بســاز باشــد، با کــم و زیاد 
شــوهرش بســازد تــا خوشــبخت باشــد، ِهــی غــر نزنــد. 
امــا ُخــب زن هــا هــم تغییــر کرده  انــد دیگــر. زیاده خــواه 

ــد. شــده اند. زمــان مــا زن هــا طــور دیگــری بودن
چرا این طوري شده و همه چیز این قدر تغییر کرده؟  

مــن مي گویــم نبــودن ایمــان و فراموشــي خــدا باعــث   
ــدا  ــل خ ــا ذی ــدر ت ــي از ص ــت. وقت ــت اس ــن وضعی ای
ــه  ــه ب ــود. االن هم ــن مي ش ــم همی ــوش کنی را فرام
دنبــال ســِر هم کاله گذاشــتن و پــول درآوردن هســتند. 
این طــوری می شــود کــه آدم بــرای همــۀ کارهــا بایــد 
یک عالــم پول بدهــد، بیشــتر از هزینۀ واقعــی اش. خوب 
غــذا خــوردن، مســافرت رفتــن، لبــاس خریــدن و همــه 
و همــه پــول می خواهــد. و آدم وقتــی پــول نــدارد کــه 
اینهــا را بخــرد حــس بدبختــی می کنــد، نــاآرام و نگران 
اســت و همــۀ زندگــی اش می شــود دنبــال اینهــا بــودن.
پــس احســاس خوشــبختي را فقــط مربــوط بــه پــول   
مي دانیــد؟ یعنــي در ایــن دوره و زمانــه اگــر کســي پــول 

ــد خوشــبخت باشــد؟ ــد، نمي توان ــته باش نداش
نــه، این طــور نیســت. هنــوز هــم کســاني پیدا مي شــوند   
کــه توانســته اند ایمــان قلبــي و دروني خودشــان را حفظ 
ــات  ــه مادی ــد و ب ــاک دارن ــي پ ــه دل ــد، کســاني ک کنن
ــاس  ــند و احس ــد آرام باش ــا مي توانن ــد. اینه بي توجهن
خوشــبختی بکننــد. امــا ُخــب این قــدر پــول همه چیــز 
شــده کــه تعــداد ایــن آدم هــا کــم شــده. همــه ناراحــت 
و گرفتارنــد. چــرا؟ چــون دنبــال پــول هســتند. همیــن 
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بچه هــای خــود مــن همــه اش کار می کننــد. همیشــه 
هــم خســته و گرفتارنــد، آن قــدر کــه مــاه بــه مــاه بــه 
مــن و پدرشــان ســر نمي زننــد. بِهشــان حــق می دهــم. 

باالخــره زندگــی ســخت شــده. 
به نظرتان چاره چیست؟  

واهلل بــا ایــن وضعیــت مــن عقلــم قــد نمی دهــد. چطور   
می شــود برگشــت بــه قدیم هــا؟ اصــاًل بــه نظــر شــما 

می شــود؟

پولدار و فقیر، همه گرفتارند

ــودم. توانســتم  ــد: »مــن خیلــی زرنــگ ب می خنــدد و می گوی
بهتریــن دختــر فامیــل را بگیــرم، بــا اینکــه یــازده ســال از من 
کوچک تــر بــود و خیلی هــا هــم دنبالــش بودند. درســت اســت 
کــه دخترخالــه ام اســت، امــا واقعــاً فکــر نمی کــردم بتوانــم زن 
بــه ایــن خوبــی بگیــرم. فکــر کنــم بــرای همیــن هم بــود که 
دیگــر هــر چــه از خــدا خواســتم بِهــم نــداد. گفــت بــرو، بــرو، 
تــو دیگــر برایــت بــس اســت«. عبــاس 61ســاله تــا پنجــم 
ابتدایــي درس خوانــده و بازنشســتۀ آمــوزش و پــرورش اســت. 
خوش مشــرب و خوش اخــالق اســت و ســعی می کنــد خنــده و 
شــوخی چاشــنی همۀ حرف هایش باشــد. عاشــقانه همســرش 
را دوســت دارد و معتقــد اســت اگــر او نبــود االن یــا مــرده بود 

یــا مفلــس و مریــض گوشــه ای از دنیــا روزگار می گذرانــد.

ــبختی  ــد خوش ــا بگویی ــه م ــود ب ــا، می ش ــب حاج آق ُخ  
ــه؟ ــی چ یعن

دختــر خــوب، من اگــر حاجــی بودم کــه اینجا ننشســته   
بــودم. مــن خیلــی زور بزنــم، بــا ارفــاق و مــاده و تبصره، 
ــی  ــبختی یعن ــاًل خوش ــتم. اص ــهدی هس ــان مش هم
همیــن کــه حاجــی باشــی و مکــه رفتــه باشــی. کار خدا 
را می بینــی؟ این همــه ســال کار کنــی و نتوانــی مکــه 
بــروی. حــاال خودم هیــچ، کاش خانــوم را فرســتاده بودم 
بــرود. از اول هــم هــر دو نمی توانســتیم بــا هــم برویــم. 
ِهــی بهــش گفتــم تــو بیــا بــرو، قبول نکــرد. گفــت من 
تنهــا نمــی روم. یــا بــا هــم، یــا هیچ کــدام، کــه هیچ وقت 
هــم نشــد بــا هــم برویــم. حــاال هــم کــه در مکــه ایــن 

بســاط را بــه پــا کرده انــد. 
حــاال جــز مکــه رفتــن، به صــورت کلــی اگــر بخواهیــد   

ــد؟ ــه می گویی ــت، چ ــبختی چیس ــد خوش بگویی
خوشــبختی یعنــی بــه بیشــتر چیزهایــی کــه در زندگی   
ــی کــه می خواهــی انجــام  می خواهــی برســی، کارهای
بدهــی، چیزهایــی کــه دوســت داری بخــوری. خالصه، 
ــید  ــر کاری عشــقت کش ــا، ه ــما جوان ه ــول ش ــه ق ب

بکنــی، البتــه در حــدود شــرع.
با این حساب شما خوشبخت هستید؟  

ــد[.  ــدد و چشــمک می زن ــه کــه خوشــبختم ]می خن بل  
مگــر می شــود بــا زِن بــه ایــن خوبــی آدم خوشــبخت 
نباشــد؟ امــا واقعیتــش را بخواهــم بگویــم، زمان مــا این 
شــکلی نبــود. یعنــی مــن یــادم نمی آیــد کــه مثــاًل در 
جوانــی کاری را دوســت داشــتم انجــام بدهــم یا دوســت 
داشــتم جایــی بــروم. زندگی مــان یــک روال مشــخص 
داشــت. مثل جوان هــای امروزی خواســته های عجیب و 
غریــب نداشــتیم. من که یــادم نمی آید. بگــذار خاطره ای 
برایــت بگویــم. مــن در یــک روســتای خوش آب و هــوا، 
ــا آمــدم. آقــام، خدارحمتــی،  ــه دنی اطــراف مرودشــت ب
کشــاورز بــود و مــا هــم از همــان بچگــی در کشــاورزی 
ــه آن  ــود کــه ب کمــک می کردیــم. یــک زمان هایــی ب
می گفتنــد »ســاعت آب« و اغلــب هــم شــب تــا صبــح 
ــا برادرهــای  ــودم ب ــر ب ــل کــه کوچک ت ــود. مــن اوای ب
بزرگ تــرم و بعــد کــه بــه قولــی پشــت لبــم ســبز شــد 
خــودم تنهــا می رفتــم ســِر آب. آن موقــع یــک چــراغ 
ــود و در تاریکــی شــب  ــور ب ــی کم ن ــه خیل ــتیم ک داش
جلــو پــا را هــم به ســختی روشــن می کــرد. حــاال فکــر 
کــن یــک نوجــوان ۱۳-۱۴ســاله در یــک دشــت بزرگ 
ــا صبــح ســِر آب بنشــیند و حواســش  ــد ت ظلمــات بای
ــرود. صــدای گــرگ و شــغال و هــر  باشــد آب هــرز ن
حیوانــی کــه فکــر کنیــد هــم می آمــد. بعــد خــوب یادم 
اســت یــک بــار کــه آقــام رفــت شــهر و برگشــت، دیدم 
یــک چــراغ بــزرگ خریــده. گفــت آمریکایــی اســت و 
ــد. راســت هــم می گفــت.  کل دشــت را روشــن می کن
دوازده تــا باتــری می خــورد و نــور ســفید زیــادی داشــت. 
یــادم نمــی رود چقدر از داشــتن آن چراغ خوشــحال بودم. 
اصــاًل آن قــدر آن چــراغ مــرا خوشــحال کرد کــه اخالق 
و رفتــارم هــم تغییــر کــرد. ســرحال شــده بــودم. ببینید، 
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یــک چــراغ آن موقــع چقــدر بــرای مــن ارزشــمند بــوده 
کــه االن، بعــد این همــه ســال، آن شــادی  و آن خاطــره 
هنــوز در یــادم هســت. حاال مقایســه کنید بــا جوان های 
امــروزی. آنهــا مگر بــا این چیزها خوشــحال می شــوند؟ 
هنــوز یــک چیــز را بــه دســت نیــاورده دنبــال یــک چیز 
دیگرنــد. اصــاًل انــگار هیچ چیــز خوشحالشــان نمي کند. 
نســل مــا در چنیــن فضایــی بــزرگ شــد. بیســت نفــر 
آدم می  نشســتیم پــای یــک قابلمــۀ آبگوشــت. بــه هــر 
کــس چیــزی می رســید یا نمی رســید از ســر ســفره بلند 
می شــد و خــدا را شــکر می کــرد. مــن االن پنج تــا نــوه 
دارم. وقتــی همه شــان اینجــا جمــع می شــوند خانمــم 
عــزا می گیــرد. هــر کــدام یــک غــذا را دوســت ندارنــد، 

هــر کــدام یــک ادایــی دارنــد. 
پس در مجموع نسل خودتان را خوشبخت می دانید؟  

بلــه، قطعاً. مــا زندگی را ســاده تر می دیدیــم. چیز عجیب   
و غریبــی از زندگــی نمی خواســتیم. بــرای همیــن هم از 
زندگــی خودمــان راضــی بودیــم و هســتیم. مــدام دنبال 
چیــزی نبودیــم. امــا این نســل ماشــااهلل خواســته هایش 

ــدارد.  تمامی ن
یعنــی فکــر می کنیــد جوان هــا چــون خواسته هایشــان   

ــد؟ ــبختی نمی کنن ــاد اســت احســاس خوش زی
ــن اســت، یــک بخــش هــم ســخت  یــک بخــش ای  
شــدن شــرایط زندگــی اســت. از حــق هم نباید گذشــت. 
همه چیــز تغییــر کــرده و نمی شــود دیگــر مثــل قدیــم 
ســاده فکــر و زندگــی کــرد. حــاال نمی دانــم مقصــر مــا 
آدم هــا بودیــم یــا دســت روزگار ایــن زندگــی را رقــم زد. 
در همیــن روزگار چه کســانی هســتند که فکــر می کنید   
احســاس خوشــبختی می کننــد؟ اصــاًل بچه هــای 

ــبخت اند؟ ــا خوش ــد آنه ــر می کنی ــه؟ فک ــان چ خودت
پســر بزرگــم شــبیه جوانی هــای خــودم اســت. زیاده خواه   
نیســت. یــک زن خــوب هــم قســمتش شــده. زندگــی 
ــد از زندگــی  ــد و خــودش همیشــه می گوی آرامــی دارن
راضــی اســت. امــا بقیه شــان فکــر نمی کنــم. هــر وقــت 
بــا آنهــا حــرف می زنــم می نالنــد. واقعــاً نمي دانــم چــه 
ــه بچه هایــش بســته اســت.  ــد کــرد. زندگــي آدم ب بای
وقتــي ناراحتي شــان را مي بینــم ناراحــت مي شــوم. 

زمانــۀ بــدي شــده. شــرایط طــوري شــده که همــه فکر 
مي کننــد بــدون پول نمي شــود خوشــبخت بــود. هرچند 
مــن کســاني را هــم دیــده ام که پــول دارنــد، امــا آرامش 
ندارنــد، دلخوشــي و خوشــبختي ندارنــد، هــر کدامشــان 
یــک گرفتــاري دارنــد. مگــر خــدا خــودش نظــري کند. 
ــد، پولدار هــا هــم یــک  بي پول هــا یــک گرفتــاري دارن
گرفتــاري. خالصــه اینکــه پولــدار و فقیــر، همــه گرفتارند.

همیشه پاي پول در میان است

ــاي  ــف و از طبقه ه ــنین مختل ــار زوج در س ــا چه ــه ب مصاحب
ــک  ــش ی ــارۀ خوشــبختي و معیارهای ــاوت درب اجتماعــي متف
فصل الخطــاب داشــت: در دنیــاي امــروز، پــول حــرف اول را 
مي زنــد و در میــان آنهــا احســاس خوشــبختي ارتبــاط نزدیکي 
بــا داشــتن درآمــد بــاال دارد. همــۀ زوج هــا نســبت بــه شــرایط 
زندگــي اکنــون خــود و شــرایط پیــش رو در آینــده نگــران و 
مضطــرب هســتند. نکتــۀ جالــب امــا نزدیکي و شــباهت بیش 
ــارۀ  ــواده درب ــان و مــردان یــک خان ــدازۀ دیدگاه هــای زن از ان
مقولــۀ »خوشــبختي و معیارهــاي آن« به صــورت عــام اســت. 
امــا در ایــن میــان زنــان، در مقایســه با مــردان، براي رســیدن 
بــه خوشــبختي ـ همچــون ســایر امــور ـ موانــع بیشــتري را 
در مقابــل خــود می دیدنــد. رســیدن بــه خودبــاوري و داشــتن 
اعتمادبه نفــس و کســب درآمــد و موقعیــت اجتماعــي دو معیار 
ــونده ها  ــتر مصاحبه  ش ــاد بیش ــه اعتق ــه ب ــتند ک ــي هس مهم
ــد؛  ــي دارن ــش اساس ــبختي نق ــاس خوش ــش احس در پیدای
معیارهایــي کــه بــا توجــه بــه ســاختار اجتماعــي ایران دســت 
یافتــن بــه آنهــا بــرای زنــان بســیار دشــوار اســت و مانعــي 
ــان، همان طــور کــه در  ــا زن ــد. ام ــه حســاب مي آین ــزرگ ب ب
ایــن گفت وگوهــا نیــز بــر آن تأکیــد کردنــد، تــالش دارنــد راه 
خودشــان را بــراي خوشــبختي پیــدا کننــد. امیــدی کــه ایــن 
زنــان بــه آینــده دارنــد مؤیــد نظــر بســیاري از جامعه شناســان 
و مفســران شــرایط حــال حاضــر ایــران اســت؛ ایــن بــار زنــان 
آغازگــر حرکــت بــراي تغییــر و فردایــي بهتــر خواهنــد بــود. 
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