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 حسین اطمینان
طبق تحقیق جهاد دانشگاهی که ایرنا بخشی از آن
را منتشر کرده است استان کرمان یکی از ناشادترین
استانهایکشوراستوتنهامردمسهاستانیزد،خراسان
رضوی و کرمانشاه ناشادتر از مردم کرمان هستند .البته در
اینپژوهشناماستانهایفارس،مرکزی،همدان،قزوین،
اردبیل و آذربایجانغربی هم در کنار کرمان قرار دارد و
باقی استانها مردم شادتری دارند .این که مردم ایران شاد
نیستند،موضوعیاستکههرازگاهیدرنشریاتوفضای
مجازیبهآنپرداختهمیشودوتحقیقاتنشریاتمعتبر
بی نالمللیبهاینموضوعصحهمیگذارد.
درجدیدترینگزارشساالنهسازمانمللکهفروردین
امسال درباره وضعیت شادی در کشورهای جهان منتشر
شد ،ایران از میان 156کشور بررسی شده در جایگاه106
قرارگرفتهاست.
دراینلیستدوکشورآفریقاییبهعنوانغمگینترین
کشورهای جهان هستند .در تمامی نظرسنجیهایی که
مجلههایمعتبردنیاانجاممیدهندایرانرتبهبهتراز100
را ندارد و این نشان میدهد که ما در جهان هم وضعیت
مناسبینداریمومردمغمگینیهستیم.اماشادیچیست
وچهمعیارهاییدارد؟واینکهچراماغمگینهستیم؟این
سؤالهاراباعاليهشکربيگيجامعهشناس،استاددانشگاهو
عضو انجمن جامعهشناسی ایران در میان گذاشتم .در این
توگو سعی شده به عوامل بیرونی و اجتماعی ناشادی
گف 
مردمپرداختهشود.
 وقتیدرموردشادیصحبتمیکنیمدقیقا
درموردچهصحبتمیکنیم؟
وضعیتیکهانسانحالتیازرهاییداشتهباشد،یعنی
ذهنیت و عینیت او در واقع در یک حالت رهایی قرار دارد.
وقتی فرد به مساله یا مشکلی فکر نمیکند و در حالتی
کهدرگیریهایذهنیاشکماست.وضعیتیکهباجهان
هستی به توحید و در واقع به یکی بودن میرسد .این ها
نشانههای شادی است .انسان زمانی شاد است همه را
دوست دارد و میخواهد با همه ارتباط برقرار کند .تعامل
داشته باشد .حالتی است که کینه نسبت به دیگری ندارد.
در شرایط مختلف شاد بودن با عوامل مختلف بوجود
میآورد.
 خندیدندلیلشادبودننیست؟
اگرچه خندیدن پیامد شادی است اما لزوما خندیدن
دلیل شاد بودن نیست .خنده ممکن است از روی طنز
باشد .خندهای هم داریم که از روی شادی است .البته یک
نوع خنده داریم که در اصطالح میگوییم کارم از گریه
گذشتهکهبهآنمیخندم.
 چه دلیلی وجود دارد که مردم برخی جاها
مثل استان کرمان میزان شادی کمتری نسبت به
بوشهردارند؟
من اطالع دقیقی از استان کرمان ندارم و با قاطعیت

نمیتوانمبگویمچهعواملیدرآنجاوجوددارد
میشود .نوع امکانات در اختیار مردم متفاوت
که نسبت به بوشهر شادی کمتر است .ولی
است .االن این تعامل وجود دارد و مردم
قاعدتادرجاییکهاقتصادمردممناسبباشد
فقیر میروند و امکانات را میبینند .دزدیها
وافرادجامعهدروضعیتیباشندکهمعیشت
و اختالسها که صورت میگیرد ،مردم در
اجتماعیشانتامینباشد،شادترهستند.مثال
جریان قرار میگیرند و فکر میکنند افرادی
سالمت روحی و جسمی آنها تامین باشد و
که ثروت دارند چند درصدشان ناشی از کار
در جامعه تکریم شوند و کرامت انسانیشان
و تالش کوششی است که اینها داشتند؟
رعایت شود و احساس کنند مورد احترام
برخیها به رانت و ارتباطات وصل هستند
هستنداحساسشادیخواهندداشت.جامعه
و با ثروت بادآورده به این ثروت رسیدهاند.
بایدبهلحاظنیازهایاولیهوثانویهتامینباشد.
این موضوع در درصدی از مردم به غبطه و
نیازهای اولیه مثل نیازهای جسمانی و
حسرت منجر شده و مانع شادی مردم است.
نیازهای ثانویه مثل شکوفایی و خالقیت .اگر
البته مردمان آگاه خواهان ثروت بادآورده
اینحالتهادرجامعهایوجودداشتهجامعه
نیستندوبسیاریازمردمنمیخواهندشادی
مسلماشاداست.
را از راه ثروتهای بادآورده کسب کنند .آنها
 آب و هوا ارتباطی با این موضوع
ناراحتیشانازایناستکهچرابایدحکمرانی
ندارد .مثال میگویند آب و هوای کویر
در استانهای ما به گونهای باشد که شکاف
مردمراخشنترمیکند.
طبقاتی روزبهروز زیادتر باشد .یک زمانی
ابن خلدون در نظریهای که دارد میگوید
میگفتیمطبقهمتوسط،پایینوباالیجامعه
آب و هوا و شرایط جغرافیایی روی خلقیات
ولیاالنبایدبگوییممردمطبقهپایینوطبقه
انسانها تاثیرگذار است .آب و هوا روی
باال .به صفر و صد رسیدیدم .متاسفانه طبقه
خلقیاتفرهنگیواجتماعیقطعاتاثیرگذار
متوسط دارند فقیر میشوند و خود این هم
است .وقتی طبیعت شاد نیست و پارکهای
یکی از عوامل فقدان شادی در جامعه است.
زیباییوجودندارد،رودخانههاییجارینباشد
 رسانههانمیتوانندنقشموثری
عکس :شکیبا شیرازی تهرانی
و یک محیط زیست زیبا وجود ندارد ،طبعا
دراینزمینهداشتهباشند؟
شادی تحت تاثیر قرار میگیرد .انسان یک
نکته مهمی که میتواند در شادی
گفتوگو با عاليه شکربيگي جامعهشناس ،استاد دانشگاه و عضو انجمن جامعهشناسي ايران در مورد غمگینی مردم:
رابطه دوسویه با محیط زندگی خودش دارد.
مردمان تاثیر گذار باشد رسانهها هستند.
هم روی محیطاش تاثیر میگذارد و هم از
مثال تلویزیون به عنوان یک رسانه تصویری
محیطاش تاثیر میپذیرد .در این رابطه
کههمهخانوادههایایرانیدارند.درفیلمهایی
دوسویه قطعا اگر محیط زندگی شرایط آب
کهازتلویزیونپخشمیشودبازهمتجمالت
و هوایی خوبی ندارد ،باعث میشود شادی
تبلیغمیشود.فیلمهاوسریالهاازمکانهایی
انسانکمترشود.ولیاینبهمعنایایننیستکهمردمان کار را مشاهده میکنید .آسیبهای اجتماعی را مشاهده دیگران غمگین میشوند .نوعدوستی در میان مردم رفتم.همهشادبودند،دستمیزدندوهمراهیمیکردند .گرفته میشود که ارزشهای مادیگرایی را در بین مردم
کویرمردمانشادینیستند.اتفاقابسیاریازخصلتهای میکنید .محیط زیست پاکیزه نیست .اینها همه عوامل کویر هم باالست .باید بگویم خشونت اجتماعی ،جدال و من به عنوان یک جامعهشناس فکر کردم که چقدر جای رواج میدهد .تلویزیون بیشتر ترویج سرمای هداری است
نیک را میتوان در مردمان کویر مشاهده کرد .به دلیل بیرونی شادی هستند .تمیز بودن شهر که به مدیریت پرخاشگری به وضوح در شهرها دیده میشود و باال رفته کنسرتدربرقراریشادیهادرشهرهایایرانخالیست .تا ترویج شادی .آگاهی مردم نسبت به حقوق خودشان
صبوری و خویشتنداری که در برابر محیط پیرامونشان شهری برمیگردد .این که در معماری یک شهر چه است .سوار تاکسی میشوی مردم با هم سر یک مسئله به نظر من جلوگیری از برگزاری کنسرتها ناشی از دین که یک زندگی سالم و یا همان حقوق شهروندی است
دارند،شرایطزیستیسختآنهارامردمانیسختکوشبار چیزهایی به کار رفته و چه نوع نورپردازی در شهر شده کوچک پرخاشگری میکنند .تابآوری به مرور در شهر نیست .دالیلی ناشی از یک حس سرکوبگرانه در برخی خیلی باال رفته است .در واقع این باعث شده که وقتی
آورده و روی آنها تاثیر میگذارد.
است در شادی موثر است .باید زیباسازی در شهر شرایط پایینمیآیدوقتیتابآوریپایینبیاید،درواقعشادیهم از مسئوالن وجود دارد که جلوی کنسرتها را میگیرند .به این حقوق دست پیدا نمیکنند ،باعث ناراحتی شود.
 شادی یک موضوع درونی است یا یک شادی را فراهم کند.
در جامعه کم میشود .در نهایت خشونت باال میرود .اگر برگزاری کنسرتها میتواند یکی از عاملهای شادی در شهروندان م یدانند که یک حقی دارند این شامل حق
موضوعاجتماعی؟
 یعنی شهرسازی در روحیه و شادی مردم جایی انسانها تابآور نباشند و ابزارها و مهارتهایی برای همهجاباشد.بایدمکانهاییباشدکهعصرهامردمشهرها طبیعی،فرهنگی،سیاسیواقتصادیاستوچونبهاینها
شادی باید از درون انسان بجوشد ،طبیعتا این نقشمستقیمدارد؟
مقابلهبانارحتیهادرمحیطنداشتهباشند،بهخشونتکه جمع شوند و شادی کنند .کجا این تعامالت در محلهها نمیرسند ،غمگین هستند و شاد نیستند .بحث بیکاری
جوشیدنازدرونبابیرونهمدرارتباطاست.مانمیتوانیم
قطعاقطعا.منباقاطعیتنمیگویمولیممکناست دم دستیترین مسئله هست ،رجوع میکنند و شادی در وجود دارد که مردم با هم جمع شوند .استفاده از هنر در یکمسالهاجتماعیمهماستونقشبهسزاییدرشادی
بگوییمشادییکامرکامالدرونیوکامالبیرونیاست.این مدیریت شهری در استان کرمان در زمینه زیباسازی و جامعهکممیشود.
شهرسازی و معماری باید جدی گرفته شوند .هنر نقش دارد .بسیاری از تحصیلکردههای ما کار ندارند و بحث
موضوعنسبیاست.
معماری شهری کم کار کرده باشد .آسیبهای اجتماعی
 آیا پرداختن به هنر مثل افزایش کنسرت و ارزشمندیداردامابهدلیلتنگنظریبرخیمسئوالندر بیکاری و اشتغال کاذب وجود دارد .طرف مدرک دکترا
 چه شرایط بیرونی روی شادی تاثیر مثل فقر هم تاثیر زیادی دارد .معتادان متجاهری که در تئاتردرافزایششادینقشندارند؟
همهیاستانهانادیدهگرفتهشدهاست.
گرفته ولی باید برود تاکسی براند در این حالت افراد دچار
میگذارد؟
جامعه مشاهده میشوند ،در کاهش شادی جامعه موثر
قطعا نقش دارد .هنر و خصوصا تئاترها و کنسرتها
 تضادطبقاتیهمنقشدارد؟
افسردگیمیشوندوشادنیستند.
متغیرهای خیلی زیادی تاثیرگذار است .اول سالمت هستند.وقتیانسانوجدانشبیداراستوفردیرامیبیند در شادی مردمان شهر بسیار تاثیرگذار است .مثالی بزنم،
در بعد از انقالب شکاف طبقاتی در شهرها باال رفته
 نبودشادیدرجامعهچهپیامدهاییدارد؟
عمومی جامعه است .مثال شما در خیابانها راه میروید که معتاد است و کاری و کمکی هم از دستش برنمیآید ،چند وقت پیش در کنسرتی که مربوط به بانوان بود و استواینشکافدرمراکزاستانبیشتراست.ازیکمحله
انزوا و افسردگی مهمترین پیامدهای فقدان شادی
مردمانفقیریمیبینیدکهتکدیگریمیکنند.کودکان تاثیر میگذارد .نوعدوستی در مردم وجود دارد که با غم همه بانو بودند ،من را دعوت کردند و من به این کنسرت به یک محله میروید سبک و نوع زندگی مردم متفاوت در جامعه است .پیامد انزوا و افسردگی هم این است

دولت و مردم آشتی نکنند جامعه شادی نخواهیم داشت

که خودکشی در جامعه باال میرود .در بعضی جوامع
عل یالخصوصمراکزاستانهاوشهرستانهایبزرگمیزان
خودکشیباالست.باکاهششادیدرجامعهپرخاشگری
همباالمیرودوخشونتاجتماعیافزایشپیدامیکند.ما
شاهدخشونتهایاجتماعیپیچیدهمیشویمکهباالترین
سطح آن خودکشی است .کرمان و همه استانهای ایران
بهایندالیلیکهبرشمردمشادنیستند.
 چراگفتمانشادیدرایرانشکلنمیگیرد؟
توگونمیکنند.ما
بهایندلیلکهمردمانماباهمگف 
توگو کنیم .هم حکمرانان با مردم
بلد نیستیم چگونه گف 
توگورانم یدانیم.
هممردمبامردم.مافرهنگصحیحگف 
توگو است .ما بیشتر
فکر میکنیم مناظره و مشاجره گف 
دنبال برد و باخت هستیم تا حرف خودمان را به کرسی
بنشانیم .همین هم در میان حکمرانان ما دیده میشود.
مناظرههارادرنزدیکیانتخاباتنگاهکنیداینهاآینهاجتماع
هستند .در خانوادهها هم همین است وقتی میخواهند
توگو کنند ،تبدیل میشود به پرخاشگری و دعوا و
گف 
جدالوستیزه.
توگوی ملی راه افتاده که
یک طرح به عنوان گف 
باید جدی گرفته شود .وقتی گفتوگو نباشد انسانها با
خودشان میروند (تنها میشوند) .وقتی با خودشان بروند
یعنی شادی وجود ندارد و دچار افسردگی میشوند و همه
توگویصحیحاست.
اینهاپیامدهایفقدانفرهنگگف 
 نقشکنشگراناجتماعیودولتچیست؟
رابطه بین دولت و مردم باید بستری بر اعتماد باشد.
مردم باید مشارکت کنند و باید بین مردم و مسئوالن
همدلی وجود داشته باشد .ما االن دارای یک شکاف بین
مردم و حکمرانان هستیم .به دالیل زیادی مردم دولت را
باورندارند.مردمبهدولتاعتمادکردندولیمتاسفانهدولت
پاسخگویایناعتمادنبودوامانتدارخوبیدرآرامردمنبود.
مردمماخیلینجیبانهپایصندوقهایرایآمدندوکمک
کردندولیحکمرانانماامانتدارانخوبینبودندونتواستند
شادی را در جامعه به ارمغان بیاورند .باید تا فرصت هست
بازنگری کنند .اگر چه فکر میکنم که فرصت آنها تمام
شده و جامعه از دولت کنونی گذرکرده است .جامعه شاهد
شورشهااعتراضهاو . .است.
این سیستم مریض است .این سیستم بیمار است.
وقتی یک سیستم مریض باشد شادی در آن وجود ندارد.
ماچهزمانیمیگوییمشادیدریکجامعههست؟زمانی
که سیستم سالم باشد .جامعهی ما بیمار است و طبعا تا
زمانیکهمشکلمریضیحلنشود،شادینمیتواندباشد.
اول باید این بیماری رفع شود .جامعه ما متکی به دولت
استهمهتوقعهاازدولتاستوقتیدولتنتواندپاسخگو
باشد ،جامعه شاد نیست .تا زمانی که دولت و مردم آشتی
نکنند ما جامعه شادی نخواهیم داشت .بعد از آشتی باید
دنبالراهکارهابرویموایننیازمندایناستکهمنشهای
استبدادیازبینبرود.

در جهت تسهیل خدمترسانی مالی به شرکت و پرسنل صورت پذیرفت:

افتتاح شعبه بانک تجارت در جوار مجتمع جهان فوالد سیرجان
 روز چهارشنبه  12دی ماه شعبهای از بانک تجارت
در محل شرکت جهانفوالد سیرجان افتتاح شد .در مراسم
افتتاحیه مدیرعامل ،مدیران و معاونان شرکت جهانفوالد و
مدیران ارشد بانک تجارت و همچنین قائممقام گلگهر در
امور مالی حضور داشتند .مهندس علی عباسلو مدیرعامل
شرکت جهانفوالد سیرجان افتتاح این شعبه از بانک را
اقدامی ارزنده در جهت تسهیل خدمترسانی در امور مالی

شرکت و پرسنل دانست .وی از مجموعه هیئتمدیره بانک
تجارت برای این همکاری تشکر نمود .مهندس عباسلو
افزود :زمان تاسیس شرکت جهانفوالد با تصمیمگیران بانک
تجارت در جهت ایجاد کارخانه آهن اسفنجی با ظرفیت یک
میلیون تن در جهت تسهیالت مالی مشورت کردیم و آنها
به ما اعتماد کردند و تسهیالت مورد نظر را در اختیار ما
قرار دادند و به پشتوانه این اعتماد راه توسعه و پیشرفت

در شرکت هموار شد .این حمایتها تا امروز ادامه داشته
و نمونه آن را با تاسیس شعبهای از بانک تجارت در منطقه
و در جوار مجتمع جهانفوالد مشاهده میکنید .مدیرعامل
شرکت جهانفوالد سیرجان ابراز امیدواری کرد :بانک تجارت
در آینده نیز همچون گذشته در پروژههای توسعه شرکت
جهانفوالد حامی مدیران و عوامل این شرکت باشد چرا که
جهانفوالد به یکی از شرکتهای موفق و پرآوازه کشورمان

ایران تبدیل شده است.
مهندس اشرفنژاد نایبرییس و عضو هیئتمدیره
بانک تجارت نیز در سخنان خود گفت :دو سال قبل به
همراه مدیران بانک تجارت به این منطقه آمده بودیم .امروز
واقعا با چهره متفاوتی روبهرو شدیم و این حجم از توسعه و
سرمایهگذاری قابل تقدیر است .وی ادامه داد :بانک تجارت
با  22هزار پرسنل و بیش از  1400شعبه در سراسر کشور

از موسسات بانکی قدیمی و ریشهداری است که با موفقیت و
سربلندی در کنار سرمایهگزاریهای کالن این کشور ایستاده
است و به حمایت از آنها میپردازد .نایبرییس و عضو
هیئتمدیره بانک تجارت اعالم کرد :مجموعه بانک تجارت
در سطح استان و کشور آماده همکاری همیشگی با شرکت
جهانفوالد به عنوان یکی از بزرگترین مجتمعهای فوالدی
است.

