Public Law Studies Quarterly, Vol. ??, No ??, ?? ??
DOI: 10.22059/JPLSQ.2021.321652.2748

Right to happiness in the light of sustainable
development goals
(Type of Paper: Research Article)
Mohammad Lori Nejad1, Pooneh Tabibzadeh2*

Abstract
Happiness is considered a measure of countries' development level, in the sense that
the realization of human happiness passes through development. Accordingly, being
kept away from the pursuit of happiness has prompted the UN to set sustainable
development goals as a comprehensive roadmap and an action plan for realizing the
right to happiness within four categories namely social, economic, social health and
lifestyle development. In so doing, states' planning and development policies should
be framed in such a way that the social and economic ground is laid for people to
realize happiness. With such importance and necessity, understanding the meaning
of the right to happiness in the light of sustainable development goals, the legal
nature of this right in respect of legal foundations and documents as well as the
relation between right to happiness and sustainable development goals constitutes
the main idea and problem of this article. This article investigates this subject matter
on the basis of a descriptive-analytical method and library studies. The result would
be that the positive sustainable development approach can be a reliable avenue
toward the right to happiness, which is subject to many requirements and
instruments in the scope of social, economic, social health and lifestyle
development.
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حق بر شادی در پرتو اهداف توسعة پایدار
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
محمد لری نژاد ،1پونه

طبیبزاده*2

چکیده
شادی ،معیاری برای سنجش سطح توسعهیافتگی کشورها بهشمار میآید؛ بد؛ی گونده کده مردیر
تحقق شادی انران از رهگذر توسعه است .بر ای اساس ،دور افتادن از پیگیری شادی سبب شد؛
است که سازمان ملل متح؛ اه؛اف توسعة پای؛ار را بدهعندوان نقشدة را و اوگدویی عدامب و برنامدة
عملیاتی برای تحقق حق بر شادی در چهار مقووة توسعة اعتماعی ،اقتصادی ،سدممت اعتمداعی و
سبک زن؛گی پای؛ار مقرر کن؛ .بر همی اساس ،برنامهریزیها و سیاستهای توسعهای دووتها نیدز
بای؛ بهگونهای تصویب شود که زمینه اعتماعی و اقتصادی درک شادی را برای مردم فراهم سدازد.
براساس ای اهمیت و ضرورت ،فهم معنای حق بر شادی در پرتدو اهد؛اف توسدعه پاید؛ار ،ماهیدت
حقوقی ای حق از منظر مبانی حقوقی و اسناد و نیز نربت میان حق بر شدادی و اهد؛اف توسدعة
پای؛ار ،ای؛ و مرئلة اصلی ای مقاوه را شکل میدهد؛ .اید نگاشدته ،مبتندی بدر روی توصدی ی-
تحلیلی و مطاوعات کتابخانهای به ای بررسی میپردازد .نتیجه آنکه ،رویکرد اثبداتی توسدعة پاید؛ار
میتوان؛ رهگذر مطمئنی برای حق بر شادی فراهم آورد که اقتضائات و ووازم متع؛دی نیز در حوزة
توسعة اعتماعی ،اقتصادی ،سممت اعتماعی و سبک زن؛گی پای؛ار در پی خواه؛ داشت.

کلیدواژگان
توسعة پای؛ار ،حق بر شادی ،توسعة اعتماعی ،سممت اعتماعی ،سبک زن؛گی پای؛ار.
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مقدمه
شادی مقووهای است که از ابعاد گوناگون زن؛گی انران تأثیر میپذیرد و بر ابعاد گوناگون آن تدأثیر
میگذارد ( ،)Jeon & shin, 2014: 44برای نمونه ،در سطح بی اومللی ،شادی مافوع ق؛رت ،راهدی
برای ایمنی و بقای عهان است ( .)sacks, 2018: 8با توعه به ای مردائل ،در دهدههدای اخیدر بدا
برط م هومی توسعه و انرانگرا بودن ای م هوم به یکی از موضوعاتی تب؛یل ش؛ که مورد توعده
کشورها و سازمانهای مختلف از عمله سازمان ملل قرار گرفته است تا آنجا که «شدادی پاید؛ار و
توسعة پای؛ار را بهمنزوة دو روی یک سکه نامی؛ ان؛» (.)Wangdi, 2015: 4
از سال  2333میمدی ،شادی معیاری برای سطح توسعهیافتگی کشورها بهشدمار مدیرود و
ای موضوع ،به دایر کردن وزارتخانة شادی ،1در برخی از کشورهای در حال توسعه منجدر شد؛
است .نگرانیهای فزاین؛ در مورد ناکافی بودن شاخصهای عملکرد اقتصادی مانن؛ آمار و ارقدام
تووی؛ ناخاوص داخلی بهعنوان معیارهای رفا و شادی سبب شد؛ اسدت کده بیشدتر کشدورهای
اروپایی فراتر از «تووی؛ ناخاوص داخلی» ،بهدنبال تکمیل و تطابق تووی؛ اقتصادی با ابعاد توسدعه
از عمله توسعة زیرتمحیطی و اعتماعی در رابطه با کی یدت زند؛گی و رفدا در سدطح برنامدة
ملی ،در پی شدادی باشدن؛ ) ،)stiglitz, 2008: 12تدا عدایی کده در انگلردتان ،دیوید؛ کدامرون
نخرتوزیر وقت اعمم کرد است« :اق؛امهایی در زمینة بهزیرتی ملی ،در تمی بدرای مراقبدت
از «شادی در قلب مردم» بهعای «پول در عیب مردم» انجام خواه؛ داد» (.)Booth, 2012: 25
همچنی برنامه ریزان کشورهای شورای نوردیک برنامههای سیرتم رفدا  2را کده در شدادی
پای؛ار مؤثر است ،دنبال میکنن؛ چه آنکه سیرتم رفا باالی ای کشورها ،بههمرا فق؛ان فراد،
وضعیت دموکراسی و حقوع سیاسی مطلدو ،،برابدری عنردیتی ،توزیدب برابدر درآمد؛ ،شدادی
پای؛اری را برای مردمان ای کشورها رقم زد است (.)Martelos, 2020:1
ضرورت و اهمیت نگری به اه؛اف توسعة پای؛ار ،در آن است که محوریت یدافت توعده بده
انران و رفب نقاط ضعف توسدعهنیدافتگی و در نتیجده ،شدادی انردان را مدیتدوان در آن دید؛.
بنابرای  ،مرئلة اصلی را ب؛ی صورت میتوان صورتبن؛ی کرد که چگونه ابعاد مختلدف توسدعة
پای؛ار میتوان؛ موعب تحقق حق بر شادی شود؟ فرضیة نگارن؛گان چنی است که میتدوان بده
اه؛اف توسعة پای؛ار بهعنوان مبنایی برای طرح «شادی بهعندوان یدک حدق» نگریردت کده در
صورت اعرای موفقیتآمیز ای اه؛اف در ای برهدة پدانزد سداوه ،بهزیردتی و شدادی مدردم در
سراسر عهان خواه؛ یافت.
________________________________________________________________
 .1امارات متح؛ة عربی ،ونزوئمء ،نیجریه ،بوتان و اکوادر به تأسیس وزارتخانة شادی اق؛ام کرد ان؛ و در هن؛ نیز،
ایاوت مادیا پرادی به ایجاد ادار شادی مبادرت کرد است .اخیراً حتی در انگلرتان نیز دو وزارتخانة روحی و
روانی و تنهایی برای رفب مشکمت مردمانش تأسیس ش؛ است (.)Barran, 2020: 58
2. welfare system
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براساس ای سؤال و فرضیه ،پژوهش بر ای سامان است که ابت؛ا درآم؛ی بر حق بر شادی از
حیث م هومشناسی و ماهیت حقوقی آن مطرح میشود پس از آن مبانی نظری حق بر شادی و
اق؛امهای سازمانهای بی اومللی و در نهایت نیز م؛ل نظری رسی؛ن به شادی بهمثابة یک حق با
است اد از چهار اوگووارة واقب بینانة توسعة اقتصادی ،توسعة اعتماعی ،سممت اعتماعی و سبک
زن؛گی پای؛ار منقرم از اه؛اف توسدعة پاید؛ار بررسدی مدیشدود همچندانکده ضدرورت توعده
برنامهریزان ایرانی به حق بر شادی در برنامههای توسعه تحلیل و ارزیابی خواه؛ ش؛.

حق بر شادی :مفهوم و ماهیت
صرف م هوم شادی 1بهعندوان پ؛ید؛ ای مهدم بدهطدور سدنتی در رشدتههدای عامعدهشناسدی،
روانشناسی ،فلر ه ،عرفان و ادبیات مورد توعه قرار گرفتده اسدت .اخیدراً نیدز اقتصداددانان بده
تحقیق و پژوهش در زمینة «اقتصاد شادکامی» 2پرداختهان؛ .روی نهادن بهسوی شادی در میان
حقوق؛انان به ای علت بود است که بتوان در کنار ع؛اوتخواهی و آزادیخواهی از غایتم؛اری
حقوقی ممک دیگری بنام شادیخواهی سخ گ ت (عاوی؛ و نیکنژاد.)03 :1030 ،
0
میتوان مقووة شادی را در دو تعریف گنجان؛ :0شادی «زودگذر ،موقتی و کوتا م؛ت» که بنا
به یک موقعیت خاص تجربه میشود مانن؛ شادی ناشی از شنی؛ن یدک خبدر خوشدحالکنند؛
( .)wiking, 2014: 7در اینجا شادی نوعی هیجان ناپای؛ار است که میتوان؛ چن؛ ثانیده یدا چند؛
دقیقه یا چن؛ ساعت ادامه داشته باش؛ که ای نوع شادی تا ح؛ود زیدادی مندوط و وابردته بده
شرایط و عوامل فردی (شخصیت ،س و ژنتیک) است .در علم روانشناسی اید ندوع از شدادی
فقط یک احراس تلقی می شود (هزارعریبی و ص ری شاوی )03 :1033 ،که در عنبدة عداط ی
شادی عای میگیرد .در موضوع حق بر شادی ،ای نوع شادی م؛نظر نیرت.
دومی حاوت شادی ،ابعدادی پاید؛ار و بدادوام دارد و بده آن عنبدة شدناختی شدادی اطدمع
میشود .همچنی  ،در بحث «حق شادی» بهمثابة حقی عمومی ،ای حاودت مد؛نظر اسدت .اید
حاوت شادی ،متأثر از عوامل بیرونی مانن؛ ساختار اقتصادی و اعتماعی و عوامل محیط زیردتی
است و بیشتر تحت عنوان «رضایت ،خرسن؛ی و نشاط» از آن یاد میشود.
ای عنبه از شادی ،عنبة خاصی از زن؛گی را مورد قضاوت قرار نمیده؛ ،بلکه کل زن؛گی را
م؛نظر قرار میده؛ .در ای قاوب شادی یک داوری و سنجش نردبت بده کدل زند؛گی بدهعندوان
________________________________________________________________
1. Happiness
2. Economics of happiness

 .0شایان توعه است که در ای پژوهش کلمات شادی ،خوشبختی یا خوشبختی ذهنی ،بهزیرتی بهعنوان م اهیم
قابل تبادل است اد میشود.
4. Short_term
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زن؛گی کاممً مطلو ،و ای؛ آل ،مدورد توعده قدرار مدیگیدرد .اید ارزیدابی درک عقمندی مدا از
تجزیهوتحلیل کی یت زن؛گی است ( )Veenhoven,1998: 233هرچند؛ در سداختار رواندی فدرد
تجربده مدیشدود و مداهیتی ذهندی دارد ( ،)Antonescu, 2016: 14امدا محصدووی سداختاری و
اعتماعی است .بنابرای وقتی میتوان تعریف عامعی از شادی طرح کرد که فرد نگری مثبت به
تمام عنبههای زن؛گی داشته باش؛ که ای امر ،حاصل داوری و سنجش فرد از همة ابعاد زن؛گی
است ) )Brulde, 2007: 7یا اینکه در پاسخ به ای پرسش که «آیا از زن؛گی خود بهعندوان یدک
کل راضدی هردتی؛؟» ( )World happiness report, 2013: 3بیدان و گ تده شدود «همده چیدز
مطلو ،است» .از نظر وینهوون ای مطلوبیت زن؛گی با عنوان شادی یدا حدق بهزیردتی دروندی
بهکار میرود ،زیرا هم پای؛ار است و هم مربوط به کل زن؛گی اسدت ( .(Veenhoven, 2006: 8از
ای منظر شادی منوط به زیرت در عامعهای خو ،توصیف میشود (نیکنژاد )133 :1033 ،و
فقط زمانی رخ میده؛ که شرایط روانی انرانها از پوستة اشتغال و دغ؛غههدای فکدری بیدرون
بیای؛ ( .)Curle, 2007: 81بهعبارت دیگر افراد وقتی احراس نیکبختی میکنن؛ کده تمدام ابعداد
زن؛گیشان در حاوت مطلو ،قرار داشته باش؛ .در ای معنا شادی با اصطمح «رضایت از زن؛گی»1
اغلب به معنایی یکران انگاشته میشود .در حقیقت ،اگرچه شادی بدهعندوان یدک حدق ،زمدانی
حاصل می شود که فرد نربت به تمام عنبههای زن؛گی ای احراس رضایت و خشنودی داشدته
باش؛ ،ووی حق بر شادی ،به عامعه ای که مبتنی بر احترام به حقدوع و آزادیهدای افدراد باشد؛،
محتوا و امکدان مدیبخشد؛ و ازاید رو ،مشدتمل بدر «مجموعدهای از تمدام حدقهدا ،آزادیهدا و
حمایتهایی است که افراد از طریق آن ،به شادی و بهزیرتی میرسن؛» (.)Thierer, 2018: 1
بهنظر نگارن؛ می توان حق بدر شدادی را چندی تعریدف کدرد :اسدتحقاع افدراد در داشدت
احراسات مثبت نربت به کل امور زن؛گی ،کده بدرای تحقدق و بهدر مند؛ی از سدایر حدقهدا و
آزادیها از اهمیت بریاری برخوردار است.
در ای زمینه ،می توان حق بر شادی را حقی مطلق دانرت که ایجاد محد؛ودیت نردبت بده
آن ،بهنظر دشوار یا حتی ناش؛نی میرس؛ و تح؛ی؛ آن را نمیتوان به هیچ عنوان و دویلی توعیه
کرد و نبای؛ به بهانههای نادر که برخی کشورها برای آن قائل میشون؛ ،ای حدق را بدرای مدردم
کمرنگ ساخت (روحانی اص هانی )04 :1033 ،به خصوص آنکه ،حدق بدر شدادی نده بدا مدوارد
داخلی و امنیتی و نه با حقوع طبیعی و وضعی سر ناسدازگاری ند؛ارد .همچندی کاوبد؛ شدادی
بهمثابة یک حق ،ماهیتی دوگانه دارد به ای معنا که هم عدزو حقدوع ایجدابی اسدت و هدم در
دستة حقوع سلبی قرار دارد .بر ای اساس ،شادی ،چنان حقی نیرت که به صرف ع؛م دخاودت
توسط دیگران تحقق یاب؛ ،بلکه دووت بهعنوان متعه؛ اصدلی در اید حدق انردانی ،از یدک سدو
مکلف است نه خود ،ای حق را نقض کن؛ و نه اعاز ده؛ دیگران مرتکب چنی نقضی شون؛ .از
________________________________________________________________
1. Life of satisfaction
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سوی دیگر ،متعه؛ است اقد؛امهدا ی مثبتدی بدرای رسدی؛ن شدهرون؛ان بده شدادی اتخداذ کند؛
( .)Murinica, 2017: 54بنابرای  ،دووتها نربت خود بدا اید حدق را در دو پدارادایم پیگیدری
می کنن؛ نخرت تعه؛ به ع؛م م؛اخله تح؛ی؛وار و دیگری تکلیف به تأمی و تضمی اید حدق
به ن ب دارن؛گان حق (.)Grodin, 1997: 27
بر ای اساس و چنانکه در آین؛ نیز خواه؛ آم؛ ،مهمتری دویل ارتباط اه؛اف توسعة پاید؛ار
و حق بر شادی ،نربتی است که از حیث کارویژة دووتها با ای حق وعود دارد و ضروری است
همراستا با ای صمحیت ،و در قاوب توسعة پاید؛ار بده تحقدق اید شدادی و نیدز رفدب مدانب از
پیشاروی ای حق اق؛ام شود .بر همی اساس ،مرتظهر بده اهد؛اف توسدعة پاید؛ار ،دوودتهدای
متبوع افراد در وهلة اول و عامعة عهانی در وهلة دوم ،مرئوالن ع؛م تحقق اید حدق هردتن؛.
ای تحلیل مبتنی بر ماهیت حقوقی شادی است که فراتر از درج در ذیل «تقاضا»های فدردی از
افراد ،یا «آزادی» ،در قاوب کاملتری به نام «حق» تحت پیگیری است.
در واقب ،حتی میتوان گ ت بیشتری عاملی که مردم را بدرای انقدم ،و تشدکیل حکومدت
ع؛ی؛ تهییج میکن؛ ،رهایی از ناکامیابی و رسی؛ن به شادی دانرت 1.از همی روست که نقدش
شادی و بهزیرتی در زن؛گی انران بدهحد؛ی اسدت کده شدادی را اوودی قدانون هدر حکدومتی
دانرتهان؛ ( .) Murray, 2013: 6در نوشتههای حقوقی گوناگونی نیز از «شدادی» بدهمثابدة یدک
حق یاد ش؛ است ( .)Antonescu, 2014: 1به هر روی ،مطاوبة مردم و بنیان نهادن حکومتهدا
بر ای ادعا ،منزوت شادی را از «تقاضاهای من درد» و «آزادی کده ذاتداً قابلیدت مطاوبده ند؛ارد»
خارج میکن؛ و آن را در زمرة «حق» قرار میده؛ .از سوی دیگر چهبردا بتدوان ریشده و عامدل
بریاری از موارد ع؛م تحقق حق شادی را در ورای مرزهای عغرافیایی کشورها عرتوعو کدرد
برای مثال کشورهایی که مورد تحریم قرار میگیرن؛ ،با مشکمت فراوانی از عمله افزایش تدورم،
برته ش؛ن کارخانهها و تعطیلی صنایب و بهتبب آن افزایش بیکاری ،میتوانن؛ تحت تأثیر تحریم
بهوعود آین؛ ،مواعه می شون؛ .ای مشکمت فشار عصبی زیادی را بر مردم وارد میکن؛ و موعب
میشود احراس شادی کمتری نربت به قبل از تحریم داشته باشن؛ (رعبی.)100 :1032 ،

فلسفة حق بر شادی
شای؛ اقبال و روی آوردن به م هوم حق شادی در دهههدای اخیدر را بتدوان وامد؛ار تجربدههدای
تلخی دانرت که بشر از زیر پا نهاد ش؛ن کرامت انرانی تجربده کدرد اسدت .بدر اید اسداس،
همانگونهکه «شناسایی و اعمم حقهای بشری یکی از مهدمتدری تدمیهدا بدرای پاسدخگویی
کارام؛ به مطاوبات اعتنا،ناپذیر کرامت انرانی است» (« ،)jurkovic, 2018: 13حق شادی نیدز
________________________________________________________________
1. Declaration of Independence of the United States. preamble
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همانن؛ سایر حقهای بنیادی بر پایة اصل کرامت و ارزی ذاتی انران بنا ش؛ اسدت.»1
مینویر؛« :انران صاحب کرامت ،موعودی رنجدور و ناکدام نیردت و دنیدای خداکی دیگدر درة
اشک ها نیرت ،بلکه قلمرویی است که آدمی بای؛ تاج کرامت بر سر و کاخ خوشبختی خود را در
آن بنا نه؛» (.)Bayertz, 1996: 75
کرامت انرانی ،آدمی را واع؛ حقوقی میسدازد کده صدرفاً بدهواسدطة انردان بدودن از آنهدا
برخوردار است و همچنی از آنجا که در حقیقت ،حق شادی گرتری اصل کرامت انرانی قدرار
گرفته است ( ،)Kondo & Morilas, 2018: 119نبودن پار ای از شرایط و امکانات ،کرامت ذاتی
انران ها و حق بر شادی را به خطر میان؛ازد .بهعبارتی ،روح و فلر ة معنایی ای حق بهگونهای
است که اگر به کری بگوین؛ حق بر شادی دارد ووی از ح؛اقل امکانات و حقوع اساسی محدروم
است ،دارا بودن ای حق برای او بیفای؛ و عداری از معندا خواهد؛ بدود .افدزونبدر اید زند؛گی
باکرامت مرتلزم شادی مرتمر و دائمی است .طبدب آدمدی بدرای بقدا نیازمند؛ شدادی اسدت و
همچنی شرط زیرت در اعتماع ،دارا بودن ای حق را اقتضا مدیکند؛ اید کرامدت هنگدامی
فراهم میشود که دغ؛غه ها از همة عوانب زن؛گی رخت بربن؛د و آدمی به احراس شادی برس؛.
به عبارت دیگر ،زن؛گی باکرامت بای؛ از سیطرة افکار من ی و ارزیگدذاری من دی دربدارة آیند؛
زن؛گی عاری باش؛.
همچنی  ،ارتقا و تعداوی فطدرت و طبیعدت انردانی انردان در گدرو داشدت زند؛گی شداد و
خشنودی از امور زن؛گی است .نادی؛ انگاری حدق شدادی در حقیقدت نادید؛ گدرفت طبیعدت
زن؛گی شاد انران و انکار اقتضائات و ضرورت زن؛گی انران به عنوان یدک موعدود خوشدبخت و
منتهی به نقض انرانیت انران است .بر ای اساس شادی به عنوان یک حدق طبیعدی (در برابدر
حق وضعی) برای افراد بیان می شود که برای دستیابی به آن بای؛ برنامهریزی و تمی کدرد کده
امری قابل حصول و دستیابی است (سلیگم .)004 :1033 :
نویرن؛ة دیگری رابطة میان حقوع طبیعی (در برابر حقوع وضعی) و شادی را ب؛ی گونه توضدیح
میده؛« :از آنجا که خاوق یک موعود است ،نهتنها از ق؛رت و خردی بیپایان برخدوردار اسدت ،بلکده
دارای خیر بیکران نیز است ،وی ب؛ی گونه خرسن؛ بود که وضعیت بشریت را بهگونهای تعیدی کند؛
که نبای؛ هیچ فرد دیگری راعب به حق شادی تصمیمگیر باش؛ .خ؛اون؛ بهطور ذاتی و بهطور الیتجدزا،
قواع؛ ع؛اوت اب؛ی را چنان با شادی هر فرد پیون؛ داد  ،که شادی فدرد ،بد؛ون رعایدت قواعد؛ عد؛اوت
اب؛ی حاصل نمیشود .و چنانچه ،قواع؛ ع؛اوت اب؛ی بهدقت رعایت شون؛ ،مدیتوانند؛ موعدب تحقدق
خوشبختی شون؛ .در نتیجه پیون؛ متقابل ع؛اوت و خوشی انران ،خ؛اون؛ ،قانون طبیعت را با بردیاری
از قواع؛ و احکام انتزاعی تل یق نکرد است» (.)Ford, 1951: 126
________________________________________________________________
 .1اسممی ،رضا ،مصاحبه با روزنامه همشهری ،شادی کردن ح ظ کرامت انرانی است ،تاریخ مراععه 1033/2/1

2. Bayertz K
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در مقابل ع؛ ای معتق؛ بودن؛ شادی اغلب بهعنوان غایت یا ه؛ف دووت تلقی میشدود و نده حدق
طبیعی .اوبته بریاری از ان؛یشمن؛ان از عمله عان الک ،عیمز اوتیس ،عیمز ویلرون و برخی دیگدر،
ت اوت میان یک «غایت» و یک «حق» را ح ظ میکنند؛ و میدان اید دو ،ت داوت مدینهند؛ .طبدق
دی؛گا الک ،مردم ،برخی از حقوع و آزادیهای طبیعی خود را صرفنظر کردن؛ تا از منافب حاصدل از
عامعه که شامل خوشبختی است ،بهر من؛ شون؛ .از دی؛گا الک ،خوشدبختی حدق طبیعدی نیردت،
بلکه ه؛فی است که مردم بهخاطر آن به عامعه پیوستن؛ .عرتوعوی شادی ،سدبب شد؛ تدا مدردم
خواستار عامعة سیاسی باشن؛ ،یک قرارداد اعتماعی منعق؛ کنن؛ و از برخی حقوع خدود صدرفنظدر
کنن؛ تا در مقابل بتوانن؛ از منافب عامعه بهر ببرن؛ (.)schwart, 2009: 85
واتل نیز ،به نقدل از بورالمداکی و ویلردون ،خوشدبختی را بدهعندوان هد؛ف دوودت در نظدر
میگیرد بهعبارت دیگر ،ه؛ف یا مقصود عامعة م؛نی ای است که نیازهای ضروری ،آسدایش و
وذتهای زن؛گی را برای شهرون؛ان خود فراهم کن؛ و بهطور کلی خوشبختی آنان را تأمی کن؛
برای هر شهرون؛ ،بهر من؛ی مراومت آمیز از اموال وی را فراهم سازد و ابزارهای مطمدئ بدرای
دستیابی به ع؛اوت را فراهم کن؛ و در نهایت تمام عرم فدرد را در برابدر تمدامی خشدونتهدای
بیرونی محافظت کن؛ ).)Vattel, 1844: 10
ویلرون نیز شادی را حق طبیعی نمیدانرت ،ویک خوشبختی را انگیزة محرکی تلقی میکرد
که افراد را به ای سمت سوع میده؛ که از آزادیهای طبیعی صرفنظر کنن؛ ،ب؛ی منظور که بده
یک حاوت اعتماعیِ مقی؛ به قانون بپیون؛ن؛ ( ،)Diestelow, 2021: 9از آنجا که اصدل فاید؛ گرایدی
براساس اه؛اف دووت سنجی؛ و ارزیابی میشود ( ،)Charles, 2011: 487برخی دید؛گا هدا تحدت
عنوان «فای؛ گرایی» ،1همچون فلر ة اپیکوری ،اصول خود را بر پایة تووید؛ «بیشدتری شدادی» و
کاست رنج برای موضوعات قانونی یعنی شهرون؛ان قرار داد ان؛ ای؛ ای که همة اق؛امهدای انردانی
را به ضرورت ،معطوف به خوشبختی ح؛اکثری اکثریت افراد قرار میده؛ .از نظر بنتدام« ،سیاسدت
درست همان چیزی است که بیشتری خوشبختی را برای بیشتری تع؛اد از افدراد عامعده فدراهم
کن؛» ( .)will, 2002: 9به ای معنا که هر قانونگدذاری ،سیاسدتم؛اری و مجدری قدانون ،بیشدتری
شادی را برای بیشتری مردم پ؛ی؛ آورد ،را درستی در پیش گرفته است.
از نظر عان استوارت میل نیز خوشی و شادی بشر بای؛ بر مبنا و بنیان اخدمع باشد؛ و عامعدة
اخمقی ای؛ آل او نیز ،عامعهای است که همه مردم ،خوشحال و شاد و با احراس بدهروزی بدهسدر
برن؛ و همگان از رنج ،اضطرا ،و استرس رها باشن؛» ( .)Mill, 2001: 59در صورتبند؛ی او« ،اگدر
کاری موعب شادی ما شود ،خو ،و اگر سبب رنج و درد ما شدود ،بد؛ اسدت خوشدبختی ،یعندی
شادی و وذت و نبود رنج ،و ب؛بختی یعنی رنج و درد و محرومیت از وذت» (.)Mill, 1977: 715
بر همی اساس ،میتوان در مجموع ،بنیان فلر ی حق بر شدادی را در سده رویکدرد «کرامدت»،
________________________________________________________________
1. Utilitarianism
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«طبیعت» و «اخمع» مبتنی دانرت که همچنانکه گذشت ،براساس هریک از ای مبانی ،اقتضدائات
متع؛د و گا ناهمرو در پیگیری شادی از رهگذر حکمرانی توسعهمحور ،پ؛ی؛ خواه؛ آم؛.

 .1حق بر شادی در اعالمیه های استققال و وتوانیا اساستی کشتورهای م،قلت ،
رویة وضایی دادگاههای ملی و وطعنامههای سازمانهای بیاالمللی
حق بر شادی مبتنی بر مبانی فلر ی و رویکردهای گوناگون ،در اسناد متع؛دی نیز تبلور داشته
است .توضیح اینکه کشورها سعی داشته ان؛ ای حق عوهری را به شکل هنجارهای متع؛دی در
قاوب اعممیههای استقمل ،قانون اساسی و یا قطعنامههای مختلف مدورد حمایدت قدرار دهند؛،
همچنان که رویة قضایی نیز در ای زمینه به حمایت رویهای و توسدعة فهدم از حدق بدر شدادی
کمک شایانی کرد است .در ذیدل بدهت صدیل ،قاودبهدای شناسدایی و حمایدت از حدق شدادی
بهصورت موردی بررسی خواه؛ ش؛.

 .1 .1حق بر شادی در اعالمیههای اسققال
مورخان و اذهان حقوقی در خصوص ظهور م هدوم حدق بدر عردتوعدوی شدادی در اعممیدة
استقمل آمریکا بریار گ توگو کرد ان؛ بیشتر نویرن؛گان ،حقوع غیرقابدل سدلب ذکرشد؛ در
اعممیة استقمل آمریکا را برگرفته از دومی رساوة عان الک مدیدانند؛ کده از حیدات ،آزادی و
ماوکیت بهعنوان حقوع سلبنش؛نی یاد کرد بود و نویرن؛گان اعممیه با حذف «حق ماوکیدت»
و عایگزینی «حق بر پیگیری شادی» اق؛ام کردن؛ (.)conklin, 2015: 198
در اعممیة استقمل ایاالت متح؛ة آمریکا ،نویرن؛گان اعممیه ،حق حیات ،آزادی و پیگیری
شادی را عزء حقوع غیرقابل سلب و غیرقابل انتقال همة مردان اعمم ،و اعتقاد خود را به حقوع
طبیعی ابراز میدارن؛ .ضم حمایت از حقوع طبیعی انرانها که هیچکدس حدق سدلب آنهدا را
ن؛ارد ،به م هوم توافق بی حاکمان و مردم در امر حکومت اشار کرد و حتی حق سدرنگونی و
تغییر حکومت را نیز برای مردم شناسایی کرد تا درصورتیکه حکومتی از بدرآورد کدردن اید
حقوع منحرف شود ،مردم حق تغییر آن و تشدکیل حکومدت دیگدری را بدا سدازمان؛هی شدیوة
مناسبی داشته باشن؛ ،بهگونهای که برای همگان ح؛اکثر امنیت شادی را فراهم آورن؛ .همچنی
در اعممیة استقمل هائیتی ،1اعممیة استقمل ونزوئم ،2اعممیه استقمل عمهدوری دموکراتیدک
ویتنام0و اعممیة استقمل ویبریا ،0حق شادی بیان ش؛ است.
________________________________________________________________
)1. The Haitian Declaration of Independence( January 1.1804
)2. The Venezuela Declaration of Independence ( july 5.1811
)3. The Declaration of Independence of Democratic Republic of Vietnam( September 2.1945
)4. The Declaration of Independence of Liberia( july 16 .1847
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 .2 .1حق بر شادی در ووانیا اساسی
در قوانی اساسی ،قانون اساسی  1030فرانره ،در مق؛مة خود ،ه؛ف سیاست عمومی کشدور را
شادی عموم مقرر کرد .اصل  10قانون اساسی ژاپ  1304نیز مقرر کرد است« :کلیة مردم بده
عنوان افراد عامعه مورد احترام میباشن؛ .در امر قانونگذاری و سایر امور حکومتی ،حدق حیدات،
آزادی و شادی تا ح؛ی که مخل رفا عمومی نباش؛ مورد توعه کامل خواه؛ بود.»1
در اصل  13قانون اساسی کرة عنوبی  1303نیز آم؛ است« :تمدامی شدهرون؛ان از ارزی و
منزوت انرانی برخوردار بود و حق دارن؛ بهدنبال شادکامی باشن؛ .وظی ة دووت است که حقوع
انرانی بنیادی و غیرقابل تعرض افراد را تضدمی نماید؛ .»2در بند؛  10اصدل  2قدانون اساسدی
فیلیپی نیز قی؛ ش؛ است« :برای ارتقا و حمایت از سممت عرمی ،اخمقی ،معندوی ،فکدری و
نشاط اعتماعی عوانان ،نقش حیاتی آنان (عوانان) را در ساخت کشور بده رسدمیت شناسدن؛ و
مشارکت آنها در امور عمومی و م؛نی را تشویق کن؛».
کشور کوچک بوتان با قی؛ کردن رش؛ ملی شادی در بن؛  2اصل  3قدانون اساسدی در سدال
 2333به ای مهم توعه کرد است .نرخ شادی ملی در ای کشدور براسداس چهدار اصدل قابدل
درک است:
 توسعة پای؛ار اقتصادی ح اظت از ارزیهای فرهنگی ح اظت از محیط طبیعی و حکومت کارام؛.0دو کشور اکوادر و بوویوی نیز م هوم  buen vivirرا در قانون اساسی خود وارد کرد اند؛ کده
نزدیکی زیادی به م هدوم شدادی و خوشدبختی دارد ( )Norren, 2017: 540و آن را بده معندای
«زن؛گی خو »،ترعمه کرد ان؛ .در قانون اساسی اکوادر برای ای م هوم ،نده هد؛ف ذکدر شد؛
است مانن؛ حق تغذیه ،به؛اشت ،آموزی و آ ،که بهش؛ت یادآور سه نرل حقوع بشر است و از
پایه های اساسی ای م هوم ،کرامت ،آزادی و توسعة عزت عمعی و زن؛گی هماهنگ با دیگران و
با طبیعت و محکوم کردن بهر برداری بیشازح؛ از منابب طبیعی است (.)Fatheuer, 2011: 19

________________________________________________________________
1. (Peoples) right to life liberty and the pursuit of happiness shall to the extent that it does not interfere
with the public welfare be the supreme consideration in legislation and other government affairs.
2. All citizens shall be assured of human dignity and worth and have the right to pursue happiness .IT
shall be the duty of the state to confirm and guarantee the fundamental and inviolable human rights
of individuals.
3. Article 9: principle of state policy 2. The state shall strive to promote those conditions that will enable
the pursuit of Gross National Happiness.
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 .3 .1حق بر شادی در رویة وضایی دادگاههای ملی
پرون؛ های قضایی زیادی در زمینة نقض پیگیری حق شادی در کشورهای مختلف تشکیل ش؛
است 1که در زیر یکی از مهمتری آنها که در رابطه با آموزی و شادی است ،ذکر میشود.
«یکی از مشهورتری آرای دادگا عاوی ایاالت متح؛ة آمریکا در ای خصوص ،رأی صادرش؛
در پرون؛ة آقای رابرت مایر در سال  1320است .در ای زمینه دیوان عاوی ایاالت متح؛ ضدم
ص؛ور رأی ،در زمانی که حمایت از حق بر آزادی را در اصمحیه چهاردهم ت ریر نمود ،حدق بدر
عرتجوی شادی را در سطح ملی به رسمیت شناخت .قانونگذاران ایاوت نبرسکا قانون سایم را
یک سال بع؛ از پایان عنگ عهانی اول ،در نهم آوریل  1313وضب کردند؛ درسدت زمدانی کده
اروپا شاه؛ درگیری و آشو ،بود و آمریکای مرکزی تع؛اد زیادی از مهاعران اروپایی را به خدود
علب کرد بود و ترس از اینکه ای عریان مهاعران ،آشو ،را به آمریکا برسدانن؛ ،بده اوج خدود
رسی؛ بود .فحوای ای قانون چنی بود که ت؛ریس هر درس ،به زیانی غیر از زبان انگلیردی بده
هر شخصی در هر م؛رسة عمومی ،محلی ،فرقهای ،خصوصی ممنوع است .نبرسدکا تنهدا ایداوتی
نبود که مح؛ودیت ت؛ریس منحصر به زبان انگلیری را داشت .اوهایو در ایاودت پدوهی و آیدوا در
ایاوت بارتلز نیز قوانی مشابهی داشتن؛.
در  22ما می  1323آقای رُبرت مایر بهعنوان آموزگدار م؛رسدة زئدون همپتدون ،بده نقدض
قانون سایم متهم ش؛ و دادگا نیز بهسبب سرپیچی از قانون سایم  ،او را محکوم کدرد .آقدای
مایر داستانهای یک انجیل آومانی را به یک دانشآموز د ساوه ت؛ریس میکرد .مدایر ادعدا کدرد
که ایشان به بچه در طول ساعات م؛رسه درس ن؛اد بود .به هر حال دادگا مایر را به پرداخدت
عریمة  22دالری محکوم کرد .روبرت مایر ،دادخواست تج؛ی؛نظر را در خصوص مطابقت قانون
نبراسکا با قانون اساسی به دیوان عاوی ایاالت متح؛ تق؛یم کرد ،دیدوان عداوی بدا صد؛ور  0رأی
موافق در مقابل  2رأی مخاوف ،به ن ب مایر رأی داد .قاضی مک رینوو؛ز ،که موافق اکثریت بدود
بیان کرد که برخورداری از شدغل ،یدادگیری و کردب داندش موعدب برخدورداری فدرد از حدق
عرتوعوی شادی می شود و آقای مایر نیز در حال انجام امور شغلی خود بود و از آزادیهدای
فکری خود بهر میبرد است و با ای کار ،در عرتوعوی شادی خویش بود است».2

 .2حق بر شادی در اسناد و وطعنامههای سازمانهای بیاالمللی
حق بر شادی در هیچ یک از اسناد حقوع بشری بهصراحت بیان نش؛  ،بلکه بدهطدور ضدمنی در
قاوب سایر حقوع مطرح ش؛ است از عمله کنوانریون سِنِکا فاوز ( )1303که اووی کنوانریون
________________________________________________________________
2015.avalaible at

1. See: Loving v. Virginia.388.us.1. Supreme court of united states.june12.1967
)Billiard Hall case . 92 heonma80 ( Korean constitutional court. May 13.1993
2. Meyer.v. state of Nebraska/ legal information Institute .web .Dec
www.law.cornell.edu/ supremecourt/text /262/390
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در خصوص حقوع زنان در نیویورک است ،به انتقاد از مق؛مة اعممیة استقمل آمریکا ،1آزادی و
پیگیری شادی را بهعنوان حقدوع غیرقابدل سدلب دانردته کده بده عدنس مشدترک زن و مدرد
اختصاص داد ش؛ است.
از میان ا سنادی که بع؛ از اعممیة عهانی حقوع بشر به تصویب رسی؛ ان؛ ،فقدط در مق؛مدة
کنوانریون حقوع کودک  1333به شادی کودکدان در محدیط خدانواد توعده شد؛ اسدت بدا
تشخیص اینکه کودک برای رش؛ کامل و متعادل شخصیتی خود میبایرت در محیط خانواد و
در فضایی مملو از شادی ،محبت و ت اهم بزرگ شود.
در سال  ،2311مجمب عمومی سازمان ملل ،قطعنامه ای را تصویب کرد که شدادی را هد؛ف
بنیادی-انرانی می شناس؛ و خواستار رویکدردی فراگیدر ،عادالنده و متعدادل در رشد؛ اقتصدادی
میشود که شادی همة مردم را ارتقا میبخش؛2.
پیرو قطعنامة مذکور در سال  2312اووی کن رانس سازمان ملل در مدورد شدادی برگدزار شد؛ و
مجمب عمومی سازمان ملل قطعنامهای را تصویب کرد که طبق آن روز عهانی شادی هر سداوه در 23
مارس برگزار میشود 0.ای علره به ابتکار کشور بوتان ،کشوری که برتری شادی ملدی را نردبت بده
درآم؛ ملی از اوایل دهة  1303به رسمیت شناخت ،تشکیل ش؛ 0.اووی گزاری عهانی شادی نیدز در
آوریل  2312توسط مؤسرة زمی منتشر ش؛ 2.از آن زمان به بع؛ ،گزاری عهانی ساالنه به اسدتثنای
سال  2310توسط شبکة راهکارهای توسعة پای؛ار سازمان ملل منتشر میشود4.
از ما مه  2311نیز ،سدازمان همکداری و توسدعة اقتصدادی پیشدنهاد داد کده از شداخص
«زن؛گی بهتر» برای حمایت از سیاسدتگذاریهدا در عهدت ارتقدای کی یدت زند؛گی و شدادی و
خوشبختی افراد پشتیبانی می کن؛ و در اید خصدوص ،یدازد شداخص را پیشدنهاد داد اسدت:
مرک  ،درآم؛ ،شغل ،عامعه ،آموزی ،محیط زیرت ،تعامل م؛نی ،به؛اشت ،رضدایت از زند؛گی،
ایمنی و تعادل کار و زن؛گی.0
سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متح؛ (یونرکو) معتق؛ است که برای شادی ،خوشدبختی
و رفا انرانها« ،آموزی» و «کار» از اهمیت ویژ ای برخوردار است و کی یت آموزی شدرط اساسدی
در فراهم کردن مهدارت و داندش بدرای دسدتیابی بده مشداغل مناسدب ،و توانمن؛سدازی آنهدا بدرای
________________________________________________________________
 .1در اعممیة استقمل آمریکا ذکر ش؛ بود همة مردان برابر خلق ش؛ ان؛ و از حق حیات ،آزادی و پیگیری شادی
برخوردارن؛.
2. Resolution adopted by the General Assembly on 19 July 2011: Towards a Holistic Approach to
Development. https//www.un.org/ga/search/view_dee.asp?symbol_A/RES/65/309
3. Resolution adoption by the General Assembly on 28 June 2012.International Day of
Happiness66/281.Available at https://www.un.org/ga/search/View/docasp/66/281
4. https://www.un.org/development/desa/dspd/international _day_of_happiness.htm
5. https://worldhappiness.report/ed/23012
6. https://worldhappiness.report/ed/2021.preample.p1
7. http:// www. Oecdbetterlifeindex.org/.
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شکلگیری آین؛ة بهتر است .همچنی یونرکو دسترسی عهانی به آموزی با کی یت و آزادی بیدان را
بهعنوان شاخصی برای سنجش شادکامی یک عامعه پیشنهاد داد است1.
سازمان بی اومللی کار نیز بر اهمیت امنیت اقتصادی در عهت شدادی و خوشدبختی و تحمدل
شخصی افراد تأکی؛ کرد است .در گزارشی که سازمان بی اومللی کار ( )2330بدا عندوان «امنیدت
اقتصادی برای عهانی بهتر» 2ارائه داد  ،ای نتیجه مورد اهتمام بود است که «امنیت اقتصدادی و
شادی رابطة مرتقیم دارن؛» به ای رمزگشایی که در کشورهایی که سطح امنیت اقتصادی باالیی
را در اختیار شهرون؛ان خود قرار میدهن؛ ،بهطور متوسط سطح خوشبختی باالتری وعود دارد».
در ای برداشت ،مهمتری عامل تعیی کنن؛ة خوشبختی ملی ،سطح درآم؛ معرفدی نشد؛ اسدت،
بلکه عامل اصلی میزان «امنیت درآم؛» است .ای در حاوی است که امنیت اقتصادی برای اکثر قریدب
به ات اع کارگران عهان ،دور از دسترس است و ح؛ود سدهچهدارم آنهدا در شدرایط نداامنی اقتصدادی
زن؛گی میکنن؛ و آنچه را که عهانی پر از اضطرا ،و عصبانیت نامی؛ میشود ،فراهم میآورد0.
نهاد سدازمان ملدل بدرای برابدری عنردیتی و توانمن؛سدازی زندان ( )UN-womenنیدز بدر
اق؛امهای مرتبط با شادی از بع؛ عنریت تمرکدز کدرد اسدت اید سدازمان چند؛ی شداخص
محوری برای تووی؛ و توسعة شادی در عامعه توصیه میکن؛ از عمله:
 در چارچو ،امنیت ب؛نی و عرمی ،محورهای زیر را مورد توعه قرار داد است :نردبتزنان باالی  12سال که توسط شریک زن؛گی صمیمی و افراد دیگر در معدرض خشدونت
عرمی یا عنری قرار دارن؛ ،شیوع آزار و اذیت عنری در محیط کار ،شیوع و گرتری
ختنة زنان ،میزان قتل
 در چارچو ،امنیت اقتصادی ،نیز شاخصهای پیشنهادی برای شادی زنان عبارتاند؛ از:نربت زنان به مردانی که در خانواد های فقیر ساک هرتن؛ ،مشارکت نیروی کار ،ندرخ
بیکاری زنان ،درص؛ بنگا های متعلق به زنان ،شکاف عنریتی در دستمزدها
 شاخص های حوزة سممتی زنان نیز شامل موارد زیر است :نردبت مدرگومیدر مدادران،نربت زایمان های مادران توسط شخص متخصص و ماهر ،میزان باروری در بزرگرداالن،
شیوع پیشگیری از بارداری در زنان ،قدانونی بدودن سدقطعندی  ،و درصد؛ افدرادی کده
وضعیت به؛اشتی نامناسبی را گزاری میکنن؛
 همچنی چن؛ی شاخص در مورد حاکمیت و پاسخگویی پیشنهاد ش؛ اسدت :از عملده________________________________________________________________
1.

Happiness:
towards
a
holistic
approach
to
development.p11
https://unstats.un.org/unsd/broaderprogress/pdf/Happiness%20towards%20a%20holistic%20approac
h%20to%20development%20(A-67-697).pdf
2. Economic Security strengthens tolerance and happiness as well as growth and development . https ://
www.ilo.org/ about_ the_ ilo / newsroom/ news/ wcms_ 005218/lang_en/index.htm
3. www.ilo.int/global/about_ the_ilo /newsroom/news/wcms (Economic Security strengthens tolerance
and happiness as well as growth and development
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پیروی از قوانی غیرتبعیضآمیز و شاخصها در عرصة نظرها در مورد نقش زنان میتوان
به مشارکت زنان در تمی برای پای؛اری محیط زیرت اشار کرد.
ای سازمان ،در پایان اذعان کرد است زنان در کشدورهایی کده از حقدوع برابدر بدا مدردان
برخوردارن؛ ،سطح نربتاً باالتری از شادی و خوشبختی داشتهان؛1.
شورای عهانی شادی 2نیز یک شبکة عهانی ع؛ید؛ از متخصصدان برعردتة دانشدگاهی در
زمینه هایی همچون روانشناسی ،اقتصاد ،برنامهریزی شدهری و نمایند؛گان دوودتهاسدت .اید
شورا ،توصیهها و اق؛امهایی را در سطوح ملی و محلی برای دووتهدای شدرکتکنند؛ در مدورد
بهتری شیو ها برای ترویج شادی ارائه میده؛.

نسبت حق بر شادی و اهداف توسعة پایدار

3

با پایان یافت بازة زمانی پانزد ساوة اه؛اف توسعة هدزار ( ،)2333-2312برنامدة توسدعهای بدا
مشارکت بازیگران دووتی و غیردووتی تحت ه؛ایت سازمان ملل (موسوم به برنامة سدن؛ ،)2303
مشتمل بر  10ه؛ف کلدی و  143هد؛ف عزئدی و 203شداخص بدرای سدالهدای2312-2303
تصویب ش؛ .فرضیة راقم سطور ،بهر گیری از اه؛اف توسعة پای؛ار بهعنوان اوگدویی عدامب بدرای
نیل به «شادی بهعنوان یک حق» است.
تئوریهای شادیِ پیش از سال  ،2333بر یک یا چن؛ بع؛ گوناگون برای تحقق شادی تأکی؛
داشتن؛ ب؛ی توضیح که رفا و مصدرف بیشدتر ،آزادی شخصدی ،اثرگدذاری سدرمایة اعتمداعی،
ارزی ها و اخمقیات ،و کار قابل احترام بهترتیب مورد تأکید؛ و توعده اقتصداددانان ،ویبدرالهدا،
کمونیرتها ،بودیرتها و کاووینیرتها بود است ( .)sachs, 2016: 58امدا فقد؛ان عامعیدت و
کلنگری در ای نظریات ،سبب ع؛م توفیق ش؛ چه شادی ،موضوعی چن؛بع؛ی اسدت ( Stance
 )& veenhoven, 2014: 1که برای حصول به آن میبایرت مجموعهای از علل در کنار یکد؛یگر
قرار گیرن؛ .عامعیت اه؛اف توسعة پای؛ار در راستای اه؛اف ای برنامه« -مردم ،0کدرة زمدی  2و
سعادت بشری 4و صلح »0است 3که حوز های اصلی فعاویت در پانزد سال آیند؛ خواهند؛ بدود.
بر همی منوال ،تمایز برنامة  2303از اه؛اف توسعه هزار  ،نخرت از حیث کامل بدودن «نحدوة
________________________________________________________________
1. Bringing some happiness.Available at https://www.unwomen.org/en/new/2013/3/women-usheringhappiness-and-change
2. Global Happiness Council
)3. Sustainable Development Goals (sdg
4. People
5. Planet
6. Prosperity
7. Peace
8. Transforming our world : The 2030 agenda for sustainable development . preamble .p5.pdf. available
https:// sustainabledevelopment.un.org/ content
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بیان» و «گرترة موضوعات» در مح؛ود نیازهای بشدری ،اسدتان؛ارد زند؛گی ،کی یدت زند؛گی،
خوشبختی بشر ،و دیگری از عهت ت؛وی اه؛اف عزئی در کنار بیان کلیات اسدت بدرای مثدال
درحاویکه ه؛ف اول توسعة هزار  ،کاهش گرسنگی است( 1همدرا بدا سدکوت در مدورد امنیدت
غذایی) ،اه؛اف توسعة پای؛ار ،ورود بیشتری برای مقابله با سوءتغذیه و درک ارتباط بدی تدأمی
مواد غذایی مناسب و سممتی و رش؛ اوویة کودک داشته است.
اه؛اف توسعة پای؛ار ،تمام بشریت را م؛نظر قرار داد است چنانکه در مق؛مة برنامة اهد؛اف
توسعة پای؛ار نیز بیان ش؛ است« :از هیچکس نبای؛ غ لت شود» .2در همی زمینه میتدوان بده
ه؛ف پنجم آن اشار کرد که در آن به برابری عنریتی اشار میکند؛ .در واقدب زندان نیمدی از
عمعیت را تشکیل می دهن؛ ،نیمی از عمعیت که اگر به آنها توعه نشود ،یا بهآسدانی از حقدوع
آنها گذشت و امور آنها را بیاهمیت تلقی کرد ،چشم اند؛از فدردای عامعده ،رندگ خوشدبختی و
شادی را نخواه؛ دی؛ .به عبارت دیگر تحقق کامل موضوع شادی بهمثابدة یدک حدق ،مندوط بده
شادی تمام عمعیت یک کشور است .بر همدی اسداس ،غ لدت از عمعیدت قدابلی چدون زندان،
دسترسی به شادی برای آن عامعه را ممتنب خواه؛ ساخت بهطوریکه در بن؛  13دسدتور کدار
نیز بیان ش؛ است که« :ای اه؛اف توسعة پای؛ار بدا در نظدر انگاشدت مصدلحت کامدل تمدامی
انرانها اعرا خواه؛ ش؛».
حق بر شادی بهتری شکل ممک از وابرتگی متقابل تمامی مصادیق حقوع بشری به یک؛یگر
و پیون؛ حق بر شادی با نرلهای سهگانة حقوع بشر را به نمایش میگذارد چه آنکده اید حاودت
ذهنی با تمام عنبههای زن؛گی افراد از عمله مردک خدو ،و مناسدب ،کدار شایردته ،مشدارکت
مردم ،امنیت فردی ،آزادی بیان ،حق انتخا ،،آموزی و پروری (نرل اول) ،تأمی اعتماعی (نرل
دوم) و محیط زیرت پاک و ساوم (نرل سوم) در ترابط قرار دارد .مق؛مة سن؛ اه؛اف توسعة پای؛ار
نیز بیان کرد است« :ای اه؛اف درص؛د تحقق اعرای حقوع بشر برای تمامی انرانهاسدت» .0بدر
ای اساس ،میتوان گ ت تقریباً همه چیز در ای اه؛اف توسعة پای؛ار ،دربارة حقوع بشر اسدت .دو
راهبرد «استناد به عه؛نامهها» و «فراخوانی همکاریهدای بدی اومللدی مربدوط بده وظدایف و حدق
توسعه» در ه؛ف  10و بریاری از اه؛اف بی اومللی ،نشان از پیوند؛ حقدوع بشدر و توسدعة پاید؛ار
دارد بهگونهای که اه؛اف توسعة پای؛ار میتوانن؛ بهعنوان یدک نقشدة را و برنامدة عملیداتی بدرای
تحقق حق شادی در نظر گرفته شون؛ .به هر روی ،رابطة شادی و اه؛اف توسعة پای؛ار یدک رابطدة
تعامل و تعاطی دوسویه است که تأثیر و تأثر ش؛ی؛ی بر یک؛یگر دارن؛ .تحقیقات نشان میده؛ کده
اه؛اف توسعة پای؛ار در تحقق شادی نقش اساسی ای ا میکنند؛ بدهعبدارت دیگدر اهد؛اف توسدعة
________________________________________________________________
1.The Millennium Development Goals Report 2015. at https:// www.un.org/ millennium goals/2015MDG
2. leave no one behind
3. Transforming our world: The 2030 Agenda for sustainable Development. Resolution Adopted by the
General Assembly on 25 september 2015. A/RES/70/1.21 October 2015
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پای؛ار ،وع؛ة افزایش شادی را میدهن؛ ( )sachs, 2019: 5و در پی زن؛ ساخت امی؛ در افراد بدرای
د های آین؛ هرتن؛ 1.امی؛ ،م هومی متوعه آین؛ است امی؛ به آین؛ة روش موعدب برخدورداری
از زن؛گی شاد و مطلو ،برای افراد میشود «درحاویکه چشمان؛ازی تیر و تار از آین؛  ،برای افدراد
استرسزاست» (.)Veenhoven, 2015: 205
اه؛ اف توسعة پای؛ار موعبات امی؛ را از طریق پایان دادن به فقر ،محافظت از سیارة زمدی و
دستیابی به برابری عنریتی را م؛نظر قرار داد ان؛ .ت؛وی کنن؛گان تصویری از دنیای صلحآمیدز
و پای؛ار را ترسیم میکنن؛ که در آن همة مردم ،امکان زیرت ساوم و با عدزت و کرامدت داشدته
باش ن؛ .به هر روی ،نکتة اصلی ه ؛ ه؛ف توسعة پای؛ار تضمی زن؛گی آرام ،خوشبخت ،شداد و
ب؛ون دغ؛غة خاطر بی مردم زمی با دو خصیصة اساسیِ «عامب» و «بلن؛پروازانه» است2.

 .1حق بر شادی و توسعة اجقماعی
توسعة اعتماعی فراین؛ی از تغییرات است که به بهبود کی یت زن؛گی انرانها منجدر مدیشدود
(اسممی و الهیجی )210 :1030 ،و طبق آخری تعریف سازمان ملل ،توسعة اعتماعی منتج به
«شادی» میشود0.
«کی یت زن؛گی» را میتوان بهتری عامل یا معرف شادی در عامعه عنوان کرد توعه به 10
ه؛ف اصلی و  143ه؛ف فرعی توسعة پای؛ار ،گویای رفب «با کی یت» نیازهدای اساسدی فدرد در
زن؛گی و رهنمون به رویکرد عامب «زن؛گی باکی یت» است.
مرئلهای که در ه؛ف چهارم توسعه (کی یت آموزی) ،رأساً مورد تأکی؛ قرار گرفتده و سدایر
اه؛اف توسعة پای؛ار نیز بهخودیخود ،عنایت به کی یت زن؛گی دارن؛ برای نمونه ،د ه؛ف اول
توسعة پای؛ار که بر نیازهای اعتماعی و بع؛ اقتصادی تأکی؛ میکن؛ ،اغلب بدا یدک صد ت کی دی
همراهن؛ مانن؛ دسترسی به امنیت غذایی و خدوراک سداوم و مغدذی ،زند؛گی تدوأم بدا سدممت،
دستیابی به تراوی عنریتی و زنان و دختران توانمن؛ در همة سطوح ،تهیة آ ،آشامی؛نی ساوم
و پاکیز  ،دسترسی به انرژی مقرون بهصرفه ،مطمئ  ،نوی و پای؛ار ،اشتغال مناسدب و شایردته،
زیرتگا انرانی مقاوم و پای؛ار.
کی یت زن؛گی از منظر کی یت حکمرانی نیز در وضعیت شادی اهمیت شدایانی دارد هد؛ف
شانزدهم نیز بر کی یت حکمرانی خو ،با موضوع بهبود کی یت دووت تأکی؛ میکند؛ .حکمراندی
خو ،به مجموعهای از خصوصیات کی ی مربوط به فراین؛های حاکمیت و پایههای نهدادی آنهدا
________________________________________________________________
1. See: The Sustainable Development Goals Report 2019.United Nations, NewYork. Available at:
https:// unstats.un.org/sdg/report/2019/The_ sustainable_Development_Goals_Report_2019_pdf
2. https://www.oecd.org/development/sustainable-development-goals.htm) OECD and the Sustainable
Development Goals: Delivering on universal goals and targets
)3. United nations research institute for social development (2016
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اشار دارد و مشتمل بر افزایش مشارکت ،ش افیت ،پاسخگویی و دسترسی عمومی به اطمعدات
است .همچنی به مبارز با فراد و تأمی حقوع اساسی بشر و حاکمیدت قدانون نیدز نظدر دارد
( .)Bierman, 2015: 2اه؛اف توسعة پای؛ار با شادی قرابت معنایی زیادی دارن؛ چده در اهد؛اف
توسعة پای؛ار ،از یک سو به انران ،و انرانی که تحت ووای کی یت زن؛گی به حیات خویش ادامه
ده؛ توعه ش؛ است امری که در شادی مورد داوری و ارزیدابی (کی یدت زند؛گی) افدراد قدرار
میگیرد و کلی؛ فهم میان شادی و ناشادی کشورهای مختلف است و از سوی دیگدر ،در اهد؛اف
توسعة پای؛ار ،کل امور زن؛گی نیز مورد توعه ویژ قرار گرفته است .در سویة روبهرو نیز متعلدق
شادی ،کل زن؛گی بود و نگا تکعلتی به آن مردود است.
ای پارادایم و انتاج آن به تحقق حق بر شادی ،تحت تأثیر گرترة عظیمی از عوامدل اسدت
شاخص توسعة اعتماعی ناظر بر باال بردن سطح زن؛گی عمومی افراد یک عامعه از رهگذر فدراهم
آم؛ن شرایط مطلو ،و بهینه در زمینههای فقرزدایی ،تغذیه ،به؛اشت ،مرک  ،اشتغال ،آموزی و
چگونگی گذران اوقات فراغت است که بای؛ از استان؛اردها و معیارهدای الزم برخدوردار باشدن؛ .در
حقیقت ،سرمایهگذاری در مردم از طریق رفب فقر ،تحقق امنیت غذایی ،افزایش سطح آمدوزی و
به؛اشت ،بهمنظور دسترسی به زن؛گی طدوالنی و سداوم و اطمعدات و داندش و ایجداد بردترهای
مناسب برای دستیابی مناسب برای رش؛ خمقیتها به توسعة باالتر کشدورها منجدر مدیشدود و
بهطور مرتقیم شادکامی را به ارمغان میآورد .در حقیقت ،عامعة شاد ،عامعهای است کده افدراد
گرفتار تکرار مکررات ،افول خمقیت و اه؛اف و ع؛م اعتمادبهن س نمیشون؛ و سبب میشود کده
افراد هویت خود را کشف کرد و عامعة ان؛یشهورز را تربیت کنن؛.

 .2حق بر شادی و سالمت اجقماعی
پارادایم بع؛ی در مرئلة حق بر شادی در پرتو اه؛اف توسعة پای؛ار« ،سممت اعتمداعی» 1اسدت
که رویکرد سوم سممت اعتماعی است 2و با شاخصهدای عمدل بده قدانون ،برابدری ،دسترسدی
عمومی به مشارکت در فراین؛ تصمیمگیری بیان میشود (آرانی.)0 :1033 ،
سممت اعتماعی عامعه عنبة پزشکی و دارویی ن؛ارد و نمیتوان بیمارستان سداخت و فکدر
کرد که عامعة ساوم داریم بلکه منظور فضای سیاسی و فرهنگی حاکم بر عامعه است (فاضدلی،
 )2 :1030ای منظور ،درالبهالی اه؛اف ه ؛ گانه بهخصوص ه؛ف شانزدهم بدهصدورت صدریح
ذکر ش؛ است .مانن؛ «اطمعات ش اف توسط نهادهای مختلف»« ،حاکمیت قانون و بدهتبدب آن
________________________________________________________________
1. Social Health

 .2سممت اعتماعی را با سه بع؛ میتوان یاد کرد .1 :سممت اعتماعی بهمثابة بع؛ اعتماعی سممت فرد که در
کنار دو بع؛ عرمی و روانی سممت فرد ،به رابطة او با عامعه نظر دارد  .2سممت اعتماعی بهمثابة وضعیت
اعتماعی بهتر  .0عامعة ساوم بهمثابة شرایط اعتماعی سممتبخش (آرانی.)3 :1033 ،
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مبارز با فراد»« ،تضمی دسترسی به ع؛اوت برای همه»« ،دسترسدی عمدومی بده فرایند؛های
تصمیمگیری نتیجهبخش محلی و ملی»« ،عامعدة عداری از تبعدیضهدای عنردیتی ،قدومیتی،
مذهبی و فرهنگی» و «نبود خشونت و صلح» .در عامعهای که مؤو ههای مذکور اهمیتدی بدرای
مرئوالنش ن؛اشته باشن؛ ،فضای عامعه آوود میشود و مردم در چنی فضایی به شادی بهمثابة
یک حق عمومی دست نخواهن؛ یافت.

 .3حق بر شادی و توسعة اوقصادی
«توسعة اقتصادی» مشتمل بر «درآم؛ سرانه ،تووی؛ ناخاوص داخلی و زیرساختهای مقاوم و ام
و پای؛ار» است که در اه؛اف اصلی ه تم ،نهم و دوازدهم درج ش؛ است .نتایج تحقیقدات نشدان
میده؛ بی درآم؛ کشور و شادی همبرتگی معناداری وعود دارد ( .)Abdelaty, 2018: 80اگدر
ه؛ف سیاست عمومی کشور افزایش درآم؛ کشور بهعنوان یک کل باشد؛ ،بدیشدک در افدزایش
شادی مردم تأثیرگذار است .منظور از درآم؛ کشور ،تنوع در منابب درآم؛ی است توضیح آنکه در
کشورهای دارای وابرتگی ش؛ی؛ بده یدک منبدب درآمد؛ی ،پدس از کداهش غیرمنتظدرة قیمدت
محصول ،مردم احراس اضطرا ،و نگرانی در مورد آین؛ دارن؛.

 .4حق بر شادی و سبک زندگی پایدار
مورد دیگری از اه؛اف توسعة پای؛ار که در روش ش؛ن م هوم نظری و عملی «شادی بهمثابة حق
عمومی» نقش انکارناپذیری دارد« ،سبک زن؛گی پای؛ار» است .در اه؛اف توسعة پای؛ار ،محیط و
عامعة انرانی رابطة مکمل دارن؛ و در ای زمینه اه؛اف  10 ،10و  12سبب اسدت ادة معقدول و
منطقی از محیط زیرت ،منابب طبیعی و مواد اوویه در حی توسعه است.
سبک زن؛گی پای؛ار (بهعندوان اوگدوی کدنش و مصدرف توسدط افدراد) اقتضدای آن دارد کده
افزونبر ح ظ کی یت مطلو ،زن؛گی ،بهر گیری از منابب طبیعی و تووی؛ ضایعات به ح؛اقل برس؛
و نرلهای آتی برای تأمی نیازهایشان در مضیقه قرار نگیرن؛ ( .)Darnton, 2004: 8ای مردئله
سبب امی؛ اعتماعی خواه؛ ش؛ و مردم نربت به آین؛ة کشور و تحوالت و رون؛ حرکت همهعانبه
برآورد نربتاً مثبت و خویبینانهای داشته باشن؛ .بیشک نگرانی و بیاطمیندانی بده آنچده رفدا
نرلهای بع؛ی را تأمی کند؛ ،اسدت اد از مندابب تج؛ی؛ناپدذیر ،اسدت ادة بدیخردانده از مندابب،
عنگلزدایی ،از دست رفت پوشش گیاهی و ص؛ها تغییر فیزیکی و شیمیایی موعدب ناشدادی و
ناراحتی نرل حاضر میشود.
انران ،موعودی متأثر از محیط اطراف است و شخصیت انران در محدیط زند؛گی او شدکل
مییاب؛ .تأثیر محیط زیرت بر عرم و روان آدمی را کری نمیتواند؛ نادید؛ انگدارد (تیدرل وال،
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 .)033 :1003از سوی دیگر آسیب رسان؛ن به محیط زیرت و نابودی محیط زیرت ،زیدانهدای
عبرانناپذیری را بر بشر وارد میآورد .هیچکس نمیتوان؛ منکر شود که تخریب محیط زیرت بدر
شیوة رفتار آدمیان و اخمع فردی و عمعی عامعه تأثیر من ی بر عای نمدیگدذارد بدرای مثدال
آگاهی دربارة یک مشکل زیرتمحیطی محلی و آثار من ی آن بر سدممت انردان و اکوسیردتم،
میتوان؛ در کاهش میزان شادی بهصورت مرتقیم و مرتقل عمل کن؛.
بن؛  0اعممیة استکهلم با آگاهی از ای تأثیر ،چنی نوشته است« :در عصر ما ،ق؛رت انران بدرای
دگرگونسازی محیطی که در آن زن؛گی میکن؛ ،اگر عاقمنه بهکار رود ،مدیتواند؛ بدرای همدة مدردم
مزایای توسعه و امکان بهبود کی یت زن؛گی را به ارمغان بیاورد و اگر بهر برداری از آن با سوءاست اد یا
بیتوعهی همرا باش؛ ،میتوان؛ ص؛مات بیشماری را به افراد بشر و محیط زیرت وارد سازد».

حق بر شادی و برنامههای توسعة ایران
با توعه به اینکه امروز سطح توسعهیافتگی کشورها براساس شادی و خوشبختی افراد سنجی؛
میشود ،برنامههای توسعه آزمونی است برای کشورها کده نشدان مدیدهد؛ در رابطدة توسدعه و
شادی چه گامهای فرخن؛ ای برداشتهان؛ .براساس آخری آمار منتشرش؛ توسط گزاری عهانی
شادی ،1رتبة ایران در میان  124کشور مورد بررسی 132 ،بود است.
شواه؛ تجربی نیز مثبت فق؛ان یا کمبود شادکامی است که میتوان به پدار ای از مردائل و
آسددیبهددای اعتمدداعی مانندد؛ رواج خشددم و عصددبانیت ،پرخاشددگری ،افددزایش طددمع و فزونددی
پرون؛ های قضایی ارتباط اشار کرد .با وعدود اهمیدت موضدوع شدادی و نشداط و تدأثیر آن در
برنامههای توسعة پای؛ار و توسعهیافتگی یک کشور ،در شش برنامة تصویبش؛  ،تنهدا در برنامدة
چهارم به اهمیت شادی و نشاط توعه ش؛ است در بن؛ « »،مادة  30ای برنامه ،بدهصدراحت
دووت ،مکلف ش؛ است تا بهمنظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اعتماعی ،طرح عامعی بدرای
برط و گرتری روحیة نشاط ،شادابی ،امی؛واری ،اعتماد اعتماعی ،تعمیدق ارزیهدای دیندی و
هنجارهای اعتماعی اق؛ام کن؛2.
در طرح ت؛وی سن؛ تحدول بنیدادی آمدوزی و پدروری در افدق چشدماند؛از بیردتسداوة
عمهوری اسممی ایران (مصو ،شورای عاوی آموزی و پروری و شورای عاوی انقم ،فرهنگی)،
نیز در چن؛ی مورد از ایجاد شادی و نشاط در م؛ارس و تربیت انرانهای بانشاط سدخ رفتده
است .برابر ای سن؛ ،سممت عرمانی ،نشاط و تقویت اراد از گزار های ارزشدی نظدام تعلدیم و
تربیت رسمی معرفی ش؛ است .همچنی از عمله اه؛اف کمن ای سن؛ «تربیت انرانی موح؛،
________________________________________________________________
1. World Happiness Report 2018. Available at : https: //s3. Amazonaws.com/ happiness _ report/2018/
WHR-web.pdf
2. http://rc.majlis.ir
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مؤم و معتق؛ به معاد و ...ساوم و بانشاط ،قانونم؛ار و نظمپذیر» است .همچنی م؛رسه در افق
چشم ان؛از 1030علو ای است از تحقق مراتب حیات طیبه کده محدیط اخمقدی ،علمدی ،امد ،
ساوم ،بانشاط و مهرورز از خصایص آن است .به هر روی ،ضرورت موضوعهسدازی شدادی و نگدا
توأمان شادی و توسعه در ایران ،امری تردی؛ناپذیر است ،ووی تاکنون میتوان به نبدود پیوسدتار
حق بر شادی در مرئلة توسعة ایران اعتراف کرد .امری که مناسب بود ،برنامهریدزان و مقامدات
ایرانی به چشمان؛از بیرتساوة ایران و برنامههای توسعهای پس از آن ،بهعنوان فرصت دودههای
ویژ برای افزایش شادی مردم ایران توعه میکردن؛ به خصوص اینکه ،نگا به آمار عهانی نشان
میده؛ که ایران ،عزو  22درص؛ کشورهای آخر ع؛ول است.

نقیجهگیری
حق بر شادی بهمثابة یک حق طبیعی زمانی حاصل میشدود کده عوامدل مخدر ،رواندی مانند؛
استرس ،اضطرا ،،دغ؛غه ،پریشانی و دوواپری هایی مندتج از فقدر ،گرسدنگی ،ن؛اشدت امنیدت
غذایی ،بیکاری ،شرایط رقتبار و طاقتفرسای ناشی از کار اعباری ،آوودگیهای محیط زیردت،
فراد و ع؛م حاکمیت قانون که خود از عوامل گوناگون ناشی میشدون؛ ،مدانب آرامدش روحدی و
تحقق زن؛گی ای؛ آل و مطلو ،انران است .اه؛اف توسعة پای؛ار مهمتری نقطة عطف در توسعة
پای؛ار است و نتیجه بیشتری همکاری و فراگیرتری رون؛ در تاریخ سازمان ملدل متحد؛ اسدت
ای اه؛اف ،دارای برنامهای فراگیر و چن؛بع؛ی و نیز مبتنی بر سدهگاندة شدکوفایی اقتصدادی و
اعتماعی و پای؛اری زیرتمحیطی است که با ه؛ف نیل به شادی و خوشبختی ت؛وی ش؛ اند؛.
بهعبارت دیگر ،میتوان ه ؛ ه؛ف توسعة پای؛ار را اقد؛امهدای بلن؛مد؛ت بدرای کداهش سدطح
استرس در عامعه نامی؛ که در صورت پیاد سازی و برآورد شد؛ن آنهدا در برنامدههدای توسدعه
سرآغاز عهانی زیبا و انران های شاد در سراسر گیتی خواه؛ ش؛ .بر همی روی میتوان نردبت
شادی بهمثابة حق و نه آزادی یا یک تقاضای بدی االفدرادی را بدا هدر کد؛ام از مبدانی کرامدت،
طبیعت یا کمالگروی حکمرانی ،مکمل توسعة پای؛ار دانرت امری که نیازمن؛ اق؛امهای سدلبی
و ایجابی دووتها و براساس اه؛اف توسعة پای؛ار ،محتاج برنامة توسعهای و فراهم ش؛ن مق؛مات
آن در ابعاد اقتصادی و اعتماعی توسعه و سبک زن؛گی است .بر ای اسداس ،فرضدیة تحقیدق را
میتوان ای گونه اثباتش؛ دی؛ که اغلب حق بر شادی در تمزم با اه؛اف توسعة پای؛ار قرار دارد
و الزمة حقیقی ای اه؛اف بهشمار میرود.
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