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 شاد نیستیم؟چگونه انسان شادی شویم؟چرا 

 

 برای بیشتر هرچه یعنی. باشد داشته متناقض مفهومی تواندمی شادی به یابیدست

 Darrin) ماهونمک دارن. گریزدمی تانچنگ از بیشتر کنید تقال آوردنشدستبه

McMahon)، بپرسید خودتان از که ایلحظه: »گویدمی شادی یتاریخچه کتاب ینویسنده 

 چیزی چنین است ممکن چطور.« کشیدمی دست بودن خوشحال از «هستم؟ خوشحال آیا»

 شادی که کنیدمی فکر آیا گردید؟می شادی دنبالبه اشتباهی جاهای در آیا باشد؟ درست

 هابعضی کنید؟می احساس خواهید،می که چیزی آوردن دست به درهنگام که است حسی

 در. شوید آن باعث توانیدنمی شما. است شدن عاشق به شبیه کمی خوشحالی که معتقدند

 شاد راچ واقعا ببینید تا بخوانید را نوشته این شوید؟ ترخوشحال توانیدمی چطور صورت این

 .نیستیم

 

 افراد شد، برگزار سانفرانسیسکو در ۸۰۰۲ سال در که «آن عوامل و شادی» کنفرانس در

 ار نظرشان تبتی هایبودیست تا گرفته شناسانروان و پزشکان دانشمندان، از زیادی

 زا برای آنان هایتوصیه از مورد شش به اینجا در. گذاشتند اشتراک به موضوع این درمورد

 .کنیممی اشاره گیرند،می را شما شادی جلوی که موانعی بردن بین

 

 پیچیدگی: شادی مانع اولین

 سازیساده: حلراه

 است، کرده تحصیل بودایی هایصومعه در کودکی از که (Thupten Jinpa) ژینپا تاپتن

 موهای دنیا تارکان و هاراهبه چرا دانیدمی: گویدمی او. داندمی سادگی فواید از چیزهایی

 نعنوا به ژینپا. کندمی ترساده را زندگی چون. دارد ساده علت یک تراشند؟می را سرشان

 هایارزش بعضی به هنوز او اما. نیست راهب یک دیگر الما،داالیی انگلیسی مترجمان از یکی

 . است پایبند راهبان زندگی سبک ضدتجمل
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 یک زا بیشتر داشتن از ناشی مشکالت به و.« دارد ماشین یک فقط ما یخانواده: »گویدمی او

  و نگهداری ها،هزینه: کندمی اشاره ماشین

 اعتباری کارت چندین داشتن او یعقیده به. جزئیات به رسیدگی برای زمان مدیریت

 .آوردنمی همراه به آزادی یا خوشبختی

 

 این برای ما ولی. است رسانده حداکثر به را فردی انتخاب حق مدرن، زندگی گویدمی او

 با ار زندگی استاندارد مفهوم معموال ما: »ژینپا یگفته به. پردازیممی زیادی بهای هاانتخاب

 ترادهس با شما.« شودمی محو دو این یرابطه که رسدمی جایی اما کنیم،می یکی یزندگ کیفیت

 تریبیش فرصت کار این و کنیدمی باز تانروزانه یبرنامه در بیشتری جای تانزندگی کردن

 .دهدمی شما به زندگی به پرداختن برای

 

 حد از بیش سرعت - شادی موانع

 دهید استراحت خودتان به: حلراه

 عقیبت موقعیت در را شما تواندمی کند،می اسیر خود پیچیدگی تارهای در را شما که فرهنگی

. پردازیدمی تانروان و روح با را تنشی چنین بهای: گویدمی ژینپا. دهد قرار دائمی گریزی و

 هب بگذارید را اسمش هرچه یا خلوت سکوت، مدیتیشن، روز، درطول کوتاه«  استراحت» یک

 زمان هاصبح. باشید داشته بیشتری شادی احساس و شوید شارژ دوباره تا کندمی کمک شما

 .شود کنترلغیرقابل نظرتان در زندگی است ممکن آن بدون. است کار این برای خوبی

 

 کنفرانس مسئوالن از و بودایی راهب ،(Venerable Robina Courtin) کورتین رابینا ونرابل

 تفکر و مدیتیشن صرف را استراحت دقایق این که کندمی پیشنهاد «آن عوامل و شادی»
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 هایمانحس یمحاصره در کامال روز درطول ما: »او یگفته به. کنید

 .«کنیمنمی توجه کافی یاندازهبه مانذهن به بنابراین هستیم،

 

 

 فمنحر حال در تانذهن که وقتی. کنید تمرکز تانتنفس روی و بنشینید ساکتی جای در 

 ندای هک گیریدمی یاد طریق این از. کنید متمرکز تانکشیدن نفس با را آن دوباره بود، شدن

 .بشنوید را تانذهن

 

 بافیمنفی: شادی مانع سومین

 نگیرید سخت: حلراه

 بخشی که کالیفرنیایی زندانی یک به اینامه در (Lama Zopa Rinpoche) رینپوشه زوپا الما

 معمولی افراد درونی زندان با مقایسه در تو زندان: »نوشت بود زندانیان رهایی یپروژه از

 «.غرور زندان افسردگی، زندان خشم، زندان وابستگی، زندان: نیست چیزی

 

 نندهناامیدک و منفی افکار گویدمی ژینپا اما بدانند، آمیزاغراق را اظهارات این هابعضی شاید

 نید،کمی تجربه را دنیا چطور که موضوع این با شما دیدگاه. دارند «چسبندگی» خاصیت نوعی

 :گویدمی او. دارد حیاتی اهمیت مثبت دیدگاه آوردن دستبه بنابراین دارد، زیادی ارتباط

 بر را راه بتوانید اگر. کنیدمی برقرار ارتباط دنیا با هایتانحس و ذهن طریق از شما»

 «.یدکن صحبت زندگی از تانتجربه یدرباره توانیدمی که است وقتآن کنید سد هایتانحس

 

 :گویدمی کورتین. است شده«  عادی» بودن غمگین یا عصبی بودن، افسرده ما فرهنگ در

 کندیم تلقین شما به و است کنندهافسرده دید یک این. شویممی افسرده که ندارد تعجبی»

 لیلد تانرئیس یا پدرتان همسرتان، که کنیدمی فکر اگر.« نیستید تغییرش به قادر که

 مسموم افکار معرض در و کنیدمی اسیر را خودتان دارید پس شماست، هایناراحتی اصلی

 وقتی که است حسی شادی ، بودایی دیدگاه براساس کورتین، یگفته به. دهیدمی قرار
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. دهدمی دست شما به کنیدمی رها ذهنی مضطرب حالت از را خودتان

 . دهدمی قدرت احساس شما به تعریف این گویدمی او

 

 

 

 کنیدیم توجه کنید،می نگاه تاندرون به دهید، تغییر را چیزی توانیدمی که بدانید وقتی چون

 تقضاو جایبه که کندمی توصیه کورتین. کنیدمی مسئولیت احساس افکارتان درمورد و

 مورد این در: »بپرسید خودتان از بعد. باشید داشته شفقت آنها به نسبت منفی، افکار کردن

 «بکنم؟ توانممی کار چه

 

 در شناسیروان دپارتمان محققان از یکی ،(Philippe R. Goldin) گولدین فیلیپ یگفته به

 همه ورددرم اما کند، کمک شما به تواندمی مدیتیشن مانند هاییتکنیک استنفورد، دانشگاه

 یساده هایقدم اما. برندمی رنج شدید افسردگی از که افرادی مخصوصا دهد،نمی جواب

 را شتریبی شادی و کنید مقابله منفی افکار با تا کنندمی کمک شما به که دارند وجود دیگری

 یمشخص ینقطه کسی هر. کارهاست این از یکی قدردانی تمرین. کنید تجربه تانزندگی در

 رابرت دکتر. دارند نقش مرز این تعیین در شما هایژن و دارد «خوشحالی» تعیین برای

 را شما تواندمی چطور قدردانی تمرین!: ممنونم» کتابش در (Robert Emmons) امونز

 نای توانندمی کنندمی تمرین را قدردانی مرتب که افرادی: »نویسدمی.« کند ترخوشحال

 که افرادی که شد متوجه تحقیقاتش در امونز.« دهند گسترش درصد ۸۲ تا را مرزها

 بهتری احساس شانزندگی به نسبت داشتندمی نگه را شکرگزاری به مربوط هایمجله

 .کردندمی ورزش بیشتر و بودند ترخوشبین داشتند،

 

 ناامیدی: شادی مانع چهارمین

 !بمانید امیدوار:  حلراه

 اما بدهید انجام کاری خواستیدمی کودکی دوران در که است آمده پیش هم شما برای آیا

!« زنن صابون را دلت خیلی» که بگویند شما به -شما از محافظت نیت با البته- تانوالدین

 سانتاکالرای دانشگاه در بالینی شناسینروا استادیار ،(David B. Feldman) فلدمن دیوید
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 لدرمقاب. بزند آسیب شما به تواندنمی هرگز امید: گویدمی کالیفرنیا

 هاگا ما ولی. بگذارند تأثیر همدیگر شادی روی شدتبه توانندمی افراد

 مرگ انکار یا خندان ایچهره داشتن معنای به امید. شویممی اشتباه دچار امید مفهوم در

 . نیست داریم دوستش که کسی

 

 

 همچنان بارمصیبت هایموقعیت در چطور مردم» سؤالِ به پاسخ برای که فلدمن یگفته به

 عامل سه است، داده انجام مختلفی بالینی کارهای و تحقیقات «کنند؟می حفظ را خود امید

 برنامه با همراه هدف، داشتن عامل، سه این او یگفته به. دارد وجود امید به رسیدن برای

 .هستند اهداف به رسیدن برای انگیزه و

 

 کنند، سرزنش را دیگران یا خودشان که این جای به سخت، هایموقعیت در موفق افراد»

 «کرد؟ باید کار چه حاال: »پرسندمی

 ترموفق ورزش و مدرسه در شان،اهداف به رسیدن برعالوه افراد این گویدمی فلدمن

 ککم سالمتی حفظ به که را رفتارهایی و دارند درد درمقابل بیشتری تحمل آنها. هستند

 هایریبیما و اضطراب افسردگی، معرض در کمتر همچنین. گیرندمی پیش در بیشتر کنند،می

 .هستند قلبی

 

 کجا در هک ببینید و کنید تعیین خودتان برای را شخصی هدف چند که کندمی پیشنهاد فلدمن

 یاجازه خودتان به انگیزه؟ یا برنامه کجاست؟ از کار اشکال دهید؟می دست از را امیدتان

 .است شادی آن، دنبالبه و امید برای عالی منبع یک خیالبافی! بدهید خیالبافی

 

 ناراحتی کردن سرکوب: شادی مانع پنجمین

 دهید بروز را تانواقعی احساس: حلراه

 مزجی. ندهید بودن ناراحت یاجازه خودتان به که نیست معنا این به مثبت دیدگاهی داشتن

 دانشگاه در بشردوستی و محبت بررسی و تحقیق مرکز سرپرست ،(James R. Doty) دوتی
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 درمقابل فرزندشان از کنندمی سعی که والدینی: گویدمی استنفورد

 است ممکن گاهی کنند، محافظت ناامیدی احساس نوع هر یا ناامیدی

 .بگیرند معکوسی کامال ینتیجه

 

 

 

 کنندیم کمک شما به و کنندمی تبدیل کامل انسان یک به را شما هارنج بعضی او، یگفته به 

 پدر. دزنمی را حرف این تجربه براساس دوتی. ببرید پیش را تانزندگی و شوید سازگارتر تا

 دولت مالی هایکمک با را خود جوانی دوران بیشتر و بود ناتوان مادرش و الکل به معتاد او

 .گذراند

 

 در یکپارچه پزشکی مرکز پزشکی سرپرست ،(David Spiegel) اسپیگل دیوید یگفته به

 :استنفورد دانشگاه

 

 «.نیست ناراحتی حضور عدم معنای به شادی»

 ههمیش» مثل ایشناسانهروان پرطرفدار شعار دادن یا ایستادن سنگ مثل معنی به شادی

 .نیست «بایستید قوی سرطان مقابل در

 

 اتاحساس ناراحتی، کردن سرکوب با شما گویدمی اسپیگل.« نیست خوب مصنوعی شادی»

 نندکمی سرکوب را شاناحساسات که افرادی بنابراین. کنیدمی سرکوب هم را دیگر مثبت

 اصیخ میزان به شما درماندگی، و ناراحتی دادن بروز با. شوندمی مضطرب و افسرده بیشتر

 ندازباله یک نه- شنوا گوش عنوان به دیگران از گرفتن کمک. یابیدمی دست کنترل از

 که عادی حسی عنوان به را افسردگی و نگرانی تا کندمی کمک شما به -مسموم افکار

 .ببینید دهید ارائه آن برای خاصی حلراه توانیدمی
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 خود بر ازحدبیش تمرکز: شادی مانع ششمین

 باشید ارتباط در دیگران با: حلراه

 کرف که آنچه از بیشتر حتی احتماال دارند؟ نقش شما شادی در حد چه تا اجتماعی هایشبکه

 از فقط شادی که است داده نشان نفر ۰۰۰۰ از بیش روی ساله ۸۰ پژوهشی. کنیدمی

 وا حتی هرگز شاید که! تاندوست دوست دوست شادی. گیردنمی تأثیر خانواده و دوستان

 ویروس یک مثل تواندمی خوشحالی. بگذارد تأثیر شما خوشحالی بر تواندمی باشید ندیده را

 .شود پخش اجتماعی هایشبکه طریق از

 

 محروم واگیردار خوشحالی این از که هستند خودشان درگیر قدراین هابعضی متأسفانه

 حدی به و شویدمی غرق خودتان دنیای در بیشتر باشید ترخودبین هرچه. شوندمی

 گیر ناخوشایند یحلقه یک در را شما اینها یهمه که دهیدمی دست از را تانبینیواقع

 باز ماش دنیای. شویدمی تفاوتبی دیگران نیازهای به نسبت شما: »گویدمی ژینپا. اندازندمی

 از یکس اگر. ببینید چیزی خودتان غیرازبه توانیدنمی دیگر اینکه تا ودشمی ترکوچک هم

! دهستن من مال چون: دهیدمی پاسخ هستند؟ خاص قدراین تانمشکالت چرا که بپرسد شما

 که کنیدمی مبدل بزرگی هدف به را خودتان دارید هستید، بینیخودبزرگ چنین دچار اگر

 «.شودمی آسیب دچار راحتیبه

 

 قبلی یخودبینانه دید با که ببینید را چیزهایی تا کندمی کمک شما به «وسیع دید» داشتن اما

 مبتال لمث اتفاقی گاهی. کنید درک را رنج بودن جهانی و عمومی توانیدمی مثال. توانستیدنمی

 یزیاد افراد چه که شوید متوجه تا شودمی باعث حاد بیماری یک به تانعزیزان از یکی شدن
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 این در اینکه دانستن. هستند گریبان به دست مشابه هایچالش با

. آوردمی همراه به شادی و راحتی احساس دارید، همراهانی مسیر

 رابرت. است دیگران به محبت و مهربانی ارتباطی چنین آوردن دست به راه ترینراحت

 و «شوندنمی یزخم گورخرها چرا» کتاب ینویسنده ،(Robert M. Sapolsky) ساپولسکی

 همیتا اولیه پستانداران حتی: گویدمی کنیا ملی یموزه در هاپریمات تحقیقات سازمان محقق

 . کنندمی درک را موضوع این

 

 

 کاهش دهندمی دلداری را همدیگر زاتنش رویداد یک از بعد که هاییپریمات خون فشار

 وردم از بیشتر دیگران به دادن یدلدار کجاست؟ داستان جالب ینکته دانیدمی اما. یابدمی

 .گذاردمی تأثیر شدن واقع محبت

 و کندمی خوب را مانحال آورد،می در انزوا از را ما دهد،می پیوند دیگران به را ما محبت

 :گویدمی دوتی. شودمی عمیق رضایتی احساس ایجاد به منجر

 

 « .گذراست لذتی تنها شادی محبت، بدون»

 :باشد توصیف بهترین الما داالیی چهاردمین ،(Tenzin Gyatso) جیاتسو تنزین توصیف شاید

 

 ار خودتان خواهیدمی اگر. کنید تمرین را مهربانی کنید، خوشحال را دیگران خواهیدمی اگر»

 .«کنید تمرین را مهربانی کنید، خوشحال


