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 ث خوشبختی می شودععاملی که با 3

 

 چيست؟ خوشبختي

 احساس یعني موجود وضعيت از رضایت: گویند مي خوشبختي تعریف در روانشناسان

 خوشبختي احساس که است این مهم ٬نه یا باشيد خوشبخت شما نيست مهم یعني٬خوشبختي

 .دهد مي شکل را خوشبختي که است احساسهمين و کنيد

 است ممکن ٬مهر از نقل به( شيعه خبری های همکاری المللي بين پایگاه)شفقنا گزارش به

 وضعيت نوع یک ٬زندگي در خارجي اتفاق یک ٬سعادت و خوشبختي از منظور ایعده برای

 و جاني یار وصال نهایت در و مالي خوب اوضاع و کار مطلوب شرایط یا زندگيو خانه در خاص

 شرایط از ای مجموعه اضافه به هم کنار در ها این همه شاید باشد؟نواز روح انگيز دل عشق

 تلقي هم شما آرزوهای و آمال غایت همان کسي هر عالقهو سليقه به ٬دیگر های خواسته و

 خوشبختي با ای مالزمه و ارتباط هيچ ها این از یک هيچ که افسوس صد و حيف اما ٬بشود

 هم را امکانات و شرایط این همه که آنهایي حتي که است همين خاطر به و. ندارند واقعي

 سعي چه اگر ٬کنند پيدا شان قلب اعماقدر را خوشبختي و سعادت احساس توانند نمي دارند

 ارندنگذ پاسخ بي هم را دیگران آلود حسرت نگاههای و کنند وانمود چنين که نمایند مي زیاد

 چيست؟ انسان خوشبختي واقعيت اما! 

 

 

 

 «وشبختيخ» یمسئله بررسي باب در کتابي بود، مشهور بدبيني به که آلماني فيلسوفي وزیر

 ندانهسعادتم زندگي یک گرفتن پيش در برای ایحکيمانه بسيار هایتوصيه شامل که نوشت

 مدرن شناسيروان گذاربنيان فروید، و نيچه از پيش را او نویسندگان، از بسياری. بود

 سوففيل» به که نوزدهم قرن آلماني فيلسوف شوپنهاور، آرتور جز نيست کسي او. دانندمي

 . است معروف نيز «بدبين
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 و آگاهي تفکر،» بود معتقد او که است شده ناشي آنجا از شهرت این

 فقط شعور و عقل شوپنهاور نظر از.« نيست انسان اصلي جوهر عقل

 تأثير تحت و وجود عمق از ما افکار واقع، در و دهندمي تشکيل را ما وجود سطحي یالیه

 شناسيروان که است ایایده اساس نگرش، این. آیندمي وجود به ما هایخواهش و هاانگيزه

 .دهستن ما یغریزه نيروی تأثير تحت ما رفتارهای تمام اینکه است، شده بنا آن بر فروید

 

 اراده،. نامدمي «اراده» را، ما هایرفتار و افکار تمامي یکنندههدایت نيرویِ این شوپنهاور

 براینبنا. گيردمي بازی به را ما پایانبي اميال توليد با همواره که است ناآگاه و کور نيرویي

 هرگز دهيم، در تن خود یاراده از ثرٔ  متا هایخواهش و اميال به تنها اگر شوپنهاور نظر از

 دست خوشبختي و سعادت به توانيممي چگونه پس. یابيمنمي دست آرامش و سعادت به

 یابيم؟

 هکرد عرضه «زندگي حکمت باب در» عنوان با خواندني کتابي در را خود پاسخ ما، فيلسوف

 زندگي یدرباره را خود دانش و تجربيات فلسفي، پختگيِ اوج و ساليکهن در او. است

 نهچگو اما. است کرده خالصه کتاب این در طنزآميز و فصيح ظریف، بياني با سعادتمندانه

 این هب ادامه در بنویسد؟ خوشبختي رازهای درمورد کتابي بدبين، فيلسوفي که است ممکن

 بررسي او، دیدگاه از را بشر خوشبختي در ثرٔ  مو عامل سه و داد خواهيم پاسخ پرسش

 .کرد خواهيم

 

 

 

 

 

 به يشيفتگ با را ایام این بود؟ پرارزش برایم اندازه چه تا امسال تابستان که دانيدمي آیا

 است ممکن …شناختمنمي هرگز آن از پيش که گذراندم، فراوان روحي هایلذت و شوپنهاور

 هاستانسان ترینِنابغه شوپنهاور که دارم یقين اکنون حال هر به اما کند، تغيير نظرم روزی

 ۹۶۸۱ سال در خود دوستان از یکي به اینامه در تولستوی، لئو
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 خوشبختي و بدبيني

 جهان» او نظر از. کندمي نفي را آن مثبت مفهوم به خوشبختي و سعادت امکان شوپنهاور

 اسفناک وضعيتي عادی، انسانِ زندگي. دارد غلبه خير بر شر آن در که است ایکدهمحنت

 هک دارد قرار نياز و جسماني درد روحي، رنج یکسو: کندمي نوسان قطب دو ميان در که است

 قطب در رسيد، فراغت به و یافت خالصي که هنگامي و کوشدمي اینها از رهایي برای آدمي

 متوسل ایوسيله هر به وضع این از رهایي برای و گرددمي حوصلگيبي و مالل دچار دیگر

 هب دارد شوپنهاور که ایبدبينانه نگاه این با.« کند فراموش را خود دروني خأل تا شود،مي

 هپرداخت سعادتمند زندگي برای راهنمایي کتاب تأليف به او چطور که رسيممي سؤال همان

 عيس خود، فلسفي جایگاه موقت ترک با و بدبيني حفظ ضمن او که است این پاسخ است؟

 به زیست، آن در باید ناگزیر که رنجي و درد سراسر جهان در عادی، فردی دیدگاه از تا دارد

 کتاب از او منظور. بپردازد موجود وضع در سعادتمندانه زندگي دورنمای و امکانات بررسي

 ایگونهبه را زندگي یعني هنر این. است زیستن هنر نوعي یارائه «زندگي حکمت باب در»

 .باشد خوشبختي و سعادت با همراه و دلپذیر امکان درحد که دهيم سروسامان

 

 

 

 

 

 

 خوشبختی در مؤثر عامل ۳

 :زد خواهند رقم را هاانسان سرنوشت عامل سه که است معتقد شوپنهاور

 

 صياتخصو مزاج، نوع زیبایي، نيرو، سالمت، شامل که آدمي کلي شخصيت یعني: هستيم آنچه

 است؛ تحصيالت و هوش اخالقي،
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 نوع؛ هر از هایيدارایي و مالکيت: داریم آنچه

 که تصویری. هستيم دیگران نظرِ در که چيزی یعني: نمایيممي آنچه

 .شودمي تقسيم شهرت و مقام آبرو، به که ما یدرباره دیگران یعقيده. دارند ما از دیگران

 و است کرده ایجاد هاانسان ميان طبيعت که است هایيتفاوت هستيم، آنچه درمورد تفاوت

 أثيرت از تراساسي و ترعميق انسان شوربختي یا خوشبختي بر آنها تأثير دليل همين به

 يواقع امتيازاتي مابين تفاوت. شوندمي تعيين هاانسان خود توسط که است هایيتفاوت

 ،مقام شأن، قبيل از امتيازهایي با طبعيشوخ و قلبيخوش طبع، مناعت روح، بزرگي همچون

 ایهنرپيشه و واقعي پادشاه ميان تفاوت مانند اینها، مشابه و دارایي ثروت، نسب، و اصل

 .کندمي بازی تئاتر یصحنه در را پادشاه نقش که است

 

 خوشبختي دروني منشأ

 جریان وجودش در یا اوست خود در که است چيزی آن آدمي، خوشي برای اساسي عنصر

 احساس، از ابتدا در که او ناخرسندی یا خرسندی مستقيم منشأ که دليل این به. دارد

 قرار او از بيرون که آنچه هر آنکه حال اوست، درون در شود،مي ناشي او تفکر و خواست

 يرونيب روابط یا وقایع که روست این از. گذاردمي تأثير او بر غيرمستقيم صورتبه فقط دارد

 هایجهان در یکسان، محيطي در حتي هاآدم و دارند متفاوتي کامال تأثير شخص هر بر یکسان،

 را خود یاراده و احساسات تصورات، فقط انسان که دليل این به. کنندمي زندگي متفاوتي

 سپ. گذارندمي تأثير او بر اینها طریق از فقط بيروني عوامل و کندمي درک واسطهبي طوربه

 .دارد ما شوربختي یا خوشبختي در بدیلبي نقشي داریم، درون در آنچه

 

 

 از که است هایيزخم از ترعميق بسيار شوند،مي وارد ما سعادت بر درون از که هایيزخم

 «.رسندمي بيرون

 متودوروس
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 بدبختي یا خوشبختي عينک نگرش؛

 زا و است وابسته او خود نگرش یشيوه به عميقا کند،مي زندگي آن در شخص هر که جهاني

 ای سطحي پوچ، فقير، تفاوت؛ این با متناسب و دارد؛ بستگي افراد ذهني تفاوت به رو این

 رخ سيک زندگي در که جالبي اتفاقات علت به هابعضي مثالً. گرددمي پرمعنا و توجهجالب غني،

 آن به که برند حسرت او ادراک ینحوه بر باید درواقع اما برند،مي رشک او بر است، داده

 را آدمي توجه توصيفش که است نگریسته آنها به ایشيوه به و داده اهميتي چنان رویدادها

 .کندمي جلب

 

 شعرا و هنرمندان در ایویژه طوربه را روزمره وقایعِ به نگاه نوع در تفاوت این توانيممي

 يد؟داشت آن به نسبت حسي چه اید،دیده را رود و جویبار بارها و بارها تاکنون حتما. ببينيم

 رد دستي آیا است؟ جریان در که دیدید را آبي فقط آیا کرد؟مي تداعي شما برای را چيزی چه

 اهينگ چه است ممکن هنرمند یک که ببينيم حاال ؟… و زدید؟ صورت به آبي و بردید فرو آن

 :باشد داشته رود و جویبار به

 

 «.ببين عمر گذر و جوی لب بر بنشين: »حافظ

 

 «.آب خوردمي کفتری انگار فرودست در نکنيم، گل را آب: »سپهری سهراب

 

 

 

 

 نخواهد صيد مرواریدی ریزد،مي مردابي به که حقيری جوی در کسهيچ: »فرخزاد فروغ

 «.کرد

 

 خُرد، ایچشمه دل از شودمي جاری که باریکي جوی داندنمي کسهيچ: »کيارستمي عباس

 «.دارد دریا قصد
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 جلب خود به شدتبه را پرمایه ذهني که رویدادی گوید؛مي شوپنهاور

. نيست روزمره زندگي از پوچ ایصحنه جز چيزی عادی، فرد یتيره ذهن ادراک در کند،مي

 وزمرهر وبيشکم رویدادی از است توانسته که شاعر نيرومند تخيل به آنکه جای به عادی فرد

 ادهد رخ او برای که دلپذیری اتفاق علت به بخورد؛ غبطه بيافریند، بزرگي و زیبا اثر چنان

 ملعوا از بيشتر بسيار فرد، هر نگرش یعني ذهني عامل رو این از. بردمي حسرت او به است

 .دارد اهميت انسان، لذت و سعادت برای بيروني و عيني

 

 سالمتي موهبت

. دارد نسانا خوشبختي و سعادت بر کنندهتعيين تأثيری و ماست هستي از بخشي نيز سالمتي

 تندرست، گدای که دارد برتری بيروني هایموهبت یهمه بر آنچنان روح و جسم سالمت

 و املک تندرستي حاصل که شاد و آرام مزاجي. است بيمار پادشاه از سعادتمندتر راستيبه

 ایاراده کند، درک درست و باشد نافذ و زنده روشن، که شعوری باشد، خوب بدني ساختمان

 اممق که هستند امتيازاتي اینها یهمه آورد، بار به آسوده وجداني و باشد نرم و متعادل که

 ات بکوشيم امکان درحد که است آن بهتر پس. بگيرند را آنها جای توانندنمي هرگز ثروت و

 ناصرع بيشتر. کنيم حفظ است، آن یشکوفه مانند شادماني که را کامل سالمت باالی یدرجه

 هایموهبت از یکهيچ سالمتي، بدون برعکس، و گردندمي لذت یمایه سالم فرد در طبيعي

 .بود نخواهند بخشلذت بيروني

 

 

 

 

 

 ذاتي گوهر ارزش

 «.سود تا زیانند موجب بيشتر همه ها،ثروت باقي است، حقيقي ثروت تنها روح غنای»

 لوسيان
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 با هميشه و تنهایي در که آنچه یعني هست، خود ذات در آدمي آنچه

 ،دليل همين به. بگيرد او از یا کند اعطا او به بتواند کسي که نيست چيزی دارد، همراه خود

 دارد، قرار دیگران انظار در یا اوست تملک در که هرچه از( هستيم آنچه) ذاتي دارایي این

 يزن محض تنهایي در باشد، پرمایه و غني درون در که انساني رو، این از. است ترمهم او برای

 معاشرت، در مداوم تنوع آنکه حال شود،مي سرگرم نحو بهترین به خود تخيالت و افکار با

 کسالتِ که نيست ممکن تفریح، و گردش تجمالت، ها،نمایش شهرت، قدرت، ثروت،

 .کند برطرف را مایهبي فرد آورِشکنجه

 

 د،زائ تنها نه هستند، آن درپي مردم عموم که را هایيلذت بيشترِ دارد، غني دروني که کسي

 ایبر که تجملي اشيای به سقراط چشمان که هنگامي. یابدمي آزاردهنده و مزاحم فقط بلکه

 اميلي یا.« ندارم نيازی بدان آنچه است، فراوان چه: »گفت افتاد، بود شده چيده فروش

 :گویدمي زیست، پدری یخانه در و تجرد در را خود عمر یهمه که آمریکایي شاعر دیکنسون،

 غني درون از که کسي.« کنيممي زندگي آن در روز هر که است قدیمي یخانه همان بهشت»

 او به که مالي آزادی و استقالل از مقدار آن جز ندارد نياز چيزی به بيرون جهان از است،

 دروني غنای از و بخشد تکامل و کند شکوفا را خود دروني هایتوانایي تا کند، اعطا فراغت

 .شود مندبهره خود

 

 

 

 

 

 

 و نقره طال، تابلوها، مرمر، خورده،تراش گوهرهای تجمالت، انواع فراوان، ثروت و مال»

 اینها به نيازی هرگز که کساني و ندارند را اینها که کساني بسيار چه: ارغواني هایجامه

 «.ندارند

 هوراس
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 هاخواسته برای مرز و حد تعيينِ ضرورت

 

 

 و پوشاک خوراک، مثل ضروریات: کرد تقسيم کلي گروه دو به توانمي را انساني نيازهای

 بيلق از: الزم نه و هستند طبيعي نه شوپنهاور نظر از که شناختيروان نيازهای دوم و مسکن؛

 ایارض و هستند پایانبي نيازها اینگونه که. شکوه و جالل و نعمت و ناز تجمل، توجه، جلب

 ممکننا برایمان عاقالنه هایخواسته و آرزوها مرز تعيين نگویيم اگر. است دشوار بسيار آنها

 و مطلق یاندازه لحاظ این از افراد رضایت زیرا نيست؛ هم آسان بگویيم باید حداقل است،

 نهاآ داشتن فکر به هرگز که هایينعمت به اصال آدمي. است نسبي کامال و ندارد مشخصي

 هک فردی که درحالي است، راضي هم آن بدون بلکه کند؛نمي احساس نيازی است، نيفتاده

 احساس دارد، را آن توقع آنچه کمبود علت به دارد، ثروت دیگری از بيشتر بار صد

 پيش در است قرار که زندگي از سبکي آن کردن مشخص با باید پس. کندمي ناخرسندی

 چه هر» بازی وارد که است ممکن صورت این غير در. کنيم مشخص را خود نيازهای بگيریم،

 هاینياز ارضای برای پایانبي تقالیي اسارت در را خود زندگي تمام و شویم «بهتر بيشتر

 .دهيم هدر کاذب،

 

 

 

 

 

 نمایيممي آنچه مقابل در هستيم آنچه اهميت

 ناچيز چه برد،مي عرش به یا کوبدمي زمين بر است، ستایش یتشنه که را کسي آنچه»

 هوراس«.است
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 انسان سرشت در که خاصي ضعف علت به که است معتقد شوپنهاور

 خود، درمورد دیگران نظر برای استثنا بدون ما یهمه دارد، وجود

 ذهن در ما تصویر که دهدمي نشان تعمقي اندک آنکه حال قائليم، ایاندازه از بيش اهميت

 را عفض این که است آن بهتر که کندمي توصيه او. ندارد تأثيری ما بودن سعادتمند در آنان

 بيش حساسيت در زندگي، هایموهبت از درست ارزیابي و الزم تعمق با و کنيم مهار حدی تا

 و ستایندمي را ما که آنجا چه آوریم، وجود به اعتدال دیگران، نظر قبال در خود یاندازه از

 چنين اگر. ندارند فرقي باهم اساس در دو این زیرا. شوندمي ما رنج موجب که آنجا چه

 ولا یدرجه در ما زندگي. ماند خواهيم باقي آنان افکار و دیگران نظر یبازیچه و بنده نکنيم،

 این درنتيجه و دیگران انظار در نه دارد، جریان خودمان پوست درون در واقعي طوربه و

 به دیگران که هستند آن از ترمهم ما خوشبختي و سعادت برای بار صدها دروني، عوامل

 از و کنيم اصالح لحاظ این از را خود بتوانيم اگر. اندیشندمي چه ما مورد در خود دلخواه

 و روح آرامش بپوشيم؛ چشم خودمان، یدرباره دیگران نظر به اندازه از بيش دادن اهميت

 اطمينان و استحکام ما رفتار و برخورد در و شودمي بيشتر باورنکردني طوربه ما شادی

 .است ترطبيعي و آزادتر بسيار که گيریممي پيش در رفتاری و آیدمي وجود به بيشتری
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 آنچه به چقدر ما خوشبختي که است واضح شوپنهاور، نظر از بنابراین،

 فقط غالبا آنکه حال است، وابسته مانفردیت به یعني هستيم،

 هستيم آنچه. آوریممي حساب به نمایيممي آنچه یا داریم آنچه یعني را، بيروني سرنوشت

 ختيخوشب و سعادت در تریاساسي بسيار تأثير نمایيم،مي آنچه و داریم آنچه با مقایسه در

 ورطبه دیگر عامل دو و گذاردمي تأثير ما بر واسطهبي هستيم، خود ذات در آنچه زیرا. دارد ما

 املع هستيم، آنچه نهایت در پس. کنندمي اثر ما بر هستيم آنچه یواسطه به و غيرمستقيم

 در همواره دیگر عامل دو که درحالي ماست؛ شادماني و خوشبختي ميزان حقيقيِ و اصلي

 ردیگ طرف از. ماست با همواره و پایدار ثابت، هستيم، خود ذات در آنچه تغييرند، و تبدیل

 ینا فقط ماست، قدرت یحيطه در آنچه لحاظ این از. داریم کمتری کنترل بيروني عوامل بر ما

 پي در باید فقط بنابراین کنيم، استفاده نحو بهترین به خود فطری شخصيت از که است

 بالقوه طوربه که را آنچه تا کنيم سعي و دارند مطابقت ما شخصيت با که باشيم هایيفعاليت

 و دخو استعدادهای به پرداختن جای به اگر. برسانيم تکامل و شکوفایي به ماست وجود در

 مرع یهمه در بپردازیم، خود هایتوانایي با تناسببي هایيفعاليت به آنها، ساختن شکوفا

 آن به تواندمي هرکس که خوشبختي منبع ترینبزرگ و بهترین. بود خواهيم ناخرسند خود

 قدرهمان بيابد، خود در را هالذت یسرچشمه آدمي که چقدر هر. اوست خود یابد، دست

 :اینکه کالم یخالصه. است سعادتمندتر
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