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 انسان شاد و خوشبختی باشیم؟چگونه 

 چیست؟ شادی

 زمانی ار آن ما باشیم؛ داشته شادی از رسمی تعریف به نیاز ما که نداریم باور احتماال ما اکثر

 اتاحساس از وسیعی طیف توصیف برای اصطالح این از اغلب و کنیم می احساس که دانیم می

 .کنیم می استفاده قدردانی و رضایت افتخار، شادی، جمله از مثبت

 

 اب آنها از بسیاری. کنند تعریف را آن باید ابتدا محققان شادی، اثرات و علل درک برای اما

 هک خواهند می مردم از سادگی به که کنند می استفاده تعاملی طور به "ذهنی رفاه" اصطالح

 جربهت آنها منفی و مثبت احساسات و خود زندگی با را خود احساسات چگونه که کنند گزارش

 در «تیخوشبخ چگونگی» کتاب در مثبت، روانشناسی محقق لووبومیرسکی، سونیا. کنند می

 ههمرا مثبت رضایت یا و محبت شادی، تجربه» عنوان به خوشبختی: داد توضیح 7002 سال

 .«است ارزشمند و دار معنی خوب، زندگی، بودن حس با

 

. است آن هایارمغان از جزوی هم سالمتی بلکه آورد،نمی همراه به خود با شادی تنها خنده

 ،«یاکاتار مادان» دکتر ابتکار به روز این. دارد نام خنده جهانی روز مه ماه یکشنبه نخستین

 صلا یک بر مبتنی یوگا از نوع این. است گرفته نام چنین «خنده یوگای» حرکت بنیانگذار

 اگر حتی دلیل، بدون زدن قهقهه یعنی است؛ استوار دشوار حال عین در شاید اما ساده

 .باشد مصنوعی قهقهه

 

 به شروع صدا، درآوردن یا دهان هایگوشه بردن باال با ماهگی شش تا دو سن از نوزادان

 دوران طی از پس کودکان. کنندمی آشنا ایچهره دیدن هنگام به خود خوشحالی دادن نشان

 مرتبه 000 تا روز طول در آنها. هستند صمیمیت و شادی برای الگویی همچنان نیز نوزادی

 .خندندمی روز در بار 70 تا 51 میانگین طور به بزرگساالن که حالی در خندندمی
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 ناسسرش فیلسوف ارسطو، اگرچه. هستند خندیدن به قادر نیز حیوانات که هاانسان تنها نه

 بعدها دانشمندان اما است حیوان و انسان میان تمایز عامل خنده که بود معتقد یونانی

 ندچ هر. کنند بیان خنده و قهقهه با را شانشادی توانندمی نیز حیوانات حتی که دریافتند

 ای زنندمی نفسنفس خنده هنگام به هاشامپانزه مثال برای دارد دیگری صدای آنها خنده

 .آورندمیدر خود از ریتمیکی جیغ صدای هاموش

 

 هستند یشادافراد با خلق و خوی آرام افراد 

 

 وکائینک همیشه که کسانی آیا: »کنندمی مطرح را این به شبیه سؤاالتی مواقع این در هابعضی

 یخوشحال احساس داریم نیاز که چیزی تنها اگر ،«هستند؟ خوشحالی افراد کنند،می مصرف

 قصد نشوید نگران اما! هستند خوشحالی افراد بله گفت جواب در باید باشد همیشگی

 تحقیقات آخرین! کنید مصرف کوکائین بپیوندید خوشحاالن جمع به اینکه برای بگوییم نداریم

 متعادل و آرام خوی و خلق با افراد کند؛می مطرح موضوع این برای تریکامل جواب علمی

 دارند، ریباالت روانی سالمت کنند،می تجربه را موقتی شادی از باالیی حد که کسانی به نسبت

 مانه به برسد اوج به اندازه هر هم کاذب شادی کنیممی تجربه که احساساتی تمام مثل چون

 از که هنگامی معموال دیگر طرف از. کرد خواهیم تجربه را بدتری حال و کندمی افت اندازه،

 ندرت به کنیم،می سؤال دهدمی ارزش شانزندگی به چیزی چه اینکه یدرباره مختلف افراد

 دکننمی استناد چیزهایی به معموال هاآدم. زنندمی خود احساسات و خو و خلق یدرباره حرفی

 هاییافته همین دیگر طرف از! شانروابط یا شغل مثل چیزهایی سازد؛می را شانهویت که

 سح همیشگی یتجربه و بیشتر شادی برای تالش روی حد از بیش اگر دهدمی نشان علمی

 تفاق،ا این از بعد شود،می ترضعیف خوب احساس داشتن برای تانتوانایی کنید، تمرکز خوب

 یعنی دارید انتظار شما آنچه دیگر طرف از. کندنمی راضی را شما خوب احساس مقدار هیچ

 .نیست پذیرامکان افراد اغلب برای هم فیزیکی لحاظ به «همیشگی شادی» همان
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 نیست خواهیم،می که چیزی هر آوردن دستبه یا بودن ثروتمند شادی

 

 ین،ا از گذشته اما! است سختی کار واقعا بودن خوشحال فقر، خط زیر کردن زندگی با چند هر

 در تومان میلیون ۰۵ ناگهان کنید تصور. خرید پول با بشود هم را شادی رسدنمی نظر به

 این اما! شدممی زدههیجان بودم هم من! دارم قبول باشید، داشته درآمد افزایش سال

 ازهت یبودجه این با هماهنگ جدیدی توقعات که کشدمی طول زمانی تا فقط مقطعی خوشحالی

 تاندجدی درآمد از کمتر که داشتید توقعاتی این از قبل چون شدید خوشحال شما. کنید پیدا

 این از پیش چون شدید قبل از ترخوشحال شما. است کرده تغییر اوضاع حاال و بود

 بلشق شاید وگرنه شدید خوشحال فهمیدید که حاال شوید ترپولدار است قرار دانستیدنمی

 فردی هر که چیزهایی تمام یدرباره شرایط این. ایدبوده خوشحال کافی یاندازه به هم

 جدید، اتومبیل جدید، یخانه یدرباره. کندمی صدق است، بوده داشتنش حسرت در هامدت

 اولش برسیم چیزها این از هرکدام به وقتی دانیدمی من از بهتر شما اما …و جدید ابزارهای

 وبارهد بتوانیم جدید چیز آن داشتن با تا خواهیممی دیگری چیز بالفاصله اما شویممی شاد

 هایآدم با تجربه صرف را تانپول که زمانی دارد، وجود استثنا مورد یک اما. بشویم خوشحال

 ار تازه هایمکان روید،می سفر و تعطیالت به و داریدبرمی را تانپول مثال. کنیدمی دیگر

 در گذرانید،می تانخانواده افراد یا دوستان با را جذابی و انگیزهیجان اوقات و بینیدمی

 این افراد ندرت به کرد، شودمی چه اما. بود خواهید شادتر واقعی مفهوم به صورتاین

 .دهندمی ترجیح بادآورده هایثروت کسب به را هاشادی

 

 شادی هایتان یادداشت های سپاسگذاری بنویسیدبرای 

 

 پی در هرکس است، صادق شادی بحث برای اغلب ،«رسیدیم باالخره» قدیمی المثلضرب

 تنیس نهایی مقصد شادی عموم تصور برخالف اما! رسدمی آن به روزی باالخره باشد شادی

 طبیعت ای باشید شانسیخوش فرد ژنتیکی شما اینکه مگر. هستند موقتی هاشادی تمام چون

 شادی احساس بقای حفظ و ماندن شاد است مهم که چیزی واقع در باشید، داشته شادی

 .خواهدمی زیادی تالش که شماست درون
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 نای برای سپاسگزاری، هاییادداشت مثل بودن، شاد برای شده ابداع هایتکنیک بیشتر

 یادداشت اتفاقات، یهمه برای توانیدمی پس باشد ما عادات جزو بودن شاد که است

 آنها تیح تانزندگی رویدادهای تمام برای بلکه اتفاق، یک برای تنها نه. بنویسید شکرگزاری

 این تمام چون کردن، ترقی یا ازدواج مثل است کرده تانخوشحال کوتاهی مدت که

 .روندمی بین از برسیم آنها به اینکه از بعد هاخوشحالی

 

 خود را تبدیل به انسان شادی کنیم؟گونه چ

 

o باشید آرامش دنبال به 

 سوزان. بگذرانید سکوت و تنهایی در را روز در دقیقه چند: کنید شروع عادت این قبول با

 کرف به مجبور را ما معموال مدرن، زندگی هایواقعیت: گویدمی زندگی مربی و دکتر ویلیس،

 امروز :کنیدمی فکر چیزها این یدرباره شما مثال. کندمی کننده نگران مسائل مورد در کردن

 فردا تلفنی تماس مورد در یا ایدگفته چیزی چه پیش، دقیقه ۰ دهید، انجام باید کاری چه

 .کنیدمی فکر هستید نگرانش که

 

 متوجه و کنید قطع را صداها و سر آن که دهدمی را امکان این شما به آرام و ساکت زمان یک

 دقیقه ۰۵ را ساعتتان که کندمی پیشنهاد سوزان. است مهم برایتان چیزی چه واقعا که شوید

 زنگ یا خانواده اعضای شدن بیدار از قبل) کنید تنظیم معمولتان بیداری وقت از زودتر

 .بروید ساکت اتاق یک به و( تلفن خوردن

 

 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 5 

 

 

 فقط ای دهید انجام ذهن پاکسازی تنفسی تمرینات بنویسید، چیزی تانروزانه وقایع دفتر در

 ادیش روش دو به که کندمی کمک شما به تمرین، این. بنشینید آرام و کنید روشن شمع یک

 .کنید پیدا را

 

 این اگر. گیردمی را کورتیزول و آدرنالین مانند استرس هایهورمون ترشح جلوی اول،

 .شویدمی ناراضی و پذیر تحریک مضطرب، شما شوند، تولید هاهورمون

 

 بگیرید دیا که هنگامی معتقدند کنندمی فعالیت یوگا و بودیسم یزمینه در که پزشکانی دوم،

 وگای مرکز محقق کوپ، استفان. افتدمی اتفاق جالبی چیز کنید، ساکت را درونی نداهای این

 یچیز چه» سوال پاسخ هستید، ساکت و آرام شما کههنگامی: گویدمی لنوکس در سالمت و

 .شودمی مشخص بخود خود «کند؟می خوشحال مرا

 

o باشید خوبی و خیر بدنبال زندگیتان، در 

 تانزندگی در که کنید عادت باشید، خوشحال واقعا خواهیدمی اگر گویندمی کارشناسان

 هیهت بریدمی لذت آن از و دارید دوست که چیزی پنج از لیستی روز هر. باشید خوبی بدنبال

 کهاین از یا بریدمی لذت فرزندتان گرفتن آغوش در یا نیمکت روی زدن چرت از شاید. کنید

 .سپاسگزارید و خوشحال بخورید، شام همسرتان با تا دارید وقت

 

 کارشناسان از برخی. دارد بستگی خودتان به دهیدمی انجام را قدردانی این چطور اینکه

 اساحس یک با ناخوداگاه بطور بنابراین. بنویسید خواب از قبل را چیز ۰ آن که کنندمی توصیه

 در غذایی، یوعده هر از قبل که کنندمی پیشنهاد دیگر بعضی. رویدمی خواب به مثبت

 یک روز هر یا کنید تمرکز ثابت چیز ۰ روی روز هر توانیدمی. کنید بررسی را آنها ذهنتان

 .کنید تهیه جدید لیست
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o کنید رفتار خودتان با دوست، یک مانند 

: ویدگمی سوزان. باشید خوشحال توانیدنمی کنید، صحبت خودتان با منفی هایروش به اگر

 .گذاردمی تاثیر بدنتان و اخالق روی گویید،می خودتان به که چیزهایی

 

 پیدا بدتری احساس نتیجه در و شودمی استرس هایهورمون ترشح باعث منفی افکار

 در ذهنمان در وقفه بی که داریم خشن و تند انتقادات یکسری ما، از بسیاری. کنیدمی

 از درونی آرامش و رضایت برای را خود شانس کردن، صحبت نوع این با شما اگر. جریانند

 .کنید صحبت خوب دوست یک مانند خودتان با که بگیرید تصمیم برید،می بین

 

 ثبتم افکار با را آنها شدید، منفی افکار متوجه وقتی و کنید توجه افکارتان به که دهید قول

 .کنید جایگزین

 

o کنید دعوت شام به را کسی 

 فاناست. است بودن بخشنده برساند، واقعی خوشبختی به را شما تواندمی که دیگری عادت

 کردیم،می درک شادی ایجاد برای را بخشندگی قدرت ما اگر گفتمی بودا: »گویدمی کوپ

 جامان سخاوتمندانه کارهای بیشتر که کندمی توصیه او.« خوردیمنمی غذا تنهایی به هرگز

 .دهید

 

 هک کند خطور ذهنتان به است ممکن مثال. داریم بخشندگی برای طبیعی هایانگیزه ما یهمه

 هوهق همکارتان برای یا بزنید زنگ پیرتان یعمه به کنید، دعوت شام به را تنها دوست یک

 .بگیرید

 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 7 

 

 

 از یکی که بعد یدفعه اما. کنید خرج پول خواهیدنمی یا ندارید وقت که بیاورید بهانه شاید

 در هم شود،می شادی ایجاد باعث بخشش،. کنید عمل آن به رسید، ذهنتان به افکار این

 .ندبمان باقی طوالنی بمدت توانندمی خوب احساسات آن. گیرنده در هم و بخشدمی که کسی

 

o کنید تهیه شاد لحظات از لیست یک 

 هاستفاد آنها از روز هر و بشناسید را خود استعدادهای باید شما بودن، شاد برای نهایت در

 فاتیص) کنندمی ضعفشان نقاط رفع برای تالش صرف را زندگیشان مردم، از بسیاری. کنید

 .(شدید کمرویی یا شدن عصبانی زود نظمی، بی مانند

 

 توجه. دبگذاری انرژی بیشتر تان،قوت نقاط برای کنید، تمرکز تانضعف نقاط روی اینکه بجای

 زا لیستی هفته، یک حداقل. هستید کاری چه انجام حال در زنید،می لبخند وقتی که کنید

 ار خود شاد لحظات از تعدادی. کنید مطالعه را آنها بعد، روز در و کنید تهیه شاد لحظات این

 .کنید تکرار را هاآن توانید،می که جایی تا بگذارید قرار خودتان با و کنید انتخاب


