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 م یچگونه شاد باش 
 ( م ی باش ن خود متنفر    ی حداقل از زندگ   ا ی ) 

که به آن نیست    یمقصد   ای  دست یابیدکه به آن    ست ین  یز یچ  یخوشبختشادی و  
آن ساکن هست  یز یچ  یخوشبخت بلکه    د،یبرس در  که  در  دیاست    ، راه سه    مقالهاین  . 

 . دی االن شروع کن نیکار را هم نیا  دیتوانیمکه  استپیشنهاد شده 

 مطالب  فهرست 

 ی داستان دو تراژد .1
 کند ی م شما را خوشحال    ی ز ی چه چ  د یدان ی نم   احتماالا  .2
 ست ی و چه ن   ست ی چ  ی خوشبخت  .3
 م یشادتر باش   چگونه  .4

 ی داستان دو تراژد  -  1

شد.   یتگزاس، برنده التار   وستونیانباردار در خارج از ه  کیهارل،    یلی، ب1997در ژوئن  
  ن یتأم   یخود را برا   ی بود و تمام زندگ  یمذهب  قاا یدالر بود. هارل عم  ونیلیم   31  زهیجا

ج باربارا  همسرش  نظر    نیمخارج  به  بود.  کرده  تالش  فرزندش  سه  که   دیرسیمو 
 ی و فداکار   مانیا  یر طوالنعم  کیپس از    اشخانوادهبود که او و    ای نتیجه  ییآزمابخت

 سزاوار آن بودند.

چک   نیکه اول   ردیدالر بگ  ونیلیم   1.24به ارزش    یشد تا چک  نیوارد آست  یاو در ماه جوال
 . کردیم  افتیدر ندهیسال آ 25بود که در   ی چک 25از 

را به    شی هابچهتا    ش را خرج این کرد. او پولدیخودش مزرعه و اسب خر  یبرا  یلیب
خود پول اهدا    یسای . او به کلد یخانه خر  اش خانواده  یاعضا   یدانشگاه بفرستد. او برا

مه  و    کرد ماه  در  بعد،  سال  در  1999دو  را  خودش  تفنگ    خوابش اتاق،  کرد،  حبس 
از افراد معتمد گفت که    یکیداد.    رگذاشت و ماشه را فشا  اشنهی س  یرا رو   یاساچمه
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"برن کرده است:  ادعا  برا  یاتفاق  نیبدتر  یده شدن در التار هارل  افتاده   شی است که 
 است." 

 *** 

بسیار   ویآمد. ر   ایبه دن  ورکیویثروتمند در ن  یاخانوادهدر    1952در سال    ویر   ستوفریکر
ب  یبزرگسال  ی زندگ  ،بود  تیپخوش را  آ  ن یخود  ا  گیل  یوی مدارس  و    االتیدر  متحده 

بود    مشتاق   گریباز  کی   او   .ه بودکرد   میدر سراسر اروپا تقس  یسوار اسبشراب و    دنینوش
به  1978در سال    و  را در    دیخود رس  زندگی  بزرگ  فرصت،    لم یف   کی و نقش سوپرمن 

آوردبه    یوودیهال  نهیپرهز او  دست  به    دالر  هاونیلیم.  و  کرد  کسب  از    یکیدرآمد 
 شد.   لیافراد مشهور جهان تبد نیترشدهشناخته

 با، یز یهانی خوب، ماش  یهاثروت را صرف خانه نیبه دست آورد. او ا یادیثروت ز ویر
 کرد.  یسوار اش به اسبمجلل و عالقه یها یمهمان

هرگز   گری شکست. د  شاز اسب افتاد و دو مهره در ستون فقرات  وی، ر1995سپس در سال  
 . برودراه  ییتنهابهنتوانست 

  ی برا  یمال  یها کمک  یعمر خود را صرف جمع آور   هیمعلوالن شد و بق  حقوق  مدافع   ویر
بود.    یادی بن  یهاسلول  قاتیمشهور تحق  ی حام  نینخاع کرد. او اول  درمورد  قاتیتحق

ادعا کرد که تصادف    ویر زندگ  و معلول شدنشبعداا  او کمک کرد "قدر  ب  یبه    شتر یرا 
  بار کیو    "هستند   ترفلجمن    ازانمندتر  افراد تو"نبود او خاطرنشان کرد که    یبداند". شوخ

خوش   اریمرد بس   کیدوست داشته باشم. من    توانمیم بخندم. من    توانمیممن  " گفت:  
 " شانس هستم.

 *** 

آره، خوب، متوجه شدم.  "و گفت:    فاصله گرفت  کمی  هاداستان  نی از ا  توانیم   راحتی به
اما    "!  کندیممرا خوشحال    یز ی پس فقط به من بگو چه چ  آوردینم  یپول خوشبخت

 . دهدینمتوضیح به طور کامل موضوع را  زین نیا
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شاد بودن وجود    یبرا   "یفرمول"  چ ی: همیرا از سر راه بردار  مشکل  نیحاال ا  نی هم   دییایب
 ندارد. 

  د ی خوشحال خواه   د،ی را انجام ده  Z  ای  ، و X  ،Y"اگر    چ،یاست که ه  نیا  از فرمول  منظورم
 وجود ندارد.   شد."

روانشناسان  مثالعنوانبه شاد  انددریافته،  درک  در  ما  تخم   یکه  و  چه    نکهیا  نیخود 
خوشحال    یز یچ را  بد  ،کندینم  ا ی  کندیمما  ا(منبع)  میهست  بسیار  بر  عالوه   ن، ی. 

مق  ی فرهنگ  نیب   یها  ینظرسنج  م  اسی در  نشان  شکاف    یبزرگ  وجود  با  که  دهد 
ب  راداف   ت، ی ، فرهنگ و جنس  ا یجغراف   ،یع یطب  یای، بالیدرآمد  و    زان یهمان م  شیکم 

فرهنگ،   ،یعیطب  یا یاگر بال  نی. بنابرا(منبع)   دهند  یگزارش م  ایدن  یرا در همه جا  یشاد
پس چه    ستند، یما ن  یشاد   یبرا  ی قابل اعتماد  یهاکنندهینیبشی و درآمد پ   تیجنس

 ؟متغیرهایی این موضوع را توضیح می دهند

  م یکه شادتر باش  میری بگ  ادی  میتوانیم  از طریق آنها  چند اصل راهنما وجود دارد که  یول
راهنما در مورد آن    نیاست که ا  موضوعی  نی. امیروزمره خود شادتر بمان  ی و در زندگ

خود را بهبود   یزندگ  یکل  تیفی تا ک  دیدر حال حاضر انجام ده  د ی توانیماست: آنچه  
 . دیبنام   "و مداوم شادتر بودن یکم یراهنما "آن را  دیلی. اگر مادی بخش

از آن، چه    ترمهم  دشای   و   ستی در واقع چ  یخوشبخت  نکه یدر مورد ا  دیابتدا با  ن،یبنابرا
 . میصحبت کن ست،ین یز یچ

 کند ی م شما را خوشحال    ی ز ی چه چ  د یدان ی نم احتماالا   -   2

در مشهور  (Don Draper)  پریدان  فیلم  د  در  از    یکیدر    (Mad Men)  وانهی مردان 
تعر  انیب   الیسر  یانیپا  ی زودهایاپ که  ا"   یشاد   فی کرد  از  قبل  شاد   نکهی لحظه    ی به 
به نظر   نانهیبدب  این صحبت ممکن است  که  همان قدراست.    "یداشته باش   ازین  یشتر یب

زیرکی،  برسد در    اما  ا  گفته  نیانهفته  ما    نیدر  که  شاد   ندرتبهاست   خود  یمتوجه 
متوجه کمبود آن    یتنها زمان   کردن آن هستیم و تجربه    در حال  کهدرصورتی   میشویم
 برود.  نیکه از ب  میشویم
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 عکس فیلم 

از دست    ی زار یعنوان ببه  کند،یاز آن صحبت م   پریدان درکه    یمفهوم   ،یشناسرواندر  
سه    یز یکه به طور متوسط، درد از دست دادن چ  کندیم  انیو ب  شود،یم  دهیدادن نام

   آن است. به دست آوردن از یناش  یاز شاد شتریتا چهار برابر ب

به طور مداوم ارزش   هاانسان  کانمن،  لیطبق مطالعات انجام شده توسط روانشناس دان
را که دارند    یز یاز دست دادن چ  ایدرد  و    رند یگ یمرا که ندارند دست باال    یز یلذت چ  ای

 . دیریبگ  کمدست

بلکه    ،میکنیم از لذت داشتن آن احساس    شتر یرا ب  یز یدرد از دست دادن چ  تنهانهو  
را    ی ز یآوردن چ  به دست  ی. ما خوشبختکندیمبرعکس عمل    زیاز دست دادن ن  ی زار یب

  تنها نهما    نی؛ بنابرامیزنیم  نیتخم   ،از درد ماندن بدون آن  شتری ب  یلیخ  ستیکه الزم ن
  ،م یکنیمآن تجربه    دیاز لذت خر  بیشتر  مراتببهرا    دمورد عالقه خو  نیدرد تصادف ماش

از درد تصادف با   تربخشلذت   اریبس  دیجد  نیماش  کی  دیکه خر  میزنیم  نی بلکه تخم
مادر   ،یل یبه هر دلو    میکنیمما در هر دو جهت اشتباه    رسدیمآن خواهد بود. به نظر  

دادن به طور    ستاز د  ی زار یکه ب   رسدیبه نظر م  و   ما را آفریده است  گونهاین  عتیطب
 شده است.  یز یردر ما برنامه یتکامل

است(،    یدر مورد خوشبخت  یراهنما  کی  نی روز شما را خراب کنم )ا  نکهی اکنون، قبل از ا
 ی برا   یکاربرد  اریبس  ی درسدارد.  در درون خود نهفته    یاز دست دادن درس مهم   تی واقع

 : باشیمچقدر خوشحال  جهیو در نت  میکن هدایت و رهبریخود را  یچگونه زندگ نکهیا

  ی قاض ،  کند ی م ناراحت    ا ی ما را خوشحال    یز ی چه چ   می که بدان برای این ما    "
 " .م ی هست   بسیار بدی

  کنند یمناراحت    ایما را خوشحال    ندهیکه در آ  ییزهایچ  ینیب  شیدر پ  تنهانهدر واقع، ما  
روانشناس هاروارد بارها نشان داده است   لبرت یدن گ  قات یبلکه تحق  م،یوحشتناک هست

  بسیار  هم  ناراحت کرده است  ایسپردن آنچه در گذشته ما را خوشحال    خاطربهکه ما در  
 . میکنیمعمل بد 
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بوش   وی)جرج دبل  یجمهور استیردو نامزد    انیمطالعه، آنها از حام  ک ی، در  مثالعنوانبه
 ی ناراض  ایشکست نامزدشان چقدر خوشحال    ای  یروز یکه در صورت پ   دندیو ال گور( پرس

بوش، آنها برگشتند و از مردم    یروز یماه بعد، پس از پ  کیسپس    .(منبع)  خواهند بود
بوش کمتر از آنچه   انی هستند. حام  یناراض  ایکار خوشحال    جهیکه چقدر از نت  دندیپرس

گور کمتر از آنچه انتظار داشتند ناراحت  ال    انی که انتظار داشتند مشتاق بودند و حام
 بودند. 

که پس از   دندیشناسان از همان افراد پرس: پنج ماه بعد، رواننجاستیاما نکته مهم ا
در کل مردم درباره   بود که  نیا  جهی نتاند،  ناراحت شدهیا    بوش چقدر خوشحال  یروز یپ

 . کردندیماغراق  ماه بعد( 5)یعنی  خود در آن زمان یاحساس واقع

گور به    انیخوشحال بودند و حام   شانگذشتهاز    شتریداشتند که ب  ادیبوش به    انیحام
ما از    یهانیتخمکه    رسدیمناراحت بودند. به نظر    شانگذشتهاز    شتریداشتند که ب  ادی
  شتر یو ب  شتر یب  شودیمهر چه از زمان حال دورتر    بودنمانناشاد  یا    یخوشحال  زانیم

 . شودیم  زیاغراق آم

خانوادگ  نیا سفر  که  معناست  کودک  یوحشتناک  یبدان  در  بود  یکه  متنفر  آن   م، یاز 
بد نبوده است، و برنده شدن در آن تورنمنت گلف که    میکردیکه فکر م  طورآناحتماالا  

انتظار دار  طورآندر واقع    ،بودیمکرده    نی آن سخت تمر  یبرا نبوده  بخش  لذت  میکه 
 است. 

تا   12که شکست خوردم و در تقال بودم،    یمن مطابقت دارد. زمان  یبا تجربه شخص  نیا
سفر   ایدن   دور  کنم تا بتوانم به   ی انداز وکارم را راهتا کسب  کردمیساعت در روز کار م   16

)پس از    البتهو    کار را انجام دهم، خوشحال خواهم شد  نیکه اگر ا  کردمیکنم، تصور م
خوشحال بودم. اما    اریسال گذشته بس  ددر چن  ای، من از سفر به دور دنتحقق رویایم(

 م یاهایرؤبه دنبال    یکه وقت   شتوجود دا  مورد  نیها در ااز مشکالت و مشقت  یانبوه
  افتن یمشکل در    ،یفرهنگ   یهاتفاوت  ،یها را بفهمم: موانع زبانآن  توانستمیبودم نم

،  زا یاز دست دادن چمدان، مشکالت و   ف،یضع  یاقتصاد  یهااسترس  د، یدوستان جد
 . یدر دربهو   ،بیوغر بیعج  ی هایمار یب
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  ی مهمان  کی در    ایساحل    کیبود که در    نیا  کردمیکه تصور م  یز یدر آن زمان، تنها چ
 نه   .افتدیماتفاق    دنآب خور  مثل  گرید  هایزیکه همه چ  کردیبودم و ذهنم تصور م

 ...  ستیاست، اما آسان ن ی. عالستی ن گونهاین

برده تاپ خود  در لپ   سرم را  هاکه چگونه سال  فتمگیبه مردم م   ی حال، وقت  نیدر هم
روز، بدون    در  شانزده ساعت  -  کردمیم  زدهوحشترا    هانقطه برسم، آن  نیتا به ا  بودم

. وحشتناک ..  با مادرم  یکنم، زندگ  دایپ  مستتوانیکه م  یهر مشتر   یبرا   دنی پول، جنگ
است    نیا  قتیبد بود. اما حق  اوضاع خیلیدارم که    ادیمن صادقانه به  و    رسدیمنظر    هب

بودم که انجام    یهم بد نبود. من عاشق کار   قدرهاآن،  کنم یمواقعاا به آن فکر    یکه وقت
ادادمیم مشتاق  من  خ  نی.  بودم.  و    گرفتم  ادی   ها زیچ  یل یتجارت  بودم  مستقل  و 
  آور نشاطو    انگیزهیجان  حالنیدرعبود، اما    زااسترس. سخت و  کردمیمتالش    ییتنهابه
 بود.  نیز

ا  کهدرحالی مداوم  طور  به  شاد    ریتأث  نیروانشناسان  درباره  قضاوت  هنگام    بودن را 
  یتجربه انسان  یک  تی در نها  یشاد  ایکه آ  انددهیپرس  دیگراناز    نی ، آنها همچناند دریافته

 . ریخ ایمتفاوت است 

 . ستی ن طوراینپاسخ کوتاه: 

شد،    یر ی گاندازه  ،همان متغیرها در مورد شادی  سال بعد  کی  ی متوسط، وقت  به طور
افراد  یکه در التار   یافراد  از  که نه    یافراد  ایکه فلج شده بودند    یبرنده شده بودند، 

  تیاکثرجالب است که  .(منبع )  تر نبودندبودند و نه فلج بودند، خوشحال یبرنده التار 
از بدو تولد از    گریکدی به    دهیچسب  یبا سرها  دهیچسبهمبه  یدوقلوها  اتفاق  به  بیقر

کردن سر خوددار   یبرا  یانجام عمل جراح که  کنندیم  یجدا  آنها خوشحال هستند   .
 هستند.  گونهاین

 ست ی و چه ن   ستی چ  ی خوشبخت   -   3

است که    یز یبلکه چ  ،دی آوریمکه به دست    ست ین  یز یاحساسات، چ   ریمانند سا  ،ی شاد
زندگ  آن  وقتدی کنیم  یدر  سوکت  دیهست  یعصبان  ی.  آچار  بچه  یو  سمت  به    ی هارا 
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م  هیهمسا عصبان  د،ی کنیپرتاب  حالت  ن  ، خود  تی از  فکر  دی ستیآگاه  خود  با  شما   .
نه،    "؟دهمیمانجام    که  ی استکار درست  نیا  ایهستم؟ آ  یباالخره عصبان  ای"آ  ،د یکنینم

  ن ی و سپس از ب  در درون تو است. خشم  دی کنیم  یزندگخود  در خشم    در آن لحظهشما  
 . رودیم

اعتماد به نفس دارد،    چراکه    کند ینمفرد با اعتماد به نفس تعجب    ک یکه    طورهمان
 . ریخ ایخوشحال است  ایکه آ کند ینمتعجب  زیفرد شاد ن کی

 ، د یآینمبه دست    خودخودیبه  یاست که شاد   نیا  دهدیمنشان    حالت  نی آنچه که ا
 است.  یخاص از تجارب مداوم زندگ یامجموعه یعارضه جانب  شادیبلکه  

  عنوان بهروزها    نیا  یکه شاد   خصوصبه،  شده است  مخدوش  یلی موضوع خ  نیاامروزه  
بخر و خوشحال باش.  را    X.  شودیمبه بازار عرضه    خودخودیبه  یا محصول   هدف  کی
Y    باش  دیریبگ  اد یرا شاد  شما  د یو  اما  بخر   یشاد  دیتوانینم .  به    دیتوانینمو    دیرا 

  ی زندگ   یهابخش  ریکه سا  هستید  شاد  یزمانو    فقط هست  شادی  .دیبرس  یخوشبخت
 . دیکن  و منظم خود را مرتب

 . ه چیزی نیستچ یخوشبخت می نی ابتدا بب د یی ایپس ب

 ستی لذت ن   ی خوشبخت 

خوب،    یهستند، در واقع به دنبال لذت هستند: غذا  یاکثر مردم به دنبال خوشبخت  یوقت
با    یمهمان  د،یجد  نی ماش   لم،یو ف   ونیزیتلو  دیدن   یبرا  شتریزمان ب  شتر،یب  یرابطه جنس 

 .رهیو غ  شتری محبوب شدن ب  ،یپوند 10دوستان، ماساژ کامل بدن، کاهش وزن 

عال  کهدرحالیاما   با شاد  یلذت  با شاد ستین  کسانی   یاست،  است  لذت ممکن    ی . 
 د ی که به مواد مخدر معتاد است، بپرس  کسی. از هر  شودینممرتبط باشد، اما باعث آن  

کرده و   یرا متالش  اشخانوادهکه    ی که چگونه به دنبال لذت بردن بوده است. از زناکار 
 را خوشحال کرده است؟  او  تیلذت در نها ایکه آ  دیبپرس هفرزندانش را از دست داد

خود را بر    یکه انرژ   یافراد   دهدینشان م  قاتی است. تحق  نیدروغ  ابرقهرمانیک  لذت  
 ی تر، از نظر عاطفدر درازمدت مضطرب  کنند،یمتمرکز م  یو سطح  یماد   یهالذت  یرو 
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م   ند ترثباتیب خوشحال  کمتر  رضا  نیتریسطحلذت    .(منبع )  شوندیو  از    تیشکل 
 است.  از آن شکل نیترآسان جهیو در نت یزندگ

  ت ی آن تثب  باخود    است که ما  یز یچ  لذت.  شودیم  فروختهما به    به است که    ی ز یلذت چ
خود استفاده   حواس  حس کردن و پرت کردن یب  یاست که ما برا ی ز یچ نی . امیکنیم
چیزهای دیگری هم باید وجود داشته  .  ستی ن  ی. اما لذت، اگرچه الزم است، کاف میکنیم

 . باشد 

 ست ی مستلزم کاهش توقعات ن   ی خوشبخت 

  فته یهمه ما خودش  رای ز  شوندیم  ی ناراض  دائماا   است که مردم  نیا   ج یرا  راا یاخ  تی روا  کی
برف منحصر به    یهادانه  مانند  که ما   شدیم گفته    مابه    نبزرگ شد   در حین  و ،  میهست

که   دیگویدائماا به ما م  نستاگرامیاو    میده  رییرا تغ  ایدن  میخواهیمکه    میهست   یفرد
شگفت  گرانی د  یزندگ زندگ  زی انگ چقدر  اما    ست، ین  طوراین  اصالا   خودمان   ی است، 
کار اشتباه   ی که کجا  می کنیو تعجب م  میکنیم   بودن  یمعن یهمه ما احساس ب  نیبنابرا

 . افتدیم اتفاق  یسالگ 23تا سن  نهایبوده است. اوه، و همه ا

 . دی به مردم اعتبار بده نی از ا شتریب  ی. کمهم نیست گونهاین  اما نه

 شتر یکرد. او ب  یباال راه انداز   سکیکسب و کار با ر  کیاز دوستان من    یکی،  مثالعنوانبه
  شتر ی کرد و شکست خورد. امروز، او ب  خرجآن    راه انداری  یپس انداز خود را در تالش برا

در مورد آنچه    یادیز   یهادرسبه او    نیاش خوشحال است. اتجربه  خاطربه  شهیاز هم
  د که رسان  اشیفعلاو را به شغل    تیداد و در نها  خواستینمو    خواستیم   یدر زندگ

موضوع افتخار کند    نیبه گذشته نگاه کند و به ا  تواندیمدوست دارد. او    بسیار آن را 
از خود    شهی صورت، هم  نیا  ریدر غ  رایتالش کرده است، ز  خواستهیمچیزی که    یکه برا

  که   کردیم   یاز هر شکست  تریناراض او را    موضوع  نی اگر؟" و ا  شد یم: "چه  دیپرسیم
 . ه بودتجربه کرد حالتابه
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  کنم یو من استدالل م  ست،ین  ی شاد   در تقابل با  انتظاراتماندر برآورده کردن    یناتوان
  ی برا   یاساس  اصل  کی در واقع    شکست،   از تجربه  یشکست خوردن و قدردان  ییکه توانا

 است.  بودن شاد

م  فکر  م  دیکردیاگر  باش  100000  دی خواهیکه  داشته  درآمد  پورشه    کی فوراا  تا    د یدالر 
. شما لذت خود  اندبوده  یشما منحرف و سطح  تی موفق  یارهایدر آن صورت مع  ، بخرید

  چد ی پیمدر گوش شما  که    تیدردناک واقع  ی و صدا  بودید  گرفته  اشتباه  یرا با خوشبخت
 به شما خواهد آموخت.  یخواهد بود که زندگ  ییهادرس نیبهتراز  یکی

 عوامل   از   یشاد   نکهی: اشودیم   یمیهمان طرز فکر قد  یاستدالل "انتظارات کمتر" قربان
که کاهش انتظارات شما آستانه    دی کنیاگر فکر م  ،گری دعبارتبه.  شودیم  یناش   یرونیب

 تاثیرگذارناشی از عوامل  را    یهنوز شاد  آورد،یم  نییپا   کندیآنچه شما را خوشحال م
 .  دی نیبیم یخارج

خود را با    فرایند زندگی.  دیده  ش یانتظارات خود را افزا  میگویممن    ،به همین خاطر
که به شما داده شده    یتینهایب و به فرصت    د یکن  یطوالن   لیما  کیبه طول    یفهرست

  ی هاشکستو سپس از    دیکن  جاد یخود ا  یبرا  یامسخره  ی. استانداردهاد یلبخند بزن
ترک بخورد   نیزم   دیاجازه ده   ید و کن  ی. زندگد یاموزیآن ب   زاو    دیلذت ببر  ریناپذ اجتناب

 ان یاز م  زیانگشگفت  یز ی است که چ  گونهنی ا  رایز  زندیدر اطراف شما فرو بر   هاسنگو  
  . کندیمرشد  هاشکاف

 ست ی ن   ی مثبت نگر  مساوی   ی خوشبخت 

به    شهیهم  ت،یموقع  ا ی  طی که بدون توجه به شرا  دیشناسیمرا    یشخص   ادیز   احتمالبه
  ی افراد  ن یاز ناکارآمدتر  یکی  نی ا  ادیز  احتمالبه.  رسدیمشاد به نظر    یاکنندهوانهیدطرز  

که   منفدی شناسیم است  احساسات  انکار  منف  ی.  احساسات  به  و    ترقیعم  یمنجر 
 . شودیم یطفو اختالل عملکرد عا تریطوالن

.  رودیمپیش  اشتباه    زی. همه چدهدیمرخ    یساده است: اتفاقات بد  تیواقع  کی  نیا
و    شودیم   جادیا  یو احساسات منف  دهدیمرخ    ی. اشتباهاتکنند یممردم ما را ناراحت  
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 ی ضرور   یدر زندگ  یشاد   داریپا  یهاستونحفظ    یبرا  یخوب است. احساسات منف  نیا
 هستند.  الزمو 

 : است که   ن ی ا  ی با احساسات منف   مقابله  ترفند 

   دیکن  انیب  یو سالم از نظر اجتماع قبولقابل یاوهیشآنها را به  - 1

 شما همسو باشد.  ی هاارزشکه با  دی کن انی ب یا گونهبهآنها را  - 2

 ن ی ؛ بنابرااست که به دنبال عدم خشونت باشم  نیمن ا  یهاارزشیکی از  مثال ساده:  
 ز ی ن  را  نکته  این  اما  کنم،یرا ابراز م  تیآن عصبان  شوم،یم  یعصبان  یاز دست کس  یوقت

 او مشت نزنم.  صورتبهکه   رمیگیمدر نظر 

از    دی موافق هستند. با  "مثبت باش   شهیهم"  یدئولوژ یوجود دارند که با ا  ی اد یافراد ز
کرد.    یدور   ،دیاکردهبا چیز خطرناکی برخورد    دی کنیافراد به همان اندازه که فکر م  نیا

ا  یخوشبخت  اریاگر مع باش  یاحساس خوب  شهیاست که هم  نیشما  بدون    د،ی داشته 
به    ازین  شما  و   مشکلی وجود دارد  حتماا   گذردیماهمیت دادن به اینکه در اطرافتان چه  

 . د یدار تا یواقع مجدد یبررس

است که   یروش  به دلیل  ،گونهوسواس  ییمثبت گرا  ت یاز جذاب  ی بخش  کنمیمکر  من ف 
به طور   به این دلیل است که  از آن  یبخش  کنمیممن فکر    .میکنیم  یابیآن بازار  اما ب

  کنم یفکر مهمچنین من    .میریگیمقرار    ونیزیمداوم در معرض افراد شاد و خندان در تلو
  خواهند یم  یار یاز افراد در صنعت خود  یکه برخ   ردیگ یم  نشئتاز اینجا  از آن    یبخش

 در شما وجود دارد.  یکه مشکل دیاحساس کن شهیشما هم 

ا  دیشا  ای هست  لیدل  نیبه  تنبل  ما  که  چ  میاست  هر  مانند  را    جهینت  ،ی گر ید  زیو 
 .م یآن انجام ده به دست آوردن یبرا  یواقعاا کار سخت نکهی بدون ا م یخواهیم

 م ی شادتر باشچگونه    -  4
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از  50که حدود    دهدیمنشان    قاتیتحق ژنت  یشاد  اصلی  دالیل  درصد   است   یک یما 
ا(منبع ) همچن  نی .  به  یر یپذوراثت  تواندیم  نیامر  و    اد،یاعت  ،ی افسردگ  مربوط 
 دهد.  حیرا توض تیو عدم رضا یمانند روان رنجور  یمنف  یتیشخص  یهایژگیو 

 میآن کنترل دار  یما وجود دارد که ما رو   یدرصد از شاد  50است که هنوز    نیخبر خوب ا 
تقرو   من،  نظر  آن    کی  چیه  باا یبه  ما  شاد  50از  از  حداکثر   ه یپا  یدرصد  به  را  خود 
 . میرسانینم

 است:   این موضوع این تمثیل فکر کردن در مورد   ی راه برا   ن ی بهتر 

رانندگ   یزندگ  میتوانیوجود دارد که م   یاست. مقاصد متعدد  نیماش   کیبا    یمانند 
به رانندگ  برای رسیدن  آنها خوشا  یبرخ  م،ی کن  یآنها  ناخوشا  یبرخ   و   ندیاز  آنها    ند یاز 

برخهستند ثروت  ی.  آنها  فق  یبرخ  و   انگیزهیجانو    ساز   از  آنها  وحشتناک   آورراز   و 
خوشبخت  کنند یم تصور    همه.  هستند آن  که    یمقصد   بهباتوجه  آنها  یکه  سمت  به 

 م ی اکردهاعتقاد پیدا  موضوع    نیبه ا   قدرآن. در واقع، ما  شودیم  نیی تع  کنندیم رانندگی  
ب رانندگ  شتریکه  صرف  را  خود  بهتر  یعمر  رس  نیبه  و  ممکن  در    دنیمقصد  آنجا  به 
 . میکن یم یگر یاز هر کس د ترع یسر حاا یزمان ممکن، ترج نیترع یسر

در درازمدت   میکن یم  یرانندگ   برای رسیدن به آن  که   ییکه جا  دهدینشان م   قاتی اما تحق
در واقع،  ما به ما نشان داد(.    یروان   یمنیا  ستمیکه س  طورهمان)   کندیما را خوشحال نم

  می دار   ی خود که بر رانندگ   ی را است که چقدر کنترل   ن ی ا   دهدی م   ش ی ما را افزا   ی آنچه شاد 
 . ( منبع )   م ی کن ی م احساس 

ندارند، بدون توجه به    روند یکه م  ییبر جا  یکنترل چندان  کنند یکه احساس م   یافراد 
  . کنند یرا تجربه م  یاز شاد   ینیی دارند، سطح پا  ریکه در طول مس  یاتیتجربمقاصد و  
دارند، بدون    روندیکه م   ییبر جا  یکنترل کامل  کنند یکه احساس م   ی افراد  که درصورتی 

ک گرفتن  نظر  م  یمقصد   ت یفیدر  آنجا  به  باال  روند،یکه  شاد  یی سطح  تجربه    یاز  را 
 . کنندیم
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باش  و   ثروتمند  دیتوانیمشما   که هم  د،یمشهور  را  آنچه  داشته   ،دی خواستیم  شهیهر 
است که احساس کنید    نیمثل ا  د،یآن ندار  یرو   یکه کنترل  دیاما اگر احساس کن  د،ی باش

شد.    دیبدبخت خواه  . در این صورتدیاآوردهبه دست    ،د یانداشتهرا    اقتشی ل  چیزی که
  ی حت  ای  شوندیم  عتادم  ونریلیاز افراد مشهور و م   یار یکه چرا بس  ایدکردهفکر    حالتابه

 ؟  کشندیمخود را 

داشته    یشغل بد   د،ی داشته باش  یکم  یهاییدارا  د،یاز طبقه متوسط باش   دیتوان یمشما  
احساس    د،ی باش اگر  زندگ  دی کنیماما  دار  یکنترل  دست  در  را  خود  سرنوشت    د، یو 

،  اگرنه )   ایدکرده برخورد    یافراد   نی خود با چن  ی. مطمئناا در زندگبود  دیخوشحال خواه
  د یخواه  زده شگفتاز مردم    یار یبس  یاز خوشحال  د؛یکن   د یکشور جهان سوم بازد  ک یاز  

 شد(. 

بر    یشتر ی چگونه کنترل ب  میریبگ  ادیاست که    نیا  ی که باید به کار بردترفند  نیبنابرا
به کجا    تیدر نها  نکه یبر ا  یشتر یکنترل ب   میتا احساس کن  ،داشته باشیمخود    یزندگ

 .  داشته باشیم ،می رسیمو چگونه به آنجا  میرسیم

 چند راه وجود دارد:   م؟ ی را انجام ده   این کار چگونه 

 د یر ی خود را بپذ   ی در زندگ  ز ی همه چ  تی مسئول   -  1

بر عهده شماست. ممکن است شما    دهدیمشما رخ    یکه در زندگ   یهر اتفاق  تیمسئول
به    ییمسئول نحوه پاسخگو  شهی اما هم  د،یاتفاق نباش  یکمسئول  و به طور کامل    واقعاا 

،  کند یمکه با شما بد رفتار    روانی ای  سیرئ  مسئولیت  بدان معناست که  نی. ادیآن هست
 و ... را بپذیرید. شودیمشما که مدام خراب  نیماش

  ن ی ا  کندیم  زی از ما را متما  کیکه هر    یز ی. چ افتدیمهمه ما    یاتفاقات خوب و بد برا 
اتفاقات از  چگونه  که  برا  یاست  برخمیکنیماستفاده    افتد یم  مان یکه  در   ی.  افراد  از 

گذاشته شده است و در    ارشانیدر اخت   زیکه همه چ  شوندیبزرگ م  یمرفه  یها خانواده
 پایین شهر   یهامحلهدر    گریافراد د.  مانند یو تنها م  بخت بد  شانیزندگ  شتریب  تینها

۱۲

https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

  ی ک ی به    لی غذا بخورند و تبد  توانندیم  یسختبهو    شوندیمگلوله بزرگ    کیشل  صدای  با
 ست؟ ی. تفاوت در چشوندیم نی کره زم یافراد رو نی ترموفقو  ن یاز شادتر

آنها را    دی توانیم  که  دی که باور نکن  یتا زمان  دیده  رییخود را تغ   ط ی شرا  دیتوانینمشما  
کن کن   طیشرا  دیتوانینمشما  و    د ی کنترل  کنترل  را  زمان   دیخود   دیرینگ  میکه تصم  یتا 

که با شما بد رفتار   ی بدان معناست که درمانگر   نیا  .دیریآنها را به عهده بگ   تیمسئول
شماست.   ش باتیمسئول  دی که از دست داد  یشماست. شغل  ش باتیکرده است مسئول

 شماست.   ش متوجهت یمسئول د،ی پرداخت کن  دیتوانیکه نم یپزشک  یهاقبض

در  من افتاد؟" اما    ی اتفاق برا   ن ی "چرا ا   د یاز خود نپرس   برخورد با هر یک از این موارد در  
 ؟"کنم   کار چه من قرار است در مورد آن  "  بپرسید که  عوض 

 د یکن   جاد ی ا   در خود  از شجاعت  ی عادت قو   ک ی  -   2

آنها را دنبال    دیخواهیمشما وجود دارد که    یدر زندگ  یاد یز  یزها یچ  ادیز   احتمالبه
انجام  دیانجام ده  ای  دیکن را    اما  که اضطراب    شوندیمباعث    ای  ترسانندیم آنها شما 
در   خوشگلیشدن به دختر    کینزد  یسادگبه  یز یچ  تواندیم  نیا  .دیرا تجربه کن   یادیز

  مانند ترک شغل   یزندگ  یر ییتغ  ایجاد   یدگی چ یبه پ  ای  در دانشگاه باشد   کالس اقتصاد
 باشد.  تانکسب و کار خود یو راه انداز   تانیفعل

ی بود عمل  دیکمتر قادر خواه  د،یداشته باش   ی است که هرچه شجاعت کمتر   نی ا  تی واقع
داشت و    د یخود خواه  ی بر زندگ  یکنترل کمتر   و در این صورت احساس  ، را انجام دهید

 . آمد خواهد  ترنییپا شما  یشاد هیسطح پا نیبنابرا

 آنها   به  موفقیت در رسیدن و ی  افتن یاهداف کوچک و دست    ن یی تع   -   3

  کیدر    کنند یم  یکنند، سع  جادیا  یر ییخود تغ  یدر زندگ  خواهندیم  یاکثر مردم وقت
  30پوند در    10که از فردا،    رندیگ یم  میکنند. آنها تصم  جادیا  یاساس  رییتغ  نی لحظه چند

خود کار کنند،    دیکسب و کار جد  دهیا  یچهار ساعت در روز بر رو   ای،  وزن کم کنندروز از  
 مدرسه درس بخوانند.  یسه ساعت در روز برا ای
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هستند و    دی شد  راتییتغ  نیا  کهییازآنجااما    آورند،یدوام م   یمدت  یبرا  راتییتغ  نیا
به اتفاق   بیقر  تیاکثر  دهند، ی( را کاهش ماست   منبع محدود که یک  قدرت اراده ) 

  گردند، یبه عقب برم   تنهانهو    گردندیبازمخود    یقبل  اهمال کارانه  یها مردم به عادت
ا ناخو  اندشده  میکه تسل  تیواقع  نیبلکه  پ  دآگاهبه ذهن  شما  ":  فرستدیم  ی امیآنها 

 ی. تو کنترلدی آن را انجام ده  دی توانینمشما    یاخوردهشکست  کی . تو  دیشکست خورد
  احتمال   نیو ا  دهدیمرا کاهش    عزت نفسو    اعتماد به نفس  امی پ  نیا  ".یندار   بر خود

 نییکه تع  یبه هدف بعد   دنیرسکافی برای  عزم    ایکه فرد اراده    دهدیمرا کاهش    آن
 باشد.  داشته را کرده است

  ک یدر    نکهیا  یجابه.  دی شروع کن  یابیقابل دست  راحتیبهکوچک و  در عوض، با اهداف  
هفته سه بار به باشگاه   کیکه در    دی خود را به چالش بکش  د،یپوند وزن کم کن  10ماه  
 است.  یافتنیهدف آسان و دست  کی ن ی. ادینخور یدسر  چی و ه  دیبرو 

  د ی را ارسال خواه  ام یپ  نیبه ناخودآگاه خود ا  د،یکرد  دا یدست پ  هدف   که به آن  یهنگام
  ن ی ا  "کنترل دارم.  خودمبر روی    موفق هستم من  آدم  کیکار را کردم. من    نیمن ا"کرد:  

  ی اراده و باور به خودتان برا   شی عزت نفس، اعتماد به نفس شما، افزا  شی باعث افزا
 داشت.  دیخودتان خواه هنسبت ب یاحساس بهتر   جهیو در نت  شودیم یهدف بعد 

 د ی را به حداقل برسان   ی خارج  ی اتکا به اعتبارسنج   -  4

صحبت   ادیخود در مورد آن ز  تی ساوباست که من در    یادهیا  یخارج  یاعتبار سنج
اکنمیم است،    اریبس  نی .  آمر  ژهی و بهمهم  فرهنگ  به    یخارج  یاعتبار سنج   .ییکای در 

 خارج از خودتان است.   اءی اش ایافراد  طرف از تشویق ای  هیدییتأ گرفتن دنبال

 از:  اند عبارت   ی خارج  ی از اعتبار سنج یی ها نمونه 

موفق    ایثروتمند    کنند یکه فکر م  یافراد   دانند، یجذاب م  یکی زیکه شما را از نظر ف   یافراد 
 .رهیحق با شماست و غ شهیهم  ،یرقابت ی دستاوردها  د،یهست

در مورد   گرانیاست که د  نیمربوط به ظواهر است. مربوط به ا  یخارج  یاعتبار سنج
ظاهر شدن شما در جامعه است. فرهنگ    یدر مورد چگونگ  یا.  کنندیمشما چه فکر  
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. در میو محبوب به نظر برس   تیپخوش تا موفق،    کندیمبر ما وارد    یادیفشار ز  یغرب
  گران یاز د  یادیز  یخارج  هیدییتأ  به دست آوردن  که به دنبال  کندیم  مجبورما را    جه،ینت

 . میباش

  ی که برا   ییاستانداردها  تیبه اهداف و رعا  یابیو دست  نییاز تع  یداخل  یاعتبار سنج
است و    تینهایب منبع    کی  یداخل  ی. اعتبار سنج شودیمحاصل    ،دی کنیم  نییخود تع

عزت نفس   شی باعث افزا  یدرون  یاعتبار سنج  .دیآن کنترل دار  یاست که شما رو   یز یچ
اعتبار سنج شود یم  هیپا   یو شاد  کی  اثر  است. مانند  مسکن موقتی   کی  یخارج  ی. 

و اغلب باعث    شودیمدارد و سپس تمام    یلحظه احساس خوب  کی   ی، برای تقویتیدارو 
 . دی داشته باش  یاحساس بدتر  اثر آن،  شدنبرطرفپس از  شودیم

و   یرونیاعتبار ب  توانندیمشما    دگاهیو د  طرز فکر بسته به    یدر زندگ  زهایاز چ  یار یبس
کرده   نیی تع  یخود هدف   یبرا  د ی، شامثالعنوانبه.  اورندیشما به ارمغان ب   یرا برا   یدرون
  ی ار یعنوان معهدف به  نیشما از ا  .دیبخر  دیخانه جد  کیسال    انیتا پا  دیکه بتوان  دی باش
به آن هدف،    دنیرس  ندیفراو در    دیکنیقضاوت در مورد عملکرد خود استفاده م  یبرا

به    ازین  این کار  .دیرسیها مو با گذشت سال به آن  دیکن یم  نییرا تع  یتر اهداف کوچک
که    ی، هنگامولی.  کند یم  جادیرا ا  یاعتبار داخل  نیا  و البته   دارد  یادیاراده و تالش ز

  ، و موفق جلوه دادن خود بخواهید   دوستانتانجمع کردن همه    خاطربهرا    د یخانه جد
 . شودیم با آن همراه  یآنگاه اعتبار خارج

 سوال   کی  ،د یکنیم  یر ی جهت گ   یخارج   ای  یداخل   یشما به سمت اعتبار سنج   ای که آ  نیا
ارتباط بامهم   تا   دی کنیمکار    دیخانه جد  یبرا  ا ی، آمثال عنوانبهاست.    اشم  زه ی انگ   در 
  را یز  د یکنیم به آن تالش    دنیرس  ی برا  ای  د؟ی قرار ده  ریدوستان خود را تحت تأث   دیبتوان

 ؟  کندیمشما را بهتر  یزندگ  دیکنیماست که فکر  یهدف ارزشمند نیا

 د یپرورش ده   را   فراتر از خودتان   و چشم اندازی   دگاه ی . د 5

و صداقت با خود    ی درستدگاهیبه د  ازین  یو خارج  یداخل   یاعتبار سنج   نیب   زیتما  یبرا
درست    میده یمکه انجام    یکار   میفکر کن  میدار  لی. همه ما به طور خودکار تمایمدار

  م ی ستیایم از ما    ی. تعداد کممیده یمرا انجام    کار  است که ما آن  لیدل  نیبه هم  است.
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صداقت را دارد که    نی ا  یکمتر کس  ی. حتمیبریمسوال    ریاهداف خود را ز  ای  هازهیانگ و  
انجام    . احتماالا کنمیکار نم  دیآن خانه جد   یدرست برا  لیمن به دال  د،یصبر کن":  دیبگو

 " نخواهد کرد. ترخوشحالمن را این کار 

ز  ازین  نیا تفکر   ادیبه تالش  دارد، چ  ی و  باالتر  عادت    یز ی سطح  آن  به  اکثر مردم  که 
خارج از خود را در   یها دگاهید  توانندیکه م  یافراد  دهدیندارند. اما مطالعات نشان م

 دارند.  یکمتر  نوسان بودنشان هم و در شاد  شادتر هستندتفکر خود ادغام کنند،  

ا  یبرا   یادیز  یهاراه د  نیتوسعه  و  مد  دگاهیتفکر  دارد.   تواند یم  شنی تیوجود 
مطالعه    کی در واقع،    .(منبع)  یکوکار یو ن  یدوست نوعمانند    یا کارهایی  باشد.  کنندهکمک

بازرگان اهدا   یمدرسه  که  داد  نشان  به  یهاروارد  خوشحال  هیریخ  پول  مردم   یباعث 
 اند چرا آن را داده  یحت  ایاند  چقدر پول داده  و اینکه  بدون توجه به کشورشان  شودیم
 . (منبع )

  تجربه را    یخوشحال  زانیهمان م   خرد،یم  یا هیهدخواهرش    یکه برا  یمثال، شخص  یبرا
که    دیگویم  یتئور   ن ی. ابدهد  خانمان یفرد ب  کیپول به    از  یکه مقدار متفاوت  کندیم

  از   یدگاهی داشتن د  -  میدهینم از دست    را  کندیمکه ما را خوشحال    یز ی در واقع چ 
 . کند یمکار را  نیخودمان است که ا نسبت بهخارج 

 ی و نوشتن آنچه در زندگ  ادداشت،یدفترچه    کیکه داشتن    دهدینشان م  قاتیتحق
  ل ی دل  .شوندیم  یاز شاد  ی، منجر به سطوح باالتر هستیمآنها سپاسگزار    داشتن  یبرا

چنین   ااین    اینتیجهگرفتن  که  مجبور    ن یاست  را  ما  د  کنندیماعمال   ی دگاهیکه 
 تر فیضعرا  خود    یسطح   یهاخواستهو    داشته باشیم   از خودمان  خارجبه    یتر ع یوس

 . کنیم

د پا  یگر ی اقدام  به سطح  منجر  اعتقاد من  به  ، دست  شود یم  یاز شاد   یباالتر   هی که 
که ارزش    آموزد یماز دست دادن به ما    یزار یاست. ب   هاییدارااز    یار یاز بس  دن یکش
جمع    جهی . نتمیکنیم   یابیارز  ترشیب  میرا که دار  ییزهای ارزش چ  را از  میدارنکه    ییزهایچ

.  کندینمخوشحال    می کن یمکه فکر    قدرآناست که ما را    یشتر یب  یزها یو احتکار چ  یآور 
  .می خواهیم شتر ی ب م،یداشته باش شتریهر چه ب
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