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 مقدمه نویسنده 

بلکعه  زندگی ما انسانها ممکن است چندان هم پیچیده و مشکل نباشد،

يشعه  اين خودمان هستیم که زندگیمان را می سازيم و با طرز فکر و اند

دهعیم. مثبعت يعا منفعی نگعری از      خود به زندگی خود سمت و سو می

ر ماهیت بسیار بااليی برخوردار است. مثبت انديشی و تعالش و پشعتکا  

ش را به آروزهايش برساند و درهای خوشعبختی را بعراي  تواند انسان می

ی باز نمايد، اغلعب معا انسعانها از اسعتعدادهای خعداداديمان بعه درسعت       

ز ايعن  تعا بتعوانیم هعر چعه بهتعر ا      ايم،استفاده نکرده يا آن را نشناخته 

 ی بهتعر استعدادهايمان استفاده نموده و زندگی بهتری را رقم بزنیم. برا

ها و مسائلی وجعود دارد کعه هعر کسعی دوسعت دارد      زندگی کردن راز

نهعا  آزندگی موفق و شادی داشته باشد بايد آنها ر ا بداند و درسعت بعه   

ه قله عمل کند. متأسفانه اغلب افراد می خواهند بدون تالش و مطالعه ب

خوشبختی برسند و حاضر نیسعتند بعرای آن هعیح زحمتعی بعه خعود       

آگاهی از مسعائل مختلعف زنعدگی    که اين امر ممکن نیست بجز بدهند،

های مختلف درباره آن نوشعته شعده اسعت. بنعده در ايعن      که در کتاب 

هايی که هعر  کتاب سعی کردم حتی االمکان اطالعاتی راجع به آگاهی 

ته فرد بايد بداند تا بتواند زندگی خوب و موفقی داشعته باشعد بعه رشع    

ب ين کتااند با خواندن تحرير در آورم. بامید آنکه خوانندگان عزيز بتوان

 وها نوشته شده است به موفقیعت  های ديگر که در اين زمینه و کتاب 

 شادکامی نايل آيند. 

 پیروز و موفق باشید 

 عباسعلی مختاری
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 روانشناسی شادی 
 يا شما از انتخاب شريک زندگی تان راضعی هسعتید؟ آيعا از زنعدگی    آ

ه شرايطی که در حال حاضر در آن قرار گرفتع خانوادگی و موقعیت و 

 ايد رضايت داريد؟ آيا در طول روز احساس شعادمانی و سعر حعالی و   

تید که سر زندگی داريد؟ اصالً آيا شما از آن دسته زنان و مردانی هس

دگی و قبل از ازدواج به اين می انديشیديد که با تشکیل زندگی خانوا

ن آ برايتان رقم خواهد خورد يا روزگار شادی انتخاب شريک زندگی ،

هايی هستید که گمعان معی کرديعد پیعدا کعردن شعريک       گروه آدم 

 زندگی و تشکیل خانواده هم يک بخش عادی و معمولی زندگی است

هعم مثعل دوران گذشعته عمرتعان     ارو به هر حال ناچاريد اين بخش 

بگذرانید؟ هدف ، طرح معما يا تست خودشناسی نیست، بلکه گعاهی  

سعته  دها را بعه دو  الزم است اين چیزها را از خودمان پرسیده و آدم 

فقعط   وهای گروه اول هستید تقسیم کنیم. بنابر اين، اگر شما از آدم 

ن هعم  امه بدهیعد، آ به اين دلیل ازدواج کرده ايد که زندگی تان را اد

بدون هیح هیجانی ، بايد گفت دچار روزمرگعی زنعدگی شعده ايعد و     

ر بايد لذت ببريعد، بعه عبعارت بهتع     نمی دانید از کدام قسمت زندگی

ه کع توان به همان صورتی گذرانید فراموش کرده ايد که زندگی را می

 خودتان می خواهید.  

و کعار هسعتند و    بعضی افراد همواره در زندگی در پی تالش و کسب

هعای  گاهی آنقدر خود را درگیر مسايل کاری و مشکالت و گرفتاری 

رود زندگی کنند. شادی حعق  کنند که يادشان میخود و ديگران می

رود از ايعن حعق خعدادادی و    يادمعان معی  شماست، اما خیلی اوقعات، 
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نعمت الهی بهره ببريم، ما خیلی از اوقات لحظه هايمعان را از دسعت   

م، به امید آنکه روزهای آينده بتعوانیم اوقعات بهتعری داشعته     دهیمی

 باشیم. 

انداز  آيد. سريعاً به فکر پسمثال زمانی که پول زيادی به دستمان می

ش در آن می افتیم به امید رسیدن به روز مبادا. اين امر بعیش از پعی  

انعد  های جوان يا زن و مردهايی کعه تعازه ازدواج کعرده   میان خانواده 

از و های جوان به فکر آينده، پعس انعد  اق می افتد، زمانی که زوج اتف

موقعیت و شرايط بهتری هستند، معنايش ان است که شادی لحظعه  

 کننعد! مثعل تعرجیح   را برای رسیدن به شادی آينده از خود دريغ می

بعه خعورد يعک شعام معمعولی در       دادن خوردن يک نیمرو در خانعه، 

 رستوران!

هعای اضعافی و   گويیم بهتر است جلوی خرج میما اغلب به خودمان 

هعا  نی غیر ضروری را بگیريم ، بهترين لباسمان را برای بهترين میهما

نگاه می داريم، پعس شعادی امعروز را فعدای شعادی روزهعای آينعده        

 کنیم و انتظار می کشیم. می

هعای بیهعوده و خرجهعای    منظور از ذکر اين موضوع ريخعت و پعاش   

حرف اين است که انسعان بايعد در لحظعه اکنعون      گزاف نیست، بلکه

شود و قرار نیست امروز، ايعن  زندگی کند، زيرا لحظه هرگز تکرار نمی

لحظه و اين ساعت باز گردد و فرصتی هم نیسعت تعا کوتعاه کعاری و     

پس چرا ايعن لحظعات را بعه     اين لحظه را جبران کنیم، کاری اهمال
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آينعده بهتعر و شعادتری    دهیم و منتظعريم  همین راحتی از دست می

 داشته باشیم؟ 

 ای مان لذت نمی بعريم بلکعه  ما از شادی داشتن منزل کوچک اجاره 

زار کنیم و غصه می خعوريم ، خودمعان را آ  پولهايمان را پس انداز می

دهیم، به خودمان سخت می گیريم تا صاحب خانه شعويم، معا از   می

ی الشوريم، اما تشغلمان رضايت نداريم، حسرت کار ديگران را می خ

ی شاد بودن در منصبی که داريم به خرج نمی دهعیم، گعاهی   ارهم ب

کنیم شادی چیزی برون از معا نیسعت، شعادی در درون    فراموش می

خود ماست و ما تا زمانی که حس رضعايت درونعی خعود را افعزايش     

 ندهیم هرگز احساس شادمانی نخواهیم کرد. 

حس می رسعند کعه از زنعدگی    های جوان خیلی زود به اين خانواده 

 شان لذت نمی برند و زندگی برايشان تکراری و کسل کننعده اسعت،  

آنها گاهی نمی دانند در پی چه چیزی هستند، شادی يک سعینمای  

کننعد. فقعط بعا ايعن تفکعر کعه جلعوی        دو نفره را از خود دريعغ معی  

خرجهای بیهوده را بگیرنعد و نمعی داننعد همعین سعینمای يکعروزه       

تا يک هفته حال و هوای زندگی شعان را ععوک کنعد و     ممکن است

 روزگار خوشی داشته باشند. 

باشند که شادی و احسعاس خعوب داشعتن     باوراگر زن و مرد بر اين 

هعای زنعدگی اسعت حتمعا بعرای شعاد بعودن خعود ارزش         جزء الزام 

قرار نیست برای داشتن احساس خوب ،  شوند، اصالًبیشتری قايل می

ا قدم زدن در پارک در آخعر شعب بعه    بیندازيم، خرج بخودمان را به 
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هعای بیهعوده احسعاس    جای ماندن در خانعه و پعرداختن بعه بحعث     

 دهد. خوشايندی به انسان می

توانعد  حل يک جدول نیمه تمام، يک ربع بازی والیبال و ... هعم معی  

ا شما خودتعان و ديگعران ر  لحظات شادی آفرينی برای ما ايجاد کند،

ا که هستند و هستید قبول کنید و بپذيريعد ايعن آدمهعا بع    همانگونه 

همین خصلت و خصايص افرادی دوست داشعتنی هسعتند. پعس بعه     

 وها و اشتباهات خواهر يا معادر همسعرتان   جای فکر کردن به طعنه 

ه کع نقشه کشیدن برای تالفی کردن و برخورد آنها به اين بینديشعید  

شعته  شادی آوری با آنهعا دا  وقتی دوباره آنها را ديديد چطور لحظات

 باشید!

 ن را بابدون آنکه به بدی آنها فکر کنید به اين بینديشید که شادی تا

آنها قسمت کنید. مطمئن باشید ، احساس شادی شعما بعه ديگعران    

منتقل خواهد شد، وقتی از موقعیت تعان راضعی باشعید و بعه منعزل      

همسعرتان   تر بینديشید ، حس شعادی را بعه  بزرگتر و وسايل لوکس 

 کنید و زندگی زيباتری در کنار هم خواهید داشت. منتقل می

اگر زن در خانواده فضايی ايجاد کند انسان زنده حق دارد شاد باشد، 

ای خوش و رضايتمند از همسرش وقتی با چهره  که نشاط آور باشد،

استقبال کند مطمئناً همسرش هم از شادی چهره همسرش خستگی 

د برد و ديگر مسايل کاری را با خود بعه خانعه نخواهعد    را از ياد خواه

آورد، اما گله گذاری و ايجاد يک فضعای غمگعین، معرد را از زنعدگی     

خواهعد و  سرد خواهد کرد! يادتان باشد شادی يک فکعر گشعاده معی   


