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 زندگی شادمانه
 

 نام کتاب: زندگی شادمانه

 و اروینگ بکر یسلتألیف : آلبرت ا

 مترجمان: مهرداد فیروز بخت ، وحیده عرفانی 

 : حقیقت یارندهگردآور

 

  چرا دنبال شادی هستیم ؟ 

 ج: چون برای ما خوب است و به خاطر این کار باید دو قاعده را رعایت کنیم. :

 یا مهربان بودن با خود   ( روراست بودن1 

( انجام ندادن هرگونه عملی که بی جهت، صریحاً و عمداً به دیگران آسیب می رسااند و باه عباارت دیگار، نما  شاما در       2 

 گرو نم  اجتماع است .و زمانی احساس شادمانی دارند که رابطه صمیمی با دیگران داشته باشند .

جزیی از طبیعتمان است . و داشتن این روحیه مستلزم این است که قاعده دو را اجرا و ما به این روابط احتیاج  داریم چرا که 

 کنیم .

حال بین یک دو راهی قرار می گیریم که به دیگران خالصانه عالقه مند باشیم یا خودمان را در اولویات قارار دهایم. باا ایان      

 صی خویش را در اولویت قرار دهیم : وجود دالیلی است که این امر را ایجاب می کند که بهتر است شادی شخ

اگر ما دیگران ر ا دراولویت بگذاریم زمانی احساس شادی داریم که جواب محبت و خوبی ما را با خوبی بدهناد   (1

بگاذاریم کاه    در حالیکه در این جامعه کنونی این تنها یک فرض است پس بهتر است که خودمان را در اولویات 

 دیدیم خیلی ناراحت نشویم .ناگر احیاناً محبتی از دیگران 

کنناد . و باعاث   از خود گذشتگی غالباً باعث می شود که از شما بهره بکشند و به شما به دیده یاک احمان نگااه     (2

 ترویج اخالق غیر انسانی در بین مردم می گردد 

اناد چناین   که شاما را مجباورت خساته    باعث می شود که احساساتتان را بروزدهید در نتیجه از خودتان و دیگران  (3

 رفتاری داشته باشید بیزار می شوید .

اگر خودتان را در ارجحیت قرار دهید باعث می شود هم روحیه خویش را از دست ندهید و هم اینکه از زنادگی   (4

 لذت ببرید. در ضمن می توانید در اصالح و بهبود همین دنیا سهم چشمگیری داشته باشید .

می توانید شاد کنید و به دیگران هم چیزی برای عرضه خواهید داشت . و باا  اگر دنبال شادی باشید دیگران را نیز  (5

 ارتقای سطح زندگی خودتان می توانید به دیگران نیز کمک کنید .

وقتی خودتان را نیز نادیده می گیریم و باا از خودگذشاتگی ساعی داریام پادشااهی بهشات را بخاریم پاس یاک           (6

عه صدر، صداقت و خود همخوانی که بهتار اسات خودتاان را    خودخواهی محض است و سالمت هیجانی یعنی س

زندگی طاوالنی  » به فکر خودتان باشید .تنها به این امر بیاندیشید :  به از خودگذشتگی تصنعی جلوه ندهید و بیشتر

البته در جستجوی شادی بودن اشکاالتی نیز دارد مثالً سارد و سانگدل جلاوه مای کنیاد و یاا       « تر و لذت بخش تر

 ان به قدرت شما تکیه میکنند وباید جسورانه در برابر خواسته ها وتقاضای دیگران مقاومت کنید .دیگر

ABC  های شادی ... وقتی رویداد فعال کننده  ( A غیر قابل کنترل است هم تقریباً همیشه می توانید روی نظام باورهایتان )

B  پیامدهای هیجاانی و رفتااری   تأثیر بگذارید و آن را کنترل کنید ؛ نظامی که منجر بهC       مای شاود . و اگار بااور معقاولی

نداشته باشید سخت احساس آزردگی می کنید اما این تأثر بسیار مناسب است چارا کاه احساساات منمای باه ماا انگیازه مای         



 2 ............................................................................................صفحه.............................زندگی شادمانه .............................

ا خودمان دهند . و زندگی بدون احساس لذتی ندارد. احساسات منمی نشان می دهند که ما به خواستة خود نرسیده ایم پس ی

می دهیم نباید خودمان اسیر حکومت بایدها شویم که این بایدها مطلن گرایانه هساتند . یعنای در حقیقات مای     یا دنیارا تغییر 

خواهید بگویید یا باید فالن کار را انجام می دادید یا خیر. و اگر طبن باید مورد نظر عمل نکنید دنیا باه آخار مای رساد و از     

حساس بدبختی و بی ارزشای مای کنیاد و ایان را     د. همچنین وقتی طبن آن باید عمل نمی کنید ازندگی روی خوش نخواهی

است که موجاب بار هام    بی شک بایدی در میان  –بدانید هر وقت مضطرب ، افسرده و خشمگین یا از خودتان متنمر شدید 

 زدگی و اختالل می شود .

 موان  اصلی بر سر راه شادی :   -

کنم ب( باید دیگران را جلاب کانم  ج( اگار ایان رفتاار نکانم انساان بای         دیشی : الف( باید خوب عمل مشتقات باید ان  -1

 . این بایدها منجر به فشار خون باال و افکار و اعمال وسواسی عمین می شوند . ارزشی هستم 

رم   ج( هارکس باا مان رفتاار     باور نامعقول  الف( دیگران باید با من مهربانی کنند  ب( تحمل رفتاار باد دیگاران ر انادا     -2

 منصمانه ای نداشته باشد آدم بدی است .

و اگر این عقاید نا معقول را در خود ادامه دهیم منجر باه احسااس تأساف باه حاال خاود،نمرت، افساردگی ، بای تمااوتی و          

و گوشاه گیاری   کم ناکامی، رخوت ، تعلل ، تنبلی، مساوولیت ناپاذیری   بیگانگی می شود و از لحاظ رفتاری موجب تحمل 

 می شود.و اگر نتوانستید ماهیت و راز دنیا را بمهمید زندگی شادی خواهیدداشت .

و می توان با در نظرگرفتن فرق بین فکر و عمل در حرف و فکر و عمل در عمل ، هر وقت متوجه شدید بین آنچه فکر مای  

قایاد بنیاادی بگردیاد کاه باا اعماال و احساساتان        کنید و به آن معتقدید و احساسات واقعی تان تماوت وجاود دارد، دنباال ع  

 همخوانی و هماهنگی بیشتری دارد .

چگونه می توانید احساس افسردگی، عصبانیت ،نکوهش خود را برطرف « ... زیر سووال بردن و ریشه کنی اختالل هیجانی » 

کنیم و می توانیم همیشه به این فکر باشایم   واقعاً به چه قاعده ای ما باید خود را سرزنش کنید؟ توسط زیر سووال بردن آنها. 

آدم بی ارزشی هستم اگر این چنین باشد معنایش ایان اسات کاه جاوهر و      ثالً بر چه قاعده ایکه بدتر از این هم می شود. م

 ذاتم کاماًل بی ارزش است اما اینگونه نیست و یا شاید معناهای متماوت داشاته باشاد مثال اینکاه همیشاه کارهاای بای ارزش       

انجام می دهم ، و یا شاید معناهای متماوت داشته باشد مثل اینکه همیشه کارهای بی ارزش انجام می دهم، و یا شاید به دلیل 

همیشه الین سرزنش هستم در حالیکه اثباات هیچکادام از   اعمال بی ارزشم الین اخذ هیچگونه نتیجه خوبی نیستم و یا اینکه 

 ر زیستن واق  بینانه رفتارکردن است.آنها غیر ممکن است . تنها راه بهت

به کمک اصول معناشناسی عمومی می شود به مشکالت هیجانی غلبه کرد . همانطور که آلمارد لروزکیساکی معناشاناس      -

 عمومی می گوید استماده غیر دقین و نادرست از زبان غالباً ناشی از تمکر تحریف شده است .

می توانیم با اشاره کردن به عواقب غصه و اشاره کردن به تار  آن   الباً استماده کنیم.میتوانیم از عبارات ترجیح می دهم و غ

 باور اساسی و معقول را در ذهنمان و برای خود طراحی کنیم .  3همیشه یادآور این مطلب باشیم.  و همچنین 

 در دنیا افتضاح وجود ندارد فقط چیزهای خیلی ناخوشایند وجود دارد .  -1

 ولی محتاج خواسته هایم نیستم  به خواسته هایم خوشاینداست اگر چه رسیدن  -2

 من تحمل چیزهای ناخوشایند را دارم . -3

تخیال داشاته باشایم البتاه از     و می توانیم اسنادهای خویش را نیز زیر سووال ببریم و همچنین می توانیم به آنچه که نرسایدیم  

خیلی جدی قلماداد نکنایم بلکاه مای تاوانیم باا آنهاا شاوخی نیاز          نوع تمکر مثبت و همواره باید مد نظر داشت که همه او را 

 بکنیم .
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شاد شدن : بهترین راه برای تغییر رفتاری غیر موثر این است که نا معقول را تغییر دهیم . بادین گوناه کاه     روش های هیجانی

 همه چیز هیچ وقت افتضاح و وحشتنا  نیست .

اب را تجسم کنیم و بعد بدترین حالتی که این امور را تشادید  و ترس و اضطرتجسم عقالنی هیجانی : احساس بد  (1

. وقات  می کند به خاطر بیاوریم و بعد احساس دلسردی و تاسف را در خود ایجاد کنید ناه افساردگی و نااراحتی    

باه  آن است تا از خود بپرسید چه کار کرده اید که بجای افسردگی دلسرد شاده ایاد . ایان کاار باعاث مای شاود        

 افسردگی شدید متأسف و دلسرد می شوید . اد دهید که در هنگام بروز اتماقات ناگوار به جایخودمان ی

و صماتشاان کال وجاود و شخصیتشاان را     خودپذیری نا مشروط : یعنی از چطور می شود ضامن ارزیاابی رفتاار،     (2

 ارزیابی نکنند. یعنی اینکه شما خودتان باشید و حن دارید از خودتان لذت ببرید .

های خود شرم: ) رف  احساس شرمندگی ( : عمل شرم آوری را در نظر بگیرید و سعی کنید چند باار ایان    مرینت (3

عمل را در جلوی دیگران انجام دهید ) البته آن عملی که مشکل جدی ایجاد نمای کناد ( و یاا اعماال بای فایاده       

درسات اسات کاه     را سرزنش نکنید .انجام دهید . حاال اگر همه شمارا مسخره می کنند عیبی ندارد شما خودتان 

 کار احمقانه انجام دادید ولی به خود بگوئید کار نادرست انجام دادم ولی احمن نیستم .

 د افشایی : افشای برخی از مخمی ترین رازهای انسان می تواند سالمت روانی شما را تضمین کند .تمرین خو (4

ا نشان دهید و یا حداقل نقش بازی کنیاد چارا کاه    خود رنقش بازی کردن :  حتی مواقعی که قوی هستید ضعف  (5

باشید چرا که از مان زیار ساووال باردن باورهاای ناامعقول       باعث می شود که نمایش روانی سرد مذکری را داشته 

 بهره جسته اید .

بیاان کاردن آنهاا    نجواهای درونی زوری و نمایشی :  این نجواها همان معقول و غیر معقول هستند کاه باا قاطعاناه     (6

تأثیر گذار می شوند . فقط کافی است به خود قاطعانه بگوئیاد کاه لیاقات هرچیاز خاوبی را در ایان دنیاا داریاد ؟         

 همینم ... . 

و اگر این نجواها بسیار محکم و مکرر مورد استماده قرار دهید، به برخی از شدیدترین و کهنه ترین احساس اضاطراب  

 ،افسردگی ، نمرت و بی عرضگی هایتان غلبه کنید.

 روشهای رفتاری شاد شدن : می توانیم از آن چیزی که باعث اضطراب ما میشود استقبال کنیم نه فرار کنیم. البته افاراط 

 .جایز نیست 

شرطی سازی عامل و اداره کردن خود: اداره خود منوط میشود به اینکه اگر جوابی برای باورهای نا معقاول خاود    (1

برسیم یعنی رسیدن و لذت بردن و برخی امور مشروط می شود به پیدا نکنیم نمی توانیم به آنچه که دوست داریم 

تنبیه نیز داشته هیجانی را انجام دهیم . و حتی می توانیم  –النی اینکه ما خوب رفتار کنیم و تکلیف های درمان عق

 باشیم .

 مهارت آموزی : مهارت های زندگی را افزایش دهیم که چند دلیل قان  کننده دارد   (2

 خود را کمتر سرزنش می کنید الف( اگر راه و رسم عملکرد موثر را بیاموزید 

 ی اجتماعی، رابطه ای و شغلی را از خودشان می گیرند . ب( با سرزنش کردن خود امکان فراگیری مهارتها

 تاسف خوردن و جای خود را رها کنند .ج( باعث افزایش نظم فردی می شود که منجر میشود 

 –و این مهارت آموزی در زمینه های مهم که شما احساس می کنید درباره آن ضعف دارید را آغاز کنیاد ) اجتمااعی   

 لی و جنسی خود ( و به آن خود بگیرید شغ –ارتباطی  –رابطه ای 

 ( کنترل محر : نظام باورهای خود را تغییر دهید .3

 شدن : شادقواعد
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 ( تصمیم بگیرید برای شاد شدن تان مبارزه و تالش کنید : چون به عنوان یک انسان حن شماست 1

ت است . چون شادی شما باه شااید   ای شادی دیگران اهمیت قائل شوید هر چند شادی دیگران در مقام دوم اهمی( بر2

 منمعت دیگران را دیدید بدانید منمعت طلبی روشن بینانه دارید .آنها بستگی دارد . و اگر 

 (  تصمیم بگیرید به سرنوشت هیجانی تان خیلی کنترل داشته باشید : طبن افکار و هیجانات خود احساس کنید .3

دنیاا کادام   های ناراحتی زای خاود بگردیاد :   ام می دهید دنبال آثار باور( وقتی ناراحت می شوید یا عمل خود مخربی انج4

 بایدها شما را ناراحت می کند . و بعد از اعتقاد راسخ به آنها در قلب و ذهنتان دنبال آنها بگردید .

 ) همراه روش علمی (( باید های خود مخربتان را قاطعانه زیر سووال ببرید و کنار بگذارید 5

وساته در ذهنتاان   اورهای معقولی را بیابید که به شما کمک می کنند زندگی شاادمانه داشاته باشاید و آنهاا را پی    ( مجموعه ب6

! دارم ؛  درست است که رفتاارم باد اسات    مرور کنید . ) هیچ چیز افتضاح نیست ، تاب تحمل چیزهایی را که دوست ندارم 

 ولی هرگز آدم بی ارزشی نیستم ( 

 باورهای نامعقول خود به روشهای شناختی دیگر هم متوسل شوید :( برای کنار گذاشتن 7

 (سعی کنید احساس نامناسب خود را به احساس مناسب تبدیل کنید .8

 ( در برابر باورهای نامعقول و احساسات نامناسبتان به زور متوسل شوید .9

رای راحلتان بپردازید . تنها باا تمارین کاردن    عزمتان را برای تغییر کردن جزم کنید و قبول کنید که سخت است و به اج( 11

 انسان کامل می شود .

بر کم رویی و احساس بی عرضه بودن : کم رویی از این نشأت می گیرد که توق  نامعقول کامل بودن و کمال گرایای  غلبه 

د کاه خودتاان را   شه ترس از این داریم که طرد شویم . و احساس بادبختی زماانی شاای  مای گارد     در ما افراطی است و همی

نیسات و خودماان را باا    تحقیر می شمارید و یا روی ناقص بودن خود تمرکز دارید . ما باید قبول کنیم که هایچکس کامال   

شدن اسات . و نبایاد ایان توقا  را باه آرزو تبادیل        نقص هایمان بپذیریم . و ریشه اصلی کم رویی توق  تأیید و نیاز به تأیید

آن می ترسید که مبادا دیگران در مورد شما خوب فکر نکنند طبن خواسته هایتان عمال نمای کنیاد    کنیم . شما معموالً برای 

اما بهتر است خودتان باشاید و ساعی نکنیاد    » سپس بی توجهی دیگران را مدرکی برای بی ارزش بودنتان در نظر می گیرید 

 شده حمله کنید ( . الف ( محکم و به زور به باورهای نامعقول اشاره خودتان را اثبات 

 ب( با انجام رفتارهای متناقض شان علیه آنها وارد عمل شوید که به شما کمک کند امنیت بیشتری را احساس کنید .

 بیشتری دست می یابید .اگر خودتان را ارزیابی نکنید به شادی بسیار 

نار بگاذارد . و شاما ایان حان را داریاد کاه       غلبه بر احساس گناه : مشروط به آنکه انسان بتواند تمام باورهای نامعقولش را ک

و تحقیار خاود یکای از    دیگران را به خودتان ترجیح دهید . احساس گناه نمیگذارد لذت ببرید و شما را برده دیگران میکند 

بخش های اصلی احساس گناه است و این مشروط می شود باه اینکاه خودتاان را اگار باه طاور کامال نپذیریاد نمای توانیاد           

منطقی بگیرید یا اشتباهات گذشته خود را جبران کنید . و با متماوت فکر کردن و متماوت رفتار کردن می توانید تصمیمات 

هیچکس نمی تواند در شما تغییری ایجاد کند مگر خودتان » شادی خود را تضمین کنید . و این یعنی تحقیر فلسمه خودمان. 

» 

 « .خودتان را دوست داشته باشید اما خود خواه نباشید » و همیشه عمل ماست که خوب یا بدند نه خودمان .

غلبه بر افسردگی و تحمل کم ناکامی : وقتی احساس افسردگی می کنید مهمترین کاری که می توانید بکنید این اسات کاه   

 بدانید باورهایتان ) عقایدتان ( مولد افسردگی تان هستند نه اتماقات زندگی تان .

 ی هستند اما شخصیت آنها قابل ارزیابی نیست .اعمال شخص قابل ارزیاب -
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آدم های افسرده ) نه غمگین ( غالباً فکر می کنند همیشه افسرده خواهند ماند و نمی توانند تغییر چنادانی در خاود    -

ایجاد کنند و اگر بعد از یک دوره طبیعی افسردگی و غمگینیتان طاول کشاید بادنبال ایان باشاید کاه کادام بااور         

باه بایاد و کادام باد را باه      باعث شده احساس بی ارزش بودن و نا امیدی کنید . همچنین کدام تمایل را نامعقولتان 

 افتضاح  تبدیل کرده اید بی رحمانه بر این باورها حمله کنید در کل باید نظام  باورهایتان عاقالنه باشد.

سات آنچاه کاه بهتار اسات روی دهاد .و ریشاة        کنار آمدن با عصبانیت و مشکالتی که با جمت تاان داریاد : همیشاه قارار نی    

بایاد  « عصبانیت به توق  غیر واق  بینانه بر می گردد که نقطه مقابل تمایل داشتن اسات. بهتار اسات از ایان واره پرهیاز کنایم       

خوب بود و مناسب آن است که بگوئیم این طوری بهتر می شاود. عصابانی شادن از خاود باه شارم و احسااس گنااه منتهای          

بار قلمداد کنید نه وحشتنا  . و اگر دیگران را بپذیرید دیگر از دست آنهاا عصابانی نمای    ر اتماق تلخی را تأسف میشود .ه

بی جهات و تعمادی طارف مقابال نیسات بلکاه       شوید دستیابی به شادمانی شخصی در جریان رابطه به معنای ناراحت کردن 

 د .معنایش این است که حقوق خویش را بدون نمرت و سرزنش بگیری

جم  بندی : حذف موانعی که بر سر شادمانی خودتان ایجاد کرده اید : با خود رو راست باش، با تمکار، آزماایش کاردن و    

کشف کن که می خواهی با زندگیت چه کار کنی ) و چه کار نکنی ( و چطور زندگی کنی یا نکنای . و بارای   خطر کردن 

ید محتاج آنهاا باشایم . اماا پیادا کاردن باورهاای ناامعقول ساخت اسات و          رسیدن به خواسته هایمان باید تالش کنیم ولی نبا

 سخت تر از آن کنار گذاشتن آنهاست .

 وی و صعود به سمت خود شکوفایی و شادمانی : به چند سوال باید مان  صادقانه بدهیدپیشر

 ( چه چیزهایی را دوست دارید ؟1 

 چیزهایی لذت می برند ؟( دیگران از چه 2 

 چه چیزهایی را می توانید دوست داشته باشید ؟ بعداً  3 

 ( چه کارهایی از کارهایی که هم اکنون انجام می دهم لذت بخش تر هستند4 

 ( برای لذت هایم چه هزینه های می پردازم ؟ 5 

 ( چطور می توانم لذتهای  ؟ را بیازمایم ؟ 6 

 دامه دهم ؟را تا چقدر باید ا( آزمایشات خودم را در زمینه شکار لذتها 7

 ( آیا اصالً مجبور هستم در مورد سرگرمی های خود احساس شرم و گناه کنم .8 

) رفتن به نگارخانه و کنسرتها، تماشاای نماایش بادون کاالم،     ( در  زیبایی شناختی 1سرگرمی های لذتبخش پیشنهادی : 

 (جدی و غیره حضور در موزه ها ، دیدن فیلم های 

( بازی 9( امور غذایی 8( امور مالی 7( تخیل 6تمرین بدنی  ( 5( جم  کردن )کلکسیون (  4داری ( بچه 3( امور البسه ای  2

( 15(  شاوخی  14( کمک کردن به ماردم  13( صنای  دستی 12( هنرهای گرافیکی  11فعالیت های مربوط به باغبانی ( 11ها 

(  21( حیوانات خاانگی   19(  هنرهای نمایشی  18 ( فعالیت های بیرون از خانه 17( فعالیت های مکانیکی 16هنرهای رزمی 

( فعالیات هاای   24( فعالیت های دینی و عرفانی 23( فعالیتهای آرامبخش 22( کتابخوانی 21فعالیت های سیاسی و اقتصادی  

مید (  کارهای م31( مسافرت   31( فعالیت های درمانی  29( مطالعه  28( ورزش  27( تماشاگری  26معاشرت  ( 25علمی  

 (  فعالیت های داوطلبانه .33( بیرون ریختن احساسات  32و روزمره  

 « شادمانی شخصی شما را تضمین می کند مشروط به آنکه شما بخواهید شاد باشید تمام این عوامل » 

 

  

 


