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 مقدمه
یک انتخاب است در هر  خوشبختی مستقیم وجود دارد. ةزندگی رابطخوشبختی در احساس  بین شادی و

نگرش شما  ةدانید؛ این نتیجمیدانید و چه نگیرید، چه این را میلحظه از روز، شما هستید که تصمیم می

هر چیزی که در  رویدادها, افراد, روابط و اساساً ةنسبت به زندگی است و هر چه باشد مثبت یا منفی, هم

دهد بنابراین اگر شما زندگی با بسیاری از مسائل پیچیده ثیر قرار میأشوید را تحت تزندگی خود با آن روبرو می

کارهایی ساده را با راه شاد بودن در زندگی هنر .گذارید, تقصیر شما استدارید و برای خودتان وقت نمی

 ظاهر و باطن شاد است کسی که در. بیاموزید و در زندگی به کار ببندید تا از روزهای عمرتان لذت ببرید

احساس مثبت، ایجاد فرصت  .ای گشاده دارد امیدواری، پویایی و تفکر منطقی بر وجودش حکم فرماستچهره

 برای او گیری راشادی تصمیم .دهدجای می دیگراندل  در را او گرشدی ةپسندیدفات ص و نراگبرای دی

بست خبری نیست بن از درکوچه باغ زندگی او. بیندو چنین انسانی زمین را برخود تنگ نمی نمایدمی ترراحت

لذت  کردنزندگی  در نتیجه از .های او را در دل دارداز حمایتاحساس برخورداری دائمی  اتکا به خداوند و و

 .گرددارزشمند می دیگران جودش برای خود وو و بردمی

ها و باورهایی دارند که توسط آن عادات شاد به خودی خود و از روی شانس شاد نیستند بلکه آنها عادتافراد 

تواند برای مدت زیادی شوند. هیچ انسانی بدون داشتن افکار، عادات و باورهای شادکننده نمیو باورها شاد می

های روانی توجه شناسی به اختاللروانهای زیستن برخالف بسیاری از مقوله شناسی شاددر روان .شاد بماند

هایی دارند که آنها را شاداب نگه و اما افراد شاد چه عادت شود بلکه تمرکز بر شادی و لذت از زندگی استنمی

  توان با شادی زندگی کرد و از زندگی لذت برد؟دارد؟ چگونه میمی

 

 

 

 

 

 

 نشاط تعریف شادی و
اش عالقه به چیزهای مورد و شودوقتی آدمی نیازهایش ارضاء می

به  نآ که از آیداو پدید می هیجانی در یابد احساس ودست می

شادمانی، سرور،  نهایی چوشود و با واژهمی تعبیرنشاط  شادی و

 ،شادی .معناستی همل، خوشی و خوشحاتوجد، سرخوشی مسر

اشتیاق برای پرداختن به  سازد وزندگی را خوشایند می

 ننماید. ارسطو پروراندمی نهای اجتماعی را آسایتلفعا

  .داندو خصایص انسانی را شادمانی می تترین صفایلعا
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 واالیبه هدف  نشود، شادمانی واقعی در نزدیک شدصه نمیالخ ذرامادی گ هایلذتیعنی شادی تنها در 

طور گفت: شادی به نتوامی خالصهطور است. به الهیهای انسانی و یوو خ هاخصلتبه  نآفرینش و آراسته شد

اش برسد قهالع های خود اگر به چیزهای موردبینی و اندیشهنیر نیست و هر انسانی مطابق جهاذپنق امکالمط

 .کند که شادی نام داردرضایت داشته باشد در خود احساس شادمانی میاش و از زندگی

 شادی از نگاه اسالم

 های سهل و آسان آموزشرا طی آموزهمندی از آنگیری از شادی، لذت بردن از زندگی و رضایتاسالم بهره

شمارد و به اهل ایمان و دیگران را پاداش داده و عملی دارای ثواب برمی ةکه تبسم به چهردهد، تا جاییمی

نماید تا تشنگی انسان را نسبت به این نیاز پاسخ را درونی و پایدار می این ترتیب به شادی عمق بخشیده و آن

گونه شدت جلوگیری نموده و معتقد است که اینهای زودگذر و کاذب بهها و لذتشادیاز طرفی نیز از  .دهد

 .های واقعی استها، تنها بخش بسیار کوچک و سهم ناچیزی از شادیشادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إِنَّ اللََّه لَا یُحِبُّ الْفَِرحِیَن؛ خداوند شادی »سوره قصص در این رابطه فرموده است:  ۷۶خداوند متعال در آیه 

مَِن الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَُهمْ وَکَانُوا »فرماید: سوره روم می 32و نیز در آیه « داردکنندگان )مغرور( را دوست نمی

 شادی از نگاه قرآن

بار با الفاظ مختلف )فرح و  2۵مفهوم شادی در قرآن مجموعاً 

چون فرح، فرحوا، تفرحوا، با الفاظی « فرح»سرور( آمده است. 

 22تفرح، فرحون و فرحین، یفرحوا، تفرحون، یفرحون، یفرح ، 

با الفاظی چون سرور و مسرور، سه بار در قرآن « سرور»بار و 

فرح در لغت مخالف حزن و اندوه است و عبارت  .آمده است

باشد. است از لذت قلب و روح که ناشی از رسیدن به مطلوب می

سبب لذت زودگذر  در بیانی گفته شده فرح شرح صدر است به

معنی  فرح به .کندلذات حسی و دنیوی صدق می که اکثراً بر

رود. برخی کار میخوشحالی کاذب یا توهم خوشحالی به

به سه معنی متفاوت شامل افراط « فرح»شناسان معتقدند واژه

 .کار رفته استدر شادی، خشنودی و رضایت و سرور به
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ها تقسیم ها و گروهکه دین خود را پراکنده ساختند و به دستهدَیْهِمْ فَرِحُونَ؛ از کسانیشِیَعًا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَ

 .«هاست خوشحالندشدند و هر گروهی به آنچه نزد آن

 

 

 

 

 

 

 انواع شادی در قرآن

نین را دعوت به ای از آیات، مؤمدسته -1بندی کرد: توان در دو گروه دستهشادی را می ةآیات قرآن دربار

 .انددیگر از آیات قرآن، شادی را مورد نکوهش قرار داده ةدست -2شادی نموده و 

که در این است چنان ها و اهداف قرآنشود که بر اساس ارزشهایی را شامل میشادی ممدوح در قرآن شادی

قُْل بِفَْضلِ اللِّه وَبِرَْحمَتِِه فَِبذَلَِک فَْلیَفْرَحُواْ هَُو خَیٌْر مِّمَّا یَجْمَُعونَ؛ بگو »یونس آمده است:  ةسور ۵۸ ةرابطه در آی

 4 ةهمچنین، در آی .«اند بهتر استچه گردآوری کردهبه فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند که از آن

فِی بِضْعِ سِنِینَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَِمن بَعْدُ وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ؛ در چند »روم در این رابطه آمده است:  ةسور

سال، همه کارها از آن خدا است، چه قبل و چه بعد )از این شکست و پیروزی( و در آن روز مؤمنان خوشحال 

 .«خواهند شد

غفلت و فساد است،  ها بوده و همراه با گناه،شود که ضد ارزشهایی را شامل میر قرآن شادیشادی نکوهیده د

إِنَّ َقارُونَ کَانَ ِمن قَوِْم مُوسَى فَبَغَى عَلَیْهِمْ وَآتَیْنَاُه »سوره قصص در این رابطه آمده است:  ۷۶ ةکه در آیچنان

الْعُصْبَةِ أُولِی الْقُوَّةِ ِإذْ قَالَ َلهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ َلا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ؛ قارون از قوم مِنَ الْکُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتَِحهُ َلتَنُوءُ بِ

های آن برای یک گروه ها به او داده بودیم که حمل صندوققدر از گنجها ستم کرد، ما آنموسی بود اما بر آن

 نگامی را که قومش به او گفتند: این همه شادی مغرورانه مکن که خداوندخاطر بیاور هنیرومند مشکل بود، به

ذَلِکُم »سوره غافر در این رابطه آمده است:  ۷۵همچنین در آیه  .«داردشادی کنندگان مغرور را دوست نمی

عمران در رابطه با شادی آمده سوره آل 1۷۰همچنین در آیه 

فَِرحِیَن بِمَا آَتاهُُم اللُّه مِن َفضْلِِه وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِیَن »است: 

خَلْفِِهمْ أَالَّ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَالَ ُهمْ یَحْزَنُونَ؛ لَمْ یَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ 

های فراوانی که خداوند از فضل خود به خاطر نعمتها بهآن

که خاطر کسانیها بخشیده است خوشحالند و بهآن

ها به آنان ملحق نشدند )نیز( که( بعد از آن)مجاهدانی

واهند ها است و نه غمی خوقتند که نه ترسی بر آنخوش

 .«داشت
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است که به ناحق در زمین شادی خاطر آن هبِمَا کُنتُْم تَفْرَحُوَن فِی الْأَْرِض بِغَیْرِ الْحَقِّ وَبَِما کُنتُْم تَمَْرحُونَ؛ این ب

 .«پرداختیدروی غرور و مستی به خوشحالی می کردید و ازمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چگونگی تحقق شادی

 اصول زیستی شادی (الف

  کافی،  ةها به اندازو کامل شامل پروتئین المیه سذتغ :سالم و مناسبخوردن غذای

نه تنها اندام  چربی کم، مواد معدنی و فیبردار، های مهم حیاتی و عناصر شیمیایی حیاتی،تکربوهیتدرا

خوردن فست فود و  .اردذگمثبتی بر زندگی می تکه تأثیرالشد، بخبو وضع جسمانی را بهبود می

 مزایا و فواید خنده

 شود که بدن شما اکسیژن بیشتری خنده باعث می

 .دریافت کند

 های استرس از جمله کورتیزول و آدرنالین خنده هورمون

کاهش  دهد و در نتیجه باعثدر بدن را کاهش می

 .شودبیماری می

 کندخنده، سیستم ایمنی بدن را تقویت می. 

 ها و مواد شیمیایی خندیم هورمونهنگامی که ما می

کنیم که اثرات مثبت بر ها را آزاد میمانند آندورفین

 .سیستم بدن ما دارند

  دقیقه دویدن بر  1۰تا  ۶یک دقیقه خندیدن به اندازه

 .کندروی تردمیل انرژی مصرف می

  خنده برای قلب خوب است و گردش خون را بهبود

 .بخشدمی

 تواند درد را کاهش دهد و به روند بهبود بیماری خنده می

 .کمک کند

 های گوارشی بخشد و بیماریخنده هضم غذا را بهبود می

 .کندرا درمان می
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تواند شما شاید اشتها و هوس شما به خوردن غذا را راضی نگه دارد، ولی نبود کالری میغذاهای مضر 

را از مواد مغذی و الزم برای بدن محروم کند و باعث شود احساس بداخالقی و کسلی داشته باشید. به 

 موادی. کنید استفاده مغذی و سالم غذاهای از خود غذایی رژیم برای بودن شاد هایراه عنوان یکی از

 حاوی شیرین زمینیسیب و ارگانیک سبز سبزیجات مغز، کنندةتقویت دریایی غذاهای مانند

غذی و م مواد از پر شما غذایی برنامة که لذا زمانی. گیرندمی قرار دسته این در فراوان اکسیدانآنتی

میزان قند خونتان نرمال ماند شود کند، باعث میمقوی باشد، عالوه بر اینکه انرژی و حالتان را بهتر می

 .و انرژی متعادلی داشته باشید

 :درصد بدن انسان از آب تشکیل شده است و بسیار مهم است که این  ۶۰ نوشیدن مقدار کافی آب

میزان را ثابت نگه داشت. تأثیرات منفی کمبود آب از مشکالت ذهنی قدیمی مانند استرس و تمرکز 

شود و خستگی متفاوت است. از طرفی نوشیدن منظم آب باعث میکم تا عالئم فیزیکی مثل سردرد 

توانید کنید در طول روز به مقداری کافی آب بنوشید، میذهن باز و بدن پر انرژی باشد. اگر فراموش می

 .های هشداردهنده تلفن همراه خود جهت یادآوری استفاده کنیداز برنامه

 :کند. روی روزانه به شادابی و باالرفتن سطح انرژی شما کمک میهر نوع ورزشی حتی پیاده ورزش

خود هرگز حذف نکنید. به عنوان مثال،  ةروزان ةخواهید فرد شادابی باشید ورزش را از برناماگر می

روی شود. اگر خشمگین هستید، از همین امروز پیادهروی موجب دفع سموم بدن، خشم و غم میپیاده

 سالمتبرد که در می تذلوقتی از شادی و نشاط  ناست. انسا نمت بدالشادابی در گرو س .را آغاز کنید

کند متی روح او نیز کمک میالآورد و به سفراهم می نورزش این توانایی را در انسا .سر برد جسمانی به

از  دفاعم و الم و ظلزه با ظی، مبارگشتذشجاعت. از خودگ ةدارد. ورزش روحیمی شاداب نگهو او را 

کند. به او حس اش یاری میهای اجتماعینقش ةنماید و او را در ارائتقویت می نرا در انسا مظلوم

نفس  تشود. اراده را قوی و باعث عزصیت در وی میخش ةشد و موجب توسعخبنفس میهاعتماد ب

 .شودفردی و اجتماعی می

 

 

 

 

 :در ی است که لترین عمتنفس مهم تنفس صحیح

و در  ندهیم. درست نفس کشیدزندگی خود انجام می

را افزایش  ن، انرژی حیاتی بدنهوای پاک تنفس کرد

ترین اجزای ها که کوچکلولرا به س ندهد و اکسیژمی

ه انرژی لرساند و بدین وسیما هستند می نبد ةسازند

  .کندمین میأنی تالرا برای داشتن عمر طو نمورد نیاز بد
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  :ی و استراحت جهت تجدید قوا گای پر برکت برای رفع خستچشمه بخوااستراحت و خواب کافی

آرامش  ةرا مای باشاره شده است: اوست که... خوا ننیز به ارزش آ نباشد. در قرآو کسب انرژی می

 .است نبد تط قوای ذهنی و استواری و قولسبب تس بهم داریم که خوا تدر روایا .قرار داد

 شناختی شادیاصول روان (ب

  های او از گیری برداشتورهای فرد در شکلبا بین بودن:و خوش روی امور مثبتتکیه کردن

شود احساس فرد به سمت مثبت یا منفی ثیرگذار و مهم است و باعث میأاتفاقات اطرافش بسیار ت

بود  رو و عبوس است به طور حتم کمتر شاد خواهدگرایش پیدا کند. در نتیجه فردی که همیشه ترش

که یک فرد سرزنده و خوش خلق، شادی بیشتری را تجربه برد در حالیکمتر از زندگی لذت میو 

جای ایراد گرفتن، اعتراض بهپس  .مان را بیشتر کندتواند شادیکند. پس عوض شدن افکارمان میمی

امش کنیم با برقراری امنیت و آر د سعیبای دیگرانسریع در رابطه با  قضاوتمنفی و  خنان، سنکرد

 طرف مقابل، او را به تکرار رفتارهای مثبت تشویق نمائیم. در نظراتعاطفی و احترام به عقاید و ، روانی

تا خود  کنیمه زندگى با دیدى مثبت نگاه . همچنین بایمشادی او را نیز فراهم کرده اتموجب تصوراین

هر فکر، م. زده کنید، شگفتن خواهد شمارا به دلیل احساس انرژى و خوشحالى بسیار زیادى که نصیب

با  مثبتکنیم. با اندیشیدن به افکار صورتی از انرژی است که در جهت نیکی یا بدی خود تولید می

تابانیم. کنیم و آفتاب سرور را هر جا که رویم، میشویم، شادی را احساس میمرتبط می مثبتنیروی 

هار کنید. به دقت افکارتان را زیر نظر بگیرید و هایتان را از طریق افکار مثبت میاد بگیرید که احساس

جای آن یک فکر مثبت جایگزین آورد، خودتان را وارسی و بههنگامی که یک فکر منفی هجوم می

کند. به خاطر داشته باشید که عالم، به نیات ما کنید. ذهن مثبت، اوضاع مثبت را به خود جلب می

 دهد. پاسخ می

 

 

 

 

 

شود انرژی از وجودمان ساطع می صورتافکار و عقاید ما به

کند آنچه را محیط سعی می .یابدو به جهان بیرون راه می

خواهیم، به ما هدیه کند. راز توفیق آن است که که می

میزان انرژی خود را در جهت مثبت و صعودی افزایش 

ها را بخواهیم. دهیم و برای خود و دیگران همیشه بهترین

یگران نیت بد و منفی داشته چرا که حتی اگر در مورد د

شود. چه گیر خودمان میباشیم، آثار مخرب آن گریبان

زیباست که بهترین نیات و آرزوها و افکار را برای خود و 

 .دیگران داشته باشیم تا به اوج آرامش و شادی برسیم
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 روی در تمام ابعاد زندگی موجب یک زندگی رعایت اعتدال و میانه اصوالً اشتن اعتدال در زندگی: د

شود و بر عکس عدم اعتدال موجب نابودی را فراهم خواهد کرد و در نتیجه بدبینی م و پر نشاط میلسا

خورد و ه هم میب نتعادل روحی انسا های آدمی ارضاء نشود،کند. اگر نیازمندیزدگی ایجاد میلو د

هستند. افراط و تفریط  نغم و شادی هر دو از نیازهای روح انسا نگردد. در این میامیب موجب اضطرا

افراد شاد  .باشدت روح میالمس ةنشان ننوعی بیماری روحی است و تعادل در آ ةدر غم و شادی نشان

کنند و به اندازه کافی ازه کافی کار میخورند، به اندخوابند، به اندازه کافی غذا میبه اندازه کافی می

کنند. در تعادل نگه داشتن امور یکی از دالیل شادی است و زمانی که یکی از امورات نیز تفریح می

 .شودزندگی از حالت تعادل خود خارج شود موجب ناموزونی درون می

 

 

 

 

 

 است که بتوانند  نآق دارند مهم الها کم و بیش ذهن خانسان ةهم: دید گستردهاشتن خالقیت و د

اند، برای هر قیت خود را شکوفا نمودهالخ تافرادی که قدر استفاده نمایند. نکار گرفته و از آهرا ب نآ

ق الهای خبا روش کنندای ناگوار برخورد میکنند و وقتی با حادثهی پیدا میلحه و مشکل راهألمس

ها از هر فرصت استفاده آن. کنندمیتبدیل  باحساس بد و منفی خود را به احساس مثبت و خو

جازه ندهید مشکالت کوچک ا .باشد تشاد و متفاو نشاوجود آورند که زندگیکنند تا شرایطی بهمی

اى براى انرژى خالق خود بیابید. این ممکن است شامل کاردستى، بازسازى، روزنه .شما را آشفته نماید

باغدارى باشد. مهم نیست که چقدر مشغله داشته باشید  نقاشى، ترسیم کاریکاتور، نویسندگى و یا حتى

هاى خالق کنید، اگر زمانى را براى انجام فعالیتحالى مىو یا تا چه اندازه در آخر هفته احساس بى

توان میقیت الدر پرورش خ مؤثر دیگرموارد از  .تر خواهید کرداختصاص دهید، احساسى شادتر و سالم

باز، تمرکز حواس،  تاالؤنقاشی س حل معما، بازی با اعداد، ،کلمات، بازی با نه، نوشتن داستالعمطا به

 نیز اشاره نمود. ریگنمثبت

 :رودخانه  بمثل آ زندگی، زندگی کردن در زمان حال

زندگانی یک تحول دائمی است.  گذردر  ظهحلدر هر  که است

« امروز»است همین  مسلماست و تنها چیزی که محقق و 

ها و آرزوهای آرمانن دست آورد حسرت بهکسانی که در  است.

از رفتارهای امروز خود که  سوزند،آور در آینده میدراز شادی

 .تندل هسباشد، غافبخش تمسر نبرایشا تواندمی
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  :را آن شناسانروان همواره که –ترین نیازهای روانی افراداز اساسیرقابت کردن در ابراز محبت 

ترین، واقعیت زندگی عمیقبرخورداری از محبت است. محبت، در  -دهنداول اهمیت قرار می ةدرج در

ترین و در عین حال زیباترین معانی را دارد. در جایی که محبت حاکم است پایدارترین، جدی

که زندگی شادی خارج از اندازه وجود ندارد. برای این ترفروشی و توقعاخف دیگری،ط بر لتس ،جوییغلبه

 .داشته باشید در ابراز محبت رقابت کنید

  داشتن شمع محبت و صفا تنها انجام  گهبرای پر فروغ ن: سپاسگذاری و قدردانی ةروحیداشتن

عشق و  با اظهار که اظهار محبت و تشکر بسیار مهم است.لبی کافی نیست، بلوظیفه و محبت ق نداد

تکرار  نامکا تصورمتشکرم از هر کس تقدیر به عمل آورید. در این ةملک نکار بردی با بهلو قدردانی

کند و همین  نگیرد عشق و محبت شما را جبرار او نیز یاد میگاز طرف دی .شودعمل بیشتر می نآ

 .عمل نشاط و شادی به همراه دارد

 

 

 

 

  بخشد و حرکت مندی به شما امید، انگیزه و پویایی میهدف: برای خوددر نظر گرفتن اهدافی

به خود پیدا کنید. افراد شاداب برای زندگی شود که احساس خوبی نسبت به سمت اهداف باعث می

دارند. ها و توان خود تعیین کرده و متعهدانه به سوی آن اهداف گام برمیخود اهدافی بر اساس ارزش

 .شودهای خود را خیلی دور از دسترس نبینید، سفر هزار فرسنگی از قدم اول شروع میهدف

  های افزایش انرژی است. یکی دیگر از راه هدفمند ةمطالع :یک مطلب جدید انةروزیادگیری

مفید و هدفمند بر  ةخوانید. روزانه فقط یک صفحه مطالعمهم نیست که در روز چند صفحه کتاب می

که هر روز یک مطلب ثر است. هر روز بخوانید، برای اینؤباال رفتن سطح انرژی، پویایی و شادابی شما م

 .ایم و جهان معلم ماستدنیا آمده برای یادگیری به ما به یاد داشته باشید که .جدید بیاموزید

 :از دیگر کلیدهای طالیی برای بدست آوردن شادی در زندگی، صبور بودن است. آنچه  صبور بودن

شود شادی از زندگی رخت بربندد و اضطراب و ناراحتی جایگزین آن شود، آن است که انسان سبب می

 :دلبستگی نانسا ناز نیازهای اساسی روا یکی دوستیابی 

ه از رشد محتاج لها در هر مرحق به گروه است. انسانلو تع

ق داشته باشند. زندگی لتع ناند که به آگروه یا دسته

ها و ذتلدر  نحقیقی، زیستن با مردم و شریک بود

 نزندا نبرای انسا تاست و بزرگترین مجازا نهای آناشادی

 .انفرادی است
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رود. شمار میکارهای شادکامی در زندگی بهبنابراین صبور بودن از جمله راهدر برابر مشکالت صبر نکند. 

البته صبر کردن مصادیق متعددی دارد که صبر در برابر مشکالت یکی از آن است. دیگر از مصادیق 

های جسمی از ها و دردهای جسمانی است. ناراحتیصبر کردن و صبور بودن، صبر در برابر بیماری

  .گیرداست که شادی را از انسان میدیگر عواملی 

های و توجه به شافی و شفادهنده حقیقی که خداوند است، با صبور بودن در برابر این دردها و بیماری

چنان که در قرآن کریم از زبان حضرت ابراهیم)ع( دست آورد، آنتوان شادکامی را دوباره بهمی

دهد. یکی دیگر از است که وقتی بیمار شوم مرا شفا میفرماید: فاذا مرضتُ فهو یشفین؛ او خدایی می

نافرمانی خداوند از آنجایی که با فطرت انسانی   .مصادیق صبور بودن، صبر در برابر معصیت و گناه است

شود انسان با انجام گناه و نافرمانی الهی به عذاب وجدان و ناراحتی درونی ناسازگاری دارد، سبب می

زندگی  ةرسد که هماز موارد و در برخی از گناهان این عذاب درونی به حدّی میمبتال شود. در برخی 

نماید، امّا کمترین حّد آن نیز آن است که شادی و کند و او را از هستی ساقط میفرد را مختل می

 نماید. البته در حین انجام گناه ممکن است لذت و نشاطی کاذب فرد را دربرنشاط درونی او را زایل می

 .گرددشود و از آرامش و نشاط درونی تهی میگیرد امّا پس از آن، گرفتار رنج و گرفتاری گناه می

 

 

 

 

 

 

 

 

  مدت و خواهید فرد شادابی باشید روزانه، هر چند کوتاهاگر می :ارتباط خوب با طبیعتداشتن

را لمس کنید، با یک حیوان صحبت کم، با طبیعت ارتباط برقرار کنید، گلی را نوازش کنید، خاک 

کنید، درخت را لمس کنید، با تمرکز آب خنک به دست و صورت خود بزنید، به پارک بروید و... این 

بر این باعث سبکتر شدن ذهن شما از دهد و عالوهکار سطح انرژی و شادابی شما را افزایش می

 .شودهای فکری میمشغله

 پذیری باعث افزایش مسئولیت ی:پذیرمسئولیت

شود. هرچقدر انسان خوشحالی می جةدر

پذیرتر باشد به همان اندازه شادتر هم مسئولیت

توان خود بود. البته به شرطی که بیشتر از  خواهد

فکر نکنید با شانه  مسئولیت قبول نکند. پس اصالً 

خالی کردن از زیر بار مسئولیتهایتان شادتر خواهید 

  !بود



 

11 

 الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنانمجری: واحد امور بین

 توفان هم، آرامش نهفته است. مهم نیست که در هر  در دل:آرامش درونیردن برک تمرکز

زمانی از روز چه اتفاق بیفتد. هرچه مسائل به نظر مشکل و پردردسر بیایند و هرقدر هم که بخواهیم 

کارهای زیادی را در آن واحد انجام دهیم، باید فقط به خلوتگاه درون خویشتن برگردیم و آرامش درونی 

هایتان را ببندید و روشنایی آرام و مالیمی را درون خلوتگاه درونی، چشمپیدا کنیم. برای دسترسی به 

جا بروید. به آن -تپدخود تصور کنید. این فضا جایی است که ضربان قلب شما به فرمان شما آرام می

توانید خوبی کنید، هرجا می"کند: رسد؛ در گوشتان زمزمه میتان از راه میاز دور دست، استاد معنوی

توانید و تا اشخاصی که می ةتوانید، به همتوانید، هر وقت که میتوانید، به هرشکل که میهرچه میدر 

کند، سپس بر این آرامش حاصل شده تمرکز نور سفیدی فضای دلتان را آرام می "توانید.زمانی که می

 .کنید

  شان عاشق دنبال کردن عالیق و اشتیاق افراد شادبخش برای خود: لذتکارهای  انجام دادن

د، تلویزیون تماشا نپردازمی، به برخى تعمیرات کوچک در منزل شویندمیان را شاتومبیل هستند.

دهند که شوند اجازه نمیهای بدی که گرفتار آن میبه موقعیت هاآن .روندمی، خرید کنندمی

کنند که باید حل شود افتد، آن را چالشی قلمداد میدهد. وقتی یک چیز بدی اتفاق می شانشکست

کنند. هر اتفاقی که در زندگی رخ دهد نه یک اتفاق بد! سپس تالش خود را برای غلبه بر آن بیشتر می

  .رندگذاتفاقاتی که غیرقابل تغییر هستند، سپس از آن به راحتی می کنند؛ مخصوصاَ آن را قبول می

  تان را لمس کنید و از خودتان شیاء درون خانها: تانوسایل اضافی از محیط زندگیخارج کردن

ها را از درون قفسه بیرون بیاورید و ببینید آیا دوباره قصد بپرسید آیا به این وسایل احتیاج دارم؟ کتاب

 ها را دارید. خواندن این کتاب

 

 

 

 

 

ای هر شیء یادگاری را بررسی کنید و از خودتان بپرسید آیا هنوز لحظه

آورد، برایم مهم و با ارزش هستند؟ را که این شیء به یادم می

ها احتیاج هایتان را باز کنید و توجه کنید که آیا به تمام این لباسلباس

گذرد و زمان میقدر اید چهها را پوشیدهدارید و از آخرین باری که آن

ها دارید؟ بعد از این بررسی کاملی که آیا دوباره تصمیم به پوشیدن آن

تان را یا به دیگران های اضافیآورید تمام وسایل و لباسبه عمل می

ها را حراج کنید. زیرا که هر شیء انرژی خودش را ببخشید و یا آن

شود. همچنین دارد و اگر به کار نرود در خانه به آب راکد تبدیل می

 گردند. ها میجای مناسبی برای جوندگان و پشه
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ها را نگه دارید، پس باید مراقب باشید و بگذارید انرژی آزادانه جریان یابد و آب جاری گردد. اگر کهنه

تان وسایلی را یابد. پس برای چرخش انرژی و پیشرفت در زندگیها جایی برای تجلی خویش نمیتازه

 .تان نیست از محیط خارج سازیدکه مورد احتیاج

  مطالعات نشان داده که لبخند زدن مانند بیشتر خندیدن: لبخند زدن و گرفتن برای  تصمیم

کند که شما در حال خندیدن زنید بدن فکر میخندیدن مزایای زیادی دارد، هنگامی که شما لبخند می

لبخند توانید یک دلیل برای اینکه به شما یادآوری کند می .شویدهستید و در نتیجه شما شادتر می

بنوشید لبخند  قهوه اسپرسو خواهید چای یابزنید برای خود در نظر بگیرید به عنوان مثال هر وقت می

هم شادتر  از این به بعد سعی کنید در برخورد با افراد لبخند بزنید تا هم زیباتر به نظر برسید و .بزنید

گیرم بیشتر و با خودتان بگویید: من تصمیم میتصمیم بگیرید که بیشتر بخندید همچنین  .شوید

هایی که به ریزی کنید که در محل کار زمانبار بخندید و حتی برنامههر روز حداقل یک .بخندم

خندیدن با صدای در جمع خانواده در میان دوستان خود از  .اید را بخندیداستراحت اختصاص داده

کنند پس دوستان تان سرزنش میبلند خجالت نکشید، اگر دوستانی دارید که شما را بابت صدای خنده

 .جدید پیدا کنید

 های ها و برنامهتماشای فیلم دار:های طنز و خندهریزی برای دنبال کردن برنامهبرنامه

تام و جری بسیار  مثالً  .ها مفید باشدتواند برای درمان افسردگی و درمان بیماریدار میتلویزیونی خنده

دار دار است، یک کاسه پاپ کورن آماده کنید و به یاد کودکی به تماشای این سریال زیبا و خندهخنده

های یک دفترچه بردارید و نقل قول .دار را بخوانیدهای طنز و خندهجوک، لطیفه و کتاب .بنشینید

ها سر بنویسید و هر چند وقت یکبار به آن خوانیدشنوید و یا در جایی میدار که از کسی میخنده

 .بزنید و بخندید

 

 

 

 

 :تحقیقات نشان  یادآوری خاطرات شاد

تواند دهد یادآوری خاطرات شاد قدیمی میمی

از طریق  .باعث افزایش احساس شادی در افراد شود

های نگاه کردن به آلبوم عکس و یا تماشای فیلم

 .توانید خاطرات شاد را زنده کنیدگرفته شده می
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 :دهید هایی که هر روز انجام میبودن کارها و فعالیتنتکراری  کنار گذاشتن کارهای تکراری

که سر ساعت معینی بیدار شویم، کارهایی را انجام دهیم باشد. این شاد بودنشاید نخستین دلیل برای 

. مسلماً خسته کننده است ایمها را انجام دادههای گذشته موبه مو آنو ماه که دیروز، هفته گذشته

تواند دلیلی های یک روز نیز میمشخص برای روزهای هفته و حتی ساعت ةعالوه براین نداشتن برنام

ها باید بیدار شد و که صبحباشد. اینشاد نبودن برای بروز عالیم افسردگی و در نهایت مبتال شدن به 

قدر کسل کننده و خالی از هیجان های همیشگی را انجام داد ایندون کمترین تغییری همان فعالیتب

است که شاید جایی برای لبخندزدن به زندگی باقی نگذارد. ماندن در خانه برای روزهای متمادی و 

لذا تغییر و  .باشدتواند دلیل دیگری برای این موضوع نداشتن رابطه با دنیا و افراد خارج از خانه هم می

 هیجان هرچند جزئی را وارد برنامة روزانة خود کنید.

 اصول اجتماعی شادی (ج

 :ةشاید گمان کنید نوع برخورد شما با دیگران تنها در روحی داشتن روابط اجتماعی بانشاط 

گیرد می ثیرأچنین نیست چون نه تنها طرف مقابل از نوع برخورد شما ت ثیر دارد اما اصالً أفرد مقابل ت

رویی بود. کسانی که با گشاده ثر خواهدؤبلکه نوع برخورد شما با دیگران در حس شادی خودتان هم م

 تی ارتباطالهای عمکسانی که به درستی مهارت .بود کنند شادتر خواهندبا دیگران تعامل برقرار می

که در روابط اجتماعی با هوش و فراستی خواهند شد  ،اجتماعی را فرا گرفته باشند دارای وسعت فکر

های نماید. مهارتها تقویت میری را در آنگندوراندیشی و آینده ةاشته و قوذنیز تأثیر گ گراندی

که توانائی لب ،آوردرا فراهم می گرانو تداوم روابط متقابل مثبت با دی شروعاجتماعی با نشاط نه تنها 

گردد. کند و در نهایت باعث شادی درونی میایجاد میص خرا نیز در ش دیگراننیل به اهداف ارتباط با 

 خوب دیگران، به احترام ادای لبخند زدن، :دنباشوابط متقابل مثبت به قرار زیر میر ةعوامل ایجاد کنند

داشتن و... مهمترین، زیباترین و  آراسته ظاهر مشورت، و همکاری دیگران، سخنان به کردن گوش

برقراری . باشدمی گانبست با آمد برقراری روابط خویشاوندی و رفت و ،آورترین روابط اجتماعیشادی

د و عواطف نحمایت اجتماعی ببین وسیعی از ةرا در شبک خود افراد شودروابط خویشاندی باعث می

 .خود را نسبت به هم اظهار کنند

  شودکوچک خانواده آغاز می ةحمایت از محدود ةگستر: های خیریهدر انجمنعضو شدن. 

های شود. این حمایتو... را نیز شامل می ن، یتیمانمسکینا ، فقرا وان، شهروندگان، همساینخویشاوندا

ه بر اجر اخروی، فرد به حد الوگیرد و عرا در بر می نوجود انسا ةذتی به همراه دارد که هملاجتماعی 

 .شودمیی و نشاط همراه است واصل لخوشی زندگی که با رضایت، سرور، خوشحا الیاع
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  :مثبت، رضایت از زندگی  ةه عاطفلهای شادی از جمجنبه ةاشتغال، همایجاد اشتغال برای خود

 بخشد.دهد و به نوعی بهداشت روانی را ارتقاء مینفس را تحت تأثیر قرار می تو عز

 

 

 

 

 

 

 

  های کوچک و که موفقیتمطالعات نشان داده زمانی: های کوچکموفقیتجشن گرفتن

  .شما تقویت شده و بیشتر احساس شادی در زندگی دارید ةگیرید روحیاهمیت را جشن میبی

 توانید دائما دیگران را سرزنش کردن با شاد بودن در تضاد است. نمینکردن دیگران:  سرزنش

سرزنش کنید و توقع داشته باشید که شاداب بمانید. سرزنش کردن در حقیقت، از تمایل به کنترل 

طور خواهید شاد بمانید دیگران را رها کنید و اجازه دهید آنمیگیرد. اگر ها ریشه میافراد و موقعیت

 .کنندکه دوست دارند زندگی کنند. افراد شاد انرژی و طراوت خود را با سرزنش دیگران تلف نمی

  حقیقت این است که اموری وجود دارند که تحت کنترل ما نیستند، نکردن دیگران:  کنترل

شود های دیگر نیستیم. کنترل دیگران باعث تحلیل رفتن انرژی میهمچنین ما قادر به کنترل انسان

آییم و حال ما با هر زیرا زمانی که سعی به کنترل چیزی داریم در حقیقت خود ما تحت کنترل در می

کند. یکی از رازهای شاد ماندن این است که دیگران را کنترل نکنیم و تغییر حالتی نوسان پیدا می

از امور خارج از کنترل ما هستند، به اختیار و آزادی دیگران احترام بگذاریم و دست بدانیم که بسیاری 

 .از خدایی کردن بر دیگران برداریم

 :که ه بر اینالواندیشی در مسائل عهم مشورت کردن

، نوعی احترام و توجه به سازدمی پختهرا  تتصمیما

آید و باعث شادی می باز هم به حسا شخصیت دیگران

 .اگر علم هم دارید باز هم مشورت کنید .شودمی

 :روزها و  نبرای انسا حضور در مراسم شادی

بعضی از این  .آیدپیش می انگیزهایی شاد و فرحموقعیت

 نصی و درونی است که بر رواخت شلها در واقع حاشادی

ر هم متناسب با دین و گاما برخی دی ،گذارداو اثر می

باشد و عمومی است. از قبیل و رسوم می بفرهنگ و آدا

 .د ائمه و یا مراسم ازدواجالروزهای عید و می
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 شود و غیبت و بدگویی موجب تحلیل رفتن انرژی در بدن مینکردن پشت سر دیگران:  غیبت

ت و انرژی خود را بابت های شاد وقدهد. انسانعدم غیبت پشت سر دیگران انرژی فرد را افزایش می

کنند و این انرژی را صرف کارهای بدگویی، عیب جویی و صحبت کردن پشت سر دیگران تلف نمی

 .کنندمفیدتری می

 شاید انتقاد از دیگران در همان لحظه احساس : انتقاد از دیگران نکردن خود در درگیر

ی منفی پس از آن در فرد رسوخ خوبی به ما بدهد اما در اکثر موارد دیده شده که تنش و احساس

خواهند نسبت به دیگری برتری داشته کنند که میکند. همچنین، خیلی از افراد زمانی انتقاد میمی

تواند شادابی را برای فرد به ارمغان آورد. بنابراین، اصوال انتقاد از دیگران مثبت نیست باشند و این نمی

 .تواند به سازندگی کمک کندوقایع می« نقد»است که شود، این در حالی و مانع شادی افراد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 رحم بنا بر  ةرحم است. صل ةهای شاد زیستن صلاز دیگر راه :رحم و رفت و آمد فامیلی ةصل

ها در اثر دید روانی انسان ةتخلی ةگردد و این شاید نتیجفرموده روایات اسالمی سبب افزایش عمر می

شود و در رحم نیز از خود اعضای خانواده شروع می ةبهترین صل .و بازدید و گفتگو با یکدیگر باشد

نشینند و با یکدیگر صحبت و مرکزی آن زن و مرد. وقتی زن و شوهری در کنار هم با آرامش ب ةهست

توانند مطمئن باشند که شادی و نشاط در یک اندیشی نمایند، میگفتگو نمایند و در امور زندگی هم

 زندگی خود با زندگی دیگرانقایسه نکردن م :
 ترین اشتباهات برخی از افراد این است که دائماً یکی از بزرگ

کنند. مقایسه شان را با دیگران مقایسه میخود و زندگی

کردن عامل دیگری است برای حسرت و غم خوردن. زندگی 

ها، شرایط و کدیگر قابل مقایسه نیست، زیرا تواناییافراد با ی

باورهای افراد نیز با یکدیگر قابل مقایسه نیست. چطور 

توان از یک خزنده توقع پریدن داشت؟ بسیاری از می

های افراد نیز همین حکم را دارد! افرادی که خود را مقایسه

 کنند، در واقع، ظاهری که از دیگرانبا دیگران مقایسه می

گیرند و بینند را با درون خود مقایسه کرده، نتیجه میمی

کنند بر مبنای آن عمل کنند. اما ما به شما سعی می

هرگز ظاهر دیگران را با درون خود مقایسه  »گوییم که می

 .«نکنید
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ها تواند شادی را از آنهای زندگی که میهاست! زیرا عالوه بر آنکه در مشکالت و سختیقدمی خانه آن

ها توسعه و گشایشی مدارا و محبت میان آن ةسطواهبگیرد به پشت گرمی یکدیگر دلخوشند، خداوند ب

 .شان شودنماید که غم و اندوه از میان برخیزد و نشاط و شادکامی مهمان خانهشان ایجاد میدر زندگی

  ز کنجکاوی کردن در زندگی دیگران دوری کنید. از ا :کردن در زندگی دیگراننکنجکاوی

ها دیگران و گوش دادن به مکالمات خصوصی آن های شخصی و دفتر خاطرات محرمانهخواندن نامه

زدن و اجازه گرفتن وارد هر مکانی نشوید. سعی در اثبات درستی نظرات و  اجتناب کنید. بدون در

عقاید خود به دیگران نداشته باشید. تالش نکنید که به زور، افکار و عقاید دیگران را تغییر دهید. زیرا 

 زنید. ت، آرامش خود را بر هم میدر صورت رعایت نکردن این دستورا

 هنگامی که فردی دیگران را در شادی خود: هایمانشریک کردن دیگران در شادمانی 

تان را بیشتر کنید تا خواهید شادیشود. بنابراین اگر میکند، شادی خودش هم بیشتر میشریک می

تان سهیم کنید و هرگز تنها جشن نگیرید و از در میان گذاشتن شادیتوانید دیگران را در می

 .تان با کسانی که دوستشان دارید دریغ نکنیدخوشحالی

 

 

 

 

 
 

 

 نایم و به آپشتوانه را یافته نخواهد پیاده نماییم، در حقیقت هماآنچه او می نماکنیم و در زندگی

 .شیرین خواهد بود نماتقویم زندگی توقایع و رویدادها در صفحا ةتکیه خواهیم کرد. بدین ترتیب هم

  شاید زمان آن فرا رسیده باشد که کسى )یا  :بودنبخشنده

خودتان( را به خاطر چیزى که اتفاق افتاده و یا گفته شده مورد 

بخشایش قرار دهید. اتفاقات و اشتباهات گذشته را پذیرفته و 

برگردانید. توانید زمان را به عقب فراموش کنید. بدانید که نمى

هاى گذشته ها و شکستشادمانى خود را با از یاد بردن ناامیدى

 .دست آوریددوباره به

 اصول معنوی شادی (د

  از بهترین دار بودن در زندگی: احساس معناایجاد

داری است. دین بر زندگی معنا به زندگی، دین نمصادیق معنا داد

از هدف زندگی ، چرا که معنا برخاسته بخشدو مفهوم واقعی می

 همیشه خدا را احساس اینکه ما در جستجوی خدا باشیم و  است و
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 حداقل نیاز انسان به روح خدایی، مانند احتیاج نوزاد است به مادر. کردن با خدا:  برقرار ارتباط

حیات به هوا و غذا نیازمند است، روح و باطن نیز به هدایت الهی  ةبه همان میزان که جسم برای ادام

در آن به  "خواست و نیاز"های خیز است که دانهو روح ربانی محتاج است. آرامش جان، زمینی حاصل

روید، نیازهای به حق خود را در یاد خداوند که آرامش جان و قلب است، بکارید تا به خوبی خوبی می

های وند همراه کسی است که او همراه خداوند باشد. با توجه به خداوند و خواندن نامتحقق یابند. خدا

کند، او، همراهی و پشتیبانی خدا را به سوی خود جلب کنید. انسان همان است که به آن توجه می

آن نیروی  "پس به خداوند توجه کنید تا الهی شوید! به خدا توکل کنید. هرچه ارتباط شما با خدا، 

کنید و هر بیشتر و بیشتر شود، آرامش و نشاط بیشتری را در خود تجربه می "ظیم و خرد الیتناهیع

شود. خداوند فرموده چه ارتباط شما با خدا محدودتر شود، ترس و اضطراب بیشتری بر شما چیره می

ار خدا بودن یعنی ی "گردانم.هایتان را استوار میکنم و قدماگر مرا یاری کنید، شما را یاری می"است: 

بر اساس قوانین الهی رفتار کردن، گناه نکردن، کمک به دیگران، نرنجاندن دیگران، احترام به والدین و 

هدف نهایی زندگی، خداست و  .است "یاری کردن به خود"در واقع همان  "یار خدا بودن"غیره. 

دهد. نشاط معنی کند. او تنها کسی است که به ما آرامش می نتواند زندگی را برایماتنها اوست که می

 .نمایدرا آرام می هادلارتباط با خداست  ةو شادی که در نتیج

 

 

 

 

 

  و تحول  پاالیشای کهن برای ای مثبت شیوهیا واژه، دعا تتکرار عبار با یک ذکر:انس گرفتن

و  مشکالتجای آنکه اجازه دهیم ذهن روی شود. یعنی بهنامیده می تمرین معنوی کهذهن است 

مکث کند و باقی بماند به تکرار واژه یا عبارتی بپردازیم که به ما کمک کند تا با ادراک  نعواطف گوناگو

آگاه باشید  أال بذکر اهلل تطمئنّ القلوب؛ .تر از واقعیت پیوند برقرار کنیمتر و یا معنویسفیلتر، فعینی

  نعاطفی بین انسا ةدر دعا نوعی رابط :کردندعا 

شود و در مواردی این رابطه و خداوند برقرار می

را با  تالمنحصر به فرد است. زیرا بعضی از مشک

 ندر میا نتواو اقوام نیز نمی نترین دوستانزدیک

 نها را با خداوند در میادر دعا آنتی قاشت. وذگ

کنیم و این خود د میلناشته دست به درگاه او بذگ

 ریزی عاطفی در ما شده و به آرامشنی بروی برالعام

 .کندو نشاط درونی کمک می
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اطمینان قلب و آرامش با . (21ابد. )سوره مبارکه رعد/ آیه شریفه یها آرامش میکه تنها با یاد خدا دل

او ها و مشکالت زندگی از انسان دور شود و دیگر اضطراب و ناراحتی شود دغدغهذکر خداوند سبب می

را سرگردان ننماید و با نشاطی درونی و شادی واقعی به انجام امور بپردازد. کسی که همواره توجه 

کند نشاط و شادی خود را از بیند و به او کمک میکند که قدرتی برتر و خدایی مهربان او را میمی

به ه همیشگی مندی اوست. برای تمرین این توجدهد بلکه همواره به دنبال جلب رضایتدست نمی

تنها کسی  تواند کمک کننده باشد. ربّ یعنی پروردگار ومی« ربّ» ةقدرت الیزال الهی توجه به واژ

و مهم در  امور زندگی از خوردن و خوابیدن گرفته تا اتّخاذ تصمیمات بزرگ ةپروردگار است که در هم

ی اندوه و ناراحتی است که خدایی پروراند! بنابراین چه جاکند و انسان را میزندگی همه را تدبیر می

 !به این مهربانی یار و یاور ماست

  نیستای برحسب تصادف در این جهان، هیچ حادثه :از وقایع قضاوت خودبه تأخیر انداختن 

هایی دهند، لطف و رحمت الهی نهفته است. تمام حوادث برای ما پیاموقایعی که روی می ةو در هم

 شوند. دارند که سبب تکامل روحمان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به ظاهر بد را بعد از  ةتوانید پیام آن حادثمثالً شما می

گذشت مدت زمانی بفهمید و یا حتی ممکن است تا زمانی 

که زنده هستید متوجه نشوید. زیرا بسیاری از این وقایع 

فراسوی ادراک ما و جزء اسرار الهی هستند و تالش برای 

فهم حکمت خداوند با هوش محدودمان، مانند سنجش 

لهی از دست اقیانوس با پیمانه است. همچنین در ذهن ا

ای وجود ندارد و اگر شما به ظاهر چیزی را از دست دادنی

دست دهید، معادل آن شیء و یا حتی باالتر از آن را بهمی

ای برای خواهید آورد و تمام این اشیاء به عنوان وسیله

تکامل و زیبایی روح شما هستند. بیایید کاماًل بپذیریم که 

نی برای همه وجود در هر موقعیت نامطلوب، نیکی پنها

 ".ساقی هر چه ریزد از لطف اوست"دارد. 
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 شاد بودن بدون شرط و پیش شرط
این است که  ناز واقعی شاد بودمنظور کنیم. شرط و شروطی تعیین می نها برای شاد بودمتأسفانه ما انسان

شادمانه را شکار کنیم. هنر این نیست که در روزگار خوش و  تاظحلببریم و  تذلهای زندگی هظحلاز تمام 

در اوج  نکه هنر این است که انسالهای شیرین شاد باشیم و احساس شادمانی کنیم، بظهحلموفقیت و  انزم

ی هستند گاحساس شادی و شادمانی کند. آنانی که در جستجوی شادمان التها و مشکتیخس ها،درگیری

 .با تعیین شرط به جستجوی شادی بپردازد در اشتباه است نواهند یافت اگر انساخرا ن نهرگز آ

 

 

 
 

 

 

 

 .رندگنو مثبت می بها به آینده با دید خوآن– ۷

 .اختیار ما خارج است زندگی از ها درکه بعضی از اتفاق دانندمی اص شادخاش -۸

 .شندخبهبود ب ی وکاری خود رالهای شغتا موفقیت کنندش میالهمواره ت شاد افراد– 9

 .توانند از توانایی خود حداکثر استفاده را ببرنداند و میص کردهخهای زندگی خود را مشافراد شاد هدف- 11

د. وقتی چنین کاری نکنمی ذبهایی که شما را احاطه کرده جانرژی درونی خود را از زیباییافراد شاد،  -12

 .شودمیآنان یرش انرژی تبدیل به منبع نیرومندی در زندگی ذاین پ دندهرا انجام می

 خصوصیات آدم های شاد 
شاد زندگی خود را تحت کنترل دارند، محل کار و  افراد -1

را ایجاد  تغییرات دلخواهاقل دکنند و حانتخاب میزندگی خود را 

 .کنندمی

و نیز جسم و روح  دن،مغز و ب نهای شاد به ارتباط میاآدم -2 

 .واقف هستند. این افراد به هر دو توجه دارند

قی لبرد و یا باخت تن ةو صحن نشاد، زندگی را میداافراد - 3

 .کنندنمی

هر  و کننده میگاشاد، به زندگی به شکل آموزگار نافراد  -4

 .کنندمی نامیدوارانه جبرا شکستی را،

ریزی خود را، به موفقیت افراد شاد، قدم به قدم با برنامه- ۵

 .رسانندمی

و با یادآوری  کنندافراد شاد، بر هدف خود تمرکز می- ۶

 .نمایندمی تذلهای زندگی، احساس شادی
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کنید تقاضا می نوقتی شادی را برای خودتا ": کنندمیدر طول روز تکرار را این حقیقت افراد شاد،  -13

 ".را خواهید یافت نآ نواهید خودتاخب نراگگریزد وقتی شادی را برای دیهمیشه از شما می

به  . وقتی زمانی رازنندمیو در ساحل قدم  کنندمیپیمایی کوه .برندمیبه دامن طبیعت پناه افراد شاد،  -14

های البه کا ند که برای شاد بودنرگذاد، این اعتقاد را کنار میندههای طبیعت اختصاص میاز زیبایی نبهره برد

 .دنبیشتری نیاز دار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای را که درآن باالتر باید پله ةزندگی مثل یک نردبان است. برای صعود به پلدانند که افراد شاد، می -21

 .هستیم محکم کنیم

 .دنبورز تداو حس هد و نه به کسی رشک بردننه از کسی توقع داشته باشدانند که افراد شاد، می -22

 اند:امام زین العابدین ) علیه السالم ( در روایتی فرموده .ندارندبه دارایی دیگران طمع و توقع افراد شاد،  -23

 .دتمام خیر تو در این است که نسبت به آنچه در دست مردم است، هیچ چشم داشتی نداشته باش

 
 

 

 

 

 

ار یا دریافت پاداش یا جایزه ظانت نبدوافراد شاد،  -1۵

 .احساس آرامش و شادی است هاآن. پاداش دنشخبمی

 گراندی ةمنفی دربار ةکه هر اندیش دارند خاطربهافراد شاد،  -1۶

 منفی زین افکارگرا جای مثبتافکار  لذاگردد باز می ناشبه خود

 هاآننشاط و اعتماد به نفس در  ،در نتیجه آرامش کنندنمی

 .یابدافزایش می

 .شاد هستند د که واقعاًنگردمیدنبال کسانی افراد شاد،  -1۷

د. ند، بعدخرج کننانداز کناول پسدانند که افراد شاد می -1۸

کنند و بعد نقشه کنند آنها اول خرج میفقرا بر عکس عمل می

 .کشندانداز را میپس

 .نیستندبه هیچ کس بدهکار افراد شاد،  -19

 .کنندبرمیطمع را از دل خویش  ةریشافراد شاد،  -2۰
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 :به گفته ناصر خسرو

 آزاد باشیمهمان بهتر که دائم شاد باشیم / ز هر درد و غمى 

 به خوش رویى و خوش خویى در ایام / همى رو تا شوى خوش دل در انجام

 اگر خوش دل شوى در شادمانى / بماند شادمانى، جاودانى

 

 

 

 

 

 
 


