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بــه نظــر دکتــر علــی صاحبــی ،نگارنــده کتــاب ،واقعیــت ایــن اســت کــه مقصــود و هــدف وجــودی مــا جســتجوی
«خوشــبختی» و «شــادمانی» اســت و بــه رغــم اینکــه خوشــبختی و شــادمانی از جملــه واژگان و مفاهیــم پراســتفاده در زبــان
و ذهــن بشــر بــوده و هســت ،اکثــر افــراد تعریــف روشــن و اندازهپذیــری از ایــن واژگان ندارنــد.
وی در ادامــه کتــاب ،متداولتریــن تعریــف بــرای خوشــبختی از نظــر جوامــع کنونــی بشــر را رفــاه و برخــورداری،
میشــمارد و رســانههای تبلیغاتــی را عامــل اصلــی معرفــی ســه عنصــر ثــروت ،شــهرت و زیبایــی بــه عنــوان عوامــل اصلــی
تضمینکننــده ســعادت میپنــدارد .حــال آنکــه ســعادت ،خوشــبختی و شــادمانی یــک «احســاس» اســت ،یــک وضعیــت
روانــی -هیجانــی اســت و مــا مســئول ســاختن آن هســتیم .پژوهشهــا نشــان میدهــد کــه ثــروت ،شــهرت و زیبایــی فقــط
هفــت درصــد از ســعادت و احســاس خوشــبختی و شــادمانی مــا را تضمیــن میکنــد.
کتاب با طرح پرسش مهمی آغاز میگردد:
«بزرگترین فاصله ممکن بین دو نقطه یا دو چیز را که میتوانید تصور کنید چیست؟»

و پاسخ آن به باور نگارنده این است که:
«بزرگترین فاصله در این جهان خاکی ،فاصله بین دانش و عمل است».

نگارنــده در ایــن کتــاب بــرای پــر کــردن ایــن شــکاف ،تمرینهــا و فعالیتهــای فکــری  -رفتــاری مرتبــط بــا احســاس
خوشــبختی و شــادمانی را توصیــه کــرده اســت و میگویــد اگــر بــاور داریــد کــه ســعادت احســاس و شــرایط روانــی اســت
کــه بایــد خودمــان فعاالنــه بســازیمش ،بــا خوانــدن ایــن کتــاب بــه ایــن نتیجــه خواهیــد رســید کــه وقــت آن اســت کــه مــا
نیــز از آنجایــی کــه هســتیم یــک قــدم پیــش نهیــم.
در جســتن جام جم جهان پیمودم

روزی ننشسـتم و شــبی نغـنودم

ز استاد چو وصف جام جم بشنودم

آن جام جـهاننمای جم من بودم

