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چکیده کتاب
شــادمانی طنــزی بــزرگ بــه همــراه دارد .ایــن کلمــه «شــانس» یــا بخــت و اقبــال را در ذهــن تداعــی میکنــد و بدیــن
معناســت کــه در نــگاه مثبــت ،فــرد قــدردان ظهــور ایــن موقعیــت و حــس تــازه و حیــرتآور آن اســت .طنــز ماجــرا ایــن
اســت کــه مــردم نــه تنهــا آن را جســتجو میکننــد ،بلکــه تــاش میکننــد پــس از بــه دســت آوردن شــادمانی ،حفظــش
کننــد و از تمامــی احساســات ناخوشــایند اجتنــاب کننــد .متاســفانه همیــن تــاش کنترلگرایانــه میتوانــد بــه زندگــی
بســته ،خشــک ،ثابــت و ســهمگینی منتهــی شــود .راس هریــس در بخشــی از کتــاب مینویســد:
اگــر در انتظــار آغــاز زندگــی مطلــوب هســتید ،دلیلــی بــرای صبــر کــردن وجود نــدارد.
ایــن انتظــار بایــد بــه انتهــا برســد .اکثــر انســانها اســیر تصــورات ذهــن خــود هســتند؛
امــا بــا وجــود ایــن زنــدان ذهــن ،واقعیــت ایــن اســت کــه قفــس ذهــن ،نــردهای بــرای
جلوگیــری از خــروج شــما نــدارد و اگــر بخواهیــد میتوانیــد از ایــن بنــد رهــا شــوید.

در جایی دیگر از کتاب آمده است:
شــادمانی فقــط داشــتن احســاس خــوب نیســت؛ اگــر چنیــن بــود ،افــرادی کــه دچــار
اعتیــاد بــه مــواد مخــدر شــدهاند ،خوشــحالترین انســانهای روی کــرهی زمیــن
بودنــد .در واقــع احســاس خــوب ،از ادراک ناخوشــایندیهای زندگــی پدیــد میآیــد.
افــراد مبتــا بــه اعتیــاد تــاش میکننــد همیشــه در حالــت نئشــگی خــود باقــی بماننــد
تــا احســاس خــوب را تجربــه کننــد ،امــا بایــد بدانیــم شــادمانی فقــط وقتــی بــه دســت
میآیــد کــه ناخشــنودی و نامالیمــات زندگــی را بــه آرامــی در آغــوش بگیریــم.

بــا خوانــدن ایــن کتــاب میآموزیــم هــر زمــان کــه بــا بحرانــی روبــرو شــدیم ،خــود را در طوفانــی از افــکار ناکارآمــد
و احساســات ناخوشــایند خواهیــم یافــت .اگــر میخواهیــم عمــل موثــری انجــام دهیــم تــا ایــن طوفــان مــا را بــا خــود
بــه اینســو و آنســو نکشــد ،اولیــن کاری کــه بایــد انجــام دهیــم انداختــن لنگــر اســت .بــه بیانــی دیگــر بایــد خــود را در
زمــان حــال قــرار دهیــم .وقتــی چنیــن کاری انجــام دهیــم آنوقــت میتوانیــم گزینههــای موجــود را ببنیــم.
هــدف ایــن کتــاب کمــک بــه فــرار از تلــه شــادمانی اســت ،ایــن کتــاب کوششــی بــرای خلــق یــک زندگــی کامــل و
معنــادار اســت ،بــه جــای اینکــه بــه دنبــال احساســات خــوب و دوری از احساســات بــد باشــیم .بــه یقیــن در زندگــی
خــود بــا همــه نــوع احساســات روبــرو خواهیــم شــد؛ از قبیــل لــذت ،عشــق ،تــرس و خشــم و بــا اشــتیاق فضایــی بــرای
همــه آنهــا خواهیــم گشــود.

