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 در ����� ��د�

In praise of Happiness 
 

�� ا���ن ا�� ،راز ��اژد��ز�-����, َاواز()' ا���ن �&  . $!�ت ا�"!� ا� ��د� راز  �رگ ز�

�0 َاواز/
ا�� را �. ��د� ا���.  

�� ا����� �� ،�2ش  �ا����4ه�� ز� ,��� �4��
7!6 و  ��5 ��دن ا�, راز و َاواز از (� 
9
م ��د�، :اش و <��� ه�� =)�:� و روا�>����5& در  �ر� ;!��� ،;"
�"� و 

 �.?�4ا���ن را دار�  

 �@

7!6 و ��5، و �&  �9� A �) ��$ز�-����, َاواز()' ا���ن �&  & را &� �  �/�  �َا�5
��B!� �9ن را ;�5ن در ز��C  Dو ر� ��
ا�� �� �� ;�ا �& ه54>!, ه��� ، ا��و� و ا=��د/ 


د درEورد� ا�� �& ��ود �!�� روز� ه�� ا���ن �0�C  �ا� ز�-����, َاواز ()' ا���ن /
 & د�-�ل ��د� �  ه4"�ن ر=�,  درا�, �9Cن �!� ;
ب  � �د� زدن ا�� و . �"Fا��& ا��  

�ر�� 
ن  IJ ه��  =!)�
=�ن ;)L!��M
Nا�  (  �) �P5� �� �  &� ���"���= �4رش�
��� ��� ا��را !4@.  

 � ���
��ا�� وا5!� دره4& � ?�7& ه�� ز� �!�ر��َا��ن �& ��د� را =�ز�� َازاد� ود

ج �
د� ��(R و �D و Cد دارد، و
C�9ن وC �0 در�C�� .� ا�� ه��0  �& در
/ ، �. دا�5
�Fارد � �!S�� ���و� و /� �
اد�  � ذه, َاد، &��C L� �=�  و �/��  &� ��!� �� .��د�


ا U و ا���Nت اش (��)!, ��د� در ��/� ا��-�ادV � &?
4P�،  & و��W ا��-�اد د��5 و
��& ه��5�C . �
ر�X��>�ن ��� <Y از �Fه-!
ن   �;>. ا��ازه��0 �&  �ا� ز� �5�
� �

�� �>�ن داد� ا�� Fاه' در �!��& ا� ��ار��و ��د����،ا� ��P & ز� Dو ر� �� � ا��و�  ا=��د

� ��د� �� ���,N$�
� ا�N$ ع
�   .  


ان ��د� َا=��� و  � ا�� و� � �
د C
 Uدر ه4!, ��ا� &� � �/� د�"�  �ا�,  �ور�
�ان .���ن ])-& ��د وا=��د�� و ر�D ا�= .[�!(? &��ا��5ن  & <�ر� ا� =�ه5\ ه� ا��ر� دار�


ره��<� ��& د��  �M را دارد، �& �4
�& ا��C د =��و=��2، ��د� در
C5!� و و ا����N ا

 و �)4-!�،و  �!�ر� از )!� ه� و/)^ ه�� [�)6 در  [� ه�� Nر�

ر�> &(4C از ,!�M

�55� و �!4& � <�َاب @!
ان را د�"� �9Cن، �د!  ��� را �.      �� �&  [� ز�-� و رو�, ز�
                                   

****** 



�� $���N ا�, دارد �& ��د� ه��� ا�� ،در��   وا(�!� ز�<� &�/�5� ���  � &�  &�
5
ز َا�"
  �/2ف  ا��و� و ا =��د�� و ر�D  �& ا���ن ذر� ذر�  ��45& ه��� را $Y و @Y4 ��د� و

�� �5�.  

ا��
ار ا��  �ا� ا��و� وا=��د�� و ر���a� " D& وا<Y ز��" روا��Nو� �&  � ��@
د� � 
 رادار د �& در �AX= ���9 ه�� >����  � ا���ن،و �!� ��د� ه��� دA0 M و �
�J!Vت /
د

�5� ��ا !> �N��bده�� د�"� دِر?�7& � روا�>���5 و روا��Nرو� .  

�:d�? ا� ����
د،  & ?5
ان  )Emotional(   ا�وز� از ��د�  & ?5
ان <� � &�:� ,]� 
5� ،وا�5>� ��-�  & $� �
ر وا�5>� در<��m   &  �!�ر� از $Y ه��0 �& َاد� در��=� n

 �!@
-� & ،  ���
ر و ا$��س ا5!� در ه4& � ?�7& ه�� ز�n$ & ،  ا����
َازاد� و د

ب / � �?�4�Cوا �@� �!�)

ب ( ا�4�C?� و / ,!���،/��& و 
ل ، �Ap ،درَا>

،دا��, ه4��، =�ز�� و �
� �  ...)اوج @Fت F[ ،��5Cا�0  و(، & @Fت ه�� [�)6 ....)و
�!�Vاد�، و

رد ا$��ام /
ب ، /�� ازدواج ��5' ، دو�� دا��, ودو�� دا��& ��ن، 

�� ه� و ر/�اده�� ���ن ،�:���Jت ،ه
�!�ر� ، �XJ!2ت ، �,  ، ه
ا و �!�ر� از<� q)وا
�:�. د�"�ا�� ,]� A!X:� &  ان
� �.در را B&  � ه���ام از ا�, وا��5 ه�   

�5� �
ر��د� ��� ا�:�n$در  �وزو ,� &�

د� ��.    �ا� �4Cد� و�� L� د��ن
د� �
  ا�  � ا=�ا�� �, ا��و� ه� وا �BVاب ه�� )Existential(و � ه��� َا��ن �"��& ا��  ��

��
� ��� ��C"��, ��د� �55� ز�� �
ش 
د . و �ر���ه� ��د� را =�ا � �
ر X� �� و
 ��!� &�

ان ه���د��از �, ه� ه��5�ا� ا�5"C.  

 

�ن و ز��� ����5ن ا�� ;&  !� ��  & ��اغ ا��و� ور�D ا=��د��   روا�>���5ن، �, ��د���5
 &� �� و در�ن ورا�  �ون ر=� َان ه� را ��5/�& ا��،ا�  � ا�,  �ور�ر=�& ا�� و ?)A و <!�

�� روا�� ��> L� ان
��د� �!� د�"� �L ا$��س -9. و و��F>�� 67 �!�� ،و?)A َان  & ?5
� ه��� )  ذه�5 (
اد �!4!��0 ��د� زا در .  �!� �N�Eررو�, ا�� و <!�  ��� &�
 �ا� �4

 �p�!4!��0 ،ا��ژ�!L ( و �!� ��ر��د  [� ه� �0 از ��$!& �  <!>��� p� ... ) دو<�!, و( 
 ���!��N�� ا�� ) �� � � �S وز����� ژن و ?�A ژ��!L �!� در <!�ا�0 . در  �وز ��د� ا


ر ��د� �Bح ا �� ،وا=�اد� ه��5n$ و و �
ا�5�  � ا��و� و]�94 �>�ن ��5ر  !��5� � &� �
�� ���� ا� �& در !�ن ا�, ا=�اد، /��
ادWو� ،�. � َان ه� ])-& �55�، و ��د  ��5  

******* 



 و  �M/�� ��د� ;!�� ؟

��ار�  L� �� ��د� را  �
ان   & $�� � �از ��د� َا���ر ���ر�6 �)� ��� ا�� �& ��C ��د�
���ر�6 و واژ��ن ه4�5\ ��د� در =�ه5\ . ���ر�:� -9. و <���  �ا�"!�!  ?)�4 ار���داد


ن ا��.... @�pت =�ر�� وا�")!�� ،?)�4 و �Jور� ا� و� &�
��د و �� : ،�@�$��، ��
/
�ا�0 و?A!N<��7�5 ده5�� اش در �L رد�6 َاورد� � ...@Fت ، �5"
@� و!> A
ا? �  ��$

�وا�0: �
د��، ��]-�
....   و���دت ، /  


ان �� $�� ��د� را �   �����!� Dو ر� ��  ���5/� ه54>!, ��د� ، ���5  ا ��و� وا=��د
5�� ه� و ����د� ه��� �&  ��د� را ��5 زا ��د� ا��. ��5/� ���

د ��/Cد� .  ��95 و��


ن �!� دا رد، �aه�� �& وا��5 در  �ا � <�ر� ا� z�J ه�� � &�
�
د  �aه� /  �ا
��� ورا� داد� ه�� $���!� و  !�ون از ز�ن (  و درو�� ه��5�  !�و�� �
ا�5� �z�J ه� 

�4
�& ا�� ). و �Nن  ��5� �:ا�, ه� ;5  

�ن، -��5�زدن ، /5]-@  ) U�= ��"و��= L� � ��ا@-�& �& ه�@-[5� و /5�� ا� ،/5�� � =�و�5
�ن، =���د زدن ،(9�9& زدن  ،....) �ز� دادن ?2nت 7
رت ا�� �& $���N ��د� و !<� |!C

�ن ، َاواز /
ا��ن و!X)ر ، ...  

- ، �(p� ، ��5�ا�&  � ��A0 و��5-�ت /��
اد�Vو ر &��-(dداو ,�]!�ن  ودرَا��!� در
..دو����&،?� ����& ،�:���J و  

�&، و - �C و� و��
دن در /��
اد�،   �!: Y$ ، ��� $E Yرا� و ��5 دا��, در ز�
��
د ، /��
اد� /
د، . � ر���V دا��, ازز�/ � ��
ش  !�5 � وا(q  !��5& ��-�  & َا�5/


د� و �9Cن و/ � &��C....  
******* 

�:�& ا�� �
��در���, و�4!�ب ���, ;!�� �& , در !�ن رو��N:5ان � :" ار��� ه5!4"
و �":�� �&  �ر����, ����>"�ان ��د� در ا��و� و ا=��د�� و ر��C Dن ". ���5.  ��د� ��

�4
�& ا�� . داد� ا�� L� د
/ �
.ه5!4"  

 �
د را� را  � ��د�   �!�ر� از رو��N:5ان ورو�5"�ان، �& C
�ان در �9Cن Cه� وو��َا
 &� �� �9C ، ا�� &��  ،�� ��� �>"�ان ��د�  ��5��  �
"  ���� و -]4"��5& " َار�
ر ر

" و َار�
ر �
<�95ور." � �
و��ود  � <���ن �!�� روز� ه�! �9C �Eن : "ا��وه"��رش  
د 
 ���5�"را "وا<�!, راز ز�� �� دا���"    دره4!, ر��P  �&  ��!�� روزان ;��9    .

�!� Aرا� �
ار ا��"  ���ا��
$� و ��" راز ��د� را در <��Fش ا��9C &N5ن، ���9C ز�� و
5�ا�� و> � .... �
ان  � َا��ه�   � َا�{&  � ا���ن و �9Cن � ��Fرد ��د ز��� ؟ �ا���   

******** 

���5 د��!� �  &   Dور� ���ن  ��ط ا��و� وا =��د� ��
ان ��د� َا=���؟ َا��  �;!� � &�
";
 � ����
د �!:!� و��W ا� ��؟ ��د� �A ه� </ �� �� ��!-B� m��> L� د� �� ؟�� & 

P5� ان َان را�!
ان � � &� ��?�d:� د�"� �L وV��S �! � �!�� ��َا ن  $! . ���  �



5
ا/� و رام �>��� و  � �ز N� د��� �!@
 &�:� &  Mو <�0!�5 ، واM�  و �!�ا�� دا��&  ��

د   ��:�& ا�� ��د� �!:!� و��W ا� �� �& =��ان  ا��و� و ا=��د�� ور�D  .! ���@� َاور/
اه

�
ا�� �� َا]�ز َا=���5 اش  ��� � .��V �B!Jور، ��5��4ت ذه�5 و   Uا��� ,�=����،��ر� 

ا�5� در �وز ��د� ��� � � &��C و� و��
��� و<�دا�� درا���ن ، /��
اد� ،�� Aاز?
ا

�4
�& ا�� . ا�:��5�:  

�& ا�� ،و -�C د� در�� � َازاد� ،د�Nا�� و ا5!� ا���� ���, ��م ه�  �ا� <!�ا�0 و ر�

�& ا�� اه4!� ر�>& �, ��/�, =��، !�Nر� و ��ه�P5ر� ه�.�� ا�4�C?� ه4!,   


دن و���F, از /�Bه�� د�"�ان . �9 �ن  
دن  � د�"�ان  و���4, �9 �ن �� ��ن   ��F� � 
 . � ��!;  ��ر����5 ��-�  & ����� �&  �ا� َاد� ��ر� ا��Pم � ده5�و ��  & َاد)

�
زا�5�را��ن  � ا(
ام ودو���ن و  �(�ار� را B& ��د�L ��  � َا��9  � ر?�. َا�
ق و(� �$ ��
�"��N� .دن�� �N= و IN�� را د��ن،رو� ا��9 ��-� . ز�-��0 ه�و ?�7�5 ��د� َا=��, ز�

@Fت  �دن از ]Fا/
ردن،  . =�N ��دن در �ر� /
د و د�"�ان ،داوL4� '(d  & د�"�ان  
دن
�B@�&، رو� َاوردن  &  ، ��!�
،،��را 5C � &B�� ،ورزش، ا�
اع  �ز� ه�� ����م �55

...�ه� وا�
اع ه5  

- ����:�& ا�� ��د� َا=��, ا�� دا��, =�ز�� و �
� ، ا��;&  ا�BVاب =�ز�� دا��, �!�درز�  
.ا� ����راز A �)�![ ��d�] ا��Nر ا��   


د� "  و  �ز�:�& ا�� ��د  
دن و ��د ز���, ه�5ا�� و <��ن ��N از دره�� ��د�  � � &�� 

د� ��� را د��و  ��" ��ن در� د�"�  & �
� ��د� ه�4ا� �� <�� در .!  

****** 

��  !� از ��د�ن �9Cن �>�ن $��رت ا���ن �٩٠)B& ا ��و� ور�D وا=��د��  �ز� � در 7

ان  & �Xف اش ر=� � �
دن راز . ا�� ، $��ر�� �& =�U  � ��د� <�  ���
ا�� ز�/

 �� ���5
� و �د� � �. �رگ ز�� .!a? ر ا���ن  �درا/�!�ر دا��, ��=!� ه��F  �
ا�
�� و <�ورش ده5�� ��د�  ��;�b  �9نC د� در ��ا���� . ���9
ر /
ا�� ه�� ��زل ز��

�ن و  & (!�4 ا��و� وا=��د�� و ر�D د�"�ان�  A� �ا� /
دو /
د� ه� " ��د� " ;!�� 
��!� �
ان ا���ن و �9Cن را ��ود  � <���ن ��د� ��د. د�� و<� ��دن �� ���& َاد� �َان . 

�5� &� ��
��ا�� وا5!� و �
��& �� ،َا=��555� و  �<� دار��� َازاد� و د55��،  �ور� 
���  �
ا�� � �!�  ���9C س�!��9Cن  � ��د�  �ا� ه4"�ن، . و<�ورش ده5�� � ��د� در 


ا��. ز�-����  ��5�،ا�  �
ا�� ��د� را =�� �5�" ا���ن  � �
د را =�/."  


	مسعود نقره کار
	در ستایش شادی
	
	
	In praise of Happiness


	شادی راز بزرگ زندگی انسان است ،راز تراژدی ای حیرت انگیز . زیباترین اَوازقلب انسان که گوئی اَوازخوانش را گم کرده است.
	این راز و اَواز از قدیمی ترین معماهای زندگی انسانی ست ،تلاش برای توصیف و  معنا کردن اش و پرسش های فلسفی و روانشناسانه در باره 
	برخی براَنند که زیباترین اَوازقلب انسان نه به راحتی قابل توصیف و معنا، و نه بسهولت خواند نی ست چرا که همنشین هایش ، اندوه و اف
	بسیارنداَنان که شادی را فرزند اَزادی ودموکراسی وامنیت درهمه ی عرصه های زندگی می دانند ، خواست هائی  که در کم ترجائی در جهان وج
	برخی دیگر براین باورند که در همین شرایط موجود می توان شادی اَفرید و بر اند وه وافسردگی و رنج ا نسان غلبه کرد.اینان به پاره ای 
	واقعیت زندگی حکایت این دارد که شادی هنوز اَنگونه  که می باید شناخته نشده است ،درست خلاف  اندوه و ا فسردگی و رنج  که انسان ذره 
	روانکاوی که بر شالوده ی " نظریه واپس زنی" استوار است برای اندوه وافسردگی و رنج انسان،و نیز شادی هایش دلا ئل و توضیحات خود رادا
	امروزه از شادی به عنوان پدیده ای عاطفی(  Emotional ) سخن گفته می شود، به عنوان واکنشی درپاسخ  به بسیاری از حس هائی که اَدمی در
	برای نمونه سن در بروزوحضورشادی نقش ایفامی کند. شادی کودکان یک شادی وجودی ست وبا هستی اَنان یگانه است (Existential)  اما با افز
	روانشناسان، تن کردشناسان و زیست شناسان اگر چه بیش تر به سراغ اندوه ورنج افسردگی رفته اند و علل و پیامد و درمان وراه برون رفت ا
	و بالاخره شادی چیست ؟
	از شادی اَنقدر تعاریف کلی شده است که جای تردید می ماند شادی را بتوان  به حد یک گزاره  علمی ارتقاداد! تعاریفی مبهم و پرسش برانگ
	باشناخت همنشین شادی ، یعنی  ا ندوه وافسردگی و رنج نیزشاید  بتوان تا حدی شادی را شناخت . تنها وجود ناخوشایندی ها و ناشادی هاست 
	- لبخندزدن ، خندیدن، ( البته نه هرلبخند و خنده ای ،خنده ی فروشنده ی یک فروشگاه فقط بازی دادن عضلات صورت است نه حکایت شادی و ..
	- درگیرشدن  ودراَمیختن داوطلبانه و رضامندانه با مسائل ومناسبات خانوادگی ، شغلی ، دوستانه،عا شقانه ،تفریحی و..
	- حس آرامش و معنا داشتن در زندگی ، حس مفید بودن در خانواده، گروه و جامعه، و رضایت داشتن اززندگی . خوش بینی ی واقع بینانه نسبت 
	ارنست همینگوی گفته است:" نادرترین وکمیاب ترین چیزی که من در میان روشنفکران می شناسم  شادی ست". و شگفتا که بزرگترین ستایشگران ش
	اَگاهی ووجدان در جهان موجود راه را بر شادی  بسیاری از روشنفکران وروشنگران، که می بایست و می باید ستا یشگران شادی باشند، بسته ا
	********
	چگونه می توان شادی اَفرید؟ اَیا برچیده شدن بساط اندوه وا فسردگی ورنج  به معنای دستیابی به شادی ست ؟ یک پاسخ تطبیقی ست یا خود ک
	- اَزادی ،دمکراسی و امنیت اساسی ترین گام ها برای پیدائی و رشد شادی در جامعه است ،و همین گونه است اهمیت ریشه کن ساختن فقر،بیکار
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