
   ويروسي كه همه چيز را تحت الشعاع قرار داد
در كشور ما ايران اين تغييرات به صورت محسوس تر و 
قابل لمس تر وجود دارد. ما در كشوري زندگي مي كنيم 
كه مردم از نظر عاطفي ارتباطات گس��ترده تري دارند، 
در نتيجه هر نوع مانعي در اين خصوص، تأثير مستقيم 
بر روح و روان م��ردم دارد . از طرفي به دليل بحران هاي 
سال هاي اخير دچار فشار اقتصادي و تحريم هاي زيادي 
بوديم و در نتيجه اقتصاد جامعه به ش��دت شكننده و 

تأثير پذير از عوامل و سياست هاي بيروني است. 
از پا در آمدن خيلي از كسب و كارها و بيكاري عده اي از 
مردم، فقر و مشكالت معيشتي مردم به دليل بيكاري 
يا تورم باال و خانواده هايي كه مدت هاس��ت مواد غذايي 
س��الم و مورد نيازش��ان را نتوانس��ته اند تأمين كنند، 
افزايش دوركاري ها و نبودن نظارت مستقيم در محيط 
كاري، تدريس آنالين براي دانش آموزان و پايين آمدن 
كيفيت آم��وزش، نب��ود و كمبود ابزار آموزش��ي براي 
اغلب دانش آموزان، پايين بودن و قطع و وصل ش��دن 
اينترنت داخل كش��ور و هزينه هاي آم��وزش مجازي، 
تنهايي كودكان در منزل بيش��تر از قبل در حالتي كه 
والدين مشغول به كار خارج از منزل هستند و تهديد ها 
و خطرهايي كه در اين مي��ان براي اين كودكان چه در 
منزل و چه در دني��اي مجازي وج��ود دارد، افزايش و 
باالرفتن قيمت ها در اثر تورم، كمبود جا و امكانات در 
بيمارستان ها جهت ويزيت و پذيرش و قرنطينه بيمار 
كرونايي در منزل و نگراني ها و اس��ترس هاي حاكي از 
آن، هزينه هاي باالي درمان و بستري بيماران كرونايي 
در بخش هاي خصوصي، فوت ناگهاني و داغدار ش��دن 
ش��ماري از هموطنان به صورت روزش��مار و باال رفتن 
آمار مرگ و مير بر اثر اين بيماري و غم از دس��ت دادن 
و گذر كردن در اين ش��رايط بدون برگزاري مراسم در 
خلوت و تنهايي براي خانواده متوفي و سنگيني بار اين 
غم و ترس از دست دادن عزيزان بيشتر و افسردگي ها 
و اضطرابات نش��ئت گرفته از آن ترس از اينكه چگونه 

مي توان در امان بود، همه و همه عواملي هستند كه فكر 
و ذهن و قلب همه ما را تحت الشعاع خود قرار مي دهد 

و مي فشارد. 
   حذف روابط و مناسباتي كه دلتنگ مان كرده 

است
مادر من ماه هاست مرا نبوسيده است. پدرم را نمي توانم 
در آغوش بگي��رم. خواهرم كنارم نمي نش��يند تا با من 
حرف بزن��د. ب��رادرم را مدت هاس��ت از طريق تماس 
تصويري مي بين��م و... از رفقا و جمع هاي دوس��تانه و 
بي ريا كه مي ش��د در آن از تمامي مش��كالت روزمره و 
غم ها رها شد و س��اعاتي را خنديد، بگذريم. سفرهاي 
كنسل شده اي كه به مناسبت هاي مختلف از تفريحي 
بگير تا زيارتي و ديدن عزيزان راه دور مخصوصاً مادر و 
فرزنداني كه به داليل مختلف تحصيلي يا شرايط زندگي 
از خانواده هاي خود دور هس��تند و تشديد دلتنگي به 
تناس��ب آن. برنامه هاي مختلف و مراس��م هايي كه به 
اين دليل و با تعطيلي اماكن مربوط��ه به دليل رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي، به هم خورد و به سرانجام نرسيد 
يا ساده برگزار شد. عزيزي مي گفت: رفيقم را يك شبه 
از دست دادم، حتي نتوانستم براي خاكسپاري بهترين 
رفيقم حاضر باش��م. نتوانس��تم براي م��ادر داغدارش 

مرهمي يا پای براي پدر كمر شكسته اش باشم.
حتماً ديده يا ش��نيده ايد در اقوام يا نزديكان كساني را 
كه درگير اس��ترس و اضطراب كرونا و افسردگي ناشي 
از آن هستند. مشكلي كه فقط و فقط به واسطه آمدن 
همين مهمان كوچك و ناخوان��ده در اغلب خانه هاي 

ايران مشاهده مي شود. 
   سازگاري با آنچه در حيطه اختيار ما نيست

بي ش��ك در دنيا تا كن��ون عاملي به اي��ن قدرتمندي 
وجود نداش��ته اس��ت تا تمامي تغيي��رات را به صورت 
يكجا به وجود بي��اورد. تغييراتي كه اثرات قرنطينگي و 
كم كاري هاي طوالني ايجاد مي كن��د، قطعاً تا مدت ها 
پس از تمام شدن اين مس��ئله باقي خواهد ماند. گرچه 

الجرم مجبور به س��ازگاري ب��ا اين مهم��ان ناخوانده 
هستيم. ناگزيريم از پذيرفتن اين ويروس و تغيير سبك 
و سياق زندگي. به گونه اي كه كمتر آسيب بزنيم و كمتر 

آسيب ببينيم. 
در اين ميان بايد كمي انديش��ه كرد. ب��ه اين موضوع 
بينديش��يم كه چند درص��د از زندگي م��ا، در اختيار 
خودمان اس��ت؟ مي توان گفت بخ��ش اعظمي از روند 
يك زندگي، مس��تقيماً به خ��ود ما رب��ط دارد. يعني 
مي توانيم در اين محدوده اختيار انتخاب داشته باشيم، 
اما وقتي نيرو و عاملي خارج از محدوده توان و اختيار ما 
به سمت ما هجوم مي آورد، تنها كاري كه مي توان كرد 
اين اس��ت كه او را بپذيريم، زيرا در حيطه اختيارات ما 
نيست و درست ترين و منطقي ترين كار سازگاري با آن 
است. درست است كه با شيوع اين ويروس زندگي همه 
انسان ها تغيير چشمگيري كرد، اما اين تغيير به معناي 

پايان زندگي نيست. 
   درس هاي كرونا به رغم آسيب هايش 

مي ت��وان ب��ا تغيي��ر در مهارت ها و به دس��ت آوردن 
مهارت ه��اي جديد فردي، س��بك زندگ��ي خود را 
تغيير داد. فارغ از آسيب هاي بي شمار كرونا، با نگاهي 
مثبت به اين ويروس مي توان گفت، كرونا با ورودش 
توانست برخي سبك هاي غلط زندگي را تغيير دهد. 
در اين مي��ان مي توان به شس��تن مكرر دس��ت ها و 
رعايت كامل بهداش��ت كه مدت ها بود الزامي به آن 
نداش��تيم، بي توجهي به يكديگر در خان��ه و خانواده 
و صحب��ت نكردن عميق ب��ا يكديگر و توجه بيش��تر 
به دني��اي مجازي از طريق گوش��ي هاي همراه، عدم 
تعادل بين كار و زندگي، بي توجه��ي به طبيعت و از 
بين بردن آن، آلودگي محيط زيست از طريق زباله ها يا 
ضايعات كارخانه ها و غيره، بي توجهي به وفور نعمت، 
بي توجهي به زم��ان آن هم فقط با ي��ك كليك براي 

داشتن هر آنچه مورد نياز بود و.... 
اما در نهاي��ت با آمدن اين ويروس ب��ا تمامي اتفاقات و 

تأثيرات بد آن، درس هايي هم گرفتيم. اين ويروس به 
ما آموخت قدر س��المتي خود و خانواده مان را بدانيم. 
قدر كنار هم بودنمان و از يكديگر با خبر بودنمان. قدر 
داش��ته هايمان و تالش براي نداشته هايمان . فهميدن 
نياز عزيزترين كساني كه در كنار ما هستند و گذراندن 

وقت براي شناختن و شناخته شدن بيشتر. 
اين ويروس به ما آموخت بيشتر از قبل مراقب طبيعت 
باشيم و به آن آس��يب نزنيم. مراقب هواي شهر و آلوده 
نكردن آن باشيم و با دور دور كردن هاي غير ضروري و 
چرخ زدن بيهوده با اتومبيل، آس��مان را آلوده نكنيم و 
هوايي را كه تنف��س مي كنيم، پاكيزه نگ��ه داريم. اين 
ويروس به ما ياد داد هنوز مي توان در آسمان ستاره ها را 

ديد و هنوز مي توان قدم زد و دويد . 
اين ويروس به ما آموخت احتكار و گرانفروشي ماسك، 
ال��كل، مواد ش��وينده، دارو و هر چيزي كه مس��تقيم 
به س��المتي تك تك افراد بس��تگي دارد، زنجيروار به 
سالمتي همه جهان متصل است. پس نمي توان از خارج 
از اين محدوده قدم گذاشت كه اگر خالف اين باشد، با 
زياد شدن بيماران، الجرم ش��اهد درگيري كل جامعه 
و در نهايت فوت افراد بيشتري خواهيم بود كه شخص 
يا اش��خاص گرانفروش و احتكار كنن��ده از آن مصون 
نخواهند بود. پس س��المت يكي به سالمتي ديگري و 

سالمتي همه به يكديگر زنجيروار متصل است. 
پس بياييد با رعايت هر چه بيش��تر نكات بهداش��تي و 
قوانيني كه در اين مس��ير براي حفظ س��المتي، مقرر 
و مشخص شده اس��ت، هواي يكديگر را داشته باشيم 
و براي سالمتي جسمي و روحي خود و ديگران ارزش 
قايل شويم. حواسمان باشد كه از سر خستگي، كالفگي، 
بيكاري، افسردگي يا تنهايي، اندوهي به دل ديگران وارد 
نكنيم. هواي كسب و كارهاي ديگران را داشته باشيم 
و از آب گل آلود ماهي نگيريم. كرونا دير يا زود مي رود، 
اين ويروس بد باالخره مي رود، اما ما خوب بمانيم و خود 

را براي سبك زندگي پسا كرونا آماده كنيم.
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سبك نگرش

مروري بر 10 رويكرد در باره خوشبختي 

اين بار نيمه خالي ليوان را ببينيد!

خود را براي سبك زندگي پساكرونا آماده كنيم

ويروسِ بد مي رود، ما خوب بمانيم

سبك مراقبت

  سلما سلطاني
چه كس�ي فكرش را مي كرد از وقتي كه پاي يك وي�روس به دنيا باز 
شود، بتواند اينقدر تغيير و تحول ايجاد كند. از تغيير در سبك كار و 

زندگي و روابط بگير تا تغيير در رفتار و روح و روان... 
ورود اين ويروس به طور غير منتظره اي س�امت و اقتصاد كل دنيا را 
دچار مخاطره كرد و اختال بسياري در زندگي روزمره مان به وجود 
آورد. طوري زيرسايه س�نگين اين تهديد زندگي و گذر مي كنيم كه 

خودمان هم باورمان نمي شود، ولي گويا تغييراتي كه در ما و روابطمان 
ايجاد كرده است، تا ابد باقي خواهد ماند. 

قرنطينه، فاصله گذاري اجتماعي، اختال در ارائه خدمات، تعطيلي 
مراكز خريد، تعطيلي فروش�گاه ها، لغو س�فرها، بس�ته ش�دن مرز 
كشورها به روي يكديگر، محدوديت هاي صادرات و واردات، نوسانات 
شديد قيمت در بازار، عدم تأمين به موقع مواد اوليه و محصوالت مورد 
نياز مشتريان در برخي از صنايع و... عواملي هستند كه در اين مقطع 

از زمان براي زندگي روزمره و علي الخصوص كس�ب و كارها شرايط 
بحراني ايجاد كرده است. 

خيلي از فرصت هاي ش�غلي از بين رفته و برخي از كسب و كارها به 
پايان رسيده اند، در صورتي كه در اين ميان، هستند كسب و كارهايي 
كه با استفاده از اين شرايط بحراني از تهديد بحران استفاده كرده و 
آن را به فرصت تبديل مي كنند. اين تغييرات باعث ش�د افراد شيوه 

جديدي از زندگي را تجربه كنند.  

     مرضيه باميري
جلوي آيينه شمعدان نقره اي ايستاد و به صورتش خيره 
ماند. اضطرابي شيرين به جانش افتاده بود. از همان هايي 
كه دخترها موقع عروس��ي مي گيرند و قند در دلش��ان 
آب مي ش��ود. يكجا روي پا بند نمي ش��د. همه حالش را 
مي دانستند و زير چش��مي با لبخند نگاهش مي كردند. 
عاشقي رسوايي دارد. بايد به جان خريد. يك هفته مانده 
بود تا عروس شدن و چيدن آخرين آجر از خانه آرزوهايش 
كه قرار بود با شاهزاده س��وار بر اسبش دوتايي بچينند و 
خوش��بختي را به ايوان خانه بياورند. روي صندلي چوبي 
بنش��انند و فارغ از دنيا كنار هم قهوه بنوش��ند و خاطره 
بگويند، ولي هميش��ه همه چيز خوب پي��ش نمي رود و 
بعضي وقت ها يك قدرت هايي قوي تر از عش��ق هم پيدا 
مي ش��ود. يك تلفن و يك خبر كوتاه جان عاش��قي را به 
س��توه مي آورد. خبر كوتاه ، اما پر از درد است. دوستش 
مي گويد اوضاع اورژانس خراب است. آدم ها يكي پس از 
ديگري مي آيند و بعضي هايش��ان جلوي چشممان براي 
هميشه خاموش مي ش��وند. دل نگران اس��ت. حسي به 
دلش چنگ مي زند. حس��ي از نوع عاشقي. اين بار عاشق 
هنر مهرباني و ايثار كه برايش سوگند خورده و قول داده 
بود در هر ش��رايطي جان بيمار را به خواس��ته هاي خود 

ترجيح دهد. حاال همان وقت است. يك طرف كارت هاي 
عروس��ي كه بايد ميان مهمان ها پخ��ش كنند و منتظر 
يك مجلس باشكوه باش��ند و يك طرف عشق به كارش 
و آدم هاي مس��تأصلي كه حاال روي تخ��ت انتظارش را 
مي كشند. دانست اوضاع خراب اس��ت. مي داند رفتنش 
با خودش اس��ت، ولي برگش��تنش با خدا. تازه خبر فوت 
دوستش را شنيده اس��ت. پاهايش سست مي شود. بين 
دو عشق گير افتاده است. هر دو را دوست دارد. اگر بماند 
و فقط به مجلس و بزن و بكوبي كه ح��اال به خاطر كرونا 
ممنوع شده و بايد كنس��ل كند، يك عمر بار پشيماني و 
حس��رت به دلش مي ماند. اگر هم برود ش��ايد هيچ وقت 
نشستن به حجله عروس را نبيند. باران به شيشه مي كوبد. 
البد مي خواهد چيزي بگويد. ت��ا صبح بيدار مي ماند و به 
باران هاي گاه و بيگاه نشس��ته روي شيشه نگاه مي كند، 
نزديك صبح تكليفش را با دلش يك سره مي كند. بند و 
بساطش را جمع مي كند و جوري از خانه بيرون مي زند كه 
براي تحويل شيفت جديد در بخش باشد. برگه مرخصي را 
پاره كرده و به جايش يك نامه عاشقانه روي ميز مي گذارد. 
كوتاه اما پر از عشق: »من بايد مي رفتم. حتي اگر بي خبر ! 
اگر زنده و س��المت آمدم خانه، لباس عروس��م را عوض 

مي كنم. حس مي كنم برايم گشاد است!«

ميان دو عشق
قصه زندگي

 »اگ�ر آن المبورگيني مال من ب�ود«، »اگر 
به دختر موردعاقه ام مي رس�يدم«، »اگر 
قرارداد چندميلي�اردي را امضا مي كردم«، 
ديگ�ر از خ�دا هيچ چيزی نمي خواس�تم. 
صبح ها كه بيدار مي ش�ويم و شب ها كه به 
رختخواب مي روي�م و حتي وقت�ي داريم 
خواب مي بينيم، كل فكر و خيالمان پي يك 
چيز است: رسيدن به وضعي كه همه آمال 
و آرزوهايمان برآورده ش�ده و ديگر چيزي 
مانع خوشبختي مان نيست، اما تجربه ها و 
تحقيقات زيادي نشان مي دهند كه ماحصل 
اين وضعيت چيزي نيست جز ناآرامي هاي 
بس�يار ديگر. پس خوش�بختي چگونه به 
دست مي آيد؟ وب س�ايت ترجمان در يك 
پرونده كوت�اه از زواي�ا و نگاه هاي مختلف 
موضوع خوش�بختي را به چالش كش�يده 
اس�ت. چكيده پرونده اين وب سايت را در 

ادامه مي خوانيد. 
    

1- ك�ودكان در كار خ�ود اس�تادند از آنها 
بياموزيم

ما به طور غريزي در پي معناي خوشبختي هستيم 
و ميل داريم شكوفا شويم. مي خواهيم تا جايي كه 
ممكن است بهترين باشيم، ولي ما براي شاد بودن 
به چيزي بسيار س��اده تر نياز داريم. ما نياز داريم 
كاري بكنيم كه برايمان ثمربخش و ارزش��مند 
باشد؛ كاري كه وقتي به آن مي پردازيم، گذر زمان 

را احساس نكنيم و هر روز غرق در آن كار شويم. با 
نگريستن در كودكان، درمي يابيم كه آنها در اين 
كار استادند. هيچ  معياِر بيروني اي حواس آنها را 
از كاري كه به آن مشغول  هستند، پرت نمي كند. 
كودكان س��رگرم چيزهايي مي ش��وند كه واقعاً 

بيش ترين لذت را برايشان فراهم مي كند. 
2- آيا زندگي بدون كشمكش ارزش زيستن 

دارد؟
آرتور شوپنهاور مي گويد: زندگي همچون آونگي 
ميان رنج و مالل در نوس��ان اس��ت. از نداش��تن 
چيزها رنج مي بريم و وقتي هم كه به آنها مي رسيم 
ملول و خس��ته مي شويم. جان اس��توارت ميل، 
فيلسوف فايده باور انگليسي، طي يك فروپاشي 
رواني در دوران جواني اش به اين مالل پي برد. آيا 
مي توان نوعي از خوشبختي، شادي و لذت را در 
جهاني آرماني يافت كه در آن همه چيزهايي كه 

مي خواهيم برآورده شده اند؟
3- ب�راي رس�يدن به خوش�بختي از خود 

سؤال هاي سختي بپرسيد؟
»كاري پردرآمد و عالي كه با ش��رايط روحي و 
رواني من هماهنگ باشد«، »يك ماشين عالي 
از مارك بي ام دبليو مدل ۲۰۱۷، رنگ مشكلي 
متاليك، فول آپش��ن«، »يك حس��اب بانكي 
بسيار پرپول«. اينها بخشي از آرزوهايي بود كه 
يك س��ارق در دفترچه يادداشت هايش نوشته 
ب��ود. واقعيت اين اس��ت كه خيلي از م��ا اگر از 
خودمان بپرسيم »در زندگي چه مي خواهي؟« 
ب��ه همين ج��ور جواب ها مي رس��يم، ام��ا اين 
فهرست ها كمكي به زندگي ما نمي كنند. بايد 

سؤال سخت تري از خودمان بپرسيم. 
4- خوش�بختي را در نيم�ه خال�ي ليوان 

بجوييد!
مروجان مثبت انديشي مدام زير گوشمان مي خوانند 
كه نيمه پر ليوان را ببين، همه چيز درست خواهد 
شد، اما همه چيز درست نخواهد شد. مثبت انديشان 
اميد واهي مي دهند. زندگي س��خت است و قضايا 
آنطور كه دلمان مي خواه��د، پيش نمي رود. با اين 
 حال، نبايد چيز ديگري را هم فراموش كرد: حتي 
وقتي اوضاع بد اس��ت، آنچه واقعاً اتف��اق مي افتد، 
بهتر از چيزي است كه فكر مي كنيم. از دست  دادن 

يك رابطه بدبختمان نمي كند و از دست  دادن شغل 
مساوي مردن از گرسنگي نيست. 

5- واقعي، قوي، فعال و مفيد باش
ارزش هاي اخالقي اي كه در زمان حاضر شالوده 
خوشبختي را تشكيل داده اند، چنين چيزهايي 
هس��تند: واقعي باش، قوي باش، فع��ال و مفيد 
باش و از همه مهم تر، براي رسيدن به اين هدف ها 
به ديگران تكيه نكن، زيرا سرنوش��ت تو فقط به 
دست خودت رقم مي خورد. اين رويكردي جديد 
است، زيرا قباًل خوشبختي را با اين چيزها تعريف 
نمي كردند. نويس��نده اين مطلب، ب��ا مروري بر 
تاريِخ خوش��بختي، نواقص تعري��ف جديد آن را 
گوش��زد مي كند. كارل سدرس��تورم، استاديار 
مطالعات سازماني در دانشگاه استكهلم است، او 
با همراهي آندره اسپايسر كتاب سندروم خوبي و 
با همراهي پيتر فلمينگ كتاب كارِ انسان مرده را 

منتشر كرده  است. 
6- پول هم خوش�بختي مي آورد، بستگي 

به آدمش دارد!
پول خوشبختي و ش��ادماني نمي آورد. اين يكي 
از بديهياتي است كه به ندرت مورد پرسش واقع 
شده اس��ت. عالوه  بر اين، در س��ال هاي اخير با 
پيدايش جنبش بس��يار پرنفوذ »روانشناس��ي 
مثبت«، اين ايده اعتب��اري آكادميك نيز يافته 
اس��ت. روانشناس��ي مثبت ادعا مي كند شرايط 
اقتصادي تأثير كمي بر شادماني دارند. در عوض، 
آنچه واقعاً مهم است، نگرش ماست. در هر حال، 

مهم نيست كه به ايده »پول شادماني نمي آورد« 
چه اندازه دل بس��ته ايم، زيرا نتايج پژوهش هاي 

جديد خالف اين را نشان مي دهند. 
7- پزش�كاني ك�ه ب�ه دنبال ايج�اد حس 

خوشبختي در بيماران هستند
چند سالي اس��ت كه پزشكان توانس��ته اند با 
تحريك الكتريكي مغز افراد افسرده احساس 
خوشبختي و آرامش در آنها ايجاد كنند، اما به 
موازات اين پيشرفت هر روز سؤاالت بيشتري 
مطرح مي شود. آيا اين پزشكان هستند كه بايد 
ميزان تحريك الكتريكي و احساس خوشبختي 
فرد را مشخص كنند، يا افرادي كه از هر كسي 
بيشتر ميزان نيازشان به اينها را مي دانند؟ آيا 
اين تحريكات مي تواند درماني ماندگار باشد؟ و 
آيا احساس خوشبختي هم حدي دارد كه گذر 

از آن مي تواند مخرب باشد؟
8- به ج�اي دارودرماني به س�لول هايتان 

خوشبختي تزريق كنيد
»رضايت از زندگي« يكي از شاخص هاي بهداشت 
رواني اس��ت. بررس��ي تأثير رضايت از زندگي بر 
عملكرد سلول ها و دي  اِن    اي هم يكي از شاخه هاي 
تحقيقاتي روبه رشد اس��ت. استيون كول، استاد 
دانشگاه يو س��ي  ال   اي، در جديدترين پروژه اش 
به بررسي بيولوژيكي خوشبختي پرداخته است. 
وي از دو نوع متمايز خوش��بختي ي��اد مي كند: 
خوش��بختي لذت گرايانه و خوش��بختي وابسته 
به خوش روان��ي. او و همكارانش تأثير اين دو نوع 
احس��اس خوش��بختي را بر عملكرد سلول هاي 

ايمني بدن انسان مطالعه كرده اند. 
9- اگر شكست خورديد باز هم تاش كنيد

تمايل بيمارگونه به سالم بودن، درباره خوب بودن 
ذهني هم صادق اس��ت. نظم اقتص��ادي جهان 
اطراف شما ممكن است از هم بپاشد و در اطرافتان 
هيچ آرمان ش��هر س��رمايه داري اي نباشد. با اين 
 وجود، شما مي توانيد سعادت شخصي و رضايت 
شغلي داشته باشيد. با رويكرد درست، راهنمايي 
مناس��ب و تمايل براي قرباني كردن هر چيزي 
براي رسيدن به رؤياهايتان، امكانات شما نامحدود 
است. بنابراين شكست ها نه متوجه سيستم كه به 
خاطر خود شماست. اما نااميد نباشيد. اگر در ابتدا 

شكست خورديد، باز هم تالش كنيد. 
10- ك�دام نظ�ام سياس�ي »خوش بختي« 

بيشتري ايجاد مي كند؟
از نظر بعضي ها خوش بختي چنان مبهم اس��ت 
كه نمي توان به آس��اني آن را با روش هاي علمي 
سنجيد، اما دانشمندان علوم  اجتماعي در حوزه  در 
حال  رشد »اقتصاد  خوش بختي« مدعي  هستند 
زندگي رضايت بخش ريشه در شرايط عيني دارد 
و گرايش   ه��اي اقتصادي، سياس��ي و اجتماعي 
جوامع مي توان��د خوش بختي ِ ف��ردي را به دقت 
پيش بيني كند. از نظر اين محققان پرسش درباره 
ميزان خوشبختي نه سؤالي فلسفي و نه موضوِع 
سليقه سياسي است، بلكه سؤالي تجربي است كه 

مي توان با بررسي داده ها بدان پاسخ داد. 
* نقل از وب سايت »ترجمان«

ما به طور غري�زي در پي معناي 
خوشبختي هستيم و ميل داريم 
شكوفا شويم. مي خواهيم تا جايي 
كه ممكن است بهترين باشيم، 
ولي ما براي شاد بودن به چيزي 
بسيار ساده تر نياز داريم. ما نياز 
داريم كاري بكني�م كه برايمان 
ثمربخ�ش و ارزش�مند باش�د

ه�واي يكديگر را داش�ته باش�يم و 
براي سامتي جسمي و روحي خود و 
ديگران ارزش قايل شويم. حواسمان 
باشد كه از سر خس�تگي، كافگي، 
بي�كاري، افس�ردگي ي�ا تنهاي�ي، 
اندوهي به دل ديگ�ران وارد نكنيم. 
هواي كس�ب و كارهاي ديگ�ران را 
داشته باشيم و از آب گل آلود ماهي 
نگيريم. كرون�ا دير ي�ا زود مي رود، 
اين وي�روس ب�د باالخره م�ي رود، 
اما م�ا خ�وب بمانيم و خ�ود را براي 
سبك زندگي پسا كرونا آماده كنيم
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