
 

 

 شناخت هدف زندگی

 
 دارند و بـه تبـع   "هدف زندگی"دانند هدف از زندگی کردن چیست و تصوری گنگ و مبهم از            بسیاری از مردم نمی   

خواهم به شما بگویم که دوست عزیز،هـدف از           اگر شما هم از این دسته افرادید می       . کنند  زندگی هدفمندی را هم سپری نمی     
 "زنـدگی "کنی؟ به عبارتی آیا به معنـای واقعـی      در زندگی هدف خاصی را دنبال می      آیا  . زندگی، زندگی کردن هدفمند است    

مندی  ای؟ هدف در زندگی آن چیزیست که با همه وجودت به آن عالقه ها غرق کرده کنی یا این که خودت را در روزمرگی     می
منـد   های آن پیروزی بهـره  و خوشیخری تا از لذت  ها را به جان می کنی و همه سختی و برای رسیدن به آن سخت تالش می 

رساند و ممکن است زندگی آنها را نیـز هدفمنـد    های تو به دیگران هم سود می      هنگامی که بدانی ثمره تالش و فعالیت      . شوی
 . ترین کارها را نیز انجام دهـی        توانی مشکل   ای آنچنان قدرتمند در وجودت شکل خواهد گرفت که می           کرده تغییر دهد، انگیزه   

کنی که در عبور از هـر مـانعی بـه              شور و شوق و نیرویی راید الوصف پیدا می          حس کنی که برای دیگران مفید هستی،      وقتی  
کنـی و     دوست عزیز بدان که اگر هدفت را از زندگی پیدا نکنی، همواره جایی خالی در وجودت حس مـی                  . کمکت خواهد آمد  

 . بری را سپری خواهی کرد ولی لذتی از آن نمیهدف زندگی  انگار که چیزی گم کرده باشی سرگردان و بی

هـای تلـخ ناامیـدی، درمانـدگی، پـوچی، طردشـدگی، نـاامنی، تـرس و                   این کمبودهای درونی هستند که احـساس      
 . آورند و زندگی را به کامتان تلخ خواهند کرد پذیری را به همراه می آسیب

توانی هـدف     تو نمی . به حاشیه رانده از آن غافل شود      پیدا کردن هدف زندگی امر واجبیست و هیچ کس نباید آن را             
های بازرگانی پیدا کنی یا از کسی بخواهی کـه هـدف زنـدگیت را مـشخص                   ها و مجالت و آگهی      زندگی خود را در بین کتاب     

 . این وظیفه فقط برعهده توست یا باید آن را کشف کنی یا این که خلقش کنی. کند

 . دهند ات عواملی هستند که هدفت از زندگی را شکل می عزم و ارادههای تو، تصمیم و عالقه و خواسته
  به چه چیز بیش از همه عالقه داری؟ -

 های بیشتری داری؟   دوست داری به چه کاری مشغول باشی و در چه کاری مهارت-
 شود که صبح از رختخواب بیرون بیایی؟   چه چیزی باعث می-

 ای از مشکالتشان باز نماید؟  را خوشحال کند یا گره دوست داری چه کار کنی که دیگران -
 شوی؟ اگر این طور است دوست داری چگونه این کار را انجام دهی؟  آیا از کمک کردن به دیگران شاد می-

 خوری، دست به چه کاری خواهی زد؟  اگر بدانی شکست نمی-
ها  نموده است و هر کدام از ما استعدادها، تواناییهایش خلق  خداوند انسان را موجودی یگانه ومتفاوت از بقیه آفریده

هنگامی کـه هـدف     .  جان بخشیم و به عرصه عمل درآوریم       "هدف زندگی "ای دارد که باید آنها را در همین           و نیروهای بالقوه  
ات از رختخواب بیـرون       صبح با انگیزه انجام کارهای مورد عالقه      زندگیت را بیابی، از زندگیت لذت خواهی برد چرا که هر روز             

بینـی دیگـران از نتـایج         کنی و هنگامی که مـی       آیی، تمام روز با سعی و کوشش فراوان در جهت تحقق هدفت فعالیت می               می



 

 

بیهـوده نبـوده    هایـت     بری کـه تـالش      نشیند، پی می    هایشان می   گیرند و لبخندی سرشار از رضایت روی لب         کارهایت بهره می  
از ملزومـات تعیـین     . کنـی   روی و خوابی خوش را تجربـه مـی          به این ترتیب با خستگی رضایت بخشی به رختخواب می         . است

 . هدف اینست که خود را به درستی بشناسی و از تمامی نقاط قوت و ضعف خود به تمامی آگاه باشی

 دوست داشته باشی به خوبی و با تمام وجود بـه انجـام              مندی مهارت داری و آنچه را که        تو در کاری که به آن عالقه      
ماننـد درونمـان احـساس        مندیم، هیجـان و شـور و اشـتیاقی بـی            وقتی که ما دریابیم که به واقع به چه چیز عالقه          . رسانی  می

ایش این هـدف    گاهی اوقات هم پید   . خواهیم کرد که ما را در مسیر نیل به آن هدف قرار داده تا به انتها کمکمان خواهد کرد                  
ایم و تا برآورده کردن       ها را از دست داده      بینیم چقدر فرصت    شود که ما ناامید و افسرده شویم چرا که می           و کشف آن باعث می    

 . آرزوهایمان چه راه سخت و طوالنی در پیش داریم

های   ای جبران فرصت  تو باید این دو احساس متضاد را کنار هم جمع کنی و آن نیروی بزرگ و انگیزه قدرتمند را بر                   
از دست رفته به خدمت بگیری بدان که شروع یک کار همیشه دشوارست ولی همین کـه قـدم اول را بـرداری، از آن خیـال                           

به خاطر داشته باش که مسافت هزار کیلومتری با شروع از یـک             . گذاری  پردازیهای روزانه در میایی و به دنیای واقعیات پا می         
ایـن یـک    . کنـد   هـا آغـاز مـی       جا کند، ابتـدا از جمـع کـردن سـنگریزه            خواهد کوه را جابه      که می  شود و کسی    گام پیموده می  

 . المثل معروف چینی است ضرب

گیری که به  ات در زندگی چیست، تصمیم می خواهی و عالقه و خواسته    هنگامی که دریابی به واقع از زندگی چه می         
بـست خـتم    مسیرهای گنگ و مبهم را روشن کرده و راههـایی کـه بـه بـن    این نقشه . کنی  آن برسی و نقشه راه را ترسیم می       

وقتی که مسیر به وضوح و روشنی مشخص شد، ماهیت و شـکل هـدف نیـز انـدک انـدک روشـن                       . کند  شوند را حذف می     می
ا که بدون این رویاهایتان را فراموش نکنید و به آنها جان ببخشید چر. شود و تو خواهی توانست ابعاد آن را به چشم ببینی        می

گیرند، زندگی را به  هایی که برای تحقق آنها صورت می آرزوها و تالش. آرزوها زندگی پویایی و نشاطش را از دست خواهد داد      
 . بخش تبدیل خواهند کرد جریانی پربار، مفید، پویا و لذت

 


