
 به دنیا اومدیم که چی کار کنیم ؟

 که چرا غافل از احوال دل خویشتنم                             روزها فکر من این است و همه شب سخنم

 روم آخر ننمایی وطنم به کجا می                                            ام آمدنم بهر چه بود از کجا آمده

 ؟چیه  رسالت زندگی

کسی درباره ی رسالت و هدف زندگی مون میپرسه؛ همه مون فکر میکنیم که باید در جواب چه چیز وقتی 

عجیب و غریبی جواب بدیم.فکر میکنیم حتما باید بگیم:)من به دنیا آمده ام که دنیا رانجات دهم. یا من برای 

که پروفسور شوم( واقعا هدف ما از به  ا آمده امدفاع از حقوق تمام پرندگان به دنیا آمده ام . یا اینکه من به دنی

داشته دنیا اومدن این چیزا نیست. به پیر به پیغمبر این چیزا نیست. خیلی خوبه که ما یه هدف منحصر به فرد 

 جز آزار روح ما قطعا فایده ی دیگه ای نخواهد داشت. فباشیم ولی واقعا بعضی اهدا

 ی رسالت زندگی به دو  دسته تقسیم میشن:متاسفانه امروزه در ایران مردم از نظردسته بند

 که بیخیال همه چیز هستن. همش میگن بیخیال چرا خودمو اذیت کنم. همیشه  افراد بیخیال:

هم در حال بهونه آوردن هستن که من جای اشتباهی به دنیا اومدم ، من تو خانواده اشتباهی به دنیا 

هزاران بهونه دیگه. بعدش هم که میبینن شرایط شق القمر میکردم و اومدم، اگر فالن شرایط بود من 

ایده آل شون فراهم نیست ؛ بیخیال رسالت میشن و خودشون رو میسپارن به غافله ی عمر تا وقتی که 

 اجل شون برسه. 

 این افراد دنبال بهترین هرچیزی هستن،پس برای زندگی شون هم دقیقا افراد سخت گیر :

نتخاب رسالت شون که به مشکل برمیخورن هیچی . از طرفی هم دنبال بهترین و رسالت هستن. توی ا

وقتی رسالت رو پیدا کردن ، دنبال انتخاب بهترین راه ها با وسواس تمام برای رسیدن بهش هستن. 

 ممکنه تا آخر عمرشون هم هیچ وقت نتونن اون رسالت واقعی رو پیدا کنن.

حس بدی راجع به خودشون و زندگی شون خواهند  هیچکدووم از این دودسته به کمال نمیرسن و همیشه یه

 داشت.



  رسالت زندگی از دیدگاه اسالم

 ما دو نوع رسالت و هدف داریم: 

 هدف کلی .1

که خدا نوع انسان را برای آن خلق کرده و آن عبودیت و کمال انسانی است که اختالفی در این هدف نیست و 

 رکت کنند.همه انسان ها وظیفه دارند که در راستای آن ح

 هدف و رسالت شخصی .2

که برای مشخص کردن این هدف هم ما .که بنابرا تفاوتی که در استعدادها و سلیقه ها هست متفاوت خواهد بود

ارچوب ها امور خارق العاده و ماورایی برعهده چباید طبق چارچوب های دینی پیش بریم. و در هیچ کدام از این 

 ی ما گذاشته نشده.

(در این آیه شریفه . کنداش تکلیف نمى) خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایى للَِّهُ نَفْسًا إ لَِّا وُسْعَهَایُكَل ِّفُ الَا  

 هم واضح بیان شده که دین اسالم دین سختی نیست و توقعی جز در مسیر توانایی شما از شما خواسته نشده.

 

 رسالت زندگی از دیدگاه روانشناسی 

 میشه:در روانشناسی عمق نگر یونگ زندگی رو به این چهار دسته تقسیم 

  : (ego-parent) پرنت -ایگو(1

سالگی هست . در این سن ما با ارزش های خانواده بزرگ می شیم . در این دوره رسالتمون این  ۱۲حدودا تا که 

شیم. کارهایی انجام بدیم که مورد هست که مورد تایید والدینمون باشیم . به اصطالح خودمون بچه خوبه با

 … تشویق اونها قرار بگیریم مثل نمره باال گرفتن و مودب بودن و درس خوندن و



 

 

 

  : (ego-world) ورلد –ایگو (2

هست. توی دوره ایگو ورلد ما می خوایم  ۳۵تا  ۲۱و یکی دیگش  ۲۱تا  ۱۲این دوره دو قسمتی هست یکی 

. برای همین خانواده ها شاکی میشن که نوجوانشون یاغی شده. در اصل یاغی خودمون رو به جهان ثابت کنیم 

نشده می خواد خودش رو ثابت کنه . میخواد بگه منم هستم. منم ببینید . کارهای خطرناک ممکنه بکنه . برای 

ونم قسمت دوم ایگو ورلد می خواد ثابت کنه من خودم به تنهایی می ت تایید دوستاش ممکنه هر کاری بکنه



کارهام رو بکنم . در واقع زمان شغل پیدا کردن و شغل عوض کردن هست. تا اینکه جات رو توی این عالم پیدا 

 . کنی. منطقه پول درآوردن و بدو بدو کردنه

  :(ego-self) سلف -یگوا(3

واد هست . دوره ای که خیلی چیزها برات جذابیت شون رو از دست میدن و دلت میخ ۴۵تا  ۳۵معموال بین 

 که هست جایی  «. …برای دل خودم می خوام کار کنم  »توی حوزه خودت عمیق بشی. اینجاست که میگی 

. بدی انجام رو کار یه فقط بخواد دلت و بده دست از رو اش جذابیت برات چول دیگه شاید. کنی می دل کار

 .هست دلت معیار هم فقط. خواد می دلت که کاری

  :  (ego- god) گاد –ایگو (4

اتفاق می افته . دیگه بیخیال خودت هم میشی . فقط برای رضای خدا کار انجام  ۴۵و  ۴۰این مرحله که بعد از 

یه جورایی شبیه فنا فی  . فقط خدا برات اهمیت پیدا می کنه . میدی . برات هیچی مهم نیست، حتی خودت

رسالت می رسند. رسالتی که برای انجامش فقط یک انگیزه اهلل می مونه . اکثر پیامبران هم توی چنین سنی به 

وجود داره : رضای خدا . و تمام پیامبران از همه چیزشون می گذرند : مال و اموالشون ، خانواده و حتی 

 .خودشون. اینجاست که بهش میگیم منطقه برکت و من بهش می گم منطقه جاودانگی

 . می کنهاین مسیری هست که هر فرد در زندگی اش طی 

 ویژگی های یک رسالت درست 

 

 : ویژگی اول

 هدف رو بهش میرسی و تمام. اونی دست یافتنی هست بهش میگن هدف .دست یافتنی نیست : اینه که

اما رسالت مثل جاده می مونه . تو جاده ات رو انتخاب می کنی پس اینجا فرق بین رسالت و هدف رو میفهمیم..

می بری . همین ! قرار نیست به جایی برسی. همین که تو جاده ی رسالت ات و از بودن در اون جاده لذت 



ن نکته هم باید توجه کنی که اون رسالت میتونه بعید باشه ولی حواسمون باشه . ولی به ای هستی لذت می بری

 که جاده باید بهمون نزدیک باشه. 

 مراجعه کنید : پیشنهاد میکنم به مقاله اهداف

 : ی دومویژگ

تا زمانی گرسنه باشی و لباس نداشته باشی و سقفی باالی سرت . تا از مرحله بقا بیرون نیای . رسالت معنا نداره

که امروز الهام بخش ما هستند به اوایل کارشون که نگاه  کساییتمام .بی معناست رسالت زندگی نباشه ، کشف

ون برطرف نیازهاشون رو برطرف کنند به تدریج که نیاز مالی ش یک کاری رو شروع کردند که بتونن کنید صرفا

حتی خیلی ها .شون رسالت زندگی . و گسترش اون معنا شدشد در اون کار عمیق شدن و درش معنا پیدا کردن

به من میگن داستان آنتونی رابینز رو خوندی که ظرف هاش رو تو وان حمام می شست و وضعیت مالی خوبی 

 .نداشت؟ میگم آره

ه شغل داشت )نگهبان پارکینگ بود( توانایی خرید غذا و تامین یه سقف اگر دقت کنی می بینی که همون آدم

رو داشت که بتونه شب راحت بخوابه . لنگ غذا و جای خواب نبود. حاال وضعیت فعلی اش رو دوست نداشت و 

 .شروع کرد به تغییر. حداقل ها رو تامین کن . بعد رسالت خودش میاد

  

 : یژگی سومو

. خدمتی که از خدمتی که شما به این دنیا می کنییعنی  .از جنس خدمت به مردم هست رسالت زندگی جنس

خدمتی رو به  شما به یادگار می مونه . چون از جنس خدمت هست پس مقصدی نداره و همواره شما می تونید

 . این دنیا ارائه کنی

 : نیمیکبار دیگه با هم رسالت های معروف رو مرور ک

 می خوام دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنم. 

 میخوام کمک کنم مردم شاد باشند. 

 می خوام زندگی مردم رو بهتر کنم. 

 می خوام خودم و دیگران در آرامش باشند. 
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 من چطوری رسالتم رو پیدا کنم ؟

 

؟؟؟؟ و واقعا تهش که تهش که چی موقع پیدا کردن رسالت سوالی که مثل خوره مغزت رو میخوره اینه که : 

 چی ؟؟؟؟

تون بدم : از بعد اسالمی واقعا ما به دنیا اومدیم که بنده ی خوبی هحاال میخوام جواب این سوال از دو بعد ب

باشیم و در این مسیر به اندازه ی خودمون تالش کنیم. تهش همون ابدیت هستش که دیر یا زود به سمتش 

وام بگم: واقعا ما به دنیا نیومدیم که پولدار،فیلسوف،دارنده ی جایزه ی خواهیم شتافت. از بعد خودمونیش هم بخ

یوسف سلیمان یا هرچیز دیگه ای باشیم ما به دنیا اومدیم که با آرامش در مسیر جلو بریم. نوبل،عالمه دهر،

 دراین مسیر کمک کنیم، رشد کنیم،توشه ی آخرت مون رو جمع کنیم و جلو بریم. پس خیلی خودت رو اذیت

نکن. منظورم این نیستش که هدفت قرار نده که به موفقیت های باال دست پیدا کنی ؛ منظورم اینه که خودت 

رو اذیت نکن. تو همین که توی مسیراستعداد و عالقه ات تالش میکنی و جلو میره خیلی عالیه ولی خودتو اذیت 

 نکن.

 

 

 



 چرا داشتن رسالت مهمه ؟؟

 بودنزنده ای برای زندگی کردن وانگیزه

؟ آیا تا پایان عمر بدون اون موقع چی میشه ، هوجود نداشته باشت معنایی برااین دنیا هیچ هدف و  تو تصور کن

، شاید در ای زندگی خودش را در فرزندش ببینتوان زندگی کرد؟ شاید فردی معنگونه معنا و رسالتی میهیچ

چه کوچک و چه بزرگ در نظر برای خود معنایی کمک به دیگران و به همین ترتیب هر کس در این دنیا 

 .هگیرمی

 اونهای که یکی از علت ه،شمی منتشر دنیا در …اعتیاد و  از خودکشی، هبارها و بارها آمارهایی تکان دهند

رسالت و معنایی خاص در زندگی این افراد هست. البته قرار نیست ما که به خاطر ترس از خودکشی یا  ننبود

اعتیاد برای خودمان رسالت پیدا کنیم بلکه ما برای داشتن یک زندگی پر از انگیزه و همراه با آرامش نیاز به 

 .داشتن رسالت و معنایی در زندگی هستیم

 دار بودن زندگیهدفمند و جهت

نیاز نیست صبح با  هدفمند دارن. دیگدار و ه، زندگی جهتکشف کردن ون روافرادی که رسالت زندگی خودش

نیاز به زمان خاصی ندارن و  بدنکاری انجام  ن. این افراد هر زمانی که بخوابشنهزار زحمت از خواب بیدار 

ام بیدار شدن از خواب هدفی نداری نگ. به قول استیوجابز اگر هههر چند که اندک باش دنانجام میو ن روکارش

 .و بخوابی دیبهتر است برگر

 مدیریت زنان رو مطالعه کنی: پیشنهاد میکنم مقاله 

 رها کردن گذشته داشتن تمرکز

که هیچ انگیزه و هدفی  این هست خورنو حسرت آن را می وننمکه اکثر افراد در گذشته می هایییکی از علت

. البته عکس کنندائم گذشته خود را نشخوار میو  ماندن. این افراد در پیله گذشته خود خود ندارنه برای آیند

ادی که رسالت شخصی برای خود دارن نیازی ندارن که دائم در حسرت این قضیه هم برقرار هست. یعنی افر

 .بیشتر هست هها به آیندچون امید آن ننوگذشته بم

 حس خوب و رضایت درونی 

ست که حس خوب و رضایت درونی تجربه خواهی کرد. این اوب داشتن رسالت در زندگی این ج خیکی از نتای

گاه که مشکالت در زندگی نیست یا فردی که در زندگی رسالتی شخصی دارد هیچ هن ندارحرف تناقض با ای

و  میرنن وابا امید و انگیزه سراغ  شکل یکسان، افرادی که رسالت دارندچار مشکل نخواهد شد بلکه در یک م

 .و ناامیدتر خواهند شد مونندی که هیچ رسالتی در زندگی ندارن زیر بار مشکل میافرا



 آزاد شدن پتانسیل درونی

. به هخوب بدرخش میتونهو در کجا یه چش نقطه قوت دونهدگی خودش را پیداکرده است میفردی که رسالت زن

که در جهت عالقه و  زننبا دست به کارهایی میکردند همین خاطر افرادی که رسالت زندگی خودشان را کشف 

شتری به سمت هدف و با سرعت بی که در کارشان بسیار موفق هستنو به همین جهت هست  اونهاستاستعداد 

 .کننخود حرکت می

 مطالعه بفرمایید : پیشنهاد میکنم مقاله احساسات روحیات و هیجانات رو 

 شدن به بهترین خودتبدیل

شود. رفته بهترین خود تبدیل میکند رفتهدرنهایت امر زمانی که فردی در جهت رسالت زندگی خود حرکت می

کند برداری یا تقلید کند. این فرد سعی میفردی که رسالتی در زندگی دارد نیاز ندارد که دقیقا از دیگران کپی

به او هدیه داده را  ا صیقل دهید و آنچه خداوندکه به دنبال رسالت دیگران باشد گوهر درونی خود رجای اینبه

 .شکوفاتر کنی

 

 

 شخصی رسالت نكردن کشف تبعات

 

 :نکردنویژگی افرادی که هدف و رسالت زندگی خود را کشف 

 ،دوننی را دردناک و ناعادالنه میزندگ-

 ،احساس نارضایتی دارن-

 ،کنن توانند آرامش درونی خود را پیدانمی-

 ،درستی ندارنانتخاب های -

 ،وقت خود را بیهوده تلف می کنن-

  .همیشه بد اخالق و از دیگران طلبکار هستن-



وقتی رسالت نداری یا داری ولی اون رو به عنوان رسالت نمیشناسیش؛ انگار که به جایی وصل نیستی. مثل 

ناراحت میشی و راحتی  بادکنکی معلق که با یه نسیم به راحتی جابه جا میشه و معلقه . اونوقته که شما به

 ناامید. ولی وقتی یه رسالتی برای خودت داری، انگار که به جایی وصلی و انقدر سریع و راحت بهم نمیریزی.

 

 


