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واستم خاز کاربران  نظرسنجی یکآماده کنم. در« قدم زدن در باغ عدن»ای برای مخاطبان تصمیم گرفتم که هدیه امسالگی 34تولد در 

 . یافتن عنصر وجودی، بیشترین رأی را آورد.دارندبه یادگیری چه چیزی  تمایل که بگویند

ای کوتاه و جامعی ت، سعی کردم تا راهنماسو مهم ام بسیار جالب و جستجوی آن برای خودم و حرفه عنصر وجودیبحث  کهازآنجایی

 است.تالش  تهیه کنم. نوشتۀ حاضر، حاصل این و تجربیاتم هاگرفته یاداز 

 امیدوارم که برای شما نیز مفید باشد و کمکی در جهت یافتن عنصر وجودی شما باشد.

اشید و نام ازنشر آن منصف باما لطفاً در ب ؛منتشر کنید درجایییا را برای دیگران بفرستید و  این نوشته توانیدمیدر صورت تمایل 

 را مشخص کنید. walkineden.comنویسنده و آدرس سایت 

ه . آن دنیایی ککندمیو هرکس مسیر خود را دنبال  اندنزدیککه در دنیا اغلب مردم به عنصر وجودی خود  شاهد روزی باشمامیدوارم 

 .رادارند بهترین کار دنیا دانندمیچون  خورندنمی، راضی هستند و به دیگری غبطه دهندمیهمه از کاری که انجام 

 

 آیدین حبیبی

 1394مرداد 
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 رسیدم.« عنصر وجودی»از کِن رابینسون و الهام گرفتن از آن، من به واژۀ  ”Element“پس از خواندن کتابی با عنوان 

 کهست نقطه ای رسندآنجایی که این دو به هم می. است عالقهو  استعدادتالقی : از عنصر وجودی کِن رابینسونتعریف 

در این مدل شکوفایی بسیار طبیعی و با کمترین انرژی شکل . شودمیحاصل  رضایت خاطر و مستمرپیشرفت در آن 

 شود.از وجودمان جاری میبلکه کنیم گیرد. چون در اصل برای چیزی سعی نمیمی

قای رابینسوووون بارۀ افراد موفق وسووویعی تحقیق آ یت و  در در موقع

 هاآنتمامی به این نتیجه رسوویده که در داشووته و  های مختلفرشووته

به  توجهشووانپس از یافتن و  هاآنرشوود  نقطۀ اشووتراکی وجود دارد.

دامه ا مضاعفبدون سعی  پسازآنو  گرفتهشکل عالقه و استعداد خود

سوویاری ب ارت توله، جیم موریسووون وه. پائولو کوئیلیو، اکداشووته اسووت

ر عنصرشدشان محقق شده که به هماهنگی  در شرایطی همگیدیگر، 

 .اندرسیدهخود  وجودی

سیدن به   صر وجودی مرحلهر ست که از زندگی ای عن  عالقهدر آن ا

اسووت که به کاری  . ممکندنشووومیهماهنگ  باهممان و اسووتعداد

عالقه داشته باشید ولی در آن استعداد نداشته باشید. ممکن است در 

مکن م همچنین کاری استعداد داشته ولی به آن عالقه نداشته باشید.

ن آاستعداد داشته باشید ولی نخواهید هم عالقه و هم است در کاری 

ن مراحل یتبدیل کنید. زمانی تمام ا تانزندگیحرفۀ اصلی  عنوانبه را

عالقه و اسوووتعداد در  گیریشوووکلکه تمایل به  شوووودمیتکمیل 

 د.نباش جهتیک

ما تعداد زیادی استعداد و عالقه زمان تولد 

که تمامی است  شدهفرستادههمراه ما 

. در طول خودمان است منحصر به هاآن

آشنا  هاآنحیات، ممکن است با تعدادی از 

تفاده کنیم، ولی اساز وجودشان شویم و 

 .ماندمیناشناخته  هاآنتعدادی از 

 

اولین قدم برای یافتن 

عنصر وجودی، شناخت 

 شخصی است. هایعالقه

  



 

 

 عالقه  
 قهعال به چیز خاصی اینکه بگویید من

یعنی واقعیت  ؛ندارم، درست نیست

ندارد. ممکن است هنوز کشفش 

و یافتن آن کمی دور از  ایدنکرده

دسترس شماست. شاید هم به آن 

 افت.آن را ی توانمیاما حتماً جایی در گوشه و کنار  ؛ایدتوجه نداشته

عالقه وجود دارد که  کردن پیداو مسیرهای مختلفی برای  هاراه

 است. سفر به گذشتهاولین آن 

 از کودکی تاکنون

 همآنو شاید در  ایمداشتهای عالقه همگی در کودکی به حرفه

، خنداندن خانواده یا بازی با سواریدوچرخهایم. بودههم  بااستعداد

اطر خکه بدون آموزش و به کارهایی بودند  ازجمله گوشتیپیچآچار و 

به خلبانی  امدر کودکیمن  .شدیممیسرگرم  هاآنعالقه با 

نک و ، عیلباسعالوه بر جذابیت بسیار عالقه داشتم.  کوپترهلی

 لودرمزآهم برایم  کوپترهلیحرکت و نوع پرواز  ،آن هایخلبانکاله 

رای . بکنم پیداکافی بود که من به این شغل عالقه  هاهمینبود. 

یل . به دلاز من بود ترراحت موردعالقهشغل  کردن پیدا امپسردایی

ود و شده ب مندعالقهزیاد به رنگ نارنجی، به لباس رفتگران عالقۀ 

او  و نهشدم  نه من خلبان درنهایترفتگر شود. البته  خواستمی

ایان را نممان از عالقه بخشید نتوانمی چنینایناما مواردی  ؛رفتگر

تاکنون همدیگر مدرسه امید دوست قدیمی من است. از زمان  د.نکن

 )لِتراست( برگردانحروفشناسیم. آن زمان از چاپخانۀ پدرش را می

های مختلف حروف فارسی و بسیاری به مدل آورد. عالقۀمی

لفی مخت هایمدلو  گذاشتیممیهم  کنار دررا  هاآنانگلیسی داشت. 

 کردیم.کردیم و روی نوارهای کاست، نوشته چاپ میامتحان میرا 

ظر تایپوگرافی است. کاری که به ن درزمینۀامید گرافیستی  اآلن

 اشعالقهاو  خود است.دوران نوجوانی  باعالقۀمن کامالً هماهنگ 

بگذارید و به گذشته  زمانیهمشما  را یافته و آن را دنبال کرده است.

 کنیدیمبرایتان خیلی جالب بوده؟ فکر  کاریچهسفر کنید. ببینید که 

که چرا به آن عالقه داشتید؟ آیا هنوز به آن عالقه دارید؟ آیا نوع 

این  توانیدیم وجود دارد؟ تانکنونیدیگری از آن در زندگی 

اجع ی ریچیزهاچه  هاآنرا از پدر و مادر و نزدیکان بپرسید.  هاپرسش

 به یاد دارند؟ تانکودکیبه عالیق شما در 

 کارهای روزمرهدر 

ر دروش بعدی برای یافتن عالقه، جستجو در کارهای روزمره است. 

ارهای د. کنباش ترجالببرایمان  هااز کار بعضیروز ممکن است طول 

آیند. چای ریختن، مرتب کردن هم به چشم نمی قدرآنجزعی که 

یا کارهای روز . بخشی از رویپیادههای داخل کامپیوتر یا پوشه

د نهدمان را هم تشکیل میاز روزمرهزمان کوتاهی هفتگی که شاید 

 هاآنو تلفیق ها بخشاما این  ؛دنآیمی توجهمانبه ندردت به و 

 نزدیک شدنبه از آن  ترمهمو به شما بدهد  جدید ایدهای تواندمی

 کمک کند. تانذاتیبه عالقه و استفاده از استعداد شما 

 دیگران توجه به

 به کارهای دیگران است. توجهعالقه، جستجوی از ی نوع دیگر

  کند؟ چرا؟جلب می شماراتوجه  هاآنچه چیزی در کار 

  ؟کردیدمیفکر به آن  حالتابهآیا 

  کنید؟ ترهماهنگآن کار را با خود  توانیدمیآیا 

توجه به کارهای دیگران، جستجو در اینترنت یا خواندن مصاحبه از 

 روشی برای یافتن عالقه شما هم باشد. تواندمی، تانموردعالقهافراد 
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 استعداد
عضو مکمل در کنار عالقه، استعداد 

عنصر وجودی است و کشف آن قدمی 

 است. باعالقه شدن در جهت هماهنگ

رشتۀ ریاضی و  بااینکهدر دبیرستان 

. نداشتم کدامهیچفیزیک را انتخاب کرده بودم، اما استعدادی در 

هم به آن نداشتم. تا سوم دبیرستان، زمانی که برای  ایعالقه درواقع

ه به آن ک دانستمنمی، کرد پیدااولین بار کامپیوتر به منزل ما راه 

دوران دبیرستان هم عالقه دارم. قبل از آن در تنها درس کامپیوتر 

 عنوانبهکه آنچه  اما بعداً متوجه شدم ؛درخششی نداشتم دانچن

دیم ، مبحث بسیاری قشدمیکامپیوتر در دبیرستان به ما آموزش داده 

 نداشت. برایمهم جذابیتی  گونههیچو بود  ایشدهمنسوخو 

و  مماندمیبیدار  هاشب ،آنبرای یادگیری کامپیوتر پس از خرید 

. اغلب روز بعد کامپیوتر زیر بغل برای نصب کردممی وخطاآزمون

از  .رفتممیبه شرکت کامپیوتری  آن هایبرنامهیا  ویندوز جدید

 درکآموختم. متوجه شدم که در ی بسیار ها چیزهایوآمدرفتهمین 

سال،  15 مدت برایم و د دارکامپیوتر استعدا مربوط به مفاهیم

 گشته تبدیل امحرفهبه و شده بود  امشخصی کامپیوتر محور زندگی

 .دانستمنمیکه در روز اول آن را  اینکته. بود

افراد روی زمین با ظرفی  یهم اشاره شد، تمام ترپیشکه  طورهمان

ولی  ،آیندمیبه دنیا  فردمنحصربههای از استعداد، عالقه و توانایی

 .کنندمیتوجه به آن و  اندآگاهعدۀ کمی از آن 

 است فردمنحصربهحداقل دارای یک ویژگی فردی معتقدم که هر 

 کامالً  انبارز نیست ولی برای دیگر چنانآنکه برای خودش 

 «نقطۀ فروش» طنامرتب ۀمن این ویژگی را با واژ است. محسوس

، شرایط ارتباط ندتوامیکه آن ویژگی  جهتازآن. کنممیتوصیف 

رد ف به ورا برای آن شخص فراهم کند  با دیگران تعامل یا دوستی

 نقطۀ قوت خود بهره ببرد. عنوانبهاز آن  کمک کند تا

برای کشف آن بهتر است کمی به زندگی خود دقت کنید. انجام 

ساده است که به  قدرآنبرایتان مثل آب خوردن است؟  کاریچه

این  آن عاجز است.انجام که دیگری از  . کاریآیدنمیچشمتان 

 شماست. فردمنحصربهاستعدادی که  شودمی

  



 

 

 ترس

 . البته دردهندمیاز زندگی ما را تشکیل بزرگی قسمت  هاترس

. تاسخودمان  سالمت حفظ و برای محافظتترس بسیاری از مواقع 

و از  شدهطراحی جسم ما در مقابل خطرترس برای محافظت از 

بقاء همراه ما مانده است.  حفظ اولیه تاکنون برای هایانسانزمان 

 که شرایط زندگیاکنون تا هم کردیممیاز آن زمان که باید شکار 

که دیگر نیازی نیست برای بیرون رفتن، ترس  شدهعوض ایگونهبه

ز اترس از بین نرفته و . ولی شیر را همراه خود داشته باشیملۀ حم

 .همراهمان استمختلف و در شرایط  شدهتبدیلبه مدل دیگر  یمدل

 شخصیهای شناخت ترس

شروع درون خودمان شناخت ترس از ۀ اولین مرحل

 حرکتمانمانع  هاییترس. اینکه چه شودمی

آگاه یا ناآگاه به آن که  هاییترسشده است. 

هستیم ولی مستقیم در کیفیت زندگی ما نقش داشته 

اما اگر با ترس خود  ؛داردبازمیو ما را از حرکت 

ساختۀ ذهنمان است و  هاآنمواجه شویم، خواهیم دید که اغلب 

که با ایجاد ترس سعی در  کندمیکار  گونهاینواقعیت ندارد. مغز 

مغز ما تا جایی که توانایی پاسخ به نیاز ما را داشته حفظ ما دارد. 

یگران، د بهره گرفتن از تجربۀبا از تجربۀ شخصی یا  استفاده یا باشد،

اما در شرایطی که امکان پاسخ نداشته باشد،  ؛کندما را راهنمایی می

 کند.احتیاط جایگزین می عنوانبهترس را 

 بخشعبور از ترس است و  هاعالقهمرحلۀ اول برای دستیابی به 

 شخصی است. هایترس، شناخت اول آن

 انتقال ترس از خانواده

ان نصبت شبا رفتار هاخانوادهانتظار آیا  که خواستند بدانندمیمحققان 

 روی بردر دو فضای مختلف تحقیق این است؟ هماهنگ به فرزندان 

برای  هاخانوادهخواستۀ اغلب والدین و فرزندانشان انجام شد. 

از فرزندان خود سالمتی، شادی و سعادت بود. در نظرخواهی 

ل ستقال، شغل خوب، اشاناز خواستۀ والدین هاآنبرداشت  ،فرزندان

فتار گفتار و رکه متوجه شدند  انمحققمالی و تشکیل خانواده بود. 

ن شان نیست. از آها با فرزندانشان، هماهنگ با خواستۀ اصلیخانواده

فرزندان هم در پی راضی کردن پدر و مادر خود سعی در  یرو

 .دارند هاآندستیابی به خواستۀ 

د توجه کنید. دقت کنید که پدر و مادر خانواده، به رفتار خو عنوانبه

کنید. آیا این پیغام خواستۀ اصلی شما است چه پیغامی را منتقل می

در جایگاه فرزندان خانواده، دقت  گیرد.یا از ترسِ به آینده شکل می

خود  ۀرا با خانواد هاآنو  گرفتهشکلهایی در شما کنید که چه ترس

 .ی قدم برداریدجهت بهبود در یافتن مقصر، جایبهمطرح کنید. 

 جامعه از ترس انتقال

در ترس شما دخالت دارد.  کنیدمیفکر  ازآنچهمحیط زندگی بیش 

نیروی جامعه دائم در تالش است تا برای همه قالبی یکسان تعریف 

 همه را به و کندمی استاندارد زندگی معرفی عنوانبهآن را  کند و

ستند راضی نیلزوماً ، رسندمیکه به آن  هاییآن. فرستدمیدنبال آن 

 . خود را با دیگراناندآنت سر، در حدارندفاصلهکه با آن  یانو دیگر

ود و خ روی بربرای رسیدن به آن فشار مضاعف و  کنندمیمقایسه 

راه برای رسیدن به رضایت،  ترینسالماما  ؛کنندمین وارد دیگرا

کردن  ل، یافتن نیازهای شخصی )اصلی( و دنبانیازیبیخوشحالی و 

است. تنها در این حالت است که مسیر زندگی ارزش پیمودن  هاآن

 .شودمیما احساس خوشبختی در باعث  درنهایتدارد و 

 بایستمی وروی کرۀ زمین هستیم  فردمنحصربهمیلیارد انسان  7ما 

اصل را همواره  3الزم است که در این راه  راه خود را بیابیم. هرکدام

 به یاد داشته باشیم.
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 زندگی یگانهاصل یک؛ 

سال پیش به شکل  هزار 200انسان از حدود  که رودمیگمان 

درآمده و شروع به حیات کرده است. در این میان تخمین  اشکنونی

 .اندکردهزمین زندگی  بر رویمیلیارد انسان  80که حدود  شودمیزده 

شما( من و  ازجملهمیلیارد ) 80ژنتیک، هرکدام از این  اساس بر

ن اصل اینیست. اولی است و هیچ شخص دومی شبیه  فردمنحصربه

 نیز صادق است. چشم قرنیۀیا  اثرانگشتدر مورد 

تحت هیچ شرایطی ممکن نیست یا  دونفریمقایسۀ هیچ  روازاین

زندگی شما یگانه و پس بدانید که حداقل عادالنه نخواهد بود. 

مقایسۀ خود با دیگری،  جایبهت. بهتر است منحصر به خودتان اس

 راه خود را بیابید و آن را دنبال کنید.

 ساخت زندگی شخصیاصل دو؛ 

برای زندگی  هرلحظه، شدهدادهاز زمانی که فرصت انتخاب به ما 

. هرروزه کنیممیو برای آن انتخاب  گیریممیخود تصمیم 

 است، آگاهانه. بعضی رویمان است پیش شماریبی هایانتخاب

، ناآگاهانهبعضی ، محبت کردن و کردن رویپیادهمانند غذا خوردن، 

 .مانند نفس کشیدن، پلک زدن و بو کردن

ارتباط داشته باشیم، انتخاب  در که با چه کسی کنیممیانتخاب 

که رفتارمان با آن شخص چگونه باشد و حتی میزان  کنیممی

 در چه سطحی باشد. مانرابطه

انتخاب داریم که زندگی خود را مطابق آن روشی که  روازاین

رایط آن بخشی که مربوط به ش تغییر دهیم یا بنا کنیم. پسندیممی

ولی  شودمیدیگر هم  میلیارد 7، شامل شودمیزندگی  هایسختیو 

 .سازندمیخود  مطابق میلِرا زندگی  ایعدهکه  بینیممی

 زندگی خطی نیستصل سه؛ ا

، خطی نیست و دهدمیدر طول زندگی، رویدادهایی که برایمان رخ 

بیعت طدر رشد و تغییر  باوجوداینکه. گیردمیشکل طبیعی  طوربه

کرد و جهت آن  بینیپیشآن را  تواننمی گاههیچدارد، وجود  نظم

 را مشخص نمود.

ها را قطهنگاه به جلو نبا توانید نمی». زندمیاستیو جابز مثال جالبی 

ها را توانید آنبه هم وصل کنید؛ فقط با نگاه به عقب است که می

ا به نحوی هبه هم وصل کنید. پس باید اعتماد داشته باشید که نقطه

شوند. باید به چیزی ایمان و اعتماد در آینده شما به هم وصل می

ما، به هر ربه کاداشته باشید، به دلتان، به سرنوشتتان، به زندگی، 

 .«چیزی

خص را مش جزئیاتشرا روی کاغذ بیاورید.  کنیدمیو تخیل است. آن زندگی که برای خود تصور  تصویرسازیحال زمان 

 بنویسید. اشدرباره چندخطیآن را نقاشی کنید و  توانیدنمیخود ببینید. اگر  باحالکنید. تفاوت آن را 

را  هادمقبرای نزدیک شدن به آن تصویر مؤثر باشد. مطمئن باشید که  تواندمی هاییقدمبرای شروع توجه کنید که چه 

 ، ولی جایی که نتواند ترس را جایگزینکندمی. همچنین مطمئن باشید که مغز شما هم تا جایی که بتواند همراهی دانیدمی

 که با آن مواجه شوید.است و الزم  ندواقعی نیست هاترساین  خواهد کرد. بدانید که

بله با ترس، روبرو شدن با آن است.تنها راه مقا

 


