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سرزمین روشنایی
در آموزه های دینی سفارش شده که قبل از مطالعه دعای کوتاه 
و اثربخش خوانده شود. این توجه معنوی که خود یکی از 
فنون تمرکز معنوی محسوب می شود، بار معنایی زیبایی دارد 
که با اندکی درنگ در محتوای درخواست ما از پروردگار 
می توان بخشی از آن را واکاوی کرد. به مناسبت هفته کتاب 
و کتاب خوانی، تأملی روان شناختی داریم درباره این دعای 

زیبا. ما پیش از مطالعه از خداوند 4 تقاضا داریم: 
از  مرا  خدایا  الوهم؛  ظلمات  من  اخرجنی  اللهم  الف( 

تاریکی های وهم و توهم خارج کن
نکته ها: توهم، تاریکی است. ماندن در توهم می تواند لطمه های 
زیاد عصبی، ذهنی و روانی وارد کند. افرادی که امروزه از 
بیماری زندگی ذهنی رنج می برند، کسانی هستند که در توهم 
خود غرق شده و واقعیت ها را به کناری نهاده اند. متاسفانه 
حضور مستمر در فضای مجازی باعث کم عمق شدن مغزها 
و قدرت درک محتوا شده است. در بخشی از دعا از خداوند 
می خواهیم اول ما را از توهم هایی که داریم رها کند تا تمرکز 
الزم را برای ورود به دنیای روشن دانایی پیدا کنیم. امروزه 
بیش از هر زمان دیگری به دلیل سهولت دسترسی به اطالعات، 
در معرض توهم دانایی هستیم. گمان داریم تمام دانش ها در 
اختیار ماست و نیازی به کوشش برای فهم آنها نیست. به 
همین علت، تالش علمی در حاشیه قرار گرفته و تمایل به 

مطالعه افول کرده است.
ب( و اکرمنی بنور الفهم: مرا به نور فهم گرامی دار

نکته ها: دانایی، روشنایی است. وقتی بدانیم، با ذهنی آسوده 
و روانی آرام تصمیم می گیریم. وقتی فرصت مطالعه می یابیم، 
گویا نوازشی برای روان خود فراهم کرده ایم. همان گونه 
که در روایتی می خوانیم که جان های شما مانند جسم شما 
خسته می شود؛ پس آن را با تازه ها و حکمت ها از خستگی 
درآورید. هر مطالعه ای هم تبدیل به فهمیدن نمی شود. فهم 
محتوا، نوری است که افراد شایسته از آن برخوردار می شود 
و این نور، بسان چراغی است که مسیر زندگی آنها را روشن 
می کند. نور فهمیدن سبب می شود گاهی یک سطر از یک 
کتاب، سال ها در زندگی ما حضور داشته باشد و قانون های 

موفقیت را دریافت کنیم و آنها را به کار بندیم.
ج( اللهم افتح علینا ابواب رحمتک؛ خدایا درهای رحمتت 

را به روی من بگشا
نکته ها: ما گشایش را بیشتر مادی می دانیم، در حالی که گشایش 
اصلی در دانستن است. دانستن، مقدمه بسیاری از توانایی هاست 
و آنهایی که خوب می دانند، می توانند مسائل زیادی را حل و 
گره گشایی فراوانی برای خود و دیگران داشته باشند. گره نادانی 
به قدری پیچیده است که غیر از توجه ویژه خداوند، گره گشای 
دیگری برای آن نیست. وقتی مهربانی ویژه پروردگار نصیب 
ما شود، راه را برای افزایش خرد و شکوفاسازی آن یافته  و 
عقالنیت را محور یک زندگی موفق، پویا و سودمند ساخته ایم.

د( و انشر علینا خزائن علومک؛ و خزانه های علوم خود 
را بر سر ما بباران

نکته ها: منبع اصلی دانش نزد خداوند است. آنها که لیاقت 
باریابی به دستگاه الهی را دارند، به منبع دانش نزدیک ترند. 
کسانی که پیش از تالش برای مطالعه، نخست از خداوند ورود 
به دنیای بی کران دانایی اش را طلب می کنند، راهی باز کرده اند 
به بیکران و زمینه ای فراهم کرده اند برای آنکه آموخته هایشان 
تبدیل به رفتاری سازنده و تعالی بخش شود. باور امروزه شاید 
خالف چنین مساله ای باشد، در حالی که اندیشمندان بزرگ 
مسلمان و پیشوایان دینی از اتصال به منبع واقعی دانش، آن هم 
در زمانه ای که ابزار یادگیری به سهولت اکنون نبود، توانستند 
آثار علمی ماندگاری به جا بگذارند و همگان را مهمان این 
سفره ارزشمند کنند. اگر از پله خودشیفتگی و مدعی بودن 
خود پایین بیاییم و کنار تالش های هدفمند، نگاه ذهن و 
دل ما به سفره دانش الهی باشد، آنگاه تجربه هایی متفاوت 
خواهیم داشت که شاید با هیچ یک از سنجه های امروز دانش 

قابل اندازه گیری نیست.
برحمتک یا ارحم الراحمین؛ به مهربانی ات، ای مهربان ترین!

نکته ها:توفیق مطالعه خود بخشی از جلوه های رحمت الهی 
است. همان گونه که از پروردگار تقاضاهای گوناگون داریم، 
از او بخواهیم تا دل و جان ما را به دانشی شفاف و زالل 
رهنمون سازد و عالقه به یادگیری فراگیری دانش هایی که 
سفره تعالی خویشتن و خدمت به دیگران را فراهم می  کند، 
در وجود ما شعله ور کند. هفته کتاب و کتاب خوانی، بهانه  و 
فرصتی است برای خواستن، حرکت کردن و خود را در مسیر 
ارجمند دانایی قرار دادن. یادمان باشد که دانش مفید ما را به 
گرامی شدن  نزد خویش و دیگران می رساند و به کارگیری 
آن، شخصیتی واال از ما خواهد ساخت. افزون بر اینکه در 
دنیای شلوغ و پراسترس امروز، مطالعه بخشی از آرامش عمیق 

در زندگی است و دوست بودن با کتاب، جایگزین ندارد.

هدف همچون فانوس دریایی برای کشتی است که مانع 
غرق شدن او در دریای زندگی می شود؛ کشتی های 
اقیانوس پیما به مدد قطب نما، مقصد خویش را در دل 
شب های تاریک و طوفان های مهیب می یابند، جوانان 
نیز در امواج حوادث زندگی و تیرگی ها و تاریکی های 
مشکالت، به کمک هدف و آرمانی که دارند به ساحل 

سپید می رسند و پیروز و سربلند می  شوند. 

هدفگذاری؛ راهی به سوی خودیابی
در نگاه صاحب نظران »هدف«، هر چیز بلند و برافراشته 
و کوه مانندی است که هر آن مقابل دیدگان انسان نمایان 
است و لحظه ای از آن غفلت نمی شود و »آرمان«، مجموعه 
امیدها و آرزوهای انسانی است که گاهی نام حسرت، 
اندوه و دریغ به خود می گیرد و هدفی واالست که دستیابی 
به آن مهم و ارزشمند، جویایی و پویایی اندیشه انسان، 
زمینه ساز جوشش درونی و کوشش بیرونی او برای 

رسیدن به پرسش ها و شبهه های بسیار اوست. 

هدف مهم، همت مضاعف
هدف شما، نگرش شما را به زندگی و طبیعت معلوم 
می کند و نشانگر شخصیت شماست. اگر شما به اهداف 
بلند و عالی فکر می کنید و درصدد هستید که به آنها برسید، 
باید بدانید که شما از شخصیتی بزرگ برخوردارید چرا 
که اندیشه و هدفی بزرگ دارید. می خواهید در آینده به 
جامعه و خانواده و دیگران کمک کنید، مشکالت آنها را 
حل کنید و مسوولیت های سنگینی برعهده بگیرید. همه 
اینها اهدافی ارزشمند و عالی است و می تواند بهترین و 
نیرومندترین محرک برای تالش و تکاپوی شما باشد اما 
اگر اهداف شما کوچک و محدود باشد، فعالیت شما نیز 
اندک و محدود خواهد بود و این فرایند طبیعی است زیرا 
وقتی موتور محرک شما ضعیف باشد، هیچ گاه انتظار 
آن را نداشته باشید که بتوانید حرکت نیرومندی داشته 
باشید و کارهای بزرگ انجام دهید. هدف ها، طرح های 
کارند و کسانی که مایلند موفق باشند،  روی طرح های 
کار فکر کرده و به آنها تعهد دارند. شما نیز می توانید 
برای رسیدن به هدف های بزرگ تر از افراد مطلع و دانا 

کمک بگیرید. 

بادبان می خواهید!
جلوه های جاری و پرجاذبه زندگی برای همگان چنان 
دلبری و فرصت بری می کند که عموم افراد، زمان تأمل 
و تفکر برای دریافت نقش هدف در زندگی نمی یابند و 
نسبت به آثار بسیار مطلوب و سازنده هدفداری بی توجه 
هستند. از این رو گاهی به مراتب پایین و زودگذر زندگی 
که حاصلی جز بی  حاصلی ندارد بسنده می کنند و به 
جای »برنامه ریزی«، دچار »برنامه سوزی« می شوند و ناگاه 
فرصت ها را از دست رفته می بینند. برای پیشگیری از بروز 
چنین آشنا شدن با آثار هدفمندی در زندگی ضروری 

است که به پاره ای از آنها اشاره می شود:
1. هدفگیری مثبت به انسان قدرت ایستادگی و مبارزه 

با مشکالت را می دهد.
2. هدف دار بودن، توانایی های فرد را افزایش می دهد. 
هدف همانند موتوری است که به انسان نیرو می دهد و 

او را به حرکت وامی دارد.
3. هدفمندی، اندیشه را فعال می کند و به کارها جهت 
می دهد. هدف همانند بادبان کشتی است که انسان را 
از میان امواج سرگردان می رهاند. انسان بی هدف، مانند 

کشتی بدون بادبان است.
4. هدفمندی به انسان انگیزه می دهد و فعالیت ها را 

هماهنگ می کند.
5. هدف داری شما را در یادگیری یاری می کند و فرایند 

آموختن را آسان تر و سریع تر می کند.
6. هدفگیری خوب، عالقه شما را نسبت به تحصیل 
افزایش می دهد. میل و رغبت فراوانی در شما ایجاد 
می کند. بررسی وضعیت دانش پژوهان نشان می دهد که 

وقتی آنها حین تحصیل هدفی را برای خود انتخاب 
می کنند، نمرات درسی آنها بالفاصله باال می رود. مشکل 
واقعی و اصلی دانشجویانی که دلسرد شده و دانشگاه 
را ترک می کنند، این است که واقعا نمی دانند برای چه 

درس می خوانند. 
7. انتخاب هدف، موجب تمرکز قوای فکری شده و از 
هرز رفتن انرژی های مرئی و نامرئی جلوگیری می کند. 
چه زیباست این سخن که: »بسیاری از افراد، در طول 
زندگی خود ماهیگیری می کنند؛ بدون آنکه بدانند آنچه 
که به دنبال آن هستند ماهی نیست!« این بینش موجب 
شده که برخی »همت« و »دقت« را مکمل هم دانسته 
و به دیگران توصیه کنند: »مطمئن شوید که در مسیر 
و جهت درست حرکت می کنید؛ تنها توجه به سرعت 

مناسب کافی نیست«.
8. »قاطعیت« و »جدیت« از پیامدهای مطلوب هدفداری 
است زیرا آن کس که می داند از زندگی چه می خواهد، 
در مقایسه با حوادث، غافلگیر نخواهد شد. بی شک 
با هدف های بلندمدت، هرگز تحت تأثیر شکست های 
کوتاه مدت کوتاه مدت قرار نخواهیم گرفت و با عزم و 
جزم چشمگیری به آنچه دوست داریم، دست می یابیم.
9. تعارض ها و تردیدهای زندگی با انتخاب هدفی 
مطلوب و میسور قابل حل است؛ سرگردانی های بی پایان 
بسیاری از انسان ها، معلول نداشتن هدف روشن و مشخص 

در زندگی است.
10.  قدرت تأثیرگذاری بر اطرافیان، به نوع هدف زندگی 
بستگی دارد. هدفداری به فرد، سرعت عمل، انتخاب مؤثر 
و قابل دفاع و صراحت خاصی می بخشد. اندیشمندی 
معتقد است: »یک فرد بی هدف، جهت خود را از دست 
خواهد داد و آنقدر در امواج متالطم زندگی سرگردان 
خواهد شد که سرانجام غرق می شود. مردمانی که آرزو 
و هدف دارند، فقر نمی شناسند زیرا شخص به اندازه 
هدف هایش ثروتمند است. تاریخ متعلق به کسانی است 

که در زندگی هدف دارند.«
11. بهره گیری از فرصت ها یا به دیگر سخن »مدیریت 
زمان« از آثار مطلوب هدفداری است زیرا کسی که به 
خوبی می داند »هدف اعالی زندگی چیست؟« فرصت ها 
را خود می سازد و هرگز منتظر فرارسیدن فرصتی طالیی 
و دلچسب نمی ماند. کسی که در زندگی صاحب آرمان 
و اندیشه باشد هماره از دو واژه کلیدی به خوبی استفاده 
می کند: الف( اهمیت، ب( فوریت؛ تا به خوبی به مرحله 

سوم یعنی موفقیت دست یابد. 

هدفگذاری معنوی
تعیین هدف، یکی از مهم ترین علل موفقیت شماست 
که باید به دقت انجام گیرد و به هر میزان اهدافی که در 
نظر گرفته اید، برایتان با ارزش و مهم باشد، انگیزه ای که 
در شما ایجاد می کند، نیرومندتر و پرانرژی تر خواهد بود. 
پس سعی کنید اهدافی در نظر بگیرید که هیچ گاه در 
انتخاب آن اشتباه و خطا نکرده و همواره سودآور باشند. 
به همین جهت پیشنهاد می شود که بکوشید برای خدا 
درس بخوانید و برای او مشقات و مشکالت تحصیل 
را تحمل کنید. برای خدمت به همنوعان و برای بهتر 
شدن زندگی تالش کنید.  در نگاه دینی هم، انگیزه هر 
کار، روح آن کار معرفی شده است و انسان ها به تناسب 
نیت هایی که در نظر دارند، از پاداش های معنوی برخوردار 
می شوند.  در روایتی از رسول خدا)ص( می خوانیم: »انگیزه 
و نیت درونی مؤمن از رفتار ظاهری او پر ارزش تر است 
.« همچنین در پیامی دیگر از آن حضرت آمده است که: 
»در روز قیامت، مردم بر حسب نیت ها و انگیزه هایشان 
محشور می شوند«. هدف ها، آدم ها را به کار و تکاپو وا 
می دارند و روش های زندگی او را معین می کنند و در 
نهایت هویت فردی او را تعریف می کنند. در این زمینه 
توجه به نکات پیشنهادی زیر می تواند مفید واقع شود:

1. ضروری است برای تعالی زندگی، هدف های قابل 
قبولی در نظر گرفته و به آنها ایمان داشته باشیم.

2. فرد موفق در صورت وصول به هدف مورد نظر،  
بالفاصله هدفی دیگر را جایگزین کرده و نیروها و 
توانایی هایش را معطوف به آن کند. در این صورت 
دلیلی برای سرخوردگی و احساس پوچی و درون تهی 

شدن وجود نخواهد داشت.
3. جلوه ها، آثار و پیامدهای زندگی هدفمند را در 

نظر داشته باشیم. 
4. آرمان های برتر و هدف های واالتر، نشان از اراده های 
پرشور و آهنین دارد. امام علی)ع( در این باره می فرمایند: 
شرف انسان به همت های عالی اوست. عالوه بر این 
امر،  برخورداری از آرمان های واال،  آدمی را در قبال 

شکست های احتمالی زندگی مقاوم می کند.
اشتغال  عالی،  پدیده هایی همچون تحصیالت   .5
رضایت بخش، موفقیت های ورزشی و هنری، درآمد 
باال، زندگی خوب و شهرت، هیچ کدام نمی تواند 
اینها همه  هدف نهایی زندگی به شمار آید، بلکه 
ابزاری هستند برای رسیدن به هدف نهایی که آن 

انسان کامل یا انسان به تمام معناست.

گنج تویی
مولوی در مثنوی داستان مردی را آورده که طالب گنج 
بود و همیشه به درگاه خدا دعا می کرد که گنجی به 

او نشان داده شود. 
شبی در عالم خواب به او گفته شد که فالن مکان 
می ایستی و تیری از کمان می گذرانی، هر جا که افتاد، 
گنج آنجاست. مرد به آن مکان رفت. عالمت ها را 
درست یافت. تیر در کمان گذاشت. یادش افتاد که 
به او نگفته اند به کدام طرف رها کند. خالصه به یک 
طرف پرتاب کرد و آن جایی که تیر افتاد را با بیل کند 

ولی خبری نبود. 
به طرف دیگر تیر انداخت، اثری نجست. به شمال 
و جنوب انداخت باز هم چیزی پیدا نکرد. به مسجد 
بازگشت و دعا نمود. دوباره همان کس را در عالم خواب 
دید، به او گفت: »چرا این پیشنهاد را به من دادی؟« آن 
شخص گفت: »من کی گفتم که تیر با قوت بکشی؟ 
تیر در کمان بگذار و هر جا افتاد، گنج آن جاست«. 

روز بعد رفت. تیر در کمان گذاشت و هیچ نکشید و 
رهایش کرد. تیر جلوی پایش افتاد. زیر پایش را کند و 
گنج را پیدا کرد. از بزرگی پرسیدند: منظور مولوی از بیان 
این داستان چیست؟ او جواب داد: »و فی انفسکم افال 
تبصرون«؛ یعنی گنج در خود تو است، این طرف و آن 
طرف برای چه می روی؟ )عالمی دیگر بباید ساخت( 
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هدف همچون 
فانوس دریایی 

برای کشتی است 
که مانع غرق 

شدن او در دریای 
زندگی می شود؛ 

کشتی های 
اقیانوس پیما 

به مدد قطب نما، 
مقصد خویش 

را در دل 
شب های تاریک 

و طوفان های 
مهیب می یابند، 
جوانان نیز در 
امواج حوادث 

زندگی و تیرگی ها 
و تاریکی های 

مشکالت، به کمک 
هدف و آرمانی که 

دارند به ساحل 
سپید می رسند و 
پیروز و سربلند 

می  شوند

 

خودت را بشناس! )بخش سوم(

پرچم و پرچمداری؛ نگاهی دینی و روان شناختی
نمادها نقش های گوناگونی را در روان ما بازی می کنند. برخی 
از رنگ ها، طرحواره ها و عالمت ها نقش هشدار یا اعالم 
را دارند. مثال همه ما از دیدن بیرق عزا، یاد محرم و مراسم 
ویژه آن می افتیم و از دیدن چراغ های رنگی در سطح شهر، 
جشن در ذهن ما تداعی می شود. این نماد ها، نقش یادآوری 

برای سیستم روانی ما را ایفا مي کنند.
است  نمادهایی  از  پرچم  ملی:  هویت  نمادی  پرچم، 
که غیرت و هویت ملی و حس  وطن پرستی ما را باعث 
می شود. پیام های پرچم از رنگ و شکل آن گرفته تا نحوه 
اهتزاز آن، صفحه ای از تأمل و جرقه ای از احساسات ملی 
است. پرچم، ابزار وحدت و سبب گردهم آمدن است. 
وجه اشتراکی است که هر فرد با هر سلیقه و تفکری، زیر 
آن جمع می شود و اختالف ها را به کناری می نهد. پرچم، 

مایه شکل گیری هویت ملی است و وجود آن سبب سازمان 
یافتن اندیشه ها و ارزش های موجود در آن جامعه است. 
پرچم، نماد حماسه و عامل حماسه آفرینی است زیرا افراد 
تمام توان خود را در محور یک هدف مشترک به نام وطن 
و با نمادی چون پرچم به کار می گیرند. گاه اهتزاز پرشکوه 
یک پرچم در میدان ورزشی، موجی از غرور و احساس 
افتخار را در جامعه رقم می زند و وجود پرچم در میدان نبرد 
و ایستایی آن، نمادی از استقامت و پایداری پیروان آن است.
پرچم، وسیله هم نوایی: از منظر روان شناسی اجتماعی، 
سخن از نفوذ اجتماعی و هم نوایی و عوامل آن به میان 
می آید. افراد ممکن است به دالیل گوناگون هم نوایی کنند 
یا ساز مخالف بزنند.  وجود معیارها و ابزارهایی به گسترش 
نفوذ اجتماعی و همراه ساختن دیگران با خود و مالک های 

اصیل نقش دارند؛ عواملی که نشان از هدف مشترک، آرمانی 
واال و نگاهی همه جانبه به مقصد است. از این منظر، می  توان 
پرچم را وسیله ای برای هم نوایی اجتماعی دانست و با آن 
جامعه را به سمت هدف های مشترک  خواند. حس روانی 
مشترکی که از دیدن یک پرچم پدیدار می شود، خود نشان 
از وجود این هم نوایی دارد؛ زمانی که همه به احترام یک 
پرچم به پا می خیزند، از برتر قرار گرفتن یک پرچم به دلیل 
قهرمانی خوشنود می شوند و در حماسه آفرینی اجتماعی 
خود از پرچم بهره می برند و حضور خود را با آن همراه 
می کنند، همه نمودی از پذیرش پرچم به عنوان عضو مشترک 

اجتماعی و همراه شدن با آن دارد.
پرچم از نگاه دین: در نگاه دینی هم تعبیر از گردآمدن زیر 
پرچم حق و باطل، خود نمودی از ارزش آفرینی پرچم است. 
در تعبیری از امام صادق )ع(ـ  به نقل از نیاکان بزرگوارشـ  
می خوانیم: »پرچم حق همراه ماست، هر که در پی آن آید 
]به ساحل نجات[ می رسد و هر که از آن دور مانَد، غرق 

می شود.«  همچنین در توجه به این عامل اتحاد اجتماعی، 
در سخنی از امام علی)ع(، نسبت به اولین نفری که به 
پرچم توجه داشت تا بیرق توحید را برافرازد، چنین آمده 
است: »نخستین کسی که در راه خدا جهاد کرد ابراهیم )ع( 
بود. رومي ها به منطقه ای که لوط علیه السالم در آنجا بود، 
یورش بردند و او را اسیر کردند. این خبر به گوش ابراهیم 
رسید و نیرویی بسیج کرد و لوط را از اسارت آنها درآورد و 
حضرت ابراهیم)ع( نخستین کسی است که پرچم ساخت.« 
تابع  نیز  پرچمداری  بزرگ:  مردان  کار  پرچمداری، 
افزایش  برای  مؤثری  که خود محرک  است  مالک هایی 
مهارت های فردی و اجتماعی است. همچنان که امروزه 
نقش کاپیتان در یک بازی تیمی مهم است، در گذشته، 
پرچمداران از افراد زبده نظامی و اخالقی برگزیده می شدند 
تا بتوانند روحیه نبرد جانانه و دفاع از ارزش ها را به دیگران 
ارزانی دارند. به عنوان نمونه، حضرت علی )ع( برای سالیان 
متمادی، پرچمدار نبردهای اسالم بود. حضرت عباس)ع( 

نیز به عنوان پرچمدار زبده سپاه امام حسین)ع(، شهرتی 
ماندگار یافت و اسوه ای از شجاعت و وفاداری را برای 
دیگران ترسیم کرد. در نقلی تاریخی می خوانیم: »در جنگ 
بدر، پرچم پیامبر خدا )ص( در دست علي بن ابي طالب 

بود و پرچم انصار، در دست سعدبن عباده قرار داشت.«
پرچم هدایت حضرت مهدی)عج(: در یکی از فرازهای 
دعای ندبه با جمله ای امام زمان خویش را می خوانیم که 
الفتح و  ناشر رایة  در آن از عبارت »این صاحب یوم 
الهدی؛ کجاست صاحب روز پیروزی و کجاست گستراننده 
پرچم هدایتگری« استفاده شده است. با دقت در معنای 
این جمله  درمی یابیم که حضرت با ظهور و غلبه بر اهل 
باطل، پرچم های هدایت را در سراسر دنیا نصب خواهد 
کرد و پیام هدایتگری را منتشر می سازد. در این بخش از 
دعا، پرچم هدایت، نشانه ای از پیروزی حق بر باطل و 
استوار شدن دین کامل خداست. به امید آن روز. اللهم 
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