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  1براي نزديك شدن به خدا/ج- دانشگاه امام صادق(ع)
كه  يهدف/ خود هدف است ةهدف، جاذب يما به سو ةدهند عامل حركت نيمهمتر پناهيان:

اهداف عالي  پيشنهادها عدم  ديني دليل برخي بي/ديندازيكرد را دور ب يباز با آن عشق شود ينم
را با  انمانفرزند ميتوان ينم اورنديب نييسطح اهداف را پا ونياسياگر سبراي دينداري است/ 

  ميخودمان برس يبه منافع ملتوانيم  نمي/ بدون نجات مردم منطقه، ميكن تياهداف باال ترب
به با هدف بوده است. مدام  يباز خاطر عشق خاطر رفتار بد نبوده است، بلكه به به شان يها هيگر نيشتريخدا ب اءي(ع) و اوليهد ةائمپناهيان: 

 يزنـدگ ... ميكنـ  يبه هدف توجه نم اديو ز مينيب يخودمان را م يپا يما فقط جلو ي. ولكنند يبه آن برسند، توجه م خواهند يكه م يا آن نقطه
 هدف داشته باشد اما بـه اهـداف   ايباشد،  هدف يكه رها و ب ي. كسكند يآدم را نابود م يزندگ انيو در جر آورد يم ي، ولنگار تيكردن بدون ن

  خوش و خرّم نخواهد شد اش يبه اهداف بلندش نداشته باشد، زندگ يربط شينگاه نكند و كارها اديبلندش ز
 هئيـت - دانشگاه امام صادق(ع) ين سالي است كه حجت االسالم عليرضا پناهيان سخنران دهة اول محرم هيئت دانشجويانشتمامسال ه

بزرگترين مجلس عـزاداري دانشـگاهي در منطقـة شـمال      دار مداحي اين و ميثم مطيعي نيز مانند سالهاي گذشته عهدهاست  - ميثاق با شهدا
ـ نزد يبـرا «ع عليرضا پناهيان در دانشگاه امام صادق(ع) بـا موضـو  حجت االسالم شب سخنراني اولين  هايي از هران است. بخشغرب ت  كي

 :دخواني را در ادامه مي »شدن به خدا

من «كه  ميبدان ديبا /است» ن هدفتعيي«كند برخورد سطحي با  يكي از جاهايي كه شيطان ما را غافل مي
 »به كجا برسم؟ خواهم يم قاًيدق

 انتخاب هدف و توجه به هدف را خيلي سطحي و به اجمال برگـزار  معموالً ها، اين است كه  يكي از اشتباهات رايج در زندگي ما آدم
از جاهايي است كه شـيطان مـا را غافـل    كنيم و اين يكي  مقدار سطحي برخورد مي يك» تعيين هدف«كنيم. اساساً ما با مسألة  مي
پاسـخ مشـخص و   » هدف شما دقيقـاً چيسـت؟  «شان بپرسيد كه  هاي زندگي ها دربارة بسياري از قسمت كند. لذا وقتي از بعضي مي

 دقيقي ندارند.

  عالي خوب دقيق«يك نداشتن و  هدف سطحيداشتن  ،هدفنداشتن قـدر   درد فراگير است. انتخاب هدف آنآسيب و يك » هدف
 »خواهم به كجا برسم؟ من دقيقاً مي«ايم. بايد بدانيم كه  مهم است كه حتي اگر نود درصد عمرمان را برايش بگذاريم، سود كرده

 كننـد. امـام صـادق(ع)     را محاسـبه مـي   آنهـا كننـد و   ها بحث مي با انسان ،در روز قيامت هم اول سرِ هدف
هـا و   مردم بر نيـت  روز قيامت )1/262محاسن/»(علَى نياتهِم يوم الْقيامة إِنَّ اللَّه يحشُرُ النَّاس«فرمايد:  مي

ارزش  )53الشريعه/ مصباح»( إِنَّما الْأَعمالُ بِالنِّيات«فرمايد:  پيامبر اكرم(ص) مي شوند. اهدافشان محشور مي
شـان بـا يـك     لي داشتيم كه نسبتتواند هدف ما را نشان دهد. لذا اگر ما اعما عمل هم به اين است كه مي

ها به هدف  هايي داشتيم كه اين آگاهي خورند. يا اگر آگاهي هدف برجسته، روشن نبود، اين اعمال به درد نمي
 خورند. درد نمي ننشست، به
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را به افراد  »فرهنگ ديني«قبل از اينكه  /بايد شاكلة روحي خود را بررسي كنيم قبل از پرداختن به بندگي
 به آنها منتقل كنيم »فرهنگ انساني«نيم، بايد يك منتقل ك

    ما قبل از اينكه به بندگي و دينداري و خداپرستي و معنويت بپردازيم، بايد شخصيت و شاكلة روحي خودمان را بررسي كنـيم. شـايد
هـاي خودمـان را در مدرسـه و دانشـگاه،      قبل از اينكه بچـه  داللت بر اين معنا داشته باشد. )84اسراء/»(هشاكلَت  كُلٌّ يعملُ على«آية 

مذهبي بار بياوريم، بايد سبك زندگي را به آنها ياد بدهيم. قبل از اينكه فرهنگ ديني را به افراد منتقـل كنـيم، بايـد يـك فرهنـگ      
 انساني، به آنها منتقل كنيم. 

 شود دين را جاانـداخت. مـثالً انبيـاء     مياي كه فرهنگ انسانيِ درستي نيست و سبك زندگي صحيحي وجود ندارد، سخت  در جامعه
إِذَا خواهد انجام بده؛  اگر حيا نداري، ديگر هر كاري دلت مي«فرمايند:  ميالهي كه بيش از هر كسي، حريص به هدايت مردم بودند، 

ندارد، اسـاس كـارش درسـت     چون زندگي بر پاية حيا استوار است و كسي كه حيا )510امالي صدوق/»( لَم تَستَحيِ فَاصنَع ما شئْت
هـاي   شود و در اندازه گفته مي» فرهنگ«هاي اجتماعي، به آن  هايي دارند كه در اندازه ها قبل از دينداري، يك ويژگي انسان نيست.
 كنيم. است كه ما چگونه زندگي مي خيلي مهماين  شود. گفته مي» سبك زندگي«تر و در نوع زندگي به آن  فردي

 يك فرق اساسي بين انسان و حيـوان  تعيين هدف خودمان مشخص كنيم. و مدل نوع  باا بايد تكليف خود ر
فرمايـد:   . اميرالمـؤمنين(ع) مـي  انديش نيسـت  انداز ندارد، عاقبت حيوان هدف بلندمدت ندارد، چشم همين است؛

نگاه كنـد؛ نـه اينكـه    » بيشتر«سي است كه به عواقب ها ك ترين انسان عاقل )3367غررالحكم/»( أَعقَلُ النَّاسِ أَنْظَرُهم في الْعواقب«
 بار نگاه كند و برود! يك

تعلّق بهش و كنيم ،  اش تفكر نمي كنيم، درباره ولي ما به اين هدف نگاه نميدين براي ما هدف تعيين كرده، 
 قلبي نداريم

 ا هدف تعيين كرده، ما به آن حاال كه دين آمده و براي مو دهيم.  مان اهميت نمي متاسفانه ما اساساً به اهداف
اين سبك زندگي كنيم و به اين هدف تعلّق قلبي نداريم.  كنيم و دربارة اين هدف، تفكر نمي نمي »نگاه«هدف 

 دين ما را نجات دهد؟ چگونه انتظار داريم با اين وجود،  ما غلط است؛

  :لىالَّذ«آية مربوط به سحرخيزي و موقع بيدار شدن براي نماز شب اين استع وداً وقُع ياماً وق ذْكُرُونَ اللَّهرُونَ    ينَ ي جنُوبِهِم و يتَفَكـَّ
براي نمـاز شـب    كسي كه هر شب )191عمران/ (آل»رخَلْقِ السماوات و الْأَرضِ ربنا ما خَلَقْت هذا باطالً سبحانَك فَقنا عذاب النَّا  في
هدف تو از اين خدايا! «كند كه  در واقع به اين فكر مي» اي خدايا، تو اينها را بيهوده نيافريده«د كه انخو شود و اين آيه را مي يدار ميب

دهد و دربارة  كند و بعد هم اين را به خودش ربط مي يعني با خواندن اين آيه، دربارة هدف آفرينش فكر مي »آفرينش چه بوده است؟
يعني مرا در مسير اين هدف » دور بيفتم، جدا كن عالي يا! مرا از اينكه از اين هدفخدا«كند  كند و مناجات مي هدف خودش فكر مي

 قرار بده.
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 بازي با هدف بوده خاطر عشق خاطر رفتار بد نبوده، بلكه به شان به هاي اولياء خدا بيشترين گريه

 بـازي بـا    خاطر عشق بهخاطر رفتار بد نبوده است، بلكه  شان به هاي ائمة هدي(ع) و اولياء خدا بيشترين گريه
كنند. ولي مـا فقـط جلـوي پـاي      خواهند به آن برسند، توجه مي اي كه مي هدف بوده است. مدام به آن نقطه

 .كنيم بينيم و زياد به هدف توجه نمي خودمان را مي

 جلـوي چشـمم   قدر وضعيت من خراب شد كـه مـرگ    در آن تصادف يا آن بيماري، آن«گويند:  اين عبارت خيلي رايج است كه مي
يموت (دهد دهند، مؤمن روزي هفتاد بار جان مي بار جان مي فرمايد: اگر مردم در طول عمرشان يك در حالي كه در روايت مي» آمد!

وتمي رَّةً وم النَّاس  مهدي  أَحمٍ  كُلِ  فوي   و خَالَفَةِ هـم و هِمةِ أَنْفُسداهجنْ مرَّةً مينَ معبمساو  يعنـي  )2916الحكمه/حـديث   ؛ ميـزان اه
شان رخ دهد تا دم مرگ بروند، ولي مؤمن با تفكـر، آن نقطـة    اي براي ها بايد يك حادثه آيد. خيلي رود و مي تا دم مرگ مي هفتاد بار

 يست!كند و اينجا ن شود، به حدي كه اصالً در آن هدف دارد زندگي مي كند و به آن نزديك مي نهايي را نگاه مي

ابليس دوست دارد به  فكر كن! تبه اهدافعشق ورزيد/ شانديشيد، هم به اش هم بايد هدف داشت، هم درباره
 حركت كني شفكر نكني و فقط به سمت تهدف

  .بـه هـدفش بهـا بدهـد،      اگر كسي تا اين حـد و هم بايد هدف داشت، هم بايد دربارة هدف انديشيد، هم بايد به هدف عشق ورزيد
گـذارد.   ارزشي است، آن را كنار مـي  به هدفش نگاه كند و ببيند هدف بد يا بيوقتي كمي  كند. چون ف بد انتخاب نميوقت هد هيچ

اگر كمي بـه ايـن    »آدم موفقي هستي!عجب يك مدرك تحصيلي بگيرد تا مردم بگويند كه «مثالً اگر كسي هدفش اين باشد كه 
 شود. خاطر اين هدف، متنفر مي به ندگيهدفش نگاه كند و به آن فكر كند، از اين هدف و ز

  شما به اهدافت فكر نكني و فقط به سمت اهـدافت  «به اهداف خودت فكر كن! ابليس خيلي دوست دارد كه
به آن هدفي  اي، نگاه كن! كه انتخاب كرده هدفيالاقل گاهي اوقات از حركت بايست و به آن » حركت كني.

مثالً ممكن است هدف كسي اين باشد كه به جايي برسـد كـه    ي، نگاه كن!گذار را داري برايش ميكه سرماية عمرت 
مقدار به اين هدف نگاه  آيا اين هدف خوبي است؟! اگر يك» به به! آفرين به او...«باشند و مدام بگويند:  اوهفتاد ميليون نفر، به فكر 

 آفريده شده است؟! اهداف كمدلزده و متنفر خواهد شد. آيا انسان براي اين  اين هدفكند، از 

بلكه بدتر  انيچهارپاغافلين مثل  /پيامبر(ص): براي هر كاري هدف داشته باش و اال از غافلين خواهي بود
 از آنها هستند

 پي ببريد، به اين حديث نبـوي توجـه كنيـد كـه پيـامبر اكـرم(ص) بـه ابـوذر(ره)          - دربارة هدف- براي اينكه به ميزان اهميت بحث
حركت و سكون خودت هدف تعيين كن و نيت داشته باش، حتي براي خوردن و خوابيدن. و اال اگر نيت نداشته فرمايد: براي هر  مي

ـ ) و (1/48/عهيالنَّومِ و الْأَكْلِ؛ وسائل الش يحتَّى ف ةٌين ء يكُلِّ شَ يلَك ف كُنْيأَبا ذَر ل اي( باشي جزء غافلين خواهي بود. اي   م هـ ،ـا ذَرأَب 
أُولَـئك : «فرمايد قرآن كريم ميو غافلين كساني هستند كه در ) 536/يطوس يامال ؛ نيتُكْتَب منَ الْغَافل لَايبِالْحسنَةِ و إِنْ لَم تَعملْها لكَ

كُلِّ حرَكَةٍ و سكُونٍ  يف ةِيالنِّ  للْعبد منْ خَالصِ (امام صادق(ع): فَلَا بدبلكه بدتر از آنها هستند. انيمانند چهارپا »كَاألَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ
بِ    اللَّه تَعالَى فَقَالَ  غَافلًا و الْغَافلُونَ قَد ذَمهم كُونُيبِهذَا الْمعنَى  كُنْي لَمإِذَا  أَضَـلُّ سـ ملْ هإِلَّا كَالْأَنْعامِ ب مقَـالَ  لًايإِنْ ه و   ك أُولئـ   م هـ

 )53/عهيالْغافلُون؛ مصباح الشر
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 م؟يكن بندي و رتبه انتخاباهدافمان را  ميعادت دار ايآ ؛مينظر كن ديخودمان تجد يدر سبك زندگ ديبا

 آيـا  «بايد در سبك زندگي خودمان تجديد نظر كنـيم و ببيـنم   كنند.  بدون هدف زندگي ميدار نيستند و  ها هدف خيلي
ايم را ارزيابي  بندي كنيم؟ و اهدافي كه انتخاب كرده نيم؟ اهداف خودمان را رتبهعادت داريم، هدف انتخاب ك

دهم، بـا هـدفي كـه انتخـاب      اين كاري كه انجام مي: «يمبپرس كنيم كه مدام از خودمانعادت  بايد» كنيم؟
گيـرد   ها كار سر راه شما قرار مي اي ده دفعه اگر يك لحظه غفلت كني، يكو اال » ام، چه ارتباطي دارد؟ كرده

  كه ربطي به هدف شما ندارد.

اش نگاه نكند و كارهايش ربطي به اهداف بلندش نداشته باشد،  يزندگكسي كه زياد به اهداف بلند 
 خوش و خرّم نخواهد شد اش يزندگ

 هـدف   و بـي  رهاكسي كه  كند. ريان زندگي آدم را نابود ميآورد و در ج ، ولنگاري ميبدون نيت  زندگي كردن
و كارهايش ربطي به اهداف بلندش نداشـته   به اهداف بلندش زياد نگاه نكندهدف داشته باشد اما يا باشد، 

فعالً با خدا و پيـامبر و   حتي منظور ما لذت بردن از همين زندگي مادي است.اش خوش و خرّم نخواهد شد؛  باشد، زندگي
هايي كه من انتخـاب   اين هدف«درست نگاه كند، بعد از مدتي خواهد گفت:  فقط اگر انسان به هدف خودش اد هم كاري نداريم؛مع

به عنوان - در اين صورت خودش در به در به دنبال خدا» خواهم كند، من يك هدف برتر مي خورد و مرا سير نمي ام، به درد نمي كرده
 خودش به دنبال پيامبر خدا خواهد گشت؛ مثل سلمان فارسي. خواهد گشت. چنين كسي - هدف برتر

هر كسي بايد با تفكر پله پله اهدافش  /ها عدم ارائة اهداف عالي براي دينداري است ديني دليل برخي از بي
 را باالتر ببرد

 خـاطر اهـداف كـم     ه دينـداري بـه  هاي افراد اين است كه دينداري با اهداف عالي به آنها پيشنهاد نشده، بلكـ  ديني دليل برخي از بي
ها با اين آن لذا» كنند اگر به ديگران خوبي كني، ديگران هم به تو خوبي مي«اند:  اخالقي به آنها پيشنهاد شده است. مثالً به آنها گفته

را پيشنهاد » ء اهللالقا«كننده نيست. اما وقتي به همين افراد، هدف بلندي مثل  چون واقعاً اين هدف، راضي اند؛ هدف كم، راضي نشده
وقتي هدف  اند اما با اهداف كم راضي نشده آنها اند. يعني شان آمده و بعد هم به درجات عالي قرب الي اهللا رسيده اند، آنها خوش داده

 . اند و به سمت آن حركت كرده اند شده، آنها پذيرفته ارائهبلند به آنها 

  البته هيچ كسي هم نبايد براي ديگري، هدف تعيين كند يا بـه او  نتخاب نكنيد. ا سطح پاييندوستان من! در زندگي خودتان اهداف
 پله پله اهدافش را باالتر ببرد. ،هدف تحميل كند، بلكه هر كسي بايد با تفكر خودش

 ديندازيكرد را دور ب يباز با آن عشق شود يكه نم يهدف/ نكتة مهم درباره هدف پنج

 ،دوم اينكـه دربـارة هـدف     كنـيم،  »انتخـاب «ر زندگي خودمان هدف اول اينكه بايد د جود دارد.چند نكتة مهم و در ارتباط با هدف
كنيم. در اين صورت خود به خود هدف ما ارتقاء پيدا خواهد كرد. سوم اينكه هر لحظه دربارة اينكه  »فكر«خودمان و ارزش آن زياد 

مان انجام دهـيم و عمـل    مان را به خاطر اهداف اد بينديشيم و اعمالزي» شوم يا نه؟ نزديك مي ا من با اين رفتار، به هدف خودمآي«
البته بايـد هـدفي    .بورزيم »عشق«مان  به اهدافن اتفاق كم كم براي ما بيفتد كه سعي كنيم ايهدف انجام ندهيم. چهارم اينكه  بي

را دور بيندازيد. مثالً كسي كه آخر هـدفش   بازي كرد عشق شود با آن كه نمي بازي كرد. هدفي را م كه بشود با آن عشقانتخاب كني
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هدفي را انتخـاب كنـيم كـه    «بازي كند؟! پنجمين نكته هم اين است كه  تواند عشق آيا با اين هدف مي» دكتر بشود«اين است كه 
 »  .بشود به آن رسيد

 »يجهان ةددهك« ةاز كلم يبرخ نكهيقبل از ا/ قطعه خاك را آباد كرد كيفقط  توان يبدون نجات جهان، نم
 ا اعالم كرده بودر نيخود ا رياستفاده كنند، امام(ره)با تعابسوء

 مـرتبط بـا سياسـت    ولي اين بحث كـامالً  ارتباطي با سياست ندارد، نظر برسد كه بحث ما  شايد در ابتدا به
تـر   چقـدر بيچـاره  كساني كه هدف اندكي براي زندگي فردي خودشان دارنـد و  چقدر بيچاره هستند است. 
سازي براي  مقدمه«كنند؛ هدفي جز  خودشان انتخاب مي »جامعة«هاي كمتري براي  كساني كه هدفند هست

سياسيوني كه تمـام   كنند. هاي سياسي جامعه انتخاب مي ريزي ، در برنامه»نجات عالمو  ظهور مهدي فاطمه
ط يك قطعه خاك را توان فق نمين، بدون نجات جهافهمند كه  ، نميي يك كشور استآبادانصرفاً شان  همت

 !آباد كرد

 گونـه نيسـت كـه     فرمود كه امروز ديگر جهان اين هاي اول بعد از انقالب مي حضرت امام(ره) در همان سال
همة مسائل جهان به هـم   خراب باقي بماند، چونيك گوشة ديگر  اي از آن را آباد كرد ولي د يك گوشهبشو

در محل خودشان  اى فهيكه هر طا ستيثل عصرهاى سابق نعصر ما م ني. استين روزيامروز مثل دربط دارد(
] اسـت. منـافع    امروز منافع همه كشورهاى اسالمى به هم پيوند [خورده اورنديدست ب  منافع خودشان را به

اى در  امروز هر مسـئله  ...كشور اسالمى ايران با منافع كشور اسالمى ساير كشورها، اينها با هم پيوند دارند
  )134و133 /13امام/ ةفيصح؛ واقع بشود، مسئله دنياست، نه مسئله همان جا يك گوشه دنيا

 ضرت امام(ره) بـا ايـن سـخنان    حسوء استفاده كنند، » دهكدة جهاني«ها بخواهند از كلمة  چندين سال قبل از اينكه خيلي
مي بايـد  كه مسـئولين جمهـوري اسـال    فرمود اي اعالم كرده بود و مي را يك دهكدهدر واقع جهان  خودش

سازي براي ظهور و نجات جهان  كه فقط مملكت را آباد كنيم، بلكه هدف ما مقدمه نيستبدانند هدف ما اين 
نقطه شروع انقالب بزرگ جهان  راني. انقالب مردم استين رانيبدانند كه انقالب ما محدود به ا دي(مسئوالن ما با بشريت است.

منت نهد و ظهـور و فـرجش را در    انياست كه خداوند بر همه مسلمانان و جهان - هارواحنا فدا - اسالم به پرچمدارى حضرت حجت
كه بر عهده دارند منصرف كند، خطرى بـزرگ   اى فهيرا از وظ نياى مسئول عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادى و مادى اگر لحظه

ولـى   د،يان خود را در اداره هر چه بهتر مردم بنمادولت جمهورى اسالمى تمامى سعى و تو ديرا به دنبال دارد. با نيسهمگ انتىيو خ
 )21/237/امام ةفياسالم است منصرف كند؛ صح هانىحكومت ج جاديانقالب كه ا ميكه آنها را از اهداف عظ ستيبدان معنا ن نيا

 است كه براي ميهن شان باالتر از شهدايي  نفسه از حيث انتخاب هدف، مقام رسند، في شهدايي كه براي جهان اسالم به شهادت مي
بينيد  هاي آنها نگاه كنيد مي اند، اگر در وصيتنامه كه براي ميهن به شهادت رسيده هم رسند. البته شهداي ما خودشان به شهادت مي

 عالي بوده است.بسيار كه اهدافشان 
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بدون نجات  م/را با اهداف باال تربيت كني مانم فرزنديتوان نمي ،اگر سياسيون سطح اهداف را پايين بياورند
  به منافع ملي برسيم ميتوان ينممردم منطقه، 

 هدف خودت را لقاء اهللا و ظهور حضرت و نجات بشريت «شود من در خانة خودم، فرزندم را طوري تربيت كنم كه به او بگويم:  نمي
» ارديواري خودمان محدود استهدف ما به چ«اي زندگي كند كه سياسيونش بگويند:  ولي اين جوان من در جامعه» از ستم قرار بده

اس بِـأُمرَائهِم   ترنـد تـا بـه پـدران خودشـان؛      مردم به امراي خودشـان شـبيه  «فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) ميچرا كه  نْهم    النـَّ مـ هأَشْـب
فرزند خود را با آن اهداف  متوان . لذا من نميخودمانبه سياسيون جامعه بيشتر شبيه است تا به  مافرزند  )208العقول/  تحف»(بĤِبائهِم

 باال و عالي تربيت كنم؛ اگر سياسيون سطح اهداف را پايين بياورند.

 شود به آن اهداف كم رسيد.  اصالً نميچون بدون برخي اهداف عالي توانيم هدف را كم بگيريم،  هدف ما نجات بشريت است و نمي
ه باشيم ان برسيم. ما بايد يك گوشة چشمي هم به نجات مردم اروپا داشتتوانيم بدون نجات مردم منطقه، به منافع ملي خودم ما نمي

 تأمين كنيم. خودمان را منافع تا بتوانيم 

 مـثالً ببينيـد   ؟كننـد  هايي براي نابودي جهان و فرهنگ مردم جهان دارند صرف مـي  برويد ببينيد چه بودجه !
بتواند رونـق   تا- كند هنگ جهانيان خرج مياري در فربودجة فرهنگي يك سال فرانسه كه دارد براي تأثيرگذ

چقدر است؟ و بعد آن بودجه را با كل بودجة فرهنگي ما در جمهوري اسالمي مقايسه  - اقتصادي داشته باشد
 يعنـي  توانند زندگي كنند. دانند بدون ديگران نمي دهند؟ براي اينكه مي كنيد. چرا اين كار را دارند انجام مي

خواهـد   بيند و آن كسي هم كه مـي  را در تأثيرگذاري بر ديگران مي شراه خود مهكند  مي ظلمآن كسي كه 
 راحت و آباد زندگي كند و به حق خودش برسد، باز هم راهش در اين است.

 ـ در يبپاخاسـته، و ا  نيمستضـعف  يمسلمانان جهـان، و ا  ياپا خيزيد( ها به كران انسان فرمود: اي درياي بي حضرت امام(ره) مي  ياي
هاي حضرت امام(ره) قبـل از پيـروزي    ) و اين يك جملة بسيار برجسته در اطالعيه11/110؛ صحيفة امام/ديزيانسانها، بپا خ انيپا يب

قدر بعد از انقالب با اين سخن حضرت امام(ره) جنگيدند كه امروز بسياري از جوانان مـا حتـي در حـد يـك      آن ولي انقالب هم بود.
 شد كه خيلي چيزها را ببيند. نا نيستند. آن همت بلند امام(ره) موجب ميشعار، با اين سخن امام(ره) آش

 ها آموزش داده شود به بچه» هاي فكر كردن دربارة هدف راه«ها  كاش در آموزش و پرورش و مهد كودك

 اين  يم و به آن فكر كنيم،كن به هدف خودمان نگاه مدام مدام به هدف خودمان نگاه كنيم. اگر بايدو ثانياً دار باشيم  اوالً ما بايد هدف
متاسفانه خيلي از ما حاضر نيستيم به هدف خودمان فكر كنيم. اي كاش در آموزش و پرورش و حتي در مهد  كند. هدف ما رشد مي

هاي ما آموزش داده شود. اينها چيزهايي است كه بايد با  براي بچه» فكر كردن دربارة هدف«و » هاي فكر كردن راه«هاي ما  كودك
 آن زندگي كرد، يك توصية ديني نيست كه از آن عبور كنيم.
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هر روز نفس  دييايبمحرم،  ةدهدر / دهندة ما به سوي هدف، جاذبة خود هدف است مهمترين عامل حركت
 و به اهداف خود فكر كنيم را محاسبه كنيم خود

  دهندة ما به سـوي هـدف،    همترين عامل حركتكنم كه م اند عرض مي را براي خود انتخاب كرده» قُرب«به كساني كه هدف عالي
قـدر   جاذبة خود هدف است. خود هدف بايد ما را به سمت خودش بكشد و دلِ ما را ببرد. به خود هدف نگاه كـن، جاذبـة هـدف آن   

  كشد. باالست كه تو را به سمت خودش مي

 ي انسان قابل تصـور اسـت  ترين هدفي است كه برا شاء اهللا عالي كه ان- اي از اين هدفي كه انتخاب كرده - 
 رباي اين هدف، تو را جذب كند. اي مغناطيس آهن اي و نگذاشته عذرخواهي كن كه زياد به آن نگاه نكرده

 لَاز ما نيست كسي كه نفس خودش را هر روز محاسبه نكند؛ «اند:  فرمودهينْ سنَّا مم   لَميباسح  هـ   نَفْس يف 
بياييد در اين ده روز ماه محرم، هر روز نفس خودمان را محاسبه كنيم. از اول ) 453/ص2/جي(كاف» وميكُلِّ 

به ايـن فكـر كنيـد كـه      شروع كنيد به محاسبة اهداف خود؛محرم شروع كنيد، هر شب يك كاغذ برداريد، 
آيا اهداف مياني من با آن هـدف عـالي   «و » ؟دارمچند تا هدف من «يا اينكه » هدف من از زندگي چيست؟«
بايد اين چيزهـا را بـراي خودمـان محاسـبه كنـيم و اال از      » رسانند؟ ربط دارند و آيا مرا به آن هدف مين م

 بيت(ع) نخواهيم بود.  اهل

  


