
1 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل رب العالمین

اللهم صل علی محمد و آل محمد   

 

 

 

 

 تر شدن خاص
 برای خدا

 فهم سوره مبارکه معارج برایتالشی 

 
 

 

 

 

 کاری از:

 مدرسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران



23 
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 نقشه راه 

 خواه نشدن...مراقبت از عذاب

ذاٍب واِقٍع ) لَّ ساِئٌل ِبعَّ
َّ
أ كننده  (1سَّ كرد.)سؤال  كفار[ عذاىب حتمى را درخواست   (1اى ]از 

ُه داِفٌع )ینَّ لَّ یِلْلكاِفر كننده  (2سَّ لَّ كافران است و دفع   (2اى ندارد.)كه خمصوص 

 (3و از جانب خداى صاحب درجات است.)  (3عاِرِج )اْْلَّ  یِمنَّ اهَّلِل ِذ 

كندخواهى یعنى اینكه فرد عذاب این حالت در صورتى اتفاق  تعالى میل نداشته باشد.به پیشرفت و  ،به درد و رنج خو 
كه فرد توانمى كند.  همچنین نعمتافتد  كههایهای درونى خود را فراموش   كند.را ناسپاسى  دارددر اختیار  ى 

كفر یعنى ندیدن توان  ها و پوشاندن آنها.ها و نعمتكفر عذاب آور است. 

كمال برای فرد حاصل مى كه از جاماندن از  كه افراد عذاب یعنى دردی  شود به همین دلیل از ناحیه همان خدایى است 
 او برسند. به توانند به درجات مختلف قرب مى

كسى خدا  گر  كه بداند در واقع بذی المعارج را ا ه امكان خاص شدن خود نزد او واقف شده است. در این صورت است 
كمال داشته باشد.مى  تواند درخواست های خوب و در راستای 
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 بانیدیده

 برای دوری از ضرر زدن به خود...

كسى تصدیق مى ی تأمل هر  كه:با قدر  كند 
كردن و آسیب دیدن نیست  ند:هیچ انسان متعادلى، دنبال ضرر 

كنند. كارگرها ب - كار نمى   رای اینكه مزد نگیرند 
كه محكوم و متضرر شوند. - كنند  كنندگان به دادگاه ها تالش نمى   مراجعه 
كنند.ها و بازاریكاسب -  ها برای اینكه سود نكنند تالش نمى 
كم باشد یا از بین برود سختى نمى -  كشند.كشاورزان برای اینكه محصوالتشان 
گرفآموزدانش -  خوانند.تن درس نمىان برای نمره ضعیف 

-ىدزدها و تبهكاران برای این دزدی و تبهكاری نمبه عنوان نمونه های نامتعادل نیز به فكر ضرر دیدن نیستند،حتى انسان
گیرشان نیاید. كه چیزی  كه منافع خودخواهانه خود را بر منافع جمعى و حقیقى  كنند  مشكل دزد و تبهكار در این است 

كه آنچه به عنوان سود به دست آورده در نهایت به ضرر اوست.فكر نمى دهد و به اینترجیح مى  كند 
كنیم و چه باور نكنیم، با این وصف  كنند دست بر نابود نتا خود را و كنند كار مىعلیه خودشان برخى ایم دیدهچه باور 

 !! دارندنمى
 !؟افتدچرا و چگونه چنین اتفاقى مىراستى 
كه ف - ی شود و رد به شدت از رسیدن به مقصدهای عالى ناامید مىشاید به دلیل اینست  هیچ فتح و پیروز

 كند. نمى شخوشحال

كند و نعمتنمىشاید  - كه خداوند به او داده است را ببیند و فقط به تواند موقعیت خود را درک  هایى 
 كند.هایش نگاه مىنداشته

 داند ناچیز وها محروم مىخود را از بسیاری از موقعیتكند و به دلیل اینكه شاید خود را با دیگران مقایسه مى -
 شمارد. حقیر مى

و نزدیک شدن به خودش قرار داده گرفتن ای برای اوج داند خداوند مشكالت و تحوالت زندگى را بهانهشاید نمى -
كم حوصله مى گرفتن منصرف مىاست و به محض برخورد با مشكلى   گردد.شود و از اوج 

كه اینكه چه مى كنند، سوالى ست  كارها و فكرهایشان، برای خود درخواست ضرر و بیچاره شدن مى  كه برخى افراد با  شود 
كند.  ی مشكالت باز مى  گره از بسیار  پاسخ به آن 
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كه:اصل جواب را مى كرد   توان در این جستجو 

كسى قدر و اندازه » گر  رزش اتواند قدر و زیرا نمىكند، پیدا مى جای خیرخواهى به بالخواهى سوقه را نداند، تمایلش بخود ا
كه مىتوان كمکهای خود و نیز افرادی  كند.توانند   «كار او باشند را درک 

 فرماید:حضرت امیر  علیه السالم در این خصوص مى

ْن  ِهلَّ  مَّ هُ  جَّ ْدرَّ ْدِر. قَّ  قَّ
ُكل َّ ِهلَّ   جَّ

كس قدر خود را نشناسد نسبت به هر ارزشى   قدرنشناس است.هر 
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 شناسایی
 های خطرآفرین ...موقعیت

كه در میان برخى آدم كه برای آن مىاتفاقى  كه  كارها و دالیلى  كه آنها در انجام  آورند به شكلى ¬ها افتاده این است 
كه حتى بعد از معلوم شدن غلط بودن آن نیز دست از آنها نمى¬پافشاری مى گاهى حتى محاسبه و اثبات  ¬كنند  كشند. 

كه ممكن است بگویند: شودمىن ضررها هم باعث خواهد بشود، با هر چه مى»كوتاه بیایند و حرف حق را بشنوند؛ تا جایى 
كارمان غلط است ولى دست از آن بر نمى گر مجازات شویم یا جانمان رآنكه مى دانیم  یم؛ تا آخرش ایستاده ایم حتى ا ا دار

كنیم.  «سر آن هزینه 
كردن و پ گرفتار نوعى از لج  ی و اصرار بر درخواست نادرست خود مىانگار  كه دارد افشار شوند. و در برابر یک امر خوبى 

كند.اتفاق مى  افتد فقط قسمت منفى و بدش نظرشان را جلب مى 

گاهى برای خود ما هم افتاده است، گر جلوی آن را نگیریم ممكن استكه البته به دالیلى از آن بى این اتفاق  تكرار  خبریم و ا
كنیم خوب است به موقعیتا را به موقعیتشود و م كند. برای اینكه بتوانیم آنها را شناسایى  های زیر های خطر نزدیک 

كنیم و وضعیت خود را در این موقعیت   ها بسنجیم:  توجه 

كه غذایى برایش ضرر دارد با اینكه مىوقتى مى -  داند باز از خوردن آن غذا ابایى ندارد.شنود 

ی تجسس و دالیل دیگر آن را مىفهمد دیوقتى مى -  بیند.دن تصویری منع شده و نباید آن را ببیند از رو

كاری واقف مى - كند.شود ولى به دلیل دلبستگى به آن نمىوقتى به ضرر  كار را رها   تواند آن 

- .............................................................................................. ...... 

- ....................................................................................................  

- ....................................................................................................  

- ....................................................................................................  

و  و عاقبتش جز ضرردارد نمایى از پوشاندن منافع نعمت ولى در واقع همه موارد فوق با اینكه ظاهری عادی و ساده دارند 
كنیم، برایلذا عذاب چیز دیگری نخواهد بود.  ی  یم و از این روحیه بد دور كار  باید بتوانیم به اندازه خودمان قدمى بردار این 

كه  كارهای درست را  كنیمهم الزم است  كنیم و از همین امروز به آنها عمل  كرده شناسایى    .خدا ما را به آن امر 
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 عملیات
 مقابله با خطر و خطرآفرینی ...

 عملیات اول: برگزاری مسابقه اخالق
كمتر شاهد خوش اخالقى هستیم و همین امر تقریبا همه مى دانند خوش اخالقى خوب است و بداخالقى بد، ولى در عمل 

گ كدورتمنجر به   هاست.  ها و ناراحتىسترش 
یم ترتیب مسابقهبرای اینكه بتوانیم قدمى در مقابله با بى   « اخالق مسابقه»ورزشى با عنوان  توجهى به این امر بدیهى بردار

كه الزم است مراعات شود  دهیم. بدین ترتیب در ضمِن مى به عنوان شرط برنده اشاره مسابقه ورزشى به مفاد اخالقى 
  شود.مى

كه مىاخالقىبرخى از خوش كند عبارتست تواند به عنوان شروط برنده حساب شود و تیمى داوری بر آن قضاوت مىهایى 
 از :

ی بردباری  -  همكاری خوب و از رو
 گرینداشتن پرخاش -
- ...................... 
- ..................... 
- ..................... 
- .....................  

 های غلط تغذیه مقابله با شیوه ات دوم:ملیع

كنیم مى كه یكى از وجوه ضرر رساندن ضرر رساندن به جسم است هر قدر ما بتوانیم افراد را از این امر دور  توانیم از آنجایى 
كرامت و بزرگى را در آنها بیفزاییم. به همین دلیل برگزاری برنامه یا  و همایش معرفى تغذیه مناسبهایى مانند حس 

كند.جشنواره غذای طّیب با ارائه شروط الزم برای طیب بودن یک غذا مى  تواند افراد را نسبت به سالمت خود هوشیارتر 

 های به خود نهای ضرر رساندبرگزاری نمایشگاهى از آسیب عملیات سوم:

كه دانسته به ضرر خود رفتار مىىم مایشگاهندر این  كرد. البته نباطنز ایى مانند هكنند به شیوهتوان از افرادی  ید در نقد 
كار طعنه و سرزنشى وجود داشته باشد.  این 

 خوردهساخت و نمایش فیلمى مستند از فرِد لجباز شكستعملیات چهارم: 
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كنند. نتیجه ساخت و نمایش چنین فیلتواند از برنامهاین مستند مى مى های آماده انتخاب شود و یا افراد خود آن را تهیه 
كه در اثر لجبازیعب  هایش محكوم به شكست شده است.رت از عاقبت فردی است 
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 شهید همراه ما در عملیات

 شهید مصطفی چمران

گرایش به دردهای دوری از رنجبرای یاری  نیایش شهید دکتر مصطفی چمران قبل از شهادت   مندارزشهای بیهوده و 

 بسم اهّلل الرحمن الرحیم 

كرده است پاداش مى كه در راه خدا تحمل  كه خدای بزرگ انسان را به اندازه درد و رنجى  ر دهد، و ارزش همن اعتقاد دارم 
كرده است، و مى كه در این راه تحمل  كس در زندگى انسانى به اندازه درد و رنجى است  كه مردان خدا بیش از هر  بینیم 

گ گویى بند بند وجودش با درد و رنج جورفتار بال و رنج و درد شدهخود  كه  كه خدای درد است  ش اند، على بزرگ را بنگرید 
كه نظیر آن در عالم یایى از درد و شكنجه فرو رفت  كه در در كنید  ینب خورده است. حسین را نظاره   دیده نشده است ، و ز

گرفته اس كه با درد و رنج انس   . تكبری را ببینید 

كند ، روح را صفا مى ، بردىمنخوت و فراموشى را از بین كند. دهد ، غرور و خود خواهى را نابود مىدرد دل آدمى را بیدار مى 
 . كند انسان را متوجه وجود خود مى

گاهگاهى خود را فراموش مى كه، در مقابل عالم وكند ، فراموش مىانسان  كه بدن دارد، بدنى ضعیف و ناتوان  زمان  كند 
كه همیشگى نیست، و چند صباحى بیشتر نمىكوچک و ناچیز و آسیب پذیر است ، فراموش مى پاید، فراموش كند 

كه جسم مادی او نمىمى تواند با روح او هم پرواز شود، لذا این انسان احساس ابدیت و مطلقیت و غرور و قدرت كند 
ی و اوج آمال و آرزوهای دور و دمى های عینى وجود ، به راز خود ، بى خبر از حقیقت تلخ و واقعیتكند، سرمست پیروز

گردان نمىپیش مى فهماند آورد ، حقیقت وجود او را به آدمى مىشود. اما درد آدمى را به خود مىتازد و از هیچ ظلم وستم رو 
كبریایى برمى و ضعف و زوال و ذلت خود را درک مى واهى و مصلحت طلبى و دارد ، و معنى خودخكند و دست از غرور 

 . كندفهمد و آن را توجه نمىغرور را مى

گرسنگان راخدایا تو را شكر مى كردی تا رنج  كه با فقر آشنایم  كنم  كنم   . بفهمم و فشار درونى نیازمندان را درک 

كن زیرا مى كى استخدایا هدایتم  گمراهى چه بالی خطرنا كه   . دانم 

كه ظلم نكنم زی كن  گناه نابخشودنى استرا مىخدایا هدایتم   . دانم ظلم چه 

كه بى كن  كه انصاف ندارد ، شرف نداردخدایا ارشادم  كسى   . انصافى نكنم زیرا 

كه بى كسى را ضایع نكنم  كیفر خدای بزرگ است. خدایا مرا از خدایا راهنمایم باش تا حق  احترامى به یک انسان همانا 
كنمبالی غرور وخودخواهى نجات ده تا حقایق و  . جود را ببینم و جمال زیبای تو را مشاهده 

http://www.rahekhoban.blogfa.com/post/5
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ی روزگار را همیشه در نظرم جلوه كى مرا از یاد تو دورخدایا پستى دنیا و ناپایدار  . نكند گر ساز تا فریب زرق وبرق عالم خا

كاهى در مقابل طوفان كوچكم، ضعیفم، ناچیزم، پر  م ی خود را ببینها هستم . به من دیده عبرت بین ده تا ناچیزخدایا من 
كنمه راستى بفهمم و به و عظمت و جالل ترا ب  . درستى تسبیح 

کنم كوهبا همه زیبایى ای حیات با تو وداع می  یاها و ها و آسمانهایت ، با همه مظاهر جالل و جبروت ، با همه  ها و در
 ى روم و از همه چیز چشم مى پوشم. ایكنم. با قلبى سوزان و غم آلود به سوی خدای خود مصحراها، با همه وجود وداع مى

كه در همه مسابقهدانم شما چابكید، مىپاهای من، مى گوی سبقت از رقیبان ربودهدانم  ید ، مىاید، مىها  كار دانم دانم فدا
كه شما خواهم آئید، اما من آرزوئى بزرگتر دارم، من مىوار به حركت در مىكه به فرمان من مشتاقانه به سوی شهادت صاعقه

هایم سریع به بلندی طبع بلندم، به حركت در آئید، به قدرت اراده آهنینم محكم باشید، به سرعت تصمیمات و طرح
كوچک ولى سنگین از آرزوها ونقشه را به سرعت مطلوب به هر نقطه دلخواه   هامسئولیت امیدها و ها وباشید. این پیكر 

كنید. شما سالای پاهای من در این لحظات آخر ع برسانید. ی مرا حفظ  كردهمر آبرو اید، از شما های دراز به من خدمت 
كنید. ای پاهای من سریع وتوانا باشید، ای مى كه در این آخرین لحظه نیز وظیفه ی خود را به بهترین وجه ادا  خواهم 

كن، های من قوی ودقیق باشید، ای چشمان من تیزبین وهوشیار باشید، ای قلب من، این لحظادست ت آخرین را تحمل 
كه چند توانا باش. به شما قول مى اراده صبور و با قدرت و  ای نفس، مرا ضعیف وذلیل مگذار، چند لحظه بیشتر دهم 

كننده و بیابید و  ابدی آرامش خود را برای همیشه لحظه دیگر همه شما در استراحتى عمیق و این  تالفى این عمر خسته 
ی كنید. چند لحظه دیگر به آرامش خواهید رسید،لحظات سخت و سنگین را در دیگر شما را زحمت  آرامشى ابدی. افت 

كرد. دیگر فشار نخواهم داد. كرد.  دیگر شب و روز استثمارتان نخواهم  دیگر عالم و شكنجه روزگار را بر شما تحمیل نخواهم 
كرد. ازبه شما بى گرسنگى و خوابى نخواهم داد و شما دیگر از خستگى فریاد نخواهید   درد و شكنجه ضجه نخواهید زد. از 

ک، آرام و آسوده خواهید بود. اما این لحظات حساس، كرد. و برای همیشه در بستر نرم خا  گرما و سرما شكوه نخواهید 
 .لحظات وداع با زندگى و عالم، لحظات لقای پروردگار، لحظات رقص من در برابر مرگ باید زیبا باشد

كستر مىه، همه وجودم از اشک مى جوشد، مى لرزد، مىخدایا! وجودم اشک شد ام و دیگر  شود. اشک شدهسوزد و خا
یخته شوم و ک ر كه نسیم عشق و از وجود اشكم غنچه هیچ، به من اجازه بده تا در جوارت قربانى شوم و بر خا ای بشكفد 

كاری از آن سرچشمه بگیرد  . عرفان وفدا

كه باب شها كنم  گشودهخدایا تو را شكر مى  ی بندگان خالصت  كه همه راهدت را به رو   ها بسته است و هیچای تا هنگامى 
راهى جز ذلت و خفت و نكبت باقى نمانده است مسح توان دست به این باب شهادت زد و پیروزمند و پر افتخار به وصل 

 .خدائى رسید
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 ثبت نتایج 
 ...به خود در مقابله با ضرررسانی

كه  گواراست. این ثبت مىها به دست مىاز ثبت خوبىنتایجى  های مختلف تواند به شیوهآید برای اغلب شیرین و 
گیرد.  صورت 

ک كید بر اینكه همه باید جزو برندهمعرفى و تبلیغ مال گسترش خوبىهای صحیح  برنده بودن و تأ ها ها باشند موجب 
 شود.مى

كه به ضرر خود ثبت تجربهبا    شود.گیری از آنها مىكنند موجب عبرتمىعمل های افرادی 

 شعار اجرای برنامه
كه مىنكته زیر را به هر شیوه  دانید در محیط زندگى خود تبلیغ نمایید. ای 

ْمِسْك َعْن َطرِ ...
َ
اَلِل َخ یٍق ِإَذا ِخْفَت َضاَلَلَتُه َفِإّنَ اْلَكّفَ ِعْنَد َح یَو أ ْهَواِل یَرِة الّضَ

َ
 5 ...ٌر ِمْن ُرُكوِب اْْل

گرفتن در خود را و  گمراهی از قرار  که از  گمراهی، باز باز دارترسی در آن می راهی  که هنگام سرگردانی   است تا در ستادن بهتریا، 
 ...مناك افتادنیکارهاى ب
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