بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل رب العالمین
اللهم صل علی محمد و آل محمد

خاصتر شدن
برای خدا
تالشی برای فهم سوره مبارکه معارج

کاری از:
مدرسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران
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پرده دوم ،پرهیز از دردخواهی
مگر میشود کسی درد بخواهد!
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نقشه راه
مراقبت از عذابخواه نشدن...
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سؤال كنندهاى [از كفار] عذاىب حتمى را درخواست كرد)1(.
كه خمصوص كافران است و دفع كنندهاى ندارد)2(.
و از جانب خداى صاحب درجات است)3(.

عذابخواهى یعنى اینكه فرد به درد و رنج خو كند ،به پیشرفت و تعالى میل نداشته باشد .این حالت در صورتى اتفاق
مىافتد كه فرد توانهای درونى خود را فراموش كند .همچنین نعمتهایى كه در اختیار دارد را ناسپاسى كند.
كفر عذاب آور است .كفر یعنى ندیدن توانها و نعمتها و پوشاندن آنها.
عذاب یعنى دردی كه از جاماندن از كمال برای فرد حاصل مى شود به همین دلیل از ناحیه همان خدایى است كه افراد
مىتوانند به درجات مختلف قرب به او برسند.
اگر كسى خدا را ذی المعارج بداند در واقع ب ه امكان خاص شدن خود نزد او واقف شده است .در این صورت است كه
مىتواند درخواست های خوب و در راستای كمال داشته باشد.
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دیدهبانی
برای دوری از ضرر زدن به خود...
با قدری تأمل هر كسى تصدیق مى كند كه:
هیچ انسان متعادلى ،دنبال ضرر كردن و آسیب دیدن نیستند:
 كارگرها برای اینكه مزد نگیرند كار نمى كنند. مراجعه كنندگان به دادگاه ها تالش نمى كنند كه محكوم و متضرر شوند. كاسبها و بازاریها برای اینكه سود نكنند تالش نمى كنند. كشاورزان برای اینكه محصوالتشان كم باشد یا از بین برود سختى نمىكشند. دانشآموزان برای نمره ضعیف گرفتن درس نمىخوانند.حتى انسانهای نامتعادل نیز به فكر ضرر دیدن نیستند،به عنوان نمونه دزدها و تبهكاران برای این دزدی و تبهكاری نمى-
كنند كه چیزی گیرشان نیاید .مشكل دزد و تبهكار در این است كه منافع خودخواهانه خود را بر منافع جمعى و حقیقى
ترجیح مىدهد و به این فكر نمى كند كه آنچه به عنوان سود به دست آورده در نهایت به ضرر اوست.
با این وصف چه باور كنیم و چه باور نكنیم ،دیدهایم برخى علیه خودشان كار مى كنند و تا خود را نابود نكنند دست بر
نمىدارند!!
راستى چرا و چگونه چنین اتفاقى مىافتد؟!
 شاید به دلیل اینست كه ف رد به شدت از رسیدن به مقصدهای عالى ناامید مىشود و هیچ فتح و پیروزیخوشحالش نمى كند.
 شاید نمىتواند موقعیت خود را درک كند و نعمتهایى كه خداوند به او داده است را ببیند و فقط بهنداشتههایش نگاه مى كند.
 شاید خود را با دیگران مقایسه مى كند و به دلیل اینكه خود را از بسیاری از موقعیتها محروم مىداند ناچیز وحقیر مىشمارد.
 شاید نمى داند خداوند مشكالت و تحوالت زندگى را بهانهای برای اوج گرفتن و نزدیک شدن به خودش قرار دادهاست و به محض برخورد با مشكلى كم حوصله مىشود و از اوج گرفتن منصرف مى گردد.
اینكه چه مى شود كه برخى افراد با كارها و فكرهایشان ،برای خود درخواست ضرر و بیچاره شدن مى كنند ،سوالى ست كه
پاسخ به آن گره از بسیاری مشكالت باز مى كند.
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اصل جواب را مىتوان در این جستجو كرد كه:
«اگر كسى قدر و اندازه خود را نداند ،تمایلش به جای خیرخواهى به بالخواهى سوق پیدا مى كند ،زیرا نمىتواند قدر و ارزش
توانهای خود و نیز افرادی كه مىتوانند كمک كار او باشند را درک كند».
حضرت امیر علیه السالم در این خصوص مىفرماید:

َّ ُ َّ َّ
َّ َّ
َّم ْن َّج ِهل ق ْد َّر ُه َّج ِهل كل ق ْد ِر.

هر كس قدر خود را نشناسد نسبت به هر ارزشى قدرنشناس است.
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شناسایی
موقعیتهای خطرآفرین ...
اتفاقى كه در میان برخى آدم ها افتاده این است كه آنها در انجام كارها و دالیلى كه كه برای آن مى¬آورند به شكلى
پافشاری مى¬ كنند كه حتى بعد از معلوم شدن غلط بودن آن نیز دست از آنها نمى¬ كشند .گاهى حتى محاسبه و اثبات
ضررها هم باعث نمىشود كوتاه بیایند و حرف حق را بشنوند؛ تا جایى كه ممكن است بگویند«:هر چه مىخواهد بشود ،با
آنكه مى دانیم كارمان غلط است ولى دست از آن بر نمى داریم؛ تا آخرش ایستاده ایم حتى اگر مجازات شویم یا جانمان را
سر آن هزینه كنیم».
انگار گرفتار نوعى از لج كردن و پافشاری و اصرار بر درخواست نادرست خود مى شوند .و در برابر یک امر خوبى كه دارد
اتفاق مىافتد فقط قسمت منفى و بدش نظرشان را جلب مى كند.
این اتفاق گاهى برای خود ما هم افتاده است ،كه البته به دالیلى از آن بىخبریم و اگر جلوی آن را نگیریم ممكن است تكرار
شود و ما را به موقعیت های خطر نزدیک كند .برای اینكه بتوانیم آنها را شناسایى كنیم خوب است به موقعیتهای زیر
توجه كنیم و وضعیت خود را در این موقعیتها بسنجیم:
 وقتى مىشنود كه غذایى برایش ضرر دارد با اینكه مىداند باز از خوردن آن غذا ابایى ندارد. وقتى مىفهمد دی دن تصویری منع شده و نباید آن را ببیند از روی تجسس و دالیل دیگر آن را مىبیند. وقتى به ضرر كاری واقف مىشود ولى به دلیل دلبستگى به آن نمىتواند آن كار را رها كند. .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... ....................................................................................................همه موارد فوق با اینكه ظاهری عادی و ساده دارند ولى در واقع نمایى از پوشاندن منافع نعمت دارد و عاقبتش جز ضرر و
عذاب چیز دیگری نخواهد بود .لذا باید بتوانیم به اندازه خودمان قدمى برداریم و از این روحیه بد دوری كنیم ،برای این كار
هم الزم است كارهای درست را كه خدا ما را به آن امر كرده شناسایى كنیم و از همین امروز به آنها عمل كنیم.
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عملیات
مقابله با خطر و خطرآفرینی ...
عملیات اول :برگزاری مسابقه اخالق
تقریبا همه مى دانند خوش اخالقى خوب است و بداخالقى بد ،ولى در عمل كمتر شاهد خوش اخالقى هستیم و همین امر
منجر به گسترش كدورتها و ناراحتىهاست.
برای اینكه بتوانیم قدمى در مقابله با بىتوجهى به این امر بدیهى برداریم ترتیب مسابقه ورزشى با عنوان «مسابقه اخالق»
ضمن مسابقه ورزشى به مفاد اخالقى كه الزم است مراعات شود به عنوان شرط برنده اشاره
مىدهیم .بدین ترتیب در
ِ
مىشود.

برخى از خوشاخالقىهایى كه مى تواند به عنوان شروط برنده حساب شود و تیمى داوری بر آن قضاوت مى كند عبارتست
از :
 همكاری خوب و از روی بردباری نداشتن پرخاش گری ...................... ..................... ..................... .....................عملیات دوم :مقابله با شیوههای غلط تغذیه
از آنجایى كه یكى از وجوه ضرر رساندن ضرر رساندن به جسم است هر قدر ما بتوانیم افراد را از این امر دور كنیم مىتوانیم
حس كرامت و بزرگى را در آنها بیفزاییم .به همین دلیل برگزاری برنامههایى مانند همایش معرفى تغذیه مناسب و یا

جشنواره غذای ّ
طیب با ارائه شروط الزم برای طیب بودن یک غذا مىتواند افراد را نسبت به سالمت خود هوشیارتر كند.
عملیات سوم :برگزاری نمایشگاهى از آسیبهای ضرر رساندنهای به خود

در این نمایشگاه مى توان از افرادی كه دانسته به ضرر خود رفتار مى كنند به شیوههایى مانند طنز نقد كرد .البته نباید در
این كار طعنه و سرزنشى وجود داشته باشد.
فرد لجباز شكستخورده
عملیات چهارم :ساخت و نمایش فیلمى مستند از ِ
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این مستند مىتواند از برنامه های آماده انتخاب شود و یا افراد خود آن را تهیه كنند .نتیجه ساخت و نمایش چنین فیلمى
عبرت از عاقبت فردی است كه در اثر لجبازیهایش محكوم به شكست شده است.
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شهید همراه ما در عملیات
شهید مصطفی چمران
نیایش شهید دکتر مصطفی چمران قبل از شهادت برای یاری دوری از رنجهای بیهوده و گرایش به دردهای ارزشمند
بسم اهّلل الرحمن الرحیم
من اعتقاد دارم كه خدای بزرگ انسان را به اندازه درد و رنجى كه در راه خدا تحمل كرده است پاداش مىدهد ،و ارزش هر
انسانى به اندازه درد و رنجى است كه در این راه تحمل كرده است ،و مىبینیم كه مردان خدا بیش از هر كس در زندگى
خود گرفتار بال و رنج و درد شده اند ،على بزرگ را بنگرید كه خدای درد است كه گویى بند بند وجودش با درد و رنج جوش
خورده است .حسین را نظاره كنید كه در دریایى از درد و شكنجه فرو رفت كه نظیر آن در عالم دیده نشده است  ،و زینب
كبری را ببینید كه با درد و رنج انس گرفته است.
درد دل آدمى را بیدار مى كند  ،روح را صفا مىدهد  ،غرور و خود خواهى را نابود مى كند .نخوت و فراموشى را از بین مىبرد،
انسان را متوجه وجود خود مى كند.
انسان گاهگاهى خود را فراموش مى كند  ،فراموش مى كند كه بدن دارد ،بدنى ضعیف و ناتوان كه ،در مقابل عالم و زمان
كوچک و ناچیز و آسیب پذیر است  ،فراموش مى كند كه همیشگى نیست ،و چند صباحى بیشتر نمىپاید ،فراموش
مى كند كه جسم مادی او نمى تواند با روح او هم پرواز شود ،لذا این انسان احساس ابدیت و مطلقیت و غرور و قدرت
مى كند ،سرمست پیروزی و اوج آمال و آرزوهای دور و د راز خود  ،بى خبر از حقیقت تلخ و واقعیتهای عینى وجود  ،به
پیش مىتازد و از هیچ ظلم وستم رو گردان نمىشود .اما درد آدمى را به خود مىآورد  ،حقیقت وجود او را به آدمى مىفهماند
و ضعف و زوال و ذلت خود را درک مى كند و دست از غرور كبریایى برمىدارد  ،و معنى خودخواهى و مصلحت طلبى و
غرور را مىفهمد و آن را توجه نمى كند.
خدایا تو را شكر مى كنم كه با فقر آشنایم كردی تا رنج گرسنگان را بفهمم و فشار درونى نیازمندان را درک كنم.
خدایا هدایتم كن زیرا مىدانم كه گمراهى چه بالی خطرنا كى است.
خدایا هدایتم كن كه ظلم نكنم زیرا مىدانم ظلم چه گناه نابخشودنى است.
خدایا ارشادم كن كه بىانصافى نكنم زیرا كسى كه انصاف ندارد  ،شرف ندارد.
خدایا راهنمایم باش تا حق كسى را ضایع نكنم كه بى احترامى به یک انسان همانا كیفر خدای بزرگ است .خدایا مرا از
بالی غرور وخودخواهى نجات ده تا حقایق وجود را ببینم و جمال زیبای تو را مشاهده كنم.
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خدایا پستى دنیا و ناپایداری روزگار را همیشه در نظرم جلوه گر ساز تا فریب زرق وبرق عالم خا كى مرا از یاد تو دور نكند.
خدایا من كوچكم ،ضعیفم ،ناچیزم ،پر كاهى در مقابل طوفان ها هستم  .به من دیده عبرت بین ده تا ناچیزی خود را ببینم
و عظمت و جالل ترا به راستى بفهمم و به درستى تسبیح كنم.
ای حیات با تو وداع می کنم با همه زیبایى هایت  ،با همه مظاهر جالل و جبروت  ،با همه كوهها و آسمانها و دریاها و
صحراها ،با همه وجود وداع مى كنم .با قلبى سوزان و غم آلود به سوی خدای خود مى روم و از همه چیز چشم مى پوشم .ای
پاهای من ،مىدانم شما چابكید ،مىدانم كه در همه مسابقهها گوی سبقت از رقیبان ربودهاید ،مىدانم فداكارید  ،مىدانم
كه به فرمان من مشتاقانه به سوی شهادت صاعقهوار به حركت در مىآئید ،اما من آرزوئى بزرگتر دارم ،من مىخواهم كه شما
به بلندی طبع بلندم ،به حركت در آئید ،به قدرت اراده آهنینم محكم باشید ،به سرعت تصمیمات و طرحهایم سریع
باشید .این پیكر كوچک ولى سنگین از آرزوها ونقشهها و امیدها و مسئولیتها را به سرعت مطلوب به هر نقطه دلخواه
برسانید .ای پاهای من در این لحظات آخر عمر آبروی مرا حفظ كنید .شما سالهای دراز به من خدمت كردهاید ،از شما
مى خواهم كه در این آخرین لحظه نیز وظیفه ی خود را به بهترین وجه ادا كنید .ای پاهای من سریع وتوانا باشید ،ای
دست های من قوی ودقیق باشید ،ای چشمان من تیزبین وهوشیار باشید ،ای قلب من ،این لحظات آخرین را تحمل كن،
ای نفس ،مرا ضعیف وذلیل مگذار ،چند لحظه بیشتر با قدرت و اراده صبور و توانا باش .به شما قول مىدهم كه چند
لحظه دیگر همه شما در استراحتى عمیق و ابدی آرامش خود را برای همیشه بیابید و تالفى این عمر خسته كننده و این
لحظات سخت و سنگین را دریافت كنید .چند لحظه دیگر به آرامش خواهید رسید ،آرامشى ابدی .دیگر شما را زحمت
نخواهم داد .دیگر شب و روز استثمارتان نخواهم كرد .دیگر فشار عالم و شكنجه روزگار را بر شما تحمیل نخواهم كرد.دیگر
به شما بى خوابى نخواهم داد و شما دیگر از خستگى فریاد نخواهید كرد .از درد و شكنجه ضجه نخواهید زد .از گرسنگى و
گرما و سرما شكوه نخواهید كرد .و برای همیشه در بستر نرم خاک ،آرام و آسوده خواهید بود .اما این لحظات حساس،
لحظات وداع با زندگى و عالم ،لحظات لقای پروردگار ،لحظات رقص من در برابر مرگ باید زیبا باشد.
خدایا! وجودم اشک شد ه ،همه وجودم از اشک مى جوشد ،مى لرزد ،مىسوزد و خا كستر مىشود .اشک شده ام و دیگر
هیچ ،به من اجازه بده تا در جوارت قربانى شوم و بر خاک ریخته شوم و از وجود اشكم غنچهای بشكفد كه نسیم عشق و
عرفان وفداكاری از آن سرچشمه بگیرد.
خدایا تو را شكر مى كنم كه باب شهادت را به روی بندگان خالصت گشودهای تا هنگامى كه همه راهها بسته است و هیچ
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
در مقابله با ضرررسانی به خود...
نتایجى كه از ثبت خوبىها به دست مىآید برای اغلب شیرین و گواراست .این ثبت مىتواند به شیوههای مختلف
صورت گیرد.
معرفى و تبلیغ مال ک های صحیح برنده بودن و تأ كید بر اینكه همه باید جزو برندهها باشند موجب گسترش خوبىها
مىشود.
با ثبت تجربههای افرادی كه به ضرر خود عمل مى كنند موجب عبرت گیری از آنها مىشود.
شعار اجرای برنامه
نكته زیر را به هر شیوهای كه مىدانید در محیط زندگى خود تبلیغ نمایید.
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و خود را از قرار گرفتن در راهی که از گمراهی در آن میترسی باز دار ،که هنگام سرگردانی گمراهی ،باز ایستادن بهتر است تا در
کارهاى بیمناك افتادن...

 5نهج البالغه ،نامه 31
33

