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گرفتننبودن آشنا پرده سوم، نا ج   با او
کرد!» گرفتن توجه  ج  گرفتن باید به او ج  «برای او
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 نقشه راه 

گرفتنتوجه به  ج   ...و باال رفتن او

گرفتن و قرب به خدا ترغیب مى گرفتن تنها در صورتى محققآیات زیر از سوره مباركه معارج ما را به اوج   كند. این اوج 
كند.مى كه باید برای قرب خود را آماده  كه فرد به خدای دارای معارج اعتماد داشته باشد و بداند دنیا محلى است   شود 

عاِرِج ) یِذ ِمنَّ اهَّلِل   (3و از جانب خداى صاحب درجات است.)  (3اْْلَّ

وُح ِإلَّ  ُة وَّ الر ُ الِئكَّ ْعُرُج اْْلَّ كانَّ  ْوٍم ی ِه یفیتَّ
ْس ٍة )یَّ ِمْقداُرُه َخَّ نَّ ْلفَّ سَّ

َّ
 (4 أ

فرشتگان و روح، در روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است به  
 (4روند.)سوى او باال مى

ْبرًا جَّ  اْصِبْر صَّ  (5شه كن.)یبا پیپس صبرى ز  (5 )الً یفَّ

ْم  ُ عیِإّن َّ ُه بَّ ْونَّ  (6نند.)یبمهانا آّنا آن ]روز[ را دور مى  (6دًا )یرَّ

ر راُه قَّ  (7.)ینیبكش مىیو ما نزد  (7بًا )یوَّ نَّ

كه به هر دلیلى نمى كنند دیگران را به رنج و زحمت مىكسانى   دردسر درست برای دیگران اندازند وتوانند قیامت را باور 
كمال و تعالى باز مىو از آن مهم كنندمى كه تر اینكه از  تكامل و پیشرفت به سمت  مانند. این اعتقاد به معاد است 

گوارا و برخى از شیرینىسختى كاذب را سخت و تلخ مىهای زندگى را  گر این اعتقاد نباشد زندگى های  كند، چه اینكه ا
كه تنهباغ وحشى مى انسان كرد. بدین ترتیب نقشه راه هر انسان خوش یمن وروح مىا با قوانین بىشود   توان آن را اداره 

كمالى توجه به معاد است.   خوشبخت صاحب 
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 بانیدیده

گرفتنبرای یافتن راه ج   ...های او

كردن مسیرهای ترقى و  كردن و طى  رار داده شده ها به صورت فطری در انسان قبلند پروازی دیحتى تا حدوارتقا پیدا 
ن ک زمایزیرا . ه شودیدو نیز  مسیرهای ترقى دمرتفع های بلند و افقبودن الزم است این گرفتن و در اوج است، برای اوج 

كلذا  ، و با ندیدن آن پرواز برای انسان ممكن نیست.انسان قابل دیدن است و زمانى نه های ترقى برایاین پله ه مهم است 
كردن را مى توانند بافراد بر این باور باش گرفتن و عروج  كردن و اوج   .دانندند  قانون پرواز 

كردن انسان:  پرواز 

كه در معرض آنها قرار مى -  گیرد.به باال رفتن از تک تک اعمالى است 

گفتن عقل و خرد است. - كار   به داشتن توان اندیشیدن و به 

گرفتن در زندگى پر تالطم و پر ماجراست. -  به قرار 

كه به ظاهر برایش ناخوشایند است.نگاهى به هما -  چیزهایى است 

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

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

- .................................................................... 
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 اساییشن

 های ترقی و ملموس شدن آن...در یافتن راه

كمى دقت در اطراف خود برای یافتن راه گرفته است های ترقى مىبا  كه در معرض دید انسان قرار  توان فهمید هر چیزی 
كرد.   برای منظوری است باید آن منظور را شناخت و از آن به بهترین شكل استفاده 

كسى مى . ارند، دیوار است و درب، درب؛ این دو با هم  فرق دشود زیرا دیواروارد نمى دیواری شود از اخواهد وارد خانهوقتى 
كسى از دوره   فهمد.خود مى بچگىاین را هر 

كرد و یا از باالی دباید از درب آن  وارد شد. نمى برای وارد شدن در هر خانه . یوار رفتتوان برای هر وارد شدنى درب را خراب 
گر آن درب كه مىكلید قفل هم داشته باشد باید  ا كاری را از راهقفل آن را به دست آورد. به همین دلیل است  ش گویند هر 

گر د  ربى باز نشد درب را بیشتر بكوبید. وارد شوید و ا
یچه كه پر از در یچهای های بسته و باز است؛جهان آفرینش بامى دارد  گر قفل هم باشند، باز شدنى هستنن در ه د؛ بها حتى ا

یچه كه همواره ما را تا این در ای هالم خانعهای باز یا به ظاهر بسته باال ببرند. اصاًل ویژه اینكه نردبانى بزرگ و باشكوه هست 
كه نردبام نداشته باشد به ویژه اینكه خدا به عنوان صاحب این خانه، خودش را در قرآن ذی كرده نیست  المعارج معرفى 

یچهتوان از هاست. یعنى مى كنیم. خدار وضعیتى جابجا شویم و در گر به آنها قفل زده باشند، باز   های پیشرفت را حتى ا
كه جهان را به شكل دیگری ببیند، در كسى  كه ما بدانیم احتمال هر تغییر مطلوبى و هر باال رفتنى وجود دارد.   خواسته 

كه عالم را شبیه نردبد تمام مىاشتباه است و در مورد هر چیز، وارونه نظر خواهد داد. او خیلى زو كسى است  ام شود. چه 
كه هست ببیند نه وارونه و  كه جهان را آنطور  نبیند و در جایى و در فرصتى از طول عمرش باالخره پیشرفت نكند؟ آدمى 

گرفتن و باال رفتن فكر مى گر در اوج هم نباشد همیشه به اوج   ود. كند و باالخره یک روز باالتر مى ربسته، حتى ا
كه اتهای با عظمت، باعث مىها از حقیقتغفلت آدم فاق افتادن آنها در دست قدرت خداوند شود خیلى از چیزهایى 

كه مالحظه آن چیزها از منظری  كردنش ساده و نزدیک است را، دور و بعید ببینند؛ این در حالى است  است و جریان پیدا 
كه همین درست، باور ما را به واقع شدِن نزدیک آنها،  كند و ما دیگر آنها را دور نمى بینیم. باید دانست  عید باصالح مى 

گرفتن و پرواز و پیشرفت انسان مى كه در بسیاری از موارد مانع اوج    .شوددانستن برخى چیزهاست 
كنیم  :برای اینكه آنچه دور است نزدیک نبینیم و هر چه نزدیک است دور نبینیم الزم است به موارد زیر توجه 

كه آنچه موفقیت مى دانیم؟ چرا؟چه چیزهایى را موفقیت مى - كجا مطمئن شویم   دانیم واقعا موفقیت است؟از 

................................................................. 
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................................................................. 

................................................................. 

ی چه موفقیتهایى مىخود را در معرض چه موفقیت - یم؟ چرا به موفقیتدانیم؟ آرزو های دیگر فكر هایى دار
ی آنها را نمىنمى كه حتى ما آرزو  كنیم چیست؟ كنیم؟ موفقیت دیگر 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

 هایمان وجود دارد؟چه موانعى در نرسیدن به موفقیت -

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

یم؟هایى برای دستیابى به موفقیتچه برنامه -  هایمان دار

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 



39 
 

 عملیات 
 درک واقعیت زندگی و توجه به آخرت...

ید: چهار گذار  طرح زیر را به صورت نمایش و یا فیلم و  نماهنگ برای دوستان خود به نمایش 
 ل: طرح او

كه خیلى از ما روزانه در حال انجام آن هستیم، از هر طبقه تا طبقه بعدباال رفتن از طبقات ساختمان كاری است  به  ها 
گر این پله ها ده تا بود چه مى كه ا كردید   فتن سخترشد؟!احتماال باال طور متوسط پانزده تا پله وجود دارد ، تا حاال فكر 

گر پلهتر برمىدهایمان را بلند قدممیشد باید از هر پله تا پله بع اید پله وای چقدر سخت!! ب ها پنج تا بود چى؟داشتیم، ا
گر پلهگرفتیم و پاهایمان را به سختى به پله باال مىباالیى را با دست مى اال ای بین طبقات نبود چى؟؟احتمرساندیم، ا
كارتونها پنج باید با طناب باال مى ی دوش هم مىرفتیم ! یا شایدم  مثل تو  گرفتند تا یک ایستادند و قالب مىتا آدم رو

 توانست باال برود، نفر مى
كارهای پر خطر نیستم كه خانه ما پله دارد و من مجبور به این   .خدایا تو را شكر میكنم 

كه خانه ما آسانسور دارد و راحت و سریع صعود مى  . كنمخدایا بازهم شكر 
كه برای عروج نكه برای ای ای، خدای ذی المعارج هستى وبه مراتب باالی هستى برایم پله ها قرار داده خدایا تو را شكر 

ه آن ای و دستیابى بعروج به مراتب باالی هستى  را برای انسان قابل دسترس و آسان نمایى آن را مرحله به مرحله نموده
كه انسان آن را دور از  ای،را برای ما انسانها آسان نموده ر مسیر ددستیابى نداند و برای رسیدن به آن خود را  به شرطى 

  .قرار بدهد
 طرح دوم:

كوهنوردم مى گاهى با دوست  كوه، او زبر و زرنگ و حرفه ای  با سرعت نور مىگه  رفت باال ومن آرام آرام سعى رفتیم 
كنم، اینمى كم نرم و آماده صعودشان  كم  كردن و كردم خیلى به پاهای خشک تنبلم فشار نیاورم و  كم ورزش  م از معایب 

كه مى البته پیری است، كوه  كى كشیدم و با خودم مىنفس سختى مى كردم ورسیدم اول یک نگاه به قله مىپای  گفتم 
كوه سخت را؟! ... آیمىگفتم من این دفعه تا ایستگاه آخر نمكردم و مىبعد هم رو به دوستم مى میتونه بره باال این 

كمى باالنمى كه نیش خند مىتوانم،  یم و برگردیم ، او هم در حالى  زد و افكار شومش از پشت چشمانش پیدا بود و  برو
ی بهش رسیدی ، امیدوار باش.سعى داشت مرا ناامید نكند ، مى كن ببین چقدر قله نزدیكه، دو تا قدم برو  گفت ؛ نگاه 

كه مى  كنارم و قدری آب به من مىرسیدم مىبه هر ایستگاهى  گفت فقط یک ایستگاه دیگر باال داد وملتمسانه مىنشست 
یم و من هم به امید اینكه ایستگاه بعد صحنه اش باشكوه تر از اینجاست بازهم مثل همیشه به او اعتماد مى كردم و یک  برو
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كوه را هر چه باالتر مىایستگاه باالتر مى كم از تعداد آدمرفتم ،  كم  ی هستى زیر پایت زیباتر است،  بیشتر  شود وكم مى هارو
كه آماده و سختكوهنوردانى را مى گهان خود را در باالترین آكوشانه با تجهیزات و امكانات  باال مى بینى  یند تا اینكه نا

كوهستان صورتت را نوازش مى كنى وبینى، از آن باال وقتى پایین را نگاه مىایستگاه مى دهد حس خیلى خنكای نسیم 
ی و با خودت مىخوبى از این صعود د كه تو را در هر ایستگاه به امید ایستگاه اش مىگویى به سختىار ید صعودی  ارز

گام به قله نزدیک تر مى گر این حس فتح هر ایستگاه بعد از ایستگاه دیگر نبود من نمىنزدیكش یک  توانستم كند، شاید ا
كنم، كه دست آخرین ایستگاه را فتح  ت را بگیرد و باال ببرد و شفیعت باشد نیز  بى اثر البته نقش یک آدم قوی و مشوق 

كرده  نیست، كه فتح باالترین قله های معنوی را پله پله برای ما آسان و قابل دستیابى   خدای ذی المعارج خدایى است 
رسولش است، به شرط اینكه بسم اهّلل بگویى وآن را بعید ندانى و خودت را در مسیر بیندازی، دستت را بگذاری توی دست 

كم نیاوری   .و صبر داشته باشى تا 
 طرح سوم:

گناهى باید یک دیوار باشد تا امیدی به بازگشت آن به وجود نیاید؛ اما برای هر پیشر كار خالف و  فت و حتما بین ما با هر 
گر موقتًا مجبور به دیواركشى باشیم، حتما نوع دیوارمان از جنس یک درب باشد. اینطوری خودمان و  خیری حتى ا

  ها  برای ما وجود خواهد داشت.  ترین پیشرفتاطرافیانمان احساس بهتری از همراهى با ما دارند. همیشه امكان دوردست
 طرح چهارم: 

كه آدم ها معموال چه چیزهایى را دور و دست نایافتنى مى كه آنها نزدیک و دست ابتدا باید تحقیق شود  دانند در حالى 
كه مشكل برطرف شود.یافتنى هستند و بعد متنا كاری انجام داد   سب با آن موارد 

كه از معلمین یا افرارا با مصاحبه فهرستشود تهیه این ¬ى تهیه شود؛ توصیه مىفهرستبرای این منظور الزم است   د هایى 
كنید.مطلع و صاحب نظر انجام مى  دهید تكمیل 

كنید و آن را تكمیل نمایید  برای این منظور جدولى تهیه 

 قصد-وآرز
 افراد

 دور نزدیک
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كه در آن ای را با مایهپس از انجام تحقیقات با جمعى از دوستان خوش ذوق، نمایشنامه كنید  های طنز بنویسید و اجرا 

كردن به پیشرفتى را نزدیک مى كه دست پیدا  كه آن پیشرفت را بعید و دور بیند و درگیر با افرادی استقابل فردی را  ت 
 .پندارند، نشان دهدمى

یا در جمع خانواده و ی در  توانیدهمچنین مى گفتگو نموده و چند آكالس و ی بزرگ و دست نیافتنى فردیا دوستان خود   رزو
كمک افراد خانواده و یا دوستان ان فهرستو اجتماعى خود را  كنید یكى از انها را انتخاب نموده و با  را  كنید حاال سعى 

كمک دوستان و معلم وافراد خانواده خوابل برنامهمرحله مرحله و ق ی  كار رو د ریزی و دست یافتنى نماییید در انجام این 
كنید  .حساب 

 طرح پنجم:

كرده باشید ، در عین اینكه بسیار با صفا ومعنوی است اما سختى آن نفسشاید روزه گیر های ماه رمضان تابستان را تجربه 
كه از فر گرم  گرسنگى و تشنگى آدم دائم نگاه به ساعت دارد و باخود مىاست، روزهای بلند  گوید هنوز شش ساعت ط 

 مانده به افطار، هنوز چهار ساعت مانده ، هنوز... 

كه مى  گوید هنوز بیست و نه روز مانده به عید فطر، هنوز بست روز مانده، هنوز...گذرد مىروز اول 

كه مى كه لحظه به لحظه بر ای دل غاف گوید؛شود اما مىشب عید فطر  كسانى  گذشت ... .عید فطر برای  ل چقدر زود 
كرده و روزهای روزهجاذبه ا داری خود را در مبارزه با شهوات و غلبه بر نفسانیات سپری نمودند بسیار بهای زمینى غلبه 

 شكوه است 

كردن این یک ماه را دور مى كه سپری  گذشت ...چه  برای آنان  كرددیدند و شاهر چه بود  ند و نه از زیر بار روزه داری خالى 
كه آن را همچون روز قیامت نزدیک مى  دیدند و تن به سختى های دنیایى آن دادندچه برای آنان 

گذشت...   هر چه بود بسیار زود 

 گذرد...هر چه هست بسیار زود مى

 شهید همراه با ما در عملیات

 شهید مرتضی آوینی 
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کردمتنی از شهید در یاری اینکه چ ح و در نزدیکی خود مشاهده    گونه باید حقیقت را با وضو

كه من با زندگى به سبک و سیاق متظاهران به روشنفكری ناآشنا هستم. خیر. من از یک   ا با شم« راه طى شده»تصور نكنید 
 زنم. حرف مى

گالام. به شبهای هنری درس خواندههای سال در یكى از دانشكدهمن هم سال ام. های نقاشى رفتهریهای شعر و 
گوش داده كالسیک  كه نمىام، ساعتموسیقى  گذراندهها از وقتم را به مباحثات بیهوده درباره چیزهایى   ام. دانستم 

یستهها با جلوهمن هم سال یش پرفسوری و سبیل نیچهفروشى و تظاهر به دانایى بسیار ز گذاشتهام، ر كتاب ای  انسان »ام و 
گرفتههربرت ماركوزه را ـ بى آنكه آن زمان خوانده باشم« ساحتىموجود تک كه دیگران جلد آن را ببیناش ـ طوری دست  ند ام 

كتاب كه خیلى مىهایى مىو پیش خودشان بگویند: عجب! فالنى چه   فهمد... خواند، معلوم است 

كشانده كه ناچار شدهاما بعد خوشبختانه زندگى مرا به راهى  را نخست با خودم و سپس با دیگران  ام رو دربایستىاست 
كه  یز با شود، و حتى از این باالتر دانایى ننمى« دانایى»هرگز جایگزین « تظاهر به دانایى»كنار بگذارم و عمیقًا بپذیرم 

كس براستى طالبش باشد، آن آید. باید در جستتحصیل فلسفه حاصل نمى كه هر  وجوی حقیقت بود و این متاعى است 
 .زنمافت و در نزد خویش نیز خواهدیافت... و حاال از یک راه طى شده با شما حرف مىرا خواهدی

.... 

 ... اند تا از علم فراق درس عشق بیاموزد و شوق وصل وآدم را به این مهبط عقل فرود آورده

 توان آموخت؟و مگر عشق را جز در هجران و فرقت و غربت مى

كه با اوستپس این درد فراق همه هستى آدمى است   .و مایه اصلى هنر نیز همین غم غربت است 

  از آغاز تا انجام
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 نتایج ثبت 
 های آن های زندگی و درسدر خصوص منافع توجه به واقعیت

 د:شوثبت شركت در مسابقه زیر حقایقى را در رابطه با برخورد صحیح با وقایع زندگى از دوستان خود خواست تا با مى توان 

كشان   :از مردمزندگى دو دسته دن به تصویر 

كه بخاطر هدف یكى یانهای سطح پایین و زودبازده دكسانى   مثال رباخواران،  دارند چار ضرر و ز

ك كه اهل عبادت است و دنبال دوم  كفاشى  كردند مثل یک خیاط یا  كه بابت مقصدهای واال همیشه سود حقیقى  سانى 
 رزق حالل. 

كه لفهمؤ از هریکنسبت به  ،الب عكسدر قكارهای خیر واع انتوان با نشان دادن مىهمچنین،  كارهای هایى  در آن 
كرد.مى  توان مورد توجه واقع شود را ثبت 

كارهای خیر آخرت كردن دفترچه یادبود مىگرایانه مىبرگزاری نمایشگاه در زمینه انجام  فراد اتواند تمایل تواند و نیز درست 
كارهای خیر را افزایش دهد و گذارد.  به     خاطراتى شیرین برای آنها به جا 

 شعار اجرای برنامه
كنید.های خود به شیوهشعار زیر را در ارائه برنامه  های مناسب تبلیغ 

 6ْخَسُر ُمْبِطُلُكْم...یُفوُز َفاِئُزُكْم َو ِبِإَضاَعِتِه یِتِه یَفاْرَعْوا ِعَباَد اهّلِل َما ِبِرَعا

كه رستگاران با پاس داشتن آن سعادتمند شدند، و تبهكاران با ضایاشزى بیاى بندگان خدا، مراقب چ كردن آن به ید  ع 
 دند.یان رسیخسران و ز
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