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نبودن نسبت به  تفاوتبیپرده چهارم 
 های پشت پردهواقعیت

 «های هشیارکنندهواقعیت»
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 نقشه راه 

 های پشت پردهواقعیتنظر داشتن در شناخت و 

كسى دیر یا زود با آن روبرو مىهایى روبرو مىما را با واقعیتآیات زیر  كه باطن زندگى دنیاست و هر   شود.كند 

ْهِل )ی اْْلُ كَّ ماُء  ُكوُن الس َّ  (8روزى كه آمسان چون فلز گداخته شود.)  (8ْومَّ تَّ

اْلِعْهِن ) كَّ باُل  ُكوُن اْْلِ كوه  (9وَّ تَّ  (9[ گردد.)ها چون پشم زده شده ]متالىشو 

ُل یوَّ ال   (10[ نپرسد.)مى ]حالیمى از دوست صمیچ دوست صمیو ه  (10مًا )ی ْحَّ یٌ ْحَّ ْسئَّ

ْم ی ُ ُروّنَّ ص َّ ْو یبَّ ْجِرُم لَّ د ُ اْْلُ دیوَّ  ْوِمِئٍذ ی ذاِب  عَّ ِمْن  یْفتَّ
ن  (11ِه )یِببَّ

گرفتار مى به آّنا نشان داده مىیدوستان صم  شوند، ]وىل هر كىس 
 (11ش است.[)یكار خو

خ
َّ
ِتِه وَّ أ  (12ز[ مهسر و برادر خود را.)یو ]ن  (12ِه )یوَّ صاِحبَّ

ص ىتیوَّ فَّ
ِتِه ال َّ  (13دادند.)و اقوامش را كه به او پناه مى  (13ِه )یُتْؤو لَّ

ْن یِف  ْرِض جَّ  وَّ مَّ
َّ
 (14ِه )یْنجیعًا ُث َّ یاْْل

گاه داد[ و آن است مهه را ]عوض مىیو هر كه را كه در روى زم 
 (14د.)یرهان[ مىخود را ]از عذاب

ظى ا لَّ ال َّ ِإّن َّ كار ن  (15) كَّ  (15ور است.)[. مهانا آن آتىش شعلهستینه، هرگز ]جناىت در 

وى ًة ِللش َّ اعَّ ز َّ  (16ى پوست سر و اندام است.)بركننده  (16) نَّ

( 
ىل َّ وَّ رَّ وَّ تَّ ْدبَّ

َّ
ْن أ ْدُعوا مَّ  (17تَّ

كرده و ]از دعوت حقفرا مى  [ روى خواند هر كه را پشت 
 (17افته،)برت

ْوعى
َّ
أ عَّ فَّ َّ گردآورده و ذخو ]مال  (18) وَّ جَّ  (18ره منوده است.)ی[ 

كه نسبت كرد  ی را یاد  كسى ها از بین مىچرا باید روز یافت نمىرود و  كند و تنها برای نسبت داشتنش لطف و خیری را در
كه دارند.  ارزش افراد به اعمالى است 

كه افراد   شوند نزدیكان خود را فدیه دهند. برای رهایى خود از عذاب حاضر مىسختى این روز تا حدی است 
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كه این آیات در اختیار ما قرار مى كهن دادن انشدهد نقشه راهى  از منظر ما دور است و آن را  موقعیتى از زندگى است 
كاری رتواند ما را بسیار هشیار سازد. ىالبته توجه به آن مبینیم و نمى كسى برای خدا  گر  كسى را دوا ست ا انجام ندهد و 

كار بى  باشد. شود و این دوستى پایدار نمىارزش مىنداشته باشد این 

كشیده مىها و نسبتدوستى گر همراه باشود و بىها وقتى همراه با ایمان به خدا نباشد به غفلت   فایده خواهد بود. ولى ا
یافت خیر و بركت مى    شود.  ایمان باشد موجب هدایت و در
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 بانیدیده

 برای مشاهده عاقبت زندگی دنیا... 

كارها وقتى انسان به   توان عاقبت زندگى دنیا را ببیند:اندیشد و مىمىانتهای 

كند.بهتر مى تواند درخواست -  ها یا مقاصدش را تنظیم 

 شناسد. برا هایش و نعمتقدر خودش تواند بیشتر مى -

كارهایى را باید انجابهتر مى - كه چه  كارهایى را نه.فهمد    م دهد و چه 

كه تر مىدقیق - كند و صرف چه اموری نه.ها و نعمتتوانتواند بفهمد   هایش را صرف چه اموری 

 شودرا متوجه مىكند ناش را صرف دوستان، خانواده و اقوام همه زندگىدلیل اینكه  -

 كند.گذشتن صرف نمى خوشتمام تال ش خود را برای  -

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

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

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

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

كه پاداش آن صرفا در دنیا نیست، پاداشى جاودان دارد.نگاه به آخرت انسان را بزرگ مى ی است  كار  كند زیرا به دنبال 

كاری بر مبنایى درست انجام شود. چنین نگاهى موجب مى كه هر   شود 

گر چنین نگاهى نباشد:اما   ا

كاری به نفع فوری و آنى توجه مى -  د. ر آینده ضررهای بسیاری را برایش داشته باشكند، چه بسا آن نفع دفرد در هر 

گفتهاعتنایى به آن نگاه مىكند و با تمسخر یا بىفرد به زندگى باقى و جاودان دلخوش نمى - گر به او  شود  كند. لذا ا
كار قرار داده است آن را جدی نمى  گیرد.خداوند پاداش نیكویى را در آخرت برای آن 

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

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

یج شكلى وارونه تصمیم مى مى فهمند ووارونه بیشتر اوقات نفع و ضرر خود را افرادی چنین  د وارونه به خوگیرند و به تدر
 گیرند.مى

كه وارونه شده كاری وارونه را انجاافرادی  كرد. این دیدن به دلیلدهند را مىمى ماند یا   تحقیر توان به شكل زیر مشاهده 
كه نكند ما نیز چنین باشیم و یا چنین شویم:  كردن آنها بلكه به دلیل اینست 

كارها - كارهای ساده و بىندهی سخت ولى بسیار ثمربخش تن نمىبه  خاصیت بسیار تمایل نشان د ولى به 
 د.ندهمى

 د.نرساند ضرر مىنبیشتر از آنكه به دیگران نفع برسان -

كه الزم است جدی  - كه باشند غیر جدی در جایى   هستند.جدی  الزم است غیر باشندو در جایى 

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

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

- .......................................................................... 
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 شناسایی
 عاقبت... کارهای خوش

گاهى و بلكه جنون و بى خبری است.این لبخند زیبا نیست چون وارونه است -  . پشت این لبخند جهالت و نا آ
كه مى -  به خاطر اینكه عذاب بكشیم؛ بلكه به خاطر مراقبت از خودمان. كشى خوب است نه این دردی 
كند؛ بلكه به خاطر اینكه خطر را بشناسیم و خود - مان خدا به ما ترس داده است؛ نه به خاطر اینكه بزدل و ذلیلمان 

كنیم. را ح  خدا درد و ترس را برای درک واقعیت به ما بخشیده است.  فظ 
كرده و از زمان و نعمتهای فوق به ما مىهر روز نظیر پیام  نیم.كهایمان به خوبى استفاده رسد تا از انبوهى از خطرات عبور 

گرفته شوند،  ،هاواقعیتاز برخى  گر نادیده  كه ا گرفتارِی ابدی پیدا مىحكایت از خطرات و تهدیدهایى دارند   كند. انسان 
كوه بزرگترین و با عظمت ی زمین،  ترین پدیده در زندگى تو چیست؟  آسمان خوب است؟ خوش اندازه است؟ رو

كافى بزرگ هست؟ یا شاید هم اطرافیانت و حمایت هایشان بیشتر در چشمت جلوه خوب است؟ به اندازه 
كه پناه كن آسمان  گداخته پیدا  كنند...بسیار خوب...فرض  و سقف باشكوه و باالی سر توست، وضعیتى شبیه فلز 

كه همیشه برایت مظهر صالبت بوده كوه ها  كه سست و فرو رفتنى است و كند...یا  اند، بشوند مانند پشم حالجى شده 
گر بگیری مىنمى كرد در این وضعیت چه حالى خواهى داشت، سراغ دوست صمیمیت را هم ا نى بیشود به آن تكیه 

گرفتاری مى كاری به تو ندارد، خطر و  گرفتار است و  كردن فركه  كه اشخاص راضى به هزینه  زند و تواند آنقدر بزرگ باشد 
كه در زمین است، باشند تا شاید رها شوند. كسى   همسر و برادر و هر 
كمک قرآن در ذهن ایجاد مى كه به  ک  ک و ترسنا ه ك ،از هر شكلى از بى تفاوتى شود، باید بر حذر بودبعد از این فرض دردنا

كردن است.  بى تفاوتى در هنگام خطر، وارونه زندگى 
كه دارای عاقبت خوِب باارزش معنوی باشد. كرد  كارهایى را انتخاب   برای وارونه زندگى نكردن باید 

گرفته شود كارهای زیر باید عاقبتشان در نظر   به عنوان نمونه در انتخاب 
كه خداوند داده است.مند شدن از نعمتآوردن علم و بهره انتخاب دوست برای به دست -  هایى 
كسالت -  انجام ورزش برای تقویت جسم و خارج شدن از تنبلى و 
 درس خواندن برای ...................................... -
 ....................برای .................................. -
    ................................ ...................برای..... -
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كه دوستىگاهى انسان احساس مى كه باعث مىكند  كمرنگ شدن هستند و چیزهایى هستند  شوند دو ها در حال 
كمرنگى، بىدوست از رابطه خود نا امید شوند و فایده  وتوجهى به اعتقادات صحیح ای برای آن نبینند. یكى از دالیل این 

 هاست.ستىمعنوی نبودن دو
كمترین مشكل باعث فراموشى یک دوست وقتى دوستى  كه  شودمىها بر اساس اعتقادات صحیح نباشد،  در حالى 

كمک او مى  توان شناخت.دوست را به وقت بروز مشكالت و همراهى و 
كمرنگ شدن دوستى كه انسان نسبت به دوست خود اتوجهى به وظیفهها بىیكى دیگر از دالیل  ز ادب و هایى است 

وان همچنین نشناختن قوانین از عوامل از دست رفتن منافع و نتایج پرفایده است. به عن احترام و نفع رسانى و غیره دارد.
كرد: نمونه مى   توان به قوانین زیر اشاره 

ی باعث سردی روابط  -  آورد. ها را به وجود مىادبى و تحقیر این دلخوریو بى شودمىدلخور
گرم تر و پرحرارت تر نماید. شاید روحیه تو -  اضع و قبول داشتن دوستان بتواند دوستى ها را 
كه بى -  ربط با تواضع نیست، عدم بى تفاوتى نسبت دوستان است. یک چیز مهم دیگر 
كه به فكر خودمان هستیم باید به فكر دوستانمان هم باشیم -  .مشكل دوستان ما مشكل ماست و همانطور 

كه:  آنچه پس از این بررسى و كارهای اهمیت دارد اینست  گیری از حاال خودت را با خودت تصمیم می»شناسایى عاقبت 
کنی تا در شرایط بحرانی و سخت دیگر از تو، این رفتارهای زشت صادر نشود کار  کنی و روی خودت    «.آماده 



51 
 

 عملیات 
ج شدن از بی  های مهم ... تفاوتی نسبت به واقعهخار

كند و های زودگذر و به دست آوردن ضررهای دائمى مطلع مىندگى انسان او را از خطر پرداختن به نفعبسیاری از وقایع در ز
 دهد.هشدار مى

كند.ه این وقایع و حتى ساختن این وقایع مىبتوجه  توان برای پدیدار شدن برخى از این مى تواند انسان را خوش عاقبت 
كرد. به عنوان نمونه مىساز در محیط زندگى خود برنامهوقایع سرنوشت   رد: كتوان به موارد زیر اشاره هایى را طراحى و اجرا 

ک .1  های بهترین دوست و انتخاب آن عملیات شناسایى مال
یداد .2 كه انتظار مىعملیات شناسایى بهترین رو كردن آن   رود در مدرسه یا محله انجام شودی   و محقق 
یداد .3 كه در مدعملیات مقابله با بدترین رو  شود و نباید انجام شود. رسه یا محله انجام مىی 
4.   ............................................ 
5. ............................................ 

كرد و مشاركت دیگران را نیز برانگیخت. های فوق مىبرای عملیات  توان مسابقه طراحى 
كه مرحله به مرحله امسابقه ترتیب دادن كسب شود و باای  گام بعد، حد نصاب امتیاز   ست و هر مرحله باید برای ورود به 

كه باید انجام شود را منظم انجام دهد و اال نمى تواند موفق باشد و عاقبت شكست خواهد خورد. كارهایى   رعایت زمان، 
گروهى نوع دوستانه و انفاقتوان همچنین مى كار  كیک  ها را جمع گروهى از همكالسى به عنوان نمونه ردگرایانه تعریف 

كه مىاسامى دوستان را تهیه نموده و با قرارهای جمعى  ازفهرستى  و نمود كرده   توان به این دوستان رساند را معلومخیراتى 
كنیم. در این صورت و طبق آن برنامه كس مسریزی و عمل  و هر چند وقت یک  شدهول احوال پرسى از تعدادی از افراد  ئهر 

كار را میتوان در بین نوجوانهای محل شود.بررسى و تصمیماتى دوباره اتخاذ مىجلسات دور هم نشینى تایج در نبار  ه با این 
كمک رسانى به آنان اقدام جمعى نمود و  یت مسجد نیز انجام داد و افراد نیازمند محله را شناسایى نموده و برای  ا با یمحور

امه ریزی درست به مدرسه افراد ضعیف درسى را شناسایى نموده و با یک برن جمعى از دوستان خود  در بین نوجوانان
 .ان آموزش درسى داشته باشیدصورت خصوصى به آن

ستانه با دیگران از سر خودخواهى و سودجویانه نباشد بلكه روحیه انفاق را در جمع دو مااین اقدامات باعث میشود تا روابط 
    های خوب و خوشى را به دنبال آورد.تواند عاقبتن رخدادهایى مى. به طور  حتم چنیتقویت نماید خود
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 شهید همراه با ما در عملیات
 شهید مرتضی مطهری 
کارهای نجاترای یاری دادن ما در بیمتن وصیت نامه شهید ب  :دهندهتفاوت نبودن به امور مهم و غفلت نکردن از 

 موعود )عج( این یار و یاور مستضعفان جهان و با سالم و دعا به جانبا درود و سالم به یگانه منجى عالم بشریت مهدی 
كه اسالم مجسم در زمان ما مى كترین بنده این عصر امام عزیز این نور خدا  كه با خپا ون باشد و با درود به تمامى شهداء 

كنار زدند و افق روشن  گمراه  یكى را از برابر دیدگان ما بندگان  ادند و هستى جهت را به شما نشان دخود پرده های جهل و تار
كرده است و چنان پایدا كه تمام هستى خود را در جهت اسالم و قرآن فدا  ر و همچنن با سالم بر این امت عزیز و شهید پرور 

كه امام عزیزمان مى گر « این ملت الهى شده است» گوید: ایستاده است  كشورمان ا كنونى انقالب و  و اما در مورد وضعیت 
یاد صحبت است. من فقط به این نكته اشاره مىبخواه كنیم ز كنونى خدای عزیز یم صحبت  كنم و آن اینكه در شرایط 

گر امت ما در این امتحان سربلنمى كند در استقامت و پایداری در راه اسالم و قرآن و ا د خواهد تمام بندگان را امتجان 
ن بیاید قدر مسلم حضرت عظمى نظر لطف به ما خواهد  كرد. بیرو

كه الزم اس كند مسئله دیگری  كنیم تا خدا پیروزی بیرونى را نصیب ما  ن خود اتخاذ  كه پیروزی را از درو ت به امید روزی 
كربال در  بگوییم اینكه این نهضت دارای جهت مستضعفى است و الگوی ما نیز زندگى حسین )ع( است و تابلوی عاشورا و 

یمقابل ما هست و چشم از آن بر نمى كه حسین فاطمه درمیدان نبرد با دار م و ای جوانان نكند در رختخواب ذلت بمیرید 
كه امیرمومنان )ع( در حال نماز و در محراب به شهادت رسید  كفر به شهادت رسید ای جوانان مبادا در حال غفلت بمیرید 

كبر حسین )ع( در میدان رزم و یا هدف به و مبادا در حال بى تفاوتى بمیرید كه  كه على ا شهادت رسید. برادران حسین 
كربال آورد و همچنین جان خود را در راه خدا داد و این حادثه همچو ن همه هسنى دنیائى خود را به همراه خود به صحرای 

ک باختگان راه خدا مى یخ بشریت روشن است و باعث الهام بخشیدن به تمام پا باشد و این هم چنان عشق   شمع در تار
كه همه چیز این دنیا را انسان به فراموشى مىدر دلهای عاشق ب سپرد و چنان شوری در سر انسان پیدا ه حق مى اندازد 

گر چه تانک باشد بكوبد تا به لقاء امى كه حاضر است این سر پر شور را به همه چیز ا م را به بپیوندد و یا پیروزی اسال… شود 
كه حسین )ع( على تفاوتى اچشم ببیند و ای پدران و مادران در حال بى ز رفتن فرزندانتان به جبهه ما جلوگیری نكنید 

كردار حسین )ع( باید سرمشق و الگوی ما باشد. كرد و به میدان رزم فرستاد و این رفتار و  كبرش را خود تجهیز   ا

كرد و كه مادر وهب فرزندش را خود تجهیز  یم  یخ دار كه جسد او را آوردن و در تار كه من سری به جبهه فرستاد و وقتى  گفت  د 
كه در راه خدا داده ام پس نمى كه بهترین درمان برای تسكین دردهاست و عبرادران د گیرمرا  ا و استغفار را از یاد نبرید 

ید هرگز دشمنان بین شما اختالف و تفرقه بیندازند و شما را از  ید و نگذار همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم بر دار
كفار و ابر قدرتها مىهمدیگر و از رو گر چنین شود روز بدبختى ما مسلمانان است و روز جشن  كه ا كند  باشد حانیت جدا 
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گفته كنید عظمت او را بیابید و خود را تسلیم  ید برادران در امام این نور خدا در زمین بیشتر دقیق شوید و سعى  های او ساز
گفته انسان خود را مسلمان بنامد و در این  شودمىرادران و خواهران مگر . بباشدمىهای خدا و پیامبران و ائمه كه همان 

كنیم تا این زنجیرها پاره شود و احكام و  جهان این همه انسان مستضعف در زنجیر مستكبرین باشند پى بایستى ما حركت 
كاملترین احكام است در جهان پیاده شود پدر و مادر عزیزم آنچه كه  باقى است عشق به  قوانین مقدس اسالم و قرآن 

كنیم تا دنیا  كفر به خداست پس بكوشیم تا در دل عشق به خدا و در سر شور بسیجى را بپا  خداست و آنچه نابود است 
كبوتر خود را در قفس بیند و انقدر سر خود را بر میله  كند و روح این دنیا را برای خود ننگ بداند و همچون  معنى دیگری پیدا 

كترین بندگان خدا و به نزد خدا بشتابد های این قفس تنگ دنی ا بكوبد تا میله بشكند و روح به مكان اصلى خود در جوار پا
كن و برایم از خداوند متعال طلب دو اما ما كه تورا به جان مادرم زهرا مرا حالل  ر عزیزم به تو سخنى دارم و آن این است 

گر توفیق شهادت نصیبم شد بر شهادتم بى كه این توفیق بزرگ نصیب صبمغفرت نما و ا گذار خدا باش  ری نكن و شكر 
 فرزند حقیرت شده است.

گر از بنده خطا و اشتباهى سر زده است مرا  كن و ا و اما پدر عزیزم تو را به جان جدم رسول اهّلل )ص( این حقیر را هالل 
گناهانم به درگاه خداوند متعال كه برای آمرزش  كنید و از برادران و خواهرانم مى  ببخش و زا شما پدر عزیزم مى خواهم  دعا 

كنید و از  گر از بنده خطا و اشتباهى سر زده است مرا به بزرگى خود ببخشید و حالل  كه راه شهیدان را ادامه دهند و ا خواهم 
كلیه فا كارهایتان را دارم. همچنین از  ی موفقیت در  و از  یل و دوستان برایم حاللیت بطلبیدمخداوند برای تمام شما آرزو

گر  ید و ا كنار شهدای پیشوا به خام بسپار گر جنازه ام را آوردند در  كه مرا به بزرگى خودشان ببخشند. و ا تمام آنها مى خواهم 
كنید. 47خواهم مانند مادرم زهرا)س( بى مزار باشم.ضمنًا مدت ام را نیاوردند مىجنازه كه آن را اداء   7روز روزه قضاء دارم 
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 نتایج بت ث
کارهای بدعاقبتتوجه  کارها و مراقبت از   ...به عاقبت نیک 

كارهای بدعاقبت مى كارها و نیز مراقبت نسبت به انجام   توان موارد زیر را انجام داد: برای ثبت عاقبت نیک 

كار منجر به عكستوان در تصاویر، كارهای خوش عاقبت و بد عاقبت را مى .1 یكاتور و ...نشان داد. این  كار ، طرح، 
كید بر اهمیت توجه به این موضوع دارد.ثبت نت  ایج و تأ

كارهایش قدرت پیش بینى امور دارد و مىبا توجه به اینكه  .2 رعت تواند اتفاقات دور را به سانسان با قدرت تعقل در 
كه ب ،ریزی نمایددر ذهن خود نزدیک نماید و برای رسیدن به عواقب خوش برنامه كارهایى را   زودیه یكى دو تا از 

كارهایتان را در حالتقر كدام عواقب  كنید برای هر  كنید و سعى   های مختلف،ار است انجام دهید فهرست 
كنید،خوب یا بد پیش كه منجر به رسیدن آن عواقب خوش یا ناخوش مى بینى  شود را نام ببرید و سپس عواملى  

 .برای رسیدن به عواقب خوش و دور شدن از عواقب سوء برنامه ارائه دهید

كه مىشن برای بزرگداشت رخدادهای مهم و جریانج .3 كارهایى است  تواند به ثبت نتایج خوش ساز یكى از 
سه ها هر قدر با مشاركت بیشتر افراد باشد تأثیرگذارتر است. یكى از وقایع مهم در مدرعاقبت منجر شود. این جشن

كه مىجشن گرفت. جشن سوره یعنى مشاركهایى است  ت افراد در ارائه یک سوره به توان برای یک سوره 
های مختلف افراد. در این صورت افراد ورود سوره به زندگى خود را جشن های ادبى و هنری و با هنرنمایىشكل

های توان  یادگاریعاقبتى مىخوش در اثر هر جشن و برنامه كنند.گیرند و از خداوند از نزول آن تشكر مىمى
گذاشت یادی را از خود به جا  كننده . به عنوان نمونه افراد ز های عكسدوستان خود به نحوی با توانندمىشركت 

كه از آنها یاد شد، در معرض  یت و یاد دوستان شهیدی  دو نفره و جمعى داشته باشند و در موقع مناسب با محور
 .دید عموم قرار بگیرد

 شعار اجرای برنامه
گر این موضوع برای افراد مهم شود دیگر خود را برای خواستهشعار این برنامه توجه به ناپایداری دنیاست. چه  های اینكه ا

 كنند. زودگذر خوار و ذلیل نمى
كه الزم است با ذوق و سلیقه به خود و دیگران تفهیم شو كارهایى است   د.جلوگیری از آرزوهای دنیایى و ناپایدار یكى از 

ْهُر  ْبَداَن َو یالّدَ
َ
ُد اْْلَم یْخِلُق اْْل ُب اْلَمِن یاَل َو َجّدِ ْمِن یَة َو یَقّرِ

ُ
 8َة َمْن َظِفَر ِبِه َنِصَب َو َمْن َفاَتُه َتِعَب .یَباِعُد اْْل
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كه به آن دسها را دور و دراز مىك و خواستهیكند، مرگ را نزدها را فرسوده، و آرزوها را تازه مىا بدنیدن كسى  افت یت سازد، 
كه به دنخسته مى  برد.نج مىد ریا نرسیشود، و آن 

 


