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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نگاه دوم ،تالش برای راست قامت بودن
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در این بخش از سوره مباركه معارج به ویژگى طبیعى انسان اشاره مىشود و اینكه این ویژگى باید در حرفشنوی از انبیا و
اولیا ،هدایت شود.طبیعت انسان با نماز هدایت مى شود و اگر نماز نباشد گریزی از انحراف و در طبیعت ماندن نیست.
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به راسىت انسان بسیار حر یص [و ىبتاب] خلق شده است)19(.
چون آسیىب به او رسد ىبتاب است)20(.
و چون خیرى به او رسد خبل ورز است)21(.
غیر از منازگزاران)22(.
مهان كساىن كه بر منازشان پایدارند)23(.
و مهانان كه در اموالشان حىق معی است)24(،
براى سائل و حمروم)25(.
و كساىن كه روز جزا را باور دارند)26(.
و آنان كه از عذاب پروردگارشان بیمناكند)27(.
چرا كه از عذاب پروردگارشان امیىن نیست)28(.
و كساىن كه شرمگاه خود را حفظ كنند)29(.
مگر بر مهسران خود یا كنیزانشان كه [در این صورت] مورد نكوهش
نیستند)30(.
پس هر كه فراتر از این جو ید ،آّنا مهان جتاوزكارانند)31(.

و كساىن كه امانتها و پیمان خود را مراعات كنند)32(.
و آنان كه بر شهادتهاى خود ایستادهاند)33(.
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و كساىن كه بر منازشان مواظبت دارند)34(.
آّنا هستند كه در باغهاىی [از ّبشت] گرامى داشته مىشوند)35(.

در احوال كودكى  4-3ساله دقت كنید .او به اندازهای كه موفقیت را مىفهمد از آن خوشحال مىشود و به چیزهایى كه دور
از دسترس او است تمایل دارد .عالوه بر این ،خصلتى دارد كه هیچ گاه به آنچه دارد قانع نشده بلكه ازدیاد بیشتر در
داشتههای خود را مىخواهد .به این خصلت انسان« ،هلع» گویند« .هلع» تمایل به لذت و نعمت است« .هلوع» هم به
معنای كسى است كه این صفت در او به شدت وجود دارد.
این صفت كه در طبع هر انسانى هست به خودى خود بد نیست ،وقتى بد مىشود كه انسان آن را درست به كار نگیرد و در
هر جا كه پیش آمد مصرف كند ،چه حق باشد و چه غی ر حق .اگر این ویژگى در سنین باال با فعال شدن عقل كنترل شود،
تعریف انسان از خیر بر محور نفع اخروی و از شر بر محور شر اخروی تنظیم مىشود و آن تمایل شدید در ایام كودكى مبدل به
تمایل به خیر حقیقى مىشود .در این حالت چنین كسى از كار خیر سیر نمىشود و پیرامون گناه نمىگردد و از حدودى كه
خداى تعالى برایش معین كرده تجاوز نمىكند.
پس «هلع» مىتواند باعث شود فرد توجه و سیر متعالى خود را به سوی خداوند گردانده و بیش از پیش توجه به او و میل به
نزدیكى و اوج گرفتن به سوی او محور زندگى اش قرار گیرد .همچون كرم ابریشم كه وقتى در پیله ،رشدش كامل شده و به
بلوغ كامل برسد پوستهاش را دریده و به شكلى دیگر از آن بیرون مىآید .دیگر دوران كرم بودن و خزیدن و جویدنش تمام
شده و به پرواز كردن خو مى كند.
خداو ند برای اینكه این میل طبیعى در فرد به كمال ،اوج و تعالى سوق پیدا كند ،ارتباط با خود را عامل این هدایت قرار
داده است و این ارتباط را با عبادتى به نام «نماز» (صالة) برقرار كرده است .بدین ترتیب انسانى كه دارای اینچنین ارتباطى
است ،میل و گرایشى همیشگى و رو به افزون نسبت به خدا و همه خوبىها پیدا مى كند.
به بیانى دیگر ،از آنجایى كه نماز در پنج نوبت فرد را به گفتگو با خدا دعوت مى كند به تدریج تمایالت او را به سمت
خوبىها و داشتن انواع كماالت جلب مى كند .هر قدر میل به خوبىها و كماالت در فرد تقویت شود ارتباط او با خدا نیز
بیشتر مىشود .به گونه ای كه فرد دیگر تمایل نخواهد داشت كه از خدا دور شده و یاد او در دلش نباشد .خداوند از این افراد
با وصف مصلین یاد كرده است.
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در حقیقت تنها «مصلین» هستند كه آن «هلعى» كه در طبعشان بوده را به خوبى كنترل و به بهترین مسیر هدایتش كرده
اند.
ّ
ً
با توجه به توصیفاتى كه خداوند از «ُمصلین» دارد نماز كه خداوند انسان را به آن فرا مىخواند نماز ی نیست كه صرفا جنبه
شخصى پی دا كند و فرد را در جهت مصلحت های عموم مردم قرار ندهد ،نماز مطلوب خداوند نیست .بنابراین در این
سوره مباركه ،به نماز به عنوان راه نجات از صفت «هلوع» انسان اشاره شده است .ویژگى افرادی كه موفق به این امر شده
اند را شامل موارد زیر معرفى مى كند:
 بر نماز مداومت و محافظت دارند.
 از دارایى ها و اموالشان حقى برای محرومان در نظر مى گیرند
 به تحقق وعده های خداوند ایمان دارند
 از عذاب خدای متعال نگرانند
 نسبت به شهواتشان مراقبت و كنترل دارند
 به عهد و امانت هایشان پایبندند
 پای حرف حق ایستاده و بر آن شهادت مى دهند
 در بهشت و از جمله بزرگواران به شمار مى روند
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پرده اول ،نقطه آغاز اصالح
«خود را خوب و به صورت واقعی بشناس!»
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نقشه راه
چه چیز را باید اصالح کرد تا راست قامت شد...
ایستادن در پیشگاه خدا آن هم با افتخار و با اطاعتى كامل ،در صورتى اتفاق مىافتد كه فرد خود را از حرص و طمع به دنیا
و منافع آن حفظ كند.
اگر چنین نكند با هر محرومیتى به بىتابى رو مىآورد و با هر دریافت خیری خود را حریص نشان مىدهد و بخل را پیشه
خود مى كند.
ُ ً
َّ ْ ْ َّ ُ
سان خ ِل َّق َّهلوعا ()19
ِإن ِاْلن
ً
َّ
ِإذا َّم َّس ُه الش ُر َّج ُزوعا ()20

ً
ْ َّ
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به راسىت انسان بسیار حر یص [و ىبتاب] خلق شده است)19(.
چون آسیىب به او رسد ىبتاب است)20(.
و چون خیرى به او رسد خبل ورز است)21(.

اگر انسان هلوع خلق شده است بنا نیست كه این صفت را در خود حفظ كند بلكه باید از این ویژگى رها شود و با فعال
كردن عقل خود به صورت شایسته با حوادث برخورد كند.
كسى مىتواند با حوادث به صورت شایسته برخورد كند كه وقتى با بدیها و خوبىها رو برو مىشود منطقى و با خرد باشد.
نه بىتاب و نه كم جنبه.
بى تاب و كم جنبه با رویارویى با حوادث به طور حتم دچار مشكالت فراوان مى گردد و نمىتواند از نعمتهایى كه در این
دو موقعیت به او عطا شده است به نحو مطلوب استفاده كند .در اصطالح مى گویند چنین افرادی با یک غوره سردی و یا
یک كشمش گرمىشان مى شود .زندگى با چنین افرادی بسیار سخت است زیرا نوسات آنان زیاد است و حتى روی رفاقت
آنها هم نمى شود حساب كرد .زیرا گاهى بسیار گرم و گاهى به شدت سرد هستند .به این افراد مسئولیت هم نمىشود سپرد
زیرا وقتى همه چیز خوب است از شرایط به خوبى استفاده نمى كنند و وقتى شرایط برای مسئولیت بد مىشود اهل
شكایت و ناله و گالیهاند.
در سختىها و راحتىها تعادل نداشتن از ویژگى های مشخص این افراد است .و البته مىتواند این تعادل نداشتن كم یا
زیاد باشد و یا به تدریج كم یا زیاد گردد.
در هر صورت هر كس الزم است بدان این ویژگى تا چه میزان در او هست و هر روز از آن مراقبت كند تا كم كم به تعادل
كامل برسد.
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دیدهبانی
برای تشخیص صفت هلوع در خود...
برای اینكه بتوانیم از صفت هلوع بودن در خودمان مطلع بشویم الزم است این صفت را به خوبى بشناسیم .یكى از مواقفى
كه این صفت را مىشود شناخت مشاهده رفتارهای كودكان است.
بچهها خیلى زود به نهایت و انتهای ظرفیتشان مىرسند و بىتابى مىكنند .فقط كافى است اسباببازی آنها را از
دستشان بگیری ،ممكن است از شدت ضجه و گریه ،نفسشان بند بیاید و صورتشان سیاه بشود .این شدت از ناراحتى و
احساس از دست دادن برای یک انسان بالغ ،شاید وقتى به وجود بیاید كه یک عزیزی را از دست داده باشد .بچهها به
همین نسبت زود هم راضى و خوشحال مىشوند.
در مقابل ،یک انسان متعادل و راست قامت ،خیلى زود به انتهای ظرفیتش نمىرسد و به اصطالح با جنبه و خود دار
است .انسان تا وقتى كه بچه است این خصوصیتها جزء نقاط ضعفش به حساب نمىآید و به عنوان طبیعت او
شناخته مى شود اما همین كه بزرگ و بالغ شد ،اگر بچگى كند ،مورد سرزنش قرار مىگیرد و مستقیم یا غیر مستقیم توسط
دیگران توبیخ مىشود .انسان بزرگ هم كه باشد ،مىتواند عالم بچگى را انتخاب كند و از منش متعادل خود فاصله
بگیرید .شنیدهاید كه گاهى در مورد برخى سالخوردگان مىگویند از بچه هم كم تحمل تراست؟
پس امكان بچگى كردن همواره با ماست و واقعیتى انكار ناشدنى است .فقط شاید یک تفاوت داشته باشد و آن امكان
مدیریت و استفاده از بىتابىهاست .چه خوب مىشود اگر مثل بچهها اما با اراده خودمان نسبت به دور شدن از خوبىها
بى تابى و شیون كنیم و نسبت به رسیدن به خوبى ها سر از پا نشناسیم و با شوق و رغبت برنامههای درست زندگى را دنبال
كنیم .اینطوری پله پله باال مىرویم و مثل دانشمندی كه نیروی طوفان و باد را به تسخیر مىگیرد و از آن انرژی و برق
مىسازد ،از ظرفیت بىتابىها برای پیشرفت استفاده نماییم.
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شناسایی
وضعیت نامتعادل و متعادل ...
پای حرف كه وسط باشد ،آدمها ادعای خیلى چیزها را دارند ،و از آرمانها و اینكه چقدر به آن پایبندند مى گو یند؛ اما
حساب عمل كه به میان بیاید ،عدهای كم مى آورند و به اصطالح جا مىزنند.
 كسى فكر مى كند بخشنده است ولى وقتى به نیازمندی روبرو مىشود ،به بهانههای نمىتواند به او چیزی بدهد. كسى فكر مى كند خوش اخالقى است ولى وقتى موقعیتى پیش مىآید زود عصبانى مىشود. كسى فكر مى كند كاری را بلد است ولى در موقعى كه باید آن كار را انجام بدهد معلوم مىشود ،خیلى هم واردنبوده است.
 ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................اولین عدم تعادل در هر كسى فاصله افتادن بین علم و عمل اوست .فاصله تلقیاتى كه از خود دارد و آنچه در واقع از فرد
بروز مىیابد.
این اشكال به دلیل ویژگى هلع در فرد ایجاد مىشود زیرا ادعا كرد ن با آرزو داشتن ارتباط دارد و افراد با سهولت بیشتری به
آن مىرسند ولى اهل عمل بودن دیرتر اتفاق مىافتد و صبر و پایداری بیشتری نیاز دارد.
برای اینكه افراد اهل عمل باشند الزم است قبل از امتحان حقیقى ،خودشان را در آزمونهای مختلف قرار دهند ،تا سر
بزنگاه مردود نشوند.
همچنین مىتوان از گفتگوی دوستان به ویژگىهای خود پى برد .لذا در فرصتى كه كنار هم مىنشینیم مىتوانیم راجع به
كارهایى كه به آنها احساس تعلق مى كنیم حرف بزنیم .سپس نسبت به قدرت اجرا نسبت به آن كارها توان خود را حدس
بزنید و خود را در موقعیت آن كار قرار دهید.
در اثر شناسایى خود فهرستى از ادعاهایى كه احتماال در عمل كم مى آورید را مشخص كنید و برای تقویت خود برنامهای
بریزید.
ادعاها یا آرزوها

عمل متناسب
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تمرین و برنامه برای تقویت عمل
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عملیات
برای پایداری و صبر و متعادل بودن...
برای پایداری در امور مطلوب ،الزم است برنامهریزی داشته باشیم .بدون برنامهریزی امكان پایداری و تعادل نیست.
الزمه عمل طبق برنامهریزی نظم است و الزمه نظم تنبیه نسبت به خطاها.
كسى كه بتواند مطابق مصالح تعریف شده معقول عمل كند به تدریج به تعادل مىرسد.برای تقویت این رویه مىتوانید
عملیاتهای زیر را اجرا كنید:
عملیات اول:
با تحقیق در مورد اینكه مردم تا چه اندازه ای حاضر به هزینه كردن پای آرمان های قشنگ خود هستند ،سؤاالتى را طراحى
ً
كرده و از آدم ها بپرسید و ضمنا فیلمبرداری هم بكنید .در سؤاالت خود متمایز كنید كه هر كسى برای چه كارهایى حاضر
است وقت ،مال ،جان و حتى عزیزان خود را فدا كند.
مى توانید فیلم های بدست آمده را تدوین كنید و یا با تبلیغات مناسب آرمانهایى را مطرح كنید.
عملیات دوم:
اردویى ترتیب دهید برای كوه نوردی این اردو كه با محوریت شهدا برگزار گردد و در آن با بهره گیری از یاد و خاطره شهدا
روش زندگى انها مورد بحث و بررسى قرار گیرد .به ویژه نسبت به صبر و پایداری آنها خاطراتى بیان گردد.
از اثرات اردو مىتواند موارد زیر نیز باشد:
 نزدیک شدن دوستى ها در طى مسیرهای سخت كمک كردن به یكدیگر ، ایجاد روحیه خشیت و تواضع نسبت به عظمت قدرت خداعملیات سوم:
مصاحبه با بچهها و انعكاس آن در نشریه با سؤاالت زیر:
سوال اول :چه چیزهایى بیشتر ما را جذب مى كند؟
در رابطه با این سؤال الزم است بدانیم:
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پاسخ این سوال را یافتیم باید بفهمیم آیا جذابیتى كه در آنها وجود دارد بیهوده است و فقط تحت تأثیر جوزدگى است
یا...؟
انسان نمى تواند هر چیزی را كه جذاب است دوست داشته باشد .نباید هر چیزی را كه مى تواند و دوست دارد به دست
آورد .اینها خلقیات بچگانه است.
فهرستى از چیزهایى كه نباید دوست داشت را ارائه دهید یا در راستای سؤال اول طرح كنید.
................
................
................
فهرستى از مواردی كه باید دوست داشت را ارائه دهید یا در راستای سؤال اول طرح كنید:
................
................
................
سوال دوم :چه اتفاقاتى بیشتر ما را به هم مى ریزد؟
در راستای این سؤال الزم است بدانیم:
هر كس باید عاقالنه رفتار كند .نشانه رفتار عاقالنه این است كه رفتار فرد در هر شرایطى متعادل باشد .نه مثل برخى
طرفداران فوتبال كه چه در برد و چه در باخت تیم محبوبشان كارهای نامعقول و ناشایست از آنها سر مى زند.
برای این منظور هر كس باید تكال یف ،حدود و حقوق خود را بشناسد .اینها نیز باید از سوی خدا معرفى شده باشند تا
جامع و مانع باشند.
مىتوان در ادامه سؤال دوم در رابطه با مطالب زیر وظایفى طرح شود:
تكالیف من در مقابل والدینم :
................
................
................
تكالیف من در مقابل معلمانم:
................
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................
................
حدود دوستىهایم:
................
................
................
حدود تفریحاتم:
................
................
................
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شهید همراه ما در عملیات
شهید علی قزلباش
خاطرهای از شهید برای یاری ما در دستیابی به اعتدال و مراقبت از خواهشهای نفسانی:
جثه ر یزی داشت .مثل همه بسیجىها خوشسیما بود و خوش َم َ
شرب .فقط یك كمى بیشتر از بقیه شوخى مى كرد .نه
ً
اینكه مایه تمسخر دیگران شود ،كه اصال این حرفها توی جبهه معنا نداشت .سعى مى كرد دل مؤمنان خدا را شادكند .آن
هم در جبهه و جنگ.
از روز ی كه او آمد ،اتفاقات عجیبى در اردوگاه تخر یب افتاد .لباس های نیروها كه خا كى بود و در كنار ساكهایشان قرار
داشت ،شبانه شسته مىشد و صبح رو ی طناب وسط اردوگاه خشك شده بود .ظرف غذای بچهها هر دوسه تا دسته،

نیمههای شب خود به خود شسته مىشد .هر پوتینى كه شب بیرون از چادر مىماند ،صبح واكس خورده و ّبراق جلوی
چادر قرار داشت ...او كه از همه كوچكتر و شوختر بود ،وقتى این اتفاقات جالب را مىدید ،مىخندید و مى گفت :بابا این
كیه كه شبها زورو باز ی در مىآره و لباس بچهها و ظرف غذا را مىشوره؟!!
و گاهى مى گفت « :آقای زورو ،لطف كنه و امشب لباسهای منم بشوره و پوتینهام رو هم واكس بزنه» بعد از عملیات،
وقتى «على قزلباش» شهید شد ،یكى از بچهها با گر یه گفت :بچهها یادتونه چقدر قزلباش حرف از زورو ی گردان مىزد...
زورو خودش بود و به من قسم داده بود كه به

كسى نگم9 .

 9برگرفته از http://www.abrobad.net
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ثبت نتایج
دستیابی به اعتدال...
برای ثبت نتایج دوری از واكنشهای منفعالنه و بدون تعادل مىتوانیم مشابه اقدامات زیر عمل كنیم:
 برای ثبت مناسب ،طرحى از یک پوستر زیبا و بزرگ كه قابلیت چاپ روی بنر داشته باشد را تهیه كنید به نحوی كه آرمانى
مثل دنباله روی از راه شهدا را در خود داشته باشد.
و هر كسى پای آن بایستد و عكسى از او گرفته شود،
این عكس به مثابه یک امضا پای آن آرمان ،مى تواند پویشى را در فضای مجازی ایجاد نماید.
 یكى از معلمهایى كه خیلى دوستش دارید را انتخاب كنید،
و با او مصاحبه بگیرید ،از او بپرسید
نمازهایش را چگونه مىخواند؟ نسبت به نماز چگونه مىاندیشد؟
زمانش را چگونه استفاده مى كند؟
چقدر به دیگران كمک مى كند؟ پولش را چگونه خرج مى كند؟
و سواالتى كه بتوان میل و رغبت او را و همچنین برنامه ها و رفتارهایش را به عنوان نمونه یک انسان مومن به دیگران معرفى
كرد؟
حتما فیلم را با دوستان تان در مدارس دیگر باشتراک بگذارید.
شعار اجرای برنامه
شعار زیر را به شكلى كه در جان افراد بنشیند برایشان در مواقف مختلف طرح كنید.
ْ
ْ
َ َّ
َ َّ
َ
َ ْ ََ َ
اك َفإ َّن ُه إ ْن ی ُك ِم ْن ُع ُمر َك یأ ِت ُ
َْ َ ََ ْ
ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َّ ْ
اهّلل ِفی ِه ِب ِر ْز ِقك.10
یا ابن آدم ال تح ِمل هم یو ِمك ال ِذی لم یأ ِتك على یو ِمك ال ِذی قد أت ِ ِ
ِ
اى فرزند آدم اندوه روز نیامده را بر امروزت میفزا ،ز یرا اگر روز نرسیده ،از عمر تو باشد خدا روزى تو را خواهد رساند.
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