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

1

پرده سوم ،رهایی از قیدها و پرواز
«برای پرواز کردن باید اوج گرفت!»
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نقشه راه
چگونه راست قامت بودن و به اوج رسیدن
آیات زیر از سوره مباركه معارج ویژگىهای نمازگزارن را بیان مى كند تا نشان دهد نمازی كه ما را انواع كرامات مىرساند
چیست و چگونه باید به چنین نماز ی دست یافت.
نمازی كه به واسطه اقامه آن فرد خود را در پیشگاه ربوبى حاضر مىبیند و به دیگران خدماتى صادقانه مىرساند.
الَّذینَ هُمْ عَلى صَالتِهِمْ دائِمُونَ ()23

همان کسانى که بر نمازشان پایدارند)23(.

وَ الَّذینَ فی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم ()24

و همانان که در اموالشان حقى معین است)24(،

لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ ()25

براى سائل و محروم)25(.

صدِّقُونَ بِیوْمِ الدِّینِ ()26
وَ الَّذینَ ی َ

و کسانى که روز جزا را باور دارند)26(.

شفِقُونَ ()27
وَ الَّذینَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُ ْ

و آنان که از عذاب پروردگارشان بیمناکند)27(.

إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَیرُ مَأْمُونٍ ()28

چرا که از عذاب پروردگارشان ایمنى نیست)28(.

وَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ()29

و کسانى که شرمگاه خود را حفظ کنند)29(.

جهِمْ أَوْ ما مَ َلكَتْ أَیمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیرُ
إِالَّ عَلى أَزْوا ِ

مگر بر همسران خود یا کنیزانشان که [در این صورت] مورد

مَلُومینَ ()30

نكوهش نیستند)30(.

فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُول ِئكَ ُهمُ العادُونَ ()31

پس هر که فراتر از این جوید ،آنها همان تجاوزکارانند)31(.

وَ الَّذینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ َعهْ ِدهِمْ راعُونَ ()32

و کسانى که امانتها و پیمان خود را مراعات کنند)32(.

وَ الَّذینَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ ()33

و آنان که بر شهادتهاى خود ایستادهاند)33(.

وَ الَّذینَ هُمْ عَلى صَالتِهِمْ یحا ِفظُونَ ()34

و کسانى که بر نمازشان مواظبت دارند)34(.

أُولئِكَ فی جَنَّاتٍ مُكْ َرمُونَ ()35

آنها هستند که در باغهایى [از بهشت] گرامى داشته مىشوند)35(.
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دیدهبانی
برای اوج گرفتن ...
پرندهها برای پرواز آفریده شده اند .به پرهایشان دقت كن! یک میله توخالى وسط الیافى سبک قرار گرفته كه وقتى كف
دستت بگذاری و كمى ِبدمى ،زمان زیادی طول میكشد تا بر زمین فرود بیاید و بنشیند .یک جزء كوچک از اجزاء بدن

پرنده نیست ،جز اینكه واضح فریاد مىزند ،من برای پرواز كردن آفریده شدهام .مثال از وزن و شكل بالها و نقش گردن و
چینه دان و منقار و هزار و یک جزء از اجزای بدن پرنده گرفته تا نوع زندگى و النه سازی و تخمگذاری و مهاجرت و غیر آن،
همگى حكایتگر پرواز هستند و برای این هدف تقدیر شدهاند .پرنده یكپارچه پرواز است و هیچ چیز به اندازه پرواز نكردن

برای او خسارتبارتر و بیهودهتر نیست.

ً
اگر جهان نردبانى رو به باال داشته باشد كه حتما دارد و اگر صاحب این خانه ،یعنى خدا ،ذیالمعارج باشد كه هست،
زندگى و وظایف انسان نیز باید شكل متناسب برای این باال رفتن و پرواز داشته باشد؛ كه دارد .قرآن كریم ویژگىهایى را

برای انسان بیان مىكند كه این ویژگىها به خوبى مىتوانند ثابت كنند كه همه اجزای زندگى او تناسب با پرواز و اوج
گرفتن دارد.
َ
ّ
انسان ،پرندهای است كه مىتواند اتصال دائمى با پرواز داشته باشد(الذی َن ُه ْم َعلى َصال ته ْم دائ ُم َ
ون)
ِ
ِِ

انسان ،پرندهای مهاجر است كه پرواز را با همنوعان خود و به صورت جمعى انجام مىدهد و در این مسیر با وجود بهرهمند
َ
َّ
ٌ
َ
بگذارد(و الذی َن فى أ ْموا ِل ِه ْم َح ّق
شدن از امكانات ،توان این را هم دارد كه سهمى را برای فصل دیگری از زندگیش كنار
َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ ّ ُ َ ْ ّ
َم ْع ُل ٌوم*ل َّ
الدی ِن)
لسا ِئ ِل و المحر ِوم*و الذین یص ِدقون ِبیو ِم ِ
ِ
َّ
َ
كند(و الذی َن
انسان پرنده ای است كه نسبت به خطرات هوشیار است و كمال دقت و احتیاط را نسبت به آن رعایت مى
َّ ْ ُ ْ ُ َ
ُ ْ ْ َ
ذاب َر ّبه ْم َغی ُر َم ْأ ُ
ون*إ َّن َع َ
ون)
م
ٍ
ِِ
ذاب ر ِب ِهم مش ِفق ِ
هم ِمن ع ِ

انسان پرندهای با ویژگى كنترل باالست و توان استفاده قاعدهمند و مشخص از امكانات غریزی خود را دارد؛ به نحوی كه
َ
َ َّ َ ُ ْ ُ
َ َ َ ُ
ُ َ َّ َ َ ْ
واج ِه ْم أ ْو ما َملك ْت أیمان ُه ْم
وج ِه ْم ِ
حافظون ِ*إال على أز ِ
هرگز از محدوده تعریف شده خود تجاوز نمىكند(.و الذین هم ِلف ُر ِ
َ َّ َ ُ
َ
راء ذل َك َف ُأولئ َك ُه ُم العا ُد َ
ون)
ِ
ف ِإن ُه ْم غی ُر َملومی َن*ف َم ِن ْاب َتغى َو َ ِ
انسان پرندهای است كه در سیر پروازش مى توان به او اطمینان داشت و به او نگهداری از چیزی را سپرد و اطمینان داشت
راع َ
رساند(.و َّالذی َن ُه ْم َْلماناته ْم َو َع ْهده ْم ُ
َ
ون)
كه مسؤوالنه و دقیق آن را به مقصد مى
ِ ِ
ِ
ِِ
ً
انسان پرندهای است كه مىتوان از حضور و هوشیاریش به عنوان سند قابل اتكا استفاده كرد .او دائما آماده برای شهادت
است(.و َّالذی َن ُه ْم ب َشهاداته ْم قائ ُم َ
َ
ون)
دادن
ِ
ِِ
ِ
َ
ّ
َ
است(و الذی َن ُه ْم َعلى َصال ِت ِه ْم
انسان پرندهای است كه هرگز پرواز را فراموش نمىكند و به پرنده بودن همیشه پایبند
یحاف ُظ َ
ون)
ِ
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ُ َ
ولئك فى
مق صد پرواز و مهاجرت انسان بهشت است و از او به عنوان پرندهای آسمانى و با ارزش و احترام یاد شده است(.أ ِ
َج َّنات ُم ْك َر ُم َ
ون)
ٍ

انسان متعادل و راست قامت همه چیز زندگیش تناسب با پرواز دارد از این رو ،هیچ چیز برایش بیهوده تر از پرواز نكردن

نیست.
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شناسایی
راههای سبکبالی
اگر كسى بخواهد از نمازگزاران باشد الزم است خود را به صفات ایشان آراسته كند .برخى از این صفات مربوط به باورها و
برخى رفتارهاست.
برای قرار گرفتن در معرض این صفات الزم است شرایطى را پدیدار كرد .زیرا در اثر قرار گرفتن در شرایط و رویارویىهای
متعدد است كه صفات در انسان شكوفا مى شود .با رخوت و سستى و سر درال ک فرو كردن رشد و تعالى و اوج گرفتن اتفاق
نمىافتد.
برخى از این شرایط عبارتند از:
 به وجود آوردن محیطى كه بتواند آدم های خوب یک جامعه را دور هم جمع كند ،منشأ بركات و خیر و منفعتهای زیاد است مثل آب كه زمینهساز سرسبزی است و سرسبزی كه محل زندگى انواع موجودات مىشود ،ایجاد و
رونق دادن به جایى كه بهترین انسانهای محله با پایبندیها و نقاط برجستهای از خوبىها در آن جمع
مىشوند ،طرح مناسبى برای اوج گرفتن است.
 ایجاد شرایط خدمت به دیگران به واسط ه جمع تشكیل شده و هماهنگى برای این امر بین اعضا .مىتواند اینخدمت مالى نباشد بلكه آموزشى و یا فرهنگى باشد.
 داشتن آیین نامه اجرایى برای كمک علمى ،فرهنگى ،سازندگى به دیگران و نیز تقویت جمع با جذب افراد جدید.در این آییننامه برنامههایى برای عهدهای جمعى و نیز داشتن شاهد برای نظارت بهتر تنظیم شود.
 شناسایى خیرات اجتماعى كه از عهده جمع بر مىآید .این خیرات مىتواند كاشت گیاه ،ساخت خانه ،درستكردن وسیله ،برطرف كردن مشكل ،آموزش حرفه یا علم ،تبلیغ معارف و ...باشد .طبیعى است وقتى افراد نسبت
به خیرات شناختى نداشته باشند نسبت به انجام آنها نیز رغبتى نخواهند داشت.
برای این آییننامه مىتوان از برخى از نامهها و خطبههای نهج البالغه مانند نامه  31و خطبه  176استفاده كرد.
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عملیات
درباره برپایی نمازهای با روح و پر منفعت
در عملیاتى كه مربوط به اقامه نماز و البته اقامه هر كار خوبى ،حركتهای جهادی و پرشتاب بسیار مهم است زیرا بدون
جهاد اقامه نماز محقق نمىشود.
در حركتها جهادی مطالعه اولیه و با علم حركت كردن بسیار اهمیت دارد زیرا در غیر این صورت نقض غرض مىشود و
افراد با تحمل زحمات فراوان نتیجهای از فعالیتهای خود نمى گیرند و یا نتیجه معكویس مى گیرند.
ورود افراد در مكانى به عنوان اردوی جهادی باید مردم آنجا را به حركت و پویایى بكشاند و اگر صرف خدمترسانى شود
ممكن است آنها به آنچه از فرهنگهای نامطلوب گرفتارش هستند،دلبستهتر كند .همچنین وقتى به كسى یا كسانى
كمک مالى مى شود الزم است جوانب این كمک و آثار مثبت و منفى آن بررسى و با علم همراه باشد.
مشورت با علما و دانشمندان علوم دینى و علوم مرتبط ضرورتى است كه مى تواند جهاد را به اقامه نماز بكشاند .هر قدر
افراد خالقتر و قوی تر باشند بیشتر میل به مشورت با متخصصین را مىپسندند و هر قدر تازه كارتر و كمخالقترند تمایل
دارند همه كارها را یک تنه خودشان بكنند و خود را از هر گونه ارتباط با متخصصینى بىنیاز مىدانند.
برخى از عملیاتهای اقامه نماز را مىتوان به شكل زیر در دستور كار قرار داد:
عملیات اول:
برپایى نمازهای جماعت به صورت با شكوه ،با اذانها و اقامههای زیبا ،در صورتى كه امكان دارد در حیاط مدرسه و با
تعقیبات شعار وحدت دستها در هم فرو رفته و حماسى .
عملیات دوم:
برگزاری جلسات قرآن ،خودجوش و بىتكلف ،همراه با صبحانه و با نشاط ،با خواند قرآن به صورت همخوانى و زیبا
عملیات سوم:
انجام خیرات اجتماعى متناسب با نیازها
 درخت هایى كه باید كاشته شود و محیط زیست را آباد كند. مدارسى از مناطق محروم در حاشیه شهرها كه باید شناسایى شود و مورد عنایت و توجه قرار گیرد .این عنایت وتوجه مىتواند با تشكیل گروههای مشترک برای برطرف كردن معضالت علمى و فرهنگى آن مناطق باشد.
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 كتابخانههایى كه باید تأسیس شود. كتابهای امانى كه مىتواند دست به دست شود. جمعآوری كمکهای نقدی كه مىتواند برای مناطق محروم كشور و حتى دنیا صورت پذیرد. مشكالتى كه در محل و یا منطقه كه مىتواند به راحتى مرتفع شود. ................................................. ................................................. .................................................عملیات چهارم:
برگزاری نمایشگاه كتاب ،عكس و پوستر از مصادیق مختلف اقامه نماز
عملیات پنجم:
برگزاری مسابقه كتابخوانى بین دوستان در خصوص نماز و از آن مهمتر برگزاری كارگاهها ،برنامهها و مسابقات ارتقای
كیفیت توجه در نماز و اقامه نماز در اول وقت
عملیات ششم:
حضور دسته جمعى با همكالسیان ،برای مدتى برای نمازهای مغرب و عشا در یک مسجد مشخص به شكلى كه آن
مسجد پاتوق جمع شود .مىتواند این پاتوق به مساجد دیگر هم منتقل شود .مىتواند مرامنامه و منشور جمع با طرحى زیبا
در جایى از مسجد نصب شود و بعد از مدتى با دعوت از نفرات جدید ،این فرهنگ به مساجد جدید نیز منتقل شود.
سپس رسمى از دید و بازدید بین مساجد با این مرامنامه ایجاد گردد.
عملیات هفتم:
تشكیل گروه نمازگزاران متشكل از معلمین و دانشآموزان فعال این گروه مىتواند به نام تدبر در قرآن هم مطرح باشند و در
مدرسه عهدهدار برگزاری كالسهای فهم قرآن و نیز اقامه نماز باشند.
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شهید همراه ما در عملیات
شهید علی چیتسازان
در م عرفی شهید برای یاری ما برای شجاعت پیدا کردن و انگیزه داشتن برای اقامه هر کار خوبی:
روز تولد حضرت على (ع) به دنیا آمد؛
یعنى سیزدهم رجب .1343
به خاطر این اسمشو گذاشتند على.
از شا گردی كارخانه یخ شروع كرد.
باباش نذر كرده بود سقا بشه.
سر نترسى داشت.
ِ

ساواكى و اینجور چیزا سرش نمى شد.
عقلش خیلى بیشتر از سن و سالش بود.
هجده سالگى شد مربى استاد آموزش های نظامى از همه جورش؛
تا كتیک رزمى ،اسلحه شناسى ،اطالعات و عملیات
اولین بار رفت جبهه مهران.
نبوغ و خالقیت بى مثال او را على شادمانى كشف كرد.
تا بیخ سنگر عراقیا مى رفت.
چهار گردان چشمشان به اشاره او بود.
نوجوونیش رسید به انقالب و جوونیش سهم جنگ شد.
مو توی صورتش نروئیده بود كه یه گروهان رو دادند دستش!
توی عملیات مسلم بن عقیل ،پاش تیر خورده بود اما وقتى آمد ،یه تنه هفت تا اسیر هم آورد.
حاج همت براش نقشه ها داشت ،اما همدانى زودتر جنبید و كردش فرمانده.

یه نوجوان  19ساله شد فرمانده اطالعات-عملیات یه لشگر!
تا كى!؟ تا آخر جنگ...
از كله قندی مهران شروع كرد.
باالی كله اسبى حاج عمران تركش خورد.
تو سومار تیر خورد به پاهاش.
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توی جزیره مجنون ،روی برانكار فرماندهى مى كرد!
توی شلمچه اول تركش به بازوش خورد ،بعد تیر به پهلوش
و توی ماووت مهمان مین والمری شد.
اطالعات و عملیات رو كرده بود دانشگاه آدم سازی.
توی كالسش هم "ممد عرب عراقى" بود كه از بصره در رفته بود،
هم "شیر محمد افغانى" كه تو مهران باهاش گشت مى رفت،
و هم "على شاه حسینى" كه تكنیسین  F4كه آموزش تو آمریكا رو گذاشته بود یه طرف و شده بود شا گردش!
داشت یادم مى رفت .توی دانشگاه على آقا سواد مالیى و افادههای دانشگاهى هم خیلى ُبرد نداشت؛
نه اینكه دانشگاهىها در ركابش نبودند،
بودند اما یه بچه صافكار روستایى زاده مثل "مصیب مجیدی" شد معاونش،
چون دل شیر مى خواست با على كار كردن.
شرط و مرزی هم برای یادگیری وجود نداشت؛
سراغ قفل ُبر ها توی شهر مى رفت،
مى آوردشان جبهه ازشان آدم مى ساخت!
البته همه ی اینایى كه اسم آوردم شهید شدند؛
به عبارت این دفتر "دلیل" شدند.
گشتاش شبیه یه رویاست.
در زمان خودش براش افسانهها درست كردند؛
مثل اینكه تا كربال مىره،
تو صف عراقیا وا مىایسته،
اینا راست نبود اما روایت بچههاش توی این دفتر راسته راسته.
على همون بچه مو زرد چشم آبى برای قریب  90نفر شد دلیل؛
یعنى راه رو نشون داد تا جایى كه رسیدند.
خودشم دنبال یه دلیل مى گشت تا اینكه اون خواب به دادش رسید.
اون خواب كه از مصیب معاونش كه توی فاو شهید شده بود،
پرسید" :از كدام راهكار به این مقام رسیدی؟"
مصیب هم جواب داد :راهكار اشک!
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از اینجا به بعد راه كار على آقا به قول خودش قلف و به قول بچه مدرسهای ها قفل شد.
هر هفته با گریه بچهها رو صدا مى كرد،
همون  90نفر رو.
دلش مىخواست دینش كامل بشه.
اینو به دوستاش گفته بود.
زن گرفت.
یه یادگاری ازش موند كه هیچ وقت ندیدش؛
به اسم محمد على.
برادرش امیر هم كه رفت،
على ماند با تنى زخمى كه شش زخم از شش عملیات داشت.
جنگ هم هفت ساله شده بود
و على دلتنگ همه چیز.
سالهای آخر جنگ مى گفتند مىخواد فرمانده بشه،
اما عشق او اطالعات بود
و بچههای اطالعات
و شهدای اطالعات.
توی شناسایى؛
یعنى داللت آخر،
سر كار،
همه رو گذاشت ِ

یه عده رو برگردوند عقب و خودش تنها رفت به جایى كه دلیل امروز و

 12سایت ابر و باد
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فردای ما شد12.

ثبت نتایج
اقامه نماز
نوعا عكسها و فیلمهایى كه نشاندهنده حركتها و خیزش های اجتماعى است جذاب و به یادماندنى است .همچنین
آثار اجتماعى با هم بودن و وحدت به قدری باشكوه است كه باوركردنى نیست .لذا ثبت و نشان دادن آن نیز بسیار مهم و
البته جالب است.
هر یک از عملیاته ایى كه در باال بیان شد هم قابلیت مستند و هم نمایشگاه عكس دارد .عالوه بر اینكه برای رونق گرفتن
عملیاتها نیز مىتوان از نمایشگاههای عكس و نیز از نمایش فیلمها و نماهنگ های مختلف استفاده كرد .این آثار
مىتواند ابعاد اقامه نماز را در مصادیق مختلفى كه مىتوان د داشته باشد را به خوبى منعكس كرده این رسم و مرام را به
شكلى در جاهای دیگر كشور ،ترویج

كند.

درست كردن تابلویى كه در آن از شهدا عطر و بویى وجود داشته باشد در انتقال مطالب مربوط به اقامه نماز در بین دوستان
بسیار مؤثر باشد.
شعار برنامه
شعار زیر همت جهادی داشت ن و قوی و مستحكم در راه خدا بودن را هدف گرفته است .این شعار را به اندازه وسع و
ظرفیت دوستانتان تلیغ نمایید.
أین ْالق ْو ُم الذین ُد ُعوا إلی ْاْل ْسالم فقب ُل ُوه و قر ُءوا ْال ُق ْرآن فأ ْحك ُم ُوه و هی ُجوا إلی ْالجهاد فول ُهوا وله اللقاح إلی أ ْوالدها و سل ُبوا ُ
السیوف
ْ
ُ
ْ ً ْ ً
ْ
فا و صف ًا صف ًا13
أغمادها و أخذوا بأ ْطراف اْل ْرض زحفا زح
كجا هستند مردمى كه به اسالم دعوت شده و پذیرفتند ،قرآن تالوت كردند و معانى آیات را شناختند ،به سوى جهاد بر

انگیخته شده چونان شترى كه به سوى ّ
بچه خود روى مى آورد شیفته جهاد گردیدند ،شمشیرها از نیام بر آوردند ،و گردا گرد
زمین را گروه گروه ،صف به صف ،احاطه كردند.
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