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 سوم ،نشانههای وارونه شدن و تبعات
آن
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در بخش انتهایى سوره از نشانههای دور شدن از ذكر خدا و تبعات آن سخن مى گویدطبیعى است از نشانهها مىتوان به
عنوان شاخص استفاده كرد .منظور از شاخص قرار دادن معیارهایى برای تشخیص بروز مسأله و وقوع امری است .در این
صورت با شاخصها نزدیک یا دور بودن به اتفاقى معلوم مىشود.
َّ
َّ
َّ
َّ َّ
َفا ِل الذی َّن كف ُروا ِق َّبل َّك ُم ْه ِطع َّی ()36

َّ ْ
َّ
مال ِعز ی َّن ()37
ع ِن الیم ِی َّو ع ِن ِ
الش ِ

َّ
َّ
ُُ
َّ َّ َّ َّ
أ ی ْط َّم ُع كل ْام ِر ٍئ ِم ْ ُهن ْم أ ْن ی ْدخل َّجنة َّنع ٍی
()38

َّ َّ
ال إ َّنا َّخ َّل ْق ُ
ناه ْم ِ َّما ی ْع َّل ُم َّ
ون ()39
ك ِ

ُ
َّ
اْلشار ق َّو ْ َّ
َّفال أ ْق ِس ُم ب َّرب ْ َّ
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ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّ
قاد ُر َّ
ون ()40
ل ِ

َّ
َّ
َّ َّ ً
َّعىل أ ْن ُن َّب ِدل خیرا ِم ْ ُهن ْم َّو ما ْن ُن ِ َّب ْس ُبوق َّی

()41

ْ
َّ
ُ
َّف َّذ ْر ُه ْم ُی ُ
وضوا َّو یل َّع ُبوا َّحىت یالقوا ی ْو َّم ُه ُم
َّالذی ی َّ
وع ُد َّ
ون ()42

ْ َّ
ً َّ َّ َّ
ی ْو َّم ْی ُر ُج َّ
داث ِسراعا كأ ُّن ْم ِإىل
ون ِم َّن اْل ْج ِ
ُن ُصب ی ِوف ُض َّ
ون ()43
ٍ
ْ
َّ ً َّ ْ ُ ُ َّ َّ ُ ُ َّ ٌ
ذل َّك الی ْو ُم
خاشعة أب
صاره ْم ت ْرهقه ْم ِذلة ِ
ِ
َّالذی ُ
كانوا ی َّ
وع ُد َّ
ون ()44

پس چیست كافران را كه به سوى تو مىشتابند)36(،
دسته دسته از راست و چپ [هجوم مىآورند]؟()37
آیا هر كىس از آّنا طمع دارد كه در ّبشت پرنعمت در آورده
شود؟()38
حاشا! ىبتردید ما آّنا را از آچنه مىدانند آفر یدهامی)39(.
پس به پروردگار خاوران و باختران سوگند كه قطعا ما
توانایی)40(،
بر این كه به جاى آّنا ّبتر از ایشان را بیاور می و ما عقب
منىافتی)41(.
پس بگذارشان در باطل فرو روند و بازى كنند تا روزشان را كه
وعده داده مىشوند دیدار كنند)42(.
روزى كه از گورها شتابان برآیند ،گو ىی كه [چون تیرى] به سوى
نشانهها مىدوند)43(.
در حاىل كه دیدگانشان [هراسان] فرو افتاده ،ذلت آّنا را فرو
گیرد .این مهان روزى است كه [به آن] وعده داده مىشدند)44(.

پیامبری را تصور كنید كه اتفاقا معلم هم باشد .تصور كنید كه سر كالس آمده و خبرهایى از غیب آورده كه به وی وحى
شده است .او مى گوید انسان عال قمند به دستیابى به مدارج باالست .در عین حال نسبت به هر چیزی كه به نفع خود
تشخیص دهد حریص است .اگر آن را به دست آورد از دیگران دریغش مى سازد و اگر از او بگیرند بىتابى مى كند .بدین
ترتیب اگر این طبع او هدایت نشود گرفتار خواهد شد و به مدارج باال نخواهد رسید.
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به همین دلیل او ما را به منفعتهایى غیر مادی مثل داخل شدن در بهشت دعوت مى كند و از ما مىخواهد به آنها تمایل
داشته باشیم نه به منافع مادی و دنیوی ،تا آن طبع حریصمان به درستى هدایت شود .و البته شرایطى هم دارد كه باید در
عمل از خودمان نشان دهیم.
حال تصور كنید گروهى حرفهای او را باور نمى كنند هر چند كه چون مثل ما مسلمانند و به او ایمان آوردهاند تظاهر
مى كنند كه همه حرفهای او را مىپذیرند .پیامبر مى گوید بیایید طبع حریصتان را سوق دهید به سمت نماز .نماز ی كه
همراه با رسیدگى به محرومان رعایت عهد و امانت است .آنها هاج و واج و خیره خیره به پیامبر نگاه مى كنند .این حرفها
با منافعى كه آنها در نظر دارند ناسازگار است .به این حالت عالمت ُّ
تحیر و انتظار و ترس است «هطع» مى گویند14 .
اینها گروهى هستند كه گرداگرد پیامبر پرسه مىزنند ولى نمى خواهند از مسیر عمل به دستورات دین به بهشت بروند بلكه
به دلیل نسبت داشتنشان با پیامبر برایشان چنین اتفاق بیفتد .لذا انتظار دارند یكایكشان وارد همان بهشتى كه آن پیامبر
مى گوید شوند منتها بدون گذراندن پیشنیازهای ورود به آن .به چنین خواستن و میل داشتنى كه بدون مهیا كردن لوازم و
شرایطش باشد «طمع» گفته شده است و به طور طبیعى طمعهای نابجا فرد را دچار «هطع» مى كند.
چنین افرادی از نمازگزاران نیستند و اگر نماز هم مىخوانند به فكر محرومان نمىباشند .نماز مىخوانند ولى عهدشكناند.
نماز مىخوانند ولى حدود را رعایت نمى كنند .نماز مى خوانند ولى آنجا كه باید پای حرفشان بایستند و از حق دفاع كنند
شانه خالى مى كنند.
با همه این اوصاف این افراد انتظار دارند وارد بهشت شوند.ولى خداوند به كسى بدون استحقاق ضمانت بهشت نداده
است .برای خدا كاری ندارد كه به ی كباره عذابى بر آنها نازل كند و نسلشان را نابود كرده و افراد بهتری را جایگزین آنها

 14قاموس قرآن ،كلمه «هطع» :هطع بمعنى شتاب و خیره شدن آمده ،اهطاع نیز بمعنى شتاب و دراز كردن گردن است طبرسى از احمد بن یحیى
ّ
نقل كرده :مهطع آنست كه با ذلت و ترس نگاه میكند و از آنچه مىبیند دیده بر نمیدارد ،در اقرب الموارد گفته فقط در صورت خوف اهطاع

میاید.
َ
َ
ّ
صوب رأسه -أ ْه َط َع فى ّ
در صحاح گفته «أ ْه َط َع :مد عنقه و ّ
عدوه :اسرع» و نیز گفتهَ « :ه َط َع ّ
الرجل» نگاه كرد و دیده از آن بر نداشت.
َّ
ُ ُ
َ
ْ
َ ...ی ْو َم َید ُع الداع ِإلى ش ْي ٍء نك ٍر ...
ِ
َ َ َّ
الداع َی ُق ُول ْالكاف ُر َ
ون هذا َی ْو ٌم َع ِس ٌر قمر .8 :مهطعین در آیه ظاهرا بمعنى شتاب كنندگان است یعنى :رو زى كه دعوت كننده بعذاب
ُم ْه ِط ِعین ِإلى
ِ
ِ
ناپسند دعوت میكند  ...مردم شتابان سوى دعوتگر شوند كافران گویند این رو ز سختى است.
َ ُّ َ
ُ
ُ
َ ْ
ین ُمق ِن ِعي ُرؤ ِس ِه ْم ال َی ْرتد ِإل ْی ِه ْم َط ْرف ُه ْم  ...ابراهیم.43 :
ُم ْه ِط ِع
مهطع در آیه ظاهرا كسى است كه گردنش را دراز كند ،مقنع آنست كه سر باال كند یعنى گردن كشیدگان و سرها باال گرفتهاند چنانكه پلكشان
َ
ین َك َف ُروا ِق َب َل َك ُم ْه ِط ِع َ
بهم نمیخورد .ایضا در آیه َفما ِل ّال ِذ َ
ین معارج.36 :
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سازد .مؤ منانى حقیقى كه نه تنها در عمل به احكام فروگذار نكنند بلكه در این امر بر یكدیگر سبقت هم بگیرند .هیچ
مخلوقى هم نمىتواند در چنین تبدیلى مانع خدای متعال شود.
خالصه باید حواسمان را جمع كنیم كه منافعمان را با منافعى كه خدای متعال تعریف كرده تنظیم كنیم و به همانها میل
داشته باشیم .باید حواسمان به تمایالتمان باشد .ببینیم چه چیزهایى را دوست داریم و به چه دلیل؟ از چه چیزهایى
بدمان مىآید و به چه دلیل؟ آیا به افراد ضعیف جامعه توجه داریم؟ آیا به اندازه كافى حقطلب هستیم و در این امر
شجاعت داریم؟ آیا خوش قول و مسئولیتپذیر هستیم؟ آیا احكام را رعایت مى كنیم؟ .سربلندی و عزت به فروافتادگى و
بندگى برای خداست .انسان نباید در مقابل خواهشهای نفسانىاش رها باشد .نباید فریب نفسش را بخورد .نباید بگذارد
شیطان شكستش دهد وگرنه خوار و ذلیل مىشود .مؤ من حقیقى عزیز و سربلند است و عزتش را هیچكس نمىتواند
مخدوش سازد.
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پرده اول ،چگونگی تعیین مقدار وارونگی
«در وا کنش به حقایق ،وارونگی هر کسی معلوم میشود!»
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نقشه راه
برای تعیین درست دیدن یا معکوس دیدن حقایق ...
از كجا مىتوان فهمید كه:
-

چقدر به سعادت و خوشبختى نزدیک هستیم؟

 تا چه اندازه از قوانین زندگى خبر داریم؟ تا چه اندازه به واسطه ندانستن قوانین زندگى ،لطمه مىخوریم؟آیات زیر نشانههایى را بیان مى كند كه از آنها مىتوان پرتوقع بودن و طمع كار بودن و دنیاطلب بودن فرد را كه به واسطه
تهى بودن از قوانین موجب مىشود را مشاهده كرد.

َّ
َّ
َّ
َّ َّ
َفا ِل الذی َّن كف ُروا ِق َّبل َّك ُم ْه ِطع َّی ()36

َّ ْ
َّ
مال ِعز ی َّن ()37
ع ِن الیم ِی َّو ع ِن ِ
الش ِ
َّ
َّ
ُُ
َّ َّ َّ َّ
أ ی ْط َّم ُع كل ْام ِر ٍئ ِم ْ ُهن ْم أ ْن ی ْدخل َّجنة َّنع ٍی ()38

پس چیست كافران را كه به سوى تو مىشتابند)36(،
دسته دسته از راست و چپ [هجوم مىآورند]؟()37
آیا هر كىس از آّنا طمع دارد كه در ّبشت پرنعمت در آورده
شود؟()38

افرادی كه در آیات فوق توصیف مىشوند افرادی هستند كه:
 دنیا را نمىتوانند رها كنند ولى در عین حال به نفع دینداری نیز تا حدودی واقف شدهاند. با اینكه مىدانند دین و دینداری الزم است ولى نگران وضعیت مادی خود هستند و نمىتوانند از همه چیز خوددر راه خدا بگذرند.
 خدا را در صورتى مىخواهند كه هم دنیا داشته باشند و هم آخرت. ............................................................................. ............................................................................. .......................................................................................................................................................... -
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افرادی كه هم دنیا را مىخواهند و هم آخرت را ،نمى توانند از بسیاری از قوانین زندگى مطلع شوند و اگر هم مطلع شوند
نمى توانند آنها را باور داشته باشند و در زندگى خود حاضر نمایند .به تدریج این افراد هر چه از قوانین مىشنوند را
متناسب با منافع خود تعبیر و تفسیر مى كنند تا به منافع دنیا و آخرت برسند .در صورتى كه خداوند زندگى را به
گونه ای قرار داده كه توجه به محبت غیر خدا و خدا و مبنا قرار دادن دنیا و آخرت در یک زمان ناممكن است.
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دیدهبانی
آثار سبک زندگی دنیاطلبانه و آخرت گرایانه...
كسى كه برای دستیابى به منافع دنیوی كار مى كند و رسیدن به این مقاصد مبنای علم و عمل اوست در زندگىاش تا به
این منافع نرسد آسوده خاطر نیست.
منافع دنیوی یعنى نفعهایى كه در آنها نمىتوان خدا را در نظر گرفت .به عنوان مثال:
 كسى كه گناهى را به خاطر لذت بردنش انجام مىدهد. كسى كه برای رسیدن به چیزی حقى را پایمال مى كند. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................كسى كه هر كاری كه مى كند خدا را حاضر و ناظر مى بیند به طور قطع بزرگترین منفعت یعنى حضور در محضر خداوند
نصیبش مىشود .از چنین كسى به طور طبیعى كارهای ناشایست سر نمىزند.
برخى از ویژگىهای چنین كسى عبارتست از:
 به قیامت و روز جزا باو ر دارد و از آن حساب مىبرد. برای هر كاری كه انجام مىدهد دلیلى موجه و خداپسندانه دارد. وقت و زمان خود را صرف كارهای بیهوده نمى كند. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................برای كسى كه به منفعتهای دنیوی مىاندیشد از ضرر رسیدن یا رساندن به دیگران ترسى ندارد .به این حالت كه منجر به
ناسپاسى از نعمتها و نیز پوشاندن فطرت مىشود كفر گفته شده است.
در مقابل كسانى كه در انجام كارها ،خدا را در نظر مى گیرند ،دیگران از دست و زبان آنها در امنیتاند و خود آنها نیز دارای
باورهایى خداپسندانه است.
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شناسایی
انواع سبک زندگی
یكى از چیزهایى كه در یک جامعه به چشم میخورد آمیختگى آدم هایى با عادات و رفتارهای خوب یا بد با یكدیگر است.
این موضوع كه ممكن است چیز عادی به نظر برسد وقتى مشكل ایجاد مى كند كه افراد جامعه تحت تأثیر خزنده و
نامحسوس عادات و افكار و رفتارهای بد قرار گیرند .گاهى رفتار و عادات بد خیلى سریع قابلیت گسترش و انتشار دارند و
به صورت چشمگیری جو حا كم را شكل مىدهد .یكى از دالیل اهمیت امر به معروف و نهى از منكر نیز همین است.

یكى از عادت ها و رفتارهای غلط در جامعه كه ممكن است ّ
جوی همگانى به وجود آورد اینست كه مردم بدون تالشى
متناسب و مرتبط ،توقع نتایجى عالى و خوشآیند و توقع چیزهای خوب را داشته باشند .در این صورت افراد به آرزوهای
بلند رو آورده و از عمل و كار متناسب فاصله مى گیرند و جامعه به تدریج از سویى به به سمت شعارزدگى و از سوی دیگر به
سمت نقزدن و پرتوقعى پیش مىرود.

این قبیل عادات هم قابل انتشار است و هم به نوعى نشان دهنده منطق همه جوگیریهای مردم است .اصال جوگیری
زمانى به وجود آمده و انتشار سریع مى یابد كه آدم ها به رابطه منطقى دوچیز توجه نكنند .چون جو یک چیز وقتى بین مردم
مى افتد كه آدم ها دقیقا به منطق به وجود آمدنش فكر نكنند و بیهوده چیزی را به چیز دیگر نسبت بدهند.
جو بدی كه حا كم شود ،خیلىها را با خود همراه مى كند ،راهش این است كه قواعد زندگى دانسته شود و آدمها
جوگیری شان را با رعایت قوانین الهى مراقبت كنند .برای این كار الزم است در خالصسازی اعمال برای خدا تمرین و
ممارست كرد.

رفتارهای برخاسته از ّ
جو و عادات مسموم منجر به سبک زندگى رفاهزدگى و مصرف گرایى و فراموشى محرومین مىشود.
رفتارهای برخاسته از قانون و رجوع به عقل منجر به سبک زندگى تولید و كار و توجه به محرومین و نیازمندان مىشود.
در اطراف خود مىتوانیم انواع طمعهای نابجا را كه منجر به ایجاد رفتارهای نامطلوب مىشود را شناسایى كنیم و نیز
مىتوانیم انواع از خودگذشتگىهایى كه منجر به خلق صحنههای زیبای اجتماعى مىشود را مشاهده كرد.
نمونهای از طمعهای نابجا
شدت میل به سود مادی

رفتارهای برخاسته از طمعها

تبعات حاصل از این رفتارها

قرار دادن سرمایه بدون در نظر گرفتن عدم برنامهریزی صحیح در جامعه و
مصالح ملى در به دست آوردن مال و باال رفتن فشار اقتصادی بر مردم
سرمایه

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

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

...............
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نمونهای از خودگذشتگى

رفتارهای برخاسته از آن

صرفهجویى در هزینههای زندگى برای توجه به محرومین

آثار حاصل از این رفتارها
ارتقای سطح زندگى همگانى

انفاق مال
.................

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

...............
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عملیات
درباره مراقبت از طمعهای نابجا ...
عملیات اول
مراقبت از توقعات بیجای خود و تقویت ایثار
برای مراقبت از توقعات خود مى توان طبق جدول زیر عمل كرد .هر توقعى را مىتوان با از خودگذشتگى متناسب درمان
كرد .عدم توجه به توقعات منجر به تقویت خودخواهى و خودپسندی مى شود .نشانه هر توقعى آرزویى كه است كه در فرد
پروریده مىشود.
آرزوی رسیدن یا توقعى
داشتن...

دیگران

از كارهایى كه خود آیا آرزویى كه دارم آیا كارهایى كه چگونگى

كه

برای برای برآورده شدن منطقى و معقول برای تحقق آرزویم مراقبت

تحقق این آرزو این آرزو انجام است؟

مى كند

مىدهم؟

است؟

دارم اینست كه:

قبول شدن در مرا درک كنند و برنامهریزی
كنكور در رشته ...

برای فكر

كاری به كارهایم درس خواندن

مى كنم نمىدانم.

منطقى است.

كافى توقع...
به خاطر آرزویى
كه

نداشته باشند.

از

دارم

از

حقوق دیگران
به ویژه پدر و
مادر
نكنم.

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

در موارد فوق از خودگذشتگىهایى كه ممكن است از خود بروز بدهید را بنویسید.
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صرفنظر

عملیات اول را مى توان به صورت مسابقه در بین دوستان مطرح كرد و بهترین نتایج را با هم به اشتراک گذاشت.
عملیات دوم
مراقبت از توقعات بیجای دیگران و ایجاد بستر ایثار
گاهى در بین اطرافیان كسانى هستند كه از ما توقعاتى بىجا دارند و این ما را به شدت اذیت مى كند .مانند:
 دوست ما وظیفه خود را انجام نداده و مىخواهد كارهای عقب افتاده او را ما انجام دهیم. هم گروهى ما خود كار نمى كند ولى مىخواهد كار او را ما به عهده بگیریم. كسى از ما توقع غیبت كردن و كشف اسرار دیگران را دارد. مىخواهند ما كار خالف قانونى را انجام دهیم. ................................. ................................. ................................. .................................برای مراقبت از توقعات دیگران كافى است:
 .1قانون گرا باشیم.
 .2قدرت نه گفتن داشته باشیم.
 .3در عین قاطعیت خوش اخالق و خوش برخورد باشیم و از هر گونه پرخاشى پرهیز كنیم.

 .4با شجاعت ّ
جو گیر نشویم و در عین كیاست همرنگ جماعتى كه اشتباه مى كنند نشویم.
............................ .5
........................... .6
مهمترین راه مقابله با توقعات دیگران توقع نداشتن از دیگران است.
خاطراتى كه از مقابله با توقعات دیگران داشته اید را یادداشت كنید و در دفتری بنویسید .در ادامه یادداشت كنید چه
كارهایى مى كردید بهتر بود.
......................................
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......................................
......................................
......................................
......................................
این عملیات نیز مى تواند به عنوان مسابقه در بین دوستان مطرح شود و نتایج و دستاوردها و دفترچهها به صورتى كه
اسراری از كسى هویدا نشود و یا گناهى فاش نگردد در اختیار دیگران قرار گیرد.
عملیات سوم
مراقبت از توقعات بیجای موجود در محیط خانواده و فراهم كردن بستر ایثار در خانواده
یكى از مهم ترین بسترهای زندگى هر فرد خانواده است و در این بستر به طور طبیعى زمینه ایجاد توقعات بسیار فراوان وجود
دارد.
برای مراقبت از توقعات رایج در خانواده الزم است هر عضوی از اعضا وظایف خو د را بداند و در صدد انجام آن وظایف به
صورت كامل باشد و بدون اینكه خود را با دیگری مقایسه كند بهترین عمل را از خود بروز دهد.
 گاهى از والدین خود دلخوریم ولى دلخوری ما دلیل معقولى ندارد. گاهى از پدر و مادر تقاضاهایى داریم كه در واقع به عهده آنها نیست و البته ممكن است به اشتباه ما آنها را بهعهده آنها بدانیم.
-

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

 .........................................شناخت وظایف پدر و مادر و نیز شناخت وظایف خود منجر به كاهش توقعات مىشود .زیرا بسیاری از كارهایى كه
به ظاهر به عهده پدر و مادر است در واقع به عهده آنها نیست.
تحقیق كنید چه كارهایى به عهد پدر و مادر نیست:
........................................................
........................................................
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عالوه بر مراقبت از توقعات در خانه الزم است كارهایى انجام شود كه زمینه ایثار بیشتر شود .برخى از این كارها
عبارتند از:
 كمک در پختن غذا كمک در خریدهای خانه كمک در درست كردن وسائل خانه كمک در نظافت خانه .............. .............. ..............برنامههایى را مى توان در مدرسه به عنوان همایش گرامیداشت مقام پدر و مادر و نیز شناخت وظایف خود نسبت به آنها
برگزار كرد.
یكى از بهترین كارهایى كه مى توان به صورت فردی و جمعى و نیز به شكل مسابقه برگزار كرد نامه نوشتن برای پدر و مادر و
تكریم آنهاست.
به واسطه نامه افراد مى توانند رابطه بسیار خوبى را با والدین خود بر قرار كنند.
ابراز محبت و استفاده از كلمات و جمالت محبتآمیز كه نوعا به كار بردن آن برای نوجوانان سخت است بسیار خوب
است تبلیغ شود و به شیوههای مختلفى آنها به این كار زیبا ترغیب شوند.
عملیات چهارم
مراقبت از توقعات بیجای رایج در مدرسه و فراهم كردن بستر ایثار
گاهى در بین دوستان و در مدرسه به دالیل مختلف توقعاتى بیجا رایج مىشود كه الزم است با آن به شیوهای مناسب
برخورد شود .نوع برخورد نباید تحریک كننده و یا مخرب باشد.
برای مقابله با توقعات بیجا ابتدا با تحقیق مناسب فهرستى از آنها تهیه مى كنیم .سپس بر اساس آن نمایشنامهای با
مایههای طنز طراحى و توسط عدهای از دوستان برای دیگران اجرا مى كنیم .الزم است در این نمایش هیچگونه تحقیر و
سرزنشى صورت نگیرد.
یكى از توقعات بیجا از مدرس ه اینست كه آنها باید به ما علم بیاموزند زیرا علم آموختن وظیفه فردی هر كسى است و با
برنامهریزی منظم اتفاق مىافتد.
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در رابطه با این موضوع كمى بیشتر تأمل كنیم....
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شهید همراه ما در عملیات
شهید

گمنام15

خاطرهای از شهید در یاری ما برای اصالح طمعهای بیجا و بازگشت خالصانه به خداوند:
یک روز رفتم واحد موتوری لشكر و به مسئولش آقای «محمداسماعیل كاخ» گفتم :به راننده مى خوام شجاع ،نترس ،نماز
شب خون و خالصه؛ عاشق شهادت كپى بچه های تخریب»« .اسماعیل كاخ» گفت « :اتفاقا به دونه راننده دارم كه همه
ویژگىها رو داره» .خیلى خوشحال شدم .گفتم« :زود بگو بیاد» .رفت از داخل چادر اسكان یک بلندگوی دستى آورد و
صدا زد« :آقای فالنى به دفتر موتوری» داشتم لحظهشماری مى كردم برای دیدن رانندهای كه به قول «اسماعیل كاخ» تمام
ویژگى های تخریب را داشت .خیلى طول نكشید .جوانى آمد با موهای بل ند و فری .یک دستمال یزدی دور گردنش بسته
بود ،یكى هم دور دستش .دگمههای یقهاش باز بود و آستینهایش كوتاه .یک جفت دمپایى هم زیر پایش .لخلخ كنان آمد
جلو ،رفت پیش «اسماعیل كاخ» .من اعتنایى نكردم .چون منتظر رانندهای با آن ویژگىهایى مذكور بودم« .اسماعیل كاخ»
داشت با جوان تازه وارد پچپچ مى كرد .مرا نشان مىداد و آهسته در گوشش چیزهایى مى گفت .یک لحظه شک كردم.
نكند رانندهی مورد نظرش همین باشد؟! صدایم كرد« :آقا مرتضى!»
 بله. بفرما .این هم رانندهای كه مى خواستى! چى؟!به یکباره جا خوردم .خیال كردم شوخى مى كند .چون آن بندهی خدا به همه چیز مىخورد ،اال آن كسى كه من گفته
بودم« .اسماعیل كاخ» را كشیدم كنار ،یواشكى در گوشش گفتم« :مرد مؤمن! شوخیت گرفته؟»
گفت« :نه واال .این همونه كه تو مى خوای .تازه یه چیزی هم باالتر .اصال نگران نباش .با خیال راحت برش دار ،برو تا از
دست ندادیش» .گفتم« :آخه سر و وضعش »...
گفت« :اتفاقا برای اینه كه ریا نشه .عمدا سر و تیپش رو اینطوری كرده».
گفتم« :عجب!» .خیلى تحت تأثیر حرف «اسماعیل كاخ» قرار گرفتم .اگر اینطور بود كه او مى گفت ،پس عجب نیروی
باحالى گیرم آمده بود.
یک لندكروز تازه به ما داده بودند .سوئیچش را دادم به او و گفتم« :بفرما برادر .روشنش كن بریم گردان تخریب» .نشست
پشت فرمان .من هم نشستم كنار دستش .رفتیم تخریب۔ عالوه بر رفتار سؤال برانگیزش ،مانده بودم سر و تیپش را چگونه
سردار آزاده و جانباز «مرتضى حاجباقری» فرمانده «گردان تخریب» در سایت فارس
 15از
ِ
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برای بچههای تخریب توجیه كنم .توكل بر خدا كرده ،با اعتماد به حرف های «اسماعیل كاخ» تصمیم گرفتم حساسیتى
نشان ندهم .سه ماهى از این ماجرا گذشت .یک روز به اتفاق همین راننده داشتیم از «كوشک» مىرفتیم «اهواز» .در جاده
«خرمشهر» بودیم كه رو به من كرد و گفت« :برادر مرتضى!» گفتم« :بله» .گفت« :اگر به چیزی به شما بگم ،از تخریب بیرونم
نمى كنى؟!» تعجب كردم .یعنى چه مى خواست بگوید؟! با این حال گفتم« :نه برادر .برای چى بیرونت كنم؟» گفت:
«مردونه؟» گفتم« :مردونه» .یكهو برگشت ،گفت« :برادر مرتضى! من بلد نیستم نماز بخونم!»
عرفان مخفى او حرف
مرا مى گویى؟ شوكه شدم .سه ماه از سابقهاش در تخریب مى گذشت« ،اسماعیل كاخ» آن همه از
ِ
زده بود ،حاال خودش داشت اعتراف مى كرد« :من بلد
نیستم نماز بخونم!»
باورم نشد .گفتم« :شما كه همیشه میای نمازخونه ،تو صف نماز مىایستى! خودم دیدمت» .گفت« :بله ،میام .ولى اینقدر
خودمو مشغول مى كنم تا صفها پر بشه و من صف آخر
بایستم .اونوقت هر كاری دیگران مى كنن ،منم مى كنم .الكى لبهامو مىجنبونم .هر وقت دوال مىشن ،منم مىشم.
دستاشون رو مى گیرن جلو صورت ،منم مى گیرم .ولى راستش هیچى بلد نیستم».
متحیر ماندم .هم از خبری كه مىداد ،هم از زرنگىاش .خیلى زرنگ و باهوش بود .رانندگىاش حرف نداشت .رد
گم كنىاش از آن بهتر .من در این سه ماه متوجه بىنمازیاش
نشده بودم .یک پیشنماز داشتیم به نام «عباس دهباشتى» .بچهی «زابل» بود .طلبهای وارسته كه شهید شد .رفتم
پیشاش و گفتم« :آقای دهباشتى! بین خودمون باشه .این بندهی خدا نماز بلد نیست .یادش بده .هیچ كس هم نفهمه».
شروع كرد .راننده هم حسابى دل داد به آموزش .ول كن حاج آقا نبود .هر وقت كمترین فرصتى گیرش مىآمد ،مىرفت سراغ
حاج آقا .بین مأموریت ها اگر ده دقیقه وقت خالى بود ،همان ده دقیقه را غنیمت مىشمرد .قرآنش را بر مىداشت.
مى گفت« :حاج آقا كجاست؟»
یک روز حاج آقا دهباشتى آمد سراغم .گفت « :برادر مرتضى! این كیه فرستادی پیش من؟ پدر منو در آورده!» گفتم« :چرا؟
مگه چى شده؟» گفت« :دیر اومده ،زود هم مى خواد بره! مى گم تو قنوت یه دونه صلوات بفرست ،همین برای شروع كافیه.
مى گه نه .شما یه چیزی مى گین كه خیلى طوالنیه .همون رو یادم بده .یه شبه مىخواد نماز یاد بگیره ،قرآن یاد بگیره ،دعا
یاد بگیره .بابا آتیشش خیلى تنده ».گفتم« :حوصله كن حاج آقا .اون باهوشه .زود یاد مى گیره» .خالصه به هر سختى بود،
حاج آقا نماز را یادش داد .تازه خیال من راحت شده بود كه یک بار دیگر با همان حالت آمد سراغم .گفت« :برادر مرتضى!»
گفتم« :بله عزیزم».
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 یه چیزی بگم از تخریب بیرونم نمى كنى؟ُ
مغزم گر گرفت .گفتم این دفعه دیگر چه اعتراف تكاندهندهای دارد؟! خودم را كنترل كردم و گفتم« :بفرما برادر .ناراحت
نمىشم».
گفت« :راستیاتش ،من سیگاریام!»
عجب! سیگار ؟! دیگر لجم در آمده بود .باورم نمىشد .چون نه دهانش بوی سیگار مىداد ،نه كسى تا حاال گزارشى داده
بود .گفت« :شرمنده .من روزی دو پا كت سیگار مى كشم» .گفتم« :آخه چه جوری؟ پس چرا من اصال ندیدم؟» گفت:
«شرمنده ،مىرم تو توالت مى كشم .بعد آدامس مىجوم تا بوش بره ».همان جا پا كت سیگارش را درآورد ،داد به من و گفت:
« بفرما! این خبر رو به شما دادم كه بگم از امروز گذاشتم كنار .وقتى تصمیم خودم برای ترک سیگار قطعى شد ،تصمیم
گرفتم به شما هم بگم ».پا كت سیگار را از او گرفتم ،مچاله كردم و انداختم دور .فكر او بدجوری درگیرم كرده بود .برای
خودش پدیدهای بود این رانندهی استثنایى .خصلت هایش ،تصمیماتش  ...هر روز در حال رشد و شكوفایى بود.
تابستان بود و هوا گرم .روزها مىرفتیم «خرمشهر»؛ آبتنى .آقای راننده به قدری در شنا حرفهای بود كه لباسهایش را در
یک دستش مى گرفت و با دست دیگر شنا مى كرد .لباسها را بیرون از آب نگه مىداشت؛ بدون این كه خیس شود ،با
سرعت مىرفت آن ور «كارون» و برمى گشت .تعجبم از این بود كه هیچوقت زیر پوشش را درنمىآورد .همیشه موقع آبتنى
یک زیرپوش قرمز به تن داشت .یک روز گفتم« :مرد حسابى! چرا دهاتى بازی در میاری؟ خوب ،زیرپوشت رو دربیار .چرا با
لباس آبتنى مى كنى؟» وقتى خیلى گیر دادم ،مرا كشید پشت یكى از دیوار خرابههای «خرمشهر» و باز هم شروع كرد به
اعتراف تكاندهنده!
 برادر مرتضى! یه چیزی بگم ...گفتم« :خیلى خوب بابا .تو كشتى منو .ناراحت نمىشم ،اخراجت نمى كنم .بگو ببینم دیگه چه دسته گلى به آب دادی؟»
گفت« :خیلى ببخشیدا .پشت كمر منو بزن باال!» زدم باال .تصویری جلوی چشمم ظاهر شد كه از شرم پرده را انداختم.
عكس تمام قد خانمى را در وضعیتى بد ،از باال تا پایین كمرش خال كوبى كرده بود! گفتم« :ال اله ال اهّلل »...
گفت« :هى به من مى گى زیر پوشت رو در بیار ،زیر پوشت رو در بیار  .....اگر بچه های تخریب این صحنه رو ببینن ،چه
فكری مى كنن؟ چى مى گن؟ برای خود شما بد نمىشه كه منو آوردی تخریب؟» گفتم« :آخه این چه كاریه با خودت كردی
بچه جان؟!» گفت« :دست رو دلم نذار برادر مرتضى .گذشتهی من خیلى سیاهه .من از گذشتهام فرار كردم ،اومدم جبهه
تا آدم بشم .البته سیاه نبودا ،اتفاقا خیلى هم سفید بود .خودم سیاه كردم .من تو استان خودمون قهرمان ورزشى بودم.
همین قهرمانبازی حرفه ای كار دستم داد و به انحرافم كشید .معتاد شدم .اون هم چه جور! مىافتادم گوشه خیابون،
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منتظر این كه یكى پیدا بشه ،یه ذره مواد بذاره كف دستم .هیچ كس محلم نمى ذاشت .تا این كه یه روز اتفاق عجیبى
افتاد .همین طور كه علیل و ذلیل افتاده بودم كنار خیابون و در انتظار یه ذره مواد داشتم لهله مى زدم ،یكهو دیدم سروصدا
می اد .اول ترسیدم .بعد دیدم یه جماعتى دارن به طرف من میان .اومدن و اومدن .نزدیک كه شدن ،معلوم شد تشییع
جنازه است .این همه جمعیت راه افتاده بودن دنبال یه مرده! خیلى عجیب بود .خدا داشت درس بزرگى به من مىداد.
اون جماعت هیچ كدام به من محل نذاشتن ،اما برای اون جوون مرده داشتن زارزار گریه مى كردن .پیش خودم گفتم منم یه
جوونم ،اونم یه جوونه .من هنوز زندهام ،هیچ كس حاضر نیست نگام بكنه .ولى اون مرده ،این همه آدم دنبالشن .انگار یه
چیزی خورد تو سرم و بیدارم كرد .گفتم ای خدا! منو از اینجا نجات بده ،قول مىدم منم به همون راهى برم كه این جوون
رفته .خالصه یكى از رفقا سر رسید و با یه ذره مواد جمع و جورم كرد .بعد دیگه همون شد .اون جوون شهید جبهه بود .منم
اومدم جبهه كه شهید بشم».
آقای راننده قصهی تكان دهندهای داشت .ایام مى گذشت و او هر روز رشد بیشتری مى كرد .یک روز آمد ،گفت« :برادر
مرتضى من دیگه نمىخوام راننده باشم ».گفتم« :واسه چى؟» گفت« :رانندگى كار مهمى نیست .مىخوام رزمنده باشم،
تخریبچى باشم! برم تو عملیات .كار مهم و با ارزشى انجام بدم».
گفتم« :باشه .هر طور راحتى ».آموزش تخریب دید و شد تخریبچى.
«عملیات رمضان» فرا رسید(تیر ماه  .) 1361شب اول عملیات ،من و او در باز كردن معبر شدیم همتای هم .یک معبر من
باز مى كردم ،یک معبر او ،به موازات هم پیش مى رفتیم .چند وقت گذشت .تخریب هم اشباعش نكرد .یک روز دیگر آمد،
گفت« :برادر مرتضى! من مىخوام برم اطالعات».
گفتم« :بفرما».
از گردان ما رفت .بعدها شنیدم شبها مى رفتند تو عمق خا ک عراق برای شناسایى .مسؤول تیم شناسایى «حسین برزگر»
بود .یكى از این شبها كه هوا ابری و خیلى تاریک بوده« ،برزگر» به او مى گوید« :برو از اون سنگر تانک دشمن به گزارش
بیار» او مىرود ،ولى «برزگر» هر چه منتظر مىماند ،دیگر برنمى گردد .فردای همان شب از رادیو عراق صدایش را مىشنود كه
مى گوید من اسیر شدم .بعدها یک نامه از او به دستم رسید .نامهاش را هنوز نگه داشتهام .باالی نامه نوشته بود:
«خدا عادل است ».بعد ادامه داده بود؛ «اگر من شهید مىشدم و پیكرم را به شهرم مىبردند ،با گذشتهای كه در آنجا
داشتم ،مردم به شهدا بدبین مى شدند .خواست خدا بود كه من اسیر شوم تا هم عقوبت گذشته را پس بدهم و آدم شوم ،هم
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ذهن مردم نسبت به گذشتهی من پاک شود ».بعد از هشت سال اسارت ،وقتى به وطن برگشت ،حافظ كل قرآن شده بود.
عزا گرفته بود كه با آن خال كوبى پشت كمرش چكار كند؟ یک روز هم رفت بیمارستان و آن را هم محو
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كرد16.

ثبت نتایج
ثبت موفقیتهایی که با پشتکار پدیدار شده است.
افرادی هستند كه با پشتكار ویژه به موفقیتهایى رسیدهاند .دعوت از آنها و نیز ثبت برنامههای آنها و دالیل موفقیتشان و
قوانینى كه به ان اتكا كردند نقش بسیار مؤثری در فعال شدن افراد دارد.
برای هر كدام از این افراد مىتوان جدول زیر را تكمیل كرد:
برنامههای انجام شده تا دستیابی

دالیل موفقیت

قوانین اتكا شده

موفقیت

عكسهایى از كسانى كه به موفقیتهایى رسیده اند تهیه كنید و و ذیل آن ،مسیری هم كه برای آن موفقیت طى كردهاند را
ثبت كنید.
جدولى مشابه جدول فوق را برای خود به تدریج تكمیل كنید و به سایر دوستانتان نیز پشنهاد دهید.
برنامههای در نظر گرفته شده برای

نشانههای موفقیت

دستیابی موفقیتی معلوم

شعار برنامه
مطلب زیر را به بهانههای مختلف و با بیانهای گوناگون در پیشروی خود و دیگران قرار دهید
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قوانین الزم برای اتكا

َ َ ً
َْ ْ
َ َ َ
َ ً َ ً َ ً َ َ ً
ً
ً َ
ف ِإ ّن ِل ّلط َاع ِة أ ْعالما َو ِاض َحة َو ُس ُبال نی َر ًة َو َم َح ّجة ن ْه َجة َو غایة ُم ّطل َبة ی ِر ُد َها اْل كی ُاس َو

َْ

اس17
ی َخال ُف َها اْل ْن َك ُ

ِ

همانا اطاعت خدا ،نشانه هاى آشكار ،و راه هاى روشن و راهى میانه و همیشه گشوده ،و پایانى دلپسند دارد كه ز یركان به

آن راه یابند ،و فاسدان از آن به انحراف روند.
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