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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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پرده دوم ،بیتوجهیهای خطرساز
«کسی که حواسش به خدا نباشد برای خود و دیگران خطرساز است!»

112

نقشه راه
تعیین بیتوجهیهای خطرساز...
َّ
«كال» در قرآن به معنای «نه چنین است» ،به داشتن فكرهای توهمآلود و باورهای شکآلود و خطرساز اشاره مى كند.
باورهایى كه الزم است به سرعت با حقایق جابجا شوند.
با مطالعه این كلمه در قرآن مىتوان اعتقادات اشتباهى كه در افراد رسوخ یافته را شناسایى و از آنها فاصله گرفت.
دو باور همراه با هم در زندگى هر كسى مىتواند خطرساز باشد:
باور اول ،در رابطه با خودش كه خود را بزرگ ببیند و دچار خودبینى و تكبر شود.
باور دوم ،در رابطه با خداوند كه او را آن طور كه شایسته است بزرگ و با قدرت مطلق نبیند.
اصالح این دو باور مىتواند زندگى انسان را دگرگون كند .در این صورت الزم است فرد از سویى خود را مخلوقى ضعیف
بداند با توانهایى كه از جانب خداوند عطا شده است و از سوی دیگر پروردگار خود را قوی و توانا بر هر چیزی بداند.
کَالَّ إِنَّا خَ َلقْناهُمْ مِمَّا یعْلَمُونَ ()39

حاشا! بىتردید ما آنها را از آنچه مىدانند آفریدهایم)39(.

فَال أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ

پس به پروردگار خاوران و باختران سوگند که قطعا ما

()40

تواناییم)40(،

حنُ بِمَسْبُوقینَ
عَلى أَنْ نُبَ ِّدلَ خَیراً مِ ْنهُمْ وَ ما نَ ْ

بر این که به جاى آنها بهتر از ایشان را بیاوریم و ما عقب

()41

نمىافتیم)41(.

نقشه راه آیات فوق برای ما عبارتست از:
توجه به آسمان،زمین ،مشرقها و مغربها،خورشید برای درک توانایى خداوند بسیار مؤثر است.
توجه به چگونگى خلقت خود در فهم چگونگى عطاهای پروردگار بسیار مؤثر است.
دیدهبانی
جلوههای قدرت خداوند و توانمندیهای عطا شده به خود...
قدرت خداوند را همه جا مىشود دید،برای كسى كه بخواهد ببیند.
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طلوع خورشید و غروب خورشید یكى از مظاهر قدرت خداوند است .برخى از شگفتىهای این طلوع و غروب عبارتند از:
 روز و شب به واسطه آن به وجود مىآید. فصلها وابسته به آن است. ......................... ......................... ......................... .........................علت اینكه طلوع و غروب برای ما مهم نیست و در آن معجزهای از پروردگار نمىبینیم به دالیل مختلف است از جمله:
 این پدیده برایمان عادی است. به عمق اهمیت آن پى نبردهایم .مثال نمىدانیم قوام حیات در زمین به آن است. ......................... ......................... .........................نسبت توانهای خود به پدیده طلوع و غروب را مىتوان با توجه به سؤالهای زیر ارزیابى كرد:
 آیا مىشود جلوی طلوع یا غروق را گرفت؟ چرا؟ آیا مىشود محل طلوع و غروب ر ا تغییر داد؟ چرا؟-

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

 ......................... .........................خلقت ما همانند طلوع و غروب معجزه است زیرا از آبى به ظاهر بى ارزش موجودی توانمند ،شنوا و بینا به دنیا مىآید.
واقعا این پدیده عجیبى است .بىتوجهى به این مطلب منجر به غفلت از خداوند مىشود،همچنین منجر به غفلت از
توانمندیهای خود مىشود.
توجه كردن به خلقت خود ،منجر به خودخواهى نمىشود بلكه منجر به خداخواهى مىشود .این توجه مشابه توجه به طلوع
و غروب خورشید است.
هر قدر توان ما صرف توجه به موارد فوق شود هوشیارتر مىشود و متوجه ارزش خود و نعمتهایش مىشود و سعى او در
استفاده از توانهایش بیشتر مىشود.
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شناسایی
موانع هوشیاری و عوامل هوشیار شدن نسبت به خداوند...
فهم درست ما هوشیار بودن یا هوشیار نبودن رمز موفقیت واقعى ماست زیرا هر كسى ولو در مسیر اشتباه قرار گیرد در رابطه
با اموری هوشیار است.
هوشیار بودن به نسبت خداوند معلوم مى شود و هوشیاری نسبت به خداوند یعنى توجه به علم و قدرت او و معتقد بودن به
اینكه ه مه چیز در سیطره اوست و خداوند به همه زوایای زندگى فرد واقف و مسلط است.
هوشیاری برای انسان همانند پرواز یک پرنده است كه اگر نباشد قدرت اوج گرفتن و ترقى ندارد .متن زیر تمثیل و ترسیمى
از این ناهوشیاری است.
مرگ پرنده بودن ،پرواز نكردن و خو گرفتن با پایین است .پرندههایى كه پرواز را فراموش كردهاند میان سایر پرندگان و در
« ِ
جمع آنها حشر و نشر دارند اما در شلوغى و ازدحام پروازها ،یادشان مىرود پروازی كه شاهد آن هستند ،پرواز خودشان
نیست و آن پرنده ،دیگری بود ،كه پرید .از بس اضافه وزن پیدا كردهاند توان جدا شدن از زمین ندارند؛ آنقدر هرزهگردی
كرده اند كه همه پرهایشان ریخته است ،دیگر چه توانى برای پرواز مانده است؟ توانش نیست ،اما توهمش و طمع به پاداش
پریدن كه هست!!
آنها باختهاند؛ باختند همهی پرنده بودنشان را و همه سرمایهای را كه پرواز كردن بود .باختند و این باخت و خسارت از آن
روزی شروع شد ،كه دیگر دلشان برای پریدن تنگ نشد چون عشقشان را از یاد بردند .از مثل خودشان ،یاد گرفتند فراموش
كردن را!! دیگر شبها منتظر صبح نبودند و غروبها را تا جایى كه مىشد و ممكن بود ،پر پر نمىزدند و صرف پرواز
نمى كردند .این شد كه در میان پرنده ها هستند ولى پرنده نیستند!!»
مانع هوشیاری انسان بىتوجهى به مقصد یعنى خداوند و نیز بىتوجهى به توانهای خود در دستیابى به این مقصد است.
ویژگى كسى كه بىتوجه به خداوند است:
 برایش مهم نیست خداوند چه وظایفى را برای او قرار داده است. ......................... ......................... ......................... .........................ویژگى كسى كه به توانهای خود در رسیدن به خدا توجه ندارد:
 توانهای مختلف خود را صرف امور بىارزش مى كند.115

 ......................... ......................... ......................... .........................كارهای نیم بند و غیر قابل اعتماد و حتى خراب به واسطه بىانگیزگى و عدم توجه كافى به خداوند ایجاد مىشود؛ چنین
كسى حس و حال ندارند در حالى كه كاری كه برای خداست ،شور و حرارت دارد .كار پر حرارت كار جهت دار است
محبت در آن است و از عمق جان و دل است.
باید ابتدا برای كسانى كه دوستشان داریم كاری انجام دهیم و بعد كه انجام كار با عشق را یاد گرفتیم به خاطر آنها همه را
دوست داشته باشیم و با شور و نشاط به آنها كمک كنیم.
مثال كسانى كه به خاطر خدا امام حسین(ع) را دوست دارند ،به عشق او و با جان و دل به دوستداران امام حسین خدمت
مى كنند.
با توجه به آنچه گذشت مىتوان خود و كارهایمان را ارزیابى كنیم.
کارهایی که به آن اشتغال
داریم

در آن کار به توان خود و قدرت خداوند معتقدم
در مورد توان خود
بله

در مورد قدرت خدا

نمیدانم بله
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نمیدانم

نشانه این اعتقاد

عملیات
در هوشیار شدن و هوشیار کردن ...
عملیات اول
نشان دادن فیلمهایى از طبیعت و خلقت كه مىتواند عظمت آنها را تداعى كند مىتواند در هوشیار شدن افراد مؤثر باشد.
برای بیشتر شدن این تأثیر مىتوان ابعاد عظمت را به اشكال مختلف به رخ كشید .برخى از موارد عبارتند از:
 .1دیدن و نشان دادن زندگى موجوداتى مانند زندگى مورچگان و زنبور عسل ،مشاهده عظمت این موجودات فرد را
مجذوب حقایق عالم مى كند.
 .2دیدن و نشان دادن وضعیت آسمانها و زمین ،خورشید و ماه و مواهبى كه هر یک عائد انسان مى كنند.
 .3دیدن و نشان دادن عظمت انسان به ویژه در خلقت او
............................... .4
............................... .5
............................... .6
عملیات دوم
برگزاری جشن یا كاری كه بیشترین مشاركت دانشآموزان را در پى داشته باشد .دراین جشن آنچه قابل مالحظه است
اینست كه كاری باعظمت و بزرگى را كه در حال انجام است نشان دهد در حالى كه هر كسى خود را به قدر ذرهای در
انجام آن كار خود را سهیم مىداند.
به عنوان نمونه مىتوان طرح طبخ یک آش نذری مفصل را ریخت؛و با به مشاركت طلبیدن همه دوستان ضمن پختن آن
آش ایستگاهى صلواتى تشكیل دهید و با اشتیاق تمام آشهای نذری را بین افراد تقسیم كنید .در كنار ظرف آش ،یک
جمله هدیه دهید ،مضمونش ا ین باشد:
« حواست باشدغیر خدا ،حواست را پرت نكند».
«حواست جمع خدا باشد كه غیر از این ضرر كردی».
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شهید همراه ما در عملیات
شهید مزدستان سردار لشکر  ۲۵کربال،شهید ۹دی

از دست نوشتههای شهید برای یاری ما در خارج شدن از غفلتها و پرهیز از کارهای خطرساز:
یاد مرگ مرا از بازی باز مى دارد.

بخوان… وقتى تابوتها مى گذرند ماندگان ز خجلت در پناه دیوارها پنهان مىشوند  .اما هر روز از این گذر شهیدی مى گذرد  .و من و تو
هر روز در گریزیم.
بنگر برادر… بنگر خواهر  ،جلودار هابیل است اما من و تو مسافران از ره ماندهایم ،ما ماندهایم قافله رفته است  ،ما ماندهایم قافله
مىرود ،ما…؟
هر گاه دلم هوای بهشت مى كرد از فراز خاكریز افق را مىنگریستم .بارالها ا گر الیق بهشت هستم بجای بهشت كربال را نصیبم كن تا
تربت پاک حسین(ع) را در آغوش گیرم.
ای امام :به فرمانت آنقدر در سنگر مىمانم تا بر پیكرم گل مقاومت بروید.
خواهرم! اگر مىدانستى كه هر روز چند بار در جبههها شهید مىشوم اكنون چادر را تنها یک پوشش ساده نمى دانستى.
برادرم :اكنون با تو چه باید گفت .زبان خاكى من بریده است .نمى دانم برای تو مرثیهای گویم یا برای خویش اما مىدانم كه من
محتاج ترم تا تو.

بگذرید و بگذرید  ،ببینید و دل نبندید و چشم بیندازید و دل نبازید كه دیر یا زود باید گذاشت و باید گذشت.
زندگى زیباست و مرگ قشنگتر از زیبائىهای زندگى است.
سالهای عمرم فدای لحظه ای از عمر امام18.

 18برگرفته از http://www.momtaznews.com
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ثبت نتایج
برای تقویت اعتماد به خدا
گاهى جمالتى از اعتماد به خدا و اطمینان به او در درون ما شكل مى گیرد نوشتن این جمالت در دفتری ارادت و محبت
ما به خدا را روزافزون مى كند.
گاهى متنهای كوتاهى در توصیف عظمت خداوند و یا توان انسان در درون ما جریان مىیابد ،ثبت این متنها به عنوان
یادگاریهای مهمى است كه گاهى نشان دهنده صفایى است كه در فرد جریان دارد و در آینده ممكن است از آن صفا
خبری نباشد .ولى با خواندن این متنها آن صفاها دوباره برمى گردد.
ثبت خوابهایى كه در آن عظمتى از هستى نشان داده شده است مىتواند مجموعهای بىنظیر را برای فرد رقم بزند كه هر
وقت به آنها رجوع كند آن عظمت مشاهده شده دوباره تداعى شود.
گاهى ثبت تجربیاتى از ناتوانىهای خود و البته عنایت خاص خدا كه منجر به تحقق كاری شده باشد مىتواند ارادت ما را
به خداوند بیشتر كند.
شعار برنامه
جمله زیر روایتى در اطمینان داشتن به خداوند است كه مىتواند به عنوان شعار برنامهها قرار بگیرد.
َ
َ
ََ ْ َ
َ َ َُ
اهّلل ُس ْب َحان ُه...19.
...و أ ْوثق َس َب ٍب أخذت ِب ِه َس َب ٌب َبی َنك َو َبی َن ِ

استوارترین وسیله اى كه مى توانى به آن چنگ زنى ،رشته اى است كه بین تو و خداى تو قرار دارد.

 19نهج البالغه نامه 31
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پرده سوم ،باالترین ضرر
«جدا شدن از رسول باالترین ضرر وارونگی است!»

120

نقشه راه
فرار از باالترین ضرر...
انسانى كه وارونه مىشود یعنى حق گریز است در خسران و زیان است .حق گریزی یعنى دوری از نماز و اوامر و نواهى خدا .و
خسران و زیان یعنى دور شدن از خوبان عالم به ویژه پیامبر اعظم صلى اهّلل علیه و اله و اولیای الهى علیهم السالم.
زیرا خداوند انسان ها را به واسطه رفتارها و باورهایشان به هم شبیه كرده و از هم دور یا نزدیک مىسازد .كسى كه رفتار و
باوری مشابه با خوبان عالم ندارد به طور طبیعى از آنها دور مىشود.
آیه زیر خداوند به پیامبر صلى اهّلل علیه و اله دستور داده است كه از كافران طمع كار دور شود .این دوری آنها را در باطل
خویش مستحكمتر مى كند و زندگى خود را بیشتر به بازی مى گیرند.
طبیعى است وقتى كسى خود را از باورها و رفتارهای كافرانه دور نكند در عمق باطل گرایى انداخته و طبعش به بازی
مى گراید.
فَذَرْهُمْ یخُوضُوا وَ یلْعَبُوا حَتَّى یالقُوا یوْ َمهُمُ

پس بگذارشان در باطل فرو روند و بازى کنند تا روزشان

الَّذی یو َعدُونَ ()42

را که وعده داده مىشوند دیدار کنند)42(.

برای فرار از باطل گرایى و دوری از بازی گری باید:
 .1باطل را شناخت و از آن دوری كرد .الزم است دانسته شود ،هر گناه و مروج گناهى باطل است.
 .2برای هر كار مقاصد درست و معقول در نظر داشت و از كارهای بیهوده به شدت اجتناب كرد.
 .3از كارهایى كه شبیه به اهل باطل است خودداری كرد.
 .4از شباهت زندگى به اهل دنیا گریزان بود.
 .5نسبت به كارهایى كه استكبار انجام مى دهد حساس بود و آنها را شناخت و در دام آنها نیفتاد.
 .6دشمنشناسى و دشمنستیزی بر مبنای حق را سرلوحه برنامهزندگى خود قرار داد.

121

دیدهبانی
دور شدن از دشمن و تحرکات او...
افرادی كه وارونهاند مى خواهند همه را وارونه كنند و به واسطه آن چند روز دنیا را از پول و امكانات آنها نفع ببرند.
اگر برای كاالهایى كه مصرف آنها از سر تا ته ضرر دارد تبلیغ مى كنند خیر ما را نمىخواهند ،مىخواهند جیب خود را پر
پول كنند.
تبلیغ و فروش انواع مخدرها و مست كننده ها به دلیل دلسوزی و دلرحمى نیست بلكه به دلیل خباثت و ظلمى است كه
منفعتى زودگذر پشت آن است .چرا نباید از این ضررها دور شد و خود را در پناه خدا و رسول و اهل بیت قرار داد؟!!!
انسان متعادل وارونه نیست و به همان نسبت نیز واورنگى را نمىپذیرد .و انسان نامتعاد راست قامت نیست و راست
قامتبودن را نمىپذیرد.
هر كسى متعادل بشود مىتوانند متعادلها را بشناسد و هر نامتعادل باشد ذائقهاش تنها افراد نامتعادل را مىپذیرد.
این باالترین بشارت برای انسانهای متعادل و باالترین انذار برای افراد نامتعادل است.
كسانى كه نامتعادلند به وسیله بقیه نامتعادل ها به ظاهر حفظ و حمایت مى شوند و اگر كسانى نباشند كه آنها را حمایت
كنند به سرعت از صحنه زندگى نابود مىشوند.
علت بروز ظلم یزیدها ،یزیدیان بوده اند كه این ظلم را در صحن جامعه پخش كردهاند و گرنه اگر یزیدیان نبودند یزیدی هم
در كار نبود.

یزید و یزیدی یعنى كسى كه توان و امكانات جامعه را برای حمایت از انحراف و هال ک شدن هزینه كند و تمام ّ
هم ش را

به به گمراه شدن و گمراه كردن صرف مى كند.
بد نیست ببینیم كه در كدامیک از كارهای خود از یزیدیان زمان حمایت مى كنیم.
فهرستى از كارهایى كه مى كنیم آیا آن كار از حق حمایت مى كند؟
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دلیل حمایت آن كار از حق ....

دشمنانى كه جامعه دینى را به شدت تهدید مى كنند باید شناخته شود ،برخى از این دشمنان در قالب دوست خود را
نشان مىدهند .مانند:
 كم كاری در نظام دینى كه باعث ضربه به دین شود. گناهان علنى كه موجب سست شدن اعتقادات دینى شود. دروغ گویى و ریا كه باعث ضربه به مؤمنین بشود. ......................................... ......................................... .................................................................................. -
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شناسایی
نماز دشمنستیزانه...
توهم دشمن داشتن خوب نیست و غفلت از دشمن نیز بسیار آسیب دارد.
تعادل در رویارویى با دشمن ضرورتى است كه دلیل آن دستیابى به امنیت است .امنیت به عنوان نیاز اولیه هر زندگى
است.
بر ای رسیدن به تعادل در رویارویى با دشمن الزم است دشمن شناخته شود .دشمن بدون توجه به احكام دین و آیات قرآن
شناخته نمىشود زیرا كار دشمن مخفى شدن و ضربه زدن در خفاست.
كسانى كه به نوعى با ذكر خداوند و نماز انس مى گیرند ،از دشمن خدا فاصله مى گیرند .زیرا دشمن از ناحیه ذائقه و گرایش
به افراد نزدیک مىشود و كسى كه با نماز و ذكر انس داشته باشد ذائقهاش با دشمن خدا سازگار نیست.
بر همین اساس است كه خداوند نماز را بازدارند انجام زشتىها و بدیها قرار داده است.
نماز دشمنستیزانه نمازی است كه:
 با سستى و تنبلى مقابله مى كند. با كندی در كارهای خوب سازگار نیست. برای آسیبهای اجتماعى و مخرب چارهاندیشى مى كند. .......................................... ..........................................-

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

خواندن چنین نمازی بسیار باشكوه است و به طور طبیعى انسان را از صف كسانى كه به باطل مى گروند جدا مى كند.
برخى از ویژگىهای دشمن كه الزم است از آن دوری گزید عبارتند از:
 توجه بیش از حد به نیازهای مادی و غریزی و دعوت به روابط مفسدهانگیز طعنه ،سرزنش و تحقیر اطرافیان به ویژه افراد ضعیف به كار بردن الفاظ زشت بدگمانى به خدا و ناامید بودن به فضل او .........................................-

.........................................
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 .........................................صبر و استقامت برای رسیدن به مقاصد یكى از مهمترین ویژگى نماز دشمنستیزانه است.
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اى پسر عز یزم ،مناز را بر پا دار و به معروف (هر كار پسندیده در نزد عقل و شرع) امر كن ،و از منكر (هر كار زشت و ناپسند)
بازدار و بر آچنه به تو رسد (از سخىتهاى حوادث و در مقام اجنام وظایف خلىق و خالىق) صبر كن ،كه ایهنا از واجبات امور و
مهمات كارهاست.
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عملیات
به کارگیری جدی توانها در مسیر حق و مقابله با باطل...
مقاومت در زندگى پدیدهای است كه در برابر دشمن معنا پیدا مى كند .خداوند برای فعال شدن و شكوفایى پایداری و
استقامت در ما زندگى را در كشمكشها و مقابلهها قرار داده است.
هر قدر مسابقات جدیتر و رقابتها نزدیکتر باشد ،توانهایى كه افراد از خود بروز مىدهند شادابتر و پرتحرکتر است.
ً
اساسا در دل حوادث و سختىها و دشمنىها انسانها آبدیده مىشوند و قوی و مستحكم مى گردند و راز وجود اینها در
زندگى همین قدرت یافتن و شكوفا شدن است.
دوری از كارهایى كه اهل باطل به آن ترغیب مى كنند یكى از ضرورت های زندگى مجاهدانه است كه انسان را از دشمنان
دین دور كرده و موجب شكوفایى استعدادهای معنوی مىشود.
عملیات اول
برگزاری اردوی كوهپیمایى میثاق با شهدا
در این اردو با مروز زندگى شهدا و مرور اهداف آنها بر ادامه راه آنها تأ كید مىشود.
عملیات دوم
برگزاری دورههای ورزشى رزمى یا استقامتى
برای مقابله با دشمن الزم است افراد از نظر جسم و تحرک بدنى دارای نیروی الزم باشند .الزم است در برگزاری این دورهها
جنبه دشمنستیزی آن تأ كید شود.
عملیات سوم
برگزاری دورههای تغذیه سالم و طب سنتى
برای مقابله با دشمن باید نیرومند و قوی بود و توانهای جسمانى را تقویت كرد .الزم است در برگزاری این دورهها جنبه
دشمنستیزی آن تأ كید شود.
عملیات چهارم
برگزاری باشكوه مناسبتهای ایام اهّلل
در برگزاری مناسبتهای ایام اهّلل الزم است جنبههای دشمنشناسى و دشمنستیزی آن بسیار فعال و حماسى باشد .در
این مناسبتها الزم است از دشمنىهای جدید دشمنان پردهبرداری كرد.
عملیات پنجم
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شناسایى دشمنىهای هواهای نفسانى
بسیاری از تنبلىها ،كسالت ها ،گناهان و ...به واسطه هوای نفس و خواهشهای نفسانى شكل مى گیرد .بر اساس روایتى
از امیر المؤمنین علیه السالم شجاعترین مردم كسى است كه بر هوای نفس خود غلبه كند.
برای اینكه بتوانیم بر این امر توان بیشتری پیدا كنیم مراقبتهایى از جنس برنامهریزی به ویژه احیای بین الطلوعین به
صورت جمعى در نظر گرفت.
بیدار بودن بین الطلوعین موجب قوی شدن جسمى و مستحكم شدن درونى مىشود .برنامههای جمعى نیز منجر به تحقق
این امر مىشود.
عملیات ششم
دور شدن و دور كردن فضای ناامیدی و دلسردی از محیط اطراف
یكى از حربههای دشمن در مبارزه با انسانها مأیوس كردن آنها در رابطه با خوبىهاست .این ناامیدی آنها را به بیهودگى
مى كشاند.
برای مقابله با ناامیدیها مى توان فهرستى از عوامل آن را به دست آورد و با مشاوره معلمین و متخصصین راههایى را در نظر
گرفت و اجرایى كرد.
فهرستى از ناامیدیها

عوامل

راههای مقابله

عملیات هفتم
نمایشگاهى از عكس های جنایتكارانه وارونگان عالم ،ترتیب دهید و ظلم و تجاوز آنها را دستمایه تنفر از ایشان كنید.
و پویشى از عكسهای مناسب در فضای مجازی به وجود بیاورید.
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شهید همراه ما در عملیات
شهید عباس بابایی
خاطرهای از شهید برای یاری ما در جدیت در دینداری،مقابله با هوای نفس و دشمنستیزی:
در دوران تحصیل در آمریكا ،روزی در بولتن خبری پایگاه «ریس» كه هر هفته منتشر مىشد ،مطلبى نوشته شده بود كه
توجه همه را به خود جلب كرد.
مطلب این بود :دانشجو بابایى ساعت  2بعد از نیمه شب مىدود تا شیطان را از خودش دور كند.
من و بابایى هم اتاق بودیم .ماجرای خبر بولتن را از او پرسیدم.
او گفت :ـچند شب پیش بى خوابى به سرم زده بود .رفتم میدان چمن پایگاه و شروع كردم به دویدن .از قضا كلنل
«با كستر» فرمانده پایگاه با همسرش از میهمانى شبانه بر مى گشتند.
آنها با دیدن من شگفت زده شدند .كلنل ماشین را نگه داشت و مرا صدا زد .نزد او رفتم.
او گفت :در این وقت شب برای چه مى دوی؟
گفتم :خوابم نمى آمد خواستم كمى و رزش كنم تا خسته شوم.
گویا توضیح من برای كلنل قانع كننده نبود.
او اصرار كرد تا واقعیت را برایش بگویم.
به او گفتم :مسایلى در اطراف من مى گذرد كه گاهى موجب مىشود شیطان با وسوسه هایش مرا به گناه بكشاند و در دین
ما توصیه شده كه در چنین موقعى بدویم و یا دوش آب سرد بگیریم.
آن دو با شنیدن حرف من ،تا دقایقى مى خندیدند ،زیرا نمىتوانستند رفتار مرا درك

كنند»20.

گفته مىشود عباس همیشه عالقه داشت تا گمنام باقى بماند .او از تشویق ،شهرت و مقام سخت گریزان بود .شاید اگر
كسى با او برخورد مى كرد ،خیلى زود به این ویژگىاش پى مىبرد.
زمانى كه عباس فرمانده پایگاه اصفهان بود یك روز نامهای از ستاد فرماندهى تهران رسید .در نامه خواسته بودند تا اسامى
چند نفر از خلبانان نمونه را جهت تشویق و اعطای اتومبیل به تهران بفرستیم .در پایان نامه نیز قید شده بود كه « این هدیه
از جانب حضرت امام است ».عباس نامه را كه دید سكوت كرد و هیچ نگفت .ما هم اسامى را تهیه كردیم و چون با روحیه
او آشنا بودم ،با تردید نام او را جزء اسامى در فهرست گذاشتم مىدانستم كه او اعتراض خواهد كرد .از آنجا كه عباس

 20بر گرفته از سایت ابر و باد
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پیوسته از جایى به جای دیگر مى رفت و یا مشغول انجام پرواز بود  .یك هفته طول كشید تا توانستم فهرست اسامى را
جهت امضاء به او عرضه كنم.
ایشان با نگاه به فهرست و دیدن نام خود قبل از اینكه صحبت من تمام شود ،روی به من كرد و با ناراحتى گفت:ـ
برادر عزیز! این حق دیگران است؛ نه من.
گفتم :ـ مگر شما باالترین ساعت پروازی را نداری د؟ مگر شما شبانه روز به پرسنل این پایگاه خدمت نمى كنید؟ مگر
شما...؟
ولى مى دانستم هر چه بگویم فایده ای نخواهد داشت .سكوت كردم و بى آنكه چیزی بگویم ،فهرست اسامى را پیش
رویش گذاشتم.
روی اسم خود خط كشید و نام یكى دیگر از خلبانان را نوشت و فهرست را امضا كرد.
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ثبت نتایج
راههای مقابله با انواع دشمن ....
ثبت نتایج مقابله با اهل باطل ،دنیاطلبى و بازی گری به واسطه نماهنگ ،عكس ،نمایش و ...مىتواند ذخیرهای برای
فعال شدن زندگى مجاهدانه باشد و اینكه هیچگاه مقابله با دشمن را فراموش نكنیم .زیرا در اثر یادآوری مقابله با دشمن
مىتوان خود را به خدا نزدیک نماییم.
ثبت آیات مقابله با دشمن در قرآن و ارائه آن به صورت نشریه و یا به شیوههای مختلف مىتواند روحیه مقاومت و ایثار را در
بین دوستان افزایش دهد.
در بین آیات مقابله با دشمن ،آیات حضرت ابراهیم علیه السالم بسیار درسآموز ،جالب و تكاندهنده است
شعار اجرای برنامه
برای شعار برنامه مىتوان از شعارهای دشمنستیزانه استفاده كرد .یكى از مهمترین پیامهای دشمنستیزانه شعار زیر
است.
ُ
َ َّ َّ
َ
ْ ْ
َْ
الت ْجر َبة 21....
ف ِإن الش ِقى َم ْن ُح ِر َم نف َع َما أو ِتى ِم َن ال َعق ِل َو ّ ِ ِ

همانا تیره رو ز كسى است كه از عقل و تجربه اى كه نصیب او شده ،محروم ماند

 21نهج البالغه نامه 78
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ّ
پرده چهارم ،ذلت نتیجه وارونه شدن
«برای عزتمند شدن باید عزیز بود!»
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نقشه راه
دوری از خطر ذلت همیشگی
هر عملى در زندگى دارای بازتابى است كه خداوند از این بازتاب كه در باطن این عالم است در قرآن پرده برداشته است .در
واقع مجازاتهایى كه خداوند از اعمال ذكر مى كند صورت باطنى همان عمل در دنیاست.
كسى كه به واسطه قدرناشناسى دچار طمعورزی ،دنیاطلبى و گرایش به باطل است چارهای جز ذلیالنه زندگى كردن ندارد.
ذلیالنه زندگى كردن به:
-

طلب كردن دنیا به هر قیمتى است.

 سرعت گرفتن در اهداف دنیوی به گونهای كه افكار و باورهای فرد را از آخرت دور كند. فرد در درون احساس حقارت مى كند زیر باید در زندگى كارهای حقیرانه انجام دهد. هیچگاه به رضایت واقعى دست نمىیابد. .................................. ..................................خرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ سِراعاً کَ َأنَّهُمْ إِلى
یوْمَ ی ْ

روزى که از گورها شتابان برآیند ،گویى که [چون تیرى] به سوى

نُصُبٍ یو ِفضُونَ ()43

نشانهها مىدوند)43(.

خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْ َهقُهُمْ ذِلَّة ذ ِلكَ الْی ْومُ الَّذی

در حالى که دیدگانشان [هراسان] فرو افتاده ،ذلت آنها را فرو

کانُوا یو َعدُونَ ()44

گیرد .این همان روزى است که [به آن] وعده داده مىشدند)44(.

برای دور شدن از زندگى ذلیالنه باید با عزت زندگى كرد .عزت تنها به دست خداوند و در اثر اطاعت خداوند محقق
مىشود.
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دیدهبانی
ویژگیهای زندگی با عزت...
عزت به معنای شكستناپذیری و ذلت به معنای احساس خواری و كوچكى نسبت به شخص باالتر از خود است .عزت
تنها از آن خداست زیرا تنها خداست كه شبیهى ندارد چه برسد به اینكه شخصى باالتر از او باشد.
بدین ترتیب كسى عزیز نمىشود مگر آنكه به عزت خدا متصل شود .برای این كار باید از باورها و رفتارهایى كه فرد را از
خداوند دور مى كند به شدت دوری كرد.
با مرور گفتگوی زیر مىتوان نمونههایى از عزتطلبىهای غیر الهى را به وضوح مشاهده كرد:
گفت :خیلى دوست دارم دیگران من را دست كم نگیرند.
گفتم :خیلى خوب است هر انسان متعادلى عزیز بودن را دوست دارد.
گفت :نمىدانم چرا ،از هر كسى مىخواهم به من احترام بگذارد و برایم ارزش قائل شود ،اوضاع بدتر مىشود و انگار كه
بیشتر از چشمها مىافتم.
گفتم :چون راهش را وارونه انتخاب كردی...عزت در خدمت به خداست نه خدمت و خواهش از مخلوقات خدا!
گفت :یعنى چكار كنم؟
گفتم :یعنى از كارهایى شبیه چیزی كه انجام دادی فاصله بگیر!
گفت :آخه اینجوری كسى نمىفهمد و تا عزیز شدنم خیلى طول مىكشد.
ً
گفتم :گفتم عزت ،عزت مىآورد برای عزتمند شدن باید حقیقتا عزیز باشى...این كه دیگران تو را عزیز بدانند به این معنى
است كه آنها عزیز بودنت را فهمیدهاند؛ نه اینكه عزیزت كرده باشند.
كمى به فكر فرو رفت؛ شاید پنج دقیقه؛ دقیقهاش از روی همزمانى با شروع تا پایان صدای اذان یادم مانده است .اذان كه
تمام شد نماز جماعت را خواندیم .از آن روز به بعد یادم نمىآید كه دیده باشم به خاطر بى توجهى كسى حالش به هم
ریخته باشد .انگار كه خواستنى و محبوب شده بود .عزیز خدا و عزیز همه مؤمنینى كه او را مىشناختند.
در صورتى كه خاطرهای شبیه خاطره فوق مىشناسید بنویسید:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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شناسایی
نمازی که فرد را عزیز می کند...
هر نمازی افراد را عزیز نمى كند.
خیلىها نماز مىخوانند ولى به یكى از دالیل زیر عزیز نمىشوند:
 نماز را به دلیل خوش آمدن مردم مىخوانند. برای توجه داشتن در نماز ارزشى قائل نیستند. نماز ،آنها را از گناه باز نمىدارد. .............................................. .............................................. ..............................................یكى از مهمترین آسیب ها در جامعه ،ایجاد ترس از دست دادن عزت است؛ عدهای هستند كه با ایجاد این ترس ،عزت
آدمهای ضعیف را به ذلت تبدیل میكنند.
آدمها مى ترسند تحقیر بشوند یا دیگران آنها را طور خاصى نگاه كنند .مى ترسند نسبتهایى شبیه عقب افتاده بودن به
آنها داده شود و بعد منفعل مىشوند .مهمترین كاری كه مىشود انجام داد ،این است كه آدمها هیچ چیز را با عزتى كه
ایمان به خدا به آنها داده است ،عوض نكنند و از چیزی جز ذلت نافرمانى در برابر خدا نترسند.
نمازی انسان را در پیشگاه الهى عزیز مى كند كه دارای ویژگىهای زیر باشد:
 فرد نماز ب خواند ولو اینكه مورد تمسخر دیگران واقع شود .از تمسخر دیگران نترسد. ذكر خدا را در زندگى جاری كند و فرد را از هوسها باز دارد. شجاعت نه گفتن به باطل و لهو و لغو را به فرد عنایت كند. ترس از غیر خدا را از دل ببرد و او را با دشمن خدا درگیر كند. .............................................. ............................................................................................ -
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عملیات
برگزاری نماز عزتبخش
برای برگزاری نماز عزتبخش مىتوان طرح های متعددی را اجرا كرد .برخى از آنها عبارتند از:
عملیات اول:
تک جملههایى كه روحیه عزت و عزتمندی در اثر اطاعت خدا را به افراد گوشزد كند .این جمالت در كتاب غرر الحكم
در باب عزت بسیار فراوان است.
عملیات دوم
برگزاری نمایشگاهى از خاطرات «عزتهای ماندگار» با طرح موضوعاتى مانند موضوعات زیر:
گاهى الزم است در شرایط خاص با وجود طعنهها و سرزنشها نماز خواند .مانند:
 وقتى در اتوبوس هستیم و نماز مىخواهد قضا شود ،با برخوردی مناسب اتوبوس را در لحظاتى كنار جاده متوقفكرده و با تیمم یا آب بطری وضو گرفته و روی زمین بدون زیر اندازی نماز مىخوانیم.
 وقتى در مجلسى شبیه مجلس عروسى هس تیم و با وجود تبلیغات مختلف برای نماز نخواندن ،با شجاعت نمازرا اقامه مى كنیم.
 وقتى با وجود تمسخرهای دوستان مسجد مىرویم و به نماز خواندن خود افتخار مى كنیم و از اتفاقات زیبایمسجد برای دیگران مطالبى را بیان مى كنیم.
 .............................................. .............................................. ..............................................عملیات سوم
برگزاری مجالس ذكر اهل بیت علیهم السالم به ویژه امام حسین علیه السالم
برای تقویت عزت و عزت مندی توجه به اباعبداهّلل الحسین علیه السالم و قیام كربال بسیار مؤثر است .برگزاری مجالس ذكر
و روضه مىتواند این حس را در افراد شكوفا كند.
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شهید همراه ما در عملیات
شهید ابراهیم هادی
خاطرهای از شهید در یاری ما برای داشتن زندگی با عزت و مقتدرانه در پناه حق:
در یكى از عملیاتها كارگره خورده بود ،نزدیك اذان صبح بود و باید كاری مى كردیم ،اما نمىدانستیم چه كاری بهتره.
یكدفعه ابراهی م از سنگر خارج شد! به سمت تپه عراقى ها حركت كرد و بعد روی تخته سنگى به سمت قبله ایستاد! با
صدای بلند شروع به گفتن اذان صبح كرد! ما هر چه داد مىزدیم كه ابراهیم بیا عقب ،االن عراقىها تو رو میزنن ،فایده
ً
نداشت .تقریبا تا آخر اذان را گفت.
با تعجب دیدیم كه صدای تیراندازی عراقىها قطع شده! ولى همان موقع یک گلوله شلیک شد و به ابراهیم اصابت كرد ما
هم آوردیمش عقب! امدادگر زخم گردن ابراهیم را بست نا گهان متوجه شدیم تعدادی از سمت عراقىها با پارچه های
سفید دستانشان را باال گرفته و به سمت ما مىآمدند ،اول فكر كردیم حقه باشد اما بعد دیدیم همه آنها به همراه
فرماندهشان خودشان را تسلیم كردند ،فرماندهشان را بازجویى كردیم او با گریه مى گفت به ما گفتهبودند شما مسلمان
نیستید اما وقتى یكى از شما اذان گفت فهمیدیم شما اهل نماز و شهادت به پیامبرید وقتى موذن نام امیرالمومنین (ع) را
برد با خود گفتم ما داریم با برادرانمان مى جنگیم ،من و كسانى كه با من هم عقیده بودند تصمیم گرفتیم تسلیم بشیم ،بقیه
هم برگشتند عقب.
وقتى فهمیدند ابراهیم زنده است همه به دیدارش رفتند ا براهیم حتى كسى را كه شلیک كرده بود بخشید بعد از آن فرمانده
عراقى به ما كمک های زیادی كرد و بعد ها در یكى از عملیات ها متوجه شدیم عده ای از عراقىها علیه صدام میجنگند
كه یكى از آنها همان فرماندهای بود كه خود را با معجزه اذان ابراهیم تسلیم

 22برگزفته از http://www.abrobad.net
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كرده بود22.

ثبت نتایج
برای دوری از ذلت
نتایجى كه مى توان برای دوری از ذلت و برخورداری از عزت ثبت كرد در قالب خاطره ،عكس ،فیلم و ...مىباشد.
 خاطراتى از نمازهای خاص و به یاد مانده از خود و دیگران ثبت كنید.ً
 عكسهایى از نمازخواندن ،آن هم در جاهایى كه عادتا خوانده نمىشود ،مثل نوک یک قله یا حتى محیط پارک وغیره تهیه كرده و با عنوانى مناسب نمایشگاهى از آنها برای دیدار عموم ترتیب دهید.
شعار اجرای برنامه
توجه به شعار زیر كه شعار حسینى است مىتواند روحیه شجاعت را در افراد زنده كند.
ْ ُ
َ َْْ ُ
َ ُ ْ َُْ
اة فى َم ْوت ُك ْم23
ِ
ور ی َن َو ال َحی ِ
فالموت ِفى حیا ِتكم مقه ِ
مرگ در زندگى توأم با شكست ،و زندگى جاو یدان در مرگ پیروزمندانه شماست.

 23نهچ البالغه ؛خطبه 180
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دستنوشتههایی برای عروج
متنهایی برای ساخت نماهنگ یا فیلم کوتاه برای برگزاری همایشهای نماز
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متن داستانی
مناسب برای فیلم کوتاه یا نمایش
داستان اول :نمازی که نجات میدهد
خودم را از كنار دیوار پشت بام باال كشیدم و روی پنجه پاهایم سعى كردم توی كوچه پشتى را دید بزنم ،امتداد نگاهى كه به
سختى آن را باال مى كشیدم فقط به درختان توی باغ نیمه مخروبه روبرو مىرسید ،یک طرف كوچه را دیوار نیمه خراب باغ
پر مى كرد و طرف دیگر كوچ ه ،دیوارپشتى خانه ما بود و دیوار خانه سكینه خانم .بخشى از نبش سر كوچه را هم دیوار
مدرسه پسرانه پر مى كرد ،كوچه پشتى خالى از سكنه بود و پاتوق بازی پسر بچهها ،باالخص بعد از تعطیل شدن مدرسه،
پدرم همیشه مى گفت این الت خونه باالخره آباد خواهد شد ،آخر قرار بود وراث حاج احمد باغ را بكوبند و برج بسازند .من
از این كه پدرم به كوچه باغ مى گوید الت خونه خوشم نمى آمد ،آنجا را به خاطر باغ پر از پرندهاش دوست دارم.
هنوز بازی شروع نشده بود ،آنقدر پنجه پاهایم را روی دیوار باال كشیده بودم كه درد گرفته بود ،نشستم روی زمین و دنبال راه
چاره بودم كه چشمم افتاد به كپه آجری كه پدرم ریخته بود وسط پشت بام ،سریع دو سه تا از آنها را برداشتم و روی هم
چیدم كنار دیوار ،نباید در گذاشتن آجر در زیر پاهایم اسراف مى كردم چرا كه اگر داداش امید و داداش على مرا مىدیدند
كه بازی پسرها را دید مىزنم ،پوستم را قلفتى مى كندند ،رفتم روی آجرها و با احتیاط سرم را باال آوردم،
كوچه پر بود از پسر بچه ،اما فقط صدای پرنده ها مى آمد و صدای بادی كه توی درختان خشكیده باغ مىپیچید ،معلوم
بود نفسهایشان در سینه حبس است ،خوب چشمم را تیز كردم ،خودش بود ،عباس پسر شوكت خانم زانو زده بود وسط
كوچه و همه بچهها اطرافش را گرفته بودند ،از حرف های دیشب على و امید فهمیده بودم كه امروز اینجا معركهای است،
آنها دیشب توی بالكن حیاط داشتند اسكناسهایشان را مى شمردند ،امید مى گفت فردا فینال هفت سنگ است ،على
در حالى كه پولهایش را محكم نگه داشته بود مى گفت؛ داداش ما حریف عباس نمىشویم بیا بزنیم زیرش ،اما امید
مى گفت ،دل بكن از پولهات خسیس ...مرد و حرفش ،به این فكر كن كه عباس فردا بازنده است و همه پول وسط مال
ماست ،این راهى است كه باید آن را تا اخر برویم ،بعد هم پولهای على را از الی دستش بیرون كشید و گذاشت روی
اسكناسهای خودش...بیچاره بابا فكر مى كرد قرار است این پولهایى كه به آنها داده خرج كالس تقویتى ریاضى بشود ...
داشتم مى گفتم  ،...عباس وسط كوچه زانو زده بود ،دستش را آورد جلوی چشمش و داشت سنگهایى كه خیلى مرتب
روی هم چیده شده بودند را نشانه مىرفت ،چند بار توپ كوچكش را جلوی چشمش عقب جلو كرد و با قدرت آن را پرتاب
كرد سمت سنگ ها ،توپ كوچک هفت سنگ ،تمام طول كوچه را پیمود و با اینكه فاصله او و سنگها خیلى زیاد بود اما
چنان با قدرت خورد وسط سازه سنگها كه همهشان پخش كوچه شد ،صدای سوت و كف بچهها سكوت كوچه را
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شكست ،توی دلم گفتم آفرین  ،دیشب شنیده بودم كه امید مى گفت عباس استاد مسلم هفت سنگ است ،عباس بلند
شد و رفت سمت دسته اسكناسى كه كنار سنگها گذاشته بودند ،سنگ كوچک صافى كه روی آن گذاشته بودند را
برداشت و آن را توی جیب شلوارش گذاشت ،فكر كنم سنگ را روی پول ها گذاشته بودند كه باد آنها را نبرد البته ما دخترها
كه هفت سنگ بلد نیستیم ،شایدم از رسوم بازی هفت سنگ باشد ،پولها را هم برداشت و سریع گذاشت توی جیب
پیراهنش
چند تا از بچه ها شروع كردند به جر زنى و داد و بیداد و شلوغ كاری اما بیشتر بچهها كیفهای مدرسهشان را از اطراف
دیوارها برداشتند و جمعیت كم كم پراكنده مىشد
یک لحظه على باال را نگاه كرد ،سرم را دزدیدم و نشستم روی زمین ،انگار برق مرا گرفت ،با دست زدم توی سرم ،اگر مرا
دیده باشد تكه بزرگم گوشم است ،قلبم تند تند مىزد ،دستم را گذاش تم روی قلبم و خودم را دلداری دادم و گفتم نترس
دختر ،اگر چیزی بگوید حالش را مى گیرم ،اگر به بابا نگفتم كه پول تو جیبیشونو رفتند قایمكى قماربازی كردند.
كنجكاوی امانم نمى داد بلند شدم و قایمكى پایین را نگاه كردم تا مطمئن شوم كه على و امید مرا ندیده باشند بچهها
اغلب پراكنده شده بودند ،عباس پرید روی دوش یكى از بچهها وبا یک حركت جهید روی دیوار باغ و در چشم بر هم زدنى
پرید توی باغ ،از آن باال توی باغ كامال دیده مىشد ،كفشهایش را در آورد و كوله پشتىاش را گذاشت كنارش ،دست كرد
توی جیب شلوارش سنگ را در آورد و گذاش ت روی زمین ،خودش هم راست قامت ایستاد ،سرم را دزدیدم با خودم فكر
كردم یعنى چه كار مى كند؟دوباره آرام سرم را باال آوردم ،عه! دارد نماز مىخواند !یادم آمد كه امید یک بار به مادرم
مى گفت عباس سرش برود نمازش نمىرود ،مادرم هم گفت آفرین به پسر خوش قول ،آخر به پدرش خدا بیامرز قول داده بود
هیچ وقت نمازش ترک نشود ،حتى وسط معركه قماربازی!!!
از آن روزها سالها مى گذرد ،كوچه باغ آباد شد اما نه به خاطر شلوغ پلوغى پاساژی كه جای باغ ساختند ،آدم هایش اما آباد
شدند ،بعضى توی مسابقه اول شدند ،پارسال جنازه بىسر عباس آمد و سكوت محله را شكست ،عباس در تجارتى پر
سود سرش را داده بود و یک شبه راه پنجاه هزار ساله را رفته بود ،از پارسال تا حاال داداش امید و داداش على هوا برشان
داشته مثل دیگر جوان های محله ،پدر حریف اصرارهای على نشد وراضى به رفتن او شد ،او امروز راهى جبهه های برون
مرز ی است ،امنیت و آرامش و زن و بچه دو ماهه و درس و دانشگاهش و همه عالقمندیهایش را امروز از وجودش جدا
مى كند و بىبا كانه در تجارتى وارد مىشود كه به قول خودش جز سود در آن نیست
من یقین دارم نماز عباس  ،او و همه جوانهای محله را نجات داد
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امروز نسیم كوچه باغ خاطراتم تمام وجودم را طراوت مى داد آنگاه كه پدرم با صدای بغض آلود زیر لب این شعر را زمزمه
مى كرد؛
خنک آن قماربازی كه بباخت هر چه بودش بنماند هیچش اال هوس قمار دیگر
داستان دوم :نمازی که میوه میدهد
مادر به الله گفت :عزیزم نمازت مانده .نمىخوانى؟
الله یكهو نگاهش افتاد به برادرش كه داشت نماز مىخواند و نگاهش كه فقط به مهرش بود.
حوصله ندارمى گفت ،بى مقدمه ادامه داد :اصال چرا باید در نماز حجاب داشته باشیم؟ مگر خدا نامحرم است؟ من
دوست دارم بدون روسری نماز بخوانم.
مادر زیر لب چیزی گفت كه برای الله مهم نبود .الله حتى به او نگاه هم نمى كرد .داشت تلویزیون مىدید .مادر گفت:
نماز تو مثل درخت است .درختى كه ریشه دارد ،ساقه دارد .چند سالى باید از عمرش بگذرد .شاخههای بیشتر و برگهای
بیشتری بدهد تا باالخره میوه دهد .هر كدام از این مراحل را كه نرود وسط راه مىماند .من تو را در نماز مثل درخت مىبینم.
حجابت هم مثل شاخ و برگ نماز .تازه جالبش این است كه درخت نماز تو با درخت نماز برادرت فرق مى كند .تا حاال به
این فكر كرده بودی؟! حتى میوه نماز تو با میوه نماز برادرت فرق مى كند .شاید نماز برادرت او را مردتر مى كند و نماز تو ،تو
را باحیاتر و خانومتر.
الله با حالتى كه انگار داشت یک آزمایش علوم را نگاه مى كرد و نیم نگاهى هم به تلویوزیون داشت به مادر نگاه مى كرد.
مادر كمى فكر مى كند و ادامه مىدهد :مثل درخت انگور كه میوههایش شبیه گوشواره زیر برگهایش آویزاناند .شاید اصال
تو مثل درخت انگوری .آخ كه چقدر من انگور دوست دارم.
لبخند الله به خنده نزدیک شد و با شیطنت ادامه داد :شاید محسن هم كاج باشد( .برادرش را مى گفت) .با برگهای
سوزنى ضمخت و میوههایى كه فقط به درد گنجشکها مىخورند .اما از رو نمىرود و همانطور با همان رنگ سبز بىحال
سر پا مى ماند.
مادر سرش را كج كرد .خواست بگوید «ای بىانصاف» اما پاسخ داد :دانشمند! تو كه الالیى بلدی چرا خوابت نمىبرد؟!
الله كنترل را گذاشت و خودش را از مبل كند و زیر لب گفت :رفتم بابا
بعد جلوی روشویى داد زد :مامان من گوشواره فیروزه ای خیییلى دوست دارم مىدونى كه!
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نامه های والدین برای فرزندان
نامه پدری به فرزندش
سالم بر دختر عزیزم نور چشمانم
درست است كه مالقات های حضوریمان برای گفت و شنود كافى است ولى نامه نوشتن برایت برایم شیرینى دیگری دارد
زیرا مىتوانم اظهار ارادتم را به تو بیشتر نشان دهد.
وقتى چیزی را مىنو یسى كه برایت خیلى ارزش داشته باشد ،زیرا تو را در رهن آن قرار مىدهد.
دخترم
مىدانم خیلى خیلى به پیشرفت و مؤثر شدن مىاندیشى و برای آن هم خیلى تالش مى كنى.
مىدانم برنامههای زندگیت را دقیق و منظم پیش مىبری و تا كنون بسیار موفق بودهای.
ولى عمق پیدا كردن د ر كارها و بركت یافتن در آنها چیز دیگری است كه با قرار گرفتن در مسیری كه بتوانى بیشترین بهره را
از الهامات الهى بگیری امكانپذیر مى گردد.
نیرویى كه بتواند قبل از هر تصمیم و یا شروع هر كاری بگوید چگونه تصمیم بگیری و چگونه آن كار شروع كنى یا اصال آن را
شروع نكنى.
چنین نیرویى مى تواند توان تو را بیشتر كند به تو عمق بدهد .زندگى تو را در خیر و خوبىهای فراوان بیندازد آن گونه كه حتى
خودت هم تصور نمى كردی.
الهامات الهى ،بسیار باشكوهند.بسیار جذابند .بسیار كارسازند.
نمى دانم چگونه برایت بگویم و توصیف كنم كه چقدر داشتن این الهامات عزیز و گرامىاند .ولى همینقدر بدان كه خیلى
وقتها خودت را غافلگیر مى كنند .گویى معلمى عالم و هوشیار را ،پدری مهربان و دلسوز را مادری حمایت گر و پرخیر را
برای تو حاضر كرده است .
حتما خودت برخى از مواقع زندگىات آنها را تجربه كردهای و خودت به زیبایى آن پى بردهای و حتى برایت سؤال شده چرا
این الهامات همیشگى نیست.
عزیز دلم
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اگر مى خواهى به این الهامات دست یابى نمازت دست كم نگیر و برای هر چه بهتر شدن آن برنامهریزی كن ،كه برنامهریزی
برای نماز برنامهریزی برای دریافت چنین الهاماتى است.
والسالم
میالد امام حسن مجتبى كریم اهل بیت علیه السالم
نامه فرزندان به والدین
نامهاز دختری به پدرش
سالم بر پدر عزیزم
همیشه نماز را برایم سخت تعریف كرده اند .نماز با خضوع و خشوع آیت اهّلل بهجت را مثال زدند برایمان .
گفتهاند توجه و حضور قلب در نماز چنین است و چنان است و وقتى ما با آن مواجه مىشویم و خودمان را با آن مقایسه
مى كنیم ،نمازمان هیچ و پوچ مىشود و از خودمان ناامید مىشویم كه تو یک نمازت هم به درد نمى خورد.
پس اصال چرا نماز بخوانى؟!
نماز را نبایدمحدود كرد .نباید دست و پایش را بست .باید به آن پر و بال داد .باید با آن پر و بال گرفت.
پر و بال گرفتن و پر و بال دادن كه مى گویم ،یعنى بگذاریم نماز ما را با خود ببرد.
خیلى وقتها آن قدر ذهن و فكر آدم در نماز پر و بال مى گیرند كه اصال نمىفهمد چه خواند؟ چه شد؟ چه
گفت؟ اماجرقه یک عالم كارهای خوب و فكرهای خوب شد .یک عالم مسأله حل شد .
اینكه نماز مرا یک پله باالتر ببرد مهم است .اینكه مرا از قبلم متفاوت كند ارزشمند است.
نماز بخوانم كه راه حل آن مشكل را پیدا كنم .نماز بخوانم كه دروغ نگویم .نماز بخوانم كه حالم خوب شود .نماز بخوانم كه
خوش كالم شوم و هزار هزار قصد و نیت دیگر كه مىتوانم برای نماز بكنم تا به واسطه آن به دستشان بیاورم.
خیلى وقتها ما نمىفهمیم در نماز چه بدست آوردهایم یا از دست دادهایم.
آن هنگامى آن را مى فهمیم كه خودمان برایش نیت كرده باشیم و حواسمان به آن باشد.
اگر هم حواسمان نبود و به عنوان انجام وظیقه آن را به جا آوردیم ،بدانیم كه هر چه باشد ،نماز ،نماز است.
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نماز پله است .انسان را حركت مىدهد .سپس باید آن را خواند و در آن مداومت داشت.
این مداومت و این حركت است كه انسان را بزرگ مى كند .نماز آیت اهّلل بهجت ثمره و نهایت یک عمر نماز است.
نماز ،پله پله هاست ،كه انسان را در زندگى روزمرهاش رشد مى دهد.
و آن رشد ،نمازش را تقویت مى كند و آن نماز دوباره او را بزرگ مى كند و همینطور این چرخه ادامه دارد تا آن را به نهایت و
هدف خلقتش برساند.
نامهای برای دوست
دوستى سوالى از من پرسید كه درمان بىمیلى و بىرغبتى در نماز چیست ؟ درمان نرم كردن قلبى كه سفت شده و حاال
مىخواهد در نماز خشوع و نرمى داشته باشد چیست؟
برای پاسخ به سوال دوستم با خود معنای خشوع را مرور كردم .حالتى از نرمى و قبول كه در درون انسان ایجاد مىشود.
بعد به این مفهوم رسیدم كه در خشوع انسان نیازش نسبت به چیزی شكوفا مىشود كه نسبت به آن واكنشى داشته است.
و حال چگونه مىشود این خشوع در نماز تجلى پیدا كند؟
كمى كه عمیق تر شدم  ،فهمیدم خشوع در اثر ارتباط است كه به وجود مىآید؛ یعنى برای خشوع در نماز باید البالی
مواجهات و رخدادها و عملهایم جستجو كنم
ظاهرا نورافشانى خشوع در نماز بازتاب اعمال و رفتار روزمرهمان است .زیرا مواقعى كه توجهاتم به اطرافیانم  ،خانوادهام ،
دوستانم ،همسایگانم ،والدینم ..بیشتر مىشود نمازم هم جور دیگری خوانده مىشود و نیازی به پیش زمینهای برای جاری
شدن اشک و نرمى در مقابل پروردگارم نمىشود
و اینجا بود كه به كشف رابطهای بین خروج از نفسانیت و خشوع رسیدم.
و اینكه هر چه فرد به سمت دیگرخواهى و خروج از منیتهایش پیش رود بروز خشوعش در نماز بیشتر است.
نیز فهمیدم خشوع در صورتى به وجود مىآید كه متوجه حقیقتى قابل رویت بشویم.
آخر چگونه مىشود در نماز اهّلل ا كبر گفت ..سبحان اهّلل گفت ..ولى هیچ واقعه یا انطباقى برای فهمیدن آن در زندگى نیافته
و در عین حال انتظار خشوع در نماز را داشت !!
پس برای پاسخ به دوستم اینگونه نوشتم:
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دوست مهربانم سالم
سالمى گرم به گرمای وجودت
اگر بتوانیم بین عمل نماز و حقایقى كه نماز دارد ارتباط برقرار كنیم ،آنگاه مىتوانیم بین كارهایمان و حقایقى كه نماز تبیین
مى كند ارتباط برقرار كنیم و این فرایند خشوع آفرین است
اگر نماز را مدرسه ای توحیدی تلقى كنیم كه برای همه مواجهات ،رخدادها ،نیات ،قصدها و اعمال ما شأن بندگى و
كرامت تعریف كند آنگاه است كه اضطرار ما در به جا آوردن نماز ایجاد مىشود و در البالی همین كارهاست كه جلوههای
ّ
نور خدا را نظاره گر مىشویم و محصول این نظاره  ،همان رقت قلبى است كه برای من و تو سوالى چند روزه  ..و شاید چند
ماهه و شاید چند ساله شده است.
شاد و موفق باشى.
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دلنوشته
متنهایی مناسب برای نماهنگ
نمونه  :1آسمان را دیدن
آیا چشم¬هایمان به یک سو مشغول شده و از سویى دیگر جا مانده است؟!
چشم¬هایمان به اوضاع خیابان¬ها مشغول است و غصه مى¬خوریم و فكر مى¬كنیم و دنبال راه مى¬گردیم برای رفع
بىدینىهای آشكار.
مشغول است به نمازگزارانى كه نمازهایشان بى عطر و طعم شده است .رسم و رسوماتشان با سنت های پیامبر (صلوات اهّلل
علیه) فاصله گرفته است.
مشغول است به كسانى كه رنگ و لعاب این و آن را بر سر و روی زندگیشان مى¬زنند تا بیشتر و بهتر دیده بشوند .برای چه
جهتى؟ برای چه چشمهایى؟ برای بهتر دیده شدن و تحسین و تشویق شنیدن از دیگرانى كه معلوم نیست به كدام سو در
حركت اند و چه سر انجامى دارند .دیگرانى كه معلوم نیست چه مى¬خواهند و چطور راضى مى¬شوند؟
حال به چشمهایمان فرصت بدهیم تا آسمان را ببیند ،كه آسمان را دیدن ،از آسمان دیدن است.
ما را بلند مى¬كند فكر كردن به بلندیها.
و در ما امید طى كردن مسیرهای آسمانى را زنده مى كند.
هنوز فرصت هست برای نجات .نجات فكرها ،نجات ایمان¬های در معرض خسارت و پوک شدن.
نجات عقاید استمرار نیافته و چشم¬های به زمین دوخته شده.
هنوز فرصت داریم برای نجات كوچه¬ها اگر بیشتر به آسمان و راههای آسمانى نگاه كنیم ،برای عمیقتر شدن ،چشم
دوختن به افق¬ های باالتر علم و ایمان و عمل و با نگاه و تحسین آسمانى دیدن و راه رفتن و معروف تر شدن.
نمونه  :2نماز صبر
نمىدانم تو كیستى!
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فقط این را مىدانم انسانى هستى كه:
خودت را دست كم نگرفتى.
توانهایت را شناختى.
برای ناتوانىها و ضعفهایت تا شكفته شدنشان برنامهریزی كردی.
صبر و استقامت را فراموش نكردی.
سرزنش سرزنش كنندگان خم به ابرو نیاوردی.
از
ِ
حرف خیر را شنیدی ،پذیرفتى و در مقابلش موضع گیری نكردی.
هر جا بنا مى شد غیر از این باشى در مقابل نفست ایستادی،
و با او به مبارزه برخواستى.
مبارزهای كه پیروز میدانش "ایمان تو" بود.
تو یک انسان هستى كه از قوانین الهى به خوبى استفاده كردی.
و نماز برایت به عنوان عملى بود كه به خوبى و به طور مفصل و همه جانبه تو را از هر بدی و رجسى حفظ كرد.
تو ،تویى.24

 24موضوع :مبارزه با نفس ،نماز؛ مخاطب :دوستم

كه خودش مى داند؛ برداشتى از دعای تعقیب نماز صبح حضرت صدیقه طاهرهسالم اهّلل علیها
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متنهای علمی
مناسب برای سخنرانی
نمونه  :1موانع نماز حقیقی
در دعایى منسوب به امیرمؤمنان(ع) آسیب¬ هایى تفصیلى برای نماز ذكر شده و البته با ذكر روش برطرف شدن این
آسیب¬ ها از خداوند خواسته شده تا نواقض مزبور را مورد مغفرت خود قرار دهد كلیدواژگان خاصى كه در این دعا
آمده¬اند بسیار ارزشمند بوده و مى¬ تواند عناصر اصالح در كیفیت حكومت اسالمى را بیان نماید؛ بخشى از دعای مزبور
َّ
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َ
ک ت َوكل ُت َو َما ِع ْند َک َطل ْب ُت ف َص ِل َعلى ُم َح ّم ٍد َو آ ِل ُم َح ّمد ».گفتنى است كه دو
أردت و ِإلیک توجهت و ِبک آمنت و علی
امتیاز ویژه در این دعا وجود دارد :یكى شناخت تفصیلى و جزئى و متمایز اشكاالت و نواقص و دیگری راه درمان و آنچه كه
باید خألهای آن را پر كند.
بند بدنش بیماری را با خود دارد .نقص یک
یک سلول از بدن انسان همه صفات ژنتیک او را داراست؛ یک بیمار همه بند ِ
ً
فرد در كاری مشخص ،معموال همان نقص او در كارهای دیگر است از این رو وقتى در یک نماز ،نقصان ،عجله،
سهو(چیزی كه جلوی چشم فرد باشد و نتواند ببیند) ،غفلت ،كسالت ،سستى ،فراموشى ،مدافعه (پس زدن معنویت)،
ریا ،سمعه (میل به ستایش شدن) ،ریب(بددلى) ،فكرة (پریشانى ذهنى و عدم تمركز) ،شک ،مشغله ،لحظه ملهیه (با
گوشه چشم نگاه كردن ،زیرچشمى و دویدن چشم از سر بى¬ توجهى) وجود دارد ،كارهای دیگر نیز سهمى از این آفات و
نواقص را دارند .از این روست كه گفته مى¬شود كسى كه یک كار درست و خالصانه انجام دهد ،همه كارهایش اصالح
ُ
مى¬شود .این كار درست كه مى¬تواند اینچنین تفصیلى مورد ارزیابى قرار بگیرد ،نماز است از این رو درمان نقصان نماز
با تمام ،و عجله با ّ
تثبت ،و تمسک و سهو با بیداری ،و غفلت با یادآوری ،و كسالت با نشاط ،و سستى با ّقوت ،و فراموشى
با محافظت ،و مدافعه با مواظبت ،و ریا با اخالص ،و سمعه با پوشیده داشتن ،و بددلى با ثبات ،و پریشانى با خشوع ،و
شک با یقین ،و مشغله زیاد با فراغت ،و عدم تمركز با خشوع ممكن است و همین درمان دوای بقیه اعمال و امور است.
نمونه  :2انواع نماز
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انواع نماز را مى توان با توجه به سوره مباركه مؤمنون و سوره مباركه معارج به صورت زیر دستهبندی كرد:
.1نماز عطا
همیشه دلم مى خواهد برای دیگران زندگى كنم .یعنى مال خودم نباشم .این میل همواره با من است .مىنشینم داشتهها و
نداشتههایم را مىشمارم .از مادی و معنوی ،به هر شكلى بررسىشان مى كنم.
وسایلم را با چه كسى تقسیم كنم؟ توانم را در كجا خرج كنم كه ارتباطى ایجاد شود و خوشىای ایجاد شود و گرهى باز
گردد؟ ...
این فكر ها ،فعالم مى كند در صرف داشتههایم برای دیگری.
اما نمى دانم كدام را چطور و كدام را كجا و كدام را چه كسى ....و این مجهول ،مهمترین مانع مىشود برای شكل گیری
حركت داد و ستدی برای من.
بلند مىشوم ،وضو مى گیرم ،مىخواهم نمازی بخوانم برای یافتن و معلوم شدن نقاط كور حركتهای یاری گرانه،
كمکهای ناصرانه و ابرازهای كریمانه.
بابت فكری كه به ذهنم رسید؛ بلند مىشوم ،بسته صدقات را بر مىدارم و به
سالم نماز را مىدهم ،صلوات مىفرستم ِ
سمت ......مى روم.
 -2نماز قصد
سردر گم مىشوم .گاهى كالف انقدر پیچیده مىشود كه هر چقدر هم با ذره بین مى گردم سرش را پیدا نمى كنم.
من كجائم؟ من چه كاره ام؟ من برای چه؟ و  .....سواالت رهایم نمى كنند .شنیدهام و مىدانم كه وقتى انسان در مسیرش
پایداری كند و رعایت جوانب قواعدش را داشته باشد ،گشایشى برایش حاصل مىشود.
دنبال یک كار مى گردم كه همه جانبه باشد .همه جهت داشته باشد ،هم ابتدا و پایانى مشخص .و در یک فرایند معین به
سرانجامى و آغازی و سالمى برسانندم.
وضو....نیت ....اقامه....قیام.....برخواستن.....مقید شدن به اجرای احكام....رعایت سرسختانه قواعد كار...عزمدار
شدن...برنامهدار شدن....تربیت داشتن ....و همه را در نماز مى بینم .دو ركعت نماز صبح برتر است از آنچه آفتاب بر آن
تابیده است.
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 -3نماز خشوع
اصال انسان نیاز به فروپاشى دارد .هر از گاهى بابت كردهها و نكردههایش الزم است بررسى شود ،چكش كاری شود ،بنا و
ریشهاش محاسبه شود ،كه بداند ،چقدر خودش را شناخته و چقدر رشد داشته و چقدر این خود را ادب كرده است.
نماز را مىخوانم تا در نیازی وصف ناشدنى و در بلندای پر عظمت ،رهایم نكند ،طوری بر زمین فرو بیاوردم تا خالص شوم
از هر چه باید.
دلم مى خواهد همیشه در نماز باشم.
 -4نماز حیا
وقتى خودت را نمىبینىَ ،
حیاءت بیشتر مىشود.
انگار این خود ،مانع از تشخیصهای عاقالنه و مانع دوری از حیا مىشود.
دنبال كاری باید بود كه خودت درش كارهای نیستى .همه ی شروع و پایانش ،اول و آخر و فرایندش طراحى شده است و
باید بى نظر باشى و فقط عامل.
كار نماز است ،و این نماز نوعش حیا است
این ِ
 -5نماز میثاق
حضرت ابراهیم علیه السالم را تصور مى كنم.
به نماز مىایستد.
بلند مى گوید  :ان صالتى و نسكى و محیای و مماتى هّلل رب العالمین ،ال شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین.....
و بر سر این عهد ماند و در همهی زندگىاش آن را فریاد كرد.

151

خاطرهها
مناسب برای اردوها و جمعها
نمونه  :1نماز حساب شده
هى خم مىشم ،هى راست مىشم ،هى خم مىشم ،هى راست میشم ،تندتند نمازم رو میخونم .با خودم فكر مى كنم دفعه
دیگه كه كسى تو خونه نبود نمازم رونشسته مى خونم كه زودتر تموم شه و كمترخسته شم.اینطوری حال نمىده ،اینقدر
طوالنى! عرق آدم در میاد.
سالم نمازم رو كه هول هولكى دادم یاد اولین باری كه توی مدرسه نماز خوندم افتادم وحرف آقای نمازی معلم مدرسه مون:
 رفقا یادتون باشه هر وقت شكوشبههای برای نمازخوندن اومد سراغتون از خود خدا كمک بخواید تا براتون حلشكنه.
مىرم روی مبل جلوی تلوزیون ولو مىشم .تلوزیون رو كه روشن مى كنم یه آخوند جوون شبیه آقای نمازی داره حرف مىزنه.
ناخودآ گاه از مبل كنده مىشم و مىشینم ،انگار برق سه فاز بهم وصل شده ،خیلى شبیه آقای نمازیه!
لبخندی مىزنه وتوی دوربین زل مى زنه ،انگار فقط با من حرف میزنه :رفقا یادتون باشه نماز خوندن یه تشكره برای همه
چیزهایى كه خدا بهمون داده ،چیزهایى كه حتى خیلى كم به فكرشون مىافتیم مثل همین نفس راحتى كه مى كشیم.
نفس عمیقى مى كشه ،منم نفس عمیقى مى كشم ،چه خوبه نفس كشیدن.
چشمهایش مثل آقای نمازی برق مىزنه ،همونجوری كه انگار همیشه اشک تو چشماش بود.
 رفقا یادتون باشه هر كسى كه بیشتر قدر نعمتهای خدا رو بدونه بیشتر تشكر مى كنه.توی نماز اول ایستاده تشكرمى كنه،بعد مىبینه كافى نیست ،خم مىشه جوری كه جلوی بزرگان خم مىشن و در ركوع تشكر مى كنه ،بعد
مىبینه كافى نیست و به خا ک مى افته و جوری كه یه فقیر واقعى از كسى كه بهش كمک كرده تشكر مى كنه ،در
سجده از خدا تشكر مى كنه .قدر خم و راست شدنهاتون رو جلوی خدا بدونید.
پا مىشم و مىرم سراغ جا نمازم تا دوباره نمازم رو بخونم ،با خم و راست شدنهای حسابى.
نمونه :2سیر نمازهایم
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از بچگى نماز خواندن پدر و مادرم را دیده بودم؛ حتى شاید همه نماز را همان موقع یاد گرفتم .اما اگر نماز هم مى -خواندم،
نماز خواندنم با آنها فرق داشت .یک چیزی در نماز من نبود؛ همان چیزی كه در نماز پدر و مادرم بود و برایم خیلى عجیب
به نظر مى  -رسید ،نماز آنها چى داشت كه نماز من نداشت؟ به نظرم حسى بود كه آنها در نماز به خود مى -گرفتند .در كنار
من نشسته بودند ،من آنها را مى -دیدم ،صدایشان را هم مى -شنیدم ولى آنها مثل شرایط معمولى و غیر حالت نماز ،به
هیچ كدام از كارهایى كه برای تحریكشان انجام مى -دادم ،واكنش نشان نمى -دادند....
سوارشان هم كه مى -شدم ،با یک دست از افتادنم جلوگیری مى -كردند ولى دریغ از جواب به سؤال؛ تو بگو یک
كلمه...هیچى ..یک پرده نامرئى بین من و آنها وجود داشت ...پرده ا-ی كه عالم جدی -ها را به من نشان مى-داد.
چند سال بعد ،من هم نماز مىخواندم و مثل نماز پدر و مادرم ،كسى نمى -توانست من را از حالت نماز در بیاورد؛ البته
ممكن بود شكلک-های برادرم آن حالت را از من بگیرد و بعد از تمام شدن نماز از خجالتش در بیایم؛ ولى هر چه بود،
نمازم شده بود مثل نماز پدر و مادر با همان پرده نامرئى...اما هنوز یک فرقى بین نماز من و آنها وجود داشت؛ و آن بارک اهّلل
و آفرین و ماشااللهى بود كه هر كسى نمازم را مى -دید نثارم مى -كرد .حاال نماز من یک چیز دیگر هم داشت یک حالت
جدید كه اووووه ...باید كلى مى -گذشت تا برطرف شود...
چند سال بعد ،باز هم نماز مى -خواندم البته این بار دلیلش یک چیز دیگر بود؛ ّ
جو فیلم محمد رسول اهّلل من را گرفته بود،
حس همراهى با رسول خدا(ص) جنگ-های او ،شهادت و...ولى فیلم زود تمام شد...برای دیدن بقیه فیلم فكری به نظرم
رسید ،مسجد جایى بود كه مى  -توانست حس و عطش تمام شدن آن فیلم را پاسخ بدهد .نماز حاال برای من كم كردن
فاصله بود ،فاصله -ای میان من و او كه با نماز برداشته مى -شد .من با هر نماز به او متصل مى-شدم.
چند سال بعد باز هم نماز مى خواندم ولى این بار نماز خواندن برایم شبیه ایجاد یک دومینو بود؛ چیزی شبیه انقالب
كردن ،شبیه ایجاد یک جریان ،اگر جایى بودم كه چند نفر مىخواستند نماز بخوانند ،یكىشان را امام جماعت مى -كردم و
بقیه را به اقتدا دعوت مى-كردم...اگر هم كسى استعداد امامت نداشت جلو مى -ایستادم تا نماز جماعت برپا شود .حسم
از نماز چیزی شبیه كندن در خیبر بود؛ یا دستكم احیای یک قنات كه در بعضى جاها به راحتى انجام مى -شد و در
بعضى جاهای دیگر كمى سخت تر...
چندسال بعد باز هم نماز مى -خواندم؛ اما انگار چیزی كه من را به طرف نماز مى كشاند ...تفاوت دوتا لحن بود؛ شاید
شبیه آن احساسى كه در عالم بچگى از نماز داشتم .
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عاشق فاصله دوتا عالم بودم كه بى -نهایت با یكدیگر مسافت داشتند ،اما با یک تغییر لحن این فاصله طى مى -شد؛
انتقال آدم -ها از یک جهان به جهان دیگر ،مثل انتقال شان از وضعیت قبل نماز به وضعیت نماز بود .من با هر نماز مرگ را
تجربه مى -كردم ،با تمام شكوه و زیباییش.هر وقت اراده مى كردم با وضویى و با تكبیری مى -مردم.
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متنهایی حماسی
یادداشتی تکاندهنده از شهید احمد رضا احدی رتبه اول کنکور پزشکی سال  64ساعتى قبل از شهادت
چه كسى مىداند جنگ چیست؟

چه كسى مىداند فرود یک خمپاره قلب چند نفر را مى َد َرد؟
چه كسى مىداند جنگ یعنى سوختن ،یعنى آتش ،یعنى گریز به هرجا ،به هر جا كه اینجا نباشد ،یعنى اضطراب كه
كودكم كجاست؟ جوانم چه مى كند؟ دخترم چه شد؟
به راستى ما كجای این سوالها و جوابها قرار گرفتهایم ؟
كدام دختر دانشجویى كه حتى حوصله ندارد عكس های جنگ را ببیند و اخبار آن را بشنود از قصه دختران معصوم
سوسنگرد با خبر است؟
آن مظاهر شرم و حیا را چه كسى یاد مى كند كه بى شرمان دامنشان را آلوده كردند و زنده زنده به رسم اجدادشان به گور
سپردند.
كدام پسر دانشجویى مىداند هویزه كجاست؟
چه كسى در هویزه جنگیده؟ كشته شده و در آنجا دفن گردیده؟
چه كسى است كه معنى این جمله رادرک كند:
نبرد تن و تانک؟!
اصال چه كسى مىداند تانک چیست؟
چگونه سر 120دانشجوی مبارز و مظلوم زیر شنىهای تانک له مىشود؟
آیا مىتوانید این مسئله را حل كنید؟
گلولهای از لوله دوشكا با سرعت اولیه خود از فاصله هزار متری شلیک مىشود و در مبدا به حلقومى اصابت نموده و آن را
سوراخ كرده و گذر مى كند ،حاال معلوم نمایید سركجا افتاده است؟
كدام گریبان پاره مىشود؟
كدام كودک در انزوار و خلوت اشک مىریزد؟
و كدام كدام....
توانستید ؟؟؟
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اگر نمىتوانید ،این مسئله را با كمى دقت بیشتر حل كنید؛
هواپیمایى با یک و نیم برابر سرعت صوت از ارتفاع ده متری
سطح زمین ،ماشین لندكروزی را كه با سرعت درجاده مهران – دهلران حركت مىنماید  ،مورد اصابت موشک قرار مىدهد
اگراز مقاومت هوا صرف نظر شود معلوم كنید كدام تن مىسوزد؟
كدام سر مىپرد؟
چگونه باید اجساد را از درون این آهن پاره له شده بیرون كشید؟
چگونه باید آنها را غسل داد؟
چگونه بخندیم و نگاه آن عزیزان را فراموش كنیم؟
چگونه مىتوانیم در شهرمان بمانیم و فقط درس بخوانیم؟
چگونه مى توانیم درها را به روی خود ببندیم و چون موش در انبار كلمات كهنه كتاب النه بگیریم؟
كدام مسئله را حل مى كنى؟ برای كدام امتحان درس مىخوانى؟
به چه امید نفس مى كشى؟ كیف و كالسورت را از چه پر مى كنى؟
از خیال ،از كتاب  ،از لقب شاخ دكتر یا از آدامسى كه هر روز مادرت دركیفت مى گذارد؟
كدام اضطراب جانت را مىخورد؟
دیر رسیدن به اتوبوس ،دیر رسیدن سر كالس ،نمره گرفتن؟
دلت را به چیز بستهای؟ به مدرك ،به ماشین؟
به قبول شدن در حوزه فوق دكترا؟؟
صفایى ندارد ارسطو شدن خوشا پر كشیدن ،پرستو شدن
آی پسرك دانشجو ،به تو چه مربوط است كه خانواده ای در همسایگى تو داغدار شده است؟جوانى به خاك افتاده است؟
آی دخترك دانشجو ،به تو چه مربوط است كه دختران سوسنگرد را به اشك نشاندهاند؟ و آنان را زنده به گور كردند؟
هیچ مىدانستى؟ حتما نه!!!...
هیچ آیا آنجا كه كارون و دجله و فرات بهم گره مىخورد ،به دنبال آب گشتهای تا اندكى زبان خشكیده كودكى را تر كنى؟ و
آنگاه كه قطره ای نم یافتى ،با امیدهای فراوان به بالین آن كودك رفتى تا سیرابش كنى
اما دیدی كه كودك دیگر آب نمى خورد......
اما تو اگر قاسم نیستى ،اگر على اكبر نیستى ،اگر جعفر و عبداهّلل نیستى،
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الاقل حرمله مباش
كه خدا هدیه حسین را پذیرفت و خون على اكبر و على اصغر را به زمین پس نداد.
من نمى دانم كه فردای قیامت این خون با حرمله چه خواهد كرد....
پس بیاید حرمله مباشیم...25

 25برگرفته ازhttp://www.askquran.ir
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مالحظاتی پیرامون روش اجرا
«گسترش نماز ،گسترش خوبیهاست».
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پیشفرضهای آموزش
هر آموزشى بر اساس مبانى و اصولى طراحى و اجرا مىشود .برخى از این مبانى و اصول به شرح زیر است:
 .1آموزش قرآن آن هم به شكلى كه بتوان حقایق و احكام آن را در زندگى پیاده كرد بر هر مسلمانى ضروری است ولى
نیازمند به آموزش است .لذا چنین آموزش دیدنى بر هر مسلمانى الزم است.
 .2یكى از مهمترین رسالت های هر انسانى در زندگى خالص شدن برای خداست به نحوی كه به خوبى بتواند با
شیطان مبارزه كرده و پیروز میدان بیرون آید
 .3اساس سوره مباركه معارج بر خاص شدن و خالص تر شدن برای خداست كه با شناسایى مراتب انسان و نیز
شناخت اصو ل زندگى قدرت ارتقاء گوهر وجود را یافته و به مالقات با خدا نائل مى گردد.
 .4سنین پس از تكلیف سنین یادگیر حقایق و دستیابى به بزرگراههای فضل و رحمت است .توفیقى است كه
شامل حال فرد مىشود و او را به حریم زندگى انبیا و اولیا وارد مىسازد .به این دوره باشكوه هر قدر بیشتر اعتنا و
احترام شود شگفتىهایى كه در دورانهای بعدی از پیشرفتها به وجود مىآورد بیشتر خواهد بود .لذا دست كم
گرفتن این سن به بهانه كوچكى و ...موجب خسارتهای زیادی خواهد شد.
در این سن به طور معجزهآسایى فهم حقایق در فرد فعال مىشود و هر قدر به آن اعتنا شود قدرت بیشتری در آن
هویدا مى گردد و شگفتىهای بیشتری از خود به جا مى گذارد.
نوعا در این سن است كه افراد مورد هجمههای وسیع تبلیغاتى و اجتماعى قرار مى گیرند و احساس حقارت از
نفهمى حقایق در

آنها نهادینه مىشود26.

شیوه اجرا
مخاطبین كتاب جمعى در نظر گرفته شده است كه سن بلوغ را درک كرده و برایشان احكام نماز واجب شده است.
كتاب ناظر به جنسیت خاصى نیست و مثالها و فعالیتها برای دختر و پسر است.
با اینكه نگارش كتاب برای سنین دوره متوسطه دوم تنظیم شده است ولى مىتوان آن را برای همه سنین بعد از بلوغ توصیه
كرد.

 26برای شناخت اقتضائات این سن به كتاب حسن گزینى و نیز سند تعلیم و تزكیه از همین انتشارات رجوع شود.
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رویكرد اصلى سوره معارج جاری شدن روح كمال خواهى در انسان است كه جز به مالقات با خدا میسر نشده و تنها با
رعایت احكام الهى كه منجر به تقویت قوای فكری و عقلى وی مىشود اتفاق مى افتد.
با توجه به دستهبندی سوره مىتوان مبنای اجرا را بر اساس این دستهها قرار داد .در این صورت تعداد جلسات ارائه یازده
جلسه خواهد بود.
جمع هایى كه بر حفظ سوره تأ كید دارند بهتر است نگاه اول و دوم و سوم را در جلسات سه گانه مجزا ،برگزار كنند.
ممكن است جمعى از نظر وقتى تنها قدرت اجرای یک یا چند درس را داشته باشد كه مىتوانند با توجه به نیاز ،یک یا
چند سرعنوان را انتخاب كنند .زیرا پردهها در عین اینكه با هم مرتبط است ولى وابستگى محدود كنندهای ندارد.
ممكن است مطالب توسط جمعى بدون معلم و در فضای غیر درسى و مدرسهای اجرا شود كه در این صورت الزم است
تعداد جلسات و ساعات و چگونگى پرداختن به موضوعات طبق نیازهای آن جمع تأ كید شود.
در برخى اردوهای دانشآموزی و دانشجویى مىتوان موضوع اردو را به یكى یا چند موضوع از پردهها اختصاص داد.
در برخى همایشهای دانشآموز ی و دانشجویى مىتوان موضوع نگاهها را به عنوان موضوع همایش قلمداد كرد و
موضوعات پردههای آن را به عنوان فراخوان جمع آوری آثار و  ...اعالم عمومى كرد.
بدین ترتیب اجرای كتاب مىتواند توسط خود دانشآموزان در مدرسه یا مسجد باشد و نیز مىتواند در درسى از آن انتخاب
شود و در اردویى مورد توجه قرار گیرد .هر یک از پردههای نوشته شده قابلیت اجرا در یک اردو را دارد.
در صورتى كه معلمى بخواهد این كتاب را در كالس درس خود ارائه دهد مىتواند آن را متناسب با ظرفیت كالس با
كتابهای چون «حضور قلب در نماز» یا «نمازم را ببین» تلفیق كند.
در هر حالت مهمترین بخش اجرای کتاب،اجرای سوره به صورت قرائت ،همخوانی و پرداختن به محتوای سوره است .در این
صورت نورانیت سوره بر روح ،جان و جسم افراد نازل میشود.
موارد زیر توفیق مربیان محترم را در اجرای سوره بیشتر مى كند:
 تشكیل گروههای مباحثه برای مباحیه مطالب سوره اجازه دادن به گروهها برای هماندیشى كشف مطالب سوره در محیط مدرسه و گاهى خانه و اصالح وضعیتموجود
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 اجازه دادن به گروهها برای اعمال نظر و اجرای فعالیتهای خود در مدرسه به صورت منظم و برنامهریزی شده بااجازه قبلى
 فراهم كردن زمینه ای برای ثبت و مستندسازی تولیدات مخاطب و ارائه آن به جمعیتى كه مىتوانند به آندسترسى داشته باشند.
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کتاب قاموس قرآن
سایتهای مربوط به خاطرات و وصیتنامههای شهدا

چکیده
هر كسى در دنیا آمده است وقتى دوران بلوغش را پشت سر مى گذارد به مبارزهای جدی با دشمنى قسم خورده دعوت
مىشود .در این مبارزه آبدیده مىشود و هر روز به درجهای از كمال مىرسد .مسابقهای بر پا شده است تا هر كسى برای
خالق خود خاصتر و خالصتر و خواستنىتر شود .برای خالصتر شدن نزد خدا ،باید راست قامت بود راست قامت بودن
یعنى پرهیز از وارونه شدن و ذلیل شدن و گرفتار آفت های آن گشتن.یعنى اوج گرفتن و داشتن فكرهای پرواز دهنده و
رعایت آداب سوق دهنده انسان به آسمان معرفت و كمال .داشتن ویژگى های حاضر سبب مىشود كه انسان و به تبع آن
جامعه بتواند در چرخه ای از رشد به سمت خیر قدم بردارد كتاب حاضر در یازده درس در صدد است تا این مطلب را با
بیان سوره مباركه معارج به ما گوشزد كند.
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