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ای جدی با دشمنی قسم گذارد به مبارزههر کسی در دنیا آمده است وقتی دوران بلوغش را پشت سر می
ای رسد. مسابقهای از کمال میشود و هر روز به درجهشود. در این مبارزه آبدیده میخورده دعوت می

تر شدن تر شود. برای خالصتر و خواستنیتر و خالصکسی برای خالق خود خاص بر پا شده است تا هر
نزد خدا، باید راست قامت بود راست قامت بودن یعنی پرهیز از وارونه شدن و ذلیل شدن و گرفتار آفت 

و رعایت آداب سوق دهنده انسان به   های آن گشتن.یعنی اوج گرفتن و داشتن فکرهای پرواز دهنده
شود که انسان و به تبع آن جامعه بتواند در معرفت و کمال. داشتن ویژگی های حاضر سبب میآسمان 

با ای از رشد به سمت خیر قدم بردارد کتاب حاضر در یازده درس در صدد است تا این مطلب را چرخه
 گوشزد کند.بیان سوره مبارکه معارج به ما 

نماز به خدا تقرّب  لهیو به وس د،یو آن را زیاد بخوان د،ییمحافظت نما امر نماز شوید و بر آن بندیپا 
که از  یزمان دیدیاست. آیا پاسخ اهل عذاب را نشن نیمع یامرى واجب در اوقات نیبر مؤمن رایز د،ییجو

؟! نماز همچون «گویند: از نمازگزاران نبودیم یشما را به جهنم آورد؟ م زیچه چ»شود:  یم دهیآنان پرس
گشاید.  یبندى که باز گردد بند گناهان را م و همچون زدیر یخته شدن برگ درخت، گناهان را مری

که بر در خانه انسان باشد و شبانه روزى پنج نوبت خود را در آن  یرسول خدانماز را به چشمه آب گرم
دم مؤمن حق خواهد ماند؟ از مر یباق یکس نیدر بدن چن یکرده است که آیا چرك و آلودگ هیبشوید تشب

از فرزندان و اموال آنان را به خود  یروشن و مایه چشم ا،یمتاع دن ییبایشناختند که ز ینماز را آنان
که آنان را تجارت و داد و ستد از ذکر خدا و به پا  یمردان»فرماید:  یمشغول نکرده. خداوند سبحان م

ده بهشت را از خداوند دریافته بود خود رسول خدا  با اینکه مژ«. دارد ینماز و اداى زکات باز نم کردن
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اهل خود را به نماز امر »انداخت، به خاطر اینکه خداوند به او فرموده بود:  یرا براى نماز به زحمت م
 «.باش بایآن شک کن و نسبت به

داد. آنگاه  یبه خرج م ییبایدر به پا کردن آن شک زیفرمود، و خود ن یآن حضرت اهلش را به نماز امر م
که زکات را از روى رغبت  یقرب به خدا قرار داده شده، کس لهیاز همراه زکات، براى اهل اسالم وسنم

پردازد نباید خاطر  یزکات م هک یادا کند براى او کفّ اره از گناه، و مانع و سپر عذاب خواهد بود. انسان
بپردازد  یلیم یا از روى بکه آن ر یکس رایبه دل راه دهد، ز یعلت اندوه نیبه آن مشغول سازد، و به ا

جاهل و در بردن پاداش مغبون و  امبریداشته باشد به سنّ ت پ دیو به اجرى که از خود زکات برتر است ام
امانـت اسـت، آن کـه  یخواهد بود. سـپس ادا یطوالن حق شگاهیدر عمل گمراه است و حسرتش در پ

هـاى گسـترده، و کوه هـاى  نیرافراشـته، و زمزیانـکار اسـت. امانـت بـر آسـمان هاى ب سـتین ـنیام
پهن تـر و بلندتـر و بزرگ تـر از آنهـا نبـود. و  کـه درازتـر و یبلنـد و اسـتوار عرضـه شـد، در حالـ

ورزید هر آینه آسمان و  یبه خاطر طول و عرض و یا قدرت و عزّت از قبول امانت امتناع م زىیاگر چ
به آن نادان بود  ترى چون انسان فیو آنچه را که موجود ضع دند،یبت ترسو کوه بود، اما از عقو نیزم

دهند بر خداوند  یآنچه بندگان در شب و روز خود انجام م«. انسان ستمکار و نادان است»درك کردند 
است، اعضاى شما شاهدان خدا بر  طیبه کار پنهان عباد آگاه و به علمش بر آن مح ست،ین یپاك مخف

 هستند، و خلوت هاى شما براى او آشکار است. یحق، و درونتان جاسوسان اله تان لشگرشما، و اندام

 یخســته بــود، دیگــر تحمــل نداشــت، بــا خــود فکــر م د،یکشــ یم یدرد داشــت، ســخت
داشت و  به طراوت و نشاط ازیکنــد؟گوش هایش از پند و اندرز پر بود، ن یبایــد زندگــ کــرد چــرا

پروراند را به سرعت برایش محقق کند.  یکه در سر م ییبود که آرزوها یزیبه چ ازمندیاز آن مهم تر ن
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به  ایدانست دن یشد. م یکرد آه حسرت بود که از او بلند م یکه هر گاه به آن فکر می رینیش یرؤیاها
  و... دیکش یهم بود که درد م لیدل نیبه هم ستین دنیخوردن و خواب نیا
و به  لیدال نیدید... به ا یاست که خود را از آنها محروم م یدیگر یلذت ها یدارا یدانست زندگ یم

دانست و  یاو م هیمشکالت را از ناح نیهم اعتراض داشت. چون همه ا یدیگر از خدا گالیه و گاه لیدال
 کرد. یبا او قهر م یگاه لیدل نیبه هم

 بچشاند و آنها را در درد و رنج قرار دهد؟ را یچرا خداوند باید به انسان ها سخت
 کند که هر کدام به هر چه بخواهند همان موقع برسند؟  چرا...؟! یهمه وسعت ایجاد نم یچرا برا 

 یقیحق یبه یک زندگ ازیاست. ن یواقع ازیهمه گالیه نشان دهنده یک ن نیهمه چرا و ا نیدانست ا ینم
شود اجابت  یخواسته م راه ندارد و هر آنچه تیر آن محرومکه د یا یزندگ ؛یو ظاهر یسطح ینه زندگ

 گردد. یم
است؛  نیهم ایو اساسا سؤال امتحان در آزمون بزرگ دن دیرس یا یزندگ نیدانست که باید به چن ینم
برسد که دیگر تمام نشود. ی همه نداشتن ها و داشتن ها به داشتن نیا یتواند از ال به ال یم یچه کس»

 یها ییبایز ،یبه بقا و پایدار ازمندین یو... بله!  هر انسان« و دیگر نرود؟ ایدیا اراده بکه ب یا یخوش
 تیمربوط به معنویت انسان است نه مربوط به جسمان یهمگ اینها یو... است ول کویرزق ن ،یقیحق

ی وررا ضـر یبـه رزق معنـو ـازین سـت،یجسـم ن ـنیکـه انسـان فقـط ا ـردیاو. پـس هـر کـس بپذ
 نیخود به یق یبلندمرتبه بودن جایگاه ابد یمحل گذر است، برا ایکه دن ردیدانسـته اسـت. و اگر بپذ

 ییرزق ماورا اورد،یبه ارمغان ب یباید معنویت یو رنج یاست که هر سخت یعیکند. طب یم یچاره اندیش
 یست تا با مرور بر یکدائم برساند. کتاب حاضر در صدد ا یکند و فرد را به رضایت و خرسند را جلب

و راز و رمز  اموزدیرا به ما ب یدائم یبه بقا و خرسند یابیراز و رمز دست یقرآن یبایز یاز سوره ها
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مهم  یاز رهاوردها یو ما را از ماندن در آنها برهاند. یک انیرا ب ایدن یها و رنج ها یخارج شدن از سخت
 یعامل به سخت نیمهم تر رایدن او از طمع است، زخروج انسان از درد و رنج خارج کر یسوره برا نیا

 یا هیروح نیمطلوب برسد. چن جهیاینست که بخواهد بدون کار و عمل به نت یافتادن انسان در زندگ
را به طور  ییشده و رنج ها یها در زندگ یاست که موجب بروز ناکام دایجادکننده صفت طمع در فر

که فرد طمع کار نباشد  یکشاند. در صورت یم یسخت یه دردهاب کند و او را  یم لیبر فرد تحم یعیطب
 ژهیو یخاص انجام شده و زحمت یمتناسب با آن کار باید یو مقصود جهیبه هر نت دنیرس یداند برا یم

 کند الزم دایراه پ تیانسان یبخواهد به مراتب واال یاست اگر کس یبدیه بیترت نیشود. بد رفتهیپذ
کارها به  نیرساند. به طور حتم باید فرد با انجام ا یمقصد م نیرا انجام دهد که او را به ا ییاست کارها

 ریبدون اتصال به خدا و نزدیک شدن به او امکان پذ تیانسان یمقام واال رایخداوند نزدیک تر شود، ز
نموده و  مطرح« راننمازگزا» ییعن «نیمصل»مقام را با کلمه  نیبه ا یابیسوره دست نی. خداوند در استین

 یسوره هر کس نیبر اساس ا کند. یم یمعرف ایایشان را در خروج از انواع طمع  به دن یها یژگیو
 نیجز قرار گرفتن در صف نمازگزارن ندارد. قرار گرفتن در ا یدست یابد چاره ا تیبخواهد به اوج انسان

شدن و نزدیک تر شدن به خدا قرار تر  یشدن، خواستن خاص تر یبرا یدائم یصف فرد را در مسابقه ا
 یبرا خاص تر شدن نیصورت خواندن و فهم سوره مبارکه معارج به منزله فهم قوان نیدهد. در ا یم

به  یابیشود دست ینوشتار دنبال م نیفهم باید همراه با عمل باشد. آنچه در ا نیاست ا یعیخداست. طب
خدا برایمان هموار  یآن راه عروج به سو لهیوس است تا به بر سوره مبارکه معارج یعلم و عمل مبتن

 ربخشیز ینوشتار سوره، را در سه بخش با عنوان نگاه ارائه کرده است که هر بخش خود دارا نیشود. ا
 انگریاست که در سوره ذکر شده و ب یموضوع عروج لیبه دل ینامگذار نیبه نام پرده است. علت ا ییها

فرد  یبرا یرود و حقایق یکنار م ییپرده های است با هر اوج یعیاوج گرفتن و شکوفا شدن است و طب
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 که در هر پرده به عنوان فصول یمطالب لیعلم و عمل در ذ یوستگیپ تیاهم لیشود. به دل یواضح م
 ذکر شده است: ریز نیآمده عناو

 . نقشه راه1
بـا  ـزیکلمـات مهـم ناز  یشـود و برخـ یداده م ـحیبخـش مطالـب مربـوط بـه آیـات توض ـنیدر ا 

کنـد کـه در واقـع  یآشـنا م یسـوره مـا را بـا حقایقـ ـنیگـردد. آیـات ا یزبـان سـاده تعریـف م
کلمات و  یبخش را در قالب معان نیاز ا یشود مطالب یم هیماسـت. به افراد توص یراه زندگـ نقشـه

طه آن، فهم زبان قرآن و انس با آن در مجزا بنویسند تا به واس یدر دفتر یزندگ ینکات سودمند برا
مرتبط با سوره که در  یقسمت موضوع نیاساس در ا نیمقابله با او خود را آماده سازد. بر ا ایشان
آمده که به صورت داستان یا   یحاتیفهم بهتر آن توض یانتخاب شده و برا دار یما نقش مؤثر یزندگ

 کند. یم انیرا ب یدرس مورد نظر مطالب در وصف یمتن
 یی. شناسا2
 لیتفص اتییفهم جز یآن، برا یمهم از سوره و پس از دیده بان یرود پس از یافتن موضوع یانتظار م 

موضوع  یمباحث اصل رامونیپ یبخش به مباحثه گروه نی. اردیصورت گ یتر قیدق یییافته، شناسا
که ممکن  ییو یا متن ها ایدیب شیمباحثه پ نیکه ممکن است در ا یدرس اختصاص یافته است. سؤاالت

توانند به  یبخش، م نیبخش آمده است. افراد پس از خواندن ا نیرا سرعت دهد در ا است فکر کردن
آن انجام  یکه الزم است برا یاضافه کنند یا به کار یمطلب آن پاسخ داده، یسواالت یا درخواست ها

 شتریب قِیاست که به عنوان تحق یندشود جامه عمل بپوشانند. مطالب حاصل از مباحثات، مطالب سودم
و رفع موانع  قیحقا شتریموضوع، انس ما را با قرآن زیادتر کرده و سبب تقویت تفکر و فهم ب نهیدر زم

با محوریت آیات سوره معارج است که با  یمطالب شامل مسائل زندگ نی. اودش یبه کمال م یابیدست
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 یم ینکات در دفترچه ا نیکند. نوشتن ا یوشزد مرا به ما گ یشده و نکات مهم ییجز یبحث و بررس
 ما را افزایش دهد. لیتواند قدرت تحل

 اتی. عمل3
سوره معارج گفته شده است.  یمشترک بر مبنا یبه ورود فرد با مشارکت دیگران در کار اتیمرحله عمل 

برنامه  یاجرا طی. محنجامدیبه عمل ب یجمع یمنظور الزم است نتایج پس از مباحثه و گفتگو نیا یبرا
با  یبرنامه ها هماهنگ یاجرا یبرا است یعیتواند مدرسه، خانه، محله، مسجد و شهر باشد. طب یها م

 یهمــه اعضــا ــانیاست. ممکــن اســت در طــرح انتخــاب شــده مشــارکت م یضرور نیمسئول
 یصــورت اعضــا ــنیااز آن باشــد کــه در  ییــک مدرســه یــا یــک مســجد و یــا بخشــ

الزم  یطــرح خــود قانــع نمــوده و بودجــه و هزینه هــا یاجــرا یگــروه بایــد دیگــران را بــرا
اجرا در زمان مشخص  ینیب شیداشــته باشــند. پی نــیب شیآن پ یاجــرا را محاســبه و بــرا یبــرا

 یدر عمل کردن آن هم به صورت جمع یمهم تر سع همهکند. از  یمهم است و افراد را با تجربه م اریبس
افراد  فیتوص نیکند. با ا یرا برطرف م ییایو موانع دن کرده ینوران اریقلب ها را بس ،یو مشارکت

 خود را عرصه جهاد در راه خدا کرده اند. یمشارکت  کننده زندگ
 اتیهمراه ما در عمل دی. شه4

 یروزیعمل وارسته و رستگار شدند و در مقام عبودیت به پعلم و  دانیهستند که در م یکسان شهدا
توان از  یم لیدل نیخورند به هم یم یبه گواه قرآن زنده اند و نزد پروردگار خود روز نیهمچن دندیرس

در هر پرده با  نیدرنظر گرفته شده استفاده کرد. بنابرا یها اتیعمل یو بابرکت آنها برا ضیوجود پرف
 .میدان یطرح شده حاضر م اتیعمل ینامه و یا خاطره او، او را در کنار خود برا تیبا وص یدیشه یمعرف

 جی. ثبت نتا5
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 نیتوان دستاوردها و نتایج را ثبت کرد. از منافع ا یشده، م نییبر محور موضوع تب اتیاز انجام عمل پس
شود به مرور زمان  یموجب م ایو ثان ردیگ یدیگران قرار م اریاست که در اخت ییثبت،  اوال تجربه ها

 .ردیکارها در بستر تکامل قرار گ
 برنامه ی. شعار اجرا6

شعار با استفاده از روایات نهج  نیاست. ا یشعار یدارا ردیگ یکه مورد توجه گروه قرار م یبرنامه ا هر
ار همه برنامه ها قر یگاه یاد پدر از ذهن ها فراموش نشود و روح کل چیالبالغه انتخاب شده است تا ه

 .ردیگ

 شدن وارونهمراقبت از نگاه اول، 
 هاکردن شروعمراقبت از بد پرده اول، 
 خواهیدردپرهیز از پرده دوم، 

 آشنا نبودن با اوج گرفتنپرده سوم، نا
 های پشت پردهواقعیتنبودن نسبت به  تفاوتبیپرده چهارم 

 بودن امتراست قتالش برای نگاه دوم، 
 نقطه آغاز اصالحپرده اول، 

 پیله خودپرده دوم، بیرون آمدن از 
 پروازرهایی از قیدها و پرده سوم، 
 شدن و تبعات آن وارونههای نشانهنگاه سوم، 
 وارونگیچگونگی تعیین مقدار پرده اول، 
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 های خطرسازتوجهیبیپرده دوم، 
 پرده سوم، باالترین ضرر

 وارونه شدننتیجه ت پرده چهارم، ذلّ
 هایی برای عروجنوشتهدست

 مالحظاتی پیرامون روش اجرا
 

http://www.quranahlebayt.ir/

