


یکی از آفاتی که همواره متوجه جامعه مسلمین بوده و هست و امامان معصوم 
همیشه ما را از آن بر حذر داشته اند، عافیت طلبی و راحت طلبی است. این بلیه، 
نه تنها باعث درجا زدن و رکود معنوی جامعه و فرد می شود، بلکه ممکن است 
باعث شکست و نابودی یک حرکت و یک جامعه بشود. امام خامنه ای همواره، در 
دیدار با همه اقشار، اعم از مسئولین، جوانان و عموم مردم، راحت طلبی را یکی از 
آفات مبتا به دانسته و آن را یکی از نقاط ضعف انقاب اسامی بر شمرده اند و 
همگان را از آن بر حذر داشته اند. با اندکی تأمل، در میابیم که خیلی از ما کم و 
بیش راحت طلب هستیم و در بحبوحه ی زندگی جهادی نیز از آن رنج می بریم. 
نوشته ی پیش رو، سخنرانی حجت ااسام پناهیان در حسینیه امام خمینی به 

مناسبت ایام فاطمیه است.
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راحت طلبی و عافیت طلبی

 راحت طلبی، اولین گرایشی که انسان تجربه می کند 

اولین عاقه و اولین گرایشی که ما در خودمان تجربه می کنیم »راحت طلبی« است. حتی 
لّذت جویی که یکی از فراگیرترین گرایش های ما در طول زندگی مان هست و برای همۀ 
آدم ها به انحاء مختلف، موضوع مطرحی است، بعد از راحت طلبی سراغ آدم می آید. گرچه 
خود راحتی لّذت دارد، اما به هرحال انسان به راحتی عاقه مند است. یک نوزاد وقتی به دنیا 
می آید، تا گرسنه اش می شود، احساس می کند ناراحت شده، شروع می کند گریه کردن. تا 

دل درد می گیرد، ناراحتی را احساس می کند و عکس العمل نشان می دهد.
ما با راحت طلبی زاده می شویم. بعداً گرایش های دیگر دنیایِی ما، بیشتر تجلی می کنند 
یافته، گرایش های دیگر بد و خوبی  اوقات به خاطر همین راحت طلبِی تورم  از  و بعضی 
هم در ما شکل می گیرد. شاید اوایلش انسان زیاد حّب بقاء نداشته باشد؛ نمی فهمد من 
بمیرم یعنی چی، »دوست دارم من زنده بمانم« را ممکن است حس و تجربه نکند، ولی 
عجالتاً مایل است »ناراحت« نباشد. راحت طلبی یکی از گرایش های کلیدی ماست و یکی 

از شعبات اصلی حّب الدنیاست.
امیرالمؤمنین علی)ع( دربارۀ طبیعی بودن محّبت به دنیا با همۀ مذّمت هایی که در موردش 
هست، فرموده اند »الَناُس أَبَْناُء الُدنَْیا َو الَْولَُد َمْطُبوٌع َعلَی ُحِب أُِمه «)غررالحکم/2349( مردم 
فرزندان دنیا هستند، و بچه ها مادرشان را طبیعتاً دوست دارند، پس حّب الدنیا طبیعتاً به 

دل ما می آید.
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 »راحت طلبی« اولین مظهر حب الدنیا 

مال  حّب  ما  آیا  می گویند  نمی دانند،  الدنیا  حّب  اهل  را  خودشان  جوان ها  وقت ها  خیلی 
داریم؟ حّب جاه داریم؟ ما چه قسمتی از حّب الدنیا را داریم؟ و خیلی ها هم جوان ها را باصفا 
مهمترین  از  یکی  ولی  از مسن ها هستند،  باصفاتر  فی نفسه،  جوان ها،  واقعاً  بله،  می دانند. 
صفات بد دنیاطلبانه، که می تواند در جوان ها رواج داشته باشد، حتی در جوان های به ظاهر 
خوب که اهل بی بند و باری نیستند، همین راحت طلبی است. می بینی جوان وقتی خودش 
را لّذت پرست نمی داند، بچۀ خوبی می داند. وقتی خودش را شهوت ران نمی داند، و می بیند 
اما وقتی دقت می کنی،  که دنبال هرزگی نمی رود، خودش را بچۀ خیلی خوبی می داند. 

می بینی راحت طلبی در او موج می زند.
وقتی یک دستور سخت از پدر و مادر، یا از هر کسی، موجب شود کمی ناراحت 
بهش  برسد، برمی گردد سریع پرخاش می کند. خب حّب الدنیا همین است دیگر. 
اولین مظهر حّب الدنیا، در جوان ها و حتی نوجوان ها که باید برایش یک فکری 
کرد و باید هم در مقام مذّمت و هم در مقام موعظه برایش کم نگذاشت، همین 
راحت طلبی است. راحت طلبی است که موجب پرخاش می شود. مانند نوزادی که 
تا دلش درد می گیرد بافاصله گریه می کند، این نوزادی است که بزرگتر شده، ولی 

از نظر رفتار، همان رفتار را دارد.
وقتی ما جلوی این راحت طلبی را نگرفتیم، جلوی شهوت پرستی را هم نمی گیریم. بسیاری 
زیاد  و  کم  سالگی  چهارده  تا  ما  »بچۀ  اینکه:  از  هستند  گله مند  مذهبی،  خانواده های  از 
بچۀ خوبی بود، و حتی نماز می خواند. نه تنها خیلی از رفتارهای ناخوب را نداشت، بلکه 
رفتارهای خوب هم داشت. اما کم کم سر و گوشش دارد می جنبد، کم کم دنبال رفقای 
ناباب است، از لّذت حرام چشم نمی پوشد و دارد بداخاقی می کند.« بررسی که می کنی 
می بینید در این خانواده از هفت تا چهارده سال، پدر و مادر فرصت داشته اند که این بچه 
را از راحت طلبی جدا کنند. اما چون بچه اش را دوست دارد، می گوید بگذار بچه ام »راحت« 

باشد.
از مدرسه آمده، می گوید بگذار جورابش را دربیاورم، بگذار غذایش را برایش آماده کنم. 
راحت طلبی بچه را باهاش مخالفت نکرده. حاا چهارده سالش شده است، و دیگر با شهوات 
آشنا شده. بچه ای که در دوران ادب بین هفت تا چهارده سال ادب نشده، و راحت طلبی 
بیشتر برایش جا افتاده، اان یک دفعه ای می خواهی بهش بگویی با شهواتت مخالفت بکن، 
قبول نمی کند. بهش می گویی بیا نماز بخوان، قبول نمی کند. چرا؟ آیا چون ایمان ندارد؟ 
نه به خدا، ایمان دارد. آیا محّبت به اهل بیت)ع( و اولیاء خدا ندارد؟ چرا، دارد، می بینی 
که محرم ها کم نمی گذارد برای امام حسین)ع(، اما کاهل نمازی می کند. اما دست درازی 

می کند به سوی گناه.



راحت طلبی و عافیت طلبی

4

 جشن ادب

چه جوری باید این را کنترل کرد؟ برای خود جوان هم سخت شده است که با گناه و با 
شهوات مبارزه کند. یکی از دایل اساسی اش این است که از هفت تا چهارده سال، کسی 
او را ادب نکرده. گفتند: »حاا بچۀ خوبی است، بگذار طبق میل خودش رفتار بکند، حاا 
کار خاصی که انجام نمی دهد، جنایت خاصی که انجام نمی دهد.« لذا قبل از اینکه در 
چهارده سالگی برای بچه ها »جشن تکلیف« گرفته بشود که سّنت خوبی است، باید در 
هفت سالگی »جشن ادب« گرفته بشود برای بچه ها؛ پدر و مادر مسئولیت هایی را به بچه 

بدهند. از آن راحتِی قبل از هفت سالگی بچه را با منطق و محّبت خارج کنند.
دیگر زندگی به این راحتی نیست. او باید اهل مبارزۀ با راحتی بشود، بدون تعارف. و اّا 
بچۀ خوب، در خانوادۀ خوب، با عائق خوب، با ایمان نسبتاً خوب و معمولی در همین 
از چهارده سالگی، نمی تواند جلوی شهوات خودش را  این بچه بعد  مقداری که هست، 

بگیرد. با راحت طلبی باید مقابله کرد.
 فاصله گرفن از راحت طلبی، یکی از عوامل مهم رشد در جبهه ها

یکی از صحنه هایی که ما در جبهه ها می دیدیم و در فرآیند رشد این جوان ها که یک 
شبه راه صدساله را طی می کردند، اتفاق می افتاد، همین جدا شدن از راحت طلبی بود. 
قبل از عملیات والفجر یک، بچه ها توی چادری که بودند در آن منطقۀ پشت عملیات، 
یک شب به همدیگر گفتند، همین جوری ارتکازی، کسی نبود که بیاید بهشون یاد بدهد، 
از  به  و می خواهیم  داریم  ما هرچیزی که ازم  نیست که  بد  این  آیا  بچه ها!  می گفتند: 
همدیگر می خواهیم و به همدیگر دستور می دهیم؟ »آن پارچ را به من بده...، آن بشقاب را 
به من بده« همۀمان تنبل بازی درآوردیم. بیایید مردانه عمل کنیم. تصمیم گرفتند و نور 
این سخت کوشی را حس می کردند. اگر یک روز کمتر می دویدند توی صبح گاه، می گفتند 
دلم مکّدر شده، سیاه شده. ما می دیدیم شهدایی را که به مقام عالی شهادت رسیدند، خب 
اان می گوییم عاشق خدا بودند، چقدر مؤمن به قیامت بودند، اما این فرآیندی که طی 
شد تا به اینجا رسیدند، چی بود؟ یکی از مراحل بسیار زیبایش، جدا شدن از تنبلی بود.

 بلّیۀ عام البلوا در جامعه

راحت طلبی یک بلّیۀ عام البلواست در جامعۀ ما. از آن جا که ما یک جامعۀ دینی داریم، در 
فرهنگ ما لّذت طلبی که نزدیک تر است به عرصۀ گناه و عبور از خط قرمز، بیشتر مذّمت 
آنقدر  می شود. ولی متأسفانه در فرهنگ عمومی و حتی فرهنگ دینی ما، راحت طلبی 

مذّمت نمی شود. این یک نقص فرهنگِی بزرگ است.
رسول گرامی اسام اگر به یکی دلیلی از یک جوانی خوشش می آمد، بافاصله، می فرمود 
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از چشمم  بافاصله می فرمودند:  ندارد،  تا می گفتند شغل و حرفه ای  حرفه اش چیست؟ 
افتاد.)َکاَن َرُسوُل اَلِ إَِذا نََظَر الَرُجَل َفَأْعَجَبُه َقاَل َهْل لَُه ِحْرَفٌۀ َفإِْن َقالُوا َا َقاَل َسَقَط ِمْن 
َعْیِنی؛ جامع ااخبار/139 ( مگر می شود؟ بیکار، بی عار؟ تنبل؟ ببینید بنده »خوش گذران« 
عرض نمی کنم! خیلی خوش گذران نیست، شاید عضو پایگاه بسیج هم باشد، اما تنبلی اش 
را دارد. تکان نمی خورد. سختی به خودش نمی دهد. راحت طلبی یکی از شعبات عجیب و 
غریب حّب الدنیاست، که جوان و نوجوانی که نه اهل شهوت است، نه اهل معصیت است، 
نه حّب مال، نه حّب جاه، هیچ کدام از این آلودگی ها او را نگرفته، تقریباً قطعی بدانید او 

در معرض آلودگی حّب راحت هست.
ما  نفس  و محاسبۀ  روزمّره  توجهات  نیست. جزء  ما  روزانۀ  این جزء سبد خرید  اصًا  و 
نیست که ببینیم ما چقدر راحت طلب هستیم. کسی که بافاصله عصبانی می شود و 
در رفتارهای معمولی به اطرافیان پرخاش می کند، راحت طلبی در او لبریز شده، 

و به صورت یک بیماری دارد در او نشان داده می شود. 
در روایتی می فرماید: وقتی یک معصیتی کردی، خواستی جبران کنی، با یکی از کارهای 
خوب جبران کن، بعد یک مثال می زنند می فرمایند که مثًا یک کسی عصبانی ات کرد، 
َعْیٍن  َطْرَفِۀ  ِمْن  أَْسَرَع  الَذنِْب  بَْعَد  بشود.)اْسَتْغِفُروا  گناهت  آن  جبران  بگذار  نگو،  هیچی 
َفإِْن لَْم تَْفَعُلوا َفِباْلِنَْفاِق َفإِْن لَْم تَْفَعُلوا َفِبَکْظِم الَْغْیِظ َفإِْن لَْم تَْفَعُلوا َفِبالَْعْفِو َعِن الَناِس....؛  
مستدرک الوسائل / ج12/ 124( یعنی خودداری از بروز ناراحتی، کّفارۀ گناه است. و اصًا 
ناراحتی پیش  انسان  برای  اگر شما دقت کنید، می بینید خدا در مسیر معنوی زندگی 
می آورد و پروردگار عالم انسان را ناراحت می کند. حتی اگر کسی به آدم ظلم نکند، با 

سوءتفاهم این کار را می کند.
راحت طلبی، یک خصلت طبیعی است، یک خصلتی است که از دوران نوجوانی باید باهاش 
مقابله کرد. پدر و مادر و آموزش و پرورش، هفت سال وقت دارند این راحت طلبی را از 
جان این بچه جدا کنند. بچه هایتان را بروید توی مدرسه ای ثبت نام بکنید که مدیران 
محترم و معلمین محترم، قبل از آموزش هر کلمه ای به بچه ، بتوانند این راحت طلبی را 
در او مدیریت کنند. و اّا اگر در این مدرسه حفظ قرآن هم بود، بچۀتان را نگذارید در آن 
مدرسه. شما به یک عنصر راحت طلب قرآن یاد بدهی، بعد او چه موجودی خواهد شد! 

دین را هم در خدمت راحت طلبی خودش خواهد گرفت.
اگر بچۀتان را می خواهید بگذارید در یک مدرسۀ اسامی، و دیدید این مدرسه بلد نیست 
بچۀ شما را از راحت طلبی جدا کند، ولی می خواهد محّبت اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
را بهشان یاد بدهد، نگذارید آنجا، چون این پس فردا محّبت اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
آن وقت  داد.  قرار خواهد  راحت طلبی خودش  تئوریزه کردن  و  توجیه  را هم در خدمت 
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می شود جزءکسانی که حضرت امام)ره( در موردشان می فرمود: »وایتی های راحت طلب!« 
برای شما  افرادی  دربارۀ چنین  را  امام  کلمات حضرت  که  هولناکی هستند  که جریان 

قرائت خواهم کرد.
این که  نه اسامی، سالم! چیست؟  مهمترین شاخص موفقیت آموزش و پرورش سالم، 
وقتی دیپلمش را گرفت از مدرسه آمده بیرون، کلمۀ دلم می خواهد برایش زشت باشد. از 
خودش خجالت بکشد که بگوید دلم می خواهد. و اّا آموزش و پرورش موفق نبوده. کدام 
شاخص را شما می توانید به عنوان شاخص برتر از این بیان کنید؟ راحت طلبی گاهی از 

اوقات جنبۀ اّم الفساد پیدا می کند.
در فرهنگ جامعه هم همین طور است. آقا پسر می رود برای خواستگاری. خب حرفه اش 
خانوادۀ  می رسد.  پولش  دیگر،  است  خوب  شدند.  رسمی  استخدام  جایی  در  چیست؟ 
که شخصیت  حالی  در  چیست.  آقا شخصیتش  اینکه  به  ندارند  کاری  دیگر  دخترخانم 
این جوان خیلی مهمتر از پولش است، مگر این دختر را داری می دهی به پول او؟ داری 
می دهی به شخصیت ایشان. بگو خب استخدام شدی، سخت کوش هم هستی یا نه؟ یا 
خودت را آویزان کردی به یک حقوق بخور و نمیر؟ اگر ثابت کرد سخت کوش است، تربیت 
شده برای سخت کوشی، دخترت را بهش بده. و اّا استخدام رسمی بودن فضیلت نیست. 
آیا همین که استخدام است و حقوقش می رسد خوب است؟ حاا هر شخصیت شل و ول 

و تنبلی داشته باشد، اشکال ندارد؟!
آیا استخدام دائم بودن به این معنی که از یک جایی یک حقوق مستمر بیاید، این در 
فرهنگ ما ارزش شده است؟ نه سخت کوش بودن؟! این فرهنگ معلوم است اشکال دارد. 
بلند  آقا  بگویی  می خواهی  فرهنگ شما  این  در  وقت  آن  این جوری شد،  فرهنگ  وقتی 
بلند  برای خدا  نمی شود،  بلند  برای خودش  این  زور می زنی.  بابا! حرف  نماز؟  برای  شو 
شود؟ امام هادی)ع( می فرماید »َمْن َکِسَل َعْن أَْمِر ُدنَْیاُه َفُهَو َعْن أَْمِر آِخَرتِِه أَْکَسُل؛ 
کسی که حال ندارد برای دنیای خودش بدود، برای آخرت خودش بیشتر حال 
به عنوان یک گرایش زشت و قوی علیه اش  باید  را  ندارد.«)کافی/560/9( راحت طلبی 
اینها را می گویم، تا بعضی از روایات و بعضی از کلمات حضرت امام)ره(  قیام کرد. من 
برایتان آوردم، آنها را بشود اینجا خواند، در جلسه ای که این آمادگی را پیدا کرده می شود 

آن عبارات را قرائت کرد.
وقت خیلی کم است، من دیگر آن روایاتی که می فرماید: »علم را در سختی به بندگانم 
می دهم. اما بندگان من به دنبال علم هستند با شکم سیر و با آسایش، نمی شود. راحتی را 
در دنیا نگذاشتم، بندگان من در دنیا دنبال راحتی هستند، نمی شود.« )َوَضْعُت الِْعلَْم فِی 
الُْجوِع َو الَْجْهِد، َو ُهْم یَْطُلُبونَُه فِی الِشَبِع َو الَراَحِۀ، َفَا یَِجُدونَُه... َوَضعُت الراَحَۀ فی الَجَنِۀ 
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وهم یَطُلُبونَها فی الدنیا فا یَِجُدونَها؛ عدۀ الداعی/179(
از امام صادق)ع( پرسیدند: »أین طریِق الراَحۀ« ما چه  کار کنیم به راحتی برسیم؟ فرمود 
» فی ِخاِف الَهوی« در مخالفت کردن با هوای نفس؛ با »دلم می خواهد« مخالفت کن. 
بعد گفت »َفَمتی یَِجُد َعبٌد الراَحَۀ؟« بندۀ خدایی که مخالفت با هوای نفس کند، ِکی به 
راحتی می رسد؟ امام صادق)ع( فرمودند: »ِعنَد أّوِل یَوٍم یَِصیُر فی الَجَنِۀ« روز اولی که وارد 

بهشت شوی. حل است؟! برو!
راحت طلبی را باید مدیریت کرد. اگر بنا شد کار فرهنگی بکنیم، کار فرهنگی که بدون تدبیر 
امکان ندارد. اینکه هزارتا سرفصل خوب بگذاریم جلوی خودمان، و بگوییم همۀ اینها را به 
دست بیاوریم، اصًا امکان ندارد. شما برای جسم تان بخواهید برنامه ریزی بکنی این جوری 
نیست، چه برسد به این که بخواهی برای روح پیچیده ات این کار را بکنی. آیا مسئولین 
فرهنگی جامعۀ ما مفاهیم دینی را مهندسی، طبقه بندی، رتبه بندی و زمان بندی کرده اند 
و اّولیت ها، اولویت ها را مشخص کرده اند؟ آیا محور کار فرهنگی را مشخص کرده اند؟ اان 
برای ارتقاء فرهنگ در کشورمان، محوری ترین کار چیست؟ محوری ترین کار که صدتا کار 
نمی شود، یک دانه است. نه اینکه بگوییم »یکی از محوری ترین...، یکی از محوری ترین...، 

یکی از مهمترین...«آیا مهمترین هست؟ مهمترین، یک دانه است، صدتا نمی شود.
وقتی وارد کار فرهنگی بشوی، می بینی دوتا فرهنگ اان در جهان هست، یک دانه اش 
تازه متولد شده و هنوز رشد نکرده؛ فرهنگ اسامی انقابی ماست، که نوظهور است؛ این 

را باید تکمیل کنیم.
فرهنگ دیگری که در جهان هست، فرهنگ منحط غربی است که فعًا حاکمیت دارد، 
و مردم جهان کم و بیش آسیب دیده از آن فرهنگ هستند. آن فرهنگ، مبتنی است بر 
راحت طلبی. محورش »أَ َرأَیَْت َمِن اتََخَذ إِلَهُه َهواهُ «)فرقان/43( آیا دیدی کسی که خدای 
خودش را هوای نفس قرار داد؟ در آن فرهنگ، راحت طلبی تبلیغ می شود. نابود باد هر 
نوع تبلیغی که به نفع راحت طلبی باشد. به هر دلیل و زبان و توجیهی. در هر مقطعی و 
در هر جایگاهی، چون زیرساخت اساسی فرهنگ جامعه را نابود می کند. ایمان به خدا هم 

دیگر کاری برای آن جامعه نخواهد کرد.
- آقا! اگر بنا باشد با راحتی مخالفت کنیم، سّنش را هم که بُردی از هفت سال. خب، 

انسان رنج می برد!
- دنیا برای رنج است عزیز من. پیامبر گرامی اسام در سخن شریفی فرمودند: چرا از خدا 
محال تقاضا می کنید؟ گفتند آقا! ما که محال از خدا تقاضا نمی کنیم، فرمود بله، محال 
تقاضا می کنید. شما راحتی مگر نمی خواهید؟ گفتند خب بله، فرمود راحتی محال است 
الُْمْسَتِحیَل  یََتَمَنی  َو َمْن  َقالُوا  الُْمْسَتِحیَل  تََتَمَنُوا  در دنیا.)َقاَل رسول ال ص ِلَْصَحابِِه َا 
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َفَقاَل أَنُْتْم أَ لَْسُتْم تََمَنْوَن الَراَحَۀ فِی الُدنَْیا َقالُوا بَلَی َفَقاَل الَراَحُۀ لِلُْمْؤِمِن فِی الُدنَْیا ُمْسَتِحیلَۀ. 
اعام الدین/ 278(

 جوان در این دنیا به آرزوهایش می رسد

راست بگوییم به جوان هایمان. چقدر از جوان ها از اولین و تنها نامۀ اخاقی که در صدر 
نامه ای  نهج الباغه،  یکم  و  سی  نامۀ  دارند؟  خبر  شده  نوشته  جوان ها  به  خطاب  اسام 
است که امیرالمؤمنین علی)ع( خطاب به جوان ها نوشتند؛ این نامه، یک متن کلیدی و 
راهبردی در تعلیم و تربیت است. هفت خصلت از خودشان می فرمایند: »ِمَن الَْوالِِد الَْفاِن، 
الُْمِقِر لِلَزَماِن، الُْمْسَتْسلِِم لِلُدنْیا« از پدر فانی، زمین خورده در مقابل زمان و قهر طبیعت؛ 
طبیعت بر من غلبه کرده و من تسلیم زمان شدم. هفت تا خصلت که همه اش به قول 
امروزی ها منفی است، بعد چهارده خصلت از جوان می شمارند: »الی المولود...«، یعنی به 
این تازه به دنیا آمده، به این جوان، به این تازه رسیده. »الی المولود الُْمَؤِمِل َما ا یْدَرُک« 

به جوانی که به آرزوهایش نخواهد رسید.
و  گفته  شما  به  کسی  حاا  تا  آیا  می شوید،  امیرالمؤمنین  فدای  که  مذهبی  جوان های 
مکّرر گفته و مصرانه گفته که جوان تو در این دنیا بنا نیست به آرزوهایت برسی. کاس 
آرزوهایت  به  ما بهت می گوییم چه جوری  از مردم، می گویند  می گذارند، پول می گیرند 
الُْمَؤِمِل َما ا  المولود  می رسی. دروغ می گوید، فقط ناراحتی ها را افزایش می دهد؛ »الی 

یْدَرُک«.
امام زین العابدین)ع( در کام شریفی می فرماید »ا تَطُلْب ما لَم یُخلَْق« چیزی که خلق 
نشده نخواه! طرف برگشت گفت: »کیف یُطلَُب ما لم یُخلَْق؟« چه جوری بخواهم چیزی 
نیست؟  راحتی  به خاطر  می خواهی  که  چیزهایی  مگر  فرمود:  حضرت  نشده؟  خلق  که 
الدنیا« راحتی در دنیا خلق نشده؛)خصال  لَم تُخلَْق فی  گفت: خب چرا، فرمود »الراَحُۀ 

صدوق/64/1( خودت را راحت کن. ما می خواهیم جلوگیری کنیم از یک فساد عظیم.
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: »لََقْد َخلَْقَنا اْلِنْساَن فی  َکَبٍد«)بلد/4( ما انسان 
را در رنج آفریدیم. این از اولین آیاتی است که جوان باید یاد بگیرد. بنده سال ها قبل با 
رفقایمان بررسی کرده بودیم در دوازده سال آموزش و پرورش، یک همچین آیه ای آموزش 
داده نمی شود. بعد باید دیده بشود آن اتاق فکری که تصمیم می گیرد کدام آیه آموزش 
داده بشود، آن کجاست؟ »لََقْد َخلَْقَنا اْلِنْساَن فی  َکَبٍد« ما انسان را در رنج آفریدیم. مای 

خدا، انسان را در رنج آفریدیم.
مسابقۀ  دارند  امروزی ها  تعبیر  به  که  دیدند،  را  جوان ها  عده  یک  اسام،  گرامی  پیامبر 
قوی ترین مردان مدینه را اجرا می کنند، یعنی سنگ برمی داشتند ببینند چه کسی قوی تر 
است. حضرت آمدند بی رودربایستی بهشون فرمودند: خب، این مسابقه در جای خودش 
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خوب، ولی قوی ترین آدم کسی است که مخالفت بکند با دوست داشتنی هایش!) َمَر َرُسوُل 
اَلِ ص بَِقْوٍم یَْرَفُعوَن َحَجراً...؛ معانی ااخبار/366(

اصل این مطلب را جا بیاندازیم، برای یهودی ها و زرتشتی ها و ارمنی ها و مسیحی ها و 
ادیان دیگر هم می توانیم این را جا بیاندازیم، این حرف دینی نیست، اصًا نمی شود انسان 
با رنج عجین شده. شما نمی توانید رنج را حذف بکنید.  انسان زندگی اش  را فریب داد. 
مراقب راحت طلبِی خودتان باشید. شیطان گول می زند آدم را. می گوید: »نه! این دفعه 
دیگر همه چی درست می شود. نه! این دفعه همه چی درست می شود. ...« نه! هیچ وقت 

درست نمی شود.
- آقا! شما این حرف را می زنی، عارضه اش این نیست که ما دیگر هیچی را درست نکنیم؟

- بله، خیلی از حرف های درست هستکه اگر به آدمی که از شعور کافی برخوردار نیست 
بزنی، کج برداشت می کند. از آیات قرآن هم خوارج کج برداشت کردند، و می خواستند 
ِ، ...«. از آیۀ قرآن  ِ، إِِن الُْحْکُم إِاَ ِلَ امیرالمؤمنین)ع( را بکشند. می گفتند: »إِِن الُْحْکُم إِاَ ِلَ
هم می شود بد برداشت کرد. بله، بعضی ها ممکن است از این حرف بد برداشت بکنند، و 
بگویند چون رنج را نمی شود حذف کرد، پس ما همین جوری می نشینیم رنج می کشیم. 

خب این یک برداشت احمقانه از این حرف است. زیبایِی کار این است که:
1( هم باید رنجت را کم کنی. چون اگر بخواهی رنج را از بین ببری، به خودت و دیگران 

ظلم خواهی کرد. لذا هم باید رنج خودت را کم بکنی،
2( هم باید بدانی که در رنج در زندگی هست.

3( و هم باید از رنجت، بهره برداری بکنی.
رنج هست، اما بعضی ها رنج می کشند، ولی آدم نمی شوند، رشد نمی کنند، و نابود می شوند. 
و بعضی ها رنج می کشند، آدم می شوند، رشد می کنند، قوی می شوند. یکی تصادف می کند 
می رود بیمارستان، بعد باید برود فیزیوتراپی و ورزش، یکی از روز اول رفته ورزش، واا 
رنج همه می کشند. رنج را نباید حذف کرد. ولی علیه راحت طلبی، ریشه ای باید قیام کرد.

 مبارزه با راحت طلبی، محور خود سازی

علیه راحت طلبی قیام کردن، یک موضوع غریب است در جامعۀ ما، در حالیکه جایگاه 
بسیار اساسی دارد، کما اینکه محور مهم مبارزه با هوای نفس و مقابله کردن با دوست 
داشتنی ها، موضوع محوری در خودسازی، در دین، امیرالمؤمنین علی)ع( می فرماید: »نَِظاُم 

الِدیِن ُمَخالََفُۀ الَْهَوی؛ نظام دین مخالفت کردن با هوای دین است«)غررالحکم/9152 (
و اول هوای نفس هم همین راحت طلبی است. آیا توانستی با راحت طلبی مبارزه کنی؟ 
از هفت سالگی که بچه با ادب تمرین مخالفت با راحت طلبی کرد، بعد چهارده سالگی 
می گویند با این لّذتت هم مقابله کن. دیگر عادت دارد به این کار. چون توی خانه تمرین 
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کرده؛ پای فیلم نشسته این را بهش یاد دادند و برایش جا افتاده است.
عبودیت  تفسیر  الُْعُبوِدیَِۀ«  »تَْفِسیُر  می فرماید  مصباح الشریعه  نقل  بر  بنا  صادق)ع(  امام 
چیست؟ »بَْذُل الُْکِل« همه چی را بدهی. »َو َسَبُب َذلَِک« چی می شود که تو می توانی 
َعَما  الَنْفِس  َمْنُع  َذلَِک  َسَبُب  »َو  بدهی؟  راه خدا  در  را  همه چی  باشی  داشته  عبودیت 
تَْهَوی« نفس خودت را باز بداری از آن چیزی که دلت می خواهد. »َو َحْمُلَها َعلَی َما تَْکَرُه« 
این  ندارد.  به چیزی که دوست  وادارش کن  ندارد.  به چیزی که دوست  بکنی  وادارش 
می شود عاملش. »َو ِمْفَتاُح َذلَِک« کلیدش چیست؟ »تَْرُک الَراَحۀ« راحت را باید بگذاری 

کنار.) مصباح الشریعه/7(
مکرر  می گرفتند.  کره  آب  از  اما  نداشتند،  اخاق  مربی  زیاد  که  بخیر  شهدایی  آن  یاد 
خاطرات شان را شاید شنیده یا خوانده باشید. یکبار می رفت جبهه برمی گشت، مامانش 
تشک می انداخت، می گفت: پسرم بخواب. می گفت من روی تشک می خوابم دلم می گیرد، 

روی زمین می خوابید. می گفت دلم می گیرد.
از اول شروع کن، وسط راه خودت را معطل نکن. ِهی می خواهی بروی روی حجاب کار 
کنی، روی نماز خواندنش کار کنی. این آدم راحت طلبی او را کشته. گوش نمی دهد به 
این حرف ها. ایمان به خدا هم دارد، اما عادت نکرده، تمرین نکرده، فرهنگ برایش نشده.

َو  الَرفِیَعُۀ  الَدَرَجاُت  تُْدَرُک  الَشِدیِد  »بِالَتَعِب  امیرالمؤمنین)ع( می فرماید:  در روایت دیگر 
الَراَحُۀ الَدائَِمُۀ«)غررالحکم/168( با سختی های شدید درجات رفیع درک می شود.

فرهنگ مبتنی بر مبارزه با هوای نفس، تمدن مبتنی بر هواپرستی غرب را نابود 
خواهد کرد/ چه کسی سران اتحادیه اروپا را پررو کرده؟!

این یکی از حرف ها نیست، بلکه اصل مسیری است که تو باید طی بکنی. این فرهنگی که 
مبتنی است بر مبارزه با هوای نفس، تمّدن غرب را که مبتنی است بر هواپرستی، نابود 

خواهد کرد.
اخیراً سران مزخرف اتحادیۀ اروپا، دور هم نشستند دربارۀ ایران چه نسخه ای 
نوشتند؟ کلمات قبیحی که ما در جلسات محترمانه اصًا این کلمات قبیح را یاد 
بزنیم. شّدت هواپرستی در جوامع  نمی کنیم، که حتی بخواهیم علیه اش حرف 
غربی، به همجنس بازی کشیده شده. برای حقوقی کردن یک همچین مزخرفاتی 
که از نتایج زندگی هواپرستانه است، می خواهند بیایند دفتر بزنند یک همچین 
چیزهایی را در کشور ما رواج بدهند. چه کسی اینها را پررو کرده؟! چه کسی 
به آنها چراغ سبز نشان داده؟! خدایا! کسانی که به دشمنان ما چراغ سبز نشان 
می دهند، چراغ شان را کور کن. مملکتی که مبتنی باشد بر مبارزه با هوای نفس، 

و این را در فرهنگش عَلم کند، ناامید می شود دشمن. 
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 تفسیر زندگی انسان، مدیریت رنج برای »کاهش رنج نابجا« و »مفید قراردادن رنج«

آقا! راحت طلبی مان را چی کار کنیم؟ عزیز من! رنج و راحتی را در دنیا باید مدیریت 
بهت  قطره چکانی  راحتی هم  باید مدیریت کنی.  بکنی،  نمی توانی حذف  را  رنج  کرد. 
می دهند. »َو َمْن نَُعِمْرُه نَُنِکْسُه فِی الَْخلِْق«)یس/68( هر کسی را ما پیر می کنیم، بدنش 
را ضعیف می کنیم، استخوان هایش شکننده می شود.  خداوند متعال در این باره ها صریح 

با ما سخن می گوید.
فرهنگ دینی ما را نگاه کنید، جالب است، یک جایی در محیط مذهبی من این جور 
جوان  می کنم،  تعجب  -من  جوان ها  از  یکی  گذاشتم،  همدیگر  کنار  را  قرآنی  آیات 
آمده می گوید: »آقا!  باشد-  اهل سختی کشیدن  باشد،  باشد، یل  باید خیلی شیر  که 
شما حال ما را گرفتی با این دین و خدایی که معرفی کردی.« می گویم: »یعنی چی 
حال شما را گرفتم؟ مگر آیات قرآن نبود؟« من هم اتفاقاً مراعات می کردم، آیۀ قرآن 
می خواندم، بعد می گفتم به فلسفه اش دقت بکنید. توی مقدمۀ بحث بود، انکار می کرد. 
ناراحت شده بود! ناراحتی اش را ابراز می کرد. می گفت: »یک کمی از رحمت خدا هم 
انسان که  از رنج طبیعی  بگو.« آقا! مگر من از غضب خدا دارم صحبت می کنم؟ من 
مظهر رحمت خداست دارم صحبت می کنم. خدا عین رحمتش است که تو را رنجور 
آفریده. از رحمت خدا صحبت بکن یعنی چه؟ مگر من از غضب خدا صحبت کردم؟ 

چقدر فاصله ها زیاد است.
رنج را مدیریت باید کرد. چه گونه می شود رنج را مدیریت کرد؟ رنج را مدیریت کن دوتا 
اتفاق برایش بیفتد: یکی اینکه رنج نابه جا نکشی؛ »َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْکِری َفإَِن لَُه َمِعیَشًۀ 
َضنًکا«)طه/ 124( هر کسی از ذکر من دوری کند، من زندگی اش را سخت خواهم کرد. 
چرا رنج بی جا می کشی؟ یک دفعه ای می روی یک صاحب نفس پیدا می کنی می گویی 
این مریضی چرا آمده سراغ من؟ می گوید فان لقمۀ حرام را خوردی، بهت نمی ساخته، 
این مریضی حاا تا یک هفت هشت سال دیگر هست. ده برابر پول خرج باید بکنی. 

چرا رنج اضافی بکشی؟
نابه جا،  رنج  دادن  کاهش  برای  رنج.  کردن  مدیریت  است:  این  انسان  زندگی  تفسیر 
رنج  کن.  استفاده  رنج هایت  از  دارد.  هم  دیگر  رکن  یک  رنج  مدیریت  کار.  یک  این 
دارد،  غّصه  می کند،  گریه  رضا)ع(  امام  حرام  می رود  طرف  مثًا  بشو؛  مقّرب  می بری 
ته غّصه هایش را که نگاه می کنی حسادت است. بابا! غّصه از سر حسادت اصًا خوب 
را  غّصه  این  چرا  اصًا  من.  عزیز  نمی کند  مقّرب  را  تو  که  غّصه  این  بخوری.  نیست 
بخوری؟ یا ته رنجش را که نگاه می کنی، می بینی غرورش است. آخر چرا؟ یک رنجی 

بکش که تعالی پیدا کنی.
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 ورزش و تحصیل، دو مونه از رنج های مفید

مدیریت کردن رنج، برای این دوتا امر است، یکی از بین بردن رنج نابه جا و یکی مفید قرار 
دادن رنج. مثًا چندتا رنج خوب پیشنهاد بدهم؛ یکی از برنامه های معقول برای مدیریت 
راحتی  یک  تا  می روی،  خستگی  یک  استقبال  به  خودت  ورزش  در  است.  ورزش  رنج، 

جایش بیاید. بعد این خستگی هم تنومندترت می کند. چقدر خوب است، بارک ال.
رنج دیگری که من پیشنهاد می دهم، رنج تحصیل است. رنج تحصیل را هم تحمل بکن. 
ببین چقدر مشاعرت باز می شود، چقدر تعالی پیدا می کنی، چقدر هوس هایت کاهش پیدا 
می کند. یکی از راه های مقابله با شهوت، حکمت است. عقانیت خودت را افزایش بدهی، 

شهواتت کاهش پیدا می کند. آدم فهمیده که شهوت ران نمی شود.
رنج؛  کردن  مدیریت  برای  است  نامی  »جهاد«  دینی تر؛  کمی  یک  دیگر،  پیشنهاد  یک 
می روی به استقبال رنج، جهادگرانه، آن وقت بسیاری از رنج های نابه جا را کاهش می دهی. 
بعد بااخره رنج که هست عزیز من، حاا بنا بوده در تصادف دستت بشکند، در راه دفاع از 
خدا دستت شکسته. بارک ال! بارک ال! رنجت را مفید قرار بده. هر کسی باید یک وقتی 

بمیرد دیگر. یا در تصادف یا بیماری یا در راه خدا به شهادت می رسد.
در مجلس ختم این شهیدی که در اثر نهی از منکر، با اراذل و اوباش برخورد کرده بود، 
به  نمی توانستم  اصًا  کنم،  پنهان  را  خودم  ابتهاج  نمی توانستم  واقعاً،  می کردم،  شرکت 
خانواده ایشان تسلیت بگویم. در شرایطی که ساانه چندصد و چندهزار جوان، به دایل 
واهی از دنیا می روند، رنج جان دادن این شهید برای چی شد؟ رنج بیماری اش، دو سال، 
خانۀشان را فروختند خرج بچۀشان کردند. برای چی خانۀشان را فروختند؟ برای چی 

بچۀشان بیمارستان بود؟ به خاطر خدا. به به چقدر زیباست. رنج خوب بکش.
آقاپسر یکی از خادمین حضرت امام در نجف، که اهل افغانستان شریف هم هستند، به 
برو  فرمودند  امام مشخصات  مکرمۀ حضرت  بانوی  که  می فرمودند  پدرم  می فرمود  بنده 
یک خرمای خیلی سفت و خشک، یک خرمایی آدرس دادند، از آنها بخر بیاور. من رفتم 
اینها را نمی گویم، سفت تر باشد. دیگر رفتم یک  نه،  نیفتاد. فرمودند:  اما مقبول  آوردم، 
پرسیدم که  بعداً  بریزد دور گرفتم آوردم.  تقریباً  خرمافروشی، چیزهایی که می خواست 
می کنند،  مطالعه  می نشینند  امام شب ها  فرمود:  می خواستید؟  برای چی  را  اینها  مادر! 
من می خواهم این خرمای خشک را بگذار زیر زبانش، هم فشارش پایین نیاید، هم یک 
ماندم  اصًا  من  می کردند.  بیان  شبانه  مطالعۀ  در  را  امام  رنج  بعد  باشد؛  تغذیه ای شده 

همین جوری.
روز  وسط  می فرماید  علی)ع(  امیرالمؤمنین  می رسد؟  جایی  به  کسی  مگر  همین جوری 
برای  برای معاش. می فرمود من می خواهم سختی کار کردن  می رفت دنبال کار کردن 
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تأمین معاشم را خدا ببیند. )َکاَن أَِمیُر الُْمْؤِمِنیَن ع یَْخُرُج فِی الَْهاِجَرِۀ فِی الَْحاَجِۀ َقْد ُکِفَیَها 
یُِریُد أَْن یََراُه اَلُ تََعالَی یُْتِعُب نَْفَسُه فِی َطلَِب الَْحَاِل. من ایحضره الفقیه/163/3(

 تفاوت مدیریت عاقانۀ رنج با فرار ابلهانه از رنج

به جایی نخواهد رسید. تفسیر زندگی یعنی مدیریت رنج. یعنی  جامعۀ راحت طلب که 
به استقبال رنج برو و مدیریت عاقانۀ رنج، خیلی متفاوت است با فرار ابلهانه و احمقانه 
از رنج. فرهنگ غربی ما را به فرار احمقانه از رنج دعوت می کند. فرهنگ اسامی ما را 
به استقبال عاقانه از رنج دعوت می کند. از دل چنین فکر و فرهنگی، جهاد برمی خیزد. 
امیرالمؤمنین علی)ع( چی می فرمودند؟ به استقابل بروید سختی ها را، سختی ها کاهش 
پیدا خواهد کرد و اّا سختی های بدتری نصیب تان خواهد شد، رنج اضافی هم خواهید 
کشید، مگر می تواند کسی رنج نکشد؟)إِْن لِلَنَکَباِت َغایَاٍت َا بَُد أَْن تَْنَتِهَی إِلَْیَها َفإَِذا أُْحِکَم 
َعلَی أََحِدُکْم لََها َفلُْیَطْأِطْئ لََها َو یَْصِبْر َحَتی تَُجوَز َفإَِن إِْعَماَل الِْحیلَِۀ فِیَها ِعْنَد إِْقَبالَِها َزائٌِد 

فِی َمْکُروِهَها. التمحیص/64 و تحف العقول/201(
در سوره توبه، اینقدر خدا از تنبل های راحت طلِب جهاد نرو، بدش می آید، که می فرماید 
پیغمبر من! در آیۀ هشتاد و سه، اگر اینها که ازت اجازه گرفتند جهاد نیایند بنشینند، با 
پیرزن ها نشستند نیامدند جهاد، اگر دفعۀ بعد برگشتی آمدند ازتون اجازه بگیرند برای 
جهاد، بگو شما هرگز با من جهاد نخواهید آمد، بروید بنشینید با همان کسانی که نشسته 
بودید. اصًا دیگر لیاقت بهشون نمی دهد برای برخاستن. )َفإِْن َرَجَعَک اَلُ إِلی  طائَِفٍۀ ِمْنُهْم 
َفاْسَتْأَذنُوَک لِلُْخُروِج َفُقْل لَْن تَْخُرُجوا َمِعَی أَبَداً َو لَْن تُقاتُِلوا َمِعَی َعُدًوا إِنَُکْم َرضیُتْم بِالُْقُعوِد 

أََوَل َمَرٍۀ َفاْقُعُدوا َمَع الْخالِفیَن. التوبۀ /83 (
در یک سورۀ دیگری، از سوره های نازنین قرآن، می فرماید: »َویَُقوُل الَِذیَن آَمُنوا لَْوَا نُِزلَْت 
ُسوَرٌۀ« چرا سوره ای نازل نمی شود؟ مؤمنین می گویند چرا سوره ای نازل نمی شود برای 
جهاد؟ یک سوره نازل بشود که در آن خدا فرمان جهاد بدهد، چشم. »َفإَِذا أُنِزلَْت ُسوَرٌۀ 
ُمْحَکَمٌۀ َوُذِکَر فِیَها الِْقَتاُل« وقتی که یک سوره ای نازل بشود که دستور جنگ تویش داده، 
می بینی  الَْمْوِت«  ِمَن  َعلَْیِه  الَْمْغِشِی  نََظَر  إِلَْیَک  یَنُظُروَن  َمَرٌض  ُقُلوبِِهم  فِی  الَِذیَن  »َرأَیَْت 
کسانی که قلبشان مریض است، عین مرده ها بهت نگاه می کنند. انگار دارد می میرد از 
ترس. ترسیم خدا را ببینید. بعد می فرماید که »َفَأْولی  لَُهْم«)محمد/20( همان مرگ هم 
نگاه می کنی؟  مرده ها  مثل  نازل می شود  برای جهاد  قرآن  آیۀ  است. چرا  بهتر  برایشان 

می ترسی چرا؟ خواهش می کنم آیات قرآن را در این باره مطالعه بفرمایید.
 نگاه امام خمینی به راحت طلبی

دربارۀ راحت طلبی، حضرت امام)ره( چه فرمودند؟ خاصه اش کنم برای شما، جمات در 
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صحیفۀ حضرت امام هست، چند فرازش را بیشتر نمی خوانم. حضرت امام)ره( می فرماید: 
»از صدر اسام تا کنون، دو طریقه، دو خط بوده است.« خط چپ و راست ما نداریم. 
نمی دانم چی و چی نداریم. اسم هایی که بعضی وقت ها من درآوری درست می کنند. یک 
انبوه دیگری را یک  گروه اندکی برای اینکه خودشان را بزرگ نشان بدهند، اسم گروه 
بیشتر  ژورنالیسم سیاسی  و  اهل سیاست  بازی هایی که  این  از  اسم می گذارند سرشان؛ 
را  کام  همۀ  چون   ،519 صفحۀ   ،14 جلد  امام  صحیفۀ  می فرماید،  امام  درمی آورند.« 
نمی توانم بخوانم، آدرسش را خواندم برایتان، اان دیگر در هر کامپیوتر و اینترنتی راحت 

می توانید آخرشب مطالعه کنید، بعد بگیرید بخوابید.
می فرمایند: »از صدر اسام تاکنون دو طریقه، دو خط بوده است. یک خط، خط اشخاص 
و  بخورند  و  بکنند  پیدا  طعمه ای  یک  که  است  این  به  هّمت شان  تمام  که  راحت طلب 
بخوابند و عبادت خدا هم آنهایی که مسلمان بودند می کردند. ]یعنی راحت طلب، مسلمان 
و غیرمسلمان ندارد.[ اما مقدم بر هر چیزی در نظر آنها، راحت طلبی بود. در صدر اسام 
از این اشخاص بودند.« بعد، می آورد توضیح می دهد حضرت امام، تا می رسد به نهضت ما. 
فرمود در نهضت ما هم این جور آدم ها بودند. بعد مثال آدمش را می زند، حرف های آن آدم 

را بدون اینکه نامش را ببرد، ذکر می کنند.
حضرت  هستند.[  راحت طلب  ]یعنی  هستند،  این طور  دسته  »یک  که  می فرماید  بعد 
امیر)ع( از اینها تعبیر می کند که اینها همّ شان علف شان است. مثل حیواناتی که همّ شان 
نماز هم  مقدم می دارند.  بر همه چیز  را  بشود، شهوت شان  است که شکمشان سیر  این 
می خوانند، روزه هم می گیرند. عبادت شرعی را هم به جا می آورند. لکن این طور است 
وضع تفکر که: انسان نباید خودش را در معرض یک خطری، در معرض یک چیزی قرار 
بدهد، و این کاری که این ملت شریف اسام کردند، این کار یک کار جنون  آمیز بوده 

است!«)صحیفه امام/519/14(
در عبارت دیگری از عبارت های حضرت امام، در جلد 12، صفحۀ 487، می فرماید: »منتظر 
این نباشید که راهتان راه خدا و راه حق باشد و همیشه در رفاه باشید. آنهایی در رفاه اند 
که راهشان راه خدا نیست. همیشه امثال مستکبران که راهشان راه خدا نبوده و غافل 
از همۀ مراتب انسانیت بوده اند در رفاه بودند و در عیش و عشرت. و اشخاصی که برای 

خدا و بندگان خدا خدمت می کردند، در زحمت و رنج بوده اند.«
طمع اش را بَکنیم. خوشبختی به خوب رنج کشیدن است، نه به رنج نکشیدن که دروغ 

است، اصًا نیست.
ادامه دارد فرمایشات حضرت امام، می فرماید: »خب تکلیف چیست؟ ]یعنی در مقابل این 
سختی هایی که همراه می کنند. مثًا هجوم می کنند، می کشند افراد را، ایجاد مزاحمت 
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می کنند، بمب می گذارند و ...[ تکلیف این است که حاا ما رها کنیم آن طریقۀ اسام را؟ و 
آن طریقۀ انبیاء را؟ و راحت طلبی را انتخاب کنیم و چند روز ادامۀ زندگِی حیوانی بدهیم؟ 
با حیوانات فرق نداشته باشیم؟ حیوانات هم »إن من َشیٍء إّا یسّبح بحمده« حیوانات هم 
تسبیح خدا می کنند. ]یعنی نبینید احیاناً اینها بعضی هایشان راحت طلب هستند و نماز 
می خوانند. مگر حیوان چیز بدی است؟ حیوان هم تسبیح می کند.[ آنها هم ذکر و تسبیح 
دارند. لکن همّ شان علف شان است. ]امام به راحت طلب ها می فرماید مانند حیوان همّ شان 
علف شان است اگرچه نماز بخوانند.[ انسان هم باید این طوری باشد که هّمش علفش باشد 
و هرچه ذلّت و خواری است تن به آن بدهد. برای اینکه این چند روز زندگی مرّفه بکند؟!«

 اسام راحت طلبی، هان اسام آمریکایی است

بعدها اسام راحت طلبی را حضرت امام)ره( معرفی می کنند به اسام آمریکایی. بگذارید 
یک آماری از صحیفۀ حضرت امام دربارۀ کلمۀ اسام آمریکایی و اسام ناب برای شما 
دو  در  بارش   17 کردند.  استفاده  بار   18 امام  آمریکایی حضرت  اسام  کلمۀ  از  بگویم. 
سال آخر عمر شریف شان بوده. 15 بار از این هفده بار، بعد از قطعنامه بوده. حضرت امام 
اواخر احساس می کردند جریانی توی خود همین بچه های انقابی، دنبال اسام آمریکایی 
بروی  را واجب است  امام  را معرفی کردند، شما جلد آخر صحیفۀ  اینها  بعد  و  هستند. 

بخوانی.
از »اسام ناب« 34 مرتبه استفاده کردند که هر سی و چهار مرتبه اش در دو سال آخر عمر 
شریف شان بوده. از این 34 مرتبه، 32 مرتبه اش بعد از پذیرش قطعنامه بوده. قطعنامه 
پذیرفته شد، ولی نگرانی حضرت امام باقی بود، که مبادا مملکت به سمت راحت طلبی 
مملکت برود. بروید پیدا کنید. دوتا جریان هست، در جامعۀ ما هم دوتا جریان هست. 
جریان راحت طلب، جریان جهادگر. البته در هر جریانی ممکن است بااخره اشتباه هایی 
رخ بدهد، یک کسی اشتباهی رفته باشد آن طرف، یک کسی اشتباهی آمده باشد این طرف. 

این مسائل را باید کنترل کرد.
اان به ما می گویند راحت طلب باش، بعد می روند یک عده ای را به عنوان جهاد گر درست 
می کنند، که بیایند سر بُبرند. یک مطالعه ای هم آن طرف بکنید. چه جوری آن جوان ها را 

آوردند به عشق جهادگری، به عنوان قاتل درست کردند؟



و  باشد  حق  راه  و  خدا  راه  راهتان  که  نباشید  این  منتظر 

همیشه در رفاه باشید. آنهایی در رفاه اند که راهشان راه خدا 

امثال مستکران که راهشان راه خدا نبوده  نیست. همیشه 

و  بودند  رفاه  در  بوده اند  انسانیت  مراتب  همۀ  از  غافل  و 

در عیش و عرت. و اشخاصی که برای خدا و بندگان خدا 

خدمت می کردند، در زحمت و رنج بوده اند.








