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 1-»)3(ریتنها مس«

 /ست»ها اجراي برنامۀ خدا براي مدیریت عالقه«و تفسیر بندگی  »ها يعالقمند تیریمد« یزندگتفسیر 
محبت خدا / ست، اخالقی و مشکالت ما در سبک زندگی ایروح يها ياز گرفتار ياریمبدأ بس یطلب راحت

 ردیگ یرا از آدم م یبه راحت ۀعالق

طلـب   خودتان را راحت ۀکار در واقع بچ  نیبا ا» !بگذار بچه راحت باشد«: دیینگو یتانها بچه ةدربار قدر نیا: پناهیان

حتی وقتی آنها را بـه دسـت   . برویم و به دست بیاوریم ها را باید برخی از راحتی.. .دیکن یو او را خراب م دیآور یبار م

طلبی خودمـان را از   مهم این است که روحیۀ راحت. ولی برخی از آنها را باید ترك کنیم. بریم آوریم، ثواب هم می می

بـراي تحقـق ایـن هـدف بایـد ایـن بیمـاري        . بین ببریم و آماده باشیم که هر جا الزم بود راحتی را کنار بگـذاریم 

طلبی در فرهنگ ما شناخته شود، و در تفکر ما این بیماري جایگاه منحوسی پیدا کند و به آن نگاه بدي داشـته   حترا

رشد و  يفاجعه برا کیوجود دارد، واقعاً  یمثبت نسبت به راحت اریبس يها ها و نگاه ما، نگرش ۀدر جامع نکهیا. باشیم

 .میآن را کنار بزن دیو با سم مهلک است »یراحت« نیکه ا یدر حال. است یتعال

 پرداخت، ینفس آشکار و پنهان م يمبارزه با هوا یعنیجهاد اکبر  نییکه به تب ،»ریتنها مس«مهم  اریبخش اول و دوم مباحث بس افتنی انیبا پا
 ير مراسم سوگوارآن د اتیآغاز شد که کل »یطلب راحت« یعنینفس،  يمهم هوا قیاز مصاد یکیبا موضوع  »ریتنها مس«بخش سوم مباحث 

 دانیواقع در م) ع(ها در مسجد امام صادق جمعه شب »ریتنها مس«مباحث  یجلسات هفتگ. ارائه شده بود ینیامام خم هینیه در حسیفاطم امیا
م جلسه از قسمت سو نیاز مباحث مطرح شده در اول يا دهیدر ادامه گز. شود یبرگزار م) ع(نیرالمؤمنیام نیمحب ئتیبه همت ه نیفلسط

 :یدخوان یرا م -انسان  شیگرا نیاول یطلب راحت -»ریتنها مس«مباحث 

/ توانیم از دینداري و بندگی هم تفسیر دقیقی داشته باشیم اگر تفسیر دقیقی از زندگی نداشته باشیم، نمی
 هاي فردي و اجتماعی به خاطر نقص ما در تلقی از زندگیست  گرفتاري

توانیم از دینداري و بندگی هم  ته باشیم، اگر تفسیر دقیقی از زندگی نداشته باشیم، طبیعتاً نمیما باید تفسیر دقیقی از زندگی داش •
شناسیم؛ مثالً فکر  این اشتباه است که ما زندگی را نشناسیم و بعد تصور کنیم که بندگی و عبادت را می. تفسیر دقیقی داشته باشیم

در این صورت با مشکالت زیادي در مسیر ! »قاد و رفتارهاي خوبی که ما داریمدینداري یعنی صرفاً داشتن همین چند اعت«کنیم که 
 . بندگی و دینداري مواجه خواهیم شد
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اینکه تفسیر ما از زندگی چیست، در پذیرش و فهم دین و در متقاعد شدن به دینداري و موفق شدن در دینداري کردن، خیلی  •
ر ما درست است یا نه؟ اگر تفسی» تفسیر او از زندگی«ی داشت، اول باید ببیند آیا هر کسی هر ضعف یا رفتار غلط. کننده است تعیین

تواند ما را نجات بدهد و حتی  خیلی می) ع(بیت مقدار محبت ما به اهل مقدار ایمان ما و همین از زندگی درست و دقیق باشد، همین
 .العاده تعالی ببخشد و رشد دهد تواند ما را فوق می

براي . اجتماعی هم هرچه گرفتاري اجتماعی داریم به خاطر این است که ما در تلقی خودمان از زندگی نقص داریم هاي در اندازه •
خواهیم با بندگی و دینداري کردن، این زندگی را  اغلب مردم جامعه شفاف نیست که واقعاً زندگی چیست؟ زندگی چیست که ما می

دینداري حداقلی داشته  میبخواهچه . عال معامله کنیم و به سوي خدا حرکت کنیماصالح کنیم، رشد دهیم یا آن را با خداوند مت
 . دینداري حداکثري داشته باشیم، به این وابسته است که تفسیر دقیق زندگی را بدانیم میچه بخواهباشیم و چه 

 است» ها مدیریت عالقمندي«تفسیر زندگی انسان، 

هایی است که باید با برخی از آنها مخالفت کرد و فقط با  دگی انسان شامل عالقمنديبر اساس آنچه در جلسات گذشته گفته شد، زن •
. هاست هاي خود و برآوردن بخشی از عالقمندي به تعبیر دیگر، زندگی درگیري انسان با عالقمندي. بخشی از آنها باید موافقت کرد

. تر هستند هایی که نوعاً پنهان ه کرد که برآورده بشوند؟ عالقمنديهاي ما، غالباً باید به کدام یک از آنها توج اما در بین عالقمندي
بیدارساختن و «یا » مخالفت و موافقت«نام این . هاي آشکار خود را کالً کنار بگذرایم البته معنایش این نیست که عالقمندي

باید این را بفهمیم و . است» ها نديمدیریت عالقم«پس تفسیر زندگی . گذاریم می» ها دیریت عالقهم«را  »ها خواباندنِ عالقه
 .بپذیریم

هاست؛ هر چه در اولیاء خدا  بینیم، همین مدیریت عالقمندي ها می تک آدم ها، جوامع بشري و در تک ها، خیابان هرچه در خانه •
کنند  را مدیریت میهاي خودشان  یعنی همه دارند عالقه. بینیم، همین است بینیم همین است و هرچه در اراذل و اوباش عالم می می

 .کنند، موضوع دیگري است کنند یا درست مدیریت می البته اینکه غلط مدیریت می

روي یک چیزهایی را یاد بگیري و  هایت می یعنی به خاطرعالقه. هاست فهمیدن و یادگرفتن نیز در خدمت مدیریت این عالقه •
 .تو معلوم خواهد شدهاي  گیري، اثرش در عالقه و هر چیزي را هم که یاد می. بفهمی

 ایم؟ به کجا رسیده مان هاي کند که ببیند در مدیریت عالقه هاي ما نگاه می خداوند به جریان مدیریت عالقه

در واقع دو معنا دارد، یکی وضعیت جسمی و یکی وضعیت روحی که حال اصلی ما » حالت چطور است؟«: پرسیم وقتی از کسی می •
کنیم؟ به چه چیزهایی عالقه داریم و  هایمان چکار می گردد به اینکه با عالقه روحی ما برمی ریشۀ حال. همین وضعیت روحی ماست
 هایمان را داریم؟  چقدر قدرت مدیریت عالقه

هاي ما نگاه  کند؟ به جریان مدیریت عالقه کند، در اصل به چه چیزي در وجود ما نگاه می دانید خداوند وقتی به ما نگاه می می •
هاي  ایم؟ یعنی چه چیزهایی را دوست داریم؟ کدام یک از عالقه هاي خودمان به کجا رسیده ند ما در مدیریت عالقهکند که ببی می

اعم از نعمت و  -کند،  ایم؟ تمام مقدراتی هم که خداوند بر سر ما نازل می ایم و کدام یک را تضعیف کرده خود را تقویت کرده
خدا  )89/شعراء(»مإِلَّا منْ أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سلی«: خواهد نهایت هم از ما این را می و در. هاست سرِ همین مدیریت عالقه -نقمت

برسیم؛ قلب سلیم هم از قلب سالم باالتر است، یعنی خیلی » قلب سلیم«هاي خود موفق شویم و به  خواهد ما در مدیریت عالقه می
 . سالم
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مؤمن، جاي  بندةزمین و آسمان جاي من نیست، اما قلب «: فرماید یث قدسی میخداوند در حدقدر باعظمت است که  قلب انسان آن •
ها  یعنی قلب بندة مؤمن از آسمان )7ص/4ج/عوالی اللئالی(» یسعنی قَلْب عبدي الْمؤْمن  و لَکنْ  و لَا سمائی  من است؛ لَا یسعنی أَرضی

را هم داشته باشید، این ) ع(هاي خود بشوید، اگر عمر حضرت خضر یریت کردن عالقهلذا وقتی مشغول مد. تر است و زمین بزرگ
 . شود ها کار مستمري است که تا آخر عمر ادامه دارد و تمام نمی مدیریت عالقه

مثالً وقتی خداوند . هاي خوب چه آدمهاي بد و چه آدم. ها استثنا نیست هیچ کسی از این بازي مدیریت عالقه •

حاال این فرزند : فرماید دارد، به او می خیلی عالقه) ع(به فرزندش اسماعیل) ع(حضرت ابراهیمبیند که  می

 توانی از او دل ببري یا نه؟ خودت را قربانی کن تا ببینم می

اي است  دین، برنامه /»ها گیریم براي مدیریت عالقه اي که از خدا می برنامه«: تفسیر بندگی ما این است
 ها هبراي مدیریت عالق

هاست، حاال باید ببینیم، تفسیر بندگی چیست؟ تفسیر بندگی و دینداري ما این  وقتی فهمیدیم که تفسیر زندگی، مدیریت عالقمندي •
آیا بدون خدا . ها اي است براي مدیریت عالقه یعنی دین برنامه. »ها گیریم براي مدیریت عالقه اي که از خدا می برنامه«: است
ترین عالقۀ  دانیم باید چه کار کنیم، و ثانیاً عالقه به خدا، خودش اصلی بدون خدا اوالً نمی! مدیریت کرد؟ نهها را  شود عالقه می

 .هاي ما نقش ایفا کند تا ما آرام و متعادل بشویم باید بیاید و در مدیریت عالقه) حب اهللا(انسان است و این عالقۀ کلیدي

هاي خود، هم  انسان در جریان مدیریت عالقه. هاي نو و عالی به دست بیاورد مالك و معیار رشد این است که انسان عالقه •
هایش  کند، و هم در جریان پاسخ یافتن و نیافتن عالقه هاي جدید را کشف می دهد، هم عالقه هایش را افزایش و کاهش می عالقه

 . ها ها، زیاد و کم کردن عالقه دادن به عالقهها، پاسخ دادن و پاسخ ن اصالً زندگی یعنی درگیري با عالقه. برد لذت و رنج می

هاي  خواهی با برخی از عالقه جایی است که شما می هاي خود، آن اصل ماجرا در جریان مدیریت عالقه •

هاي خودش موافقت کند که هنر نکرده و  خواهد با عالقه اال آن جایی که انسان میو . خودت مخالفت کنی

اند نیست، اصل زندگی همان  دست آمده ندگی آن چیزهایی که بهاصل ز. اتفاق خاصی نیفتاده است

اصل زندگی در آن . خواهی با آنها مخالفت کنی که می هایی اي یا عالقه هایی است که به دست نیاورده عالقه

» نخ تسبیح همۀ فضائل، مخالفت کردن با هواي نفس است«به همین دلیل گفتیم که . بخش تلخ ماجراست

مخَالَفَۀُ   الدینِ  نظام دین، مخالفت با هواي نفس است؛ نظَام«: فرماید می) ع(امیراالمؤمنین

 ) 721ص/غررالحکم(» الْهوى

 ها، مخالفت کردن با هواي نفس است مهمترین بخش مدیریت عالقه
گذارند تا با آنها  ما می ها را جلوي یعنی یک فهرستی از عالقه. ها مخالفت کردن با هواي نفس است مهمترین بخش مدیریت عالقه •

. آید شود چون هر عالقۀ بد و مزاحمی را کنار بزنی، یک عالقۀ بد و مزاحم دیگر رو می مبارزه کنیم و البته این فهرست تمام نمی
إِلَّا بدا لَه عیب؛ یابی؛ فَإِنَّه لَا ینْفی منْها عیباً  هر عیبی را از خودت دور کنی، یک عیب دیگر در خودت می«: فرمود) ص(پیامبر
افتد؟ حاال نوبت به  هاي بد ما از بین برود و تمام شود چه اتفاقی می اگر هم بعد از یک مدتی همۀ عالقه )148ص/2ج/کافی
) ع(فرزندش اسماعیل) ع(اینکه حضرت ابراهیم. برسیم  تر هاي عالی رسد که باید با آنها مبارزه کنیم تا به عالقه هاي خوب می عالقه

 را دوست داشت، مگر عالقۀ بدي بود که خدا فرمود باید از این عالقه دل ببري؟
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کند تا با  به تو کمک می -ات از طریق مقدرات و اتفاقات زندگی –هاي بدت درگیر شوي، یا اینکه خداوند  یا باید خودت با عالقه •
باید بدانی آن . کشد دارد و کنار می را از جلوي تو بر می مثالً یک چیزي را دوست داري، ولی خدا آن. هاي بدت مبارزه کنی عالقه

دهد به یکی از  آن موقعی هم که خداوند اجازه می. رسی مصلحت بوده که به آن نرسی تا رشد کنی ات نمی موقعی که به عالقه
ن کلی رشد تو الزم بوده هاي خودت برسی و جواب بدهی، در واقع مصلحت دانسته که تو به آن برسی، و این هم براي جریا عالقه
 . است

 یکی از مصادیق هواي نفس است که مدیریت آن از نظر فردي و اجتماعی اهمیت دارد» طلبی راحت«
خواهیم دربارة  از ابتداي بحث تنها مسیر تا به اینجا، به طور کلی دربارة مبارزه با هواي نفس آشکار و پنهان صحبت کردیم، حاال می •

آن عالقه  و. کرد، کمی صحبت کنیمکه باید آن را مدیریت ي مهمی ها فس و یکی از عالقهیکی از مصادیق هواي ن
» اولویت«است و هم از جهاتی داراي » اولیت«این عالقه، عالقۀ بسیار کلیدي و مهمی است که هم داراي . است» طلبی راحت«

 . است» طلبی راحت«لی هم اهمیت دارد، هایی که ابتدائاً باید با آن مبارزه کنیم و خی است؛ یعنی یکی از عالقه

مدیریت کردن این . ماند کند و تا آخر هم با انسان باقی می را تجربه می اي است که انسان در بدو تولد آن طلبی اولین عالقه راحت •
بت نسبت به راحتی هاي بسیار مث ها و نگاه اینکه در جامعۀ ما، نگرش. عالقه، هم از نظر فردي و هم از نظر اجتماعی اهمیت دارد

کمتر کسی . سم مهلک است و باید آن را کنار بزنیم» راحتی«در حالی که این . وجود دارد، واقعاً یک فاجعه براي رشد و تعالی است
 .طلبی را به عنوان یکی از مصادیق هواي نفس باید مدیریت  وکنترل کرد توجه دارد به اینکه راحت

هاي روحی و  طلبی مبدأ بسیاري از گرفتاري راحت/ شوند ناراحت میطلب، زود به زود  هاي راحت انسان
 مشکالت ما در سبک زندگی است

درست کنار ) طلبی مبارزه با راحت(هاي خیلی خوبی دارند، ولی با این مسأله  ها عقاید و عالقه بعضی •

ینکه به چنین کسی لذا به جاي ا. شوند طلب هستند، زود به زود، ناراحت می کسانی که راحت. اند نیامده

مقدار از  چون تا یک» !طلب هستی چقدر راحت«: باید بگوییم» !چقدر عصبانی و بداخالق هستی«: بگوییم

 .شوي گیري، خیلی زود ناراحت و عصبانی می راحتی فاصله می

روحی  هاي از بیماري طلبی خودمان را از بین ببریم برخی لذا اگر راحت. هاي روحی ماست طلبی مبدأ بسیاري از گرفتاري راحت •
 . شود دیگرمان هم در کنارش خود به خود درست می

 . ها نسبت به فرهنگ منحط غرب هم است طلبی مبدأ بسیاري از مشکالت ما در سبک زندگی و مبدأ بسیاري از پذیرش راحت •

 مدیریت کنیم ایم ولی باید این عالقه را طلبی به دنیا آمده ما با راحت /طلبی است طلبی غیر از لذت راحت

آدم وقتی راحت شد، تازه به . با اینکه راحتی هم نوعی لذت دارد، ولی لذت، غیر از راحت است. طلبی است طلبی غیر از لذت راحت •
خواهد غذاي  طلبی است ولی اینکه انسان می خواهد گرسنگی نکشد، از راحت مثالً اینکه انسان می. شود دنبال لذت بردن می

 . کند و طبیعتاً این دو با هم فرق می. طلبی است لذتخوشمزه بخورد، از 
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و بعد از . کند به گریه کردن شود شروع می لذا وقتی گرسنه می. آید در ابتدا دنبال راحتی است نه دنبال لذت اي که به دنیا می بچه •
. ماند می اوبا تا آخر عمر طلبی  آید و این راحت طلبی به دنیا می زاد با راحت آدمی. شود اینکه سیر شد، آمادة بازي کردن می

 .تواند آدم را بدبخت و بیچاره کند هاي انسان است ولی همین درخواست حداقلی می طلبی حداقل درخواست راحت

باید این عالقه را مدیریت » هاست تفسیر زندگی، مدیریت عالقه«ایم ولی از آنجا که  طلبی به دنیا آمده درست است که ما با راحت •
 ۀُالراح«فرمود  آن چیست؟: پرسیدند! تقاضا نکنکه خلق نشده  يزیچ »خلَقْیال تَطلُب ما لَم « :دیفرما یم) ع(نیالعابد نیز امام. کنیم

راحتی کامل در این دنیا خلق نشده و همیشه در کنار هرمقدار  )1/64/خصال صدوق(خلق نشده؛ ایدر دن یراحت »ایالدن یلَم تُخلَقْ ف
خواهم خیلی راحت  قدر راحتی که دارم بس است، نمی همین: لذا هم مدیریت کنی و بگویی. احتی و رنج هستراحتی، مقداري نار

هایی که فراهم است فاصله بگیري، تا رشد کنی و  باشم و راحتی کامل داشته باشم و عالوه بر این خودت هم باید از برخی از راحتی
 .قوي شوي

اي که باید با آن  ها، اولین عالقه براي مدیریت عالقه/اي نفس استترك راحتی، آغاز و کلید مخالفت با هو
 طلبی است   مبارزه کنیم راحت

حتی اگر یک ذره . تفسیر عبودیت این است که همۀ وجودت را به خدا بدهی »الْکُلّ  تَفْسیرُ الْعبودیۀِ بذْلُ«: فرماید می) ع(امام صادق •
و سبب ذَلک منْع النَّفْسِ عما تَهوى و «. شرط و شروط نباید بگذاري. داري، دیگر عبد نیستی از وجودت را بخواهی براي خودت نگه

ا تَکْرَهلَى ما علُهمسبب و عامل اینکه بتوانی این کار را انجام دهی، این است که نفس خودت را از هواي نفس منع کنی و نفس  »ح
آغاز و کلید » و مفْتَاح ذَلک تَرْك الرَّاحۀِ«) البته این کار باید طبق برنامۀ دین باشد(ت نداردخود را وادار کنی به کاري که دوس

. توانی مبارزه با هواي نفس کنی بنابراین اگر ترك راحت نکنی، نمی )7/الشریعه مصباح.(مخالفت با هواي نفس، ترك راحتی است
اي که باید با آن مبارزه کنیم  هاي خود را مدیریت کنیم، اولین عالقه یم و عالقهیعنی اگر خواستیم با هواي نفس خود مبارزه کن

 .طلبی است  راحت

 کند عالقۀ انسان به راحتی، فقط در لقاء اهللا جواب پیدا می/گیرد محبت خدا عالقۀ به راحتی را از آدم می

قلبی که خدا را دوست دارد و عاشق خداست دوست دارد زیاد » ثیراً النَّصب للَّهکَ  الْقَلْب الْمحب للَّه یحب«: فرماید می) ع(امیرالمؤمنین •
و انگار هنوز (خبر از خدا، راحتی را دوست دارد خود  و بی و قلب بی» و الْقَلْب اللَّاهی عنِ اللَّه یحب الرَّاحۀَ«در راه خدا سختی بکشد 

دیگر آدم . گیرد محبت خدا یکی از چیزهایی است که حب عالقۀ به راحتی را از آدم می )87ص/2ج/مجموعۀ ورام(؛ )بالغ نشده است
 . کند کار را می  با آدم این» حب اهللا«. دوست ندارد راحت باشد

بفهمی و  باید این را. کند خداوند در این دنیا راحتی تو را مدیریت می. شود اما راحتی در دنیا وجود ندارد حب راحت با انسان زاده می •
کند که مجبور شوي  یعنی خدا با مقدرات کاري می! کنند بپذیري و هر وقت راحت شدي، خودت را جمع کنی و اال جمعت می

 . چون راحتی در این دنیا خلق نشده است! خودت را جمع کنی

: حضرت فرمود» تَعالَى  الَ لقَاء اللَّهقَ«راحتی چیست؟ » ما الرَّاحۀُ«: پرسیدند) ص(از پیامبررسیم؟  ما چه موقع به این راحتی می •
توانی  شوي؛ در مالقات پروردگار عالم است که می یعنی تو فقط آنجا راحت می )35/383/بحاراالنوار (راحتی، لقاء خداوند متعال است

 . کند دا نمیکند، در دنیا جواب پی این عالقۀ انسان به راحتی، فقط آنجا جواب پیدا می. مزة واقعی راحتی را بچشی
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اي از این راحتی را احساس کنید؛ احساسی که از جنس لقاء اهللا  خواهید یک جایی را به شما نشان بدهم که در آنجا یک شمه می •
هاي  اند، بدن است؟ بروید بهشت زهراء قطعۀ شهدا، در بین قبور شهدا قدم بزنید، چون آنها در بهترین صورت، لقاء اهللا را تجربه کرده

دهد که   یک نوع راحتی خاصی به وجودت می. نور رؤیت وجه اهللا است. ان آنجا را نورانی کرده، در آنجا نور لقاء اهللا هستمطهرش
 .گیري آرام می

 را در وجود خودمان بشناسیم طلبی یک جلوه از معرفت نفس این است که راحت

) ص(پیامبرو این یک جلوه از معرفت نفس است؛ که . ن بشناسیمرا در وجود خودما طلبی شاء اهللا خدا به ما توفیق بدهد که راحت ان •
»  الْمعارِف  معرِفَۀُ النَّفْسِ أَنْفَع«: فرمود) ع(امیرالمؤمنینو  )13/الشریعه مصباح(»فَقَد عرَف ربه  نَفْسه  عرَف  منْ«: فرمود

. خودش یک توفیق است و نیاز به دعا و استعانت از خداوند دارد طلب است، که کسی واقعاً بفهمد که راحت همین )9865/غررالحکم(
چون هر . طلبی که در وجود ما هست به ما نشان بدهد اي از راحت طلبی ما را به ما نشان بدهد؛ هرجلوه از خدا بخواهیم که راحت

 .داند خواهد و می کسی راحتی را در یک چیزي می

: هاي خود، نگویید قدر دربارة بچه این. هاي خود از بین ببریم خودمان و در خانوادهطلبی را در  از خدا مدد بگیریم که راحت •

 . کنید آورید و او را خراب می طلب بار می کار در واقع بچۀ خودتان را راحت با این » !بگذار بچه راحت باشد«

تی باشد و گاهی نباید باشد؛ گاهی باید راح !/باید راحتی را مدیریت کنیم نه اینکه کالً آن را قلع و قمع کنیم
 !این است که کار ما را سخت کرده است

مثالً رفتن به خارج شهر و استفاده . ها باید اقدام کنیم البته نباید راحتی را به طور مطلق حذف کنیم، حتی براي برخی از انواع راحتی •
دام کنیم، معنایش این نیست که خودمان را غرق در اینکه ما باید علیه راحتی اق. صحیح از راحتی و تفریح در یک حدي خوب است

 .عدم راحت کنیم

گفتند به طور کلی راحتی را کنار بگذارید، مبارزه با آن زیاد سخت نبود، بدون بحث کالً آن را  اتفاقاً اگر می •

ه کار این است ک. جاست که گاهی باید این راحتی باشد و گاهی نباید باشد ولی مسأله این. گذاشتیم کنار می

آن جاهایی که  .باید آن را مدیریت کنیم نه اینکه کالً قلع و قمع کنیم. کند سخت می» راحتی«ما را در مدیریت 
 . اما یک جاهایی هم باید استراحت کنیم. کند، باید خودش را جمع کند طلبی می خودي راحت انسان زیادي و بی

و  میرو یم یبه دنبال راحت م،یرا کنار بگذار یراحت دیکه با ییجاهایعنی ! کنیم جالب اینجاست که گاهی اوقات ما برعکس عمل می •
مثالً . برند رویم که راحتی ما را از بین می ها می کنیم و به دنبال برخی از لذت جاهایی که باید راحت باشیم خودمان را ناراحت می

ولی موسیقی گوش » .ریزد د و اعصابت را به هم میکن موسیقی گوش نکن چون موسیقی در درازمدت تو را ناراحت می«: اند گفته
 . دهیم می

ولی برخی از آنها را باید . بریم آوریم، ثواب هم می حتی وقتی آنها را به دست می. ها را باید برویم و به دست بیاوریم برخی از راحتی •
 . م که هر جا الزم بود راحتی را کنار بگذاریمطلبی خودمان را از بین ببریم و آماده باشی مهم این است که روحیۀ راحت. ترك کنیم

طلبی در فرهنگ ما شناخته شود، و در تفکر ما این بیماري جایگاه منحوسی پیدا کند و  براي تحقق این هدف باید این بیماري راحت •
 .به آن نگاه بدي داشته باشیم
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 در انتخاب همسر» طلبی راحت«معیار 

طلب واقعاً یک  چون زندگی کردن با انسان راحت. توجه کنید در بحث انتخاب همسر هم به این مسأله •

کوش بوده یا نه؟ ثروتمند یا فقیر بودنش در مقابل این روحیۀ  ببینید طرف مقابل شما سخت! مصیبت است

طلب نباشد، یا فقیر  مثالً ممکن است یک کسی ثروتمند باشد ولی راحت. مهم و کلیدي اصالً مهم نیست

 . طلب نباشد آنچه مهم است این است که راحت. هم باشد طلب باشد ولی راحت
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 2-»)3(ریتنها مس«

 ياریعامل بس /دیستیتان با نفس یطلب مقابل لذت دیاست بتوان دیبع د،یخود مقابله نکن یطلب اگر با راحت
و با  یاز هفت سالگ دیبا یطلب مبارزه با راحت /است »یطلب راحت« نیست، »اشتباه در انتخاب«ها  از طالق

 داشت »برنامه«باید  یطلب مقابله با راحتبراي  /پدر و مادر شروع شود تیریمد

مقابله  خود یطلب اگر با راحت/ کند هاي بد را در انسان ایجاد می الدنیا و سایر گرایش طلبی بستر حب راحت
 دیستیباتان  طلبی نفس لذتمقابل  دیاست بتوان دیبع ،دینکن

شود  زندگی یعنی مخالفت کردن با برخی از امیال، و این کار اگر با برنامۀ خدا باشد، می«ات قبلی بحث تنها مسیر، گفتیم که در جلس •
دهد، براي این  می» دستور«ما  بدهد، به »پیشنهاد«جاي اینکه به ما اي که به ما داده، به  و گفتیم که اگر خداوند در برنامه» بندگی

اگر به تو پیشنهاد بدهد و تو اجرا کنی، معموالً حالت طلبکارانه و . خورد ستور بدهد خیلی بیشتر به نفس تو برمیاست که اگر به تو د
کنیم، انانیت ما تضعیف  دهد تا وقتی آن دستور را اجرا می می» دستور«لذا خدا به ما . رود کنی و انانیت تو از بین نمی مغرورانه پیدا می

 .شود و نفس ما ذلیل شود

طلبی اولین گرایش انسان است که  راحت. است» طلبی راحت«هایی که ما الاقل باید با بخشی از آن مخالفت کنیم،  یکی از گرایش •
طلبی، انسان را با خودش درگیر  طلبی حتی قبل از لذت راحت. کند هاي بد دیگر را در انسان ایجاد می الدنیا و گرایش بستر حب

طلبی خودتان مقابله نکنید، بعید است  طلبی، با راحت اگر شما در مرحلۀ راحت. سان را بیچاره خواهد کردکند و اگر کنترل نشود ان می
 . ها بایستید طلبی نفس بتوانید در مقابل لذت که در جریان لذت

 طلبی است ها راحت عامل عمدة بسیاري از طالق/ جاست ها، انتخاب نابه ق شود گفت که عامل اکثر طال نمی

به عنوان مثال همین آمار . طلبی را ببینید توانید رد پاي راحت وجود آمده نگاه کنید می این شرایطی که امروزه در جامعه به اگر به •

انتخاب  ها، درصد طالق 60است که عامل   گفتهاخیراً یکی از مسئولین ظاهراً . طالق را در نظر بگیرید

افتد که زن و شوهرها همدیگر را بد انتخاب  اتفاق میها به این دلیل  طالق درصد60یعنی  .است نامناسب

گیرند، خودشان بگویند  درصد کسانی که طالق می 60ست؛ حتی اگر نی یاین برداشت صحیحاما . اند کرده

چون زن و مرد حتماً در طول زندگی مشترك، با همدیگر اختالف خواهند داشت . که انتخاب ما بد بوده است

یعی است؛ اختالف جنسیتی و اختالف روحیه که همواره بین زن و مرد وجود دارد، و این اختالف یک امر طب

عالوه بر آن معموالً اختالف اخالق و دیدگاه هم با همدیگر دارند و این را خداوند قرار داده تا آنها بتوانند در 

 . این اصطکاك، مایۀ رشد همدیگر شوند

شان اصالً دلیل بر این نیست که با هم  کنند، زندگی کردن زن و شوهرهایی که االن دارند با هم زندگی می •

  .اند اختالفات خود را با هم کنار بیایند اختالف ندارند، بلکه معنایش این است که توانسته

اي  خواستند یک توصیه رفتند و بعد هم از ایشان می می) ره(خودشان نزد حضرت امام عقد ۀخطب ياجرا يبرا معموالً کسانی که •
-م در مراسم اجراي خطبۀ عقدخاطره رهبر انقالب از حضرت اما(»بروید با هم بسازید«: فرمود می) ره(آنها داشته باشد، امامبراي 

که احتمال اختالف و درگیري در  اي براي زن و شوهرهاي جوان خواهد داشت؟ وقتی انسان چه موقع چنین توصیه) 1370/04/20
 .زندگی را بدهد

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2473
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» طلبی راحت«توانند با هم بسازند؟ کسانی که یک دومینویی در وجودشان شروع شده است که آغازش  کدام زن و شوهرها نمی •
و زندگی مشترك،  اشتباه از زندگی برداشت: باشد، این موارد است ها ها و ناسازگاري تواند عامل بسیاري از طالق چیزي که می. است
 . طلبی است طلبی است و خیالپردازي که نتیجۀ راحت طلبی افراطی که نتیجۀ راحت طلبی و لذت خواهی در راحت طلبی، و زیاده راحت

» سازش«قدر آمار طالق باال نبود، چون اصل بر  ها تا حدودي اجباري بود، این در گذشته با اینکه اکثر ازدواج
 بود

طور که انسان پدر و مادر  همان«کردند، معموالً نسبت به بحث انتخاب همسر این تصور را داشتند که  ج میقدیم که مردم ازدوا •
کردند،  لذا وقتی ازدواج می» تواند انتخاب کند یا تغییر دهد تواند انتخاب کند یا تغییر دهد، همسر خودش را هم نمی خودش را نمی

کند تمام موانعی که مانع  طلب شد، سعی می اما وقتی انسان راحت. ان کنار بیایندکردند با هم بسازند و با همسر خودش سعی می
تواند  در این صورت معلوم است که دیگر نمی. طلبی خودش غرق باشد شود را از سر راه خودش بردارد، تا در راحت طلبی او می راحت

و باالخره هر کسی هم ایرادهایی دارد؛ کدام . از همسر خودشکند به ایراد گرفتن  با همسر خودش بسازد و کنار بیاید، لذا شروع می
ضمن اینکه گاهی اوقات اگر شما بیش از . نیست» کفو«هیچ کس براي هیچ کس : توان گفت یک از ما ایراد نداریم؟ پس تقریباً می

 .وب رشد نخواهید کردحد از با کسی داشته باشید، چه بسا خداوند اجازه ندهد با او ازدواج کنید، چون در این صورت خ

ها همسر خودشان  ها به خاطر بد انتخاب کردن باشد؛ اتفاقاً امروزه جوان درصد طالق 60طور نیست که  این •

که  حقّ انتخاب نداشتند، مثالً در یک روستا، همیندیم زیاد کنند، اصالً ق را خیلی بهتر از گذشته، انتخاب می

کردند و  باید با هم ازدواج می) رخی شرایط دیگر هم مناسب بودو ب(خورد  شان به هم می پسر و دختري سنّ

توانست مهاجرت کند و به یک شهر و روستاي دیگري  مثالً آن دختر یا پسر که نمی. راه دیگري نداشتند

 قدر آمار طالق باال نبود، چون اصل را بر اجباري بود، این تا حدوديها  اما در گذشته با اینکه اکثر ازدواج. برود

بینید که چقدر  ولی االن که امکان انتخاب خیلی بیشتر از قبل شده، می .دادند ساختن و کنار آمدن قرار می

طلبی  ها باشد، بلکه راحت تواند عامل بسیاري از طالق پس اشتباه در انتخاب نمی. آمار طالق باال رفته است

 . هاست عامل عمدة بسیاري از طالق) طلبی و بعد از آن لذت(

ریخته و  هم به ،شود می» راحت«طلب وقتی نا آدمِ راحت/طلبی است از مصادیق مهم هواپرستی، راحت یکی
 شود عصبانی می

ریزد و ناراحت  اي آدم را به هم می دفعه طلبی همان چیزي است که یک راحت. طلبی است یکی از مصادیق مهم هواپرستی، راحت •
چون خیلی راحت بودن را دوست دارد و وقتی  ریزد، هم می شود خیلی به می» راحت«طلب است وقتی نا کسی که راحت. کند می
 . دهد ریزد و تعادل خود را از دست می هم می گیرد، خیلی زود به مقدار از این راحتی فاصله می یک

وي، پس همیشه وقتی یک چیزي باعث ناراحتی تو شد، زیاد دنبال علت آن ناراحتی نگرد، چون بسیاري اوقات قرار است ناراحت ش •
 . شود لبخند بزنی هایی که برایت مقدر می دنبال مقصر نباش و سعی کن در مقابل ناراحتی

که خلق نشده  يزیچ »خلَقْیتَطلُب ما لَم  ال«: فرمایند می) ع(العابدین امام زین. مقصر اصلی، وضع و اقتضائات طبیعی این دنیا است •
چرا چیزي را  )1/64/خصال صدوق(خلق نشده؛ ایدر دن یراحت »ایالدن یراحۀُ لَم تُخلَقْ فال«فرمود  ست؟یآن چ: دندیپرس! تقاضا نکن

در روایت آمده . کنند، مختلف هستند کنید؟ البته عواملی که راحتی ما را سلب می که اصالً در این دنیا خلق نشده است را تقاضا می
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ز ناحیۀ همسایه، یا از ناحیۀ رهگذر، یا از ناحیۀ کافر، یا از ناحیۀ منافق و شود، یا ا که مؤمن یا از ناحیۀ همسر یا فرزندانش اذیت می
ثَلَاث و لَرُبما اجتَمعت الثَّلَاثُ علَیه   واحدةٍ منْ  منْ  الْمؤْمنُ  ما أَفْلَت): ع(امام صادق(. کند یا از ناحیۀ مؤمن دیگري که به او حسادت می

لٍ یؤْذیه أَو جار یؤْذیه أَو منْ فی طَرِیقه إِلَى حوائجِه یؤْذیه و لَو أَنَّ مؤْمناً علَى قُلَّۀِ جب  یکُونُ معه فی الدارِ یغْلقُ علَیه بابهإِما بغْض منْ 
أَربع ): ع(امام صادق(و ) 2/249/اللَّه لَه منْ إِیمانه أُنْساً لَا یستَوحش معه إِلَى أَحد؛ کافی لَبعثَ اللَّه عزَّ و جلَّ إِلَیه شَیطَاناً یؤْذیه و یجعلُ

عدو یجاهده أَو شَیطَانٌ یغْوِیه؛  فُو أَثَرَه أَولَا یخْلُو منْهنَّ الْمؤْمنُ أَو واحدةٍ منْهنَّ مؤْمنٌ یحسده و هو أَشَدهنَّ علَیه و منَافقٌ یقْ
  )2/250/کافی

گذارد ایمان و  عاملی که نمی/طلبی باید از هفت سالگی و با مدیریت پدر و مادر شروع شود مبارزه با راحت
 طلبی است محبت ما آثار خوب خودش را نشان دهد، راحت

طلبی به عنوان یکی  شود، یعنی مبارزه با راحت یریت پدر و مادر شروع میسالگی با مد گوییم مبارزه با هواي نفس از هفت وقتی می •
طلبی  بعضی از مادرها هستند که علیه راحت .شود از مصادیق مهم هواي نفس، از هفت سالگی و با مدیریت پدر و مادر شروع می

 . هاي خوبی تربیت خواهند کرد واقعاً بچهاین مادرها، . کنند و براي این کار تدبیر و برنامه دارند هاي خودشان قیام می بچه

از میزان فعلی نداریم، همین ها  واقعیت این است که ما براي اینکه جامعۀ خوبی داشته باشیم زیاد نیاز به افزایش ایمان و محبت •
راي اینکه جامعۀ ما بینیم، ب هاي مختلف در اطراف خودمان می که در دل اکثر آدم) ع(بیت مقدار ایمان و همین مقدار محبت به اهل

اما باید ! هاي یک جامعۀ سعادتمند، به چقدر ایمان و محبت نیاز داریم؟ مگر براي رسیدن به حداقل. است یکاف سعادتمند بشود
و این وجدان، اثر خوب خودش را نشان بدهد؟ آن عامل، ) ع(بیت گذارد این ایمان و این محبت به اهل ببینیم که چه چیزي نمی

 . ستطلبی ا راحت

نما مانند  نویسندگان سیاه/گیرد؟ شود چگونه شکل می طلب می دومینویی که منجر به بدبختی آدم راحت
 طلب صادق هدایت و کافکا مورد عالقۀ افراد راحت

طلب  ؛ به این صورت که این آدم راحتشود که موجب بدبختی او می شود طلب بار بیاید، یک دومینویی آغاز می وقتی آدم راحت •
دهد  شود، چون اصالً به کسی حقّ نمی ی میانریزد و عصب هم می بهشود،  می »راحت«نابه هر دلیلی دارد راحت باشد و وقتی  دوست

کنند او را بیشتر راحت بگذارند و وقتی  ترسند و سعی می از او می و اطرافیان ی شد، دیگرانانکه او را ناراحت کند، و وقتی عصب
 . شود یشتر خراب میاو ب ،کنند بیشتر رعایتش می

جایی که او را به یک وجود  گیرد، به کجا منتهی خواهد شد؟ به طلب شکل می دانید این دومینویی که در وجود انسان راحت می •
. برداري کند تواند از امکانات خودش بهره دهد و نمی ها را از دست می کند؛ وجودي که فرصت باف، ناشکر و نق بزن تبدیل می منفی

جاست و  اش آن کشد ناراحت است و دائمًا مشغول آن ناراحتی خودش است و دغدغه هایی که دارد می مقدار رنج از بابت آن چون او
خصال (»ایالدن یالراحۀُ لَم تُخلَقْ ف؛ خلق نشده ایدر دن یراحت«: فرمود) ع(امام سجاداین ناراحتی هم برطرف نخواهد شد، چون 

ها اگر اهل ادبیات بشوند، مثل  برخی از این. بیند چیز را سیاه می د به یک آدم منفی و سیاه و همهشو لذا او تبدیل می )1/64/صدوق
ها  طبیعتاً هر کسی از این نوشته. کنند خواهند شد و با قلم سیاهی که دارند، مدام سیاهنمایی می» کافکا«یا » صادق هدایت«

 .زند طلبی در او موج می خوشش بیاید، آدمی است که راحت
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قدر غذا  کرد، او از شدت تنبلی آن اگر درد گرسنگی انسان را وادار به غذا خوردن نمی): ع(امام صادق
 !خورد تا بمیرد نمی

کنیم، نه اینکه  طلبی موضوع مهمی است، داریم بر اساس تعداد بسیاري از آیات و روایت این گزاره را بیان می گوییم راحت اینکه می •
حاال به یک روایت جالب از . در این زمینه باشد و بخواهیم به آن پر و بال داده و آن را مهم جلوه بدهیم فقط چند تا آیه و روایت

بدن انسان طبیعتاً به غذا خوردن نیاز دارد، ولی اگر «: فرماید می) ع(امام صادق: طلبی توجه کنید ها دربارة راحت میان انبوه روایت
یعنی اگر قرار ) که چون من به غذا نیاز دارم باید غذا بخورم(واست از علم و معرفتش بگیرد خ انسان انگیزة غذا خوردنش را فقط می

فرستاد، در این صورت  بود که غذا خوردن انسان به خاطر شناخت او از بدنش باشد و دیگر دردي به نام گرسنگی او را دنبال غذا نمی
مرد؛ و لَو کَانَ الْإِنْسانُ إِنَّما یصیرُ إِلَى أَکْلِ الطَّعامِ لمعرِفَته بِحاجۀِ بدنه إِلَیه  می خورد تا قدر غذا نمی طلبی آن انسان از سر تنبلی و راحت

اناً بِالثِّقْلِ ویأَح نْهانَى عتَویقاً أَنْ یکَانَ خَل کإِلَى ذَل ضْطَرُّهئاً یشَی هاعبنْ طم جِدی لَم لِوتَّى  الْکَسح  کلهفَی نُهدلَ بنْحتوحید (»ی
قدر اثر دارد که اگر درد گرسنگی نبود و این  طلبی در انسان این انسان یک چنین موجود تنبلی است و راحت! ببینید )75/مفضل

طلبی فقط  نه اینکه راحت! دخورد تا بمیر قدر غذا نمی کرد، انسان از شدت تنبلی آن انگیزة طبیعی، انسان را وادار به غذا خوردن نمی
 .موجب بشود نماز انسان به تأخیر بیفتد

حالی است؛  اینکه انسان کار خود را عقب بیندازد، عالمت کسالت و تنبلی و بی«: فرماید دربارة کسالت و تنبلی می) ع(امیرالمؤمنین •
مثالً وقتی انسان نماز . یند که تنبلی در او غلبه کرده باشدگو کسل به کسی می )4471/غررالحکم(» عنْوانُ الْکَسل  تَأْخیرُ الْعملِ

قدر ایمان داریم که نمازمان را به  و اال اکثر ما آن. طلبی و کسالت و تنبلی است اندازد، غالباً به خاطر راحت خودش را به تأخیر می
 . تأخیر نیندازیم

طلب بار  ها راحت یی داشته باشید تا بچهها گیري ها و سخت سالۀ خود باید برنامه 14تا  7براي فرزندان 
 نیایند

مثالً . طلبی در وجود انسان از بین برود خیلی کارها باید کرد براي اینکه راحت. طلبی یک گرایش زشت و قبیح در انسان است راحت •
هایی نسبت  گیري سختوارد در برخی مهایی درنظر بگیرند و  پدر و مادرها باید براي فرزندان هفت تا چهارده سالۀ خودشان برنامه

هاي جزئی ولی مؤثر برایشان در نظر  ممکن است در برخی موارد، محرومیتبار نیایند؛ حتی طلب  ها راحت داشته باشند تا بچه به آنها
نگاه کنی، یا با اگر فالن کار را انجام ندهی، اجازه نیست امروز فالن برنامه تلویزیونی را «: مثالً بگویید. بگیرید و بهشان اعالم کنید

طور برخورد کنید،  اگر این. برخورد کنیدشدگی  و حساب و البته همراه با مهربانی در عمل هم واقعاً جدي» .بچۀ همسایه بازي کنی
ها به اسم  البته مراقب باشید که هدفتان را گم کنید؛ بعضی .طلبی خودش مبارزه کند گیرد که با تنبلی و راحت کم بچه یاد می کم
طلبی خودشان هستند؛ یعنی هروقت خودشان حال انجام دادن کاري  یت بچه و اینکه بچه باید یاد بگیرد، درواقع به دنبال راحتترب

ماند و اثر منفی خودش  ها پنهان نمی خوهند آن کار را انجام دهد؛ اینها چیزهایی است که از ناخودآگاه بچه را ندارند، از فرزندشان می
کند زیاد از هدف اصلی دور  ، یکی از مواردي است که کمک میهاي از قبل فکر شده داشتن برنامه. گذارد میرا در تربیت فرزند 

 .طلبی خودشان هم مبارزه کنند، تا نتایح بهتري بگیرند و البته الزم است پدر و مادر همزمان با راحت. نشوید



14 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

فرق این اژدهاي کژدم با عقرب این است . کند نسان را نابود میطلبی یک اژدهاي کژدم است که باید با آن درگیر شد و اال ا راحت •
آید در حالی که اثر سوئش بسیار مهلک  زند خوشت هم می آید اما این اژدها وقتی نیشت می زند، دردت می که وقتی عقرب نیش می

 . و خطرناك است

گاهی اوقات خود مادرها  /ندطلب بار نیاور ها را راحت جاي خودشان بچه هاي اضافی و بی مادرها با محبت
 دهند شان را به اعضاي خانواده انتقال می طلبی راحت

طلب بار نیاورند چون در واقع با این کار  ها را راحت جاي خودشان بچه هاي اضافی و بی مادرهاي محترم مراقب باشند که با محبت •
شان را به  طلبی حتی گاهی اوقات خود مادرها راحت. کنند هاي خودشان را نابود می همت، اراده و بسیاري از استعدادهاي خوب بچه

 . دهند اعضاي خانواده انتقال می

را نابود ها  طلبی را رواج دهند و از این طریق زندگی طلبی و لذت کنند راحت ها، سعی می امروز دشمنان بشریت براي فریب انسان •
هاي بسیار عمیق و ماندگار در وجود  و جلوگیري از لذت ها کردن انسانفرهنگ مبتذل و بسیار پلید غرب در واقع دنبال نابود . کنند

کند،  کند در حالی که خود همان کسانی که دارند جهان غرب را اداره می طلبی و هوسرانی را ترویج می لذا راحت. ستها انسان
خواهیم  هنگی ما طوري شده که وقتی میو متاسفانه وضعیت فر. کنند کنند، زندگی نمی گونه که براي مردم تبلیغ می خودشان این

 !»بگذار راحت باشیم«: گویند می» طوري رفتار نکنید طوري رفتار کنید و آن این«اي بکنیم که  توصیه

طلبی را  ها نگاه کنید و مبارزه با راحت الاقل به این قله /کنند؟ طلبی مبارزه می بزرگان ما چطور با راحت
  بهجت و آیت اهللا جوادي آملیاي از آیت اهللا خاطره/جدي بگیرید

به . طلبی نیستند اهل راحت گیرند و اصالً بینیم که چقدر به خودشان سخت می کنیم می وقتی به زندگی برخی از بزرگان نگاه می •
هید خواب خوا اگر می: ها توصیه کرده بود به بعضی) ره(ام که آقاي بهجت شنیده«: پرسیدم) ره(عنوان مثال بنده از فرزند آقاي بهجت

و بعد هم چند تا از » .خوابیدند اکثراً نشسته می) ره(خود آقاي بهجت! بله«: ایشان پاسخ داد» .بر شما غلبه نکند، نشسته بخوابید
 . بر روي یک صندلی بسیار ساده، در حالت نشسته، خوابیده بودند) ره(هاي ایشان را به من نشان داد که آقاي بهجت عکس

نشینند،  دیدم که ایشان وقتی در ماشین می می. با آقاي جوادي آملی مراوده داشتم همچنین بنده یک مدتی •

ایشان . نشینند طوري می و بعد پرسیدم و متوجه شدم ایشان اغلب همین. دهند به پشتیِ صندلی تکیه نمی

ان گرفتند که اطرافی کردند و به خودشان سخت می در مراوده با افراد مختلف به قدري ادب رعایت می

گویم که شما هم مثل این بزرگواران زندگی کنید، ولی الاقل به این  البته من نمی .شدند کشیدند و معذب می خجالت می
 . طلبی خودتان مخالفت کنید مقدار با راحت طلبی را جدي بگیرید و یک ها نگاه کنید و بحث مبارزه با راحت قله

 طلبی نشوید طلبی خودتان قیام کنید، تا گرفتار لذت راحت علیه/ براي مقابله با ماهواره چکار باید کرد؟ 

طلبی  پرستی خراب کنند، شما براي مقابله با آن، علیه راحت خواهند شما را با هوسرانی و شهوت و می اند آمدهها  اگر امروز ماهواره •
تمدن منحوس غرب را که همان  طلبی خودتان مخالفت کنید، در واقع ریشۀ چون وقتی بتوانید با راحت. خودتان قیام کنید

دهد، شما از  پرستی سوق می کند و شما را به سمت لذت روي می طرف دارد پیش وقتی دشمن از آن. کنید هواپرستی است، نابود می
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چون کسی که علیه . طلبی نشوید طلبی خودتان مخالفت کنید، تا گرفتار لذت روي کنید؛ یعنی شروع کنید با راحت طرف پیش این
 . طلبی برایش راحت خواهد بود طلبی خودش قیام کند، طبیعتاً مبارزه با لذت تراح

، شود نمیمحسوب  یطلب راحت هیعل امیق یتیهر فعال/ طلبی باید برنامه داشته باشید براي مقابله با راحت
 شود یورزش محسوب نم یتحرك بدنهمانطور که هر 

کنیم؟ یک وقت فکر نکنید که اگر یک خطر یا مشکلی  طلبی خودمان قیام حاال ما چطوري باید علیه راحت •

یک مدتی راحتی خود را کنار بگذارید، این کار شما قیام علیه » مجبور شدید«براي شما پیش آمد و شما 

چون بعد از اینکه آن خطر برطرف شد، آن ناراحتی موقت را براي خودتان ! شود طلبی محسوب می راحت

) اش فرار یا ترس است که انگیزه(کارها قبیل  این! دهید ن، به خودتان راحتی میکنید و چند برابر آ جبران می

. طلبی باید برنامه داشته باشید طلبی انسان ندارد، براي مقابله با راحت در مقابله با راحت اي اثر و فایده

تحرك بدنی طلبی محسوب شود، کما اینکه هر نوع  اینطور نیست که هر تحرك و فعالیتی قیام علیه راحت

 .شود و آثار و فواید ورزش را ندارد هم ورزش محسوب نمی

طلبی خودش  در ادامۀ همین بحث فهرستی را ارائه خواهیم داد و خواهیم گفت اگر انسان بخواهد با راحت در جلسات بعدشاءاهللا  ان •
بار بلند شوند و  شدند، به جاي اینکه یک دار میکه براي نماز شب بی) ره(مبارزه کند، چه کارهایی باید انجام دهد؟ مثالً حضرت امام

خوابیدند  خواندند و می شدند دو رکعت از نماز شب را می شدند، یعنی اول بلند می همۀ رکعات نماز شب را بخوانند، چند مرتبه بلند می
: فرمودخواب است که  چون اصل سختی نماز شب، همان بیدار شدن از. خواندند شدند و دو رکعت دیگر می و دوباره بلند می

 )16/سجده(»جنُوبهم عنِ الْمضاجِعِ یدعونَ ربهم  تَتَجافى خوانند؛ ود و خداي خود را میش هایشان دور مى پهلوهایشان از خوابگاه«
حکم طلبی خیلی قوي و مست طوري تمرین کند، روحش علیه راحت و کسی که این. چون کندن از خواب شیرین، خیلی سخت است

 .شود می

دانم هیچ خانم  بعید می. طلبی هم اسوه هستند ها براي ما اسوه هستند، در زمینۀ مبارزه با راحت که در همۀ زمینه) س(حضرت زهرا •
. پینه ببندد) س(قدر کار کند که دستش مثل دستان مبارك حضرت زهرا یعنی آن. اي دستش در اثر کار کردن پینه ببندد هجده ساله
ها را در دل ما بسوزاند و سرگرمی و لذت و راحتی ما را در ذکر و لقاء  هاي بدي ریشه) س(واهیم که به حقّ حضرت زهراخ از خدا می

 . خودش قرار دهد
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 3-»)3(تنها مسیر«

گذشتن از » زندگی«و » دین«فلسفۀ تمام ابعاد / هاي خوب را در یک حرف جمع کرد شود همۀ حرف می
 تر است  اي رسیدن به تمایالت باارزشتر بر  ارزش تمایالت کم

هاي خوب را در یک حرف جمع کرد، و اگر انسان به آن یک حرف اصلی زندگی برسد، خیلی آرامش پیدا  شود همۀ حرف واقعاً می: پناهیان
 .تواند به همۀ زندگی خودش از همان زاویه نگاه کند کند و می می

 دهاي خوب را در یک حرف جمع کر شود همۀ حرف می
حداقل در . کند برد که براي فهم و درك خودش از کلمات و مفاهیم کمتري استفاده می را به جایی می  مسیر رشد عقل، انسان •

تواند  چیز را می رسد و همه شود، یعنی به یک حرف و به یک حقیقت می مسائل اساسی، زیاد دچار پیچیدگی و تکثر و تنوع الفاظ نمی
هاي عمیق و دقیق معموالً براي زندگی خودشان به این  عرفا و اولیاء خدا و انسان. ت، تفسیر کنددر همان یک حرف یا یک حقیق

کنیم،  حتی وقتی به قرآن کریم هم نگاه می. گوید رسند و اگر از آنها راهنمایی بخواهید، همان یک حرف را می یک حرف می
. کند به تعبیر برخی از روایات، همۀ قرآن را در سورة حمد خالصه میبینیم که خداوند متعال همین کار را انجام داده است یعنی  می

ء منَ الْقُرْآنِ و الْکَلَامِ جمع فیه منْ  و إِنَّما بدئَ بِالْحمد دونَ سائرِ السورِ لأَنَّه لَیس شَی... أُمرَ النَّاس بِالْقرَاءةِ فی الصلَاةِ): ع(امام رضا(
د؛ منجمةِ الْحوری سف عما جۀِ مکْمالْح رِ وعِ الْخَیام1/310/الفقیه الیحضره و ( 

بگو من فقط یک نصیحت «: فرماید میهمه موعظه در قرآن هست، ولی خداوند متعال در یک جمعبندي  به عنوان مثالی دیگر، این •
یا خداوند متعال در جاي دیگر، رسالت پیامبر ) 46/سبأ(»و فُرادي  تَقُوموا للَّه مثْنى براي شما دارم؛ قُلْ إِنَّما أَعظُکُم بِواحدةٍ أَنْ

  )21/غاشیه(»تو فقط تذکردهنده هستی؛ إِنَّما أَنْت مذَکِّرٌ«: فرماید میکند و  را در یک آیه جمع می) ص(اکرم

قیقت یا تعبیر جمع کند، یک کار عاقالنه است و عالمت این روش که انسان بتواند همۀ حقایق را در ذهن خودش در قالب یک ح •
مثالً از برخی حکما و عرفا نقل شده که همه چیز . اند شان انجام داده رشد انسان است و اولیاء خدا و حکما هم این کار را در سخنان

 .»مرنج و مرنجان«شود که  این توصیه جمع می

جمع کرد، و اگر انسان به آن یک حرف اصلی زندگی برسد، خیلی آرامش پیدا هاي خوب را در یک حرف  شود همۀ حرف واقعاً می •
هاي علمی ما براي این است که از  گاهی اوقات بسیاري از تالش. تواند به همۀ زندگی خودش از همان زاویه نگاه کند کند و می می

یک قاعدة بسیار فراگیر برسیم که تمام آن هاي مختلف، به یک نقطه برسیم، یعنی به  سخنان پراکنده و از اطالعات و آگاهی
گاهی اوقات انسان به یک کلمۀ . طور است شناسی هم همین در مباحث اخالقی و معنوي و انسان. ها دیگر را دربرگیرد گزاره
هاي گوناگون را در ذهن خودش  هاي پراکنده و موعظه تواند تمام حرف رسد که با آن می بخش و یک حرف محوري می نجات

تواند هزاران شرح و تفسیر از زوایاي مختلف بیان کند درحالی که همۀ آنها  البته اگر کسی از او توضیح بخواهد، می. بندي کند عجم
 . در اصل یک کلمه بیشتر نیست

ارزشی که دارد بگذرد تا به تمایالت  انسان باید بتواند از تمایالت کم: فلسفۀ تمام ابعاد دین و زندگی
 تر برسد باارزش

انسان : شود بر اساس مباحث پیشین، دیدیم که تمام وجود انسان، فلسفۀ زندگی انسان، و حقیقت دینداري در این کلمه خالصه می •
تر هستند و لذت و  تري برسد که معموالً پنهان ارزشی دارد و باید بتواند از این تمایالت بگذرد تا به تمایالت باارزش تمایالت کم

 .شود می شان دیرتر درك شیرینی
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همۀ زندگی انسان براي همین است؛ فهم انسان براي این است که بتواند این مسیر را  :فهم، جهنم و بهشت، عشق به خدا •
عشق به خدا هم همان محبت یا . طی کند، جهنم و بهشت هم براي این است که انسان انگیزه الزم براي این کار را پیدا کند

. دهد کم آن عالقۀ برتر خودش را نشان می تر، کم ارزش هاي بی یعنی با حذف عالقه. رو بیاید عالقۀ پنهان و عمیقی است که باید
کند این  البته محبت به خدا از یک جهت دیگر هم با این موضوع رابطه دارد؛ و آن اینکه چون آدم خدا را دوست دارد، انگیزه پیدا می

 . تر برسد هاي عمیق کند تا به عالقه هاي سطحی عبور کار سخت را انجام دهد، یعنی از عالقه

طلبان کسانی هستند که براي  یعنی قدرت. گیرد هاي سیاسی عالم نیز در همین چهارچوب قرار می تمام بحث :مباحث سیاسی •
 هاي بد خودش بشود، دیگر انسان اگر تابع عالقه. کنند هاي سطحی، حیوانی و ددمنشانۀ خود، به مردم ظلم می رسیدن به عالقه

از طرف دیگر، باید مقابل این افراد . کند رود و به دیگران تعدي می طور جلو می براي خودش حدي قائل نیست و همین
 .ایستاد تا مردم بتوانند مسیر زندگی و سعادت خود را به درستی طی کنند) مستکبران(طلب قدرت

ها و گناهان نیز در همین چهارچوب جاي  وابتمام واجبات و محرمات، ث :واجبات و محرمات، گناهان و ثوابها، نماز •
اوالً خود نماز ابتدائاً جذاب و راحت نیست و . گردد مثالً نماز براي چیست؟ نماز هم از ابعاد مختلف به همین حقیقت برمی. گیرد می

مِ الهی علیه تمایالت با یک برنامۀ منظ  پذیرید، در واقع یک تمرین روزانه که شما این سختی را می کمی سختی دارد، و همین
اي که  از سوي دیگر، نماز قلب انسان را با انگیزه. در واقع نماز اولین برنامه براي مبارزه با تمایالت سطحی است. سطحی شماست

 .دهد ما براي این مجاهده الزم داریم، پیوند می

 هاي باارزشی که در وجود انسان هست دینداري یعنی تالش براي ارضاء خواسته

یعنی مبارزه با هواي نفس طبق برنامۀ -تمام احکام شرعی و مباحث اخالقی حول همین محور واحد  :احکام و علم اخالق علم •
هاي متنوعی هستند براي اینکه ما بتوانیم این پروژه را به اجرا  علم احکام و علم اخالق، ارائه کنندة برنامه. گیرند قرار می -الهی

» وجود خودمان«تري که در  هاي عمیق ارزش خودمان و به نفع گرایش هاي سطحی و کم ز گرایشبرسانیم، یعنی برخالف برخی ا
هاي  دهیم، بلکه داریم به خواسته کنیم، در واقع از خودگذشتگی انجام نمی پس ما وقتی مبارزه با هواي نفس می. هست، اقدام کنیم

   .دهیم عمیق وجود خودمان پاسخ می

کم  کنند، کم ولی آنهایی که دینداري می! کنند که دینداري کردن یعنی از خودگذشتگی ند، فکر میکن کسانی که دینداري نمی •
چون با دینداري، در واقع بخشی از . اند اند و لذت هم برده اند، بلکه به نفع خودشان کار کرده فهمند که از خودگذشتگی نکرده می

دهند، در واقع در حال پاسخ دادن و  کنند و جان می خیلی براي خدا تالش می یعنی کسانی که. اند هاي دل خود را ارضا کرده خواسته
کند، باید یک چیزي هم بدهد، نه اینکه احساس  وقتی انسان دلِ خودش را شاد می. ارضاي خواستۀ قلبیِ عمیق خودشان هستند

برند، چون به  خودشان در واقع دارند لذت میچون با دینداري . طلبکاري داشته باشد؛ لذا اولیاء خدا، همه به خدا بدهکار هستند
هاي عمیق و باارزشی که در وجود انسان  ها و گرایش دینداري یعنی ارضاء خواسته. دهند هاي عمیق خودشان پاسخ می گرایش

 . دینی یعنی خودزنی و علیه خود اقدام کردن هست و بی
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رسند  اولیاء خدا هم به همین می/ است» خواهد دلم می«حرف حساب اراذل و اوباش و جنایتکاران عالم 
 کنند  طرف دلشان را نگاه می منتها اولیاء خدا آن

رسند که  اولیاء خدا هم به همین می.  »خواهد دلم می«ترین جنایتکاران عالم، این است که  حرف حساب اراذل و اوباش عالم و پست •
طرف عمیق دلشان را نگاه  کنند، و اولیاء خدا آن ن را نگاه میطرف سطحی دلشا منتها اراذل و اوباش عالم این» خواهد دلم می«

 . کنند می

کنند، چگونه به  کنند و به عالم نور و معنا راه پیدا می العاده پیدا می شود و استعدادهاي خارق شان باز می برزخی  ها چشم اینکه بعضی •
هاي عمیق »خواهد دلم می«جاي آنها به کنار بگذارید، و به هاي پست و پلشت خود را»خواهد دلم می«رسند؟ وقتی شما  جاها می این

شود و  تان هم باز می شوید و چشم اي وارد می کنید و به یک جهان تازه اي پیدا می العاده خودتان جواب بدهید، یک رشد روحی فوق
 .دهد تان رخ می هاي خیلی قشنگ براي اتفاق

ببندید، تا عجائب عالم را ببینید؛ غُضُّوا أَبصارکُم تَرَوا ) حرام و آنچه دین گفتهاز (چشمان خود را «: فرماید می) ص(پیامبر اکرم •
تان دنبال حرام  البته منظور از چشم، فقط چشمِ سر نیست، بلکه چشمِ دل هم هست، یعنی دل )9ص/الشریعه مصباح(»الْعجائب

بیند  پوشی کند، عجائب عالم را می ها چشم اگر انسان از این. زش استار هاي سطحی بد یا کم در اینجا منظور از حرام، گرایش.  نباشد
 . اصالً راه عرفان همین است و خبر دیگري در این عالم نیست. گویند یعنی همین آن عرفانی که می. کند و معرفت پیدا می

هاي بد و نشان  ت مبارزه با گرایشحاال عمل در این میان چه نقش و چه معنایی دارد؟ عمل یعنی فعالیتی که انسان در جه :عمل •
 . دهد هاي خوب انجام می دادن گرایش

ها در مدرسه برایشان جابیفتد، در دانشگاه دروس معارف اسالمی بیشتر جنبۀ تذکر خواهند  اگر این مسأله در دوران تحصیل بچه •
 . ن گفته شده استداشت و شاید اساساً نیازي به برخی از دروس نباشد، چون اصل مطلب در مدرسه برایشا

 پرستد نه خداي خودش را اینکه انسان هواي نفس خودش را می: دینی یک حرف بیشتر نیست در عالم بی

شود، و آن  ها برعلیه دین در همین یک کلمه خالصه می دینی یک سخن بیشتر نیست و همۀ حرف در مقابل دین هم در عالم بی •
کند، نه  ارزش دل خود نگاه می هاي پست و کم یعنی به گرایش. خداي خودش راپرستد نه  اینکه انسان هواي نفس خودش را می

آیا آن کسى را که هواى نفس خود را خداى خود گرفت، دیدي؟ أَفَرَأَیت «: فرماید خداوند می. هاي عالی و باارزش خودش گرایش
واهه هنِ اتَّخَذَ إِلهماند هاي عالم نهفته است، و چیز دیگري در عالم باقی نمی ابگویا در همین سؤال کوتاه، همۀ جو )23/جاثیه(»م . 

گوید که چگونه باید این کار را انجام  هاي دین براي این است که وقتی فهمیدید اصل مسیر چیست، حاال به شما می بقیۀ برنامه •
 . ارزش خودتان مبارزه کنید ت بد و کمها و موارد مختلف چگونه با تمایال دهد که در موقعیت دهید، یعنی به صورت جزئی توضیح می

یعنی این  )2/بقره(»ذلک الْکتاب ال ریب فیه هدى للْمتَّقینَ«: فرماید میخداوند متعال در ابتداي قرآن کریم، همین موضوع را بیان  •
داده شده که این تقوا یعنی کتاب براي هدایت متقین است، حاال متقین چه کسانی هستند؟ یک جاي دیگر در قرآن کریم، توضیح 

هاي  یعنی خداوند به این انسان، فجورش را الهام کرده یعنی الهام کرده است که گرایش )8/شمس(»فَأَلْهمها فُجورها و تَقْواها«چه؟ 
پس تقوا هاي پست خودش بایستد؟  ها هستند و به انسان الهام کرده است که چگونه باید جلوي این گرایش پست او کدام گرایش
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این قرآن براي هدایت کسانی است که بنا دارند : فرماید لذا در ابتداي قرآن می. هاي بد، بایستد یعنی اینکه انسان جلوي گرایش
  )ذلک الْکتاب ال ریب فیه هدى للْمتَّقینَ(.هاي بد خودشان بایستند جلوي گرایش

 شود؟ اي می اسخ ندهد، عقدههاي خود پ آیا درست است که اگر انسان به عالقه

هایی که  کند و از بسیاري از شبهات و بهانه طوري نگاه کند، روح او از پراکندگی نجات پیدا می اگر انسان به دینداري خود این •
ا به ارزش بگذریم ت هاي بد و کم باید از گرایش: در این مباحث تنها مسیر گفتیم. کند اندازد جلوگیري می شیطان در دل انسان می

اي  هاي عمیقی که انسان واقعاً آنها را دوست دارد و اگر به آنها جواب ندهد، عقده تر وجود خودمان برسیم؛ گرایش هاي عمیق گرایش
 . شود می

منظور از . اهللا مصباح نیمی از این بحث درست است شناسی یک بحثی به نام عقدة ادیپ مطرح شده که طبق فرمایش آیت در روان •
پریش شده  خورده داشته باشد و به خاطر پاسخ ندادن به آن عالقه، روان ست که انسان یک محبت یا عالقۀ سرکوفتعقده این ا

 . باشد

هاي  اما گرایش. اي خواهیم شد که اگر آن را در وجود خودمان سرکوب کنیم، عقده» گرایش به خدا«ما یک گرایشی داریم به نام  •
شوید، بلکه  اي نمی تنها عقده صالت ندارند، اگر به آنها پاسخ ندهید و با آنها مخالفت کنید، نهارزش هستند و ا دنیایی که سطحی و کم

ارزش  خود و بی هاي بی تزکیه یعنی اینکه گرایش. اصالً معناي تزکیه همین است. مثل هرس کردن درخت. شوید اتفاقاً شکفته می
اگر این کار را . روي هاي دلِ خودت می کار در واقع داري به دنبال خواسته با این. هاي اصلی تو روبیایند خودت را بزنی، تا گرایش

با این کار در واقع دنبال  و. برابر بیشتر از آن، خدا را دوست خواهی داشت  انجام دهی، به همین شدتی که گناه را دوست داري، ده
 . اي کیف و لذت دل خودت رفته

 ق خودتان جستجو کنیدهاي عمی راحتی و لذت را در ارضاء گرایش

هاي خودش  کند، دنبال لذت بردن است، براي اینکه یک چیزهایی را دوست دارد و به دنبال ارضاء آن خواسته انسان وقتی گناه می •
ارزش نیست، بلکه یک چیزهایی دیگري هم  هاي بی اما باید بداند که لذت بردن فقط در ارضاء همان خواسته. رود تا لذت ببرد می

ارد که انسان ته دلش آنها را هم دوست دارد و وقتی که آنها را ارضاء کند، باز هم لذت خواهد برد، و اتفاقاً لذت اینها خیلی وجود د
 .است -هاي سطحی یعنی لذت ناشی از ارضاي خواسته-بیشتر از لذت گناه

این یعنی راحتی من در  »أَرِحنَا یا بِلَال«: فرمودند یم» اذان بگو تا برویم نماز بخوانیم«: خواستند بگویند وقتی می) ص(پیامبر اکرم •
اگر خوب نماز بخوانید، ده   )182/روِي أَنَّ النَّبِی ص کَانَ ینْتَظرُ دخُولَ وقْت الصلَاةِ و یقُولُ أَرِحنَا یا بِلَال؛ مفتاح الفالح(. نماز است

منظور این است که باید راه صحیحِ رسیدن به راحتی را پیدا کنیم، نه اینکه اصل . دهد هاي دیگر، به شما راحتی می برابر بیشتر از راه
 . طور مطلق انکار کنیم طلبی را به راحت

هاي عمیق شما  و وقتی که گرایش. شود هاي عمیق او بیدار می کند، گرایش هاي سطحی خود قیام می وقتی انسان علیه گرایش •
رود، یعنی راحتی و لذت را در ارضاء  هاي عمیق خودش می طلبی، به سراغ گرایش طلبی و لذت بیدار شد، با همین احساس راحت

در این صورت زندگی انسان واقعاً خوش و . هاست از همین نوع راحتی »أَرِحنَا یا بِلَال«. کند هاي عمیق خودش جستجو می گرایش
 . خرم خواهد شد
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مانند و دیگر کسی  شوند و خوب می قدر خوب می شود که مردم این چطور می )ع(کنید در حکومت آقا امام زمان شما فکر می •
هاي عمیق است نه  فهمند که راحتی و لذت واقعی در پرداختن به گرایش تواند مردم را خراب کند؟ براي اینکه مردم می نمی

 .کنند یلی از مردم حتی به گناه فکر نمیلذا خ. فهمند که گناه کردن، مثل این است که انسان، زباله بخورد می. هاي سطحی گرایش

اصرار بر فهم غلط عالمت بیماري دل /اغلب مشکالت سیاسی به دلیل هواي نفس برخی سیاسیون است 
 است
اگر آدمیت یعنی اینکه انسان در مقابل هواهاي نفسانی خود بایستد و علیه . شود اغلب مباحث سیاسی هم در همین موضوع جمع می •

الاقل درمقایسه . هاي عمیق او بیدار شود، پس سیاسیون نباید هواي نفس داشته باشند خود قیام کند تا گرایش هاي سطحی گرایش
چون . هاي غلط نشوند هاي بد خودشان مقابله کرده باشند تا دچار رفتارها، افکار و فهم با سایر مردم، باید بیشتر از همه با گرایش

 . ار غلط باشد و مدام بر روي آنها پافشاري کند، عالمت این است که دل بیماري داردمعلوم است که اگر کسی دچار فهم و افک

اما . کند؛ این اشکال ندارد شود، اشتباه خود را قبول می البته ممکن است کسی فهم غلطی داشته باشد، اما وقتی به او تذکر داده می •
حتی ممکن است به ظاهر هم کار . این عالمت بیماري دل است .گردند ها یک فهم غلطی دارند و به هیچ وجه از آن برنمی بعضی

ها  معلوم است که سیاسیون نباید از این تیپ آدم. بدي انجام نداده باشد، ولی دلش کامالً متمایل به دنیاست، لذا فهمش خراب است
 !آید شان نمی خوشها  ها هستند، اصالً از این حرف جاست که سیاسیونی که از این تیپ آدم و جالب این. باشند

طلبی خود را از بین ببریم؛ بناست به این دو گرایش کلیدي خود پاسخ درست  طلبی و لذت بنا نیست راحت
 باید به دنبال راحتی عمیق روحی باشیم، نه راحتی سطحی جسمی/ بدهیم

منتها بنا نیست که ما . طلبی است حتارزش ما که باید آن را محدود کنیم و با آن مقابله کنیم، را هاي بی یکی از مصادیق گرایش •
. طلبی خودمان را از بین ببریم و نابود کنیم، بلکه بناست به این دو گرایش کلیدي خودمان، پاسخ درست بدهیم طلبی یا لذت راحت

د، راحتی البته این راحتی عمیق روحی وقتی پدید بیای. بناست که این راحتی، راحتی عمیق روحی ما باشد، نه راحتی سطحی جسمی
این قدرتی که شما داشتید : پرسیدند) ع(از امیرالمؤمنین» چون که صد آمد نود هم پیش ماست«جسمی هم به دنبالش خواهد آمد؛ 

بِه  ما قَلَعت باب خَیبرَ و رمیت( .که توانستید در خیبر را بلند کردید، از کجا آوردید؟ فرمود من آن را با قدرت روحی خودم بلند کردم
لَکُوتةٍ مبِقُو تدنِّی أُیۀٍ لَکیذَائرَکَۀٍ غلَا ح ۀٍ ویدسةٍ جاعاً بِقُورینَ ذعبرِي أَرظَه یئَۀ؛ امالی صدوقخَلْفضا مهبنَفْسٍ بِنُورِ ر ۀٍ و514/ی( 

. گیرد یلی کمتر، تحت فشار و استرس و ناراحتی قرار میتر خواهد شد و خ تان هم راحت اگر شما به جان خودتان راحتی بدهید، جسم •
شود با  وقتی به ما گفته می. تان هم لطمه خواهد خورد طلبیِ زیاد، به جان خودتان ناراحتی بدهید، جسم و بالعکس، اگر در اثر راحت

 .لبی مقابله کنیدط طلبی خود مقابله کنید، معنایش این است که با مصادیق پست و پلشت دنیاییِ این راحت راحت

ات  طلبی دهد تا راحت شوي، و عمداً به همان گیر می کند که تو از چه چیزي ناراحت می گاهی خدا نگاه می
 را کنار بگذاري

انگار گاهی خداوند با دست خودش موجبات ! کند در زندگی خودت دقت کن و ببین که خدا در زندگی، چقدر تو را ناراحت می •
دهد تا  شوي، و عمداً به همان گیر می کند که ببیند تو از چه چیزي ناراحت می اصالً گاهی خدا نگاه می! کند میناراحتی تو را فراهم 

ولی چون تو نقش خدا را در این . طلبی خودت را کنار بگذاري کند؟ براي اینکه راحت چرا خدا این کار را می. ناراحت بشوي
-غافل از اینکه آن کسانی که » !کنید؟ چرا من را ناراحت می«دهی که  گیر میبینی، مدام به دیگران  هاي خودت نمی ناراحتی
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کنند اسیر و مأمور تدابیر خدا هستند ناخودآگاه در حال انجام نقش و مأموریتی هستند که خدا  تو را ناراحت می -خواسته یا ناخواسته
 . برایشان تعیین کرده

به عنوان مثال، . ان را از بین ببریم، بلکه بناست نحوة ارضاء آن را تغییر دهیمطلبی خودم طلبی و لذت پس بنا نیست که ما راحت •
برید یا اینکه خودتان سرِ یک  اي دور سفرة شما جمع شوند و غذا بخورند، بیشتر لذت می کنید که عده اي پهن می شما وقتی سفره

در غذا خوراندن است و لذّت لئیمان ) مردم بلند همت(کریمان لذّت«: فرماید می) ع(امیرالمؤمنینسفرة مجانی بنشینید و غذا بخورید؟ 
شوید  اگر لذت سفره انداختن را تجربه کنید، متوجه می )7638/غررالحکم(» در خوردن؛ لَذَّةُ الْکرَامِ فی الْإِطْعامِ و لَذَّةُ اللِّئَامِ فی الطَّعام
 .که لذتش از هزار بار غذاي مجانی خوردن، بیشتر است

 سهم تو از راحتی سر جاي خودش محفوظ است! نترس/ باید راحتی را طالق دهی): ع(ام صادقام

الدنیا را در خودت عالج کنی، باید  هاي مربوط به حب خواهی محبت به دنیا و بسیاري از گرفتاري اگر می: فرماید می) ع(امام صادق •
و دنیا را ترك کنی، و راحتی را طالق ) فرار درونی است نه ظاهريدر اینجا فرار از مردم به معناي (تحت تأثیر مردم قرار نگیري

و علَاج ذَلک الْفرَار منَ النَّاسِ و رفْض الدنْیا و طَلَاقُ الرَّاحۀِ و ؛  هاي گردن شهوت را قطع کنی ها را قطع کنی و رگ دهی، و عادت
رود؟  اگر راحتی را طالق بدهی، آیا راحتی تو کالً از بین می) 108/الشریعه مصباح(»منَابِت الشَّهواتالانْقطَاع عنِ الْعادات و قَطْع عرُوقِ 

سهمیۀ تو از راحتی یک مقدار مشخصی است که سر جاي خودش محفوظ است و خداوند آن را به تو خواهد داد، حتی ممکن ! نه
وقتی شما راحتی را رها کنید، معنایش این نیست که دیگر خدا به شما  یعنی. خیالت راحت باشد. است دوبرابرش را به تو بدهد

 »دهند گر نستانی به ستم می/دهند آنچه نصیب است نه کم می«. دهد راحتی نمی

 ؛ شادترین ولی خدا )ع(امام حسین

! دهد لوم است که میدهد؟ مع کند، خداوند به ایشان راحتی و لذت نمی ترك دنیا می) ع(کنید وقتی امام حسین شما فکر می •
و از این لذت . برد با یک نگاه به علی اکبرش لذت می) ع(برند، امام حسین میلیارد برابر آن لذتی که اهل دنیا از دنیاي خود می یک

، جلوة دانم، هرچند اولیاء خدا همه شاد بودند ولی به تعبیري را شادترین ولی خدا می) ع(بنده، امام حسین. کند درِ خانۀ خدا شکر می
وقتی به . گردید شوید و برمی روید شاد می شاید به همین دلیل باشد که وقتی به کربال می. بیشتر از همه بود) ع(نشاط در اباعبداهللا

 .کنید روید، کیف می می) ع(روضۀ اباعبداهللا

. خورد زد و غصه می و فریاد میگذاشت  از دست یارانش سر به چاه می) ع(امیرالمؤمنین. کاروان شادي بود) ع(کاروان امام حسین •
فانی ال أعلم أصحابا أولى و ال خیرا من ( .در زیر این آسمان بهتر از یاران من وجود ندارد: شب عاشورا فرمود) ع(ولی امام حسین

 )197/أصحابی، و ال أهل بیت أبرّ و ال أوصل من أهل بیتی، فجزاکم اللّه عنی جمیعا خیرا؛ وقعه الطف
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 4-»)3(رتنها مسی«

طلبی موجب  راحت/ طلبی شده  سهولت تأمین نیازهاي اولیه زندگی نسبت به قدیم، موجب شیوع فرهنگ راحت
باید یک قیام / ایم هاي اخالقی ما به خاطر این است که در راحتی بزرگ شده بخشی از بدي/ شود  گریزي می دین

 طلبی صورت بگیرد سراسري و عمومی علیه راحت
طلبی دچار هستیم  شود، ما احتماالً بیش از پیشینیان به آفت راحت تر از گذشته تأمین می ز چون نیازهاي اولیه یک مقدار راحتامرو: پناهیان

تـر   هاي دینداري هم کم و بـیش برایشـان راحـت    کردند، سختی در قدیم چون مردم سخت زندگی می. و این مانع بزرگی براي دینداري است
ولی امروز فهم و درك مـردم خیلـی بیشـتر    . کرد، بیشتر ناشی از عقل و فهم و شعورشان بود که آنها را خراب می آن چیزي. قابل پذیرش بود

طلبی  رسد که دین خیلی قیمت و ارزش دارد، اما راحت بینیم، فهم و شعورمان می شده و به خاطر تجربیات تاریخی و واقعیاتی که در جهان می
و بعـد ایـن   . گریـز شـود   اش دچار اخـتالل شـده باشـد، دیـن     یمانش ضعیف باشد یا عقل و فهم و اندیشهشود انسان بدون اینکه ا موجب می

 .کند کم ایمان و اندیشه را هم تضعیف می طلبی کم راحت
 رسد  طلبی است که نوبت دینداري و اجراي اوامر سخت الهی مثل صبر و جهاد می بعد از حل مسألۀ راحت

اگر کسی یا . ترین اوامر الهی خواهد رسید راي خودمان حل کنیم، بعد نوبت دینداري و اجراي سخترا ب» طلبی راحت«اگر مسألۀ  •
طلبی را براي خودش حل نکرده باشد، سخن گفتن دربارة جهاد فی سبیل اهللا، صبر، راضی بودن به رضاي  اي مسألۀ راحت جامعه

طلبی را براي خودش حل  ازه بعد از این است که انسان مشکل راحتهمۀ این اوامر ت. الهی و بسیاري از منهیات اصالً معنا ندارد
 .کرده باشد

طلبی موجب  راحت/طلبی شده سهولت تأمین نیازهاي اولیه زندگی نسبت به قدیم، موجب شیوع فرهنگ راحت
 شود    گریزي می دین
ین گستردگی امروز را طلبی، ا در قدیم شاید به خاطر اینکه امکانات رفاهی کمتر بود، شیوع فرهنگ راحت •

البته منظور این نیست که در قدیم، مردم دیندارتر بودند، . کردند نداشت و مردم زیاد سر دینداري، گیر نمی
آن موقع، کسی که . طلبی کمتر مانع دینداري بود کردند، مشکل راحت ولی به دلیل اینکه با سختی زندگی می

مثالً براي آب خوردن باید سر چشمه . کشید ري باید میخواست آب بنوشد یا نان بخورد، زحمت بیشت می
. داد براي نان هم الاقل برخی مراحل پخت نان را خودش باید انجام می. کشید رفت یا از چاه، آب می می

گیرند  شان تحویل می ها با یک تلفن، نان را جلوي در منزل به حدي که بعضی. طور نیست ولی االن دیگر این
 !دهند رفتن هم به خود نمی و زحمت نانوایی

ها و فرهنگ  شوند نسبت به قدیم در مجموع کم نشده ولی فرار از سختی ها متحمل می هایی که امروز انسان البته سختی •
اینکه امروزه ابتدائیات زندگی، به سهولت در اختیار مردم قرار گرفته، موجب شیوع . طلبی بیشتر شده و شیوع پیدا کرده است راحت

 . شود گریزي می طلبی، موجب دین طلبی شده است و این راحت راحتفرهنگ 

مثل آب (  ها چون براي نیازهاي اولیه کشیدند و این سختی در قدیم مردم براي تأمین نیازهاي اولیه زندگی خود سختی بیشتري می •
مثالً اگر آب . ش سر دیگران فریاد بکشدتوانست به خاطر کرد، کسی نمی اي باید خودش آنها را تدارك می بود و هر خانواده) و نان

اما االن هرچند براي تأمین نیازهاي ابتدایی، سختی وجود ندارد، ولی . آورد رفت و آب می خواست خودش باید سر چشمه می می
ک که در ها، بر سر دیگران فریاد بکشی؛ مانند مشکل گرانی یا ترافی توانی به خاطر آن سختی هاي دیگري وجود دارد که می سختی

 . کنی زنی و اعتراض می دانی و فریاد می را مقصر می... آنها دولت یا پلیس و
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باید یک قیام سراسري و عمومی علیه / تحرکی، یک ضرورت است طلبی مثل ورزش و دوري از کم امروز دوري از راحت
 طلبی صورت بگیرد  راحت
طلبی مطرح شده  اي به نام راحت کشیم، یک مسألۀ عمده م سختی نمیامروزه به دلیل اینکه براي تأمین نیازهاي اولیه، مثل قدی •

. طلبی به طور طبیعی بیشتر شده است چون شیوع راحت. طلبی بحث کرد ها، خیلی باید راجع به راحت لذا خصوصاً براي جوان. است
 . تحرکی است کردن و کمطلبی هم، مشکالت جسمی مثل کمردرد و اضافه وزن ناشی از ورزش ن و یکی از نتایج این راحت

، ...)مثل پرداختن به کشاورزي و (تر بود و به خاطر نوع زندگی پرتحرك آن موقع در قدیم، جسم مردم به خاطر تحرك بدنی، سالم •
بحث . نیازي نبود کسی از لزوم ورزش صحبت کند، ولی امروز ورزش به یک ضرورت تبدیل شده و باید از لزوم ورزش صحبت کرد

طلبی صورت بگیرد، در حالی که در  امروز باید یک قیام سراسري و عمومی علیه راحت. طور است طلبی هم همین تدربارة راح
بینید که در آیات و روایات با وجود اینکه به صورت صریح از  لذا می. طلبی صحبت کنیم اصل راحت قدر الزم نبود علیه گذشته، این
ی مفاهیم دیگر زیاد تکرار نشده و بیشتر ذیل عنوان کلی حب الدنیا مورد نهی قرار طلبی صحبت شده، اما نسبت به برخ آفت راحت

. اي هستیم هاي ویژه طلبی دچار آفت طلبی وجود داشته، ولی ما امروز در ارتباط با راحت زیرا هرچند در گذشته راحت. گرفته
و سبک زندگی ما به وجود آمده که به نوعی موجب  هاي خانوادگی، جامعه، هاي فراوانی در نظام آموزش و پرورش، تربیت نمونه

ها تا مدرسه  ها، همین مسیري است که قبالً بچه هایش براي بچه  یکی از نمونه. شود هاي ما می ها و جوان طلبی بچه تقویت راحت
سرویس ایاب و ذهاب  ها، رفتند و امروز به دلیل دوري بیش از حد منازل از مدارس یا مراقبت نسبت به برخی ناامنی پیاده می

 .شود روي هم انجام نمی گذارند و همین مقدار پیاده می

هاي اخالقی ما به خاطر این است که  بخشی از بدي/ گریز شود شخصیت و دین شود انسان بی طلبی موجب می راحت
 ایم در راحتی بزرگ شده

طلبی دچار هستیم و  احتماالً بیش از پیشینیان به آفت راحت شود، ما تر از گذشته تأمین می امروز چون نیازهاي اولیه یک مقدار راحت •
در حالی که قدیم، این سخنان ! شود مطرح کرد این مانع بزرگی براي دینداري است، به حدي که برخی از سخنان دینی را اصالً نمی

کم و بیش  هاي دینداري هم کردند، سختی در قدیم چون مردم سخت زندگی می. شد بیان کرد تر می را راحت

کرد، بیشتر ناشی از عقل و فهم و  آن چیزي که آنها را خراب می. تر قابل پذیرش بود برایشان راحت

ولی امروز فهم و درك مردم خیلی بیشتر شده و به خاطر تجربیات تاریخی و واقعیاتی که در . شعورشان بود

شود  طلبی موجب می ارد، اما راحترسد که دین خیلی قیمت و ارزش د بینیم، فهم و شعورمان می جهان می

. گریز شود اش دچار اختالل شده باشد، دین انسان بدون اینکه ایمانش ضعیف باشد یا عقل و فهم و اندیشه

 .کند کم ایمان و اندیشه را هم تضعیف می طلبی کم و بعد این راحت

هاي اخالقی ما به خاطر این  امروز بخشی از بدي .دین شود و هم بی شخصیت می طلبی، انسان را فرابگیرد، هم بی اگر آفت راحت •
 .ایم ایم و براي تأمین نیازهاي اولیه و حیاتی مانند و نان چندان سختی و رنج نکشیده است که در راحتی بزرگ شده

» سحرخیزي«طلبی  یک اقدام خوب براي رهایی از راحت/ طلبی مثل یک بیماري به سراغ ما آمده است امروز راحت
 است
اي که در  هاي جسمی طلبی به صورت یک بیماري به سراغ ما آمده است، مثل بیماري زه در شرایط خاصی قرار داریم که راحتامرو •

 . طلبی رهایی پیدا کرد توان از آفت راحت در این زندگی شهري به سادگی نمی. تحرکی پدید آمده است اثر زندگی ماشینی و کم
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هایی مثل آب آوردن از  ما که امروزه سختی. است» سحرخیزي«توان انجام داد،  طلبی می حتیکی از کارهایی که براي رهایی از را •
مقدار با  را نداریم الاقل همین سختی سحرخیزي را به خودمان تحمیل کنیم تا یک... چشمه، بیل زدن در زمین کشاورزي و

 . طلبی خودمان مقابله کرده باشیم راحت

شما انتظار دارید بدون : خداوند/ها را تحمل کنی، و اال منافق هستی ي سختیسر اگر مؤمن شدي، حتماً باید یک
 !سختی کشیدن به بهشت بروید؟

شود شما  طبق آیات قرآن نمی. کنند طلبی توصیه می خداوند در قرآن کریم، صریحاً مؤمنین را به سختی کشیدن و دوري از راحت •
یعنی اگر مؤمن شدي، . اي بخورید، یا دچار سختی و مشکلی بشوید ضربهمؤمن شوید بدون اینکه گرسنگی و تشنگی بکشید، یا 

به نظر شما . صورت نفاق در تو رسوخ کرده و خواهد کرد ها و مشکالت را تحمل کنی، در غیر این سري سختی حتماً باید یک
بسیاري ! این مطلب وجود دارد؟ آیا ظرفیت پذیرش! توان این حقیقت را به سادگی براي مردم بیان کرد؟ شود آیا امروزه می می

 !شود گفت هاي کمتر از جهاد را هم نمی توان گفت، بلکه سختی اوقات، نه تنها لزوم جهاد را نمی

شوید و حال آنکه هنوز مانند آنچه بر سرِ پیشینیان شما آمد، بر سرِ شما نیامده  آیا گمان کردید داخل بهشت مى«: فرماید خداوند می •
؛ أَم حسبتُم أَنْ تَدخُلُوا الْجنَّۀَ و لَما یأْتکُم مثَلُ الَّذینَ خَلَوا منْ قَبلکُم مستْهم ... هایی رسید که  بالها و سختی است؟ به آنها چنان

الضَّرَّاء و أْساءاامنی و رسد، مثل فقر و دشمنی و ن یعنی مشکالتی که از بیرون به آدم می »بأساء«) 214/بقره(»..الْب...»هم » ضَّرَّاء
دهید بدون اینکه  آیا شما احتمال می. هاي بدن رسد، مثل جراحت شود که به بدن انسان می هایی گفته می بیشتر به مشکالت و رنج

 هایی را تحمل کنید، به بهشت بروید؟  ها و رنج چنین سختی

دند که پیامبر و افرادي که ایمان آورده بودند گفتند پس نصرت و ها ش آنها چنان دچار سختی«: فرماید میخداوند در ادامه آیه فوق  •
دادیم  قدر به آنها سختی می یعنی آن) همان منبع(»!نَصرُ اللَّه؟  ؛ و زلْزِلُوا حتَّى یقُولَ الرَّسولُ و الَّذینَ آمنُوا معه متى! یاري خدا چه شد؟

یعنی خدا ! طوري بدون سختی کشیدن به بهشت بروید؟ عد شما انتظار دارید همینب. که نزدیک بود ایمان خود را از دست بدهند
أَال إِنَّ نَصرَ اللَّه (نصرت خدا نزدیک است: گوید ، می)دادي ایمانت را از دست می(بریدي دهد، و وقتی که داشتی می قدر سختی می آن

ن نباشید یاري خدا نزدیک استنگرا«: ، نه اینکه از همان اول بدون سختی کشیدن بگوید)قَریب«! 

هایی که رزمندگان ما در  کنید بدون چشیدن شبیه آن سختی شما فکر می! اید هایی که دوران دفاع مقدس را درك نکرده اي جوان •
 !ها کشیدند، به بهشت خواهید رفت؟ جبهه

 رد؛ روي آن حساب نکنخو دردت نمی اگر کار خوبی انجام دادي که از همه جهت برایت آسان بود، بدان که به
ماند؛ و أَنْ لَیس للْإِنْسانِ إِالَّ ما  این است و جز این نیست که براي انسان جز آنچه سعی کرده، نمی«: فرماید خداوند می •

 .»دویده باشد«ماند که به خاطرش سختی کشیده باشد و اصطالحاً برایش  یعنی آن کاري براي انسان می )39/نجم(» سعى

جالب اینجاست که . شود گفته می» تالش توأم با سختی«به معناي راه رفتن سریع است و در اصطالح به » سعی«اصل لغت  •
لذا هر کار خوبی که . ماند انسان برایش باقی می» تالش«: فرماید بلکه می» ماند فقط عمل انسان برایش باقی می«: خداوند نفرموده

گیرد، البته اگر الزم است باید انجامش دهی، ولی روي آن  خورد و دست تو را نمی رد نمید انجام دادي و برایت آسان بود، بدان که به
 .حساب نکن

خواهید کار خوبی انجام دهید، مثالً در کارهاي دینی و فرهنگی، خداوند یک  بینید که گاهی اوقات وقتی می اگر دقت کنید می •
ظرفیت هستند، اعتراض  هایی که بی در این مواقع، آن. یمت پیدا کندتان ق اندازد تا کار و تالش سختی و مشکلی سر راهتان می



25 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

حاال ما خواستیم به «: گوید گردد و می کنند، و او برمی خواهد برود به کسی کمک کند، ولی سر راهش اذیتش می مثالً می. کنند می
خواهد یک  فهمد که خداوند می مین» !کنم اصالً کمک نمی! آید یک کسی کمک کنیم، ببین چه مشکالتی سر راهمان پیش می

 !شود و مشکلی سر راهت بیندازد، تا این کار ارزش پیدا کند و قبول شود؛ بدون سختی که قبول نمی  سختی

بر اساس آیۀ قرآن، ما هم باید منتظر روزهاي / مؤمنین نباید انتظار داشته باشند که خداوند آسیبی به آنها نرساند
 سخت باشیم

) در جنگ احد(اگر به شما«: فرماید میطور  اند، دلداري بدهد این هایی که کشیده خواهد مؤمنین را در قبال سختی خداوند وقتی می •
ضربه و آسیب رسیده؛ إِنْ یمسسکُم قَرْح فَقَد مس الْقَوم قَرْح ) در جنگ بدر(ضربه و آسیبی رسیده، خُب به دشمنان شما هم قبالً

ثْلُهولی . ایم، هیچ ضربه و آسیبی به ما نرسد و خدا مانع شود یعنی نباید انتظار داشته باشیم ما که ایمان آورده) 140/عمران آل(»م
خداوند در . شود خواند طلبی رواج دارد چنین آیاتی را اصالً نمی فهمند و در جایی که فرهنگ راحت ها این حقایق را نمی طلب راحت

پس بر اساس این آیه،  »چرخانیم؛ و تلْک الْأَیام نُداوِلُها بینَ النَّاسِ روزهاي سخت را بین مردم می ما این«: فرماید میادامه آیه فوق 
 .ما هم باید منتظر روزهاي سخت باشیم

) کوش سخت(شوید در حالی که خداوند کسانی را که مجاهد کنید وارد بهشت می شما فکر می«: فرماید میدر دو آیه بعد از آن  •
هستند را معلوم نکرده؛ أَم حسبتُم أَنْ تَدخُلُوا الْجنَّۀَ و لَما یعلَمِ اللَّه الَّذینَ ) ها مقاوم در برابر بالها و سختی(د و آنهایی که صابرهستن

 )142/عمران آل(»جاهدوا منْکُم و یعلَم الصابِرینَ

 گر در راه خدا جهاد نکنیم، ذلیل خواهیم شدا/ وصف مشترك تمام بهشتیان از نگاه مالئکه» صبر«

دهند، آنها را با یک وصف،  خواهند وارد بهشت شوند، بعد از اینکه مالئکه به آنها سالم می جالب این است که اهل بهشت وقتی می •
نماز و (یعنی از بین همۀ کارهاي خوب )24/رعد(»سالم علَیکُم بِما صبرْتُم فَنعم عقْبى الدار«: است» صبر«کنند و آن هم  خطاب می

 . کنند ، صبر آنها را بیان می..)روزه و انفاق و

اگر نماز خواندید و به خاطر این نماز خواندن، یک ضرري به شما رسید مثالً دربارة شما بدگویی کردند و بعد شما صبر کردید و باز  •
اگر انفاق کردید و بعد از انفاق قدر شما را . بسا مهمتر از آن نماز است هم نماز خود را خواندید، این صبر است که ارزش دارد و چه

اگر به مردم لبخند زدید ولی به شما ناسزا گفتند و شما . ندانستند و حتی به شما ناسزا گفتند و شما صبر کردید، این صبر ارزش دارد
 .صبر کردید، این صبر ارزش دارد و بسیار مهمتر از آن لبخند اولیه است

هایى که در راه خدا به  اند پس در برابر آسیب اند که همراه ایشان، خداپرستان زیادي جنگیده چقدر پیغمبر بوده«: فرماید خداوند می •
و (سر تسلیم فرود نیاوردند   نشدند و در برابر دشمن) زبون(و ضعیف) شما هم نباید سست شوید(آنان رسید دچار سستی نشدند

سبیلِ اللَّه و ما   و کَأَینْ منْ نَبِی قاتَلَ معه رِبیونَ کَثیرٌ فَما وهنُوا لما أَصابهم فیدارد؛  ند صابران را دوست مىو خداو) مقاومت کردند
 )146/عمران آل(»ضَعفُوا و ما استَکانُوا و اللَّه یحب الصابِرینَ

؛ فَمنْ تَرَك الْجِهاد أَلْبسه اللَّه عزَّ و جلَّ ذُلا و فَقْراً فی )ص(پیامبر اکرم( .خواهیم شد اگر در راه خدا جهاد نکنیم، ذلیل و بیچاره •
کردند ولی  بعضی از کشورها بودند که وقتی انقالب ما برپا شد، آنها باید زودتر از همه جهاد می )5/2/؛ کافی معیشَته و محقاً فی دینه

طلبی کردند تا سختی نکشند، ولی ما سختی را به جان خریدیم و یکی دو سال به شدت سختی کشیدیم و  و عافیت قیام نکردند
ترین  ها را تحمل کنند، االن بدترین و ناامن بعدش هم هشت سال براي جنگ سختی کشیدیم، ولی آنها که نخواستند این سختی
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کردند این کار را نکردند و  شدند و قیام می موقعی که باید براي جهاد، بلند میسرزمین را دارند و در نهایت بدبختی هستند، چون آن 
 .این سختی را تحمل نکردند

تقرب الی اهللا بدون سختی / شود طلبی است را بخوانید، چهرة دین در نظرتان عوض می اگر آیات قرآنی که علیه راحت
 امکان ندارد

طلبی سخن گفته، بخوانید و عمیقاً به آنها فکر کنید، چهرة دین در نظرتان  یحاً علیه راحتاگر آیاتی از قرآن را که خداوند در آنها صر •
هاي  دهد، سختی هایی که دین به ما می البته سختی. فهمید که تقرب الی اهللا بدون سختی امکان ندارد شود و می عوض می

هاي معنوي  ها توأم با لذت ها لذت ببریم، یعنی این سختی تیتوانیم از این سخ شده و مفید و توأم با عزت و افتخار است و می حساب
دین آمده است که . هاي انسان هم توأم با سختی و سرشار از نکبت و بدبختی خواهد بود ولی بدون دین، لذت. و روحی عمیق است

دهد، همراه با بدبختی  به انسان میدینی  آسایشی که بی. کنند ها تصور می انسان به آسایش برسد، البته نه آن نوع آسایشی که بعضی
هایی کشیده که به چشم  دینی کرد و زیاد هم سختی نکشید، اوالً شاید سختی اگر هم دیدید کسی بی. و رنج مضاعف خواهد بود

 . خواهد کشید  تري در پیش دارد که در آنجا سختی شما نیامده است، ثانیاً بعد از اینکه در قبر قرار گرفت، زندگی طوالنی

هاي خود، دیگران را ناراحت کند، پاسخ او فشار قبر خواهد بود، حتی اگر در راه خدا شهید  طلبی هر کسی در این دنیا در اثر راحت •
خدایا من از سعد : باالي سر او حاضر شد و فرمود) ص(بود که وقتی شهید شد، پیامبر) ص(سعد بن معاذ یکی از یاران پیامبر. شود

او دچار فشار قبر است چون با خانوادة خودش : سعد را به خاك سپرد ولی بعد از خاکسپاري او فرمود) ص(مبرو خود پیا. راضی هستم
یا سعد هنیئاً لَک  فَلَما أَنْ سوى التُّرْبۀَ علَیه قَالَت أُم سعد... أُتی رسولُ اللَّه ص فَقیلَ لَه إِنَّ سعد بنَ معاذ قَد مات(. بداخالق بوده است

ضَم تْهابأَص داً قَدعفَإِنَّ س کبلَى ری عزِملَا تَج هم دعس ا أُمص ی ولُ اللَّهسنَّۀُ فَقَالَ روءاً... ۀٌ الْجس هلأَه عم هی خُلُقکَانَ ف امالی (»إِنَّه
 )385و384صص /صدوق

 است) ع(بیت هاي اهل ها، دیدن سختی ختیهاي شیرین شدن س یکی از راه
باید تصمیم بگیرید که در راه خدا سختی بکشید، . طلبی را به عنوان یکی از محورهاي اصلی هواي نفس، کنار بگذارید باید راحت •

ر کند؛ مثل چاي قندپهلو، یک شیرینی هم در کنا هاي شما را شیرین هم می دهد بلکه سختی نترسید، خدا زیاد سختی نمی
 .دهد هایتان قرار می تلخی

براي اینکه بتوانند این سخنان را به ما ) ع(بیت اهل. است) ع(بیت هاي اهل ها، دیدن سختی هاي شیرین شدن سختی یکی از راه •
هر رنجی که ما کشیدیم، . اند بگویند و از لزوم تحمل رنج و سختی برایمان صحبت کنند، خودشان بیشتر از همه سختی کشیده

 ...رسد نمی) س(هاي تو که به پاي زجرهاي زینب کبري این سختی: گوید د به ما میخداون
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 5-»)3(تنها مسیر«

هاي اصلی فریب این است که فکر کنیم در دنیا راحتی وجود  یکی از پایگاه/جهان آینده، جهان بدون فریب خواهد بود 
 ها قطعاً باید بگذریم؟ از کدام راحتی/  ردخو طلبی بزرگترین و اولین فریبی است که انسان می راحت/ دارد

ظرفیت نیستیم، خودمان باید شروع کنیم به حذف کردن برخـی از   ها بی طلب نیستیم و در سختی براي اینکه ثابت کنیم که راحت: پناهیان
ام است؟ با توجـه بـه اینکـه برخـی از     اي که باید با آن مبارزه کنیم و گردن بزنیم کد اما سؤال این است که اولین راحتی. هاي خودمان راحتی
ها نیز باید تالش کرد، در چنین فضایی، کدام راحتی است که  دست آوردن برخی از راحتی ها را باید پذیرفت و نباید حذف کرد و براي به راحتی

 ما قطعاً باید از آن بگذریم؟

 علیه فریب مشارکت کنید بیایید در برپایی نهضت جهانی / جهان آینده، جهان بدون فریب خواهد بود
تواند کسی را فریب  دیگر کسی نمی. جاي عالم، به خودشان دروغ نخواهند گفت  ها در هیچ جهان آینده، جهانی خواهد بود که انسان •

ابلیس در زمان ظهور، به قتل خواهد رسید و نابود ) طبق روایات(دهد، به همین دلیل ابلیس در آن جهان جایی نخواهد داشت و 
ۀِ و جاء إِبلیس حتَّى یجثُو بینَ یدیه علَى إِنَّ اللَّه أَنْظَرَه إِلَى یومِ یبعثُ فیه قَائمنَا فَإِذَا بعثَ اللَّه قَائمنَا کَانَ فی مسجِد الْکُوفَ(هد شدخوا

استاد همۀ فریبکاران عالم ابلیس است و در  )2/242/؛ تفسیر عیاشی عنُقَه  ذُ بِنَاصیته فَیضْرِبرکْبتَیه فَیقُولُ یا ویلَه منْ هذَا الْیومِ فَیأْخُ
 . تواند انسان را فریب دهد، نابود خواهد شد آن زمان، چون ابلیس دیگر نمی

به  کنیم، حتی خودمان هم فریبی است ولی ما االن در یک جهان پرفریب زندگی می جهان آینده جهان بی •

دهیم، انتظار  کنیم و خودمان را فریب می وقتی ما به خودمان رحم نمی. کنیم فریب دادن خودمان کمک می

     !دارید ابلیس ما را فریب ندهد؟

علیه فریب دادن دیگران و  -گیر خواهد شد که به سرعت هم جهان-کنم که در برپایی نهضتی جهانی من از همۀ شما تقاضا می •
 .بیایید به کار این جهان پرفریب خاتمه دهیم. ریب ابلیس مشارکت کنیدخودمان و علیه ف

دو رکن اصلی فریب، سر راحتی و لذت / هاي اصلی فریب این است که فکر کنیم در دنیا راحتی وجود دارد از پایگاه
 است 
طلبی بزرگترین و  راحت! وجود داردهاي اصلی فریب این است که خودمان را فریب دهیم و فکر کنیم در دنیا راحتی  یکی از پایگاه •

. اگر فریب، دو رکن اساسی داشته باشد، یکی بر سر راحتی است و دیگري بر سر لذت است. خورد اولین فریبی است که انسان می
 .هاي دیگري هم وجود دارد که غالباً فرعِ این دو هستند البته فریب

اند  فرموده) ع(کنیم در حالی که ائمۀ هدي عاقالنه به سوي راحتی حرکت میوقتی فکر کنیم که در این دنیا راحتی وجود دارد، غیر •
چرا در دعا، : فرماید می) ع(لذا امام سجاد) 1/64/خصال صدوق(»الراحۀُ لَم تُخلَقْ فی الدنیا«. در این دنیا اصالً راحتی خلق نشده است

اصل راحتی بعد از مرگ خواهد بود؛ هرچند خداوند در میان  )بعهمان من(»ال تَطلُب ما لَم یخلَقْ« طلبید؟ از خداوند راحتی می
 )5/شرح(»فَإِنَّ مع الْعسرِ یسراً«: هاي دنیا، راحتی نیز براي ما قرار داده است سختی

راحتی از طریق افزایش یقین و (کنیم اش بحث می هایی هم وجود دارد که بعداً درباره در این دنیا یک راحتی •

هاي معمول و رایجی نیست که افراد نادان به  ها اصالً این راه ولی راه رسیدن به آن راحتی) از طریق زهد
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باید قبول کنیم که در این دنیا راحتی مطلق وجود ندارد، ما باید مرد جنگیدن، . کنند سوي آن حرکت می

ي ما طراحی هایی که اساساً برا هاي زندگی باشیم؛ سختی کشیدن، درگیر شدن با زندگی و سختی سختی

ها  ها براي ما طراحی شده و ما باید از این سختی یعنی باید بفهمیم و بپذیریم که این سختی. شده است

 . استقبال کنیم

 در این دنیاي پرفریب، اگر بخواهیم خودمان را فریب ندهیم باید از راحتی فاصله بگیریم

کسانی که . این راحتی واقعاً یک راحتی کاذب و موهوم استبیایید خودمان را فریب ندهیم و با راحتی درگیر شویم، چون  •
پس بهتر است به کلی ریشۀ . هاي بیشتري خواهند رسید رسند بلکه به سختی تنها به راحتی مطلوب خود نمی طلب هستند نه راحت

. به شما خواهند داد -تی به زورح-نترسید؛ آن مقدار از راحتی دنیا که سهمیۀ شما باشد . طلبی را بکَنیم و کنار بگذاریم این راحت
گونه است که در این بساط مهمانی که براي ما برقرار کرده، اگر آنچه سر سفره برایت گذاشته است، را نخوري و  خداي ما این

خورانند، پس نترس و فکر نکن که اگر تعارف کنی و نخوري، از دست تو  تعارف کنی، مالئکه با محبت و نوازش به زور به تو می
 . رود و کس دیگري آن را خواهد خورد می

غیر از همان سهمیۀ راحتی (در این دنیاي پرفریب اگر بخواهیم خودمان را فریب ندهیم باید بپذیریم که راحتی در دنیا خلق نشده •
ی در دنیا خلق نشده ایم راحت ، و باید از راحتی فاصله بگیریم تا ثابت کنیم که ما پذیرفته)دهد توأم با سختی که خدا به هر کسی می

ها باید اقدام کرد و حتی گاهی  البته براي رسیدن به برخی از راحتی. طلب نباشیم به تعبیر دیگر، تکلیف ما این است که راحت. است
هاي  پردازي طلبی ما را کور و کَر کند و ما را دچار فریب و خیال پرست باشیم؛ به این معنا که راحت باید تالش کرد ولی نباید راحت

 .ها ما را از تعادل انسانی خارج کند و ما را به زمین بزند زا کند و سختی توهم

 است» سحرخیزي«طلبی  اولین پیشنهاد براي مبارزه با راحت/ها قطعاً باید بگذریم؟ از کدام راحتی

کنیم به ظرفیت نیستیم، خودمان باید شروع  ها بی طلب نیستیم و در سختی براي اینکه ثابت کنیم که راحت •

اي که باید با آن مبارزه کنیم و  اما سؤال این است که اولین راحتی. هاي خودمان حذف کردن برخی از راحتی

ها را باید پذیرفت و نباید حذف کرد و براي  گردن بزنیم کدام است؟ با توجه به اینکه برخی از راحتی

فضایی، کدام راحتی است که ما قطعاً باید از ها نیز باید تالش کرد، در چنین  دست آوردن برخی از راحتی به

 آن بگذریم؟  

: فرماید خداوند میکما اینکه . طلبی، سحرخیزي است؛ اینکه انسان از خواب نوشین سحر بگذرد اولین پیشنهاد براي مبارزه با راحت •
تصور نکنید که . اب جدا کند و نماز شب بخواندیعنی انسان پهلوي خودش را از رختخو )16/سجده(»جنُوبهم عنِ الْمضاجِعِ  تَتَجافى«

شود که براي هر دو رکعت نماز شب، بیدار شوید  وقتی خیلی عرفانی می! ، خیلی عرفانی است)بلند شدن براي نماز شب(این پیشنهاد
 .خواندند ماز شب میطوري ن و برخی دیگر از خوبان این) ره(که حضرت امام. و دوباره بخوابید و براي دو رکعت بعدي بیدار شوید

طلبی خودت را گرفته باشی، الاقل این کار را  طلبی گریزان باشی و نَفَس راحت خواهی زندگی سالمی داشته باشی و از راحت اگر می •
ترینش نماز شب خواندن است که در  اند، سخت در تعبدیات، کوه کندن از ما نخواسته«: فرمود می) ره(آقاي بهجت. انجام بده
در محضر (»!ساعت زودتر بخواب، تا نیم ساعت زودتر بیدار شوي خوابی، بلکه نیم غییر وقت خواب است نه اصل بیحقیقت، ت
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اند که وقتی براي نماز شب بیدار شدید حتی اگر حال نماز خواندن نداشتید، بیدار بمانید و  برخی از اولیاء خدا هم گفته) 2/170/بهجت
واقعاً چه . همین برخواستن از خواب و بیدار ماندن خیلی ارزش دارد. ولی نخوابید و بیدار بمانیدمثالً چاي بنوشید یا مطالعه کنید، 

 !رازي در این برخواستن از خواب وجود دارد؟

شود که انسان چند تا  نمی. »خواهم من تو را می! خدایا«: خواهد بخوابد و بعد هم بگوید شود که انسان تا هر ساعتی دلش می نمی •
! خدایا: تواند بگوید را بخواهد و آن را خداي خود قرار دهد، نمی» هواي نفس خود«ه باشد، کسی که قبل از خداوند متعال، خدا داشت

 ! خواهم من تو را می

 است» کظم غیظ«طلبی  دومین پیشنهاد براي مبارزه با راحت
کسی راحتی «: فرماید می) ع(امام حسن عسگري. تطلبی، گریز از راحتیِ بروز دادن خشم اس دومین پیشنهاد براي مبارزه با راحت •

چنین (کند برد و عصبانیت خود را آشکار نمی هاي غیظ را فرو می وسیلۀ حلم، جرعه جرعه لقمه فهمد مگر کسی که به قلب را نمی
راحتی جسم معلوم ) 146ص/نزهه الناظر(»یظ؛ لَم یعرِف راحۀَ الْقَلْبِ منْ لَم یجرِّعه الْحلْم غُصص الْغَ)رسد کسی به راحتی قلب می

 . است و قابل فهم است، ولی درك معناي راحتی قلب و روح، کمی سخت است

خواهد زود  اما کسی که می. هاي غیظ و غضب و عصبانیت خود را نوش جان کند اگر کسی بخواهد به راحتی قلب برسد، باید لقمه •
رسد، بلکه  چنین کسی به راحتی قلب نمی. کند گوید و خودش را راحت می ناسزا می به راحتیِ موقت برسد، وقتی عصبانی شد، یک

 . دهد رسد که در جان او تأثیري ندارد و به قلبش استراحت نمی به یک لحظه راحتی موقت و گذرا می

 تواند همراه با دینداري هم باشد  خُردي هواپرستی است و متاسفانه هواپرستی می یکی از دالیل اعصاب
فالنی اعصاب مرا خُرد کرد «: گوییم شویم می ما معموالً وقتی عصبانی می. هایی دارد ظاهراً راحتی قلب با راحتی جسم، یک تعارض •

خُب اعصاب تو ضعیف است، تو باید روي خودت کار کنی و اعصاب پوالدین داشته «جواب این است که » !یا مرا عصبانی کرد
 »باشی

کنید دلیلش چیست؟ یکی از دالیل  شما فکر می. »مصرف قرص اعصاب در ایران زیاد شده است«: گویند برخی از متخصصین می •
باره صحبت  تواند همراه با دینداري هم باشد که جلسات قبل در این خُردي، هواپرستی است و متاسفانه هواپرستی می اعصاب

کنند، بعد آنها  فرستم آنها با توبه و استغفار مرا هالك می نم میگوید من وقتی بندگان خدا را با گناه به سمت جه ابلیس می. ایم کرده
و آنها چون به ظاهر ) یعنی به چیزهایی که دوست دارند و گناه نیست اما تبعیت از هواي نفس است(کنم  را به هواپرستی وادار می

ا همین هواپرستی، آنها را هالك و من ب -کنند و توبه نمی-کنند که راهشان درست است اند تصور می گناهی انجام نداده
أهلَکتُهم بِالذُّنوبِ فأهلَکونی باالستغفارِ، فلَما رأیت ذلک أهلَکتُهم باألهواء، فهم : إنّ إبلیس قالَ): ص(قال رسول اهللا(.کنم می

 )21389/یحسبونَ أنّهم مهتَدونَ فال یستَغفرونَ؛ میزان الحکمه

 آید ذارید، راحتی خودش میبنا را بر گریز از راحتی بگ
شما بنا را بر این بگذارید که میانۀ خودتان را با راحتی خراب کنید و از راحتی . گاهی اوقات باید دقیقاً خالف راحتی عمل کنیم •

 . کشد شود و منّت شما را می آید و دست به دامن شما می در این صورت راحتی خودش می! گریزان باشید، نترسید
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: هاي دیگر خواهد بود نمونۀ مهم براي گریز از راحتی معرفی کردیم که اتفاقاً نتیجۀ این کارها رسیدن به یک راحتیدر اینجا دو  •
اگر از این دو راحتی فاصله بگیري و اصالً . یکی گریز از راحتیِ خوابیدن سحرگاهان و یکی هم گریز از راحتی بروز دادن خشم

حتی دربارة نماز شب، به راحتی جسمی هم . هایی خواهی رسید بینی که به چه راحتی ، میهایی را بر خودت روا نداري چنین راحتی
کنیم، استقبال کنیم تا بسیاري از  هایی که به خودمان تحمیل می ها فاصله بگیریم و از چنین ناراحتی باید از این راحتی. خواهی رسید

 . هاي ضررزننده، ما را اذیت نکند ناراحتی

خواهند طوري رفتار شود که دشمن حتی  ترسند و می ها از خشم دشمن هم می بعضی/ ي در قرآنگریز ارزش راحت
 اخم هم نکند

سزاوار نیست که اهل « :فرماید خداوند می: گریزي اشاره دارد را ببینید هاي قرآن کریم که به موضوع راحتی حاال برخی از عبارت •
خودشان را سپر بالي (هاي خود را فداي جان رسول خدا نکنند دفاع نکنند و جان نشینان اطراف مدینه، از رسول خدا مدینه و بادیه

چون هر تشنگی و سختی و گرسنگی که در راه خدا به آنان برسد و هر قدمی بردارند ) ها را به جان نخرند پیامبر نکنند و و سختی
سد، خدا براي آنها ثواب یک عمل صالح خواهد اي از سوي کافران به آنها بر که موجب خشم و دشمنی کافران شود و هر ضربه

نْفُسهِم عنْ نَفْسه ذلک بِأَنَّهم ال ما کانَ لأَهلِ الْمدینَۀِ و منْ حولَهم منَ الْأَعرابِ أَنْ یتَخَلَّفُوا عنْ رسولِ اللَّه و ال یرْغَبوا بِأَنوشت؛ 
لٌ سبیلِ اللَّه و ال یطَؤُنَ موطئاً یغیظُ الْکُفَّار و ال ینالُونَ منْ عدو نَیالً إِالَّ کُتب لَهم بِه عم  مخْمصۀٌ فییصیبهم ظَمأٌ و ال نَصب و ال 

حفرماید ها را ذکر می در اینجا خداوند مقدار و تنوع سختی )120/توبه(»صال . 

یعنی قبل از اینکه دشمن بخواهد اقدامی انجام دهد، از همین خشم دشمن ! ترسند یها حتی از اینکه دشمن غیظ کند هم م بعضی •
مقام معظم رهبري اخیراً این سخن شهید بهشتی را ! دنبال این هستند که طوري رفتار شود تا دشمن حتی اخم هم نکند. ترسند می

در مقابل عصبانیت و غضب دشمن که نباید کوتاه » ردآمریکا از ما عصبانی باشد و از این عصبانیت بمی«: دوباره زنده کردند که
ها ما را به غضب دشمن  گاه عالی ایمانی را نداشتیم، بعضی کنیم که واقعاً اگر ما این پشت و پناه و تکیه گاهی احساس می. بیاییم

 . سیاسیون ما نباید بترسند، باید در مقابل غضب دشمن بایستند! فروخته بودند

خسته نشوید و : خدا! / کنیم که خدا کوتاه بیاید و به ما سختی ندهد ها را تحمل کنیم، دعا می جاي اینکه سختی به
 کشد کشید، دشمنتان هم رنج می اگر رنج می! سستی نکنید

گرسنگی و : فرماید میها را هم بیان  سختی تحمل کنید و انواع این سختی) ص(فرماید باید در راه رسول خدا خداوند صریحاً می •
؛ ...سبیلِ اللَّه و ال یطَؤُنَ موطئاً یغیظُ الْکُفَّار و ال ینالُونَ منْ عدو نَیالً  ظَمأٌ و ال نَصب و ال مخْمصۀٌ فی...(گی و ضربات دشمن وتشن
د و به ما سختی ندهد یا آن را کنیم که خدا کوتاه بیای ها را تحمل کنیم، دعا می جاي اینکه این سختی ، ولی ما معموالً به)120/توبه

! هاي ما را برطرف کن و کاري کن اصالً سختی نباشد این سختی! طوري باشد؟ خدایا، اصالً چرا باید این«: گوییم می. برطرف کند
حان کند و باعث دهد تا ایمان ما را امت ها را به ما می غافل از اینکه خداوند این سختی» ایم، دیگر به ما سختی نده ما که ایمان آورده

 . رشد ما شود

خسته نشوید و سستی نکنید، اگر سختتان است و ) مبارزه و درگیري با دشمن(در تعقیب دشمن«: فرماید خداوند در آیه دیگري، می •
و ال تَهِنُوا  برید، با این تفاوت که شما چیزي از خدا امید دارید و آنان ندارند؛ برید، آنها هم مانند شما سختشان است و رنج می رنج می

ما ال ی نَ اللَّهونَ متَرْج ونَ وونَ کَما تَأْلَمأْلَمی مونَ فَإِنَّهمِ إِنْ تَکُونُوا تَأْلَمالْقَو غاءتی ابونَف104/نساء(»رْج ( 
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فرار از  مؤمنین ضعیف خدا را براي/ به خدا پناه ببریم» ها تحمل سختی«، بلکه براي »ها فرار از سختی«نه براي 
 زنند خواهند؛ اینها به دین لطمه می ها می سختی
! اند کشند؛ آنها که براي تفریح و تفرج نیامده کشیم، دشمنان ما هم سختی می فقط ما نیستیم که در درگیري با دشمن سختی می •

گیرد و ثوابی  مان را می که دست ولی ما یک تفاوتی با آنها داریم؛ اینکه ما یک خدایی داریم. این درگیري براي آنها هم سخت است
کشیم، چرا باید  کشند ولی ما خدا را داریم و رنج می آنها بدون خدا دارند رنج می. در حالی که دشمنان ما این را ندارند. دهد به ما می

 !کم بیاوریم؟

نیاورید، خدا را براي تحمل ) انبه می(خدا را براي فرار از سختی«: گوید این استدالل زیباي پروردگار یک طرز تفکر است که می •
باید براي . زنند خواهند؛ اینها به دین لطمه می ها می مؤمنین ضعیف کسانی هستند که خدا را براي فرار از سختی» سختی بیاورید

 »ها فرار از سختی«به خدا پناه برد نه براي » ها تحمل سختی«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

 6-»)3(تنها مسیر«

 دهد؟ طلبی، انسان را رشد می کدام راحت/اید ارضاء کرد؟طلبی را کجا ب راحت
این راحتی را بایـد  : طلبی را کجا باید ارضاء کرد؟ پاسخ این است پس این راحت! مگر خداوند ما را طالب راحتی قرار نداده است؟ :پناهیان

بایـد سـطح   . رسیدن به آن نیاز بـه سـختی کشـیدن دارد    باید دنبال رسیدن به این راحتی باشیم، هرچند. در اُنس با پروردگار عالم ارضاء کرد
هایی از جنس نشستن روي مبل باشیم، به دنبال راحتی ناشی از نزدیک شـدن بـه    طلبی خود را باال ببریم و به جاي اینکه دنبال راحتی راحت

 .نس با خدا داشته باشیمالزمۀ اینکه نزدیک شدن به خدا باعث راحتی روح و جان ما شود، این است که اُ. خداوند باشیم

 کند  طلبی خودش برخورد می هرکسی باید ببیند روزانه در مقام عمل چگونه با راحت
هاي ممنوع  بحث ما هنوز به گرایش. ها را هم باید ممنوع کرد هاي انسان را باید محدود کرد و برخی از گرایش برخی از گرایش •

هاي ممنوعه هم راه  کشد که به عالقه کرد را محدود نکند، کارش به جایی میاگر انسان گرایشی که باید محدودش . نرسیده است
کند، اما اگر یک گرایش طبیعی را بیش از حد نیاز  اگر انسان یک گرایش طبیعی خود را در حد الزم پاسخ دهد، ضرر نمی. پیدا کند

ها که اگر  یکی از این گرایش. سان لطمه خواهد زدطبیعی آن پاسخ دهد و به آن تورم دهد، در این صورت آن گرایش به وجود ان
طلبی  انسان زیادي به آن بپردازد، زیادي به آن پاسخ بدهد و زیادي به آن اهمیت بدهد، انسان را نابود خواهد کرد، گرایش به راحت

 .است
ز مشکالت ما باز نخواهد طلبی و ضرورت مبارزه با هواي نفس به خوديِ خود گرهی ا صحبت کردن از ضرورت کنترل میل راحت •

برخورد ) و این هواي نفس(طلبی  آنچه اهمیت دارد این است که هر کسی در مقام عمل، به صورت روزانه چگونه با این راحت. کرد
 کند؟ 

 بندي روزانه ـ محاسبۀ عمل و جمع2ـ مراقبت در هنگام عمل 1: دو مرحلۀ اساسی براي مبارزه با نفس
اینکه انسان در صحنۀ عمل کامالً مراقب : مراقبت در هنگام عمل -1: اي مبارزه با نفس وجود دارداساسی بر) مرحلۀ(دو مقطع •

: بندي روزانه محاسبۀ عمل و جمع -2» دهم؟ من چرا دارم این کار را انجام می«رفتارش باشد و خودش را بسنجد و ارزیابی کند که 
اي پشت سر عمل من بود؟ این همان سؤالی است که روز قیامت  دم؟ چه انگیزهاینکه من امروز فالن کار را واقعاً براي چه انجام دا

چون اساساً انسان موجوي است که براي هر رفتار خودش، حسابگري دارد و پشت سر . پرسند دربارة هر یک از اعمال انسان از او می
 . داي دار اي هم یک تفکر و فلسفه اي دارد، و پشت هر انگیزه هر عملی، یک انگیزه

اي، چه نیتی و چه تفکري  اینکه کسی یک کاري را انجام دهد، خیلی مهم نیست، مهمتر این است که پشت این رفتارش چه انگیزه •
اي هستند، چون  هاي معمولی کنند و ظاهراً آدم ها هستند ولی تفرعن نمی ها هستند که در واقع مثل فرعون لذا خیلی. نهفته است

 .  شوند است تفرعن کنند ولی در آخرت با فراعنه محشور میخدا به آنها امکان نداده 

یا  »مشارطه«: کنند، از جمله البته علما، به دو مرحلۀ فوق در مبارزه با نفس، موارد دیگري را هم اضافه می •
اینکه روز خود را یعنی شما قبل از اینکه وارد عرصۀ عمل و مرحلۀ مراقبه شوید و قبل از . بینی اعمالی که انجام خواهید داد پیش

آغاز کنید، با خودتان شرط و شروطی بگذارید و عهد کنید که خطاهاي گذشته را تکرار نکنید و کامالً مراقب اعمال و رفتار خود 
امروز دیگر اشتباهات قبلی را تکرار نکن و طوري رفتار نکن که در پایان روز، دوباره خودت را «: مثالً به خودت بگویی. باشید

 » !ام؟ نی و ناله بزنی که چرا من این رفتارهاي نادرست را انجام دادهسرزنش ک

و . معاتبه یعنی نفس خودتان را مورد عتاب قرار دهید. است» توبه«و » معاتبه«: اند مراحل دیگري که علما اضافه کرده •
 .است» توبه و استغفار«کنید و بعد هم مرحلۀ » مذمت«همچنین نفس خودتان را 
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ها و  انسان در رنج/تواند خودش را بشناسد طلبی خود را بفهمد فقط در مقام عمل می میزان راحت هر کس بخواهد
 تواند محاسبۀ نفس کند  ها بهتر می سختی
طلبی خودش چه چیزهایی را قربانی کند، خیلی مهم  طلب است و حاضر است پاي راحت فهمیدن اینکه انسان واقعاً چقدر راحت •

بلکه هر کسی اگر بخواهد واقعاً خودش را . آید ا گفتگو یا شنیدن بهترین سخنان در این باب، به دست نمیاست و این کار صرفاً ب
تواند خودش را  کند، فقط در مقام عمل می طلبی او در کجاها بروز پیدا می طلب است و این راحت بشناسد و بفهمد که چقدر راحت

تواند  ها نمی انسان در دل آسودگی. بیند تند که انسان واقعاً خودش را میلحظات سختی و رنج انسان همان لحظاتی هس. بشناسد
 . خودش را ببیند و بشناسد

 . تواند نفس خود را مطالعه کند و محاسبۀ نفس کند و به شناخت بهتري از خودش برسد ها بهتر می ها و سختی انسان در دلِ رنج •

درست مثل گفتگو . نفس و سیر و سلوك معنوي در وجود ما اثري ندارد صرف گفتگو دربارة جزئیات و مراحل مختلف مبارزه با •
. کردن دربارة ورزش است؛ تا وقتی انسان ورزش نکند و بدن خود را به ورزش و تحرك وادار نکند، اثري بر جسم او نخواهد داشت

مین سخنان و مطالب قابل تأمین کنند سیر و سلوك اخالقی و معنوي و حرکت در مسیر دینداري، با شنیدن ه ها فکر می بعضی
 .اي برایش ندارد در حالی که تا انسان وارد مقام عمل نشود و در عمل از خودش حساب نکشد، شنیدن این سخنان، فایده! است

طلبی، انسان را  کدام راحت/آفرین به سوي هدف نیز هست راحتی فقط یک عنصر خطرناك نیست بلکه عنصر شوق
 دهد؟ رشد می
این . دهنده به سوي هدف نیز هست آفرین و حرکت یک عنصر خطرناك در حیات بشر نیست، بلکه عنصر شوقراحتی فقط  •

طلبی  خداوند این راحت. طلبی که خدا در ما قرار داده، فقط براي این نیست که با آن مقابله و مبارزه کنیم یا آن را محدود کنیم راحت
مقدار جلوتر و دور از دسترس از ما  یعنی خداوند راحتی را یک. سوي جلو هم باشدرا قرار داده است که عامل شوق و حرکت ما به 

 . قرار داده و در وجود ما هم میل به راحتی را قرار داده تا براي رسیدن به آن حرکت کنیم

بی خوب کدام است؟ طل ما اگر بخواهیم به سمت راحتی حرکت کنیم، باید ببینیم طلب کردن کدام راحتی اشکال ندارد؟ اساساً راحت •
طلبی  شود و حتی ما باید آن گرایش را در خودمان تقویت کنیم؟ کدام راحت طلبی است که یک گرایش بد محسوب نمی کدام راحت

طلبی حرکت  کنیم که به سراغ این راحت دهد؟ اگر این را بدانیم، نفس خود را وادار می کند و رشد می انسان را به حرکت وادار می
 . کند

توانید با آن تجارت کنید، سود ببرید و خودتان را رشد  تواند مانند یک سرمایه و ثروت در خدمت شما قرار بگیرد و می طلبی می راحت •
 .دهید

تر از عبادت از  عبادت از سرِ خوف راحت/ حرکتی که ناشی از محبت و شوق باشد، بهتر از حرکت ناشی از خوف است
 سرِ شوق است

کند و  کند یا این شوق را در خودش بیدار نمی هاي خوب در خودش ایجاد نمی ی انسان این است که شوقهاي زندگ یکی از حسرت •
امام . حرکت کند و جلو برود، سرعتش خیلی بیشتر است» شوقی«اگر انسان بتواند . شود این مسأله خیلی عامل گرفتاري انسان می

شما اگر به یک چیزهاي خوبی محبت ) 8/129/کافی(» أَفْضَلُ منَ الْخَوف محبت بهتر از ترسیدن است؛ الْحب«: فرماید می) ع(صادق
در اثر این  –روید تا اینکه از یک چیزهایی خوف داشته باشید و  جلو بروید، خیلی بهتر جلو می -در اثر این محبت -داشته باشید و 

 .حرکت کنید -خوف 
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البته درست است . کند، از سرِ شوق حرکت کند، خیلی سخت است حرکت میطور که از سرِ خوف و ترس  اینکه انسان بتواند همان •
آید؛  تر به دست می که عبادت کردن و حرکت کردن براي فرار از جهنم هم، خیلی عقالنیت و شعور الزم دارد، ولی به هرحال راحت

که انسان به جایگاهی برسد که با یعنی سخت است . نسبت به اینکه انسان بخواهد از سرِ شوق بهشت عبادت کند و حرکت کند
 .شوق حرکت کند

خواهیم خوف را نفی کنیم، خوف و شوق باید در وجود مؤمن، متعادل باشد و هر دو در کنار همدیگر باشد که در این صورت  نمی •
اگر اجلی «: یدفرما در وصف متقین می) ع(امیرالمؤمنینالعاده خواهد بود، کما اینکه  هیجانات روحی و سرعت حرکت انسان فوق

گرفت، از شوق به ثواب، و از ترس عذاب؛ و  ها قرار نمى شان حتى به اندازة چشم بر هم زدن، در بدن براي اینها معین نشده بود، روح
خطبۀ /البالغه نهج(» وقاً إِلَى الثَّوابِ و خَوفاً منَ الْعقَابِلَو لَا الْأَجلُ الَّذي کَتَب اللَّه علَیهِم لَم تَستَقرَّ أَرواحهم فی أَجسادهم طَرْفَۀَ عینٍ شَ

193( 
فقط مجاز  راحتی خوب، نه/ توانیم شوق را تجربه کنیم شاید نتوانیم خوف و شوق را توأمان داشته باشیم، ولی می

 است؛ بلکه مطلوبیت دارد
ترسد، به همان اندازه هم به  که از گرگی که دنبالش کرده، می اي فرض کنید کسی به سرعت در حال دویدن است و به همان اندازه •

البته شاید ما نتوانیم شوق . العاده خواهد بود در این صورت سرعت حرکت او فوق. کند، شوق دارد گُلی که دارد به سمتش حرکت می
شوق رسیدن به راحتیِ «تجربه کنیم؛  توانیم یک شوق را کمی ولی الاقل می. به ثواب را با خوف از عذاب در خودمان همراه کنیم

 » خوب

و وقتش . یعنی تو باید براي رسیدن به راحتی خوب حرکت کنی. راحتی خوب، چیزي نیست که فقط مجاز باشد، بلکه مطلوبیت دارد •
د حاضر انسان براي چیزهایی که دوست دار) سالگی 18-17حدود (در این سن و سال. هم دوران جوانی و خصوصاً آغاز جوانی است

بقیه . کند یعنی ضرورت یا خطري در کار نیست، بلکه یک شوق مؤکد او را به یک حرکت شدید و سریع، وادار می. است جان بدهد
) نوجوانی(اما در سن و سال جوانی. کند نه از سرِ شوق حرکت می) براي فرار از تهدیدات مختلف(اوقات عمر انسان، اکثراً از سرِ خوف

و همین ویژگی بود که موجب شد . داشته باشد) هدف(»گُل«ها را از سرِ شوق رسیدن به  دیدترین دوندگیتواند ش انسان می
 . شبه طی کنند راه صد ساله را یک) ره(رزمندگان اسالم در دفاع مقدس، آن غوغا را ایجاد کنند و به تعبیر حضرت امام

بینید برخی از این  مثالً می. تواند ببیند  ند، در همین سنین نوجوانی میاگر انسان بخواهد به طور طبیعی این شوق را در وجود خود ببی •
کنند بدون اینکه مجبور  هایی را هم تحمل می کنند و سختی هاي دور حرکت می ها به شوق تماشاي شهرآورد، از شهرستان نوجوان

شود و باید دید که  ضوعات دست پایینی تحریک میها براي چه مو البته باید تأسف خورد که این شوق. باشند این کار را انجام دهند
 .شود این شوق را براي موضوعات دست باال تحریک کرد چطور می

 این یک تکلیف است/ باید میل به راحتیِ خوب را در خودمان تقویت کنیم
، چنان شوقی در انسان ایجاد قدر باید در انسان شدید شود که براي رسیدن به راحتی خوب و عالی و مطلوب میل به راحتیِ خوب آن •

اصالً این براي ما یک تکلیف است که میل به راحتی . شود و چنان حرکتی در او ایجاد کند که قدرتش بیشتر از ترس از جهنم باشد
ار هاي خوب باید یک انگیزة قوي در وجود انسان باشد و او را به حرکت واد شوق رسیدن به راحتی. خوب را در خودمان تقویت کنیم

 . کند
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اگر تا به حال . طلبی، منفعالنه برخورد کنیم طلبی مبارزه کنیم و در مقابل راحت خواهیم با راحت ما فقط نمی •

طلبی خودمان مبارزه کنیم براي این بود که اکثر مصادیق راحتی که معموالً مردم  گفتیم که باید با راحت می

» طلبیِ بد راحت«ها از نوع  طلبی یعنی بیشترِ راحت. دنبالش هستند، مصادیق غلط و سطح پایینِ راحتی است

گوییم یک تکلیف  هستند و اال اگر بخواهید راحتیِ خوب را طلب کنید نه تنها با آن مخالف نیستیم، بلکه می

 . ناپذیر ایجاد کند قدر در خودمان شوق به راحتی خوب ایجاد کنیم که در ما حرکت و فعالیت خستگی ما باید آن. است

ها در وجود انسان خیلی باالست و توجه به شوق خیلی اهمیت دارد و زندگی و بندگی انسان را خیلی بانشاط  زش شوق به خوبیار •
ها چیست؟ مثالً اینکه انسان از سرِ شوق، بهتر  سند ما براي اهمیت و ارزشِ توجه و اهتمام ورزیدن به شوق به خوبی. کند می
انسان از سرِ شوق به عبادت و تقرب الی اهللا و رسیدن به نقاط عالی کمال، خیلی . د تا از سرِ خوفتواند سحرها از خواب بیدار شو می

شود سحرها براي عبادت بیدار شد، ولی شوق خیلی بهتر، این  البته از سرِ خوف هم می. تواند از خواب بیدار شود تر می بهتر و راحت
 .دهد کار را براي ما انجام می

 اي که انسان در حیات دنیا دارد، اُنس به پروردگار عالم است ترین راحتی عالی
معرفی شده است که ایشان در بارگاه پروردگار ) ع(یک مصداق عالی براي شوق پیدا کردن به راحتیِ خوب در این دعاي امام سجاد •

کنم؛ أَستَغْفرُك منْ کُلِّ لَذَّةٍ  استغفار می اي غیر از اُنس تو خدایا من از هر لذتی غیر از لذت ذکر تو، و از هر راحتی«: دارد عرضه می
که باید دنبالش  -پس نمونۀ عالی براي راحتیِ خوب  »)؛ مناجات الذاکرین416/زاد المعاد(»بِغَیرِ ذکْرِك، و منْ کُلِّ راحۀٍ بِغَیرِ أُنْسک

 . همین اُنس با پروردگار عالم است -باشیم

اگر انسان با خدا . اي که انسان در حیات دنیا دارد، همین اُنس به پروردگار عالم است ترین راحتی و عالی آورد اُنس با خدا راحتی می •
: فرمود میکرد و  وقت نماز به آن اشاره می) ص(اي است که پیامبر العاده است؛ این همان راحتی اُنس داشته باشد به یک راحتی فوق

باید به دنبالش برویم و آن را ) 182/ص کَانَ ینْتَظرُ دخُولَ وقْت الصلَاةِ و یقُولُ أَرِحنَا یا بِلَالُ؛ مفتاح الفالح أَنَّ النَّبِی(أَرِحنَا یا بِلَالُ 
 .طلب کنیم و شوق رسیدن به این راحتی را در خودمان ایجاد کنیم و با این شوق حرکت کنیم

 طلبی خود را باال ببریم باید سطح راحت
رسد  کند و وقتی به مادرش می وقتی بچه از مادرش دور است، احساس ناراحتی می. بچه به مادرش دارد را نگاه کنیداُنسی که  •

اگر یک عبد به موالي خود اُنس داشته باشد، این اُنس بسیار شدیدتر از انس نوزاد به . اش دید توان راحتی را در چهره قشنگ می
 .مادرش خواهد بود

طلبی را کجا باید ارضاء کرد؟ پاسخ این  پس این راحت! لب راحتی قرار نداده است؟مگر خداوند ما را طا •

باید دنبال رسیدن به این راحتی باشیم، . این راحتی را باید در اُنس با پروردگار عالم ارضاء کرد: است

جاي اینکه طلبی خود را باال ببریم و به  باید سطح راحت. هرچند رسیدن به آن نیاز به سختی کشیدن دارد

. هایی از جنس نشستن روي مبل باشیم، به دنبال راحتی ناشی از نزدیک شدن به خداوند باشیم دنبال راحتی

 .الزمۀ اینکه نزدیک شدن به خدا باعث راحتی روح و جان ما شود، این است که اُنس با خدا داشته باشیم
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بقیۀ /راحتی جسمی که در سالمتی است -2راحتی روحی که در انس با خداست  -1: دو نوع راحتی وجود دارد
 ها ساختۀ خیاالت ماست راحتی

یکی راحتی روحی که در اُنس با خداست و یکی هم راحتی جسمی است که در : اساساً خداوند دو نوع راحتی در عالم قرار داده است •
ها که ما براي خودمان ترسیم  تیهمان راحتیِ مادي مورد نیاز ماست و بقیۀ فهرست راح -سالمتی-راحتی بدن. سالمتی است

اي که براي  هاي روانی و عصبی بسیاري از مشکالت و دغدغه. ایم و اصالً موضوعیت ندارند کنیم، در واقع بیهوده درست کرده می
 .اساس است و مبنا ندارد کنیم که ما فقط در صورت رسیدن به آنها راحت خواهیم بود، بی ایم و تصور می خودمان درست کرده

یکی راحتی روحی که در انس با خداوند است و یکی هم راحتی جسمی که در سالمتی نهفته . ما فقط به دو نوع راحتی نیاز داریم •
شود انکار کرد چون باالخره جسم انسان نیاز به راحتی دارد، ولی گاهی اوقات ما براي خودمان یک مقررات  راحتیِ بدن را نمی. است

یعنی با خیاالت خودمان یک جایگاهی » !من فقط در این صورت راحت خواهم بود«: گوییم م و میکنی فرضی و خیالی درست می
براي اینکه من راحت باشم حتماً باید در فالن محله زندگی کنم، فالن ماشین را : گوییم مثالً می. کنیم براي راحتی خود ترسیم می

 ...داشته باشم و

 ارتباط و هماهنگی میان راحتی جسمی و روحی/ یکی از فواید مهم نماز راحتی بدن است
یعنی راحتی بدن با همان چیزي به . جالب اینجاست که بارها در روایات آمده است که یکی از فواید مهم نماز راحتی بدن است •

) ص(رمپیامبر اکبه عنوان مثال ) یعنی ذکر و انس با پرودگار عالم(آید آید که راحتی روح هم با همان به دست می دست می
حتی  )72/االخبار جامع(» و برَکَۀٌ فی الرِّزقِ و راحۀٌ فی الْبدن...شود؛ الصلَاةُ مرَضَاةُ اللَّه تَعالَى نماز موجب راحتی بدن می«: فرماید می

فوایدي براي بدن دارد، باید علم البته اینکه نماز واقعاً چه آثار و . هاي خود را از این طریق عالج کند تواند خیلی از بیماري انسان می
 .پیشرفت کند تا به پاسخ این سؤال برسد

و راحۀُ ...صلَاةُ اللَّیلِ مرْضَاةٌ للرَّب«: فرموده است را براي نماز شب بیان) راحتی بدن(در روایت دیگري همین فایده) ص(پیامبر اکرم •
رسول .(دتی مثل روزه نیز باعث راحتی بدن است و باعث راحتی روح هم هستاز سوي دیگر، عبا )1/191/ارشاد القلوب(» الْأَبدانِ

 .          اینها با هم هماهنگ هستند. انس با پروردگار عالم با شکم خالی بهتر است )76/صوموا تَصحوا؛دعوات راوندي): ص(خدا
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 7-»)3(تنها مسیر«

طلبی، خودش را در انتخاب یک  گاهی راحت/ رساند طلبی می که راحترساند  قدر انسان را به کفر نمی طلبی آن لذت
/ طلبی در میان سیاستمداران، مثل یک لکۀ ننگ نگاه کنند مردم باید به ویژگی راحت/ دهد طرز تفکر سیاسی نشان می

ي مبارزه با شوق؛ مهمترین عامل برا/ افزایش دهیم» طلبی با راحت  مبارزة درونی«باید قدرت روحی خود را از راه 
 طلبی و فرار از مکر نفس راحت

هاي خـوبی بـراي عبـور     هاي بدي نیستند ولی سرپل ها آدم خیلی. تواند کار انسان را به جاهاي خطرناکی بکشاند طلبی می راحت :پناهیان
تـا  : گوینـد  عرضۀ جهاد ندارنـد و مـی  طلبی هستند که  خواه و راحت طلب، آسوده هاي عافیت اینها بعضاً آدم. شوند دشمنان اسالم و بشریت می

اینها تبدیل به پلـی  . شود گوییم اگر بدون دردسر بشود خوب است، ولی نمی بله ما هم می! جایی که بشود بدون درگیري و دردسر پیش برویم
طلبی خود، انواع و اقسام  راحتو بعدش هم براي دفاع از . کنند ها را به جامعه تحمیل می شوند و بدترین سختی براي عبور دشمنان بشریت می

گیرند؛ از اتهام افراطی زدن به انقالبیون و جهادگران در راه خدا تا اینکه مثالً از عقالنیت دم بزنند و خیلی  کار می ها را هم به توجیهات و تئوري
 .طلبی است هاي مکر نفس براي راحت که همۀ این تعابیر، انواع تئوري. از تعابیر دیگر

طلبی دور شوید، باز هم این میل مکار خودش را با زندگی شما وفق  ي براي زندگی انتخاب کنید تا از راحتا هر شیوه
 کند جا جلوه می طلبی در یک سکوت بی گاهی راحت/دهد  می

ان زاده هاي بالفعل که همراه انس به عنوان یکی از اولین گرایش -طلبی  طلبی معموالً کار دشواري است و راحت مخالفت با راحت •
شود؛ یعنی به هر صورتی که با  طلبی را از در بیرون کنید، از پنجره وارد می زیرا اگر راحت. به سادگی قابل حذف نیست -شود می

به -طلبی  طلبی فاصله بگیرید، باز هم این راحت اي براي زندگی خود انتخاب کنید تا از راحت طلبی مبارزه کنید و هر شیوه راحت
کند و  دهد و به یک شکلی خودش را وارد زندگی شما می خودش را با همان مدل زندگی شما وفق می -کارعنوان یک میل م

 .هاي وجودي شما کند به پایین آوردن ارزش دوباره شروع می

اشید یا مهم نیست که شما دانشجو و طلبه باشید، یا کارگر و کارمند باشید و مهم نیست چه سطحی از زندگی را داشته باشید، فقیر ب •
طلبی به عنوان یک میل  اي که باشد، راحت ثروتمند باشید، مجبور باشید زیاد کار کنید یا نه، باالخره انسان در هر موقعیت اجتماعی

کند و او را  قدر زیرکانه خودش را به انسان تحمیل می تواند زندگی او را تحت تأثیر قرار دهد و گاهی اوقات آن یا گرایش کلیدي می
 . طلبی شده است آید گرفتار راحت طلبی خود را ارضاء کند که خود انسان هم باورش نمی کند تا راحت میوادار 

یا برخی » کم کار کردن«یا » روي مبل نشستن«طلبی به  چون همیشه راحت. طلبی خودش را پیدا کند هر کسی باید نوع راحت •
مثالً گاهی . اي دارد هاي پیچیده طلب خیلی اوقات جلوه راحت. نیست شناسیم، طلبی که معموالً می مصادیق یا مظاهر اولیۀ راحت

 .کند جا جلوه می طلبی انسان در یک سکوت بی دهد که از حق دفاع کند؛ در اینجا راحت اوقات انسان به خودش دردسر نمی

 طلبی است مهمترین فلسفۀ نماز شب خواندن یا صبح بیدار شدن از خواب، مبارزة با راحت
چون این . طلبی است ، مبارزة با راحت)براي نماز(توان گفت مهمترین فلسفۀ نماز شب خواندن یا صبح بیدار شدن از خوابشاید ب •

طلبی انسان است که وقتی خواب است دوست دارد کسی او را اذیت نکند و الاقل خوابش را با راحتی  ترین صورت راحت عمومی
خواب «همه توصیه شده است که  داقل براي نماز صبح و حداکثر براي نماز شب، اینلذا ح. پشت سر بگذارد تا از خواب سیر شود

یاد شده » پهلوي خود را از بستر جدا کردن«یا » خالی کردن بستر از وجود خود«و در قرآن کریم با تعبیر » خودتان را قطع کنید
 )16/جنُوبهم عنِ الْمضاجِعِ؛ سجده  تَتَجافى(است
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طلبیِ نفس خودتان  طلبی نتوانید در مقابل راحت هاي پیچیدة راحت ر خیلی از جلوهشما ممکن است د •

طلبی خود را بزنید و آن را تضعیف کنید آثار خودش را  بایستید، ولی اگر در بحث بیدار شدن از خواب، راحت

 .بایستید طلبی هم هاي پیچیدة راحت کند در مقابل جلوه دهد و به شما کمک می در جاهاي دیگر نشان می

 دهد  طلبی، خودش را در انتخاب یک طرز تفکر سیاسی نشان می گاهی اوقات راحت
. دهد طلبی، خودش را در انتخاب یک طرز تفکر سیاسی نشان می گاهی اوقات راحت. هاي پیچیده و مختلفی دارد طلبی جلوه راحت •

هاي پنهان و پیچیدة  همۀ اینها مظاهر آن گرایش. دهد یطلبی، خودش را در انتخاب یک فلسفۀ اجتماعی نشان م گاهی اوقات راحت
کوش هستند ولی این  ها سخت بعضی. هم، چندان بستگی ندارد  کوش بودن انسان طلب بودن حتی به سخت راحت. ها هستند انسان
 .ی تخلیه کنندجای طلبی خودشان را یک جایی جبران کنند و باالخره میل به راحت کنند تا یک ها را تحمل می راحتی  عدم

هایی از  تقوایی کنند و باالخره یک بی جایی رها می را یک کنند و آن کنند ولی این تقواپیشگی خود را جمع می ها تقوا پیشه می بعضی •
قوا را این افراد ت. مانند بلعم باعورا، یا برسیساي عابد یا امثال اینها. کند هاي قبلی را جبران می زند که همۀ تقواپیشگی آنها سر می

اي در درون  طلبی به صورت پیچیده راحت. جایی آن را جبران کنند کنند تا یک پذیرند، بلکه یک مدتی تقوا را تحمل می واقعاً نمی
هاي  طلبی خود مبارزه کند، باز هم نباید از مکر نفس و پیچیدگی کند با راحت لذا انسان هرچقدر هم که سعی می. روح اینها هست

 . ن باشدروح خودش در اما

شان از این دست بوده که نتوانستند با  خیر نشدند و منحرف شدند، مشکالت همۀ کسانی که سعی کردند آدم بشوند ولی عاقبت به •
اینها در مقابل نفس خودشان ذلیل بودند و در مقابل نفس خودشان هوشمندانه رفتار . خودشان کنار بیایند و علیه خود قیام کنند

 . گر است و جزئی از عملکرد نفس مکار انسان است یک میل بسیار مکار و حیلهطلبی  راحت. نکردند
 !»تر هستم طوري راحت این«: گویند کنند و می ها براي ظاهر یا طرز تفکر خود یک مدلی را انتخاب می بعضی
اینکه واقعاً براي خودشان کنند بدون  را انتخاب می) مدل( و طرز تفکرشان یک شیوه  ها براي ظاهرشان، رفتارشان، منش بعضی •

تر  طوري راحت چون این«: گوید پرسید، می وقتی از آنها دلیل انتخابشان را می. استدالل کرده باشند و به آن متقاعد شده باشند
 » من تحمل زخم زبان را ندارم«: گویند یا می» !هستم

کنند در موضوع  ولی حتی کسانی که خوب رفتار می طلبی متهمش کنیم خواهیم هر کسی که رفتارش غلط بود به راحت البته نمی •
هاي خوبی هستیم، متهم هستیم که مبادا  ما اگر ادعا داریم که آدم. کنند طلبی متهم هستند، چه رسد به کسانی که بد رفتار می راحت
افرادي که رفتارهاي بد و  کنیم، چه رسد به هاي خود، داریم ارضاء می هاي پنهان و پیچیدة خودمان را در همین خوبی طلبی راحت

 .)خوانند مثالً کسانی که نماز خود را اول وقت نمی.(نادرستی دارند

 رساند طلبی می رساند که راحت قدر انسان را به کفر نمی طلبی آن لذت
او را ) استو حکمش اعدام (کند دانید ولی کسی که زنا می کند کافر می چرا کسی که نماز را ترك می: پرسیدند) ع(از امام صادق •

چون زناکار تحت فشار شهوتش مرتکب این گناه شده اما کسی که نماز را ترك کرده است، از این «: دانید؟ حضرت فرمود کافر نمی
سئلَ ما بالُ «کارش چقدر لذت برده است؟ مگر ترك نماز چقدر لذا دارد که بگوییم تحت فشار این لذت، نماز را ترك کرده است؟ 

و ما أَشْبهه إِنَّما یفْعلُ ذَلک لمکَانِ الشَّهوةِ  ا تُسمیه کَافراً و تَارِك الصلَاةِ قَد سمیتَه کَافراً و ما الْحجۀُ فی ذَلک فَقَالَ لأَنَّ الزَّانیالزَّانی لَ
 هبا تَغْلأَنَّهداً...للَاةَ قَاصالص نْ تَرَكکُلُّ م و قَعإِذَا و و خْفَافتاسال قَعاللَّذَّةُ و تیا اللَّذَّةَ فَإِذَا نُفهتَرْکل هدکُونُ قَصی سا فَلَیهإِلَی  خْفَافتاسال
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ی از او آخرش هم وقت. رساند طلبی می رساند که راحت قدر انسان را به کفر نمی طلبی آن یعنی لذت )386ص/2ج /کافی(»وقَع الْکُفْر
 » !خواستم راحت بنشینم! حالش را نداشتم«: گوید بپرسند، چرا نماز نخواندي؟ در جواب می

پرستی، انسان را فاسد  طلبی و شهوت قدري که لذت تري قرار دارد و آن طلبی در مرتبۀ پایین طلبی با اینکه نسبت به لذت راحت •
گویا ! طلبی این قدرت را دارد که انسان را به سادگی کافر کند کند، ولی راحت قدر انسان را فاسد نمی ظاهر آن طلبی به کند، راحت می

 .کند طلبی، ترك نمازمی کند نسبت به کسی که دراثر راحت تر برخوردمی شود، مهربان پرستی آلوده می خداوند باکسی که دراثر شهوت
طلبی  راحت/ طلبی آنها بود وفه بر سرِ راحتاز مردم مدینه و ک) ع(و امام حسن) ع(امیرالمؤمنین) س(گلۀ حضرت زهرا

 شد  ) ع(کوفیان در نهایت منجر به قتل امام حسین
از مردم مدینه و تحلیل ایشان از اوضاع زمانۀ خودشان همین بود که شما بعد از سختی به راحتی ) س(گلۀ حضرت زهراي اطهر •

طلبی و  بینم که شما مردم مدینه میل به راحت ه خدا قسم، من دارم میب«: فرمود. اید و دیگر حاضر نیستید براي خدا قیام کنید رسیده
) ع(سخن امیرالمؤمنین )1/491/کشف الغمۀ(»اید؛ أَلَا و قَد أَرى و اللَّه أَنْ قَد أَخْلَدتُم إِلَى الْخَفْضِ و رکَنْتُم إِلَى الدعۀ آسایش پیدا کرده

 .طلبی باعث شده نتوانید براي خدا قیام کنید ن بود که راحتبا مردم کوفه نیز همی) ع(و امام حسن

طلبی،  بغض نداشتند، بلکه راحت) ع(را به شهادت برسانند، اکثراً نسبت به امام حسین) ع(الحسین کسانی که جمع شدند تا اباعبداهللا •
لذا در . از سر خودشان کم کنند) ه به صورت غلطالبت(اي را  آنها را وادار کرد که وارد میدان شوند تا به خیال خودشان، شرّ یک قائله

 . طلبی آمدند پرستی نیامدند بلکه از سر راحت بسیاري از آنها از سر شهوت. منجر شد) ع(نهایت کارشان به قتل امام حسین
 کنند ها را به جامعه تحمیل می شوند و بدترین سختی ها پلی براي عبور دشمن می طلب برخی راحت

هاي خوبی براي عبور  هاي بدي نیستند ولی سرپل ها آدم خیلی. تواند کار انسان را به جاهاي خطرناکی بکشاند طلبی می راحت •
طلبی هستند که عرضۀ جهاد ندارند و  خواه و راحت طلب، آسوده هاي عافیت اینها بعضاً آدم. شوند دشمنان اسالم و بشریت می

گوییم اگر بدون دردسر بشود خوب است، ولی  بله ما هم می! دسر پیش برویمتا جایی که بشود بدون درگیري و در: گویند می
و بعدش هم براي . کنند ها را به جامعه تحمیل می شوند و بدترین سختی اینها تبدیل به پلی براي عبور دشمنان بشریت می. شود نمی

گیرند؛ از اتهام افراطی زدن به انقالبیون و جهادگران در  یکار م ها را هم به طلبی خود، انواع و اقسام توجیهات و تئوري دفاع از راحت
 .طلبی است هاي مکر نفس براي راحت که همۀ این تعابیر، انواع تئوري. راه خدا تااینکه مثالً ازعقالنیت دم بزنند وخیلی ازتعابیر دیگر

گناه سیاسیون هزاران برابر / ندطلبی در میان سیاستمداران، مثل یک لکۀ ننگ نگاه کن مردم ما باید به ویژگی راحت
 گناهان مردم عادي عذاب دارد؛ و همینطور ثوابشان

کنند و آن را پشت اصطالحات  طلبی خود را تئوریزه می گري اصیل و روحیۀ جهادي، راحت هایی که در مقابل انقالبی طلب راحت •
هدایت نیستند، روي آنها را سیاه کند که آخرالزمان دوران  شاءاهللا خداوند هدایتشان کند و اگر قابل کنند، ان جذاب و جالب پنهان می

اگر از کالم و مرام کسی بوي . طلبی به جایی برسد دهد کسی یا ملتی با راحت خداوند اجازه نمی. سیاه شدن روي چنین افرادي است
طلبی در میان سیاستمداران، مثل یک  راحتمردم ما باید به ویژگی . طلبی به مشام برسد، خدا او را به روزگار سیاه خواهد نشاند راحت

 . لکۀ ننگ نگاه کنند

طور که ثواب سیاسی هم  همان. عذاب دارد -حتی اگر بدترین گناهان را انجام دهند-گناه سیاسیون هزاران برابر گناهان مردم عادي •
کنید  مر به معروف و نهی از منکر نگاه میبه حدي که وقتی شما به حقیقت ا. کند هزاران برابر ثواب مردم عادي، نورانیت ایجاد می

یا وقتی به حقیقت موعظه نگاه . هاي داخل خیابان حجاب بینید که اصلش مربوط به عرصۀ سیاست و سیاسیون است؛ نه براي بی می
است که به تعبیر دیگر، اصل دین، این . طور سایر معارف دینی بینید که اصل موعظه براي سیاسیون است؛ و همین کنید می می
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اسالم را بد معرّفى . و اللَّه اسالم تمامش سیاست است«: فرمود می) ره(حضرت امام. مصرف سیاسی برایش قائل باشیم
صحیفه (»اسالم دین سیاست است قبل از اینکه دین معنویات باشد«: یا در جاي دیگر فرمودند) 270ص/1 ج/صحیفه امام(».اند کرده
خن را فرموده، کسی است که خودش از نظر فردي اهل طی طریق بوده و طعم استفادة از دین ایشان که این س) 467ص /6 ج/امام

 .در زندگی فردي را عمیقاً چشیده است

هاي بزرگ  توانند همین کار را در اندازه کند، و سیاستمداران می طلبی را تئوریزه می مکر نفس این است که در زندگی فردي راحت •
خدا نکند انسان معصیت کند و اگر کرد، خدا نکند معصیت اجتماعی «: فرمود می) ره(آیت اهللا بهجت حضرت. اجتماعی انجام دهند

 )bahjat.ir(»بکند
توانیم  چگونه می/دهد اش قرار می طلبی طلبی، دین و دنیاي خود را در خدمت راحت انسان با تئوریزه کردن راحت

 قرار دهیم؟ طلبی امکانات دنیایی خود را در خدمت مبارزه با راحت
طلبی تئوریزه شود و توسط نفس انسان توجیه شود و توسط عقل دنیانگر انسان تئوریزه شود  اگر راحت •

درحالی . طلبی قرار خواهد داد در این صورت دین و دنیاي خودش را در خدمت راحت! چاره است انسان بی
توانید از پول و  قرار دهد؛ شما می طلبی تواند دنیاي خودش را هم در خدمت مبارزه با راحت که انسان می

تنها ثروت اصالً  اگر این کار را انجام دهید، نه. طلبی استفاده کنید امکانات خودتان در جهت مبارزه با راحت
مثالً شما امکاناتی داشته . شود شود بلکه عامل برکت هم می چیز بدي نیست و عامل غفلت انسان نمی

طلبانه براي خودتان استفاده کنید،به مشارکت بگذارید و آن  کانات را راحتجاي اینکه این ام باشید، ولی به
 .اید در این صورت بخشی از راحتی را ازخودتان سلب کرده.را در خدمت دیگران و در خدمت دین قرار دهید

جارو کنید و طبیعتاً فرش و وسایل اي داشته باشید که بتوانید در این خانه هیات برگزار کنید، باید مدام خانه را  مثالً اگر شما خانه •
اگر این زحمت را قبول کنید و راحتی خود را سلب کنید در واقع . کند شود و اینها زحمت ایجاد می زندگی شما زودتر کثیف می

 .اید طلبی قرار داده امکانات و دنیاي خودتان را در خدمت مبارزه با راحت

طلبی قرار  دهند بلکه دین خودشان را هم در خدمت راحت طلبی قرار می ت راحتها نه تنها دنیاي خودشان را در خدم اما بعضی •
طلبی را توجیه کرد؟ باید در موضوع  توان مسألۀ راحت کنند تا ببینند چگونه می مدام در بین مفاهیم دینی جستجو می. دهند می

 . طلبی مراقب مکر نفس باشیم راحت
 افزایش دهیم» طلبی با راحت  ونیمبارزة در«باید قدرت روحی خود را از راه 

طلبی  کنندة راحت هاي پست و پلشت توجیه همۀ کسانی که آرزومند هستند فضاي سیاسی جامعۀ ما پاالیش شود و از انواع تئوري •
 انجام داد را انجام دهند، یعنی قدرت) ره(پاك شود و در خدمت فرهنگ جهادي قرار بگیرد، اول باید همان کاري که حضرت امام

اللهی و معنوي و  هاي خوب و حزب مهم نیست تعداد این آدم. طلبی، افزایش دهند با راحت  روحی خودشان را از راه مبارزة درونی
ها خواهد  طلب اثر وجودي آنها خیلی باالتر از راحت. ها برابر دشمنان دین خواهد بود انقالبی چه تعدادي باشد، اثر وجودي آنها میلیون

 .بود

طلبی  شان را با خودشان روشن کنند؛ و خودشان از سرِ راحت ي که مؤمنین انقالبی باید انجام دهند این است که تکلیفاولین کار •
طلبی نق نزنند، ناشکري نکنند و براي خودشان انتظار و توقع ایجاد نکنند که باید از آنها قدردانی  زندگی و بندگی نکنند، از سرِ راحت

ها را  طلب اصالً خداوند حق. طلبی هستند هاي مختلف راحت ها جلوه همۀ این. نگرفتند، ناراحت نشوندشود و اگر آنها را تحویل 
 دهند یا نه؟ دهد تا ببیند که آیا از خودشان نارضایتی نشان می مظلوم قرار می
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آوریم اراده  دست می طلبی به راحت شاء اهللا با قدرتی که در اثر مبارزه با بعد ان. ما باید تکلیف خودمان را براي خودمان روشن کنیم •
هاي خودش مبارزه کرده بود، که  طلبی قدر با راحت آن) ره(کما اینکه امام. کنیم و عالم به نفع حق و حقیقت تغییر خواهد کرد می

 . اي پیدا کرده بود چنین اراده

دربارة مراتب ) علی اکبر معلم دامغانی(تندشناخ می) ره(یک پیرمرد عارف دامغانی که ایشان را به عنوان رفیق عارف حضرت امام •
و . برد با ارادة خودش کارها را پیش می) ره(سخنانی فرموده بود و یکی از سخنانش این بود که امام) ره(معنوي حضرت امام

. نگذاشتند توانست جنگ را به پیروزي مطلوب برساند ولی اطرافیان ایشان خیانت کردند و با ارادة خودش می) ره(امام: فرمود می
 )  13930309000613فارس؛ خبر (

طلبی عادت کند، این کار  کسی که به مبارزه با راحت/ طلبی در جریان خودسازي، یک کار دائمی است  مبارزه با راحت
 آسان خواهد شد -مثل رانندگی کردن -برایش 
به  -طلبی و در جهت مبارزه با راحت. کنار بگذاریمطلبی را  طلبی حل کنیم و خودمان این راحت ما باید مسألۀ خودمان را با راحت •

وقت دست از  مانند یک راننده که هیچ. عمل کنیم و مشغول این کار باشیم -هاي هواي نفسی ترین گرایش عنوان یکی از محوري
ت کردن، فکر کردن و مثل صحب-تواند کارهاي دیگري  دارد، و البته در ضمن رانندگی می ترمز و کالچ و گاز و دنده و فرمان برنمی

هر انسانی که حیات اجتماعی و سیاسی و علمی و تخصصی دارد، مثل درگیر بودن یک . هم انجام دهد -گوش کردن به رادیو
طلبی باشد و مدام این کار را انجام دهد و آن را رها نکند و اال دچار  راننده با ترمز و کالچ و دنده، باید درگیر مبارزه با راحت

 . خطرناك خواهد شد هاي تصادف

مبارزه (اگر انسان در این کار. طلبی در جریان خودسازي، یک کار دائمی است که انسان باید همیشه با آن درگیر باشد مبارزه با راحت •
اي با ترمز و کالچ، او را از  طور که درگیري یک رانندة حرفه گیرد، همان مهارت پیدا کند، زیاد وقتش را نمی) طلبی با راحت

آسان  -مثل رانندگی کردن -طلبی عادت کند، این کار برایش  کسی که به مبارزه با راحت. دارد وضوعات و کارهاي دیگر باز نمیم
فهمد و در  شناسد و هر مکري که نفسش بخواهد بزند، سریع می کم مکرهاي نفس خودش را یکی یکی می چون کم. خواهد شد

 .ایستد مقابلش می
 طلبی و فرار از مکر نفس است اي مبارزه با راحتشوق؛ مهمترین عامل بر

کار  طلبی خودمان قیام کنیم، و ثانیاً علیه مکر نفس، هوشیاري خودمان را حفظ کنیم، باید چه حاال براي اینکه بتوانیم اوالً علیه راحت •
کند و همین عامل موجب  وادار میطلبی،  کنیم؟ یک عاملی وجود دارد که به سهولت ما را به مبارزه با هواي نفس در مصداق راحت

دست آوردن این عامل  البته به. است» شوق«این عامل . شود که انسان بتواند در مقابل مکر نفس خودش هم ایستادگی کند می
 که همین تمنا، خیلی. دست آوردن این عامل را در دلمان ایجاد کنیم مقدار سخت است ولی باید آن را توصیف کنیم تا تمناي به یک

 . مؤثر است

طلبی  شما اوالً با شوق، قدرت مبارزه با راحت. برد، شوق است طلبی را از بین می مهمترین عاملی که راحت •
 )تواند شما را فریب دهد دیگر نمی(کنید  کنید و ثانیاً از مکر نفس خود عبور می پیدا می

ن به رضایت خداوند، شوق شوق به مالقات پروردگار، شوق رسیدن به بهشت و رضوان الهی، شوق رسید •
، شوق به برقراري و اقامۀ حق در عالم، شوق به اولیاء خدا و خوبان عالم و )ع(رسیدن به لبخند امام زمان

وقت  العاده عجیب است، یک این شوق فوق. »ها شوق به همۀ خوبی«ها در عالم، و  شوق به تحقق همۀ خوبی
روید نگذارید این شوق در شما کم  سنّ شما باالتر می هرچقدر. نفس خودتان را از این شوق خالی نکنید
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کند  بیند، تعجب می عظمت و متانت و عقالنیت می انسان وقتی شوق اولیاي خدا را با آن. شود یا از بین برود
 . ریزند که مثل یک نوجوان براي مالقات خدا اشک می

/ هاست عالمت سرد شدن وجود انسان در اثر بدي که انسان حالت شوق را کنار بگذارد، عالمت بزرگ شدن نیست؛  این
 نگذارید این شوق در شما بمیرد

هاي او تغییر پیدا  تعابیر و لحن. شود آید این شخصیت متینِ اولیاء خدا تبدیل به یک پرندة عاشق می وقتی پاي شوق به میان می •
که انسان حالت شوق خودش را کنار بگذارد،   میرد، اینکند، نگذارید این شوق در شما ب هایش تغییر می کند، رفتارها و احساس می

 . ها، سرد شده است بلکه عالمت این است که وجود انسان تحت تأثیر بدي. عالمت بزرگ شدن نیست

شوق حضرت . توانید این شوق را ببینید مثالً در مناجات شعبانیه می! چه غوغایی کرده است) ع(بیت ببینید شوق در ادعیۀ اهل •
کنم  عمامۀ خودم را باز می: کنید؟ ایشان فرموده بود وقتی از امام پرسیده بودند اگر حضرت ظهور کند، شما چه می: را ببینید) ره(امام

آن ابیات زیباي عارفانه را ) ره(شود امام این شوق است که موجب می! جواب عاشقانۀ امام را ببینید. گذارم هاي حضرت می و زیر قدم
آید نثر  وقتی شوق به میان می» ن به خال لبت اي دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدمم«به سهولت بسراید؛ 

 .شود شود و نگاه فیلسوفانه تبدیل به یک نگاه ذوقی عمیق می تبدیل به شعر می

بـرد و هـیچ    اي لذت نمی شیدنیطوري است که اشتهایی به هیچ غذایی ندارد و از هیچ نو آدم مشتاق این«: فرماید می) ع(امام صادق •
؛ الْمشْـتَاقُ لَـا یشْـتَهِی    ..اي آرام و قرار نـدارد  گیرد، و در هیچ خانه رساند و با هیچ دوست شفیقی اُنس نمی خوابی او را به آرامش نمی

؛ مثَـل  ...وِي داراً و لَا یسکُنُ عمرَاناً و لَا یلْبس ثیاباً لَینَۀ و لَا یقـرُّ قَـرَاراً  طَعاماً و لَا یلْتَذُّ شَرَاباً و لَا یستَطیب رقَاداً و لَا یأْنَس حمیماً و لَا یأْ
چیـز را غیـر از نجـات     شود و هیچ همتی جز خالص خودش از این غرق شدن ندارد، همه مشتاق مثَل کسی است که دارد غرق می

 )196ص/الشریعه مصباح(»ء دونَه ثَلُ الْغَرِیقِ لَیس لَه همۀٌ إِلَّا خَلَاصه و قَد نَسی کُلَّ شَیکند؛ مثَلُ الْمشْتَاقِ م خودش فراموش می
 کنند در این ویژگی، مشترك هستند که اهل شوق نیستند طلبی را تئوریزه می همۀ کسانی که راحت

کسی که به ذکر خدا بپردازد و مشتاق مالقات «: فرماید میکه  دهنده است واقعاً تکان) ع(در ضرورت شوق این روایت از امام رضا •
 )2/111/مجموعۀ ورام(» خدا نشود، خودش را مسخره کرده است؛ منْ ذَکَرَ اللَّه تَعالَى و لَم یشْتَقْ إِلَى لقَائه فَقَد استَهزَأَ بِنَفْسه

طلبی را  شوند و راحت نفس است و همۀ کسانی که دچار فریب نفس میطلبی و فرار از مکر  شوق عامل اصلی براي مبارزه با راحت •
ها را در کنار هم قرار  اگر از اول انقالب تا االن فهرست ریزش. کنند در این ویژگی مشترك هستند که اهل شوق نیستند تئوریزه می

نیاز به » ود فهمید کسی اهل شوق است یا نه؟ش چطور می«البته اینکه . اند شان را دارند که اهل شوق نبوده دهید، این وجه مشترك
 . مجال دیگري دارد

 در شب عاشورا به یارانش هدیه کرد  ) ع(شوق مضاعفی که امام حسین 
به یارانش داد چه بود؟ همان یارانی که تا آخر ایستاده بودند و واقعاً لیاقت شهادت را ) ع(اي که امام حسین شب عاشورا جایزه •

هاي  را کنار زد و بهشت را به آنها نشان داد و شوق آنها مضاعف شد و روز عاشورا هر کدام از آنها حماسهداشتند؟ حضرت پرده 
بینید که کلمات آنها در اوج قدرت و اطمینان و شوق به مالقات  کنید می وقتی شما رجز شهداي کربال را نگاه می. بزرگ آفریدند
 . پروردگار است

که مدام دور عموجانش ) ع(بن الحسن زد قاسم ه جوابی نداده بود و او داشت از اشتیاق بال و پر میبه تنها کسی ک) ع(امام حسین •
 ... شوم یا نه گشت که آیا من هم شهید می می
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 8-»)3(تنها مسیر«

ها وظیفۀ  ها و دوري از برخی سختی دست آوردن برخی از راحتی به/ طلبانه را از سر بیرون کنید  خیال زندگی راحت
 ستما

جاي آن انجام  ریزي نکنیم و به باید خیال یک زندگی راحت را از سر خودمان بیرون کنیم و براي آن برنامه: پناهیـان 
مثالً وظیفۀ یک مرد این است که براي تأمین معاش خانوادة خودش تالش کند و پـول  . وظیفه و تکلیف را قرار دهیم

رویم،  ه شده، به خاطر انجام وظیفه و تکلیف به دنبال پول در آوردن میحاال که این وظیفه براي ما قرار داد. در بیاورد
طلبی یا رسـیدن بـه راحتـی خیـالی و      هاي خود را راحت انسان نباید هدف زندگی و فعالیت. نه به خاطر راحت بودن

ستقبال کند؛ حتی ها نیز ا ضمن اینکه از برخی از سختی. باید هدف زندگی را انجام تکلیف قرار دهد. موهوم قرار دهد
ها فـرار کنـیم و خیلـی     گفتیم که باید از راحتی جاي بحث، بیشتر از این می تا به این.... اگر به او تکلیف نشده باشد 

یعنـی  . طور مطلق یک امـر مـذموم نیسـت    طلبی به راحت -طور که قبًال هم بیان شد همان-طلب نباشیم ولی  راحت
دسـت بیـاوریم و    ها را بایـد بـه   حتی برخی از راحتی. مطلق از راحتی فرار کنیمطور  طور نیست که ما بخواهیم به این

هـا را بایـد    ها را نباید به خودمان بدهیم و برخی از راحتی برخی از سختی.  ها وظیفۀ ماست دست آوردن آن راحتی به
 .دست آوریم به

آورند و از  گرا بار می ان را انقالبی و آرمانها انس واقعیت/ کند گرایی جدا نمی بینی صحیح انسان را از آرمان واقع
 کنند   دنیاطلبی جدا می

دهد  ها را در ذهن انسان مخدوش جلوه می دهد یا واقعیت ها در ارتباط قرار نمی یکی از مکائد ابلیس این است که انسان را با واقعیت •
 . ها نگاه کند دهد انسان به بعضی از واقعیت و اجازه نمی

آدم باید «: گویند دهند و می ها نشان می گیرند، خودشان را طرفدار واقعیت که ژست روشنفکريِ ضد دینی می برخی از کسانی •
هاي عالم  واقعیت  اتفاقاً همین. کند گرایی جدا نمی بینی صحیح انسان را از آرمان که واقع در حالی» !گرا نباشد بین باشد و آرمان واقع

 . اند و دین و ایمان فرستاده هستند که ما را به سراغ خداپرستی

گرا بار  ها انسان را انقالبی و آرمان واقعیت. تر و فداکارتر زندگی خواهد کرد تر، ملتزم ها درست نگاه کند معتقد اگر انسان به واقعیت •
بینی  ما گاهی اوقات خود واقعگرایی جمع کرد، ا بینی را باید با آرمان هرچند واقع. کنند آورند و او را از دنیاطلبی و بدمستی جدا می می
 .کنند دهند و تسلیم ایمان می ها سوق می ها انسان را به سوي آرمان کند؛ از بس که واقعیت کفایت می -تنهایی به-هم 

 زند خیال رسیدن به راحتی موهوم در این دنیا، به انسان لطمه می
هاي الهی  ها ناشی از سنت دسته از واقعیت یک) 1: چند دسته هستند هایی که ما در پیرامون خودمان باید به آنها نگاه کنیم، واقعیت •

ها نیز ناشی از قواعد حیات دنیا هستند؛ مانند مرگ، پیري و  دسته از واقعیت یک) 2. آیند هستند و در اثر رفتار خودمان بر سر ما می
دسته از  یک) 3. هاي خوب و بد خواهند آمد مطور طبیعی به سراغ همۀ آد مشکالتی که نتیجۀ اعمال خوب و بد ما نیستند و به

 . اند ها نیز قبل از اینکه ما در این دنیا زندگی کنیم، در اطراف ما و در طبیعت حیات دنیا، تعبیه شده واقعیت

با  هاي سراسر توأم زشت است در میان این واقعیت. کنیم دهند، زندگی می هایی که به ما سختی و رنج می ما در متن این واقعیت •
پردازي و تصور  این خیال. طلبی باشد پردازانه به دنبال راحت رنج و سختی که با راحتی انسان مغایرت دارند، انسان بخواهد خیال

 .زند رسیدن به راحتی موهوم، خیلی به انسان لطمه می
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این توهم زند، همچنان که  خیال رسیدن به یک زندگی خوش و راحت در این دنیا واقعاً به انسان لطمه می •
کنند نیز به انسان لطمه  که دربارة زندگی برخی دیگر خیال کنیم آنها در خوشی و راحتی مطلق زندگی می

 . ها دچار شدن به حسادت و حسرت و حرص است ، یکی از این لطمهزند می
 ها و اذیت از دشمنان افتد مگر بعد از سختی اتمام نعمت و امر فرج اتفاق نمی

در ) ع(به عنوان مثال امام صادق. ها و ابتالئات مختلف به ما هشدار داده شده است جود دارد که دربارة سختیهاي زیادي و روایت •
اید تقواي الهی پیشه کنید،  اي گروهی که راه حق را انتخاب کرده«: فرماید اند، می اي که خطاب به شیعیان نوشته قسمتی از نامه

هاي خوب قبلی پیش آمده  هایی که بر صالحین و آدم رسد تا اینکه بالها و سختی م نمیبه سرانجا) امر والیت و حکومت موعود(کار
است براي شما هم پیش بیاید و در جان و مال، مبتال شوید و صدمه بخورید و از دشمنان خودتان اذیت بسیار ببینید و شما باید صبر 

لُ الَّذي دخَلَ لنَّاجِیۀُ، إِنْ أَتَم اللَّه لَکُم ما أَعطَاکُم بِه فَإِنَّه لَا یتم الْأَمرُ حتَّى یدخُلَ علَیکُم مثْفَاتَّقُوا اللَّه أَیتُها الْعصابۀُ او مقاومت کنید؛ 
أَعداء اللَّه أَذى کَثیراً فَتَصبِرُوا و تَعرُکُوا بِجنُوبِکُم و حتَّى و أَموالکُم و حتَّى تَسمعوا منْ   علَى الصالحینَ قَبلَکُم و حتَّى تُبتَلَوا فی أَنْفُسکُم

لُّوکُمتَذس4ص/8ج/کافی(»ی( 
 کند مقدار وجدان داشته باشد، رنج مردم منطقه را در جان خودش احساس می اگر انسان یک

دشمنان از شما کینه به دل گیرند و به شما ستم کنند، و شما این  تا اینکه] افتد و امر ظهور اتفاق نمی[«: فرماید حضرت در ادامه می •
دارند به وجود  ها را به خاطر خدا و آخرت تحمل کنید، و تا اینکه فروببرید خشم شدیدي که از اذیتی که در راه خدا بر شما روامی ستم

و یبغضُوکُم و حتَّى ؛ )ین غیظ خود را کنترل کنیدشوید ولی مجبور خواهید بود به خاطر خدا ا قدر ناراحت می یک جاهایی آن(آمده 
ى تَکْظموا الْغَیظَ الشَّدید فی الْأَذَى فی اللَّه عزَّ و جلَّ یحملُوا علَیکُم الضَّیم فَتَحملُوا منْهم تَلْتَمسونَ بِذَلک وجه اللَّه و الدار الْآخرَةَ و حتَّ

جیکُمإِلَی ونَههمان منبع(»تَرِم( 

مقدار وجدان داشته باشد رنج مردم منطقه را  اگر انسان یک. بینید امروز در منطقه به انحاء مختلف این شرایط را می •
چه فرقی هست میان ما و آن مؤمنینی که در این منطقه زندگی . تواند در جان خودش احساس کند واقعاً می

ها وارد خانۀ آنها شوند و  همان کسانی که هر لحظه ممکن است تروریست! رند؟کنند و امنیت ندا می
سرشان را جلوي زن و فرزندانش ببرند؟ انسان باید دلش را نزدیک کند به آن مؤمنین مظلومی که به خاطر 

مقدار  ا یکاگر م. کنند امروز دارند ظلم و ستم تحمل می) ایم مرامی که پرچمش را ما برپا کرده(همین مرام ما
بسا اگر ما با  چه. شوند، ما هم خواهیم کشید ها متحمل می با وجدان و توجه برخورد کنیم، همان رنجی که آن

وجدان برخورد کنیم و این رنج مؤمنین را در وجود خودمان احساس کنیم، خداوند این تحمل رنج را از ما 
 .ها را از بین ببرد بپذیرد و آن بالها و سختی

 کند و همدردي با سایر مؤمنین، به نزدیک شدن پیروزي نهایی کمک می قراري بی
 

دربارة » ...آدم اعضاي یکدیگرند بنی«: اند اینکه گفته. ما هم باید با اذیت سایر مؤمنین، اذیت شویم و احساس درد و رنج داشته باشیم •
قراري  این همدردي و بی. مؤمنین خیلی بیشتر خواهد بودقراري در بین  ها گفته شده است ولی طبیعتاً این همدردي و بی ن همۀ انسا

 .کند به اینکه اتمام نعمت و پیروزي نهایی زودتر محقق شود خیلی کمک می

تا اینکه شما را تکذیب کنند و با شما دشمنی کنند و ] افتد و امر ظهور اتفاق نمی[«: فرماید در ادامه روایت فوق می) ع(امام صادق •
تَصبِرُوا علَى یدا کنند و شما در مقابل اینها صبر کنید؛ و حتَّى یکَذِّبوکُم بِالْحقِّ و یعادوکُم فیه و یبغضُوکُم علَیه فَنسبت به شما بغض پ
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منْهم کي که االن تکفیري بینید که چقدر ما را تکذیب می و شما امروز می )همان منبع(»ذَلدانند و  فر میها، ما را کا کنند؛ به حد
 .اند دشمنی با ما را به اوج رسانده

طلبی به راحتی  دینی و راحت انسان با بی/ طلبی بود در این فضاي سرشار از رنج و سختی، نباید به دنبال راحت
 رسد نمی
تاریخی هم براي هاي  کند، این واقعیت که طبیعت حیات دنیا به ما تحمیل می» مرگ«و » پیري«هاي تلخی مانند  در کنار واقعیت •

طلبی کند،  اگر انسان در چنین فضایی راحت. طلبی بود در چنین فضایی نباید به دنبال راحت. آور است آموز و تکلیف ما بسیار درس
ها ممکن است رفتارهاي  شود و براي فرار از این سختی کند، دچار ضعف ایمان می شود، با خداوند مشکل پیدا می دین می طبیعتاً بی

 .طلبی به راحتی نخواهد رسید دینی و راحت یعنی انسان با بی. رسد ز او سر بزند ولی باز هم به راحتی نمیبدي ا

ها صبر نکند  هر کسی بهشت و رضوان الهی را بخواهد ولی بر سختی«: فرماید می) ع(امام رضا از سوي دیگر، •

و لَم یصبِرْ علَى الشَّدائد فَقَد استَهزَأَ  در واقع خودش را مسخره کرده است؛ منْ سأَلَ اللَّه الْجنَّۀَ

شود انسان به بهشت و رضوان الهی راه پیدا کند ولی در این  مگر می) 111ص/2ج/مجموعۀ ورام(» بِنَفْسه

روند  طلبی می اگرچه کسانی که در این دنیا به دنبال راحت! دنیا بخواهد براي خودش راحتی تأمین کند؟

رسند، ولی خیال رسیدن به راحتی، آنها را به  هاي بیشتر می رسند بلکه به سختی آن نمی وقت به هیچ

 . کند کند که آنها را از یک معاد شیرین هم دور می رفتارهایی وادار می

اي رفتیم از روي وظیفه  اگر هم به سمت یک راحتی/ جاي اینکه به دنبال راحتی باشیم، باید به دنبال وظیفه باشیم به
 طلبی رویم نه از روي راحتب

تر هستیم، باید ببینیم طبق وظیفه و  جاي اینکه ببینیم چگونه راحت به. »بناي راحتی براي خودمان نگذاریم«مهم این است که  •
این . نرویم بلکه از روي تکلیف برویم» طلبانه راحت«رویم  تکلیف خومان چگونه باید عمل کنیم؟ یعنی به دنبال هر امري که می

 . سبک دیگري براي زندگی است یک

مثالً در ماه مبارك . طلبی اي رفتیم، باید از روي وظیفه برویم نه از روي راحت اگر گاهی به سمت یک راحتی •

تر است که اول افطار کند بعد نماز بخواند ولی بهتر است اول نماز بخوانیم و  رمضان، طبیعتاً انسان راحت

اي سر سفره منتظر شما هستند، اول غذا بخورید و بعد به  د که اگر دیدید عدهان منتها فرموده. بعد افطار کنیم

از این مواردي که انسان به دلیل وظیفه و تکلیف، الزم است راحتی خود را تأمین کند، کم . عبادت بپردازید

. دشو هایی نصیبش می آید که انسان به خاطر همسر و فرزند، یک راحتی در زندگی زیاد پیش می. نیست

یا به دلیل دیگري مانند پادرد یا کمردرد برخی از (مثالً ممکن است کسی به خاطر شأن خانوادة همسرش

کند و البته  در این مورد هم انسان طبق وظیفه عمل می. الزم باشد براي منزلش مبل تهیه کند) افراد خانواده

 .رسد و اشکال هم ندارد اي هم می  به یک راحتی
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هاي  ها فرار نکن؛ حتی به استقبال برخی از سختی ـ از سختی2/ طلبانه را از سر بیرون کنید حتـ خیال زندگی را1
 مفید برو

اگر انسان مستقیماً به سمت . طلبانه داشته باشیم وقت از زندگی انسان حذف نخواهد شد ولی ما نباید بناي زندگی راحت راحتی هیچ •
هایی  هایی به او خواهد رسید؛ یا غیر مستقیم به او راحتی حذف کند، باالخره یک راحتیراحتی نرود یا حتی بنا داشته باشد راحتی را 

 .هایی را بپذیرد شود یک راحتی رسد و یا اینکه از روي وظیفه، مجبور می می

به استقبال برخی ها فرار نکنیم؛ حتی  و ثانیاً از سختی. مهم این است که اوالً خیال راحت زندگی کردن را از سر خودمان بیرون کنیم •
شان واجب  هایی که ممکن است براي حتی سختی-روند  آنهایی که در راه خدا به استقبال سختی می. هاي مفید برویم از سختی

لذا وقتی یک تکلیفی براي ما پیش آمد . داند این استقبال از سختی چقدر در نزد پروردگار عالم پاداش دارد فقط خدا می -نشده باشد
هایی بود، از آن استقبال کنیم و مطمئن باشیم که راحتی هم در جاي خودش به سراغ ما خواهد آمد و نتیجۀ این  ختیکه در آن س

 . کنیم، یک راحتی دیگري خواهد بود هایی که از آن استقبال می سختی
 ها استقبال کنید؛ حتی اگر به شما تکلیف نشده باشد از برخی از سختی

جاي آن انجام وظیفه و تکلیف را قرار  ریزي نکنیم و به ا از سر خودمان بیرون کنیم و براي آن برنامهباید خیال یک زندگی راحت ر •
حاال که این وظیفه براي ما . مثالً وظیفۀ یک مرد این است که براي تأمین معاش خانوادة خودش تالش کند و پول در بیاورد. دهیم

 .رویم، نه به خاطر راحت بودن دنبال پول در آوردن می قرار داده شده، به خاطر انجام وظیفه و تکلیف به

باید هدف زندگی را انجام . طلبی یا رسیدن به راحتی خیالی و موهوم قرار دهد هاي خود را راحت انسان نباید هدف زندگی و فعالیت •
بینید خداوند در  کسانی که می. باشدها نیز استقبال کند؛ حتی اگر به او تکلیف نشده  ضمن اینکه از برخی از سختی. تکلیف قرار دهد

اند یا  ها رفته جاهایی به استقبال برخی از سختی اي هستند، مطمئن باشید یک هاي معنوي هایی داشته و آدم دنیا به آنها یک لطف
اي با خداوند  لهاند و یک معام است را به خاطر یک امر بهتر و یک ارزش باالتر، کنار گذاشته  شان مباح بوده هایی که براي راحتی

به آنها داده است که معمول نیست ...) مثل معنویت، برکت، روزي و آبرو و(خداوند هم در ازاي آن، یک چیزهایی. اند متعال کرده
 . همه به کسی بدهد این

به خاطر اینکه از راحتی  اند بلکه اند و به خاطر راحتی، تکلیف دینی خود را ترك نکرده تنها به خاطر راحتی، زندگی نکرده این افراد نه •
 .اند هایی که برایشان واجب نبوده و البته فایده داشته و معقول هم بوده، استقبال کرده فرار کنند، از یک سختی

 ها را نباید به خودمان بدهیم برخی از سختی/ها وظیفۀ ماست دست آوردن برخی از راحتی به
-طلب نباشیم ولی  ها فرار کنیم و خیلی راحت ید از راحتیگفتیم که با جاي بحث، بیشتر از این می تا به این •

طور نیست که ما  یعنی این. طور مطلق یک امر مذموم نیست طلبی به راحت -طور که قبالً هم بیان شد همان
دست آوردن  دست بیاوریم و به ها را باید به حتی برخی از راحتی. طور مطلق از راحتی فرار کنیم بخواهیم به

دست  ها را باید به ها را نباید به خودمان بدهیم و برخی از راحتی برخی از سختی.  ها وظیفۀ ماست آن راحتی
 .آوریم

 راحتی از حسادت -1: هایی که باید به سراغ آنها رفت راحتی
 

اگر کسی « :فرماید می) ع(بن جعفر امام موسی . هایی که نباید به خودمان بدهیم در این روایت آمده است یک نمونه از سختی •
خواهد دچار رنج حسادت نشود و قلبش از حسادت راحتی داشته باشد، باید درِ خانۀ خدا تضرع کند که خداوند عقلش را کامل  می

 ادنْ أَرم شَاما هکند؛ ی ... و دسنَ الْحۀَ الْقَلْبِ ماحو ر ..أَلَتسی ملَّ فج زَّ وع إِلَى اللَّه تَضَرَّعنْ فَلْیفَم ،قْلَهلَ عکَمبِأَنْ ی ه
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هایی که واقعاً انسان باید در این دنیا طلب کند، راحتی  یکی از راحتی. گیرد حسادت راحتی را از انسان می )18ص/1ج/کافی(»...عقَلَ
از خدا بخواهید که  قدر در خانۀ خداوند تضرع کنید و گریه کنید و ذره در اثر حسادت ناراحت شدید آن اگر یک. از حسادت است

اگر عقل کامل شود عالوه بر اینکه انسان از . شود عقل، حسود می چون آدم بی. تا حسد برطرف شود» .عقل مرا کامل کن! خدایا«
ا فَمنْ عقَلَ قَنع بِم(.ماند دینش هم سالم می. رسد اینکه انسان، بدون مال به غنا می: شود، فواید دیگري هم دارد حسادت راحت می

 )یکْفیه و منْ قَنع بِما یکْفیه استَغْنَى؛ همان منبع

راحتی از حسادت . کند هاي سختی مبتال می هاي مهم و فراگیر قلب انسان، همین حسادت است که انسان را به رنج یکی از بیماري •
تواند حسادت را از قلب  اً انسان خودش نمیالبته ظاهر. دست آوریم هایی است که باید به سمت آن برویم و آن را به جزء راحتی

 )منْ أَراد راحۀَ الْقَلْبِ منَ الْحسد فَلْیتَضَرَّع إِلَى اللَّه(. خودش خارج کند بلکه باید در خانۀ خداوند تضرع کند
 راحتی ناشی از حسن ظن به خدا و مؤمنین-2

» حسن ظن«ایات، یکی دیگر از اموري که براي انسان راحتی به دنبال دارد طبق رو. دست بیاوریم ها را به ما باید برخی از راحتی •
اگر انسان سوء ظن داشته باشد، همین موجب  )229ص/الحکم ؛ عیون حسنُ الظَّنِّ راحۀُ الْقَلْبِ و سلَامۀُ الْبدن) ع(امیرالمؤمنین(.است

 . ؤمنین را مایۀ راحتی خود قرار دهیدلذا شما حسن ظن نسبت به خداوند و م. ناراحتی او خواهد شد
کنند در واقع موجبات سلب  کسانی که موجبات نگاه آلوده را در جامعه فراهم می/ راحتی ناشی از ترك نگاه حرام -3

 کنند راحتی را فراهم می
أَطْلَقَ نَاظرَه أَتْعب خَاطرَه،  منْ): ع(امیرالمؤمنین(.کند همچنین در روایات هست که شهوت و نگاه حرام، راحتی را از انسان سلب می •

حد  کند که بی اي دست پیدا می انسان در اثر ترك نگاه حرام به چنان راحتی) 93ص/االخبار ؛ جامع منْ تَتَابعت لَحظَاتُه دامت حسرَاتُه
 . و حصر است

حرام نداشته باشند چون نگاه حرام انسان را ناراحت مردها نگاه «: متاسفانه این فرهنگ در میان ما باب نشده است که بگوییم •
ها نیز پیش  اگر این واقعیت براي مردها جا بیفتد طبیعتاً خانم» دهد ریزد و انرژي انسان را هدر می هم می کند و اعصاب آدم را به می

ه بحث حجاب در جامعۀ ما باب منتها این نوع نگاه ب» .حجابی ما موجب ناراحت شدن مردها خواهد شد بد «: گویند خودشان می
 . نیست

ولی . کنند کنند در واقع موجبات سلب راحتی را فراهم می گیرد و کسانی که موجبات آن را فراهم می نگاه آلوده راحتی را از انسان می •
ان وارد اي به راحتی دیگر داند که چه لطمۀ روحی و چه صدمه او نمی. االن یک خانم بدحجاب چنین نگاهی به خودش ندارد

منتها شما به خاطر اینکه لطمۀ روحی نخورید و راحتی شما سلب نشود، نگاه حرام را ترك کنید، تا آنها هم بفهمند که نباید . کند می
  چرا با نگاه حرام روح خودمان را آشفته. راحتی ناشی از ترك نگاه حرام خیلی ارزشمند است. حجابی خودشان شما را آزار دهند با بد

 !  ها زمینۀ این کار را فراهم کنند؟ چرا باید بعضی! پریش کنیم؟ خودمان را روان کنیم و

کردند که اگر به یک  سپرهاي بزرگ و خشنی درست می) ها مانند برخی از وانت(قبالً برخی از رانندگان براي خودروهاي خود  •
لذا معموالً خودروهاي سواري از نزدیک شدن . کرد میکرد، واقعاً صدمۀ و لطمۀ بدي به آن خودرو وارد  خودروي سواري برخورد می

قبیل خودرها در خیابان  دهد این البته االن پلیس اجازه نمی. (کردند از آنها فاصله بگیرند کردند و سعی می ها پرهیز می به این وانت
کسی که با حجاب بد وارد . است حجابی در جامعه هم مثل تردد همان خودروها در خیابان در مقام تشبیه پدیدة بی.) تردد کنند
منتها االن چنین نگاهی به مسألۀ بدحجابی وجود ندارد چون . کند شود، در واقع دارد به روح و روان دیگران صدمه وارد می جامعه می

 .راحتی ناشی از ترك نگاه حرام براي ما جانیفتاده است
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 شود و اندوه می میل و رغبت به دنیا موجب غم/ راحتی ناشی از زهد در دنیا -4
میل و رغبت «: فرماید می) ع(امام صادق. دست آوریم، راحتی ناشی از زهد نسبت به دنیاست هایی که باید به یکی دیگر از راحتی •

نْیا شود؛ الرَّغْبۀُ فی الد آورد و زهد از دنیا موجب راحتی قلب و بدن انسان می داشتن به دنیا، غم و حزن را براي انسان به ارمغان می
 )358ص/العقول تحف(» تُورِثُ الْغَم و الْحزَنَ و الزُّهد فی الدنْیا راحۀُ الْقَلْبِ و الْبدن

هاي دنیایی  ها و آلودگی جا و دنیاطلبی مقدار روي خودتان کار کنید، خواهید دید جایی که برخی از زخارف دنیا و تجمالت بی اگر یک •
کنید و اذیت  شود و شما این ناراحتی را حس می کند و ناراحت می اي روح شما احساس کدورت می فعهد به شما عرضه شود، یک

ها را درك کند، در این صورت سختی و رنج  مقدار روح و قلب شما شفّاف و لطیف باشد و برخی از زیبایی کافی است یک. شوید می
مثالً اگر بخواهید مبل بخرید، وقتی به یک مدلی برخورد . کشید ار میشوید و کن کنید و از آن مشمئز می زخارف دنیا را حس می

خواهید یک چیز دنیایی را براي خودتان فراهم کنید، اگر  یا وقتی می. پسندید کنید که خیلی قشنگ و تشریفاتی است، آن را نمی می
یرند، البته کسانی که خیلی اسیر و گرفتار دنیا گ چون زخارف دنیا واقعًا راحتی انسان را می. شوید خیلی تجمالتی باشد، اذیت می

 .کنند هستند این سختی و عدم راحتی را درك نمی

هاي انسان همین است که به طمع لذت بیشتر راحتی  یکی از بیچارگی! انسان که نباید به طمع لذت، راحتی خودش را از بین ببرد •
ان به طمع لذت و هیجان شنیدن موسیقی، راحتی خود را کنار مثل گوش کردن به موسیقی، که انس. گذارد خودش را کنار می

بري خودش را هم  کند و غیر از محروم کردن خودش از راحتی، استعداد لذت گذارد و به روح و روان خودش لطمه وارد می می
 .کند تضعیف می

 راحتی واقعی مؤمن در محل عبادت و سرِ سجادة نماز است -5
یعنی آن راحتی جان  »أَرِحنَا یا بِلَال«: فرمود مییاد کنیم که در وقت نماز ) ص(آن راحتی ویژة پیامبر اکرمبار دیگر از  در پایان، یک •

اند  مودهدر روایات نیز فر )182ص/الفالح ؛ مفتاح أَنَّ النَّبِی ص کَانَ ینْتَظرُ دخُولَ وقْت الصلَاةِ و یقُولُ أَرِحنَا یا بِلَال(!ما را براي ما بیاور
 .کند در محل عبادت و سرِ سجادة نماز است آن جایی که مؤمن واقعاً احساس راحتی می
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 10 ............................................................... است یطلب راحت ها طالق از ياریبس ةعمد عامل/ جاست نابه انتخاب ها، ق طال اکثر عامل که گفت شود ینم
 11 ........................................................ بود »سازش« بر اصل چون نبود، باال طالق آمار قدر نیا بود، ياجبار يحدود تا ها ازدواج اکثر نکهیا با گذشته در
 11 ....................................... شود یم یعصبان و ختهیرهم به شود، یم »راحت«نا یوقت طلب احتر آدمِ/است یطلب راحت ،یهواپرست مهم قیمصاد از یکی

 دهد، نشان را خودش خوب آثار ما محبت و مانیا گذارد ینم که یعامل/شود شروع مادر و پدر تیریمد با و یسالگ هفت از دیبا یطلب راحت با مبارزه
 12 ............................................................................................................................................................................................................... است یطلب راحت

 افراد ۀعالق مورد کافکا و تیهدا صادق مانند نما اهیس سندگانینو/رد؟یگ یم شکل چگونه شود یم طلب راحت آدم یبدبخت به منجر که یینویدوم
 12 ........................................................................................................................................................................................................................ طلب راحت

 13 .............................................. !ردیبم تا خورد ینم غذا قدر آن یتنبل شدت از او کرد، ینم خوردن غذا به وادار را انسان یگرسنگ درد اگر): ع(صادق امام
 13 .............................................................. ندیاین بار طلب راحت ها بچه تا دیباش داشته ییها يریگ ختس و ها برنامه دیبا خود ۀسال 14 تا 7 فرزندان يبرا

 لانتقا خانواده ياعضا به را شان یطلب راحت مادرها خود اوقات یگاه/ اورندین بار طلب راحت را ها بچه خودشان يجا یب و یاضاف يها محبت با مادرها
 14 ............................................................................................................................................................................................................................ دهند یم

 و بهجت اهللا تیآ از يا خاطره/دیریبگ يجد را یطلب راحت با مبارزه و دیکن نگاه ها قله نیا به الاقل/ کنند؟ یم مبارزه یطلب راحت با چطور ما بزرگان
 14 ....................................................................................................................................................................................................... یآمل يجواد اهللا تیآ

 14 ........................................................................دینشو یطلب لذت گرفتار تا د،یکن امیق خودتان یطلب راحت هیعل/  کرد؟ دیبا چکار ماهواره با مقابله يبرا
 محسوب ورزش یبدن تحرك هر که همانطور شود، ینم محسوب یطلب راحت هیعل امیق یتیفعال هر/ دیاشب داشته برنامه دیبا یطلب راحت با مقابله يبرا
 15 ............................................................................................................................................................................................................................ شود ینم

 يبرا تر  ارزش کم التیتما از گذشتن »یزندگ« و »نید« ابعاد تمام ۀفلسف/ کرد جمع حرف کی در را خوب يها حرف ۀهم شود یم 3-»)3(ریمس تنها«
 16 .............................................................................................................................................................................................. است تر باارزش التیتما به دنیرس

 16 ................................................................................................................................................. کرد جمع حرف کی در را خوب يها حرف ۀهم شود یم
 16 ................................................... برسد تر باارزش التیتما به تا بگذرد دارد که یارزش کم التیتما از بتواند دیبا انسان: یزندگ و نید بعادا تمام ۀفلسف

 17 ...........................................................................................................هست انسان وجود در که یباارزش يها خواسته ارضاء يبرا تالش یعنی يندارید
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 نگاه را دلشان طرف آن خدا اءیاول منتها رسند یم نیهم به هم خدا اءیاول/ است »خواهد یم دلم« عالم تکارانیجنا و اوباش و اراذل حساب حرف
 18 ............................................................................................................................................................................................................................. کنند یم

 18 .................................................................. را خودش يخدا نه پرستد یم را خودش نفس يهوا انسان نکهیا: ستین شتریب حرف کی ینید یب معال در
 19 ............................................................................................................. شود؟ یم يا عقده ندهد، پاسخ خود يها عالقه به انسان اگر که است درست ایآ

 19 ................................................................................................................................ دیکن جستجو خودتان قیعم يها شیگرا ارضاء در را لذت و یراحت
 20 ......................................................... است دل يماریب عالمت غلط فهم بر اصرار/ است ونیاسیس یبرخ نفس يهوا لیدل به یاسیس مشکالت اغلب

 یروح قیعم یراحت دنبال به دیبا/ میبده درست پاسخ خود يدیکل شیگرا دو نیا به بناست م؛یببر نیب از را خود یطلب لذت و یطلب راحت ستین بنا
 20 ...................................................................................................................................................................................... یجسم یسطح یراحت نه م،یباش
 20 ........................................ يبگذار کنار را ات یطلب راحت تا دهد یم ریگ همان به عمداً و ،يشو یم ناراحت يزیچ چه از تو که کند یم نگاه خدا یگاه
 21 .............................................................................. است محفوظ خودش يجا سر یاحتر از تو سهم! نترس/ یده طالق را یراحت دیبا): ع(صادق امام
 21 .................................................................................................................................................................................... خدا یول نیشادتر ؛)ع(نیحس امام

/  شود یم يزیگر نید موجب یطلب راحت/  شده یطلب راحت فرهنگ وعیش وجبم م،یقد به نسبت یزندگ هیاول يازهاین نیتأم سهولت 4-»)3(ریمس تنها«
 22 .................... ردیبگ صورت یطلب راحت هیعل یعموم و يسراسر امیق کی دیبا/ میا شده بزرگ یراحت در که است نیا خاطر به ما یاخالق يها يبد از یبخش

 22 .................................................................. رسد یم جهاد و صبر مثل یاله سخت اوامر ياجرا و يندارید نوبت که است یطلب راحت ۀمسأل حل از دبع
22 ............................ شود یم يزیگر نید موجب یطلب راحت/شده یطلب راحت فرهنگ وعیش موجب م،یقد به نسبت یزندگ هیاول يازهاین نیتأم سهولت 

 23 .. ردیبگ صورت یطلب راحت هیعل یعموم و يسراسر امیق کی دیبا/ است ضرورت کی ،یتحرک کم از يدور و ورزش مثل یطلب راحت از يدور امروز
 23 .......... میا شده بزرگ یراحت در که است نیا خاطر به ما یاخالق يها يبد از یبخش/ شود زیگر نید و تیشخص یب انسان شود یم موجب یطلب راحت
 23 ......................................... است »يزیسحرخ« یطلب راحت از ییرها يبرا وبخ اقدام کی/ است آمده ما سراغ به يماریب کی مثل یطلب راحت امروز

 24 ... !د؟یبرو بهشت به دنیکش یسخت بدون دیدار انتظار شما: خداوند/یهست منافق اال و ،یکن تحمل را ها یسخت يسر کی دیبا حتماً ،يشد مؤمن اگر
 24 ........................................................... نکن حساب آن يرو خورد؛ ینم دردت به که بدان بود، آسان تیبرا جهت همه از که يداد انجام یخوب کار اگر

 25 ................................... میباش سخت يروزها منتظر دیبا هم ما قرآن، یۀآ اساس بر/ نرساند آنها به یبیآس خداوند که باشند داشته انتظار دینبا نیمؤمن
 25 ............................................................................. شد میخواه لیذل م،ینکن جهاد خدا راه در اگر/ مالئکه نگاه از انیبهشت تمام مشترك وصف »صبر«

 26 .......................... ندارد امکان یسخت بدون اهللا یال تقرب/ شود یم عوض نظرتان در نید ةچهر د،یبخوان را است یطلب راحت هیعل که یقرآن اتیآ اگر
 26 ...................................................................................................................است) ع(تیب اهل يها یسخت دنید ها، یسخت شدن نیریش يها راه از یکی

 یطلب راحت/ دارد وجود یراحت ایدن در میکن فکر که است نیا بیفر یاصل يها گاهیپا از یکی/ بود خواهد بیفر بدون جهان نده،یآ جهان 5-»)3(ریمس تنها«
 27 ............................................................................................................ م؟یبگذر دیبا قطعاً ها یراحت کدام از/  خورد یم انسان که است یبیفر نیاول و نیبزرگتر

 27 .......................................................................... دیکن مشارکت بیفر هیعل یجهان نهضت ییبرپا در دییایب/ بود خواهد بیفر بدون جهان نده،یآ جهان
 27 ........................................... است لذت و یراحت سر ب،یفر یاصل رکن دو/ دارد وجود یراحت ایدن در میکن فکر که است نیا بیفر یاصل يها گاهیپا از
 28 .............................................................................................. میریبگ فاصله یراحت از دیبا مینده بیفر را خودمان میبخواه اگر ب،یپرفر يایدن نیا در
 28 ................................................................................ است »يزیسحرخ« یطلب راحت با مبارزه يبرا شنهادیپ نیاول/م؟یبگذر دیبا قطعاً ها یراحت کدام از

 29 ........................................................................................................................................ است »ظیغ کظم« یطلب راحت با مبارزه يبرا شنهادیپ نیدوم
 29 ....................................................................... باشد هم يندارید با همراه تواند یم یهواپرست متاسفانه و است یهواپرست يخُرد اعصاب لیدال از یکی

 29 ..................................................................................................................................................... دیآ یم خودش یراحت د،یبگذار یراحت از زیگر بر را بنا
 30 .............................. نکند هم اخم یحت دشمن که شود رفتار يطور خواهند یم و ترسند یم هم دشمن خشم از ها یبعض/ قرآن در يزیگر راحت ارزش

 د،یکش یم رنج اگر! دینکن یسست و دینشو خسته: خدا! / ندهد یسخت ما به و دیایب کوتاه خدا که میکن یم دعا م،یکن تحمل را ها یسخت نکهیا يجا به
 30 ................................................................................................................................................................................................ کشد یم رنج هم دشمنتان

 نید به نهایا خواهند؛ یم ها یسخت از فرار يبرا را خدا فیضع نیمؤمن/ میببر پناه خدا به »ها یسخت تحمل« يبرا بلکه ،»ها یسخت از فرار« يبرا نه
 31 .................................................................................................................................................................................................................... زنند یم لطمه

 32 ............................................................................................. دهد؟ یم رشد را انسان ،یطلب راحت کدام/کرد؟ ارضاء دیبا کجا ار یطلب راحت 6-»)3(ریمس تنها«
 32 ..................................................................................................... کند یم برخورد خودش یطلب راحت با چگونه عمل مقام در روزانه ندیبب دیبا یهرکس

 32 ....................................................................... روزانه يبند جمع و عمل ۀمحاسب ـ2 عمل هنگام در مراقبت ـ1: نفس با مبارزه يبرا یاساس ۀمرحل دو
 نفس ۀمحاسب تواند یم بهتر ها یسخت و ها رنج در انسان/بشناسد را خودش تواند یم عمل مقام در فقط بفهمد را خود یطلب راحت زانیم بخواهد کس هر

 33 ................................................................................................................................................................................................................................... کند
 33 ............................. دهد؟ یم رشد را انسان ،یطلب راحت کدام/هست زین هدف يسو به نیآفر شوق عنصر بلکه ستین خطرناك عنصر کی فقط یراحت
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 33 ......................... است شوق سرِ از عبادت از تر راحت خوف سرِ از عبادت/ است خوف از یناش حرکت از بهتر باشد، شوق و محبت از یناش که یحرکت
 34 ............... دارد تیمطلوب بلکه است؛ مجاز فقط نه خوب، یراحت/ میکن تجربه را شوق میتوان یم یول م،یباش داشته توأمان را شوق و خوف مینتوان دیشا
 34 .................................................................................................................... است فیتکل کی نیا/ میکن تیتقو خودمان در را خوب یِراحت به لیم دیبا

 35 ............................................................................................................... است عالم پروردگار به اُنس دارد، ایدن اتیح در انسان که يا یراحت نیتر یعال
 35 ........................................................................................................................................................................... میببر باال را خود یطلب راحت سطح دیبا

 36 .......... ماست االتیخ ۀساخت ها یراحت یۀبق/است یسالمت در که یجسم یراحت -2 خداست با انس در که یروح یراحت -1: دارد وجود یراحت نوع دو
 36 ............................................................................................ یروح و یجسم یراحت انیم یهماهنگ و ارتباط/ است بدن یراحت نماز مهم دیفوا از یکی

 یاسیس تفکر طرز کی انتخاب در را خودش ،یطلب راحت یگاه/ رساند یم یطلب راحت که رساند ینم کفر به را انسان قدر آن یطلب لذت 7-»)3(ریمس تنها«
 با  یدرون ةمبارز« راه از را خود یروح قدرت دیبا/ کنند نگاه ننگ ۀلک کی مثل استمداران،یس انیم در یطلب حترا یژگیو به دیبا مردم/ دهد یم نشان
 37 ............................................................................................ نفس مکر از فرار و یطلب راحت با مبارزه يبرا عامل نیمهمتر شوق؛/ میده شیافزا »یطلب راحت

 در یطلب راحت یگاه/ دهد یم وفق شما یزندگ با را خودش مکار لیم نیا هم باز د،یشو دور یطلب راحت از تا دیکن انتخاب یزندگ يبرا يا وهیش هر
 37 ........................................................................................................................................................................................ کند یم جلوه جا یب سکوت کی

 37 ............................................................................................ است یطلب راحت با ةمبارز خواب، از شدن داریب حصب ای خواندن شب نماز ۀفلسف نیمهمتر
 38 ..................................................................................................... دهد یم نشان یاسیس تفکر طرز کی انتخاب در را خودش ،یطلب راحت اوقات یگاه
 38 ............................................................. !»هستم تر راحت يطور نیا«: ندیگو یم و کنند یم انتخاب را یمدل کی خود تفکر طرز ای ظاهر يبرا ها یبعض
 38 .............................................................................................................................رساند یم یطلب راحت که رساند ینم کفر به را انسان قدر آن یطلب لذت

 قتل به منجر تینها در انیکوف یطلب راحت/ بود آنها یطلب راحت سرِ بر کوفه و نهیمد مردم از) ع(حسن امام و) ع(نیرالمؤمنیام) س(زهرا حضرت ۀگل
 39 ............................................................................................................................................................................................................ شد) ع(نیحس امام
 39 ............................................................................. کنند یم لیتحم جامعه به را ها یسخت نیبدتر و شوند یم دشمن عبور يبرا یپل ها طلب حترا یبرخ

 و دارد؛ عذاب يعاد مردم هانگنا برابر هزاران ونیاسیس گناه/ کنند نگاه ننگ ۀلک کی مثل استمداران،یس انیم در یطلب راحت یژگیو به دیبا ما مردم
 39 ............................................................................................................................................................................................................. ثوابشان نطوریهم

 خدمت در را خود ییایدن امکانات میتوان یم چگونه/دهد یم قرار اش یطلب راحت خدمت در را خود يایدن و نید ،یطلب راحت کردن زهیتئور با انسان
 40 ....................................................................................................................................................................................... م؟یده قرار یطلب راحت با مبارزه

 40 .................................................................................................................. میده شیافزا »یطلب راحت با  یدرون ةمبارز« راه از را خود یروح قدرت دیبا
 -کردن یرانندگ مثل - شیبرا کار نیا کند، عادت یطلب راحت با مبارزه به که یکس/  است یدائم کار کی ،يخودساز انیجر در یطلب راحت با مبارزه
 41 ............................................................................................................................................................................................................... شد خواهد آسان
 41 ..................................................................................................................... است نفس مکر از فرار و یطلب راحت با مبارزه يبرا عامل نیمهمتر شوق؛

ردیبم شما در شوق نیا دینگذار/ هاست يبد اثر در انسان وجود شدن سرد عالمت ست؛ین شدن بزرگ عالمت بگذارد، کنار را شوق حالت انسان که  نیا
 ......................................................................................................................................................................................................................................... 42 

 42 ............................................................................ ستندین شوق اهل که هستند مشترك ،یژگیو نیا در کنند یم زهیتئور را یطلب راحت که یانکس ۀهم
 42 .......................................................................................................................... کرد هیهد ارانشی به عاشورا شب در) ع(نیحس امام که یمضاعف شوق 

 43 ..................... ماست ۀفیوظ ها یسخت یبرخ از يدور و ها یراحت از یبرخ آوردن دست به/  دیکن رونیب سر از را طلبانه راحت یزندگ الیخ 8-»)3(ریمس تنها«
 43 ......................... کنند یم جدا یاطلبیدن از و آورند یم بار گرا آرمان و یانقالب را انسان ها تیواقع/ کند ینم جدا ییگرا آرمان از را انسان حیصح ینیب واقع

 43 .................................................................................................................................. زند یم لطمه انسان به ا،یدن نیا در موهوم یراحت به دنیرس الیخ
 44 ................................................................................................................ دشمنان از تیاذ و ها یسخت از بعد مگر افتد ینم اتفاق فرج امر و نعمت اتمام

 44 ........................................................................................ کند یم احساس خودش جان در را منطقه مردم رنج باشد، داشته وجدان مقدار کی انسان اگر
 44 ...................................................................................................... کند یم کمک یینها يروزیپ شدن کینزد به ن،یمؤمن ریسا با يهمدرد و يقرار یب

 45 ............................................. رسد ینم یراحت به یطلب راحت و ینید یب با سانان/ بود یطلب راحت دنبال به دینبا ،یسخت و رنج از سرشار يفضا نیا در
 45 ... یطلب راحت يرو از نه میبرو فهیوظ يرو از میرفت يا یراحت کی سمت به هم اگر/ میباش فهیوظ دنبال به دیبا م،یباش یراحت دنبال به نکهیا يجا به
 46 ....................................... برو دیمف يها یسخت از یبرخ استقبال به یحت نکن؛ فرار ها یسخت از ـ2/ دیکن رونیب سر از را طلبانه راحت یزندگ الیخ ـ1
 46 .......................................................................................................................... باشد نشده فیتکل شما به اگر یحت د؛یکن قبالاست ها یسخت از یبرخ از
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	تنها مسیر (راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی) – قسمت سوم
	فهرست:

	«تنها مسیر(3)»-1 تفسیر زندگی «مدیریت علاقمندیها» و تفسیر بندگی «اجرای برنامۀ خدا برای مدیریت علاقهها»ست/ راحتطلبی مبدأ بسیاری از گرفتاریهای روحی، اخلاقی و مشکلات ما در سبک زندگی است/ محبت خدا علاقۀ به راحتی را از آدم میگیرد
	اگر تفسیر دقیقی از زندگی نداشته باشیم، نمیتوانیم از دینداری و بندگی هم تفسیر دقیقی داشته باشیم/ گرفتاریهای فردی و اجتماعی به خاطر نقص ما در تلقی از زندگیست
	تفسیر زندگی انسان، «مدیریت علاقمندیها» است
	خداوند به جریان مدیریت علاقههای ما نگاه میکند که ببیند در مدیریت علاقههایمان به کجا رسیدهایم؟
	تفسیر بندگی ما این است: «برنامهای که از خدا میگیریم برای مدیریت علاقهها»/ دین، برنامهای است برای مدیریت علاقهها
	مهمترین بخش مدیریت علاقهها، مخالفت کردن با هوای نفس است
	«راحتطلبی» یکی از مصادیق هوای نفس است که مدیریت آن از نظر فردی و اجتماعی اهمیت دارد
	انسانهای راحتطلب، زود به زود ناراحت میشوند/ راحتطلبی مبدأ بسیاری از گرفتاریهای روحی و مشکلات ما در سبک زندگی است
	راحتطلبی غیر از لذتطلبی است/ ما با راحتطلبی به دنیا آمدهایم ولی باید این علاقه را مدیریت کنیم
	ترک راحتی، آغاز و کلید مخالفت با هوای نفس است/برای مدیریت علاقهها، اولین علاقهای که باید با آن مبارزه کنیم راحتطلبی است
	محبت خدا علاقۀ به راحتی را از آدم میگیرد/علاقۀ انسان به راحتی، فقط در لقاء الله جواب پیدا میکند
	یک جلوه از معرفت نفس این است که راحتطلبی را در وجود خودمان بشناسیم
	باید راحتی را مدیریت کنیم نه اینکه کلاً آن را قلع و قمع کنیم!/ گاهی باید راحتی باشد و گاهی نباید باشد؛ این است که کار ما را سخت کرده است!
	معیار «راحتطلبی» در انتخاب همسر

	«تنها مسیر(3)»-2 اگر با راحتطلبی خود مقابله نکنید، بعید است بتوانید مقابل لذتطلبی نفستان بایستید/ عامل بسیاری از طلاقها «اشتباه در انتخاب» نیست، «راحتطلبی» است/ مبارزه با راحتطلبی باید از هفت سالگی و با مدیریت پدر و مادر شروع شود/ برای مقابله با...
	راحتطلبی بستر حبالدنیا و سایر گرایشهای بد را در انسان ایجاد میکند/ اگر با راحتطلبی خود مقابله نکنید، بعید است بتوانید مقابل لذتطلبی نفستان بایستید
	نمیشود گفت که عامل اکثر طلاقها، انتخاب نابهجاست/ عامل عمدۀ بسیاری از طلاقها راحتطلبی است
	در گذشته با اینکه اکثر ازدواجها تا حدودی اجباری بود، اینقدر آمار طلاق بالا نبود، چون اصل بر «سازش» بود
	یکی از مصادیق مهم هواپرستی، راحتطلبی است/آدمِ راحتطلب وقتی نا«راحت» میشود، بههمریخته و عصبانی میشود
	مبارزه با راحتطلبی باید از هفت سالگی و با مدیریت پدر و مادر شروع شود/عاملی که نمیگذارد ایمان و محبت ما آثار خوب خودش را نشان دهد، راحتطلبی است
	دومینویی که منجر به بدبختی آدم راحتطلب میشود چگونه شکل میگیرد؟/نویسندگان سیاهنما مانند صادق هدایت و کافکا مورد علاقۀ افراد راحتطلب
	امام صادق(ع): اگر درد گرسنگی انسان را وادار به غذا خوردن نمیکرد، او از شدت تنبلی آنقدر غذا نمیخورد تا بمیرد!
	برای فرزندان 7 تا 14 سالۀ خود باید برنامهها و سختگیریهایی داشته باشید تا بچهها راحتطلب بار نیایند
	مادرها با محبتهای اضافی و بیجای خودشان بچهها را راحتطلب بار نیاورند/ گاهی اوقات خود مادرها راحتطلبیشان را به اعضای خانواده انتقال میدهند
	بزرگان ما چطور با راحتطلبی مبارزه میکنند؟/ لااقل به این قلهها نگاه کنید و مبارزه با راحتطلبی را جدی بگیرید/خاطرهای از آیت الله بهجت و آیت الله جوادی آملی
	برای مقابله با ماهواره چکار باید کرد؟ / علیه راحتطلبی خودتان قیام کنید، تا گرفتار لذتطلبی نشوید
	برای مقابله با راحتطلبی باید برنامه داشته باشید/ هر فعالیتی قیام علیه راحتطلبی محسوب نمیشود، همانطور که هر تحرک بدنی ورزش محسوب نمیشود

	«تنها مسیر(3)»-3 میشود همۀ حرفهای خوب را در یک حرف جمع کرد/ فلسفۀ تمام ابعاد «دین» و «زندگی» گذشتن از تمایلات کمارزشتر برای رسیدن به تمایلات باارزشتر است
	میشود همۀ حرفهای خوب را در یک حرف جمع کرد
	فلسفۀ تمام ابعاد دین و زندگی: انسان باید بتواند از تمایلات کمارزشی که دارد بگذرد تا به تمایلات باارزشتر برسد
	دینداری یعنی تلاش برای ارضاء خواستههای باارزشی که در وجود انسان هست
	حرف حساب اراذل و اوباش و جنایتکاران عالم «دلم میخواهد» است/ اولیاء خدا هم به همین میرسند منتها اولیاء خدا آنطرف دلشان را نگاه میکنند
	در عالم بیدینی یک حرف بیشتر نیست: اینکه انسان هوای نفس خودش را میپرستد نه خدای خودش را
	آیا درست است که اگر انسان به علاقههای خود پاسخ ندهد، عقدهای میشود؟
	راحتی و لذت را در ارضاء گرایشهای عمیق خودتان جستجو کنید
	اغلب مشکلات سیاسی به دلیل هوای نفس برخی سیاسیون است /اصرار بر فهم غلط علامت بیماری دل است
	بنا نیست راحتطلبی و لذتطلبی خود را از بین ببریم؛ بناست به این دو گرایش کلیدی خود پاسخ درست بدهیم/ باید به دنبال راحتی عمیق روحی باشیم، نه راحتی سطحی جسمی
	گاهی خدا نگاه میکند که تو از چه چیزی ناراحت میشوی، و عمداً به همان گیر میدهد تا راحتطلبیات را کنار بگذاری
	امام صادق(ع): باید راحتی را طلاق دهی/ نترس! سهم تو از راحتی سر جای خودش محفوظ است
	امام حسین(ع)؛ شادترین ولی خدا

	«تنها مسیر(3)»-4 سهولتِ تأمین نیازهای اولیه زندگی نسبت به قدیم، موجب شیوع فرهنگ راحتطلبی شده / راحتطلبی موجب دینگریزی میشود / بخشی از بدیهای اخلاقی ما به خاطر این است که در راحتی بزرگ شدهایم/ باید یک قیام سراسری و عمومی علیه راحتطلبی صورت بگیرد
	بعد از حل مسألۀ راحتطلبی است که نوبت دینداری و اجرای اوامر سخت الهی مثل صبر و جهاد میرسد
	سهولتِ تأمین نیازهای اولیه زندگی نسبت به قدیم، موجب شیوع فرهنگ راحتطلبی شده/راحتطلبی موجب دینگریزی میشود
	امروز دوری از راحتطلبی مثل ورزش و دوری از کمتحرکی، یک ضرورت است/ باید یک قیام سراسری و عمومی علیه راحتطلبی صورت بگیرد
	راحتطلبی موجب میشود انسان بیشخصیت و دینگریز شود/ بخشی از بدیهای اخلاقی ما به خاطر این است که در راحتی بزرگ شدهایم
	امروز راحتطلبی مثل یک بیماری به سراغ ما آمده است/ یک اقدام خوب برای رهایی از راحتطلبی «سحرخیزی» است
	اگر مؤمن شدی، حتماً باید یکسری سختیها را تحمل کنی، و الا منافق هستی/خداوند: شما انتظار دارید بدون سختی کشیدن به بهشت بروید؟!
	اگر کار خوبی انجام دادی که از همه جهت برایت آسان بود، بدان که بهدردت نمیخورد؛ روی آن حساب نکن
	مؤمنین نباید انتظار داشته باشند که خداوند آسیبی به آنها نرساند/ بر اساس آیۀ قرآن، ما هم باید منتظر روزهای سخت باشیم
	«صبر» وصف مشترک تمام بهشتیان از نگاه ملائکه/ اگر در راه خدا جهاد نکنیم، ذلیل خواهیم شد
	اگر آیات قرآنی که علیه راحتطلبی است را بخوانید، چهرۀ دین در نظرتان عوض میشود/ تقرب الی الله بدون سختی امکان ندارد
	یکی از راههای شیرین شدن سختیها، دیدن سختیهای اهلبیت(ع) است

	«تنها مسیر(3)»-5 جهان آینده، جهان بدون فریب خواهد بود /یکی از پایگاههای اصلی فریب این است که فکر کنیم در دنیا راحتی وجود دارد/ راحتطلبی بزرگترین و اولین فریبی است که انسان میخورد/  از کدام راحتیها قطعاً باید بگذریم؟
	جهان آینده، جهان بدون فریب خواهد بود/ بیایید در برپایی نهضت جهانی علیه فریب مشارکت کنید
	از پایگاههای اصلی فریب این است که فکر کنیم در دنیا راحتی وجود دارد/ دو رکن اصلی فریب، سر راحتی و لذت است
	در این دنیای پرفریب، اگر بخواهیم خودمان را فریب ندهیم باید از راحتی فاصله بگیریم
	از کدام راحتیها قطعاً باید بگذریم؟/اولین پیشنهاد برای مبارزه با راحتطلبی «سحرخیزی» است
	دومین پیشنهاد برای مبارزه با راحتطلبی «کظم غیظ» است
	یکی از دلایل اعصابخُردی هواپرستی است و متاسفانه هواپرستی میتواند همراه با دینداری هم باشد
	بنا را بر گریز از راحتی بگذارید، راحتی خودش میآید
	ارزش راحتگریزی در قرآن/ بعضیها از خشم دشمن هم میترسند و میخواهند طوری رفتار شود که دشمن حتی اخم هم نکند
	بهجای اینکه سختیها را تحمل کنیم، دعا میکنیم که خدا کوتاه بیاید و به ما سختی ندهد! / خدا: خسته نشوید و سستی نکنید! اگر رنج میکشید، دشمنتان هم رنج میکشد
	نه برای «فرار از سختیها»، بلکه برای «تحمل سختیها» به خدا پناه ببریم/ مؤمنین ضعیف خدا را برای فرار از سختیها میخواهند؛ اینها به دین لطمه میزنند

	«تنها مسیر(3)»-6 راحتطلبی را کجا باید ارضاء کرد؟/کدام راحتطلبی، انسان را رشد میدهد؟
	هرکسی باید ببیند روزانه در مقام عمل چگونه با راحتطلبی خودش برخورد میکند
	دو مرحلۀ اساسی برای مبارزه با نفس: 1ـ مراقبت در هنگام عمل 2ـ محاسبۀ عمل و جمعبندی روزانه
	هر کس بخواهد میزان راحتطلبی خود را بفهمد فقط در مقام عمل میتواند خودش را بشناسد/انسان در رنجها و سختیها بهتر میتواند محاسبۀ نفس کند
	راحتی فقط یک عنصر خطرناک نیست بلکه عنصر شوقآفرین به سوی هدف نیز هست/کدام راحتطلبی، انسان را رشد میدهد؟
	حرکتی که ناشی از محبت و شوق باشد، بهتر از حرکت ناشی از خوف است/ عبادت از سرِ خوف راحتتر از عبادت از سرِ شوق است
	شاید نتوانیم خوف و شوق را توأمان داشته باشیم، ولی میتوانیم شوق را تجربه کنیم/ راحتی خوب، نهفقط مجاز است؛ بلکه مطلوبیت دارد
	باید میل به راحتیِ خوب را در خودمان تقویت کنیم/ این یک تکلیف است
	عالیترین راحتیای که انسان در حیات دنیا دارد، اُنس به پروردگار عالم است
	باید سطح راحتطلبی خود را بالا ببریم
	دو نوع راحتی وجود دارد: 1- راحتی روحی که در انس با خداست 2- راحتی جسمی که در سلامتی است/بقیۀ راحتیها ساختۀ خیالات ماست
	یکی از فواید مهم نماز راحتی بدن است/ ارتباط و هماهنگی میان راحتی جسمی و روحی

	«تنها مسیر(3)»-7 لذتطلبی آنقدر انسان را به کفر نمیرساند که راحتطلبی میرساند/ گاهی راحتطلبی، خودش را در انتخاب یک طرز تفکر سیاسی نشان میدهد/ مردم باید به ویژگی راحتطلبی در میان سیاستمداران، مثل یک لکۀ ننگ نگاه کنند/ باید قدرت روحی خود را از راه...
	هر شیوهای برای زندگی انتخاب کنید تا از راحتطلبی دور شوید، باز هم این میل مکار خودش را با زندگی شما وفق میدهد /گاهی راحتطلبی در یک سکوت بیجا جلوه میکند
	مهمترین فلسفۀ نماز شب خواندن یا صبح بیدار شدن از خواب، مبارزۀ با راحتطلبی است
	گاهی اوقات راحتطلبی، خودش را در انتخاب یک طرز تفکر سیاسی نشان میدهد
	بعضیها برای ظاهر یا طرز تفکر خود یک مدلی را انتخاب میکنند و میگویند: «اینطوری راحتتر هستم»!
	لذتطلبی آنقدر انسان را به کفر نمیرساند که راحتطلبی میرساند
	گِلۀ حضرت زهرا(س) امیرالمؤمنین(ع) و امام حسن(ع) از مردم مدینه و کوفه بر سرِ راحتطلبی آنها بود/ راحتطلبی کوفیان در نهایت منجر به قتل امام حسین(ع) شد
	برخی راحتطلبها پُلی برای عبور دشمن میشوند و بدترین سختیها را به جامعه تحمیل میکنند
	مردم ما باید به ویژگی راحتطلبی در میان سیاستمداران، مثل یک لکۀ ننگ نگاه کنند/ گناه سیاسیون هزاران برابر گناهان مردم عادی عذاب دارد؛ و همینطور ثوابشان
	انسان با تئوریزه کردن راحتطلبی، دین و دنیای خود را در خدمت راحتطلبیاش قرار میدهد/چگونه میتوانیم امکانات دنیایی خود را در خدمت مبارزه با راحتطلبی قرار دهیم؟
	باید قدرت روحی خود را از راه «مبارزۀ درونی با راحتطلبی» افزایش دهیم
	مبارزه با راحتطلبی در جریان خودسازی، یک کار دائمی است / کسی که به مبارزه با راحتطلبی عادت کند، این کار برایش - مثل رانندگی کردن- آسان خواهد شد
	شوق؛ مهمترین عامل برای مبارزه با راحتطلبی و فرار از مکر نفس است
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