
 

 

 حیمالر  الرحمنهللبسم ا

 شم از کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان فصل ش خالصه 

 موضوع: عادت

 106تا  94صفحه: 

***************** 

طبق علم  ن پرداخته شده است.  تی و اخالقی به آ است و در علوم تربیتربیت انسان  مسائل مهم در    از  عادت ✓

خواهد    شقیدچار شود  عادت بد  اگر به  و    آراسته کند   ب عادات خوباید خود را به    سعادتسان برای  اخالق ان

 شد. 

بیشترین  تربیت و رشد در زمان کودکی  دکی و شیوه  نیستند اما کوموروثی  هستند و    تسابیاکثر عادات  اک ✓

 گیری عادات دارد. تأثیر را در شکل  

سودمند در این زمینه دارد. که شهید بهشتی  ای  ه آمریکایی مقال معروف    ناس و فیلسوف، روانشمزام جییلیو ✓

 صد در صد مورد تأیید ایشان نبوده. مطالب این مقاله . البته ترجمه کرده استآن را 

، اخالقی، و حتی  ، اجتماعیعلمی پیرامون مسائل دینی: در مطالعات  عادتدر مورد  شهید بهشتی  نظر    خالصه  ✓

. مخصوصاً به کسانی که  رومند مورد توجه قرار گیردعادت همچون عاملی مؤثر و نیحقوق و اقتصادی، باید  

ن خداپرستی واز این  عبادت و آیی   داب و رسوم ت دستورهای فردی و اجتماعی و حتی آ درباره اسالم و اهمی

، توجه به مسائل  کنند ا بعد الطبیعة در این دین مقدس مطالعه می ، طرز بیان مسائل اعتقادی مربوط به مباالتر

 کنم. رنج و پیچیده روانی از جمله عادت را توصیه می بغ

هستیم و متأسفانه ما شاهد این    .ات مختلف رایج در زندگی استو بد عادقاله در صدد بیان آثار خوب  این م ✓

 ان میزان مورد سوء استفاده قرار گرفته. پیشرفت کرده به همعلم که در جهان امروز هر چقدر  

 :ز این قسمت به بعد خالصه ترجمه مقاله استا

و با سختی و مشقت    سازدمی نو  انسانی از  است و بلکه هزار برابر طبعبت است. عادت    ه طبیعت ثانویعادت   ✓

 رسند. د که در وهله اول محال به نظر می کنمسائلی را برای انسان عادی می

صرفا با شنیدن    محیط نظامیو    پادگان  خارج ازیک سرباز  عادت به حدی کار ساز است که ممکن است حتی   ✓

 عادت خبردار بایستد.صدای خبردار طبق 



 

 

آورند  جنگی هجموم می د صرفا با شنیدن شیپور  ش شت آنها سوار با های جنگی بدون آنکه کسی بر پبحتی اس  ✓

 و این همان قدرت عادت است.

اند ز آزادی درخواست کرده اند پس اخیلی اوقات دیده شده است که پیمردانی که مدت زیادی در زندان بوده و   ✓

 باره به زندان برگردند.دو

د چون به قفس عادت  رونحتی حیوانات وحشی سیرک اگر در قفسشان باز شود احیاناً طبق عادت بیرون نمی  ✓

 اند.کرده 

و مکنت را از طغیان رشک بینوایان  میدارد و ابنای ثروت  عادت است که مردم را تحت فرمان نگه ✓

امور زندگی معوق و بال متصدی    ترینگذارد دشوارترین و زننده عادت است که نمیخشد.  نجات می

شوند کار خود را رها کنند و بروند. عادت است گونه امور آورده می  که برای تصدی این هاآنو    بماند

، کشاورز  بان را کشتی را در قلب زمستان در دریا، معدنچی را در تاریکی معدنو عرشه   گیرهیکه ما

ز هجوم عادت است که ما را ادارد.  میه نگهعبار در کلبه چوبی و گوشه تنهایی مزرهای برفرا در ماه 

کند تا نبرد  . عادت است که ما را محکوم می داردبیابانگردان و ساکنین مناطق یخبندان مصون می 

، چون نه برای  ایمانتخاب کرده ز  ه یا خود در آغازندگی را در همان خطوط که در آن پرورش یافت

. و خود را برای کار دیگر آماده سازیم  ایم و نه وقت آن مانده که از نو شروع کنیمکار دیگر اماده شده 

 رد. داتگی مصون می عادت است که طبقات مختلف جامعه را از به هم ریخ 

سالگی شخصیت ما همچون چون    30د و در سن  سالگی در انسان شکل میگیر  25معمموال همه عادات تا سن   ✓

دوره متشکل    30تا    20میان سن  ان گفت دوره  و میتوگردد.  شود و دیگر نرم نمی مستحکم می   ستگ خاره 

، از قبیل طرز  دوره پیدایش و تشکیل عادات شخصیو دوره پیش از آن  است  ای و عقالنی  شدن عادت حرفه 

 .، اطوار و حرکات و امثال اینها، سبک سخن گفتنتلفظ کلمات

به جای آنکه دشمن خود کنیم دوست  ت این است که دستگاه عصبی خود را  ترین اصل تعلیم و تربی بزرگ  ✓

ترین سرمایه  بزرگ و با سود آن آسوده زندگی کنیم. و  ایم سرمایه قرار دهیم  ید انچه کسب کرده سازیم. باخود  

 ما عادات خوب ماست.

 »عادت اخالقی« در کتاب پرفسور بین: فصل سه اصل عادت بر اساس کتاب  ✓

دقت کنیم قدم نخستین را با حداکثر  ابق باید  تحصیل عادت جدید یا ترک عادت سدر   -1 

 قدرت و تصمیم برداریم. 

، هرگز نگذارید استثناء در کار شما پیش ریشه نکرده تا عادت جدید در شما درست    -2 

 بیاید. 



 

 

. این  اند که برای از بین بردن برخی عادات باید به صورت تدریجی عمل کرد)در برخی موارد گفته 

صورت یک دفعه است.    له به احوال اشخاص بستگی دارد و بهترین روش همین ترک عادت به مسئ

م از همان  چنان سنگین تحمیل نکنیم که یقین داریای ته باید دقت کنیم که بر اراده خود وظیفه الب

 ( ن روش است.ت یک باره مداوم مؤثرتری اما به هرحال تصمیم و حرک  گردد. قدم اول دچار شکست می 

گیرید و هر شوق درونی که  ین را بگیرید و روی هر تصمیمی که می همان فرصت نخست -3 

 زید. یابید به عمل بپرداات آرزویی خود می در جهت تأمین عاد

، هر قدر ذهنش انباشته از اصول و قواعد اخالقی و احساساتش  نداشته باشد زمینه جدی برای عمل  اگر شخص   ✓

ست که  همیشه بال اثر بماند. ضرب المثلی هکن است به نتیجه نرسد و نفسانیاتش  ، باز ممخوب و عالی باشد 

   بی عمل سنگفرش جهنم است.  وهای خوب نیت 

،  نهبا مختصر تمرین روزاتوانیم طرح کنیم این است که  دات اراده که ما می یک اصل مهم عملی مربوط به عا ✓

 . د زنده نگهداریداستعداد حد و جهد را در خو

ست که در این  هنمی نی، بدتر از جشویمدان مبتالء می جهنمی که بر طبق معتقدات دینی در دنیای دیگر ب ✓

 سازیم. های ناروا برای خود می های غلط و کسب عادتوزی و انداختن نفسانیات خود در راه دنیا با بد آم

ر که از ما سر زند هرگز محو نخواهد شد. این  به مو و دقیق از عالم واقع، هرکاان تحت اللفظی مو  جمدر تر ✓

ه ما در اثر چندین بار شرابخواری متناوب دائم الخمر  ب است و از جهتی هم بد. همان طور ک البته از جهتی خو

؛ گرچه  شویمجربه می ت کار خود مسلط و ماهر و با    ساعتها کار متناوب علمی و عملی نیز در ، در اثر  شویممی 

 م.ردی گدر عین حال در عرفیات و اخالقیات ضعیف می 


