
عادت 

مقدمه شهید بهشتی 

عادت از مسائل مهم در مسئله تربیت و اخالق است 

 عادات موروثی نیستند اما کودکی بیشترین 
تأثیر را در عادات دارند 

 ویلیام جیمز یک مقاله سودمند در مورد عادت 
 نوشته  است هرچند صد در صد ان ممکن است مورد 
 تأیید نباشد اما در تبیین اهمیت عادت بسیار 
سودمند است 

 به طور خالصه عادت تأثیر بسزایی در مسائل علوم 
انسانی فردي یا اجتماعی دارد 

 این مقاله تأثیر عادت را در زندگی فردي و احتمماعی 
 انسان نشان می دهد هر چند این سافته هاي علمی 
 مفید هستند اما متاسفانه مورد سوء استفاده قرار 
می گیرند 

تأثیر عادت بر زندگی انسان 
 عادت در کوچک ترین و بزرگ تري رفتارهاي فردي و 
 اجتماعی انسان (و حتی حیوانات) تأثیر می گذارد و 
 میتوان براي ان میلیارها نمونه ذکر کرد که برخی از 
آنها گفته می شود 

 مثل سربازي که حتی خارج از محیط نظامی به فرمان 
خبردار واکنش نشان می هد 

 مثل اسب هاي جنگی که با شنیدن صداي شیپور 
حتی بدون سواره هجوم می آورند 

 مثل اشاخصی که بعد تجربه طوالنی مدت زندان 
تمایل به آزادي ندارند 

 مثل پلنگ سیرك که حتی با باز گذاشتن در 
قفش فرار نمی کند 

 مثل مردمی که طبق عادت تحت فرمان ابناي قدرت و 
ثروت قرار می گیرند 

 مثل صاحبان مشاغل سخت که شغلشان را ترك 
نمی کنند 

 مثل ماهیگیران و دریانوردان که در زمستان هم به 
کار خود ادامه میدهند 

و هزاران نمونه دیگر 

اصول عملی عادت 

 در تحصیل عادت جدید یا ترك عادت سابق باید 
 دقت کنیم قدم نخستین را با حداکثر قدرت و 
تصمیم برداریم 

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

 در برخی موارد گفته می شود که عادت باید تدریجی 
 تغییر کند در حالی که با این اصل عملی تعارض 
دارد 

 این مسئله بسته به اشخاص متفاوت است و ممکن 
 است در برخی موارد درست باشد اما تصمیم قاطع و 
یک باره مداوم بهترین روش است 

 همان فرصت نخستین رابگیرید و روي هر تصمیمی 
 که می گیرید و هر شوق درونی که در جهت تأمین 
عادات آرزویی خود می یابید به عمل بپردازید 

شکل گیري عادت 

از تولد تا بیست سالگی 
 دوره پیدایش و تشکیل عادات شخصی، از قبیل طرز 
 تلفظ کلمات، سبک سخن گفتن، اطوار و حرکات و 
امثال اینها 

از بیست سالگی تا سی سالگی 

دوره پیدایش و شکل گیري عادات حرفه اي و عقالنی 

 پس از این دوره یه سختی می توان در شخصیت 
انسان تغییري ایجاد کرد 

 بنابراین مهم است که در این دوره خود را به عادات 
خوب آراسته کنیم و از عادات بد پیراسته کنیم 


