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 بخش اول: انضباط

 اگر عمل و رفتار انسان از نظم برخوردار باشد، هماهنگی میان دنیای او وپیرامونش تأمین خواهد شد.

به نحو شایسته ی آن استفاده کند و چیزی معطل  نظم به انسان این فرصت را می دهد تا بتواند از هر چیزی

نماند. اگر در جسم انسان بی نظمی پدید آید، با بیماری همراه است، یا نامش بیماریست. عینا همین مطلب در 

وجود دارد؛ بنا براین نظم دارای اهمیت  _چه در زندگی فردی و چه در رفتار های اجتماعی  _رفتار های انسان 

 است.

یا کار می کند، نظم مطرح  ی که در آن زندگیمرو نظم وسیع است. از زندگی خصوصی انسان و درون اتاقالبته قل

تارفتار های فردی او در محیط کار و درس و تحصیل و تا محیط اجتماعی و  _اتاق منظم، اتاق نامنظم  _می شود 

که تابع فلسفه ی خاصی است، ؛ یعنی همان ساختی که از نظم ویژه ای ساخت جامعه و بنای نظام اسالمی

است که أمیر المؤمنین )ع( در این قطعه از وصیتشان « و نظم امرکم»سرچشمه گرفته است. همه ی اینها مشمول 

 آن را بیان فرمودند.

اوصیکما » _آن حضرت قبل از آنکه نظم را مطرح کنند، تقوا را مطرح کرده اند. اول وصیت هم تقوا آمده است 

 اوصیکما و جمع ولدی و اهلی» ولی بعد از دوسطر، باز می فرمایند: _« ن ال تبغیا الدنیا و إن بغتکمابتقوی اهلل و ا

اینجا تقوا را مجددا تکرار می کنند. این شاید اشاره به این نکته باشد که ؛ «و بلغه کتابی بتقوی اهلل و نظم امرکم

مطلوب است که از تقوا سرچشمه گیرد و با تقوا نظمی در زندگی فردی و نظام زندگی عمومی و اجتماعی انسان 

همراه و هماهنگ باشند. پس، این یک وصیت کلی است برای همه ی ما که در زندگی شخصی و خانوادگی و در 

کارهای تحصیلی و اداری و در مشاغلی که در جامعه داریم، نظم و برنامه ریزی را دنبال کنیم. این ها نظم های 

در سطح جامعه هم باید نظم را مراعات کنیم. هرکسی در هر جایی قرار دارد، خود را موظف  اما عمدتا فردی است؛

بداند که نظم اجتماعی را رعایت کند. این یک ادب عمومی برای ما در سطح جامعه است؛ همه هم در این جهت 

 1/9/1831شریک هستند.

 

 

 برای انضباط از کارهای کوچک شروع کنید

یعنی نظم پذیری در همه ی امور. شما برای اعمال این انضباط، از کار های کوچک شروع « انظباط اجتماعی» 

ی شلوغ و پر جمعیت، یا همه ها، در خیابان ها بیلاتوم کنید. فرض بفرمایید، عبور نکردن از خط عابر پیاده، برای

 پیش و کوچک نظر به اول، ی وهله در کار، این. خیابان در پیاده، عابر خط محل غیر از ها پیاده نکردن عبور یاجا 



 به تا دهیم تعمیم مسائلمان ی همه در را اجتماعی انضباط و کنیم شروع جا همین از اما. آید می افتاده پا

 که کسانی یعنی. برسد کشور مسائل با برخورد در کشور باالی های ولیتئمس

 کسانی و کنند حاکم را ضباطاننظم و  کنند، می مراجعه آنها به که مردمی با برخورد در دارند، مردمی مراجعات

 نظم اند، گرفته دوش بر را کاری که

 را آنها کار و رساند خواهد دابیبه شا را ما ملت و کشور ها، این ی همه. دارند معمول کار آن انجام درو انظباط را 

 .برد خواهد پیش

 بپرهیزید احساسات و فکری انضباطی بی و تشنج از

 نجتش حالت اطمینان، این مقابل ی نقطه. فکری آرامش روانی، آرامش آرامش؛ حالت استقرار، حالت یعنی سکینه،

 اقسام و انواع به را او که است فرد یک وجود در احساسات و اندیشه و فکر انضباطی بی و فکری آشوب و فکری

 38/9/1811.کشاند می اجتماعی اختالالت و شخصی های بدبختی

 مشکلی اگر که است این مسئوالن، در تالطم نداشتن و اضطراب عدم و آرامش و اطمینان یعنی سکینه این اثر

 ی باخته دل و مضطرب و دستپاچه کنند؛ اتخاذ را درست تصمیم آرامش، آن ی سایه در توانند می آنها آید، پیش

 راحتی و خوشی اگر و بایستد سخت و دشوار حوادث مقابل در کوهی، مثل بلکه ای، صخره مثل نشوند؛ حوادث در

 اینکه مجرد به که است موثر های انسان برای دیگر خطر یک هم این. نکنند گم را خود آید، پیش گشایشی و

 و ندده صورت بسطی و قبض توانستند و کردند مشاهده را میدانی خود مقابل در تا و شد بند جایی به دستشان

 ایند؛نم تحقیر را دیگران بگیرند؛ عجوالنه های تصمیم کنند؛ گم را خودشان کنند، آسایشی و گشایش احساس

 .دهند میدان آن به و گسترش را خودشان های خودخواهی

 رس انسان از کارهایی گذارد نمی کند؛ می جلوگیری هم این از الهی اطمینان و وقار آن یعنی باشد «سکینه» اگر

. یندآ درمی حرکت به نسیمی هر با کاه پر مثل که هایی انسان است؛ کوچک هایی انسان ی نشانه و الزمه که بزند

 ادیب وزش هر و نسیم هر که می شود یپرعمق اقیانوس مثل تشبیه، این در دارد، را سکینه این که انسانی درواقع

 و فقر در. کند توفانی را او تواند نمی

 4/11/1813.خورد می انسان درد به «سکینه» کثرت، در و تنهایی در غنا،

 در مدتاع باید من، اعتقاد به برود؟ کار به یدبا چیزهایی چه در توانایی این. است توانایی دوره جوانی، دوره ببینید؛

 به – باشدورزش  که - خود در جسمانی نیروی ایجاد و خود در تقوا روحیه و نفس د صفایایجا در علم، تحصیل

 خواهید؟ می چه جوان از شما که بپرسند من از کوتاه جمله یک در اگر یعنی. است عمده مورد، سه این. رود کار

 دنبال را خصوصیت سه این باید جوانان که کنم می فکر من. ورزش و تهذیب تحصیل: گفت خواهم

 1/3/1811.کنند

 ورزشتفریح و م: بخش دو

 بدانید ضروری خوردن غذا و خواب چون را ورزش



 ؟نه یا هست یادشان و اند شنیده ما جوانان و ورزشکاران دانم نمی و ام گفته مطالبی ورزش، باب در سابق، در من

. خوردن غذا مثل است؛ زندگی شئون از شأنی ورزش نیست؛ حرفه یک اصل، در ورزش، که است این من اعتقاد

 ورزش شما اگر که آفریده طوری را جسم این متعال خدای اصال. بکند باید هم ورزش خورد، می غذا هرکس

 ردهک عمل جسم مقتضای خالف یعنی اید؛ نخورده غذا که است این مثل اید؛ نخوابیده که است این مثل نکردید،

 مین مفاصل این با را آن آفرید؛ نمی عضالنی را آن باشد نداشته تحرک بدن این خواست می متعال خدای اگر. اید

 رد نخورد، تکان و راست و خم نرود، راه که انسانی. کند ایجاد تحرک باید که است این برک مفاصل این. آفرید

 شئون از یکی ورزش بنابراین،. است را معطل گذاشته جسم نیندازد، کار به را خودش بدن سخت، های میدان

 به ورزش این است که من عمومی و اصلی نگاه یعنی است؛ ورزش به نسبت بنده میعمو دید این،. است زندگی

 14/11/1811و جوان. پیر مرد، و زن کوچک، و بزرگ کنند؛ ورزش باید همه

 آورید دست به ورزش با را طراوت و نشاط 

 به الزم کار و ضرورت یک را ورزش خودشان، سالمتی برای باید همه. بگیرند جدی را ورزش باید مردم، آحاد همه

 فرزندان به را ورزش عادت. بود خواهد کارآمد و زنده و پرتالش و بانشاط جامعه ورزشکار، جامعه. آورند حساب

 مسن افراد حتی. کنید وادار کردن ورزش به را - جوانان بخصوص - نوجوانان و کودکان. کنید منتقل هم خودتان

 که است وظیفه یک و الزم کار یک ورزش، - خود حال با متناسب ورزش کسی هر - کنند ورزش باید هم پیر و

. دارد احتیاج نشاط این و طراوت این ما جامعه امروز. است الزم جامعه دائمی طراوت و نشاط برای

 ی توصیه ها ورزش ی همه میان از البته. کنند ورزش که است مردم ی همه به ما ی توصیه بنابراین11/1/1811

 است، متناسب او امکانات و طبیعت و وضع با و دارد دوست که ورزشی هر به هرکس. کنیم نمی را خاصی ورزش

 حتی ندارد؛ خرجی هیچ ایم، کرده امتحان ما که را این. است کوهنوردی ها ورزش ترین خرج بی منتها. بپردازد

 از و کند می ورزش و رود می راه و کوه به زند می و کند می پایش را کفشش آدم. ندارد الزم هم کوچکتوپ  یک

 3/1/1811.نکنید فراموش را ورزش حتما که کنم می توصیه. کند می استفاده طبیعی مناظر و خوب هوای این

 صالا ورزشی های رشته از بعضی. کند رشد بیشتر هرچه کوهنوردی کاربرددار ورزشی ی رشته این که کنید کاری

 یلبق این از یا چیست؟ کاربردش شود، می شمشیربازی قهرمان نفر یک وقتی. شمشیربازی مثال ندارند؛ کاربرد

 ورزش از خیلی مثل ورزش این اما است؛ بهتر نیاورم، اسم فایده بی ورزشی های رشته از من اگر حاال که چیزها،

 مصرف را همه و است مصرف به تولید از و دارد تماس مردم زندگی با مستقیم ورزش، این دارد؛ کاربرد دیگر، های

 81/3/1834.کنید تشویق را آن و بدهید رشد را ورزش این. کنند

 کنید کسب ورزش با را نفس به اعتماد و اطمینان

 سازد، می خارج رکود و دحالت خمو از را جوان و کند می ایجاد انسان در نفس به اعتماد و مینانورزش؛ اط

آنان بتوانند از نشاط جوانی خود در محیط های تا به این ترتیب  ش کردورز به وادار باید را ها طلبه بنابراین

 9/1/1811استفاده کنند. ورزشی

 که هایی آدم حوصله، بی های آدم مریض، های آدم. است جسمانی پیشرفت و تربیت ورزش، در اصلیهسته ی 

در جسم یک انسان گذاشته، اصال نمی شناسند؛ چه برسد به این که بخواهند هایی را که خدا قدرت  و ها توانایی



همین جسم  -آن را در میدان های عمل بروز بدهند، خیلی ازشان امید کاری نمی شود داشت. این جسم کوچک 

ه یی است کتوانایی هایش خیلی بیش از اینها -با این حجم و با این عرض و طول مختصری که بنده و شما داریم 

 81/3/1834ما داریم از آن استفاده می کنیم.

مدرسه ای  -تفریح من در محیط طلبگی خودم در دوران جوانی، حضور در جمع طلبه ها بود. به مدرسه خودمان 

می رفتیم؛ جو طلبه ها برای ما جو شیرینی بود. طلبه ها دورهم جمع می شدند،  -داشتیم به نام مدرسه نواب 

اطالعات می کردند و حرف می زدند. محیط مدرسه برای خود طلبه ها مثل یک باشگاه  صحبت و گفتگو و تبادل

محسوب می شد؛ در وقت بیکاری آنجا دورهم جمع می شدند. عالوه بر این در مشهد، مسجد گوهرشاد هم مجمع 

ث علمی می خیلی خوبی بود. آنجا هم افراد متدین، طالب، روحانیون و علما می آمدند، می نشستند و باهم بح

ورزش می کردم؛ اآلن آن زمان  کردند. بعضی هم صحبت های دوستانه می کردند. تفریحات ما اینها بود. البته من

سستی می کنند که این خیلی خطاست. آن زمان ما  در ورزشم. متأسفانه می بینم جوانان ما هم ورزش می کن

 کوه می رفتیم

اطراف مشهد، همین طور کوه به کوه و روستا  یکوه ها های طوالنی می کردیم. من با دوستان خودم، چند بار از

به روستا، چند شبانه روز حرکت کردیم و راه رفتیم. از این گونه ورزش ها داشتیم. البته اینها تفریحات سرگرم 

 حسوب می شد.کننده ای بود که خارج از محیط شهر م

حاال در تهران، این دامنه زیبای البرز و ارتفاعات به این قشنگی و خوب هست؛ من خودم هفته ای چند بار به این 

ارتفاعات می روم. متأسفانه می بینم نسبت به جمعیت تهران، تعداد کسانی که آنجا می آیند و از این محیط بسیار 

رم که چرا جوانان ما از این محیط طبیعی و زیبا خوب و پاک استفاده می کنند، خیلی کم است! تأسف می خو

چون ما آن وقت در مشهد،  -استفاده نمی کنند! اگر آن زمان در مشهد ما چنین کوههای نزدیکی وجود داشت 

 14/11/1811ما بیشتر هم استفاده می کردیم. -کوه های به این خوبی و به این نزدیکی نداشتیم 

 دبا تفریح سالم از سایش های زندگی بکاهی  

اگر ورزش در زمینه ی جسم و روح فضای جدیدی در زندگی انسان باز می کند و توانایی و تندرستی و اراده ی 

قوی به کسانی که مخاطب شما هستند می بخشد؛ تفریحات نیز تأثیراتی عمیق، مثبت و سازنده برای جامعه دارد. 

ی تواند به یک حرکت سالم ادامه دهد. چرخ عظیم حرکت اجتماعی، جز با کمک و مدد همین عناصر معنوی نم

این امور، در حکم روغن کاری ماشین هاست که بدون آن، اصطکاک زیاد می شود و منجر به از بین رفتن سریع 

 دستگاه می گردد.

راجع به موضوع تفریحات، چیزی که می توانم بگویم این است موضوعی بسیار مهم و اساسی است. اگرچه در 

و بی خشک  ممکن است آن را جدی نگیرند و فکر کنند که یک زندگی جامد و که ندستجامعه، خیلی ها ه

انعطاف و بی لبخند، می تواند زندگی موفقی باشد. اما چنین نیست. اگر در زندگی تفریح سالم نباشد؛ اگر آن 

ننشیند، زندگی بر خود انسان و بر معاشران و جهنم خواهد لبخند طبیعی که ناشی از نشاط است بر لب انسان 

شد. مادیات، مقدمه ی زندگی خوب اند؛ و تفریح، عنصر اساسی زندگی خوب است. فرض کنیم کسی درآمدهای 

مالی بسیار کالنی داشته باشد، اما در زندگی دل خوشی نداشته باشد. این، زندگی نیست که دارد! تفریح، از باب 



؛ یعنی فرح آوردن؛ یعنی ایجاد فرح. اگر فرح و شادمانی در انسانی نباشد، ولو خیلی هم درآمد داشته تفعیل است

باشد؛ مقام بسیار عالی داشته باشد یا نفوذ اجتماعی داشته باشد، این اصال برای او زندگی نیست و حتی نمی شود 

ه انسانها ببخشید و مردم را از باالترین مقام با او زندگی کرد. شما همتتان این است که آن فرح و شادمانی را ب

 شادمان کنید. این امر بسیار مهمی است. -اجتماعی تا مردم عادی کوچه و بازار؛ از فقیر و غنی و قشرهای مختلف 

ی اسالم را یک چهره ی خشمگین و اخمو و بداخالق  تفریح، یک کار اسالمی است. من قبول ندارم کسی چهره

وجه، اسالم این نیست. چهرهای اسالم، چهره ی یک انسان جدی است؛ یک انسان متین یک  تصور کند. به هیچ

چهره ی جدی و متین را شما تصور کنید! این، چهرهی اسالم است. یک چهره ی جدی، در هر جای زندگی، آن 

 هدشمن روب ن باکار بایسته را انجام می دهد. جا باید شادمانی کرد؛ یک جا باید تلخی نشان داد؛ یک جا انسا

یک جا با یک مشتاق و دوست روبه روست.  و روبه روست با خودی با غریبه روبه روست؛ یک جا ؛ یک جاروست

 اینها با هم فرق می کند.

روبه روست، طبیعی است که چهره ی  منیک انسان متین، چهره اش همه جا یکسان نیست. آنجا که با یک دش

یک طور  -که دشمن هم نیست، اما غریبه است  -دیگری خواهد داشت. آنجا که با یک انسان غریبه روبه روست 

ب و عزیز و نزدیک و دلسوز، یک طور دیگر روبه رو می شود. اسالم این روبه رو می شود و با یک دوست و محبو

دیگران را مسرور کردن  -گونه است و هر جایی یک برخورد دارد. در چهرهای اسالم، تفریح و ادخال سرور 

 جای بسیار حساسی دارد. -خشنود کردن، خوشحال کردن، شاد کردن و امیدوار کردن 

که اصال از تفریح مقصودمان چیست؟ ... فقط خنده که نیست. مقصود این است که  این نکته ی بسیار مهمی است

این خنده، آسایش به روح بدهد و آرامشی ببخشد. همان طور که گفتیم، جامعه مثل کارخانه ی عظیمی که از 

قداری فوالد درست شده و یک میلیون قطعه فوالد را حرکت می دهد؛ سایش دارد، استهالک دارد، لذا گاهی م

روغن لطیف و خوش رنگ، تمام سایش ها را از بین می برد و کار، تندتر، روان تر و بهتر انجام می گیرد. تفریح، 

 اید به حرکت کلی جامعه کمک کند.چنین نقشی دارد و ب

از  من سرور را در نماز می بینم. این را که می گویم، حقیقتا احساس من است. گاهی اوقات انسان از حادثه ای،

خبری از پیشامدی، از ناتوانی ای در صحنه ای و در میدانی غمگین است و به چیزی می خواهد پناه ببرد که این 

غم را بزداید. گاهی انسان به تفریح و دوستی، به رفاقت و به بگوبخند پناه می برد. کسانی می توانند، کسانی هم 

 مسرت می "فته ام آن عاملی که همواره در چنین حاالتی به گیرشان نمی آید و نمی توانند اما من به تجربه دریا

باز می شود و آن مسرت معنوی در او به وجود  بخشد، نماز است. یعنی انسان وقتی به طرف نماز می رود، دلش

می آید. چرا؟ چون نماز، آن مرحله ای است که انسان با خدا، بدون هیچ گونه واسطه و هیچ پردهای حرف می 

 1/11/1811زند. آن، مسرت حقیقی است. از این مسرت، نباید غافل شد.
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