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منرٔه انضباط 
رعایت نظم و پرهیز از هرگونه بی سامانی در کار و مدیریت 
زمان همان انضباط کاری است؛ یعنی انجام کار با توجه به 

اصول آن و انجام به موقع هر کار که خود از مهم ترین عوامل 
موفقیت در کار و بهره وری و استفادة بهینه از سرمایه هاست.

متأسفانه به تأخیر انداختن کارها، حتی در امور روزمره، 
از عادت های ناپسند بسیاری از ما شده است، در حالی که 

می دانیم نباید کاری را که مسئولیت آن را بر عهده گرفته ایم، 
و توانایی انجام آن را داریم، عقب بیندازیم.

این درس مهمی اســت کــه پیامبر)ص( به مــا داده اند. وقتی در 
ساخت یک قبر که در آن زمان پایداری و دوام چندانی از آن انتظار 
نمی رفت، محکم کاری و بی نقص بودن باید مالحظه می شــد، معلوم 

است که در دیگر کارها این نکته چقدر اهمیت دارد!
پس باید به کیفیت و اســتواری کارها اندیشــید. این همان کاری 
اســت که با رعایت آن از دوباره کاری هــا و خرابکاری ها، و هدررفت 
ســرمایه ها می توان پیشــگیری کرد. نباید فقط حجم و کمیت کار 
را در نظــر گرفت و البته که این کار بــه آگاهی و مطالعه و تحقیق 
مستمر و کسب مهارت کافی در مورد انجام آن نیز نیاز دارد. باز هم 
از امام علی)ع( خوانده ایم که فرموده اســت: »از آن بپرهیز که بیش 
از موعد در کارها شــتاب  ورزی یا با وجود امکان انجام دادن آن ها، 
مســامحه کنی.« بنابراین، هر چیز را در جای خود قرار ده و هر کار 
را در هنگام خود به انجام برســان )پیشین(. باید بدانیم: »همة این 
کارهــا به برنامه ریزی نیاز دارد. وقتی با برنامه ریزی و دقت وظایف و 
فعالیت های خود را نظم می دهیم، غالبًا کارهایمان به موقع و به طور 
کامل انجام می شوند و دغدغه ای در مورد عقب افتادن آن ها نخواهیم 
داشت. آن زمان است که می توانیم مسئولیت های متناسب با زمان و 
انرژی خود را بپذیریم و نسبت به انجام آن ها متعهد باشیم. آن وقت 
اســت که دیگران نیز می توانند روی تعهد و قول ما حســاب کنند. 
به عالوه، همین نظم و ترتیبی که در زندگی و در کار ما جریان دارد، 
ســبب جلوگیری از اتالف وقت و دوباره کاری می شود و حاصل این 
همه، آرامشی است که پیدا می کنیم؛ آرامشی که به نوبة خود باعث 

انجام بهتر کارها و وظایف محوله خواهد شد.

انضباط کاری
امــام علی)ع( در عهدنامة مالک اشــتر به وی ســفارش می کند:  
»هــر روز کار همان روز را انجام بــده )کار امروز را به فردا مینداز(؛ 
 چــه، هــر روزی کاری برای خــود دارد« )نامــة 53، نهج البالغه(. 
در واقع نیز همین طور است. وقتی هر روز کار خودش را داشته باشد، 

معلوم است که مجال جبران عقب افتادگی ها پیش نمی آید!
برای اجتناب از بی نظمی  در کار باید همیشــه یادمان باشد فاصلة 
بین تصمیــم و اقدام را کوتاه کنیم. وقتــی می خواهیم کاری انجام 
بدهیم، نباید بگوییم بعداً. همان موقع باید انجامش بدهیم؛ حتی اگر 
خسته هســتیم یا به اصطالح چندان حالش را نداریم. البته ممکن 
است در موقعیتی کار مهم تری پیش بیاید که به ناچار باید انجام کار 
را به تأخیر بیندازیم. همچنین، باید بدانیم الزمة انضباط کاری، پرهیز 
از هرگونه شتاب زدگی در کارهایی است که زمان انجامشان نرسیده 
است. این نیز بســیار مهم است. پیامبر)ص( فرموده است: »خداوند 
بنده ای را دوست دارد که چون کاری انجام دهد، محکم کاری کند.« 
ماجرای بیان این حدیث نیز شــنیدنی است. وقتی سعدبن معاذ، از 
یاران پیامبر)ص( از دنیا رفت، پیامبر در تشییع جنازة او شرکت کرد. 
وقتی خواســتند پیکر وی را دفن کننــد، پیامبر به درون قبر رفت، 
آجرها را چید و سپس سنگ و گل خواستند و شکاف بین آجرها را 
با دقت پر کردند. اصحاب در شــگفت این همه محکم کاری و دقت 
در بنــای یک قبر بودند که آن حضــرت فرمودند: می دانم که آن به 
زودی فرسوده می شود و می پوسد، اما خداوند بنده ای را دوست دارد 
که چون کاری انجام دهد، آن را درست و استوار و بی نقص به انجام 

برساند )الحیائ، جلد 12: 41(.
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محکم کاری
باید کارها را درســت و اصولی انجام داد و با اســتحکام و استواری به 
انجام رســاند. اتقان عمل یکی از آموزه های مهم اخالقی و کاربردی در 
اسالم است و این یعنی در انجام کارها کیفیت نیز مهم است. باید بدانیم، 
کارهایی اثر پایدار دارند که از کیفیت باال برخوردار باشــند؛ همان که 
نظامی در منظومة لیلی و مجنون در نصیحت به فرزندش بر آن تأکید 

می کند: 
می کوش به هر ورق که خوانی   کان دانش را تمام دانی

پاالن گری ای به غایت خود       بهتر ز کاله دوزی بد
آری، کار خود را خوب انجام دادن، بهتر اســت از کار بزرگی که خوب 
انجامش نداده باشــید. متأسفانه با این همه تأکید، برخی از ما حتی در 
کارهای شخصی و فعالیت های روزمرة خویش نیز به کامل و بی نقص بودن 
کارها بی توجهیم. برق کاری که سیم هاي برق را در پایان بدون حفاظ به 
حال خود رها می کند یا راننده ای که بعد از اتمام پنچرگیری اتومبیلش، 
ســنگ هایی را که برای حفظ جان و مال خویش در جاده چیده است، 
همین طور در وسط جاده می گذارد و می رود، نمونه هایی از افراد بی توجه 
هستند. در کارهای جمعی نیز چنین رفتاري سبب مي شود به راحتی 
کاالی بی کیفیت و نامطمئن روانة بازار  شود. در حالی که اگر به کیفیت 
اندیشــیده و کاالیی تولید شود که از استواری و زیبایی برخوردار باشد، 
می تواند خواســتة مشتریان را تأمین کند. آن وقت تقاضای آن کاال نیز 
افزایــش می یابد و تولید رونق مي گیــرد؛ در ایران خودمان، نمونه هاي 

كاالي ایراني با كیفیت كم نیستند.
پس در هر کاری که هستیم، آن را با استحکام و استواری به سرانجام 

برسانیم و سرسری کار نکنیم.

کیست این زن، این که بر باالی منبر ایستاده
در میان این همه شمشیر و خنجر ایستاده

گرچه از دشمن فراوان زخم خورده داغ دیده
مثل کوهی، باز هم، اهلل اکبر ایستاده

گاه باالی سِر سرهای بی تن گریه کرده
گاه باالی سِر تن های بی سر ایستاده

در کالمش خشم و آرامش تو گویی تواَمان اند
آری آری آن طرف انگار حیدر ایستاده
با وجود آن همه زخم زبان از اهل کوفه
راست قامت عین عباس دالور ایستاده

خم به ابرویش نیامد از مالمت های دشمن
بر سر حکم الهی چون پیمبر ایستاده

کیست این زن، این که چون سروی میان آتش و دود
با وجود آن همه داغ مکرر ایستاده

شام، تاریک است و خیل کوفیان در شب شناور
زینب اما مثل ماهی روی منبر ایستاده

زینب است این دختر حیدر که از مردان عالم
آری آری، یک سر و گردن فراتر ایستاده

پرچم شاه شهیدان تا ابد باالست باال
بر سر پیمان خود تا صبح محشر ایستاده 

سعید بیابانکی

بر رس پميان خود 

قاسم بن ابی سعید گفت: حضرت فاطمه)س( درمحضر پیامبر 
اكرم)ص( بود. پیامبر اكرم)ص( به او فرمود: آیا مقام و منزلت 
علی)ع( را نزد من می دانی؟ مــرا حمایت كرد، در حالی كه 
دوازده ســاله بود. در كنار من علیه دشمن شمشیر كشید، 
با اینكه شانزده ســاله بود و قهرمانان را كشت، در حالی كه 
نوزده ســاله بود. غم هایم را زدود، با اینكه بیست ساله بود و 
در قلعة خیبر را كند و بلند كرد، در حالی كه بیست و دو ساله 
بود، و این در حالی بود كه پنجاه مرد نمی توانستند آن در را 
بلند كنند.  قاسم بن ابی سعید گفت: رنگ رخسار فاطمه)س( 
روشن شد. به سرعت به پیش علی)ع( آمد و او را از فرمایش 
پیامبر)ص( آگاه كرد. علی)ع( فرمود: حالت چگونه می شد اگر 
به تو می گفت كه همة این كارها به فضل خداوند متعال بوده 

است )بحاراالنوار. ج 40، ص 6(.

مزنلت عىل

سالگرد وفات حضرت زینب
 )سالم اهلل علیها(

 بر همگان تسلیت باد. 

9 اسفند ماه
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