فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1400ـ رمضان  1442ـ شماره پنجم

استفاده از فرصتها از نگاه قرآن و روایات
حجتاالسالم والمسلمین محمدمهدیفیروزمهر


*

مقدمه

یکی از مشکالت همیشگی عموم انسانها ،بهویژه در جامعه معاتر ،با وجود امکانهات مهادی و
معنوی فراوان برای پیشرفت و تعالی در عرتههای گوناگون ،بیبرکتی عمر برای بسهیاری از افهراد
است .بیبرکتی عمر به این معناست که افراد در مدت عمر خود نمیتوانند کار قابهل تهوجهی در
بعد مادی و معنوی برای خود و برای جامعه انجام دهند .بنابراین ،چرا عمرها بیبرکت میشهود
راهکار برونرفت از این معضل چیست در نوشته پیدرو ،تالش شده است بر اساس آموزههای
قرآنی جوابی اجمالی به سؤالهای یاد شده ارائه شود.
الف .اهميت فرصتها

اهمیت اتل زمان به عنوان بستر عمر انسان تا آنجاست که خداوند به آن سوگند یاد کهرده اسهت:
ُ
« َو ْال َع ْصر إ َّن ْاْل ْن َ
سان َل ِفي خ ْسر؛ 1سوگند بهه عصهر کهه انسهان در زیانکهاری اسهت و سهرمایۀ
ِ ِ ِ
عمرش رو به تباهی میرود» .هر نوع تکامل و تعالی در مدت عمری که در اختیار ههر فهرد قهرار
گرفته ،میسر است و با گذشت فرتت عمر ،اتل سرمایه انسان از دست میرود .برخی مفسران
معنای آیه را از یک ی فروش که مکرر میگفت« :بهه کسهیکه سهرمایهاش در حهال ذوآ شهدن
است ،رحم کنید»؛ دریافتهاند 2.عمر از انیهها ،دقیقهها ،روزها ،ماه و سال تشکیل شده و مرتهب
در حال گذر است.
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1عصر 1 :و .2
 .2محمد بن عمر فخر رازی؛ مفاتیح الغیب؛ ج  ،32ص .278
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ََ

ههههر دم از عمهههر مهههیرود نفسهههی  


چههون نگههه مههیکنم نمانههده بسههی 1


یکی از مهمترین فرتتهای تکامل معنوی ،مهاه مبهارک رمضهان اسهت کهه اتهل آن ،فرتهت
َّ
2
ذِ
طالیی رسیدن به ویژگی تقوا و نزدیک شدن به فلسفه خلقت ،یعنی نیکوکار شدن است« :ال ِ
َ ُ ُ َ ُ َ
ََ َ ْ َ ْ
3
ُ
ارزش یک عمهر هههزار مهاه
با
قدر
های
شب
».
خلق ال َم ْوت َو ال َحياة ِل َي ْبل َوك ْم أ ُّيك ْم أ ْح َسن َع َمال
ِ
برای تعالی و تکامل ،در این ماه قرار دارد و قرآن به عنوان کتاآ راهنمای سعادت ،در این ماه نازل
شده است4.گاهی از یک فرتت کوتاه و به ظاهر نهاچیز میتهوان در عبعهد مهادی و معنهوی ،بهه
نتایجی رسید که در عمر معمولی یک فرد هم قابل دستیابی نیست .خداوند به برخهی فرتهتها
عنایت ویژه نشان داده و به وقت سحر 5که فرتت ارتباط با خداوند و زمان مناسبی بهرای جهالی
روح است و نیز به تبحگاهان سوگند یاد کرده است 6.دو وقت تبح و عصر نیز فرتت ویهژهای
برای پرداختن به نیاز معنوی است که در قرآن مورد توجهه قهرار گرفتهه اسهت 7.فرتهت جهوانی،
فرتت توانایی ،فرتت سالمتی ،فرتت دانایی ،فرتهت دارایهی ،فرتهت آزادی و انتخهاآ ،از
8
مهمترین فرتتهایی هستند که در متون دینی مورد توجه قرار گرفتهاند.
ب .اصول و شرایط استفاده از فرصتها

استفاده از فرتتها اتول و شرایطی دارد که آگهاهی از آنهها ،راه را بهرای اسهتفاده درسهت از آن
همههوار میسههازد .وقتشناسههی ،برنامهههریزی و نظمپههذیری ،از مهمتههرین اتههول اسههتفاده از
فرتتهاست.
 .1فرصتشناسی

آگاهی از ارزش وقت و غیرقابل بازگشت بودن آن ،نقد قابل توجهی در بهرهگیری از فرتهتهها
دارد .امام علی فرموده است« :عمر تو همان لحظههای اسهت کهه در آن قهرار داری .گذشهته،
 .1سایت گنجور؛ گلستان سعدی؛ دیباچه.

https://ganjoor.net/saadi/golestan/dibache

 .2بقره 183 :و .184
 .3ملک.2 :
 .4قدر.1 – 5 :
 .5مد ر33 :؛ تکویر17 :؛ فجر.4 :
 .6مد ر34 :؛ تکویر.18 :
 .7اعراف.205 :
 .8محمد بن حسن طوسی؛ االمالی؛ ص .526
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گذشت و آینده هم همعلوم نیست تو باشی ؛ پس فرتت را میان دو فقدان دریاآ».
سعدیادیرفتوفرداهمچنانموجودنیست  

1

درمیاناینوآنفرصتشمماراممروزرا 


گاهی افراد گرفتار این توهم هستند که زمان در اختیارشان است؛ در حالی که اعتماد به در اختیار
داشتن فرتتها ،ناشی از شناخت نادرست ماهیت زمان است؛ چنانکه امهام علهی فرمهوده
است« :روز گذشتهات از بین رفته و آینده مورد تهمت است هشاید نیاید ؛ پس لحظهای را کهه در
3
آن هستی ،دریاآ و فرتت امکان را غنمیت بشمار و از اطمینان به زمان بپرهیز».
نکته مهم در وقتشناسی ،توجه داشتن به چیزی است که در برابر گذشت زمان به دست میآیهد.
برخی افراد برای رسیدن به اهداف مثبت مادی یا معنوی ،میکوشند از زمان بهه درسهتی اسهتفاده
کنند و سود ببرند .برخی نیز به جههت نداشهتن برنامهه در زنهدگی ،زمهان را بهه بیههودگی سهپری
میکنند که نتیجهاش ،پشیمانی است .برخی دیگر نیهز از زمهان بهد اسهتفاده میکننهد و در برابهر
زمانی که از دست میدهند؛ شر و بدی را برای خود کسب میکنند .پیامبر فرموده است:
روز قیامت برای هر روز از روزهای عمر انسهان  24گنجینهه بهه تعهداد سهاعات شهبانهروز
گشوده میشود .گنجینهای را پر از نور و شادمانی میبیند و با مشاهده آن ،شادی و سروری
درد آتهد را از یادشهان
به او دست میدهد که اگر میان دوزخیهان تقسهیم شهود،
احسهاس ِ
ِ

میبرد .این گنجینه ،ساعتی اسهت کهه در آن پروردگهارش را اطاعهت کهرده اسهت .سهپس
گنجینه دیگری براید باز میشود و آن را تاریک و بدبو و وحشتناک مییابد و از مشهاهده
نعمت بهشهت را بهه کهام
آن وحشتی به او دست میدهد که اگر میان بهشتیان تقسیم شود،
ِ

آنها تل میسازد و آن ،ساعتی است که در آن پروردگارش را نافرمهانی کهرده اسهت .آنگهاه
گنجینه دیگری براید گشوده میشود و آن را خالی مییابد و در آن چیزی که او را شهادمان
یا ناراحت کند ،یافت نمیشود و آن ،ساعتی است که در آن خواآ بوده یا به امور مباح دنیا
اشتغال داشته است .پس ،از اینکه میتوانسته این سهاعت را بها کارههای خهوآ عپهر کنهد و
نکرده ،چنان احساسی از اندوه به او دست میدهد که در وتف نمیگنجهد و از ایهن بهاآ
است این سخن خداوند که فرمود« :آن [روز] ،روز حسرت خوردن است».
ِ

4

 .1عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصنیف غررالحكم و دررالكلم؛ ص .222
 .2سایت گنجور؛ دیوان اشعار سعدی؛ غزلیات ،غزل شماره .12
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 .3علی بن محمد لیثی واسطی؛ عیون الحكم و المواعظ؛ ص .488
 .4احمد بن محمد ابنفهد حلی؛ عدة الداعی و نجاح الساعی؛ ص .113
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 .2برنامهریزی

فرموده اسهتَ « :ملِْ

بیبرنامگی و پراکندهکاری ،آفت عمر و فرتتهاست .امیرمؤمنان علی
َأوم َأ ِِإلَىِمتَ َف ِ
او ٍتِ َخذَ لَتل ُهِال ِح َيل ُِ؛ 1کسهیکه بهه کارههای گونهاگون پهردازد ،خهوار شهده؛ پیهروز
َ
ُ
نمیگردد».
برای استفاده بهینه از فرتتها ،بایهد برنامههریزی کهرد .برنامههریزی ،مشهخ کهردن ههدف و
شناسایی راهکارها و ابزارههای دسهتیابی بهه آن اسهت .بهدون داشهتن برنامهه در زنهدگی فهردی و
اجتماعی ،نه تنها پیشرفتی حاتل نمیشود؛ بلکه سرمایه عمر در تحیر و سرگردانی تباه میشهود.
َّ ُ َّ
هستی بر اساس برنامهریزی دقیق ،پایهریزی شده است؛ چنانکه خداونهد میفرمایهدِ « :إنذا كذ
ُ ُّ َ
َ ْ ََْ ُ َ
2
ناه ِبق َدر؛ ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم» .همچنین فرموده اسهتَ ...« :و ك شذ ْیء
شیء خلق
ْ
ْ
ِعن َد ُه ِب ِمقدار؛ 3هر چیزی نزد او ،اندازهای معین دارد» .خداوند در بیان آفریند اجزای جههان ،بها
تعبیر «تقدیر و حساآ» به معنای اندازهگیری و برنامهریزی دقیق ،نظم حهاکم بهر جههان را نشهان
داده است 4.آفریند عالم با این گستردگی ،بدون اندازهگیری و برنامهریزی دقیق چیزی جز ههرج
و مرج نخواهد بود .اگر انسان به عنوان محور آفریند که همه جهان برای او و در خدمت اوست،
در زندگی خود برنامهریزی نداشته باشد؛ هرگز نمیتواند به اههداف انسهانی برسهد و عمهر او بهه
بطالت سپری میگردد .از این رو در سخنان پیشوایان  ،بر برنامهریزی و زندگی در سهایه نظهم
و برنامه تأکید شده است .امیرمؤمنان در وتیت به فرزنداند فرمود« :شما را و تمام فرزنهدان
و خاندانم را و کسانی را که این وتیت به آنها میرسد ،به ترس از خدا و نظهم در امهور زنهدگی و
 ...سفارش میکنم» 5.این سفارش امام علی  ،تمام عرتهههای زنهدگی فهردی و اجتمهاعی را
شامل میشود .کسب و کار ،عبادت ،تحصیل ،تعامالت خانوادگی و اجتمهاعی و ههر آنچهه کهه
انسان با آن تعامل دارد ،به نظم نیاز دارد و نظم در امور زندگی ،سبب بهرهگیهری درسهت از زمهان
برای رسیدن به اهداف و راحتی کار و آرامد خاطر و برکت عمر است.
پیامبر درباره برنامهریزی امور به ابوذر فرمود« :خردمند بایهد وقهتد فقهط تهرف بهسهازی
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ حکمت .403
 .2قمر.49 :
 .3رعد.8 :
 .4انعام96 :؛ یس38 :؛ فصلت12 :؛ الرحمن.5 :
 .5محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ نامه .47
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معیشت ،سیر در معنویت و بهرهگیری از لذتهای مشروع شود» 1.امهام کهاظم
است:

نیهز فرمهوده

زمان خود را در چهار بخد اتلی مدیریت کنید :زمانی را برای مناجات با خدا قرار دهیهد
و وقتی را ب ه معاش اختصاص دهید و زمانی را برای ارتباط بها بهرادران دینهی و افهراد مهورد
اعتمادی که به شما در شناخت عیوبتان کمک میکنند ،قرار دهید و وقتی را برای بهرهگیری
از لذتهای حالل اختصاص دهید.

2

این روایات و دیگر روایات مشابه آنها ،گویای برنامهریزی کالن برای زندگی مؤمنانه اسهت .البتهه
هر فرد به اقتضای شرایط زندگیاش ،به برنامهریزی کوچکتر نیاز دارد .عنوان بصری پیرمهرد 94
ساله بود که گاهی به محضر امام تادق میآمد و پس از شنیدن مواعظ آن حضهرت بیآنکهه
کاری داشته باشد ،در آنجا مینشست.نشسهتن او بههطور طبیعهی موجهب آن میشهد کهه وقهت
امام گرفته شود .روزی امام تادق به او فرمود« :من مردی هستم که کهار و زنهدگی دارم و
در عین حال در ساعاتی از شب و روز ذکرهایی دارم که باید انجام دهم .مرا از عبادت باز مهدار».
عنوان بصری برخاست و رفت .روز بعد به محضر امام تادق آمد و پس از شنیدن مهواعظ آن
حضرت ،باز بید از اندازه در حضور حضرت نشست که باعث اتهالف وقهت امهام میشهد.
امام به او فرمودُ « :قمِعن ِياِ َأب ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
لْ ِ
اعبد ه َاّللِ َف َقدِنَ َصح ُتِِلَل َِِ َو ََِلِتُفسلد َ
َ ِّ َ َ َ
ِعََل و ِوريفِ َفلِّ ِّن ِام ُ
َض ِنيِْ ِبنَف ِس ؛ 3برخیز و از اینجا برو [نصیحتی که خواسهتی] آن را انجهام دادم ،ذکهر و عبهادتم را
تباه نساز .من کسی هستم که به وجود خود [و به وقت و عمرم] بخل میورزم [تها مبهادا وقهتم بهه
هدر رود] .پس برخیز [و] برو».
.3عادت به نظم

وقتشناسی و برنامهریزی ،شرایط الزم برای استفاده بهینه از فرتت هستند .پس از وقتشناسهی
و برنامهریزی ،عادت به نظم و برنامه بسیار مهم است .اگهر کسهی بهتهرین برنامههریزی را داشهته
باشد ،اما در عمل ،نظم و برنامهمحوری در زندگی او نهادینه نشده باشد؛ موفقیتی کسب نخواهد
کرد .در قرآن واژههای «حهد»« ،تهف»« ،حسهاآ»« ،تقهدیر»« ،قهدر»« ،مقهدار»« ،میهزان»،
«عدل» و تعابیری که اعتدال را میرساند ،به نوعی به نظمپذیری اشاره دارد .یکیی ا راارردایای
 .1حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص .203
 .2همان ،ص .409
 .3علی بن حسن طبرسی؛ مشكات االنوار فی غرر االخبار؛ ص .326
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تعیین رقت برای عباداتی چون نما  ،عادت به نظم و انضباط اسهت کهه بهدون مهدیریت زمهان و
برنامهریزی امکان تحقق ندارد .امام باقر فرموده است« :خود را به خیر عادت دهید و از اههل
آن باشید تا با آن شناخته شهوید .بهراسهتی مهن ،فرزنهدان و شهیعیانم را بهه ایهن مسهأله سهفارش
1
میکنم».
یکی از بهترین خیرها ،نظمپذیری است و فرد و جامعهای که به نظمپذیری عادت کرده باشهد ،بهه
نظمپذیری شناخته میشود و در سایه عهادت بهه نظهم ،عمرهها بها برکهت و منشهأ آ هار مطلهوآ
میگردد.
ج .عوامل فرصتسوزی

واقههف نبههودن بههه ارزش عمههر ،بیبرنههامگی در زنههدگی و نظمناپههذیری ،از مهمتههرین عوامههل
فرتتسوزی است .عوامل دیگری نیهز وجهود دارد کهه شهناخت آنهها در برونرفهت از مشهکل
فرتتسوزی ،مؤ ر است.
 .1به تأخير انداختن کارها

یکی از عوامل مهم فرتتسوزی ،روحیه امروز و فردا کردن است کهه بسهیاری از افهراد بهه ایهن
عارضه مبتال هستند .امام علی فرموده است« :کار امروز را به فردا موکول نکن و کهار ههر روز
را در همان روز انجام بده؛ زیرا هر روز کار خاص خود را دارد» 2.آنچه سبب به وجود آمهدن ایهن
روحیه میشود ،توهمات ذهنی است که همواره بر فرد القا میکند که وقت ،وسیع اسهت و بهدین
سان ،فرتتها یکی پس از دیگهری از دسهت مهیرود .راه برونرفهت از ایهن شهرایط ،غلبهه بهر
َ
توهمات مزاحم و اقدام بر عمل است؛ چنانکه پیامبر به ابوذر فرمود« :ای ابوذر! بها تکیهه بهر
آرزو در انجام کارها امروز و فردا نکن؛ زیرا تو امروز هستی ،ولی هنوز در زمان بعد قرار نگرفتهی.
اگر فردایی برای تو باشد ،مانند امروزت باش و اگر فردایی نباشهد ،از کوتهاهی امهروزت پشهیمان
3
نیستی».
یکی از مهمترین بسترهای نفوذ شیطان و ایجاد مانع در مسیر پیشهبرد اههداف معنهوی ،تعلهل در
انجام اعمال نیک است که با تمسک به خصلت سبقت گرفتن در این امور که مهورد تأکیهد قهرآن
 .1سعید بن هبةالله قطبالدین راوندی؛ الخرائج و الجرائح؛ ج  ،2ص .59
 .2محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ نامه .53
 .3محمد بن حسن طوسی؛ االمالی؛ ص.526
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است ،میتوان مانع نفوذ شیطان و در نتیجه ایجاد انحراف از این طریق شد؛ چنانکه امام باقر
ٍ
ِالخ ِيِْفَيعجَهِ،فِّ و ِكُ و َِشل ٍِءِ ِ
فيلهِ
با هشدار نسبت به نفوذ شیطان میفرمایدَ « :مِْ َه ومِ ِب َش ء ِِم َْ َ
ُ َ ِّ ُ
ِ ِ
ِ
ظْةِ؛ 1هر که قصد کار خیری کرد ،زود آن را انجام دهد؛ زیرا در هر چیهز
تَأخيِْفِّ و ِلَشو يطا ِفيهِنَ َ
که تأخیر افتد ،شیطان در آن مهلتی پیدا میکند».
تدقة حلوانی میگوید:
در مسجدالحرام یکی از دوستانم دو درهم از من قهر
خواهم داد» .در حین طواف امام تادق

خواسهت .گفهتم« :پهس از طهواف

را دیدم .امهام

دسهتد را بهه جههت کمهک

خواستن روی شانۀ من گذاشت و هر دو به طواف پرداختیم .طواف من به پایان رسهید ،امها
برای رعایت وضعیت جسمی امام
قر

ترجیح دادم به ایشان کمک کنم .دوسهتم کهه از مهن

خواسته بود ،در کناری نشسته بود و به خیال اینکه من در قر

دادن بهه او مسهامحه

میکنم ،هر دور که از مقابل او عبور میکردم؛ با دست به من اشاره میکرد .امام
شد و پرسید« :این مرد چه میخواهد » .عر
شود و به او دو درهم قر

بدهم» .امام

متوجهه

کردم« :او منتظر من است که طهوافم تمهام

سریع دست از شانهام برداشت و فرمهود« :مهرا

رها کن و برو حاجت او را بهرآور» .وقتهی بازگشهتم ،طهواف امهام

تمهام شهده بهود و بها

دوستاند تحبت میکرد .به من فرمود« :اگر من برای بر آوردن حاجت کسی شتاآ کهنم،
بهتر است از آنکه هزار بنده را در راه خدا آزاد و هزار نفهر را بهرای جههاد در راه خهدا بسهی
کنم».

2

قرآن همهواره بهر شهتاآ بهه کارههای خیهر 3و سهبقت در کارههای خهوآ 4تأکیهد کهرده اسهت.
امیرمؤمنان نیز فرموده است« :عجله در هر چیزی نامطلوآ است ،جز شهتاآ در بهرهگیهری
از فرتتهای کار خیر» 5.موکول کردن کارها به آینده ،یعنی از دست دادن زمان و از دسهت دادن
زمان حتی اگر فرد در زمان حاضر هیچ کار منفی انجام ندهد ،یعنی زیان از اتل سهرمایه .بهدین
سبب خداوند به زمان سوگند یاد میکند که انسان را متوجه زیان در اتل سرمایه عمر نمایهدَ « :و
 .1محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،2ص .143
 .2همان ،ص.322
 .3آلعمران.133 :
 .4بقره148 :
 .5علی بن محمد لیثی واسطی؛ عیون الحكم و المواعظ؛ ص.58
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ْ ْ

ُ

ْال َع ْصر إ َّن اْلن َ
سان َل ِفي خ ْسر» 1.راهکار کلی برای برونرفهت از فرتتسهوزی و زیانکهاری نیهز
ِ ِ ِ
چیزی جز بهرهگیری از لحظه لحظه عمر نیست تا بدین وسهیله در بیهند ،بهه باورههای درسهت
برسد و در کند ،به کارهای ارزشمند بپردازد و در تعامالت اجتمهاعی ،حقگسهتر و تهبر پهرور
َّ َّ َ َ ُ
ْ
ُ
َّ
َّ
ذال َحق َو َتو َ
الصالحات َو َتو َ
اص ْ
الص ْذب ِر» 2.امهام بهاقر
ذوا ِب
اص ْوا ِب
آمنوا َو َع ِملوا
باشدِ « :إال ال ِِين
ِ ِ
فرموده است« :از تأخیر انداختن کارها بپرهیز که آن ،دریایی است که هالکشهدگان در آن غهرق
3
میشوند».

 .2سستی و تنبلی

یکی از اتولی که قرآن همواره بر آن تأکید دارد ،دستیابی به اهداف در هر زمینه با سعی و تهالش
َ َْ َْ َ ْ ْ
سان ِإ َّال ما َسعی؛ 4برای انسان جهز آنچهه بهرای بهه دسهت
جدی و مستمر است« :و أن ليس ِل ِْلن ِ
آوردند تالش کرده است ،چیزی نیست».
روشن است که سرمایه انسان برای پیشرفت در هر زمینهای ،عمر محدود اوست که اگر بها تنبلهی
و سستی سپری شود ،چیزی برای او باقی نمیماند .برای مثال برخی افراد در زمینه انجام وظهایف
بندگی ،عمر خود را به بطالت میگذارنند و در خواآ غفلت به سر میبرند؛ اما هنگام مرگ بیدار
میشوند و میخواهند که به دنیا بازگردند و اعمال تالح انجام دهنهد؛ در حهالی کهه ایهن ،یهک
درخواست ناممکن است 5.قرآن میگوید کسانی کهه سهرمایه خهود را تبهاه کهرده و بها دنیهایی از
رذیلت و زشتی این مرحله از زندگی را ترک میکنند ،در آخرت از خدا میخواهند کهه آنهها را بهه
دنیا بازگرداند تا خود را اتالح کنند .به آنها گفته میشود :آیا به اندازه کافی به شما عمهر نهدادهایم
6
که متذکر شوید و راه درست را در پید گیرید
پیامد منفی سستی و بینشاطی ،عمهل نکهردن و از دسهت دادن فرتهت اسهت .امهام کهاظم
فرموده است« :از کسالت بپرهیز؛ زیرا اگر کسهل شهدی ،انگیهزهای بهرای کهار و عمهل نخهواهی
داشت» 7.هنگامی که انسان نتواند کار مثبتی انجام دهد ،فرتت از دسهت مهیرود و نتیجههاش،
 .1عصر.2-1 :
 .2عصر.3 :
 .3حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص .285
 .4نجم.39 :
 .5مؤمنون.100 - 99 :
 .6فاطر 36 :و .37
 .7محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،5ص .85
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زیانی است که دامنگیرش میشود .نه تنها کسالت ،عامهل از دسهت دادن فرتتهاسهت؛ بلکهه
چنانچه این وضعیت در فرد نهادینه شود ،منشأ بروز ناهنجارهای زیادی میشود .امام تادق
فرموده است« :از کسالت و دلمشغولیهای بیمورد بپرهیز که این دو کلید هر بدیانهد»؛ 1زیهرا
کسالت ،سبب کودنی و نفهمیدن حق و باطل میگردد و کسی کهه حهق و باطهل را نشناسهد ،در
عمل و رفتار خوآ و بد بهرای او فرقهی نمیکنهد .بهتهدری وقاحهت در فهرد نهادینهه میشهود و
2
وقاحت ،موجب فرو رفتن در باتالق رذایل ،امور باطل و بیارزش میگردد.
گاهی استفاده از فرتت بهظاهر ناچیز ،نتای بسیار عالی را برای فرد به دنبال دارد؛ چنانکهه امهام
تادق فرموده است« :از تنبلی و سستی به دور باشید .پروردگار شما مهربان اسهت [کهه] بهه
پاس اندک عملی ،پاداش بزرگ میدهد» 3.برای مثال گهاه شهخ بهرای خشهنودی خداونهد دو
رکعت نماز میگزارد و خدا به خاطر آن ،او را داخل بهشت میکند.
 .3پرداختن به کارهای بيهوده

یکی از عوامل فرتتسوزی ،اشتغال به کارهایی است که نهه تنهها در پیشهرفت و تعهالی انسهان
نقشی ندارند؛ بلکه هزینه کهردن سهرمایه عمهر در امهور زیانبهار اسهت .وقتگهذرانی در فضهای
مجازی ،گوش دادن موسیقیهای مبتذل ،مطالعه رمانها با محتوای فاسد ،همنشینی بها دوسهتان
ناباآ ،تشکیل گعدههای مشتمل بر گناه ،مواد مخدر و مانند آن ،از اموری اسهت کهه انسهان را از
اهداف عالی باز میدارد و عمر و سرمایه جوانی را به تباهی میکشاند .در این میهان وقتگهذرانی
در فضای مجازی که امروزه به نوعی ضرورت زندگی به شمار میآید و آ ار مثبت بیشماری نیهز
دارد ،زیانهههای بیشههمار فیزیکههی ماننههد خسههتگی چشههم ،سههردرد ،لختگههی درون رگ در ا ههر
بیتحرکی ،درد دست و پشت ،زیانهای روحی و روانی مانند استرس ،انزوا ،اعتیاد به اینترنت 4و
زیانهای اجتماعی مانند آشهفتگی در خانوادههها ،گسهترش هنجارشهکنی در جامعهه ،تعهار
ارزشها و باورهای اجتماعی 5را بر فرد و جامعه تحمیل میکند کهه از دسهت دادن فرتهتهای
 .1محمد بن علی تدوق؛ ُ
کتاب من الیحضره الفقیه؛ ج  ،3ص .169
 .2حسین بن محمد راغب اتفهانی؛ الذریعة الی مكارم الشریعة؛ ص .110 – 113
 .3محمد بن علی تدوق؛ ُ
کتاب من الیحضره الفقیه؛ ج  ،1ص .209
 .4سایت خبری تحلیلی عصر ایران؛ « 10نمونه از شایعترین بیماریهای فضای مجازی»؛ کد خبر.269751 :
https://www.asriran.com/fa/news/269751

 .5خبرگزاری تسنیم؛ «آسیبها و مزایای فضای مجازی»؛  ،1395/07/05کد خبر.1196921 :
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1196921
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طالیی و بهویژه فرتت جوانی ،از بدترین زیانهای آن است .قرآن درباره افرادی که در تمام عمهر
به چیزهای بیفایده سرگرمند تا اینکه فرتت عمرشان به سر میرسد ،بدون اینکهه کمتهرین کهار
َ 1
َ ْ ُ ُ َّ ُ ُ َ َّ ُ ْ ُ ُ ْ َ
قابر».
مثبتی برای خود انجام داده باشند؛ فرموده است« :ألهاكم التكاثر حتی زرتم الم ِ
از نگاه قرآن دوری از لغو و بیهودهکاری ،شرط زندگی مؤمنانه است .لغو و بیهودگی ،نزد خداونهد
منفههور اسههت و دوری از لغههو 2و حضههور نیههافتن در نشسههتها و جمعهههای مشههتمل بههر لغههو و
بیهودگی 3،یکی از ارزشها و اوتاف مؤمنان است و مؤمنی که قدر عمر را میشناسد ،حتی اگهر
4
ناخواسته در مسیر بیهودگی قرار گیرد؛ از آن میگریزد.
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