درس

 10دو سرمایۀ گرانبها

اعداد زیر را یکبار بخوانید:
1001
1002
1003
1004
1005
وقتی مشغول خواندن اعداد باال بودید پنج ثانیه از عمرتان گذشت!
تا حاال به حرکت ابرها توجه کردهاید؟
ابرها با سرعت زیاد توسط باد جابهجا میشوند ،ولی ما معموال ً متوجه سرعت حرکت آنها
نمیشویم .چه چیزهای دیگری را میشناسید که گذشتن آنها مانند حرکت ابرها باشد؟
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… سوت شروع مسابقه به صدا درمیآید و بازی آغاز میشود!
وظیفه خود را میشناسند و آمادهاند که با شروع بازی ،دستورات
در تیم ّاول هر کدام از بازیکنان
ٔ
برنامه آنها برای پیروز شدن در مسابقه این است که از همان
مربیان خود را مو به مو در زمین اجرا کنندٔ .
دقیقه ّاول ،با تمام قدرت بازی کنند و هیچ فرصتی را از دست ندهند.
ٔ
جدی نگرفتهاند و تالش چندانی از خود نشان نمیدهند.
اما در تیم دوم ،بازیکنان هنوز بازی را ّ
آنها با خودشان میگویند :حاال  90دقیقه وقت داریم …

نتیجه بازی را چگونه پیشبینی میکنید؟
شما ٔ
تصور کنید وقتی سوت پایان بازی به صدا درمیآید ،بازیکنان تیم دوم که فرصتهای خود را از
دست دادهاند ،همه به دور داور جمعشوند و بگویند :ما اصال ً حواسمان به زمان بازی نبود و نفهمیدیم
چطور مسابقه تمام شد .چند دقیقه دیگر به ما فرصت بدهید تا موقعیتهای از دسترفته را جبران
کنیم .دوباره سوت بزنید تا مسابقه را ادامه دهیم …!
به نظر شما داور این مسابقه چه پاسخی به این درخواست خواهد داد؟
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ف ّعالیت كالسی
به نظر شما زندگی ما در دنیا ،چه شباهتهایی با یک مسابقۀ فوتبال
ن دو در چیست؟
دارد؟ تفاوتهای ای 



ُعمر ،فرصتی برای …

درباره کسانی که ارزش واقعی عمر خود را نمیدانند و فرصتهای زندگی را بیدلیل
خداوند
ٔ
از   دست میدهند و با دست خالی از این دنیا میروند ،میفرماید:
ِ
وت
الـم ُ
َحـ ّت ٰی اذا جاءَ ا ََح َ
ـد ُه ُ
ـم َ
قال ر ِب ِ
ارج ِ
ـعون
َ َ ّ
ِ
کـت
ـر ُ
َعمـ ُل صال ً
لَ َ
ـعـ ّلی ا َ
ـحا فیما تَ َ
ِ
ِ
ـو قائِـلُـها …
ک َّال ا َّنها کَـل َ
ـمـ ٌة ُه َ

1

هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا میرسد،
میگوید پروردگارا؛ مرا [به دنیا] برگردان
شاید ،کارهاى شایستهاى را که ترک کرده بودم به جاى
آورم.
هرگز؛ [چنین بازگشتی در کار نیست]! این سخنی است
که او به زبان میگوید [و اگر بازگردد ،کارش همچون
گذشته است]!

کسی که میداند نعمتهای بهشت ،پاداش کارهای نیک او در این دنیاست ،از فرصتی که در
اختیار دارد چگونه استفاده میکند؟
راستی اصال ً کسی میداند تا چه زمانی برای جمعآوری توشه در این دنیا وقت دارد؟
حضرت علی
میفرماید:
فرصتها مانند ابرها میگذرند ،پس فرصتهای خوب را غنیمت
شمرید.

2

سوره مومنون ،آیات  99و 100
.1
ٔ
شماره .22
قصار،
کلمات
البالغه،
نهج
.٢
ٔ
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برخی عوامل هدردادن عمر

در زندگی ما عواملی وجود دارند که موجب میشوند ما ازعمر خود به نحو شایسته استفاده
نکنیم و در واقع آن را هدر دهیم؛ در اینجا با چند مورد آشنا میشویم:
1ــ بیحالی و تنبلی :معموال ً کسانی که در طول شبانهروز ورزش نمیکنند و کارهایشان را
با برنامه انجام نمیدهند بیحوصله و بیحال هستند .اینان اهمیتی به وقت خود و دیگران نمیدهند و
ساعتها و روزهای فراوانی از زندگی خود را کامال ً هدر میدهند.
2ــ امروز و فردا کردن :کسی که در زندگی برنامه ندارد و هدفی برای خود تعیین نکرده
است کارهایش را در وقتش انجام نمیدهد و همواره امروز و فردا میکند .مشخص نیست فردایی
که مورد نظر آنهاست چه زمانی فراخواهد رسید .امروزهای این افراد به امید فردایی که نمیرسد از
دستشان میرود.
3ــ بی توجهی به اولویتها :اگر در زندگی برای انسان اولویت کارها مشخص نباشد و هر
وقت هر کاری که به ذهنش رسید را انجام دهد ،در این صورت کارهای مهم از قلم میافتد و دیگر
فرصتی هم برای انجام آنها باقی نخواهد ماند .بیتوجهی به اولویتبندی کارها موجب میشود انسان
همه کارها را
در کارهای خود عجله داشته باشد؛ چون همواره احساس میکند وقتش کم است و باید ٔ
انجام دهد ،در صورتی که اگر با برنامه و اولویتبندی کارهایش را انجام دهد ،همگی را میتواند با صبر
و حوصله و با استواری کامل به سرانجام برساند.
4ــ معاشرت با افراد بینظم :معاشرت با کسانی که در زندگی خود از هیچ برنامه و هدفی
پیروی نمیکنند موجب میشود ما نیز مانند آنها رفتار کنیم و ارزش زندگی خود را ندانیم .به دلیل
تأثیر فراوانی که همنشین بر انسان دارد ،توصیههای فراوانی برای دقت در انتخاب دوست و همنشین
صورت گرفته است.

ف ّعالیت كالسی
به کمک دوستانتان عوامل دیگری که موجب هدررفتن عمر انسان
می شود را نام ببرید .به نظر شما راهکار مبارزه با این عوامل چیست؟
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سرمایه ما برای خوشبختی در دنیا و آخرت همین زندگی و عمر است که اگر کسی
پس ّاولین
ٔ
از آن محروم شود ،از نعمتهای دیگر نیز نمیتواند هیچ استفادهای کند .آیا نعمت عمر به تنهایی برای
خوشبختی ما در دنیا و آخرت کافی است؟
همه موجودات از نعمت عمر برخوردارند ،حال چه چیزی موجب
اگر کمی فکر کنیم میبینیم که ٔ
شده است انسان از سایر موجودات متفاوت باشد؟

نعمت اندیشیدن

یکی از تفاوتهای انسان با حیوانات و گیاهان ،قدرت عقل و اندیشیدن است.
ما انسانها میتوانیم با استفاده از این نعمت ارزشمند ،عالوه بر خوشبختی در دنیا به راههای
پیشرفت خود در زندگی خوب بیندیشیم و با کمک پیامبران الهی بهترین راه را برای رستگاری خود
انتخاب کنیم.
تفکّر در آیات 1الهی آن چنان اهمیتی در دین اسالم دارد که پیامبر اعظم آن را از بسیاری
2
عبادتهای دیگر باالتر دانسته و میفرماید:
ساعتی تفکر [در نشانههای خداوند] ،از ساعتهای طوالنی عبادت کردن
3
[بدون تفکر] برتر است.
البته متأسفانه در میان انسانها کسانی هستند که توانایی اندیشیدن دارند ،ولی از این نعمت
خداوند استفاده نمیکنند .چشم دارند ،ولی از آنچه میبینند عبرت نمیگیرند ،گوش دارند ،ولی برای
شنیدن دستورات خداوند از آن استفاده نمیکنند.
٤
خداوند این گروه از انسانها را که (دلهایشان) کر و الل است ،از چهارپایان هم گمراهتر دانسته
و آنها را بدترین موجودات ٥معرفی میکند.
تفکر چیست و چه خاصیتی دارد که اگر انسان نداشته باشد ،از حیوان هم پست تر می شود؟
امیرالمؤمنین
می فرماید:
تفکر انسان را به سوی نیکی و عمل به آن فرا می خواند.

٦

اگر انسان به خوبی در این باره بیندیشد که کارهایش توسط خداوند ثبت و ضبط می شود و باید
 .2کافی ،ج ،2ص .54
		
 .1آیات :نشانهها
 .3البته فراموش نکنیم که در دین اسالم هیچ عملی نمیتواند جایگزین عبادتهای واجب (مانند نمازهای روزانه و عبادتهای واجب دیگر) شود.
آیه .22
.٥
آیه .44
.٤
سوره انفالٔ ،
سوره فرقانٔ ،
ٔ
ٔ
 .٦کافی ،ج ،2ص .55
85

نسبت به تمام کارهایش در نزد خداوند پاسخگو باشد؛
اگر بیندیشد که نعمت عمر فقط یک بار به او عطا شده است و بار دیگر فرصت زندگی در این
دنیا به او داده نخواهد شد؛
اگر بیندیشد که با هر حرف و رفتارش می تواند دلی را شاد کند یا از خود برنجاند؛
به یقین این اندیشه ها سرانجام او را سمت کارهای نیک می کشاند و او را از مسیر گناه دور
درباره این موضوعات فکر نکند ،و بدون دوراندیشی عمل کند ،سرانجامی جز
می کند .اما اگر کسی
ٔ
حسرت و پشیمانی نخواهد داشت.

ف ّعالیت كالسی
چند کار اشتباه که معموالً انسان ها در زندگی خود انجام می دهند را
نام ببرید و نتایج و عواقب آنها را بیان کنید .به نظر شما اگر انسان ها قبل
از انجام این گونه کارها به نتایج آن فکر می کردند ،باز هم آنها را انجام
می دادند؟

خودت را امتحان كن
1ـ بین حرکت ابرها و گذشتن زمان چه شباهتهایی وجود دارد؟
2ـ آیا نعمت عمر به تنهایی برای خوشبختی ما در دنیا و آخرت کافی است؟ توضیح دهید.
3ـ خداوند حکیم چه کسانی را از چهارپایان نیز گمراهتر معرفی میکند؟ چرا؟
4ـ سه مورد از عوامل هدر دادن عمر را بیان کنید.
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صحیفه سجادیه ،دعای بیستم.
.1
ٔ
 .2اقتباس از کتاب خدای من (با اندکی تلخیص)
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