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چکیده
ابوحام د محمد غزالی ،يکی از بزرگترين متفکران جهان اسالم است .هدف اين پژژوهش بررسژی
اغتنام فرصت در آثار غزالی و تبیین داللتهای تربیتی آن برای متولیان امر تعلیم و تربیت است .آثژار
و انديشههای او در حوزههای مختلف علوم اسالمی مانند :فقه ،کالم و اخالق در بیش از هفتاد تألیف،
از وی به جا مانده است.اين پژوهش به روش توصیفی  -تحلیلی صورت گرفته است .نويسنده بژا مراجعژه
به آثار ابوحامد غزالی به مطالعه و بررسی آن دسته از نظرات مکتوب اين انديشمند بزرگ پرداخته است که
درباره عُمر ،زمان و مفاهیم مرتبط با آن عنوان شده است .غزالی ضژمن تأکیژد بژر اهمیژت عمژر انسژان،
مخاطبانش را به اغتنام فرصتهای مختلف زندگی که در بسژتر عُمژر بژی بازگشژت جريژان دارد ،دعژوت
میکند و هدف کلی وی در اين توصیهها ،شناخت و اطاعژت خداونژد ،کنتژرل هواهژای نفسژانی ،بنژدگی
پروردگارِ يکتا و سعادت در آخرت است .غزالی بهره برداری هرچه بیشتر از فرصتهای عمژر را در جريژان
تربیت بسیار مهم میداند و در خصوص اغتنام فرصت ،توصیههای مکرّر و مؤکّژد دارد و از هژر آنهژه کژه
میتواند موجب اِتالف وقت و از دست دادن فرصتها باشد برحذر میدارد.

کلید واژهها :اغتنام فرصت ،غزالی ،عمر ،تعلیم و تربیت ،داللتهای تربیتی
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مقدمه
فرهنگ غنی اسالمی ،دربردارنده معارف ناب و سعادت بخش است .قرآن پیروان خود را به بهترين
راه و روش زندگی هدايت میکند(اسراء .)1 :تعلیم و تربیت 9يکی از مهمترين حوزههای علوم انسژانی
است که دارای حساسیتهای خاص خود و امری فراگیر است؛ به اين معنژی کژه تمژام دوران زنژدگی
انسان از تولد (و حتی دوران جنینی) تژا پايژان عمژر او را در بژر مژیگیژرد .فرمژايش رسژول گرامژی
اسالم(ص) در خصوص جستوگری علم و دانش از کودکی تا مرگ ،اهمیت فراگیری توقف ناپذير علم
را بیان میدارد(.پاينده)297 :9979 ،
همه انسانها روزی به دنیا میآيند و روزی از اين دنیا رخت بر میبندنژد .طژول مژدت زمژان ايژن
زندگانی از آمدن و رفتن ،میزان عمر هر انسان است که با استفاده از تقسیم بندیهای زمانی در قالژب
سال و ماه و روز و ...اندازه گیری میشود .به عبارت ديگر لحظههای عمر انسان فرصت هايی هسژتند
که او میتواند در جريان آن به امور مختلف زندگی خود بپردازد .بنابراين فرصتها در زندگی انسان از
اهمیت ويژهای برخوردار هستند بلکه فرصتها اصوالً بستر زندگی ،حرکت ،رشد و فعالیتهژای آدمژی
را تشکیل میدهد .اهمیت فرصت و پرداختن به مقوله فرصتها از اين جهت مهم تر جلوه میکند که
ز مان عمر آدمی قابل بازگشت نیست و تولد تا مرگ مسیری يکطرفه است و فرصتها ،هم اکنون نیز
در حال گذر هستند.
عمر انسانها محدود است ،هر فرد فقط يک بار به دنیا میآيد و زمان بژه گذشژته بژاز نمژیگژردد.
بنابراين توجه به فرصتها و غنیمت شمردن آنها برای افراد عاقل بسیار مهم خواهد بژود .گژذر عمژر،
آهسته و بطئی است و غفلت آور .تکرار و روزمرگی انسانها را از اين واقعیت غافل میکند.
يکی از بزرگترين انديشمندان جهان اسالم ،امام محمد غزالی است .غزالی در سژال  462هژژ ق در
طوس به دنیا آمد .کتابهای گرانسنگ احیاء علوم الدين ،کیمیای سعادت ،المنقذ من الضالل ،از آثژار
اوست .وی پس از زندگانی پرتحول خويش در سال  626هژ.ق ،همژان جژا وفژات يافژت .او در طژول
حیات پر تحوّل و تطوّر خويش بیش از هفتاد عنوان کتاب نگژارش نمود(همژايی .)229:غزالژی ههنژی
حقیقت طلب داشت .او مطالعات خويش را از فقه شروع کرد؛ سپس به کژالم و بعژد از آن بژه فلسژفه
روی آورد .غزالی نهايتاً به تصوف رسید و حقیقت را در آن يافت.
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در خصوص آثار و انديشه غزالی کتب و مقاالت بسیاری نگاشته شده است و همژايشهژا و کنگژره
هايی در خصوص اين بزرگ مرد تاريخ اسالم برگزار شده است .از سوی يونسکو سال  2227به عنوان
سال غزالی نامیده شد( جلیلی .)6 :در ايران ،به همین بهانه ،کتابی تحت عنژوان « مجموعژه مقژاالت
غزالی پژوهی » گردآوری و چاپ شده است.
نويسنده تا کنون کتاب يا مقاله ای در خصوص چگونگی تبیین اغتنام فرصت از نگاه غزالی نیافتژه
است .اين نوشتار ابتدا به مطالعه اغتنام فرصت از ديدگاه غزالی پرداخته و سپس داللتهای اين اغتنامِ
فرصت در تعلیم و تربیت را بررسی و تحلیل مینمايد.
با مراجعه به آثار غزالی و مطالعه آن بخش از آثژار وی کژه بیشژتر جنبژه اخالقژی و فلسژفی دارد؛
همهون احیاء علوم الدين ،کیمیای سعادت ،ايهاالولد ،المنقذ من الضالل و مانند آن ،به تبیین فرصژت،
مصاديق آنها و ضرورت اغتنام فرصتها در انديشه غزالی پرداخته شده است.
روش پژوهش
روش پژوهش در اين تحقیق ،کیفی و از نوع توصیفی و تحلیلی است .نويسنده با مراجعه و مطالعژه
آن بخش از آثار غزالی که بیشتر جنبه اخالقی و فلسفی دارد و در دسترس محقق مژیباشژد؛ از مژتن
کتاب هايی همهون احیاء علوم الدين ،کیمیای سعادت ،ايهاالولد ،المنقذ من الضالل و مانند آن فژیش
برداری و سپس به تبیین فرصت ،مصاديق آنها و ضرورت اغتنام فرصتها در انديشه غزالی که در آثار
او متبلور است پرداخته شده است.
واژه « اِغتِنام ،»9واژه ای عربی است .فعل ثالثی « غَنِمَ » به باب اِفتعال برده شده است « .اِغتَژنَمَ
» فعل ماضی مزيد « ،يَغتَنِمُ » فعل مضارع و مصدر آن « اِغتِنژام » بژه معنژای غنیمژت شژمردن در
استعمال میگردد.
اصطالح «تعلیم و تربیت» ،از دو واژه عربی «تعلژیم» و «تربیژت» تشژکیل شژده اسژت .در زبژان
فارسی ،اصطالح آموزش و پرورش را معادل آن قرار داده اند .در زبان و ادبیات عرب ،فعل ثالثی عَلِژمَ
به باب تفعیل برده شده است .عَلَّمَ – يُعَلِّمُ – تَعلیم « .تعلیم » اسم مصدر عَلِمَ در باب تفعیژل اسژت و
در زبان و ادبیات فارسی به معنای ياد دادن و آموزش دادن بکار میرود « .تربیت » نیز اسم مصدر رَبَوَ
در باب تفعیل است و در زبان و ادبیات فارسی به معنای پرورش دادن و پروراندن بکار میرود .برخژی
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از دانشمندان و پژوهشگران علوم تربیتی ،واژه « تربیت » را به جای اصطالح « تعلیم و تربیت » بکار
میبرند و تعلیم را نوعی پرورش ههن و افکار انسان میدانند(.شعاری نژاد)923 :9982 ،
در اين نوشتار ،نويسنده واژه « تربیت » را به جای اصطالح « تعلیم و تربیژت » بکژار بژرده اسژت.
تربیت عبارتست از شناسايی و پروراندن مجموع استعدادها و توانمندیهای انسژانی در جهژت اهژداف
مورد نظر .خواه اين اهداف جنبه مثبت داشته باشد؛ خواه ،منفی.
واژه « فُرصَت ،» 9نیز کلمه ای عربی است که در فارسی نیز به همین معنژی اسژتفاده مژیشژود .جمژ
فُرصَت ،فُرَص است .فرصت در فرهنگ زبان فارسی به معنای :فراغت ،مجال ،امکان ،يژارا ،زمژان ،نوبژت،
وقت ،درنگ ،ضرب األجل ،فُرجه ،وقفه ،وقت مناسب برای کاری و مهلت است (.عمید) 928 :9969 ،

اصطالح « اِغتِنامِ فرصت » 2به معنای غنیمت شمردن لحظهها و زمانها و فرصت هايی است کژه
در طول زندگی هر انسانی برای انجام دادن کاری ،پديد میآيد .برخی فرصتها ممکن است در طژول
روز يا ماه يا سال يا عمر آدمی ،چندين بار بوجود آيند؛ اما اوالً اين يک احتمال است و ممکن است آن
فرصتِ به خصوص ،ديگر در زندگی آن فرد ،تکرار نشود و ثانیاً شرايط زمانی ،مکانی و اجتماعی قطعژاً
عین زمان و فرصتِ از دست رفته قبلی نخواهد بود .ضمن اينکه اگر عمرِ آدمی را يک فرصژت بژرای
رشد و کمال و در جهت ارزشهای مورد نظر فرد در نظر بگیريم ،اين فرصتِ عمر ،کم کم در حژال از
دست رفتن ،سپری شدن و تلف شدن است و غیر قابل بازگشت.
واژه « عُمر » 9نیز معموالً طول مدت زمانِ زندگی هر انسان از آغاز تولد تا وقوع مرگ آن انسان را
شامژژژل میشود .البته ممکن است برخی نیز از نظر زيست شناختی ،آغژاز تولژد را از زمژان تشژکیل
نطفه در نظر بگیرند.
بازگشت ناپذيری و حرکت رو به جلو ،توقژف ناپژذيری ،متفژاوت بژودن رفتژار آدمژی در دورههژای
مختلف زندگی از ويژگیهای عمر انسان است.
مدت عمر در اين دنیا به قدری اندک و کوتاه است که اگر آدمی صدها سال نیز عمر نمژوده باشژد،
باز هم کوتاهی آنرا اقرار خواهد نمود .حضرت جبرئیل(ع) از حضرت نوح (ع) پرسژید کژه ای نبژی ا
دنیا را چون يافتی؟ گفت يا جبرئیل آنرا چون خانه ای دو در يافتم  .از يک اندر شدم و لحظه ای مکث
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کردم و از يکی بیرون شدم (.غزالی ،بی تا  .... )93 :ناکاه اجل درآيد و کژار از دسژت رود ،در نژدامت و
حسرت ابدی افتی (غزالی ،بی تا )21 :
فرصت عمر:غزالی ،مرگ را پايان تمام فرصتها برای يک انسژژان مژیدانژد و از جنبژه معنژوی و
اخالقژژی به اين موضوع مینگرد و انسانها را به آن متذکر میشود و ضرورت اسژتفاده بژه موقژ از
فرصت عمر را يادآور میشود و اينکه بعد از وقوع مرگ ،ديگر کار از کار گذشته است و امکان جبژران
مافات نیست .غزالی با اشاره به آيه فَکَشَفنا عَنکَ غِطائَکَ فَبَصَرُکَ الیَومَ حَديدٌ(ق ،)22:میگويد :پژرد
کارها از پیش چشم او بردارند و ضاللتی که عمرش را در آن گذرانیده و سعادتی که از او فژوت شژده
وی را همه معلوم و مشهود گردد و در آتش حسرت و ندامت اُفتد  ...آن ساعت از خدایِ خويش مهلتِ
يک ساعت عمر طلبد که مگر در آن ساعت عملی کند؛ او را مهلت و اَمان ندهند .به او گويند کژه ای
نادان تو مهلت يک ساعت از ما میطلبی؟ ما ده هزار ساعت تو را عمر داديم و به صژد گونژه روش و
سلوک تو را به درگاه خود خوانديم و تو را راه درگاه خود نموديم و تو را قدرت و طاقژت رفژتن آن راه
هم داديم .هیچ پروای سخن ما نکردی و شنیده را نشنیده گرفتی ،حاال که کار از دسژت رفتژه اسژت؛
مهلت يک ساعت عمر از ما میطلبی که در آن ساعت عملی کنی که سبب نجژات ابژدی تژو شژود؟
هیهات هیهات که اين مُراد بر نیايد (...پند نامه  99و ) 94
تا فرصت هست بايد با اَعمال پسنديده و عبادات ،برای آن سرا چیزی فرستاد وگرنژه بعژد از مژرگ
چیزی نداريم که بفرستیم.
«ای که دستت میرسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیايد هیچ کار»(سعدی :قصیده)27

حرکت تدريجی و بدون وقفه عمر :غزالی به گذر تدريجی عمر انسان اشاره میکند و ايژن واقعیژت
که عمر انسانها بدون وقفه در حال سپری شدن است .و معلوم است که عمژر تژو همهنژین بژر دوام
میرود و بتدريج هر لحظتی کمتر میشود و آن دنیاست که از تو میگريزد و تو را وداع میکند و تو از
آن بیخبر (.غزالی) 86 :9972 ،
کسی که حساب برگیرد تا چند بوده است از ازل دنیا که در دنیا نبوده و در ابژد اسژت کژه نخواهژد
بود؟ و اين روزی چند در میان ازل و ابد چند است؟ داند که مَثَل دنیا چون راه مسافری است کژه اول
منزل وی مَهد است و آخر منزل وی لَحد است و درمیان وی منزلی چند است معدود .هر سالی چژون
منزلی و هر ماهی چون فرسنگی و هر روزی چژون میلژی و هژر َنفَسژی چژون کژامی .و وی بژر دوام
می رود .يکی را آن راه فرسنگی مانده و يکی را کم و يکی را بژیش و وی سژاکن نشسژته کژه گژويی
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همیشه اينجا خواهد بود ،تدبی ر کارهايی کند که تا ده سال باشد که بدان محتاج نشود و وی تژا ده روز
زير خاک خواهد شد( .غزالی)83 :9972 ،
فلسفه اغتنام فرصت :فلسفه اصلی اغتنام فرصت به فلسفه خلقت بر میگردد .غزالی به استناد آيژه:
اَفَحَسِبتُم اَنّما خَلَقناکُم عَبَثاً  ...نتیجه میگیرد که چون انسانها بیهوده خلق نشده اند پس بايد هژدفی
در زندگی داشته باشند و چون هدف از خلقت بشر عبادت و طاعت خداوند است پس بنابراين بايد عمر
خويش را در اين راه بگذارد و فرصت عمر را برای اطاعت خداوند غنیمت شمرد (غزالی ،بی تا )7 :
علل از دست دادن فرصتها و راهکارهای اِغتنام فرصژت:يکی از علژل از دسژت دادن فرصژتهژا،
پُرخوری و پُرخوابی است .غزالی در فوايد کم خوری ،ده فايده بر مژیشژمرد و در يکژی از آنهژا ،کژم
خوری را موجب کم خوابی در شب و توفیق برای مناجات نیمه شب میداند و سیر خوردن را موجب از
دست دادن فرصت برای شب زنده داری و عبادت میداند( .و سرمايه آدمی ،عمر است و هر نفسژی از
تو گوهری است که بدان سعادت آخرت را صید توان کرد و خواب ،عمر ضاي کند و به زيان آورد ،چه
چیز عزيزتر بود از آنکه خواب را دفژ کنژد؟)(غزالی .)412 :9972،غزالژی يکژی از مصژاديق نژادانی و
بالهت را ضاي کردن گوهر عمر میداند .و هر نَفَسی سرمايه ای است گوهری آدمی را؛ ضاي کژردن
آن بی ضرورتی ،ابلهی باشد (.غزالی)419 :9972،
دنیا گرايی و دنیا پرستی نیز يکی از علل از دست دادن فرصت هاست .غزالی فرصت عمر انسان در
اين دنیا را نه برای کسب قدرت و ثروت و لذائذ مادی ،بلکه فرصتی برای ترک گناه و رهايل نفسژانی،
توبه و خودسازی می داند .غزالی در بحثی پیرامون توبه و ضرورت آن بژه برخژی عوامژل کژه موجژب
میشود آدمی توبه نکند و يا بر معصیت اصرار ورزد اشاره میکند .سبب سیّم آنکه آخرت وعده است و
دنیا نقد ،و طب آدمی به نقد مايل است و هرچه نسیه است که از چشم وی دور اسژت از دل وی نیژز
دور است(غزالی)896 :9972،
غزالی ،دنیا را فرصتی برای آبادانی آخرت میداند .او با تأسّی حديث مشهور نبوی(ص) ،که فرمژود:
الدُنیا مَزرَعَهُ اآلخِرَه؛ ( بحاراالنوار ،ج  )226 :38دنیا را کشتزاری برای آخرت در نظر میگیرد و اين دنیا
و فرصت زندگانی در آن را فرصتی مغتنم برای کاشتن و زراعت خوبیها بژرای برداشژت محصژول در
سرای آخرت میداند.
وقتی از پیامبر(ص) پرسیدند سعادت چیست ،گفت« :طولُ العُمرِ فی طاعَهِ ا » يعنژی عمژر دراز در
اطاعت خدا .از اين رو انبیا و اولیا از مرگ اکراه داشتند .دنیا مزرعه آخرت است و هژر چژه عبژادات بژا
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طول عمر بیشتر شود ،ثواب افزونتر و نفس زکی تر و پاک تر و کمال آن تژام و تژام تژر و خشژنودی
صاحب آن از جمال آن به هنگام تجرد از عاليق بدن ،شديدتر و بیشتر میگردد(.غزالی)82 :9983 ،
يکی از عواملی که میتواند انسان را به اغتنام فرصتها ترغیب نمايد ،ياد مژرگ خژود ،نزديکژان و
اطرافیان است .غزالی در نامژه ای بژه سژلطان سژنجر ،از مژرگ بژه عنژوان «ناصژ خژاموش» يژاد
میکند(.غزالی ،بی تا )98 :
غزالی يکی از مصاديق اغتنام فرصت را محاسبه نفس خويش میداند .او با بیان حديث نبوی (ص)
که فرمود :حاسِبوا قَبلَ أن تُحاسِبوا وَ وَزِنوا قَبلَ أن توزَنوا ( بحار األنوار،ج )89 : 38میگويد :فرصتهژا
را از دست ندهید و به محاسبه نفس و اعمال خژود بپردازيژد(.غزالی ،بژی تژا  )93:غزالژی انسژان را از
گذراندن عمر در کارهای بی ارزش بر حذر میدارد .عمر خود را صرف اعمال بی ارزش نکنید (.غزالی،
بی تا )98:
چون زمان مرگ را نمیدانیم پس ،اغتنام فرصتها ،عملی فوری ،ضروری و عاقالنه است .او يکژی
از مصاديق باهوشی و زيرکی انسان را در اغتنام فرصت و انجام عمل صال و نیک برای بعد از مژرگ
می داند .زيرک کسی است که برای بعد از مرگش عمل بفرستد و فرصت را غنیمت بشژمارد (.غزالژی،
بی تا  )97 :غزالی به پادشاه گوشزد میکند که همانطور که دنیای خژود را تجهیژز کژردی و سژاختی،
آخرت خود را نیز بساز و به اندازه مقام و مدت آخرت آنرا بساز ،زمان دنیا محدود است ولی آخرت بژی
نهايت است.
غزالی همیشه به ارزش و قیمتِ وقت و اهمیت دادن به آن و حريص بودن به آن و استفاده صحی
از آن هشدار میداد .وقت همان عمر انسان است .هژر نفسژی از نفژسهژای انسژان ارزش و قیمژتش
غیرقابل وصف است زيرا وقتی که گذشت ديگر بر نمیگردد .پس ،وقتی که چنین است ،انسان بايد بر
استفاده از آن بسیار حريص باشدو جز در خیر و نیکی از آن استفاده نکند(.احمد الشامی)92 :9976 ،
زمانی که سپری میکنی عمر توست( که لحظه لحظژه آن از بژین مژیرود) و عمژر تژو بزرگتژرين
سرمايه و محور تجارت توست پس ببین و دقت کن که چگونه با سرمايه ات تجارت میکنی و چگونه
از آن در جهت کسب نعمتهای ابدی و تقرّب به خدا استفاده میکنی زيرا هر لحظه از عمژرت گژوهر
بی نظیر و گرانقیمتی است و اگر بیهوده از دست برود ديگر بر نمیگردد .پژس ماننژد احمقژان فريژب
خورده مباش که هر روز به افزايش اموالشان در کنار کاهش عمرشان شاد میشژوند امژا چژه سژودی
است در مالی که افزوده میگردد و برای عمری که کاهش میيابد؟( احمد الشامی)64 :9976 ،
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از ديدگاه ابوحامد غزالی ،صرف عمر در تحصیل دانشی که در نهايت صاحبش را به طاعت خداونژد
رهنمون نسازد ،اتالف عمر است .پرداختن به علومی که تو را به اطاعت خداوند هدايت نکند ،آن تلژف
کردن عمر است(.غزالی ،بی تا42 :و49و)44
ک مَقامژ ًا مَحمژود ًا
ل َف َت َهجَژد بَژ ِه نا ِفلَژه عَسژی أن يَب َعثَژک َربّژ َ
ن الَّلی ِ
غزالی به مصداق آيه قرآن َو ِم َ
(أسراء )81:شب هنگام را فرصتی مغتنم برای عبادت ،خودسازی و تهذيب نفس مژیدانژد .شژبهژا را
غنیمت شمار و شب زنده داری کن (.غزالی ،بی تا )47 :
يکی از پیامدهای عدم اغتنام فرصت و يژا بژه عبژارتی از دسژت دادن فرصژتها ،انژدوه ،حسژرت و
افسوس خوردن است که میتواند از نقطه نظر بهداشت روانی نیز قابل تأمل باشد .هر کسی کژه يژک
ساعت از عمرم در راهی صرف شود که او برای آن آفريده نشده است ،شايسته است که زمان طوالنی
و طاعت در آن ساعت از دست رفته حسرت و افسوس خورد( .غزالی ،بی تا )29 :
غزالی کل عمر شبانه روزی آدمی در پیشگاه خداوند و در سرای آخرت را بر سژه صژورت توصژیف
میکند که نمايان میشود -9 .ساعات عبادت و طاعت خداوند  -2ساعات غفلت از خدا و خواب بودن
و دلمشغولی به حاجات دنیوی  -9ساعات معصیت پروردگار عالم :و در خبر اسژت کژه شژب و روز 24
ساعت است و بر هر بنده عرضه کنند اَعمال وی بر صورت  24خزانه .يکی بیند پر ضژیاء و نژور و آن
ساعت عبادت و طاعت بود .چندان شادی به دل وی رسژد کژه بهشژت در آن مختصژر شژود و آن از
خشنودی حق تعالی باشد و خزانه ای ديگر بر وی عرضه کنند خالی و اين ساعت غفلت بود و خواب و
مشغول بودن به حاجات ،چندان حسرت و غبن به دل وی درآيد که آن را نهايت نبژود کژه چژرا ايژن
چون آن ديگر نبود و يکی ديگر بر وی عرضه کنند پر ظلمت و آن ساعت معصیت بود چندان فژزع و
هول بر دل وی پديدار آيد که گويد کاشکی مرا هرگز نیافريدندی( .غزالی)8 :9999 ،
اغتنام فرصت ،نوعی آينده نگری است .غزالی به استناد قول پیژامبر اکژرم (ص) مژیگويژد :بژرای
دنیای خود آنقدر کار کن که برابر مدت ماندنت در دنیا باشد ؛ برای آخرتت آنقدر کژار کژن کژه برابژر
مدت ماندنت در آن است و به قدر حاجتت به خدا برای آن کار کن و به قژدر صژبرت بژر آتژش دوز
برای دوز کار کن(.سلطان العلماء)66 :9116 ،
غزالی به اندازه ای به اغتنام فرصت اهمیت میدهد که حتژی در خصژوص فرصژت انجژام اعمژال
واجب يا مستحب نیز موضوع وقت را در نظر میگیرد .اگر انجام دو واجب يژا دو امژر مسژتحب پژیش
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بیايد ،انسان بايد در انجام کا ری کژه وقژتش تنژگ اسژت و خطژر از دسژت رفتژنش مژیرود ،شژتاب
کند(.احمد الشامی)36 :9976 ،
مثال انسان و عمر او ،به سان مردی است که در تابسژتان يژخ مژیفروخژت و سژرمايه ای جژز آن
نداشت و فرياد میزد و میگفت به کسی که سرمايه اش دارد آب میشود ،رحم کنید.
در مجموع ،علل و عواملی که از نظر غزالی موجب از دست دادن فرصتهژا و اتژالف عمژر آدمژی
میشوند به طور خالصه به اين قراراست:
 -9غفلت از ياد خدا و در نتیجه عدم عبادت و اطاعت او و احیاناً انجام گناه و معصیت الهی
 -2خفتن بسیار در شبانه روز و از دست دادن فرصت نیمه شب و سحر و اوقژات خژاص اسژتجابت
دعا و نیايش .خفتن بسیار در شب و عادت نمودن به تن آسايی و تنبلی موجب از دست دادن فرصژت
هاست .غزالی با استناد به آيات قرآن و تأکید بر اهمیت شب زنده داری بژه اسژتفاده از فرصژت شژب
برای ارتباط با خدا اشاره دارد .شبها را غنیمت شمار و شب زنده داری کن(غزالی .) 47 : --- ،البتژه
اين امر بیشتر برای دورههای بعد از کودکی مطرح است.
 -9تحصیل علومی که انسان را به اطاعت خداوند رهنمون نکند .يکی از مصداقهای اتالف وقت و
عمر ،تحصیلِ علوم و دانشی است که در نهايت موجب اطاعت پروردگار يکتا نشود .پرداختن به علومی
که تو را به اطاعت خداوند هدايت نکند ،آن تلف کردن است(،سلطان العلماء)42 :9116 ،
 -4غفلت از مرگ و دلمشغولی به دنیا و عدم توبه و عبادت و جبران مافات
 -6پرخوری و در نتیجه خواب آلودگی و از دست دادن فرصت نیمه شب و سحر
 -3غفلت از تربیت کودک و در نتیجه عدم توانايی در تربیت و تأديب او در دورههای بعدی رشد او
 -8کار امروز را به فردا انداختن و تنبلی و اعتماد و امیدواری زياد بژه طژول عمژر و غفلژت از سژر
رسیدن اَجَل
 -7عدم تحقیق در کار جهان و هدف آفرينش و ماندن در گمراهی و صرف عمر در عدم اطاعت خدا

 -1مغرور شدن به قدرت و مال و منال دنیوی و فرموشی خدا و مرگ و روز آخرت
 -92عدم اولويت بندی کارهای واجب يا مستحب بر اساس مهلت انجام آن و تضژیی حقژوق الهژی و
انسانی

 -99احمقی و کج فهمی و ماندن در جهالت و گمراهی و عدم درک راه صحی رستگاری
داللتهای تربیتی اغتنام فرصت:
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غزالی کلّ زمان زندگی انسان را کودکی ،جوانی و پیری در نظژر مژیگیژرد و ويژگژی هژر کژدام را
عنوان میکند و بر اغتنام فرصت زندگی در طول عمر اشاره میکند .زمان کودکی ،فهم و شژعوری در
آن نیست .زمان جوانی ،انسان در آن حال جنون دارد ،مانند خوابی میگذرد .زمان پیری وقتی که برف
پیری بر سر نشست ،نفَس کشیدن هم دشوار میشود ...عاقل کسی است که در تمامی عمر در دنیا به
فکر آخرت خود باشد و بکوشد تا آخرت خود را آباد کند .برای اينکه آخرت ،جاويدان است و نعوه بژا
اگر آخرتی همراه با عذاب باشد که در آنصورت زندگیِ خیال ،مانند دنیا که به ساعتی گذشته بژه هژیچ
نمیارزد .بن ابراين برای آخرتت طوری عمل کن کژه جژزای آن بژه خوشژی مژدت بقايژت در آن کژه
جاويدان است ارزش داشته باشد( .سلطان العلماء )68: 9116 ،او در جايی ديگر به اهمیت دوره کودکی
برای تربیت شدگی اشاره دارد .هرچه کودک بزرگتر شژود ،دگرگژونی اش در ادب و اخژالق دشژوارتر
میشود .پس بايد فرصت را غنیمت شمرد و زودتر به تربیت و ادب کژودک همژت گماشژت( رفیعژی،
 .) 923 :9912از ديدگاه غزالی دوران کودکی ،دوران نقش پذيری ههن کودک است .بنابراين ضژروری
است که مربیان بهترين شرايط محیطی و تربیتی را برای پروراندن کودک رقم بزنند و فرصژت دوران
کودکی را غنیمت بشمرند و اورا از غذای حرام و دايه ی بد و پوشاک فاخر و کودکان بد زبژان و دزد و
گستا به دور دارند و در نوجوانی نیز اورا از عوامل گمراه کننده محیطی به دور دارندو با توجه به بلوغ
جنسی نوجوان ،او را از لحاظ ارتباطات جنسی و افکار و اشعار عاشقانه و مستانه مراقبت کنند (.رفیعی،
) 969: 9912
غزالی در آثارش به يکی از اصول تعلیم تربیت پرداخته است که به آن اصل مالزمت گويند .به اين
معنی که الزم است فرد مُتربّی ،خود را پیوسته در معرض آموزش و پرورش قراردهد تژا يژادگیری اش
عمیق تر و پايدارتر شود و در او به صورت ملکه درآيد .پس بايد فرصتهای آموزشی را مغتنم بشژمرد
و لحظه لحظه از فرصتهای تربیتی برای تعمیق يادگیری استفاده ببرد (.رفیعی)993: 9912 ،
يکی از مشکالتی که امروز ،جامعه ما در حوزه تعلیم و تربیت ،با آن مواجه اسژت؛ بحژث بژه تژأخیر
انداختن امر تربیت و تأديب کودکان اسژت .متأسژفانه برخژی از خژانوادههژا در ادب پژروری و تربیژت
کودکان خود سهل انگاری می نمايند و با بیان ايژن نکتژه کژه بگژذار کژودک ،کژودکی اش را بکنژد؛
کودکان و حتی نوجوانان خود را کامالً آزاد میگذارند و در تربیت اجتمژاعی و تحصژیل آداب و رسژوم
میان فردی کوتاهی مینمايند و نهايتاً مسئولیت اين امر مهم را به گردن نظژام آمژوزش و پژرورش و
جامعه میاندازند حال آنکه تربیت انسان در هر دوره از زندگی دارای حساسیتها ،بايدهژا و نبايژدهژا و
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ظرافتهای خاص خودش است و اگر فرصت تأديب کودک از دست برود مشکل بتوان او را در مرحله
نوجوانی و جوانی تربیت و تأديب نمود و اخالق اجتماعی را بژه او آموخژت .بنژابراين يکژی از فرصژت
هايی که بايد غنیمت شمرد فرصت تربیت و تأديب انسان در دوره کودکی است.
هرکه در خُردی اش اَدب نکنند

در بزرگی فژژژالح از او برخاست

چوب تر را چنانکه خواهی پیژچ

نشود خشک جز به آتش راست

« گلستان سعدی ،باب هفتم ،حکايت»9
عمر آدمی ،به پايان خواهد رسید .انسانها با هر دين و باور و آگژاهی و شخصژیت ،بژاالخره روزی
خواهند مُرد .کافران ،در جهان آخرت و پس از آگاهی از حقیقت دنیا و اَعمال خويش ،آرزو میکنند که
ای کاش به اين دنیا مادی برگردند تا بلکه بتوانند و فرصت کننژد کارهژای نیژک انجژام دهنژد ولژی
افسوس که ديگر برگشتی در کار نیست و فرصت عُمر به آخر رسیده است( سوره مؤمنژون آيژه.) 922
اينکه انسان از روی تعقل و تعمق به بررسی و انتخاب اعتقادات و باورهای خود برسژد و راه صژالح و
فالح و سعادتمندی را هرچژه سژريعتر بیابژد از اهمیژت بسژیاری برخژوردار اسژت .وظیفژه خژانواده و
نهژژادهای تربیتی فراهم آوری زمینه اين حرکت عاقالنژژژژه توسط کودکان و نوجوانان است.
گذرِ عمر ،بطئی است و غفلت آور .تکژرار و روزمرگژی انسژانهژا را غافژل میکنژد .امژام علژی (ع)
میفرمايد :اَلفُرصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ فَانتَهِزوُا فُرَصَ الخَیرِ(حکمت )29فرصت ،چون اَبر مژیگژذرد؛ پژس
فرصتهای کارخوب را غنیمت شمُريد .بازی برای رشد کودک بسیار مهم است اما بازيگوشی و غژرق
شدن در انواع بازیهای امژروزی در فضژای مجژازی و ديجیتژال ،عامژل مهمژی اسژت کژه وقژت و
فرصتهای ناب زندگی او را تلف میکند .بناب راين توجه دادن کودک و نوجوان به جريان گژذر عمژر و
فراهم آوردن زمینههای رشد صحی فردی و اجتماعی و اخالقی او از اهمیت بسیاری برخوردار است.
تربیت ،امری تدريجی و مداوم است که در بستر زمان و در طول عمر آدمی انجام مژیگژردد .پژس
لحظات عمر آدمی بايد در راستای تداوم تربیت صحی باشد .به عبارت بهتر ،همانگونه که عمر ،توقف
ناپذير است؛ تربیت نیز توقف ناپذير است.
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نتیجه گیری
فلسفه اغتنامِ فرصت با فلسفه آفرينش هم راستا است .طبق تعالیم اسالمی ،هدف از خلقت انسژان،
عبادت پروردگار يکتاست و اين عبادت در طول زندگی بشر معنا پیژدا مژیکنژد بنژابراين انسژان بايژد
فرصت زندگانی را غنیمت شمرده و با شناخت خويشژتن ،خداونژد و آفژرينش الهژی ،و هژدف از ايژن
آفرينش عظیم به پرستش خداوند روی آورد و راه سعادتمندی را هرچه سريعتر پیدا نمايد .غزالی تأکید
فراوانی پیرامون اغتنام فرصت توسط انسانها دارد.
او عمر آد می را ارزشمند ترين فرصت برای اصالح ،تربیت نفس ،عبادت پروردگار و گام برداشتن در
مسیر سعادت اخروی میداند .غزالی در خصوص دوران کودکی و اهمیت آن برای پاک گردانیدن ،دور
داشتن کودک از مفاسد و رهايل و تربیت صحی او اشارات مهمی دارد .فرصت کودکی برای کودک و
مربی ک ودک حائز اهمیت است .برای کودک از جهت آشنايی با معارف اسالمی و علوم مورد نیاز برای
سعادتمندی ،کسب تجربه و رشد و از سوی ديگر برای مربی کودک نیز فرصتی مغتنم برای پرورانژدن
و هدايت صحی کودکی است که هم اکنون قابلیت انعطاف و تربیت و هدايت و تأديب را دارد .اينکژه
کودک هنوز به فهم و شعور کافی برای زندگی و تعامل با ديگران نرسیده است و بژه تژدريج معژارف،
تعالیم دينی و اخالقی را کسب میکند؛ ضروری مینمايد که مربیان کودک ،هژم اکنژون کژه فرصژت
است و ههن کودک آمادگی الزم را برای رشد و تربیت داراست ،در پرورش و تأديب او بکوشند و فرصژت
را غنیمت شمرند زيرا در دورههای بعدی رشد انسان ،صفات و شخصیت وی راسخ تر و انعطاف پذيری آن
مشکل تر و تربیت و تأديب او دشوار و دشوارتر خواهد شد .دريک مقايسه اجمالی ،ويژگیهای انسژانهژا
در خصوص استفاده نمودن يا ننمودن از فرصتها در جدول هيل بیان گرديده است:

ويژگیهای انسانها در برابر استفاده از فرصت ها
انسان هايی که فرصتها را غنیمت میشمرندانسان هايی که فرصتها را از دست میدهند
عاقل هستند

نادان هستند

جهان بینی توحیدی دارند

جهان بینی مادی دارند

به آينده و آخرت باور دارند و امیدوارند

به آينده ناامید و به جهان آخرت باور ندارند

برای آخرتش ،کوشا و پر تحرک هستند

برای آخرتش تنبل و کسل هستند

به خوبی از فرصت های عمر برای عبژادت و کژار خیژر وقت گرانبهای خويش را فقط به دنیا سرگرم اند و به فکژر
استفاده میکنند

آخرت نیستند

برای زندگی و عبادات خويش برنامه دارند

برنامه مشخصی برای زندگی و عبادت و عمل صال ندارند
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بسیار به ياد مرگ هستند و برای انتقال به جهان آخرت از مرگ غافلند و مشغول دنیای مادی هستند
آماده اند
اهل عبادات و تهذيب و مراقبه و محاسبه نفس اند

به عبادات مشتاق نیستند و خودشناسی و خودسازی ندارند

زندگی هدفمند و آخرت محور دارند

دنیا محورند و تمام اهدافشان مادی و دنیا محور است

با نشاط هستند و مشتاق ديدار پروردگار خويش

افسرده و غمگین هستند و احساس پوچی دارند

نسبت به وقت و زمان حريص انژد و ارزش عمژر را بژه ارزش وقت و فرصتها را نمیدانند و به راحتی زمژان را از
خوبی میدانند

دست میدهند

به گذشت زمان و عمر به بازگشت توجه دارند

از گذر عمرِ بی بازگشت غافل هستند
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