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 آیات و روایات   در سنجه؟جع؟ ظهور اوام زوان   استعجال درباره
 1وحهدهادی ونصوری

 2دوست  آونه قریب

 چکحده
« استعجال»در ادوار وختل ،  ؟مهع؟زا برای پیروان پیاوبران و اواوان وعصوم های آسیب یکی از وؤلفه

نهود پیدا  ؟جع؟ظهور اوام زوان   تر درباره دلیل طوالنی بودن دوران غیبت، بیش که این وقوله به است
گونی آیات و روایات در ووضوع عجله، تعجیل و استعجال؛ و وی گونا طلوب یا ناوطلوب بودن کند. 

تالش دارد با قرار دادن تحلیلی،  _نوشتار پیش رو با روش توصیفیاستعجال را در ابهام قرار داده است. 
کند. از نگاه قرآن و روایات، بین    استعجال در سنجه آیات و روایات، هنجار یا ناهنجار بودن آن را بررسی 

رد. استعجال اوری ناپسند و وردود است؛ زیرا ونشأ آن استعجال و تعجیل در اور ظهور تفاوت وجود دا
   آیات قرآن و روایات، وؤونان را از سقوط در باتالق استعجال برحذر ،از این روزاست.   جهالت است و آسیب

آن بیان  را برای وواجهه با« تسلین»و « تقریب»به ترتیب « رفتاری»و « نگرشی»دو راهکار و داشته 
  اند.  کرده

کلیدی:  بون، وّقاتون.، وقّرِ تعجیل، وحاضیر، ، ظهور ونجیاستعجال واژگان 
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 وقدوه
ان است؛ اسالم ناب وحهدی در از وحورهای وشترک ههه ادی «باورداشت ونجی»که    جا آن  از 
گستر جهانی را وطرح وی سار بحث اواوت، اعتقاد به آودن  سایه کند. این وهن با  عدالت 
گونه  چالش که از وهنگ  های  است. هشدارهایی « استعجال»ها، آسیب  آن ترین  ونی وواجه است 

ها و   بازشناخت چالشاند، پژوهشگران عرصه وهدویت را به   باره داده  در این ؟مهع؟که وعصووان
 فرااالهی به ونظور دستیابی به اهداف آروانی و بسترسازی اتهام نعهت  ،های وواجهه با آن  شیوه
که   از چالشخواند. یکی   وی  «استعجال»وقوله است،   شده  در قرآن و روایات بدان تصریح هایی 

گ که  گفته،   (. چالش پیش>>: ص;C=;است )رضایی،   اهی به عنوان آسیب از آن یاد شدهاست 
که در عرصه اجتهاعی و فرهنگی بازتاب وسیعی دارد.   از جهله چالش های اعتقادی است 

های   بل از رسیدن وقت آن و تحقق زوینهقاست شتاب در خواستن چیزی »نای به وع ،استعجال
وعرفتی نسبت به اوام و   بیبرخی ونتظران عجول، به خاطر جهل و نداشتن صبر، « الزم برای آن.

گرفتن شرایط و سنتو  ؟جع؟سایر دالیل غیبت اوام زوان ، خواهان االهیهای   ... بدون در نظر 
که عالوه بر  ؛ستنده ؟جع؟حضرتآن ظهور  ، خود این آواده نبودن شرایط تحقق ظهوردرحالی 
 ؟مهع؟؛ لذا حضرات وعصوم(B:>ص :<;<; رضی،  شری )آوادگی ظهور حضرت را ندارند افراد 

َک»فروودند:  ؟ع؟اوام صادق که  چنان ؛دانند  استعجال را ووجب هالکت وی ب  ََذ  ون  ات  ِق  و  لَ َوَ َال  َکه 
َ ون  ِجل  ع  ت  س  اَو َََاْل   ََجن   ون  م  ِلِ س   .(B@=ص ،;: جA:<; )کلینی، «اْل  

های روایی و   بر اساس آیات قرآن و نیز دادهچالش استعجال به عصر غیبت اختصاص ندارد. 
است. نهی از   وجود داشته  ؟مهع؟در ادوار ائهههای پیش از اسالم و نیز   تاریخی، این چالش در اوت

نحل وجود دارد. سوره  ; و انبیاءسوره  A=ذاریات،سوره  C?هاستعجال در آیاتی از قرآن نظیر آی
گویا که استعجال، یکی از دالیوطالعات تاریخی   ویالد از قبل وکه در یهود حضور لی آن است 

کرم ههواره نیز  ؟مهع؟اواوان وعصوم .(B>;، ص;: ج@::>سههودی، )است   ه بود ؟لص؟پیاوبر ا
از  اند.  برشهرده «نابودی»اهل استعجال را سرنوشت و برحذر داشته پیروان خود را از استعجال 

که چالش استعجال در عصر غیبت نهود و بروز بیش آن دوان در عصر غیبت تری دارد و ور جا 
جاوعه هدف در پژوهش  ؛اند  تر با آن وواجه یشب ؟ع؟بودن غیبت اوام وعصوم  دلیل طوالنی به

 است. «دوران غیبت»پیش رو، 
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گفته به چالش ؟مهع؟بیت  وجه به اهتهام اهلبا ت  تبییناستعجال و پژوهش درباره ، پیش 
های استعجال در دو بعد   های وستعجالن و آثار و آسیب  چیستی و چرایی آن، شناخت ویژگی

نهاید. نوشتار پیش رو  ، ضروری ویفرهنگی و راهکارهای وواجهه با آن -اعتقادی و اجتهاعی
  برساند.  ساوان   بهوقاله علهی، یک این وهن را در حد توان و ظرفیت کند  وی   تالش

 پیشحنه

اشاراتی دارند  ظهور ونجیبه روایات استعجال در وفسران، به تناسب برخی آیات، قرآن، 
روایات وتعددی درباره استعجال وجود دارد ونابت روایی نیز (. در <?>ص ،>: ج:B=; )عیاشی،
کتاب وستقلی (<C>: صCA=; زینب،  ابی  ابنو  B@=، ص;ج :A:<; )کلینی، . درباره استعجال 

آثار شتابزدگی در »وانند وقاله  ؛اند  پرداختهوسئله برخی آثار به طور عام به این یافت نشد؛ اّوا 
( <C=; )علیزاده: عبدالرحهان علیزاده   ، نوشته«از دیدگاه قرآن و روایات های اجتهاعی  وسئولیت
کرده   که عجله کتاب    وهدوح و وذووم را در اجتهاع، با توجه به آیات و روایات بررسی  است و 

که به بررسی سندی و داللی برخی روایات استعجال ین الد نجن   نوشته ،«توقیت» )که طبسی، 
کتاب   نگاری  تک .(CA=;)طبسی:  استکرده اشاره  ههراه توقیت آوده است( هایی وانند 

(؛ :C=; )ویرتبار:« شناسی جاوعه ونتظر  آسیب»( و @B=;)جعفری: « ها  سیبآ و وهدویت اندیشه»
کرده  :)سهرابی «چالش استعجال در عصر غیبت» وقاالت. اند به استعجال، وختصرا  اشاره 

;=CB ) خانی: «تبیین سازگاری نهی از استعجال و اور به دعا برای تعجیل فرج»و( ;=CB)  نیز با
  اند.  کور پرداختهرویکرد روایی به بحث وذ

وطلوب یا و ابهام بررسی آیات قرآن و روایات    نوشتار پیش رو تالش دارد استعجال را در سنجه
کند   ناوطلوب  .بودن استعجال را برطرف 

 شناسی  واژه
 :شود  تبیین ها و وتضادهای آن  ، وترادف«استعجال»و  « عجله»است واژه    بایستهدر ابتدا 
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 استعجال در لغت
کردن چیزی پیش از را به وعنای طلب « عجله»است. برخی « ل ،ج ،ع»از ریشه  «استعجال»

 اند  را ورادف آن شهرده« سرعت»( و برخی B<?ص :>;<;اصفهانی،   وقت آن دانسته )راغب
وصطفوی نیز عجله را  .(C;<، ص?: ج?A=;طریحی،  و @><،ص;;: ج<;<; ونظور،  )ابن
کاری بدون صبربخشید   گرفتن و سرعت   سبقت کند؛  وی   برای رسیدن زوانش وعناکردن    ن در 

کار وهدوح باشد یا وکروه، یا نیت و قصد انجامکه  اعن از این کار، خیر باشد یا شر   آن   دهنده 
 .(;<ص ،Bج: :@=; وصطفوی،)

که  کردن   به وعنای شتاب« 1عجله» ،بنابراین کاول شدن و تحقق آن اور، در اوری است 
 .صبر و شکیبایی است وستلزم
، ?: ج?A=;)طریحی،  2تفعال، وعنای طلب و درخواست دارد، باب اس«استعجال»اوا 
ل» و «اؤِلْعجال» ،ابن ونظور .(C;<ص َعّجُ ه واژه را به را یکی دانسته و  این س «استعجال»و « الّتَ
 ،;;ج :<;<; ونظور،  )ابنکند   وعنا وی 3«کردن به سرعت و طلب عجله  برانگیختن و وادار»
 (.@><ص

کتاب در لغت به وعنای طلب و درخواست « استعجال»گفت      توان  های لغت وی بر اساس 
که آن اور برای تحققکردن    شتاب است و هنوز زوان تحقق آن صبر  وستلزم ،در اوری است 
 است.     نرسیده

__________________________________   

، 3: ج1371هایی است، نظیر الَسرعة، به وعنای شتاب )قرشی،   در زبان عربی دارای وترادف« عجله». واژه  1
ة، به وعنای 55ص (؛ 94، ص3 : ج1361صطفوی، و و 288: ص1412اصفهانی،  )راغب« قابل الثقلیوا »(؛ الخف 

 (؛ السبقة، به وعنای تقدم در سیر228، ص1 : ج1361، به وعنای سرعت ظاهری و وعنوی )وصطفوی،ةالهبادر
ی، به 42، ص5 : ج1361و وصطفوی، 394: ص1412اصفهانی،   )راغب ن َ

َ
کلهات وتضاد عجله عبارتند از: َتأ  .)

کنترل نفس هنگام غلبه غضب و 28، ص2تا: ج  ووی، بییعدم عجله )فث و کوعنای َتَه  (؛ حلن، به وعناى 
(؛ 19، ص2 : ج1414(؛ ثبات، به وعنای عدم عجله )ابن ونظور، 27، ص2 : ج1361احساسات )وصطفوی، 

 (. 19، ص1 : ج1371کردن )قرشی،    بطء، به وعنای تأخیر
 . استعجلته: طلبت عجلته 2
ْحثاث و َطَلب  الَعَجل..  3 ل واحد؛ بهعنی االْست  َعج ُ ْعجال و الت َ ْعجال: و اإل   االْست 
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 استعجال در اصطالح وفسران
وعنا است. از این رو در  از نگاه ارباب لغت هن در اصطالح وفسران، با استعجال« استعجال»

 تفسیر الهیزان آوده است:
 زى،یچ به استعجال و است عجله و سرعت به آن آوردن وعناى به ،زیچ هر در لیتعج
 )طباطبایی، شود   حاصل عجله و سرعت به زىیچ نیبخواه هک است آن وعناى به

;>;Aص:;: ج ،<;). 

ح بحث  طر
لىَساِزُعٌاًَ َ>آیاتی نظیر  در نگاه اولیه، َََا ِ ٍ ٍ س  ف ِ َََوع ْ ث  ََِِوي ْ ٌا ( وA>;: عهران  )آل <ْنَکز  ف ُ ب ِ

اْسث   َ>ف 
> ساب ِ ت ْ ، =?: ج=:<;)وجلسی، ؟جع؟حضرت وهدی و ادعیه طلب تعجیل فرج (=?;: )بقره اْلح  
، ;: جA:<;)کلینی، « هلک الهستعجلون»با روایاتی نظیر  ؛(B?، ص;: ج;;<;، طوسیو  CAص
که دوگانگی وذکور در آیات و روایات زوینه شتاب  پرسش این .ناسازگار است(؛ B@=ص  جاست 

 در اور فرج از چه روست و چگونه قابل حل است؟ 
که دانست بر خالف باور برخی   برای دستیابی به حقیقت اور و رفت ابهام از این وقوله، باید 

و  CB;: ص::<;عسکری، ؛ <;Bص، >: ج>A=;)طبرسی،  اند  عجله را وطلقا  ناشایست دانسته
)طباطبایی، است « وذووم»و « وهدوح»دارای دو قسن  عجله ؛(;>=ص ،= ج :AB=;طیب، 
;>;Aآولی،   جوادی و ;=، ص@: ج;=BBص@;: ج ،=B:):در تفسیر تسنین آوده است . 

   وعده   درباره آنچه وانند ریخ در عجله. باشند وذووم ای وهدوح توانند وی عجله و سرعت
َ>: است وطرح یااله  ُ ََاهلُلََُنَکًع  ن  اث ِ ٍ ًَکََوع  س  ب  ُاَت  ًث    ُ ج ُ ا  ل ََث َ َعج    ٍَنکلَ َف   ِ  ؛(:> :فتح) <ِر 
َوا>: ردک  تکحر خدا قاتیو طرف به خود قوم از قبل هک ؟ع؟یووس حضرت   عجله ًَ لَ  عج  

ََکا  ي  ٌِوََع  اَکف   : االهی تیرضا جلب یبرا حضرت آن عجله و( =B :طه) <وٌسيَث 
<...ًَََ لة ُ ج ِ ت ََع 

ل  ََکا  ب  ِ يَز  سض   خدا دیوع   درباره آنچه وانند شر؛ در عجله و ؛(<B :طه) <ِلت  
لٌث َ ًَ>شود:  یو  طرح عذاب دنیچش یبرا عج ِ ََکي  شت   اب ِ الَعر  ًَََث ِ ي  ََل  ِلف   ح  ُ ٍَاهلُلََن   ُ ع  ً> 
  (.:B=، ص@;: جBB=;آولی،   جوادی) (A< :حج)

اوا استعجال در  ؛است وهدوح( <B)طه:  ؟ع؟یل در اور فرج، نظیر عجله حضرت ووسیتعج
کرین و نیز روایات  برای اثبات  است. «ناشایست   طلب عجله»گونه از  وهدوینظام آیات قرآن 
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کاربردهای قرآنی و روایی استعجال بیان   این وطلب بایسته گردد و سپس چرایی    است ابتدا 
 شود.   بودن استعجال از نگاه قرآن و روایات بررسی  ناپسند 

    قرآنی استعجالکاربردهای 
گونه  در قالب« ستعجالا»   واژه ووارد وعنای    و در ههه 1است   آیه قرآن آوده :>گون در   های 

احقاف: ؛ C?)ذاریات:  :است   شده   ، صریحا  از استعجال نهیوورد از این آیات <وذووم دارد. در 
که اهل   اقواوی وربوط وی، به حدود دو سوم آیات استعجال (.;نحل: و  A=انبیاء: ؛ ?= شوند 

 <> و =>   آیهبر اساس  . اند  االهی به هالکت رسیدهو به دلیل استعجال در عذاب استعجال بوده 
به علت جهلشان، دچار استعجال شدند و در نهایت به هالکت  ؟ع؟قوم حضرت هود، احقاف
 رسیدند. 
 ،@ : ج>A=; )طبرسی،است  شده   وعنا« طلب عذاب»به « طلب سیئه»، رعدسوره  @   در آیه
آیه در وقام تعجب از بیان استهزا و تهسخر و ( B:=ص ،A : جAB=; طیب،و  @><ص
کافران و وجرو ؟لص؟پیاوبر که با اتوسط  گاهی از وجودنی است  های قبلی به خاطر  عذاب اوت آ

 :A;<;)طباطبایی،  ، استعجال در عذاب دارند؟لص؟پیاوبرههچنان از  ؛استعجال در عذاب
 «حسنه از قبل ئهیس به استعجال» سوره نهل نیز، عالوه وعناى @<در وعنای آیه . (;:=ص ،;; ج

که حضرت   وی    کند و نتیجه   وی   بیان االهیعذاب، قبل از طلب رحهت  طلبرا عجله در  گیرد 
کرد  ؟ع؟صالح گفته  کهاین توبیخ را زوانی وطرح  کشته و به وی  ا> :بودند  قووش ناقه را  َصاِلُحََث 

__________________________________   

<ک>( 57. )انعام:1 ُلٌى َ ْعج ِ ْشت  
َواَي    ّ ِر َواَِعت ْ َِ ْنَث ِ ب ُ ْ ث 

<(؛ 58)انعام: ر    َِ َث ِ ُلٌى َ ْعج ِ ْشت  
اِشَ( 11)یونس: >واَي   ُهَِللت  َ ُلَالل   َعج  ِ ُ َث  ٌْ

َل   ً <
ْنَث َِ ُُ ال  ْعج  َاْست ِ س  

ِس<الش  َ ت ْ <(؛ 51)یونس: اْلح   ِسُوٌى َ ْ َاْلُهخ  َُ ُلَِوت ْ ْعج ِ اَي  ْشت   <ک>(؛ 51)یونس: >واَذ  ُلٌى َ ْعج ِ ْشت  
َي   َِ ْنَث ِ ب ُ َ(؛ 6)رعد: ت ْ  ً <

ُلٌث َ  ْعج ِ <َکي  ْشت   ِ َ َشت   َاْلح  ل  ت ْ َف   ِ َ ب   ث  ِ
الش َ ت ى(؛ 1)نحل: ث ِ

<ََ>ا   ٍُ ُلٌ ْعج ِ ْشت  
لاَي   ِهَف   ْوُسَالل  

لَُ(؛ 37)انبیا: ا   ْعج ِ ْشت  
لاَي   <>ف   َ(؛ 47)حج: ٌى ِ  ً <َ

ُلٌث َ  ْعج ِ <َکي  ْشت   اب ِ اْلَعر  <(؛ 214)شعراء: ث ِ ُلٌى َ ْعج ِ اَي  ْشت   ب  اث ِ َعر  ت ِ
َف  
<(؛ 46)نهل: >ا   ُلٌى َ ْعج ِ ْشت  

َي   ِمَِلن  ٌْ اَف   َ(؛ 72)نهل: >ث  ْعض ُ >ث  
> ُلٌى َ ْعج ِ ْشت  

َي    ّ ِ ذ 
ُلٌث َ (؛ 53)عنکبوت: ال   ْعج ِ َي  ْشت    ً <َک> اب ِ اْلَعر  ُلٌث َ (؛ 54)عنکبوت: ث ِ ْعج ِ <َک>ي  ْشت   اب ِ اْلَعر   ث ِ

<(؛ 176)صافات: ُلٌى َ ْعج ِ َي  ْشت   ا ب  اث ِ َعر  ت ِ
ف  
<(؛ 18)شوری: >ا   ن   ي  ِ ذ 

َال   ا َُ َث ِ ُل ْعج ِ َ(؛ 24)أحقاف: >ي  ْشت   َِ َث ِ ْن ْلت ُ ْعج   َاْست   ََوا  ٌ ُِ َ ْل >ث  
ٌح< َ(؛ 35)أحقاف: ِزث   ً ْن<َ> ُُ ْلَل  ْعج ِ ْشت  

یات: لأي   <ک>َ(؛14)ذار ُلٌى َ ْعج ِ ْشت  
َي   َِ ْنَث ِ ب ُ یات: ت ْ ِهْنَ>(؛ 59)ذار ْصجاب ِ

َا   ٌب ِ ث ُ َذ   ل  ِوت ْ
> ُلٌى ِ ْعج ِ لاَي  ْشت    .ف  
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ا ب  ث ِ هاَاث ْ اَث ِ ِعُرث  ََث   ى ْ َکَا ِ ة َ ََت ْ ََِوي َ ن   ٌَْ> جهله. از این رو، (AA :اعراف) <اْلُهْسَسِلي  ََلأَل  ُسًى َ ف ِ ع ْ ََي  ْشت   ه  ََالل  
َعل   َْنَکل 

َ ُمٌى َ ْسح   به هک عذابی و ندک   رحن شانیا به خدا دیشا تا است، توبه و هانیا به قیتشو و کیتحر ،<ث ُ
. بر این اساس، (=A=ص ،?; ج :A;<;)طباطبایی،  دارد  بر آنان ازاست،  داده وعده شانیا

کاربستی وذووم دارد.سوره نهل  @<آیه استعجال در   ههچون دیگر آیات استعجال، 
ًٌََْ َ> فرمبید:  سوره یونس که می 11امب در آیه  لََُل  َعج  ِ ُ ُهََث  اِشََالل   س َ َِللت  َ ْنََالش  َ ُُ ال  ْعج  سََِاْست ِ ت ْ اْلح   ََث ِ ي   ض ِ ف ُ َل 

ِهْنَ ه ْ
ل  ْنََا ِ ُُ ُل ج َ

زََُا   ر   ت   ََف   ن   ي  ِ ذ 
ََلأَال   ٌى َ ُ ْسد  اَث   ث  اء  ََِلف  ى  ِهْنََف ِ اب ِ ت  ََُطع ْ ٌى َ ُُ ْعَه ْنَ>درببره ؛ <ث   ُُ ال  ْعج  سََِاْست ِ ت ْ اْلح   چند  <ث ِ

 دارد:     احتمبل وجود

عبارت دیگر، فاعل به  .«استعجال اهلل الناس بالخیر»اضافه وصدر به وفعول است؛ یعنی  (ال 
. پس (;<;ص ،?ج :AA=; طبرسی،و  ;=ص ،;; تا: ج  بی عاشور،  )ابن استعجال خدا است

که خدا در خیر «لخیراستعجالهن با» رسانی سرعت و عجله؛ ولی در نزول عذاب،   ، بدان وعناست 
برخی نیز استعجال را  (.BB;ص ،? : ج=B=; )قرائتی،، سنت خداست «وهلت دهی»تأنی دارد و 

 .(<<=ص، >: ج=A=; الهیجی،  )شری  د، نه طلبدانن  یدر این صورت به وعنای وبالغه و
است     رسانی آوده     جای تعجیل خدا در خیر  در آیه به« استعجال ناس»است    وحهود صافی وعتقد

 (.BA، ص;;: جB;<;گویند )صافی، « تنکیت»که در علن بالغت به آن 
بر ههین تر وفسران   بیش. ب( اضافه وصدر به فاعل است؛ یعنی استعجال وردم نسبت به خیر

 ;>ص ،:; : جA;<;طباطبایی، ؛ C:=ص ،; ج :A@=;قهی، ؛ C=;ص ،< : ج<><; )وغنیه،باورند 
 (.><=ص ،:; : ج:B=; وصطفوی،و 

 تحلحل و بررسی
سوره یونس در یک  <;تا  ;;آیات با سیاق آیه سازگاری ندارد؛ زیرا رسد احتهال ال    به نظر وی

اوتحان  در این آیات،و عدم عجله خدای وتعال در نزول عذاب  االهیعلت وهلت  اند و  سیاق
کافران  گناه بیرون بریزند تا آنچه در باطن  دانسته شده استوشرکان و  دارند، به صورت ارتکاب 
ههچنین برخی وفسران وعتقدند این آیات در وقام بیان  .(;>ص ،:;: جA;<; )طباطبایی،

کیفر بدکاران  و  ><;ص ،?ج :>A=; )طبرسی، دنیاطلبان و غافالن از آخرت است وپاداش و 
جا خدای سبحان در وقام  پس، بر اساس تفاسیر، در این (.A=>ص ،B: ج<A=; وکارم شیرازی،
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کافران است.  بیان وهلت   دهی به 
عجیل وعنا در تنکیت، ت   کننده   کند؛ زیرا زیبا  نهی  نیز استعجال وردم را ودح « کیتتن»قول به 
بر قول به تنکیت، باز هن فاعل  رسانی است؛ نه استعجال وردم به خیر. در ضهن بنا  خدا در خیر 

که خدای سبحان در خیراستعجال خدا نیست؛ بلکه ور دارد   رسانی به وردم تعجیل  اد این است 
ریشه رسانی است؛ در تعجیل خدا در خیر     که در آیه جانشین تعجیل خدا شده  و استعجال وردم

 دارد.
کاربرد استعجال نه استعجال  ،وؤید استعجال بشری است ،قرآن در ههچنین سایر ووارد 

 .االهی
کاربست استعجال در سایر  <;تا  ;;قول دوم با سیاق آیات به زعن نگارنده،  سوره یونس و 
گذشت)وورد بحث    زیرا به جز آیه است؛آیات قرآن سازگارتر  که  م وواردیدر تها (که تبیین آن 

کار که از سوی بشر رخوراد      رفته،   واژه استعجال در قرآن به  دهد. استعجال   وی   استعجالی است 
 فرستادن در تعالی خداى ی( ریشه دارد؛ ول;;: بشری نیز در جهل یا عجول بودن انسان )اؤلسراء

 سنت اساس هک نیا براى ؛نندک وی   عجله ریخ به دنیرس در ها  انسان هک طور  آن ،ندک نهی   عجله شر
 ،:; : جA;<; )طباطبایی،او وبتنی است  نادانیبر  هک بشر سنت خالفه ب است، هتکحخداوند 
 و ریخ هک زیدر هر چ و ارک هر در است و عجول ووجودىطبیعتا  انسان  ،به عبارت دیگر (.>>ص

 هک اى جهینت به دنیرس در هک خواهد وی اسباب از عنیی ؛ندک وی  عجله  ،باشد آن در نفعش
 در انسان ؛است تعالی خداى زىیچ هر قییحق سبب چون و ند،ک    عجله ،خواهد ویخودش 

 هک  جا  یب سنتی ؛اوست سنت بشر خواست نیا پس .خواهد وی سبحان خداى از را عجله قتیحق
 .(ههان)انسان است  نفسانی هواهاى اساسش

 استعجال روایی کاربرد
عبارتند  روایاتدو وحور اصلی  1.است  آوده نیز به صورت وذووم تر روایات بیشدر  «استعجال»

__________________________________   

یت استعجال در اور ظهور ونجی )کلینی،  1 ، 3؛ ههان، ج368، ص1: ج1417. استعجال در روایات با وحور
کفعهی،  74، ص3: ج1417(؛ استعجال شهوت )طوسی، 196: ص1397و نعهانی،  132ص (؛ 566: ص1415و 
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 از: 
که از استعجال در اجابت دعا نهی (ال  ؛ :C<ص ،>: جA:<; )کلینی، است     کرده  روایاتی 
 (؛??ص، A: جC:<; حر عاولی،و  ?A: ص?B=; طبرسی،
کهیت حق و ظهور ونجی را ناپسند دانسته (ب که استعجال در اور حا  ،است )کلینی   روایاتی 
;>:Aص;: ج ،=@B). 

کهیت حق و استعجال  ،وهدویت   حوزههای روایی در   براساس داده نیز  ظهور ونجیدر اور حا
که استعجال فرجام اند   داده  هشدار  ؟مهع؟است و وعصوواناوری وذووم  هالکت ، کنندکسانی 

 است:   بود. در روایتی آوده  خواهد 
اِهي َ ر  ِنََِإح  م ََح  ز  ََِوه  ن  ِحيِهََع 

 
ََأ ن  ِبََع 

 
ِدََأ ب  ََ؟ع؟اَّلِلََع  ال  َق  اکذ َ: ن  ه ََر  د  وَِعن  ل  ََآِلََکو  ن 

َل  ََف  ال  ق  اَف  َِإِّن  
لَ  ََکه  اس  ََِوِنََالِن  ن  اَِلِ ج  ِتع  اََاس  ذ  رَََِِل  و  ََاْل   ََِإِن  ََاَّلل  ََل  ل  ج  ع  ِةََخ  ل  ج  اِدََِلع  ِعب  ََال  اَِإِن  ذ  رَََِِل  و  ََاْل   ة  اخ  َغ 

ي ِ هت  ن  اَخ  ْي   ََِإل  و  ل  ََف  د  اَق  وه  غ  ل  َ َح  واَل  ِدو  ق  ت  س  ََخ  ة  اع  َ َو ََس  واَل  ِخر 
 
أ ت  س  گوید:  بن وهزوم وی ؛ ابراهینخ 

)فیض  )بنی عباس( از پادشاهان فالن خاندان ؟ع؟صادقگوید: در وحضر اوام   راوی وی
وردم به »فروود:  ؟ع؟سخن به ویان آوردین، حضرت ؛(><;ص، >: ج@:<; کاشانی،

ن خداوند برای شتاب بندگا که  راستی   به هالک شدند.شان در این اور   واسطه شتابزدگی
گر وردم به آن آینه  کند؛ هر  شتاب نهی که باید به آن برسد، و ا برای این اور پایانی هست 
: A:<;)کلینی، « اندازندیر بیتأخه اورند و نه بیساعت جلو ب کیرا  توانند آن  یرسیدند، نه

 (.C@=، ص;ج
ا»در این روایت، وراد از  ذ  رَََِِل  و   ،<ج :<:<;)وجلسی،  «انداختن دولت باطل غلبه حق یا بر»، «اْل  

ا»صالح وازندرانی وراد از هالکت در عبارت وال( است و AC;ص لَ َِاِّن   ََکه  اس  ََِوِنََالِن  ن  اَِلِ ج  ِتع  ََاس 
ا ذ  رَََِِل  و   گوید:   داند و وی  را هالکت اخروی وی «اْل  

َاْلصرَونَحابَاملجالغةَلنَالستعجالَونَأعظنَأسجابَاهلَل حَتَاستدلَطاجفةَحعدوهََکو
 (. B;=، ص@: ج@B=;)وازندرانی،  عیلَعدمَوجودَصاحجَهذاَالورَوَارتدواَعنَدخهنن

                                                                                                                          
 

کافی،  55، ص7 : ج1419عاولی،   )حر استعجال در اجابت دعا (؛ استعجال هنگام غذا 491، ص2: ج1417و 
و  416، ص1: ج1413؛ ابن بابویه، 474، ص2: ج1417(؛ استعجال در نهاز )کلینی، 233، ص16 : ج1418)نوری، 

کار رفته317، ص1: ج1391طوسی،   است.  ( و ... به 
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که با توجه به سیاق روایت و   ؟ع؟را اوام وهدی« صاحب األور»دیدگاه شارحان و روایات دیگر 
تشکیل ، تحقق ظهور و «لهذا األور»وراد از  ؛(@==، ص;: جA:<;کنند )کلینی،   وعرفی وی

 است. ؟جع؟حکووت حق توسط حضرت ولی عصر
دین که به دلیل حرص بر ظهور  کسانیدر وواجهه با  ؟ع؟براساس روایتی دیگر، اوام صادق

َ»فروودند:  چنین ؛(C@=ص ،>;: ج>B=;)وازندرانی،داشتند استعجال  ،حق ََِاِن  ِزَ َ-اَّلل  ه َکِذََع  َ-ر 
َ ل  ج  ع  خ  ِةََل  ل  ج  اِدََِلع  ِعب   ،; ج :A:<;)کلینی،  «کند  ، عجله نهیههانا خدا به خاطر شتابزدگی بندگان؛ ال 
که وصداق اتن ظهور حق، ظهور اوام زوان. (C@=ص گفته پیداست  گسترش عدل  ؟ع؟نا و 
 توسط ایشان است.االهی 

 :آوده استدر روایتی دیگر 
َ ت  ع  ِ اَْس  ح 
 
رَ َأ

ف  ع  ََج  د  ِم  ََُم   ن  ََح  ِلِِ
ِنََع  ََح  ویس  اَو  ََ؟ع؟الِرِض  ول  ق  َََخ  ام  و  ِ

ِديَاْل  ع  ِنََح  ََاح  ِلِ  ه ََع  ر  و 
 
ِريََأ و 

 
أ

َکخَ َ....َو َ اَِذب  ََِفْي  ون  ات  ِق  و  لََِو َََال  اَکَي   ََِفْي  ون  ِجل  ع  ت  س  وَوَ َاْل   ج  ن  اَخ  ونَِفْي  ِلم  س  صقر بن ابی ؛ اْل  
شواى یو پ اوام»: ه فروودکدم یشن ؟ع؟الرضای فر وحهد بن علاز ابو جع :دیگو  دل  وی

کنندگان وقتو ...  فروان او فروان ون .علی است ،پس از ون پسرم ، بتیدر غ تعیین 
در آن نجات  تسلین شدگانرسند و   ویت کدر آن به هال وستعجالن ؛ندیگو  یدروغ و
 (.<B=: ص;:<;و رازی،  AB=، ص>: ج?C=;)ابن بابویه، « ابندی  وی

؟ع؟چرایی ناپسند بودن استعجال درباره ظهور اوام زوان
ناپسند بودن استعجال در سنجه قرآنی و روایی، دو دلیل عهده های دینی،   از بررسی آووزه

 دارد: 

 استعجال  ونشأ جهل،یکن. 
گاهی»است. جهل به وعنای  ریشه اصلی استعجال« جهل»  ونظور،  )ابندر وقابل علن « ناآ
 در وقابل عقل« نادانی»به وعنای ( و C:>: ص>;<;اصفهانی،   راغب و  C>;، ص;;: ج<;<;
که  ،در فرهنگ قرآنی و روایی .(:Bص ،>ج :;A=;، )قرشیاست  کار کسانی  عقل خویش را به 
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تواند هر دو قسن از اقسام   وی ،وستعجالنوراد از جهل  1.جاهل و جزء جنود جهلند ،گیرند  نهی
کاربست ل باشد؛ اوا براساس آیات و روایات، جه وحور اصلی در استعجال، جهل به وعنای عدم 

که  ؛عقل است که اثر بر چرا  ستیزی   گریزی و حق  و حق   وحقق« بصیرتی  بی»چنین جهلی است 
را جهل و  یونس، علت استعجالسوره  B<   ذیل آیهعالوه طباطبایی  ،از این رو .شود ویپدیدار 

، انبیاءسوره  C= ههچنین در آیه .(>Aص ،:;ج :A;<; )طباطبایی،داند  نادانی وشرکان وی
کافران  و وکارم  AAص ،A ج :>A=; )طبرسی، عنوان شده استجهالت، علت استعجال 

 ،رو  از این 2؛قراری است  زم و ههراه اضطراب و بیجهل وال (.C:<ص ،=; ج: <A=;شیرازی، 
کرم : =:<;)وجلسی، «  َطانیلّشَ ا  ِوَن  اْلَعَجَلُة »است:   ناپسند فرووده   عجله   درباره ؟لص؟پیاوبر ا

که به ههین دلیل فرد وستعجل ههواره دچار است .(:<=ص، B@ج رس و اضطراب است 
 برخی روایات از دربر ههین اساس،  شود.  دچار هالکت ویبه درستی تصهین بگیرد و لذا تواند   نهی
، به وعنای بسیار «وحضیر»، جهت «وحاضیر»   . واژه3است  شده یاد «وحاضیر»به استعجال  اهل
و سخن  (=A>، صB: جA:<;)کلینی،  4؟ع؟وره  از اوام باقر  . طبق روایت ابیرونده است تند

گرد و  نداثر تبر که اسب وحضیر گونه   ن گفت آتوان   وی 5عالوه وجلسی در تبیین وحاضیر روی 
و در دهد  ویدیدن را از دست   ستعجل نیز با شتابزدگی توان صحیح ، فرد وکند غبار ایجاد وی
گاهی ؟جع؟بنابراین، وستعجالن در غیبت اوام زوان. واند از باطل سرگردان ویتشخیص حق   ،

__________________________________   

کتاب عقل و جهل   . تقابل عقل و جهل را وی 1 کرد.11، ص1: ج1417از الکافی )کلینی، توان در   ( وَلحظه 
ة و االضطراب کر الجهل بالحرینة، فتفسیَلزوان الطهأنین یقیها أن  العلن و الکَلزم االضطراب، یؤن  الجهل . »2

 (.132، ص2: ج1361)وصطفوی، « ر بالَلزم و الثریتفس
ْقَب . » 3

َ
ُهَنا َبَعَثُهُن اهَّلُل، َفأ َذا َقاَم َقائ  ْنَد ذل  یُلوا َوَعُه َفإ  وَن ُزَورًا ُزَورًا، َفع  ُلوَن، َو ی کَلب ُ وَن یْرَتاُب اْلُهْبط  ل ُ ل ُ اْلُهح  َو   ْضَهح 

ُبوَن یاْلَهَحاض    ت  کوُنوَن، َهلَ یکٌل َوا یَقل    (.274، ص8: ج1417)کلینی، ...«  ُر، َو َنَجا اْلُهَقر َ
ب   4

َ
ب   ی. أ

َ
ف  َعْن أ َثاَرَها َهلَ  َجْعَفٍر ؟ع؟ یاْلُهْره 

َ
َدایاْلَهَحاض   کَقاَل: اْلَغَبَرُة َعَلی َوْن أ ْلُت ف  َو َوا  کُر ُقْلُت ُجع 

ُهْن َلْن یاْلَهَحاض   ن َ َوا ؤ 
َ
ُلوَن أ  َوْن یر  یُر َقاَل اْلُهْسَتْعج 

ال َ ُض َلُهنیُدوا ؤ   ...«. ْعر 
ظهور دولة الحق قبل أوانها و لعله ون الحضر بهعنی  یالهستعجلون ف یأ« ریالهحاض کهل»قوله ؟ع؟: . »  5

ْحض    الَفَرُس (. »281، ص26: ج1414)وجلسی، « ر العدویثک یر أیقال فرس وحضیالعدو،  ذا یو  َد یان َشد  کٌر ؤ 
، و هو الَعْدُو   (.286، ص6: ج1414)حسینی زبیدی، « الُحْضر 
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گاهی در آزووندر  ا» :است   آوده روایت دروران غیبت حیرانند. های د  تشخیص رهبر االهی و  و 
 
َأ

َ ََِإِن  ه  ََل  ة  ب  ي  ارَ َغ  ونََي   اِهل  اَاجل   که جاهالن در آن سرگردان  غیبتی ،؟ع؟ههانا برای ایشان؛  ِفْي  است 
 اوام به نسبت وعرفت عدمههین اساس نتیجه  بر .(C:<ص ،>ج: ?C=; بابویه،  ابن)« شوند  وی

 یزندگ   نشانه ،یجاهل ورگ و .(Cص ،;ج: ?B=; بابویه،  ابن) است جاهلی ورگ ؟ع؟وعصوم
در برخی روایات به صورت  «وحاضیر»   واژه .(C>ص: BC=; ،آولی جوادی) است جاهالنه

کاشانی  .(;A>ص ،=ج :?A=;)طریحی، است   آوده «وحاصیر»  فیض)با توجه به بیان فیض 

اهل  ؛(>>@ص ،?;ج :C><;)کلینی،  ، ذیل روایت وربوط(=?>ص ،<>ج :@:<; کاشانی،
 (به وعنای عدم شرح صدر و عدم بصیرت در دین و عدم ثبات اور)استعجال دارای ضیق صدر 

و ضیق  2و وعنای شرح صدر 1بیان عالوه وجلسی ذیل این روایتبر وبنای هستند. ههچنین 
که ضیق صدر، بستر ضاللت و ووجب هالکت است.   روشن وی 3؛صدر  شود 

 زا بودن استعجال  دوم. آسیب
که قبال اشاره  ههان های وختل  وجود  ها و زوان استعجال در تهاوی اوترویکرد  ،شد   طور 
است،  تر وورد ابتال بیش ؟جع؟ر آخرالزوان به علت غیبت اوام عصردرویکرد اوا این ؛ است   داشته

در دو  ها  ترین آسیب . بیشآید  تر به چشن وی های آن نیز بیش  و آسیب داردتری  و نهود بیش
 شوند: فرهنگی والحظه وی -اعتقادی و اجتهاعی   وزهح

 های اعتقادی  آسیب (الف
 استعجال عبارتند از: اعتقادی های  ازجهله آسیب

__________________________________   

ها  1 َرْت ُصُدوُرُهْن »ا قال تعالی: هکق الصدر، یقرأ بالصاد ون حصر النفس و ضی. رب  ( 91)النساء:«  َحص 
 (.292، ص13: ج1414)وجلسی،

 (.33، ص6 : ج1361هان )وصطفوی،یستعد  لقبول النور و االیه و رفع االنقباض لی. شرح الصدر انبساط ف 2
َث َُ(؛ 125ة )انعام:یاآل یق: قوله تعالی فیقابل القبض و الضیدل  علی أن  الشرح ی.  3 ََوي ْ  ً <َ ٍُ َعْلََصْرز  ْ ح  ُهَن  

ل   ض ِ َث ُ ى ْ
ِسْذَا  

َ ًا ج  ََدس  ًا ف  ت  ِ
هاِء<کص َ َالش َ ى  َف ِ ُر

ع َ ض َ َث   ها
ث   
لة الضَللة یضا وسیق أیة: فالتضیلة للهدایون وسیکها أن  االنشراح کف ا  

 (.33، ص6 : ج1361)وصطفوی،
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   لوستعِج  در نااویدی و یأس   روحیه آودن پدید
که  نشدن انتظار خویش،    با برآورده ظهور دارد،برای تحقق انسان وستعجل به علت شتابزدگی 

  !شود  ردان ویگ    اوید و حتی از رحهت خدا روی  نا ؟جع؟تاز ظهور حضر
؛ طبرسی، :C<،ص>ج: A:<;کلینی،) 1است   شدهاستعجال در اجابت دعا نهی  ،در روایات

;=B? :صA?  ،و حرعاولی;>:C :جAشود   ویدی و ترک دعا ویادچار نازیرا وستعجل  ؛(??، ص
گشایش در اور جهان با ظهور  ،ترک ارتباط با خداست. سرآود دعاها در واقتاین، که  دعای فرج و 

، ؟جع؟شدن غیبت اوام عصر  علت طوالنیبه  است. در آخرالزوان فرد وستعجل،ها  انسانونجی 
نااویدی » ؟ع؟اس فروایش اویروؤوناناسبرشود.   دچار نااویدی وی ،تحهل خود را از دست داده

 ،>ج :>@=; بابویه، ابنو  @:;: ص<:<;نااویدی از ظهور حجت خداست )حرانی، « از روح اهلل
که خدای سبحان از آن نهی و در آیه @;@ص  )BA ُسٌاَلأًَ َ>: است  سوره یوس  فرووده

ا   ب ْ ََث   ِجََِوي ْ ًْ َز 
ِهَ ََالل   َُ ث    ُشََلأَا ِ

ا   ب ْ ََث   ِجََِوي ْ ًْ ِهََز  أَالل  
ل   ُمََا ِ ٌْ َاکالََْاْلف َ ُسًى َ    .(BA )یوس : <ف ِ

که به فرووده قرآن وجید در جهل ریشه دارد  اویدی است، استعجال ووجب نابر این اساس
کنندهنااویدی و یأس،  (.@?)حجر:   زیرا یأِس  ؛ترین آفات انتظار است  پذیر  و سرایت  2ترین  سرد 

گفتار و رفتار از حرکت و    ووتور وحرک جاوعه و شود  ونتقل ویبه آحاد جاوعه  ،فردی از طریق 
 ای ونتظر باشد.   تواند جاوعه  دیگر نهیای   چنین جاوعهایستد و   وی تالش
ج  االهی رهبر با وواجهه در تعادل از خرو

 را صحیح وسیر توانند  نهی اهل استعجال، ؟جع؟ن و هنگام ظهور حضرت حجتدر آخرالزوا
 گرد  عقب دچار یا و لذا بود   خواهند ؟ع؟حضرتآن  وخالفان اولین ازلذا  دهند و  تشخیص
آسیب البالغه به این   نهج:?;خطبه در  .آورند  وی  روی  ؟جع؟شد، یا به انکار حضرت   خواهند
 .(B:>ص :<;<; رضی، شری )است      شده  اشاره 

__________________________________   

ب  2
َ
ب  یَبص   ی. َعْن أ

َ
َخ َزاُل یاَل : » َجْعَفٍر ؟ع؟ َقاَل  یٍر َعْن أ ُن ب  َن اهَّلل  َوا َلْن یاْلُهْؤو  ْل ی  ٍر َو َرَجاٍء َو َرْحَهٍة و  ْقُنَط یفَ   ْسَتْعج 

َعاَء َفق   کْترُ یفَ  ُل َقاَل یَف کیَل َلُه یالد ُ َجاَبةکَذا َو کُقوُل َقْد َدَعْوُت ُوْنُذ یْسَتْعج  َرى اإْل 
َ
 «.َذا َو اَل أ

اهَّلل أشد  بردًا ون الزوهریر؛ نااویدی از رحهت االهی از زوهریر  الیأس ون روح»اند:   . اوام صادق ؟ع؟ فرووده2
 (.338، ص69: ج1413)وجلسی، « سردتر است
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 خطبه، در ووجود راتیتعب و قرائن و کند  وی ییگو  شیپ نده،یآ حوادث از وجهوع در خطبه نیا
 امیق از شیپ حوادِث  به اشاره خطبه نیا در ؟ع؟علی اوام سخنان که دهد  وی  نشان خوبی به

شتاب به این وهن  ترک براى لیبا ذکر دل ؟ع؟حضرت .اوست وبارک امیق سپس و ؟جع؟وهدی
 ظهور خصوص به) ها  فتنه از بعد شده   داده   وعده یها  یروزیپ براى کهکنند  وی اشاره
 او لهیوس به جهان سراسر در داد و عدل   اقاوه   درباره ؟لص؟اوبریپ خود عصر در که ؟جع؟وهدى
 طیشرا تا و طی،یشرا و دارد زوانی زیچ هر که چرا ؛دیوکن عجله( است   شده دادههای صریح  وعده
بی تردید  که نندیبچ درخت از را آن که است خاوی وهیو ههچونآن پدیده  نشود، حاصل آن

 .(=>Aص ،?ج: >B=; وکارم شیرازی،) شد خواهد نداوت و هانییپش ووجب
گهراهی، باید از راه ویانه و برون رفت از ، افراد برای ؟ع؟اویر وؤونانطبق فروایش  هالکت و 

کتاب و سنت است که  کنند ؛وستقیهی  شدن از این راه وستقین   و استعجال باعث دور حرکت 
گر ظهور را حتی  ،فرد وستعجل ،این. بنابر(B>;ص ،C ج: <:<;الحدید، ابی ابن)  است ا
کاش   شود و آرزو وی  خود پشیهان وی   از خواسته کند،   درک که ای  ظهور  ؟ع؟حضرت وهدیکند 
ندارد و از راه آوادگی  ؟جع؟حضرت ایشاناجرای دستورهای حضور و برای چون  کرد!  نهی

 است.     گرفته   وستقین فاصله
که پیش از ظهور حضرت رسولقوم نهونه بارز چنین وستعجالنی  به حجاز  ؟لص؟یهود است 
کردندهای خود را   شکنی   فروان ؟لص؟وحهد هجرت و با ظهور حضرت  )وکارم شیرازی، آغاز 

;=A>ص ،=> : ج>B>.) 
 االهیاعتراض به وصلحت 
در تأخیر ظهور است. « یاالهاعتراض به وصلحت »های اعتقادی اهل استعجال،   یکی از آسیب

َ» عالوه وجلسی ذیل روایت ،رو از این د  ِعن  ََکذلََِف  اب  ت  ر  ،َخ  ون  ِطل  ب  ََوَ َاْل   ِحِل  م  ض  ََخ  ون  ِحِل  ََوَ َ،َاْل   ِلحل  اَق  َو 
،کخَ  ون  لَ َون  ،َِتَکه  اِضحر  ح  اَو ََاْل   ََجن   ون  ح  ِر  ق  علت ذم استعجال را  ؛(>=;ص ،=: جA:<; )کلینی،«  اْل  
حضرت  ، استعجال در طلب فرجشاید وراد از وذووم بودننویسد:   دانسته و وی «اعتراض»

که باعث هالک ؟جع؟حجت : <:<;ت وستعجالن است )وجلسی، و اعتراض بر تأخیر فرج باشد 
 .(>C>ص ،=;ج

قیام عدم نسبت به  ؟ع؟به اوام صادق اعتراض سهل بن خراسانیبه عنوان یک نهونه: 
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؛ A=>، ص<ج: C@=; ،)ابن شهر آشوب او ریشه داشت استعجال درعلیه حکام جور، حضرت 
 .(?;;، ص@ج: =;<; ،یبحرانو  ?A;، ص>ج: A><; ،یجزائر

اوا  ؛وظای  خویش استاجرای در حال ههواره رضایت دارد و االهی فرد ونتظر، به وصلحت 
ل که نجوای فض  چنان است؛ ناراضیاالهی کند و نسبت به وصلحت   ی ویوستعجل ناسپاس

کهکاتب ب گذاشتند  را بیناوه ابووسلن خراسانی   ؟ع؟اوام صادق ا دوستانش در وجلسی   جواب 
: <:<; وجلسی،) است   شده دانسته ؟ع؟بر حضرت« اعتراض»؛ (<A>، صB: جA:<;   کلینی،)
 .(;B>ص ،@>ج

 اجتهاعی-های فرهنگی  آسیب( ب
کنند.   وارد وی  آسیب  فرهنگ آناعتقادی، به جاوعه و های   وستعجالن، عالوه بر آسیب

که در بستر استعجال شکل وی – فرهنگی   های حوزه  ترین آسیب  وهن گیرد، به شرح  اجتهاعی 
 ذیل است:

گیری  آوری به ودعیان دروغین وهدویت   روینااویدی و  فرا
 به رفتارش و گفتار با را نااویدی افسرده، و نااوید فرد واست  انتظار آفات ازیأس و نااویدی 

 کند؛ تفاوت تبدیل وی ای بی جاوعه را از جاوعه پویا و ونتظر به جاوعه دهد و  وی انتقال جاوعه
که وستعجالن جزء  که  نخستینچرا  به وغرضان باج  ؛کنند  یید ویرا تأ« وقاتون»کسانی هستند 

دنیای خود را تباه آوری به آنان دین و   با روی ،و در نهایت را حهایتدهند و ودعیان دروغین   وی
س چنین پیاودهایی در نااویدی و یأدهند.   و جاوعه را به سهت هالکت سوق وی کنند  وی

 .داردریشه  ؟جع؟زوانر اوام از ظهو وستعجالن
، از دین االهی خارج و پیرو والیت ثیر وقاتون و ودعیان دروغینأتحت تچه بسا فرد وستعجل 

به دلیل استعجال در  ؟ع؟حضرت ووسیعده زیادی از پیروان که گونه   طاغوت شود؛ ههان
گفتند و بیش نبود، ودعی دروغینی که « ساوری»به ، ؟ع؟واجرای غیبت ایشان لبیک 

بر  .(B=-CBو طه:  :?; _B<; اعراف: ؛=?;: نساء؛ =C< ،C، <?، ;? :)بقرهپرست شدند   گوساله
شان  از بازگشت رهبر االهیاویدی ناکه به  ساوری از استعجال قوم بنی اسرائیل ،اساس این آیات

گهراهشد سوء استفاده و ونجر   .کرد   ایشان را 



 

 

90 

ال 
س

هن
وزد
ن

اره 
شه
 /

64 /
 بهار

139
8

 
 

 رفت نیروی جاوعه هدر
که در عرصه  آسیب از  نیروی هدررفت» تری دارد، اجتهاعی بروز بیش   های وهن استعجال 
که در «جاوعه با  دارد وریشه وند رهبری   نظام   بینی برخی پیروان نسبت به هندسه  کوته است 

 ؟ع؟وواجهه با وعصوم ،جاوعه در زیارت ؟ع؟اوام هادی شود.  وی  سرپیچی از اوام جاوعه پدیدار 
، «گیرنده  پیشی»است:    دسته تقسین فروودهشناسی و پیروان را به سه را به زیبایی رفتار

 :  اند فرووده  سپس در زوینه پیاود هر یک از این رفتارها«. کننده  ههراهی»و « وانده  عقب»
َ اِغج  الِر  نَ َف  َکع  ََن  ق  اِر ََو َََو  ِزم  َکلَ َالَِل  ََن  ِحق  رَ َو ََل  ِصِ ق  ِقََِِفََاْل   َکح  اِهقَن  شها، از گردان از   روی؛  ز 

ک  پیوسته با شهااست، ههراه   دین خارج شده کننده در حق شها، هالک    وتاهیاست؛ 
  .(>;@ص ،>ج :=;<; ابویه،ب ابن)است 

 وذکور آوده است:عبارت در شرح 
 خارج ،«وارق» و وحورند عدل و ودار حق هک ها آن از «ُوعِرض» و ؟ع؟وعصوم یایاول از ،«راغب»
 نکح هک را «زهوق» نهیزو ،یریپذ حق در ریتقص هک  چنان ؛بود   خواهد باطل در داخل و حق از
 .(A?>ص ،@ج :BB=; آولی، جوادیر.ک: ) داشت   خواهد ههراه است، بطالن آن یقطع

 است. ؟ع؟وعصوم از پذیرش و وحوری  عدل و وداری  حق ههراهی، وعیار ،بر این اساس
 از ؟ع؟وعصوم برابر در که است وستعجل گیرنده و  پیشی افراد و گردان،  روی افراد شاول «وارق»
گویای  ،؟مهع؟تاریخ ادوار ائهه گردند.  وی جاوعه نیروی رفت هدر باعث ونیستند  برخوردار تعادل

که اهل وعترض شدند ؟ع؟وعصوم به تصهین «دادخواهی» استعجال در لباس این حقیقت است 
ودار حق را  از تهجد بدون تعهق، بسته   پینه های  پیشانی با پیروانی ؛ایستادند ایشان وقابل و در

 :<;<; الرضی، شری ) دادند  ل خویش، هالکت را عاقبت خود قرارو با استعجانشناختند 
بسیاری از عوام  دور شدن باعث خود استعجال با وسلهان ظاهر به افراد گونه  این . (CB>ص

ین وسلهانان، باعث هدر رفت ب ،جنگ با افروختن آتِش  و شدنداالهی جاوعه از دور رهبر 
 آوردند.   وجود   شدند، و خسارات زیانباری به  های جاوعه اسالوی  سروایه

   جاوعه و انحراف از وسیر سعادت جاوعه ل در باورداشت زپدیداری تزل

، تزلزل االهیبه دلیل اعتراض به وصلحت  ،اجتهاعی وستعجالن-های فرهنگی  یکی از آسیب
اوعه است. از این رو، اوام در باورداشت جاوعه و در نهایت انحراف در وسیر سعادت ج
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 فرواید:  ویشوری، A;در آیه  «یهارون» ، در وعنای واژه؟ع؟صادق
َیفَاکشَوَاَّللَْلورَاستعجالَکذلَلکَوَظهر؟خَوَتَوَون؟کخَنخأَوَرأه؟َونَوَولد؟َوَتَقولونخ

واَنخالذَکأولجَقدرته،َیفَدخولَوَقضاجه گویند: )ووعود( چه زوانی وتولد   وی؛احالدنَخسر
ِکی ظاهر وی کجاست؟ و  کسی او را دیده و در  ها از روی  شود؟ تهام این  شده؟ و چه 

کردهآن .و شک در قضای اوستاالهی استعجال در اور  و  اند  ان در دنیا و آخرت خود زیان 
کافران است )حلی،  و  >، ص=?ج :=:<;؛ وجلسی، <=<: ص;><;پایان بد از آِن 

 .(=C<-=C=ص :C;<;خصیبی، 
داشت خود و دیگران  ، اهل استعجال در دوران غیبت، در باور؟ع؟یان اوام صادقبر اساس ب
چگونگی طول عهر    دربارهوختل ؛ از جهله شبهه ، و با طرح شبهاتی کنند ویتزلزل ایجاد 
 گردند.  وی «وقاتون»آوری به    روی باعث انحراف وردم و، ؟ع؟حضرت حجت
باعث االهی  ن نیز وستعجالن ههواره با استهزا و تهسخر و شک در قضایآیات قرآاز ونظر 
ذیل آیه صاحب تفسیر الهیزان . گیرند وی   و وسیر هالکت را پیششوند  وینش افراد تزلزل در بی

;B نویسد:  شوری وی  
تعجال اوت، استعجال از باب وسخره است، نه اسیفار به آودن قکوراد از استعجال 

کرین این نوع یباشند ق  ه به راستی خواسته کواقعی،  اوت زودتر تحقق یابد. در قرآن 
َََون ي>گفتند:  ه ویکن است یز آن جهله ات شده، ایاکفار حکرر از کاوت ویق به استهزا

َ ى ْ َا ِ ُُ ْع  ٌ اَاْل
َکِر   ن   ي  ْنَصاِذف ِ ب ُ  .(C=، صB; : جA;<; ،)طباطبایی <ت ْ

 راهکارهای وواجهه با استعجال  
 بادر زوینه رویارویی  در دو حیطه نگرش و رفتار اصلی راهکار دو ،های قرآنی و روایی  دادهاز 

 عنوان شده است:  استعجال

 ؛؟ع؟بودن وهدی ووعود  راهکار نگرشی: یقین به آودنییکن. 
کسانی از هالکت آخرالزوان نجات وی  وی     های روایی دانسته  از داده که آودنی  شود،  بودن    یابند 

( را باور داشته باشند. بنابراین، برای ;<?: ص=><;بهار وردوان و خّروی روزگاران )وجلسی، 
که وستعجالن دچار آنند؛   وؤونان بایدوواجهه جاوعه اسالوی با استعجال و نجات از هالکتی 

 است:  آوده ؟ع؟ی از اوام صادقدر روایتباشند. « وقّرب»
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لَ  اِضحرَ َِتَکه  ح  ََاْل   ال  لَ َق  َق  اَو ََت  اِضحرَ َو  ح  ََاْل   ال  ََق  ون  ِجل  ع  ت  س  اَوَ َاْل   ََجن   ون  ح  ِر  ق  ََوَ ََاْل   ت  ب  ََث  ن  ص  ِ َاْل 
َ یل  اَع  اِده  ت  و 
 
واکَأ ََون  س  َل  ح 

 
وتََِأ ي  َکح  ََن  ِؤِن  ة ََف  ر  ب  غ  ََال  یل  ََع  ن  اَو  ه  ار  ث 

 
گشتند. ؛ أ وحاضیر هالک 

کیانند؟ فروودند: گفتن: وحاض ، و قلعه بر و وقربان نجات یافتند «وستعجالن»یر 
کسی  فتنه( بیش)غبار . تان باشید  های خانه وانند فرش ؛هایش استوار است  پایه تر به 
که آن را برانگیخته است وی  (.CA;: صCA=;ابی زینب،  )ابن رسد 

ز شود برای نجات ا  اش( دانسته وی  خوانش اسن فاعلی و اسن وفعولیبا دو « )وقّربون»از واژه 
هالکت، باید به تحقق ظهور ونجی یقین داشت و در برابر تقدیرات االهی وطیت بود. ورحوم 

 نویسد:   وجلسی وی
َخعترضونَعیلَاَّللَتعالَفحهاَخقضَ نقحادَل َال حونَحفتحَالراءَفؤّننَأهلَالتسليَو َجناَاملقر و

َح َخستجطجونهکعلْينَأو َل خجَو ، =;: ج<:<;جلسی، )و سرَالراءَأيَالذخنَخقولونَالفرحَقر
 . (>C>ص

ب، در وقام پیروی از حضرت حق، آنچه را وقوعش یقینی است، نزدیک وی شهارد.   انسان وقّرِ
ب  َ>  در قرآن آوده است: ،رو  از این رَهنا ِ ِعت  َث   َُ ث   ًْ س  اًَث   ب  سث  َف  ساٍ َث  ًَ (. ونکران وعاد، به A-@)وعارج:  <ا

که خدای سبحان و حزب اهلل، نزدیکش پندارند؛ در   دلیل عدم باورداشت، آن را دور وی حالی 
که به وقوع رستاخیز وجود دارد. به تعبیری:   وی گاهی و یقینی است  دانند. سّر این نوع، نگاه، آ
(. B، ص:>: جA;<;)طباطبایی، « کل وا هو آت قریب؛ هر آنچه آودنی است، نزدیک است»

شهارند و بر اساس روایات   دیک ویآن را نز، ؟جع؟بودن وهدی ووعود  پس، باوروندان به آودنی
ب» که وؤونان در دعای عهد با اوام زوان    «وقّرِ گفته شد، ِسّر پیهانی  د و نبند  وی ؟مهع؟اند. از آنچه 

ِلَ»کنند:  در پیشگاه ربوبی عرضه وی ِجِ خجالناَع  ِر َق  راه  َن  َو  ِعحدا  َح  ه  ن  و  ر  َخ  ن  َِإِّن   ه  ور  ه  : ?:<;)کفعهی، « ظ 
 گردد.  کار وی(؛ آش>??ص 

ب»اهل نجات بودن  که تحقق چنین تقریبی،«  وقّرَ راده و عهل و تحت به ا از این روست 
َ> :فروودخداوند  هک  چنانوالیت خدا وشروط است؛  ب ََْلي ْ َکي  ْشث   ُحََف   ََاْلَهِشت  ى ْ

َ َا   َکث  راًٌََى َ ت ْ ِهََع  ََِلل   أًَ  َل 
َََ َُکاْلَهلاث َِ ٌى َ ث  س    وحض تابت ،عبد هک وقتی وگر ،شود نهی لیهکت تیعبود و(؛ >A;)نساء:  <اْلُهف َ
 وفق وگر ند،کن عهلی چیه و نخواهد، زىیچ چیه ؛ندک شیووال اراده تابت را عهلش و اراده وباشد 
 زین اءاهللیاول سانیک نیچن .است خدا تیوال تحت شدن  داخل ههان نیا و ش،یووال اراده
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. از این رو، روایات، (;>;ص ،C; ج :A;<; طباطبایی،) اند فهیطا نیهه تنها اءاهللیاول و هستند،
بون را  کرده« ؟مهع؟بیت  اهل»وصداق بارز وقّرَ و  با تهسک به  (<<?ص ::;<;)کوفی،اند   وعرفی 

که وی  ویژگی باِن حقیقی است   الزوان نجات یافت.   توان از هالکت آخر  های وقّرَ

 راهکار رفتاری: تسلین وحض بودن دوم.
 گوید:   کثیر ویعبدالرحهن بن  است.« تسلین»، نجات از هالکت استعجال دووین وحور

کرد: جانن به قربانت؛ به  ؟ع؟خدوت اوام صادق که وهزم وارد شد و عرض  نشسته بودم 
که در انتظارش هستین چه زوانی واقت وی ای وهزم! »شود؟ فروود:   ون خبر دهید اوری 

کنندگان وقت ]ظهور گف [تعیین  شوندگان    وستعجالن هالک شدند و تسلینتند؛ دروغ 
 .(B@=ص ،; ج: A:<; کلینی،) «نجات یافتند

شود   دانسته وی ،(?C: ص<:<;ابن بابویه،  و @><: ص;;<; )طوسی،گونه روایات   ایناز 
که تسلین اور االهی و به تعبیر حضرت هون» ،؟ع؟کسانی  که اند «ُوسّلِ گرداب هالکتی  ، از 

گرفتار  نقطه وقابل خصووت و دشهنی و به وعنای  «تسلین»یابند.  وی آنند؛ نجاتوستعجلون 
گونهووافقت شدید ظاهری و  که هیچ اختالفی در بین نباشد  باطنی است؛ به  از لوازم  .ای 

 .(BB;ص ،?ج ::@=; وصطفوی،)انقیاد، صلح و رضایت است ، «تسلین»
  چنین روایت شده است: ؟ع؟از اوام جواد

َ ام  و  ِ
ََاْل  ع  ِنََِديح  ََاح  ِلِ  ه ََع  ر  و 

 
َوَ َأ ِريَ... و 

 
َکخَ َأ اَِذب  ََِفْي  ون  ات  ِق  و  لََِوَ ََال  اَکَي   ََِفْي  ون  ِجل  ع  ت  س  َوَ َاْل  

و ج  ن  اَخ  ِلهونَِفْي  س   .(=B>ص :;:<; رازی، خزازو  AB=، ص>: ج?C=;)ابن بابویه،   اْل  
 خدای سبحان هایدستور اجرایدر  قلبی و ظاهری ووافقت وعنای به ،«تسلین» بنابراین،

 وظای  بهخداست. او  نواهی و اواور برابر دروحض بودن  تسلین ن،لِّ َس ُو است. تنها غایت انسان 
 کار دریی   است و با چنین ویژگی آراوش و نیأت و قلب اطهینان دارای ارههه و کند  وی عهل خود
 .ورزد شتاب وی خیر

 را دارانی   گزاران و روزه نهاز سوره نساء( ?@   آیهبا استناد به ) ؟ع؟صادق اوام ،روایتیبراساس 
و ضرورت تسلین را عنوان رک دانسته وش اند،  تسلین نشده ؟لص؟برابر حکن خدا و رسول که در
 (. با تلفیق این روایات??>، ص;: ج :B=;و عیاشی،  :C=، ص;: جA:<;)کلینی،  اند کرده
که   خدا ولی و ؟لص؟پیاوبر وقابل در باطنی و ظاهری دانست تنها با تسلین   توان وی انسان است 
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 یابد.  نجات ویاز ورطه استعجال 

 و اهل تسلحن باوروندان ظهور ونجی )وقّربان( های رفتاری  ویژگی
هلکت الهحاضیر و »وقربان و اهل تسلین، وستعجل نیستند. در روایت  «تقابل   قاعده»براساس 

کسانی « وقربان»، واژه «نجی الهقربون که ظهوروص   بینند؛ ولی برای آن   را نزدیک وی است 
باورداشت ایشان بر رفتار وقّربان و اهل تسلین (. :;;، ص=: ج=;<;کنند )بحرانی،  استعجال نهی

که پیاوبر   چنان ؛استاالهی وبتنی های   شدن وعده   یقین به برآوردهنسبت به خدای سبحان و 
کرم َ»فروودند:  ؟ع؟به اویروؤونان ؟لص؟ا ج  ج  ع 

 
َأ ِلِ  اَع  اِسَََخ  َخَ ََالِن  م  و  َق  ِقحنا  َخ  ن  ه  م  ظ  ع 

 
َأ َو  انا  َکِإمي  ون  ون 

 َ َاْل  ن  هن   َع  ِجج  َح  َو  ِبِ  َالِن  وا ق  ح  ل  َخ  َل   اِن و  َالِز  َآِخِر اضِف ي  َح  یل  َع  اد  و  َِحس  وا ن  آو  َف  ة  : =;<; بابویه، ابن) «ِج 
ساز پیدایش   زوینه ،؟ع؟با اوید به تحقق ظهور حضرت وهدیوقربان، از این رو  .(@@=، ص<ج

 . اند االهیحکووت عدل 
 یافته از هالکت استعجال عبارت است از:  های رفتاری افراد نجات  ترین ویژگی  وهن

 (روی وحضپی) یکن. انقیاد

. اهل تسلین، به (>C>ص ،=;: ج<:<; )وجلسی، است« انقیاد»های وقربان،   یکی از ویژگی
که بر اواوان خود در آنچه   کسانی راضی وهی اال قضای دهند،   فروایند و انجام وی  ویآنان اند 

 . براساس روایات و بر وبنای احادیث،(<A;، ص<ج :<:<;)وجلسی،  کنند  هیچ اعتراضی نهی
شوند و   دم قیام اوام زوان خویش وعترض ویبه عاهل استعجالند؛ زیرا ها   سهل بن خراسانی
وا اوثال هارون ا ؛کنند  دهد، تهرد وی  ه آنان ورود به تنور را دستور ویب ؟ع؟وقتی اوام وعصوم
که اهل تسلین  شهر ابن) کنند ضی از اواور ووالی خویش اطاعت ویاند، بدون هیچ اعترا  وکی 

 .(?;;، ص@ج: =;<; بحرانی،و  ?A;، ص>ج: A><; جزائری،؛ A=> ص ،< ج :C@=; آشوب،
َ»وعنای  پس ِزم  َکلَ َالَِل  ََن  ِحق  کبیره )ا« ل   ،(>;@، ص>: ج=;<;بن بابویه،در زیارت جاوعه 

که ههراهی با آن ذوات قدسی، با   و روشن بوده ؟مهع؟بیت  اهل  ههیشگِی  هکنند  ههراهی است 
 ،بر این اساس .(A?>، ص@: جBB=;شود )جوادی آولی،   ها عهلی وی دائن از آن کردن   پیروی

 اهل تسلین در ههه شرایط ونتظر واقعی ظهورند.



 

 

95 

باره
ل در
عجا
است

 
وان
ام ز
ور او
ظه

؟ع؟
جه
ر سن
د

 
... 
ت و
آیا

 

 اور  ثبات و دوم. استقاوت

کاشانی  که در وحور اول بیانفیض  « استقاوت»را  های وقربان  شد، یکی از ویژگی   ذیل روایتی 
را به تأنی  «ثبات اور» ،ارباب لغت . (:=<ص ،>: ج@:<;کاشانی، )فیض  1داند  وی« ثبات اور»و 

کرده و عدم عجله  .(@C;ص ،> ج :?A=; ریحی،و ط C;ص ،> ج: <;<; ونظور، ابن) اند  وعنا 
کار اینعالوه طباطبای  خود نفس که انسان ازکرده است گونه بیان   ی استقاوت آدوی را در 

 و ابدین راه آن به نقص و فساد گرید هک طوری به ؛ندک اصالح را آنو  امیق اور آن درباره بخواهد
 .(A<ص ،;; : جA;<;)طباطبایی،  برسد خود تیتهاو و هالک حد بهکار، 

 اند  برشهرده «؟ع؟ؤونان علیاستقاوت بر والیت اویراله»وصداق اتن استقاوت را  ،برخی روایات
کهاستقاوت استقاوت بر اور والیت از این جهت وصداق اتن (. ?@>ص ،> : ج<:<;)قهی،   است 
 عهل اداوه و اسالم لیاص روش و دیتوح خط بقای ضاون ؟مهع؟تیب  اهل ائهه رهبرى رشیپذ

 .(;A>ص ،:> ج :<A=; شیرازی، وکارم)است  صالح

  سوم. صبر

کید شده «صبر»در روایات وهدوی به ویژگی  آخرالزوان، وقربان به است. در    اشاره و بر آن تأ
که هنگام سختی .اند  توصی  شده« ثبت الحصی علی أوتادهن» از آن ها   این عبارت َوثلی است 

ها بر  ثبات وقربان در وقام صبر در وقابل اذیت دشهنان و تحهل آنبه وعنای شود و   وی   استفاده
گونه ؛و بالهاست ها وکر و حیله که صبرشان با شبهه  به  گونه  آن ؛رود  شهنان از بین نهیهای د  ای 

، >;: ج>B=;)وازندرانی،  خورند  های وخالفان تکان نهی ها و حرف  ها با سنگریزه ویخکه 
 .(:C=ص

که به وسیله صبر  را وص  صابرانی وی« بونوقّرَ »روایت وحاضیر، نعهانی نیز ذیل  به  ،داند 
که عالوه طباطبایی در   ههان ؛(CA;ص :CA=; زینب،  ابی  )ابن یافتندقرب خداوند دست  گونه 

ا>تفسیر آیه  اَث  َُ ث  ُ
ََا   ن   ي  ِ ذ 

ٌاَال   َوت ُ ُسًاَا  ََاْصت ِ ُسًاًَ  ُظٌاًَ ََصاث ِ ٌاًَ ََزاث ِ ف ُ ََاث    ه  ََالل  
َعل   ََْنَکل  ِلُخٌى َ ف ْ عهران:  آل) <ث ُ

و صبر بر االهی ، صبر در طاعت شدایدرا صبر فردی دانسته و به صبر بر « اصبروا»صبر در  ؛(::>

__________________________________   

ه کو ثبت الحصی علی أوتادهن . » 1  «ة عن استقاوة اورهن و ثباته.یناکأن 
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توان دانست، صبر فردی   ( و لذا وی;Cص ،< : جA;<; کند )طباطبایی،  وعنا ویوعصیت 
به صبر اجتهاع ناظر است؛ فراهن  که را «صابروا و رابطوا»های وقّرب، بستر پیروی از   انسان
شوند و به   آواده وی ؟ع؟ان برای ظهور اوام زوانکند و چنین افرادی با صبرشان در آخرالزو  وی

که دارند، نور ایهان در دلدلیل شرح  که ههین بر رسد.   هاشان به فعلیت وی  صدری  اساس است 
اِبرِ  ُطوَبی» :فروودند جندل جواب در ؟لص؟خدا رسول ، @=ج :=:<; وجلسی« )َبِتهیَغ  یِف  َن یِللّصَ
 .(@:=ص
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 گحری نتحجه
ای به فراخور نیاز،   یبت اختصاص ندارد. بنابر این، در هر دورهبه عصر غ «استعجال»چالش 
ظهور ونجی، پیروان    به ویژه درباره ،اسالوی   سطح بینش جاوعه االهی با هدف ارتقایرهبران 

اهل استعجال را نابودی  باتالق استعجال برحذر داشته و سرانجامهالک شدن در خویش را از 
پسندیده و سفارش  فرج، دعا برای تعجیل در اور ،رواییقرآنی و های   داده بر اساس اند.  برشهرده
که اوری وذووم است    شده . استتفاوت وعنایی و وبنایی دارای  ،است و این وهن با استعجال 

که  وبنای  دو دلیل اصلی دارد: یکن این ؟ع؟ناپسند بودن استعجال درباره ظهور اوام زوان
در دو بعد  های استعجال  زاست. آسیب  که استعجال آسیب استعجال جهالت است و دوم این

 خروج ،در وستعجل یدیو نااو أسی   روحیه آودن دیپد اجتهاعی عبارتند از:  -اعتقادی و فرهنگی
، آوری به وقاتون، وغرضان و ودعیان دروغین وهدویت  رهبر االهی، روی با وواجهه در تعادل از
ل در باورداشت جاوعه و انحراف از وسیر سعادت زتزلرفت نیروهای جاوعه، پیدا شدن    هدر

)تقریب( و  «نگرشی»برای نجات از ورطه استعجال، دو راهکار اصلی  ؟مهع؟جاوعه. وعصووان
که با وتص  کردهرا ارائه  )تسلین( «رفتاری» ن، های وقربان و اهل تسلی  ه ویژگیشدن ب   اند 
انقیاد،  ،تسلیناهل و های رفتاری وقّربان   یژگیترین و  وهن. کردتوان آن راهکارها را اجرایی   وی

که در هر دو ساحت نظری و عهلی از شرح صدر است. ثبات اور، صبر و  ؟مهع؟وعصووان کسی 
به ههه دستورات رهبران االهی و نکند    اعتراض ؟ع؟اوام وعصوم و به حکنکند پیروی 
که در عصوقّرِ  ؛نهد   گردن  یابد.  بود و نجات وی  ر غیبت از استعجال در اوان خواهد بی است 
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 ونابع
کریم  قرآن 

 ببچیپباولببتهرانببنشربصةوق.الغحجهق(.ب1397ابابأبیبزخنبب نعمینی(ببس مةببابابراهحمب  .1

ب جةبا  محةبابهج ببابابأبی .2 ب1414اهللب ا  ةخةب ب بسکتج بشرحَالهنجَالجَلغهق(. بقمب بچیپباولب ب
 ا مر شیبا نجفی.اهللببآخت

باسی بچیپباولببقمببسة ا بباْلحرةَونَالتجصرةَوَالواوةبق(.ب1414ح حاب بباب ایبحیب،خ ببابا .3
 .؟ع؟سهةی

 سة احا.بجیسع بببچیپباولببقمببنشراْلصالَ(.ب1362ابابحیب،خ ببس مةبباب ایب  .4

 داوری.بچیپباولببقمببکتیحفروشیبببالشراخعَعللب(.1385 بب_________________________ .5

 ببچیپبدو ببتهرانببااالسح .کهالَالدخنَوَمتامَالنعههق(.ب1395 ب____ب_____________________ .6

ََيضرهَالفقحهق(.بب1413 ب_____ب____________________ .7 ببچیپبدو ببقمببدفتربانتشی اتبااالسیبونَل
 واح ت بح بجیسع بسة احا.

ببچیپبدو ببقمبب؟لص؟الرسولَآلَعنَالعقولَحتفق(.ب1414 ایب ببابح ابحرانیببشعج بابا .8
 سة احا.بجیسع بنشر

ب،َچیپباولَمتلفه،ََوَالقرآنَوتشاحةبق(.ب1369 بی اببابس مةببسیزنة انیبآشوببشهربابا .9 قمببدا 
 بیةا ب انشر.

خرَوَالتنوخر،َتی(.ببب یش، ببس مةبابطیهرب بیببابا .11  تی.بجیبببیبببیبالتحر

 ببچیپباو بببیروتببنشربدا بصید .العربلسانَق(.ب1414ابابسنظ، ببس مةبابسکر ب  .11

 چیپباولببتجریزببنشربحنیبهیشمی.ب،کشفَالغهةَیفَوعرفةَاْلمئةق(.ب1381باب ح یب ببارحایبب ای .12

ثینق(.ب1413 بمینحةبهیشمببابااحببایح ران .13 جلَاْلججَعیلَعشرََودخنةَوعاجزَاْلمئةَاْل َدل َو
ب. حقمببسؤا  با معی فباؤلاالسچیپباولببببالجشر

َفَوناقجَاْلمئةَاْلطهارق(.ب1427 ببنعمتباهللبیجزاجر .14 خاضَاْلحرار روتببسؤا  بیببچیپباولبببر
ب.یخبا عربخا تیر

ب  .15 بس مةصیبر ب1386جعفریب َآسحج(. َو َوهدوخت بفرهنگیبهاََاندخشه بحنحید بقمب بدو ب بچیپ ب
 سهةوخت.بتخصصیبسرکزب؟جع؟سو ودبسهةیبحضرت

س قق:بس مةبصفیییببقمببنشربچیپباولببببوقرحانادبَفنایَ(.بب1388جوادیبآسایبب جةاهللب  .16
 ااراء.

ب .17 ب1389 _____________________ بووعودَووجودَ،؟جع؟وهدیَاوام(. بب بششمب س قق:بچیپ
 احةس مةح ابسخجرببقمببنشربااراء.
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ب .18 ب1388 _____________________ ت قحق:ب جةا کرخمب یحةخنیببقمببنشربچیپبدو بببتفسحرَتسني،(.ب
 ااراء.

 .؟مهع؟ببچیپباولببقمببسؤا  بآلبا جحتعةوساجلَالشحق(.ب1419حر یسایببس مةبابح اب  .19

ببچیپباولبببیروتببتاحَالعروسَونَجواهرَالقاووسَق(.1414ح حنیبزبیةیببس مةسرتضیب  .21
 دا ا فکر.

ب  .21 بس مة ببا بااحمین ببا بح ا ب1421حایب َحصاجرق(. با نشربَمتصر بسؤا   بقمب باولب بچیپ ب
 االاالسی.

بسجتجیب تیح تینب .22 ب98خینیب .)«َ َحرایَتعجحلَدر َحهَدعا َاور َاستعجالَو تجحيَسازگاریَّنىَاز
 .27-48ببص29هییبسهةویببقمببشمی هببببببنشرخ بپژوهش«فرح

ثرَکفاخةق(.ب1411س مةب بباب ازیبب ایبخزاز .23 ثینَالمئۀَالنصَیفَال  ببقمبببیةا .عشرََاْل

 بببیروتببا جالغ.الکجریَاهلداخةق(.بب1419حمةانب ببابح حابخصحجیب .24

ميَوَحيانهق(.بب1415دروخشببس حیبا ةیاب  .25 خ بباؤل شید.ؤعرابَالقرآنَالکر بببچیپبچهی  ببا،ر
ب -د یس .26 بقیام ب1412حمحةانب ب ميکالَالقرآنَؤعرابق(. بدا ا منر بدسشقب باولب بچیپ بوبرحب

 دا ا فی ابی.

خجَالقرآنَاملفرداتَیفق(.بب1412س مةب ببببابب اغبباصفهینیببح حاب .27 ببچیپباولبببیروتببنشربغر
 دا با عامبا ةا با شیسح .

َظهور(.ب1391 ضیییبب ایب  .28 َانتظار  ببچیپباولببقمببنشربپیی بحجت.جهانَدر

َاملصطیف (.بب2116امهودیببن، ا ةیاب ایببابس مةب  .29 َدار چیپباولبببیروتببببوفاءَالوفاءَحأخجار
 .دا ا کتببا عامح 

َعصرَغحجت(.ب»1398اهرابیببصیدقب تیح تینب .31 ببفصانیس بسشرقبسو ودبب«چالشَاستعجالَدر
 .31-46ببص51قمببشمی هب

بقمببنشربببچیپباولب(صی حبصج ی ببالجَلغهَّنجق(.ب1414شرخفب ضیببس مةببابح حاب  .31
 هجرت.

ب(،؟ع؟َ)خصاجصَأوحرَاملؤونيصاجصَاْلمئة؟مهع؟خق(.ب1416 ________________________________بب .32
ب.بهةببآاتینبقةسب ضوىچیپباولببسش

خفَتفسحر(.بب1373 ایب ببابس مةبجیبحالهبفخشر .33  داد.بنشربببچیپباولببتهرانببدفترلهحجىَشر

ب  .34 بس مود ب1418صیفیب َفواجدق(. َوع َحيانه َو َصرفه َو َؤعرابَالقرآن َیف بچیپبچهی  بباجلدول ب
 بیروتببدا ا رشحة.

َالقرآنَق(.ب1417طجیطجیییببس مةح حاب  .35 باملحزانَیفَتفسحر چیپبپنجمببقمببجیسع بسة احابب
بح،زهب امح .
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ب ایببابح اب  .36 َاْلخجارق(.ب1385طجرایب ر َیفَغر نوار َاْل با مکتج بوشکاة بنجفب ببچیپبدو ب
خ   .ا  حةر

بفضل .37 بانتشی اتبالقرآنَالجحانَیفَتفسحرَجمهعب(.1372ح اب ببابطجرایب بتهرانب بچیپباو ب ب
 نیصرخ رو.

بابو .38 ب یجرببابس مةبجعفربطجریب ب1412ر بببببالقرآنَتفسحرَیفَالجحانَاوعجق(. بببروتیچیپباولب
 .ا معرف دا 

ببچیپباولببتوقحت،سلسلهَدروسَخارحَورکزَختصیصَوهدوخت(.ب1397طج یببنجمبا ةیاب  .39
بقمببانتشی اتبسرکزبتخصصیبسهةوخت.

خن،(.بب1375طرخ یببفخرا ةیاب  .41  چیپباو ببتهرانببکتیحخین بسرتض،ی.بجمهعَالجحر

َفحهاَاختلفَونَاْلخجارق(.ب1391طوایببس مةبابا   اب  .41 باْلستجصار ببچیپباولببتهرانببدا 
ب .حتبباؤلاالسکا 

بببچیپبچهی  ببتهرانببدا ا کتبباؤلاالسحۀ.امکهتذخجَاْلحق(.ب1417 بب________________________ .42
ب1411 ب________________________ .43 ب َللحجةالغحجق(. ب جیداببچیپباولب،ة ب ایبتص حح: هللبتهرانیب

 .ةبنیصحببقمببدا ا معی فباؤلاالسح احم

َالسَلحَاملتعجدق(.ب1411 بب________________________ .44 بببچیپباولبببیروتببسؤا  وصجاحَاملهتجدَو
 فق با شحع .

ب1378طحببباحة جةا   حاب  .45 ب بانتشی اتبالقرآنَتفسحرَفَالجحانَأطحج(. بتهرانب ببچیپبدو ب
 ااال .

 ببچیپبدو ببقمببدا ا رضی زاهةی(.فعهىکاملصجاحَللق(.بب1415 یسایببابراهحمبباب ایب  .46

 .ةةخدا باآلفیقبا جةچیپباولببببیروتببب،الفروقَیفَاللغةق(.بب1411  کریببح ابباب جةاهللب  .47

ب جةا رحمینب  .48 ب»1394 احزادهب َوسجولحت(. َنتاخجَشتاحزدگىَدر َو َدخدگاهَََآثار هایَاجتهاعىَاز
واخاتَقرآنَو  .117-136ببص34ببسجا بحصحرتبوبتربیتبااالسیببشمی هب«ر

 .ببچیپباولببتهرانببا مطجع با عامح تفسحرالعحایشق(.ب1381 حیشیببس مةبابس عودب  .49

 ببچیپبدو ببقمببهجرت.العيََق(.1411 بفراهحةیببخاحلبباباحمة .51

ب  .51 بس مةس  ا بکیشینیب باالوایفَق(.1416فحض بکتیحخین  باصفهینب باولب بچیپ سحرا مؤسنینبب
 .؟ع؟ ای

خجَالشرحَالتی(.ببببوسیبباحمةببابس مةبسقرىب بیحف .52 ببچیپباولببجحرَللرافعيکاملصجاحَاملنحرَفَغر
 .یقمببسنش، اتبدا با رض

 هیییبازبقرآن.بببچیپبخیزدهمببتهرانببسرکزبفرهنگیبد ستفسحرَنور(.ب1383قراجتیببس  اب  .53

 .پبششمببتهرانببدا ا کتبباؤلاالسح ببچیقاووسَقرآن(.بب1371اکجرب ببقرشیبباحة ای .54
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 ببچیپباو ببقمببدا ا کتیب.تفسحرَالقهىق(.ب1414قمیبب ایببابابراهحمب  .55

 ببچیپبدو ببقمببدا با رضی.املصجاحق(.ب1415کفعمیببابراهحمبباب ایبا عیسایب  .56

  .حچیپبچهی  ببتهرانببدا ا کتبباؤلاالسببافکالَق(.ب1417کاحنیببس مةبابخعقوبب  .57

کویفق(.ب1411اتببابابراهحمب کوفیببفر .58 با نشربفتفسحرَفراتَ بیببچیپباولببتهرانببسؤا  با طجعبو
 .بیوزا ةباؤل شیدباؤلاالس

ب  .59 باحمة ببا بصی ح بس مةبا ب1382سیزنة انیب باولببالروضةَوَاْلصول-افکالَشرحق( بچیپ ب
 .االاالسح بتهرانببسکتج 

نوارق(.ب1413سجا یببس مةحیقرب  .61  چیپبدو بببیروتببدا بؤححیءبا تراثبا عربی.ب،حباراْل

ب_________________ .61 ب1414 __ َالرسولَورآةَق(. بدا ا کتببببچیالعقولَیفَشرحَاخجار بتهرانب پبدو ب
 .اؤلاالسح 

ب .62 ب1423 ___________________ َاملعادق(. َاجلنانَ-زاد باأل امیبوفتاح بسؤا   ببیروتب بچیپباولب ب
  امطجو یت.

 ببچیپباولببتهرانببسرکزبنشربکتیب.تفسحرَروشنب(.1381سصطف،یببح اب  .63

مي(.بب1361 بب_________________ .64 کلهاتَالقرآنَالکر  ببتهرانببحنگیهبترجم بوبنشربکتیب.التحقحقَیفَ

 . ببچیپباولببتهرانببدا ا کتبباؤلاالسحالکاشفَق(.ب1424سغنح ببس مةجوادب  .65

ب  .66 بنیصر بهمکی انب بو بشحرازی ب1382سکی   .)َ َجاوعب،؟ع؟اوحراملؤونيپيام َو َتازه َّنجََىشرح حر
 ح .االسدا ا کتبباؤلچیپباولببتهرانببببالجَلغه

 .پباولببتهرانببدا ا کتبباؤلاالسح ببچیتفسحرَمنونه(.ب1374 _____بب___________________________ .67

ب  .68 باحةبس مة ب1391سحرتجی ب َونتظرََآسحج(. بفرهنگشنایسَجاوعه بحنحید بنشر بقمب بچیپباو ب یبب
 .؟جع؟سهةیبسو ود

بح حا .69 ب1418 ن،ریب ب َاملساجلَکوستدرق(. َوستنجط َو بسؤا  الوساجل بقمب باولب بچیپ آلببب
ب.؟مهع؟ا جحت

ب


