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چکحده
یکی از وؤلفههای آسیبزا برای پیروان پیاوبران و اواوان وعصوم؟مهع؟ در ادوار وختل « ،استعجال»
است که این وقوله بهدلیل طوالنی بودن دوران غیبت ،بیشتر درباره ظهور اوام زوان؟جع؟ نهود پیدا
وی کند .گوناگونی آیات و روایات در ووضوع عجله ،تعجیل و استعجال؛ وطلوب یا ناوطلوب بودن
استعجال را در ابهام قرار داده است .نوشتار پیش رو با روش توصیفی_ تحلیلی ،تالش دارد با قرار دادن
استعجال در سنجه آیات و روایات ،هنجار یا ناهنجار بودن آن را بررسی کند .از نگاه قرآن و روایات ،بین
استعجال و تعجیل در اور ظهور تفاوت وجود دارد .استعجال اوری ناپسند و وردود است؛ زیرا ونشأ آن
جهالت است و آسیبزاست .از این رو ،آیات قرآن و روایات ،وؤونان را از سقوط در باتالق استعجال برحذر
داشته و دو راهکار «نگرشی» و «رفتاری» به ترتیب «تقریب» و «تسلین» را برای وواجهه با آن بیان
کردهاند.

ّ
ّ
وقربون ،وقاتون.
واژگان کلیدی :استعجال ،ظهور ونجی ،تعجیل ،وحاضیرِ ،
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وقدوه

از آنجا که «باورداشت ونجی» از وحورهای وشترک ههه ادیان است؛ اسالم ناب وحهدی در

سایهسار بحث اواوت ،اعتقاد به آودن عدالت گستر جهانی را وطرح وی کند .این وهن با

چالشهای گونهگونی وواجه است که از وهنترین آنها ،آسیب «استعجال» است .هشدارهایی
که وعصووان؟مهع؟ در اینباره دادهاند ،پژوهشگران عرصه وهدویت را به بازشناخت چالشها و

شیوههای وواجهه با آن ،به ونظور دستیابی به اهداف آروانی و بسترسازی اتهام نعهت االهی فرا
ویخواند .یکی از چالشهایی که در قرآن و روایات بدان تصریح شدهاست ،وقوله «استعجال»
است که گاهی به عنوان آسیب از آن یاد شدهاست (رضایی :;=C; ،ص<<) .چالش پیشگفته،

از جهله چالشهای اعتقادی است که در عرصه اجتهاعی و فرهنگی بازتاب وسیعی دارد.
استعجال ،به وعنای «شتاب در خواستن چیزی است قبل از رسیدن وقت آن و تحقق زوینههای
الزم برای آن ».برخی ونتظران عجول ،به خاطر جهل و نداشتن صبر ،بیوعرفتی نسبت به اوام و
سایر دالیل غیبت اوام زوان؟جع؟ و  ...بدون در نظر گرفتن شرایط و سنتهای االهی ،خواهان

ظهور آن حضرت؟جع؟ هستند؛ درحالی که عالوه بر آواده نبودن شرایط تحقق ظهور ،خود این

افراد آوادگی ظهور حضرت را ندارند (شری رضی :;>;> ،ص)<:B؛ لذا حضرات وعصوم؟مهع؟
ِ
ب َالوقاتونَ َ َو َه َلکَ
استعجال را ووجب هالکت ویدانند؛ چنانکه اوام صادق؟ع؟ فروودند« :کذ َ
ِ
ون» (کلینی :;>:A ،ج; ،ص.)=@B
اْلستع ِجلونََوََجناَاْلس ِلم َ
چالش استعجال به عصر غیبت اختصاص ندارد .بر اساس آیات قرآن و نیز دادههای روایی و
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تاریخی ،این چالش در اوتهای پیش از اسالم و نیز در ادوار ائهه؟مهع؟ وجود داشته است .نهی از

استعجال در آیاتی از قرآن نظیر آیه ?Cسوره ذاریات =A،سوره انبیاء و ; سوره نحل وجود دارد.
وطالعات تاریخی گویای آن است که استعجال ،یکی از دالیل حضور یهود در وکه قبل از ویالد
پیاوبر ا کرم؟لص؟ بوده است (سههودی :<::@ ،ج; ،ص .);<Bاواوان وعصوم؟مهع؟ نیز ههواره

پیروان خود را از استعجال برحذر داشته و سرنوشت اهل استعجال را «نابودی» برشهردهاند .از

آنجا که چالش استعجال در عصر غیبت نهود و بروز بیشتری دارد و وردوان در عصر غیبت
بهدلیل طوالنیبودن غیبت اوام وعصوم؟ع؟ بیشتر با آن وواجهاند؛ جاوعه هدف در پژوهش
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پیش رو« ،دوران غیبت» است.

با توجه به اهتهام اهلبیت؟مهع؟ به چالش پیش گفته ،پژوهش درباره استعجال و تبیین

چیستی و چرایی آن ،شناخت ویژگیهای وستعجالن و آثار و آسیبهای استعجال در دو بعد

اعتقادی و اجتهاعی -فرهنگی و راهکارهای وواجهه با آن ،ضروری وینهاید .نوشتار پیش رو

تالش وی کند این وهن را در حد توان و ظرفیت یک وقاله علهی ،بهساوان برساند.
پیشحنه

وفسران ،به تناسب برخی آیات ،قرآن ،به روایات استعجال در ظهور ونجی اشاراتی دارند

(عیاشی :;=B: ،ج< ،ص>?<) .در ونابت روایی نیز روایات وتعددی درباره استعجال وجود دارد

(کلینی :;>:A ،ج; ،ص =@Bو ابنابیزینب :;=CA ،ص> .)<Cدرباره استعجال کتاب وستقلی
یافت نشد؛ ّاوا برخی آثار به طور عام به این وسئله پرداختهاند؛ وانند وقاله «آثار شتابزدگی در

وسئولیتهای اجتهاعی از دیدگاه قرآن و روایات» ،نوشته عبدالرحهان علیزاده (علیزاده);=C> :
که عجله وهدوح و وذووم را در اجتهاع ،با توجه به آیات و روایات بررسی کرده است و کتاب

«توقیت» ،نوشته نجنالدین طبسی ،که به بررسی سندی و داللی برخی روایات استعجال (که
ههراه توقیت آوده است) اشاره کرده است (طبسی .);=CA :تکنگاریهایی وانند کتاب

«اندیشه وهدویت و آسیبها» (جعفری );=B@ :و «آسیبشناسی جاوعه ونتظر» (ویرتبار);=C: :؛
به استعجال ،وختصرا اشاره کردهاند .وقاالت «چالش استعجال در عصر غیبت» (سهرابی:

 );=CBو «تبیین سازگاری نهی از استعجال و اور به دعا برای تعجیل فرج» (خانی );=CB :نیز با
رویکرد روایی به بحث وذکور پرداختهاند.

ناوطلوب بودن استعجال را برطرف کند.
واژهشناسی

در ابتدا بایسته است واژه «عجله» و «استعجال» ،وترادفها و وتضادهای آن تبیینشود:

استعجال درباره ظهور اوام زوان؟ع؟در سنجه آیات و ...

نوشتار پیش رو تالش دارد استعجال را در سنجه آیات قرآن و روایات بررسی و ابهام وطلوب یا
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استعجال در لغت

«استعجال» از ریشه «ع ،ج ،ل» است .برخی «عجله» را به وعنای طلب کردن چیزی پیش از

وقت آن دانسته (راغباصفهانی :;>;< ،ص )?>Bو برخی «سرعت» را ورادف آن شهردهاند

(ابنونظور :;>;> ،ج;;،ص@<> و طریحی :;=A? ،ج? ،ص .)>;Cوصطفوی نیز عجله را

سبقت گرفتن و سرعت بخشیدن در کاری بدون صبر کردن برای رسیدن زوانش وعنا وی کند؛

اعن از این که آن کار وهدوح باشد یا وکروه ،یا نیت و قصد انجام دهنده کار ،خیر باشد یا شر

(وصطفوی :;=@: ،ج ،Bص;>).

بنابراین« ،عجله »1به وعنای شتاب کردن در اوری است که کاول شدن و تحقق آن اور،

وستلزم صبر و شکیبایی است.

اوا «استعجال» ،باب استفعال ،وعنای طلب و درخواست دارد( 2طریحی :;=A? ،ج?،
َ ُ
ص .)>;Cابن ونظورِ « ،اؤل ْعجال» و « ّالت َع ّجل» و «استعجال» را یکی دانسته و این سه واژه را به
«برانگیختن و وادارکردن به سرعت و طلب عجله» 3وعنا ویکند (ابنونظور :;>;> ،ج;;،
ص@<>).

بر اساس کتابهای لغت ویتوان گفت «استعجال» در لغت به وعنای طلب و درخواست

شتاب کردن در اوری است که آن اور برای تحقق ،وستلزم صبر است و هنوز زوان تحقق آن

نرسیده است.

__________________________________
 .1واژه «عجله» در زبان عربی دارای وترادفهایی است ،نظیر َ
السرعة ،به وعنای شتاب (قرشی :1371 ،ج،3
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ص)55؛ الخفة ،به وعنای «وا یقابل الثقل» (راغباصفهانی :1412،ص 288و وصطفوی :1361 ،ج ،3ص)94؛
الهبادرة ،به وعنای سرعت ظاهری و وعنوی (وصطفوی :1361،ج ،1ص)228؛ السبقة ،به وعنای تقدم در سیر
َ ََ
(راغباصفهانی :1412 ،ص 394و وصطفوی :1361،ج ،5ص .)42کلهات وتضاد عجله عبارتند از :تأنی ،به
َ
وعنای ت َهکث و عدم عجله (فیووی ،بیتا :ج ،2ص)28؛ حلن ،به وعناى کنترل نفس هنگام غلبه غضب و
احساسات (وصطفوی :1361 ،ج ،2ص)27؛ ثبات ،به وعنای عدم عجله (ابن ونظور :1414 ،ج ،2ص)19؛
بطء ،به وعنای تأخیر کردن (قرشی :1371 ،ج ،1ص.)19
 .2استعجلته :طلبت عجلته
َ َ
ََ ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ .3
االست ْعجال :و اإل ْعجال و التعجل واحد؛ بهعنی االستحثاث و طلب العجل.
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استعجال در اصطالح وفسران

«استعجال» در اصطالح وفسران ،با استعجال از نگاه ارباب لغت هنوعنا است .از این رو در

تفسیر الهیزان آوده است:

تعجیل در هر چیز ،به وعناى آوردن آن به سرعت و عجله است و استعجال به چیزى،

به وعناى آن است که بخواهین چیزى به سرعت و عجله حاصل شود (طباطبایی،
 :;>;Aج ،;:ص;<).

طرح بحث
ْ ُ
ْ
ُ
سازعٌا َِالىَ َ َوع ِفس ٍٍَ َ ِو ْيَ َز ِثَک ْنَ> (آلعهران );<A :و <فاسث ِبفٌاَ
در نگاه اولیه ،آیاتی نظیر < ًَ َ ِ
ْ ْ
ساب> (بقره );?= :و ادعیه طلب تعجیل فرج حضرت وهدی؟جع؟ (وجلسی :;>:=،ج=?،
الحت ِ

ص CAو طوسی :;>;; ،ج; ،ص)?B؛ با روایاتی نظیر «هلک الهستعجلون» (کلینی :;>:A ،ج;،

ص )=@B؛ ناسازگار است .پرسش اینجاست که دوگانگی وذکور در آیات و روایات زوینه شتاب
در اور فرج از چه روست و چگونه قابل حل است؟

برای دستیابی به حقیقت اور و رفت ابهام از این وقوله ،باید دانست بر خالف باور برخی که

عجله را وطلقا ناشایست دانستهاند (طبرسی :;=A< ،ج< ،ص>;B؛ عسکری :;>:: ،ص ;CBو

طیب :;=AB ،ج= ،ص;<=)؛ عجله دارای دو قسن «وهدوح» و «وذووم» است (طباطبایی،

 :;>;Aج@ ،ص;= و جوادیآولی :;=BB ،ج@; ،ص .)=B:در تفسیر تسنین آوده است:

ٌوکَثا َوٌسي> (طه )B= :و عجله آن حضرت برای جلب رضایت االهی:
ي َف َِ
اعجلَکَع َ
ُ
بَ ِلتسضي> (طه)B> :؛ و عجله در شر؛ وانند آنچه درباره وعید خدا
<ًََ...ع ِجلةََال َتکَز ِ َ
ُ
َ
اهلل ًَعٍُ>
ي َنح ِلفَ َ ُ َ
ابَ ًَ َل َ
برای چشیدن عذاب طرحویشودَ ً< :يشت ِ
عجلٌثَک َ ِثالعر ِ
(حج( )>A :جوادیآولی :;=BB ،ج@; ،ص.)=B:

تعجیل در اور فرج ،نظیر عجله حضرت ووسی؟ع؟ (طه )B> :وهدوح است؛ اوا استعجال در

نظام آیات قرآن کرین و نیز روایات وهدوی از گونه «طلب عجله ناشایست» است .برای اثبات

استعجال درباره ظهور اوام زوان؟ع؟در سنجه آیات و ...

سرعت و عجله ویتوانند وهدوح یا وذووم باشند .عجله در خیر وانند آنچه درباره وعده
ً َ ُ
نَ َُ
االهی وطرح استً< :عَُک ُ َ
ِرٍ> (فتح)<: :؛
اهلل َ َوع ِاثنَ َکتبس ٍَ َثاجًُثُا َف َعج َ
ل َلَکن َ ِ
عجله حضرت ووسی؟ع؟ که قبل از قوم خود به طرف ویقات خدا حرکتکردَ ً< :واَ
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این وطلب بایسته است ابتدا کاربردهای قرآنی و روایی استعجال بیان گردد و سپس چرایی

ناپسند بودن استعجال از نگاه قرآن و روایات بررسی شود.
کاربردهای قرآنی استعجال

واژه «استعجال» در قالبهای گونهگون در  <:آیه قرآن آوده است 1و در ههه ووارد وعنای

وذووم دارد .در > وورد از این آیات ،صریحا از استعجال نهی شده است( :ذاریات?C :؛ احقاف:

?=؛ انبیاء =A :و نحل .); :حدود دو سوم آیات استعجال ،به اقواوی وربوط ویشوند که اهل

استعجال بوده و به دلیل استعجال در عذاب االهی به هالکت رسیدهاند .بر اساس آیه =< و ><
احقاف ،قوم حضرت هود؟ع؟ به علت جهلشان ،دچار استعجال شدند و در نهایت به هالکت
رسیدند.

در آیه @ سوره رعد« ،طلب سیئه» به «طلب عذاب» وعنا شده است (طبرسی :;=A< ،ج@،

ص@<> و طیب :;=AB ،ج ،Aص )=:Bو آیه در وقام تعجب از بیان استهزا و تهسخر
پیاوبر؟لص؟ توسط کافران و وجروانی است که با وجود آ گاهی از عذاب اوتهای قبلی به خاطر

استعجال در عذاب؛ ههچنان از پیاوبر؟لص؟ ،استعجال در عذاب دارند (طباطبایی:;>;A ،

ج;; ،ص; .)=:در وعنای آیه @> سوره نهل نیز ،عالوه وعناى «استعجال به سیئه قبل از حسنه»

را عجله در طلب عذاب ،قبل از طلب رحهت االهی بیان ویکند و نتیجه ویگیرد که حضرت
حَ
صال ُ َ
صالح؟ع؟ این توبیخ را زوانی وطرح کرد که قووش ناقه را کشته و به وی گفته بودند< :ثاَ ِ

__________________________________
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َ
َ
ٌى> (انعام)58:؛ <واَي ْشت ْعج ُل َ
( .1انعام< )57:کر ْث ُب ْنَثََواَع ْترَّواَي ْشت ْعج ُل َ
ٌى َِث َِ> (یونسًَ< )11:ل ٌْ َُثع ِج ُلَالل ُهَ ِللت ِاشَ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ
ٌى> (یونس)51:؛ <کتب ْنَثََي ْشت ْعجل َ
َاست ْعجال ُُ ْن ََث ْالح ْتس> (یونس)51:؛ <واَذاَي ْشتعج ُلَوتََال ُه ْخس ُو َ
َ ْ
ٌى> (رعد)6:؛ <ًَ
ِِ
ِ ِ
الشس ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ ْ ُ
ْ ْ ُ
َ
ْ ْ َ
ْ ْ ُ ُ
ُْ
ٌى> (حج)47:؛ <ًََ
يشتع ِجلٌثَکَ ِثالش ِثب ََِفتلَالحشت َِ> (نحل)1:؛ <اتىََاوسَالل ِهَفلاَيشتع ِجلٌٍ> (انبیا)37:؛ <فلاَيشتع ِج َل ِ
ْ ُ
ٌى> (نهل)46:؛ <ثاَف ٌْمَلنَي ْشت ْعج ُل َ
ي ْشت ْعج ُلٌثَکَث ْال َعراب> (شعراء)214:؛ <اَفت َعراثباَي ْشت ْعج ُل َ
ٌى> (نهل)72:؛ <ثعضَ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ْ ُ
ْ ْ ُ
ْ ْ ُ
َْ
َْ
َ
اب>
اب> (عنکبوت)54:؛ <يشتع ِجلٌثَک َ ِثالعر ِ
ال ِذّ َيشتع ِجلٌى> (عنکبوت)53:؛ <ً َيشتع ِجلٌثَک َ ِثالعر ِ
ْ ْ ُ َ
ْ ُ َ ْ ْ ْ ُْ
(صافات)176:؛ <افت َعراثباَي ْشت ْعج ُل َ
ٌى> (شوری)18:؛ <يشتع ِجل َِثُاَال ِذين> (أحقاف)24:؛ <ثل ٌَِ َواَاستعجلتن َِث ََِ
ِ
ِ ِ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٌ
ْ
جاب ِه ْنَ
ٌب َاص ِ
ِزثح> (أحقاف)35:؛ <ًَ َلأيشتع ِجل َلُن> (ذاریات)14:؛<َکتبن َِث َِ َيشتع ِجلٌى> (ذاریات)59:؛ < ِوتل َذث ِ
ْ ْ ُ
ٌى>.
فلاَيشتع ِجل ِ

ْ
ُ
َ
ىَک ْت َةََو َيََ ْال ُه ْس َسلينَ> (اعراف .)AA :از این رو ،جهله <ل ٌََْلأَي ْشت ْعف ُس َ
اث ِثباَ ِثهاَث ِعرثاَِا ْ َ
ًىََاللهََلع َلک ْنََ
ِ
ِ
ِ
ُ
ث ْسح ُم َ َ
ٌى> ،تحریک و تشویق به ایهان و توبه است ،تا شاید خدا به ایشان رحن کند و عذابی که به

ایشان وعده داده است ،از آنان بردارد (طباطبایی :;>;A ،ج?; ،ص= .)=Aبر این اساس،

استعجال در آیه @> سوره نهل ههچون دیگر آیات استعجال ،کاربستی وذووم دارد.
ْ
َ
َ
ُ
ُ
يَ
اشَالشسََ ْاس ِت ْعجالُ ْنََ ِثالح ْت ِسََلف ِض َ
امب در آیه  11سوره یونس که میفرمبیدًََ < :ل ٌََْ ُث َع ِج ُلََالل ُ َهَ ِللت ِ َ
ْ ْ ُ ْ ْ
ْ ْ َُُ
ٌىَ َلفاءثا َفىَ َ ُط ْعتابه ْنَ َث ْع َه ُُ َ
ُ َ
ُ
ن َ ِثالح ْت ِسَ> چند
ٌىَ>؛ درببره <اس ِتعجالُ َ
ِاله ِه َ
ن َاجلُ ْنَ َفترزَ َال ِذينَ َلأ َث ْسد ِ
ِ
ِِ
احتمبل وجود دارد:
ال ) اضافه وصدر به وفعول است؛ یعنی «استعجال اهلل الناس بالخیر» .به عبارت دیگر ،فاعل

استعجال خدا است (ابنعاشور ،بیتا :ج;; ،ص;= و طبرسی :;=AA ،ج? ،ص;>;) .پس

«استعجالهن بالخیر» ،بدان وعناست که خدا در خیر رسانی سرعت و عجله؛ ولی در نزول عذاب،

تأنی دارد و «وهلت دهی» ،سنت خداست (قرائتی :;=B= ،ج? ،ص .);BBبرخی نیز استعجال را

در این صورت به وعنای وبالغه ویدانند ،نه طلب (شری الهیجی :;=A= ،ج< ،ص>>=).

وحهود صافی وعتقد است «استعجال ناس» در آیه بهجای تعجیل خدا در خیر رسانی آوده است

که در علن بالغت به آن «تنکیت» گویند (صافی :;>;B ،ج;; ،ص.)BA

ب) اضافه وصدر به فاعل است؛ یعنی استعجال وردم نسبت به خیر .بیشتر وفسران بر ههین

باورند (وغنیه :;><> ،ج> ،ص;=C؛ قهی :;=@A ،ج; ،ص=:C؛ طباطبایی :;>;A ،ج ،;:ص;<

و وصطفوی :;=B: ،ج ،;:ص<>=).

به نظر ویرسد احتهال ال با سیاق آیه سازگاری ندارد؛ زیرا آیات ;; تا >; سوره یونس در یک

سیاقاند و علت وهلت االهی و عدم عجله خدای وتعال در نزول عذاب در این آیات ،اوتحان
وشرکان و کافران دانسته شده است تا آنچه در باطن دارند ،به صورت ارتکاب گناه بیرون بریزند

(طباطبایی :;>;A ،ج ،;:ص;<) .ههچنین برخی وفسران وعتقدند این آیات در وقام بیان

پاداش و کیفر بدکاران و دنیاطلبان و غافالن از آخرت است (طبرسی :;=A< ،ج? ،ص<>; و

وکارم شیرازی :;=A> ،ج ،Bص .)<=Aپس ،بر اساس تفاسیر ،در اینجا خدای سبحان در وقام

استعجال درباره ظهور اوام زوان؟ع؟در سنجه آیات و ...

تحلحل و بررسی
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بیان وهلت دهی به کافران است.

قول به «تنکیت» نیز استعجال وردم را ودح نهیکند؛ زیرا زیبا کننده وعنا در تنکیت ،تعجیل

خدا در خیر رسانی است؛ نه استعجال وردم به خیر .در ضهن بنا بر قول به تنکیت ،باز هن فاعل
استعجال خدا نیست؛ بلکه وراد این است که خدای سبحان در خیر رسانی به وردم تعجیل دارد

و استعجال وردم که در آیه جانشین تعجیل خدا شده است؛ در تعجیل خدا در خیر رسانی ریشه

دارد.

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

االهی.

به زعن نگارنده ،قول دوم با سیاق آیات ;; تا >; سوره یونس و کاربست استعجال در سایر

آیات قرآن سازگارتر است؛ زیرا به جز آیه وورد بحث (که تبیین آن گذشت) در تهام وواردی که
واژه استعجال در قرآن به کار رفته ،وراد استعجالی است که از سوی بشر رخ ویدهد .استعجال

بشری نیز در جهل یا عجول بودن انسان (اؤلسراء );; :ریشه دارد؛ ولی خداى تعالی در فرستادن

شر عجله نهیکند ،آنطور که انسانها در رسیدن به خیر عجله ویکنند؛ براى اینکه اساس سنت

خداوند حکهت است ،به خالف سنت بشر که بر نادانی او وبتنی است (طباطبایی :;>;A ،ج،;:

ص<<) .به عبارت دیگر ،انسان طبیعتا ووجودى عجول است و در هر کار و در هر چیز که خیر و

نفعش در آن باشد ،عجله ویکند؛ یعنی از اسباب ویخواهد که در رسیدن به نتیجهاى که

خودش ویخواهد ،عجلهکند ،و چون سبب حقیقی هر چیزى خداى تعالی است؛ انسان در

حقیقت عجله را از خداى سبحان ویخواهد .پس این خواست بشر سنت اوست؛ سنتی بیجا که

سال نوزدهن /شهاره  /64بهار 1398

اساسش هواهاى نفسانی انسان است (ههان).
کاربرد روایی استعجال

«استعجال» در بیشتر روایات نیز به صورت وذووم آودهاست 1.دو وحور اصلی روایات عبارتند

__________________________________
 . 1استعجال در روایات با وحوریت استعجال در اور ظهور ونجی (کلینی :1417 ،ج ،1ص368؛ ههان ،ج،3
ص 132و نعهانی :1397 ،ص)196؛ استعجال شهوت (طوسی :1417 ،ج ،3ص 74و کفعهی :1415 ،ص)566؛
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از:

ال ) روایاتی که از استعجال در اجابت دعا نهیکرده است (کلینی :;>:A ،ج< ،ص>C:؛

طبرسی :;=B? ،ص? Aو حر عاولی :;>:C ،ج ،Aص??)؛

ب) روایاتی که استعجال در اور حاکهیت حق و ظهور ونجی را ناپسند دانسته است (کلینی،

 :;>:Aج; ،ص.)=@B

براساس دادههای روایی در حوزه وهدویت ،استعجال در اور حاکهیت حق و ظهور ونجی نیز

اوری وذووم است و وعصووان؟مهع؟ هشدار دادهاند فرجام کسانی که استعجال کنند ،هالکت

خواهد بود .در روایتی آوده است:

ِ
آل َفَلنَ َفقالَ َ ِإّناَ
اَّللَ؟ع؟ َقالََ:ذَ کرنا َ ِعندهَ َولوک َ ِ َ
ِإحر ِاهيَ َح ِ َ
ن َ ِوهزمَ َعنَ َأ ِح ِيهَ َعنَ َأ ِبَ َعب ِ َد َ ِ
هلَک َ ِ
الناسَ َ ِو ِ َ
اَل َن َ َِلذا َاْلو ِرَ َ ِإ ِنَ َاَّللَ َلَ َخعجلَ َ ِلعجل ِةَ َال ِعب ِ َ
اد َ ِإ ِ َن َ َِلذا َاْلو ِرَ َغاخةََ
ن َاس ِتعج ِ ِ
خن ِهتي َ ِإلْيا َفلوَ َق َد َحلغوها َلَ َخستق ِدووا َساعةَ َ َو َلَ َخستأ ِخر وا؛ ابراهینبن وهزوم وی گوید:
راوی ویگوید :در وحضر اوام صادق؟ع؟ از پادشاهان فالن خاندان (بنی عباس) (فیض

کاشانی :;>:@ ،ج< ،ص<>;)؛ سخن به ویان آوردین ،حضرت؟ع؟ فروود« :وردم به
واسطه شتابزدگیشان در این اور هالک شدند .به راستیکه خداوند برای شتاب بندگان

شتاب نهیکند؛ هر آینه برای این اور پایانی هست که باید به آن برسد ،و اگر وردم به آن

رسیدند ،نهیتوانند آن را یک ساعت جلو بیاورند و نه به تأخیر بیاندازند» (کلینی:;>:A ،
ج; ،ص.)=@C

وَاْلصرَونَحابَاملجالغةَلنَالستعجالَونَأعظنَأسجابَاهلَل کَحَتَاستدلَطاجفةَحعدوهَ

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


استعجال در اجابت دعا (حرعاولی :1419 ،ج ،7ص 55و کافی :1417 ،ج ،2ص)491؛ استعجال هنگام غذا
(نوری :1418 ،ج ،16ص)233؛ استعجال در نهاز (کلینی :1417 ،ج ،2ص474؛ ابن بابویه :1413 ،ج ،1ص 416و
طوسی :1391 ،ج ،1ص )317و  ...به کار رفتهاست.

استعجال درباره ظهور اوام زوان؟ع؟در سنجه آیات و ...

در این روایت ،وراد از « َِلذاَاْلو َِر»« ،غلبه حق یا بر انداختن دولت باطل» (وجلسی :;>:> ،ج>،
ص );ACاست و والصالح وازندرانی وراد از هالکت در عبارت «ا ِّنا َه َلک َ ِ
اَلنََ
اس َ ِو ِ َ
الن َ
ن َاس ِتعج ِ ِ
ِ
َِلذاَاْلو َِر» را هالکت اخروی ویداند و ویگوید:
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با توجه به سیاق روایت و دیدگاه شارحان و روایات دیگر که «صاحب األور» را اوام وهدی؟ع؟

وعرفی ویکنند (کلینی :;>:A ،ج; ،ص@==)؛ وراد از «لهذا األور» ،تحقق ظهور و تشکیل

حکووت حق توسط حضرت ولی عصر؟جع؟ است.

براساس روایتی دیگر ،اوام صادق؟ع؟ در وواجهه با کسانی که به دلیل حرص بر ظهور دین
حق ،استعجال داشتند (وازندرانی :;=B<،ج<; ،ص)=@C؛ چنین فروودندِ « :ا ِ َن َ َ
اَّللَ -ع َِز َ ِ َذ کرهََ-
اد؛ ههانا خدا به خاطر شتابزدگی بندگان ،عجله نهیکند» (کلینی :;>:A ،ج;،
لخعجلََ ِلعجل ِ َةَال ِعب ِ َ

ص .)=@Cناگفته پیداست که وصداق اتن ظهور حق ،ظهور اوام زوان؟ع؟ و گسترش عدل

االهی توسط ایشان است.

در روایتی دیگر آوده است:

ن َع ِ ِلَ َأورهَ َأو ِر يَ
الرضا؟ع؟ َخقولَ َ ِاْلوامَ َحع ِدي َاح ِ َ
ل َح ِ َ
ِْسعتَ َأحا َجعفرَ َُم ِم َد َحنَ َع ِ ِ ِ َ
ن َوویسَ َ ِ ِ
ِ
ونَوََخنجوَ ِفْياَاْلس ِلمون؛ صقر بن ابی
بَ ِفْياَالوقاتونََ َوََي َِلکَ ِفْياَاْلستع ِجل َ
َ....وََ َخک ِذ َ
دل ویگوید :از ابو جعفر وحهد بن علی الرضا؟ع؟ شنیدم که فروود« :اوام و پیشواى
پس از ون پسرم ،علی است .فروان او فروان ون  ...و تعیین کنندگان وقت در غیبت،

دروغ ویگویند؛ وستعجالن در آن به هال کت ویرسند و تسلین شدگان در آن نجات
وییابند» (ابن بابویه :;=C? ،ج< ،ص =ABو رازی :;>:; ،ص>.)=B

چرایی ناپسند بودن استعجال درباره ظهور اوام زوان؟ع؟

از بررسی آووزههای دینی ،ناپسند بودن استعجال در سنجه قرآنی و روایی ،دو دلیل عهده

دارد:
سال نوزدهن /شهاره  /64بهار 1398
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یکن .جهل ،ونشأ استعجال

«جهل» ریشه اصلی استعجال است .جهل به وعنای «ناآ گاهی» در وقابل علن (ابنونظور،

>;>; :ج;; ،ص ;<Cو راغب اصفهانی :;>;< ،ص )<:Cو به وعنای «نادانی» در وقابل عقل

است (قرشی :;=A; ،ج< ،ص .)B:در فرهنگ قرآنی و روایی ،کسانی که عقل خویش را به کار

نهیگیرند ،جاهل و جزء جنود جهلند 1.وراد از جهل وستعجالن ،ویتواند هر دو قسن از اقسام

جهل باشد؛ اوا براساس آیات و روایات ،وحور اصلی در استعجال ،جهل به وعنای عدم کاربست

عقل است؛ چرا که بر اثر چنین جهلی است که «بیبصیرتی» وحقق و حقگریزی و حقستیزی

پدیدار ویشود .از این رو ،عالوه طباطبایی ذیل آیه  >Bسوره یونس ،علت استعجال را جهل و

نادانی وشرکان ویداند (طباطبایی :;>;A ،ج ،;:ص< .)Aههچنین در آیه  =Cسوره انبیاء،
جهالت ،علت استعجال کافران عنوان شده است (طبرسی :;=A< ،ج ،Aص AAو وکارم

شیرازی :;=A> ،ج=; ،ص .)>:Cجهل والزم و ههراه اضطراب و بیقراری است؛ 2از اینرو،
َّ
ْ َُ
پیاوبر ا کرم؟لص؟ درباره عجله ناپسند فروودهاست« :ال َع َجلة ِو َن الشی َطان» (وجلسی:;>:= ،

ج ،@Bص .)=>:فرد وستعجل ههواره دچار استرس و اضطراب است که به ههین دلیل

نهیتواند به درستی تصهین بگیرد و لذا دچار هالکت ویشود .بر ههین اساس ،در برخی روایات از

اهل استعجال به «وحاضیر» یاد شدهاست .3واژه «وحاضیر» ،جهت «وحضیر» ،به وعنای بسیار

تند رونده است .طبق روایت ابیوره از اوام باقر؟ع؟( 4کلینی :;>:A ،ج ،Bص= )<Aو سخن
عالوه وجلسی در تبیین وحاضیر 5ویتوان گفت آنگونه که اسب وحضیر بر اثر تند روی گرد و

غبار ایجاد وی کند ،فرد وستعجل نیز با شتابزدگی توان صحیح دیدن را از دست ویدهد و در

تشخیص حق از باطل سرگردان ویواند .بنابراین ،وستعجالن در غیبت اوام زوان؟جع؟ ،گاهی
__________________________________
 .1تقابل عقل و جهل را ویتوان در کتاب عقل و جهل از الکافی (کلینی :1417 ،ج ،1ص )11وَلحظه کرد.

« .2ؤن الجهل یَلزم االضطراب ،کها أن العلن و الیقین یَلزوان الطهأنینة ،فتفسیر الجهل بالحرکة و االضطراب

 « .5قوله ؟ع؟« :هلک الهحاضیر» أی الهستعجلون فی ظهور دولة الحق قبل أوانها و لعله ون الحضر بهعنی
َ
َ َ
العدو ،یقال فرس وحضیر أی کثیر العدو» (وجلسی :1414 ،ج ،26ص« .)281الف َر ُس و ْحضی ٌر ؤذا کان شدید
ُ ْ
َْ
العد ُو» (حسینی زبیدی :1414 ،ج ،6ص.)286
الحضر ،و هو
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تفسیر بالَلزم و الثر» (وصطفوی :1361 ،ج ،2ص.)132
ُ ْ ُ
ْ
ُ
َ
ً
ْ
َ
َ
َ
َ
اهَّللَ ،ف َأ ْق َب ُلوا َو َع ُه ی َل ُب َ
َ « .3فإ َذا َق َام َقائ ُه َنا َب َع َث ُه ُن ُ
ون ُز َو ًرا ُز َورا ،فع ْند ذلک ی ْرت ُ
اب ال ُه ْبطلونَ ،و یض َهحل ال ُهحلون َو
ونَ ،ه َلکت ْال َه َحاضی ُرَ ،و َن َجا ْال ُه َق َر ُب َ
َقلی ٌل َوا یک ُون َ
ون( »...کلینی :1417 ،ج ،8ص.)274
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُْ
َ
َ َ َْ ُ َ
ََ
َ
َ
 .4أبی ال ُه ْرهف َع ْن أبی َج ْعف ٍر ؟ع؟ قال :الغ َب َرة َعلی َو ْن أث َار َها َهلک ال َه َحاضی ُر قل ُت ُجعل ُت فدا ک َو َوا
ُ َ
ُ َ
ُ َ َ ُْ ْ َْ ُ َ َ َ َ
ْ
ون أ َوا ؤن ُه ْن ل ْن یر یدوا ؤال َو ْن ی ْعرض ل ُهن.»...
ال َه َحاضیر قال الهستعجل
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در تشخیص رهبر االهی و گاهی در آزوونهای دوران غیبت حیرانند .در روایت آوده است« :أواَ
ار َ ِفْياَاجل ِاهلون؛ ههانا برای ایشان؟ع؟ ،غیبتی است که جاهالن در آن سرگردان
ِإ ِ َن َل َه َغيبةَ ََي َ
ویشوند» (ابنبابویه :;=C? ،ج< ،ص .)>:Cبر ههین اساس نتیجه عدم وعرفت نسبت به اوام
وعصوم؟ع؟ ورگ جاهلی است (ابنبابویه :;=B? ،ج; ،ص .)Cو ورگ جاهلی ،نشانه زندگی
جاهالنه است (جوادی آولی :;=BC ،ص .)<Cواژه «وحاضیر» در برخی روایات به صورت

«وحاصیر» آودهاست (طریحی :;=A? ،ج= ،ص; .)<Aبا توجه به بیان فیض کاشانی (فیض
کاشانی :;>:@ ،ج>< ،ص=?<) ،ذیل روایت وربوط (کلینی :;><C ،ج?; ،ص<<@)؛ اهل

استعجال دارای ضیق صدر (به وعنای عدم شرح صدر و عدم بصیرت در دین و عدم ثبات اور)
هستند .ههچنین بر وبنای بیان عالوه وجلسی ذیل این روایت 1و وعنای شرح صدر 2و ضیق

صدر؛ 3روشن ویشود که ضیق صدر ،بستر ضاللت و ووجب هالکت است.
دوم .آسیبزا بودن استعجال

ههانطور که قبال اشاره شد ،رویکرد استعجال در تهاوی اوتها و زوانهای وختل

وجود

داشته است؛ اوا این رویکرد در آخرالزوان به علت غیبت اوام عصر؟جع؟ بیشتر وورد ابتال است،

و نهود بیشتری دارد و آسیبهای آن نیز بیشتر به چشن ویآید .بیشترین آسیبها در دو

حوزه اعتقادی و اجتهاعی -فرهنگی والحظه ویشوند:
الف) آسیبهای اعتقادی

ازجهله آسیبهای اعتقادی استعجال عبارتند از:
سال نوزدهن /شهاره  /64بهار 1398

__________________________________
ُ
ْ
ُ
ُ
 .1ربها یقرأ بالصاد ون حصر النفس و ضیق الصدر ،کها قال تعالیَ « :حص َرت صد ُوره ْن» (النساء)91:
(وجلسی :1414،ج ،13ص.)292
 .2شرح الصدر انبساط فیه و رفع االنقباض لیستعد لقبول النور و االیهان (وصطفوی :1361،ج ،6ص.)33

ُ َْ َ ْ
ْ
 .3یدل علی أن الشرح یقابل القبض و الضیق :قوله تعالی فی اآلیة (انعام)125:؛ <ً ََو ْي َُثَ ِسذ َا ْى َُث ِضله َنحع ْل َصرز ٍَُ
َ ً َ ً
َ
َ َ ُ
هاء> فکها أن االنشراح یکون وسیلة للهدایة :فالتضیق أیضا وسیلة الضَللة
ص ِتفا َدسجا َکاثها َثضعر َِفى َالش ِ

(وصطفوی :1361،ج ،6ص.)33
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وستعجل
پدید آودن روحیه یأس و نااویدی در
ِ

انسان وستعجل به علت شتابزدگی که برای تحقق ظهور دارد ،با برآورده نشدن انتظار خویش،

از ظهور حضرت؟جع؟ نااوید و حتی از رحهت خدا رویگردان ویشود!

در روایات ،استعجال در اجابت دعا نهی شده است( 1کلینی :;>:A،ج<،ص>C:؛ طبرسی،

? :;=Bص? Aو حرعاولی :;>:C ،ج ،Aص??)؛ زیرا وستعجل دچار نااویدی و ترک دعا ویشود

که این ،در واقت ترک ارتباط با خداست .سرآود دعاها ،دعای فرج و گشایش در اور جهان با ظهور

ونجی انسانها است .در آخرالزوان فرد وستعجل ،به علت طوالنیشدن غیبت اوام عصر؟جع؟،

تحهل خود را از دست داده ،دچار نااویدی ویشود .براساس فروایش اویروؤونان؟ع؟ «نااویدی

از روح اهلل» نااویدی از ظهور حجت خداست (حرانی :;>:> ،ص@ ;:و ابن بابویه :;=@< ،ج<،
جَ
يَز ًْ ِ َ
ص@;@) که خدای سبحان از آن نهی و در آیه  BAسوره یوس فروودهاستًََ< :لأَث ْبا ُسٌاَ ِو ْ َ
َْْ ُ ْ
ُ
ًى> (یوس .)BA :
مَ َالکا ِف ُس َ َ
جَالل ِ َهَِالأَالفٌ َ
يَز ًْ ِ َ
شَ ِو ْ َ
الل ِ َهَِاث َََلأَث ْبا ُ َ
بر این اساس ،استعجال ووجب نااویدی است که به فرووده قرآن وجید در جهل ریشه دارد

2
یأس
(حجر .)?@ :نااویدی و یأس ،سرد کنندهترین و سرایت پذیرترین آفات انتظار است؛ زیرا ِ
فردی از طریق گفتار و رفتار ،به آحاد جاوعه ونتقل ویشود و ووتور وحرک جاوعه از حرکت و

تالش ویایستد و چنین جاوعهای دیگر نهیتواند جاوعهای ونتظر باشد.

خروج از تعادل در وواجهه با رهبر االهی

در آخرالزوان و هنگام ظهور حضرت حجت؟جع؟ ،اهل استعجال نهیتوانند وسیر صحیح را

خواهند شد ،یا به انکار حضرت؟جع؟ روی ویآورند .در خطبه ;?:نهجالبالغه به این آسیب

اشاره شده است (شری رضی :;>;> ،ص.)<:B

__________________________________
َ
َ
َ َْ ْ َْ ْ َ ْ
َ
َ َ َ َُ ُْْ ُ َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ .2ع ْن أبی َبصی ٍر َع ْن أبی َج ْعف ٍر ؟ع؟ قال« :ال یزال الهؤون بخی ٍر و رج ٍاء و رحه ٍة ون اهَّلل وا لن یستعجل فیقنط
َ َ َ
ْ
ُ
َ َ َ
ُ َ
َ
َ
ُ َ َ ُ ُ َْ
فی ْت ُرک الد َع َاء فقیل ل ُه کیف ی ْس َت ْعجل قال یقول قد َد َع ْو ُت ُو ْنذ کذا َو کذا َو ال أ َر ى اإل َج َابة».
ً
 .2اوام صادق ؟ع؟ فروودهاند« :الیأس ون روح اهَّلل أشد بردا ون الزوهریر؛ نااویدی از رحهت االهی از زوهریر

سردتر است» (وجلسی :1413 ،ج ،69ص.)338
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تشخیصدهند و لذا از اولین وخالفان آن حضرت؟ع؟ خواهند بود و لذا یا دچار عقبگرد
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این خطبه در وجهوع از حوادث آینده ،پیشگویی ویکند و قرائن و تعبیرات ووجود در خطبه،

حوادث پیش از قیام
به خوبی نشانویدهد که سخنان اوام علی؟ع؟ در این خطبه اشاره به
ِ

وهدی؟جع؟ و سپس قیام وبارک اوست .حضرت؟ع؟ با ذکر دلیل براى ترک شتاب به این وهن

اشاره وی کنند که براى پیروزیهای وعده داده شده بعد از فتنهها (به خصوص ظهور

وهدى؟جع؟ که در عصر خود پیاوبر؟لص؟ درباره اقاوه عدل و داد در سراسر جهان به وسیله او

وعدههای صریح داده شده است) عجله وکنید؛ چرا که هر چیز زوانی دارد و شرایطی ،و تا شرایط

آن حاصل نشود ،آن پدیده ههچون ویوه خاوی است که آن را از درخت بچینند که بی تردید
ووجب پشیهانی و نداوت خواهد شد (وکارم شیرازی :;=B< ،ج? ،ص=<.)A

طبق فروایش اویر وؤونان؟ع؟ ،افراد برای برون رفت از هالکت و گهراهی ،باید از راه ویانه و

وستقیهی که کتاب و سنت است؛ حرکت کنند و استعجال باعث دورشدن از این راه وستقین

است (ابن ابی الحدید :;>:>،ج ،Cص .);<Bبنابراین ،فرد وستعجل ،حتی ا گر ظهور را

درک کند ،از خواسته خود پشیهان ویشود و آرزو ویکند که ای کاش حضرت وهدی؟ع؟ ظهور
نهیکرد! چون برای حضور و اجرای دستورهای حضرت ایشان؟جع؟ آوادگی ندارد و از راه
وستقین فاصله گرفته است.

نهونه بارز چنین وستعجالنی قوم یهود است که پیش از ظهور حضرت رسول؟لص؟ به حجاز

هجرت و با ظهور حضرت وحهد؟لص؟ فروان شکنیهای خود را آغاز کردند (وکارم شیرازی،

> :;=Aج=< ،ص>.)>B
اعتراض به وصلحت االهی
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یکی از آسیبهای اعتقادی اهل استعجال« ،اعتراض به وصلحت االهی» در تأخیر ظهور است.
ِ
ِ
حلَواَ
لَاْل ِحلونََ،وََق ِل َ
از اینرو ،عالوه وجلسی ذیل روایت «ف ِعندََ ِذلَکَخرتابََاْلب ِطلونَ،وََخضم ِح َ
ون» (کلینی :;>:A ،ج= ،ص<=;)؛ علت ذم استعجال را
اضحرَ ،وَ َجنا َاْلق ِر ح َ
خَکونونَ ،ه َلک ِ َ
ت َاْلح ِ
«اعتراض» دانسته و وینویسد :شاید وراد از وذووم بودن ،استعجال در طلب فرج حضرت

حجت؟جع؟ و اعتراض بر تأخیر فرج باشد که باعث هالکت وستعجالن است (وجلسی:;>:> ،

ج=; ،ص<.)<C
88

به عنوان یک نهونه :اعتراض سهل بن خراسانی به اوام صادق؟ع؟ نسبت به عدم قیام

حضرت علیه حکام جور ،در استعجال او ریشه داشت (ابن شهر آشوب :;=@C ،ج> ،ص<=A؛

جزائری :;><A ،ج< ،ص? ;Aو بحرانی :;>;= ،ج@ ،ص?;;).

فرد ونتظر ،به وصلحت االهی رضایت دارد و ههواره در حال اجرای وظای

خویش است؛ اوا

وستعجل ناسپاسی ویکند و نسبت به وصلحت االهی ناراضی است؛ چنانکه نجوای فضل

کاتب با دوستانش در وجلسی که اوام صادق؟ع؟ ناوه ابووسلن خراسانی را بیجواب گذاشتند

(کلینی :;>:A ،ج ،Bص>)<A؛ «اعتراض» بر حضرت؟ع؟ دانسته شده است (وجلسی:;>:> ،
ج@< ،ص;.)<B

ب) آسیبهای فرهنگی-اجتهاعی

وستعجالن ،عالوه بر آسیبهای اعتقادی ،به جاوعه و فرهنگ آن آسیب وارد ویکنند.

وهنترین آسیبهای حوزه فرهنگی – اجتهاعی که در بستر استعجال شکل وی گیرد ،به شرح
ذیل است:

فرا گیری نااویدی و رویآوری به ودعیان دروغین وهدویت

یأس و نااویدی از آفات انتظار است و فرد نااوید و افسرده ،نااویدی را با گفتار و رفتارش به

جاوعه انتقال ویدهد و جاوعه را از جاوعه پویا و ونتظر به جاوعهای بیتفاوت تبدیل وی کند؛
چرا که وستعجالن جزء نخستین کسانی هستند که «وقاتون» را تأیید ویکنند؛ به وغرضان باج

ویدهند و ودعیان دروغین را حهایت و در نهایت ،با رویآوری به آنان دین و دنیای خود را تباه

ویکنند و جاوعه را به سهت هالکت سوق ویدهند .چنین پیاودهایی در نااویدی و یأس
فرد وستعجل چه بسا تحت تأثیر وقاتون و ودعیان دروغین ،از دین االهی خارج و پیرو والیت

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

گوسالهپرست شدند (بقرهC= ،C< ،?> ،?; :؛ نساء;?= :؛ اعراف ;?: _;>B :و طه .)CB-B= :بر

اساس این آیات ،ساوری از استعجال قوم بنی اسرائیل که به نااویدی از بازگشت رهبر االهیشان

ونجر شد سوء استفاده و ایشان را گهراه کرد.

استعجال درباره ظهور اوام زوان؟ع؟در سنجه آیات و ...

وستعجالن از ظهور اوام زوان؟جع؟ ریشه دارد.
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هدر رفت نیروی جاوعه

از آسیبهای وهن استعجال که در عرصه اجتهاعی بروز بیشتری دارد« ،هدررفت نیروی

جاوعه» است که در کوتهبینی برخی پیروان نسبت به هندسه نظاموند رهبری ریشه دارد و با
سرپیچی از اوام جاوعه پدیدار ویشود .اوام هادی؟ع؟ در زیارت جاوعه ،وواجهه با وعصوم؟ع؟

را به زیبایی رفتارشناسی و پیروان را به سه دسته تقسین فرووده است« :پیشیگیرنده»،

«عقبوانده» و «ههراهیکننده» .سپس در زوینه پیاود هر یک از این رفتارها فروودهاند:

ِ
ِ
ف ِ
ف َح َِقکنَ َز ِاهق؛ رویگردان از شها ،از
الر ِاغجَ َعنَکنَ َو ِار قَ َوَ َالَل ِزمَ َ َلکنَ َل ِحقَ َ َو َاْلق ِ ِصرَ َ ِ َ
دین خارج شدهاست ،ههراه با شها پیوستهاست؛ کوتاهی کننده در حق شها ،هالک

است (ابن بابویه :;>;= ،ج< ،ص<;@).

در شرح عبارت وذکور آوده است:

ُ
عرض» از آنها که حقودار و عدلوحورند و «وارق» ،خارج
«راغب» ،از اولیای وعصوم؟ع؟ و «و ِ

از حق و داخل در باطل خواهد بود؛ چنانکه تقصیر در حقپذیری ،زوینه «زهوق» را که حکن

قطعی آن بطالن است ،ههراه خواهد داشت (ر.ک :جوادی آولی :;=BB ،ج@ ،ص.)<?A

بر این اساس ،وعیار ههراهی ،حقوداری و عدلوحوری و پذیرش از وعصوم؟ع؟ است.

«وارق» شاول افراد رویگردان ،و افراد پیشیگیرنده و وستعجل است که در برابر وعصوم؟ع؟ از

تعادل برخوردار نیستند و باعث هدر رفت نیروی جاوعه ویگردند .تاریخ ادوار ائهه؟مهع؟ ،گویای
این حقیقت است که اهل استعجال در لباس «دادخواهی» به تصهین وعصوم؟ع؟وعترض شدند

و در وقابل ایشان ایستادند؛ پیروانی با پیشانیهای پینه بسته از تهجد بدون تعهق ،ودار حق را
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نشناختند و با استعجال خویش ،هالکت را عاقبت خود قراردادند (شری

الرضی:;>;> ،

ص .)<CBاینگونه افراد به ظاهر وسلهان با استعجال خود باعث دور شدن بسیاری از عوام

آتش جنگ ،بین وسلهانان ،باعث هدر رفت
جاوعه از دور رهبر االهی شدند و با افروختن ِ
سروایههای جاوعه اسالوی شدند ،و خسارات زیانباری به وجود آوردند.

پدیداری تزلزل در باورداشت جاوعه و انحراف از وسیر سعادت جاوعه

یکی از آسیبهای فرهنگی-اجتهاعی وستعجالن ،به دلیل اعتراض به وصلحت االهی ،تزلزل

در باورداشت جاوعه و در نهایت انحراف در وسیر سعادت جاوعه است .از این رو ،اوام
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صادق؟ع؟ ،در وعنای واژه «یهارون» در آیه ;Aشوری ،ویفرواید:

خقولونَوَتَولد؟َوَونَرأه؟َوَأخنَخکون؟َوَوَتَخظهر؟َوَکلَذلکَاستعجالَْلورَاَّللَوَشکاَیفَ
قضاجه َو َدخول َیف َقدرتهَ ،أولجک َالذخن َخسروا َالدنحا؛ویگویند( :ووعود) چه زوانی وتولد

شده؟ و چه کسی او را دیده و در کجاست؟ و ِکی ظاهر ویشود؟ تهام اینها از روی
استعجال در اور االهی و شک در قضای اوست .آنان در دنیا و آخرت خود زیان کردهاند و

پایان بد از ِآن کافران است (حلی :;><; ،ص>=>؛ وجلسی :;>:= ،ج=? ،ص< و
خصیبی :;>;C ،ص<.)=C=-=C

بر اساس بیان اوام صادق؟ع؟ ،اهل استعجال در دوران غیبت ،در باور داشت خود و دیگران

تزلزل ایجاد وی کنند ،و با طرح شبهاتی وختل ؛ از جهله شبهه درباره چگونگی طول عهر

حضرت حجت؟ع؟ ،باعث انحراف وردم و روی آوری به «وقاتون» ویگردند.

از ونظر آیات قرآن نیز وستعجالن ههواره با استهزا و تهسخر و شک در قضای االهی باعث

تزلزل در بینش افراد ویشوند و وسیر هالکت را پیش وی گیرند .صاحب تفسیر الهیزان ذیل آیه

 ;Bشوری وینویسد:

وراد از استعجال کفار به آودن قیاوت ،استعجال از باب وسخره است ،نه استعجال

واقعی ،که به راستی خواسته باشند قیاوت زودتر تحقق یابد .در قرآن کرین این نوع
استهزا به قیاوت وکرر از کفار حکایت شده ،از آن جهله این است که ویگفتندَ < :ونيََ
ُْ
ْ ُْ ْ
َصاذ ِفينَ> (طباطبایی :;>;A ،ج ،;Bص.)=C
ِراَالٌعُ َِاىَکتب ْن ِ

راهکارهای وواجهه با استعجال

استعجال عنوان شده است:

یکن .راهکار نگرشی :یقین به آودنیبودن وهدی ووعود؟ع؟؛

از دادههای روایی دانسته ویشود ،کسانی از هالکت آخرالزوان نجات وییابند که آودنی بودن
بهار وردوان و ّ
خروی روزگاران (وجلسی :;><= ،ص;>?) را باور داشته باشند .بنابراین ،برای

وواجهه جاوعه اسالوی با استعجال و نجات از هالکتی که وستعجالن دچار آنند؛ وؤونان باید
« ّ
وقرب» باشند .در روایتی از اوام صادق؟ع؟ آودهاست:
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از دادههای قرآنی و روایی ،دو راهکار اصلی در دو حیطه نگرش و رفتار در زوینه رویارویی با
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ون َوَ َجنا َاْلق ِر حونَ َوَ َثبتَ َ ِاْلصنََ
اضحرَ َقالَ َاْلستع ِجل َ
ال َق َل َ
حر َق َ
اض َ
هلَک ِ َ
ت َوَ َوا َاْلح ِ
ت َاْلح ِ
عیلَ َأوت ِادها َکونوا َأحَلسَ َحيو َِتکنَ َف ِؤ ِنَ َالغبر َة َعیلَ َونَ َأثارها؛ وحاضیر هالک گشتند.
گفتن :وحاضیر کیانند؟ فروودند« :وستعجالن» و وقربان نجات یافتند ،و قلعه بر
پایههایش استوار است؛ وانند فرشهای خانهتان باشید .غبار (فتنه) بیشتر به کسی
ویرسد که آن را برانگیخته است (ابنابی زینب :;=CA ،ص.);CA

از واژه « ّ
وقربون» (با دو خوانش اسن فاعلی و اسن وفعولیاش) دانسته ویشود برای نجات از

هالکت ،باید به تحقق ظهور ونجی یقین داشت و در برابر تقدیرات االهی وطیت بود .ورحوم

وجلسی وینویسد:

و َجناَاملقر حونَحفتحَالراءَفؤّننَأهلَالتسليَو َال نقحادَل َخعترضونَعیلَاَّللَتعالَفحهاَخقضَ

علْينَأوَحکسرَالراءَأيَالذخنَخقولونَالفرحَقر خجَوَل َخستجطجونه (وجلسی :;>:> ،ج=;،

ص<.)<C

ّ
وقرب ،در وقام پیروی از حضرت حق ،آنچه را وقوعش یقینی است ،نزدیک ویشهارد.
انسان ِ
ً
ُ
از اینرو ،در قرآن آوده استِ<:اَبهن َثس ًْثَ َث ِعتراًََثساٍَفسثب َا> (وعارج .)A-@ :ونکران وعاد ،به
دلیل عدم باورداشت ،آن را دور ویپندارند؛ در حالی که خدای سبحان و حزب اهلل ،نزدیکش
ویدانندّ .
سر این نوع ،نگاه ،آ گاهی و یقینی است که به وقوع رستاخیز وجود دارد .به تعبیری:

«کل وا هو آت قریب؛ هر آنچه آودنی است ،نزدیک است» (طباطبایی :;>;A ،ج ،<:ص.)B
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پس ،باوروندان به آودنیبودن وهدی ووعود؟جع؟ ،آن را نزدیک ویشهارند و بر اساس روایات
ّ
وقرب»اند .از آنچه گفته شدِ ،س ّر پیهانی که وؤونان در دعای عهد با اوام زوان؟مهع؟ ویبندند و
« ِ
در پیشگاه ربوبی عرضه وی کنند« :ع ِِج ِلَلناَظهوره َِإ ِّننَخر ونهَح ِعحداَو َنراهَق ِر خجا» (کفعهی:;>:? ،

ص <??)؛ آشکار ویگردد.
اهل نجات بودن « َّ
وقرب» از این روست که تحقق چنین تقریبی ،به اراده و عهل و تحت
ً
ْ ْ ْ
ف َ ْال َهشت ُحَ َا ْىَ َثَک َ
والیت خدا وشروط است؛ چنانکه خداوند فروودَ < :
ٌىَ َع ْت َ
را َ ِلل ِهَ َ ًَ َلأَ
لي َيشثبَک َ ِ
ْ
لاثک ََُ َ ْال ُه َفسث َ
ٌىَ> (نساء);A< :؛ و عبودیت تکهیل نهیشود ،وگر وقتی که عبد ،تابت وحض
ال َه َِ
باشد و اراده و عهلش را تابت اراده ووالیش کند؛ هیچ چیزى نخواهد ،و هیچ عهلی نکند ،وگر وفق

اراده ووالیش ،و این ههان داخلشدن تحت والیت خدا است .چنین کسانی اولیاءاهلل نیز
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هستند ،و اولیاءاهلل تنها ههین طایفهاند (طباطبایی :;>;A ،ج  ،;Cص;<;) .از این رو ،روایات،
وصداق بارز َّ
وقربون را «اهلبیت؟مهع؟» وعرفی کردهاند (کوفی :;>;:،ص>>?) و با تهسک به
َّ
بان حقیقی است که ویتوان از هالکت آخرالزوان نجات یافت.
ویژگیهای وقر ِ

دوم .راهکار رفتاری :تسلین وحض بودن

دووین وحور نجات از هالکت استعجال« ،تسلین» است .عبدالرحهن بن کثیر ویگوید:

خدوت اوام صادق؟ع؟ نشسته بودم که وهزم وارد شد و عرض کرد :جانن به قربانت؛ به

ون خبر دهید اوری که در انتظارش هستین چه زوانی واقت ویشود؟ فروود« :ای وهزم!

تعیین کنندگان وقت [ظهور] دروغ گفتند؛ وستعجالن هالک شدند و تسلین شوندگان

نجات یافتند» (کلینی :;>:A ،ج; ،ص.)=@B

از اینگونه روایات (طوسی :;>;; ،ص@<> و ابن بابویه :;>:> ،ص? ،)Cدانسته ویشود
ُ ّ
سلهون» اند ،از گرداب هالکتی که
کسانی که تسلین اور االهی و به تعبیر حضرت؟ع؟« ،و ِ

وستعجلون گرفتار آنند؛ نجات وییابند« .تسلین» نقطه وقابل خصووت و دشهنی و به وعنای
ووافقت شدید ظاهری و باطنی است؛ به گونهای که هیچ اختالفی در بین نباشد .از لوازم

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

ِ
ل َأورهَ َأو ِر يََ...وَ َ َخک ِذبَ َ ِفْيا َالوقاتونَ َ َو ََي َِلک َ ِفْيا َاْلستع ِجلونَ َوََ
ِاْلوامَ َحعَ ِدي َاح ِنَ َع ِ ِ َ

خنجوَ ِفْياَاْلس ِلهون (ابن بابویه :;=C? ،ج< ،ص =ABو خزاز رازی :;>:; ،ص=.)<B

خود عهل ویکند و ههاره دارای اطهینان قلب و تأنی و آراوش است و با چنین ویژگییی در کار

خیر شتاب ویورزد.

براساس روایتی ،اوام صادق؟ع؟ (با استناد به آیه ?@ سوره نساء) نهاز گزاران و روزه دارانی را

که در برابر حکن خدا و رسول؟لص؟ تسلین نشدهاند ،وشرک دانسته و ضرورت تسلین را عنوان

کردهاند (کلینی :;>:A ،ج; ،ص =C:و عیاشی :;=B: ،ج ; ،ص??<) .با تلفیق این روایات

ویتوان دانست تنها با تسلین ظاهری و باطنی در وقابل پیاوبر؟لص؟ و ولی خدا است که انسان
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بنابراین« ،تسلین» ،به وعنای ووافقت ظاهری و قلبی در اجرای دستورهای خدای سبحان
ّ
است .تنها غایت انسان ُو َس ِلن ،تسلین وحض بودن در برابر اواور و نواهی خداست .او به وظای
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از ورطه استعجال نجات وییابد.
ویژگیهای رفتاری باوروندان ظهور ونجی ّ
(وقربان) و اهل تسلحن

براساس «قاعده تقابل» وقربان و اهل تسلین ،وستعجل نیستند .در روایت «هلکت الهحاضیر و

نجی الهقربون» ،واژه «وقربان» وص کسانی است که ظهور را نزدیک ویبینند؛ ولی برای آن
استعجال نهیکنند (بحرانی :;>;=،ج= ،ص .);;:رفتار ّ
وقربان و اهل تسلین بر باورداشت ایشان

نسبت به خدای سبحان و یقین به برآورده شدن وعدههای االهی وبتنی است؛ چنانکه پیاوبر
ا کرم؟لص؟ به اویروؤونان؟ع؟ فروودند« :خاَع ِلَأعججََ ِ
اسَ ِإ مياناَو َأعظمهنَخ ِقحناَقومَخَکونونَ
الن ِ َ
ِ
ِ
ِ
ف ِ ِ
واَحسواد َعیل َحياض» (ابن بابویه:;>;= ،
َآخ ِر َالزو ِ
ِ
ان َل َخلحقواَالن ِ ِب َو َح ِجج َعهنن َاْلَجة َفآون ِ
ج> ،ص@@=) .از این رو وقربان ،با اوید به تحقق ظهور حضرت وهدی؟ع؟ ،زوینهساز پیدایش
حکووت عدل االهیاند.

وهنترین ویژگیهای رفتاری افراد نجاتیافته از هالکت استعجال عبارت است از:

یکن .انقیاد (پیروی وحض)

یکی از ویژگیهای وقربان« ،انقیاد» است (وجلسی :;>:> ،ج=; ،ص< .)<Cاهل تسلین ،به

قضای االهی راضی و کسانیاند که بر اواوان خود در آنچه آنان ویفروایند و انجام ویدهند،

هیچ اعتراضی نهیکنند (وجلسی :;>:> ،ج> ،ص> .);Aبراساس روایات و بر وبنای احادیث،
سهل بن خراسانیها اهل استعجالند؛ زیرا به عدم قیام اوام زوان خویش وعترض ویشوند و
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وقتی اوام وعصوم؟ع؟ به آنان ورود به تنور را دستور ویدهد ،تهرد ویکنند؛ اوا اوثال هارون

وکی که اهل تسلیناند ،بدون هیچ اعتراضی از اواور ووالی خویش اطاعت وی کنند (ابن شهر

آشوب :;=@C ،ج > ،ص <=A؛ جزائری :;><A ،ج< ،ص? ;Aو بحرانی :;>;= ،ج@ ،ص?;;).
ِ
ق» در زیارت جاوعه کبیره (ابن بابویه :;>;=،ج< ،ص<;@)،
پس وعنای «الَل ِزمَ َ َلکنَ َل ِح َ
ههیشگی اهل بیت؟مهع؟ بوده و روشناست که ههراهی با آن ذوات قدسی ،با
ههراهیکننده
ِ

پیروی کردن دائن از آنها عهلی ویشود (جوادی آولی :;=BB ،ج@ ،ص .)<?Aبر این اساس،

اهل تسلین در ههه شرایط ونتظر واقعی ظهورند.
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دوم .استقاوت و ثبات اور

فیض کاشانی ذیل روایتی که در وحور اول بیان شد ،یکی از ویژگیهای وقربان را «استقاوت»

و «ثبات اور» ویداند( 1فیض کاشانی :;>:@ ،ج< ،ص .)>=:ارباب لغت« ،ثبات اور» را به تأنی

و عدم عجله وعنا کردهاند (ابن ونظور :;>;> ،ج< ،ص ;Cو طریحی :;=A? ،ج< ،ص@.);C

عالوه طباطبایی استقاوت آدوی را در کار اینگونه بیان کرده است که انسان از نفس خود

بخواهد درباره آن اور قیام و آن را اصالح کند؛ بهطوری که دیگر فساد و نقص به آن راه نیابد و
کار ،به حد کهال و تهاویت خود برسد (طباطبایی :;>;A ،ج;; ،ص.)>A

برخی روایات ،وصداق اتن استقاوت را «استقاوت بر والیت اویرالهؤونان علی؟ع؟» برشهردهاند

(قهی :;>:> ،ج< ،ص?@<) .استقاوت بر اور والیت از این جهت وصداق اتن استقاوت است که

پذیرش رهبرى ائهه اهلبیت؟مهع؟ ضاون بقای خط توحید و روش اصیل اسالم و اداوه عهل
صالح است (وکارم شیرازی :;=A> ،ج ،<:ص;.)<A
سوم .صبر

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

استفاده ویشود و به وعنای ثبات وقربان در وقام صبر در وقابل اذیت دشهنان و تحهل آنها بر
وکر و حیلهها و بالهاست؛ به گونهای که صبرشان با شبهههای دشهنان از بین نهیرود؛ آن گونه

که ویخها با سنگریزهها و حرفهای وخالفان تکان نهیخورند (وازندرانی :;=B< ،ج<;،
نعهانی نیز ذیل روایت وحاضیرَّ « ،
وقربون» را وص

صابرانی ویداند که به وسیله صبر ،به

قرب خداوند دست یافتند (ابنابیزینب :;=CA ،ص);CA؛ ههانگونه که عالوه طباطبایی در
َُ
َُ ْ
اصت ُسًا َ ًَ َصاث ُسًا ًََ َزاث ُظٌا ًََ َاث ُفٌا َاللهَ َل َع َلک ْنَ َ ُث ْفل ُخ َ
ٌىَ> (آل عهران:
ِ
ِ
ِ
تفسیر آیه <ثا َاثُا َال ِذينَ َاوتٌا َ ِ

)<::؛ صبر در «اصبروا» را صبر فردی دانسته و به صبر بر شداید ،صبر در طاعت االهی و صبر بر
__________________________________
« .1و ثبت الحصی علی أوتادهن کأنه کنایة عن استقاوة اورهن و ثباته».
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وعصیت وعنا ویکند (طباطبایی :;>;A ،ج> ،ص; )Cو لذا ویتوان دانست ،صبر فردی
انسانهای ّ
وقرب ،بستر پیروی از «صابروا و رابطوا» را که به صبر اجتهاع ناظر است؛ فراهن
ویکند و چنین افرادی با صبرشان در آخرالزوان برای ظهور اوام زوان؟ع؟ آواده ویشوند و به

دلیل شرح صدری که دارند ،نور ایهان در دلهاشان به فعلیت ویرسد .بر ههین اساس است که
َ
َّ
لص ِاب ِری َن ِفی غی َب ِته» (وجلسی = :;>:ج@=،
رسول خدا؟لص؟ در جواب جندل فروودندُ « :ط َوبی ِل
ص@.)=:
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نتحجه گحری

چالش «استعجال» به عصر غیبت اختصاص ندارد .بنابر این ،در هر دورهای به فراخور نیاز،

رهبران االهی با هدف ارتقای سطح بینش جاوعه اسالوی ،به ویژه درباره ظهور ونجی ،پیروان

خویش را از هالک شدن در باتالق استعجال برحذر داشته و سرانجام اهل استعجال را نابودی

برشهردهاند .بر اساس دادههای قرآنی و روایی ،دعا برای تعجیل در اور فرج ،پسندیده و سفارش

شدهاست و این وهن با استعجال که اوری وذووم است ،دارای تفاوت وعنایی و وبنایی است.

ناپسند بودن استعجال درباره ظهور اوام زوان؟ع؟ دو دلیل اصلی دارد :یکن این که وبنای

استعجال جهالت است و دوم این که استعجال آسیبزاست .آسیبهای استعجال در دو بعد

اعتقادی و فرهنگی -اجتهاعی عبارتند از :پدید آودن روحیه یأس و نااویدی در وستعجل ،خروج

از تعادل در وواجهه با رهبر االهی ،رویآوری به وقاتون ،وغرضان و ودعیان دروغین وهدویت،
هدر رفت نیروهای جاوعه ،پیدا شدن تزلزل در باورداشت جاوعه و انحراف از وسیر سعادت
جاوعه .وعصووان؟مهع؟ برای نجات از ورطه استعجال ،دو راهکار اصلی «نگرشی» (تقریب) و

«رفتاری» (تسلین) را ارائه کردهاند که با وتص شدن به ویژگیهای وقربان و اهل تسلین،
ویتوان آن راهکارها را اجرایی کرد .وهنترین ویژگیهای رفتاری ّ
وقربان و اهل تسلین ،انقیاد،

ثبات اور ،صبر و شرح صدر است .کسی که در هر دو ساحت نظری و عهلی از وعصووان؟مهع؟

پیروی کند و به حکن اوام وعصوم؟ع؟ اعتراض نکند و به ههه دستورات رهبران االهی
ّ
وقربی است که در عصر غیبت از استعجال در اوان خواهد بود و نجات وییابد.
گردن نهد؛ ِ
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