
 

 

 درمان شناختی روان و اخالقی راهبردهای محتوای تحلیل
 قرآن کریم در شتاب و عجله

 مسعود رستنده
 و حدیث دانشگاه آزاد اسالمی، همدان، ایران قرآندانشجوی دكتری علوم و 

 حسینی حمید سید
 ایران، همدان، اسالمی آزاد دانشگاه حدیث و قرآن علوم استادیار

 ابوالقاسم یعقوبی
 ماعی، دانشگاه بوعلی، همدان، ایرانتاج شناسی دانشکدة علوم اقتصادی و روان استاد

 (86/88/6863؛ تاریخ پذیرش: 63/68/6867)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 كه حاضر عصر در. است آن در شتاب و عجله از پایی رد، كنیم می مشاهده كه ناگواری اتفاق هر
 و اسهترس  امهر  همین و است شده زدگی شتاب و عجله دمار امروز بشر، است سرعت و اطالعات عصر

 انسهان  كهه  معناسهت  آن بهه  اخالق علم در شتاب و عجله. است نموده ها انسان زندگی وارد را اضطراب
 كهه  امهری ؛ نمایهد  كهار  انجهام  یا و قضاوت، نظر اظهار به اقدام، كار انجام مقدمات شدن فراهم از پیش
 رسهیدن  از پهیش  میوه نکهای مثابة به درست. بود نخواهد كار آن ناقص انجام یا و شکست جز آن  نتیجة
 قهرآن كهریم   تأكیهد  و تأییهد  مهورد  كه دارد هم ای پسندیده و مثبت بُعد شتاب و عجله البته. شود میده
 شتاب و سرعت، ازدواج مث ، نیک و خیر امور انجام در سرعت. شود می سرعت به تعبیر آن از و است
 امهور  برخهی  در شهتاب  و عجلهه  اما... . و نمؤمنا دادن آشتی برای، نماز اقامة، طلبکار حقوق ادای برای
 و عجلهه  همچهون ؛ باشهد  مهی  مطهر   روانهی  اخهتالل  عنهوان  به شناسی روان در كه است مذموم و ناپسند
 ضهمن  تا است برآن پژوهش این... . و مینان سخن تصدیم، تنبیه و مجازات، دیگران سرزنش در شتاب
 و اخالقی راهبردهای، شتاب و عجله باب در رآنق آیات محتوای كمّی و كیفی تحلی  و تطبیقی تفسیر
 كهرداری  و گفتهاری ، شنیداری، دیداری، شناختی بُعد پنج در را روانی اختالل این درمان شناختی روان
 نماید. می مطر  را شتاب و عجله درمان برای قرآن راهبرد مفهومی الگوی نمایة سنس. كند ارائه

 .قرآن، شناختی روان، اخالق، عجله و شتاب، درمان راهبردهای واژگان کلیدی:

  

                                                           

 Email: Mosoudrostandeh@yahoo.com 


 Email: Hoseinhamid2@gmail.com  )نویسندة مسئول(  


 Email: Yaghobi41@yahoo.com 
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 مقدمه

مهوج  پژوه آمریکایی در كتهاب   ( نویسنده و آینده.م 8861ه6683به گفتة آلوین تافلر )
امهروزه بشهر بها انبهوهی از     . تها(  یتهافلر، به  ر.ک؛ عصر اطالعات است ) ،، عصر حاضرسوم

رعت ایهن حجهم   سه  العهاده مواجهه اسهت و بهه     ها، آن ههم بها سهرعت فهوق     اطالعات و داده
. دسترسی سریع و آسان به اطالعهات، بشهر امهروز را بهه     باشد یاطالعات در حال افزایش م
اسههت و صههبر و آرامههش را بههرای دسترسههی بههه اطالعههات كههم   عجلههه و شههتاب سههوق داده

 است. كرده

گفتهار، رفتهار، سهؤال و درخواسهت خهود       عجول كسهی اسهت كهه در    ،در علم اخالق
حوصلة الزم را برای رسیدن به مقصد از راه صحیج آن نهدارد و   و صبر و شود یدستنامه م

ن، امکهارم شهیرازی و دیگهر   ر.ک؛ ) شهود  یمه  ها یگرفتار مشکالت و ناكام ،به همین دلی 
دیهده  پایی از عجلهه در آن   ردّ كنیم، یهر اتفاق ناگواری كه مشاهده م .(488 :8، ج 6834
عجلههه و شههتاب  هههای یههزهالبتههه انگ .(486 :8، ج 6831رحمتههی شهرضهها، ر.ک؛ ) شههود مههی

غهرور و اظههار وجهود ویها      سهبب برخی به  ،صبری دارد مختلف است؛ برخی ریشه در كم
 .همان(ر.ک؛ عشم و عالقة زیاد به میزی است ) سببگاهی به 

منهد بهه    اسهت، ههر   در متون دینی و اخالقی ما مسلمانان، از عجلهه و شهتاب نههی شهده    
اسهت و از   شناسی نمهوده  با دقت تمام این رفتار را آسیب قرآن كریممنظور صحیحی باشد. 

اسهت. امهام    شناختی، راهبردهایی را برای درمان این اختالل روانهی ارائهه فرمهوده    عد روانبُ
اگر مردم با تأم  كارها را انجام  كند. یعجله و شتاب مردم را نابود م»: فرماید یم )ع(صادق

 .(8434   :7، ج 6867 شهری، ی)محمدی ر «شد یكسی هالک نم دادند، یم

زدگهی كسهی، غیبهت     همین بس كهه گفهتنگ خصهلت شهتاب     ،در مذمت عجله و شتاب
غیبت آن اسهت كهه دربهارة بهرادرت میهزی بگهویی كهه        »: فرماید یم )ع(نیست. امام صادق

آشهکاری مهون تنهدخویی و     یها اما گفتن خصلت ،است خداوند آن را پوشیده نگه داشته
 .(893 :8، ج ق.6466)كلینی،  «ستزدگی غیبت نی شتاب
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تحلیه    قرآنشناختی درمان عجله و شتاب در  راهبردهای اخالقی و روان ،در این مقاله
( عبارت از طر  عملیاتی Strategyمنظور از راهبرد یا استراتژی ) است. هشدی كیفی و كمّ

پهیش تعیهین    كه ازاست به منظور هماهنگی و سازماندهی اقدامات برای رسیدن به اهدافی 
ی نیهز  سه شنا روان ،از نظهر كنهت كهالرک    .(848ه889 :6878دل،  روشنر.ک؛ است ) شده

 .(م.6678كالرک، ر.ک؛ ) باشد یمطالعة عینی رفتار م

 . اهداف پژوهش2

برای درمان عجلهه   قرآنشناختی  محتوای كیفی راهبردهای اخالقی و روان ی تحل .6ه8
 .و شتاب

برای درمان عجلهه   قرآنشناختی  ردهای اخالقی و روانی راهبمحتوای كمّ ی تحل .8ه8
 .و شتاب

 .برای درمان عجله و شتاب قرآنالگوی مفهومی راهبرد  یةارائة نما .8ه8

 یة پژوهش. فرض3

 .یستدر آن فرضیه مطر  ن لذارویدادی است،  از آنجا كه این پژوهش از نوع پس

 یرها. متغ4

در  لهذا رویدادی است،  پس یها نوع پژوهشبین: مون این پژوهش از  پیش یرمتغ .6ه4
 .شود یبین مطر  نم آن متغیر پیش

قهرآن  شناختی درمان عجلهه و شهتاب در    مالک: راهبردهای اخالقی و روان یرمتغ .8ه4
 .كریم
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 . روش پژوهش5

پهژوهش، روش مهورد اسهتفاده در ایهن پهژوهش، روش تحلیه         یهها  توجه به هدف با
( كهه  Content Analysis) «تحلیه  محتهوای كهالم   »روش  ی اسهت. محتوای كیفی و كمّه 

تحقیقی اسهت كهه در    یها ، از جمله روشباشد ی( مText« )متن»روشی علمی برای تفسیر 
آمهده از طریهم ایهن روش، اعتبهار و      دسهت  هحوزة علوم انسانی كاربرد دارد و مون نتایج ب

 است. گرفتهن و پژوهشگران قرار ا، بسیار مورد توجه محققداردروایی باالیی 

آوری داده )اطالعهات(، روش بررسهی    شناسهایی و جمهع   یهها  روش ینتر یکی از مهم
كهه   كنهد  یاشهاره مه   تحلیه  محتهوا  . لورنس باردن در كتاب خهود بها عنهوان    باشد یاسناد م

ی بهه منظهور تفسهیر و تحلیه      در حقیقت، فن پژوهش عینی، اصهولی و كمّه  « تحلی  محتوا»
اعهم از  ا عبهارت اسهت از قهرار دادن اجهزای یهک مهتن )      محتواست و تفکهر تحلیه  محتهو   

( در شهوند،  یكهه انتخهاب مه    ییبرحسهب واحهدها   هها  آن و امثهال  هابنهد كلمات، جمالت، 
 .(86 :6879باردن، ر.ک؛ اند ) مقوالتی كه از پیش تعیین شده

 یهها  با رشد جوامع انسهانی و توسهعة علهوم و تکنولهوژی، انسهان بهه محهدودیت روش       
نهوینی را   یهها  در علوم اجتماعی و علوم انسانی پی برد و با تأم  بسهیار، روش تحقیم اولیه 

پایهایی و   ،شهناخت روابهط انسهانی و فرهنگهی     یهها  ابداع كرد تا بتواند در عرصة پهژوهش 
 .(683 :6866پور،  جانیر.ک؛ باشد ) شتهروایی بیشتری دا

بهرای اولهین    ،ایهن روش بسیار قدیمی دارد. با اسهتفاده از   یخچةتحلی  محتوای متن تار
السهول  . (6 :6879بهاردن،  ر.ک؛ ) كردنهد  مهی بار كتب و متون مذهبی را تجزیه و تحلیه   

بهه ایهن سهؤال     گوییكاربرد تحلی  محتوا را مطالعة ارتباطهات بهه منظهور پاسهخ     ینتر عمده
مهه كسهی؟ مهه میهزی را؟ بهه مهه كسهی؟ مهرا؟         » دانهد:  یقدیمی تحقیم در ارتباطات مه 

تحلیه    ،در حقیقهت . (888 :6836، وان لوک)كیوی و « گوید یمه تأثیری؟ ممگونه؟ و با 
 ،كه آن متن برای انتقال پیهام و مفهاهیمی نوشهته شهده     كند یمحتوا دربارة متنی معنی پیدا م
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كهه مفهاهیم سهاده،     ای یانهه كلمات عام بارةباشد. لذا تحلی  محتوا درداشته ماهیتی مشخص 
 .(686 :6866پور،  جانیر.ک؛ )رود  ینمكار  ند، بهداربدیهی و مشخصی 

برای مقالة حاضر، فن تحلی  محتوای مضمونی بر مبنای واحهد جمهالت و بهه صهورت     
شهناختی درمهان عجلهه و شهتاب در      رواناخالقهی و  ی و با تأكید بر راهبردهای كیفی و كمّ

 است: زیركه به شر    ابعاد شناختی، دیداری، شنیداری، گفتاری و كرداری انتخاب شده

شهناختی درمهان عجلهه و شهتاب در      جدول تحلی  محتوای كیفی راهبردهای روان .6ه9
 شام : ؛قرآن كریم

 .(Content :محتوا)ترجمة آیات  .6ه6ه9

 .شناسة محتوا .8ه6ه9

 .كنندگان شخصیتی عجله های یژگی(؛ وContentمحتوا ) .8ه6ه9

 .شتابشناختی درمان عجله و  اخالقی و روان یراهبردها .4ه6ه9

 شناختی درمان عجله و شتاب: راهبردهای روان یینتع .9ه6ه9

 .شناختی )پردازش( .6ه9ه6ه9

 .داد( دیداری )درون. 8 ه9ه6ه9

 .داد( شنیداری )درون. 8ه9ه6ه9

 .داد( گفتاری )برون. 4ه9ه6ه9

 .داد( كرداری )برون. 9ه9ه6ه9

تی درمهان عجلهه و   شهناخ  اخالقهی و روان  یی راهبردهاتحلی  محتوای كمّ جدول .8ه9
شناختی درمان عجلهه و شهتاب    فراوانی و درصد راهبردهای روان ،شتاب كه در این جدول

 است. استخراج شده
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 .راهبردهای مزبور ی درتوصیف جدول تفسیر تطبیقی و تحلی  محتوای كمّ .8ه9

 .نمودار فراوانی درمان عجله و شتاب .4ه9

 .برای درمان عجله و شتاب قرآنالگوی مفهومی راهبردهای  یةنما .9ه9

 با الهام از احادیث قرآن. عجله و شتاب در 6

ـ آ یکُمْعَجَـل  سَـاُورِ   انُ مِنْسَنْخُلِقَ اإل: فرمایهد  یم خداوند  ،آری :ونَجِلُتَسـتَعْ ی فَالَاتِیَ
زودی به شهما ارائهه    من آیات خود را به !ولی عجله نکنید است، انسان از عجله آفریده شده

 یهر تعبب ،در حقیقهت  .زدگهی اسهت   . منظور از عجله، شتاب و شهتاب (87نبیاء/)األ دهم یم
منهان عجهول اسهت كهه      یعنهی  ؛، یک نوع تأكیهد اسهت  «است انسان از عجله آفریده شده»

ر.ک؛ اسهت )  و تهاروپود وجهودش از آن تشهکی  یافتهه     اسهت  گویی از عجله آفریده شهده 
 :فرماید یم طباطبائیعالمه . (449 :68، ج 6868مکارم شیرازی و دیگران، 

كنایه از زیهادی عجلهة انسهان و بلهوغ آن بهه       ؛است انسان از عجله خلم شده»
و غیر از عجلهه   است قدر كه گویی آدمی از عجله خلم شده آن ؛اش نهایت درجه
این طهور   .اش خیر یا شر است گویند: فالنی همه مث  اینکه می شناسد؛ یخیری نم

 بهارة ییم مقدر فالنی عجول اسهت و ایهن كهالم در   تعبیر بهتر از این است كه بگو
 «اعتنهایی كنهد   ن بهی انسهبت بهه امهر مشهرك     كهه   و هم خواسهته  است تعصب آمده

 .(487ه481 :64، ج 6836، طباطبائی)

ی حتّ ،ند و هم در شراَ هم در خیر عجول هستند و  ینراستی بسیاری از مردم عادی من به
 گیهرد.  یعذاب الهی دامنتان را مه  ،كفر و گناه شویداگر آلودة  شود یها گفته م وقتی به آن

عجلهه  كهه   كنهد  یدر پایان اضافه مه  آید. یگویند پس مرا این عذاب زودتر نم ها می اما آن
 .(6867 ،نت تبیان ر.ک؛) دهم یزودی به شما نشان م من آیات خود را به ، موننکنید

 نویسد: یطبرسی در تفسیر خود برای این آیه م
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حضهرت   ،یکی منظور از انسان در این آیه :یه دو نظر وجود داردبرای این آ»
و منظور از عجلة آدم سه میهز اسهت: یکهی اینکهه      ،ها نه همة انسان ،است )ع(آدم

كه او آخرین پدیده و مخلوقی است كهه در   مرا ؛است آدم به شتاب آفریده شده
ید روز جمعة آخر سهال، بها سهرعت و پهیش از آنکهه خورشه       یها آخرین ساعت
ها كه با عبور از  دوم اینکه او برخالف دیگر انسان .است آفریده شده ،غروب كند

، یکبهاره  پوشهند  یمراح  گوناگون خاک، نطفه، علقه، مضغه و... جامة هسهتی مه  
هها و   انگیز تر از آفرینش دیگر انسان یعنی آفرینش آدم بسیار شگفت ؛آفریده شد

است كه فرمود: هنگامی كه آدم  هنق  شد )ع(. سوم از حضرت صادقهاست یدهپد
آفریده شد، هنوز رو  و جان بر كران تا كران كالبدش ندمیده بود كه برخاست 

نظر دوم این است  بهشت شتافت. یوةسرعت به سوی درختان پرطراوت و پرم و به
منهد   زمینهه كهه در ایهن    باشند یها م همة انسان ،شریفه یةكه منظور از انسان در آ

شریفه این اسهت كهه انسهان     یةگویند منظور از آ ارد: گروهی میدیدگاه وجود د
ههر آنچهه را    ،است و در زنهدگی  تاروپود وجودش از عجله و شتاب آفریده شده

سهرعت آن را بهه كهف     و دوست دارد كه به شتابد یدر پی آن م دارد، یدوست م
ی كهه  برای نمونه: به كس ؛آورد. در فرهنگ و ادبیات عرب این تعبیر بسیار است

است و به كسهی كهه بهدی     او از خواب آفریده شده شود یگفته م خوابد، یزیاد م
 ،است. از دیدگاه برخی او از بدی پدید آمده شود یگفته م ،شرارتش بسیار است

اسهت؛   یعنی انسان از خهاک آفریهده شهده    ؛است "خاک"به مفهوم  "عَجَ "واژة 
 :گوید یبرای نمونه شاعر م

 ةًضباحَِّ خرگ بَینَ الصّه بعُ یَنبُتُ وَ النّ
 

 ءِ والعَجَه گ اخ ُ تَنبُهتُ بَهینَ المَه   وَالنّ 
 

ها  و نخلستان جوشد یو م روید یسارها از میان صخره و سنگ م مشمهیعنی؛ 
 از میان آب و خاک.

 یةآ ،با این بیان .است كار رفته به "خاک"به مفهوم  "عَجَ "در این شعر، واژة 
ـ  : فرماید یاست كه مشریفه  یةمورد بحث بسان این آ قَ االِنسـانِ مِـن   وَ بَـدَأ خَلْ

 و خدا آفرینش انسان را از گِ  آغاز كرد. (؛7 /سجده)ال طین 
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معتقدند منظور این است كه آفرینش انسان برای آفریدگارش نیهاز  نیز برخی 
مراكه كار او این گونه است كه مهون بهه میهزی اراده     ؛به زمان و فرصتی ندارد

پدیهدار   ،اسهت  درنگ به آنچهه فرمهوده   پس بی ،: باشگوید یكه م همین ،فرماید
ـ نَّإِ گهردد:  یم ـ أَا مَ ـ  نْأَادَ شَـیئاً  رَأَا ذَإِرُهُ مْ ـ یَقُ ـ  هُ کُـنْ ولَ لَ  («38 )یهس/  ونُفَیَکُ

 .(16ه11 :67، ج 6838 )طبرسی،

كهه   دانهد  یمه  «دست آوردن میزی قبه  از موعهد آن   هب»را  «عجله»، مفرداتراغب در 
 ؛اسهت  امهری ناپسهند تلقهی شهده    ، قهرآن . لهذا در  دههد  یمی  شدید انجام م سببشخص به 

)راغب  «عجله و شتاب از شیطان است :یطانگمِنَ الشّ ةُاَلعَجَلَ»است:  كه در روایات آمده منان
ما را از شتاب در كاری كه مردم در انجهام آن خهوش    )ع(امام علی. (463 :6837اصفهانی، 
كه مردم دربارة كار ما مطالبی بگوینهد كهه علمهی     شود یزیرا باعث م ؛اند بازداشته ،ندارند

: فرمایهد  یمه  )ع(امام جهواد  ،همچنین. (89   :6868، البالغه نهجر.ک؛ نسبت به آن ندارند )
 ،عجلهه و شهتاب   ،بنابراین. (689 ق.:6483)حلوانی،  «شتاب نکن تا برسی یا نزدیک شوی»

 یجهة كاری كه نت ؛انجام كار، اقدام به آن كار كندیعنی انسان پیش از فراهم شدن مقدمات 
مکارم شیرازی و دیگهران،  ر.ک؛ آن میزی جز شکست و یا انجام ناقص آن نخواهد بود )

عجله و شتاب به مثابة این است كه انسان میوه را پهیش   ،به دیگر سخن؛ (488 :8، ج 6834
ضهایع شهدن میهوه و     اش هیجه از رسیدن و قاب  استفاده شدن از درخت بچیند؛ كاری كهه نت 

 .همان(ر.ک؛ آن است ) یدةكم شدن فا

اشتباه كهرد. سهرعت آن اسهت كهه      ،عجله و شتاب را نباید با سرعت كه بار مثبت دارد
انسان بعد از فراهم شدن مقدمات، اتالف وقت نکند و فرصت را از دست ندهد و به سوی 

 .همان(ر.ک؛ یت است )مقصد بشتابد، كاری كه مسلماً سبب پیروزی، نجات و موفق

عجلهه و شهتاب در گفتهار و     عبارتنهد از:  از عجله و شتاب مهذموم و ناپسهند   ییها نمونه
 :87، ج ق.6486عهاملی،   حهرّ ر.ک؛ رفتار، عجله و شتاب در مذمت كسی كه گناه كرده )

و  89638، 89638، 89636   ر.ک؛ همهان: (، در قضاوت، خوردن، مباشرت جنسی )613
ر.ک؛ مینان ) شتاب در مجازات و تنبیه، عجله و شتاب در تصدیم سخن عجله و، (89634
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همهان(، در راه  ر.ک؛ نرسهیده )  هها  آن  (، در كارههایی كهه وقهت   98ن  :6868، البالغهه  نهج
مجهازی. آثهار منفهی     یهها  رسهان  كنی و ارسال مطالب غیر مستند در پیهام  ،رفتن، اظهارنظر

لههم، نههدامت و پشههیمانی و فزونههی خطاههها و عبارتنههد از: محرومیههت از بركههت عنیههز عجلههه 
 .(6867آبادی،  حکمر.ک؛ ها ) لغزش

شهود،   یتعبیر مه نیز از عجله و شتاب ممدو  و پسندیده كه از آن به سرعت  ییها نمونه
آل  ؛43/ةمائبد ال ؛16هه 18مؤمنون/ر.ک؛ ال: سرعت در كارهای نیک و خیرات )عبارتند از
(، سههرعت در ادای حقههوق طلبکههار و  696ههه646 :8، ج ق.6466كلینههی،  و 664عمههران/

دستمزد، اقامة نمهاز، ادای حقهوق پهدر و مهادر، پوشهاندن عیهوب مهردم، درمهان بیمهاران،          
ورزشی، برقراری امنیت، آشتی دادن، دفن مهرده، صهلة    یها ، مسابقهها یماریباز پیشگیری 
؛ ر.ک(، دفههع شههر، آبههاد كههردن آخههرت )696ههه646: 8ق.، ج6466ر.ک؛ كلینههی، رحههم )
هها و   (، حمایهت از مظلومهان و مستضهعفان، بهرآوردن حاجهت     633خ  :6868، البالغهه  نهج

(، وصیت 86ر.ک؛ همان: ن (، ازدواج، تربیت فرزند )686   ر.ک؛ همان:نیازهای مردم )
توبهه،  ، (98ن همهان:   ر.ک؛) اسهت  انجام كاری كه وقت آن رسیده، (ر.ک؛ هماننمودن )

نراقهی،  ر.ک؛ در شهوهر دادن دختهر دوشهیزه )    وتن میهت  برداشه  ،در طعام دادن به مهمهان 
نحهرف  مگناههان،   عبارت اسهت از: نجهات بهی   نیز ثمرة عجلة پسندیده  .(489 :8ج ، 6867
 .(6867آبادی،  حکمر.ک؛ كسب مغفرت و بهشت در آخرت ) ،فرزنداننشدن 

 شناسی . عجله و شتاب در روان7

ر.ک؛ ر روان آدمههی دارد )نفسههانی اسههت كههه ریشههه د  یههها زدگههی از حالههت شههتاب
كارشان را  خواهند یافراد عجول همواره مضطرب و پریشان هستند و م .(6867شناس،  حم
بدون اینکهه از لحظهة حهال لهذت      دوند، یوقفه م یسرعت انجام دهند و به نتیجه برسند. ب به

. كنهد  یتفهاوت مه   B و Aشخصهیتی   ههای  یه  زدگهی در ت  ببرند. البته عجول بودن و شهتاب 
 یههها گونههه ،اسههت مطههر  شههده 6698شخصههیت كههه در اصهه  در دهههة  هههای یهه توری ئههت

و  ،Aگونهة   ،: شخصهیت پرانهرژی  كنهد  یبنهدی مه   شخصهیت دسهته   ةشخصیت را به دو گون
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طلهب،   جهاه  ،پرانرژی، پرخاشگر، تهاجمیشخصیتی  ،A تی  .Bگونة  ،گیر شخصیت ساده
قهرار و ناگههانی دارد و    ، بهی رحرارترجوش، پُحوصله، رقابتی، پُ ركار، كمكوش، پُ سخت
شخصیتی آرام، صبور، مالیم، با اخالق متعهادل، بها كهار یکنواخهت و پایهدار و بها        B تی 

های مهورد عالقهة خهویش     او وقت مناسبی را هم برای فعالیت .رقابتی است یةكمترین روح
 ،. در جهدول زیهر  كنهد  یو آرام و شمرده صحبت م دهد یدر بیرون محیط كار اختصاص م

 است. شخصیت با هم مقایسه شده ةین دو گونا

 Bشخصیت  Aشخصیت 

 نگران وقت نیست. همیشه در حال حركت است.
 صبور است. .رود یسریع راه م

 .خورد یسریع م
به آرامی و آرامش كامه  غهذای خهود را میه      

 .كند یم
 .گوید یو كُند سخن م زند یالف نم زند و مکالمة تند دارد. سریع حرف می

 لحن كالم مالیمی دارد. كالمش شدید است. لحن
 یت كالمش یکنواخت است.فكی كیفیت كالمش زُمخت، محکم و كوتاه است.

صبور است و پهیش از پاسهخگویی بهه سهؤاالت      .دهد یصبر است و پاسخ آنی به سؤاالت م بی
 .كند یمکث م

 د.آی از عهدة انجام تنها یک كار برمی .دهد یدو كار را با هم انجام م
 .كشد یندرت آه م به  .كشد یآه مفراوان 
اش كشههیده، خصههمانه و ابروههها درهههم   مهههره
 است.

 داشتنی است. اش آرام و دوست مهره

 نه پیروزی. كند، یبرای تفریج بازی م .كند یرد و باخت فکر مدر حال بازی به بُ
تحت فشار پایان  آساید و یبدون احساس گناه م زمان فراغت ندارد.

 نیست.وقت 
 تبسم گسترده دارد. تبسم او در گوشة لب است.

 لطیف و خوشایند دارد. ،نرم یا خنده اش خشک است. خنده
 .كند یسعی در به خاطر سنردن اعداد و ارقام نم ر است.ذهن او با ارقام پُ

 نظر دارد. كیفیت ها را مدّ .كند یگیری م یت اندازهها را با كمّ موقعیت
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ای تسهلط بهه طهرف مقابه      اغلب در تهالش بهر  
 است.

 .دهد یندرت این كار را انجام م به

 هرگز عجله ندارد. مدام در فشار كمبود وقت است.
از كار خود رضایت ندارد و بهرای طهی كهردن    

 .كند یتالش م درجات باال
 از كار خود راضی است.

تهاجمی دارد، رقابتی است و به استقبال  یةروح
 .رود یخطر م

و  كنهد  یت و كمتر با كسی دشمنی مرو اس میانه
 كمتههههر دسههههت بههههه ریسههههک مههههی زنههههد.   

 .(6861ارتفاع، ر.ک؛ )                                    

 ،هر دو تی  شخصیتی ممکن است دمار عجله و شتاب شهوند  ،در بحث عجله و شتاب
داد  بهرون  ،؛ بهه عنهوان مثهال   كنهد  یاما حاالت عجله و شتاب در هر تی  شخصیتی تفاوت م

داد  درونهی و درون  نظهر ممکهن اسهت از    B تیه  اما  ،بیشتر است A تی عجله و شتاب در 
دومی در قضاوت و تحلی  دمهار   و دمار عجله و شتاب گردد. اولی هیجانات بیرونی دارد

 .گردد یعجله و شتاب م

 (Content :)محتوا قرآن. عجله و شتاب در 8

 الَ الَّـذِینَ  فَنَذَرُ أَجَلُهُمْ إِلَیْهِمْ لَقُضِیَ بِالْخَیْرِ اسْتِعْجَالَهُم الشَّرَّ لِلنَّاسِ اللّهُ یُعَجِّلُ وَلَوْ .9ـ2

هها   دسهت آوردن خهوبی   ههمان گونه كه مردم در ب اگریَعْمَهُونَ:  طُغْیَانِهِمْ فِی لِقَاءَنَا یَرْجُونَ
ه پایهان  زودی( عمرشهان به   ، )بهه كهرد  یشهان شهتاب مه   ای عجله دارند، خداوند در مجهازات 

ولی كسانی را كه ایمان بهه لقهای مها ندارنهد، بهه حهال        ،(شدند ی)وهمگی نابود م رسید یم
 (.66 /یونس) تا در طغیانشان سرگردان شوند كنیم یخود رها م

 لَذُو بَّکَرَ وَإِنَّ الْمَثُالَتُ قَبْلِهِمُ مِنْ خَلَتْ وَقَدْ الْحَسَنَةِ قَبْلَ بِالسَّیِّئَةِ وَیَسْتَعْجِلُونَکَ .9ـ2

حسنه )و رحمهت(، از تهو    پیش از ها آن الْعِقَابِ: لَشَدِیدُ رَبَّکَ وَإِنَّ ظُلْمِهِمْ عَلَى لِّلنَّاسِ مَغْفِرَة 
انگیهز   هها، بالههای عبهرت    كه پهیش از آن  با این كنند، یتقاضای شتاب در سیئه )و عذاب( م
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مغفهرت   صهاحب  كننهد،  یم مه با اینکهه ظله   ه  و پروردگارت نسبت به مردم ؛است نازل شده
 (.1 /رعد)ال عذاب شدید است! صاحبپروردگارت  ،)و در عین حال( است

اثهر   انسهان )بهر   عَجُـوالً:  اإلِنسَـانُ  وَکَـانَ  بِـالْخَیْرِ  دُعَـاءَهُ  بِالشَّـرِّ  اإلِنسَـانُ  وَیَدْعُ .5ـ2
ن همیشهه  و انسها  طلبهد،  یرا مه  هها  یکهی آن گونهه كهه ن   كند؛ یرا طلب م ها یشتابزدگی( بد
 (.66 /سراءإلا) است عجول بوده

کَ  قَـالَ  رُشْـدًا *  عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَن عَلَى أَتَّبِعُکَ هَلْ مُوسَى لَهُ قَالَ .4ـ2  لَـن  إِنَـّ

 اللَّـهُ  شَـاءَ  إِن سَـتَجِدُنِی  قَالَ خُبْرًا * بِهِ تُحِطْ لَمْ مَا عَلَى تَصْبِرُ وَکَیْ َ صَبْرًا * مَعِیَ تَسْتَِْیعَ

به او گفت: آیا از تو پیروی كنم تا از آنچه بهه   )ع(حضرت موسی أَمْرًا: لَکَ أَعْصِی وَلَا صَابِرًا
گفهت: تهو هرگهز     * رشد و صال  است، بهه مهن بیهاموزی؟    یةو ما است تو تعلیم داده شده

آگهاه   آن در برابر میزی كهه از رمهوز   توانی یو مگونه م * با من شکیبایی كنی! توانی ینم
گفت: به خواست خدا مرا شکیبا خهواهی یافهت    )ع(حضرت موسی * شکیبا باشی؟! ،نیستی

 (.16ه11 /کهف)ال و در هیچ كاری با فرمان تو مخالفت نخواهم كرد!

 قُلوَ وَحْیُهُ إِلَیْکَ یُقْضَى أَن قَبْلِ مِن بِالْقُرْآنِ تَعْجَلْ وَلَا الْحَقُّ الْمَلِکُ اللَّهُ فَتَعَالَى .3ـ2

پس بلندمرتبه است خداوندی كه سهلطان حهم اسهت! نسهبت بهه )تهالوت        عِلْمًا: زِدْنِی رَّبِّ
( عجله مکن، پیش از آنکه وحی آن بر تهو تمهام شهود و بگهو: پروردگهارا! علهم مهرا        قرآن

 (.664 /طه) افزون كن!

( انسهان از عجلهه   ،)آری لُونِ:تَسْـتَعْجِ  فَلَـا  آیَاتِی سَأُرِیکُمْ عَجَل  مِنْ الْإِنسَانُ خُلِقَ .7ـ2
 /نبیهاء ألا) زودی آیاتم را به شما نشان خواهم داد به ،)ولی عجله نکنید( است آفریده شده

87.) 

 الَّـذِینَ  یَنفَـعُ  لَـا  الْفَـتْحِ  یَـوْمَ  قُلْ صَادِقِینَ * کُنتُمْ إِن الْفَتْحُ هَذَا مَتَى وَیَقُولُونَ .7ـ2

گوینهد: اگهر    آنان می مُّنتَظِرُونَ: إِنَّهُم وَانتَظِرْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ یُنظَرُونَ * مْهُ وَلَا إِیمَانُهُمْ کَفَرُوا
بگهو: روز پیهروزی، ایمهان آوردن     * این پیروزی شما كی خواهد بود؟! ،گویید راست می

حهال كهه    * .شهود  یها ههیچ مهلهت داده نمه    و به آن  سودی به حال كافران نخواهد داشت
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ها نیز منتظرند )تو منتظر رحمت خدا و  آن .ها روی بگردان و منتظر باش ناز آ ،منین است
 (.88ه83 /سجده)ال ها هم منتظر عذاب او!( آن

 مِـنْهُمْ  فَفَزِعَ دَاوُودَ عَلَى دَخَلُوا إِذْ الْمِحْرَابَ * تَسَوَّرُوا إِذْ الْخَصْمِ نَبَأُ أَتَاکَ وَهَلْ .2ـ2

 سَـوَاء  إِلَى وَاهْدِنَا تُشِْْطْ وَلَا بِالْحَقِّ بَیْنَنَا فَاحْکُم بَعْض  عَلَى بَعْضُنَا بَغَى خَصْمَانِ تَخَ ْ لَا قَالُوا

 فِـی  وَعَزَّنِـی  أَکْفِلْنِیهَا فَقَالَ وَاحِدَةٌ نَعْجَةٌ وَلِیَ نَعْجَةً وَتِسْعُونَ تِسْعٌ لَهُ أَخِی هَذَا الصِّرَا ِ *إِنَّ

 بَعْضُهُمْ لَیَبْغِی الْخُلََْاء مِّنْ کَثِیرًا وَإِنَّ نِعَاجِهِ إِلَى نَعْجَتِکَ بِسُؤَالِ مَکَظَلَ لَقَدْ قَالَ الْخَِْابِ *
اهُ  أَنَّمَا دَاوُودُ وَظَنَّ هُمْ مَّا وَقَلِیلٌ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِینَ إِلَّا بَعْض  عَلَى  فَاسْـتَغْفَرَ  فَتَنَـّ

به تهو   ،د( باال رفتندوآیا داستان شاكیان، هنگامی كه از محراب )داو وَأَنَابَ:  رَاکِعًا وَخَرَّ رَبَّهُ
هها وحشهت    مقدمه( بر او وارد شهدند و از دیهدن آن   در آن هنگام كه )بی *رسیده است؟! 

دو نفر شاكی هستیم كه یکی از ما بر دیگهری سهتم كهرده، اكنهون در      .گفتند: نترس ،كرد
ایهن بهرادر    * ستم روا مدار و ما را به راه راست ههدایت كهن.   میان ما به حم داوری كن و

ه میش دارد و من یکی بیش ندارم! اما او اصرار دارد كه این یکی را هم او نودونُ .من است
د( گفهت: مسهلمًا او بها    و)داو * اسهت!  مهن غلبهه كهرده    به من واگهذار كهن و در سهخن بهر    

و بسهیاری   اسهت  ، به تو ستم نمودهشهای یشدرخواست یک میش تو برای افزودنگ آن به م
اعمهال   ،مگهر كسهانی كهه ایمهان آورده     كننهد،  یاز شریکان )و دوستان( به یکدیگر ستم م

اما عهدة آنهان كهم اسهت! داود دانسهت كهه مها او را )بها ایهن مهاجرا(            ،اند صالج انجام داده
 توبهه كهرد   از پروردگارش طلب آمرزش نمود و به سهجده افتهاد و   ،رو این از یم.ا آزموده

 (.84ه86 /ص)

 مَـا  یَـرَوْنَ  یَـوْمَ  کَـأَنَّهُمْ  لَّهُـمْ  تَسْتَعْجِل وَلَا الرُّسُلِ مِنَ الْعَزْمِ أُوْلُوا صَبَرَ کَمَا فَاصْبِرْ .1ـ2

آن  ،پس صبر كهن  الْفَاسِقُونَ: الْقَوْمُ إِلَّا یُهْلَکُ فَهَلْ بَلَاغٌ نَّهَار  مِّن سَاعَةً إِلَّا یَلْبَثُوا لَمْ یُوعَدُونَ
كهه   یگونه كه پیامبران اولواالعزم صبر كردند و برای )عذاب( آنهان شهتاب مکهن! هنگهام    

كه گهویی فقهط سهاعتی از     كنند ی، ببینند، احساس مشود یها داده م را كه به آن ییها وعده
قهوم فاسهم ههالک     آیا جهز  .یک روز در دنیا توقف داشتند. این ابالغی است برای همگان

 (.89 /حقافألا) ؟شوند یم
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 أَن لَوْلَـا *  مَکْظُومٌ وَهُوَ نَادَى إِذْ الْحُوتِ کَصَاحِبِ تَکُن وَلَا رَبِّکَ لِحُکْمِ فَاصْبِرْ .90ـ2

الِحِینَ:  مِـنَ  فَجَعَلَهُ رَبُّهُ مَذْمُومٌ * فَاجْتَبَاهُ وَهُوَ بِالْعَرَاء لَنُبِذَ رَّبِّهِ مِّن نِعْمَةٌ تَدَارَکَهُ ن اكنهو  الصَـّ
یونس( = صبر كن و منتظر فرمان پروردگارت باش و مانند صاحب ماهی ) ،كه منین است

 ،عجله كرد و گرفتار مجازات تهرک اولهی شهد(    خود مباش )كه در تقاضای مجازات قوم
اگر رحمهت خداونهد بهه یهادش نیامهده       و *در آن زمان كه با نهایت اندوه خدا را خواند. 

ولی پروردگارش  *، در حالی كه نکوهیده بود! شد ینده مبود، )از شکم ماهی( بیرون افک
 مکهارم شهیرازی و دیگهران،   ر.ک؛ )( 98هه 43 /قلم)ال او را برگزید و از صالحان قرار داد

 .(461ه464 :8، ج 6834

 آیات عجله و شتاب یر. تفس9

لُ  وَلَوْ یةسید قطب ذی  آ اسِ  اللّـهُ  یُعَجِـّ  إِلَـیْهِمْ  لَقُضِـیَ  لْخَیْرِبِـا  اسْـتِعْجَالَهُم  الشَّـرَّ  لِلنَـّ

 :نویسد یم (،66 /یونس) أَجَلُهُمْ...

ا ذَانَ هَه كَه  اِن  هُهمّ وَ اِذ قالُوا اللّ" :سورة انفال است؛ یعنی 88 یةمانند آ یهاین آ»
مآءِ مِنَ السّ ةًارَحِجَا طِر عَلَینَمیأَدِکَ فَعِن  مِن  ةًارَحِجَا نَییطِر عَلَمیأَدِکَ فَهُوَ الحَم مِن عِن 

عنهاد مشهركان عهرب را در برابهر رسهول       ،كهه در مجمهوع   "یمٍلِه أَابٍ ا بگعَهذَ وگ ائتِنَأَ
در  ،قیامهت و دوزخ دروغ اسهت   كردنهد  یزیهرا فکهر مه    نماید؛ یبازگو م )ص(خدا

 .(6713 :8، ج .ق 6468، شاذلی) «ندبود  ت امهال شدهحالی كه آنان مشمول سنّ

در آن  ترسهند،  ین از نهزول عهذاب در دنیها مه    آنگاه كه مشهركا » :نویسد یفخر رازی م
 ،سورة انفال 88 یةآ . وی عالوه بر(863: 8ق.، ج6488)فخر رازی، « كنند یعذاب عجله م

. او معتقهد اسهت   كنهد  یاستناد م اقِعٌاب  وَائِلٌ بِعَذَسَأَلَ سَیعنی  ،اول سورة معارج یةبه آ
بسها    د تا بمیرند و هالک شوند؛ مهكه در عذاب آنان تعجی  نمای داند یخداوند صال  نم

 .(ر.ک؛ هماناز صُلب آنان مؤمنی خارج شود )
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عربی دربارة عجله و شتاب معتقد است اگر آمادگی و استعداد فطری برای دریافت  ابن
عجله برای دریافت این فیض واجب است و حهم   ،فیض معنوی و الهی در فرد فراهم باشد
 مَـا  کُـلِّ  مِّـن  وَآتَـاکُم  یهة آنگاه وی بهه آ  بخشد. یتعالی در برآورده كردن آن سرعت م

 .(876 :6، ج .ق 6488عربی،  ابنر.ک؛ ) كند یاستناد م (84یم/ ابراه) سَأَلْتُمُوهُ

عجله آن اسهت كهه   »: گوید یو م كند یشیخ طوسی تفاوت عجله و سرعت را مطر  م
ت كه كاری كه وقتش اما سرعت آن اس ،اقدام كنی ،برای كاری قب  از آنکه وقتش برسد

 .(841 :9تا، ج  )طوسی، بی «ابطاء است ،م  انجام دهی و ضد آنأت بی ،فرارسیده است

 یَعْمَهُـونَ  طُغْیَـانِهِمْ  فِی لِقَاءنَا یَرْجُونَ الَ الَّذِینَ فَنَذَرُفیض كاشانی در تفسیر عبارت 
)فهیض   «االًهَه میإگهُهم  لُبَه  نُمَهِّ  جَلُهُهمی أَ هگمیلَهیی إگی ضِه وَ النُق  رَّ ُ لَهُمُ الشَّالنُعَجِّ" :یعنی»: نویسد یم

ـ  ةِئَیِّبِالسٍَّةونَکَ جِلُتَعْوَیَسْ یةنسفی دربارة آ. (861 :8، ج .ق 6469كاشانی،   ةِحَسَةنٍَالْلَ قَبْ
 كنند یعجله م گونهانذار، این  یمعتقد است مشركان به قصد تمسخر و استهزا (،1 /رعد)ال
 لَّنَا عَجِّل رَبَّنَا وَقَالُوا یهة (. مراغی این آیه را همچون آ846 :8ج  ،.ق 6461نسفی، ر.ک؛ )

(. زحیلهی ایهن   76 :68تها، ج   مراغی، بیر.ک؛ ) داند یم (61/ص) الْحِسَابِ یَوْمِ قَبْلَ قَِّْنَا
ر.ک؛ ) دانهد  یدر كفهر مه   آنهان  تحدی و فهرورفتن  ،درخواست مشركان را نهایت حماقت

و  ،در اینجها عقوبهت   «ةئسبّّ »(. مغنیهه معتقهد اسهت مهراد از     6643 :8، ج .ق 6488زحیلی، 

 .(838 :4، ج .ق 6484مغنیه، ر.ک؛ ) است، ثواب و پاداش «ةحسن»منظور از 

 /سهراء إلا) عَجُوالً اإلِنسَانُ وَکَانَ بِالْخَیْرِ دُعَاءَهُ بِالشَّرِّ اإلِنسَانُ وَیَدْعُ یهة كاشانی ذی  آ
 ،خهاطرش خطهور كنهد   كهه بهه   طهور طبیعهی بهه سهوی ههر آنچهه        انسان به»: نویسد یم (66
انسهان نظهر بهه    كهه  (. طیب معتقهد اسهت   166 :8، ج .ق 6468)كاشانی،  «رود یسرعت م به

اینکه عالِم به حُکم، مصالج و عواقب امور نیست و بسهیار خطها و اشهتباه دارد، خیهر را شهر      
: فرمایهد  یاز سورة بقره مه  861 ةریفش یةمنانچه در آ كند؛ یم مو شر را خیر توهّ پندارد یم
َلَکُمْ ئاً وَ هُوَ شَرٌّوا شَیْتُحِبّ نْأَی وَ عَسَ رٌ لَکُمْئاً وَ هُوَ خَیْوا شَیْرَهُتَکْ نْأَی وَ عَس،    بیشهتر مثه 

حهال آنکهه بهرای آنهان      كنند، یزخارف دنیوی و لذایذ نفسانی م ،جاه ،مردم كه طلب مال
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و از خهدا دور   كنهد  یه این مال و منهال او را از دیهن خهارج مه    نکایغاف  از  ،قات  است سمّ
 .(887 :3، ج 6873طیب، ر.ک؛ ) سازد یم

كه موسی  بینیم یدر سورة كهف نیز م )ع(یو حضرت موس )ع(در داستان حضرت خضر
تها بهه    دهد یو صبر را از كف م كند یعجله م رسیدن به نتیجه و حکمت كارهای خضر در
َنِکَی و بَیْنِاقٌ بَیْا فِرَذَه انجامد یم. 

عجلههه در تشههریع و تبیههین احکههام نیههز از مههواردی اسههت كههه مههورد نهههی الهههی قههرار    
 وَحْیُهُ إِلَیْکَ یُقْضَى أَن قَبْلِ مِن بِالْقُرْآنِ تَعْجَلْ وَلَا یةاست. قمی مشهدی در تفسیر آ گرفته

باید از تبلیغ مجمالت مادامی كهه بیهان    پیامبر»: نویسد یم (664 /طه) عِلْمًا زِدْنِی رَّبِّ وَقُل
 .(891 :3، ج 6813)قمی مشهدی،  «بنرهیزد ،است مدهاآن نی

كه این  نویسد یم (87 /نبیاءألا) عَجَل  انُ مِنْسَخُلِقَ االِنْسید رضی در تفسر عبارت 
 ر.ک؛) شهود  یها دمار عجله م تعبیر، استعاره است و مراد از آن اینکه انسان در درخواست

 ،انسان باید بداند كه این به معنهای جبهری بهودن عجلهه نیسهت      .(888 :تا رضی، بیال شریف
بلکه او در كنترل عجله در ارضا و مهار غرایز كهامالً اختیهار دارد و توانمنهد اسهت و تعبیهر      

َفَالتَستَعجِلون ( 498 :9، ج 6838قرائتی، ر.ک؛ حاكی از این حقیقت مهم است). 

ـ یَنْحِ الَفَتْیَومَ الْ قُلْ * ادِقینَصَ تُمْکُنْ حُ اِنْفَتْا الْذَی هَونَ مَتَولُوَ یَقُدر آیات  ینَ ذِفَعُ الَّ

. (88هه 83 /سجده)ال ونَرُمُنتَظِ هُمْنَّإِ تَظِرْوَانْ هُمْعَنْ رِضْعْأَفَ *ونَ ظَرُیُنْ هُمْوَ الَ انُهُمْیمَإِوا کَفَرُ
كه در دنیا عهذاب   داند یو سدی آن را روز بدر م تاس فراء مراد از فتج را، فتج مکه دانسته

اسههت. در پایههانگ  شههدند و مجاهههد فههتج را امههر پههاداش و كیفههر در روز قیامههت معنهها نمههوده 
رویارویی با مشركان، خداوند به پیامبرش تنها راهبرد برخورد با عجله و لجاجهت آنهان را،   

بایهد منتظهر رحمهت     ها یمبر خوبكه پیا فرماید یفقط رویگردانی و اعراض از آنان عنوان م
 .بمانند خدا باشد و آنان منتظر عذاب او

 تفسیر نمونه ، درصسورة  84ه86ذی  آیات در داستان داوود و حکمیت بین دو برادر 
 :ستا دهمآ
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منهان كهه ظهاهر     هد پیش از آنکه گفتار طرف مقاب  را بشنودوداو ،در اینجا»
در حالی كهه آداب   دهد، یرا به او محم  ،رو به شاكی كرده ، ه است قرآنآیات 

بلکهه از طهرف    کنهد، كه داود در گفتار خود عجلهه ن  كند یمجلس قضا ایجاب م
لذا از این كار خهود پشهیمان    نمود. یسنس داوری م كرد، یمقاب  شخصاً سؤال م

و در مقام اسهتغفار برآمهد و    یما شد و گمان كرد كه ما او را با این جریان آزموده
مکههارم شههیرازی و ) «ا مشههمول لطههف و مغفههرت خههویش قههرار داد خداونههد او ر

 .(843ه847 :66، ج 6874دیگران، 

كه یکی از موارد بسهیار حسهاس در پرهیهزاز عجلهه و شهتاب، هنگهام        بینیم یم ،بنابراین
 قضاوت است.

ـ  وَلَـا  الرُّسُـلِ  مِـنَ  الْعَـزْمِ  أُوْلُوا صَبَرَ کَمَا فَاصْبِرْ یةثعالبی در تفسیر آ  لَّهُـمْ...  تَعْجِلتَسْ
هها   این است كهه در عهذاب آن   وَ ال تَستَعجِل لَهُمْمنظور از »: نویسد یم (89 /حقافألا)

 .(889: 9، ج .ق 6463)ثعالبی،  «عجله مکن

 نَـادَى  إِذْ الْحُوتِ کَصَاحِبِ تَکُن وَلَا رَبِّکَ لِحُکْمِ فَاصْبِرْ یةدر ذی  آ نیز اهلل عالمه فض 

یعنی مانند صاحب حوت نباش كه در درخواسهت  »: نویسد یم (43 /قلم)ال...ومٌمَکْظُ وَهُوَ
 كهرد  یعجله م خویش حركت رسالت یجةعجله نمود و یا در رسیدن به نت خود عذاب قوم

 .(18 :88، ج .ق 6466اهلل،  )فض  «العاده عصبانی شد و فوق

 محتوای آیات یل. تحل11

درمان عجله  شناختی خالقی و روانمحتوای کیفی راهبردهای ا یلتحل .1ـ11
 قرآن کریمو شتاب در 

 زدگان عجله كنندگان و شتاب گروه هدف:
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 محتوا
(Content) 
 های یژگی)و

شخصیتی 
عجله 
 کنندگان(

راهبرد 
اخالقی و 

 شناختی روان
درمان عجله 
 و شتاب

 ابعاد درمان

ی
خت
شنا

ی 
ار
د
دی

ی 
ار
د
شنی

 

ی
ار
فت
گ

ی 
ار
رد
ک

 

6 

 66یونس/

توجه به نظام  بی
قانونمند جهان 
در رسیدن به 
نتیجه عجله 

 .كنند یم

توجه به اینکه 
 یها خواسته

انسان بر اساس 
نظام عل  و 
اسباب انجام 

و عجله  گیرد یم
 نباید كرد.

*    * 

 66یونس/
به طغیان و 

سركشی سرگرم 
 هستند.

سرگرم طغیان و 
نافرمانی خدا 

 .نباشیم
    * 

 1رعد/ال 8

از سرگذشت 
كنندگان  عجله

در تاریخ عبرت 
 اند. نگرفته

مطالعة سرنوشت 
 یها انسان

عجول در تاریخ 
آموزی  و عبرت

 .ها از احوال آن

*     

ایمان به مغفرت 
 الهی ندارند.

ایمان به مغفرت 
الهی و ایجاد 
فشار مثبت برای 

غلبه بر 
مشکالت در 
 .درون خویش

*     
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دی
ر

 

شناسة 
 محتوا

 )سوره/ آیه(

 محتوا
(Content) 
 های یژگی)و

شخصیتی 
عجله 
 کنندگان(

راهبرد 
اخالقی و 

 شناختی روان
درمان عجله 
 و شتاب

 ابعاد درمان

ی
خت
شنا

ی 
ار
د
دی

ی 
ار
د
شنی

 

ی
ار
فت
گ

ی 
ار
رد
ک

 

ان قلبی به ایم
عذاب شدید 
 الهی ندارند.

ترس از عذاب 
سخت الهی در 

 .آخرت
*     

 66سراء/إلا 8

 یةبا روح
كه  یا عجوالنه
را  ها یبد، دارند

 .كنند یطلب م

دوراندیشی 
دربارة صال  و 
فساد هر میز و 
نفوذناپذیری در 
مقاب  فشارهای 

 .درونی

*     

 11کهف/ال 4

از استاد و مربی 
چه در تعلیم آن

موجب رشد و 
صال  است، 

 .برند یبهره نم

اطاعت از استاد 
و معلم در برابر 

 هایدستور
 .تعلیمی و تربیتی

* * * * * 

مون از رموز 
هستی آگاهی 
صبر  ندارند، كم
تحم   و كم

 هستند.

كسب آگاهی 
از رموز و اسرار 

و در  ،و حواد 
صورت 

آگاهی، ایمان نا
به تعلیمات استاد 

 .مربی و

*     

در برابر ظواهر 
حواد  صبر و 

صبر و تحم  در 
برابر ظواهر 

   * * 
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دی
ر

 

شناسة 
 محتوا

 )سوره/ آیه(

 محتوا
(Content) 
 های یژگی)و

شخصیتی 
عجله 
 کنندگان(

راهبرد 
اخالقی و 

 شناختی روان
درمان عجله 
 و شتاب

 ابعاد درمان

ی
خت
شنا

ی 
ار
د
دی

ی 
ار
د
شنی

 

ی
ار
فت
گ

ی 
ار
رد
ک

 

تحم  ندارند و 
زود قضاوت 

 .كنند یم

 .حواد 

 664طه/ 9

ایمان به سلطنت 
مطلم خدا 
 ندارند.

ایمان به مالکیت 
و حقانیت مطلم 

 .خداوند
*     

در كسب 
 شناخت و

 معرفت، عجله
 .كنند یم

تکمی  علم و 
آگاهی در هر 

سنس  ،كار
 .درخواست

*     

از منبع فیض 
 الهی غاف 

 ند.هست

دعا برای كسب 
فیض از علم 

 .الهی
   *  

 87نبیاء/ألا 1
از عواقب شوم 
 عجله غافلند.

آورد  توجه به ره
     * .شوم عجله

7 

 83سجده/ال
صبرانه دنبال  بی

 نتیجه هستند.

ننرسیدن از 
 .نتیجه

   *  

 86سجده/ال
از فضای عالم 

غفلت آخرت 
 دارند.

توجه به اینکه 
سوزی  فرصت

راه را برای 
و  بندد یجبران م

در این امر، 
، اولین اشتباه

آخرین اشتباه 

*     
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دی
ر

 

شناسة 
 محتوا

 )سوره/ آیه(

 محتوا
(Content) 
 های یژگی)و

شخصیتی 
عجله 
 کنندگان(

راهبرد 
اخالقی و 

 شناختی روان
درمان عجله 
 و شتاب

 ابعاد درمان

ی
خت
شنا

ی 
ار
د
دی

ی 
ار
د
شنی

 

ی
ار
فت
گ

ی 
ار
رد
ک

 

 است.

 88سجده/ال
در شرایط سقوط 
 قرار دارند.

توجه به لحظات 
سخت انتظار 
سقوطِ پس از 
 .عجله وشتاب

*     

3 

 86ص/
خبر از  بی
تلخ  یها قصه

 عجوالن هستند.

 یها ة قصهمطالع
كنندگان و  عجله
 زدگان و شتاب

نیز 
آموزی از  عبرت

عاقبت عجله و 
 .شتاب

*     

 88ص/

مقدمه و  بی
ناآرام در محاف  
و مجالس وارد 

 .شوند یم

 كسب اجازه و
رعایت آرامش 
در وارد شدن 
 .به مجلسی

   * * 

و  88ص/
88 

بدون تحلی  
 دقیم به اظهارنظر

 .پردازند یم

مینی و  مقدمه
ختگی در پ

 .اظهارنظر
   *  

 84ص/

در قضاوت و 
صدور حکم و 
اظهارنظر، از 
تمام اطالعات 

و  گیرند یبهره نم

پرهیز از عجله 
 در قضاوت، و
تکمی  اطالعات 
قب  از اظهارنظر 
 .و صدور حکم

* * * * * 
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دی
ر

 

شناسة 
 محتوا

 )سوره/ آیه(

 محتوا
(Content) 
 های یژگی)و

شخصیتی 
عجله 
 کنندگان(

راهبرد 
اخالقی و 

 شناختی روان
درمان عجله 
 و شتاب

 ابعاد درمان

ی
خت
شنا

ی 
ار
د
دی

ی 
ار
د
شنی

 

ی
ار
فت
گ

ی 
ار
رد
ک

 

ان آن تحقیم
 ناقص است.

 89حقاف/ألا 6

پایان كارشان 
 پشیمانی است.

عجله در 
 استغفار، سجده
و توبه در 
پیشگاه 
 .پروردگار

   * * 

برای تنبیه و 
مجازات عجله 

 .كنند یم

صبر و حوصله و 
 واكنش

آگاه و  خود
عقلی در برابر 
 .مشکالت

* * * * * 

از شرایط سخت 
خبر  آخرت بی
 هستند.

توجه به 
زودگذر بودن 
دنیا و نزدیک 
 .بودن آخرت

     

 43قلم/ال 68

 هایبه دستور
توجه  خدا بی

 هستند.

توجه به حکم 
پروردگار برای 
هالكت كفار از 

ت راه سنّ
 .استدراج

* *    

آثار عجلة آنان 
در مجازات، 

دامن خودشان را 

آموزی از  عبرت
عاقبت 

صبری یونس  كم
*     
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دی
ر

 

شناسة 
 محتوا

 )سوره/ آیه(

 محتوا
(Content) 
 های یژگی)و

شخصیتی 
عجله 
 کنندگان(

راهبرد 
اخالقی و 

 شناختی روان
درمان عجله 
 و شتاب

 ابعاد درمان

ی
خت
شنا

ی 
ار
د
دی

ی 
ار
د
شنی

 

ی
ار
فت
گ

ی 
ار
رد
ک

 

 .در تبلیغ دین .گیرد یهم م

 98ه46قلم/ال
كمتر به یاد 
رحمت الهی 

 افتند. می

توجه به رحمت 
الهی در تحم  

و  ها یسخت
عاقبت خوش 

 .صبر

*     

شناختی درمان عجله  ی راهبردهای اخالقی و روانمحتوای کمّ یلتحل .2ـ11
 و شتاب

 9جدول 

 
دی
ر

 

 راهبرد
نوع 
 راهبرد

 درصد فراوانی

 88/49 66 پردازش شناختی 6
 64/7 8 داد درون دیداری 8
 64/7 8 داد درون شنیداری 8
 48/86 6 داد برون گفتاری 4
 84/66 3 داد برون داریكر 9
 688 48 جمع 
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 توصیف جدول 

 راهبرد درمان عجله و شتاب، راهبرد شناختی است. ینتر مهم . راهبرد شناختی:9

 سنس اقدام به عم  نماید. ،جوانب كار را ببیند . راهبرد دیداری:9

 بدون تحقیم تصدیم نکند. شنود، یهر آنچه م . راهبرد شنیداری:5

 ها و اطالعات كام  و قطعی باشد. اظهار نظر او بر اساس داده ری:. راهبرد گفتا4

خودآگهاه و   واكهنش در برابر مشکالت، ضهمن صهبر و حوصهله،     . راهبرد کرداری:3
 عقلی از خود نشان دهد.

 
 شناختی درمان عجله و شتاب روان ینمودار فراوانی راهبردها

%49 

%7 %7 
%88 

%66 

 كرداری گفتاری شنیداری دیداری شناختی
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ـ  اخالقـی و روان  یالگوی مفهومی راهبردها یة. نما99 بـرای   قـرآن ناختی ش
 درمان عجله و شتاب

 
 «پردازش». راهبردشناختی 99

 .. توجه به نظام عل  و اسباب6

 .. سرگرم طغیان نبودن8

 .. ایجاد فشار مثبت در درون خویش8

 .. دوراندیشی در صال  و فساد هر كار4

 .. مطالعة قصة سرنوشت افراد عجول9

 راهبرد شناختی
(پردازش)  

 راهبرد کرداری
 (برون داد)

 راهبرد گفتاری

 (برون داد)

 راهبرد شنیداری
 (درون داد)

اطاعت از مربی و 
 استاد

عکس العم  خود 
آگاهانه و عقلی در  
 برابر مشکالت

عجله در توبه،  
 استغفار و سجده

دعا برای كسب فیض  
 از علم و حکمت الهی

مقدّمه مینی و 
پختگی در بیان  

 نظرات

كسب اجازه و ورود 
 به مجالس و مباحث

عجله در استغفار  
 و توبه

شنیدن حکمت های  
 استاد و مربی

شنیدن خود  
آگاهانه و عقلی 
 همة نظرات

شنیدن كام  اظهار  
 نظرات

پرهیز از پذیرش 
 زود هنگام شنیده ها

نگاه عمقی به 
 حواد  ظاهری

پرهیز از نگاه  
عجوالنه به حواد  

 ظاهری

نگاه به عملکرد  
 استاد و مربّی

راهبرد دیداری  
 (درون داد)
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 .. كسب آگاهی از رموز و اسرار هستی1

 .داری در برابر فشارهای درونی. پای7

 .. ایمان به مالکیت مطلم خدا3

 .به رحمت الهی در پاداش به صابران یمان. ا6

 .ت استدراج برای كفار. توجه به سن68ّ

 گیری نتیجه

 :آمد دست   هاز مجموع مطالب در باب عجله و شتاب، نتایج ذی  ب

خهتالل روانهی اسهت كهه بایهد      زده یهک ا  شناسی، رفتار عجوالنه و شهتاب  از نظر روانه 
 درمان گردد.

 قهرآن كهریم  هم دارد كه مورد تأكید و تأییهد   ای یدهعجله و شتاب بُعد مثبت و پسنده 
 .شود یم «سرعت»است و از آن تعبیر به 

 یتیآن در تی  شخص داد است و نمودِ برون A عجله و شتاب در تی  شخصیتی نمودِه 

B داد است. درون 

قطعهی و   ییبهرای درمهان عجلهه و شهتاب، راهبردهها      قهرآن شهناختی   روان یراهبردهاه 
 زیرا با فطرت انسان هماهنگی كام  دارد. ؛ناپریر است خدشه

 یشنهادهاپ 

 بُعد شناختی 

 ریزی و مدیریت داشته باشیم. برای پیشگیری از عجله و شتاب، برنامهه 
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 گذاری دقیم انجام دهیم. ، هدفخود های ریزی در برنامهه 

 نظر قرار دهیم. شده را نیز مدّ تلف یها بندی، وقت ریزی و زمان ر برنامهده 

 افسوس گذشته را نخوریم و امید را در خود زنده نگه داریم.ه 

 بُعد دیداری 

 قضاوت كنیم. آنگاهبه دیدن حواد  برویم و ه 

 استاد و مربی خود را ببینیم و از آن درس بگیریم. یمانةحک یرفتارهاه 

 د  ظاهری نگاه عمیم نماییم.به حواه 

 بُعد شنیداری 

 سنس پاسخ دهیم. ،سخن مخاطب را كام  بشنویمه 

 آنگاه تصمیم بگیریم. ،را بشنویم هاهمة اظهارنظره 

 بُعد گفتاری 

 ساعات كار و حضور خود را اعالم كنیم تا دیگران بدانند ما برنامه داریم.ه 

 نماییم. انجام كارها با افراد خبره مشورت یبراه 

« نهه »پیشنهادی كه وقت آن را نهداریم،   یها س كام  به برخی از برنامهف با اعتماد به نَه 
 بگوییم.

 زبان جاری سازیم. ررا ب «حیمحمن الرّاهلل الرّ بسم»در آغاز هر كار، عبارت پربركت ه 

 الحمهدهلل » یهة آمیز هر كار، خدای بزرو را سهتایش نمهاییم و آ   پس از انجام موفقیته 
 زبان جاری سازیم. ررا ب «العالمین ربّ
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 بُعد كرداری 

یک دفترمهة یادداشهت    .های مدیریت زمان است ها یکی از مؤلفه سازی برنامه مکتوب
ها را به ترتیب اولویت و زمان یادداشت نمهاییم   برنامه و یا سررسید همراه خود داشته باشیم

 و روی برنامه حركت كنیم.

عمومی، ساعت بزرو الکترونیکی را نصب  یها و مکان ها  ن امدیریت شهری در میده 
 نظر همه باشد. نماید تا همواره زمان مدّ

 خودداری كنیم. ،از پذیرفتن كارهایی كه در آن تخصص نداریمه 

 مد و استاندارد استفاده كنیم.آاز ابزار و وسای  كاره 

 مآخذ منابع و

 حیاء الترا  العربی.إبیروت: دار  .عربی تفسیر ابن .(.ق6488) الدّین. ییعربی، مح ابن
ــیت روان .(6861) .ارتفهههاع، مهههریم ــی شخصـ  ؛68/66/6861 :دسترسهههی تهههاریخ .شناسـ

Alborzprisons.ir 

 :تهران .آشتیانی و محمد یمنی دوزی یحهترجمة مل .تحلیل محتوا .(6879) .لورنس ،باردن
 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

 ؛ش از وب سههایت 83/88/6867 :دسترسههیتههاریخ  .ســوم مــوج .تهها( )بههی .آلههوین ،تههافلر
Fa.m.wikipedia.org. 

  ؛88/86/6867 :دسترسهی  تهاریخ  .مفهوم عجله و شتاب در علـم کـالم  (. 6867) .تبیان نهت 
 .رسانی تبیان سایت مؤسسة فرهنگی و اطالع وب

ت: دار بیهرو  .نآجواهر الحسان فی تفسیر القـر  .(.ق 6463) .بن محمد حمنثعالبی، عبدالرّ
 احیاء الترا  العربی.
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بهر مبنهای تحلیه  محتهوای      )ع(امام رضا یشةجایگاه نماز در اند» .(6866) .پور، محمد جانی
. امیهد مههر   :تههران  .)ع(مقاالت نماز از منظـر امـام رضـا    مجموعه .«سالماإل محض رسالة
 .644ه666صص 

 ل البیت.مؤسسة آ :قم .ل الشیعهئوسا .(.ق6486) .عاملی، محمدبن حسن حرّ
 :دسترسهی  تاریخ .و روایات قرآن کریمزدگی در  عجله و شتاب .(6867) .شناس، علی حم

 .Alihaghshenas.ir؛ 83/88/6867

 ؛86/88/6867 :دسترسهی  تهاریخ  .)ع(یـت دانشـنامة اهـل ب   .(6867)اهلل. حجتآبادی،  حکم
Ahlebeitpedia.com. 

مؤسسهة امهام   قهم:   .تنبیـه الخـواطر  النـاظر و   ةنزهٍة .(.ق 6483) .بن محمد حلوانی، حسین
 .)عج(مهدی

ترجمهة حسهین    .نآالمفردات فی غریـب القـر   .(6873) .بن محمد راغب اصفهانی، حسین
 نوید اسالم. :قم .خداپرست

 انتشارات صبج پیروزی. :قم .9معارف  ینةگنج .(6831) .رحمتی شهرضا، محمد
 ؛64/88/6867 :دسترسههههی تههههاریخ .مفهــــوم راهبــــرد .(6878) .دل، جلیهههه  روشههههن

Wikipedia.org. 

 دمشم: دار الفکر. .تفسیر الوسیط .(.ق6488) .بن مصطفیةوهیزحیلی، 
 قاهره: دار الشروق. ه بیروت .فی ظالل القرآن .(.ق6468) .سیدبن قطبشاذلی، 
انتشهارات   :ترجمة محمد دشهتی. قهم   .البالغه نهج. (6868)الرضی، محمدبن حسین.   شریف
 نشتا.

 بیهروت: دار  .تلخیص البیان فـی مجـازات القـرآن    .تها(  )بی ههه .هههههههههههههههههههههههههههههههه
 ضواء.األ

ترجمهة سهید محمههدباقر    .ترجمـة تفسـیر المیـزان    .(6874) .، سهید محمدحسهین  طباطبهائی 
 قم. یةقم: دفتر انتشارات اسالمی جامعة مدرسین حوزة علم .موسوی همدانی



 711 مسعود رستنده و ... /در... شتاب و عجله درمان شناختی روان و اخالقی راهبردهای محتوای تحلیل

 

ترجمههة سههید محمههدباقر  .ترجمــة تفســیر المیــزان .(6836) ه .ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 قم. ةعلمی ةدفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعة مدرسین حوز :قم .موسوی همدانی

 ناصرخسرو. تهران: .مجمع البیان فی تفسیر القرآن .(6878) .بن حسن طبرسی، فض 
 :تهران .علی كرمی ةترجم .فسیر القرآنمجمع البیان فی ت .(6838) ههه .ههههههههههههههههههههههه

 مؤسسة انتشارات فراهانی.
 بیروت: دار احیاء الترا  العربی. .نآالتبیان فی تفسیر القر .تا( )بی .طوسی، محمدبن حسن

 تهران: انتشارات اسالم. .اطیب البیان فی تفسیر القرآن .(6873) .سید عبدالحسین ،طیب
 حیاء الترا  العربی.إبیروت: دار  .مفاتیح الغیب .(.ق6488) .رازی، محمدبن عمر فخر
بیهروت: دار المهالک    .تفسـیر مـن وحـی القـرآن     .(.ق6466) .اهلل، سید محمدحسین فض 

 والنشر. ةللطیاع
 تهران: انتشارات الصدر. .تفسیر الصافی .(.ق6469) .فیض كاشانی، مال محسن

 .قرآنهایی از  درسمركز فرهنگی  :تهران .تفسیر نور .(6838) .قرائتی، محسن
ریزی  سازمان پژوهش و برنامه :تهران .ترجمة محمدمهدی فوالدوند .(6873) .قرآن کریم

 آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
ن: اتههر  .تفسیر کنز الـدقائق و بحـر الغرائـب    .(6813) ا.بن محمدرض قمی مشهدی، محمد

 سازمان ماپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 اهلل مرعشی نجفی. قم: كتابخانة آیت .تفسیر المعین .(.ق6468) .بن مرتضی ، محمدكاشانی

 ؛84/88/6867 :دسترسهههی تهههاریخ .شناســـی مفهـــوم روان .(.م6678) .كهههالرک، كنهههت
Dehaghan_city.blogfa.com. 

دار التعهارف   :لبنهان  ه  بیهروت  .8 ج .اصـول الکـافی   .(.ق6466). كلینی، محمدبن یعقهوب 
 للمطبوعات.

 ؛69/88/6867 :دسترسهی  . تهاریخ 8ج  .اصول کـافی  .(6867) ههههههههههههههههههههههههههههه .هه
Hadisnegari.com. 

ترجمهة   .روش تحقیق در علـوم اجتمـاعی  (. 6836) .كیوی، ریمون و لوک وان كامننهود
 انتشارات توتیا. :تهران .گهر عبدالحسین نیک



 7591، زمستان 53، شمارة 9سال  پژوهشنامة معارف قرآنی؛          718

 

 ؛69/88/6867 :دسترسهی  تهاریخ  .7ج .ةالحکممیزان  .(6867) .شهری، محمد محمدی ری
Hadisnegari.com. 

 حیاء الترا  العربی.إ بیروت: دار .تفسیر المراغی .تا( )بی .مراغی، احمدبن المصطفی
 .ةسالمّاإلتهران: دار الکتب  .تفسیر الکاش  .(.ق6484) .مغنیه، محمدجواد

 .ةسالمّاإلالکتب  تهران: دار .تفسیر نمونه .(6874) .مکارم شیرازی، ناصر و دیگران
 .ةسالمّاإلالکتب  دار :تهران .تفسیر نمونه .(6868)ههه . هههههههههههههههههههههههههههههههه
بهن   امهام علهی   ةمدرسه  :قهم . 8ج  .اخالق در قرآن .(6834)ههههههه .  ههههههههههههههههههههههههههههه

 .)ع(طالب بیأ
 .Mehrnews.com ؛69/88/6867 :دسترسی تاریخ .ةالسعادٍمعراج .(6867) .نراقی، احمد

 .بیروت: دارالنفائس .مدارک التنزیل و حقائق التأویل .(.ق6461) .بن احمد نسفی، عبداهلل



 

 

 


