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چیستی خبر
واژه خبر در اصل به معنای کاوش در خاک برای کسب اطالعاتی درباره مثال 
وجود آب اســت. خبیر کســی اســت که با نگاه به خاک یا کندن میزانی از زمین 
درمی یابد در چه عمقی آب وجود دارد. از همین رو در فرهنگ عربی و قرآنی، خبر 
به معنای آنچه در فارســی از واژه فهمیده می شــود، به کار نمی رود و به جای آن 
واژگانــی دیگر از جمله »نباء« به کار می رود. این واژه نیز در اصل به معنای پیغام 
است. به همین دلیل به پیامبرانی که از سوی خدا پیامی را به خلق می رسانند، نبی 
گفته می شــود. از آن جایی که نبی، گزارشی از شخص یا چیزی می دهد، می تواند 
بــه همان معنای خبر اصطالحی به کار رود. پــس انباء در فرهنگ عربی- قرآنی 
به معنای اخبار در زبان و فرهنگ فارســی است. باید توجه داشت که واژه نباء در 
فرهنگ قرآنی به هر خبری اطالق نمی شــود، بلکه به اخباری گفته می شود که از 
ســطح و درجه اهمیت باالیی برخوردار است، چنانکه خبر از قیامت و حسابرسی 

آن، به عنوان نباء عظیم مطرح است.)نباء، آیه 11(
لزوم تامل در خبر و خبررسان

از نظــر آموزه های قرآنــی، هر خبری که از منابع مختلف دریافت می شــود، 
می بایســت از جهات مختلف مورد بررســی قرار گیرد کــه از جمله آنها صدق و 
کذب خبری و نیز صدق و کذب مخبری اســت. به این معنا که هم می بایســت 
بــه »ما قال« و آنچه گفته می شــود اهتمــام ورزید و از ابعــاد مختلف بویژه از 
نظر صدق و کذب مورد بررســی قرار گیرد که ایــن خبر با واقعیت مطابقت دارد 
یا نه، و هم به »من قال« نیز توجه کرد تا معلوم شــود که گوینده خبر، انســانی 
صادق اســت یا کاذب؟ زیــرا نمی توان به انگیزه اینکه کســب خبر امری مهم و 
 اساســی در زندگی روزانه بشــر اســت، به هر خبری اعتماد کرد و بر اســاس آن 
کنش و واکنش نشان داد، بلکه باید معلوم شود که این خبر و نیز خبررسان تا چه 

درجه و سطحی از وثاقت هستند و می توان به آنها اعتماد کرد.
از نظر قرآن برخی از افراد که از آنان به عنوان»فاسق« یاد می شود، فاقد درجه 
صداقت مخبری هستند و نمی توان به اخبار آنان اعتماد کرد، بلکه می بایست درباه 
آن اخبار تحقیق و بررســی کرد. اگر تحقیقات، صدق خبر را اثبات کرد، به معنای 
صدق »مخبر« نیست، بلکه مخبر به سبب همان ویژگی فسق همچنان متهم است 
و عمل بر اســاس تحقیقات انجام می شود نه بر اساس خبر فاسق. خداوند در باره 
َِّذیَن آَمُنوا إِْن َجاَءُکْم َفاِسٌق بَِنَبإٍ َفَتَبیَُّنوا أَْن  َُّها ال خبر شخص فاســق می فرماید:یا أَی
ٍ َفُتْصِبُحوا َعلَی َما َفَعلُْتْم نَاِدِمیَن ؛ ای کسانی که ایمان آورده  اید،  تُِصیُبوا َقْوًما بَِجَهالَْهً
اگر فاسقی برایتان خبری آورد نیك وارسی کنید، مبادا از روی  نادانی، گروهی را 

آسیب برسانید و بعد از آنچه کرده  اید، پشیمان شوید. )حجرات، آیه ۶(
فاســق کسی است که به شکل علنی و آشکار، رفتاری را در پیش می گیرد که 
در اصطالح از آن به هنجارشکنی یاد می شود. هنجارشکنی فاسق او را از انسان قابل 
اعتماد ساقط می کند و نمی توان به وی اعتماد کرد. از نظر قرآن، قوم نوح و فرعونیان 
از مصادیق فاسقان هستند.)ذاریات، آیه 4۶؛ زخرف، آیه 54( همچنین اهل اتراف و 
مترفان یعنی خوشگذرانان از مصادیق فاسقان هستند.)اسراء، آیه 1۶( چنین افرادی 
با فلســفه و سبك زندگی مبتنی بر پوچ گرایی و عدم ایمان به آخرت و حسابرسی 
آن)یونس، آیه 23( به طور طبیعی از کسانی هستند که نمی توان آنان را پایبند به 
چیزی دانست و به سخن و رفتار و اخبار آنان اعتماد کرد.به طور کلی انسان فاسق 
کسی است که تقید چندانی به دستورات دینی ندارد و آشکارا هنجارشکنی می کند.
تامــل کــرد،  اســت در صــدق خبــر  انــدازه کــه الزم  بــه همــان 
بایــد در صــدق مخبــر و وثاقــت وی نیز دقــت بــه عمــل آورد  و نمی توان 

 بر اساس آموزه های قرآنی، هر خبری که از منابع 
مختلف دریافت می شــود، می بایست از جهات 
مختلف مورد بررسی قرار گیرد که از جمله آنها 
صدق و کذب خبری و نیز صدق و کذب مخبری 
است. به این معنا که هم می بایست به »ما قال« 
و آنچه گفته می شــود اهتمام ورزید و از ابعاد 
مختلف بویژه از نظر صدق و کذب مورد بررسی 
قرار گیرد که این خبر با واقعیت مطابقت دارد یا 
نه، و هم به »من قال« نیز توجه کرد تا معلوم شود 

که گوینده خبر، انسانی صادق است یا کاذب؟

از نظر قرآن، هر خبر تحلیلی 
یا خبر با چاشــنی تحلیل 
عنوان  به  می بایســت  را 
مورد  نقد  قابــل  یک خبر 
بررسی و واکاوی قرار داد. 
گونه  این  دیگر،  به سخن 
اخبار به سبب ذات خبری 
بودن نقد نمی شود، بلکه به 
سبب در برداشتن تحلیل، 
نیازمند نقد و بررسی مجدد 
و بازیابی اطالعات هستند.  
با  نیز خبر  اخبار تحلیلی و 
چاشــنی تحلیل حتی اگر 
ارائه  از سوی منبع موثقی 
شــود، الزم اســت مورد 

ارزیابی دقیق و مجدد
 قرار گیرد.

خبر و انواع آن در قرآن
 منصور پورخلیلی

خبر به معنای بیان حوادث و رخدادهای مهم، یکی از مهم ترین راه های اطالع رسانی و دست یابی به اوضاع پیرامونی است. از همین 
 رو در طول تاریخ بشری، مسئله خبر یکی از مهم ترین مسائل مطرح و دغدغه مردم بود؛ زیرا بدون آگاهی از محیط زیست امکان 
کنش و واکنش دقیق و مفید برای کســی فراهم نبود. انسان ها همواره در جستجوی کسب خبر بوده و هستند، اما دستیابی به 
خبر صادق و صحیح و جامع و کامل درهر شرایطی برای همگان آسان نیست؛ زیرا مشکالتی چون کذب خبری و کذب مخبری 

و مانند آنها می تواند دستیابی آسان به این شاخص های خبری را مخدوش سازد.
یکی از مهم ترین چالش ها در حوزه خبر و خبررسانی، اخبار با چاشنی تحلیل است که غیر از خبر تحلیلی است؛ زیرا خبر 
تحلیلی با انگیزه تجزیه و تحلیل تنظیم می شــود، در حالی در اخبار با چاشنی تحلیل، مخاطب گمان می کند که خبر محض را 
دریافت می کند، در حالی که خبری را در اختیار می گیرد که دربردارنده تحلیل است. تولیدکننده خبر خواسته یا ناخواسته نظریات 
خویش را بر اساس زاویه فلسفی خویش در متن خبر قرار می دهد که می تواند جهت کلی خبر را از خبر صرف و اطالع رسانی، 
به اخبار جهت دار تبدیل کند. نویسنده در این مطلب  با بهره گیری از آیات قرآن، خبر و خبررسانی و انواع آن و چیستی خبر 

تحلیل و خبر با چاشنی تحلیل را تبیین کرده است.
 مدعــی شــد کــه تنهــا باید بــه مقال یــا ما قــال بســنده کــرد و کاری به 

»من قال« و مخبر نداشت.
اقسام خبر در قرآن

در قرآن برای خبر، اقسامی بیان شده است. خبر از نظر مطابقت و عدم مطابقت 
با واقع به خبر صادق و خبر کاذب ؛ و از نظر بیان چرایی و چگونگی به خبر خام، 

خبر تحلیلی و خبر با چاشنی تحلیل  تقسیم می شود:
1- خبر خام، خبری اســت که تنها خبر از چگونگی یك رخداد می دهد و به 
تحلیــل چرایی آن نمی پردازد. اخبار قرآنی از قیامت و چگونگی آن را می توان در 

این دسته از اخبار خام تقسیم بندی کرد.
2-  خبر با چاشــنی تحلیل، همان خبر به ظاهر خامی است که شخص با 

تحلیلی از ســنت های الهی نشــان می دهد که انجام برخی از اعمال مانند ظلم و 
بیدادگری و طغیان و اســتکبارورزی سبب هالکت اقوام به عذاب های استیصال و 

ریشه برکن از سوی خدا است. 
خبر تحلیلی و خبر با چاشنی تحلیل

یکی از اقســام خبر، خبر تحلیلی است. در حقیقت خبرنگار دراین نوع از خبر 
بــا آگاهی اقدام به تحلیل و تجزیه خبر کرده و آن را از ابعاد مختلف مورد واکاوی 
قرار می دهد و ابعاد پنهان آن را با بهره گیری از اخبار دیگر یا تحلیل جزئیات نفس 
خود خبر، تحلیل می کند. شنونده و مخاطب این دسته از اخبار نیز آگاهانه به این 
خبر توجه می یابند؛ زیرا می دانند که صرفا یك خبر نیســت، بلکه خبری است که 
در آن تحلیل نیز وجود دارد و خبرنگار از دریچه انتقاد به نقد محتوایی خبر اقدام 
می کند تا ســره از ناسره را بازشناسد یا تاثیرات مثبت و منفی رخداد را در محیط 

و اوضاع تبیین کند. 
خبر تحلیلی مخاطبان خاص خود را دارد و مخاطبان بر آن هســتند تا از این 
دریچه بتوانند ابعاد و آثار و پیامدهای نه تنها خبر بلکه حادثه را نیز به دست آورند؛ 
زیرا هر خبری با شــکلی که بیان می شود تاثیرات مثبت و منفی به جا می گذارد، 
چنانکه نفس حادثه ای که ازآن خبر داده می شود، دارای ابعاد و پیامدهای مثبت 
و منفی است که مخاطبان می خواهند از آن آگاه شوند. خبر تحلیلی همان طوری 
که به تحلیل واژگانی و جمالت یك خبر محض و خام توجه می دهد، به حادثه و 

آثار آن نیز توجه می دهد. 
اما خبر با چاشنی تحلیل، یکی از شیوه های گمراه سازی و فریب خبری است 
که هدف از آن گمراه کردن مخاطب و جهت بخشــی به اذهان و افکار عمومی در 
راســتای اهداف خاص و مشخص است. بسیاری از رســانه ها که مدعی بی طرفی 

دراطالع رســانی و اخبارهســتند، به سبب اهداف ســازمانی و گاه اهداف شخصی 
خبرنگاران، دچار این چالش اساسی هستند که خبر را با چاشنی تحلیل در اختیار 

مخاطبان خویش قرار می دهند.
باید توجه داشــت که هر انســانی دارای فلسفه و ســبك زندگی خاص خود 
اســت که می خواهد آن را به عنوان فلسفه و سبك زندگی برتر و مفید خواسته و 
ناخواسته تبلیغ کند.  بنابراین یك خبرنویس در نگارش خبر از واژگان و جمالتی 
بهره می گیرد که تحت تاثیر فلســفه و سبك زندگی اوست. عوامل دیگری نیز در 
این امر می تواند نقش داشــته باشد که از جمله آنها می توان به  گستره کم و زیاد 
دایره واژگانی شــخص یا اطالعات عمومی یا زاویه دید و مانند آنها اشــاره کرد. اما 
آن که نقش کلیدی را در تبدیل خبر محض و خام به یك خبر با چاشنی تحلیل 

دارد، همان فلســفه و ســبك زندگی و نیز اهداف آشکار و نهان سازمانی است که 
مســئولیت اطالع رسانی را دارد. در حقیقت رسانه ها به عنوان یك سازمان هدفدار 
بر آن هســتند تا ضمن تقدیم و تاخیر خبر یا بزرگ نمایی و کوچك نمایی اخبار، 
 اخباری را رســانه ای کنند که مبتنی بر اهداف سازمانی است. آنها فراتر از وظیفه 
»اطالع رسانی« بر آن هستند تا اهداف خاص خویش را پیش برند که بر اساس آن 
بودجه و اعتبار دریافت می کنند و اصوال در این وادی گام گذاشته اند. این اهداف می 
تواند مادی مانند افزایش درآمد رسانه، اهداف معنوی و فرهنگی مانند گفتمان سازی، 
اهداف امنیتی یا ملی یا فراملی یا مانند آنها باشد. بنابراین کمتر می توان با اخبار خام 

و محض مواجه شد که از سوی رسانه ها به اطالع مردم رسیده می شود.
پــس در یك کلمه می توان گفت که هر خبری که به ظاهر خبر محض و خام 
است، دارای چاشنی تحلیل نهان است. به این معنا که هر خبری خواسته و ناخواسته 
متضمن تحلیل نهانی است که تحت تاثیر شرایطی چون زاویه دید خبرنگار، موقعیت 
خبرنگار، خرده فرهنگ شخصی خبرنگار، شخصیت خبرنگار، اهداف سازمانی رسانه و 
مانند آنها است. این گونه است که ما همواره با خبر با چاشنی تحلیل مواجه هستیم 
و نمی توانیم مدعی این معنا باشیم که خبر خام و خبر محضی را از طریق رسانه ها 

و خبرنگارها دریافت می کنیم.
لزوم تبیین خبر تحلیلی و خبر با چاشنی تحلیل

از نظر قرآن، هر خبر تحلیلی یا خبر با چاشنی تحلیل را می بایست به عنوان 
یك خبر قابل نقد مورد بررسی و واکاوی قرار داد. به سخن دیگر، این گونه اخبار به 
ســبب ذات خبری بودن نقد نمی شود، بلکه به سبب در برداشتن تحلیل، نیازمند 
نقد و بررســی مجدد و بازیابی اطالعات هســتند. از نظر قرآن، اخبار تحلیلی و نیز 
خبر با چاشــنی تحلیل حتی اگر از ســوی منبع موثقی ارائه شود، الزم است مورد 

ارزیابی دقیق و مجدد قرار گیرد.
از جمله داستان های قرآنی که در آن خبر با چاشنی تحلیل وجود دارد داستان 
خبر هدهد؛ این مامور حضرت ســلیمان نبی)ع( است که دارای حکومت وسیع در 
گستره غرب آسیا بوده است. حضرت سلیمان)ع( نشان می دهد که انسان اگر با خبر 

تحلیلی یا خبر با چاشنی تحلیل مواجه شد چگونه باید عمل کند. 
خدا در قرآن در بیان چگونگی خبررسانی هدهد آورده است:و جویای حال پرندگان شد 
و گفت مرا چه شده است که هدهد را نمی بینم یا شاید از غایبان است. قطعا او را به عذابی 
سخت عذاب می  کنم یا سرش را می برم مگر آنکه دلیلی روشن برای من بیاورد. پس دیری 
نپایید که هدهد آمد و گفت: از چیزی آگاهی کامل یافتم که از آن آگاهی نیافته ای و برای تو 
از سبا خبر و گزارشی درست آورده  ام. من آنجا زنی را یافتم که بر آنها سلطنت می کرد و از هر 
چیزی به او داده شده بود و تختی بزرگ داشت. او و قومش را چنین یافتم که به جای خدا به 
خورشید سجده می کنند و شیطان اعمالشان را برایشان آراسته و آنان را از راه راست باز داشته 
بود در نتیجه به حق راه نیافته بودند. آری شیطان چنین کرده بود تا برای خدایی که نهان 
 را در آسمان ها و زمین بیرون می  آورد و آنچه را پنهان می دارید و آنچه را آشکار می  نمایید 
می  داند سجده نکنند؛ خدای یکتا که هیچ خدایی جز او نیست، پروردگار عرش بزرگ است. 

)سباء، آیات 20 تا 2۶(  
در این آیات بیان شــده که هدهد به عنوان یــك مامور اطالعاتی - امنیتی، 
اخباری را به حضرت سلیمان نبی)ع( ارائه می دهد که نه تنها خبر محض نیست، 
بلکه خبر تحلیلی یا خبر با چاشنی تحلیل است. نکاتی که دراین متن قرآنی آمده 
شامل ادعای احاطه خبری از سوی هدهد به امری است که حضرت سلیمان)ع( با 
پیامبری اش از آن آگاهی ندارد. هدهد همچنین مدعی است که خبر وی از مصادیق 
اخبار یقینی است. اخبار یقینی به اخباری گفته می شود که از روی شهود و حس 
باشد و شکی در آن راه ندارد و از اخبار قطعی است که از هیچ نظر مخدوش نمی شود.
با وجود اطمینان هدهد از یقینی بودن خبرش، باز حضرت ســلیمان خبر او را 

نمی پذیرد و می فرمایدباید ببینیم که آیا راست می گویی یا از دروغگویان هستی.
هدهــد در این خبررســانی افــزون بر اینکه بــه وضعیت رفتــاری آنان که 
خورشید پرســتی است، اشــاره دارد که خبری از روی شــهود و به اصطالح »عن 
حس« اســت، نه از روی » عن حدس«، چاشنی تحلیل را نیز همراه خبر می سازد 
و می گویــد: َفُهْم اَل یَْهَتُدوَن؛ پس آنان هدایت نمی پذیرند.این بخش از خبر چیزی 
جز تحلیل نیســت و در حقیقت هدهد پا را فراتر از خبررســانی گذاشته و از روی 
حدس نه حس گزارش می کند که آنان قابل هدایت نیســتند. البته وی با توجه به 
سبك زندگی خویش، ریشه خورشید پرستی ملکه سبا و قوم یمانی را تزیین گری 
ابلیس و شیطان می داند که این عمل، تبدیل خبر به خبر با چاشنی تحلیل است.

اگر هدهد می خواســت خبر و گزارش صرف را ارائه کند، می بایست می گفت: 
من از سبا خبر و گزارشی درست آورده  ام. من آنجا زنی را یافتم که بر آنها سلطنت 

می کرد و از هر چیزی به او داده شــده بود و تختی بزرگ داشــت. او و قومش را 
چنین یافتم که به جای خدا به خورشید سجده می کنند.اما هدهد فراتر از خبر و 
گزارش دهی از رویداد، به تحلیل می پردازد و خبر با چاشنی تحلیل را ارائه می دهد. 
از همین رو حضرت سلیمان )ع( به این بخش دوم که تحلیلی است، واکنش نشان 
می دهد تا معلوم دارد که تحلیل »عدم هدایت پذیری« درســت اســت یا نه؟ وی 
می فرماید: َقاَل َسَنْنُظُر أََصَدْقَت أَْم ُکْنَت ِمَن الَْکاِذبِیَن؛ گفت:  خواهیم دید آیا راست 

گفته ای یا از دروغگویان بوده  ای. )سباء، آیه 2۷(
با نگاهی به گزارش قرآن و رفتار حضرت سلیمان نبی)ع( در برابر این خبر 
هدهــد می توان دریافت که این صدق و کذبی که مطرح می شــود در ارتباط 
با نفس خبر نیســت، بلکه به آن بخش از تحلیل مربوط می شود که ملکه سبا 
و قوم ایشــان را غیر قابل هدایت می دانســت. از همین رو آن حضرت  )ع( با 
فراهم آوری مقدماتی تالش می کند تا میزان هدایت پذیری را به دست آورد و 
صدق و کذب محتوای تحلیل را به دست آورد. سه گانه نگارش نامه و انداختن 
آن از سوی هدهد؛ آوردن تخت از یمن به فلسطین با تغییر جزئی که نیازمند 
دقت در شــناخت باشد و همچنین ایجاد نهر آبی با آبگینه و شیشه ، راه هایی 
است که حضرت سلیمان)ع( بر آن است تا سطح ادراکی و فهم ملکه سباء را به 
دســت آورد و اجازه دهد تا از ظاهر به باطن برود و هدایت شود. چنانکه قرآن 
گزارش می کند، ملکه ســباء که خورشید را به سبب عظمت و تاثیر شگرف در 
زندگی بشــر به جای خدا گرفته و گرفتار ظاهرپرستی بود، نه تنها از ظاهر به 
باطن عبور می کند و از ملك به ملکوت می رســد، بلکه نشــان می دهد که در 
سطحی از ادراک است که نباید به ظاهر ملك بسنده کرد بلکه باید از آن عبور 
کرده و باطن و ملکوت چیزها را دید؛ همچنانکه قدرت سلیمانی را انتقال تخت 
خویش دید یا دریافت که هر نهری نمی تواند نهر آب باشد، بلکه ممکن است 
آبگینه ای باشد که نهر آب در زیر آن جریان دارد. این گونه است که با تبیین گری 
حضرت سلیمان)ع( معلوم شد که تحلیل هدهد نسبت به عدم هدایت پذیری 
ملکه ســباء کذب بود؛ زیرا خدا در پایان این آزمون های حضرت ســلیمان)ع( 
ِّي َظلَْمُت نَْفِسي َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْیَماَن ِلِ َربِّ الَْعالَِمیَن  بیان می کند: َقالَْت َربِّ إِن
؛ ملکه گفت: پروردگارا من به خود ستم کردم، و اینك با سلیمان در برابر خدا 

پروردگار جهانیان تسلیم شدم و اسالم آوردم.)سباء، آیه 44(
بنابراین همان طوری که در باره اخبارشــخص فاســق باید تحقیق شود و به 
اخبار وی بسنده نشود، باید نسبت به خبر با چاشنی تحلیل نیز تحقیق و بررسی 
صورت گیرد و اگر نمی توان به اخبار مخبر فاســق اعتماد کرد، نمی توان به خبر با 
چاشــنی تحلیل بویژه دربخش تحلیلی آن نیز اعتماد کرد حتی اگر مخبر صادقی 
آن را گزارش کرده باشــد؛ زیرا همواره تحلیل های ارایه شده ممکن است نادرست 
باشد هر چند که از سوی مخبر صادق و واثقی ارائه شده باشد؛ چرا که مخبر صادق 
ممکن اســت بر اســاس فلسفه و سبك زندگی خویش یا میزان علم و احاطه خود 

تحلیلی را ارائه کرده باشد.
درباره خبر تحلیلی و خبر با چاشنی تحلیل مطالب دیگری در قرآن آمده که 
بیان همه از حوصله این مقال بیرون اســت. از همین رو به همین میزان در اینجا 

بسنده می شود.

نوعی فریبکاری عمدی یا غیرعمدی تحلیلی برای چگونگی رخداد بیان می کند که 
برخاسته از علم قطعی و یقینی نیست، بلکه بر اساس گمانه زنی است. می توان این 
دسته از اخبار با چاشنی تحلیل را نوعی فریبکاری رسانه ای دانست. به طور مثال 
در داستان هدهد و خبر وی هدهد با بیان اینکه »خبر خام« و گزارشی توصیفی از 
رخداد ارائه می دهد، به تحلیلی بر اساس گمانه می پردازد و خبر را از حالت خام یا 

حالت خبر تحلیلی خارج کرده و به خبر با چاشنی تحلیل نزدیك می کند.
3-  خبر تحلیلی، خبری اســت که افــزون بر خبر دادن از چگونگی تحقق 
یك رخداد، به چرایی آن نیز می پردازد. بســیاری از اخبار قرآنی درباره اقوامی که 
با عذاب استیصال به هالکت رسیده اند، در قالب خبر تحلیلی ارائه شده است؛ زیرا 
خداوند افزون بر بیان چگونگی نابودی این اقوام، به چرایی آن می پردازد و در یك 

فرق عجله با سرعت و سبقت
عجلــه چنانکــه در کتب لغــوی از جمله 
فرهنگ های قرآنی آمده اســت، مطالبه چیزی 
قبل از رســیدن وقت آن است. )مفردات الفاظ 
قرآن کریــم، ص 548، »عجل«.( در فارســی 
اگر ســرعت به معنای شتاب است، عجله همان 

شتابزدگی است.
همچنین به نظر می رســد که تاخیر همان 
طوری کــه در برابر تقدیم قرار می گیرد)اعراف، 
آیــه 34؛ نحل، آیه ۶1؛ توبه، آیه 49(، می تواند 
در برابر عجله قرار گیرد و به عنوان ضد یا نقیض 
آن مطرح شود؛ چنانکه خدا می فرماید: و خدا را 
در روزهایی معین یاد کنید؛ پس هر کس عجله 
کند و اعمال را در دو روز انجام دهد گناهی بر او 
نیست؛ و هر که تاخیر کند و اعمال را در سه روز 
انجام دهد گناهی بر او نیست، این اختیار برای 
کســی است که از محرمات پرهیز کرده باشد و 
از خدا پروا کنید و بدانید که شما را به سوی او 

گرد خواهد آورد. )بقره، آیه 203(
در آین آیه بیان شده که به جای آنکه عمل 
حــج در زمان خودش انجام شــود، این امکان 
برای برخی با توجه به شــرایط خاص اســت تا 

از نظر قرآن مهم ترین عاملی که انسان را به عجله سوق می دهد بی خبری 
و بی خردی اســت. جهل به هر دو معنای بی علمی و بی خردی می تواند 
عاملی باشد که انســان عجله کند و گمان کند که کار درست و خیری را 

انجام می دهد در حالی که کار خیری نیست بلکه باطل و نادرست است.

در آموزه های قرآن، ســبقت و پیشتازی در کارهای خیر به عنوان یک امر 
پســندیده مورد تشویق قرار گرفته است و از مومنان خواسته شده تا در 
کارهای خیر بر یکدیگر ســبقت بگیرند و همچون اسبان مسابقه برای 

کسب مقام اولی چنان بتازند و پیشتاز باشند که به نفس نفس بیفتند.

اصل این است که انسان در کارها  
عجله نکند، بلکه تــا زمان انجام 
کاری صبر و شکیبایی کرده و پس از 
فرارسیدن موعد آن کار، با سرعت و 
سبقت آن را در کمترین زمان ممکن 
با پیشتازی نسبت به دیگران انجام 
دهد که این امر مطلوب و بســیار 

محبوب خدا است.

بررسی دیدگاه قرآن 
درباره عجله و شتابزدگی 

و علل و آثار آن

عجله؛ خوب یا بد؟
 مجید شهسواری

عجله، مطالبه چیزی قبل از رســیدن وقت آن، در بیشتر موارد عملی مذموم است، 
به طوری که در ضرب المثل معروف می گویند: عجله کار شیطان است. البته مواردی خاص 
است که به عنوان یک عمل پسندیده و خوب مطرح می شود، مثال درباره »تعجیل در فرج 
یا تعجیل در نماز« حتی روایاتی آمده است و پیامبر معظم اسالم)ص( برای بیان وحی نیز 
»عجله« می کرد. اما آنچه در رفتار کلی آدمی می بایست مدنظر قرار گیرد، نه تعجیل، بلکه 
سرعت و سبقت در کارها به ویژه کارهایی است که خیر به خود و دیگران است. نویسنده 
در این مطلب بر آن اســت تا آثار منفی عجله و تفاوت آن را با سرعت و سبقت براساس 

آموزه های قرآن تبیین کند.

* بر اســاس تعالیم قرآن، 
خوب  کاری  هیچ  در  عجله 
نیســت؛ بلکه مذموم بوده 
و از آن نهی شــده است.  
شــتابزدگی و عجله انجام 
کاری قبل از زمانش همانند 
چیدن میوه کال و نارس نه 
تنها مفید و سازنده نیست، 
بلکه می تواند آسیب زا باشد. 

در انجام اعمال و مناســك حج کمی تعجیل یا 
تاخیر داشته باشند. براساس همین آیه نیز اصل 
در عمل، انجام آن در وقت معین و مشخص است 
و تعجیل و تاخیر خوب نیست، مگر با توجه به 
شرایط خاص؛ زیرا از نظر آموزه های قرآنی برای 
هرچیزی زمان مشخصی است که تاخیر و تقدم 
نمی یابد، چنانکه برای مرگ انســان ها و امت ها 
این گونه اســت.)اعراف، آیه 34؛ نحل، آیه ۶1؛ 

یونس، آیه 49(
البته واژگانی دیگر در قرآن مطرح است که به 
ظاهر با عجله ارتباط تنگاتنگی دارد، اما فرق هایی 
میان آنها است که از جمله این واژگان می توان 

به سرعت و سبقت  اشاره کرد. 
واژه سبقت در لغت به معنای تقّدم و پیشی 
گرفتن در سیر و حرکت است؛ سپس به نحو مجاز 
به معنای تقّدم و پیشی گرفتن در امور دیگر نیز 
به کار رفته است.)مفردات الفاظ قرآن کریم، ص 

395، »سبقت«( 
سبقت به معنای پیشتازی و تقدم در عملی 

اســت که زمانش رسیده است؛ نه اینکه زمانش 
نرســیده باشد. مثال در یك مسابقه وقتی سوت 
حرکت زده می شود، هر کسی تالش می کند تا 
از دیگری سبقت بگیرد و پیشتاز باشد. اما عجول 
کسی است که قبل از سوت زدن شروع به حرکت 

کند که بر خالف قوانین مسابقه است. 
در آموزه های قرآن، ســبقت و پیشتازی در 
کارهای خیر به عنوان یك امر پســندیده مورد 
تشویق قرار گرفته اســت و از مومنان خواسته 
شده تا در کارهای خیر بر یکدیگر سبقت بگیرند 
و همچون اسبان مسابقه برای کسب مقام اولی 
چنان بتازند و پیشــتاز باشند که به نفس نفس 

بیفتند.)مطففین، آیه 2۶(
اما ســرعت به معنای شــتاب، در حقیقت 
به معنــای انجام عمل در کمترین زمان ممکن 
است. به سخن دیگر، کسی که در کاری سرعت 
می جوید، بر آن است در زمان مشخص خودش، 
کاری را در کمتریــن زمان انجام دهد. بنابراین، 
سرعت بر خالف عجله، خروج از زمان مشخص 
و معین نیست، بلکه آغاز عمل در زمان خودش 
خواهد بود؛ با این تفاوت که شخص سعی می کند 
با اجتناب از کند بودن، در کمترین زمان ممکن 
کارش را انجام دهد. اما عجله انجام کاری پیش 

از موعد و زمان معینی آن است.
از نظــر آموزه های قرآنی، انســان ها باید در 
کارهای خیر همین که ســوت عمل زده شد، با 
اجتناب از سستی، شتاب در کار خیر گرفته و در 
کمترین زمان با سبقت و پیشتازی از دیگران آن 
را انجام دهند؛ از همین رو خدا در باره شــتاب و 
سرعت در کارها می فرماید: َوَساِرُعوا إِلَی َمْغِفَرٍهًْ 
ْت  َماَواُت َواْلَْرُض أُِعَدّ ْهً َعْرُضَها الَسّ ِمْن َربُِّکْم َوَجَنّ
ِقیَن؛ و برای نیل به آمرزشــی از پروردگار  لِلُْمَتّ
خود و بهشــتی که پهنایش بقدر آســمان ها و 
زمین است و برای پرهیزکاران آماده شده است 

بشتابید. )آل عمران، آیه 133( 
هدف از سرعت، دستیابی به مقام پیشتازی 
و برنده شدن در مسابقه کارهای نیك است. خدا 
می فرماید: فاْســَتِبُقوا الَْخْیَراِت؛ در کارهای خیر 
پیشتاز باشــید.)بقره، آیه 148؛ مائده، آیه 48( 
البته این ســبقت می بایست در چارچوب باشد؛ 
َراَط؛ در صراط  چنانکه می فرماید: َفاْسَتَبُقوا الِصّ
سبقت و پیشتاز باشید.)یس، آیه ۶۶( این سبقت 

جویی آن قدر باید تکرار شــود تا به عنوان ملکه 
رفتاری شــخص در آید یا مقوم هویتی و شاکله 
شخصیتی او شود تا به عنوان سابقون مطرح باشد.

)توبه، 100؛ واقعه، آیه 10(
از نظر قرآن، انسان موجودی عجول است و یکی 
از صفات انسانی در کنار جهول و ظلوم بودن)احزاب، 
آیه ۷2( همین صفت عجول بودن اوست؛ چنانکه 
خدا می فرماید: ُخلَِق اإلِنَْســاُن ِمْن َعَجٍل؛ انسان از 

عجله آفریده شده است.)انبیاء، آیه 3۷(
همین عجله در ذات و صفت انســانی است 
که درخواست هایی را پیش از موعد و زمانش را 
مطــرح می کند و می گوید: پس زمان وعده چه 
زمانی خواهد بود؟)انبیاء، آیه 38( یعنی خواهان 
تحقق مثال عذابی یا قیامتی پیش از زمان موعد 
آن است که خود بیانگر عجله انسان در هر چیزی 
اســت. این صفت عجله حتی موجب می شــود 

تا  انســان بی توجه به خوب و بد کاری، رفتاری 
داشته باشد که آسیب زا است. به عنوان نمونه خدا 
در قرآن می فرماید:و انسان همان گونه که خیر را 
فرا می  خواند ،پیشــامد بد را می  خواند و انسان 
همواره با عجله و شتابزده است. )اسراء، آیه 11(
شتابزدگی انسان موجب می شود تا شخص 
برای رسیدن به چیزی توجه نداشته باشد که آیا 
این نعمت برایش خیر است یا شر؛ زیرا داشتن 
نعمت به معنای خیر نیست، بلکه می تواند شر 
و زیانبار باشــد. شتابزدگی همان طوری که در 
کارهای خیر جایز نیست و باید تا زمان و شرایط 
تحقق آن، صبر کرد، به طور طبیعی و قطعی در 
کارهای شــر نیز اصال جایز و روا نیســت، ولی 
انســان آن قدر عجول اســت که بدون بررسی 
همه جوانب کار اگر خواســته ای داشته باشد، 
بخواهد آن را انجام دهد توجهی به خیر و شــر 
آن نمی کند. اصوال شــتابزدگی و عجله فرصت 
تدبر و تحقیق را از انســان می گیرد و موجب 
می شود تا بی محابا به درون شر چنان برود که 

در کار خیر می رود.
بــه هر حال، از نظــر آموزه های قرآن، اصل 
در انجــام هر کاری، آن اســت که عجله ای در 
آن نشــود ، بلکه تالش شود تا با صبر و به دور 
از عجلــه، هر کاری در زمان مشــخص و معین 
خودش انجام شــود تا این گونه از آثار و تبعات 

عجله در امان بماند.

نهی قرآن از عجله در کارها 
بر اســاس تعالیم قرآن، عجله در هیچ کاری 
خوب نیســت؛ بلکه مذموم بــوده و از آن نهی 

شده است.
 شتابزدگی و عجله انجام کاری قبل از زمانش 
هماننــد چیدن میوه کال و نارس نه تنها مفید 

و سازنده نیست، بلکه می تواند آسیب زا باشد. 
خدا به پیامبرش هشدار می دهد تا با صبوری 
و شکیبایی از هرگونه عمل و خواسته مبتنی بر 
عجله دوری کند. از این رو خدا پیامبرش را نهی 
می کند تا درخواستی از تعجیل در عذاب کافران 
داشــته باشد)مریم، آیات 83 و 84؛ احقاف، آیه 
35؛ نحل، آیه 1( یا اینکه بخواهد پیش از فرمان 

ابالغ و بیان از سوی خدا، آنچه از وحی در اختیار 
دارد بر زبان جاری و ابالغ کند.)طه، آیه 114(

البته چنانکه گفته شد کسی که خبری ندارد 
و نســبت به باطن امری جاهل است، نمی تواند 
صبر کند و همین موجب می شــود تا در کاری 
عجلــه کند و بــه جای نتیجه مثبــت با نتایج 
بدی مواجه شــود. از همین روست که خضر)ع( 
موسی)ع( را از هرگونه عجله در تحلیل و توصیه 
باز می دارد تا زمان بیان آن برســد.)کهف، آیات 

۶۷ تا ۷0(
خدا در قرآن، بر لزوم پرهیز از شــتابزدگی 
و تصمیم عجوالنه، در مــورد اخبار مهم تاکید 
می کند؛ زیرا شتابزدگی موجب می شود تا کارها 
بر خالف حق و حقیقت تحقق یابد و آســیب زا 

باشد.)نمل، آیه 2۷(
از نظر قرآن مهم ترین عاملی که انســان را به 
عجله ســوق می دهد بی خبری)کهف، آیات ۶۷ و 
۷0( و بی خردی اســت. جهل بــه هر دو معنای 
بی علمی و بی خردی می تواند عاملی باشد که انسان 
عجله کند و گمان کند که کار درست و خیری را 
انجام می دهد در حالی که کار خیری نیست بلکه 

باطل و نادرست است )انبیاء، آیات 38 و 39(.
به سبب آثار بدی که برای عجله است، انسان 
می بایست از هرگونه عجله پرهیز کند. یکی از آثار 
عجله این اســت که انسان بی توجه به خیر و شر 
عمل می کند  و هر ابزاری را به کار می گیرد)اسراء، 

آیه 11(؛ همین عجله موجب می شود تا انسان در 
برآورد سود و زیان واقعی به خطا برود)اسراء، آیه 
11(؛ جمله »و کاَن االِنسـاُن َعجوال« در مقام تعلیل 
برای »و یَدُع االِنسـاُن...« است؛ یعنی چون انسان، 
عجول است شّر و خیر خویش را یکسان می بیند 

و به دنبال هر دو می شتابد.
دنیاخواهی و غفلــت از آخرت از جمله این 
آثار است.)اســراء، آیه 18( بر همین اساس باید 
از عجله اجتناب کرد و آن را امری ناپسند شمرد.

برخی از عوامل و زمینه های عجله
 از نظر قرآن

چنانکه گفته شــد، میان سرعت، سبقت و 
عجله فرق هایی است که می بایست مدنظر قرار 
گیرد. این تفاوت میان عجله و سرعت و سبقت 
در تحقق عمل قبل از زمان آن اســت. از این رو 
در آیــات قرآن عجله امری مثبت تلقی نشــده 
اســت؛ زیرا انجام عمل قبــل از اوان و زمانش 

درست نیست. 
اصل این است که انسان در کارها عجله نکند، 
بلکه تا زمان انجام کاری صبر و شکیبایی کرده 
و پس از فرا رســیدن موعد آن کار، با سرعت و 
سبقت آن را در کمترین زمان ممکن با پیشتازی 
نسبت به دیگران انجام دهد که این امر مطلوب 
و بســیار محبوب خدا است. مواردی وجود دارد 
که زمینه ســاز و عامل عجله می شود، که برخی 

از آنها عبارتند از: 
که  عواملی  از  1-تامین رضایت دیگری: 
موجب می شــود تا شخص در کاری عجله کند، 
می توان به کســب رضایت دیگران  اشاره کرد. 
عجله حضرت موسی)ع( برای دیدار قبل از زمان 
میقات بر همین اساس بوده است: ای موسی چه 
چیز تو را دور از قوم خودت به شــتاب واداشته 

اســت، گفت: اینان در پی من هستند و من ای 
پروردگارم به ســویت  شتافتم تا خشنود شوی.

)طه، آیات 83 و 84(
2- شدت عالقه به کاری یا چیزی: یکی از 
عوامل شتابزدگی در کاری، شدت عالقه شخص 
به آن کار است. به عنوان نمونه عجله پیامبر)ص( 
در بیان آموزه های وحیانی و بر زبان آوردن آن، 
از شــدت عالقه به هدایت مردم بوده است؛ زیرا 
براســاس آموزه های قرآن، وحی قرآنی دوبار به 
شکل نزول دفعی و نزول تدریجی نازل شده است. 
انزال دفعی قرآن بر قلب حضرت محمد)ص( در 
شب قدر ماه رمضان انجام شد، ولی ایشان مامور 
بود تا در مدت بیست و سه سال آن را به مردم 
ابالغ کند. برای زمان ابالغ و بیان الزم بود تا نزول 
تدریجی انجام شــود و از طرف خدا زمان ابالغ 
مشــخص شود. از همین رو پیامبر)ص( همواره 
منتظــر بود تا مثال زمان ابالغ تغییر قبله )بقره، 
آیه 144( یا امور دیگر برســد. بر همین اساس 
خدا به پیامبر)ص( می فرماید: در خواندن قرآن 

پیش از آنکه وحی آن بر تو پایان یابد شتاب مکن 
و بگو پروردگارا بر دانشم بیفزای.)طه، آیه 114( 
البته این درخواســت دانش افزایی ارتباط 
تنگاتنگی با همان عجله به قرآن پیش از پایان 
وحی دارد. در حقیقت، آن حضرت)ع( پیش از 
آنکه زمان ابالغ و بیان برسد، بر آن بود تا حکم 
را ابــالغ کند و خدا به او می فرماید تا صبر کند 
زیرا این صبر خود بستری برای رسیدن به علم 
اســت؛ زیرا با صبر زمان انجام ابالغ می رسد. به 
هر حال، شدت عالقه به انجام کاری چون ابالغ 
رســالت خود عامل عجله و انجام کاری پیش از 
زمان آن اســت. همین شدت عالقه برای بیان 
کامل آیات قرآن در قالب »قرآن« موجب می شود 
تا پیامبر)ص( بخواهــد آنچه از مجموعه قرآن 
در اختیار اســت بیان کند تا به شــکل مجموع 
در اختیار مــردم نیز قرار گیرد. خدا در این باره 
می فرماید: زبانت را به خاطر عجله برای خواندن 
آن یعنی قرآن حرکت مده؛ چرا که جمع  کردن 
و خواندن آن بر عهده ماست. پس هر گاه آن را 
خواندیم از خواندن آن پیروی کن؛ سپس بیان 
و توضیح آن نیز بر عهده ماست. )قیامت، آیات 
1۶ تا 19( در همین رابطه شــدت عالقه برای 
ظهور است که انسان خواهان تعجیل در ظهور 

و فرج می شود.
3- اجتناب از تاخیــر: از دیگر مواردی 
که می توان آن را عامل و زمینه ســاز برای عجله 
دانســت، اجتناب از تاخیر است. گاه از انسان ها 
خواسته می شود تا در کاری عجله کنند؛ مانند: 
ِ َقْبَل  ْوبَْهً ُلوا بِالَتّ الْهً َقْبــَل الَْفْوِت ، َوَعِجّ ُلوا بِالَصّ عِجّ
الَْمــْوِت؛ به نماز قبل از فوت زمانش عجله کنید 
و بــه توبه قبل از مــرگ. البته این دو عبارت به 

ظاهر حدیث نیست یا از روایات ضعیف است؛ اما 
مراد آن اســت که تاخیر در این کارها شایسته 
نیســت؛ زیرا گاه وقت کاری موسع است، مانند 
نماز یا توبه؛ اما همین فرصت وسیع ممکن است 
دردسر ساز شود و شــخص با تسویف و تاخیر، 
فرصت نماز اول وقت یا توبه را از دست دهد. در 
حقیقت سخن این نیست که شما کاری را پیش از 
موعد و زمان آن انجام دهید؛ بلکه در زمان موسع 
در کار، سرعت و سبقت بجویید و تاخیر نداشته 
باشید؛ چرا که اصوال نماز قبل از وقت آن، چیزی 
جز  بدعت گذاری نیست، چنانکه اصوال کسی که 
گناهی نکرده توبه ای نیاز نیست بکند، هر چند 
استغفار در هر حال الزم است، اما توبه زمانی است 
که شــخص گناهی مرتکب شده باشد و بخواهد 
از مسیر باطل و نادرست قبلی باز گردد. بنابراین 
عجلــه در توبه یا نماز نمی تواند انجام عمل قبل 
از اوان و زمانش باشد، بلکه مراد آن است که در 
این امور دارای فرصت زمانی، می بایست سرعت و 

سبقت گرفت تا زمان انجام از دست نرود.


