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  سی میدان معنایی اطاعت در نظام توحیدي قرآنبرر

  
 دکتراي تفسیر و علوم قرآنمحمد شریعتی/  غالم  ghshariatii@gmail.com  

  کارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآنمعصومه کاظمی/ 

  15/6/1395: پذیرشـ  15/1/1395: دریافت

  چكيده

هـاي   نی بر روابط معنایی است که در سـاخت میـدان  هاي زبانی و هویت ارزشی عناصر آن مبت در معناشناسی نوین، کنش

ترین واژگان کانونی در قرآن کریم است و معناشناسی ایـن واژه    یابد. عنصر اطاعت و مشتقات آن از مهم معنایی ظهور می

بینی قرآن کریم و نظام معنایی آن دارد. پـژوهش پـیش رو، نخسـت     و ساختارهاي زبانی آن سهم بزرگی در کشف جهان

کنـد و   اي اطاعت و تطور معنایی آن را در دو دورة پیش از نزول و عصر نزول قرآن با رویکـرد درزمـانی بررسـی مـی    معن

اي معنا، به واکاوي روابط این مـادة زبـانی وحـی در     زمانی و تحلیل حوزه ـ تحلیلی و با رویکرد هم سپس با روش توصیفی

هاي مرتبط قرآنی، در دو حوزة کالن نظام تشریعی و تکـوینی   واژه نشینی، جانشینی و تقابل معنایی با دیگر سه سطح هم

بینی قرآن کریم، اطاعت در نظام تشریعی در فضاي ایمان و انقیاد نظري از خداوند تصـویر   پردازد. در جهان قرآن کریم می

پرواي پایـدار از خداونـد    پذیري همه موجودات در نظام تکوین، در گرو انقیاد ماندگار و سویی آن با اطاعت شده است و هم

بخش نظام دقیقی اسـت کـه بـر     گفته، تداعی توان گفت میدان معنایی مادة اطاعت در سطوح پیش طور کلی می است. به 

محور توحید در جهان هستی در دو بعد تکوینی و تشریعی جریان دارد و سعادت انسان در زندگی فردي و نظام اجتمـاعی  

کـه سرکشـی از فرمـان خـدا موجـب سـقوط انسـان در عـذاب          ماند؛ چنـان  اطاعت پایدار می مندي از عنصر در پرتو بهره

 خوارکننده خواهد بود.  

  اطاعت، میدان معنایی، واژگان همنشین، واژگان جانشین، واژگان مقابل، عصیان. ها: کلیدواژه
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  مقدمه

نایی است که میـان  اي از روابط مع در معناشناسی زبانی، ساخت واژگانی یک زبان به صورت شبکه

اي کـه هـر تـار و پـودش را یـک       یک لفظ و سایر الفاظ همان زبان برقرار است؛ درست مثل بافته

، 1391(الینـز،  اش، یـک واژه قـرار گرفتـه باشـد      رابطۀ معنایی تشـکیل بدهـد و بـر روي هـر گـره     

ه مبتنی اش ک گرایی است که معناشناسی جدید را از شکل قدیمی . همین جنبۀ ساخت)152و120ص

  کند. گرایی بود متمایز می بر نگرش ذره

پـارادایم نظـري و طرحـی پژوهشـی اسـت کـه در        اي حـوزه  ۀاستعاري میدان معنایی یا نظری نظریۀ

ویـژه تریـر و    طور عمده در آثار دانشـمندان فرانسـوي و آلمـانی بـه      به 1960 - 1930هاي  محدودة سال

ـ  ).53، ص2010ررتس، یـ (گ تبستر معناشناسی زبانی رشد یافدر وایزگربر  بـه   معنـایی   هـاي  میـدان  ۀنظری

هـاي   و بخـش  پـردازد  مـی یـک نظـام ارتبـاطی     منزلۀ  هاي زبانی در برش خاصی از زمان به واحد مطالعۀ

خاصـی از   ةو در آن حـوز  انـد  داري مرتـب شـده   اکند که در الگوي معن مرتبط واژگان را بررسی می هم به

  .)245، ص1979(اُلمان،  یابد مان میبندي و سا تجربه توزیع، طبقه

سـازد   معنایی بر این ایده استوار است که زبان یک تراز مفهومی را می  ساخت نظریۀ میدان ژرف

عنوان فضایی از موجـودات و   شود و اگر ما واقعیت را به  که میان اندیشه و جهان خارج واسطه می

زنـد   هاي مفهومی برش می ها و بخش ه قطعهحوادث در نظر بگیریم، زبان با ترسیم خطوطی آن را ب

  .)52، ص2010ررتس، ی(گ

اي معناشناختی از موارد مرتبط واژگـانی اسـت    بنابراین حوزة واژگانی یا حوزة معنایی، دسته

اي از واقعیت  اند و با هم ساخت مفهومی را بر روي قلمرو ویژه که به لحاظ معنایی به هم مرتبط

اي بـر   هـاي رابطـه   هاي معنایی در قالـب مؤلفـه   لیل و پردازش میدان. تح)همان(سازند  فراهم می

نشـینی،   اند از روابط هـم  محور تشابه و تقابل معنایی قابل انجام است که به صورت کلی عبارت

 يهـا  ک واحد بـا واحـد  ی يب ساختواژیبه ترک ینینش و تقابل معنایی. رابطۀ هم  روابط جانشینی

زبان  يا رهیو زنج یت خطیبر ماه ین رابطه مبتنیشود. ا الق میک ساختار اطیسطح در  گر همید

 . مـراد از رابطـۀ جانشـینی   )86، ص1978(کروز، شود  یوگو و متن ظاهر م است که در قالب گفت

باشـد کـه    ارتباط یک واژه با واژة دیگر در نظام زبان یا در فضاي یک متن بر اسـاس تشـابه مـی   

اطـالق   ییهـا  در اصـطالح بـه واژه   ییسـت، و تقابـل معنـا   ترین مصداق آن، ترادف نسبی ا عینی

  . ساخت یـک حـوزة  )66، ص2004د، ی(سعا متضاد برخوردار باشند یم متقابل یشود که از مفاه یم
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گیرد که نمایندة ایـده و   اي کانونی شکل می معنایی در پرتو روابط یادشده در زبان بر محور واژه

  پیام اساسی یک حوزة معنایی است.

هایی است کـه در تبیـین    هاي گوناگون آن از واژه و ساخت» اطاعت« ظام معنایی قرآن، واژةدر ن

هاي بسیار روشنی را در حوزة  بینی قرآن نقش مهمی دارد و کشف میدان معنایی این واژه افق جهان

 منـد  گشاید: از سویی سازوکار هدایتی قرآن را با روش نظـام  معنایی کالن زبان وحی به روي ما می

مندي معارف قرآن بر محور توحید را  کند که هدف از نزول آن است و از سوي دیگر نظام تبیین می

  کشد. در دو حوزة تشریع و تکوین الهی به زیبایی تمام به تصویر می

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که میدان معنایی اطاعت در نظام توحیدي قرآن چه 

دو نظام تشریعی و تکوینی چگونه است؟ مقالـۀ حاضـر   تصویري دارد؟ و نقش آن در بازتاب 

در پاسخ به این دو پرسش اساسی تنظیم شده است؛ نخست به منظور ارائۀ تصـویر روشـن از   

جایگاه اطاعت در نظام قرآنی، مفهوم این واژه در دو برش تاریخیِ قبل از نزول و عصر نزول 

ت در نظام تشریع و تکوین با رویکرد گردد و سپس جایگاه اطاع با رویکرد تطبیقی بررسی می

گیـرد و در نتیجـه    اي معنا، به ترتیب کانون مطالعه و واکاوي قرار می تحلیل همزمانی و حوزه

پذیري به مثابه عنصـر   شود که در چارچوب نظامات تکوینی و تشریعی الهی اطاعت اثبات می

پذیري  نظام معنایی قرآن اطاعت کشد؛ زیرا در بینی توحیدي قرآن را به تصویر می بنیادي، جهان

  زمانی مطلوب و موجب تکامـل بـه سـوي فـالح و رسـتگاري اسـت کـه بـر محـور توحیـد          

  استوار باشد.

به لحاظ پیشینۀ اثر، پژوهش مستقلی که با رویکرد معناشناختی و تحلیل میـدان معنـایی واژة   

سی کرده باشـد، یافـت   بینی قرآن برر هاي گوناگون آن را به منظور کشف جهان اطاعت و ساخت

اي با پژوهش حاضر ارتباط دارنـد، مـادة اطاعـت را بـه      نشد. برخی مطالعات موجود که به گونه

. برخـی نیـز بـدون    )1390(آرام، انـد   عنوان یکی از آثار و پیامدهاي خشیت مورد توجه قرار داده 

ر عبودیت، خشوع، سجود، معنا یا متقابل آن نظی هاي هم توجه به واژة اطاعت تنها به مطالعۀ واژه

اند. برخی دیگر نیز ضمن معناشناسی واژه عصیان بـه مـاده اطاعـت بـه      استکبار و شرك پرداخته

هـاي یادشـده بـه     یک از نوشـته  ؛ اما هیچ)1390(باقري اژیه، اند  مثابه یک عنصر متقابل اشاره کرده

بعـد تشـریع و تکـوین    تحلیل میدان معنایی اطاعت به منظور کشف نظام توحیدي قـرآن در دو  

  دار انجام آن است. اند و این هدفی است که تحقیق پیش رو عهده نپرداخته
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  شناسي اطاعت   مفهوم

العنـانِ    طَـوع   فـرس «شـود:   گفته می رو ازاین .معناي رام و مطیع بودن است طوع به  ۀریشاز اطاعت  ةماد

انـدازد   یعنی اسب یا شتري که رام و مطیـع اسـت و سـوار خـود را بـه سـختی نمـی        ؛»القیاد طَوعۀُ ناقۀو

فـارس،   ؛ ابـن 1410(فراهیـدي،  اطاعت به معناي انقیاد و فرمـانبرداري اسـت    . لذا، ماده طوع)1414منظور،  (ابن

اري اختیاري در برابر امر و دستور به کـار رفتـه اسـت    و به نظر برخی به معناي فرمانبرد ، ماده طوع)1429

  .، ماده طوع)1412(راغب اصفهانی، 

  اطاعت در عصر جاهلي

از اسـالم بـه معنـاي انقیـاد و      پـیش اطاعـت   ةدهـد کـه واژ   مراجعه به اشعار شعراي جاهلی نشـان مـی  

  ثال توجه کنید:به این م نمونه . برايعصیان کاربرد داشته است ةواژ برابرفرمانبرداري و در 

فعاقبـه معاقَبـۀً*تَنهى الظَّلـومِ،     ،ه على الرشد ومن عصاكفمن أطاعک، فانفعه بطاعته*کما أطاعک، وادال«

دعلى ضَم دگونـه کـه   )؛ هر کس از تـو اطاعـت کـرد او را همـان    150، ص1996(نابغه ذبیانی، » وال تَقع 

ي رشد راهنمایی نما. و هر کس از تـو نافرمـانی و سـرپیچی    اطاعت کرده جزا و پاداش بده و او را به سو

  .کرد او را به مانند کسی که بسیار ظلم کرده است مجازات کن و خشم و غضب خود را فرو ننشان

  :آمده است در اشعار زهیر بن ابی سلمی

 معلقـه  سبع، معلقات ،1408سلمی،  (ابی »ومن یعصِ أطرَاف الزِّجاجِ فإنّه*یطیع العوالی، رکبت کلَّ لهذمِ«

دراز دارد گـردن   غـۀ هر کس از اطراف ته نیزه سر پیچید به قسمت بـاالي آن کـه تی  ؛ )22ص ،55بند سوم،

دادنـد و منتظـر    هـا را برابـر هـم قـرار مـی      ته نیزه نخست یارویی،ها هنگام رو ها در جنگ نهد (عرب می

هـا را بـه طـرف نـوك تیـز بـر        هشـد آن وقـت نیـز    گوي صلح بودند و اگـر صـلح برقـرار نمـی    و گفت

  .)گرداندند می

 بـارة اطاعـت در مفهـوم انقیـاد و فرمـانبرداري در     ةمـاد  ،قبل از نزول قرآن کریم ةنتیجه اینکه در دور

  رفته است. انسان و غیرانسان به کار می

  اطاعت در قرآن

آن بـا   ق رابطـۀ طریـ زمـانی و از   در کاربردهاي قرآنی با بررسی هم» اطاعت«هرچند معنا و ارزش واقعی 

د، نگـاه تطبیقـی بـه دو بـرش     شو دیگر مفاهیم مرتبط قابل دستیابی است که در مباحث بعدي بررسی می

اطاعـت در نظـام قرآنـی، هـم بـه لحـاظ        ةواژ که دهد جاهلی و عصر نزول قرآن نشان می ةتاریخی دور

  :  کاربرد ویژه پیدا کرده است ،مفهوم قاموسی و هم به اعتبار معناي نسبی
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به اعتبار معناي اساسی اطاعت در دورة پیش از قرآنی به معناي انقیاد و فرمانبرداري است چـه  

پذیري و انقیاد زمانی مجاز  اینکه فرمانبري از خدا باشد و چه از غیرخدا، و در فرهنگ قرآن اطاعت

داوند باشد و مطلوب است که در برابر دستور مستقیم و غیرمستقیم مطاع و فرمانده حقیقی یعنی خ

؛ 52؛ فرقـان:  116  (انعـام: پذیري از غیر او که به اذن او نباشد مورد مذمت قرار گرفته اسـت   و اطاعت

بینـی قـرآن    ؛ زیرا در جهان)24؛ انسان: 13-10، 8؛ قلم: 48، 1احزاب:   ؛15  ؛ لقمان:8؛ عنکبوت: 151شعري: 

آید و اگر به اطاعت  یقی به شمار میتنها خداي سبحان شایستۀ فرمان دادن است و دستوردهندة حق

دهد از این باب است که اطاعت آنهـا بـه دسـتور خـدا و در طـول       از رسول و أولواالمر فرمان می

 نفرسـتادیم  را پیـامبرى  هـیچ  ؛ ما)64(نساء: » اهللا بِإِذْنِ لیطَاع إِلَّا رسولٍ من أَرسلْنَا وما«اطاعت اوست: 

  برند. فرمانش خدا امر به که منظور این به مگر

بخـش   در فضاي قرآن و سـاحت معنـاي نسـبی تـداعی    » اطاعت«به لحاظ معناي نسبی: واژة 

گـذارد کـه    مفهوم انقیاد و فرمانبري صرف نیست، بلکه تصویر مهم و متعالی را بـه نمـایش مـی   

ر دورة بینی توحیدي قرآن کـریم اسـت. د   دهندة جهان نمایندة نظام تشریع و تکوین الهی و نشان

عنـوان   رفت، بلکه در کنار خدایان دیگر به  خداوندگار یگانه و مطلق به شمار نمی» اهللا«جاهلیت 

بینـی   فرمانروایان جهان هستی مطرح بود و تقابلی در قلمرو خدایان وجود نداشت؛ اما در جهـان 

مطلق به وجود عنوان پروردگار و فرمانرواي  توحیدي قرآن میدان معناشناختی جدید براي اهللا به 

پـذیري بـه مثابـه     آمد و تصوري از بتان و خدایان دیگر با تصور باطـل پیونـد خـورد و اطاعـت    

صـراحت   مرکزي سامان یافت. قرآن به گیري نظام توحیدي با تصور اهللا ترین واژه در شکل کلیدي

اوات والْـأَرضِ طَوعـاً وکَرْهـاً وإِلَیـه     أَفَغَیرَ دینِ اللَّه یبغُونَ ولَه أَسلَم مـنْ فـی السـم   «اعالم کرد: 

پذیري و تدین به دین غیر خدا را ممنوع اعالم کرد و  قرآن کریم اطاعت ).83عمران:  (آل» یرْجعونَ

 وجود آنها در که موجوداتى تمام و اند زمین و آسمان در که کسانى با صراحت تأکید ورزید همۀ

 حـق  برابـر  در تسـلیم  همان اسالم روح زیرا اند؛ تسلیم او فرمان بربرا در یعنى اند؛ مسلمان دارند

 گروهـى  و انـد  تسـلیم  او »تشـریعى  قـوانین « برابر در) طوعا( اختیار روى از گروهى منتها است؛

 . همچنـین )634، ص2، ج1374(مکارم شـیرازي،  اند  او رام تکوینى قوانین برابر در) کرهاً( اختیار بى

که ممکن است از روي طـوع و   تکوینى در برابر امر خداست انقیاد ،شریفه ۀمراد از تسلیم در آی

طـور کـه در    رضایت نفس باشد یا از کره و عدم رضایت، و آیه اشاره دارد به اینکه کافران همان

(طباطبـایی،  مقام تکوین تسلیم اویند، در مقام تشریع هم مطیع او باشند و جز قانون او را نپذیرند 

۴۴      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

پذیري تشریعی از خـدا و رسـول او    ها با اطاعت ؛ زیرا سرنوشت ابدي انسان)336، ص3، ج1417

 وذلـک  فیهـا  خلـدینَ  الْأَنْهرُ تَحتها من تَجرِى جنَّت یدخلْه ورسولَه اللَّه یطعِ من«شود:  تعیین می

زیم الْفَوظن* الْعمصِ وعی اللَّه ولَهسرو دتَعیو هوددح لْهخدا یا نَاردا خَلیهف  لَـهو  ـذَابهِـین  عم« 

در این دو آیه سنجۀ ورود به بهشت رضوان یا آتـش سـوزان، اطاعـت از خـدا و      .)14و13: نساء(

  تفصیل مطالب در مباحث بعدي خواهد آمد.  .رسول او معرفی شده است

بینـی قـرآن کـریم،     نـد، در پرتـو جهـان   ا قـرآن  ۀه همنیز که معلمان واقعی و آگاهان ب در کالم ائمه

فرمایـد:   مـی  که علی چنان ؛اطاعت از غیر خدا که در راستاي اطاعت خدا نباشد مردود اعالم شده است

   .)500، ص1414(شریف رضی، » طَاعۀَ لمخْلُوقٍ فی معصیۀِ الْخَالقلَا «

  زماني اطاعت در قرآن تحليل هم

ایسـتا و   لعـۀ گرایی بر مطا محور اساسی در معناشناسی جدید است که با رویکرد ساختزمانی  تحلیل هم

و در  ورزد مـی دار و نظام خودسامان تأکیـد   یک کل سازمان منزلۀ  ها در هر برشی از زمان به زمان واژه هم

 شـود  ر مـی هاي معنایی زبان قـرآن تفسـی   ها در شبکه جایگاه و موقعیت دقیق واژه  پرتو آن ارزش معنایی،

نشینی، جانشینی و تقابـل   هم ۀ سه مؤلفۀزمانی یک متن بر پای تحلیل هم ).112و 83- 79، ص2006گان، ی(مد

در قـرآن، جایگـاه     اطاعـت  ةمـاد  شود. با توجه به کاربرد گستردة میتر اشاره شد تصویر  معنایی که پیش

وسیله روشن خواهد شـد   ابد و بدینی پذیري در این مقاله در دو حوزه تشریع و تکوین سامان می اطاعت

تکوین نیز اطاعت بر مدار توحیـد اسـتوار اسـت. بـا توجـه بـه        ۀکه در منظوم ،تنها در نظام تشریع که نه

ها در این باب پرداختـه   ترین واژه  هاي مرتبط با اطاعت، تنها به مهم فضاي محدود این مقاله و کثرت واژه

  خواهد شد.

  ع  جايگاه اطاعت در نظام تشري

موجود برخوردار از حـق   ۀفرمانبري ارادي از حکم و قانونی است که از ناحی ،منظور از اطاعت تشریعی

رفتار ارادي موجوداتی انتخـابگر   ن اطاعت در حوزةباشد. بدیهی است که ایتشریع و آمریت اعتبار شده 

پدیـد آورد تـا بـا نشـان دادن      خداوند نظام تشریع را .)23، ص1379(ر.ك: مصباح، یابد  مانند انسان معنا می

طریق هدایت و ضاللت، انسان بتواند با انتخاب آزادانه، خود را با نظام تکوین سازگار و هماهنگ سـازد  

واسط یک موجود صاحب اراده با  عت حلقۀدر حقیقت شری تکوین باشد. ن نقطۀو جایگاه انسان باالتری

وجود خـود   همۀخالق بنا شده است. اگر کسی با عالم تکوین است و اساس آن بر ربوبیت و اطاعت از 



   ۴۵ بررسي ميدان معنايي اطاعت در نظام توحيدي قرآن

رسیدن بـه   ،شریعت هماهنگ کرده است. اساساً فلسفۀ خود را با کل هستیدر حقیقت  ،مطیع خدا باشد

  ).49، ص1391(بانکی پورفرد، این هماهنگی است 

  نشيني اطاعت بر محور هم ميدان معناييِ

مـردم   ۀبر هم و پیشوایان معصوم ند، پیامبربه حکم عقل و تصریح قرآن کریم اطاعت تشریعی خداو

ـ   واجب است. در میان آیاتی که مفهوم اطاعت ۀ پذیري در آن بیش از دیگر آیات منعکس شده اسـت، آی

اطاعـت   ةمـاد  ،شریفه ۀدر این آی مشهور است.» اطاعت«نساء است که به همین نام آیه  ۀمبارک سورة 59

نشین شده است که بر مدار آن و با قرینیت آن از قلمـرو کـالن    کانونی با واژگانی هم اي در نقش ماده

ـ    گانیاند. کلیـدواژ  معنایی را شکل داده ک حوزةنظام واژگان گرد آمده و ی شـریفه در   ۀکـه در ایـن آی

 و »اولـواالمر « ،»رسول« ،»اهللا« ،»آمنوا«ند از: ا عبارت اند، نشینی بر محور اطاعت همایندي یافته سطح هم

معنایی اطاعت را تحدیـد و   ةها همچنان که به سهم خود بخشی از حوز هرکدام از این واژه». تنازعتم«

  یابد. معنایی معنا می جوار و مجموع حوزة هاي هم خود نیز در پرتو واژه ،کند تبیین می

  اهللا و رسول   نشيني اطاعت با هم

قـرار  » رسـول «نشینی بـا   مورد در هم 28و » اهللا«نشینی با  مورد در قرآن کریم در هم 71در » اطاعت« مادة

پذیري، مؤمنان را به اطاعت از خـدا، رسـول و    خداوند در مقام بیان اطاعت گفته پیشدر آیه گرفته است. 

 اسـت  کـانونی  ةواژ مزبور، ۀدر آی» اطاعت« ةدهد. با توجه به مسئله مورد پژوهش، ماد اولواالمر فرمان می

نیـز بیـانگر ایـن اسـت کـه      » اطیعـوا « ة. تکـرار واژ اند از واژگان کلیدي ولواالمرا  و رسول  اهللا، ةو سه واژ

البته در وجه این تفاوت اخـتالف   .متفاوت است سبحانمر با اطاعت از خداي االلواطاعت از رسول و او

توان بـه دسـت آورد کـه     اطاعت با خدا و رسول در آیات دیگر می ةنشینی ماد اما از هم ،نظر وجود دارد

ومـا أَرسـلْنا مـنْ رسـولٍ إِلَّـا      « :رسول و اولواألمر باید در طول اطاعت از خدا و به اذن او باشداطاعت از 

بِإِذْنِ اللَّه طاعیرو مجاز است که به اذن خدا و به دستور اوسـت:   یعنی اطاعت از رسول ازاین ؛)64(نساء: » ل

  ).388، ص4 ، ج1417(طباطبایی،  )80: (نساء» الرَّسولَ فَقَد أَطاع اللَّه  منْ یطعِ«

بنابراین بر اساس نگرش توحیدي در ربوبیت تشریعی، اطاعت تنها از حکم و فرمان خداونـد جـایز   

  است و از غیر خداوند تنها به اذن مجاز خواهد بود.  

کرده است  تشریع پیروي و گردن نهادن به دستورها و قوانینی است که »خدا اطاعت«از  مراد

 در را او مـا  که ندارد این جز منظورى کنند اطاعت را او مردم که دستور این از سبحان ىخدا و

۴۶      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

؛ و (همـان) بندیم  کار به را شرایعش و معارف و کنیم اطاعت کرده وحى پیامبرش طریق از آنچه

از جملۀ دستورهاي خداوند، فرمان به اطاعت از رسول اوست. بنابراین مراد از اطاعت از رسول، 

صـادر   دارد، امت بر والیتى که از جانب خدا حسب به او که است دستورهایى پیروي از و دانقیا

کنـیم   ، و ما دستورهاي رسول را از خالل سنت آن حضـرت دریافـت مـی   )305 (همان، صکند  می

  إِنْ هـو إِالَّ وحـی  *عـنِ الْهـوى    وما ینْطـقُ «که طبق صریح قرآن  )112، ص1420(فخرالدین رازي، 

 ، جز وحی الهی نیست. )4- 3(نجم:   »یوحى

زیـرا انتقـال نظـام تشـریع      ؛خدا و خلق اوسـت  میانبیانگر واسطه بودن پیامبر » رسول« ةبنابراین واژ

الْمؤْمنینَ إِذْ بعـثَ فـیهِم     علَى  اللَّه  لَقَد منَ«پذیر است:  الهی به مردم از مجراي اطاعت از رسول خدا امکان

همگـی در راسـتاي رسـالت آن     ،آنچه پیامبر طبق قرآن دستور داده .)164عمران:  (آل»  منْ أَنْفُسهِم...رسوالً

 یطـعِ  منْ«حضرت و از سوي خداوند است و اطاعت مردم در آن مانند اطاعت اوامر و نواهی خداست: 

رسول هویتی واحد دارند و اطاعـت از خداونـد   چراکه فرمان خدا و  ؛)80(نساء: » اللَّه... أَطاع فَقَد الرَّسولَ

 بـه  او کـه  اسـت  ىهایدستور امتثال »رسول اطاعت« از در گرو اطاعت از رسول اوست. نتیجه اینکه مراد

  کند که همان والیت تشریعی است. صادر می دارد امت بر که والیتى حسب

لقمـان نیـز   سـورة   15عنکبـوت و  سورة  8حتی اطاعت از والدین، در چارچوب مشخص در آیات 

پذیري از او شکل بگیرد. اگر اطاعت والـدین   رو نیکوست که به دستور خدا و در چارچوب اطاعت ازاین

ووصـینَا  « :باشـد  تنها واجـب نیسـت کـه جـایز نمـی      نه ،پذیري از خداوند شود موجب اخالل در اطاعت

تُشْرِكل داكإِنْ جاهناً وسح هیدما  بی الْإِنْسانَ بِوالهعفَال تُط لْمع بِه لَک ستوصـیه بـه    ).8(عنکبـوت:  » ما لَی

بـا عبـارت   » حسن« ن معنا از تقابل واژةپذیري از والدین را نیز شامل است و ای حسن و نیکویی، اطاعت

  آید. روشنی به دست می به» فَال تُطعهما«

ت و کمال انسانی است، اطاعـت از  ترین منشور هدای ن و کاملواپسی ازآنجاکه شریعت محمدي

عملی آن حضرت نمود یافته اسـت، پـس از وفـات     ةنبوي که در قالب سنت زبانی و سیر هايدستور

   .)114، ص1377(طبرسی، آن حضرت تا قیامت واجب است 

  نشيني اطاعت و اولي األمر هم

اطاعت از خدا و رسـول   گروه دیگري که در آیۀ یادشده و در بعد تشریعی، اطاعت از آنان در راستاي

در » اولـواالمر . «)59(نسـاء:  » االَمرِ منکُم... واَطیعوا اللّه واَطیعوا الرَّسولَ واُول« قرار دارد، اولواالمر هستند:

ـ أ« عامـه  مفسـران  ).31، ص1414منظور،   (ابنلغت به رؤَساء و أَهل العلم معنا شده است  را بـر   »االمروول



   ۴۷ بررسي ميدان معنايي اطاعت در نظام توحيدي قرآن

و  والیـان ، فرماندهان جنگـی  و فقه، اهل علم، خلفاي راشدین، پیامبر  اصحابمصادیق گوناگونی مانند 

برخی اما  ؛)113، ص1420؛ فخرالدین رازي، 94، ص1412(طبري، اند تطبیق کرده عقد  و  اهل حلو  حاکمان

قیـد و شـرط بـودن     و بی مطلقاساس   ، برمفسران شیعهبیشتر از مفسران عامه نظیر فخرالدین رازي و 

؛ 100، ص3، ج1372(طبرسـی،  انـد   االمر را اسـتفاده کـرده   اولی عصمتاالمر، لزوم  امر به اطاعت از اولی

  .)436، ص1374مکارم شیرازي، 

گونه قید و شرطی، در کنار اطاعـت از خـود    االمر را بدون هیچو، اطاعت از اولۀ یادشدهدر آی خداوند

وگرنه دستور بـه اطاعـت    ؛معصوم بودن آنان است ةدهند ه این خود نشانو رسول خود قرار داده است ک

خالف حکمت خداوند و موجـب تنـاقض در دسـتور     ،مصون از خطا نباشد هایشاناز کسانی که دستور

  شود. خداوند می

 د تا از هرگونه خطـا نست که علم به خطا و ثواب داشته باشاکسانی  لزوماً» االمر وولا«بنابراین مراد از 

و اشتباهی اعم از پیدا و پنهان مصون باشند و این علم در صورتی حاصـل اسـت کـه آنهـا برخـوردار از      

  علم غیب باشند.

دهد که علـم بـه ملکـوت و غیـب عـالم بـراي        هاي مرتبط دیگر نشان می زمانی کلیدواژه هم مطالعۀ

وکَـذلک  «فرمایـد:   مـی  هیمحضرت ابرا ةکه دربار چنان ؛کسانی ثابت است که از علم یقینی برخوردارند

ملکـوت   ، از مشاهدةبرخوردار بودن از علم یقینی .)75(انعـام:  ...» نُرِي إِبراهیم ملَکُوت السماوات والْأَرضِ

فرمایـد:   که در آیـه دیگـر خداونـد مـی     چنان ؛)334، ص7، ج1387(جوادي آملی، و باطن اشیا جدایی ندارد 

 دانسـتید حتمـاً   نه، اگر شما بـه علـم یقـین مـی    ؛ )6- 5تکاثر: ( »لَتَرَونَّ الْجحیم*علْم الْیقینِ کَالَّ لَو تَعلَمونَ«

آن در دنیاست و آیـه نـاظر بـه شـهود پـس از       ةمشاهد ،مراد از دیدن دوزخ .کردید مشاهده میدوزخ را 

جوادي آملـی،    ؛352، ص20ج، 1417(طباطبایی، بینند  زیرا پس از مرگ تبهکاران نیز دوزخ را می ؛مرگ نیست

وجعلْنـا  « فرماید: علم یقینی براي کسانی ثابت است که از مقام امامت برخوردارند: دیگر می ۀدر آی .همان)

 منْهۀًممنُونَ أَئوقنا یکانُوا بِآیاترُوا وبا صرِنا لَمونَ بِأَمدهکـه  آیـد  از ایـن آیـه بـه دسـت مـی      .)24(سجده:  »ی 

ی بینـد و از هـر خطـای    هاي امامت است که در پرتو آن امام ملکـوت اشـیا را مـی    ن یقین از ویژگیداشت

از اولیاي الهی از هرگونه خطا بـا   شماريدهد تنها  تطهیر نشان می مصون و معصوم است. شأن نزول آیۀ

ـ   ۀانـد و آنهـا ائمـ    و از نعمت علم غیبی و موهبتی برخوردار بوده ،حکم تکوینی الهی پاك  ۀهـدي از ذری

از رسـیدن بـه مقـام امامـت آن را      پساند؛ کسانی که وقتی حضرت ابراهیم  ابراهیم و از نسل پیامبر خاتم

ـ   ،اش درخواست کرد براي ذریه او  ۀخداوند این منصب الهی را تنها براي معصومان و نه ظالمـانی از ذری

۴۸      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

  مات فَأَتَمهنَّ قالَ إِنِّی جاعلُک للنَّاسِ إِماماً قـالَ ومـنْ ذُریتـی   إِبراهیم ربه بِکَل  پذیر دانست: وإِذ ابتَلى امکان

خـود از هرگونـه خطـا     هاينتیجه اینکه اولواالمر کـه در دسـتور   .)124(بقره: قالَ ال ینالُ عهدي الظَّالمینَ 

  یابد. مصداق می طاهرین ، تنها در ائمۀندا مصون و معصوم

 و ايمان  نشيني اطاعت  هم

اطاعـت رابطـه    ةنشینی با مـاد  ترین واژگانی است که بر محور هم  از میان واژگان قرآن، ماده ایمان از مهم

و مسـلمون بـه کـار    » ناس«نشین شده که در سطح جانشینی با  هم» آمنُوا«اطاعت با  ةآیه ماد این در دارد.

ها، بـه مؤمنـان دسـتور داده کـه از خـدا و       یعنی خداوند به جاي خطاب به مردم و یا مسلمان ؛رفته است

پـذیري را روشـن    نشینی بعد دیگر از ابعـاد اطاعـت   این هم .)59  (نساء: رسول و صاحبان امر اطاعت کنند

است که مبتنـی بـر بـاور     پذیر اطاعت از خدا و رسول و صاحبان امر زمانی تحقق کند و آن اینکه اوالً می

پذیري از خدا و رسول مـالك و معیـار    دیگر اطاعت ۀکه در آی چنان ؛باشد سبحانقلبی و ایمان به خداي 

  .)1(انفال: » مؤْمنین کُنْتُم إِنْ ورسولَه اللَّه أَطیعوا»  آیۀ نظیر ؛داري معرفی شده است ایمان

 و مراد از ایمان همان توحید نظري یعنی ایمان و باور قلبی به یگانگی خداوند در ربوبیـت، مولویـت  

  اج بنده به خداست؛و ایمان به بندگی و احتی ،الوهیت

دهندة این است کـه مـراد از اطاعـت در آیـۀ شـریفه       نشینیِ عنصر ایمان با اطاعت نشان ثانیاً هم

نشینی اطاعت با مادة تنازع در  انقیاد عملی است در کنار ایمان که انقیاد نظري است. این معنا از هم

استفاده است؛ یعنی در اختالفات اجتماعی و قضاوت بین مردم، باید از خوبی قابل  آیۀ شریفه نیز به

دهـد کـه صـاحبان امـر      اند. این نشـان مـی   دستورهایی پیروي کرد که از ناحیۀ خدا و رسول رسیده

کننـد   کنند، بلکه بر پایۀ فرامین خـدا و رسـول حکـم صـادر مـی      معصوم، خود حکمی تشریع نمی

  ).295، ص2تا، ج مو، بی؛ ه389، ص4، ج1417(طباطبایی، 

  نشيني اطاعت و تقوا هم

اَنِ اعبـدواْ اللَّـه واتَّقُـوه    «نظیـر:   ؛نشینی به کار رفته اسـت  تقوا با اطاعت در سطح هم ةدر موارد متعدد واژ

شریفه بیانگر این است که نخستین اصـل   ۀو اطاعت در آی ترکیب زیباي عبادت، تقوا ).3(نوح: » وأَطیعونِ

انحراف اسـت و   برابر در بازدارنده ندگی انسان توحید است و باید خدا را عبادت کرد و تقوا عاملىدر ز

خداوند پیروي کرد. به بیان دیگر پیامبر الهی با ایـن جملـه مـردم را بـه      هاياز دستور باید در زندگی نیز

بـه  » واتَّقُـوه « بـه توحیـد، و بـا جملـۀ    » دوا اللَّهواعب«  اول یعنى ۀخواند. با جمل دین فرا می ۀگان اصول سه
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زیرا اگـر معـاد و حسـاب و جـزاى آن      ؛کند دهد دعوت مى را شکل می تصدیق معاد که زیرساخت تقوا

به تصدیق اصل نبوت که همان اطاعـت  » وأَطیعونِ«  داشت، و جمله نبود، تقواى دینى معناى درستى نمى

  .)27- 26، ص20، ج1417 (طباطبایی،خواند  ت فرا مىقید و شرط اس  بى

هاي نفسـانی و شـیطانی قـرار     انسان در زندگی فردي و اجتماعی خویش همواره در معرض وسوسه

باوري و تسلیم علمی و عملی در برابر خداوند، تقوا و خداپروایی نیـز شـرط   ؛ بنابراین افزون بر خدادارد

ه تقـوا موجـب صـفاي بـاطن و پیـدایش      الزم انقیاد ماندگار و سعادت پایدار خواهد بود. افزون بر اینکـ 

پـذیري   گردد و اطاعت بصیرت و شناخت عمیق تر نسبت به خداوند و صفات او و صفات اولیاي او می

یاأَیها الَّذینَ آمنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّه یجعـلْ  «فرماید:  که قرآن کریم می تر و استوارتر را در پی دارد؛ چنان خالص

 ایۀشود که انسان در سـ  پرواي الهی موجب تجلی درایت و روشن بینی خاصی می ).29(انفال: » لَکُم فُرْقاناً

هاي گوناگون راه حق را از باطل و اطاعت را از معصـیت متمـایز سـازد. در جـاي      تواند در حوزه آن می

یعنی کسانی که در راه مـا بـا نیـت     ؛)29: (عنکبوت...» والَّذینَ جاهدوا فینا لَنَهدینَّهم سبلَنا«فرماید:  دیگر می

خـوانیم:   مـی  تردید هدایتشان خواهیم کرد. یا در روایتی به نقل از حضـرت امیـر   بی ،ندنخالص جهاد ک

  .)249، ص67ج، 1403(مجلسی، » لسانه علَى قَلْبِه منْ الْحکْمۀِ ینَابِیع اللَّه فَجرَ یوماً أَربعینَ للَّه أَخْلَص منْ«

نشینی، تقوا در فضاي گفتمان قرآنی با بسامد کاربردي قابل توجهی در سـطح جانشـینی    افزون بر هم

عنـوان بهتـرین توشـه      پذیري همین بس که به اهمیت تقوا در اطاعت در معنایی دارد. ۀنیز با اطاعت رابط

عنْـد اللَّـه     إِنَّ أَکْرَمکُم« ۀ ارزش و کرامت انسانی است:و سنج )197(بقره:  ) وتَزَودوا فَإِنَّ خَیرَ الزَّاد التَّقْوى(

 بسـیار  اي واژه و نداشـت  دینـی  معنـاي  حنفیـان  میان در جز جاهلیت در تقوا ةماد .)13(حجرات: » أَتْقاکُم

 ،نفـراوا  با اهمیـت  و کلیدي کلمات از یکی عنوان  به قرآن در ؛ اماو جسمانی بود مادي با معناي معمولی

  .)304و12ص  ،1381 ایزوتسو،( کرده است پیدا محض و خالص پارسایی و زهد معناي

نشـین شـده کـه بیـانگر آثـار و پیامـدهاي        در قرآن با برخی واژگان مهم دیگر نیز هـم » اطاعت« ةماد

تأثیر مسـتقیم آن در زنـدگی فـردي و     ةدهند خدا و رسول و نشان هايدنیوي و اخروي اطاعت از دستور

  اند از: ترین این آثار عبارت  و مهم ،ی انسان استاجتماع

 )155انعـام:    ؛56؛ نور 132عمران:  (آل» واَطیعوا اللّه والرَّسولَ لَعلَّکُم تُرحمون« :. رسیدن به رحمت الهی1

  ؛)51(نور:رسیدن به فالح و رستگاري و 

  )؛52؛ نور: 28(احزاب: » فَوزا عظیمـا ومن یطعِ اللّه ورسولَه فَقَد فاز. نایل شدن به فوز عظیم: 2

  )؛54 (نور:» تَهتَدوا  وإِنْ تُطیعوه«. هدایت یافتن: 3

۵۰      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

  )؛69(نساء: » اللَّه والرَّسولَ فَأُولئک مع الَّذینَ أَنْعم اللَّه...  ومنْ یطعِ«یافتگان الهی:  نشین شدن با نعمت . هم4

  )....و13(نساء: » اللّه ورسولَه یدخله جنّـت تَجري من تَحتها االَنهـر ومن یطعِ« :. ورود به بهشت5

  ميدان معنايي اطاعت بر محور جانشيني

هاسـت کـه    از انتخاب نظامی ةنمایند ،دهد جانشینی که بخش مهمی از روابط معنایی را تشکیل می ۀرابط

  .)86، ص1987(کروز، روست  روبهگران با آنها خود به دی ۀیک گوینده، براي انتقال اندیش

رابطه جانشینی در دو سطح تشابه با بسامد و دامنۀ متناوب و تقابل معنـایی قابـل بررسـی    

معنایی یا ترادف در شکل تقریبی و یا  ترین رابطۀ معنایی در سطح تشابه هم شده است. شناخته

د فرهنگ زبان نقـش  که در تعریف و توصیف کالم و تولی )92، ص1391(الینـز،  نسبی آن است 

وگو و در سطح نظام زبان قابل  ممتاز دارد. این سنخ از روابط، نخست در بیرون از فضاي گفت

و بخشی از ذخیرة واژگانی است که زبان یک گوینـده را   )57، ص2010ررتس، ی(گتصویر است 

مسـتقل در  اما در فضاي کالنِ متن متینی نظیر قرآن که به مثابه یک نظام زبـانی   دهد؛ شکل می

شود و بدین  قلمرو زبان عربی امکان طرح دارد، رابطۀ جانشینی در قلمرو خود متن بررسی می

یابـد و   هـاي دیگـر در فضـاي کـاربرد وحیـانی ارتبـاط مـی        طریق یک حوزة معنایی با حـوزه 

  کند.  بینی صاحب سخن را روشن می جهان

اند، ارزش  اژة اطاعت به کار رفتهبا بررسی برخی از واژگان قرآن که بر محور جانشینی با و

شود و اینک  پذیري و نیز جایگاه ایمان در نظام توحیدي زبان قرآن آشکارتر می معنایی اطاعت

  کنیم: به موارد مهم آن در ذیل اشاره می

  اطاعت و تسليم ةرابط

راضـی بـه   تسلیم از مادة سلم به معناي انقیاد و فرمانبرداري در برابر دسـتورهاي خداونـد سـبحان و    

رضاي او بودن است. نیز به معناي ترك اعتراض در برابر آن چیزي است کـه بـر وفـق مـراد نیسـت      

مادة تسلیم افزون بر رابطۀ معنایی بر اساس تشابه در سـطح پایـه، بخشـی از     . تا، واژه تسلیم) (تهانوي، بی

عت در فضاي قرآنـی ویـژة   که اطا سازد؛ زیرا همچنان بینی اطاعت در قلمرو تشریع را آشکار می جهان

خداي سبحان و فرمانرواي حقیقی کاربرد دارد، تسلیم نیز در نظام توحیـدي قـرآن منحصـراً در برابـر     

منْ أَسلَم وجهـه للَّـه    بلى«؛ )71(انعام: » وأُمرْنا لنُسلم لرَب ِالْعالَمینَ«خداي متعال الزم دانسته شده است: 

 ).20عمران:  (آل» فَإِنْ حاجوك فَقُل ْأَسلَمت وجهِی للَّه«، )112ره: (بق» وهو َمحسن
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دیـن   ،ادوار تـاریخ حیـات بشـریت    همـۀ در اهمیت تسلیم در برابر خدا همین بس که دین خدا در 

ر غیر خدا کـه بـه اذن   و تسلیم در براب )19  عمران: (آل) إِنَّ الدینَ عنْد اللَّه الْإِسالماسالم معرفی شده است (

دیناً فَلَنْ یقْبلَ منْه وهو فـی    ومنْ یبتَغِ غَیرَ الْإِسالمِ«خسران و زیان ابدي شمرده شده است:  ۀاو نباشد، مای

شـود کـه مکاتـب توحیـدي      اسـتفاده مـی   یادشـده از مجموع آیات  ).86  عمران: (آل» منَ الْخاسرینَ الْآخرَةِ

کنند و آن باور بـه توحیـد و تسـلیم در     از یک دین پیروي می گیهم ،ندا شرایع متفاوت هرچند به لحاظ

  خداوند است.   هايبرابر دستور

همراه با رضـایت قلبـی معیـار     سورة مبارکۀ نساء، تسلیم در برابر دستورهاي پیامبر 65در آیۀ 

. واژة تسلیم در ایـن آیـۀ شـریفه، بـر     )65 (نساء:» تَسلیما ویسلِّمواْ «...داري معرفی شده است:  ایمان

در آیۀ پیشین به کار رفته است و مراد از آن تسلیم و گردن نهـادن  » اطاعت«محور جانشینی با مادة 

شود، در مقام بیان ایـن   است. آیۀ شریفه که با سوگند پروردگار آغاز می در برابر حکم پیامبر اکرم

هـا و   اینکـه در برابـر حکـم و دسـتور پیـامبر در نـزاع       آید، مگر است که کسی مؤمن به شمار نمی

 گفت توان مى که است صورت این در مشاجرات اجتماعی با میل باطنی تسلیم و فرمانبردار باشد و

 و دینـى  حکـم  برابـر  در بـودن  تسلیم .)405، ص1417(طباطبایی،  خداست حکم تسلیم قطع به طور

نشـینی   . تناظر و هم)406(همان، صاوست  تکوینى حکم برابر در بودن تسلیم بر دلیل خدا، تشریعى

کـه اطاعـت ظـاهري بـدون ایمـان       دهـد همچنـان   هاي موجود در این دو آیۀ شریفه نشان می مؤلفه

اطاعت نیست، تسلیم و گردن نهادن به دستورهاي الهی همراه با رضایت قلبی، شرط تحقـق ایمـان   

اي است قائم به قلب و از قبیل بـاور   ایمان پدیدهاست؛ اما در تحقق اسالم باور قلبی مالك نیست. 

به معناى تسلیم شـدن  » اسالم«و اعتقاد است، و اسالم معنایى است قائم به زبان و اعضا؛ زیرا واژة 

و گردن نهادن است. تسلیم شدن زبان به این است که شهادتین را اقرار کند، و تسلیم شـدن سـایر   

ا در ظاهر گردن نهد، چه اینکـه بـاور قلبـی بـه آن داشـته      اعضا بدین معناست که به دستورات خد

توان گفت این آیۀ شریفه محتـواي   . می)328، ص18، ج1417(ر.ك: طباطبایی، باشد، و یا نداشته باشد 

  کند که در نمودار زیر نشان داده شده است:  آیه اطاعت را به بیان دیگر بازگو می

  تَسلیما یسلِّمواْ...  بینَهم شَجرَ فیما یحکِّموك  حتى یؤْمنُونَ لَا ←ُ فَرُدوه ء  شى فىِ تَنَازعتُم ... فَإِن واْأَطیع ءامنُواْ الَّذینَ یأَیهَا

شوند. خداوند  اند از توحید نظري و عملی یادآور می آیات یادشده دو قطب توحید را که عبارت

پس از تأکید بر شرك نورزیدن بـه خـدا و ایمـان بـه او و نیـز       ،153- 151در سورة انعام، آیات 

۵۲      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

. در )153 (انعـام: »  وأَنَّ هذا صراطی مستَقیماً فَاتَّبِعوه«فرماید:  سفارش به برخی از اعمال صالح، می

داند که خدا بـه آنهـا    نشین کسانی می پذیران از خدا و رسول را هم نیز اطاعت 69سورة نساء آیۀ 

هـاي   انـد و مؤلفـه   ده؛ کسانی که با توجه به سیاق سورة حمد سـالکان صـراط مسـتقیم   نعمت دا

گونـه شـرك و ظلـم و     اسـت کـه هـیچ   اساسی صراط مستقیم، دو عنصر توحید نظري و عملـی  

ضاللت در باطن و قلب از قبیل شرك، کفر و خاطرات ناشایست   یابد؛ نه ضاللت در آنها راه نمى

معصیت و یا قصـور در اطاعـت. توحیـد نیـز همـین دو       نظیران بدن، و نه در ظاهر اعضاء و ارک

که به مثابه دو بال سیر به سوي تعالی و کمال انسانیت و رضوان خداوند هسـتند   مرحله را دارد

  .)30 ، ص1 ، ج1417(طباطبایی، 

بـار بـه کـار رفتـه      47 )الصالحات وعملُوا آمنُوا الَّذینَ(نیز در قرآن کریم ترکیب ایمان و عمل صالح 

 ؛یابیم که عمل صالح، همـان اطاعـت عملـی در نظـام تشـریعی قـرآن اسـت        است. با اندکی تأمل درمی

اي که ایمـان و عمـل صـالح، در     پذیري نظري و جوانحی اشاره دارد؛ به گونه که ایمان به اطاعت همچنان

و از تـأثیر متقابـل بـر هـم     د هسـتن رشد و تعالی انسان دو امر جـدا ناپذیرنـد و مکمـل یکـدیگر      ندفرای

شـود و ایـن    شعاع آن در اعمـال انسـان ظـاهر مـی     ،زیرا ایمان اگر در اعماق جان نفوذ کند ؛برخوردارند

  همان اطاعت نظري و عملی است.  

  اطاعت و عبادت رابطة

از واژگانی که در سطح جانشینی در دو ساحت معناي اساسی و نسبی با مادة اطاعت در قرآن به 

؛ 1405(فیـومی،  است. عبادت از ریشۀ عبـد بـه معنـاي انقیـاد و خضـوع      » عبادت«ته، مادة کار رف

، اظهار فروتنی و طاعت در برابر کسی است که از نهایت فضـل و کمـال   ، ماده عبد)1421ازهري، 

. عبـادت بـه دو قسـم    ، مـادة عبـد)  1412(راغب اصـفهانى،  برخوردار است و او خداي متعال است 

  پذیر است: ی تقسیمتکوینی و تشریع

. عبادت تکوینی که به معناي خضوع و کرنش قهري است و بـه موجـودي کـه بـه اعتبـار وجـود       1

إِنْ کُلُّ منْ فـی  « در آیۀ» عبد« که چنان ؛تکوینی خود اظهار خضوع و فروتنی دارد، عبد اطالق شده است

هـا و   کسانى کـه در آسـمان   همۀیعنی  ؛(همان) این معناست، به »عبداً  حمنِالسماوات والْأَرضِ إِلَّا آتی الرَّ

و خاضـع بـه پیشـگاه خداونـد     سـان بردگـانى متواضـع    ه زمین هستند، اعم از فرشتگان و جن و انس، ب

مجازي و مراد از آن اقـرار بـه ربوبیـت     ،شریفه در آیۀ» اتیان«. کاربرد )822، ص6 ، ج1372(طبرسی،  آیند مى

  ؛)87- 86، ص16تا، ج عاشور، بی  (ابن تودیت خود اسخداوند و عب
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عبـد در   ةاز تعقـل و برهـان اسـت. مـاد     شود و ناشی از روي اختیار انجام می . عبادت تشریعی که2

ثُم یقُولَ للنَّاسِ کُونُوا عباداً لـی مـنْ دونِ   «؛ )65(اعـراف:  » اعبدوا اللَّه  قالَ یا قَومِ«آیات زیر به این معناست: 

و بـه موجـودي کـه از روي اختیـار      )1(کـافرون:  »  یا أَیها الْکافرُونَ ال أَعبد ما تَعبدونَ«؛ )79عمران:  (آل» هاللَّ

  .، ذیل مادة عبد)1412(راغب اصفهانی، شود  عبد گفته می ،کند اظهار اطاعت و فرمانبري می

ضَرَب اللَّه مثَلًا عبـداً مملُوکـاً ال   «؛ )178(بقره: » بِالْعبد... الْحرُّ بِالْحرِّ والْعبد«کاربرد عبد در مقابل حرّ: 

نیز عبادت در قلمـرو تشـریع بـه ایـن معناسـت کـه عبـد بایـد مطیـع و           ).75(نحل: » ء شَی  یقْدر على

ت که بـه  که عباد، جمع عبدى اس فرمانبردار موالي خود باشد. جمع عبد به این معنا، عبِید است؛ چنان

ومـا أَنَـا   «عبِید هرگاه به خدا اضافه شود اعم از عباد است و لذا فرمـوده اسـت:     معناى عابد است؛ اما

  ، ذیل مادة عبد).1412(راغب اصفهانی،  )29(ق: » للْعبِید  بِظَلَّامٍ

ه از آن تشریعى با عبودیت تکوینی است کـ  نوایی تعبد اختیارى ی تطابق و همبنابراین عبودیت حقیق

» هـذا صـراطٌ مسـتَقیم     فَاعبـدوه   إِنَّ اللَّه ربی وربکُم« :در لسان شرع به صراط مستقیم نیز تعبیر شده است

موجـب ضـاللت    ،و اگر عبادت اختیاري همسو با فرمانبري تکوینی نباشد ، ذیل مادة عبد)1368(مصطفوى، 

  همان).(و گمراهی و به دور از صراط مستقیم است 

از ارزش معنـایی   آنهـا  ،هرچند اطاعت و عبادت در معناي انقیـاد و فرمـانبري اشـتراك معنـایی دارد    

عملی است که با اعتقاد بـه الوهیـت معبـود و مالکیـت وي      ،عبادت اوالًزیرا  ؛متفاوتی برخوردارند کامالً

ستلزم شناخت معبـود اسـت   رو عبادت م و ازاین )218، ص1389، يزدی(مصباح  نسبت به عابد همراه باشد

اطاعـت در برابـر    امـا  ؛)215تـا، ص  (عسـکري، بـی  خدا مستلزم شـرك اسـت و جـایز نیسـت     رو براي غی

صـادر   سـبحان یا باواسطه از فرمانده حقیقی یعنی خـداي   ی مجاز و مطلوب است که مستقیماًهایدستور

  او اگر به اذن او باشد جایز است؛د و اطاعت از غیر نشو می

هایی که اهل عبادت  دشوارتر از عبادت کردن است. چه بسیار انسان مراتب بهاعت کردن اطثانیاً 

عبادت کـرد امـا اطاعـت    خدا را . شیطان شش هزار سال نیستنداما اهل اطاعت محض  ،و تهجدند

ارزش خواهـد بـود    بـی  ،نکرد. لذا ارزش عبادت به اطاعت است و اگر عبادت مقرون به آن نباشـد 

  ).331ص، 1389، جوادي آملی(

پذیري، مرز توحیـد و شـرك معرفـی شـده اسـت؛       بینی قرآن کریم عبادت به معناي اطاعت در جهان

پذیري از غیر خدا، عبادت غیرخدا اطالق شده است کـه   زیرا در موارد پرشماري از قرآن کریم به اطاعت

اطاعت و پیـروي از   که از منظر قرآن مصداق بارز شرك است و بدترین ظلم به حساب آمده است؛ چنان

۵۴      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

مراد از معبـود    ).43(فرقان: » أَرأَیت منِ اتَّخَذَ إِلهه هواه«منزلۀ اله شمردن و عبادت آن است:   هواي نفس به

شمردن هواى نفس، اطاعت و پیروى کردن آن است و خداى تعالى در کالم خود مکـرر پیـروى هـواى    

در سورة یـس آیـۀ   . خداوند است  ادت آن چیز خواندهنفس را مذمت کرده و اطاعت از هر چیزى را عب

مراد از عبادت کردن و پرسـتیدن در ایـن آیـه،    ». اَنْ ال تَعبدوا الشَّیطانَ إِنَّه لَکُم عدو مبینٌ«...فرماید:  می 60

دن منزلـۀ الـه و معبـود قـرار دا     هاي شیطان است، گو اینکه اطاعت از شیطان به  مطلق اطاعت از وسوسه

  وأَنِ«فرمایـد   . به مقتضاي سیاق، عبادت در آیه بعـد کـه مـی   )223، ص15، ج1417(طباطبایی، شیطان است 

نیز اطاعت از خداوند است کـه صـراط مسـتقیم شـمرده شـده و       )61(یس:» هذا صراطٌ مستَقیم  اعبدونی

شـود کـه در    معرفی مـی که صراط مستقیم در سورة حمد صراط کسانی  عبادت بخشی از آن است؛ چنان

  ).69  (نساء:اند  شدگان نشین نعمت داده پی اطاعت از خدا و رسول هم

  اطاعت و اتباع  رابطة

اي است که در سطح جانشـینی بـا اطاعـت رابطـه دارد و      ترین واژه در قرآن کریم مادة اتباع نزدیک

روي از شیطان و هـواي نفـس،   همانند اطاعت، اتباع و پیروي از غیر خدا که با اذن او نباشد نظیر پی

إِنَّ عبادي لَیس لَک علَیهِم سلْطانٌ إِلَّا منِ اتَّبعـک  «شدت مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته است:  به

بِـع  وال تَتَّ«؛ )50(قصـص: ؛ ... ومنْ أَضَلُّ ممنِ اتَّبع هواه بِغَیرِ هدى مـنَ اللَّـه...   )43(حجر: » منَ الْغاوِین

...مهواء15 (شوري:»  أَه( ؛»مهواءوا أَهعاتَّبوا وکَذَّبقمر: » و)در مقابل اتباع از دسـتور خـدا سـتایش     )3 .

واتَّبِعوا أَحسنَ مـا أُنْـزِلَ إِلَـیکُم مـنْ     « )؛3(محمد: » ربهِم منْ الْحقَّ اتَّبعوا آمنُوا الَّذینَ وأَنَّ«شده است: 

کُمر55(زمر: » ب( ؛...» وهاتَّقُوا فَاتَّبِعو لَّکُمونَ لَعمانعام: » تُرْح)ـنْ  «...  )؛155قَّ موا الْحعنُوا اتَّبأَنَّ الَّذینَ آم

...هِمباند که تنها مؤمنان از پروردگار خویش  ها در آیۀ اخیر بیانگر آن نشین . سیاق و هم)3(محمد: » ر

که در اطاعت چنین است. بنابراین وجود صـفت ایمـان در مؤمنـان سـبب      همچنان کنند؛ پیروي می

  انقیاد و فرمانبري و اتباع آنان از حق شده و همین صفت آنان را از غیر جدا کرده است.

  نشيني اتباع و خشيت با محبت و علم   هم

ست که از روي عشـق و  پذیر ا زمانی امکان سبحانتردید اطاعت قلبی و ایمان راسخ نسبت به خداي  بی

به این حقیقت اشاره دارد که دوسـت   )31عمران:  (آل» فَاتَّبِعونی اللَّه تُحبونَ کُنْتُم إِنْ قُلْ« ۀمحبت باشد و آی

آنها دستور بـه اطاعـت    ۀاوست و از جمل هايداشتن خدا، مستلزم اطاعت و تسلیم بودن در برابر دستور

بلکه آثار آن باید در عمل مـنعکس   ،اثر نیست قلبی و بی ت صرفاً عالقۀکه محبچرا ؛است از پیامبر اکرم
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از سوي دیگر محبت نسبت به خداوند نتیجـه معرفـت و شـناخت     ).278ص، 1374(مکارم شیرازي،  ندشو

بـه  معرفت  دونمحبت بو  ،زیرا شناخت خدا محبت و ایمان قلبی و اطاعت عملی را در پی دارد ؛اوست

إِنَّمـا یخْشَـى اللَّـه مـنْ     «فرمایـد:   رو قرآن کریم می ازاین ).41ص، 14، ج 1387آملى،  (جوادىآید  دست نمی

و مراد از خشیت خوفی است که با تعظیم و بزرگداشـت چیـزى همـراه اسـت      )28: فاطر(» عباده الْعلَماء

 ، مادة خشی).1 ، ج1412(راغب اصفهانی، 

را بـه اسـما و صـفات و     سـبحان شود؛ کسانی که خداي  خشیت به این معنا تنها در عالمان یافت می

تر باشـد بـه دنبـالش     تر و محبت نسبت به خدا خالص این شناخت عمیق چقدرشناسند و هر  افعالش مى

(بقـره:  » والَّذینَ آمنُـوا أَشَـد حبـا للَّـه    «: شود خشوع باطنى و خضوع در ظاهر اعمال و رفتار انسان پیدا مى

 ۀد، رابطـ نتر باش و هرچه قوي هستندوالیی  ۀرابط ةکنند و اطاعت سه عامل تقویت محبت معرفت،. )165

 .)mesbahyazdi.com/farsi(مصباح یزدي:  تر خواهد بود ما قويپذیري  و اطاعتوالیی 

بیـانگر ایـن    فوز کنار در و تقوا خشیت و اطاعت همایندي این نیز 52 آیۀ نور مبارکۀ سورة در

ز خدا و رسول اگر با خشیت قلبی و تقوا همراه باشـد، فـوز و رسـتگاري    پذیري ا است که اطاعت

  آورد. ابدي را به ارمغان می

نـد از رکـوع و قنـوت،    ا عبـارت  ،معنایی دارند که در سطح جانشینی با اطاعت رابطۀواژگان دیگري 

 بـه آنهـا   گنجـد و بـه اختصـار    در فضاي محدود این مقاله نمی ۀ آنهاخشیت و... که تحلیل و بررسی هم

  کنیم. اشاره می

بـه اطاعـت و   رکـوع   ةمـاد  )48- 47(مرسـالت:  » وإِذا قیلَ لَهم ارکَعوا یرْکَعـونَ «... ۀشریف در تفسیر آیۀ

ه اسـت  یـا بـه معنـاي نمـاز خوانـدن تفسـیر شـد        )197ص، 15 ، ج1415(آلوسی،  خشوع در برابر خداوند

را  پـذیري  خاص از انقیاد و اطاعت يکه باشد، تصویررکوع به هر معنایی  .)636، ص10، ج1372(طبرسی، 

خضوع و تسلیم همراه با خشوع و معنویـت یـک بنـده در برابـر خداونـد       گذارد که نشانۀ به نمایش می

، 1412(راغـب اصـفهانی،   ده اسـت  شیاد » قانتین« ةبا واژ ،همراه با خضوع از اطاعت ،است. در جاي دیگر

  .گفتخواهیم  اش دربارهینی که در بحث اطاعت تکو ماده قنت)

 ميدان معنايي اطاعت بر محور تقابل معنايي  

تردید تقابل معنایی نقشی مهمی در شناخت هویت، ارزش و میدان معنایی یک واحد زبانی یـا جملـه    بی

معنـایی یـا شـمول     شناسی اگر نتوانیم واژه یا جمله را از طریق تشابه نسبی در قالـب هـم   دارد. در مفهوم

۵۶      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

بـریم و ایـن فراینـد در     هاي متقابل براي دستیابی به اسرار یک واژه بهره مـی  از واژه ،تعریف کنیم معنایی

هاي متقابـل   و واژه با بسامد باالیی کاربرد دارد »االشیاء باضدادها تعرف« ةقاعدکتاب لغت نیز با توجه به 

توجـه در   درخـور عنـایی سـهمی   کنند. در نظام معنایی قرآن نیز تقابل م را با نقیض و ضد آن تعریف می

اختصـار   بـه  را هـاي متقابـل   از واژه یمـوارد مهمـ   ادامهبینی تکوینی و تشریعی آن دارد. در  تصویر جهان

  .کنیم بررسی می

  عصيان 

؛ ازهـري،  1412(راغـب اصـفهانی،   عصو به معناي خارج شدن از اطاعت و فرمـانبري اسـت    ةعصیان از ماد

اونـد و رسـول او بـه کـار رفتـه      یان در قرآن در نقطۀ مقابل اطاعت از خدعص . واژة، ذیل مادة عصو)1421

تقـابلی اطاعـت و    ۀرابطـ  ).13و14(نسـاء:  » ورسولَه... اللَّه یعصِ ورسولَه... * ومنْ اللَّه یطعِ ومن«...است: 

منـدي از   ن و بهـره دهد در نظام توحیدي آنچه موجب سعادت ابدي انسـا  شریفه نشان می ۀعصیان در آی

نافرمـانی از دسـتور    ،مقابـل آن  از خدا و رسول است و در نقطۀ پذیري اطاعت ،شود هاي الهی می نعمت

  موجب سقوط انسان در عذاب همیشگی خواهد شد.   ،خدا و رسول و ارتکاب منهیات دینی

  کفر

کنـد   در زمین پنهان مـی  رو به کشاورز که بذرها را ازاین ؛کفر در لغت به معناي پوشش و پوشاندن است

اصلی از اصول یـا   . کفر در اصطالح دینی به معناي انکارِ، ذیل مادة کفر)1412(راغب اصفهانی، اند  کافر گفته

. کفر در حقیقت نوعی خروج از طاعـت و مخالفـت بـا    )49ص، 1374(همان؛ سبحانی، ضروري دین است 

؛ راغب، همـان، مـادة   1421(ازهري،  دگیر ز دربر میجحود را نیفرمان الهی است و قلمرو آن شرك و نفاق و 

 55 در آیـۀ  به معنـاي جحـود و   بقرهسورة  89 در آیۀ بقره به معناي شرك، ةسور 6 ۀکه در آی چنان ؛کفر)

و  )40؛ نمـل:  7(ابـراهیم:  نور به معناي فسق تفسیر شده است. همچنین کفر به معناي کفران نعمـت  سورة 

  نیز در قرآن کریم به کار رفته است. )22  ؛ ابراهیم:60؛ نساء: 256  (بقره:انکار و برائت جستن 

قُـلْ  «کفر در تقابل مستقیم با اطاعت از خدا و رسول او به کار رفتـه اسـت:    ،در برخی از آیات قرآن

این آیه داللت دارد که سـرپیچی   ).32عمران:  (آل» أَطیعوا اللَّه والرَّسولَ فَإِنْ تَولَّوا فَإِنَّ اللَّه ال یحب الْکافرین

آیاتى هم که از دوستى کفـار   دیگرکه  همچنان سرانجام کفر را در پی دارد؛خدا و رسول او  هاياز دستور

بـاز زده   د. حضرت نوح به پسرش که از اطاعت خدا و رسولش سـر نند بر این معنا داللت دارنک نهى مى

  .)42(هود: » ال تَکُنْ مع الْکافرینیا بنَی ارکَب معنا و«گوید:  بود می
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مفهـوم کفـر    )42(نسـاء:  » حدیثاً اللَّه یکْتُمونَ وال الْأَرض بِهِم تُسوى لَو الرَّسولَ وعصوا«...در آیۀ 

وضوح قابل مشـاهده اسـت.    نشینی با عصیان قرار گرفته و رابطۀ تقابلی آن با واژة اطاعت به در هم

اند، در قیامت  کرده که در دنیا به خدا کفر ورزیده و با پیامبر مخالفت چنین است: کسانیمعناي آیه 

؛ 36؛ مائـده:  91عمـران:   انـد از: آل  آرزویی دارند که هرگز برآورده نخواهد شد. موارد دیگر عبارت

ورت ؛ زیرا کفر آنان به ص13؛ حدید: 49؛ غافر: 102-100؛ شعراء: 108و 107؛ مؤمنون: 53اعراف: 

مخالفت با دستورهاي پیامبر نشان داده شده است که این همان عدم اطاعت و نافرمـانی اسـت کـه    

  نقطۀ مقابل اطاعت واقع شده است.

  استکبار و عتو

امتنـاع  و  ، مـاده کبـر)  1412(راغب اصفهانی،  جویی برتريبینی و  خودبزرگبه معناي  »کبر« ۀریشاین واژه از 

بـار در قـرآن    48این واژه با مشـتقات آن،   .، ماده کبر)1421(ازهري،  استدشمنی روي از پذیرش حق از 

مالئکه فرمـان داد کـه    ۀبه هم سبحانرفته است. وقتی خداي  در سطح تقابل با ماده اطاعت به کارکریم 

 کَـۀِ للْمالئ قُلْنـا  وإِذْ«بـاز زد و تکبـر ورزیـد:     همه اطاعت کردند به جز ابلیس که سر ،بر آدم سجده کنند

ابلـیس   ،که اشـاره شـد   چنان .)34 (بقره:» الْکافرین منَ وکانَ واستَکْبرَ  أَبى إِبلیس إِالَّ فَسجدوا لآدم اسجدوا

ایـن عبـادت بـدون     .پـذیري از فرمـان او را نداشـت    امـا اطاعـت   ،کـرد  خدا را پیش از آن عبـادت مـی  

 هايپـذیري مطلـق تنهـا از دسـتور     ی قرآن ازآنجاکه اطاعـت بین ارزد. در جهان به هیچ نمی ،پذیري اطاعت

 .کشـی از فرمـان خداونـد اسـت     ردنگمستقیم و غیرمستقیم خداوند مجاز است، بدترین نوع استکبار نیز 

...اسـتکْباراً  « :کند خود معرفی می هايهاي پیشین را استکبار آنها از دستور علت کفر امت خداوند رو ازاین

  .)87(بقره: » استَکبرتُم فَفَریقا کَذَّبتُم وفَریقا تَقْتُلون...« )؛43فاطر:(»  فی الْأَرض

 و سـرپیچی از  ، مـادة عتـو)  1429فارس،   (ابنبینی  نیز در لغت به معناي استکبار و خودبرزگ» عتو« ةواژ

 کـه  ندز هستهاي متعدد دیگر نی واژه .، مادة عتو)1412(راغب اصفهانی،  دستورهاي خداوند به کار رفته است

بـاز   ناپذیري و سر اطاعت يکه به معنا )115(انفال:  »شقاق« و )92(مائده: » تولی«ند از ا عبارت برخی از آنها

 طلبد.   آنها مجالی دیگر می ۀو پرداختن به هم اند خداوند به کار رفته هايزدن از دستور

  پذيري در نظام تکوين جايگاه اطاعت

 و گیـرد  دربر می نیز را تکوین نظام و دارد تشریع نظام از فراتر اي رهدای اطاعت قرآن، بینی جهان در

 و گیاهـان  حتـی  و حیوانـات  هـا،  انسـان  از اعـم  موجودات اعم از مجرد نظیر مالئکه و مادي همۀ

۵۸      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

دارند. بـراي   سبحان خداوند به نسبت سجده و بندگی انقیاد، اطاعت، نوعی خود باطن در جمادات

پذیري و عدم تمرد و  گوید، مالئکه را با اطاعت ام حیات مالئکی سخن میمثال وقتی خداوند از نظ

. آنهـا (تنهـا) از   )50(نحـل:   »یخافُونَ ربهم منْ فَوقهِم ویفْعلُونَ مـا یـؤْمرُون  «کند:  عصیان توصیف می

دهند؛  ام مىترسند؛ و آنچه را مأموریت دارند انج (مخالفت) پروردگارشان، که حاکم بر آنهاست، مى

غـالظٌ شـداد ال یعصـونَ     مالئکَۀٌعلیها «فرماید:  یا در وصف مالئکه که از مأموران جهنم هستند، می

فرشـتگانى بـر آن گمـارده شـده کـه خشـن و       «...؛ )6 (تحـریم:   »اللَّه ما أَمرَهم ویفْعلُونَ مـا یـؤْمرُون  

طـور کامـل)    اند (بـه   ند و آنچه را فرمان داده شدهکن سختگیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمى

(تکـویر:  » ثَم أَمین  مطاعٍ«شود:  در جاي دیگر جبرئیل امین با واژة مطاع توصیف می». نمایند! اجرا مى

دهـد کـه نظـام عـالم تکـوین در قلمـرو موجـودات مالئکـی نیـز بـر پایـۀ             . این همه نشان می)21

اي  وار شده است و همانند نظام اجتماعی انسان از نظـم پیچیـده  پذیري از نظام توحیدي است اطاعت

کند، امـا وي نیـز کسـانی از مالئکـه را زیـر       برخوردار است. هرچند جبرئیل امین قرآن را نازل می

 پردازند. فرمان خود دارد که در قالب یک نظام ویژه به اجراي فرمان الهی می

انگیز عالم خلقت، خداي حکیم بـه   ام شگفتدر قلمرو موجودات ملکی و در فرایند خلق نظ

به وجود آییـد و شـکل گیریـد، خـواه از روى اطاعـت و خـواه       «دهد:  آسمان و زمین فرمان می

إِلَى السماء وهی   ثُم استَوى»: «گیریم)! آییم (و شکل مى ما از روى طاعت مى«آنها گفتند: ». اکراه!

دهـد   ایـن نشـان مـی    ).11(فصلت: » تیا طَوعاً أَو کَرْهاً قالَتا أَتَینا طائعیندخانٌ فَقالَ لَها وللْأَرضِ ائْ

وار عالم بر اطاعت تکوینی موجـودات از ذات خداونـد اسـتوار     خلقت این ساختار عظیم و نظام

پذیري از خداوند سبحان پا به عرصۀ وجود نهادند و اکنـون   است و همۀ دستگاه عظیم با اطاعت

دهنـد؛ زیـرا    هاي عالم خالقت در مدار خود به گردش ادامـه مـی   ال است که منظومهمیلیاردها س

پذیري را خداي سبحان در نهاد آنها قرار داده است و در واقع همـۀ ایـن نظامـات     عنصر اطاعت

عالم، که اندك فتور و شکافی در نظم آنها وجود ندارد، تحت نیروي عظـیم گـرانش توحیـد بـر     

  اند.  ویش در حرکتدار خ مدارهاي سازمان

 واره اسـت و بـه   نظـام  ،هـاي بـزرگ   کهکشان تاساختار عالم خلقت از ریزترین موجود گرفته  اساساً

با اطاعـت از فـرامین الهـی مـدام در      اجرام آسمانی بندي شده و صورت نظامی درون نظام دیگر صورت

 يکند که همـواره در مـدار   ه میند خورشید و ماه اشارم به سیر نظام سبحاناند. براي نمونه خداي  حرکت

وهـو الَّـذي خَلَـقَ اللَّیـلَ والنَّهـار      «  انـد:  خاص به مقتضا و شأن وجودي خود به سوي کمال در حرکـت 
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 را مـاه  و آفتـاب  و آفریـد  را روز و شـب  کـه  اوست ؛)33(انبیاء:   »فَلَک یسبحونَ  والشَّمس والْقَمرَ کُلٌّ فی

لَها أَنْ تُـدرِك الْقَمـرَ والَ اللَّیـلُ سـابِقُ النَّهـارِ        الَ الشَّمس ینْبغی«شناورند؛  مدارى در یک هر که کرد خلق

 و گیـرد  پیشـى  روز از شـب  نه و برسد ماه به که سزد را خورشید نه ؛)40(یس: »  فَلَک یسبحونَ  وکُلٌّ فی

  کنند.   مى سیر فلکى در یک هر

  ند از:  ا طح جانشینی با اطاعت در قلمرو تکوین به کار رفته است که عبارتواژگان دیگري نیز در س

موجـودات   ۀسـبح بـه معنـاي منـزه دانسـتن خداونـد از هـر بـدي اسـت و همـ           ةتسبیح از مـاد . 1

نَّ تُسبح لَه السماوات السبع والْأَرض ومنْ فـیهِ «آرند:  گویان بر آستان حضرت حق سر به سجده می تسبیح

نْ شَیإِنْ مو حبسإِالَّ ی ء  ...هدم44(اسراء: » بِح(.  

. خضوع و تسلیم بى قید و شرط موجودات در برابر ارادة حق و قوانین آفرینش و نظـام  2

شود، و  حاکم بر این جهان همان سجود تکوینى آنهاست که تمام ذرات موجودات را شامل مى

راى نوعى درك و شعورند، و به موازات آن در عـالم خـود،   توان گفت همۀ ذرات جهان دا می

گویند. در آیات متعدد به اطاعت جسمانی موجودات از فرمان خداونـد   حمد و تسبیح خدا مى

 نـار  یـا  قُلْنـا « )؛44 (هـود:  ...» ماءك ویا سماء أَقْلعی  وقیلَ یا أَرض ابلَعی«نیز اشاره شده است: 

ــرْداً  کُــونی ــ ب سلــى الماًوــراهیم  ع ؛ 21انــد از: فصــلت:  . مــوارد دیگــر عبــارت)69: (انبیــاء »إِب

پذیري تکوینی به اذن خداوند براي  . این قسم از اطاعت4و زلزله:  69- 68؛ نحل: 47عمران: آل

. 260و بقـره   19؛ ص: 25؛ مـریم:  110برخی از اولیاي خاص او نیز نقل شده اسـت: مائـده:   

پـذیري در وجـود، از    ر آمده است که ذرات عالم افـزون بـر اطاعـت   همچنین در مواردي دیگ

 پذیري دارند.  دستورهاي مستقیم و غیرمستقیم خداوند اطاعت

  گيري نتيجه

بینـی قـرآن    آید که واژه اطاعـت در جهـان   از مجموع آنچه در این مقاله بررسی شد، به دست می

بخش نظامی دقیق در دو بعـد   افته و تداعیهایی است که تعالی معنایی ی ترین واژه یکی از کانونی

تکوینی و تشریعی است و بر محور توحید در قرآن کریم تصویر شده اسـت. رابطـۀ اطاعـت بـا     

دهـد   نشینی در متن قرآن، این واقعیت را به دست می هاي دیگر در دو سطح جانشینی و هم واژه

اي مسـتقیم و غیرمسـتقیم خداونـد    پذیري در نظام معنایی قرآن تنهـا از دسـتوره   که اوالً اطاعت

اي که در راستاي اطاعت از خداوند نباشد نکوهیده اسـت؛   پسندیده است و اطاعت از هر پدیده

۶۰      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

یابد که مبتنی بر ایمان و توحید نظري به خداوند باشد  پذیري واقعی زمانی تحقق می ثانیاً اطاعت

داونـد باشـد کـه افـزون بـر ضـمانت       و زمانی پایدار خواهد بود که توأم با پرواي ماندگار از خ

بخشد. رابطـۀ   پذیري را با افزایش معرفت و محبت بهبود می استمرار اطاعت، سطح کیفی اطاعت

اطاعت بر محور تقابل این نکته را به دست داد که عصیان و نافرمانی از دستورهاي خداوند، کـه  

انقیاد از طاغوت است، ضاللت و رسد و در مقابل فرمانبري و  ها می از مجراي رسول او به انسان

هاي متعامل و متقابل در ساحت تکوین  عذاب الهی را در پی خواهد داشت. رابطۀ اطاعت با واژه

این نتیجه را به دست داد که عنصر اطاعت فراتر از نظام تشریع، در نظام تکوین نیز جاري است 

انـد. و بـا    طیع فرامین خداونـدي و تمامی موجودات اعم از مجرد و مادي و انسان و غیر انسان م

  گویند.   وار در باطن خود همواره خداوند را تسبیح می سیر نظام
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