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 چکيده
آنچه  از آن   اغلبتفاده از مفهوم حکمرانی در میان دانشگاهیان و مجریان کشور فراگیر شده است؛ اما امروزه اس

یا آن را در حصار  دانندیک  برخی آن را مساوی با مدیریت و اداره و ... م یطورشود، دچار خدش  است، ب مراد می

تهرین  انی درواقع ب  دنبال ساختن یکی از مهم. مفهوم حکمرکنندیفهم م« حکمرانی خوب»نسخ  بانک جهانی یعنی 

شود های هر جامع  تعیین می، یعنی رابط  پیروی است. مختصات این رابط ، بنا بر ارزشروابط موجود در هر جامع 

و معارف اسالمی مربوط ب  جامع  نیز درصدد ایجاد روابط خاصی در نظام پیروی اجتماعی است. دنیهای غهرب بها    

دهای اومانیستی و مبتنی بر تدبیرهای دنیایی، به  فراوانهی در مهورد نظهام روابهط پیهروی یها همهان         توج  ب  رویکر

چنین کارهای جزئهی در بهاب چگهونگی حکمرانهی      برایکرده است، ولی ادبیات اسالمی  های حکمرانی کارنظری 

 ین پژوهش، پس از مرور کلهای حاکم اسالمی بسنده شده است. در ایب  تبیین ویژگیاغلب و  استنطاق نشده است

حکمرانی متعارف، ب  تحقیق موضوعی یکی از کلمات کلیدی قرآن کریم در زمین  روابط پیروی اسهالمی،   هایی نظر

روش تحقیق موضوعی در این پژوهش، روش مبتنی بر کلیدواژه )اطاعت(  شده است. ، پرداخت «اطاعت»یعنی کلم  

نتایج تحقیق موضوعی نشانگر معارف عمیق قرآنی در باب چیستی، حور است. و سیاق با راهبرد آی  محور و سیاق م

هها  چرایی و چگونگی حکمرانی اسالمی است. لزوم ب  توج  رابط  اطاعت با آگاهی و ایمان، توج  ب  اختیار انسهان 

ت، ازجمل  در حکمرانی، سطوح مختلف اطاعت، دائمی بودن نیاز ب  اطاعت در انسان و نقش ضروری تقوا در اطاع

 موارد برآمده از این تحقیق موضوعی برای ظهور نظری  حکمرانی اسالمی هستند.
 

 رابطه پیروی، حکمراني، حکمراني اسالمي، اطاعت   :هاکليدواژه
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 مقدمه و بيانيه مسئله. 1

تهرین  تر اداره حکومت، از مهمدر هر قلمرو جغرافیایی، شیوه حکمرانی و در معنایی عام

اندیشند. با وجود ایهن وصهف،   ت ک  اندیشمندان و نخبگان جامع  ب  آن میموضوعاتی اس

مسئل  حکمرانی در ایران، از حیث نظری و عملی با مشکالتی عجهین اسهت که  ضهرورت     

امهروزه واژه حکمرانهی توسهط برخهی اندیشهمندان و      سهازد.  توج  ب  آن را دوچنهدان مهی  

گیری واژگهان وارداتهی نیازمنهد ت مهل و     کهار شهود. به   کهار گرفته  مهی     کارگزاران ایرانی ب

های عمیق و دقیق فرهنگی است. آنچ  در اغلب مقاالت و محافل کارگزاران داخلهی  بررسی

تقلیل داده « حکمرانی خوب»مطرح است، صرفاً حکمرانی را ب  نظری  بانک جهانی در باب 

ی دهکهده جههانی   ب  دنبال تحقق هنجارهها « حکمرانی خوب. »(1931سلیمی و همکهاران،  )است 

ههای  شهود. ولهی آیها نظریه     است و با هدف خاصی در کشهورهای مختلهف پیگیهری مهی    

نیست، ولی ادبیهات   گون نیحکمرانی رایج صرفاً منحصر در حکمرانی خوب است؟ قطعاً ا

ای و وارداتی، عامدان  یا غیرعامدان ، میزان بسیار اندکی ب  سایر نظریهات حکمرانهی   ترجم 

؛ سههاالرزهی و 1931؛ حیههدری، 1939عنههوان نمونهه  ببینیههد: حسههینی تههاش و همکههاران،   بهه )پرداختهه  اسههت 

؛ یوسفی شهی  ربهاط و   1931؛ ناظمی اردکانی، 1932؛ علیپور و همکاران، 1932و همکاران،  یآباد؛ شاه1931همکاران،

به   . از طرف دیگر، ما امروزه گریزی از مفاهیم حکمرانهی نهداریم. بها توجه      (1934همکاران، 

ههای  شهیوه  یریکهارگ ها و بازیگران متعدد در عرض دولت، حکومت نیازمند ب ظهور رقیب

جدیدی در چینش این بازیگران است و باید نظریه  مخهتب به  خهودش را در حکمرانهی      

 ایجاد کند.

، یعنهی  ترین روابط موجود در هر جامع حکمرانی درواقع ب  دنبال بازسازی یکی از مهم

ست. ب  همین دلیل، اینک  چ  کسی از چ  کسی پیروی کند و سهاختار ایهن   ا« رابط  پیروی»

یابد. هر حکومت و پیروی چگون  باشد، یا چراییِ پیروی از افراد خاص، اهمیت وافری می

ههای خهویش   ای ک  ب  دنبال ساخت تمدن پایدار و ایجاد نظم خاص مبتنی بر ارزشجامع 

روی تعدادی از بازیگران نامتجانس اجتماعی اسهت.  است، ناگزیر از ساخت و اعمال اقتدار 

ها برای اعمال اقتدار، در ادبیات دنیای غرب بها  چینش بازیگران و تعیین نسبت و روابط آن

 .(913: 2112)گلیسر، شود شناخت  می« حکمرانی»مفهوم 
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یکی از خألهای جدی برای تحقق کامل انقالب اسالمی، عدم تسرّی نظام والیت فقیه  در  

های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... است؛ ب  عبارت دیگر با تحقهق  رص ع

، نظام اسالمی تحقق یافت  است، ولی هنوز دولت اسالمی ظههور نکهرده   1911انقالب در سال 

. برای تحقق دولت اسهالمی نیازمنهد تبیهین دقیهق الگهوی پیهروی       (1931)مقام معظم رهبری، است 

ههایی در بهاب   ینش بازیگران در جمهوری اسالمی هستیم. اگرچ  پهژوهش اسالمی و نحوه چ

انهد  های شخصی حکمران پرداخته  ب  ویژگی اغلبحکمرانی اسالمی شکل گرفت  است، ولی 

انهد. حکمرانهی صهرفاً    و صرفاً مقدار اندکی ب  چگونگی سازوکارهای حکمرانی توجه  کهرده  

های مختلف دیگری اعهم از  ها نیست، بلک  گون سانمراتبی با انبرخورد باال ب  پایین و سلسل 

خصهوص قهرآن کهریم آمهده اسهت،      ب ای نیز دارد. آنچ  در ادبیات اسالمی و بازاری و شبک 

تهوان در  حاکی از وجود یک نظام انسانی پیروی مترقی در جامع  است. این نظام پیروی را می

 کریم پیگیری کرد.پرتو مفاهیمی همچون اطاعت، تبعیت و والیت در قرآن 

تبیهین مفههوم حکمرانهی اسهالمی در پرتهو کلمه         ،بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر

در قرآن کریم است. سؤال اصلی ما در این پژوهش آن بود ک  حکمرانی اسهالمی  « اطاعت»

شود؟ ک  بهرای جسهتجوی پاسه  آن به  سهرا  یکهی از منهابع        چیست و چگون  محقق می

کریم رفتیم و گزارش حاضر نیز برخی از دسهتاوردهای اصهلی آن   معرفتی شیع  یعنی قرآن 

تهر به  معهارف قهرآن     . طبق اصول روش تحقیق موضوعی، برای ورود دقیهق داردیرا بیان م

 ن یشه یکریم، الزم بود مفهوم رایج حکمرانی بررسی شهود؛ بنهابراین در ادامه  به  بررسهی پ     

. مهرور پیشهین    میپهرداز یمرانی مادبیات حکمرانی در باب چیستی، چرایی و چگونگی حک

ادبیات حکمرانی با هدف رسیدن ب  محل نزاع اصلی آن شکل گرفته  اسهت، یعنهی در پهی     

از برخهی   میه ابلک  با یک سیر منظم سعی کهرده  ،و ادبیات نبودیم ها یارائ  کشکولی از نظر

عنهی رابطه    نظریات روبنایی حکمرانی بهره ببریم تا نقط  نزاع کلیدی در بحث حکمرانهی ی 

پیروی را ب  نمایش بگذاریم. پس از تبیین آن، با استفاده از روش تحقیق موضوعی در قرآن 

 یصورت موضوعی در قهرآن را بررسهی کهرده و نکهات تجربه     ب « اطاعت»کریم، کلیدواژه 

 .میامستخرج از آن را برای ارائ  چارچوب حکمرانی اسالمی بیان کرده
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 مرانيچيستي، چرایي و چگونگي حک. 2

یکی از ملزومات ورود ب  فهم موضهوعی قهرآن کهریم، تهدقیق موضهوعات و سهؤاالت       

تهوان از سه  سهؤال    مدنظر است. ب  همین دلیل، برای ارائ  چارچوب نظری حکمرانی، مهی 

شهود. در بخهش   چیستی، چرایی و چگونگی آن بهره جست ک  در ادام  ب  آن پرداخت  مهی 

معانی مختلف حکمرانی و تعریهف مختهار پرداخته     چیستی، سعی شده است ب  تعاریف و 

های نظری و خردمای  حکمرانهی بهرای ههر جامعه      شود. در بخش چرایی حکمرانی، ریش 

آل و ترکیهب  های ایهده بحث شده و در نهایت با طرح موضوع چگونگی حکمرانی، ب  گون 

 ها پرداخت  خواهد شد.ها و تفاوت آنآن

 

 تعريف حکمراني: چیستي. 0-8

است. هرچند ب  نظهر  « هدایت جامع »در نظر جان پییر و گای پترز، حکمرانی ب  معنای 

رسد ک  حکمرانی مترادف با حکومهت اسهت، ههر دو کهاربرد ممکهن اسهت تها جهایی         می

گسترش یابند ک  دربرگیرنده سیاست ب  معنهای عمهومی و نهادههای غیردولتهی که  منهافع       

امههروزه،  .(4: 2111؛ لههین، 2111جههان پییههر و همکههارش، )کننههد، نیههز باشههند عمههومی را تهه مین مههی

ی امهور عمهومی و مهدیریت    تنها در میهان متخصصهان و پژوهشهگران اداره   ، ن «حکمرانی»

ههای  ی محبوب و بابِ گفتگهو دولتی، بلک  در میان گروه زیادی از متخصصان، ب  یک واژه

ه امور عمهومی مهورد بحهث اسهت     ادار یها یعنوان پارادایم اخیر نظرتبدیل شده و ب  1روز

. ب  همین علّت، دانشجویان مدیریت دولتی بها تنهوعی در   (3: 2113؛ میولمن، 24-43: 2111)هِنری، 

اند که   کننده از معانی و کاربردهای عبارت حکمرانی مواج  شدهحال گسترش و اغلب گیج

                                                           
 باشد:شده در کتاب مورد نظر این می. عبارت استفاده 1

Governance has become a »buzzword« 

باشد: این می Oxford English Dictionaryو   Merriam-Websterهای نام در لغت Buzzwordمنظور از 

شود ک  برای یک دوره از زمان در بین کاربرانش خیلی (، ب  هر لغت یا اصطالحی گفت  میBuzzwordsی )واژه

شود و رنگ میشان کمشوند، اما معنایِ فنیشود. این واژگان، عمدتاً از اصطالحاتِ فنی، مشتق میمحبوب و رایج می

 شود؛ گاه ممکن است معنای فنی خود را هم حفظ کنند.بل درک و دارای کاربرد میب  دلیل کثرت استفاده، قا
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شهود  ان استفاده میگذاران و دانشمندنگاران، سیاستطور عمومی توسط روزنام همچنان ب 

 .(2: 2111)لین، 

 4، حاکمیت کهردن 9، راهنمایی کردن2در لغت، ب  معنای هدایت کردن 1«حکمرانی کردن»

نامیهد. در   4تهوان حکومهت  کنند، میباشد. نهادهایی را ک  حکمرانی میمی 1یا راهبری کردن

یها تحهتِ    کنهد، ، هنگامی ک  شخصی، اعمهالِ حاکمیهت مهی   «حکمرانی»طی عمل یا فرآیند 

در لغت،  ینوع پس ب  .(1: همهان )است، شخب مذکور، دخیل، یا موضوع آن است  تیحاکم

فردی بر فردی دیگهر اسهت. در کهاربرد رایهجِ امهروزه،       تیحکمرانی ب  معنای اعمالِ حاکم

های چنهدملیتی، چه    چ  موجودیت -حکمرانی ب  این مهم اشاره دارد ک  چگون  کنشگران 

ههای اجتمهاعی و سیاسهی، افهراد     های خصوصی، گروههای دولتی، بنگاهگیها، نماینددولت

شوند یا برای مثال در رسیدن به   و راهبری می« حکمرانی» -هایا ترکیب هم  این 1طرفبی

اهداف مشترکی ک  مورد توافق جمع هستند یا مشترک هستند،  چگون  هدایت و راهنمهایی  

 . (همان)شوند می

ی حکمرانهی در  میالدی، کامالً معهانی جدیهدی مهرتبط بها واژه     1331ی در ابتدای ده 

ی امور عمومی ایجاد شد. حکمرانی، معنی جدیدی پیدا کرد و برای مثال، ب  نهوعی از  اداره

ی دولت اسهت. ایهن معنهای حکمرانهی،     ارائ  خدمات عمومی، اطالق شد ک  فراتر از اراده

خصوصی اسهت، بلکه  ترتیبهاتی اسهت که        برای بخش عمومی و یگذارفقط نظام قانونن 

گویی در قبال منهافع جمعهی بهر عههده نهادههای جامعه  مهدنی، ماننهد         موجب آن، پاس ب 

اند، برای مثال، خهارج  غیرانتقاعی، یا دیگر کنشگرانی ک  ت سیس شده-های غیردولتیسازمان

ههای  نههاد  انیه ، در مزمانطور همشود. ب می اند، قرار دادهاز بخش عمومی مشروعیت یافت 

های در حال ظههوری ماننهد بانهک جههانی و     مرتبط با کشورهای در حال توسع  و سازمان

                                                           
1.Govern. 

2.Direct. 

3.Guide. 

4.Rule. 

5.Steer. 

6. Government. 

7. Natural Persons. 
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اشهاره  « حکمرانهی خهوب  »ای به  معنهای   طور فزاینهده المللی پول، حکمرانی ب صندوق بین

کند که  نهوعی حکمرانهی اسهت که  در آن معیارههای خاصهی بهرای سهنجش کفایهتِ           می

 .(2: 2111)لین، رود فیت، اثربخشی، صداقت و شمول ب  کار میحکمرانی، مانند شفا

نوب  خود بهر پهژوهش و کهاربردی    در میان بسیاری از این تعاریف جدید، هر تعریف ب 

تهرین معنهی   عنهوان مناسهب  شهدت توسهط طرفهداران آن تعریهف، به      کند ک  به  داللت می

ره امهور عمهومی تعهاریف و    شهود. حکمرانهی در ادبیهات ادا   در نظر گرفت  مهی « حکمرانی»

 ها ب  شرح زیر است:بندیهای تعریفی مختلفی داشت  است. طبق طبق 

  ههر موجهودیتی اسهت     1«یافت نظم تیحاکم»حکمرانی، یک اصطالح عمومی برای

خهود   ریهای تحهت ته ث  ک  هدف آن، رسیدن ب  هدف مشترک بین افراد یا سازمان

 است.

 است و با در نظر گرفتن نقهش   2«حکومت»ه حکمرانی ب  لحاظ لغوی مترادف واژ

 آن در هدایت و اداره جامع  یعنی بخش عمومی، مترادف واژه حکومت است.  

  با و توسهطِ  «حکمرانی اثربخش»یا  9«حکمرانی خوب»عنوان مترادف حکمرانی ب ،

 شود.ب  موجب قانون اساسی در نظر گرفت  می شدهسیاقتدار نهادهای ت س

 «شده برای حکومت است؛ به  ایهن   یک مفهوم اضاف  4«ه حکومتعالو حکمرانی ب

معنا ک  حکمرانی یک مدل در حال ظههورِ اداره جامعه  اسهت که  در آن ههدایت      

تخصیب منابع و ارائ  خدمات، توسط نهادهای جامع  مدنی بها مجهوز یها بهدون     

 پذیرد.صورت می« حکومت»مجوز و نفوذ 

  هایی که  در آن، حکومهت بها    ها و زمین یعنی محتوا 1«حکمرانی؛ نفی حکومت»و

شود )بهرای مثهال   جا شده است یا میهای غیرمتمرکز، مشارکت و بازار، جاب شبک 

                                                           
1  . Ordered rule. 

2.Government. 

3  . Good Governance. 

4.Beyond Government. 

1  . Not Government. 
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شهده از طهرف   کننده( ک  در این صورت اقتدار تحمیهل حکمرانی مبتنی بر مصرف

 .(929: 2119؛ کراهمان، 9: 2111)لین، ها، دیگر موضوعیت ندارد دولت

 

 (2111 ن،ی)ل يمطالعات حکمران یتره. گس0نمودار 

 

 های نظری حکمراني: چراييريشه. 8-8

برای بیان خردمای  مفهوم حکمرانی الزم است ب  کارهای ماکس وبر در زمینه  پایهداری   

تهاریخی و   -ها و آزمایش میلگرام اشاره شود. وبر بر اسهاس یهک نگهاه توصهیفی    حکومت

ههای نظهری حکمرانهی و نظهام     ترین ریشه  از مهممیلگرام بر اساس یک نگاه پراگماتیستی 

ههای  تهوان آبشهخور نظریه    روابط پیروی در جامع  هستند. با فهم این دو ریش  نظری مهی 

 شناخت.   یدرستحکمرانی در غرب را پیگیری نموده و عمق آن مفهوم را ب 

 پرداز بوروکراسی است؛ ولی دغدغ  اصلی وی چه  بهود که  به  ایهن نظریه       وبر، نظری 

داند. او برای تشریح ایهن مسهئل ،   ها میرسید؟ او مسئل  اصلی خودش را پایداری حکومت

کنهد. از نظهر او ههیا جامعه  و     های خودش را در مفهوم سلط  یا اقتدار متمرکز میبررسی

تمدنی بدون وجود روابط اقتدار یا سلط ، امکهان تهداوم نهدارد. وبهر بهر اسهاس مطالعهات        

کند: اقتدار سنّتی، اقتهدار کاریزماتیهک و   س  نوع اقتدار را کشف می تاریخی و میدانی خود،
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شهود. در ههر یهک از    قانونی ک  به  دسهتگاه اداری بوروکراسهی منجهر مهی     -اقتدار عقالیی

هها  های اقتدار، نوع خاصی از روابط حاکم و محکوم برقرار بوده است، ولی در هم  آنگون 

دانهد که  پیهروی    اینک : حاکم، حق خهودش مهی   یک امر مشترک بوده و آن عبارت است از

داند ک  پیهروی کنهد. وبهر بها رد کهردن اقتهدار سهنتی و        شود و محکوم، وظیف  خودش می

قانونی و دستگاه اداری بوروکراتیهک  -ها، اقتدار عقالییکاریزماتیک، برای پایداری حکومت

شهود؛ بنهابراین   شناخت  می مراتبی عنوان گون  حکمرانی سلسل کند ک  بعدها ب را تجویز می

حکمرانی شده است، پایداری روابط اقتهدار   یها یمسئل  اصلی وبر ک  سرمنش  پیدایش نظر

 . (2113؛ موزلیس، 2111)واترز، در جامع  بوده است 

سال بعد از وبر با پدیهده آزمهایش میلگهرام مواجه  هسهتیم.       11از طرف دیگر و حدود 

بیهان  « اطاعهت از اتوریته   »شهور خود را در کتابی با عنهوان  استنلی میلگرام نتایج آزمایش م

روانی پیروی بود و نشهان   یهاش ی. آزمایش میلگرام درصدد بیان ر(2111)میلگرام، کرده است 

هها )حتهی در   داد ک  اکثر مردم ب  دنبال پیروی کردن هستند. بهر اسهاس آزمهایش او انسهان    

. کننهد یز مراجع صهاحب اقتهدار پیهروی مه    ا اغلببرخی امور خالف میل باطنی خودشان( 

ههای دیگهری بهرای ضهرورت و چرایهی      مختلف و خردمای  یهاش یاگرچ  ممکن است ر

حکمرانی در جامع  اشاره کرد، ولی با توج  ب  هدف این پژوهش، بیان همین دو برداشهت  

 نشانگر ضرورت است.   یخوباز نگاه وبر و میلگرام ب 

و جریان پیروی وجود نداشت  و نخواههد داشهت و ایهن     هیا جمعی بدون رابط  تبعیت

نظران غربی در چگهونگی ایجهاد ایهن رابطه  تبعیهت در      بدیهی است. دعوای اصلی صاحب

حهاکم و حکمهران    یهها یژگیها ب  سمت وجامع  بوده ولی در ادبیات اسالمی بیشتر بحث

 یهها ش ییم با پیگیری رتوانرفت  است. اگر هر یک از تعاریف حکمرانی را بررسی کنیم، می

ها ب  این خردمای  دست یابیم ک  گویا گریزی از مفهوم حکمرانهی نهداریم. در ادامه  به      آن

 .میپردازیچگونگی حکمرانی در ادبیات رایج م
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 آل حکمراني: چگونگيايده یهاگونه. 4-8

نی بررسی مطالعات مربوط ب  حکمرانی بیانگر آن است ک  شکل عام و کالسیک حکمرا

ای اسهت، البته  برخهی نویسهندگان، گونه       مراتبی، بهازاری و شهبک    شامل س  گون  سلسل 

و ...( به  آن اضهاف     2، همبسهتگی 1چهارمی را تحت عنهاوین مختلهف هماننهد )اجتماعهات    

حکمرانی در طول تاری  دارای فهراز و   یها. توسع  سبک(293: 2111ن، ا)کاپانو و همکارکنند می

 توان آن را در قالب جدول زمانی ب  شکل زیر نشان داد.ست و میبوده ا ییهابینش

 
 (49: 2113)میولمن،  . توسعه سه سبک حکمراني در کشورهای اروپای غربي0نمودار 

های مقایسه گونه
 حکمراني

حکمراني 
 بازاری

حکمراني سلسله 
 مراتبي

 یاحکمراني شبکه
حکمراني مبتني بر 

 يبستگد و هماتحا
 يوستگيپبه هم گفتگو فرمان تبادل

 نوع عقالنیت
عقالنیت صوری و 

 ایروی 

جوهری، هدف مدار، 
دستیابی ب  اهداف ب  

 شکل مؤثر
 یا یانعکاسی و رو

غیرِ غیراداری و 
 مدارارزش

 محک موفقیت
تخصیب منابع 

 صورت کاراب 
 تعهد م جور اجماعی مذاکره شده کسب اثربخش هدف

 عشق شبک  دولت بازار مون  بارزن
 انسان وفادار انسان سیاسی انسان سلسل  مراتبی انسان اقتصادی دستگاه محاسباتی

های زمانی و افق
 مکانی

 بازار جهانی

زمان قابل 
 بازگشت

 در فضای سازمان،

 یزیربرنام 
تجدید مقیاس، شکل 

 دادن ب  مسیر
 هر زمان، هر جا

 عدم اثربخشی قتصادیا ییناکارا محک اولی  شکست
 سروصدا

 فروشگاه گفتگو
 خیانت،

 عدم اعتماد

 بازار تیکفا عدم محک ثانوی  شکست
 بوروکراتیسم،

 نوار قرمز
 ،یکارپنهان

 شدهفیارتباطات تحر
عدم تقارن همراه با 
 وابستگی متقابل

                                                           
1.Communities. 

2.Solidarity. 
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شهرایطی اشهاره دارد که  در آن تصهمیمات      به   کیه سبک سلسل  مراتبهی بوروکرات 

تر منتقل رکزی اتخاذ شده و سپس در ساختار سلسل  مراتبی ب  سطوح پایینصورت مب 

صورت رسمی و بهاال به  پهایین تعریهف شهده      شود و ارتباطات بین سطوح کامالً ب می

شود ک  در آن کنشگران در سطحی برابر بها  ای ب  شرایطی اطالق میاست. سبک شبک 

پردازند و موضوعاتی مثل تعامل مییکدیگر در راستای پرداختن ب  موضوعی خاص ب  

و همکاری در آن پررنگ است. سبک بازاری نیز  ییگرااعتماد، وابستگی متقابل، کثرت

ب  شرایطی اشاره دارد که  در آن اقتصهاد و افهزایش کهارایی نقشهی اساسهی در تعیهین        

تعامالت و روابط بین کنشگران دارد و موضوعاتی مثل رقابهت و قیمهت در آن بسهیار    

 م هستند. مه

شود و مثال نوعی آن عشق و عنوان گون  چهارم مطرح میسبک همبستگی هم گاهی ب  

محبههت اسههت کهه  حههاکم و محکههوم مثههل رابطهه  عاشههق و معشههوق در همههدیگر فههانی    

ی هایی اصلی، به  مقایسه   تر و با طرح مؤلف صورت تفصیلی. حال ب (2112)جسهو،،  شوندمی

   پردازیم.چهار سبک حکمرانی می

صورت عنصری واحهد در عهالم   حکمرانی ب  یهاگون  نیا گاهایالزم ب  ذکر است ک  ه

ها تحقق واقعی دارد. این ترکیب ممکن است بلک  همیش  ترکیبی از آن ،واقع حاضر نیستند

گونه  حکمرانهی    گون  جدید ترکیبی ترتیب داده باشد یا ممکن است جمع بین دو یا چنهد 

مختلف اجتمهاعی   یهاحکمرانی و تجویز آن برای عرص  یهاگون باشد. ب  جریان ترکیب 

هها و الگوههای   آن یهها بیه مختلهف حکمرانهی، ترک   یهها شود. گون فراحکمرانی گفت  می

 .(2113)میولمن، توان ب  شکل زیر نشان داد فراحکمرانی را می
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 در قرآن کریم« اطاعت»روش تحقيق موضوعي . 3

ی تحقیق موضوعی باید ضرورت و امکان آن را اثبات کهرد و  هاقبل از آغاز تشریح گام

در این زمین  صرفاً ب  سلوک بزرگانی همچون عالم  طباطبایی، شهید صدر و شهید مطهری 

در قرآن را پذیرفت  و در  از جنس تدبر بسنده شده است. ایشان صراحتاً تحقیقات موضوعی

واضح آن کار شهید مطهری در باب جامعه   اند ک  یک مورد بسیار عمل نیز آن را نشان داده

؛ ی علمای شیع  بوده استهاسنتبنابراین تحقیق و تدبر موضوعی یکی از ؛ 1و تاری  است

اما باید بین تفسیر و تحقیق و تدبر در قهرآن تفهاوت قائهل شهد. در ادامه ، تحقیهق و تهدبر        

 شود. بحث می تریلیتفص صورتب های آن موضوعی و تفاوت آن با تفسیر ب  رأی و گام

( برای تبیین دقیق مفهوم تهدبر و فهرق آن بها تفسهیر مصهطلح، هفهت       1911فر )پورنقی

 تفاوت را ذکر کرده است:  

  به   « تفسهیر »توانند شرکت کنند حال آنکه   هم  اقشار مردم می« تدبر در قرآن»در

 مجتهدین فهم قرآن اختصاص دارد.

  جریهانی اسهت فکهری که      « تفسیر»ما ، فکر و دل هر دو شرکت دارند، ا«تدبر»در

 لزوماً با جریان قلبی همراه نیست.

  شود حهال آنکه    ژرفای آیات و نتایج و پیامدها و لوازم آیات بررسی می« تدبر»در

 شود.لزوماً این مسائل پیگیری نمی« تفسیر»در 

  و درمهان درد فکهری و قلبهی     نهد یبیمه شخب، خود را مخاطب آیهات  « تدبر»در

 .شناسدیممفسّر، خود را مبلغ و بیانگر آیات « تفسیر»، اما در دیجویمخویش را 

 «فکهری اسهت که  بها قرائهت آهنگهین یها اسهتماع آیهات،          -جریانی روحهی « تدبر

ب  استخراج داروی دردِ خویش و  ابدییمشود، با کاوش آیات ادام  ی میسازن یزم

نتیجه  آن اسهت    ،«عمهل »زمینه  آن و  « قرائهت »شهود که    ی آن ختم مهی ریکارگب 

 الزامی نیست.« آن مقدم  و این نتیج »عمل(، حال آنک  در تفسیر، -فهم-)قرائت

                                                           
السهالم(  اصغر خندان، )عضو هیئت علمی بخش معارف اسالمی دانشگاه امام صهادق )علیه   . طبق بیان آقای دکتر علی1

 .31-33تدریس روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم در سال تحصیلی در کالس 
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  ب  مسهلمان، آن ههم   « تفسیر»، کافر و مشرک نیز شرکت دارند حال آنک  «تدبر»در

 مجتهدان، اختصاص دارد. 

  رجوع ب  احادیث، لزومی ندارد بلک  امکان نیز نهدارد «تدبر»در بسیاری از موارد ، ،

، کهافر و مشهرک   متهدبّر آنجا ک   -این کار ب  تخصب نیاز دارد، بلک  گاهی چراک 

، «تفسهیر »در  آنک حالاصالً معنی ندارد،  -خواهد ب  حقیقت دست یابداست و می

امهری اساسهی و ضهروری اسهت و بهدون       السهالم یهمعله رجوع ب  احادیث معصومین 

 اخت.توان ب  تفسیر پرد، نمیهاآنحدیث و تسلط بر 

لزومهاً همسهان   « واقعیت تفسیر»وحدت دارد، اما با « حقیقت تفسیر»با « تدبر تخصصی»

دارد، امها بها تفسهیر    « عموم و خصوص مطلهق »بنابراین تدبر با حقیقت تفسیر رابط  ؛ نیست

است ک  ن  هر تدبری، تفسیر مصطلح را در « عموم و خصوص من وج »اش مصطلح رابط 

بعضی از تفاسیر مصطلح، تهدبر   بلک مصطلحی با تدبر همراه است، پی دارد و ن  هر تفسیر 

، تهدبر  صهورت  هر در. (911-911: 1911پورفر، نقی)دارد تخصصی را در ضمن خویش ب  همراه 

ی و ربهان های تدبری ب  تفاسهیر علمهای   مقدم  تفسیر است و در صورت عرض  نشدن یافت 

برگرفته  از  )باشهد  بنای عمل فردی و اجتماعی تواند مبدون توج  ب  روایات و عقل سلیم نمی

 .(23: 1931لطیفی، 

شود کسی ک  خودش عالم و مفسر نیست، تنهها از مجهرای تفاسهیر و    اغلب تصور می  

تواند با معانی قرآن مرتبط شود. ب  خاطر همین تصور نادرسهت، کمتهر   مفسران می باواسط 

هها تهدبر نمایهد. در    اشت کنهد و در آن کند خود مستقیماً از آیات قرآن بردکسی جرئت می

 فرمایند:در این ارتباط می (ره) ک  امام خمینی حالی

یکی دیگر از حُجُب ک  مانع از استفاده از این صحیف  نورانی  است، اعتقاد ب  آن اسهت  »

و  اند، کسی را حق استفاده از قرآن شریف نیسهت اند یا فهمیدهک  جز آن ک  مفسرین نوشت 

و  انهد نمهوده اشهتباه   -که  ممنهوع اسهت    -دبر در آیات شریف  را با تفسیر ب  رأی تفکر و ت

این رأی فاسد و عقیده باطل ، قران شریف را از جمیع فنون استفاده، عاری نمهوده   واسط ب 

که  اسهتفادات اخالقهی و ایمهانی و عرفهانی      ی صهورت  در. انهد نمودهی مهجور کلب و آن را 
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اگر کسی از کیفیت مهذاکرات   مثالًسیر نیست تا تفسیر ب  رأی باشد. مربوط ب  تف وج ایهب 

ها و شدّ رحال حضرت موسی با آن عظمهت  حضرت موسی با خضر و کیفیت معاشرت آن

مقام نبوت، برای ب  دست آوردن علمی ک  پیش او نبوده و کیفیت عرض حاجت خهود به    

« ی أن تعلّمنِ ممّا عُلّمتَ رشهدا هل أتّبعکَ عل» ف یشری ک  در کریم  طورب  -حضرت خضر

ی حضرت موسی، بزرگی مقام علم و هایعذرخواهو کیفیت جواب خضر و  -مذکور است

آداب سلوک متعلّم با معلّم را ک  شاید بیست ادب در آن هست، استفاده کند این چه  ربهط   

ل اسهت و در  تا تفسیر ب  رأی باشد؟! و بسیاری از استفادات قرآن از این قبیه  ب  تفسیر دارد

ک  حصر جمیع محامهد  « الحمداهلل ربّ العالمین» اگر کسی از قول خدای تعالی: مثالًمعارف 

ی، استفاده توحید افعالی کند و ...، این چ  مربوط ب  تعالحقو اختصاص تمام اثنی  است ب  

 .(134-133بخشی از کتاب آداب الصالة: ) «نباشدتفسیر است تا اسمش تفسیر ب  رأی باشد یا 

ذکر شد، تدبر در قرآن کریم چیزی جز تفسیر است و باب تحقیهق و تهدبر    ک چنانپس 

توان ب  مقام ایهن تحقیهق و   ها میها باز است و با طی برخی گامموضوعی روی هم  انسان

( بها بررسهی برخهی    1931) یفه یلطدر نهایت انس با کالم وحی نائهل شهد. در ایهن زمینه      

 هبرد اصلی برای تدبر در قرآن برشمرده است:  های قرآنی، پنج راپژوهش

 :هها و مشهتقات مهرتبط به      تمرکز پژوهشگر روی کلیدواژه راهبرد تدبر آيه محور

 موضوع مورد تحقیق در کل قرآن است.

 :منفرد است. صورتب روی یک یا چند آی   پژوهشتمرکز  راهبر تدبر سیاق محور 

 :ک  روی موضوع یا مسهئل  خاصهی   پژوهشگر بیش از آن راهبرد تدبر سوره محور

 دهد.  متمرکز باشد، سوره یا سور خاصی را مورد توج  قرار می

 :ها و سیاق آیات یا جای ت کید بر کلیدواژهپژوهشگر ب  راهبرد تدبر داستان محور

 کند.  های قرآنی و نکات مستتر در آن توج  میای خاص، ب  داستانتمرکز بر سوره

 کند و سهپس آن را  پژوهشگر ابتدا مسئل  را واسازی می ر:راهبرد تدبر مسئله محو

کنهد و در  کامهل مهرور مهی    طورب ی ک  قرآن را طورب کند؛ ب  کل قرآن عرض  می

 کند.آیات تدبر می تکتک
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ههای  گام پژوهش حاضر نیز بیشتر از راهبرد آی  محور و سیاق محور تبعیت کرده است.

 (1931شرح زیر است )لسانی فشهارکی و همکهاران،   ب   1یک تدبر موضوعی در قرآن کریم

ها را در مصداق مفهوم مورد نظر این پژوهش یعنی واکهاوی مفههوم حکمرانهی طهی     ک  آن

 :یماکرده

 

 الف( گزينش و تبیین موضوع

پس از بررسی چیستی، چرایی و چگهونگی حکمرانهی در ادبیهات متعهارف و نهاظر به        

هها مطهرح شهد. در    ی استنطاق قرآن و کسب پاس مسائل داخلی کشور، برخی سؤاالت برا

 شوند.های تحقیق موضوعی مطرح میطور مختصر، گامشده و ب  ادام  این سؤاالت طرح

 صورت توصیفی و ن  تجویزی؟چگونگی پیروی ب  .1

 هایی در طرف مقابل باشد تا مورد پیروی واقع شود؟چ  ویژگی .2

 ها در پیروی چیست؟نقش نیازها و گرایش .9

 جامع  و محیط در پیروی چیست؟نقش  .4

 نقش تعامل و ارتباط )نوع، شدت و میزان...( در پیروی چیست؟ .1

 و اراده در پیروی چیست؟ یگذارنقش ادراک و آگاهی، ارزش .4

 پیروی ناآگاهان  در اسالم وجود دارد یا خیر؟ مطلوب است یا خیر؟ .1

ورود به  زبهان قهرآن    ها بهرای  ها بررسی موضوعی و سؤاالت باال کلیدواژهبر اساس آن

 استفاده شده است.  « اطاعت»انتخاب شد. در این پژوهش از کلیدواژه 

 

 

                                                           
اسهالمی دانشهگاه امهام صهادق      اصغر خندان، )عضو هیئت علمی بخهش معهارف  . این بخش طبق بیان آقای دکتر علی1

ههای  و تلفیهق روش  31-33تدریس روش تحقیق موضوعی در قرآن کهریم در سهال تحصهیلی    السالم( در کالس علی 

هایی ک  توسط آقای محمدعلی لسانی فشارکی و آقای حسهین مهرادی زنجهانی و آقهای     تحقیق موضوع سنتی و روش

 ه است.  اند، طراحی شدزاده بیان کردهمحمد حسین الهی
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 ب( جستجوی آيات

در این مرحل  بر اساس تبیین موضوع مدنظر و سؤاالت تدبری، آیات مهرتبط اسهتخراج   

شهده، آیهاتی که     شوند. در پژوهش حاضر بر اساس موضوع حکمرانی و سؤاالت مطرحمی

بودند جستجو و تفکیهک شهدند. برخهی از آیهات منطبهق بهر سهؤاالت        « طوع»دارای ریش  

پژوهش نبوده و از دایره پژوهش خارج شدند. گزارش بررسی این آیهات در بخهش بعهدی    

 خواهد آمد.

 

 ج( فهم

بایهد   یابیه در این مرحل  برای یافتن پاس  سؤاالت کوشش شده است. این فهم و پاس 

شوند ک  در ادام  و بخش بعدی شاهد اتفاق آن در مورد ب  س  صورت و مراحل زیر انجام 

 خواهیم بود.« طوع»کلم  
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 د( تدوين و نگارش

یکی از مراحل تدبر موضوعی، تدوین و نگارش آن برای ارائ  در مجامع علمهی اسهت.   

، یکی از نکات ضروری در این مرحل  است. خروجهی  هایتوج  ب  سیر منطقی ارائ  خروج

وعی در قرآن باید دارای یک سیر منطقی بهوده و مثهل یهک مقاله  علمهی،      نهایی تدبر موض

سهؤال اصهلی    دارای مقدم  و بیان مسئل  و ... باشد. الزم است ک  پژوهشگر در هر بحث ب 

ها به  سهؤاالت   ها اشاره کند. پاس و اهمیت آن و چگونگی رسیدن ب  سؤاالت و چرایی آن

ح داده شده و استشهادهای قرآنهی در میانه  توضهیح    صورت کامالً دقیق توضیتدبری باید ب 

از مراحل تدبر و تحقیق موضوعی در قرآن  «د»و  «ج»بخش  ها ب  کار گرفت  شود.این پاس 

در ادام  خواهند آمد و با بیان نکات تدبری بها محوریهت آیهات    « طوع»کریم در مورد کلم  

 .پرداخت  شده است یریگج یو نت یبندها، ب  جمعسؤال
 

 «طوع»نکات مستخرج از تدبر در آیات دارای ریشه . 4

ترکیب مختلهف   41بار  و در  113در قرآن، مشخب شده ک  « طوع»با جستجوی ریش  

بار هم در ترکیهب   9بار در ترکیب تطوّع،  9بار ترکیب استطاعت،  14بار ترکیب أطاع،  21)

و سهیاقی   یا یه صهورت آ ا به  هآمده است. برای فهم دقیق آیات، آن طوع و طاعت و طائع(

مورد مطالع  و بررسهی اولیه  قهرار گرفتنهد و آیهات مهرتبط بها پهژوهش حاضهر، در یهک           

 اولی  جایابی شدند ک  از قرار زیر است:   یبنددست 

 آیات مربوط ب  پیروی از حق 

o پیروی انسان از خدا 

o پیروی انسان از رسوالن الهی 

o پیروی انسان از مؤمنین 

 روی از باطلآیات مربوط ب  پی 

o پیروی انسان از شیطان و هوای نفس 

o پیروی انسان از طاغوت و ائم  کفر 

o پیروی انسان از بدکاران 
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نکات مستخرج با محوریت آیات و بر اساس ترتیهب فهوق از قهرار زیهر هسهتند. البته        

مختلف باال ب  همدیگر متصل بشوند و این  یهاممکن است با بیان یک نکت  آیات در دست 

فوق کامالً اولی  بوده و نکات مسهتخرج از کلیّهت ایهن آیهات      یبندندارد چون دست  مانعی

 گرفت  شده است.

 

 الف( اطاعت با آگاهي رابطه وثیقي دارد. 

دو کلمه  شهنیدن و    ینینشه مهم اطاعت، آگاهی فرد مطیهع اسهت. ههم    یهایکی از جنب 

آگهاهی در اطاعهت اسهت.     نشهانگر جایگهاه   1اطاعت )سمعنا و أطعنا( در چهار آی  مختلف

 2«سمعنا و أطعنها »سوره مبارک  بقره و در توضیح کنای   231در ذیل آی   )ره( ییعالم  طباطبا

این تعبیر کنای  است از اینک  دعوت تو را اجابت کردیم، هم با ایمان قلبه   »فرمایند ک : می

بول و اذعان ب  قلب شود از قدر لغت کنای  گرفت  م « سمع»و هم با عمل بدن ، چون کلم  

سهمع و  »شود در رام بودن در عمل، پس بها مجمهوع دو کلمه     و کلم  اطاعت استعمال م 

 . (14)طباطبایی، « گرددامر ایمان تمام و کامل م « طاعت

که  در آیهات    یطهور ب  ؛آگاهی و اذعان انسان است یهاجنب  نیترشنیدن، یکی از مهم 

از ایهن رو   9بهرای آگهاهی اسهتفاده شهده اسهت.      یاسهتعاره مثاب  امختلف قرآن، از شنیدن ب 

توان فهمید ک  اگر از پرتو اطاعت، ب  مفهوم حکمرانی بنگریم، مسهئل  آگهاهی و اذعهان    می

حکمهران   و اطاعت واقعی بدون امر تمام و کمال نخواهد بهود.  قلبی بسیار مهم خواهد بود

عینی و ملموس  یهااطاعت یکی از جلوه تواند با سازوکارهای اغفال و ... راهبری کند.نمی

آگاهی در آن بسیار پررنگ است و شخب مطیع و مطهاع هرکهدام به      ؛ بنابراینرفتار است

سوره مبارک  نسها  در مقابهل    44اطاعت شدن یا اطاعت کردن خودشان آگاه هستند. در آی  

شود عصیان ههم  ه میآمده است ک  از آن فهمید« سمعنا و عصینا»واژه « سمعنا و أطعنا»واژه 

                                                           
 سوره مبارک  نور. 11سوره مبارک  مائده و آی   1سوره مبارک  نسا ، آی   44سوره مبارک  بقره، آی   231آی  . 1

 .439، ص: 2ترجم  المیزان، ج. 2

 سوره مبارک  انفال. 22تا  21عنوان مثال آیات . ب 9
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 22تها   21. البت  طبق آیات ردیگیصورت آگاهان  شکل مدر این سطح و در مقابل اطاعت ب 

توان آگاهی را ب  دو نوع آگاهی کاذب و آگاهی صهادق تقسهیم کهرد    سوره مبارک  انفال، می

 الْهبُکْمُ  الصُّهمُّ  اللَّه ِ عِندَ الدَّوَابِّ شَرَّ نَّإِ (21))وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا یَسْمَعُونَ 

 و ندارد یادهیفا و است آگاهی وهمی ادعای اصل در کاذب آگاهی(. (22) یَعْقِلُونَ لَا الَّذِینَ

 شود، آگاهی صادق و حقیقی است.می آگاهی و تعقل موجب آنچ 

 

 ب( اطاعت و ايمان قرين همديگر هستند.

ط  ایمان و اطاعت بسیار وثیق است و گاهی مساوق همهدیگر شهمرده   در زبان قرآن، راب

اند. ایمان و اطاعت اصاًل جدای از همهدیگر نیسهتند و کسهی که  مهؤمن اسهت حتمهاً        شده

کند حتماً مؤمن اسهت، البته  متعلهق ایمهان و اطاعهت      کند و کسی ک  اطاعت میاطاعت می

شود صهرفاً  این نکت  فهم می 1وره مبارک  نورس 41یا  11تواند متغیر باشد. با توج  ب  آی  می

در حقیقهت ایمهان    کننهد یانهد و کسهانی که  اطاعهت نمه     ب  خدا از او اطاعت کرده نیمؤمن

سوره مبارکه  بقهره    231، یعنی ایمان و اطاعت دو روی یک سکّ  هستند. در آی  انداوردهین

الْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّه ِ وَمَلَائِکَتِ ِ وَکُتُبِ ِ وَرُسُلِ ِ لَها نُفَهرِّقُ   )آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْ ِ مِن رَّبِّ ِ وَ

 دیهده ( (231: البقهرة )بَیْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِ ِ وَقَالُوا سَهمِعْنَا وَأَطَعْنَها غُفْرَانَهکَ رَبَّنَها وَإِلَیْهکَ الْمَصِهیرُ       

« سمعنا و اطعنها »ن و کتب الهی در گفتن کلم  شود ک  ایمان ب  خدا و فرشتگان و پیامبرامی

و همهین نکته  را    ظهور یافت  است، یعنی ایمان مساوق اطاعت و جلوه تام و تمام آن است

 2. در بررسی آیات(1914طباطبهایی،  )اند کردهنیز عالم  طباطبایی در تفسیر شریف المیزان ت یید 

عرض با کفر و عدم ایمان طاعت( هم)در مقابل ا انیوضوح روشن است ک  عصاین نکت  ب 

                                                           
 «﴾11النور: ﴿لَّه ِ وَرَسُولِ ِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ أَن یَقُولُوا سَمِعْنَاوَأَطَعْنَا وَأُولَهئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِینَ إِذَا دُعُوا إِلَ  ال. »1

 .﴾41النور: ﴿مُؤْمِنِینَ کَ بِالْوَیَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّه ِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ یَتَوَلَّ  فَرِیقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِکَ وَمَا أُولَهئِ

وَرَاعِنَا لَیًّا بِ َلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِهی  مِّنَ الَّذِینَ هَادُوا یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَن مَّوَاضِعِ ِ وَیَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا وَاسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ . »2

کِن لَّعَنَهُمُ اللَّه ُ بِکُفْرِهِمْ فَلَا یُؤْمِنُونَ إِلَّها قَلِیلًها   ٰ ا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَکَانَ خَیْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَهالدِّینِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَ

 «.﴾44النسا : ﴿
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ایمهان دانسهت. یکهی دیگهر از      عرضتوان اطاعت را نیز هممی بنابراینشناخت  شده است، 

سهوره مبارکه     13، آیه   رسهاند یایمان و اطاعت را مه  یعرضصراحت رابط  همآیاتی ک  ب 

ت به  پیهامبر و   است. در این آی  ایمان ب  خدا و روز قیامت را منوط به  ردّ مشهاجرا   1نسا 

اطاعت از او دانست  است و کسی ک  این کار را انجام ندهد از جرگ  مؤمنین خارج خواههد  

 نیز مورد اشاره واقع شده است.   2ی اطاعت و ایمان در سایر آیاتضرعشد. رابط  هم

شود، رابط  اطاعت در قرآن، منوط به  رابطه  ایمهانی    بر اساس آنچ  از آیات فهمیده می

در نظام حکمرانی خویش ب  دنبال ایجاد رابطه  اطاعهت باشهد     یاست. اگر جامع ا هاانسان

 شیهها یژگه یباید ب  این نکت  توج  داشت  باشد ک  این رابط  بدون توج  ب  ایمان )با هم  و

 مثل قلبی بودن آن، تفاوتش با اسالم و...( میسّر نخواهد بود.

 

قي داشتته و ايتن مفتاهیم نشتانگر     ج( اطاعت با تبعیت، محبت و واليت رابطه عمی

 سطوح مختلف پیروی هستند. اطاعت جلوه تام و تمام رابطه پیروی است.

در دو سیاق آیات و یک آی ، مفاهیم اطاعت و تبعیت و محبت و والیت بها همهدیگر و   

اسهت.   9عمرانسوره مبارک  آل 92تا  23اند. اولین سیاق آیات مربوط ب  آیات کنار هم آمده

در ابتدای این سیاق موضوع والیت مؤمنین نسبت ب  همدیگر ذکر شده است و پس از نفی 

اشاره کرده است ک   نیب  رابط  محبتی بین خدا و مؤمن 91والیت کافرین و طاغوت در آی  

شود. در انتهای ایهن  و خداوند می نیاین رابط  در اصل موجب ایجاد رابط  تبعیت بین مؤمن

                                                           
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْ ٍ فَرُدُّوهُ إِلَ  اللَّه ِ وَالرَّسُهولِ إِن   یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّه َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْ َمْرِ مِنکُمْ. »1

 «.﴾13النسا : ﴿کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّه ِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَ ْوِیلًا 

 1سوره مبارک  آل عمران، آی   111سوره مبارک  انعام و آی   121سوره مبارک  حجرات، آی   14و  1طور مثال: آی  ب . 2

 سوره مبارک  انفال.

در آی  قبل از این آی  آمده اسهت که     ﴾92آل عمران: ﴿. قُلْ أَطِیعُوا اللَّه َ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّه َ لَا یُحِبُّ الْکَافِرِینَ 9

تر هم آمده و چند آی  قبل« ﴾91﴿بِبْکُمُ اللَّه ُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ  وَاللَّه ُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ قُلْ إِن کُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّه َ فَاتَّبِعُونِی یُحْ»

ا أَن تَتَّقُهوا مِهنْهُمْ    فِی شَیْ ٍ إِلَّلَّا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَا َ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ  وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّه ِ»است: 

 «.  ﴾23﴿تُقَاةً  وَیُحَذِّرُکُمُ اللَّه ُ نَفْسَ ُ  وَإِلَ  اللَّه ِ الْمَصِیرُ 
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 ره()ییطباطبها عالم   هم ب  مسئل  اطاعت از خدا و رسول پرداخت  است.  92آی  سیاق یعنی 

در تفسیر شریف المیزان و در ذیل این سیاق با توجه  به  رابطه  مفهاهیم ذکهر شهده در آن       

 :اندکردهبیان  گون نیا

کرد ب  پیهرو  از رسهول و پیهرو  که  معنها       در حال  ک  آی  قبل  مردم را دعوت م 

است وقت  فرض دارد ک  متبوع در حال رفتن به  راهه  باشهد و تهابع      یرودنبال اشیلغو

رود صهراط مسهتقیم اسهت که  صهراط      دنبال او، آن راه را برود و راه  ک  رسول خدا مه  

خداست و شریعت  است ک  او بهرا  پیغمبهرش تشهریع کهرده و اطاعهت آن جنهاب را در       

حال برا  بار دوم در این آی  نیز معنا  پیرو  پیمودن آن راه بر مردم واجب ساخت ، با این 

تکرار فرمود تا اشاره کرده باشد ب  اینک  سهبیل   «اطاعت او کنید» رسول را در قالب عبارت:

همان مجموع اوامر و نهواه  و دعهوت و ارشهاد او     ناًیاخالص ک  همان راه رسول است ع

 است.

سهول او اسهت در شهریعت  که      پس پیرو  از رسول و پیمودن راه او، اطاعت خدا و ر

شریعت اله  دستورات  عمل  و اخالق  و عقیهدت  اسهت که  در حقیقهت      . ...تشریع شده

سازد، هم چنان ک  اخالص للَّ  مجسم شده حب للَّه   اخالص للَّ  را تبلور داده و مجسم م 

 او است. یو دوست

ق  و احکام عمل  و ب  عبارت  دیگر دین خدا ک  مجموع معارف اله  و دستورات اخال

شهود، یعنه  اگهر آن را    است، با هم  عرض عریضش جز به  اخهالص فقهط، تحلیهل نمه      

شود و اخالص همین است که   بینیم ک  تنها و تنها ب  اخالص منته  م موشکاف  کنیم، م 

انسان برا  خود و صفاتش )یعن  اخالقش( و اعمال ذاتش و افعال خود زیر بنائ  به  غیهر   

قهار سرا  نداشت  باشد و این اخالص نهامبرده را اگهر تحلیهل و موشهکاف       از خدا  واحد

شود، این از جهت تحلیل و اما از جهت ترکیب، حهب نهامبرده   کنیم جز ب  حب منته  نم 

چنان ک  دیهن به  یهک    شود و اخالص ب  مجموع احکام شریعت، همب  اخالص منته  م 

 1.گرددم  نظر دیگر ب  تسلیم و تسلیم ب  توحید منته 

                                                           
 .219، ص: 9ترجم  المیزان، ج. 1
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اسهت. در ایهن سهیاق     121تها   114دومین سیاق مربوط ب  سوره مبارک  انعهام از آیهات   

والیت و تبعیت و اطاعت ترتیب خاصهی ندارنهد ولهی موضهوع آن چیهنش نظهام        یهاواژه

توانهد رابطه    انهد مهی  ها در یک سیاق آمهده پیروی توسط خداوند است، ولی اینک  این واژه

سهوره   11انهد، آیه    یک آی  دیگر ک  در آن واژه والیت و اطاعت آمهده ها را نشان دهد. آن

نسبت ب  همدیگر ذکر شهده و   نیاست. در این آی  هم ابتدا مسئل  والیت مؤمن 1مبارک  توب 

معروف و نهی از منکر و اقام  نماز و پرداخت زکات اشاره شده و در نهایهت  سپس ب  امرب 

ههم ایهن نکته  فههم      2سوره مبارک  ط  31ت. از آی  اطاعت از خدا و رسول مطرح شده اس

شود ک  اطاعت و تبعیت در عین قرابهت معنهایی، دو مفههوم جهدا از همهدیگر هسهتند.       می

آی  از  3اطاعت و والیت هم در عین قرابت معنایی، دو مفهوم جدا از همدیگر هستند و در 

کلم  روی برگرداندن )تهولّی  ، 9آیات مربوط ب  اطاعت )و در برابر اطاعت از خدا و رسول(

   عن ( آمده است ک  منشق از کلم  والیت است.

اطاعت با والیت و تبعیهت و   نخستتوان نتیج  گرفت ک  از این دو سیاق و یک آی  می

ها سطوح مختلفهی از پیهروی را   گویا هم  این واژه دوممحبت رابط  بسیار نزدیکی دارند و 

نسبت ب  همهدیگر ذکهر    نی  اشاره شده ابتدا والیت مؤمنشوند. در سیاق اول و آیمتذکر می

باشهد ولهی یهک قهدم      رملمهوس ینرم و شاید غ یاگون شده است و جریان پیروی در آن ب 

اسهت   تهر ینیتر از آن رابط  محبت و تبعیت است ک  روابط پیروی در آن مقداری عملموس

آن کامالً واضهح، آگاهانه  و    و در نهایت رابط  اطاعت مطرح شده است ک  رابط  پیروی در

در روابهط پیهروی شهباهت بسهیار فراوانهی به         یبنهد از روی ایمان است. این نهوع سهطح  

مختلهف حکمرانهی    یهها و سلسل  مراتبی و بازاری دارد. گون  یاحکمرانی شبک  یهاگون 

حهاکی از نهوعی    یایعنهی حکمرانهی شهبک     ،متضمن گون  خاصی از جریان پیروی هستند

                                                           
نکَهرِ وَیُقِیمُهونَ الصَّهلَاةَ وَیُؤْتُهونَ الزَّکَهاةَ      وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَا ُ بَعْضٍ یَ ْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُ. »1

 «.﴾11التوبة: ﴿وَیُطِیعُونَ اللَّه َ وَرَسُولَ ُ أُولَهئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّه ُ إِنَّ اللَّه َ عَزِیزٌ حَکِیمٌ 

 «.﴾31ط : ﴿رَبَّکُمُ الرَّحْمَهنُ فَاتَّبِعُونِی وَأَطِیعُواأَمْرِی وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ یَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِ ِ وَإِنَّ . »2

ا سهوره مبارکه     21سوره مبارک  مائهده،    32سوره مبارک  نسا ،   31سوره مبارک  آل عمران،  92طور مثال آیات: ب . 9

 سوره مبارک  تغابن. 12سوره مبارک  فتح و  11سوره مبارک  نور،   14و  41انفال، 
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پیروی نرم بوده و حکمرانی بهازاری حهاکی از رابطه  پیهروی طرفینهی و حکمرانهی       روابط 

. رابطه  پیهروی در   کنندیسلسل  مراتبی نیز نوعی رابط  پیروی سخت و واضح را پیشنهاد م

حکمرانی است، از این جههت   یهاگون  نیجامع  نیازمند یک فراحکمرانی و ترکیب هم  ا

خاصهی   یهاتوانند بیانگر گون   تبعیت و رابط  اطاعت میرابط  والیت، رابط  محبت، رابط

 از حکمرانی اسالمی باشند.

 

 اهلل با تقوای الهي ممکن است.د( اطاعت از رسول

، در نظام پیروی خداوند در عالم، اطاعت از خدا و اطاعهت  شدهیبا توج  ب  آیات بررس

ت از خدا مطهرح شهده اسهت    ک  اطاع 1از رسول تالی تلو همدیگر هستند و در اغلب آیات

(. حهال بهر اسهاس    وَالرَّسُهولَ  اللَّه َ أَطِیعُوابالفاصل  اطاعت از رسول هم ب  میان آمده است )

آیات قرآن، ظاهراً شرط اطاعت از رسول هم تقوی الهی اسهت. تعهداد یهازده آیه  از آیهات      

ا اللَّه َ وَأَطِیعُهونِ(؛ یعنهی   تقوا الهی همراه است )فَاتَّقُو دواژهیمربوط  ب  اطاعت از رسول با کل

حضرت رسول قبل از دعوت ب  اطاعت خودش ب  تقوای الههی دعهوت کهرده اسهت. ایهن      

ی ک  اگر تقهوای الههی   طورنشانگر رابط  و لزوم تقوای الهی برای اطاعت از رسول است. ب 

 .(14:21طباطبایی، )بود نخواهد  ریپذامکاننیز  )ص(نباشد اطاعت از حضرت رسول اکرم

نظهام پیهروی و روابهط    نخسهت  در حکمرانی اسالمی باید ب  این نکت  توج  داشت که   

اهلل نیهز  بهرای اطاعهت از رسهول    دوماطاعت بر اساس اطاعت از خدا و رسول چیده شود و 

ولی  2یعنی اگرچ  اطاعت از خدا همان اطاعت از رسول است ،تقوای الهی شرط الزم است

ها تقوای الهی داشهت  باشهند که  از ایشهان     دارد باید انسان چون رسول جنب  عینی و دنیایی

از ایهن  ؛ بنهابراین  اطاعت کنند و بدون تقوا، این اطاعت و نظام پیروی شکل نخواهد گرفت

شهود و  فراز آی  و نکت  دوم ک  ذکر شد، یک اصل اساسی برای حکمرانی اسالمی مطرح می

دارای اختیار است. چون انسان اختیهار دارد،  عنوان یک پدیده آن هم لزوم توج  ب  انسان ب 

                                                           
 مائده. 32و  1سوره مبارک  نسا ،  31و  43و  13و  19سور مبارک  آل عمران،  192و  92طور مثال آیات:  . ب1

 .﴾31النسا : ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًا  ٰ . مَّن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه َ وَمَن تَوَلَّ 2
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باید برای اطاعت از رسول، از درون خهودش   ؛ بنابراینتواند اطاعت بکند و اطاعت نکندمی

توان او را ب  اطاعت کشاند. این مورد در آیات متعهدد  تقوای الهی داشت  باشد و با زور نمی

 اهد شد.دیگری هم ذکر شده است ک  در ادام  ب  آن پرداخت  خو
 

 کند و مأمور به مجبور کردن مردم به اطاعت نیست.( رسول صرفاً ابالغ ميه

اطاعت در منظر قرآن، توج  ب  اختیار انسهان اسهت. طبهق     یهایژگیو نیتریکی از مهم

، پیامبر م مور ب  مجبور کردن مردم برای اطاعت از خدا و رسولش 1چند آی  صریح در قرآن

م مور بر بال  مبین یا همان رساندن آشکار پیهام الههی اسهت و    نیست. حضرت رسول فقط 

حقی ندارد ک  مردم را مجبور ب  اطاعت کند. این امر در جبه  طاغوت برعکس بوده اسهت  

ها را ب  اطاعت بکشهانند.  آن خواستندیها مو ائم  کفر با اجبار و نادیده گرفتن اختیار انسان

سهوره مبارکه  زخهرف     14ب اطاعهت مهردم، در آیه     ظهور تام و تمام این اجبار برای جله 

شود. البته   می دیده وضوح ب ( (14: الزخهرف ))فَاسْتَخَفَّ قَوْمَ ُ فَ َطَاعُوهُ إِنَّهُمْ کَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَ 

 قرآن کریم، علت سیطره حاکمان مسیطر را هم فاسق بودن قوم دانست  است.

نهی اسهالمی، دیهدن اختیهار نیروهها و تعیهین       بنابراین یکی از معیارههای اصهلی حکمرا  

کنهد که    ها است. در نگاه اول انسهان گمهان مهی   سازوکارهای حکمرانی مبتنی بر اختیار آن

 حهالی  کنهد در کند و دیگر کاری ندارد و مردم را رها میحضرت رسول صرفاً ابال  پیام می

شهود  ر و اجبار متوسهل نمهی  نیست، بلک  پیامبر فقط در امر اطاعت مردم ب  زو گون نیک  ا

. پهس  2رودیولی در سایر ابعاد دعوت و تبلیغ و هدایت مردم تا سرمنزل جان سپردن هم مه 

حکمرانی جبه  حق با حکمرانهی جبهه  باطهل دیهده شهدن و       یهاتفاوت نیتریکی از مهم

 ست.  ا هادیده نشدن اختیار انسان

                                                           
مَّهن یُطِهعِ الرَّسُهولَ فَقَهدْ     »و «  ﴾12التغهابن:  ﴿رَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَ  رَسُولِنَا الْبَلَا ُ الْمُبِینُ وَأَطِیعُوا اللَّه َ وَأَطِیعُوا ال. »1

 «.﴾31النسا : ﴿أَطَاعَ اللَّه َ وَمَن تَوَلَّ  فَمَا أَرْسَلْنَاکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًا 

رَّسُهولِ إِلَّها   سُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْ ِ مَا حُمِّلَ وَعَلَیْکُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِنتُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَ  القُلْ أَطِیعُوا اللَّه َ وَأَطِیعُوا الرَّ»

 «.﴾14النور: ﴿الْبَلَا ُ الْمُبِینُ 

 .﴾32المائدة: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَ  رَسُولِنَا الْبَلَا ُ الْمُبِینُ وَأَطِیعُوا اللَّه َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَ

 «.لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ أَلَّا یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ»سوره مبارک  شعرا :  9. آی  2 
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ره ب  بخشی از آی  ک  خداونهد متعهال   سوره بقره با اشا 234ذیل آی   )ره(ییعالم  طباطبا

 1این سهوره  231این آی  را ب  آی  قبلی یعنی آی  « لَا یُکلَّفُ اللَّ ُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...: »دیفرمایم

همهان طاقهت و ظرفیهت قهدرت آدمهی اسهت،       « وسهع »و با ذکر اینک  معنی  داندیمرتبط م

 اند:اطاعت را با اختیار قید زده

زیز توج  فرمود ک  تمام حق خدا بر بنده این است که  سهمع و طاعهت داشهت      خواننده ع

گوید: )طاعهة( که  اعضها  جهوارحش     باشد و معلوم است ک  انسان تنها در پاس  فرمان  م 

قهوا و   یریرپهذ یبتواند آن فرمان را انجام دهد، چون اطاعت ب  معنا  مطاوع  اسهت، یعنه  ت ث  

کند و اما چیز  ک  مطاوع  بردار نیست، مثهل    ب  او امر م اعضا  آدم  در اثر فرمان کس  ک

واحهد در  اینک  مثالً ب  کس  امر کنند ک  با چشم خود بشنود و با گوش خهود ببینهد یها درآن   

چند مکان دور از هم حاضر شود یا برا  بار دوم از پشت پدر عبور کرده، در رحم مادر قهرار  

نین چیز  ن  قابل اطاعت است و ن  آمر حکهیم تکلیفه    گیرد و دوباره از مادر متولد شود، چ

کند، پس اجابت نمهودن فرمهان خهدا بها سهمع و طاعهت، تحقهق        مولو  درباره آن صادر م 

پذیرد، مگر در چهارچوب قدرت و اختیار انسان و این افعال مقدور و اختیار  اسهت که    نم 

کسب، خود بهترین دلیل است بر کند، پس آن برا  خود نفع یا ضرر کسب م  ل یوسانسان ب 

 اینک  آنچ  آدم  کسب کرده و متصف ب  آن شده، وسع و طاقت آن را داشت  است.

کالم  است ...« ال یُکَلِّفُ اللَّ ُ »روشن شد ک  جمل   یخوبپس از آنچ  گفتیم این معنا ب 

و آن مطابق با سنت  ک  خداوند در بین بندگانش جار  ساخت  و زبهان همهان سهنت اسهت     

سنت این است ک  از مراحل ایمان آن مقدار را بر هر یک از بندگان خود تکلیف کهرده که    

درخور فهم او باشد و از اطاعت آن مقدار  را تکلیف کرده ک  درخور نیرو و توانای  بنهده  

باشد و نزد عقال و صاحبان شعور نیز همین سنت و روش معمهول و متهداول اسهت و نیهز     

نا  جمل  نامبرده درست با کالم  ک  در آی  قبهل از رسهول و مهؤمنین    روشن گردید ک  مع

 .منطبق است، ن  چیز  از آن کم دارد و ن  زیاد« سمعنا و اطعنا» حکایت کرد ک  گفتند:

                                                           
 ِ وَ مَلَئکَتِ ِ وَ کُتُبِ ِ وَ رُسُلِ ِ لَا نُفَرِّقُ بَینَ أَحَدٍ مِّهن رُّسُهلِ ِ  وَ    َامَنَ بِاللَّ .  َامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْ ِ مِن رَّبِّ ِ وَ الْمُؤْمِنُونَ کل1ُ

 (.231قَالُواْ سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا  غُفْرَانَکَ رَبَّنَا وَ إِلَیْکَ الْمَصِیرُ )
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 و( انسان دائماً در حال اطاعت از چیزی است.

گویا انسان طوری ساخت  شده است ک  دائماً در حال اطاعهت از یهک مسهیر و مسهلک     

سوره مبارکه    41و  44ست، حال ممکن است مسیر حق یا مسیر باطل باشد. بر اساس آی  ا

ها کنار شود ک  جهنمیان هنگام ورود در آتش و زمانی ک  هم  پردهاحزاب این نکت  فهم می

و بالفاصهل    میکهرد یدر دنیا از خدا و رسولش اطاعهت مه   کاشیک  ا ندیگویرفت  است، م

پروردگارا ما بزرگان قهوم خهود را اطاعهت کهردیم و مها را گمهراه       »ک   ندیگویبعد از آن م

ها ناگزیر از اطاعهت هسهتند و اگهر از خهدا و رسهولش      شود ک  انسانمعلوم می 1.«ساختند

 اند.  اطاعت نکرده باشند از کسان دیگری اطاعت کرده

چگهونگی  فراوانهی بهرای    یهافهم این نکت  ک  انسان دائماً در حال اطاعت است، درس

. برای تعیین سازوکارهای حکمرانی باید توج  داشهت که  ههر    آوردیحکمرانی ب  ارمغان م

کند و موجبات اطاعت از چ  مسهیر یها چه  کسهانی را     سازوکاری، چ  روابطی را ایجاد می

نظهام اطاعهت در دسهتگاه     نک یکند؟ حال امیسر کرده و اطاعت از چ  کسانی را مصعّب می

 شود.چ  عناصری دارد، در نکت  بعدی اشاره می حق و دستگاه باطل

 

 حکمراني مهم هستند. یهابیعناصر موجود در نظام پیروی خدا در ترک یریکارگی( به

نظام پیروی و اطاعتی ک  خداوند در قرآن ترسیم کرده است دارای اجهزا و عناصهر   

اعهت اسهت.   اط یهها مختلفی است. یکی از اجزا در این نظام و روابط پیهروی، متعلهق  

مشخب کردن اینک  از چ  کسی اطاعت بشود و از چ  کسی اطاعت نشهود به  میهزان    

. کسانی ک  خداوند دعوت ب  اطاعت از گذاردیزیادی بر روی چینش نظام اطاعت اثر م

. البته  ایهن اطاعهت از رسهول و     2اند از: خدا، رسول و مهؤمنین ها کرده است عبارتآن

                                                           
وَقَهالُوا رَبَّنَها إِنَّها أَطَعْنَها سَهادَتَنَا        ﴾44األحهزاب:  ﴿لَّه َ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَایَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ یَقُولُونَ یَا لَیْتَنَا أَطَعْنَا ال.»1

 «.  ﴾43﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا کَبِیرًا  ﴾41﴿وَکُبَرَا َنَا فَ َضَلُّونَا السَّبِیلَا 

وَالرَّسُهولِ إِن   أَطِیعُوا اللَّه َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْ َمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْ ٍ فَرُدُّوهُ إِلَ  اللَّه ِیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا . »2

 «.﴾13النسا : ﴿کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّه ِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَ ْوِیلًا 
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اند از خداوند باشد وگرن  خداوند امر بر عدم اطاعت کردهمؤمنین باید در مسیر اطاعت 

مطهرح شهده اسهت. از طهرف دیگهر کسهانی که          1ک  نمون  آن در قرآن درباره والدین

، 2انهد از: شهیطان، ههوای نفهس    ها کرده است عبهارت خداوند دعوت ب  عدم اطاعت آن

 یهها ، انسهان 1تهاب ، گروهی از اههل ک 4، طاغوت1، بزرگان گمراه قوم4، منافقین9کافرین

درو ، کسانی ، قسم خورندگان ب 11انیگو، درو 3کنندگان، کار اسراف3غافل از یاد خدا

و  یخو، بازدارندگان از کار خیر، ظالم و گناهکار و درشتکنندیم ییجوبیک  دائم ع

، ههدایت  19، رسهتگاری 12. اطاعت از خدا و رسولش مایه  جلهب رحمهت الههی    11بدنام

، دخهول در  14، غفران الههی 11پیامبران و شهدا و صالحین و صدیقین ، همراهی با14یافتن

                                                           
مَرْجِعُکُمْ فَ ُنَبِّئُکُم بِمَا کُنهتُمْ  یْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْ ِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاکَ لِتُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِ ِ عِلْمٌ فَلَاتُطِعْهُمَا إِلَیَّ وَوَصَّ. »1

 «.﴾3العنکبوت: ﴿تَعْمَلُونَ 

مْ یْ ِ وَإِنَّ ُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّیَاطِینَ لَیُوحُونَ إِلَی أَوْلِیَائِهِمْ لِیُجَادِلُوکُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّکُه وَلَا تَ ْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّه ِ عَلَ.»2

 «.﴾121األنعام: ﴿لَمُشْرِکُونَ 

 «.﴾12الفرقان: ﴿فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَجَاهِدْهُم بِ ِ جِهَادًا کَبِیرًا .»9

 «.﴾1األحزاب: ﴿ َ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا ه ِ الرَّحْمَهنِ الرَّحِیمِ یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّه َ وَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ إِنَّ اللَّهبِسْمِ اللَّ.»4

 «.﴾41األحزاب: ﴿ا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَکُبَرَا َنَا فَ َضَلُّونَا السَّبِیلَ.»1

 «.﴾14الزخرف: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَ ُ فَ َطَاعُوهُ إِنَّهُمْ کَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَ .»4

 «.﴾111آل عمران: ﴿رِینَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تُطِیعُوا فَرِیقًا مِّنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ یَرُدُّوکُم بَعْدَ إِیمَانِکُمْ کَافِ. »1

هُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ الهدُّنْیَا وَلَها   وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَ ُ وَلَا تَعْدُ عَیْنَاکَ عَنْ. »3

 «.﴾23الکهف: ﴿انَ أَمْرُهُ فُرُطًا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَ ُ عَن ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَکَ

 «.﴾111الشعرا : ﴿وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ . »3

 «.﴾3القلم: ﴿فَلَا تُطِعِ الْمُکَذِّبِینَ . »11

لِّلْخَیهرِ مُعْتَهدٍ    (مَّنَّهاعٍ 11(هَمَّهازٍ مَّشَّها ِ  بِنَمِهیمٍ)   11حَلَّهافٍ مَّهِهینٍ)   وَ لَها تُطِهعْ کهلُ   »سوره مبارک  قلم:  11تا  11. آیات 11

 («.11عَلَیْ ِ  َایَاتُنَا قَالَ أَسَاطِیرُ الْ َوَّلِینَ ) ( إِذَا تُتْل 14َ( أَن کاَنَ ذَا مَالٍ وَ بَنِینَ )19(عُتُلّ  بَعْدَ ذَالِکَ زَنِیمٍ )12أَثِیمٍ)

 «.﴾192آل عمران: ﴿وَأَطِیعُوا اللَّه َ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ . »12

 «.﴾11األحزاب: ﴿وَمَن یُطِعِ اللَّه َ وَرَسُولَ ُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا . »... 19 

 «.﴾14النور: ﴿وَإِنتُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَ  الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَا ُ الْمُبِینُ .»...14

أَنْعَمَ اللَّه ُ عَلَیْهِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّهدِّیقِینَ وَالشُّههَدَا ِ وَالصَّهالِحِینَ وَحَسُهنَ      وَمَن یُطِعِ اللَّه َ وَالرَّسُولَ فَ ُولَهئِکَ مَعَ الَّذِینَ.»11
 «.﴾43النسا : ﴿أُولَهئِکَ رَفِیقًا 

 «.﴾231البقرة: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَکَ رَبَّنَا وَإِلَیْکَ الْمَصِیرُ .»...14
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، 4، شرک9شده و اطاعت از غیر خدا و رسول موجب کفر 2، مای  قوام و پایداری1بهشت

خواههد شهد. اگرچه  عهدم      4و دخول در جهنم و رجعت ب  دوران جاهلیهت  1گمراهی

ولی جههاد جبهه     1کندرا متحمل جبه  حق می ییهاتیاطاعت از کافران و منافقین، اذ

 .3ها خواهد بودهمین عدم اطاعت از آن ل یوسحق با کافران نیز ب 

این فصل از آیات ک  ب  تعیین موارد و نتایج اطاعهت یها عهدم اطاعهت از افهراد خهاص       

تهوان  پرداخت  است، در ادبیات دینی جایگهاه و فراوانهی زیهادی دارد. از ایهن فراوانهی مهی      

عناصر بسیار مهم در روابط پیروی، شخب حاکم و عاقبت پیهروی   برداشت کرد ک  یکی از

از وی است. اینک  چ  کسی صاحب اقتدار بشود، در چگونگی اعمهال اقتهدار و حکمرانهی    

اگهر رابطه  اطاعهت بها کهافران برقهرار باشهد قطعهاً          ؛ بهرای مثهال  هم اثرگذار خواههد بهود  

ل نخواههد یافهت و در مقابه    قبرای اطاعت از خهدا و رسهول تحقه    شدهنییتع سازوکارهای

 و هوای نفس خواهد بود. سازوکارها برای اطاعت از شیطان

 

 یبندو جمعی ريگجهينت. 5

آن است و در پژوهش قرآنی حاضر به    ینشدنقرآن کریم، غنای تمام یکی از مختصات

وضوح روشن شد. طبق بیانی ک  در پیشین  موضوع حکمرانی مطرح شد، دیهدیم که  ههیا    

 ؛ بنهابراین ها رابط  پیروی جریان نداشت  باشهد توان یافت ک  در آنها را نمیانسان جمعی از

هر حکومتی ناگزیر از اندیش  و عمل در آن زمین  است. ب  همین دلیل شاهد رشهد ادبیهات   

                                                           
 «.﴾19النسا : ﴿اللَّه َ وَرَسُولَ ُ یُدْخِلْ ُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْ َنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ  وَمَن یُطِعِ.»... 1

هکِن لَّعَنَهُمُ اللَّه ُ بِکُفْرِهِمْ فَلَا یُؤْمِنُهونَ إِلَّها قَلِیلًها    وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَکَانَ خَیْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَ.»... 2

 «.﴾44النسا : ﴿

 «.﴾111آل عمران: ﴿رِینَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تُطِیعُوا فَرِیقًا مِّنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ یَرُدُّوکُم بَعْدَ إِیمَانِکُمْ کَافِ. »9

 «.﴾121األنعام: ﴿الشَّیَاطِینَ لَیُوحُونَ إِلَ  أَوْلِیَائِهِمْ لِیُجَادِلُوکُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ وَإِنَّ .»...4

 «.﴾41احزاب:﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَکُبَرَا َنَا فَ َضَلُّونَا السَّبِیلَا .»1

 «.﴾143آل عمران: ﴿آمَنُوا إِن تُطِیعُوا الَّذِینَ کَفَرُوا یَرُدُّوکُمْ عَلَ  َعْقَابِکُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِینَ  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ.»4

 «.﴾43األحزاب: ﴿وَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَکَّلْ عَلَ  اللَّه ِ وَکَفَ  بِاللَّه ِ وَکِیلًا .»1

 «.﴾12: الفرقان﴿فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَجَاهِدْهُم بِ ِ جِهَادًا کَبِیرًا » .3
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روزافزون حکمرانی در دنیا هستیم. ولی آیا اسالم هم الگویی برای ایهن روابهط پیهروی یها     

این پژوهش ب  ایهن سهؤال مثبهت اسهت. در ایهن پهژوهش از میهان         حکمرانی دارد؟ پاس 

« اطاعهت »، واژه «والیهت »و « تبعیهت »مختلف و مرتبط با موضوع حکمرانی مثهل   یدهایکل

و با روش تحقیق موضوعی آن درصهدد واکهاوی مفههوم حکمرانهی اسهالمی       شده دهیبرگز

 شدیم.

راوانی در باب چیستی، چرایی و ف یها، آموزه«اطاعت»معارف قرآن کریم در پرتو کلم  

چگونگی حکمرانی دارد. این پژوهش براساس سؤاالت هفتگان  ک  در باال مطرح شد، آغهاز  

ها مشخب شدند. پاس  های آنشد و در نهایت با بررسی موضوعی اطاعت در قرآن، پاس 

بازتهاب  و در نکات تدبری هفتگان  فهوق   شده قیب  سؤاالت فوق با تدبرهای ذیل آیات تلف

هها را  تهوان انسهان  خورده است و نمهی  شدند. الگوی حکمرانی اسالمی با آگاهی افراد گره

بدون آگاهی، در جهتی سوق داد. البت  اگرچ  ممکن است در جریهان محبهت و تبعیهت یها     

ناخودآگاه شکل بگیرد ولهی ناخودآگهاهی محهض     یهایدهاست یک جهت نیوالیت مؤمن

و بهاب اثهرات    ردیپهذ یهی خهودش جریهان والیهت الههی را مه     بلک  انسان ب  آگها  ،نیست

 کند.  صورت خودآگاه بر روی خودش باز میناخودآگاه را ب 

توان ب  شکل اجباری و در الگوی حکمرانی اسالمی، اختیار انسان بسیار مهم است. نمی

کهرد. ایهن بعهد از ویژگهی حکمرانهی اسهالمی،        یدهه اکراه فرد را در مسیر خاصهی جههت  

بسیار عمیقی در تعیین سازوکارها و چگونگی حکمرانی دارد. فهم این نکت  که    یهالتدال

توان بها عوامهل محیطهی و    اطاعت انسان مبتنی بر تقوای فردی او است، یعنی انسان را نمی

بیرونی در جهت خاصی برانگیخت و نیاز است ک  محیطی برای جوشش درونی فرد ایجهاد  

المی ب  علت توج  به  اختیهار فهرد، سهعی در سهاختن محهیط       حکمرانی اس ؛ بنابراینبشود

زندگی فرد دارد تا از این طریق او را در جریان پیروی اسالمی قهرار دههد. در عهین اینکه      

انسان اختیار دارد، باید ب  این نکت  توج  نمود ک  این انسان در عین اختیار ضرورتاً و لزوماً 

اجتمهاعی بهدون رابطه  پیهروی قابهل فههم و درک       کند. انسان از کسی یا چیزی پیروی می

مختلف، یکی را انتخهاب کنهد. خداونهد     یهانیست. او باید با اختیاری ک  دارد از بین مطاع



 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 1411ودوم، زمستان فصلنام  علمی امنیت ملی، سال یازدهم، شماره چهل / 12

 

حکمرانی  مطیع و مطاع را نیز در قرآن آورده است تا نظام اطاعت الهی و یهایژگیمتعال و

 اسالمی را شکل بدهد.

بخشی عناصر مفهوم روابط پیروی اسهالمی را در  الزم ب  ذکر است اگرچ  این پژوهش 

مطرح کرده است ولی الزم است سایر ایهن عناصهر در مطالعهات دیگهر     « اطاعت» کلم ذیل 

نیهز مکمهل   « والیهت »و « تیه تبع»ی موضوعی روی مفهاهیمی مثهل   هاقیتحقروشن شوند. 

و  ی چیسهتی خهوب به  تواننهد  پژوهش حاضر خواهند بود. این حوزه تحقیهق موضهوعی مهی   

 چگونگی حکمرانی اسالمی را ترسیم کنند.
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