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 چکیده

مي باشد. طاعت « قرآن كريم طاعت و آثار آن از منظر»موضوعي كه در اين  پژوهش به آن پرداخته شده است ، 

كند آن چه پرداختن به آن را ضروری مي. و شقاوت انسان نقش به سزايي داردسعادت  مهم است كه در یامساله

. اين كه اگر آدمي به تمام دستورات و ستاثيرگذاری اين مساله در زندگي مادی و معنوی و سرنوشت نهايي اوت

رسد و شناخت اين كه چه عمل نمايد به نهايت كمال خود مي فرامين خداوند كه توسط فرستادگانش فرستاده شده

؛ از اهم تواند باشدي ميندگي او چه چيزهايشود كه انسان طوق بندگي به گردن نهد و آثار اين بمسائلي سبب مي

ها پرداخته شود و ما حصل اين اين پژوهش سعي شده است تا از منظر قرآن كريم به آن درموضوعاتي است كه 

چون آمرزش گناهان و  يپژوهش اين است كه عوامل متعددی در طاعت نقش دارند. طاعت آثار و ثمرات فراوان

، خاطر ينان، آرامش و اطموخلود در بهشت ي، جاودانگياز پاداش اله یمند، بهرههشتها، ورود به بیپوشاندن بد

را در زندگي دنيوی و اخروی در پي دارد. هركس از فرامين الهي پيروی  ، مانع خوف و اندوه ويحصول رحمت اله

عاقبت آن بدبختي كند در زندگي دنيا و آخرت به سعادت واقعي مي رسد و هركس از دستورات او سرپيچي نمايد 

 و خلود در جهنم است. 

 . قرآن، طاعت، آثار طاعت، سعادت :یديکل واژگان
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 مقدمه 

 ه توان انتخاب راهار و اراداختي از ميان موجودات عالم، انسان اشرف مخلوقات است. او دارای درك معاني و شعور باطني است كه با

ت و سعادت بشر راه هداي ان خوددارا مي باشد. خداوند متعال توسط فرستادگدت و شقاوترا در يكي از مسيرهای نور و ظلمت و سعا

يد قطعاً به خاطر ت عمل نماده اسرا به او نشان داد. اگر آدمي مسير درست را بشناسد و به آن چه كه از طرف پروردگار فرستاده ش

ه است. يكي وعده داد خداوند جايگاه او بهشت بريني است كه رسد وبرداری و طاعت به سعادت ابدی و كمال نهايي مياين فرمان

ناخت طاعت ، هالكت، ش ختي وباز راه های رسيدن به قله اعالی انسانيت و معنويت و دست يابي به سعادت واقعي و رهايي از بد 

يح ده در تشرسعي ش وباشد. اين پژوهش به موجب اهميّت موضوع فوق انتخاب شده علل و عوامل و آثار پي آمدهای آن مي

ير زندگي انسان شني در مساغ روموضوع طاعت و انواع طاعت و آثار آن از منبع ارزشمند و راه گشايي كه در طول تاريخ همواره چر

قي و معرفتي وضوع اخالبا م هاست؛ يعني قرآن كريم بهره جسته و از سخنان پربار ائمه اطهار )ع( و كتب بزرگان و نويسندگان

 ا پژوهش حاضر استفاده شود .متناسب ب

های اخصها شناخت شت. لذيكي از مسائلي كه باعث رشد تعالي انسان تا حد اعلي نورانيت مي گردد طاعت از فرامين الهي اس

ررسي آثار دهد و بيسوق م گردد و او را به هدف متعاليطاعت و اين كه طاعت از چه كساني و چه اموری سبب سعادت انسان مي

 شود به آن پرداخته شود.هميت خاصي بر خوردار است كه در اين پژوهش سعي ميآن از ا

 معانی طاعت

 الف: طاعت در لغت : 

 .1باشدگرفته شده است. طوع در قاموس رغبت و ميل معنا شده است و طاعت نيز بدين معنا مي« طوع» طاعت از ماده 

. در الرائد طاعه به معني فرمانبرداری 3ن هم به همين معنا بيان شده است. در العي2در مفردات راغب طوع به معني انقياد آمده است

 . 4ذكر شده است

 طاعت در اصطالح : 

های مثبت و افعال گيرد كه ارزشهای اخالقي مربوط به اديان به ويژه اخالق اسالمي بيشتر اين حقيقت مورد توجه قرار ميدر نظام

های ت ممكن است مكلف كارهای خوب را انجام دهد و اين بدان معناست كه فرمانخوب مورد امر خداوند هستند در اين صور

خداوند را به كار بسته و به دستورات او گردن نهاده است و افعال و رفتارش با آن هماهنگي دارد از اين موافقت و هماهنگي مفهوم 

 6فرمان و حكم مي باشد . طاعت عمل كردن به حال رغبت و خضوع در مقابل5كنيمطاعت را انتزاع مي
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 هاي بیانگر طاعت در قرآن ب: واژه

بار در قرآن كريم ذكر شده است كه در تمام موارد معنای طاعت و خضوع و  13واژه قنوت با تعابير مختلف ـ قنوت: 1

  1فرمانبرداری را دارد.

و نيز « هلل قانتين وقوموا» راه خضوع است و آيه برداری و طاعت به همالف( راغب در مفردات گفته است: قنوت: التزام به فرمان

خضوع كنندگان است و گفته شده است « قانتون» به هر يك از آن دو تفسير شده است .گفته شده است كه معني « كل لَه قانتون»

 .2كه معني آن ساكت شنوندگان است

 .3ب( در قاموس و اقرب به معني طاعت آمده است

 قنوت : خشوع و اقرار به عبوديت و بندگي است. « 4القنوت: خشوع و االِقرار بالعبوديه»ت : ج( در لسان العرب آمده اس

 . 5د( در العين قنوت طاعت و قانتون مطيعون معنا شده است

 .6الف( در قاموس آمده است :  عبادت : تذلّل با تقديس، اطاعتـ عبادت : 2

 اصل عبوديت خضوع و ذل و عبادت طاعت است. « 7ل. و العباده الطاعهاصل العبوديه الخضوع و الذّ»ب( در صحاح گفته شده: 

 «8العباده : الطاعه و نهايه التعظيم هلل تعالي» ج( در اقرب الموارد آمده : 

 .9گونه بيان شده است: عبوديت اظهار تذلل و عبادت غايت تذلل استد( در مفردات اين

واگر حق با آنان باشد به »  10«  وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ» ت: اين كلمه فقط يك بار در قرآن آمده اسـ ذعن: 3

 «حال طاعت به سوی او مي آيند . 

 . 11الف: در قاموس قرآن قرشي آمده است : ذعن : يعني طاعت، انقياد

 هم به همين معني آمده است. 14و مجمع البحرين 13العين، 12ب: در لسان العرب
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 ـ الذ ِّل ]تذلیل[ 4

 . 1: به معني رام شدن است و ناقة ذلول شتر رام است الف( در قاموس آمده است : ذِلّ

 2ب( در التحقيق اين گونه بيان شده است كه: شي رام و تحت نفوذ و سلطه قرار گرفت. 

 به معني انقياد آمده است. 5و مفردات 4و مجمع البحرين 3ج( در العين

 « .وَ الَقوا الي اهللِ يومئذٍ السَّلَم » بار در قرآن آمده است.  4ين واژه اـ سَلَمْ : 5

 . 7. اسالم : انقياد و تسليم شدن6الف( در قاموس اينگونه آمده است : سَلَمْ : به معني اطاعت و انقياد است

 « .8اسالمو چرا از امر و نهي دين سَلَم : فرمانبرداری بي چون» ب( در فرهنگ ابجدی آمده است : 

 . 9ج(درالعين اسالم : تسليم شدن به امر خدای تعالي و گردن نهادن برطاعتش و قبول امرش معنا شده است

ای » بيان كرده است مسلمون « 10 إِنْ تُسْم عُ إاِل مَنْ یُؤْم نُ بِآیَات نَا فَهُمْ مُسْل مُونَ  »د( و راغب در مفردات در توضيح آيه 

 «11منقادون للحق مذعنون له

 های مختلف به كار رفته است. تبعيت از ماده تبع است.بار به شكل 14در قرآن اين واژه ـ تبعیت: 6

الف( در مفردات راغب آمده است: تبع : تتبعُ واتَّبعُهُ: يعني اثرش را دنبال كرد كه گاهي در معني پيروی ازراه و روش و فرمانبری 

 . 12است

 . 13پيروی كردن بيان شده استب( در العين به معني از پي رفتن و 

 هم به معني پيروی كردن آمده است . 16و قاموس قرآن 15، التحقيق14ج( در لسان العرب
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 انواع طاعت 

 طاعت ممدوح كه مورد امر و مدح خداوند يكتا است.الف : طاعت ممدوح : 

ای كساني كه ايمان  1...«أَط یعُوا الرَّسُولَ وَأُول ی األمْرِ یَا أَیُّهَا الَّذ ینَ آمَنُوا أَط یعُوا اللَّهَ وَ »در آية ـ اطاعت از خدا: 1

 . اطيعوااهلل فرمان صريح خداوند در اطاعتش است. وليای امر خود را نيز اطاعت كنيدايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اآورده

از خدا و پيامبر اطاعت كنيد »  2« لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَوَأَط یعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ »خوانيم: در قرآن ميـ اطاعت از رسول خدا : 2

 «. باشد مشمول رحمتش شويد 

قُلْ هَلْ م نْ شُرَکَائ کُمْ مَنْ یَهْد ي إِلَى الْحَقِِّ قُلِ اللَّهُ یَهْد ي » در قرآن آمده است: : گران حقاطاعت از هدایت -3

   3«  أَنْ یُتَّبَعَ أَمْ مَنْ ال یَهِد ِّي إِال أَنْ یُهْدَى فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَل لْحَقِِّ أَفَمَنْ یَهْد ي إِلَى الْحَقِِّ أَحَقُّ

ه آيا كسي ك كند پس،بگو: آيا از شريكان شما كسي است كه سوی حق هدايت كند؟ بگو: خداست كه به سوی حق هدايت مي» 

؟ شما را چه نمايد مگر آنكه خود هدايت شودرد يا كسي كه راه نمييگكند سزاوارتر است مورد پيروی قرار به سوی حق رهبری مي

 «كنيد؟شده ، چگونه داوری مي

آنچه از طريق فرشته وحي بر پيامبر)ص( محمد مصطفي نازل شده است قرآن نام دارد و ما در اين كتاب ـ اطاعت از قرآن: 4

از آنچه از سوی »  4«رَبِِّکُمْ وَال تَتَّبِعُوا م نْ دُون ه  أَوْل یَاءَ قَل یال مَا تَذَکَّرُونَ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ م نْ »خوانيم : مقدس مي

 «گيريد. پروردگارتان نازل شده پيروی كنيد و به جای او هيچ سرپرستي نگيريد ؛ چه اندك پند مي

ای »  5«وا اللَّهَ وَأَط یعُوا الرَّسُولَ وَأُول ی األمْرِ م نْکُمْ یَا أَیُّهَا الَّذ ینَ آمَنُوا أَط یعُ»براساس آية ـ اطاعت از امامان: 5

اطاعت از امامان هم مانند اطاعت از « و پيامبر و اوليای امر خود را نيز اطاعت كنيد كساني كه ايمان آورديد خدا را اطاعت كنيد

 پيامبر است. 

» فرمايد: ن به كمال نيست خداوند ميانبرداری از آنان برای رسيدهدف از فرستادن انبياء جز اطاعت و فرمـ اطاعت از انبیاء: 6

 « هيچ رسولي را نفرستاديم مگر اينكه به فرمان خدا از او اطاعت شود.» 6«و... وَمَا أَرْسَلْنَا م نْ رَسُولٍ إاِل ل یُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّه  

 أَنَّ هَذَا ص رَاط ی مُسْتَق یمًا فَاتَّبِعُوهُ وَال تَتَّبِعُوا السُّبُلَوَ »پروردگار در قرآن فرموده است: ـ اطاعت از صراط مستقیم: 7

های ديگر اين راه راست من است آن را در پيش گيريد و به راه»  7«فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیل ه  ذَل کُمْ وَصَّاکُمْ بِه  لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ 

 «اينچنين به شما سفارش كرده شايد تقوی پيشه كنيد. اندازد نرويد كه شما را از راه دور مي

وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِِّئُکُمْ بِمَا » : در سوره لقمان آمده استـ اطاعت از سالکان راه خدا : 8

آيد سپس بازگشت شما به سوی من است آنگاه از آنچه ن ميپيرو راه كسي باش كه توبه كنان به سوی م»  8«کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

 « سازم.ايد آگاهتان ميكرده

                                                      
 59نساء / - 1

 132ل عمران/آ - 2
 35بونس/ - 3
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گفت : ان »  1«قَالَ سَتَجِدُن ی إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَال أَعْص ی لَكَ أَمْرًا »خوانيم: در سوره كهف ميـ اطاعت از معلم: 9

 رهاند. اطاعت از معلم جامعه را از گمراهي مي« نافرماني نخواهم كرد. توراشاء اهلل مرا شكيبا خواهي يافت و در هيچ كاری

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِیعَةٍ م نَ األمْرِ » : خداوند در كتابي كه بر پيامبرش نازل كرده فرموده است ـ اطاعت از اسالم : 10

سپس ترا بر شريعتي از امر دين قرار داديم پس از آن پيروی كن و از هوس »  2« فَاتَّبِعْهَا وَال تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذ ینَ ال یَعْلَمُونَ

 « دانند پيروی نكن.كساني كه نمي

 طاعتي نهي شده و نكوهيده است. ب : طاعت مذموم :

 یُغْن ی م نَ الْحَقِِّ شَیْئًا وَمَا یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِال ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ ال»: فرمايد خداوند متعال ميـ اطاعت از ظن و گمان : 1 

نياز كنند، ولي گمان به هيچ وجه آدمي را از حقيقت بيو بيشترشان جز از گمان پيروی نمي»  3«إِنَّ اللَّهَ عَل یمٌ بِمَا یَفْعَلُونَ

 « كنند داناست.گرداند ، آری خدا به آن چه مينمي

ای »  4«و ... یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّهَ وَال تُط عِ الْکَاف رِینَ » : است داوند به پيامبرش دستور دادهخـ اطاعت از کافران : 2

 «پيامبر از خدا پروا كن و از كافران اطاعت مكن ... 

رُوا إِنَّا کُنَّا لَکُمْ وَبَرَزُوا ل لَّه  جَم یعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ ل لَّذ ینَ اسْتَکْبَ» :  : در قرآن كريم مي خوانيم ـ اطاعت از مستکبران3

ءٌ عَلَیْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا م نْ عَذَابِ اللَّه  م نْ شَیْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَیْنَاکُمْ سَوَا

، آيا چيزی از گويند : ما پيروان شما بوديممي توانان به گردنكشانشوند. پس ناهمگي در برابر خدا ظاهر مي»  5« لَنَا م نْ مَح یصٍ

، چه صبر كنيمتابي كرديم. چه بي، قطعاً شما را هدايت ميگويند: اگر خدا ما را هدايت كرده بودكنيد؟ ميرا از ما دور مي عذاب خدا

 «نماييم برای ما يكسان است. ما را راه گريزی نيست.

وَال تَأْکُلُوا م مَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّه  عَلَیْه  وَإِنَّهُ لَف سْقٌ وَإِنَّ الشَّیَاط ینَ » خوانيم : در قرآن مي: ـ اطاعت از مشرکان4

نشود نخوريد چرا  و از آنان چه نام خدا بر آن برده»  6« لَیُوحُونَ إِلَى أَوْل یَائ هِمْ ل یُجَاد لُوکُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ

كنند تا با شما ستيزه نمايند و اگر اطاعتشان كنيد قطعاً ها به دوستداران خود الهام ميكه آن قطعاً نافرماني است و در حقيقت شيطان

 «شما هم مشركيد.

ی وَأَصْل حْ وَال تَتَّبِعْ وَقَالَ مُوسَى ألخ یه  هَارُونَ اخْلُفْن ی ف ی قَوْم  »: : در سوره اعراف آمده استـ اطاعت از مفسدان5

موسي در وقت رفتن به طور به برادر خود هارون گفته كه : خليفه من باشي در حين غيبت من در ميان »  7« سَبِیلَ الْمُفْس د ینَ

 «قوم من و امور فاسدة ايشان را اصالح كن و راه فسادكنندگان را پيروی مكن.

وَإِذَا ق یلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا » : ي فرمايدباری تعالي مـ اطاعت از نیاکان مشرك : 6

و چون به ايشان گفته شود به سوی »  8« حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَیْه  آبَاءَنَا أَوَلَوْ کَانَ آبَاؤُهُمْ ال یَعْلَمُونَ شَیْئًا وَال یَهْتَدُونَ

                                                      
 69كهف/ - 1
 18جاثيه/ - 2
 36يونس/ - 3

 1احزاب/ - 4
 21ابراهيم/ - 5
 121انعام/ - 6

 142اعراف/ - 7
 104مائده/ - 8



 179/ یمطاعت و آثار آن از منظر قرآن کر  

 
ايم ما را بس است ، حق اگر نياكانشان هيچ چيز كرده و به سوی پيامبر آييد ، گويند آنچه نياكانمان را بر آن يافته آنچه خدا نازل

 «دانستند و هدايت نشده بودند؟! نمي

كَ عَنْ وَال تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُض لَّ».  كند :گونه خطاب ميالسالم اينخداوند به حضرت داود عليهـ اطاعت از هواي نفس : 7

واز هوی پيروی نكن كه ».  1«سَبِیلِ اللَّه  إِنَّ الَّذ ینَ یَض لُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّه  لَهُمْ عَذَابٌ شَد یدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْح سَابِ

-اب را فراموش كرده؛ زيرا روز حس تو را از راه خدا گمراه مي كند ، بي گمان كساني كه از راه خدا گمراه شوند عذاب سنگيني دارند

 « اند.

وَال تُط عْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذ کْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَکَانَ أَمْرُهُ  »: در كتاب خدا بيان شده است: ـ اطاعت از هواپرستان8

ش بر زياده روی است اطاعت ايم و از هوس خود پيروی كرده و كارو از آن كسي كه قلبش را از ياد خدا غافل ساخته»  2«فُرُطًا 

 هواپرستي سرچشمه غفلت از خدا و خلق خداست. « نكن.

اطاعت نكن به خاطر اين كه مال دار »  3« أَنْ کَانَ ذَا مَالٍ وَبَن ینَ وَال تُط عْ» : خوانيمدرسوره قلم مي: ـ اطاعت از اشراف9

 .« و صاحب پسران است 

وَال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیل ه  ذَل کُمْ  ... »: فرمايد ش اين گونه ميخداوند در كتابـ اطاعت از راه باطل : 10

كند و های انحرافي و پراكنده گام ننهيد كه شما را از راه خدا منحرف و پراكنده ميهرگز در راه»  4« وَصَّاکُمْ بِه  لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ

  5«پاشد.ميان شما مي تخم نفاق و اختالف را در

پس فرمان نبر تكذيب كنندگان توحيد و »  6« فَال تُط عِ الْمُکَذ ِّبِینَ» : خوانيمدر قرآن كريم ميـ اطاعت از مکذبان : 11

فقت خواهند نپذير و در آنچه ببينند مواكنند و از تو مييكتايي خدای عزّوجل و انكاركنندگان نبوت تو را و آن چه به تو التماس مي

 7«با ايشان نكن. 

حلّاف به كسي مي گويند كه  8« وَال تُط عْ کُلَّ حَالفٍ مَهِینٍ» فرمايد : خداوند ميـ اطاعت از سوگند خواران پست : 12

های خويش صادق كند و معموالً اينگونه افراد در سوگندو برای هركار و كوچك و بزرگي سوگند ياد مي 9خورد ،بسيار قسم مي

  10مهين از مهانت يعني حقارت و پستي است.نيستند. 

     11« یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّهَ وَال تُط عِ الْکَاف رِینَ وَالْمُنَاف ق ینَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَل یمًا حَک یمًا» ـ اطاعت از منافقان : 13

 «خدا همواره دانای حكيم است. ای پيامبر از خدا پروا كند و از كافران و منافقان فرمان مبر زيرا» 
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 1« وَال تُط عْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذ کْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَکَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا». خوانيم : در قرآن مي: ـ اطاعت از غافالن14

ها كه از هوای نفس پيروی كن هماناز افرادی كه قلبشان را از ياد خود غافل ساختيم اطاعت م» فرمايد:در اين آيه خداوند مي

 «كنند و همة اعمالشان افراطي و خارج ازتعادل است. مي

 2« فَاصْبِرْ ل حُکْمِ رَبِِّكَ وَال تُط عْ م نْهُمْ آث مًا أَوْ کَفُورًا»  : فرمايدخداوند در قرآن ميـ اطاعت از گنهکاران : 15

 «.مان كه گناهكار يا ناسپاس است اطاعت نكنپس در برابر فرمان پروردگارت صبركن و از آنان ه» 

پس اطاعت نكن از »  3« مَنَّاعٍ ل لْخَیْرِ مُعْتَدٍ أَث یمٍ... وَال تُط عْ » : خوانيمدر سوره قلم مي: ـ اطاعت از مانعان خیر16 

 « كسي كه بازدارنده نيكي ، تجاوزگر و گنهكار است.

 « وفرمان مسرفين را پيروی نكنيد»  4«وَال تُط یعُوا أَمْرَ الْمُسْرِف ینَ  »: فرمايدخداوند ميـ اطاعت از مسرفان : 17

 5« یَا أَبَت  ال تَعْبُد  الشَّیْطَانَ إِنَّ الشَّیْطَانَ کَانَ ل لرَّحْمَنِ عَص یًّا» : در قرآن آمده است: ـ اطاعت از شیطان18

 «. ت پدرجان شيطان را نپرست كه شيطان برای رحمان عصيان گر اس» 

رمود : ف»  6« قَالَ قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکُمَا فَاسْتَق یمَا وَال تَتَّبِعَانِِّ سَبِیلَ الَّذ ینَ ال یَعْلَمُونَ» : ـ اطاعت از جاهالن19

 « .. پس ايستادگي كنيد و راه كساني كه نمي دانند پيروی نكنيد دعای هردو شما پذيرفته شد

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَکُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا » : خوانيمكتاب مقدس مسلمانان مي در: ـ اطاعت از رهبران گمراه20

 « .گويند : پروردگارا ، ما رؤسا و بزرگتران خويش را اطاعت كرديم پس ما را گمراه كردند مي»  7« السَّبِیال

مْ تَرَ إِلَى الَّذ ینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أُنْزِلَ م نْ أَلَ» : فرمايدخداوند مي: ـ اطاعت از طاغوت21

   8« لَّهُمْ ضَالال بَع یدًاقَبْل كَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحَاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوت  وَقَدْ أُم رُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِه  وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُض 

اند با اين همه ايمان آورده پندارند به آنچه به سوی تو نازل شده به آنچه پيش از تو نازل گرديد،ای كساني را كه مييا نديدهآ» 

خواهد آنان را اند كه بدان كفر ورزند ولي شيطان ميخواهند داوری ميان خود را به سوی طاغوت ببرند با آنكه قطعاً فرمان يافتهمي

 «بيندازد.به گمراهي دور 

وَوَصَّیْنَا اإلنْسَانَ بِوَال دَیْه  حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ ل تُشْرِكَ » : خوانيمدر سوره عنكبوت ميـ اطاعت از والدین ناآگاه : 22

و به انسان سفارش كرديم كه به »  9«بِی مَا لَیْسَ لَكَ بِه  ع لْمٌ فاَل تُط عْهُمَا إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

والدين خود نيكي كند و اگر آنها كوشيدند تا چيزی را كه بدان علم نداری با من شريك گرداني از ايشان اطاعت نكن. بازگشتشان 

 « داديد با خبر خواهم كرد.به سوی من است سپس شما را از آنچه انجام مي
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                     عوامل طاعت                            

 توانيم به برخي از اين عوامل اشاره كنيم از جمله :با نگاهي در كتاب مقدس قرآن مي

وَاعْلَمُوا أَنَّ ف یکُمْ رَسُولَ اللَّه  لَوْ یُط یعُکُمْ ف ی کَث یرٍ م نَ األمْرِ لَعَن تُّمْ » : در قرآن كريم بيان شده استـ ایمان به خدا : 1

  1« ئ كَ هُمُ الرَّاش دُونهَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ اإلیمَانَ وَزَیَّنَهُ ف ی قُلُوبِکُمْ وَکَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْع صْیَانَ أُولَوَلَک نَّ اللَّ

يكن خدا ايمان را شويد لمي ر زحمتو بدانيد كه رسول خدا در ميان شماست. اگر در بسياری از كارها از شما پيروی كند قطعاً دچا» 

اخت. آنان كه اخوشايند سنگردانيد و آن را در دل های شما بياراست و كفر و فسق و سركشي را در نظرتان برای شما دوست داشتني

 «گانند. چنين هستند ره يافته

وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُل یَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ إِنَّمَا الْمُؤْم نُونَ الَّذ ینَ إِذَا ذُک رَ اللَّهُ » : فرمايدخداوند متعال ميـ یاد خدا : 2

ترسد و چون آيات چون خدا ياد شود ، دل هايشان مي مومنان همان كساني اند كه»  2«زَادَتْهُمْ إِیمَانًا وَعَلَى رَبِِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ 

 .«توكل مي كنند او بر آنان خوانده شود بر ايمانشان افزوده مي شود و بر پروردگار خود 

وَاتَّقُوا یَوْمًا ال تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا وَال » : فرمايدخداوند مي:  مان به معاد و ترس از عذاب اخرويـ ای3

نرسد و از كسي و از روزی بترسيد كه كسي به فرياد كسي » 3«ؤْخَذُ م نْهَا عَدْلٌ وَال هُمْ یُنْصَرُونَیُ ال یُقْبَلُ م نْهَا شَفَاعَةٌ وَ

 « شوند. شود از سوی كسي ياری نميای گرفته نميشود و فديهشفاعتي پذيرفته نمي

وَإِذَا سَأَلَكَ ع بَاد ي عَن ِّی فَإِن ِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا  »: فرمايدخداوند متعال مي: ه انسانـ باور قرب خدا ب4

، من نزديكم و دعای ندگان من از تو درباره من بپرسندو هرگاه ب»  4«لْیُؤْم نُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا ل ی وَ

 «كنم پس بايد فرمان مرا گردن نهند و به من ايمان آورنده باشد كه راه يابند.كننده را به هنگامي كه مرا بخواند اجابت مي دعا

قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُح بُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُون ی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَیَغْف رْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللَّهُ » : يدفرماقرآن كريم مي: ـ حبّ الهی5 

بگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروی كنيد تا خدا نيز دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشايد و خدا »  5«غَفُورٌ رَح یمٌ 

 « ربان است. آمرزنده مه

فَأَق مْ وَجْهَكَ  »: رمايدفداند و ميقرآن نيز پرستش و طاعت و بندگي در مقابل پروردگار را يك امر فطری مي: ـ فطرت6

ک نَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال  وَلَل لد ِّینِ حَن یفًا ف طْرَةَ اللَّه  الَّت ی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا ال تَبْد یلَ ل خَلْقِ اللَّه  ذَل كَ الد ِّینُ الْقَیِِّمُ

پس روی خود را به سوی دين حنيف كن با همان سرشتي كه خدا مردم را بر ان سرشته است. آفرينش خدا »  6«یَعْلَمُونَ

 «دانند. تغييرناپذير نيست. اين است همان دين پايدار ولي بيشتر مردم نمي

از »  7« یَخَافُونَ رَبَّهُمْ م نْ فَوْق هِمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ» فرمايد : خداوند متعال در سوره نحل مي: ـ خوف الهی7

 «دهندترسند و آنچه را مأمورند انجام ميپروردگارشان كه حاكم بر آن هاست مي
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مله ت برشمرده است از جشماری را كه به انسان ارزاني داشته اسهای بيخداوند متعال در قرآن نعمتها : ـ توجه به نعمت8

مردم! پروردگارتان را كه ای»  1«أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذ ي خَلَقَکُمْ وَالَّذ ینَ م نْ قَبْل کُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ یا» : فرمايدمي

 «هم شما و هم پيشينيان شما را خلق كرد، بپرستيد تا متقي شويد. 

  2« إِنَّ الَّذ ینَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائ فٌ م نَ الشَّیْطَانِ تَذَکَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْص رُونَ» : خوانيمدر قرآن كريم ميـ تقوا : 9

 «اه بينا شوند.ورند و آنگای از جانب شيطان به ايشان رسد خدا را به ياد آدر حقيقت كساني كه از خدا پروا دارند چون وسوسه» 

كتاب خود در مواضع بي شمار امر به تفكر و تدبر فرموده است و متفكران را ستوده و فرموده :  حق تعالي در: ـ تعقل و تفکر10

نَا مَا خَلَقْتَ هَذَا الَّذ ینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ ق یَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَکَّرُونَ ف ی خَلْقِ السَّمَاوَات  وَاألرْضِ رَبَّ» 

كنند و در همانا كه خدا را در همة احوال ، ايستاده و نشسته و به پهلو آرميده ياد مي»  3«كَ فَق نَا عَذَابَ النَّارِبَاط ال سُبْحَانَ

ای ، منزّهي تو! پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان ها و زمين مي انديشند كه : پروردگارا ! اينها را بيهوده نيافريدهآفرينش آسمان

 « .بدار

یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّه  وَاللَّهُ هُوَ الْغَن یُّ » : خداوند چه زيبا بيان كرده است :نیاز و وابستگی ـ احساس11

 « .نياز حميد است ای مردم شما به خدا نيازمنديد و خداست كه بي»  4« الْحَم یدُ

   5«...  مَفَات حُ الْغَیْبِ ال یَعْلَمُهَا إِال هُوَ وَیَعْلَمُ مَا ف ی الْبَرِِّ وَالْبَحْرِوَع نْدَهُ» در  قرآن كريم آمده است : ـ علم : 12

 « .داند داند و آن چه در خشكي و درياست ميها و خزائن غيب نزد اوست كه هيچ كس جز او آن را نميو كليد» 

 آثارطاعت

 توان به موارد ذيل اشاره نمود :از جمله آثار طاعت مي

 شدن از گناهان است.يكي از آثار عبوديت ، طاعت و بندگي ، آمرزش و پاكها : ـ آمرزش گناهان و پوشاندن بدي1

 کَفَّرَ رَبِِّهِمْ م نْ الْحَقُّ وَهُوَ مُحَمَّدٍ عَلَى نُزِِّلَ بِمَا وَآمَنُوا الصَّال حَات  وَعَم لُوا آمَنُوا وَالَّذ ینَ» خوانيم : در قرآن كريم مي

د و به آن چه بر محمد)ص( نازل شد، انآورده و كارهای شايسته كردهو كساني كه ايمان »  6«بَالَهُمْ  وَأَصْلَحَ سَیِِّئَات هِمْ نْهُمْعَ

 «كند.پوشاند و امورشان را اصالح ميهايش را مي، همان كه حق و از جانب پروردگارشان است. خدا نيز بدیاندايمان آورده

 تَحْت هَا م نْ تَجْرِي جَنَّاتٍ یُدْخ لْهُ وَرَسُولَهُ اللَّهَ یُط عِ مَنْ». : فرمايدقرآن كريم در اين باره مي: بهشتـ ورود به 2

ها هايي كه از زير آن نهرهركس كه خدا و رسولش را فرمان برد وی را در باغ»  7«  أَل یمًا عَذَابًا یُعَذ ِّبْهُ یَتَوَلَّ وَمَنْ األنْهَارُ

 «كند.آورد و هركس روی برتابد به عذابي اليم معذبش ميت در ميرواني اس

 وَالْمُؤْم نَات  وَالْمُؤْم ن ینَ وَالْمُسْل مَات  الْمُسْل م ینَ إِنَّ» : خوانيمدر سوره احزاب مي: مندي از پاداش الهیـ بهره3

 وَالْمُتَصَد ِّق ینَ وَالْخَاش عَات  وَالْخَاش ع ینَ وَالصَّابِرَات  ابِرِینَوَالصَّ وَالصَّاد قَات  وَالصَّاد ق ینَ وَالْقَان تَات  وَالْقَان ت ینَ

 اللَّهُ أَعَدَّ وَالذَّاک رَات  کَث یرًا اللَّهَ وَالذَّاک رِینَ وَالْحَاف ظَات  فُرُوجَهُمْ وَالْحَاف ظ ینَ وَالصَّائ مَات  وَالصَّائ م ینَ وَالْمُتَصَد ِّقَات 
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گمان مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان مطيع و مردان و زنان بي»  1«عَظ یمًا  وَأَجْرًا مَغْف رَةً لَهُمْ

دار و مردان و زنان پاكدامن صادق، و مردان و زنان شكيبا و مردان و زنان خاشع و مردان و زنان صدقه بخش و مردان و زنان روزه

 «كنند خدا برای آنان پاداشي بزرگ آماده ساخته است.ر ياد ميو مردان و زنان كه خدا را بسيا

 تَجْرِي جَنَّاتٍ یُدْخ لْهُ صَال حًا وَیَعْمَلْ بِاللَّه  یُؤْم نْ وَمَنْ» ... : خوانيمدرسوره طالق مي: ـ جاودانگی و خلود در بهشت4

هركس به خدا ايمان آورد و كارهای شايسته كند او را »  2«رِزْقًا  لَهُ للَّهُا أَحْسَنَ قَدْ أَبَدًا ف یهَا خَال د ینَ األنْهَارُ تَحْت هَا م نْ

 «مانند. قطعاً خدا رزق آن را نيكو گردانده است.، همواره جاودانه در آن ميآوردها روان است در مير آن نهرهايي كه از زيدر باغ

 تَجْرِي جَنَّاتٍ وَالْمُؤْم نَات  الْمُؤْم ن ینَ اللَّهُ وَعَدَ »: هبه بيان شده است كدر سوره تو: هاي بهشتیمندي از نعمتـ بهره5

 3« الْعَظ یمُ الْفَوْزُ هُوَ ذَل كَ أَکْبَرُ اللَّه  م نَ وَرِضْوَانٌ عَدْنٍ جَنَّات  ف ی طَیِِّبَةً وَمَسَاک نَ ف یهَا خَال د ینَ األنْهَارُ تَحْت هَا م نْ

ای های پسنديده، جاودانه درآنند و نيز خانهها از زير آن جاری استده كه نهرهايي را داوعده باغخدا به مردان مومن و زنان مؤمن »

 «؛ اين همان رستگاری بزرگ است.خشنودی الهي برتر از همه چيز استهای عدن به آنها وعده داده و در بهشت

 بِذ کْرِ أَال اللَّه  بِذ کْرِ قُلُوبُهُمْ وَتَطْمَئ نُّ آمَنُوا ینَالَّذ » : فرمايدنه ميقرآن كريم در اين زمي: ـ آرامش و اطمینان خاطر6

ها گيرد. آگاه باش كه با يادخدا دلهايشان به ياد خدا آرام مياند و دلكساني كه ايمان آوردههمان»  4«الْقُلُوبُ  تَطْمَئ نُّ اللَّه 

 «يابد.آرامش مي

 م ن ِّی یَأْت یَنَّکُمْ فَإِمَّا عَدُوٌّ ل بَعْضٍ بَعْضُکُمْ جَم یعًا م نْهَا اهْبِطَا قَالَ »: يمخواندر قرآن كريم ميـ نجات از گمراهی: 7

: همگي از آن فرود آييد در حالي كه بعضي از شما دشمن بعضي ديگر فرمود»  5«یَشْقَى وَال یَض لُّ فَال هُدَايَ اتَّبَعَ فَمَنِ هُدًى

 «افتد.شود و نه به رنج ميكند نه گمراه ميدايتي رسد ، هر كسي از هدايتم پيروی مياست پس اگر برای شما از جانب من ه

 »: است چنان چه باری تعالي فرمودند يابي به رحمت الهييكي ديگر از آثار طاعت حصول و دست: ـ حصول رحمت الهی8

 «پيامبر اطاعت كنيد باشد مشمول رحمتش شويد. و از خدا و»  6« تُرْحَمُونَ لَعَلَّکُمْ وَالرَّسُولَ اللَّهَ وَأَط یعُوا

 خَوْفٌ وَال رَبِِّه  ع نْدَ أَجْرُهُ فَلَهُ مُحْس نٌ وَهُوَ ل لَّه  وَجْهَهُ أَسْلَمَ مَنْ بَلَى» خوانيم : در سوره بقره مي: ـ مانع خوف و اندوه9

د به خدا تسليم كند و نيكوكار باشد پس مزد وی پيش آری، هركس كه خود را با تمام وجو»  7« یَحْزَنُونَ هُمْ وَال عَلَیْهِمْ

 «پروردگار اوست و بيمي بر آنان نيست و غمگين نشوند.

 م نَ اتَّبَعَكَ مَنِ إِال سُلْطَانٌ عَلَیْهِمْ لَكَ لَیْسَ ع بَاد ي إِنَّ» : باری تعالي فرمود: ـ مصونیت از سلطه ابلیس10

 «ان من تسلطي نيست؛ مگر كساني كه گمراهان كه از تو پيروی كنند.در حقيقت تو را بر بندگ»  8«الْغَاوِینَ
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 ـ تأخیر مرگ تا اجل مسمی 11

 إِنَّ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَى وَیُؤَخ ِّرْکُمْ ذُنُوبِکُمْ م نْ لَکُمْ یَغْف رْ وَأَط یعُونِ وَاتَّقُوهُ اللَّهَ اعْبُدُوا أَنِ»:خوانيمدر كالم اهلل مجيد مي

كه خدا را بپرستيد و از او پروا داريد و مرا فرمان بريد. برخي از گناهانتان را بر » 1«تَعْلَمُونَ  کُنْتُمْ لَوْ یُؤَخَّرُ ال جَاءَ إِذَا ه اللَّ أَجَلَ

 «اندازد. اگر بدانيد چون وقت مقرر خدا برسد، تأخير برنخواهد داشت.بخشد و اجل شما را تا وقت معين به تأخير ميشما مي

 لَعَلَّکُمْ قَبْل کُمْ م نْ وَالَّذ ینَ خَلَقَکُمْ الَّذ ي رَبَّکُمُ اعْبُدُوا النَّاسُ أَیُّهَا یَا» : خوانيمدر سوره بقره ميصول تقوي : ـ ح12

 «ای مردم پروردگارتان را كه هم شما و هم پيشينيان شما را خلق كرد بپرستيد تا متقي شويد.»  2«تَتَّقُونَ 

 3«و من یُط عِ اهللَ و رَسْولَهُ و یَخشَ اهللَ وَ یَتَّقه  فاولئك هُمُ الفائزون» : خوانيمالم اهلل مجيد ميدر ك: ـ رستگاري13

 «.؛ آنانند كه خود كاميابند و از خدا بترسد و از او پروا كندو كسي كه خدا و رسولش را فرمان بَرَد » 

تازانند ؛ و سابقان كه پيش»  4«الْمُقَرَّبُونَ  السَّابِقُونَ، أُولَئ كَ ونَوَالسَّابِقُ »: ر كالم خدا آمده استدـ تقرب به خدا : 14

 «اينانند كه مقرّبند.

 وَأُول ی الرَّسُولَ وَأَط یعُوا اللَّهَ أَط یعُوا آمَنُوا الَّذ ینَ أَیُّهَا یَا»خوانيم: در سوره نساء مي: ـ اتحاد امت و رفع اختالفات15

 خَیْرٌ ذَل كَ اآلخ رِ وَالْیَوْمِ بِاللَّه  تُؤْم نُونَ کُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّه  إِلَى فَرُدُّوهُ شَیْءٍ ف ی تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ م نْکُمْ األمْرِ

گاه ايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اوليای امر خود را نيز اطاعت كنيد؛ پس هرای كساني كه ايمان آورده»  5«تَأْوِیال وَأَحْسَنُ

در امری ديني اختالف نظر يافتيد اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد، آن را به كتاب خدا و سنّت پيامبرش عرضه بداريد، اين بهتر 

 « تر است.و نيك فرجام

 فَعَلَیْه  بِاللَّه  آمَنْتُمْ کُنْتُمْ إِنْ قَوْمِ یَا مُوسَى وَقَالَ» : الي در كتاب مقدس مسلمانان فرمودباری تع: ـ توکل بر خدا16

 «ايد و اگر اهل تسليميد بر او توكل كنيد.: ای قوم من ! اگر به خدا ايمان آوردهو موسي گفت»  6«مُسْل م ینَ  کُنْتُمْ إِنْ تَوَکَّلُوا

كساني كه »  7« مَآبٍ نُوَحُسْ لَهُمْ طُوبَى الصَّال حَات  وَعَم لُوا آمَنُوا الَّذ ینَ »: در قرآن كريم مي خوانيم: ـ فرجام نیکو17

 « اند خوشا به حالشان و خوش سرانجامي دارند.ايمان آورده و كارهای شايسته كرده

ولي  8«ل یَعْبُدُونِ  إِال وَاإلنْسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا» : فرمايدداند و ميها ميش انسانخداوند عبادت را هدف آفرين: ـ یقین18

فرمايد ، هدف نهايي آن است كه انسان به بلندای يقين برسد قرآن كريم در اين زمينه مينهاييبادت هدف متوسط است نه هدف ع

 « پروردگارت را عبادت كن تا يقين برايت حاصل شود.» 9«الْیَق ینُ یَأْت یَكَ حَتَّى رَبَّكَ وَاعْبُدْ»: 

 ف ی لَیَسْتَخْل فَنَّهُمْ الصَّال حَات  وَعَم لُوا م نْکُمْ آمَنُوا الَّذ ینَ اللَّهُ وَعَدَ» : خوانيموره نور ميدر س: ـ حکومت در زمین19

، وعده داده اندآورده و كارهای شايسته كرده خدا به كساني از شما كه ايمان»  1«...  قَبْل هِمْ م نْ الَّذ ینَ اسْتَخْلَفَ کَمَا األرْضِ

 ...« .ه كه كساني كه پيش از آنان بودند جانشين قرارداد ؛ همان گونا در اين سرزمين جانشين قرار دهدكه حتماً آنان ر
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 وَالْکَاف رُونَ فَضْل ه  م نْ وَیَزِیدُهُمْ الصَّال حَات  وَعَم لُوا آمَنُوا الَّذ ینَ وَیَسْتَجِیبُ »: فرمايدقرآن كريم مي: ـ اجابت دعا20

كند و برجزای آنان از فضل خويش ، اجابت مياندشايسته كرده آورده و كارهای و دعای كساني كه ايمان» 2«شَد یدٌ  عَذَابٌ لَهُمْ

 «افزايد و كافران عذابي سهمگين دارند.مي

»        3«الْبَرِیَّةِ خَیْرُ هُمْ أُولَئ كَ الصَّال حَات  وَعَم لُوا آمَنُوا الَّذ ینَ إِنَّ» خداوند متعال فرمود: : ـ بهترین مردم شدن21

 «، اينانند كه خود بهترين آفريدگانند.اندكارهای شايسته كرده آورده و كساني كه ايمان

 تَجْرِي بِإِیمَان هِمْ رَبُّهُمْ یَهْد یهِمْ الصَّال حَات  وَعَم لُوا آمَنُوا الَّذ ینَ إِنَّ» : گويدخداوند در قرآن كريم ميـ هدایت : 22

، پروردگارشان ايشان را به جزای اندآورده و كارهای شايسته كرده ني كه ايمانكسا»  4«النَّع یمِ  جَنَّات  ف ی األنْهَارُ تَحْت هِمُ م نْ

 «كند.، هدايت مياست و نهرها از زير آن جاری است های بهشتي كه پر از نعمتايمانشان به بوستان

 م نَ عَلَیْهِمْ اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذ ینَ مَعَ فَأُولَئ كَ وَالرَّسُولَ اللَّهَ یُط عِ وَمَنْ »: خوانيممي در قرآن: ـ ورود در زمرة صالحان23

و كساني كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند در زمرة »  5« رَف یقًا أُولَئ كَ وَحَسُنَ وَالصَّال ح ینَ وَالشُّهَدَاء  وَالص ِّد ِّیق ینَ النَّبِیِِّینَ

تان و شهيدان و شايستگانند و آنان چه نيكو رفيقاني كساني خواهند بود كه خدا ايشان را گرامي داشته يعني با پيامبران و داس

 « .هستند

 الصَّال حَات  وَعَم لُوا آمَنُوا الَّذ ینَ خُسْرٍ، إِال لَف ی اإلنْسَانَ إِنَّ» : خوانيمدرسوره عصر مي: ـ نجات از زیان بزرگ24 

اند كه ايمان آورده و كارهای شايسته كرده، مگر كسانييانكاری استگمان انسان در زبي»  6«بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِِّ وَتَوَاصَوْا

 «اند.ديگر را به حق سفارش كرده و هم ديگر را به صبر سفارش كردهو هم

قق خداوند در قرآن كريم يك قانون كلي نتيجة اعمال صالح توأم با ايمان را از هر كس و به هر صورت تح: ـ حیات طیبه25

 حَیَاةً فَلَنُحْیِیَنَّهُ مُؤْم نٌ وَهُوَ أُنْثَى أَوْ ذَکَرٍ م نْ صَال حًا عَم لَ مَنْ» : گويدكند و مي، بيان ميو جهان ديگريابد در اين دنيا 

مرد يا  هركس عمل صالح انجام دهد در حالي كه مؤمن باشد، خواه» 7«یَعْمَلُونَ  کَانُوا مَا بِأَحْسَنِ أَجْرَهُمْ وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ طَیِِّبَةً

 « .بخشيم زن به او حيات پاكيزه مي

 لَهُمُ سَیَجْعَلُ الصَّال حَات  وَعَم لُوا آمَنُوا الَّذ ینَ إِنَّ» : فرمايدقرآن كريم در اين باره مي: ها شدنـ محبوب دل26 

 «دهد.ان محبتي در دل ها قرار مياند، بزودی رحمان برای آنكساني كه ايمان آورده و كارهای شايسته كرده»  8«وُدًّا  الرَّحْمَنُ

ای در مسير عبوديت حق تعالي قرار گرفت     خداوند متعال تضمين كرده است كه اگر بنده: ـ برخورداري از والیت خداوند27

 م نَ یُخْرِجُهُمْ آمَنُوا الَّذ ینَ وَل یُّ اللَّهُ»  :بخشدها نجات مياو را از مهلكه باشد وشود و دائم مراقب او مياو مي« ولّي » 

 آورد. ها به سوی روشنايي بيرون ميها را از تاريكيخداوند سرپرست مؤمنان است و آن. 9«النُّورِ إِلَى الظُّلُمَات 
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 بحث و نتیجه گیري 

روز و در ب بي است كهاسبا وآن چه در اين پژوهش به نگارش در آمده، تعريف كلي از طاعت و معرفي آثار و تبعات آن و عوامل 

كتب اخالقي  يز مطالعهنم و ظهور آن نقش موثری را ايفا مي كند. در بررسي آيات كريمه ی قرآن و سخنان معصومين عليهم السال

اعت طسيم كرد. وم تقمتناسب با موضوع ، اين نتيجه حاصل شد كه طاعت را مي توان به دو دسته طاعت ممدوح و طاعت مذم

طاعت از  ،رسول خداوخدا  . مانند طاعت ازني است كه خداوند به طاعتشان دستور داده استممدوح همان فرمان برداری از كسا

ی ست كه باراساني قرآن و اسالم كه سعادت و خير بشر در راستای همين طاعت تضمين شده است و طاعت مذموم طاعت ازك

كه  فسدان وم، ستكبرانان، مت از شيطان، كافرتعالي از گردن نهادن و گوش دادن از دستورات آن ها نهي كرده است مانند: طاع

 سرانجام آن جز نابودی و هالكت چيز ديگری نيست و مانع رسيدن انسان به سعادت مي شود .

تبعيت  والی خويشضای مروح عبادت و بندگي چيزی جز اين نيست كه انسان خود را به مملوكيت خدا درآورد و از خواست و ر

ا به اين امر وا ري آدمي او هايهابع محض بودن است و زماني اين امر تحقق مي يابد كه عوامل و انگيزكند و الزمه ی اين بندگي ت

ا كه ايمان به خد ردد مانند:گرميدارد. عوامل متعددی در زمينه طاعت بيان گرديده است؛ كه برخي از اين عوامل به درون و باطن ب

و  رت حق استات حضسان نهادينه شده و يك عامل مهم در پذيرش دستوريك امر فطری است و از ابتدای خلقت در درون ان

 ستي.هجهان  شوند مانند: محيط، دوستان صالح، نعمت های الهي دربرخي ديگر از جمله عوامل بيروني محسوب مي

: ورود به بهشت و وان بهي تاعت مططاعت مطمئناً آثار و ثمراتي در زندگي دنيوی و اخروی انسان به بار مي آورد كه از جمله آثار 

 مود.نهي اشاره ای الخلود در آن، كسب قرب و رضای پروردگار، آرامش، اطمينان خاطر ، اتحاد ، بر خورداری از نعمت ه

ي دنيا و آخرت د در زندگاعت كنتوان اين گونه بيان كرد: هركس از فرامين الهي اطو در نهايت نتيجه ای كه حاصل مي شود را مي

وامل متعددی عآنجا كه  د و ازكند چرا كه طاعت هم در زندگي مادی و هم اخروی تاثير بسزايي داراقعي دست پيدا ميبه سعادت و

 واهد شد.دايت خها را بشناسد، چراغ راهي جهت گام نهادن او در مسير هدر طاعت انسان نقش دارند؛ اگر آدمي آن
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