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 چکیده
اس تفسیر بر اس پذیری در تربیت اجتماعی نوجوانانبررسی و تبیین نقش مسئولیت حاضر پژوهش ازهدف 

نظر . جامعه موردبوداست. روش مورداستفاده در این پژوهش تحلیل محتوای تفسیر المیزان  بوده المیزان

شماری یز سرگیری ناست. روش نمونهبوده ی بوده و نمونه پژوهش تفسیر المیزان قرآن یرتفاسپژوهش قرآن و 

ه ما سپرده ب آنچهدر برابر  قرار گرفتنمسئولیت یعنی مورد بازخواست ها نشان داد بود. یافتهاز آیات قرآن 

ازجمله لوازم  شده است. انسان در مقابل خود، جامعه و پروردگار خویش مکلف به انجام وظایفی است.

فردی و جمعی، برخورداری از قدرت و توان به داشتن اختیار، آگاهی، اراده پذیری اجتماعی میمسئولیت

ری پذیچنین از کارکردهای مسئولیتهای متضاد، انتخاب قبل از عمل اشاره نمود. همتوانمندی، گرایش

های بسیار مهم در فرد و جامعه، ارتقای درک و شعور اجتماعی، که یکی از پایه توان به بهبود رابطه میانمی

د، زیرا اگر شخصیت اجتماعی درست تربیت نشود، منجر به بروز پذیری است، اشاره کررشد مسئولیت

اختالالتی مانند افسردگی، بدبینی، استرس و پرخاشگری در روابط اجتماعی نوجوان با دیگران خواهد شد. 

هایی مانند: داشتن استقالل، الگوبرداری، نظارت اجتماعی برای مسئول بارآوردن نوجوانان استفاده از روش

اربردی به گیری و مواجهه با نتیجه عمل، کبا انضباط، ایجاد فضای تصمیم توأمملکرد، ایفای نقش نسبت به ع

که، نوجوانان با شناخت امانات و تعهد نسبت به  است ینارسد. هدف از مسئول بار آوردن نوجوانان نظر می

 .ها والیت خداوند را در زندگی قبول کرده و در قبال آن پاسخگو خواهند بودآن

 ، نوجوانانیپذیرمسئولیت های تربیتی،، روشتفسیر المیزان، تربیت اجتماعی های کلیدی:هواژ
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 مقدمه

توان در عنوان اشرف موجودات خلق شده است و دلیل آن را هم میانسان در جهان هستی به

ان داشتن های انستوانایی ترینمهمبیان نمود. ، هایی که خداوند به انسان ارزانی داشتهتوانایی

. خداوند به انسان توانایی مسخر نمودن تمامی هستی را استاختیار و آزادی او ، قوۀ عاقله

اما در قبال تمامی این ، داد و در یک کالم او را خلیفه خود در روی زمین قرار داده است

اوند احوال والیت خد هایی که به او عطا نموده از او تعهد و مسئولیتی گرفت که در همۀامانت

پروردگار و جامعه وظایفی را بر عهده دارد ، را در زندگی اعمال نماید. انسان در برابر خود

و  عواقب دنیوی، را به انجام برساند. شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت هاآنکه باید 

انجام تعهدات نموده باید خود را ملزم به  دارد. به همین دلیل انسان به همراهاخروی بدی را 

یری پذحساس تعهد و مسئولیتنمایند تا خود را از عواقب آن مصون نگهدارند. او سعی می

أَیَحْسَبُ »: دیفرمایمقیامت  09در انسان اهمیت بسیار زیادی دارد. تا جایی که در قرآن در آیه 

 .تاست انسان در برابر خداوند بیانگر مسئولی 24. سوره صافات آیه «الْإِنْسَانُ أَنْ یُتْرَکَ سُدًى

ه گیرد و نسبت بانجام داده مورد بازخواست قرار می آنچهانسان از  «.وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ»

أَوْفُوا  وَ» چنین فرموده است: در قرآنلذا خداوند ، مسئولیت دارد، باید انجام دهد آنچه

سورۀ اسراء  04که در آیه « مسئول»عالمه طباطبایی دربارۀ کلمه . (04اسراء/ ) «. مَسْئُولًا...

است؛ یعنی از آن « مسئول عنه»به معنای  اینجا: مسئول در نویسد، میکاررفته استبه

ه شمرده شد جایزو این از باب حذف ایصالی است که در کالم عرب ، شویدبازخواست می

 پرسند که فالنی با تو چهمی« عهد» خودمنظور این است که از  اندگفتهبعضی هم ، است

در روز قیامت مجسم سازند ، چون ممکن است عهد را که یکی از اعمال است، ای کردمعامله

، باییطباط)یکی را شفاعت و یا یکی را مخاصمه کند ، تا بر له و یا علیه مردم گواهی دهد

پذیری است. تا ه مسئولیتالزم، داشتن اختیار برای انجام دادن عمل 1(.124 :10 ، ج1062

اظ توان او را به لحزمانی که انسان از اختیار کافی برای انجام کاری برخوردار نباشد نمی

انجام دادن و یا ندادن آن کار مورد بازخواست قرار داد. عالوه بر آن توان انجام یک کار 
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اجتماعی  د. تربیتآیپذیری به شمار میای است که الزمه مسئولیتنیز یکی از شرایط ویژه

 های مسئول هم در بعد فردیپذیری در نوجوانان باعث پرورش انسانی اصل مسئولیتبر پایه
ی تعهد و . تربیت اجتماعی در قرآن بر پرورش روحیهاستحوزۀ تربیت اجتماعی  و هم در

در تربیت اجتماعی نوجوانان  آنچهو حقوق اجتماعی استوار است.  فردی انجام وظایف

یت بیشتری دارد آگاه نمودن آنان نسبت به وظایف اجتماعی و مسئول بار آوردن آنان اولو

ی در پذیرآید نقش مسئولیتخدا و جامعه است. در عصر حاضر به نظر می، نسبت به خود

ات دنبال قبول مسئولیت نیستند. با بررسی تحقیق کهطوریبهتر شده رنگنسل نوجوان کم

پذیری به نوجوانان های اجتماعی در القاء حس مسئولیتنقش خانواده و گروه شدهانجام

 تدریجبهپذیری باید با هدایت و راهنمایی همراه باشد و بسیار مؤثر است. آموزش مسئولیت

دوران نوجوانی زمان (. از طرف دیگر 1062، نبوی) شودبه آزاد شدن از کنترل والدین منجر 

فرد  زیرا در این دوران است کهاند، بودهپذیری اجتماعی مسئولیت ارزشمندی برای یادگیری

 هایو روش هاارزشچنین باید تصمیماتی دربارۀ برخی از تمایل به استقالل دارد و هم

(. با ایجاد و تقویت بصیرت نسبت به 1060، و همکاران نوریخواجه) بگیردرفتاری خود 

قبل از  توان، میآالیشی استدوران پاک و بیکه ، تقوای الهی در شروع دوران نوجوانی

ع( فرمودند او ) علیطور که امام همان، جایگزین شدن اعتقادات نادرست در ضمیر نوجوان

چنان ، دل جوانان نوخاسته» فرمایند:ی درست و متقنی تربیت نمود. لذا ایشان میرا بر پایه

که بپروردش. من نیز پیش از آنبپذیردش و ، زمین نکشته است که هر تخم در آن افکنند

آموزم. چیزی از ادب به تو می، دلت سخت و اندرزناپذیر شود و خردت به دیگر چیزها گراید

(. از سوی دیگر با توجه به طبع اجتماعی 01نامه البالغه، نهج)«به کارپردازی، تا به جد تمام

ط نیازمند دانستن معیارها و ضواببرای موفقیت در برقراری روابط اجتماعی ، که انسان دارد

انند مهای روانی در تربیت اجتماعی خود را در رفتارهایی آسیب. رفتارهای اجتماعی است

 0هراسی و 2های استرسییا مبتال شدن به انواع بیماری ،1پارانویا، بدبینی، افسردگی، انزواطلبی

ی درست مانند انجام تکلیفبروز خواهد داد. برای درمان افسردگی و تحقق روابط اجتماعی 
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ست، او رفع پرخاشگری که در میان نوجوانان بسیار شایع ، که تعهدی در قبال آن وجود دارد

ی دینی در تربیت اجتماعی نوجوانان و رشد روحیه -بهتر است با رعایت موازین عقالنی

اوره مش ی به پیشگیری از این موارد پرداخت. در این زمان امر راهنمایی وپذیرمسئولیت

( در تحقیق خود نشان داد که آموزش 1062) ینبوکند. اهمیت زیادی پیدا می

رل به آزاد شدن از کنت تدریجبهپذیری باید با هدایت و راهنمایی همراه باشد و مسئولیت

های والدین منجر شود. و این امر بستگی به میزان اعتقادات فرد دارد که تا چه حد بر پایه

 اهمیتی ۀمنزلبهپذیری در قرآن مسئولیت (1060آورجه )و  زادهیحاجدرستی بنا شده است. 

ی در رپذیمسئولیتاست که اسالم برای جامعه و زندگی اجتماعی قائل است. عالوه بر آن 

ه پذیری و تعهد باوری است کشناسی و ضابطه( به مفهوم تکلیف1061، اسالمی منش) قرآن

صورت ضمیر و باطن انسان نهاده از آن به یروشنهیساو وجدان آدمی دارد و  ریشه در فطرت

پذیری به ( ریشه مسئولیت1064، و از باورهای وجدان و عقل آدمی است. )رفعتیان شده

گردد. با واگذار کردن نقش به کودکان و فراهم ساختن الگوهای دوران کودکی برمی

، و همکاران 1. به اعتقاد )ساالسکیمیبارآورپذیر یترا مسئول هاآنتوانیم مناسب عملی می

 داوطلبانه-1:دهندمی توسعه ایمرحله چهار چرخه یک طریق از را مسئولیت نوجوانان (2314

انجام  برای انگیزه( 0)، فشار و چالش تجربه( 2)، دارد بر عهده را خود تعهدات و نقش

 دیگر هایزمینه در مسئوالنه رفتار به منجر که 2خودپنداره یک سازی درونی( 4) و تعهدات

 و برنامه ارساخت ایجاد با یادگیری مسئولیت به اعتقاد ساالسکی و همکارانش چرخه. شودمی

 های مربوط به خودشان را تجربه کنند.کند تا نقشمی کمک مداوم به نوجوانان پشتیبانی ارائه

های پذیری بیشتر پژوهشدر حوزۀ مسئولیت شدهانجامبا توجه به بررسی تحقیقات 

ضرورت  ،پژوهشی که کارکردها رسد زیراصورت گرفته مناسب بوده ولی کافی به نظر نمی

ر های آن از تفسیپذیری در تربیت اجتماعی نوجوانان را به همراه اهداف و روشمسئولیت

قش تبیین ن ن پژوهشهدف اصلی در ایتاکنون انجام نشده است. ، المیزان استخراج نماید

ن پژوهش ای .استتفسیر المیزان  بر اساس پذیری در تربیت اجتماعی نوجوانانمسئولیت

                                                           
1. Salusky & Partners 
2. self-concept 
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یتی های تربدرصدد پاسخ دادن به این سؤال است که با مطالعه تفسیر المیزان از چه روش

 توانیم برای مسئول بارآوردن نوجوانان استفاده نماییم؟می

 پژوهش روش

در این پژوهش روش  مورداستفاده. روش است« تحقیقات بنیادی»وع پژوهش حاضر از ن

به معنای تحلیل علمی پیامدهای ارتباطی است که  1تحلیل محتواتحلیل محتوای کیفی است. 

نی و عی، ازنظر ماهیت نیازمند تحلیل دقیق، روشی کامالً علمی است و باوجود جامع بودن

 (.1091، به نقل از اصغری، 1661، 2بارکوس) دار رفتارهای نمادی استنظام

وجوی ارتباط میان مفاهیم مختلف و بازشناسی روابط و تحلیل محتوا جست در روش

مفهومی در این پژوهش استفاده شده و با استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن  یهاشبکه

 هانآ سپس اطالعات الزم از، قرار گرفته موردمطالعهعالمه طباطبایی ابتدا آیات قرآن 

 پژوهش کتاب قرآن و موردنظرقرار گرفته است. جامعه  وتحلیلتجزیهاستخراج و مورد 

ها با . در گردآوری دادهاستجلدی تفسیر المیزان  23تفاسیر قرآنی و نمونه پژوهش تفسیر 

قرار  یداربرشیفو  موردمطالعهای تمامی جلدهای تفسیر المیزان استفاده از روش کتابخانه

باطی مورد استن صورتبهاند. از میان مطالب مرتبط با موضوع با روش تحلیل محتوا گرفته

های شده و سپس روش ها استخراجقرار گرفته و سپس کارکردها و ضرورت وتحلیلتجزیه

استفاده شده است. در  0. برای انجام این کار از الگوی فراکناتربیتی استخراج گردیده است

 4نگرهای واقعهای هنجارین و گزارهگزاره -1نا دو نوع گزاره الزم است الگوی فراک

چه دانش -1توانند سه گونه باشند: خود می، های هنجارین که ماهیت تجویزی دارندگزاره

های عملی که باید ها و شیوهروش -2هایی باید در جریان تعلیم و تربیت شکل داد؛ و مهارت

نگر هستند و به روابط و مناسبات هایی که واقعگزاره -0فت و در تعلیم و تربیت بکار گر

برای  کهنیاهای مربوط به گزاره -1شوند؛ واقعی میان امور ناظرند و به دو قسمت تقسیم می
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، هابرخوردار بودن از چه دانش، نائل شدن به اهداف بنیادین یا پیروی از اصول بنیادین

برای کسب  کهنیاهای مربوط به گزاره -2مناسب است؛ هایی الزم یا ها یا نگرشمهارت

 نگرواقعهای هایی مفید است. گزارهچه روش، های معینها یا نگرشمهارت، هادانش

های تجربی و یافتهشناختی، روانهای نظریه، کنندهنییتبهای توانند شامل فرضیهمی

ادیه و سج، باقریباشند )یا الهیاتی متافیزیکی ، شناختیهای معرفتها و یا گزارهبینیپیش

نگر که بر واقع (. با توجه به الگوی فراکنا در این تحقیق از گزاره113-110: 1064، توسلی

های اهداف و اصول بنیادی باشند استفاده شده است و از میان این گزارهمبانی آیات قرآن می

های تربیتی که باید روش، ارههنجاری استخراج گردیده است و با توجه به این دو نوع گز

 پرورش پیدا کنند استخراج شده است.

 ی پژوهشهایافته

الواجب علی »در کتاب المعجم واژۀ مسئولیت به معنای: . 1یپذیرمسئولیتشناسی مفهوم

(. 1011، ابوالدهباست )به کار رفته « انسان باید انجام دهد آنچه»« االنسان أن یفعله

ماعی شود. مسئولیت اجتدستوری برای کاری داده شود از آن دستور پرسیده می کههنگامی

از کار  آورلزاماتعهدی نسبت به عواقب غیر . عدم مسئولیت: بیاستتعهد منتقله توسط گروه 

درک و شعور  درواقعپذیری مسئولیت. (400ترجمه بندریگی: ، 1012، خود )البستانی

تواند در انسان رشد و پذیری میشدن است. مسئولیت اجتماعی و تسلیم وجدان اخالقی

د و رشد نیاب کهنیایا ، اجتماعی قرار دهد شعورین درک و پرورش یابد و فرد را در باالتر

 (.99: 1064، راد)وجدان تبدیل کند مسئولیت و بیفرد را به انسانی بی

گیرد مسئول نامیده عهده میکسی که مسئولیت انجام امری را به. پذیری در قرآنمسئولیت

را به  یافهیوظاست. مقام ارشدی است که « سأل»مسئول اسم مفعول از ریشه  کلمه شود.می

 به کار رفته است. «سأل»بار کلمه  139(. در قرآن بیشتر از 401: 1012، البستانی)عهده دارد 

به « ولیۀذوالمسئ» یمعنادر  استکسی که دارای مسئولیت  عنوانبهکتاب المعجم مسئول  در

کنتُمْ » :دیفرمایمقرآن  113آیه  عمرانآلدر سوره (. 111: 1011، ابوالدهباست )کار رفته 

                                                           
1. to be responsible the conceptualism 
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و نهی از منکر؛ که چنگ  معروفامربهدر این آیه با توجه به معنای «. الْفَسِقُونَ ...خَیرَ أُمَّۀٍ 

افراد  هر یک از، زدن به ریسمان الهی تعبیر به خیر و جدایی از آن به شر تعبیر شده است

مسئولیت داشته و باید به آن عمل نمایند و از اهل کتاب سخن به میان  یکدیگرجامعه در قبال 

یری یعنی پذمسئولیت»عنوان امری خیر تعبیر نموده است. آمده است که ایمان آوردنشان را به

شود و شخص عهده گرفتن کاری که از کسی درخواست میگویی و بهپاسخ، قابلیت پذیرش

 (.11: 1064، رفعتیان)«حق دارد که آن را بپذیرد و یا رد کند
«. وَاقِعٍ ...سَأَلَ»در سوره معارج آیه اول سأل در معنای خواسته و طلب بیان شده است. 

 باء متعدی شده با حرفو به همین جهت ، و هم به معنای دعا استسؤال هم به معنای طلب 

یعنی عمل و «.  عَمَّا تَعْمَلُونَ ...قُلْ لَا تُسْأَلُونَ»دارد: قرآن بیان می 21است. در سوره سبأ آیه 

و عمل زشت کسی ، کندعمل شر و جرم از عامل خود به دیگری تجاوز نمی مخصوصاً

ما مسئول کار بلکه خود ش، نابراین کسی مسئول جرم کسی نیست. برسدوبالش به غیر او نمی

دهد در قبال اعمالی که انجام می دربارۀ مسئولیت انسان 20خود هستید. در سوره انبیاء آیه 

این است  ،معنای بازخواستعالمه طباطبایی . به اعتقاد «یُسْأَلُونَ ...لَا یُسْأَلُ»کند: قرآن بیان می

عل سؤال از مصلحت ف، چرا چنین کردی؟ و این نحوه سؤال :کار بگوییم که ما به کننده آن

با توجه به آیات قرآن و  (.099: 14ج  و 191: 19ج  و 1-9: 23ج ، 1062، طباطباییاست )

گونه تعریف ی را اینپذیرمسئولیت توانیم، نوع تفسیری که عالمه طباطبایی بیان نمودند

ای است که به انسان محول شده و انسان در معنای احساس تکلیف در برابر وظیفه نمود:

 اختیار کامل برای انجام آن را داشته است.

و جامعه و یا یکی از این د، نسبت به خود هاانسانای که ر جامعه. پذیریضرورت مسئولیت

 و جه به آیات قرآنای به وجود خواهد آمد. با تومسئول نباشند مسائل و مشکالت عدیده

ی نوجوانی ی را در انواع زیر در دورهپذیرمسئولیتضرورت  توانیم زانیالم ریتفس

، های متضادگرایش، اراده جمعی، اراده فردی، آگاهی، بندی نماییم؛ داشتن اختیاردسته

انتخاب قبل از عمل و سایر ملزومات جهت انجام آنچه ، برخورداری از قدرت و توانمندی

کم شرع و عقل نسبت به آن در امور زندگی فردی و اجتماعی؛ بر انسان واجب گردیده به ح

سخن  وقتی، بوده است موردتوجه در ادیان آسمانی جبر و اختیار همواره. داشتن اختیاراست.
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شود این امر یعنی اختیار نقش بسیار زیادی را از خود نشان ی میپذیرمسئولیتاز مسئولیت و 

؛ البته دهدیمدهد. مسئولیت انسان را در معرض تعریف و تمجید و نکوهش قرار می

چ اکراه و یا اضطرار باشد هی، لذا عملی که معلول جبر، بر پایۀ اختیار باشد کهدرصورتی

 (.129-121 :1012، زدیمصباح یکند )مسئولیتی را متوجه انسان نمی

 ... قَدْ جَاءَکُمْ»گوید: از اختیار انسان سخن می صراحتبهقرآن  134در سورۀ انعام آیه 

طباطبایی معتقد است بصیرت و بینایی نسبت به وحدانیت خداوند به مشرکان  عالمه «.بِحَفِیظٍ

شان اختیار با خود، نندخواهند آن را بپذیرند یا رد ککه میو همۀ مردم داده شده است ولی این

شود که باعث انحراف اجتماعی انسان می آن چیزی (.419ج هفتم: ، 1062، طباطباییاست )

های فاسد و برخوردهای انسان با دوستان نادرست و افراد موقعیت، بودن در شرایط نادرست

وی نباشد؛ ی قدهند. اگر انسان دارای ارادهخود قرار می تأثیرناصالح است؛ که او را تحت 

ولی اگر ارده قوی داشته باشد خودش را ، این شرایط قرار خواهد گرفت تأثیرتحت  مسلماً

ماند. مانند همسر فرعون که در شرایط پایبند اعتقادات دانسته و به نسبت به آن متعهد باقی می

 کفر زندگی کرد ولی کافر نشد و ایمانش را به خداوند حفظ کرد.

در انتخاب دوستان و معاشرت با بدان سخن گفته  هاانساناز اختیار  01در سوره سبأ آیه  

آنانی که ، ندخیزبه جدل برمی یکدیگرکافران و زیردستانشان با «. مُؤْمِنِینَ...   یَرْجِعُ»شود. می

بین ما و  و، شما ما را مجبور و وادار به کفر کردیدگویند: زیردست هستند به رهبرانشان می

؟ در شدیم ؟ مانعمیبازداشتآیا ما شما را از ایمان ، دادندمستکبرین جواب  .گشتیدایمان حائل 

هدایت را  کهایناز «. مُجْرِمِینَ... قَالَ الَّذِینَ » کند:قرآن بیان می 02ادامه در سوره سبأ آیه 

ل را بهترین دلیزی، هرگزدعوت نبوی در اختیارتان قرار گرفت بپذیرید؟  وسیلهبهکه  بعدازآن

 این است که شما در، و بین شما و ایمان حائل نشدیم، که ما شما را مجبور نکردیمبر این

تید بر جرم خواسو می، بل کنتم مجرمین بلکه خودتان مجرم بودید، ایمان و کفر مختار بودید

 که هدایت الهیو با این، و به همین جهت جرم خود را تا مرز کفر کشاندید، خود ادامه دهید

در سوره  .که از ناحیه ما مجبور شده باشیدبدون این، زیر بار نرفتید، ختیارتان قرار گرفتدر ا

وَلَا » مسئول اعمالی است که انجام داده است. هرکسیدارد که زمر آیه هفتم قرآن بیان می

بار گناه دیگرى را ، و بار گناه خویش است، کـه خـود حـامـل وزر کسهیچ«. أُخْرَى...تَزِرُ
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ه جرم یعنى کسى ب، گرددنمى مؤاخذه اندکردهیعنى به جرم گناهى کـه دیـگران ، کشدنمى

و ج  199-199: 19ج ، 1062، )طباطبایی باشد شود که مرتکب آن شدهخذه مىاگناهان مؤ

ع( ) یعلطور که امام (. انسان باید بتواند خودش را رشد داده و تربیت نماید همان099: 19

البالغه، نهجکند )برداری سان رشد یافته کسی است که از خود برای خود بهرهفرماید: انمی

 (.222خطبه 

های الزم را دربارۀ مسئولیت داشته باشد. الهام و انسان باید اطالعات و آگاهی. آگاهی

صورت تکوینی در انسان از طرف خداوند داده آگاهی نسبت به خوب یا بد بودن اعمال به

«. تَقْوَاهَا...وَنَفْسٍ»دارد: قرآن بیان می 9-1 یهاهیآزمینه در سوره شمس در این  شده است

کام حرمتی به احنفس انسان و آزادی او صحبت شده و در آیه هشتم بی در آیه هفتم دربارۀ

د: نویسخداوند در قالب کلمه فجور و در مقابل آن تقوی آمده است. عالمه طباطبایی می

هی و علمی از خبری ابه معنای آن است که تصمیم و آگ، م استکلمه الهام که مصدر اله

این است که خدای  مراد از این الهام، ای است الهیو این خود افاضه، در دل آدمی بیفتد

تقوی ، دهدو به او فهمانده عملی که انجام می، تعالی صفات عمل انسان را به انسان شناسانده

عنوانی  ،که نسبت به متن عمل و عنوان اولی آن کرده عالوه بر تعریفی، است و یا فجور است

م تصرف مال را که مشترک بین تصرف در مال یتی ، مثالًکه مشترک بین تقوا و فجور است

عالوه بر آن این را هم به او الهام کرده که ، به او شناسانده و تصرف در مال خویش است

نظور از الهام این است که خدای م. و آن دیگر تقوا است، تصرف در مال یتیم فجور است

مشخص  و برایش، دهند فجور است یا تقواشناسانده که فعلی که انجام می هاانسانتعالی به 

الهام فجور و تقوا همان عقل  و فجور چگونه اعمالی است.، یکرده که تقوا چگونه اعمال

خلقت  وصیاتپس الهام مذکور از صفات و خص، که از نتایج تسویه نفس است، عملی است

تشریعی از طریق انبیاء آگاهی و اطالعات که الزمۀ زندگی درست  صورتبه. آدمی است

در این  126است برای هدایت به انسان داده شده است. خداوند در سوره بقره بخشی از آیه 

شان ز خودا یافرستادهپروردگارا در میان آنان . الْحَکِیمُ ...رَبَّنَا وَابْعَثْ»: ندیفرمایمزمینه 

کند زیرا  شانزهیپاکبرانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد و 

ع( ) میراهابنویسد: دعای حضرت عالمه طباطبایی می«. حکیمى ناپذیرشکستکه تو خود 
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خدا  ثت رسولبیان شده که بع خوبیبهبرانگیختن پیامبرانی از ذریه ایشان بود که در این آیه 

 میابراهص( و آگاهی دادن به بشریت در حوزه علم و حکمت از آثار اجابت دعای حضرت )

(. همچنین در سورۀ مائده انتهای 402ج اول:  و 466-133: 23ج ، 1062، طباطبایی) استع( )

. «﴾19﴿ مُسْتَقِیمٍ...یَهْدِی بِهِ اللَّهُ » «﴾11﴿ مُبِینٌ ...قَدْ جَاءَکُمْ»دارد: قرآن بیان می 19و آیه  11آیه 

نودی او باشد به شخپیغمبرش هر کس را که پیرو  وسیلهبهکتابش و یا  وسیلهبهخدای سبحان 

این است که هر کس را که  هاراهآن  شأنافکند که می هاراههدایت نموده و در آن  هاییراه

گذارد زندگی بدبختی در زندگی دنیا و آخرت حفظ نموده و نمی قدم بردارد از هاآندر 

دی مدار پیروی خوشنو ریداسالمتی و سعادت  سویبهپس امر هدایت . سعیده او مکدر گردد

 شودآوردن خشنودی خدا بود مشمول آن هدایت می به دست درصدداگر کسی ، خدا است

 (.433-431ج پنجم: ، 1062، طباطباییدارد )خداوند هدایت خود را از آنان برمیو اال 

دهد داشتن اراده شرایطی که به انسان آزادی انتخاب را می ترینمهمیکی از . اراده فردی

. در انجام وظایف فردی باید اراده انجام آن را داشته باشیم. به اعتقاد عالمه طباطبایی است

توان تنها صفتی که می، یابدرا در درون خود می هاآندر میان صفات نفسانی که انسان وجود 

است و قصد که واسطۀ میان علم به فعل و « قصد»صفت ، تطبیق نمود هاآنعنوان اراده را بر 

طبیق ولی هرگز ت، سوی فعلعبارت است از میل و کشش نفسانی فاعل بهاست، تحقق آن 

، دهه اراکنیم کدر وجود خود احساس می روشنیبهزیرا ما ، اراده بر صفت علم صحیح نیست

 011-019ج ششم: ، 1062، طباطباییعلم )واسطۀ میان علم به فعل و انجام آن است نه خود 

 (.033( ترجمه تدین: 1019)، نهایۀ الحکمه، 010 و

سازند. عملی که شود و ارادۀ جمعی را میجمع می کنار همهای افراد اراده. اراده جمعی

 أثیرتقلیدی و کورکورانه باشد. اگر تحت شود باید از روی آگاهی باشد نه تانجام داده می

هیم زیرا در قبال آن بازخواست خوا، اراده دیگران قرار گرفتیم باید دربارۀ آن مطمئن باشیم

انسان نسبت به موضوعی اطالعات کافی  کههنگامیتا  09شد. مطابق با سوره اسراء آیه 

تمامی  عداًبم آن عمل مسئول بوده و زیرا در قبال انجا، نباید از آن پیروی نماید، نداشته باشد

 ییزهایچروى از دنبالگیرند. خواست قرار میاعضا و جوارح انسان در این زمینه مورد باز

 لیاوساز گوش و چشم و فوآد که  یزودبهزیرا خداى سبحان ، ندارى نکن هاآنکه علم به 
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ند هستند که خداو ییهانعمتگوش و چشم و فوآد ، دیفرمایمبازخواست  اندعلمتحصیل 

و ، ساندواقع برحق را از باطل تمیز داده و خود را به هاآن وسیلهبهارزانى داشته است تا انسان 

بازخواست  هاآنیک ااز یک یزودبهو ، اعتقاد و عمل حق تحصیل نماید هاآن وسیلهبه

یروی ست آوردی پاگر به د و، کار بستى علمى به دست آوردى یا نه آنچهشود که آیا در مى

 (.126-103: 10ج ، 1062، طباطبایی)کردی یا خیر؟ 

ا های مختلف بهای متضاد و گزینهدر حوزۀ قدرت انسان باید گرایش. های متضادگرایش

را  هاآنهای مخصوص وجود داشته باشد تا انسان با قدرت انتخاب بتواند یکی از جاذبه

 ...وَقُلِ الْحَقُّ » :ندیفرمایم 26هف بخشی از آیه برگزیند. خداوند در این زمینه در سورۀ ک

و بگو حق از پروردگارتان ]رسیده[ است پس هر که بخواهد بگرود و هر که . شَاءَ فَلْیَکْفُرْ

دارد که تا ملتی خوبی بیان میقرآن به 16در سوره قصص آیه  چنینهم«. بخواهد انکار کند

 ...وَمَا کَانَ »دگرگون نخواهد شد.  هاآنوشت سرن، آگاهی از وظایف خود نداشته باشند

پیامبرى  هاآن[ در مرکز ترشیپو پروردگار تو ]هرگز[ ویرانگر شهرها نبوده است تا ]. ظَالِمُونَ

 کنندهرانیو ،برانگیزد که آیات ما را بر ایشان بخواند و ما شهرها را تا مردمشان ستمگر نباشند

 های مثبت وی انتخاب. اختیار در معنای واقعی آن زمانی صحیح است که زمینه«میانبوده

: ندیفرمایممنفی در انسان وجود داشته باشد. حضرت امام جعفر صادق )ع( در این زمینه 

خداوند وجود آدمی را با عقل و شهوت سرشته است و هر دو حالت متضاد را در وجود او »

 (.194: ق 1430، حر عاملی«)را که خواهد برگزیند مهرکدابه ودیعت نهاده است تا 

وجود قدرت برای انجام عمل الزم و ضروری است. در . برخورداری از قدرت و توانمندی

 در این آیه چهار«. الْکَافِرِینَ...رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا »دارد: قرآن بیان می 219سوره بقره اواسط آیه 

غفرت شده است نسبت به اعمالی که بر اثر فراموشی و گناه بار از خداوند طلب بخشش و م

، اییطباطب) استتوانایی خود انسان در انجام اعمالش  دهندۀنشاناز انسان سرزده است و این 

 ،(. اگر کسی در حالت اضطرار و یا ناتوانی جسمی مرتکب گناهی شد919ج دوم: ، 1062

در حد وسع او نبوده گناهی بر او نوشته  نبوده و تکلیف برخوردارچون از توانایی الزم 

لَیْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ »: ندیفرمایم 61شود. خداوند در این زمینه در سورۀ توبه بخشی از آیه نمی

 [اه جهاد]تا در ر ابندیینمبر ناتوانان و بر بیماران و بر کسانى که چیزى  ﴾61﴿ غَفُورٌ رَحِیمٌ... 
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نیز[  هیچ گناهى نیست ]و، براى خدا و پیامبرش خیرخواهى نمایند کهدرصورتی، خرج کنند

 1«.بر نیکوکاران ایرادى نیست و خدا آمرزنده مهربان است

قبل از هر اقدامی باید نخست ، استدامنۀ مسئولیت خیلی گسترده . انتخاب قبل از عمل

که باید در  اینکتهگردد. اندیشید که با انجام دادن یا ندادن مسئولیت چه نتایجی حاصل می

ل درست بلکه انجام دادن عم، بودن تنها کافی نیست پذیرمسئولیتنظر داشت این است که 

، زیرا چالش اصلی در انتخاب مسئولیتاست،  ترمهمدر قبال انتخاب نوع مسئولیت بسیار 

بی یل خوتواند دلعدم توانایی از انجام مسئولیت میاست، فکر نکردن قبل از انتخاب کردن 

. «کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ...وَلَا تَقْفُ » دارد:خداوند بیان می 09باشد. در سوره اسراء آیه  کار نیابرای 

 یجتدربهنوجوان از پختگی اجتماعی ، در جامعه هاارزشو پرهیز از ضد  هاارزشانتخاب با 

ه دست که ب ییهایپختگهایش با استقالل و شود و در حوزۀ عمل دایرۀ انتخاببرخوردار می

 2ت.بیشتری را برایش به دنبال خواهد داش نفساعتمادبه جهیدرنتتر شده و آورد گستردهمی

مسئولیت هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی دارای هدف است. . پذیریهدف مسئولیت

برای دست یافتن به هدف است. در ، شودتعهدی که در قبال انجام کار داده می

چنین ی فردی؛ فرد باید در برابر خود و موقعیتی که در آن قرار گرفته و همپذیرمسئولیت

درس ، هاشستن لباس، نیازها و بهروزی دیگران مسئول باشد. مانند: انجام کارهای شخصی

ت دربارۀ جوانان به رسمی ژهیوبهپذیری اجتماعی بدون فشار والدین. در مسئولیت خواندن

 ها و اهداف اجتماعیاند و باید در آرمانه است که جوانان بخشی از جامعهشناختن این نکت

توجه به  ،انگیزۀ تحصیلی، های اجتماعیپذیری اجتماعی تواناییمشارکت کنند. مسئولیت

ترام به اح، احساس وظیفه نسبت به دیگران، انضباط شخصی، مباحث اخالقی و اجتماعی

 پاکیزه، دهد. مانند رعایت حق دیگران در صفمیتعهد به اجتماع را افزایش ، دیگران

(. اهمیت تربیت اجتماعی در 23: 1060، ریاحی، مساواتی، نورمحله )خواجهداشتن نگه

پذیری رشد و بهبود این ایجاد سالمتی اجتماعی افراد جامعه است و یکی از اهداف مسئولیت

ایش آسرفاه )برخورداری آنان از  از کلیدهای سالمت اجتماعی جوانان یکی سالمتی است.
                                                           

 (.190بقره/). 1
 (13ملک/). 2
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آورند االن به دست میساست که در مدرسه و در بین هم یتیدر موفقو آسانی زندگی( 

عالمه طباطبایی در  ازنظرپذیری هدف مسئولیت(. 222: 2336 1، لی و همکاران )ویلکینسون

تعهدی است که انسان نسبت به امانت الهی به خداوند داده است و آن والیت خداوند است 

و  رفاه) یویدنشده و به سعادت  خردصاحب، متقی، انسان مؤمن کهطوریبهدر تمام امور. 

آرامش( و اخروی برسد و در کنار این سعادت از خوف و حزن در دنیا و آخرت دور شده 

دارای حیات طیبه گردد؛ زیرا هدف از این والیت برای انسان؛ رسیدن به هویت واقعی و  و

انجام  در راستای یاللهتر برای رسیدن به تعالی و مقام خلیفۀ برخوردار شدن از وجودی قوی

ن به همی قاًیدقشود و با داشتن آزادی و اختیار خالصه می هاآناعمال عبادی و معرفت به 

 دارد:قرآن بیان می 69ه انسان مسئول اعمال خویش است. در سوره نحل آیه دلیل است ک

دهند کسانی که در زندگی هدفشان از اعمالی که انجام می«. یَعْمَلُونَ ...مَنْ عَمِلَ صَالِحًا»

انسانی در نفس خود نور و کمال و قوت و عزت و لذت و  چنیناینرضای پروردگار است. 

ست اتوان گفت که چگونه اش را معین کرد و نمیتوان اندازهنمیکند که سروری درک می

 (.462-460: 12و ج  114-113: 19ج ، 1062، طباطبایی)

ات یک وظیفه خطیر و مهم در عرصه اجتماع، بودن پذیر. مسئولیتپذیریکارکرد مسئولیت

انجام دهد  خوبیآید؛ چنانچه هریک از افراد جامعه وظایف خود را بهانسانی به شمار می

جامعه از نظم و امنیت اجتماعی برخوردار خواهد بود. مسئولیت دارای دو بعد فردی و 

در این پژوهش بعد اجتماعی همراه با جدیت و عمل هدفمندانه مسئولیت  استاجتماعی 

ر برای هر فرد در نظ آنچهلذا ، شوددر اسالم هر فرد برابر با جمع دانسته میاست.  موردنظر

های جمع بر شود برای اجتماع نیز در نظر گرفته شده و در بسیاری از مواقع خواستهگرفته می

وجود آوردن مسئولیت در انسان بوده و دارد. نیازهای اجتماعی عامل بهفرد رجحان 

د ارکر. کاستگیرد در جهت رفع کردن این نیازها هایی که در جامعه صورت میحرکت

وجه به تفسیر با ت است غیرمسئوالنهپذیری که مشتمل بر آثار عملکرد مسئوالنه و مسئولیت

ه به معنای توسط پژوهشگر با توج، پذیری رفعتیانالمیزان و منابع از قبیل کتاب مسئولیت

                                                           
1. Wilkinson-Lee & partners 
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 هاند. برای انجام این کار از الگوی فراکنا استفاده شدآیات قرآن استنباط و استخراج گردیده

 است.

 آثار عملکرد مسئوالنه

تک افراد جامعه سخن گفته ابتدا از تک 10در سوره حجرات آیه . رابطه میان فرد و جامعه

از . «خَبِیرٌ ...یَا أَیُّهَا النَّاسُ»عنوان یک کل سخن به میان آمده است. به شده سپس از همه آن

ه وجود ناخواه بخواه، جامعه وجود دارداین رابطه حقیقی که بین فرد و منظر عالمه طباطبایی 

ه کینونتی در مجتمع و مطابق قوت و ضعف ک، شوددیگر منجر می موجود شدن() و کینونتی

غیر از وجود  جهیدرنتو ، افراد در وجودشان و قوایشان در خواصشان و آثارشان دارند

مجتمع  ه نامبشود یک وجودی دیگر پیدا می، ندهست ده میلیون نفر فرضاًتک افراد که تک

پیدا  ترخواص و آثاری دیگر و از همه قوی، تک افراد دارندو غیر از آثار و خواصی که تک

برای افراد شعوری و  آنچهبه همین جهت قرآن کریم غیر از  آثار اجتماع ، به نامشودمی

 ج چهارم:، 1062، طباطبایی) فهمی و عملی و اطاعتی و معصیتی برای اجتماع قائل است

112.) 
 درک و شعور اجتماعی

ود و بنا شاجتماع یعنی خانواده تشکیل می ترینکوچکاز  هاانساناجتماع . شناخت اجتماع

 جتماعا باشند. یکدیگرنیازمند به این هستند که در کنار  ها، انسانهای زندگیبه ضرورت

اجتماع یعنی حالت (؛ و نیز در اجتماع نوعی)خانواده و قوم و محیط و یا عصر واحد  یعنی:

اع و نیز اجتم هاانسانتک اما با حرکت تک، اجتماع در حرکت است. هاانسان جمعیدسته

رد هدفی که دا سویبهباز با تحول افراد و اجتماع از همان آغاز حرکتش ، پذیردتحول می

 حالدرعینو این وجود واحد و  وجود مطلق آن است، یک وحدتی دارد که حافظ وحدتش

نقسم م ییهاقطعهبه قطعه ، یک حدود داخلی خود داردنسبتی که به یک ، به خاطرلمتحو

به اعتقاد عالمه  دهد.شود و هر قطعه آن شخص واحدی از اشخاص اجتماع را تشکیل میمی

ماع همین اجتاست.  شدن راه رسیدن به کمال ترآساندر ، تعاون افراد طباطبایی اجتماع یعنی

های خود را به حد کمال و نهایت درجه از و طبیعت، هم دهند دستبهدستاست که افراد 

خواهد که در اجتماعش به کمال نوع انسان نیز میهدفی که برای آن خلق شده برسانند. 
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خواهد و به همین منظور هر سودی را که نمی، ترین اجتماع را داشته باشدیعنی عالی، برسد

کند که مضر به اجتماع نباشد و هر ضرری میقدر جلب آن، سوی شخص خود جلب کندهب

که مضر به حال ، کنددفع می آن مقدارباز به ، خواهد از شخص خود دفع کندرا که می

اجتماع آن هیئتى است که از عمل کردن به مجموع قوانین که طبیعت به . اجتماعش نباشد

ن قوانین و جریان آ به انتظام آن و اگر ضرری، شودگردن افراد اجتماع گذاشته حاصل می

عین م ییهایبدو  هاخوبیرساند و قهرا چنین قوانین جامعه را به سعادتشان مى، وارد نیاید

، 1062، ییطباطبانماید )دیگر را رذیلت معرفى می یاپارهچیزها را فضیلت و  یا، پارهکندمى

 (.199-193ج اول: 

 ویسبهرود سوی تمدن میکه بهطور به اعتقاد عالمه طباطبایی اجتماع انسانی همان

 کسی که راه را بر مسافران، راهزن)یعنی ، رود. این اختالف که قاطع الطریقاختالف هم می

های فکری و قوانین مقرره آن سعادت نوع است با فرمول دزدد(را می هاآنبندد و اموال می

ان که خدای سبح، است شعور نبوی، رود و نخواهد رفت. تنها رافع این اختالفاز بین نمی

دهد. سنخه این شعور باطنی که در انبیا هست غیر سنخه شعور می هاانسانآن را به آحادی از 

 و دیعقا. این شعور مرموز در ادراک اندشریکدر آن  هاانسانفکری است که همه عقال از 

شود میندچار اشتباه ، کندرا تضمین می هاانسانبخشی که سعادت حقیقی قوانین حیات

 (.200ج دوم: ، 1062، طباطبایی)

ای مناسبات خاصی برقرار است. و مطابق با آن روابط در هر جامعه. مناسبات حاکم بر اجتماع

 131در سوره انعام آیه ک و شعور هر امتی ردرباره دآید. خداوند وجود میاجتماعی به

این آیه یکی از «. امتى کردارشان را آراستیم براى هر زَیَّنَّا لِکُلِّ أُمَّۀٍ عَمَلَهُم»فرماید: می

احترام مقدسات جامعه دینی محفوظ ، سازد که با رعایت آنهای دینی را خاطرنشان میادب

چون این معنا غریزه انسانی است که ، شودمانده و دستخوش اهانت و ناسزا و یا سخریه نمی

ه قدساتش تجاوز کنند به مقابلاز حریم مقدسات خود دفاع نموده با کسانی که به حریم م

ن و چو، شدت خشم او را به فحش و ناسزای به مقدسات آنان وادار سازد بساچهبرخیزد و 

های مشرکین را هدف دشنام خود دفاع از حریم پروردگار بت منظوربهممکن بود مسلمین 

ی متعال دامشرکین را نیز وادار سازد که حریم مقدس خ، عصبیت جاهلیت درنتیجهقرار داده 
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 ،دهد که به خدایان مشرکین ناسزا نگویندرا مورد هتک قرار دهند لذا به آنان دستور می

چون اگر ناسزا بگویند و آنان هم در مقام معارضه به مثل به ساحت قدس ربوبی توهین کنند 

د اندر حقیقت خود مؤمنین باعث هتک حرمت و جسارت به مقام کبریایی خداوند شده

ها برای برقراری مناسبت ترینمهماز  یکیآنعالوه بر . (404ج هفتم: ، 1062 ،طباطبایی)

ادل به معنای و تب کردنیاریروابط اجتماعی سالم تعاون و تبادل فرهنگی است. تعاون به معنا 

 . در تعاون«وَالْعُدْوَانِ...وَتَعَاوَنُوا »دارد: است. در سوره انعام آیه دوم قرآن بیان می« معاوضه»

کنند؛ باید در سرگذشت دیگران ع( سفارش می) یعلطور که امام و تبادل فرهنگی همان

 (.261 :01نامۀ البالغه، نهج) میاموزیببیندیشیم و با عقل خدادادی بهترین نکات را 

نند وقتی کعنوان وظیفه یا نقش تعریف میانجام کار را به معموالً. نقش() یاجتماعانتظارات 

ی آن فرد نقش، عهده گرفته و آن را به انجام برساند در حقیقتخواهیم کاری را بهاز کسی می

دار نقش خود است. اگر نقش هر کس توسط عهده گرفته است. هرکسی در جامعه عهدهرا به

 صورتبهی در جامعه کاهش یافته و رشد آن پذیرفرد دیگری انجام شود میزان مسئولیت

نزولی خواهد بود. خانواده اولین جایگاهی است که این امر خطیر را به کودکان و نوجوانان 

دهد. اگر والدین وظیفه و مسئولیت خاص فرزندان را خود به عهده بگیرند از آموزش می

در امور خانواده نقش  کنند؛ هر عضو خانواده باید حس کند کهجلوگیری می هاآنرشد 

راد هایی که اف(. انتظارت اجتماعی بر اساس استعدادها و توانایی01-01: 1064، رفعتیاندارد )

باشند متفاوت است. مضمون این سخن را خداوند در سوره برخوردار می هاآندر جامعه از 

و کسی است که بعضی از شما را ا«. یمٌإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِ...وَهُوَ الَّذِی»دارد: بیان می 191انعام آیه 

، باطباییطآورد )جانشین بعضی دیگر نموده و نسلی از شما پس از نسلی در زمین به وجود می

 (.149ج هفتم: ، 1062

در اجتماع رأی گرفتن تصمیمات درست همواره  معموالً. استفاده از خرد جمعی() یفکرهم

یرا صورت بگیرد. ز هاآنشود تا کارها با مشورت افراد عاقل استفاده شده و سعی می ازنظر

ص( اسالم )؛ حتی این مطلب در زمان پیامبر استکه عقل و فکر جمع همواره برتر از فرد 

ص( در انجام کارها با اصحاب و یاران خود محمد )نیز امری مسلم بوده است و حضرت 

قرآن دربارۀ مشورت نمودن با دیگران بیان شده  01ی آیه کردند. سوره شورمشورت می
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به نقش عقل و استفاده از آن  صراحتبه 22در سوره انفال آیه «. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ»است 

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ »در امور اجتماعی اشاره شده است. و ارزش انسان در تعقل دانسته شده است. 

 سویهباین تعقل نکردنشان برای این است که راهی  از منظر عالمه طباطبایی«. نَلَا یَعْقِلُو...

اند اللپس در حقیقت کر و ، چون زبان و گوش ندارند، تلقی حق و قبول آن ندارند

 (.12ج نهم: ، 1062، طباطبایی)

 191. در سوره نساء آیه استجامعه اسالمی  هایویژگی ازجملهدلی و اتحاد یک. 1همدلی

ایه همدلی در س«. مُسْتَقِیمًا ...فَأَمَّا الَّذِینَ »دارد: قرآن در مورد همدلی و اتحاد مسلمانان بیان می

اعتصام به خداوند عالوه بر اینکه پاداش بهشت را برای مؤمنان به دنبال دارد باعث روشنی و 

 (.246ج پنجم: ، 1062، طباطبایی) شدهدایت در این دنیا نیز خواهد 

تعادل در رفتار و گفتار یکی از . اعتدال در رفتار() یاجتماعروی در رفتارهای میانه

 فرموده 99خداوند در سوره مائده آیه  های دارای شعور اجتماعی است.انسان هایویژگی

ر امور روی دمیانه عنایبه ماقتصاد  و، قصد به معنای میانه است «.مَا یَعْمَلُونَ...مِنْهُمْ أُمَّۀٌ » :است

و امت مقتصده امتی است که در امر دین و تسلیم ، در امور است وتفریطافراطو پرهیز از 

را نداشته  گذشته هایرویکجهایی که انسانرو و معتدل باشد. نسبت به دستورات الهی میانه

 (.14ج ششم: ، 1062، طباطباییهستند )رو و در همۀ امور میانه

ه در سورعالمه به نقش همکاری برای رفع نیازها در تشکیل جامعه عقیده دارد. . همکاری

غرض جامع از این سوره دعوت . «شَدِیدُ الْعِقَاب...وَتَعَاوَنُوا » دارد:مائده آیه دوم قرآن بیان می

 یاعتنائیبو تهدید و تحذیر شدید از شکستن آن و ها، پیمانو پایدارى در ، به وفاى به عهدها

کردن به امر آن است و اینکه عادت خداى تعالى به رحمت و آسان کردن تکلیف بندگان ن

و تخفیف دادن به کسى که تقوا پیشه کند و ایمان آورد و باز از خدا بترسد و احسان کند 

 ،و نیز بر این معنا جارى شده که نسبت به کسى که پیمان با امام خویش را بشکند، جارى شده

و طاعت امام را ترک گوید و  دیدرآکشى و تجاوز آغاز نموده از بند عهد و پیمان و گردن

                                                           
1. empathy 
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ج ، 1062 ،طباطباییکن )گیرى سخت، که در دین گرفته شده بشکند ییهاثاقیمحدود و 

 (.113و ج پنجم:  141: 11

اری بردپذیر میزان اطاعت و فرمانهای جامعه مسئولیتیکی از نشانه. برداری در جامعهفرمان

د . با تعهد و اعمالی که در قبال قبول آن تعهاستمعه نسبت به قوانین و دستورات آنجاافراد 

درباره شویم اطاعت خود را نسبت به تعهدات نشان خواهیم داد. می هاآنملزم به انجام 

اطاعت  عدم «.هُمْ یَسْجُدُونَ...لَیْسُوا سَوَاءً »فرموده:  110آیه  عمرانآلدر سوره  طاعت امتا

 هاامتدرباره معصیت در جامعه باعث ایجاد معصیت و پایمال شدن حقوق افراد خواهد شد. 

وح نابودی اقوام گذشته و قوم ن«. کَانَ عِقَابِ ...کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ»فرموده: در سوره غافر آیه پنجم 

 (.112ج چهارم: ، 1062، طباطبایی) استناشی از عدم اطاعت از خداوند 
 عملکرد غیرمسئوالنهآثار 

با نتیجه عمل برای کسانی که همواره راه اطاعت را در پیش  شدنمواجه. پشیمانی در روز جزا

آزاردهنده خواهد بود. در سوره  اندبودهبخش و برای کسانی که نافرمان مسرت، اندگرفته

د را بیان اندههای خود پایبند نبوقرآن سخنان کسانی را که در دنیا به مسئولیت 24فجر آیه 

مسئولیتی در اعمال فجر نشانۀ بی 20در ادامه آیه «. یَقُولُ یَا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیَاتِی»دارد: می

ر آن روز انسان به د«. لَهُ الذِّکْرَى ...یَوْمَئِذٍ »مشخص شده است.  روشنیبهآینده انسان 

در دنیا به او دادند چه خیرش و چه شرش همه از  آنچهکه ، شودترین وجه متذکر میروشن

دهد باب امتحان بوده و او در کار خود کوتاهی کرده این آن معنایی است که سیاق آیه می

 (.499: 23ج ، 1062، طباطبایی)

ی خانواده ها در حوزهتا قبل از سن نوجوانی بیشتر معاشرت معموالً. های بدفرجاممعاشرت

، شوددر سنین نوجوانی نقش گروه دوستان و همساالن بیشتر می ولی، گیردصورت می

با دوستان بدسرشت باعث تخریب دنیا و آخرت انسان  ینینشهمگاهی اوقات  کهینحوبه

هایی که باعث عذاب اخروی و از دست قرآن از دوستی 21گردد. در سوره فرقان آیه می
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کاش فالنى را دوست ]خود[  یوای ا. خَلِیلًا ...ىیَا وَیْلَتَ»گوید: اند میها شدهدادن فرصت

 1.«نگرفته بودم

سخنان کسانی را  صراحتبهقرآن  46آیه  در سوره کهف. شرمندگی نسبت به نتیجۀ عمل

و کارنامه ]عمل شما . رَبُّکَ أَحَدًا...وَوُضِعَ »دارد: کنند بیان میکه اعمال خود را مشاهده می

 ندیوگیمو  ینیبیمآنگاه بزهکاران را از آنچه در آن است بیمناک  شودیمدر میان[ نهاده 

است که هیچ ]کار[ کوچک و بزرگى را فرو نگذاشته جز اینکه  یانامهاى واى بر ما این چه 

کس حاضر یابند و پروردگار تو به هیچ انددادههمه را به حساب آورده است و آنچه را انجام 

 «.داردینمستم روا 

که کار آید و یا اینانسان احساس کند از عهده انجام کاری برنمی که. هنگامیمسئولیتیبی

سئولیتی ماز نگاه عالمه بی کند.از انجام آن شانه خالی می، اش نیست؛ موافق خواستهموردنظر

 یرا عدمز، باید با توبه و انابه به درگاه پروردگار جبران شود، از انجام وظایف سرباززدنو 

 گردد. در جاییانجام فرایض باعث نافرمانی از دستورات خداوند شده و گناه محسوب می

نویسد: می 032شود. عالمه در تفسیر سوره روم آیه هم کم می ، خیروبرکتکه فساد باشد

ادی که فس، باعث فساد در بر و بحر عالم است، شوندمظالم و گناهانی که مردم مرتکب می

و یا  شودخصوص انسان می ریگدامنو سلب امنیت  هاراهو بسته شدن یا مانند وقوع جنگ 

ازد سمانند اختالل اوضاع جوی و زمینی که زندگی و معاش انسان و غیر انسان را مختل می

در  از انجام تکالیف سرباززدنمسئولیتی و نتیجه بی (.241-246ج هشتم: ، 1062، طباطبایی)

این  عالمه در تفسیر «.بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ...وَلَوْ أَنَّ»ه است. قرآن بیان شد 69سوره اعراف آیه 

آثار سوئی در اسباب طبیعی  اشرویکجنویسد: انسان با انحراف و آیه از قرآن کریم می

 هایی متوجهها و چه محنتچه اختالل، باقی گذارد و معلوم است که در بازگشت آن آثار

مومی روابط ع، و از بین رفتن عواطف رقیقه، و قساوت قلبفساد اخالق ، شوداجتماعش می

از باراندن  آسمان، کندرا از بین برده و هجوم بلیات و تراکم مصیبات تهدید به انقراضش می

های غیر و در عوض باران، های فصلی و زمین از رویاندن زراعت و درختان دریغ نمودهباران
                                                           

 (.26 و 29فرقان/). 1
 «.فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّه». 2
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و زمین با زلزله و خسف آنان را در خود ، ختهطوفان و صاعقه به راه اندا، سیل، فصلی

ان های الهی از آن مجرا بر آدمیان جریتشبیه کرده که نعمت ییمجرابرکات را به  .بردیفروم

 هوا در موقعش گرم، بارددر موقع مناسب و به مقدار نافع می هرکدامباران و برف ، یابدمی

البته این در موقعی است ، شودفراوان میها غالت و میوه درنتیجهو ، و در موقعش سرد شده

که مردم به خدای خود ایمان آورده و تقوا پیشه کنند وگرنه این مجرا بسته شده و جریانش 

اب افتتاح ابو کهاینداللت دارد بر  «اهل القری آمنوا و اتقوا ... لوانو »جمله . گرددقطع می

ون چها، آننه ایمان یک نفر و دو نفر از ، ها استها مسبب از ایمان و تقوای جمعیتبرکت

ن کذبوا و لک»جمله . کندباز کار خود را می، با ایمان و تقوای چند نفر، کفر و فسق جمعیت

شده ها نازل میعذابی که بر جمعیت کهاینداللت دارد بر  «فاخذناهم بما کانوا یکسبون

ل خود مردم است که به آنان ها در حقیقت اعماگونه عذاباین، مجازات بوده عنوانبه

 (.214ج هشتم: ، 1062، طباطبایی) گرددیبرم

 پذیر بارآوردن افرادمسئولیت ژهیوبه در امر مهم تربیت. پذیریهای تربیتی مسئولیتروش

یرد. با این امر صورت بگ، تواند نقشی را بپذیردباید از دوران کودکی زمانی که کودک می

خوبی به ،پذیر هستند یا نهمسئولیت هاانسان کهنیاان نوجوانی بزرگ شدن کودکان و در دور

کند. در دوران نوجوانی انسان وارد مرحلۀ جدیدی از زندگی نمود پیدا می هاآندر رفتار 

در حوزۀ اجتماعی نیز نیاز به رشد دارد. زیرا در روابط ، شده و با رشد جسمی و عقلی

ی تعاملی مطلوب باید صورت بگیرد. تربیت نوجوانان شود؛اجتماعی که با دیگران برقرار می

یکی از مراحل رشد اجتماعی است. کودکان و نوجوانان ، که دارای استقالل در عمل باشند

رتی پذیری در نوجوانان در صوگیرند. مسئولیتمی پذیری را یادابتدا در خانواده مسئولیت

آیند که رشد صحیحی داشته باشند. انسان های مسئولی بار میانسان هاآنگیرد و شکل می

زندگی خود را از فرامین الهی  یهابرنامه. لذا بهتر است که استی زندگی خود مسئول همه

ورت صزیرا در این ، کسب نماید، که از طریق انبیای الهی دریافت شده است ییرهنمودهاو 

عنوان الگو در زندگی اجتماعی برخوردار خواهد بود و بهشایسته  یهاانساناز راهنمایی  هم

سرانجام نیکویی خواهد داشت. این مطلب  اشیزندگرساند و خداوند نیز او را مدد می هم

خدا او را  اً، قطعاگر او ]پیامبر[ را یارى نکنید». استبیانگر محتوی آیه چهلم از سوره توبه 
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او را ]از مکه[ بیرون کردند و او نفر دوم از ، یدندکسانى که کفر ورز که، هنگامییارى کرد

ا اندوه مدار که خدا ب گفتمیوقتى به همراه خود ، در غار ]ثور[ بودند که، آنگاهدو تن بود

دید، دینمیرا  هاآنپس خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد و او را با سپاهیانى که ، ماست

برتر  گردانید و کلمه خداست که تر، پستزیدندکرد و کلمه کسانى را که کفر ور تأیید

برای تربیت اجتماعی نوجوانان در امر  1«.تحکیم اس ناپذیرشکستاست و خدا 

 های زیر استفاده نمود:از روش توانمیپذیری مسئولیت

را  هاآن هایپذیر شدن فرزندان باید تواناییبرای مسئولیت. آزادی عمل بر مبنای صحیح

نقش فعال داد تا فرزندان احساس کنند در پیشبرد  هاآنشناخت و به آن توجه نمود و به 

عهده اهداف خانواده نقش مهمی دارند. اگر والدین و یا افراد دیگر وظایف فرزندان را به

کنند جلوگیری می هاآنپذیری کاسته شده و از رشد مسئولیت هاآناز استقالل ، بگیرند

 ییتنهاهبیعنی ، (. نوجوان باید در انجام مسئولیت خود استقالل داشته باشد21: 1064، رفعتیان)

دار انجام مسئولیتی باشد که دارای تواند عهدهبتواند کاری را انجام دهد. زمانی انسان می

ئولیتی را به مس، استقالل فکری باشد. انجام اعمالی که اجباری و بدون انتخاب صورت بگیرد

ی را نوجوان توانایی استقالل فکر، عقلی یو بالندگاهد داشت. با پدید آمدن رشد دنبال نخو

ن شعور کند. داشت وتحلیلتجزیهتمیز داده و  یکدیگرتواند مسائل را از کند و میپیدا می

پذیری نشانگر میزان رشد مسئولیت، اجتماعی در برآوردن نیازهایی که در توان انسان است

ولیت نیاز به دانستن نتیجه آن مسئ، کندن در قبال مسئولیت قبول می. تعهدی که انسااست

نتایجی را به دنبال خواهد داشت که انسان ، خواهد داشت. انجام دادن و یا ندادن مسئولیت

از  صراحتبهقرآن  11نتایج مسئولیت را بپذیرد. در سوره لقمان آیه ها، آنباید با آگاهی از 

هَدَاکَ عَلَى نجاآوَ»ل فکری داشته باشند و از تقلید پرهیز نمایند. نوجوانان خواسته که استقال

ی، ورزرکشچیزى که تو را بدان دانشى نیست به من  دربارهو اگر تو را وادارند تا . تَعْمَلُونَ ...

با آنان معاشرت کن و راه کسى را پیروى کن که  یخوببهاز آنان فرمان مبر ]ولى[ در دنیا 

                                                           

 («.43) حَکِیمٌوَاللَّهُ عَزِیزٌ ...إِلَّا تَنْصُرُوهُ ُ » .1
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یقت[ من است و از ]حق یسوبهشما  و ]سرانجام[ بازگشت گرددیبازممن  یسوبهکنان  توبه

 .«خواهم کرد باخبرشما را ، دیدادیمانجام  آنچه

نوجوان توانایی این را دارد ، در دوران نوجوانی با افزایش رشد عقلی. صحیح الگوبرداری

د. آن نمای وتحلیلتجزیهرا  هانآهای افراد انجام داده و ای میان رفتارها و گفتهکه مقایسه

 های مختلفعملی است که افراد در موقعیت، اهمیت زیادی دارد الگوبرداریچیزی که در 

از  . در قرآن کریماست ازنظرزیرا ماندگاری از راه عمل بسیار بیشتر ، دهنداز خود نشان می

ست عنوان الگوهای مثبت و از رفتارهای ناشایرفتارهای مثبت و سازنده انبیاء و اولیای الهی به

 هایویژگیعنوان الگوهای منفی یادکرده است. در به صفتطانیشهای شیطان و انسان

عرق شفقت  و ،اندمؤمنین به تربیت قرآن بار آمده»نویسد: رفتارهای الگو عالمه طباطبایی می

تی از قرآن ح شدگانتیترب، و رحمت بر تمامی مخلوقات در آنان شدیدتر از دیگران است

چنین کسانی ، و نسبت به همه خالیق رأفت و مهر دارند، آزار یک مورچه هم پرهیز دارند

دارند  بلکه دوست، دشمنانشان کافر باشند هرچند، البته از جنگ و خونریزی کراهت دارند

نیک و  و خالصه با عمل، و آمیزشی دوستانه داشته باشند، ان هم به مدارا رفتار کنندبا دشمن

 ،و به راه رشد و در تحت لوای ایمان بکشانند، خدا دعوت نموده سویبهاز راه احسان آنان را 

 رنتیجهدو هم کفار با حالت کفر هالک نشوند و ، تا هم جان برادران مؤمنشان به خطر نیفتد

 :دیفرمایم 21ی الگوی نیک در سورۀ احزاب آیه قرآن درباره. «بدبخت نگردندبرای ابد 

، ای استبر روش اسوه تأکیدی یادشده که مبین در تبیـین آیه عالمه .«رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَۀٌ حَسَنَۀٌ»

 249ج دوم: ، 1062، طباطباییاست )کند که منظور از اسوه بـه معنای اقتدا و پیروی بیان می

 (.411و  412: 10ج  و

دربارۀ  112سوره توبه آیه . روش نظارت و کنترل بر عملکرد و جلوگیری از انحراف

ه صالحین ب هایویژگیعنوان یک از این ویژگی به کهنیاو نهی از منکر و  معروفامربه

و نهی از منکر اجتماع صالحی  معروفامربهمؤمنین با  1سخن گفته شده است.، آیدشمار می

و آن این است ، در حال اجتماع دارند ذکر کردهای که وصف پسندیده، آورندوجود میه ب
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، ؤمنینبرای این است که بفهماند م، و اگر تعبیر به حافظ کرد، که ایشان حافظ حدود خدایند

دارند اقبت و هم نسبت به آن اهتمام و مر، کنندهم خودشان از حدود خدا تجاوز نمی

هوشیاری در روابط اجتماعی برای جلوگیری از انحراف  .(106ج نهم: ، 1062، طباطبایی)

آموزش داده شود.  نوجوانکه باید به  استدر اعتقادات الزمه زندگی اجتماعی امروزی 

ع( است؛ ایشان محمدباقر )یک از احادیثی که در این زمینه راهگشاست حدیث امام 

روی و پی دهدیمگریاند و اندرزت پیروی کن از کسی که تو را می، لحفرمایند: ای صامی

های (. همچنین یکی از راه411: 4ج : 1091، کلینیزند )تو را بخنداند و گولت  کهآنمکن از 

در امور معیشتی و زندگی  امرونهیهای دیگر در امور کشورها ملت جلوگیری از تعرض

فرمایند: اگر کسی بپرسد چرا خداوند بندگان را ع( میرضا )است امام  یکدیگرآنان توسط 

و  مرونهیافرموده؟ پاسخ این است که بقا و دوامشان و صالح و امنیتشان وابسته به  امرونهی

 (.211ج دوم: ، 1014، هیبابوبود )ابنجلوگیری و بازداشتن از فساد و چپاول اموال 

منع از انجام عمل؛ نشانگر نقش انسان در  انتخاب در انجام دادن و. گیریایجاد فضای تصمیم

گیرنده متصمی، پذیر دانست که خودتوان انسان را مسئولیتگیری است. زمانی میتصمیم

عملی باشد که آن را انجام داده است. در سوره انسان آیه سوم دربارۀ نشان دادن راه هدایت 

اهُ السَّبِیلَ إِنَّا هَدَیْنَ»شده است. گیری به انسان سخن گفته توسط راهنمایان و واگذاری تصمیم

حق  مطلوب برساند که همان تیغابه. سبیل مسیری است که انسان را «إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا

است و مسیر هدایت به همه نشان داده شده است و این خود بنده است که با عمل خود 

بصیر قرار داد تا خود راهش را پیدا کند  کند. خداوند انسان را سمیع ومسیرش را انتخاب می

و کلمه حق را که از جانب پروردگارش و از راه ارسال ، تا آیات داله بر مبدأ و معاد را ببیند و

در  و سیر، بشنود و این دیدن و شنیدن او را به سلوک راه حق، رسدرسل و انزال کتب می

(. انسان باید 161-169: 23ج ، 1062، طباطباییسازد )مسیر حیات ایمان و عمل صالح وادار 

در سن نوجوانی  لذا 1بداند که غیر از خود در برابر خداوند و جامعه دارای مسئولیت است.

خوبی  یهافرصت، ابدییمچشمگیری فزونی  طوربهکه توان فکری و نیز جسمانی نوجوانان 
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ان نواده و معلمان و مربی. پس اولیای آنان در خاشودیمنان فراهم ی برای آریگمیتصمبرای 

عواقب  ینچنهمسنجیده رهنمون باشند. و  یهامیتصماتخاذ  یسوبهرا  هاآندر دبیرستان باید 

 و بدون تأمل را به آنان گوشزد نمایند. یاتکانه یهامیتصماخذ 

از همان ابتدای کودکی باید به آنان آموخت که در قبال انجام . با انضباط توأمایفای نقش 

اری تشکر و قدردانی از کسانی؛ که ک صورتبهگو باشند و این روند از ابتدا هر کاری پاسخ

 فرمایند:ص( می) امبریپایفای نقش  در ضرورتباید صورت بگیرد. ، دهندبرایشان انجام می

 تیرعو نیز هر یک از شما در برابر ، عه( هستیدسرپرست جامدار )هر یک از شما رعیت»

 ،(. تنها انجام یک عمل کافی نیست190ج دوم: ، 1091، کلینی)«باشیدعامۀ مردم( مسئول می)

. ستاارکان شخصیت فرد مسئول  ترینمهمبلکه مداومت و نظم داشتن بر عمل نیز یکی از 

است که آنان را به حد کمال  برای این، کندکه خداوند به بندگان خود می ییهافیتکل

یرا ز، شودیم برداشتهدیگر تکلیف از او ، ای به حد کمال رسیداگر بنده جهیدرنتبرساند و 

مال برای به ک»که آن نیز عملی لغو است. ، تحصیل حاصل است، در آن صورت تکلیف

تمرین و و در آن ، باید انجام داداست، آثار کمال را که همان اعمال صالح ، رساندن نفس

بعد از به کمال  چنین، همهمواره با آن ریاضت و جهاد با نفس اعمال شود، ممارست داشته

قض رو به ن، تا دوباره نفس ما از کمال، مداومت داشته، رسیدن نفس نیز باید به آن آثار

از عهده  خوبیبه تواندیم(. انسان با مسئولیت 491-499: 16ج ، 1062، طباطبایی)«نگذارد

 1یک فیلسوف حس گرا بر خود انضباطی عنوانبهط ساختن خود برآید. جان الک منضب

اما ، دینمایمخود را منضبط ، . زیرا گاه آدمی به دلیل فشار و یا نظارت بیرونینمودیم تأکید

لکه با تفکر ب، ی در آن است که انسان بدون وجود اجبار و نظارت بیرونیپذیرمسئولیتحسن 

و هدف از تربیت  دهدیمرت مهار درونی به خود انضباطی تن در مسئوالنه و کسب قد

 مسئوالنه باید کمک کردن به دانش آموزان باشد تا بدین درجه نائل آیند.

برای درست انجام دادن هر کاری باید از نتیجه آن کار اطالع داشته . با نتیجه عمل مواجهه

ر الزام درونی درآمده و فرد د صورتبهباشیم. اعتقاد به درست انجام دادن کار در انسان باید 

                                                           
1. self- discipline 
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قرآن دربارۀ نتایج اعمال  93آشکارا و خفا خود را ملزم به انجام آن بداند. در سوره انعام آیه 

ذَرِ  وَ»گوید: سخن می، اندرسیدن کسانی که اعمال نادرست انجام دادهبندگان و به هالکت 

و کسانى را که دین خود را به بازى و سرگرمى گرفتند و زندگى دنیا آنان . یَکْفُرُونَ ...الَّذِینَ

 آنچه مبادا کسى به ]کیفر[ .این ]قرآن[ اندرز ده وسیلهبهرها کن و ]مردم را[ ، را فریفته است

براى او در برابر خدا یارى و شفاعتگرى نباشد و  کهیدرحال، به هالکت افتد کسب کرده

اى[ که به ]سز اندنانیا .از او پذیرفته نگردد، اى دهدفدیه هرگونهاگر ]براى رهایى خود[ 

رابى از آب ش، دندیورزیمکفر  کهآنو به ]کیفر[  اندافتادهبه هالکت ، اندکردهکسب  آنچه

انسان را به نتایج عمل خویش آگاه  صراحتبه. قرآن «خواهند داشت پردردجوشان و عذابى 

مسئول به انجامش بوده مورد بازخواست قرار  آنچهی دارد که دربارهسازد و بیان میمی

نذار مردم را با قرآن ا»فرجامی بد خواهد بود. ، خواهد گرفت و نتیجه سرباززدن از مسئولیت

، دکه تسلیم عقاب گردنو یا از این، اثر گناه محروم از ثواب شوندکه در کن و آنان را از این

، لذا مربی باید با الهام از این آیات شریفه .(234هفتم:  ج، 1062، طباطبایی)«بر حذر دار

، دقصد انجام عملی را داشته باشن کهدرصورتیتا ، شاگردان را از نتایج اعمالشان مطلع سازد

و در صورت مفید بودن آن مبادرت به انجام آن کار بنمایند.  آن بیندیشند عواقبنخست به 

ی فرد با نتایج طرف دیگر مواجهه از «.مرد آخربین مبارک بنده ایست» زیرا به قول مولوی:

ی در مرحله« دیدن»ی و دیگری در رتبه« دریافتن»ی اعمالش در دو مرتبه است: یکی در رتبه

، باقریشود )رو میی دوم با نتایج اعمال روبهو در مرحلهاول فرد نسبت به پیامدها آگاه شده 

1011.) 

 جاهبتشویق و تنبیه دو روش تربیتی هستند که در صورت استفاده مناسب و . تشویق و تنبیه

را نسبت به انجام کارهای خوب ترغیب و آنان را از انجام اعمال زشت  شاگردان توانندیم

، ته باشدتواند داشهایی که میهای مثبت یک فعل به همراه پاداشبیان جنبه بازداری نمایند.

باعث ایجاد انگیزه و رغبت به انجام آن است. وقتی برای نوجوانان پیامدهای مثبت و سازنده 

وره تمایل بیشتری نسبت به این امر خواهند داشت. در س مسلماًی تبیین گردد پذیرمسئولیت

دارد که مؤمنان پاداش خود را دریافت خواهند نمود. یخداوند بیان م 191آیه  عمرانآل

اسراف  ،یکی از رفتارهای ناپسندی که باید مورد تنبیه قرار بگیرد«. الْمُؤْمِنِینَ ...یَسْتَبْشِرُونَ »
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کنند در اسالم مورد نکوهش قرار گرفته و کسانی که اسراف می روییادهز. اسراف و است

زیرا اسراف در نعمت یعنی عدم سپاس و ، شماردرا خداوند همانند شیطان ناسپاس برمی

دبیران و مربیان نیز باید  1تعهدی که نسبت به آن نعمت بر گردن انسان قرار داده شده است.

پذیری جام تشویق و ترغیب شاگردان را برای مسئولیتان، با الهام از این شیوه تربیتی خداوند

در  چراکه ،بیشتر سرلوحه کارهای خود قرار بدهند و از تشویق هم بیشتر از تنبیه بهره بگیرند

 «یا من سبقت رحمته غضبه: »فرمایندیملذا درباره او ، وجود خداوند این امر مصداق دارد

 ه است.یعنی ای کسی که رحمت تو بر غضبت پیشی گرفت

 گیرینتیجهبحث و 

ر و انجام دادن کا -شود داشتن تعهد در قبال انجام کاری را که به عهده انسان گذاشته می

نامند؛ یعنی فرد در قبال انجام دادن یا ندادن آن باید می تیمسئول معموالً -نیز الزمه آن است 

دارد. عواقب انجام دادن یا ندادن پذیری همین موضوع را بیان میگو باشد. مسئولیتپاسخ

ی پذیرمسئولیتفردی است که آن را تقبل نموده است. یکی از کارکردهای  ۀبه عهدعمل 

، شودآید و باعث کینونیت فرد میوجود میهبیان رابطۀ حقیقی است که بین فرد و جامعه ب

برای افراد شعوری و فهمی و عملی و اطاعتی و  آنچهجهت قرآن کریم غیر از به همین 

م . انسان مسئول از شعور و آگاهی الزقائل استرا  هاآن نیز برای اجتماع قائل است؛ معصیتی

 امعه بر اساس وظایف خودکند در جبرای انجام مسئولیت خویش برخوردار است و سعی می

هایی است که در مواجهه با ویژگی ازجملهنافرمانی نکند. اعتدال در رفتار ، عمل نموده

ر عالوه ب، نمایدتعهد عمل می بر اساسداشته و ، هم سخت و فشرده باشد هرچندتکلیف 

مداوم نیز  بانیپشتی ارائه و برنامه ساختار ایجادتعهد بر انجام تکلیف مطابق تحقیقات باید 

دلیل  (.2314، ساالسکی و همکارانباشد )جهت مسئول بار آوردن نوجوانان وجود داشته 

زادی توان در اختیار و آاصلی که در قرآن برای دادن مسئولیت به انسان ذکر شده است را می

عمل  ،ها به انسان ارزانی داشته است. بدون اختیارها و عملدانست که خداوند برای انتخاب

تعهد نسبت به عهد همه در سایۀ اختیار ، توان، اقدام با انتخاب وجود نخواهد داشت. اراده و
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 و توانایی انتخاب کردن معنا خواهد داشت. نتایج تحقیقات نیز گویای داشتن اختیار و انگیزه

های مسئول بارآوردن نوجوانان؛ راه ترینمهمیکی از  (.1062، نبویاست )برای انجام عمل 

از  نوجوانان وجود الگو است؛پذیری نیازمند به ئول بودن والدین است. مسئولیتدر مس

(. 1064، رفعتیاننمود )والدین خود الگوبرداری نموده و آن را در زندگی خود پیاده خواهند 

جویی و مسخره کردن دیگران به عدم عیب توانیممسئول در جامعه  انسان هایویژگیاز 

پرهیز از لمز اشاره شده است. دادن القاب  صورتبه 11حجرات آیه  اشاره نمود که در سوره

های فاسق و منافق است که دور از رحمت و محبت انسان هایویژگیاز  یکدیگرناشایست به 

 و مضامین آیات قرآن داشتن تقوای الهی و شدهانجامبا توجه به تحقیقات باشند. خداوند می

، و آورجه زادهیشود )حاجپذیری میی مسئولیتتقویت اعتقادات باعث بهبود روحیه

یز ن عنوان سقوط اجتماع و به دنبال آن انزوا و تنهاییاعمالی که به ترینمهم(. یکی از 1060

که سبب ابطال هویت و شخصیت اجتماعی افراد  است غیبت کردن، ذکر شده است

ان عنوهو نهی از منکر ب معروفامربهی در پذیرمسئولیتگردد. بارزترین روش تربیتی می

ه تعالی ی رسیدن بپذیرمسئولیتصالحین در قرآن بیان شده است. هدف  هایویژگیاز  یکی

ی تقوای الهی است. از آن گذشته مقدمات این امر باید از این در سایه یاللهو مقام خلیفۀ 

زیرا ، و هنجارهای رفتاری توسط نوجوانان شناخته شود هاارزش طریق فراهم شود که

نوجوانان باید ابتدا از استقالل فکری برخوردار باشند تا توانایی انتخاب یا عدم انتخاب عمل 

گیری در را با توجه به عواقب و پیامدهای آن داشته باشند. اگر فضای مناسب برای تصمیم

ار رانتخاب یا عدم انتخاب با اجبار و تهدیدی همراه باشد فرد در موقعیت اجبار انجام عمل ق

مینه با اختیار و آگاهی ز توأمگرفته و مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت. ایجاد فضای 

هایی که سازد. ایفای وظایف و یا نقشگیری انسان مسئول فراهم میمناسب را برای تصمیم

صورت مداوم و همراه با رعایت نظم و انضباط باید باشد. شود بهانسان قرار داده می بر عهده

مداومت بر عمل همراه با رعایت نظم و  ندیفرمایمبیان  طوری که عالمه طباطباییهمان زیرا

های قرآن آیاتی وجود دارند که شود. در تمامی سورهانضباط باعث رشد و کمال انسان می

سازند. این راهنمای بسیار خوبی برای از نتایج و پیامدهای عمل انسان را آگاه و مطلع می

اعمالی که ظاهری خوبی دارند ولی پیامدهای اخروی  روشنگرهمچنین  .استنوجوانان 
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یر که بر اساس تفس هاروش نیاز اناگواری را برای انسان به دنبال خواهند داشت. با آگاهی 

 شود.المیزان بیان گردید امید به تربیت نوجوانان مسئول در آینده بیشتر می

 منابع

. سید عبد المهدی. زادهحسن. خطاط 2چ (. 1061) یانانصارترجمه حسین ، قرآن کریم

 .انتشارات پیام عدالت

عیون اخبار  (.ش 1014شیخ صدوق()) الحسینمحمد بن علی بن  ، ابوجعفرقمی بابویهابن
: تهران، چاپ دوم، غفاری اکبرعلیمستفید و  حمیدرضاترجمه ، جلد دوم، الرضا

 داراالکتب االسالمیه.

بیتی های تربررسی تحلیلی نسبت وجدان و مسئولیت و مدلول (.1061) ، نرگساسالمی منش

شناسی کار نامه، پایانی الگوی تربیت مناسبارائه منظوربهآن از منظر قرآن کریم 

 و علوم تربیتی. شناسیرواندانشکده ، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ارشد

ی درمان مبتنی بر الگوی فرا نظری ای اثربخشیسهمقابررسی (. 1091-1099فرهاد )، اصغری
ی و امرحلهی و پنج ادومرحلهتریاک( در دو شکل مخدر ) سوءمصرفگروهی بر 

 ،تحلیل مراحل تغییر این مواد الگو در معتادان مراکز دولتی و خصوصی شهر سنندج

 بیتی.و علوم تر شناسیروانطباطبایی. دانشکده  دانشگاه عالمه، نامه دکتریپایان

 ،ترجمه بندر ریگی، فارسی -فرهنگ المعجم الوسیط عربی م(. 1639) افرامفؤاد ، البستانی

 ( تهران: انتشارات اسالمی.1012) محمد

 تهران: مدرسه.، اول ، ج16چ ، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی(. 1011) ، خسروباقری

های پژوهش در رویکردها و روش(. 1064) ، طیبهتوسلی، نرگس، سجادیه، خسرو، باقری
 تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.، چاپ دوم، فلسفه تعلیم و تربیت

ر ب تأکیدی اجتماعی در قرآن کریم با پذیرمسئولیت(. 1060) ، آورجهمهینزاده، حاجی

-119 (،1)1، دو فصلنامه قرآن در آینه پژوهش، دیدگاه عالمه طباطبایی در المیزان

120. 
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، نجمچاپ پ، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه(. ق 1430) حسنمحمد بن ، حرعاملی

 بیروت: دار احیاء التراث العربی.

رابطۀ سبک زندگی و (. »1060) ، زهراریاحی، سید ابراهیم، مساوات، بیژننوری، خواجه

مجله  ،دبیرستانی شیراز(مطالعۀ موردی: نوجوانان ) اجتماعیی فردی و پذیرمسئولیت

 . 16-09 ،(4)1، «علوم اجتماعی() فرهنگیجامعه پژوهی 

. مؤسسه فرهنگی تحقیقات امیرالمؤمنین به نقل از مؤسسه البالغهنهج. (1016محمد )، دشتی

 آموزشی پژوهشی مذاهب اسالمی.

چگونه فرزندان خود را تربیت » شفاف هایآینه هایکتاب(. مجموعه 1064) مسعودسید ، راد

 .نواندیشنسل ، تهران: برادری، «نکنیم

 قطره.تهران: ، چاپ ششم، پذیریمسئولیت (.1064) ، عبدالحسینرفعتیان

-12-6-1-9-9-1-4-2-1، جلدهای، تفسیر المیزان(. 1062) محمدحسینسید ، طباطبایی

 قم: دفتر انتشارات اسالمی.، موسوی همدانیترجمه ، 10-19-19-11-16-23

 ،ترجمه تدین، نهایت الفلسفه ترجمه نهایت الحکمۀ(. 1019) محمدحسینسید ، طباطبایی

ی انتشارات تبلیغات اسالم، قم: بوستان کتاب، هادیخسروشاهی، مهدی به کوشش 

 حوزۀ علمیه قم.

 -یتربیت و مکاتب فلسف نکات اساسی در فلسفۀ تعلیم و(. 1019) محمدحسینسید ، علوی
 کرمان: انتشارات دانشگاه شهید باهنر.، تربیتی

، محمد، آخوندیاکبر، ، علی. مصحح غفاریالکافی(. 1091محمد بن یعقوب )، کلینی

 سالمیه.تهران: دارالکتب اال

 -ماهنامه آموزشی .پذیری به نوجوانانهای آموزش مسئولیتشیوه .(1062) صادقسید ، نبوی

 .14-11 ،(432 و 430)، پیوندتربیتی 
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