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 مقدّمه

بهه سهاد ی میسّهر     ،بر روی زمین می باشد امّا دستیابی به این مقام ،لوقات و خلیفه خدا خسان اشرف منا

 باشد بلکه تالش و ممارست بسیاری را می طلبد . ینم

  لبنفاالسّه  هی است؛ درمیان دوراه قرار دارد که یکی به اسفل در این دنیا که به سان  ذر ا ،انسان مختار

 به اعلی علیّین ختم می شود . یکی او را به شقاوت و بدبختی و دیگری به سعادت و کمال می رساند . دیگری و 

هدف از آفرینش انسان اینست که با انتخاب راه صحیح و طی کردن صراط مستقیم به مقام قهرب الیهی   

نیک و  ،تعالیم روشنگر وحی لبّیک  وید و با بیره  یری از ،نائل شود و این میسّر نیست مگر اینکه به دعوت حقّ

 بد را باز شناخته و پس از آشنایی با وظایف و مسئولیّتیای خویش در عمل به آن کمر همّت بند . 

پهذیری بهه   در این مجموعه قصد داریم پس از آشنایی با مفاهیم واژه ها ی کلیدی و شهرای  مسهئولیّت   

بپهردازیم و پهس از آشهنایی بها      در آیات و روایهات  اهمیّت و ضرورت و جایگاه مسئولیّت پذیری و وظیفه شناسی

انگیههه بهرای    یجهاد یهت ا جبه ارائه راهکارههایی   ،خانواده و اجتماع  ،مختصری از وظایف انسانی, در مقابل خود

پرورش حسّ مسئولیّت پذیری بپردازیم و برخی از موانعی را که موجب می شهود ایهن حهسّ ارزشهمند در وجهود      

 . مریشم ربانسان کمرنگ شود 

 مشارکت جویی.  وزر و ،حقّ ،تعیّد  ،تکلیف ،وظیفه ،واژه های کلیدی این بحث عبارتند از: مسئولیّت 
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 آشنايي با مفاهيم واژه هاي کليدي و ارتباط آنها با يکديگر

  1؛ در لغت به معنای موظّف بودن و یا متعیّد بودن به انجام امری می باشد.«مسئولیّت»

  2کسی باشد. هیهی اطالق می شود که شرعاً یا عرفاً بر عید؛ به آن چ«وظیفه»

  3؛ به معنای بار کردن کاری سخت توأم با رنج، بر کسی می باشد.«تکلیف»

  نیه آمده است . 5و همچنین عید و پیمان بستن  4؛ به معنای  ردن  رفتن کاری«تعیّد»

  6؛ در این مبحث به معنای سیم و نصیب می باشد.«حقّ»

ا وظیفه ای بر دوش کسی تاز این واژه ها به نوعی با یکدیگر مالزم می باشند. به عنوان نمونه ؛  هر یک

  نباشد، مسئولیّتی در قبال انجام دادن یا ندادن آن نخواهد داشت و در مورد آن ، بازخواست نخواهد شد .

مهورد چیههی بهر عیهدۀ     ،مالزم است ؛ چرا که در ههر سهه   «وظیفه»و « مسئولیّت»نیه با « تکلیف»واژۀ 

  شخص می باشد که اجرای آن ، الزم و واجب است.

حال فرد متعیّد ، موظّهف و مکلّهف اسهت     هره واژۀ اخیر در ارتباط است ؛ چرا که درسنیه با « تعیّد»واژۀ 

  مورد مسئول می باشد .ن و در ای آنچه را که به آن تعیّد داده است به انجام برساند

را هر اه سهخن از حهّق بهه میهان مهی آیهد ، تکلیهف و        یاژه های اخیر تناسب دارد زنیه با و« حقّ» هکلم

هد بود و با اثبات حقّ برای یک طرف تکلیف و مسهئولیّتی ههم بهرای طهرف دیگهر      امسئولیّتی هم در پی آن خو

  نظر می باشد.د می آید . لذا در بحثیای آینده هر کجا از این الفاظ استفاده شود این ارتباط و مالزمه مدّ جوبو

                                                 
 334، ص43علی اکبر،دهخدا, لغتنامه دهخدا، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران، بی تا، ج  1 

 24211، ص11علی اکبر ، دهخدا، همان، ج  2 

 3114،ص1ر.ک ، علی اکبر، دهخدا، همان، ج  4 

 404ه.ق،ص1431حّمد،معین، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات فردوس، چاپ اّول، سال م  3 

 3324، ص1علی اکبر،دهخدا،همان،ج  1 

 403,ص1لویس، معلوف، المنجد، ترجمه محّمد بندر ریگی ، تهران، انتشارات ایران، چاپ چهاّرم، ج  3 
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 زير بناي مسئوليّت پذيري

زم اسهت بهدانیم کهه    پس از آشنایی مختصر با مفاهیم واژه های کلیهدی و ارتبهاط آنیها بها یکهدیگر ، ال     

احراز  ، مقدّمات و شرایطی دارد و زمانی می توان مسئولیّتی را به فردی سپرد که او این شرای  رامسئولیّت پذیری

  :ه مختصراً به این شرای  و مقدّمات اشاره ای خواهیم کردلذا در ادام .کرده باشد

مسئولیّت پذیری زمانی تحقّق می پذیرد که رسالت و تکلیفی در کار باشد؛ یعنی انسان، قبالً کارهایی  -1

را با اراده و اختیار خویش پذیرفته باشد و سپس مسئولیّت انجام آن را به عیده  یرد نه کارهایی که تحهت تهیثیر   

 ها انجام می دهد .  خوف هها و دافع ذبه میلجا

مسئولیّت در جایی اعتبار می شود که فرد، دارای قدرت تمیه و ادراک باشد ؛ لذا انسهان ناآ هاهی کهه     -2

  ان ملهم به انجام کاری کرد و به او مسئولیّتی را سپرد .وت دارای قدرت درک و فیم نمیباشد را نمی

مقابل وظیفه ای که داشته است مورد بازخواست قرار داد که آن فهرد، قهبالً   زمانی می توان فرد را در  -3

  مسئولیّت خود را شناخته باشد و این مستلهم رسایی پیام و دریافت آن توسّ  فرد مکلّف می باشد .

تکلیف کردن متوقّف بر قدرت انجام وظیفه از سوی فرد مکلّف است لذا فرد ناتوان هر چند کهه آ هاه    -4

  ست مسئول نخواهد بود.ادلیل اینکه کار از حوزه عمل و قدرت او خارح ه بباشد 

زمانی می توان فرد را مسئول دانست که او با اختیار و اراده خود ، انجام یا تهرک کهاری را بهه عیهده      -5

   رفته باشد نه اینکه مجبور به این کار شده باشد.

ت کردن از او معنایی ندارد و این مقدّمات ، از شرای  بدون شروط باال مسئولیّت دادن به کسی و بازخواس

  اساسی مسئولیّت پذیری می باشد.



 

 4                                                 جايگاه وظيفه شناسي و مسئوليت پذيري در قرآن و سنت       

 

 

  اهمّيّت مسئوليّت پذيري در آيات و روايات

انیا هبه عنوان مثال در متون دینی وقتی صهحبت از حهقّ انسه    نظام حقوقی اسالم نظامی تکلیف  راست؛

ر ما دارند و به عبارت دیگر مسئولیّتی که ما در قبال دیگهران  می شود بحث از حقوقی است که انسانیای دیگر ب

لیل همهان بعهد   بهد دیگهران داریهم امّها     هاین حقوق طرفینی است ما نیه این حقوق را بر عیهد  داریم . البته چون

سازند ی و تربیت و هدایت که دین اسالم برای خود، قائل است در بیان به جنبه تکلیف و وظیفهه و مسهئولیّت ،   

  فرماید: می -یه السّالمعل -وجّه بیشتری می کند ؛ لذا امام سجّادت

اِعلَم رَحَمَکَ اهللُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيکَ حُقوقاً مُحيطَةٌ بِکَ فِي کُلِّ حَرَکَةٍ تَحَرَّکتَها وَ سَکَنَةٍ سَکَنتَها اَو »

الَةٍ تَصَرَّفتَ فِيها فَاَکبَرِ حُقُوقُ اهللِ تَبارَکَ وَ تَعالي تَها اَو ءَبارِحَةٍ قَلَجحالٍ حَلَّتها اَو مَنزِلَةٍ نَزَلتَها اَو 

  1.«عَلَيکَ لِنَفسِهِ مِن حَقِّهِ الّذي هُوَ اصلُ الحُقوقِ عَلَيکَ ما اَوجَبَ

بدان که خدای عهّوجلّ را بر تو حقوقی است که در هر جنبشی که از تو سر می زند و هر آرامشی که داشته باشی 

ه فرود آیی یا در هر عضوی که بگردانی یا در ههر ابههاری کهه در آن    کالی که باشی یا در هر منهلی و یا در هر ح

ن حقّ خدای تبارک و تعالی همان اسهت کهه بهرای    تریتصرّف کنی، آن حقوق اطراف تو را فرا  رفته است . بهر 

  همه حقوق است.یشه خویش بر تو واجب کرده؛ همان حقّی که ر

تو رعایت کنند در مورد  یدفرماید تو بر  ردن دیگران حقّی داری که آنیا با نمی -السّالمعلیه -امام سجّاد

 حقوقی تو را احاطه کرده ؛ یعنی حقوقی که دیگران بر  ردن تو دارند و تهو بایهد از عیهدۀ آنیها     فرماید؛ بلکه می

و تعیّهد معنهایی    ئولیّت پهذیری دینداری بدون مس اصوالً ت وساسالم دینی تکلیف  را همانطور که دیدیم آیی.بر

  در ادامه به اهمیّت مسئولیّت پذیری و جایگاه آن در قرآن و سنّت می پردازیم.. ندارد

در قرآن مجید آیات فراوانی وجود دارد که اهمیّت مسئولیّت پذیری و وظیفه شناسی را برای انسان بیهان  

  ر سنگین تشبیه شده است.به عنوان مثال قبول مسئولیّت در قرآن ، به با کرده است؛

                                                 
 343نجانی ، شیراز ،انتشارات علمّیه اسالمّیه ،بی تا ، ص محّمد بن بابویه،شیخ صدوق،خصال،ترجمه سّید احمد فهری ز  1 
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هیچ  ناهکاری بار  ناه دیگری را بهر  »؛ «واَل تَزِروا وازِرَةً وِِِِزرَ اُخري...»فرماید:  داوند در قرآن میخ

  «دوش نمی کشد

نیهه آمهده   « مسئولیّت»و «  ناه»به معنی سنگین است و در برخی از تفاسیر به معنای « وزر»در این آیه 

ما را به این معنا رهنمون می شود که بار سنگین مسئولیّت را احدی خود انسان بر دوش ه است. خداوند در این آی

و ابعاد این پاسخگویی به قدری  1نمی کشد و در روز رستاخیه هر کس مسئول پاسخگویی به اعمال خویش است.

واَل تَقفُ ما لَيسَ » ید:خداوند در قرآن می فرماوسیع است که حتّی اعضاء و جوارح انسان را نیه در بر می  یرد 

از آنچه نمی دانی پیروی نکن »؛2«لَکَ بِهِ عِلمٌ اِنَّ السَّمعَ وَ البَصَرَ وَالفُؤادَ کُلُّ اولئکَ کانَ عَنهُ مَسئوالً 

  «؛ چرا که  وش و چشم و دلیا همه مسئولند

قُلاوبُهُم   اهللُ وَجِلَات اِنَّماا المُؤمِناونَ الّاذينَ اِذا ذُکِارَ     :»خداوند در وصف مؤمنان مهی فرمایهد   

  «شان ترسان  رددیکسانی هستند که هر وقت نام خدا برده شود دلیا مؤمنان»؛3«

همان حالت خوف و ترسی است که سرچشمه آن  اهی بخاطر درک مسئولیّتیا و احتمال عهدم   ؛«وجل»

  4ذکر شده است .ن انقیام به وظایف الزم در برابر خدا می باشد که این حالت به عنوان یکی از صفات مؤم

همان تعیّهد و  مسئولیّت پذیری از چنان اهمیّتی برخوردار است که در بسیاری از تفاسیر از امانت الیی، به 

بود کهه او ایهن قابلیّهت را    و علّت اینکه این امانت عظیم ، به انسان سپرده شد این  شده استقبول مسئولیّت یاد 

ا  ردد ؛ یعنی در جهادّه عبودیّهت و کمهال بسهوی معبهود الیههال سهیر        را پذیر یداشت و می توانست والیت الی

  فرماید: چنانکه خداوند در قرآن می5کند؛

                                                 
 223،ص13،ج 1414 -1433ناصر،مکارم شیرازی ودیگران، تفسیرنمونه ، تهران،انتشارات دارالکتب االسالمّیه،  1 

 43(،آیه 14اسراء)   2  

 2(،آیه3انفال)  4 

 33،ص 4ر.ک ،ناصر ، مکارم شیرازی و دیگران ، همان ،ج  3 

 301،ص14مان، ج ه  1  
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 يَحمِلنَهاا وَ اَشافَقنَ مِنهَاا   اِنّا عَرَضنا االَمانَةَ عَلَي السَّماوَاتِ وَاالَرضِ وَ الجِبالِ فَاَبَينَ اَن »

ما امانت را بر آسمانیا و زمین و کوهیا عرضه داشهتیم آنیها از   » 1.«هُوالًاِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَوحَمَلَهَا االِنسَانُ 

  «.حمل آن ابا کردند و از آن هراس داشتند امّا انسان، آن را بر دوش کشید، او بسیار ظالم و جاهل بود

 -لسّالمعلیه ا-اهمیّت باالیی برخوردار بوده است. امام علی مسئولیّت پذیری درلسان روایات نیه همواره از

وجود خویش را ضامن قهرار داده و  آنچنان خود را در پیشگاه خدا مسئول می داند که حتّی دریاره آنچه می  وید 

عیده ام در  رو درستی سخنم قرار دارد و نسبت به » ؛2«ذِمَّتي بِما اَقُولُ رَهِينَةٌ وَ اَنا بِهِ زَعِيمٌ »می فرماید: 

  چنانکه می فرمایند: ر کردسئولیّت بود که ایشان را به قبول خالفت واداو همین احساس م «آن ضامن و پایبندم

حضور حاضر و تمام بودن حجّت بر من بخاطر وجود  هان به خدایی که دانه را شکافت و انسان را بوجود آورد . ا ر

 رسهنگی ههیچ    یاور نبود وا ر نبود عیدی که خداوند از دانشمندان  رفته که در برابر شکمبار ی ههیچ سهتمگر و  

خهالی اوّلهش    هو پایان خالفهت را بها پیمانه    تمخنش می اندااشتر خالفت را بر کوه همظلومی سکوت ننمایند دهن

  3سیراب می کردم آنوقت می دیدید که ارزش دنیای شما نهد من از اخالط دماغ به کمتر است .

سفارش  یّتیایی که بر دوش  رفته اندبارها پیروان خودرا به تقوی درقبال مسئول -علیه السّالم –امام علی

 کرده و حتّی آنان را در مقابل زمین و حیوانات نیه مسئول دانسته و می فرمایند: 

اِتَّقُوااهللَ فِي عِِبادِهِ وَ بِالدِهِ فَاِنَّکُم مَسئُولُونَ حَتّي عَنِ البِقاعِ وَ البَهااِِمِ وَ اَِِيعاوا اهللَ وَ ال   »

ت به بند ان و شیرهایش پروا کنید زیرا دارای مسئولیّت هستید حتّی نسبت به زمینیا و سبناز خدا »؛4«تَعصُوهُ 

  «.اعت کنید و از نافرمانی او بپرهیهیدحیوانات و خداوند را اط

ث از ذکر آن خهودداری  هنه بحهلیل محدودیّت دامده نه وجود دارد که بهاری در این زمیهالبته روایات بسی

  ضرورت مسئولیّت پذیری و وظیفه شناسی می پردازیم . می کنیم و در ادامه به

                                                 
 42( ، آیه 44احزاب)  1 

 42،ص 13، خ  1441سّید رضی ، نهج البالغه  ، ترجمه حسین انصاریان ، تهران ، انتشارات پیام آزادی ، چاپ هفتم ، سال   2 

 31، ص 4همان ،خ  4 

 432،ص 133همان ، خ  3 
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 ضرورت مسئوليّت پذيري و وظيفه شناسي

با نظر به مطالبی که  فته شد ، این سئوال پیش می آید که پاسخگو بودن در برابر یک مرجهع برتهر چهه    

  ضرورتی دارد؟ و ا ر انسان مسئولیّتی را نمی پذیرفت چه اتّفاقی می افتاد؟

که می دانیم آفرینش انسان و جیان ، هدفدار بوده است و ههدف از آفهرینش انسهان عبهادت و     همانطور 

جن و »؛1«وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَ االِنسَ اِلّا لِيَعبُدُونَ » بند ی خداوند می باشد . خداوند در قرآن می فرماید : 

  «انس را نیافریدم جه اینکه مرا عبادت کنند.

عبادت و بند ی خود را به صورت برنامه هایی  به رسول ه ن به قرب الیی و طریقخداوند متعال راه رسید

اوصیاء او وظیفه آموزش معارف دین را بر عیده  –صلّی اهلل علیه و اله  -خویش ابالغ کرده است و پس از پیامبر 

ی پیدا می کنیم که عمهل  دارند . در این میان ما مسلمانان که به این دعوت لبّیک  فته ایم وظایف و مسئولیّتیای

  به آنیا ما را به کمال انسانی خویش نهدیک می سازد .

بهر ترین مسئولیّت انسان، در برابر نعمت هدایت و والیت می باشد ؛ چرا که بدون تشریع دین و ههدایت  

اِنَّ اَوَّلَ » می فرمایند: -علیه السّالم–انسان،تمامی راهیا به سوی کمال و سعادت او مسدود می شد . امام رضا 

همانا »2؛«ما يُسئَلُ عَنهُ العَبدَ يَومَ القيامَةِ الشَّهادَةُ وَ النُّبُوَّةُ وَ مُواالتِ عَليِّ بنِ اَبيطالِبِ عَلَيه السّالمِ

اولین چیهی که در روز قیامت از بنده سئوال می شود ؛شیادت به یگانگی خدا و رسالت پیامبر و دوستی علی بهن  

  «السّالم استابیطالب علیه 

                                                 
 13( ، آیه 11ذاریات)  1 

 441، ص 10ش ،ج 1433قین فی الزام المخالفین ، تهران ، انتشارات اسالمی، چاپ دوم ،سال فتح اهلل ،کاشانی ، تفسیر منهج الصاد  2 
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لذا ا ر ما در مقابل این نعمتیای ارزشمند که خداوند برای هدایت بشر به او ارزانی داشته اسهت احسهاس   

یم و اینجاسهت کهه   ومسئولیّت نکنیم حیاتی پوچ و بی هدف داشته  هر ه به مقام  واالی انسانیّت نائل نمهی شه  

  شود . ضرورت مسئولیّت پذیری در برابر خداوند متعال مشخّص می
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  مسئوليّت حقيقي در مقابل خداست

همانطور که در بحثیای قبلی اشاره کردیم؛ دو واژه حقّ و مسئولیّت با یکدیگر مالزم هستند؛ لذا هر کجها  

  سخن از حقّ می شود متقابالً و غیر مستقیم ، به مسئولیّت و تکلیف در قبال آن حقّ نیه اشاره شده است .

ا می توانیم برهان اقامه کنیم که چون همه هستی از آن خدای متعال است و او بر اساس بینش دینی ، م

ابت هبه خودی خهود ثه  ی هی برای کسهز آن خداست و هیچ حقّی باشد، اصالتاً اها حقّجمالک همه چیه است، هرک

ر هر موجودی را عطا کرده باشد . لذا خداوند حقّ تصرّف دانمی شود ؛ مگر اینکه خداوند، آن حقّ را به آن موجود 

خواهد داشت و از آن طرف هیچ موجودی ، حقّی بر خداوند و سایر موجودات ندارد ؛ چهون هیچگونهه مالکیّهت و    

  1که مسئولیّت واقعی ما در مقابل خداوند است.خالقیّتی نسبت به آن ندارد . پس نتیجه می  یریم 

نقلی بسیلری وجود دارد که ما در اینجا تنیا  در اثبات اینکه مسئولیّت حقیقی در مقابل خداوند است دالیل

 د: ره می کنیم که می فرماینااش - المعلیه السّ–رالمؤمنین علی یبه روایتی از ام

رِيَ لَهُ وَ ال يَجرِيَ عَلَيهِ لَکانَ ذلِکَ خالِصاً لِلّهِ سُبحانَهُ دُونَ خَلقِاهِ لِقُدرَتِاهِ   يَجو لَو کانَ لِاَحَدٍ اَن »

وهُ وَ عُالعِبادِ اَن يُطِي وَ لعَدلِهِ في کُلِّ ما جَرَت عَلَيهِ صُرُوفُ قَضاِِهِ وَلکِنَّهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَيادِهِ بعلي عِ

  2.«جَعَلَ جَزاءَهُم عَلَيهِ مُضاعَفَةِ الثَّوابِ تَفَضُّالً مِنهُ وَ تَوَسُّعاً بِما هُوَ مِنَ المَزِيدِ اَهلُهُ

ابت است و آن کس را بر وی حقّی نباشد این حقّ فق  برای خدای سبحان است و ا ر کسی را بر دیگری حقّی ث

نه غیر او ؛ بخاطر احاطه قدرتش بر بند ان و عدالتش در تمام آنچه که فرمانش در آن جاری است ولی حقّهش را  

چند برابر قهرار داد  بر بند ان چنین مقرّر فرمود که او را بند ی کنند و مهد عبادت را بر عیده خود، برای بند ان ، 

  اهل آن است. به علّت تفضّل و کرمی که دارد و افهون دهی که شایسته و

 . اطاعت و بند ی خداستصاحب حقّ میداند که این حقّ همان  این روایت تنیا خداوند را درحضرت 

                                                 
ر.ک ،محمد تقی ، مصباح یزدی ، نظریه حقوقی اسالم ، قم ، انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی،چاپ اول ، تابستان   1 

 113، ص 1430

  342،ص 204، خ سید رضی، نهج البالغه ، ترجمه حسین انصاریان  2 
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 انواع مسئوليّت

داشت که خداوند انسان را نسهبت   پاسخگو است باید توجّه حال که دانستیم انسان حقیقتاً در برابر خداوند،

به برخی چیهها مسئول کرده است و آن را در راستای مسئولیّت در قبال خود قرار داده است . بطور کلّی انسهان ،  

  و مسئولیّتیا اشاره می کنیم. فدر برابر خود، خانواده و جامعه، مسئول می باشد که در ادامه مختصراً به این وظای

 

 برابر خود     مسئوليّت در -الف

نگیداری سرمایه هایی که به او داده شده  انسان در مقابل خود مسئول دو چیه است ؛ اوّالً مسئول حفظ و

  کثر استفاده از نعمتیایی که به او داده شده است .ا. ثانیاً مسئول بیره برداری و حداست که آنیا را تضییع نکند 

د به مسئولیّت در برابهر نفهس ، عقهل، امهور فطهری، غرایهه و       مسئولیّتیایی که انسان در برابر خویش دار

  شیوات و اعضاء و جوارح ، تقسیم می شود که مختصراً به آن اشاره می کنیم .

علیهه  - یهرد . امهام سهجّاد    ول است که آن را در راه اطاعت خداوند بکارئانسان در برابر نفس خویش مس

حقّ نفست » ؛1«قُّ نَفسِکَ اَن تَستَعمِلَها بِطاعةِ اهللِ عَزَّ وَجَلَّ وَ حَ»در رساله حقوق می فرمایند:   -السّالم

  «اینست که در طاعت خدا بکارش بندی

عقل نیه بر انسان حقوقی دارد، ازجمله اینکه قرآن در بسیاری از آیات ما را به تفکّر در آفرینش آسمانیا و 

اِنَّ فِي » و می فرماید:. شمارد میشانه های خردمندان شد شب و روز دعوت  می کند و آن را از ن زمین و آمد و

همانا در آفرینش آسمانیا »  ؛2« وَالنَّهارِ لَاياتٍ لِاوليِ االَلبابِ خَلقِ السَّماواتِ وَاالَرضِ وَ اختِالفِ اللَّيلِ

  «شد شب و روز ،برای خردمندان، نشانه هایی است و زمین و آمد و

                                                 
ه.ق ، ص  1314-1332محمد بی بابویه ،شیخ صدوق ، من ال یحضره الفقیه ، چاپ دوم ، بیروت ، انتشارات داراالضواء ، سال   1 
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ن خود را از اندیشه های هوس آلود که عالوه بر بی ثمر بودن انسان را به از سوی دیگر دین اسالم پیروا

  وادی  ناه سوق می دهد بر حذر داشته است.

یکی دیگر از مسئولیّتیای انسان در برابر امور فطری است از جمله حقیقت جویی ؛که انسان را بهه کشهف   

ییا و دیل  ام برداشته و از به اوی کسب فضسان به سنخیر اخالقی ؛که موجب می شود ا حقیقت سوق می دهد و

درون خهود کشهش و جاذبهه ای بهه      ی شود هر فردی درمسندی ؛ که موجب پ ذایل دوری کند . همچنین زیبار

شهق و  عها پیدا کنهد. و احسهاس    ین وسیله معرفت بیشتری به خالق این زیبائیدها ، حس کند و ب سمت زیبائی

های مجازی جلهو یری   این میل فطری در ورطه عشق طآن میتوان ازسقوپرستش به موحود برتر؛ که با هدایت 

  پرستی روی آورد.خدا یکرد و به سو

و شهکوفایی   دل فطری ، نیاز به تربیت و هدایت دارند تا در مسیر صحیح قرار  رفته و به رشااین امی تمام

 شویم .  م بیره مندبرسند و این در صورتی میسّر است که از تعالیم انسان ساز دین مبین اسال

ه غرایه و شیوات از دیگر اموری است که انسان در مقابل آن وظایفی دارد.برای غریهه،مصداقیایی شهمرد 

غیهرارادی در   به  ونه ای طبیعهی و ه،غریهه جنسی و ... . از آنجایی که غریهشده است ؛ مانند  رسنگی ،تشنگی،

ن ، حدود و ضوابطی مشخص شود که ایهن امهر در اسهالم بها     وجود دارد ، باید برای جلو یری از طغیان آ نسانا

  شود.شده است که عمل به این دستورات موجب سالمت جسم و آرامش و تعادل روح می  دستوراتی تعدیل

سان؛ حفظ سالمت و قوّت و اعتدال بدن و بکار یری اعضاء و جوارح در نیکی دیگر از مسئولیّتیای میمّ ا

و هر یک از این دستورات به عنوان حقّهی از حقهوق اعضهاء و جهوارح     ت می باشد سا جیتی که خداوند امر کرده

حهقّ  :از  عبارتنهد انسان مطرح شده است که برای جلو یری از اطاله کالم تنیا به عناوین آن اشاره می کنیم کهه  

 ست، حقّ پا، حقّ شکم و حقّ فرج. زبان ، حقّ  وش ، حق ّچشم ، حقّ د

لیم شرع از ضروریّات زند ی انسان است که ابنابراین حفظ اعضاء و جوارح از محرّمات ،با بیره  یری از تع

 بی توجّیی به آن ، روح و جسم انسان را به تباهی می کشاند. 
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 مسئوليّت در برابر خانواده  -ب

ن ز زمقدّس ، هر یهک ا در این بنیاد  ادرت به یک خدمت مقدّس و تحمّل یک مسئولیّت است .بازدواج، م

و مرد و همچنین فرزندان و پدر و مادر ،به طور متقابل،حقوقی بر یکدیگر دارند که این حقهوق ، مسهئولیّتیایی را   

برای طرف مقابل بوجود می آورد. در ادامه، تنیا به اشاره ای مختصر از برخی حقوق متقابل افراد خانواده اکتفهاء  

  کنیم. می

 

 قوق زن بر شوهرح -1

و زنر ی ، حقّ قسم )همبستری با بهان  برخی از حقوق واجب و مستحب زن بر شوهر عبارتند از :تییّه لوازم

  هر چیار شب یک مرتبه ( احترام به زن ، آراسته و پاکیهه بودن شوهر ،  شایش در زند ی و... .

 

 حقوق شوهر بر زن -2

، عدم تصرّف در اموال رون اذن شوهدن خانه ببرخی از این حقوق عبارتند از : اطاعت ،تمکین ، ترک نکرد

شوهر بدون اذن او ، آراسته نکردن خویشتن برای غیر شوهر، احترام به شوهر و خوشهرفتاری بها او ، خهدمت در    

  خانه و... .

 

  فرزند مادر بر حقوق پدر و -3

در غیر معصیت خدا امر و  اینکه : فرزندان در همه حال از آنان تشکّر کنند ، برخی از این حقوق عبارتند از

نیی آنان را بپذیرند ، در پنیان و آشکار خیر خواه آنان باشند، با آنیا برخورد نیکو داشته باشند ، نیاز آنان را قبل از 

  رأفت به آنیا بنگرند و... . هاینکه بیان کنند برآورده سازند ، با  فتار کریمانه با آنه سخن  ویند، با دید
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 بر پدر و مادر حقوق فرزند  -4

برخی از این حقوق عبارتند از : تعلیم حالل و حرام ، تربیت دینی ،تحسین اسهم ، حهقّ اکهرام ، تحسهین     

  شنا، تهویج، حقّ کتابت و... . آداب ، تیمین روزی پاک و حالل ،فنون تیر اندازی و

    

 حقّ اقوام و خويشاوندان -5

بسهیاری از حقهوق    ست و چه بسا در ورای این حقّ عظیم،میمترین حقّ اقوام و خویشاوندان ،صله رحم ا

  دیگر نیه رعایت شده و با عدم رعایت آن ، بسیاری از حقوق ، ضایع شود .

     

  مسئوليّت در برابر اجتماع -ج

ران می باشد؛ در همین راسهتا  گانسان موجودی اجتماعی است و در طول زند ی ، نا هیر از معاشرت با دی

همان مسئولیّتیای اجتمهاعی   دیگر، تعیین کرده است کههراد، نسبت به یکهیفی را برای افام ، وظدین مبین اسال

  .مرحله اندیشه و عمل تقسیم می شودمی باشد و به دو 

از دید اه اسالم ، رواب  اجتماعی انسان در مرحله اندیشه بر مبنای خیر خواهی، محبّت، مهودّت و حسهن   

  اندیشه و نیّت خود را نسبت به برادران و خواهران خود ، نیکو سازد . هاید صفحظنّ می باشد ؛ یعنی انسان ب

و وظایفی قرار داده است که  بدین مقدّس اسالم در مرحله عمل، برای تنظیم رواب  اجتماعی انسانیا، آدا

  در ادامه ، اشاره ای مختصر به برخی از آنیا خواهیم داشت :

 

 امر به معروف و نهي از منکر  -1

ت ، جامعه نیه بخهاطر سهکوت در   سجامعه ،مسئول ا مدات و رسواهمانطور که فرد، بر اثر تمرّد در برابر ع

  بل فرد، مسئول خواهد بود.اچشم پوشی از فساد ، در مق مقابل شرّ و
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ابعادش به اجهرای آن بسهتگی   نیی از منکر، همین بس که حفظ دین در همۀ  در اهمیّت امر به معروف و

  الیی می باشد .ه و آخرت در  رو عمل به این دو فریض ت دنیادسعادارد و 

 

 حضور در مجامع عمومي  -2

اسالم ، آئینی بشر دوست و اجتماعی است؛ اغلب فروع دیهن و دسهتورات اسهالم از قبیهل خمس،زکهات،      

 از مجامع مردمی وانهوا طلبی و  وشه  یری  هابیم که تفکر و ایدیجیاد، حجّ و... جنبه اجتماعی دارند . لذا در می 

فیت طلبی و به معنای شانه خالی کردن از زیهر بهار مسهئولیّتیای اجتمهاعی     ااکتفاء به پاره ای از عبادات، نوعی ع

  .باشد متعال و اولیای بهر وار دین نمی داسالم است و هر ه مورد پسند و پذیرش خداون

     

 احترام به حقوق ديگران  -3

ای اجتماعی، احترام به حقوق دیگران می باشد . لذا ا ر کسی جان و مال یکی دیگر از وظایف و مسئولیّتی

 ،ت ؛ مطابق قوانین اجتماعیو ناموس دیگری را مورد تجاوز قرار دهد عالوه بر اینکه در مقابل خداوند، مسئول اس

نونی ، همه جا را مجازات خواهد شد ؛چرا که ا ر در جامعه انسانی ، امنیّت وجود نداشته باشد؛هرج و مرج و بی قا

  می  یرد. فرا

 

  عدالت در برخوردهاي اجتماعي -4

عدالت اجتماعی به این معنا است که انسان ، هر کسی را در جایی که از نظهر عقهل، شهرع و یها عهرف ،      

یش عقاب نمایهد. حهقّ   ددلیل به مستحقّ آن است قرار دهد ؛ نیکو کار را بخاطر احسانش نیکی کند و بدکار را ب

  1را از ظالم بستاند و در اجرای قانون تبعیض و استثناء قائل نشود. مظلوم

                                                 
  111ش، ص 1441ر.ک ،سّید محّمد، مقّدس نیا ، محّمد، محّمدی ، آداب معاشرت ، چاپ دّوم ، قم، نشر پیک جالل ، سال   1 
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بنابر این در جامعه اسالمی ، تک تک افراد، از عوام  رفته تا صاحب منصبان و مدیران حکهومتی وظیفهه   

  دارند، عدالت را در هر موقعیّتی که قرار دارند و در مقابل هر فردی، اجراء کنند.

 

 ها  ها و بي خبري جهل مسئوليّت در برابر -5

یکی از میمترین مسئولیّتیای اجتماعی ، قیام بر علیه جیل و بی خبری است ، چرا کهه اجتمهاع هماننهد    

پیکر واحدی است که جیل و بی خبری عدّه ای از افراد آن ، تیثیر مخرّبی بر کلّ جامعهه خواههد  ذاشهت . لهذا     

را از جیل و بی خبری نجات دهند و از بذل علم خود به افهراد   لم و آ اه جامعه اینست که دیگراناوظیفه افراد ع

  شایسته بخل نورزند.

 

 ها و گرسنگي ها  مسئوليّت در برابر فقر 6-

یکی دیگر از مسئولیّتیای اجتماعی اینست که افراد ، از حال یکدیگر باخبر باشند و به یکدیگر کمک کنند 

به همین دلیل در نظام اقتصادی اسالم عالوه بر تی وجود داشته باشد .در جامعه اسالمی، نباید فقر و اختالف طبقا

دن آن ، قهوانینی ماننهد خمهس،    محهدود کهر  اینکه مالکیّت خصوصی افراد ، محترم شمرده شده است ؛ اما برای 

 ، انفاق، و... در نظر  رفته شده است که منجر  به توزیع عادالنه ثروت و جلو یری از انباشهت آن در دسهت  زکات

عدّه ای خاص می شود . لذا همگی ما مسئولیم تا با بیره  یری از تعالیم وحی ، این معضل اجتماعی را ریشه کن 

  سازیم .

 

 وفاء به عهد و پيمان  -7

اجتماعی است؛ چرا که بهدون آن هیچگونهه همکهاری اجتمهاعی      وفاء به پیمان یکی از مسئولیّتیای میمّ

خواههد شهد ؛    اعتماد عمومی شده و موجب پراکند ی اجهاء جامعه از هم میسّر نیست و پیمان شکنی سبب سلب

  که این امر ، ضررهای جبران ناپذیری بر پیکرۀ اجتماع ، وارد می آورد.
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 حسن خلق 8-

موجهب مهی شهود ، افهراد در      برخورد نیکو با دیگران ، انس و الفت را بین افراد جامعهه ، افههایش داده و  

بهرای فهرد و   یگر داشته باشند و این اتّحاد ، خیهرات و برکهات زیهادی    دعامل بیشتری با یکفعّالیّتیای اجتماعی، ت

  جامعه به دنبال دارد و جامعه را به سوی کسب فضایل ، سوق می دهد .

آنچه تاکنون  فتیم اشاره ای مختصر بود به وظیفه انسان در برابر خود، خانواده و جامعه. باید توجّه داشت 

خانواده و اجتماع ، احساس  خودو انسان متدیّن خواه ناخواه برای از مسئولیّت انفکاک پذیر نیست  که اصوالً دین

  اوتی با دینداری ساز ار نیست .فمسئولیّت می کند ؛ چرا که بی ت

در ادامه به موانع مسئولیّت پذیری در محی  خانواده، مدرسه و اجتماع، اشاره کرده و به بیان راهکارههایی  

  ع این موانع می پردازیم .جیت رف
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 موانع مسئوليّت پذيري در محيط خانواده و اراِه راهکار

به نظر نوجوانان و جوانان اهمیّت نمی دهند و تنبیه در ایهن  شیوه تربیت استبدادی که در آن ، والدین  -1

و مسهئولیّت  تمهاعی  اجشود میارتیایی مانند دوست یهابی، شهرکت در فعّالیّتیهای     می بشیوه رواج دارد که موج

  پذیری در کودکان رشد نکند .

سرزنش و نکوهش ، عامل دیگری است که فرزنهدان را خهاطی میکنهد و موجهب میشهود کهه آتهش         -2

  لجبازی و عدم مسئولیّت پذیری در آنیا شعله ور  ردد .

لهذا روحیّهه    ان نیه با دیگران رواب  سردی داشته باشهند ؛ دین، موجب میشود فرزندعدم هماهنگی وال -3

  شود. میار آسیب دچ ه تعاون آنیاری در فرزندان درونی شده و مسئولیّت پذیری و روحیّاناساز 

نداشتن تجربه  روهی و بازییای دسته جمعی موجب میشود ، روحیّهه همکهاری و تعهاون و اشهتراک      -4

 ت پذیری است در کودکان رشد نکند. مسئولیّ مساعی که یکی از ابهارهای میمّ

در تعامل با جامعه دچار مشهکل شهود و همهواره فاصهله خهود را بها        ،فقدان محبّت موجب میشود فرد -5

مسهئولیّت پهذیری و   دیگران حفظ کند و از همکاری با آنیا اجتناب ورزد و این جهء رفتارهایی است که با روحیّه 

  مشارکت جویی ناساز ار است.

  ر محی  خانواده عبارتند از:برخی از راهیای ایجاد حسّ مسئولیّت پذیری د

  تربیت فرزندان به  ونه ای که وابستگی کمتری به دیگران داشته باشند. .1

  جام دهند و برای مشکالت خود چاره جویی کنند.نزندان کارهای خود را شخصاً ارف .2

 آموزش زند ی مردم محوری و سازش و تفاهم با دیگران به فرزندان. .3

 در  روهیای مذهبی ، ورزشی،هنری و... تشویق کنیم. بچّه ها را آ اهانه به مشارکت .4

 و... 1در امور مربوط به فرزندان با آنیا مشورت کنیم .5

                                                 
 ،و جوانان،بی جا،نشرصالح، چاپ اولر.ک ،عزیز اهلل ،رحیمی ، پرورش حّس مسئولّیت پذیری و مشارکت جویی در نوجوانان   1 

  14ص ،1444زمستان 
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 موانع مسئوليّت پذيري در محيط مدرسه و اراِه راهکار

ی داده شود و یا یلیّتیائوتبعیض  ذاشتن بین دانش آموزان به اینصورت که مثالً به برخی از افراد، مس -1

تری به آنیا شود ؛ این امر موجب میشود که سایر دانش آموزان بهرای شهرکت در فعّالیّتیهای  روههی،     توجّه بیش

  رغبتی از خود نشان ندهند.

 ریه از مسئولیّت می باشد و موجب میشود دانهش آمهوزان یها     بنبودن فعّالیّتیای مدرسه موج جذّاب -2

  عیده بگیرند.ه ئولیّتی را بمسئولیّتی را نپذیرند و یا با اکراه و بی رغبتی ، مس

چرا که وقتی اولیاء و  تکیه بر بعد آموزشی و غفلت از جنبه های پرورشی باعث  ریه از مسئولیّت است؛ -3

صهورت  جیت امور پرورشی کوشش چندانی  نمرۀ خوب  رفتن بدانند ، در مربّیان مالک پیشرفت تحصیلی را در

   یرد. نمی

و  کنهد  یّه مقاومت و مخالفت و فرار از اجرای تکلیف را تشهدید مهی  ،روحهسختگیری در محی  مدرس -4

  باعث می شود شا رد در مقابل دستورات معلّم کار شکنی کرده و بی تفاوت و بی مسئولیّت باشد.

روش تدریس معلّم محوری؛ که در این روش دانش آموز غیرفعّال است ؛چراکه  تنیا نقش شنونده به  -5

  کند. هیچ مسئولیّتی در کالس حسّ نمی او داده شده؛ لذا او

ده و شه فقدان روح همکاری بین مسئوالن مدرسه موجب می شود این روحیّهه بهه شها ردان منتقهل      -6

  شود . مسئولیّت پذیری است خدشه دار مدرسه که الزمه مشارکت جویی و  ت اجتماعی محیدوح

  عبارتند از: برخی از راهیای ایجاد حسّ مسئولیّت پذیری در محی  مدرسه

  تشویق دانش آموزان به عضویّت در  روهیا و دستجات مدرسه.. 1

  تیکید بر اردوهای دانش آموزی.. 2
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دوری از تنبیه های ناسالم که موجب از بین رفتن همکاری بین معلّم و دانش آمهوز و کمرنهگ شهدن    . 3

 حسّ مسئولیّت پذیری و مشارکت جویی در شا ردان می شود. 

  کردن مسئولیّت به آنیا . ه از نیرو و توان تمام دانش آموزان در مدارس و وا ذاراستفاد .4

  مقدّم کردن بعد پرورشی مدارس بر بعد آموزشی آن. .5

  و...1بر هاری جلسات بحث و انتقاد پیرامون مسائل جاری مدرسه با حضور دانش آموزان. 6

                                                 
 21ر.ک ، عزیزاهلل ، رحیمی، پرورش حّس مسئولّیت پذیری و مشارکت جویی در نوجوانان و جوانان ،ص   1 
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 معه و اراِه راهکاراجتماعي جا -نع مسئوليّت پذيري در محيط سياسيموا

لیل تنوع دعدم وجود احهاب قانونی متنوع درر جامعه یکی از موانع مشارکت جویی می باشد ؛ چراکه ب -1

توان افراد را حول یک حهب واحد مبشکّل کرد ؛ چراکه ا هر آنیها   یا ، افکار نیه متنوّع شده و نمیعالیق و دید اه

د تمایل خود را نیابند بی تفاوت و منهوی شده و روحیّه مشارکت نبوده و از طرفی حهب مور بعالقمند به آن حه

  جویی و مسئولیّت پذیری خود را از دست می دهند.

 -سیاسهی در مسهائل  اختالف طبقاتی در جامعه به افراد مرفّه این امکان را می دهد که جیت شرکت  -2

زند ی فرصت زیادی برای مین مخارج تر جیت تی س طبقات فقیرصت بیشتری داشته باشند و بر عکفر ،اجتماعی

اجتماعی نخواهند داشت ؛ لذا با ورود طبقات مرفّه در عرصه های مختلف امکان ایهن   -مشارکت در امور سیاسی

جامعه کمتر شده و در کلّ به روحیّه مسئولیّت پذیری و مشارکت جویی در جامعه آسیب  یر درقرای قشر فبحضور 

  وارد می شود .

از جمعیّت جامعه را تشکیل می دهند لذا تبعیض بین زنان و مردان و عدم دستیابی بهانوان  زنان نیمی  -3

اجتماعی ، موجب می شود که نیمی  -به جایگاه شایسته در جامعه و محرومیّت از مسئولیّتیا و فعّالیّتیای فرهنگی

ناآ اهانه در تربیت فرزندان خهود ایهن    از جمعیّت جامعه بی اطّالع و ناآ اه باشند و از طرفی این زنان ، آ اهانه با

  . ذارند تیثیر منفی را می

وجود اقوام و  روهیای مختلف در جامعه ،امری بدییی است ، حال ا ر قوانین و نگرشیا در جامعه به  -4

د و  ونه ای باشد که به برخی از اقوام بیای زیادی داده شود و به اقوام دیگر میدان مشارکت و فعّالیّت داده نشهو 

یا فرهنگ رفتاری آنیا تحقیر شود، نتیجه آن ناراحتی و انههوای آن قهوم و  هروه و عهدم شهرکت در فعّالیّتیهای       

  مشارکت جویی در اجتماع می باشد.روحیّه مسئولیّت پذیری و  لفاجتماعی خواهد بود و این مخا
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شده بداند و خهود را در   تعیین بینش سنّت  رایانه و تقدیری به این معنا که انسان همه چیه را از قبل -5

می زند ؛ چراکهه معتقهد    تغییر امور فاقد هر ونه نقشی بداند ؛ این فرد از شرکت در امور اجتماعی و سیاسی سرباز

ست تقدیر، این اصالحات را رقم می زند و این امهر  دکوشش و تالش او تیثیری در اصالح جامعه نداشته و است 

  تی و راحت طلبی است .موجب بی تفاوتی و بی مسئولیّ

  اجتماعی جامعه عبارتست از: -برخی از راهیای ایجاد مسئولیّت پذیری در محی  سیاسی

باید سعی کنند مسئولیّت پهذیری و  ه مسئولین و مدیران حکومتی به عنوان الگو برای سایر افراد جامع -1

 عمل به وظایف را سرلوحه کارهای خود قرار دهند. 

جامعه دارای نقش سیاسی هستند هر از چند  اهی برای سخنرانی و سئوال و جهواب  اشخاصی که در  -2

و در ایجاد حهسّ مسهئولیّت پهذیری     می انگیهد سیت افراد را نسبت به مسائل جامعه براحاضر شوند؛ این کار حسّ

  تیثیر زیادی دارد.

  فرهنگی و... .برداشتن تبعیض از میان زنان و مردان در سطوح مختلف اجتماعی،سیاسی،  -3

  اجتماعی. –یای سیاسیشاستفاده از تمام اقوام و نژادهای موجود در جامعه برای ایفای نق -4

فراد برای تغییر سرنوشت خود و ری و ایجاد این باور فرهنگی که امبارزه با بینش سنّت  رایانه و تقدی -5

  1را محقّق سازند. ری این امر میمّجامعه باید وارد میدان  ردند و با مشارکت جویی و مسئولیّت پذی

                                                 
 24رحیمی، پرورش حّس مسئولّیت پذیری و مشارکت جویی در نوجوانان و جوانان ،صر.ک ،عزیز اهلل ، 1
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