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 Purpose: The aim of this study was to analyze the social 

dimension of "responsibility" and its educational implications 

based on the collection of works of life. 

Materials and Methods: The research approach is qualitative 

and has been done using the inferential method with the help 

of Frankenna reconstructed model. Based on this model, goals, 

principles, principles and methods of social responsibility 

have been deduced based on the collection of Al-Hayah works. 

Findings: The present research area has included a collection 

of al-Hayah works. And in order to ensure the reliability and 

reliability of the research results, these results are continuously 

reviewed under the supervision of experts and the required 

changes have been made. 

Conclusion: The results of the study indicate that the methods 

of responsibility training based on the collection of works of 

life are: inviting the family to goodness, inviting the family to 

patience and prayer, kindness to parents, teaching religious 

teachings to children, keeping the hijab, Turning a blind eye to 

the forbidden, paying the social rights of individuals, advising 

members of society, education, training, enforcing the rules of 

religion, enforcing justice, benevolence, providing security, 

providing peace of mind, providing comfort, benevolence and 

reform of Muslims, reform of society, invitation to good And 

goodness, enjoining the good and forbidding the evil.children, 

keeping the hijab, turning a blind eye. From haram, paying the 

social rights of individuals, advising members of society, 

education, training, enforcing the rules of religion, enforcing 

justice, benevolence, providing security, providing peace of 

mind, providing comfort, benevolence and reform of Muslims, 

reform of society, invitation to goodness, Enjoining the good 

and forbidding the evil. 
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 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 هایداللت و پذیریمسئولیت اجتماعی بعد تحلیل
 الحیاة آثار مجموعه اساس بر آن تربیتی
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 اصفهان واحد تربیت، و تعلیم فلسفه گروه ،دکتری دانشجوی
 .ایران اصفهان، اسالمی، آزاد دانشگاه ،(خوراسگان)
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 آزاد ، دانشگاه(خوراسگان) اصفهان واحد الهیات، گروه، دانشیار
 (.مسئول نویسنده) ایران اصفهان، اسالمی،

 

 3براتعلی مریم
 ،(خوراسگان) اصفهان واحد درسی، ریزی برنامه گروه، استادیار
 .ایران اصفهان، اسالمی، آزاد دانشگاه

 

 .چکیده
 و پذیریمسئولیت اجتماعی بعد تحلیل حاضر پژوهش هدف: هدف
 .است بوده الحیاة آثار مجموعه اساس بر آن تربیتی هایداللت

 روش از استفاده با و بوده کیفی پژوهش رویکرد: ها روش و مواد
 است تهگرف صورت فرانکنا شده بازسازی الگوی کمک با استنتاجی

 مسئولیتپذیری روشهای و اصول مبانی، اهداف، الگو این اساس بر و
 .تاس گردیده استنتاج الحیاه آثار مجموعه اساس بر اجتماعی بعد در

. است بوده الحیاه آثار مجموعه شامل حاضر پژوهش حوزه: اه یافته
 به ایجنت این پژوهش، نتایج باورپذیری و پذیری اطمینان منظور به و

 و گرفته قرار بررسی مورد متخصصین نظر زیر مستمر صورت
 .است پذیرفته صورت نیاز مورد تغییرات

 روشهای که است آن از حاکی پژوهش از حاصل نتایج: گیری نتیجه
 دعوت: زا عبارتند الحیاه آثار مجموعه اساس بر مسئولیتپذیری تربیتی

 مادر، و پدر با نیکی نماز، و صبر به خانواده دعوت نیکی، به خانواده
 زا چشم بستن فرو حجاب، حفظ فرزندان، به دینی تعالیم آموختن

 جامعه، افراد دادن اندرز افراد، اجتماعی حقوق پرداخت حرام،
 تامین احسان، عدالت، اجرای دین، احکام اجرای تربیت، تعلیم،

 اصالح و خیرخواهی آسایش، تامین فکری، آرامش تامین امنیت،
 و معروف به امر نیکی، و خیر به دعوت جامعه، اصالح مسلمانان،

 .منکر از نهی
 

 اجتماعی، الحیاه، آثار مجموعه مسئولیتپذیری، :ها واژه کلید
 .استنتاج تربیتی، هایداللت

 
 22/04/1400تاریخ دریافت: 
 26/07/1400 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئول.vaezi@khuisf.ac.irsh 

 مقدمه
 که تخصصی و پژوهشی علمی، ست ای مجموعه " الحیاة " کتاب

 "شریف حدیث " و "کریم قرآن" پایه بر اسالم، تعالیم آن در
 کی صحیح رسم و راه که صورتی به. است گشته تدوین و گردآوری

 .است داده نشان اجتماعی و فردی های مقوله در را آزاد زندگی
 واالی ماهیت به نهنده ارج ،"مذهب" متنِ از خاسته بر زندگی

 محتوی به گراینده و "زمان"متحولِ واقعیت شناسنده ،"انسان"
 1۲ در " الحیاة " باشد مجموعه می "حیات "و "زندگی" جدی
 نوشته به بنا مجموعه (. این1)است  شده تنظیم باب 40 و جلد

 میاسال دارد؛ تشیع و اسالم از ایویژه سیمای ترسیم در سعی مولفان،
 جلدهای در. چرخدمی فرد آزادگی و اجتماع در عدالت محور بر که

 مبانی ینتبی پایانی، جلدهای و عملی الگوهای تبیین دنبال به نخستین
 این به سنت و  قرآن زاویه از جلدی، 1۲ کتاب این. است نظری
ی مفهومی است که انسان پذیرمسئولیت.پردازد می رکن چهار

همواره در زندگی فردی و اجتماعی خود با آن در ارتباط است. 
یاری ی بسپذیر، مسئولیتانسان به لحاظ گستره وسیع ارتباط خود

ی در مورد پذیرهای مسئولیتهای مختلف دارد. حوزهدر حوزه
، جامعه و محیط ، خانوادهد، خوتواند در ارتباط با خداانسان می

زیست باشد. انسان نسبت به هر یک از موارد گفته شده دارای 
، باشد. حتی رشد و کمال انسان از لحاظ فردیوظیفه و مسئولیت می
و  هاباشد؛ زیرا کوششی در ارتباط میپذیراجتماعی با مسئولیت

، مدیریت امور و واکنش تالش انسان را نسبت به اداره امور
، رشد اخالقی و انسانی های پیرامون خودمسئوالنه نسبت به پدیده

پذیری در روایات نیز همواره از اهمیت مسئولیت را در بر دارد. 
باالیی برخوردارست. امام علی )ع( آنچنان خود را در پیشگاه 

نیز خداوند مسئول می داند که حتی درباره آنچه خود می گوید 
. آنچه ذِمَّتِی بِمَا أَقُولُ رَهِینَةٌ "وجود خویش را ضامن قرار داده است؛ 

مسئولیت . (۲) "می گویم به عهده می گیرم، و خودم به آن پای بندم
در برابر خداوند متعال و خالق جهان و انسان، باالترین و اصولی 

تره گسترین مسئولیت انسانهاست. قلمرو این مسئولیت، همه جهان و 
کائنات و پهنه کره خاکی، انواع پدیده ها و گونه های موجودات 
را فرا می گیرد. چون همه موجودات موهبت خدا و متعلق به 
خداوند می باشند؛ انسان در هرگونه تصرف و بهره ورداری از آنها 
مسئولیتی خدایی دارد. جامعه انسانی نیز در متن این مسئولیت قرار 

ر و جهان بینی الهی، ریشه همه ی حق ها خداست، دارد؛ زیرا در تفک
و همه تکلیف ها و مسئولیت ها در برابر خداوند است. چون همه 
چیز از خداوند است و او پدید آورنده ذره تا کهکشان ست، بنابراین 
در برابر هریک از آفریده ها مسئولیتی خدایی وجود دارد و پیش از 

مواخذه خالق در کار می هر گونه بازخواست و حسابرسی خلق، 
 یم متولد آن با انسان که ست ای پدیده پذیری . مسئولیت(3باشد )

 پذیرش که دهد می نشان پدیده این علمی بررسی و شناخت. شود
 این. است شده تعیین انسان برای آفرینش ابتدای از مسئولیت
 همین بر. میرساند ابدی سعادت و کمال به را او پذیری مسئولیت

 منابع زا استفاده با پذیری مسئولیت تربیتی های داللت تعیین اساس
 نمی هر کسی اینکه به توجه با. (4)است  ضروری بسیار اسالمی

 ونمت و منابع از را اسالمی تربیت و بینی جهان اساسی مسائل تواند
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 آورد؛ پدید را اسالمی و تربیتی نظام و کند استخراج آسانی به دینی
 ار الزم مقبولیت که الهی حکمای و دینی عالمان نظر به است الزم

 .(5)نمود  مراجعه دارند،
، های اصلی و اساسی بین انسان و سایر موجوداتیکی از وجه تمایز

ی از ی یکپذیرباشد؛ زیرا مسئولیتی میپذیرمسئولیت و مسئولیت
باشد. انسان موجودی دارای اختیار است های بارز انسانی میویژگی

گیرد و به انجام آن اقدام که آگاهانه کارهایی را بر عهده می
گیرد. بر همین اساس . اصوال مسئولیت از اختیار نشأت مینمایدمی

دهد موجودات دیگر و حیوانات در مقابل کارهایی که انجام می
نگی شناسی ارتباط تنگاتهیچ مسئولیتی ندارند. مسئولیت با وظیفه

، مسئولیت معنا و مفهوم خود را از دست دارد؛ بدون شناخت وظایف
و قرآن حاوی آخرین رهنمودهای خداوند دین اسالم  .(6)دهد می

برای هدایت انسان هاست و دین در زندگی فردی و اجتماعی انسان 
تاثیر فراوان دارد. از نظر قرآن انسان یک کدخدای انتخاب شده 

، نه صرفاً زور و چنگال زمین است و به حکم شایستگی و صالحیت
( )ذات خداوندهستیترین مقام ، از طرف ذی صالحیتتنازع

برگزیده و انتخاب شده است. به همین دلیل مانند هر برگزیده دیگر 
دارد. رسالت از جانب خداوند و  "مسئولیت " و"رسالت"

مسئولیت در پیشگاه او را داراست. زمانی که انسان مقام واقعی 
خویش را در عالم وجود درک کند و بداند پرتوی از روح الهی در 

تواند در معرفت بر فرشتگان پیشی گیرد. انسان باید بداند یاوست؛ م
اد ، مسئول آب، مختار و مسئول خویشتن و مسئول افراد دیگرکه آزاد

 أَخاهُمْ ثَمُودَ إِلى وَ ".(7)باشد کردن جهان و بهتر کردن جهان می

 مِنَ أَنْشَأَکُمْ هُوَ غَیْرُهُ إِلهٍ مِنْ لَکُمْ ما اَهللَ اُعْبُدُوا قَوْمِ یا قالَ صالِحاً

 قَرِیبٌ رَبِّی إِنَّ إِلَیْهِ تُوبُوا ثُمَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ فِیها اِسْتَعْمَرَکُمْ وَ اَلْأَرْضِ

، برادرشان صالح را ]فرستادیم[ ( و به سوی قوم ثمود61مُجِیب )هود/
، نیستای قوم من! خدا را بپرستید؛ شما را جز او هیچ معبودی گفت:

و او شما را از زمین به وجود آورد و از شما خواست که در آن 
، سپس به سوی او آبادانی کنید؛ بنابراین از او آمرزش بخواهید

 بازگردید؛ زیرا پروردگارم ]به بندگانش[ نزدیک و اجابت کننده

 .(8)"دعای آنان است
 موضوع راستای در خارج و داخل در ها پژوهش بررسی با همچنین
 حلیلت به مستقیم صورت به تحقیقی کشور داخل در که شد مشخص

 اساس بر آن تربیتی هایداللت و پذیریمسئولیت اجتماعی بعد
 به تحقیقات از برخی در است نشده الحیاة پرداخته آثار مجموعه
 ناهمخوانی نتایج و است شده اشارهای آن به مقدمه در ضمنی صورت

ای تحت ( در مقاله1397دیدگاه ): اینکه جمله از است آمده دست به
پذیری در تربیت اجتماعی نوجوانان تبیین نقش مسئولیت"عنوان 

پرداخت و دریافت که برای مسئول  "براساس تفسیر المیزان
گو ، الهایی مانند: داشتن استقاللبارآوردن نوجوانان استفاده از روش

، ایفای نقش توام با ، نظارت اجتماعی نسبت به عملکردبرداری
دی ، کاربرگیری و مواجهه با نتیجه عمل، ایجاد فضای تصمیمانضباط

است. هدف از مسئول بار آوردن نوجوانان اینست که؛ نوجوانان با 
شناخت امانات و تعهد نسبت به آنها والیت خداوند را در زندگی 

و همکاران  حسینی. (9)قبول کرده و در قبال آن پاسخگو باشد 
بررسی بعد اجتماعی "ای تحت عنوان مقاله( در 1397)

های ، نتیجه گرفتند مؤلفه"پذیری از منظر قرآن و اسالممسئولیت
توان تحت چهار عنوان معرفی نمودکه پذیری را میمسئولیت

، اجتماعی و در قبال محیط طبیعی. نتایج ، فردیاند از: اعتقادیعبارت
پذیری بیانگر آن است که انسان ولیتبررسی بُعد اجتماعی مسئ

، منشأ حقوق و تکالیف موجودی اجتماعی است و زندگی اجتماعی
معینی است که انسان با توجه به کرامت و مسئولیت خویش باید 

. (10)ساز تحقّق عدالت اجتماعی باشدها را رعایت کند تا زمینهآن
بررسی  "تحت عنوان ای ( در مقاله1393پناه و حکمت )یزدان

، به این نتیجه رسیدند که "ی اجتماعی جوانانپذیرعوامل مسئولیت
ی نوعی احساس التزام به عمل یا واکنش فردی در پذیرمسئولیت
باشد. احساس های گوناگون به دلیل تقلید از دیگران میموقعیت

 رسمی ، شیوه فرزند پروری منسجم و مشارکت اجتماعیعزت نفس
. (11)باشد ی اجتماعی میپذیرهای مسئولیتو غیر رسمی از مولفه

ی پذیرمسئولیت"ای تحت عنوان ( در مقاله1393مرادی )حاجی
اجتماعی در قرآن کریم با تاکید بر دیدگاه عالمه طباطبایی در 

های انسان کند که رفتار مسئوالنه از شاخصبیان می "المیزان
ه تقویت و رشد آن جزء عوامل موثر بر رفتار مسئوالنه ست کسالم
، ، خانوادگیباشد. حوزه مسئولیت انسان شامل مسئولیت فردیمی

 باشد. تناسب تکلیفاجتماعی و مسئولیت در برابر عهد و پیمان می
با توان فرد و عمل به تکالیف از جمله نکات مهم در جهت افزایش 

ی از اعتقادات فرد نشات پذیرمچنین مسئولیتباشد. همسئولیت می
ه اش بای که هرچه فرد معتقدتر باشد پایبندیگیرد؛ به گونهمی

 .(1۲)باشد وظایف بیشتر می
 ربیتت و تعلیم سیمای ترسیم برای آن از بتوان که منابعی اسالم در

 ست؛ا بسیار معصومین ائمه روایات و قرآن نظیر نمود استفاده اسالمی
        . است دهنش استفاده منسجم تربیتی نظام یک ریزی پی برای آن از ولی

 پژوهشی های حوزه از اسالمی تربیت و تعلیم در پذیری مسئولیت
 های پژوهش مطالعه با. است شده توجه کمتر آن به که ست

 است؛ شده انجام موضوع راستای در خارج و داخل در که محدودی
 بررسی مورد در جامع پژوهشی کنون تا که اینست دهنده نشان

 یتیترب های داللت و پذیری مسئولیت بر مبتنی الحیاه آثار مجموعه
 بتنیم تربیتی های داللت تعیین اساس همین بر .است نگرفته انجام آن
. ست ضروری بسیار اسالمی منابع از استفاده با پذیری مسئولیت بر

 نای در فراوانی تربیتی رهنمودهای معتبر احادیث و کریم درقرآن
 انسان روح و نفس بر رهنمودها، این دارد، وجود مطالعاتی حوزه
 ندک می تامل و تدبر آنها در وقتی انسان اینکه و گذارند، می تاثیر

 تمسئولی و تعهدها با  رهنمودها این پرتو در. گیرد می تاثیر آنها از
 اسالم در پذیری مسئولیت. شود می آشنا خود اجتماعی و فردی های

 و د،بخش می ویژه اصالتی آن به که استوارست باورهایی و اصول بر
 شایستگی به اساس همین بر. سازد می عملی را آنها آشکار و نهان در
 سانیان و بیشتر انسانیت در وی شفافیت و شود می نزدیک تقوی و
 الماس معرفی در آن نقش و اهمیت علت به الحیاة کتاب. گردد می تر

 محتوای دلیل به همچنین و جامعه و انسان برای آن فواید و اصیل
 اسالمی های جامعه تعالی و رشد عامل تواند می اش حدیثی – قرآنی

 سالمیا المعارف دایرة بزرگترین عنوان به کتاب این باشد؛ انسانی و
 کتب جزء که دانست؛ اسالمی متون موضوعی فهم در شیعی و
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 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

  دسترسی برای پژوهش این در. باشد می اصیل اسالمی و الهی معارف
 مجموعه یبررس به  پذیری مسئولیت بر مبتنی تربیتی های به مولفه

این پژوهش بنا دارد تا با بررسی  .است شده پرداخته الحیاة آثار
پذیری در بعد اجتماعی مجموعه آثار الحیاه داللتهای تربیتی مسئولیت

روش استنتاجی روش تربیتی  را مورد بررسی قرار دهد و بر اساس
ارائه نماید تا خوانندگان با مطالعه این پژوهش به استدالل درستی 

 در این زمینه دست یابند.
 

 مواد و روش ها

تحلیل مجموعه آثار الحیاة مبتنی بر "پژوهش حاضر با موضوع 
از نوع پژوهش کیفی می "های تربیتی آنپذیری و داللتمسئولیت

وهش حاضر استنتاجی با استفاده از الگوی بازسازی باشد. روش پژ
باشد. برای انجام پژوهش محقق با بررسی آثار الحیاه شده فرانکنا می

پذیری از دیدگاه نویسنده کتاب به تبیین و توصیف مسئولیت
پرداخت و در گام بعدی به روش کدگذاری موضوعی مطالب دسته

ال اول پژوهش مبانی بندی و کدگذاری گردید و برای پاسخ به سو
نگر( مشخص گردید. در گام بعدی های واقعپذیری )گزارهمسئولیت

های هنجارین( برای پاسخ به سوال دوم پژوهش، اهداف )گزاره
مسئولیت پذیری مشخص شد و با کنار هم قرار دادن مبانی و اهداف، 

در گام بعدی برای پاسخ به سوال سوم پژوهش اصول بیان گردید. 
های واقعنگر روشی بیان شد و با ترکیب گزارههای واقعگزارهابتدا 

بر اساس موضوع های تربیتی مشخص شد. نگر روشی و اصول روش
آوری پژوهش حوزه پژوهش مجموعه کتب الحیاه بوده است. جمع

باشد. جهت برداری میای با ابزار فیشاطالعات به صورت کتابخانه
ها به صورت هدفمند انتخاب پاراگرافدست یابی به هدف پژوهش 

ها از روش کدگذاری موضوعی گردیدند. جهت تجزیه و تحلیل داده
بندی شده بر اساس روش استنتاجی استفاده گردید و مطالب دسته

)الگوی بازسازی شده فرانکنا( تجزیه و تحلیل شد. برای اطمینان
ژوهش در پذیری و باورپذیر نمودن پژوهش حاضر نتایج حاصل از پ

اختیار اساتید راهنما و مشاور و متخصصان و صاحب نظران فن تعلیم 
و تربیت قرار گرفت و اقدامات اصالحی صورت پذیرفت و با انجام 

 تجدید نظرهای الزم اعتبار پژوهش توسط متخصصان تایید گردید.

 

 هایافته
 های خانوادگیمسئولیت -1

 مسئول است. مبنا: انسان در برابر اعضاء خانواده خود
هدف: انسان باید در برابر افراد خانواده خود رفتار مسئوالنه داشته 

 باشد و به آنان نیکی نماید و آنان را به صبر و نماز دعوت نماید.

اصل: انسان باید در برابر خانواده خود مسئولیت خود را به درستی 
کار انجام دهد و به خانواده خود نیکی نماید و آنان را به انجام 

 نیک و صبر و نماز دعوت کند.
های خانوادگی و تعهدی که باید هریک از موضوع مهم مسئولیت

اعضای خانواده نسبت به یکدیگر داشته باشند؛ در احادیث و آیات 
ه ای از این گفتار اشارتوان به گوشهقرآن بیان شده است. در اینجا می

( و خانواده ات 13۲طَبِرْ ... )طه/اِصْ وَ بِالصَّالةِ أَهْلَکَ أْمُرْ وَ "نمود. 
 و همچنین "را به نماز فرمان بده و خود نیز بر آن شکیبایی ورز؛ ...

 أَمَرَ ما یَقْطَعُونَ وَ مِیثاقِهِ بَعْدِ مِنْ اَللّهِ عَهْدَ یَنْقُضُونَ اَلَّذِینَ "در آیه 

 اَلْخاسِرُونَ هُمُ أُولئِکَ اَلْأَرْضِ فِی یُفْسِدُونَ وَ یُوصَلَ أَنْ بِهِ اَللّهُ

( آنان کسانی هستند که پیمان خدا را ]که توحید و وحی ۲7)البقره/
اش ]با دالیل عقلی و علمی و براهین و نبوت است[ پس از استواری
شکنند و آنچه را خدا پیوند خوردن منطقی با عدم وفای به آن[ می

مانی های آسبه آن را فرمان داده است ]مانند پیوند با پیامبران و کتاب
نمایند و در زمین تباهی و و اهل بیت طاهرین و خویشان[ قطع می

تی به وصیامام علی)ع( در  "، آنانند که زیانکارند.کنندفساد بر پا می
امام حسن که آن را هنگام بازگشت از صفین در حاضرین نوشت؛ 

(، خانواده ات )با رفتاری مسئولیت ناشناسانه... مبادا  "فرمایند: می
 .(13) "ترین مردم کنی...را به دست خود بدبخت

دین اسالم دین فطری است که انسان را به کسب خوشبختی سوق 
خواهد که برای رسیدن به کمال و سعادتمندی دهد و از او میمی

، اجتماع و خود در قبال ی در قبال خداپذیرعالوه بر مسئولیت
 هایی را پذیرا باشد. خانواده نیز مسئولیت

دعوت خانواده به نماز، های تربیتی: دعوت خانواده به نیکی، روش
 دعوت خانواده به صبر.

 در برابر پدر و مادر مسئولیت -۲
 مبنا: انسان در برابر پدر و مادر خود مسئول است.

هدف: انسان باید از خداوند به جهت موهبت پدر و مادر 
 سپاسگزاری نماید و با آنان به نیکی و نرم خویی رفتار نماید.

مسئولیت خود در برابر پدر و مادر عمل نموده اصل: انسان باید به 
 و به والدین خود نیکی نماید و با آنان به شایستگی رفتار کند.

ی ذیرپشود نشان دهنده این نوع مسئولیتآیات و روایاتی که بیان می
 إِسْرائِیلَ بَنِی مِیثاقَ أَخَذْنا إِذْ وَ"باشند. در قرآن در آیات: انسان می

( و ]یاد کنید[ 83إِحْساناً... )البقره/ بِالْوالِدَیْنِ وَ اَللّهَ إِالَّ تَعْبُدُونَ ال
، و به زمانی که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید

 أَحَدُهُما اَلْکِبَرَ عِنْدَکَ یَبْلُغَنَّ إِمّا ..."و  "، ..پدر و مادر نیکی کنید

 کَرِیماً قَواْلً لَهُما قُلْ وَ تَنْهَرْهُما ال وَ أُفٍّ هُمالَ تَقُلْ فاَل کاِلهُما أَوْ

( ... هرگاه یکی از آنان یا دو نفرشان در کنارت به پیری ۲3)االسراء/
رسند ]چنانچه تو را به ستوه آورند[ به آنان اُف مگوی و بر آنان 

، و به آنان سخنی نرم و شایسته ]و ]بانگ مزن و[ پرخاش مکن
ست که بدانی او حق پدرت این")ع( : امام سجاد "بزرگوارانه[ بگو.

، اگر او نبود تو نیز نبودی. پس هرگاه اصل توست. و تو فرع او هستی
، بدان که پدرت اصل این در خود چیزی دیدی که برایت جالب بود

ها برای توست. پس خدای را سپاسگزار و از پدرت گونه موهبت
 به "ها که از پدرت داری.پاسگزاری کن به فراخور این موهبتس

 .(14) این نوع مسئولیت تاکید شده است
های تربیتی: نیکی با پدر و مادر، سپاسگزاری نسبت به والدین، روش

 خویی نسبت به والدین، رفتار شایسته با والدین.نرم
 در برابر برادر و خواهر مسئولیت -3

 برابر خواهر و برادر خود مسئول است. مبنا: انسان در
هدف: مسلمان باید خواهر و برادر خود را به دین دعوت نماید و  با 

 آنان به نیکی رفتار کند.

 اصل: خیرخواهی خواهر و برادر
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 97... هایداللت و پذیریمسئولیت اجتماعی بعد تحلیل  
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)ع(: در این زمینه احادیثی از ائمه اطهار بیان شده است. امام سجاد 
است که با آن کار حق برادرت این است که بدانی او دست تو  "

 ، مایه سرافرازری، و پشتوانه توست که به آن پناه ببریکنیمی
، قدرت توست که به آن بر دشمنانت توست که به او تکیه کنی

 ای برایچیره شوی؛ پس او را ابزاری برای نافرمانی خداوند و وسیله
ه او در کارهای نادیده گرفتن حق خدا قرار مده. هیچ گاه در کمک ب

شخصیش و یاری کردن در برابر دشمنش و فاصله افکندن میان او و 
وسوسه گرانش کوتاهی مکن. برای خدا به او توجه کن. اگر سر به 
فرمان پروردگار خود نهاد و دعوت خدایی را نیک پاسخ گفت با 
او برادری کن وگرنه خشنودی خداوند نزد تو ارزشمندتر از او 

  "باشد.می
های تربیتی: نیکی با خواهر و برادر، یاری به خواهر و برادر شرو

 در فراگیری تعالیم دینی
 مسئولیت پدر و مادر نسبت به فرزندان -4

 مبنا: والدین در برابر فرزندان خود مسئول هستند.
 هدف: والدین باید به تربیت دینی فرزندان توجه نمایند.

 وینی را تعلیم دهند.اصل: والدین با به فرزندان خود موازین 
 إِذْ وَ "؛ در قرآن در مورد مسئولیت نسبت به فرزندان آمده است

 نَعْبُدَ أَنْ بَنِیَّ وَ اُجْنُبْنِی وَ آمِناً اَلْبَلَدَ هَذَا اِجْعَلْ رَبِّ إِبْراهِیمُ قالَ

( و ]یاد کن[ هنگامی را که ابراهیم گفت: 35اَلْأَصْنامَ )ابراهیم/
ای امن قرار ده و من و فرزندانم شهر ]مکه[ را منطقهپروردگارا! این 

 "ها دور بدار.را از پرستش بت
دُعاءِ  تَقَبَّلْ وَ رَبَّنا ذُرِّیَّتِی مِنْ وَ اَلصَّالةِ مُقِیمَ اِجْعَلْنِی رَبِّ "

، و نیز از ( پروردگارا! مرا برپا دارنده نماز قرار ده40)ابراهیم/
ان نماز قرار ده[. و پروردگارا! دعایم را فرزندانم ]برپا دارندگ

  "بپذیر.
...  لَکَ مُسْلِمَةً أُمَّةً ذُرِّیَّتِنا مِنْ وَ لَکَ مُسْلِمَیْنِ اِجْعَلْنا وَ رَبَّنا "

، ( پروردگارا! ما را ]با همه وجود[ تسلیم خود قرار ده1۲8)البقره/
 "، ...آرو نیز از دودمان ما امتی که تسلیم تو باشند پدید 

در احادیث و روایات در مورد مسئولیت پدر و مادر نسبت به 
، بر همین اساس پیامبر اکرم)ص( در فرزندان بسیار توصیه شده است

ان ، خوب تربیتشفرزندانتان را گرامی بدارید "فرمایند: این مورد می
حق "ند: امام سجاد)ع( فرمود "کنید تا مورد بخشش الهی قرار گیرید.

ز تربیت ، افرزندت اینست که بدانی تو در سرپرستی فرزند مسئولی
نیک و راهنمایی به خدای بزرگ و کمک به فرزند به برای 
فرمانبری از خداوند. پس درباره فرزندت چون کسی تالش کن که 
میدانی در برابر نیکی به آنان پاداش میگیری و در برابر بد رفتاری 

 .(15) "شوی.است میبا آنان بازخو
همانا فرزند را به پدر و  "فرمودند:  399امام علی)ع( در حکمت 

پدر را بر فرزند حقی است: حق پدر بر فرزند این است که فرزند 
، از پدر اطاعت کند. حق فرزند بر را در همه چیز جز نافرمانی خدا
آن کند و او را قر، خوب تربیتش پدر آن که نام نیکو بر فرزند نهد

 .(16) "بیاموزد.
 های تربیتی: آموختن تعالیم دینی به فرزندان روش

 مسئولیت متقابل زن و مرد -5
مبنا: انسان در مقابل همسر خود مسئول است. حفظ حجاب، فرو 
بستن چشم از حرام، عفو و گذشت از خطای همسر، رفتار پسندیده 

های انسان در برابر سئولیتبا همسر و دوری از ستم به همسر از م
 همسر است.

 هدف: انسان باید از دستورات الهی در ارتباط با همسر پیروی نماید. 
اصل: انسان باید بر اساس دستورات الهی در حفظ حجاب، فرو بستن 
چشم از حرام، عفو و گذشت از خطای همسر، رفتار پسندیده با 

 وشا باشد.همسر و دوری از ستم به همسرو خوب همسرداری ک
...  "در قرآن کریم آیات فراوانی در این زمینه آمده است از جمله؛ 

( ... آنان برای شما 187)البقره/ لَهُنَّ... لِباسٌ أَنْتُمْ وَ لَکُمْ لِباسٌ هُنَّ
 رَبَّکُمُ اُعْبُدُوا اَلنّاسُ أَیُّهَا یا "و  "لباسند و شما برای آنان لباسید...

ای مردم! (۲1)البقره/ تَتَّقُونَ لَعَلَّکُمْ قَبْلِکُمْ مِنْ اَلَّذِینَ وَ خَلَقَکُمْ اَلَّذِی
تید تا ، بپرسپروردگارتان را که شما و پیشینیان شما را آفریده است

 ال آمَنُوا اَلَّذِینَ أَیُّهَا یا"همچنین  "]با پرستیدن او[ پروا پیشه شوید.
 ما بِبَعْضِ لِتَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ ال وَ کَرْهاً اَلنِّساءَ تَرِثُوا أَنْ لَکُمْ یَحِلُّ

 فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ عاشِرُوهُنَّ وَ مُبَیِّنَةٍ بِفاحِشَةٍ یَأْتِینَ أَنْ إِالّ آتَیْتُمُوهُنَّ

 خَیْراً فِیهِ اَللّهُ یَجْعَلَ وَ شَیْئاً تَکْرَهُوا أَنْ فَعَسى کَرِهْتُمُوهُنَّ

اهل ایمان! برای شما ارث بردن از زنان در حالی  ای(19کَثِیراً)النساء/
که خوشایند شما نیستند ]و فقط به طمع به دست آوردن اموالشان 

کنید[ حالل نیست. و آنان را در پس از مرگشان با آنان زندگی می
تنگنا و فشار مگذارید تا بخشی از آنچه را ]به عنوان مهریه[ به 

گر آنکه کار زشت آشکاری مرتکب ، ماید پس بگیریدآنان داده
شوند. و با آنان به صورتی شایسته و پسندیده رفتار کنید. و اگر ]به 
علتی[ از آنان نفرت داشتید ]باز هم با آنان به صورتی شایسته و 
پسندیده رفتار کنید[ چه بسا چیزی خوشایند شما نیست و خدا در 

 سَرِّحُوهُنَّ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِکُوهُنَّ "دهد.آن خیر فراوانی قرار می

 ظَلَمَ ذلِکَ فَقَدْ یَفْعَلْ مَنْ وَ لِتَعْتَدُوا ضِراراً تُمْسِکُوهُنَّ ال وَ بِمَعْرُوفٍ

( را ]با رجوع کردن[ به طور شایسته )زنان( آنان۲31... )البقره/ نَفْسَهُ
رها ، نگه دارید یا ]با ترک رجوع[ به نیکی و خوشی و متعارف

کنید. و آنان را برای آزار رساندن و زیان زدن نگه ندارید تا بر آنان 
تعدّی و ستم کنید. و هر که چنین کند قطعاً به خود ستم کرده 

  "است...
همچنین آیاتی در مورد تامین آسایش و رفاه همسر بیان شده است. 

( به نان )زنان( ... و با آ19)النساء/ بِالْمَعْرُوفِ... عاشِرُوهُنَّ ...وَ "
 لْیَصْفَحُوا وَ لْیَعْفُوا وَ ..." "صورتی شایسته و پسندیده رفتار کنید...

( ... و ۲۲رَحِیمٌ... )النور/ غَفُورٌ اَللّهُ وَ لَکُمْ اَللّهُ یَغْفِرَ أَنْ تُحِبُّونَ ال أَ
باید ]بدی آنان را که برای شما مؤمنان توانگر سبب خودداری از 

دارید خدا شما را انفاق شده[ عفو کنند و  درگذرند؛ آیا دوست نمی
، پس شما هم دیگران را مورد عفو و بیامرزد؟ ]اگر دوست دارید

زن و  "فرماید: می ۲38امام علی در حکمت "گذشت قرار دهید[؛...
که اش زحمت و دردسر است و زحمت بارتر اینزندگی همه

(. این روایت 679، ص138۲، )دشتی "ای جز بودن با او نیست.چاره
بودن  پذیرباشد و مسئولیتنشان دهنده وظیفه خطیر امر ازدواج می

 دهد. مرد را نشان می
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 افسانه گلستانی و همکاران   98

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

امام  "ب شوهرداری است.جهاد زن خو "فرماید: امام علی )ع( می
، خوشبخت است زنی خوشبخت است"فرماید: جعفر صادق)ع( می

)ص(: برای زن روا پیامبر اکرم  "دارد.که شوهرش را گرامی می
)ص(: پیامبر اکرم  "نیست که خشمگینانه به شوهر خود نگاه کند.

 به کارهایی ، و او رابدانید! هر زنی که با همسرش سازگاری نکند"
، تواند و در توانش نیست وادار سازد( که نمیهایی)و پرداخت هزینه

ار شود؛ و به دید( پذیرفته نمی)در درگاه خداوندهیچ کار نیکی از او 
 فَالصّالِحاتُ " "رود در حالی که خدا بر او خشمگین است.خدا می

شایسته و درست کار ]با رعایت ( ... پس زنان 34... )النساء/ قانِتاتٌ
 لِلْمُؤْمِناتِ قُلْ وَ "قوانین حق[ فرمانبردار ]و مطیع شوهر[ ند...

 ما إِالّ زِینَتَهُنَّ یُبْدِینَ ال وَ فُرُوجَهُنَّ یَحْفَظْنَ وَ أَبْصارِهِنَّ مِنْ یَغْضُضْنَ

 إِالّ زِینَتَهُنَّ یُبْدِینَ ال وَ جُیُوبِهِنَّ عَلى بِخُمُرِهِنَّ لْیَضْرِبْنَ وَ مِنْها ظَهَرَ

( و به زنان باایمان بگو: چشمان خود را از آنچه 31لِبُعُولَتِهِنَّ... )النور/
، و زینت خود ، و شرمگاه خود را حفظ کنندحرام است فرو بندند

، گوشواره و گردن بند[ مگر مقداری که های زیبارا ]مانند لباس
، بر دست و صورت[ پیداست گشتر و حنا و سرمه]طبیعتاً مانند ان

، و ]برای پوشاندن گردن و سینه[ ]در برابر کسی[ آشکار نکنند
، و زینت خود را های خود را به روی گریبان هایشان بیندازندمقنعه

 "، آشکار نکنند مگر برای شوهرانشان
ها . این مسئولیتها در خانواده به صورت دو طرفه استمسئولیت

گیرند.مانند داشتن رفتار نیک نسبت به تمام ابعاد زندگی را در برمی
، تامین رفاه و آسایش زن و خانواده که ، احترام به شخصیت زنزن

باشد. همچنین بخش بزرگی از های الهی میاز تکالیف و مسئولیت
، و رشد فرزندان باشد. زن در تربیتمدیریت خانواده بر عهده زن می

آرامش دادن به همسر و بازسازی شخصیت مرد تاثیر بزرگ و 
 ای دارد. گسترده

های تربیتی: حفظ حجاب، فرو بستن چشم از حرام، عفو و روش
گذشت از خطای همسر، رفتار پسندیده با همسر، دوری از ستم به 

 همسر
 مسئولیت حکومت عادل در برابر افراد جامعه -6

حکومت در برابر مردم مسئول است. تعلیم و تربیت و اندرز مبنا: 
 دادن افراد جامعه مسئولیت حکومت است.

هدف: حکومت باید حقوق اجتماعی افراد را بپردازد و زمینه تعالی 
 افراد جامعه را فراهم نماید.

اصل: حکومت باید با تعلیم و تربیت افراد جامعه و اندرز دادن آنان 
 را فراهم نماید. زمینه تعالی مردم
دل انسان  ":  -در سخنرانی در سفر حج در منی –پیامبر اکرم)ص( 

، برد: اخالص عمل برای خدامسلمان در سه چیز نیرنگ به کار نمی
. (17) "نصیحت گویی و خیرخواهی برای پیشوایان جامعه اسالمی...

ه ، خیانت بخیانت، بزرگترین بی تردید"فرمایند: امام علی)ع( می
 "ترین دغلکاری با امامان و زمامداران جامعه است.امت و زشت

دین خیر خواهی است؛ گفتند: برای چه  "فرماید: )ص( میپیامبر
 "( خدا و برای پیامبر خدا و پیشوایان دین.کسانی؟ فرمود: برای )دین

وق دیگران ... سپس نوبت به حق"فرمایند: امام سجاد)ع( نیز می
ین ترین ا، یعنی دیگرانی که حقوق واجبی بر تو دارند؛ الزمرسدمی
 "ها حقوق پیشوایان توست.حق

 ، ظلم و تحقیرزندگی بدون فقر
 لِیَقُومَ اَلْمِیزانَ وَ اَلْکِتابَ مَعَهُمُ أَنْزَلْنا وَ بِالْبَیِّناتِ رُسُلَنا أَرْسَلْنا لَقَدْ "

 (۲5بِالْقِسْطِ... )الحدید/ اَلنّاسُ
همانا ما پیامبران خود را با دالیل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و 
ترازو ]ی تشخیص حق از باطل[ نازل کردیم تا مردم به عدالت 

(، )در سایه عدالت زندگی کنند و فقری در جامعه باقی نماندبرخیزند
..." 

(... و خدا ستمی بر بندگان 31لِلْعِبادِ )الغافر/ ماًظُلْ یُرِیدُ اَللّهُ مَا ... وَ "
 ایدر آیه "دارند.[ خواهد ]این بندگانند که بر خود ستم روا مینمی

( و در 37مَرَحاً )االسراء/ اَلْأَرْضِ فِی تَمْشِ ال وَ "دیگر آمده است 
 "( و سرمستی راه مرو...)در حال تحقیر دیگران، با تکبّرزمین

شود تا مستمندان نتوانند با وشن است که فقر و نداری سبب میر
، کتابهای دینی را بخرند و بخوانند و تربیت فرهنگ دینی آشنا شوند

شود تا مردم به حاکمیت الزم را فرگیرند. همچنین فقر باعث می
اعتماد و اعتقاد شوند. پس جامعه اسالمی )اگر به راستی اسالمی بی

 (.18منهای فقر وجود دارد ) باشد( جامعه
های تربیتی: پرداخت حقوق اجتماعی افراد، اندرز دادن افراد روش

 جامعه، تعلیم، تربیت. 
 هامسئولیت در برابر تعهدها و پیمان -7

های خود مسئول است. مسئولیت مبنا: انسان در برابر عهد و پیمان
عدالت و  انسان در برابر عهد و پیمان اجرای احکام دین، اجرای

 احسان به دیگران است.
 هدف: انسان باید به عهد و پیمان خود عمل نماید.

اصل: انسان باید با اجرای احکام دین، اجرای عدالت و احسان به 
 دیگران به عهد و پیمان خود عمل نماید.

باشد. اگر با کسی عهدشکنی و بدقولی خالف عدل و احسان می
عهدی بسته شد تا زمانی که مالک اصلی آن عهد و پیمان تغییر 
نکرده باشد باید به آن پایبند بود. زیرا عهد و پیمان مسئولیت را 

 آورد. بوجود می
( ... و به عهد و 34)االسراء/ مَسْؤُالً کانَ اَلْعَهْدَ إِنَّ بِالْعَهْدِ أَوْفُوا وَ" 

، زیرا ]روز قیامت[ درباره پیمان بازخواست خواهد پیمان وفا کنید
ای اهل ایمان! (1بِالْعُقُودِ ... )المائده/ أَوْفُوا آمَنُوا اَلَّذِینَ أَیُّهَا یا " "شد.

، ادی، اقتص، سیاسی، اجتماعی، خانوادگیبه همه قراردادها ]یِ فردی
 وَ بِعَهْدِهِ أَوْفى مَنْ بَلى "همچنین "، عهد و سوگند[ وفا کنید... نذر
، هر که به پیمان ( آری76عمران/اَلْمُتَّقِینَ )آل یُحِبُّ اَللّهَ فَإِنَّ اِتَّقى

، و ]در همه امور خود ]در تعهد به اجرای احکام دین[ وفا کرد
، ]بداند که[ یقیناً خدا تقوا پیشگان را اختزندگی[ تقوا پیشه س

 "دوست دارد.
ای ابن مسعود با مردم به هرچه پیمان "فر مایند: پیامبر اکرم)ص( می

 خداوند"فرماید: ، زیرا خدای بزرگ می( وفا کن)و وعده دادیبستی 
  "دهد.به عدالت و احسان فرمان می

 های تربیتی: اجرای احکام دین، اجرای عدالت، احسان روش
 انسان در برخورد با دوست و دشمن مسئولیت -8

مبنا: انسان در برخورد با دوست و دشمن دارای مسئولیت اجتماعی 
 است. 
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 99... هایداللت و پذیریمسئولیت اجتماعی بعد تحلیل  

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 4, Winter 2022 

هدف: انسان باید جهت تامین آرامش و امنیت و تامین آسایش افراد 
در هنگام صلح با دشمن  جامعه با دشمن صلح نماید. انسان باید

 دوراندیشی و عدم خوشبینی به دشمن داشته باشد. 

اصل: انسان در برابر دوست و دشمن مسئول است و باید در برابر 
 دشمن دوراندیشی داشته باشد.

هنگامی که سربازان  "فرمایند: )ع( میبه نقل امام علی –)ص( پیامبر
ه هدف حفظ احکام خدا و )و براه خدا عازم جنگ در راه خدا 

، خداوند سند آزادی آنان را از شوند( میانسانی –های الهی ارزش
پیامبر اکرم)ص( در مورد شناخت دشمن  "نویسد.آتش جهنم می

ای است که ترین مردمان بندهبدانید که فرزانه "فرماید: می
بشناسد و  پروردگار خود را بشناسد و فرمان او برد و دشمن خود را

 ترین دشمنانکم حیله "فرماید: امام عسکری می "نافرمانی او کند.
 "آن است که دشمنی خود را آشکار کند.

هرگز  "فرمایند: امام علی)ع( در مورد روش برخورد با دشمن می
پیشنهاد صلح از طرف دشمن را که خشنودی خدا در آن است رد 

ش فکری تو و امنیت کشور در ، که آسایش رزمندگان و آراممکن
، از دشمن خود پس از آشتی گردد. لکن زنهارف زنهارصلح تامین می

شود تا غافلگیر کند. پس دور ، زیرا گاهی دشمن نزدیک میکردن
 (.19) "اندیش باش و خوشبینی خود را متهم کن.

، شهای تربیتی: تامین امنیت، تامین آرامش فکری، تامین آسایروش 
  خیرخواهی، اصالح مسلمانان

 مسئولیت در برابر نیازهای مردمی  -9
 مبنا: انسان در برابر نیازهای مردم در جامعه مسئول است.

 هدف: انسان باید افراد جامعه را به خیر و نیکی دعوت نماید.

اصل: انسان باید جهت رسیدن افراد جامعه به فالح و رستگاری 
 نیکی دعوت نماید.بکوشد و آنان را به خیر و 

ها آیات متعددی در قرآن آمده است از در این مورد از مسئولیت
 تَکُونُوا ما أَیْنَ اَلْخَیْراتِ فَاسْتَبِقُوا مُوَلِّیها هُوَ وِجْهَةٌ لِکُلٍّ وَ "؛ جمله

( برای 148)البقره/ قَدِیرٌ شَیْءٍ کُلِّ عَلى اَللّهَ إِنَّ جَمِیعاً اَللّهُ بِکُمُ یَأْتِ
ای است که خدا گرداننده روی آن گروه به آن قبله هر گروهی قبله

، نزاع و کشمکش نکنید و به جای بحث و است؛ پس ]درباره قبله
ها و کارهای خیر پیشی جویید. خدا همه گفتگو[ به جانب نیکی

آورد؛ مسلماً خدا بر شما را هر جا که باشید ]به صحرای محشر[ می
( به شدت 1۲)القلم/ أَثِیمٍ مُعْتَدٍ لِلْخَیْرِ مَنّاعٍ " "هر کاری تواناست.

و همچنین  "بازدارنده ]مردم[ از کار خیر و متجاوز و گنهکار است.
 وَ رَبَّکُمْ اُعْبُدُوا وَ اُسْجُدُوا وَ اِرْکَعُوا آمَنُوا اَلَّذِینَ أَیُّهَا یا "در آیه 

ای اهل ایمان! رکوع به جا (77الحج/تُفْلِحُونَ) لَعَلَّکُمْ اَلْخَیْرَ اِفْعَلُوا
آورید و سجده نمایید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک 

  "انجام دهید تا رستگار شوید.
های تربیتی: عبادت خدا، دعوت به نیکی، سبقت گرفتن در کار روش
 خیر
 در برابر مفاسد اجتماعی مسئولیت -10

 مسئول است.مبنا: انسان در برابر مفاسد اجتماعی 
هدف: افراد اجتماع باید یکدیگر را در جهت انجام اعمال نیک و 
دوری از کارهای زشت و ناپسند یاری نمایند و در جهت اصالح 

جامعه کوشا باشند. و باید افراد جامعه را از ارتکاب به گناه آشکار 
 بر حذر دارد.

 اجتماعیاصل: انسان باید با امر به معروف و نهی از منکر با مفاسد 
 مبارزه نماید و در جهت اصالح جامعه کوشا باشد.

ها و خطرات بسیاری ، با دشواریهای صاحب عقیده و مومنانسان
 کند. بر، همواره پیشامدهای فراوانی آنان را تهدید میروبرو هستند

همین اساس باید در برابر مفاسد اجتماعی از خود مقاومت نشان 
 وَ" باشند شامل؛وایاتی که بیان کننده این مطلب میدهند. آیات و ر

 وَ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِیاءُ بَعْضُهُمْ اَلْمُؤْمِناتُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ
( مردان و زنان با ایمان دوست و یار 71اَلْمُنْکَرِ... )التوبه/ عَنِ یَنْهَوْنَ

دهند و از یکدیگرند؛ همواره به کارهای نیک و شایسته فرمان می
  "، ...کارهای زشت و ناپسند بازمی دارند

 نَفْسٍ بِغَیْرِ نَفْساً قَتَلَ مَنْ أَنَّهُ إِسْرائِیلَ بَنِی عَلى کَتَبْنا ذلِکَ أَجْلِ مِنْ "

 فَکَأَنَّما أَحْیاها مَنْ وَ جَمِیعاً اَلنّاسَ قَتَلَ فَکَأَنَّما اَلْأَرْضِ فِی فَسادٍ أَوْ

اسرائیل الزم و ( به این سبب بر بنی3۲)المائده/ جَمِیعاً... اَلنّاسَ أَحْیَا
، ]قصاص[ یا بدون مقرّر کردیم که هر کس انسانی را جز برای حق

، چنان است که همه ، بکشدن کرده باشدآنکه فسادی در زمی
، ، و هر کس انسانی را از مرگ برهاند و زنده بداردها را کشتهانسان

 أَمْرَ تُطِیعُوا ال وَ" "ها را زنده داشته است...گویی همه انسان

-15۲یُصْلِحُونَ )الشعراء/اَلْمُسْرِفِینَ * اَلَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی اَلْأَرْضِ وَ ال 
، * همانا که در زمین ( و از فرمان اسراف گران اطاعت نکنید151

 "پردازند.کنند و به اصالح گری نمیفساد می
 اَللّهَ أَنَّ اِعْلَمُوا وَ خَاصَّةً مِنْکُمْ ظَلَمُوا اَلَّذِینَ تُصِیبَنَّ ال فِتْنَةً اِتَّقُوا وَ "

، ، نزاع، فساد( و از عذابی ]که نتیجه گناه۲5نفال/)اال اَلْعِقابِ شَدِیدُ
، اختالف و ترک امر به معروف و نهی از منکر است[ بپرهیزید

رسد ]بلکه وقتی نازل ]عذابی[ که فقط به ستمکاران از شما نمی
ن ، ستمکاران را به خاطر ستم و اهل ایماگیرد، همه را فرا میشود

را به سبب اختالف و نزاع و ترک امر به معروف و نهی از منکر[ 
  "و بدانید که خدا سخت کیفر است.

 فِی اَلْفَسادِ عَنِ یَنْهَوْنَ بَقِیَّةٍ أُولُوا قَبْلِکُمْ مِنْ اَلْقُرُونِ مِنَ کانَ ال فَلَوْ "

 فِیهِ أُتْرِفُوا ما ظَلَمُوا اَلَّذِینَ اِتَّبَعَ وَ مِنْهُمْ أَنْجَیْنا مِمَّنْ قَلِیالً إِالّ اَلْأَرْضِ

هایی که پیش از ( پس چرا در میان امت116مُجْرِمِینَ)هود/ کانُوا وَ
، مصلحانی دلسوز نبودند که ]مردم را[ از فساد در زمین شما بودند

بازدارند؟ مگر اندکی که ]به سبب بازداشتن مردم از فساد[ نجاتشان 
، دنباله رو ]و دل بسته[ چیزی از نعمت ان که ستم کردنددادیم. و آن

و ثروت شدند ]که در آن به سرکشی و طغیان افتادند[ و آنان 
 "گنهکار بودند.

 دِیارِهِمْ مِنْ مِنْکُمْ فَرِیقاً تُخْرِجُونَ وَ أَنْفُسَکُمْ تَقْتُلُونَ هؤُالءِ أَنْتُمْ ثُمَّ "

( باز این شما هستید 85... )البقره/ اَلْعُدْوانِ وَ ثْمِبِالْإِ عَلَیْهِمْ تَظاهَرُونَ
، و گروهی از خودتان را از خانه هایشان کشیدکه یکدیگر را می

، و از روی گناه و تجاوز یکدیگر را بر ضد آنان ]که کنیدآواره می
 "دهید...آواره کرده اید[ یاری و کمک می

هرگاه شخص در پنهانی  "مایند: فرپیامبر)ص( در همین زمینه می
، آن مصیبت تنها به گناهکار زیان رسانده است. و گناهی بکند

، و کسی جلو او را نگیرد به همگان هرگاه آشکارا به آن دست یازد
خداوند به شعیب  "فرمایند: امام باقر)ع( نیز می "رساند.زیان می
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 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

را عذاب خواهم کرد.  هزار تن از قوم تو "پیامبر وحی کرد که 
شعیب گفت: پروردگارا  "چهل هزار از بدان و شصت هزار از نیکان

 "، نیکوکاران چرا؟ خدای بزرگ به او وحی کرد:تبهکاران درست
چون با گناهکاران سازش کردند و برای خشم من از کار بد آنان 

 (.۲0) "خشم نگرفتند
حق، دعوت به خیر و های تربیتی: اصالح جامعه، قصاص به روش

نیکی، باز داشتن از اعمال زشت و ناپسند، امر به معروف، نهی از 
 منکر.

 مسئولیت در برابر افراد تحت ستم و ایستادن در برابر ظلم -11
 مبنا: انسان در برابر افراد تحت ستم مسئول است.

هدف: انسان باید با مال اندوزی با توسل به ظلم مقابله نماید و در 
 ظلم بایستد. برابر

اصل: انسان وظیفه دارد در نفی ظلم بکوشد و از افراد تحت ستم در 
 مقابل ظلم دفاع نماید.

 فِی یُقاتِلُونَ آمَنُوا اَلَّذِینَ " در این زمینه در قرآن آمده است که؛

 لِیاءَأَوْ فَقاتِلُوا اَلطّاغُوتِ سَبِیلِ فِی یُقاتِلُونَ کَفَرُوا اَلَّذِینَ وَ اَللّهِ سَبِیلِ

( آنان که ایمان 76)النساء/ ضَعِیفاً کانَ اَلشَّیْطانِ کَیْدَ إِنَّ اَلشَّیْطانِ
، در راه جنگند؛ و کسانی که کافر شده اند، در راه خدا میآورده اند

یرنگ ، که یقیناً نجنگند. پس شما با یاران شیطان بجنگیدطاغوت می
ایه پاراده خدا و پایداری شما[ سست و بیو توطئه شیطان ]در برابر 

 "است.
، خداوند از عالمان پیمان گرفته است "فرماید: امام علی)ع( نیز می 

های )تفاوتکه در برابر پرخوری ستمگر و گرسنگی ستمکش
و همچنین در جای دیگری امام  "( خاموش و آرام نمانید.معیشتی

دست آدم ستمگر و فریبکار را  " فرماید:علی در همین زمینه می
 "محکم ببندید.

 های تربیتی: جنگیدن در راه خدا، مبارزه با فقر.روش
 در برابر یتیمان مسئولیت -1۲

 مبنا: انسان در برابر یتیمان است.

هدف: انسان باید از اموال یتیمان حراست نماید و باآنان با نیکی و 
 مهربانی رفتار نماید.

فتار نوازی و نیکی و مهربانی ردر برابر یتیمان با یتیم اصل: انسان باید
 نماید.

( و اما ]به شکرانه این همه نعمت[ 9تَقْهَرْ )الضحی/ فاَل اَلْیَتِیمَ فَأَمَّا "
 "یتیم را خوار و رانده مکن

 أَوْفُوا وَ أَشُدَّهُ یَبْلُغَ حَتّى أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتِی إِالّ اَلْیَتِیمِ مالَ تَقْرَبُوا ال وَ "

( و به مال یتیم تا زمانی 34)االسراء/ مَسْؤُالً  کانَ اَلْعَهْدَ إِنَّ بِالْعَهْدِ
، جز به بهترین شیوه نزدیک نشوید؛ که به سنّ بلوغ و رشدش برسد
، زیرا ]روز قیامت[ درباره پیمان و به عهد و پیمان وفا کنید

 "بازخواست خواهد شد.
( این چنین نیست که 17)الفجر/ اَلْیَتِیمَ تُکْرِمُونَ ال کاَلّبَلْ "

، خواری و دور شدن شما از رحمت خدا ، بلکه ]زبونیپنداریدمی
 "داریدبرای این است که[ یتیم را گرامی نمی

 های تربیتی: نیکی با یتیمان، مهربانی با یتیمان.روش

 ()صله رحممسئولیت در برابر همسایگان و خویشاوندی  -13
مبنا: انسان در برابر همسایگان و خویشاوندان خود مسئول است. 
دوری از تکبر و خودپسندی و دوری از آزار همسایه مسئولیت انسان 

 در برابر همسایه است.
هدف: انسان باید با همسایه با نیکی رفتار نماید و در انتخاب همسایه 

داشته باشد و با ایمان و باید توجه نماید که او صالحیت اخالقی 
 دار باشد.نجابت و دین

اصل: انسان باید به همسایگان و خویشاوندان خود نیکی نماید و از 
خود پسندی و تکبر در برابر آنان خودداری نماید و مراقب باشد 

 سبب آزار همسایه نگردد.
خواهد زندگی کند و که بتواند در جاهایی که میانسان برای این

فرزندان خود را تربیت کند و به ثمر برساند باید اطالعات درستی 
، داشته باشد. حتماً باید همسایگان خوبی هم داشته باشد. و از دین

های اخالقی آنان مطمئن باشد. انتخاب ، نجابت و صالحیتایمان
 باشد. های مهم بشری میخوب یکی از مسئولیت همسایه

 بِذِی وَ إِحْساناً بِالْوالِدَیْنِ وَ شَیْئاً بِهِ تُشْرِکُوا ال وَ اَللّهَ اُعْبُدُوا وَ "

 وَ اَلْجُنُبِ اَلْجارِ وَ اَلْقُرْبى ذِی اَلْجارِ وَ اَلْمَساکِینِ وَ اَلْیَتامى وَ اَلْقُرْبى
 ال اَللّهَ إِنَّ أَیْمانُکُمْ مَلَکَتْ ما وَ اَلسَّبِیلِ اِبْنِ وَ بِالْجَنْبِ اَلصّاحِبِ

، و چیزی ( و خدا را بپرستید36فَخُوراً)النساء/ مُخْتاالً کانَ مَنْ یُحِبُّ
، و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان را شریک او قرار ندهید

نان و و مستمندان و همسایه نزدیک و همسایه دور و همنشی
همراهان و در راه ماندگان و بردگان نیکی کنید؛ یقیناً خدا کسی را 

 "، دوست ندارد.که متکبّر و خودستاست
خداوندا به ما توفیق ده تا با بخشش و  "فرماید: امام سجاد)ع( می 

ع( از )امام حسین – " "، به همسایگان خود رسیدگی کنیم.پیشکش
رد خوش رفتاری با همسایگان نقل نمودند که: از پیامبر اکرم در مو

گفت: با هرکس با تو همسایه جدم پیامبر)ص( شنیدم که به من می
 "فرمایند:پیامبر اکرم)ص( می "، تا مومن باشی.شد به نیکی رفتار کن

 کرد تا جایی کههمواره جبرئیل نسبت به همسایه به من سفارش می
  "برد.، همسایه از انسان ارث میمن گمان کردم خواهد گفت

 "احترام همسایه بر انسان مانند احترام مادر الزم است. "و همچنین 
 "فرماید: پیامبر اکرم)ص( در مورد خودداری از آزار همسایه می

، به همسایه خود آزار هرکس به خدا و روز جزا ایمان دارد
  "نرساند.

( چهل خانه است از چهار د همسایگی)ح "فرماید: امام علی)ع( می
مسلمان نیست کسی که شب  "فرماید:پیامبر)ص( می "طرف خانه.

  "سیر بخوابد در حالی که همسایه مسلمان او گرسنه باشد.
های اجتماعی جامعه از حق و همسایگان به عنوان یکی از گروه

های حقوق بیشتری برخوردار است. چون همسایگی همه بخش
، بنابراین روابط اجتماعی در گیرده و افراد آن را در برمیجامع

شود. رعایت نکردن حال همسایگان در روابط همسایگی نمودار می
ها و مسائل دینی و مذهبی بر خالف تعالیم دین مبین ، مناسبتمراسم

 کند.های الهی لطمه وارد میباشد؛ و به طور یقین به ارزشاسالم می
ای از رفتار یت انسان به جامعه از منظر اسالم دایره گستردهمسئول

شود. مشارکت در امور اجتماعی و احساس اجتماعی را شامل می
تفاوت نبودن نسبت به مسائل اجتماعی وظیفه نمودن انسان و بی
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آنقدر مهم و حائز اهمیت است که شامل این طیف عظیم از 
: مسئولیت درباره نیازهای باشد؛ از جملههای اجتماعی میمسئولیت

، مسئولیت درباره ، مسئولیت درباره مفاسد اجتماعیمردم
ها ، مسئولیت بزرگتر، مسئولیت درباره همنشین و شریکهمسایگان

 نسبت به کوچکترها و بالعکس و ... .
های تربیتی: نیکی با همسایه، دوری از تکبر، دوری از روش

 (.۲1دوری از آزار همسایه )خودپسندی، 
 بحث و نتیجه گیری

های مسئولیت پذیری در بعد اساس نتایج به دست آمده روش 
 توان بیان نمود:اجتماعی به شرح زیر می

های دعوت خانواده به نیکی، دعوت خانواده به نماز و روش -1
دعوت خانواده به صبر: انسان در برابر خانواده خود مسئول است و 

 نان را به انجام اعمال شایسته و نیک دعوت نماید.باید آ
های نیکی با پدر و مادر، سپاسگزاری نسبت به والدین، روش -۲

خویی نسبت به والدین و رفتار شایسته با والدین: خداوند در قرآن نرم
 أَخَذْنا إِذْ وَ"سفارشات بسیاری به نیکی با پدر و مادر نموده است: 

إِحْساناً...  بِالْوالِدَیْنِ وَ اَللّهَ إِالَّ تَعْبُدُونَ ال یلَإِسْرائِ بَنِی مِیثاقَ
( و ]یاد کنید[ زمانی که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که 83)البقره/

 "، ..، و به پدر و مادر نیکی کنیدجز خدا را نپرستید
روش نیکی با خواهر و برادر و روش یاری به خواهر و برادر  -3

ری تعالیم دینی: از دیگر افرادی که انسان در برابر آنان در فراگی
مسئول است خواهر و برادر است که باید با آنان نیکی نماید و آنان 

 را به فراگیری علوم دینی تشویق نماید.
آموختن تعالیم دینی به فرزندان: انسان در برابر فرزند خود  -4

امام علی)ع( در  مسئول است و باید او را به درستی تربیت نماید:
همانا فرزند را به پدر و پدر را بر فرزند  "فرمودند:  399حکمت 

حقی است: حق پدر بر فرزند این است که فرزند را در همه چیز 
، از پدر اطاعت کند. حق فرزند بر پدر آن که نام جز نافرمانی خدا

  "وزد.، خوب تربیتش کند و او را قرآن بیامنیکو بر فرزند نهد
های حفظ حجاب و فرو بستن چشم از حرام: کاربست این روش -5

نماید. خداوند در قرآن ها به تحکیم خانواده کمک شایانی میروش
 یَحْفَظْنَ وَ أَبْصارِهِنَّ مِنْ یَغْضُضْنَ لِلْمُؤْمِناتِ قُلْ وَ "فرماید: می

 بِخُمُرِهِنَّ لْیَضْرِبْنَ وَ مِنْها رَظَهَ ما إِالّ زِینَتَهُنَّ یُبْدِینَ ال وَ فُرُوجَهُنَّ

( و به زنان 31لِبُعُولَتِهِنَّ... )النور/ إِالّ زِینَتَهُنَّ یُبْدِینَ ال وَ جُیُوبِهِنَّ عَلى
، و باایمان بگو: چشمان خود را از آنچه حرام است فرو بندند

، زیبا های، و زینت خود را ]مانند لباسشرمگاه خود را حفظ کنند
گوشواره و گردن بند[ مگر مقداری که ]طبیعتاً مانند انگشتر و حنا 

، ، بر دست و صورت[ پیداست ]در برابر کسی[ آشکار نکنندو سرمه
های خود را به روی          و ]برای پوشاندن گردن و سینه[ مقنعه

 نکنند مگر برای ، و زینت خود را آشکارگریبان هایشان بیندازند
 "، ...شوهرانشان

روش عفو و گذشت از خطای همسر: عفو و گذشت ا خطای  -6
ماید ندیگران به برقراری ارتباط دوستانه و استحکام آن کمک می

 وَ ..."گذرد: و بعالوه خداوند نیز از خطای شخص بخشنده درمی
رَحِیمٌ...  غَفُورٌ اَللّهُ وَ لَکُمْ اَللّهُ رَیَغْفِ أَنْ تُحِبُّونَ ال أَ لْیَصْفَحُوا وَ لْیَعْفُوا

( ... و باید ]بدی آنان را که برای شما مؤمنان توانگر سبب ۲۲)النور/

دارید خودداری از انفاق شده[ عفو کنند و  درگذرند؛ آیا دوست نمی
، پس شما هم دیگران را خدا شما را بیامرزد؟ ]اگر دوست دارید

 "رار دهید[ ...مورد عفو و گذشت ق
روش رفتار پسندیده با همسر: انسان در برابر  همسر خود مسئول  -7

ماید: فراست و باید با او رفتار پسندیده داشته باشد که خداوند می
( به ( ... و با آنان )زنان19)النساء/ بِالْمَعْرُوفِ... عاشِرُوهُنَّ ...وَ"

 "صورتی شایسته و پسندیده رفتار کنید...
های انسان در روش دوری از ستم به همسر: از دیگر مسئولیت -8

 ... فَأَمْسِکُوهُنَّ " برابر همسر دوری از ستم نمودن به او است:

 وَ لِتَعْتَدُوا ضِراراً تُمْسِکُوهُنَّ ال وَ بِمَعْرُوفٍ سَرِّحُوهُنَّ أَوْ بِمَعْرُوفٍ
( را ]با )زنان( آنان۲31... )البقره/ نَفْسَهُ ظَلَمَ ذلِکَ فَقَدْ یَفْعَلْ مَنْ

، نگه دارید یا ]با ترک رجوع کردن[ به طور شایسته و متعارف
رجوع[ به نیکی و خوشی رها کنید. و آنان را برای آزار رساندن و 
زیان زدن نگه ندارید تا بر آنان تعدّی و ستم کنید. و هر که چنین 

  ".کند قطعاً به خود ستم کرده است..
های پرداخت حقوق اجتماعی افراد، اندرز دادن افراد روش -9

جامعه، تعلیم و تربیت: کاربرد این روشها منجر به تعالی و پیشرفت 
 های حکومت است.گردد و از مسئولیتافراد جامعه می

های اجرای احکام دین، اجرای عدالت و احسان: از مسئولیت -10
های وفای به عهد اجرای احکام انسان وفای به عهد است و از روش

 لَقَدْ وَ "فرماید: دین و اجرای عدالت و احسان است. خداوند می

مَسْؤُالً  اَللّهِ عَهْدُ وَ کانَ اَلْأَدْبارَ یُوَلُّونَ ال قَبْلُ مِنْ اَللّهَ عاهَدُوا کانُوا
( و همانا آنان از پیش با خدا پیمان بسته بودند که ]به 15)االحزاب/

  "پشت نکنند؛ و پیمان خدا همواره بازخواست شدنی است.دشمن[ 
های تامین امنیت، تامین آرامش فکری، تامین آسایش، روش -11

های انسان ها از مسئولیتخیرخواهی و اصالح مسلمانان: این روش
 گردد.در برخورد با دوست و دشمن ناشی می

های عبادت خدا، دعوت به نیکی و سبقت گرفتن در کار روش -1۲
خیر: دعوت دیگران به خیر و نیکی و سبقت گرفتن در کار خیر 

فرماید  عامل رسیدن به فالح و رستگاری است. خداوند در قرآن می
پس در کارهای نیک بر  ( 48)المائده/ …فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ   ..."

وَ تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ  "فرماید: و نیز می".یکدیگر سبقت گیرید
دْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدیدُ وَ ال تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُ التَّقْوی
( یکدیگر را در کار نیک و در تقوا یاری کنید ، و ۲)النساء/ الْعِقابِ

در گناه و دشمنی به یکدیگر کمک مکنید و از خدا پروا کنید ، 
 ". که خدا شدید العقاب است

های اصالح جامعه، قصاص به حق، دعوت به خیر و نیکی روش -13
ها جهت مبارزه با از داشتن از اعمال زشت و ناپسند: این روشو ب

 ثُمَّ "فرماید: مفاسد اجتماعی کاربرد دارد. خداوند در قرآن می

( آن گاه شما در آن روز از 8اَلنَّعِیمِ )التکاثر/ عَنِ یَوْمَئِذٍ لَتُسْئَلُنَّ
 یَوْمَئِذٍ اَلْوَزْنُ وَ "فرماید: و نیز می"ها بازپرسی خواهید شد.نعمت

( میزان 8)االعراف/ اَلْمُفْلِحُونَ هُمُ فَأُولئِکَ مَوازِینُهُ ثَقُلَتْ فَمَنْ اَلْحَقُّ
]سنجش اعمال[ در آن روز حق است؛ پس کسانی که اعمال وزن 

 "، رستگارند.شده آنان سنگین و با ارزش باشد
 های امر به معروف و نهی از منکر: کاربرد این روشهاروش -14

 گردد ومی جلوگیری از ارتکاب به گناه آشکار در جامعهمنجربه 
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 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 بَعْضٍ أَوْلِیاءُ بَعْضُهُمْ اَلْمُؤْمِناتُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ"اثراجتماعی دارد: 

( مردان و زنان 71اَلْمُنْکَرِ... )التوبه/ عَنِ یَنْهَوْنَ وَ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُونَ
ند؛ همواره به کارهای نیک و شایسته با ایمان دوست و یار یکدیگر

 "، ...دهند و از کارهای زشت و ناپسند بازمی دارندفرمان می
روش جنگیدن در راه خدا: انسان باید با ظلم مبارزه نماید و  -15

سَبیلِ اللَّهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  وَ قاتِلُوا فی"در راه خدا با ظالم بجنگد:  
( و در راه خدا )با دشمنان( بجنگید ، و بدانید ۲44)البقره/ سَمیعٌ عَلیمٌ

 ".که خداوند شنوا و داناست
روش مبارزه با فقر: در جامعه اسالمی باید با فقر مبارزه نمود  -16

نفاق و پرداخت زکات لذا اسالم برای مبارزه با فقر دستور به ا
الَّذینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقیمُونَ الصَّالةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ "نماید: می

( آنها که به غیب ایمان دارند ) به امور پنهان از 3)البقره/ یُنْفِقُونَ
انند خدا ، وحی ، فرشتگان و معاد ( و نماز را برپا می کنند حواس م

) خضوع در برابر حق دارند ( و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق 
 "می نمایند.

مهربانی با یتیمان: انسان در برابر و  های نیکی با یتیمانروش -17
یمان تیتیمان مسئول است لذا خداوند در قرآن تذکر داده که انسان با ی

( این 17)الفجر/ اَلْیَتِیمَ تُکْرِمُونَ ال کاَلّبَلْ "مهربانی و نیکی نماید: 
، خواری و دور شدن شما ، بلکه ]زبونیپنداریدچنین نیست که می

 "داریداز رحمت خدا برای این است که[ یتیم را گرامی نمی
سئولیت ترین مدارد که مهم( در پژوهشی بیان می1394اخالقی )

انسان مسئولیت در برابر خود است و در مرتبه بعد بواسطه اینکه 
انسان از هویت جمعی برخوردار است، مسئولیت انسان در برابر 

های تعلیم و تربیت در گیرد روشدیگران قرار دارد و نتیجه می

پذیری عبارت است از تزکیه، تبشیر، تنذیر، پرسشگری مسئولیت
پذیری حاصل از پژوهش حاضر ی مسئولیتهاداند که با روشمی

( در پژوهشی با عنوان 1393زاده و آورجه )همخوانی دارد. حاجی
پذیری اجتماعی در قرآن کریم با تاکید بر دیدگاه عالمه مسئولیت»

حوزه مسئولیت انسان را شامل مسئولیت « طباطبایی در المیزان
و پیمان الهی  فردی، خانوادگی، اجتماعی و مسئولیت در برابر عهد

داند که نتایج وی با نتایج حاصل از پژوهش حاضر همخوانی دارد. می
تحلیل ابعاد »( در پژوهشی با عنوان 1393نژاد و نجفی )سبحانی

ابعاد « پذیری در سبک زندگی اسالمیشناسانه مسئولیت
داند پذیری را اعتقادی، فردی، اجتماعی و زیست محیطی میمسئولیت

لیت انسان در برابر خالق، مسئولیت انسان در برابر که شامل مسئو
خود، مسئولیت انسان در برابر دیگران و مسئولیت انسان در برابر 

باشد که نتایج حاصل از پژوهش آنان با نتایج محیط طبیعی می
( در پژوهشی با 1394پژوهش حاضر همخوانی دارد. رستمیان )

یدگاه قرآن و روایات پذیری و وظیفه شناسی از دمسئولیت»عنوان 
پذیری انسان را در امانت الهی دانسته ریشه مسئولیت« بیت )ع(اهل

پذیری انسان با دو اصل تقوا و ایمان ارتباط و معتقد است مسئولیت
قوا نماید و تدارد زیرا ایمان زمینه تفکر، تفقه و بصیرت را فراهم می

زیرا تقوا عامل  نمایدزمینه انجام وظایف به نحو خوب را فراهم می
شناخت وظایف بوده و در عمل به وظایف نیز موثر است. که نتایج 

 وی با نتایج حاصل از پژوهش حاضر همخوانی دارد.
بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر مدل مفهومی بعد اجتماعی 

 توان به شکل زیر بیان نمود.پذیری را میمسئولیت

 
 پذیری در بعد اجتماعیالگوی مفهومی مسئولیت 1شکل 
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