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مقدمه-1

چونوسؤالموردهموارهمختلفهايحوزهدراندیشمندانتوسطانسانبودنمسئول
مسئولانسانهستندمعتقدودانستهمحیطیشرایطتابعراانسانهابعضی. استبودهچرا

زمانیاتاندآنبرامادارندتوجهانسانآگاهیبهدیگرايعده. نیستخودرفتارواعمال
براگرمیانایندر. استمسئولشودمیدادهآگاهیاوبهبیرونازواستآگاهانسانکه

خاصیسندرکهاستفطريوذاتیانسانآگاهیکهبودمعتقداسالمدیدگاهاساس
پذیرفتهآنکلیوعاممعنايدروبالقوهصورتبهانسانبودنمسئول. شودمیشکوفا

باعثغفلتاماداردخودآگاهیهايمسئولیتبهانسانگرچهنظرایناز. شودمی
زاغفلتعواملمقابلدرکهاستفراینديوتربیتتعلیم. گرددمیمسئولیتازسرباززدن

وتعلیمدیگرعبارتبه. گرددمیخودهايمسئولیتبهنسبتانسانآگاهیتشدیدباعث
چنینتحققچگونگی. گرددمیآناساسبرعملوآگاهیکردندرونیباعثتربیت

.باشدمیپژوهشایناساسیمسئلهاسالممبانیبرتکیهبافرایندي

مسئلهبیان-1-1

خاصهدفسويبهونمودهخلقراموجوداتهمهخداونداسالمنگرشاساسبر
ایندر). 50طه،) هدىثُمخَلْقَهشَیءکُلَّأَعطَىالَّذيربنَاقَالَ: استکردههدایتخود
عبثًاخَلَقْنَاکُمأَنَّماأَفَحسبتُم: نشدهخلقبیهودهتنهانهکهدادهقرارخطابموردراانسانمیان

أَنَّکُمنَاوونَلَاإِلَیعکهشدهدادهاوبهالزمهايتواناییوهانعمتبلکه،)115مومنون،(تُرْج
موجوديتنهاانساننظرایناز. کنداستفادههاآنازخودالکمورشدجهتدرآگاهانه

وموجوداتدیگربرتسلطتواناییواستشدهسپردهاوخودعهدهبهسرنوشتشکهاست
ناهماهنگییاوهماهنگیدرايعمدهنقشلذا. داردنیزراپیرامونمحیططورکلیبه

عالمازجزئیانسان) 8،ص،1ج1367(يجعفرعالمهگفتهبه. کندمیایفاهستیمجموعه
مسئولموجوديانسانپس. نمایدروشنمجموعهاینباراخودتکلیفبایدواستهستی
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مسئولانسانچراچیست؟،مسئولیتاینکهاما؛باشدمیپیراموندنیايوخودمسئول. است
آنازترمهمواست؟مسئولکسیچهیاوچیزيچهبهنسبتوکسیچهمقابلدراست؟
ایندرکهباشدمیسؤالموردهمواره؟گیردمیشکلانساندرمسئولیتاحساسچگونه

درتربیتوتعلیمنقشومسئولیتفلسفهعنوانتحتاسالمدیدگاهاساسبرپژوهش
.گیردمیقرارپژوهشوموردبررسیآنتحقق

پژوهشاهمیتوضرورت-1-2

آنطرحبرايضرورتیشایدکهرسدمینظربهبدیهیچنانابتدادرمسئولیتازسؤال
بهپیراموندنیايوخودوجوددرتعمقباانسانیهراما؛نباشدتحقیققابلايمسئلهعنوانبه

رشدخصوصبه. بردخواهدپیآنطرحضرورتومسئولیتموضوعبودنپیچیده
کهدادهتوسعهرامختلفهايزمینهدرانساننفوذوتوانایی،فنّاوريوعلمروزافزون

طبیعتوبشريجامعهگیردامنآنمنفیتبعاتاماشدهتأمینزیاديحدودتااورفاهگرچه
سببايهستهجنگخطرماعصردر) 18ص1364(پتروسیانگفتهبه. استشده
فرديتمسئولیازآگاهیوشوندیگانهمختلفهايموقعیتونژادهاباافرادگرددمی

انسانمسئولیتزمینهدرپژوهشروازاین. بخشندتوسعهبشریتسرنوشتمقابلدرراخود
نمودنروشنبرعالوهمسئولیتفلسفهبهپرداختن. داردضرورتدیگريزمانهرازبیش

روشومحتواتدوینوتبیینبرايايزمینهمسئولیت،دربارهپژوهشاینخاصرویکرد
.استتربیتوتعلیم

پژوهشپیشینه-1-3

فردي،اجتماعی،مدنی،حقوقی،اخالقی،اعتقادي،متفاوتانحاءبهمسئولیتمساله
درانسانآناساسبرکهاستقرارگرفتهدینیوبشريمکاتببررسیوموردتوجه... و

واحادیثوقرآن(اسالمدر. استمسئول... وجامعهقانون،وجدان،خداوند،مقابل
اسالمیاندیشمندانتوسطهاییپژوهشوشدهمطرحبارزيطوربهمسئولیتنیز) تروایا

دیدگاهازمسئولیتبررسیدر) 292ص،1376(شریعتی. استشدهانجامزمینهایندر
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کهدنیاییدرخداوجودبدونگویدمیوپردازدمی1سارتراندیشهنقدبهاسالموسارتر
سادات. کندمیمسئولیتاحساسکهاستکسیاحمقباشد،حاکممطلقشعوريبی

جامعه،وجدان،قبالدرانسانبشري،هايمکتبدراگر:نویسدمینیز) 99ص،1360(
مسئولخالققبالدرآدمیالهی،مکتبدراستمسئول... وتاریخوخویشتنقانون،
ازرامسئولیتانساندراخالقیوجدانردضمن) 177ص،1376(یزديمصباح. است
خداوندمقابلدرفقطانسانتوحیدي،اندیشهدراستمعتقدوکردهبحثاعتقاديجنبه

کیالنی. یابدمیتحققمسئولیتنوعاینشعاعدراوهايمسئولیتتمامواستمسئول
سپسونمودهآغازآخرتباانسانرابطهاساسبررامسئولیتنیز) 249ص،1389(

مقابلدرکردننثاروبخششمفهوماساسبرتربیتوتعلیموعبودیتباراآنارتباط
.استنمودهتبیینکردندرخواستوگرفتن

عنوانبهمسئولیتتربیت،وتعلیمحوزهدرکمیهايپژوهشاکثردراینبرعالوه
نگیچگویاووالدینداريدینیاوآزاديهمچونمتغیرهادیگرباارتباطدرمتغیریک

بیانبرايضرورتیهاپژوهشاینبودنکیفیعدمعلتبهکهشدهانجام...وپروريفرزند
مفهومیبیانگرکهانساندرمسئولیتدرونیجنبهبرتأکیدباپژوهشایندر. نیستهاآن
نقشومسئولیتفلسفهخداوند،بهایمانواعتقادمبنايبهاتکاباواستاوخویشتناز

.گیردمیقراربررسیوموردتحقیقاسالمدیدگاهازآنتحققدرتربیتوتعلیم

بحث-2

چیست؟مسئولیت-2-1

کاريانجامبهمتعهدیاو) 1466ص1382معین،(دارعهدهمعنايبهلغتدرمسئولیت
ازجعلیمصدرعربیزباندرمسئولیتواژه. استرفتهبکار) 18465ص1373دهخدا،(

انجامازخودداريیاانجامدلیلبهشدنواقعمجازاتوبازخواستمعنايبهواستمسئول
انسانکهاستتعهديمسئولیتلحاظایناز). 28ص1384بادینی،(استرفتهبکارکاري

Sartre.١
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اوبهکاريکهشودمیگفتهکسیبهواستفاعلاسممسئولوپذیردمیکاريقبالدر
داشتهوجودقانونیکهشرطیبهالبتهاوستخوددهعهبهآنآمدپیوشدهواگذاشته

پس). 589ص1366صلیبا،(باشدارادينیزآنبامخالفتوکندامرونهیآنبهکهباشد
مسئولیتنظرایناز. کندبازخواستکهاستسائلیوجودوآزاديمستلزممسئولیت
متفاوتیمصادیقومعانیمختلفهايزماندرشرایطماهیتبنابرواستگستردهمفهومی

مقابلدرکهکسیمعنايبهمیالديسیزدهمقرناواخرازمسئولیتواژه. استیافته
دربعدهاویافترواجمذهبیاخالقدراستپاسخگواعمالشوزندگیبهنسبتخداوند
درفردپاسخگوییمعنايبهوگردیدعرفیاخالقوارداخالقشدنغیرمذهبیجریان
رواجاروپاییهايزباندرمسئولیتامهیجدهقرناواخراز. رفتبکاروجدانشمقابل
).28ص،1384بادینی،(کردپیداراهحقوقبهاخالقازنوزدهمقرندرویافت

بابدرروایاتواحادیثوقرآنتأکیدبهتوجهضمننیزاسالمیاندیشمندان
واعتقاديواجتماعیاخالقی،ابعاددرصبخصومتفاوتمصادیقدرراواژهاینمسئولیت

.اندکاربردهبهبرونیودرونیهايجنبهبرتأکیدبا

. داردداللتخودبهنسبتانساندرونیآگاهیازنوعیوجودبرمسئولیتدرونیبعد
درونیسؤالییاآدمیفطريحاالتازمسئولیتاحساس) 122ص،1386(علويگفتهبه

باقري. دهدمیقراربازخواستموردراخودداردکههاییتواناییاساسربانسانکهاست
بیندمیدرونازبایديتأثیرتحتراخودمسئول،ردف«استمعتقدنیز) 105ص،1374(

نوعاین. »داردیگانگیاحساسآنبهنسبتهمواستآورالزامهمحالدرعینکه
. استفرديوجدانآناجراییضمانتورددااخالقیجنبهبیشترمسئولیتاحساس

کمالورشدضرورتازانسانآگاهیبرمسئولیتدرونیجنبهرسدمینظربهوجودبااین
اما؛استشدهمسئولیتاحساسبهتعبیرکهداردداللتخویشتربیتطورکلیبهیاو

دیگرباآنعتببهوخداوندباانسانفطريرابطهبرمبتنیدرونیآگاهیازآنجاکه
بهایمانواعتقادیعنیدارد،برونیجنبهمسئولیتدرونی،جنبهبرمقدماستموجودات

سويبهدرونازراويخداوندباانساناولیهارتباطچهگر. استمسئولیتمبنايخداوند
انسانشودمیباعثکهاستدرونیگرایشاینازآگاهیانگیزاندبرمیحرکتورشد
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احساسوجودبااین. نمایدمسئولیتاحساسدرنتیجهوببیندخداوندمقابلدرراخود
وهاتواناییازايمجموعهبهمنوطوانسانخاصوجوديشیوهبرمبتنیمسئولیت

مسئولیتچرایییاضرورتاساساینبرکهاستشدهدادهانسانبهکهاستهاییامکان
.گرددمیتبیین

است؟ولمسئانسانچرا-2-2

علییناعلیتاالسافلیناسفلازکهاستايگونهبهاسالممنظرازانسانوجودييشیوه
بایدواستنشدهتعریفانسانبرايخاصیماهیتاسالمدردیگرعبارتبه. استگسترده
ص،1362(ٌآملیزادهحسنعالمهتعبیربه. باشدداشتهنقشخویشتنتعییندرخودش

نیز) 83خطبه12ج،1367(جعفريعالمه.»نداردمعلومیمقاموحدیقفانانس«): 320
بلکهنیستنداوماهیتبیانکهذکرشدهانسانازمختصاتیواستعدادهاقرآندرگویدمی

.کندمیبروزاوازکهاستحاالتیوکیفیات

ترکیبیانسانقرآن،در.استاوبودندوبعديبرمبتنیانسانمتعددحاالتوکیفیات
منفیهونَفَخْتمعنوي؛و) 12،مؤمنون(طینٍمنسلَالَۀٍمنالْإِنسانخَلَقْنَامادي؛بعددواز

،)66حج،(ناسپاسبسیارموجوديجهتیکازاساساینبر. است) 29حجر،(روحی
،)54کهف،(گرمجادله،)100اسراء،(چشمتنگ،)11اسراء،(عجول،)6علق،(طغیانگر
اودارامانت،)165انعام،(خداجانشیندیگرطرفازوباشدمی) 19معارج،(حریص

شدهمعرفی...و) 29حجر،(فرشتگانمسجود،)21بقره،(حقایقدركشایسته،)72احزاب،(
کهاستانسانصیرورتیاشدنازهاییامکاندهندهنشانانسانازتوصیفاین. است
انتخابراخودتواندمیزیرشرحبهشدهدادههاينعمتوهااناییتوازبرخورداريضمن

فطرت: زند؛الفسربازخودمسئولیتازیاگیردعهدهبهراخودمسئولیتوکند
فَطَرَالَّتیاللَّهفطْرَةَحنیفًاللدینِوجهکفَأَقماست؛شدهدادهقرارانساننهاددرخداجویی

النَّاساعهالزمهعمومیفطرت«). استشدهآفریدهخدادینبرخلقفطرت): (30روم،(لَی
گذاردنمینفسهوايامااستموجودخلقتشانآغازدرافرادهمۀدرواستبشرخلقت
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ص،20جالمیزان،(»خواندمیچهبهرااوفطرتشوعقلشاینکهبهشودمتوجهانسانکه
345.(

خدا،وخودبهنسبتیعنیاست،آگاهخود،خداجويفطرتبهنسبتانسان: ب
بدونیکبرخود،انسانبلکه): (14قیامت،(بصیرَةٌنَفْسهعلَىالْإِنسانُبلِدارد؛آگاهی

همراههمیشهورودنمیبینازکهگویندنفسبهعلمراآگاهینوعاین«): استخودآگاه
اوبهنیزشروخیرتشخیصقدرتاینبرعالوه). 474ص،14جالمیزان،(»استانسان
طباطباییعالمه. »ننمودیم؟راشروخیرراهو«): 10بلد،(النَّجدینِوهدینَاهاست؛شدهالهام

آمده»تقواهاوفجورهافالهمها«آیهمفادباارتباطدرآیهاین«:گویدمیآیهاینتفسیردر
تقويدهدمیانجامکهعملیفهماندهاوبهودادهاوبهراعملیصفاتخداونداست،
).358ص؛20جالمیزان،(»استفجوریااست

الَأُمهاتکُمبطُونِمنأَخْرَجکُمواللّه: استشدهدادهاوبهدانشوعلمکسبتوانایی: ج
شماراخداو():78نعل،(تَشْکُرُونَلَعلَّکُمواألَفْئدةَواألَبصارالْسمعلَکُموجعلَشَیئًاتَعلَمونَ

اعطاقلبوگوشوچشمشمابهودانستیدنمیهیچکهدرحالیآوردبیرونمادرانبطناز
).آریدجايبههانعمتاینشکرشایدتاکرد

جهتازاینواستنمودهانعامانسانبهخداوندکههستندعلممباديظاهريحواس
ماتَقْفوالَنماید؛استفادهکمالوعلمکسبجهتدرهاآنازکهاستمسئولانسان
سلَیلَکبِهلْمإِنَّععمرَالسصالْبوالْفُؤَادکُلُّوککَانَأُولئنْهؤُولًاعسهرگز():36اسراء،(م

عالمه). اندمسئولهمههادلوگوشوچشمکهمکندنبالندارياطمینانوعلمآنچهبر
بهخداکههستندهایینعمتفؤادوچشموگوش«:نویسدمیآیهاینتفسیردرطباطبایی

برساند،واقعبهراخوددادهتمیزباطلازراحقهاآنوسیلهبهکهاستداشتهارزانیانسان
سؤالهاآنازیکهرازيزودبهئنمایدتحصیلحقعملوحقاعتقادهاآنوسیلهبه

).161ص،13جالمیزان،(»شودمی

نیزراهاآنازاستفادهتواناییودادهقرارانسانمسخرراآنهاينعمتهمهوطبیعت: د
بغَوأَسالْأَرضِفیوماالسماواتفیمالَکُمسخَّرَاللَّهأَنَّتَرَوالَماست؛داشتهارزانیاوبه
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کُملَیعهمعرَةًننَۀًظَاهاطباستزمینوهاآسماندرکهموجوداتیانواعخدا():20لقمان،(و
): استفرمودهفراوانشمابرايراخودباطنوظاهرهاينعمتوکردهمسخرشمابراي

ترینشریفازکهانسانتاکردهنظاماینمحکومومسخرراعالمسراپايمتعالخداي«
).358ص،16جالمیزان،(»برسدکمالبهوآیدپدیداست،آناجزا

فیهاخلَاإِلَّاأُمۀٍمنْوإِنهاآنهدایتویادآوريجهتخودشان،نوعازنیزپیامبرانی: و
). استبودهايترسانندهمیانشاندرکهاینجزنبودهامتیهیچو():24فاطر،(نَذیرٌ
نَبعثَحتَّىمعذِّبِینَکُنَّاومااست؛کردهتمامانسانبرراخودحجتخداوندصورتبدین

راکسیهرگزنکنیمحجتاتمامخلقبرونفرستیمرسولتاماو():15اسراء،(رسولًا
).نکردنخواهمعذاب

ربرخوردانیزاختیاروآزادينعمتازفوقهاينعمتازبرخورداريضمنانسان: م
وإِماشَاکرًاإِماالسبِیلَهدینَاهإِنَّاکند؛انتخابراخودراهخودکهاستآزادیعنیاست،
وگویدنعمتاینشکروبپذیردهدایتحالنمودیمانسانبهراراهحقیقتبهما(: کَفُورا

).کندکفرانرانعمتآنخواهد

اتکاعیندرانسانبرايخویشتناستقاللوصالتابیانگرهاتواناییوهانعمتجموعهم
بر. استخودخالقازآگاهیمعنايبهخویشتنازآگاهینظرایناز. استخداوندبه

گرایشصالحعملوایمانیعنیکمال،سويبهانسانکهاستآگاهینوعاینمبناي
امانتبارپذیرفتنتگیشایسانساناساساینبر. گیردمیشکلاوهايمسئولیتویابدمی
وأَشْفَقْنَیحملْنَهاأَنفَأَبینَوالْجِبالِوالْأَرضِالسماواتعلَىالْأَمانَۀَعرَضْنَاإِنَّا؛کندمیپیدارا

هايکوهوزمینوهاآسمانبرما(): 72احزاب،(جهولًاظَلُوماکَانَإِنَّهالْإِنسانُوحملَهامنْها
انسانتاکردنداندیشهوورزیدهامتناعآنتحملازهمهکردیمامانتعرضعالم

ازمرادگویدمینیزطباطباییعالمه. انددانستهمسئولیتراامانتمفسریناکثر). پذیرفت
سلوكوصالحهاعمالبهتلبسنیزواعتقادداشتنبهتلبسناحیهازکهباشدکمالامانت
انسانخداوندوشودمیحاصلاخالصاوجبهمادهحضیضازارتفاعومالکطریقه
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وتواندمیانسانپس). 547ص،16جالمیزان،(کندخالصخودبرايراامانتآنحامل
.بپذیردمسئولیتباید

انسانهايمسئولیت-2-3

مسئولیتخودکسهرکهطوريبهباشدمیخودشبهنسبتانسان،مسئولیتترینمهم
مسئولکسهیچو) 38مدثر،(رهینَۀٌکَسبتبِمانَفْسٍکُلُّ: داردعهدهبهراخوداعمال

انسان: فرمایدمینیز) ع(علیامام) 164انعام،(أُخْرَىوِزروازِرةٌتَزِروالَ: نیستدیگري
از). 222خطبه،الغهالبنهج(.کندبرداريبهرهخودبرايخودازکهاستکسییافتهرشد
مراقببایدلحظاتتمامدرانسان. استانسانهايمسئولیتازجملهخودسازيلحاظاین

کهاستانسانمسئولیتترینبزرگاینونکندسرپیچیخداوندازکهباشدخویشتن
) ع(سجادامام. آیددرمیخداونداطاعتبهنفسدرنتیجهوشدهاکبرجهادبهتعبیرازآن

صفایی(کنیوادارخداونداطاعتبهراآنکهاستایننفسحق: فرمایدمی
.کندمیمسئولیتاحساسنیزدیگرانبهنسبتخداوندمطیعانسان). 1386مقدم،

بهمعنويومادينیازهايرفعدرتنهانهکههستندبرخوردارجمعیهویتازهاانسان
حتَّىبِقَومٍمایغَیرُالَاللّهإِنَّ: استخوردههگرهمبهسرنوشتشانبلکههستند،وابستههم

فتْنَۀًواتَّقُواْ:دارداجتماعیتأثیراتفردياعمالاساساینبر). 11رعد،(بِأَنْفُسهِممایغَیرُواْ
فقطآیدونچکهايفتنهازبترسید): (25انفال،(خَآصۀًمنکُمظَلَمواْالَّذینَتُصیبنَّالَّ

مسئولیتاحساسدیگرانبهنسبتآگاهانهمؤمنانساناما؛)نباشدستمکارانمخصوص
هايانساندردداردخدادردچونانسان: نویسدمی) 82ص،1377(مطهريشهید. کندمی

خداونددستوراتبامطابقاینکهضمناجتماعیرفتارهايمؤمنانسانبراي. داردرادیگر
واحادیثوقرآندر. یابدمیظهوراستمعنوياخالقتجلیکهشکلرینبرتبهاست

تاخودرسالتانجامدرپیامبرانمسئولیتازاجتماعیمسئولیتمختلفمراتبروایات
بهنسبتفردمسئولیتهمچنینوتربیتیواقتصاديسیاسی،دینی،هايرهبريمسئولیت

،1389کیالنی(استقرارگرفتهتأکیدوردتوجهموکراتبه... وخویشاوندانوخانواده
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نسبتمؤمنانسانپساستاوآیتوخداوندمخلوقنیزطبیعتاینبرعالوه). 256ص
.کندمیمسئولیتاحساسنیزطبیعتبه

منَأَنشَأَکُمهو: استگذاشتهانسانعهدهبهرازمینکردنآبادمسئولیتخداوند
کردنآبادبرايشماراوآفریدزمینازشمارااو(؛)61هود(فیهارَکُمواستَعماألَرضِ

؛دهدمیتذکراوبهراطبیعتطورکلیبهوزمینازمسئوالنهاستفادهو) گماشتبرزمین
تقواي: فرمایدمیزمینهایندرنیز) ع(علیامام). 31اعراف،(تُسرِفُواْوالَواشْرَبواْوکُلُواْ
واقعسؤالموردشماچراکهکنیدرعایتاوهايسرزمینوبندگانمورددرراالهی

مسلمانانسانپس). 167خطبه،البالغهنهج(حیواناتواماکنبهنسبتحتیشویدمی
دهدنظمرازمینقلمرواستموظفبلکهکندنمیتحقیرراجهاناینهرگز

خداوند،بهایماناساسبرانسانمسئولیتاحساسطورکلیبه). 17ص،1374دوپاسکیه،(
تحققدرايعمدهنقشتربیتوتعلیمروازاین. استباخداخودارتباطازآگاهییعنی

.داردانسانهايمسئولیت

تربیتوتعلیم-2-4

نوعهرمحورواستتربیتوتعلیمدرفعالیتیااقدامترینمهمتذکریادادنآگاهی
مطهريشهیدگفتهبه. استانسانذاتیکهاستخودآگاهیتربیت،وتعلیمدرآگاهی

درخودآگاهی. استآگاهیاوذاتجوهرواست،خودآگاهذاتاًانسان) 342ص،1376(
قدرتبهشمادرون): (21زاریات،(تُبصرُونَأَفَلَاأَنفُسکُموفی: استآگاهیباخداپیوند
آگاهیخداباعثخودآگاهیروازاین). نگریدنمییرتبصبهچشمآیااستپایدارالهی

. استشناختهراخودپروردگاربشناسدراخودکههرمعروفحدیثبامطابقوگرددمی
باویابدمیراخودحرکتمقصدهمومبدأهمانسانکهاستآگاهینوعایندرنتیجه

وبابیمراخودپروردگارویابدمیخوددرراحرکتضرورت،باخداخودفاصلهدرك
نظرایناز). 16سجده،(ینفقُونَرزقْنَاهمومماطَمعاوخَوفًاربهمیدعونَ: خواندمیامید

خودباکهارتباطیاساسبرانسانزیرا؛استمسئولیتاحساسبیداريالزمهخودآگاهی
. داردموجوداتدیگروخودباکهاستباخدااولیهارتباطتبعبهوداردباخدادارد
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آنتبعبهواستاوخالقازآگاهیموجوديهروخودازانسانآگاهی،دیگرعبارتبه
رشداحساسپس. شودمیبیدارانساندرموجوداتهمهوخودبهنسبتمسئولیتاحساس

).1352ن،پیما(داردبستگیاوخودآگاهیتکاملورشدمیزانبهانساندرمسئولیت

معادبهواهللابهایمانندارد،خداوندبهاحتیاجیهیچنکردهباورراخودشکهانسانی
تضعیفخویشتناگر). 52ص،1389صفایی،(گیردمیسرچشمهخویشتنبهایماناز

احساسلذا. یابدنمیتحققباشدانسانمقامشایستهکهتربیتیوتعلیمیاکمالورشدشود،
خواهدقرارحاکماندستدرآسانیبهانسانوکردنخواهدرشدانسانردمسئولیت

توانستهاانسانهویتوشخصیتتضعیفبافرعون. دادخواهدکاريهربهتنوگرفت
ودروغتبلیغاتبافرعون(؛)54زخرف،(»فاَماعوهقومهفاَستخف«: کندمطرحراخودش

تضعیفیاخویشتننفی). شونداویعمطهمهتاکردذلیلوزبونراقومشباطل
آزادشرایطدر. استآگاهیالزمهآزادي. استهمراهانسانآزادينفیباخودآگاهی

.باشدآگاهیجستجويدرتواندمیانسان

مباشدیگريبنده«فرمایدمی) ع(علیحضرت. استشدهآفریدهآزادانسان،اسالمازنظر
الجبر«حدیثتفسیردر) 43ص،1399(حائريصفائی.»استآفریدهآزادراتوخداکه

: آیه. عملومصرفدرآزاديامامسیرواختیاراستعداد،درجبرنویسدمی»تفویضالو
راهمیاندرانسانکهاستآنبیانگرنیز) 3انسان،(کَفُوراوإِماشَاکرًاإِماالسبِیلَهدینَاهإِنَّا

میانایندر. گیردمیقرارکمالمسیردرخیرراهانتخابباکهارددقرارخیروشر
جهتدروگیردقرارانسانسلطهونظارتتحتآزاديکهشودمیباعثخودآگاهی

.شوداستفادهآنازرشدوکمال

به. استخداحتیوپیراموندنیايخود؛باانسانارتباطعاملیاواسطهصرفاًآزادي
آگاهیانداختنجریانبهباعثکهاستايوسیلهبلکهنیستهدفيآزادعبارتی

رسیدنتاخویشتنتوسعهوتعمیقهمچنینوخداوندباخوداولیهارتباطدرك. گرددمی
کهاستآزادينفیباواستخویشتنظهورعواملازآزاديطورکلیبه. استخدابه

منیتظهوربرايزمینهوحدودشدهمخویشتنوجودگستره. شودمیتضعیفخودآگاهی



1394، بهار و تابستان 11، پیاپی 3ي پژوهش هاي تعلیم و تربیت اسالمی، سال هفتم، شماره مجله|٥٨

میسرحقیقیمعبودجزمعبوديهرباناچاربهانسانارتباطدرنتیجهکهگرددمیفراهم
کهاستقیدوبنديهرازآنانبودنآزادمتعلمان،درمسئولیتتحققمهمشرطپس. است

تحمیلآنانبر) جامعهومدرسهخانواده،(تربیتگوناگونعواملتوسطاستممکن
رشدازايمرحلههردرمسئولیتتحققپس. گرددخویشتننفیوتضعیفباعثوگردد
).286بقره،(وسعهاإِالَّنَفْسااللّهیکَلِّفالَ:استاووسعبامتناسبانسان

مسئولیتاحساسوتربیتمراحل-2-5

بیانگرکهگیردمیشکلطبیعتباارتباطدرخویشتنرشدیاانسانتحولمرحلهاولین
. داردطبیعتباراقرابتوارتباطبیشترینکودكآنماهیتبربناواستکودکیمرحله

اکرمپیامبرمعروفحدیثبامطابقکهدانستاولسالهفتمعادلتوانمیرادورهاین
کودك در هفت سال اول سید و آقا است،در هفت سال دوم روحیه اطاعت و «{،)ص(

ایندر.ي سروري استدوره}»برداري داردو در هفت سال سوم وزیر و مشاور استفرمان
قوياودرذاتحبغریزهواستخودغریزيوطبیعینیازهايتابعکودكمرحله
.باشدآزادبایدکودكلذا. است

جعفريعالمهگفتهبه. باشدمیخودطبیعینیازهايرفعبهمحدودکودكآزادي
ممکنکهاشیاییمیانازراهدفیککهاستآزادآنجاتاکودك) 386ص،1370(

وجودکودكبرايمتعالیهدفچونمرحلهایندر. کندانتخابشودمنظورهدفاست
اوخداجويفطرتبامطابقاورفتاروگرایشاما؛کردنخواهدمسئولیتاحساسندارد
وبودنیکیاحساسآنباتباطاردروبودهطبیعتازجزئیکودكبنابرآنکهاست

ایندراوتربیتعاملهمچنینوکودكرفتاروعالقهترینمهملذا. کندمیآرامش
. اندکردهتأکیدآنبرنیزروایاتواحادیثواستآزاديمستلزمکهاستبازيمرحله

).47ص.6جکافی،اصول(کندبازياولسالهفتدرکودكبگذار): ع(صادقامام
اینازکهاسترفتنفراترخودازیاخویشوجودگسترشبهکودكگرایشبیانگربازي
ویابدمیتريعمیقارتباطخویشتنباپیراموندنیايباارتباطضمنکودكطریق
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درمسئولیتاحساسرشدودوستیدیگربرايايزمینهکهآیدمیباردوستخویشتن
.استرشدبعديمرحله

پیامبرحدیثدردوممرحلهمعادلتقریباًتوانمیرااجتماعیارتباطرحلهمبهورود
متعلممرحلهایندر. استبردارفرمانوبندهنوجوانیافرزندآناساسبرکهدانست) ص(

مقامبهنسبتوبیندمیجداطبیعتازحدوديتاراخودوآزادشدهمحضحیوانیتبنداز
هايارزشبنابراین.داندمیدیگرانباارتباطدرراخودوابدیمیآگاهیخود،انسانی
راهاارزشتابعیتویابدمیاهمیتاوبراياستاجتماعیزندگیالزمهکهانسانی

ترانبزرگازاطاعتکهاجتماعیموازیناساسبرعملوهاارزششناختبا. پذیردمی
زندگیدورهایندرعبارتیبه. یابدمیبارزتريرشدمسئولیتاحساس،باشدمیآنجزء

بیداراودردوستیدیگرحس،خوددوستیجايبهویابدمیاهمیتمتعلمبراياجتماعی
جعفري،(گفتهبهاما؛کندمیمسئولیتاحساسهمنوعانبهنسبتدرنتیجهکهشودمی

کاملطوربهنانساآمیزدمیهمدرانسانیخودباطبیعیخودهنوزچون) 402ص،1370
بنابراین؛استاجتماعیزندگیضرورتحددراوآزاديویابدرهاییجبرازتواندنمی

نیازهايرفعحددروانسانی_اجتماعیشرایطبهمحدودمرحلهایندرانسانمسئولیت
ارتباطیعنیخدایی،خویشتنتحققمستلزممحدودیتاینازرهایی. باشدمیاواجتماعی

.استندخداوبا

سومسالهفتمعادلراآنکهشودمیآغازبلوغبامعموالًخداوندباآگاهانهارتباط
انسانمرحلهایندر. استخانهمشاورفرزندآناساسبرکهانددانستهپیامبرحدیثدر

مسائلوخداوندیعنیانسانی،وطبیعیخودازفراتراوتوجهواندیشهمحورویافتهاستقالل
زیرآیهاساسبرنویسندگانومفسراناکثررامرحلهاینآغاز. باشدمیمعنويودینی

ولَماأَسلَمنَاقُولُواولَکنتُؤْمنُوالَّمقُلآمنَّاالْأَعرَابقَالَت: انددانستهدینبهورودآغازمعادل
ایمانتانکهشمابگوهاآنبهآوردیمیماناما()130حجرات،(قُلُوبِکُمفیالْإِیمانُیدخُلِ

در). آوردیماسالممابگوییدلیکنایدنیاوردهایمانهنوزحقیقتبهنشدهواردقلببه
نیزمسئولیتاحساسونیستقلبیوعمیقخداوندبهنسبتانسانشناختاسالم،مرحله

فرداعتقاددینی،اعمالمانجاومعرفتتقویتیعنیکوششوتالشبا. ندارددرونیجنبه
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ایمانروازاین. شودمیترنزدیکخداوندبااوارتباطوگرددمیتقویتخداوندبهنسبت
.اندبردهنامآنازایمانمرحلهعنوانتحتکهگیردمیشکلاودروندر

به.یابدمیرهایینیزانسانیخودازبلکهطبیعی،خودازتنهانهانسانایمانمرحلهدر
گاممعمولیانسانیخودازآدمیروحی،تعالیوروانیرشدبراثر،)1370(جعفريعقیده
نوعیبهویافتهرهاییجبرهاهمهازدرنتیجهکهیابدمیدستالهیخودبهونهادهفراتر

آنازکمالوخیرجهتدرکهرسدمیمعقولحیاتمسیردرشدهتصعیدآزادي
آناساسبرکهگرددنائلیقینبهدرنهایتوباالتردرجاتبهاینکهاتکندمیبرداريبهره

کَذَلک: داندمیحقتجلیراوجودازايذرههرونگردمیعالمبهالهیمنظريازانسان
هیمابرابه(؛)75انعام،(الْموقنینَمنَولیکُونَواألَرضِالسماواتملَکُوتإِبرَاهیمنُرِي

مبنايخداوندبهایمانمرحلهایندر). رسدیقینمقامبهتادادیمرازمینوآسمانملکوت
.استدرسیبرنامهتدوینوطراحیبرايمبناییواستمسئولیتاحساس

پذیريمسئولیتدرتربیتوتعلیمبرنامهمحتواي-2-6

تابعنیزانسانپذیريمسئولیتواستخودآگاهیعینآگاهیخدااسالم،دیدگاهاز
همچنینوعالقهورشدمیزانبامطابقبایددرسیبرنامهدرلذا. استآگاهینوعاین

خودبهنسبتمتعلمآگاهیتعمیقموجبکهشودگنجانیدهموضوعاتیمتعلمسنیشرایط
سیدربرنامهانتخاببرايمبناییروایاتواحادیثمجید،قرآنروازاین. گرددخداوندو

هاانسانبرايکنندهیادآوريرامجیدقرآنآیه،چندیندرمتعالخداوند. بودخواهد
ذکربرايقرآناین): (19مزمل،(سبِیلًاربهإِلَىاتَّخَذَشَاءفَمنتَذْکرَةٌهذهإِنَّاست؛خوانده

منابعایناساسرب). گیردپیشخداسويبهراهیبخواهد،هرکهتاشدفرستادهیادآوريو
باعثهمچنینوخلقتهايشگفتیبهنسبانسانشناختباعثکههاییدانشمجموعه
تقویتراانسانپذیريمسئولیتحس،گرددمیهستیخالقوخودبهنسبتاوآگاهی

همچون؛دروسی. داردايویژهجایگاهدرسیبرنامهدرتجربیعلومنظرایناز. کندمی
مفاهیمومسائلدربردارندهکهانسانیعلومطورکلیبهوعرفانوالهیاتفلسفه،تاریخ،

برداشتوفهمدرمتعلمآزاديبیانگرهمچنینوخداوندبااورابطهبشرزندگیکلی
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مسئولانسانیعنوانبهخویشتنبهنسبتمتعلمآگاهیتعمیقباعثاستاوآزادانه
.گرددمی

انسانپذیريمسئولیتدرتتربیوتعلیمهايروش-2-7

متعلمانآزاديوآگاهیمیزانبامستقیمیارتباطنیزتربیتوتعلیمروشانتخاب
چهبرايکهبداندوبشناسدرامتعلمبایدمعلم. باشدمیمهممعلمنقشلحاظایناز. دارد

انسانوهانجمدبروخالقتنهاخداونداسالمدیدگاهاساسبر. شودتربیتبایدچگونهو
نوعازايبرگزیدههايانسانباتربیتبلکهاست،نکردهرهاخودبهراانسانخداوند. است
أَهلَالرِّجسعنکُملیذْهباللَّهیرِیدإِنَّما: استنمودههمواررابشرابناءتربیتراهبشر،

تیالْبرَکُمطَهیشماازآالیشهررجسکهخواهدمیچنینخدا): (33احزاب،(تَطْهِیرًاو
مأمور،یافتهتربیتهايانساناین). گرداندپاكعیبهرازشماراوببردنبوتخانواده
فیهِموابعثْربنَا؛هاستآنهدایتوتربیتمنظوربهدیگرهايانسانبهخداپیامرساندن

الحکیمالعزِیزُأَنتإِنَّکویزَکِّیهِموالْحکْمۀَالْکتَابویعلِّمهمکآیاتعلَیهِمیتْلُومنْهمرسولًا
برانگیزيرسولیآنانمیانازکهگردانآنشایستهرامافرزندان! پروردگارا() 129بقره،(

هرازراروانشانوبیاموزدحکمتوکتابعلمراآنانوکندتوآیاتتالوتمردمبرکه
علموقدرتآنبرکارخواهیهرعالمهمهدرکهتوییسازد،منزهوپاكوزشتینادانی
بهتعلیم. داردمسئولیتتحققدرمهمینقشتزکیهوتعلیملحاظایناز). داريکامل
تعلیم،مهمهايروشازجمله. گرددمیتذکرویادآوريباعثگوناگونیهايشیوه

.استپرسشگري

همچنینوخودبودنمسئولبهنسبتانسانآگاهیباعثمحوريمسئلهایپرسشگري
وگیردقرارسؤالموردفرديکهاینازقبلیعنی؛گرددمیخودهايمسئولیتشناخت
. گرددسؤالدچارخودپیراموندنیايوخودبهنسبتاستالزمباشدخوداعمالمسئول

برايزمینهایجادبنابراین؛استپرسیدنسؤالیتوانایمستلزمبودنمسئولدیگرعبارتبه
یامسئولیتاحساستحققجهتدرتربیتوتعلیماقداماتترینمهمازپرسیدنسؤال

باعثنوعیبهنیزتنذیروتبشیرتزکیه،همچون؛هاییروش. باشدمیآمدنبارمسئول
این. گرددمیممتعلدرمسئولیتاحساسبیداريدرنتیجهوزاغفلتعواملزدودن
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بامطابقمتعلماساساینبر. شوندمیگرفتهکاربهمتعلمرشدمرحلهتناسببههاروش
تعلیم،وتزکیهاستمرارباوکندمیپیدااعتقادوشناختخداوندبهنسبتخودرشدمیزان
. شدخواهددرونینیزمسئولیتاحساسآن،تبعبهکهشودمیدرونیتدریجبهاواعتقاد

زمینهدربخصوصاسالمدرتربیتوتعلیمهايروشازجملهنیزسرمشقیاالگو
شایستگیکههستندمتقیومؤمنهايانسانخدا،اولیاءازبعدکهاستپذیريمسئولیت

تعلیم،برعالوهکهنمودهطریقطیخودافراد،اینزیرا،رادارنددیگرهايانسانتربیت
.استالگومتعلمان،برايآنانکردارورفتار

گیرينتیجه-3

و) 8تین،(الْحاکمینَبِأَحکَمِاللَّهأَلَیساست؛خداوندآنازمطلقحاکمیتاسالم،در
چنینبا). 119،عمرانآل(الصدورِبِذَاتعلیماللّهإِنَّاست؛انساناعمالنیاتناظراو

انسانمسئولیت. کندمیمسئولیتاحساسوبیندمیوندخدامقابلدرراخودانسانشناختی
منربکأَخَذَوإِذْ: بودگرفتهانسانازخداوندکهاستعهدياساسبرخداوندمقابلدر

تَقُولُواْأَننَاشَهِدبلَىقَالُواْبِرَبکُمأَلَستأَنفُسهِمعلَىوأَشْهدهمذُریتَهمظُهورِهممنآدمبنی
موۀِیامینْکُنَّاإِنَّاالْقذَاعینَهلپشتازتوخدايکههنگامیآریادبهو(؛)172اعراف،(غَاف

شماپروردگارمنکهساختگواهیخودبرهاآنوبرگرفتراآنانذریهآدمفرزندان
ماونگوییدقیامتروزدردیگرکهدهیممیگواهیتوخداییبهمابلیگفتندهمهنیستم؟

جهتدرتادادهاوبههایینعمتوآفریدخودبرايراانسانخداوندبنابراین؛)بودیمغافل
خواهدابديخسراندچارصورتاینغیردرکهجویدبهره) خداوندطاعت(خودکمال

فیویفْسدونَیوصلَأَنبِهاللَّهأَمرَماقْطَعونَویمیثَاقهبعدمناللَّهعهدینقُضُونَالَّذینَ: شد
بستنمحکمازپسراخداوندعهدکهکسانیکه(؛)27بقره،(الْخَاسرُونَهمأُولَئکاألَرضِ

بهکنندمیفسادزمیندروگسلندمیکردهپیوندبهامرراآنانکهايرشتهوشکنندمی
حتیراچیزيهرلذااستخدافقطانسانمطلوبروازاین). اندرانزیانکاآنانحقیقت

وزندگیدنیابرايراخدااینکهنهخواهدمیخدابرايوخداآنازراخودمرگوحیات
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پیراموندنیايوخوداگرانسان. استخداوندبهایمانمسئولیتمبنايپس. بخواهدخود
.داندمیمسئولاومقابلدرراخودبداندخداوندازرا

کهاستاوهايمسئولیتهمهدهندهجهتومنشأخداوندمقابلدرانسانمسئولیت
کهکشاندمیخداسويبهرااوخداجويفطرت. باخداستاودرونیرابطهبرمبتنی

ربیتتوتعلیمبنابراین؛گرددمیمتعلمدرمسئولیتاحساسبیداريباعثآنازآگاهی
بندوباريبیرواجیاثابتهاينظمایجادازبایدخودآگاهیمحوریتبهتوجهضمن

پیراموندنیايبهنسبتشناختارائهباوآزادشرایطایجادباعوضدرونمایدخودداري
دورهدر. برانگیزانداورشدمرحلهاساسبرراخودازمتعلمآگاهیدرسی،برنامهطریقاز

باکودكارتباطبرايزمینهکردنفراهمباوطبیعینیازهايداشتننظرردباکودکی
بامطابقنوجوانیدورهدر. گیردقراروتربیتتعلیمموضوعطبیعیخویشتنتحققطبیعت،

گروهی،هايمشارکتبرايشرایطایجادباواخالقیواجتماعیهايارزشدركمیزان
بعدبهبلوغدورهاز. گیردقرارموردتوجهماعیاجتخویشتنتحققهمیاري،وهمکاري
کهکندمیفراهممتعلمبرايآگاهانهطوربهراالهیخویشتنظهورزمینهخداوندشناخت

.گرددمیخداوندمقابلدرمسئولیتاحساسباعثآگاهینوعاین
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