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  . بیان مساله1

ایثار به عنوان یکی از صفات حسنه در مفاهیم دینی مطرح و کارکردهاي متعددي را در 
مطـرح  هـاي   سطح فردي و اجتماعی به خود اختصاص داده است، از سوي دیگـر دسـتگاه  

جـاري  مشترك آرمانی و هنهاي  شده در نظم اجتماعی از سوي اندیشمندان نیز به مجموعه
از جمله این اندیشمندان چلبی است کـه در   .اي داشته و دارند در سطوح مختلف توجه ویژه

دو سطح نظم اجتماعی سنتی و مدرن این موضوع را بررسی کرده است؛ لذا ایثار به عنـوان  
مشـترك آرمـانی و هنجـاري دارد،    هـاي   یک هنجار در دستگاهی که تمرکز بـر مجموعـه  

  ا دارا باشد.تواند کارکردهایی ر می
براي رسیدن به کارکردهاي ایثار در این دستگاه باید معناي اصیل و فـاخر ایـن واژه را   
دریافت؛ لذا با تمرکز بر نظر مفسران و مترجمان قـرآن کـریم در تبیـین معنـاي ایـن واژه،      
معناي ایثار در فرهنگ دینی بر مبناي آیات قرآن کریم مورد مداقه قرار خواهـد گرفـت. و   

معنا در دستگاه نظم اجتماعی سنتی و مدرن کارکرد خود را خواهد شناخت. به عبارت این 
معنـاي واژه ایثـار در نظـر مفسـران و     «مختصر مسئله ما در این پژوهش عبارت است از: 

مترجمان قرآن کریم چیست و این معنا در دستگاه نظم اجتماعی بیان شده از سـوي چلبـی   
  »ی دارد؟در نوع سنتی و مدرن چه جایگاه

  
  مقدمه. 2

مشترك آرمـانی و هنجـاري بـا    هاي  چلبی نظم اجتماعی را نتیجه نفوذ متقابل مجموعه
). ایـن تعریـف داراي دو وجـه    36(چلبـی،   دانـد  می فرصتی و تعاملی کنشگرانهاي  شبکه

اساسی است، وجه هنجاري درونی و وجـه ابـزاري بیرونـی، در نتیجـه کنشـگر بـالقوه بـا        
زاري و بیرونی مواجه است و در همان حال کنشگر با تمـایالت هنجـاري   ابهاي  محدودیت

 خود که در واقع نوعی پرهیزکاري است به نوعی فراغت نسبی از تمنیـات شخصـی دسـت   
تواند موجبـات اسـتقالل درونـی و     می یازد  که این اگر با استقالل نسبی فرد همراه باشد می
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بیرونی را براي کنشگر فراهم هاي  و محددیت بیرونی نسبی، فراغت نسبی از تمنیات درونی
گیرد. از  می و بایدهاي درونی قرارها  ). در وجه هنجاري درونی آن ارزش37(همان،  نماید

هـا بـر مـدار    کیفیـت و نحـوه رفتـار و اعمـال آن     کـه  است يجامعه متشکل از افرادسویی 
یان اجتماعی اسـت و  شیرازه اصلی فرهنگ و بنها  گیرد که این ارزش می شکلهایی  ارزش

کشند و در عرصه تغییر و تحوالت بنیادین اجتماعی ها را به تصویر میهویت جوامع و ملت
  ).1389آبادي،  (تاج کنندنقش آفرینی می

از منظر جامعه شناسان، نظام فرهنگ و فرهنگ، کارکردهایی در جامعه دارند از سـویی  
آن، اصل مهمـی اسـت، یکـی از    هاي  زشبراي پویایی و بازماندن یک فرهنگ، توجه به ار

ایفـا نمـوده، ارزش   اي  که به عنوان فرهنگ در جامعه معاصر ایران نقش ارزندههایی  ارزش
آیـد و  سرچشـمه گرفتـه از     می ایثار است که از ذخایر غنی فرهنگ جامعه ایرانی به شمار

تشـکیل نظـم   ) همچنین در اسـالم بـه اهمیـت و جایگـاه     25(سوادکوه،  تعالیم اسالم است
). نظـم اجتمـاعی در دو   18زاده،  هاي آن تاکید شده است (یوسفاجتماعی بر مبناي ارزش

فرهنگی در هاي  گیرد. بنابراین ارزش می متفاوت صورتهاي  جامعه سنتی و مدرن، به گونه
هر کدام از دو نظم جایگاه متفاوتی خواهد داشت. لیکن در هیچ تحقیقی بـه ایـن موضـوع    

مبناي مفـاهیم قرآنـی توجـه     هرچند به بحث از کارکردهاي ایثار در جامعه برد ان نپرداخته
  ).105؛ صفري، 20؛ شمشیري، 79(ملکی و حاتمی،  شده است

در توضیح و تبیین وضعیت نظم اجتماعی، چلبی دو جامعه سنتی و مدرن را از یکدیگر تفکیک 
سازنده و تعاملی میان آنهـا را تبیـین و    کرده و براي هر کدام از آنها دستگاه نظم اجتماعی و عناصر
 و هنجارها در هر دو جامعه نقشی را ایفاها  توضیح داده است. بر مبناي تبیین و توضیح چلبی، ارزش

  است که مفهوم آن بررسی خواهد شد.» ایثار«و هنجارها ها  کند؛ از جمله این ارزش می
  
  ایثار مفهوم. 3

  معانی متعددي دارد از جمله:ایثار از نظر لغوي و کاربرد قرآنی 
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  معناي لغوي. 3-1
فعال وزن بر ایثار واژه  داشـتن  مقـدم « معنـاي  بـه  )8/236(فراهیدي،  »اثر« ریشه از إِ
و  3/199، طریحـی،  4/7منظور،  ابن( است »دادن برتري« و »برگزیدن« ،»خود بر دیگري

  ). 1/17(حیدري،  کفضّلاي   »قالوا تاهللا لقد آثرك اهللا علینا«. )1/22اثیر،  ابن
نازعات به ترتیـب بـر معـانی مقـدم      38یوسف و  91حشر،  9راغب با تمرکز بر آیات 

داشتن حوائج دیگران بر خود، انتخاب بندگان شایسته خدا و برگزیدن دنیا بر آخرت اشاره 
  ) در تمامی این سه معنا مفهوم افضلیت نهفته است.1/62(راغب اصفهانی،  کرده است

حشـر و   9با بیان دو معناي مقدم داشتن و برتري دادن با استناد بـه آیـات   طریحی نیز 
  ).  3/19(طریحی،  اعلی معناي افضلیت را برگزیده است 16

یا عالمتی که بـر چیـزي داللـت    » نشانه«برخی از محققان اصل در معناي این ماده را 
که با معنـاي اصـلی   اند  کرده و معناي اصلی ایثار را انتخاب همراه با اثر بیاناند  دارد دانسته

  ).149(قطبی و دیگران،  ماده مرتبط است
 طبق بررسی لغوي انجام شده در کتب لغت و تحقیقات مـرتبط بـا آن مفهـوم افضـلیت    

  شناسان درباره واژه ایثار است. (برتري دادن) وجه مشترك معنایی هر کدام از لغت
  

  قرآنمفهوم ایثار در آیات . 3-2
در قرآن کریم بکار نرفته است، اما از آنجا که این واژه به بـاب افعـال   » ایثار«ر اي باساختا واژه

و انتخاب کردن  نمعنا با این واژه در مفاهیمی چون برتري دادن، ترجیح داد رفته است و مشتقات هم
ـ   5یوسف 91و  4نازعات 38، 3اعلی 16، 2طه 72، 1حشر 9مرتبه در آیات  5 کـار رفتـه اسـت    ه ب

مفسر و مترجم قرآن کریم مورد مداقـه قـرار گرفتـه     27مرتبه از نگاه  5کار رفته در این  هواژگان ب
                                                                                                                                        

 أَنْفُسهِمویؤْثرُونَ علَى . 1
 الْبیِّنَات منَ اءنَاج ما لَنْ نُؤْثرَك علَى. 2
 الدّنْیا ةَبلْ تُؤْثرُونَ الْحیا .3
 الدّنْیا ةَوآثَرَ الْحیا .4
 آثَرَك اللَّه علَینَا. 5
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است تا مشخص شود کدام معنا بیشترین کاربرد را بین مفسران و مترجمان داشته است و بـه دلیـل   
  پرکاربرد بودن آن معنا، به عنوان معناي مختار پژوهش بر آن تمرکز خواهد شد. 

(مترجمـان) و معنـاي    حوزه مفسـران و مترجمـان، معنـاي لغـوي    در این بخش در دو 
دست آمده محاسبه  بندي شده و بسامد هرکدام از معانی به (مفسران) واژه ایثار دسته مفهومی

ها ترتیب فراوانی معانی واژه ایثار  بندي شده است. طبق یافته و طبق فراوانی کاربرد، اولویت
  معنا عبارت است از:   8م در در نگاه مفسران و مترجمان قرآن کری

  برتري دادن. 1
  برگزیدن. 2
  ترجیح دادن. 3
  انتخاب کردن. 4
  مقدم داشتن. 5
  اختیار کردن. 6
  خودگذشتن از. 7
  بودن دنیا  مشغول. 8

انـد؛ ابـن عطیـه     سوره یوسف را در سه معنا بکـار بـرده   91در آیه » آثر«مفسران واژه 
، »برتـري دادن «، شوکانی، فخررازي و مغنیـه معنـاي   ن عاشور، ثعالبیباندلسی، ابن کثیر، ا

اختیـار  «عنـاي  و عالمه طباطبایی، طبرسی و فیض کاشـانی م » برگزیدن«سیدقطب معناي 
ي ایـن واژه سـه معنـا را بیـان     اند. همچنین مترجمان قرآن کریم نیز برا را بیان کرده» کردن
ونـد، کاویـانپور، گرمـارودي و    اند: ارفع، انصاریان، آیتی، خرمشـاهی، طـاهري، فوالد   کرده

و » برگزیـدن «زاده، معزي و یاسري معناي  اي، مصباح ، قمشه»برتري دادن«مشکینی معناي 
  را بیان کرده است.» مقدم داشتن«مکارم معناي 

سوره طه بین مفسران و مترجمان تنوع معنایی مختلفی پیـدا   72در آیه » نؤثرك«کلمه 
را » برتـري دادن «یـه، ابـن عاشـور و ثعـالبی معنـاي      کرده است. در میان مفسران ابـن عط 

را عنـوان  » مقدم داشـتن «را بیان کرده و طبرسی » برگزیدن«اند. سید قطب معناي  برگزیده
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اختیار «نموده و ابن کثیر، شوکانی، عالمه طباطبایی، طنطاوي، فیض کاشانی و مغنیه معناي 
تنوع معنایی بـه ایـن واژه نگـاه کردنـد؛      اند. مترجمان قرآن کریم نیز با را بیان کرده» کردن

را عنوان نموده اند. انصاریان، آیتـی،  » برتري دادن«خرمشاهی، گرمارودي و معزي معناي 
و مکـارم  اي  ، ارفـع، طـاهري، قمشـه   »ترجیح دادن«فوالدوند، کاویانپور و مشکینی معناي 

  اند. ا عنوان کردهر» اختیار کردن«زاده و طاهري معناي  و مصباح» مقدم داشتن«معناي 
کار رفته است. در جمع مفسـران ابـن عاشـور و    ه ب» یؤثرون«سوره حشر واژه  9در آیه 

، ابن کثیـر، شـوکانی، طبرسـی،    »ترجیح دادن«، سید قطب معناي »برتري دادن«ثعالبی معناي 
» از خود گذشتن«و فخر رازي و مغنیه معناي » مقدم داشتن«طنطاوي و فیض کاشانی معناي 

انـد: خرمشـاهی، گرمـارودي،     اند. مترجمان این واژه نیز سه معنـا را بیـان کـرده    یان کردهرا ب
، ارفـع،  »تـرجیح دادن «، انصـاریان و آیتـی معنـاي    »برگزیـدن «مصباح زاده و معزي معناي 
  ».مقدم داشتن«اي، کاویانپور، مشکینی و مکارم معناي  طاهري، فوالدوند، قمشه

علی در نگاه مفسران و مترجمان بـه معـانی متعـددي بکـار     سوره ا 16در آیه » آثر«واژه 
، ابن عطیه »برگزیدن«، ابن عاشور و شوکانی »برتري دادن«رفته است. مفسران معانی: ثعالبی 

کثیر و طنطـاوي   و ابن» انتخاب کردن«، سید قطب، عالمه طباطبایی و طبرسی »ترجیح دادن«
» برگزیـدن «انـد:   ه تفکیک معانی زیر را بیان کردهند. مترجمان نیز با هرا برگزید »مقدم داشتن«

(انصـاریان،  » تـرجیح دادن «(آیتی، خرمشاهی، فوالدوند، قمشـه اي، گرمـارودي و معـزي)،    
  زاده). (مصباح» اختیار کردن«(ارفع و مکارم)، » مقدم داشتن«طاهري، کاویانپور و مشکینی)، 

، »برتـري دادن «سـی معنـاي   سوره نازعات بیان شده اسـت. طبر  38در آیه » تؤثرون«
کثیـر،   ابـن و » برگزیـدن «عاشور، ثعالبی، عالمه طباطبایی و طریحی معنـاي   سید قطب، ابن

را براي » مشغول دنیا بودن«و فیض کاشانی معناي » مقدم داشتن«شوکانی، طنطاوي معناي
انـد:   دهاین واژه بیان کرده اند. مترجمان قرآن کریم براي این واژه معـانی ذیـل را بیـان کـر    

خرمشــاهی، طــاهري، فوالدونــد، قمشــه اي، گرمــارودي، مصــباح زاده و معــزي معنــاي  
، ارفـع و مکـارم   »تـرجیح دادن «، انصاریان، آیتی، کاویانپور و مشکینی معناي »برگزیدن«

  ».اختیار کردن«و یاسري معناي » مقدم داشتن«معناي 
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  جدول تنوع معنایی ایثار
  برتري دادن .1
  برگزیدن .2
  نترجیح داد .3
  انتخاب کردن .4
  مقدم داشتن .5
  اختیار کردن .6
  ازخودگذشتن .7
  دنیابودن مشغول .8

91  72  9  16  38    91  72  9  16  38  

  

  

  مفسران

  

  

  مترجمان

  5  5  5  5  1  ارفع  -  3  -  1  1  عطیه اندلسی ابن

  3  3  3  3  1  انصاریان  2  4  3  2  2  قطب سید

  3  2  3  3  1  آیتی  5  5  5  6  1  کثیر ابن

  2  2  2  2  1  خرمشاهی  2  2  2  1  1  عاشور ابن

  2  3  5  5  1  طاهري  2  1  2  1  1  ثعالبی

  2  2  5  3  1  فوالدوند  5  2  5  6  1  شوکانی

  2  2  5  5  2  قمشه اي  2  4    6  6  عالمه طباطبایی

  3  3  5  3  1  کاویانپور  1  4  5  5  6  طبرسی

  2  2  2  2  1  گرمارودي  2  -  -  -  -  طریحی

  3  3  5  3  1  مشکینی  5  5  5  6  6  طنطاوي

  2  6  2  6  2  اح زادهمصب  -  -  7  -  1  رازي فخر

  2  2  2  2  2  معزي  8  -  5  6  6  کاشانی فیض

  5  5  5  5  5  مکارم  -  -  7  6  1  مغنیه

  6  2  5  6  2  یاسري  
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برتـري  «یا همان » افضلیت«معناي نخست حول مفهوم  6معناي مطرح شده،  8از میان 
ز وجه نی» از خودگذشتن«چرخد و هم خانواده با این مفهوم است. معناي هفتم یا  می» دادن

ممیزه و روح این برتري دادن است؛ به عبارتی هر برتري دادنی ایثار نیست بلکه آنجا ایثار 
  خورد که از خودگذشتگی اتفاق بیافتد.  (برتري دادن) رقم می

همچنین از الزامات کاربرد واژه ایثار آن است که بین دو یا چندگزینه یا حالت مختلـف  
) و ایـن همـان   30/82عاشـور،   (ابـن  ی را انتخاب کنیمکه امکان جمع آنها با هم نیست یک

یابد که دوئیت یا بیشتر در  چراکه افضلیت، زمانی مفهوم می ترجیح داد و برتري دادن است؛ 
میان باشد از این رو مفهوم ازخودگذشتگی نیز نوعی برتري دادن است و انسان دیگـران را  

  ).7/290ه، (مغنی دهد اي بر خود برتري و ترجیح می در مسئله
معناي دیگر ندارد امـا   7در ظاهر ارتباطی با ساختار » مشغول دنیا بودن«معناي هشتم 

معناي دیگر  7این معنا نیز در قالب » تؤثرون«بر سر » بل«با توجه به ساختار آیه و ورود 
  قابل پذیرش است که در بخش مراتب ایثار مبسوط به آن پرداخته شده است.

معناي احصـا شـده را مـورد     8ه در آیات فوق الذکر مفسران هر طبق بررسی انجام شد
را » ل دنیـا بـودن  ومشـغ «و » خود گذشتن از«اما مترجمان دو معناي اند  استفاده قرار داده
انـد   استفاده کردهاند  و تنها از شش معنایی که مفهوم افضلیت را بیان کردهاند  اصال بکار نبرده

  ضلیت هستند.که همگی هم خانواده با مفهوم اف
  

  ابعاد ایثار در قرآن. 4
بشري داراي ابعاد و سطوح مختلف است. این خصیصـه  هاي  ایثار به عنوان یکی از ویژگی

شناسـی و علـوم    شناسـی، روان  جامعههاي  ممتاز از دیرباز توجه اندیشمندان مختلف در حوزه
ایـن امـر فراتـر از آن    دینی را به خود جلب کرده و به واکاوي آن واداشته است. به هـر روي  

 ایـن  در جـامعی  بنـدي  طبقـه  دنبال به است که بتوان به صورت تک بعدي به آن پرداخت اگر
  اجتماعی بررسی نمود.   و فردي بعد دو در قرآن منظر از را آن توان می باشیم زمینه
فردي: بعد فردي به عنوان واالترین فضیلت اخالقی است و قرآن کریم به ایـن مهـم   . 1
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و مـنَ النَّـاسِ مـن    «سوره مبارکـه بقـره:    207ن پرداخته است؛ یکی از این موارد آیه فراوا
وفءر اللَّه و اللَّه رْضَاتم غَآءتاب هشْرِى نَفْسی  ادباکثـر  و شیعه مفسران است که تمامى» بِالْع 

 المبیـت  لیلةدر  %یاقدام امیرالمؤمنین عل آیه این نزول شأن که معتقدند سنت اهل مفسران
 ).  2/535است (طبرسی، 

اجتماعی: بعد اجتماعی در کسوت ایثار جمعی، یکـی دیگـر از ابعـاد ایـن فضـیلت      . 2
اخالقی است که با تجلی جمعی در جامعه سبب ارتقا خواهد شد. نیازمنـدي و احتیـاج بـه    

ی مال بـه  تجلی ایثار اجتماعی است. در واقع بخشش تمامهاي  چیزي، خود یکی از محرکه
در عین نیاز به آن، مصداق کامل از خود گذشتگی در بعد اجتماعی است، همچنـان   دیگري

 ).9 ،(الحشر »أَنْفُسهِمویؤْثرُونَ علَى «که در قرآن کریم بیان شده: 

نهـاد اسـت کـه    هـاي   هاي دفاعی خود براي تن ندادن به خواسـته  ایثار یکی از مکانیزم
 محبـت  ). ایثـار 93(فیسـت،   رسـاند  ي شخص، به جامعه نیز نفع مین براعالوه بر مفید بود

 و ثروت تمرکزهاي  زمینه عالوه به. است وفاق و وحدت مایه همدلی و محبت و آفریند می
 بهتـرین  ایثـار  دیگـر،  بیـان  بـه . دهد می کاهش را فقر و کاهد می را غیرمولد داري سرمایه
 اجتمـاعی  ظلـم  محـو  و عـدل  اقامـه  ايبر را همدردي همدلی، عاطفی، و روحی بسترهاي
  که همه اینها توأمان داراي ابعاد فردي و اجتماعی است.   )52 خاموشی،(آورد  می فراهم

  
  نمودهاي عینی ایثار در قرآن. 5

گیـرد کـه در ایـن     مـی  یثار گاهی به عنوان یک ملکه و حالت روحی مورد لحاظ قرارا
و یک انسان دانست و گاهی به عنوان معلول توان ایثار را علت برخی از اعمال ن می صورت

ایثار فقط در محدوده بخشش مالی نیست، بلکـه   ).74-73تهرانی، (جلوه آن صفت روحی 
 )10/43 غزالـی، (توان آن را شامل امور مـالی و غیرمـالی دانسـت     می قشبه اقتضاي اطال

چنـان   .راه خدا اعم از گذشتن از جان، مال، مقام، شخصیت و مانند آن در )10-9 ،حشرال(
ایثار و مقدم داشتن دیگران در دعـا و پرسـش وارد    )بیت  عملی اهل هکه در سنت و سیر
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  ).121-119(عزیزالهی،  )76-74محمدي، ( شده است
ـ   یدر فرهنگ اسالم ثاریا ينمودها -اخالقـی و  ینظـام  ،ياقتصـاد  یدر سه مولفـه کل

  .است ییجویقابل پ یعرفان
  

  یعرفان - ایثار اخالقی. 5-1
تر از مواسات و دگردوستی مسلمانان نسبت به یکدیگر قـرار دارد و  باال هایثار در مرتب

عـادل از آن جهـت کـه از     زیرا شخص تر از ملکه عدالت برخوردار است؛جایگاهی باال از
ق فردي عادل است، در این حد از کمال انسانی قـرار دارد کـه بـه حـق دیگـران      نظر اخال

اما آن که جواد اسـت   ،شود برد، متعرض ناموس کسی نمی را نمیکند، مال کسی  تجاوز نمی
برد، بلکه از مال خود و دسترنج خـود بـه دیگـران     نمی کند، نه فقط مال کسی را می و ایثار
 گیرد، نوبت خود را هم احیانا به دیگران نمی کند؛ نه تنها در صف، نوبت کسی را می بخشش

 آورد، بلکه به سـر وقـت بیمـاران و مجـروحین     مین دهد؛ نه تنها بر کسی جراحتی وارد می
 گذارد؛ نه تنها خون کسـی را  می ریزد، مرهمی بر جراحتشان می رود، دارویی به کامشان می
ریزد، بلکه حاضر است خون خود را فداي خیر جامعـه کنـد. پـس از نظـر ملکـات و       نمی

  ).7 ،مطهري( تر استاز فرد عادل باال (ایثارگر) قی شخص جوادصفات اخال
عرفـانی روح   -شود که ایثار در نمود اخالقی می با توجه به این تبیین این نتیجه حاصل

و مادر دیگر نمودهاي ایثار همچون ایثار اقتصادي و نظـامی نیـز هسـت؛ چـرا کـه در آن      
  شود. می عرفانی بر ایثار مترتب -نمودها نیز وجه اخالقی

  
  ایثار اقتصادي. 5-2

تصادي، گذشت از مال و دارایی در راه خدا یا همان انفاق اسـت.  بارزترین نمود ایثار اق
 انفاق در معناي اصطالحی به معناي خارج شدن شـی از ملـک مالـک بـه ملـک دیگـري      

(موسـوي   ) و یا خرج کردن مالی از دارایی فردي براي اهداف نیـک اسـت  1/58(طوسی، 
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  سیعی است از جمله: ). طبق آیات قرآن کریم انفاق داراي گسترده و3/138سبزواري، 
  ).254 ،(البقره انفاق از آنچه خدا روزي کرده است. 1
  ).21 ،(البقره انفاق از خیر. 2
  ).92 ،عمران (آل انفاق از آنچه مورد عالقه انسان است. 3
  ).39 ،(سبا انفاق از هر چیزي. 4
  ).32جابریانی،  ؛7 ،(الطالق انفاق از آنچه خداوند به انسان بخشیده. 5

کریم عالوه بر انفاق، به اقسام مختلفی از ایثار اقتصادي اشـاره دارد کـه از جملـه    قرآن 
  نمود زیر اشاره کرد:   7توان به  می هاآن

  )60 ،(التوبه صدقه. 1
  )4 ،(المومنون زکات. 2
  )177 ،(البقره احسان. 3
  )11 ،(الحدید الحسنه قرض. 4
  )47 ،(یس اطعام. 5
  )10-5 ،(االنسان اعطا. 6
  )38 ،(الروم سبیل ابن مسکین، خویشاوند، حق به – تاای. 7

  
  ایثار نظامی. 5-3

 »مقتـول در راه خـدا  «و در لغت به معناي » د-هـ-ش«از ریشه » شهادت«و » شهید«
» مقتول در راه خدا«به معناي » شهید«) است. لکن باید توجه داشت که 6/242منظور،  (ابن

اسـتفاده شـده   » اهللا قتل فی سـبیل «به آن از عبارت  کار رفته و براي اشاره در قرآن کریم به
  ) و همین امر خود دال بر در هم آمیختگی مفهوم جهاد و شهادت است. 76(قرشی،  است

 رفتـه را  ها از جهاد در راه خدا و بذل مال و جان سـخن وجود آیات فراوانی که در آن
یثار و از خودگذشـتگی در کسـوت   هایی از تاکید کالم اهللا مجید بر ا توان به عنوان نمونه می
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و اقسام آن » جاهد«نظامی، جهت پیشرفت و تحقق دین الهی دانست. در همین راستا، ماده 
مورد از آیات قرآن کریم مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. در       28به اشکال مختلف در 

 نمایـان  نشینی ایثار نفس و مال، مفهوم از خودگذشـتگی را بیشـتر   بسیاري از این موارد هم
    کند.این آیات عبارتند از: می

  95 ،النساء. 1
  88و  44و  41و 20 ،التوبه. 2
  72 ،االنفال. 3
  15 ،الحجرات. 4
   11 ،الصف. 5
  

  مراتب ایثار. 6
از آنجایی که نفس بشر داراي مراتب مختلف است، تبلور فضایل اخالقی در هر یک از 

واحد است. ایثار نیـز بـه عنـوان بسـتري     این مراتب خود مستلزم تعریفی جدید از فضیلتی 
جهت رشد و نمو سایر سجایاي اخالقی از این قاعده مستثنی نیست. بر این اسـاس، ایثـار   

  داراي سه مرتبه است: 
نخستین درجه مقدم داشتن مردم بر خود در مواردي است کـه بـذل آن بـه دیگـري     . 1

  تباه نکند.شرعاً حرام نباشد و راه را بر فرد قطع نکند و وقت را 
  درجه دوم مقدم داشتن رضاي حق تعالی بر رضاي غیر اوست. . 2
باالترین درجه ایثار آن است که ایثار حق تعالی را ایثار کند این به آن معناسـت کـه   . 3

 شخص از ایثار خویش بیرون رود و مقدم داشتن دیگران بر خـود را ایثـار خداونـد بدانـد    
 ).129-127(انصاري، 

  
  ي ایثارکارکردها. 7

هـا   مفهوم ایثار دو سو دارد؛ ایثارکننده و ایثار شونده؛ لذا مواجهـه بـا هرکـدام از سـویه    
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یـن کلمـه در قـرآن کـریم بـه      کارکرد خاص خود را دارد. به دلیل همین قطبی بودن واژه ا
هم مقدم داشتن مثبت و هم مقدم داشـتن منفـی و    رو کار رفته است؛ از این معناى لغوى به
سن و قبیح از آن استفادههر دو مور البتـه دو قطبـی   119(عزیزالهی،  شود می د انتخاب ح .(

بیان شده براي این مفهوم در دو بعد حسن و قبیح دایر مدار بین سویه ایثـار شـونده اسـت؛    
  که او در پذیرش یا رد ایثار حق انتخاب دارد. چرا

ارتقـاي جایگـاه، منزلـت و    سوره یوسف، این مفهوم براي ایثارکننده کارکرد  91در آیه 
شأن دارد و براي ایثار شونده کارکرد اعتراف به خطا و ابـراز پشـیمانی از آن دارد؛ چراکـه    

و معناي آیـه واضـح    …کلمه آثرك از ایثار است که به معناي برتري دادن و برگزیدن است
 خداوند اوکنند که  می است که برادران یوسف اعتراف به خطاکاري خود نموده و نیز اعتراف

یوسـف بیـان    92هم که در آیـه  » تثریب«(یوسف) را بر ایشان برتري بخشیده است. کلمه 
شده به معناي توبیخ و مبالغه در مالمت و شمردن یک یک گناهـان اسـت و اگـر مالمـت     
نکردن را مقید به امروز کرده و فرموده امروزه تثریبی بر شما نیسـت بـراي ایـن بـوده کـه      

) که گویاي همان علو 11/324(موسوي،  ض خود را از انتقام برساندعظمت گذشت و اغما
درجه و مقام ایثارکننده یعنی یوسف است، همچنین از تضارت بین دو سویه ایثـار، وجهـی   

که از جمع بین منزلت ایثار کننـده و اعتـراف بـه خطـاي ایثـار       شود؛ چرا می تربیتی ساطع
شـود   مـی  الح روند خطاي پیشین بـوده سـاطع  شونده ابراز پشیمانی و مالمت که مقدمه اص

بر آن اسـت کـه آنهـا از    » ان کنا لخاطئین«همچنان که براي برادران یوسف نیز رقم خورد. 
قـال ال تثریـب علـیکم    «کرده خود پشیمان بودند و حاضر به انجام امثال آن اعمال نبودند. 

کـه انجـام   اي  ي گذشـته یوسف گفت: امروز دیگر بر شما مالمت و توبیخی در کارها» الیوم
  ).12/290(نوري همدانی،  دادید نیست

) نیز دو سویه ایثار مشخص اسـت، امـا بـا ایـن     72 ،(طه در مواجهه ساحران و فرعون
سوره یوسف که اینجا آیه بر سیاق نفی آمـده اسـت (لـن نـؤثرك)      91تفاوت نسبت به آیه 

ـ  ده نیسـت بلکـه مفهـوم آیـه     چون آیه بر سبیل نفی است طبق منطوق آیه فرعون ایثار کنن
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داند و ایثار شونده، ساحران هستند. ساحران به فرعون گفتند تو را  می موسی را ایثار کننده 
دهیم. با این بیان سـاحران از منزلـت    نمی که بر صدق موسی داللت دارند ترجیحاي  بر ادله

ده اسـت. در ادامـه   فرعون کاسته و بر شأن و جایگاه موسی به عنوان ایثار کننده، افزوده ش
 کنند که هر کاري از دستت برمی آید بکن (اي فرعون) یا هـر حکمـی کـه    می ساحران بیان

داریم ما به خداي خویش  خواهی صادر کن در هر صورت ما از ایمان خود دست برنمی می
شود که ایشان از مسیر اشتباه و تبـاهی   می ایمان آوردیم. از بیان ساحران این نتیجه حاصل

ین ملول و شرمسار هستند و مسیري صحیح و رو به رشد را براي آینده خـود انتخـاب   پیش
که همان ایمان به خداوند متعال است و این ایمان تا حدي قوي و حقیقی است کـه  اند  نموده

  حاضر هستند در راه آن جان خود را هم فدا کنند.
ر کننـدگان) و مهـاجران   حشر بین دو گروه انصار مدینه (ایثـا  9در آیه » یؤثرون«واژه 

(ایثار شوندگان) است. کارکرد این ایثار براي ایثار کننـدگان دوري از بخـل و حـرص     مکه
) 9 ،حشـر ال» (الْمفْلحونَ هم ئکومنْ یوقَ شُحّ نَفْسه فَأُولَ«نفس و در نهایت رستگاري است 

مان نسبت بـه دیگـر مومنـان    ) ایشان سبقت گیرندگان در ای10 ،حشرالو به تأکید آیه بعد (
هستند که تأکید بر همان مفهوم ارتقاء جایگاه و منزلت ایشان اسـت. ایثارشـوندگان نیـز از    

که از صفات رذیلـه و بـه    -فواید این ایثار متنعم شده و درخواست دوري از حسد و کینه 
  نسبت به مومنان را دارند. -نوعی خطاکاري است 

بـر جملـه وارد    وقتـی » بل«) اینکه 16 ،(االعلی» الدّنْیا ةَالْحیا بلْ تُؤْثرُونَ«توضیح آیه 
ـ     »اضـراب «شود از ادات استئناف بوده و مفید معنـاي   ه اسـت؛  اسـت. اضـراب بـر دو گون

را داشته و بر غیـر واقعـی بـودن آن حکـم و     » بل«اقتضاي نفی حکم قبل از که » ابطالی«
ن نوع از اضراب اقتضاي انتقال از غرض قبـل  ایکه » انتقالی«و  کذب مدعی آن داللت دارد

آید و حکمی کـه قبـل از بـل بیـان شـده       از بل به غرض دیگري را داشته که بعد از بل می
قد أفلَح من تَزکّی و ذَکَرَ اسم ربـه فَصـلّی بـل تُـؤثرُونَ     « همچنان به حال خود باقی است

ر این آیه بل براي انتقال از غرضی به غرض دیگر آمده است؛ چرا که قبـل  د» الدنیاةَ الحیا
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حسـن،  ( بل سخن از نیکوکاران است ولی بعد از آن از دنیاپرستان سخن به میان آمده است
یعنـی  » الـدّنْیا  ةَبلْ تُؤْثرُونَ الْحیـا «). توضیح کارکرد ایثار در این آیه اینکه 4/245، عباس

) با توجه به این مفهوم، معناي نفی در بل تـؤثرون  198(زحیلی،  »رتم به سابقاالتفعلون ما ام«
 نهفته است که انسان آنچه بـه آن امـر شـده و همگـی بـر سـبیل رشـد و منزلـت او بـوده را         

کنـد. همچنـین    مـی  پذیرد، اما در مقابل، زندگی دنیا که پست و دون مایه است را انتخاب نمی
و دوسـویه ایثـار در اینجـا     )16/1535اسـت (خطیـب،   » تزکیقد افلح من «اضراب از خبر 

رسـند   می رجهکنندگان) که با این انتخاب به علو مقام و دعبات است از: آخرت پرستان (ایثار
  شوندگان) که با برگزیدن این طریق جز نقصان و کاستی نسیبی ندارند.و دنیاپرستان (ایثار

االعلـی بیـان    16ب ایثار شوندگان که در آیه سوره النازعات به نوعی نتیجه انتخا 38آیه 
شده است را تفسیر نموده به این مفهوم که همیشه ایثار براي ایثار شوندگان نتیجه مثبت ندارد. 

 ةالنازعات) آثـر الحیـا   39- 37( »فَإِنَّ الْجحیم هی الْمأْوى الدّنْیا ةَوآثَرَ الْحیا فَأَمّا منْ طَغَى«
). ایثارشوندگان بیان شـده در  30/31(طبري،  ةاآلخر مةو آثر متاع الدنیا علی کرا الدنیا یقول:

االعلی اگر از دو مسیر دنیا و آخرت، به سمت دنیا حرکت کنند، دلیل آن طغیان نفـس   16آیه 
  باشد. نمی ایشان است و نتیجه این طغیان چیزي جز دوزخ

  ایثار همیشه در دو سو کارکرد دارد؛ شود که می بندي آیات فوق این نتیجه حاصل در دسته
الف) ایثارکنند؛ در این سو همیشه بحث ارتقاء جایگاه و منزلت ایثـار کننـده در آیـات    

  مطرح است.
ب) ایثارشونده؛ این سو از مفهوم ایثار بسته به اختیار بشـر در گـزینش یـا رد ایثـار متغیـر      

ار را داشـته باشـد؛ بـه خطـاي خـود      خواهد بود. در صورتی که ایثار شونده ظرفیت پذیرش ایث
گیرد، اما اگر ظرفیت پذیرش ایثـار را نداشـته و دسـت     می اعتراف و در مسیر رشد و تعالی قرار

شـود. بـه    می روز از راه تعالی دور رد به آن بزند همچنان در مسیر انحراف حرکت کرده و روزبه
است و هم گمراه کننده و این نتیجـه  نوعی ایثار درباره ایثار شوندگان دو پهلو است هم هدایتگر 

  هدایتگري یا گمراه شدن بسته به اختیار و ظرفیت پذیرش حق و باطل ایثار شونده است.
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دارد کـه   مختلفی ش آنکه ایثار در دو بعد فردي و اجتماعی ثمرات و آثارخنتیجه این ب

پیدا خواهد کـرد   عرفانی، اقتصادي و نظامی نمود -اخالقیهاي  این ثمرات و آثار در جنبه
تواند شود که این مراتب در سـه بخـش خلـق بـه      می هر کدام از این نمودها داراي مراتبی

خود، خدا به غیر خدا، خدا به خلق قابل دسته بندي است که هرکدام از آنهـا در دو دسـته   
شـونده  حله مسئله انتخاب و اختیـار ایثار علو درجه و تقلیل درجه کارکرد دارند. در این مر

رسد و در صورت انکار خطـا بـه    می ش به رشد و تعالیدر صورت پذیرشود که  می مطرح
  شود. می تباهی و انحطاط کشیده

  

  کارکرد  مراتب  نمود  ابعاد

  تقلیل  علو  ترجیح خلق به خود  عرفانی - اخالقی  فردي

  انکار  پذیرش  ترجیح خدا به غیر خدا  اقتصادي  اجتماعی

  انحطاط  تعالی  ایثار ایثار خدا  نظامی  

  
  نظم اجتماعی از منظر چلبی. 8

پردازي اجتماعی در جهان امروز  ترین مساله نظریه مساله نظم اجتماعی، به نوعی کانونی
است. نوع تلقی از آن، بیانگر نوع دیدگاه و تلقی یک نظریـه پـرداز از نظـم اجتمـاعی یـا      

اجتمـاعی، بـا تمرکـز بـر     جامعه مدنظر اوست. به بیانی دیگر، نظریه پردازي پیرامون جهان 
متفـاوتی  هاي  مساله نظم اجتماعی آغاز شده و در سنت اندیشه غربی از هابز تاکنون، پاسخ

) و جامعه شناسی به عنوان یک علم کـه بـه بررسـی    25نیک،  را در پی داشته است (قائمی
ظـم و  شناسی در حـوزه ن  ها، علم جامعه بندي پردازد، بنابر یکی از تقسیم می حیاط اجتماعی
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بر حفظ اي  بندي از آن جهت است که عده ). این دسته100شود (ثالثی،  می بندي تضاد دسته
 نظم اجتماعی و پویایی آن تاکید داشته و گروهی نیز به ایجـاد تضـاد و تغییـرات مبـادرت    

در حوزه نظم  3، پارسونز2، دورکیم1بندي نظریه پردازانی نظیر کنت ورزیدند. در این دسته می
.. در حوزه جامعه شناسی و. 5، دارنورف4ی قرارگرفته و نظریه پردازانی نظیر مارکساجتماع

ي نظم اجتماعی سوال اساسی این است کـه  گیرند. در میان اندیشمندان حوزه می تضاد قرار
چگونه نظم اجتماعی تداوم یابد و جنگ همه علیه همه در نگیرد؟ چگونه با همـه کمیـابی،   

  ).11ماند؟ (چلبی،  می جتماعی حداقل به طور نسبی پایدار باقینفاق، تضاد و... نظم ا
معنی لغوي نظم نسبتا صریح و روشن  و در لغت به معنی آرایش، ترتیب و توالی است. 

گوناگون مورد تحلیل قـرار گرفتـه اسـت. در    هاي  اما در اصطالح مفهومی گنگ و از جنبه
نظـم اجتمـاعی بـه    «توان گفت:  می شده تجمیع نظرات و تعاریفی که از نظم اجتماعی ارائه

مشترك (بـا زیرمجموعـه   هاي  عنوان آرایش حداقل چهار مجموعه شبکه دار شامل: آرمان
ــا شناســی، زی شناســی، وجودشناســی، تکلیــف ارزش باشناســی)؛ هنجارهــاي مشــترك (ب
هنجارهـاي قـانونی، هنجارهـاي     مجموعه هنجارهاي اخالقی، هنجارهـاي اجتمـاعی،  زیر
اي)  تعاملی مشترك (روابط گفتمانی، روابط اجتماعی، روابط سیاسی، روابط مبادله اي)؛ رویه

و مواضع اجتماعی مشترك (ذهنیت موضـعی، نقـش اجتمـاعی، رتبـه اجتمـاعی، سـرمایه       
دهد که در هر  می ). وجود عبارت حداقل در این تعریف نشان35(چلبی، » اجتماعی) است

وعه هنجـاري مشـترك یـا مجموعـه آرمـانی      نظم اجتماعی ممکن است به جاي یک مجم
  مشترك، دو یا چند خوشه هنجاري و آرمانی وجود داشته باشد. 

ي نظم اجتماعی، تالکوت پارسونز نقش مـوثري خصوصـا   پردازان حوزه در میان نظریه
با بیـان نظـم اجتمـاعی و کارکردهـاي آن در سـاختار       6در مکتب کارکردگرایی ساختاري

اي بحـث از نظـم اجتمـاعی    میان اندیشـمندان ایرانـی نیـز، در دوره    جامعه داشته است. در
                                                                                                                                        
1. Auguste Comte(1798-1857) 
2. David Émile Durkheim(1858-1917) 
3. Talcott Parsons(1902-1979) 
4. Karl Heinrich Marx(1818-1883) 
5. Ralf Gustav Dahrendorf(1929-2009) 
6. Structural functionalism 
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کنند مبانی نظـري در ایـن   و مکتب نظم اجتماعی و گاهی تولید اهمیت یافت و بسیاري پیر
  .1که چلبی یکی از این افراد استاند، ي ایرانی) بودههاي جامعهخصوص (براساس ویژگی

سنتی با توجه به چهار مجموعه شـبکه دار  ي مدرن و او نظم اجتماعی را در دو جامعه
در پیش گفته شده، مورد بررسی قرار داده و براي هر کدام کارکردهـایی را در نظـر گرفتـه    

جامعه سنتی در مجموعه تعاملی مشترك اسـت. در  هاي  است. از نظر چلبی یکی از ویژگی
رهنگـی روابـط   این مجموعه تعاملی در چهار خرده نظام اقتصادي، سیاسـی، اجتمـاعی و ف  

است و در ایـن روابـط،   اي  شود. در خرده نظام اقتصادي روابط به صورت مبادله می تعریف
روابط گرم نامتقارن حاکم هستند. به عبارتی از نظر چلبی  در جامعه سنتی روابط اقتصادي 

ود ر می نامتقارن گرم هستند یعنی در مبادالت اقتصادي، اجتماعی انتظار عمدتاًاي  یا مبادله
که کسانی که داراي ذخایر ارزشمند بیشتر هستند، خواه این ذخایر خصایل شخصی باشد یا 
امکانات فردي، در رفتارهاي اجتماعی به دیگران توجه بیشتري داشته باشد و دگرخـواهی  

). این روابط نامتقارن هستند به آن دلیل که فرد ارتباط گیرنـده  39(چلبی،  در آن دیده شود
آورد و میزان سود و منفعتـی   نمی ین هدف خود نیست و منفعتی از آن به دستبه دنبال تام

شود کمتر از فرد ارتباط گیرنده است. گرم است به این دلیل که  می که نصیب ارتباط گیرنده
  یابد.   می گذرد و دگرخواهی در آن اولویت می فرد از خود

گوناگون نسـبت  هاي  تدگرخواهی یا نوع دوستی رفتاري است که دیگري را در وضعی
آل و تام است که توأم با عاطفه، به خود در اولویت قرار دهید و این نوع از رفتار شکل ایده

زاده و  دوستی، همدردي و بعالوه ماندگاري اسـت (گلچـین، حسـینی، امـامعلی    پویایی، نوع
نواده توان در خـا  می ). در سطح خرد، نمونه و مصادیق این نوع دگرخواهی را86عناصري، 

و در میان اعضاي آن تبیین کرد. در سطح میانه نیز، وقوع مسائلی همچون زلزله یا حوادث 
حاضـر هسـتند بـا    اي  شوند و عده اي می طبیعی و اجتماعی که در آن گروهی دچار حادثه

                                                                                                                                        
شناسی نظم (تشریح و تحلیل نظري نظم اجتماعی) نوشـته مسـعود چلبـی،     مندان به این بحث، به کتاب جامعه . عالقه1

 انتشارات نی مراجعه نمایند.  
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کنند. عبارت  می گذشتن از مال و جان خود به بازگشتن آنها به روال عادي و زندگی کمک
شود. مفهومی که در آیات قرآن بـه آن   می تون دینی با عنوان ایثار شناختهدگر خواهی در م
گوناگون مورد تحلیل قرار گرفتـه اسـت. در نتیجـه در نگـاه چلبـی،      هاي  اشاره و از جنبه

روابط در شبکه مبادله اي، همراه با از خودگذشتی و ایثار است و مصداق ایثار در زنـدگی  
  شود.   یم افراد با وضوح بیشتري نمایان

 چلبی همچنین جامعه مدرن را برپایه ي چهار شـبکه گفتـه شـده مـورد تحلیـل قـرار      
دهد که در شبکه تعاملی جامعه مدرن روابط به صورت مبادلـه متقـارن    می دهد و نشان می

). در وضعیت متقارن یعنی فرد در برقراري روابـط بـه دنبـال    46(چلبی،  تعمیم یافته است
و انتخاب کار یا موضوع منفعت متناسب و یکسان (متقارن) به  کسب منفعت خود نیز هست
گیرد. در دوران مدرن چهـار وسـیله ارتبـاطی پـول، قـدرت،       می هر دو فرد در رابطه تعلق

در مواضـع  هـا   معرفت و تعهد است که همه به نوعی داراي ارزش یکسان دارنـد و توزیـع آن  
ا نگاهی به این شرایط، دیگر روابـط بـا   ). بجا(همان مختلف اجتماعی متمرکز و همگون نیست

شـود.   مـی  نوع دوستی همراه نیست بلکه دگر خواهی با خودخواهی و منفعت طلبی جابه جـا 
گیـرد، امـا در    نمـی  در حقیقت در جامعه حاضر ایثار در این جایگاه از روابـط تعـاملی قـرار   

دي جان خـود را بـراي   دیگر قابل تعریف است؛ به عنوان نمونه، اگر فرهاي  شرایط و جایگاه
خواهی است. هـر چنـد میـزان وقـوع     اندازد، نوعی دگرنجات رهگذري از خیابان به خطر بی

  شود.   می چنین مواردي در جوامع مدرن کمتر است لیکن به شکل دیگري این موضوع دیده
کنـد، افـزایش فردیـت یـا      مـی  را در جامعه مدرن تبییناي  حیهآنچه کم بودن چنین رو

جلوه کردن اهمیت مادیات و کمرنگ شدن معنویات است، یا رشد کـردن نـوع    فردگرایی و
 نیـز تغییـر  اي  دیگري از معنویات است. در نتیجه تعریف و جایگاه ایثار در چنـین جامعـه  

کند. این در حالی است که رابطه گرم نامتقارنی همچـون ایثـار در جوامـع کارکردهـایی      می
  بار خواهد آورد.   را بههایی  دارد که نبود آن، آسیب

گرم نامتقارن در جامعه (سنتی و مـدرن) عبـارت اسـت از:    اي  کارکردهاي رابطه مبادله

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            19 / 27

https://pnmag.ir/article-1-1603-fa.html


 1401پاییز و زمستان  31نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 344

انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی. در رابطـه مبادلـه متقـارن    
افتد ولی جلوه بیرونی آن بـا جامعـه سـنتی متفـاوت      می تعمیم یافته، نیز این وضعیت اتفاق

به عبارتی اگر ارزشی مانند ایثار در جامعه سنتی از خودگذشتن براي دیگري بـدون   است.
آنکه منفعتی برایش داشته باشد بود، در جامعه مدرن این ایثار و از خودگذشتگی تنهـا بعـد   
دیگري را در بر نخواهد گرفت بلکه سود و منفعتی براي فرد نیز به دنبال خواهد داشت. هر 

جامعه مدرن به وضعیت فردگرایی، این از خودگذشتگی براي دیگـري   چند به دلیل گرایش
یابد و این موضـوع در جـدول    می تر شده و اهمیت خود نسبت به دیگري افزایش کم رنگ

  زیر نشان داده شده است:
  کارکرد  مراتب  حضور  ابعاد

اجتماعی، سیاسی،   سنتی 
  اقتصادي، فرهنگی 

انسجام اجتماعی، مشارکت،   فردي 
  اجتماعی   ه اجتماعی سرمای

  رشد فردیت و درمرکز توجه   فردي   اجتماعی   مدرن 
  اجتماعی 

  

گـرم نامتقـارن در   اي  دهد، در جامعه سنتی روابـط مبادلـه   می همانطور که جدول نشان
شـود و در سـطوح فـردي و     مـی  فرهنگی، سیاسی، اقتصـادي، اجتمـاعی دیـده   هاي  حوزه

در حوزه اجتماعی در حضور فضاهایی مانند روابط خـانواده،   یابد. فرد می اجتماعی حضور
شود در فضـاهاي اجتمـاعی مشـارکت داشـته      می کاري و حتی در روابط اجتماعی حاضر

باشد. در این حالت مشارکت اجتماعی تعریف شده در جامعه سنتی با مشـارکت اجتمـاعی   
متقـارن تعمـیم یافتـه    اي  در جامعه مدرن متفاوت است. در جامعه مدرن نیز روابط مبادلـه 

شـود؛   مـی  وجود دارد، در این وضعیت تعریف از ایثار (به معناي از خودگذشتگی) کمرنـگ 
مانند ایثار اي  یابد لیکن حضور چنین رابطه می زیرا به لحاظ ساختاري روابط فردي اهمیت

 تر فرهنگی، اقتصادي و سیاسی کمرنگهاي  شود و حوزه می در حوزه اجتماعی بیشتر دیده
شود. فرد در این وضعیت حاضر است نسبت از خودگذشتگی داشته باشـد امـا در ایـن     می

شود و به دنبال  می کند، و از خودگذشتگی کمرنگ می حالت حس فردي جلوه بیشتري پیدا
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  اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.هاي  آن آسیب
  

  تبیین نقش مفهوم ایثار در دستگاه نظم اجتماعی سنتی و مدرن. 9
نامتقارن گرم است. این نـوع رابطـه،   اي  وع رابطه در نظم اجتماعی سنتی، رابطه مبادلهن

خاستگاه روانی و عاطفی دارد. بر این مبنا که با توجه به نوع عالیق و احساسی کـه افـراد   
تفاوت نخواهند بـود.   در تعامل اجتماعی جامعه سنتی با یکدیگر دارند، نسبت به مسائل بی

ه به مفهوم شناسی که در خصوص ایثار در آیات صورت گرفتـه، ایثـار در   از سویی با توج
صورتی اتفاق خواهد افتاد که افراد نسبت به یکدیگر احسـاس مسـئولیت و رابطـه گـرم و     
عاطفی داشته باشند و به تقسیم منابع در میان اعضاي جامعه و از خود گذشتگی نسبت بـه  

اي  دو وجه اشتراك در تعریف ایثار و رابطه مبادلـه  تفاوت نباشند. با توجه به این دیگران بی
نامتقارن گرم، ایثار و مفاهیم نزدیک به آن، در حوزه این نوع رابطه اجتماعی قرار خواهنـد  

اي  گرفت و به دنبال آن در مختصات نظم اجتماعی با گسترش ایثار به عنوان رابطـه مبادلـه  
التري خواهند بود و با افـزایش ایـن عامـل،    نامتقارن گرم، افراد داراي سرمایه اجتماعی با

مشارکت اجتماعی در مسائل اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی افزایش خواهد یافت. 
در نتیجه با توجه به این موضوع و دستگاه، ایثار در جامعه سـنتی داراي کـارکرد افـزایش    

این همان مفهـوم   سرمایه و مشارکت اجتماعی و حتی افزایش تداوم نظم اجتماعی است که
  و کارکرد قرآنی از مقوله ایثار است.  

چند گانه بر مبناي منزلـت  اي  اما در چارچوب نظم اجتماعی مدرن رابطه حاکم، مبادله
کننـد، منزلـت    می اجتماعی و به صورت اکتسابی خواهد بود؛ یعنی افراد براساس تالشی که

ه در جامعه خواهند بود. با توجه بـه  اجتماعی به دست آورده و به همان میزان داراي جایگا
 وارد جریـان کـرد، امـا   اي  توان ایثار را به عنوان یـک رابطـه مبادلـه    نمی این تعریف دیگر

توان بـا تغییـر نگـاه نسـبت بـه ایـن ارزش و جایگـاه آن در نظـم نـوین اجتمـاعی از            می
به هـدف، بعـد    کارکردهاي این ارزش بهره برد. در دستگاه نظم نوین اجتماعی، در دستیابی
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هنجاري وجود دارد که بر مبناي توضیح و تبیین چلبی، این بعد هنجاري در بعـد هنجـاري   
تدوین قانون، تجربی، مقترن و اخالقـی اسـت. در بعـد هنجـار اخالقـی افـراد بـر اسـاس         
 مسئولیتی که در جامعه دارند عمل خواهند کرد و در دست یافتن به اهداف جامعه قـدم بـر  

ی از مباحث در حوزه مسئولیت، توجه بـه مسـئولیت پـذیر بـودن و پـذیرش      دارند. یک می
مسئولیت اجتماعی است. گروهی مسئولیت اجتماعی را پاسخگو بودن یک نهاد به افراد آن 

دانند در نتیجه به نوعی همچون یـک هنجـار اخالقـی بـه      می المللی در سطوح محلی و بین
). از سـویی در بعـد   85نی، زرندي و حصاري، (قربا آید و داراي بار ارزشی است می شمار

مسـئولیت فـرد بـه لحـاظ     اي  مفهومی ایثار، گذشتن از حق خود نسبت به دیگري، به گونه
اخالقی نسبت به دیگري در جامعه است تا به این وسیله نیازهاي اقتصادي و اجتماعی فرد 

ـ  می را برطرف نماید. در نتیجه ه منظـور اسـتفاده از   توان در مختصات نظم نوین اجتماعی ب
عـد مجموعـه هنجـاري قـرار داد تـا      فرهنگی نظیر ایثار، آن را در بهاي  کارکردهاي ارزش

اساس اثرات آن در جامعه مدرن، مشارکت اجتماعی و بـه دنبـال آن سـرمایه اجتمـاعی     بر
افزایش یابد. بر این اساس، ایثار در دو نظم اجتمـاعی سـنتی و مـدرن جایگـاه و کـارکرد      

اشت. لکن در هر کدام در بعد متفاوتی قرار خواهد گرفـت. در جامعـه سـنتی بـا     خواهد د
توجه به از نوع روابط مبادله نامتقارن گرم بودن در بعد مجموعه تعاملی قرار خواهد گرفت 
و افراد در طی تعامالت خود ایثار را در مفهوم قرآنی آن استفاده خواهنـد کـرد، لـیکن در    

اجتماعی به عنوان هنجار اخالقی و ویژگی اخالق مسئولیت در دستگاه مختصات نظم نوین 
قبال جامعه و افراد در بعد هنجاري قرار خواهد گرفت و جامعه را در دستیابی بـه اهـداف   

  کند. می خود همراهی
  

  . نتایج مقاله10
نامتقارن گـرم، ایثـار در حـوزه    اي  با توجه به اشتراك در مفهوم ایثار و رابطه مبادله. 1
 گیرد. می طه اجتماعی سنتی قرارراب
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ایثار در جامعه سنتی داراي کارکرد افزایش سرمایه و مشـارکت اجتمـاعی و حتـی    . 2
 افزایش تداوم نظم اجتماعی است.

 رود.   می ایثار در دستگاه نظم اجتماعی سنتی در همان مفهوم و کارکرد قرآنی خود بکار. 3

چندگانه بـر مبنـاي منزلـت    اي  رابطه مبادلهبا توجه به اینکه در نظم اجتماعی مدرن . 4
عنـوان یـک رابطـه     تـوان بـه   نمی اجتماعی حاکم است و به صورت اکتسابی است، ایثار را

 وارد جریان کرد.اي  مبادله

در مختصات نظم اجتماعی مدرن ایثار را در بعد مجموعه هنجاري قرار داده تا بر اسـاس  . 5
 ماعی و به دنبال آن سرمایه اجتماعی افزایش یابد.  اثرات آن در جامعه مدرن، مشارکت اجت

  ایثار در دستگاه مختصات نظم اجتماعی مدرن به عنوان هنجار اخالقی کارکرد دارد.. 6
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