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Abstract

This article analyzes the indicators of social sacrifice based on the Koranic
instructions and provides its place in education development plan. The method of
research has been descriptive analytical. The statistical components are qualitatively
the literature and studies related to sacrifice and quantitatively the related documents
of education development plan consisting of theories , curricula and minutes and
resources (106 pages), all of which have been selected and analyzed with statistical
methods. The analysis of the quantitative section was done by descriptive statistics,
and to extract the indicators of social sacrifice there has been a reference to the
Koran and other Islamic texts. The checklist was formed by a number of experts and
its continuance was obtained with Scott (9111) method known as consensus method
among scholars. Thus 10 key indicators of social sacrifice were extracted from
Islamic texts, namely martyrdom-seeking temperament, prioritizing the others to
oneself, expanding sacrificial mood in the society, friendship and kindness in
society, financial donations for eradicating poverty, boosting unity among people,
giving priority to national interests rather than specific groups, seeking dignity,
serving the community and propagating justice. It was also estimated that 101 items
in the documents referred to social sacrifice, among which seeking justice in the
society (229 items) and giving priority to others (17 items) have been given in the
order of importance.
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چكیده
هدف پهوهش حاضر واكاوي منلفههاي مربوط به ايثار اجتماعي مبتني بر آموزههاي قرآني و معارف اسالمي
و تعیین جايگاه آنها در اسناد تحولي آموزش و پرورش ايران بوده است .روش تحقیق در محدوده
روشهاي توصیفي از نو تحلیل محتوا بود .جامعه آماري در بخش كیفي متون و مطالعات تجربي صورت
گرفته در حوزه ايثار و در بخش كمي اسناد تحولي(مباني نظري تحول بنیادين ،برنامه درسي ملي و سند
تحول بنیادين آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران) جمعا  517صفحه بدون مقدمه ،صورت جلسات
و منابع بودند كه تمامي آنها به عنوان نمونه آماري به روش سرشماري(كامل شماري) انتخاب و مورد
بررسي قرار گرفتند .جهت سنجش میزان پرداخت و تحلیل سناالت بخش كمي از آمار توصیفي استفاده
شد .جهت استخراج منلفههاي مربوط به ايثار اجتماعي به منابع و متون اسالمي به ويهه قرآن كريم و
نهجالبالغه مراجعه گرديد و منلفههاي ايثار اجتماعي شناسايي و در قالب چک لیستي مورد بررسي قرار
گرفت .روايي سیاهه وارسي يا همان چک لیست توسط جمعي از خبرگان و پايايي آن با استفاده از روش
اسکات( )89/5كه به روش توافق بین صاحبنظران مشهور است ،بدست آمد .يافتههاي پهوهش در بخش
كیفي نشان از شناسايي  11منلفۀ كلیدي مربوط به ايثار اجتماعي در متون و منابع اسالمي بود كه عبارتند از:
شهادتطلبي ،مقدم داشتن ديگران بر خود براي رضاي خود ،گسترش روحیه گذشت و فداكاري در جامعه،
دوستي و محبت در جامعه ،بذل مال با هدف فقرزدايي در جامعه ،ايجاد روحیه اتحاد و همبستگي در
جامعه ،ترجیح منافع ملي بر منافع فردي و گروهي ،عزتطلبي ،خدمتگزاري به خلق و گسترش
عدالتطلبي در جامعه و در بخش كمي پس از بررسي دادهها مشخص گرديد كه در اسناد تحولي جمعا 911
مورد به منلفههاي دهگانه ايثار اجتماعي اشاره شده است كه در اين بین گسترش عدالتطلبي در جامعه با
 228مورد و مقدم داشتن ديگران بر خود با  16مورد به ترتیب بیشترين و كمترين میزان انعکاس را به خود
اختصاص دادهاند.
واژگان كلیدي :ايثار ،ايثار اجتماعي ،آموزههاي قرآني ،اسناد تحولي آموزش و پرورش
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مقدمه

بدون ترديد سازندگي دروني انسان و اصـالح و تهـذيب نفـس او در سـعادت فـردي،
اجتماعي ،دنیوي و اخروي او نقش بسزايي دارد؛ بهطوري كه اگر انسان تمامي علـوم را
تحصیل كند و كلیه نیروهاي طبیعت را به تسخیر خويش درآورد ،اما از تسخیر درون و
تسلط بر نفس خود ناتوان باشد ،از رسیدن به سعادت و نیل به كمال باز خواهد ماند .از
اين جهت تمامي پیشرفتهاي علمي و صنعتي؛ در صورتي كه كه با اصالح درون انسان
همراه نباشد ،كاخهاي سر به فلک كشیدهاي را ميماند كه بر فراز قله آتشفشان بنا شـده
باشد .لذا تربیت روحي و اخالقي انسان و در يک كالم برنامـه انسـانسـازي بـراي هـر
جامعهاي امري به غايت جدي و حیاتي است .با وجود اين نگـاهي بـه اوضـا جوامـع
بشري نشان ميدهد آنچه قبل از همه بدست فراموشي سپرده شـده ،تربیـت اخالقـي و
معنوي انسان است(سادات .)1393 ،شايد بتوان گفت كه توجه وافـر بـه تکنولـوژي بـه
قدري انسان را به خود مشغول كرده اسـت كـه تـا حـدودي از امـور اخالقیـات دوري
گزيده است و اين در حالي است كه بدون توجه به امور معنوي و اخالقي چیـزي جـز
سردرگمي روحي و رواني نصیب انسان نخواهد شد.
گسترش تکنولوژي و دستيابي به منابع عظیم جهان هستي موجب شده اسـت كـه
انسان امروزي خود را برتر و مسلط بر همه آفرينش بدانـد و از سـوي ديگـر گسـترش
تفکرات انسانگرايانه افراطي و حد و مرز قائل نشدن براي آزادي و اراده انسـان توسـط
برخي انديشههاي مطرح ،او را تا جايي پیش برده كه گمان ميكند آزادي تام دارد .لذا با
وجود پیشرفتهاي بسیار ،به دلیل عدم توجه به بعد معنوي وجـودي خـويش همـواره
خود را در يک سردرگمي عظیم ميبیند و نميتواند به آرامش حقیقي دست يابـد .ايثـار
از جمله فضايل اخالقي است كه عمل به آن عالوه بر ارتقـاي فـرد ،بـا كمـک بـه حـل
بسیاري از مسائل اجتماعي موجب تعالي جامعه نیز خواهد شد .لذا ضـرورت پـرداختن
به آن هم داراي بعد فردي است و هم ابعاد اجتماعي فراواني دارد و دين اسالم نیـز بـه
سبب همین ويهگي استحکامبخشي به جامعه بشري و تضمین سـالمت روابـط انسـاني،
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اين دغدغه را دارد كه آن را به منزله يک بینش در سطح اجتماعي تـرويج دهـد(بناهان،
.)1396
از جنبههاي اساسي و اجتماعي بودن يک پديده و رفتـار و يـا ارزش ،آن اسـت كـه
جمع كثیري را متأثر ميسازد و به عبارتي تعداد قابل توجهي از مردم را تحت تأثیر قرار
ميدهد .گاهي دامنۀ يک ارزش چنان محدود و تنگ است كه صرفا چند فرد و يا گـروه
بسیار كوچک را تحت شمول خود قرار ميدهد ،اما برخي ارزشهـا هـم هسـتند كـه از
گسترة وسیعي برخوردارند و به اين خاطر ارزش عمومي قلمـداد مـيگردنـد كـه عـده
زيادي پايبند به چنین ارزشهايي هستند(صـالحي)1394 ،؛ يعنـي در واقـع بـا حیـات
اجتماعي مردم گره خورده است و يکي از مهمترين و با ارزشترين اين پديدهها مسـئله
ايثار ،آن هم ايثار اجتماعي است كـه وقتـي از آن صـحبت مـيشـود در سـطوح عالیـه
ارزشها در مکاتب مختلف به آن نگريسته ميشود.
در تمام جوامع بشري ،ارزشهايي وجود دارد كه بنیان اصلي فرهنـگ آن جامعـه را
شکل ميدهند .اهمیت و جايگاه اين ارزشها به گونهاي است كه هـر ملتـي ،هويـت و
حیات اجتماعي و سیاسي خود را در پايبندي و احترام به آنهـا و انتقـال كامـل آن بـه
نسلهاي آينده ميداند .فرهنگ ايثار ،يکي از اين ارزشهاست كه در تمام جوامع داراي
ارزش و جايگاه ويههاي است و به عنوان يک فرهنگ رشديافته و مترقي ،جـزء برتـرين
مفاهیم الهي و از واالترين ارزشهايي است كه يک فرد متعهد و پايبند بـه مـالکهـاي
انساني و اخالقي ميتواند به آن مقام دست يابد(مقدمزاده و همکاران .)1394 ،ايثـار در
میان مجموع ه مفـاهیم و اصـطالحات ارزشـي اسـالم داراي جايگـاه و مرتبـت خاصـي
است(مزيدي .)1391 ،زيرا ايثار يکي از مسائل علم اخالق و يک فضیلت اخالقي است
كه در دين مبین اسالم به آن توجه وافر شده است.
اسالم جامعترين و كاملترين دين آسماني است كه به تمامي نیازهاي انسان اعـم از
جسمي ،معنوي و دروني افراد توجه كامل كرده است .اسالم براي رسـتگاري ،راهـي را
پیش پاي بشر قرار داده است كه هیچگونه ابهام و گمراهي در آن نیسـت؛ راهـي اسـت
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كامال روشن و مستقیم .خداوند در سوره مباركه احقاف آيه شريفۀ  31ميفرمايند" :قالُوا
يا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسي مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ يَدَيْهِ يَهْدي إِلَي الْحَـقِّ وَ إِلـي
طَريقٍ مُسْتَقیمٍ" .با توجه به جامعیت دين اسالم و جوابگـويي كتـاب آسـماني قـرآن در
مسائل فردي ،اجتماعي ،اقتصادي ،سیاسي ،فلسفي و غیره ،ايثـار كـه از جملـه مصـاديق
مورد توجه فردي و اجتماعي است ،مورد توجه جدي در دين اسالم قرار گرفته است و
به دلیل همین مرجع بودن كتاب آسماني ،قرآن كـريم در ايـن تحقیـق مبنـاي تشـخیص
منلفهها قرار گرفته است.
در بیان اهمیت و ضرورت ايثار ميتوان گفت كه ايثـار نقطـه مقابـل اسـتئثار اسـت.
اسالم در مقابل مکاتـب مـادي كـه فرهنـگ خودپرسـتي را تبلیـغ و تـرويج مـيكننـد،
خودخواهي را ريشه مفاسد فردي و اجتماعي ميدانـد و بـا تـرويج فرهنـگ ايثـار و از
خودگذشتگي ميخواهد اين ريشه خطرناک را بخشکاند .ايثارگر اجتماعي منافع جمعي
را بر منافع شخصي برتري مـي دهـد و نسـبت بـه مشـکل همنـو خـويش حسـاس و
احساس مسئولیت ميكند .با ترويج فرهنگ ايثار در جامعه ميتوان وجدان كـاري افـراد
و استحکام روابط بین فردي را باال برد(عزيزي .)1393 ،از سوي ديگر ،توجه به مفهـوم
ايثار و فداكاري و مقولههايي از اين سنخ به معناي ارج نهادن و زنده نگه داشتن مفهـوم
انسانیت در فضايي است كه به دلیل تأثیر انديشههاي فردگرايانه و كثرتگرايانه ناشي از
اومانیسم افراطي ،حقیقت انسان و هـدف غـايي خلقـتش بـه دسـت فراموشـي سـپرده
ميشود .لذا در عصر حاضر هر پهوهشي كه به انسان كمک كند تـا خـود حقیقـياش را
دريابـــد و بـــراي اعـــتالي آن تـــالش نمايـــد ،از اهیمـــت و ضـــرورت برخـــوردار
است(حبیبزادگان .)1396 ،روح انسان ايثارگر از چنان عظمتي برخوردار است كـه در
عین نیاز به چیزي و داشتن عالقه نسبت به آن ،آن را به ديگري ميبخشد و ديگـري را
بر خود ترجیح ميدهد و اين چنین با دگرخواهي ،روح همنـو دوسـتي را بـه نمـايش
ميگذارد و گاه تا جايي پیش ميرود كه فردي يا حتي جمع كثیري ،جان خـويش را در
راه ديگري و ديگران از دست ميدهند تـا بـه كمـال و از خودگذشـتگي دسـت يابنـد.
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شاخصهاي اين منلفه عبارتند از :ارشاد ،حسن سلوک با مردم و اخوت ايماني(كـاظمي
و همکاران.)1395 ،
تاكنون پهوهشهاي ارزشمندي در حوزه ايثار در قالـب پايـاننامـههـاي كارشناسـي
ارشد و دكتري و همچنین در قالب مقاالت و پهوهشهاي میداني و تحلیلي در نشريات

مختلف صورت گرفته است ،اما بـا بررسـي در سـايتهـاي معتبـر داخلـي ايرانـداک،9
مگیـران ،2نــورمگز ،1جهــاد دانشــگاهي 1و سـیويلیکا 9هــیچ پهوهشــي در حــوزه ايثــار
اجتماعي آن هم مبتني بر آموزههاي قرآني و معارف اسالمي از يک سو و میزان انعکاس
منلفههاي ايثار اجتماعي در اسناد تحولي آموزش و پرورش كه به بـاور صـاحبنظـران
مسائل آموزشي اين اسناد و مدارک نقش تعیینكننده در نهادينه كردن ارزشها و مفاهیم
ارزشي در سطح جامعه دارند از سوي ديگر يافت نگرديد .اين مهم به عنوان اصليترين
دغدغه نگارنده در پهوهش حاضر مطرح بوده است .با ايـن توصـیف پـهوهش حاضـر
ميكوشد به اين پرسش مهم پاسخ دهد كه منلفههاي تشکیل دهنده ايثار اجتماعي مبتني
بر آموزههاي قرآني و اسالمي كدامند و میزان انعکاس آنها در اسناد تحولي آمـوزش و
پرورش ايران چگونه است؟
ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهشي
ايثار اجتماعي

ايثار مصدر باب افعال و از ريشه "اثر" است كه بـه معنـاي تفصـیل ،محبـت و گرامـي
داشــتن ديگــري اســت .همچنــین در مفــردات راغــب بــه معنــاي فضــل و بزرگــي و
از خودگذشتگي آمده است .در آيات و روايات زيادي نیز از مفهوم ايثار نـام بـرده شـده
است .مانند اين آيه كه "قَالُوا تَاللَّهِ لَقَـدْ آثَـرَکَ اللَّـهُ عَلَیْنَـا وَإِنْ كُنَّـا لَخَـاطِئِینَ"(يوسـف،
9
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آيه .)91به خدا سوگند كه خدا تو را بر ما فضیلت داد .كلمـه آثـرک از ايثـار اسـت بـه
معناي برتري دادن و برگزيدن است(عباسیان .)1394 ،بهطور كلي ريشـۀ ا

ر  21بـار

در قرآن كريم به كار رفته است كه  6بار به صورت فعل و  15بـار بـه صـورت اسـمي
ميباشد .ولي از میان آنها تنهـا در  5مورد(يوسـف91/؛ طـه72/؛ حشـر9/؛ نازعـات38/؛
اعلي )16/با معناي لغوي ايثار كه به معناي برگزيده شدن و برتري دادن و مقدم داشـتن
است ،ارتباط دارد .همه موارد استعمال واژه (ءأثرک ،لن ننثرک ،ينثرون ،ءاثر و تنثرون)
شکل فعلي داشته و داراي سبک يکسان معرفه بودن متعلق ايثار است(عزيزي.)1393 ،
در فر هنگ دهخدا كلمه ايثار به معناي بذل و بخشش ،تـرجیح دادن بعضـي بـر بعضـي
ديگر ،گذشت كردن از حق خود براي ديگران ،غرض ديگران را بر غرض خويش مقدم
داشتن ،منفعت غیر را بر مصلحت خود مقدم داشتن ،ديگري را در رساندن به منفعت و
دفع مضرت بر خود مقدم داشتن ،آمده است(دهخدا .)1397 ،ايثار بـه معنـي برگزيـدن،
عطا كردن و خواستههاي ديگران را بر خواستههاي خود مقدم داشتن و منفعـت غیـر را
بر منفعت خود مقدم داشتن است .ايثار مانند مسئولیت اجتمـاعي ،از معیارهـاي درونـي
سرچشمه ميگیرد و از همدلي ناشي ميشود .در طول تاريخ ،ايثارگران بسیاري از كیـان
مملکت دفا كردهاند و جانبازيهاي فراواني براي دفا از میهن انجام شـده اسـت ،امـا
تاريخ جز هشت سال دفا جانانه ايرانیان هیچگاه رشادت ملتي را بـه يـاد نـدارد كـه از
مرزهاي میهن و اقتدار دينياش چنین دفا كند و لحظهاي از ايـن آرمـان كوتـاه نیايـد.
دفاعي كه در بطن خود سطوح باالي استدالل اخالقي و رفتارهاي مطلوب را نه تنهـا در
واژه ،كه در عمل به نمايش گذاشته است(نوئین و ديگـران ،1392 ،ص .)212 .خواجـه
نصیرالدين طوسي در تعريف ايثار گفته است كه ايثار آن بود كه بر نفس آسان باشـد از
سر مايحتاجي كه به خاصه او تعلق داشته باشد ،برخاستن و بذل كـردن در وجـه كسـي
كه استحقاق آن او را ثابت بود(دشتي.)1391 ،
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پنروفینکلشتاين )1998(1شخصیت ياريرسان يا ايثارگر را اين گونه تعريـف كـرده
است :گرايش مستمر و بادوام نسبت به رفاه و حقوق افراد ديگر ،احساس همدلي كردن
با آنان و رفتاركردن به گونهاي كه منافع آنان را تأمین كند(به نقل از شـريفي و ديگـران،
 ،1389ص .)23 .با اين تفاسیر ،ايثار به معناي بخشش ،ترجیح دادن نیاز ديگري بر نیـاز
خود و عطا كردن است .البته بايد خاطرنشان كرد كه در ديـن مبـین اسـالم نمونـههـاي
فراواني از ايثار و جانفشاني در راه خداوند متعال وجود دارد كه مـيتـوان بـه فـداكاري
حضرت علي( ) هنگامي كه مشركان قصد جان رسول اكرم(ص) را داشتند و ايشـان در
بستر پیامبر(ص) خوابیدند تا مبادا گزندي به ايشان برسد ،اشاره كرد.
بعد اجتماعي ايثار ناظر به رفتارهاي ايثارگانهاي است كه فرد در ارتباط بـا ديگـران،
خانواده ،بستگان ،دوستان و همه كساني دارد كه به نـوعي بـا آنهـا مـرتبط اسـت .بعـد
اجتماعي ايثار بهطور مستقیم يا غیر مستقیم ،به امور اقتصادي و مادي زندگي نیز ارتباط
پیدا ميكند(عزيزي .)1393 ،اما با همه اين تفاسیر در رابطـه بـا ايثـار اجتمـاعي تـاكنون
تعريف و اصطالح خاصي از سوي انديشمندان و پهوهشگران صورت نگرفته است ،امـا
ميتوان گفت كه ايثارگران اجتماعي كساني هستند كه منافع جمعي را بر منافع شخصـي
و منافع ملي را بر منافع گروهي ترجیح ميدهند و اين افراد كساني هستند كه نسبت بـه
رفاه و آسايس و آرامش ديگران بسیار حساس هستند.
رويكردهاي نظري به مسئلة ايثار

در رابطه با مسئلۀ ايثار چندين رويکرد و ديـدگاه وجـود دارد كـه هـر كـدام از آنهـا از
زواياي خاصي به مسئله نگريستهاند كه در اين میـان نظريـه مبتنـي بـر اصـول اخالقـي
اسالمي بسیار مستحکم و قابل تأمل است .اينک به توصیف اجمالي هـر كـدام از آنهـا
خواهیم پرداخت:

Penner and Finkelstein.
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الف) دیدگاه مبادلهاي :رفتارهاي انسان ناشي از نو مبادله است ،به اين معنا كـه چیـزي
ميدهد و چیزي ميگیرد .به نظر ميرسد كه در حال حاضر در دنیاي غرب به ويـهه در
بین سیاستمداران اين رويکرد ،رويکرد غالب باشد (مرتضوي.)1391 ،
ب)دیدگاه بدسرشت بودن ذاتی انسان :ديدگاه بد سرشت بودن ذاتي انسـان كـه تومـاس

هابز 9فیلسوف بدبین انگلیسي آن را هدايت كرده است از انسـان بـا عبـاراتي همچـون
موجودي تنها ،بیچاره ،موذي ،خشن و حقیر ياد كرده است(كريمي .)1395 ،بـر اسـاس
اين ديدگاه هیچگاه فرد نميتواند دست به ايثار اجتماعي بزنـد و جـان و مـال خـود را
براي اهداف متعالي هزينه كند.

ب) دیدگاه تضاد :بر اساس برداشت كارل ماركس 2معمار نظريه تضـاد ،تغییـر و تحـول
هر چیزي متأثر از تضاد بین پديدهها است .بر اساس اين ديـدگاه هنگـامي كـه نسـل و
افراد خانواده و اجتما  ،در خطر از بین رفتن و تهديد به مرگ باشند فرد با مقابله ،جـان

خود را به خطر مياندازد و ديگران را نجات ميدهد .روسو 1با ارائـۀ موضـو قـرارداد
اجتماعي ،رابطۀ اخالقي بین انسانها را الزم ميداند و بر اساس همین قرارداد اجتماعي،
وصول خیر جمعي و مشترک به وسیله ارادة عمـومي را امکـانپـذير مـيدانـد .كانـت

1

خودخواهي را ناشي از عدم وجود ايثار و نو دوستي بیان كرده است و معتقد است كـه
هر دو وجه خودخواهي و ايثار در درون انسان به حالت سـتیز و مقابلـه وجـود دارنـد.
مادامي كه خودخواهي به كنار ميرود ،انسان همنوعان خود را دوسـت دارد و سـعادت
آنها را ميطلبد و ميكوشد كه عملي اخالقي و اجتماعي انجام دهد .دوركیم هم عمـل

انسان را ناشي از دو هدف بیان ميكند :فردي و جمعي .دوركیم 9معتقـد اسـت كـه هـر
عملي كه در راستاي صیانت آشکار فرد باشد عملي اخالقي تلقـي نمـيگـردد .امـا اگـر
9

Thomas Habbes
Karl Marx
1
Rousseau
1
Kant
9
Durkheim
2
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اعمالي كه در راستاي گسترش و تکامل وجود فرد باشد ،تأثیرات سودمندي براي كسان
ديگري غیر از خود فرد نیز داشته باشند ،عمل اخالقـي محسـوب مـيشـوند(به نقـل از
مرتضوي .)1391
د) دیدگاه دین مبين اسالم به مسئله ایثار :در اديان مختلف و به خصوص در اسالم ايثـار
و شهادت با معاني و مفاهیمي همراه ميشود كه ايدهاي برتر و كاملتر از آن مـيسـازد.
توجه به روح انساني و پیوند اين مقوله با ماوراءطبیعي اهمیت زيادي را به آن ميدهـد.
اينک به چندين نظريه كه توسط محققان اسالمي ارائه شده است ،اشاره خواهیم كرد:
 .1نظریه اشهياق :مزيدي( )1389در بحث بررسي ايثار و شـهادت از نظريـۀ اشـتیاق نـام
ميبرد .اين نظريه از نظريههاي پیرامون مفـاهیم قرآنـي اسـت كـه مـيتوانـد راهگشـاي
چیستي و ماهیت مفاهیم عمدة ديني و ارزشي از جمله ايثار باشد .اين نظريه مبتنـي بـر
اشتیاق به عمل خیر كه در نهاد فطري انسان وجـود دارد ،اسـت .ايـن چنـین انگیزشـي
دروني ،خود نیروي محركهاي است در پشبرد اهداف و نهايتا به صـورت رفتـار آشـکار
متجلي ميشود .بر اساس اين نظريه كه از آيههاي قرآن كريم استفاده شده است .اشتیاق
به عمل خیر جزء فطرت انسان است(عنکبوت.)62 :
 .2نظریه وجدانی :طبق اين نظريه ،نیرويي به نام وجدان انسان را از درون ندا ميدهد كه
به كدام معروف بپردازد و از كدام منکر ،پرهیز كند .بـر اسـاس ايـن نظريـه ،انسـان بـه
صورت فطري ،از ايثار لذت ميبرد.
 .3نظریه زیبایی :اين نظريه معتقد است كه اخالق بايد در شناساندن زيباييهاي معنـوي
مانند ايثار ،به انسان بکوشد و انساني كه چنین زيباييهايي را درک كند نیز از پـرداختن
به منکرات و زشتيها خودداري خواهد كرد.
 .4نظریه عاطفی :اين نظريه همانگونه كه از اسم آن پیداست برآيندي اسـت از عواطـف
بشري .اين عواطف از تمايالت فردي باالتر ميروند و نسبت به همه انسانها احسـاس
مهر و محبت ميكنند .بر اين اساس ايثار ،همواره لذت بخش و شـادماني را بـراي فـرد
ايثارگر به ارمغان ميآورد(مرتضوي.)1391 ،
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آثار و بركات گسترش فرهنگ ايثار در جامعه

هر عمل نیکويي كه خداوند متعال آن را واجب كرده است بدون شک داراي يک سري
آثار مثبت است كه اين آثار مثبت را ميتوان در دو سطح فرد و جامعه مورد مالحظه
قرار داد:
جدول  -9آثار و بركات گسترش فرهنگ ايثار

سطوح
فردي

آثار و بركات
 .1تقويت ايمان :إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ يَهْديهِمْ رَبُّهُمْ
بِإيمانِهِم(...يونس.)91:
 .2شوق به شهادت

اجتماعي

 .1گسترش حريم آزادي :إنّه لیس ألنفسکم ثمن إ لّا الجنّۀ ،فال
تبیعوها إلّا بها (نهجالبالغه ،حکمت .)454
 .2استحکام قواي دفاعي جامعه اسالمي :الجهادُ ...دَر ُ اهللِ الحَصینَۀ
وَجُنَّتُهُ الوَثیقَۀِ (...نهجالبالغه ،خطبه .)27
 .3گسترش روحیه گذشت و فداكاري در جامعه" :وَ مِنَ النّاسِ مَنْ
يَشْري نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ وَ اللّهُ رَئُوفٌ بِالْعِبادِ"( بقره.)217 :
 .4احیاي مکتب شهادتطلبي

عوامل ،مباني و زمینههاي گسترش فرهنگ ايثار در جامعه

مباني گسترش فرهنگ ايثار را در سه دسته كلي(اعتقادي ،فرهنگي و اخالقي) تقسیم
كردهاند كه در جدول شماره  2شاخصهاي هر كدام از اين ابعاد مورد كنکاش قرار
گرفته است.
جدول  -2عوامل و زمینههاي گسترش فرهنگ ايثار در جامعه

سطوح
اعتقادي

عوامل و زمینههاي گسترش فرهنگ ايثار در جامعه
 .1تقويت ايمان ،اعتقاد به خدا و روز قیامت
 .2جهاد با انگیزه الهي
 .3اداي عهد و پیمان منمنان
 .4عشق به خدا
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 .5برانگیختن غیرت و تعصب ديني
 .6ياد مرگ
 .1ارتقاء بینش و معرفت منمنان

فرهنگي

 .2گسترش فرهنگ و شعارهاي ديني
 .3تبیین ارزشها در جامعه
 .4توجه به مسئله امر به معروف و نهي از منکر
 .5توسعه جامعه آرماني
 .1رفع دلبستگيهاي دنیوي

اخالقي

 .2ايجاد روح حماسه الهي در منمنان
 .3ايجاد روحیه پايداري و استقامت در منمنان
 .4عزتطلبي
 .5عدالتطلبي
 .6ايجاد روحیه فتوت
منبع( :عباسیان)9315 ،

پیشینه پژوهشي تحقیق
جدول -3مروري بر مطالعات تجربي صورت گرفته در حوزه ايثار

محقق  /محققان

عنوان
استراتهي

يافتههاي تحقیق
و يافتههاي تحقیق نشان از  12منلفه به اين

محمدي و

بررسي

صفرزاده

راهکار ترويج فرهنگ شرح است :ريسکپذيري ،انعطافپذيري،

()1387

ايثار و شهادت

نوآوري ،كارگروهي و مشاركت در امور،

فهیمي

منلفههاي ايثار و شهادت

عدم تعلق به دنیا ،احترام به ديگران،
خودباوري،

تعالي

روح،

عدالتطلبي،

كارآمدي ،آخرتگرايي ،ايمان به غیب
()1387

يافتههاي پهوهش او نشان داد كه منلفههاي
ايثار و شهادت عبارتند از :دينمحوري،
كمالبخشي ،ارزشآفريني ،حماسهسازي،
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بصیرتبخشي.
عزيزي

شناسايي و تحلیل مفهوم يافتههاي پهوهش نشان داد كه آثار تربیتي

()1393

ايثار در آيات و روايات و ايثار در بعد فردي شامل پرورش فضائل
بررسي آثار تربیتي آن

اخالقي ،حقیقتجويي ،تزكیه نفس ،اصالح
نگرش و رفتار است و در بعد اجتماعي
شامل تقويت مهرورزي ،حسن رفتار در
معاشرت اجتماعي ،فقرزدايي و روح
همبستگي است.

شیخزاده

فرهنگ ايثار و شهادت و يافتههاي تحقیق او در شناسايي منلفههاي

()1387

منلفههاي آن

ايثار به اين شرح است :خطرپذيري،

شريفي

بررسي موانع رشد و ابعاد فرهنگ ايثار در يافتههاي او شامل:

()1382

توسعۀ ارزشهاي منبعث ترجیح دادن منافع ديگران بر منافع خود،

انعطافپذيري ،مشاركت در امور ،عدم تعلق
به دنیا ،احترام به ديگران ،خودباوري ،تعالي
روح ،عدالتطلبي ،آخرتگرايي ،مالحظات
انساني ،عاليق میهني.

از فرهنگ ايثار و شهادت

ترجیح دادن آخرت بر دنیا ،ترجیح دادن
ارزشهاي انساني بر منافع شخصي،
نهراسیدن از مرگ ،سازشناپذير بودن در
برابر دشمن.

مرزوقي و

ارزيابي برنامه درسي دوره يافتههاي آن نشان از  6منلفه در حوزه ايثار

فوالدچنگ

ابتدايي از منظر فرهنگ دارد كه عبارتند از :پاسداري از ارزشهاي

()1391

ايثار و شهادت

اسالمي و ملي ،فداكاري به شکل نجات
همنوعان،

مسئولیتپذيري

به

صورت

وظیفهشناسي ،ظلمستیزي يا مبارزه علیه
بيعدالتي ،پايداري ،همدلي و همکاري.
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كاظمي و

بررسي منلفههاي جمعي يافتههاي پهوهش نشان داد كه منلفههاي

همکاران

فرهنگ ايثار و شهادت در جمعي فرهنگ ايثار عبارتند از :ارشاد ،حسن

()1395

خاطرات آزادگان دفا

سلوک و اخوت ايماني.

مقدس
جايگاه

صالحي

بررسي

()1394

كاركردهاي ايثار در قرآن حوزه فردي و اجتماعي داراي بركات بزرگي
كريم

و يافتههاي تحقیق بیانگر آن است كه ايثار در
است كه ميتوان به خشکاندن ريشه مفاسد
فردي و اجتماعي ،خودخواهي و تکبر و
همچنین آمرزش گناهان اشاره كرد.

عناصر

و يافتههاي پهوهش در حوزه منلفههاي ايثار

مرتضوي

بررسي

()1391

منلفههاي ايثار و شهادت عبارتند از :ترجیح منافع نظام بر منافع
در ادبیات كودک و شخصي ،استقامت در راه رسیدن به هدف،
نوجوان

ذلتگريزي ،خطرپذيري ،وطن پرستي،
اعتماد به نفس باال ،احسان و نیکوكاري،
خوشرويي و مهرباني ،صبر در برابر بال.

عباسیان

بررسي مباني و موانع يافتههاي پهوهش نشان داده است كه عواملي

()1394

گسترش فرهنگ ايثار و همچون ايمان به خدا ،توحید ،ياد مرگ،
شهادت در قرآن و حديث عشق به خدا ،تقويت قدرت دفاعي جامعه،
احیاي فريضه امر به معروف و نهي از منکر
باعث گسترش فرهنگ ايثار و از سوي ديگر
موانعي همچون عدم ايمان به خدا ،دنیاگرايي،
وسوسههاي شیطاني ،تکبر ،فقر و بينیازي
باعث عدم گسترش فرهنگ ايثار ميشود.

مقدمزاده و

بررسي جايگاه الگوي يافتههاي پهوهش نشان داد كه منلفههاي

همکاران

مفهومي فرهنگ ايثار و ايثار عبارتند از :خداجويي ،بصیرت ،ترجیح

()1394

شهادت و ارزيابي میزان رضاي خدا ،امر به معروف ،صبر ،قناعت،
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تحقق آن در اهداف ترجیح منافع عمومي بر منافع فردي ،از
مصوب دوره متوسطه خودگذشتگي ،دگرخواهي ،شهادتطلبي،
ايران

مشاركت در كار گروهي ،خدمت به مردم،
نصرت دين ،استقالل جامعه.

همان گونه كه از جدول شمار  3نمايان است ،آنچه كه در اكثر پهوهشها به آن
پرداخته شده است ،مسألۀ ايثار و شهادت است و در حوزة ايثار اجتماعي تقريبا يا
كاري صورت نگرفته است يا نگارنده متن حاضر به آن دسترسي پیدا نکرده است.
اهداف پژوهش

هدف از انجام اين پهوهش كه به صورت تركیبي اكتشافي صورت گرفته است ،عبارت
است از :واكاوي منلفههاي ايثار اجتماعي مبتني بر آموزههاي قرآني و معارف اسالمي و
میزان انعکاس آنها در اسناد تحولي آموزش و پرورش ايران .براي رسیدن به اين هدف
كلي ،اهداف ويهه ذيل مطرح و درصدد پاسخگويي آنها خواهیم آمد:
 .1تعیین منلفههاي كلیدي ايثار اجتماعي در متون و معارف اسالمي با تأكید بر
آموزههاي قرآني
 .2تعیین میزان انعکاس منلفههاي شناسايي شده ايثار اجتماعي در اسناد تحولي
آموزش و پرورش ايران.
سؤالهاي پژوهش

در راستاي هدف كلي پهوهش كه " واكاوي منلفههاي مهم و كلیدي ايثار اجتماعي
مبتني بر آموزههاي قرآني و معارف اسالمي و میزان انعکاس آنها در اسناد تحولي
آموزش و پرورش ايران" است ،دو سنال ويهه ذيل مطرح و درصدد پاسخگويي به
آنها خواهیم بود:
 .1منلفههاي كلیدي ايثار اجتماعي در متون و معارف اسالمي با تأكید بر آموزههاي
قرآني كدامند؟
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 .2میزان انعکاس منلفههاي شناسايي شده ايثار اجتماعي در اسناد تحولي آموزش و
پرورش ايران چگونه است؟
روششناسي پژوهش

روششناسي به چارچوب فلسفي و مفروضات زيربنايي پهوهش اشاره ميكند.
روششناسي ،چارچوب كلي پهوهش است كه با كل فرآيند پهوهش ارتباط
دارد(كرسول و كالرک 2117 ،1به نقل از كیامنش و سرايي .)1391 ،پهوهش حاضر از
جهت هدف ،ا ز نو تحقیقات كاربردي است؛ چرا كه اهداف تحقیقات كاربردي در
جست جوي دستیابي به يک هدف عملي است و تأكید آن بر تأمین سعادت و رفاه توده
مردم و مطلوب بودن فعالیت است(دالور .)1395 ،به لحا گردآوري دادهها و اطالعات
با توجه به اين كه اين پهوهش درصدد است كه با استفاده از روش كیفي به شناسايي
منلفههاي ايثار اجتماعي در متون و اسناد اسالمي و مطالعات تجربي صورت گرفته به
منظور نهادينهسازي اين منلفهها در سطح جامعه بپردازد و از سوي ديگر میزان انعکاس
منلفههاي شناسايي شده ايثار اجتماعي را در اسناد تحولي مورد سنجش قرار
دهد(كمي) از نو تحقیقات تركیبي( اكتشافي) به شمار ميرود .جامعه آماري پهوهش
حاضر در بخش كیفي جهت شناسايي منلفههاي ايثار اجتماعي شامل متون و منابع
اسالمي به ويهه قرآن كريم و مجموعه مطالعات تجربي صورت گرفته بوده است و
نمونه آماري متناسب با جامعه آماري شامل متون و منابع و مطالعات تجربي در دسترس
محقق بوده است .در بخش كمي كلیه اسناد تحولي موجود در آموزش و پرورش(مباني
نظري تحول بنیادين نظام تعلیم و تربیت رسمي عمومي جمهوري اسالمي ايران ،سند
برنامه درسي ملي آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران و سند تحول بنیادين
آموزش و پرورش) به عنوان نمونه آماري مورد بررسي محقق قرار گرفته است .روايي
منلفههاي شناسايي شده توسط تعدادي از اساتید و صاحبنظران مورد تأيید قرار گرفته
است و براي پايايي از روش توافق درون موضوعي استفاده شده است كه  89/5درصد
Creswell & Clark

9
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بدست آمد كه اين نشاندهنده پايايي نسبتا بااليي است .جهت گردآوري اطالعات از
فیشبرداري به عنوان يکي از مهمترين و سودمندترين ابزار گردآوري دادهها استفاده
شده است و براي تجزيه و تحلیل اطالعات در بخش كیفي از تحلیل محتواي مضموني
كه يکي از بنیاديترين روش تحلیل محتواي كیفي است ،استفاده شده است .تحلیل
محتوا در معناي كلي ،گردآوري و تحلیل محتواي متني است و به پهوهشگر امکان
آشکارسازي محتواي موجود در يک متن را ميدهد .مضمون يا تم ،مبین اطالعات
مهمي درباره دادهها و سناالت تحقیق است و تا حدي ،معنا و مفهوم الگوي موجود در
مجموعهاي از دادهها را نشان ميدهد .مضمون ،ويهگي تکراري و متمايزي در متن
است كه به نظر ميرسد پهوهشگر ،نشاندهنده درک و تجربه خاصي در رابطه با
سناالت تحقیق است(كالرک و براون2116 ،1؛ هوروكس و كینگ 2111 ،2به نقل از
عابدي جعفري و همکاران .) 1391 ،و در بخش كمي از آمار توصیفي(جدول ،فراواني،
درصد) جهت تجزيه و تحلیل دادهها استفاده شده است.
يافتههاي پژوهش

سؤال .1مؤلفههاي ایثار اجهماعی در آموزههاي قرآنی و معارف اسالمی كدامند؟

با توجه به تعريفي كه از ايثار اجتماعي ارائه شد و آن اين كه ايثارگران اجتماعي كساني
هستند كه منافع جمعي را بر منافع شخصي و منافع ملي را بر منافع گروهي ترجیح
مي دهند و اين افراد كساني هستند كه نسبت به رفاه و آسايس و آرامش ديگران بسیار
حساس هستند ،با بررسي متون و اسناد معتبر اسالمي ميتوان منلفههاي ايثار اجتماعي
را اين گونه خالصه كرد:
شهادتطلبی :يکي از مهمترين منلفههاي ايثار اجتماعي شهادتطلبي است ،چرا كـه در
شهادتطلبي فرد با به خطر انداختن جان خود قدم در راه آرماني ميگذارد كه آسـايش
ديگران از آن جمله است .در اسالم ،كشته شدن آگاهانه و انتخابگرايانه در راه آرمـاني
Clark & Brown
Hurokos & King

9
2
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مقدس و پاک كه به تعبیر قرآن «في سبیل اهلل» نامیده ميشود ،شهادت نـام دارد و كسـي
كه به چنین مقامي دست مييابد ،شهید است .البته پـذيرفتن مـرگ ،هنگـامي ارزشـمند
است و قداست دارد كه از سويي آگاهانه باشد و از سوي ديگـر ،رضـايت و خشـنودي
خداوند را در پي داشته باشد.
تأثیر شگرف فرهنگ پربار شهادت در گستره جهانبیني اسالم ناب محمـدي(ص) از
جلوههاي ممتازي برخوردار است .فرايند اين تـأثیر در حـوزههـاي فرهنگـي ،سیاسـي،
اجتماعي و اقتصادي قابل مشاهده است .يافتهها و دستاوردهاي تاريخي از صدر اسـالم
تاكنون ،بیانگر اين واقعیت شگرف است كه فرهنگ شهادتطلبي به عنوان كارآمـدترين
و منثرترين عنصر در پیشبرد اهداف و حفظ ارزشها و مقابله با دشمنان اسـالم مطـرح
بوده است .فرهنگ شهادتطلبي در دين مبین اسالم يعني باور به خـدا و معـاد ،اعتقـاد
راسخ به درستي و حق بودن راه اسالم ناب محمدي(ص) ،ايستادگي در مقابـل دشـمن،
ايثار و فداكاري براي حفظ ارزشهاي اسالمي(درزي كاليـي و آقاحسـیني ،1391 ،ص.
.)99
شهادتطلبي و مرگ در راه خدا ،بنا به سخن آشکار قرآن و حديث ،سرانجامي بس
نیکو و پاداشي بس عظیم در پي دارد و خداوند وعده داده است كه بـه شـهیدان روزي
معنوي و مقام و منزلت واال ،عطا خواهد كرد(بقره 154 :و آل عمران . )169 :هـر كسـي
كه در راه رسیدن به يک آرمان مقدس گام برمي دارد و مبازه ميكند و نهايـت تـالش و
همت خود را تا حد جان باختن به كار ميگیرد ،تا به آن هدف مقدس دسـت يابـد؛ بـه
عنوان «مجاهد في سبیل اهلل» خداوند ،وي را از ديگران برتر مـيدانـد و پاداشـي عظـیم
براي او در نظر ميگیرد(نساء .)95 :كشته شدن به هر نحوي در راه خدا و براي رضـاي
او ،مقدس و ارجمند است و هنگامي كه كسي ،جـان خـود را ،بـراي هـدفي مقـدس و
انساني كه خشنودي خدا را در پي داشته باشد ،فدا ميكند و بـا نثـار جـان ،ايـن چنـین
مرگي را ميپذيرد ،به شهادت رسیده است .به كسي كه در راه خدا كشته ميشود ،شهید
ميگويند.
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در آيههاي متعددي در قرآن كريم از جمله؛ آيههاي 19حديد 69 ،زمـر 69 ،و  72نسـاء
صراحتا از واژه مقدس شهدا و شهید نام برده شده است .در اين آيهها ،خداوند به مقـام
و جايگاه واالي شهیدان اشاره كرده و آنان را در رديف پیامبران و صديقان و نیکوكاران
قر ار داده و حتي پاداش منمنان به خدا و رسول (ص) را مانند پاداش شهیدان قـرار داده
است و اين سخن نشان ميدهد كه مقام شهدا ،بسي واالتر و برتر از ديگر كساني اسـت
كه به جهت ايمانشان مورد لطف و رحمت خداوند هسـتند .ايـن مقـام را خداونـد در
آيههاي ديگري چنین روشن فرموده است كه« :آنهايي كه در راه خدا كشـته شـدهانـد،
نمردهاند و زندگاني هستند كه نزد وي ،از ايش بهرهمندنـد»(آل عمـران .)169 :و يـا در
آيهاي ديگر ،شهیدان را شادمان و با نشاط ميداند كـه اجرشـان ضـايع نشـده اسـت(آل
عمران .)171 :و يا در جاي ديگر ميفرمايند :حضور دائمي و جاودانگي آنان را ،مـردم،
درنمييابند(بقره .)154 :پیامبر اكرم(ص) نیز اين چنین انساني را بهترين مردم ميدانـد و
ميفرمايند « :بهترين مردم كسي است كـه نفـس خـود را در راه خـدا نگـه داشـته و بـا
دشمنانش جهاد ميكند و خواهان مرگ و يا كشته شدن در میدان جنگ است»( نیـري و
خیرانديش ،1384 ،ص.)21 .
از ديدگاه امام علي( ) بهتـرين و زيبـاترين مـرگ بـراي مـنمنین ،شـهادت اسـت.
شهادت شايستگي ميطلبد و سـعادتمندان حقیقـي در ديـد حضـرت علـي( ) كسـاني
هستند كه به اين نو مرگ نايل ميشوند؛ بايد به آنان تبريک گفت كه به اين مقام عالي
رسیده اند .ايشان شهادت را فوز عظیم تلقـي مـينماينـد و خـود را شـیفته و دوسـتدار
شهادت ميداند و عشق رسیدن به چنین مقام متعالي را عامل ايجاد آن چنان شجاعت و
شهامتي در میدان كارزار تلقي مينمايند كه مجاهد در راه خداوند متعال هرگز پشت بـه
دشمن نميكند؛ زيرا شهادت جز وصال مجدد محبوب و معشوقي كه سالها در فـراقش
سوخته ،چیز ديگري نیست(علوي ،1379 ،ص .)137 .در شهادتطلبي فـرد ضـمن بـه
خطر انداختن جان خود در راه هدفي مقدس كه همانا رسیدن به قرب الهي است ،عمال
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دست به كاري بزرگ در راه سعادت دنیوي و اخروي جامعه نیز ميزند كه نمونـه بـارز
ايثار اجتماعي يا همان ايثارگران اجتماعي هستند.
بنابراين بسیار روشن است كه شهید و شـهادت و ايثـار و فـداكاري در راه خداونـد
متعال و ارزشهاي اسالمي و انساني جايگاه وااليي نزد پروردگار عالمیان داشته است و
در جاي جاي قرآن كريم به اين مسئله اشاره گرديده است و آنها نزد پروردگـار بسـیار
عزيز هستند و خوشا به سعادت آناني كه به چنین جايگاه و مقامي دست مييابند ،چـرا
كه آنان در كنار صالحان محشور خواهند شد.
مقدم داشهن دیگران بر خود با هدف رضاي خدا :يکي ديگر از منلفههـا و شاخصـههـاي
مهم ايثار اجتماعي ،مقدم داشتن ديگران بر خود است .مقـدم داشـتن ديگـري بـر خـود
داراي ارزش وااليي است .اين ارزش زماني معنا و مفهوم پیدا ميكند كه در ديـن مبـین
اسالم به آن سفارش شده است .در مدينه ،انصار ،مهاجران را در آن چه بهطـور غريـزي
به آن نیاز داشتند ،مقدم ميداشتند" .وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّـونَ مَـنْ
هَاجَرَ إِلَیْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَۀً مِّمَّا أُوتُوا وَيُنْثِرُونَ عَلَـى أَنفُسِـهِمْ وَلَـوْ كَـانَ
بِهِمْ خَصَاصَۀٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"(حشر.)9 :
گسهرش روحيه گذشت و فداكاري در جامعه :بدون ترديد يکي از شاخصههاي ايثار
اجتماعي گسترش روحیه گذشت و فداكاري در جامعه است .نمونه بارز اين نو ايثار
اجتماعي را مي توان در واقعه كربال مشاهد كرد .آنجا كه براي گسترش ارزشهاي
اخالقي و فداكاري در جامعه تعدادي جان و مال خود را به خطر انداختند .خداوند در
قرآن كريم مي فرمايند :و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهلل و اهلل رؤف بالعباد
(بقره .) 217 :نمونه بارز اين نو فداكاري در زمان حیات پیامبر اكرم(ص) روي داد و
آن هنگامي بود كه حضرت علي( ) براي حفظ جان پیامبر اكرم(ص) جان خود را به
خطر انداخت.
دوسهی و محبت در جامعه :يکي از منلفهها و شاخصههاي ايثار اجتماعي ،افزايش
دوستي و محبت بین انسانها در جامعه ميباشد .ايثار و احسان انسانها به يکديگر نه
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تنها ميتواند دوستيها و همبستگيها را محکمتر كند ،بلکه ميتواند بسیاري از
دشمنيها و كدورتها را از بین ببرد(دشتي .)1391 ،به فرموده حضرت علي( ) فرد
خوشرو ،از ترش روي ايثارگر بهتر است(ري شهري 1363 ،به نقل از عزيزي.)1393 ،
از نظر قرآن كريم عمدهترين جاذبه و نفوذ پیامبر اكرم(ص) محبت و ماليمت حضرت
نسبت به مردم بود" :فَبِمَا رَحْمَۀٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ
حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِینَ"(آل عمران .)159 ،پس به موجب لطف و رحمت الهي ،با آنان نرمخو
و نرمدل شدي ،و اگر تندخو و سخت دل بودي قطعا از پیرامون تو پراكنده ميشدند.
بذل مال با هدف فقرزدایی در جامعه :يکي از منلفههاي ايثار اجتماعي ،رفتار ايثارگرانه
با بذل و بخشش مال است كه اگر اين امر در جامعه به صورت كامل برقرار گردد ،هیچ
تهیدستي در جامعه وجود نخواهد داشت .لَّیْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ اآلخِرِ وَالْمَآلئِکَۀِ وَالْکِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتَى الْمَالَ
عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّآئِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّالةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِینَ
الْبَأْسِ أُولَئِکَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ(بقره .)177 :همانگونه كه پیداست فقر
يکي از خطرناکترين پديدههاي اجتماعي است كه به راحتي ميتواند حیات سیاسي،
اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي ملتها را تحت تأثیر خود قرار دهد و فرد ايثارگر
اجتماعي با هدف از بین بردن اين آسیب كمک شاياني به اين مهم خواهد كرد.
ایجاد روحيه اتحاد و همبسهگی :وحدت و همبستگي از اصول بسیار مهم و ارزشمند در
دين مقدس اسالم است كه مورد تأكید و سفارش ويهه نبي مکرم اسالم(ص) قرار
گرفته است .ايثار افراد جامعه خود به خود نوعي روحیه ايجاد همبستگي را در بین
مردم به وجود ميآورد .وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِکَ يُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ(آل عمران .)113 :يا در جاهاي
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مختلف خداوند متعال به اين امر سفارش ويهه فرمودهاند(آل عمران ،152 :النساء،71 :
انعام ،159 :انبیاء ،92 :الصف ،4 :انفال ،43 :توبه 36 :و منمنون .)52 :اسالم تأكید كرده
است كه منمنان برادر يکديگرند و بايد با يکديگر متحد شوند .همسويي بین دينداران
و اتحاد و همدلي كه نسبت به هم دارند ،انسجام اجتماعي را بین آنها ايجاد
ميكند(كاظمي و همکاران.)1395 ،
عزتطلبی :يکي ديگر از منلفههاي كلیدي و مهم ايثار اجتماعي عزتطلبي است .قرآن
كريم ،عزت را در مرحله اول مخصوص خداوند منان ،ميداند و ميفرمايند" :مَن كانَ
يُريدُ العِزَّةَ فَلِلَّهِ العِزَّةُ جَمیعًا إِلَیهِ يَصعَدُ الکَلِمُ الطَّیِّبُ وَالعَمَلُ الصّالِحُ يَرفَعُهُ وَالَّذينَ
يَمکُرونَ السَّیِّئَاتِ لَهُم عَذابٌ شَديدٌ وَمَکرُ أُولِکَ هُوَ يَبورُ"(فاطر .)11 :يا در جايي
ديگري ميفرمايند" :يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَي الْمَدينَۀِ لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ
وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُنْمِنینَ وَ لکِنَّ الْمُنافِقینَ ال يَعْلَمُونَ"(منافقون .)8 :خداوند متعال در اين
دو آيه به خوبي راه رستگاري را به منمنان نشان داده است و آن اينکه اگر كسي
خواهان عزت در دنیا و آخرت است بايد به سمت عزت حقیقي كه همانا پروردگار
است ،پیش رود .همانگونه كه قبال عنوان گرديد يکي از راههاي عزتطلبي و
سعادتطلبي در اين دنیا و جهان آخرت همانا ايثار اجتماعي است ،كه در قرآن كريم به
آن اشاره شده است.
خدمتگزاري به خلق :يکي از منلفههاي ايثار اجتماعي ،خدمتگزاري است .يعني
شخص بهگونهاي عمل ميكند كه منافع ديگران را بر منافع خود ترجیح
ميدهد(نصراصفهاني .)1389 ،در خدمتگزاري فرد آگاهانه در جهت رسیدن به اهداف
ملي عمل ميكند .حضرت علي( ) در نامه  53خطاب به مالک اشتر نخعي ميفرمايند:
و رعايت حق هر يک از ايشان از تو خواسته شده است .پس تو را سركشي ،شادي و
فروتني در نعمت از حال آنان باز ندارد ...پس همت خود را از آنان دريغ نکنید و از
روي سركشي از آنان رومگردانید(نهجالبالغه ،ترجمه دشتي.)1391 ،
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گسهرش عدالتطلبی :يکي ديگر از منلفهها و ويهگيهاي مهم ايثار اجتماعي در جامعه
بحث عدالتطلبي است .قرآن به پیامبر (ص) خطاب ميكند و ميفرمايند« :قُلْ اَمَرَ رَبّي
بِالقِسط»(اعراف ،)29 ،بگو كه پروردگار من امر به عدالت كرده است .به منمنین دستور
داده است كه« :يا اَيُّهَا الذَّينَ آمنَوُا كُونُوا قَوامینَ بِالقسطِ شُهداءَ هلل»(نساء ،)135 :اي
كساني كه ايمان آورده ايد در بپا داشتن و اقامه عدالت و برابري بکوشید و گواه و
شاهدي بر خدا باشید و همان گونه كه خدا عادل است شما هم با اجراي عدالت شاهد
و گواهي بر او باشید .در اسالم رعايت عدالت و اقامه قسط با احسان و نیکي توأم
است« .انَّ اهلل يامرُ بالعدل و االحسان و ايتاء ذِي القُربي»(نحل ،)91 :خداوند به عدل و
نیکي كردن و بخشش و خويشاوندان امر مي كند .قرآن مردم را به تعاون و همکاري در
كار خیر و داشتن تقوي دعوت ميكند و ميفرمايند« :وَ ال تَعاوَنُوا عَلي االِثمِ وَ
العُدوان»(مائده ،)2 :در گناه و ستم همکاري نکنید .حتي فساد فرعون را در اين ميداند
آن جا كه ميفرمايند« :انَّ فرعونَ علَا فِي االَرض وَ جَعَلَ اَهْلَها شیعا يَستَضعفُ طائفۀً
منهُم يُذَبِّحُ اَبنَاءَهُم وَ يَستَحیي نِساءَهُم»(اسراء.)111 :
ترجيح منافع ملی بر منافع فردي و گروهی :يکي ديگر از منلفههاي مهم ايثار اجتماعي
ترجیح منافع ملي بر منافع فردي و بعضا گروهي و جناحي است .در برخي از كشورها
اين منلفه و ويهگي از چنان اهمیتي برخوردار است كه به محض عبور از آن ،فرد خود
را مورد سرزنش ديگران و حتي خود قرار ميگیرد .در كشور خودمان با توجه به سلطه
فرهنگ غني اسالمي – ايراني بعضا مشاهده ميگردد كه جريانهاي سیاسي به راحتي از
منافع ملي به نفع منافع فردي و گروهي خواهند گذشت .فرد داراي روحیه ايثار
اجتماعي با توجه به تعهد قلبي و ايماني خود هرگز منافع ملي را در جهت منافع
زودگذر شخصي و جناحي زيرپا نخواهد گذاشت .خداوند متعال در قرآن كريم
ميفرمايند " :وَ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَي الْحُکَّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقاً مِنْ
أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"( بقره.)188 :
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مقدم داشتن

شهادتطلبي
گسترش روحیه

ديگران بر خود

عزتطلبي

گسترش روحیه

گسترش روحیه

گذشت و

عدالتطلبي

فداكاري

مؤلفههاي ایثار
اجهماعی

ترجیح منافع

خدمتگزاري به

ملي بر منافع

خلق

فردي و گروهي
ايجاد روحیه
دوستي و محبت

بذل مال با هدف

اتحاد و

در جامعه

فقرزدايي در

همبستگي در

جامعه

جامعه

شكل -9مؤلفههاي كلیدي ايثار اجتماعي

سؤال :2ميزان انعکاس مؤلفههاي ایثار اجهماعی در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران
چگونه است؟

براي پاسخ به اين سنال بعد از شناسايي منلفههاي دهگانه ايثار اجتماعي با بررسي اسناد
تحولي آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران(مباني نظري تحول بنیادين نظام تعلیم
و تربیت رسمي عمومي جمهوري اسالمي ايران ،سند برنامه درسي ملي آموزش و
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پرورش جمهوري اسالمي ايران و سند تحول بنیادين آموزش و پرورش) به بررسي
میزان انعکاس منلفههاي ايثار اجتماعي در آنها پرداخته شد كه نتايج تفصیلي آن در
ادامه از منظر خواهد گذشت.
الف) مباني نظري تحول بنیادين نظام تعلیم و تربیت رسـمي عمـومي جمهـوري اسـالمي
ايران

اين سند شامل  451صفحه است كه به جز صفحات ابتدايي(صفحه عنوان ،تقديم نامه،
تقدير و تشکر ،مقدمه و فهرست مطالب) و منابع پاياني كلیه صفحات آن مورد بررسي
قرار گرفته است كه نتايج آن در جدول 4نمايش داده شده است.
جدول -5توزيع فراواني مؤلفههاي ايثار اجتماعي در مباني نظري تحول بنیادين نظام تعلیم و
تربیت رسمي عمومي

مؤلفههاي ایثار اجهماعی

فراوانی

درصد

شهادتطلبي

92

11/41

مقدم داشتن ديگران بر خود

13

1/61

گسترش روحیه گذشت و فداكاري

76

9/41

دوستي و محبت در جامعه

118

13/38

بذل مال با هدف فقرزدايي در جامعه

24

2/97

ايجاد روحیه اتحاد و همبستگي در جامعه

157

19/45

خدمتگزاري به خلق

53

6/57

گسترش روحیه عدالتطلبي در جامعه

213

25/15

ترجیح منافع ملي بر منافع فردي و گروهي

19

2/35

گسترش روحیه عزتطلبي در جامعه

62

7/68

جمع

707

100

دادههاي جدول  4نشاندهنده اين نکته است كه در بین منلفههاي دهگانه مربوط به ايثار
اجتماعي در مباني نظري تحول بنیادين نظام تعلیم و تربیت رسمي عمومي به منلفۀ
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گسترش روحیه عدالتطلبي در جامعه با  213مورد بیشترين توجه و به منلفۀ مقدم
داشتن ديگران بر خود با  13مورد كمترين توجه شده است.
ب) سند برنامه درسي ملي آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران

اين سند شامل  69صفحه است كه به جز صفحات ابتدايي آن كلیه صفحات سند مورد
بررسي قرار گرفته است كه نتايج آن در جدول  5نمايش داده شده است.
جدول -4توزيع فراواني مؤلفههاي مرتبط با ايثار اجتماعي در سند برنامه درسي ملي آموزش
و پرورش

مؤلفههاي ایثار اجهماعی

فراوانی

درصد

شهادتطلبي

5

9/81

مقدم داشتن ديگران بر خود

2

3/92

گسترش روحیه گذشت و فداكاري

4

7/85

دوستي و محبت در جامعه

5

9/81

بذل مال با هدف فقرزدايي در جامعه

3

5/89

ايجاد روحیه اتحاد و همبستگي در جامعه

9

17/65

خدمتگزاري به خلق

4

7/85

گسترش روحیه عدالتطلبي در جامعه

12

23/53

ترجیح منافع ملي بر منافع فردي و گروهي

4

7/85

گسترش روحیه عزتطلبي در جامعه

3

5/89

جمع

51

100

دادههاي جدول  5منيد اين نکته است كه در بین منلفههاي دهگانه مربوط به ايثار
اجتماعي در برنامه درسي ملي آموزش و پرورش ايران به منلفۀ گسترش روحیه
عدالتطلبي در جامعه با  12مورد بیشترين توجه و به منلفۀ مقدم داشتن ديگران بر
خود با  2مورد كمترين توجه شده است.

10
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ج) سند تحول بنیادين آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران

اين سند شامل  36صفحه است كه به جز  4صفحه ابتدايي آن كلیه مفاد سند مورد
بررسي قرار گرفته است كه نتايج آن در جدول  6نمايش داده شده است.
جدول  -6توزيع فراواني مؤلفههاي مرتبط با ايثار اجتماعي در سند تحول بنیادين آموزش و
پرورش

مؤلفههاي ایثار اجهماعی

فراوانی

درصد

شهادتطلبي

3

7/15

مقدم داشتن ديگران بر خود

1

2/38

گسترش روحیه گذشت و فداكاري

2

4/76

دوستي و محبت در جامعه

4

9/52

بذل مال با هدف فقرزدايي در جامعه

2

4/76

ايجاد روحیه اتحاد و همبستگي در جامعه

7

16/28

خدمتگزاري به خلق

4

9/52

گسترش روحیه عدالتطلبي در جامعه

13

31/95

ترجیح منافع ملي بر منافع فردي و گروهي

3

7/15

گسترش روحیه عزتطلبي

4

9/52

جمع

43

100

دادههاي جدول  6منيد اين نکته است كه در بین منلفههاي دهگانه مربوط به ايثار
اجتماعي در سند تحول بنیادين آموزش و پرورش ايران به منلفۀ گسترش روحیه
عدالتطلبي در جامعه با  13مورد بیشترين توجه و به منلفۀ مقدم داشتن ديگران بر
خود با تنها يک مورد كمترين توجه شده است.
بحث و نتیجهگیري

انديشه ايثار يکي از آرمانهاي بشريت است كه مطلوب ،مورد تأيید و سفارش پیامبران،
انديشمندان و معلمان بزرگ در طول تاريخ بوده است .در دين اسالم ،ايثار عنوان
باالترين مرحله ايمان و برترين فضیلت را داشته و بر اساس آموزههاي شريعت الهي
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دين اسالم منتهاي اهداف پرورش اعتقادي و اخالقي انسانها ،رسیدن انسانها به
فضیلت ايثار است(سروش .)1395 ،علیرغم اين اهمیت و ضرورت به نظر ميرسد
فعالیتهاي عملي و علمي در اين زمینه مناسب نیست و پهوهش حاضر با توجه به
خالءهاي موجود در اين زمینه به ارائه شناسايي منلفههاي مهم و كلیدي ايثار اجتماعي
مبتني بر آموزههاي قرآني و معارف اسالمي و میزان انعکاس آنها در اسناد تحولي
آموزش و پرورش ايران كه از آن به قانون اساسي نظام تعلیم و تربیت ياد ميشود،
پرداخته است.
همان گونه كه بیان گرديد براي شناسايي منلفههاي مربوط به ايثار اجتماعي به منابع
و متون اسالمي به ويهه قرآن كريم مراجعه گرديد و تعداد  11منلفه كلیدي و با ارزش
شناسايي گرديد ،كه عبارتند از :شهادتطلبي ،مقدم داشتن ديگران بر خود براي رضاي
خدا  ،گسترش روحیه گذشت و فداكاري در جامعه ،دوستي و محبت در جامعه ،بذل
مال با هدف فقرزدايي در جامعه ،ايجاد روحیه اتحاد و همبستگي در جامعه ،ترجیح
منافع ملي بر منافع فردي و گروهي ،عزتطلبي ،خدمتگزاري به خلق و گسترش
عدالتطلبي در جامعه .يافتههاي اين بخش از پهوهش با يافتههاي پهوهش (محمدي و
صفرزاده1387 ،؛ عزيزي1393 ،؛ عباسیان1394 ،؛ صالحي1394 ،؛ كريمي1393 ،؛
مزروقي و فوالدچنگ1391 ،؛ مقدم زاده و همکاران1394 ،؛ كاظمي و همکاران1395 ،؛
عزيزي و همکاران1396 ،؛ هماهنگ و مطابقت دارد.
از مهمترين و با ارزشمندترين يافته تحقیق حاضر جهت تبیین منلفههاي مربوط به
ايثار اجتماعي را ميتوان به مراجعه به  24سوره مباركه و  37آيۀ شريفه از قرآن كريم
نام برد كه عبارتند از :احقاف31:؛ يوسف91:؛ طه72 :؛ حشر9 :؛ نازعات38 :؛ اعلي:
16؛ عنکبوت62 :؛ فاطر11 :؛ منافقون8 :؛ حديد19 :؛ زمر69 :؛ انعام159 :؛ انبیاء92 :؛
يونس91 :؛ الصف4 :؛ انفال43 :؛ توبه36 :؛ اعراف29 :؛ نحل91 :؛ اسراء111 :؛ آل
عمران113،152،159،169،171 :؛ بقره188 ،154،177،217 :؛ نساء،95 ،72 ،71 ،69 :
.135
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از ديگر نتايج و يافتههاي پهوهش حاضر ميتوان به واكاوي اسناد تحولي آموزش و
پرورش به عنوان اسناد باالدستي در آموزش و پرورش كه ميتواند در جهت نهادينه
كردن منلفههاي ايثار اجتماعي نقش كلیدي و مهمي ايفا نمايد ،اشاره كرد .در بررسي
سه سند مهم تحولي آموزش و پرورش مشخص گرديد كه اوال هیچ توازني بین
منلفههاي ده گانه مربوط به ايثار اجتماعي وجود ندارد و ثانیا به تعدادي از منلفهها در
حد مطلوب توجه شده است و در اكثر منلفههاي آن گونه كه بايد به آن پرداخته
ميشد ،توجه كافي نشده است .براي مثال به منلفۀ گسترش روحیه عدالتطلبي و
ظلم ستیزي در جامعه در هر كدام از اسناد تحولي :مباني نظري سند تحول بنیادين نظام
تعلیم و تربیت رسمي عمومي با  213مورد ،سند برنامه درسي ملي آموزش و پرورش با
 12مورد و سند تحول بنیادين آموزش و پرورش با  13مورد بیشترين توجه گرديده
است و اين در حالي است كه به تعدادي از منلفههاي مربوط به ايثار اجتماعي از جمله
مقدم داشتن ديگران بر خود در مباني نظري سند تحول بنیادين نظام تعلیم و تربیت
رسمي عمومي با 13مورد ،سند برنامه درسي ملي آموزش و پرورش با  2مورد و سند
تحول بنیادين آموزش و پرورش با يک مورد كمترين توجه گرديده است.
با در نظر گرفتن نتايج كلي پهوهش ،پیشنهادهاي ذيل براي رشد و توسعه و نهادينه
كردن منلفههاي مربوط به ايثار اجتماعي در جامعه با توجه به اسناد تحولي موجود در
آموزش و پرورش ارائه ميگردد:
 همانگونه كه در يافتهها بیان گرديد به منلفههاي مربوط به ايثار اجتماعيبهطور متوازن در اسناد تحولي آموزش و پرورش كه چراغ راه فعالیتهاي
نظام تعلیم و تربیت ميباشد ،توجه نگرديده است؛ براي مثال به منلفه
گسترش روحیه عدالتطلبي در جامعه بیشترين توجه و حال آن كه به ساير
منلفهها كمترين توجه شده است .بنابراين توصیه ميگردد در بازنگريهاي
احتمالي آتي به اين مهم توجه جدي گردد.
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به نظر ميرسد براي تقويت و نهادينه كردن منلفههاي ايثار اجتماعي در جامعه بايد
چندين گام اساسي برداشته شود كه محیطهاي آموزشي و به ويهه مدرسه و محتواي
كتب درسي و اسناد موجود در نظام تعلیم و تربیت با توجه به نقش ارزندهاي كه در
نهادينهسازي ارزشها بر عهده دارند ،بسیار پررنگ است .با اين توصیف تقويت مفاهیم
و منلفههاي مربوط به ايثار اجتماعي در اسناد و مدارک و محتواي درسي الزم و
ضروري است.
كتابنامه

قرآن كريم.
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رشد.
دهخدا ،علي اكبر( .)1397لغتنامه دهخدا .تهران.
سادات ،محمدعلي( .)1393اخالق اسالمي .تهران :انتشارات سمت.
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فرهنگ ايثار و شهادت و ارزيابي میزان تحقق آن در اهداف مصوب دوره متوسطه ايران.
پاسداري فرهنگي انقالب اسالمي ،سال پنجم ،شماره ،12صص.1-22
نوئین ،آرمیتا؛ كجباف ،محمدباقر و فرودستان ،مهرنوش (« ،)1392رفتارهاي مطلوب اجتماعي
و ايثارگري در شهروندان اصفهاني» .جامعهشناسي كاربردي ،سال بیست و چهارم ،شماره،2
صص .211-221
نیري ،محمديوسف و خیرانديش ،سیدمهدي (« ،)1384شهید و شهادت در عرفان اسالمي».
مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شیراز ،دوره بیست و دوم ،شماره اول ،صص.19-32
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