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چکیده
هدف ایــن پژوهش تحلیل روان شــناختی ایثار، 
از منظــر منابــع اســالمی  اســت.در ایــن پژوهــش 
کیفــی محتــوای متــون دینــی  از روش تحلیــل 
استفاده شده و از اصل هم معنایی، چند معنایی، 
حــوزه واژگانــی و تحلیــل مؤلفــه ای بهــره گرفتــه 
شــد. واحد نمونه، آیــات و روایات مرتبــط با واژه 
ایثــار بودند. داده ها با بــه کارگیری اصول پیش 
پــردازش متــن، ابتــدا مــورد تحلیل قــرار گرفت و 
ســپس بــا اســتفاده از اصــل هم کنشــی در بافــت 
یافته هــای  شــد.  صورت بنــدی  روان شــناختی 
پژوهــش نشــان می دهــد ایثــار به معنــای مقدم 
داشــتن دیگــری بــر خــود در چیزی که شــخص 
بــه آن نیاز دارد، اســت. مؤلفه هــای آن عبارتند 
از: بی منت و بدون آزار بودن، بدون درخواســت 
یــاری رســاننده  گیرنــده باشــد، شــخص  کمــک 
خــود محتــاج آن چیز باشــد و کمک رســانی بجا 
باشــد. در رفتارهای ایثارگرانه، افراد تحت تکفل 
انســان اولویت داشته و در صورت نیاز آنها، ایثار 
بــر دیگــران شایســته نیســت. می توان بیــن ایثار 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to investigate 
the psychological analysis of self-sacrifice 
from the perspective of Islamic sources 
through qualitative analysis.
 In him, the method of qualitative analysis 
of the content of religious texts was 
introduced and the principle of synonymy, 
polysemy, lexical domain and Component 
analysis was used. 
   Sample unit, verses and narrations were 
related to self-sacrifice. The data were 
first analyzed using the principles of 
text preprocessing and then formulated 
using the principle of interaction in 
psychological context. The research 
findings show that self-sacrifice means 
having another prioritize oneself in what 
one needs. Its components are: safe and 
without harassment, without asking for 
help, the helper needs it and the help is 
right.
In self-sacrificing behaviors, human 
dependents have priority and if they need 
it, self-sacrifice is not worthy of others. 
A distinction can be made between self-
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sacrifice and altruism. In fact, self-
sacrifice is specific to altruism and may be 
altruistic behavior but not self-sacrifice. 
It should be noted that self-sacrifice in 
religious sources is divided into three 
types: self-sacrifice in life, self-sacrifice 
in property, self-sacrifice in questioning 
and self-sacrifice in prayer.
Keywords: Sacrifice, altruism, 
psychological analysis, Islamic

و نــوع دوســتی، تمایــز قایــل شــد. در واقــع ایثار 
اخص از نوع دوستی است و چه بسا رفتاری نوع 
دوستی باشد ولی ایثار شمرده نشود. الزم به ذکر 
است که ایثار در منابع دینی به سه قسِم ایثار در 
جــان، ایثــار در مال، ایثار در ســوال کردن و  ایثار 

در دعا کردن تقسیم می شود.
تحلیــل  نوع دوســتی،  ایثــار،  کلیدواژه هــا: 

روان شناختی، اسالمی .

مقدمه
آیا هدف غایی افعال آدمی تأمین نفع شخصی، رفاه و خوشبختی خود فرد است یا آنکه کارها 
که انگیزه غایی فرد از انجام آنها نه تنها تأمین نفع شخصی نیست  و رفتارهایی وجود دارد 
کلی  رویکرد  این پرسش دو  یا خوشبختی دیگران است. در پاسخ به  رفاه  تأمین خیر،  بلکه 
که از آن به خودگرایی1 و دگرگرایی اخالقی یاد می شود )مصباح  در فلسفه اخالق وجود دارد 

یزدی، 1384، ص 23(. 
ایشان در تحلیل  نام اصالت نفع )لذت( مشهور شده است.  این زمینه به  یک نظریه در 
که هر فرد به اقتضای طبیعت خود  کید می کنند  خود از اخالق بر یک اصل روان شناختی تأ
در جستجوی آن است که لذتی را به دست آورد یا از رنجی دوری گزیند. خودگرایان استدالل 
)مصباح  است  فرد  خود  منافع  در جهت  عمومًا  دیگران  به  رساندن  فایده  و  نیکی  که  کنند 
که مبنای عمل را بیشترین خیر برای  یزدی، 1384(. در مقابل، دیدگاه دگرگرایی2 قرار دارد 
که همه رفتار باید  دیگران، فارغ از منافع شخصی می داند. توصیه این دیدگاه بر این است 
برای کمک به دیگران باشد. قرائن و شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد دگرگرایی در 

اخالق اسالمی پذیرفته شده است و یکی از نمونه های بارز آن، ایثار است. 
ایثار در لغت از ریشه»اثر«، به معنای برگزیدن و مقدم داشتن چیزی می باشد )مصطفوی، 
عنوان  تحت  نیز  اجتماعی  روانشناسی  در  اخالق،  بر  عالوه  ایثار   .)32 ص  ج1،   ،1426
نوع دوستی مورد بررسی قرار می گیرد. رفتارهای ایثارگرایانه بخشی از رفتارهای نوع دوستانه 

1. Egoism.
2. Altruistic.
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بوده و زیرمجموعه ای از رفتارهای اجتماعی مطلوب است )عبداهلل، 2018(. نوع دوستی به 
برمی انگیزاند  دیگری  نفع  خاطر  به  را  داوطلبانه  رفتارهای  که  است  ذاتی  انگیزه ای  معنای 
)بارون، 1389، ص 103(. اعمالی که به خاطر دغدغه دیگران یا به وسیله ارزش ها، اصول و 
اهداف درونی شده برانگیخته شده اند و نه به واسطه انتظار پاداش های اجتماعی یا مادی یا 

اجتناب از تنبیه، همه ایثارگرانه محسوب می شود )اسنبرگ1 و همکاران، 1989(. 
تحقیقات نشان می دهد که دو عامل اصلی برای رفتارهای اجتماعی نوع دوستانه، همدلی 
وضعیت  از  که  است  درونی  کنشی  وا همدلی  و  هستند  شده،  درونی  هنجارهای  و  اصول  و 
عاطفی دیگری نشأت می گیرد و متناسب با آن وضعیت است )خالقی و همکاران، 1394(. 
ایثار را میل درونی فرد برای جلب رضایت دیگران و افزایش رفاه آنها بدون هیچ چشم داشتی، 
درنتیجه  نوع دوستی  به  پیوستن  و  از خودمحوری  درآمدن  می گوید  فروید  کرده اند.  تعریف 
مهار خودشیفتگی  موجب  ناخواه  یا   که خواه  می آید  وجود  به  لیبیدوئی  پیوندهای  تشکیل 
می شود. به عقیده او همین امر، پایه عالئق اجتماعی را تشکیل می دهد )پور افکاری، 1389، 

ج1، ص59(. 
 یکی از عوامل و زمینه های اصلی شکل گیری ایثار، دین داری است. برای نمونه میرزاپوری 
)1396( در پژوهشی نشان داده است که میان میزان دین داری و نوع دوستی، رابطه معنادار 
افراد  میزان نوع دوستی در  دین داری،  افزایش  با  که  معنا  این  به  دارد،  وجود  مستقیمی   و 
که احساسات  افزایش می یابد. باتسون2 و همکاران )1981( در پژوهش خود بیان می کنند 

همدلی انگیزه واقعی ایثار و نوع دوستی را ایجاد می کنند. 
گرفته   ایثار در روان شناسی مثبت گرا نیز به عنوان یکی از سازه های اصلی موردتوجه قرار 
کرده اند. این  است. پیترسون و سلیگمن )2001( در پژوهشی، 24 توانایی ویژه را شناسایی 
تعالی طبقه بندی  و  میانه روی  انسانیت، عدالت،  به شش حوزه خرد، شجاعت،  توانایی ها 
قرار  انسانیت  عامل  ذیل  ایثار  طبقه بندی،  این  در  ص111(.   ،1396 )شجاعی،  می شوند 
عرفان  در  ایثار  مفهوم  به  اشاره  ضمن  پژوهشی  در   )1396( عباسی  و  خوشحال  می گیرد. 
داده اند.  قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد  مثبت گرا  روان شناسی  با  را  آن  اسالمی،  مطابقت های 
بااین حال، پژوهشی با رویکرد روان شناختی و به ویژه روان شناسی مثبت گرا بر اساس منابع 

 1. Snowberg.
 2. Batson.
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اسالمی مورد ایثار انجام نشده است. ازاین رو، نیاز به تحلیل روان شناختی با رویکرد اسالمی  
درباره ایثار دیده می شود. 

اوش یحقیق
در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی متون دینی که برای فهم و استنباط آموزه های 
روان شناختی از متون دینی کاربرد دارد، )شجاعی، 1399( استفاده شده است و بیشتر از اصل 
هم معنایی )مفهوم واحد با واژگان مترادف(، چندمعنایی )واژگانی که دارای چند معناست(، 
حوزه واژگانی و تحلیل مؤلفه ای بهره گرفته شده است. واحد نمونه در پژوهش حاضر، آیات و 
روایات مرتبط با واژه ایثار بودند که در کتب جمع آوری شده در نرم افزار جامع التفاسیر و جامع 
االحادیث جستجو شد. داده ها با به کارگیری اصول پیش پردازش متن ابتدا مورد تحلیل قرار 
گرفت و سپس با استفاده از اصل هم کنشی در بافت روان شناختی صورت بندی شد )شجاعی، 

.)1399

یاف ه های پژوهش
که  بررسی مفهوم ایثار و مفاهیم هم خانواده و نزدیک با آن، در منابع اسالمی نشان می دهد 
کرم، جود و انفاق، واژه های نزدیک به ایثار بوده و همه در یک  واژه های سخاوت، احسان، 
حوزه معنایی قرار می گیرند. درعین حال، واژه انفاق مترادف و هم معنا با ایثار است. در مقابل، 

واژه های ُشّح و بخل و استئثار متضاد ایثار شمرده می شوند. 
اصل  به کارگیری  و  لغت  کتاب های  به  مراجعه  با  گردآوری شده  واژه های  بعد  مرحله  در 
که ایثار در لغت از ریشه"اثر"، به معنای  گرفت و نشان داد  تحلیل مؤلفه ای مورد بررسی قرار 
اثبات یک شی یا باقی مانده آن و مقدم داشتن چیزی می باشد )مصطفوی، 1426، ج1، ص 
32(. ابن فارس در معنای این واژه می گوید: »اثر )همزه و ثاء و راء( سه ریشه معنایی دارد: 
ج1، ص   ،1404 فارس،  )ابن  باقی مانده  اثر  صورت  و  آن  کردن  یاد  چیزی،  انداختن  پیش 
کار و  کذا، به معنای اهتمام به انجام  53(«. اسماعیل بن عباد می گوید: قد أثرت بأن أفعل 
اختیار آن است )اسماعیل بن عباد، 1414، ج10، ص 166(. ایثار مصدر آَثَر ُیْؤِثُر از باب إفعال 
ْنیا« )قرشی، 1412، ج1، ص23(. در  َحیاَة الّدُ

ْ
کردن است مثل  »َو آَثَر ال یعنی برگزیدن و اختیار 

معنای اصطالحی ایثار تعاریف متعددی از علمای دینی بیان شده است. پیشینیان در سده 
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دوم و نیمه نخست سده سوم هجری، ایثار را به صورت مضاف یا " ایثار امری"، چه در رفتار 
ارتباطی قدسی )با خدا( و چه در رفتار ارتباطی بین شخصی )با دیگر انسان ها( به کار برده اند 
است:  نیشابوری  ابو حفص  برای  گزارش شده  تعریف  نخستین  فرامرز، 1395(.  و  )محسنی 
که مقّدم بداری حّظ و بهره برادران دینی ات را بر حظ خودت در آخرت و دنیا  ایثار آن است 
که  )سلمی، 109ق(. در تعریف ایشان، محوری ترین مؤلفه ایثار، مقدم داشتن دیگری است 
از فروعات آن است )محسنی و فرامرز،  ایثار اشاره دارد و مؤلفه های دیگر  کنش  بر ماهیت 
1395(. ابوعبدالرحمن سلمی می گوید ایثار دست کشیدن از چیزی در عین نیاز به آن و دادن 
آن به دیگری، می باشد. ایشان ایثار را مرکب از دو مؤلفه دست کشیدن از چیزی و انتقال آن 
بر دو منبع حکمت  با تکیه  پرآوازه، مسکویه  و پزشک  به دیگری می داند. فیلسوف، مورخ 
که به واسطه  عملی ارسطویی و میراث عرفانی، در تعریف ایثار می گوید: فضیلتی از آن نفس 
آن، انسان به اراده و اختیار از برآوردِن برخی از نیازهایش خودداری می کند تا آن را به کسانی 
که استحقاق دارند، عطا کند. ابوعلی ایثار را از جنس ملکه می داند )محسنی و فرامرز، 1395(.
نراقی در معنای اصطالحی ایثار می گوید: بخشش مال به دیگری با وجود احتیاج به آن 
)نراقی، 1245، ص 122(. شهید مطهری در رابطه با مفهوم ایثار می فرماید: ایثار یک اصل 
قرآنی است. ایثار یعنی گذشت، یعنی مقدم داشتن دیگران بر خود در آنچه مال خود انسان 
است و به آن کمال احتیاج دارد و در عین کماِل احتیاج، دیگری را بر خودمقدم می دارد. ایثار 
را ستوده است )مطهری،  ایثار  قرآن، عجیب  و  انسانیت است  با شکوه ترین مظاهر  از  یکی 
1386، ص 257(. امام صادق؟ع؟ در مصباح الشریعه ایثار را " بجا مقدم داشتن چیزی" بیان 
فرموده است )جعفر بن محمد؟ع؟، 1400، ص164(. در جمع بندی تعریف ایثار می توان گفت 
ایثار یعنی " بخشیدن چیزی به دیگری با وجود احتیاج به آن چیز، در زمان و مکان مناسب". 
 با توجه به آیات و روایات متعدد در باب ایثار و ضمن ارزشمندی ایثار و نوع دوستی، باید 
حدود آن مشخص شود و مطلق ایثار و ایثار بدون حدود مورد تأیید آموزه های دینی نیست. 
کرده  نفی  را  ایثار  امام صادق؟ع؟، مطلق  از  روایتی  رعایت شود.  باید  اولویت ها  ایثار  در  اما 
به  مادر، سپس  و  پدر  به  احسان  و  ایثار  است.  فرموده  بیان  اولویت بندی  آن  برای  و  است 
ایثار بر همسایگان نیازمند  ترتیب احسان بر خود و خانواده، احسان بر خویشاوندان فقیر، 
و افرادی که در راه مانده اند )الکافی، 1407، ج5، ص 66(. از روایت مذکور استفاده می شود 
که انسان، حقوقی ازجمله حفظ جان خود و تأمین خانواده خود بر عهده دارد و ایثار نباید 
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از  گردد.  او  ایثارگر در تنافی باشد و منجر به عدم رعایت حقوق واجب  با حقوق واجب فرد 
طرفی، گاهی ایثار ممکن است منجر به ظلم و ستم به افراد دیگر ازجمله خانواده و پدر و مادر 
شود و این امر با روح ایثار منافات دارد. پس مطابق روایت امام صادق؟ع؟، ایثار به صورت 
مطلق مورد تائید نیست بلکه فرد ایثارگر و نوع دوست، بایستی به حقوق واجب خود و دیگران 
توجه داشته باشد و با ایثار خود به دیگران ضرری وارد نکند. با توجه به معنای ایثار می توان 
کاری و ازجان گذشتگی  گفت که ایثار شامل هر چیزی حتی جان می شود و باالترین ایثار، فدا
کریم در بحث ایثار، هم به ایثار مالی و هم  می باشد )مجلسی، 1403، ج 41، ص 24(. قرآن 
گذشتن از جان در راه خدا، باالترین نوع  که  به ایثار جان توصیه می کند )توبه، آیه 41(، چرا

ایثار است.
 بر اساس تحلیل محتوای کیفی روایات مرتبط، ایثار عبارت است از:

ایااا دا جان؛ شهادت و مقدم ساختن جان دیگری بر جان خود باالترین نوع ایثار است که .1
انسان های کامل و اولیای الهی بدان دست می یابند و هدف از آن دستیابی به رضایت الهی 
است چنانچه قرآن کریم در آیه 207 سوره بقره درباره ایثار علی؟ع؟ در لیله المیت می فرماید: 
ِعباد؛ برخی از مردم برای دستیابی 

ْ
ُؤٌف ِبال ُه َر ِه َو الّلَ اِس َمْن َیْشِری َنْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضاِت الّلَ َو ِمَن الّنَ

را می فروشند )فدا می کنند( و خداوند نسبت به بندگان خود  به رضای خداوند، جان خود 
مهربان است. 

ایثار مالی وارد شده است زیرا احتیاجات مالی .2 کثر آموزه های دینی درباره  ا ایااا دا مال؛ 
انسان جزو نیازهای اولیه و ضروری انسان می باشد و تأمین آنها در اولویت قرار دارد. آیات 3 

بقره، 9 حشر به انفاق و ایثار مالی اشاره دارند.
کردن؛ نوع دیگری از ایثار مقدم داشتن دیگری در سؤال پرسیدن است. .3 ایااا دا لؤال 

شخصی از انصار و شخص دیگری از منطقه ثقیف، خدمت رسول خدا؟ص؟ رسیدند. پیامبر 
خدا؟ص؟ فرمود: آیا دوست دارید قبل از پرسشتان، پاسخ شما را بدهم یا اینکه دوست دارید 
سؤال خود را مطرح سازید؟ آن دو نفر جواب دادند: یا رسول اهلل هرچه خود صالح میدانی، 
بر  را  دیگران  که  قومی  هستی  از  تو  فرمود:  و  انصاری  به  کرد  رو  پیامبر خدا؟ص؟  بده.  انجام 
خودشان مقدم می دارند، آیا او را بر خود مقدم می داری تا جواب او را بدهم؟ انصاری پاسخ 
داد: بله. پیامبر؟ص؟ رو کرد به مرد ثقفی و فرمود که تو درباره وضو و نماز و ثواب آن می خواهی 

بدانی )کلینی، 1407، ج3، ص 71(. 
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کردن است. در .4 کردن ارای دیگران؛ یکی دیگر از انواع ایثار، تقدیم در دعا  ایااا دا دعا 
آموزه های دینی و سیره اولیای دین، ایثار در دعا مشاهده می شود. به طور مثال در روایتی از 
که مشغول دعا می شد، زنان و مردان  که حضرت زهرا؟اهس؟ زمانی  کاظم؟ع؟ آمده است  امام 
کرده و خویش را دعا نمی کرد. از حضرت علت آن را پرسیدند. حضرت؟اهس؟ در  مؤمن را دعا 

پاسخ فرمودند: اول همسایه سپس منزل )مجلسی، 1403، ج 43، ص 83(. 
بود.  ایثار  با  هم خانواده  مفاهیم  تحلیل  و  شناسایی  پژوهش  اهداف  مهم ترین  از  یکی 
که چند واژه به عنوان  کتب لغت نشان می دهد  بررسی های انجام گرفته در آیات و روایات و 

مفاهیم مترادف و هم خانواده با ایثار هستند. 
1. لخاوت: سخاوت از ماده َسَخی یسخو سخاوه، به معنای جود و بخشش است )ابن 
معنای  به  سخاوت  که  است  این  سخاوت  و  جود  فرق   .)373 ص  ج14،   ،1414 منظور، 
اما جود  است  دیگر  درخواست شخص  به هنگام  نرمی  و عطوفت  اظهار  با  بخشش همراه 
به معنای بخشِش فراوان، بدون درخواست دیگری است )عسکری، 1400، ص 167(. امام 
 .)162 ص  ج2،   ،1366 )آمدی،  است  ایثار  سخاوت  با فضیلت ترین  می فرمایند:  علی؟ع؟ 

ازاین رو می توان ادعا کرد که ایثار باالتر از سخاوت است. 
کار  دادن  انجام  معنای  به  و  بوده  ماده حسن یحسن  افعال  باب  از  احسان  2. احسان: 
نیک می باشد. در فضیلت و آثار احسان، روایات زیادی در منابع دینی وارد شده است. ازجمله 
1366، ص50(.  )آمدی،  است  شده  شمرده  فضیلت ها  رأس  کردن،  نیکی  و  احسان  اینکه 
احسان و نیکی باعث می شود، فرد احسان کننده، دل شخص مقابل را به تصرف خود درآورد 
)آمدی، 1366، ص 43(. شخصی که اهل احسان و چشم پوشی از خطاهای دیگران است، 
به بزرگی و مجد نائل می شود )آمدی، 1366، ص 385(. به وسیله احسان و نیکی می توان 

روابط اجتماعی آسیب دیده را اصالح کرده و بهبود بخشید )آمدی، 1366، ص 48(. 
از بین بردن، تمام  که به معنای  از ماده نفق ینفق می باشد  افعال  انفاق باب  انفاق:   .3
که مال خود را در راه خدا بخشش می کند، درواقع آن  کردن است. شخصی  کردن و مصرف 
مال را در راه خدا به مصرف رسانده است. در آموزه های اسالمی، مسأله انفاق حائز اهمیت 
بوده و برای آن شرایط و حدودی تعیین شده است و مطلق انفاق مورد تائید نیست )محمد 
بن علی ابن بابویه، 1413، ج3، ص 167(. آیات زیادی از قرآن دراین باره ذکر شده است و 
که مورد پسند انسان  کردن چیزی می داند  الزمه رسیدن به حقیقت ایمان و تقوا را در انفاق 
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آموزه های  که مورد نهی  دارد  قرار  ُشّح  و  ُبخل  انفاق،  در مقابل  آیه 92(.  )آل عمران،  است 
الفروق فی  در  آیه 16(. عسکری  )تغابن،  باعث رستگاری است  آن  از  اجتناب  و  بوده  دینی 
با حرص  اما همراه  است  بخل  که شح همان  می گوید  و بخل  بین شّح  تفاوت  درباره  اللغه 
که رعایت ترتیب و شرایط الزم در مسأله انفاق الزم  )عسکری، 1400، ص 170(. بدیهی است 
است. رسیدگی و انفاق به پدر و مادر، همسر و فرزندان از حقوق واجب انسان بوده و در انفاق، 
باید حقوق آنها مقدم شود )ابن شعبه حرانی، 1376، ص 378(. شرط دیگر انفاق و بخشش 
آن است که بدون منت و اذیت باشد )بقره، آیه 262(. صرف انفاق کافی نیست و زمانی این 
کار نباشد. در اینکه انفاق باید  که به دنبال آن، منت و اذیتی در  کامل می شود  امر مقدس، 
آشکارا یا پنهانی انجام گیرد، می توان گفت که قاعده و اصل، پنهانی بودن انفاق است هرچند 
که انفاق در هر دو صورت مطلوب است )بقره، آیه 274(. تقدم لیل در آیه 262 سوره بقره که 
کنایه از مخفی کردن انفاق است، اشاره به اهمیت و اولویت آن است )مکارم شیرازی، 1371، 

ج 2 ص 360(.
فقهای شیعه، انفاق را بر سه قسم می دانند؛ انفاق واجب، مستحب و حرام. انفاق بر خود، 
افراد تحت تکفل، انفاق برای نجات دیگری و انفاق تکلیفی )زکات( جزو انفاق واجب شمرده 
شده است. انفاق در جهت کمک به ارتکاب گناه و معصیت )مائده، آیه 2(، انفاق خارج از حد 
که اسراف شمرده شود )فرقان، آیه 67( و انفاق از مال دیگری، از موارد انفاق حرام  اعتدال 
محسوب می شود. انفاق بر دیگر افراد جامعه به منظور رفع نیاز آنها، از موارد انفاق مستحب 

است )موسوعه الفقه االسالمی، 1431 ج18، ص 302 (.
و  به معنای سخاوتمندی  و  اخذ شده است  یکُرم  َکُرم  از فعل  که  بوده  اسم  َکَرم  کرم:   .4
عزت و شرف است. کریم و بخشنده بودن از معانی نزدیک به ایثار است و شاید اخص از ایثار 
کلی تر بوده و به معنای مقدم ساختن  کرم در امور مادی مطرح می شود ولی ایثار  باشد زیرا 
دیگری در هر چیزی است. در روایتی از امام علی؟ع؟ چنین آمده است که ایثار باالترین مرتبه 
کرم است )آمدی، 1366، ج1، ص 372(. ازاین رو می توان گفت که نسبت بین آن دو عموم 

خصوص مطلق است. یعنی هر کرمی ایثار نیست ولی هر ایثاری، کرم محسوب می شود. 
کثرت عطاء و  از فعل ثالثی مجرد جاد یجود جودا بوده و به معنای  جود : جود، اسم   .5
فضیلت ها  بهترین  اینکه،  بر  عالوه  احتیاج  و  فقر  حالت  در  بخشش  و  جود  است.  بخشش 
شمرده شده است، باعث تجلیل و عظمت بخشش کننده نیز می شود )لیثی، 1376، ص 117(. 
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که مؤلفه های ایثار از منظر آموزه های اسالمی چه مواردی را شامل  در پاسخ به این سؤال 
می شود، یافته های تحقیق چند مؤلفه را برای آن نشان داد که عبارت اند از: 

که .1 کند. علی؟ع؟ می فرماید، ایثار آن است  کنند، بخشش  شخص بدون اینکه از او طلبی 
که بعد از درخواست، ایثار  کند. چرا کنند، او اقدام به ایثار  قبل از آنکه از شخص درخواست 
به خاطر شرم و خجالت یا ترس از بدگویی دیگران است و فضیلتی در آن نیست )سید رضی، 
1379 ص 636(. طبق این حدیث، یکی از مؤلفه های ایثار آن است که شخص ایثارگر قبل از 
اینکه از او درخواستی کنند، ایثار و انفاق کند. به عبارت دیگر قبل از آنکه شخص با درخواست 
که کمک خواستن  کرد. نتایج تجربی نشان می دهد  کند، باید او را یاری  کمک، خود را ذلیل 
در مقایسه با وقتی که یاری دهنده خود اقدام به کمک می کند، بیشتر منجر به ارزیابی منفی 

کمک کننده می شود )برول و همکاران، 1974، به نقل از صدقی نژاد، 1392(
نیاز به چیزی که ایثار می شود. امام صادق؟ع؟ ایثار و فضیلت را در این می داند که شخص .2

کرده و دیگری را بر خود مقدم دارد )کلینی، 1407،  با وجود نیاز به دارایی خود، آن را ایثار 
ج4، ص 19(. مرحوم نراقی درباره معنای اصطالحی ایثار چنین می گوید: ایثار، بخشش مال، 
به دیگری با وجود احتیاج به آن است )نراقی، 1348، ص122(. ابی فارس در تنبیه الخواطر 
)مجموعه ورام(، ایثار را باالترین مرتبه سخاوت می داند و آن را بخشش مال با وجود احتیاج 

به آن، تعریف می کند )ورام بن ابی فارس، 1410، ج1، ص 172(. 
عدم منت گذاری و عدم اذیت بعد از ایثار. کنشی، ایثارگرانه محسوب می شود که عالوه بر .3

گر عملی به قصد کمک  دو مؤلفه مذکور، باید از منت و اذیت عاری باشد )بقره، آیه 264(. ا
به دیگری انجام گیرد و بعدازآن کمک کننده منت گذاشته یا آزار دهد، چنین عملی از مفهوم 
ایثار خارج شده و صرف رفتار اجتماعی مطلوب تلقی می شود و فاقد ارزشمندی خواهد بود 

)بقره، آیه 264(.
بن .4 )جعفر  ایثار  از  صادق؟ع؟  امام  تعریف  در  بحقه"  تعبیر"  دیگری.  تقدیم  بودن  بجا 

محمد؟ع؟ ، 1400، 164( ، اشاره به این مؤلفه دارد. بیان شد که ایثار و ازخودگذشتگی نباید 
گر  ا مثال  به طور  بازدارد.  واجب  ادای حقوق  از  را  انسان  و  داشته  منافات  دیگران  با حقوق 
شخصی با وجود نیاز خانواده خود به یک وسیله خاص، آن را انفاق کند، چنین فعلی، رفتار 

که الویت های مذکور رعایت نشده است.  ایثارگرانه محسوب نمی شود چرا
که .5 گفت  ایثار  می توان  کنش  یک  بر  زمانی  یعنی  می شود.  ایثار  که  آنچه  داشتن  دوست 
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شخص آنچه را دوست دارد، انفاق کند نه چیزی را که مورد پسند خود نیست )انسان، آیه 8(. 
کنش خود به دنبال پاداش یا تشکر دیگری .6 عدم توقع قدردانی و پاداش. فرد ایثارگر در 

را بر خود  کاری می زند و دیگری  نیست بلکه فقط به خاطر خداوند متعال دست به چنین 
مقدم می دارد )انسان، آیه 8 و 9(. 

قرار  بررسی  مورد  پژوهش  این  در  نیز  آن  زمینه های  و  عوامل  ایثار،  مؤلفه های  بر  عالوه 
کرد؛  که عوامل ایثار را می توان به دو بخش تقسیم  گرفت. یافته ها در این زمینه نشان داد 

الف(عوامل درونی و شناختی )= باورها( ب( عوامل محیطی. 
یکی از عوامل شناختی ایثار باور داشتن به خدا و روز جزا است. درواقع، شناخت ها و باورها 
می شود.  محسوب  انسان  رفتارهای  برانگیزاننده  عوامل  از  یکی  دینی،  باورهای  ازجمله  و 
هدف ها،  انتظارات،  عقاید،  مانند  ذهنی،  ساختارهای  که  است  جامعی  ساختار  شناخت، 
برنامه ها، ذهنیت، قضاوت، ارزش ها و خودپنداره را زیر پرچم واحدی جمع می کند که جمعًا 
به عنوان عوامل تعیین کننده علیتی عمل، انجام وظیفه می کنند )مارشال ریو، 1398، ص 

.)245
که آثار تمام  که در شکل گیری و پدید آیی ایثار نقش دارد، باور به این است  باور دیگری 
او بر می گردد. انسان موجودی منفعت طلب بوده و جلب  اعمال خوب و بد انسان به خود 
کسب  سود، محور رفتارها و اقدامات او می باشد و نوِع انسان ها در انجام رفتارها به دنبال 
به  منجر  بازمی گردد،  او  به خود  انسان  رفتارهای  آثار  اینکه  به  باور  منفعت هستند.  و  سود 
عمل شده و رفتار را برمی انگیزد. در آیات متعددی به این امر اشاره شده است. به طور مثال 
کتسبت؛ هر کس  در آیه 286 سوره مبارکه بقره، خداوند می فرماید: لها ما کسبت و علیها ما ا
عمل شایسته اى انجام داده به سود اوست، و هر کس مرتکب کار زشتی شود به زیان اوست . 
انسان ذاتا منفعت طلب است و حب ذات دارد )مظفر، 1373، ص 176( و درصورتی که آثار 
کار خیر داشته )ازجمله ایثار( یا  رفتارهایش را متوجه خود بداند اشتیاق بیشتری در انجام 
را  لباسی  کرد علی؟ع؟  که مشاهده  از اعمال ناشایست دارد. پیامبر خدا؟ص؟ زمانی  اجتناب 
که جبریل وعده  و به دیگری بخشیده است، فرمودند  کرده  ایثار  کرده بود،  او هدیه  که به 

نعمت های بهشتی را به تو داده است )مجلسی، 1403، ج36، ص61(. 
عامل سوم ایثار که عامل بیرونی است، قرار دادن افراد در معرض رفتارهای ایثارگرانه است. 
تأثیرپذیری انسان از محیط در رفتارهای هنجار و نابهنجار امری انکارناپذیر است )ساالری 
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را در جامعه مشاهده می کند، انگیزه چنین  ایثارگرانه  که دائمًا رفتارهای  فر، 1398(. فردی 
رفتارهایی در او زنده می شود. طبرسی در ذیل آیه 271 بقره می گوید: سفارش شده است زکات 
گیرد )طبرسی، 1372 ج3،  که نوعی ایثار مال است، در منظر و مرئای دیگران انجام  واجب 
ص 166(. ازاین رو می توان گفت بهتر است زکات واجب آشکار پرداخت شود تا دیگران نیز به 

این نوع از کنش تشویق شوند. 

بحث و ن یجه گیری
ایثار تحت عنواِن نوع دوستی ذیل رفتارهای اجتماعی مطلوب تقسیم بندی می شود. مفهوم 
رفتار اجتماعی مطلوب، کمک کردن با هدف بهبود شرایط دریافت کننده کمک است و کمک 
کردن به خاطر تعهد حرفه ای نیست )هانس، 1392، ص 167(. اما نوع دوستی اخص از رفتار 
اجتماعی مطلوب بوده و عبارت است از گرایش مستمر و با دوام نسبت به رفاه و حقوق افراد 
دیگر، احساس همدلی کردن با آنان و رفتار کردن به گونه ای که منافع آنها را تأمین کند. ایثار 
ایثار می توان  اسالمی   در توصیف  است.  برخوردار  واالیی  ارزش  از  آموزه های دینی،  از منظر 
دارد،  نیاز  آن  به  که شخص  چیزی  در  خود  بر  دیگری  داشتن  مقدم  معنای  به  ایثار  گفت 
درخواست  بدون  بودن،  آزار  بدون  و  بی منت  از:  عبارت اند  به دست آمده  مؤلفه های  است. 
کمک گیرنده باشد، شخص یاری رساننده خود محتاج آن چیز باشد و کمک رسانی بجا باشد. 
مسأله حائز اهمیت این است که باید اولویت ها مراعات شده و حقوق واجب دیگران پایمال 
نشود. در رفتارهای ایثارگرانه، افراد تحت تکفل انسان اولویت داشته و در صورت نیاز آنها، 
نوع دوستی،  و  ایثار  بین  نگاه موشکافانه می توان  با  نیست.  دیگران شایسته  بر  کردن  ایثار 
تمایز قائل شد، زیرا در تعریف نوع دوستی، مؤلفه های ایثار وجود ندارد. درواقع ایثار اخص 
ایثار  دامنه  نشود.  شمرده  ایثار  ولی  باشد  نوع دوستی  رفتاری  چه بسا  و  است  نوع دوستی  از 
ضیق بوده و برخی از رفتارهای نوع دوستانه، ایثار محسوب می شود. شخصی که بدون هیچ 
چشم داشتی به درخواست نیازمندی پاسخ می دهد، درواقع رفتار او نوع دوستانه است ولی 

ایثارگرانه نیست زیرا کمک او بنا به درخواست شخص نیازمند انجام گرفته است. 
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