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 چکیده
آیات قرآن کـریم و   با رویکردی به رفتاری ای ار های مؤلفه پژوهش حاضر با هدف شناسایی

باشـد.  مـی  گرانـدد تئـوری )داده بنیـاد(    پـژوهش  انجام شده است. روش( ع)معصومین احادیث ائمه
 ای ـار جامعـه آمـاری    پژوهشی و آیات و احادیث مرتبط با مفهـوم  سوابن و نظری ه مبانیچهار گرو

در دسـتر ،   گیری هدفمند از میان منـابع گـروه اول و دوم منـابع   باشند که با کمک روش نمونه می

به روز و قابل اعتماد به عنوان نمونه انتخاب شدند. اما در بررسی دو گروه دیگر یعنـی آیـات قـرآن    
قـرار  هـا مـورد کـاوش    گیـری انجـام نشـد و همـه آن    م و همچنین احادیث معصومین)ع( نمونـه کری

و  تحلیـل  کیفـی  از طریـن شـیوه   ،هـا تجمیـع شـده   داده بـرداری، فـیش  هایفرم از استفاده . باگرفتند
الهـی،   نیـت  بـا  طلبانـه  شـهادت  اقدام :مانند ،نتای  پژوهش بیانگر آن است که مواردی. بررسی شدند

 رضـای  طلـب  جهـت  خـود  مـال  از آن، گذشت بودن مطلوب وجود با خود مایحتاج از پوشی چشم
 شـکیبای،،  الهـی،  پـاداش  به دشمن، امیدواری با مستقیم مواجهه و خدا راه در جان از خدا، گذشتن

 پـذیرش  و جـان  فدای ای ار و در بخشی اولویت تکلی ، بر افزون وظیفه انجام تنگدستی، در بخشش

د نـ توان های رفتاری ای ار تشـخیص داده شـدند کـه در صـورت توجـه مـی      ین مؤلفهتر مهمریسک از 
 اخالقی هدایت کند.  -سبک زندگی افراد جامعه را به سمت زیست وحیانی

 

 مفهومی، قرآن، حدیث. های رفتاری، بازتولیدای ار، مؤلفه  :ها هکلیدواژ
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 مقدمه
جز با روی آوردن به وجه اهلل و صـبیه   ،سرشت انسان که نشان از عالم علوی و ملکوتی دارد

 ،گیرد. در این سیر خالصانه، آدمی بـه وجـود حضـرت حـن پـی بـرده و از آن پـس       الهی آرام نمی

پیمایـد. بـدون    از گذشته در وادی دل قدم همت نهاده و به سـوی عرشـیان راه مـی   تر  قرار و تشنه بی

این طرین معنوی نقش بسزایی دارد.  تردید سازندگی درون انسان و تهذیب نفس برای درنوردیدن

هر اندازه فرد به بندگی خود و اطاعت محض از پرورگار بیشتر التفات نماید و در این راه قیام کند 

آورد. بر این اسا  هر  تری به دست می های ارزندهو مقاومت نشان دهد، در تقرب به حن، پیشرفت

، ست که میان انسـان و خداونـد حائـل شـده    گونه توجه به خود، خودبینی و خودخواهی، حجابی ا

د. اگر کسـی واقعـا  قـدم در عـالم دیـن بگـذارد و از روی صـدق و        شو مانع سیر در عوالم قرب می

حقیقت، تسلیم اوامر الهی شود و خواست و سـلیقه شخصـی را بـر تعـالیم دینـی مقـدم نـدارد و بـا         

در ورطه خودخواهی گرفتار شود.  محال است ،تعلیمات آسمانی منطبن گرداند اخود را ب ،صداقت

های قرآنی و روایی اخالص است و هر کس به هر اندازه کـه در دام خـویش گرفتـار    محور آموزه

نجـات و رمـز    خداونـد سـرّ   بـه همـین دلـل،   به همان اندازه از خلوص و پـاکی فاصـله دارد.    ،است

خودخـواهی و سـوق    قلب سلیم معرفی کرده اسـت. تضـعی    ،رستگاری انسان را در سرای جاوید

 ،شـود. یکـی از ایـن فضـایل    دادن انسان به سوی دیگران سبب رشد بسیاری از فضایل در آدمی می

انسان بر خالف اقتضای خودخواهی، قدم از دایره تنـگ خـویش فراتـر     ،است. در این حالت 7ای ار

خارج و خود « ازیمن مج»از  ،دارد و با مقدم داشتن دیگران بر خودگامی به سوی غیر برمی ،نهاده

 دهـد البتـه او ایـن تـالش را بـرای جلـب رضـایت حـن انجـام مـی          ؛شـود راستین در وی تقویت می

 (. 37-38: 7368)گلی زواره، 

 چنـدین  و بـوده  کهـن  پیشـینه  دارای اسالم از قبل اعراب میان در هرچند توجه به مفهوم ای ار

کـه   متـدولوژیک  و های علمی جامعهنوز پژوهش ،(010: 6ج م،7916 علی،) گذردمی سده از آن

 ای ار توجه شده باشد، بسیار اندک است.  مفهوم تربیتی و رفتاری در آن به بعد

ای، باعث ترقی و تکامل و موجـب نیـل بـه     از آنجا که وجود این فضیلت در هر فرد و جامعه

و  های الزم در خصوص ت کیـد آیـات  (، کسب آگاهی86: 7395هدف قرب الهی است )مطهری، 

 
1- Sacrifice 
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سازد. لذا های علمی را در این حوزه آشکارتر میروایات مبنی بر عمل ای ارگرایانه اهمیت پژوهش

 و از آیـات   ی ای ـار را بـه صـورت بنیـادی    رهـای رفتـا  نگارندگان در این مقاله سعی دارند تا مؤلفـه 

ه و ضرورت نظری و اصطیاد کنند. نگارندگان برای نیل به این امر، ابتدا اقدام به تبیین مسئل روایات

مروری بر مفهـوم ای ـار و سـوابن پژوهشـی مـرتبط بـا آن        ،و در گام بعدی اند عملی پژوهش نموده

 اند.سپس به تشریح مبسوط روش تحقین پرداخته ،داشته

 

 بیان مسئله

 شـفای  و انسـان  هـدایت  بـرای  الهی نسخه ترینکامل تاریخ، گواهی به که اسالم مقد  دین

 گونـاگون  هـای حملـه  معـرض  در تـاکنون،  تکـوین  بـدو  از اسـت،  بشر کمال و درونی های بیماری

 حفـظ،  بـرای  بایـد  آن حکـیم  طـراب  رو، ازاین. بود خواهد و بوده معرفت و عدالت و حن دشمنان

 دین تا بگیرد نظر در مناسبی دفاعی راهکارهای مدار،دین جامعه و دین اقتدار و بالندگی گسترش،

 ائمـه  احادیـث  و کـریم  قـرآن  آیـات  بمانـد.  امـان  در دشـمن  مکـر  و بآسـی  گونـه  هـر  از جامعه و

فردی  راهکارهای ینتر مهم از یکی ای ار فرهنگ رواج که دهدمی نشان زمینه این در معصومین)ع(

 روب تقویـت  و مؤمنـان  تزکیـه  با فرهنگ، این. است یادشده هدف به رسیدن برای دین و اجتماعی

 پـذیری والیت صبر، همکاری، گذشت، روبِ کردن نهادینه و نهاآ در دینی غیرت و بندگی ایمان،

 پایـداری  و عـزت  اقتـدار،  آن بـه  اسـالمی،  جامعه در منکر از نهی و معروف به امر فریضه برپایی و

 از مؤمنـان  ای ـار در  موهبت دارد.می پا  را آن متعالی یها ارزش و دین صورت بدین و بخشدمی

 و خدا به بیشتر تقرب برای الهی، دستورهای به عمل و او دیدار قشو و خدا به عشن نتیجه ،سو یک

 بنـدگان  بـه  حـن  رحمـت  و محبـت  معلـول  ،دیگـر  سـوی  از و است الهی مطلوب تقوای به رسیدن

 ازاین. است انسان انسانیت از دفاع کلمه، یک در و آنان الهی و فطری حقوق از دفاع برای خویش

ها  فرهنگ ترین محبوب و انسانی فاضله ملکات و روحیات ترینارزشمند و ترین مطلوب از ای ار رو،

 .(8: 7361است )ذبیح،  سبحان خدای پیشگاه در

عناصـر   افراد جامعه نسـبت بـه موضـوعات و    ابتداالزم است  فرهنگی چنین گیری شکل برای

ثـار  آشنایی پیدا کننـد و سـپس بـا آگـاهی یـافتن از مزایـا و آ      ، ل مطرب در آنئدهنده و مسا تشکیل

گاه بـرای دسـتیابی و    آنایجاد و تقویت کنند. وجودشان را در تمایل الزم  آن، انگیزه و موجود در
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گلـیم خـویش را    ای ار ،بدین صورتبزنند. دست به تالش و کوشش  ،اند مندی ازآنچه شناخته بهره

 ،رایند. بنـاب کـر خواهـد   شـده دعـوت   هماخـان فـر   همگان را به مهمانی بر سر ،در جامعه پهن کرده

الزم  شـود، منـد   ای ـار بهـره   برنـده  دستاوردهای پـیش  فرهنگ سازنده و چنانچه اجتماعی بخواهد از

 ،وگسترش این فرهنگ سعی و کوشش کرده شده برای ایجاد ریزی برنامه است آگاهانه، هدفمند و

ای چیـنش کنـد کـه در جمـع، از کـارکرد      گونـه  هر یک از عوامل ت ثیرگذار در این عرصـه را بـه  

 . (70: 7393؛ موسوی، 36: 7396)صالحی،  آید سنگ خویش نایل ها به اهداف گرانمناسب آن

هـای   تـوان بـا نگـرش   را نمی 7ییبها که چنین گن  گران استاساسی در این زمینه این  چالش

ضـرورت توجـه    ،های صوری کارآمد ساخت و آن را انتقال و اشاعه داد. در نتیجهسطحی و روش

و همچنین تروی  آن در جامعه و مشاهده آثـار و کارکردهـای م بـت آن در گـرو      به فرهنگ ای ار

بـه  وکارهای مناسـب  بایسـت چنـین تفکـری را بـا سـاز      مـی  داشتن باور عمین و اندیشه بلند اسـت و 

ها و . پر واضح است که شناسایی راه(6: 7396)عباسیان،  عمین در بین مردم نهادینه ساخت صورت

بتواند این فرهنگ را بـه بهتـرین شـکل ممکـن در جامعـه مطـرب سـازد، طبعـا           کههایی  اتخاذ شیوه

اندرکاران این حوزه باید بـه ایـن مسـئله     جانبه و مستمر است و یقینا  دست نیازمند بررسی دقین، همه

به بیداری و آگاهی جامعه نسبت  ،عمل به این وظیفه خطیر در نهایت ؛ زیراتوجه جدی داشته باشند

هـای  ها شناخت حقیقت ای ـار و همچنـین مؤلفـه   . یکی از این بررسیی ار منجر خواهد شدبه مقوله ا

 

هـای   جلـوه  کـه  است میاسال فرهنگهای  گنجینه ترینغنی از یکی ای ار ،(برکاته دامه) رهبری معظم مقام فرموده . به7

 تـرین  عظـیم  و تـرین شـگرف  و شـد  آشـکار  روشـنی  بـه  مقـد   دفـاع  و انقـالب  هایسال طول در آن انگیز اعجاب

 بشـری،  جوامـع  تمـام  در»اند: یافت. ایشان در این زمینه اشاره داشته تبلور آن در هاانسان ازخودگذشتگی های صحنه

بـه   هـا ارزش ایـن  جایگـاه  و اهــمیت . دهنـد  مـی  شـکل  را جامعه آن فرهنگ اصلی بنیان که دارند وجود هاییارزش

انتقـال   و هـا آن بـه  احتـرام  و بنـدی  پـای  در را خـود سیاسی و اجتماعی حیات و هـویّت ملّتی، هـر که است ایگونه

 واال یهـا ارزش داشـتن  به مفتخر دیگر، جای هر از بیش نیز ایران پاک سرزمین. داندمی آینده هاینسل به آن کامل

 بـا  زمـان  هـم  کـه  هاسـت ارزش از یکـی  «ای ـار  فرهنگ».یافت توانمی جایی کمتر در را آن نمونه که است اصیلی و

 عاشـورا، اعتبـار   عظیم واقعه از پس. است بوده برخوردار ای ویژه جایگاه از همیشه و گرفته شکل سرزمین این تاریخ

 بـا  و آگـاه  ایرانـی  است. هـر  گرفته خود به نیز الهی و تقد  بهجن و شده چندان دو ایرانیان نزد فرهنگ این ارزش و

 خـارجی  تهدیـدات  و داخلـی  نـواقص  رفـع  در جمعـی،  دسته تالش با یا و خود سهم به که دارد را وظیفه این غیرت

 (.79/77/7316« )باشد فرهنگ این مرّوج و پاسدار و بکوشد
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رفتاری آن است. در میراث معرفتی قـرآن کـریم و احادیـث ائمـه معصـومین)ع(، تـ مالت ژرف و       

ناشـناخته   چنـان  هـم  های فراوانی در احیاء و بازشناخت ای ار وجود دارد؛ اما این میـراث  سنجی نکته

 هـای  مؤلفه که پرسش این که باید آن را از جهات گوناگون مطالعه کرد. پاسخگویی به مانده است

توانـد کمـک شـایانی بـه      مـی ، حـدیث کـدام اسـت    قـرآن کـریم و   آیـات  دیـدگاه  از رفتاری ای ار

 . کندسازی این فرهنگ واال در عملکرد افراد انسانی بخشی و نهادینه سامان
 

 موضوع ضرورت و اهمیت
. کـرد  خواهد کمک فرهنگ ای ار حوزه در نظری دانش دامنة توسعه هب حاضر شپژوه انجام

 و آثـار  دیگـر  از ای ـار  رفتـاری  هایمؤلفه عرصه در جدید مباحث به دستیابی که است حالی در این

هـای مفهـومی    مؤلفـه  نیـز  کـاربردی  ضـرورت  بْعـد  بـود. در  خواهد حاضر پژوهش انجام پیامدهای

 معرفتـی نهادهـای فرهنگـی    هـای برنامـه  هـای مشـی  خـط  و هاگذاری سیاست در توانند شده می تبیین

از جمله: وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشـاد  ] 

 ارزشی اعتباربخشی مبانی و فلسفی چتر عنوان به[، های علمیحوزه و اسالمی، سازمان صدا و سیما

 بـرای  هدفمنـد  یچـارچوب  تـدوین  به دنتوانمی پژوهش هاییافته دیگر، از سویگیرند.  قرار مدنظر

افراد جامعه  معنوی و اخالقی تعالی و رشد و ضامن کنند شایانی کمک موجود هایبرنامه بازنگری

 د.نباش اسالمی

 

 هدف پژوهش
( احادیث ائمه معصومین)ع کریم و قرآن آیات با رویکرد بهای ار  رفتاری هایشناسایی مؤلفه

 ین هدف پژوهش حاضر است.تر مهم

 

 شناسی واژه ایثار مفهوم
 الف( مفهوم لغوی 

تـرجیح دیگـری بـر     بخشـش،  معنـای  بـه  کلمه است. این« أثر»ای ار مصدر باب افعال از ریشه 

 خـود، تقـدیم   غـرض  دیگـری بـر   داشتن غـرض  مقدم دیگران، برای خویش حن از گذشت خود،
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 :3 ج ،7314 دهخـدا، ) است ضرر از دیگران آمده اشتن دفعخود و مقدم د مصلحت بر غیر منفعت

 بـین  آدمـی  کـه  رود میکار  به زمانی «آثر»لیت شناسانی مانند زبیدی بر این باورند که فعل  (.3744

 تـرجیح دهـد   بـر دیگـری   را چیـزی  کسـی یـا   یـا  باشـد  کـرده انتخاب  را یکی چیز یا چند نفر چند

دهدکـه در ای ـار بایـد بـیش از یـک       مـی  نشـان  آشکار ورط  این سخن به (.85 :75،ج7676زبیدی،)

 که این واژه بـه  است گفتنی(.68: 35م، ج7991عاشور،  ابن)گزینه برای انتخاب وجود داشته باشد 

جمادات کاربرد  و و نه در حیوانات اراده صاحب موجودات مجازی و تنها در نه و حقیقی صورت

 دارد. 

 اسـت  انتخاب، ترجیح دادن و مقـدم شـمردن   ای ار اصلی ایداشت با آنکه معن توجه باید البته

 تنـوع و  مطلوبیـت، ارزش،  چـون  واژگـانی  کنـار  در آن نسـبی  معنای ،(85: 75ق، ج7676زبیدی،)

 احسـان  ،(98 :عمـران  آل ؛711 :بقـره ) بِـرّ  همچون مفاهیمی کنار در شود وواسطه بودن تعیین می بی

 داشتن دوست مانند هیجانی همچنین برخی عناصر. گرددمی آشکار(9-6 :انسان) اِطعام ،(63 :بقره)

 دارد. دخالت آن تحقن در

 

 ب( مفهوم بینامتنی برآمده از قرآن و حدیث

 نشـینی  هـم  رابطـه  و سیاق به توجه با سور و آیات سطح در ای ار مفهوم بینامتنی روابط بررسی

ای ار در آیـه  [اعلی  74 و نازعات 36 حشر، 9 طه، 18 یوس ، 97 درآیاتها  واژه سایر با مفهوم این

توجه، ساحران به  میان برادرانش و در آیه دوم درباره ب، نخست در مورد برگزیده شدن یوس  از

ها بـر خـود    فرعون در برابر آیات اله، و در سومین آیه در مورد انصار که مهاجران را در نیازمندی

 رابطه و ]ت ترجیح دنیا بر آخرت آمده استشمرند و در آیات چهارم و پنجم درباره مذم مقدم م،

ای ـار دارای   کـه  دهـد مـی  و نیز بررسی این مفهـوم در روایـات نشـان   ها  سوره سایر در آن جانشینی

 ای ـار  باشـد. معنـای اصـلی   یکـدیگر مـی   با متداخل مرزهای دارای بلکه نیست ایالیه یک  مفهومی

 عدم و انتخاب، تنوع حن مطلوبیت، ارزش، چون واژگانی کنار در آن نسبی معنای و است انتخاب

 از اعـم  ای ار تمام انواع در مذکور اساسی عناصر که داشت توجه باید البته. شودمی مشخص واسطه

 ،شـود مـی  از یکدیگر ای ار انواع دنش سبب جدا که چیزی وآن دارد وجود ممدوب غیر و ممدوب

 بدون رفتار نوعی و کاررفته همجازی ب صلی وا صورت به کریم قرآن در مفهوم این .است ای ار متلن
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 مطلوبیـت در ابعـاد مـادی و معنـوی شـکل      از منتخـب  گزینـه  برخورداری علت به که است واسطه

حیوانـات و جمـادات    گیرد. این واژه همان طـور کـه در موجـودات غیرصـاحب اراده همچـون      می

های معنایی ای ار لحـاظ  ر مؤلفهمراتب د عناصر مکان، زمان، سرعت، کمیت و سلسله ،کاربرد ندارد

هـای معنـایی ای ـار    لفـه ؤمبراسا   زمان چند گزینه نیز وجود ندارد. نشده است و امکان انتخاب هم

مطلوبیت و با بار براسا   توان آن را انتخاب بدون واسطه و از روی اختیار میان دو یا چند گزینهمی

 ارزشی م بت یا منفی دانست.

توان نتیجه گرفت که مفهوم ای ار در قرآن شامل دو معناست که یکی می ،بنابر آنچه گفته شد

ویـؤثرونَ علـی   :»ی اخالقی است و آیهها ارزشین تر بزرگرفته که از کار  به در مقدم داشتن م بت

دارند، هرچند خودشان و دیگران را بر خویشتن مقدم می( »9)حشر:« هانفسِهم ولو کانَ بهم خصاص

رفته کار  به دیگری در مقدم داشتن منفی ترین نمود آن است و کامل ،ای ار در جان و« نیازمند باشند

(؛ 71-74:)اعلـی  «وابقـی  خیـر   هْالـدنیا واالخـر   هَبل تؤثرونَ الحیـو »که از رذائل اخالقی است و آیه 

 به آن اشاره دارد.« دهید و آخرت بهتر و پایدارتر استبلکه زندگانی دنیا را ترجیح می»

اسـت. تحلیـل    ابعـاد آن  از در شناسـایی مفهـوم ای ـار آگـاهی     مهـم  موضوعات ر ازدیگ یکی

مادی مانند  ابعاد مضمون آیات و روایات در این خصوص حاکی از آن است که این مفهوم گاه در

ــا  )همــان، ج (،67 :63ق، ج7656 مجلســی،)مــال  انفــاق ؛ 6:انســان)غــذا (،64: 30؛ ج876: 74لب

 در ابعـاد  و گـاه  (717: 85ق،ج7656 مجلسـی، ) جنگی هایغنیمت ،(831 :30ق، ج7656 مجلسی،

 (34:65؛ ج46: 79ق، ج7656 ؛ مجلسـی، 851خـدا )بقـره:    مادی مانند ای ار جـان بـرای رضـای    غیر

 رود که مورد اخیر واالترین مرتبه ای ار است.میکار  به

 

 ( مفهوم تقاربی و ترادفیج

تقارب  دارای تکریم، تقدیم، اختیار، اصطفاء، اِقفاءْ و  مفاهیم مترادفی مانند تفضیل، اسْتِحْبَابْ

 .گیرندمی قرار ای ار هستند که در ادامه مورد بررسی با معنایی و ترداف

به معنای دوست داشـتن، تـرجیح دادن و نیکـو شـمردن آمـده اسـت )دهخـدا،         :اسْتِحْبَاب -

اقتضای معنای ای ار « عل،»ن کلمه با گوید که تعدیه ایاین واژه می درباره(. راغب 733: 7، ج7314

 (. 870: 7،ج7678را دارد )راغب اصفهانی،
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(. 838: 8ق، ج7656اسـت )ابـن فـار ،    گـرایش  و میـل  معنـای  بـه  اصل در «خیر» :اختیار -

(. عسکری 466: 7،ج7678داند )راغب اصفهانی،می آن انجام و خیر راغب اختیار را به معنی طلب

گویـد  در بیان تفاوت میان اختیار و ای ـار مـی   ،اختیار پیشین است« ای ار»که ق( با اشاره به این7655)

که اختیار، برگزیدن چیزی به خاطر وجود خیر در آن است و ای ار برگزیدن چیزی است که مقـدم  

« قـالُوا تَاللَـهِ لَقَـدْ آثَـرَکَ اللَـهْ عَلَیْنـا      »شده است. وی در توضیح این تفاوت به ایـن سـخن خداونـد    

امـا از میـان    ،ده که همه فرزندان یعقوب )ع( نزد خداوند برگزیده بودنـد کر(، استشهاد 97یوس :)

 آنها خداوند حضرت یوس  )ع( را بر دیگر برادرانش برتری داد. 

اسـت. راغـب اصـطفاء را     آلـودگی  بـه معنـای پـاکی از   « صـفو »این واژه از ریشه  :اصطفاء -

(. عسـکری  666: 7ق، ج7678انـد )راغـب اصـفهانی،   دبرگزیدن چیزی به جهت خلوص در آن می

گوید همانطور که اختیار، برگزیدن چیزی به خـاطر وجـود خیـر    ق( در توضیح این واژه می7655)

 اصطفاء نیز به معنای برگزیدن چیزی به جهت وجود پاک، در آن است. ،در آن است

رتـری دادن اسـت. شـیبانی    به معنـای چیـزی را بـر دیگـری ب    « قفو»این کلمه از ریشه  :اِقفاء -

. زبیـدی  «عَلـ،َ أَ  آثرتُـه علـ،     أَقفیتُـه »گویـد:  م( اقفاء را مترادف با معنای ای ار دانسته و می7910)

از « آثـر »کاربردن فعـل   هجای ب هکند با این تفاوت که بق( نیز اقفاء را مشابه با شیبانی معنا می7676)

 ده است.کره در معنای برتری دادن استفاد« فضَلَ» فعل 

به معنـای  « ف ض ل»این واژه به معنای برتری دادن و مقدم داشتن است و از ماده  :تفضیل -

به این معناست کـه او را برتـر   « فَضَلهْ عل، غیرهِ(. »056:ق7656زیادت مشتن شده است )ابن فار ،

 ار برگزیدنی (. فرق ای ار و تفضیل در این است که ای0859: 6ق، ج7685از دیگر  کرد )حمیری،

از نوع تقدیم أعلی بر أدنی است و یا بر عکس؛ در حالی که تفضـیل، لفظـی خـاص اسـت کـه در      

 (.07: 7369شود )پرچم، رفته و فقط بر أعلی اطالق می مورد زیادت در خیر به کار

به معنـای  « قدم»این واژه از ریشه  .است« تقدیم»یکی دیگر از مفاهیم مرتبط با ای ار  :تقدیم -

و « آثـر »شناسان در بیان معنـی   (. لیت143: 7، ج7314جلو انداختن و پیش فرستادن است )دهخدا، 

« قَـدّم » و« فَضّل» را به معنی « آثَرَ»ابن منظور  ،م ال برایکنند. به این معنا اشاره می« ای ار»مصدر آن 

 (.1 :6 ق، ج7676ظور، ) ابن من «اإلِی ار  فالنا  عل، نفسی من  آثَرْتْ» :گوید ذکر کرده و می
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ق، 7678این واژه مصدر ثالثی مجرد و به معنای بخشـش اسـت )راغـب اصـفهانی،     :تکریم -

گویـد:  ( با اشاره به مفهـوم کـرم در مقـدم داشـتن دیگـری در خیـر مـی       7310طریحی ) .(151: 7ج

سـن فـراوان بـه کـار     کند که عرب این واژه را جز بـرای حْ . وی اضافه می«: إی ار الییر بالخیر الْکَرَم»

 برد. نمی

 

 ( مفهوم اخالقید

 دارد قرار «سخا» فضیلت تحت که است انواعی از نوع دومین اخالق، دانش اصطالب در ای ار

 کـه  دیگـری  بـه  را آن و بگذرد جوانمردانه دارد، نیاز بدان خود آنچه از انسان که است این مراد و

 اسـت،  برگزیـدن  خـود  بـر  را دیگری همانا که دنبخشی و گذشتن این و ببخشد ،است نیازمند بدان

در مقایسه مفهوم ای ـار و سـخاوت بایـد     .(16: 7310 تشیع، المعارف هدائر) گردد آدمی نفس ملکه

زیرا در ای ار، بخش، از دارای، مورد نیاز شخص  ،توجه داشت جایگاه ای ار واالتر از سخاوت است

شخص است، چه این  ]اضافی[ ش مال بیش از نیازاما در سخاوت بخش ،شودبه دیگران بخشیده می

بخشش به فرد نیازمند تعلن گرفته باشد و چه به غیر نیازمند. همچنین در مقایسه با واژه مساوات که 

ا   ا  همسان با دیگران است باید گفت که این مفهوم در رتبه به معنا  قرار دادن خویش در مرتبه

یــان بخــل بــه معنــا  پرهیــز از رســاندن هرگونــه ســود  بــه تــر از ای ــار بــوده و حــد وســط م پــایین

 (.741: 0، ج7366( و ای ار قرار دارد )هاشمی رفسنجانی و دیگران، 48: 7315دیگران)جرجانی،

 

 شناختی( مفهوم روانهه

شناسان ای ار را به معنای مقدم دانسـتن دیگـران بـر خـود و توجـه غیـر خودخواهانـه بـه         روان

(. به این معنـا ای ـار از احسـا  وظیفـه نسـبت بـه       7367اند )برکویتز،  ردهآسایش دیگران تعری  ک

گردد. در ای ار تمرکز بر انگیزه کمک بـه دیگـران بـدون انتظـار دریافـت پـاداش       دیگران مجزا می

داننـد و   هایی که خود را متعهد به اصول اخالقی معین می انسان» :کند ( بیان می8556) 7است. مونرو

های دیگر را یکـی از   ند، کمک به انسانا به عنوان اعضای جامعه انسانی احترام قائل برای همه افراد

باورهـای زیربنـایی رفتارهـای     ،بـه اعتقـاد وی  « .کننـد  های طبیعی و بدیهی خـود تلقـی مـی    انتخاب

 
1- Monroe 
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دوستانه انعکاسی از هویت است، هویتی که در قالب فداکردن زندگی خود برای ای ارگرایانه و نوع

کند که فضـیلتی از  ق( حقیقت ای ار را این گونه تفسیر می7684شود. مسکویه ) تعری  می دیگران

آن نفس است که به واسطه آن، انسان به اراده و اختیار از بـرآوردن برخـی نیازهـایش، خـودداری     

( در پرتـو مقایسـه   7316کند تا آن را به کسانی که استحقاق دارند، عطا کند. همچنین قشـیری ) می

صاحب ای ار کسی است که ضرر » :کندجود و ای ار، به م ابه سه مرتبه، تعریفی از آن ارائه می سخا،

شـود تعبیـر وی از   همان گونه که مشاهده مـی « .نچه را دارد، به دیگری ای ار کندآرا بپذیرد و همه 

د دارای آن تواند اشاره به ملکه نفسـانی ای ـار باشـد کـه فـر     است و این می« صاحب االی ار»ای ارگر 

 است.
 

 شناختیامعهج( مفهوم و

انسان دارای نیروهای درونی اسـت کـه در هنگـام    »گویند: با ای ار می ارتباطشناسان در جامعه

آگـاهی برسـند و وضـعیت    هـا بـه خود   آینـد. وقتـی کـه انسـان    ضرورت و مناسب به حرکت در می

در اینجاسـت کـه ای ـار شـکوفا     آیند. علیه وضعیت موجود به حرکت درمی ؛کنندموجود را درک 

طلبی یکـی از ملزومـات    ای ار و شهادت ،د. بنابراینکن شود و مسیر رسیدن به هدف را هموار میمی

عـدالتی، ظلـم و سـتم، مفاسـد اجتمـاعی و اقتصـادی و        بـی  از طریـن آن  زندگی اجتمـاعی اسـت و  

 (.00: 7368)شاعری، « شوندی غیرانسانی برچیده میها ارزش

( ای ار را در گونه رفتار ارتباطی قدسی )بـا خـدا( و بـین شخصـی )بـا دیگـر       7310هجویری )

 داند. وی این دو را به ترتیـب ای ـاِر دوسـتداری )محبـت( و ای ـار همراهـی )صـحبت(       ها( می انسان

حقیقت ای ار )صحبت( آن بـود کـه انـدر صـحبت، حـن      »گوید: خواند. او در تعری  دومی می می

و نصیب خود، اندر نصیب وی فرو گذارد و رنـ  بـر خـود نهـد از بـرای       صاحب خود را نگه دارد

خداونـد جبـار بـه    آنچـه   راحت صاحب خود؛ زیرا ای ار قیام به یاری دیگران است با به کـار بسـتن  

رعایت حن اهلل و مقدم داشتن خواسته او بـر  »وی ای ار محبت را « .رسول مختارش فرمان داده است

 کند.تعری  می« محبوب خویش بر او و بذل روبخواسته خویش و فدا کردن 

داشـت   گیری فرد به سـمت دیگـری بـدون چشـم    ( ای ار را جهت8556) 8و سلیگمن 7پترسون

 

1- Peterson 
2- Seligman 
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هر چند که ممکن است به طور ناخواسته این مزایا  ؛دانندمتقابل، خودیابی یا سایر منافع شخصی می

اه و حقوق افراد دیگر، احسا  همـدلی بـا   شود. ای ارگری گرایشی مستمر نسبت به رفنیز عاید فرد 

که منافع دیگران ت مین شود )همان(. این مفهوم با اصطالحاتی  استای آنان و رفتار کردن به گونه

(، حرکـت بـه سـمت دیگـران و عالقـه اجتمـاعی )رولـی و        7944، 7نظیر عشن بـه مـردم )آلپـورت   

 ـار را مجموعـه رفتارهـای کنشـی و     تـوان ای مـی بنـدی   ( ارتباط دارد. در یـک جمـع  8554، 8بیشا 

هـای  . این رفتارها قابلیت مشاهده در همه حوزهکه عینی و قابل مشاهده هستند واکنشی فرد دانست

 زندگی را دارند.

 

 سوابق پژوهشی
 تبیـین بـه   یاتاکنون مطالعهکه  ستا آن ای ار بیانگر مفهوم با  پژوهشی مرتبط های پیشینه مرور

 ای ـار نپرداخته است، اما مطالعات متعددی در مورد روایات  از منظر آیات و ارهای رفتاری ای مؤلفه

قطبـی و دیگـران   ماننـد:  [انـد  پرداختـه  شناسـی آن مفهـوم عمـدتا  بـه    ایـ مطالعات  نیانجام شده که ا

ق(، الخالـدی  7653(، الفِقـی ) 7365(، الحلفی )7360پور ) (، اسماعیل7369فرهی )  (، حسین7390)

ق، 7656(، مجلسی )633-636ق: 7678نجفی )مانند: [اند  کردهآن اکتفا  به شرب اقسام ای، ](7364)

محمــدی ماننــد: [ انــد آن اقــدام کــرده بــه تبیــین آداب ایــ ،](7300(، کنــون الحســنی )305: 46ج 

 ایـ ، ](7340ابوالنصـر ) ماننـد:  [انـد   یا آن را به عنوان موضوعی اخالقی کاویده، ](7361)شهری  ری

: 0، ج7313) کلینـی ماننـد:  [انـد   کـرده  یبررسـ  دی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی ای ـار را  موانع فر

( و 6406: 75، ج7361) شـهری  (، محمـدی ری 704: 7360) اسـماعیل پـور  (، 7364(، برومند )833

ماننـد:  [ انـد  دهکـر آثار فردی و اجتمـاعی آن را اسـتخراج   اینکه  و یا ](33: 4ق، ج7659) حرعاملی

 .](7369) پناه اسالم و (، چراغی7397جزی ) رباط

 

 شناسی پژوهشوشر
است. در ایـن روش، کشـ  یـا تولیـد نظریـه بـر        3(گراندد تئوری) داده بنیاد ،روش پژوهش

 
1- Allport 
2- Rule & Bishop 
3- Grounded Theory 
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 تمـام ها و بـا مـدنظر قـرار دادن    مند دادهآوری نظاممبنای حقاین و واقعیات موجود و از طرین جمع

شـده سـیر تکـاملی     آوریهای جمـع گیرد. دادهمی مرتبط با موضوع پژوهش صورتبالقوه جوانب 

شـوند، بـا   هـایی کـه گـردآوری مـی     کنند. تحلیل دادهطی می خود را تا رسیدن به وضعیت مطلوب

هـای  شود. در این شیوه، ابتـدا رمزهـای مناسـب بـه بخـش     انجام می 7«کدگذاری نظری»استفاده از 

کدگذاری »شوند که آن را تعیین می« مفهوم» یابد. این رمزها در قالبها اختصاص میمختل  داده

هـا و یـافتن پیونـدهای    نامند. سپس پژوهشگر با اندیشیدن در مورد ابعاد متفاوت این مقولـه  می 8«باز

کنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه در جریــان ایــن  اقــدام مــی 3«کدگــذاری محــوری»بــه هــا  میــان آن

و با توجه به مفـاهیم پدیدارشـده از دل    6«نظرینمونه گیری »ها، پژوهشگر با استفاده از  رمزگذاری

پردازد که تصـویر   می های مختلفیدر مورد افراد، رخدادها و موقعیتها  ها، به گردآوری داده داده

 0«کدگـذاری انتخـابی  »های حاصل فـراهم خواهنـد کـرد. سـرانجام، بـا      تری از مفاهیم و مقولهغنی

شـود   ها در نهایـت، چـارچوبی نظـری پدیـدار مـی     ینـد فراشـوند و بـا طـی ایـن     ها پاالیش می مقوله

 (. 06: 7361، ترجمه محمدی، 1، کوربین4)استراو 

 

 
 

 واره مراحل پژوهش به صورت طرح .5 نمودار

 

1- Theoretical Coding 
2- Open Coding 
3- Axial Coding 
4- Theoretical Sampling 
5- Selective Coding 
6- Strauss 
7- Corbin 
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مبانی نظـری ای ـار شـد )در     با توجه به توضیحات فوق در پژوهش حاضر ابتدا اقدام به مطالعه

ای ار، انواع و ابعاد آن مورد بررسی قـرار گرفـت(.    این مرحله مبانی علمی، سوابن نظری و پژوهشی

مورد بررسی قرار گرفت و برای فهم بهتر  ،با ای ار بود ارتباطدر گام بعدی تمام آیات قرآن که در 

در مرحله سوم احادیـث مربـوط بـه ای ـار از منـابع حـدی ی        7.به تفاسیر شیعه و اهل سنت رجوع شد

ز میـان آیـات   ا 3ای ار بـا اسـتفاده از کدگـذاری بـاز     8ی رفتاریهااستخراج شد. در گام بعدی مؤلفه

محققان اقـدام   ،قرآن و احادیث استخراج و تبیین گردید. در گام پنجم که کدگذاری محوری بود

کردند. در گام ششم کـه کدگـذاری انتخـابی بـود     ها  شده از داده های استخراجمؤلفهبندی  به دسته

مورد توجه قرار گرفتند. الزم به  ،هایی که نیاز به اصالب داشتندنهای اصلی انخاب شدند و آمؤلفه

تحلیل کیفی و با در نظر گرفتن جامعیت )دربرگرفتن تمـام   شیوه ها بهذکر است که شناسایی مؤلفه

ها( در راستای هدف تحقین صورت گرفت واحدها( و مانعیت )واحدهای جدا کننده از سایر مؤلفه

 6.ین طبقات، تم اصلی فراهم آمدو با برقراری ارتباط ب

 

سـوابن پژوهشـی،    نظـری،  گفت که جامعه پژوهشی مطالعه حاضر چهـار گـروه مبـانی   توان . با توجه به این مطالب می7

گیـری هدفمنـد از میـان مبـانی علمـی و سـوابن       ای ار است. با استفاده از روش نمونه احادیث مرتبط با مفهوم آیات و

نظری و پژوهشی، منابع در دستر ، به روز و قابل اعتماد به عنوان نمونه انتخاب شدند و مورد تحلیـل قـرار گرفتنـد.    

نمونه گیـری انجـام نشـد و همـه آن هـا کـاوش و        اما در بررسی آیات قرآن کریم و همچنین احادیث معصومین)ع(

 شناسـی واژه جهـت  لیـت  کتـب  و تفسـیری  منابع قرآن از ای بود که در آیاتبررسی شدند. البته این بررسی به گونه

 شـیعه  روایات غالب دربرگیرندگی و جامعیت دلیل به بحاراالنوار متن نیز از مرتبط و در احادیث آن مشتقات و ای ار

 شد.گیری بهره

هـای معطـوف بـه دیگـران اسـت کـه انسـان بـا انجـام آن خواسـتار           رفتاری آن دسته از تالش ها و فعالیت های. مؤلفه8

 رساندن خیر به دیگری و یا رفع زیان از او می باشد.

شـود،   یگفته م« کد»شود. این عنوان که اصطالحا  به آن  . در این مرحله، به هر یک از اجزا، عنوان و برچسبی داده می3

باید گویای محتوای داده باشد؛ به طوری که محقن و خواننده، بـا مشـاهده ایـن عنـوان و تیتـر، تـا حـدود زیـادی بـه          

(. در پـژوهش حاضـر در اجـرای ایـن مرحلـه، آیـات و احادیـث        07: 8558مفهوم جمالت پی ببرد )میلز، هـوبرمن،  

ر یک از آن ها، عنوان مناسبی برگزیده شـد. مرحلـه   شده در جدولی نوشته شدند و در دو مرحله، برای ه آوری جمع

اول توسط خود محققان و مرحله دوم از سوی کارشناسان حوزوی، عنـاوین مشـترک ت بیـت و عنـاوین متفـاوت یـا       

 میایر با یکدیگر، با مصاحبه و تبادل نظر، اصالب گردید.

  اشد.ب می ها داده برداری از فیش های فرم . ابزار اصلی در پژوهش حاضر،6
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 هایافته
 سؤال پژوهش

 ند؟ا قرآن کریم و احادیث ائمه معصومین)ع( کدام آیات رفتاری ای ار از دیدگاه های مؤلفه

 

 های رفتاری ایثار در آیات قرآن کریم مؤلفه -

 جـدول  چنانچه. است شده کریم آورده قرآن آیات در ای ار رفتاری هایمؤلفه (7) جدول در

سـوره   ؛ 98 عمران آیه سوره آل ؛ 818 ،840 ،851 ،711در سوره بقره آیات  دهد، می نشان مذکور

 طلبانه شهادت شامل اقدام 6 و سوره حشر آیه 6سوره انسان آیه ؛  777سوره توبه آیه  ؛ 16 نساء آیه

 دقصـ  و خـدا  رضـای  آن، طلـب  بـودن  مطلـوب  وجود با خود مایحتاج از پوشی الهی، چشم نیت با

دهد که ای ار واقعی زمانی صـورت  است. این نتای  نشان می دشمن الهی و مواجهه مستقیم با قربت

وجـود  گیرد که با وجود نیاز، انفاق صورت گیرد و این انفاق در مسیر رضای خداوند باشـد. بـا   می

گاه جـان و  ای خاص نیست. بنابراین ای ار کردن گاه به وسیله مال است واین، ای ار مختص به مقوله

گیرد. ای ار دارای مراتبی است و باالترین مرتبـه آن  حتی گاهی با غذا دادن به نیازمندی صورت می

شـود. البتـه بایـد توجـه     فرد با گذشتن از جان خود، سبب حاکمیت توحید می زیراای ار جان است، 

بـه او ارزانـی    را ماند و خداوند فضل و رضـوان خـویش  داشت که تالش ای ارگر بدون پاداش نمی

 خواهد داشت.
 

  های رفتاری ایثار در آیات قرآن کریم . مؤلفه5 جدول

 ترجمه قرآن و آدرس آیات
های رفتاری مؤلفه

 حصول شده

 مَرضَـاتِ  أبتِیَاءَ نَفسَه یَشری مَن النا ِ مِن وَ» -7

 .(851 بقره:) «بِالعِبَادِ رَءْوفْ واهللُ اهللِ

ــهَ إِنَ» -8 ــتَر  اللَ ــ  اشْ ــؤْمِنِینَ نَمِ ــهْمْ الْمْ  وَ أَنْفُسَ

 اللَـهِ  سَـبِیلِ  فِـی  یْقـاتِلُونَ  الْجَنَـةَ  لَهْـمْ  بِ َنَ أَمْوالَهْمْ

 .(777 توبه:)«یْقْتَلُونَ وَ فَیَقْتُلُونَ

 را خــود جــان کــه دیگرنــد بعضــی و -7

 و فروشـند  می خدا هایخشنودی دربرابر

 است. رووف بندگان به نسبت خدا

 را هایشان مال و ها جان انمؤمن از خدا -8

 آن از بهشـت  کـه ( بهـاء ) ایـن  بـه  خریده

ــا ــد آنهـ ــوض در) باشـ ــدا راه در( عـ  خـ

 .شوند کشته و بکشند کنند، کارزار

ــه  شــهادت اقــدام طلبان

 با نیت الهی
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  های رفتاری ایثار در آیات قرآن کریم . مؤلفه5)ادامه(    جدول 

 ترجمه قرآن و آدرس آیات
های رفتاری مؤلفه

 صول شدهح

ــوثِروْنَ وَ» -3 ــی یْ ــهِم عَل ــو وَ انفُسِ ــانَ لَ ــم ک  بِهِ

 .(9 حشر:)«خَصاصَه

 آل)«تُحِبُـون  مِمَـا  تُنفِقُـوا  حَتـی  تَنـالوألبِرَ  لَن» -6

 .(98 عمران:

 وَ یَتیمـا  وَ مِسـکینا  حْبِهِ عَلی الطعامَ یْطعِمْونَ» -0

 .(6 انسان:)«أسیرا

ــ، وَ» -4 ــالَ آتَ ــ، الْم ــهِ  عَل ــ، ذَوِی حْبه  وَ  الْقُرْب

 وَ السَـائِلینَ  وَ السَـبیلِ  ابْـنَ  وَ الْمَسـاکینَ  وَ  الْیَتام،

 .(711 بقره:)«الرِقابِ فِی

 هر دارند، می مقدم خود بر را دیگران -3

 .باشند داشته نیاز بدان خود، چند

 آنکـه  تـا  رسید نم، خیر به هرگز شما -6

 .کنید انفاق دارید دوست آنچه از

 و اسـیر  و فقیـر  بـه  خـدا  دوسـتی  بر و -0

 .دهند می طعام یتیم طفل

ــال و -4 ــود م ــا را، خ ــه ب ــتش آنک  دوس

ــد، ــه دارنـ ــاوندان بـ ــان و خویشـ  و یتیمـ

 و گــــدایان و مســــافران و درمانــــدگان

 .بخشند می دربندماندگان

ــم ــی چشـــ  از پوشـــ

ــاج ــود مایحتـ ــا خـ  بـ

 بـودن  مطلـوب  وجود

 آن

 مَرْضـاتِ  ابْتِیاءَ لَهْمْأَمْوا یْنْفِقُونَ الَذِینَ مَ َلُ وَ» -1

 أَصـابَها  بِرَبْـوَهٍ  جَنَةٍ کَمَ َلِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ تَ ْبِیتا  وَ اللَهِ

 وابِـل   یْصِـبْها  لَـمْ  فَـِِنْ  ضِـعْفَیْنِ  أُکُلَها فَآتَتْ وابِل 

 .(840 بقره:)«بَصِیر تَعْمَلُونَ بِما اللَهْ وَ فَطَلٌ

 إِالَ تُنْفِقُونَ ما وَ لِ َنْفُسِکُمْفَ خَیْرٍ مِنْ تُنْفِقُوا ما» َ -6

 .(818 بقره:)«اللَهِ وَجْهِ ابْتِیاءَ

 بـه  را خـود  اموال که آنان حکایت و -1

 بــه دادن اســتوار  و خــدا رضــا  طلــب

 عملشـان  کننـد،  م، انفاق خویش ها  دل

 کــه ا ، تپـه  بـاال   بـر  اسـت  بـاغ،  ماننـد 

 داده ثمـر  برابر دو و رسد، آن به رگبار 

 جــایش بــه نرســیده رگبــار اگــر و باشــد،

ــاران ــ، ب ــیده، مالیم ــه خــدا رس  آنچــه ب

 .است بینا کنید م،

 ثـوابش  کنیـد  م، انفاق که مال، هر و -6

 بــــرا  جــــز و شماســــت خــــود آن از

 .مکنید انفاق چیز  خدا خشنود 

گذشت از مـال خـود   

 رضــای جهــت طلــب

  خدا

 یـاهَ الحَ یَشـرُونَ  الـذینَ  اهللِ سَـبیلِ  فِی فَلیْقاتِل» -9

 .(16 نساء:)«بِاالخِرَه الدنیا

 را دنیــا زنــدگ، کــه کســان، پــس -9

 بایـد  خرنـد،  م، را آخرت و فروشند، م،

 .کنند پیکار خدا راه در

گذشــتن از جــان در   

ــه  ــدا و مواجهـ  راه خـ

 دشمن با مستقیم
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 (ع)معصومین های رفتاری ایثار در احادیث ائمه مؤلفه -

همـان  . است شده آورده (ع)معصومین ائمه احادیث در ارای  رفتاری هایمؤلفه (8) جدول در

 پـاداش  به امیدواری :هایی ماننددر احادیث معصومین)ع( مؤلفه دهد، می نشان مذکور جدول گونه

 بخشـی در ای ـار،   تکلیـ ، اولویـت   وظیفـه افـزون بـر    الهی، شکیبای،، بخشش با تنگ دستی، انجام

 منـدرج  . نتـای  وجود داردریسک خطر  ه آن و پذیرفتننیاز ب وجود با خودمایحتاج  ازپوشی  چشم

شود که احتمال از دست دادن جان  می فرد ای ارگر در جایی حاضر که دهد می نشان (8) جدول در

گیرد که  این کار برای حفظ جان کسی انجام می ؛یا آسیب دیدن وی و مجروب شدنش زیاد است

افزون است. همچنین فرد ای ارگر با وجود  استقرار حکومت توحیدی دارای ارزشی حضورش برای

های مادی و معنوی خـویش  سرمایه ،با این حال است،آنکه وظیفه خود را به طور کامل انجام داده 

 دهد. می را داوطلبانه در اختیار دیگران قرار

 
 (ع)معصومین های رفتاری ایثار در احادیث . مؤلفه1جدول 

 ترجمه ها روایات و نشانی آن

ای همؤلفه

رفتاری 

 شده حصول

 الَتِـی  حْلَتُـکَ  أَیْـنَ ( ص) اللَـهِ  رَسْـولُ  قَالَ ثم»... -7

 بَعْــضَ إِنَ اللَــهِ رَسْــولَ یَــا فَقَــالَ عَلِــیُ یَــا کَسَــوْتُکَهَا

 بَیْتِهِ أَهْلِ عْرْیَ وَ[  عْرْیَهْ] عراه یَشْکُو أَتَانِی أَصْحَابِکَ

ــا فَآثَرْتُــهْ فَرَحِمْتُــهْ ــهَ أَنَ عَرَفْــتْ وَ نَفْسِــی عَلَــ، بِهَ  اللَ

ــونِی ــرا  سَیَکْسْ ــا خَیْ : 34 ج ق،7656 مجلســی،)«مِنْهَ

45). 

 رَجْـل   ثَلَاثَـة   إِلَـا  یَدْخُلُهَا لَا جَنَة  جَلَ وَ عَزَ لِلَهِ إِنَ» -8

 فِی الْمْؤْمِنَ أَخَاهْ زَارَ رَجْل  وَ بِالْحَنِ نَفْسِهِ عَلَ، حَکَمَ

: 17 همـان،ج )«اللَه فِی الْمْؤْمِنَ أَخَاهْ آثَرَ جْل رَ وَ اللَهِ

366). 

 کـه  ا  جامه عل،، ا : »رسول اهلل فرمود سپس»...  -7

 ا : فرمـود  (ع)علـ،  امـام «؟ کردم،کجاسـت  تو تن بر

 از کـه  حـال،  در شـما  اصـحاب  از یکـ، ! خـدا  رسول

 نـزد  کـرد،  مـی  ناله  خود  خانواده و خویش بودن برهنه

 بر (پوشاک)آن  در را او و آمد رحم به دلم آمد، من

 بـا  مـرا  خداونـد،  کـه  دانـم  مـ،  و داشتم مقدم خویش

 پوشاند. خواهد آن از بهتر ا  جامه

 کـس  سـه  جـز  کـه  است بهشت، را عزوجل خدا  -8

 روی از ضـرر خـود   به که مردی: شوند نمی آن داخل

 بـرا   را مـؤمنش  بـرادر  کـه  مـردی  و کند، حکم حن

 مؤمنش برادر خدا برا  که ردیم و کند، زیارت خدا

 .دهد ترجیح خود بر را

 بـــــه امیـــــدواری

 الهی بعد از پاداش

 ای ار

ــبِرُوا وَ» -3 ــ، اصْ ــارِ عَلَ ــ، الِِْی َ ــکُمْ عَلَ ــا أَنْفُسِ  فِیمَ

 .(46: 10 همان،ج) «عَنْه تجمدْونَ

 آنچـه  در و دهیـد  عـادت  بردبـار   بـه  را خویشتن -3

 .نیدک ای ار شکیبای، با ورزید، م، بخل

 شکیبای، در ای ار
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 (ع)معصومین های رفتاری ایثار در احادیث . مؤلفه1)ادامه(    جدول 

 ترجمه ها روایات و نشانی آن

های مؤلفه

رفتاری 

 حصول شده

 آثَرْتُـکَ  فَقَـدْ  دِینَـارا   اسْتَقْرَضْتْ فَقَدِ»... -6

 .(09: 63 همان،ج)«…نَفْسِی عَلَ،

ــهْ»... -0 ــ َلَ أَنَ ــ سَ ــدَقَةِ أَیُ( ص) یَالنَبِ  الصَ

ــالَ أَفْضَــلُ  ذِی فَقِیــرٍ فِــی مْقِــلٍ مِــنْ جْهْــدٌ قَ

 (.716: 93 همان،ج)«سِنٍ

 الْعْسْـرِ  حَـالِ  فِی بِالِِْخْوَانِ الْبَرَرَهُ هْمْ…» -4

 حَـالِ  فِـی  أَنْفُسِـهِمْ  عَلَـ،  الْمْـؤْثِرُونَ  الْیْسْرِ وَ

 .(305: 46 همان،ج)«…الْعْسْر

 را دینـار  آن و) ام کـرده  قـرض  دینار یک ... من،-6

 داشتم. مقدّم خویش، بر را تو پس( داد مقداد به

 کـدام  کـه  پرسـید ( ص) خـدا  رسـول  از( ابوذر) -0

 که ای صدقه فرمود: حضرت است؟آن واالتر صدقه

 آمده دست به مال کم و توان کم شخصی تالش از

 .گردد اعطاء سالمندی فقیری به و باشد

 حـال  در بـرادران،  بـه  کـه  تندهسـ  کسـانی  ایشان -4

 زمـان  در و کننـد  مـ،  کمـک  گشایش و دست، تنگ

 .دارند م، مقدّم خود بر را آنان دست،، تنگ

ــش  در بخشــــــ

 تنگدستی

 النَضـیرِ  بَنِـی  یَومَ(ص) اللَهِ رَسولُ قالَ»... -1

 مِـن  لِلمْهـاجِرینَ  قَسَـمتُم  شِـئتُم  إن: لأِلَنصارِ

 هـذِهِ  فـی  هْموتُشـارِکونَ  ودِیـارِکُم  أموالِکُم

ــةِ، ــئتُم وإن الیَنیمَ ــت شِ ــم کانَ ــارْکُم لَکُ  دِی

ــوالُکُم ــم وأم ــم ولَ ــم یْقسَ ــی لَکُ ــنَ ءٌ شَ  مِ

  مِـن   لَهْـم   نَقسِـمْ  بَـل : األَنصـارْ  فَقـالَ .الیَنیمَةِ

ــا ــا أموالِنـ ــؤثِرُهْم ودِیارِنـ ــةِ ونُـ  وال بِالیَنیمَـ

ــت. فیهــا نُشــارِکُهْم ــؤْثِرُونَ وَ: »فَنَزَلَ ــ، یْ   عَل

 (.717: 85 همان،ج) «اآلیةَ «فُسِهِمْأَنْ

 قَد جل و عز اللَهَ أنَ تَعلَمْ أما أبانُ، یا»... -6

  بَلــ،: ؟قُلـتْ   أنفُسِـهِم   عَلــ، المْـؤثِرینَ  ذَکَـرَ 

 فَلَم قاسَمتَهْ أنتَ إذا أمّا: فَقالَ!فِداکَ جْعِلتْ

 تُـؤثِرُهْ  إنَمـا  سَواءٌ؛ وهْوَ أنتَ إنَما بَعدْ، تُؤثِرهْ

ــتَ إذا ــهْ أنـ ــنَ  أعطَیتَـ ــ ِ  مِـ ــرِ  النِصـ  اآلخَـ

 .(866: 17 همان،ج)

 خــدا پیــامبر نضــیر، بنــ،[ بــر پیــروز ] روز ... در-1

 و امـوال  از خواسـتید،  اگـر : »فرمـود  انصـار  به (ص)

 ایـن  در و کنیـد  قسـمت  مهـاجران  میـان  هایتـان  خانه

 خواسـتید،  هـم  اگـر  و شوید، شریک آنها با غنیمت

 ایـن  از و باشـد  خودتـان  مـال  اناموالتـ  و هایتان خانه

ــز  غنیمــت، ــان چی  انصــار .«نشــود تقســیم شــما می

 قسـمت  ایشـان  بـا  هایمـان  خانه و اموال از هم: گفتند

 گـذریم  م، آنان نفع به غنیمت این از هم و کنیم م،

 و: »شد نازل آیه این پس، .شویم نم، آنها شریک و

 «.دارند م، مقدّم خویشتن بر[ را دیگران]

 جـل  و عز خداوند که دان، نم، مگر! ابان ا »... -6

 فـدایت  چـرا، : گفتم«.است؟ کرده یاد ای ارگران، از

 قســمت او بــا را ات دارایــ، گــاه هــر: »فرمــود .شــوم

یکسـانی   او و تـو  بلکـه  ا ؛ نکـرده  ای ـار  هنوز کن،،

 او بـه  هـم  دیگر نیم از که کن، م، ای ار وقت،. هستید

 .«بده،

 وظیفــــه انجــــام

 تکلی  بر افزون
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 (ع)معصومین های رفتاری ایثار در احادیث . مؤلفه1)ادامه(    جدول 

 ترجمه ها روایات و نشانی آن

های مؤلفه

رفتاری 

 حصول شده

ــرُکَ»... -9 ــیَ أن آمْــ ــکَ تُؤاسِــ  إخوانَــ

( ص) مْحَمَـد   تَصـدینِ   عَلـ،  لَکَ المْطابِقینَ

 رَزَقَـکَ  مِمّـا  ولـی  لَـهْ  وَاالنقِیادِ وتَصدیقی،

 مِـنهْم؛  بِـهِ  فَضَـلَکَ  مَـن   عَلـ،  وفَضَلَکَ اللَهْ

 ومَـن  ، وخَلَـتَهْم  کَسرَهْم وتَجبْرُ فاقَتَهْم تَسْدُ

 سـاوَیتَهْ  اإلِیمانِ فِی دَرَجَتِکَ فی مِنهْم کانَ

 فاضِـل ا  مِـنهْم  کانَ ومَن بِنَفسِکَ، مالِکَ مِن

ــکَ ــی عَلَی ــکَ ف ــهْ دینِ ــکَ  آثَرتَ ــ،  بِمالِ   عَل

 آثَـرُ  دینَـهْ  أنَ مِنـکَ  اللَهْ یَعلَمَ  حَتّ، نَفسِکَ،

ــدَکَ ــن  عِن ــکَ، مِ ــاءَهْ وأنَ مالِ ــرَمْ أولِی  أک

: 75 همـان،ج )   وعِیالِک أهلِکَ مِن عَلَیکَ

16). 

 بـه  خداونـد  آنچـه  از که کنم م، سفارش را .. تو.-9

 دیگــران بـر  را تـو  بابــت، ایـن  از و کـرده  روز  تـو 

 در تــو بــا کــه برادرانــت آن بــه اســت، داده برتــر 

 بـردار   فرمـان  و من تصدین و( ص)محمّد  تصدین

 را نیازشان تا کن، کمک اند، داستان هم من، و او از

. بزدای، را آنان حال، پریشان و فقر و ساز  برطرف

 تــو درجــه هــم ایمــان، در کــه ایشــان از کســان، بــه

 و ده سـهم،  خـودت  با مساو  ات دارای، از هستند،

 بـر  برترنـد،  تـو  بـر  دینـت  رد که را ایشان از کسان،

 را او دیـن  کـه  بدانـد  خداونـد،  تا بدار مقدّم خودت

 خـانواده  از تر گرام، تو نزد او دوستان و دار  برم،

 .هستند نزدیکانت و

 بخشــی اولویــت

 ای ار در

 فَجَعَلوهْ شَعیر  ( ) فاطِمَةَ عِندَ کانَ»... -75

ــا عَصــیدَه ، ــجوها فَلَمّ ــعوها أنضَ ــینَ ووَضَ  بَ

ــدی ــاءَ هِم،أی ــکین ، ج ــالَ مِس ــکینُ فَق : المِس

 فَقامَ اللَهْ، رَزَقَکُمْ مِمّا أطعِمونا اللَهْ، رَحِمَکُمْ

 یَتیمٌ، جاءَ أن لَبِثَ فَما. ثُلُ َها فَ َعطاهْ(ع) عَلِیٌ

ــالَ ــیمْ فَق ــمْ: الیَت ــهْ رَحِمَکُ ــا اللَ ــا أطعِمون  مِمّ

 ثُلُ َهــا فَ َعطـاهْ  (ع) عَلِـیٌ  فَقــامَ اللَـهْ،  رَزَقَکُـمْ 

: األَسـیرُ  فَقـالَ  أسیر ، جاءَ أن لَبِثَ فَما ال ّانی،

 اللَـهْ،  رَزَقَکُـمْ  مِمّـا  أطعِمونـا  اللَـهْ،  یرحَمکُمْ

ــامَ ــیٌ فَق ــثَ فَ َعطــاهْ(ع) عَلِ ــاقِیَ ال ُلُ ــا الب  وم

: قَولِـهِ   إل، اآلیَةَ هذِهِ فیهِم اللَهْ فَ َنزَلَ ذاقوها،

ــانَ وَ» ــعْیْکُمْ کـ ــکُو سَـ ــان،ج) «را مَشْـ  همـ

30:863.) 

 

 کـاچ،  آن از کـه  داشت جو مقدار  ( )فاطمه -75

 در خـوردن  بـرا   و پختنـد  را آن چون. آوردند فراهم

 خداوند: گفت و آمد مسکین، نهادند، خود رو  پیش

 به کرده، تان روز  خداوند، آنچه از! کند رحم شما به

 خـوراک  سـومِ  یک و برخاست (ع)عل، .بدهید غذا ما

: گفــت و آمــد یتیمــ، کــه نکشــید طــول،. داد او بــه را

 تـان  روز  خداوند، آنچه از! کند رحم شما به خداوند

 سـومِ  یـک  و برخاست (ع)عل،.بدهید غذا ما به کرده،

 :گفــت و آمــد اســیر  ســپس و داد او بــه را خــوراک

 تـان  روز  خداوند، آنچه از! کند رحم شما بر خداوند

 سـومِ  یک و استبرخ (ع)عل، .بدهید غذا ما به کرده،

ــاق، ــده ب ــوراک مان ــه را خ ــیچ و داد او ب ــدام، ه  آن ک

 آنها حنّ در سبحان خداوند پس. نچشیدند را خوراک

 افتـاده  مقبـول  شـما  کوشـش  و» :فرمود نازل را آیه این

 «.است

 از پوشــی چشــم

 بـا  خودمایحتاج 

 آن به نیاز وجود
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 (ع)معصومین های رفتاری ایثار در احادیث . مؤلفه1)ادامه(    جدول 

 ترجمه ها روایات و نشانی آن
های مؤلفه

رفتاری حصول 
 شده

 لَـه  إِی َارِهِمْ وَ لِلطَعَامِ شَهْوَتِهِمْ عَلَ، یَقُولُ»... -77
 .(831: 30 همان،ج) ؛...«مَسَاکِینِ مِنْ مِسْکِینا 

ــل  جــاءَ» -78 ــ، رَجْ ــیه إلَ ــکا( ص) النَبِ ــهِ فَشَ  إلَی
ــثَ الجــوعَ، ــولُ فَبَعَ ــهِ رَس ــ،( ص) اللَ ــوتِ  إل  بْی
 اللَـهِ  رَسولُ فَقالَ إلَاالماءْ، عِندَنا ما: فَقُلنَ أزواجِهِ،

 أبـی  بـنُ  عَلِیُ فَقالَ اللَیلَةَ؟ الرَجْلِ لِهذَا  مَن(: ص)
ــبٍ ــا: طالِ ــهْ أنَ ــا لَ ــولَ ی ــهِ رَس ــ،. اللَ ــةَ  وأت  فاطِمَ

 ما: تفَقالَ اللَهِ؟ رَسولِ یَابنَةَ عِندَکِ ما: فَقالَ( )
 فَقــالَ ضَــیفَنا، نُــؤثِرُ لکِنّــا الصهــبیَةِ إلّــاقوتْ عنـدَنا 
ــیٌ ــةَ(: ع)عَلِ ــد ، یَابنَ ــوهمِی مْحَمَ ــبیَةَ نَ  وأطفِئِــی الصه

 رَسـولِ   عَلـ،  غَـدا (ع) عَلِیٌ أصبَحَ فَلَمّا المِصبابَ،
 اللَهْ أنزَلَ  حَتّ، یَبرَب فَلَم الخَبَرَ، فَ َخبَرَهْ (ص) اللَهِ
 بِهِمْ کانَ لَوْ وَ أَنْفُسِهِمْ  عَل، یْؤْثِرُونَ وَ: »لج و عز

ــة  ــنْ وَ خَصاصَ ــوقَ مَ ــحَ یْ ــهِ شُ ــمْ فَ ُولئِــکَ نَفْسِ  هْ
 (.09: 34 همان،ج) «الْمْفْلِحْونَ

ــا.-77 ــر را آن داشــتند غــذا بــه کــه عالقــه ای وجــود .. ب  ب
 .دادند ترجیح مسلمانان هایمسکین از مسکینی

. کـرد  نالـه  گرسـنگی  از و آمـد (ص) پیامبر نزد مرد  -78
 آنهـا  و فرستاد همسرانش ها  خانه به را کس، ،(ص) پیامبر
 پیـامبر . شـود  نمـ،  یافـت  خانه در آب، جز: گفتند پاسخ در
 مهمـــان  امشـــب را مـــرد ایـــن کســـ، چـــه: »فرمـــود(ص)

 پیــامبر ا  مــن،: گفــت (ع) طالــب ابــ، بــن کنــد؟عل، مــ،
 پیـامبر  دختر ا »: گفت و آمد( ) فاطمه نزد (ع)عل،!خدا
 غــذا  جــز: فرمــود(  )دار ؟ فاطمــه چــه خانــه در! خـدا 

 میهمانمــان  بــه را همــان  و نــداریم خــوراک،  کودکــان،
 را کودکـان ! محمّـد  دختـر  ا : »فرمـود  (ع)علـ،   .دهیم م،

 (ع) علـ،  شد، صبح چون.«کن خاموش را چراه و بخوابان
 و کرد آگاه ماجرا از را ایشان و رفت(ص) پیامبر خدمت به

 خــود، چنــد هــر و: »آیــه ایــن خداونــد، کــه نکشــید طــول،
ــد  ــته نیازمن ــند، داش ــران] باش ــر[ را دیگ ــود ب ــرجیح خ  ت

 امـان  در خـویش  نفـس  آزمنـد ِ  از که کسان، و دهند، م،
 .نمود نازل را «اند رستگاران که اند آنان مانند،

 از پوشـــی چشـــم
 بـا  خـود مایحتاج 
 آن به نیاز وجود

 لَمّـا (ص) اللَـهِ  رَسـولَ  أنَ الکُتُـبِ  فی رَأَیتْ -73
 بِمَکَـةَ  (ع) طالِبٍ أبی بنَ عَلِیَ خَلَ َ الهِجرَهَ أرادَ
 فَ مَرَهْ عِندَهْ، کانَت الَتی الوَدائِعِ ورَده دْیونِهِ لِقَضاءِ
 المْشـرِکونَ  أحـاطَ  وقَـد  -الیـارِ  إلَـ،  خَـرَجَ  لَیلَةَ
 آلـه،  و علیه اهلل صل، فِراشِهِ  عَل، یَنامَ أن -بِالدّارِ
 ونَـم  األَخضَـرِ  الحَضـرَمِیه  بِبْـردِیَ  اتَشِح: لَهْ وقالَ
 مَکـروهٌ  مِنهْم إلَیکَ یَخلُصْ ال فَِِنَهْ فِراشی،  عَل،
  تَعـال،  اللَهْ فَ َوحَ، عَلِیٌ، ذلِکَ فَفَعَلَ اللَهْ شاءَ إن
ــ، ــلَ  إل ــلَ جَبرَئی ــی(: ع) ومیکائی ــد إنّ ــتْ قَ  آخَی

 عْمْـرِ  مِـن  أطـوَلَ  أحَـدِکُما  عْمْرَ وجَعَلتْ بَینَکُما،
ــرِ، ــا اآلخَــ ــؤثِرُ فَ َیُکُمــ ــاحِبَهْ یْــ ــاءِ صــ  بِالبَقــ

  تَعال، اللَهْ فَ َوحَ، الحَیاهَ، کاِلهْمَا وَالحَیاهِ؟فَاختارَ
! طالِـبٍ؟  أبـی  بـنِ  عَلِـیه  مِ ـلَ  کُنتُمـا  أفَـال : إلَیهِما
 یَفدیهِ شِهِفِرا  عَل، فَباتَ مْحَمَد ، وبَینَ بَینَهْ آخَیتْ
 فَاحفَظاهْ األَرضِ إلَ، اهبِطا! بِالحَیاهِ؟ ویْؤثِرُهْ نَفسَهْ
 (.39 :79 همان،ج) ...عَدْوههِ مِن

 آهنـگ  (ص) خـدا  پیامبر چون که ام دیده ها کتاب در -73
 جانشـین،  به مکّه در را (ع) طالب اب، بن عل، کرد، هجرت
 که را های، امانت و کند ادا را ایشان ها  قرض تا نهاد خود
 کـه  شـب،  (ص) پیامبر. بازگرداند صاحبانشان به بود، او نزد
 -بودنـد  کـرده  محاصـره  را خانه که حال، در -رفت غار به
 بْـردِ : »فرمود او به و بیارَمد او بستر در داد دستور(ع)عل، به

 کـه  بخواب، من جا  به و افکن دوش بر مرا سبز حضرم،ِ
. «رسـد  نم، تو به ایشان از آسیب، متعال، خداوند خواست به

 و جبرئیـل  بـه  متعـال  خداونـد  پـس  .کـرد  چنین نیز (ع)عل،
 برقـرار  بـرادر   نفـر،  دو شما میان من: »کرد وح، میکائیل
. دادم قـرار  دیگـر   از بـیش  را شـما  از یکـ،  عْمر و کردم
 زنـدگ،  دو هر. «گزیند؟ م، بر را زندگ، شما از یک کدام
 شـما  آیا: »کرد وح، دو، آن به متعال خداوند. برگزیدند را

 محمّـد،  و او میـان  مـن ! نیستید؟ طالب اب، بن عل، همچون
 را خود و آرمید محمّد بستر در عل، و کردم برقرار برادر 
 زمـین  به! داد؟ ترجیح خود بر را او زندگ، و کرد او فدا 
 .کنید حفظ دشمنش از را او و آیید فرود

فــــدای جــــان و 
  ریسک پذیرش
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 مبتنی بر آیات قرآن کریم و احادیث معصومین)ع( های رفتاری ایثارمؤلفه. 1 نمودار

 

هـایی اسـت کـه    ای ار دارای مؤلفـه  ،دهندها نشان میبندی دادههمان گونه که تلخیص و طبقه

 در راه خـدا و گذشـت از جـان بـا نیـت الهـی در       شـهادت  تواند به آن دسـت یابـد.   می فرد ای ارگر

انجام وظیفه افزون بر  :مانند ،هاییتر نیز مؤلفهدر سطوب پایین .دارد ها قراراین مؤلفه سطح باالترین

از مایحتاج خود با وجـود مطلـوب بـودن، شـکیبایی در     پوشی  چشم تکلی ، بخشش در تنگدستی،

بخشی در ای ار، پذیرش ریسک، گذشـتن از جـان در راه خـدا و مواجهـه مسـتقیم بـا        ای ار، اولویت

 حضور دارند. ،ه پاداش الهی بعد از ای اردشمن و امیدواری ب
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 گیری نتیجه

رفتارهای اخالقی انسان مت ثر از فطریات، استعدادها و غرایز طبیعی اوست و فطریات در رشد 

باشند. این صفات، چه فطری چـه اکتسـابی، بـه دو    و شکوفایی مت ثر از رفتارهای اختیاری انسان می

اخالق رفتاری. این دو اخالق در  ،اخالق نفسانی و دیگری ،ییک :اند صورت در انسان قابل مشاهده

ای که اخالق نفسانی در رفتار انسان اثرگذار است و رفتـار انسـان   تعامل با یکدیگر هستند؛ به گونه

اعمـال انسـان از اخـالق نفسـانی او      ،سـو  یـک  از ،باشد. به عبـارت دیگـر  نیز در نفسانیات مؤثر می

اعمال انسان نیز به نفسـانیات او   ،لقیات درونی او هستند و از سو دیگرگیرند و ثمره خسرچشمه می

 گـذارد و  دهند، یعنی تکرار یک عمل خوب یـا بـد، خـواه نـاخواه، اثـری در روب او مـی      شکل می

گذرد و بـه یـک صـفت درونـی      تدری  تبدیل به عادت شده، با تکرار بیشتر از مرحله عادت میبه 

(. 7365:18شـیرازی،  گـردد )مکـارم  ل، سبب پیدایش ملکه اخالقی میشود. ادامه این عم تبدیل می

گذاری  اعمال ارزشی با اثر»گوید: گذاری اعمال ارزشی بر منش افراد می عالمه طباطبایی درباره اثر

شـوند کـه رسـتگاری را در پـی     ای مـی بر روحیه و منش فرد، موجب پیدایش ادراکات عملی ویژه

(. ای ار به عنوان یک عمل ارزشـی بـر ارزشـمندی هـر     370: 7ق، ج7671)طباطبایی، « خواهد آورد

افزاید و این ارزشمندی سبب به وجود آمدن هویتی درخور می ،آنچه که در اطراف ما وجود دارد

دهد و نسبت بـه مشـکل   منافع شخصی برتری می ای که ای ارگر منافع جمعی را بر به گونه شود؛ می

و در رفـع مشـکل او سـعی     کنـد  مـی دن آن، احسا  مسئولیت همنوع خویش حسا  است و با دی

تـوان وجـدان کـاری    (. با تروی  فرهنگ ای ارگری در جامعه مـی 96: 7360د )رجبعلی، کرخواهد 

د. ای ـار  کـر اقتصـادی و فرهنگـی جلـوگیری     ،افراد را باال برد و از بروز مشکالت متعدد اجتمـاعی 

(، فقرزدایی، بقا و پیشرفت نظـام  66، ب 7،ج7395،شهری باعث استحکام روابط افراد )محمدی ری

گـردد. ازخودگذشـتگی   ( می7778ق: 7673جامعه و تقویت روب گذشت و فداکاری )سیدرضی، 

(، برکت در روزی و ثروت )بقره: 043: 3،ج7313در بعد فردی باعث کسب رضایت الهی )کلینی،

: 0، ج7313ی اخـروی )کلینـی،   هـا  (، رسـیدن بـه پـاداش   789ق: 7673(، نیکنامی )سید رضی، 845

(، آمـرزش  386ق: 7676(، رسـتگاری )طوسـی،   663:6، ج7313(، رسیدن بـه عـزت )کلینـی،    751

 شود.( می61( و رسیدن به مقام اعرافیان )همان، ب 60،ب 7، ج7395گناهان )محمدی ری شهری،
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رفتـاری ای ـار    هایدر این مقاله با تحقین در آیات قرآن کریم و احادیث اهل بیت)ع(، مؤلفه

هـا در قـرآن   ( مؤلفه رفتاری اسـت. ایـن مؤلفـه   دههای این پژوهش مبین وجود )استخراج شد. یافته

هـای رفتـاری ای ـار در    هـا بـا مؤلفـه   مؤلفه بود که یکی از آن 4( مؤلفه و در روایات شامل 0شامل )

 قرآن همپوشی داشت. 

 هـا  کـارگیری آن  هشده و ب فتاری معرفیر های د که توجه به مؤلفهکرتوان ادعا در مجموع می

 موجبات تعالی انسان را فراهم خواهدآورد. ،در زندگی
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. حقهوق بشهر معاصهر    ، ایثهار و بررسی تطبیقهی مبهانی فقههی جههاد    (. 7369فرهی، ثریا ) حسین .76

 نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج. پایان

 .دارالفکر بیروت: .العلوم شمس(. ق7685)سعید  بن نشوان حمیری، .70

 .محبی: تهران(. 7310) تشیع المعارف دائره .74

 تهران. دانشگاه: تهران. نامه لغت(. 7314) اکبر علی دهخدا، .71
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. (دینهی  یهها  ارزش حفه   در طلبی شهادت فرهنگ ثیرأت) سرخ عرفان(. 7361ذبیح، علیرضا ) .76

 های اسالمی صدا و سیما.قم: مرکز پژوهش

 .دارالعلم بیروت: .القران غریب فی المفردات (.7678)محمد  بن هانی، حسیناصف راغب .79

 و فهردی  پیامهدهای  و آثهار  و سهنت  و قرآن دیدگاه از ایثار ارزش(. 7397جزی، لیلی ) رباط .85

 نامه کارشناسی. حوزه علمیه خراسان. . پایانآن اجتماعی

 در آن نقهش  و ایثهار  نهگ فره تهرویج  نظهری  و عملهی  ابعهاد  بررسی(. 7360) اسالم رجبعلی، .87

 .قم دانشکده حقوق دانشگاه ارشد. کارشناسی نامه پایان. جرم از پیشگیری

 .دارالفکر: بیروت .العروس تاج. (7676) محمد محمدبن زبیدی، .88

 .مشهور : قم . دشت، محمد ترجمه .هالبالغ نهج(. ق7673)رضی  سید .83

 . تهران: شاهد.شهیدان های یزهانگ و طلبی شهادت شناسی جامعه(. 7368شاعری، محمدحسین ) .86

 .االمیریه المطابع لشئون العامه الهیئه قاهره: .الجیم(. 7910)مرار  بن اسحاق شیبانی، .80

 .علمیه حوزه مدرسین جامعه قم: .القرآن تفسیر فی المیزان(. ق7671)محمدحسین  طباطبایی، .84

 .دارال قافه قم: .امالی(. ق7676)الحسن  محمدبن ابوجعفر طوسی، .81

 و قهرآن  در شههادت  و ایثار فرهنگ گسترش موانع و مبانی بررسی(. 7396یان، روب اهلل )عباس .86

 .ایالم دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه ارشد. کارشناسی نامه . پایانحدیث

 . بیداد: دارالعلم للمالیین.المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم م(.7916علی، جواد ) .89

 . قم: بیدار.الرساله القشیریه(. 7316لکریم )قشیری، ابوالقاسم عبدا .35

تحلیـل عناصـر معنـایی واژه اخالقـی     » (.7390) بیتـا  عزیزی، و مقدم، فریده قطبی، ثریا؛ داودی .37

فصهلنامه   .قـم  دانشـکده حقـوق دانشـگاه    ارشـد.  کارشناسـی  نامـه  ، پایـان «ن کـریم آای ار در قر

 .761-747: 6 ش، های اخالقی پژوهش

 .. تهران: اسالمیالکافی(. 7313وب )کلینی، محمدبن یعق .38

 :78 ش. ماهنامهه الهدایهه االسهالمیه   «. یـوثرون علـی انفسـهم   » (.7300) کنون الحسنی، عبـداهلل  .33

160-168. 

و  15 هـای  مارهشـ . دیهن  ماه کتاب ماهنامه«. معرفی کتاب ای ار(. »7368زواره، غالمرضا ) گلی .36

17 :33-37. 
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سسـه  ؤ. لبنـان: م الجامعه لدرر اخبار االئمهه االطههار   اربحاراالنو ق(.7656مجلسی، محمد باقر ) .30

 الوفاء.

 . قم: دارالحدیث.نامه پیامبر اعظم)ص(حکمت(. 7361شهری، محمد ) محمدی ری .34

 . قم: دارالحدیث.حدیث دانشنامه قرآن و (.7395) _______________  .31

. قـم:  االعهراق تهذیب االخالق و تطهیرق(. 7684مسکویه، ابوعلی احمد بن محمدبن یعقـوب )  .36

 زاهدی.

 . شهادت و ایثار ،ایمان روز مناسبت به پیام(. 7316مقام معظم رهبری ) .39

 . تهران: صدرا.نقدی بر مارکسیسم(. 7395مطهری، مرتضی ) .65

 .االسالمیه دارالکتب . تهران:نمونه تفسیر(. 7365)ناصر  شیرازی، مکارم .67

 ارشـد.  کارشناسی نامه . پایانسالمیا جامعه رشد در ایثار جایگاه(. 7393موسوی، محمدطاهر ) .68

 .شیراز دانشکده علوم قرآنی دانشگاه

تهـران: دارالکتـب    .جواهر الکهالم فهی شهرح شهرایع االسهالم     ق(. 7678حسـن ) نجفی، محمد .63

 االسالمیه.

 .کتاب قم: بوستان  .قرآن فرهنگ(. 7366) نویسندگان از جمعی و اکبر رفسنجانی، هاشمی .66

 . تهران: طهوری.کشف المحجوب(. 7310هجویری، ابوالحسن علی ) .60
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