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نوع دوستی، بشر دوستی، از خودگذشتگی، غرض دیگران را بر غرض خویش مقدم  به لغت در ثاریا

 ثاریا داشتن و دیگران را به منفعت رساندن و در اصطالح مقدم داشتن دیگری بر خود معنا شده است.

خلوص و  دوم شرطو  نیاز عین درشرط اول  :شرط سه به معنوی و مادی از اعم یزچ هر نثار به معنی

 . استشرط سوم پرهیز از بدعت گذاری آمده 

 در( ع)یعل رمومنانیام .است یثارگریا هیروح از یبرخوردار نیراست مومنان مهم یها یژگیو از یکی

 تیروا در و( ثاریاال رالمکارمیخ) است هدانست ها انسان یبرا یاخالق کرامت باالترین را ثاریا یتیروا

 مقوله دو شهادت و ایثار(. االحسان اشرف ثاریاال) است نموده ادی ها یکین نیباالتر عنوان با آن از گرید

 صحیح تربیت و تعلیم دو، این از جوامع داریربرخو الزمه. است الهی مکتب و دین متعالی و ارزشمند

 که شهادت و ایثار فرهنگ های شاخصه نمودن برجسته و الهی انبیاء انینور تعالیم پرتو در جامعه و فرد

به عنوان اوج ایثار  شهادت فرهنگ .دنباش می است دینی و اخالقی انسانی، عملی یهاالگو همان

 ترینعالی به انسان وصل موجب که اعمالی و واعتقادات آداب باورها، ها،آگاهی مجموعه» از عبارتست

 شود. می خدا راه درو بذل جان  آگاهانه مرگ یعنی کمال، یهدرج واالترین و

 نقش هم طلبی شهادت روحیه غیرقابل انکار است. امنیت مقوله بر شهادت و ایثار فرهنگ تأثیر

 و جوانان هجوم، هنگامة در شود می باعث هم و دارد می باز تهاجم از را دشمن و دارد بازدارندگی

 بینش و فرهنگ در .نمایند پاسداری و حراست اسالم حریم از شتافته، گجن میدان به دیار این مردان

 انسانی های ارزش از و خدا دین گسترش و احیاء برای کوشش و تالش شهادت، و ایثار فرهنگ شیعه،

معاون رئیس جمهورمقدمه   
ثار و شهادتو دبیر شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ای   

 حجت االسالم و المسلمین شهیدی
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 کند پروردگار تقدیم راه این در را خود جان و صرف راه این در را خود عمر که کسی و رود می شمار به

 . است شهادت هم باز اما نیست جنگ صحنه در وا مرگ اگرچه

( ع) حسین امام شهادت و عاشورا شیعه، در شهادت و ایثار فرهنگ تداوم و تجلی سرچشمه مهمترین

  .است شهادت واقعیت و حقیقت نمای تمام تجلی عاشورا. است

 و آرمانها خاطر به گمر که است شده پذیرفته و شده شناخته واال حقیقت این ما جامعه در ه،امروز

 آن به بخشیدن تحقق است، شده تبدیل فرهنگ به و دوانده ریشه آدمی جان در که واالیی هدفهای

 خویشتن به واقع در ،جان فشانی می کند راه این در و گونه بدین که کسی  آنهاست کردن زنده و آرمانها

 شهادت و ایثار فرهنگ رشگست .یابد می بقاء و بخشد می حیات اوست، آرمان همان که خود حقیقی

 به جامعه که است صورت این در تنها و شود می مردم میان همکاری و تعاون روحیه افزایش باعث

 هم و بیند می جامعه در را خود کاراجتماعی  نمادهای هم فرد صورت این در.  یابد می دست سعادت

 در جایی درایثارگری  این که داند می هم و رسد میدریافت می کند و به آرامش  را آن معنویأجر 

 .شود یم ثبت خدا محضر

 انجام به موفق هرگز آن از یمندبهره بدون یاله یایانب که است یا هیاول اصول از مقاومت و ثاریا 

 نادرست مناسبات و غلط یها سنت برابر در مقاومت و یستادگیا با امبرانیپ. شدند ینم شیخو رسالت

 و ترس هرگونه بدون و پرداخته جامعه اصالح به راه نیا در یودگذشتگخ از و ثاریا بذل و یاجتماع

 .دندیرسان انجام به را خود یاله نیسنگ رسالت ،یفرارو مشکالت و ها یسخت از یا واهمه

 یم نیتکو مشخص ینظر یها فرض شیپ بر یمبتن گرید یاجتماع دهیپد هر مانند یاجتماع ثاریا 

 وجود یاقتصاد و یاجتماع مواهب عیتوز یبرا مشخص ینظر وانهپشت کی اگر مثال عنوان به. ابدی

 مثالا  و شوند آشنا خود یها تیومسئول فیوظا حدود به انسانها که داشت انتظار توان ینم باشد، نداشته

 مطرح یریفراگ ینظر مباحث نهیزم نیا در. دهند حیترج الزم طیشرا در خود منافع به را گرانید منافع

 عیتوز به که یا هینظر و تفکر. آنهاست نیمشهورتر از یکی «یاجتماع اقتصاد » شهیاند که است

 باور یساز یقطب و یانحصار نه و «محور جامعه»  نگرش با جامعه در ها تیموقع و مواهب یاجتماع

 و خرد مناسبات اب کالن یساختارها ییهمسو و تناسب «یاجتماع ثاریا» مبحث در گرید نکته. دارد

 جامعه مثل یانسان مجموعه کی در یساختار و کالن یها چارچوب که است نیا نظورم. است یانیم

 مثل یساختار عواملترسیم شود. و  یاجتماع انسجام  و ییهمگرا توسعه و جیترو جهت در که کشور و

 باالخره و مذهب و یدئولوژیا ،یمل توسعه یها برنامه ،یسازمان یراهبردها ،یعاد نیقوان ،یاساس قانون

 نیا اگر .باشد یفرد مطامع و منافع بر جمع منافع حیترج جهت در یهمگ جامعه، رانیمد گفتار و تاررف

 نخواهند( تیعامل) کنشگران زین خرد سطح در باشند، نداشته یاجتماع یریگ جهت و تیقابل ساختارها

 همت و تالش ،گرید عبارت به. دهند توسعه را یرخواهدیگ و ثاریا فرهنگ مطلوب حد در توانست
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 یکنش ثاریابا ایثار نباشد زیرا  ناهمسو مناسبات و اختارهاوقتی به ثمر خواهد نشست که س کنشگران

 مقدم خود بر را یگرید خود، یرامونیپ طیشرا و تیظرف به توجه با افراد، که استاجتماعی  ی وارتباط

 یبعد چند است یمفهوم یاجتماع ثاریا. بنابراین، دارند یدلبستگ ای و ازین بدان که یامور در دارند یم

 اریبس موضوعاقشار جامعه،  انیم در یاجتماع ثاریاترویج فرهنگ  است. یاریبس های هیال شامل و

. ستین نبرد یها عرصه به متعلق صرفا ثاریا فرهنگ. است شده پرداخته بدان کمتر که است یمهم

 مفهوم نیا بودن زنده از نشانی طبیعی بالیا بازماندگان به رسانی کمک عرصه در اقشار مختلف حضور

در مورد بالیای طبیعی، به تعبیر مقام معظم رهبری . است جامعه یاجتماع اقشار و ها هیال همه انیم در

نمونه ای از ایثار اجتماعی است که به صورت همگانی و  "سیل مردم برای کمک به سیل زدگان"

 گذارد. ثبتی بر جامعه به ویژه بازماندگان باقی میگسترده در مواقع اضطراری نمود یافته و آثار م

 از یمختلف صاحبنظران اء،یانب یهارسالت از برخاسته یهاآموزهی بر مبتن و ینید یها نییتب بر عالوه

 ،یشناخت جامعه ،یاجتماععلوم  منظر از ژهیو به دهیپد و رفتار نیا هیتوج یبرا مختلف یهادگاهید

در این اثر تالش بر این بوده است که مفهوم  .اند کرده مطرح را یمباحث یهنگفر و یستیز ،یشناختروان

ایثار اجتماعی از جنبه های مختلف مبتنی بر تبیین های نظری و عملی رایج حتی از لحاظ تبارشناسی 

واژه ای به بحث و بررسی گذاشته شود. اهمیت این پدیده در استحکام و انسجام جامعه چنان است که 

ین مجموعه توان تبیین کامل آن را نداشته باشد. با این حال تالش شده است دیدی همه جانبه شاید ا

با تاکید بر آموزه های دینی و مذهبی از آن ارایه شود. به طور حتم کاستی در این مسیر وجود دارد. امید 

ر جامعه هموار است این اثر مسیر بررسی، تحلیل، سبب شناسی و گسترش و ترویج ایثار اجتماعی را د

 سازد. 

دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه »در نهایت شایسته و بایسته است که از زحمات و همکاری های 

دانشکده » ،«کارگروه شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی شورای عالی مذکور»، «فرهنگ و شهادت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد »، «علیه السالمو ارتباطات دانشگاه امام صادق معارف اسالمی و فرهنگ 

و سایر « علیه السالمهیأت اندیشه ورز ایثار اجتماعی در دانشگاه امام صادق »و همچنین اعضای « رودهن

محققان و اندیشمندانی که در این حوزه راهبردی سرمایه اجتماعی ورود نموده اند، صمیمانه تشکر 

 مه ی ما را موفق و ثابت قدم نگه دارد.نمایم. امیدوارم که خداوند سبحان، در این مسیر ه

 

 علی شهیدیسید محمد                           

 1398 آذر                                                              
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زندگی ایثارگرانه در های سبکبررسی ارتباط ایثار اجتماعی و شاخصه

 های قرآن و معارف اسالمیآموزه

                                                                                                            *ریمی کلیمانیمجتبی ک

 **حسن شهرکی پور

 چکیده

این پژوهش ضمن مفهوم شناسی و ابعاد ایثار اجتماعی و سبک زندگی ایثارگرانه با استفاده از آیات، روایات و 

هار)ع( ارتباط بین آنها را برمی شمرد. از اولین ایثارهایی که در دوران کودکی شنیده ایم از قبیل زندگی ائمه اط

ایثار دهقان فداکار تا درسهایی که در روز عاشورا اتفاق افتاد وکمی که بزرگتر شدیم از ایثار پدران خود شنیدیم و 

آن بوده و هستند، ایثار اجتماعی منطبق با شاخص  اکنون ایثار اجتماعی ای که علمای دین و  والیت فقیه پرچمدار

های سبک زندگی قرآنی و ایثارگرانه که حقیقتاا نقشه راه بشریت می باشد، است. در ادامه با برشمردن انحرافات 

امروزه الیه ای از جامعه به وظایف ما در قبال این مهم و نقطه مقابل آن یعنی نفوذ و بخل اشاره دارد. این تحقیق 

ش دارد تا بگوید که مشارکت درامور خیر و ایثار اجتماعی در اسالم، تضمینی برای پویایی و حیات مکتب عزت تال

 بخش و ارزش آفرین اسالم و زندگی بشر است و با ترویج ایثار اجتماعی جامعه به سعادت می رسد.

 

 ایثار اجتماعی، سبک زندگی، آموزه های قرآنی، تاکتیک نفوذ واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

                                                             
 کارشناس ارشد مهندسی صنایع . *

 رئیس دانشگاه آزاداسالمی واحد رودهن .**
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آن در لیبرالیزم: بازاندیشی در  اقتصاد سیاسی ایثار اجتماعی و امکان و امتناع

 دو نمونه ایرانی

 *سید مجید امامی

 چکیده

آلتوریزم شاید نزدیکترین مفاهمه جامعه شناسی کالسیک و تنها ادای دین اندیشه لیبرال به مفهومی همچون 

ا خودکشی دیگرخواهانه یا آلتوریستی می دانست، که البته بدین ایثار باشد. دورکیم یکی از سه نوع خودکشی ر

های جامعه چنان سنگین است و سایه کلیت ها چنان فراگیر است که نرخ خودکشی با درجه معنا بود که درخواست

ه انسجام اجتماعی رابطه مستقیم پیدا می کند. اصل رعایت )توام با از خودگذشتگی( نیازها و منافع دیگران البت

نتوانست از پس حاکمیت اصل رقابت و اصالت منفعت فرد بر بیاید و نهایتا کنش متقابل گسسته ای را برای جامعه 

مدرن به میراث نهاد. رقابت از مرکزی ترین عناصر لیبرالیزم است که با همه مشکالتش بستر ساز تداوم فردگرایی 

است.آیا در این معنا، ایثار اجتماعی  "فردگرایی"و  "فرد" به نفع "در جمع بودن"و  "جمع"و ابزار بهره برداری از 

به معنای مطلق ترجیح دیگران بر منفعت خود، ممکن و مطلوب است؟آیا ساختار اقتصاد، دولت و جامعه لیبرال با 

این قصور از اصول پاربرجا می ماند؟طبعا پاسخ منفی است هرچند در فرایندهای شخصی و فرعی، به معنویت 

دیگر گرایی، مهرورزی و ایثار اجتماعی بها داده می شود و شاهد انواع امر خیر در جامعه لیبرال هستیم.در  ناشی از

این مقاله با ذکر شواهدی نه چندان غریبه بلکه از جامعه ایران، در صددم نشان دهم رویکرد حاکم بر همین امر 

ار اجتماعی تهی می شود.یک شاهد بازخوانی خیر هم به محض تنیدگی در ساختار سرمایه داری، از ماهیت ایث

کمک های خیریه شرکت های بزرگ است که با مماشات قانون مبنی بر احتساب به مثابه هزینه های قابل قبول 

مالیاتی، حتی اگر واقعا صرف محرومان یا عرصه های نیازمند شود، ذاتا  یک ایثار اجتماعی نیست چون بخشیدن 

ی مالیات( است.شاهد دیگر که بیشتر فرهنگی است، شوآف یا نمایش های سلبریتی از کیسه خلیفه)حوزه عموم

ها در حوزه امر خیر، عیادت،رسیدگی به محرومان و آسیب دیدگان اجتماعی و...است که در واقع تحت لنز دوربین 

 ت.های تبلیغاتی، بخشی از فرایند تحقق سوژه شهرت و کشش و تعلق پیروان به آنهاسها و میزانسن

 

 لیبرالیسم، اقتصاد سیاسی، مطالعات امر خیر ایثار اجتماعی، :واژگان کلیدی

 

 

                                                             
 .لت دانشکده معارف اسالمی فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق)ع(استادیار گروه فرهنگ و دو .*

s.m.emamy@isu.ac.ir                                                                                            
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 فضای مجازی و ایثار اجتماعی

                                                                                                                             *محمدرضا برزویی

 **علی زرودی

 چکیده

فضای مجازی به عنوان فضایی معنابخش و موثر بر سبک زندگی انسان، می تواند اندیشه ها و تصورات جامعه 

از ارزش های اخالقی از جمله ایثار اجتماعی را تغییر دهد. ایثار از ارزش های اخالقی و اجتماعی در اسالم است 

در اصطالح به معنای مقدم شمردن دیگری بر خود در و که در آیات و روایات متعددی، به آن پرداخته شده است 

. با توجه به جایگاه ایثار در مجموعه دین و جایگاه فضای مجازی در و زیانی است یا پرهیز از ضرر یمنفعت کسب

زندگی امروز، الزم است که به بررسی تاثیرات فضای مجازی بر تصورات جامعه از این ارزش اسالمی پرداخته 

تحلیلی انجام شده است، شش تاثیر این فضای دومِ زیست انسانی بر -پژوهش که با روش توصیفی شود. در این

ایثار اجتماعی بررسی شده است که از این میان، یک مورد تاثیر منفی، یک مورد تاثیر مثبت، سه مورد تاثیر دوگانه 

جتماعی و در نتیجه بر ایثار دارد؛ گاه . فضای مجازی، تاثیری دوگانه بر انزوای ا1و یک مورد تاثیر مشروط است. 

انزوای اجتماعی را کاهش می دهد و گاه انزوا و فردیت را افزایش می دهد، در صورت اول ایثار افزایش یافته و 

. فضای مجازی به واسطه تاثیر بر ارتباطات اجتماعی، تاثیرات مشروطی بر ایثار 2در صورت دوم، کاهش می یابد. 

با افزایش ارتباطات اجتماعی، مشروط بر آنکه ارتباطات، عمیق و حقیقی و باعث باخبر شدن  می گذارد. این فضا

انسان ها از یکدیگر باشد، ایثار را افزایش می دهد اما با افزایش ارتباطات سطحی و جایگزین کردن ارتباطات 

تر بودن بیان نیازها در فضای . راحت 3غیرحقیقی با ارتباطات حقیقی و چهره به چهره، ایثار را کاهش می دهد. 

مجازی باعث می شود که درخواست های حمایت اجتماعی افراد از یکدیگر و به تبع آن، ایثار برای پاسخ به این 

. فضای مجازی به واسطة تغییر ادبیات و فرهنگ شفاهی جامعه، تاثیری دوگانه بر 4درخواست ها افزایش یابد. 

یاتی )مانند اشعار و لطیفه ها( که در فضای مجازی توسط کاربران و نهادهای ایثار اجتماعی می گذارد. اگر ادب

فرهنگ ساز ایجاد می شود، ایثار را تحسین کند، این ارزش تقویت می شود اما اگر آن را تقبیح کرده یا از آن 

فتاری جامعه و . سلبریتی هایِ فضای مجازی نیز به سبب تاثیر بر الگوهای ر5غفلت کند، ایثار تضعیف می شود. 

. فضای مجازی به عنوان تغییری فناورانه، 6به تبع آن تغییر نگرش جامعه، تاثیری دوگانه بر ایثار در جامعه دارند. 

می تواند اجتماع را بیشتر به گزلشافت و همبستگی ارگانیک نزدیک کند، جایی که کنش های عقالنی معطوف 

به هدف )عقالنیت هدفمند ابزاری( افزایش می یابند و در به ارزش کمرنگ شده و کنش های عقالنی معطوف 

 نتیجه ارزش هایی همچون ایثار در اندیشه و ارتباطات افراد کمرنگ می شود.

 ایثار، فضای مجازی، رسانه های اجتماعی، فناوری اطالعات و ارتباطات، اینترنت :واژگان کلیدی

 

                                                             
 م صادق علیه اسالم.. استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه اما*

 .دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتریدانشجوی مقطع  .**
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 تیی اجتماعی و ایثار: تحلیل در سطح شناخسرمایه

 *محسن ردادی

 چکیده
ی ایثارگری است و ایثار رفتاری که اقدام برای انجام ایثار است ایثار به دو بخش ایثار شناختی که همان روحیه

ی اجتماعی از جمله مفاهیمی است که در علوم اجتماعی برای توصیف شود. از طرف دیگر سرمایهتقسیم می

ی اجتماعی بسیاری از ارتباطهای اجتماعی را شده است. وجود سرمایههمبستگی و اعتماد در جامعه به کار گرفته 

ی اجتماعی در ایجاد ایثار شناختی مورد بحث و شود ارتباط سرمایهکند.  در این نوشتار تالش میتسهیل می

ختی تواند به تقویت ایثار شنای اجتماعی چگونه میسرمایه» بررسی قرار گیرد. سوال اصلی مقاله این است که 

ی کند با ارائهی اجتماعی تالش میاین نوشتار با بررسی ایثار شناختی و  نیز مفهوم سرمایه« در جامعه کمک کند؟

ی ی اجتماعی با ایثار شناختی را مشخص کند. در این چارچوب سرمایهی سرمایهیک چارچوب مفهومی رابطه

گذشتن از آنچه دوست دارید و به آن »اساس هنجار  اعتمادی فراگیر و متکی بر ایمان به خدا را بر»اجتماعی، 

در پایان مقاله راهبردها و « دهد.در شبکه اخوت جاری کرده و ایثار را در جامعه گسترش می«   نیاز دارید

گردد که ی اجتماعی در مسیر گسترش و رواج ایثار اجتماعی ارائه میراهکارهایی برای بهره بردن از سرمایه

 توجه سیاستگذاران قرار گیرد.تواند مورد می

 

 سرمایه اجتماعی، ایثار، مطالعات قرآنی، سیاستگذاری اجتماعی : واژگان کلیدی

  

                                                             
   عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی .*
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در منابع حدیثی شیعه« ایثار اجتماعی»مفهوم کاوی  

 

 *محمد عترت دوست
 

 چکیده

ر آگاهی بخش از ماهیت کلمات نورانی اهل بیت)ع( و احادیث برجای مانده از ایشان، یکی از مهمترین منابع معتب

دین اسالم بوده و برای آشنایی با مفاهیم و مؤلفه های بنیادین اسالمی الزم است که در کنار مراجعه به قرآن 

کریم، حتماا احادیث اهل بیت)ع( نیز مالحظه شوند چراکه این دو منبع، میراث ماندگار و جاودان دین اسالم برای 

موضوعات مورد نیاز جوامع اسالمی، توجه به ایثار با رویکرد اجتماعی آن  همه جهانیان است. یکی از مهمترین

است که باعث ایجاد وحدت و همدلی شده و بقاء جوامع بشری را تضمین می کند. به دلیل اهمیت شایان این 

دن مهمترین موضوع در این مقاله تالش شده برای مفهوم کاوی ایثار اجتماعی در منابع حدیثی شیعه، با مبنا قرار دا

و معتبرترین کتب حدیثی، احادیث مرتبط با این موضوع را شناسایی کرده و با تشکیل خانواده حدیثی، این مؤلفه 

را تحلیل و تبیین نمائیم. توجه به یک موضوع جدید و مستحدثه، استفاده از رویکردهای نوین در حدیث پژوهی 

شناختی و تشکیل خانواده حدیث، از ویژگیهای منحصر به مثل تحلیل های متنی ـ محتوایی، تحلیل های روایت 

 فرد این مقاله پژوهشی است.

 

 حدیث پژوهی، ایثار اجتماعی، صدقه، زکات، احسانواژگان کلیدی: 

 

 
 
 

 

                                                             
 Etratdoost@sru.ac.ir          استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی .*
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«ایثار»؛ تالشی برای مفهوم کاوی واژه «ثَرَ»ارشناسی ماده تب  

 *محمد عترت دوست

 چکیده

 فرهنگ و ادبیات جمله از متعددی عوامل به وابسته تغییرات این. است حولت و تغییر حال در زمان گذر در زبان

 علم چرخه و شده زبان در تحول ایجاد باعث بیرونی سطح در فرهنگ و درونی سطح در ادبیات که چرا باشد می

 بسیار شده، نازل بدان نیز کریم قرآن که عربی زبان درخصوص تحول این. بخشند می تکامل را زبانشناسی

وجود ابهام در رابطه با ریشه برخی واژگان، چگونگی  .گیرد قرار مطالعه مورد دقت به است شایسته و بوده حساس

ساخت و اوزان صَرفی آنها، از جمله برخی مسائل و مشکالتی است که لغت پژوهان در مواجهه با واژگان قرآن با 

مند جهت های معتبر و نظامت، عدم وجود روشآن روبرو هستند ولیکن به نظر می رسد عامل اصلی این ابهاما

، از الگوی «ایثار»ها باشد. در این مقاله تالش شده برای مفهوم کاوی واژه قرآنی مند زبانجستجو و مطالعه نظام

استفاده شده و چگونگی شکل گیری و ساخت این واژه و معانی متعدد بیان شده برای « تبارشناسی زبانی»مطالعه 

دهیم. بدین منظور با توجه به نظریه برخی زبانشناسان مبنی بر ریشه ثنائی داشتن کلمات عربی، به  آن را توضیح

پیجویی ریشه این واژه در خانواده زبان های سریانی، سامی، عبری، اکدی، حبشی و آرامی پرداخته و چگونگی 

و مفهوم دقیق آن « ایثار»خت کلمه و نیز چگونگی سا« ثَرَ »ساخت کلمات متفاوت با معنای واحد از ماده ثنائی 

 را تبیین نمائیم.

 

  ایثار تبارشناسی، ریشه شناسی، زبان عربی، اثر، واژگان کلیدی: 

 

 
 

 

 
 

 
 

                                                             
   Etratdoost@sru.ac.irدبیر شهید رجایی.          . استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه تربیت*
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مبتنی بر منفعت عمومی ایثار اجتماعی کاویمفهوم  

                                                                                                            *مهدی غمامی محمد سید

 **علی جباری

 چکیده

ایثار اجتماعی یک فضیلت اخالقی است که به معنای تقدم دیگران بر خود و خیر رساندن به دیگران است، در 

( سوره حشر مبین همین 9افتد و شخصا به موضوع ایثار نیازمند است. آیه )حالی که فاعل ایثار خود به سختی می

رجیح و سخاوتمندی است که انصار به مهاجرین در شرایط سخت روا داشتند و مجموعا کل جامعه اسالمی را ت

در شرایط گذار یاری رساندند. اما تحول معنایی ایثار، آنرا به معنای سخاوتمندی و به تبع در سختی افتادن، در 

تسبیل کل اموال برای تامین غذای  دهد که هرچند ممکن است در مواردی مانندهایی قرار میخدمت ارزش

، آنرا امری غیر قابل توجیه «منفعت عمومی»حیوانات، احساسی خوب ارزیابی شود ولی در نسبت با مفهوم 

چه نسبیتی مابین عمل ایثار اجتماعی و مفهوم منفعت عمومی »نماید. سوال نگارندگان این مقاله این است که می

فرضیه «. گردد؟ر اجتماعی غیرمنتج به منفعت عمومی، ایثار اجتماعی محسوب میآیا ایثا»به عبارت دیگر « است؟

نگارندگان این است که ایثار اجتماعی اگر در جهت و به منظور تامین منافع عمومی و نیازهای حیاتی جامعه نبوده 

خالقی محسوب کردن ای در نسبت با منافع عمومی نداشته باشد، نه تنها ایثار اجتماعی نیست که فعل او نتیجه

  .تحلیلی است –آن نیز محل تردید است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی 

 

 ، نیاز حیاتیمصلحت عمومی: منفعت عمومی، ایثار اجتماعی، واژگان کلیدی

 
 
 
 

  

                                                             
 علیه السالم . استادیار و عضو هیات علمی دانشکده معارف اسالمی و حقوق دانشگاه امام صادق *

 لیه السالمعاسالمی و حقوق دانشگاه امام صادق دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته رشته معارف  .**
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 های مدرن اقتصادی با رفتارهای مبتنی بر ایثارمطالعه نسبت تحلیل

                                                                                                                             *محمد سلیمانی

 **محمدحسین بهمن پور خالصی

 چکیده

شود. بر خواهانه و ایثارگرانه در همه جوامع و ادوار تاریخی در سطوح مختلف مشاهده شده و میرفتارهای دیگر

ها و غایات خود شناختی و نیز ارزشود هر سیستم اجتماعی بتواند بر مبنای اصول هستیراین اساس انتظار می

ها را تحلیل نماید. با توجه به ادعای علم گیری و تداوم آناین گونه رفتارها را تبیین نموده و علل و انگیزه شکل

ترین پیشنهادات برای عمل، اقتصاد بهینهها و ارائه اقتصاد متعارف در توانایی تحلیل کلیه رفتارهای اجتماعی انسان

مدرن نیز از این امر مستثنی نبوده و باید توانایی تحلیل ایثار را داشته باشد. بر این اساس مقاله حاضر به مطالعه 

دهد های نظری این پژوهش نشان میپردازد. یافتههای مدرن اقتصادی با رفتارهای مبتنی بر ایثار مینسبت تحلیل

عوض  این در»های خاص جامعه تجاری همچون قاعده هایی همچون تمرکز بر سودمحوری و ارزشهکه مولف

های ها و اخالق، عدم توجه به انگیزهزدایی ذاتی تحلیل اقتصادی از اخالق، نگاه عرفی به ارزش، ارزش«آن

سبات اجتماعی )ارائه تفسیر درونی، تاکید بر برداشت خاصی از انسان مبتنی بر عقالنیت ابزای و تغییر ساخت منا

های تحلیل مدرن اقتصادی ای( از جمله ممیزهاقتصادی از نهادهای تعاملی اقتصادی در بستر فردگرایی شبکه

 های ایثارگرایانه را تحلیل نماید.بتواند رفتار شود تااست که مانع ایجاد این ظرفیت در اقتصاد متعارف می

 

 رمایه داری، اقتصاد، اخالق: ایثار، مدرنیته، سواژگان کلیدی

 
 
 

 

 

 

                                                             
  . عضو هیات علمی دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السالم.*

solimani@isu.ac.ir                                                                                           
قطع کارشناسی ارشد معارف اسالمی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السالم. . دانشجوی م**

m.bahmanpour@isu.ac.ir                                                                       
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 نقش اجتماعی ایثار در رفع چالش آب و توسعه زندگی شهری در ایران

 *علی احمدی

 چکیده 

وهوای مساعد هایی از مناطق جغرافیایی که دارای آبهای بشری در بخش، تمدن"هیدرولیک" بر اساس نظریه

، پیدایش شهرها به تفسیر اکولوژیک از شهرنشینی و خاک حاصلخیز بوده ظاهر شده است. مطابق این نظریه

آید. در مناطق شمار میها بهگیری تمدنبسیار نزدیک است و در این رابطه آب منبع اصلی و عامل مهمی در شکل

کمبود آب در مناطق  مسئلهها و شهرها متأثر از این نگاه و نظریه بوده و گیری تمدنخشک و کم آب شکل

های زیست محیطی را ون ضعف در تولید کشاورزی، عدم تراکم جمعیت، و سایر محدودیتمختلف مسائلی همچ

بوجود آورده است. کمبود آب در ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی آن و قرار گرفتن در کمربند خشکی کره زمین 

های چالش مجموعه برانگیز بوده است. چرا که بحران آب،گیری، پایداری و توسعه شهرها چالشهمواره در شکل

متعدد و وابسته به هم را به همراه دارد و در بلندمدت، مسائل راهبردی همچون مسائل اقتصادی، امنیتی، سیاسی، 

های آبی در این است که در مواجهه با بحران سوالکند. حال اجتماعی و فرهنگی شهرهای ایران را ایجاد می

است؟ به چه میزان در تکوین، حفظ و بقای زندگی شهری دخیل بوده  شهرهای ایران، ایثار اجتماعی در زمینه آب

گیری و هایی بوده است؟ آیا شکلآیا فرهنگ یاریگری و دیگرخواهانه راهکاری اساسی برای رفع چنین چالش

توان به ایثار اجتماعی آب برای ساکنان یک شهر مرتبط فرض کرد؟ تاریخ شهر و بقای زندگی شهری را می

قابل اثبات است. از  فرضیهی در ایران بیانگر نقش ایثار برای رفع بحران کم آبی در شهرها بوده و این شهرنشین

ها و نذر عمومی آب برای توزیع انبارها، حفر و الیروبی قناتمصادیق عینی این نوع ایثار وقف آب، ساخت آب

توصیفی و تحلیلی و با  روشنی بر متناسب و عادالنه فضایی در شهرهای ایران بوده است. این پژوهش مبت

 هدفباشد. این نوشتار با ای میاستناد بر رویدادهای تاریخی مرتبط با موضوع تحقیق در آثار و منابع کتابخانه

های بررسی و تبیین نقش اجتماعی ایثار در رفع چالش آب شهرهای ایران و در پاسخگویی به مشکالت و چالش

 ماعی نوشته شده است. کنونی آب توسط ایثارگران اجت

 

 ایثار، آب، تاریخ اجتماعی، زندگی شهری، ایران واژگان کلیدی:

  

                                                             
 سالمام صادق علیه التمدن دانشگاه ام پژوهشگر جغرافیای فرهنگی و عضو گروه فرهنگ و. *

a.ahmadi@isu.ac.ir                                                                                       
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 تحلیل خردپذیری ایثار به حیوانات و ازخودگذشتگی حیوانات 

هفتم قرن نزد اندیشمندان مسلمان تا پایان  

  *محسن محسنی

 چکیده

است و بیانگر ازخودگذشتگی یکی از طرفین  ترین فضائل اخالقی خصوصاا در مکتب اسالمایثار یکی از برجسته

دهد. نگارنده در به نفع دیگری است. دو طرف ایثار، دهنده و گیرنده است که عمل دهش بین آن دو روی می

ازخودگذشتگی حیوان نسبت » و « ایثار انسان به حیوان » کند نوشتار حاضر به دو نوع ازخودگذشتگی اشاره می

اند. هر چند قائل شدن به بروز مسلمان در آثار خود اشارات متعددی به این دو نوع کرده اندیشمندان«. به دیگران 

رفتارهای اخالقی همراه با آگاهی و اختیار هوشمندانه توسط حیوانات و اثبات آن کار مشکلی است امّا مرور منابع 

قاله ایثار انسان نسبت به اسالمی حاکی از وجود الاقل سهمی از آگاهی در میان حیوانات است. بخش دوم م

گیرد. انسان در سلسله مراتب وجود، مرتبه وجودی بر میزیست هستند را درحیوانات که بخش مهمی از محیط

عربی مقدم داشتن حیوان باالتری نسبت به حیوان دارد و ایثار موجود اشرف برای اخس، ظاهر موجهی ندارد. ابن

را فراتر گذاشته و حتی جواز نابودی حیواناتی که برای بشر منفعت ندارند کند و رازی پا را بر انسان نکوهش می

تر و بررسی برخی از دالئلی که افراد بواسطه آن اقدام به رفتار ایثارگرایانه نسبت کند. با تحلیل دقیقرا صادر می

های موجه دانست. گرچه انگیزهتوان حداقل برخی از اینگونه اعمال انسانی را یابیم که میمیکنند دربه حیوانات می

کند امّا انگیزه الهی باالترین تضمین برای گوناگونی، انسان را وادار به حمایت از محیط زیست و حیوانات می

های حمایتی از حیوانات است. این انگیزه منافاتی با دالیل دیگر ندارد بلکه ها و برنامهحسن اجرای سیاست

 های دیگر نیز هست. زهدهنده و تقویت کننده انگیجهت

 ایثار، محیط زیست، ازخودگذشتگی حیوانات، اختیار، نیاز، غریزه کلیدی: واژگان

                                                             
 yahoo.comiran@110amin          تهراندارای دکترای فلسفه و کالم اسالمی از دانشگاه .  *
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نرم و امنیت نرم جمهوری تجزیه و تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار بر قدرت 

 اسالمی ایران

 *جعفر حیدری

   **حسین مسعود نیا               

 ***سید غالمرضا دوازده امامی

 ****ا قاضی رهبرمحمود رض

 چکیده

 صحنه و است کرده تغییر ارتباطی حوزه در چیزهمه انگیزشگفت ایگونهبه اطالعات، آسایبرق گسترش و ظهور با

 است کرده تغییر میان این در هم «فرهنگ» و «قدرت» مانند مفاهیمی. است شده تحول دچار هاتقابل آرایش و

 قدرت» افزایش در «فرهنگ» نقش. است شده مطرح ملی قدرت اساسی مبنای عنوانبه «فرهنگی قدرت» حاال و

ایفا  کشور هر گیری قدرتتحوالت و شکل مهمی در نقش و شده ترجدی کشور، یک «امنیت نرم»و  «نرم

ها با یافته لیوتحلهیو تجز سنادیای و ابر مبنای روش کتابخانه این پژوهش مستخرج از رساله دکترا و. کندمی

نرم و گیری قدرتابتدا به بررسی و سیر تحوالت قدرت، شکلانجام پذیرفته است.  وصیفی و تحلیلیتشیوه 

نرم با تاکید بر فرهنگ ایثار پرداخته شده است و با توجه به توانایی دشمنان در احاطه و کاربرد های قدرتمؤلفه

ایران، این پژوهش بهترین رهیافت و تهاجم فرهنگی در تالش برای فشار و ایجاد بحران در جمهوری اسالمی 

 الگوی ارتقای قدرت نرم و امنیت نرم را استفاده و رجوع به فرهنگ اصیل و گهربار اسالمی ایثار می داند. 

 

 نرم، امنیت نرم، فرهنگایثار، دفاع نرم، قدرت، قدرت واژگان کلیدی:

  

                                                             
 gmail.com1jfrheidari@                      .اصفهان دانشگاه سیاسی علوم دکتری دانشجوی .*

 se.ui.ac.irh.masoudnia@a                      .اصفهان دانشگاه سیاسی علوم گروه استادیار .**
 .emami@ase.ui.ac.ir12gh                     .اصفهان دانشگاه سیاسی علوم گروه . استادیار***

 ac.irse.uim.rahbarghazi@a.                 .اصفهان دانشگاه سیاسی علوم گروه استادیار .****
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تولید  و باز های دفاع مقدسارزشدر جریان سازی  های شهداموزهقش ن

نخبگان و هنراز پتانسیل مندی با بهره مفهوم ایثار  

 *مریم ماهی

 چکیده

های شهدا در روند نقش تداومی پژوهش و آموزش، با لحاظ استفاده از پتانسیل دانشگاه بررسی مبانی و اصول موزه

 ی در کنارو هنر در جهت حفظ و نمایش مطلوب آثار، از جمله موضوعات ارزشمندی است که در زمان کنون

 و گستردهی جدّ ی ی آن، ضرورت یافته و نیازمند مطالعهی ویژهوظیفهه لحاظ اسالمی ب جامعه مختلف هایبخش

های دفاع مقدس و باز تولید مفهوم ایثار در رسیدن به بخشی و ماندگاری ارزشسازی، عمقدر بحث جریان 

گیری از علم و پتانسیل نخبگان در بُعد شهدا با بهرهآل و اسالمی است. در حفاظت میراث فرهنگی ی ایدهجامعه

باشد، که منجر به های متنوع آن در بعد حفظ معنوی آثار میمندی از دیدگاه هنر و تکنیکحفظ مادی، و نیز بهره

تواند تأثیرات عمیق و پایداری در شک میگردد؛ و بیهای شهدا در سطح مطلوب میاحیای اهداف و پیام موزه

های ها با ارائه و نگهداری صحیح آثار، در انتقال ارزشگونه موزهجامعه داشته باشد. بنابراین نقش این فرهنگ

ی ی موردی موزهی اسالمی مورد توجه قرار گرفت؛ و موضوع مقاله با مطالعهی جامعهمقدس در ابعاد گستردهدفاع

اندازی آن و ساماندهی بیش از در روند عملیات راهی شهدای تبریز ی موزهی همه جانبهشهدای تهران و مطالعه

های دفاع مقدس و مفاهیم ی نگهداری و نمایش آثار با اشاره به ترویج ارزشهمراه بررسی شیوهاثر، به 4000

رسد بر نماید؛ که به نظر میی ارائه میتخصص ،یعلم کردیوها را با رتر از این نوع موزهایثار، شناختی کامل

های شهدا در جهت گیری و عملکرد آن وارد است. هدف مقاله تبیین نظام مبانی موزهفراروی شکل هایچالش

مندی از تجربیات شخصی باشد؛ که با بهرههای فرهنگی جبهه و ترویج آن در جامعه میانتقال صحیح پیام ارزش

 نماید.طلوب آثار بررسی میها را با حفاظت می عملکرد این موزهشیوه ،و روش استدالل توصیفی ـ تحلیلی

 

 های دفاع مقدس، ایثار.ی شهدا، نخبگان، هنر، ارزشموزه :واژگان کلیدی

  

                                                             
مسئول موزه شهدای استان آذربایجان شرقی و مدرس دانشگاه  .*

Mahi.maryam@yahoo.com                                                                             
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 ایثار یا استیثار؟ کدام یک در منابع فقهی ستوده شده اند؟

  *یدهقان یالدم 

 **  عباسعلی سلطانی    

 ***مرضیه فردوسی دولتشانلو

 چکیده

رجیح منافع عمومی بر امیال فردی است درحالی که غریزه و طبیعت ضرورت زیست اجتماعی انسان، مقتضی ت

های مهم و اساسی در ایثار و گذشت از ارزش. کندخواهی حکم میهای خود و تمامیت انسان به ترجیح خواسته

ل رود و به معنای دیگرگزینی و گذشتن از خود به سود دیگران است و از فضایشمار میزمینه فردی و اجتماعی به

رود. نقطه مقابل ایثار، استیثار است که به معنای خودگزینی و منفعت خود را مقدم داشتن است شمار میاخالقی به

شمار آمده و مورد مذمت قرار گرفته است. غریزه وطبیعت بشر همیشه اینگونه است که که از رذایل اخالقی به

ی تباهی فرد و جامعه، سقوط انسان از مرتبه انسانیت، دارد و این خودگزینی علت اصلخود را بر دیگران مقدم می

شمار های مؤمنان بهشانهتبعیض حقوقی و محرومیت است. اما ایثار جایگاه ارزشی واالیی دارد و در دین اسالم از ن

این است که با توجه به اهمیت و ارزش  -که باروش تحلیلی توصیفی تدوین شده–دستاورد این تحقیق رود. می

یابد، ایثار در جامعه و تأکید خداوند در آیات مختلف قرآن و سخنان امامان معصوم در روایات ضرورت می واالی

تر مبانی ایثار و استیثار در فقه و حقوق اسالمی مورد تحقیق قرار گیرد. بر این اساس به صورت جزئی و دقیق

این که استیثار و خودخواستن امری غریزی  توان گفت که با توجه به مبانی و منابع فقه و حقوق اسالم، بامی

تواند منافعی چون حفظ جان داشته باشد اما ایثار و دگرخواهی است که موجب زندگی وطبیعی است و می

 سعادتمندانه در دنیا و آخرت خواهد شد.

 

 ی، منابع فقه.فرد یالام ی،منافع عموم یثار، سعادت انسان،است یثار،ا: واژگان کلیدی 

  

                                                             
. مشهد ی. دانشگاه فردوسارشد یمشهد. کارشناس یآموخته دانشگاه فردوسدانش .* 

milad.dehghani@mail.um.ac.ir                                                                                             

 soltani@um.ac.ir                                     مشهد.  یمشهد. دانشگاه فردوس یدانشگاه فردوس یاردانش .**

. دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد. کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد. ***

m.ferdowsi@mail.um.ac.ir                                                                                                      
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اوی نقش شبکه های اجتماعی ایثارگری در تقویت و ارتقاء سرمایه واک

 اجتماعی

 *مرتضی معین

 

 چکیده

سرمایه اجتماعی را می توان در کنار سرمایه های اقتصادی و انسانی ، بخشی از ثروت ملّی به حساب آورد که 

 .ای نیل به موفقیت قلمداد می شودبستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی )مادّی( و راهی بر

ها، دولت و ملتی که از سرمایه اجتماعی متکی بر فرهنگ ایثار و شهادت برخوردار است، ضمن توفیق در برنامه

رابطه ناگسستنی و محکمی را بین خود برقرار کرده اند و این رابطه دوسویه موجب افزایش اعتماد عمومی و 

هدف تحقیق حاضر  دولت و موفقیت دولت در ارائه خدمات به مردم می گردد.مشارکت آحاد جامعه در تصمیمات 

این کل جامعه آماری بوده است.  های اجتماعی ایثارگری در تقویت و ارتقاء سرمایه اجتماعیواکاوی نقش شبکه

ه که باتوجه کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تهران بود 2مشتمل بر ایثارگران منطقه  تحقیق

دهنده نفر برای آن بدست آمد. یافته های تحقیق حاضر نشان 165به فرمول کوکران برای جامعه محدود تعداد 

این موضوع بوده که اثرگذاری شبکه های اجتماعی ایثارگران بر ارتقا و بهبود روحیه بخشش در جامعه بیشتر از 

 ر بر ارتقای مشارکت مردمی در جامعه قرار داشته است. سایر متغیرها بوده و پس  از آن اثرگذاری این متغی

 

 : شبکه اجتماعی، ایثارگر، اجتماع، سرمایه اجتماعیواژگان کلیدی

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آی تی گرایش تجارت الکترونیک. *
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 تاثیر گفتمان ایثار بر تسریع روند ظهور آخرین منجی

 مصطفی حاجی حسینلو

 چکیده 
واژه گفتمان تمدنی شیعه اثنی عشری به ظهور و مسئله تشکیل حکومت امام معصوم در آخرالزمان کلیدی ترین 

حساب می آید. پیروان این مکتب تمام تالش های علمی و عملی خود را بر پایه اعتقادی که مبنی بر فضیلت 

زمینه سازی ظهور دارند، در همین جهت شکل داده اند.  باتوجه به گفتمان های رفتاری مختلفی که درجوامع 

ه و معاصر غالب و رایج بوده است و هیچ یک از آنها موفق به زمینه سازی بشری و حتی شیعی در ادوار گذشت

منجر به نتیجه نشده است به نظر می رسد گفتمانی که می تواند در این باب موفق باشد و بنا به تجربه آزمون 

یگر و خود رانیز پس داده است ،گفتمان ایثار محور است.این پژوهش در صدد است تا با بررسی گفتمان های د

 سازی ظهور را بیان کند. مقایسه آن با گفتمان ایثار، اهمیت و نقش محوری آن در تسریع  و زمینه

 

 ظهور، عقل معاش، قانون موضوعه، عدالت محوری، انصاف، ایثار گان کلیدی:واژ
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ی اجتماعی و بر تحقق سرمایه فرهنگ ایثار و شهادتبررسی اثرگذاری 

 ی اقتصادیتوسعه

 *زادهامیر نبی

 چکیده
ی اجتماعی از فرهنگ ایثار و شهادت از آن دسته مفاهیم ناب اسالمی است که مرز روشنی میان نظریات سرمایه

تواند نماید. تحقق این فرهنگ برجسته در کنار آثار و برکات فراوانش میمنظر اسالم و اندیشه متعارف ترسیم می

د اجتماعی، نتایج پر ثمری در منهای هدفادهای اجتماعی و تسهیل کنشاز طریق کاهش هزینه تعامالت و قرارد

جامعه از خود برجای گذارد. از جمله نتایج بسط فرهنگ ایثار و شهادت، کاهش فقر، کارآمدی حکومت و دولت و 

ی هاز آنجا که سرمای تواند بستر مناسبی برای تحقق توسعه اقتصادی ایجاد نماید.یبرقراری امنیت است که م

عناصر اصلی آن مورد شناسایی  ها وباشد، الزم است مؤلفهها و کارکردهای متنوعی میاجتماعی دارای مصداق

ی اجتماعی تنها به عنوان یک مفهوم انتزاعی مطرح بوده و کاربرد سیاست قرار گیرد، در غیر این صورت سرمایه

با مراجعه به متون و نصوص اسالمی، با معرفی  ریزی نخواهد داشت. این نوشتار می کوشد تاگذاری و برنامه

ها و نماگرهای اصلی، از طریق ایجاد و تقویت اعتماد تعمیم یافته فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یکی از مؤلفه

  در اندیشه دینی، موثر واقع گردد. ی اقتصادیو توسعه ی اجتماعیو مشارکت عمومی بر استحکام سرمایه
 

  ی اجتماعی، توسعه اقتصادیسرمایه ،ایثار و شهادترهنگ ف کلیدی: گانواژ

  

                                                             

ی مدیریت دولتی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، ی دکتری رشتهدانشجوی دوره.  *

 nabizade_iran@yahoo.com                                                          .رفسنجان، ایران
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 : شهر بابل(یدر دفاع مقدس)مطالعه مورد یاجتماع ثارینقش ا

 علی حسین صادقی عالمی

 چکیده

 ایثار اجتماعی. درمورد تاس تمبشر در قرن بیس خیمهم تار یاز رخدادها یکیو عراق  رانیا ةجنگ هشت سال

و  گسترشکه از جمله می توان به وجود دارد  یمتعدد یو تحلیل ها قیمصاد ،لیتحمی جنگ ملت ایران در

 یاجتماع یشهادت، همبستگ یها ارزشی عین ترشگس اع،جهاد و دف ةروحی جادیا ،از خود گذشتگی ةروحی تیتقو

 ی می باشد.، اثرات عمیق روحیه ایثاراجتماعقیمصاداشاره نمود، و البته در این بین یکی از مهمترین این و... 

شکل گیری بسیج )رزمندگان با فرضیاتی همچون:  در دفاع مقدس یاجتماع ثارینقش ا دیگرد یپژوهش سع نیدر ا

 ثاریاداوطلب(، تشکیل بسیج )بسیج سازندگی(، گسترش روحیه شهادت طلبی و روحیات مذهبی ملی در گسترش 

 نیشهرستان بابل، مبتمردم عادی نفری از  500نه های تبینی پیمایشی و با استفاده از حجم نمو با روشی اجتماع

شده و آنگاه، با استفاده از پرسشنامه، اطالعات الزم جمع  یبر داده ها و اطالعات رسمی و تحقیقات میدانی بررس

دهد که در بین  یحاصله نشان م جینتا .ردیمورد تجزیه و تحلیل قرار گ Spssآوری و با بهره گیری از نرم افزار 

. در کل، یافته های متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد نیتحقیق، ب نیمطروحه در ا فرضیات

میدانی این پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه مردم شهرستان بابل، بین شکل گیری بسیج )رزمندگان داوطلب(، 

رابطه معنی داری وجود دارد، و از دس دفاع مق روحیات مذهبی ملی با تشکیل بسیج )بسیج سازندگی(، و گسترش

 سوی دیگر نیز، گسترش روحیه شهادت طلبی، در پیشبرد اهداف جنگ نقش بسیار پرنگی داشته است.

 

 بسیج رزمندگان داوطلب، شهادت طلبی ،دفاع مقدسی، اجتماع ثاریاواژگان کلیدی: 
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 اسالمی_نقش ایثار اجتماعی در سبک زندگی ایرانی

 *وودیناهید دا

 چکیده

در تمام جوامع بشری، ارزش هايی وجود دارد که بنيان اصلی فرهنگ آن جامعه را شكل ميدهند، چرا 

که از باور های يک ملت سرچشمه می گيرند و در عرصه های گوناگون فعاليت آن تاثير می گذارد. 

و به آنها پايبندند، سامان افراد يک جامعه گفتار و رفتار خويش را بر اساس ارزش هايی که پذيرفته اند 

می دهند. اهميت و جايگاه اين ارزش ها به گونه ای است که هر ملتی، هويت و حيات اجتماعی و 

سياسی خود را در پايبندی و احترام به آنها و انتقال کامل آن به نسل های آينده ميداند. فرهنگ ايثار 

گرفته و هميشه از جايگاه ويژه ای برخوردار  يكی از ارزش هايی است که هم زمان با تاريخ ايران شكل

بوده و از ديرباز، الهام دهنده ی مؤمنان و مسلمانان در مسير تعالی آموزه های انسانی و الهی در جامعه 

ی المنگ ايثار برای جامعه ايرانی اساسالمی بوده است. اما شناساندن، ترويج و تقويت ارزشهای فره

مهمترين و اساس ترين وظيفه مسئولين، رسانه های جمعی و بخصوص نسل های کنونی يكی از 

ش الم که تمام سعی و تالدشمنان اسنهادهای فرهنگی و اجتماعی می باشد تا درقرن حاضر، در مقابل 

خويش را برای بی اهميت کردن و کم فروغ تر کردن ارزشهای ايثار و شهادت درميان جوامع به 

بتوانند ارزش و مقام ايثار گران و شهدا را در بين جامع تقويت  خصوص نسل جوانان به کار بسته اند،

و ترويج کنند. بنابراين ترويج ، تقويت، تبين و تعريف فرهنگ و ايثار و شهادت مانند ديگر مفاهيم 

می باشد. از اين رو اهميت اين مقاله  یمامثل مفاهيم اقتصادی، تربيتی، سياسی و... امری ضروری و الز

ت، االمقت از طريق کتابخانه، العااسنادی، و با جمع آوری اط -فیکه با روش توصيدر اين است 

ی را تعريف و تبين نموده چرا که المنقش آن در جامعه ايرانی اساينترنت و...، مفاهيم ايثار اجتماعی و 

اشته و فرهنگ ايثار به عنوان يكی از منابع سرمايه اجتماعی جايگاه رفيعی در پيشرفت ايران اسالمی د

 .می ايران شده استالنظام جمهوری اسموجب تداوم، تثبيت و پيشرفت 

 : شبکه اجتماعی، ایثارگر، اجتماع، سرمایه اجتماعیواژگان کلیدی

 

                                                             

 مدرس مقطع ابتدایی آموزش و پرورش مازندران )عباس آباد(. *
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 ایثار اجتماعی در آموزه های قرآن و معارف اسالمی

 مجید علی اکبری

 
 چکیده

 خودگذشتگی از یا شهادت مفهوم آید می ذهن در ایثار کلمه از که ذهنی تجسم اولین شاید عامیانه ذهنی مفهوم در
 آشکار معانی این در بیشتر که شده محدود قدری به ، عام عرف در واژه این معنایی دامنه و است یا بخشش مالی
 توان می ایثار های شاخه از که کند می خودنمایی تر وسیع معنایی در ایثار جوامع گسترش با اما امروزه است شده

 می وسعت جوامع سظح در را آن دایره و و برد می فراتر را ایثار گسترده اجتماعی ایثار کرد اشاره اجتماعی ثارای به
 و اقتصادی های بحران آن مصادیق از که شود می پدیدار اجتماعی سخت برهه های در ایثار از نوع این. دهد
 آیات در آن بررسی و آن مفهوم و ایثار صیفتو بر عالوه مقاله است در این سیاسی یا فرهنگی های بحران حتی

 آن می پردازیم. مصادیق و اجتماعی ایثار بررسی به روایات و
 

 ایثار فرهنگ دوستی، نوع جامعه، اجتماعی، ایثار ایثار، :واژگان کلیدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
*.                                                                      Hamid.aliakbarii@yahoo.com  
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واکاوی مؤلفه های ایثار اجتماعی در آموزه های قرآنی و معارف اسالمی و 

 تعیین جایگاه آن ها در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران

 *جواد آقامحمدی

 چکیده
های مربوط به ایثار اجتماعی مبتنی بر آموزه های قرآنی و معارف اسالمی و ش حاضر واکاوی مؤلفههدف پژوه

های تعیین جایگاه آن ها در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران بوده است. روش تحقیق در محدوده روش

صورت گرفته در حوزه  توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری در بخش کیفی متون و مطالعات تجربی

ایثار و در بخش کمی اسناد تحولی)مبانی نظری تحول بنیادین، برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین آموزش 

ها صفحه بدون مقدمه، صورت جلسات و منابع بودند که تمامی آن 507و پرورش جمهوری اسالمی ایران( جمعا 

ری( انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جهت سنجش میزان به عنوان نمونه آماری به روش سرشماری)کامل شما

پرداخت و تحلیل سواالت بخش کمی از آمار توصیفی استفاده شد. جهت استخراج مؤلفه های مربوط به ایثار 

اجتماعی به منابع و متون اسالمی به ویژه قرآن کریم و نهج البالغه مراجعه گردید و مؤلفه های ایثار اجتماعی 

و در قالب چک لیستی مورد بررسی قرار گرفت. روایی سیاهه وارسی یا همان چک لیست توسط جمعی شناسایی 

که به روش توافق بین صاحب نظران مشهور است بدست  (5/89روش اسکات)از خبرگان و پایایی آن با استفاده از 

ه ایثار اجتماعی در متون و مؤلفه ی کلیدی مربوط ب 10های پژوهش در بخش کیفی نشان از شناسایی آمد. یافته

شهادت طلبی، مقدم داشتن دیگران بر خود برای رضای خود، گسترش روحیه منابع اسالمی بود که عبارتند از: 

گذشت و فداکاری در جامعه، دوستی و محبت در جامعه، بذل مال با هدف فقرزدایی در جامعه، ایجاد روحیه اتحاد 

ی بر منافع فردی و گروهی، عزت طلبی، خدمتگزاری به خلق و گسترش و همبستگی در جامعه، ترجیح منافع مل

 901عدالت طلبی در جامعه و در بخش کمی پس از بررسی داده ها مشخص گردید که در اسناد تحولی جمعا 

 228مورد به مؤلفه های ده گانه ایثار اجتماعی اشاره شده است که در این بین گسترش عدالت طلبی در جامعه با 

مورد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان انعکاس را به خود اختصاص  16و مقدم داشتن دیگران بر خود با  مورد

 داده اند. 

 

 ایثار، ایثار اجتماعی، آموزه های قرآنی، اسناد تحولی آموزش و پرورش واژگان کلیدی:

  

                                                             
دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی. تهران. ایران.  .*

Javad_am_59@yahoo.com                                                                              
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 اطباییطب عالمه آرا بازخوانی معاصر؛ اسالمی اندیشه در اجتماعی ایثار مبانی

 مطهری شهید و

 *سید جواد حسینی

 چکیده
ایثار به عنوان یک ارزش در اسالم مطرح است. اسالم انسان را به رفتار مبتنی بر ایثار دعوت می نماید و آن را یک فضیلت 

ی جامعه بر می شمارد. جامعه ی اسالمی نیز محمل بروز و ظهور ایثار اجتماعی است. در اندیشه ی اسالمی یکی از ویژگی ها

ی ایده آل، بر جسته شدن فضیلت و ارزش ایثار اجتماعی در رفتار مسلمانان است. از این رو ایثار اجتماعی در جامعه ی اسالمی 

از نهاد خانواده تا سطوح بزرگتر اجتماعی نظیر تمدن جهانی اسالم نیز قابل تصور است. اندیشمندان اسالمی با ارائه انسان 

بینی اسالمی، چارچوب فکری را طراحی نموده اند که مبتنی بر آن انسان مومن، رشد و شکوفایی خود شناسی مبتنی بر جهان 

را در مسیر کمال را در گرو ایثار اجتماعی در جامعه ی اسالمی می داند. عالمه طباطبایی )ره( و استاد شهید مرتضی مطهری 

ر نظریه ی فطرت، انسان شناسی و جامعه شناسی اسالمی را )ره( دو اندیشمند معاصر اندیشه ی اسالمی هستند که مبتنی ب

تبیین می نمایند که ایثار و ایثار اجتماعی در آن قابلت توصیف و تبیینی نظام مند و منطقی دارد. اندیشمندان نوصدرایی انسان 

باشد. این تعریف از را موجودی مرکب تعریف می نمایند که متشکل از فطرت و طبیعت یا همان خود عالی و خود دانی می 

انسان، ایثاراجتماعی را از سنخ رفتاری می داند که انسان برای رشد خودعالی و فطری خود انجام می دهد و همچنین رشد 

جامعه ی انسانی نیز در گرو ترویج ایثار اجتماعی به عنوان رفتاری فضیلتمند و از روی اختیار و آگاهی است. در نتیجه در این 

ه، ایثار اجتماعی هم منجر به قوام و استحکام جامعه ی انسانی و اسالمی خواهد شد و هم ترویج آن منجر به رابطه ی دوسوی

دعوت جامعه اسالمی به رفتاری ایثارمند خواهد شد. در این مقاله ی پژوهشی بعد از مفهوم شناسی اسالمی مبتنی بر منابع 

منبعث از اندیشه ی این دو اندیشمند ارائه خواهد شد و مبتنی بر این اسالمی، انسان شناسی اسالمی و جامعه شناسی اسالمی 

ساختار اندیشه ایی ایثاراجتماعی تبیین می شود. نوآوری این پژوهش در ارائه ی ایثار اجتماعی مبتنی بر انسان شناسی و جامعه 

 شناسی منبعث از اندیشه ی اصیل اسالمی می باشد. 

 

 اندیشه اسالمی، شهید مطهری، عالمه طباطبائیایثار اجتماعی،  واژگان کلیدی:

  

                                                             
   gmail.com@66s.j.hosseini              . دکترای علوم سیاسی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه.*
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 واکاوی جایگاه ایثار اجتماعی در آموزه های قرآن و معارف اسالمی

                                                                                                                               *محسن خزائی

 **حسین خزائی

 چکیده

توان از آن  یکه م یداشته باشد. موضوع ثاریبه توسعه فرهنگ ا یمبرم ازین یرانیجامعه ا هامروز رسدینظر مبه 

واقع غفلت  امروزه در کشور ما مورداست که  یاز مسائل ی یکیاجتماع ثاریا کرد. ادی یاجتماع ثاریا تحت عنوان

در  و تبیین این مقوله بسیار مهم پژوهش حاضر صورت پذیرد.فلذا تصمیم بر آن شد به منظور تقویت  شده است.

ایثار اجتماعی  ، مفهوماجتماعی همچنین جایگاه ایثارخاصه ایثار اجتماعی،  ایثار و اصطالحی معنای لغوی این مقاله

احث ، مورد تحقیق و کنکاش قرار گرفته است. در ادامه این مبمعارف اسالمیقرآن و  آموزه های مصادیق آن درو 

جامعه پرداخته  میان اقشار مختلف در اجتماعی ایثارروحیه  ایجاد و ترویجموانع و شیوه های  ،به ویژگی ها، لوازم

و در پایان نیز راه کار هایی به منظور تقویت و گسترش این ارزش اجتماعی )ایثار اجتماعی( در جامعه  می شود

 ارائه خواهد شد.

 

 ، ایثار، شهادتمعارف اسالمی، موزه های قرآنآ، ایثار اجتماعی واژگان کلیدی:

  

                                                             
*  .                                                                                Mohsen_khazaei@atu.ac.ir 

**                                                              . @gmail.com19941373criminallaw 
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 اسالم جهان در اسالمی واحده امت گیری شکل در "اجتماعی ایثار" نقش
 اعظم محمدی*

  چکیده

 آن صدر و اسالم در ایثار جایگاه مقاله این در. است ارتباطی سرمایه گرانبهاترین بیانگر ایثار، حاضر، مقاله موضوع

 اجتماعی ایثار که است این دهنده نشان که شده بیان فردی ایثار و ایثاراجتماعی از هایی نهنمو. کند می بیان را

 آثار و شود معرفی خوبی به ایثار جامعه یک در وقتی. باشد داشته وجود هم فردی ایثار اینکه مگر یابد نمی تحقق

 وقتی .داشت توقع اجتماعی ایثار ،جامعه از توان می موقع آن شود بیان خوبی به باقی جهان و جهان این در آن

 اینکه برای جامعه این افراد تمامی واقعا بینیم می کنیم، می بررسی مقاله این در اسالم صدر در را ایثار جایگاه

 تحقق( اله و علیه اهلل صل) اکرم پیامبر اصلی هدف تا کردند ایثار خود ندار و دار و وجود تمام از بماند باقی اسالم

 یک وقتی. برد نام ایثارگر یک عنوان به توان می( اله و علیه اهلل صل) پیامبر جامعه، این شخص ولا از. یابد

 می انجام گذشتی خود از و ایثار اینگونه خود اصلی هدف به رسیدن و تعالی برای جامعه رهبر که ببینند جامعه

 اهلل صل)پیامبر خانواده از ایثار جایگاه به مقاله این در.  بردارند قدم او با قدم هم و راه هم حاضرند همگی دهد،

 .است شده پرداخته طالب ابی شعب در ایثار نقش و انصار و مهاجران فقیر، و نشین بادیه اعراب تا( اله و علیه

 

 انصار و مهاجران طالب، ابی شعب ،(اهلل سالم) خدیجه حضرت اجتماعی، ایثار ایثار،کلیدی:  کلمات

 

 

 

 

 

__________________________ 
*.                                                                      azammohammadi@ymail.com   
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 ایثار اجتماعی؛ تحلیلی روانشناختی 

 روح اهلل عباسی

 

 چکیده

مفهـومی اسـت  د نیـز قابـل تحلیـل اسـتکـه در سـطح فـریکـی از مباحـث فرهنگـی و اجتمـاعی 

فرهنــگ بــومی مــا متــاثر از اجتمــاعی در . مفهــوم ایثــار یــاد مــی شــود *کــه از آن بــه عنــوان ایثــار

 موضـوعو بـاالتر از آن شـهادت، ایـن  ازخودگذشـتگیدینـی و بـاارزش بـودن فرهنـگ  آموزه های

 نظیــر اثیر مسـائلیفراینــد شـکل گیـری ایثــار اجتمـاعی تحـت تــجایگـاه ویـژه ای پیــدا مـی کنـد 

ویژگیهــای شخصـیتی، ســبک زنـدگی افــراد قـرار دارد. از حیــث فراینــدهای  سـطح رشــد اخالقـی،

در شــاخه هــای مختلــف علــوم مــی تــوان رفتــار ایثــار را  شــکل گیــری و آثــار و پیامــدهای فــردی

کــه میتــوان از طریــق آن مفهــوم ایثــار  ایــن شــاخه هــایکــی از  .مــورد بررســی قــرار داد انســانی

 دیدگاه روانشناسان به این موضوع است . قرار دهیم ، مداقهاعی را مورد اجتم

                                                             
* self-sacrifice 
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رسانه و ایثار اجتماعی در ایران با رویکرد تاثیر رسانه های نوشتاری بر 

 استمرار فرهنگ ایثارو شهادت در قالب ایثار اجتماعی

عباسی غالمرضا یاوند  

 چکیده

 فرهنگ براستمرار نوشتاری های رسانه تاثیر موضوع ها باتن حاضر با توجه به گستردگی حوزه رسانه ،پژوهش

 سه گفتمان، تحلیل روش با ایثار)اعم از فداکاری در دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس و ایثار اجتماعی(و

 در و خصوصی و دولتی،عمومی های روزنامه از هایی نمونه عنوان به ایرانیان عصر و ایران،همشهری روزنامه

 است گرفته قرار بررسی مورد 1391سال مهر و شهریور ، مرداد ماههای زمانی مقطع

 آن)ایثار اجتماعی( روز مصادیق به هم آن ایثار موضوع به میزان چه که تحقیق این است این اساسی در مسئله

 هفته چون هایی مناسبت با عمدتا شد مالحظه ایثار مصادیق حوزه در بیش و کم که آنچه . شود می پرداخته

 موضوع مناسبت بدون طرح که طوری به. بود مرتبط دیگر رویدادهای و ورزقان ،زلزله آتشنشان روز مقدس، دفاع

 کلیه که است مسئله این نشانگر مطلب این و داده است تشکیل را مطالب حجم %6 از کمتر تنها ایثار با مرتبط

 پرداختن باب در سیاست و برنامه مدونی هیچ و شود می مطرح مناسبتی صورت به ایثار حوزه با مرتبط مسایل

ایثار و ایجاد پیوند بین مصادیق  فرهنگ کردن نهادینه و سازی فرهنگ برای مقوله این مناسب هدایت و مستمر

 معنی ارتباط در محقق فرضیه موید مطلب نیز این و. ندارد اجتماعی وجود ایثار دوران دفاع مقدس و مصادیق ایثار

 عمدتا که گردید مشاهده دیگر سوی از و .باشد می ساز انسان همچنین و طبیعی بحران زمان و ایثار فرهنگ دار 

 که طوری به نداشتند اقناعی جنبه و  بوده گزارش و اخبار صورت به صرفا ایثار فرهنگ حوزه به مربوط مسایل

 امر داشته است. این ناعیاق رویکرد آن درصد 1.6 تنها و خنثی درصد 26.9تبلیغی، رویکرد با مطالب درصد 71.5

 روزمره زندگی در ایثار فرهنگ ترویج و ها روزنامه در مندرج مطالب بین که است محقق فرضیه این موید نیز

دارد و در نهایت این فرضیه که وابستگی اقتصادی در روزنامه ها و نوع تیتر)رویدادگرا و  وجود داری معنی رابطه

 ر آزمون رد شده است.شخصیت گرا(رابطه معنی داری دارد د

 

 ایثار، مطبوعات فرهنگ،: واژگان کلیدی
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 برخورد دوگانه اجتماع با ایثار و ایثارگر

 محمد رضا یوسفی* 

 فریبا طال بخش**

 چکیده 
گرچه یک مقوله فردی است ولی ثمرات و فواید آن اجتماعی است. در هشت سال دفاع مقدس گروهی به ، ایثار 

 پس. کنند ترسیم بعد هاینسل برای را روشنی آیندۀ  خود گذشتند تا ۀن، سالمت، مال و آیندجا عنوان ایثارگر از

ای با ایثار امعه دوقطبی شده و برخورد دوگانهج اقتصادی، و سیاسی اجتماعی، مسائل تاثیر تحت جنگ، دوران از

را بهترین الگوی ساخت جامعه های انقالب مداومت کردند و فرهنگ ایثار و ایثارگر کرد. گروهی بر حفظ ارزش

ای نیز مقوله ایثار را خاص زمان بحران دانستند و با طرح شعارهایی همچون کهنه عده انقالبی معرفی کردند.

شدن، گذشتن دوره جنگ و طرح نو در انداختن به مقابله با ایثار و طرد ایثارگر برخاستند. این برخورد دوگانه از 

 سو دیگر از و شد منتهی داشت ارزش برایش آنچه با ساختن و  سوختن جامعه و یک سو موجب غربت ایثارگر در

وشتار با بررسی شعر مقاومت، برخورد ن این. برداشت در را ایثار فرهنگ احیای و حفظ و ایثارگر آرمان بر پافشاری

دهد جانباز به ی نشان میدهد. این بررسدو گانه جامعه را با ایثار و ایثارگر مورد پژوهش و تحلیل و نقد قرار می

و شعر موضوع این ترین یادگار دوران ایثار، بیشترین سهم را در ترین عضو ایثارگر جامعه و عینیعنوان شاخص

 . نمای جامعه بیشترین بازتاب را داردمعاصر به عنوان آینه تمام

 

  انقالب اسالمیهای ارزش ،جانباز ،دفاع مقدس، شعر ایثارگر، اجتماعیایثار  کلیدی: واژگان

 

  

                                                             
 yahoo.com46myousefi@                           دانشیار زبان و ادبیات فارسی داانشگاه قم. . *

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم .**
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 ایثار اجتماعی از منظر فرهنگی و اجتماعی

 *مژگان جاهدی

 چکیده

 فرهنگ این به جامعه اقشار همه و باشد جامعه تعالی و رشد اصلی های مولفه از یکی تواند امروزه ایثار اجتماعی می

 شهادت و ایثار فرهنگ از رفتهگ نشات که است ایثار از نوعی و کند ت کمک میمشکال رفع به زیرا دارند، نیاز

کشور ما ایران، در تاریخ معاصرش همیشه شاهد ایثار و فداکاری و ازخودگذشتگی مردمانش بوده است.  .باشد می

از زمان مشروطه تاکنون، در ایستادگی مقابل حاکمان ظالم، در انقالب و جنگ تحمیلی، در سختی ها و مشکالت، 

ایثار و گذشت از کشورشان دفاع کردند. در این مقاله به بررسی ایثار اجتماعی،  مردم همیشه باهم متحد بوده و با

آموزش و مصادیق ایثار اجتماعی، رابطه ایثار و سرمایه اجتماعی، نقش زنان در ایثار، نقش ایثار در سالمت جامعه، 

گ ایثار و شهادت باید برای نهادینه کردن فرهنضرورت حفظ و انتقال فرهنگ ایثار اجتماعی پرداخته می شود. 

تالش نمود تا آن را به صورت فرهنگ عمومی در جامعه درآورد و برای انجام این امر مهم بایستی به نحوی اقدام 

نمود که آثار و پیامدهای آن برای نسل جوان و حاضر که بستر انتقال این فرهنگ به نسل های بعد است، پذیرفته 

 کنند، زندگی خوبی به هم کنار در اینکه برای افراد و است جامعه هر وجود الزمه گذشت و فداکاری ایثار،شود. 

کشور ما بدلیل  ببرند. بهره اخالقی مهم خصیصه این از باید باشند، داشته درستی و سالم بر اینکه ارتباطات عالوه

در نظام آموزش و  موقیت خاص خود نیاز زیادی به مردمان باایثار دارد. شیوه های پرورش و ترویج فرهنگ ایثار

پرورش، شناسایی عناصر بنیادین مفهوم ایثار و شکوفایی و پرورش این عناصر، مقدمه رشد و گسترش فرهنگ 

 ایثار است. 
 

 ایثار اجتماعی، فرهنگی، شهادت، فداکاری، سرمایه اجتماعی واژگان کلیدی:

  

                                                             
 جوی رشته اخالق کاربردی دانشگاه پیام نور پیرانشهر. دانش*

42 



 

43 

 
 

 

 

 و ارتباط آن باتوسعه ایثار و شهادتماهیت و چیستی 

معماری فتح کامبیز   

 چکیده

دراین مقاله ابتدابه تعریف لغوی واژگان کلیدی پرداخته شده سپس به موضوع مفهوم شهادت ازنظراندیشمندان 

معاصرایران پرداخته شد.درادامه ضمن تشریح عدالت وتوسعه وپرداخت به این دو موضوع از نگاه اندیشمندان غرب 

(و از عدالت به عنوان برتران راهبرد عدالت)جمیع فضایل و اسالمی، از شهادت)کشته شدن درراه خدا( به عنو

راهبرد توسعه یادشده وتوضیحاتی ارانه گردیده است.دراین مقاله سعی شده رابطه بین شهادت ،عدالت وتوسعه 

 فرآگیر و پایدار تبیین شود.
 

 ایثار، شهادت، توسعه، عدالت، ماهیت، تغییر واژگان کلیدی:
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ثار اجتماعی در همگرایی افراد جامعه باتوجه به آموزه های قرآن و نقش ای

 اسالم

 
 شهربانو شیرزادی

 
 چکیده

 های از مکانیزم شهادت، و ایثار فرهنگ شناسایی و تبیین. است اسالم دین در مهم های شاخصه از اجتماعی ایثار
 حفظ در بسزایی نقش اجتماعی یثارا. است غیرخودی فرهنگ هجوم برابر در جامعه تسلیح برای اسالم دفاعی
 بودن زنده ی الزمه ایثار، فرهنگ گسترش و احیاء طوریکه به کند می ایفا کشور استقالل و آن های ارزش دین،
 این در ما. است پرداخته شده مهم امر این به روایات و آیات از بسیاری در دلیل همین به و است اسالم دین

 های زمینه و اجتماعی، عوامل ایثار شناخت و بررسی به اسالمی معارف و قرآن های آموزه اساس بر تحقیق
 .پردازیم می جامعه افراد همگرایی در اجتماعی ایثار نقش و اجتماعی ایثار گسترش
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 (HASنگرش به کمک) های مقیاس روانسنجی هایشاخص بررسی

 مهدی اسماعیل نژاد*

 حسن عبداهلل زاده**

 چکیده

باشد. این آزمون در میبرای استفاده در ایران بررسی ساختار عاملی نگرش به کمک ضر هدف از تحقیق حا

گیری خوشه ای (، توسط گری اس نیکل  تدوین شده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه1998سال)

ردید که پس از انتخاب و پرسشنامه روی آنها اجرا گ عادی باالی هجده سال شهر گرگان افرادنفر از  384تعداد 

های روایی محتوایی و روایی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تعیین آزمون از روشآوری پرسشنامهجمع

سازه، تحلیل عاملی و برای پایایی از روش همسانی درونی و شاخص ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. 

برای کل پرسشنامه  راج شد. همچنین نتایج آلفای کرونباخبراساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، یک عامل استخ

ها از سوی دیگر، نتایج حاصل حاکی از آن است که همسانی درونی بین متغیر اصلی و گویه باشد.می 65/0برابر 

های گرایشهای اجتماعی در سطح باالیی قرار دارد همچنین میزان همبستگی بین نگرش به کمک)کلی( با مولفه

  باشد.بنابراین نتایج نشان دهنده روایی و پایایی باالی آزمون می باشد.اسب میدر حد من
 

 نگرش به کمک، نگرش مثبت نسبت به کمک و نگرش منفی نسبت به کمک واژگان کلیدی:

 

  

                                                             
 گروه روانشناسی،واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالمی. *

 استادیار روان شناسی دانشگاه پیام نور،نویسنده مسئول  .**
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 و حقوق درآمدی بر پیوندهای ایثار 

 جعفر صادقمنش*

  چکیده

ابی نظامهای حقوقی و شناخت پیوندهای اخالق و حقوق به طور عام و ایثار و حقوق به طور خاص، هم در ارزی

انتخاب آگاهانه برای ورود نظام تقنینی به مقوله ایثار و هم به طور کلی در  معرفی این فضیلت بزرگ  هم در

 اخالقی می تواند دارای آثار مبارکی باشد.

ایثار را ، به عنوان یک رفتار اختیاری ، می توان اوج تعالی یک انسان  و بلکه وجه تمایز او از سایر موجودات  

همه ی نظامهای تقنینی با شدت و ضعف متأثر از مبانی جهان شناختی و انسان شناختی از همین رو دانست. 

 خود، در مجموعه ی قواعد و احکام حقوقی خود جایگاهی برای اخالق قائل شده اند. 

عملی برای ایثار را صرفا می توان در یک نظام دینی توحیدی جستجو کرد که  بهترین توجیه نظری و انگیزه 

زندگی و لذایذ مادی و موقت دنیوی، حیات ابدی و لذایذ مادی و معنوی همیشگی را به پیروان خود عالوه بر 

 بشارت می دهد.

 از همین رو در جوامع دینی موارد ایثار گری بسیار فراتر از سایر جوامع است.

ترغیب یک شخص  هرچند نظامهای فکری غیر دینی مانند اومانیسم و لیبرالیسم ، توجیهی نظری برای ایثار  و

با فهم نقش منحصر بفرد ایثار به عنوان  به ایثارگری ندارند ولی نظامهای حقوقی مبتنی بر این تفکرات، در عمل

تاثیر پذیری از فرهنگهای با  یاو  بدیل باید و نبایدهای خشک و خشن حقوقی، برای تنظیم بهینه روابط اجتماعی 

القی و لزوم ترویج آن را پذیرفته اند؛ با این حال یک شخص دینی یهود و مسیحیت و عرف، این فضیلت اخ

 لیبرال دلیلی برای فداکردن خواسته های فردی خود در پای افراد دیگر ندارد .

قانونگذار جمهوری اسالمی که بر اساس اصول قانون اساسی ، قوانین و مقررات آن باید مبتنی بر آموزه های دین 

مدنی و کیفری و نیز در سیاستگذاری های کالن تقنینی در حوزه ی پیشگیری از  اسالم باشد، در قوانین اداری،

 جرم به مقوله ایثار عنایت  داشته است.

 با آشنایی منظور به. است شده استفاده اسناد علمی تحلیل روش از است که در آن کیفی، تحقیقی  تحقیق این 

و از  تحلیلنظرات مختلف درباره موضوع توصیف و آن گاه  سپس و شده تعریف مرتبط مفاهیم کاربردی، واژگان

 .است هشد آن  نتیجه گیری

 

   ایثار، حقوق، اخالق، قانونگذاری، پیشگیری از جرمکلیدی:  واژگان

                                                             

  عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسالمی دانشگاه امام صادق علیه السالم.  *
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 و ایثار اجتماعی دفاع مقدس

  *نسیم یاری

 چکیده

دفاع مقدس، واژه ای است که به جنگ تحمیلی حزب بعث عراق علیه جمهوری اسالمی ایران اطالق می شود. 

مردان غیور و زنان شیردل ایران زمین با ایمان، والیتمداری، بصیرت و شروعی که برای خاتمه آن هشت سال 

شهادت طلبی، همزمان با دنیایی از کفر و استکبار جنگیدند و هزاران شهید و جانباز تقدیم انقالب کردند؛ اما وجبی 

ان دفاع مقدس ملت ایر .از خاک میهن را حتی برای لحظه ای زیر چکمه های دشمن غاصب تحمل نکردند

برگرفته از مکتبی عاشورایی بود که با رهبری امام خمینی)ره( برای حفظ اسالم و انقالب اسالمی و عزت وطن 

جنگی که برای ما دفاع مقدس و  .ادامه دارد« جنگ تا رفع فتنه»شکل گرفت و بنابر فرمایش امام خمینی )ره( 

و هست. نکته مهم در تفاوت گرامیداشت یاد و  بوده "نعمتی بزرگ"دفاعی که از دید رهبر کبیر انقالب اسالمی 

خاطره هشت سال دفاع مقدس با سایر وقایعی که در کشورهای دیگر رخ داده، این است که اساساا هرکشوری 

تاریخ  .پایان جنگ و یا هر بحرانی را گرامی می دارد اما در کشور ما شروع جنگ تحمیلی گرامی داشته می شود

بسیاری به خود دیده است. دوران هایی که سالطین مختلفی بر آن حکومت کرده اند؛ ایران فراز و نشیب های 

قاجاریه، پهلوی و... در هر دوره ای ما شاهد تجاوزهایی به خاک میهن و یا حتی زشت تر، شاهد بذل و بخشش 

تاریخ های عجیب حکومت های سلطنتی در اهدای بخش های مهم و استراتژیک کشور بوده ایم. این بخش از 

اما در طول هشت سال  .ایران، تأسف آورترین پیامدها و حتی خجالت آورترین قراردادها را در خود ثبت کرده است

کشور جهان، علی الخصوص آمریکا، آلمان، انگلیس و برخی از کشورهای عربی  30دفاع مقدس با اینکه بیش از 

د؛ رزمندگان ما سرفصل جدیدی از تاریخ ایران را منطقه، مستقیم و غیر مستقیم از صدام حسین حمایت می کردن

در صفحات تاریخ انقالب اسالمی به ثبت رساندند.در این جنگ نه تنها یک وجب از خاک ایران در دست نیروهای 

عراقی باقی نماند، بلکه عراق به عنوان کشور متجاوز به نظام بین الملل معرفی شد. مهم ترین دلیل گرامیداشت 

دس، زنده نگه داشتن یاد و خاطره کسانی است که حماسه ساز و خلق کننده آن دوران طالیی هفته دفاع مق

  .هستند

 

 جنگ تحمیلی دفاع مقدس، :واژگان کلیدی

  

                                                             

 شهر. دبیر ریاضی آموزش و پرورش شسهرستان دره*
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 چشم اندازی بر مولفه های تعالی و انحطاط فرهنگ ایثار وشهادت

 روایات یات وآبارویکردی بر 

 فاطمه سلطان محمدی

  چکیده

 و جانبازان ، فداکاران به ها ملّت ی همه.  هستند بشری جوامع ی همه در ارزشمند مفاهیمی ، شهادت و ایثار

 درآموزه.  است متفاوت احترام و تقدسگرایی این های شیوه لیکن ؛ نگرند می احترام دیده به خود سلحشوران

 هدفمند و ندانههوشم آزادمنشی و اخالص ، خودگذشتگی از شهادت و ایثار فرهنگ جوهره ، اسالمی های

 فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، ،اعتقادی اخالقی مثبت بسیار آثار ، شهادت ایثارو فرهنگ ی اشاعه و ترویج.است

 و قرآن بر تاکید با را بوده شهادت و ایثار فرهنگ انحطاط و رشد موجب که عواملی مقاله، این.  دارد بر در را

 عوامل بیان از پس گاه آن. است داده قرار بررسی مورد را نحطاطوا رشد عوامل از هریک و کرده جستجو روایت

 ، جامعه در بسزایی تأثیر و نمود خواهد پویاتر را فرهنگ این ، آن به اعتقاد که کند می اشاره را راهکارهایی ،

 . داشت خواهد جوان نسل خصوصاا

 

 : فرهنگ، ایثار، شهادتواژگان کلیدی
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  یدو ام بخشش ی،دوستنوع ی،قدردان

 یو روانشناس یتاز نگاه معنو

  *آزاده ریاحی

 چکیده
سازه ای که به عنوان صفت جوهری روان شناسی مثبت نگر قلمداد شده، قدردانی است، فضیلتی که در ادیان 

بزرگ به آن  پرداخته می شود. پرستش همراه با قدردانی نسبت به خدا به خاطر نعمت ها و الطافش موضوعی 

دیان است. شکر به عنوان زیربنای تجارب معنوی و دینی تلقی می شود. نوع دوستی از ریشه ی مشترک بین ا

alter رسانی به دیگران است و از جمله صفاتی به معنای غیر و دیگری و بیانگر رفتاری است که هدف آن نفع

رابر دیگران می شود. یکی که انسان را از خودمحوری خارج می سازد و موجب ایثار، گذشت و پیوند صمیمانه در ب

ی معیوب ظلم ظالم، انتقام شدیدتر فرد مظلوم و سپس تالفی مجدد فرد خاطی هایی که می تواند چرخهاز مکانیرم

را قطع کند، بخشش است که از طریق آن افراد با پاسخ های طبیعی منفی خود نسبت به خاطی مقابله و به طور 

های مثبت خود را جایگرین آن نمایند. روشی که ادیان الهی برای ترمیم یابند که پاسخای تمایل میفراینده

اند، همان عفو و بخشش است. از نظر جهان بینی توحیدی، امید تحفه الهی های بین فردی تجویر نمودهرنجش

 آورد و تالش و انگیره را پرشتاب می کند.است که چرخ زندگی را به گردش در می

 

 ی، نوع دوستی، بخشش، امید، معنویت و روانشناسیقدردان واژگان کلیدی:

  

                                                             
مشاور و مدرس آموزش خانواده آموزش و پرورش شهرستان کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت . *

 تنکابن
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بررسی نقش مکانیسم جامعه پذیری نهاد آموزش در شکل گیری رفتار ایثار  

 اجتماعی 

                                                                                                                                    *حر رشیدی

  **زهره قاسمیان صاحبی

 چکیده 

بعنوان یک متغیر مستقل تحت  "ایثار اجتماعی  "هدف از ارائه این تحقیق بررسی زوایای پیدا و پنهان مقوله 

موجودی است یگانه انسان تاثیر مکانیسم های جامعه پذیری نهادهای آموزشی بر آن می باشد . بر این اساس، 

اجتماعی خود را در کنار هم نوع زیستن با  تدارک امکانات و  انتخاب سبک زندگی دگی زن که الزمه ی ،اجتماعی

یاد بگیرد تا بتواند خود را  کودکی دوران باید از سبک زندگی راکه این  متفاوت از سایر موجودات برگزیده است

و هم  ز : سازش پذیر بودن عبارتست ا " جامعه پذیری".  با افراد منطبق سازددر جامعه ای که زندگی می کند ، 

یاد می  از زمان کودکی با گذشت زمان انسانر جامعه . یعنی اینکه دوفق شدن با هنجارها و ارزشهای موجود 

چگونه به ، ؟ بخوردبدست بیاورد و غذا نیازهای حیاتی و زیستی خود را برآورده سازد ؟ چگونه  گیرد که چگونه

؟ در این مقاله عوامل موثر بر بروز و ظهور اطراف خود ارتباط برقرار نماید و یا چگونه با مردم ؟ دستشویی برود 

ایثار اجتماعی و ویژگی های آن ، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی ، نقش انواع نهادهای مختلف آموزشی و 

 می پردازیم کارکردهای جامعه پذیری آن ، تحقیقات انجام شده در این زمینه ، به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها 

 

، ایثار اجتماعی، کارکردهای ایثار اجتماعی، اجتماعی شدن، مراحل اجتماعی شدن، کارکردهای اجتماعی شدن واژگان کلیدی:

 نهادهای آموزشی، کارکردهای نهادهای آموزشی

  

                                                             

 پژوهشگر و مدرس دانشگاه . *
 hor_rashidi@yahoo.com                          . روانشناس، پژوهشگر ، مدرس و مولف کتاب.**
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 ایثار اجتماعی از منظر و دیدگاه دین مبین اسالم

 فاطمه سرگزی

 چکیده 

 می جستجو معصومین سیره و روایات در و کریم قرآن در وقتی ، است داشته اهتمام ایثار مهم مبحث در اسالم

 است شده قرنها طی در اسالم پیشرفت و تحول باعث چگونه که بریم می پی آن ابعاد و ایثار مهم نقش بر کنیم

 همان از ، است شده حل فداکاری و رشادت و شهامت با است نبوده حل قابل عادی طور به که هایی گره چه و

 شده اسالم گسترش و ترویج باعث ومومنین( ع) علی حضرت ،( ص) اسالم فداکاری پیامبر اسالم ظهور آغاز

 .است شده غرب ویژه به جهان در اسالم پیش از بیش رواج باعث همت و فداکاری این حاضر عصر در و است

 این ترویج و است آن مختلف ابعاد در جتماعیا ایثار ویژه به ایثار غنی فرهنگ ایجاد اسالم وطرقی پیشرفت راه

 از بدور که داشت خواهیم متدین و اسالمی انقالبی نسلی که شود می باعث جوانان و نوجوانان بین در فرهنگ

 راه که شود می سعی مقاله این در ؛ شاءاهلل ان دارند، جهد و تالش اسالم و انقالب حفظ جهت تفریط و افراط

 .گردد واقع مقید که است امید گیرد قرار بررسی و واکاوی مورد را اسالم از برگرفته علمی کارهای

 

 خودخواهی دوستی، دوستی، دیگر مال، آبرو، نوع جان، شهامت، شهادت فداکاری ایثار، :واژگان کلیدی
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 ایثار اجتماعی در زمینه منابع آب، نیاز امروز جامعه ایران

 

                                                                                                                          *عباسقلی عسگریان

 **حامد حکمت آرا

 چکیده

ترین مشکالتی شده های اخیر تبدیل به یکی از اصلیکمبود و بعضاا نبود منابع آب شیرین قابل دسترس در دهه

با آن مواجه است. خشک شدن منابع آب سطحی با  -خشک جهانشک و نیمهبه ویژه در مناطق خ-که بشر 

را به مناطق غیر قابل  این منابعهای اطراف تواند زیستگاهمحیطی که در پی دارد، میتوجه به آثار سوء زیست

که بخش ای واقع است تعالیم دین اسالم و اینکه جمهوری اسالمی ایران در منطقهسکونت تبدیل کند. باتوجه به 

جویی در روست، حفظ و صرفهکمبود شدید آب روبهبارش واقع شده و با بزرگی از آن در منطقه خشک و کم

 مصرف آب از ضروریات عصر حاضر در این کشور است.

های ملی گرفته تا رویدادهای صدر اسالم، منجربه ایجاد نوعی فهم تاریخی و مصادیق ایثار اجتماعی از داستان

وم ایثار اجتماعی در اندیشه ملت مسلمان ایران شده است. ایرانیان در جریان جنگ تحمیلی باتوجه دینی از مفه

به همین باورهای تاریخی و مذهبی به مقابله با دشمن و دفاع از میهن شتافتند. در شرایط فعلی و در زمینه منابع 

های که به مراتب شدیدتر از جنگ- سازی همگانی خطرات بحران آب برای آینده ایرانآب نیز در صورت آگاه

 تواند نجات یابد.کشور به واسطه ایثار اجتماعی از این بحران هم می -معمول است

 

 : ایثار، ایثار اجتماعی، منابع آب، بحران آب، ایرانواژگان کلیدی

  

                                                             
 .الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران. عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین *

abbas110as@yahoo.com                                                                                 
 الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران.دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین .**

hamedhekmatara@gmail.com                                                                          
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 ایثار اجتماعی با رویکرد اجتماعی

 تعیین نقش مفهوم ایثار و شهادت در امنیت اجتماعی 

العه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی آمل()مط  

 ناهید دهپناه*

  سحر حیدری*

 چکیده

 آزاد دانشگاه دانشجویان دیدگاه از اجتماعی امنیت در شهادت و ایثار مفهوم نقش تعیین حاضر پژوهش هدف

 آزاد دانشگاه ندانشجویا کلیه شامل پژوهش جامعه و پیمایشی نوع از و توصیفی پژوهش، روش. بود آمل اسالمی

 فرمول، طریق از آمده عمل به محاسبه بنابر. بود نفر 6660 آنها تعداد که 1397-98 تحصیلی سال در آمل اسالمی

 تعداد که این به توجه با. بود پرسشنامه 542 کامل و برگشتی های پرسشنامه اما آمد بدست نفر 588 نمونه حجم

 ای طبقه تصادفی گیری نمونه روش از بود، متفاوت دکتر و یکارشناس ارشد، کارشناسی مقطع سه دانشجویان

 و ایثار مفهوم نقش که ساخته محقق سوالی 35 پرسشنامه گیری اندازه ابزار. شد استفاده آماری جامعه با متناسب

 شهروند جامعه، در مداری قانون ترویج جامعه، در امنیت احساس مولفه چهار در را اجتماعی امنیت در شهادت

 تایید مورد پرسشنامه محتوایی روایی. داد قرار سنجش مورد جامعه در پذیری فرهنگ و جامعه، در بودن خوب

 منظور به. آمد بدست 84/0کرونباخ   آلفای ضریب طریق از پرسشنامه، پایایی و گرفت قرار صاحبنظران و اساتید

 چند واریانس تحلیل آزمون و فریدمن آزمون متغیره، تک tآزمون آماری روشهای از ها داده استنباطی تحلیل

 و ایثار مفهوم آمل شهر اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان دیدگاه از که داد نشان نتایج. شد استفاده( مانو) متغیره

 و جامعه، در بودن خوب شهروند جامعه، در مداری قانون ترویج جامعه، در امنیت احساس مولفه چهار در شهادت

 در مشاهده F .است تائید مورد و معنادار آماری لحاظ به یافته این و بوده گذار تاثیر هجامع در پذیری فرهنگ

 امنیت در شهادت و ایثار مفهوم نقش تعیین خصوص در دانشجویان نظرات میانگین بین را معناداری تفاوت سطح

 . نداد نشان تحصیلی مقطع و سن، جنس، شناختی جمعیت متغیرهای براساس اجتماعی

 

 اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان، اجتماعی، امنیت شهادت، و ایثار :ان کلیدیواژگ

 

__________________________ 
 gmail.com1555dehpanah@                  . کارشناس ارشد مدیریت فلسفه تعلیم و تربیت. *

 gmail.com1392sahar.heydari@                        . کارشناس ارشد روانشناسی عمومی. *
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 نقش زنان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

  *رضا نوروزی
 

 چکیده 
 )س(یکبر نبیحضرت ز تیشخص حضرت فاطمه زهرا)س( تیشخص ، زن در اسالم گاهیجاریخ نقش زن در تا

و  ارائه  آن بر آحاد جامعه ریگسترش فرهنگ شهادت و تأث جینتا ، زنان مسلمان پس از جنگ ینقش سازنده  ،

  راهکارهای مفید از جمله موارد مقاله می باشد.

 

 : ایثار، شهادت، نقش زنان، زنان ایثارگرواژگان کلیدی

 

  

                                                             

 n@gmail.com1357N                                 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.  .*
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 نقش فرهنگ ایثار اجتماعی در توسعه پایدار

  *محبوبه سادات حسینی

 چکیده

بستگی و مشارکت در سطح اجتماع، صبر و محبت در روابط اجتماعی، هم آرامش و امنیت در جامعه، مهربانی و

استقامت در مقابل مشکالت و امیدواری و شادابی در زندگی و... همگی از برکات وجود فرهنگ ایثار و شهادت 

اندازه ی آحاد جامعه بوده و هر کس بهشک ترویج این فرهنگ ارزشمند، وظیفهباشد. بیی اسالمی ما میدر جامعه

توان و بضاعت خود باید در این حرکت عظیم فرهنگی مشارکت و در اهداء امید و نشاط به اقشار مختلف این 

ی انسانی مردم خوب و قدرشناس، سهیم باشند. که این فرهنگ ایثار و شهادت و ازخودگذشتگی است که سرمایه

بخشد. بنابراین زند، و بدان معنی و مفهوم میی پایدار در اقتصاد را رغم میچنین توسعهو اجتماعی را و هم

شود تا در جمعیت ی اجتماعی منبعی برای یک خانواده، و یا یک جامعه یا سازمان است که موجب میسرمایه

 .انداز پیشرفت کشور ترسیم شودگذاری جدی صورت گیرد و بر اساس آن چشمجوان و تحصیل کرده آن سرمایه

 فرهنگ. گردد واقع موثر دینی، اندیشه در اجتماعی ی سرمایه استحکام بر عمومی رکتمشا و یافته تعمیم اعتماد

 منظر از اجتماعی ی سرمایه نظریات میان روشنی مرز که است ناب اسالمی مفاهیم دسته آن از شهادت و ایثار

 از تواند می اوانشفر برکات و آثار کنار در برجسته فرهنگ این تحقق. نماید می ترسیم متعارف اندیشه و اسالم

 در ثمری پر نتایج اجتماعی، هدفمند های کنش تسهیل و اجتماعی قراردادهای و تعامالت هزینه کاهش طریق

 و دولت و حکومت کارآمدی فقر، کاهش شهادت، و ایثار فرهنگ بسط نتایج جمله از. گذارد برجای خود از جامعه

 .نماید ایجاد اقتصادی توسعه تحقق برای مناسبی بستر می تواند که است امنیت برقراری

 

  

                                                             

 gmail.com77mahnet@                                      جویبار آموزگار پایه پنجم شهرستان .*
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 یفیو ک یکم لیبر تحل دیو شهادت با تاک ثاریفرهنگ ا گاهینقش و جا نییبت

 راحمدیو بو هیلویاستان کهگ ابیدفن شده در بخش سرفار یشهداامار 

   *بهروز خشت زر

 چکیده

اهداف حضور شهدا در جبهه ها  دفاع از اسالم و پاسداری از حریم دین و کشور به حکم وظیفه شرعی یکی از

وظیفه خود می دانستند بود. شهدا با الگوگیری از امام حسین )ع( و یارانش که جان خود را برای اسالم فدا کردند، 

در جبهه های جنگ تحمیلی داوطلبانه حضور یابند و جان خویش را نثار اسالم کنند. شهدا عقیده داشتنند، با خدا 

معامله می کنند و شهادتشان اب حیاتی خواهد بود که باعث جاودانگیشان خواهد شد و خونشان در تمام عصرها 

لذا با وحدت ، همدلی و عاشقانه در جبهه ها حضور یافتند و سرانجام  و نسل ها خفتگان را بیدار خواهد ساخت،

 فرهنگ، این و اسالمی فرهنگ در اساسی محور دو شهادت، و ایثار شهادتی که ارزو می کردند نصیبشان گردید.

 رد و ایستاده خود های پایه روی اسالم که است محور دو این اساس بر است نظام اسالمی و اسالم بقای باعث

 و ایثار از فرهنگ ملتی چنانچه که یابیم درمی ملل، تاریخ به اجمالی نگاهی با میکند ایستادگی طوفانی قبال هر

توصیفی بوده و  -روش پژوهش حاضر از نوع تحلیلی .است مانده باقی سربلند و پیروز بوده، برخوردار شهادت

. در این مقاله ابع کتابخانه به دست آمده استاطالعات اصلی تشکیل دهنده شاکله پژوهش با بهره گیری از من

ابتدا نگاهی بر تعاریف نظری ایثار و شهادت و راهکارهای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای واال مقام اسالم، 

انقالب و دفاع مقدس و در ادامه به تبیین کمی و کییفی برخی از اطالعات شهدای دفن شده در بخش سرفاریاب 

یه و بویراحمد پرداخته شده است . بخش سرفاریاب یکی از بخش های استان کهگیلویه و بویراحمد استان کهگیلو

شهید دیگر  34شهید در خود بخش سرفاریاب دفن و  38شهید واال مقام که از این تعداد  72می باشد که دارای 

نام و نام خانوادگی، جنسیت،  در سایر نقاط دیگر استان دفن هستند. در نگارش این پژوهش از اطالعاتی همچون:

ملیت، دین، مذهب، تاریخ تولد)روز، ماه و سال(، محل تولد، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان، جنسیت فرزندان، میزان 

سال(، محل  -ماه -تحصیالت، وضعیت اشتغال، یگان اعزامی، کیفیت شهادت، محل شهادت، تاریخ شهادت)روز

 ده شده است. دفن، تعداد گلزار شهدا و ... استفا

 

 ایثار و شهادت، شهدا، دفاع مقدس، سرفاریاب و کهگیلویه و بویراحمد واژگان کلیدی:

  

                                                             

 کارشناس ارشد جغرافیا و دفاع مقدس. *
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در دو شعر   )ع(های ایثار اجتماعی قیام امام حسینتأملی به دستاورد

 عاشورایی از سید عباس شبّر و خوشدل تهرانی

 *فرشته صفاری 

 چکیده

هایی مام ابعاد و زوایای نهان و آشکار آن گرچه در ادبیات معاصر با تفاوتی عظیم عاشورا با تپرداختن به حادثه

است اما گویا حسن انتخاب موضوع به رونق محتوا و قالب این آثار نیز ی قبل روبرو بودهمحسوس نسبت به دوره

ه شکوهمندانه هایی است ککند مرثیهگری میچه بیش از پیش جلوهی حاضر آناست. در دورهکمک شایانی نموده

های منحصر به فرد این آثار کند. یکی از امتیازات و ویژگیی سترگ کربال را ترسیم میمدارانه واقعهو عزت

ی شور و شعور حسینی است که فضای شهادت و جهاد را در کنار حماسه و رزم به زیبایی ترسیم امتزاج آگاهانه

های است. آثاری که گاهی به دلیل بازخوانیدبی معاصر انجامیدهاست و به اعتبار و ارزش این بخش از آثار اکرده

است. قیام خونین های متبرک و یا حتی در محافل مذهبی و در میان هیئات زمزمه شدهمکرر بر در و دیوار مکان

نی و کند. در شعر شاعران معاصر ایراهای ایثار اجتماعی را به همگان معرفی میها وشاخصهدستاورد امام حسین

توصیفی با انتخاب  -نمایی شاعران خوش قریحه در این عرصه هستیم. این مقاله با روش تحلیلیعراقی شاهد هنر

های ترین دستاوردخواه معروف به خوشدل تهرانی به بررسی مهمدو قطعه شعر از سید عباس شبر و علی اکبر صلح

  پردازد.دو ادیب میی واژگان این ی عاشورا از دریچهاجتماعی بعد از واقعه

 

 بررسی،ایثار اجتماعی، شعر عاشورایی، سید عباس شبر، خوشدل تهرانی واژگان کلیدی:

  

                                                             

 fe_saffari@yahoo.com                     کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی.دانش آموخته . *
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 ایثار اجتماعی و سبک زندگی ایرانی و اسالمی

 *فاطمه احمدی

 چکیده

 جامعه ام جامعه آنکه دلیل به دارد وجود ایرانی زندگی سبک تغییر بر هایی ضرورت که شاهدیم جامعه در امروزه

 است الزم دینی های آموزه از بیشتر مندی بهره منظور به و است معنوی های آل ایده و های دینی مولفه با ای

 برخی جریان از غفلت و دهیم رواج مان روزمره زندگی در جانبه همه با نگاهی بلکه گزینشی نگاه با نه را دین

 کرد خواهد خسران دچار را جامعه آن های جنبه از یحداقل بخش با زندگی مختلف های جنبه در دینی دستورات

 مقوله شود می احساس آن مفهومی باز تولید به نیاز مقدس دفاع دوران از پس که مقوالتی از یکی میان این در

 اولویت در و خواهی همچون دیگر مفاهیمی به عمل ضمن باید جامعه آحاد که معنی بدان است، اجتماعی ایثار ی

های  نیازمندی مرقفع نمودن در سعی و گمارده همت نیز مفاهیم این ترویج به دیگران، های زنیا قراردادن

 لذا. باشد همراه های با آسیب است ممکن فوق مفاهیم رواج توجهی کم صورت در باشند داشته خود همنوعان

 طلبند. می را ویژه ای عملی مراقبت

 

 اسالمی_ایرانی زندگی سبک زندگی، سبک ایثاراجتماعی، ایثار، :کلیدی واژگان

 

 

 

 

 
 
 
 

 
__________________________ 

 دانشجوی روانشناسی دانشگاه اراک. *
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 اسالمی               –نقش فرهنگ ایثار اجتماعی در تحقق شهر ایرانی 

 *جواد معصومی

 چکیده 

اسالمی بازتابی از اندیشه های  -و جامعه ایرانی ایثار و فداکاری همواره جزء بهترین اعمال در هر جامعه بوده 

دین مبین اسالم در تمامی جوانب است. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل نقش ایثار اجتماعی در 

 –میان شهروندان زنجانی و کارکنان شهرداری در بررسی تأثیر فرهنگ ایثار اجتماعی بر تحقق شهر ایرانی 

توصیفی است. گردآوری اطالعات به دو  –دی و از لحاظ  روش پیمایشی اسالمی می پردازد. نوع پژوهش کاربر

انجام گرفته است. نمونه در دسترس  پرسشنامهمیدانی و با روش  –اسنادی و پیمایشی  –صورت کتابخانه ای 

 نفر از شهروندان زنجانی می باشد. برای تحلیل داده های جمع آوری 320نفر از کارکنان شهرداری و  100تعداد 

و آزمون های تی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش  SPSSشده از نرم افزار

اسالمی را موثر می  -نشان می دهد که پاسخ دهندگان تاثیر فرهنگ ایثار اجتماعی در دستیابی به شهر ایرانی 

اسالمی  –جتماعی در ساختن شهری ایرانی دانند لذا فراهم کردن ساز و کار مناسب جهت بهبود فرهنگ ایثار ا

 کمک شایانی به این امر خواهد نمود.
 

 اسالمی، شهر زنجان، ضریب همبستگی پیرسون_ ایثار اجتماعی، شهر ایرانی واژگان کلیدی:

  

                                                             

 Masoomij@Gmail.com                                                          . پژوهشگر، زنجان.*
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 نقش ایثار اجتماعی در پیشگیری از جرم

 *اسالم رجبعلی  

 چکیده

حل کاهش جرایم و مبارزه با آن ، بحث یم در جامعه، موثرترین راهرویه و فزاینده آمار  جرابا توجه به رشد بی

قانون اساسی یکی از مهمترین وظایف قوه قضائیه ، پیشگیری از  156اصل  5باشد. بر اساس بند پیشگیری می

تواند با بکارگیری اشکال مختلف پیشگیری از جرم، این مهم باشد. لذا قوه مذکور میجرم و اصالح مجرمین می

پیشگیری از جرم ، پیشگیری اجتماعی و انواع آن اعم از پیشگیری اجتماعی  اشکال مختلفنماید. در را انجام می

مدار ، با بررسی نمودن ریشه موضوع جرم، یکی از بهترین راهکارهای کاهش جرایم و پیشگیری رشدمدار و جامعه

توان با استفاده از که می است هاییفرهنگیجادپیشگیری اجتماعی ا با ارزشترین طرقباشد.  یکی از از آن می

یکی از  فرهنگ ایثار کهآن به اصالح فرد و جامعه و متعاقب آن کاهش انحرافات اجتماعی و جرایم پرداخت، 

 زیباترین و موثرترین فرهنگهای مذکور می باشد.

منافع فردی، خدامحوری، عزت فرهنگ ایثار با کارکردهایی که در فرد و جامعه از قبیل ترجیح منافع جمعی بر 

تواند از بسیاری از مشکالت، انحرافات و از جمله جرایم در جامعه می ،نفس، قانون گرایی، وجدان کاری و ... دارد

جلوگیری و پیشگیری نماید. در این مقاله درصدد نحوه تعامل کارکردهای فرهنگ ایثار با مقوله مهم پیشگیری 

 از جرم می باشد.

 

 پیشگیری از جرم، پیشگیری اجتماعی، ایثار اجتماعی دی:واژگان کلی

 

  

                                                             

 . دکتری حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران*
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و ابعادو شاخص های دست یابی به آن جهت اشاعه و ترویج  ادبیات  دفاع مقدس

 فرهنگ ایثارو شهادت در متون زبان و  ادبیات فارسی ) کالسیک و مدرن (

 علی اکبر خاوری نژاد                                                                      

  چکیده 

کاری اتخاذ راه ،شغول داشته و همچنان نیز می دارددغدغه مهمی که از دیرباز ذهن اصحاب قلم را به خود م

گونه که بایسته و سزاوار است در نزد نسلی آن ،و اشاعه و تعمیق  فرهنگ غنی ایثارو شهادتمناسب جهت ترویج 

رمزهای نهفته در آن آشنایی ندارند ، می باشد. همه گان تصدیق می کنیم ، جنگ ، که آن را ندیده و با رازها و 

حق جوی انسان واقعی، به خاطر روح لطیف و ظریفی که در کنه خود دارد ضمیر ِ فی النفسه مذموم و شوم است و

اع مقدس و  جنگ ،  از آن متنفر و منزجر است. بدیهی است نسل جوانِ حال و آینده نیز اگر با وجوه تمایز دف

های  به وقوع پیوسته ، آشنا نشود ، تلقی او از دفاع مقدس هشت ساله مان،  همان نمادهای ظاهریش که جز 

دود و ویرانی و آتش و خون و معلولیت و کشتن و کشته شدن است ، نخواهد بود . آنگاه است که دشمنِ به ظاهر 

مبانی اعتقادی مان را به زیر سوال و شبهه خواهد برد. در  آرام و خاموش ، به اهداف شومش دست خواهد یازید و

هنگامه دفاع و مقاومت و حتی لختی پس از آن ، در توجیه  ضعف ها و کاستی ها و خاموش ماندن های ادبیات 

داستانی مقاومت ،  این گونه پاسخ داده می شد که تاریخ و داستانِ جنگ را سال ها بعد ازوقوع آن رقم  خواهند 

و به عنوان نمونه ، رمان های ماندی و درخور توجهی مانند جنگ و صلح و وداع با اسلحه و ... را مورد استناد زد 

قرار می داده اند ! با درستی و نادرستی این ادعا کاری نداریم. نمی خواهیم در پاسخ بگوییم که اصالا نباید دفاع 

گ های ا جنگ کِریمه روس و فرانسه )جنگ و صلح( و یا جنو مقاومتِ بی مثالِ  رزمندگانِ مسلمانِ  ایران را ب

و حتی جنگ های  جهانسور اول و دوم  قیاس نمود ؛ اما جداا آیا به صرافت نیافتاده ایم داخلی اروپا و ... امریکا 

که چرا بعد ازگذشت حدود چهار دهه از شروع جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ، هنوز قادر نبوده ایم رمان و یا 

حماسه های رزمندگان قهرمان مان  نگاشته و آن را جهت استفاده و قابل قبول و درخور و شایسته ی انی بلند داست

آنانی که جنگ را احساس نکرده و از توفیق حضور در آن محروم بوده اند هدیه نماییم. اثری که پیش رو دارید 

به این مقوله مهم و حیاتی بپردازد. در  سعی داردجهت تحصیل مطلوب نتیجه مد نظر ، ضمن ارائه راهکارهای 

و سپس با اشاره را مورد کنکاش قرار خواهیم داد  های کمی و کیفی و استعدادهای بالقوه موجود توانمندیآغاز 

که به صورت حاشیه ای با آنانکه به صورت اصلی و چه اثاری چه مجمل آثار داستانی نگارش شده ،  گذرا و نقد

آشنا شده و  ر داده اند ، با چالش های مبتالبهخود قرانگ را خمیر مایه داستان های فی جنگرشی مثبت یا من

سپس با کمک  گرفتن از تکنیک های نوین داستان نویسی و تعمیم آن به داستان نویسی دفاع مقدس ، پیشنهادها 

 راهکارهایی مناسب ارایه نماییم.و 

ارکان، زاویه دید، جنگ، ساختار، توصیف، رمان، شهادت و ادبیات داستانی، مقاومت، نویسنده،  واژگان کلیدی:

 دفاع مقدس، ایثار، انقالب
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بررسی نقش مکانیسم جامعه پذیری نهاد خانواده در شکل گیری رفتار ایثار 

 اجتماعی

 *شهال زارعیان جهرمی

 چکیده

 اجتماعی نهادهای ترین نقش پر از یکی کوچک اجتماعی نهاد یک عنوان به خانواده در زندگی سبک و خانواده

 در.  است کشیده دوش به مقدس دفاع سالهای در را بزرگی تربیتی نقش که است بوده مقدس دفاع سالهای در

 بصورت گاه( پسر و )دختر فرزندان و مادر و پدر از متشکل خانواده:  گفت توان می خانواده تربیتی نقش با واقع

 مقدس دفاع واحد در کلی واحد آن باز اجزا نقش تدوام هرچند اجزا، تبصور گاه و اند نموده نقش ایفای واحد یک

 خانوادگی زندگی سبک و خانواده به جبهه فرهنگ انتقال تربیتی های نقش این از هریک در. است نموده ایفا نقش

 می شکل مقدس دفاع نوجوانان تربیت که جاست همین در واقع در. گیرد می صورت اجتماع داخل به آنجا از

 گیرد.

 باعث خانواده اعضاء از هریک توسط پدر وظایف از بخشی کردن پر و خانواده جمع در پدر نبود رزمنده نقش در

 زندگی سبک تربیتی نقش در. شود می مقدس دفاع نوجوانان تربیت و خانواده در جهاد و جنگ در جبهه گفتمان

 مقدس دفاع از ماندگار و دائمی تصویری نخاعی عقط یا شیمیایی جانبازان خصوصا جانبازان قالب در خانواده در

 تربیتی نقش در. میگردد مقدس دفاع نوجوانان فکری رشد باعث لذا دارد حضور خانه در نیز جنگ اتمام با که است

 های نقش ایفای و مادر، توسط پدر نقش کردن پر خانه در پدر نبود نیز شهید قالب در خانواده در زندگی سبک

 تربیت در موثری تاثیر خودش برای شهید فرزند و.  شهید همسر عنوان به خانواده اعضای از کهری برای جدید

. کننده بدرقه عنوان به داشته جبهه به پسر که هایی اعزام در خانواده تربیتی نقش. دارد مقدس دفاع نوجوانان

 با رابطه در جنگ شفاهی اریخت و مقدس دفاع ادبیات از مهمی بخش عنوان به داشته خانه با پسر که مکاتباتی

 تربیت در خانواده زندگی سبک تربیتی نقش به داریم قصد مقاله حاضر در. دارد بر در مقدس دفاع نوجوانان

 .بپردازیم بیشتر مقدس دفاع نوجوانان

 

 مقدس دفاع نوجوانان، خانواده، تربیت زندگی، تربیتی، سبک نقش: واژگان کلیدی

 

__________________________ 
 کارمند بنیاد شهید و امور ایثارگران جهرم .*
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 ارتقاء فرهنگ شهادت وایثاردربین نسل جوان

 *مهرداد برون
 

 چکیده

ایجاد هرگونه تغییر و تحول  ویژگی ها و استعدادهای نهفته در وجود جوانان، مناسب ترین زمینه برای طراحی و

تحوالت توسط این گروه به حرکت درآمده و  ب ها وفردی و اجتماعی است بطوریکه چرخهای کثیری از انقال

از جمله جریانات حاکم بر ایران در یکصد سال گذشته مؤید  سرعت می گیرد . کنکاش در تاریخ ملل مختلف و

بازیگران و نقش آفرینان حوادث مختلف وامکانات وانرژی های بسیاری مصروف  این ادعاست . بخش انبوهی از

نکته  ه سمت اهداف معین)اعم ازاهداف مثبت یا منفی ارزشی و ضد ارزشی( شده استهدایت آنان ب و جذب و

تفاوت ارزشی جوانان وبزرگساالن  جوانان بیش از بزرگساالن به ارزشهای فرامادی اعتقاد دارند و این"مهم اینکه 

ه است. حضرت دراسالم به جوانان توجهی خاص مبذول شد "ناشی از تفاوت تجربه واجتماعی شدن آنها باشد

توصیه ی من به شما این است که نیکی به  "بالشباب خیراا فَانّهم اَرق افئده اوصیکم "محمد )ص( می فرماید:

جوانان غیرتمند  امروزه پاسداری از خون شهیدان و ابالغ پیام انقالب اسالمی به همت "ازیاد نبری جوانان را

سنت مطلوبی است که جوانان را به  اومت و الگوی کامل ووآزاده متکی است. عبور از سالهای سخت جهاد و مق

 ( 1368سازند )دبیرخانه ی شورای عالی جوانان ،  آینده ی درخشان وامید بخش و افقهایی روشن دلگرم می

 

 ارتقاء، فرهنگ شهادت، ایثار، نسل جوان واژگان کلیدی:

  

                                                             

*  .                                                                 @gmail.com95mehrdadboroon 

63 

mailto:mehrdadboroon95@gmail.com
mailto:mehrdadboroon95@gmail.com


 

 

 
 

 

 

 

 

 اسالمی -نقش ایثاراجتماعی درسبک زندگی ایرانی

 

 *دادیخدا صدیقه

 **آرزو اسالمی

 چکیده

به عنوان یک صفت بارز اخالق  ایثار، خوی او است  خلق و می گردد اولین صفتی که در اجتماع از هر فرد آشکار 

مقدم داشتن دیگران بر ایثار درلغت به معنای:  اجتماعی مورد تایید آیات وروایات وسیره عقال واقع گردیده است.

ایثار نیکوترین احسان و باالترین مراتب ایمان است. ایمان به خداوند و اعتقاد  شد،با خود، هر چند به چیز اندک

به آن الزمه اش ایثار است، انسان با خلوص نیّت و عقیده پاک می تواند وارد میدان عمل شود و با ایثار و کمک 

گ جامعه ما فرهنگ ایثار و ها و ذخایر غنی فرهنیکی از پشتوانه .خود می تواند تکیه گاهی برای محرومان باشد

... در راه گذشتن از جان و مال مورد تقسیم می شود ایثار مثبت وپسندیده مانند: فداکاری،2، که به شهادت است

. سیره وسبک کاری پوچ و بیهوده می باشد که،است در جبهه باطل الهی و جبهه حق وایثار منفی برعکس آن 

وهر چقدرجامعه غنی تر شود ارزش ها بیشتر نمود می کند در مقاله زندگی نشان دهنده فرهنگ آن جامعه است 

 اسالمی می پردازیم. –حاضر به بررسی ایثار اجتماعی در سبک زندگی ایرانی 

 

 : ایثار، اجتماعی، سبک، زندگی، ایرانی، اسالمی.واژگان کلیدی

  

                                                             
ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید  -حوزه  علمیه زینبیه سالم اهلل علیها شهرستان فارسان 2سطح  .*

  khodadad5186@gmail.com                                                           . رجایی تهران
 . حوزه  علمیه زینبیه سالم اهلل علیها شهرستان فارسان 2سطح  .**
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 ایثار اجتماعی با رویکرد اقتصاد در سیره معصومین 

 فاطمه فیاض خو

 کیده چ

ن توسط مسئولین خود است . آهر جامعه برای بقا و اعتالی خود نیازمند برنامه اقتصادی صحیح و اجرای کامل 

نها را کنترل نموده و از تحریم ها آبرنامه ای دارای انعطاف که در شرایط فشارهای اعمال شده از جانب دشمنان 

تصاد چنین روشی را اجرا می کردند . توصیه ها و فرصتی برای رشد بسازد. معصومین )علیهم السالم( در اق

همچنین رفتارهایی جهت مقاوم شدن اقتصاد ارائه کرده اند در این مقاله برآنیم تا با روش کتابخانه ای نگاهی 

 بپردازیم. اجمالی به مقوله  ایثار اجتماعی با رویکرد اقتصاد در سیره معصومین

 

 ی، اقتصاد اسالمیاقتصاد، اقتصاد مقاومت واژگان کلیدی:
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 ایثار اجتماعی با رویکرد روانشناسی 

  *معصومه پریور

 چکیده 

در زمره عالی ترین مفاهیم الهی و نتیجه واالترین ایثار ، به عنوان یک فرهنگ متعالی ارزشهایی می باشند که 

ورد ، واقعه و رخدادی را نشان یک انسان متعهد می تواند به آن دست یابد : در واقع ایثار اجتماعی به عنوان دستا

می دهد که در جهان بیرون عینیت یافته است و البته مقدمات ، مراحل و دستاوردی دارد. این فرآیند نحوه ای از 

 زیستن را نشان می دهد که در آمیخته ای از آگاهی در دسترس و آگاهی قابل حصول است.

که در تمام زمینه ها رخ داده است بشر نتوانسته  از طرفی دیگر علی رغم پیشرفت های شگرف و گوناگونی

مشکالت روحی و روانی ، فشارهای روانی را درمان کند و همین بدخلقی ها ، نابهنجاریها هر یک بخشی از هویت 

انسانی ما را به مخاطره انداخته و فضای زندگی ما را به پوچی می کشاند و روز به روز مسائل و مشکالت جدیدی 

جامعه آفریده و به اضطرتب و نگرانی افزوده است در اینجا نقش اعتقادات مذهبی و ازجمله ایثار در  برای فرد و

 کنار آمدن با زندگی و خوب زیستن خود را نشان می دهد.

 

 ایثار اجتماعی، روانشناسی :کلیدی واژگان

  

                                                             
 .  دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی .*
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 ایثار اجتماعی در رویکرد دینی، فقهی و حقوقی

                                                                                                                                *شعبان سبحانی

 **کاظم دامغان ثانی

 چکیده

معرفت شناسی یکی از پایه های اصلی شناخت اندیشه های آدمی است. این که او به جهان، انسان و جامعه 

کیفیت افعال و کردار او را تعیین خواهد کرد. یکی از مبانی معرفت شناسی در اسالم، چگونه بنگرد، چگونگی و 

ایثار است؛ ایثار در معنای انفاق خوب و مطلوب و ایثار در معنای از خودگذشتگی و شهادت. فرهنگ ایثار و شهادت 

رای کربال آن را به اوج خود طبق آیات و روایات و سیره ی امامان شیعه )ع( به ویژه امام حسین )ع( ـ که در صح

می رساند ـ یکی از بزرگترین مواریث و سرمایه هایی است که چون خونی تازه به رگ های حیات فردی و 

اجتماعی مسلمانان جریان می یابد و آنان را زنده و پویا و پابرجا نگه می دارد. در این مقاله تالش شده است تا 

های آن در زندگی افراد رویکرد قرآنی ، فقهی و حقوقی تبیین گردد وجلوهابعاد و شاخص های ایثار اجتماعی با 

 جامعه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

 

 معرفت شناسی، ایثار، انفاق مطلوب، شهادت، امام حسین ) ع(  واژگان کلیدی:

  

                                                             
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی   .*

Dr.sh.Sobhani@qmail.Com                                                                             

 . عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار**

damghansani@iaus.ir                                                                                      
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به  راهکارهای آموزش نسل جوان در توسعه فرهنگ ایثار اجتماعی باتوجه

 ن و معارف اسالمیقرآآموزه های 

 

 سعید رضایی نیا

 چکیده

 راستین تبیین مفهوم و تشریح از پس شناختی جامعه بارویکردی و علمی تحلیلی با تا کند تالش می حاضر تحقیق

 نسل آموزش و راهکارهای اجتماعی ایثار فرهنگ بررسی و شناسایی به مختلف آن، ابعاد واکاوی و اجتماعی ایثار

 عین در و ترین مناسب ی ارائه به ها ضرورت تشخیص با طریق بدین تا پرداخته ایثار گفرهن توسعه در جوان

مختلف  سطوح بین در اجتماعی فرهنگ ایثار ی اشاعه و ترویج جهت پیشنهادها و راهکارها ترین عملیاتی حال

 .بپردازد خصوص جوانان به جامعه
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 ایثار اجتماعی با رویکرد دینی
 

 *رویشیمحمدرضا د

 

  چکیده

هایی باشیم که از نظر مفهوم با آن در ارتباط باشند، مانند برای بررسی مفهوم ایثار در قرآن باید به دنبال واژه

ای از این آیات از ایثار جانی با وصف تجارت با خداوند که بهای آن کسب و... در نمونه« انفاق»، «احسان»، «برّ»

کلی پژوهش بررسی ایثار اجتماعی درآموزهای قرآن است.این پژوهش  است.هدف رضایت الهی است یاد شده

ازلحاظ هدف کاربردی و ازنوع تحقیقات توصیفی میباشد و به لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع کتابخانه ی 

ی و ایثار واالترین صفات انسانی است، ایثار نهایت نیکوکار می باشد.پس ازبررسی آیات وروایات نتایج نشان داد

اش ایثار است، انسان با خلوص نیت و عقیده به خداوند و اعتقاد به آن الزمه ایمان .شریف ترین بزرگواری است

اهی برای محرومان باشد و همواره برای گتواند تکیهتواند وارد میدان عمل شود و با ایثار و کمک خود میپاک می

 .کوشش و جدیّت کند جامعهرفع نیازمندان 

 

 قرآن ایثار، ایثاراجتماعی، آموزهای واژگان کلیدی:

 
  

                                                             
بازاریابی دانشگاه آزاد واحد قم  -. دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی*

                                                                        Mohamaddarvishi1357@gmail.com 
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فهم مفهوم ایثارگری اجتماعی در بستر جهاد در اندیشه رهبر معظم انقالب و                      

 پیامدهای حقوقی آن

                                                                                                                     *مصطفی یخچالی

 **د آبادیحسن سع

 چکیده 

ایثارگری اجتماعی یکی از مفاهیم بدیعی است که در سال های اخیر مطرح شده است که تاکنون به صورت 

منسجم پژوهشی در مورد آن انجام نشده است. این مقاله در نظر دارد با روش پدیدارشناسی تفسیری به تبیین 

معظم انقالب و پیامدهای حقوقی آن بپردازد. براساس مفهوم ایثارگری اجتماعی در بستر جهاد در اندیشه رهبر 

یافته های این پژوهش انقالب اسالمی ایران برای رسیدن به اهداف خود در جهت رشد و تعالی مادی و معنوی 

جامعه با موانع درونی و دشمنی های خارجی روبرو بوده است که برای غلبه بر این موانع چاره ای جز جهاد وجود 

جهاد جز با ایثار و فداکاری امکان پذیر نمی باشد. لذا در هر حوزه ای که مبارزه و درگیری و تقابل با  ندارد و این

دشمن وجود داشته باشد از جمله مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و جنگ اقتصادی، جهاد نیز وجود خواهد داشت. 

باشد و طبیعتاا قوانین حاکم بر شهدا و در نتیجه جهادگر این عرصه در حکم نیروهای مسلح در جنگ نظامی می 

 جانبازان جنگ نظامی نیز تسری پیدا می کند. 

 

 ایثارگری اجتماعی، ایثار، جهاد، شهید، رهبر انقالب واژگان کلیدی:

 
 
 
 
 

                                                             
وی دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری مؤسسه عالی آموزش و پژوهش دانشج .*

 Mostafa.yakhchali@gmail.com                                          مدیریت و برنامه ریزی
 پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق )ع( .**

70 



 

71 

 
 

 

 

 نده پژوهی در فرهنگ ایثار اجتماعیضرورت آی

 

      عشرت نقی زاده

 چکیده

 همچنین. شود می نگارش زیادی های پژوهش آن با رابطه در که است موضوعی اجتماعی ایثار موضوع: مقدمه
 پژوهش است. تامل بسی جای نیز هم روی بر آنها تاثیرات و روابط بررسی و پژوهی آینده موضوع با رابطه در

 رشته این مخاطبین معرض در رابطه این در را خود پژوهشی و علمی های بررسی همواره الهیات رشته در گران
 .شود داده بسط تر دقیق و بیشتر موضوع این که است شده تالش نیز حاضر مقاله در. اند هداد قرار

 اجتماعی ایثار درباره تئوری و نظری منابع از استفاده و برداری فیش و ای کتابخانه صورت به پژوهش روش: روش
 دانشجویان و اساتید کلیه از بود تعبار آنها از پژوهش و تحقیق با رابطه در آماری جامعه. است بوده پژوهی آینده و

 گیری نمونه شیوه به جامعه این از نفر 100 و باشند می تحصیل و تدریس حال در الهیات رشته در که شهرستان
 کوواریانس روش طریق از ها داده تحلیل و تجزیه و تنظیم آوری گرد از پس ها داده. شدند انتخاب تصادفی
 . گرفت صورت

 هم با اجتنابی قابل غیر و عمیق ارتباط بحث مورد های فاکتور که دهد می نشان تحقیق یها یافته: ها یافته
 .دارد وجود پژوهش های داده بین معناداری رابطه و دارند

 های مقوله پیرامون الهیات رشته پژوهشگران نظرات گفت توان می آمده دست به نتایج به توجه با: گیری نتیجه 
 اجتماعی ایثار مباحث شود می پیشنهاد رو این از. است واقعیت بر مبتنی و صحیح کامال رابطه این در شده ارائه

 پروپوزال صورت به تحقیقات نتایج گردد و مطرح تکمیلی تحصیالت و عالی آموزش مراکز در آینده پژوهی و
 ارانه گردد. نظری های

 

 پژوهش ، الهیات پژوهی، آینده اجتماعی، ایثار واژگان کلیدی:
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 رهنگ ایثارگری و جنبش های اجتماعیف

 *پوریا رحیمی

 چکیده

آنجا که سخن از اندیشه ی دینی و علی الخصوص دین الهی می رود در کنار آن و بهتر گفته باشیم در بطن و  

جان آن ، پیام ایثار و شهادت وجود دارد . به عبارت دیگر این مفاهیم، از مفاهیم اساسی و ارزشمند در آموزه های 

ی انسانی که خداوند به آن می بالد در گرو از النی محسوب می شوند و راه زنده نگهداشتن این ارزش های وادی

خود گذشتگی و شهادت است و همین مفاهیم متعالی هستند که افتخارات ملت ها را در طول تاریخ رقم زده 

شتگی و شهادت طلبی هستند چرا که ادیان الهی مروج اندیشه ی از خودگذ براین اساس باید گفت : اواال. است

ادیان الهی ذاتا در ستیز با ظلم هستند ، ثانیا ایدئولوژی دینی پشتوانه و توجیه گر انگیزه شهادت طلبی است به 

این معنا که ایدئولوژی به انسان ها می آموزد شهادت نابودی نیست بلکه جاودانگی است ، ثالثا خداوند یکی از 

الی اهلل را مبارزه ی برعلیه غاصبان ،زیاده خواهان و ظالمان و کشته شدن در راه تحقق  راه های رسیدن به قرب

ارزش های الهی معرفی کرده است ، و در نهایت این که پایداری و تداوم و همچنین افتخار جوامع در طول تاریخ 

واره سرنوشت جوامع بشری با روحیه شهادت طلبی رقم می خورد بگونه ای که این مفاهیم ژرف در طول تاریخ هم

لذا بسیار جای بحث و تفحص دارد که به معنای این  .را تعیین کرده و انسان را از نابودی معنوی نجات داده است

مفاهیم ،چگونگی شکل گیری ، انتقال این آموزه ها،بررسی نقش تعیین کننده ی آن ها در جنبش ها ی اجتماعی 

جه داشت تا جایگاه این کلید واژه ها در جامعه شناسی اسالمی و جامعه و انقالبات و به ثمر نشستن آن ها تو

تحقیقاتی از این دست را عمدتا می توان در زمره ی تحقیقات بنیادی . شناسی علوی مشخص، وارد و پررنگ شود

انگیزه اصلی تحقیق به طور کلی ارضای کنجکاوی پژوهشگر و یافتن اصول و  "جای داد چرا که در این نوع 

مجموعه ی اصول وقواعدحاصل ازتحقیق بنیادی پایه های دانش  .قواعد کلی حاکم بر رابطه ی پدیده هاست 

البته می توان از یافته های این نوع تحقیقات به عنوان  ) 129:1390فرجی)"بشررا درهررشته ایجاد می کند .

ر جان فرد برای اهدافش می شود ؟ مبانی نظری تحقیقات کاربردی استفاده کرد . این که چه عاملی باعث نثا

علت اصلی شکل گیری جنبش های اجتماعی چیست ؟ رمز پیروزی جنبش ها در طول تاریخ چیست ؟ چگونه 

تی است که در این نوع تحقیقات واالمی توان این روحیه را در افراد یک جامعه ایجاد کرد و تقویت نمود ؟ و... س

 . باید بدان پرداخت
 ی المجامعه شناسی اس ثار، شهادت طلبی، ایدئولوژی، جنبش های اجتماعی،کجروی سازنده،ایواژگان کلیدی: 

  

                                                             
         ید )نویسنده و مسئول (. اسالمی ،عضو نخبگان بنیاد شهدانشجوی دکتری دانشگاه آزاد  .*

                                                                                pourya.rahimi96@gmail.com             
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مبتال به تاثیر خاطره گوئی گروهی بر افسردگی و اضطراب جانبازان بررسی 

منتخب وابسته به بنیاد مقیم در بیمارستان اختالل استرس پس از سانحه 

 1396-1395  شهید و جانبازان شهر اردبیل 

 هروز آزادب

  چکیده

 زا استرس عامل یک شنیدن یا و مستقیم تجربه مشاهده، از پس که است بیماری سانحه از پس استرس اختالل

 جدی سانحه یک وقوع یا مرگ به تهدید یا واقعی مرگ به منجر تواند می که دهد می روی شدید زای آسیب و

 پس سالها حتی و ماهها تواند می اختالل این ولی نیست واضح سانحه از پس استرس اختالل بالینی سیر. باشد

 در روان و اعصاب عمده ناتوانی دلیل ترین رایج آسیب این و یابد ادامه یا و شده شروع تروماتیک سانحه از

 و افسردگی بر گروهی گوئی تاثیرخاطره بررسی حاضر پژوهش اصلی هدف. باشد می جنگ از بازگشته سربازان

 و شهید بنیاد به وابسته منتخب  بیمارستان در مقیم سانحه از پس استرس اختالل به المبت جانبازان اضطراب

  آزمون پس و آزمون پیش صورت به تجربی، نیمه مطالعات نوع از پژوهش این .باشد می اردبیل شهر جانبازان

 بصورت سانحه از پس استرس اختالل به مبتال سال 70 تا 48 سنی رده در جانبازان از نفر 30 تعداد که است

 های پرسشنامه از استفاده با پژوهش مورد واحدهای. شدند انتخاب دسترس در ساده تصادفی گیری نمونه

 از استفاده با ها داده. گرفتند قرار استفاده مورد کار ابزار عنوان به اسپیلبرگر اضطراب بک، افسردگی دموگرافیک،

 استفاده (MANOVAتحلیل واریانس چند متغیره ) آزمون از و ندگرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSSافزار  نرم

 کاهش باعث گروهی گوئی خاطره که گرفت نتیجه  توان می پژوهش این از حاصل های یافته به توجه با .شد

 شرکت گروهی گوئی خاطره در که بیماری هر و شده سانحه از پس استرس اختالل بیماران افسردگی و اضطراب

 .کرد می استفاده مشکل حل برای مسئله حل شیوه از و آمده کنار افسردگی و استرس با تر راحت داشته

 

 جانبازان سانحه، از پس استرس اختالل اضطراب، افسردگی، گروهی، گوئی خاطره :کلیدی واژگان

 

  

73 



 

 

 
 

 

 

بررسی و مقایسه نقش فضای مجازی بر کیفیت زندگی زناشویی و سرمایه 

 اجتماعی همسران جانبازان

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                      *منظر عباسی 

 **ایوب جمشیدی

 ***رحیم گلی گرمخانی

 چکیده

 همسران اجتماعی سرمایه و زناشویی زندگی کیفیت بر مجازی فضای نقش هدف بررسی با پژوهش حاضر

 اجتماعی سرمایه اعی،اجتم سرمایه از منظور تحقیق این در. است شده پیمایشی انجام روش از استفاده با جانبازان

کیفیت زندگی زناشویی و  بررسی به مطالعه این دیگر سوی از. مجازی است فضای در ارتباط و تعامل از حاصل

آن  و هستند اینستاگرام عضو شبکه اجتماعی که آن هایی یعنی اینترنت کاربران گروه دو در اجتماعی سرمایه

 بوردیو، دیدگاه های تلفیق با اجتماعی سرمایه .است پرداخته نیستند اجتماعی اینستاگرام شبکه عضو که هایی

 عملیاتی اجتماعی اعتماد و اجتماعی های حمایت مؤلفه با شبکه اجتماعی سرمایه رویکرد و فوکویاما پاتنام، کلمن،

سال شبکه های اجتماعی مجازی شهر کرمانشاه تعیین شد.  20-45 کاربران مطالعه این آماری جامعه .است شده

 شاخص توسعه یافتگی اساس گانه شهر کرمانشاه بر 5مناطق  تقسیم با خوشه ای روش از استفاده با نمونه گیری

 آوری جمع جنوب و انتخاب تصادفی یک منطقه از هر خوشه انتخاب شد. برای و مرکز شمال، خوشه سه به

اجتماعی، اعتماد  سرمایه میزان می دهند نشان پژوهش یافته های .شد استفاده نامه پرسش ابزار از اطالعات

  . معنی داری دارد تفاوت مطالعه مورد گروه دو در اجتماعی و کیفیت زندگی زناشویی حمایت و اجتماعی

 

 اجتماعی، همسران جانبازان  کیفیت زندگی زناشویی، سرمایه مجازی، فضای :کلیدی واژگان

  

                                                             
 استان کرمانشاهبنیاد شهید و امور ایثارگران  –کارشناسی ارشد روانشناسی  .*

 اهبنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانش –. کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار**
                                                                              ayob.jamshidi@gmail.com        

 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه – مشاورهدکتری انشجوی د .***
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 ر توسعه حفظ و نگهداری محیط زیستایثار اجتماعی د نقش

 *میر بهروز ذکی زاده 

 چکیده

رو لزوم  ندارند. از اینرا ساختارهای متمرکز و دولتی، کارآمدی الزم را برای تامین همه نیازهای فعلی و آتی بشر 

گرایانه و به کارگیری همه مردم و تفویض قدرت دولت، حقیقتی انکارناپذیر است. اتخاذ رویکردهای مشارکت

ها و افراد در ابعاد مختلف فرهنگی ها، گروهضور داوطلبانه، آگاهانه و ارادی سازمانمشارکت اجتماعی به معنای ح

فزاینده زندگی امروزی،  به دلیل پیچیدگی جانبه آن خواهد شد. و اجتماعی جامعه است که سبب توسعه همه

میت در تامین مالی و نظارت افزایش توقع و انتظارات مردم، ناتوانی مدیران در برآوردن نیازهای مردم، ناتوانی حاک

ها، ها، لزوم مشارکت مردم در اداره جامعه ضرورت دارد. این مشارکت عالوه بر تسریع و کاهش هزینهبر برنامه

برای  شود.ها دارد و موجب احساس تعلق و همبستگی اجتماعی میبخشی به برنامه مهمی در مشروعیت نقش

است همه افراد برای تغییر و بهبود سبک زندگی خود تالش کنند.  ها الزمحفظ محیط زیست، عالوه بر دولت

 از فـمختل روـما در م درـم ترـبیش هـچ رـه کتراـمش بـجل و اـه  تـلدو و حکومت با دممر طتباار وزهمرا

 و اـهدنها انوـعن هـب و ندا هیددگر وفمعر دنها دممر یها نمازسا به که دگیر می رتصو هاییدنها    قـطری

 .ندـباش  یـم رداروـبرخ ای   هژـیو هاـجایگ از توسعه افهدا تأمین در لتیدو بخش مکمل و مدرآاـک اتیـسسمو

 ارقر توجه ردمو یجد رتصو به دممر جتماعیا و دیقتصاا ،سیاسی کترمشا ،سالمیا  بالـنقا وزیرـپیبا  

 و« تمرکز زدایی»فرهنگی کشور س در تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و اـسا ینـهم رـب. گرفت

 زیاـس اـهر فدـه با لتیدو غیر بخش به ییاجرا یستگاههاد یها فعالیت و ظایفو اریذـگوا و اییـشناس

 مقاله یندرا گرفت. صخا توجه ردموضروری جلب مشارکت مردم در اداره کشور رـغی یاـه  یدـتص از تـلدو

 یها نمازسادولت و دعملکر  سپـس می پردازیم  و عهـتوس در داـنه دممر یها نمازسا کترمشا و نقشبه  ابتدا

 و کترمشابتوانیم  ییم. تانما یـم یـسربر تـیسز یط ـمححفظ  توسعه در صخصو به توسعه در را دنها دممر

 می مطلب نـیا ناـبی هـب ناـپای در. کنیم یابیارزیست ز محیطحفظ توسعه  در را دنها دممر یها نمازسا نقش

 و ایفای  کتراـمش یستز محیطحفظ  توسعه در ننداتو می چگونه و رچقد دنها دممر یها نمازسا هکدازیمپر

 باشد. می چه آن عملی یهارهکارا و باشند شتهدا نقش

  

                                                             
گرمی( مدرس دانشگاه، دکتری رشته رورش شهرستان مغان )نویسنده مسوول و دبیر آموزش و پ. *

 yahoo.com63zakizadeb@.           شناسی( از دانشگاه خوارزمی تهرانجغرافیا ) آب و هوا
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ی کارآفرینی ی عوامل اقتصادی بر توسعهی ایثار اجتماعی در زمینهمطالعه

 ی موردی: روستاهای شهرستان بروجن()مطالعهروستایی 

 *ابراهیم پناهپور

 چکیده

فکری است که قابلیت اکتساب داشته و بر اساس موازین  مجموعه دستاوردهای نظری و شهادت، و فرهنگ ایثار

شود و ها و هنجارها در جامعه موجب انسجام یک جامعه والیی میارزش ،الهی و از طریق همسان کردن رفتارها

در این میان سازد. ت به سوی قرب الهی را برای افراد مهیا میکمال و حرک نیز به سبب نوع نگرش، بستری از

کارآفرینی افراد در نقاط مختلف کشور و بخصوص در روستاها به عنوان یک نمونه بارز از فرهنگ ایثار اجتماعی 

ای ای اساسی برای ارتقهای شغلی و تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادی، پیش زمینهتلقی شده و با ایجاد فرصت

بررسی عوامل اقتصادی موثر بر توسعه کار آفرینی روستایی هدف از انجام این تحقیق . سطح توسعه جامعه است

پژوهش از نظر نوع کاربردی و از نظر روش . انجام شد شهرستان بروجنباشد که در به مثابه ایثار اجتماعی می

برای عامل اقتصادی بود که گویه  5پرسشنامه با  هاابزار گردآوری داده. پیمایشی بود-ها توصیفیگردآوری داده

نتایج تحلیل نشان دادند که عامل اقتصادی . نفر از کارآفرینان روستایی شهرستان بروجن توزیع شد 45بین 

گذارانی که در این راستا گام نماید، بنابراین افراد و سرمایهمهمترین نقش را در توسعه کارآفرینی روستایی ایفا می

که باعث عزت، گذاری نمایند، با توجه به اینه و حتی اگر قسمتی از دارایی خود را در این مسیر سرمایهبرداشت

ی العالی( ایثار به مثابه سرمایهگردند، بنا به دیدگاه مقام معظم رهبری )مد ظلهی کشور میاستقالل و توسعه

 اند. اجتماعی انجام داده

 

 ارآفرینی روستایی، عامل اقتصادی، شهرستان بروجنایثار اجتماعی، ک: واژگان کلیدی

 
 
 
 

 

                                                             
e.panahpour@gmail.com  هواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایرانگروه خاکشناسی، واحد ا. *
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 نقش ایثار اجتماعی در دفاع مقدس
 

 محمد غفاری مجلج*

 مرضیه فقیه عبدالهی**

  بهناز شیخ عباسی***

 
 چکیده
 این. است حماسه کربال از برگرفته است ایران و اسالم های فرهنگ از یکی عنوان به که شهادت و ایثار فرهنگ
 براساس دفاع اجتماعی در نقش ایثار شناخت هدف با مقاله این. دارد اجتماعی رشد در سزایی به قشن فرهنگ

 این به پاسخ پی در مقاله این. است شده نگاشته گوناگون های مقاله و ها کتاب به استناد با کیفی تحقیق روش
 در رزمندگان موفقیت در اندازه هچ تا و ایثاراجتماعی اجتماعی چیست ایثار های مولفه که است بوده سواالت
 می نشان ها یافته کرد؟ الگوبرداری آن از توان می چگونه و است بوده گذار تاثیر باطل علیه حق نبرد پیروزی

 در رزمندگان و است اسالمی فرهنگ از شده آموخته غنی فرهنگ یک عنوان به شهادت و ایثار فرهنگ که دهد
 برادری و اخوت رشد به منجر که است اجتماعی ایثار. دادند پرورش خود وجود در را آن خوبی به نبرد سال 8 طول

 .است شده ها آن پیروزی و بین رزمندگان پایداری و
 

 مقدس دفاع ، اجتماعی ایثار تنش، :واژگان کلیدی
 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________ 

 واحد چالوس_دانشگاه آزاد ی،هیئت علم .*
 gmail.com1313marzvehfaghih@         .شهرستان چالوس ارم ابتدایی،آموزگار پایه چه .**

 شهرستان چالوس آموزگار پایه دوم ابتدایی، .***
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                                               در اخالق اهل فتوت ثاریو کارکرد ا گاهیجا

 (اریداستان سمک ع یمورد ی)بررس

مهدی محمدی*                                                                                                                                
 رضا عشقی گنبکی**

 دهیچک

فتوت به عنوان مهمترین موسسه اجتماعی در تاریخ ایران، تعیین کننده بخش عمده ای از ارزشها و ضد ارزشهای 

 ،یاعم از مهر پرست - ینید یموسه بر مبان نیا یشد. اتکا یم فیتعر ینقش اجتماع یرابود که ب یفیو وظا جامعه

 یشتریاز ضمانت ب فیوظا نیا یاجرا ،یو اجتماع یکنترل درون قیسبب شده بود تا از طر -اسالم  نیو د یزرتشت

از طبقات  رانیه ادر طبقات مختلف جامع یاوت به صورت گسترده تف ینیاخالق د بیترت نیبرخوردار باشد. بد

بود. مطابق آنچه که در  یبه اصول جوانمرد یبندیو وجه مشترک همه آن پا شدیوران را شامل م شهیتا پ ینظام

بود.  یاز اصول جوانمرد یاران( جزء مهمیع)ارانیجامعه و  یبرا ثاریتصوف و فتوت نامه ها آمده، ا یمنابع عرفان

از  یآمده و هم به صورت جرء الینفک یردانه متون صوفیه و عرفانجوانم یامر به صراحت در مرامنامه ها نیا

داستان و  نیاست.مطابق روند ا یار((سمک ع)) ،یجوانمرد خیمهم در تار یاز آثار ادب یکیادیات اهل فتوت بود. 

 هشناسان داریدارد پد یپژوهش سع نی. اگرددیمطرح م یبه عنوان الزمه جوانمرد «ثاریا»ران آن، یاع یشهانک

ت را ودر اخالق اهل فت ثاریو کارکرد ا گاهیجا - ینیو د یاعم از اخالق -ت وبا اتکا به منابع فت ار،یمتن سمک ع

 .دینما یبررس

 

 .اریسمک ع ،یفتوت، نقش اجتماع ار،یع ر،یثاا :یدیکل واژگان

 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 

 
*.                                                                                 m.mohamadi.abu@gmail.com 

**.                                                                                            r.eshghi.g@gmail.com  
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           بررسی نقش مکانیسم جامعه پذیری نهاد آموزش درشکل گیری رفتار

 ایثار اجتماعی

 *رحمن غریبی 

 چکیده 
های مهم هویّت و حیات اجتماعی فرهنگ ایثار و شهادت یکی از ارزشهایی شکل دهندۀ فرهنگ ایران و از سازه

های ه به پایبندی و احترام به این ارزش و انتقال کامل آن به نسلو سیاسی کشور است. حفظ هویت ایران بازبست

مراکز آموزشی در سطوح مختلف، بستر مناسبی برای ایجاد و تثبیت فرهنگ شهادت هستند؛ زیرا  آینده است.

 تغییر نگرش در افراد جامعه، از کارآمدترین ابزار نفوذ و نهادینه کردن هر فرهنگی است و قشر دانش پژوه، به

در  باشند. توانند پذیرای فرهنگ ایثارگری و شهادتدلیل اثرپذیری بسیار، از جمله گروههای جامعه هستند که می

ضرورت   گیری از روش تحلیلی، افزون بر تعریف مفاهیم ایثار، شهادت و فرهنگ، به بیاناین پژوهش، با بهره

ضرورت حفظ و انتقال ارزشهای  ت به نسل جدیدوتوجه به اهمیت نسل جوان، ضرورت معرفی فرهنگ ایثار و شهاد

نقش الگوهای موجود ازجمله ماموستایان ،  معلمان،اساتید دانشگاه و... در ترویج فرهنگ ایثار و  دفاع مقدس،به

های مؤثر در ارتباط دهی وترویج این فرهنگ، در بین نسل جدیداعم از مدرسه ای ، شیوه و شهادت

هایی نظیر ایجاد .. پرداختیم و به این نتیجه دست یافتیم که با به کارگیری شیوهدانشگاهی،کسبه وبازاریان و

شناسایی و  شناخت در نسل جدید، ارتقاء سطح آگاهی این قشر نسبت به باورهای دینی و ارزشهای اسالمی،

متون عرفانی  گیری ازبهره معرفی اندیشه ها و آرمانهای شهدا، ترویج فرهنگ شهادت،  معرفی موانع بازدارندۀ

افزایش دانایی الگوهای موجود  های اصلی فرهنگ شهادت،دربردارندۀ فرهنگ شهادت، معرفی و شناخت شاخصه

توان به این مقصودکه همانا ارتباط دهی می باشد دست های کاربردی، مینسبت به فرهنگ ایثار و دیگر روش

 یافت.

 

 دفرهنگ شهادت، ارتباط دهی، نسل جدی :واژگان کلیدی

  

                                                             
  Rahman.gharibi@gmail.com                    .اسالمی. دانشجوی دکتری فقه ومبانی حقوق *
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 نقش ایثار اجتماعی در دفاع مقدس از منظر قرآن کریم

  *نازنین بهاروند

  چکیده

ایثار و از خود گذشتگی یکی از موضوعات اجتماعی است درفرهنگ بشری همیشه انسانها فداکار مورد احترام 

شته خضوع می کنند بوده اند حتی کسانی که شهامت از خودگذشتگی ندارند در برابر عظمت  انسانهای از جان گذ

وزبان به تحسین آنها می گشایند. در فرهنگ دینی ایثار و از خودگذشتن عالوه بر نیک نامی دارای ارزش معنوی 

و روحانی است انسان فداکار و ایثارگر از عالیق خویش در راه هدف های متعالی می گذرد تا به رضایت حضرت 

کریم و احادیث به خوبی نشان می دهد که عصاره ی فرهنگ حق دست یابد. حقیقت و ماهیت ایثار  در قرآن 

ایثار و دفاع و از خود گذشتگی و اخالص و آزاد منشی است. جهاد و ایثار عالوه بر منافعی که برای اجتماع دارد 

نفعی واالتر و برتر برای فرد به دنبال دارد و آن تعالی روح و ترفیع درجات اوست. این مقاله درپی آن است که 

 ضمن تبیین مفهوم ایثار از نظر قرآن کریم نقش ایثار اجتماعی در دفاع مقدس را بررسی نماید. 

 

 ایثار، جهاد، دفاع مقدس ، ایثار فردی واجتماعی واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

                                                             
 دانشجوی دکتری زبان ادبیات فارسی، خرم آباد  .*
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 نقش ایثار اجتماعی در تحقق فرهنگ اقتصاد مقاومتی

 مهدی کهنسال*

 چکیده

 مدارس آموزان دانش بین ، مقاومتی اقتصاد فرهنگ تحقق در جتماعیا ایثار نقش بررسی هدف با پژوهش این

 ماهیت، نظر از کاربردی هدف، نظر از حاضر پژوهش. است پذیرفته انجام به ساری شهر شاهد اول ی متوسطه

 متوسطه مدارس آموزان دانش ی کلیه شامل ، پژوهش این آماری جامعه. است پیمایشی روش، نظر از و توصیفی

 جدول اساس بر. است بوده نفر 648 آنها تعداد که است ساری شهر 2و1 نواحی پرورش و آموزش اهدش اول ی

 تصادفی گیری نمونه روش به که شد تعیین نفر 8غ2 آماری، جامعه به توجه با نمونه حجم مورگان و کرجسی

 روایی ، است بوده هساخت محقق پرسشنامه ، اطالعات گردآوری ابزار. شدند انتخاب حسب جنسیت بر ای طبقه

 نمونه تک t آزمون از استفاده با حامل اطالعات. گرفت قرار مشاور و راهنما اساتید تأید به پرسشنامه محتوایی

:  مانند ، پژوهش های متکبر از برخی کاربری به و داد نشان ها فرضیه تحلیل از حاصل نتایج. شد تعلیل ، ای

 انرژی های حامل در مصرف الگوی اصالح ، اقتصادی معامالت در مروت و انصاف احیاء ، زندگی از زدایی تجمل

 از دیگر برخی کارگیری به چشمگیر و تأثیر مقاومتی اقتصاد فرهنگ تحقق در ، روزمره اساسی کاالهای و

 و(  درآمد ارتقاء بر تأکید با)  اقتصادی های فعالیت در اجتماعی طبقات مشارکت:  همچون ، پژوهش متغیرهای

 .است کمتری تأثیر دارای مقاومتی، اقتصاد فرهنگ تحقق در ، داخلی تولیدات و کاالها از یتحما

 

 مقاومتی اقتصاد و فرهنگ ، اجتماعی ایثار واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

__________________________ 
  .gmail.com94kohansal.mehdi@               هران.ریزی درسی دانشگاه خوارزمی ت دانشجوی دکتری برنامه .*
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 اسالمی)انقالب اسالمی(_نقش ایثار اجتماعی در جامعه ایرانی
 منصوره پورحسنی

 مهدیه تیرگرفاخری
 چکیده

 مال، و )ایثار ثارانواع ای ایثار، و اتفاق فرق ایثار، فضلیت ایثار، اصطالحی معنای ایثار، لغوی معنای ، مقاله این در
 ایثار، جایگاه همچنین و است بررسی شده( طبیعت و ایثار آبرو، و ایثار زهد، و ایثار شهادت، و ایثار جهال، و ایثار

 و( ع) طاهرین ائمه و( ص)پیامبر زندگانی در ایثار ،(علیهم السالم) معصومین کالم و قرآن در آن مصادیق مفهوم
 اسالمی، انقالب دوره در ایثار به مباحث این ادامه در. است گرفته و کنکاش قرار قیقتح اسالم مورد گرانقدر بانوان
 توجه به با مقدمه.  شود می پرداخته جامعه در ایثار ایجاد های شیوه و ایثار موانع و لوازم های ایثارگر، ویژگی
 صورت به مختلف در آیات مجید قرآن در مهربان خداوند که این به توجه با و جامعه در فداکاری و ایثار اهمیت
 مختلف، ابعاد در آن مصداقی و جایگاه مفهومی بررسی بنابراین. است کرده بیان را آن اهمیت روشن و واضح

 یاد اسالمی وظیفه عنوان به آن از و یابد می ضرورت

 آن که رداختامر پ بدین توان می آنان زندگانی و( ع)بیت اهل روایات به مراجعه با اساس این بر. شود می
 اهمیت این دارد، فراوانی اهمیت موضوع ایثار بنابراین. اند داشته عنایت و توجه گذشت و ایثار به قدر چه بزرگواران

 از دفاع و جوامع به بخشیدن سازمان در دینی امر عنوان یک به اسالمی، جوامع از بسیاری در که بدانجاست تا
 در آن فضلیت و ایثار جایگاه شناساندن مقاله این ارائه از هدف.  است بسیاری داشته نقش جمعی زندگی جامعه
 است. جامعه و افراد در ایثارگری و ایثار روحیه بردن باال جهت آن همچنین تصریح و اسالم،
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 راهکارهای ترویج وتقویت فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه

                                                                                                                             قنبر گلپرست

 حبیبه شاهنده
 چکیده  
 واالترین نتیجه و الهی ترین مفاهیم عالی ی زمره در متعالی فرهنگ یک عنوان به ، شهادت و ایثار  فرهنگ  

 آفرین حرکت و گذار اثر مفاهیم این. یابد دست آنمقام به تواند می متعهد انسان یک که باشند می هایی ارزش

 حت تأثیر قرار دهند و واالترین برکات را برای آن به همراه داشتهت گسترده رابصورت جامعه یک فضای تا قادرند

، تقویت، تبین و تعریف فرهنگ و ایثار و شهادت مانند دیگر مفاهیم مثل مفاهیم اقتصادی، تربیتی، ترویجباشند. 

 و اسنادی، -توصیفی روش با که است این در هم مقاله این اهمیت .می باشد.. امری ضروری و الزم سیاسی و.

م ایثار و شهادت را تعریف و تبین نموده و مفاهی  ،...و اینترنت مقاالت، کتابخانه، طریق از اطالعات آوری جمع با

 شهادت، و ایثار ترویج فرهنگ نعموا و شاخص ضمن پرداختن به زمینه وعوامل مؤثر بر ترویج و تقویت، 

 اصحاب و نویسندگان تشویق و تقویت جمله از پیشنهادهای و راهکار نهایت در و بررسی را شده ارائه راهکارهای

 ایثار رزمندگان، خاطرات ثبت و تدوین-شهادت و ایثار و اسالم واالی ارزشهای  مقدس، دفاع ادبیات مورد در قلم

 غنی فرهنگ به توسل و جامعه در شهادت و ایثار فرهنگ تثبیت و تقویت -انقالب و اسالم جانبازان و گران

اه اندازی مراکز ر-شهادت و ایثار شبکه عنوان تحت سیما و صدا سازمان در سراسری های شبکه ایجاد   -اسالمی

فرهنگی با تشکیل انجمن های علمی و -تحقیقاتی و پژوهشی جهت استفاده جوانان و خانواده های آنان از آن.

گذاشتن یک یا دو واحد درسی در دانشگاهها و مدارس تحت عنوان پاداش، -یاری بانوان و زنان نخبه و فرهیخته

رعایت اصول روانشناختی و تربیتی در معرفی اسوه های ایاثر و  -اجر و ارزشهای ایثارگران، شهدا و جانبازان.

گسترش فرهنگ . با شهادت در بین جامعه ارائه نموده استشهادت و.....را برای ترویج و توقیت فرهنگ ایثار و 

در شرایط کنونی و تالش دشمنان اسالم  می شوند.از نفوذ در دژهای اسالم نا امید دشمنان جهاد و شهادت طلبی 

جهت کم فروغ کردن و بی اهمیت نمودن ارزشهای ایثار گری و شهادت، در بین جامعه بخصوص در بین جوانان، 

ضعیف روحیه ایثار گری در بین جامعه بویژه نسل کنونی، از طریق رسانه های جمعی پیشرفته، سوق و همچنین ت

دادن جوانان به مادیگری و راحت طلبی و لبی میل کردن آنان به آخرت، ترویج و تقویت فرهنگ و شهادت، و 

ی الزم و ضروری به نظر درونی کردن آن در بین قشر جامعه، تبین و تشریح ارزشهای ایثار گری و شهادت امر

 می رسد.

 

 فرهنگ، ایثار، شهادت، تقویت، ترویج، راهکار واژگان کلیدی:
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 ضرورت آینده پژوهی در ایثار اجتماعی

 عالیه پیر خندان *        

 سیمه رحمت پسند**   

 خدیجه مددی***         

 فریبا عباسی فرد****   

 چکیده
ینده از عهد باستان وجود داشته است و ایثار و شهادت در زمره ی عالی ترین اشتیاق بشر برای دانستن درباره ی آ

مفاهیم الهی و به عنوان یک فرهنگ متعالی نتیجه ی واالترین ارزش هایی می باشد که یک انسان متعهد می 

رین است تا تواند به آن مقام دست یابد . ضرورت ایثار در فرهنگ اجتماعی ، در این مفاهیم اثر گذار و حرکت آف

فضای یک جامعه را به صورت گسترده تحت تاثیر قرار دهد و واالترین برکات را برای آن به همراه داشته باشد. 

امروزه شناخت روندها و توصیف دقیق آینده و ترسیم آنچه در انتظار جوامع است ، مقدمه هر گونه طراحی و برنامه 

یز که همواره  در معرض مخاطرات فراوان قرار دارد ، می بایست ریزی به حساب می آید. بر این اساس کشور ما ن

برای آینده خود و حفظ استقالل حداکثری در زمینه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و ... به روند های 

صورت پایدار و قابل اعتماد دست یابد. لذا فرایند آینده پژوهی برای کشور ما نیز امری مهم و حیاتی است که به 

مختلف از قبیل سند چشم انداز توسعه کشور، برنامه های توسعه و موارد ی مثل چهار ابزار کنترلی شامل : سیستم 

های باور، تعاملی ، تعیین حدود و تشخیصی در حال اجرا است. آینده پژوهی در فرهنگ ایثار اجتماعی به معنای 

ته به سرعت در تمامی عرصه های زندگی وارد شده سال اخیر شکل گرفته و توانس  50-60دانشی است که در 

و نفوذ و اثر گذاری خاصی در آنها داشته باشد . ساخت دنیای مطلوب در آینده ، مبتنی بر یک سری شناخت ها 

ست که بر اساس احتماالت و آینده های مختلف)ممکن ، محتمل و مطلوب ( صورت گیرد و هدف آن گزینش 

 ت که یکی از بزرگ ترین نعمت های الهی ، نعمت بصیرت است.بهترین و مطلوب ترین آن اس

 

 : فرهنگ اجتماعی، ضرورت ایثار، آینده پژوهی، ایثار و شهادت واژگان کلیدی

  

                                                             
 آموزگار دبستان شاهد دخترانه چالوس ،ریزی درسیشجوی ارشد برنامه . دان*

 آموزگار دبستان شاهد دخترانه چالوس ،کارشناسی آموزش ابتدایی .**
 آموزگار دبستان شاهد دخترانه چالوس ،کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی .***

 وسآموزگار دبستان شاهد دخترانه چال ،کارشناسی آموزش ابتدایی .****
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اهمیت ایثارگران از منظر قرآن، ائمه اطهار )ع(، امام خمینی )ره( و  تبیین

 راننظام حقوقی قوانین حمایتی ایثارگ رهبر معظم انقالب و بررسی

 *فاطمه پناهی

 چکیده

ایثار و جهاد در کشور و تکریم و پاسداری از حق ایثارگران اعم از  ،تحکیم فرهنگ پایداری ،به منظور ترویج

های آنان و سهمی که در عزت، امنیت و اقتدار ملی و نظام شهیدان، جانبازان، آزادگان و رزمندگان و خانواده

تدوین و اجرای قوانین متعادل یکی ایی که تعیین گردید. از آنج ر این امورهای کلی نظام دمی دارند، سیاستالاس

های مختلف و از جمله در حوزه ایثارگران است. در قانون چهارم شهروندان در حوزه یهاترین درخواستاز مهم

دفاع مقدس  توسعه، برای اولین بار لزوم حمایت جامع از ایثارگران به ویژه به عنوان عامالن نتایج هشت سال

رسانی به قانون جامع خدمت 1391رسانی تدوین گردید. وقتی در سال مطرح و بر اساس آن الیحه جامع خدمات

کردند به زودی همه مشکالت گرفت، بسیاری از ایثارگران تصور میایثارگران مورد بحث و بررسی قرار می

است که بخشی از رزمندگان و جانبازان در این معیشتی و درمانی و رفاهی ایشان حل خواهد شد، این در حالی 

های خود با اصول و اند. مضافاا از جهات دیگری این قانون در بعضی از مواد و تبصرهقانون نادیده گرفته شده

کشد باید موازین حقوقی به ظاهر در تعارض است. از نقطه نظر حقوقی، قانونی که عنوان جامع بودن را یدک می

رسانی به توان قائل به رعایت آن در قانون جامع خدمتهای خاصی باشد که به سختی مییژگیواجد اوصاف و و

های مختلف این قانون ضمن تعیین نظام حقوقی حاکم بر ایثارگران، در این نوشتار، با تبیین جنبه ایثارکران بود.

خاص نسبت به انجام اصالحات الزم  هایگذار با توجه به وضعیتبه نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد تا قانون

 اهتمام ورزد.

 

 رسانیالیحه جامع خدمات، دفاع مقدس، قانون چهارم توسعه، ایثارگران وقحق :واژگان کلیدی

  

                                                             
   gmail.com59anysaaa@   .             ی رشته حقوق، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسالمیآموختهدانش. *
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 های ایثار اجتماعیمفهوم شناسی ایثار و شاخص
 *سیدحسین تقوی

 چکیده

های خلق نیکو بوده که در آیین اسالم و آموزههای ایثار و گذشت و ترجیح دیگران بر خود، یکی از بهترین گونه

 ویژه ایران است. بهدینی مورد تشویق قرار گرفته و امروزه اکسیر اعظم دردهای جامعه جهانی 

سازد که از چشم و خسیس و حریص به اموال و امکانات و جان خویش فردی میاسالم و قرآن از انسان تنگ

های بندد. نمونهر راه خدا اهدا و فدا نموده و دل در گرو رضایت محبوب میآنها را د طریق مجاهده با نفس و مال

های ایثارگری، موضوعی است که این مقاله با روش عینی ایثارگران در تاریخ اسالم و دفاع مقدس و شاخصه

ه همانطور ای در پی آن است و به این دستاورد رسیدم کها و اطالعات کتابخانهتوصیفی ـ تحلیلی از طریق داده

که ملت ایران در دوران انقالب و دفاع مقدس در سایه والیت پذیری و ایثار اجتماعی به فالح و پیروزی رسید، 

 اکنون نیز تنها راه رهایی از مشکالت و رسیدن به پیروزی، چیزی جز موارد فوق نخواهد بود.

  

                                                             
   dr.shtaghavi@gmail.comسید حسین تقوی                                                          .*
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 نقش ایثار اجتماعی در دفاع مقدس

                                                                                                                               *محمود یوسفی

 **رضا جعفری

 چکیده

ایثار اجتماعی،به عنوان یک فرهنگ عالی در زمرهی عالی ترین مفاهیم الهی و نتیجه واالترین ارزش هایی می 

اند به آن مقام دست یابند. این مفاهیم اثرگذار و حرکت آفرین قادرند تا فضای باشند که یک انسان متعهد می تو

یک جامعه را بصورت گسترده تحت تأثیر قرار دهند و واالترین برکات را برای آن به همراه داشته باشند. حقیقت 

ه قالب های کلیشه امر آن است که اگر رشادت ها و خدمات شهدا و ایثارگران بخوبی برای مردم معرفی گردد و ب

ای و بیان های ژورنالیستی محدود نگردد ، بیشترین و بهترین نتایج را به همراه خواهد داشت . تقویت باورهای 

دینی و ملی که امروزه جزء اصلی ترین مسائل اعتقادی و فرهنگی به حساب می آید و در ردیف مهم ترین وظایف 

عمیق شخصیت ، منزلت، عقاید و آرمان های ناب آن بزرگواران در ماست، از جمله مواردی است که با معرفی و ت

سطحی فراگیر تحت تأثیر قرار می گیرد. فلذا همه ی ما مدیون شهداء و ایثارگران بوده و یکی از طرقی که می 

توانیم ادای دین نماییم، شناساندن همه جانبه ی آنان بر نسل هایی است که شهداء و مسیری که در آن ممارست 

داشته اند را، بخوبی درک نکرده اند. هدف از این پژوهش ایثار اجتماعی در دفاع مقدس می باشد. تحقیق حاضر 

تالش می کند تا با تحلیلی علمی و با رویکردی الهیاتی و جامعه شناختی پس از تشریح و تبیین مفهوم راستین 

عمده ترین موانع و عوامل اجتماعی در بین سطوح ایثار اجتماعی و واکاوی ابعاد مختلف آن، به شناسایی و معرفی 

مختلف جامعه بپردازد تا اینکه فضای عمومی جامعه ما بهترین و بیشترین تأثیر را در جنبه های گوناگون از وجود 

 این فرهنگ متعالی ببرد و در مسیر الهی گام بردارد.

 

 ایثار اجتماعی، فرهنگ، جنگ، دفاع مقدس واژگان کلیدی:

  

                                                             
ارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، مؤسسه آموزش عالی سبز دانشجو ک .*

Yousefimahmoud37@gmail.com                                                                    
 دانشجو کارشناسی ارشد مديريت آموزشی ،دانشگاه آزاد واحد چالوس .**

masoud.7444532@gmail.com                                                                         
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سی نقش مکانیسم جامعه پذیری نهاد خانواده در شکل گیری رفتار ایثار برر

 اجتماعی

 *مرضیه میرشکاری

 چکیده

اجتماعی شد اصطالحی است که توسط جامعه شناسان، روان نشاسان اجتماعی و مردم شناسان استفاده می شود 

ارزش های جامعه خویش  به روندی گفته می شود که در آن شخص در طول حیات خویش هنجارها، عرف ها و

را یاد می گیرد. از عمده ترین مسائلی که دنیای امروز به صورت جدی با آن دست به گریبان است بحث جامعه 

پذیری یا آشناکردن کلیه افراد یک جامعه با ارزش ها، هنجارها، قوانین و آداب و رسوم آن جامعه می باشد و 

ر اجتماعی و هسته اصلی تشکیل جامعه و نهادهای آن است که مسئولیت خانواده، بنیادی ترین و پایدارترین ساختا

جامعه پذیری کودکان را در سال های اولیه و حیاتی زندگی به عهده دارد. ارزش هایی که فرد می پذیرد و نقش 

مله های گوناگونی که از او انتظار می رود انجامش دهد، نخست در چارچوب محیط خانواده آموخته می شود. از ج

ارزش های هر جامعه ایثار و فداکاری است که همواره جزء بهترین اعمال در هر جامعه بوده و در دیدگاه تمامی 

 انسان ها جایگاه ویژه ای دارد که می تواند از طریق نهاد خانواده آموخته شود و در جامعه رواج یابد.

 

 جامعه پذیری، نهاد خانواده، ایثار و فداکاری واژگان کلیدی:

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 دانشگاه فردوسی، کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی. *
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 نقش سازمان ها در توسعه و اشاعه ایثار اجتماعی

 *فاطمه رحمانی 

 چکیده

فرهنگ ایثار و شهادت از مهمترین ارزش ها و آرمان های جامعه اسالمی ماست که انتقال آن به نسل های آینده 

معه ی خود، شیوه ها از اساسی ترین برنامه های فرهنگی ما به شما می رود. برای این مهم، شناخت کافی از جا

و روش های نهادینه کردن ارزش ها، مقتضیات زمان و مکان کنونی و همچنین موانع بازدارنده در مسیر انتقال و 

درونی کردن ارزش ها و نقش انتقال این ارزشها به نسل جوان جامعه ضروری به نظر می رسد. این مقاله در 

ه است. فرهنگ ایثار و شهادت متضمن برکاتی است که به دو بخش های گوناگون به شرح زیر تهیه و تدوین شد

صورت مستقیم و غیر مستقیم جامعه را تحت تأثیر قرار می دهند. ایثار و شهادت یکی از غنی ترین گنجینه های 

فرهنگ اسالمی است که مظاهر شگفت انگیز آن در طول سالهای انقالب و دفاع مقدس به روشنی آشکار شد و 

عظیم ترین صحنه های از خود گذشتگی انسانها به نمایش درآمد. حضرت امام خمینی )قدس  عجیب ترین و

سره( به عنوان آفریننده ی بزرگترین خیزش دینی در جهان معاصر، به مقوله فرهنگ توجه خاصی نموده و اساس 

ا راهکارهایی باید همه خوشبختی ها و بدبختی های جوامع را در فرهنگ آنها جستجو کرده اند پس در این راست

وجود داشته باشد که در فرهنگ ما دفاع مقدس ارزشمند محسوب شود. از طریق باالبردن و ارتقاء ارزشها می 

توانیم پیش زمینه ای را بوجود بیاوریم تا به دست فراموشی سپرده نشود، امر به معروف و نهی از منکر به خاطر 

د که این ارزش ها بصورت فعال برقرار باشند. راهکارهای دفاع از تعهد و تمکین در برابر ارزش ها باعث می شو

ارزش ها تنها از طریق برنامه ریزان، سیاستمداران و فرهیختگان امکان پذیر است به این صورت که رشادتها و 

نین دالوریهای جوانان را که با مشقت و سختی این جنگ را پیروزمندانه به پایان رسانیده اند گوشزد کنندف همچ

جایگاه واقعی این ارزشها را نشان دهند تا خون شهیدان پایمال نشود و جوانان ما از آنها درس بگیرند و آنها را 

 سرلوحه ی زندگی خود قرار دهند به این امید که تمام جوانان ما حامی خون شهیدان باشند. 

 

 فرهنگ، ایثار، ترویج، حماسه. واژگان کلیدی:

  

                                                             
    Chemistry.Rahmani@yahoo.com                                    . خراسان جنوبی، بیرجند*
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 در بوستان و گلستان سعدی« اعیایثار اجتم»ابعاد 

                                                                                                                       *حسین صدقی

  **نادر میکائیلی

 چکیده

ست که از دیرباز جزو باورها به مفهوم گذشت، خدمت و ترجیح دادن دیگران بر خود در تمامی امور ا« ایثار»واژه 

و فرهنگ اصیل ایرانیان بوده است. بعدها با ورود اسالم و فرهنگ واالی اسالمی به ایران، بیش از پیش به ارزش 

و جایگاه آن در بین ایرانیان افزوده شد. مهمترین و کارآمدترین شاخص ایثار، بروز و ظهور آن در بستر اجتماع و 

در « ایثار اجتماعی»هر قدر  مطرح است. « ایثار اجتماعی»فراد جامعه است که به عنوان در ارتباط فرد با سایر ا

سطح جامعه نهادینه  شود و افراد به آن عمل کنند، به همان میزان جامعه به آرمانی شدن و کمال نزدیک خواهد 

چقدر است؟ و ایثار اجتماعی شود. اینکه حدود و گسترۀ ایثار اجتماعی شد. دو سؤال مهم در این پژوهش بررسی می

های اجتماعی حامل چه پیامی است؟ در پاسخ به این مطرح شده در گلستان و بوستان سعدی، برای یکایک گروه

ایثار متقابل حاکم و مردم و ایثار و نیکوکاری مردم در حق یکدیگر مواجه هستیم. سؤاالت، در اندیشة سعدی با 

م در حق گروه های مختلف اجتماعی از جمله رعیت، سپاهیان، خدمتگزاران اما در این میان ایثار اجتماعی حاک

 قدیمی، بازرگانان و مسافران، اسیران و خطاکاران نمودها و مصادیق متنوعی دارد.

 

 ایثار اجتماعی، حاکم، رعیت، بوستان، گلستان. واژگان کلیدی:

  

                                                             
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. . *

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی. .**
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ه های قرآن  و بررسی ارتباط  ایثار اجتماعی و اقتصاد مقاومتی  در آموز

 معارف اسالمی 

  *فرشید آرامجو

 چکیده

 مقدم کمال و عالی هدف به رسیدن برای خود بر را دیگران که اندیشمند افراد مخصوص است فضیلتی ایثار

اما خداوند  در تمامی آیات ایثار را به جمع مردم مثال زده و   ورزند نمی دریغ راه این در مال و جان از و دارندمی

اجتمایی را نمایان کرده  و در طول تاریخ مسلمانان و ایرانیان نمونه های با ارزشی از ایثار اجتمایی را به  ایثار

نمایش گذاشتند. امروزه  امروز مردم ایران مشکالت  و دشمنان زیادی در جهان دارند این دشمنان در صدد  ضربه  

الب نیز حیله آنان را با  درایت  اقتصاد مقاومتی نقش زدن به میهنمان از جهات اقتصادی هستند.  رهبر معظم انق

بر آب کرد  اما  این گوهر گران بها عملی نخواهد شد مگر با کمک و مساعت مردم  امید است مردم ایران باید  

با  ایثاری اجتمایی  این مقدمات را فراهم کند و کمر خصم دون را بشکند.  روش تحقیق در این مقاله  توصیفی 

یلی است  و تالش شده نتیجه ای کارا از آن به دست آید  و صرفا گذشته و حال را روایت نکند بلکه  آینده و تحل

را هدف بگیرد و نشانگر راه باشد امید است بتوانم قدمی در راه  اقتصاد مقاومتی بردارم  و  نیاز به ایثار اجتمایی 

 در  این راستا  را نشان دهم.

 

 سالم، اقتصاد، اجتماع، قرآن: ایثار، اواژگان کلیدی

  

                                                             

    aramjoofarshid@gmail.com                     . نویسنده کتاب دانستنی های تاریخی. *
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 تبیین هویت از منظر تحلیل ایثارگر اجتماعی

 *سیدکامبیز لطیف عقیلی

 چکیده

هویت داشتن؛ یعنی احساس تمایز، تداوم استقالل شخصی داشتن، یا فرد احساس کند همان است که بوده و 

به دو وجه )تمایز و تداوم( هویت است.  سازی و هویت بانی، درگرو توجهدیگران نیستند. رمز آگاهی از امر هویت

تنها باید نیاز روانی اصوالا ایثار و از خود گذشتن چیزی نیست که در فرهنگ غرب وجود نداشته باشد، هویت نه

ها به وجود ها به متمایز و حتی برتر بودن از دیگران را تأمین کند، بلکه باید نوعی حس تداوم هم در آنانسان

خورد. هنگامی این نیاز هویتی شخص تأمین گر ازلحاظ روانی، حس تداوم بازمان پیوند میآورد. پس وجه دی

های محیطی و رشد فردی، ماهیت ثابتی داشته و همان است رغم دگرگونیشود که شخص احساس کند، علیمی

به معنای  که بوده است. درواقع، وحدت فرد به وحدت زمان بستگی دارد و هویت داشتن یک ملت هم از وجهی

احساس تداوم زمانی است؛ جامعه امروز ضرورتاا باید ریشه در فرهنگ خودی داشته باشد تا بر اساس آن بتواند 

اش را تشکیل دهد و الزمه این امر شناخت آن فرهنگ و عقیده به آن و یافتن مشترکاتی میان هویت فرهنگی

ای فرهنگ است فرهنگ ایثار و شهادت فرهنگی هفرهنگ ایثارگری از زیرمجموعه ؛ وخود و فرهنگ ملی است

است که بدون خودخواهی و خودمحوری و با آزاداندیشی و رسوخ در اعماق قلب جوانان همراه است. در این مقاله، 

مندی جامعه منبعث از ایثار و شهادت با تأکید بر مسئله مهم هویت تالش بر آن است که با پرداختن به موضوع

سپس راهکارهایی برای ایجاد، اصالح، ترویج و درونی سازی فرهنگ ایثار و شهادت  دایثارگری بررسی شو

تحقیق  درروش باشد در نظر گرفته شد.شهر گرگان می مطالعاتی این پژوهش که محدوده .پیشنهاد گردد بنابراین

نامه محقق ساخته پرسش واین پژوهش، مطالعات اسنادی، روش پیمایشی و توزیع پرسشنامه با یکدیگر تلفیق شده 

آوری از جمع پس SPSSافزار یل آماری به شکل استنباطی و توصیفی در محیط نرمتحل بین شهروندان توزیع گردید.

%( در  82کرونباخ پایایی پرسشنامه با روش کوکران و با استفاده از آلفای پرسشنامه 384اطالعات پرسشنامه )

مندی جامعه رابطه فرهنگ ایثارگری و هویت دهد که بینات نشان میمحدوده مطالعاتی انجام گردید نتایج مطالع

 معناداری وجود دارد.

 

 : گرگان، فرهنگ ایثارگری، شهادت، هویتواژگان کلیدی

  

                                                             
 .ریزی شهری؛ مدرس دانشگاهمهندس سیدکامبیز لطیف عقیلی، دانشجوی دکتری برنامه .*
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 نقش ایثار اجتماعی در جامعه ایرانی اسالمی

 *دولتی محسن

 چکیده
 در مسلمانی فرد هر الگوی بهترین و ستا شده نهاده بنا فداکاری و ایثار اجتماعی پایه بر دین توحیدی نظام

 و گذاشته تأثیر نیز مردم روحیه روی بر مسئوالن از برخی ناکارآمدی نباید. باشد( ع) بیت اهل و قرآن باید زندگی

 در که است اخالقی بارز هایویژگی از یکی فداکاری و اجتماعی ایثار .کند کمرنگ جامعه در را فداکاری و ایثار

 مسائلی از شود یکی جامعه تعالی و پیشرفت سبب تواندمی و است شده زیادی بسیار اشاره آن به ماسال مبین دین

 دنبال به نیز را هاملت قصور نباید هادولت قصور که است این بگیریم نظر در باید فداکاری و ایثار بحث در که

 از نیز مردم که شود سبب نباشد ضوعمو این ندارند را الزم کارآمدی مدیران برخی جامعه در اگر باشد داشته

 بین در که هاییهمکاری و دوستی خانوادگی، جلسات .بگیرند فاصله خود کارآمدی و اخالقی بارز هایویژگی

 سمت به شخصه به کسی هر و باشد داشته نمود آن در فداکاری ایثارو روح که باشد نوعی به باید دارد وجود افراد

 دغدغه همین نیز یکدیگر به نسبت خانواده اعضای و باشد داشته ایثار دغدغه کاسب. برود پیش تعالی و ساختار

 که اولی بحث .کند حل را مشکالت از نیمی تواندمی رفتار نوع این امروز جامعه در خصوص به. باشند داشته را

 و توحیدی نظام. است شده گذاریپایه گذشت و ایثار بر اسالم اساس که است این بپردازیم آن به باید جامعه در

 اساس این بر و شود خداگرا باید خودگرا فرد اسالمی تمدن در و است فداکاری و گذشت ایثار، پایه بر دین اساس

 را فداکاری و ایثار روحیه تواندمی پاش و ریخت و گراییتجمل ترویج .باشیم داشته را الزم هایریزیبرنامه باید

 جامعه در اسالم دین هایآموزه که بدهیم ترویج ایگونه به باید را زندگی نظام د،کن خنثی و برده بین از جامعه در

 را آن و کندمی چاه( ع) علی حضرت مثال. است( ع) ائمه زندگی شیوه راهکارها این از یکی و کند پیدا ترویج

 بسیار ما امروز جامعه در تواندمی نیز آن از بخشی اما کنند ایثار را خود سرمایه تمام افراد گوییمنمی ما. بخشیدمی

 باز باشد زیاد هم افراد درآمد چقدر هر برویم گراییتجمل سمت به منوال همین به بخواهیم اگر. باشد تأثیرگذار

 مطالعه مورد اسالمی معارف و قرآن های آموزه در اجتماعی ایثار جایگاه تا کوشیم می مقاله این در  .آورندمی کم

 اجتماعی ایثار جایگاه و است گرفته انجام ای کتابخانه استادی شیوه به تحقیق این. گیرد رارق کنکاش و بررسی ،

 . است گرفته قرار مختلف سالیق با دید همگان منظر در اسالمی معارف و قرآن منظر از

 

 جامعه خانواده، اسالمی، معارف قرآن، اجتماعی، ایثار:  واژگان کلیدی

  

                                                             
 فارسی ادبیات و زبان دکترا مقطع دانشجوی. *
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ماعی در الگوسازی و نهادینه نمودن مفهوم ایثارگری جایگاه ایثارگران اجت

 درجامعه 

 *سحر نصیری

 چکیده 

بقای هر جامعه ای در گرو ایثارگری مردم و از طریق مشارکت ایثارگرایانه و کنش نوع دوستانه آن ها در جهت 

مواد غذایی دارد  منافع و مصالح همگانی جامعه تضمین می گردد همان طور که انسان برای ادامه حیات نیاز به

جامعه نیز برای حیات با سعادت نیاز به ایثارگری دارد غایت مبنی بر ایثار و خودگذشتگی باعث رشد و تعالی و 

ترقی و امنیت جامعه می شود. ایثار اجتماعی یکی از سرمایه های ارتباطی و ضامن همبستگی و بقای جامعه 

ت. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه ایثارگران اجتماعی است. و یکی از ضرورت های مهم جامعه امروزی اس

در جامعه و چگونگی الگوسازی و نهادینه نمودن فرهنگ ایثار در جامعه است و روش مقاله حاضر توضیحی و 

تحلیلی است که در تحلیل و تفسیر نقش و اهمیت فرهنگ و جایگاه ایثارگران اجتماعی و چگونگی تعمیق و 

و شناخت راه های الگوسازی از آن و نقش اساسی ان که در جامعه داردسخن به میان امده تقویت آن در جامعه 

 است. 

 

 : جایگاه، الگوسازی، فرهنگ، ایثارگری، جامعه واژگان کلیدی

  

                                                             
*.                                                              com0@gmail2019nasiri0Sahar 
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 نجلوه های ایثار شیعیان افغانستا

                                                                                                                              *عبدالحکیم موسوی

 *عادل مقدادیان

 چکیده

های خراسان، باختر و آریانا نیز معروف بوده است، به دو جهت استعداد سرزمین افغانستان امروزی، که پیشتر به نام

ون ابن خلدون و با تأیید مردم شناسی حماسه و ایثار را دارد. نخست شرایط زیست محیطی که به باور قدمایی چ

هایی قوی و جوامعی ایثار کنند انسانها زندگی میگذارد. مردمانی که در کوهستانی افراد اثر میجدید، بر روحیه

های کوه بر عهد و پیمان خویش ماندگارند و اگر بنای دهند که همچون رشتهمحور و دیگر دوست را تشکیل می

شند، تا پای جان خویش بر آن خواهند ماند. دوم آنکه مردم افغانستان، از همان سالهای صدر حبّ و بغض داشته با

اسالم که با این دین آشنا گردیدند، اسالم را با محبّت خاندان ایثار و شهادت شناختند. باورهای شیعیان افغانستان 

ون متمادی خدمات و فداکاری های در حرمت خاندان رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله باعث شد که در طول قر

فراوانی در راه باور خویش یعنی محبّت اهل بیت رسول خدا علیهم السّالم و برائت دشمنان ایشان، داشته باشند. 

نکته اینجاست که شیعیان این زادبوم، بر اساس تعالیم خاندان وحی، در اظهار برائت خویش نیز میل به ناحق 

اند امّا اند بارها مورد تعرّض قرار گرفتهها گرچه فقط به جرم آنکه شیعهاند. آنکردهی کس را سیه ننکرده و جامه

اند. در این راه مردان بزرگی از اند بلکه آنان را نیز در پرتو ایثار خویش گرفتهبه جاهالن قاصر نه تنها بدی نکرده

های اخیر نیز ثابت نموده اند که در اراده آنان اقوام مختلف جان های خود را ایثار نمودند و تا به امروز و در دهه 

 بر ایثار در راه عقیده هیچ خللی وارد نخواهد شد.

 

 : ایثار ، افغانستان ، شیعه ، جهاد ، هجرت ، پناه دادنواژگان کلیدی

  

                                                             
کشور  دانشجوی کارشناسی ارشد عرفان اسالمی دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّالم )از*

 جمهوری اسالمی افغانستان(
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 مروری بر بررسی تاثیر ایثار اجتماعی بر اخالق در خانواده

                                                                                                                                               *مهین ریگی

 **مریم ریگی

 ***مهدی نامجوفر

 چکیده 

خانواده یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که به لحاظ اهمیت، نقش وکارکردهای مختلف آن مورد توجه علمای 

و صاحبنظران تعلیم وتربیت، جامعه شناسان و روان شناسان قرار گرفته است. مصلحت فرد و  القیاخمذهبی، 

اجتماع در این است که زنان و مردان پیمان زناشویی ببندند و تشکیل خانواده دهند. اسالم اساس خانواده را بر 

و اجتماعی از دل خانواده شروع  . نیاز های زیستی، عاطفیآرامش، مودت، مهربانی و مساوات استوارساخته است

 می شود و با واکنش ها و بازخوردهایی از جامعه روبرو می شود. 

 

 : ایثار اجتماعی، خانواده، اخالق واژگان کلیدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
. هیات علمی پژوهشکده تاالب بین المللی هامون دانشگاه ملی زابل *

mahin.rigi@uoz.ac.ir                                                                              
 آموزش و پرورش زابل .**

 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی .***
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 ایثار اجتماعی در آموزه های قرآن و معارف اسالمی

 *سید حسین میرافضل

 چکیده

های دینی بر این موضوع امعة امروز و فردای ماست . در قرآن و آموزهیکی از نیازهای مهم ج« ایثار اجتماعی»

اند های گوناگون تأکید شده و پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار )ع( خود از پیشتازان ایثارگری در جامعه بودهبه شکل

 فرماید: ، قرآن می

ایثار »که خدا به تو نیکی کرده است. طور ( و نیکی کن همان77قصص / « ) وَ اَحسِنْ کما أَحسَنَ اهلل الیک»

توانند در این امر های گوناگون میضامن بقا و همبستگی اجتماعی است لذا همة اقشار جامعه به شکل« اجتماعی

های جلوه« ایثار اجتماعی« »کُلکُم راع و کلّکُم مسئولٌ عَنْ رعیته» مهم سهمی داشته باشند. چرا که همه مسئولیم 

فشانی برای نجات و حیات و گسترۀ وسیعی دارد ، از بذل مال به فقرا و محرومان گرفته تا جانگوناگونی دارد 

هایی تواند شامل شود. احسان، اطعام و انفاق از جمله واژهدیگران و خالصه هر نوع نیکی و احسان جمعی را می

های زیبایی از ایثارگری اشاره شده وهاست که در فرهنگ اسالمی داللت بر ایثار و ایثارگری دارند. در قرآن به جل

از جمله داستان ) لیله المبیت( یعنی خوابیدن امام علی در بستر پیامبر اکرم در شب هجرت و داستان قربانی کردن 

داند که اسماعیل توسط حضرت ابراهیم )ع(. اسالم ایثار و فداکاری را صفت حسنه و از جمله فضائل اخالقی می

کنید. ( اگر نیکی کنید به خودتان نیکی می7)اسراء / « أِنْ اَحْسنتم احسنتم»گردد ا باز مینتیجة آن به خود م

 سازی در مورد آن اهمیت زیادی دارد. بنابراین توجه به این موضوع و فرهنگ

 

 ایثار، ایثار اجتماعی، نیکی، احسان، انفاق   واژگان کلیدی:

 
 
 
 
 
 

                                                             

*.                                                                                @yahoo.com075iyarial 
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 نایرا در اجتماعی ایثار و رسانه

 غالمرضا رضائی*

 چکیده

ساله ی پس از انقالب و عملکرد متولیان ترویج فرهنگ دینی بخصوص   38توجه ویژه به کنش های مردم طی   

ایثار و شهادت، نشان می دهد که تحقق اهداف این دو ارزش دینی و الهی فقط در زمانی صورت گرفت که مردم 

، دین و کشور مواجه شدند و وسائل ارتباطی و پیام های  در دوران دفاع مقدس با نوعی خطر جدی برای انقالب

هال،  استوارت های دیدگاه مرور منتشر شده از طرف آنها کامال موثر بوده است. در این مقاله با بررسی نظریات و

پیر بوردیو،  و النگهرست و کرامبی آبر سیلورستون، راجر جنکینز، هنری دوسرتو، میشل فیسک، جان مورلی، دیو

ها به این نتیجه رسیدیم که برای پاسخگویی به سوال و دغدغه بسیاری دیگر از نظریه پردازان ارتباطات و رسانهو 

چه ارتباطی باید بین متولیان فرهنگ ایثار اجتماعی ، رسانه ها ، تولید محتوا و ترویج فرهنگ ایثار  "اصلی یعنی 

به تجربه آن دوران، تنظیم سنداصول فرهنگسازی، ارتباط  ،  با تمسک "اجتماعی باشد تا این ارزش نهادینه شود 

رسانی برای دبیرخانه یا هرنهاد متولی اصلی، امری الزم و ضرورتی است که رسیدن به اهداف آن موثر و اطالع

 بمعنی متجلی شدن ارزش های ایثارگرانه وپایداری در کشور و منطقه و سطح بین المللی است.

ر خالف روال مقاالت توصیفی ، با دریافت اطالعات و دانش های گوناگون ، آن را در در این مقاله سعی شده ب

خطرات، به جهت کاربردی کردن تا مرحله ی تدوین سند راهبردی پیش برده و با مد نظر داشتن آسیب ها و 

 مدیریت بحران رسانه ای توجه خاص مبذول داشته ایم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
* .                                                                         @yahoo.com2003Gh_rezaei 
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بر ارتقاء خانوادگی  وی اجتماعسبک زندگی  بررسی ارتباط ایثار اجتماعی با

 ملل مختلفدر فرهنگ  یو سالمت روان تیاحساس امن

 جاوید چاخرلو*

  چکیده

 را بر مصلحت خود مقدم شمردن ریو منفعت غ عطا کردن، مقدم داشتن چیزى، دنیمعناى برگز ایثار در لغت به

شته باشد دا ازیکه خود فرد به آن ن یزیرد چدر مو یمعناى بخشش به کس به زین ،یاصطالح یدر معن است که

 .خود انتخاب می کنددهد و او را بر می  حیرا بر خود ترج گرانید ر،یخ تیقصد و ن یاز رو یآدم در حالیکه 

معانی نمادین است که ایثارگری و میل به شهادت را در افراد به وجود می آورد و با  ای ازفرهنگ ایثار مجموعه

 کیمختص به  ثاریا. ها و رفتار افراد را به سمت رفتارهای ایثارگرانه سوق خواهد دادنگرش نهادینه شدن آن،

خصوص  اینرا در  یاریبس یهاشهیر توانیم خیو در گستره تار ستین ینیجامعه و ملت و منحصر به زمان مع

های شکلمردمان به  که ردود داوج ثاریاز ا ییهاو چه مدرن، گونه یچه سنتو ملل مختلف در تمام جوامع پیدا کرد. 

ارتباط ایثار  رابطه با در یو مختصر یاجمال یبررس سعی شده است که به در این تحقیق .اندکرده یاریرا  مختلفی

در فرهنگ ملل  یو سالمت روان تیبر ارتقاء احساس امناجتماعی و خانوادگی  با سبک و هویت زندگی اجتماعی

 نیلذا در ا، انجام شده است یاروش کتابخانه با تحقیق نی. اشودپرداخته روایات ف از دیدگاه قرآن کریم و مختل

آراء حضرت  نیو هم چنداده قرار  یمورد بررس یو خارج یداخل ینینظرات دانشمندان د از آیات قرآن کریم و راستا

وجود ا هم رابطه تغیرها بمیان این م دهد کهنتایج حاصل از این مطالعه نشان میشده است.  انیب زین ینیامام خم

رابطه  این متغیرهافرد نسبت به  تیوضع نیببوده و  مستقیم رابطه نیاای که نیستند، به گونهاز هم جدا داشته و 

 و مذهبی باالتر دینی ضیبه فرااش یبندیو پا تریقو مانشیاندازه فرد ا هرکه  حیتوض نیوجود دارد. با ا یمعنادار

ماعی و احساس امنیت باالتری داشته و به درستی تربیت فرزندان و ارتقاء سبک زندگی ، سالمت روانی، اجتباشد

سبب سرایت  ،انسان در وجود آرامشو تحکیم بنیان خانواده خواهد رسید. بدین معنا که با تقویت ایمان و ایجاد 

 یدر جامعه به رشد و تعال یو فداکار ثاریا هیروحشده و و جامعه  رامونیپ طیخانواده، دوستان، مح یاعضا ریسا به

 و به درستی توسعه فرهنگ ایثار اجتماعی خواهد رسید.  شتریب

 

 سالمت روانی ، امنیت، فرهنگ، خانواده، سبک زندگی ،اجتماعی ایثارکلیدی:  واژگان

 

                                                             
 .رانیا ،ارومیه ،هنرآموز آموزش و پرورشسازه،  -عمران یکارشناس ارشد مهندس.  *

javid.chakherlou@gmail.com                                                                          
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