
فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و این 

سه هزار تومان به  قابل ویرایش این تحقیق و مقاله با قیمت فقط

ی آسمان مراجعه کنید سایت علمی و پژوهش

.www.asemankafinet.ir   

1 

 

 

 

 موضوع :

راهکارهای آموزش نسل جوان در توسعه فرهنگ ایثار اجتماعی با توجه به 

 آموزه های قرآن و معارف اسالمی

 

 

 

 

 

 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و این 

سه هزار تومان به  قابل ویرایش این تحقیق و مقاله با قیمت فقط

ی آسمان مراجعه کنید سایت علمی و پژوهش

.www.asemankafinet.ir   

2 

 

 

 

 چكيده

 هاي بخش درهمه انساني واالي خصيصه اين. گيرد مي بر در را اي گسترده ابعاد كه است مفاهيمي آن از ايثار   

 نمونه... و علمي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، بخشهاي و اجتماعي و فردي ادابع در. دارد بروز و حضور انسان زندگي

 عاملي و گيرد مي را شدن استفاده سوء جلوي كه است هاي علت جمله از ايثار. يافت توان مي فراوان را آن هاي

 اجتماعي ايثار اشد .يکي از مصاديق مهم در جامعه ايثار اجتماعي مي ب.بگذارند احترام ديگران حقوق به افراد تا است

درآموزه هاي اسالمي ، جوهره فرهنگ ايثار ، .كنند مي شکوفا خود در را آن كه است انسان منطقي تفکر نتيجه

، آثار بسيار مثبت اخالقي اجتماعي ايثار اخالص و آزادمنشي هوشمندانه و هدفمند است.ترويج و اشاعه ي فرهنگ

كه با روش توصيفي و با استفاده از روش  اين مقالهدر اين بر دارد .  در ،اعتقادي ، سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي را

 آموزه به توجه باآن در جامعه ) كه موجب توسعه  عواملي كتابخانه اي نگاشته شده است به بررسي ايثار اجتماعي و

  يم .را مورد بررسي قرار مي ده ( مي شود اسالمي معارف و يقرآن هاي

 نكات کليدی :

 اجتماعي راهکارهاي توسعه فرهنگ ايثار –ايثار اجتماعي  –ايثار 
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 مقدمه

...  و وكنفوسيوس اهورامزدا بودا، زرتشت، هاي آموزه در شود، مي شهادت و ايثار فرهنگ مقوله از صحبت وقتي   

 زيادي توجه و تاكيد وخيرخواهي دوستي همنوع ديگري، به كمك مقوله بر و است رفته سخن ايثار ارزش از مکرر

 هاي توصيه از يکي نيز اديان درساير. رود مي شمار به آنها عناصركليدي از نيکي و وگذشت احسان و است گرديده

 اساسي و مهم ارزشهاي از ايثار و گذشت اسالم، و مسيحيت يهود، اديان در. باشد مي ارزش همين به معطوف جدي

 نماد و نمود ايثار. گردد مي قلمداد داعيه اين بر شواهدي قرآن و تورات انجيل، محتواي و است شده برشمرده

 كه رود مي پيش جايي تا وگاه گذارد مي نمايش معرض به را آنها دوستي همنوع روح و است آدميان ديگرخواهي

 خود از و ايثار تمام و كمال تا دهند مي دست از ديگران و ديگري راه در را خويش جان كثيري جمع حتي يا فردي

 هايي سمبل به اي جامعه هر مردمان و ملتها نگاه در افرادي چنين كه است و ر اين از و آورند برجاي را گيگذشت

 آن اجتماعي نهادهاي توسط بايد جامعه بر حاكم آرمانهاي و ارزشها نتيجه در. گردند مي تبديل نشدني فراموش

 . شود دروني و نهادينه جامعه
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 به نيل پي در بلکه ندارد نظر مد را دوست و بيگانه ايثارگر، است اجتماعي تعامل و ارتباط بسط ايثار وغايت مقصود

 در سپس يابد تکوين و رشد خانواده در ابتدا بايد ارتباطي سرمايه ايثاربعنوان. اوست خلق و خدا رضايت و اقناع

 گيري شکل با كه گيرد مي لشک انساني اصيل و ناب رابطه يك بطن در ايثار بنابراين. گردد تکميل و تقويت اجتماع

 و دوستان خانواده،( طبيعي اجتماعات وراي در دوستي ونوع دگرخواهي روابط تداوم و دامنه تمايل نوع اين غلبه و

 حيات. بخشد مي قوام اجتماعي زندگي و فردي بين ارتباطات به روابط اين توسعه و شود مي بيشتر)نزديکان

 و يابد مي تبلور اجتماعي زندگي بستر در آنان انساني وجود و گي زند كه است كنشگراني تعامل محصول اجتماعي

 مي محض وخلوت انزوا از انسانها خروج باعث جامعه سطح ايثاردر رواج. گردد مي ديگران به معطوف وجودشان تمام

 آن ردروند كه آورد مي همراه به مدارا و وحدت نوعي عام، هاي ارزش رواج و و جذب دامنه افزايش با و شود

 واخالقي دگردوستانه رفتارهاي زمره در ايثارگرايانه رفتارهاي. گردد مي حفظ متفاوت هاي گروه و انسانها موجوديت

 پيوند در عامل ترين مهم و نمايند مي فراهم را جامعه مختلف اجزاء بين يکپارچگي جامعه هر در كه گيرند مي قرار

 به اي كتابخانه و اسنادي روش با حاضر مقاله در. هستند اجتماعي حيات مقوم و و شخصي بين روابط اجتماعي،

 جامعه در آن تقويت و تعميق سازي، نهادينه هاي مکانيزم وشناخت ايثار فرهنگ واهميت تفسيرنقش و تحليل

 چراغ رهايي بخش، براي هر زماني هدف از ترويج فرهنگ ايثار و شهادت ، فروزان نگه داشتن اين. شود مي پرداخته

ايمان و تعرّض به ميهن و ناموس نمايند ؛ و ليکن الزمه ي  است كه دشمنان خيره سر ، قصد و آهنگ نابودي دين و

و گسترش سيره و روش زندگي رهايي بخش شهدا و ايثارگران است. چنان چه واقعيت  تحقّق اين هدف مهم ، ترويج

جوان به تصوير  ر بخش براي عامه مردم به ويژه نسلدروني و ظاهري فرهنگ ايثاروشهادت با شيوه هايي اث وزيبايي

اند،ريشه دواند، مي توان شاهد الگوپذيري  كشيده شود و در عمق وجود آناني كه، ايثارو شهادت را تجربه نکرده

اين مقاله برآن است تا با توجه به آيات و روايات،به اين سؤاالت پاسخ  .هرچه بيشتر از اين گنجينه گران مايه بود

چه مي  ارتقاي فرهنگ ايثار و شهادت كدامند؟ عوامل كاهنده در فرهنگ ايثارگري و شهادت طلبي د:عواملده
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روش استقرايي : شيوه اي است  «باشد؟ ما در بررسي عوامل رشد و ارتقاءفرهنگ ايثار و شهادت به روش استقرايي

( 713-713، ص 0731صفوي ، امان اهلل ، » )كل است. كه درآن بسياري از قواعد كلي و قابل تعميم ، از جزء به

 .استقرائي به استخراج عوامل رشد و عوامل انحطاط اي ن فرهنگ پرداخته است عمل نموده ايم. اين مقاله با روش

معناي بذل و گذشت كردن ازحق خود براي ديگران،نفع ديگري  است .و به «افعال»و باب  «اَثَرَ »واژه ايثار ازريشه ي

(در ايثار، خيرخواهي نهفته است ؛ به همين  333ص 0،ج 0730دادن است . )انوري،  به خود ترجيحيا ديگران را 

است . رفتاري كه  مقابل خودخواهي است. ميل به فايده رساني و خدمت به ديگران ، جلوه اي از ميل به حق دليل

راه با از دست دادن نعمت ، ديگران ، هم ازاين محرّك برمي خيزد، به قصد تقرّب و در جهت كمك و خدمت به

( همچنين ايثار، از خود گذشتگي و مقدم داشتن  033ص0 ،ج 0731فرصت ، عمر و امثال آن است. )فارسي، 

( بنابراين حقيقت ايثار يعني  317ص 3،ج  0731متعالي اسالمي است. )دهخدا،  ديگران بر خود، از ارزش هاي

 (71،ص  0731ت دارد، است)مصطفوي بخشيدن و مقدم داشتن آن چيزي كه فضيل برتري

ايثار اجتماعي يکي از مصاديق اصلي ايثار مي باشد كه نياز روز جامعه ما مي باشد . ايثار اجتماعي شامل از خود   

از مکتب  اجتماعي ايثار گذشتگي در جامعه ، كمك به هم نوع ، دوري از گناه و مفاهيم زياد ديگري مي باشد .

 اجتماعي مختلف هاي اليه در حضور با كه است بشري جامعه مهم نيازهاي از يکي و گيرد مي شهادت نشات

 را خواهي دگر و دوستي دگر ، برخود ديگران منافع ترجيح ، گذشت ، فداكاري فرهنگ شدن نهادينه بسترهاي

 و علمي ، تماعياج ، اقتصادي ، سياسي هاي عرصه  تمامي در را اسالمي ايران سرافرازي و عزت مسير و نمايد فراهم

 .كند فراهم مقاومت هاي عرصه همانند فرهنگي



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و این 

سه هزار تومان به  قابل ویرایش این تحقیق و مقاله با قیمت فقط

ی آسمان مراجعه کنید سایت علمی و پژوهش

.www.asemankafinet.ir   

6 

 

 اهميت مساله

 براي را هايي مؤلفه مکاني، و زماني مقتضيات بنابر اهدافش پيشبرد و تر راحت زندگي براي تاكنون باز دير از بشر    

 وقتي از.است تلفمخ شئون در زندگي راه شدن هموار آن نتايج از يکي كه است كرده رعايت و بيني پيش خود

 را شهر و ايل،طايفه،روستا يك و شدند جمع هم كنار پيشامدها و خطرات انواع با مقابله و راحت زندگي براي ها انسان

 يا و آينده و حال نيازهاي بتوانند آن طريق از كه كردند وضع هم را قوانيني خودشان نيازهاي بنابر كردند بنا و ايجاد

 را بشر كه نبودند قوانين اين،تنها جا، همه در و هميشه كه است اين واقعيت اما. نندك رفع را خودشان اضطراري

 «عرف» نام به اي واژه بگوييم كه است آن منظور بلکه نيست شکي هيچ قوانين موثر نقش در البته كه اند رسانده  ياري

 راهنمايي در بسزايي نقش دارد هنگيفر و فکري هاي زمينه در هم از متفاوت و مختلف جوامع در گوناگوني ابعاد كه

 .است كرده ايفا ها انسان زندگي تسهيل و

 كه دارد جزئياتي خود بطن در عرف زيرا شويم مي روبر وسيع بسيار واژه يك با آيد مي ميان به عرف از سخن وقتي

 قصد دارد قرار ما دنظرم آنچه به توجه با جا اين در. نيست ممکن مجال و مقال اين در آنها  از يك هر به پرداختن

 «اجتماعي  ايثار» تر خاص عبارتي به و اجتماعي ازخودگذشتگي نام به فرهنگي و اجتماعي تعامالت از يکي به داريم

 .بپردازيم

 نظر در شايد دارد يادگار به خود با را عزيزي و  غني فرهنگ كه كشورمان در ويژه به مردم بين در و اول وهله در ايثار

 در مردم ساله هشت مقاومت از سخني و حرفي زمان هر زيرا شود مربوط مقدس دفاع مقوله به تنها افراد برخي

 كه باشد نداشته وجود سخنان اين الي البه در ايثار از سخني نيست ممکن آيد مي ميان به دشمن از دنيايي مقابل

 فرهنگ بازشناسي از ناگزير شويم مي همواج زمان گذشت با وقتي اما است انساني گذاري ارزش و اهميت داري البته
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 با همزمان جامعه در افراد از جديدي نسل تولد همچنين و زماني نيازهاي چون. هستيم مختلف مقوالت در ايثار

 .كند مي تر پررنگ را ناگزيري اين بشري گوناگون هاي پيشرفت

 اند نکرده لمس نزديك از را جنگ يا اند آمده دنيا به جنگ پايان از بعد كه نسلي با ايثار مورد در وقتي بگوييم؛ تر ساده

 بازشناسي خاطر همين به ببندد نقش آنها اذهان در زيادي سواالت است ممکن شنوند مي سخني يا گوييم مي سخن

 به مثبتي بسيار نتايج اجتماعي زندگي همچنين و جامعه مختلف شئون در آن از مندي بهره براي ايثار بازآفريني و

 .داشت اهدخو همراه

 جوان نسل امروز نياز به دريابيم كه دارد اهميت جهت اين از شهادت و ايثار فرهنگ هاي مولفه بازكاوي و بازشناسي

 كه است بديهي.بدهيم پاسخ چگونه هستند مواجه عظيمي و حجيم هاي پيشرفت با كه نسل اين مختلف هاي ذائقه و

 اگر ويژه به بود نخواهيم شاهد هم را خوشايندي چندان نتايج كنيم صحبت روز زبان با امروزي جوان با نتوانيم اگر

 .كنيم روزرساني به است آنها ذهن در آنچه با را ايثار فرهنگ خواهيم مي

 ايثار فرهنگ كردن نهادينه يعني نهايي هدف به دستيابي همچنين و ساختن جاري و ساري براي شد بيان آنچه بنابر

 .كنيم اجرا و تدوين را الزم راهکارهاي زودتر هرچه بايد جامعه مختلف سنين بين در آن اجتماعي نوع از

 اذهان در مقدس دفاع آيد مي ميان به شهادت و ايثار فرهنگ از سخن وقتي اول وهله در شد اشاره كه همانطور

 اخالص طبق در را جانشان جانانه كشور تماميت از دفاع پير،در تا گرفته نوجوان از دوران آن در. شود مي تداعي

 محسوب جانبه  همه ايثار يك عيني و واقعي مصداق راستا،خود، اين در شهيد آموز دانش هزار 73 تقديم كه گذاشتند

 مختلف سنين از كافي اندازه به كنيم نهادينه امروز جامعه در را اجتماعي ايثار بتوانيم اينکه براي شود؛بنابراين مي

 .داريم ايثارگر مصاديق



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و این 

سه هزار تومان به  قابل ویرایش این تحقیق و مقاله با قیمت فقط

ی آسمان مراجعه کنید سایت علمی و پژوهش

.www.asemankafinet.ir   

8 

 

 شهدا ايثار نحوه تشريح با توان مي كنيم شروع نوجوان نسل از را اجتماعي ايثار كردن نهادينه كه است اين هدف اگر

 موردنظر هدف راستاي در را نسل ،اين امروزي جامعه در ايثار آن مصاديق بيان و مقدس دفاع در ايثارگر رزمندگان و

 . سنين ساير همينطور و كرد راهنمايي

     اصول ایثار اجتماعی

 اصل وجوب دفاع و وجوب جهاد با ظالمان

استناد  مبتني بر فرهنگ اسالم كه هدف غايي خلقت انسان ،عبادت و نيل به مقام عبوديت)به در نظام پرورشي   

،ايثاروجهاد وشهادت داراي جايگاه رفيع و قابل تأمل  ( است" 33ذاريات/ "آيه: وما خَلَقْت الجِنَّ والْانس إِلَّا ليعبدون

 (31ص  0733است) باقري ، 

زماني كه بالد مسلمين يا  جهاد با دشمن،يکي از فروع دين مقّدس اسالم است و با فرمان امام واجب مي شود و

از آن به هر وسيله اي كه ممکن است با بذل جان و  مرزهاي آن مورد هجوم قرار گيرد، برمسلمانان ،واجب است كه

ص  0733شروط به اذن امام معصوم يا نايب خاص و عام او نيست . )خميني، م مال خويش دفاع نمايند .اين دفاع

  .مجيد بارها فرمان جهاد ومقاتله با دشمن صادر شده است ( درقرآن713

 شهيد و شهادت اصل ارزش دادن به

ذيل كه  تقويت مي كند ، باور داشتن امور عالوه بر مطالب ذكر شده كه حس ايثار و از خود گذشتگي را در انسان  

كشته شدن در راه خدا مي سازد و آن را همانند اولياي الهي در  در ارزش شهيد و شهادت است ، انسان را مشتاق

  :طلبد . چرا كه دعاي خويش از خدا مي

  .شهيدان زنده و غرق در نعمت خدايند
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آرزويي  و از آنها پرسيد: چهنقل مي كند كه خداوند به ارواح شهيدان احد خطاب كرد  3اكرم  ابن مسعود از پيامبر

باشيم كه غرق نعمتهاي جاويدان توايم و  داريد؟ آنها گفتند: پروردگارا! ما باالتر از اين چه آرزويي مي توانيم داشته

اين است كه بار ديگر به جهان برگرديم و مجدداً در راه تو شهيد  در سايه عرش تو مسکن داريم ، تنها تقاضاي ما

كه  فرمان تخلّف ناپذير من اين است كه كسي دوباره به دنيا بازنگردد ، عرض كردند: حاال :ودشويم، خداوند فرم

مان ، حال ما را بگويي و از وضع  برساني و به بازماندگان 3چنين است تقاضاي ما اين است كه سالم ما را به پيامبر 

 (23:1ه،ج 0111ت ذيل نازل شد)سيوطي، اين هنگام آيا ما به آن ها بشارت دهي كه هيچ گونه نگران نباشند در

آتاهم اللَّه منْ فَضْله و  قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً بلْ أَحياء عنْد ربهِم يرْزقُونَ فَرِحينَ بِما و ال تَحسبنَّ الَّذينَ"

و  * يستَبشرُونَ بِنعمةٍ منَ اللَّه و فَضْلٍ أَالَّ خَوف علَيهِم و ال هم يحزَنُونَ يستَبشرُونَ بِالَّذينَ لَم يلْحقُوا بِهِم منْ خَلْفهِم

  "أَنَّ اللَّه ال يضيع أَجرَ الْمؤْمنينَ

چنين نقل مي كند كه هنگامي كه حضرت، مشغول خطبه بود و 3مؤمنان علي  از امير3امام علي بن موسي الرضا 

را  لت جنگ جويان در راه خداجهاد مي كرد، جواني برخاست و عرض كرد: اي امير مؤمنان! فضي مردم را تشويق به

بودم و ازغزوه ذات  و پشت سر آن حضرت سوار3براي من تشريح كن امام در پاسخ فرمود: من بر مركب پيغمبر 

فرمود: هنگامي كه 3كردم.پيامبر 3پيامبر  السالسل برم يگشتيم همين سؤالي را كه تو از من نمودي من از

گيرند خداوند آزادي از آتش دوزخ را براي آنها مقرّر مي دارد.و  ميجنگجويان، تصميم بر شركت در ميدان جهاد 

 دارند و آماده ميدان مي شوند فرشتگان به وجود آنها افتخارمي كنند وهنگامي كه همسرو هنگامي كه سالح بر مي

ري نمي كنند آنها هيچ كا فرزندوبستگان آنهابا آنها خداحافظي مي كنند،از گناهان خود خارج مي شوند. ازاين موقع

  ... عبادت هزار عابد براي آنها نوشته مي شود مگر اينکه پاداش آن، مضاعف مي گردد و دربرابرهر روز پاداش
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شوند ، مردم جهان ، نمي توانند ميزان ثواب آن ها را درك كنند.و هنگامي كه  و هنگامي كه با دشمنان روبرو مي

گردد ، فرشتگان با پر و  تيرها رد و بدل شود ، و جنگ تن به تن شروع ميدان براي نبرد بگذارند و نيز هها و گام به

در ميدان ، ثابت قدم باشند ، در اين هنگام منادي صدا  بال خود اطراف آنها را مي گيرند و از خدا تقاضا مي كنند كه

بر پيکر شهيد  دراين هنگام ضربات دشمن» بهشت در سايه شمشيرها است » « السيوف الجنة تحت ظالل«مي زند: 

مي غلطد، هنوز  تر و گواراتر از نوشيدن آب خنك در روز گرم تابستان است وهنگامي كه شهيد ازمركب فرو ، ساده

بزرگ معنوي و مادي كه خدا براي او  به زمين نرسيده ، حوريان بهشتي به استقبال او مي شتابند و نعمت هاي

كه شهيد به روي زمين قرار مي گيرد، زمين مي گويد: آفرين  اميفراهم ساخته است ، براي او شرح مي دهند.و هنگ

 انّ لك ما ال عين رأت و ال اذن سمعت و ال »پاكيزه پرواز مي كند ، بشارت باد برتو:  بر روح پاكيزه اي كه از بدن

 و بر قلب هيچ نعمت هايي در انتظار تو است كه هيچ چشمي نديده و هيچ گوشي نشنيده«)خطرعلي قلب بشر

اويم، هركس آنها را خشنود كند مرا  انساني خطور نکرده است ( وخداوند مي فرمايد: من سرپرست بازماندگان

 (033ص  3،ج  0113به خشم آورده است . )ابوالفتوح رازي،  خشنود كرده است و هركس آنها را به خشم آورد مرا

 عوامل کاهش ایثار اجتماعی در جامعه امروزی

 ان به خداایم کاهش و عدم – 1

ايمان به خدا است. كسي كه به جهان بيني مادي اعتقاد دارد و زندگي را فقط در  يکي از موانع ايثار، نداشتن  

جهان بيني مادي ،  دنيا مي داند، ايدئولوژي و رفتار خاص مطابق با جهان بيني بر مي گزيند.بديهي است كه همين

جنون وديوانگي وانتحار مي داند. قرآن دقيقاً موضوع  ايثاررا مساوي با درس ايثار و از خود گذشتگي به انسان نداده و

به خدا و عدم درك زندگي اخروي را سبب فرار ازجبهه و جنگ و سستي  را بيان كرده است و ايمان نداشتن

  :مي داند و مي فرمايد درمقاومت و پايداري
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أَلْفًا  کُن منکُم عشْرُونَ صبرُِونَ يغْلبواْ ماْئَتَين وإِن يکُن منکُم ماْئَةٌ يغْلبواْي يأَيهَا النَّبي حرِّضِ الْمؤْمنينَ علي الْقتَالِ إِن»

را به جنگ)با دشمن( تشويق كن! هر گاه بيست نفر با  اي پيامبر! مؤمنان «منَ الَّذينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهم قَوم لَّا يفْقَهونَ

و اگر صد نفر باشند ، بر هزار نفر از كساني كه كافر شدند ،  نفر غلبه مي كنند استقامت از شما باشند ، بر دويست

جويان و رزمندگان هر  در جنگ ، جنگ (33مي گردند چرا كه آنها گروهي هستند كه نمي فهمند. ) انفال/ پيروز

تمام  را از نظر روحي تقويت كرد، و اين در برنامه اندازه آمادگي داشته باشند باز قبل از شروع به جنگ بايد آنها

است كه فرماندهان و افسران سپاه قبل از حركت به سوي ميدان جنگ و يا  ارتش هاي آگاه جهان گنجانيده شده

حذر  آغاز حمله با ذكر مطالب مناسبي روحيه جنگي آنان را تقويت مي كنند و از خطر شکست بر درميدان قبل از

، ولي در مکتبهاي  ي و مشابه آن محدود استمي دارند.منتها دامنه اين تشويق و تحريض در مکتب هاي ماد

ايمان به خدا ، و يادآوري مقام شهداي راه حق ،  آسماني بسيار گسترده تر است ، توجه به فرمان پروردگار، و تأثير

انتظار آن ها است وافتخارها و مواهب معنوي كه درپيروزي بر دشمن در  فضيلت و پادا شهاي بي حسابي كه در

ان  دارد ، بهترين وسيله براي تشويق و تحريك روح سلحشوري و استقامت و پايمردي در سرباز دصحنه جهاد وجو

مجاهد را آماده مي ساخت  مي باشد ، در جنگ هاي اسالمي گاهي تالوت چند آيه از قرآن مجيد آن چنان سربازان

د بي ايماني به خدا،روحيه ي شدند.پس معلوم مي شو كه سر از پا نمي شناختند و يکپارچه عشق و شوروهيجان مي

برعکس ايمان به خدا، اين روحيه را درانسان پرورش مي دهد و براي  را درانسان سست مي كند و اجتماعي ايثار

 . دعوت به توحيد و ايمان به آخرت سر لوحهي دعوت انبياي الهي قرار مي گيرد همين است كه نخست ،

  :تحریف واقعيتها و ارزشها - 2

كردن يك چيز از مسير ومجراي اصلي آن است. خداوند  كنشي ارادي و آگاهانه براي منحرف كردن و كج تحريف،    

انقَلَب علي  يعبد اللَّه علي حرْف فَإِنْ أَصابه خَيرٌْ اطْمأَنَّ بِه و إِنْ أَصابتْه فتْنَةٌ و منَ النَّاسِ من»مي فرمايد: 

بسيار ضعيف است( همين كه )دنيا به آنها  تند )و ايمان قلبيشانبعضي ازمردم خدا را تنها با زبان مي پرس«وجهِه
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اطمينان پيدا مي كنند اما اگر مصيبتي براي امتحان به آنها برسد ،  روكند ونفع و( خيري به آنان برسد،حالت

 (00به كفر رو مي آورند( ) حج/ دگرگون مي شوند)و

در گناه دين جاي دهند نه در وسط و قلب آن ؛ و اين  خود را يعني اينان»زمخشري در تفسير اين آيه مي گويد: 

 اينان در دينشان همواره با نگراني واضطراب به سرمي برند نه درسکون و آرامش ؛ مثل مثل است كه بازگو مي كند

گيرد وسکون يابد  كسي كه در كناره لشگر جاي مي گزيند تا اگر بوي پيروزي وغنيمت به مشامش خورد آرام

 (013:7،ج  0231) زمخشري، «صورت بگريزد.ودرغير اين 

در تربيت  است و براي مردم يك حادثه ي بزرگ اجتماعي است اين حادثه اجتماعيكه نقطه اوج ايثار  حادثه كربال

هيچ قدرتي مردم ما را مجبور كرده باشد  ما ، در خلق و خوي ما اثر دارد ، حادثه اي است خود به خود ، بدون اينکه

 مربوط به آن صرف مي كنيم .  شماري براي شنيدن و استماع قضاياي، لحظات بي 

 عجب - 3

رذايل  ، عجب است كه آثارمنفي زيادي در پي دارد.عجب، يکي ازاجتماعيمهم انحطاط فرهنگ ايثار  يکي از عوامل  

ن از خودش كه هرگاه انسا اخالقي است كه انسان در خويش حالت بزرگي احساس ميکند.در آيات و روايات آمده

كماالت نفساني اش بنازد و ببالد، به دام عجب  خشنود گردد يا از عملش شادمان گردد يا به نعمتهاي وجودي و

 إِياك و الْإِعجاب بِنَفْسك و الثِّقَةَ»البالغه خطاب به مالك اشتر چنين فرمود:  گرفتار آمده است.حضرت علي در نهج

 «في نَفْسه ليمحقَ ما يکُونُ منْ إِحسانِ الْمحسنينَ إِنَّ ذَلك منْ أَوثَقِ فُرَصِ الشَّيطَانِبِما يعجِبك منْها و ح ب الْإِطْرَاء فَ

 از خودپسندي و زنهار از تکيه كردن به آنچه كه تو را به خودپسندي مي كشاند و زنهاراز زنهار(37) نهج البالغه،نامه 

را بر باد دهد. خداوند  شيفتگي به مدح و ستايش زيرا اينها ازمناسبترين فرصتهاي شيطان است تا نيکي نيکوكاران

اشاره شده است نيز در بردارنده  «كُلَّ مخْتالٍ فَخُور»در قرآن خودستايي را مذموم دانسته وآياتي كه درآنها به تعبير
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ند. دامنه ي عجب گسترده است و افکار و گفتار و كردار شخص خودستايي مي باش ي مفهوم نکوهش وٍخودپسندي و

عبادات،اعمال نيکو  مي گيرد.عجب، ريشه و منشاء و اسبابي دارد كه عبارتند از: عدم شناخت خويش و جهل، را در بر

 ...(و صالح ، علم و دانايي، قدرت و زيبايي و

 تكبر-4

انسان احساس ترفيع و  و آن حالتي است از حاالت نفساني كهديگر از رذايل و ضد ارزشهاي اخالقي كبر است  يکي 

  .بزرگي ، راحتي و تکيه و اعتماد بر خود مي كند

النّاس و تُسفِّه  اَلْکبرُ أن تَغمص »از ديگران مي پندارد و ديگران را كوچك. امام صادق )ع( فرمود: خود را برتر   

و حق را ناديده  (و تحقير كني)شمرده مردم را كوچك ( )كبر آن است كه 103ص 1ج  0733)كليني،  «الحقَّ

اين بيماري بر اثر خود بزرگ بيني و نيز به علّت (جهل تلقّي كني و مورد توجه قرار ندهي ويا آنرا سفاهت و )بگيري

يتيه  ما منْ أَحد:»حقارت در آدمي ايجاد مي شود. همچنان كه امام صادق )ع( مي فرمايند  ضعف نفس و احساس

،ج  0111كه در خود مي بيند(.)مجلسي،  هيچ كس تکبر نمي ورزد مگر به خاطر ذلّتي«)ا منْ ذلَّةٍ يجِدها في نَفْسهإِلَّ

رذيله و خبيثه نام مي برند كه از جمله بيماريهاي  ( لذا از كبر به عنوان بزرگ ترين خصلت 113ص  31

ايش گناهان بزرگتر ديگر خواهد شد كه دنيا و اگردرمان نشود، منشاء پيد بسيارخطرناك روحي به شمارمي رود و

  .به نابودي خواهد كشاند آخرت انسان را

تکبر باعث  . الهي ، تکبر بر پيامبران و امامان ، تکبر بر مردم كبر داراي سه مرتبه است: تکبر برخداي متعال و اوامر

 كاهش ايثار اجتماعي در بين مردم مي شود .
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،آسيب هاي اعتقادي و فرهنگي و اقتصادي  اجتماعيفرهنگ ايثار  امل انحطاطمهم ترين عو حاصل سخن آن كه

  ايماني به خدا و آخرت موجب تزلزل پايه هاي ايثار مي شود . است .دنيا محوري و بي

 فرهنگ سازی ایثار اجتماعی در جامعه

 نمایه سازی وصایای شهدا  - 1 

جريان دفاع مقّدس وصيت نامه ها ازعرف عادي  ماست و در وصيت نامه از سنّت هاي مؤكّد در فرهنگ اسالمي    

طوري كه رزمندگان اسالم دروصيت نامه هاي خود به اعتقادات و آرمانها،  خارج شده و تغييرات محتوايي يافتند . به

  . انگيزه هاي و مسائل مهم اجتماعي و سياسي و ديني توجه مي نمودند ارزشها و

اطّالعات  جاي مانده از شهداي انقالب اسالمي است كه در نوع خود بي نظير و حاويجمله آثار به  وصيت نامه از

بايد مورد توجه قرار گيرد مسئله  بسيار ارزشمندي بوده است. يکي از مسائل بسيار مهمي كه در خصوص اين آثار

عات و مدارك اين دسترسي با توجه به انبوه اطّال دسترسي و اشاعه اطّالعات آن ها در سطح وسيع است كه

نمايه سازي فرآيند تعيين و توصيف محتوايي مدرك در قالب كليد واژه . جزازطريق نمايه سازي ميسر نخواهد بود

در اين  .متناسب و مرتبط است به نحوي كه كليد واژه ها بيان كننده محتوا و موضوع مدرك باشند هاي موضوعي

با انتشار اين وصايا در سطح  .گردد ناصر زبان نمايه سازي ارائهفرآيند مفاهيم از مدرك استخراج شده و در قالب ع

 جامعه موجب توسعه و نهادينه سازي ايثار اجتماعي در بين مردم مي شويم .

 موزه شهداء - 2

طبيعي و فرهنگي اوست .در همه تمدن ها از عقب افتاده  موزه در حقيقت بازتاب كليه فعاليتهاي انسان از محيط   

 اشياء ، مواد ، نمونه هاي زيبا، گرانبها، كمياب وعجيب را جمع آوري مي نمايند . هم شرفته ترين آنها ،ترين تا پي

گردند. نقش حياتي  چنين ميراث هاي فرهنگي و ذخاير طبيعي در محلي انباشته و جهت استفاده ي عموم مهيا مي



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و این 

سه هزار تومان به  قابل ویرایش این تحقیق و مقاله با قیمت فقط

ی آسمان مراجعه کنید سایت علمی و پژوهش

.www.asemankafinet.ir   

15 

 

هاي فرهنگي است . موزه ها از معدود مراكز  موزه در جوامع بشري، نقشي بديع، ماندگار و مروج ناب ترين پديده

فرزندان هنر و تاريخ هستند . هر يك از اشياء در عين بي زباني به هزار  حافظ يادگاران نسل گذشته و در حقيقت

(خداوند 3ص 0733گويند زيرا اسناد معتبري ازهنر، فرهنگ وتاريخ را ارائه مي دهند. )پهلوان، زبان سخن مي

وكَذلك أَعثَرْنا علَيهِم ليعلَموا أَنَّ وعد :»هميت زنده نگه داشتن ياد اصحاب كهف چنين مي فرماينددرقرآن درباره ي ا

أَعلَم بِهِم قالَ الَّذينَ غَلَبوا  فيها إِذْ يتَنازعونَ بينَهم أَمرَهم فَقالُوا ابنُوا علَي هِم بنْياناً ربهم اللَّه حقٌّ و أَنَّ الساعةَ الريب

 اين چنين مردم را متوجه حال آنها كرديم، تا بدانند كه وعده خداوند )درمورد «خذَنَّ علَيهِم مسجِداًعلي أَمرِهم لَنَتَّ

درباره ي كارخويش نزاع  رستاخيز( حق است و در پايان جهان و قيام قيامت شکّي نيست! درآن هنگام كه ميان خود

كه  (ه از نظر پنهان شوند ! واز آنها سخن نگوييدهميش بنايي برآنان بسازيد )تا براي»داشتند، گروهي مي گفتند:

وآن را دليلي بر رستاخيزديدند( گفتند: )! ولي آن ها كه رازشان آگاهي يافتند«است پروردگارشان از وضع آنها آگاه تر

 (717ص3،ج  0773كاشاني، ()مسجدي دركنار )مدفن( آنها مي سازيم)تا خاطره آنان فراموش نشود  ما»

  .است «مقدس دفاع»موعه اي كه در خود اندوخته است بيش ازهرچيز مبين گذشته يك موزه با مج

وجود يك رابطه خويشاوندي و هويتي ما بين  آثار به جاي مانده از شهدا ،آثاري واجد ارزشهاي تاريخي و فرهنگي و

عهد،چگونگي زندگي،  يا تمدن كه به نوعي روايت گر كيفيت بخشي ازآن هر چيزي با دوره ايخاص از تاريخ يك ملّت

 تفکّر و در مجموع ، ساختارهاي تاريخي و فرهنگي و اجتماعي يك دوران برخوردار رويدادي خاص، نوعي

دفاع مقدس و در رأس آن ميراث  كرد.مصداق كلّيت هاي فوق در آثار و اشياء بر جاي مانده از ايام انقالب ، ساليان

  .شهداء نيز قابل بحث و بررسي است
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تداوم و استمرار ياد و نام شهيدان  هداء مي تواند يکي ازگنجينه هاي ارزشمندي باشد تا به وسيله آن بهموزه ي ش

اين استمرار ياد و نام شهدا همراه با كارهايي كه آنها در جبهه ها و در سطح جامعه انجام داده اند موجب  .پرداخت

 حاضر مي شود . تقويت فرهنگ ايثار اجتماعي در بين جوانان و نوجوانان نسل

 مساجد تقویت فعاليتهای فرهنگی - 3

مسلمانان بود، به عنوان يك كانون  مساجد از بدو تأسيس عالوه بر اين كه جايگاه عبادت و محل اداي فرائض ديني

اجتماعي آنان نيز به شمار مي آمد . اما هيچ يك از معابد موجود  فراگير، مركز تمام فعاليت هاي آموزشي، سياسي و

فراواني دارد  عملکردهايي برخوردارنبود .اسالم برحضورمسلمانان درمسجد و مشاركت در امور تأكيد ن زمان ازچنينآ

و روحيه ايثارگري و شهادت طلبي و  و آيات قرآن و احاديث منقول در دين بيانگر وجود رابطه بين حضور درمسجد

ت رضايت و تقرّب به خداوند باشد ، نوعي عبادت و درجه گرايش به ارزش هاي اسالمي است . هر امري كه خالص و

وحدانيت خداوند و نفي هرگونه شرك موجب تقرّب روح به خداوند است. به  بندگي محسوب مي شود. اعتقاد به

دربرابر  محراب خواهد داشت و فرد با سجده -پيوستگي هاست كه مسجد محل سجده در برابر خدا  خاطر همين

بهترين بندگان خدا مي شود.  شياطين دروني و بيروني مي رود و مسجد ، مشهد خونين عظمت الهي ، به جنگ با

،و سياست گزاري ، تجهيز مجاهدان اسال م ، سازماندهي و  در مسجد ، تمام امور عبادي ، اعم از ، تعليم دروس قرآني

جماعت برگزار مي شود.لذا  برگزار مي شود .نماز كه از فرايض مسلمانان است ، به ...تدارك جنگ ، قضاوت ، و

.ان بيوتي »رسد  به وسعت يك مکتب جامع ، رسالت جهاني مي يابد و به مرتبه خانه خدا در روي زمين مي مسجد

است . همان ساختن يك انسان ايثارگر  (اما نقش اساسي مسجد كه 03ص  0731)ميزباني،  «في االرض المساجد.

و از خود گذشتگي و صبر و تحمل مردم اشنا شوند .نهادينه سازي فرهنگ  در مساجد بايد با مفاهيم ايثار اجتماعي

 ايثار اجتماعي در مساجد باعث بسط و توسعه آن در جامعه مي شود .
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 زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا - 4

ني در و پروراندن باورهاي دي ، توجه به اعتقادات مردم اجتماعيمهم ترين عامل در اشاعه و ترويج فرهنگ ايثار   

نبوت نيز براي نشان دادن راه تربيت آدمي براي شناخت خدا  آنهاست . اركان اصلي دين ما توحيد و معاد مي باشد و

روزعاشورا، روزحماسه، شجاعت،دالوري،ابتال و آزمايش بزرگ الهي، روز فداكاري . و رسيدن به مقصد و معاد است

زنده كند و رنگ  توانست فرهنگ ايثار و شهادت طلبي را است.ازآن جايي كه امام حسين درقيام عاشورا وعزّت

  :خون و قيام وعزّت و اقتدار فرياد مي زند جاودانه زند كه تا قيامت ، هرآزادي خواهي با ياد حماسه عاشورا در خط

  والْعار اولي منْ دخولِ النّارِ الْموت اولي منْ ركوبِ الْعارِ

بهتر از ورود در آتش است .اين فرهنگ نقش به سزايي بر روي  ظاهري ،مرگ ، بهتر از پذيرفتن ننگ است وشکست 

و  زنده ماندن شريعت الهي است.ارزش و اعتباروعظمت شخصيت امام حسين  منطق امام  جوانان ما دارد .چرا كه

لبان و انديشه هاي حق ط آن بزرگوار ،امروزه همه را تحت تأثير قرار داده ، به طوري كه بيشتر توجه ها و نهضت

جا كه مهاتما گاندي از رهبران آزاد انديش  آزادي خواهان را ازهرمسلك و عقيدهاي به خود معطوف كرده تا آن

آن شهيد بزرگ  من زندگي امام حسين  »كشورهندوستان مي گويد: جهان در خصوص اهداف خود براي پيروزي

 ام و بر من روشن است كه اگر هندوستان بخواهدام و توجه كافي به صفحات كربال نموده  اسالم را به دقت خوانده

هم چنين اقبال  (731:0733هاشمي نژاد، «)پيروي كند3يك كشور پيروزگردد،بايستي از سرمشق امام حسين 

  :دراين باره چنين سروده است الهوري استقالل و نجات پاكستان را مرهون قيام عاشورا دانسته است و

 افروختيم ** زآتش او شعله هارمز قرآن از حسين آموختيم ****

 تا قيامت قطع استبداد كرد ****** موج خون او چمن ايجاد كرد
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  تفسير اين اسرار كرد****** ملّت خوابيده را بيدار كرد خون او

 (77ص  0731بهشتي ، )

اجتماعي امام  بعد ايثار اجتماعي در قيام عاشورا نيز در تك تك حوادث كربال براي مردم بايستي روشن شود . ايثار

  حسين )ع ( كه جان خود براي اينکه مردم از ظلم و ستم رها شوند يکي از الگوهاي اصلي ايثار اجتماعي مي باشد.

 خانواده اصالح - 5

 دي فر درسطح فراوان پيامدهاي و وآثار نقش داراي انساني جوامع تشکيل مركزي هسته عنوان به خانواده  

 درارتباط و اجتماعي نهاد يك خانواده زيرا شود، اصالح خانواده بايد ازجامعه قبل علت همين به. است واجتماعي

 . يکديگراست برابر در اعضاء ايثار و گذشت درخانواده اصالح ازعوامل است جامعه با تأثيرگذار و مستقيم

 اختالف به رمنج وايثارنمايند گذشت هم به نسبت خود هاي مصلحت بر بنا نباشند، حاضر خانواده اعضاي اگر

 براي بخش لذت و آرام محيطي توانند مي خود حقه ازحقوق وگذشت ايثار با ليکن و شد خواهد درمنزل واغتشاش

 .كنند همديگرايجاد

 بحث و بررسی

 توجه با و بايد كه شده،آنچنان گفته شهادت و ايثار فرهنگ كردن نهادينه مورد در تاكنون آنچه است اين واقعيت   

 درس با بايد بنابراين است نگرفته خود به عملي رنگ خيلي مقدس دفاع دوران در گرفته صورت رايثا عظمت به

 .كنيم طي را تري مشخص مسير شده انجام كارهاي از  گرفتن

 نسبتا خاص،راه موارد برخي از غير به جامعه در مسئوليت پذيرش سن به رسيدن تا كودكي از جامعه در فرد يك

 و شناسان جامعه و روانشناسان خاطر همين به.كند مي طي تحصيلي مراكز و خانواده در گيريياد مسير در را زيادي
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 تمام گرفتن نظر در با و درستي به نوجوان و كودكان بايد كنند مي تاكيد همواره تربيت و تعليم متوليان همچنين

 .بربيايند فتهگر برعهده هاي مسئوليت پس از شوند مي جامعه وارد وقتي تا شوند تربيت جوانب

 اگر مثال عنوان به. كرد سازي پياده مختلف سنين بين در اجتماعي ايثار ترويج بحث در توان مي را تاكيد همين

 كودكان درك ميزان اساس بر را ايثار كودكي سنين همان از بتوانند كودك مهدهاي ويژه به جامعه تربيتي متوليان

 روحيه شود مي روبرو مسائلي با خانواده در يا شود مي مدرسه يطمح وارد كودك اين وقتي مسلما بدهند آموزش

 اين. شود پيشقدم ديگران به كمك يا امکانات از گيري بهره در كه داد خواهد سوق سمت اين به را او ديگرخواهي

 عملي صورت به را آن ديگران با مواجهه در عمل در و ببيند آموزش سني مقتضيات براساس كه زماني تا روحيه

 و مدارس كه شد خواهد تر يافتني دست زماني هدف اين البته. شد خواهد نهادينه كودك وجود در كند پياده

 .كنند طي خاص مراتب گرفتن نظر در با را روندي چنين هم ها دانشگاه

 دستي هر امروزه كه كنيم تاكيد مقوله بر همواره بايد نوجوان و جوان نسل براي ويژه به هايي آموزش چنين ارائه در

 درست را كسي زدن حرف با ولو كه زباني يا و بردارد كسي دوش از را شود،مشکلي دراز ديگران به كمك براي كه

 يکديگر به ها دل نزديکي باعث و دارد زيادي قرب و ارج كه است داده انجام امروز زبان به ايثار نوعي كند راهنمايي

 .شود مي بزرگتر كارهاي انجام براي

. باشد اثرگذار هم جامعه ناصواب هاي رويه برخي اصالح در حتي تواند مي كه است گسترده آنچنان تماعياج ايثار

 .بود خواهيم متقابل اعتماد سايه در و همدالنه زندگي از روشن هايي افق شاهد شوند اصالح اگر كه هايي رويه

 بررسي امروز جامعه در را قضاوت و غيبت نام به اي مقوله و ببينيم جايگاهش از فراتر هم باز را اجتماعي  ايثار بياييد

 در گاهي كه است كرده سلب انسان از تواني آنچنان امروزي ماشيني زندگي همچنين و ها توجهي بي برخي.  كنيم

 برايش را وجدان عذاب ها سال براي است ممکن كه دهد مي خرج به قضاوت و عجله طوري هايش گيري تصميم برخي

  راه تربيتي متوليان ديگر و  خانواده كمك با باشيم ما از يکي توانيم مي كه فردي چنين اگر اما باشد داشته پي در

 شود؟ گرفتار رفتارهايي چنين تله در هم باز است ممکن آيا بدهد تشخيص درستي به ناصواب از را صواب

 اين.شد خواهد متحمل هم را تريكم خسارت و بود نخواهد سخت زياد آن از رهايي شد گرفتار مواردي در هم اگر

 ناخوشايند رفتارهاي از توجهي قابل بخش واقع در. شود كافي توجه آن به امروز جامعه در بايد كه است ايثاري همان
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 نادرستي رويه هم وقتي. شد خواهد اصالح  اجتماعي ايثار همين به توسل با كنيم مي زندگي آن در كه اي جامعه

 يك به دستيابي راستاي در جامعه تا گرفته  خانواده از تري گرم خيلي روابط و شده نزديك هم به ها دل يابد سامان

 خاص رضايت با همراه عمومي آرامش احساس آن نتايج از يکي كه شد خواهد برقرار ايثار از مملو عمومي فرهنگ

 ما از يك هر كه شد واهدخ سيراب وقتي و است آن تشنه واقعي معناي به امروز جامعه و ها دل كه رضايتي.است

 نيازهاي ديدن پررنگ با جز آمد نخواهد دست به رضايت اين و باشيم داشته رضايت احساس خودمان وجدان پيش

 .خودمان نيازهاي كنار در ديگران

 ويجتر كنار در امروز ما و بخشيدند را جانشان كشورمان تماميت از دفاع براي زيادي  عده زماني كه اين پاياني نکته   

 آنها راه دهنده ادامه بايد است انساني حوادث گزند از ملتي و كشور هر حفظ الزمه كه خودگذشتگي از اين

  نادرست رفتارهاي از ناشي اجتماعي مشکالت با بايد امروز ما و كردند ايثار دشمن با نزديك رويارويي در آنها.باشيم

 شود مي گفته وقتي باشد يادمان. كنيم مقابله امروزي وهشي به رفتاري و اخالقي دشمنان كالم يك در و خودمان

 چنان اسالمي هاي ارزش. است مشخص تکليف ديگر بود ها ازرش از دفاع بلکه نبود خاك از دفاع تنها مقدس دفاع

 وظايفمان به اصولي ريزي برنامه يك بايد كه گيرند برمي در را اجتماع تا فرهنگ از مختلفي مقوالت و هستند گسترده

 .كنند شروع خودشان از بايد همه بلکه بنشيند ديگري منتظر نبايد هم كسي هيچ. كنيم عمل

 نتيجه گيری

 كه است وخاصيتي گيرد مي دربر ا ر جامعه يك ابعاد تمام جامعه درانسجام موثر عامل يك عنوان به اجتماعي ايثار  

 و محيط و خود با الهي، گيري جهت با ايثارگر فرد كه اين بيان. شود تنيده جامعه يك پود و تار درتمام تواند مي

 دي، اقتصا اخالقي، فرهنگي، اجتماعي سياسي، مختلف هاي درعرصه وجامعه مدرسه، خانواده، از اعم خود اطرافيان

 . ميکند مسئوليت احساس نيز خود خالق با درارتباط همچنين و داند مي مسئول را خود....و ريخي تا

. است كمال مقتضي حركتياجتماعي  ايثار. است جامعه و افراد تکامل همانا انسان آفرينش از نهايي هدف نتيجه در 

 اقتصادي، اجتماعي، سياسي، ابعاد تمام در وخارجي داخلي وآرامش امنيت احساس منشاء ايثار فرهنگ وجود

 تعميق بنابراين. كند مي همفرا را آن افراد و جامعه شکوفائي و وتعالي رشد ي زمينه وخود است جامعه در فرهنگي،

 زي سا آگاه و شهادت و ايثار تاريخ عطف نقاط وبازخواني شناسايي مستلزم جامعه در اجتماعي ايثار فرهنگ تقويت و
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 و تحميلي جنگ جريان ويژه به و اسالم تاريخ طول در افراد هاي ايثارگري و ها جانفشاني به نسبت جمعي وجدان

 .باشد مي پذيري جامعه كارگزارن و نهادها طريق از آن سازي نهادينه و سازي دروني
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