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Abstract 

Throughout the human life, two elements of "justice and kindness" have had a special place; 

nevertheless, in times of crisis when people are faced with moral challenges, they are willing to give 

what they have to others and give up their interests, to the extent that they sacrifice their lives for 

the benefit of others when necessary. From a moral point of view, self-sacrifice is valuable, precious 

and good. Sacrifice is a moral act both in terms of religious teachings and human values; Although 

in some cases, such as self-sacrifice and giving money in vain, putting this world first over the 

hereafter, and choosing self-will over the will of God, it is considered as one of the reprehensible and 

objectionable examples, what is a place for reflection is that how sacrifice and self-sacrifice Are 

evaluated in the sense that they are subject to Sharia rulings? And if it is legitimate, how far is its 

territory? This research, which has been carried out with a descriptive-analytical method, tries to 

find reasonable answers to these questions with reference to the sources of Islamic jurisprudence. 

The result of the research shows that although jurists consider positive self-sacrifice to be absolutely 

good and desirable, they do not consider it obligatory in Shari'ah, and consider financial, moral and 

life sacrifice as obligatory only in certain situations. 
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 و حکم مراتب آن از منظر فقه االخالق ثاریا تیماه نییتب

  3یاطاعتطبعکین قهیصد 2،زادهنیمحمدحسعبدالرضا  1ی،زالهیعز حجت

 چکیده

که  یدر مواقع بحران ،وجود نیبا ا ؛برخوردارند ایژهیو گاهیاز جا« عدل و احسان»دو عنصر  ،یانسان اتیح ةدر گستر

بگذارند و از منافع  ریغ اراختی در دارند را آنچه حاضرند هاآن رند،یگیقرار م یاخالق یهاها در موضع چالشانسان

، یر اخالقاز منظ ثاریبگذرند. ا گرانیمصالح د یبرا زیخود ن جانکه در وقت ضرورت از  ییتا جا ؛خود چشم بپوشند

 عملی ،یانسان یهاو هم از جهت ارزش ینید یهاهم از جنبه آموزه . ایثارستنیکوارزشمند، گرانبها و  یفعل ،نفسه یف

 در راه باطل، مال بخششفداکارى و  ،ترجیح و مقدم داشتن حق بر باطل :مانند ،یهر چند در موارد؛ است، یاخالق

، امّا دشویو ناپسند آن محسوب م مذموم قی، از مصادالهی ارادةمقدم داشتن دنیا بر آخرت و گزینش هواى نفس بر 

 ،دشویواقع م یکه معروض احکام شرع ثیاز آن ح یو از خودگذشتگ ثاریاست که ا این است،آنچه محل تأمّل 

 یلیتحل -یفیپژوهش که با روش توص نیقلمرو آن تا کجاست؟ ا ت،یمشروعو در صورت  گردد؟یم یابیچگونه ارز

آن . نتیجة تحقیق دابیب هاپرسشبرای این  مستدل یهاپاسخ یاست، تالش دارد با نظر به منابع فقه اسالم رفتهیانجام پذ

آن  یعلکن به اطالق وجوب شر دانند،یحسن و مستحب م ینفسه و مطلقاً دارایمثبت را ف ثاریاست که گرچه فقها ا

 .دانندیرا واجب م یو جان ییآبرو ،یمال ثاریخاص ا یو تنها در مواضع ستندیقائل ن

  .احسان ،یجان ثاریا ،ییآبرو ثاریا ،یمال ثاریا: واژگان کلیدی

                                                           

 11/05/1401: تاریخ انتشار │ 25/04/1401: تاریخ پذیرش │ 19/01/1401: تاریخ دریافت

، رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ات،یدانشکده اله ،یحقوق اسالم یفقه و مبان دکتری آموختهانشد ،مسئول سندهینو .1
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 مقدمه

های خود هدف بلند اخالق و احکام عملی با ارائه دستورالعمل، عقاید گستره در اسالمی سازانسان و جامع نظام

 منصهعبودیت خداوند را آرمان خود قرار داده است که بازنمود آن در سه حوزه حقیقت، طریقت و شریعت به 

ای نهری و تأثیرگذار برخوردار است به گوحوهای اخالقی، از نقشی مارزشنه تربیتی، نظام پهدر این  .رسدتحقق می

 این فراوان عناوین میان از .طور احکام عملی را معنا بخشیده و هویت می دهدحقیقت و عقاید و همین ةکه گستر

امع و ج اوسیع، گیرقانونی  عدل .برخوردارند ایویژه جایگاه از «احسان» و «عدل» عنصر دو ارزشی، و اخالقی نظام

حل  تنهایی کارساز نیست ولکن در مواقع بحرانی به ،ها و زمین بدان بر پایند و به واسطه آن پایداردارد که آسمان

است که در مراتب باالی خود در  مندنیاز« اصل احسان»به اجرای  زندگی بشری مواقع حساس مشکالت در برخی

با دارند که ست ود ،دست آورده اندخاطر عظمت روحی که بههخی افراد ببریعنی  ؛شودگر میجلوه« ایثار»قامت 

ود نیز برای مصالح ضرورت از جان خ مواقعدر  حتی ودیگران از نعمات بهره مند باشند  ،وجود محرومیت خودشان

اخالق  ز منظراخودگذشتگی  ایثار و ازقلمرو است که  آنل قرار گیرد اما آنچه باید مورد توجه و تأمّ ؛دیگران بگذرند

یا جواز آن محدود به برخی از  است جایز ،اخالقی و شرعی ، از نظرمطلق طورهب آیا این پدیده؟ و شرع تا کجاست

از  ،ررالض ةقاعد اقتضاهای ،به ویژه و اخالقی،ضوابط فقهی  با نظر به این پژوهش در تالش استگردد؟ قیود می

 پاسخی شایسته و درخور بیابد.  هارسشپاین خالق برای نظرگاه فقه اال

 مفهوم شناسی ایثار. 1

 ،1131، )قرشیبرگزیدن ]انتخاب کردن[ و ترجیح دادن  :ذکر شده استمعانی  این «رَثَأ» ریشه از «ایثار» برای واژة

دیگری » ،«بذل کردن» (،14 ص ،1411 ،یعنی آن را برگزیدم و ترجیح دادم )راغب اصفهانی «آثَرتُهُ» ،(21، ص1ج

 «ت الزم و مایحتاج خود را به دیگری بخشیدنوق»، «سود او را بر سود خود مقدم دانستن ورا برخود برتری دادن 

 .(1، ص 4، ج 1411ابن منظور، )« خود را برای آسایش دیگران به رنج افکندن»( و نیز 191 ص ،1139 عمید،)

 ن منفیو هم مقدم داشت هم مقدم داشتن مثبت ،رواز ایناست؛ کار رفته به این کلمه در قرآن کریم به معناى لغوى 

، بلکه» ؛(11)اعلی/ «بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيوةَ الدُّنْيا» ات:مانند آی ؛شودمیاستفاده  آنن و قبیح از سَانتخاب حَ هر دو مورد و

را  [دیگرانو ]» (؛ 9)حشر/« خَصَاصَةٌ بِهِمْ كَانَ وَلَوْ أَنفُسِهِمْ عَلَى يُؤْثِرُونَ وَ»و  «ترجیح می دهید شما زندگى این جهان را

  .«دارند، هر چند خودشان نیازمند باشندبر خویشتن مقدم می

ش بخش ،است محتاج آنالش را در حالتی که خود به م»کنند: این طور معنا میایثار را  ،علمای اخالقاز  برخی

  .(103 ص، 2، ج 1131نراقی،  ؛514ص ،1 ج ،1111)صدرالدین شیرازی،  «کند
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ت توان ایثار را علگیرد که در این صورت میقرار می لحاظگاهی به عنوان یک ملکه و حالت روحی مورد ایثار 

 . (11 - 14، ص 1191)تهرانی، انسان دانست و گاهی به عنوان معلول و جلوه آن صفت روحی  نیکبرخی از اعمال 

الی امور مالی و غیرم ن را شاملمی توان آ اطالقشبه اقتضای  نیست، بلکهایثار فقط در محدوده بخشش مالی 

گذشتن از جان، مال، مقام، شخصیت و ، اعم از (10-9آیات:  حشر؛ نک. 43 ص ،10 جبی تا،  . غزالی،ک.)ر دانست

؛ چنان که در سنت و سیرة عملی اهل بیت علیهم السالم ایثار و مقدم داشتن دیگران در دعا و خدا همانند آن در را

 (.11-14، ص 1131پرسش وارد شده است ) محمدی ، 

 تببین اخالقی ایثار  . 2

 از موضوعات ترین مظاهر انسانیت وها و باشکوهیکی از فضیلتبه معنای گذشت، مقدم داشتن دیگران بر خود ، ایثار 

 مورد توجه بوده است. ها و ادیان و ملل مختلف و در ادبیات و تاریخ و اساطیرمهم علم اخالق که در تمام فرهنگ

رک عقل از د بیت و حسن بودن اشیا و افعال راو مالک مطلو ترین پشتوانهبا توجه به این که فالسفه اخالق مهم

اخالقی  فضائل ةاش حسن دانسته و در زمرافع فردی و اجتماعیرا هم به دلیل من دانند، ایثارمی نهاآخوب و بد بودن 

 ت،امان» :گویدمی ما وجدان که همین گوینددانند و میمی وجدان ادراک راآن پشتوانه هم بعضیاند. قلمداد کرده

 هایکین این به رسیدن برای را ما که است کافی ، همین«است خوب شجاعت و سخاوت فداکاری، ایثار، صداقت،

 در. داردباز هاآن از را ما تا است کافی ،«است بد خودپرستی و خودخواهی بخل،» :گویدمی هکهمین و کند بسیج

 شوندمی وبمحس فداکاری و ایثار و قیاخال فضایل به نیل برای خوبی پشتوانه و رسندمی همبه وجدان و عقل اینجا

 .(15، ص  1134 شیرازی،مکارم)

باالتر از مواسات و دگردوستی مسلمانان نسبت به یکدیگر قرار دارد و ازجایگاهی باالتر از ملکه  ایثار در مرتبة

حد از کمال انسانی  در این، عادل از آن جهت که از نظر اخالق فردی عادل است زیرا شخص عدالت برخوردار است؛

د اواما آن که ج ؛شودرض ناموس کسی نمیبرد، متعکند، مال کسی را نمیکه به حق دیگران تجاوز نمی قرار دارد

 نه تنها؛ کندیم بخششدیگران  بلکه از مال خود و دسترنج خود به ،بردمال کسی را نمی فقطد، نه کنو ایثار می است

آورد، نه تنها بر کسی جراحتی وارد نمی ؛دهداحیانا به دیگران می گیرد، نوبت خود را همنوبت کسی را نمی در صف،

تنها  هن؛ گذاردمی جراحتشانر ریزد، مرهمی برود، دارویی به کامشان میبیماران و مجروحین می بلکه به سر وقت

القی اخ، بلکه حاضر است خون خود را فدای خیر جامعه کند. پس از نظر ملکات و صفات ریزدنمی خون کسی را

 .(1، ص 1153مطهری، ) دل باالتر استاعفرد د از اجو شخص

های اخالقی استعمال ه یکی از ارزشآید که وقتی این واژه برای ارائدست میهب از مطالب فوق این نکته مهم

دد گرها ارزش تلقی نمیشود، از نگاه اسالم، هر گونه مقدم داشتن دیگران بر خود در تأمین نیازها و خواستمی

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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 یعنی؛ «اصل االیثار تقدیم الشیء بحقه»ایثار مثبت گفته اند:  لذا برخی در تعریف؛ (93ص ، 1119)ر.ک. مطهری، 

  .(11، ص 1131) محمدی ،  «ستجاحق و بهایثار، در اصل، مقدم داشتن چیزی به»

دارد که  رتبهم سه عقلی حصر طبق احسان به هدف خویش بر دیگران در تبیین مراتب ایثار باید گفت ترجیح

گانه این مراتب سه .(19، ص 1191تهرانی، ) ، ایثار آبرو، و ایثار جان یا شهادت که اوج ایثار استلما ایثار :عبارتند از

  .(131 ص ،1111تمیمی آمدی،  / 9و  10: است )حشرشمرده شده مقبولدر منابع دینی نیز مورد توجه قرار گرفته و 

، تمبیاله اند، اشاره نمود که در لیلنقل کرده هو هم خاص عامههم توان به روایتی که در خصوص ایثار جان، می

شبی که پیامبر اکرم )ص( از مکه به سوی یثرب هجرت فرمود و امام علی )ع( در بستر پیامبر )ص( خوابید و جانش را 

شهدای کربال و نمونه بارز این نوع ایثار را در  (19، ص 19، ج 1401؛ مجلسی، 201/ ( کرد )بقرهصفدای پیغمبر )

توان مشاهده نمود که برای حفظ امام حسین علیه السالم جان خود را فدا نموده و امام علیه السالم با تفقد به آنها می

 عملشان را تقریر و تأیید نمود. 

 احسان و ایثار   رابطه .2-1

( و 219 ص، 1ج  ،1421، لفینؤجمعی از ماست )« نیکی کردن»به معنی « سنحُ»فعال از ریشه مصدر باب اِ احسان

همراه با  ،سان هر عمل نیکی است که نیکی آن آشکار و مورد رغبتحا»توان گفت: از نظر تحلیل معناشناسی می

ر قالب عنوان عمل عبادی، د اش متناسب با ضوابط دینی و بهتقوای نفس است و فرد آن عمل را در جایگاه شایسته

شش در راستای سرور و شادی دیگران و تکامل نفس و تقرب به خداوند ی و با فضل و بخحخیر جوارحی یا جوان

خشش ب تنهااحسان در مفهوم مضیق خود  .استموسع و مضیق توان گفت احسان دارای دو مفهوم . می«دهدانجام می

امل شدر این صورت،  ؛گیردرا در بر مینیک  هایکار تمامیانجام  در مفهوم موسعکند و به دیگران را افاده می

لذا  دارد؛سان ریشه در محبت حا .(12 ص ،1112دی، یزشود )مصباح تمام کارهای مثبت و ارزشمند اخالقی می

خاطر حسن و کمال محبوب خود کار نیک را در هزیرا شخص نیکوکار ب شود؛رغبت محقق میمیل و  با این پدیده

  .(15 ص، 2ج  ،1131نراقی،  ؛524 – 525 ص ،2 ج، 1114ر، شُبَّ) دهدیت زیبایی و لذت انجام میانه

گیرد؛ رار میقدر جایگاه احسان که  فردی زیرا ؛توجه قرار گیردمراتب احسان  احسان و ایثار بایدتبیین رابطه برای 

بخشش  الف( رفع نیاز دیگری با که عبارتند از:است مراتبی  دارای کارکه این  آیدبرمی دیگراندر مقام رفع حوائج 

ابر رونه که احتیاج او را با خود بگب( مساوی نمودن مؤمن با خود در استفاده از درآمد، آن، ویمال اضافی خود به 

یاج نیاز مالی برادر مؤمن را با احتبه این مرتبه اخیر که . مؤمن بر خود در استفاده از درآمد کردنج( مقدم ، فرض کند

الق باالترین دانشمندان اخاز منظر که  شودگفته می« ایثار مالی» ،بلکه نیاز او را بر خود مقدم بدارد ،نستهندا خود برابر

  .(203-210ص  ،23 ج، 1191)تهرانی،  استمالی  وقحق ةدر زمین احسانمرتبه 
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 کاربست اخالقی ایثار   .3

ممدوح و یثار ا. گرددو مذموم متصف می به صفت قبیح و گاه و پسندیده صفت حسنگاه به ، ایثار از نظر اخالقی

در صورتی که ایثار او سبب ناراحتی و فشار بر فرزندان خودش نشود  مقدم داشتن دیگران بر خود :مانند ،پسندیده

 علیه السالم حضرت یوسف نظیر کار مقدم داشتن خواست الهى بر هواى نفس، ،اش را به خطر نیفتدو نظام زندگی

شتن روح سلحشوری و فداکاری و از خودگذشتگی برای اعتالی کلمه حق و آیین توحیدی و مقدم دا ( 21/یوسف(

ز جان و مال و... فداکاری و گذشتن ا از این قبیل است:مواردی  ایثار مذموم. (21، ص 1113( )الهامی نیا، 95/ نساء)

 آخرت های دنیوی برترجیح خواسته ،(11/انفال) توسط گمراهان در راه تقویت باطل صرف ثروت در جبهه باطل،

مورد نظیر در ایثار بی ،(93، ص12، ج1119هوای نفس بر خواست الهی )مکارم شیرازی،  ( و گزینش19/)نازعات

نیا، الهامی)( 29/ اسراء)  دزحمت قرار دادن خانواده و ناراحتی و فشار بر فرزندان و به خطر افتادن نظام خانوادگی فر

  .(144-140، ص1132

ضوع به مواردی به تناسب موای استوار است که الزم به ذکر است تبیین فوق از ایثار در نظام اخالقی اسالم بر مبانی

 از مبانی اشاره می شود: 

بنا نهاده شده  های واالی انسانیتزکیه و تقویت بنیه معنوی و فضائل نفسانی و ارزش دینی که بر در نظام اخالقی (1

، حسن لها، عالوه بر حسن فعای دارد و در ارزشمندی آندر کلیه اعمال به ویژه عبادات، نیت نقش تعیین کننده است،

از این رو علماء اخالق دینی بین کار ؛ روح عمل و حقیقت آن است «نیت»نیت و انگیزه او هم دخالت دارد؛ بلکه 

نیکی که صرفاً به عنوان نیک بودن، بدون اعتقاد و ایمان به خدا و آخرت و بدون انگیزة قرب الهی انجام شده، با کار 

است، تفاوت قائلند. به بیانی دیگر هر عملی دو بعد و دو جنبه دارد که دهنیکی که به قصد الهی و از فرد مؤمن صادر ش

شعاع انتساب عمل به شخص فاعل و  (2 ،شعاع اثر مفید و یا مضر عمل در خارج و در اجتماع بشر (1: عبارتند از

مل قراردادن عهای نفسانی و روحی که موجب عمل شده است و عامل خواسته است به واسطه عمل و با وسیله انگیزه

بینی توحیدی شرط مقبولیت عمل و ( و چون در جهان295، ص1ج ،1112، )مطهری ها برسدها و انگیزهبه آن هدف

(؛ صرف مفیدبودنِ اجتماعیِ عمل در اتصاف آن به 122و  51)نساء/ صعود آن به علّیین ایمان به خدا و آخرت است

ت را زکات با نیت قرب هد زکات مال خود را بپردازد،خوالمانی میلذا اگر از مس ؛کندخیر و صالح بودن کفایت نمی

 إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»خواهد که ندایش مضمون آیه زیر باشد: کند سربازی میخواهد. اگر دعوت به جهاد میمی

لِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَاإلِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِي

دا از مؤمنان جان خدر حقیقت»(؛ 111)توبه/« أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

شند و کمى ،جنگندو مالشان را به ]بهاى[ اینکه بهشت براى آنان باشد خریده است همان کسانى که در راه خدا مى

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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حقى در تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست و چه کسى از خدا به عهد خویش  ة]این[ به عنوان وعد ،شوندکشته مى

از  ،ن رو. از ای«اید شادمان باشید و این همان کامیابى بزرگ استکه با او کرده اىپس به این معامله ؛وفادارتر است

 روزی ها چون خاکستری است که درنظر قرآن، اعمال نیک بدون انگیزه الهی هیچ ارزشی ندارند و مَثَل اعمال آن

( یا چون سرابی است در بیابان که تشنه آن را آب پندارد و چون به سوی آن 13)ابراهیم/ طوفانی باد سختی بر آن وزد

ه این است که با توجه ب ،که یک عمل، وجهه ملکوتی خوب پیدا کندشرط این ،بنابراین .(19)نور/ رود چیزی نیابد

ه ده و ایمان نورانیت و صفا پیدا نکند بخدا و برای صعود به ملکوت خدا انجام گیرد. تا عملی از راه نیّت و از راه عقی

رسد که روح داشته باشد. روح عمل همان بهره اخروی و ملکوتی آن رسد، عملی به ملکوت علیا میملکوت علیا نمی

 ،طهریعلیّیّنی پیدا کنند ) م ةنباید انتظار داشت اعمال کسانی که به خدا و آخرت ایمان ندارند، وجه ،است. بنابراین

 .(104، ص1 ج،1112

برخوداری جوامع از این دو، تعلیم  ةارزشمند و متعالی دین و مکتب الهی است. الزم ةو شهادت دو مقول ایثار (2

هادت که همان های ایثار و شنبیاء الهی و برجسته نمودن شاخصهو تربیت صحیح فرد فرد جامعه در پرتو تعالیم نورانی ا

 (.11، ص 1112)مطهری، است  ،عملی انسانی، اخالقی و دینی است الگوی

 .برای احیاء گسترش دین خدا و ارزش های انسانی تالش و کوششی است ،ثار و شهادت در نظام ارزشی اسالمای (1

 .بیخرت گرایی است نه دنیاطلآ ؛نه اصالت فرد و نه اصالت جامعه ،خدامحوری استمؤلفه اصلی این دو،  ،بنابراین

 رایثاتبیین فقهی . 4
( 22 ص، 1413عاملی،  ؛141 ص ،1911)صدر،  کنداحکام شرعی فرعی بحث می پیرامونفقه مسائل علم که  آنجا از

است. « فلّرفتارهای اختیاری مک»ف است، پس موضوع فقه ق به رفتارهای اختیاری مکلّو این احکام شرعی فرعی متعلّ

یرونی و اند که با ابزارهای برفتارهای جوارحی رفتارهایی .شوندی تقسیم میحجوارحی و جوان ةدو دسته رفتارها باین 

 که به همین جهت به آنهاگیرند با ابزارهای درونی و قلبی صورت می جوانحیرفتارهای  .شودظاهری انجام می

صفات  همرز مشخصی با صفات دارد چراک . این رفتارها ، مانند: قصد، شرک، ریا، توبه، و...نیز گویند« تیرفتارهای نیّ»

 ای، افعالی است که از این صفات جوانحیولی رفتارهای  ،شوددر نفس اطالق می هحاالت نفسانی و ملکات راسخ هب

ل جوارحی، نیز همانند فعنحی چراکه فعل جوا ؛کندفقه از هر دو نوع رفتار بحث می ،بنابراین .گردندصادر می ملکات

  .(9ص ،1 ج، 1131ی، عواقب را دارد )اعرافف است و قابلیت ترتب ثواب و فعل اختیاری مکلّ

که « صفات فعل»بلکه  ،نیست« ذات فعل»شود، تنها ر شد منظور از رفتاری که در فقه از آن بحث میالبته باید متذکّ

وند )همان، شف نیز شمرده مینیز داخل در موضوع فقه هستند و از رفتارهای اختیاری مکلّ ،شودمی فصها متّفعل به آن

ر موضوع د ،گیرنداختیاری قرار می توان صفات و ملکات نفسانی را از آن جهت که اوصاف افعالمی ،بنابراین .(9 ص
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سالک  لذا .(11ص )همان،  جهت عروض احکام تکلیفی یا وضعی مورد توجه این دانش قرار داداز علم فقه جای داد و 

  .نقش فقه در سیر کمال انسان( ،1/1/19ی اسالمی، )روزنامه جمهور ای جز فراگیری علم فقه نداردواقعی چاره

که خود لی مابخشش  مانند ،گرددبه عمل شخص ایثارگر اطالق می« ایثار»گاهی همانگونه که در پیش گفته آمد، 

ود ج اعالی درجهتوان آن را شود که میایثارگر اطالق میحاالت روح و نفس به  این واژه یو گاه احتیاج دارد،به آن 

ایثار در این معنا یکی از فضایل روحی برای انسان شمرده شده و منشأ عمل بیرونی است و در آیات و  دانست. سخاو 

 این ترتیب( به 119 ص ،91 ج ،1401مجلسی،  ؛19 ص، 4ج  ،1401کلینی،  ؛9 /روایات بسیار ستایش شده است )حشر

 گیرد. ی قرار میضعتکلیفی و و ق احکامورد توجه و تعلّم« صفت فعل»عنوان و هم به« ذات فعل»عنوان هم به« ایثار»

   ایثارکاربست فقهی  .5

ی فقهمتون  برخی از متفاوتی هستند.احکام شرعی دارای در شرایط گوناگون  مراتب مختلفی است که دارای ایثار

 اند. به صورت پراکنده پرداخته و اخالقی به تبیین مبانی این احکام

 مالی ایثار .5-1

های زندگی خود گاهی با همان هزینه و کنداقدام میهای دیگران نیاز رفع ود بهخ هایانسان گاهی از مازاد هزینه

 ؛111 ص ،11 ج ،1401مجلسی،  .ک.)ر هستند نیکودهد. طبق روایات، این هر دو صورت ایثار این کار را انجام می

یعنی بخشش مازاد بر هزینه ها را که  ،( لکن فرض اول110 ص، 2ج ، 1401، کلینی ؛192 ص ،2 ج، 1411برقی، 

 ،قرار می گیرد و فرض دوم وجوب خمس و یا زکات تحت حکم ،شود در فقه اسالمی مازاد بر درآمد نامیده می

ند؛ کو دیگری تقسیم می های زندگی اش، بین خودبا کاهش هزینه ،مدی را که داردیعنی همان مقدار مال یا درآ

 ح دادهبر رفع نیاز خود ترجی نیاز دیگری را گردد؛ زیرا برطرف کردناز مصادیق ایثار مالی محسوب می البته که

الزم است در صورت تزاحم بین رفع نیاز خود به صورت مستقل یا رفع نیاز خود و دیگری با هم به لکن  است،

 ،شخص احسان کنندهچون  در این صورت لحاظ گردد. (یعنی رفع نیاز مشترک، مالک اقوی )صورت مشترک

گردد که طبق مالکات شرعی کامال قابل نیاز مالی برادر مؤمن خود را بر نیاز خود مقدم دارد، ایثار مالی محقق می

ی انرجح هم چنینیات و روایات پذیرش است؛ زیرا مقتضی جواز موجود بوده و مانعی برای آن در کار نیست و آ

 ،91 ج ،1401؛ مجلسی، 19 ص، 4ج  ،1401؛ کلینی، 210 ص ،9 ج ،1110ی، ؛ نک. طبرس9/ )حشرجایز دانسته  را

قاعده »اطالق در داللت التزامی همچون قواعد فقهی عقلی و شرعی  و( 123 ص ،1111تمیمی آمدی،  ؛119 ص

رسانی تنها منحصر در نفعزیرا احسان  ؛(19ص  ،1 ج ،1190ی احمدی، بهرام .ک.)رنمایند آن را تأیید مینیز « احسان

عرف  احسان موکول به نظر مصداق شناسی گردد؛ زیرادفع ضرر از دیگری هم میبلکه شامل  شود،به دیگران نمی
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 . (40، ص 1190شمارد )فرحی، و عرف هر دو صورت را مصداق احسان می است

 یست،ی به ضرر نراض ،طورکلیهب عست که شارا الضرر حاکی از آن ةمناط قاعد عالوه بر مطالب فوق، از آنجا که

باید از آن ضرر زدن به دیگری حرام است و  پس همانگونه که ،مخالف مصلحت و عقل استن ضرر رساندن چو

اند فتوا داده چنینه رضعِروزه گرفتن مُ فقها در مورد ،؛ به عنوان نمونه، دفع ضرر از دیگری نیز واجب استاجتناب کرد

 (؛291، ص 1تا، ج امام خمینی ، بی .ک.رگردد، این روزه حرام است ) رشد کودکر ی دخللکه اگر این فعل منجر به 

 با ترک فعل محقق گردد و یا با انجام آندفع ضرر این  که کندنمیو فرقی  استدفع ضرر از دیگری واجب  زیرا

د یرگگاهی توسط مسؤول و متصدی، مانند مرضعه، صورت می البته دفع ضرر از دیگری؛ (101 ص ،1190، )فرحی

 دانست؛ «مستحب»و  «مستحسن» توان آن راکه چنین دفع ضرری واجب است و گاهی توسط غیر مسؤول است که می

ی نیز و نیک رّتعاون بر بِ ةقاعدو ایثار  توان آن را مشمول ادله قرآنی و رواییمی است. همچنینچون از مصادیق احسان 

مگر در ضررهای مهمی که عرف دفع  وجوب آن را پذیرفت،توان نمیاما  ؛(290 ص، 1191، ک، شریعتی.)ر دانست

 ای باشد. ی به ترک آن نیست مانند خطری که متوجه نفس محترمهضشمرد و شارع راآن را الزم می

 یثار آبروییا. 5-2

، 1135منتظری،  .ک.)ر ستو مستندات شرعی مورد حمایت ا دلها سوی از انسان معنوی حرمت حفظ از آنجا که 

 ، حیات معنویبرخوردار بودهاهمیت بسیاری از شرع مقدس  در انسانطور که حفظ حیات مادی و همان( 151 ص

« اناحترام مال و عمل مسلم»از قاعده توان این اهمیت را که مینیز چنین اهمیتی دارد  افرادآبروی انسان یعنی حفظ 

  .(11 ص ،1 ج ،1131محقق داماد،  .ک.)ر به دست آوردنیز 

تن گف ناسزا» ؛«المؤمن فسوق و... سباب»فرماید: که میهم وجود دارد روایت امام باقر )ع(  ،مطالب فوقدر کنار 

وجوب حفظ آبروی مومن را استنباط توان میاز این روایت . (599 ص ،1 ج، 1414 ،عاملیحر« )به مؤمن فسق است

 یتزاحمین چندر مقام  باید ،باشدهمراه ایثارگر آبرویی در مقام حفظ آبروی مؤمن اگر با بیآبرویی حال ایثار  نمود.

توان استحباب و می گیردمینیز دربراین نوع ایثار را  اطالق ادله ایثار ،شکالبته بی؛ کنیممراجعه  هاکترین مالقویبه 

 مشکل است.آن نفسی استنباط وجوب  اما نمود،ثابت  آن و حتی وجوب غیری آن را

 جان و حیات . ایثار5-3

یگر و برخی د دانندمیمقید در تمامی شرایط  را ایثار ادله برخی از فقها شده، مطرح نظرگاه دو مورد ایثار جاندر 

ه به تبیین ک دانندیعنی در شرایطی مطلق و در شرایطی مقید می اند؛کرده اطالق و تقیید این ادله را منوط به شرایط

 : شوددو نظریه پرداخته می
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 ه ایثار جانادلّید یتق نظریه .5-3-1

ه ادلّ به به این معنا که ایثار جانی گرچه ؛( 31، ص 2، ج1131محقق داماد، دانند )د میرا مقیّ ایثار ادله فقها از برخی 

ایشان  .است حرام از نظر فقهی هم بلکه ،نیست نیکواز نظر اخالقی تنها  نه هثانوی ادلّه با توجهاما  ،نیکوستلی اوّ

 کندمیلکه مه در القای از نهیمانند آیاتی که  ؛اندخود به ادله وجوب حفظ نفس تمسک جسته برای اثبات دیدگاه

شود که از این آیات چنین برداشت می .(15 /مائده، 91/ داند )نساءآیاتی که قتل نفس را حرام می( یا 195 /)بقره

حرام است. به همین دلیل برخی از فقها  ،شوداقدام به اموری که خطرجانی دارد از آنجا که باعث هالکت جان می

توان برخی و نیز می (232، ص 1، ج 1403اند )محقق حلی، هرگونه جهاد ابتدایی را القاء نفس در هالکت پنداشته

( و روایات دال بر عدم جواز 211-231، ص 1414از روایات مانند روایات دال بر حرمت خودکشی )حر عاملی، 

 ( را مورد استناد این نظریه قرار داد. 211-231)همان، ص اضرار به خود و دیگران 

ن توضیح ا اینیز تمسک کرد؛ ب ،مانند قاعده الضرر ،توان به برخی قواعدبرای تبیین این نظریه در کنار ادله فوق می

ر امور ه بولی در شمول این قاعد است،شامل همه امور رایج بین مردم  «الضرر و الضرار» که اختالفی نیست که قاعدة

مربوط به خود انسان اختالف نظر وجود دارد. باید گفت: بر فرض اینکه لفظ قاعده الضرر و الضرار و روایات مستند 

( ولی مناط این قاعده شامل چنین ضررهایی 29، ص 1422آن شامل ضرری که انسان به خودش بزند، نشود )مکارم، 

خالف مصلحت و عقل بوده شارع راضی به آن نیست، و بالطبع این م طبق این قاعده از آنجا که ضرر ،زیرا ؛شودمی

فرحی، کند )مناط در ضرری که انسان به خودش بزند نیز وجود دارد، پس این قاعده داللت بر حرمت چنین ضرری می

 گیرد. قاعده ال ضرر جلوی اطالق ادله ایثار را می ،رواز این .(190-191، ص 1190

توان با کنند؛ ولی نمیفراگیری ایثار جان را محدود می تنهااین ادله  ،پذیرش ادله مذکوررسد بر فرض به نظر می

  تمامی موارد ایثار جانی حرام دانست؛ پس الزم است که بین موارد ایثار جان تفصیل قائل شد. آنها

 ه تفصیل. نظری5-3-2

ها جایز، بلکه تن کرد که در برخی مواقع ایثار جان نه توان چنین استنباطها و مستندات میای از مالکبا توجه به مجموعه

شود؛ البته تبیین این مطلب در گرو آشنایی با اقسام مصلحت است که الزم است در تشریع احکام واجب محسوب می

 اند )ر.ک،تعریف نموده« تأمین رفاه و سعادت و رسیدن به کمال انسانی»شرعی مورد مالحظه قرار گیرد. مصلحت را به 

ق شود: برخی از مصالح به حقوق تمام مردم تعلّ( که از لحاظ میزان نیاز به آن، به سه دسته تقسیم می2، ش 1111معرفت، 

، 1933الی، شود )غزگردد و دسته آخر به فرد معینی از افراد جامعه مربوط میگیرد؛ برخی دیگر به نظام حاکم برمیمی

ه مصالح از لحاظ رتبه نیز در طول یکدیگر قرار دارند. بدین معنی که هرگاه گانبدیهی است که انواع سه .(102-101 ص

یا مصلحت فردی قرار گیرد، از نظر شرعی و عقلی، ترجیح با مصلحت و  مصلحت نظام در تعارض با مصلحت عمومی
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 .(52، ص 1429نظام و پس از آن مصلحت عمومی خواهد بود )بزّاز، 

 قبل از تبیین موضوع ذکر چند نکته ضروری است: 

فظ مجریان آن انگیزه ح مالک مشروعیت نظام حکومت اسالمی مبتنی بر والیت فقیه، اذن الهی است و چون( 1

اگر بر اساس غفلت یا تغافل، شخص  ،گویند. از این روهم می «فقاهت حکومت»قانون و عمل به ان را دارند به آن 

 نندکای دینی، او را خلع میمنان متعهد چنین جامعهؤخرت را با دنیا معامله کرد، مآه دینی درآید و دنیاطلبی در جام

اما در نظریه دموکراسی و اعتقاد رایج و عمومی امروز دنیا، راه احراز صالحیت (؛ 39، ص1192ملی، جوادی آ)

ند. که مردم حکومت مشروعیت پیدا میحکومت و به دست گرفتن قدرت اجرایی، انتخاب مردم است و از مسیر اراد

زیرا از ناحیه خدا و برای  ؛بنابر اصل فوق در حکومت اسالمی، حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدم بر آن است

، نه مولد و به وجود است «کاشف حق»( و اکثریت، 31ص  ،1192ملی، آسعادت جامعه نازل شده است )جوادی 

ی )جواد سی و غیر دینی اکثریت، پیش از حق و قانون ، و به وجود آورنده ان استورنده آن؛ ولی در نظام دموکراآ

 .(91، ص 1192، آملی

یعنی  ،در نظریه والیت فقیه، مقبولیت مردمی عیناً همان مشروعیت نیست؛ بلکه در دو رتبه متفاوت هستند( 2

است؛  ی حکومتشرط تحقق عین از لحاظ نظری برای اثبات حقانیت حکومت و مقبولیت مردمی مشروعیت الهی،

؛ ها باید بر اساس کنه دین و متن دین باشدگیریها تصمیمدر این گونه نظام ،بنابراین .(255، ص1131مصباح یزدی، )

 از این رو چه بسا برخی تصمیات نظام با خواست و مصالح برخی در تعارض باشد. 

 یگرنیست؛ بلکه برخی مشروعیت والیت را التقاطی، برخی دمشروعیت الهیِ انتصابیِ والیت فقیه، اتفاقی همه ( 1

والیت  دانند. دیگرانی هم حتیصرفاً انتخابی و وکالت از جانب مردم و ولی فقیه را وکیل و تابع دیدگاههای مردم می

  چه برسد به والیت ولی فقیه. ،معصوم را مردمی و معتقدند والیت معصوم بدون نظر مردم هیچ ارزشی ندارد

هر چند اصل و اساس درحکومت و نظام اسالمی، قانون خدا و حاکمیت دین است اما در عین حال حکومتی  (4

مردمی است ، و بر پایه زور و جبر نیست؛ بنابر این هیچ گاه نباید تصور کرد اگر مردم با حکومت اسالمی نباشند و 

 ،د . نعمت الهی و فیض نصرت خداوندبر پا می داراگر مؤمنان راستین کمر همت نبندند ، خداوند حکومت اسالمی را 

( و نیز نعمت 11نان خواهان سعادت خویش باشند و به یاری خدا بشتابند )رعد /آرسد که خود وقتی به ملتی می

 (.51انفال/) گیرد، مگر آن که خود آنان در حفظ و حراستش کوتاهی کنندحکومت شایسته اسالمی را از ملتی نمی

و تقدم حفظ مصلحت دین در صورتی است که مردم خواهان  مصلحت دین با مصلحت مردم ض تعارضفر ،بنابراین

 مانند دوران حضرت علی علیه السالم. ،تحقق حاکمیت اسالمی باشند

اینک به ترتیب تقدم مصلحت حفظ نظام بر مصلحت عموم و مصلحت عموم بر مصلحت فردی موضوع را از جنبه 



 1411تابستان ، دوموم، شمارة ستأمالت اخالقی، دورة   121

 

های متعدد، یک موضوع در دو قسم مصلحت عمومی ند در مواردی ممکن است با لحاظکنیم هر چفقهی بررسی می

  و مصلحت نظام و بلکه مصلحت فردی با هم قرار گیرد.

سامان »: مصلحت حفظ نظام به همه مفاهیم مختلف خود از جمله، الف( ایثار به منظور مصلحت حفظ نظام

 سیاسی حکومت یا رژیم»کشور اسالمی و مسلمین و نیز به معنی  کیان»، یا به مفهوم «داشتن زندگی و معیشت مردم

چرا که حفظ مصالح  ؛مصالح ضروری قرار دارد ة( در زمر19-42، ص 1191ملک افضلی اردکانی،  )ر.ک.« جودمو

( در گرو حفظ 11، ص 1114دانند )غزالی، بعضی آنها را مقاصد شریعت می که پنجگانه دین، جان، عقل، نسل و مال

های جامعه یازیدن به هدفکه بدون وجود نظام در جامعه و با وجود اختالل و هرج و مرج دست چرا ؛م استنظا

صورت  (، پس در2تا، ص عالمه حلی، بی ؛211/ بقره .پذیر نیست )ر.کامکان -یعنی سعادت دنیوی و اخروی-انسانی

 شودوردار است، مقدم داشته میبرتری برختزاحم مصلحت حفظ نظام با سایر مصالح، این مصلحت که از اهمیت 

 (.35، ص 1191م دارد )شریعتی، تقد توان گفت حفظ نظام بر جان و حقوق مردمپس می ،(354، ص 1190)فرحی، 

شاهد بر مدعا تعیین مجازاتهای اعدام و قتلی است که در شرع مقدس اسالم برای برخی جرائم مانند محاربه وضع شده 

ن استقالل کشور حفظ شده و یت و آرامش عمومی است و در سایه آشکیل حکومت، حفظ امناست؛ زیرا هدف از ت

سایشی نه تنها استقالل و حاکمیت ملی را آتوانند مدارج کمال را طی کنند، برهم زدن چنین امنیت و افراد جامعه می

ن آ سازد. و مجازات مرتد ازآن را نیز فراهم میمخدوش می سازد، بلکه موجبات ایستایی جامعه و حرکت قهقرایی 

روست که امنیت جامعه و استقالل ان در جوامع اسالمی مرهون ثبات عقیده است و تغییر دین و مذهب در لسان شارع 

مس شرو، برخورد شدیدی با این حالت به عمل آمده )این از ؛خیانتی بزرگ به دین و جامعه اسالمی تلقی می گردد

مقرر کرده است تا عامل بازدارنده برای ارتداد و  ورت احراز شرایطی حکم اعدام را( و در ص113، ص 1113، ناتری

در نتیجه از کیان نظام پاسداری شود؛ بلکه برخی آن را از مصادیق براندازی شمرده و همه اتفاق نظر دارند که براندازی 

صلحت عمومی در جرم محاربه و این نوع مجازات شاهدی بر رجحان م ،اقدامی مجرمانه شمرده می شود. بنابراین

مصلحت فرد و  هر چند در این مورد اخیر است؛مصلحت نظام در صورت ارتداد بر مصلحت حیات فردی  رحجان

یعنی چنین نیست که فقط مصلحت یک جنبه لحاظ شود و  ؛مصلحت اجتماع هم از جهتی دیگر قابل مالحظه است

ا شود از سویی نقش بازدارندگی برای فرد مرتد ایفخت گیری میجهات دیگر قابل لحاظ نباشد. اگر برای ارتداد س

اند مکند تا از خسران ابدی رهایی یابد و از طرف دیگر با بازگشت از گمراهی ، جامعه هم از گزند او محفوظ میمی

( و مصلحت حفظ 111-111، ص 1134شاکرین،  .شود )ر.کو از سوی دیگر از حیثیت نظام اسالمی پاسداری می

ساله مدافعین نظام جمهوری اسالمی از  هشت( و دفاع 540و  121، ص 1133علیدوست،  .ظام واجب است )ر.کن

های نها که با ایثار و از جان گذشتگی خود نقشهشود؛ آبارزترین مصادیق ایثار جهت مصلحت حفظ نظام محسوب می
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 ظ نظام،چون منظور از حف؛ د، نقش بر آب کردندمتجاوزین و استکبار را که قصد هدم و نابودی نظام اسالمی را داشتن

الهی دارد و با همه انواع نظام های حکومتی  نظامی است الهی که جهت حاکمیت اسالم، شکل گرفته و مشروعیت

این مبنا، در صورت تعارض مصالح مردم با مصالح دین و نظام اسالمی، مالک اقوی یعنی  بر دیگر تفاوت دارد. بنا

 کند.پیدا میتقدم  حفظ نظام

یت اهلل جوادی آملی جامع شریعت و طریقت و حقیقت آولیّ فقیه جامعه اسالمی و به تعبیر  (.هر) امام خمینی

( که در دوران غیبت حضرت ولی عصر )عج( فقاهت را در صحنه عمل عینیت بخشید 211، ص 1192)جوادی آملی ، 

وظیفه حفاظت، وظیفه افتاء، وظیفه قضاء، وظیفه والء )همان، ص  :به اقتضای شؤون والیت ولی فقیه که عبارتند از

مان باید از بین برویم تا حفظش کنیم حفظ جان اگر ما اسالم را در خطر دیدیم همه»گوید: باره می( در این242-244

، ص 15ج  ،1113خمینی، مسلمان باالتر از سایر چیزهاست و حفظ خود اسالم از جان مسلمان باالتر است )موسوی

  توان گفت، ایثارجانی در این موارد تخصصاً از موضوع القای در مهلکه و قتل نفس خارج است.لذا می ؛(100

مومی چنین نیازهای ع با توان گفت در مقام تزاحم نیاز ایثارگرمی :ب( ایثار به منظور حفظ مصالح عمومی

قدیم اهم بر مهم، اولویت با امری است که دارای مصلحت ارد، بلکه طبق قاعده تد ایثاری، عالوه بر اینکه استحباب

بیشتر و مضارّ کمتری نسبت به دیگری باشد؛ لذا در اغلب مواقع مصالح عامّه بر مصالح شخصی ایثارگر تقدم دارد. 

ل بکه از برخی از این موارد حکم به وجوب چنین ایثاری قا اندفقها از چنین ایثاری با بیانات مختلف تعبیر نموده

در برخی از عبارت فقها گفته شده که مصالح عمومی بر مصالح افراد ترجیح دارد  ،برداشت است؛ به عنوان نمونه

 .تر از آزادی افراد قلمداد کرده اند )ر.ک( و در برخی دیگر امنیت عمومی را مهم111، ص 1135منتظری،  .)ر.ک

پیش را ( 224، ص 1119یا نظم عمومی )عمید زنجانی،  ( و برخی دیگر اهمیت استقالل جامعه140، ص1135منتظری، 

 کشیدند.

تمامی مطالب مذکور با همه اختالفی که در تعابیر دارند، حاکی از این معناست که در شرایط اقتضای ایثار، هرگاه 

نتهی گردد، مای باشد که به مصالح عمومی و اغلبی و حفظ نظام اسالمی و اهداف اساسی شریعت و اسالم اقتضا به گونه

اد. هر چند ممکن است در مواردی حفظ جان فردی مانند پیامبر چنان اهمیت داشته د توان حکم به وجوب ایثارگریمی

که ممکن است از دست دادن وی باعث تضعیف نظام باشد که بر حفظ جان افراد زیادی ارجحیت داشته باشد و یا این

 شود.این صورت حفظ جان آن فرد به حفظ نظام برگشت داده میدر  ،اسالمی یا روحیه مجاهدان اسالمی گردد

البته ذکر این نکته ضروری است که موارد رجحان یا وجوب ایثار با حکم وجوب تقیه در تعارض نیست؛ زیرا  

برتقیه هم به لحاظ وجود مصلحت و تقدیم اهم بر مهم احکام شرعی متفاوت وجوب، حرمت و مستحب و مباح مترتب 

د مانن ،موجب فساد در دین شود و چنین نیست که تقیه در همه موارد واجب باشد؛ بلکه در مواردی کهشود می
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 ،است آبرو و مال و جان تر از حفظحفظ آن مهم شارع و تضییع آنچه از نظر کفر تحکیم امام، گذاردن، کشتنبدعت

تقیه در حفظ جان »به گفتة برخی فقها  (؛ زیرا414، ص 1110شود )مکارم شیرازی ، تقیه حرام و بالتبع ایثار واجب می

ن مانند: مال و آبرو خالصه نمی شود؛ بلکه مواردی چون حفظ وحدت مسلمانان و و دفع خطر از انفس و متعلقات آ

 (.410، ص 1110)مکارم، « ها و مصالح دیگری مانند تبلیغ رسالت را هم شامل می شودجلب محبت و دفع کینه

ظر اخالقی نتوان گفت که حکم چنین ایثاری که از اولی میبا توجه به ادله  ج( ایثار به منظور مصلحت افراد:

تغییر  بلکه در برخی از موارد ممکن است ،است؛ البته این حکم همیشگی نیست« استحباب»خوب است، از نظر فقهی 

گردد. برخی از مصادیق این نوع کند و در اخالق در زمره ایثارهای مذموم و در فقه مشمول حکم حرمت واقع می

، 1191شریعتی،  .باشد )ر.ک« تعاون بر اثم و عدوان»تحت عنوان  عبارتند از: مواردی که مندرج ،که حرام است ایثار

؛ 114، ص 1، ج 1403؛ نک. منتظری، 221؛ شعرا/ 19؛ فرقان/  1معونه و کمک به ظالمین )مائده/  :مانند ،(221ص 

 باشد(؛ به تعبیر دیگر، ایثاری که مصداق حرام الهی 9، ص 19، ج 1414؛ حرعاملی، 55، ص 11، ج 1401طباطبایی، 

اهلل گردد و موجبات تضییع وقت و پریشانی خاطر شخص ایثارگر شود، آنگونه که اوقاتی را در یا سدّ راه سلوک الی

(. به هر روی ایثار 31و  34، ص 1191غفلت یا در تحصیل آنچه از دست داده تلف نماید، حرام است )ر.ک، تهرانی، 

 ه عسرت و تنگدستی گرفتار سازد و در موضع ایمان تضعیف نماید کهای باشد که اهل خانه وی را بفرد نباید به گونه

چنین ایثاری حرام است، مگر آنکه با رضایت اهل خانه وی باشد و در مقام ایمان صبوری پیشه نمایند )ر.ک، حرعاملی، 

 (.230، ص 15، ج 1414

؛ 120ی )ص( و امام )ع( )ر.ک. بقره/ برخی دیگر از مصادیق این ایثار واجب است؛ مانند ایثار جان در مقام حفظ نب

( و در مقام 201المبیت اشاره نمود )بقره/  ليلةتوان به سیرة عملی علی )ع( در ماجرای (. در این رابطه می10عنکبوت/ 

(. 52، ص 2شکّ در اختصاصی بودن فعل معصوم و مکلّفین، اصل بر اشتراک است )محمدرضا، مظفر، اصول الفقه، ج

نیز تمسک جست؛ با این توضیح که حفظ نظام واجب بوده و از آنجا « مقدمه واجب»توان به ین راستا میبه عالوه، در ا

که یکی از مقدمات این واجب حفظ ارکان نظام است. ایثار جان و به طریق اولی سایر اقسام ایثار درخصوص هر فردی 

 منجر گردد، واجب است. « اختالل در نظام» که به نوعی مؤثر در حفظ ارکان نظام است و صدمه به وی یا حذفش به

 گیرینتیجه

 توان نتایج زیر را برشمرد:از آنچه گفته آمد می 

از  علم اخالق عبارت است اصطالحدر  ودر لغت به معناى برگزیدن، دیگران را بر خویش مقدّم داشتن « ایثار» -1

مؤمن  انسانو غیر مالی و در کاربرد دینی یعنی بذل جان و مال امور مالى بر خویشتن در اعم از  مقدم داشتن دیگران

 .بر افراشتن پرچم توحید، به ویژه در مصاف با دشمن در میدان نبردو  در راه اعتالى اسالم

https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%81%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%81%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88
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« ب و علّتسب»ای است که روح متّصف به آن و توان گفت، ایثار دو معنا دارد؛ یا ملکهدر خصوص ماهیت ایثار می

 ، و آن عمل خارجی است.«مسبّب و معلول»باشد و تجلّی آن ملکه می فعل است و یا

ایثار به حصر عقلی مراتبی دارد؛ ایثار در مال، ایثار در وجه و آبرو و ایثار جان که اوج ایثار است و البته این  -2

 باشد.های دینی نیز مورد توجه و تذکّر میگانه در آموزهمراتب سه

ر در نسبت با مقتضیات ادلّه فقهی باید گفت، گرچه ایثار مثبت با نظر به ادلّه اوّلیه شرعی در موضوع قلمرو ایثا -1

باشد، امّا انواع ایثار در شرایط و اوضاع گوناگون معروض احکام شرعی متفاوتی مطلقاً رجحان داشته و مستحسن می

ار مالی و ازمند و با نظر به مدالیل شرعی در ایثاست. به طور کلی در مقام ایثارگری و تزاحم بین نیاز ایثارگر و شخص نی

آبرویی و در صورت اضطرار شخص نیازمند و مخیّر ماندن وی بین مرگ و زندگی، ایثار نسبت به وی نه تنها مستحب 

دار تنقیح ائر مد رسد، امّا در سایر صور و تخییر در ایثار یا ترک آن با نظر به ادلّه ثانوی،باشد، بلکه به مرتبه وجوب میمی

گیرد، طرف شخص ایثارگر یا شخص نیازمند، البته در همه این که قوّت مناط در کدام طرف قرار میمناط است و این

حاالت به ادّله اوّلی، استحسان ایثار ثابت است، لکن در قلمرو ایثار حیات و جان اساساً دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی فقها 

دانند، امّا در و سنّت و به اقتضای برخی از قواعد فقهی مقیّد دانسته و مانع ظهور اطالق آنها می ادلّه ایثار را به استناد کتاب

ن پذیرند، بلکه حکم به وجوب آایثار جانی را در موارد خاصّ نه تنها در حدّ استحباب می ، برخی دیگر از فقهامقابل

ثار منوط به ای ،است مربوطها ظام اسالمی و آنچه بدانمانند آنجا که حفظ اسالم و مقاصد شریعت یا حفظ ن ،اندداده

 . استزیرا در این حاالت مقتضی موجود و هرگونه مانع از تأثیر مفقود  ؛حیات و زندگانی باشد
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