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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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چکیده
در گسترة حیات انسانی ،دو عنصر «عدل و احسان» از جایگاه ویژهای برخوردارند؛ با این وجود ،در مواقع بحرانی که
انسانها در موضع چالشهای اخالقی قرار میگیرند ،آنها حاضرند آنچه را دارند در اختیار غیر بگذارند و از منافع
خود چشم بپوشند؛ تا جایی که در وقت ضرورت از جان خود نیز برای مصالح دیگران بگذرند .ایثار از منظر اخالقی،
فی نفسه ،فعلی ارزشمند ،گرانبها و نیکوست .ایثار هم از جنبه آموزههای دینی و هم از جهت ارزشهای انسانی ،عملی
اخالقی است،؛ هر چند در مواردی ،مانند :ترجیح و مقدم داشتن حق بر باطل ،فداکارى و بخشش مال در راه باطل،
مقدم داشتن دنیا بر آخرت و گزینش هواى نفس بر ارادة الهی ،از مصادیق مذموم و ناپسند آن محسوب میشود ،امّا
آنچه محل تأمّل است ،این است که ایثار و از خودگذشتگی از آن حیث که معروض احکام شرعی واقع میشود،
چگونه ارزیابی میگردد؟ و در صورت مشروعیت ،قلمرو آن تا کجاست؟ این پژوهش که با روش توصیفی -تحلیلی
انجام پذیرفته است ،تالش دارد با نظر به منابع فقه اسالمی پاسخهای مستدل برای این پرسشها بیابد .نتیجة تحقیق آن
است که گرچه فقها ایثار مثبت را فینفسه و مطلقاً دارای حسن و مستحب میدانند ،لکن به اطالق وجوب شرعی آن
قائل نیستند و تنها در مواضعی خاص ایثار مالی ،آبرویی و جانی را واجب میدانند.
واژگان کلیدی :ایثار مالی ،ایثار آبرویی ،ایثار جانی ،احسان.
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مقدمه
نظام جامع و انسانساز اسالمی در گستره عقاید ،اخالق و احکام عملی با ارائه دستورالعملهای خود هدف بلند
عبودیت خداوند را آرمان خود قرار داده است که بازنمود آن در سه حوزه حقیقت ،طریقت و شریعت به منصه
تحقق میرسد .در این پهنه تربیتی ،نظام ارزشهای اخالقی ،از نقشی محوری و تأثیرگذار برخوردار است به گونهای
که گسترة حقیقت و عقاید و همینطور احکام عملی را معنا بخشیده و هویت می دهد .از میان عناوین فراوان این
نظام اخالقی و ارزشی ،دو عنصر «عدل» و «احسان» از جایگاه ویژهای برخوردارند .عدل قانونی وسیع ،گیرا و جامع
دارد که آسمانها و زمین بدان بر پایند و به واسطه آن پایدار ،لکن در مواقع بحرانی بهتنهایی کارساز نیست و حل
مشکالت در برخی مواقع حساس زندگی بشری به اجرای «اصل احسان» نیازمند است که در مراتب باالی خود در
قامت «ایثار» جلوهگر میشود؛ یعنی برخی افراد بهخاطر عظمت روحی که بهدست آورده اند ،دوست دارند که با
وجود محرومیت خودشان ،دیگران از نعمات بهره مند باشند و حتی در مواقع ضرورت از جان خود نیز برای مصالح
دیگران بگذرند؛ اما آنچه باید مورد توجه و تأمّل قرار گیرد آن است که قلمرو ایثار و از خودگذشتگی از منظر اخالق
و شرع تا کجاست؟ آیا این پدیده بهطور مطلق ،از نظر اخالقی و شرعی ،جایز است یا جواز آن محدود به برخی از
قیود میگردد؟ این پژوهش در تالش است با نظر به ضوابط فقهی و اخالقی ،به ویژه ،اقتضاهای قاعدة الضرر ،از
نظرگاه فقه االخالق برای این پرسشها پاسخی شایسته و درخور بیابد.
 .1مفهوم شناسی ایثار
برای واژة «ایثار» از ریشه «أثَرَ» این معانی ذکر شده است :برگزیدن [انتخاب کردن] و ترجیح دادن (قرشی،1131 ،
ج ،1ص« ،)21آثَرتُهُ» یعنی آن را برگزیدم و ترجیح دادم (راغب اصفهانی ،1411 ،ص « ،)14بذل کردن»« ،دیگری
را برخود برتری دادن و سود او را بر سود خود مقدم دانستن»« ،قوت الزم و مایحتاج خود را به دیگری بخشیدن»
(عمید ،1139 ،ص  )191و نیز «خود را برای آسایش دیگران به رنج افکندن» (ابن منظور ،1411 ،ج  ،4ص .)1
این کلمه در قرآن کریم به معناى لغوى بهکار رفته است؛ از اینرو ،هم مقدم داشتن مثبت و هم مقدم داشتن منفی
و هر دو مورد انتخاب حَسَن و قبیح از آن استفاده میشود؛ مانند آیات« :بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيوةَ الدُّنْيا» (اعلی)11/؛ «بلکه،
شما زندگى این جهان را ترجیح می دهید» و «وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ» (حشر)9/؛ « و [دیگران] را
بر خویشتن مقدم میدارند ،هر چند خودشان نیازمند باشند».
برخی از علمای اخالق ،ایثار را این طور معنا میکنند« :مالش را در حالتی که خود به آن محتاج است ،بخشش
کند» (صدرالدین شیرازی ،1111 ،ج  ،1ص514؛ نراقی ،1131 ،ج  ،2ص .)103
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ایثار گاهی به عنوان یک ملکه و حالت روحی مورد لحاظ قرار میگیرد که در این صورت میتوان ایثار را علت
برخی از اعمال نیک انسان دانست و گاهی به عنوان معلول و جلوه آن صفت روحی (تهرانی ،1191 ،ص .)11 - 14
ایثار فقط در محدوده بخشش مالی نیست ،بلکه به اقتضای اطالقش می توان آن را شامل امور مالی و غیرمالی
دانست (ر.ک .غزالی ،بی تا ،ج  ،10ص 43؛ نک .حشر آیات ،)10-9 :اعم از گذشتن از جان ،مال ،مقام ،شخصیت و
مانند آن در راه خدا؛ چنان که در سنت و سیرة عملی اهل بیت علیهم السالم ایثار و مقدم داشتن دیگران در دعا و
پرسش وارد شده است ( محمدی  ،1131 ،ص .)11-14
 .2تببین اخالقی ایثار
ایثار ،به معنای گذشت ،مقدم داشتن دیگران بر خود یکی از فضیلتها و باشکوهترین مظاهر انسانیت و از موضوعات
مهم علم اخالق که در تمام فرهنگها و ادیان و ملل مختلف و در ادبیات و تاریخ و اساطیر مورد توجه بوده است.
با توجه به این که فالسفه اخالق مهمترین پشتوانه و مالک مطلوبیت و حسن بودن اشیا و افعال را درک عقل از
خوب و بد بودن آنها میدانند ،ایثار را هم به دلیل منافع فردی و اجتماعیاش حسن دانسته و در زمرة فضائل اخالقی
قلمداد کردهاند .بعضی هم پشتوانه آنرا ادراک وجدان میدانند و میگویند همین که وجدان ما میگوید« :امانت،
صداقت ،ایثار ،فداکاری ،سخاوت و شجاعت خوب است» ،همین کافی است که ما را برای رسیدن به این نیکیها
بسیج کند و همینکه میگوید« :بخل ،خودخواهی و خودپرستی بد است» ،کافی است تا ما را از آنها بازدارد .در
اینجا عقل و وجدان بههم میرسند و پشتوانه خوبی برای نیل به فضایل اخالقی و ایثار و فداکاری محسوب میشوند
(مکارمشیرازی ، 1134 ،ص .)15
ایثار در مرتبة باالتر از مواسات و دگردوستی مسلمانان نسبت به یکدیگر قرار دارد و ازجایگاهی باالتر از ملکه
عدالت برخوردار است؛ زیرا شخص عادل از آن جهت که از نظر اخالق فردی عادل است ،در این حد از کمال انسانی
قرار دارد که به حق دیگران تجاوز نمیکند ،مال کسی را نمیبرد ،متعرض ناموس کسی نمیشود؛ اما آن که جواد
است و ایثار میکند ،نه فقط مال کسی را نمیبرد ،بلکه از مال خود و دسترنج خود به دیگران بخشش میکند؛ نه تنها
در صف ،نوبت کسی را نمیگیرد ،نوبت خود را هم احیانا به دیگران میدهد؛ نه تنها بر کسی جراحتی وارد نمیآورد،
بلکه به سر وقت بیماران و مجروحین میرود ،دارویی به کامشان میریزد ،مرهمی بر جراحتشان میگذارد؛ نه تنها
خون کسی را نمیریزد ،بلکه حاضر است خون خود را فدای خیر جامعه کند .پس از نظر ملکات و صفات اخالقی
شخص جواد از فرد عادل باالتر است (مطهری ،1153 ،ص .)1
از مطالب فوق این نکته مهم بهدست میآید که وقتی این واژه برای ارائه یکی از ارزشهای اخالقی استعمال
میشود ،از نگاه اسالم ،هر گونه مقدم داشتن دیگران بر خود در تأمین نیازها و خواستها ارزش تلقی نمیگردد
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(ر.ک .مطهری ،1119 ،ص )93؛ لذا برخی در تعریف ایثار مثبت گفته اند« :اصل االیثار تقدیم الشیء بحقه»؛ یعنی
«ایثار ،در اصل ،مقدم داشتن چیزی بهحق و بهجاست» ( محمدی  ،1131 ،ص .)11
در تبیین مراتب ایثار باید گفت ترجیح دیگران بر خویش به هدف احسان طبق حصر عقلی سه مرتبه دارد که
عبارتند از :ایثار مال ،ایثار آبرو ،و ایثار جان یا شهادت که اوج ایثار است (تهرانی ،1191 ،ص  .)19این مراتب سهگانه
در منابع دینی نیز مورد توجه قرار گرفته و مقبول شمرده شدهاست (حشر 10 :و  / 9تمیمی آمدی ،1111 ،ص . )131
در خصوص ایثار جان ،میتوان به روایتی که هم عامه و هم خاصه نقل کردهاند ،اشاره نمود که در لیله المبیت،
شبی که پیامبر اکرم (ص) از مکه به سوی یثرب هجرت فرمود و امام علی (ع) در بستر پیامبر (ص) خوابید و جانش را
فدای پیغمبر (ص) کرد (بقره201 /؛ مجلسی ،1401 ،ج  ،19ص  )19و نمونه بارز این نوع ایثار را در شهدای کربال
می توان مشاهده نمود که برای حفظ امام حسین علیه السالم جان خود را فدا نموده و امام علیه السالم با تفقد به آنها
عملشان را تقریر و تأیید نمود.
 .1-2رابطه احسان و ایثار
احسان مصدر باب اِفعال از ریشه «حُسن» به معنی «نیکی کردن» است (جمعی از مؤلفین ،1421 ،ج  ،1ص  )219و
از نظر تحلیل معناشناسی میتوان گفت« :احسان هر عمل نیکی است که نیکی آن آشکار و مورد رغبت ،همراه با
تقوای نفس است و فرد آن عمل را در جایگاه شایستهاش متناسب با ضوابط دینی و به عنوان عمل عبادی ،در قالب
خیر جوارحی یا جوانحی و با فضل و بخشش در راستای سرور و شادی دیگران و تکامل نفس و تقرب به خداوند
انجام میدهد» .میتوان گفت احسان دارای دو مفهوم موسع و مضیق است .احسان در مفهوم مضیق خود تنها بخشش
به دیگران را افاده میکند و در مفهوم موسع انجام تمامی کارهای نیک را در بر میگیرد؛ در این صورت ،شامل
تمام کارهای مثبت و ارزشمند اخالقی میشود (مصباح یزدی ،1112 ،ص  .)12احسان ریشه در محبت دارد؛ لذا
این پدیده با میل و رغبت محقق میشود؛ زیرا شخص نیکوکار بهخاطر حسن و کمال محبوب خود کار نیک را در
نهایت زیبایی و لذت انجام میدهد (شُبَّر ،1114 ،ج  ،2ص 524 – 525؛ نراقی ،1131 ،ج  ،2ص .)15
برای تبیین رابطه احسان و ایثار باید مراتب احسان توجه قرار گیرد؛ زیرا فردی که در جایگاه احسان قرار میگیرد؛
در مقام رفع حوائج دیگران برمیآید که این کار دارای مراتبی است که عبارتند از :الف) رفع نیاز دیگری با بخشش
مال اضافی خود به وی ،ب) مساوی نمودن مؤمن با خود در استفاده از درآمد ،آنگونه که احتیاج او را با خود برابر
فرض کند ،ج) مقدم کردن مؤمن بر خود در استفاده از درآمد .به این مرتبه اخیر که نیاز مالی برادر مؤمن را با احتیاج
خود برابر ندانسته ،بلکه نیاز او را بر خود مقدم بدارد« ،ایثار مالی» گفته میشود که از منظر دانشمندان اخالق باالترین
مرتبه احسان در زمینة حقوق مالی است (تهرانی ،1191 ،ج  ،23ص .)203-210
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 .3کاربست اخالقی ایثار
از نظر اخالقی ،ایثار گاه به صفت حسن و پسندیده و گاه به صفت قبیح و مذموم متصف میگردد .ایثار ممدوح و
پسندیده ،مانند :مقدم داشتن دیگران بر خود در صورتی که ایثار او سبب ناراحتی و فشار بر فرزندان خودش نشود
و نظام زندگیاش را به خطر نیفتد ،مقدم داشتن خواست الهى بر هواى نفس ،نظیر کار حضرت یوسف علیه السالم
)یوسف ) 21/و مقدم داشتن روح سلحشوری و فداکاری و از خودگذشتگی برای اعتالی کلمه حق و آیین توحیدی
(نساء( )95 /الهامی نیا ،1113 ،ص  .)21ایثار مذموم مواردی از این قبیل است :فداکاری و گذشتن از جان و مال و...
در جبهه باطل ،صرف ثروت توسط گمراهان در راه تقویت باطل (انفال ،)11/ترجیح خواستههای دنیوی بر آخرت
(نازعات )19/و گزینش هوای نفس بر خواست الهی (مکارم شیرازی ،1119 ،ج ،12ص ،)93ایثار بیمورد نظیر در
زحمت قرار دادن خانواده و ناراحتی و فشار بر فرزندان و به خطر افتادن نظام خانوادگی فرد ( اسراء( )29 /الهامینیا،
 ،1132ص.)144-140
الزم به ذکر است تبیین فوق از ایثار در نظام اخالقی اسالم بر مبانیای استوار است که به تناسب موضوع به مواردی
از مبانی اشاره می شود:
 )1در نظام اخالقی دینی که بر تزکیه و تقویت بنیه معنوی و فضائل نفسانی و ارزشهای واالی انسانی بنا نهاده شده
است ،در کلیه اعمال به ویژه عبادات ،نیت نقش تعیین کنندهای دارد و در ارزشمندی آنها ،عالوه بر حسن فعل ،حسن
نیت و انگیزه او هم دخالت دارد؛ بلکه «نیت» روح عمل و حقیقت آن است؛ از این رو علماء اخالق دینی بین کار
نیکی که صرفاً به عنوان نیک بودن ،بدون اعتقاد و ایمان به خدا و آخرت و بدون انگیزة قرب الهی انجام شده ،با کار
نیکی که به قصد الهی و از فرد مؤمن صادر شدهاست ،تفاوت قائلند .به بیانی دیگر هر عملی دو بعد و دو جنبه دارد که
عبارتند از )1 :شعاع اثر مفید و یا مضر عمل در خارج و در اجتماع بشر )2 ،شعاع انتساب عمل به شخص فاعل و
انگیزههای نفسانی و روحی که موجب عمل شده است و عامل خواسته است به واسطه عمل و با وسیله قراردادن عمل
به آن هدفها و انگیزهها برسد (مطهری ،1112 ،ج ،1ص )295و چون در جهانبینی توحیدی شرط مقبولیت عمل و
صعود آن به علّیین ایمان به خدا و آخرت است (نساء 51/و )122؛ صرف مفیدبودنِ اجتماعیِ عمل در اتصاف آن به
خیر و صالح بودن کفایت نمیکند؛ لذا اگر از مسلمانی میخواهد زکات مال خود را بپردازد ،زکات با نیت قربت را
میخواهد .اگر دعوت به جهاد میکند سربازی میخواهد که ندایش مضمون آیه زیر باشد« :إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ ََقاا فِي التَّوََْاةِ وَاِإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ
أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» (توبه)111/؛ «در حقیقتخدا از مؤمنان جان
و مالشان را به [بهاى] اینکه بهشت براى آنان باشد خریده است همان کسانى که در راه خدا مىجنگند ،مىکشند و
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کشته مىشوند[ ،این] به عنوان وعدة حقى در تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست و چه کسى از خدا به عهد خویش
وفادارتر است؛ پس به این معاملهاى که با او کردهاید شادمان باشید و این همان کامیابى بزرگ است» .از این رو ،از
نظر قرآن ،اعمال نیک بدون انگیزه الهی هیچ ارزشی ندارند و مَثَل اعمال آنها چون خاکستری است که در روزی
طوفانی باد سختی بر آن وزد (ابراهیم )13/یا چون سرابی است در بیابان که تشنه آن را آب پندارد و چون به سوی آن
رود چیزی نیابد (نور .)19/بنابراین ،شرط اینکه یک عمل ،وجهه ملکوتی خوب پیدا کند ،این است که با توجه به
خدا و برای صعود به ملکوت خدا انجام گیرد .تا عملی از راه نیّت و از راه عقیده و ایمان نورانیت و صفا پیدا نکند به
ملکوت علیا نمیرسد ،عملی به ملکوت علیا میرسد که روح داشته باشد .روح عمل همان بهره اخروی و ملکوتی آن
است .بنابراین ،نباید انتظار داشت اعمال کسانی که به خدا و آخرت ایمان ندارند ،وجهة علیّیّنی پیدا کنند ( مطهری،
،1112ج  ،1ص.)104
 )2ایثار و شهادت دو مقولة ارزشمند و متعالی دین و مکتب الهی است .الزمة برخوداری جوامع از این دو ،تعلیم
و تربیت صحیح فرد فرد جامعه در پرتو تعالیم نورانی انبیاء الهی و برجسته نمودن شاخصههای ایثار و شهادت که همان
الگوی عملی انسانی ،اخالقی و دینی است ،است (مطهری ،1112 ،ص .)11
 )1ایثار و شهادت در نظام ارزشی اسالم ،تالش و کوششی است برای احیاء گسترش دین خدا و ارزش های انسانی.
بنابراین ،مؤلفه اصلی این دو ،خدامحوری است ،نه اصالت فرد و نه اصالت جامعه؛ آخرت گرایی است نه دنیاطلبی.
 .4تبیین فقهی ایثار
از آنجا که مسائل علم فقه پیرامون احکام شرعی فرعی بحث میکند (صدر ،1911 ،ص 141؛ عاملی ،1413 ،ص )22
و این احکام شرعی فرعی متعلّق به رفتارهای اختیاری مکلّف است ،پس موضوع فقه «رفتارهای اختیاری مکلّف» است.
این رفتارها به دو دستة جوارحی و جوانحی تقسیم میشوند .رفتارهای جوارحی رفتارهاییاند که با ابزارهای بیرونی و
ظاهری انجام میشود .رفتارهای جوانحی با ابزارهای درونی و قلبی صورت میگیرند که به همین جهت به آنها
«رفتارهای نیّتی» نیز گویند ،مانند :قصد ،شرک ،ریا ،توبه ،و . ...این رفتارها مرز مشخصی با صفات دارد چراکه صفات
به حاالت نفسانی و ملکات راسخه در نفس اطالق میشود ،ولی رفتارهای جوانحی ،افعالی است که از این صفات یا
ملکات صادر میگردند .بنابراین ،فقه از هر دو نوع رفتار بحث میکند؛ چراکه فعل جوانحی نیز همانند فعل جوارحی،
فعل اختیاری مکلّف است و قابلیت ترتب ثواب و عواقب را دارد (اعرافی ،1131 ،ج  ،1ص.)9
البته باید متذکّر شد منظور از رفتاری که در فقه از آن بحث میشود ،تنها «ذات فعل» نیست ،بلکه «صفات فعل» که
فعل به آنها متّصف میشود ،نیز داخل در موضوع فقه هستند و از رفتارهای اختیاری مکلّف نیز شمرده میشوند (همان،
ص  .)9بنابراین ،میتوان صفات و ملکات نفسانی را از آن جهت که اوصاف افعال اختیاری قرار میگیرند ،در موضوع
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علم فقه جای داد و از جهت عروض احکام تکلیفی یا وضعی مورد توجه این دانش قرار داد (همان ،ص  .)11لذا سالک
واقعی چارهای جز فراگیری علم فقه ندارد (روزنامه جمهوری اسالمی ،19/1/1 ،نقش فقه در سیر کمال انسان).
همانگونه که در پیش گفته آمد ،گاهی «ایثار» به عمل شخص ایثارگر اطالق میگردد ،مانند بخشش مالی که خود
به آن احتیاج دارد ،و گاهی این واژه به حاالت روح و نفس ایثارگر اطالق میشود که میتوان آن را اعالی درجه جود
و سخا دانست .ایثار در این معنا یکی از فضایل روحی برای انسان شمرده شده و منشأ عمل بیرونی است و در آیات و
روایات بسیار ستایش شده است (حشر9 /؛ کلینی ،1401 ،ج  ،4ص 19؛ مجلسی ،1401 ،ج  ،91ص  )119به این ترتیب
«ایثار» هم بهعنوان «ذات فعل» و هم بهعنوان «صفت فعل» مورد توجه و تعلّق احکام تکلیفی و وضعی قرار میگیرد.
 .5کاربست فقهی ایثار
ایثار دارای مراتب مختلفی است که در شرایط گوناگون دارای احکام شرعی متفاوتی هستند .برخی از متون فقهی
و اخالقی به تبیین مبانی این احکام به صورت پراکنده پرداختهاند.
 .1-5ایثار مالی
انسان گاهی از مازاد هزینههای خود به رفع نیازهای دیگران اقدام میکند و گاهی با همان هزینههای زندگی خود
این کار را انجام میدهد .طبق روایات ،این هر دو صورت ایثار نیکو هستند (ر.ک .مجلسی ،1401 ،ج  ،11ص 111؛
برقی ،1411 ،ج  ،2ص 192؛ کلینی ،1401 ،ج  ،2ص  )110لکن فرض اول ،یعنی بخشش مازاد بر هزینه ها را که
در فقه اسالمی مازاد بر درآمد نامیده می شود ،تحت حکم وجوب خمس و یا زکات قرار می گیرد و فرض دوم،
یعنی همان مقدار مال یا درآمدی را که دارد ،با کاهش هزینههای زندگی اش ،بین خود و دیگری تقسیم میکند؛
البته که از مصادیق ایثار مالی محسوب میگردد؛ زیرا برطرف کردن نیاز دیگری را بر رفع نیاز خود ترجیح داده
است ،لکن الزم است در صورت تزاحم بین رفع نیاز خود به صورت مستقل یا رفع نیاز خود و دیگری با هم به
صورت مشترک ،مالک اقوی (یعنی رفع نیاز مشترک) لحاظ گردد .در این صورت چون شخص احسان کننده،
نیاز مالی برادر مؤمن خود را بر نیاز خود مقدم دارد ،ایثار مالی محقق میگردد که طبق مالکات شرعی کامال قابل
پذیرش است؛ زیرا مقتضی جواز موجود بوده و مانعی برای آن در کار نیست و آیات و روایات هم چنین رجحانی
را جایز دانسته (حشر9 /؛ نک .طبرسی ،1110 ،ج  ،9ص 210؛ کلینی ،1401 ،ج  ،4ص 19؛ مجلسی ،1401 ،ج ،91
ص 119؛ تمیمی آمدی ،1111 ،ص  )123و قواعد فقهی عقلی و شرعی همچون اطالق در داللت التزامی «قاعده
احسان» نیز آن را تأیید مینمایند (ر.ک .بهرامی احمدی ،1190 ،ج  ،1ص )19؛ زیرا احسان تنها منحصر در نفعرسانی
به دیگران نمیشود ،بلکه شامل دفع ضرر از دیگری هم میگردد؛ زیرا مصداق شناسی احسان موکول به نظر عرف
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است و عرف هر دو صورت را مصداق احسان میشمارد (فرحی ،1190 ،ص .)40
عالوه بر مطالب فوق ،از آنجا که مناط قاعدة الضرر حاکی از آن است که شارع بهطورکلی ،راضی به ضرر نیست،
چون ضرر رساندن مخالف مصلحت و عقل است ،پس همانگونه که ضرر زدن به دیگری حرام است و باید از آن
اجتناب کرد ،دفع ضرر از دیگری نیز واجب است؛ به عنوان نمونه ،فقها در مورد روزه گرفتن مُرضعِه چنین فتوا دادهاند
که اگر این فعل منجر به خللی در رشد کودک گردد ،این روزه حرام است (ر.ک .امام خمینی  ،بیتا ،ج  ،1ص )291؛
زیرا دفع ضرر از دیگری واجب است و فرقی نمیکند که این دفع ضرر با ترک فعل محقق گردد و یا با انجام آن
(فرحی ،1190 ،ص )101؛ البته دفع ضرر از دیگری گاهی توسط مسؤول و متصدی ،مانند مرضعه ،صورت میگیرد
که چنین دفع ضرری واجب است و گاهی توسط غیر مسؤول است که میتوان آن را «مستحسن» و «مستحب» دانست؛
چون از مصادیق احسان است .همچنین میتوان آن را مشمول ادله قرآنی و روایی ایثار و قاعدة تعاون بر بِرّ و نیکی نیز
دانست (ر.ک ،شریعتی ،1191 ،ص )290؛ اما نمیتوان وجوب آن را پذیرفت ،مگر در ضررهای مهمی که عرف دفع
آن را الزم میشمرد و شارع راضی به ترک آن نیست مانند خطری که متوجه نفس محترمهای باشد.
 .2-5ایثار آبرویی
از آنجا که حفظ حرمت معنوی انسان از سوی ادله و مستندات شرعی مورد حمایت است (ر.ک .منتظری،1135 ،
ص  )151و همانطور که حفظ حیات مادی انسان در شرع مقدس از اهمیت بسیاری برخوردار بوده ،حیات معنوی
انسان یعنی حفظ آبروی افراد نیز چنین اهمیتی دارد که میتوان این اهمیت را از قاعده «احترام مال و عمل مسلمان»
نیز به دست آورد (ر.ک .محقق داماد ،1131 ،ج  ،1ص .)11
در کنار مطالب فوق ،روایت امام باقر (ع) هم وجود دارد که میفرماید« :سباب المؤمن فسوق و»...؛ «ناسزا گفتن
به مؤمن فسق است» (حرعاملی ،1414 ،ج  ،1ص  .)599از این روایت میتوان وجوب حفظ آبروی مومن را استنباط
نمود .حال ایثار آبرویی در مقام حفظ آبروی مؤمن اگر با بیآبرویی ایثارگر همراه باشد ،باید در مقام چنین تزاحمی
به قویترین مالکها مراجعه کنیم؛ البته بیشک ،اطالق ادله ایثار این نوع ایثار را نیز دربرمیگیرد و میتوان استحباب
آن و حتی وجوب غیری آن را ثابت نمود ،اما استنباط وجوب نفسی آن مشکل است.
 .3-5ایثار حیات و جان
در مورد ایثار جان دو نظرگاه مطرح شده ،برخی از فقها ادله ایثار را در تمامی شرایط مقید میدانند و برخی دیگر
اطالق و تقیید این ادله را منوط به شرایط کردهاند؛ یعنی در شرایطی مطلق و در شرایطی مقید میدانند که به تبیین
دو نظریه پرداخته میشود:
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 .1-3-5نظریه تقیید ادلّه ایثار جان
برخی از فقها ادله ایثار را مقیّد میدانند (محقق داماد ،1131 ،ج ،2ص ) 31؛ به این معنا که ایثار جانی گرچه به ادلّه
اوّلی نیکوست ،اما با توجه ادلّه ثانویه نه تنها از نظر اخالقی نیکو نیست ،بلکه از نظر فقهی هم حرام است .ایشان
برای اثبات دیدگاه خود به ادله وجوب حفظ نفس تمسک جستهاند؛ مانند آیاتی که نهی از القای در مهلکه میکند
(بقره )195 /یا آیاتی که قتل نفس را حرام میداند (نساء ،91 /مائده .)15 /از این آیات چنین برداشت میشود که
اقدام به اموری که خطرجانی دارد از آنجا که باعث هالکت جان میشود ،حرام است .به همین دلیل برخی از فقها
هرگونه جهاد ابتدایی را القاء نفس در هالکت پنداشتهاند (محقق حلی ،1403 ،ج  ،1ص  )232و نیز میتوان برخی
از روایات مانند روایات دال بر حرمت خودکشی (حر عاملی ،1414 ،ص  )211-231و روایات دال بر عدم جواز
اضرار به خود و دیگران (همان ،ص  )211-231را مورد استناد این نظریه قرار داد.
برای تبیین این نظریه در کنار ادله فوق میتوان به برخی قواعد ،مانند قاعده الضرر ،نیز تمسک کرد؛ با این توضیح
که اختالفی نیست که قاعدة «الضرر و الضرار» شامل همه امور رایج بین مردم است ،ولی در شمول این قاعده بر امور
مربوط به خود انسان اختالف نظر وجود دارد .باید گفت :بر فرض اینکه لفظ قاعده الضرر و الضرار و روایات مستند
آن شامل ضرری که انسان به خودش بزند ،نشود (مکارم ،1422 ،ص  )29ولی مناط این قاعده شامل چنین ضررهایی
میشود؛ زیرا ،طبق این قاعده از آنجا که ضرر مخالف مصلحت و عقل بوده شارع راضی به آن نیست ،و بالطبع این
مناط در ضرری که انسان به خودش بزند نیز وجود دارد ،پس این قاعده داللت بر حرمت چنین ضرری میکند (فرحی،
 ،1190ص  .)190-191از اینرو ،قاعده ال ضرر جلوی اطالق ادله ایثار را میگیرد.
به نظر میرسد بر فرض پذیرش ادله مذکور ،این ادله تنها فراگیری ایثار جان را محدود میکنند؛ ولی نمیتوان با
آنها تمامی موارد ایثار جانی حرام دانست؛ پس الزم است که بین موارد ایثار جان تفصیل قائل شد.
 .2-3-5نظریه تفصیل
با توجه به مجموعهای از مالکها و مستندات میتوان چنین استنباط کرد که در برخی مواقع ایثار جان نه تنها جایز ،بلکه
واجب محسوب میشود؛ البته تبیین این مطلب در گرو آشنایی با اقسام مصلحت است که الزم است در تشریع احکام
شرعی مورد مالحظه قرار گیرد .مصلحت را به «تأمین رفاه و سعادت و رسیدن به کمال انسانی» تعریف نمودهاند (ر.ک،
معرفت ،1111 ،ش  )2که از لحاظ میزان نیاز به آن ،به سه دسته تقسیم میشود :برخی از مصالح به حقوق تمام مردم تعلّق
میگیرد؛ برخی دیگر به نظام حاکم برمیگردد و دسته آخر به فرد معینی از افراد جامعه مربوط میشود (غزالی،1933 ،
ص  .)102-101بدیهی است که انواع سهگانه مصالح از لحاظ رتبه نیز در طول یکدیگر قرار دارند .بدین معنی که هرگاه
مصلحت نظام در تعارض با مصلحت عمومی و یا مصلحت فردی قرار گیرد ،از نظر شرعی و عقلی ،ترجیح با مصلحت
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نظام و پس از آن مصلحت عمومی خواهد بود (بزّاز ،1429 ،ص .)52
قبل از تبیین موضوع ذکر چند نکته ضروری است:
 )1مالک مشروعیت نظام حکومت اسالمی مبتنی بر والیت فقیه ،اذن الهی است و چون مجریان آن انگیزه حفظ
قانون و عمل به ان را دارند به آن «حکومت فقاهت» هم میگویند .از این رو ،اگر بر اساس غفلت یا تغافل ،شخص
دنیاطلبی در جامه دینی درآید و آخرت را با دنیا معامله کرد ،مؤمنان متعهد چنین جامعهای دینی ،او را خلع میکنند
(جوادی آملی ،1192 ،ص)39؛ اما در نظریه دموکراسی و اعتقاد رایج و عمومی امروز دنیا ،راه احراز صالحیت
حکومت و به دست گرفتن قدرت اجرایی ،انتخاب مردم است و از مسیر اراده مردم حکومت مشروعیت پیدا میکند.
بنابر اصل فوق در حکومت اسالمی ،حق و قانون ،پیش از اکثریت و مقدم بر آن است؛ زیرا از ناحیه خدا و برای
سعادت جامعه نازل شده است (جوادی آملی ،1192 ،ص  )31و اکثریت« ،کاشف حق» است ،نه مولد و به وجود
آورنده آن؛ ولی در نظام دموکراسی و غیر دینی اکثریت ،پیش از حق و قانون  ،و به وجود آورنده ان است (جوادی
آملی ،1192 ،ص .)91
 )2در نظریه والیت فقیه ،مقبولیت مردمی عیناً همان مشروعیت نیست؛ بلکه در دو رتبه متفاوت هستند ،یعنی
مشروعیت الهی ،از لحاظ نظری برای اثبات حقانیت حکومت و مقبولیت مردمی شرط تحقق عینی حکومت است؛
(مصباح یزدی ،1131 ،ص .)255بنابراین ،در این گونه نظامها تصمیمگیریها باید بر اساس کنه دین و متن دین باشد؛
از این رو چه بسا برخی تصمیات نظام با خواست و مصالح برخی در تعارض باشد.
 )1مشروعیت الهیِ انتصابیِ والیت فقیه ،اتفاقی همه نیست؛ بلکه برخی مشروعیت والیت را التقاطی ،برخی دیگر
صرفاً انتخابی و وکالت از جانب مردم و ولی فقیه را وکیل و تابع دیدگاههای مردم میدانند .دیگرانی هم حتی والیت
معصوم را مردمی و معتقدند والیت معصوم بدون نظر مردم هیچ ارزشی ندارد ،چه برسد به والیت ولی فقیه.
 )4هر چند اصل و اساس درحکومت و نظام اسالمی ،قانون خدا و حاکمیت دین است اما در عین حال حکومتی
مردمی است  ،و بر پایه زور و جبر نیست؛ بنابر این هیچ گاه نباید تصور کرد اگر مردم با حکومت اسالمی نباشند و
اگر مؤمنان راستین کمر همت نبندند  ،خداوند حکومت اسالمی را بر پا می دارد  .نعمت الهی و فیض نصرت خداوند،
وقتی به ملتی میرسد که خود آنان خواهان سعادت خویش باشند و به یاری خدا بشتابند (رعد  )11/و نیز نعمت
حکومت شایسته اسالمی را از ملتی نمیگیرد ،مگر آن که خود آنان در حفظ و حراستش کوتاهی کنند (انفال.)51/
بنابراین ،فرض تعارض مصلحت دین با مصلحت مردم و تقدم حفظ مصلحت دین در صورتی است که مردم خواهان
تحقق حاکمیت اسالمی باشند ،مانند دوران حضرت علی علیه السالم.
اینک به ترتیب تقدم مصلحت حفظ نظام بر مصلحت عموم و مصلحت عموم بر مصلحت فردی موضوع را از جنبه
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فقهی بررسی میکنیم هر چند در مواردی ممکن است با لحاظهای متعدد ،یک موضوع در دو قسم مصلحت عمومی
و مصلحت نظام و بلکه مصلحت فردی با هم قرار گیرد.
الف) ایثار به منظور مصلحت حفظ نظام :مصلحت حفظ نظام به همه مفاهیم مختلف خود از جمله« ،سامان
داشتن زندگی و معیشت مردم» ،یا به مفهوم «کیان کشور اسالمی و مسلمین و نیز به معنی «حکومت یا رژیم سیاسی
موجود» (ر.ک .ملک افضلی اردکانی ،1191 ،ص  )19-42در زمرة مصالح ضروری قرار دارد؛ چرا که حفظ مصالح
پنجگانه دین ،جان ،عقل ،نسل و مال که بعضی آنها را مقاصد شریعت میدانند (غزالی ،1114 ،ص  )11در گرو حفظ
نظام است؛ چرا که بدون وجود نظام در جامعه و با وجود اختالل و هرج و مرج دستیازیدن به هدفهای جامعه
انسانی-یعنی سعادت دنیوی و اخروی -امکانپذیر نیست (ر.ک .بقره211 /؛ عالمه حلی ،بیتا ،ص  ،)2پس در صورت
تزاحم مصلحت حفظ نظام با سایر مصالح ،این مصلحت که از اهمیت برتری برخوردار است ،مقدم داشته میشود
(فرحی ،1190 ،ص  ،)354پس میتوان گفت حفظ نظام بر جان و حقوق مردم تقدم دارد (شریعتی ،1191 ،ص .)35
شاهد بر مدعا تعیین مجازاتهای اعدام و قتلی است که در شرع مقدس اسالم برای برخی جرائم مانند محاربه وضع شده
است؛ زیرا هدف از تشکیل حکومت ،حفظ امنیت و آرامش عمومی است و در سایه آن استقالل کشور حفظ شده و
افراد جامعه میتوانند مدارج کمال را طی کنند ،برهم زدن چنین امنیت و آسایشی نه تنها استقالل و حاکمیت ملی را
مخدوش می سازد ،بلکه موجبات ایستایی جامعه و حرکت قهقرایی آن را نیز فراهم میسازد .و مجازات مرتد از آن
روست که امنیت جامعه و استقالل ان در جوامع اسالمی مرهون ثبات عقیده است و تغییر دین و مذهب در لسان شارع
خیانتی بزرگ به دین و جامعه اسالمی تلقی می گردد؛ از اینرو ،برخورد شدیدی با این حالت به عمل آمده (شمس
ناتری ،1113 ،ص  )113و در صورت احراز شرایطی حکم اعدام را مقرر کرده است تا عامل بازدارنده برای ارتداد و
در نتیجه از کیان نظام پاسداری شود؛ بلکه برخی آن را از مصادیق براندازی شمرده و همه اتفاق نظر دارند که براندازی
اقدامی مجرمانه شمرده می شود .بنابراین ،این نوع مجازات شاهدی بر رجحان مصلحت عمومی در جرم محاربه و
رحجان مصلحت نظام در صورت ارتداد بر مصلحت حیات فردی است؛ هر چند در این مورد اخیر مصلحت فرد و
مصلحت اجتماع هم از جهتی دیگر قابل مالحظه است؛ یعنی چنین نیست که فقط مصلحت یک جنبه لحاظ شود و
جهات دیگر قابل لحاظ نباشد .اگر برای ارتداد سخت گیری میشود از سویی نقش بازدارندگی برای فرد مرتد ایفا
میکند تا از خسران ابدی رهایی یابد و از طرف دیگر با بازگشت از گمراهی  ،جامعه هم از گزند او محفوظ میماند
و از سوی دیگر از حیثیت نظام اسالمی پاسداری میشود (ر.ک .شاکرین ،1134 ،ص  )111-111و مصلحت حفظ
نظام واجب است (ر.ک .علیدوست ،1133 ،ص  121و  )540و دفاع هشت ساله مدافعین نظام جمهوری اسالمی از
بارزترین مصادیق ایثار جهت مصلحت حفظ نظام محسوب میشود؛ آنها که با ایثار و از جان گذشتگی خود نقشههای

تبیین ماهیت ایثار و حکم مراتب آن از منظر فقه االخالق /حجت عزیزالهی و همکاران

121

متجاوزین و استکبار را که قصد هدم و نابودی نظام اسالمی را داشتند ،نقش بر آب کردند؛ چون منظور از حفظ نظام،
نظامی است الهی که جهت حاکمیت اسالم ،شکل گرفته و مشروعیت الهی دارد و با همه انواع نظام های حکومتی
دیگر تفاوت دارد .بنا بر این مبنا ،در صورت تعارض مصالح مردم با مصالح دین و نظام اسالمی ،مالک اقوی یعنی
حفظ نظام تقدم پیدا میکند.
امام خمینی (ر.ه) ولیّ فقیه جامعه اسالمی و به تعبیر آیت اهلل جوادی آملی جامع شریعت و طریقت و حقیقت
(جوادی آملی  ،1192 ،ص  )211که در دوران غیبت حضرت ولی عصر (عج) فقاهت را در صحنه عمل عینیت بخشید
به اقتضای شؤون والیت ولی فقیه که عبارتند از :وظیفه حفاظت ،وظیفه افتاء ،وظیفه قضاء ،وظیفه والء (همان ،ص
 )244-242در اینباره میگوید« :اگر ما اسالم را در خطر دیدیم همهمان باید از بین برویم تا حفظش کنیم حفظ جان
مسلمان باالتر از سایر چیزهاست و حفظ خود اسالم از جان مسلمان باالتر است (موسویخمینی ،1113 ،ج  ،15ص
)100؛ لذا میتوان گفت ،ایثارجانی در این موارد تخصصاً از موضوع القای در مهلکه و قتل نفس خارج است.
ب) ایثار به منظور حفظ مصالح عمومی :میتوان گفت در مقام تزاحم نیاز ایثارگر با نیازهای عمومی چنین
ایثاری ،عالوه بر اینکه استحباب دارد ،بلکه طبق قاعده تقدیم اهم بر مهم ،اولویت با امری است که دارای مصلحت
بیشتر و مضارّ کمتری نسبت به دیگری باشد؛ لذا در اغلب مواقع مصالح عامّه بر مصالح شخصی ایثارگر تقدم دارد.
فقها از چنین ایثاری با بیانات مختلف تعبیر نمودهاند که از برخی از این موارد حکم به وجوب چنین ایثاری قابل
برداشت است؛ به عنوان نمونه ،در برخی از عبارت فقها گفته شده که مصالح عمومی بر مصالح افراد ترجیح دارد
(ر.ک .منتظری ،1135 ،ص  )111و در برخی دیگر امنیت عمومی را مهمتر از آزادی افراد قلمداد کرده اند (ر.ک.
منتظری ،1135 ،ص )140و برخی دیگر اهمیت استقالل جامعه یا نظم عمومی (عمید زنجانی ،1119 ،ص  )224را پیش
کشیدند.
تمامی مطالب مذکور با همه اختالفی که در تعابیر دارند ،حاکی از این معناست که در شرایط اقتضای ایثار ،هرگاه
اقتضا به گونهای باشد که به مصالح عمومی و اغلبی و حفظ نظام اسالمی و اهداف اساسی شریعت و اسالم منتهی گردد،
میتوان حکم به وجوب ایثارگری داد .هر چند ممکن است در مواردی حفظ جان فردی مانند پیامبر چنان اهمیت داشته
باشد که بر حفظ جان افراد زیادی ارجحیت داشته باشد و یا اینکه ممکن است از دست دادن وی باعث تضعیف نظام
اسالمی یا روحیه مجاهدان اسالمی گردد ،در این صورت حفظ جان آن فرد به حفظ نظام برگشت داده میشود.
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
میشود و چنین نیست که تقیه در همه موارد واجب باشد؛ بلکه در مواردی که موجب فساد در دین شود ،مانند
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بدعتگذاردن ،کشتن امام ،تحکیم کفر و تضییع آنچه از نظر شارع حفظ آن مهمتر از حفظ جان و مال و آبرو است،
تقیه حرام و بالتبع ایثار واجب میشود (مکارم شیرازی  ،1110 ،ص )414؛ زیرا به گفتة برخی فقها «تقیه در حفظ جان
و دفع خطر از انفس و متعلقات آن مانند :مال و آبرو خالصه نمی شود؛ بلکه مواردی چون حفظ وحدت مسلمانان و
جلب محبت و دفع کینهها و مصالح دیگری مانند تبلیغ رسالت را هم شامل می شود» (مکارم ،1110 ،ص .)410
ج) ایثار به منظور مصلحت افراد :با توجه به ادله اولی میتوان گفت که حکم چنین ایثاری که از نظر اخالقی
خوب است ،از نظر فقهی «استحباب» است؛ البته این حکم همیشگی نیست ،بلکه در برخی از موارد ممکن است تغییر
کند و در اخالق در زمره ایثارهای مذموم و در فقه مشمول حکم حرمت واقع میگردد .برخی از مصادیق این نوع
ایثار که حرام است ،عبارتند از :مواردی که مندرج تحت عنوان «تعاون بر اثم و عدوان» باشد (ر.ک .شریعتی،1191 ،
ص  ،)221مانند :معونه و کمک به ظالمین (مائده 1 /؛ فرقان19 /؛ شعرا221 /؛ نک .منتظری ،1403 ،ج  ،1ص 114؛
طباطبایی ،1401 ،ج  ،11ص 55؛ حرعاملی ،1414 ،ج  ،19ص )9؛ به تعبیر دیگر ،ایثاری که مصداق حرام الهی باشد
یا سدّ راه سلوک الیاهلل گردد و موجبات تضییع وقت و پریشانی خاطر شخص ایثارگر شود ،آنگونه که اوقاتی را در
غفلت یا در تحصیل آنچه از دست داده تلف نماید ،حرام است (ر.ک ،تهرانی ،1191 ،ص  34و  .)31به هر روی ایثار
فرد نباید به گونهای باشد که اهل خانه وی را به عسرت و تنگدستی گرفتار سازد و در موضع ایمان تضعیف نماید که
چنین ایثاری حرام است ،مگر آنکه با رضایت اهل خانه وی باشد و در مقام ایمان صبوری پیشه نمایند (ر.ک ،حرعاملی،
 ،1414ج  ،15ص .)230
برخی دیگر از مصادیق این ایثار واجب است؛ مانند ایثار جان در مقام حفظ نبی (ص) و امام (ع) (ر.ک .بقره120 /؛
عنکبوت .)10 /در این رابطه میتوان به سیرة عملی علی (ع) در ماجرای ليلة المبیت اشاره نمود (بقره )201 /و در مقام
شکّ در اختصاصی بودن فعل معصوم و مکلّفین ،اصل بر اشتراک است (محمدرضا ،مظفر ،اصول الفقه ،ج ،2ص .)52
به عالوه ،در این راستا میتوان به «مقدمه واجب» نیز تمسک جست؛ با این توضیح که حفظ نظام واجب بوده و از آنجا
که یکی از مقدمات این واجب حفظ ارکان نظام است .ایثار جان و به طریق اولی سایر اقسام ایثار درخصوص هر فردی
که به نوعی مؤثر در حفظ ارکان نظام است و صدمه به وی یا حذفش به «اختالل در نظام» منجر گردد ،واجب است.
نتیجهگیری
از آنچه گفته آمد میتوان نتایج زیر را برشمرد:
« -1ایثار» در لغت به معناى برگزیدن ،دیگران را بر خویش مقدّم داشتن و در اصطالح علم اخالق عبارت است از
مقدم داشتن دیگران بر خویشتن در اعم از امور مالى و غیر مالی و در کاربرد دینی یعنی بذل جان و مال انسان مؤمن
در راه اعتالى اسالم و بر افراشتن پرچم توحید ،به ویژه در مصاف با دشمن در میدان نبرد.
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در خصوص ماهیت ایثار میتوان گفت ،ایثار دو معنا دارد؛ یا ملکهای است که روح متّصف به آن و «سبب و علّت»
فعل است و یا تجلّی آن ملکه میباشد و «مسبّب و معلول» ،و آن عمل خارجی است.
 -2ایثار به حصر عقلی مراتبی دارد؛ ایثار در مال ،ایثار در وجه و آبرو و ایثار جان که اوج ایثار است و البته این
مراتب سهگانه در آموزههای دینی نیز مورد توجه و تذکّر میباشد.
 -1در موضوع قلمرو ایثار در نسبت با مقتضیات ادلّه فقهی باید گفت ،گرچه ایثار مثبت با نظر به ادلّه اوّلیه شرعی
مطلقاً رجحان داشته و مستحسن میباشد ،امّا انواع ایثار در شرایط و اوضاع گوناگون معروض احکام شرعی متفاوتی
است .به طور کلی در مقام ایثارگری و تزاحم بین نیاز ایثارگر و شخص نیازمند و با نظر به مدالیل شرعی در ایثار مالی و
آبرویی و در صورت اضطرار شخص نیازمند و مخیّر ماندن وی بین مرگ و زندگی ،ایثار نسبت به وی نه تنها مستحب
میباشد ،بلکه به مرتبه وجوب میرسد ،امّا در سایر صور و تخییر در ایثار یا ترک آن با نظر به ادلّه ثانوی ،دائر مدار تنقیح
مناط است و اینکه قوّت مناط در کدام طرف قرار میگیرد ،طرف شخص ایثارگر یا شخص نیازمند ،البته در همه این
حاالت به ادّله اوّلی ،استحسان ایثار ثابت است ،لکن در قلمرو ایثار حیات و جان اساساً دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی فقها
ادلّه ایثار را به استناد کتاب و سنّت و به اقتضای برخی از قواعد فقهی مقیّد دانسته و مانع ظهور اطالق آنها میدانند ،امّا در
مقابل ،برخی دیگر از فقها ایثار جانی را در موارد خاصّ نه تنها در حدّ استحباب میپذیرند ،بلکه حکم به وجوب آن
دادهاند ،مانند آنجا که حفظ اسالم و مقاصد شریعت یا حفظ نظام اسالمی و آنچه بدانها مربوط است ،منوط به ایثار
حیات و زندگانی باشد؛ زیرا در این حاالت مقتضی موجود و هرگونه مانع از تأثیر مفقود است.
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