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Abstract  
Social capital is one of the concepts used in the social sciences to describe solidarity and 

trust in society. The existence of social capital facilitates many social connections. In this 

article, an attempt is made to discuss the relationship between social capital and altruism. 

The main question of the article is "How can social capital help strengthen altruism in 

society?" This article first divides altruism into "cognitive" and "behavioral" levels. Then, 

an attempt is made to present an Islamic model of social capital that is cognitively related to 

altruism. The religious model of social capital that increases altruism in society is: "The 

pervasiveness of social trust based on faith in God, by the norm of passing over what you 

love and need, in the Brotherhood network." This social capital can spread altruism in 

society and pave the way for altruism behaviors in society. The research method in this 

paper is conceptual analysis. 
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 رویکردی قرآنی: یثارو ا یاجتماع سرمایة

 محسن ردادی

 اسالمی، تهران، ایران ةاندیشپژوهشگاه فرهنگ و  فرهنگ و مطالعات اجتماعی، ةپژوهشکد ،استادیار

 (09/20/9911 :تاریخ پذیرشـ  02/20/9911: )تاریخ دریافت

 چکيده
 سرمایة. وجود رود میو اعتماد در جامعه به کار  یهمبستگ فیتوص یبرا یاست که در علوم اجتماع یمیاز مفاه یاجتماع سرمایة
 یبررس یثارا یجاددر ا یاجتماع سرمایةارتباط  شود یمنوشتار تالش  ین. در اکند یم یلرا تسه یاجتماع یها از ارتباط یاریبس یاجتماع

با  در این زمینه، «در جامعه کمک کند؟ یثارا یتبه تقو تواند یچگونه م یاجتماع سرمایة»است که  ینا پژوهش یاصلال ؤس. دشو
مدل دینی . کند کمک میدر جامعه ایثار افزایش به که شود  میاجتماعی ارائه  سرمایةالگویی از قرآن کریم، ة گیری از آیات شریف بهره

کمک به  ،به خدا یماناه ب یمتک اجتماعی اعتمادفراگیر شدن » شود عبارت است از اجتماعی که باعث افزایش ایثار در جامعه می سرمایة
تواند ایثار را در جامعه گسترش دهد و  اجتماعی می سرمایةاین «. اخوت ةشبکدر  ،یددار یازو به آن ن یدگذشتن از آنچه دوست دار هنجارِ
 مفهومی است. تحلیل پژوهشساز رفتارهای ایثارگرانه در جامعه باشد. روش تحقیق در این  زمینه

 واژگانکليد
 .، مطالعات قرآنیگذاری اجتماعی سیاستیة اجتماعی، سرما ایثار،
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 لهئمسبيان 

در جامعه  شانند که بیشتر با آثار و نتایجا اجتماعیة اجتماعی و ایثار دو مفهوم و پدید سرمایة

جان و مال و آسایش  با بذلجنگ و بحران  هنگام جامعه درایثار خصوص  به ؛ندشو شناسایی می

 دهد. ن میرا نشاوطنان خود  برای هم

آشکار شدن آن رفتار است، باید به این نکته ملتزم باشیم ة بدانیم که مرحل یاگر ایثار را فرایند

رسد حداقل  ند. به نظر میا اند که قابل شناسایی ح پیش از این وجود داشتهوحل و سطاکه برخی مر

« آمادگی»و « انگیزه»پیش از بروز رفتار ایثارگرانه وجود دارد که طی آن فرد « شناختی»یک سطح 

سطح شناختی ایثار به این معناست که فرد از نظر اعتقاد، کند.  میالزم برای ایثار را در خود ایجاد 

در و سایر رویدادهای ذهنی خود را به ایثار و ازخودگذشتگی ملزم بداند.  ،افکار، نگرش، انتظار

 .ودپرداخته شاز ایثار قرار است به این سطح شناختی پژوهش این 

یک ابزار استفاده شود تا بتوان به مثابة اجتماعی به  سرمایةاین است که از پژوهش اصلی موضوع 

در این  اجتماعی و ایثار نقاط تقاطع زیادی دارند. سرمایةزیرا گسترش ایثار در جامعه کمک کرد. 

اصلی این سؤال شود و اجتماعی در ایجاد ایثار شناختی بررسی  سرمایةشود ارتباط  نوشتار تالش می

 «یثار شناختی در جامعه کمک کند؟تواند به تقویت ا اجتماعی چگونه می سرمایة»است که 

 پيشينه

رفتار ارتباطی که کنشگر با نیت خیر در امری که به آن نیاز یا دلبستگی دارد »توان  ایثار را می

به دو سطح یا نوع  . ایثاردکر( تعریف 5931قراملکی  و )محسنی« دیگری را بر خود مقدم دارد

. در منابع بومی به موضوع ایثار در سطح شناختی اشاره شده شود میشناختی و رفتاری تقسیم 

آن  ةواسطنفس که به  فضیلتی از آنِ»را ایثار  تهذیب االخالقاست. ابوعلی مسکویه در کتاب 

ن را به کسانی که کند تا آ انسان به اراده و اختیار از برآوردن برخی از نیازهایش خودداری می

این  کند. می، به نقل از محسنی و قراملکی( تعریف 22 :5241)مسکویه  «استحقاق دارند عطا کند.

کند. تعریف تلمسانی از ایثار نیز چنین است و سطح  ایثار را بازگو می از مفهوم شناختی تعریف

خواهی به او  کسی که می برگزیدن: »دهد میشناختی از ایثار )نه سطح رفتاری( را مطمح نظر قرار 

بنابراین اندیشمندان اسالمی  .(، به نقل از محسنی و قراملکی244 :5241)مسکویه  «خیر برسانی.
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اند و  ... از ایثار داشته و ،متقدم درکی شناختی و مبتنی بر مفاهیمی همچون فضیلت، اراده، برگزیدن

 ویژه یتوان گفت ایثار شناختی اهمیت ساس میکه ایثار را یک رفتار بدانند. بر همین ا هگونه نبود این

 شود. و دربارة آن مطالعه توجه بداندارد و الزم است 

اجتماعی در کنار سایر  سرمایةتحقیقات فراوانی صورت گرفته است.  5اجتماعی سرمایةزمینة در 

در موضوع که  ی استنظران از صاحبیکی  4گیرد. بوردیو های فرد قرار می داراییجزء انواع سرمایه 

سرمایة . به نظر او دادشده را مبنای تعریف خود قرار  ارتباطات نهادینه ، نخستین بار،اجتماعی سرمایة

(. 1ـ  2 :5935هاست )الوانی و سید نقوی  روابط اجتماعی ارزشمند میان آدم ةاجتماعی دربرگیرند

های مفید را  م حمایتکه در صورت لزواست ارتباطات جمعی سرمایة اجتماعی از نظر وی  سرمایة

خواهد توجه مردم را در یک  غالباً زمانی که شخص می دارد ومقبولیت  کهای  سرمایه؛ کند ایجاد می

این تعریف را بعدها او  (.Field 2003: 14-15) موقعیت اجتماعی مهم جلب کند ضروری است

یا غیر فیزیکی در منابع فیزیکی مجموعة اجتماعی عبارت است از  سرمایة»اصالح کرد و گفت: 

های دوجانبه  شده با آشنایی بادوامی از ارتباطات نهادینه نسبتاًة دسترس فرد یا گروهی که دارای شبک

. اجتماعی به خانواده متکی است سرمایةوی ة در نظری .(903 :5931بخش  تاج.« )و محترم هستند

ة ای است که به وسیل ه)یا علت و معلول( تمشیت موفق سرماینتیجة اجتماعی شرط و  سرمایة

 .(534: 5930)بوردیو  اعضای واحد خانواده به صورت جمعی اکتساب شده است

اجتماعی نوعی از روابط ارزشمند  سرمایة ،بوردیو مشخص استة در نظریه طور ک همان

های ارزشمند را  ارتباط یم. اگر بتوانگذارد پذیرد و بدان احترام می آن را میجمعی است که جامعه 

 اجتماعی بیشتری برخوردار خواهیم بود. سرمایةاز  دهیم،زایش اف

 :اجتماعی بر روابط بین افراد تأکید کرده است سرمایةدر تعریف خود از  نیز جیمز کلمن

 «تشکیل شده است. ،ویژه اجتماعات بسته به ،اجتماعی از روابط بین افراد یک اجتماع سرمایة»

(Coleman 1988: 8.)  مانند انواع دیگر سرمایه، مولد است و دستیابی  ،اجتماعی ةسرمایبه نظر او

 سرمایةسازد.  پذیر می یافتنی نخواهد بود امکان های معینی را که در نبودن آن دست به هدف

                                                 
1. Social capital 

2. Bourdieu 
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اجتماعی  سرمایة (.Greeley 1997: 587) اجتماعی نه در افراد نه در ابزار فیزیکی تولید قرار ندارد

بلکه انواع چیزهای گوناگونی  ؛ئی واحد نیستیاجتماعی ش سرمایةشود.  با کارکردش تعریف می

های  ای از یک ساخت اجتماعی هستند و واکنش ها جنبه آنة هم ؛است که دو ویژگی مشترك دارند

 (.Coleman 1990: 306)کنند  معین افرادی را که درون ساختارند تسهیل می

 سرمایةدر واقع کلمن از اصطالح وسیعی دارد. ة اجتماعی در تعریف کلمن دایر سرمایة

ها، انتظارات،  مانند اقتدار، اعتماد، هنجارها، الزام ـ اجتماعی برای بیان بسیاری از مفاهیم دیگر

از نظر  .(524: 5931)فاین کند  استفاده می ـ و مانند آن ،ها ها، غیر عمومی، برونی اطالعات، تحریم

و حس عضویت در یک  ،اعتماد به مؤسسات مدنی اجتماعی از مشارکت مدنی، ةسرمایپورتس نیز 

 & Portes) شود حاصل می ،گروهی در آن وجود دارد که هنجارهای اجتماعی و درون ،جامعه

Landolt 1996: 94.) 

وجود روابط »اجتماعی به صورت ساده و خالصه از نظر نویسنده عبارت است از  سرمایة

 «.ها ه از انسانهمدالنه مبتنی بر اعتماد میان افراد یک گرو

 ایثار شناختی

غیرمتوقعانه، غیرانتفاعی )به قصد سود کردن  ،)با هدف نیکی رساندن به دیگران( ایثار خیرخواهانه

دچار سختی است و معموالً ایثارگر را  ارادی و ،ای فراوظیفه ،در زمان و مکان دیگری نیست(

 .کند می

احساس ازخودگذشتگی یا  که به معنای ،«شناختی رایثا» ؛دکرتوان به دو دسته تقسیم  ا میایثار ر

دادن  که به معنای ،«ایثار رفتاری»و  ،است دیگران نسبت به بهروزی خود تر دانستن بهروزی مهم

به  پژوهشاین . در است منابع مورد عالقه و مورد نیاز خود به دیگران از روی ازخودگذشتگی

 آید و قبل از ایثار رفتاری پدید می ناختی معموالً. ایثار شدشو می پرداخته شناختیایثار در سطح 

ها ابتدا دیگران را بر  آن ،اند. در واقع ایثار در سطح شناختی را در خود نهادینه کرده ایثارگران حتماً

 کنند. ها می و سپس اقدام به فداکاری برای آن دهند میخود برتری 

این نوع ایثار  به ه این است که اوالًشدد بیشتر تأکیایثار شناختی  پژوهش برعلت اینکه در این 

تحت تأثیر رفتارگرایی هر پدیده تا زمانی که به رفتار تبدیل نشده  و معموالً شود میکمتر توجه 
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به نظر  که این سطح از ایثار نیز بسیار مهم و اساسی است. ثانیاً درحالی ؛دشو نمیمشاهده  اصالً

ایثار  ایراناست نه رفتاری. اینکه در  شناختی ایثار ایثارِ ةزمیندر  ایران رسد مشکل امروز کشور می

توجهی به  ها زیاد است ناشی از بی کند و خودخواهی به صورت یک فرهنگ فراگیر رواج پیدا نمی

 کند.ایثار شناختی است که ذهن افراد جامعه را برای ایثار و برگزیدن دیگران بر خود آماده 

خواهی، الزام درونی، ترجیح دیگری بر خود، آمادگی  : نیکند ازا های شناختی ایثار عبارت مؤلفه

که در کنار هم قرار بگیرند ایثار شناختی پدید  هنگامی برای پذیرش سختی. این چهار مؤلفه

هایی که  بالقوه است و هنوز به عمل درنیامده است. بر اساس مؤلفه  در این مرحله ایثار البتهآید.  می

 .کردو مشابه ایثار را شناسایی  ،هیم مخالف، مجانبتوان مفا گفته شد می

 .تواند به فهم بهتر ایثار یاری رساند شناخت مفاهیم مشابه و مجانب ایثار می

 . اقدام خیر: بخشندگی و گذشتن از بخشی از مال و ثروت. سخاوت و بخشندگی معموالًیک

که ، و بخشی از دارایی خود را داردتوان مالی سخی و کریم  ندارد. زیرا فردِنیاز به ازخودگذشتگی 

گر نیستند. زیرا شرط بخشد. سخاوتمندان اغلب ایثار می ،نیاز است یا نیاز مبرمی ندارد به آن بی

و در ضمن این  بپوشد ست چشمومورد عالقه و نیاز ا آنچهالزم برای ایثار این است که فرد از 

اموال مازاد خود  افراد بخشنده صرفاً که درحالی ؛بخشش باعث شود فرد به زحمت و سختی بیفتد

 بخشند که هرچند ارزشمند و قابل تحسین است، ایثار نیست. را می

. اما اند خواهی مشترك اقدام داوطلبانه: اقدامات داوطلبانه و ایثار در ارادی بودن و نیک. دو

 .ازخودگذشتگی چشمگیری در اقدامات داوطلبانه وجود ندارد

رقابت و طلبی،  که مخالف ایثارند. مفاهیمی مانند خودخواهی، منفعت برخی مفاهیم هم هستند

 ها وجود ندارد. که ازخودگذشتگی در آن ندبه این دلیل مخالف ایثار

گیرد ایثار کند؟ یک  است. چگونه یک فرد تصمیم می« انگیزه»ارکان مهم ایثار شناختی یکی از 

انگیزه را برای ایثار سراغ توان چهار  صورت کلی می ؟ بهکند ای ایثار می ایثارگر بر مبنای چه انگیزه

 گرفت:

کند  مادری که برای فرزندش ایثار می .است یایثار غرایز انسان های انگیزه ی از. غریزه: یکیک

 دهد. از روی غریزه این کار را انجام می
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ی جامعه را و در قالب هنجارهای اجتماع کند ت پشتیبانی میسنّ رابسیاری از ایثارها  . سنت:دو

 فراتر از وظیفه و مسئولیت و با ازخودگذشتگی منافع جامعه را تأمین کند. کند میتشویق 

تا  کند ایثار به خرج دهد فرد را تشویق می، عقالنی است یکه اصل ،اصل بقا. عقالنیت: سه

 .خود شودة باعث بقای گروه و گون

ها خود را فدای جامعه یا آرمان یا  د. آنهای دینی دارن . دین: بسیاری از ایثارگران انگیزهچهار

به نظر  ،خوانند. بدون هیچ نوع تعصبی اصلی خود میة کنند و دین را انگیز اهداف متعالی می

آن هم این است که ة تر باشد. نشانکارآمدتر و  های دیگر قوی انگیزه رسد این انگیزه از می

 ایم. شاهد بودهن دارا دیناز  را ها ایثارترین و تأثیرگذارترین  بزرگ

 اجتماعی ةسرمای

اجتماعی از سه بخش مجزا  سرمایةتوان گفت  اجتماعی می سرمایةمربوط به  های دیدگاهبا مرور 

 تشکیل شده است:

اجتماعی را  سرمایةگیری  متشکل از افراد مرتبط به هم که ساختار الزم برای شکل ةشبک. یک

 .سازد فراهم می

اجتماعی است و باعث پیوسته ماندن و فعالیت  ةاصلی سرمای . اعتماد که در واقع عنصردو

 .شود جمعی اعضای شبکه می

 یابددهد اعتماد افراد و اعضای شبکه کاهش  اعتماد که اجازه نمیة کنند . هنجارهای تقویتسه

 شود.یا به اعتماد افراد خیانت 

؟ به عبارت دیگر کنندتقویت  توانند ایثار شناختی را در افراد حال باید دید آیا این سه عنصر می

ایثارگری بیشتری پیدا ة توانیم انتظار داشته باشیم که جامعه روحی اجتماعی می سرمایةآیا با تقویت 

ایثارگری ة تواند با روحی اجتماعی حداقل دو ویژگی مهم دارد که می سرمایةرسد  کند؟ به نظر می

 انسجام در جامعه.مبتنی بر دیگرخواهی بودن و ایجاد  ؛در ارتباط باشد

اجتماعی  سرمایةهایی که منجر به تولید  کنش: اجتماعی سرمایة. دیگرخواهانه بودن یک

 سرمایةهای دیگرخواهانه است که مولد  فعالیت ومستلزم گذشت از سود حداقل آنی  شود می

ابع ترین من های بشردوستانه مهم های داوطلبانه و گروه اجتماعی است و به همین دلیل سازمان
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تواند به گسترش فرهنگ ایثار یاری  روند. این ویژگی می اجتماعی جامعه به شمار می سرمایة

 رساند.

که البته در تقویت ایثار  ،اجتماعی سرمایةیکی از نتایج مهم : . ایجاد همبستگی و انسجامدو

در ه اعضا ای ک افزایش انسجام است. انسجام عبارت است از میزان پیوستگی ،دارد شناختی هم اثر

های مشترك یکی از  کنند. دنبال کردن هدف گروه احساس می در ارتباط بادیگر و نیز  یک ارتباط با

 .(430: 5930 بدار) دشو میابزارهای مهمی است که باعث انسجام اعضای گروه 

 فاین) کند پیوستگی جوامع را تضمین می هم اجتماعی چسبی است که انسجام و به سرمایة

 Lockhart) کند جامعه معرفی میاجتماعی را ایجاد همبستگی  سرمایةپاتنام اساس  .(431: 5931

 شود. مهیا می ایثار برای دیگری شرایطهمبستگی میان افراد جامعه، ة با افزایش زمین (.45 :2005

 اجتماعی سرمایةچارچوب نظری برای پيوند ایثار شناختی و 

 پژوهشاصلی ال ؤسرسد که  ماعی نوبت به آن میاجت سرمایةپس از مشخص شدن مفهوم ایثار و 

تواند به تقویت ایثار شناختی در جامعه کمک کند؟ آیا  اجتماعی چگونه می سرمایةد. شوبررسی 

 سرمایةتوان بین  تواند به افزایش ایثار در جامعه منجر شود؟ چگونه می اجتماعی می سرمایة

است که نیاز ایجاد این پیوند به یک دستگاه نظری  ایثار پیوند برقرار کرد؟ برایة اجتماعی با مقول

 شود.بندی  )شناختی( به صورت مشخص و معقول فصل اجتماعی و ایثار سرمایةبین ة رابط

شبکه و هنجار است. متناسب با این سه  و اجتماعی سه رکن اعتماد سرمایةاشاره شد که  قبالً

اجتماعی و ایثار  سرمایةتواند رابط خوبی میان  توان سه آیه در قرآن کریم پیدا کرد که می می ،رکن

 .دشو شناختی باشد. در ادامه این سه آیه بررسی می

 مخلصينة یک. مبارک

نوعی از ایثارگری معرفی شده است که ناشی از ایمان  انسانة مبارکة سور 54تا  3ة در آیات شریف

دادند. ما براى خشنودى   راك مىرا خو ریو اس میتیو  نوایو به ]پاس[ دوستى ]خدا[ ب» :به خداست

ما از پروردگارمان از روز  .میخواه و پاداش و سپاسى از شما نمى میخوران  خداست که به شما مى

آن روز نگاه داشت و شادابى و شادمانى  بی. پس خدا ]هم[ آنان را از آسمیعبوسى سخت هراسناک

 «.پاداششان داد انیپرنارزانى داشت و به ]پاس[ آنکه صبر کردند بهشت و  انبه آن
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 رایکه بزند  سرمیافرادی از  ،اجتماعی هم در ارتباط است سرمایةکه با  ،این نوع ایثارگری

ایثار اهل  کنندة روایتاین آیات شریفه  .ندنگزی میبرجلب رضایت خداوند دیگران را بر خود 

رفتند و هر سه روز شان سه روز روزه گ و همسر و فرزندان گرامی (ع). حضرت علیهستند (ع)بیت

روز را با  سراسرها که  خود را به نیازمندان بخشیدند. مشخص است آن خوراكة هنگام افطار هم

را به نیازمندان  آناما  ؛نیاز داشتند خوراك خودبه  هر کسبیش از  بودند گرسنگی سرکرده

. عمل این بزرگواران کشد تر به تصویر می چه تمام بخشیدند. این عمل معنای ایثار را با زیبایی هر

در  ،بود و فارغ از موقعیت اقتصادی و نسب و مذهب اول اینکه فراگیر. چند ویژگی ممتاز داشت

اسیرانی است که از مشرکان  قرآنة انجام شد. منظور از اسیر در این آی ،یتیم و اسیر و مسکین قبال

و  که این عمل سخاوتدوم این ند.شد ه میو کفار به قلمرو حکومت اسالمی در مدینه آورد

اصلی برای ة انگیزپوشی از یک نیاز شدید انجام شد. سوم اینکه  و با چشم بخشش عادی نبود

توان  شریفه میة مهمی که از این آیة نتیجبنابراین،  .بود این عمل ایمان به خدای متعال دادن انجام

 است.یکوکاران برای ایثار به دست آورد این است که اخالص و ایمان به خدا عامل اصلی اعتماد ن

 مفلحونة دو. مبارک

[ زیو ]ن» :استآمده حشر ة مبارکة سور 3ة شریف ةآی ، فقط دربا همان معنای مصطلح ،«ایثار»واژة 

اند هر کس را که به سوى آنان   آورده مانی[ جاى گرفته و انهیکسانى که قبل از ]مهاجران[ در ]مد

 ابندی  حسدى نمى شانیها داده شده است در دل شانیبه ا کوچ کرده دوست دارند و نسبت به آنچه

کس از  هردارند و  ها را بر خودشان مقدم مى ]مبرم[ باشد آن اجىیو هرچند در خودشان احت

 «.ندا که رستگاران ندا نشایاخست نفس خود مصون ماند 

اه پیامبر اعظم که مسلمانان مکه پس از اینکه همر کند میمبارکه به این موضوع اشاره ة این آی

ها در مدینه  با فقر و نیاز شدید مواجه شدند. در این وضعیت برادران آندند کربه مدینه مهاجرت 

مهمی که در این  ةنکت ها را بر عهده گرفتند. فع نیاز آناینکه خود فقیر بودند ررغم  بهو  کردندایثار 

 واژةاز  ،... به جای فقر و مضیقه و حاجت و ،شریفه وجود دارد این است که خداوندة آی

در  آنچهخواهد بفرماید  رسد خداوند می استفاده کرده که دارای لطافت است. به نظر می« خصاصه»

. اما ن نیاز داشتندداشدت ب بود هم خود به اهل مدینهگذاشته شد هم در مالکیت ن امهاجراختیار 
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 کردتعریف  )ص(پیامبر اکرم رانهاد اخوت رخ داد. « اخوت» ارتباطیة این ایثار در شبککردند. ایثار 

اسالمی است که حقوق و ة ویژه میان اعضای جامعة و از اختصاصات اسالم است. اخوت رابط

 کند. تکالیفی را بر اعضای آن واجب می

ها در برابر کفار شدید هستند و  آن»گونه توصیف شده است:  این برادراناجتماعی بین  سرمایة

شود دشمنان و  ها موجب می میان آنة اجتماعی و رابط سرمایة. (43 /)فتح «ند.ا ن خود مهربانمیا

 قوی داشته باشند.ة دیگر رابط اما با یک .غیر عضوها را از میان خود طرد کنند

شود هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند.  دیگر وظایفی دارند که موجب می یک در قبال ن امنؤم

الحسنه، امر به معروف و نهی از  ، قرضبیمارانی مانند خیرخواهی، عیادت از حقوق برادران ایم

. در حدیثی از پیغمبر گرامی است رعایت شوندو ... الزم  ،منکر، یاری ستمدیدگان، احترام

ش ا دست از یاری .کند هرگز به او ستم نمی .مسلمان برادر مسلمان است»آمده است:  (ص)اسالم

 (ع)امام صادق .(549: 5942 مکارم شیرازی) «گذارد. در برابر حوادث تنها نمیو او را  .دارد برنمی

به او خیانت  .مؤمن برادر مؤمن و چشم او و راهنمای اوست»حقوق اخوت دینی فرمودند:  ةدربار

ای به او داد خلف وعده  دهد و اگر وعده دارد و او را فریب نمی کند و ستم بر او روا نمی نمی

 .(249: 5919 اطبایی)طب «کند. نمی

شود و ایثار در این شبکه  اخوت در واقع ارتباطی است که میان برادران ایمانی برقرار میة شبک

« یحبون»ة شریفه در توصیف روابط بین این برادران از واژة امکان وقوع دارد. خداوند در این آی

نای حب و دوستی و عشق میان این برادران بر مبة دهد رابط می ناستفاده فرموده است که نشا

 است.

ویژگی مهمی که در ایثار شناختی و پیش از وقوع عمل ایثار الزم است در افراد نهادینه شده 

است که « آمادگی برای بخشیدن حتی چیزی که به آن نیاز داریم»و « عشق به برادران مؤمن»باشد 

 ،فراد یک جامعه نهادینه شوددر ا ویژگیاست. اگر همین دو  تأکید شده بر آنشریفه ة در این آی

 شاهد ایثار بسیار زیادی در جامعه خواهیم بود. قطعاً

 ابرارة سه. مبارک

تواند مبنای ایثار در  ه میدارد ک میبرز هنجار مهمی پرده عمران ا آلة شریفة سور 34ة مبارکة آی
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و از هر  دیفاق کنان دیتا از آنچه دوست دار دیرس دینخواه کوکارىیهرگز به ن» :جامعه قرار گیرد

 «.خدا بدان داناست قطعاً دیچه انفاق کن

 که از آنچه دوست دارند دانسته شدهشریفه رسیدن به مقام ابرار مختص افرادی ة در این آی

ایثارگران هستند که  . اما صرفاًزند سرمی بسیاراز افراد )مما تحبون( گذشت کنند. انفاق و بخشش 

دوست  آنچه و به دیگران ببخشند آن را و کنندنظر  صرف دوست دارندخود  آنچهحاضرند از 

... هم باشد. یعنی ممکن است با بخشیدن  و ،احساس امنیت تواند شامل آسایش، راحتی، دارند می

اما خداوند افراد را  را تحمل کنند.د و شرایط دشواری ندارایی خود دچار سختی شو بخشی از

و خوبی برسند. چنین  ّ و با ایثار کردن به مقام بر رندبخها را به جان  کند که سختی ترغیب می

ها جای گرفته است  دارد و فقط کسانی که اسالم در عمق جان آن نیاز عملی به خودسازی وسیع

 شوند. نامیده می« ابرار»قرآن  بیاناز خود نشان دهند. این افراد در  را فداکاریین اتوانند  می

ند. این افراد اموال مازاد خود را به ا کمک به نیازمندانة ادقلب و آم خوش مردم مسلمان عموماً

کمی از مردم هستند که حاضرند نه اموال مازاد که آنچه را که ة کنند. اما عد مستمندان تقدیم می

رسند. فردی که  این افراد ایثارگر به مقام نیکوکاران واقعی می ن نیاز مبرم دارند ببخشند. صرفاًداب

 نیکوکاری ممتاز است. د حتماَنو چنین رشد ک ندکوحی خودسازی بتواند از نظر ر

را در اختیار سایرین قرار  و آن گذرند میهاست  آنة ایثارگران که از اموالی که مورد عالق

به تعبیر قرآن  انمنؤماین دسته از اجتماعی دارند.  سرمایةای در حفظ  دهند نقش بسیار ویژه می

اجتماعی همواره رو به افزایش  سرمایةشود  برّ در جامعه موجب می وجود گروه. هستند« برّ»گروه 

اعتمادآمیز ة رود و از اضمحالل آن جلوگیری شود. زیرا زمانی که افراد در جامعه از برقراری رابط

این زمان گروه برّ هنوز به ایثار و  کند. اما در اجتماعی شروع به کاهش می سرمایةطفره بروند 

، دلسرد نگیرندمثبت  بازخورداعتماد خود  از، حتی اگر دهند. اینان امه میی اعتماد ادبرقرار

طرفه برقرار شده  رسانند. اینجا اعتماد یک شوند و همچنان با اعتماد کردن به جامعه نفع می نمی

وجود به فرد مقابل منفعت  همةکند با  . ایثارگر سعی میاست سویه رسانی یک است و جریان نفع

این  بدون اینکه از طرف مقابل اعتماد متقابلی صورت گرفته باشد. در ؛و اعتماد کندبرساند و به ا
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 مقابلکه طرف ی ماند و در صورت اجتماعی همچنان سالم و بدون کاستی باقی می سرمایةشرایط 

 یابد. میاجتماعی بیشتر افزایش  سرمایة کندهم شروع به برقراری اعتماد 

 ؛اسالمی نامیدة اجتماعی در جامع سرمایةوه برّ را پاسداران توان ایثارگران گر بنابراین می

کنند و بر گسترش آن  اجتماعی محافظت می سرمایةافرادی که در مواقع حساس و بحرانی از 

 اهتمام دارند.

گذشتن »هنجار  مبنایاگر بتواند بر  ،اجتماعی سرمایةشد  تشریحای که  شریفهة بر اساس سه آی

تواند  می ،اخوت جاری کند ةشبکدر  اعتمادی فراگیر« به آن نیاز دارید از آنچه دوست دارید و

 ایثار اجتماعی را فراهم سازد.ة زمین

 
 . چارچوب نظری ارتباط میان سرمایة اجتماعی و ایثار1شکل 

 نتيجه

 سرمایةتوان با تقویت  که چگونه می پرداخته شودتالش شد به این موضوع  پژوهشدر این 

اجتماعی و ابعاد آن  سرمایةال ؤسدر جامعه گسترش داد. برای پاسخ به این را اجتماعی ایثار 

ایثار شناختی احساس  و. ایثار به دو بخش ایثار شناختی و ایثار رفتاری تقسیم شد شدبررسی 
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های مؤثر  تر دانستن بهروزی دیگران نسبت به بهروزی خود تعریف و انگیزه ازخودگذشتگی یا مهم

تأکید بر این است که برای گسترش ایثار در جامعه الزم است ایثار شناختی  در آن بررسی شد.

در سطح جامعه فرهنگ   ایثار در افراد جامعه نهادینه شود،ة تقویت شود. اگر ایثار شناختی و روحی

عدم باور و نهادینه  شود مییابد. آنچه مانع از گسترش فرهنگ ایثار  ایثار ترویج و گسترش می

اند که  شدهتبدیل « طلب های خودمحور منفعت سوژه»شناختی در جامعه است. افراد به نشدن ایثار 

 در قبالکنند فارغ از دیگران بیشترین لذت و سود را کسب کنند و احساس مسئولیت  تالش می

سایر اعضای جامعه کاهش یافته است. تا زمانی که افراد احساس نکنند بهروزی دیگران مهم است 

های خود  و برای اینکه دیگران بهتر زندگی کنند حاضر نباشند از منافع و لذت ()ایثار شناختی

 توان انتظار داشت ایثار )رفتاری( در جامعه افزایش یابد. بگذرند، نمی

که متشکل  شودسعی شد الگویی نظری برای رسیدن به ایثار شناختی معرفی  پژوهشدر این 

باعث پیوند افراد به  ،اجتماعی هستند سرمایةصر اصلی که در واقع عنا ،از سه جزء است. این اجزا

 ند از:ا کنند. اجزای این مدل نظری عبارت و ایثار شناختی تولید می شوند میدیگر  یک

و بنابراین  کند میمعرفی  دیگر یک ایمانی ان. ساختار اخوت که اعضای جامعه را برادریک

 آورد. می فراهم ها آنامکان فداکاری و ایثار بالقوه را در 

اعتماد از آزمون و  . اعتمادی که در این شبکه جریان دارد مبتنی بر ایمان به خداست. معموالًدو

این تعامل  یابد که درمیو  کند میبار با فرد ب تعامل  شود. زمانی که فرد الف چند خطا حاصل می

 اجتماعی، سرمایةن مدل از شود. اما در ای دو اعتماد برقرار می آنکم میان  کم دزن نمیبه او  یآسیب

دیگر  های الهی دارند به یک وعده به اخوت، اعضا بر اساس ایمانی کهة اعتماد موجود در شبک یعنی

. کنند. چون خداوند وعده داده است که این اعتماد را با پاداش مناسب جبران کند اعتماد می

یل پاداش الهی ضرری متوجه فرد اگر به اعتماد این افراد خیانت شود، باز به دلحتی  ،بنابراین

و  آورد میفراهم را در حد بسیار باال اخوت ة اعتماد در شبکة این نوع نگاه انگیز نخواهد شد.

 .دشو میساز ایثار  زمینه

 ؛شود ایثار امکان وقوع داشته باشد . دو هنجار اساسی در این شبکه حاکم است که باعث میسه

که  ،وم گذشتن از آنچه به آن نیاز دارید. این دو هنجاراول گذشتن از آنچه دوست دارید و د
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شود انگیزه برای ایثار افزایش یابد.  اخوت است، باعث میة دینی به مؤمنان در شبک ای هتوصی

اعتمادی فراگیر و متکی بر ایمان به خدا را بر اساس  این پژوهش شده در چارچوب نظری پیشنهاد

ثار را در و ای کند میبه آن نیاز دارید در شبکه اخوت جاری هنجار گذشتن از آنچه دوست دارید و 

 دهد. جامعه گسترش می

 پيشنهاد

شده  گذارانه برای گسترش ایثار شناختی بر اساس چارچوب نظری ارائه های سیاست برخی داللت

 :پژوهشدر این 

بت به برانگیختن احساس وظیفه در برابر دیگران: هر فرد در جامعه باید احساس کند که نس .5

تواند  طلب و سودجو باشد هرگز نمی از افراد منفعت پرای که  سایرین مسئول است. جامعه

 شاهد ایثار باشد.

. اعضای شوندبرتری دادن و ادای احترام به ایثارگران: ایثارگران باید تشویق و تحسین  .4

قهرمانان  فاًند. اینکه صرا باید ببینند که ایثارگران مورد احترام ،خصوص جوانان به ،جامعه

طلبی و رشد  فعتجامعه را به سمت من شوندورزشی یا ثروتمندان یا بازیگران تحسین 

 دهد. فردی سوق می

صد البته با  ، کهبه ایثارگران گرفته تعلق حفظ نگاه غیرمادی به ایثارگران: امتیازهای مادی .9

ترین افراد  ذهنآسیب زیادی به ایثار شناختی زده است. حتی کند ،نگاه خیرخواهانه بوده

جامعه همواره باید این احساس را داشته باشند که ایثار قابل جبران با پول و حمایت مادی 

نیست و ما به ایثارگران مدیون و بدهکار ابدی هستیم. اگر این تصور شکل بگیرد که با 

ار از ای از ایثار این افراد جبران شده است ایث دانشگاه به فرزندان شهید گوشه ةسهمیدادن 

 بهو معامله  شود میتبدیل کم به مفهومی بیگانه در جامعه  شود و کم معنای خود خالی می

 د.رس نظر می

بری با گوشزد کردن جایگاه معنوی ایثارگران نزد خدای متعال:  جلوگیری از احساس مفت .2

بری است. طبیعی  کند احساس مفت های مهمی که ایثار شناختی را تهدید می یکی از آسیب

چرا من ایثار کنم و سایر افراد جامعه بدون » :ایثار از خود بپرسدة ست که فرد در مرحلا
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چرا من بیش از وظیفه » :پرسدبیک مرزبان از خود  مثالً «.هزینه از منفعت برخوردار شوند؟

 قطعاً «.جان خود را به خطر بیندازم تا افرادی که در تهران هستند به عیش خود ادامه دهند؟

ایثار  هبایثار تضعیف شود و تمایل ة شود ایثار شناختی و انگیز ل افکار باعث میاین قبی

های مختلف که خداوند پاداش  رسد گوشزد کردن این نکته به شکل کاهش یابد. به نظر می

واند بر احساس ایثار نیست بتة  کنند دهد و قدردانی مردم جامعه هم جبران ایثار را می

 بری غلبه کند. مفت

اجتماعی برای  سرمایةبررسی شد  پژوهشاین  که درطور  ناهماجتماعی:  سرمایة گسترش .1

اجتماعی با ایجاد انسجام و حس دگرخواهی  سرمایةافزایش ایثار اجتماعی ضروری است. 

الزم است برای حفظ و نگاهبانی از ایثار  ،سازد. بنابراین زمینه را برای ایثار فراهم می

 .دشواجتماعی در جامعه جلوگیری  مایةسرشناختی از زوال و کاستن 

از ذهنیت مردم را  عظیمیها بخش  ای برای تقدیر از ایثارگران: رسانه های رسانه سیاست .1

. تحریک احساسات دارندسازند و بنابراین برای گسترش ایثار شناختی نقش مهمی  می

ایثار  برایراد جامعه شود اف ناشی از کوتاهی از ایثار باعث می «شرم»ناشی از ایثار و  «غرور»

 آمادگی روانی پیدا کنند.

: جامعه نباید احساس کند تقدیر های دولتیاز ایثارگران به جای تمجید محور مردمقدردانی  .4

 گیرد. و جناحی و دولتی انجام می از ایثار با اهداف و اغراض ایدئولوژیک
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