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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدرضا سروش   ۲

   ۱۳۹۸، زمستان ۱، شماره ۱دوره                                           نامه مطالعات فرهنگ ایثارصلف

  سرمقاله
  ایثار؛ فرهنگ متعالی بشری

  
  MPH	MD, رضا سروشمحمد

  ، تهران، ايرانجانبازان یو علوم پزشک یمهندس قاتیمرکز تحق

  
تابند. میمحدودیتی بر خود نها همچون جریانی سیال اندیشه

اند که در خطور گاهی در مسیر تاریخ چنان تغییر و تبدیلی یافته
ای گاه یک اندیشه از چنان جاذبه کرده است.بانیان آن گذر نمی

برخوردار بود که متابعت و سرسپردگی دیگران را بدون مخالفتی در 
ای بر پا ، غائلهافتادپی داشته و گاه که با منافع گروهی در تقابل می
االمر، نشست. خاتمنموده که جز با خون و شمشیر فرو نمی

تری اند که از قدرت استدالل قویهایی ماندگاری یافتهاندیشه
اند آن چنان ذهنیت و عینیت (انگیزه و برخوردار بوده و توانسته

رفتار) الزم در مخاطبین بیافرینند که در اندک زمانی مخالفین را به 
اند. هرچند در این میان مکاتب فکری نیز داری خود واداشتهپرچم

کنند و بوده و هستند که صرفا از جهل و جمود و تعصب تغذیه می
  دارند. ای را به زحمت خود مشغول میعده

ها پیامد اهتمام های بشری و بلوغ فکری انساناعتالی اندیشه
نی آن بوده است. پیروان در ثبت، انتقال و پیراستن از زواید پیرامو

های مختلفی صورت گرفته ثبت و انتقال میراث فکری در قالب
است، گاه یک روایت و داستان و گاهی یک نوا و آهنگ محلی برای 
انتقال یک اندیشه و پیام بوده است و گاه یک ایده و اندیشه در 

یافت. برخی نیز در قالب یک نمایش و کالبد یک شی تجسد می
  ر خود را به دیگران شناسانده است. گاهی در یک تصوی
های ذکر شده قالب مکتوب، ماندگارتر، موثرتر و در مقایسه با شیوه

های پای فناوریبا دامنه نفوذ بیشتری بوده و این شیوه هم
ها را به خدمت گرفته است. پیشرفته رشد یافته و حتی این فناوری
بسیار پیچیده های ها و فناوریمیراث مکتوب، علیرغم حضور روش

رقیب است. در این میان دیگر، همچنان در عرصه انتقال اندیشه بی
ترین شیوه اشتراک کتاب و مجله برای محققین و دانشمندان رایج

  ها و کسب دانش و آگاهی است.ها و ارزشدانسته
ها، مدنکه هر کدام ت-های متنوع و بسیار تاثیرگذار از میان اندیشه

ی ای بزرگ فکری و سیاسی، اجتماعی اقتصادهها و جریاننهضت
نمایند و اند بعضی همچنان ترکتازی میرا ایجاد و هدایت کرده

و جز نامی از  برخی در مسیر تاریخ کمرنگ شده و رو به افول نهاده
ی بر فرهنگ ایثار، در سراسر اندیشه مبتن -آنها باقی نمانده است
ای جهانگیری داشته و شود، سودها دیده میتاریخ در همه فرهنگ

و پر گرفته و انسان را به  مدعی است تا بر بلندای بام جهان بال
  سرمنزل سعادت رهنمون سازد. 

های بشریت است که مطلوب، مورد تایید اندیشه ایثار یکی از آرمان
و سفارش پیامبران، اندیشمندان و معلمان بزرگ در طول تاریخ بوده 

نوان باالترین مرحله ایمان و برترین است. در دین اسالم، ایثار ع
 - ریعت الهی دین اسالمهای شزهبراساس آموو  -فضیلت را داشته 
ها، رسیدن انسانپرورش اعتقادی و اخالقی منتهای اهداف 

ها به فضیلت ایثار است. علیرغم این اهمیت و با وجود انسان
از آغاز  موسسات و نهادهای خیریه و رفتارهای فداکارانه بسیار زیاد،

بعثت تاکنون، ساز و کاری تخصصی که رسالت واقعی خود را در 
های ترویج و ترجمان فرهنگ ایثار دانسته و آن را مستند به یافته

  شود. استوار تحقیق و پژوهش بنماید، دیده نمی
نامه مطالعات فرهنگ ایثار" ابتدا با نامه حاضر با عنوان "فصلفصل

اخر دهه هفتاد پای به عرصه گذاشت، نامه شهود در اونام فصل
اهداف اولیه آن گرامیداشت نام و یاد شهدا، ایثارگران و موضوع 

شد. فرهنگ ایثار و شهادت در مضمون اعتالی نام شهید خالصه می
پس از یک وقفه، با تغییر رویکرد و با نام شاهد اندیشه در مسیر 

ش رفت. در های پژوهشی به پیحرکت به سمت ارایه نتایج یافته
ای از مطالب ساله، با حفظ عنوان شاهد اندیشه، آمیزهیک دوره ده

پژوهشی و کارشناسی تداوم یافت. با اصالح ساختار پژوهشی در 
در بنیاد، مطالبه مدیران از این مجله نیز تغییر یافت و  ۱۳۹۳سال 

های پژوهشی برای استفاده کارشناسان نمودن یافتهلزوم کاربردی
رون سازمانی، وقوف جامعه دانشگاهی و نخبگان فکری درون و ب

جامعه جهانی به مفهوم فرهنگ ایثار، استفاده بهینه از دستاوردها 
های مرتبط با های پژوهشی و گسترش دانش در حوزهو ظرفیت
نامه را ضرورت بخشید. این های تخصصی، انتشار این فصلفعالیت

اسان حوزه تحقیقات بنیاد ای شد تا مدیران و کارشناهداف، انگیزه
ها در افقی دورتر و یافتن بار دیگر همت خود را برای انتشار یافته

  جایگاهی در میان نخبگان علمی و پژوهشی بکار بندند. 
ای نامهنماید در قالب فصلنامه مطالعات ایثار تالش میفصل
های نظری در میان نخبگان فکری، ژوهشی، تقویت بنیانپ -علمی
کردن مفهوم ایثار در جامعه علمی جهانی راه هدفگذاری هنهادین

های پیش روی جامعه نموده است و در تالش است برای پرسش
درباره وضعیت اجتماعی، فرهنگی، روحی روانی ایثارگران پاسخی 

تر جامعه جهانی از درخور یافته و ضمن جلب توجه و درک دقیق
زمینه بهبود  مفهوم ایثار و مسايل و مشکالت ایثارگران،

کننده های اجتماعی پیرامون آنان را فراهم نماید و تسهیلسیاست
های توانمندسازی آنان باشد. در عین حال، ضمن ثبت زمینه

تجربیات و مواجهه خالقانه کارکنان سازمان با موضوعات 
فرد و راهکارهای خالقانه آنان، به عنوان تجربیات غیرقابل منحصربه
ای مرجع در نامهموقعیت خود را به عنوان فصل قیمت،تکرار و ذی

خصوص فرهنگ ایثار، ایثارگران و سازمان ارایه خدمات به 
  بازماندگان جنگ، ارتقا بخشد. 

نامه مطالعات ایثار قرار دارد؛ و سئواالت مهمی پیش روی فصل
نماید ضمن موضوعیت بخشیدن به این سئواالت و کوشش می
هایی اسخبه عنوان موضوعاتی مهم، پ سازی پیرامون آنانگفتمان

درخور بیابد. این سه حوزه عبارتند از: فرهنگ ایثار، ایثارگران و 
 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران.
 فرهنگ ایثار  نامه مطالعاتسئواالت متناسب با رویکرد فصل

 فلسفه 
 ها و مکاتب مختلف فکری چگونه است؟ فلسفه ایثار در فرهنگ 
 شود؟ مداری و ایثارگری چگونه تعریف مییان قانونرابطه م 

 ادیان و عرفان 
 ایثار در ادیان مختلف چه جایگاهی دارد؟ 
 های دینی با رویکرد ایثار در ادیان مختلف چگونه است؟آموزه 
 های نوظهور درباره ایثار چگونه های کهن و عرفانعرفان

 آید؟های آنها چگونه به عمل در میاندیشند و آموزهمی
 های مختلف برای گسترش فرهنگ ایثار های تربیتی عرفانآموزه

 چگونه است؟
  وجوه اشتراک و افتراق ادیان در رابطه با ایثار کدامند؟ 

 تاریخ 
 ها و مکاتب مختلف چگونه تبارشناسی مفهوم ایثار در فرهنگ

 است؟ 
  بازنمایی فرهنگ ایثار در ادبیات کالسیک و مدرن چگونه است؟ 



 ۳  یبشر یفرهنگ متعال ثار؛یاــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 گونه چو  های مختلف چیسترگرانه در فرهنگهای بارز ایثارفتار
از آنها برای گسترش صلح و کاهش خشونت کمک  توانمی

 گرفت؟
 هنر و ادبیات

  بازنمایی ایثار در ادبیات نمایشی چگونه است؟ 
 مفهوم ايثار شناسیاسطوره 
  جایگاه ایثار در ادبیات کهن و مدرن چگونه است؟ 
  های ادبی به گسترش مفهوم با استفاده از سرمایه توانمیچگونه

 در رفتارهای انسانی بهره برد؟  آنایثار و عینیت بخشی به 
 آموزش

 های آموزش رسمی و غیررسمی درباره فرهنگ ایثار چه نظام
 رویکردهایی دارند؟ 

 پذیری کودکان متناسب با های بهینه و موثر جامعهشیوه
د الگوی توانمیهایی که ونههای ایثارگری چیست و نمشاخص

 عملی باشند، کدامند؟
 سیاست

 اهی دارد؟ های سیاسی چه جایگفرهنگ ایثار در نظام 
 های موانع سیاسی ترویج فرهنگ ایثار کدامند و کدام ظرفیت

برداری در جهت ترویج فرهنگ ایثار دارد؟ سیاسی قابلیت بهره
 ری و نسبت آن با فرهنگ ایثار چیست؟ های کالن کشوسیاست

 ای وجود دارد؟ آیا میان ایثار و امنیت پایدار رابطه 
 اقتصاد 

 اقتصادی چگونه است؟ های نسبت میان فرهنگ ایثار در نظام
 رابطه میان امنیت و ایثار در ابعاد خرد و کالن چیست؟ 

  موانع اقتصادی توسعه و ترویج فرهنگ ایثار چیست؟ 
 گ ایثار چیست؟ شدن اقتصاد و فرهننسبت میان جهانی 
  های ورود به اقتصاد ضمن استفاده از فرصت توانمیچگونه

 کاست.آن جهانی، از تهدیدهای ناشی از 
 ای در ارتباط با فرهنگ ایثار های کالن درونی و منطقهیاستس

 چه رویکردی دارند؟ 
 از  توانمیای دارند و چگونه موضوع فقر و ایثار چه رابطه

 های ایثارگرانه برای رفع فقر و نابرابری بهره جست؟ ظرفیت
  میان اخالق اقتصادی و اخالق ایثارگرانه رابطه  توانمیچگونه

 برقرار ساخت؟
 اخالق 

 نسبت میان اخالق و فرهنگ ایثار چیست؟ 
  ای میان اخالق متکثر کنونی و فرهنگ ایثار رابطه توانمیآیا

 برقرار نمود؟ 
 شناسیروان
 هایی است؟ ها و روششناسی ایثار مشتمل بر چه ویژگیروان 

 جامعه شناسی و مردم شناسی
 های ها، گروهشناسی فرهنگ ایثار در جوامع، فرهنگگونه

 ها چگونه است؟ مختلف اجتماعی و قومیت
  ایثار و توسعه پایدار چه نسبتی دارند؟ 
 های مختلف چگونه است؟ هنگشناسی ایثار در فرمردم 

 علوم زیستی 
 شناختی در بروز رفتارهای های زیستمیزان مداخله جنبه

های جبرگرایانه ست؟ آیا نسبتی میان جنبهایثارگرانه چگونه ا
زیستی و اختیارگرایانه انسانی در بروز رفتارهای ایثارگرانه وجود 

 دارد؟ 
  

	سئواالت متناسب با ایثارگران
o صادی و سیاسی ایثارگران، اجتماعی، اقت-وضعیت فرهنگی

های مختلف. میزان و عوامل موثر بر نیازهای ایثارگران در حوزه
 رضایت ایثارگران از ارایه خدمات. 

o های ارتقای های ایثارگران و روشاستعدادها و قابلیت
 های آنان. توانمندی

o ماعی مایه اجتهای بهبود سرسرمایه اجتماعی ایثارگران و زمینه
 آنان.

o های اجتماعی. جایگاه و نوع تعامل میان ایثارگران با دیگر گروه 
o .سالمت اجتماعی ایثارگران و راهکارهای بهبود و ارتقای آن 

  

	سئواالت متناسب با سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران
o ها به چه میزان مبتنی بر تامین برابری اجتماعی، سیاستگذاری

انصاف و عدالت و مبتنی بر حفاظت جامعه هدف در برابر 
راستا با توسعه نیازهای واقعی آنان، هم کنندهمخاطرات و برطرف
کننده شهروندی کننده انسجام اجتماعی، تقویتاجتماعی، تقویت

اجتماعی با  -قتصادیفعال، پیونددهنده مفاهیم مختلف ا
کننده مفاهیم منتج به برابری گسترش برابری و آزادی و تفکیک

کننده دسترسی به منابع برای افراد به صورت برابر بوده و تسهیل
 است؟ 

o نگرانه، دارای وجه ها به چه اندازه توانمندساز، آیندهبرنامه
کت رانگیزاننده مشاربها و واحدها، افزایی با دیگر برنامههم

های کارکنان، جامعه تحت پوشش، نهادهای بیرونی و سازمان
المللی، دارای انسجام، مبتنی بر اصول علمی با ملی و بین
ها ها، آسیبگیری بوده است و چالشبینی و اندازهقابلیت پیش

 و پیامدهای هر یک کدامند؟ 
o  د منجر به محرومیت بیشتر گیرندگان توانمیآیا ارایه خدمات

ساز ند زمینهتوانمیود؟ رویکردهای حمایتی چگونه خدمت ش
گسترش شکاف اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی شوند؟ آیا 

های غیرمشارکتی منجر به گیرندگان خدمات در اثر حمایت
جاافتادگی عجز آنان نخواهد شد؟ نحوه مواجهه یک سازمان 
 خدماتی با گیرندگان خدمات باید چگونه باشد تا خوداتکایی و
توانمندسازی به شکلی پایدار به وقوع بپیوندد و وابستگی 
مخاطبان و افزایش انتظارات آنان سازمان را در گرداب آزمندی 
مخاطبان خود قرار نداده و چرخه عمر سازمان را در دوره 

های ارایه بینی نماید؟ وضعیت سازمانتری قابل پیشطوالنی
های ی) انواع نظاماخدمات رفاهی (حمایتی، ترمیمی و مداخله

رفاهی در جهان چگونه به ارتقای رضایتمندی جامعه تحت 
های رفاهی با ورزند؟ رابطه سیاستپوشش خود مبادرت می

میزان توانمندسازی جامعه تحت پوشش چگونه است؟ الزامات 
های افراد تحت پوشش سیاستگذاری برای ارتقای توانمندی

ه در بخشی از حیات خود افرادی ک توانمیچگونه است و چگونه 
دارای محدودیت هستند را در عرصه اجتماعی به کنشگری فعال 
تبدیل نمود. مناسبات میان سازمان و گیرندگان خدمات چگونه 

 دامند؟ های مرتبط با ارتباطات کاست و چالش
o ها و فرآیندهای مورد استفاده در سازمان چه تناسبی با روش

ت کارآمدی آنها چگونه ارزیابی اهداف و منابع آن دارد و وضعی
های نوین در راستای اهداف یندها و فناوریآشود؟ روندها، فرمی

سازمانی و وضعیت آن با روندهای جهانی چگونه است؟ 
نحوه توزیع و  و آيا وضعیت منابع مختلف سازمان چگونه است

ها و است؟ کاستی متناسب های سازمانیپراکنش آن با بایسته
  کدامند؟  های توسعه هر یکهای منابع چیست و راهناراستی


	InD
	Layout-Editorial

