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غبار غم برود حال خوش شود حافظ          تو آب دیده از این رهگذر دریغ مدار
بهــار تازه خیــز، پیــش چشــمان ماســت. بــا دامنی گســترده از تازگــی، زیبایــی، بخشــندگی و مهربانی. 
ــان  ــه می شــود از می ــدن. جــوری ک ــر دی ــرای شســتن چشــم ها و جــور دیگ ــی ب فراخــوان همگان
دیوارهــای بلنــد ســرد و خامــوش قــد کشــید و بــه بوته هــا، گل هــا و مرغزارهــا چشــم ســائید. درســت 
ــران ـ  و  ــوب ـ ته ــر از دود و آش ــهر پ ــن ش ــار در ای ــای گرفت ــوی آدم ه ــان هیاه ــه از می ــل آنک مث
بهانه هــای بــا دلیــل و بی دلیلــش قــد بلنــد کنیــم و اطراف مــان را قــدری بهتــر ببینیــم. چقــدر زمانــۀ 
مــا، زمانــه ای بــرای جــور کــردن اســتدالِل  »دســتی از غیــب بــرون آیــد و کاری بکنــد« شــده اســت. 
گویــی وانهــادن دیگــران بــه حــال خــود و واگــذاردن گرفتاری هــا بــه غیــب، شــده اســت رســم معتاد. 
ــلیم و  ــای س ــاری، پســندیده عقل ه ــی و نیک رفت ــش و نیکوی ــه، داد و ده ــن اســت ک ــه ای ــر ن مگ

ــه گــردش اســت؟ ــان ب ــه چــرخ جه ــان ک ــر زم ــا ه جان هــای آگاه از روز نخســتین اســت ت
در همــۀ ادیــان و مذاهــب و حتــی در میــان همــۀ دســته ها و قبیله هایــی کــه تــاراج اخــالق و عقــل 
در میــان اســت یــا شــکم گرســنه ای یــا دل شکســته ای آرام و قــرار از اهــل قبیلــه می ربایــد، همیــاری 
و کمــک در نــوع خودشــان رواج دارد؛ تــا چــه رســد بــه ســامانی کــه رســم مســلمانی در آن حاکــم 
باشــد. اســالمی کــه پیامبــرش بــه پیامبــر رحمــت شــهره اســت و اهــل بیــت او کــه درود خــدای 
بــزرگ بــر همــه ایشــان بــاد افســانه شــرق و غرب انــد در کرامــت، جــود، بخشــش و مهربانــی؛ کــه 

دیگــر جــای خــود دارد.
 راســتی ِســر ایــن همــه گرفتــاری چیســت؟ آدم هــای تــرش رو و افســرده، تن هــای خســته و روح های 

خســته تر، مصــداق ایــن ســخن قدیمــی که:
آیین وفا و مهربانی          در شهر شما مگر نباشد؟

مهربانــی یــک خصلــت اســت کــه وقتــی همگانــی شــود گــره گشاســت. بــه عبــارت دیگــر مهربانی و 
نیکــوکاری تــا فرهنــگ عمومــی نشــود، حتــی بــا وجــود نیکــوکاران و مهربانــان بــاز در گوشــه گوشــۀ 

جامعــه همیــن زخم هــا، دردهــا و رنج هــا هســت و خواهــد بــود.
چــه کســی می توانــد انــکار کنــد کــه جامعــه ایرانــی چــه در گذشــته تاریخــی خــود حتــی پیــش 
از اســالم و چــه در قــرون و اعصــار پــس از تابــش نــور نجــات بخــش اســالم، جامعــۀ نیکوسرشــت و 

نیکــوکاری نبــوده اســت؟
فهرســت دراز دامنــی کــه از موقوفــات متنــوع و کوچــک و بــزرگ در سرتاســر ایــران، بــه لطــف تالش 
پژوهشــگران و تاریخ نــگاران در دســت اســت، مهم تریــن گــواه بــر ایــن مقصــود اســت. موقوفاتــی کــه 
هــر کــدام در خــور زمــان خــود و متناســب بــا نیــاز جامعــه آن زمــان قابــل ســتایش هســتند و حتــی 
برخــی از آن هــا پیشــرو و آینده نگــر. بگذریــم کــه بــا افســوس فــراوان دســت چپــاول اعصــار و قــرون 
چشــمه جــاری وقــف را هــم بی نصیــب نگذاشــته اســت و مســطور بمانــد کــه، مدیریــت غلــط بــر 

منابــع انبــوه وقــف کــه موجــب ناکارآمــدی بخــش وســیعی از آن هــا شــده اســت.

چرا خیر ماندگار؟
چرا فصلنامه خیر ماندگار؟
علی مالنوری

سرمقاهل
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ــه همــت  ــه و نیکوکاران ــز در حــوزه فعالیت هــای داوطلبان ــر نی ــی حتــی در دهه هــای اخی  جامعــه ایران
فراوانــی بــه صحنــه آورده اســت. حــوادث ناگــواری چــون زلزلــه و ســیل، اتفاقــات بزرگــی چــون انقــالب 
اســالمی و جنــگ تحمیلــی و از همــه مهم تــر شــور و شــعور مذهبــی و دینــی در محــرم و رمضــان و بلکــه 
همــه روزهــا و شــب ها، آوردگاه مشــارکت ایثارگرانــه و داوطلبانــه مــردم ایــران بــا قــدم و قلــم و درم بــوده 

اســت.
گویــا چــاره ناکامی هــا و نابســامانی ها در کنــار ایــن همــه عاطفــه و مهربانــی و حضــور را بایــد در بــود و 
نبــود دانــش کــه پایــه برنامه ریــزی درســت، اولویت بنــدی صحیــح و نشــاندن هــر چیــز به جــای خــودش 

ــت؛ دانست. اس
ــی و  ــار اقتصــاد دولت ــا درکن ــای م ــروزه در دنی ــه ام ــن اســت ک ــم ای ــه می دانی ــه هم ــی ک ــه جالب نکت
خصوصــی، بخشــی موســوم بــه بخــش ســوم 1 وجــود دارد کــه عهــده دار همیــن مشــارکت های داوطلبانه 
و مهربانانــه اســت و صــد البتــه بدیهــی اســت کــه بــرای توســعه، روزآمــدی و کارآمــدی ایــن بخــش، 
چــون دو بخــش دیگــر، دســتگاه های علمــی ـ  آموزشــی و اطالع رســانی در کارنــد. رشــته های تخصصــی 

ــن دســته اند. ــز علمــی، نشــریات تخصصــی و اطالع رســانی و... از ای ــی در دانشــگاه ها و مراک تحصیل
بی تأکیــد واضــح اســت کــه در کشــور عزیــز مــا جــای این گونــه ابزار هــا خالــی اســت. بــا وجــود همــۀ 
ــه در  ــران امــر خیــر و مشــارکت های داوطلبان توســعه علمــی و آموزشــی کــه شــاهدیم، فعــاالن و مدی
رشــته تخصصــی مرتبــط تحصیــل نمی کننــد. انجمن هــا و محافــل تخصصــی برای توســعه ایــن گفتمان 
ضــروری وجــود نــدارد و از همــه مهم تــر رســانه ای به شــکل خــاص، آمــوزش و اطالع رســانی ایــن حــوزه 
را متکفــل نیســت. اگــر چــه تعــدادی از مؤسســات و بنگاه هــای خیریــه بــرای اطالع رســانی فعالیت هــای 

خــود نشــریاتی بــه شــکل داخلــی، کــم تعــداد یــا پــر تعــداد منتشــر می نماینــد.
بنیــاد خیریــه راهبــری آالء، کــه توســعۀ دانــش امــر خیــر در ایــران و تــالش در جهــت تقویــت این عنصر 
فرهنــگ عمومــی جامعــه و ارتقــاء روش هــای مدیریتــی آن را وجهــه دغدغــه و همــت خــود قــرار داده و 
البتــه نــام خیــر مانــدگار را بــرای این گونــه تالش هــا پیشــنهاد نمــوده اســت، بــا اســتفاده از نظــر و کســب 
مشــورت عــده ای از اصحــاب علــم و تجربــه در ایــن حــوزه می کوشــد تــا انگیــزة حرکــت در ایــن مســیر 
باشــد. انتشــار نشــریه ای کــه اگــر نــه به عنــوان یــک رســانه کامــالً تخصصــی و علمــی، بلکــه بــا هــدف 
ترویــج و آمــوزش در حــوزه امــر خیــر در میــان هــزاران نشــریه موجــود در کشــور متولــد شــود و رشــد 
کنــد، یکــی از ایــن برنامه هاســت. ناگفتــه پیداســت کــه انتســاب ایــن نشــریه بــه بنیــاد خیریــه راهبــری 
آالء نــه خواســته ایــن بنیــاد اســت و نــه عاملــی بــرای بالندگــی آن. جمعــی کــه در ســرای ایــن بنیــاد 
آغازگــر ایــن راه پــر فــراز و نشــیب بوده انــد تنهــا بــه ایــن خوشــدل و امیدوارنــد کــه در خیــل مهربانــان 
و نیکــوکاران ایرانــی کــه از تجربــه و دانشــی در ایــن زمینــه برخوردارنــد یــا به ســوی تجربــه ای ســودمند 
در ســایر کشــور های جهــان راهــی جســته اند؛ انگیــزه تــالش و حرکــت باشــند. پیــش شــماره نخســت 
ایــن نشــریه کــه امیــد اســت به نظــم و به طــور فصلــی منتشــر شــود چنــان کــه مالحظــه می فرماییــد، 
جســتارهایی عمومــی در حوزه هــای مختلــف ایــن موضــوع گســترده چــون تاریــخ، حقــوق، مدیریــت، 
تجربه هــای نــو و...  در امــر خیــر، ســفره ناقابلــی گســترانده اســت کــه امیــد مــی رود بــا لطــف حضــرت 
حــق و مــدد و یــاری همــه عالقه منــدان و فعــاالن امــر خیــر توســعه یافتــه و راهــی به ســوی روشــنایی 

ید. بگشا
چو ذکر خیر طلب می کنی سخن این است           که در بهای سخن، سیم  و زر دریغ مدار

 Third Party .1
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مقاالت
زنان و موقوفات
تفاوت های جنسیتی در امر خیر
جستاری بر تاریخ فعالیت خیرین یزدی
تشکیل صندوق های قرض الحسنه در ایران
انفاق در ادیان توحیدی
کارآفرینی اجتماعی، یک تیر و دونشان










با توجه به اهمیت 
دوره های تاریخی 
در تعیین طبقه زنان 
واقف، باید گفت: در 
دوره صفوی زنان 
دیوان ساالر، به 
عنوان مثال مادر و 
همسر شاه، و زنان 
تجار از زنان واقف 
بودند و به مرور 
زمان با تغییر فضای 
اقتصادی- سیاسی 
جامعه، تغییر نوع 
مالکیت در ایران، 
تقسیم اراضی و 
تغییر اجتماعی 
قانون ارث، زنان 
از اقشار و طبقات 
مختلف نیز به 
واقفین پیوستند. 
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مهناز آزاد*

*کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی موسسه غیرانتفاعی سبز آمل

واژگان کلیدی: وقف، زنان، اجتماع

چکیــده: یکــي از عرصــه هایــي کــه زنــان نقــش بســیار مهــم و 
کلیــدي در آن داشــته و دارنــد، عرصــه وقــف، تحــت عنــوان یــک 
نهــاد اجتماعــي و مدنــي می باشــد. بخــش اعظمــي از ایــن موقوفات 
ــوان نیکــوکاري اســت کــه در دوره هــاي مختلــف  ــه بان ــق ب متعل
تاریخــي بــا انگیــزه تقــرب بــه درگاه احدیــت بخشــي از امــوال خود 
ــات  ــدد موقوف ــم تع ــي رغ ــد. عل ــوده ان ــف نم ــر وق ــور خی را در ام
مربــوط بــه زنــان در کشــور، ایــن موقوفــات کمتــر مــورد بررســي و 

شناسایي علمي واقع شده اند. 
ــر  ــاي دیگ ــه ه ــیاري از عرص ــون بس ــه همچ ــن عرص ــان در ای زن
ــده حضــور  ــر شــده و نشــان دهن ــگ ظاه ــر رن اجتمــاع بســیار پ
ــا  ــاریان ت ــان و افش ــل از دوره زندی ــاع حداق ــان در اجتم ــال آن فع
زمــان حــال بــوده اســت. نکتــه جالــب توجــه دیگــر آنکــه بــه لحاظ 
منزلــت اجتماعــي زنــان واقفــه از طبقــات و قشــر هــاي مختلــف 
ــا ایــن  جامعــه در ایــن ســنت پســندیده مشــارکت داشــته انــد. ب
وجــود آمــار موقوفــات زنــان در دوره هــاي تاریخــي مختلــف نشــان 
ــا  ــه ب ــه در مقایس ــان واقف ــداد زن ــر تع ــه در دوره اخی ــد ک می ده
دوره هــاي قاجــار و پهلــوي اول رو بــه کاهــش بــوده کــه پرداختــن 
بــه دالیــل آن کــه بســیار ضــروري هــم بــه نظــر می رســد خــود 

ــد. ــه و مســتقل را می طلب ــي جداگان تحقیق

زنان و موقوفات
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مقدمه:
ــادی،  ــی، اقتص ــای اجتماع ــه در عرصه ه ــوان همیش ــران، بان ــی ای ــف تاریخ ــای مختل در دوران ه
فرهنگــی و سیاســی حضــور داشــته انــد. در تاریــخ شــیعه و در مرزهــای فرهنگــی جهــان اســالم 
یکــی از عرصه هایــی کــه بانــوان در آن نقــش بــه ســزایی ایفــا کرده انــد، عرصــه وقــف بــوده اســت. 
ــا اســتفاده از ایــن فرهنــگ پســندیده نــام خــود را در  بانــوان نــام آور عرصــه وقــف توانســته اند ب

تاریــخ برجــا گذارنــد.
موقوفــات ایــن بانــوان مــوارد گوناگونــی را از قبیــل اراضــی مزروعــی، دکاکیــن، تکایــا، مســاجد، 
منــازل مســکونی، داراالیتــام، درمانــگاه و ســایر مراکــز عام المنفعــه شــامل می شــود کــه هــر یــک 

دارای مصــارف مشــخص بــوده و عوایــد آنهــا صــرف اجــرای نیــات واقفــان می شــده اســت.

تعریف وقف:
وقــف در لغــت بــه معنــای ایســتادن یــا بــه حالــت ایســتاده مانــدن و آرام گرفتــن اســت. )لغــت 
نامــه دهخــدا(. تخصیــص دادن ملــک یــا مالــی بــرای مصــرف کــردن در امــوری کــه وقــف کننــده 
تعییــن کــرده اســت.)فرهنگ معیــن( و در اصطــالح فقهــی، عقــدی اســت کــه ثمــرة آن حبــس 
ــرای خدمــت  ــدی ب ــه اب ــه معنــای هدی کــردن اصــل، و رهــا کــردن منفعــت آن اســت. وقــف ب
ــر و نیکــی  ــودن منفعــت آن در جهــت خی ــزی و جــاری ب ــه داشــتن اصــل چی ــا نگ ــی ی عموم
و رضــای خداســت. بــه تعریــف دقیــق )مــاده ۵۵ قانــون مدنــی( وقــف عبــارت اســت از این کــه 
»عیــن مــال حبــس و منافــع آن تســبیل شــود.«. جمــع ایــن واژه اوقــاف اســت و بــه مــال و زمیــن 
ــه اهــل  ــی اســت کــه در فق ــود معین ــه عق ــف از جمل ــه می شــود. وق ــه گفت ــف شــده، موقوف وق

ســنت و امامیــه از اعتبــار خاصــی برخــوردار اســت.

وقف در ایران پیش از اسالم:
وقــف ســنتی کهــن و ایرانــی اســت. در زبــان پهلــوی واژه هــای اَشــوداد، اَهلــوداد و روانیــگان کــم 
و بیــش چنیــن کاربــردی دارنــد. وقــف در ایــران بــا پیشــینه ای بســیار طوالنــی از دوران 
ــواره  ــد هم ــه آتشــگاه ها و معاب ــوال ب ــف ام ــذورات و وق ــون رواج داشــته و ن باســتان تاکن
ــرای  ــرا ب ــران پیــش از اســالم، پیشــینه ای روشــن دارد زی ــف در ای ــوده اســت. وق ــج ب رای
ــایش  ــت« و آس ــش »زرتش ــتن آت ــگاه ها و برپاداش ــکده ها، آتش ــا، آتش ــداری مهرآوه ه نگه
زندگــی مغــان، موبــدان، هیربــدان... از درآمــد زمیــن، خانــه و باغ هــای وقــف شــده بهــره 

ــالک،1372: 42( ــد. )س می گرفتن
ــز یعنــی دوره وحشــی گــری،  ــه ســه دوره متمای اگــر دوره هــای تاریخــی حقــوق زن را ب
ــان مصــر و روم و  ــای یون ــوان دوره نخســت، دوره تمدن ه ــه عن ــت پرســتی ب ــت و ب بربری
ایــران دوره دوم و دوره پــس از ظهــور اســالم تقســیم نمائیــم تنهــا در دوره اســالمی اســت 
کــه در پرتــو تعالیــم عالیــه اســالم نــه تنهــا زن از آن وضعیــت فجیــع دوره هــای قبــل نجات 
یافــت، بلکــه بــرای زن شــخصیت حقوقــی مســتقل نیــز ایجــاد شــد. )صــدر،1378: 49( از 
ایــن دوره بــه بعــد اســت کــه تعــداد زیــادی از زنــان بــا پیــدا کــردن شــخصیت حقوقــی 

مســتقل اقــدام بــه وقــف نمودنــد.
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وقف در ایران پس از اسالم )دورانی که وقف رایج شد(:
دوران صفــوی از دوران هایــی اســت کــه در آن ســنت وقــف گســترش بســیار پیــدا کــرد. در ایــن 
ــک  ــر ی ــرای ه ــاخته و ب ــیاری س ــراهای بس ــتان ها و کاروان س ــدارس، بیمارس ــاجد، م ــان مس زم
موقوفــات بســیاری قــرار داده شــد. همچنیــن افــراد بســیاری امــالک و مســتغالت خــود را بــرای 
ــه و  ــن مقدس ــریفه و اماک ــزارات ش ــر م ــز ب ــرک و نی ــای شــب های متب ــزاداری و احی ــم ع مراس
حتــی بــر مســافران عتبــات وقــف کردنــد. عــالوه بــر اینها مســائل کوچکــی چــون روشــنایی معابر 
شــهر، دســت گیری از فقــرا، بیمــاران، درراه مانــدگان و حتــی حیوانــات علیــل از چشــم واقفــان دور 

نمانده است. 
در ایــن دوره اســت کــه در اســناد و مــدارک، نــام زنــان بســیاری را 
بــه عنــوان کســانی کــه امــوال خــود را وقــف امــور مختلــف کــرده 
انــد، می یابیــم کــه از بیــن آنهــا می تــوان بــه زنــی چــون » دالرام 
خانــم« همســر شــاه عبــاس اول کــه جــده بــزرگ شــاه عبــاس 
دوم صفــوی بــود، اشــاره کــرد، از موقوفــات ایــن زن مدرســه ای 
در اصفهــان اســت کــه وقــف آن را در کتیبــه اش ســال 10۵6 ه.ق 
آمــده اســت، ایــن مدرســه کــه بــه منظــور ترویــج علــوم دینــی 
تاســیس شــده اســت امــروز بــه نــام مدرســه »جــده کوچــک« در 

اصفهــان مشــهور اســت.

موقوفات و زنان:
هرچنــد کــه تاریــخ وقــف زنــان در ایــران بــه گذشــته های دورتــری برمــی گــردد، ولــی بیشــتر 
اســنادی کــه در ایــران وجــود دارد از دوره صفــوی اســت و همچنیــن اســناد وقــف زنــان نیــز از 
همیــن دوره ثبــت شــده اســت. ایــن ســنت مرضیــه در کشــور مــا در دوره هــای مختلــف تاریخــی 
ــه صورت هــای  ــا زمــان مــا ب ــه، پهلــوی و نیــز ت ــه، قاجاری از جملــه ســلجوقیان، مغــوالن، صفوی

گوناگون ادامه داشته و دارد. 
ــد گفــت: در دوره  ــان واقــف، بای ــه اهمیــت دوره هــای تاریخــی در تعییــن طبقــه زن ــا توجــه ب ب
صفــوی زنــان دیــوان ســاالر، بــه عنــوان مثــال مــادر و همســر شــاه، و زنــان تجــار از زنــان واقــف 
بودنــد و بــه مــرور زمــان بــا تغییــر فضــای اقتصــادی- سیاســی جامعــه، تغییــر نــوع مالکیــت در 
ایــران، تقســیم اراضــی و تغییــر اجتماعــی قانــون ارث، زنــان از اقشــار و طبقــات مختلــف نیــز بــه 

واقفین پیوستند.  
بررســی های اولیــه دربــاره قانــون ارث نشــان می دهــد کــه تــا بــرادر بــزرگ و صاحــب نفــوذ زنــده 
بــوده اســت، امــوال تقســیم نمــی شــده و اگــر هــم تقســیم می شــده واگــذار نمــی شــده اســت، و 
ایــن امــر موجــب می شــده کمتــر خانــم و یــا دختــری در طــول حیــات خــود بــه ثــروت موروثــی 
خــود دســت پیــدا کنــد کــه بــا تغییــر ایــن فضــا زنــان واقــف از ارثیــه خــود وقــف می کــرده انــد. 
بایــد گفــت کــه در وقــف، چنــدان تفاوتــی بیــن وقــف بانــوان و آقایــان وجــود نــدارد؛ زنــان بــه 
تقلیــد از مــردان بــه وقــف می پرداختنــد، البتــه قاعدتــاً نبایــد اینگونــه باشــد، امــا فضــای حاکــم 
ــه  ــات ب ــان اندیشــه ها و روحیــات زنانه شــان را در موقوف ــوده اســت کــه زن ــر جامعــه طــوری ب ب
نــدرت دخالــت داده انــد. بــه عنــوان مثــال زنــان بــه وقــف خانــه، ســهم خــود از آب و قنــات و 
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یــا وقــف دارایــی خــود بــرای چــاپ کتــب فقهــی و یــا دینــی می پرداختــه انــد. در حالــی کــه بــا 
ــان صــورت گرفتــه اســت، مشــاهده  مطالعاتــی کــه در قــرون اخیــر تحــت عنــوان مطالعــات زن
ــت  ــد فعالی ــاً بای ــاوت اســت و قاعدت ــرد متف ــا م ــث فیزیکــی و روحــی ب ــه زن از حی می شــود ک
اجتماعــی او در چارچــوب روحیــات خــاص خــودش باشــد؛ در حالــی کــه بــه نــدرت ایــن را در 
ــرای ســاخت بیمارســتان  ــه وقــف محلــی ب ــان ب ــات زن ــان می بینیــم. اســناد موقوف ــات زن موقوف
ــا  ــه باشــد ی ــه اش بیمارســتان زنان ــد کــه موقوف ــح می کن ــر خانمــی تصری ــا کمت اشــاره دارد، ام

مدرسه ای که وقف می کند مدرسه دخترانه باشد.  
همچنیــن در ایــن دوران تعــدادی مــدارس علمیــه کشــور در اصفهــان توســط زنــان واقــف ســاخته 
شــده اســت و در بقیــه شــهرها نیــز زنــان مشــترکاً بــا همسرانشــان یــا بــه صــورت گروهــی همــراه 
ــه عنــوان مثــال  ــد. ب ــه ســاخت مــدارس و یــا مســاجد پرداختــه ان ــرداران خــود، ب خواهــران و ب
خانمــی خانــه اش را کــه کنــار مســجد بــوده، بــرای توســعه مســجد وقــف کــرده اســت یــا ســهم 
آب و قناتــی کــه داشــته را بــرای مصارفــی در تعظیــم شــعائر مذهبــی، وقــف کــرده اســت. اغلــب 
مــدارس دوره صفــوی و قاجــار را همســران بــا هــم وقــف کرده انــد و ممکــن اســت شــوهر بخشــی 

را در عوض مهریه، با همسرش همکاری کرده باشد. 
ــان روز  ــویم، زن ــک می ش ــه دوران معاصــر نزدی ــه ب ــر چ ــه ه ــد ک ــناد نشــان می ده بررســی اس
بــه روز اســتقالل مالــی بیشــتری پیــدا کــرده و بــا شــرکت در وقــف در امــور مختلــف در مســائل 

ــد. ــت می کنن ــی فعالی اجتماع

نخستین واقف زن در اسالم: 
ــه  ــاب فاطم ــف زن در اســالم دانســت. در کت ــرا)س( را نخســتین واق ــه زه ــد حضــرت فاطم بای
زهــرا)س( از والدت تــا شــهادت بــه نقــل از جلــد دوم تاریــخ ســمهودی آمــده اســت کــه: »پیامبــر 
در ســال هفتــم هجــری ایــن بســتان ها را مخصــوص حضــرت فاطمــه زهــرا)س( قــرار داد. حضــرت 
ــن هفــت بســتان را وقــف بنی هاشــم و بنی عبدالمطلــب فرمــوده و نظــارت و  صدیقــه طاهــره ای

سرپرســتی آنهــا را بــه عهــده مــوال علــی)ع( نهادنــد.«

نخستین وقف در ایران:
اولیــن ســند وقفــی کــه در ســازمان اوقــاف موجــود اســت، مربــوط بــه یــک زن اســت. اولین ســند 
وقفــی مربــوط بــه خانــم خدیجــه بنــت ربیعــا اســت؛ کــه نزدیــک بــه هــزار ســال پیــش در قزوین 
زندگــی می کــرده و قناتــی را وقــف کــرده اســت. تــا پایــان ســال 93 نیــز، از میــان 2000 وقفــی 
کــه انجــام شــد، 300 وقــف از جانــب زنــان بــوده کــه 1۵ درصــد کل وقف هــا را شــامل می شــود. 

ایــن در حالــی اســت کــه آمــار زنــان شــاغل 12درصــد اســت.

کهن ترین مصحف وقف شده از سوی بانوان:
ــال  ــه س ــق ب ــده، متعل ــف ش ــوان وق ــوی بان ــه از س ــی ک ــه فارس ــا ترجم ــف ب ــن مصح کهن تری
10۵9قمــری اســت. ایــن مصحــف را حاجیــه فاطمــه خانــم بنــت میــر شــرف الدین از اوالد امیــر 
شــمس الدین چارمنــاری در روز ســه شــنبه 22 شــعبان 10۵9ق )در زمــان ســلطنت شــاه جهــان( 

در هند وقف کرده است.  
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پــس از آن بــه ترتیــب در قــرن یازدهــم ســه مصحــف مترجــم، قــرن دوازدهــم چهــار مصحــف 
مترجــم، قــرن ســیزدهم 37 مصحــف مترجــم و قــرن چهاردهــم 1۵ مصحــف ترجمــه دار فارســی 

از ســوی بانــوان وقــف شــده اســت.

زنان واقف در عصر صفوي:
ــوي  ــه اســت و در عصــر صف ــاه جامع ــر خــاص پیشــرفت و رف ــي از مظاه ــف از نظــر اجتماع وق

بخــش بزرگــي از امــالک و مــزارع تمــام ایــران 
جــز موقوفــات بــود )باســتاني پاریــزي، 1362: 
73(. اکثــر ســفرنامه نویســان عصــر صفــوي در 
ــا و  ــا، رنج ه ــه محدودیت ه ــود ب ــات خ گزارش
ــد.  ــرده ان ــان اشــاره ک ــي زن مشــکالت اجتماع
ولــي بــا ایــن وجــود هرگــز نتوانتســه اند منکــر 
ــي و  ــا آبادان ــي ی ــاي علمــي و فرهنگ فعالیت ه
ســازندگي بعضــي از آنهــا باشــند. عــالوه بــر آن 
بارهــا بــه نقــش زنــان در امــور خیریــه و عــام 

المنفعــه نیــز اشــاره کــرده انــد. 
زنــان متمــول جامعــۀ عصــر صفــوي نقــش مهمــي در ســوق دادن امــالک و دارایــي هــاي خــود 
بــه ســوي فعالیت هــاي خیریــه شــهري از طریــق اوقــاف بــه عهــده داشــتند. )زریــن بافــت شــهر، 
1384: 93(. توجــه ایــن زنــان بــه امــور خیریــه و آبادانــي اکثــراً ناشــي در دربــار بــراي ســاختن 
ــوزش  ــداوم آم ــت ت ــي در جه ــالوه برخ ــه ع ــتند. ب ــود می جس ــه س ــي و عام المنفع ــه عموم ابنی
ــداد  ــه تع ــه طــوري ک ــد ب ــالش مي کردن ــز ت ــش نی ــم و دان ــت عل ــه تقوی ــگ و کمــک ب و فرهن
بســیاري از نهادهــاي آموزشــي عصــر صفــوي بــه همــت زنــان مرفــه ایــن عصــر دایــر شــده بــود. 

ــادي، 13۵2:۵06(. )رفیعــي مهرآب

وقف در میان زنان قاجار:
در زمــان حکومــت قاجــار بــه اســنادی کــه دوبــاره نامــی از زنانــی که امــوال خــود را وقــف کرده اند 

بر می خوریم؛ زنانی که باز در این دوره از زنان اشراف و درباری بوده اند. 
در ایــن زمــان بیشــتر امالکــی کــه وقــف می شــد عبــارت از دکان هــا و یا ســایر انــواع امــالک نظیر 
قطعاتــی از زمیــن یــا بخش هایــی از روســتاها بــود و بــه همیــن نســبت هــم مــورد اســتفاده  آنهــا 
محــدود بــود. کاربــرد عمــده ی موقوفــات، شــامل ســاختن مجموعه هــای بــزرگ ماننــد مــدارس 
یــا مســاجد نبــود بلکــه از یــک ســو بیشــتر بنــا بــه دالیــل خیرخواهانــه بــا تأکیــد بــر فعالیت های 
همســایگی، مثــل کمــک بــه فقــرا یــا برنامه هــای تعزیــه داری، و از ســوی دیگــر مبتنــی بــر اهداف 
اقتصــادی یــا خصوصــی، بــرای تضمیــن بقــای حیــات نســل های آتــی بنیان گــذار وقــف، صــورت 

ــت. می گرف
بیشــتر موقوفــات از ایــن دســت، یعنــی وقف هــای در مقیــاس کوچکــی کــه از ســوی اهالــی تهران 
در طــول قــرن نوزدهــم صــورت پذیرفتــه، بــه نــام زنــان ثبــت شــده اســت. بــا اینکــه در تاریــخ 
ــم و پیرامــون فعالیت هــای اقتصــادی  ــان برمی خوری ــام زن ــه ن ــدرت ب ــه ن رســمی دوران قاجــار ب
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آنــان اطالعــات ناچیــزی در اختیــار داریــم و یــا بعضــا هیــچ اطالعــی در دســت نیســت؛ امــا اســناد 
باقی مانده  وقف مبین احتمال اداره  امالک زنان، به وسیله خود آنهاست. 

ــات داشــتند و  ــان حی ــف شــخصی خــود را در زم ــور وق ــف، خــود حــق اداره  ام ــان واق همــه  زن
هیــچ کــدام متولــی یــا نماینــده و کارگــزار )وکیــل( مذکــری را انتخــاب نکــرده بودنــد. گرچــه 
احتمــاال زنــان بــرای جمــع آوری اجــاره و توزیــع روزانــه ی آن نیــاز بــه افــرادی امیــن داشــتند، امــا 
هیــچ یــک بازرســی نهایــی موقوفــات را بــه فــرد دیگــری واگــذار ننمودنــد. همچنیــن بــرای قــوت 
بخشــیدن بــه بعــد خیریــه  موقوفــه، از حقــوق ثابتــی کــه معمــوال بــرای متولــی در نظــر گرفتــه 

ــد. ــی می کردن ــز چشم پوش ــد نی می ش

وقف و زنان ارامنه ایرانی:
زنــان ارامنــه، بــا وجــود توجــه شــاه های صفــوی، اولیــن مدرســه دخترانــه ارامنــه، بــا نــام کاتارینــا 
را در کنــار صومعــه بنــا کردنــد و مکانــی بــرای تحصیــل دختران ایجــاد شــد. در ابتــدا، 28 خانواده 
راضــی شــدند دختران شــان را بــه ایــن مدرســه بفرســتند و کار بــه جایــی رســید کــه در کنــار 
ــان حــرم  ــش را هــم الزم دانســتند. شــواهد نشــان می دهــد زن آموختــن مذهــب، آموختــن دان
ســراها نیــز باســواد بودنــد و رفتــه رفتــه باســواد بــودن، یــک فضیلــت بــه شــمار آمــد. بــه محــض 

1. مریم هاکوپ 
هاروچونیان، در 
سال 1853 در 
جلفا، مدرسه ای 
تأسیس و پولی را 
برای پایدار ماندن 
مدرسه وقف کرد.
2. دیگر زن 
ارمنی، واروارا 
کانانیان، همسر 
گورک کانانیان، 
یکی از روشن 
فکران و زبان 
شناسان تاریخ 
تطبیقی و مدیر 
مدرسه الزاریان 
روسیه بود که یک 
کودکستان، به نام 
همسرش در سال 
1903، در جلفا 
تأسیس کرد
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مهاجــرت ایــن زنــان بــه کشــورهای دیگــر، از جملــه هندوســتان، اندونــزی و کشــورهای اروپایــی 
ــه در  ــر اســت، از جمل ــردان بیش ت ــه م ــان نســبت ب ــران می بینیــم کــه موفقیــت نســبی زن و ای

امــر تجــارت.
زنان ارمنی که در ایران مدرسه ساختند، عبارتند از:

1. مریــم هاکــوپ هاروچونیــان، در ســال 18۵3 در جلفــا، مدرســه ای تأســیس و پولــی را بــرای 
پایــدار مانــدن مدرســه وقــف کــرد.

ــان  2. دیگــر زن ارمنــی، واروارا کانانیــان، همســر گــورک کانانیــان، یکــی از روشــن فکــران و زب
شناســان تاریــخ تطبیقــی و مدیــر مدرســه الزاریــان روســیه بــود کــه یــک کودکســتان، بــه نــام 
همســرش در ســال 1903، در جلفــا تأســیس کــرد و در ســال 190۵، مدرســه دیگــری بــاز بــه 
نــام همســرش، بــا بودجــه 2۵ هــزار تومانــی ســاخت کــه نقشــه ایــن مدرســه بــا کمــک معمــاران 

روســی طراحــی شــده بــود.

نسبت موقوفات زنان به مردان:
کریســتف ورنــر)2003( در مقالــه زنــان واقــف در تهــران عهــد قاجــار، نوشــته اســت: در فهرســت 
ــت، 1160  ــار اس ــه دوران قاج ــوط ب ــتر مرب ــه بیش ــران ک ــتان ته ــای اس ــای وقف نامه ه راهنم
مدخــل وجــود دارد کــه نزدیــک بــه 170 مــورد آن یعنــی حــدود 1۵درصــد بــه نــام زنــان 

ثبت شده است. 
از میــان ۵9 وقف نامــه موجــود در دایــره کل اوقــاف اصفهــان کــه بــه دوره صفــوی تعلــق 
دارد تعــداد 17 وقــف نامــه از بانــوان ایــن شــهر باقــی مانــده اســت یعنــی در واقــع واقــف 
29 درصــد موقوفــات اصفهــان در دوره صفویــه بانــوان هســتند. ایــن رقــم بســیار قابــل 

توجه است چرا که نزدیک به یک سوم کل موقوفات را شامل می شود. 
در کتــاب اوقــاف الحرمیــن الشــریفین فــی العصــر المملوکــی از 128 مــورد موقوفه هــای 
معرفــی شــده 18 مــورد بــه زنــان اختصــاص دارد. یعنی قریــب 1۵درصــد موقوفــات از آن 

زنان بوده است. 
همچنیــن در کتــاب یــادگار مانــدگار مجموعــه اوقــاف یــزد، جلــد اول، از مجمــوع 11۵ 
وقف نامــه معرفــی شــده 23 مــورد بــه زنــان اختصــاص دارد کــه 20درصــد کل موقوفــات 

معرفی شده می باشد. 

آمار موقوفات زنان بر حسب قرون و زمان وقف:
در مقالــه ی »درآمــدی بــر موقوفــات زنــان«، پــس از بررســی 137 زن واقــف در ایــران، 
ــان را از قــرن هفتــم نشــان می دهــد و پراکندگــی ایــن  آمــار ثبــت شــده؛ موقوفــات زن

تعداد وقفیات بدین صورت است: 
قرن هفتم: 2مورد 
قرن هشتم: ۵مورد 
قرن نهم: 18مورد 
قرن دهم: 4مورد 

قرن یازدهم: 1۵مورد 
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قرن دوازدهم: 13مورد 
قرن سیزدهم: ۵4 مورد 
قرن چهاردهم: 24مورد 

قرن پانزدهم: 1مورد 
نامعلوم: 1مورد 

بررسی پراکندگی شهرهای محل سکونت زنان واقف:
از 111 زن ایرانــی واقــف کــه مــورد بررســی قــرار گرفــت، عمدتــاً پراکندگــی در شــهرهای تهــران، 

اصفهــان و یــزد بــوده اســت.
 

بررسی موقعیت اجتماعی زنان واقفه:
بررســی اســناد مــورد مطالعــه در پژوهــش مــا نشــان می دهــد کــه در ســنت حســنه وقــف همــه 
ــد.  ــا وضعیت هــای اقتصــادی گوناگــون حضــور داشــته ان ــف ب ــات اجتماعــی مختل ــان از طبق زن
امــا آنچــه بــه عنــوان یــک فرضیــه می توانــد مطــرح باشــد ایــن اســت کــه بــه نظــر می رســد از 
دوره صفویــه بــه بعــد کــه وقــف بــه عنــوان یــک نهــاد فراگیــر در جامعــه مطــرح می شــود ابتــدا 
زنــان وابســته بــه طبقــات حاکــم در ایــن امــر پیشــگام بوده انــد و ســپس بــه تأســی از آنهــا ســایر 
طبقــات اجتمــاع نیــز بــه امــر وقــف مبــادرت نمــوده اند.بــه عنــوان مثــال از مجمــوع 8 ســندی 
کــه مربــوط بــه دوره افشــاری و زندیــه اســت و جــزو قدیمــی تریــن موقوفــات زنــان در خراســان 
ــن  ــدان حاکمی ــه خان ــان وابســته ب ــه زن ــوط ب ــم محســوب می شــود ۵ ســند آن مرب ــی ه جنوب
ــر اســماعیل خــان  ــده امی ــم وال ــر حســن خــان، عصمــت خان ــده امی ــی وال ــه یعن ــی منطق محل
عــرب خزیمــه، خدیجــه بیگــم دختــر امیــر محمــد خــان عــرب خزیمــه، بــی بــی معصومــه خانــم 
دختــر امیــر محمــد خــان عــرب خزیمــه و ســلطان نجــات بیگــم دختــر میــرزا ســید علــی بیــک 
می باشــد. اگــر چــه بــه طــور قطــع نمــی تــوان راجــع بــه انگیــزه زنــان وابســته بــه حکمرانــان در 
خصــوص وقــف اموالشــان نظــر داد امــا بطــور کلــی می تــوان دو هــدف مهــم یعنــی کســب ثــواب 

اخروی و کسب اعتبار و منزلت دنیوی را برای آن در نظر گرفت. 
آنچــه کــه اســناد وقفــی زنــان وابســته بــه طبقــات بــاالی اجتماعــی آن زمــان را از طبقــات عــادی 
ــن  ــردن القــاب و عناوی ــکار ب ــی زیبــای وقــف نامــه و همچنیــن ب ــد مقدمــه ادب ــز می نمای متمای
متعــدد بــرای زنــان طبقــات بــاالی جامعــه آن روز می باشــد کــه در اســناد مربــوط بــه زنــان عادی 
دیــده نمــی شــود بــه عنــوان نمونــه در ســند مربــوط بــه والــده امیــر حســن خــان حکمران تــون و 
طبــس در دوره قاجــار ایــن عبــارات آمــده اســت»علیا جنــاب واالمــآب عفــت و عصمت دســتگاه، با 
طهــارت و صــدارت انتســاب، لطافــت و نظافــت اکتنــاه، نامــوس المســطورات و المخــدرات و نقطــه 
مــدار مرکــز دایــره الکرمــات، تــاج النســوان و زینتــه الخواتیــن، نتیجــه االمــراه االعظــام و اســوه 
الکبــراء الفخــام، اعنــی واال منقبــت، مریــم خصلــت، خدیجــه نســبت، فاطمــه طهــارت، بلقیــس 
منزلــت، زهــرا مرتبــت، واقفــه دقائــق مبــداء ومعــاد، عارفــه معــارف تکویــن و ایجــاد، والــده ماجــده 
معظمــه معــززه مکرمــه محترمــه عالــی جــاه معلــی جایــگاه حشــمت و اجــالل دســتگاه ابهــت و 
ایالــت دســتگاه نتیجــه الخوانیــن الفخــام الکــرام امیــر حســن خانــا« )وقــف نامــه والده امیر حســن 
خــان بــه کالســه پرونــده و-4 مربــوط بــه ســنه1196 هجــری قمــری(. از دیگــر خصوصیــات وقــف 
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ــه در  ــان اســت ک ــن زن ــای اختصاصــی ای ــود مهر ه ــان وج ــه حکمران ــان وابســته ب ــای زن نامه ه
وقــف نامه هــای عــادی دیــده نمــی شــود و فقــط زنــان وابســته بــه طبقــه خــان در اســناد مــورد 
بررســی دارای مهــر بــا مضامیــن زیبــا بــوده اند.بــه عنــوان مثــال در وقــف نامــه ای کــه مربــوط بــه 
زنــان وابســته بــه خانــدان علــم می باشــد. در ســجالت وقــف نامــه مهــر آنهــا مشــاهده می شــود.

و در یــک ســند دیگــر مربــوط بــه ســنه 1244 قمــری کــه بــه بــی بــی شــهربانو دختــر احمــد 
خــان نخعــی متعلــق اســت ایــن مهــر بــا شــعر زیبــا دیــده می شــود. )وقــف نامــه عــادی بــی بــی 

شهربانو به کالسه پرونده ش-3۵( 
مهر مربع: ز قتل شاه دین شد سر به زانو گل بوستان احمد شهربانو 

بــه تدریــج در دوره هــای بعــدی یعنــی در دوره قاجــار و پهلــوی اول و دوم زنــان از طبقــات عــادی 
جامعــه نیــز اقــدام بــه وقــف نمــوده انــد. بــا مراجعــه بــه متــن وقــف نامه هــا و اســناد وقفــی از 
روی القــاب و همچنیــن شــخصیت پــدر و یــا همســر واقفــه چهــار طبقــه بــا موقعیــت اجتماعــی 
متفــاوت شناســایی و در نهایــت جــدول )۵( بــر ایــن مبنــا تنظیــم گردیــد. الزم بــه ذکــر اســت که 
در هــرم قــدرت اجتماعــی در محــدوده مــورد مطالعــه مــا در آن دوره زمانــی بــه ترتیــب طبقــات 

خوانیــن، بیــک و میــر قــرار می گرفتند.)شــکوهی، 1391:3(

 نتیجه گیری:
ایــن مقالــه بیانگــر آن اســت کــه زنــان در محــدوده مــورد مطالعــه مــا در ایــن عرصــه همچــون 
بســیاری از عرصه هــای دیگــر اجتمــاع بســیار پــر رنــگ ظاهــر شــده و نشــان دهنــده حضــور فعــال 
آنــان در اجتمــاع حداقــل از دوره زندیــان و افشــاریان تــا زمــان حــال بــوده اســت. نکتــه جالــب 
توجــه دیگــر آنکــه بــه لحــاظ منزلــت اجتماعــی، در ابتــدا زنــان طبقــات مرفــه و در ادامــه زنــان 
واقفــه از طبقــات و قشــرهای مختلــف جامعــه در ایــن ســنت پســندیده مشــارکت داشــته انــد. 
همچنیــن ســنت وقــف در زنــان در مقایســه بــا مــردان بــه لحــاظ امــور زنانــه و نقــش جنســیت 

تفاوتــی در بــر نــدارد.

منابع:
1- باســتاني پاریــزي، محمــد ابراهیــم، )1362(، ضعیفــه، )بررســي جایگاه 

زن ایرانــي در عصــر صفــوي(، تهــران: قصیده ســرا.
2- رفیعــي مهرآبــادي،  ابوالقاســم )13۵2(، آثــار ملــي اصفهــان، تهــران:، 

انجمــن آثــار ملــي.
3- زریــن بافــت شــهر،  فریبــا، )1384(» فعالیــت هــاي اقتصــادي زنــان 
صفــوي در زیــارت گاه شــهر اردبیــل«، ترجمــه محمــد مــروار نامــه تاریخ 

پژوهــان، ســال اول ، شــماره 3.
4-شــکوهی، صغــری )1391(، بررســی وقــف زنــان و کارکردهــای 

اجتماعــی فرهنگــی آن، صغــری شــکوهی، تهــران
ــه  ــران: کتابخان ــی، ته ــف پژوه ــی )1379(، وق ــه چــی، مصطف ۵-مطبع

ــم )تکثیــر داخلــی( تخصصــی فقــه و اصــول، ق
6-حیدری، زهرا )1391(، زنان واقف در پایتخت صفوی 

7- سالک، احمد )1372(،  تاریخ وقف در ایران
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چکیده:
 نیمــی از جامعــه متشــکل از زنــان اســت. مشــارکت ایــن پتانســیل 
ــع  ــگران واق ــه پژوهش ــورد توج ــر، م ــر خی ــژه در ام ــوه، به وی بالق
شــده اســت و مطالعــات بســیاری را در دنیــا بــه خــود اختصــاص 
داده اســت. در ایــن مطالعــه کتابخانــه ای، مســائلی همچــون تمایــل 
کمــک در زنــان، میــزان و ســهم مشــارکت زنــان در امــور خیریــه، 
ــای  ــایر ویژگی ه ــک، و س ــرای کم ــدف ب ــای ه ــاب گروه ه انتخ
ــرح  ــث مط ــردان از مباح ــا م ــه ب ــت در مقایس ــه جمعی ــوط ب مرب

شــده خواهنــد بــود. 
ــر،  ــر خی ــان در ام ــبقه ی تاریخــی زن ــود س ــا وج ــران، ب ــا در ای ام
معــدود مطالعــات علمــی در ایــن حــوزه احصــا شــد. بنابرایــن بــا 
در نظــر گرفتــن رونــد تغییــر و تحــوالت اجتماعــی و طــی مراحــل 
گــذار جامعــه ســنتی بــه مــدرن، ضــروری اســت سیاســت گذاران، 
ــه  ــی از جامع ــن نیم ــگاه ای ــه ای جای ــز خیری ــات و مراک مؤسس
را کانــون مالحظــه جــدی قــرار داده و نهایــت اســتفاده را در 
ــن  ــد ای ــد. پیام ــه کار بندن ــرو ب ــن نی ــردن ای ــل ک ــت بالفع جه
قبیــل مشــارکت ها توانمندســازی زنــان، پویایــی جامعــه و انتفــاع 
ســازمان های مردم نهــاد و مؤسســات خیریــه ای خواهــد بــود. 

تفاوت های جنسیتی در امر خیر
آیا زنان نسبت به مردان مشارکت بیشتری دارند؟

*دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

واژگان کلیدی: امر خیر، مشارکت، جنسیت، زنان، مردان. 

سارا آقابابا*
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زمینه
ــان تشــکیل می دهنــد. بنابرایــن مشــارکت آنهــا در جامعــه یــک  نیمــی از جمعیــت فعــال را زن
ضــرورت انکارناپذیــر بــه شــمار می آیــد )1(. قــرن بیســتم بــا توجــه بــه مشــارکت بــاالی زنــان 
در امــور اقتصــادی و سیاســی، قــرن زنــان نامیــده شــده اســت. در ایــن میــان، نقــش محــوری و 
تعیین کننــده ی زنــان در امــور خیریــه کــه در بســیاری از مســتندات بــه آن اشــاره شــده اســت، 
مبرهــن می باشــد. امــا ایفــای ایــن نقــش در جوامــع بــه عوامــل گوناگونــی وابســته اســت. از آن 
جملــه می تــوان بــه میــزان توانمندســازی زنــان در جوامــع، دسترســی زنــان بــه منابــع، مشــارکت 
ــادا و  ــد کان ــال، در کشــورهایی مانن ــرای مث ــرد. ب ــای سیاســی و اقتصــادی اشــاره ک در انجمن ه
هلنــد ســرمایه گذاری های گســترده در راســتای توانمندســازی زنــان صــورت گرفتــه و مؤسســات 

غیردولتــی و خیریــه فراوانــی بــا حضــور و مشــارکت فعاالنــه زنــان ورود پیــدا کرده انــد )2(.

مطالعات مشارکت امر خیر زنان در دنیا
ــد)3(.  ــه گذارده ان ــه صح ــای خیری ــر فعالیت ه ــیت ب ــر جنس ــر تأثی ــی ب ــات گوناگون ــا مطالع ام
ــش از  ــه بی ــور خیری ــان در ام ــات ســهم مشــارکت زن ــن مطالع ــی اســت در بســیاری از ای گفتن

مــردان خودنمایــی می کنــد)7-4(.
بــرای مثــال، ویلــر و همــکاران )8( بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه مــردان تمایــل کمتــری 
ــل آن را  ــی از دالی ــه یک ــد ک ــان می دهن ــرا نش ــه فق ــک ب ــازمان های کم ــا س ــکاری ب ــرای هم ب
ــوف )9(  ــر، آدل ــه ای دیگ ــد. در مطالع ــوان کرده ان ــان عن ــه زن ــر نســبت ب ــی کمت احســاس همدل
بیــان داشــته اســت کــه در کشــورهای اســکاندیناوی زنــان بیــش از مــردان بــه خیریه هــا کمــک 
کرده انــد، درحالی کــه طبــق پژوهــش وارد و مک کیلــوپ )10( ایــن رونــد در اســلوونی، لهســتان 
ــی  ــن در حال ــا اهــدا داشــته اند. ای ــه خیریه ه ــان ب ــردان بیــش از زن ــوده و م ــان معکــوس ب و یون
اســت کــه زنــان در مقایســه بــا مــردان، مقادیــر کمتــری را صــرف امــور خیریــه می کننــد )11( 
کــه دلیــل آن درآمــد پاییــن زنــان نســبت بــه مــردان عنــوان شــده اســت )4(. امــا بایــد اذعــان 
داشــت زنــان تمایــل بیشــتری بــرای اهــدا و کمــک نشــان می دهنــد)12(. موضــوع درآمــد زنــان 
در مقایســه بــا مــردان بــا تأکیــد بــر عارضــه ســقف شیشــه ای1 کــه کمابیــش در بســیاری از جوامع 
حتــی جوامــع طرفــدار آزادی زنــان و مــردان ماننــد آمریــکا- قابــل مشــاهده اســت، داللــت بــر 
ــدی و  ــی و تصــدی ســمت های کلی ــی مدیریت ــه ســطوح عال ــتیابی ب ــان در دس ــد زن مســیر کن
تصمیم گیــری دارد. لــذا زنــان در مقایســه بــا مــردان ســهم ناچیــزی از درآمــد و ثــروت در جوامــع 
را بــه خــود اختصــاص داده انــد. پیامــد ایــن عارضــه حتــی در مؤسســات خیریــه و غیردولتــی نیــز 

مشــهود اســت )2(. 
ــد  ــاب می کنن ــارکت انتخ ــرای مش ــردان ب ــان و م ــه زن ــاتی ک ــوع مؤسس ــر ن ــی دیگ  در پژوهش
نیــز متفــاوت اعــالم شــده اســت. بــه ایــن صــورت کــه مــردان تمایــل بیشــتری بــرای کمــک بــه 
ــان  ــی، هنــر و ســازمان های فرهنگــی داشــته اند، درحالی کــه زن گروه هــای سیاســی، حقــوق مدن
متمایــل بــه افــراد بی خانمــان و مؤسســات خیریــه پزشــکی و بهداشــتی و درمانــی بوده انــد)13(. 
در همیــن راســتا، مطالعــه بکــرز و ویپکینــگ )14( نیــز گواهــی بــر ایــن مدعــا اســت کــه زنــان 

ــی داشــته اند. ــه در حــوزه ســالمت کمک هــای مال ــه مؤسســات خیری ــردان ب بیــش از م
 1.glass ceiling
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ــل،  ــت تأه ــن، وضعی ــون س ــناختی( همچ ــک )جمعیت ش ــای دموگرافی ــت متغیره ــی اس گفتن
فعالیت هــای مذهبــی، نــژاد و قومیــت همــراه جنســیت بــه عنــوان عوامــل غیرمالــی، همچنیــن 
اشــتغال، میــزان تحصیــالت و درآمــد افــراد در قالــب عوامــل مالــی بــر مشــارکت زنــان تأثیرگــذار 
خواهنــد بــود )1۵(. بــرای مثــال بــا افزایــش ســطح تحصیــالت، زنــان تقاضــای بیشــتری بــرای 
ــد. عوامــل دیگــری نظیــر  ــه از خــود نشــان داده ان حضــور در اجتمــاع و فعالیت هــای خیرخواهان
تعــداد فرزنــدان نیــز بــر مشــارکت زنــان در فعالیت هــای امــر خیــر تأثیرگــذار بــوده اســت )2(. 
ــه امــور روزمــره ی زندگــی از دغدغه هــای  ــدان و رســیدگی ب ــه نظــر می رســد مراقبــت از فرزن ب
اصلــی زنــان اســت کــه حضــور آنهــا در فعالیت هــای خیرخواهانــه را تحت الشــعاع قــرار می دهــد. 
در مقابــل، در برخــی مطالعــات اساســاً تفاوتــی در بحــث جنســیت میــان مــردان و زنــان قائــل 
نشــده اند. بــرای مثــال، مطالعــه ی د الیویــرا و همــکاران )16( تأثیــری بــرای متغیــر جنســیت در 
فعالیت هــای خیریــه در نظــر گرفتــه نشــده اســت. همچنیــن مطالعــه کســری )17( در اندونــزی، 
بــا وجــود آنکــه مشــارکت مــردان را بیــش از زنــان اعــالم کــرده اســت، امــا اظهــار کــرده اســت 
ــن  ــدارد. یافته هــای ای ــراد ن ــه اف ــر فعالیت هــای خیری ــر معنــی داری ب کــه اصــوالً جنســیت تأثی

پژوهــش به عنــوان یــک کشــور مســلمان قابــل تأمــل اســت. 

مطالعات مشارکت امر خیر زنان در ایران
ــد،  ــه دور بوده ان ــی ب ــای اجتماع ــان از فعالیت ه ــه زن ــخ ک ــی از تاری ــی در برهه های ــران، حت در ای
مشــارکت آنهــا در امــور خیریــه کاهــش نداشــته اســت )18(. اساســاً رد پــای زنــان ایــران در وقــف 
ــه مــردم  ــام نیــک و کمــک ب ــدگاری ن ــروردگار، مان ــا انگیزه هــای جلــب رضــای پ و امــر خیــر ب

بی بضاعــت ترســیم شــده اســت)19(. 
از 
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ــر  ــو نجم  الســلطنه)مادر دکت ــه ی بان ــات نیکوکاران ــه اقدام ــوان ب ــان می ت ــای مشــارکت زن نمونه ه
مصــدق( اشــاره کــرد کــه در اواخــر عمــر بیمارســتان نجمیــه تهــران را در ملــک خــود در خیابــان 
یوســف آباد )حافــظ کنونــی( ســاخت. ایــن بیمارســتان یکــی از نخســتین بیمارســتان های مــدرن 
تهــران بــه شــمار می رفــت. وی در زندگانــي ســاده و بی آالیــش خــود، ثروتــش را بــا انــرژي بســیار 
ــرای مخــارج بیمارســتان نیــز درآمــد چندیــن  و ایمــان راســخ، صــرف ایــن بیمارســتان کــرد. ب
ملــک خــود را وقــف کــرد و تــا زمانــی کــه خــود زنــده بــود نظــارت بــر امــور آن را برعهــده داشــت. 
ایــن بیمارســتان در آذر 1308 افتتــاح شــد و همچنــان بــه فعالیــت خــود ادامــه مي دهــد. پشــتکار 
ــه در  ــود ک ــا ب ــا بدان ج ــتان از خــود نشــان داد ت ــن بیمارس ــدازي ای ــه راه ان ــه او ب ــه اي ک و عالق
طــول چنــد ســالي کــه بیمارســتان ســاخته مي شــد، بــا وجــود کهولــت ســن در خانــه کوچکــي 
در همــان بــاغ مي زیســت و شــخصاً بــه امــور ســاختمان سرکشــي مي کــرد و هــر غــروب، اجــرت 
ــا  ــی ب ــای مل ــل گنجینه ه ــن قبی ــای بســیاری از ای ــران را خــود مي پرداخــت)20(. نمونه ه کارگ
همــت واالی خــود، از گذشــته تــا حــال بــه اقدامــات انسان دوســتانه، مبــادرت ورزیده انــد کــه بــه 

عنــوان الگویــی برتــر قابــل ارائه انــد. 
امــا صرف نظــر از عــزم و اراده راســخ نیکــوکاراِن زِن برجســته ی کشــور، نتایــج مطالعــه ای در شــهر 
تهــران، حاکــی از آن اســت کــه مشــارکت های مذهبی-خیریــه اِی زنــان در مقایســه بــا ســایر انــواع 
ــته  ــرار داش ــری ق ــی در ســطح باالت ــی، فرهنگی-تفریحــی، و محل ــی، حمایت مشــارکت های مدن
ــان  ــه از می ــت ک ــر آن اس ــر، بیانگ ــه ای دیگ ــای مطالع ــیونی یافته ه ــل رگرس ــت )21(. تحلی اس
شــش متغیــر مشــارکت زنــان )مذهبــی، خیریــه ای، انجمنــی، محلــی، سیاســی و اقتصــادی( تنهــا 
متغیرهــای مشــارکت محلــی و خیریــه ای رابطــه معنــی داری بــا رفــاه خانــواده داشــته اند. بنابرایــن 
ــر  ــز باالت ــا نی ــواده ی آنه ــاه خان ــته اند، رف ــه ای داش ــی و خیری ــارکت های اجتماع ــه مش ــی ک زنان
گــزارش شــده اســت )22(. بنابرایــن در ایــران، درصــد زنــان فعــال در امــور خیریــه در مقایســه بــا 

ــواع مشــارکت ها بیشــتر اســت. ســایر ان
ــود،  ــع آوری می ش ــوپ جم ــه گال ــط مؤسس ــه توس ــی ک ــیت را در گزارش ــر جنس ــت متغی اهمی
می تــوان جســتجو کــرد. در ایــن گــزارش ســه حیطــه کمک هــای مالــی، کمک هــای داوطلبانــه 
و کمــک بــه افــراد غریبــه بــه تفکیــک جنســیت و ســن در 14۵ کشــور ارائــه می شــود. بــا توجــه 
ــای  ــه و کمک ه ــراد غریب ــه اف ــزارش)2010-201۵( در کمــک ب ــن گ ــاله ای ــای ۵ س ــه یافته ه ب
ــان گــوی  ــی زن ــا در کمک هــای مال ــوده اســت. ام ــان ب ــه مشــارکت مــردان بیــش از زن داوطلبان
ســبقت را از مــردان ربوده انــد. در ایــن گــزارش ایــران رتبــه 32 را در مقایســه بــا ســایر کشــورهای 

جهــان بــه خــود اختصــاص داده اســت )23(.

نتیجه گیری
ــیاری از  ــه در بس ــت ک ــن اس ــایی خیری ــده در شناس ــم و تعیین کنن ــل مه ــیت از عوام جنس
پژوهش هــا بــه آن اشــاره شــده اســت؛ امــا تــا کنــون پژوهشــی در ایــران مرتبــط بــا تفــاوت زنــان 
و مــردان در امــر خیــر صــورت نگرفتــه اســت. قــدر مســلم پرداختــن بــه مســئله جنســیت خیرین 
دغدغــه بســیاری از پژوهشــگران بــوده اســت؛ امــا بــه نظــر می رســد تفــاوت میــان دو جنــس زن 
و مــرد در اهــدا و میــزان آن بــه عوامــل مختلفــی همچــون فرهنــگ، میــزان مشــارکت زنــان در 
جامعــه، میــزان اســتقالل زنــان در جامعــه، میــزان آزادی زنــان، همگامــی زنــان در رشــد اقتصادی 
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ــرای فعالیت هــای اجتماعــی آنهــا بســتگی دارد. و به طورکلــی ایجــاد بســتر مناســب ب
مطالعــات میدانــی و کتابخانــه ای ایــن حــوزه مؤیــد آن اســت که زنان بســیاری در کشــور، ســرمایه 
ــده انگاشــتن  ــد. آنچــه مســلم اســت نادی ــن راه مصــروف کرده ان ــوی خــود را در ای ــادی و معن م
ــارکت  ــه مش ــر ک ــر حاض ــوص در عص ــه، بخص ــی از جامع ــوان نیم ــه عن ــان ب ــای زن توانمندی ه
ــدن  ــه ســمت توســعه را می طلبــد، جــز محــروم و بی نصیب مان ــرای حرکــت ب ــان ب اجتماعــی زن
مؤسســات خیریــه از ایــن قشــر عظیــم نتیجــه ای در بــر نخواهــد داشــت. بنابرایــن بــا توجــه بــه 
پشــتوانه علمــی و تجربیــات دنیــا -کــه بــه آن اشــاره شــد- برنامه ریــزی هدفمنــد مؤسســات در 
ایــن مســیر عقالیــی خواهــد بــود. در ایــن راســتا ترغیــب و تشــویق زنــان بــه حضــور فعاالنــه در 
امــر خیــر، آمــوزش و ارتقــای توانمنــدی آنهــا، فراهم ســازی بســتر مناســب بــه منظــور مشــارکت 
ــیوه های  ــدد ش ــوع و تع ــت، تن ــات فراغ ــان اوق ــه و اختصــاص زم ــای داوطلبان ــان در فعالیت ه زن
ــود. ســرمایه گذاری در راســتای  ــن مســیر خواهــد ب ــان، از عوامــل تســهیل گر در ای مشــارکت زن
ــرای ســازمان های مردم نهــاد در  ــی ب ــر ارتقــای مهــارت، نقطــه قوت ــان عــالوه ب توانمندســازی زن
اســتفاده از پتانســیل بالقــوه زنــان بــه شــمار می آیــد. رویکــرد احساســی و همدالنــه زنــان نســبت 
ــد.  ــه شــمار می آی ــه مســائل و آالم دیگــران پیش زمینــه ی مشــارکت در حــوزه ی امــر خیــر ب ب

ایــن قبیــل مشــارکت های اجتماعــی زنــان حــس اعتمادبه نفــس و خوداتکایــی، حــس 
مســئولیت پذیری، مهارت هــای ارتباطــی و روابــط اجتماعــی را در آنهــا افزایــش داده و عــالوه بــر 
افزایــش معلومــات و پــر کــردن اوقــات فراغــت، ثــواب اخــروی را نیــز بــه دنبــال خواهــد داشــت. 
ــران، ایــن قبیــل  ــان در ای ــه میــان زن ــه ســبقه ی تاریخــی امــور خیری ــا توجــه ب ــدون شــک، ب ب
ــات  ــتفاده از تجربی ــا اس ــن ب ــود. لک ــداد نمی ش ــدی قلم ــت جدی ــی حرک ــارکت های اجتماع مش
گذشــته و گــذار از رویکــرد ســنتی بــه ســمت مــدرن، توجــه سیاســت گذاران و برنامه ریــزان بایــد 
در به کارگیــری و هدایــت پتانســیل ایــن نیــروی بالقــوه در مســیری نظام منــد صــورت گیــرد تــا 

در ایــن وادی نهایــت ســودمندی از خدمــات ایــن خیــل عظیــم حاصــل شــود. 
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بیمارستان ها، 
پرورشگاه ها و حتی 
کتابخانه ها با کمک 
خیرین این دوره 
نوع جدیدی از 
فعالیت های خیریه 
را به نیازمندان 
و متقاضیان این 
خدمات ارائه کردند.
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ســنت حســنۀ وقــف کــه در تاریــخ اســالم، ریشــه ای بــس عمیــق 
دارد در جوامــع ســنتی و مذهبــی نمــود بیشــتری یافتــه و بــرای 
ــی و  ــت اجتماع ــار، منزل ــان اجــر اخــروی، اعتب ــوکاران و واقف نیک
دنیــوی را بــه دنبــال دارد. در یــزد به عنــوان شــهری کــه از بطــن 
تاریــخ کهــن برخاســته و جمعیتــی از به دیــن، جهــود و مســلمان 
ــگاه  ــان ن ــه همنوع ــرات و کمــک ب ــه خی را در خــود نگه داشــته ب
ویــژه شــده اســت. در ایــن جامعــه ســنتی بــا توجه بــه اقلیــم آب و 
هوایــی، ســاختار اجتماعــی، تحــوالت سیاســی و حضــور اقلیت های 
مذهبــی انــواع مختلفــی از امــور خیریــه بــا کارکردهــای مختلفــی 
وجــود دارد کــه درطــول ســیر تاریخــی خــود بــر اســاس نیازهــای 
ــران اســت  ــتانی ای ــهرهای باس ــزد از ش ــه شــکل گرفته اند. ی جامع
ــان و دره  ــوه ارن ــنگ نگاره های ک ــه س ــه ب ــا توج ــای آن ب ــه بن ک
شــیرکوه1 بــه دوران عیالمــی می رســد. یــزد در سلســله های 
ــی  ــگاه مذهبــی و جغرافیای ــه دلیــل جای هخامنشــی و ساســانی ب
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار بــوده اســت زیــرا کــه محلــی بــرای 

1 عــرب ،مهــدی و دیگــران، اعصــار تاریخــی یزد،دفتــر اول، یــزد ، نشــر محدود، 
1369، ص 27

جستاری بر تاریخ فعالیت خیرین یزدی

مهدیه خانی سانیج
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اتصــال راه هــای بازرگانــی ری، خراســان و پــارس بــوده اســت.
ــزد از  ــن اســالم )در همــان ســده اول ی ــه دی ــزد ب ــر آمــدن اســالم و گرایــش مــردم ی پــس از ب
ســوی مســلمانان فتــح شــد(، عنــوان دارالعبــاده یــا دارالعبــاد بــه یــزد داده شــد، در ایــن دوران 
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وقف مدرسه در یزد - سال1307 شمسي

ــن  ــه آئی ــه ب ــا توج ــه ای ب ــای خیری بناه
ــه  ــزد ب روح بخــش اســالم  ایجــاد شــد و ی
ــوالن  ــه مغ ــدن از حمل ــان مان ــت در ام عل
در ســده های آینــده موردتوجــه رجــال 
و دانشــمندان نامــی قــرار گرفــت کــه 
بســیاری از  بناهــای خیــر، از مدرســه و 

ــد.2 ــاد کردن ــزد ایج ــه را در ی کتابخان
ــه  ــاریه و زندی ــه، افش ــای صفوی در دوره ه
ــزد  ــه، ی ــای صوفیان ــی نزاع ه ــارغ از برخ ف
یکــی از مراکــز تجــاری و صنعــت نســاجی 
بــود. ازایــن رو محمدتقــی خــان بافقــی 
ــی  ــن دوران منشــأ خیرات ــدی ای ــم زن حاک
ــزد  ــار در ی ــه و آب انب ــازار، مدرس ــون ب چ

شــد.
ــه موقعیــت جغرافیایــی یــزد و  ــا توجــه ب ب
ــرار گرفتــن در محــل عبــور کاروان هــای  ق
ــرای  بازرگانــی، ایــن شــهر مأمــن خوبــی ب
ــه  ــا توج ــه ب ــه از دوره صفوی ــود ک ــار ب تج
ــی  ــه بازرگان ــله ب ــن سلس ــش ای ــه گرای ب
ــی  ــت اجتماع ــن قشــر از موقعی ــزد ای در ی
خــاص برخــوردار شــده و تجــار مختلفــی از 
شــهرهای الر، اصفهــان، کرمــان، تبریــز و... 
در یــزد ســاکن شــدند. ایــن طبقــه در دوره 
حکومــت قاجارهــا کــه در دو بخــش قبــل 
و بعــد از مشــروطه قابل بررســی اســت، 
ــی شــدند کــه در بســیاری از  منشــأ خیرات
ــم  ــزی ه ــت مرک ــی از حاکمی ــع حت مواق
نصیریــه،  مــدارس  می گرفــت.  پیشــی 
ــه عالیــی،  ــه ، غریــب خان مشــیریه، طاهری
ــن  ــه 3  و... از اماک ــظ الصح ــی حاف آبله کوب

ــتند. ــن دوره هس ــه ای خیری
ــی  ــه تغییرات ــه ب ــا توج ــوی ب در دوران پهل
ــران رخ داد،  ــی ای ــاختار اجتماع ــه در س ک
ــاهده  ــات مش ــن اقدام ــول در ای ــی تح نوع

2 . برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به تاریخ آل مظفر، محمود کتبی ،  امیرکبیر ، تهران، 1364 
3 . فلــور، ویلــم، ســلامت مــردم در ایــران قاجــار، ترجمــه ایــرج نبــی پــور، دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر، 

1386، ص269
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ــا  ــت و ب ــازی حکوم ــدرن س ــت های م ــتای سیاس ــی در راس ــتر در محورهای ــه بیش ــود ک می ش
ــر وقــف  ــه کــه اغلــب مبتنــی ب ــت و جــدای از اشــکال ســنتی کارهــای خیری نقش آفرینــی دول
ــی  ــگاه ها و حت ــتان ها، پرورش ــن، بیمارس ــدارس نوی ــت. م ــکل گرف ــود ش ــی ب ــوارد مذهب و م
کتابخانه هــا بــا کمــک خیریــن ایــن دوره نــوع جدیــدی از فعالیت هــای خیریــه را بــه نیازمنــدان 
و متقاضیــان ایــن خدمــات ارائــه کردنــد. درمانــگاه طاهــری، پرورشــگاه یتیمــان یــزد4 و نوانخانــه از 

ــت. ــه اس ــات عام المنفع ــن خدم ــه ای نمون
ــار  ــودی در کن ــای زرتشــتی و یه ــزد و حضــور اقلیت ه ــی ی ــاختار جمعیت ــه س ــه ب ــا توج ــا ب ام
مســلمانان بعــد دیگــری از فعالیت هــای خیریــه توســط ایــن قشــر در دوران قاجــار و پهلــوی اول 
ــا تشــکیل مــدارس  ــد کــه ب ــه آموزشــی بودن شــکل گرفــت. زرتشــتیان از پیشــروان امــور خیری
نویــن ماننــد )کیخســروی، مــارکار، خســروی( ســاخت اماکــن خیریــه در یــزد را برخــی تحــت 
ــد. در  ــه شــکل فــردی ایجــاد کردن سرپرســتی انجمن هایــی چــون انجمــن پارســیان و برخــی ب
حــوزه امــور بهداشــت و درمــان نیــز اقداماتــی چــون آبله کوبــی اســتاد کیومــرث، زایشــگاه بهمــن و 
مطــب ســررتن تاتــا منشــأ امــور خیــر بهداشــتی درمانــی زرتشــتیان بــود کــه در بســیاری از موارد 
توانســت بهبــود وضعیــت ســالمت و کاهــش مــرگ مــادران را رقــم زنــد. در ایــن اماکن مســلمانان 
نیــز در کنــار زرتشــتیان پذیرفتــه می شــدند و در صــورت عــدم توانایــی مالــی تمامــی اقدامــات 
به صــورت رایــگان انجــام می شــد. گاه حتــی خانــواده دانــش آمــوزان بی بضاعــت حمایــت مالــی 

می شــدند.۵
ــاص  ــه خ ــات خیری ــود و اقدام ــدران خ ــن پ ــظ آئی ــار حف ــتیان در کن ــه زرتش ــد ک ــه نمان ناگفت
به دینــان ماننــد گهن بارهــا و ســاخت اماکنــی چــون دخمــه، خیلــه و آتشــکده بــه دنیــای مــدرن 

وارد شــده و در جهــت نیــاز جامعــه خویــش اقدامــات آموزشــی و بهداشــتی را ایجــاد کردنــد. 
امــا یهودیــان کــه دیگــر اقلیــت ســاکن در یــزد هســتند گرچه اقدامــات خیریه شــان به گســتردگی 
زرتشــتیان نبــوده و در طــول ســال های متمــادی جمعیــت زیــادی از آنهــا مهاجــرت کردنــد امــا 
در دوران معاصــر بــا مــدارس خیریــه آلیانــس و اتحــاد بــه آمــوزش کــودکان خــود پرداختنــد. ایــن 
مــدارس عــالوه بــر آمــوزش علــوم نویــن بــه صــورت محــدود فرامین آئیــن یهودیــت را نیــز آموزش 
مــی داد و بســیاری از مخــارج آن بــه صــورت خیریــه از ســوی مؤسســات آلیانــس و انجمن هــای 
ــا توجــه  ــزد ب ــا در شــهر ی ــدارس اقلیت ه ــص پرداخــت می شــد. م ــر و خلوت ــت عب ــه صف خیری
بــه خیریــه بــودن، آموزش هــای نویــن و پذیــرش دانــش آمــوزان مســلمان توانســت ایــن جوامــع 

بســته را گشــوده و آغــازی بــرای ارتبــاط آنهــا بــا جامعــه ســنتی و مذهبــی یــزد شــود.
مســیحیان گرچــه در یــزد اقدامــات خیریــه ای چــون ســاخت مدرســه میــس آیدیــن و بیمارســتان 
مرســلین وابســته بــه میســیون مســیحیت را ایجــاد کردنــد امــا نتوانســتند در ســاختار جمعیتــی 
یــزد تأثیــری گــذارده و بخشــی از یزدیــان را بــا خــود هــم آئیــن کننــد. در مدرســه میــس آیدیــن 
ــران زرتشــتی،  ــام و توســط میســیون ســاخته شــد. دخت ــا همیــن ن ــی ب ــت بانوی ــا مدیری کــه ب
ــن حضــور  ــوم نوی ــه داری و عل ــار یکدیگــر در کالس آموزش  هــای خان مســلمان و یهــودی در کن
داشــتند. در نهایــت ایــن مدرســه بــا تــالش بی وقفــه آیدیــن، قشــری نســبتاً روشــنفکر از دختــران 

4. ســالنامه های فرهنــگ یــزد18-1317 ، 28-1327 ، 1328-1329 ، 1333- 1332 ناشــر 
گلبهــار یــزد

۵. رشید شهمردان، تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان،ص160
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منابع:
ــزد ، نشــر  ــر اول، ی ــران، اعصــار تاریخــی یزد،دفت ــدی و دیگ ــرب ،مه ع

ــدود ،1369.  مح
کتبی محمود،  تاریخ آل مظفر، امیرکبیر ، تهران، 1364 

فلــور، ویلــم، ســالمت مــردم در ایــران قاجــار، ترجمــه ایــرج نبــی پــور، دانشــگاه 
علوم پزشــکی بوشــهر، 1386.

شهمردان، رشید ، تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان،ص160
ســالنامه های فرهنــگ یــزد1317-18 ، 1327-28 ، 1329-1328 ، 1333- 

ــزد. 1332 ناشــر گلبهــار ی
ــران،  ــتی در ای ــودی و صهیونیس ــازمان های یه ــود، س ــم یه ــه عال مجل
شــماره 16-17-18 فروردیــن 1334 شمســی/ آوریــل 19۵4 میــالدی .

مســرت حســین،آب انبارهای شــهر یزد،درآمــدی بــر پیشــینه کارکــرد و 
ســاختار آنهــا ،تهــران، نشــر یــزدا،1389.

تحصیل کــرده تربیــت کــرد کــه ماننــد مــادران خــود چنــدان در چهارچــوب فرهنگــی یــزد ســنتی 
ــا اقلیــم  ــه متناســب ب ــزد امــور خیری ــه در ی ــد. امــا آخریــن بخــش امــور خیری و مذهبــی نبودن
ــت رواداری را  ــازگاری و حکم ــزد از آن س ــردم ی ــه م ــی ک ــت. اقلیم ــرزمین اس ــن س ــک ای خش
ــه در  ــتند ک ــه ای هس ــن عام المنفع ــی از اماک ــش عظیم ــا بخ ــا و آب انباره ــد. قنات ه آموخته ان
طــول ســالیان دراز و بــدون توجــه بــه هــر آئیــن و قشــر اجتماعی از ســوی مســلمانان و زرتشــتیان 

ــزد ساخته شــده اند. ــی در ی ــا توســط تجــار و حــکام محل ی
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اکثر قریب به 
اتفاق صندوق های 
قرض الحسنه برای 
کمک به نیازمندان 
تأسیس شده بودند 
و وام های خود را 
فقط به همین افراد 
می دادند.
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از پدیده هــای تــازه ای کــه در نیمــه دوم دهــه1340در صحنــه اجتمــاع جلوه گــر شــد و در آغازیــن 
ســال های دهــه 13۵0، در تهــران و شهرســتان ها گســترش چشــمگیری پیــدا کــرد، صندوق هــای 
قرض الحســنه بــود.  ایــن صندوق هــا گذشــته از آن کــه نوعــی مقابلــه بــا سیســتم بانکــداری و نظام 
ربــوی حاکــم بــر آن بــه شــمار می رفــت، منبــع مالــی مهمــی بــرای کمــک بــه گروه هــای انقالبــی 
بــود. نخســتین صنــدوق قرض الحســنه را گــروه هیئت هــای موتلفــه اســالمی در مســجد لــرزاده 
تهــران در ســال 1346و بــا نــام »صنــدوق قرض الحســنه ذخیــره جاویــد« تأســیس کردنــد. انگیــزه 
اصلــی بنیان گــذاران ایــن صنــدوق کمــک بــه محرومــان و نیازمنــدان واقعــی بــود. صنــدوق جاویــد 
در آغــاز فعالیــت خــود، بــه نیازمنــدان وام هــای بالعــوض مــی داد، امــا پــس از چنــدی در چارچــوب 
یــک نهــاد اقتصــادی بــه احیــای ســنت قرض الحســنه مبــادرت ورزیــد و بــا موفقیت هایــی کــه در 
ایــن زمینــه بــه دســت آورد سرمشــق و الگــوی مســاجد و دیگــر نهادهــای دینــی شــد چنان کــه 
در همــان زمــان تعــدادی از بازاریــان خّیــر صنــدوق دیگــری موســوم بــه »صنــدوق قرض الحســنه 

کوثــر« را راه انــدازی کردنــد.
دربــاره چگونگــی بنیان گــذاری صنــدوق ذخیــره جاویــد، علی اصغــر رخ صفــت از اعضــای 
هیئت هــای موتلفــه می گویــد: »عــده ای به عنــوان مســتمند بــه ایــن مســجد )لــرزاده( مراجعــه و 
از کمک هــای آن ســوء اســتفاده می کردنــد. مدتــی بعــد بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه صدقه هــای 
ــه دســت محتــاج  مــردم را در صندوقــی جمــع آوری کنیــم و پــس از تحقیــق ایــن صدقــات را ب
واقعــی آن برســانیم. کم کــم موجــودی صندوق هــا افزایــش پیــدا کــرد و بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 
کــه بهتــر اســت ایــن وجــوه انباشــته شــده صدقــه را در مســیر وام قرض الحســنه قــرار دهیــم. یعنی 
مثــل بانک هــا، دفترچــه پس انــداز تهیــه کردیــم و اولیــن صنــدوق قرض الحســنه در مســجد لــرزاده 
تأســیس شــد. البتــه بعضــی از متدینیــن مســجد معتقــد بودنــد که ایــن کارهــا صدقه نیســت بلکه 
ریــا اســت، امــا بــا کمــک مرحــوم آیــت اهلل حــاج میرزاعلی آقــای فلســفی امــام جماعت روشــن بین 

تشکیل صندوق های قرض الحسنه در ایران 

الهام ملک زاده*

* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مســجد لــرزاده بــه کارمــان ادامــه دادیــم«.
ــا  ــال13۵0 ب ــه از س ــان ک ــا اعتمادی  محمدرض
ایــن صنــدوق همــکاری می کــرد دراین بــاره 
ــا بیــان مطالــب بیشــتری گفتــه اســت:»در آن  ب
ــه  ــد ک ــۀ جاوی ــدوق اندوخت ــن در صن ســال ها م
بــرای کمــک بــه مســتمندان تشکیل شــده بــود 
شــروع بــه فعالیــت کــردم. ایــن صنــدوق توســط 
اشــخاص متدینــی بنیــان گــذارده شــده بــود. از 
جملــه مرحــوم فرســایی که محــل صنــدوق را در 
اختیار مؤسســین صنــدوق گذاشــته بــود. مرحوم 
حــاج کریــم انصــاری مدیرعامل این صنــدوق و دو 
بــرادر بــه نام هــای حــاج اصغــر و اکبــر رخ صفــت 
ــادم  ــان خ ــی و آقای ــوم عطای ــن مرح و همچنی
حســینی و آل احمــد و شــهید درخشــان جملگی 
ــدازی کار  ــرای راه ان ــم داده و ب ــت ه دست به دس
ــد.  ــرده بودن ــدوق را تأســیس ک ــن صن ــردم، ای م
ــرای حــل مشــکالت  ــا ب ــدوق تنه ــل، صن در اوای
امــور متدینیــن ایجــاد شــده بــود. امــا به تدریــج 
ــم،  ــه رژی ــارزه علی ــه مب ــن ب ــش متدینی ــا گرای ب
ــای  ــت از گروه ه ــیر حمای ــز در مس ــدوق نی صن
مبــارز و مخالفیــن رژیــم قــرار گرفــت. پیشــنهاد 
تأســیس ایــن صنــدوق و چنــد صنــدوق دیگــر از 
جانــب آقــای تقــی خاموشــی بــود کــه بــه انجــام 
ــان رخ صفــت و  ــق آقای ــز از طری ــن نی رســید. م
شــهید درخشــان در ســال 13۵0- 13۵1 بــا آنهــا 
ــت  ــورت پاره وق ــان به ص ــده و از آن زم ــنا ش آش
در صنــدوق شــروع بــه فعالیــت کــردم کــه ایــن 
)ســال1377(  هم اکنــون  بحمــداهلل  فعالیــت 
نیــز ادامــه دارد ... مــا از طریــق صنــدوق جاویــد 
بــه خانواده هــای زندانیــان سیاســی کمــک 
می کردیــم. کمــک بیشــتر به صــورت وام داده 
می شــد و اقســاط آن را مؤمنیــن متدیــن یعنــی 
ایــن  بــه  صاحبــان صنــدوق می پرداختنــد. 
ــدند  ــع نمی ش ــدوق مطل ــان صن ــورت کارکن ص
ــه کــدام یــک از خانواده هــای زندانیــان کمــک  ب
ــار  ــی– دو ب ــی یک ــای امنیت ــت. نیروه ــده اس ش
ــار  ــک ب ــه ی ــد ک ــه کردن ــا حمل ــدوق م ــه صن ب

شــعبۀ صنــدوق را در حســن آباد تعطیــل و آقــای 
خاموشــی را نیــز دســتگیر کردنــد. در بازجویی هــا 
ــان و  ــه زندانی ــما ب ــد ش ــه بودن ــان گفت ــه ایش ب
ــه  ــی ک ــد و پول های تروریســت ها کمــک می کنی
شــما به عنــوان وام داده ایــد بــرای خریــد اســلحه 
بــوده اســت. البتــه مــن تــا آن زمــان نمی دانســتم 
وام هایــی کــه می دهیــم در چه مســیرهایی به کار 
گرفتــه می شــود. چــون ســعی می شــد آن دســته 
از وام هایــی کــه بــه خانــواده مبــارزان داده می شــد 
ــای  ــه کمک ه ــود. هم ــس نش ــناد منعک در اس
ــه  ــد. بلک ــه نمی ش ــدوق در دادن وام خالص صن
ــی  ــدوق، گاه ــط صن ــی از ضواب ــاس برخ ــر اس ب
وجوهــات جمع آوری شــده بــرای کمــک بــه 
خانــواده زندانیــان نیــز اســتفاده می شــد. در 
آن زمــان آقــای ابوالفضــل توکلــی بینــا اجــازه از 
ــن  ــاس آن ای ــر اس ــه ب ــام داشــت ک حضــرت ام

ــرد«. ــت می ک ــات را هدای وجوه
ــال  ــز در س ــنه نی ــدوق قرض الحس ــومین صن س
13۵2، بــا نــام »صنــدوق امــور خیریــه« در 
تهــران تشــکیل شــد. ســرمایه اولیه ایــن صندوق 
1200000ریــال بــود کــه آن را 120 نفــر از افــراد 
ــن  ــال تأمی ــت نفری10000ری ــا پرداخ ــر و ب خی
کردنــد. صنــدوق امــور خیریــه اعــالم کــرد 
ــه  ــنه ب ــال وام قرض الحس ــر ۵00000 ری حداکث
واجــدان شــرایط پرداخــت می کنــد. ایــن صندوق 
به صــورت مؤسســه ای تجــاری و بــر اســاس قانون 
تجــارت بــه ثبــت رســید. از آن پــس صندوق های 
دیگــری در تهران و شهرســتان تأســیس شــدند و 
بــه فعالیــت پرداختنــد کــه تعــداد آنهــا تا آســتانه 
پیــروزی انقــالب در بهمــن  13۵7 بــه دویســت 

ــید)رجائی،1391: 1۵- 18(. ــدوق رس صن
چنــان کــه اشــاره شــد، تعــدادی از صندوق هــای 
وام  اعطــای  بــر  افــزون  قرض الحســنه 
قرض الحســنه بــه نیازمنــدان، منبــع مالــی مهمی 
ــژه  ــی به وی ــای انقالب ــه گروه ه ــک ب ــرای کم ب
ســازمان مجاهدیــن خلــق بــود. رســول جعفریــان 
»حجت االســالم  اســت:  نوشــته  دراین بــاره 
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نصــرت اهلل انصــاری کــه مســئولیت بانــک تعــاون 
اســالمی قــم را داشــت بــه دلیــل کمکــی کــه از 
ایــن طریــق بــه مجاهدیــن کــرد بــه زنــدان افتاد 
و در اردیبهشــت 13۵۵زیــر شــکنجه به شــهادت 

ــان،1383: ۵44(. ــید« )جعفری رس
صندوق هــای  اتفــاق  بــه  قریــب  اکثــر 
قرض الحســنه بــرای کمــک بــه نیازمنــدان 
تأســیس شــده بودنــد و وام هــای خــود را فقط به 
ــد دفترچــه  ــد. پشــت جل ــراد می دادن همیــن اف
ــت«  ــره بعث ــدوق ذخی ــداز »صن ــاب پس ان حس
ــاح  ــش افتت ــه13۵0 در تجری ــل ده ــه در اوای ک
شــده بــود، پــس از چــاپ حدیــث معــروف »مــن 
اصبــح الیهتــم بامور المســلمین فلیس بمســلم« 
نوشــته شــده بــود: »صنــدوق ذخیــره بعثــت بــا 
ــیس  ــش تأس ــلمانان خیراندی ــما مس ــت ش هم
ــروری  ــای ض ــع نیازمندی ه ــرای رف ــه و ب یافت
وام هــای بــدون بهــره )قرض الحســنه( پرداخــت 
ــتر و  ــداز بیش ــا پس ان ــز ب ــما نی ــد. ش می نمای
تشــویق دیگــران بــرای افتتــاح حســاب کارکنان 
ــخاص  ــه اش ــت وام ب ــدوق را در پرداخ ــن صن ای

ــد«. ــاری فرمایی ــد و واجــد شــرایط ی نیازمن
شــرایط پرداخــت وام آســان بــود و بنــا بــر 
آنچــه در» صفحــه ه« همیــن دفترچــه حســاب 
ــد از : ــود عبــارت بودن ــداز نوشــته شــده ب پس ان

1- پرداخــت وام بــه اشــخاص واجــد شــرایط بــا 
ــد ــل می باش ــره و مدیرعام ــب هیئت مدی تصوی

2- اســتفاده از وام مشــروط بــه داشــتن حســاب 
و ضامــن معتبــر کــه مــورد شناســایی یکــی از 

ــود ــره باشــد خواهــد ب اعضــای هیئت مدی
3-  ضامــن موظــف اســت برابــر مبلــغ وام، 
ســند رســمی اعــم از چــک یــا ســفته یــا قبــض 
ثبتــی کــه موردقبــول هیئت مدیــره باشــد 
ــق  ــت طب ــره بعث ــدوق ذخی ــرد صن ــه حواله ک ب
قــرارداد ذکــر شــده در آیین نامــه مخصــوص وام 

ــردازد. بپ
از  قرض الحســنه  صندوق هــای  از  تعــدادی 
ــره بعثــت ماننــد  ــه همیــن صنــدوق ذخی جمل

ــا  ــزی ب ــی، جوای ــی و خصوص ــای دولت بانک ه
ــداز  ــاب پس ان ــدگان حس ــه دارن ــی ب قرعه کش
توزیــع می کردنــد« در صفحــه دو  دفترچــه 
ــود: ــده ب ــته  ش ــت نوش ــداز بعث ــاب پس ان حس

ــی و اشــخاص  ــاده 29- اعضــای مجمــع عموم م
خیــر بــرای تشــویق و تعظیــم شــعایر اســالمی و 
مزایــای مــادی و معنوی قرض الحســنه اشــیایی در 
اختیــار صنــدوق جهــت جایــزه قــرار خواهنــد داد.

مــاده 30- اشــیای جمع آوری شــده در پایــان 
ــاد اســالمی طــی  ــا در یکــی از اعی هــر ســال ی
مراســمی به صــورت قرعــه بیــن دارنــدگان 

ــد«. ــد ش ــیم خواه ــداز تقس ــاب پس ان حس
ــداز بعثــت 26 صفحــه  دفترچــه حســاب پس ان
ــاره  ــی درب ــه حدیث ــر صفح ــه در ه ــت ک داش
ــه از حضــرت  ــه دیگــران و امــور خیری کمــک ب
رســول اکــرم )ص( و ائمــه اطهار)علیهم الســالم( 
نوشــته شــده بــود و در صفحه مقابــل آن ترجمه 
ــن  ــدادی از ای ــود. تع ــده ب ــث آم ــان حدی هم
ــرای افتتــاح  حدیث هــا کــه در تشــویق مــردم ب
حســاب و شــرکت در امــور خیــر بی تأثیــر نبــود، 

از : عبارت انــد 
ــی اش را  ــرادر دین ــت ب ــک حاج ــه ی ــی ک -کس
ــه در  ــه همیش ــت ک ــی اس ــد کس ــرآورد، مانن ب

ــد. ــادت باش عب
بر در بهشــت نوشــته شــده کــه قــرض را هیجده 

و صدقــه را ده برابــر پاداش اســت.
هرکــس از شــما مرکبی زائد بــر احتیاجــش دارد، 
ــدام  ــذارد و هرک ــدش بگ ــار نیازمن ــد در اختی بای

توشــه اضافــی دارد بــه محتــاج آن بــذل نمایــد.
بنــدگان خــاص خداونــد رفــع نیازمنــدی دیگران 
را برخــود مقــدم می دارنــد در عیــن نیــازی کــه 

خــود بــه آن دارنــد.
ــزد  ــتی ن ــلمانش از تنگ دس ــرادر مس ــی ب کس
ــد،  ــش نده ــی وام ــا توانای ــرد و او ب ــکوه ب او ش

ــد. ــرام گردان ــر وی ح ــت را ب ــد بهش خداون
فریادرســی بــه ســتمدیدگان و گره گشــایی از کار 

آنــان کفــاره گناهــان بزرگ اســت.
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یکی  از پیام های 
اخالقی  ادیان 
توحیدی و از 
آداب نیکوی 
مشترک آنها، 
انفاق و رسیدگی 
به وضع محرومان 
و مستمندان است 
که در طول تاریخ 
بشریت، پیامبران  
تأکید فراوانی به آن 
داشته و پیوسته 
انسان ها را به این 
مبانی ارزشی دعوت 
کرده اند.
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مقدمه
ــه  ــان زندگــی  خویــش ، به حکــم فطــرت الهــی ب ــا پای ــد ت ــدو تول آدمــی  از ب
ــالق  ــاالری و اخ ــر معنویت س ــش دارد. به بیان دیگ ــی  گرای ــای اخالق فضیلت ه
محــوری در تــار و پــود فطــرت انســان ها  از ســوی خداونــد نهادینه شــده اســت. 
در ایــن میــان سلســله  ســفیران الهــی  نیــز در طــول تاریــخ بشــریت، همــراه با 
فراخوانــی امت هــا بــر پرســتش خــدای واحــد، همــواره بــا اتــکا بــه ارزش هــای 
ــاختند.   ــون می س ــش رهنم ــد و روی ــه رش ــان ها را ب ــترک، انس ــی  مش اخالق
اگــر چــه بــدون تردیــد در دیــن مبیــن اســالم  آموزه هــای اخالقــی  و وحیانــی 
به طــور تمــام و کمــال مطــرح گردیــده اســت ؛ امــا هــر صاحــب اندیشــه ای، 
اهــداف و وجــوه مشــترک ادیــان توحیــدی را در پرتــو تعالیــم اخالقــی  آنــان 
ــویق  ــترک ، تش ــی  مش ــای اخالق ــان فضیلت ه ــد و در می ــنی می بین به روش
ــه امــر انفــاق و برانگیختــن حــس نوع دوســتی  در بیــن انســان ها به منظــور  ب
برقــراری عدالــت اجتماعــی کــه از اهــداف اصلــی  ارســال رســل و انــزال کتــب   

بــوده اســت، در عصــر امــروز از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت.
در ایــن مقالــه ، بــا تکیــه بــر قــرآن کریــم به عنــوان اصلی تریــن منبــع الهــی و 
حجــت ســخن مــا در بــاب انفــاق و بــا اشــاره بــه انفــاق در تــورات و انجیــل، بــا 
هــدف تطبیــق آموزه هــای اخالقــی  ادیــان ابراهیمــی و ترغیــب هرچــه تمام تــر 
بــه دســتگیری از قشــر ضعیــف، تــالش می شــود از ایــن راهــکار الهــی در رفــع 

معضــل طبقــات اجتماعــی و احیــای عدالــت اجتماعــی ســخن گفتــه شــود.

انفاق در ادیان توحیدی

افسانه پایمرد*

*  محقق ومدرس دانشگاه
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تبیین موضوع
ــد، مشــکل  ــار آن بوده ان ــع دچ ــه اعصــار جوام ــه در هم ــی ک ــزرگ اجتماع ــی  از مشــکالت ب یک
ــادی و  ــی  و م ــرفت های صنعت ــام پیش ــم تم ــز به رغ ــروز نی ــر ام ــت. در عص ــی اس ــه طبقات فاصل
به رغــم تــالش آحــاد افــراد جامعــه جهــت ارتقــاء ســطح مــادی و معــاش خویــش، بایــد گفــت 
ــی  ــات طبقات ــه چشــم می خــورد. شــکاف و اختالف ــب بیشــتر  از گذشــته ب ــن معضــل به مرات ای
کــه معلــول بی عدالتــی اجتماعــی و اقتصــادی  اســت، همــواره مــورد توجــه پیامبــران و مصلحــان 
بشــری بــوده اســت و بــا اندیشــه برقــراری عدالــت اجتماعــی، آن را مبنــای قوانیــن ، برنامه هــا و 

اصالحــات اجتماعــی خــود قــرار داده انــد.
در قــرآن کریــم نیــز عدالــت اجتماعــی، به عنــوان یکــی  از اهــداف بعثــت انبیــا معرفــی  شــده تــا 
آن جــا کــه می خوانیــم: »لقــد ارســلنا رســلنا بالبینــات و أنزلنــا معهــم الکتــاب و المیــزان لیقــوم 
النــاس بالقســط...«)حدید/2۵( »بــه تحقیــق پیامبــران خویــش را بــا دالیل روشــن خود فرســتادیم 

و بــا ایشــان کتــاب و میــزان را نــازل کردیــم، بــرای این کــه بــه  اجــرای عدالــت قیــام کنــد....«
تــالش بــرای برقــراری عدالــت اجتماعــی در طــول تاریــخ بشــریت از ســوی فالســفه و حکمــا نیــز 
مطــرح شــده تــا آنجــا کــه افالطــون تــالش کــرد بــر اســاس ایده هــای خــود حکومــت آســمانی 
بــر روی زمیــن یــا مدینــه فاضلــه را بنیــان نهــد و یکــی از شــاخصه های مهــم جامعــه او احیــای 
عدالــت بــود. افالطــون هماهنگــی و توافــق میــان اعضــای جامعــه را گاهــی  زیبایــی  می نامیــد و 
زمانــی  نیکــی  ولــی  همیشــه ایــن زیبایــی  و نیکــی  را عدالــت می نامیــد و انســان ها را بــه آن فــرا 

می خوانــد.
ــل  ــاره و ح ــر چ ــه فک ــواره ب ــان هم ــادی جه ــای اقتص ــمندان و مکتب ه ــتا اندیش ــن راس در ای
ایــن مشــکل بوده انــد. لغــو مالکیــت فــردی از ســوی کمونیســم و اخــذ مالیات هــای ســنگین از 
ســرمایه داران بــزرگ، از جملــه تدابیــری اســت کــه از ســوی  مکاتــب مــادی  ســعی  در از بیــن 
ــت  ــا به جرئ ــف دارد.  ام ــی  و ضعی ــه غن ــادی در طبق ــی و اقتص ــای اجتماع ــردن بی عدالتی ه ب
ــروت  ــع ث ــل و توزی ــری در تعدی ــت گام مؤث ــته اس ــا نتوانس ــن چاره جویی ه ــت ای ــوان  گف می ت
ــا روح مادیگــری  کــه بــر جهــان حکومــت می کنــد  در جوامــع باشــد زیــرا حــل ایــن مشــکل ب

ممکــن نیســت.
ــا  ــاب راهنم ــن کت ــن و کامل تری ــوان اصلی تری ــم به عن ــرآن کری ــه ق ــت ک ــی  اس ــن در حال و ای
بــرای بشــریت در هــزار و چهــار صــد ســال پیــش بــا تدابیــری حکیمانــه بــرای کاهــش یــا مهــار 
فاصلــه طبقاتــی راهکارهایــی اساســی  و بنیادیــن تحــت عنــوان انفــاق معرفــی  می فرمایــد. خداونــد  
پــاره ای از انفاقــات از قبیــل خمــس، زکات، کفــارات مالــی  و اقســام فدیــه را واجــب کــرد و پــاره ای 
ــت ، بخشــش  و  ــراد، وصی ــه اف ــر ب ــف ، ســکنی دادن مادام العم ــل وق ــوری از قبی ــات و ام از صدق
غیــر آن را مســتحب کــرد تــا ضمــن ترمیــم فاصلــه طبقاتــی، انســان ها را بــه حفــظ همدلــی و 

همبســتگی  اجتماعــی فراخوانــد.
عــالوه بــر راهکار هــای فــوق تشــویق و ترغیــب بــه  فرهنــگ قرض الحســنه و تحریــم رباخــواری 
ــادی  ــای م ــر تفاوت ه ــه در براب ــی  نظــام اقتصــاد اســالمی اســت ک ــی  از خط مشــی کل نمونه های
بیــن دو قشــر برخــوردار و محــروم ، خــط کنتــرل و جهت دهــی  بــه ســمت تعــادل و تــوازن ثــروت 
ــش  ــاق نق ــد، انف ــر می رس ــه نظ ــور ب ــای مذک ــا و راهکار ه ــان برنامه ه ــت. در می ــه اس در جامع
جامع تــری دارد و گویــی راهکار هــای دیگــر را نیــز شــامل می شــود تــا آنجــا کــه ایــن واژه بیــش 
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از هفتــاد بــار در قــرآن کریــم تکــرار شــده اســت. اهمیــت انفــاق به انــدازه ای اســت کــه  خداونــد در 
ســرآغاز کتــاب هدایــت در ســوره بقــره از اوصــاف معــرف تقــوی تنهــا پنــج صفــت را ذکــر می کند 
ــاق از آنچــه خــدای ســبحان روزی  ــاز، انف ــه نم ــب، اقام ــه  غی ــد از: ایمــان ب ــا عبارت ان ــه  آنه ک
کــرده، ایمــان بــه آنچــه بــر انبیــاء خــود نــازل فرمــوده و تحصیــل یقیــن بــه آخــرت و دارنــدگان 

ایــن صفــت را بــر طریــق هدایــت الهــی و از رســتگاران می داند.)بقــره/2-۵(
از نظــر مفهــوم لغــوی بایــد گفــت؛ واژه انفــاق در لغــت بــه معنــی  خــرج کــردن و هزینــه کــردن 
اســت و ایــن عنــوان شــامل نفقه هایــی ماننــد نفقــه همســر و فرزنــدان و حتــی مالــی  کــه انســان 
ــه  در مصــارف شــخصی خــود هزینــه می کنــد نیــز می شــود امــا  در اصطــالح اخالقــی انفــاق ب
معنــای بخشــش مــال در راه خــدا اســت کــه در ایــن صــورت از مصادیــق احســان و نیکــوکاری 
اســت و خداونــد در اولیــن آیــات خــود، از ایــن فضیلــت اخالقــی کــه از مهم تریــن و اصلی تریــن 

صفــات بندگــی اســت یــاد می کنــد.
ــم می دهــد  ــان تعمی ــاق را آن چن ــور بخشــش و انف ــه مزب ــد در آی ــق نظــر مفســران، خداون مطاب
کــه تمــام مواهــب مــادی و معنــوی را در بــر می گیــرد و انســان های پرهیــزگار کســانی  هســتند 
کــه نه تنهــا از امــوال خــود بلکــه از علــم و عقــل و دانــش، نیرو هــای جســمانی ، مقــام و موقعیــِت 
اجتماعــی خــود و بــه بیــان ســاده تر از تمــام ســرمایه های مــادی و معنــوی خویــش بــه آنــان کــه 
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نیــاز دارنــد می بخشــند. آفریــدگار در خلــق قوانیــن و نوامیــس خــود، یکــی  از قوانیــن هســتی  را 
بــارش قــرار داد. قانــون بــارش بــه ایــن معناســت کــه انســان ها بــا الهــام از طبیعــت  ببخشــند، 
ــه در  ــر آنچــه ک ــت و خالصــه ه ــر و محب ــاب، مه ــر ن ــاب، ســخن خــوب، فک ــش، کت ــول، دان پ
تــوان دارنــد. آری بی مضایقــه بخشــیدن، قانــون طبیعــت اســت. خورشــید نیــز ســالها اســت کــه 

ــد . ــم می تاب ــر عال ــه ب بی مضایق
بنابرایــن انفــاق یــک قانــون عمومــی اســت. در جهــان آفرینــش بــا اندکــی  تأمــل در ســازمان بــدن 
هــر موجــود زنــده مشــاهده می کنیــم قلــب انســان تنهــا بــرای خــود کار نمی کنــد بلکــه از آنچــه 
عمــل می کنــد و یــا به عبارت دیگــر محصــول عمــل او بــه تمــام ســلول ها می رســد. مغــز، ریــه و 
ســایر دســتگاه های بــدن انســان همــه از نتیجــه فعالیــت و تــالش خــود، ســایر اعضــا را بهره منــد 
می کننــد و هــر عضــوی از اعضــا بــدن در حقیقــت در کنــار ســایر اعضــا، یــک پیکــر ســالم واحــد 

را تشــکیل می دهنــد و چــه زیبــا گفــت اســتاد ســخن ، ســعدی شــیرازی  کــه:
                بنـی آدم اعضای یکدیـگرند                  که در آفرینش زیک گوهرند
               چو عضوی به درد آورد روزگار                 دگـر عضـوها را نـماند قـرار

بی شــک جامعــه انســانی  نیــز بــه منزلــه  تــن  واحــد و دارای عضوهــای مختلــف اســت. اعضــای آن  
ــد امــا در مجمــوع یــک تــن  را تشــکیل می دهنــد و در  هرچنــد اســامی و اشــکال مختلــف دارن
غــرض و هــدف زیســتن متحــد هســتند. پــس اگــر فــردی از جامعــه کــه عضــوی از یــک مجموعه 
اســت دچــار فقــر و تنگدســتی شــد بــه حکــم فطــرت انســانی  و آموزه هــای قرآنــی کــه در امــوال 
توانگــران حقــی  اســت بــرای ســائلین و محرومان)الذاریــات/19(؛ وظیفــه انســانی و الهــی او ایجــاب 
می کنــد تــا بــه دســتگیری او بشــتابد و بدیهــی اســت مقصــود از ایــن تکلیــف انســانی  و دینــی، 
ایجــاد الزامــی اســت تــا اعضــاء جامعــه در تأمیــن معــاش یکدیگــر تــالش کننــد و توانــا دســت 

ناتــوان را بگیــرد.
ــا  ــد ب ــاط و پیون ــه ارتب ــت نتیج ــر در حقیق ــا یکدیگ ــان ها ب ــاط انس ــم ارتب ــه گفتی ــق آنچ مطاب
خداســت. انســانی  کــه بــه خــدا پیوســته به حکــم جملــه »مّمــا رزقناهــم ینفقــون« همــه روزی ها و 
مواهــب را از طــرف خداونــد می دانــد نــه از ناحیــه خــودش و چنیــن انســان وارســته ای به روشــنی 
می دانــد کــه چنــد روزی امانــت دار مواهبــی اســت کــه از ســوی پــروردگار بــه او عطــا شــده اســت. 
بنابرایــن نــه تنهــا از  انفــاق و بخشــش ناراحــت نمی شــود بلکــه خرســند نیــز می گــردد چــرا کــه 
یقیــن دارد مطابــق وعــده الهــی در کتــاب آســمانی نتایــج و بــرکات مــادی و معنــوی حاصــل از 
عمــل خویــش را بــه زودی دریافــت می کنــد. ایــن طــرز  تفکــر و نگــرش عــالوه بــر اینکــه نفــس  

انســان را تزکیــه کــرده جهــان »تنــازع بقــاء« را بــه  »دنیــای تعــاون« مبــدل می ســازد.
ــا از عمــل  ــات 274-261 ضمــن ترســیمی بســیار زیب ــره در آی ــد در ســوره بق همچنیــن خداون
انفــاق، بــه ذکــر آداب، شــرایط و فضیلــت ایــن عمــل اخالقــی  می  پــردازد. در ابتــدا عمــل کســانی  
ــر برکتــی کــه در زمیــن مســتعدی افشــانده شــده  ــه پ ــه دان کــه در راه خــدا انفــاق می کننــد ب

ــد: ــبیه می فرمای تش
»مثــل الذیــن ینفقــون اموالهــم فــي ســبیل اهلل کمثــل حبــۀ انبتــت ســبع ســنابل في کل ســنبلۀ 
مائــۀ حبــۀ واهلل یضاعــف لمــن یشــاء واهلل واســع علیــم« )بقــره/261( »حکایــت آنــان کــه امــوال 
خویــش را در راه خــدا انفــاق می کننــد ، حکایــت دانــه ای اســت کــه هفــت خوشــه برویانــد کــه در 
هــر خوشــه آن صــد دانــه باشــد و خــدا بــرای هــر کــه بخواهــد دو برابــر هــم می کنــد، و خداونــد 
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وســعت بخــش و داناســت.«
 از منظــر قــرآن کریــم وقتــی  انفــاق در راه خــدا و بــا انگیــزه تحصیــل رضــای او باشــد، رشــد و نمو 
ــی   ــا ضرر های ــاق در راه خــدا ب ــرا محــال اســت انف ــود، زی ــر آن خواهــد ب ــوازم تخلف ناپذی آن از ل

تــوأم باشــد.
مشــابه ایــن تمثیــل در انجیــل مرقــس نیــز آمــده اســت: »گــوش کنیــد روزی کشــاورزی رفــت 
ــا  ــا در جاده ه ــداری از تخم ه ــکارد، هنگامــی کــه تخــم می پاشــید، مق ــه اش تخــم ب ــا در مزرع ت
ــز روی  ــداری نی ــد. مق ــتند و خوردن ــک برداش ــن خش ــا را از آن زمی ــده آنه ــا آم ــاد و پرنده ه افت
خاکــی افتــاد کــه زیــرش ســنگ بــود بــه همیــن خاطــر زود ســبز شــد ولــی  طولــی نکشــید زیــر 
حــرارت آفتــاب ســوختند و از بیــن رفتنــد چــون ریشــه محکمــی نداشــتند. بعضــی  از تخم هــا 
ــا  ــد ام ــری بدهن ــتند ثم ــد و نگذاش ــا را گرفتن ــا دور آنه ــد، خار ه ــا ریختن ــان خار ه ــز در می نی
مقــداری از تخم هــا در زمیــن خــوب و حاصلخیــز افتــاد و ســی   برابــر زیادتــر و بعضــی  تــا شــصت 
و حتــی صــد برابــر ثمــر دادنــد، اگــر گــوش داریــد، گــوش کنیــد.« )مرقــس /9/4-3( بعــد از ایــن 
موعظــه از ســوی عیســی)ع(  پیــروان  حضــرت  از او پرســیدند منظــور از ایــن  داســتان چــه بــود 
؟ حضــرت پاســخ دادنــد: » خداونــد بــه شــما بــا ایــن مثــال اجــازه فرمــود تــا اســرار ملکوتــش را 
درک نماییــد.... زمیــن خــوب و حاصلخیــز دل انســان هایی  اســت کــه پیــام خــدا را بــا جــان و دل  
می پذیرنــد و در مقابــل ســی  برابــر، شــصت و حتــی صــد برابــر ثمــر می دهد.«)مرقــس/10-20/4(

 آری در مســیحیت کمــک بــه نیازمنــدان و رســیدگی بــه وضعیــت آنهــا دقیقــاً برگرفتــه از تعالیــم 
ــن و  ــرا و معلولی ــل، فق ــث در انجی ــورد بح ــکات م ــا و ن ــیاری از فراز ه ــت. در بس ــیح )ع( اس مس
نیازمنــدان را کــه محرومیت هــای شــدید دارنــد، در تمــاس بــا حضــرت عیســی )ع( می  نگریــم و 
ایــن مهــم کــه حضــرت همــواره  انســان ها را به رســیدگی اوضــاع معیشــتی آنــان فراخوانده اســت. 
پولــس و دیگــر نویســندگان عهــد جدیــد نیــز نشــان می دهنــد کــه چگونــه مراقبــت از نیازمنــدان، 
ــس می نویســد: » ای  ــد. پول ــل ش ــن مســیحیت تبدی ــده از آیی ــک بخــش پذیرفته ش ــوان ی به عن
بــرادران، از انجــام کار نیــک خســته نشــویم زیــرا بــه زودی پــاداش خــود را درو خواهیــم کــرد بــه 

شــرطی کــه دســت از کار نکشــیم.«)غالطیان/6/ 9( 
 از دیــدگاه آییــن یهــود نیــز فقــرا طبقــه ای مســتحق توجــه هســتند. در ســفر تثنیــه تحــت عنوان 
قانــون عشــریه می خوانیــم : » از تمامــی محصوالتتــان هــر ســاله بایــد یک دهــم را کنــار بگذاریــد 
ــرام  ــود احت ــی  خ ــد را در زندگ ــه خداون ــد همیش ــه بیاموزی ــت ک ــن اس ــن کار ای ــور از ای ... منظ
کنیــد.« )ســفر تثنیــه /14/ 24-22( در فــراز دیگــر می خوانیــم:  »در آخــر هــر ســه ســال بایــد 
ــا آن را بــه الوی هــا کــه در  عشــریه تمــام محصــوالت خویــش را در شــهر خــود جمــع کنیــد ت
میــان شــما ملکــی ندارنــد و همچنیــن غریبــان، بیوه زنــان و یتیمــان شــهرتان بدهیــد تــا بخورنــد 
و ســیر شــوند. آنــگاه خداونــد شــمارا درکار هایتــان برکــت خواهــد داد.«)ســفرتثنیه/28-29/14(

در زندگی نامــه آلبــرت انیشــتین  می خوانیــم: پــدر و مــادر انیشــتین یهــودی بودنــد، آنهــا مذهبــی  
ــاًل اینکــه هــر  ــد مث ــد هــر چنــد بعضــی  رســم های قدیمــی  یهــودی را حفــظ کــرده بودن نبودن

هفتــه یــک آدم فقیــری را دعــوت می کردنــد تــا یــک وعــده غــذا بــا او بخورنــد.
 کامل تریــن کتــاب راهنمــا و راهگشــای بشــریت قــران کریــم، پــس از ذکــر تمثیلــی کــه از آن  یــاد 
شــد، در خصــوص آداب و شــرایط انفــاق می فرمایــد: » الذیــن ینفقــون امولهــم فــي ســبیل اهلل 
ثــم الیتبعــون ماانفقــوا مْنــا وال اذی لهــم اجرهــم عنــد ربهــم وال خــوف علیهــم وال هــم یحزنــون » 
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)بقــره/262( »کســانی  کــه امــوال خــود را در راه خــدا انفــاق می کننــد ســپس بــه دنبــال انفاقــی 
ــان  ــزد پروردگارش ــا در ن ــاداش آنه ــانند ، پ ــد و آزاری نمی رس ــت نمی گذارن ــد، من ــه کرده ان ک
ــدی  ــی بع ــات تکمیل ــوند.« و در آی ــن می ش ــه غمگی ــد و ن ــی دارن ــه ترس ــت و ن ــوظ اس محف
می فرمایــد: »قــول معــروف و مغفــرة خیــر مــن صدقــۀ یتبعهــا اذی واهلل غنــي حلیم«)بقــره/263( 
» گفتــار پســندیده و عفــو و گذشــت از بخششــی کــه آزاری بــه دنبــال آن باشــد بهتــر اســت و 

ــار اســت.«  ــاز و بردب ــد  بی نی خداون
بی تردیــد در جهان بینــی اســالمی، هــر عملــی  بــرای رســیدن بــه حــد آرمانــی خــود شــرایط و 
اصــول خــاص خــود را دارد. از دیــدگاه قــرآن کریــم، هــدف از انفــاق تنهــا ترمیــم شــکاف طبقاتی و 
رفــع نیــاز تهیدســتان نیســت بلکــه تعالــی و تکامــل شــخص انفــاق کننــده نیز منظــور نظر شــارع 
اســت. از ایــن رو قــرآن کریــم به منظــور حفــظ  کرامــت و شــخصیت مســتمندان و تکامــل فــرد 
انفــاق کننــده ، انســان ها را از بخشــش بــا منــت و آزار نهــی می فرمایــد. زیــرا کــه اثــر آن را خنثــی 
می کنــد و اجــر عظیمــش را از بیــن می بــرد. خداونــد در ادامــه انســان ها را از انگیزه هــای ناپــاک 
بــرای بخشــش بــر حــذر مــی دارد و می فرمایــد کســی  کــه در انفــاق مرتکــب ریــا می شــود، ثوابــی 
بــر عملــش مترتــب نمی شــود، هــر چنــد ظاهــر عملــش هیــچ نقــص و قصــوری نــدارد و آنــگاه 
ــرآن  ــوزاند. ق ــش آن را می س ــه  آت ــد ک ــتانی می کن ــده بوس ــه دارن ــبیه ب ــت را تش ــا من ــاق ب انف
کریــم   ضمــن تأکیــد بــر بخشــش از امــوال مرغــوب شــرط دیگــر قبولــی انفــاق را پاکــی و حــالل 
بــودن  مــال می دانــد کــه ایــن امــر بــا مراجعــه بــه فطــرت و عقــل هــر شــخصی نیــز به روشــنی 
قابــل اســتنتاج اســت. در آخریــن آیــات بــا موضــوع انفــاق در ســوره بقــره، خداونــد انفــاق نکــردن 
بــه دلیــل تــرس از فقــر و تهیدســتی را وسوســه و وعــده شــیطانی می دانــد و بــار دیگــر یــادآور 
ــه خشــنودی پــروردگار در نهــان و آشــکار  ــرای دســتیابی ب می شــود کســانی کــه اموالشــان را ب
ــه اندوهگیــن می شــوند و پــاداش کــردار  ــان را فــرو می گیــرد و ن انفــاق می کننــد، نــه ترســی آن

خــود را نــزد آفریــدگار خواهنــد داشــت. )بقــره/264-274(           

نتیجه
مطابــق آنچــه گفتــه شــد یکــی  از پیام هــای اخالقــی  ادیــان توحیــدی و از آداب نیکــوی مشــترک 
آنهــا، انفــاق و رســیدگی بــه وضــع محرومــان و مســتمندان اســت کــه در طــول تاریــخ بشــریت، 
پیامبــران  تأکیــد فراوانــی بــه آن داشــته و پیوســته انســان ها را بــه ایــن مبانــی ارزشــی دعــوت 
ــون، در  ــور گوناگ ــه ص ــدار ب ــی پای ــول اخالق ــن اص ــت ای ــوان گف ــن می ت ــد. همچنی کرده ان
ــه  ــت در هم ــک فضیل ــوان ی ــده اند و به عن ــی ش ــی متجل ــف و در ادوار تاریخ ــریعت های مختل ش
زمان هــا و در همــه مکان هــا و بــا هــر فاعلــی ســتوده و ارزشــمند اســت. امیــد اســت نتیجــه ایــن 
نــوع نگــرش چیــزی نباشــد جــز تجلــی  و بــه بــار نشســتن مشــترکات اخالقــی  ادیــان ابراهیمــی 

در سراســر جهــان. 
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کسب وکارهای 
اجتماعی، 
مزایایی نسبت به 
مؤسسات خیریه 
رایج دارند و لذا 
برخی از خیریه ها 
مشمول این تعریف 
نمی شوند، چون 
دارای مدل درآمدی 
مشخص برای تأمین 
منابع مالی خود 
نیستند.
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کارآفرینی اجتماعی، یک تیر و دونشان

کارآفرینی اجتماعی چیست؟ 
ــا  ــد ی ــرای شــما اهمیــت بیشــتری دارد: کســب درآم ــک ب کدام ی
حــل یــک مشــکل؟ پاســخ کارآفرینــان و بازرگانــان کســب درآمــد 
ــل  ــاد ح ــازمان های مردم نه ــی و س ــاالن اجتماع ــخ فع ــت. پاس اس
یــک مشــکل  اجتماعــی اســت. امــا آنچــه کارآفرینــان اجتماعــی به 
دنبــال آن هســتند تلفیقــی از ایــن دو اســت، آنــان بــه دنبــال تولید 

همزمــان ارزش اجتماعــی و اقتصــادی هســتند.
کارآفرینــی اجتماعــی رویکــرد یــا راهــکاری نوآورانــه را بــرای کمک 
ــار  ــتغال اقش ــر، اش ــد فق ــی )مانن ــئله اجتماع ــک مس ــل ی ــه ح ب
ــی،  ــائل فرهنگ ــاد، مس ــت، اعتی ــیه ای، محیط زیس ــروم و حاش مح
ــن  ــرد. ای ــش می گی ــودکان کار( در پی ــتایی و ک ــی روس کارآفرین
صــورت نوظهــور از کارآفرینــی، بــر خــالف کارآفرینــی بــه شــیوه 
معمــول، تنهــا بــه دنبــال ســودآوری اقتصــادی نیســت و دغدغــه و 
اندیشــه اجتماعــی در آن حضــور پررنگــی دارد؛ همــان دغدغه هایی 
ــه شــکل گیری ســازمان های  ــای منجــر ب ــری و تالش ه ــه پیگی ک

ــد. ــه می کن ــاد را توجی مردم نه
کســب وکارهای اجتماعــی از نظــر اقتصــادی خودگــردان هســتند؛ 
کســب وکارهای اجتماعــی، مزایایــی نســبت بــه مؤسســات خیریــه 
ــف  ــن تعری ــمول ای ــا مش ــی از خیریه ه ــذا برخ ــد و ل ــج دارن رای
ــن  ــرای تأمی ــدی مشــخص ب ــدل درآم نمی شــوند، چــون دارای م
ــال  ــه دنب ــی، ب ــب وکار اجتماع ــتند. کس ــود نیس ــی خ ــع مال مناب
ــد  ــر محم ــه تعبی ــت. ب ــی اس ــدف اجتماع ــک ه ــه ی ــتیابی ب دس
ــط  ــود فق ــه می ش ــاد خیری ــک بنی ــه وارد ی ــی ک ــس، »پول یون

ضرغام عبدالهی

کارآفرینی اجتماعی چیست؟
کارآفرین اجتماعی کیست؟

کسب وکارهای اجتماعی چه خصوصیاتی دارند؟
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ــی اگــر همــان پــول وارد یــک کســب وکار اجتماعــی شــود بارهــا و بارهــا  ــار عمــر دارد؛ ول یک ب
ــیم بندی  ــد در تقس ــد«. هرچن ــاد می کن ــراد را ش ــا دل اف ــا و باره ــردد و باره ــتم می گ در سیس
کســب وکارهای اجتماعــی بحــث درآمدزایــی اهمیــت دارد امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه شــود 
کــه وجــه تمایــز کســب وکارهای اجتماعــی از کســب وکارهای معمــول اقتصــادی، ایــن اســت کــه 
مأموریــت اصلــی ایــن کســب وکارها یــک موضــوع اجتماعــی اســت، پــس بنگاههــای اقتصــادی 
ــایر فعالیت هایشــان  ــار س ــی را در کن ــدف اجتماع ــک ه ــن ی ــر به صــورت نمادی ــی اگ ــج، حت رای

ــوند. ــف نمی ش ــن تعری ــد، مشــمول ای ــری کنن پیگی
نمونه هــای موفــق بســیاری از کارآفرینــی اجتماعــی در ســطح ملــی و بین المللــی وجــود دارنــد، 
کتــاب »راهنمــای عملــی کارآفرینــان اجتماعــی« کــه توســط انتشــارات ســازمان جهاد دانشــگاهی 
ــردازد و  ــی می پ ــب وکار اجتماع ــک کس ــدازی ی ــل راه ان ــریح مراح ــه تش ــت ب ــده اس ــر ش منتش
چندیــن مــورد موفــق از کســب وکارهای اجتماعــی را بیــان می کنــد؛ یکــی از ایــن کســب وکارها 
ــان در  ــا هــدف درآمدزایــی، اشــتغال و توانمندســازی زن یــک کارگاه تولیــد کلوچــه اســت کــه ب
منطقــه ای خــاص راه انــدازی شــده اســت. کســب وکار دیگــر نیــز تولیــد و عرضــه خــوراک مــرغ بــا 
هــدف فعــال کــردن پــرورش مــرغ بومــی بــرای کمــک بــه روســتائیان اســت تــا هــم بــه منابــع 
غذایــی ســالم دسترســی داشــته باشــند و هــم اینکــه از ایــن محــل درآمدهایــی نصیــب آنها شــود.

در ایــن قســمت یــک مثــال ســاده از یــک کســب وکار اجتماعــی بیــان می شــود، در بســیاری از 
کشــورهای درحال توســعه بخصــوص کشــورهای آفریقایــی کــه دسترســی بــه آب ســالم محــدود 
اســت، اغلــب زنــان و دختــران اقــدام بــه حمــل آب بــرای مصــارف روزانــه می کننــد کــه بــه دلیــل 
طوالنــی بــودن مســافت و معمــوالً نبــود وســیله بــرای جابجایــی آب، خــود اقــدام بــه حمــل آب 
می کننــد کــه هــم کاری زمان بــر اســت و دختــران در بحــث تحصیلــی دچــار مشــکل می شــوند 
و هــم اینکــه مشــکالت جســمی و ســالمتی بــرای آنهــا بــه دنبــال دارد، از طــرف دیگــر در ایــن 
ــه  ــرای نگهــداری آب مصرفــی وجــود نداشــت کــه منجــر ب مناطــق معمــوالً ظــروف مناســب ب
ــه فکــر حــل  ــا مشــاهده وضعیــت موجــود ب شــیوع برخــی بیماری هــا می شــد. یــک شــخص ب
ایــن مشــکل برآمــد، بنابرایــن گروهــی تشــکیل دادنــد و بــا طراحــی یــک محصــول بــه کمــک 
ــی  ــات بین الملل ــک مؤسس ــا کم ــا، ب ــکل آنه ــل مش ــه ح ــک ب ــن کم ــد و ضم ــتائیان آمدن روس

شکل1- ظروف طراحی شده برای حمل و نگه داری آب

خیر ماندگار۵0



توانســتند ایــن محصــول را در جاهــای مختلــف کــه چنیــن مشــکلی داشــتند ارائــه دهنــد. در واقع 
ــه ای  ــود کــه به گون ــرای حمــل و نگهــداری آب ب محصــول تولیــدی آنهــا یــک بشــکه غلطــان ب
طراحــی شــده بــود کــه دارای یــک دســته ســاده بــود و ماننــد چــرخ عمــل می کــرد و زمانــی کــه 
بــه مقصــد می رســیدند نیــز بــا برداشــتن دســته، آن را بــه حالــت عمــودی بــرای نگهــداری آب 
ــا از ایــن طریــق نیــز مشــکل نگهــداری آب در ظــروف غیربهداشــتی حــل  اســتفاده می کننــد ت

شــود و البتــه بعدهــا مصــارف دیگــری نیــز پیــدا کــرد )شــکل 1(1.

شــرکت بهداشــتی فیــروز کــه بیــش از 8۵ درصــد کارکنــان آن از جامعــه معلولیــن هســتند نیــز 
یــک مثــال خــوب بومــی از کســب وکار اجتماعــی اســت.

ــورت  ــه، به ص ــای خیری ــت کمک ه ــدون دریاف ــه ب ــت ک ــن اس ــرکت ها ای ــترک ش ــی مش ویژگ
ــی هســتند. ــداف اجتماع ــری اه ــردان در حــال پیگی خودگ

ــان،  ــه زن ــک ب ــدف کم ــا ه ــور ب ــار کش ــه و کن ــه در گوش ــی ک ــک و بزرگ ــب وکارهای کوچ کس
معلولیــن و ســایر گروه هــا تشــکیل می شــود تــا به عنــوان مثــال بتواننــد تولیــدات و صنایع دســتی 

ــرد. ــن کســب وکارها دســته بندی ک ــب همی ــوان در قال ــز می ت خــود را بفروشــند نی
ــه کســب وکارهای معمــول نمی شــوند و مــوارد  البتــه کســب وکارهای اجتماعــی تنهــا محــدود ب
زیــاد دیگــر نیــز وجــود دارنــد ماننــد کســب وکارهای دانش بنیــان و بــا فنــاوری باالیــی کــه وارد 
عرصــه کســب وکار اجتماعــی شــده و فنــاوری و دانــش را در خدمــت حــل مشــکالت اجتماعــی 

گرفته انــد.

کارآفرین اجتماعی کیست؟
کارآفریــن اجتماعــی شــخصی اســت کــه بــا ایجــاد نــوآوری اجتماعــی بــه دنبــال حــل مشــکالت 
اجتماعــی اســت. یــک کارآفریــن اجتماعــی نیازهــا و مشــکالت اجتماعــی را مدنظــر قــرار داده و بــا 
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اشــتیاق تمــام و بــه صورتــی خــالق راهکارهــای نوآورانــه ای پیشــنهاد داده و از مســیر کارآفرینــی و 
بــا ارائــه یــک طــرح کســب وکار ســازمان یافته  و کارآمــد بــه دنبــال حــل مشــکل اســت.

کاری کــه یــک کارآفریــن اجتماعــی می کنــد ایــن اســت کــه تشــخیص می دهــد کــدام قســمت 
ــل  ــکل را ح ــه مش ــد ک ــدا می کن ــی را پی ــاس راه ــر آن اس ــت و ب ــکل اس ــار مش ــه دچ از جامع
نمایــد. او متوجــه می شــود چــه چیــزی خــوب کار نمی کنــد و مشــکل را بــا تغییــر سیســتم رفــع 
می نمایــد و ایــن راهــکار را بــه ســایر جوامــع منتقــل کــرده و تمامــی جوامــع را بــه ســمت ایــن 

ــد. ــب می نمای حرکــت ترغی
کارآفرینــان اجتماعــی تنهــا بــه دنبــال دادن ماهــی یــا آمــوزش ماهیگیــری نیســتند! آنهــا آرام 

ــد. ــی را متحــول نماین ــا اینکــه صنعــت غذای ــد ت نمی گیرن
فعالیــت محققیــن تــا زمانــی اســت کــه یــک ایــده را بیــان نماینــد. موفقیــت متخصصیــن نیــز 
ــد. کار  ــل نماین ــده را ح ــا مراجعه کنن ــتری ی ــک مش ــکل ی ــه مش ــد ک ــت می آی ــه دس ــی ب زمان
مدیــران زمانــی بــه اتمــام می رســد کــه ســازمان متبوعشــان را تــا حصــول بــه موفقیــت مدیریــت 
ــه ســمت تغییــر  ــوده و ب ــر از مســائل زودگــذر ب کننــد. امــا حرکــت کارآفرینــان اجتماعــی فرات

بنیادیــن جوامــع، اجتماعــات و در نهایــت جهــان اســت.
ــات  ــه دارای خصوصی ــتند ک ــی هس ــران اجتماع ــاوت از رهب ــه ای متف ــی گون ــن اجتماع کارآفری

ــتند: ــخصی هس مش
افــراد بســیاری وجــود دارنــد کــه شــغل و پیشــه خــود را بــه دلیــل تمایــل در کمــک بــه دیگــران 
انتخــاب می کننــد. ممکــن اســت ایــن مســئله در ذهــن شــکل بگیــرد کــه آیــا ایــن افــراد همگــی 
ــرای کارآفرینــان اجتماعــی اســت امــا  کارآفریــن اجتماعــی هســتند؟ ایــن تمایــل شــرط الزم ب
شــرط کافــی بــرای یــک کارآفریــن اجتماعــی موفــق نیســت. بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه 
آیــا می توانیــد یــک کارآفریــن اجتماعــی موفــق باشــید یــا نــه؛ بایــد خصوصیــات یــک کارآفریــن 
اجتماعــی کــه توســط برخــی محققیــن مشــخص شــده اســت را مالحظــه کــرد. آیــا ایــن ویژگی ها 

منطبــق بــا خصوصیــات شــما اســت؟ 
ــرد وجــود یــک چشــم انداز  ــو می ب ــه ســمت جل ــان اجتماعــی را ب چشــم انداز: آنچــه کارآفرین
بــرای ایجــاد تغییــر اجتماعــی اســت ولــی درعین حــال یــک نقشــه راه معقوالنــه بــرای چگونگــی 

حصــول اهــداف نیــز دارنــد.
ــا بجــای  ــل و مســامحه کاری نیســتند. آنه ــال تعل ــه دنب ــان اجتماعــی ب ــی: کارآفرین عمل گرای

ــدام هســتند. ــرای اق ــی ب ــال فرصت های ــه دنب ــدام، ب ــرار از اق ــرای ف جســتجوی دلیــل ب
ــت و  ــکل اس ــیار مش ــی بس ــب وکار اجتماع ــک کس ــدازی ی ــتگی: راه ان ــزم، اراده و از خودگذش ع

ــت. ــاد اس ــیار زی ــد بس ــردی و تعه ــتگی ف ــد از خودگذش نیازمن
اشتیاق: کارآفرینان اجتماعی فعالیت های خود را با عشق و عالقه انجام می دهند. 

بررســی و در نظــر گرفتــن جزئیــات: کارآفرینــان اجتماعــی بایــد قــادر باشــند کــه چشــم انداز 
خــود را بــه جزئیــات مرتبــط نمایــد، چــرا کــه جزئیــات می تــوان موجــب از هــم پاشــیدن یــک 

کســب وکار نوپــا شــود.
ــق  ــی از طری ــکالت اجتماع ــل مش ــرای ح ــی ب ــای عملیات ــری راه حل ه ــایی و به کارگی شناس

ــی و فرصــت؛ ــوآوری، کاردان ــن ن درهــم آمیخت
ــک مشــکل  ــرای حــل ی ــد ب ــرد جدی ــا رویک ــت و ی ــک محصــول، خدم ــن ی ــوآوری در یافت ن
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ــی؛ اجتماع
ننشستن به انتظار تضمین وجود منابع قبل از اقدام به نوآوری؛

اجتناب از به دام افتادن در دایره تفکرات یا اصول محدودکننده؛
تعهد کامل به ذینفعان خود؛ 

نوآوری در یافتن یک محصول، خدمت و یا رویکرد جدید برای حل یک مشکل اجتماعی؛

3- کسب وکارهای اجتماعی چه خصوصیاتی دارد؟ 
هماننــد ســایر کســب وکارها، در یــک کســب وکار اجتماعــی نیــز بایــد درآمدهــا بیــش از هزینه هــا 
ــا شکســت مواجــه می شــود. درعین حــال برخــالف  ــن صــورت کســب وکار ب ــر ای باشــد و در غی
کســب وکارهای تجــاری معمــول یــک کســب وکار اجتماعــی دارای خصوصیــات متمایــزی اســت:

مأموریت اصلی کسب وکارهای اجتماعی سودآوری نیست بلکه ایجاد ارزش اجتماعی است.
معموالً منابع بسیار محدودی در اختیار دارند.

مسئولیت پذیری و پاسخگویی زیادی در قبال ذینفعان از خود نشان می دهند. 
ــی  ــاری معمول ــب وکارهای تج ــی و کس ــب وکارهای اجتماع ــن کس ــای بی ــق مرزه ــن دقی تعیی

مشــکل اســت.
کارآفرینــی اجتماعــی بــه تشــریح یــک رویکــرد بــرای حــل یــک مشــکل اجتماعــی می پــردازد. 
ــی  ــد برخ ــوان آن را در فضــای دانشــگاهی آموخــت، هرچن ــه بت ــاص نیســت ک ــته خ ــک رش ی
ــردی  ــا رویک ــس می شــود، ام ــه آن در دانشــگاه ها تدری ــوط ب ــای مرب ــا و تئوری ه ــی، مدل ه مبان
ــه رشــته و گروهــی خــاص نیســت. در تمامــی حوزه هــا و رشــته های مختلــف ماننــد  محــدود ب
ــت و  ــاورزی، محیط زیس ــداری، کش ــرمایه گذاری، بانک ــوزش، س ــوق، آم ــی، حق ــکی، مهندس پزش
ــان در  ــطح جه ــی در س ــب وکارهای اجتماع ــداد کس ــترین تع ــد بیش ــرد دارد، هرچن ــره کارب غی

ــد. ــت دارن ــتغال فعالی ــاورزی و اش ــان، کش ــت، زن ــه، محیط زیس ــالمت، تغذی ــای س حوزه ه
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حمیدرضا آیت اللهی

ــت،  ــام یکدس ــک نظ ــی در ی ــر جهان ــادی فراگی ــای اقتص الگوه
ــع  تمامــی نظام هــای اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی جوامــع را تاب
خــود می کنــد. در ایــن جریــاِن کالِن جهانــی، دیگــر دغدغه هــای 
فــردی جایــی نمی یابــد. هرگونــه جریانــی کــه نتوانــد پابپــای ایــن 
جریــان قــدم بــردارد بــه کنــاری افکنــده خواهــد شــد و نظام هــای 
متاثــر از ایــن الگوهــا نیــز ناگزیــر از حــذف آن خواهنــد بــود. رقابت 
ــبکه  ــب در ش ــی مناس ــن موقعیت ــرای یافت ــع ب ــتاب جوام ــر ش پ
یکپارچــه اقتصــاد جهانــی، آنهــا را وا مــی دارد کــه صرفــا در بهبــود 
شــرایط کلــی جامعــه بیندیشــند و در نتیجــه نمی تواننــد منتظــر 
کســانی کــه از ایــن قافلــه عقــب مانده انــد باشــند. ایــن مهــم تریــن 
تهدیــد اقتصــاد غالــب جهانــی بــرای دغدغه هــای فــردی انســانهای 
ــا  ــد ی ــج می برن ــا رن ــیاری ناتوانی ه ــا از بس ــه ی ــت ک ــیاری اس بس
در ایــن مســیر نتوانســته اند جایگاهــی مناســب پیــدا کننــد. ایــن 
ــرای  ــکان اقدامــی را ب ــی، ام ــی فعل ــی اقتصــاد جهان خشــونت ذات

ــازد.  ــم نمی س ــیب پذیر فراه ــار آس اقش
ــانهای  ــای انس ــد، اراده ه ــن فرآین ــارغ از ای ــه ف ــی ک ــا در صورت ام
دلســوز، تــک تــک، اقدامــی بــرای رفع ایــن فرآینــد آســیب زا کنند 
در آن صــورت می تــوان امیــد داشــت کــه نگرانی هــای انســان های 
بســیاری کــه در زیــر چــرخ جهانــی شــدن لــه می شــوند برطــرف 
شــده و راه نجاتــی بــرای آنهــا باشــد. هرگونــه راه حلــی بــرای حــل 
ایــن مشــکل بشــری نمی توانــد از دل سیاســت های کلــی جوامــع 
ــد  ــره فرآین ــر در چنب ــت ها ناگزی ــن سیاس ــه ای ــرا ک ــد چ درآی
ــا راه  ــود. تنه ــد ب ــی دســت بســته خواهن اقتصــاد یکپارچــۀ جهان

نقش رفتارهای حمایتگرانه
در شرایط فعلی جهان
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بــرون رفــت از ایــن وضعیــت اقدامــات فــردی نیکــوکاران بــرای حــل مشــکالت 
فــردی نیازمنــدان اســت و نمی تــوان امیــدی بــه راه حلــی دیگــر داشــت. در اینجــا 
ــه از تــک  ــا رفتارهــای حمایتگران ــد ت ــه تــالش برخیزن اراده هــای انســانی بایــد ب
تــک افــرادی کــه در ایــن مســیر بیشــترین ضربــه را می خورنــد داشــته باشــند. 
ــر جــدی داشــته باشــد  ــع تأثی ــد در جوام ــه می توان ــاِت آگاهان ــن اقدام چــون ای
ــن  ــه در عی ــود )ک ــای خ ــن فعالیت ه ــتگی بی ــا همبس ــد ب ــراد می توانن ــن اف ای
حــال فــردی نیــز هســت( جریانــی اجتماعــی را بــرای ایــن منظــور بوجــود آورنــد. 
تاریــخ نشــان داده اســت بیشــترین انگیــزه بــرای رفتارهــای حمایتگرانــه از میــان 
ــن  ــه ای ــراد توجــه ب ــی اف ــف دین ــن وظای ــوده اســت و یکــی از مهم تری ــان ب ادی
رفتارهــا بــوده اســت. در ایــن میــان آموزه هــای اســالمِی بســیاری در ایــن زمینــه 
وجــود دارد به گونــه ای کــه انجــام ایــن وظیفــه در بســیاری مــوارد در قبــال ســایر 
ــالمی  ــای اس ــت. در آموزه ه ــه اس ــت را یافت ــن اهمی ــم تری ــی، مه ــف دین وظای
هرجــا کــه از ایمــان مؤمنــان صحبــت می شــود دو شــاخص عمــده آن اقامــه نمــاز 
و ایتــاء زکات اســت. آیــات بســیاری در قــرآن بــر ایــن امــر تأکیــد می کنــد. نــوع 
نگــرش قرآنــی بــه موضــوع پرداختــن بــه نیازمنــدان و ناتوانــان بســیار آموزنــده 

اســت.
ــاک  ــی پ ــه معن ــه ب ــد ک ــر می کن ــه زکات تعبی ــدان ب ــه نیازمن اوالً- از کمــک ب
شــدن فــرد اســت. در ایــن تعبیــر، نــگاه اســالمی بــه دادن مــال بــه نیازمند نیســت 
بلکــه نــگاه بــه آن اســت کــه خــود فــرد صدقــه دهنــده از آن نفــع می بــرد و بــرای 
نفــع اوســت کــه خداونــد چنیــن تأکیــدی را کــرده اســت. از آن گذشــته می تــوان 
از تعبیــر زکات چنیــن برداشــت کــرد کــه گویــی قبــل از اختصــاص صدقــه مــال 
ــه در  ــی ک ــرآن از حــق معلوم ــی داشــته اســت. اصــاًل ق ــی انســان ها آلودگ تمام

ــه نیازمنــدان اســت ســخن می گویــد: امــوال تمامــی انســان ها مربــوط ب
ائِِل َوالَْمْحُروِم   ِّلسَّ ْعُلوٌم ل َِّذیَن فِي أَْمَوالِِهْم َحقٌّ مَّ َوال

ــازان  ــی کــه بی نی ــاً برخــی از اموال ــم یقین یعنــی اگــر از لحــاظ اقتصــادی بنگری
ــن  ــد ای ــا زکات بای ــه ب ــت ک ــدان اس ــوال نیازمن ــذب ام ــد از ج ــت می آورن بدس
امــوال پــاک شــده و ســهم نیازمنــدان بــه آنهــا داده شــود. حتــی برخــی علمــای 
دیــن اینگونــه صدقــات را بخشــی از مــال نیازمنــدان می داننــد کــه پرداخــت آن 
ــد از روی کرمــش  ــه حســاب نمی آیــد گرچــه خداون کار مهمــی توســط اغنیــا ب

ــرد.  ــر می گی ــرای آن در نظ ــروی ب ــه ازای اخ ماب
ثانیــاً- خداونــد بــا تمامــی عظمــت و غنایــش خــود را ســپر بــالی نیازمنــدان 
ــت  ــد. دس ــد می رس ــود خداون ــه خ ــات ب ــن اقدام ــه ای ــد ک ــد و می گوی می کن
ــا ایــن حــد مقــام ایــن اقدامــات را  نیازمنــد را دســت خــود تعبیــر می کنــد و ت

ــرد. ــاال می ب ب
َ َقْرًضا َحَسًنا َفُیَضاِعَفُه لَُه َولَُه أَْجٌر َکِریٌم   َمن َذا الَِّذي یُْقِرُض اهللَّ

ثالثــاً- آموزه هــای اســالمی اجــازه نمی دهــد بــه هیــچ وجــه پرداخــت صدقــات 
ــه او صدقــه داده می شــود بگــردد. و در  ــا اذیــت کســی کــه ب موجــب منــت و ی

تاریخ نشان 
داده است 
بیشترین انگیزه 
برای رفتارهای 
حمایتگرانه از میان 
ادیان بوده است و 
یکی از مهم ترین 
وظایف دینی افراد 
توجه به این رفتارها 
بوده است. 
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صــورت چنیــن امــری آن را باعــث ابطــال صدقــه می دانــد. 
َِّذیَن آَمُنواْ الَ تُْبِطُلواْ َصَدَقاتُِکم بِالَْمنِّ َواألَذی  َُّها ال یَا أَی

ایــن امــر نشــان می دهــد اقدامــات حمایتگرانــه وظیفــه انســانی و الهــی افراد اســت 
ــی اقتصــادی  ــور زندگ ــایر ام ــرای آن حســابی همچــون حســاب س ــوان ب و نمی ت

داشــت و بــا مالکهــای کالن اقتصــادی قابــل ارزیابــی نیســت.
ــرعی در  ــانی و ش ــه انس ــن وظیف ــه ای ــبت ب ــی نس ــی توجه ــه ب ــاً- هرگون رابع
ــای  ــری رفتاره ــی در پیگی ــت و بی دقت ــده اس ــی ش ــوم تلق ــدت مذم ــالم به ش اس

ــد. ــی می کن ــان را منتف ــان انس ــه، ایم حمایتگران
ما آمن بی من بات شبعان و جاره طاوی

ــی همســایه اش  ــذارد ول ــن بگ ــر بالی ــیر ب ــگام ســرش را س ــر کســی شــب هن اگ
ــاورده اســت.  ــان نی ــن ایم ــه م گرســنه باشــد ب

ــوع انســان اقتضــا  ــواری ن ــاً- درســت اســت کــه حمیــت انســانی و بزرگ خامس
می کنــد کــه انســان اقدامــات حمایتگرانــه داشــته باشــد ولــی آموزه هــای اســالمی 
بیشــترین تشــویق را بــرای ایــن امــر اخالقــی می کنــد و گذشــته از وظیفــه انســانی 
پاداش هــای بســیار دنیــوی و اخــروی بــرای آن در نظــر می گیــرد تــا ایــن وظیفــه 

حداکثــر اقــدام را پیــدا کنــد.
ا َوَعاَلنَِیــًۀ  ــا َرَزْقَناُهــْم ِســرًّ ــاَلَة َوأَنَفُقــوا ِممَّ ِ َوأََقاُمــوا الصَّ َِّذیــنَ یَْتُلــوَن ِکَتــاَب اهللَّ إِنَّ ال

َّــن تَُبــوَر یَْرُجــوَن تَِجــاَرًة ل
سادســاً- رفتــار امامــان شــیعه و بــزرگان دیــن نشــان می دهــد کــه بــرای هرگونه 
رفتــار حمایتگرانــه خــود بــه شــخصه مباشــرت بــرای حمایــت داشــته اند. علــی)ع( 
می توانســتند نیــاز نیازمنــدان را بــا یــک برنامه ریــزی حســاب شــده توســط غالمان 
و کارگــزاران خــود انجــام دهنــد ولــی در ایــن زمینــه خــود به شــخصه خرمــا بــه 
ــتند  ــا او داش ــه ب ــه ای ک ــش را در جلس ــتند و نگرانی های ــم می گذاش ــان یتی ده
ــد. بســیاری از  ــش بیاورن ــر لبان ــد ب ــد لبخن ــد و ســعی می نمودن برطــرف می گردن
امامــان شــیعه پــس از وفاتشــان در حیــن غســل، دیــده می شــد کــه دوشــی پینــه 
بســته دارنــد و آن نشــان از تکــرارِ بــدوش کشــیدن انبان هــای نــان و رســاندن آن به 
نیازمنــدان در دردل شــب بــود. ایــن رفتارهــا نشــان بســیار مهمــی بــرای هرگونــه 
رفتــار حمایتگرانــه اســت. در رفتارهــای حمایتگرانــه تمامــی اقدامــات بایــد بگونه ای 
ــه  ــا ب ــه چهــره حمایــت شــده باشــد و صرف ــد کــه حمایتگــر چهــره ب جهــت یاب
برطــرف کــردن دغدغه هــای اقتصــادی حمایــت شــده نیندیشــد کــه آســیب های 
روحــی کــه او از ایــن درماندگــی پیــدا کــرده اســت بایــد ترمیــم عاطفــی گــردد. بــه 
ایــن جهــت اســت کــه رفتارهــای حمایتگرانــه نمی توانــد در قالــب اقدامــات کالن 
حمایتگــران قــرار گیــرد. تجربــه نیــز نشــان داده اســت موفقیــت اینگونــه اقدامــات 

کــم بــوده اســت. 
از امامــان شــیعه درس می گیریــم کــه حمایتگــری ارتباطــی انســانی فــردی اســت. 
همانگونــه کــه قبــاًل گفتــه شــد اگــر بخواهیــم جریانــی اجتماعــی و برنامه ریــزی 
شــده بــرای حمایتگــری داشــته باشــیم یقینــا بــه صورت هــای مختلــف ضوابــط و 

رفتار امامان شیعه 
و بزرگان دین 

نشان می دهد که 
برای هرگونه رفتار 

حمایتگرانه خود به 
شخصه مباشرت 

برای حمایت 
داشته اند.
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چهارچوب هــای تحمیلــی اقتصــاد غالــب متاثــر از شــرایط جهانــی، اجــازه ثمردهــی بــه آن نخواهد 
ــاً  ــا طــرد اراده هــای جزیــی و دغدغه هــای فــردی زنــده اســت و ذات داد چــرا کــه ایــن اقتصــاد ب
نمی توانــد بــه هرگونــه اقدامــی در ایــن زمینــه اجــازه حضــور دهــد. لــذا اقداماتــی می توانــد مؤثــر 
واقــع شــود کــه تک تــک نیکــوکاران را برانگیزانــد تــا بــه ســهم خــود اقدامــی حمایتگرانــه انجــام 
دهنــد. شــاید ایــن موضــوع باالتریــن ظرفیــت کلیــه ادیــان الهــی باشــد کــه همــواره در طــول 

تاریــخ جریــان داشــته اســت.
ــه  ــواع رفتارهــای حمایتگران ــرای ان مجموعــه آموزه هــای دینــی فــوق، زمینــه بســیار مهمــی را ب
ــرای تحقــق  ــگاه همــه جانبــه دینــی بزرگتریــن ظرفیــت ب ــا ایــن تأکیــد و ن ایجــاد می کنــد و ب
رفتارهــای حمایتگرانــه ایجــاد می شــود. از آنجــا کــه مســئولیت های فــردی دینــداران تمامــی آنهــا 
را برمــی انگیزانــد کــه در ایــن زمینــه اقدامــی انجــام دهنــد ضــرورت دارد بــا ایجــاد همبســتگی 

بیــن اقدامــات فــردی نیک اندیشــان متدیــن نســبت بــه بالندگــی آن تــالش کــرد. 
اقــدام کمیتــه امــدام امــام خمینــی)ره( در طــرح اکــرام، مثــال بســیار ارزشــمندی بــرای جهــت 
دهــی بــه ایــن رفتارهــای حمایتگرانــه اســت. ایــن اقــدام، بجــای برنامــه ریــزِی اجتماعــی بــرای 
برطــرف کــردن نیــاز نیازمنــدان ســعی کــرده اســت تــا دســت تــک تــک نیازمنــدان را در دســت 
تک تــک نیکــوکاران بگــذارد و خــود زمینــه را مســاعد کنــد تــا ایــن اقدامــات حمایتگرانــه انجــام 
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ــات خــود  ــران در اقدام ــان شــیعه حمایتگ ــق ســنت امام ــر طب ــه ب ــر آنک ــه مهم ت ــرد. از هم پذی
مباشــر کارهــای خــود باشــند و نــه تنهــا نیازهــای مــادی کــه نیازهــای عاطفــی و ارتباطــی را نیــز 
برطــرف ســازند. الگــوی اســالمی بیشــتر ناظــر بــه ایــن نــوع رفتارهــای حمایتگرانه اســت. درســت 
ــی همچــون  ــادی متفاوت ــع م ــه بســیاری ســعی در جمــع آوری مناب اســت کــه مؤسســات خیری
صدقــات بــرای اقدامــات خیرخواهانــه خــود انجــام می دهنــد امــا معمــوالً چنــان در بوروکراســی 
تحمیلــی نظام هــای مالــی گرفتــار می شــوند کــه بســیاری از اقدامــات بــه مــرور زمــان رنگ و بــوی 
ــه روز از تأثیرشــان کاســته می شــود. فاصلــه بســیاری  اولیــه خــود را از دســت می دهنــد و روز ب
ــس از  ــان پ ــرد ش ــوه عملک ــر در نح ــی دیگ ــه و برخ ــنه اولی ــای قرض الحس ــن صندوق ه ــه بی ک
بیســت ســال بوجــود آمــده اســت نشــان از ایــن ناتوانــی نظام هــای مالــی بــرای تأثیرگــذاری دارد. 
بــه همیــن جهــت اســت کــه تأکیــد می گــردد اگــر از تکنیک هــای برنامه ریــزی بــرای ایــن نــوع 
اقدامــات حمایتگرانــه شــود ناگزیــر از شــرایطی خواهیــم بــود کــه ایــن تکنیک هــا بــر مــا تحمیــل 
ــرم  ــای ن ــرِی فناوری ه ــارِ قه ــن رفت ــت. ای ــار داش ــر الزم را انتظ ــوان تأثی ــرد و نمی ت ــد ک خواهن

ــی اســت.  همچــون تکنولوژی هــای مال
از آنجــا کــه نگــرش اســالمی زمینــه مناســبی بــرای ایــن اقدامــات حمایتگرانــه ایجــاد می کنــد 
لــذا بخوبــی می تــوان جریانــی فعــال در میــان مســلمانان ایجــاد کــرد تــا حمایتگــری تحقــق یابــد 

و نگــرش دینــی بتوانــد پیشــتاز ایــن جریــان در جهــان باشــد. 
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در این مقاله شورای 
اقتصادی اجتماعی 
سازمان به همراه 
بخش های تابعه آن 
معرفی می شوند
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چکیده:
 ســازمان ملــل متحــد بــرای جلــب مشــارکت ملت هــای مختلــف 
را  مختلفــی  ســازوکارهای  ملــل،  ســازمان  فعالیت هــای  در 
ــا  ــکاری ب ــازوکارها هم ــن س ــی از ای ــت. یک ــرده اس ــی ک پیش بین
ــورتی  ــام مش ــوان مق ــت عن ــورها تح ــاد کش ــازمان های مردم نه س
شــورای اقتصــادی اجتماعــی ســازمان ملــل اســت. به عبارت دیگــر 
شــورای اقتصــادی اجتماعــی ســازمان ملــل بــرای مطالعــات 
ــات،  ــاذ تصمیم ــورا و اتخ ــا ش ــط ب ــات مرتب ــی در موضوع تخصص
ــت  ــری وضعی ــورها و پیگی ــه کش ــا ب ــه توصیه ه ــا و ارائ راهبرده
ــمن ها  ــکاری س ــف از هم ــورهای مختل ــات در کش ــن تصمیم ای
ــا اعطــای  )ســازمان های مردم نهــاد( بهــره می گیــرد. ایــن شــورا ب
ــده،  ــرایط مشخص ش ــد ش ــمن های واج ــه س ــورتی ب ــام مش مق
ــورا  ــای ش ــیون ها و انجمن ه ــمن ها در کمیس ــت س ــه فعالی زمین
ــی  ــادی اجتماع ــورای اقتص ــه ش ــن مقال ــد. در ای ــاد می کن را ایج
ــوند و  ــی می ش ــه آن معرف ــای تابع ــراه بخش ه ــه هم ــازمان ب س
در مقــاالت آینــده نحــوه کســب مقــام مشــورتی، نحــوه فعالیــت 
ســمن ها در شــورا، ســمن های ایرانــی دارای مقــام مشــورتی 
و تحلیــل و بررســی اهــداف ســازمان ملــل از ایجــاد چنیــن 

ــرد.    ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــازوکارهایی م س

مقام مشورتی شورای اقتصادی اجتماعی 
سازمان ملل

سید حسین سیدی
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مقدمه
ــاز  ــل متحــد از ســال 194۵ آغ ــا ســازمان مل شــروع همــکاری ســمن ها )ســازمان مردم نهــاد( ب
شــده اســت. ســمن ها در یــک ســری از فعالیت هــا کــه شــامل اشــاعه اطالعــات، افزایــش آگاهــی، 
ــای درون  ــترک در فرآینده ــی مش ــای عملیات ــی، پروژه ه ــای سیاس ــعه، حمایت ه ــوزش توس آم

دولتــی و مشــارکت در خدمــات فنــی و تخصصــی اســت مشــارکت می کننــد. 
اجتماعــی– اقتصــادی  شــورای  کــه  متحــد  ملــل  ســازمان  منشــور  از   71 بخــش  در 

 ECOSOC( Economic and Social Council( - بر اساس آن تأسیس شده است آمده است: 
ــت  ــوزه صالحی ــه در ح ــمن ها ک ــا س ــورت ب ــرای مش ــات الزم را ب ــد ترتیب ــورا می توان ــن ش »ای
ــا  ــرای مشــورت ب ــات ممکــن اســت ب ــن ترتیب ــد. ای ــد، ایجــاد کن ــه دارن شــورا فعالیــت و دغدغ
ســازمان های بین المللــی و در صــورت اقتضــا بــا ســازمان های محلــی بعــد از مشــورت بــا مقامــات 

عضــو ســازمان ملــل انجــام گیــرد.«
ایــن بخــش از منشــور درهــا را بــرای مشــورت بــا ســمن ها بــاز می کنــد. مقــام مشــورتی شــورای 
اقتصــادی اجتماعــی در قطعنامــه 1996/31 تصویــب شــده اســت کــه ایــن قطع نامــه بــه تشــریح 
شــرایط ســازمان ها بــرای کســب مقــام مشــورتی، حقــوق و تعهــدات ســمن ها در مقــام مشــاور، 
روش خــروج و یــا تعلیــق از مقــام مشــاور، نقــش و وظایــف شــورای اقتصــادی اجتماعــی در قبــال 
ســمن ها و مســئولیت دبیرخانــه ســازمان ملــل متحــد در حمایــت از رابطــه مشــورتی می پــردازد. 
ــتم  ــر سیس ــمن ها در سرتاس ــا س ــکاری ب ــت هم ــرای تقوی ــد ب ــل متح ــازمان مل ــی س به طورکل
ــایی  ــال شناس ــت و در ح ــرده اس ــدام ک ــود اق ــای کاری خ ــام زمینه ه ــل و در تم ــازمان مل س

ــت.  ــمن ها اس ــا س ــردی ب ــای راهب ــش همکاری ه ــرای افزای ــد ب ــای جدی روش ه
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شــورای اقتصــادی اجتماعــی تنهــا قســمتی از بدنــه اصلــی ســازمان ملــل اســت که یــک چارچوب 
رســمی بــرای ارتبــاط بــا ســمن ها دارد. در ســال 1946 ، 41 ســمن مقــام مشــورتی ســازمان ملــل 
را کســب کردنــد ، در ســال 1992 ایــن رقــم بــه 1200 ســازمان رســید و در حــال حاضــر بیــش 

از 3400 ســازمان مقــام مشــورتی را کســب کرده انــد. 

1. شورای اقتصادی اجتماعی 
ــای  ــل در هماهنگی ه ــازمان مل ــی س ــش اصل ــل بخ ــازمان مل ــی س ــادی اجتماع ــورای اقتص ش
ــا آن اســت کــه دارای 14 نمایندگــی مخصــوص  اقتصــادی و اجتماعــی و فعالیت هــای مرتبــط ب

ــت.  ــه ای اس ــیون منطق ــی و ۵ کمیس ــای عملیات ــل و کمیته ه ــازمان مل س
ایــن شــورا به عنــوان انجمــن مرکــزی بحــث بــر مســائل اقتصــادی و اجتماعــی، فرمولــه بنــدی 

ــل اســت.  ــه کشــورهای عضــو و خــود ســازمان مل ــا و سیاســت ها، خطــاب ب توصیه ه
شــورا از ۵4 عضــو منتخــب از مجمــع عمومــی بــرای مــدت 3 ســال تشــکیل می شــود. کرســی های 
اختصاصــی برحســب منطقــه می باشــند کــه آفریقــا 14 ، آســیا 11، اروپــای شــرقی 6، آمریــکای 

التیــن و حــوزه دریــای کارائیــب 10 ، غــرب اروپــا و دیگــر بخش هــا 13 کرســی دارنــد.
فعالیت هــای شــورا از طریــق جلســات متعــدد، جلســات مقدماتــی، میزگــرد و پنل هــای بحــث و 

مذاکــره بــا اعضــای جامعــه مدنــی کــه در طــول ســال برگــزار می شــود انجــام می شــود. 
ــی  ــش هماهنگ ــاال 2- بخ ــطح ب ــش س ــود. 1- بخ ــزار می ش ــش برگ ــاالنه در ۵ بخ ــه س جلس

ــی  ــش عموم ــتانه ۵ – بخ ــور بشردوس ــی 4- ام ــای عملیات ــش فعالیت ه 3-بخ

1.1. جلسه ساالنه نقد و بررسی وزیران
ــی  ــه ارزیاب ــه ب ــد، ک ــدازی ش ــورا راه ان ــاالی ش ــطح ب ــش س ــه در بخ ــن جلس ــال 2007 ای از س
ــد،  ــد می پردازن ــل متح ــازمان مل ــعه در س ــتور کار توس ــت دس ــده در جه ــرفت های انجام ش پیش

ــت ــق اس ــیوه های موف ــج ش ــا و تروی ــادل آموخته ه ــرای تب ــی ب ــه محل ــن جلس ــن ای همچنی

2.1. انجمن توسعه همکاری
انجمــن توســعه همــکاری در ســال 2007 راه انــدازی شــد، وظیفــه آن ارتقــا و پیشــرفت در اهــداف 
ــرای  ــر ب ــی مؤث ــردن راه ــدا ک ــرای پی ــو ب ــج گفت وگ ــی و تروی ــده بین الملل ــق ش ــعه تواف توس
حمایــت از ایــن اهــداف اســت. ایــن بخــش نقطــه کانونــی سیســتم ســازمان ملــل و انجمــن اصلــی 
بررســی اثــر سیاســت های جهانــی و انجــام همکاری هــای توســعه بین المللــی اســت. ایــن انجمــن 

هرســاله در چارچــوب بخــش ســطح بــاالی شــورای اقتصــادی اجتماعــی برگــزار می شــود. 

2. بخش های تابعه
تعــدادی کمیســیون و انجمــن تابعــه در زیــر چتــر شــورای اقتصــادی اجتماعــی بــرای کمــک بــه 
دســتیابی اهــداف شــورا وجــود دارد. شــورای اقتصــادی اجتماعــی انســجام سیاســت ها و هماهنگی 
در وظایفــی کــه بیــن بخش هــای وابســته هم پوشــانی دارد را بــر عهــده دارد. هنگامــی کــه یــک 
ســمن مقــام مشــورتی را بــه دســت مــی آورد، مشــخصاً می توانــد به عنــوان عضــوی از بخش هــای 
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تابعــه فعالیــت کنــد. بخش هــای تابعــه عبارت انــد از:
1.2. کمیسیون های عملیاتی 

- کمیسیون آماری
- کمیسیون جمعیت و توسعه 

- کمیسیون توسعه اجتماعی
- کمیسیون وضعیت زنان

- کمیسیون مواد مخدر
- کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری

- کمیسیون علم و فناوری برای توسعه
- کمیسیون توسعه پایدار

2.2. کمیسیون های منطقه ای 
- کمیسیون اقتصادی آفریقا

- کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه
- کمیسیون اقتصادی اروپا

- کمیسیون اقتصادی آمریکای التین و حوزه دریای کارائیب
- کمیسیون اجتماعی غرب آسیا

3.2. دیگر بخش ها
- انجمن دائمی مسائل بومی

- انجمن جنگل ها
- کمیته های دائمی و موقت

- کارشناسان موقت و نهادهای مرتبط دیگر

3. معرفی مختصر بعضی از بخش های شورای اقتصادی اجتماعی
بخش هــای مختلــف ســازوکارهای مختلفــی بــرای ارتبــاط بــا ســمن ها دارنــد امــا اشــتراک بیــن 
همــه آنهــا ایــن اســت کــه تنهــا ســمن هایی کــه از طــرف شــورای اقتصــادی اجتماعــی معتبــر 

ــد.  ــن ســازوکارها شــرکت کنن ــد در ای شــناخته می شــوند می توانن

1.3. کمیسیون توسعه پایدار 
کمیســیون توســعه پایــدار در دســامبر 1992 بــرای اطمینــان از پیگیــری نتایــج کنفرانس ســازمان 
ــوان  ــس به عن ــن کنفران ــد. )ای ــاد ش ــعه ایج ــت و توس ــاره محیط زیس ــال 1992 درب ــل در س مل
ــد  ــزار ش ــل برگ ــرو برزی ــس در ریودوژانی ــن کنفران ــود( ای ــناخته می ش ــز ش ــن نی ــالس زمی اج
کــه چهارچــوب کنوانســیون تغییــر آب وهــوا و تنــوع زیســتی در آن امضــا شــد و طرحــی 300 

صفحــه ای بــرای دســتیابی بــه توســعه پایــدار در قــرن 21 بــه تصویــب رســید.
کمیســیون توســعه پایــدار در دیدارهــای ســاالنه بــا طراحــی یــک چرخــه 2 ســاله برگزار می شــود، 

کــه در هــر چرخــه بــر یــک موضــوع خــاص و یــا یــک مســئله بیــن منطقــه ای تمرکــز می کند . 
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2.3. کمیسیون وضعیت زنان
ــان  ــرفت زن ــیتی و پیش ــری جنس ــه براب ــل ب ــازمان مل ــی س ــت گذاری های اصل ــی از سیاس یک

اختصاص یافتــه اســت. 
کمیســیون به طــور ســاالنه بــرای یــک دوره 10 روزه کاری در نیویــورک برگــزار می شــود . هــدف 
آن ارزیابــی پیشــرفت برابــری جنســیتی، شناســایی چالش هــا، ارائــه مجموعــه ای از اســتانداردهای 
ــیتی و  ــری جنس ــج براب ــرای تروی ــط ب ــت های مرتب ــدی سیاس ــه بن ــن و فرمول ــی و تدوی جهان

پیشــرفت زنــان در سرتاســر جهــان اســت. 
مشــارکت فعــال ســمن ها یــک عنصــر حیاتــی در کار کمیســیون وضعیــت زنــان اســت. ســمن ها 
در شــکل گیری چهارچــوب فعلــی سیاســت های جهانــی توانمندســازی و برابــری جنســیتی زنــان، 

و در بیانیــه و برنامــه اقــدام پکــن، تأثیرگــذار بوده انــد. 
  

3.3. کمیسیون توسعه اجتماعی 
ایــن کمیســیون از زمــان برگــزاری اجــالس ســران بــا هــدف توســعه اجتماعــی در ســال 199۵ در 
کپنهــاگ تشــکیل شــد، کمیســیون توســعه اجتماعــی در بدنــه ســازمان ملــل مســئولیت پیگیری 
و اجــرای بیانیــه کپنهــاگ و برنامــه اقــدام آن را دارد. جلســات ایــن کمیســیون معمــوالً هــر ســال 
ــی  ــا بررس ــال 199۵ ، ب ــاله از س ــر س ــیون ه ــردد. کمیس ــزار می گ ــه برگ ــاه فوری ــار در م یک ب
ــن  ــد. ای ــاگ را بررســی می کن ــه کپنه ــی، پیشــرفت بیانی ــدی پیشــرفت اجتماع ــای کلی زمینه ه
ــام  ــود انج ــت گذاری می ش ــی و سیاس ــامل ارزیاب ــه ش ــاله ک ــازوکار دوره ای دو س ــک س کار در ی

می شــود. 

4.3. انجمن دائمی مسائل بومی
ایــن انجمــن یــک بدنــه مشــورتی بــرای شــورای اقتصــادی اجتماعــی اســت. دســتور کار آن نیــز 
ــت،  ــگ، محیط زیس ــی، فرهن ــادی و اجتماع ــعه اقتص ــه توس ــوط ب ــائل مرب ــورد مس ــث در م بح
آمــوزش، بهداشــت و حقــوق بشــر اســت. ایــن انجمــن هــر ســال در مــاه مــه در نیویــورک بــرای 
ــود.  ــز می ش ــاص تمرک ــوع خ ــک موض ــر ی ــه ب ــر جلس ــه در ه ــود،. ک ــکیل می ش 10 روز تش
به عنوان مثــال جلســه نهــم انجمــن بومــی در ســال 2010 در مــورد مــاده 3 و بیانیــه 32 ســازمان 

ملــل در مــورد حقــوق مــردم بومــی بــوده اســت. 

5.3. کمیسیون جمعیت و توسعه 
ــک و  ــل  کم ــوارد ذی ــی در م ــادی اجتماع ــورای اقتص ــه ش ــعه ، ب ــت و توس ــیون جمعی کمیس
مشــاوره می دهــد: مســائل و روندهــای جامعــه ، اســتراتژی های توســعه و جمعیــت، سیاســت ها 
و برنامه هــا، فراهــم کــردن کمک هــای مردمــی بــرای کشــورهای درحال توســعه. ایــن کمیســیون 
از ســال 1994 هــر 2 یــا 3 ســال تشــکیل شــد، ســپس بــه جلســات ســاالنه در مــاه آوریــل تبدیــل 
شــد. هــر جلســه بــه یــک موضــوع خــاص اختصــاص داده می شــود، جلســه اخیــر بــر موضــوع 

بــاروری، ســالمت و توســعه بــاروری تمرکــز داشــته اســت.
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6.3. انجمن جنگل ها
ــا و ایجــاد تعهــد  ــواع جنگل ه ــدار از تمــام ان ــن انجمــن حفاظــت و توســعه پای ــی ای هــدف اصل
سیاســی طوالنی مــدت بــرای ایــن منظــور اســت. از ســال 2007 انجمــن هــر دو ســال بــه مــدت 

ــود.  ــزار می ش ــه برگ دو هفت

7.3. کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری
کمیســیون پیشــگیری ســاختار اصلــی ارائــه راهنمایــی بــه ســازمان ملــل متحــد در سیاســت های 
ــدی سیاســت ها و  ــه بن ــه فرمول ــری اســت. کمیســیون وظیف ــت کیف پیشــگیری از جــرم و عدال
ــرم و  ــان، ج ــاق انس ــه قاچ ــری، از جمل ــت کیف ــائل عدال ــورد مس ــی در م ــای بین الملل توصیه ه
جنایت هــای چندملیتــی و تروریســم اســت. جلســات به صــورت ســاالنه در ویــن برگــزار می شــود.

حوزه های اولویت دار عبارت اند از :
- اقــدام بین المللــی بــرای مبــارزه ملــی و فراملــی بــا جرایــم ســازمان یافته ، جرایــم اقتصــادی و 

پول شــویی
- ترویج نقش قانون جزا در حفاظت از محیط زیست 

- پیشگیری از جرم در مناطق شهری ازجمله جرایم جوانان و خشونت
- بهبود بهره وری و انصاف در سیستم های عدالت کیفری
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8.3. کمیسیون مواد مخدر
ایــن کمیســیون از ســال 1946 تأســیس شــد، کــه نهــاد سیاســت گذاری مرکــزی ســازمان ملــل 
ــل  ــواد مخــدر را تحلی ــت م ــواد مخــدر اســت. کمیســیون وضعی ــه م ــوط ب ــور مرب متحــد در ام
ــرای مبــارزه  ــرای تقویــت سیســتم کنتــرل بین المللــی مــواد مخــدر ب می کنــد و طرح هایــی را ب
ــورای  ــه ش ــن کمیســیون ب ــد. ای ــان پیشــنهاد می کن ــر جه ــواد مخــدر در سرتاس ــا مشــکل م ب
ــی و توافقــات در  ــی ســازی قراردادهــای بین الملل ــر عملیات ــرای نظــارت ب اقتصــادی اجتماعــی ب
مــورد مــواد مخــدر یــاری می دهــد و توصیه هــای خــود را در تمــام امــور مربــوط بــه کنتــرل مــواد 
مخــدر، روان گــردان و پیــش ســازهای آن بــه شــورا ارائــه می دهــد. کمیتــه ســاالنه کمیســیون در 

ــارس برگــزار می شــود. ــاه م ــرای یــک دوره هشــت روزه کاری در م ــو ب ژن

9.3. کمیسیون توسعه علم و فناوری برای توسعه 
ــی  ــادی اجتماع ــورای اقتص ــی و ش ــع عموم ــه مجم ــه توصی ــال 1992 ب ــیون در س ــن کمیس ای

ــود. ــزار می ش ــو برگ ــه در ژن ــک هفت ــدت ی ــه م ــال ب ــر س ــیون ه ــد. کمیس ــدازی ش راه ان
فعالیت های انجمن 

- بررسی پرسش های حوزه علم و فناوری و ارائه راهکارهای توسعه آن
- پیشرفت در درک سیاست های علم و فناوری به ویژه ازلحاظ کشورهای درحال توسعه
- ایجاد توصیه ها و دستورالعمل از مسائل علم و فناوری در سیستم سازمان ملل متحد
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10.3.کمیسیون آماری
کمیســیون آمــاری در ســال 1947 تأســیس شــد کــه جلســات آن به صــورت ســاالنه در نیویــورک 
بــه مــدت 4روز در فوریــه برگــزار می شــود. کمیســیون آمــاری شــورای اقتصــادی اجتماعــی را در 

مــوارد زیــر یــاری می کنــد:
- ترویج ، تکمیل و توسعه آمار ملی و مقایسه پذیری آنها

- هماهنگی فعالیت های آماری، نمایندگی های تخصصی شورای اقتصادی اجتماعی
- توسعه خدمات آماری دبیرخانه مرکزی سازمان ملل متحد 

ــه ســازمان  ــا و ســازمان های وابســته ب ــه ارگان ه ــار ب ــل و انتشــار آم ــه تحلی - مشــاوره در تجزی
ملــل متحــد  

- بهبود آمار و روش های آماری به طورکلی 

4. شورای حقوق بشر
ــوق  ــد شــورای حق ــا ســمن ها همــکاری می کن ــه ب ــل ک ــای ســازمان مل ــر از بخش ه یکــی دیگ
بشــر اســت کــه مختصــراً در ذیــل معرفــی می شــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه شــورای حقــوق بشــر 
تنهــا بــا ســمن هایی همــکاری می کنــد کــه دارای مقــام مشــورتی شــورای اقتصــادی و اجتماعــی 

ســازمان ملــل باشــند. 
شــورای حقــوق بشــر مســئولیت اصلــی بیــن دولتــی ســازمان ملــل متحــد بــرای رعایــت حقــوق 
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بشــر را داراســت. ایــن شــورا از 47 عضــو تشــکیل شــده اســت و هــر ســال حداقــل 3 جلســه در 
ژنــو ســوئیس دارنــد. نقــش شــورا شــامل رصــد نقــض فاحــش و سیســتماتیک ، ارتقــا احتــرام بــه 
حقــوق بشــر بــرای همــه، هماهنگــی مؤثــر و جریــان ســازی حقــوق بشــر در سیســتم ســازمان 
ملــل متحــد اســت. در طــی جلســات منظــم، شــورا فعالیت هــای مرتبــط بــا فرآیندهــا و مکانیســم 
حقــوق بشــر را در نظــر می گیــرد و ممکــن اســت پنلــی را بــرای رویدادهــای خــاص بــه منظــور 
بحــث و درک متقابــل از آن مســئله ویــژه ســازمان دهی کنــد. خــارج از جلســات منظــم ممکــن 
ــا مســائل خــاص دیگــر برگــزار  ــاره مســائل یــک کشــور و ی ــژه ای را درب اســت شــورا جلســه وی
کنــد. اگــر چــه ایــن بخــش عضــو شــورای اقتصــادی اجتماعــی نیســت امــا تنهــا ســمن هایی کــه 
در مقــام مشــورتی شــورای اقتصــادی اجتماعــی هســتند می تواننــد به عنــوان ناظــر در جلســات 

شــورای حقــوق بشــر شــرکت کننــد. 
سمن ها به عنوان ناظر می توانند:

- مشاهده و شرکت در تمام اقدامات شورا به استثنا مذاکرات مربوط به شکایات
- ثبت اظهارات کتبی به شورای حقوق بشر

- مداخله شفاهی و مشورت شفاهی به شورای حقوق بشر
- شــرکت در جلســه بررســی دوره ای کــه شــامل بررســی ســوابق حقــوق بشــر همــه کشــورهای 

عضــو ســازمان ملــل متحــد هــر چهــار ســال یــک بــار برگــزار می شــود.
- شرکت در بحث و گفت وگوهای تعاملی و جلسات غیررسمی

- سازمان دهی رویدادهای موازی در مورد مسائل مربوط به کار شورای حقوق بشر
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برند شما هر آنچه را 
که مخاطبانتان فکر 
می کنند، احساس 
می کنند، اعتقاد 
دارند، و در مورد 
مؤسسه خیریه تان 
می گویند را در بر 
می گیرد.
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چکیده:
ــرمایه های  ــذب س ــا ج ــم در خیریه ه ــیار مه ــائل بس ــی از مس یک
خیریــن بــرای پیشــبرد برنامــه هایشــان اســت. از طــرف دیگــر و 
شــاید مهــم تــر از جــذب ســرمایه، پایــدار بــودن ایــن منابــع مالــی 
اســت کــه در غیــر اینصــورت خیریــه بــا مشــکالت فراوانــی روبــرو 
ــا اطمینــان فعالیت هــای خــود را  می شــود و هیچــگاه نمی توانــد ب
گســترش دهــد و بــرای بلنــد مــدت برنامــه ریــزی کنــد. یکــی  از 
مــوارد تأثیــر گــذار بــر جذب ســرمایه برنــد1 )نــام تجاری( مؤسســه 
خیریــه می باشــد کــه در ایــران توجــه کمتــری بــه ایــن موضــوع 
می شــود. از ایــن رو بــرای معرفــی ایــن موضــوع یادداشــتی از اولــی 

لگــت مشــاور حــوزه برنــد ترجمــه و تنظیــم شــده اســت.

1  ترجمــه صحیــح کلمــه التیــن Brand عبــارت نــام تجــاری می باشــد 
امــا در ایــن متــن بــا توجــه بــه موضــوع خیریــه کلمــه برنــد مفهــوم را 

ــد. ــه می کن ــر ارائ بهت

اهمیت برند برای جذب سرمایه
)جمع آوری کمک مالی(

ترجمه و تنظیم: حسین جودت 
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مقدمه  
در ایــن مقالــه اولــی لگــت مشــاور حــوزه برنــد و مدیرعامــل شــرکت مشــاوره طراحــی IE، توضیــح 
می دهــد کــه چگونــه یــک نــام تجــاری )برنــد( بــا ویژگــی ارائــه مفاهیــم مناســب اهداکننــدگان و 

جامعــه هــدف، بــرای جــذب ســرمایه موفــق ضــروری اســت.
درآمــد منظــم یــک مؤسســه خیریــه ، قابلیــت برنامه ریــزی بلنــد مــدت مطمئــن و امــن را بــرای 
مؤسســه فراهــم می کنــد. جــذب ســرمایه تنهــا یــک جنبــه از ایجــاد یــک جریــان متنــوع ســالم 
ــاد،  ــک بنی ــپرده، ی ــک س ــا ی ــاط ب ــراری ارتب ــال برق ــما در ح ــه ش ــت. چ ــد اس ــت از درآم و ثاب

ــا ایجــاد یــک باجــه در  ــی ی ــه دنبــال کســب ســرمایه قانون یــک شــرکت اهــدا کننــده و چــه ب
ــرای اشــخاص خیــر بالقــوه باشــید - همــه آنهــا ســوال های مشــابهی از شــما  ــان ب گوشــه خیاب

ــم؟ ــد توجــه کن ــن بای ــد؟ و چــرا م می پرســند... شــما چــه کســی هســتید؟ چــه کار می کنی
ــدی  ــه بن ــرای طبق ــخصی را ب ــای مش ــرکت ها معیاره ــه و ش ــات خیری ــد موسس ــا مانن نهاده
ــت در  ــن اس ــراد ممک ــد. اف ــایی کرده ان ــتند شناس ــکاری هس ــال هم ــه دنب ــه ب ــازمان هایی ک س
ــؤال های  ــد س ــا قصــد دارن ــا اساس ــه آنه ــا هم ــند ام ــازماندهی شــده باش ــر س ــر خــود کمت تفک
یکســانی بپرســند... آیــا مــن همــکاری بــا شــما را می خواهــم؟ آیــا مــن می خواهــم شــما را بــه 
داســتان زندگــی خــودم گــره بزنــم؟ و آیــا یــک برنــد معتبــر ایــن ســواالت را بــا اعتقــاد راســخ و 

ــد؟ ــخ می ده ــات پاس ثب
بــرای درک اهمیــت نــام تجــاری )برنــد( در رابطــه بــا جــذب ســرمایه ابتــدا بایــد "برنــد" را تعریــف 
ــاد  ــد، اعتق ــد، احســاس می کنن ــان فکــر می کنن ــه مخاطبانت ــر آنچــه را ک ــد شــما ه ــم. برن کنی
دارنــد، و در مــورد مؤسســه خیریه تــان می گوینــد را در بــر می گیــرد. یــک برنــد در درگیرکــردن 
مخاطبــان شــما حیاتــی اســت. برنــد نشــان دهنده اخــالق، شــخصیت، هویــت و ماموریت مؤسســه 
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خیریــه شماســت. زمانــی کــه حامیــان بالقــوه بــا ســازمان شــما روبــرو می شــوند، همــه این مــوارد 
نــه تنهــا در آرم تــان )لوگــو( بلکــه در کل تجربــه ذهنیشــان از مؤسســه، مجســم می شــود.

رقابت شدید
جهــان جــای پیچیده ایســت. مــا همیشــه فقیــر هســتیم. و رقابــت بــرای درآمدهــای ارزشــمند از 
همیشــه شــدیدتر اســت. بــه همیــن دلیــل اهمیــت یــک برنــد قــوی  - موقعیــت واضحــی کــه 
بــه خوبــی تعریــف شــده باشــد، مجموعــه ی جالبــی از پیام هــا، دارایی هــای بصــری چشــم نــواز 
و پیشــنهادهای انگیزاننــده – بیــش از پیــش مشــخص شــده اســت. هــدف نــام تجــاری ایــن اســت 
کــه شــما را یــک مشــتری "ســاده" بســازد. یــک مشــتری کــه فکــر نمی کنــد و ســود می رســاند.

برنــد هماننــد پرچمــی اســت کــه کشــتی شــما بــر دکل بادبانــی نصــب کــرده اســت. نــام تجــاری 
کــه درســت تعریــف شــده باشــد  مخاطبــان خــود را می شناســد. برنــد زمانــی می توانــد جــذاب 
باشــد کــه هیچ گونــه دافعــه ای در خــود نداشــته باشــد. چیــزی کــه در ایــن جمــالت در تــالش 
بــرای گفتــن آن هســتم ایــن اســت کــه شــما بایــد از وسوســه ی تبدیــل شــدن بــه همــه چیــز 

بــرای همــه، جلوگیــری کنیــد.
مخاطبــان و محرک هایشــان را درک کنیــد. نــام تجاریتــان، هدفتــان و داســتان شــکل گیــری تــان 
را صیقــل دهیــد تــا حضارتــان را بــه صــورت انحصــاری جــذب کنیــد و در مــورد ســایر کســانی که 

در راه منصــرف خواهنــد شــد بی حوصلگــی بــه خــرج ندهیــد.
ــی پرداخــت مبلغــی را تعهــد  ــرای مــدت زمــان طوالن بایــد توجــه داشــت هنگامی کــه فــردی ب
می کنــد، یــک دســته از دســتورالعمل های حفاظتــی ضــروری را بررســی خواهــد کــرد: آیــا شــما 
قانونــی هســتید؟ آیــا شــما یــک شــهرت آبرومنــد کســب کرده ایــد؟ آیــا شــما یــک ارزش متفــاوت 
و قابــل تحویــل ســاخته اید؟ فراتــر از همــه اینهــا، افــراد می خواهنــد یــک مؤسســه خیریــه را کــه 
ــه اشــتراک می گــذارد، بشناســند. "اهداکننــدگان همیشــه بــه صــورت  ارزش هــای ذاتیشــان را ب
ناخــودآگاه ســوال می کردنــد کــه: اگــر مــن بخواهــم چیــزی را ببخشــم، آیــا ایــن ســازمان بــا ایــن 
کــه مــن چــه کســی هســتم، انتخاب هــای شــخصیم چیســت، و اینکــه چگونــه می خواهــم دیــده 
و فهمیــده شــوم، ارتبــاط برقــرار می کنــد؟ آیــا زمینــه فعالیــت مؤسســه بــا زمینه هایــی کــه مــن 

عالقــه مندانــه حاضــر بــه حمایــت از آن هســتم ارتباطــی دارد؟"
مردمــی کــه احســاس می کننــد ایــن ســازمان ها بــا ارزش هایشــان هــم راستاســت و بــا 
اعتقاداتشــان ســازگار اســت، می خواهنــد کــه یــک عالمــت مشــخص – یــک برنــد – بــه ســازمان 
اختصــاص یابــد. آنهــا می خواهنــد کــه بخشــی از قصــه ی شــما باشــند و شــما را بــه قصــه خــود 

ــد. ــوت می کنن دع

مخاطبان تحقیق
ــرای  ــاره مخاطبــان مؤسســه ب ــه ایــن ســوال کــه چــرا تحقیــق درب ــود ب ــاال پاســخی ب مقدمــه ب
ــان  پیــدا کــردن گروه هــای کمــک کننــده ی بالقــوه و بالفعــل واقعــی و فهــم چگونگــی درک آن
ــما  ــان ش ــام هایش ــار و پی ــرز رفت ــق ط ــپس از طری ــت دارد؟  س ــان اهمی ــه خیریه ش از مؤسس
می توانیــد بــا ایــن مخاطبیــن رابطــه برقــرار کنیــد و بــا بدســت آوردن اعتمادشــان، هــم ســطح 

ــاال ببریــد و هــم درآمــد خــود را افزایــش دهیــد. آگاهــی را ب
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ــی در انگلســتان را  ــن الملل ــه بی ــک مؤسســه خیری ــورد شــعبه  ی ی ــه گزارشــی در م ــرای نمون ب
ــن خــود در پایگاه هــای قدیمــی مؤسســه دچــار مشــکل شــده  ــا خیری بررســی می کنیــم کــه ب
اســت و بــرای ایــن مؤسســه تغییــر برنــد و هویــت بصــری، فوریــت ضــروری و مــورد نیــاز بــرای 

تقویــت ســازمان و جمــع آوری کمــک مالــی اســت.
مؤسســه خیریــه  ی SIM یــک مؤسســه خیریــه مســیحی بیــن المللــی بــا بیــش از 1،600 ُمبلِّــغ 
در حــال خدمــت در بیــش از 60 بخــش اســت. در شــعبه ی انگلســتان تقریبــا 200 نفــر در سراســر 
جهــان مشــغول بــه کار هســتند. ایــن مؤسســه خیریــه زمانــی بــرای حضــور در ســودان بــه عنــوان 
ــام خــود را  ــه طــور کلــی تغییــر حیطــه تمرکــز جغرافیایــی، ن ــرون مــرزی و ب یــک ماموریــت ب

تغییــر داد و شــروع بــه اســتفاده  از مخفــف SIM کــرد.
بخشــی از مشــکلی کــه ایــن مؤسســه بــا آن روبــرو شــد ایــن بــود کــه SIM هیــچ معنایــی بــرای 
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مخاطبانــش نداشــت، و بــرای اهداکننــدگان بالقــوه جدیــد درک مأموریــت ســازمان ســخت بــود. 
ــن  ــازار خیری ــن از مؤسســه در ب ــه افزایــش شــناخت خیری ــه ی انگلیســی SIM ب مؤسســه خیری

مســیحی نیــازی دوبــاره پیــدا کــرده بــود.

گروه های تمرکز 
در طــی یــک تمریــن پژوهشــی، گروه هــای تمرکــز ذینفعــان و رقبــا مشــخص شــدند کــه اکثــر 
قریــب بــه اتفــاق رقبــای مســتقیم SIM ســه حــرف مخفــف بــرای نــام خــود داشــتند – یعنــی 
ــاری  ــام تج ــه ن ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــن رف ــا از بی ــر رقب ــا دیگ ــز SIM ب ــد تمای ــد جدی ــا برن ب
ــد. و  ــدا کن ــی پی ــد توســعه تکامل ــه برن ــن شــد ک ــر ای ــم ب ــناخته شــد، تصمی ــف ش SIM ضعی
قــرار شــد ایــن کار از طریــق ایجــاد یــک عبــارت جدیــد بــا وقــار و بــا توجــه بــه هویــت بصــری 
ــای  ــع آوری کمک ه ــل و جم ــش تعام ــت افزای ــالت SIM درجه و رس

مالــی مخاطبــان انجــام گیــرد. 
ــه 20  ــی ک ــد. خدمات ــده ش ــود زیبن ــی خ ــات مأموریت ــه خدم SIM ب
ــام تجــاری جدیــد، بــه صــورت واقعــی و نــه شــعاری  ســال قبــل از ن
ــه  ــت ک ــق اس ــی عقی ــاد نوع ــد – نم ــو( جدی ــی داد، آرم)لوگ ــه م ارائ
آمادگــی اعضــا بــه منظــور کار بــرای خــدا و خدمــت گروهــی در هــر 
فرصتــی را نمایــش می دهــد )آیــن آمادگــی نیــز توســط خــدا شــکل 

گرفتــه اســت(. 
عبــارت جدیــد ســعی در ایجــاد انگیــزه عملــی دارد. - "بــرو"، "دعاکن" 
و  "ببخــش"1 – در ایــن عبــارت اهمیــت بخشــش بــه عنــوان باالتریــن 
ســطح از رســالت مؤسســه، در برنــد مجــدداً بازیابــی شــد و در کنــار آن 
فعالیــت ارســال داوطلــب بــرای کمــک بــه جوامــع بــه منظــور ارتبــاط 

بــا پیــام مســیحیت و تجلـّـِی عمــِل نیــک گنجانــده شــد.

تمرکز ذهن )ذهن متمرکز(
تمرکــز صحیــح در نــام تجــاری وســیله ای فــوق العــاده بــرای تمرکــز 
ــت.  ــه اس ــا مؤسس ــل ب ــق تعام ــی و تعمی ــش آگاه ــر افزای ــان ب اذه
ــه  ــد، رابط ــام می ده ــی انج ــی حمایت ــه کس ــی ک ــال هنگام به هرح
ــام تجــاری مؤسســه-  ــا ن ــا مؤسســه یــا رابطــه ذهنــی او ب ذهنــی او ب
ــرورش  ــود را پ ــه خ ــد رابط ــه بای ــات خیری ــرد. موسس ــان نمی پذی پای
دهنــد و ارتبــاط خــود را بــا اهداکننــدگان بــه طــور مســتمر پیگیــری 
ــرای حمایتشــان  ــد از اهــدا کننــدگان ب ــه بای ــد. موسســات خیری کنن
تشــکر کننــد، و بــه آنهــا دربــاره ی چیزهــای متفاوتــی کــه می خواهنــد 
بســازند قــوت قلــب بدهنــد. موسســات بایــد در گفت وگوهــا گــزارش 
دهنــد کــه پــول اهداکننــدگان در جریــان اســت، و در آنهــا حســی از 

ایجــاد نقــش در یــک بخــش ضــروری را ایجــاد کننــد.
1.  Go Pray and Give
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مدیریــت و برنامه ریــزي خیریه هــا کاري نیســت کــه بتــوان تنهــا 
بــا تکیــه بــر دانــش تجربــي پیــش بــرد و ایــن نیــاز در کشــور مــا 
ــي  ــع مال ــا مناب ــیاري از خیریه ه ــود. بس ــس مي ش ــي ح ــه خوب ب
ــه اي  ــاً تقلیدکاران ــي و بعض ــر علم ــي غی ــرف روش های ــود را ص خ
مي کننــد کــه نــه تنهــا بــه تقویــت منابــع مالــي کمــک نمي کنــد 

ــز مي گــردد.  کــه باعــث هــدر رفــت آن نی
در ایــن خصــوص بــه ســراغ دکتــر طیــب نیــا مدیــر عامــل بنیــاد 
خیریــه راهبــري آالء رفتیــم و پیرامــون آن بخــش از فعالیت هــای 
بــه »خیــر مانــدگار«  بنیــاد خیریــه راهبــری آالء موســوم 
ــا مــا همــراه  ــم. در ایــن گفت وگــو ب پرســش هایی را مطــرح کردی

باشــید:

امروز در کشور ما 
قریب به پانزده هزار 

خیریه در حال فعالیت 
هستند و این جداي 

از میلیون ها نفري 
است که مشغول 

امورخیرخواهانه اند. 

گفت وگو با مدیر عامل بنیاد خیریه راهبري  آالء 
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 خیر ماندگار چیست؟

امام علي)ع( مي فرمایند:
»  »َمِن اشَتَغَل بَِغِیر الُمِهمِّ َضیََّع األََهمَّ

ــردازد،  ــر مهــم بپ ــور غی ــه ام کســی کــه ب
ــازد. ــع می س ــر را ضای ــائل مهمت مس

و مــا بــر مبنــاي همیــن امــور را بــه اهــم و 
مهــم تقســیم کردیــم. همــه کارهــاي خیــر 
خــوب اســت امــا بهتریــن و مهم تریــن کار 
ــاد  ــت؟ بنی ــر چیس ــرایط حاض ــر در ش خی
خیریــه راهبــري آالء بــا ایــن نــگاه آغــاز بــه 
کار کــرد و بــا توجــه بــه کمبود منابــع مالي 

از همــه مهم تــر  و  انســاني  و 
فرصــت اندکــي کــه خداونــد بــه 
مــا داده، ایــن راهبــرد را بــه کار 
بســت و تمرکــز خــود را روي 

ــت. ــر گذاش ــور مهم ت ام
ــه  امــروز در کشــور مــا قریــب ب
ــال  ــه در ح ــزار خیری ــزده ه پان
فعالیــت هســتند و ایــن جــداي 
ــه  ــري اســت ک ــا نف از میلیون ه
ــد.  ــور خیرخواهانه ان ــغول ام مش
در ســال هــزاران میلیــارد تومان 
ــاي  ــردم در فعالیت ه ــط م توس
خیرخواهانــه هزینــه مي شــود 
ــوان  ــه عن ــروز ب ــه ام ــه ک آنچ
ــه  ــاد خیری ــت کاري »بنی اولوی
گرفتــه  قــرار  آالء«  راهبــري 
راهبــري جریــان خیــر کشــور با 
ــاي  ــن و نهاد ه ــارکت خیری مش
رســمي بــه ســمت کارهــاي 
ــه  ــي هم ــت. یعن ــت دار اس اولوی
ــت در  ــا دس ــن و خیریه ه خیری
ــع  ــد و در واق ــم بدهن ــت ه دس
نیازهــاي اولویــت دار کشــور را 
برطــرف نماینــد. نــام ایــن طــرح 

»خیــر مانــدگار« اســت. خیــر مانــدگار 
تالشــی اســت بــرای تحقــق اهــداف دانــش 
بنیــان، جامــع نگــر و مــروج فرهنــگ 
ــد   ــدون تردی ــر ب ــن ام ــه ای ــوکاری ، ک نیک
بــا مشــارکت نیکــوکاران عزیــز و مؤسســات 
عمومــي  و  دولتــي  نهاد هــاي  خیریــه، 
کشــور و راهنمایــی مراکــز علمــی و اســاتید 
و همــه عالقــه منــدان امــر خیــر در کشــور 

ــت. ــر اس ــکان پذی ام

ــیب ها و  ــه آس ــا چ ــدت ب ــن م در ای
ــدید؟ ــه ش ــي مواج چالش های

بــا  مــا  کــه  چالش هایــي  از  بخشــي 
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آن روبــرو هســتیم عمومــي اســت کــه 
ــا  ــور ب ــاي کش ــر از خیریه ه ــیاري دیگ بس
آن مواجهنــد؛ از بحــث معضــالت حقوقــي و 
اقتصــادي گرفتــه تــا بحــث فقــدان مرجــع 
ــن.  ــور خیری ــه ام ــراي رســیدگي ب واحــد ب
ــاي  ــازمان ها و نهاده ــور س ــروزه در کش ام
مختلفــي بــا خیریــن مرتبط انــد؛ وزارت 
کشــور، نیــروي انتظامــي، بهزیســتي، وزارت 
ــه،  ــاف و امــور خیری بهداشــت، ســازمان اوق
کمیتــه امــداد و ... امــا متأســفانه یــک نهــاد 
ــاط  ــن ارتب ــاماندهي ای ــراي س ــخص ب مش

ــدارد. ــود ن وج
مســئله دیگــري کــه همــه خیریه هــا 

ــک  ــود ی ــدم وج ــتند ع ــرو هس ــا آن روب ب
ــت.  ــا اس ــراي اداره خیریه ه ــي ب روش علم
ــي  ــه صــورت تجرب ــا ب بســیاري از خیریه ه
ــد  ــچ فرآین ــفانه هی ــوند و متأس اداره مي ش
دانش محــوري را در ایــن زمینــه وجــود 

ــدارد. ن
برنامه ریــزي بــراي اولویت هــاي کاري خیریــن 
ــه در آن  ــت ک ــواردي اس ــه م ــور از جمل کش
ــه  ــک دوره اي مدرس ــت. ی ــده اس ــت ش غفل
ســازي جــزو اولویت هــاي اصلــي کشــور قــرار 
گرفــت و اقدامــات خوبــي هــم در ایــن راســتا 
ــاز  ــن مدرسه س ــع خیری ــد و مجم ــام ش انج

فعــال شــد.
ــت  ــم اولوی ــد ببینی ــروز بای ــا ام ام

ــت؟ ــن چیس کاري خیری
بــه طــور مثــال در حــوزه آمــوزش 
ــم  ــي داری ــه نیازهای ــا چ ــي م عال
ــت دارد.  ــي اولوی ــه موضوعات و چ
ــن  ــراي تعیی ــدي ب ــع فرآین در واق
وجــود  خیریــن  اولویت هــاي 
ــیار  ــش بس ــود چال ــه خ ــدارد ک ن

ــت. ــور اس ــي در کش بزرگ
ــر  ــي  دیگ ــز یک ــوازي کاري نی م
ــود  ــدم وج ــت؛ ع ــالت اس از معض
ــت  ــراي ثب ــي ب ــامانه مل ــک س ی
مي توانــد  خیــر  فعالیت هــاي 
مانــع مــوازي کاري شــود. کــه 
البتــه ایــن مــوارد را مــا در پــروژه 
خیــر مانــدگار پیش بینــي کردیــم 
ــرد. ــم ک ــر روي آن کار خواهی و ب

بنیــاد  کاري  سیاســت هاي 
بــر مبنــاي چــه افقــي از 
برنامه ریــزي  کالن  اهــداف 

ــده؟ ش
ــه از  ــناختي ک ــه ش ــه ب ــا توج ب
کشــور  خیریــه  مجموعه هــاي 
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ــتیم؛ از  ــن داش ــا خیری ــه ب ــي ک و مراودات
ــاد  ــول »بنی ــرح تح ــال 93 ط ــداي س ابت
ــره  ــت مدی ــري آالء« در هیئ ــه راهب خیری
ــن  ــا بیش تری مصــوب شــد و مي کوشــیم ت
فعالیت هــاي  بــه ســمت  را  تمرکزمــان 
راهبــري ببریــم. مــا مي توانیــم نیــاز بیمــار 
ســرطاني را حــل کنیــم امــا بــه هــر حــال 
ــدود  ــه مح ــي خیری ــع مال ــه مناب مجموع
ــاي  ــن بخشــي از فعالیت ه ــر ای اســت، بناب
خــود را معطــوف بــه تولیــد دانــش کردیــم 
ــا فرهنــگ ســازي، خیریــن متعــددي  تــا ب
بــه ایــن ســمت بیاینــد. بــه جــاي ایــن کــه 
مــا یــک نفــر باشــیم مي توانیــم ده هــا بلکــه 

صدهــا نفــر باشــیم کــه روي 
یــک موضــوع تمرکــز کــرده 
و مشــکل را برطــرف نماییــم. 
اصلــي  سیاســت  بنابرایــن 
ــه  ــروز حرکــت ب ــاد آال« ام »بنی
ســمت راهبــري خیریــن کشــور 
ــم  ــه بتوانی ــا ک ــا آنج ــت و ت اس
ــان  ــدي گریم ــاي تص فعالیت ه

ــم. ــش دهی را کاه

ضرورت وجود برنامه هاي 
دانش بنیان در این حوزه 

چیست؟
ــد  ــدگار تولی ــر مان ــاي خی زیربن
ــد هــدف  ــا چن ــش اســت. م دان
ــدگار  ــر مان ــراي خی ــي را ب اصل

ــم ؛ ــف کردی تعری
1. تولید دانش امر خیر؛ 
2. نشر و ترویج امر خیر؛
3. تربیت نیروي انساني؛ 

ــع و فراهــم کــردن  4. رفــع موان
زمینــه مشــارکت خیریــن.

ــر  ــوارد ب ــن م ــه ای ــاس هم اس
ــت،  ــش اس ــد دان ــاي تولی مبن

خیــر  فضــاي  مي توانــد  کســي  امــروز 
کشــور را راهبــري کنــد کــه در ایــن حــوزه 
ــش داشــته باشــد، آموزه هــاي اســالمي  دان
ــه  ــه ب ــت ک ــواردي اس ــار از م ــز سرش نی
ــا  ــد. در دنی ــاره مي کن ــش اش ــت دان اهمی
ــه  ــد: کمــک ب ــراي احســان دارن تعریفــي ب
ــه در  ــت ک ــي اس ــن در حال ــر. ای ــرد دیگ ف
قــرآن مي فرمایــد اولویــت بــا نزدیــکان 
اســت. یعنــي شــما اگــر پــدر، مــادر، 
ــد را  ــرد نیازمن ــایه ها ف ــان ، همس فرزندانت
ســراغ داریــد ابتــدا بایــد بــه او کمــک کنید 
و بعــد نوبــت افــراد دورتــر اســت. ایــن کــه 
ــان  ــر احس ــان ب ــه و پنه ــان مخفیان احس
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آشــکار اولویــت دارد یعنــي در بحــث روش 
ــاص  ــیوه خ ــرآن ش ــان ق ــر و احس کار خی
خــود را معرفــي مي کنــد. در بحث هــاي 
فقهــي و حقوقــي و مدیریــت اقتصــادي کــه 
امــر خیــر دارد همــه نیازمنــد تولیــد دانــش 
اســت. مــا شــعاري داریــم تحــت عنــوان هر 
ایرانــي یــک نیکــوکار فقــط ایــن نیســت که 
ــر  ــد کار خی ــا مي توانن ــم پولدار ه ــر کنی فک
ــدگاه  ــن دی ــاس همی ــر اس ــد ب ــام دهن انج
طــرح پژوهشــي را تعریــف کردیم کــه 100 
شــغل را شناســایي و بــه کار بگیریــم. یــک 
معلــم ، راننــده تاکســي، بازاري،کارخانــه دار 
هــر کــدام چــه فعالیت هــاي خیــري را 

ــه در  ــا هم ــد؟ اینه ــام دهن ــد انج مي توانن
حــوزه تولیــد دانــش دنبــال خواهــد شــد.

ــی  ــاد »هــر ایران پیرامــون شــعار بنی
ــد؟ ــی بفرمایی ــوکار« مطالب ــک نیک ی

بــر خــالف تصــوري کــه بســیاري از مــردم 
دارنــد در بحــث خیــر مســائل مالــي، 
اولویــت دوم و ســوم اســت. ایــن کــه یــک 
ــي  ــود ب ــان خ ــه اطرافی ــبت ب ــان نس انس
انگیــزه و منفعــل نباشــد. پیامبر اکــرم)ص( 
ــواب  ــح از خ ــه صب ــي ک ــد کس مي فرماین
بیــدار شــود و اهتمامــي بــه امور مســلمانان 
ــروزه  ــت. ام ــلمان نیس ــد مس ــته باش نداش
یکــي  داوطلبانــه  فعالیت هــاي 
ــت.  ــر اس ــر خی ــي ام از ارکان اصل
ــد  ــول ندارن ــردم پ ــیاري از م بس
ــورت  ــه ص ــا ب ــا خیریه ه ــي ب ول
داوطلبانــه همــکاري مي کننــد. 
ــک نیکــوکار  ــي ی ــر ایران شــعار ه
خــود یــک مقولــه فرهنگي اســت.

ــردم را در  ــه م ــد هم ــه مي توان ک
ــد. ــهیم کن ــر س ــام کار خی انج

فعالیت هــاي  حــوزه  در 
ــروي  ــت نی ــوکاري، تربی نیک
انســاني چقــدر اهمیــت دارد؟

ــاالت  ــا در کشــور هایي چــون ای م
متحــده و یــا انگلیــس مقاطــع 
تحصیلــي بــاال ماننــد کارشناســي 
ارشــد مدیریت امــر خیــر را داریم. 
بــه جــز تفاهم نامــه اي کــه بــا 
ــم.  دانشــگاه فرهنگیــان داشــته ای
آمــوزش بــراي خیریــن را تعریــف 
مســائل  آن  در  کــه  کرده ایــم 
اقتصــادي و حقوقــي کــه در پیش 
ــي  ــد. حت ــوزش ببینن ــد را آم دارن
ــا  ــط ب ــته هاي مرتب ــوان رش مي ت

8۵ خیر ماندگار



ــر در  ــگاه هاي معتب ــا دانش ــر را ب ــر خی ام
قالــب تفاهمنامــه و در مقاطــع کارشناســي 

ــرد. ــدازي ک ــد راه ان ارش

را  بنیــاد  فعالیت هــاي  گســتره 
؟ ییــد ما می فر

گســتره فعالیــت بنیــاد بســته بــه موضوعات 
مي توانــد اســتاني، ملــي و یــا حتــي فراملــي 
ــروي  ــد نی ــي مانن ــد. در موضوعات ــز باش نی
ــن  ــغ بی ــوزش، ســالمت و تبلی ــاني، آم انس
الملــل عرصه هــاي متفاوتــي تعریــف شــده 
اســت و مراکــز متعــددي نیــز زیــر مجموعه 

بنیــاد هســتند.

ــه تامیــن  عمومــاً منابــع مالــي چگون
مي شــود؟

ــن  ــط خیری ــاد توس ــن بنی ــي ای ــع مال مناب
تأمیــن مي شــود کــه بــه دو شــکل پرداخــت 
خــرد و کالن بــروز مي کنــد. بعضــي از 
مجموعه هــاي اقتصــادي و صنعتــي کشــور 
ــن  ــف ای ــان را وق ــي از درآمدش ــز بخش نی
بنیــاد مي کننــد و بــه صــورت ماهیانــه 
ــد  ــن مجموعــه دارن ــه ای ــي را ب پرداخت های

ــام دارد. ــت کالن ن ــه پرداخ ک

ایــن منابــع بــا چــه رویکــردي هزینه 
ــود؟ مي ش

ــاد  ــه بنی ــه و بودج ــام برنام ــاس نظ ــر اس ب
ــات  ــن و در جلس ــا تدوی ــا و برنامه ه طرح ه
طــرح و برنامــه بنیــاد ارایــه و پــس از تاییــد 
ــود و در  ــاع می ش ــره ارج ــت مدی ــه هیئ ب
ــی  ــرایط مال ــا آن و ش ــب ب ــت متناس نهای
مجموعــه بودجــه مصــوب شــده و تخصیص 

مي شــود.  داده 

از پروژه هــاي »خیــر مانــدگار« در 

ــد؟ ــان بگویی ــاري برایم ــال ج س
ــف  ــروژه تعری ــن حــوزه حــدود 100پ در ای
کردیــم کــه اقدامــات اجرایــی برخــي از این 
ــاز شــده اســت. یکــي  ــا امســال آغ پروژه ه
پژوهشــگاه مطالعــات امــر خیــر اســت کــه 
ــدرس و  ــت م ــگاه تربی ــارکت دانش ــا مش ب
دانشــگاه اصفهــان اســت کــه تفاهمنامــه آن 

ــدازي اســت.  امضــا شــده و در حــال راه ان
دیگــري مرکز رشــد خیرین اســت؛ بســیاري 
در کشــور مــا ایده هــاي خیرخواهانــه دارنــد 
امــا منابــع مالــي بــراي آن ندارنــد و عــده اي 
ــا  ــد ام ــار دارن ــي را در اختی ــع مال ــز مناب نی
ایــده الزم بــراي امــر خیــر را ندارنــد. 
ــع  ــم مناب ــد و ه ــده دارن ــم ای ــدادي ه تع
مالــي ولــي فرصــت و یــا بهتــر اســت بگویم 
ــد کــه  ــوان ثبــت مجموعــه خــود را ندارن ت
همــه این هــا در قالــب مرکــز رشــد خیریــن 

ــد.  ــرار مي گیرن ق
ــارف  ــره المع ــک دای ــر؛ ایجــاد ی ویکــی خی

ــه نشــانی ــر ب ــور خی مجــازی درام
 www.wikikhair.org

همایــش علمــی خیرمانــدگار؛ کــه ان شــااهلل 
اولیــن همایــش علمــی خیرمانــدگار در 
آموزشــی،  در محورهــای  اســفندماه 9۵ 
اقتصــادی، مدیریــت ، فرهنگــی و ... برگــزار 

ــد. ــد ش خواه
ــه صــورت  ــدگار؛ کــه ب ــر مان جشــنواره خی
دوســاالنه تعریــف شــده. خیریــن برتــر گرد 
ــل  ــا تجلی ــن آنه ــده و برتری ــع ش ــم جم ه
ــگاران  مي شــود. همچنیــن از برتریــن خبرن
و هنرمنــدان و پژوهشــگراني کــه در زمینــه 
تجلیــل  فعالیــت مي کننــد  امــر خیــر 

مي شــود.
ایــن  نشســت هاي علمــي و تخصصــي؛ 
بــا  و  ماهانــه  صــورت  بــه  نشســت ها 
همــکاری دانشــگاه ها برگــزار می شــود و 

خیر ماندگار86



تاکنــون بــا همــکاری دانشــگاه فرهنگیــان 6 
ــاءاهلل  ــزار شــده اســت و ان ش نشســت برگ
برنامه هــای مســتمر  از  ایــن نشســت ها 

ــود.   ــد ب ــاد خواه بنی
تألیــف، ترجمــه و چــاپ، 200 جلــد کتــاب 
و پایــان نامــه در حــوزه امــر خیــر در ۵ســال 
آینــده. کــه تاکنــون ترجمــه 2 عنــوان 

کتــاب صــورت پذیرفتــه اســت.
ــری  ــی و هن ــای فرهنگ ــکیل انجمن ه تش
ــعر و  ــای ش ــکیل انجمن ه ــر؛ تش ــر خی ام

هنر هــای تجســمی 
ــي  ــال طراح ــه در ح ــر ک ــر خی ــد ام برن
ــه  ــرد ک ــق مي گی ــاني تعلّ ــه کس ــت، ب اس
در کار خیــر مشــارکت دارنــد و بــر روي 
چیــزي  مي گــردد  درج  محصوالتشــان 
ــا  ــتاندارد و ی ــا اس ــالل و ی ــد ح ــبیه برن ش
باعــث  مي توانــد  کــه  انــرژي.  مصــرف 
آن  تــا  شــود  مــردم  اعتمــاد  افزایــش 
محصــول را خریــداري کننــد و درصــدي از 
آن بــه کار خیــر تخصیــص داده شــود.

ــری  ــی و هن ــای فرهنگ ــکیل انجمن ه تش
امــر خیــر هــم چــون انجمــن ادبــی و 

انجمــن هنرهــای تجســمی و...

و صاحبنظــران  اســاتید  خیریــن، 
چگونــه مي تواننــد در برنامه هــاي 

ــد؟ ــارکت کنن ــاد مش بنی
حضــور  بــه  متعــددي  زمینه هــاي  در 
ــز  ــوکاران عزی ــران و نیک ــاتید، صاحبنظ اس
بحــث  آن  بزرگ تریــن  کــه  نیازمندیــم 
تولیــد فکــر و اندیشــه و مشــارکت در تأمین 
اســت.  برنامه هــا  اجــرای  هزینه هــای 
برنامه هــاي »بنیــاد آال« در حــوزه خیــر 
مانــدگار کاري جدیــد اســت و بــراي اولیــن 
بــار درکشــور انجــام مي شــود بنابرایــن 
نیازمنــد همفکــري اســاتید، خیریــن عزیــز 

ــتیم. ــر هس ــر خی ــدان ام ــه من و عالق

در حــوزه خیــر مانــدگار کــه اســاس آن بــر 
مبنــاي تولیــد دانــش بنیــان گذاشــته شــده 
ــدود 200  ــده ح ــال آین ــراي ۵ س ــت. ب اس
جلــد کتــاب جهــت ترجمــه و تألیــف پیــش 
ــور  ــد حض ــه نیازمن ــت، ک ــده اس ــي ش بین
ــن دارد. در  ــن و خیری ــارکت محققی و مش
ــت و  ــث مدیری ــه در بح ــکده اي ک پژوهش
ــم  ــدازي کرده ای ــر راه ان ــر خی ــات ام مطالع
ــد  ــه نیازمن ــده ک ــف ش ــروژه تعری ــا پ ده ه
مشــارکت صاحــب نظــران و اســاتید اســت. 
فراوانــي  و  متفــاوت  بســتر هاي  این هــا 
اســت کــه اهــل فکــر و اندیشــه بــا کمــک 
ــق  ــتای تحق ــد در راس ــوکاران مي توانن نیک
آنهــا بــه »بنیــاد خیریــه راهبــري آالء« 
ــت  ــا دس ــه زمینه ه ــد. در هم ــک کنن کم
ــاریم.  ــي مي فش ــه گرم ــزان را ب ــاري عزی ی

سخن پایاني:
بحــث خیــر مانــدگار ایــده جدیــدي اســت 
ــم  ــه ي مه ــا نکت ــوده ام ــور نب ــه در کش ک
ــا نظــارت  اداره خیریه هــا توســط خیریــن ب
دولــت اســت. در دنیــا نیــز دولــت در قالــب 
ســازمان هاي صنفــي بــر خیریه هــا نظــارت 
ــد  ــس کنن ــردم ح ــر م ــرا اگ ــد. زی مي کنن
مداخلــه حکومــت در فضــاي خیریه هــا 
وجــود دارد کم تــر مشــارکت مي کننــد. 
نظــارت دولــت حتمــاً بایــد باشــد امــا 

ــود . ــظ ش ــز بایدحف ــه نی ــتقالل خیری اس
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عــادت مــا بــر ایــن اســت کــه اگــر حرکــت مثبــت و مفیــدی انجام 
گیــرد عــالوه بــر داعیــه داران آن، موافقــان آن نیــز ســعی می کننــد 
نقشــی بــرای خــود پیــدا یــا حتــی ایجــاد و ایفــا نماینــد امــا وقتــی 
عنوانــی منفــی مطــرح باشــد نــه تنهــا کســی بــه دنبــال پیداکردن 
ــه ســمت  نقــش و ســهم خــود نیســت بلکــه انگشــت اشــاره را ب
دیگــران می گیــرد. از مهم تریــن مصادیــق قابــل طــرح: »بیــکاری« 

! ست ا
ــکار در گوشــه و  ــون بی ــل 30 میلی ــه حداق در حــال حاضــر روزان
ــوان و گاه  ــنی جــ ــای ســ ــد، گروه ه ــار کشــور پرســه می زنن کن
ــه  ــق ب ــوز موف ــیده اند و هن ــالی رس ــرز میان س ــه م ــه ب ــرادی ک اف
ــروه،  ــن گ ــان ای ــه ای نشــده اند، در می ــغل و حرف ــتیابی شــ دســ
انــدک نیســتند تحصیل کردگانــی کــه نداشــــتن ســــوابق کاری، 
باعــث خانه نشــینی و خیابان گردی هایشــان شــده اســــت و 
اگــر جایــی مشــــغول بــه کار هســــتند، تحــت نظــارت اداره کار 
ــای  ــش و حداقل ه ــوق رضایت بخ ــت حق ــمول دریاف نیست)مشــ
بیمــه هــم نمی شــوند( در چرخــه اشــتغال کــه دقــت کنیــم پــس 
ــام  ــه ن ــه ای ب ــی و مقول ــاً پارت ــود اصطالح ــون وج ــی چ از عوامل
ــه  ــیم ب ــورده ای می رس ــن و چروک خ ــای زیری ــه الیه ه ــانس ب ش
ــام قوانیــن معیــوب کــه ســال های ســال اســت شــاهد پیامــدی  ن
بــه نــام بیــکاری ناشــی از آن هســتیم، واکاوی هــای برخــی 
کارشناســان و صاحب نظــران زبــده در حیطــه اشــــتغال و اقتصــاد، 

ــی اســت. ــن ادعای ــای چنی گوی
ــن در  ــد م ــی بگوی ــه کس ــنیده اید ک ــا ش ــده ی ــون دی ــا تاکن آی

ترویج فرهنگ کار، تغییر قوانین= ایجاد اشتغال
گفت وگو با اکبر اخوان مقدم، مدیرعامل مؤسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین)ع(

گفت و گو:  محمد ضیایی
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بیــکاری جامعــه امــروزم ایــن نقــش یــا تأثیــر را داشــته ام؟ نــه، نــه تنهــا ندیــده و نشــنیده ایــد که 
شــاید تعجــب هــم بکنیــم کــه مــن چــه کاره ام؟ مــن کــه نــه مســئولیتی نــه اختیاراتــی دارم. اکبر 
اخــوان مقــدم مدیرعامــل خیریــه نــذر اشــتغال امــا، عقیــده ای غیــر از ایــن دارد: او معتقــد اســت 
تــک تــک مــا در بیــکاری امــروز جامعــه نقــش داریــم و بایــد بــه آن بیندیشــیم، بــرای ایفایــش 
تــالش کنیــم و از گذشــته غفلــت آلودمــان نســبت بــه ایــن مهــم توبــه و جبــران مافــات کنیــم.

ــام  ــتغال ام ــذر اش ــه ن ــه خیری ــل مؤسس ــدم، مدیرعام ــوان مق ــر اخ ــا اکب ــا را ب ــوی م گفت وگ
ــد: ــه بخوانی ــین)ع(، در ادام حس

 در خصوص روند شکل گیری خیریه نذر اشتغال بگویید؟
ــوزه  ــازی در ح ــدف فرهنگ س ــا ه ــان ب ــود را در اصفه ــال 90 کار خ ــتغال از س ــذر اش ــه ن خیری
کار و ایجــاد بســتر الزم بــرای مهارت آمــوزی بــه دانشــجویان و عالقمنــد کــردن جوانــان بــه کار 
ــاق بازرگانــی و  ــا بهزیســتی، آمــوزش و پــرورش، ات آغــاز کــرد و در ایــن راســتا همکاری هایــی ب

شــهرداری انجــام شــده اســت.
ترویــج فرهنــگ کار، تغییــر قوانیــن بــه نفــع بیــکاران و ایجاد اشــتغال. ســه دســتور کارخیریــه نذر 

اشــتغال امام حســین)ع( اســت.
ــد  ــت و 30 درص ــده اس ــا ش ــازی در کار بن ــرای فرهنگ س ــه ب ــن خیری ــت ای ــد فعالی 70 درص
ــون 6 کارگاه در  ــم. تاکن ــز کرده ای ــتقیم متمرک ــی مس ــتغال زای ــرای اش ــز ب ــان را نی فعالیت هایم
مناطــق محــروم شــهر اصفهــان راه انــدازی شــده اســت کــه در ایــن کارگاه هــا حرفه هــای خیاطــی، 
ملیلــه دوزی، چــرم دوزی، مینــاکاری، روبــان دوزی و عروسک ســازی بــرای 200 نفــر ایجــاد شــده 

اســت.

چرا از عنوان نذر در نام خیریه خود استفاده کرده اید؟
بــا انتخــاب کلمــه »نــذر« بــرای نــام خیریــه تــالش کردیــم تــا اذهــان را بــرای ســوق دادن نــذورات 

بــه ســمت اشــتغال آمــاده کنیم.

چــرا خیریــه »نــذر اشــــتغال« در مقایســه بــا دیگــر خیریه هــای ســطح کشــــور، 
ــت؟   ــرده اس ــت ک ــتغال و کار حرک ــاد اش ــوی ایج ــه سمت وس ب

مــا کامــاًل بــا توزیــع نیــاز مــردم به صــورت مســتقیم مخالــف هســــتیم. ســــخن مــا بــا همــه 
خیریه هــا ایــن اســت کــه چــرا به جــای تحویــل اقــالم موردنیــاز ســــبد 
ــت  ــد و درنهای ــب درآم ــتغال، کار، کس ــدان، راه اش ــه نیازمن کاال و ... ب
ــر نیســت به جــای  ــرای آنهــا همــوار نمی کنیــد؟ بهت ــالم را ب ــد اق خری
ــه روی  ــم ک ــاد بدهی ــراد ی ــه اف ــری را ب ــی، راه ماهــی گی ــل ماه تحوی
پــای خــود بایســتند؟ ایــن روش غلطــی اســــت کــه نیازمند نشســته تا 

ــد. ــن کنن ــا تأمی ــی اش را خیریه ه ــاج زندگ مایحت

ــتغال  ــاد اش ــتغال، ایج ــذر اش ــه ن ــدازی خیری ــدف از راه ان ه

ترویج فرهنگ کار، 
تغییر قوانین به نفع 
بیکاران و ایجاد 
اشتغال. سه دستور 
کارخیریه نذر 
اشتغال امام حسین 
)ع( است.
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ــت؟ ــب اس ــای مخاط ــک از گروه ه ــدام ی ــرای ک ب
امــام حســین)ع(  اشــتغال  نــذر  مؤسســه  راه انــدازی  از  هــدف 
زمینه ســازی بــرای ایجــاد شــغل بــرای اقشــار خــاص جامعــه اســت، 
در ایــن زمینــه شــش گــروه از افــراد جامعــه کــه در بــازار کار جایــی 
ــوان گفــت در حــال حاضــر  ــف  نشــده اســت و می ت ــا تعری ــرای آنه ب
ــورد توجــه  ــه را شــامل  می شــوند م ــکاران جامع ــادی از بی بخــش زی

ــه هســتند. ــن خیری ای
مددجویــان زنــدان، زنــان سرپرســت خانــوار، دانشــجویان، ســالمندانی 

کــه مســتمری دریافــت نمی کننــد، معتــادان رهــا یافتــه و معلــوالن جامعــه هــدف مؤسســه نــذر 
ــن  ــرای ای ــه ب ــد توجــه کــرد ک ــه مراکــز هســتند، و بای ــی ب ــزی و معرف ــرای برنامه ری اشــتغال ب
دســته از افــراد در جامعــه جایــی بــرای اشــتغال وجــود ندارنــد و قانونــی نیــز بــرای حمایــت از این 

افــراد تدویــن نشــده اســت.
ایــن گروه هــا بایــد از شــــمول قانــون کار جــدا شــــوند؛ زیــرا این هــا واقعــاً نیازمنــد بــوده و قدرت 
ــه خاطــر  ــد ب ــچ گاه نمی توانن ــراد هی ــن اف ــد. ای ــرده را ندارن ــی تحصیل ک ــراد معمول ــا اف ــت ب رقاب
شرایطشــان اســتخدام شــوند؛ بنابرایــن بایــد بــا اصــالح در قانــون کار، شــرایطی فراهــم آیــد کــه 
ایــن افــراد هــم از موقعیت هــای اســتخدام برخــوردار شــــوند. ضــروری اســت تــا قانــون کار کشــور 
تغییــر کنــد؛ ضمــن اینکــه بایــد بســتر آن نیــز در جامعــه فراهــم گــردد، مــردم بایــد متوجــه ایــن 

نیــاز  شــوند.
ــده،  ــات ناشــی از آن به صــورت غ ــود، تبع ــون نشــ ــه اصــالح قان ــاز ب ــه متوجــه نی ــر جامعــ اگ
جــای دیگــری خــودش را نشــان می دهــد، وقتــی بــه اشــتغال ایــن گروه هــا بــا در نظــر گرفتــن 
شرایطشــان توجــه شــود، قطعــاً از بــروز بســــیاری از بزه کاری هــا جلوگیــری می شــود، بدون شــک 
حــل معضــل بیــکاری، بــا تغییــر قانــون و با برداشــته شــدن ســختگیری هایی کــه برای شــــاغلین 

ــت.  ــر اس ــود، امکان پذی ــه می ش ــر گرفت در نظ

اگر جامعــه متوجه 
نیاز به اصالح 

قانون نشــود، 
تبعات ناشی از آن 

به صورت غده، جای 
دیگری خودش را 

نشان می دهد.
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از نگاه شما قانوِن کار مشکل دارد؟
در قانــون  بــه نفــع بیــکاران برنامه ریــزی نشــده؛ بــه همیــن علــت اســــت کــه نتیجــه آن افزایــش 
نــرخ بیــکاری اســــت؛ بــه ایــــن معنــا کــه مثــاًل اولویــت اســتخدام بــا گــروه شــاغلینی بــوده کــه 
ــه نفــع شــاغلین  ــه ســمتی پیــش مــی رود کــه ظاهــراً ب ــون کار مــا ب ســابقه کار داشــته اند ، قان
اســــت، امــا نهایتــاً ازآنجاکــه تعــداد بیــکاران روبــه افزایــش اســــت، ضــررش بــه شــاغلین هــم 

می رســد، از طرفــی جــذب نیــروی باتجربــه یــا بــدون تجربــه هــم مطــرح اســت. 
دو گــروه هســــتند کــه به واســطه قانــون کار متضررمــی شــوند یــک دســــته کارفرمایــان ضعیــف 
کــه بــه دلیــل ناتوانــی درآمــــدی مجبــور بــه تعطیلــی می شــوند و گــروه دیگــر همــان کارگــران 
ــون جــدا کنیــم، می توانیــم  ــدون ســوابق کاری هســــتند. اگــر ایــن دو گــروه را از شــمول قان ب
ــه کســی لطمــه نخــورد، در  حداقــل ۵ میلیــون شــــغل در کشــور ایجــاد کنیــم؛ به نحوی کــه ب

اصــل ردیــف بودجــه هــم نیــاز نــدارد.
ــادی  ــکالت زی ــون مش ــن قان ــتیم. ای ــف هس ــون کار مخال ــاده 41 قان ــا م ــا ب ــر م ــرف دیگ از ط
دارد؛ مثــال تعییــن حداقــل دســتمزد یکســــان بــرای مناطــق و مشــاغل مختلــف و اســــتفاده از 
مالک هــای تعییــن حداقــل دســتمزد به طــور انحصــاری در جهــان، از اشــکال ایــن قانــون اســت. 
در ایــران حداقــل دســــتمزد فقــط بــا دو پارامتــر تــورم و ســبد کاالی خانــوار تعییــن می شــود و 

در دنیــا فقــط یــک درصــد از کشــورهای دنیــا مشــابه ایــران هســتند.

 شــما به دنبال اصالح این قانون هستید؟
بلــه مــا به شــدت معتقدیــم کــه بایــد این قانــــون اصــالح شــــود؛ چراکه بــر اســاس آن از جمعیت 
فعــال ۵0 میلیونــی کشــور، فقــط 1۵ میلیــون نفــر کارگــر رســــمی و 7 میلیــون نفــر غیررســمی 
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هســــتند و بقیــه هیــچ نقشــی در اقتصــاد کشــور ندارنــد. در دنیــا نزدیــک بــه یک چهارم کشــورها 
حداقــل دســتمزد را ندارنــد و مابقــی هــم بــا چندیــــن پارامتــر مختلــف، ازجمله نســــبت بیکاری 
ــت  ــو حرک ــن سمت وس ــه ای ــد ب ــا بای ــد. م ــخص می کنن ــتمزد را مش ــل دس ــاغلین حداق ــه ش ب

. کنیم

 اگر این قانون مشکل دارد، پس چرا  تصویب شده؟ 
ــه  ــت ب ــه درنهای ــران ک ــرای کارگ ــی ب ــات و یک جانبه گرای ــود اطالع ــل انقــالب، کمب ــور اوای شــ
ــون کار تصویــب شــود. عــدم  ــا قان ضــرر کارگــران تمام شــده اســت، همــه باهــم باعــث شــده ت
ــر  ــان و تأکیــد ب رعایــت حقــوق مدنــی آحــاد جامعــه، به خصــوص کارگــران نیازمنــد و کارفرمای
انجــام فعــل حــرام کــه البتــه بســیاری از مشــکالت بــه  واســطه همیــن موضــوع بــرای جامعــه بــه 

ــی اســت.  ــون کار در شــرایط فعل ــد، نتیجــه قان وجــود می آی

 چرا فعل حرام؟
14 نفــر از مراجــع تقلیــد در مــورد محتــرم بــودن قــرارداد بیــن کارگــر و کارفرمــــا نظــر موافــق 
دارنــد؛ به طوری کــه معتقدنــد درصورتی کــه کارگــر و کارفرمــا توافــق کننــد کــه حقوقــی کمتــــر 

از قوانیــن مصــوب اداره کار بگیرنــد، کارگــر بعــداً حــق شــکایت نــدارد.  

پــس مســئوالن اداره کار هــم بایــد بــه این مســــئله متفــاوت، توجه داشــته باشــند 
کــه ممکن اســت مشــــارکت در کار حرام داشــته باشــند؟

بلــه دقیقــاً؛ چراکــه غیــر محتــرم شــــمردن قــرارداد کارگــر و کارفرمــا کاری غیرشــرعی اســت و 

93 خیر ماندگار



بهتــر اســــت نظــر مراجــع تقلید خود را نســــبت به دســــتمزد دریافتی جویا شــوند. مشــــارکت 
ــرای مســئوالن اداره کار، جــای  در کار حــرام، خــالف شــرع اســت؛ چــرا کــه حقــوق دریافتــی ب

ابهــام دارد. 

چه کسانی از قوانین کنونی کار ضرر می بینند؟
 کارگــران بیــکار، دانشــجویان، زنــان سرپرســت خانــوار، معلولیــن، افــراد دارای ســوء ســابقه، رهایی 

یافتــگان از اعتیــاد، ســالمندان فاقــد مســتمری و صنایع.
البتــه مجلــس شــورای اســالمی، مراجــع قضایــی، دولــت، خیریه هــای دولتــی و مردمــی، مراجــع 
ــن از  ــب قوانی ــه موج ــز ب ــا نی ــت و خانواده ه ــی، روحانی ــز آموزش ــی، مراک ــی و فرهنگ اجتماع
بیــکاری ضــرر می بیننــد؛ امــا در عــوض بعضــی از واردکننــدگان، بعضــی از قاچاقچیــان، بعضــی از 

ــد. ــان و بعضــی از کارگــران افــرادی هســتند کــه از بیــکاری کنونــی ســود می برن کارفرمای

 اصالح قانون برای دولت چه منفعتی دارد؟
ــت  ــای دول ــم شــدن هزینه ه ــه ک ــت اســت و البت ــرای دول ــی ب ــار مال ــن آن، نداشــتن ب مهم تری

ــی.   ــالت اجتماع ــش معض ــطه کاه به واس

درواقع یعنی کمتر شدن تعداد نیازمندان؟
ــی  ــتگاه های متول ــتی و دس ــداد و بهزیس ــه ام ــای کمیت ــش هزینه ه ــی کاه ــع یعن ــه، درواق بل

ــدان.  ــه نیازمن ــان ب ــات رس خدم
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 چرا دانشــجویان جزو لیست نیازمندان هستند؟ 
ــا در  ــران متخصــص، کارفرم ــا کارگ ــتمزد دانشــجویان ب ــل دس ــودن حداق ــل مســاوی ب ــه دلی ب
شــرایط ســخت فعلــی ترجیــح می دهــد، دانشــــجویان را اســتخدام نکــرده و از همــان کارگــران 

ــتفاده کند. متخصــص اســ

در ایــن شــرایط آیــا دانشــجو یــک نیازمنــد بــرای اشــتغال نیســت؟  شــــما بــرای 
ایــن موضوع،طــرح پیشــنهادی داریــد؟

بله، مستثنی کردن دانشجویان از قانون کار.  

اگر این طور نشود، چه می شود؟
ــه 7  ــا دو ســال دیگــر ب جمعیــت فارغ التحصیــالن بیــکار کــه فعــال ۵/2 میلیــون نفــر اســت، ت

ــد. ــر می رس ــون نف میلی

 پیشنهاد دیگری هم دارید؟
 مــا معتقدیــم، بایــد طــرح دوماهــــه کارآمــوزی به طــور داوطلبانــه، بــه تمــام مــدت دانشــــجویی 

ــد. ــش باش قابل افزای

 نتیجه؟ 
 پــس از فارغ التحصیلــی، فرصــــت کار و امــکان خوداشــتغالی فــارغ التحصیــالن بیشــــتر اســت و 
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گرایــش جوانان بــــه معضـلـــات اجتماعی کمتــــر خواهد  شــد.

در این خصوص چه اقدامات عملی دیگری را انجام داده اید؟
پیشــنهادهایی از طــرف مؤسســه بــرای اصــالح قوانیــن بــه مجلــس شــورای اســالمی و رســانه ها 
ارائــه شــده اســت، بــه طــور مثــال بــرای رفــع بیــکاری نیازمنــدان جامعــه طرحی توســط مؤسســه 
پیشــنهاد شــده تــا آنهــا از قانــون کار بــه جــز بخــش دســتمزد مســتثنی شــوند، زیــرا ایــن طــرح 
بهتــر از پرداخــت پــول، پوشــاک و بــن بــه نیازمنــدان اســت و ایــن طــرح عــزت نفــس نیازمنــدان 

را افزایــش می دهــد و باعــث پیشــرفت آنهــا خواهــد شــد.
البتــه خیریــه نــذر اشــتغال طــی ۵00 نامــه بــه مجلــس و 200 نامــه بــه دولــت، در چندیــن برنامه 
زنــده تلویزیونــی و نیــز نشســت خبــری در اصفهــان همــواره تغییــر قانــون کار را بــا دالیــل علمــی 
و شــرعی یــادآوری و درخواســت کــرده اســت بــه اســتناد آیــه: »ان تقومــوا هلل مثنــی و فــردی« 
خواســتار انجــام رســالت تــک تــک مــردم باالخــص اصحــاب رســانه در تبییــن مشــکالت کنونــی 

کار و قوانیــن آن و نیــز ارائــه راه حل هــای منطقــی آن شــده اســت.

در خصوص فعالیت های علمی خیریه نذر اشتغال بگویید؟
ــه  ــن خیری ــای ای ــر رویکرده ــای کار از دیگ ــه چالش ه ــاب در زمین ــف کت انجــام پژوهــش و تألی
اســت کــه در حــال حاضــر پنــج جلــد کتــاب بــرای جامعــه روحانیــت بــه چــاپ رســانده ایــم  تــا 

ــان ســخن بگوینــد. در مجالــس ســخنوری از چالش هــا و راه هــای اشــتغال زایــی جوان
ــن در  ــوان »نقــش م ــا عن ــه حــوزه اشــتغال ب ــدان ب ــرای عالقمن ــز ب ــاب نی ــک کت ــن  ی همچنی
بیــکاری« بــرای تقویــت منابــع داخلــی بــه چــاپ رســانده ایــم. مــا در ایــن کتــاب بــا توجــه بــه 
ــا  ایــن نکتــه کــه بیــکاری عامــل بســیاری از مشــکالت در جامعــه اســت، راه کارهــای مبــارزه ب
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ــه شــدن بســیاری  ــه نهادین ــن توجــه ب ــا و همچنی ــات و نیروه ــی  امکان ــا اســتفاده از تمام آن ب
از موانــع اشــتغال، را بــه تفکیــک بررســی کــرده تــا بتــوان درمــورد اصــالح هریــک بــه درســتی 

ــرد. ــری ک تصمیم گی

چه رده سنی را برای موضوع ترویج فرهگ اشتغال انتخاب کرده اید؟
در راســتای ترویــج فرهنــگ کار خیریــه مخاطبیــن خــود را از ســن مهــد کــودک تــا بزرگســال 
بازنشســته در نظرگرفتــه اســت. بــه طــور مثــال در مهدهــای کــودک بــا نشــر نقاشــی های اشــتغال 
کــودک را از لحــاظ ذهنــی آمــاده می کنیــم و در دوران راهنمایــی آمــوزش مدیریــت را در دســتور 

کار داریــم کــه بــا دو شــاخه مدیریــت و شــناخت مشــاغل آن را عملیاتــی کرده ایــم.
همچنیــن بــرای رســیدگی بــه وضعیــت بیــکاری دانشــجویان ، فعــال براســاس نیازســنجی ها در 
شــهر کالس هــای آموزشــی گوناگونــی بــا هزینه هــای پاییــن بــرای ایــن قشــر تــدارک دیده ایــم 

تــا بــه جــذب آنهــا بــه محیــط کار کمــک کنیــم.
البتــه موضــوع کار داوطلبانــه یکــی از مســائل مهمــی اســت کــه مــورد توجــه مــا اســت کــه بــا 
توجــه بــه عقبــه فرهنگــی کار داوطلبانــه در کشــور بایــد تدبیــری بیندیشــیم تــا در موقــع ورود 
فــرد بــه دانشــگاه میــزان فعالیتــش در امــور داوطلبانــه یکــی از معیارهای ســنجش جهــت انتخاب 

و ورودش بــه دانشــگاه باشــد.
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ــوس و  ــان محس ــر جه ــم. ظواه ــته ای ــورش بس ــا و ام ــه دنی دل ب
مــادی مــا را آن چنــان مشــغول بــه خــود کــرده اســت که مــرگ را 
از یــاد بــرده ایــم. اگــر حاجــت و آرزویــی داریــم کــه بســیار داریــم 

مربــوط بــه امــور دنیایــی اســت. 
ــاره بــی ارزشــی   در آیــات قــرآن کریــم و روایــات معصومیــن درب
ــا و...  ــی در دنی ــی زندگ ــه و...(، کوتاه ــر پش ــر از پ ــی ارزش ت )ب
ــا  ــاور قلبــی نداریــم. صبــح ت بســیار آمــده اســت. می دانیــم امــا ب
ــی  ــا نگران ــن نیازهــای جســممان هســتیم، ام شــام در فکــر تأمی
بــرای تأمیــن نیازهــای واقعــی یعنــی نیازهــای روحمــان نداریــم. 
ــا  ــا ظرفیت ه ــب ب ــان متناس ــت. انتظاراتم ــاد اس ــان زی انتظاراتم
ــأنی  ــود ش ــرای خ ــتیم. ب ــع نیس ــت. قان ــتعدادهایمان نیس و اس
ــه  ــالن نقط ــی در ف ــا منزل ــر ی ــزرگ ت ــه ای ب ــم. خان فرضــی قائلی
ــینمان  ــوع ماش ــدل و ن ــم م ــم. می خواهی ــب می کنی ــهر طل ش
ــا  ــان و ... . ب ــن همراهم ــی تلف ــن طورگوش ــم. همی ــاء دهی را ارتق
ــظ  ــرای حف ــم و ب ــت می یابی ــئولیت هایی دس ــه مس ــی ب روش های
آن از همــان روش هــا و روش هــای دیگــر اســتفاده می کنیــم. شــاید 
تشــنه خدمتیــم. دوســت داریــم در نــزد دیگــران مشــهور شــویم، 
مطــرح شــویم. درس می خوانیــم تــا مــدرک بگیریــم، می خواهیــم 
مــدارج باالتــر را طــی کنیــم تــا جایــگاه اجتماعــی بهتــری کســب 
ــه دنبــال جمــع آوری  کنیــم؛ حقــوق بیشــتر دریافــت کنیــم و... ب
بانکــی  حســاب های  در  پول هایمــان  بیشــتر  ذخیره ســازی  و 

ــتیم. و... . هس
ــارج  ــد خ ــرور از درگاه خداون ــر و غ ــا تکب ــه ب ــان ک ــیطان هم ش

با خود می گویم
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شد)ســوره اعــراف آیــه 13( و گفــت یقینــاً مــن 
ــم  ــت می ده ــن زین ــت را در زمی ــای زش کاره
و همگــی را بــه جــز بنــدگان مخلــص، گمــراه 
ــات39 و 40(.  خواهــم ساخت)ســوره حجــر آی
ــه های  ــا وسوس ــد. ب ــا نمی آی ــراغ م ــه س ــا ب آی
ــا  ــد. ب ــوع در تمــام مراحــل زندگــی می آی متن
خیــاالت باطــل می آیــد و از روش هــای مختلف 
ــن  ــد. ای ــتفاده می کن ــن اس ــه رفت ــرای بیراه ب
جاســت کــه خیلــی از گفتــار، اعمــال و رفتــار 
مــا موجــه جلــوه می کننــد. ایــن جاســت کــه 
ــی اش  ــویم، نافرمان ــدا می ش ــاد خ ــل از ی غاف
ــرای  ــی را ب ــه مجال ــه و هم ــم و هم را می کنی

شــناخت آن یگانــه عالــم فراهــم نمــی آورد.

حرکت به سوی تعالی
اندکی با خودمان تأمل می کنیم،

 ایــن کــه چــه ویژگی هــا یــا صفاتــی انســان را 
از ســایر جانــداران متمایــز می کنــد؟

صفت هــای خــوب، زشــت، نواقــص و کاســتی 
هایمــان چیســت؟

روح و اســتعدادهایمان چقــدر تربیــت یافته انــد 
و رشــد آنهــا تــا کجاســت؟

و...
آن هنــگام کــه امیدهــا از همــه علت هــا، 
و...  انســان ها  امکانــات،  و  امــوال  وســایل، 
ــه  ــا توجــه قلبــی ب ــده می شــود، ب قطــع و بری
آفریــدگار بی همتــا و واگذاشــتن کار بــه آن 
بــی نیــاز مطلــق دل آرام می شــود. آن هنــگام 
اســت کــه تردیدهــا و دودلی هــا و چنــد 
دلی هــا، دل مشــغولی های ذهنــی و فکــری 
ــد  ــج ندارن ــی و رن ــون ناراحت ــی چ ــه ارمغان ک
همگــی بــه یقیــن و بــاور قلبــی بــه آفریــدگار 
یکتــا تبدیــل می شــود وگشایشــی ورای تصــور 

حاصــل می شــود.
ــظ  ــاور را حف ــن و ب ــن یقی ــت ای ــروری اس ض
ــش  ــه مراتب ــم ب ــعی کنی ــواره س ــم و هم کنی
اضافــه کنیــم، امــا چگونــه؟ بــه نظــر می رســد 

ــا  ــان در دنی ــف انس ــد در وظای ــخش را بای پاس
ــی در  ــارک و تعال ــد تب ــرد. خداون ــتجو ک جس

ــد: ــه ۵6 می فرمای ــات آی ــوره ذاری س
»مــن جــن و انــس را نیافریــدم جــز بــرای ایــن 

ــم کنند« کــه عبادت
عبــادت همــان اطاعــت اســت، فرمــان بــری و 
مطیــع فرمــان کســی کــه خالــق جهــان اســت. 
بنابرایــن وظیفــه انســان اطاعــت خــدا را کــردن 
ــاد  ــا ی ــن حاصــل نمی شــود مگــر ب اســت و ای
خــدا بــودن در هــر زمــان و مــکان و عمــل بــه 

دســتورات الهــی. 
در کنــار عمــل بــه دســتورات الهــی هــم چــون 
ــر  ــس و... متفک ــاز، روزه، خم ــتن نم ــه پاداش ب
ــیری در  ــاب س ــری در کت ــتاد مطه ــهید اس ش

ــد: ــه می فرماین ــج البالغ نه
 »از نظــر اســالم هــر کار خیــر و مفیــدی اگــر 
ــوأم باشــد عبــادت  ــا انگیــزه پــاک خدایــی ت ب
اســت. لهــذا درس خوانــدن، کار و کســب 
ــر هلل و  ــردن اگ ــی ک ــت اجتماع ــردن، فعالی ک

ــت.« ــادت اس ــد عب ــی اهلل باش ف
و نیــز در همــان کتــاب متفکــر شــهید اضافــه 

می کننــد:
"عبــادت و بندگــی و در یــاد خــدا بــودن 
ــد،  ــرورش می ده ــی انســان را پ وجــدان مذهب
میــل و رغبــت بــه کار نیــک را افــزون می کنــد 
ــاه  ــاد و گن ــر و فس ــه ش ــت ب ــل و رغب و از می
از  ناشــی  تیرگی هــای  یعنــی  می کاهــد؛ 
گناهــان را زایــل می گردانــد و میــل بــه خیــر و 

نیکــی را جایگزیــن آن می ســازد"
 حرکــت در مســیر اطاعــت انســان را در مســیر 
انجــام کارهــای نیــک و شایســته قــرار می دهــد 
ــد  ــا عنایــت و توفیــق الهــی انســان می توان و ب
ــه دیگــران باشــد. مســیر  منشــأ خیررســانی ب
ــکل،گرفتاری  ــد مش ــا می گوی ــه م ــت ب اطاع
و رنــج دیگــران می توانــد مشــکل مــا یــا 
ــار  ــاوت از کن ــر بی تف ــد. دیگ ــان باش نزدیکانم
مســائل و مشــکالت دیگــران عبــور نمی کنیــم. 
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بــدون تردیــد مــا هــم وظایفــی در حــد تــوان و 
بضاعــت خــود داریــم. 

 نمونه هــای کمــک کــردن بــه دیگــران بســیار 
ــان  ــی روزانه م ــای زندگ ــای ج ــیار و در ج بس
ــه  ــی ب ــای مال ــورد. کمک ه ــم می خ ــه چش ب
ــب  ــتقیم متناس ــر مس ــتقیم و غی ــورت مس ص
ــازی،  ــان، آگاه س ــی و بضاعتم ــی مال ــا توانای ب
مشــاوره عالمانــه، فعالیــت داوطلبانه،گاهــی 

ــم و... . ــه می دهی ــه هدی ــت خالصان محب
 بــاور داریــم همــه امــوال و داشــته هایمــان را 
خــدای حکیــم بــه ما عطــا فرمــوده و مــا در آن 
ــت را آن  ــت اســت و امان ــم. امان ملکیتــی نداری

جــا کــه خــدا دســتور داده می دهیــم.
ایــن جاســت کــه قلــب آرام می شــود و رضایــت 

خاطــر و اطمینــان قلبــی پدیــد می آیــد.
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گزارش: محمد ضیایی

آری ایــن نیــز دیــوار اســت منتهــا 
از جنســی دیگــر، دیــواری کــه 
ــه  ــت بلک ــردن نیس ــدا ک ــرای ج ب
بــا خشــت هایی از جنــس مهربانــی 
ــک  ــز کم ــی ج ــده و هدف ــا ش بن
ــه  ــوع و نشــاندن لبخنــد ب ــه هم ن ب

ــدارد. ــف ن ــار ضعی اقش

دیوار مهربانی

این دیوار آجري 
میعادگاه مردمي 

است که مي خواهند 
مهرباني را تمرین 

کنند.
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امســال دیوارهایــی از جنــس مهربانــی در گوشــه و کنــار شــهرهای کشــور و حتــی روســتاها، البته 
بــا شــعار »نیــاز نــداری بگــذار و نیــاز داری بــردار« برپــا شــده کــه بــا گشــت  و گــذاری در کوچــه 
ــراد  ــرای تمامــی اف ــن تلنگــری ب پــس کوچه هــای شــهر متوجــه می شــویم ایــن حرکــت نمادی
جامعــه اســت تــا بــه ایــن نتیجــه برســند کــه هیــچ چیــزی بــه انــدازه نشــاندن لبخنــد بــر چهــره 

ــگ نمی بخشــد. ــه زندگــی انســان رن هم نوعــان ب
مــردم اســمش را »دیــوار مهربانــي« گذاشــته اند. ایــن دیــوار آجــري میعــادگاه مردمــي اســت کــه 
مي خواهنــد مهربانــي را تمریــن کننــد. حــاال و پــس از گذشــت روزهــا بارهــا و بارهــا جالباســي 
روي دیــوار پــر شــده از لباس هــاي کوچــک و بــزرگ. بــه گیره هایــش همه جــور پوشــاکي آویــزان 
کرده انــد؛ از شــلوار گرفتــه تــا ژاکــت و تي شــرت و کاپشــن و پیراهــن و کاله و بارهــا خالــی شــده 
اســت. مســتمندان زیــادي چشــم انتظــار پوشــاکي هســتند کــه قــرار اســت از راه برســد. گاهــي 
تعــداد لباس هــا آنقــدر زیــاد مي شــود کــه نیازمنــدان حــق انتخــاب هــم پیــدا مي کننــد. گاهــي 
ــر از خودشــان  ــي مواجــه مي شــوند و مي بیننــد یــک نفــر نیازمندت ــا جالباســي خال هــم آنهــا ب

ــرده اســت. ــر لباس هــا را ب زودت
ــوار  ــر از دی ــرف ت ــی آن ط ــتادنم کم ــادی از ایس ــدت زی م
نگذشــته اســت. مردمــان زیــادی از جلــوی دیــوار رد 
می شــوند امــا کمتــر کســی پیــدا می شــود کــه نگاهــی بــه 
ــه بغــل دســتی اش نشــان ندهــد و  ــوار نینــدازد و آن را ب دی
ــر  ــه پ ــد. اینجــا محل ــاز نکن ــورد آن را ب ــت در م ــاب صحب ب
رفــت و آمــدی اســت و مردمــی کــه در آن زندگــی می کننــد 
بــه قــول مهــدی متمولند و دستشــان به دهانشــان می رســد. 
مهــدی کنــار دیــوار مهربانــی در خیابــان ولــی عصــر تهــران 
ــازه اش می شــوم او در حــال  ــه وارد مغ ــی ک ــازه دارد. وقت مغ
ــا شــریکش در مــورد دیــوار مهربانــی اســت. هــر  صحبــت ب
دو کمــی عصبانــی بــه نظــر می رســند. مهــدی معتقــد اســت 
کــه »دیــوار مهربانــی ایــده خوبــی اســت امــا جــای مناســبی 
برایــش انتخــاب نکــرده انــد« گویا مهدی از کســانی شــکایت 
دارنــد کــه در ظاهــر نیازمنــد بــه نظــر نمی رســیده انــد. علــی 
ــن  ــه ای ــوب شــهر ب ــد: »جن شــریک مهــدی اســت، می گوی
دیــوار نیــاز بیشــتری دارند. همه کســانی کــه در خیابــان ولی 
ــه دهانشــان می رســد.  عصــر زندگــی می کننــد دستشــان ب
بســیاری از کســانی کــه ایــن لباس هــا را بــر می دارنــد 
ــن  ــکی ای ــد. کاش ــا ندارن ــن لباس ه ــه ای ــازی ب ــر نی در ظاه
دیوارهــا را بــه مناطــق شــوش و دروازه غــار می بردنــد. آنهــا 

ــه ایــن لباس هــا نیــاز دارنــد«  خیلــی بیشــتر ب
 

چه کسانی لباس ها را می برند؟
دیــوار مهربانــی متعلــق بــه قشــر خاصــی نیســت؛ بــرای همه 
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بنــا شــده امــا شــاید باشــند کســانی کــه نیــاز بیشــتری بــه آن دارنــد. فقــر در ایــران سال به ســال 
افــراد بیشــتری را بــه زیــر خــط خــود می کشــاند. از ســال 84 بــه  بعــد تعــداد فقیراهــا در کشــور 
افزایــش قابــل  توجهــی داشــته و حــاال آمارهــا می گوینــد کــه 40 درصــد جمعیــت کشــور زیــر 
خــط فقــر هســتند و براســاس گفته هــای قائم مقــام وزیــر تعــاون، رفــاه و امــور اجتماعــی تنهــا 
12 میلیــون نفــر از آنهــا شناســایی شــده اند. هرچنــد در ســال های اخیــر اوضــاع اقتصــادی کشــور 
رو بــه بهبــود اســت امــا فقــر ناشــی از بــی تدبیری هــای گذشــته یکــی از دالیــل بــه وجــود آمــدن 
ایــن دیوارهــا در کشــور اســت. هرچنــد دیوارهــای مهربانــی بــا اســتقبال زیــادی از ســوی مــردم 
روبــرو شــده اســت امــا هســتند کســانی کــه می گوینــد بایــد مراقــب بــود کــه ایــن دیوارهــا مــورد 
ــود. داشــتم  ســوء اســتفاده قــرار نگیــرد. مهــدی برایــم تعریــف می کنــد: »دیشــب دیــر وقــت ب
مغــازه ام را می بســتم. یــک ماشــین پرایــد را دیــدم کــه کنــار دیــوار نگــه داشــته. یــک زن و دو 
کــودک داخــل ماشــین بودنــد. کمــی اطــراف را نــگاه کردنــد بعــد رفتنــد و چنــد دســت لبــاس 
برداشــتند« بــا لحنــی کنایــه دار می گویــد: »کســی کــه پرایــد زیــر پایــش باشــد کــه فقیر نیســت 
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ــرای کســانی  ــن لباس هــا ب ــا همــان ماشــین هــم کار کنــد امــورات زندگــی اش می چرخــد. ای ب
اســت کــه گرفتــار باشــند و نــان آوری نداشــته باشــند« هــوا رو بــه تاریکــی مــی رود. در همیــن 
دقایقــی کــه از دور دیــوار مهربانــی را زیــر نظــر دارم. مــردی کــه ظاهــرش بــه کارتــن خواب هــا 
ــز  ــال چی ــه دنب ــا ب ــد. گوی ــر و رو می کن ــا را زی ــه اســت و لباس ه ــوار رفت ــه ســراغ دی ــد ب می مان
ــدد.  ــانیش می بن ــه دور پیش ــد و ب ــدا می کن ــه ای را پی ــه گان ــال گردن بچ ــردد. ش ــی می گ خاص
ــگار او بیــش از همــه ســرمای زمســتان  ــرود. ان ــا را ســر جایــش می گــذارد و می مابقــی لباس ه
را می شناســد و بــرای دیــوار مهربانــی ارزش قائــل اســت. امــا بــه قــول مهــدی هســتند »کارتــن 
ــه  ــود اینک ــا وج ــد«. او ب ــن دیوارهاین ــرص ای ــا ق ــر و پ ــتری پ ــه مش ــی ک ــا و معتادهای خواب ه
ــرد و  ــن لباس هــا را می ب ــا ای ــا معتقــد اســت کــه »معتاده ــد ام ــد معتادهــا هــم فقیرن می گوی

می فروشــد تــا پــول مــواد خــود را در بیاورنــد. در نتیجــه آنهــا 
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نیازمنــدان واقعــی نیســتند« 

از کفش های پاره تا لباس های مارک دار
دیــوار مهربانــی از لباس هــای شــیک و تــر تمیــز تــا لباس هــای کهنــه و پــاره پــر اســت. احمــد 
یکــی از ســربازانی اســت کــه در کنــار ورودی متــرو ایســتاده در ســرما نگهبانــی می دهــد. کنــار 

ــدارد جــز  ــد و او کاری ن ــی دیگــر درســت کرده ان ــوار مهربان ــک دی دســتش ی
ــی کــه  ــوار و آدم های ــه دی چشــم دوختــن ب
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ــی  ــوار مهربان ــه دی ــد ب ــی را بای ــه لباس ــد چ ــردم نمی دانن ــد: »م ــد. می گوی ــد و می رون می آین
بیاورنــد. اکثــر لباس هــا کهنــه و پاره انــد. چــه کســی دلــش می خواهــد لبــاس کهنــه بپوشــد؟« 
برخــالف او امــا مهــدی همــان مغــازه دار خیابــان ولــی عصــر می گویــد: »خیلــی از مــردم محــل 
می آینــد و لبــاس بــه دیــوار آویــزان می کننــد. مــردی دیــروز آمــد و چنــد دســت لبــاس تمیــز و 
مــارک دار آورد و روی دیــوار آویــزان کــرد. معلــوم بــود کــه مدلشــان دلــش را زده وگرنــه کهنــه و 
پــاره نبوده انــد«. هرچنــد بیشــتر همســایگان دیوارهــای مهربانــی ایــن طــرح را تاییــد می کننــد 
امــا بــه نظرشــان می آیــد کــه هنــوز مــردم نمی داننــد کــه بایــد چگونــه در قبــال ایــن دیوارهــا 
ــبکه های  ــانه ها و ش ــد: »در رس ــت، می گوی ــی اش اس ــرش در گوش ــه س ــر ک ــد. نیلوف ــل کنن عم
مجــازی آنقــدر بایــد نوشــته شــود تــا مــردم بداننــد چــه لباســی بایــد بذارنــد و چــه کســانی بایــد 

آنهــا را بردارنــد« 

دیوار مهربانی جاذبه ای برای توریست ها 
ــد  ــان می دهن ــر نش ــه یکدیگ ــت ب ــا انگش ــی را ب ــوار مهربان ــد و دی ــد و می رون ــا می آین رهگذره
ــرای  ــا ب ــد اســت ام ــا ایرانی هــا نقطــه امی ــرای م ــی گرچــه ب ــوار مهربان ــد. دی و لبخنــدی می زنن
ــی عصــر  ــان ول ــای خیاب ــان رهگذره ــری اســت. در می ــرای گردش گ ــه ای ب ــک خارجــی جاذب ی
ــی ایســتاده و از مترجمــش )رضــا( کــه یــک جــوان  ــوار مهربان ــروی دی یــک جــوان چینــی روب
ــوار  ــه دی ــت ک ــد اس ــا معتق ــد. رض ــح می ده ــش توضی ــد و او برای ــوال می پرس ــت س ــی اس ایران
مهربانــی بــرای آن ایجــاد شــده تــا در شــرایطی کــه نامهربانــی در جامعــه ریشــه دوانــده، مــردم را 
ــی  ــی باعــث می شــود همدل ــوار مهربان ــه یکدیگــر دعــوت کنــد. او می گویــد: »دی ــی ب ــه مهربان ب
ــه وجــود آمــده، جــوری مــردم را  ــرای جامعــه ب در ایــران کمــی جــان بگیــرد. مشــکالتی کــه ب
بــار آورده کــه فقــط خودشــان و منافــع خودشــان را می بیننــد و بــرای رســیدن بــه آنهــا از هــر 
کســی می گذرنــد« از جــوان چینــی می پرســم آیــا چیــن هــم دیــوار مهربانــی دارد؟ او می گویــد: 

»دیــوار مهربانــی نداریــم ولــی مشــابه آن در کشــورش هســت« 

آمده ایم تا مهربانی از دست رفته را به شهر برگردانیم
ســرور ســبک پــا، عضــو گــروه زامیــاران جــوان اســت، او می گوید:»هرچنــد کــه اســتقبال از دیوارها 
خــوب بــود امــا ناگفتــه نمانــد کــه چندیــن بــار چــوب لباســی ها را کندنــد و مــا دوبــاره آنهــا را 
نصــب کردیــم. در ایــن میــان بــا افــراد بســیاری روبــرو شــدیم از مــردی تاکســیران 70ســاله ای 
کــه برایمــان چندیــن دســت لبــاس آورد تــا دختــر 20 ســاله ای کــه می گفــت نمی دانســته کــه 
کســانی هــم هســتند کــه غــم لبــاس دارنــد« ســبک پــا می گویــد در میــان راه گاهــی بــا نظــرات 
ــا  ــرو شــدند کــه شــک در دلشــان می انداخــت کــه نکنــد کارشــان اشــتباه باشــد ام منفــی روب
هفتــه پیــش کــه مــا بــرای آویختــن لبــاس بــه ســراغ دیوارهــا رفتیــم مشــاهده کردیــم کــه مــردم 
ــن اســت کــه حــس  ــا ای ــد: »هــدف دیواره ــد. او می گوی ــر می دارن ــا را ب ــت لباس ه ــدون خجال ب
انســان دوســتی را در مــردم ایجــاد کنــد. انقــدر مــردم بــه هــم بدبیــن و ســنگ دل شــدند کــه 
اگــر بداننــد کــه بــا ایــن محبــت کوچــک و ایــن لبــاس کهنــه چه هــا می تواننــد بکننــد بیشــتر 

بــا دیــوار مهربانــی مهربانــی می کننــد«
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دیوارهای مهربانی گدا پروری نمی کنند
ــا ابتــکار بیــان کــرد:  ــی مقــدم، جامعــه شــناس و اســتاد دانشــگاه در گفت و گــو ب امــان اهلل قرای
ــاید  ــه ش ــازی ک ــت دارد. نی ــی حکای ــه مهربان ــه ب ــاز جامع ــاس نی ــی از احس ــای مهربان دیواره
مشــکالت اقتصــادی جامعــه آن را ایجــاد کرده انــد. او معتقــد اســت: ایــن دیــوار از اتــالف اقتصــادی 
جلوگیــری می کنــد. ایــن اتفــاق در تمــام دنیــا وجــود دارد. بســیاری از مــردم تــوان خریــد لبــاس 
را ندارنــد. در حالــی کــه کوهــی از پوشــاک در درون خانه هــای مــا مــوج می زنــد. قرایــی مقــدم 
در ادامــه گفــت: نــه تنهــا در خیابان هــای تهــران بلکــه در تمامــی شــهرها و روســتاهای بــزرگ و 
کوچــک بایــد وجــود داشــته باشــد. او بیــان کــرد: ایــن دیــوار هیــچ آســیبی نــدارد. گــدا پــروری را 
رواج نمی دهــد بلکــه یــک آســیب را درمــان می کنــد. او بــا اشــاره بــه مکتــب شــیکاگو در علــم 
جامعــه شناســی گفــت: نامهربانــی از ویژگی هــای زندگــی شــهری و صنعتــی اســت. شــهر نشــینی 
ــت صــوری  ــه حال ــوی ب ــت معن ــط انســانی را از حال ــد و رواب ــون می کن ــط انســانی را دگرگ رواب
ــای  ــا دیواره ــوند. ام ــدار می ش ــرا و خودم ــرد گ ــرا و ف ــت گ ــان ها مصلح ــد. انس ــل می کن تبدی

مهربانــی مــردم را تــا بــه بازگشــت بــه اصــل خــود دعــوت می کننــد.
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نادر ریاحی سامانی
بــا مــروری بــه اخبــار و اطالعــات و اظهــار نظــرات دولتمــردان از حــدود دو ســال قبــل تاکنــون 
نــکات مختلفــی در مــورد ویژگــی و کیفیــت تدوین برنامه ششــم توســعه کشــور بیان شــده اســت. 
حقیــر بــه واســطه عالقــه و ارتباطــی کــه در مــورد نحــوه تدویــن و فرآینــد تصویــب برنامه هــای 
توســعه قبــل بــه خصــوص جایــگاه وقــف و امــور خیریــه داشــتم پیگیــر مطالــب مرتبــط بــا ایــن 
بخــش بــودم. وقتــی اظهــار نظــرات کارشناســان ارشــد و مطلــع کشــور در مــورد مــدل تدویــن 
برنامــه ششــم را از طریــق مطبوعــات خصوصــاً روزنامــه دنیــای اقتصــاد مطالعــه کــردم، متوجــه 
ــو  ــد متفــاوت از مدل هــای پنــج برنامــه قبــل طرحــی ن شــدم مســئوالن ذی ربــط در نظــر دارن
دراندازنــد و شــیوه ای جدیــد در چارچــوب برنامــه بــه کار برنــد. بــر همیــن اســاس یادداشــت هایی 
ــال  ــور ارس ــزی کش ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــرم در س ــئوالن محت ــه مس ــادآوری ب ــاب ی از ب
کــردم و تقاضــا کــردم بــا عنایــت بــه ایــن کــه در کشــور های توســعه یافتــه در ســال های اخیــر 
بــه ســهم ســازمان های غیــر دولتــی و وقــف و شــبه وقــف اهمیــت خاصــی قائلنــد و ســهم ایــن 
بخــش در اقتصــاد کشورشــان احصــاء و بــه هویــت ایــن بخــش و اســتفاده حداکثــری از امکانــات 
آن توجــه جــدی دارنــد، لــذا بــه نظــر می رســد در فرآینــد تدویــن برنامــه ششــم بــه ایــن بخــش 
توجــه ویــژه ای مبــذول گــردد و از کارشناســان و صاحــب نظــران مرتبــط و مطلــع در ایــن حــوزه 
ــدام  ــه دیدگاه هــا – تجــارب و نقطــه نظــرات خــود اق ــه ارائ ــا نســبت ب ــد ت ــه عمــل آی دعــوت ب
نماینــد. البتــه در پــی تقدیــم یادداشــت ها تماس هایــی توســط برخــی کارشناســان محتــرم برقــرار 
و مذاکراتــی نیــز انجــام گرفــت. منتهــی وقتــی متــن پیشــنهادی برنامــه ششــم منتشــر گردیــد 
ــا  ــن حــوزه در مقایســه ب ــه ای ــا آهنــگ توجــه ب ــه جــز در برخــی بخش ه ــه ب متوجــه شــدم ک

ــد. ــر می نمای ــه پنجــم توســعه ضعیف ت ــژه برنام ــه وی ــای پیشــین ب برنامه ه
چــرا وقتــی کارشناســان و صاحــب نظــران در تدویــن برنامــه توســعه کشــور بــه قابلیــت ســنجی 
ــن  ــه ای ــی ب ــم بخش ــای نظ ــد و راه ه ــور می پردازن ــی کش ــی و خصوص ــش دولت ــای بخ توانائی ه
قابلیت هــا و اســتفاده حداکثــری از ایــن امکانــات جهــت بهبــود وضــع موجــود می اندیشــند. پــر 
واضــح اســت کــه بایــد بــه انگیزه هــای داوطلبانــه بومــی و خیرخواهانــه و بــی توقــع مــردم بــرای 
کمــک بــه حــل مشــکالت و پیشــبرد امــور کشــور بیشــتر توجــه نماینــد. چــرا کــه وقتــی ســخن 
از اقتصــاد مقاومتــی بــه میــان می آیــد و از آنجــا کــه شــاکله اصلــی اقتصــاد مقاومتــی تکیــه بــر 
توانائی هــای بومــی – مردمــی – خــالق و مبتکرانــه اســت بایــد بــه ســهم ســازمان های غیردولتــی 
و وقــف و نقــش خیریــن بیشــتر توجــه شــود چــرا کــه وقتــی حســب آخریــن آمارهــای منتشــر 

نهاد خیر در نماد برنامه
بررسی توجه برنامه ششم به فعالیت های خیریه
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شــده از کشــورهای صنعتــی مشــخص می شــود حــدود هفــت درصــد تولیــد ناخالــص ملــی آنهــا 
ــه  ــی ک ــا مادام ــاص دارد ی ــه اختص ــای داوطلبان ــی و کمک ه ــازمان های غیردولت ــش س ــه بخ ب
ــدرکاران  ــت ان ــه دس ــویم ک ــه می ش ــر متوج ــی مص ــون اساس ــر قان ــال های اخی ــری س در بازنگ
مربــوط بــه تأســی از ایده هــای االزهــر اقتصــاد ایــن کشــور را در قانــون اساســی جدیــد بــه ســه 
بخــش دولتــی - خصوصــی - خیــری تقســیم می کننــد. این هــا حکایــت از ایــن دارد کــه جوامــع 
بشــری  بــه ایــن ســمت در حرکــت هســتند کــه جهــت اســتفاده بهینــه مــازاد تولیــد ثــروت خــود 
الزامــاً بایــد زمینه هــای جــذب آن را در بخش هــای داوطلبانــه و خیرخواهانــه فراهــم کننــد، بــه 
همــان ترتیــب کــه زمینــه مشــارکت آحــاد مــردم بــا هــر ثــروت و ســرمایه جــزء را در کمــک بــه 
حــل مشــکالت نیــز آمــاده نماینــد و بــه ایــن امــر توجــه ویــژه ای نماینــد. البتــه ناگفتــه نمانــد 
ــه  ــران اســالمی ب درکشــور مــا نیــز وجــود هــزاران موقوفــه کــه بخشــی از فرهنــگ و تمــدن ای
شــمار می رونــد و همــواره در گســترش علــم و دانــش و کمــک بــه محرومــان منشــاء اثــر بودنــد، 
یــا وجــود هــزاران مؤسســه خیریــه و ســازمان سراســر کشــور کــه بیشــتر آنهــا در ســه دهــه اخیــر 
تأســیس شــدند، در عمــل نشــانگر حضــور، بــروز و تــالش داوطلبانــه مــردم هســتند. بــه عنــوان 
مثــال می تــوان از مجمــع خیریــن مدرســه ســاز یــاد کــرد چــون وقتــی در دهــه هفتــاد کشــور 
بــا مــدارس ســه شــیفته و چهــار شــیفته در برخــی مناطــق مواجــه بــوده اســت همــت خیریــن 
بــه کمــک دولــت شــتافت و مجمــع خیریــن مدرســه ســاز توانســت ســهم بســزایی از ایــن مهــم 
را حــل و فصــل کنــد؛ یــا مادامــی کــه مجمــع خیریــن ســالمت شــکل گرفــت همپــای دولــت 
در جهــت تأمیــن نیازهــای بهداشــتی درمانــی حرکــت کــرد؛ یــا وقتــی انجمــن خیریــن مســکن 
ســاز در خدمــت مســکن دار کــردن نیازمنــدان قــرار گرفــت توانســت ســهمی هرچنــد جزئــی در 
ایــن بخــش را فراهــم نمایــد. همچنیــن وجــود ســازمان های مــردم نهــاد در اقصــی نقــاط کشــور 
ــه ســهم خــود ایفــای  توانســتند در حــل و فصــل مشــکالت مــادی و معنــوی اقشــار ضعیــف ب
نقــش کننــد. لــذا چــون تصویــب برنامــه ششــم بــه ســال جــاری موکــول گردیــده اســت پیشــنهاد 

می نمایــد:
1- ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی نشســت هــم اندیشــی نیــم روزه ای را بــا کمــک بنیــاد آالء 
و حضــور فعــاالن و عالقــه منــدان و آگاهــان ســازمان های دولتــی و وقــف برگــزار نمایــد و رونــد 

نــگاه بــه ایــن بخــش در برنامه هــای توســعه پیشــین را مــرور کننــد. 
2- ترتیبــی اتخــاذ شــود کــه یــک حکــم در برنامــه ششــم بــا مضمــون ذیــل پیشــنهاد گــردد: 
دولــت مکلــف اســت در ســال اول برنامــه بــا مشــارکت متولیــان - واقفیــن و خیرین و ســازمان های 
غیردولتــی و حمایــت ســازمان های ذی ربــط ســامانه جامــع ثبــت اطالعــات و خدمــات خیریــن را 
فراهــم نمایــد و اولویــت نیازهــا در بخش هــای آموزشــی – بهداشــتی و درمانــی و ســایر بخش هــا 
را تعییــن و در اختیــار خیریــن و واقفیــن جهــت مشــارکت قــرار دهــد و قانــون جامــع تشــکیل و 
فعالیــت نحــوه نظــارت بــر واقفیــن جهــت مشــارکت قــرار دهــد و قانــون جامــع تشــکیل و فعالیت 
و نحــوه نظــارت بــر ســازمان های غیردولتــی را کــه متضمــن اعمــال ابزارهــای تشــویقی جهــت 

خیریــن و واقفیــن باشــد ارائــه دهــد.
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محمد ضیایی

کافــی اســت بــا حــس جلــب ترحــم نگاهــی هــم 
بــه شــما بکنــد و شــما بگوییــد “هــی خــدا” و بــا 
همیــن جملــه بــرای ایــن کــه رونقــی بــه کاســه 
خالــی مــرد بدهیــد یــک اســکناس نســبتاً درشــت 

تقدیمــش کنیــد.
یــک صبــح ســرد پاییــزی در حــال تــردد در شــهر 
هســتید و چشــمتان بــه مــردی می خــورد کــه بــا 
حالــت غریبانــه ای در ایــن هــوای ســرد و نمنــاک 
گوشــه ای نشســته و یــک کاســه کــه چنــد عــدد 
ســکه و یــک اســکناس متالشــی خــرد در آن پیــدا 
می شــود را جلــوی پایــش گذاشــته. احتمــال ایــن 
کــه یک دســت یــا یک پــا و یا یک چشــم نداشــته 
ــی  ــد وضعیت ــه ب ــت. خالص ــاد اس ــم زی ــد ه باش
اســت. کافــی اســت بــا حــس جلــب ترحــم نگاهی 
هــم بــه شــما بکنــد و شــما بگوییــد “هــی خــدا” و 
بــا همیــن جملــه بــرای ایــن کــه رونقــی به کاســه 
خالــی مــرد بدهیــد یک اســکناس  نســبتا درشــت 
تقدیمــش کنیــد و او احیانــا کلــی دعــا کنــد کــه 
پادشــاه هفت آســمان بشــوی و ســالمت باشــی و...

ایــن چنــد ســطر اتفاقی اســت کــه بارهــا و بارها در 
خیلــی جاهــای شــهر دیــده می شــود. از تقاطع هــا 
ــدان  ــرو و می ــا و مت ــا چهارراه ه ــه ت ــلوغ  گرفت ش
و... امــا هیچکــس بــه ایــن اتفــاق روزمــره و البتــه 
بــه عواقــب آن دقــت نمی کنــد. شــده از خودمــان 
بپرســیم کــه هزارتومانــی و دوهزارتومانــی کــه در 
کاســه ی ایــن مــرد یــا زن متکــدی گذاشــتیم چرا 
ــان  ــه هم ــت و همیش ــه نیس ــه کاس ــت ت هیچوق

ــه کاســه ی  ــاره اســت کــه ت ســکه و اســکناس پ
ــده از  ــا ش ــد؟ ی ــی می کن ــوم نمای ــان مظل متکدی
ــن اســکناس ها  ــن همی ــه ای ــان بپرســیم ک خودم
ــکل  ــرا مش ــا چ ــود؟ ی ــددی می ش ــه ع ــه چ روزان

ــت حــل نمی شــود؟ ــا هیچوق ــن گداه ای
بایــد قبــول کنیــم کــه در اکثــر قریــب بــه اتفــاق 
ــا نیــت خیــر و  مــوارد مــا فریــب میخوریــم. مــا ب
ــدام  ــوع اق ــم ن ــه ه ــک ب ــتودنی کم ــس س ــا ح ب
می کنیــم. فریــب چشــم ها و دســت و پــای 
مصنوعــی متکدیان حرفــه ای را می خوریــم. جالب 
اینجاســت کــه اکثــر مواقــع حتــی می دانیــم کــه 
شــخصی کــه همیشــه در محوطــه فــالن میــدان 
تکــدی گــری می کنــد از حرفه ای ترین هاســت. 

ــویم. ــاتمان نمی ش ــف احساس ــاز حری ــا ب ام
چنــد وقــت پیــش بــود کــه خبــر رســید متکدیان 
ــون  ــه 1۵ میلی ــه طــور متوســط ماهیان ــی ب تهران
تومــان درآمــد دارنــد. خبــر مشــابهی هــم از 
اصفهــان رســید کــه متکدیــان اصفهانــی ســاعتی 
72 هــزار  تومــان درآمــد دارنــد. گرچــه ایــن خبرها 
بــه خــودی خــود ناراحــت کننــده اســت امــا وقتی 
ناراحــت کننــده تر می شــود کــه یکی از مســئولین 
شــهرداری عنــوان می کنــد کــه بیــش از نیمــی از 
همیــن متکدیــان “ثروتمنــد” هســتند. و این قضیه 
ــر  ــه خب ــود ک ــه می ش ــه فاجع ــل ب ــی تبدی وقت
ــه  می رســد تنهــا  در شــهر تهــران  1۵ هــزار خان
ــه  ــی کــه ب ــم؛ یعنــی خانواده های ــی داری پــالک آب
معنــای واقعــی کلمــه محتــاج نــان شــب هســتند.

وقتی که حواسمان نیست
کمک به محرومین، تیری که معموال به هدف نمی خورد!
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حــاال بــا یــک مقایســه منطقــی بــه عمــق اشــتباه 
ــه  ــتیم ک ــا هس ــا م ــم. دقیق ــی می بری ــان پ خودم
ــم  ــان را فراه ــی متکدی ــد میلیون ــات درآم موجب
ــاز هــم مــا هســتیم کــه خبــر از 1۵  می کنیــم و ب
ــای  ــم. خانواده ه ــی نداری ــالک آب ــواده پ ــزار خان ه
پــالک آبــی سراســر شــهر تهــران کــه هیچ، خبــر از 
همســایه   ی خــود نداریــم. بــه جــای ایــن کــه مبالغ 
و هزینه هــای خیریــه خــود را بــه شــخص و محــل 
مناســب برســانیم بــه افــرادی می رســانیم کــه عمال 
ــه  ــد. و فقــط ب ــرای جامعــه ندارن هیــچ فایــده ای ب
وســیله سواســتفاده از عواطــف مــن و شــما روزگار 
ــتند در راه  ــی هس ــی مانع ــه نوع ــد. و ب می گذرانن
کمــک رســانی بــه محرومیــن واقعــی. عالوه بــر این 
منشــأ بســیاری از مشــکالت دیگــری هــم هســتند.

بســیاری از متکدیــان ســطح شــهر معتاد هســتند، 
بســیاری شــان مســائل و مشــکالت دیگــر دارند که 
بمانــد! جالــب اینجاســت کــه هزینه ی مــواد مخدر 
ــم و در  ــن می کنی ــا تأمی ــالً م ــان را عم و خالفش
دل خودمــان فکــر می کنیــم کــه چــه کار خیــری 
ــت  ــه نی ــرا ک ــمت اول ماج ــه در قس ــم! البت کردی
ــکی  ــد ش ــردم می باش ــتانه م ــان دوس ــر و انس خی
نیســت، امــا بایــد دیــد همیــن مبالــغ و هزینه هــا 

ــود. ــه می ش ــت چ در نهای
کمــک مــا بــه کودکانــی کــه در خیابان هــا 
می چرخنــد و گاهــاً التماســمان می کننــد، منجــر به 
چــه چیــز می شــود؟ مشــکالت زندگیشــان را حــل 
می کنــد یــا باعــث گــرم شــدن بــازار خریــد و فروش 
کــودکان خیابانــی می شــود؟ کمــک مــا بــه زنانــی 
کــه گاهــاً بــا کودکان شــیرخوار خود در ســطح شــهر 
گدایــی می کننــد منجــر بــه چــه چیــزی می شــود؟ 
آیــا اوضــاع کــودک را بهتــر می کنیــم یــا فقــط باعث 

ــرای او می شــویم. دردســر بیشــتر ب
ســخن ایــن مقالــه ایــن اســت کــه اگــر تیــری بــه 
ــه  ــی ک ــا جای ــم، ت ــاب می کنی ــدف پرت ــوی ه س
ــم و تمــام دقــت  می توانیــم درســت نشــانه بگیری
خــود را صــرف کنیــم و بعــد توقــع داشــته باشــیم 
ــت  ــه درس ــن ک ــه ای ــیند. ن ــدف بنش ــه ه ــه ب ک
ــت  ــع اصاب ــم و توق ــانه بگیری ــدف نش برعکــس ه

داشــته باشــیم.
حــل و فصــل بســیاری از مشــکالت جامعــه نیــاز 
بــه همــت مســئولین و دســت انــدرکاران دارد امــا 
بســیاری از مشــکالت را هــم می توانیــم خودمــان 
حــل کنیــم. بــرای حــل مشــکل متکدیــان و جمع 
ــات  ــتفاده از احساس ــوء اس ــن س ــاط ای ــدن بس ش
ــان  ــادات خودم ــت در ع ــی اس ــط کاف ــردم، فق م

بازنگــری کنیــم.
در یــک کلمــه بــه متکدیــان خیابانــی پــول ندهیم. 
بــه جــای متکدیــان خیابانــی بــه نیازمندانــی کــه 
ــغ  ــه ایــن مبال می شناســیم و یقیــن داریــم کــه ب
نیــاز جــدی دارند کمــک کنیــم. از اقوام و آشــنایان 
ــم  ــم. اگره ــروع کنی ــان ش ــایگان خودم و همس
ــم و  ــت بگذاری ــی وق ــیم کم ــی را نمی شناس کس
پیــدا کنیــم. ایــن طــور افــراد نایــاب و پیدا نشــدنی 
نیســتند. مدتــی پیــش مرکــز آمــار ایــران اعــالم 
کــرد کــه ایرانی هــا بــه طــور میانگیــن فقــط روزی 
ــد،  ــت می گذارن ــر وق ــور خی ــرای ام ــه ب ســه دقیق
بــد نیســت بــرای رفــع نیــاز از هــم نوعــان خودمان 
ــمت  ــه از س ــدر توصی ــم. چق ــت بگذاری ــی وق کم
بــزرگان دیــن و فرهنــگ داریــم کــه بــرای کار خیر 
ــل  ــا عم ــن توصیه ه ــه ای ــرا ب ــد؟ چ ــت بگذاری وق
نمی کنیــم و رســماً درگیــر زندگــی روزمــره شــدیم 
ــه اشــتباه  ــی کــه آن هــم ب ــا همــان هزارتومان و ب
بــه متکــدی حرفــه ای می دهیــم خیــال می کنیــم 

تکلیــف خودمــان را انجــام دادیــم.
ــرایط  ــر ش ــم اگ ــاف بازه ــن اوص ــه ی ای ــا هم ب
ــرای  ــم ب ــه نمی توانی ــوری اســت ک ــان ط زندگیم
مســائل خیریــه وقــت بگذاریــم، بــه متولیــان ایــن 
ــای  ــتی و نهاده ــا بهزیس ــداد ت ــه ام ــر از کمیت ام
دولتــی گرفتــه تــا نهادهــای غیــر دولتــی معتبــر 
ــز  ــمت نی ــن قس ــه در همی ــم. البت ــاد کنی اعتم
مراقــب باشــیم کــه فریــب مؤسســات غیــر مجازی 
کــه دقیقــاً هــم خــون متکدیــان خیابانــی هســتند 

ــم. را نخوری
یــک جامعــه زمانــی می توانــد مترقــی و پیشــرفته 
ــال رشــد و  ــک اعضــای آن دنب ــک ت باشــد کــه ت
ترقــی و اصــالح اشــتباهات گذشــته خــود باشــند.
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داستان



مهنــدس اندکــی بــه ســاعتش خیــره شــد و بعــد بــه مردمــی نــگاه کــرد کــه بــا بیــل و کلنــگ از 
ســمت روســتا بــه ســویش می آمدنــد. درختــی پیــر و تنومنــد در میانــه راه بــود. عمــر درخــت 
ــماری روی  ــای بی ش ــود. پرنده ه ــده ب ــزرگ ش ــا ب ــان آنه ــه در می ــود ک ــی ب ــدازه کوه های ــه ان ب
ــه  ــین آالتی ک ــرد و ماش ــش ک ــه کارگران ــی ب ــدس نگاه ــد. مهن ــک می کردن ــت جیک جی درخ
بــرای راه ســازی پشــت سرشــان قطــار شــده بــود. درخــت ســر راه جــاده قــرار گرفتــه بــود و بایــد 

ــن قطــع می شــد. ــخ و ب از بی
مــردم رســیدند. کدخــدای آبــادی پیــش آمــد و بــه مهنــدس ســالم کــرد. مهنــدس پرســید: بــرای 

ــد؟ ــا آمده ای ــه این ج ــه ب چ
کدخدا گفت: آمده ایم سهم آب درخت را بدهیم.

ـ سهم آب این درخت؟
ــم  ــم. آمده ای ــرای ایــن درخــت وقــف کرده ای ــه، مــا ســه ســاعت از آب قنــات ده را در مــاه ب ـ بل

بــرای ایــن درخــت پیــر جــوی آبــی از این جــا تــا قنــات بکشــیم.
مهنــدس دیگــر چیــزی نگفــت. ســمت درخــت رفــت و دســتی به پوســت قطــور آن کشــید. حس 
خوبــی در وجــودش جوانــه زد و بــرای لحظــه ای بــه یــاد مــادرش افتــاد. بــا خــودش گفــت: »چنــد 

وقــت اســت مــادرم را ندیــده ام؟«
بعــد برگشــت، بــه کارگرهــا نگاهــی انداخــت و گفــت: »مســیر را اشــتباهی آمده ایــم. ادامــه جــاده 
از پشــت آن تپــه اســت.« و بــه تپــه ای در دوردســت اشــاره کــرد. بــه کدخــدا گفــت: پــس بگذاریــد 

مــا هــم چنــد ســاعتی را وقــف کشــیدن جــوی بــرای ایــن درخــت بکنیــم.
ــد و  ــه کار کردن ــروع ب ــین آالت ش ــید. ماش ــدس را بوس ــورت مهن ــد و ص ــحال ش ــدا خوش کدخ
ــید.  ــت می رس ــه درخ ــوی آب ب ــر ج ــاعتی دیگ ــا س ــدند. ت ــغول کار ش ــخت مش ــران س کارگ
مهنــدس تصمیمــش را گرفتــه بــود. می خواســت بعــد از اتمــام کار بــه شــهرش برگــردد . ماه هــا 

ــود. ــده ب ــود کــه مــادرش را ندی ب

درخِت پیر
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کودک خلبان

پســر بچــه، در همــه درس هــا نمــرات عالــی گرفــت. حــاال همه شــرایطش 
بــرای ورود بــه مدرســه تیزهوشــان آمــاده بــود. لباس هایــی کهنــه به تــن 
داشــت و کفشــی کــه زهــوارش در رفتــه بــود. امــا لبخنــدی بــا شــکوه 

بــر لــب داشــت. 
مدیر مدرسه از او پرسید: شغل پدرت چیست پسرم؟

ـ پدرم مرده.
ـ واقعا متاسفم، پس حتما با مادرت زندگی می کنی؟

ـ نخیر، او هم مرده. تنها زندگی می کنم.
مدیــر لحظــه ای بــه قــد و قــواره کوچــک و نحیــف پســر خیــره شــد. بغضــی بــه آرامــی داشــت در 

گلویــش شــکل می گرفــت. 
ـ کجا زندگی می کنی پسرم؟

ـ توی خیابان، زیر یک پل.
ـ پس چطور، چطور توانستی در درس ها نمره بیاوری، چطور کتاب ها را خواندی؟

پســر از پنجــره بــه حیــاط اشــاره کــرد. پیرمــردی عصــا بــه دســت، روی ســکوی ســیمانی نشســته 
ــود. روزی کــه بازنشســته  ــم بازنشســته ب ــب داشــت. او یــک معل ــه ل ــان ب ــود و لبخنــدی مهرب ب
می شــد، تصمیــم گرفتــه بــود تمــام دانــش و تجربــه اش را وقــف بچه هــای بی خانمــان کنــد تــا 
ســواد یــاد بگیرنــد و از نعمــت دانــش بی بهــره نماننــد. او حــاال چندیــن فرزنــد خوانــده داشــت 

کــه مهنــدس یــا پزشــک بودنــد و هــر از گاهــی بــه او ســر می زدنــد.
مدیر پرسید: می خوای چه کاره بشی؟

پسر با قدرت گفت: می خوام خلبان بشم.
مدیــر دوبــاره بــه جســم نحیــف و الغــرش نــگاه کــرد. بــا خــودش گفــت هــوش باالیــی دارد امــا 
ــری را  ــرد خی ــرد. م ــش ک ــد از حــاال فکــری به حال ــف اســت، بای ــی ضعی ــرای خلبان جســمش ب
ــر  ــود. از پس ــت ب ــودکان بی سرپرس ــف ک ــه وق ــت ک ــبانه روزی داش ــه ای ش ــناخت. او مدس می ش
ــرد، گوشــی  ــگاه می ک ــاط ن ــرد درون حی ــه پیرم ــه ب ــد همین طــور ک ــه بنشــیند. بع خواســت ک

تلفــن را برداشــت تــا بــه مدرســه شــبانه روزی زنــگ بزنــد.  
احمد حسن زاده
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در آغــاز راه هــر مطالعــه ای الزم اســت ابتــدا محقــق یــا هــر فــرد دیگــری کــه قصــد مطالعــه دارد 
نظــر و نگاهــی بــه مطالعــات صــورت پذیرفتــه در موضــوع مــورد مطالعــه و نتایــج آن داشــته و بــا 
بهــره گیــری از آنهــا و چیــدن خوشــه یــا خوشــه هایی پژوهــش یــا بررســی خــود را اســتوار ســازد. 
از ایــن روســت چنانچــه مرجعــی بتوانــد تمــام منابــع و مآخــذ موجــود در یــک زمینــه یــا موضــوع 
ــدف  ــه ه ــل ب ــق در نی ــه محق ــر و ارزشــمندی ب ــع آورد کمــک مؤث ــم جم ــرد ه ــا گ ــک ج را ی
محســوب می شــود. وجــود چنیــن مراجعــی در کنــار دسترســی آســان بــه آنهــا گاه خــود عامــل 

انگیزشــی و ترغیبــی بــرای مطالعــه در آن موضــوع می باشــد.
در موضــوع وقــف در گذشــته کتابشناســی هایی توســط اســاتید و محققیــن عرضــه شــده اســت، 
کــه از نظــر تعــداد منابــع و مآخــذ بســیار محــدود و بــه معرفــی کتــاب در موضــوع وقــف بســنده 
شــده بــود. لیکــن آن منابــع هــم بــا عنایــت بــه زمــان خــود اقدامــی درخــور تحســین بــه شــمار 

می رونــد کــه گردآورنــده ی ایــن کتــاب نیــز از آن تجــارب بهــره گرفتــه اســت.
مأخذشناســی وقــف حاصــل ۵ ســال کوشــش مســتمر جنــاب حجــت االســالم و المســلمین دکتر 
ســید احمــد ســجادی جــزی اســت کــه طــی مطالعــات گســترده همــراه بــا ســفرها و مراجعــه بــه 
ــه و نجــف اشــرف  ــر کتابخانه هــای موجــود درکشــور و کتابخانه هــای شــهرهای مکــه، مدین اکث
ــان نامــه و نســخه  ــه، پای ــن کتــاب 6239 مــدرک اعــم از کتــاب، مقال ــد آمــده اســت. در ای پدی
ــان  ــن می ــت. در ای ــده اس ــی ش ــایی و معرف ــی و اردو شناس ــی، عرب ــای فارس ــه زبان ه ــی ب خط
گردآورنــده حتــی از مطالــب انــدک کــه در حــد چنــد صفحــه و در کتابــی حجیــم بوده نیــز غفلت 

نورزیــده و بــه عنــوان مآخــذ در کتــاب معرفــی کــرده اســت. 
کلیــه ی مآخــذ بــر اســاس عنــوان اثــر و حــروف الفبــا تنظیــم و تدویــن شــده اســت. اطالعــات 
ــه  ــی ک ــای اصل ــی می باشــد. مولفه ه ــی و فرع ــای اصل ــع شــامل مؤلفه ه ــر منب مأخذشناســی ه
ــام  ــر، ن ــع معرفــی شــده کتــاب اســت شــامل: عنــوان اث ــده ی کلیــه ی مآخــذ و مناب در برگیرن
ــی، فارســی، اردو(،  ــان اثر)عرب ــن، ســال انتشــار، زب ــا مترجــم/ مترجمی نویســنده/ نویســندگان ی
ــرای  ــداری ب ــای نگه ــا مکان ه ــکان ی ــه(، م ــان نام ــه ، نســخه خطــی ، پای ــاب، مقال ــوع اثر)کت ن
ــر و مؤلفه هــای فرعــی کتــاب هــم چــون:  دسترســی آســان، موضوع هــای اصلــی و کلــی هــر اث
مرکــز نشــر، نــام کشــور، شــهر، تعــداد جلــد، تعــداد صفحــه، نوبــت چــاپ و ســال چــاپ می باشــد. 
اگــر مقالــه ای در دو یــا چنــد منبــع چــاپ شــده باشــد تمــام منابــع آن در ایــن کتــاب معرفــی 

شــده اســت.  
اختصارنویســی ولــی کامــل و جامــع نویســی مــد نظــر محقــق ایــن کتــاب بــوده اســت. اهتمــام 
ایشــان بــرآن بــوده اســت کــه تمــام منابــع و مآخــذی کــه تــا پایــان ســال 1393 پیرامــون وقــف 

بــه رشــته ی تحریــر درآمــده اســت در ایــن کتــاب معرفــی شــود. 
ــدان  ــه من ــه ی عالق ــن، دانشــجویان و کلی ــرای محققی ــع ب ــی جام ــف مرجع مآخــذ شناســی وق

ــی رود. ــه شــمار م ــف ب ــه وق ــه در زمین پژوهــش و مطالع
محمد خلیلیان

123 خیر ماندگار



نام کتاب: راهنمای عملی کارآفرینان اجتماعی
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ناشر: انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران

معرفی کتاب

از میــان تعاریفــی کــه تاکنــون بــرای کارآفرینــی اجتماعــی مطــرح شــده اســت مفاهیــم و ویژگی هایی 
ماننــد: ترجیــح داشــتن منافــع عمومــی، رفع نیازهــای اجتماعــی، مشــارکت در فعالیت هــای اجتماعی، 
ــل  ــوآوری و... قاب ــت و ن ــدت، خالقی ــد م ــای بلن ــز روی ظرفیت ه ــی و تمرک ــرد جمع ــتفاده از خ اس
ــه  ــه و خیرمندان ــام المنفع ــا انجــام کارهــای ع ــم در گذشــته های دور ب ــن مفاهی برداشــت اســت. ای
هــم چــون: احــداث مراکــز بهداشــتی و درمانــی، مدرســه و آموزشــگاه حرفــه ای مخصــوص ناشــنوایان، 
ورزشــگاه ویــژه معلــوالن، یتیــم خانــه و... وجــود داشــته اســت و امــروز در دایــره وســیعی از ایده هــای 

خیرخواهانــه و بــا شــیوه های نویــن ادامــه یافتــه اســت.
دیویــد بــورن اشــتاین نویســنده کتــاب در حــوزه کارآفرینــی اجتماعــی و برخی دیگــر از مدیران ارشــد 

شــرکت های تولیــدی خارجــی پیرامــون ایــن کتــاب نوشــته اند:
*   ارائه اطالعات ارزشمند در مورد بهترین راه های ایجاد و رشد کسب و کارهای پایدار.

* نویســندگان  بــه چیــزی کــه می گوینــد عمــل می کننــد و از مشــارکت خواننــدگان بــرای نوشــتن 
مطالــب کاربــردی کمــک گرفتــه اند.

*  می تــوان از منابــع خیرخواهانــه بــه جــای ایجاد وابســتگی بیشــتر بــرای ایجــاد خودکفایی اســتفاده 
کــرد. ایــن کتــاب نشــان می دهــد کــه ایــن کار قابــل انجــام اســت و چگونگــی انجــام آن را نشــان 

می دهــد. 
* ارائــه کننــده چارچوبــی منحصــر بــه فــرد و جــذاب برای مؤسســین، ســرمایه گــذاران و ســایر افرادی 
اســت کــه بــه دنبــال افزایــش دســتیابی، کارآیــی و شــفافیت ســرمایه گــذاری در فعالیت هــای خیــر 
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خواهانــه خود هســتند. 
* مطالعــه آن را بــرای افــرادی کــه بــه دنبــال بــه کارگیــری منابــع خیــر خواهانــه برای کســب بهترین 

تأثیــرات هســتند، ضــروری و واجــب می داننــد.    
نویســندگان کتــاب هــدف از نــگارش ایــن کتــاب را بــه اشــتراک گذاشــتن چیزهایــی می داننــد کــه در 

طــول 12 ســال گذشــته در کار بــا کارآفرینــان اجتماعــی آموختــه اند.
ــرای نهادهــا و ســازمان های خیریــه و مــردم نهــاد، شــرکت های  نویســندگان، اســتفاده از کتــاب را ب

تجــاری و ســرمایه گــذاری و خیریــن مناســب می داننــد.
مترجمــان کتــاب در مقدمــه کتــاب اســتناد بــه نتایــج گــزارش ســال 2009 مرکــز جهانــی کارآفرینی 
ــه کارآفرینــی و گرایــش  ــا نســبت ب داشــته اند کــه در آن تثبیــت بیشــتر کارآفرینــی اجتماعــی نوپ
ــع  ــن موان ــه مهــم تری ــه گــزارش ب ــران را نشــان می دهــد و در ادام ــه کار آفرینــی اجتماعــی در ای ب
توســعه کارآفرینــی اجتماعــی در ایــران اشــاره شــده کــه ضعــف قانونــی، ضعــف دانــش و قابلیــت راه 
انــدازی، ضعــف در پشــتوانه تأمیــن مالــی بــرای مؤسســات کارآفرینی اجتماعــی، ضعف در سیاســت ها 

ــد. ــه ان ــت، پشــتیبانی های اثربخــش و ... از آن جمل و برنامه هــای دول
مترجمــان نیــز کتــاب را راهنمــای کاملــی در زمینــه کارآفرینــی اجتماعــی می دانند کــه از مرحلــه راه 
انــدازی تــا ارزیابــی یــک کســب و کار را در برگرفتــه اســت. مطالــب کتــاب در ســه بخــش و 14 فصــل 

تنظیم شــده اســت.
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مطالــب کتــاب بــا یــک مثــال عینــی در ســال 2012 آغــاز می شــود و در ادامــه بــا یــک کار و بررســی 
میدانــی موضــوع، فرآینــدی بــه دســت می دهــد کــه بــه افــراد کمــک کنــد تــا بــا اســتفاده از حداقــل 
منابــع بیشــترین نتیجــه را در هــر ســازمانی بــرای کمــک بــه نیازمنــدان کســب کننــد. نخســتین گام 
فعالیــت کــه سرنوشــت ســاز هــم هســت تبییــن دقیــق مشــکل و راهــکار اســت کــه طــی ســه مرحله 

مشــخص می شــود.
1- مشکل اجتماعی مورد نظر چیست؟

-چه کسانی از مشکل رنج می برند؟
-آنها از چه چیزی و چه زمانی رنج می برند؟
-چه چیزی عامل این رنج و مشکل است؟

-چه تعداد از افراد تحت تأثیر این مشکل قرار دارند؟
-موقعیت جغرافیایی و نحوه ی توزیع این افراد چگونه است؟

2-راهکار من چیست؟
-کسب و کار مورد نظر چگونه به کاهش یا حل مشکل کمک می کند؟

-چه تعداد از افراد و چگونه از این راهکار سود خواهند برد؟
-چه میزان هزینه مورد نیاز است؟

-اگر این راهکار در قالب یک کسب و کار است، چگونه درآمدزایی خواهد کرد؟
چنانچه یک کسب و کار نیست، منابع مالی مورد نیاز چگونه تأمین خواهد شد؟

3-ذی نفعــان بــرای عملیاتــی شــدن راهــکار مــورد نظــر چــه چیزهایــی را بایــد تغییــر 
؟ هند د

-به دنبال چه تغییرات رفتاری از جانب ذی نفعان هستیم؟
- اعمال این تغییرات رفتاری تا چه اندازه مشکل خواهد بود؟

نیــل بــه موفقیــت در مســیر فعالیــت در کســب و کاری رو بــه رشــد و درآمــدزا کــه منافــع اجتماعــی 
روزافــزون بــرای تعــداد زیــادی از ذی نفعــان فراهــم مــی آورد؛ مــد نظــر نویســندگان کتــاب بوده اســت. 
ایــن کتــاب راهنمایــی اســت بــرای ایجــاد یــک کســب و کار اجتماعــی پایــدار و درآمــدزا کــه می تــوان 

بــرای کمــک بــه نیازمنــدان از آن یــاری جســت.
محمد خلیلیان
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کتابی مرجع برای فعاالن و عالقه مندان امر خیرمعرفی کتاب

ماننــد همیشــه، دنیــاي خیریــه دســتخوش تغییــرات گســترده اســت. برخــي از این تغییــرات منبعث 
از فشــارهاي مالــي اســت کــه طــي ســال هاي اخیــر بــه بنیادهــاي خیریــه وارد آمــده و بخشــي نیــز 
بــه دلیــل تغییــرات مــداوم در قوانیــن و مقــررات در دنیــاي کنونــي مي باشــد. امــروزه خیریه هــا بــه 
قــدري محمــل توجــه و نظــارت قــرار گرفته انــد کــه در هیــچ دوره اي در گذشــته چنیــن نبوده اســت. 
عمــوم افــراد جامعــه بــه دنبــال ایــن هســتند کــه کارایــي و شــفافیت مؤسســات و بنیادهــاي خیریــه 

را افزایــش دهنــد. 
بســیاري از مدیــران بنیادهــاي خیریــه مي خواهنــد مهارت هــاي تجــاري و بازرگانــي خــود را در اولیــن 
تجربــۀ کار داوطلبــي خــود بــه کار بندنــد. آنهــا اطالعــات کافــي در مــورد صورت حســاب ها، مالیــات 
بــر ارزش افــزوده و مدیریــت منابــع انســاني دارنــد، امــا چــه اتفاقــي مي افتــد کــه احســاس مي کننــد 
ــتند  ــارت هس ــب و کار و تج ــي از کس ــي متفاوت ــي و تنظیم ــوب قانون ــا داراي چارچ ــه خیریه ه ک
یــا اینکــه خــود چارچــوب خیریــه هــم طــي ســال هاي اخیــر تغییــرات چشــمگیري داشته اســت؟ 
ــه  ــان » Charity Administration Handbook « ک ــا هم ــه« ی ــت نامه اداره امورخیری ــاب »دس کت
توســط دو تــن از افــراد شناخته شــده در امــور تحقیقــات خیریــه یعنــي آقــاي دان باوتــري و خانــم 
ــران و متولیــان امــور  ــراي مدی ــر درآمــده، اولیــن کتــاب مرجــع ب ــه رشــتۀ تحری کیــت کرکلنــد ب
ــراي  ــا مســائل مالــي و مدیریــت خیریــه اســت کــه در ایــران نیــز ب خیریــه خصوصــاً در ارتبــاط ب
اولیــن بــار بــه همــت بنیــاد خیریــه راهبــري آالء و توســط اینجانــب حنظلــه ســلیماني ترجمــه شــد. 
ایــن کتــاب، طیــف وســیعي از موضوعــات مرتبــط بــا ادارة امــور خیریــه از حســابداري تــا برنامه ریزي 
راهبــردي و از مالیــات هنــگام وصــول درآمــد تــا اســتفاده از محاســبات ابــري در خیریه هــا را در بــر 
مي گیــرد. همچنیــن جدیدتریــن موضوعــات مربــوط بــه خیریــه از جملــه منافــع عمومــي و اســتفاده 

ــاب  ــن کت ــش پنجــم ای ــز در ویرای ــت نی از اینترن
ــش  ــاب در 8 بخ ــن کت ــت. ای ــده شده اس گنجان
ــاي آن  ــه بخش ه ــده ک ــته ش ــل نگاش و 79 فص
ــه،  ــت خیری ــه، حاکمی ــاد خیری ــد از: ایج عبارتن
تنظیــم مدیریــت، مدیریــت امــور مالــي خیریــه، 
درآمدزایــي، مدیریــت خیریــه، مدیریــت کارکنــان 

و داوطلبــان و انحــالل خیریــه.
ــن و  ــاب، قوانی ــن کت ــگارش ای ــاي ن ــه مبن اگرچ
ــامل  ــده )ش ــاهي متح ــه در پادش ــررات خیری مق
ــد  ــکاتلند و ایرلن ــز، اس ــتان، ول ــورهاي انگلس کش
شــمالي( اســت امــا ادبیــات آن بــه گونــه اي 
اســت کــه تمــام افــراد بــا تخصص هــاي مختلــف 
مي تواننــد از آن بــه عنــوان یــک کتــاب مرجــع در 

ــه اســتفاده کننــد. امــور خیری

حنظله سلیماني
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نام کتاب :خیریه در جوامع اسالمی
نویسنده :امی سینگر

انتشارات دانشگاه کمبریج
ایــن کتــاب بــه همــت بنیــاد خیریــه راهبــری آالء توســط ســرکار خانــم دکتــر فاطمــه ســلجوقیان 

ترجمــه شــده اســت و بــه زودی منتشــر خواهــد شــد.

ــن  ــوده، اگرچــه ای ــرن ب ــه در طــول چهــارده ق ــد اســالمی، الهــام بخــش کمک هــای خیری عقای
ــرار گرفتــه اســت. امــی ســینگر در کتــاب»  ــر  مــورد توجــه ق ــخ اســالمی کمت موضــوع در تاری
خیریــه در جوامــع اســالمی«، مفاهیــم کلــی امــور خیــر و  موسســات خیریــه اســالمی را، از جملــه 
ــراد در همــه ســطوح  ــی اف ــه در طــول زندگ ــای داوطلبان ــد در پرداخــت ســاالنه و فعالیت ه تعه
جامعــه مــورد بررســی قــرار می دهــد. کمک هــای خیریــه توســط حــکام، افــراد ثروتمنــد و حتــی 

طبقــه متوســط  باعــث شــکل گیــری جوامــع و فرهنــگ اســالمی در هــر دوره بــوده اســت.
ایــن کتــاب چگونگــی شــرایط تاریخــی، اوضــاع اجتماعــی، جنســیت، ســن و دیگــر عواملــی کــه 
بــا عقایــد مذهبــی آمیختــه شــده و باعــث ایجــاد انــواع گوناگــون امــور خیریــه از آغــاز اســالم تــا 
بــه امــروز گردیــد را بــه تصویــر می کشــد. نویســنده بــا اســتفاده از متــون نوشــتاری، ســاختارها، 
تصاویــر و موضوعــات در هــر بخــش، انگیزه هــای کار خیــر و تأثیــرات آن بــر روی فقیــر و غنــی، 
همچنیــن سیاســی ســازی مبحــث خیریــه را کاوش کــرده و نشــان می دهــد کــه مطالعــه امــور 
خیریــه کار منحصــر بــه فردیســت کــه از طریــق آن می تــوان گذشــته را مــورد بررســی قــرار داد. 
ایــن کتــاب شــیوا و ســهل الوصــول، توجــه هــر کــس کــه بــه ماهیــت جامعــه اســالمی و نقــش 

خیریــه در طــول تاریــخ عالقــه منــد باشــد را جلــب خواهــد کــرد.
امــی ســینگر پروفســور تاریــخ عثمانــی در بخــش تاریــخ خــاور میانــه و آفریقــا اســت. از کتاب هــای 
اخیــر او می تــوان »کشــاورزان فلســطینی و دولتمــردان عثمانــی« )کمبریــج 1994(،»ایجــاد مراکز 
عــام المنفعــه عثمانــی: مراکــز اطعــام خیریــه در اورشــلیم« )2002  (، » فقــر و خیریــه در مجموعه 
ــای  امپراطــوری  ــز و رازه ــدرت: رم ــه ق ــردم،  تغذی ــه م ــه« )چــاپ 2003 ( و » تغذی خــاور میان

عثمانــی« ) چــاپ 2007( را نــام بــرد.

معرفی کتاب
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ایــن کتــاب بــه منظــور چنــد هــدف  نگاشــته شــده اســت. اول ایجــاد ایــن ســوال کــه آیــا در افکار 
و اعمــال خیریــه در جوامــع اســالمی مفهــوم اســالمی وجــود دارد. دوم بــه منظــور رفــع ابهــام در 
ماهیــت و عمــل خیریــه اســالمی بــرای اندیشــمندان، دانشــجویان و خواننــدگان عالقــه منــد در 
شــروع قــرن بیســت ویکــم . ســوم بــرای تأییــد ایــن کــه منشــور خیریــه بــرای بررســی ســوابق 
تاریخــی فعالیــت انســانی و موتــور محرکــه تغییــر تاریخــی، مفیــد فایــده اســت. چهــارم، هــدف 
ایــن کتــاب روشــن کــردن ایــن نکتــه بــود کــه مطالعــه تطبیقــی خیریــه منجــر بــه جســتجوی 
ــاب  ــن کت ــم ای ــود. پنج ــا می ش ــی آنه ــارب تاریخ ــع و تج ــان جوام ــباهت های می ــا و ش تفاوته
ــه  ــوان زمین ــه عن ــه ب ــخ خیری ــه مطالعــه تاری می خواهــد توجــه دانشــجویان و اندیشــمندان را ب
مفیــد پــرس و جــو در تاریــخ جوامــع اســالمی جلــب نمایــد. مثال هایــی کــه در کتــاب روی آن 
ــرای  ــع در دســترس ب ــی مناب ــدازه و گوناگون ــن اســت و ان بحــث شــده اســت تنهــا نقطــه آغازی

ــد. ــان می ده ــق را نش تحقی
فاطمه سلجوقیان
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یک سازمان مسئول 
در برابر جامعه 
سعی می نماید تا 
نقشی فراتر از نقش 
سنتی سازمان ها و 
شرکت های معمول 
را در جامعه ایفا 
نماید.
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دکتــر بهــرام ســبحانی مدیــر عامــل شــرکت بــا بیــان اینکــه فــوالد مبارکــه 
هماننــد شــهروندی مســئول، همیــار توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت 
محیطــی جامعــه اســت، تصریــح کــرد: توجــه به مســئولیت هــاي اجتماعــي از 

ابتــدای دوران ســاخت در دســتورکار شــرکت فــوالد مبارکــه بــوده اســت.

فوالد مبارکه
شهروندی مسئول و همیار توسعه اقتصادی، 

اجتماعی و زیست محیطی جامعه
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ــا  ــا گام نهــادن در ایــن راه  توانســت بــه خوبــی مســیر خلــق ارزش مشــترک ب فــوالد مبارکــه ب
جامعــه پیرامــون خــود را همــوار نمایــد.

وی از اقدامــات فــوالد مبارکــه در زمینــه مســئولیت های اجتماعــی بــه عنــوان مســیر خلــق ارزش 
ــا جامعــه یــاد کــرده و خاطــر نشــان نمــود: در گذشــته ســازمان ها تنهــا خــود را در  مشــترک ب
قبــال ســهامداران و در جهــت کســب ســود مســئول می دانســتند، ایــن در حالیســت کــه امــروزه 
بنگاه هــای متعالــی توســعه پایــدار را در دســتور کار خــود قــرارداده انــد، عــالوه بــر ایــن بــا افزایــش 
رقابــت بیــن ســازمان ها و افزایــش توجــه بــه نیازهــای ذی نفعــان و بویــژه جامعــه، بالطبــع توجه به 
مســؤلیت های اجتماعــی روز بــه روز اهمیــت بیشــتری یافتــه اســت. در فــوالد مبارکــه مســئولیت 
پذیــری فراتــر از ایــن رفتــه و پاســخگویی و شــفافیت در مقابــل کلیــه ذینفعــان ســازمانی، توجــه 
بــه مســؤلیت های اجتماعــی را بــه ســرفصل مهمــی و البتــه بــه یکــی از راهبردهــای اســتراتژیک 
ســازمان مبــدل نمــوده تــا جائیکــه در راه کســب عنــوان شــرکت ســرآمد کشــور و الگــوی تعالــی 
ســازمانی، یکــی از ســرفصل های اصلــی ارزیابــی ســازمان، عملکــرد شــرکت در قبــال جامعــه بــوده 
اســت. در واقــع ســازمان از مســیر ایــن تصویــر ســازی، رقابــت پذیــری خــود را افزایــش می دهــد. 
شــرکت از بــدو تأســیس بــا تشــکیل واحــد توســعه و تکامــل منطقــه ای در یــک رابطــه بــرد- بــرد 
بــر افزایــش منافــع بــرای ذینفعــان از جملــه جامعــه تأکیــد داشــته اســت. در ایــن راســتا مطالعات 
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ــا همــکاری مجامــع علمــی و دانشــگاهی صــورت گرفــت  ــی ب ــادی از همــان ابتــدای مکان یاب زی
تــا مجموعــه-ای بنــا شــود کــه هــر چــه بیشــتر و بهتــر بــا منافــع مناطــق اطــراف همســو باشــد. 
همچنیــن یکــی از رویکردهــای شــرکت خلــق ارزش از محــل دانــش بــرای جامعــه اســت کــه در 
ایــن راســتا نیــز قدمهــای بزرگــی در طــول ســالهای پــس از بهره بــرداری شــرکت برداشــته شــده 
و حاصــل آن موفقیــت در جایــزه ســازمان دانشــی آســیا اســت. در ایــن زمینــه شــرکت توانســت 

در کنــار شــرکتهای بزرگــی مثــل سامســونگ و تویوتــا و ... در ایــن قــاره پهنــاور برگزیــده شــود.
شــرکت بــه منظــور تدویــن اهــداف و اســتراتژی های اصلــی خــود ذینفعــان را شناســایی و نیازهــا 
ــای  ــنجی ها و پژوهش ه ــور نظرس ــن منظ ــه همی ــد. ب ــدی می نمای ــان را اولویت بن ــارات آن و انتظ
مختلفــی در جهــت اطــالع از برداشــت جامعــه از شــرکت و فعالیت هــای آن و همچنیــن آگاهــی از 
دیــدگاه ذینفعــان نســبت بــه شــرکت انجــام می گیــرد کــه نتایــج و بازخوردهــای آن در بازنگــری 

و بــه روزآوری اهــداف و برنامه هــای اجرایــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. 
همچنیــن الزم اســت اشــاره کنــم کــه گــزارش GRI مشــتمل بــر اهــداف و برنامه هــای شــرکت در 
خلــق ارزش مشــترک در حوزه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطــی تدویــن و در برنامــه 

ریــزی اســتراتژیک شــرکت مــورد توجــه قــرار گرفته اســت.
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تنهــا توســعه صنعتــی و اقتصــادی کافــی نبــوده و بایــد بــه توســعه اجتماعــی و زیســت محیطــی 
نیــز توجــه نمــود

ــن  ــه روز بی ــتانداردهای ب ــا و اس ــودن رویه ه ــال نم ــا دنب ــوان شــد، شــرکت ب ــه عن همانطــور ک
المللــی اهــداف و اقدامــات اجرایــی خــود را تدویــن و پیــاده ســازی می نمایــد. از جنبــه اقتصــادی 
بایــد عنــوان نمــود کــه نگاهــی گــذرا بــر ســیر تحولــی کشــورهای توســعه یافتــه، نشــان از نقــش 
غیــر قابــل انــکار صنعــت فــوالد دارد. طبــق آمارهــای جهانــی کشــورهای توســعه یافتــه ای ماننــد 
ــع نیرومنــد فــوالدی و همچنیــن  ــاالت متحــده، چیــن و ...همگــی دارای صنای ــن، آلمــان، ای ژاپ
رتبه هــای برتــر در تولیــد فــوالد هســتند. بنابرایــن، توســعه ایــن صنعــت کمــک بزرگــی بــرای 
ــعه،  ــارکت در توس ــتا مش ــن راس ــت. در ای ــادی اس ــای اقتص ــور از جنبه ه ــعه کش ــد و توس رش
ســاخت و راه انــدازی کارخانجــات تولیــد محصــوالت فــوالدی در پنــج اســتان کشــور و تــالش در 
جهــت ارتقــای ســهم صــادرات محصــوالت فــوالدی کشــور از جملــه اقدامــات اقتصــادی بر اســاس 
مأموریــت و اهــداف شــرکت بــه منظــور توســعه اقتصــادی کشــور و اســتان اســت. اما، نکته بســیار 
مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه تنهــا توســعه صنعتــی و اقتصــادی کافــی نبــوده و بایــد بــه توســعه 
اجتماعــی و زیســت محیطــی نیــز توجــه نمــود. امــروز، فــوالد مبارکــه اصفهــان بــه عنــوان محــور 
ــه در  ــوالد کشــور همــان طــور ک ــده بیــش از نیمــی از ف ــد کنن ــی و اســتانی و تولی توســعه مل
مأموریــت خــود یعنــی »ایفــای نقــش محــوری در توســعه صنعتــی، اقتصــادی و اجتماعــی کشــور 
و ارتقــای ســطح فنــاوری صنعــت فــوالد، بــه عنــوان ســازمانی جهــان تــراز« بیان داشــته اســت، در 
ایــن راســتا عــالوه بــر توســعه صنعتــی و اقتصــادی، توســعه اجتماعــی منطقه و کشــور، پاســداری 
از محیــط زیســت و منابــع طبیعــی بــرای نســل های آینــده را بــه عنــوان مســئولیت اجتماعــی 

خــود در دســتور کار قــرار داده اســت. 

زمینــه  در  مبارکــه  فــوالد  اقدامــات  از  بخشــی 
اجتماعــی  مســئولیت های 

دکتــر ســبحانی در حــوزه اقدامــات بــه منظــور توســعه اجتماعی 
و فرهنگــی در ســطح ملــی، اســتانی و منطقــه ای بــه مــوارد زیــر 

ــاره نمود: اش
ــه اي و  ــی منطق ــاخت های عمران ــعه زیرس ــارکت در توس  مش
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اســتانی ماننــد مشــارکت در طــرح جامــع متــروی اصفهــان، مشــارکت در تکمیــل ورزشــگاه 70 
هــزار نفــری نقــش جهــان

 اشتغال زایي و ایجاد تحرک در کسب و کارهای منطقه ای
 ایجــاد نشــاط در جامعــه و ترویــج فرهنــگ ورزش و تــالش در جهــت ســالمت و ورزش جامعــه 
بــا حمایــت از باشــگاه فرهنگــی ورزشــی فــوالد مبارکــه ســپاهان و مشــارکت در ســاخت باشــگاه 

کارگــران شهرســتان مبارکــه
 کمک به ساخت و نوسازی مدارس و مراکز آموزشی در منطقه و استان

 مشارکت در تکمیل بیمارستان ها و ارتقاي سطح بهداشت منطقه و استان
 ســاخت پایــگاه هــالل احمــر در ســه راهــي مبارکه در مســیر اصفهــان - شــیراز  براي مســافرین 

ــیر این مس
 مشارکت در نوسازی اورژانس بیمارستان محمد رسول اهلل شهرستان مبارکه

ــزرگ   مشــارکت در توســعه فضاهــاي فرهنگــي مذهبــي ماننــد ســاخت و تکمیــل مصــالي ب
اصفهــان 

 ترویــج فرهنــگ و هنــر و پشــتیبانی از اعتــالی آنهــا ماننــد حمایــت از جشــنواره بیــن المللــی 
فیلــم رشــد

 حمایــت از ســازمان های مــردم  نهــاد، عــام المنفعــه و خیریــه و مشــارکت در امــور خیریــه ماننــد 
ــه موسســه  ــم غیــر عمــد( و کمــک ب ــه جرائ ــزان )آزادي زندانیــان دی مشــارکت در جشــن گلری

خیریــه قائــم الرضــا جهــت بازســازی مرکــز توانبخشــی معلولیــن
 حمایــت از نخبــگان و توســعه علمــی جامعــه ماننــد حمایــت از جشــنواره دانش آمــوزی جابرابن 
حیــان، همــکاری در پایه گــذاری انجمــن فنــاوری در اصفهــان و همــکاري بــا بیــش از 90 مجمــع 

علمــي و تحقیقاتي کشــوری و اســتانی
ــاله حــدود  ــر س ــا ه ــات و عوارض ه ــع مالی ــه موق  پرداخــت ب

ــال ــارد ری 7000 میلی
 قانون مداري و اقدامات فراتر از قوانین و مقررات

 پذیــرش هــر ســاله بیــش از 700 کارآمــوز در ســطوح مختلــف 
تحصیلی

ــت  ــي جه ــوزه فرهنگ ــي در ح ــف مال ــاعدت هاي مختل  مس
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اجــرای همایش هــا در  مناســبت های مختلــف
 اهداء جوایز و هدایای فرهنگی به مناسبت های مختلف به ذینفعان منتخب

 پاسخگویي به درخواست هاي بازدید از شرکت از طرف مراکز آموزشی و فرهنگی 
ــی و  ــي، قرآن ــاي فرهنگ ــت از نهاده ــق حمای ــي از طری ــگ عموم ــعه فرهن ــارکت در توس  مش

ــي ورزش
 تهیه و تدوین محتوا برای کتاب های درسی و پیک های دانش آموزی

ــمند  ــع ارزش ــظ مناب ــتای حف ــت و در راس ــط زیس ــوزه محی ــازمان در ح ــات س ــن اقدام همچنی
ــن  ــی از مهم تری ــازمان و یک ــد س ــوان تعه ــه عن ــده ب ــل های آین ــرای نس ــد ب ــل تجدی ــر قاب غی

مســئولیت های اجتماعــی آن عبارتنــد از:
ــال و  ــارد ری ــا 1800 میلی ــر ب ــتم هاي غبارگی ــعه سیس ــالح و توس ــم اص ــروژه عظی ــرای پ  اج

ــداری ــه نگه ــال هزین ــارد ری ــالیانه 200 میلی س
 مشــارکت و تامیــن مالــي در طــرح جمــع آوري و هدایــت پســاب هاي شــهرهاي منطقــه مجــاور 
و ایجــاد تصفیــه خانــه، بــا هــدف بهبــود وضعیــت زیســت محیطــي منطقــه و جایگزیــن نمــودن 
منبــع آب مصرفــی شــرکت از آب رودخانــه بــا پســاب )حفاظــت از منابــع آب( بــه میــزان حــدود 

2000 میلیــارد ریــال
 نصــب و بهره گیــری از سیســتم های پایــش لحظــه ای پارامترهــای زیســت محیطــی شــرکت )هــوا 

پساب( و 
 تصفیه کامل پساب هاي تولیدي شرکت و بازچرخانی آب حاصل در فرآیند تولید 

 ایجــاد و نگهــداري 1600 هکتــار فضــاي ســبز بــا پوشــش گیاهــی )بــا مصــرف کــم آب( و بــا 
90 درصــد آبیــاری قطــره ای

 حمایــت مالــی و علمــی از همایش هــا و ســمینارها در حــوزه توســعه پایــدار و محیــط زیســت 
ماننــد همایــش ملــی مصــرف بهینــه آب در صنعــت در ســال 94
 آموزش و فرهنگ سازی در مورد صرفه جویی و مصرف بهینه آب 

مشــارکت  بــرای  آمادگــی  اعــالم   
در طــرح بیابــان زدایــی اســتان )بــا 
ــده( ــرآوری ش ــرباره ف ــری از س بهره گی

ســرباره،  فــراوري  طــرح  اجــرای   
ــی پوســته های اکســیدی، اجــرای  بازیاب

ــات ــد ضایع ــایت جدی ــرح س ط
 انجــام  یــک برنامــه ازبرنامه هــاي 
کاهــش  تولیــد Co2 از طریــق اعتبــارات 
 )CDM(برنامــه مکانیســم توســعه پــاک
 حمایــت و همــکاری از طرح هــا و 
در  محیطــی  زیســت  پژوهش هــای 
قالــب پایــان نامه هــای دانشــجویی و 
پژوهشــهای زیســت محیطــی و حضــور 
تخصصــی  کارگروه هــای  در  فعــال 
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ــی ــتانی و مل اس

ارمغان این اقدامات و برنامه ها برای 
فوالد مبارکه، جامعه و کشور 

مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه خاطر نشــان 
ــر  ــئول در براب ــازمان مس ــک س ــرد: ی ک
جامعــه ســعی می نمایــد تــا نقشــی فراتــر 
از نقــش ســنتی ســازمان ها و شــرکت های 
معمــول را در جامعــه ایفــا نمایــد. بنابراین 
ــن  ــال ای ــه دنب ــن راســتا ســازمان ب در ای
ــن و  ــر از قوانی ــی فرات ــه تعهدات ــت ک اس
مقــرارت را بــه صــورت داوطلبانــه بپذیــرد 
و اجــرا نمایــد. در همیــن راســتا بســیاری 

از اقدامــات فــوالد مبارکــه اصفهــان بــه عنــوان یــک شــهروند مســئول بــه صــورت داوطلبانــه و در 
راســتای ایفــای نقــش مســئولیت اجتماعــی و خلــق ارزش مشــترک بــرای جامعــه و ســازمان انجام 
گرفته انــد. البتــه ایــن اقدامــات و برنامه هــا نتایــج و دســتاوردهای مثبتــی داشــته اند کــه برخــی 

ــد از: ــا عبارتن ــن آنه از مهم تری
 صــادرات بیــش از 1/۵ میلیــون تــن فــوالد بــه کشــورهای مختلــف از جملــه اروپــا )64 درصد در 

نــه مــاه اول ســال 1394( و کســب عنــوان صادرکننــده نمونه ملــی )1394(
 ایجاد بیش از 3۵0000 شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم

 کاهش 66 درصدی مصرف آب نسبت به طراحی اولیه
 کاهش ساالنه حداقل 120هزارتن دی اکسیدکربن

 کسب تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
ISO  50001:2011 کسب گواهینامه مدیریت انرژی 

 دریافت گواهي نامه مشارکت در برنامه کاهش گاز گلخانه اي از طرف انجمن جهاني فوالد
جایگاه و اهمیت اطالع رسانی این دستاوردها به جامعه 

ایشــان ضمــن تأکیــد بــر جایــگاه و اهمیــت اطــالع رســانی ایــن دســتاوردها بــه جامعــه گفــت: 
بــر اســاس دو اصــل از اصــول مســئولیت اجتماعــی یعنــی پاســخگویی و شــفافیت برخــی از ایــن 
اقدامــات در قالــب گزارش هــا بــه نهادهــای نظارتــی و مســئول و همچنیــن اظهارنامه هــای مختلــف 
جهــت شــرکت در جوایــز ملــی و بیــن المللــی اطالع رســانی می گردنــد. ضمــن اینکــه وب ســایت 
ــا  ــری ب ــاالنه خب ــوالد، نشســت های س ــو ف ــه انگلیســی، رادی ــوالد، ماهنام ــه ف ــرکت، هفته نام ش
اصحــاب رســانه، برنامه هــای رادیویــی و تلویزیونــی در شــبکه های صــدا و ســیما بــه عــالوه شــرکت 
ــا زمینه هــای مرتبــط نقشــی مهــم در ایــن زمینــه ایفــا می کننــد.  در نمایشــگاه های گوناگــون ب
همچنیــن همانطــور کــه گفتــه شــده بــه منظــور فراتــر رفتــن از نقــش ســنتی ســازمانی، شــرکت 
ــود را  ــای خ ــا و فرآینده ــرات فعالیت ه ــات و اث ــا اقدام ــر دارد ت ــان در نظ ــه اصفه ــوالد مبارک ف
ــوط  ــتانداردها و خط ــری از اس ــا بهره گی ــی ب ــئولیت اجتماع ــاالنه مس ــای س ــب گزارش ه در قال
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راهنمــای بــه روز و بیــن المللــی ماننــد GRI نســل چهــارم تدویــن نمــوده و از طریــق وب ســایت 
خــود در آینــده ای نزدیــک بــه اطــالع ذینفعــان برســاند. 

توسعه پایدار و توجه به مسئولیت های اجتماعی راهی بی پایان در فوالد مبارکه
 دکتــر ســبحانی مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه در بخــش پایانی ســخنان خود توســعه پایــدار و توجه 
بــه مســئولیت-های اجتماعــی را راهــی بــی پایــان در راهبردهــای اســتراتژیک ســازمان برشــمرد و 
تصریــح کــرد: همانگونــه کــه همــواره تأکیــد داشــته ایــم ایــن موفقیتهــا یــک شــبه بدســت نیامده 
اســت. بــه یقیــن همدلــي و تــالش جمعــي کارکنــان، حاکمیــت سیســتم بــر فعالیتهــاي خطــوط 
تولیــد و پشــتیباني شــرکت از همــان دوران ســاخت تاکنــون و همچنیــن حمایتهــای ســازمانهای 
ذیربــط ســهم بــه ســزایی در کســب ایــن موفقیت هــا داشــته اســت. الزم اســت اشــاره کنــم کــه 
توســعه فرهنــگ جامعــه در راســتای رعایــت حقــوق همدیگــر کــه ریشــه در اعتقــادات و باورهــای 
ایرانــی اســالمی مــا دارد بایســتی بــا روش هــای جدیــد و تالش هــای مضاعــف پی گیــری شــود تــا 

شــاهد رشــد متــوازن در جامعه 
خــود باشــیم. امیدوارم شــرکت 
فــوالد مبارکــه هــم بتوانــد 
هم راســتا بــا ســهم و نقــش 
خــود در اقتصــاد ملــی در ایــن 
حرکــت ارزشــمند نقش آفریــن 

باشــد.
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فراخوان مقاله 
از همــه اســاتید، محققیــن، دانشــجویان، صاحــب نظــران و عالقــه منــدان امــر خیــر دعوت می شــود 
تــا مقــاالت خــود را جهــت انتشــار در فصلنامــه بــه نشــانی magazine@ala.org.ir   ارســال 

. یند نما

مالحظات:
- فونت 11 نازنین

- هر صفحه با 300 کلمه 
- تعداد صفحات :حداقل 3 صفحه و حداکثر 10 صفحه 

- مقاله دارای بخش های چکیده، واژه های کلیدی، متن، نتیجه گیری و منابع باشد.
- عنوان مقاله ضرورت یا دغدغه ای را برای مخاطبین تبیین کند.

- مقاله ساده و تا حد امکان همراه با مثال و مصداق باشد.
- گزاره های علمی تخصصی تا حد امکان تشریح و تبیین شوند.

- در صورت پیوسته بودن مقاالت در یک موضوع به نکات زیر توجه شود:
 هر مقاله بخشی از موضوع را به طور کامل تبیین نموده و از نظر موضوعی ناقص نماند.

 پیوستگی و ارتباط مقاله با مقاله نشریه قبل در یک پاراگراف تشریح شود.
 ادامه مقاله فعلی در نشریه بعد در یک پاراگراف تشریح شود.

مقالــه شــامل موضوعــات مرتبــط بــا امــور خیــر بــا مخاطــب کارکنــان و مدیــران موسســات خیریــه، 
کارکنــان و مدیــران ســازمانهای دولتــی مرتبــط بــا خدمــات اجتماعــی، خیریــن و عالقــه منــدان بــه 

حــوزه خیــر  
محورها و موضوعات پیشنهادی:

1- آموزش و پژوهش
ــران و  ــه در ای ــای کاری موسســات آموزشــی و پژوهشــی خیری - بررســی و آســیب شناســی مدله

جهــان
- مدلهای بهره گیری و فعالیت دانشگاه های جهان بر اساس موقوفات 
- تاثیر فعالیت های علمی و پژوهشی بر جهت گیری امور خیر و وقف

- بررسی نوع نگاه خیرین حوزه های علمی
- نقش آموزش و پرورش عمومی در ترویج فرهنگ و نیکوکاری 

- نقش آموزش عالی در توسعه دانش امر خیر 
2- اقتصاد امر خیر

- بررسی روند رشد و کاهش درآمدهای خیر و وقف در دوره های مختلف
- مطالعه مدلهای مالی جذب مشارکت مردمی در دنیا

- بررسی راهکارهای تشویقی مبتنی بر مالیات جهت جذب مشارکت های مردمی
- راهکارهای مبارزه با پولشویی و فرارهای مالیاتی در موسسات خیریه

- نقش وقف و خیریه در اقتصاد و اشتغال 
- بررسی راهکارها و مدلهای وقف اوراق بهادار 

3- مدیریت امر خیر
- مدل سازی و الگوسازی فعالیت های خیرین برجسته در حوزه امور خیر

- شناسایی راهکارهای جذب مشارکت های مردمی در امور خیر
- بررسی چالش ها و آسیب های خیریه ها و سازمان های مردم نهاد

- مدل های جذب مشارکت و مدیریت نیروهای داوطلب
- مدلهای خالقانه و نوین جذب مشارکت های مالی 
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- مدیریت عملکرد سازمان های مردم نهاد و خیریه
- برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت در سازمان های خیریه )تفاوت آن با سازمانهای دیگر(

- مدل های شناسایی اولویت های امور خیر 
- مدل ها، راهکارهای و مصادیق همکاری سازمان های دولتی و سازمان های مردم نهاد
- ارزیابی فعالیت های سازمان های مردم نهاد در حوزه های مختلف کاری و اجتماعی   

- مدل ها و مصادیق کسب و کار اجتماعی برای کارآفرینی و مقابله با فقر  
- بررسی و نقد مدل حکمرانی خوب ، فرصت ها و چالش های آن 

- مدیریت دانش در موسسات غیرانتفاعی و خیریه
- نقش و جایگاه رسانه در توسعه فرهنگ نیکوکاری 

- مطالعه موردی و ارائه مدل های کاری موسسات خیریه موفق داخلی و خارجی
- اهــداف پنهــان و ســو اســتفاده هــای کشــورهای توســعه یافتــه از ســازمان هــای مــردم نهــاد و خیریه 

در کشــورهای آســیب پذیر
4- تاریخ

- تاریخ موسسات خیریه در ایران
- تاریخ وقف در ایران 

- مطالعات تطبیقی خیریه و وقف در ایران و جهان 
5- جامعه شناسی و روانشناسی

- راهکارهای گسترش همکاری و تعاون در اجتماعات انسانی 
- بررسی مدلهای ذهنی خیرین از جامعه و فعالیت های خیر 

- نقش نهاد های خیریه ای در بهبود کیفیت حوزه های مختلف زندگی
- بررسی تاثیر فعالیت های خیر فردی و جمعی در حوزه های مختلف زندگی  

- بررسی تفاوت های فکری و رفتاری خیرین و نیروهای داوطلب با دیگران
- ارزیابی تاثیر اجتماعی موسسات خیریه و مردم نهاد در حوزه های مختلف

- آسیب شناسی فعالیت های خیریه نوین در حوزه های مختلف اجتماعی
- بررسی تطبیقی تاثیر خدمات نهادهای خیریه و نهادهای دولتی بر مددجویان

- راهکارهای تحول در باورها و نگرش های فردی در حوزه امر خیر 
6- حقوق و فقه اسالمی

- بررسی مشکالت قانونی حوزه سازمان های خیریه و مردم نهاد و ارائه راهکارهای قانونی
- بررسی تطبیقی قوانین خیریه ها در ایران و جهان 

- بررسی احکام شرعی وقف و امور خیریه 
7- معارف اسالمی و علوم قرآنی

- بررسی مفاهیم و ابعاد خیر در متون دینی اسالمی و ادیان دیگر
- بررسی راهکارها و مدلهای فعالیت های خیر در متون دینی و زندگی ائمه

- چیستی کار خیر و مصادیق نیکوکاری
8- ادبیات 

- تجلی احسان و نیکوکاری در ادبیات )قدیم و معاصر( )شعر و نثر(
- بررسی ادبی وقف نامه ها

9- مالی و حسابداری
- فرآیند مالیاتی موسسات خیریه و تفاوت آن با موسسات اقتصادی

- فرآیندهای حسابداری موسسات خیریه و تفاوت آن با موسسات اقتصادی
- الزامات مدیریت مالی موسسات خیریه 

- الزامات مالیاتی موسسات خیریه برای استفاده از معافیت های مالیاتی
ضمنــاً ایــن موضوعــات پیشــنهادی هســتند و هــر موضــوع دیگــر مرتبــط بــا دانــش امر 

خیــر قابــل قبول اســت. 
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