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استاد میرجالل 
الدین کزازی
 چهره ماندگار 
فرهنگ و ادب

دیگردوستی منِش تباری ایرانیان

استاد میرجالل الدین کزازی چهره ماندگار فرهنگ و 
ادب با حضور در بنیاد خیریه راهبری آالء و دیدار با مدیران این مجموعه در 

نشستی صمیمی در باب جایگاه نیکوکاری در فرهنگ وادب پارسی به ایراد سخن پرداخت. 
مشروح این دیدار در ادامه ارایه می گردد.

خداوند.نام.و.خداوند.جای
فرزانه توس در آغاز شاهنامه، که ایرانیان -آن چنان که ابن اسیر در کتاب خود نوشته است- 

آن را نامۀ سپند و آیینی خویش می دانسته اند گفته است که: 
کزین برتر اندیشه برنگذرد به نام خداوند جان و خرد  
خداوند نام و خداوند جای  خداوند روزی ده رهنمای

این بیت با ساختار ساده و روشِن بی آالیش خویش، بیتی است از دید اندیشه و معنا 
بسیار بلند، ارزش مند، ژرف و شگرف. خداوند نام است از سویی و از سوی دیگر 
خداوند جای. من بر آنم که نام اینجا در معنایی است نغز و نهان، معنایی وارونه 
جای، چرا استاد بر نام و جای بنیاد می کند هنگامی که می خواهد آفریدگار را 

به ما بشناساند؟ 
دومین بیت شاهنامه است چه پیوندی دارد نام با جای؟ خوب هر کس، هر 
چیز و هر جای به ناچار نامی دارد، این که استاد بگوید آفریدگار هم دارای 
نام است، نام های نیکو؛ آن هزار و اندی نام که برای خداوند برمی شمارند 
بخواهد  او  نیست که  رازی  نیست،  ناشنوده  و  ناب  و  نوآیین  سخنی 

گشود. 
نام در برابر جای است، جای گیتی است، جهان پیکیرینه، جهان 
دیداری، جهانی که ما با توانش های حسی خود آن را درمی یابیم، 
جهاِن تن، بیشترین نمود این جهان جای است، خاک،  زمین، 
جای که اگر نمی بودند، نه ما می بودیم نه جانداران نه گیاهان 
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پس  هیچ چیز،  رودها،  نه  کوه ها  نه 
که  است  این  توس  فرزانه  خواست 
خداوند جان و خرد، اوست که جای 
را، گیتی را، جهان پیکیرینه را آفریده 
است؛ در برابر، خداونِد نام هم است، نام 
همان مینوست، جهاِن نهان، جهانی که 
ما هرگز با توان های حسی خود راهی 
که  است  روی  همین  از  نداریم،  بدان 
است  خواسته  که  زمان  هر  خداوند 
آنچه را در مینوست بازنماید برای ما 
از ترفندهای زبانی و ادبی بهره برده 
است، گفته است بهشت چنین است 
سایه افکن،  بلند  درختان  است.  چنان 
رودهایی که در زیر این درختان می گذرد، 
سان،  دیگر  باده های  سیه چشم،  زیبارویان 
چون به شیوه دیگر نمی توان مینو را بازنمود.

به  بازمی گردد  تنها  بازنمودها،  و  گزارش ها 
آن  از  ما  آنچه  ما،  حسی  دریافت  و  شناخت 
خوش  هرگونه  جان،  جهاِن  نهان،  جاِن  جهان، 
می دارید بنامیدش می شناسیم، پیوند ما با آن جهان 
تنها به یاری نام انجام می گیرد، شما می شنوید بهشت، 
بپرسند  اگر  اما  پاداش، کیفر،  دوزخ، 
بهشت، دوزخ، پاداش، کیفر، به راستی 
چیست؟ شما آنجا در کجا خواهید بود؟ 
پاسخی  به راستی  کرد؟  خواهید  چه کار 
روشن برای پرسش های ازاین گونه نداریم، حتی اگر 

ده، صد، هزار کتاب هم دراین باره نوشته باشند .
همچنان ترفندهای ادبی را بیش ازپیش به کار 
می گیریم، راز گشوده نمی شود تا زمانی که ما 
گیتی را فرو بگذاریم به مینو، به جهان نهان، جهانی که از دیدی 
می توان گفت از گونۀ اندیشه و منش است، مینو با منش در واژه 

دیگردوستی منِش تباری ایرانیان 



هم ریشه است. هومان یا هومن به معنی نیک اندیش یا نیکو منش است، وارونه آن دژم یا 
دشمن بداندیش کسی است که منش بد دارد، »منش« واژه باستانی هندواروپایی است، 
در زبان های فرنگی هم کاربرد دارد، مانند »مایند« در انگلیسی یا »مینتال« و »مانتایل« 
در زبان  فرانسوی و »منتالیته« آلمانی، ما هرگز منش خود را اندیشه خود را نمی توانیم 

به حس دریافت کنیم.

دادو.دهِش.خداوند.
خداوند نام و جای، او دارنده و آفریننده، هم گیتی است و هم مینو، اما خواسِت من، 

بخش دوم این بیت است.

خداوند.روزی.ده.رهنمای.
این روزی دهی و رهنمایی بازمی گردد به جای و نام، روزی دهی به جای بازمی گردد و 
رهنمایی به نام؛ روزی دهی به گیتی و به تن بازمی گردد و رهنمایی به مینو؛ هم روزی 
می دهد ما را و توشه روزانه تن ما را می پروراند و هم ما را راه می نماید، اندیشه مان و 
منشمان را راه می نماید، به کجا؟ به جایی که سرانجام بدان خواهیم رفت. این دو نشانۀ 
دهِش آفریدگار است، تنها در اندیشه تن ما نیست، در اندیشه جان ما هم هست، ما تا در 
گیتی هستیم به ناچار در تنگنای تنیم، در زندان خاکیم، نیاز داریم به توشه، به خوراک 
وگرنه تن خواهد فرسود، خواهد مرد، اما اگر ما با تن درافتاده ایم، برای این نیست که 
در تن بمانیم باید بازگردیم به خاستگاه نخستین خویش، به نیستان موالنا، ما نی هایی 
هستیم که ما را از نیستان بریده اند، گسسته اند، می نالیم، اما پیشینه مان 
را نمی دانیم، پس چرا ناله؟ ناله ما به ناچار به آوا نیست، در گفتار، رفتار 
و کردار می نالیم، آسیمه ایم، سرگشته ایم، بی تابیم، زیرا آواره ایم، از گونه 

گیتی نیستیم.

جای.ما.را.از.نام.بازندارد
ناله ای  می نالد  آورده اند،  انجمن  این  به  بریده اند،  نیستان  از  را  نی  آری 
جان سوز تا زمانی که به نیستان بازگردد، همه رفتارهای نکوهیده، ناپسند، 
زیان رسان ما ناله های ماست. زر اندوزی، آزمندی، در پی پایگاه های بلند 
بودن، نمی دانم از کدخدای ده گرفته تا فرمانروایی و پادشاهی بر کشور و 

]کم.اند.کسانی.که.آن.

دهش.دیگر.خداوند.

را.هم.درمی.یابند،.

می.شناسند،.از.

آن.بهره.می.برند،.

کم.وبیش.این.دو.

باهم.ناسازند،.یعنی.

کسی.که.به.آن.توشة.

روزی.دل.خوش.کرد،.

کم.وبیش.به.ناچار.از.

این.یک.بازخواهد.
ماند.[
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بر جهان، جهان خوارگی، جهان پارگی، حتی جستن دانش که بسیار گرامی است، کسی 
دانش بجوید، دانش گر بشود، اما این دانش و آگاهی در رویۀ ذهن او بماند و در کردار 
و رفتار او بازنتابد، این همه ناله های ما است، چرا فرجام نمی شناسیم؟ چرا هر چه بیش 
می یابیم بیش می جوییم؟ در این که آنچه ما می جوییم از آن ما نیست، به کار ما نمی آید، 

گره کار ما را نمی گشاید، درد ما را درمان نمی کند. 
زر و سیم به چه کار من می آید؟ شما این داستان پاناما رو ببینید، ده ها چهره نامدار 
سیاسی برای آنکه مالیات ندهند، پول های خود را برده اند آنجا به گنج خانه سپرده اند، 
هزاران هزار کرور دالر، تومان و یورو، چه می خواهید کرد با این پول؟ به زودی خواهی 

مرد، این همه بر جای خواهد ماند، اما هر چه بیش می یابد بیش می جوید، برای 
این که آن سرگشتگی و آن آوارگی را با پول درمان نمی تواند، پایگاه بلند و 

یا هر چیز دیگر که گیتی است. آدمی دل خوش می کند به روزی، روزی 
او را از ره نمودگی بازمی دارد پرسمان آدمی این است. 

درمی یابند،  هم  را  خداوند  دیگر  دهش  آن  که  کسانی  کم اند 
می شناسند، از آن بهره می برند، کم وبیش این دو باهم ناسازند، 

یعنی کسی که به آن توشۀ روزی دل خوش کرد، کم وبیش به ناچار از 
این یک بازخواهد ماند، چون زندگانی ما آن چنان نیست که بتوانیم 
هر دو را دوشادوش بجوییم، مگر چند در جهان خواهیم زیست؟ 
اگر از بیماری ها و از هوای آلوده و از تنش های گوناگون عصبی و 
روانی که ما را در میان گرفته است جان به در بریم، 70 سال، 80 

سال، دست باال 100 
نیمی اش  که  سال 

در  و  خواب  در  هم  را 
می گذرد  ناهوشیاری 
و  چند سالی هم در 

کودکی، آنچه ما به راستای 
 40 سال،   30 می کنیم  زندگی 

روزی خوار  هم  نمی توانیم  است.  سال  سال، 50 
نموده،  ره  هم  باشیم 

کم  می گویم  این که 
را  اگر یکی  و بیش 

11

زر و سیم به چه کار من می آید؟ شما این داستان پاناما رو ببینید، ده ها چهره نامدار 
سیاسی برای آنکه مالیات ندهند، پول های خود را برده اند آنجا به گنج خانه سپرده اند، 
هزاران هزار کرور دالر، تومان و یورو، چه می خواهید کرد با این پول؟ به زودی خواهی 

مرد، این همه بر جای خواهد ماند، اما هر چه بیش می یابد بیش می جوید، برای 
این که آن سرگشتگی و آن آوارگی را با پول درمان نمی تواند، پایگاه بلند و 

یا هر چیز دیگر که گیتی است. آدمی دل خوش می کند به روزی، روزی 
او را از ره نمودگی بازمی دارد پرسمان آدمی این است. 

درمی یابند،  هم  را  خداوند  دیگر  دهش  آن  که  کسانی  کم اند 
می شناسند، از آن بهره می برند، کم وبیش این دو باهم ناسازند، 

یعنی کسی که به آن توشۀ روزی دل خوش کرد، کم وبیش به ناچار از 
این یک بازخواهد ماند، چون زندگانی ما آن چنان نیست که بتوانیم 
هر دو را دوشادوش بجوییم، مگر چند در جهان خواهیم زیست؟ 
اگر از بیماری ها و از هوای آلوده و از تنش های گوناگون عصبی و 
روانی که ما را در میان گرفته است جان به در بریم، 70 سال، 80

100
نیمی اش  که  سال 

در  و  خواب  در  هم  را 
می گذرد  ناهوشیاری 
و  چند سالی هم در 

کودکی، آنچه ما به راستای 
40 سال،   30 می کنیم  زندگی 

روزی خوار  هم  نمی توانیم  است.  سال   
نموده،  ره  هم  باشیم 

کم  می گویم  این که 
را  اگر یکی  و بیش 



ستاندیم دیگری را وا خواهیم نهاد از اینجاست، وگرنه 
این دو ناساز نیستند باهم. هم تراز ساختن این ها 
کاری است دشوار، که ما هم از گیتی بهره ببریم 
و هم پاس مینو را بنهیم، هم تن را بپروریم هم جان 

را هر دوی.

دیگر.دوستی.منِش.تباری.ایرانیان.
من چندی پیش با یکی از خبرنگاران گفت وگویی درازدامان 
انجام دادم که به چاپ رسید یا بازتاب رسانه ای به شیوه ای دیگر 
ایرانی  از منش فراگیر  از آن گفت وگو سخن  یافت، در بخشی 
رفت. من نمی خواهم به این زمینه بپردازم تنها این نکته را یاد 
می خواهم کرد که آن خبرنگار از من پرسید که بنیادهای این 

منش فراگیر، منشی که همه ایرانیان از آن بهره دارند چیست؟
من چند ویژگی بنیادین را برشمردم، درباره آن ها سخن گفتم 
از آن روی که  ایرانی  از این ویژگی ها دیگر دوستی است،  یکی 
ایرانی است می باید دیگر دوست باشد. اگر ما کسی را بیابیم که 
خود را ایرانی می داند اما دیگر دوست نیست، می توانیم در ایرانی بودن 
او گمان مند باشیم. نمی خواهم به فراخی 
نمونه  یک  به  تنها  بپردازم  زمینه  این  به 
بسنده می کنم که نمونه ایست برجسته، 
آن هم نامی است که ما ایرانیان بر دیگران 
نهاده ایم. هنجار این است که نامی را که بر 
نکوهش،  سر  از  باشد  نامی  می نهند  دیگران 
کارداش، حتی دشنام گونه. زیرا که هر مردمی، 
من  می انگارند.  خود  از  فروتر  را  دیگر  مردمان 
نمونه ای بیاورم برای شما، یونانیان دیگران را »بربر« 
می نامیدند این واژه هنوز در زبان های اروپایی کاربرد و 
روایی دارد. »بربر« به معنی کسی است که ددمنش 
یا متمدن نشده است،  مانده است هنوز شهرآیین 
به  اما  آورد  می توانم  دست  این  از  دیگر  نمونه های 
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دیگر.دوستی.منِش.تباری.ایرانیان.
من چندی پیش با یکی از خبرنگاران گفت وگویی درازدامان 
انجام دادم که به چاپ رسید یا بازتاب رسانه ای به شیوه ای دیگر 
ایرانی  از منش فراگیر  از آن گفت وگو سخن  یافت، در بخشی 
رفت. من نمی خواهم به این زمینه بپردازم تنها این نکته را یاد 
می خواهم کرد که آن خبرنگار از من پرسید که بنیادهای این 

منش فراگیر، منشی که همه ایرانیان از آن بهره دارند چیست؟
من چند ویژگی بنیادین را برشمردم، درباره آن ها سخن گفتم 
از آن روی که  ایرانی  از این ویژگی ها دیگر دوستی است،  یکی 
ایرانی است می باید دیگر دوست باشد. اگر ما کسی را بیابیم که 
خود را ایرانی می داند اما دیگر دوست نیست، می توانیم در ایرانی بودن 
او گمان مند باشیم. نمی خواهم به فراخی 
نمونه  یک  به  تنها  بپردازم  زمینه  این  به 
بسنده می کنم که نمونه ایست برجسته، 
آن هم نامی است که ما ایرانیان بر دیگران 
نهاده ایم. هنجار این است که نامی را که بر 
نکوهش،  سر  از  باشد  نامی  می نهند  دیگران 
کارداش، حتی دشنام گونه. زیرا که هر مردمی، 
من  می انگارند.  خود  از  فروتر  را  دیگر  مردمان 
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همین یک نمونه بسنده می کنم. ما ایرانیان دیگران را چگونه نامیدیم بی هیچ ناسزا، سخن درشت، 
ناپسند، نکوهیده ما بر آنان »امیرانی« یا »میرانی« نام نهاده ایم به معنی کسی که ایرانی نیست. 
شما در همین نامگذاری آشکارا دیگر دوستی ایرانیان را می بینید. بایستۀ دیگر دوستی، ارج نهادن 
به دیگران است به همان سان، یاری رساندن به دیگران. داد و دهش اگر بسیار فراخ بنگریم ریشه در 
این ویژگی بنیادین فراگیر، در منش و خوی ایرانی دارد. پس فرجام سخن آن است که اگر کسی 
دیگر دوست نبود، به هنگام نیاز به دیگران یاری نرسانید، ایرانی ناب نژاده راستین نمی تواند باشد. 
هنگامی که شیوه رفتار ایرانیان با مردمان دیگر چنین است، پیدا است که با هم میهنان شان بارها 
بیشتر مهرآمیز، دوستانه، یاری گرانه خواهند بود. اگر ایرانی داد و دهش نداشته باشد، یاری رسان 
و دستگیر دیگران نباشد غم دیگران را نخورد ایرانی نیست، تنها در نام و در شناسنامه است که 
ایرانی است.  هنگامی که ما دیگران را دوست می داریم، ارج می نهیم، یاری می رسانیم، پیداست 
که با خویشتن چگونه رفتار خواهیم کرد، اگر ایرانی باشد، نیکوکاری یکی از این نمودهای این 
دیگر دوستی است، گرامی داشت آدمی است حال هر که می خواهد باشد. هر ایرانی یک نیکوکار، 
بی گمان چنین است من دوباره می گویم اگر ایرانی دیگر دوست، نیکوکار، یاری رسان، دست گیر، 

مهربان، گره گشای، نباشد ایرانی نیست.

نگاهدار.منش.ایرانی.باشیم
در  ایرانی  و منش  و خین  گوناگون خوی  انگیزه های  به  که  می توان گفت  نگاهی گسترده  در 
این سالیان کاستی گرفته است. زیرا از نگاهی همچنان فراخ می توان گفت که ایرانیان کمتر از 
پیشینیان و نیاکان خویش ایرانی اند، زیرا که کمتر پیشینه و فرهنگ ایرانی را می شناسند. زیرا اگر 
ایرانی با فرهنگ ایران با پیشینه نیاکانی خویش آشنا باشد، بداند که نیاکان او چه کسانی بودند 
چگونه زیسته اند، آرمان ها و آرزوهایشان، رفتار و کردارشان چگونه بوده است، به ناچار خود را نیز 
چونان ایرانی خواهند شناخت، خواهند کوشید، در خوی و منش، در رفتار و کنش، هماهنگ و 
همساز باشند با پدران و مادرانشان. باور خواهند کرد که ایرانی بودن ایرانی ماندن، کاری خورد 
و خام و آسان نیست. ارزشی است بسیار واال، بسیار بلند، پس پاس این وقت و ارزش را به نیکی 
خواهند نهاد و از آنچه ایرانی بودنشان را زیان می رساند و تیره می دارد، پرهیز خواهند کرد. ایرانیان 
امروز به گونه ای خودباختگی و ناخویشتن شناسی دچار آمده اند. خوشبختانه این را هم می باید در 
پایان این گفت وگو بیفزایم که نشانه های نیکو و نوید بخش اندک اندک پدیدار می شود که ما را 
به آینده امیدوار می تواند کرد، می بینیم که اندک اندک ایرانیان به ویژه جوانان ایرانی در پی آنند، 
می کوشند که هم ایران را بشناسند و هم خویشتن را هنگامی که به این شناخت رسیدند بسیاری 

از پرسمان های گونه گونی که ما امروز بدان ها دچاریم، گشوده خواهد شد از میان خواهد رفت.
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ایمان اعیانی، 
امیر کاظم زاده
اعضای گروه 
سیاسی اجتماعی 
اندیشکده مطالعات 
حاکمیت و 
سیاستگذاری 
دانشگاه شریف

سازمان.های.مردم.نهاد:

فرصت یا تهدید؟!

مقدمه:
سازمان های مردم نهاد، سازمان هایی که گاهی به عنوان تنها راهکار برای حل 
بسیاری از مشکالت شناخته شده و گاهی به عنوان معبری برای نفوذ بیگانگان 
به کشور عنوان گردیده اند. سازمان هایی که می توانند با استفاده از ظرفیت های 
مردمی ابزاری برای توسعه باشند و گاهی توطئه؛ لشگری برای حفظ و پیشبرد 

آرمانهای انقالب و یا عاملی برای کاهش مشروعیت نظام باشند.
سازمان هایی که با خاستگاه نیازهای اجتماعی شکل گرفته و عموما به بدنه 
جایگاه  بیش  و  کم  توانسته اند  که  سازمان هایی  می گردند.  متصل  جامعه 
اجتماعی برای خود در بین مردم کسب کنند و جمعی را با خود همراه نمایند. 
نهادی که مدت نه چندان زیادی است در نظام قانونی کشور ایران به رسمیت 
شناخته شده اند اما همچنان در قاب نگاه های سیاسی و بین نهادی سردرگم 



]سازمان.هایی.که.

در.حال.حاضر.با.

مشکالت.قانونی،.

ساختاری.و.فرهنگی.

عدیده ای.روبه رو.بوده.

و.مدت.زیادی.است.

چشم.به.مشارکت.و.

هم دلی.سیاستمداران.
نهاده اند.[

مانده اند. به طوری که این سردرگمی نه تنها گریبان گیر این سازمان ها 
گردیده، بلکه مردم و دولت ها را نیز در مسائل گوناگونی مشّوش نموده 
و  ساختاری  قانونی،  مشکالت  با  حاضر  حال  در  که  سازمان هایی  است. 
فرهنگی عدیده ای روبه رو بوده و مدت زیادی است چشم به مشارکت و 
هم دلی سیاستمداران نهاده اند. مشکالتی که از بدو تاسیس یک سازمان 
آن  متولیان  به  را  راه  ابتدا سختی  از همان  و  مردم نهاد شروع  می شود 

سازمان گوشزد می کند. 
اگر تمام نهادها و سازمان هایی که در ارتباط با سازمان های مردم نهاد دارای 
- نقش هایی رسمی و یا غیررسمی- هستند به عالوه  همه سمن هایی که 
با کسب مجّوز در بستر قانونی حاکم بر این فضا مشغول به فعالیت  هستند 
را یک نظام در نظر بگیریم، نیروی انتظامی، وزارت کشور، سازمان اوقاف 
و امور خیریه، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، و شهرداری ها تعدادی از 
نهادهایی هستند که در نظام سازمان های مردم نهاد در کشور جایگاهی 
داشته و گاهی در مقام سیاست گذار، گاهی تنظیم گر  و گاهی تسهیل گر  
این نظام نقش ایفا نموده اند. سه نقش مهم از نظام حکمرانی که الزمه 
بود.  اجزای هر نقش خواهد  تمام  به  نظام، توجه  به یک  نگاه سیستمی 
سیاستگذاری که بتواند با تعیین اهداف، اولویتها و جهت گیری سمن ها، 
تعیین  به  تنظیم گر  نهادهای  از طریق  و  نماید  را طراحی  مناسبی  نظام 
موجود  فضای  بازرسی  و  رصد  با  و  پرداخته  مجوز  صدور  و  استانداردها 

اطالعات مناسب را جمع آوری و در صورت لزوم به حل دعاوی 
اجزای این نظام بپردازد. در این میان تسهیلگران که به صورت 
داشت،  خواهند  حضور  نظام  این  در  خصوصی  یا  و  دولتی 
وظیفه ایجاد زیرساخت، منابع دانشی، منابع مالی و همچنان 
سازوکارهای ارزیابی و رتبه بندی می باشند که طی مسیر را با 
به  می نمایند.  مهیا  نظام  این  بازیگران  برای  بیشتری  سرعت 
پراکنده  به صورت  قوانین کشور  این نقش ها که در  هر حال 
نبود  به  توجه  با  گردیده  ترسیم  متمادی  سالیان  طول  در  و 
قابی مشخص برای سیاستمداران موجب گردیده تا هم پوشانی، 
جای  بر  سمن ها  نظام  پیکره  بر  فراوانی  خالءهای  و  تعارض 

گذارد. 
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]قانونی.که.بتواند.

زمینه.طراحی.

نظامی.هوشمند.و.

هماهنگ.در.رابطه.

با.سازمان.های.

مردم.نهاد.را.فراهم.

کند.و.در.ابعاد.مختلف.

سیاستگذاری،.

تنظیم.گری.و.

تسهیل.گرِی.سمن.ها،.

سازوکار.مناسبی.را.
پیشنهاد.دهد.[

به هر حال با نگاهی به سازمان های مردم نهاد موجود در کشور می توان به 
ابری از مسائل در نظام سمن ها رسید که سر رشته حل بسیاری از آنها، 
تصویب قانونی جامع و متناسب با شرایط کنونی کشور خواهد بود، تا بر 
این نظام آشفته نقشی نو در اندازد و با ایجاد فضای همدلی و همکاری بین 
ذی نفعان این نظام، اجرای آن را نیز تضمین نماید. قانونی که بتواند زمینه 
طراحی نظامی هوشمند و هماهنگ در رابطه با سازمان های مردم نهاد را 
ابعاد مختلف سیاستگذاری، تنظیم گری و تسهیل گرِی  فراهم کند و در 
سمن ها، سازوکار مناسبی را پیشنهاد دهد. قانونی که بتواند تیغ دو لبه 
سازمان های مردم نهاد را به سمتی بگرداند که نه تنها دل نگرانی حاکمیت 
از اثرات سوء آن ها را برطرف نماید بلکه ابزاری در راستای افزایش هرچه 
بیشتر مشروعیت حاکمیت باشد. قانونی که نه در میان کلمات بلکه در 
اجرا نیز بتواند باری از مشکالت سازمان های مردم نهاد بردارد. قانونی که 
در  و  هم  با  نیز همسو  را  این حوزه  در  فعال  نهادهای حاکمیتی  بتواند 
راستای هدفی واحد به حرکت درآورد و اهرمی برای توسعه مشارکت های 

مردم در جهت افزایش مرجعیت اجتماعی حاکمیت گردد. 
تصویب قانون یا آیین نامه، هر چه که باشد مدتی است در بین نهادهای 
سیاستگذار کشور دهان به دهان شده تا بر زخم های سازمان های مردم 
مجلس  به  اما  باشد  قانون  می خواست  که  الیحه ای  باشد.  مرهمی  نهاد 
از  بعد  که  آیین نامه ای  آیین نامه شد.  و  ماند  وزیران  در هیئت  و  نرسید 
 1384 سال  آیین نامه  تصویب  از  سال  یازده  حدود  گذشت 
تحولی  سازوکارها  برخی  تغییر  با  دارد  تالش  وزیران  هیئت 
در نظام سازمان های مردم نهاد باشد. آیین نامه ای که از سال 
امور  در  دولت  بدنه  نمودن  هماهنگ  با  داشت  تالش   1384
مربوط به سمن ها، چرخ رونده مشارکتهای مردمی را با سرعت 
بیشتری همراه سازد. مقصودی که به گفته بسیاری از فعاالن 
این نظام به دالیل مختلفی همچون همراهی نکردن نهادهای 
در  آیین نامه  موارد  نگرفتن  قرار  اولویت  در  فعال،  حاکمیتی 
و  آن  اجرایی  امور  در  سمن ها  جدایی  متولی،  دستگاه های 
همچنین نگاه نظارتی در بندهای آیین نامه به سرانجام نرسید.

با این وجود آیین نامه مصوب سال 1395  سعی دارد با توسعه 
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عملکرد مراجع نظارتی به شورا، وظایف سه گانه سیاستگذاری، تنظیم گری و تسهیلگری را 
بازنویسی و مدیریت نماید. مراجع نظارتي که در آیین نامه 1384 مشتمل بر هیأت نظارت 
سازمان هاي  نماینده  و  شهرستان  اسالمي  شوراي  نماینده  فرماندار،  از  )متشکل  شهرستان 
غیردولتي شهرستان(، هیأت نظارت استان )مرکب از استاندار، نماینده شوراي اسالمي استان 
و نماینده سازمان هاي غیردولتي( و هیأت نظارت کشور )مرکب از معاون ذیربط وزیرکشور، 
نماینده شوراي عالي استان ها و نماینده سازمان هاي غیردولتي( بودند و وظایف کلی دریافت 
و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان، دریافت گزارش عملکرد اجرایی و مالی ساالنه، 
را برعهده  بر اجرای مقررات  بر عملکرد اجرایی و مالی سازمان و نظارت  رسیدگی موردی 

داشتند. 
رویه  تغییر  با  مراجع  با این  تعامل  افزایش  و  کارکردی 

آیین نامه  در  شوراهایی ذی نفعان  به  جدید 
گردیده اند  از تبدیل  بیش  وظایفی  که 

عهده  بر  را  داشت. نظارت  خواهند 
ملي  توسعه و حمایت از شوراي 
شورای  شورای تشکل ها،  و  استانی 
که  مرکب شهرستانی  کدام  هر 
نمایندگانی  است که به نحوی از 

دولت  بدنه  سازمان های در  با 
تعامل  نحوی مردم نهاد  به  دارند. 

ملی»  «شورای  معاون که  از  مرکب 
به   کشور  وزیر  عنوان رییس، نمایندگان اجتماعي 

و  کار  تعاون،  رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان وزارت خانه هاي 
حفاظت  سازمان هاي  و  دادگستری  محیط زیست و میراث فرهنگي، صنایع و 

دستي و گردشگري و معاونت هاي امور زنان و خانواده و حقوقي رییس جمهور و حسب مورد 
دستگاه یا دستگاه هاي اجرایي ذي ربط و چهار نماینده منتخب از تشکل های ملی و منطقه اي، 

و شوراهای استانی و شهرستانی نیز با ترکیبی مشابه در سطوح پایین تر. 
به عبارتی این آیین نامه تالش دارد با کنار هم نشاندن نمایندگان دستگاه های مختلف و ایجاد 
هماهنگی بین آنها در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی در ابعاد سیاستگذاری )تعیین سیاست هاي  
ترویجي، تشویقی و فرهنگ سازي، تعیین سیاست هاي حمایتي براي توان افزایي و توسعه کمی 
اعتراضات  به  بر تشکل ها و رسیدگي  تنظیم گری)نظارت  و کیفی تشکل هاي شهرستاني(، 
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رویه  تغییر  با  مراجع  با این  تعامل  افزایش  و  کارکردی 
آیین نامه  در  شوراهایی ذی نفعان  به  جدید 

گردیده اند  از تبدیل  بیش  وظایفی  که 
عهده  بر  را  داشت. نظارت  خواهند 
ملي  توسعه و حمایت از شوراي 
شورای  تشکل ها، 
که  شهرستانی 
نمایندگانی  از 

دولت  بدنه  در 
تعامل  نحوی مردم نهاد  به  دارند. 

ملی» معاون شورای  از  مرکب 
به   کشور  وزیر  عنوان رییس، نمایندگان اجتماعي 

و  کار  تعاون،  رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان وزارت خانه هاي 

آیین نامه  در  شوراهایی ذی نفعان  به  جدید 
گردیده اند  تبدیل 



ارایه  آنها، 
از  ساالنه  و  موردی  گزارش 

وضعیت کمی و کیفی توسعه تشکل های 
شوراي  و  ملي  شورای  به  محلی  و  شهرستانی 

میان  تسهیل گری)هماهنگي  و  مربوط(  استاني 
دستگاه هاي اجرایی به منظور ظرفیت سازی، ساماندهی 

از مشارکت  و توانمندسازی براي توسعه تشکل ها، حمایت 
با  تعامل  استان،  پایدار  توسعه  فرآیند  در  استاني  تشکل هاي 

امور  واگذاری  نحوه  درخصوص  شهرستان  اجرایي  دستگاه هاي 
اجتماعی قابل واگذاری شهرستان( نقش ایفا نماید. با این وجود با 

نگاهی به قوانین و آیین نامه های گذشته می توان مواردی زیر را مورد 
توجه قرار داد:

ملی  شورای  در  دولتی  مختلف  سازمان های  از  نمایندگانی  1.حضور   
هرچند می تواند بارقه امیدی در هماهنگ نمودن دستگاه های اجرایی 
در زمان مواجه با سمن ها باشد اما آیا عدم حضور سازمان هایی همچون 
یا  و  انتظامی  نیروی  اوقاف،  سازمان  بهزیستی،  سازمان  امداد،  کمیته 
حتی نهادی همچون حوزه علمیه که به نحوی هرکدام خود را متولی 
بخشی از نظام سمن ها می دانند، باز هم سبب خواهد شد تا مشکالت 
اجرای  با  هرچند  عالوه  به  گردد؟  برطرف  نظام  این  در  هماهنگی 

صحیح موارد مندرج در این آیین نامه می توان سازوکار مناسبی در 
راستای رصد و بازرسی از سمن ها ایجاد کرد اما حضور نهادهای 

متعدد با این وظیفه قانونی همچون نیروی انتظامی و سازمان 
یا  و  سردرگمی سمن ها  موجب  آیا  خیریه  امور  و  اوقاف 

نهادهای  گرفتن  نادیده  در  مختلف  راه های  ایجاد 
بازرس نخواهد شد؟

 2.هرچند حضور دبیرخانه شورای ملی در 
وزارت کشور که عالوه بر دسترسی 

به  آسان 
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ی  بخش ها
مجرایی  دولت،  مختلف 
مناسب برای سیاستگذاری در نظام 
چابک  و  پویایی  الزمه  اما  سمن هاست، 
اشراف کامل  و  تمرکز  دبیرخانه ای  بودن چنین 
مسئولینی است که در آن فعالیت دارند، مسئولینی 
رصد  را  سمن ها  بر  حاکم  فضای  خوبی  به  بتوانند  که 
را فراهم  نموده و سازوکارهای اجرایی چنین آیین نامه ای 
قرار  و  مستقل  دبیرخانه ای  ایجاد  عدم  وجود  این  با  نمایند. 
گرفتن مسئولیت های مندرج در آیین نامه در اولویت های پایین 
برعهده  همزمان  وظیفه  چندین  عموما  که  مربوط  بخش های 
دارند، به حاشیه رفتن چنین شوراهایی همچون مراجع نظارتی 
آیین نامه گذشته، دور از ذهن نخواهد بود. به عالوه تغییرات ناگزیر 
با  نیز که  تغییر و تحول شوراها  و  مدیریتی در بخش های دولتی 
تغییر رویه آن نیز همراه خواهد بود از دیگر آفت های این شوراها 
خواهد بود که موجب عدم تمرکز مسئولین و عدم اجرای درست 

برنامه ها خواهد بود.
 3.حضور نمایندگانی از شبکه های ملی و منطقه ای در دبیرخانه 
نمایندگان  تعیین  در  ایجاد سازوکار درست  در صورت  مدنظر 
شدن  مطرح  موجب  می تواند  که  است  مناسبی  مسیر  اصلح 
ارائه  و  شورا  در  نهاد  مردم  سازمان های  مدنظر  موضوعات 
بازخوردهای منطبق با واقعیت از وضعیت سمن ها به شورا 
گردد. با این وجود نبود روال مشخص در تعیین چنین 
نمایندگانی می تواند منجر به انتخاب جهت دار و 
با  سمن ها  ارتباط  شدن  منقطع  نهایت  در 
شورا شده و اعتماد سمن ها به چنین 

شورایی را کاهش دهد.
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 4.تصمیم گیری و نظارت بر نهادهای مدنِی خارجی در کشور نیز در این 
آیین نامه به کارگروهي مرکب از معاون وزارت کشور )رئیس( و نمایندگان  
وزارت  امور خارجه و وزارت  اطالعات سپرده شده است که با فرض تشکیل 
چنین کارگروهی به صورت منظم، حکایت از سخت گیری بیش از اندازه به 
حضور سمن های بین المللی در ایران و در نهایت عدم نقش آفرینی مناسب 
آنها خواهد داشت. این در حالی است که بسیاری از این سخت گیری ها 
در زمان ورود سمن های بین المللی بوده و ساختار مناسبی برای پایش 
مستمر چنین سازمان هایی عموما با غفلت همراه خواهد بود. به نحوی که 
بی توجهی به ایجاد شاخص های صحیح در مواجه با سمن های بین المللی 
موجب تصمیم گیری  های سلیقه ای و در نهایت بروز مشکالت جدی در 

حضور سمن های بین المللی در کشور و عدم استقبال آن ها خواهد بود.
 5.توّجه به برون سپاری برخی از فعالیت های بخش دولتی در سطوح ملّی 
و منطقه ای به سمن ها از نقاط قّوت این آیین نامه و آیین نامه ی سال 84 
است، هر چند سازوکار انگیزشی موفقی برای بخش های دولتی نسبت به 
همکاری با سمن ها در نظر گرفته نشده است. از این رو به نظر می رسد 
اگر بخش های دیگر دولت نیز با شناخت از ظرفیت جذب منابع مالی و 
بودجه   از  سّوم  یک  ساالنه  تامین  مثال  عنوان  )به  داوطلبانه  کمک های 
ساخت مدارس از طریق کمک های مردمی در سال 1394(، ملزم به تأمین 
بخشی از منابع خود از مشارکت های مردمی شوند، اجرای بهتر این بند از 

آیین نامه محقق خواهد شد.
 6.آیین نامه مذکور هرچند تالش نموده تا با محول نمودن 
برخی نقش های سیاستگذاری، تنظیم گری و تسهیل گری به 
اما  نماید،  تکمیل  را  سمن ها  نظام  حکمرانی  فرآیند  شوراها 
)به  سمن ها  نیاز  مورد  دانشی  منابع  تامین  همچون  مواردی 
عنوان نمونه ایجاد رشته های دانشگاهی تخصصی در مدیریت 
سمن ها، حمایت از سمن های دانش بنیان و یا در نظر گرفتن 
اطالعاتی،  زیرساختهای  ایجاد  نیاز(،  مورد  پژوهشی  بودجه 
رتبه بندی  و  ارزیابی  نهادهای  و  سازوکارها  ایجاد  از  حمایت 
سمن ها، سازوکار نیازسنجی و تعیین اولویت های اصلی کشور 
ساختارهای  ایجاد  سازوکار  مردمی،  کمک های  سوق  برای 
کشور،  از  خارج  ایرانیان  ظرفیتهای  از  استفاده  در  مناسب 
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تعیین  مجریان،  بازخوردهای  اساس  بر  آیین نامه  رسانی  به روز  چگونگی 
روندهای آینده در راستای ایجاد و توسعه سمن های مورد نیاز آینده و 
چگونگی حمایت از سمن های ایرانی با حیطه فعالیت های بین المللی تنها 
نبودن چنین  از جامع  آیین نامه است که  این  اجزای مغفول  از  تعدادی 

آیین نامه ای خبر می دهد.
به هر حال هرچند تصویب چنین آیین نامه ای شاید در کوتاه مدت بتواند 
برخی از مشکالت فعلی سمن ها را برطرف نماید اما همان طور که گفته 
شد وجود برخی مشکالت در اجرایی سازی این آیین نامه و همچنین عدم 
همراهی نهادهای مرتبط، ایجاد تحولی قابل انتظار در این نظام را دور از 
ذهن می دارد. از این رو الزم است هرچه سریع تر با همدلی دولت و مجلس 
و دیگر نهادهای مرتبط، قانونی تصویب گردد تا عالوه بر حذف تعارضات و 
اختالفات موجود در بین ذی نفعان، زمینه ایجاد نظامی منسجم و یکپارچه 
سمن ها  به  نه  طریق  این  از  و  آمده  فراهم  مردم نهاد  سازمان های  برای 
و مردم مشتاق مشارکت در توسعه همه جانبه جامعه، بلکه به پیشبرد 

سریعتر اهداف و آرمان های جمهوری اسالمی ایران کمک نماید. 
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محمدرضا پویافر
دکتری جامعه شناسی 
استادیار دانشگاه

 تأملی بر نهادی شدن 
امور خیر و مردم نهاد در ایران

نظام حکمرانی خیریه ها و مدیریت امور خیر، نیکوکاری و فعالیتهای داوطلبانه در جامعه، 
تأثیر مهمی بر جهت گیری فعالیتهای یادشده در سطوح مختلف اجتماعی، ماهیت و 
عملکرد فعاالن و بازیگران این عرصه دارد. در نتیجه، تعریِف چگونگی تعامل دولت با امور 
مردم نهاد و خیریه، تأثیر زیادی به عملکرد و اثرگذاری این امور خواهد داشت. آنچه در 
نظام حکمرانی موسسات غیر دولتی مردم نهاد اعم از سازمانهای داوطلبانه عام المنفعه 
یا موسسات خیریه در ایران وجود دارد، ویژگیهای خاصی است که به نوبه خود موجب 
شکل گیری یک نوع وابستگی و آمیختگی شدید امور خیر و مردم نهاد به دولت1 شده 
است. البته آنچه در اینجا به آن پرداخته می شود، فارغ از تمرکز اصلی بر معرفی الگوی 
مطلوب مدیریت و نظام حکمرانی موسسات و فعالیتهای خیریه و داوطلبانه، تالشی است 
در بررسی نهادی سازی امور خیر و داوطلبانه در جامعه، عوامل و پیامدهای اجتماعی آن. 
مراد از نهادی شدن در این مقاله، نظام یافتگی و رسمیت یافتِن مجموعه ای از کنشهای 

١ - مراد از دولت در اینجا، حاکمیت به اعم معنا و معادل واژه Government است که فراتر از 

معنای خاص دولت به معنای قوه مجریه)State( معنا می شود.
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اجتماعی در چارچوب هنجارها، ارزشها و معیارهای ارزیابی است. در این معنا، نهادی 
شدن معموالً همراه با ساخت یافتگی و تثبیت شکلهای خاص از رویه ها و تمایز بین 

شکلهای مشروع و نامشروع از یکدیگر خواهد بود.
بر این اساس، با توجه به این که الگوی حاکم بر نظام مدیریت و حکمرانی امور خیر و 
مردم نهاد در ایران مبتنی بر نهادی سازی این امور است، ویژگیها، شرایط و زمینه های 
ایجاد، عوامل و پیامدهای اجتماعی این فرایند در جامعه مورد بررسِی نظری قرار می گیرد 
تا از رهگذر آن بتوان پیشنهادی برای بهبود وضعیت فعلی در این حوزه جستجو کرد. 

ویژگی.ها
در نظام حکمرانی نهادی شده ی امور خیر و نیکوکاری ایران، چند ویژگی مهم وجود دارد 

که در ادامه به هریک از آنها پرداخته می شود. 
قانون رسمی  هنوز  امور.خیر: هرچند  قانونگذاری.بدون.مشارکت.فعاالن. نظام.
مصوب مجلس برای تعریف چارچوب فعالیت سازمانهای مردم نهاد و از جمله موسسات 
خیریه وجود ندارد، اما آیین نامه های مصوب هیئت وزیران و دستگاه های اجرایی مختلف 
که مربوط به فعالیت موسسات خیریه می شود هم، عمدتاً بدون مشارکت جدی و موثر 
موسسات و فعاالن امور خیر تنظیم و نهایی می شود. در واقع، قوانین فعالیت موسسات 
خیریه را دولت بر اساس اهداف و جهت گیری های سیاسی خود تنظیم کرده و به عنوان 

چارچوب فعالیت، به نهادهای ناظر به این موسسات ابالغ می کند.
فرایند.قانونی.تأسیس.موسسه.خیریه: طبق قوانین و مقررات جاری، تأسیس یک 
موسسه مردم نهاد یا خیریه در چارچوب مراحل اخذ مجوز یک سمنNGO(2( قرار 
دارد. در این فرایند، مراحل مختلفی برای معرفی و تایید نام موسسه، اسامی موسسان 
و مدیران، ارایه مدارک و استعالم های قانونی و مانند آن باید طی شود. بخشی از این 
فرایند در حال حاضر به صورت الکترونیکی و بخشی دیگر همچنان الزاماً باید با تحویل 

و ارسال مدارک به صورت فیزیکی طی شود.
تعریف.خیر.مقبول.و.خیر.غیر.مقبول.از.نگاه.دولت:.هرچند در متن مقررات نظارتی 
بر موسسات خیریه و سمن ها ظاهراً تمایزی بین انواع فعالیتهای داوطلبانه وجود ندارد، 
اما حمایتهای مالی و غیر مالی از برخی از انواع فعالیتها و اهداف در موسسات خیریه، 
موجب نوعی تمایزگذاری عملی بین انواع فعالیت ها و امور خیر شده است؛ گویی که از 
سوی نظام رسمِی حکمرانِی امور خیر در ایران، امر خیِر مقبول و امر خیر غیر مقبول 
تعریف شده اند و بر این اساس می توان از تمایزی بین »امِر خیِر خیر« و »امر خیِر غیر 

٢ - سمن، عبارت اختصاری سازمان های مردم نهاد است.

23



خیر« نام برد. بر این اساس چنانکه بسیاری از آنچه که سازمانهای مردم نهاد انجام 
می دهند، خارج از چارچوب امور خیر تعریف می شوند.

ورود.مستقیم.دولت3.به.امور.اجرایِی.خیر: در نظام حکمرانی خیریه ها در ایران، 
سازمانهایی هستند که وظیفه خود را رسماً فعالیت در امور خیر می دانند. سازمان اوقاف 
و امور خیریه به ویژه برای ساماندهی و نظارت بر وقف و موقوفات در کشور یکی از این 
سازمانهاست. کمیته امداد امام خمینی، بخشی از سازمان بهزیستی، بخشی از سازمان 
نوسازی و تجهیز مدارس کشور، و بخشهای خاصی از وزارتخانه هایی که وظیفه اصلی 
آنها فعالیت اجرایی مستقیم در امور خیر نیست، در امور و فعالیتهای خیریه مختلف 

برنامه های اجرایی گوناگونی را اجرا می کنند.
پیش از ورود به شرایط و زمینه های فرایند نهادی شدن امور خیر و داوطلبانگی در ایران، 
الزم است به دو نکته مهم اشاره شود. نخست آنکه شکل و حدی از حضور و مداخله 
دولت و در نتیجه نهادی سازی امور خیر در چارچوب نظام حکمرانی و سیاستگذاری 
امور خیر در یک جامعه، امری است که در تمامی کشورهای با الگوی موفق حکمرانی 
در این زمینه هم وجود دارد. اما پرسش اصلی و الزم به تأمل در این مورد، حد و شیوه 
این حضور و مداخله است.  بنابراین از یک سو با توجه به ماهیت نظام سیاسی حاکم در 
ایران که بر آمده از انقالب اسالمی و مبتنی بر آرمانهای دینی مشخصی بوده، به طور 
طبیعی انتظار می رفته که دولت برای حل مشکل محرومان و نیازمندان جامعه برنامه 
داشته باشد. اما از سوی دیگر، همچنان این پرسش مطرح است که حد و چارچوب این 

مداخله کجا و چگونه تعریف می شود؟
اشاره  آنها  به  که  سازمانهایی  میان  در  که  است  این  بعدی  مهم  نکته 
شد، برخی مانند سازمان اوقاف و امور خیریه که ضرورت کارکردی در 
و  نظارتی  وظایف  از  بخشی  یا  دارند،  را  در کشور  وقف  امور  ساماندهی 
حمایتی در سازمانهای مختلف همچنان اهمیت و فایده عملکردی مهمی 
دارند که نشان می دهد نهادی شدن امور خیر، یک مفهوم کاماًل نابجا و 
نادرست در همه ابعاد  مولفه های آن نیست. بنابراین آنچه در اینجا مورد 
بررسی انتقادی قرار می گیرد، نه سیاستگذاری کالن، نظارت صحیح بر 
عملکردها و حمایتهای عادالنه از فعالیت امور خیر و مردم نهاد، بلکه نهادِی 
شدِن امر خیر، به معنای ساخت یافتگی و رسمیت یافتگی فعالیتهای امور 
خیر از طریق دولتی شدن امور و موسسات خیریه، مداخله و ورود مستقیم 
٣ - مراد از دولت در اینجا، حاکمیت به اعم معنا و معادل واژه Government است 

که فراتر از معنای خاص دولت به معنای قوه مجریه)State( معنا می شود.

].با.توجه.به.ماهیت.

نظام.سیاسی.حاکم.

در.ایران.که.بر.آمده.

از.انقالب.اسالمی.و.

مبتنی.بر.آرمانهای.

دینی.مشخصی.بوده،.

به.طور.طبیعی.انتظار.

می.رفته.که.دولت.برای.

حل.مشکل.محرومان.

و.نیازمندان.جامعه.
برنامه.داشته.باشد..[
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دولت به امور اجرایی فعالیتهای خیریه و موارد مربوط به آن است. در ادامه شرایط و 
زمینه ها، عوامل و پیامدهای این شکل ناکارآمد از نهادی شدن امور خیر و مردم نهاد 

مورد بحث قرار گرفته است.

شرایط.و.زمینه.ها
وابستگی.اقتصادی.به.دولت:.وابستگی فعالیتهای داوطلبانه و خیریه به دولت، نخستین 
زمینه موثر بر نهادی شدن امور خیر در ایران است. از آنجا که در حافظه تاریخی جامعه 
ایران، حکومت همواره قدرتمندترین بازوی اجرایی در نقش آفرینی اجتماعی تصور شده 
و با در اختیار داشتن بیشتر منابع کشور، عماًل هم به حفظ چنین نقشی عالقه داشته، به 
طور طبیعی بسیاری از فعاالن اجتماعی و موسسات خیریه با این پنداشت که موفقیت 

آنها در گروه کمک حکومت است، شروع به فعالیت کرده اند. 
ناتوانمندی.در.مدیریت.امور:. بسیاری از مدیران و فعاالن امور خیر و مردم نهاد، 
فاقد مهارتها و دانش ضروری برای تأسیس یا مشارکت در مدیریت چنین فعالیتهایی 
هستند. این فقدان در دانش و مهارتها در ابعاد گوناگون ایده پردازی، جلب و نگهداشت 
منابع مالی و نیروی انسانی و مدیریت استراتژیک و سایر موارد موجب وابستگی بیشتر 

به دولت می شود.
فرافکنی.و.انتظار.حل.مسائل.از.دولت:.با دلیل ناتوانمندی فعاالن امور خیر و مردم 
نهاد از یک سو و وابستگی شدید این حوزه –مانند سایر حوزه های اجتماعی جامعه – به 
دولت از سوی دیگر، عموم مسائل و مشکالت فعالیت های امور خیر و مردم نهاد نیز را 
سلب مسئولیِت از سوی خوِد این فعاالن، به دولت و عدم حمایت آن ربط داده شده و بر 
همین اساس، به جای اصالح روشها و ارتقای دانش از درون برای رفع مشکالت، چشم 
انتظار مداخله و حمایت مستقیم دولتی می ماند، امری که در صورت تحقق به نوبه خود 

موجب افزایش مشکالت خواهد شد.

عوامل
به طور خالصه عوامل موثر بر نهادی شدن امور خیر و مردم نهاد را می توان در دو دسته 

از عوامل تقسیم کرد:
3-1-.واهمه.از.واگذاری.تصدی.دولتی: این واهمه از واگذاری تصدی دولتی خود در 

چهار بخش قابل تقسیم است.
ترس.از.انحراف.فعالیت.های.مردمی: بر این اساس همواره یک احساس واهمه از 
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به بیراهه رفتن در مسیر فعالتیهای گروه های فعال اجتماعی و موسسات خیریه غیر 
دولتی از سوی دولت وجود دارد. گویی دولت همواره همچون یک پدر یا قّیِم بزرگ 
نگران سرنوشت فعالیتهای موسساتی است که همچون فرزندان این پدر در حال تجربه 

تأثیرگذاری اجتماعی و کنِش خیرخواهانه هستند.
ترس.از.دست.دادن.منافع.مرتبط: تصدی هر امری، در هر حال مشمول در اختیار 
گرفتن امتیازات مربوط به آن امر هم خواهد بود. بنابراین، جاذبه در اختیار داشتن مداوم 
این امتیازات به اندازه کافی پتانسیل تأثیرگذاری نامناسب بر فرایند سیاستگذاری و 

حکمرانی نظام امور خیر و مرم نهاد را خواهد داشت.
ترس.از.دست.دادن.فرصتهای.تبلیغی.و.رسانه.ای: با تصدی دولتی بر فعالیتهای 
بر جامعه  تبلیغی و رسانه ای  اثرگذاری  برای  امور خیر، فرصت مناسبی  نهاد و  مردم 
هدف)خّیران و فعاالن اجتماعی از یک سو و جامعه هدف آنها از سوی دیگر( فراهم 
می شود. این سطح از تأثیرگذاری می تواند دامنه متنوعی از گروه های اجتماعی را شامل 

شود.
ترس.از.دست.دادن.توان.بسیج.گروه.ها: تصدی دولتی می تواند امکان فرخوان و 
بسیج گروه های مختلف در جامعه هدف)گروه هایی که در بند باال اشاره شد( را در اختیار 
دولت قرار می دهد. از این رو، پتانسیل یادشده در تصدی دولتی به نوبه خود توان ترغیب 

دولت را به نگهداشِت تصدِی خود بر این عرصه خواهد داشت.
3-2-.ساختار.فرهنگِی.غیر.مشارکتی.و.تکلیف.محور:.آنچه در تاریِخ تحوالت 
اجتماعی ایران از تجربه های فعالیت داوطلبانه یا کمکهای خیر مشاهده می شود، در اغلب 
موارد شامل حرکتهایی فرد محور یا با تکلیف از سوی یک فرد به گروه های مردمی بوده 
است. بنابراین، کاماًل محتمل است که ته نشستهای فرهنگی چنین تجربه های اجتماعی 
موجب شکل گیری نوعی از فعالیتهای مردم نهاد و خیریه شود که اساساً در آن، گروه های 
فعاِل اجتماعی و موسسات خیریه بیش از آنکه خود به ایده پردازی، برنامه ریزی و اقدام 
برای جلب منابع در جهت تحقق اهداف بر آیند، به انتظار تکلیف و ابالغ وظایف از سوی 
دولت بمانند. در پاسخ به چنین انتظاری، دولت نیز با ورود مستقیم به میداِن عمِل امور 
خیر و داوطلبانه هم، چنین الگویی از فعالیت گروهِی را استمرار می بخشد و هم در پی 
افزایش رضایت و مقبولیت موسسات مردم نهاد و خیریه بر می آید. البته در این میان، 
آنچه در فرایند نهادی شدِن رخ می دهد، ابالغ مجموعه ای از دستورالعمل ها برای معرفی 
برنامه های مورد تأیید و مورد حمایت دولت و به نوعی، نفی شکلهای دیگر فعالیتهای 
اجتماعی و امور خیر است. بنابراین، دولت با این کار، حمایتهای مالی و غیر مالی خود 
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را هم منوط به تبعیت از برنامه ها و فعالیتهای خاص می کند که فعاالن اصلی امور مردم 
نهاد و خیریه کمترین نقش را تهیه آنها داشته اند.

پیامدها
کاهش.اعتماد.به.حاکمیت: نخستین پیامد نهادی شدن امور خیر و مردم نهاد در 
جامعه، کاهش اعتماد اجتماعی در سطح اعتماد مردم به حاکمیت است. وقتی دولت 
خود را متولی اصلی امور اجتماعی در همه زمینه ها معرفی می کند و خود نیز –با دخالت 
مستقیم یا تأسیس موسسات مردم نهاِد و خیریه دولتی- در تمامی عرصه های مربوطه 
وارد می شود، مسئول اول و آخر پیامدهای این فعالیتها خواهد بود. این فعالیتها با زیر 

سوال بردن فعالیت مستقل داوطلبانه، موجب کاهش اعتماد به حاکمیت می شود.
افزایش.هزینه.های.مالی.دولت:.ورود مستقیم دولت به عرصه های یادشده، به نوبه 
خود هزینه این نوع فعالیت ها را نیز به بودجه عمومی دولت تحمیل می کند. این هزینه 
ها در صورتی از سوی دولت تأمین میشود که نحوه اولویت بندی بین هزینه کرد در 
انواع فعالیتها و امور مردم نهاد و خیریه، خود موجب انواع اعتراضها و بی اعتمادی های 

گروه های مردمی به دولت می شود.
افزایش.هزینه.های.زمانی.و.پرسنلی:.به میزاِن درگیری مستقیم حاکمیت در امور 
مردم نهاد و خیریه، نیروی انسانی بیشتر و زمان بیشتری از دولت صرف اموری می شود 
که می توانسته با برون سپاری به گروه ها و موسسات مردمی، به شکلی بهتر انجام شود.

بازتولیِد انتظار مداخله دولت در همه امور: استمرار رویه نهادی سازی و 
دولتی شدن امور مردم نهاد و خیریه، هرچند گاه با این توجیه که این 
دخالت مستقیم با خواست خود مردم انجام شده، به تشدیِد انتظارِ حمایِت 
دولت از همه امور اجتماعی در بین مردم منجر می شود. در نتیجه، این 
رویه نادرست به نوبه خود، موجب استمرار یک سنت فرهنگی نادرست در 
پیشینه فرهنگی جامعه ایرانی می شود؛ پیشینه ای که به طور معمول انتظار 
دخالت حکومت را در جزئی ترین مسائل جامعه دارد و بر این اساس به 
شکلی غیر مستقیم، به سلب تکلیف و رفع مسئولیت از تک تک شهروندان 

نیز منجر می شود.
کاهش.خالقیت.و.تنوع.در.برنامه.ها: از آنجا که در سازمانهای دولتی، 
اساساً بر اساس تکالیف و برنامه های ابالغی از رده های باالتر عمل می کنند، 
حداقلی از خالقیت و نوآوری در برنامه ها و جهت گیری های اجرایی را از 

].نخستین.پیامد.نهادی.
شدن.امور.خیر،کاهش.

اعتماد.اجتماعی.در.سطح.
اعتماد.مردم.به.حاکمیت.
است..وقتی.دولت.خود.
را.متولی.امور.اجتماعی.
معرفی.می.کند.و.خود.

نیز.–با.دخالت.مستقیم.یا.
تأسیس.موسسات.مردم.
نهاِد.و.خیریه.دولتی-.در.
تمامی.عرصه.های.مربوطه.

وارد.می.شود.[
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خود نشان می دهند. بنابراین، بدون دخالت واقعی گروه های مردمی و غیر دولتی، امکان 
طراحی و اجرای برنامه های متنوع و خالقانه اجتماعی، فرهنگی و خیر نیز کاهش می یابد.

پرسش.نهایی:.چه.باید.کرد؟
بر اساس آنچه در بخش های پیشین آمد، به طور کلی می توان گفت که نقصها و اشکاالت 
و  به مردم  را  امور  این  واقعی  واسپاری  نهاد و خیر، ضرورت  امور مردم  نهادی شدن 
گروه های غیر دولتی نشان می دهد. این واسپاری در دو محور کلی زیر می تواند محقق 

شود:
به سطوح  می تواند  دولت  محدوده دخالت  محدود.شدن.دخالت.مستقیم.دولت:.
قانونگذاری و سیاستگذاری، تسهیل، حمایت و نظارت بر امور محدود شود. بر این اساس 
الزم است دولت تا حد امکان از تأسیس هر نوع سازمان مردم نهاد یا خیریه به صورت 
مستقیم یا با حضور شخصیتهای حقوقی حاکمیتی خودداری کند تا به بازسازی اعتماد 
اجتماعی به ساختارهای دولتی کمک شود. از سوی دیگر، با نظارت نظام مند بر این 
امور، برای تمامی گروه های اجتماعی این اطمینان را به وجود آورد که از فعالیت شفاف 
و صحیح موسسات و سازمانهای مردم نهاد و خیریه مراقبت و بر آنها نظارت کافی دارد. 
توسعه.گستره.مفهومِی.امر.خیر:.با توجه به فرهنگ دینی جامعه و تمایز جامعه 
ایرانی از جامعه غربی، الزم است نهاد رسمی دین که در تعامل کامل با نظام حاکمیت 
است، با کنار گذاشتن تعاریف محدود از امر خیر، با فعالیت عملِی خود در این زمینه، 
گستره مفهومی »امر خیر« را به فراسوی خیِر سنتی گسترش دهد و هر نوع فعالیِت 
بدون منفعت شخصی، برای تأمین نفع یا صالِح دیگری را در حوزه امر خیر تعریف کند؛ 
خواه این فعالیت یک فعالیت برای حفظ محیط زیست باشد، یا تالش برای کاهش 
آلودگی هوا، یا اسکان زنان خیابانی، مبارزه با مواد مخدر و مانند آن. این رویه می تواند با 
جلوگیری از تمایزگذاری عمدی بین آنچه به طور سنتی امور خیر )و دارای ثواب الهی( 
تصور می شود با امور خیر اولویت دار نوین، امکان عرفی شدن4 امر خیر در جامعه ی دینی 
همچون ایران را بگیرد و مطابق با چارچوب آموزه های اسالمی، هر عمل خیرخواهانه 

برای جامعه را »امر خیر دینی« بداند.

4 - Secularization

مدیریت  خیریه
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مدیریت  خیریه
C h a r i t y  M a n a g e m e n t



سعید مسعودی پور
دانشجوی

دکتری مدیریت 
بازاریابی دانشگاه آزاد 
اسالمی

تبلیغ خیر، ترویج  انفاق
یک پیام تبلیغی زمانی اثرگذار خواهد بود که در گام نخست بتواند توجه مخاطب را 
به پیام جلب کرده و انگیزه الزم برای دنبال کردن آن تا انتها را در او ایجاد کند. عالوه 
بر لزوم توجه مخاطب به پیام، باید محتوا و ظاهر پیام به گونه ای طراحی شود تا هدف 
تبلیغاتی محقق شود؛ به عبارت دیگر باید پیام به گونه ای طراحی شود که ادراک مخاطب 
از پیام منطبق با هدف پیام باشد. محققین دانِش 
رفتارِ مصرف کننده، جاذبه های مختلفی 
را در تبلیغات دسته بندی کرده  اند که 
بازاریابان متناسب با نوع مخاطب، 
نوع محصول و سایر مشخصه ها 
از این جاذبه ها استفاده می کنند 
که عبارت اند از جاذبه منطقی، 
ترس  جاذبه  احساسی،  جاذبه 
حاضر  نوشتار  خنده.  جاذبه  و 
مختصر  به طور  است  درصدد 
پرداخته  جاذبه  هر  معرفی  به 
اساس  بر  آیا  که  کند  و مشخص 
این  از  می توان  قرآنی  آموزه های 
جاذبه ها در تبلیغات برای انفاق و جلب 

کمک های مالی استفاده کرد یا خیر. 

از پیام منطبق با هدف پیام باشد. محققین دانِش 
رفتارِ مصرف کننده، جاذبه های مختلفی 
را در تبلیغات دسته بندی کرده  اند که 
بازاریابان متناسب با نوع مخاطب، 
نوع محصول و سایر مشخصه ها 
از این جاذبه ها استفاده می کنند 
که عبارت اند از جاذبه منطقی، 
ترس  جاذبه  احساسی،  جاذبه 
حاضر  نوشتار  خنده.  جاذبه  و 
مختصر  به طور  است  درصدد 
پرداخته  جاذبه  هر  معرفی  به 
اساس  بر  آیا  که  کند  و مشخص 
این  از  می توان  قرآنی  آموزه های 
جاذبه ها در تبلیغات برای انفاق و جلب 

کمک های مالی استفاده کرد یا خیر. 
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جاذبه.های.خنده
خنده1 یکی از رایج ترین  جاذبه های احساسی مورداستفاده در تبلیغات است. 
)kellaris & cline,2007( استفاده از طنز و شوخی در تبلیغات تجاری 
تکنیکی است که بازاریابان سعی می کنند با استفاده از آن حالت شادی و خنده 
را برای مخاطب ایجاد کنند و در کنار آن ضمن انتقال پیام تبلیغی خود، از 
به خاطر سپاری پیام تبلیغ، استفاده نمایند. در حدود 30 درصد از تبلیغات 
رادیویی، 27 درصد از تبلیغات تلویزیونی و 5 درصد از تبلیغات مجالت از جاذبه 
 Weinberger etal,1995; Catanescu &( .خنده استفاده می شود
Tom,2001( البته در خصوص اثربخش بودن جاذبه خنده اختالف نظر وجود 
دارد. برخی از مطالعات نتیجه گرفته اند که خنده و شوخی اثربخشی تبلیغات 
را افزایش می دهد )Spotts etal,1997( در مقابل برخی دیگر از مطالعات 
پیشنهاد داده اند که تبلیغات خنده دار همیشه نتیجه بهتری نسبت به تبلیغاتی 

)Weinberger & Gulas,1992( .بدون خنده ایجاد نمی کنند
با توجه به عدم شمولیت اثربخشی جاذبه خنده در تمام تبلیغات، این سؤال 
پیش می آید که بیشترین کاربرد آن در چه مواردی است؟ در خصوص موارد 
کاربرد و استفاده از جاذبه خنده نیز نکاتی در پژوهشهای انجام شده به چشم 
می خورد که از جمله می توان به این مورد اشاره کرد که خنده به طور عمده در 
Ton-( .کاالیی که ریسک و درگیری پایینی2 دارند مورد استفاده قرار می گیرید
car,2001( اما آیا در بازاریابی اجتماعی که طیف محصوالتی به مخاطب 
عرضه می شوند، متنوع و دارای ویژگیهای متفاوتی است، می توان از جاذبه خنده 
نیز استفاده کرد؟ به عنوان مثال هدف برخی از تبلیغاتی که در حوزه بازاریابی 
اجتماعی انجام می شود افزایش سطح سالمت و بهداشت و کاهش تصادفات 
رانندگی است؛ موضوعی که نفع شخصی افراد در آن است و البته اثر اجتماعی 
آن در کم شدن هزینه های درمان به جامعه نیز خواهد رسید. ضمن این که عدم 
توجه به آنچه در تبلیغات این دست محصوالت ارائه می شود می تواند منجر به 
ضرر و آسیب جسمی برای مخاطبان شود؛ درصورتی که فرضاً عدم استفاده از 
عطری که در تبلیغات آن از جاذبه طنز استفاده شده است نمی تواند چنین 

خطری را برای مخاطب به وجود آورد.
بررسی آیات قرآن نشان می دهد که جاذبه طنز در اسلوب تبلیغاتی در موضوع 

1. humor
2.Low involvement 
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انفاق مورد استفاده قرار نگرفته است. تحلیل عقالنی این موضوع نیز این نتیجه 
را نیز تأیید می کند چرا که به نظر نمی رسد که جاذبه طنز بتواند در بازاریابی 
اجتماعی انفاق، مطلوب بوده و از اثربخشی کافی برخوردار باشد؛ چرا که موضوع 
کمک و دستگیری از نیازمندان معموالً امری است احساسی و عاطفی که انسان 
از وضع نابسامان و نامطلوب هم نوع خویش متأثر و متأسف شده و تالش می کند 
تا در حد توان خود به او کمک کند و روشن است این وضعیت با ایجاد حس 
خوشایند خنده و شادی در مقابل عجز و ناتوانی فرد نیازمند نمی تواند ایجاد شود.

جاذبه.ترس
ترس، غریزه فعالی است که می تواند در برخی از مواقع رفتار انسان را فعال و 
هدایت کند. ترس منجر به ایجاد دلواپسی، اضطراب و تنش شده و افراد را وادار 
به یافتن راه هایی برای کاهش این احساسات می کند. ازآنجایی که راهی که افراد 
برای پاسخ به ترس استفاده می کنند، شناخته شده است، بازاریابان غالباً بر روی 
این جاذبه ها تکیه می کنند تا محرک جذابی را در کاالها یا خدمات خود ایجاد 
کنند. جاذبه های ترس3 عبارت اند از پیامهای ترغیبی که برای ترساندن افراد با 
توصیف اتفاقات ناگوار، طراحی می شود. این توصیفات به این صورت است که 
اگر مخاطبان آنچه را که پیام پیشنهاد می دهد انجام ندهند برای آن ها ضرر و 
آسیبی ایجاد خواهد شد. )Witte, 1992,p.329( جاذبه های ترس غالباً 
در متن بازاریابی اجتماعی مانند ایمنی حمل ونقل و سالمت مورد مطالعه قرار 

گرفته است. 
چهارچوب کلی استفاده از جاذبه ترس به این صورت است که پیامدهای منفی که 
می تواند در صورت عدم تغییر رفتار یا نگرش مصرف کننده، اتفاق بیفتد را برجسته 
می کند. استفاده از این استراتژی گسترده شده است: جاذبه های ترس در 15 
درصد از تبلیغات تلویزیونی استفاده می شود. برانگیختگی ترس یک تاکتیک 
رایج برای موضوعات سیاست های اجتماعی مانند تشویق مصرف کنندگان برای 
تغییر سبک زندگی سالم با توقف سیگار کشیدن، ورزش کردن بیشتر، استفاده 
 Solomon &( .از رژیمهای غذایی متعادل، عدم نوشیدن در هنگام رانندگی

 )et al. 2006, pp191, 192
استفاده از جاذبه ترس در بازاریابی اجتماعی موضوعاتی نظیر بهداشت و سالمت 
)مثل مسواک زدن(، بستن کمربند ایمنی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی 

3. Fear appeals 
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و مصرف مواد مخدر و سیگار سابقه دارد. اما در مورد موضوع انفاق آیا می توان 
از جاذبه ترس استفاده کرد؟ در آیات قرآن کریم که به موضوع انفاق و تحریک 
افراد برای انجام این امر سفارش می کند، به تناسب سیاق کالم از جاذبه هایی 
استفاده می شود که مهمترین آن جاذبه ترس در قالب یاد مرگ، روز قیامت و جزا 
و نبودن امکان انجام عمل صالح در زمان محشر، هشدار نسبت به بی توجهی به 
انفاق که می تواند منجر به هالکت انسان شود است. )بقره  آیه 254 -  منافقون 

آیه 10– بقره آیه 195( 

جاذبه.های.منطقی
جاذبه های   )1991( مالر 
واقعی  اطالعات  را  منطقی 
آماده  مشتری  برای  که 
کرده  معرفی  می شود، 
است. تحقیقات، جاذبه های 
آگاهی دهنده5  را  منطقی4 
اظهار کرده  اند به شرطی که 
داده های  مصرف کنندگان 
بیان شده را مهم و قابل تأیید 
 2012( کنند.   درک 
 ),Lwin and Phau
محصوالتی  خصوص  در 
باالیی  ذهنی  درگیری  که 
می کند،  ایجاد  مخاطب  در 

جاذبه های منطقی باید برجسته تر باشد، چرا که در این گونه محصوالت، مالک 
اصلی تصمیم گیری  تحلیل عقالیی است. 

در برخی از آیات می توان مصادیقی از جاذبه منطقی را مشاهده کرد. به عنوان مثال 
در آیه 273 سوره بقره به توصیف شرح حال فقیرانی که انسان عادی فکر می کند 
ایشان بی نیازند، درحالی که عفت به خرج داده و نیازمندی خود را مخفی می کنند 
را بیان کرده و این نتیجه را می گیرید که چنین افرادی واقعاً مستحق کمک 

4. Rational appeals 
5. informative
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هستند، چراکه اوالً به دالیل مختلف نمی توانند تأمین معیشت زندگی خود کنند 
و از سوی دیگر هم نیاز خود را مخفی می کنند.

جاذبه.احساسی
جاذبه های احساسی یکی از رایج ترین  راهبردهایی است که به وسیله تبلیغات، 
استفاده می شود تا توجه مخاطبان را جلب کرده و آن ها را به سمت برند و کاالها 
اتصال دهند، چرا که آن ها دارای یک تأثیر مثبت بر روی رفتار افراد هستند. 
اهمیت جاذبه احساسی در تبلیغات تجاری تا جایی است که می توان یکی از 
علل مهم خریدهای تفننی یا خریدهای آنی یا خریدهای برنامه ریزی نشده6 را 
جاذبه های احساسی در تبلیغات تجاری دانست. اندازه گیری تأثیرات دقیق جاذبه 
عقالنی در مقابل جاذبه احساسی دشوار است. بااین وجود، در مورد محتوای این 
تبلیغات، گرایش به فکر کردن در مقابل احساس کردن به یاد آورده می شود. 
جاذبه  کارکرد  به عبارت دیگر   )Solomon & et al. 2006, p188(
احساسی، هدف قرار دادن بعد عاطفی - احساسی انسان است که تأثیر تفکر 
6. Impulse buying- impulse purchase
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عقالیی در آنجا کم رنگ است تا در نهایت میل و کشش احساسات فرد را به رفتار 
موردنظر سوق دهد. 

به نظر می رسد در موضوعاتی از بازاریابی اجتماعی که منفعت ظاهری رفتار توصیه شده 
به شخص دیگری می رسد نه خود مخاطب، استفاده از جاذبه احساسی می تواند بسیار 
سودمند و اثربخش باشد. اگر بخواهیم در موضوع انفاق این موضوع را تبیین کنیم باید 
گفت ازآنجایی که در موضوع انفاق، برداشت غالب این است که نفع واقعی از آن کسی 
است که به وی کمک می شود و با توجه به ملموس و محسوس نبودن آنچه فرد در 
مبادله در قبال کمک مالیاش پرداخت می کند، بهتر می توان از قدرت احساسات، فرد 

را تشویق به انجام عمل نمود. 
بیشترین نمود جاذبه های احساسی قرآن در موضوع انفاق، در تمثیالتی است که به 
اشکال مختلف آمده است. َمَثل در حقیقت یک قصه واقعی و یا فرضی است که گوینده 
از جهاتی آن را شبیه معنای موردنظر خود می داند و لذا در کالم خود ذکر می کند 
تا ذهن شنونده از تصور آن، معنای موردنظر را کاملتر و بهتر تصور کند.   )طباطبایی، 
1374، ج 2، ص 592( تشبیه به خوشه)بقره 261( و تشبیه به باغ مثمر)بقره 265( 

از جمله آن هاست. 
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جاذبه.اطمینان.بخش
یکی از جاذبه هایی که در آیات قرآن با موضوع انفاق به چشم می خورد، نوعی از 
جاذبه تبلیغاتی است که به طور مجزا موردتوجه ادبیات متعارف قرار نگرفته است، 
جاذبه ای که می توان آن را جاذبه اطمینان بخش نامید. همانطور که پیش ازاین 
نیز گفته شده ازآنجایی که انفاق ازجمله موضوعات بازاریابی اجتماعی است که 
غالباً افراد برای منفعت شخصی و مادی مستقیم اقدام به انجام آن نمی کنند، 
لذا تمایزاتی با سایر موضوعات بازاریابی اجتماعی دارد. درواقع هدف اصلی در 
از جاذبه  پاداش اخروی است و هدف  الهی و در پی آن  انفاق، کسب رضایت 
اطمینان بخش این است که آنچه فرد در حال حاضر هزینه می کند، نیست و نابود 

نشده و منفعت آن در نهایت چندین برابر به خود فرد می رسد. 
به عبارت دیگر جاذبه اطمینان بخش این خاطرجمعی را برای مخاطب به وجود 
خواهد آورد که اطمینان از سود و منفعت مبادله هایی که می کند، داشته باشد؛ اما 
نکته اینجاست که پاداش و عوض این مبادله و تجارت ممکن است در دنیا برای 
فرد ملموس نباشد. فراتر دیدن زندگی از چهارچوب حیات دنیوی، الزمه اثربخشی 
این جاذبه در مخاطبان است و لذا در جوامعی که اعتقادی به عقبی و آخرت وجود 
ندارد، استفاده از جاذبه اطمینان بخش در بازاریابی اجتماعی نمی تواند اثربخشی 
داشته باشد. آیاتی از قرآن که داللت روشنی بر ایجاد این اطمینان دارند در ذیل 
مورد بررسی قرارگرفته اند. مهمترین موضوعاتی که در این مورد در آیات دیده 
می شود عبارت اند از: اطمینان به انسان در مورد علم خداوند به آنچه انسان انفاق 
بدون  به  است  برای خودتان  اصل  انفاق می کنید در  آنچه  می کند)بقره 215( 
کم وکاست به سوی شما بازخواهد گشت )تغابن 16( آنچه انفاق می کنید، خداوند 
جایش را پر خواهد کرد)سبا 39( استمرار بر انفاق در راه خدا، هرگونه حزن نسبت 

،،به گذشته و ترس نسبت به آینده را از بین خواهد برد)بقره 274(.
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،
ارشد سیاست گذاری سازمان  دن سامرز، مدیر 
داوطلبین انگلستان، بیان می دارد: دالیل داشتن 
داوطلبان  مدیریت  برای  خوب  استراتژی  یک 
مانند دالیل داشتن استراتژی برای هر طرح دیگر 
است.  اگر نمی دانید که چرا می خواهید داوطلبان 
را مشارکت دهید و یا چه نقشی می خواهید به آن ها 
واگذار کنید آنگاه چگونه می خواهید آن ها را جذب و 
حمایت کنید؟ در نتیجه احتماالً سرمایه گذاری زیادی 

در وقت و انرژی خواهید نمود که بازدهی ناچیزی 
به ازای آن حاصل می شود.

داشتن  اختیار  در  با  اخیر  سال های  در 
مناسب  عملکرد  درباره  بسیار  منابع 

این  داوطلبان،  مدیریت  حوزه  در 
فزاینده ای  به طور  رشته 

شده  تخصصی تر 

است. 
چگونگی  درمورد  نیز  سازمان ها  

بکارگیری داوطلبان نیز خالق تر شده اند.
در عمل هر سازمانی  با هر اندازه، باید برنامه 
سازمان یافته و مناسبی برای فعالیت های داوطلبی 
ارزشمند  احساس  داوطلبان  به طوری که  باشد  داشته 
داوطلبان  بسیار،  فرصت های  وجود  با  باشند.  داشته  بودن، 
قادر به انتخاب و برگزیدن هستند، به طوری که سازمان هایی 
را  مهیج  و  انگیزاننده  داوطلبی  نقش های  ایجاد  توانایی  که 

ندارند ممکن است استعدادهای زیادی را از دست بدهند.

جذب داوطلبان 
بهترین راه برای جذب داوطلبان توسعه نقش های داوطلبی 
چگونه  این که  مورد  در  باید  شما  است.  متعهد  و  جذاب 
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می توانید برای افراد با منافع، مهارت ها و دسترس پذیری مختلف برنامه داشته 
باشید، فکر کنید.

شما  پاتوق  اولین  اما  دارد،  وجود  داوطلبان  کردن  پیدا  برای  بسیاری  راه های 
می تواند مرکز داوطلبی محلی شما باشد. این مرکز می تواند در جذب داوطلب، 
همچنین در مورد ایجاد نقش جذاب و مؤثر و به طورکلی حمایت از داوطلبان  

به شما کمک کند.
پایگاه داده آنالین ملی؛  از:  برای پیدا کردن داوطلبان عبارت اند  راه های دیگر 
در  و  در مطبوعات محلی  تبلیغات  )CVS( محلی؛  داوطلبانه  شورای خدمات 
وب سایت های اجتماعی؛ برگزاری و یا حضور در یک نمایشگاه استخدام؛ ایجاد 

وب سایت برای گروه های خاص مانند جوانان یا متخصصین.
بااین حال، یکی از راه های اصلی مردم در پیدا کردن فرصت های داوطلبانه روش 
انتقال دهان به دهان است. بنابراین همکاران خود و داوطلبان موجود را به صحبت 

در مورد سازمان و کارشان با دوستان، خانواده و همکاران تشویق  کنید.

رویکرد مدیریت و حفظ داوطلبان
برای هرگونه فعالیت ساختاریافته مسائل قانونی و حقوقی مانند بهداشت، ایمنی 
و بیمه وجود دارد که باید به آن ها توجه کرد. این ممکن است یک مسئولیت 
به نظر رسد، اما می تواند امری حیاتی باشد. این موارد نه تنها سالمت داوطلبان 
و عموم مردم را محافظت می کنند،  بلکه ممکن است به سازمان شما در برابر 

انجام هر چیز اشتباه کمک کنند. 
آنجا که ممکن است  تا  بااین حال، یک مسئولیت وجود دارد، که 
باید بر عهده سازمان باشد و نه داوطلب. تشریفات اداری زیاد برای 
داوطلبان می تواند باعث انتخاب یک سازمان دیگر شود. مهم تر از 
همه، شما باید اطمینان حاصل کنید که داوطلبان احساس ارزش و 
پشتیبانی می کنند. اگر افراد احساس قدردانی کنند، به احتمال  زیاد 

کار داوطلبانه را با شما ادامه خواهند داد.
به داوطلبان اطمینان دهید که روش های تماس مختلفی به فرد 
داوطلب اختصاص داده می شود تا اطالعات الزم را ارائه دهد و از او 
پشتیبانی کند.  پشتیبانی که به طور منظم از وضعیت داوطلب خبر 

بگیرد و پشتیبانی اضافی و یا آموزش مورد نیاز را به او ارائه دهد.
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،،

 فرصت های آموزش و توسعه را عالوه بر آموزش های پایه موردنیاز برای داوطلبان 
آماده کنید. با این کار داوطلبان مهارت های خود را به روز نگه داشته و به آن ها در 

پیشرفت در سازمان و بر عهده گرفتن وظایف بیشتر کمک خواهید کرد.
به داوطلبان مسئولیت های بیشتری را برای پیشرفت شان پیشنهاد دهید، مانند 
مسئولیت ایجاد رابطه با داوطلبان جدید و کمک به آن ها که باعث احساس راحتی 
و یادگیری بهتر وظایف تازه واردها می شود. البته، باید ابتدا درباره این موضوع با 
داوطلب صحبت کنید. درگیر شدن داوطلبان در امور جاری سازمان شما، نه تنها 
می تواند دیدگاهی تازه و ایده های جدیدی را به آن ها بدهد، بلکه احساس می کنند 
بخشی از آنچه انجام می دهید هستند و عالقمند می شوند که آن را برعهده بگیرند.
راه های تقدیر از داوطلبان را شناسایی کنید، مانند ارائه یک گواهی، یک کارت 
تقدیر و یا هدیه ای کوچک. شما حتی می توانید یک جشن کوچک را در طول هفته 

داوطلبین )1-7 ماه ژوئن( برگزار کنید.
مسائل خاصی وجود دارند که باید به یاد داشته باشید. حتی اگر به داوطلبان هیچ 
دستمزدی داده نشود، بدون هزینه نیستند. مهم است که اطمینان حاصل شود 
که شما قبل از شروع به جذب داوطلب می دانید چه منابعی در دسترس دارید، 

بنابراین می توانید با خودتان و داوطلبان بالقوه در موارد اجرایی، صادق باشید.
را  داوطلبانه  کار  نتیجه  در  داوطلب  توسط  انجام شده  هزینه های  هنگامی که 
بازپرداخت می کنید. حتماً باید این کار را انجام دهید، یعنی داوطلب تنها باید کار 
داوطلبانه انجام دهد ازاین رو نباید به طور شخصی هزینه ای پرداخت کند. شما فقط 

باید هزینه واقعی را که داوطلب از جیب خرج کرده است را بازپرداخت 
نمایید. این کار تضمین می کند که احتمال هیچ سوءاستفاده ای در 
پرداخت هزینه ها برای مالیات و هر منفعت دولتی که یک داوطلب 

ممکن است دریافت کند، وجود ندارد. 
همچنین در مورد اینکه شما می خواهید سوابق جنایی داوطلبانتان را 
بررسی کنید یا نه، تصمیم بگیرید. معموالً برای فعالیت های داوطلبی 
خاصی نیاز به بررسی وجود دارد بنابراین شما نباید همه را در سازمان 
بررسی کنید، گاهی اوقات در بررسی های بیش ازحد ممکن است شما 
با پرسیدن سؤاالتی که غیرقانونی است و نباید بپرسید، قانون شکنی 

کنید.
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ارزیابی تأثیرگذاریو

مؤسس  و  ارشد  مدیر  پونست،  نیکوالس 
آلرون،  اجتماعی  تأثیر  مشاوره   سازمان 

مزایای گسترده  ارزیابی تأثیرگذاری با 
روشی صحیح را برای خیریه ها تشریح 

می کند.
دارد،  وفاق  برای  باالیی  ظرفیت  خیریه  بخش 

افراد  می کنند  کار  خیریه  در  که  کسانی  به هرحال 
دلسوزی هستند که به ایجاد ائتالف در مورد حوزه هایی 

سال های  در  هستند.  عالقه مند  دارند  اعتقاد  آن  به  که 
متمادی گذشته، اجماعی قوی حول یک موضوع جدید در 

مدیریت خیریه به وجود آمده است:

ارزیابی تأثیرگذاری بسیار مهم است.
توسعه ی  برای  که  است  کرده  ظهور  جدید  اجماع  یک  متأسفانه، 

،
ترجمه:
محمدصادق
رمضانی

کارشناسی ارشد 
مدیریت تکنولوژی 
دانشگاه
علم و صنعت

مدیــریـت
عملکرد خیــریه
ارزیابی تأثیرگذاریوارزیابی تأثیرگذاریووارزیابی تأثیرگذاریووارزیابی تأثیرگذاریوارزیابی تأثیرگذاریارزیابی تأثیرگذاریو

مؤسس  و  ارشد  مدیر  پونست،  نیکوالس 
آلرون،  اجتماعی  تأثیر  مشاوره   سازمان 

مزایای گسترده  ارزیابی تأثیرگذاری با مزایای گسترده  ارزیابی تأثیرگذاری با 
روشی صحیح را برای خیریه ها تشریح روشی صحیح را برای خیریه ها تشریح 

دارد،  وفاق  برای  باالیی  ظرفیت  خیریه  دارد، بخش  وفاق  برای  باالیی  ظرفیت  خیریه  بخش 
افراد  می کنند  کار  خیریه  در  که  کسانی  افراد به هرحال  می کنند  کار  خیریه  در  که  کسانی  به هرحال 

دلسوزی هستند که به ایجاد ائتالف در مورد حوزه هایی دلسوزی هستند که به ایجاد ائتالف در مورد حوزه هایی 
سال های  در  هستند.  عالقه مند  دارند  اعتقاد  آن  به  که 
متمادی گذشته، اجماعی قوی حول یک موضوع جدید در 

مدیریت خیریه به وجود آمده است:

ارزیابی تأثیرگذاری بسیار مهم است.
توسعه ی  برای  که  است  کرده  ظهور  جدید  اجماع  یک  متأسفانه، 

مدیــریـتومدیــریـتومدیــریـتومدیــریـتوومدیــریـتومدیــریـتومدیــریـتومدیــریـتومدیــریـتومدیــریـتومدیــریـتومدیــریـتومدیــریـتوومدیــریـتومدیــریـت
عملکرد خیــریه
و

عملکرد خیــریه
و

عملکرد خیــریه
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ارزیابی تأثیرگذاری
تأثیرگذاری عمل بسیار مضر است. اجماع دراین باره است که ارزیابی تأثیر، بسیار بسیار 
دشوار است. درحالی که این مسئله تا حدودی حقیقت دارد، اما شکلی زیرکانه از تشویش 
نه  و  می بینند  را  ارزیابی  از  استفاده  چالش های  تنها  که  است  کسانی  از طرف  اذهان، 

فرصت های آن را، که متأسفانه این تشویش کار خودش را کرده است.
این تزلزل در ارزیابی تأثیرگذاری جرقه  ایجاد حجم زیادی از راهنماها، مقاالت ارائه بهترین 
روش ها، همایش ها و سخنرانی ها را زده است، درحالی که اکثر ما در کمک به گسترش 
این است که یک حس  نیز مقصریم. خبر خوب  متناقض  این دیدگاه های گاهاً 
چارچوب های  و  روش ها  از  استفاده  با  عمل گرایی  رویکرد  و  مشترک 
قوی که برای ارائه ی راهنما و استانداردهای مشترک به کار 
برده می شوند، باالخره در حال غلبه بر تئوری و مهندسی 

بیش ازحد است.

پیشرفت سطح توده ی مردم
به نظر می رسد همچنان در سطح 
کمی  پیشرفت  مردم،  توده ی 
همچنان  است.  شده  انجام 
و  داده  به  دستیابی 
اتخاذ  برای  که  اطالعاتی 
تصمیمات بهتر مورد نیاز 
دشوار  مدیریت  برای  است 
گزارش های  آوردن  فراهم  است. 
از  استفاده  بدون  باال،  کیفیت  دارای 
ارتش ارزیاب های خارجی همچنان یک چالش 
و  کارمندان  هنوز  مهم تر،  همه  از  و  است. 
ارزیابی  که  را  ارزشی  به سختی  داوطلبان 
تأثیرگذاری برای کار آن ها ایجاد می کند، 

درک می کنند.
به نظر می رسد خیریه ها نه تنها در حال 



از دست دادن فرصت بهبود روش ارزیابی تأثیرگذاری خود هستند، بلکه در حال 
از دست دادن فرصت نشان دادن ارزش خود و کار خود به خّیرین و عموم مردم 

نیز هستند.
نیاز.ارزیابی. ما.چطور.می.توانیم.مهارت.ها.و.توانایی.های.مورد.
حقیقی.را.به.عنوان.ابزاری.برای.بهبود.و.نه.منبعی.برای.رنجش.

مستمر.ایجاد.کنیم؟.
است.  این قدر مهم  تأثیرگذاری  ارزیابی  باشید که چرا  یاد داشته  به 
و  مالی  حامیان  توسط  تأثیرگذاری  ارزیابی  شک،  بدون  درحالی که 
کمک کنندگانی که به دنبال سطح باالتری از اطمینان هستند، تحت 
تأثیر قرار گرفته است –به عنوان راهی برای انتخاب میان برنامه های 

مختلف- این کار برای خیریه ها، بدون اهمیت و ارزش نیست.
هدف ارزیابی این است که ابزاری برای بهبود انعطاف پذیری، عملکرد، 
و تأثیرگذاری باشد. هدف آن ایجاد چشم اندازی برای اتخاذ تصمیمات 
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]هدف ارزیابی 
این است که 
ابزاری برای بهبود 
انعطاف پذیری، 
عملکرد، و 
تأثیرگذاری باشد.[ 



بهتر در مورد چگونگی مدیریت خیریه است. این پیام اغلب در فشار برای ارضای 
حامیان مالی و جذب منابع مالی گم می شود.

ابتدا مدل عملیاتی خود را درک کنید سپس برای درک تأثیرگذاری آن تالش 
کنید. بسیاری مدیران خیریه می گویند که درکی قوی از نحوه ی کار خیریه ی خود 
دارند. بااین حال، تعداد کمی از آن ها قادر به ارائه شواهد قوی از کارایی عملکرد خود 
هستند. این به طور واضح مصداق این جمله است که «پیش  از این که بتوانی راه 

بروی، ندو.»
اگر قادر به ایجاد اعداد مناسبی در مورد کارایی مالی، یا کارایی منابع انسانی نیستید، 
این امکان وجود دارد که چالش بزرگی در درک اثری که پول و نیروی انسانی شما 

ایجاد می کند، به وجود آید.

انعطاف پذیری مدل عملیاتی
درحالی که حامیان مالی همیشه به شدت به خروجی و تأثیرگذاری عالقه مند هستند 
-به هرحال، این اولین هدف هر خیریه و حامیان آن است- آنان به انعطاف کل مدل 

عملیاتی نیز عالقه مند هستند و برای مدیران، این بعد عملیات کلیدی است.
اگر کسی در مورد چرایی این که ارزیابی تأثیرگذاری پذیرفته نمی شود گیج شده 
باشد؛ باید بداند که این امر به دلیل نبود این فرهنگ سازمانی است که ارزیابی کار 
ساده ای است. شروع از جایی که اندازه گیری شاخص ها ساده باشد، الگوگیری در 
زمینه هایی مانند مالی و منابع انسانی و فراهم آوردن ارزیابی و تحلیل باکیفیت در 
این زمینه ها، می توانند اولین بخش یک انتقال فرهنگی به سمت درک و فهم ارزیابی 

به عنوان یک ابزار قدرتمند باشند.
از این رو، وقتی در مورد بهبود روش نمایش ارزش خیریه ها به حامیان 
مالی آنان –و بهبود ارزش برای ذی نفعان- فکر می کنیم، خیریه ها نباید 
تنها بر تأثیر تمرکز نمایند. روش های زیادی وجود دارد که یک خیریه 
بتواند به ارزش و کارایی برسد، و یک خیریه حقیقتاً موفق به دنبال 

بهبود در تمامی زمینه ها خواهد بود.
انتقال بحث از ارزیابی به مدیریت عملکرد. با سرچشمه گرفتن از این 
مفهوم درباره درک کل مدل عملیاتی، واضح است که اوالً متأسفانه ارزیابی 
تأثیر دارای تمایل به انفعال و تأخیر است. دوما این ارزیابی می تواند جدای 
از دیگر حوزه های مدیریت عملکرد –مانند مدیریت افراد و حسابداری 

مالی- مدنظر قرار گیرد.
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]خیریه ها نیازمندند 
که ایده ی خود را در 
مورد اینکه عملکرد 
چیست و چگونگی 
نظارت بر آن را از 
طریق ادغام تأثیر 

در ایده  مدیریت 
عملکرد جامع 

گسترش دهند.[
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سوماً، این ارزیابی می تواند جدای از فرآیندهای فعال پویایی که نیاز به استفاده از 
آن وجود دارد - مانند مدیریت خوب، تصمیم گیری  دقیق، و اختصاص هدفمند 
منابع- هم مدنظر قرار گیرد. این سه موضوع مهم اگر با هم ترکیب شوند، ارزیابی 

تأثیر را یک چیز اضافی و فرعی جلوه خواهند داد.

مدیریت جامع عملکرد
خیریه ها نیازمندند که ایده ی خود را در مورد اینکه عملکرد چیست و چگونگی 
نظارت بر آن را از طریق ادغام تأثیر در ایده  مدیریت عملکرد جامع گسترش دهند. 
بسیاری مدیران، یک گزارش مالی فصلی دریافت می کنند، ولی مدیران بسیار کمی 
گزارشی دریافت می کنند که شامل افراد، مالی، عملیات، و میزان تأثیرگذاری باشد. 
با ادغام تأثیرگذاری در بحث مدیریت عملکرد، ارزیابی برای حامیان مالی به ابزاری 
تبدیل می شود که کم تر روش مند است و بیشتر ابزاری واقعی و فعال برای فراهم 
آوردن پیام های مهم به حامیان، در مورد ارزش کاری که خیریه انجام می دهد، 

خواهد بود.
را  آنان  و  باشید؛  صادق  خیریه  در  مهارتی  شکاف های  مورد  در 

ارزیابی  ازآنجایی که  کنید.  هم سو  کلیدی  فرایندهای  با 
تأثیرگذاری یک مهارت نسبتاً جدید است، بسیاری 

خود  عملکرد  بهبود  به  تمایل  که  افراد  از 
داشته اند،  تأثیرگذاری  ارزیابی  پیرامون 

متوجه شده اند که در سازمان شان این 
داده های  که  ندارد  وجود  استعداد 

باکیفیت جمع آوری شده و آن را 
برای ایجاد یک چشم انداز مفید، 
این ها  البته،  نمایند.  تحلیل 
اغلب مهارت هایی هستند که 
ایجاد  به سادگی  می توانند 

شوند.
توسعه ی یک درک خوب از 
این که چه مهارت هایی برای 
مدرییتایجاد ارزیابی باکیفیت مورد  مدرییت
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نیاز است –جمع آوری داده، ورودی داده، استخراج داده، تحلیل داده- به خیریه 
کمک خواهد کرد نقشه ای را از مهارت ها و توانایی های خاص مورد نیاز داوطلبان و 

کارمندان خود ترسیم نماید.
متأسفانه، بسیاری از روش های ارزیابی تأثیرگذاری بر چارچوب های کالن تمرکز دارند، از 
این رو درباره ارزیابی تأثیر به عنوان بخشی از سازمان، تنها راهنمایی هایی کلی ارائه می دهند 
و راهنمایی زیادی در مورد فرایندهای جزئی تِر مورد نیاز برای پردازش یک فرم ارجاع یا 
تحلیل یک مجموعه داده فراهم نمی کنند و این در حالی است که ارزیابی تأثیر بسیار 

مهم است.

درک فرآیندهای خود یک خیریه
تعهد به درک فرآیندهای یک خیریه و مهارت هایی که در طول مسیر مورد نیاز 
است بر شانه ی خود اوست. درحالی که این کار می تواند یک فرآیند زمان بر باشد 
اما به واقع همین ریزترین سطح فرآیندها است که ارزیابی تأثیر در آن رخ می دهد.

یاد بگیرید با میزانی از عدم قطعیت زندگی کنید. یکی از متداول ترین ایرادات 
ارزیابی تأثیرگذاری این است که شرایط پیچیده را به  شاخص های به نظر 
ساده کاهش می دهد. بسیاری خیریه ها در زمینه هایی کار می کنند 
که در آن ها رویکرد طوالنی مدت، کیفی و غریزی به جای 
تأثیر  ازاین رو، شاخص های  است.  و سیستمی  کمی 

می توانند مسخره به نظر آیند.
اگرچه، تصور این که حسابداری یک وضعیت 
غلط  پارادایمی  هم  است  دقیق   ٪100
در  خیریه ها  بسیاری  بااین حال  است. 
شرایط پیچیده ای که دارای موضوعات 
است  مختلفی  عوامل  و  زمینه ای 
کامل  ارزیابی  می کنند.  فعالیت 
اما  داشت،  نخواهد  وجود  هرگز 
یک  که  نیست  معنا  بدان  این 
خیریه نمی تواند شاخص هایی را 
پیدا کند که برای کارش مفید و 

،،کمک کننده باشند.
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سلســــــله 
نشست های 
تخصـــصی



سلسله نشست هاى 
خیر ماندگار

 مباحث نوین امر خیر در ایران
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من در اینجا می خواهم ابعاد یک سؤال را باز کنم و سپس به 
آن پاسخ دهم. بعد هم بگویم که چرا این سؤال را مطرح کردم. 
سؤال این است: فعالیت ها یا کنش های داوطلبانه در جامعه امروز 
داوطلبانه  فعالیت  و  باید کنش   ما چرا  دارد؟  ایران چه ضرورتی 

انجام دهیم؟ 
سپس می خواهم تجزیه وتحلیلی ساختاری در مورد کنش داوطلبانه 
در جامعه معاصر و مدرن ارائه کنم. و از این طریق درباره کنش های 
داوطلبانه توضیحی نظری و تحلیلی ارائه کنم درباره اینکه این 
چه  و  سازوکارها  چه  زمینه ها،  چه  کنش ها 
می خواهم  همچنین  دارد.  پیامدهایی 
راهی باز کنم به لحاظ نظری به سوی 
در  داوطلبانه  کنش   معنای  توسعه 

جامعه معاصر ایران. 

دنیای. در. داوطلبانه. کنش.
معاصر.چیست؟

است  عملی  داوطلبانه  کنش 

سلسه نشست های خیرماندگار
مباحث نوین امور خیر در ایران

کنش های داوطلبانه
در جوامع معاصر
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،
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دانشیار انسان شناسی و مطالعا ت فرهنگی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی



]کنش داوطلبانه عملی 
است که ما از روی 
اختیار، آزادی و میل 

انجام می دهیم، وقتی از 
کنش  داوطلبانه صحبت 
می کنیم، فعالیتی فردی 

یا جمعی است که  سوژه 
مدرن یعنی انسان مدرن، 

با دو هدف که همزمان 
آن ها را پی می گیرید 

انجام می دهد.[
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که ما از روی اختیار، آزادی و میل انجام می دهیم، وقتی از کنش  داوطلبانه 
یعنی  مدرن  سوژه  که   است  یا جمعی  فردی  فعالیتی  می کنیم،  صحبت 
انسان مدرن، با دو هدف که همزمان آن ها را پی می گیرید انجام می دهد. 
و  نقش  ایفای  کردن،  مشارکت  یکسو خودتحقق بخشی، خودشکوفایی،  از 
مسئولیت پذیری؛ یعنی فرد می خواهد شهروند شود، و از رعیت بودن یا از 
یک عنصر پیرو بودن، به یک شهروند، به یک انسان مسئول خودآگاه و خالق 

تبدیل شود.
اما از سوی دیگر کنش داوطلبانه کنشی است که می خواهد ساختار و  و 
سیستم را، یعنی جامعه و فرهنگ مدرن معاصر را تولید کند، یعنی می خواهد 
با مسئولیت پذیری، خودآگاهی، خودشکوفایی، خالقیت و مشارکت خودش 
نه تنها سوژه مدرن را بسازد یعنی فرد را به عامل تبدیل کند، بلکه می خواهد 

ساختار را هم بسازد. 
منظور از ساختار چیست؟ یعنی شهر، بوروکراسی، دموکراسی، نظم اجتماعی، 
محیط زیست، آموزش، هنر مدرن، اخالق و غیره. این ها همه ساختار هستند، 
ساختارهایی که امکان زیست جمعی، انسانی، اخالقی، امکان زیستی که در 

آن آسایش و آرامش وجود داشته باشد را فراهم می کنند.

ماهیت.کنش.داوطلبانه
دکتر رضا داوری در کتاب »خرد سیاسی« بحث فوق العاده جذابی 
را ارائه کرده است درباره اینکه بزرگ ترین بحران در جامعه امروز 
ایران این است که فاقد عقل هستیم. منتها ایشان توضیح می دهد 
که انواع عقل ها وجود دارد. آن چیزی که ما در آن بحران داریم 
عقل راهنماست. عقل راهنما عقلی است که به عامل های فردی و 
جمعی امکان عمل کردن و ساختن موقعیت های سوژگی را بدهد. 
بر  مبتنی  که  است  عملی  آرمانی  تیپ  داوطلبانه،  کنش  پس   
یک نوع خرد سیاسی و راهبردی است، مبتنی بر یک نوع عقل 
راهنماست، فقط عقل نظری نیست. عقلی که به ما مقصدها را 
و  اقدام  بلکه  نیست،  تأمل  فقط  آن  از  مهم تر  و  می دهد  نشان 
تعبیر سنتی تر  به  که  است  دانش  نوعی  واقع  در  است.  فعالیت 
می شود اسمش را گذاشت حکمت عملی. پس کنش داوطلبانه 

هم از جنس دانش و هم از جنس اقدام است. 
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تناقض.ساختاری.کنش.داوطلبانه.در.جامعه.مدرن.
اما اجازه دهید درباره تناقض ساختاری موجود در این مؤلفه جامعه مدرن 
بحث کنم. جامعه مدرن مجموعه ای از مؤلفه هایی را ایجاد می کند که کنش 
را  این  عکس  درعین حال  می کند،   الزام آور  که  درعین حالی  را  داوطلبانه 
هم انجام می دهد. جامعه مدرن در ساختارهای خودش به نوعی نظراً عمل 

داوطلبانه را ناممکن می کند. 

همه ما می دانیم که جامعه مدرن به تعبیری که فوکو بکار می برد جامعه 
انضباطی است. جامعه ای که دائماً اشکال پیچیده ای از نظم را ایجاد می کند. 
بوروکراسی یا نظام اداری مدرن چارچوب انضباط بخش در جامعه مدرن است. 

قانون و مقررات هم روح بوروکراسی و دموکراسی است.
که  جامعه ای  است.  سراسربین  جامعه  کرد  ابداع  فوکو  که  دیگه ای  مفهوم 
دائماً در حال نظارت ما است. این احساس در ما تولید می شود که ما دائماً 
تحت نظارتیم. در ساختار سنت می گفتیم که خداوند همه چیز را می داند و 
آن خداوند هم ستارالعیوب بود. ضمانت کرده بود که هرگز راز ما را فاش 
ممکن  هرلحظه  ازاین رو  نگفته من ستارالعیوبم  مدرن  اما خدای  نمی کند. 

است رسوایی به  پا شود. 
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پس این جامعه سراسربین که در ساختار معماری، شهری، قانون، بوروکراسی 
ایجاد می کند.  را  نظارت و کنترل  از  و در همه چیز هست، شکل دیگه ای 
ازیک طرف از درون انضباط می دهد ازطرف دیگر کنترل و نظارت می کند. 
کنش  و  باشیم  شهروند  اینکه  به  ملزمیم  ما  ازیک طرف  بگویم  می خواهم 
داوطلبانه انجام دهیم و ازطرف دیگر آزاد باشیم و فعل اختیاری انجام دهیم.

تمدن معاصر ازیک طرف می گوید که خویشتن داری، صبوری، مسئولیت پذیری، 
مصرف نکردن، رعایت حقوق دیگری و  ازطرف دیگر می گوید که دیگری را 

تعریف کن، بشناس و با او وارد گفتگو شو و از طریق گفتگو این دیگری را 
کم کم درونی کن.

اخالق مراقبت یعنی اخالق مادرانه داشتن. دلسوزی اجتماعی. ما همه غصه دار 
هستیم اما غم خوار نیستیم. غصه لذت هایمان را می خوریم. غصه بی پولی ها، 
اما غم خوار چیز دیگری  ندارم.  این که بغل دستی مان چقدر دارد من  غصه 
است. فرآیند تمدن فرآیند توسعه غم خواری است نه غصه داری. تمدن مدرن 
ازیک طرف می گوید به ما خویشتن داری و غم خواری، از طرف دیگر می گوید 

آزادی، آزاد از چه؟ آزاد از قیدهای طبیعی به کمک علم و فّناوری. 
 ازیک طرف به ما الزام می کند که دیگری رو به رسمیت بشناسیم و با او 
فردگرایانه  ارزش های  روحیه  گسترش  با  دیگر  از  طرف  اما  کنیم  گفتگو 
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گسترش فردیت را ترویج می کند، به تعبیر فریدون مشیری این گرگ درون 
ما را یک دفعه رها می کند که بدرد تا بتواند مصرف کند، بتواند ویران کند، 

بی حد و بی اندازه کیف کند. پس تعارض این است. 

موانع.کنش.داوطلبانه.
در این فضا چطور می شود داوطلب بود. ازیک طرف همه 

ما داریم حرص و ولع می زنیم که پولدارتر شویم. 
کنش های داوطلبانه در چنین شرایط از چند 

جهت دشوار یا ناممکن می شوند:
الزام ها  که  ناممکن اند  ازاین جهت  اول 

آهنی  قفس  وبر  تعبیر  به  قانون ها،  و 
بوروکراسی مجال بازاندیشی، عاملیت 
یا فردیت را محدود می سازد، حتی 
در  می کند،  بی معنا  را  مسئولیت 
چنین چارچوبی به یک معنا انسان 
قرار  وقتی  یعنی  می شود.  محو 
باشد همه چیز سازمان شود، قانون 
شود، انضباط شود و همه دانش ها و 

فّناوری ها انضباط بخش شوند، عمل 
داوطلبانه ناممکن می شود. 

دومین وجه. کنش داوطلبانه در فضای 
دارد، حاال  دیگر مشکل  از جهتی  جدید 

و طمع  این حرص  بگوییم،  سنتی  زبان  به 
و خواستن های بی انتها، این رها شدن بی انتهای 

برای  مجالی  فردیت  اخالق  این  غرایض،  و  امیال 
داوطلبانگی نمی گذارد.

مانع سوم. این مورد برای ماست. دوتا مورد اولی که گفتم برای جامعه 
غرب هم بود. اما این مورد بیشتر بحران ماست. البته این را هم بگویم که آن 
دو بحرانی که گفتم بحران غرب است به طور مضاعفش بحران ماست. چون 
ما نه بوروکراسی انضباط بخشی داریم که کاماًل انضباط را ایجاد کند بلکه یک  
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ِشبه بوروکراسی بیمار داریم که بحران هایش را داریم بدون اینکه مزایای آن 
را داشته باشیم.  از فردیت هم بحران های آن را داریم بی آنکه مزیت های آن را 

داشته باشیم.
اما مورد سومی که می گویم برای جامعه غرب نیست، برای ماست این است: 
درک محدود از مفهوم کنش داوطلبانه. عمل خیر در همه ادیان 
فرهنگ  است.  حمایت  شده  همه جوره  اسالم  ازجمله 
مسلمانی به لحاظ مفهومی همه جوره از عمل خیر و 
از عمل داوطلبانه و از مسئولیت پذیری اجتماعی 
را  نفر  یک  اگر  ما  اینکه  از  می کند،  حمایت 
نفر  یک  اگر  و  کشتیم  را  بشریت  بکشیم 
داده ایم،  نجات  را  همه  دهیم  نجات  را 
مسئله  آن  دارد.  وجود  مسئله  اما یک 
مفهوم  از  محدود  برداشت  است:  این 
بازخوانی  برای  کم توانی  و  عمل خیر 
و تفسیر مفهوم عمل خیر یا رویه های 
نهادی عمل صالح و خیر در چارچوب 
جامعه مدرن. ما به اشکال جدیدی از 
رویه های حقوقی و اجتماعی، عرف ها و 
آئین های جدید، به برداشت های تازه ای 
و  معاصر  فضای  در  مسلمانی  مفهوم  از 
مدرن احتیاج داریم که امکان کنش های 
داوطلبانه را برای اهداف فردگرایانه هم ممکن 
کند. این آن چیزی است که ما نتوانستیم به آن 
برسیم. بله عده ای هستند که نیاتشان و اهدافشان 
در مسیر تحقق آرمان های مذهبی است؛ برای این گروه 
از افراد جامعه همه نوع پاداش ها و رویه های حقوقی را تعبیه 
کردیم. اما در جامعه ، با تولید مجموعه ای از به اصطالح دیگری ها روبرو 
شده ایم بی اینکه دیگری ها را بتوانیم تعریف کنیم، تحمل  کنیم و به رسمیت 

بشناسیم.
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مثالی می زنم تا منظورم مشخص شود، ما  در طول تاریخ، طبیعت 
داشتیم محیط زیست نداشتیم. محیط زیست یک مفهوم جدید 
است. فرق طبیعت با محیط زیست در این است که طبیعت را 
تبدیل کردیم به دو مفهوم. زیستن در یک محیط یا ساختن 
محیطی برای زیستن یا به عبارت دیگر طبیعت زدایی از طبیعت تا 

آن را به محیط زیست تبدیل کنیم. 
راهکار.چیست؟

برای  تالش  یعنی  چه؟  یعنی  داوطلبانه  کنش  شرایط  این  در 
به  نسبت  مسئولیت  و  دانش  خلق  و  تفسیر  تفهم،  و  تفهیم 
محیط زیست. یعنی آن خویشتن داری اینجا معنا پیدا می کند. 
به شما می گویند، در سوپر مارکت، وقتی پالستیک نیاز نداری، 
نگیر. پالستیک ها دیگر طبیعت نیستند، این ها محیط زیست ما 
هستند. اینکه باید نسبت به طبیعت آگاهانه زندگی کرد؛ نیازمند 

]برای تولید دانش؛ ما به 
یک نظام دانش جدید 
نیاز داریم. تا بتواند 
ذهنیت جدیدی پیدا 
شود. این نظام دانش 
جدید به معنای منسوخ 
شدن نظام دانش کهن 
نیست. به معنای دور 
ریختن یا گسیختن 
نیست. گسیختن غیر از 
گسستن است[
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]از گابریل گارسیا 
مارکز جمله ای 

می خواندم نوشته 
بود که خوشبختی 

انجام دادن 
کارهایی نیست 

که دوست داریم. 
خوشبختی دوست 

داشتن کارهایی 
است که انجام 

می دهیم.[

اقدام  یعنی  فضا  این  در  داوطلبانگی  است.  داوطلبانه  کنش 
جمعی برای یادگیری و یاددهی سواد زیست محیطی. 

پدرم خدابیامرز هنگام دروی گندم شروع می کرد به جمع کردن 
گندم هایی که روی زمین ریخته بود، من نوجوان بودم، عصبانی 
شدم، اعتراض کردم که گندم ها را بچینی که خیلی سودش 
مهم  و  خداست  برکت  این  اوالً  پسرم  می گفت  است.  بیشتر 
نیست قیمتش چقدر است. دوم اینکه ما برای اینکه این ها را 
درست کنیم یک سال آبیاری کردیم، زحمت کشیدیم، حساب 
بریزیم زمین. سوم می گفت  انرژی گذاشتیم حاال  کن چقدر 
این ها را جمع کنیم، چهار کیلو نان می شود، آدم ها می خورند، 
لذت می برند به این فکر کن. چرا داری به این فکر می کنی که 

پولش چقدر می شود؟ 
یعنی  نمی فهمیدم طبیعت  بودم  توی ساختار جدید  من که 
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چه؟ پدر من که توی ساختار پیشامدرن بزرگ شده بود ارتباطش با طبیعت، 
طبیعی بود. منطق آن را می فهمید. من داشتم با هژمونی پول کیفیت گندم را 
به کمیت تبدیل می کردم ولی پدرم مقاومت می کرد. ببینید می خواهم بگویم 

در یک ساختار پیشامدرن این یک کنش داوطلبانه بود. 
برای تولید دانش؛ ما به یک نظام دانش جدید نیاز داریم. تا بتواند ذهنیت 
نظام  شدن  منسوخ  معنای  به  جدید  دانش  نظام  این  شود.  پیدا  جدیدی 
دانش کهن نیست. به معنای دور ریختن یا گسیختن نیست. گسیختن غیر 
از گسستن است. گسیختن پارگی، اما گسست عبور است. در عبور، مسیر 
ماست،  مسیر  امتداد  گذشته 
یک  در  بتوانیم  اینکه  برای  ما 
به نظام جدیدی  فضای جدید 
و  تاریخ  ساختار  با  متناسب 
باید  برسیم  امروزمان  انسان 
کنیم  تولید  دانشی  نظام  یک 
گسست  عین  در  بتواند  که 
معرفتی با گذشته، درعین حال 

از گسیختن پرهیز کند. 
علوم  دانش های  من  اعتقاد  به 
پزشکی  و  مهندسی  انسانی، 
لحظه  این  تا  هیچ کدام  ما، 
نتوانسته اند در یک نوع ترکیب 
موزون معنادار، میان نظام دانش سنتی و نظام دانش معاصر، دانشی خلق 
کنند که یک نوع اخالق مراقبت داوطلبانه را ممکن و ملزم کند. به طوری که 
آن را به ژنتیک انسان اجتماعی امروز تبدیل کند. برای همین است که بحران 

داریم. 
تعریف  داوطلبانه  فضاهای  اجتماعی،  و  مدنی  سازمان های  تمام  غرب  در 
داوطلبانگی داشته  باالتر حتی کارکنان هم می توانند فرصت های  کرده  اند. 
باشند. ولی ما بوروکراسی را فقط برای تحمیل و اجبار تعریف کردیم، آن هم 
با پول نفت و رسید به اینجا که توی سازمان ها همه کارمندها دنبال جایی 
می گردند که نخواهند کار کنند. یک شغل خوب، شغلی است که در آن حتی 
5 دقیقه هم نخواهی کار کنی. ما فکر می کنیم که اگر 5 دقیقه کار کنیم 
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خیلی زرنگی کرده ایم، به همان اندازه که در سازمان کار نمی کنیم آسیبش 
امنیت مان  و  بهداشت مان  تغذیه مان،  نظام  محیط زیست مان،  بچه مان،  به 
وارد می شود. به همان اندازه انسجام اجتماعی از هم می پاشد. جامعه ضعیف 

می شود.
به عنوان یک  داوطلبانگی  از  داوطلبانه صحبت می کنم،  از کنش های   من 
عمل. عمل یادگیرنده و یاد دهنده. شکلی از نظام دانش. شکلی از شناخت، 
شکلی از سوژگی و ذهنیت، شکلی از مسئولیت و دلسوزی اجتماعی نه در 
چارچوب یک توصیه اخالقی. ما باید بینشی پیدا کنیم که کنش داوطلبانه 

را در ساخت زندگی امروز به عنوان 
بفهمیم  ساختاری  ضرورت  یک 
اخالقی.  توصیه  یک  به عنوان  نه 
چرا  دهیم،  تذکر  نباید  نمی گویم 
اشکال  گفتگوهایمان  در  باید 
یادآوری هم  و  تذکر  از  گوناگونی 
باشد. اما باید تحلیل کنیم. ما در 
باید  می بریم.  بسر  تحلیل  عصر 
یکدیگر را با دانش نظری متقاعد 
کنیم که کنش داوطلبانه است که 

زندگی اجتماعی را می سازد. 

از. دیگری. مفهوم. داوطلبانگی.
عشق.ورزیدن.

از گابریل گارسیا مارکز جمله ای می خواندم نوشته بود که خوشبختی انجام 
دادن کارهایی نیست که دوست داریم. خوشبختی دوست داشتن کارهایی 
است که انجام می دهیم. کنش داوطبانه یعنی تالش برای دوست داشتن 
کارهایی که انجام می دهیم. اگر کاری که انجام می دهید را با مفهومی مثل 
دوست داشتن یعنی با یک انرژی عاطفی پیوند بزنیم، کار تبدیل می شود به 

عمل. از زحمت تبدیل می شود به عمل. 
پارسال به روستایی برای مراسم یکی از بستگان مرحوم رفتم. روحانی حرف 
انسانی  روابط  درون  فقط  اوقات  گاهی  را  ما عشق  می زد. می گفت  جالبی 
می فهمیم. من نفی نمی کنم که آدم ها می توانند به هم عشق بورزند و دوست 
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بدارند؛ ولی یادمان باشد که کل قرآن هم بر عشق استوار است و بعد سوره حمد 
را تفسیر می کرد، که خدا هم، فقط عمل عاشقانه را عبادت حساب می کند؛ از خدا 
یک معشوق می سازیم و این همان چیزی است که خدا قبولش می کند. احتماالً 
بحران ما هم در عمل دینی ، هم سازمانی و هم در عمل اجتماعی حذف شدن 

مفهوم عشق است. داوطلبانگی مفهوم دیگری از عشق ورزیدن است. 

کنش.داوطلبانه.عملی.همگانی
عمل داوطلبانه، کنش داوطلبانه که ممکن است به صورت سازمان مردم نهاد در 
سازمان یافتگی اش یا خیریه و موقوفه و یا به صورت ساختن مدرسه، اهدای پول، 
نذر کردن یا اشکال مختلفی دربیاید؛ در جامعه معاصر ما باید به صورت عملی 
همه جایی و همگانی باشد نه عملی استثناء. داوطلبانگی باید یک قاعده زندگی 
اجتماعی باشد باید در سازمان اداری تعریف پیدا کند، در همه گروه های سنی. 
داوطلبانگی باید کنش زنانه و مردانه هر دو باشد. باید در امور عرفی و دنیوی 
باید بتواند هم سویه های  و دینی همزمان وجود داشته باشد. کنش داوطلبانه 
سنتی مذهبی را پیدا کند، هم سویه های غیرسنتی غیرمذهبی را پیدا کند تا فضا 
برای همگان باز شود. کنش های داوطلبانه باید هم بتواند معطوف به ارزش های 
اجتماع گرایانه و هم معطوف به ارزش های فردگرایانه باشد. کنش های داوطلبانه 
در فضای معاصر باید تبدیل به مفهومی از عمل شود که مثل خون توی رگ های 
جامعه جاری شود، در غیر این صورت جامعه با بحران عظیمی روبرو خواهد شد، 
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به تعبیری که فوکو بکار می گیرید اقتصاد مدیریت پرهزینه می شود. اقتصاد 
مدیریت چیست؟ یعنی شما هر کاری که بخواهید انجام بدهید50 برابر آن 
چیزی که بودجه، وقت و نیرو احتیاج دارد، باید هزینه کنید، تازه معلوم نیست 
آن کار صورت بگیرد. این می شود اقتصاد مدیریت. کمترین نظم باالترین 
هزینه را می برد، چه هزینه سیاسی چه هزینه اقتصادی و چه هزینه اجتماعی، 
تحقق کمترین هدف بیشترین امکانات را می طلبد. از امکانات نیروی انسانی 
و فّناوری بگیرید تا امکانات مدیریتی سازمانی. چرا؟ چون جنس کنش های 
ما دیگر داوطلبانه نیست. کنش های ما استراتژیک شده. ما بحران استراتژیک 
شدن کنش ها را پیدا کرده ایم. یعنی یک نوع عقالنیت ابزاری صرف که فاقد 
مؤلفه انسانی اجتماعی است. فاقد مؤلفه داوطلبانگی است. این بحران ماست. 

سخن.پایانی
در پایان باید بگویم، از این جلسه رفتیم بیرون به کنش داوطلبانه فکر کنیم. 
با اطرافیانمان فکر کنیم. برای خانواده مان، بچه مان، نوه مان، دانش آموزمان 
مدنیت  که  است  داوطلبانگی  دهیم، چون  توضیح  را  امر  این  همکارمان  و 
ایجاد می کند، انسانیت و اخالق ایجاد می کند، همان طور که گفتم در زندگی 
سازمان  در  مولدی  ساختار  نمی تواند  سازمان  در  اجباری  اجتماعی حضور 

،،ایجاد کند و سیستم را راه بیندازد، دلسوزی است که این کار را می کند.    
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سؤالی که می خواهم مطرح کنم این است که آیا کنش های داوطلبانه به کسانی که این 
فعالیت ها را انجام می دهند کمکی می کند یا نه؟ سپس از این دیدگاه دفاع می کنم که 
کسانی که این فعالیت ها را انجام می دهند چه به صورت سازمان یافته و رسمی و چه 
به صورت سازمان نیافته و غیررسمی، و چه فعالیت های داوطلبانه کالسیک یا سنتی که 
به صورت موقوفات یا فعالیت های مذهبی است، یا فعالیت های داوطلبانه ای که به صورت 
مدرن است و لزوماً هم به یک مذهب خاص یا حتی به یک سازمان خاص مربوط نباشد؛ 
پیش از آنکه به کمک و سودمندی برای دیگران محدود شود و بیش از آن، سودمندیش 

سلسه نشست های خیرماندگار
مباحث نوین امور خیر در ایران

فردیت و کنش 
داوطلبانه و امر خیر

،،

دکتر.نعمت.اهلل.فاضلی
دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی
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برای خود افرادی است که درگیر این نوع فعالیت ها می شوند.
انگلیسی ها مثلی دارند که می گویند، "کار داوطلبانه، شخصیت ما را می سازد". این مثل 
امروزه در تحقیقات انبوهی که انجام شده اثبات شده است؛ واقعاً کار داوطلبانه، کار 
از جهات  آن  است که سودمندی  فعالیتی  و عشق،  انتخاب  بر  مبتنی  و کنش  خیر 
مختلف به کسانی که در این نوع فعالیت ها مشارکت می کند، می رسد؛ به لحاظ اخالقی، 
روان شناختی و اجتماعی و حتی به لحاظ اقتصادی و سیاسی پیامدها و سودهایی دارد 

که بسیار بیشتر از سودی است که برای دریافت کنندگان این خدمات هستند. 
من می خواهم این بعد را باز می کنم و بگویم چه رویکرد ما سنتی و چه رویکرد ما 
ارزش های مدرن باشد نتیجه یکی است، در هر دوی آن ها فرد ارائه کننده خدمات، رشد 

می کند و متحول می شود.

بخش.اول.رویکرد.نظری:.پاسخ.به.نیازهای.وجودی
فعالیت های داوطلبانه با هر بنیان فلسفی و در هر چشم انداز فرهنگی که صورت بگیرد، 
به هرحال بخش وسیعی از نیازهای وجودی انسان را پاسخ می دهد. منظور از نیازهای 
وجودی نیازهایی است که مربوط می شود به خود انسان، یعنی چه؟ مثاًل نیازهایی که 
روانشناسان انسان گرا مثل آبراهام مازلو مطرح می کنند، مانند خودتحقق بخشی، احترام، 
دوست داشتن و دوست داشته شدن یا نیاز به خودشکوفایی؛ یا اگر بخواهیم از منظر 
وجودگرایانی مانند اریک فروم، هایدگری ها و مرلوفونتی نگاه کنیم، کاری که فعالیت های 
داوطلبانه انجام می دهد پاسخ به نیاز اصلی انسان، برای انسان بودن است. وقتی از کلمۀ 
فردیت صحبت می کنم این معنا مورد نظر است؛ منظورم خودشیفتگی، خودخواهی یا 

خودمحوری نیست. 
وقتی از منظر وجودی به انسان نگاه کنیم، باز می بینیم که فعالیت داوطلبانه یکی از 
بهترین و یکی از بی بدیل ترین راهبردها برای تأمین نیازهای وجودی ماست و به همین 
دلیل انسان ها به مقداری که بالغ تر می شوند گرایش و تمایل شان به فعالیت های داوطلبانه 
افزایش پیدا می کند و به همین دلیل است که امروزه در جهان، مسألۀ فعالیت های 
داوطلبانه به عنوان یک رکن بزرگ در سیاست گذاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

به حساب می آید. 
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کنش.داوطلبانه،.معنای.درونی.ما
شما حتماً چارلز تیلور فیلسوف اخالق کانادایی را می شناسید، از اسطوره های فلسفی معاصر 
ماست که در قید حیات هم هستند، تیلور در دیدگاهی استدالل می کند، آن چیزی که به 
انسان کمک می کند تا بتواند یک زندگی فضیلت مند و اخالقی داشته باشد، اصالت است و 

اصالت را در ندای درون یا به اصطالح وجدان درونی ما می داند. 
 اگر کسی به ندای درونی اش و به مسیر زندگی، سنت، تاریخ، فرهنگ، سرزمین و تبار 
خودش هوشیار باشد، آنجا خویشتن انسان ظاهر می شود، آنجاست که ما انسان بودن را 
احساس می کنیم؛ چون انسان بودن پیش از آنکه یک بحث فلسفی یا نظری پیچیده باشد 
یک احساس است، یک تجربه است، یک امر خیلی ساده است، امری است که مال همۀ 
آدم هاست نه فقط مال فیلسوف ها، هر انسانی می تواند این نیاز به معنا یا این حس بودن را 

در لحظه های مختلف زندگی خودش تجربه بکند.
فعالیت های داوطلبانه یک راهبرد انسانی است برای درک معنایی که وجود را شکل می دهد، 
فعالیت های داوطلبانه راهبرد همگانی است برای تفسیر زندگی، یک نوع تفلسف است. 
تفلسفی که بدون رفتن به مدرسه و بدون خواندن فلسفه اتفاق می افتد چون کار داوطلبانه 

و عاشقانه کردن، یک تجربه است.
 فعالیت داوطلبانه کردن اتفاقاً به همین دلیل ساده که ما منفعت را موقتاً در پرانتز می گذاریم، 
نه اینکه به منفعت نمی رسیم، نه اینکه به قدرت نمی رسیم، نه اینکه این فعالیت هیچ شکلی 
از منفعت و قدرت را تولید نمی کند، اما یک روش انسانی است که با آن قدرت در خدمت 

ماست نه ما در خدمت قدرت، منفعت در خدمت انسان است نه انسان در خدمت منفعت.
اما در اینکه کدام در خدمت کدام است؟ اینکه بودن انسان در خدمت داشتن های ماست 
یا برعکس داشتن های ما در خدمت بودن های ماست؟ مقدار ثروت ما نیست که شیوه نگاه 
ما را تعیین می کند، بلکه  جهت معنابخشی ما به کاال یا ثروت شیوه نگاه را تعیین می کند. 
ممکن است یک انسانی فقیر باشد اما نگاهش به زندگی بر نگاه وجودی یا بودن بنا شده باشد 
و برعکس ممکن است انسانی خیلی ثروتمند باشد ولی ثروتش در خدمت بودن او باشد. 
بنابراین فعالیت های داوطلبانه شیوه متفاوتی از مواجهه با قدرت و ثروت را ایجاد می کند، آن 

شیوه متفاوت این است که انسان داوطلب، انسان خّیر عامداً و آگاهانه نسبت خودش از 
می گذارد، انجام کار داوطلبانه  عشق  عشق به همۀ ارزش های الهی و انسانی.را 
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داوطلب.تولیدکننده.قدرت
پیدا  نفوذ می کند و کاریزما  تولید می کند، چون در دیگران  قدرت  اتفاقاً  انسان داوطلب 
می کند، فارغ از اینکه اصاًل او نیت اش این بوده یا نبوده باشد. نفس فعالیت داوطلبانه یک 
نوع کنش قهرمانانه است، یک نوع از خودگذشتگی و یک نوع گوهر ناب انسانی است که 
همۀ ما به طور طبیعی یا فطری مشتاق آن هستیم به همین دلیل سازمان ها یا انسان هایی 
که این فعالیت را انجام می  دهند در هر سطحی که باشد، یک نوع نیروی انسانی و انرژی 
عاطفی تولید می کنند که جاذبه اش دیگران را وادار می کند به احترام و بزرگی از او یاد کنند، 
دوستش بدارند و به آن توجه کنند. این توجه کردن و دوست داشتن شکلی از قدرت است او 
می تواند چیزی را تقاضا کند جامعه از او اطاعت می کند، انسان ها به احتراِم سخِن او فعالیتی 

را انجام می دهند.

داوطلبی.تبادل.کاال
فعالیت داوطلبانه در یک زمینۀ مادی صورت می گیرند، چه بازار باشد، چه آموزش؛ چه 
خدمات باشد چه صنعت، هر جایی که قرار گیرد شکلی از مبادلۀ کاال رخ می دهد، به همین 
دلیل فعالیت داوطلبانه یک فعالیت مادی هم هست، اما نکته این است، انسانی که فعالیت 
داوطلبانه انجام می دهد مستقیم با این قدرت و ثروت ارتباط برقرار نمی کند، یک حائل 
معنایی و اخالقی بین خودش با قدرت و ثروت ایجاد می کند، حائل و حجابی که باعث 
می شود، فساد سیاسی و اقتصادی، هژمونی پول و قدرت نتواند روی او اثر کند، انگار یک 
رویین تن می شود. انسان داوطلب رویین تنی که قدرت و ثروت را تولید می کند بدون آن که 
دچار مضرات قدرت و ثروت، آن چیزی که در علوم اجتماعی به آن می گوییم کاالیی شدن 

یا شیءوارگی شود.

فعالیت.داوطلبانه.سیاست.فرهنگی
 اگر از منظر وجودی به دنیا نگاه کنیم، یعنی این گونه فرض کنیم که انسان اشرف مخلوقات 
است و قرار است رشد کند تا انسان شود، بهترین راهبردی که برای سیاست اجتماعی و 
سیاست فرهنگی می توان ارائه کرد همین گسترش فعالیت های داوطلبانه است. به همین 

فعالیت.داوطلبانه.سیاست.فرهنگی
 اگر از منظر وجودی به دنیا نگاه کنیم، یعنی این گونه فرض کنیم که انسان اشرف مخلوقات 
است و قرار است رشد کند تا انسان شود، بهترین راهبردی که برای سیاست اجتماعی و 
سیاست فرهنگی می توان ارائه کرد همین گسترش فعالیت های داوطلبانه است. به همین 
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دلیل است که دولت ها دیگر فعالیت خیریه و داوطلبانه را به عنوان یک امر مذهبی، یک 
استثنا، فعالیتی تفننی یا فعالیتی که بعضی ها بر اساس حس فداکاری انجام می دهند، در 
نظر نمی گیرند؛ بلکه به عنوان یک سیاست عمومی بکار می گیرند تا همۀ مردم بتوانند به 
شکل های مختلف، زندگی شان را به عنوان یک نوع شیوه، بر اساس شیوه زندگی داوطلبانه، 
بنیان گذارند. یعنی داوطلبانگی قاعده زندگی باشد و آنچه که غیر از آن هست استثنا شود.

ایمان.و.عشق
در بحث های تیلور نکته ظریفی وجود دارد، تیلور می گوید که اگر بپذیریم که مهم ترین 
پیام دنیای مدرن تصدیق زندگی است، تصدیق اینکه باید زندگی کرد، انسان ها باید لذت 
ببرند، باید از دردها و رنج ها پرهیز کنند؛ اما این تأیید و تصدیق زندگی چگونه می تواند 
کنیم  ضمانت  می توانیم  ما  چگونه  بیفتد؟  اتفاق 
که رنج آدم ها کم شود؟ چگونه می توانیم ضمانت 
کنیم که آدم تبدیل به گرگ نشود، در این دنیای 
چطور  پول  هژمونی  این  و  سرمایه داری  بی رحم 
تیلور معتقد است چیزی  می شود تضمین کرد؟ 
که ما احتیاج داریم، همچنان ایمان است. ایمان و 
عشق یک انرژی عاطفی پایان ناپذیر هستند. یکی 
از مهم ترین ویژگی های وجودی  فعالیت داوطلبانه 
همین مؤلفۀ ایمان و عشق است که وقتی شروع 
می شود، به طور تصاعدی خودش را رشد می دهد، 
یعنی انسان هایی که در فعالیت های داوطلبانه مشارکت می کنند از یک کار کوچک 
شروع می کنند بعد لذت و حالوتی را تجربه می کنند که به طرز باورنکردنی دیگر از آن 
بیرون نمی آیند. برای آن هایی که درگیر نیستند گاهی تعجب آور است که چطور یک 
انسان دارایی ، زمان یا توان جسمی اش را به اینکه مثاًل دانشجویانش یا همسایگانش یا 
اقوامش یا مردی از ملت های دیگر را کمک کند، اختصاص داده است. مطالعات نشان 
می دهد که یک لذت انسانی در این کار هست، اصاًل من به مسئله پاداش اخروی و مسأله 

ثواب کاری ندارم آن جای خودش. 

کنش.داوطلبانه.در.نگاه.نظریات
یک گزارشی می خواندم در مجموعه کارهای فعالیت های داوطلبانه، این گزارش 
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نظریه های مختلف علوم انسانی، اجتماعی از قبیل نظریه پدیدارشناسی، نظریه 
نظریه  اجتماعی،  نظم  نظریه  تضاد،  نظریه  مبادله،  نظریه  اجتماعی،  یادگیری 
ساختارگرایی، نظریه کارکردگرایی و نظریه های متعدد دیگر را بررسی کرده بود تا 
توضیح دهد که فعالیت داوطلبانه یک رفتار انسانی است که از هر چشم انداز نظری 

که نگاه کنیم قابل تفسیر و توضیح است.

دانش.کنش.داوطلبانه.در.ایران
 من فکر می کنم ما هنوز در مراحلی هستیم که باید چشم اندازهای کلی را بحث کنیم، 
در دانش فارسی که حداقل من جست وجو کردم راجع به فعالیت های داوطلبانه بسیار 
فقیر هستیم در حدی که ما هنوز باید مفهوم سازی کنیم، با مفاهیم کلی آشنا بشویم، 

چشم اندازهای کلی را بشناسیم تا برسیم به مرحله ای 
که بخواهیم دقیق تر این فعالیت را از منظر نظریه های 

مختلف جداجدا بحث کنیم. 
برخالف بحث های دیگر که در علوم اجتماعی می کنیم 
که بیشتر دنبال مسأله شناسی و آسیب شناسی و دنبال 
فهمیدن محض هستیم، بحث فعالیت های داوطلبانه 
و فعالیت های خیریه و یک راه حل انسانی، یک شیوه 

سازمان دهی اجتماعی و یک راهبرد وجودی است.

بخش.دوم:.رویکرد.تجربی،.ارائه.یک.گزارشی.تجربی
مقاله ای با عنوان »تأثیرات فعالیت داوطلبانه بر روی داوطلب ها« را ارائه می دهم 
که توسط جان ویلسون و مارک موزیک نوشته  شده است و در مجله ای به نام 
حقوق و مسائل معاصر منتشر شده است. این مقاله مجموعه وسیعی از گزارش های 
تحقیقاتی را از سراسر دنیا مطالعه کرده تا بگوید که فعالیت های داوطلبانه چه 
تأثیراتی روی آدم هایی که این فعالیت ها را انجام داده اند گذاشته است. من آمار 
و اطالعاتش را نمی خوانم، خیلی جزئیات دارد ولی بسیار خواندنی است، درواقع 
ارائه فعالیت های داوطلبانه  تأثیرات  انواع  از  را  ارزشمندی  طبقه بندی فوق العاده 

 کرده است.
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1..رضایت.از.زندگی
مطالعات نشان می دهد اکثر کسانی که فعالیت داوطلبانه انجام می دهند، راه مناسبی 
برای نیل به رضایت از زندگی و رضایت فردی یافته اند. آدم هایی که در کارهای داوطلبانه 
وارد می شوند چه سازمان یافته، چه غیرسازمان یافته فرض کنید که یک کارمند در 
شهرداری یا یک معلم در مدرسه یا یک استاد در دانشگاه هرکس هر جایی که هست 
اگر تالش کند، کار را درست انجام بدهد حتی بیش از آنچه از او انتظار می رود انجام 
دهد این انتخاب داوطلبانه به او حس رضایت از زندگی می دهد و داده های تجربی نشان 
می دهد، کسانی که وارد فعالیت داوطلبانه شده اند بیشترین رضایت زندگی و رضایت 

فردی را دارند.

2..مشارکت.سیاسی
کسانی که در فعالیت های خیریه و عمومی مشارکت فعال دارند سهم و مشارکت جدی 
در حوزه سیاسی پیدا می کنند. یعنی افرادی که وارد فعالیت های عمومی می شوند حاال 
مثاًل در مورد محیط زیست یا هرجای دیگر، به عنوان یک نوع فعال فرهنگی و اجتماعی 
اعتبار و محبوبیت  از  عماًل درگیر مدیریت و زندگی سیاسی جامعه می شوند، عماًل 
برخوردار می شوند، الجرم احزاب و گروه ها و به اصطالح جامعه باید آن ها 
را مالحظه کنند. یعنی انسانی که می خواهد به دیگران کمک کند، آن ها 
را دوست می دارد و این دوست داشتن متقابل سرمایه اجتماعی و اعتماد 

اجتماعی ایجاد می کند.

3..یادگیری.مدنی
و  رفتارها  کسب  و  یادگیری  برای  مؤثری  روش  داوطلبانه  کار 
نگرش های مدنی است. تحقیقات نشان می دهد داوطلبان منافع 
عمومی را به عنوان هدف زندگی شخصی پذیرفته اند، ببینید این یک 
نکته بسیار مهم است، اینکه انسان داوطلب در نتیجۀ فعالیت داوطلبانه خودش 
باعث می شود که فرد کم کم نگرش های  را منافع خودش می بیند  منافع عمومی 
خودش را اصالح کند. رفتارهای مدنی بهتری پیدا بکند، باعث می شود  که فرد در زندگی 
اجتماعی اش تبدیل شود به یک فرد یادگیرنده یعنی این نحوه داوطلبانه زیستن در 
تمام لحظه های زندگی اش جاری و ساری و همواره در حال یادگیری است. احساس ها، 

تجربه ها و رفتارها دائماً بر کلیت وجود او اثر می گذارند.
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4..احساس.مسئولیت
داوطلبان از آنجا که احساس مسئولیت شدیدی در زندگی شخصی خود می کنند، 
وارد فعالیت داوطلبانه شده اند تا به دیگران کمک کنند. فردی که داوطلب می شود به 

مقداری که درگیری و مشارکتش بیشتر می شود نسبت به زندگی، خانواده و فرزندش 
هم حساس تر می شود. چون وقتی که ما کار داوطلبانه می کنیم، درهرحال دغدغۀ 

وجودی انسان ها را پیدا می کنیم. درست است که می  خواهیم به بیمار کمک 
کنیم ولی دغدغۀ انسان برایمان مطرح می شود؛ دغدغۀ بدن انسان، درد 

انسان، رنج انسان و سالمتی انسان. تحقیقات نشان می دهد 
که پیدا کردن این دغدغه ها، باعث می شود نسبت به 
خودمان، سالمتی جسمی و روحی، تربیت فرزندانمان، 

حساس  شویم.  خانواده مان  اعضای  و  همسرمان  نیازهای 
می کنند  داوطلبانه  کارهای  که  افرادی  می دهد  نشان  تحقیقات  داده های 

نسبت به تمام ساخت های وجودی فردی و جمعی حساس تر، آگاه تر، مسئول تر 
و نتیجتاً موفق ترند. 

5..نگرش.مثبت.به.مسئولیت.های.شهروندی
داوطلبان نگرش مثبت تری به مسئولیت های شهروندی کسب می کنند و در عمل 
شهروندان بهتری می شوند. و نمونه های زیادی آورده است مثاًل از نظر اینکه آدم های 
در  یا  ریاست جمهوری  و  شهر  شوراهای  انتخابات  در  بیشتری  مشارکت  داوطلب، 
کمپین های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دارند، این ها واقعاً شهروند می شوند. شهروند 
یعنی کسی که از یک جهت می آموزد که بی تفاوتی مدنی را داشته باشد یعنی در زندگی 
انسان های دیگر فضولی نکند ولی از طرف دیگر می آموزد که چگونه نسبت به سرنوشت 
از بزرگ ترین  از من بپرسند که یکی  اگر  انسان های دیگر احساس مسئولیت کند. 
مسأله های جامعۀ اآلن چیست؟ می گویم بحران مدنیت. ما ناگهان شهری و کالن شهری 
شدیم اما فرصت کافی برای اینکه زیسِت شهری پیدا کنیم و شهروند شویم را هنوز پیدا 
نکرده ایم. یکی از راه هایی که می توانیم مردم را به طور همگانی در فرایندهایی درگیر 

کنیم که شهروند شوند، گسترش فعالیت های داوطلبانه است.

6..نگاه.دموکراتیک.
که  کسانی  می آورند،  دست  به  دموکراتیک تری  رفتارهای  و  نگرش ها  داوطلبان 
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داوطلبان از آنجا که احساس مسئولیت شدیدی در زندگی شخصی خود می کنند، 
وارد فعالیت داوطلبانه شده اند تا به دیگران کمک کنند. فردی که داوطلب می شود به 

مقداری که درگیری و مشارکتش بیشتر می شود نسبت به زندگی، خانواده و فرزندش 
هم حساس تر می شود. چون وقتی که ما کار داوطلبانه می کنیم، درهرحال دغدغۀ 

وجودی انسان ها را پیدا می کنیم. درست است که می  خواهیم به بیمار کمک 
کنیم ولی دغدغۀ انسان برایمان مطرح می شود؛ دغدغۀ بدن انسان، درد 

انسان، رنج انسان و سالمتی انسان. تحقیقات نشان می دهد 
که پیدا کردن این دغدغه ها، باعث می شود نسبت به 
خودمان، سالمتی جسمی و روحی، تربیت فرزندانمان، 

حساس  شویم.  خانواده مان  اعضای  و  همسرمان  نیازهای 
می کنند  داوطلبانه  کارهای  که  افرادی  می دهد  نشان  تحقیقات  داده های 

نسبت به تمام ساخت های وجودی فردی و جمعی حساس تر، آگاه تر، مسئول تر 

داوطلبان نگرش مثبت تری به مسئولیت های شهروندی کسب می کنند و در عمل 
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از  یکی  دارند.  تبعیض آمیز  و  سلسله مراتبی  نگاه  کمتر  دارند  داوطلبانه  فعالیت های 
چیزهایی که ما رنج می  بریم رفتارهای اختیارگرایانه است، اینکه هر کس برای خودش 
شاهنشاهی شده و دائماً نگاه های از باال به پایین در شکل های مختلف بازتولید می شود، 
مردان نسبت به زنان، پزشکان نسبت به بیماران یا استادان نسبت به دانشجوها، اشکال 
مختلف تبعیض های قومیتی، جنسیتی و غیره. کسانی که درگیر فعالیت های خیریه و 
داوطلبانه می شوند، حس انسانی تری دارند، کمتر نگاه از باال دارند و صداهای مختلف را 
می شنوند و درک می کنند، خطاهای دیگران را می فهمند، به دیگران حق می دهند که 
آدم ها حق اشتباه کردن هم دارند. آدم هایی که فعالیت های داوطلبانه می کنند با نگاه 
تسامح و نگاه اغماض می خواهند ستارالعیوب باشند. چیزی که انتظار دارند جامعه در 

مورد خودشان بکند خودشان با جامعه انجام می دهند.

7..کاهش.رفتارهای.ضداجتماعی
کار داوطلبانه باعث کاهش رفتارهای ضداجتماعی مانند اعتیاد به مواد مخدر، تخریب 
اموال عمومی و اشکال گوناگون جرائم می شود. کار داوطلبانه به موفقیت های شغلی و 
حرفه ای افراد کمک می کند. وقتی انسان وارد شبکه ای از فعالیت های داوطلبانه می شود 
این شبکه چون خودشان اهل کمک هستند اشکال مختلف یادگیری را ایجاد می کنند 
و کمک می کنند تا افراد بتوانند از سالمت جسمی و روحی بهتری برخوردار شوند. 
کمک می کنند تا اطالعات بیشتری پیدا کنند، طبیعتاً دست به هر فعالیت شغلی هم 

بزنند موفق تر خواهند بود. 

جمع.بندی
فعالیت های  بگویم  که  بود  این  من  هدف  کردم  اشاره  که  همان طور 
داوطلبانه چه سودی برای داوطلب دارد، هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ 
تجربی. بر اساس هر دوی این ها می توانیم این نتیجه کلی را بگیریم که 
واقعاً داوطلبان بیش از اینکه به دیگران سود برسانند به خودشان کمک 

می کنند، کمکی اخالقی و انسانی، نه سودطلبانه و غارتگرانه. 
فعالیت داوطلبانه نوعی شیوه زندگی است که شخصیت ما را می  سازد، 
به دیگران و مهم تر دوشا دوش  از زندگی که بدون ضربه زدن  شیوه ای 
دیگران رشد می کنیم. جمله ا ی از زرتشت است که می گوید »خوشبخت 
کسی است که اطرافیانش خوشبخت اند«. معنای دیگر این جمله این است 

]کار داوطلبانه باعث 
کاهش رفتارهای 
ضداجتماعی مانند 
اعتیاد به مواد مخدر، 
تخریب اموال عمومی 
و اشکال گوناگون 
جرائم می شود. 
کار داوطلبانه به 
موفقیت های شغلی و 
حرفه ای افراد کمک 
می کند. [
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که حواسمان باشد که اگر به خوشبختی دیگران کمک نکنیم خود خوشبخت نمی شویم. 
متأسفانه من تحقیقاتی راجع به ایران پیدا نکردم، که ببینم در ایران تأثیر فعالیت های 
داوطلبانه روی افراد چگونه است. ولی به عنوان یک مردم نگار از روی زندگی شخصی ام 
که در روستا بزرگ شدم، خانواده ام روستایی و  مذهبی بودند می توانم بگویم اساساً شیوه 
زندگی روستایی یک شیوه داوطلبانه است، آدم ها به اشکال مختلفی درگیر فعالیت های 
داوطلبانه  می شوند. یک نوع اقتصاد هدیه در آنجا حاکم است نه اقتصاد مبادله. به همین 
دلیل مادرم همیشه شاد و سرحال بود، با اینکه مثل همه مادرهای قدیمی سیزده 
چهارده  فرزند به دنیا آورده بود که هفت هشت تای آن ها از دنیا رفته بودند و ساختار 
زندگی سخت روستایی را داشت، ولی همیشه سرحال و خندان بود، چون نگاهش به 
زندگی، داوطلبانه و عاشقانه بود. بازهم از منظر مردم نگاری خودم می گویم، استادانی که 
کارشان را مسئوالنه و عاشقانه انجام می دهند و حتی فراتر از مسئولیت هایشان کاری را 
انجام می  دهند، آن ها سرحال تر، فعال تر، و خالق ترند. ولی وقتی نگاه می کنم به اطرافم 
می  بینم، آن هایی که چرتکه دستشان گرفتند و برای هر فعالیتشان باید چند برابر 
آنچه کار می کنند پول بگیرند، آن هایی که نگاهشان تحت سیطرۀ هژمونی پول تعریف 

می شود، آن ها افسرده ترند، آن ها زندگی شان بحرانی تر است. 
به تعبیری که چارلز سیلور می آورد می گوید که دنیای سرمایه داری آدم ها را بزدل 
بار می آورد، پول آدم را بزدل می کند، ترسو می کند و برعکس کار داوطلبانه آدم را 
شجاع می کند و من می توانم بگویم در مورد دانشگاهی هایی که واقعاً با دانشجویانشان 
و همکارانشان داوطلبانه کار می کنند این ها آدم های شجاعی هستند و شور و نشاط در 

چهره ، کار و فعالیت هایشان پیداست.
من می توانم در اطراف خودم نگاه کنم ببینم آن هایی که می آیند در این 
انجمن ها مثل همین بنیاد آالء فعالیت می کنند، این ها سرزندگی دارند. 
سرزندگی چیز کوچکی نیست که به سادگی به دست بیاید اتفاقاً از معدود 

چیزهایی است که اصاًل نمی شود با پول خریدش. 
باید به این داوطلبی فکر کنیم و امیدواریم که بنیاد آالء و دوستانی که 
اینجا تشریف دارند کمک کنند که این داوطلبی را توسعه دهیم که راهش 
تولید دانش است، تجربه جهانی هم این را نشان می دهد، دانش بیشتری 
باید در مورد داوطلبی توزیع کنیم تا زبان داوطلبین را بفهمیم، تا گفتمان 
داوطلبی را بفهمیم تا بتوانیم به کمک مفاهیم بهتر و جدیدتر و به روزتر 

خودمان را و دیگران را مجاب بکنیم.

]آدم ها به اشکال 
مختلفی درگیر 

فعالیت های 
داوطلبانه  

می شوند. یک نوع 
اقتصاد هدیه در 
آنجا حاکم است 
نه اقتصاد مبادله.[ ،،
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نظر،. مورد. روز. در. آئین،. عباس. پرونده،. فعلی. شاهدین. اظهارات. به. نظر.

از. روز. بیست. رفته.. حاشیه.شهر. به. گردشی. برای. و. زده. بیرون. خانه.اش. از.

بازنشستگی.او.می.گذشته.که.با.این.خانواده.آشنا.می.شود..دلیل.مفقود.شدنش.

هنوز.برای.ما.مبرهن.نیست..او.سی.سال.در.خط.لوله.شرکت.نفت.گچساران.

کار.کرده.و.از.سابقه.خوبی.برخوردار.است..در.تمام.این.سی.سال.چیزی.که.

نشان.دهنده.رفتار.نامتعارف.باشد،.از.عملکرد.او.گزارش.نشده.است..البته.در.

محل.کارش..در.بین.عموم.مردم.داستانی.هست.که.هنوز.هم.دهان.به.دهان.نقل.

می.شود..حدود.بیست.سال.پیش،.یک.روز.وقتی.از.محل.کار.به.خانه.می.آمده،.

در.جاده.پازنان.گم.می.شود..البته.مردم.می.گویند.ناپدید.شده.است..حدود.ده.

روز.کارکنان.شرکت.نفت.دنبال.او.می.گردند.و.سرانجام.جسم.زخمی.او.را.در.

حاشیه.یکی.از..روستاها.پیدا.می.کنند..گویا.هنگامی.که.او.را.می.یابند.بی.هوش.

بوده.و.وقتی.هم.به.هوش.می.آید.چیزی.از.حادثه.ای.که.بر.او.رفته.بوده.را.به.

خاطر.نمی.آورده.است..این.تنها.واقعه.عجیب.و.البته.قابل.تامل.زندگی.او.بوده.

است..پس.از.آن.نیز.طبق.عادت.همیشه.از.همان.جاده.به.خانه.اش.برمی.گشته.

است..نکته.جالب.اینجاست.که.در.روز.ناپدید.شدن.او،.قبل.از.ظهر،.چندتن.از.
محلی.ها.او.را.دیده.اند.که.در.حاشیه.جاده.پازنان.ایستاده.بوده..

،
در مسیر گرمسیر

احمد.حسن.زاده
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در  زنی  گشت  به  خودش  و  کرده  پارک  جاده  شانه  در  را  ماشینش  یعنی 
همان حوالی پرداخته است. ما توانستیم در همان حوالی چند ته سیگار از 
سیگارهایی که همه می گویند او می کشیده را پیدا کنیم. بنابر شواهد موجود 
پیشنهاد می گردد، حوزه جستجو را محدود به حاشیه غربی شهر گچساران 
کنیم. یعنی جاده پازنان و از آنجا به جاده کمربندی شهرستان گچساران و در 
ادامه به سوی روستاهای کمبل، آب شیرین و بی بی جان آباد. الزم به ذکر 
است که عباس آئین، زاده روستای کمبل است و تا 16 سالگی را نیز در آنجا 
بوده است. همچنین نکته قابل تامل دیگر این است که عباس آئین 9 سال 
پیش از حادثه همسرش را از دست داده بوده و نیز صاحب فرزند نیست و در 
تمام این سالها نیز اقدام به ازدواج مجدد نکرده است. امری که برای مردان 
بسیار عجیب به نظر می رسد. همچنین محل زندگی او به صورت شبانه روزی 

تحت نظر است.

آدم.اول
بله، من ایشان را می شناختم. بله... خوب بود، مهربان بود. یعنی من که جز خوبی 
از او ندیده بودم. گاهی اوقات می آمد تا اول دشت، جایی که من گوسفندهایم 
را به چرا می بردم. بله... من بهش عالقه داشتم، کم حرف بود اما خوب نی هفت 

بند را کوک می کرد. نفسش توی ساز یک چیز دیگر بود. بله... تقریبا 
ماهی یک گوسفند می خرید و با خودش می برد. می گذاشت 

بله. دیگر  عقب ماشین، 
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او  خریدهای  روی  مان  زندگی  روال  جوری  یک  یعنی  بودیم.  کرده  عادت 
برقرار شده بود. خب... بله، سه تا دختر دارم. گفتم که، وقتی به ایشان گفتم 
درباره جهاز دختر اول چیزی نگفت. کاری هم نکرد. اما یکی دو روز بعد آمد 
و این بار برخالف همیشه دوتا گوسفند خرید، اما پول پنج تا را داد. گفت بعدا 
می آید باقی گوسفندها را می برد. نه، نیامد. تا اینکه شنیدیم گم شده بنده 
خدا. اما من مانده ام، چطور می شود آدم به این بزرگی گم شود. یک عمر 
تو این جاده ها بوده، مگر می شود همچین چیزی. همه مردم می شناختنش. 
کدام مردم؟ خب، مثال همین مردم آبادی ما. گاهی اوقات می آمد اینجا و 
تو مدرسه می ماند. بله، شب را می ماند پیش آقا معلم. از خودش بپرسید به 
شما می گوید. یا مثال بابا مظفر، خیلی هوای بابا مظفر را داشت. بروید از او 
برای چی؟  بودش شیراز.  برده  برایش؟ خب، گویا  بپرسید. چیکار کرد  هم 
برای دوا و درمان. بله، پایش سستی داشت، توان ایستادن نداشت، سستی 
می کرد موقع راه رفتن. آخرین بار؟ شاید دو یا سه روز قبل از گم شدنش بود، 
نمی دانم. اما همین حدود بود. اما حاال شما مطمئن هستید که واقعا گم شده 
این بنده خدا؟ شاید هم همان روزی که شما می گویید نبوده و مثال چهار پنج 

روز بعدش بوده، اگر آنطور حساب 
کنیم پس می شود یک هفته 

شدنش  گم  از  قبل 
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که من دیدمش. واقعا آدم می ماند چه بگوید. این اطراف هم که ما گرگ و 
پلنگ نداریم که خدای نکرده تکه تکه اش کرده باشند. نه اینکه هیچوقت 
نداشته ایم، یک زمانی داشته ایم. تو همین بیشه دژ سلیمان می گویند به جز 
پلنگ، شیر هم داشته ایم. اما دیگر حیوانی نمانده. نسل همه را تراشیدند از 
روی این زمین. چه کسی؟ هر کسی. من چه می دانم چه کسی. هر کی تفنگ 

داشته البد...

آدم.دوم
بیشتر درباره بچه های محصل حرف می زد. شاگردها را دوست داشت. اهل 
و  رفتار  برآیند  می خواندند.  کتاب  زیاد  ایشان  بله.  بود.  هم  مطالعه  و  کتاب 
گفتارش این را نشان می داد. این اواخر هم آمدند، بله. مثل همیشه هم شاد 
آدم  هم  منظر  این  از  ایشان  ها.   بچه  برای  هدیه  کلی  با  بودند،  خندان  و 
شایسته و دانایی بودند. آینده را در خشت خام می دیدند. فقر این مردم را 
که می دیدند دلشان به درد می آمد. فقر این بچه ها را که می دیدند ناراحت 
می شدند. اما اینطور هم نبود که فقط حرف بزنند و کاری نکنند. تمام دفتر 
برای  مدام  یکسال گذشته  تو  می کردند.  تامین  را خودشان  ها  بچه  مداد  و 
مدرسه خرید می کردند. گویا ایشان صاحب اوالد نبودند، رو همین حساب 
خیلی بچه ها را دوست داشتند. بله، ایشان برای همه بچه ها تو چهارنوبت 
التحریر می خریدند. چهارنوبت در سال. خیلی هم حساسیت داشتند  لوازم 
روی خریدشان. اینطور نبود جنس آشغال بخرند. مداد و دفترهای با کیفیت 
می خریدند. البته همین کتابخانه کوچکی هم که ما االن در مدرسه داریم را 
هم ایشان راه انداختند. بله، همه کتابها را ایشان خریده اند. نخیر. زیاد حرف 
نمی زدند. می شود گفت اصال حرف نمی زدند. فقط در حد اینکه کار راه بیفتد 
حرف می زدند. اما خب، می شد فهمید چرا اینهمه ناراحتند. االن که می گویید 
بودند که  اما گفته  برای من.  قابل درک است  بیشتر  همسرشان فوت شده 

فرزندی ندارند. حاال می فهمم چرا اینقدر به این بچه ها عالقمند بودند.

آدم.سوم
من آقا چهارتا بچه دارم. خودم هم که سن آنچنانی ندارم. همسرم هم توی 
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ما شد عینهو  برای  زندگی  از آن خدابیامرز  بعد  تصادف رحمت خدا رفت. 
جهنم. باور کنید می شد هفته ای می گذشت و بچه هایمحتی یک وعده غذای 
کامل نمی خوردند. تا اینکه یک روز آقای آئین آمدند در خانه ما. یک ساک 
پر لباس آورده بودند برای بچه ها. برای خودم هم پارچه خریده بودند. مردم 
اول حرفهایی می زدند. یعنی فکرشان این بود که آمده مرا بستاند. اما خدا 
می داند که حتی یکبار هم پا داخل خانه نگذاشتند. بخدا قسم اگر لب تر 
می کردند حاضر بودم زنشان بشوم. اما اینطور آدمهایی که دربند این چیزها 
نیستند. یعنی پیمانشان را با کس دیگری بسته اند. پیمانشان زمینی نیست. 
بله، همیشه خدا به ما پول می دادند. وقتی هم که خواستگار برای دختر بزرگم 
آمد، تمام جهازش را هم ایشان خریدند. دوتا گوسفند چاق و چله هم برای 
مان آوردند و همراهش برنج و روغن نباتی و کلی خرت و پرت دیگر هم دادند. 
خدا بهشان عزت بدهد. االن که می گویید خبری از ایشان نیست و گم شده 
اند، خدا می داند بند دلم پاره شده است. انگار همه کس و کارم را از دست 
داده ام. واقعا هم بود. مگر چه کسی آمد دستگیر من شود؟ اگر این آدم نبود 
چه بر سر ما می آمد؟ خیلی ناراحتم. نمی دانم، اما هرطور که بخواهید کمک 
بله، آمدند. پسر کوچکم رفته بود جلوی در. نه، من خودم نرفتم.  می کنم. 
نمی دانستم خودشانند. اگر می دانستم حتما خودم در را باز می کردم. امان هم 
ندادند. به محض فهمیدن آمدم دم در، دیگر دیر شده بود. ماشینشان را دیدم 
که داشت از پیچ جاده رد می شد و می رفت پایین. مقداری پول داده بودند، 

بله. داده بودند دست پسرم... 
***

بر اساس شواهد و گفته های موجود و تحقیقاتی که ما انجام داده ایم، عباس 
آئین، فرد عابد و خیری بوده گویا. نکته جالب توجه در تحقیقات این است، 
که هیچکدام از همکاران و یا حتی فامیلش هم از این قضایا خبر نداشته اند. 
ما در تمام روستاهایی که در باال ذکرش رفت، به جستجو پرداختیم. روند 
دیده شدن ایشان کامال با تعداد روستاها مطابقت دارد. عباس آئین آخرین 
بار در روستای بی بی جان آباد دیده شده است. یعنی آخرین نفر، کارگر پمپ 
بنزین جاده ای است که به سمت اهواز می رود. دقیقا یک روز قبل از ناپدید 
شدن قطعی. طبق اظهارت کارگر، عباس آئین مدتی در پمپ بنزین می ماند. 
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او در حال کار با موتور ماشینش بوده. پشت ماشین هم چند صندوق چوبی و 
انبوهی از لباس و کتاب دیده شده است. کارگر پمپ بنزین اظهار داشته که 
تصور می کرده این ماشین برای کمک به منطقه ای می رفته. یعنی انبوه وسایل 
متعدد و متنوع در بخش وانت ماشین آئین، جوان را به این فکر انداخته. گویا 
قصد داشته به تعداد زیادی آدم کمک رسانی کند. هنوز گزارشی از تقسیم 
نرسیده  به دستمان  اهواز  یا  بهبهان  اطراف شهر  او در روستاهای  کمکهای 
است. اما تنوع وسایل تا جایی که به خاطر کارگر پمپ بنزین مانده به این 
شرح است: چندین بسته تن ماهی، چند حلب روغن نباتی، بیش از 10 کیسه 
برنج ایرانی، چندین ساک بزرگ که احتماال حاوی لباس بود، چندین جفت 

کفش و وسایلی از این دست.

گزارش.آخر
گزارش ها حاکی از این است که عباس آئین دوباره در مناطقی از روستاهای 
استان خوزستان دیده شده است. با احتساب این گزارش ها او هم اکنون زنده 
است. درست سه روز بعد از دیده شدن او در پمپ بنزین، برخی از مناطقی 
که او دوباره در آنجا رویت شده، دچار سیل و ویرانی گشته اند. حداقل دو 
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روستا به زیر آب رفته و خسارات فراوانی به آنها وارد شده است. نکته قابل 
توجه این است که وقتی نیروهای امداد به مناطق می رسند، همه محلی ها 
گفته اند ما فکر می کردیم کار امداد به ما دیگر تمام شده و دیگر قرار نیست 
کسی به آنجا بیاید. چرا که قبل از نیروهای امداد فردی به آنها کمک رسانی 
کرده و همه وسایل اولیه را با چندین خودرو وانت نیسان به آنجا برده است. 
پنج وانت نیسان. در میان رانندگانی که آنها توصیف کرده اند، یکی از آنها به 

غایت به عباس آئین شباهت دارد.
آئین  نظر می رسد عباس  به  لحظه،  این  تا  آمده  به دست  به شواهد  عطف 
وقوع این حادثه را پیش بینی کرده بوده. خود این نکته، بیش از بیش ماجرا 
را مرموزتر و پیچیده تر می کند. چطور او می توانسته وقوع چنین سیلی را 
پیش بینی کند. آیا او دارای توانایی خاصی در دیدن حوادث آینده می باشد؟ 

آیا این مرد به قدرت و بینش و بصیرت خاصی رسیده است؟
،،دستور به ادامه تحقیقات و پیگیری سایر شواهد/ تمام.



ويژه نامه اولين همايش ملى

 خــير مانــــدگار



مطالعه و ارزيابى امور خير 
در ايران
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اولین همایش ملی خیر ماندگار

مقدمه
فعالیت های خیریه و نیکوکارانه از دیرباز در ایران رواج داشته 
در  خصوصاً  قرآن  مؤکد  توصیه  و  اسالم  ورود  با  که  است 
گسترش  بیش ازپیش  وقف  مانند  آن  اسالمی  مدل های 
می یابند. این فعالیت ها تا چند دهه پیش به صورت 
ظهور  با  می شدند؛  انجام  فرد  به  قائم  و  سنتی 
ساختارهای نوین اداری، در کنار تداوم فعالیت های 
فردی، امور خیر نیز، نهادی شده و به صورت 
رسمی  ساختارهای 
مؤسسات  یا  و  دولتی 
خیریه خصوصی توسعه 

یافتند.
وزارت  تصویب  با   1337 سال  از 
مجوز  صدور  مرجع  شهربانی  عدلیه، 
مؤسسات خیریه می شود که این امر تا به امروز 
توسط نیروی انتظامی ادامه یافته است. در حال حاضر در کنار 
نیروی انتظامی، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت ورزش 
به  نسبت  نیز  و شهرداری  زیست  محیط  سازمان  جوانان،  و 
صدور مجوز تأسیس مؤسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد 

مبادرت می ورزند. 
به دلیل این تشتت در مراکز ارائه مجوز خیریه در حال حاضر هیچ 
آمار دقیقی از تعداد مؤسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد وجود 
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ندارد، تنها تخمین زده می شود که حدود 20000 موسسه خیریه ثبت شده در 
ایران وجود دارد. در نتیجه آمار دقیقی از تعداد موسسه های فعال به دلیل عدم 
وجود آمار و عدم وجود سازوکار نظارت وجود ندارد. عدم وجود سازوکار نظارت 
برای مؤسسات خیریه باعث شده است موارد اندک فساد مالی، اخالقی و سیاسی 

عده ای محدود، چهره خیریه ها و خیرین را مورد سوءظن قرار دهد.  
بااین حال هرساله منابع عظیمی در حوزه خیریه و خیرین جذب و هزینه می شود. 
که تنها می توان بعضی از این مقادیر را از جستجو در مصاحبه ها و نشریات متوجه 

شد. همین آمار غیررسمی نشان از حجم زیاد این منابع می دهد.
با توجه به تاریخ بلند و گستره عمومی  مسئله اصلی ایجادشده این است که 
فعالیت های نیکوکارانه، حجم زیاد منابع مالی و انسانی در این حوزه، گسترش 
موردتوجه  به ندرت  ایران  در  امر  این  جهان،  در  حوزه  این  در  علمی  مطالعات 
پژوهشگران و اندیشمندان قرار گرفته است، ازاین رو پژوهش و فرهنگ سازی در 

حوزه امور خیر از مسائل مهم و دارای اولویت امروز جامعه ایران است. 

بنیاد.خیریه.راهبری..آالء
» بنیاد خیریه آالء« پس از سالها فعالیت در حوزههاي مختلف امر خیر، بر اساس 
تجربه و دانش به دست آمده، همچنین شناخت و مراودهاي که با خیرین و 
نهادهاي خیریه داشت، فعالیتهاي خیر خود را به سمت راهبري امور خیر سوق 
داد و نام بنیاد نیز به »بنیاد خیریه راهبری آالء« تغییر یافت. منظور از راهبري، 
تولید و ترویج دانش، فرهنگسازي در حوزه امر خیر و تالش در مسیر اصالح 

روشهاي مدیریت امر خیر است؛ به عبارت دیگر سعي بر آن است که 
با تولید و بهکارگیري دانش در حوزه امر خیر، منابع محدود خیریهها 
و خیرین، عالمانه و بهینه هزینه شود و با فرهنگسازي در این حوزه 
به جاي آن که تنها تعداد معدودي از جامعه عنوان خّیر را به دوش 
کشند، »هر ایرانی یک نیکوکار« باشد، تا دست در دست یکدیگر، 

بتوانیم مشکالت و معضالت جامعه را بهتر و کارآتر برطرف نماییم.
بنیاد آالء براي دستیابي به چشمانداز خود با نگاهي دانش بنیان و با 
همکاري اساتید و صاحبنظران حوزه امر خیر، »سند خیر ماندگار« را 
تهیه و تدوین نموده است. این سند از آن جهت »خیر ماندگار« نامیده 
شده است که هدف آن تقویت بنیانها و زیربناي دانشي فعالیتهاي 
خیر و گسترش آن بهصورت عالمانه و بر اساس تحقیق، پژوهش و 

مدلهاي مدیریتي کارآمد است.  
البته این نگاه جدید و راهبردی از سوی بنیاد خیریۀ راهبری آالء به 

]این سند از آن جهت 
«خیر ماندگار» نامیده 
شده است که هدف 

آن تقویت بنیانها 
و زیربناي دانشي 
فعالیتهاي خیر و 

گسترش آن بهصورت 
عالمانه و بر اساس 
تحقیق، پژوهش و 
مدلهاي مدیریتي 

کارآمد است.[
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این بنیاد منحصر نیست و به مشارکت همۀ خّیرین، مدیران حوزۀ خیریه و 
پژوهشگران عالقه مند به تولید و گسترش دانش در حوزۀ خیریه نیاز دارد. 

اولین.همایش.ملی.خیر.ماندگار.
به استناد سند خیر ماندگار و در راستای گفتمان سازی و تولید دانش در 
با مشارکت  را  ماندگار  ملی خیر  اولین همایش  آالء  بنیاد  امر خیر  حوزه 
نهادهای علمی و اجرایی برگزار می نماید که در ذیل به برخی از مختصات و 

ویژگی های آن اشاره می شود:
- این همایش اولین همایش علمی در حوزه امور خیر است، دلیل این امر 

نبود رشته تخصصی در حوزه امور خیر است که قباًل به آن اشاره شد. 
- همکاران برگزاری این همایش، نهادهای علمی شامل: دانشگاه اصفهان، 
دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه 
امام صادق –علیه السالم- ، انجمن علمی جامعه شناسی ایران، انجمن علمی 
مدیریت دولتی ایران و انجمن علوم مدیریت ایران؛ نهادهای اجرایی از جمله 
فرهنگ  وزارت  عترت  و  قرآن  معاونت  بهداشت،  وزارت  اجتماعی  معاونت 
و ارشاد اسالمی، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و 
حامیان  بنیاد  خیریه،  و  نیکوکاری  مؤسسات  ملی  خیریه شبکه  نهادهای 

دانشگاه تهران و بنیاد خیریه سماوات الغدیر می باشند.
- اولین همایش ملی خیر ماندگار با تمرکز موضوعی »مطالعه و ارزیابی امور 
خیر در ایران« برگزار می گردد که دارای 6 محور اصلی مدیریت و امور خیر، 
اقتصاد و امور خیر، فرهنگ و امور خیر، جامعه و امور خیر، فقه وحقوق و امور 
خیر و آموزش و امور خیر است؛ برای هر محور موضوعات تخصصی تعریف 

شده است.
و خیرین، محوری  و مشارکت خیریه ها  کابردی تر شدن همایش  برای   -

به عنوان ایده ها و تجربه های موفق امور خیر طراحی شده است. 
- سازمان همایش مشتمل بر رییس، دبیرعلمی ، دبیر اجرایی و 6 کمیته 
علمی است. برای هر محور یک کمیته علمی تشکیل شده است که شامل 
5استاد و صاحب نظر در این حوزه می باشد. رییس همایش دکتر محمدصالح 
طیب نیا مدیرعامل بنیاد آال و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان؛ دبیر علمی 
همایش دکتر نعمت اهلل موسی پور معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان و دبیر 
علمی 5 دوره جشنواره فارابی؛ دبیر اجرایی همایش حجت االسالم والمسلمین 
مالنوری مشاور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد؛ دبیر کمیته فرهنگ دکتر حسن 
بنیانیان دبیر کمیسیون پیوست فرهنگی شورای عالی انقالب فرهنگی؛ دبیر 
کمیته جامعه دکتر قانعی راد هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی 
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کشور؛ دبیر کمیته مدیریت دکتر خداداد حسینی رییس دانشکده مدیریت و 
اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس؛ دبیر کمیته فقه و حقوق حجت االسالم والمسلمین 
امام استاد دانشگاه تهران؛ دبیر کمیته اقتصاد دکتر طغیانی هیئت علمی دانشگاه 
فرهنگیان  دانشگاه  هیئت علمی  نادری  دکتر  آموزش  کمیته  دبیر  و  اصفهان 

می باشند. 
- مقاالت پذیرفته شده در پایگاه استنادی جهان اسالم )ISC( و سیویلیکا نمایه 

می شوند.
- تعداد مقاالت رسیده به همایش 136 مقاله علمی است، که 20 مقاله در محور 
اقتصاد و امور خیر، 22 مقاله در محور آموزش و امور خیر، 38 مقاله در محور 
جامعه و امور خیر، 15 مقاله در محور فرهنگ و امور خیر، 11 مقاله در محور 
فقه و حقوق و امر خیر، 22 مقاله در محور مدیریت و امر خیر و 8 مقاله در محور 

ایده ها و تجربه های موفق به دبیرخانه همایش ارسال شده است.
و  و دولتی  - کارگاه های مهارت افزایی مخصوص کارشناسان خیریه خصوصی 
خیرین در روز یکم اسفندماه در 6 عنوان کارآفرینی اجتماعی، تیم سازی با سبک 
تیپ شناسی شخصیتی اینیاگرام، مقدمات برنامه ریزی راهبردی در سازمان های 
مردم نهاد، مقدمات گزارش نویسی در سازمان های مردم نهاد، مدیریت منابع 
انسانی سازمان های مردم نهاد ایرانی، جذب مشارکت از طریق فضای مجازی 

برگزار می گردد.
- شرکت کنندگان همایش سه گروه 1. اساتید، دانشجویان و پژوهشگران عالقه مند 
به حوزه خیر، 2.خیرین ، مدیران و کارشناسان مؤسسات خیریه و 3.مدیران و 

کارشناسان دولتی مرتبط با این حوزه می باشند.
-.زمان.همایش:.دوشنبه، دوم اسفندماه 1395

-.مکان.همایش:.تقاطع بلوار کشاورز و خیابان قدس، دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی تهران

برای آشنایی و شناخت بیشتر اهداف و دغدغه های اولین همایش ملی خیر ماندگار 
مصاحبه هایی با اندیشمندان این حوزه متشکل از رییس و دبیر علمی همایش و 
دبیران کمیته های علمی ششگانه تهیه شده است، که در ادامه ارائه شده است. 
کتاب چکیده مقاالت هم زمان با همایش منتشر خواهد شد و مجموعه مقاالت 
پذیرفته شده در همایش پس از برگزاری منتشر خواهد شد. امید است برگزاری 
این همایش در سوق دادن فعالیت های وسیع نیکوکارانه در کشور عزیزمان بر 

مبنای اصول و روش های علمی موثر باشد. 
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امروز دغدغه همه مسئوالن و بخش های مختلف نظام، اقتصاد مقاومتی 
است، اما در قانون اساسی و برنامه ریزی های کالن، اقتصاد سه حوزه دولتی، 
خصوصی و بخش تعاون مطرح می شود حال آنکه بخش چهارمی وجود 
دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است که اگر سهم آن از سه حوزه 
دیگر بیشتر نباشد، کمتر نخواهد بود یا حداقل به موازات سه حوزه 

دیگر است و آن مسئله اقتصاد امر خیر است.
مسئله امر خیر تنها از نظر اقتصادی قابل بحث نیست بلکه ابعاد 
اما آنچه  اعتقادی آن به مراتب مهم تر است،  اجتماعی، فرهنگی، 

بیشتر عموم مردم را جذب می کند مسئله اقتصاد امر خیر است.
اما آنچه به نظر می آید، مسئله ای که  بیش از هر مسئله دیگر در 
این حوزه دارای اهمیت است عدم توجه به برنامه ریزی برای هدایت 
و راهبری این منابع مالی است و شاید به همین دلیل باشد که بانیان 
برگزاری نخستین همایش ملی خیرماندگار به فکر 

برگزاری یک گلریزان اندیشه و فکر افتادند.
محمدصالح  دکتر  با  ما  گفتگوی  ادامه  در 
ملی  همایش  نخستین  رئیس  نیا؛  طیب 
علمی  هئیت  اعضاء  از  و  خیرماندگار 

دانشگاه اصفهان را می خوانید.

.ضرورت.برگزاری.همایش.علمی.
در.حوزه.امر.خیر.چیست؟

برگزاری  ضرورت  اینکه  برای 

گفتمان سازی در حوزه امر خیر
گفت وگو با دکتر محمدصالح طیب نیا

رئیس اولین همایش ملی خیرماندگار
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این همایش روشن شود ابتدا باید وضعیت حوزه امر خیر را در ایران و جهان به درستی 
ترسیم کنیم.

ازنظر کمی حوزه امر خیر بخش عظیمی از جوامع بشری را؛ چه افرادی که خّیر 
هستند و چه افرادی که کمک دریافت می کنند را درگیر کرده است. هرچند در ایران 
آمار دقیقی از این حوزه وجود ندارد اما کمتر انسانی پیدا می شود که مصداق کمک 
دهنده و یا کمک گیرنده نباشد. همه انسان ها اعم از پیر و جوان، مرد و زن، مسلمان 
و غیرمسلمان، شیعه و سنی، به دور از هرگونه مرزبندی در این حوزه نقش آفرینی 

می کنند.
ازنظر آمار و ارقام مالی سالیانه میلیاردها تومان در حوزه های مختلف خیر؛ از قبیل 
عزاداری  مجالس  برپایی  معیشت،  مسکن سازی،  مدرسه سازی،  سالمت،  موقوفات، 
دینی خصوصا در دو ماه محرم و صفر، هزینه می شود که شاهد گردش مالی عظیمی 

در این حوزه هستیم.
ازنظر کیفیت نیز امروزه در دنیا دولت ها به این نتیجه رسیده اند که به جای پرداخت 
مستقیم یارانه ها به مردم نیازمند، یارانه ها را از طریق خیریه ها پرداخت کنند. به طور 
مثال در کشورهای پیش رفته غالباً دانشگاه ها پولی هستند اما دولت بخشی از منابع 
مالی خود را از طریق خیریه ها برای بورس دانشجویان مستعد تخصیص می دهد. 
این روش تخصیص یارانه ها در بخش های بهداشت و درمان، معیشت، مسکن و دیگر 

حوزه ها نیز دیده می شود.
از طرف دیگر امروزه با مطالعات دقیق علمی، اثربخشی کار خیر بر روی انسان خّیر 

به اثبات رسیده است، به طوری که افراد خّیر از آرامش بیشتری برخوردار 
بوده، عمر طوالنی تری دارند و ازنظر بدنی سالم ترند.

با توجه به مسائل ذکرشده متأسفانه درمی یابیم که در کشور ما حوزه امر 
خیر باوجود این فراگیری کیفی و کمی، به صورت تجربی به آن پرداخته 
می شود و این در حالی است که در اکثر دانشگاه های معتبر دنیا رشته های 
مرتبط با امر خیر تدریس می شود، پژوهشگاه های تخصصی برای این 
موضوع راه اندازی شده است و موضوع مطالعه و پژوهش خیریه ها به یک 

موضوع روز تبدیل شده است.
در حوزه اقتصاد بحث اقتصاد بخش سوم، در حوزه جامعه شناسی بحث 
مشارکت داوطلبانه، در بحث علوم تربیتی بحث مددکاری اجتماعی و 
در بسیاری از رشته های مرتبط با این حوزه شاهد بحث ها و رشته های 
تخصصی هستیم، لذا ضروری است نخبگان کشور را نسبت به این موضوع 

]امروزه با مطالعات 
دقیق علمی، 

اثربخشی کار خیر بر 
روی انسان خیّر به 
اثبات رسیده است، 

به طوری که افراد خیّر 
از آرامش بیشتری 

برخوردار بوده، 
عمر طوالنی تری 

دارند و ازنظر بدنی 
سالم ترند.[
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حساس و دغدغه مند کنیم و از آن ها بخواهیم در تولید دانش فعاالنه مشارکت نمایند.

چرا.یک.خیریه.اقدام.به.برگزاری.همایش.کرده.است؟
بنیاد آالء از ابتدا، استراتژی خود را پرداختن به »امور خیر اولویت دار بر زمین مانده« 
قرارداد و در همین راستا 6 مرکز را در حوزه های مختلف امر خیر همچون بهداشت و 
درمان، تربیتی، فرهنگی، تبلیغی راه اندازی کرد. از ابتدای سال 93 ضرورت شناسایی 
اصلی ترین حوزه اولویت دار امر خیر در بنیاد مطرح شد که پس از چند ماه تحقیق 
و پژوهش و بررسی، جمع بندی گروه مدیریتی آالء این نکته بود که خود امر خیر و 

راهبری امر خیر اولویت دار ترین موضوع مغفول در حوزه امر خیر است.
بنیاد آالء امروز به این نتیجه رسیده است که به جای آنکه تنها یک مرکز برای رسیدگی 
به امور خیر اولویت دار بر زمین مانده باشد، بستر و دغدغه ای را ایجاد کند که کل 
فعالیت های امر خیر در ایران به سمت کارهای اولویت دار بر زمین مانده سوق پیدا کند.

برای رسیدن به این آرمان، سه هدف کالن 1. تولید دانش  2. اصالح مدیریت امر خیر 
و تربیت نیروی انسانی 3. فرهنگ سازی و ترویج امر خیر در دستور کار بنیاد قرار گرفت 

و حتی عنوان بنیاد نیز به »بنیاد خیریه راهبری آالء« تغییر پیدا کرد.
لذا با توجه به موضوع تولید دانش به عنوان یکی از اصلی ترین رسالت های بنیاد آالء، 

برگزاری این همایش برنامه ریزی و اجرایی شد.
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مخاطبین.شما.در.همایش.چه.کسانی.هستند.و.چگونه.مشارکت.دارند؟
غالباً مخاطبین اصلی همایش های علمی اساتید، نخبگان، پژوهشگران، دانشگاهیان و 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی هستند و قطعاً همایش خیر ماندگار نیز از این حیث 

استثنا نیست.
در سطح دوم مخاطبین ما مدیران و کارشناسان دستگاه ها و بخش های ستادی است 
که به نوعی با خیریه ها در ارتباط هستند مثل وزارت کشور، وزارت بهداشت و درمان، 
بهزیستی، وزارت اقتصاد و دارایی، کمیته امداد که الزم است بدانند امروز در مقوله امر 

خیر به عنوان یک حوزه علمی و دانشگاهی چه اتفاقاتی رخ می دهد.
و در الیه بعدی مدیران و کارشناسان خیریه هایی که واقعاً دغدغه تحول و نگاه های 
علمی به موضوع خیر را می پسندند و دلشان می خواهد در این فضا ورود پیدا کنند، 

مخاطبین این همایش هستند.

همایش. مخاطب. گروه.های. بین. تجربیات. انتقال. و. تعامل. برای. برنامه.ای.
پیش.بینی.شده.است؟

همایش ملی خیر ماندگار در دو بخش ارائه مقاالت و برگزاری کارگاه های تخصصی 
و طی دو روز برنامه ریزی شده است. در روز اول 6 کارگاه تخصصی باهدف رشد و 
ارتقاء دانش مخاطبین همایش برنامه ریزی شده است و در روز دوم مقاالت در صحن 
عمومی و یا کمیسیون های تخصصی ارائه می شود و در پایان میزگرد چالش های نظام 

خیر کشور با حضور مدیران ارشد دستگاه های مرتبط، نخبگان و مدیران 
خیریه ها برگزار خواهد شد.

انتظار.و.اهداف.شما.از.برگزاری.این.همایش.چیست؟
اهداف درازمدت این همایش:

 تقویت و ارتقاء جایگاه پژوهش و نوآوری و تولید علم نافع در حوزه امر 
خیر و وقف

 ایجاد فرصت تجمع و گفتگوی متصدیان، عالمان و اندیشمندان در حوزه 
امر خیر و وقف زمینه سازی استقرار نظام جامع پژوهش و نوآوری در 

حوزه امر خیر و وقف
 شناسایی امور خیر بر زمین مانده و هدایت فعالیت های خیریه به امر 

]بنیاد آالء از ابتدا، 
استراتژی خود را 
پرداختن به «امور 
خیر اولویت دار بر 

زمین مانده» قرارداد و 
در همین راستا 6 مرکز 
را در حوزه های مختلف 

امر خیر همچون 
بهداشت و درمان، 

تربیتی، فرهنگی، 
تبلیغی راه اندازی کرد.[
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دانش بنیان
پیامدهای زودهنگام همایش:

 ترویج پژوهش در حوزه امر خیر و وقف
 تولید علم بومی در حوزه امر خیر و وقف

 شناسایی پژوهش گران حوزه امر خیر و وقف
 تبدیل پژوهش های علمی به پروژه های اجرایی

 زمینه سازی برای یارگیری و تشکیل اجتماعات علمی
 انتشار آثار، تولیدات علمی و مستندات پژوهشی

 تسهیل دسترسی پژوهشگران به منابع

چرا.عنوان.خیر.ماندگار.برای.همایش.انتخاب.شده.است؟
بر اساس تغییر رویکرد بنیاد در سال 93  برای دو حوزه تصدی گری و راهبری بنیاد، 
نام گذاری  صورت گرفت. فعالیت های حوزه تصدی گری بنیاد مثل مرکز کنترل سرطان، 
سالله و یا سایر مراکز تابعه را خیر جاری و حوزه راهبری را خیر ماندگار نام گذاری 
کردیم، چراکه از دید ما این حوزه اولویت و اهمیت بیشتری دارد و واقعاً کاری است 

که یک باقیات صالحات است.

برای.بعضی.این.سؤال.پیش.می.آید.که.چرا.بجای.برگزاری.همایش.کار.خیری.
انجام.نداده.اید؟.آیا.این.همایش.یک.کار.خیر.است؟

بنیاد آالء در حوزه تصدی گری نیز فعالیت دارد و دارای 6 بخش مرکز 
فعال و خدمت رسان به مردم است، اما بر اساس آنچه ذکر شد به نظر 
می رسد حوزه راهبری یک حوزه اولویت دار برزمین مانده با درجه اهمیت 
اما در جواب قسمت دوم  پیدا کنیم.  به آن ورود  باید  باالتر است که 
سؤال باید به این نکته اشاره کنم تقریباً تمام خیریه ها و فعاالن این حوزه 
باگذشت مدت زمانی از فعالیت خود با معضالت و مشکالت ملموس و 
غالباً مشابهی مواجه می شوند که نمی توانند باتجربه و روش های سنتی 

این مسائل را برطرف کنند. 
پس اگر بتوانیم دانش تولیدشده را به دستورالعمل و راهکارهای عملیاتی 
که مشکالت خیریه ها را مرتفع کند، تبدیل کنیم، خیریه ها در این موضوع 
همراه ما خواهند شد. اما تا زمانی که این دانش صرفاً جنبه تئوریک و 
دانشگاهی داشته باشد قطعاً احساس نیاز به آن نیز به وجود نخواهد آمد.

]بنیاد آالء درصدد 
راه اندازی یک مرکز 
رشد است که با توجه 
به نیاز و عالقه مندی 
خیریه ها مدل های 
اجرایی و عملیاتی 
تولیدشده را در این 
مراکز به صورت 
آزمایشی اجرا و نتایج 
آن را در اختیار دیگر 
مراکز قرار دهد. [
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برنامه.شما.برای.استمرار.مطالعات.و.فعالیت.ها.در.این.زمینه.چیست؟
در درجه اول استمرار و گسترش همایش ملی خیر ماندگار است که بنا داریم هر دو 

سال یک بار همایش را به صورت مستمر برگزار کنیم.
بخش دیگری از این فعالیت ها در مرکز مطالعات و پژوهش های امر خیر با همکاری 
دانشگاه اصفهان پیگیری می شود که این مرکز چند ماهی است راه اندازی شده و در 
حال حاضر تعدادی پروژه پژوهشی در آن تعریف شده که به ترتیب در دستور کار قرار 
خواهند گرفت، همچنین حمایت از پایان نامه های دانشگاهی دانشجویان تحصیالت 

تکمیلی نیز در این راستا برنامه ریزی شده است.
بخش دیگری با عنوان برگزاری سلسله نشست های خیرماندگار است که مقررشده 
است، هرماه دو نشست علمی با موضوعات امر خیر در اصفهان و تهران برگزار شود؛ که 

در این بخش تا امروز 14 نشست برگزارشده است.
همچنین بنیاد آالء در حال پیگیری دریافت مجوز مجله علمی پژوهشی از وزارت علوم 
است که به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت کند. تعریف ترجمه و تألیف کتاب از 

برنامه های دیگر است که به مرور در دستور کار بنیاد قرار خواهند گرفت.

غالباً.خروجی.همایش.های.علمی.تعدادی.مقاله.و.یا.به.تعبیری.دانش.خامی.

چه. می.گیرید،. قرار. بهره.برداری. مورد. دانشگاهی. بخش. در. تنها. که. است.

تدبیری.برای.تبدیل.شدن.دانش.تولیدشده.در.این.همایش.به.اصول.کاربردی.
برای.خیریه.ها.و.دستگاه.های.اجرایی.اندیشیده.شده.است؟

ما در دنیا اندیشکده ها راداریم. اندیشکده ها دانشی که در مراکز پژوهشی تولیدشده 
را به دستورالعمل، سیاست و مدل های اجرایی تبدیل و در اختیار بخش اجرایی قرار 

می دهند.
متأسفانه در کشورمان اندیشکده به معنای واقعی نداریم لذا بنیاد آالء سعی می کند 
بخشی از این کار را انجام می دهد، به این صورت که تالش می کند از طریق ارتباط با 
مراکز دانشگاهی، دانش تولیدشده در این همایش را  به مدل های عملیاتی، دستورالعمل 
و الگوهای قابل اجرا در خیریه ها تبدیل کند. همچنین بنیاد آالء درصدد راه اندازی یک 
مرکز رشد است که با توجه به نیاز و عالقه مندی خیریه ها مدل های اجرایی و عملیاتی 
تولیدشده را در این مراکز به صورت آزمایشی اجرا و نتایج آن را در اختیار دیگر مراکز 

قرار دهد. 
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امروز از یک سو با رشد روزافزون نیازهای خیر کشور و از سوی دیگر حضور 
پررنگ تر خیرین در عرصه های مختلف امر خیر مواجه هستیم و به همین علت 
بیش از هر زمان دیگری، ضرورت نظم دهی و ساماندهی به امور خیر احساس 
می شود. از سوی دیگر کمبود دانش های مرتبط و تخصصی در این حوزه موجب 
شده است تا ما کمتر شاهد ایجاد نظام های هدفمند و مرتبط در این عرصه 
باشیم، الکن با توجه به اهمیت برگزاری نخستین همایش علمی خیرماندگار 
اهلل  نعمت  دکتر  با  دانش  تولید  بعد  در  این همایش  رسالت های  و  اهداف  و 
موسی پور؛ معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان و دبیر علمی نخستین همایش 

ملی خیرماندگار به گفتگو پرداختیم.

دانش  امر خیر
گفت وگو با دکتر نعمت اله موسی پور

دبیر علمی اولین همایش ملی خیرماندگار
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آیا.خیر.و.خیریه.یک.حوزه.دانشی.است؟
حوزه های دانشی که امروزه در جامعه با آنها سروکار داریم، حاصل فعالیت هایی 
هستند که طی قرن-های متعدد به تولید محدود دانش منجر شده و با انباشت 
آنها و نظم و سازمان یافتن آنها شکلی و نامی یافته و دانش مشخصی را شکل 
داده است. پس هر یک از آنها، دارای ریشه های نسبتاً عمیق و بلندی هستند 
و از سوابق طوالنی برخوردارند. به عبارت دیگر، هر یک از حوزه های دانشی 
که پدید آمده بعضا دارای چند ده قرن سابقه تولید علم بوده اند و در مورد 
آنها گفتگو، تأمل و ایده پردازی شده و امروز ممکن است تنها مرز مشخص یا 
عنوان مشخصی را به خود اختصاص داده باشند و به عنوان یک حوزه ی علمی 

و یا دانشی ظهور و بروز پیدا بکنند و حوزه خیر هم همین وضعیت را دارد. 
واقعیت امر این است که حوزه خیر دارای سابقه بسیار طوالنی در میان ملل 
مختلف و همچنین در بین ایرانیان است. از این منظر حوزه دانشی خیر دارای 
میزانی از سرمایه ی دانشی است که ممکن است ما آن را به عنوان یک حوزه ی 
دانشی، البته با تسامح، قلمداد بکنیم. ممکن است گاهی اوقات به لحاظ شرایط 
تعاریف مربوط به حوزه های دانشی آن را یک حوزه ی دانشی مستقل قلمداد 
نکنیم. به یک معنا می توان گفت حوزه مطالعات خیر در حوزه های علمی 
علت  به  اما  است  استفاده ای  قابل  و  باارزش  دانش  و  سوابق  دارای  مختلف 
آنکه در حوزه های مختلف پیگیری می شده دارای انسجام موضوعی و ترکیب 
نیست؛ الکن در همان حوزه ها دارای هویت،  برای عنوان مشخص  مناسب 

ارزش و مسئله بوده و مسئله های آن بررسی شده اند.
در تحوالت علم شناسی و بر اساس رویکردهایی که از دهه هفتاد 
قرن بیستم میالدی به بعد پدید آمده حوزه-ی مطالعات خیر در 
دنیا به سمت داشتن هویت مستقل سوق داده شد و علوم مرتبط 
با امر خیر پدیدار شده اند. در ایران نیز امید است حوزه مطالعات 

خیر طی یک دهه ی آینده هویت مستقل پیدا کند.
وقتی صحبت از هویت مستقل برای حوزه ی دانشی می شود یعنی 
آن حوزه از سه ویژگی برخوردار است: 1. جمعی از پژوهشگران و 
متفکران در آن حوزه شروع به تحقیق، تدوین گزارش و نظر ورزی 
به مسئله های  واقع هم  می توانند  این اشخاص در  کرده اند، که 
جامعه در ارتباط با آن حوزه جواب بدهند و هم جامعه آن ها را 
به عنوان محقق آن عرصه می شناسد و حمایت می کند. 2. یک 

]حوزه خیر دارای سابقه 
بسیار طوالنی در میان 

ملل مختلف و در بین 
ایرانیان است. از این 

منظر حوزه دانشی خیر 
دارای میزانی از سرمایه  
دانشی است که ممکن 
است ما آن را با تسامح 

به عنوان یک حوزه  
دانشی قلمداد کنیم [
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حوزه دانشی متولیانی دارد که در قالب نهاد علمی یا انجمن اجتماعی فعالیت 
می کنند؛ که از آن حوزه دانشی حفاظت و به رشد و توسعه آن حوزه ی دانشی 
تاریخی حیات بشر متفاوت  این نهادها در دوره های مختلف  کمک می کند. 
بوده اند و امروزه این مهم بر عهده انجمن های علمی است. ما امروز در کشور 
انجمن علمی مطالعات امر خیر نداریم گرچه نهادهای خیریه در جامعه فعالیت 
با  اما به نظر می رسد  دارند و فعالیت آن ها هم کامال مؤثر و پر دامنه است 
شکل گیری انجمن علمی مطالعات امر خیر این شرایط پدید می آید. 3. ویژگی 
سوم، شکل گیری رشته علمی است. در واقع شکل گیری رشته علمی تا حد 
زیادی می تواند به دو ویژگی دیگر هم کمک کند یعنی وجه تحقیق را به طور 
جدی گسترش و اجتماع محققان را سامان می دهد. به طور کلی، به وجود 
آمدن رشته علمی خود می تواند منجر به دادن هویت خاص به افراد و ایجاد 
حس تعلق بین آن ها می شود و از این طریق، رشته تحصیلی منجر به ایجاد 

اجتماعات علمی می شود.
بنابراین، به نظر می رسد ما وقتی صحبت از حوزه های دانشی می کنیم این را 
مفروض گرفته ایم که نیاز اجتماعی و عمل اجتماعی وجود دارد و این خود 
منجر به تولید میزانی از تجربه و تا حدی دانش شده است و حاال نیاز است 
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تا برخی چیزها که همان سه زمینه ای است ـ که به آن اشاره کردم ـ به آن 
اضافه شود. 

با این وصف، باید بگویم که بر بنیاد یک عمل اجتماعی، اقدام به نظرورزی، کار 
پژوهشی و تولید دانش آغاز می شود و برای تقویت آن، ایجاد نهاد اجتماعی و 
تاسیس رشته به دنبال آن می آید. این چهار زمینه و پایه ی اصلی یک حوزه ی 
دانشی هستند، که در بحث مطالعات امر خیر نیز چنین است. اکنون با عمل 
اجتماعی به طور گسترده مواجه هستیم و سه مورد دیگر در ظهور هستند و ما 
طی ده سال آینده شاهد شرایطی خواهیم بود که برای کسی دیگر این سؤال 

مطرح نخواهد شد که حتی مطالعات خیر چه زمانی شکل گرفته است؟ 

گرفته. قرار. غفلت. مورد. پژوهشگران. بین. در. دانشی. حوزه. این. چرا.
است؟

در واقع باید اینطور بگویم که کمتر مورد عنایت قرار گرفته است؛ که البته 
این همان سیر تکاملی تمام دانش های بشری است. واقعیت آن است که تمام 
دانش های بشری بر یک عمل اجتماعی مورد نیاز جامعه بنا شده اند. ما عمل 
اجتماعی خیر را در جامعه داریم، مردم از آن بهره می گیرند، مشارکت می کنند 
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است،  انجام  اجتماعی در حال  دارد. حاال که یک عمل  و در جامعه جریان 
عده ای از متفکران و محققان از رشته های مختلف از منظر رشته خود ممکن 
است عالقه مند شوند تا به بررسی یکی از ابعاد این عمل اجتماعی بپردازند. 
مثال وقتی که صحبت از خیِّریه و خیر و َخیّری در جامعه می شود احتماال 
ممکن است یک اقتصاددان که در عرصه ی اقتصاد تأمل می کند با این پرسش 
مواجه شود که گردش مالی خیریه در یک منطقه یا یک کشور و یا کل جهان 
چه میزان است. وقتی با این سؤال مواجه می شود، شروع به جستجوی علمی 
و پردازش اطالعات موجود می کند و از آن ها یک تبیینی را بدست می آورد. 
که این تبیین به ساخت نظریه در ارتباط با یک موضوع خاص مثال عملکرد 
اقتصادی خیریه می شود که ممکن است یک نظریه معمول در تمام رشته های 

مختلف شود. 
مدیریت  که  بکند  را  سؤال  این  مدیریت  حوزه  در  است  ممکن  دیگر  فردی 
خیریه ها به چه نحو است؟ همین سؤال ممکن است برای یک جغرافی دان از 
حیث آمایش سرزمینی به وجود بیاید و یا جامعه شناس و همین طور رشته های 

مختلف ممکن است ورود پیدا کنند.
وقتی که این رشته های مختلف و پراکنده هستند، در نگاه فردی که به تمامیت 
واقع شده  غفلت  مورد  امر خیر  که  می آید  پدید  احساس  این  می نگرد  خیر 
است. اما اگر همین تالش های پراکنده ی فکری را ما در کنار هم بگذاریم بعد 

می بینیم که حجم عظیمی از دانش وجود داشته منتهی پراکنده بوده است.
یکی از کارهایی که در هنگام شکل گیری یک حوزه دانشی رخ می دهد این 
است که افراد متخصص رشته های متعدد به لحاظ تعلق موضوعی خاص، دور 
هم جمع می شوند و اجتماع علمی چندرشته ای را پدید می آورند. مثال فرض 
کنید دانشمند مدیریت، دانشمند جغرافیا، دانشمند جامعه شناسی، دانشمند 
روانشناسی، پژوهشگر تعلیم و تربیت، پژوهشگر مدیریت و اقتصاد و غیر به 
جهت آن که در حوزه امر خیر کار می کنند، با یک دیگر مرتبط شوند،  گفتگوی 
ماهانه تشکیل و اجتماع ساالنه ای تشکیل بدهند. بعد می بینید که صدای آن ها 
صدای خیلی رساتر و بلندتر و دانش آنها یک دانش عظیم تری خواهد شد. اگر 
ما همین مجموعه دانشی را کنار هم بگذاریم، می بینیم که خیلی هم دست 

خالی نیستیم و دست خالی نبوده ایم.
 اصل موضوع بر می گردد به همین موضوع که عمل اجتماعی از ابعاد مختلفی 
مورد توجه قرار می گیرد. منتهی خود این موضوع که چطور ممکن است عمل 
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اجتماعی مورد توجه محققان قرار بگیرد، سازوکار پیچیده ای دارد. یعنی توجه 
پژوهشگر به موضوع از سویی و درخواست عمل کنندگان از سوی دیگر سبب 
اوقات عملگرها یعنی کسانی در عرصه  تولید دانش می شود. چرا که گاهی 
عمل هستند، متقاضی توجه بیشتر پژوهشگران به عمل آن ها می شوند. مثال 
خیرین با این سوال مواجه می شوند که ما چگونه می توانیم پدیده خیریه را بهتر 
مدیریت کنیم. پس پای دانشمندان به این عرصه باز می شود.  از سوی دیگر، 
مواقعی هست که خود متفکران متوجه یک زمینه اجتماعی می شوند. یعنی 
زمینه ی اجتماعی در حال طی کردن راه خود است، پس متفکری توجهش 
جلب می شود که این زمینه چرا اینگونه عمل می کند و چگونه می توان عمل 
آن را بهتر کرد. در هر دو صورت تولید دانش به اصطالح  روش مند محقق 

می شود.
اما چرا کمتر توجه شده است؟ احتماال یکی از این دو گروه غفلت کرده اند. 
ممکن است عمل کننده ها، احساس بی نیازی می کنند. یعنی نیازی نمی بینند 
که کسی در این زمینه به آنها چیزی بیاموزد. همچنین، ممکن است محققان 
موضوعات دیگر را دارای اولویت بیشتر از پدیده امر خیر می بینند. البته هر دو 
مورد قابل دستکاری یا به اصطالح، قابل تغییر است. یعنی هم عمل کنندگان 
حوزه امر خیر کم کم متوجه خواهند شد و به اهمیت موضوع پژوهش پی 
خواهند برد و کم کم به استفاده از روش ها، دانش ها و امکانات جدید ترغیب 
می شوند و هم محققان حوزه های مختلف کم کم متوجه این پدیده عظیم و 

موثر در حیات بشر می شوند که نیازمند تحقیق و جستجوی علمی 
است. 

البته راهکار سومی هم هست که اگر فرض کنیم عمل گرها به این 
موضوع روی نیاورند و اگر فرض کنیم محققان هم به این موضوع 
اهمیت ندهند، آن وقت نهادهای اجتماعی می توانند تالش  کنند 
یک دیگر  متوجه  را  پژوهشگران(  و  خیر  امر  )متولیان  را  دو  این 
کنند. آنچه امروز بنیاد خیریه راهبری آالء در پی آن است، ایفای 

چنین نقشی است. 

چه.رشته.هایی.و.چه.حوزه.های.دانشی.با.فعالیت.های.خیریه.
ارتباط.دارد؟.آیا.باید.نگاه.میان.رشته.ای.این.حوزه.داشت؟.

]دانش های خالص 
در دنیای امروز 
تقریباً رسمیتی 

ندارند به عبارتی دیگر 
خالص سازی علوم که 
جزء آرزوهای بشر در 
قرن نوزدهم و اوایل 

قرن بیستم بود در 
شرایط امروز ناممکن 

است. [
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اوال دانش های خالص در دنیای امروز تقریبا رسمیتی ندارند. به عبارتی دیگر 
خالص سازی علوم که جزء آرزوهای بشر در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم 
بود در شرایط امروز ناممکن است. به عبارت دیگر همه علوم، نیاز به یک علم 
یا به چند علم دیگر دارند؛ به ویژه این موضوع در عرصه عمل ظهور  دیگر 

بیشتری دارد. 
وقتی از علوم خالص صحبت می کنیم از یک حلقه یا یک هسته ی اصلی فقط 
صحبت می کنیم که آن هسته اصلی در یک بطن فوق العاده مبهمی ممکن 
است که جدای از علوم دیگر باشد. من می خواهم از تشبیه پیاز استفاده کنم. 
شما اگر الیه اول پیاز را ببرید احتماال الیه دوم، سوم، چهارم، پنجم و آخریش 
را هم ببرید باز یک الیه است یعنی گویی هیچ هسته ای در آن میان نیست 
که شما آنجا به هسته اصلی دست پیدا کنید. در علوم هم همین وضعیت 
است و این الیه ها در واقع کامال با الیه های دیگر علم در هم آمیخته شده اند 
تا جایی که ما هیچ هسته منفکی را به راحتی نمی توانیم شناسایی کنیم. فقط 
ما می توانیم در یک حدودی، در یک موضوعاتی و از یک منظری یک علم را 
تفکیک و بررسی کنیم. از این جهت همه علوم میان رشته ای محسوب می شوند. 
اما در برخی از علوم، این موضوع شفاف تر است. مطالعات خیر از جمله این 
با  اصوال  و  است  مختلف  علوم  بکارگیری  نیازمند  اصوال  که  است  موضوعات 
بکارگیری علوم مختلف ظهور پیدا می کند و از این نظر مطالعات خیر یکی از 

حوزه های میان رشته ای تمام عیار محسوب می شود. 
حوزه امر خیر به دلیل آنکه حوزه عمل است جنبه های مختلف آن 
را علوم انسانی مختلف می توانند بررسی کنند و مخصوصا از این 
نظر تقریبا همه علوم انسانی و اجتماعی به نوعی درگیر موضوع 
هستند. مثال فلسفه، تاریخ، جغرافیا، روانشناسی، جامعه شناسی، 
علوم  حقوق،  حسابداری،  اقتصاد،  برنامه ریزی،  تربیت،  و  تعلم 
اسالمی مثل فقه، علم سیاست و احتماال علوم دیگر حوزه علوم 
اجتماعی و علوم انسانی در بحث مطالعات امر خیر صاحب نقش 

هستند.

در.حالیکه.فعالیت.خیریه.به.طور.روزمره.در.جریان.است.به.

مبانی.نظری.این.موضوع.توجهی.نشده.است..این.امر.چه.

]روی آوردن به 
موضوع خیر، فراتر 
رفتن از فرهنگ 
کنونی امر خیر و 
بازسازی و اصالح 
و در واقع فرهنگ 
خیر براساس 
شرایط روز جهان 
و روز کشور خواهد 
بود. [
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آسیب.هایی.دارد؟.
راستش آسیب ناآگاهی یا کم آگاهی آنقدر زیاد است که نمی توان حتی به خوبی 
آن ها را تشریح کرد. یعنی اگر ما می گویم علوم مختلف ورود پیدا نکرده اند یا 
کم ورود پیدا کرده اند یعنی دانش به قدر کافی تولید نشده. وقتی دانش به قدر 
کافی تولید نشده و عمل به ناچار انجام می شود، یعنی عمل نامبتنی بر آگاهی 
و دور از تبیین علمی و آگاهانه است. از این نظر، عمل، عمل نسنجیده ای است. 
احتماال چنین عملی فاصله اش با عمل عقالنی و علمی قابل توجه است. اگر 
چه خود عمل وقتی انجام می شود آثار مثبت و منفی را به دنبال دارد و حتما 
این آثار مثبت آنقدر چشمگیر هست که استمرار آن را الزامی و ضروری کنند 
و آنچه که ما اینجا می بینیم هم به این معنا نیست که اگر عمل خیر انجام شده 
هیچ خیری و دانشی حاصل نشده است. قطعا وقتی عمل خیر انجام می شود 
تجربه ای و دانشی تولید و مورد استفاده قرار می گیرد. اما منظورم این است که 
اگر این امر که امروز انجام می شود، توأم شود با دانش سازمان یافته می تواند 
مفیدتر و مؤثرتر واقع شود. قطعا زمانی که هواپیما نبود مردم باز هم سفر 
می کردند ولی وقتی سفر را با دانش جدید امروز آمیختند، سفرها سریع تر، با 

سهولت و امنیت بیشتری انجام می شود. 
قطعا خیریه در جهان امروز تا حد زیادی خود را به دانش نزدیک کرده و از 
دانش روز بهره می برد اما اگر بهره مندی از دانش امروز را بیشتر کند، قطعا 
بومی تر  را  این موضوع  اگر  را هم کسب خواهد کرد.  بیشتری  دستاوردهای 
ببینیم متوجه می شویم که این موضوع بیشتر در حوزه ایران وجود دارد که 
عمل خیر خیلی مورد توجه محققان قرار نگرفته است. گرچه در ایران هم 
محققان پرتالش و صاحب نامی هستند که در حوزه خیر تالش های جدی 
به عمل آورده و دستاوردهای ارزشمندی را ارائه کرده-اند؛ اما همه گیر نشده 
است. همایش ملی خیر ماندگار در پی ایجاد حساسیت برای این موضوع است. 
این فرصت را پدید می آورد تا پژوهشگران به ارائه آراء خود بپردازند، همدیگر 
را بشناسند، به نقادی و طرح مساله ها بپردازند و البته برای پژوهش های بعدی 

با هم همکاری کنند.

چرا.در.کنار.همایش.به.برگزاری.کارگاه.های.آموزشی.اقدام.نموده.اید؟.
آیا.در.این.حوزه.متولی.مشخصی.داریم؟.
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آموزش امر خیر خیلی مورد عنایت قرار نگرفته است. ما نه تنها رشته مطالعات 
به  بوده اند.  معدود  و  محدود  هم  پراکنده  آموزش های  حتی  که  نداریم  خیر 
تشخیص شورای سیاست گذاری همایش، این همایش فرصتی را فراهم  کرد 
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همایش. این. مدت. بلند. و. زودهنگام. )نتایج(. مشخص. خروجی.های.
چیست؟.

اصل موضوع همایش برای این بود که نوعی حساسیت و توجه به مسئله ی 
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موضوع بیشتر خواهد شد و اجتماع عالمان را در این زمینه رقم خواهد زد. 
همچنین، نوعی یارگیری یا افزایش جمعیت محققان در این عرصه را هم مورد 
نظر است. نوعی تبادل نظر بین خیران و محققان در اینجا صورت می گیرد و 
محققان با مسئله های تازه ای آشنا خواهند شد که در حوزه ی خیر نیاز است که 
به آن مسئله ها بپردازند و فرصتی پدید می آید برای تحقیقات آینده و مخصوصا 
تحقیقات مبتنی بر مسئله. به نظر می آید که تحقیقات مسئله محور طی یکی 
دو سال آینده می تواند به حل برخی از مسائل واقعی خیرین و امر خیر در ایران 
کمک کنند. این هم یکی از آثار بلندمدت این کار است. ما البته امیدوار هستیم 
با شکل گیری اجتماع عالمان این عرصه، دستاوردهای دیگری مثل تأسیس 
نهاد علمی و همینطور تأسیس رشته ی مطالعات خیر را هم بتوانیم دنبال کنیم. 

در.کنار.فعالیت.های.خیریه.سازمانی،.آیا.ورود.علمی.پژوهشگران.به.
حوزه.نیکوکاری.و.آموزش.نسل.نیکوکار.مورد.دغدغه.است؟.

یکی از موارد اساسی، در واقع ایجاد زمینه های همین دغدغه است. در واقع باید 
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بین کسانی که عمل می کنند با کسانی که فکر، تحقیق و نظر تولید می کنند 
این  یعنی  بهره مند شوند.  از ثمرات آن  بتوانند هر دو  تا  برقرار شود  ارتباط 
ارتباط و آگاهی هم برای محققان خیر دارد و هم برای عمل کنندگان. این 
آشنایی برای محققان زمینه ای را ایجاد می کند تا آن ها به مسئله های واقعی 
بپردازند و برای خیران زمینه ای را ایجاد می کند تا آن ها از دستاوردهای فکری 
و دستاوردهای پژوهشی بتوانند بیشتر بهره بگیرند. این آشنایی بین خیران 
قلمداد  و خیر طرفینی  ما خیر دوجانبه  را  پژوهشگران  و  کنندگان  و عمل 

می کنیم. . 

در.پایان.اگر.نکته.دیگری.هست،.بفرمایید.
امر خیر در ایران از یک طرف با واقعیت هایی مواجه است و از طرف دیگر 
می تواند وضعیت مطلوبی داشته باشد. واقعیت امر خیر این است که خیلی 
با مسئله فقر و غنا آمیخته شده و گویی که خیِّری یعنی ثروت داشتن و به 
فقرا هم کمک رساندن. این موضوع پیامدهایی دارد؛ از جمله اینکه هر کس 
که می خواهد به خیِّری و خیر و کار خیر فکر کند گویی باید تالش خود را 
صرف ثروتمند شدن کند تا بتواند کار خیر بکند. در حالی که ما می دانیم که 
نیکوکاری و خیر دارای زمینه های وسیع تری است. می توان گفت همه افراد، 
خیِّر هستند. اینکه بنیاد خیریه راهبری آالء شعارش را هر ایرانی یک نیکو کار 
قرار داده، به نظر من نگاهش به همین مفهوم جدید خیر است. یعنی فراتر 
رفتن از پیوند بین ثروت و خیّری کردن. اینکه ما بتوانیم شرایطی را ایجاد 
کنیم که موضوعات متعددی که می توانند زمینه ساز خیر باشند را شناسایی 
کنیم و آنها را در واقع ترویج و مردم را قانع کنیم به آنها روی بیاورند، یکی از 
آن کارهای اساسی است که فقط از طریق تالش های فکری و پژوهشی، حاصل 
می شود و از طریق آموزش و فرهنگ سازی می توان آن را در جامعه گسترش 
داد. چنین نگاهی، از طریق پدید آمدن یک فرهنگ تازه امکان پذیر می شود. 
بنابراین روی آوردن به این موضوع فقط بازتولید فرهنگ کنونی نیست. روی 
آوردن به موضوع خیر فراتر رفتن از فرهنگ کنونی امر خیر و بازسازی و اصالح 
و در واقع کمک به تحقق فرهنگ خیر بر اساس شرایط روز جهان و روز کشور 

خواهد بود. 
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تغییر زیست بشر از حالت انفرادی به زندگی اجتماعی در عین حال که از ابتدائی ترین 
دگرگونی های زندگی اوست از مهم ترین تحوالت آن نیز به شمار می رود. زندگی 
اجتماعی برای انسان مسائلی را مطرح کرد که در زیست انفرادی مطرح 
نبود. او در این زندگی نوین با پدیده های گوناگونی برخورد کرد. 
که برایش بی سابقه و ناآشنا بود. بااین حال زندگی اجتماعی را به 
لحاظ موافقت با طبع و سرشت خود و با توجه به منافع بسیار 
آن بر زندگی انفرادی برگزید.  ازاین رو کندوکاو در واقعیت ها و 
پدیده های اجتماعی همواره بخشی مهم از اندیشه های انسان 
اجتماعی را تشکیل داده است و توجه به جامعه و شناخت 
آن از قدیمی ترین اندیشه های بشر به شمار می رود. و در طول 
تاریخ پیدایش اجتماعات کمتر جامعه ای را می توان یافت که 
در آن ریشه های جامعه شناسی وجود نداشته باشد.  مفاهیمی 
چون نیکوکاری، فعالیت خیر، دست گیری، یاریگری و تعاون 
تنها در زندگی اجتماعی معنا پیدا می کند ازاین رو مانند هر 
پدیده اجتماعی دیگر نیاز به تفکر، مطالعه و تبیین دارد.  
به همین منظور با دکتر سید محمدامین قانعی راد 
هیئت علمی  عضو  ایرانی،  جامعه شناسان  از 
و  کشور  علمی  سیاست  تحقیقات  مرکز 
دبیر کمیته جامعه و امور خیر اولین 
به  ماندگار  خیر  ملی  همایش 

گفت وگو پرداختیم.

ریشه های جامعه شناختی امر خیر
گفت وگو با دکتر سیدمحمد امین قانعی راد
دبیر کمیته جامعه و امور خیر اولین همایش ملی خیر ماندگار
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هرچند.امور.خیر.چه.سازمانی.و.چه.فردی.به.صورت.روزمره.و.گسترده.در.

حال.جریان.است.اما.کمتر.می.بینیم.که.نظریه.پردازان.و.جامعه.شناسان.
به.این.مسئله.توجه.کرده.و.ابعاد.آن.را.مورد.موشکافی.قرار.دهند..چرا؟

تا جایی که این موضوع به شرایط ایران برمی گردد ما باید این مفاهیم را در بحث 
توسعه موردتوجه قرار می دادیم یا که نسبت و نقش امر خیر را با بخش توسعه 

مورد بررسی قرار می دادیم.
منظور آن است که حوزه خیر چه نقشی می تواند در توسعه داشته باشد، منتها 
از آنجایی که ما عمدتاً دنبال یک توسعه دولت محور و توسعه دولت گرا بودیم و 
از آن مهم تر چون که دریافت ما از بحث توسعه بیشتر توسعه اقتصادی بود، به 
این موضوع توجه نکردیم. برداشت ما از مفهوم توسعه ایجاد و گسترش منابع 
مالی همچون کار، سرمایه، نیروی انسانی، منابع طبیعی و ... بوده است و بیشتر 

به دنبال این فاکتورها بودیم.
به طورکلی می توان گفت ضعف اصلی در نگاه ما نسبت به توسعه بود که 1. توسعه 
را فقط محدود کردیم به توسعه اقتصادی،  2. توسعه اقتصادی را هم محدود 
کردیم به یک توسعه دولت محور، در نتیجه از نقش جامعه در فرایند توسعه غافل 

شدیم و آن را نادیده گرفتیم.
ما در بحث توسعه اصاًل به سراغ جامعه، ظرفیت های اجتماعی، مباحث اخالقی 
و خیلی از مباحث ازاین دست نرفته ایم. حتی در مبحث کار و اشتغال به موضوع 

کالن اخالق کار توجه نشده است.
عالوه بر این ها مباحث دیگری همچون فرهنگ سرمایه گذاری، فرهنگ پس انداز، 

ما واقع شده است و همین  نیز مورد غفلت  فرهنگ سرمایه داری 
موضوع منجر به عدم توجه به مقوله امر خیر شده است.

به عنوان کانون مبادله  به جامعه  نگاه ما  به طورکلی می توان گفت 
اقتصادی بوده است و بر همین مبنا سیاست گذاری های کالن خود 
را انجام داده ایم و نقش جامعه را به کانون اخالق و تعامل انسانی 
امر خیر در  به مقوله  تا  امر موجب شد  نادیده گرفته ایم و همین 

جامعه توجه نشود.
به.نظر.می.رسد.نظریه.پردازی.برای.مباحث.توسعه.ای.بیشتر.
جامعه. نقش. پس. باشد،. اقتصادی. نظریه.پردازان. عهده. بر.
شناسان.در.این.حوزه.چیست؟.آیا.جامعه.شناسان.هم.نظریه.

توسعه.اقتصادی.را.مطرح.می.کردند؟
را  توسعه  بود که مبحث  این  کاری که جامعه شناسان می کردند 

]ضعف اصلی در نگاه 
ما نسبت به توسعه بود 

که 1. توسعه را فقط 
محدود کردیم به توسعه 

اقتصادی،  2. توسعه 
اقتصادی را هم محدود 

کردیم به یک توسعه 
دولت محور، در نتیجه از 
نقش جامعه در فرایند 

توسعه غافل شدیم و آن 
را نادیده گرفتیم.[
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به عنوان یک اصل اقتصادی در بستر فرهنگی 
ارزیابی قرار می دادند،  خود مورد بررسی و 
نوسازی  بود  نوسازی  به  نیاز  اگر  مثاًل 
اجتماعی، مدرنیزاسیون و به اصطالح تغییر 
جامعه در بستر اقتصاد را مطرح می کردند. 
فرهنگی  ارزش های  که  بودند  معتقد  آن ها 
مناسب با تغییرات اقتصادی تغییر پیدا کند، 
مثاًل فرهنگ شهرنشینی گسترش پیدا کند، 
سطح تحصیالت باال برود و مشاغل بهبود 
جامعه شناسان  نگاه  از  فرهنگ  کنند.  پیدا 
به عنوان فرهنگ اشتغال، فرهنگ بهره وری، 
تقویت  پس انداز  و  سرمایه گذاری  فرهنگ 
که  را  مقوالتی  همان  بنابراین  شود. 
می کردند،  دنبال  اقتصادی  نظریه پردازان 
جامعه شناسان هم دنبال می کردند، منتها 

با رویکرد جامعه شناسی. مثاًل اگر بهره وری کار مطرح می شد، جامعه شناسان 
موانع موجود در مسیر بهره وری نیروی کار را شناسایی و برای مرتفع کردن آن ها 

تالش می کردند.
ببینید پارادایم توسعه به عنوان یک پارادایم میان رشته ای مطرح بود و تمامی 
رشته های دیگر همچون علوم سیاسی، تعلیم و تربیت، فلسفه و ... در اختیار توسعه 
اقتصادی بود. همه جا صحبت از نوسازی بود، نوسازی که عبارت بود از تقویت 

بنیان های اقتصادی و زیرساخت های مثاًل فیزیکی جامعه.

عدم.توجه.به.مبانی.نظری.امور.خیریه.باعث.آسیب.هایی.مانند.

ایجاد.دوگانگی.خیر.مذهبی.و.غیرمذهبی.شده.است،.راهکار.
چیست؟

به نظرم ما باید به یک تعریف میان دینی از امر خیر برسیم تعریفی 
که اوالً برای ادیان مختلف مشترک باشد یعنی وقتی ما می گوییم این 
خیر است این طور نباشد که مثاًل اسالم این را خیر بداند، مسیحیت 
را  دیگری  کلیمی ها یک چیز  و  است  بگوید خیر  را  دیگر  یک چیز 
خیر بدانند. در حوزه ادیان توحیدی و ادیان ابراهیمی باید به درک 
یکسانی از امر خیر مذهبی رسید، چه چیزی از یک نگاه مذهبی در 
ادیان ابراهیمی وجود دارد که می توان آن را خیر تلقی کرد که من 

] به نظرم ما باید 
به یک تعریف میان 
دینی از امر خیر 
برسیم تعریفی که 
اوالً برای ادیان 
مختلف مشترک باشد.
ثانیاً دوگانگی بین امر 
خیر دینی و غیردینی 
را مرتفع کند. [
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اسم این را می گذارم تعریف خیر میان دینی.
به طور خاص تأکید من بر روی ادیان ابراهیمی است، چراکه ممکن است شما 
آیین  و  بودایی  آیین  با  ابراهیمی  ادیان  در  خیر  امر  تعریف  این  حاال  بگویید 
اشتراک  باید یک  ابراهیمی  ادیان  اما حداقل خود  است،  متفاوت  کنفوسیوس 
تعریف داشته باشند و باید این آشفتگی مفهومی در عرصه امر خیر مذهبی از 

بین برود.
گام دوم این است که بیاییم و این دوگانگی بین امر خیر دینی و غیردینی را 
مرتفع بکنیم. البته ممکن است از نظر نیات نشود این دوگانگی را مرتفع کرد. آن 
یک مقوله ای است که مربوط به ایمان افراد می شود و گرایش های مذهبی افراد. 
ما نمی خواهیم بگوییم که نمی توان بین امر خیر مذهبی و امر خیر غیرمذهبی 
تفکیک قائل شد، چرا که حداقل برحسب نیت می شود این تفکیک را گذاشت. 

برخی ها در نیتشان یک نیت مذهبی می گنجد برخی ها کمتر.
آن چیزی که برای ما در عرصه اجتماعی اهمیت دارد پیامدهای اجتماعی یکسان 
امر خیر مذهبی و غیرمذهبی در جامعه است. منظورم چیست؟ مثاًل کسی به 
خاطر خدا می آید یک مدرسه را تأمین اعتبار می کند و یک مدرسه را ایجاد 
می کند یک فرد دیگری به خاطر وطن پرستی اش دست به یک چنین کاری 
می زند و یا یک فرد دیگری به خاطر این که آمرزش روحی پدر و مادر خودش 
دست به یک چنین کار خیری می زند. این ها نیت ها و انگیزه های متفاوت است اما 
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پیامدهای اجتماعی اش باید با هم دیگر قابل مقایسه باشد.
بنابراین از نگاه جامعه شناختی هم می توان تفاوت بین امر خیر مذهبی و امر خیر 
غیرمذهبی را نادیده گرفت. این نیست که از نظر نیات روانشناختی با هم یکدیگر 
یکسان هستند، نه تفاوت هایی دارند اما در عرصه اجتماعی باید پیامدهای یکسانی 

را به همراه داشته باشند.

از.آسیب.های.امور.خیریه.که.شما.عنوان.نموده.اید.تبدیل.شدن.خیریه.ها.
به.زائده.اقتصاد.است،.لطفاً.توضیح.بفرمایید؟.

امر خیر و گسترش امر خیر به یک معنا داعیه های جانشینی دارد. یعنی به جای 
نظام موجود مبادالت مثاًل اقتصادی و به جای نظام موجود مناسبات اجتماعی 
می خواهد یک الگوی اقتصادی – اجتماعی، البته کارآمدتر را جایگزین کند که 
اهمیت آن هم به همین متفاوت بودن آن است. لذا امر خیر اگر بخواهد بخشی 
از نظام اقتصادی - اجتماعی موجود شود باید در درون این دستگاه اقتصادی 

اجتماعی نقشی بر عهده بگیرد.
اما ما امروز مذهب، نیت های بزرگ، کنش های داوطلبانه، کنش انسان گرایانه و 
مباحثی از این را خرج می کنیم تا به امر خیری دست پیدا کنیم که تنها در 

خدمت بازتولید نظم اقتصادی - اجتماعی موجود خواهد بود.
در صورتی که باید انتظار داشته باشیم تداوم امر خیر، شریان و جریان آن در 
جامعه به تغییر الگوهای مناسبات اجتماعی رابطه بین آدم ها با یکدیگر و محیط 
پیرامونشان و باالخره ارائه  یک کیفیت متفاوت برای زندگی ما در عمل منجر شود.
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درصورتی که امروز این چنین نیست، یعنی ما می بینیم برخی از افراد خّیر و 
با این هدف صورت می گیرید که وضعیت  بخشی از فعالیت های خیریه صرفاً 
موجود اقتصادی اجتماعی یا نظام رایج مثاًل تصمیم گیری  در یک عرصه خاص را 

توجیه کند، تداوم ببخشد و استمرار آن را فراهم کند.
به طور مثال شما دانشگاه ها را پولی کنید بعد بگویید حاال ما یک بنیادی هم داریم 
که به برخی ها بورس تحصیلی می دهد، یا شما کل نظام آموزشی را خصوصی 
کنید بعد یک خیریه ای هم درست کنید و بگویید حاال مثاًل این خیریه هم 
کتاب های درسی را بین افرادی که مثاًل منابع مالی اندکی دارند توزیع می کند یا 
بخشی از هزینه ثبت نام کودکان محروم را می پردازد. این به نظر من خیلی قابل 

توجیه نیست یعنی نمی تواند آن خیر مطلوب و خیر ماندگار باشد.
حاال اگر ما بخواهیم بین خیر رایج که یک مفهوم دم دستی و عادی دارد و بین 
مفهوم خیر ماندگار و متعالی تفکیک قائل شویم باید دنبال نوع خیری باشیم که 
دگرگون کننده مناسبات اقتصادی اجتماعی موجود است. لذا ما خیلی نباید به 

ظواهر توجه کنیم و از بحث محتوا غافل شویم. 

از.موضوعات.محورهای.مورد.نظر.کمیته.جامعه.و.امر.خیر،.نظریه.اجتماعی.
امور.خیریه.است،.دراین.باره.توضیح.بفرمایید.

در این خصوص باید عرض کنم که متأسفانه نظریه های متناسب با امر خیر هنوز 
شکل نگرفته است و غالباً نظریه های جسته و گریخته ای مطرح می شود. لذا ما 
در این بخش نیازمند تبیین و گسترش یک نظریه اجتماعی در مورد امور خیریه 

هستیم به این معنا که این نظریه امر خیر و اهمیت آن را بخش 
 ... و  بهسازی اخالقی جامعه  انسانی،  زندگی  بهبود فضای  توسعه، 
به درستی بیان کند. از طرف دیگر همین نظریه اجتماعی بر اساس 
جنبه های کاربردی خود می تواند به ترغیب سیاست گذاران فرهنگی 

برای اهمیت دادن به این حوزه کمک نماید.
منظور آن است که صرف یادآوری اهمیت امر خیر آن هم از طریق 
و  دانش  فضای  جلب توجه   به  نمی تواند  خیلی  سنتی  روش های 
فضای سیاست گذاری نسبت به مقوله امر خیر کمک کند و باید ما با 
استفاده از روش های دانش بنیان در کل یک نگرش جدید را از نظر 
درک و تلقی نظری و هم از نظر درک و تلقی سیاستی از امر خیریه 

ارائه کنیم.
اهداف  از  امر خیر  عرصه  در  باید  ما  مقصود  این  به  رسیدن  برای 

]ضعف نظریه های 
متناسب با امر خیر هنوز 

شکل نگرفته است و 
غالباً نظریه های جسته 

و گریخته ای مطرح 
می شود. لذا ما در این 
بخش نیازمند تبیین و 
گسترش یک نظریه 

اجتماعی در مورد امور 
خیریه هستیم.[
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جدید صحبت کنیم به طور مثال ما شاهدیم امروز امر خیر محدود شده است 
به یک سری کمک های مالی و غالباً در بحث اهداف جدید نیز در همین راستا 
حرکت می کنیم. درصورتی که ما باید نسبت امر خیر را به حوزه های فرهنگی، 
آسیب های اجتماعی، آموزش، تولید دانش، کاهش آسیب های اجتماعی و حتی 
مسئله محیط زیست، حیات وحش، پوشش گیاهی، مسائلی مثل خشک سالی و 

بحران های زیست محیطی نیز گسترش دهیم.
ما باید در بحث کاربرد ابزارهای جدید در حوزه امور خیریه نیز بازنگری کرده 
و به جای روش های فردگرایانه و ابزارهای فردی از روش های نهادین و ابزارهای 

جمعی هم بهره مند شویم.
ما امروز از امر خیر تصویری ساخته ایم که به هر شخصی که می گوییم بیا و کار 
خیر انجام بده می گوید من که پول ندارم درصورتی که این یک مبحث کاماًل 

اشتباه است که نیازمند اصالح آن هستیم.

پس.با.توجه.به.صحبت.های.شما.می.توان.گفت.ما.نیازمند.بازتعریف.امر.
خیر.هستیم؟.

بله امر خیر یعنی رفتار همدالنه و رفتار انسانی، انسان با دیگران و حتی محیط 
اطرافش که شامل محیط زیست، گیاهان، حیوانات هم می شود. مفهوم متعالی 
امر خیر این است که انسان رفتارش، یک رفتار مراقبتی - حمایتی باشد که به 
رشد خود فرد، جامعه و محیط اطراف بینجامد. چنین رفتارهایی به پول وابسته 

نیستند.

بر. متکی. جامعه. در. داوطلبی. و. خیرخواهانه. رفتارهای.

حوادث.و.نیازهای.مقطعی.است.و.ما.شاهد.رفتارهای.مستمر.
خیرخواهانه.و.داوطلبی.در.سطح.عمومی.جامعه.نیستیم،.چرا؟
جامعه  در  کردید  اشاره  هم  شما  که  همان  داوطلبانه  کنش های 
به حوادث و رخدادها است یعنی یک  ما مقطعی و بیشتر متکی 
حادثه ای رخ می دهد، فرد و یا افرادی نیازمند به کمک می شوند، 
بعد مردم احساساتشان جریحه دار می شود و در صحنه حضور پیدا 

می کنند.
می توان گفت امر خیر یا کنش داوطلبانه تبدیل به عادت رایج جامعه 

]امروز از امر خیر 
تصویری ساخته ایم 
که به هر شخصی 
که می گوییم بیا و 
کار خیر انجام بده 
می گوید من که پول 
ندارم درصورتی که 
این یک مبحث کاماًل 
اشتباه است که نیازمند 
اصالح آن هستیم. [
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و یک عادت عمومی تبدیل نشده است و بیش از این که از یک عادت عمومی 
از موقعیت های عاطفه برانگیز و  یا از یک اخالق مدنی تبعیت کند، بیشتر  و 
موقعیت های احساسات برانگیز تبعیت می کند. این کنش، کنش عاطفی است 
البته امر خیر یک بعد عاطفی هم دارد اما درعین حال یک بعد اخالقی عمیق تری 

هم باید داشته باشد که در رفتار و کنش های ما رسوخ پیدا کند.
این موضوع ما مستلزم یک نوع تربیت اجتماعی و جامعه پذیری  برای تحقق 
هستیم که این جامعه پذیری هم باید به شیوه خودزا و با توجه به بنیان های 
فرهنگی یک جامعه صورت بگیرد. یعنی نگاه خیر، کنش خیر و کنش داوطلبانه 
باید به بخشی از زندگی روزانه و روزمره ما تبدیل شود، نه این که ما در زندگی 
روزمره مان در سطح منفعت طلبی حرکت کنیم و هر زمان که یک موقعیتی پیش 
آمد به صورت مقطعی و تحت تأثیر احساسات دست به یک کنش ناپایدار خیر 

بزنیم که این موضوع خیلی نمی تواند برای جامعه مؤثر و مفید باشد.

و.برای.پایدار.شدن.این.کنش.داوطلبانه.باید.چه.نهادها.و.سازمان.هایی.در.
این.عرصه.نقش.آفرینی.کنند؟

به صورت طبیعی این موضوع بر عهده نهاد آموزش است، منتهی نهاد آموزش به خاطر 
باید نهادهای موازی در بخش های فرهنگی  ایفا کند  این که نقش خودش را بتواند 
اگر  مثاًل  دهند.  ساختار  تغییر  و  گرفته  آن شکل  با  هم راستا  بتوانند  هم  سیاسی  و 
اصالحات آموزشی و تغییر برنامه های درسی و سبک آموزش دانش آموزان یک  پایه در 

واقعیت های سیاسی و فرهنگی جامعه نمود نداشته باشد ناکارا خواهند بود 
و نمی تواند اثربخشی مناسبی از خود نشان دهند.البته در حوزه سیاست 
نیز ما باید تغییراتی داشته باشیم، وقتی مفهوم مصلحت عمومی و منافع 
عامه، جایگاهی نداشته باشد طبیعتاً در نظام آموزشی هم شما نمی توانید 
یک چنین مفهومی را به دانش آموزان منتقل کنید. پس تقویت مناسبات 
مبتنی بر مصلحت عمومی، خیر عامه و خیر عمومی در عرصه فرهنگ و 
سیاست از طریق نظام سازی و نهادسازی، در صورت لزوم تصویب قوانین 
و مقرراتی که با واقعیت ها متناسب باشند و همچنین اصالحات آموزشی 
که موجب ایجاد حس جمعی و مشارکت عمومی در دانش آموزان شود، 
می تواند نویدبخش ایجاد حس کنش داوطلبانه مستمر در جامعه باشد. باید 
همگی کمک کنیم تا سه ضلع آموزش، سیاست و فرهنگ در تعامل با هم 
دیگر با هدف گسترش امور خیر به عنوان یکی از مناسبات اجتماعی که 

صرفاً انسان ها را در برنمی گیرید تغییر رویکرد بدهند.

]نگاه خیر، کنش 
خیر و کنش 

داوطلبانه باید به 
بخشی از زندگی 

روزانه و روزمره ما 
تبدیل شود، نه این 

که ما در زندگی 
روزمره مان در سطح 
منفعت طلبی حرکت 

کنیم [
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هر چند در جامعه ما به دلیل آموزه های دینی و فرهنگ غنی ایرانی با وضعیت 
مناسبی در فرهنگ نیکوکاری مواجه هستیم اما متأسفانه در ساختارها و اصول و 

قوانین ضعف های متعددی مشاهده می شود.
از یک سو الزم است راهکارهای ایجاد و ترویج فرهنگ نیکوکاری در بین نسل 
جدید ترویج داده شود و از سوی دیگر الزم است تا نگاه مادی به امر خیر مرتفع 
شود و تمامی مصادیق نیکوکاری همچون انفاق، قرض الحسنه، تعاون و همیاری، 
شاد نمودن دیگران، صله رحم، نیکی به پدر و مادر، اصالح ذات البین، مهمان نوازی 
و هدیه دادن در جامعه ترویج داده شوند. البته حوزه امر خیر در مباحث فرهنگی 
دارای آثار، آفات و موانع متعددی همچون انحراف فکری، خودمحوری، عالقه به 

مال، ترس از آینده و یا انفاق ریایی است که هرکدام جای بحث دارد.
فرهنگی-اجتماعی  کمیسیون  رییس  بنیانیان؛  حسن  دکتر  با  بهانه  همین  به 
شورای عالی انقالب فرهنگی و دبیر کمیته فرهنگ و امور خیر نخستین همایش 

ملی خیرماندگار به گفتگو پرداختیم.

امر خیر،  فرهنگ عمومی،   روح قوانین
گفت وگو با دکتر حسن بنیانیان 

دبیر کمیته فرهنگ و امور خیر اولین همایش ملی خیرماندگار
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تأثیر.فرهنگ.عمومی.بر.امر.خیر.چیست؟.چرا.این.امر.باید.موردمطالعه.
علمی.قرار.گیرد؟

وقتی کلمه فرهنگ عمومی گفته می شود یعنی نظامی از اعتقادات، ارزش ها، 
الگوهای رفتاری، نمادهایی که در زندگی روزمره مردم مداخله می کنند و این 
 .... مداخله در تمامی عرصه های تصمیم گیری   سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
همچون انتخابات، خرید یک محصول و طرح دعوا در قوه قضاییه خود را نشان 

می هد. 
ما نباید فرهنگ را به شعائر دینی یا برگزاری فعالیت های فرهنگی هنری محدود 
کنیم فعالیت هایی مانند نمایشگاه کتاب، جشنواره فیلم و موارد دیگری از این 

دست، این موارد ابزارهای فرهنگی است.
حاال این تعریف از فرهنگ چه تأثیری در امر خیر دارد؟ به میزانی که در ما 
احساس با جمع زندگی کردن کاهش و فردگرایی افزایش پیدا کند طبیعتاً امر 
خیر نیز کاهش پیدا می کند، همان میزان که باورهای دینی ما از عرصه اقتصاد 
خارج شده و جای آن را کسب پول و درآمد بگیرد، طبیعتاً امر خیر نیز کاهش 

پیدا می کند.
در وجود ما انسان ها مجموعه نیازهایی وجود دارد، بخشی مادی و مشترک با 
حیوانات است، بخش دیگر مربوط به انسان بودن ماست مثل نیاز به پرستش 
خالق، نیاز به خلق، دیدن زیبایی و نیاز به خدمت به دیگران. اگر فرهنگ ما به این 
سمت برود که روابط جامعه حول محور پاسخ گویی به نیازهای حیوانی متمرکز 

شود طبیعتاً امر خیر که یک نوع ازخودگذشتگی، لذت معنوی بردن 
و توسعه روح انسانی است، فراموش می شود. 

بنابراین اگر بخواهیم ظرفیت موجود امر خیر را گسترش و توسعه 
بدهیم یکی از راهکارها، توسعه فرهنگ انسانی و دینی است.

اما اینکه چرا این امر باید مورد مطالعه علمی قرار بگیرد، باید گفت هر 
پدیده اجتماعی باید مورد مطالعه قرار بگیرد تا تحوالتش رصد شود. 
باید ببینیم آیا در جامعه به اندازه کافی کار خیر انجام می شود یا نه؟، 
اگر به اندازه کافی کار خیر انجام می شود آیا توزیع این فعالیت های 
آسیب های  دارای  اینکه  یا  است  جامعه  نیازهای  با  متناسب  خیر 
فرهنگی است؟ مثاًل در بعضی کارهای خیر افراط می شود و در برخی 
از جاها خألهایی وجود دارد که نیاز است در آن بخش ها کار خیر 
بیشتری صورت بگیرد. مثاًل اینکه شما بیایید در آموزش و پرورش به 
واسطه کار خیر، فقط مدرسه بسازید اما حواستان نباشد که کارایی 

] ما نباید فرهنگ 
را به شعائر 

دینی یا برگزاری 
فعالیت های فرهنگی 

هنری محدود کنیم 
فعالیت هایی مانند 

نمایشگاه کتاب، 
جشنواره فیلم و موارد 
دیگری از این دست، 

این موارد ابزارهای 
فرهنگی است.[
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مدرسه ساختمان فیزیکی به اضافه معلم با انگیزه و باسواد است.
بنابراین نکته مهم دیگر آن است که هر کار خیری می تواند اثربخشی و بهره وری 
باالتری پیدا کند. یعنی شما با مطالعه به این جمع بندی می رسید که در یک 
منطقه الزم است یک بیمارستان بسازید. خوب برای این کار اولین سؤال این 
است که در این بیمارستان باید چند تخت بسازید؟ و چه تخصص هایی را در آن 
بگذارید؟ چگونه مدیریتش کنید که بیشترین بازدهی را داشته باشد؟ کار، اصلش 
خیر است، اما خیر می تواند با مطالعات علمی چند برابر آثار و برکات داشته باشد.

پس ببینید الیه به الیه نیازمند مطالعه هستیم، از ابتدا در عرصه شناخت مسئله 
عرصه هایی  چه  در  اینکه  تا  می کند  پیدا  تحولی  چه  خیر  کار  که  ازاین جهت 

زیاده روی می کنیم و در چه عرصه هایی دچار کاستی هستیم.

تأثیر.امر.خیر.و.نیکوکاری.بر.فرهنگ.عمومی.چیست؟
در هنگام انجام کار خیر، یک نوع سالم سازی و توسعه روحیه شخصیت فرد َخّیر 
نهفته است. زمانی که پدر یک خانواده ای بخشی از اموالش را صرف ساخت یک 
مدرسه می کرد، هم خودش احساس می کرد که جامعه از او توقع بیشتری به 
عنوان یک انسان َخّیر دارد؛ هم فرزندان و اقوام و آشنایان به او افتخار می کردند و 
آن ها هم به تدریج به یک آدم َخّیر تبدیل می شدند. چرا این اتفاق می افتاد؟ یکی 
از دالیل اصلی آن بیدار شدن فطرت خدمت به دیگران است که در وجود آدمی 
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قرار دارد، و آدم می فهمد که غیر از لّذت های دنیایی، لذت های دیگری هم خداوند 
برای انسان ها آفریده است. حاال این لذت فطری که در انسان ها به وجود آمد با 

بقیه  نیاز های فطری آدم پیوند می خورد.
 مثاًل شما در کار خیری مدرسه ساختید، روزی بحث کمک به بیمارستان می شود 
حس می کنید که منطقی است که اینجا من هم کمکی کنم و در این حوزه وارد 
می شوید، تا کار به جایی می رسد که امکانات مالی شما اجازه نمی دهد به پیشنهاد 
به  لذتی که در وجود شما هست موجب می شود  این  اما  جدید کمک کنید 
دوستان پولدارتان تماس بگیرید و آن ها را دعوت کنید به کار خیر و سعی کنید 

آن ها را متقاعد کنید در این مسیر گام بگذارند.
پس ببینید کار خیر هم از فرهنگ عمومی متولد می شود و وقتی متولد شد 
در  خداوند  شود.  آماده  جدید  خیر  کار  زمینه های  که  می کند  کمک  خودش 
طبیعت موجودات را خیر آفریده است یعنی، یک درخت در جنگل برگ هایش 
پایین می آید؛ کیفیت زمین را بهتر می کند و کنار آن درختی دیگر رشد می کند 
و همین طور جنگل درست می شود. کار خیر هم چنین بستری دارد. به طور مثال 
من افراد زیادی را دیده ام که وقتی برای اولین بار یک مدرسه می ساختند به جای 
اینکه ما از آن ها تشکر کنیم آن ها از ما تشکر می کردند. و وقتی از آن ها توضیح 
می خواستیم که چرا از ما تشکر می کنید، می گویند: »نمی دانید چه دنیای زیبایی 

را شما برای ما باز کردید«. 
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چگونه.افراد.را.به.کار.خیر.دعوت.و.تشویق.کنیم؟
طبیعتاً ما اگر بخواهیم افراد را به کار خیر تشویق کنیم، هم در کلّیت این بحث 
باید مطالعه کنیم هم باید روی موردها کار کنیم. به طور مثال فرد خّیری که 54 
مدرسه ساخت، روز اول با سه کالس در یک مدرسه کارش را شروع کرد، روزی 
که می خواستیم این سه کالس را بهره برداری کنم، او را به مدرسه دعوت کردم، 
شما صد دختر بچه  را تصور کنید که یک شاخه گل دستشان بگیرند و در راهرو 
بایستند و این آدم َخّیر از آنجا عبور کند و این ها شعار دهند، این فضا انقالبی در 
وجود این آدم ایجاد کرد به طوری که او نیت کرد 72 مدرسه به نیت شهدای کربال 
بسازد، اما عمر او اجازه نداد بیش از 54 مدرسه بسازد. او می گفت من در زندگی 
همه نوع لذت را تجربه کردم، وضع مالی ام هم خوب بوده، حدود 15 سال هم 
آلمان زندگی کردم، ولی فضایی که شما برای من باز کردید، این چیز دیگری 
است؛ می گفت شما فضای بهشت را برای من باز کردید. من بهشتم را در این دنیا 
تجربه کردم.  ببینید این موارد باید مورد مطالعه قرار بگیرد قبل از اینکه از خّیرین 
دنیا بروند، این که موج کار خیر چه در خودشان، در همسرشان، فرزندانشان و 
دوستانشان چه تأثیری گذاشته است. می توان نتایج این مطالعات را در قالب 

کتاب، رمان و یا فیلم باز تولید کرد.

به.نظر.شما.می.توان.موج.و.تأثیری.که.کار.خیر.بر.زندگی.فردی.آدم.دارد.
را.مکتوب.کرد؟

بله، ببینید خاطراتی که ما از جبهه و جنگ نوشتیم تجربه  خوبی 
است. اگر یک نویسنده توانمند باشد طوری این را پردازش می کند 
که هم کشش داشته باشد و هم گاهی در درونش یک قصه خلق 
می کند و آن کار خیر را توضیح می دهند. ببینید طبیعت کار هنر 
این است که حوادث اصلی را می گیرید و تبدیل می کند به یک قصه 
که بخشی از قهرمانان قصه وجود خارجی ندارند. این را در ذهن خود 
خلق می کند، برای اینکه آن پیام را برساند. کار هنرمند همین است.

چرا.امور.خیر.در.صحنه.سیاست.گذاری.فرهنگی.مغفول.مانده.
است؟

مهندس  نقشه  شما  یعنی  است  نمانده  مغفول  مطلق  صورت  به 

]به طور مثال من 
افراد زیادی را 
دیده ام که وقتی 
برای اولین بار یک 
مدرسه می ساختند 
به جای اینکه ما از 
آن ها تشکر کنیم 
آن ها از ما تشکر 
می کردند.[
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فرهنگی را که باز کنید، در مورد توسعه امر خیر و توسعه وقف و این  موارد 
مطالب زیادی نوشته شده است. اما این که چرا به عنوان یک کار معنوی مورد 
عنایت خاص قرار نمی گیرید؟ دالیل مختلفی دارد، شما از کودکی با موضوع 
خیر به گونه ای ناقص آشنا می شوید، شما صندوق صدقات را می بینید در خانه 
گذاشته می شود، مقداری پول خرد درون آن ریخته می شود و بعد در تلویزیون 
نشان می دهند که این پول کوچک جمع شد و مشکالت فرد یا خانواده ای حل 
شد، خوب این ناقص است. مطلب دیگری که در مغفول ماندن این قضیه تأثیر 
دارد منابع طبیعی کشور است، ما می گوییم از نظر داشتن منابع نفت و گاز در 
دنیا اول هستیم، خوب مردم هم می گویند نفت  را بفروشید بدهید به مردم تا 
بخورند. این مورد هم یکی از دالیل کم توجهی مسئوالن به امر خیر است. یعنی 
یک پشتوانه روانی پیدا می کنند که ما ملت فقیری نیستیم و لزومی ندارد که بر 

روی این موضوعات کار کنیم.
مسئله بعدی شکل گیری دولت بزرگ است. وقتی ساختارهای دولتی همه جا 
هستند مردم هم می گویند خیلی خوب، دولت که همه جا هست، کمک می کند. 
بهزیستی، اوقاف، کمیته امداد و ... خوب این ها کار خیر می کنند که نتیجه آن 

می شود مغفول ماندن این موضوع در سیاست گذاری های فرهنگی. 

رابطه.متقابل.دولت،.خیریه،.َخّیرین.و.نیکوکاری.چگونه.است؟.هر.کدام.
چه.نقشی.دارند؟

در حال حاضر دولت ها به واسطه  مواردی که عرض کردم به واسطه  گستردگی 
فعالیت ها و مشغله  مدیران ارشد، از مشکالت جامعه غافل می شوند، 
از طرفی تکیه بیش ازحدی که به خزانه نفتی شکل گرفته، آن طور 
که شایسته است نه تنها در مرحله ی سیاست گذاری بلکه در حوزه 
عمل هم وزراء و مدیران ارشد، جریان خیر را حوزه کاری خود به 
عنوان یک مسئله، مورد مطالعه قرار نمی دهند. مثاًل کار خیر در حوزه 

کشاورزی چه معنایی دارد و چگونه می شود آن را توسعه داد؟
ببینید در گذشته که ما پول نفت نداشتیم بسیاری از جاده ها را 
افراد َخّیر می ساختند، بسیاری از پل ها را افراد َخّیر می ساختند. ولی 
وقتی دولت مدرن و پول نفت آمد، اصاًل این راه سازی و پل سازی از 
طرف مردم، فراموش شد و وظیفه مطلق دولت شد که راه بسازد. 
همین طور حوزه بیمارستان سازی و مدرسه سازی. به نظر می رسد 

]از نظر داشتن منابع 
نفت و گاز در دنیا 
اول هستیم، خوب 

مردم هم می گویند 
نفت  را بفروشید 

بدهید به مردم تا 
بخورند. این مورد 

هم یکی از دالیل کم 
توجهی مسئوالن به 

امر خیر است.[
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و  ایفا می کند  را  نقش خودش  دولت  عناصر  به  توجه  با  بازدارنده  عوامل  آن 
نمی گذارد آنطور که شایسته است فرهنگ نیکوکاری که ما در تاریخ داشته ایم، 
متناسب با نیاز زمان و جامعه توسعه و گسترش کمی و کیفی پیدا کند.  اینکه 
می گویم توسعه پیدا کند این نیست که همانند گذشته کار خیر را در راه سازی 
و مدرسه سازی خالصه کنیم، نه، امروز شرایط طوری شده که اگر یک زمین 
بازی هم در دل مجتمع مسکونی ساخته شود، گاهی آثار و برکات آن کمتر از 

مسجد نیست. 
ما باید ببینیم چه خألهایی در جامعه امروزی داریم آن ها را مرتفع کنیم. البته 
نباید این گونه فکر کنیم که به کار یک َخّیر عادت کنیم و 30 سال همان گونه 
ادامه دهیم باید نوآوری و خالقیت و افزایش اثربخشی و بهره وری را مالک قرار 
دهیم. بعضی وقت ها حواسمان جمع رفع نیازهای مادی طرف است ولی نیازهای 
معنوی، روحی و عاطفی را نادیده می گیریم. پولی را هم که ما می دهیم از بین 
می رود و بعضی وقت ها اختالف در زندگی آن آدم ایجاد می شود. بعضی وقت ها 
نیاز به یک خیریه داریم که حواسش جلب نیازهای معنوی است و کاری به نیاز 

مادی آن خانواده ندارد.

.نقش.َخّیرین.در.گسترش.فرهنگ.نیکوکاری.چیست؟.
ببینید باید در َخّیرین روحیه ی تبلیغ ایجاد کرد، بعضی از آن ها به دلیل آنکه 
نمی خواهند اجر کارشان از بین برود نقش تبلیغی خودشان را فراموش می کنند. 
ما باید از خیرین بخواهیم تحوالتی که این کار خیر در زندگی آن ها ایجاد کرده 
است را بگویند. به طور مثال یک فرد روشن دل حاصل عمر خود را 
در یک روستا به یک مدرسه تبدیل کرده بود. وقتی مدرسه افتتاح 
شد، چون نمی توانست بچه ها را ببیند دوست  داشت که دستش را 

بر سر بچه ها بکشد. 
در روز افتتاح چون بچه ها قدشان بلند و کوتاه بود، بنده خدا دستش 
به سر آن ها نمی رسید و بچه ها می رفتند و دست او را می بوسیدند. 
ما از این صحنه فیلم گرفتیم و به هر آدم نیکوکاری نشان می دادیم 
بغضش می ترکید و می گفت من برای مدرسه سازی آماده ام. ظاهرش 
یک تصویر ساده بود ولی رابطه عمیق انسان ها را با هم نشان می داد.

نقش.و.جایگاه.شورای.انقالب.فرهنگی.در.توسعه.فرهنگ.خیر.

]خیربعضی وقت ها 
حواسمان جمع رفع 
نیازهای مادی طرف 
است ولی نیازهای 
معنوی، روحی و 
عاطفی را نادیده 
می گیریم. پولی را هم 
که ما می دهیم.[
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و.نیکوکاری.چیست؟
شورای انقالب فرهنگی، شورای سیاست گذاری برای توسعه فرهنگ است، که 
یکی از زیرشاخه های مهم فرهنگ ایجاد احساس ضرورت کار خیر در زندگی 
مردم است. البته باید بگویم که یکی از حوزه های که حق آن ادا نشده همین 
کار خیر است. اما در حال حاضر مشکل در سیاست گذاری ما نیست، مشکل 
در مرحله اجراست. ما حتی اگر امروز هم در شورای انقالب فرهنگی یک سند 
سیاستی محکم برای توسعه امر خیر داشته باشیم، اما اراده الزم در وزارت خانه ها 
و دولت ها برای اجرا نباشد، مثل این است که ما آن سند را هم نداریم. متأسفانه 
اراده  اجرای مطالعه امر خیر و استفاده از این ظرفیت ها با موانع فرهنگی همچون 
وابستگی به نفت، تمرکزگرایی و عدم فرصت برای ارتباط با متن مردم در کار خیر 

فراموش شده است.

به.نظرتان.الزامات.فرهنگی.شعار.هر.ایرانی.یک.نیکوکاری.چیست؟
هر ایرانی یک نیکوکار شعاری بالقوه است؛ بالفعل کردن آن طبیعتاً بر بستر بهبود 
عمومی فرهنگ جامعه محقق می شود. لذا اگر مجموعه کارکردهای دستگاه های 
فرهنگی همچون آموزش وپرورش، رسانه ملی، دانشگاه ها و روحانیت در کنار 
درس، کارکردهای فرهنگی دستگاه های غیرفرهنگی، همگی عرصه مداخله خود 
را در فرهنگ بشناسند و امر خیر و امر نیکوکاری را به عنوان شاخص برجسته یک 
مسلمان مد نظر قرار بدهند و راهکارهایی را شناسایی و اجرایی کنند، این شعار 
تحقق پیدا می کند. به طور مثال برای این که بچه ها را با فرهنگ نیکوکاری آشنا 

کنیم، باید از مثال هایی استفاده کنیم که برای او قابل فهم باشد مثاًل 
به داداش کوچکت کمک کن، یا چگونه می توانی به مادرت کمک 
کنی؟ این که ما می گوییم ساختار را اصالح کنیم، کافی نیست؛ هم 
باید روی فرد کار کنیم، هم ساختار را اصالح کنیم و هم روش ها 
را اصالح کنیم تا بذر صفتی که مدنظر ما است، کاشته شود، رشد 
کند، میوه بدهد و میوه آن هم پاداش روحی و روانی بگیرد تا نهادینه 
شود. به طورکلی برای تحقق این شعار ابتدا باید تعریف ما از کار خیر 
گسترش پیدا کند، مصادیق مختلف آن را پیدا کنیم، در کنار آن 
باید به فکر تغییر ساختارها، روش ها و تقویت روحیه اجتماعی بودن 

آدم ها هم باشیم.

]اما در حال 
حاضر مشکل در 

سیاست گذاری ما 
نیست، مشکل در مرحله 

اجراست. ما حتی اگر 
امروز هم در شورای 
انقالب فرهنگی یک 

سند سیاستی محکم 
برای توسعه امر خیر 

داشته باشیم[



118

به  توجه  با  و  زمان های مختلف  و مردم در  نیست  پوشیده  برای هیچ کس  اهمیت کار خیر 
توانایی های خود و نیازهای جامعه در این حوزه پیش قدم می شوند. کار خیر درعین حال که 
معنای نیک و دل نشینی را به انسان القا می کند اما نیازمند خط و مشی و برنامه ریزی است و 
نظارت است تا راه خود را گم نکند و به بیراهه نرود. دولت ها، سازمان های مردم نهاد و مردم وظیفه 
دارند تا به گونه ای فعالیت های خیرخواهانه خود را هدایت کنند که از هدر رفت آن جلوگیری و 
بهره وری آن چند برابر شود. به همین منظور با دکتر سیدحمید خداداد حسینی؛ رییس دانشکده 
مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و دبیر کمیته مدیریت و امور خیر اولین همایش ملی 

خیر ماندگار به گفتگو پرداختیم.

هرچند.ساالنه.منابع.عظیمی.برای.امور.خیر.و.فعالیت.های.خیرخواهانه.هزینه.می.شود.
اما.سیاست.گذاری.در.این.حوزه.مورد.غفلت.قرار.گرفته.است..چرا؟

فعالیت های خیرخواهانه در ابعاد مختلف به دالیلی چون مردمی و خودجوش بودن و جلب رضایت 

کار خیر نیازمند خط و مشی و برنامه ریزی است
دکتر سیدحمید خداداد حسینی

 دبیر کمیته مدیریت و امور خیر اولین همایش ملی خیر ماندگار
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خداوند شکل می گیرند و با پیوستن ایده های مشترک و تشکیل یک مجموعه به صورت 
رسمی یا غیررسمی در ابعاد مختلف توسعه می یابند. کمیته امداد انقالب اسالمی نیز تنها 
نهاد رسمی در حوزه نیکوکاری است که به  فرمان امام)ره( تأسیس و به صورت ملی در 
حال فعالیت است. توجه به سازمان دهی و برنامه ریزی براساس سیاست های کلی حاکم، 
همچنین جهت دهی به منابع عظیم کمیته امداد با توجه به ابزارها و جایگاه آن، بهتر است 

توسط دولت هدایت و با کمک کمیته امداد امام خمینی)ره(، ابزارهای آن تهیه شود.
سازمان های مردم نهاد و یا خیریه بر اساس نیازهای جامعه ایجاد شده اند. در گذشته، 
بزرگان بازار، بخش زیادی از کارهای خیر را به عهده می گرفتند اما با مرور زمان، تعداد 
خیریه ها و نیازمندان بیشتر شد. پنجاه، شصت سال گذشته، این تعداد جمعیت و وسعت 
شهرها را نداشتیم؛ جوامع، کوچک تر بودند. جمعیت روستایی، بیش از جمعیت شهری 
بود و مردم غالباً همدیگر را می شناختند حتی در شهرها به دلیل این که محله ها خیلی 
بزرگ نبود، افراد یکدیگر را می شناختند؛ به همین دلیل افراد بر اساس نیازهای هر فرد 
به او یاری می رساندند. اما با بزرگ شدن شهرها و افزایش جمعیت کشور در سال های 
اخیر در روش های خیریه های سنتی بازنگری نشده؛ شیوه ها قدیمی اما نیازها، دیگر 
نیازهای قدیم نیست. نیازهای قدیم، مربوط به خوراک و پوشاک بود اما امروز، حوزه های 
ازدواج حتی مراکز آموزشی، درمانی،  اقتصادی، درمان، خوراک، پوشاک، کسب وکار، 
علمی و تفریحی نیاز به منابع مالی دارند که الزمه آن، هدایت این نیازها توسط دولت 
برای رسیدن به کانال های صحیح، هدایت و سرمایه گذاری است. االن دولت با واریز 
یارانه هایی برای مردم، نوعی کار خیر انجام می دهد. این یارانه ها برای کمک به اقتصاد 
خانواده ها است. البته این کمک اقتصادی بهتر بود تنها به عده محدودی از افراد نیازمند 

جامعه برسد و منابع اضافی برای سرمایه گذاری در حوزه های دیگر استفاده 
و حاصل آن برای اقشار کم درآمد خرج گردد؛ برای آن ها، کسب وکار ایجاد 

شود، تا دیگر نیازمندی به صورت مستمر و دائم وجود نداشته باشد.

خودجوش. و. انفرادی. به.صورت. معموالً. خیرخواهانه. فعالیت.های.

است.و.جای.خالی.یک.نهاد.راهبر.در.این.حوزه.ها.به.چشم.می.خورد،.
نظر.شما.چیست؟

البته  است.  فردی  صورت  به  خیرخواهانه  فعالیت های  از  زیادی  بخش 
فعالیت های گروهی در حوزه های امور خیریه سبب هم افزایی می شود که بر 
اساس آن افراد با نیت های یکسان ِگرد هم می آیند که البته نیازمند هدایت، 
مشاهده، برنامه ریزی و سیاست گذاری است همچنین ورود دولت در حوزه 

خیریه ها باید با نگاه سیاست گذار و نظارت گر باشد تا نگاه مجری.

]االن دولت با واریز 
یارانه هایی برای 
مردم، نوعی کار 

خیر انجام می دهد. 
این یارانه ها برای 

کمک به اقتصاد 
خانواده ها است.[
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به.نظر.می.آید.یکی.از.آسیب.های.سازمان.های.مردم.نهاد.فقدان.دانش.مدیریت.
است،.پیشنهاد.شما.چیست؟

اعتقاد به »اول فکر و اندیشه بعد عمل«، مسئله مهمی است. اگر انجام عمل، بدون فکر 
باشد به نتیجه مطلوب نمی رسد به همین دلیل اگر فکر در چهارچوب، نقشه و مسیر 
مشخص باشد، آن عمل به درستی هدایت و به نتیجه مطلوب می رسد. با مدیریت دانش 
در این حوزه، اطالعات صحیح از جامعه جمع آوری و توسط نهادهای مردمی پردازش، 
به اطالعات تبدیل و در اختیار سازمان های مردم نهاد قرار گرفته و تقسیم کار می شود 
تا با توجه به ابعاد نیازمندی های موجود در جامعه، حوزه ها و تشکل های تخصصی شکل 
بگیرند. زمانی که تخصص ها مشخص شود؛ به عنوان مثال حوزه درمان، آموزش، اقتصاد، 
کمک به خانواده ها و ... تخصصی شوند، باعث ایجاد نگاه سیستمی، دانشی، هم افزایی و 

تقسیم کار به صورت نظام مند می شوند.
اگر دولت در حوزه امور خیریه نقش برنامه ریز و هدایتگر داشته، نظارتش را در نظر بگیرد 
و مابقی را تفویض اختیار و به نهادهای مبتنی بر مردم واگذار کند قطعاً در این حوزه 
موفق خواهد بود؛ زیرا بسیاری از تئوری هایی که در حوزه مدیریت حاصل می شود، نتیجه 
موفقیت هایی بوده که در عمل به دست آمده سپس به نظریه و تئوری تبدیل شده است.

دانشگاه ها، مخصوصاً در حوزه های علوم اجتماعی و فرهنگی رسالت بسیار باالیی دارند 
تا مطالعاتی در این زمینه و ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فقهی، دینی، حقوقی و 
فرهنگی انجام دهند. ایجاد تشکیالت علمی در قالب پژوهشکده و انجمن های علمی 
می تواند زمینه ساز برنامه ریزی و سیاست گذاری برای جامعه، توسط نهادهای اثرگذار در 

بخش عمومی)دولت( شود.

برای. عواقبی. چه. مدیریت. و. دانش. نقش. به. بی.توجهی. از. ناشی. آسیب.های.
خیریه.ها.می.تواند.داشته.باشد؟

مهم ترین آن، هرز رفتن منابع است؛ منابعی که باید به جا، درست و در زمان خودش 
مورد استفاده قرار بگیرد. دین اسالم همواره توصیه می کند که به افراد ضعیف و تهی دست 
کمک کنید. در گروه های خیریه به روش سنتی،  به دلیل نبود پایگاه های دانشی مبانی 

نظری و علمی، برنامه و سیاست گذاری، معموالً 
منابع به درستی توزیع نمی شود.

بر  مردم  است.  مردم  بی اعتمادی  دوم،  مسئله 
اقدام  خیر  امور  به  نسبت  خود  شناخت  اساس، 
می کنند؛ این وظیفه دولت است که اجازه ندهد 
ابزارهای  به هرحال  اما  جامعه دچار مشکل شود 
کمک های  لذا  است؛  محدود  آن  منابع  و  دولت 
مردمی در همه کشورهای دنیا حتی کشورهای 
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پیشرفته هم وجود داشته است. البته باید سازمان دهی و سازمان یافته باشد تا مردم برای کمک دچار 
سردرگمی نشوند. به عنوان مثال گاهی کمک ها به استان های کم برخوردار دیگر اهدا شود یعنی 

منابع از مکان هایی با تراکم منابع برای مناطق با منابع مالی کمتر استفاده شود.
البته در امور خیر فقط منابع مادی نیست و فقرهای فرهنگی، دینی، مذهبی، اجتماعی وجود دارد. 
به عنوان مثال گروهی در حوزه فرهنگی و ارتقاء فرهنگ مردم تالش کنند؛ البته مساجد تا حد 
زیادی این کار را انجام می دهند اما پوشش کاملی ندارند به ویژه برای قشر جوان که زمان زیادی 
برای فضای مجازی می گذراند. به طورکلی همکاری، برنامه ریزی و دوری از موازی کاری حوزه های 
علمیه، مراکز دانشگاهی و سایر مراکز فرهنگی دیگر، اثربخشی، امور خیر را مضاعف می کند. امر خیر 
فقط به بحث منابع مالی منحصر و محدود نمی شود و می تواند در قالب اطالع رسانی برای بازدید و 

دلجویی از بیماران بیمارستان، مراکز نگه داری ایتام و سالمندان باشد.

نقش.اساتید.و.دانشگاه.ها.در.گسترش.کار.خیر.و.فعالیت.های.نیکوکاری.در.خیریه.ها.
چیست؟

دانشگاه، برای نهادینه کردن و تولید دانش در حوزه دانش بومی و دانش غیربومی موفق بوده است. 
همچنین با ارائه طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی از سازمان های موفق حتی ناموفق می تواند به 

شناسایی آسیب ها و نقاط قوت پرداخته و مبنای مطلوبی را در سطح کالن ایجاد کند.
اما، مؤسسات خیریه، حتی اگر دولت هم کمک نکند و نقش نظارت و سیاست گذاری را به عهده 
نگیرد، می توانند برای خود صنف خیرین ایجاد کنند. عضوگیری کرده و خدمات بهتری با دوری 
از عملکرد جزیره ای داشته باشند و با بخش بندی حوزه های موردنیاز، منابع مادی و معنوی را در 

اختیار بخش های مختلف قرار دهند.
زمانی که درختی کاشته می شود، تا زمانی که آب به آن برسد، ماندگار خواهد بود؛ دانش، آبی است 
که برای آن درخت )کار خیر( ریخته می شود تا با کمک حمایت های دیگر خیری ماندگار در طول 

اعصار مختلف استمرار داشته باشد.
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امروزه یکی از نهادهای اقتصادی در کنار دو نهاد قدرتمند دولت و بخش خصوصی 
که به کمک آن می توان به توسعه اقتصادی دست یافت نهاد خیر به عنوان بخش 
سوم اقتصاد است. متأسفانه در ایران علی رغم وجود خیریه ها و مراکز خیر متعدد 
و بر اساس آمار رسمی و غیررسمی میزان گردش مالی عظیم در این حوزه، نه تنها 
این بخش در سیاست گذاری های کالن اقتصادی مطرح نیست بلکه از طرف دیگر 
این حوزه نتوانسته است نقش خود را به درستی در راستای بهبود رفاه جامعه 

به صورت کارآ ایفا کند.
در همین راستا و به منظور بررسی ابعاد مختلف این موضوع با دکتر مهدی طغیانی؛ 
استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان و دبیر کمیته 

اقتصاد و امور خیر اولین همایش ملی خیر ماندگار به گفتگو نشستیم.

نهادهای خیر،  بازوی سوم اقتصاد کشور
گفت وگو با دکتر مهدی طغیانی

دبیر کمیته اقتصاد و امور خیر اولین همایش ملی خیر ماندگار
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آیا.حجم.اقتصاد.امور.خیر.در.ایران.از.اهمیت.برخوردار.است؟.چرا.آمار.
دقیق.در.این.حوزه.وجود.ندارد؟

مشکل این بخش در اقتصاد ایران این است که ما آمار و ارقامی در رابطه با میزان 
و حجم آن به صورت رسمی نداریم و اطالعات موجود در این زمینه دقیق و 
کامل نیستند، هرچند در برخی از ابعاد و بخش های فعالیتی حوزه امر خیر مانند 
مدرسه سازی، خیرین سالمت و ... آمار موجود قدری دقیق تر است اما همچنان 

ابعاد و کلیات این حوزه نامشخص است.
بخشی علل این مهم را می توان در اعتقادات دینی مردم جستجو کرد؛ آنجایی که 
مردم ما بر اساس آموزه های دینی تمایلی به ابراز مسائل مالی خود در حوزه امر 
خیر ندارند. بخش دیگری نیز در نبود ساختارهای قانونی و رسمی در این حوزه 
است و غالباً فعالیت های حوزه امر خیر کشور به صورت غیررسمی اتفاق می افتد.

مثاًل در کشورهای دیگر تخفیف های مالیاتی زمانی به فرد و یا شرکت تعلق 
می گیرید که فرد و یا شرکت کمک های مردمی خود را به سازمان های خیریه 
رسمی اهدا کند، همچنین خیریه ها در صورتی از تخفیف های مالیاتی برخوردار 

می شوند که آمار و ارقام مالی خود را به درستی و به صورت شفاف اعالم کنند.
امر  فعالیت های حوزه  تنها یک سوم  در حال حاضر  می توان گفت  به طورکلی 
خیر کشور رسمی است و دوسوم غیررسمی دیگر است، پس آمار و ارقام فعلی 

نشان دهنده یک سوم حجم گردش مالی حوزه امر خیر کشور است.

در.ایران.خیریه.ها.از.دادن.مالیات.معاف.نیستند؟
در اینجا ما با دو مسئله متفاوت مواجه هستیم؛ یکی فعالیت اجتماعی 
یک خیریه است و دیگری فعالیت اقتصادی که یک خیریه برای 

تأمین منابع مالی خود در حوزه فعالیت اجتماعی انجام می دهد.
طبق قانون مالیاتی کشور درصورتی که خیریه ها اسناد مالی خود را 
به درستی تنظیم و در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند و سازمان 
مالیاتی تأیید کند که تمامی هزینه های صورت گرفته در راستای 
فعالیت های اجتماعی است، خیریه ها در این بخش از پرداخت مالیات 

معاف هستند.
اما اگر یک خیریه در کنار فعالیت های اجتماعی خود، به فعالیت های 
حوزه  در  را  فعالیت ها  این  از  حاصل  سود  و  بپردازد  اقتصادی 

]خیریه ها در صورتی 
از تخفیف های 

مالیاتی برخوردار 
می شوند که آمار 
و ارقام مالی خود 

را به درستی و 
به صورت شفاف 

اعالم کنند.[
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اقتصادی خود مشمول  ازای فعالیت های  به  فعالیت های اجتماعی هزینه کند، 
پرداخت مالیات می شود، هرچند قانون گذار در این حوزه نیز تخفیف های مالیاتی 

را پیش بینی کرده است.

.عدم.وجود.آمار.مالی.در.این.حوزه.چه.آسیب.هایی.دارد؟
اولین آسیب، آمار و اطالعات جزئی از فرایند رسمی شدن خیریه ها است چراکه 
تا زمانی که خیریه ها از حالت غیررسمی، موسمی و نوسانی خود که موجب عدم 
ثبات در فعالیت های آن ها می شود به یک فرایند رسمی، مشخص و روشن نرسند، 
نمی توانند به نقش و جایگاه اصلی خود در حوزه اقتصاد کشور دست پیدا کنند؛ 

به عبارت دیگر در فعالیت های اقتصادی کشور به حساب نمی آیند.
اگر خیریه ها حالت رسمی پیدا کنند و به اصطالح بخش سوم اقتصاد کشور را 
نیز  اقتصادی  به تبع آن ساختارهای  )دولتی، خصوصی و خیریه( شکل بدهند 
متناسب با این بخش تعدیالت الزم را صورت می دهد، اما تا زمانی که رسمی 

نشوند، به حساب نمی آیند و تعدیلی نیز در کار نخواهد بود.
مثاًل می خواهند قانون مالیات را اصالح کنند، خوب نمایندگان دو حوزه دولتی 
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و خصوصی که مشخص هستند، نمایندگان، مرجع، متولی و صاحب نظر بخش 
خیریه ها کجاست که بخواهند از آنجا نیز نظارت و پیشنهاد ها را دریافت کنند.

پس ضربه اول عدم ایفای نقش اثرگذار در تغییر ساختارها و قوانین خواهد بود.
تأمین  برای  می خواهد  دولت  می دهد،  رخ  برنامه ریزی  بحث  در  دوم  ضربه 
سرانه های بهداشت و درمان، آموزش، فرهنگی و ... بر اساس نیازسنجی صورت 
گرفته، برنامه ریزی کند، خوب بخشی از این نیاز توسط دولت، بخشی هم توسط 

بخش خصوصی باید تأمین شود.
دیگر  و  تعداد  مالی،  قدرت  ظرفیت،  توان،  از  آماری  که  زمانی  خیریه ها؟  اما 
اطالعات خیریه ها در یک شهر وجود ندارد، این بخش در برنامه ریزی مدنظر قرار 
نمی گیرید؛ درنتیجه ما شاهد آن خواهیم بود که در برخی از بخش ها چند برابر 
نیاز از منابع جامعه توسط خیرین و خیریه ها هزینه می شود و در برخی بخش ها 

دچار کمبود هستیم.

تأثیر.اقتصادی.منابع.خیر.چگونه.باید.بررسی.شود؟.چگونه.این.حوزه.
مغفول.به.پژوهشگران.معرفی.شود؟
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در حال حاضر بخشی از منابع جامعه در حوزه خیر هزینه می شود و نمی توان آن 
را نادیده گرفت، لذا باید با برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح استفاده بهینه و 

مفیدتری از این منابع داشته باشیم.
به طور مثال در حوزه بهداشت و درمان حجم عظیمی از منابع خیر هزینه می شود 
اما بیشتر این تخصیص ها درست نیست و نمی توان آن را مدیریت کرد، چراکه 
هم بخش غیررسمی است، هم آمار نداریم، هم با نوسانات اقتصادی نوسان پیدا 

می کند.
پس باید برای بررسی اثرگذاری منابع اقتصادی خیر کشور ابتدا به رسمی شدن 
این منابع کمک کرد و در ادامه با مدیریت صحیح، منابع را احصا کنیم، به درستی 

برای آن برنامه ریزی کنیم و درنهایت آن را به نیاز کشور برسانیم.
برای این که پژوهشگران را به این حوزه ترغیب کنیم ابتدا باید مسئله شناسی 
عرضه  پژوهشی  مراکز  و  پژوهشگران  به  حوزه  این  مسائل  دهیم؛  انجام  دقیق 

نمی شود درنتیجه پژوهشگران درگیر این حوزه نمی شوند.
گام دوم ایجاد عوامل انگیزشی برای پژوهشگر است که متأسفانه در حال حاضر 
برآیند انگیزه های مالی، کار آینده، پرستیژ اجتماعی، جذابیت ها، مسئله )پژوهش( 
انگیزه های غیرمادی )روحی، روانی، مسئولیت اجتماعی، درگیر شدن  و حتی 

پژوهشگر با مسئله، الهی و ...( به سمت ترغیب پژوهشگر به این حوزه نیست.
و گام سوِم مسئوالن، تاسیس نهادهای حوزه پژوهشی و دانشگاهی است، باید 
مسئوالن دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در خصوص لزوم پژوهش در این 

حوزه ها آگاه باشند و بستر الزم را برای این گونه تحقیقات فراهم کنند.

هرچند.آمار.دقیقی.وجود.ندارد.اما.آمار.غیررسمی.از.گردش.

حوزه. در. چرا. می.دهد،. خبر. حوزه. این. در. عظیمی. مالی.
سیاست.گذاری.اقتصادی.به.این.امر.توجهی.نشده.است؟

مهم ترین مسئله به نظر من وجود نفت است، حدود 80 سال است که 
دولت ها با اتکا به وجود نفت و منابع مالی حاصل از فروش آن کشور 
را مدیریت کرده  اند و به نوعی به وابستگی به آن عادت کرده  اند. شما 

تا زمانی که ارث پدری داشته باشید به دنبال کسب پول نمی روید!
لذا احساس نیاز این که به سمت مردم برویم و ظرفیت های مردمی را 

فعال کنیم نبوده است.
آن هم  و  هستیم  خوبی  حرکت های  شاهد  ما  حوزه  یک  در  تنها 
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  مردم  چراکه  است؛  آموزش وپرورش 
آموزش وپرورش توان توسعه و بهسازی فضاهای آموزشی را ندارد؛ 

]شاخص گذاری برای 
سنجش فعالیت 
خیریه خود یک 
مبحث مفصل است. 
در دنیا برای این 
موضوع فعالیت های 
گسترده ای 
انجام شده است اما 
متأسفانه در ایران 
خیر.[
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اما در دیگر جاها نبوده است.
یک روی دیگر سکه هم تعامل مدیران و سیاست گذاران با فعاالن این حوزه است، 
مدیران ما با بخش خیریه همانند بخش خصوصی برخورد می کنند و این یک 
اشتباه بزرگ است. بخش خصوصی به دنبال کسب سود است پس به هر روشی 
برای رسیدن به هدف خود متوسل می شود، اما خّیر به دنبال خیر رساندن به 
جامعه است و یک برخورد نادرست می تواند به دل سرد شدن، بی انگیزه شدن و 

فرار افراد خّیر بینجامد.

.از.مسائل.موردنیاز.این.حوزه.شاخص.های.سنجش.وضعیت.مالی.خیریه.
در.ایران.است؟.تجربیات.جهانی.و.ایران.در.این.زمینه.چگونه.است؟

شاخص گذاری برای سنجش فعالیت خیریه خود یک مبحث مفصل است. در 
دنیا برای این موضوع فعالیت های گسترده ای انجام شده است اما متأسفانه در 

ایران خیر.
برخی از شاخص های که می توان برای سنجش فعالیت های خیریه موردبررسی 

قرارداد به این شرح است:
1.کارایی: تناسب ورودی به خروجی یک خیریه چگونه است؟ به طور مثال یک 
خیریه برای سرپرستی 50 یتیم n ریال هزینه می کند و خیریه دیگر نصف این 

مبلغ را برای همین تعداد یتیم هزینه می کند باکیفیت بهتر چرا؟
2.هزینه.های.باالسری: خیریه ها در ایران چه میزان در ce�o خود )دفتر کار( 
هزینه می کنند؟ به طور مثال یکی از خیریه ها که بنده اطالع دارم در این بخش 

بیش از 20 درصد هزینه دارد؛ درحالی که استاندارد جهانی در این 
بخش حدود 7 درصد است.

3.میزان.توسعه.یک.خیریه: یک خیریه در طول یک سال فعالیت 
چه میزان فعالیت های اجتماعی خود را گسترش می دهد، ثابت مانده 

است یا برگشت به عقب داشته است؟
بازسازی  برای  خیریه  یک  بازسازی:. هزینه.های. 4.پیش.بینی.
ساختمان و تجهیزات خود چه میزان سرمایه پس انداز کرده است 

آیا به این موضوع فکر کرده است.
5.سطح.دانش
6.اثربخشی

و معیارهای دیگری که برای احصاء آنها باید یک فعالیت پژوهشی 
صورت بگیرد.

]تعامل مدیران و 
سیاست گذاران با 
فعاالن این حوزه 

است، مدیران ما با 
بخش خیریه همانند 

بخش خصوصی 
برخورد می کنند 
و این یک اشتباه 

بزرگ است.[
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.آیا.نظام.مالیاتی.کشور.هماهنگ.و.مشوق.امور.خیر.است؟.چالش.های.
آن.چیست؟

یک بحث اصلی این است که نظام مالیاتی در تمام دنیا به دنبال شفافیت است و 
از طرف دیگر نیز در تمام دنیا خیریه ها به دلیل ماهیت فعالیت خود مستعد عدم 
شفافیت هستند که این موضوع در ایران به دلیل اینکه  خیریه ها رسمی نیستند 

و یا اگر رسمی هستند تحت نظارت کامل قرار ندارند، فراهم است.
چنین فضای غیرشفافی موجب می شود که نوعی بدبینی ناصحیح )ازاین جهت که 
خیلی از خیریه ها دارای فعالیت صحیح هستند( در نظام مالیاتی به وجود بیاید و 
این تفکر شکل بگیرد که خیریه ها و انجام فعالیت های خیر بیشتر برای دور زدن 
نظام مالیاتی است که این موضوع تنها به این بخش منتهی نمی شود و نظام بیمه 

و بانکی و دیگر نظام های مالی کشور را در برمی گیرید.

در.مورد.ویژگی.های.اقتصاد.بخش.سوم.و.تفاوت.های.آن.با.اقتصاد.دولتی.
و.خصوصی.توضیح.بفرمایید.

1.مردمی است مثل بخش خصوصی
2.داوطلبانه است یعنی مردم باانگیزه های فردی وارد می شوند نه با بخشنامه و 

ابالغیه 
3.در همه جای دنیا به این بخش به عنوان یک بخش بدون سود و منفعت مالی 

برای گردانندگان است

.در.مورد.پایداری.منابع.اقتصادی.مؤسسات.خیریه.توضیح.بفرمایید.
فضای منابع خیریه یکی از حوزه های کمتر موردتوجه بوده است چراکه غالب 
خیریه ها از روش های معدودی برای جمع آوری و درآمدزایی برای فعالیت های 

خود استفاده می کنند، صندوق صدقات، بازارچه و ...
پرداخت ها  این  اگر  که  وابسته اند  مردم  پرداخت های  به  بیشتر  خیریه ها  امروز 
مستمر باشند می شود روی آن حساب کرد اما غالب این پرداخت ها غیرمستمر و 

مقطعی صورت می گیرید.
بهترین منبع این است که مثل گذشته خیریه ها با فضای اقتصادی کشور یک 
ارتباط ارگانیک درستی برقرار کنند و به درستی در فضای سرمایه گذاری  اقتصادی 
ورود پیدا کنند و فعالیت داشته باشند که البته این موضوع نیز آفات خاص خود 

را دارد که باید این آفات را به درستی پیش بینی و مدیریت کرد.
مثاًل ما در موقوفات با این موضوع مواجه هستیم که به دلیل اشتباهات صورت 
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گرفته درگذشته و نوع قرارداد اجاره ها، سرقفلی یک مغازه واگذارشده است.

چرا.خیریه.ها.به.دنبال.منابع.پایدار.نمی.روند؟
در این بخش ما با دو مشکل عمده مواجه هستیم بخشی اقتصادی است و بخش 

دیگر دالیل فنی - مدیریتی دارد.
در بخش اقتصادی غالباً ما با دوره های تورم و رکود اقتصادی در کشور مواجه 
بوده ایم و به دلیل رکود ایجادشده در این فضای کسب وکار و غالباً بدون سود 

بودن آن، سرمایه گذاری و ورود به این حوزه ها عاقالنه نبوده است.
بخش دیگری هم فنی – مدیریتی است، در فضای مدیریت خیریه ها امروزه 
جای خالی حضور یک مدیر مالی احساس می شود، مدیران خیریه ها بر اساس 
فضای فکری سنتی خود غالباً به مغازه داشتن و پاساژ گردانی فکر می کنند 
که با توجه به وضعیت اقتصادی و عدم سوددهی در این حوزه، از این موضوع 
صرف نظر می کنند. درحالی که امروزه فضای کسب وکارهای جدید همچون سبد 
گردانی سهام بسیار می تواند به خیریه ها برای ایجاد درآمد پایدار کمک کند که 
این مهم نیازمند داشتن مدیر مالی توانمند و آشنا به حوزه های اقتصادی و بورس 

است.
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مردادماه سال 1337 وزارت عدلیه بر اساس قانون، با اجازه نامه 
شهربانی وقت به عنوان مرجع صدور مجوز تأسیس مؤسسات 
خیریه و سازمان های مردم نهاد موافقت می کند، قانونی 
که امروز عمری 50 ساله پیداکرده است و پلیس امنیت 
مجوز  صدور  امر  به  آن  به  استناد  با  انتظامی  نیروی 
تأسیس یا حذف فعالیت مؤسسات خیریه در سراسر 

کشور مبادرت می کند.
پس از پیروزی انقالب اسالمی در تاریخ 1384/5/8 
فعالیت سازمان های غیردولتی  اجرایی  آیین نامه 
آن  طی  که  رسید  دولت  هیئت  تصویب  به 
سازمان هایی اعم از بهزیستی کشور، وزارت ارشاد، 
وزارت علوم و هیئت بازرسی وزارت کشور بر اساس 
مجوز  به صدور  مجاز  سازمانی  آئین نامه های  و  ضوابط 
مرجع  چندین  وجود  شدند.  غیردولتی  سازمان های 
صدور مجوز برای خیریه ها، عدم نظارت دقیق بر این 
حوزه، به روز نشدن احکام فقهی و حقوقی در این حوزه و 
بسیاری از مسائل ازاین دست ازجمله مشکالت و معضالت 
این حوزه در بخش فقهی و حقوقی است. به همین 
منظور به بهانه برگزاری نخستین همایش ملی 
حجت االسالم والمسلمین  با  ماندگار  خیر 
دکتر سید محمدرضا امام؛ استاد دانشگاه 
تهران و دبیر کمیته فقه و حقوق و 
خیر  همایش  اولین  خیر  امر 

ماندگار به گفتگو پرداختیم.

فقه و حقوق و امر خیر
گفت وگو با حجت االسالم دکتر سیدمحمدرضا امام 

دبیر کمیته فقه و حقوق و امر خیر اولین همایش خیر ماندگار
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1337مردادماه سال 1337مردادماه سال 1337 وزارت عدلیه بر اساس قانون، با اجازه نامه 
شهربانی وقت به عنوان مرجع صدور مجوز تأسیس مؤسسات 
خیریه و سازمان های مردم نهاد موافقت می کند، قانونی 
که امروز عمری 50 ساله پیداکرده است و پلیس امنیت 
مجوز  صدور  امر  به  آن  به  استناد  با  انتظامی  نیروی 
تأسیس یا حذف فعالیت مؤسسات خیریه در سراسر 

کشور مبادرت می کند.
پس از پیروزی انقالب اسالمی در تاریخ 

فعالیت سازمان های غیردولتی  اجرایی  آیین نامه 
آن  طی  که  رسید  دولت  هیئت  تصویب  به 
سازمان هایی اعم از بهزیستی کشور، وزارت ارشاد، 
وزارت علوم و هیئت بازرسی وزارت کشور بر اساس 
مجوز  به صدور  مجاز  سازمانی  آئین نامه های  و  ضوابط 
مرجع  چندین  وجود  شدند.  غیردولتی  سازمان های 
صدور مجوز برای خیریه ها، عدم نظارت دقیق بر این 
حوزه، به روز نشدن احکام فقهی و حقوقی در این حوزه و 
بسیاری از مسائل ازاین دست ازجمله مشکالت و معضالت 
این حوزه در بخش فقهی و حقوقی است. به همین 
منظور به بهانه برگزاری نخستین همایش ملی 
حجت االسالم والمسلمین  با  ماندگار  خیر 
دکتر سید محمدرضا امام؛ استاد دانشگاه 
تهران و دبیر کمیته فقه و حقوق و 
خیر  همایش  اولین  خیر  امر 

ماندگار به گفتگو پرداختیم.
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مؤسسات.خیریه.امروز.باید.در.چه.بستر.و.فرایندی.حرکت.کنند.که.هم.در.

اجرای.فعالیت.های.خود.مشکلی.نداشته.باشند.و.هم.اثرگذاری.بهتری.در.
سطح.جامعه.داشته.باشند؟

در جامعه امروزی که شاهد اجرای فعالیت های فردی و عمومی متعددی هستیم، بعضاً 
افراد با اموری مواجه می شوند که توانایی اجرای آن ها را نداشته و برای حل وفصل آن ها 

باید فراتر از توانایی های فردی و عمومی به آن مسئله ورود پیدا کرد.
در چنین شرایطی الزم است سازمان ها، افراد و یا نهاد های فراتر از وظایف فردی و 
قوانین جمعی برای حل وفصل آن مشکل به سمت فرد و یا افراد نیازمند بشتابند، و 
این مشکل را مرتفع کنند، این نیاز می تواند در بخش های مختلفی همچون مالی، 

فرهنگ سازی، عمرانی، خدماتی و ... باشد، به این کار، فعالیت خیر گفته می شود.
کار خیر حتی اگر به مقطعی بودن محدود شود می تواند گره گشایی بسیاری از امور 
باشد و اثرات مقطعی و جزئی داشته باشد اما بهتر است این امور ماندگار و دنباله دار 
باشد و به نوعی برنامه ریزی و هدایت شود که اثرات کمک های خیرین حتی پس از 

مرگ آن ها نیز دنباله دار و ماندگار باشد.
در چنین شرایطی نیاز است که سازمانی متولی به وجود آید که با اعتمادسازی خیرین 
و نیکوکاران برای دریافت کمک های آن ها و انتقال این کمک ها به بخش ها و مراکز 

موردنیاز، بهترین بهره وری را داشته باشد.
این سازمان هم باید از توان شناسایی بخش ها و افراد نیازمند برخوردار باشد و هم 
بتواند خیرین و نیکوکاران را به سمت این فعالیت ها سوق دهد به اصطالح دیگر پل 

ارتباطی خوبی بین خیرین و نیازمندان باشد.
برای  ایجاد این سازمان نیاز است تا شرایط، قوانین، مالک ها و معیارهای 
اجرایی این سازمان و متولیان آن توسط یک سازمان عالی )حکومتی( 
سازمان های  حمایتگر  به عنوان  باید  سازمان  این  شود.  ابالغ  و  تدوین 
بر  دقیق  نظارت  و  حمایت  ثبت،  تا ضمن  شود  عرصه  وارد  مردم نهاد 
فعالیت  آن ها به پایداری و استمرار فعالیت سازمان های خیریه کمک 
کند. نتیجه این فرایند آن است که تالش خّیران و نیکوکاران مستمر و 
ماندگار می شود و از طرف دیگر جامعه و محرومین از این فرصت به وجود 

آمده محروم نخواهند شد.
نقش حکومت در این شرایط این است که با ایجاد ضمانت های اجرایی، 
انجام حمایت های مناسب، وضع قوانین کاربردی و نه دست و پاگیر، 

]در چنین شرایطی 
نیاز است که سازمانی 
متولی به وجود آید که با 
اعتمادسازی خیرین و 
نیکوکاران برای دریافت 
کمک های آن ها و انتقال 
این کمک ها به بخش ها 
و مراکز موردنیاز، 
بهترین بهره وری را 
داشته باشد.[
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این  فعالیت  بروکراسی  بدون  و  مردمی  سازمان های  به  اجرایی  فعالیت  واسپاری 
سازمان ها را تسهیل کند.

به طورکلی بنده معتقدم که سه مرکز فعلی درگیر در زمینه فعالیت خیریه ها بهتر است 
به یک مرکز واحد تبدیل شود که این مرکز سه وظیفه اصلی صدور مجوز، تدوین و 
اصالح قوانین و نظارت عالی بر فعالیت خیریه ها را دنبال کند، همچنین این سازمان 
با راهبری صحیح منابع حوزه امر خیر کشور به سمتی حرکت کند که نه خیریه ها 

فعالیت های موازی داشته باشند و نه برخی از فعالیت ها مغفول واقع شوند.

زمینه. در. فقهی. مسائل. که. هستیم. آن. شاهد. ما. حقوقی،. مسائل. کنار. در.
فعالیت.های.خیر.گسترش.نیافته.است..چرا؟

ما در بحث کلیات در منابع فقهی، دینی و حقوقی کمبود نداریم، پس باید با انجام 
کارهای علمی دقیق و متناسب و از طریق مراجع فقهی، طالب پژوهشگر، دانشمندان 

و افرادی که خود را در طریق علم قرار داده اند، احکام 
دینی و مقررات فقهی و حقوقی استخراج و تدوین شود؛ 

یعنی باید یک کار دسته جمعی علمی صورت بپذیرد.
لذا ابتدا باید موضوع مطرح و اعالم نیاز شود، فرصتی 
فراهم شود تا فقها جمعی از طلبه ها را برای تحقیق و 
پژوهش در این زمینه برگزینند تا به طور علمی احکام 
بر اساس مالک های  این زمینه استخراج و  فقهی در 
مشخص تفکیک و تدوین شوند. این مسئله در دانشگاه ها 
هم به همین نحو است و اساتید باید موضوعات تحقیق 
و پژوهش دانشجویان را در این زمینه ها منظور کنند 
تا احکام حقوقی موردنیاز نیز استخراج و تدوین شود. 
پس ازآن باید این احکام را در مسیر تکامل قرار دهیم و 

بر اساس نیازهای روز به روزرسانی کنیم.

میزان. چه. تا. خیر. امر. حوزه. در. قوانین. بازبینی.

خیرخواهانه. فعالیت.های. گسترش. به. می.تواند.
کمک.کند؟.

ما در این حوزه با دو مسئله مواجه هستیم یکی وضع 
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قوانین و مقررات و یکی مسئله فرهنگ سازی معنوی است.
ببینید درهرصورت و در هر جامعه ای ممکن است قانون گریزی به وجود بیاید، وضع 
قوانین جدید و اصالح قوانین قبلی هرچند می تواند جمع بیشتری را تحت پوشش قرار 
دهد، اما آنچه از خود قانون و مقررات مهم تر است مسئله نهادینه شدن ارزش ها در 
بطن جامعه است. ما باید کارهای ارزشی بیشتری در خصوص ایجاد حس مسئولیت 

نسبت به دیگران انجام دهیم.
به نظر بنده قانون صرفاً یک بستر است و ما باید در کنار بحث قانون گذاری، قانون نویسی 

و اصالح قوانین به فکر فرهنگ سازی هم باشیم.

در.حال.حاضر.مبادی.مختلفی.مثل.وزارت.کشور،.بهزیستی،.نیروی.انتظامی.

و.وزارت.ورزش.و.جوانان.به.مؤسسات.خیریه.مجوز.ارائه.می.کنند؟.آسیب.این.
امر.چیست؟
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به نظر کار اشتباهی است که مراکز متعددی در امر صدور مجوز برای خیریه ها فعالیت 
دارند، باید این مراکز تجمیع شوند و نظارت جامع و کاملی بر روی موضوع خیریه ها 
شکل بگیرد. با این کار توان و ظرفیت  خیریه ها و مراکز متعدد فعالیت های اجتماعی 
تجمیع شده و یک هم افزایی، اشتراک دانش بوجود می آید نتیجتا نقاط ضعف مراکز 

کاهش  و نقاط قوت آنها تقویت خواهد شد. 
در غیر این صورت تعدد مراکز صدور مجوز می تواند به تشتت فعالیت خیریه ها، تناقض 
بین اهداف و ساختار فعالیتی، ایجاد حس دلسردی و کم شدن اعتماد خیرین و مردم 
منجر شود. یکی دیگر از آسیب های این امر آن است که گروهی نیز مجوز نداشته شان 
را به سازمان ها و نهادهایی نسبت دهند که واقعاً از آن ها اجازه فعالیتی دریافت نکرده 
و مردم هم آن قدر هزینه و فرصت ندارند که برای پیگیری راستی حرف این مؤسسات 

از سازمان ها و نهادها استعالم بگیرند.

در.بعضی.موارد.خیرین.دوست.دارند.خیریه.و.یا.مرکزی.را.به.نام.خود.بنیان.

بگذارند.اما.در.فرایند.اجرا.و.کسب.مجوز.با.بروکراسی.های.پیچیده.ای.مواجه.
می.شوند.نظر.شما.در.این.مورد.چیست؟

ما در این حوزه باید یک کار کوتاه مدت انجام دهیم و آن این است که هر فردی که 
می خواهد خیریه و یا مرکز و یا فعالیتی را در زمینه خیر و داوطلبانه بنیان بگذارد و 
عالقه دارد به نام خودش باشد را حمایت کنیم و فرایند های این کار را برای این افراد 

تسریع کنیم. این یک حس طبیعی است.
اما یک کار طوالنی مدت و فرهنگ سازی نیز باید انجام شود و آن این است 
که خیرین را برای تجمیع منابع خیر ترغیب کنیم و روی این موضوع 
کارکنیم که تجمیع این منابع می تواند چه اثرات و ماندگار طوالنی تری 

داشته باشد و قطعاً خیرین نیز از این موضوع استقبال می کنند.

صدور.مجوز.فعالیت.برای.خیریه.ها.غالباً.پیچ.وخم.اداری.و.روند.

بروکراسی.طوالنی.انجام.می.شود.اما.در.طرف.دیگر.نظارت.مستمر.

و.قوی.بر.روی.آن.ها.وجود.ندارد..این.موضوع.چه.آسیب.هایی.به.
همراه.دارد؟

یکی دیگر از آفت های این موضوع دور شدن خیریه ها از مسیر فعالیت 
علمی و در جهت رفع نیازهای روز جامعه است، به طور مثال اساس کار 

]خیریه ها ایجاد می شوند 
تا با دستگیری از اقشار 
ضعیف اجتماع، باری 
را از روی دوش جامعه 
بردارند و به نوعی 
جایگزین چتر حمایتی 
دولت شوند اما نبود 
نظارت بر عملکرد 
خیریه ها سبب شده 
برخی مؤسسات به 
شکل غیرمجاز فعال 
شوند.[
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مراکز خیریه مددکاری است اما این روزها در بسیاری از مراکز خیریه مددکار وجود 
ندارد.

از طرف دیگر خیریه ها ایجاد می شوند تا با دستگیری از اقشار ضعیف اجتماع، باری را از 
روی دوش جامعه بردارند و به نوعی جایگزین چتر حمایتی دولت شوند اما نبود نظارت 
بر عملکرد خیریه ها سبب شده برخی مؤسسات به شکل غیرمجاز فعال شوند. فعالیت 
غیرمجاز خیریه ها نیز بیشتر باهدف هایی غیر از کمک به نیازمندان دنبال می شود. به 
بیان ساده تر افرادی که به شکل غیرمجاز برای ایجاد خیریه پیش قدم می شوند، بیشتر 

به فکر برآورده شدن نیازهای خود هستند و دغدغه دستگیری از فقرا را ندارند.
دور شدن خیریه ها از فعالیت های تخصصی، سلب اعتماد مردم به عملکرد خیریه ها 
به دلیل شفاف نبودن فعالیت های آن ها، حل نشدن مسئله فقر و به تبع آن افزایش 
آسیب های اجتماعی و گسترش پدیده های ناهنجار اجتماعی می تواند از دیگر معضالت 

عدم نظارت کافی بر خیریه ها باشد.

و.سخن.پایانی؟
بسترسازی برای انجام فعالیت های خیر و تحقیق و پژوهش در این زمینه خود یک امر 

خیر است که امید است ادامه دار باشد.
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نیکی، احسان و همیاری واژه هایی هستند که بار معنایی فراوانی در خود جای داده اند. 
اما گسترش نیکوکاری در کشور ایران هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است و 
بسیاری از کودکان و نوجوانان به عنوان سرمایه های کشور تنها به شنیده ها در حوزه 
خیر و نیکوکاری اکتفا می کنند. به نظر می رسد جای خالی آموزش در کتب درسی 
و توجه خانواده ها و مدارس به تربیت مروجان نیکوکاری دیده می شود. باید بررسی 
کرد، اقدامات الزم و انجام شده در این حوزه چه بوده است؟ آموزش نیکوکاری به 
معنای واقعی به صورت رسمی یا غیررسمی در کشور اجرا می شود یا خیر؟ آیا دانش 
آموزان و کودکان در محیط های آموزشی و تربیتی از دوران کودکی با این مسئله 

آشنا می شوند؟
به همین منظور با دکتر مریم نادری؛ هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و دبیر کمیته 

آموزش و امور خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار به گفتگو پرداختیم.

وضعیت.آموزش.نیکوکاری.به.صورت.رسمی.و.غیررسمی.در.مقاطع.مختلف.

نیکوکاری به جایگاه واقعی خود نرسیده است
دکتر مریم نادری

دبیر کمیته آموزش و امور خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار
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تحصیلی.و.دانشگاهی.چگونه.است؟.توضیح.بفرمایید؟
در مقاطع تحصیلی مدرسه در بخش اهداف تحصیلی سند تحول یک بخش به نام 
عناصر و در زیرمجموعه آن عنصر اخالق تعریف شده است. در بخش اخالق اشاراتی 
به محبت و نیکوکاری و نیازهای آموزشی هر مقطع تحصیلی به این مفاهیم شده 
است اما در عمل و در بخش رسمی کشور یعنی کتاب های درسی و این که معلم از 
چه روش تدریسی باید استفاده کند تا این مفاهیم را به دانش آموزان منتقل کند، 
مباحثی وجود ندارد. برای مثال در بررسی کتاب مطالعات مقطع ابتدایی اصاًل به 
مؤلفه خیر و نیکوکاری اشاره نشده است. به طورکلی در بخش آموزش رسمی در 
مقاطع مختلف تحصیلی در اسناد باالدستی اشاراتی وجود دارد اما در قسمت های 

پایین دستی و کتاب های درسی چیزی وجود ندارد.
در بخش غیررسمی نیز من فکر می کنم هنوز نقش خانواده ها از بخش های دیگری 
همچون دوستان، وسایل ارتباط جمعی و ... پررنگ تر است و از وضعیت مطلوب تری 

برخوردارند.
با موضوعات  بیشتر  و  به صورت مشترک  نیز در کتاب های درسی که  دانشگاه  در 
امور تربیتی هستند، مباحث نیکوکاری و خیر اصاًل مطرح نمی شود، اما به صورت 
یا  اردوهای جهادی و  قالب  برخی فعالیت های را در  غیررسمی دانشجوها معموالً 

گروه های داوطلبانه انجام می دهند.

،.آموزش. به.دانش.آموزان. نیکوکاری. برای.آموزش.غیررسمی. آیا.معلمان.
می.بینند؟.چگونه.باید.این.امر.را.پیاده.نمود؟

من  که  جایی  تا  اما  بدهم  جواب  صددرصد  به طور  نمی توانم  من 
معلم  ها  آشنایی  برای  خدمتی  آموزشی ضمن  دوره  هیچ  دارم  اطالع 
با روش های تدریس نیکوکاری و امر خیر وجود ندارد، اما در بعضی از 
مدارس می بینیم که فعالیت های در قالب کارورزی دانش آموزان با اسم 
نیکوکاری و بیشتر به شکل جشنواره غذا اجرا می شود که آن هم به 
ابتکار، مدیر مدرسه است و عواید حاصل از آن به یک یا چند خیریه 

پرداخت می شود.

برای.اینکه.معلم.ها.را.به.این.دست.از.فعالیت.ها.ترغیب.کنیم.یا.
آموزش.دهیم.شما.چه.راهکارهایی.را.پیشنهاد.می.کنید؟

دنیا مطرح  در  معنویت گرایی  و  انسان گرایی  نظریه های  از دهه1960 

]هیچ دوره آموزشی 
ضمن خدمتی برای 

آشنایی معلم  ها با 
روش های تدریس 

نیکوکاری و امر خیر 
وجود ندارد.[
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شدند و به  تبع آن روش تدریس معلم ها نیز تغییراتی پیدا کرد و کم کم موضوعاتی 
همچون ارزش های جمعی و اجتماعی جای خود را در روش های تدریس باز کردند.

امروز در دنیا روش های علمی و تست شده متعددی برای روش تدریس معلم ها در 
موضوعات ارزش های جمعی، اجتماعی، نیکوکاری و یاری رساندن وجود دارد.

اما در ایران با توجه به خالءهای موجود در بخش معنویت و ارزش ها که در نظام 
آموزشی کشور وجود آمده است باید ملعم ها را با روش های تدریس شیوه انسان گرایانه 
آشنا کنیم، برای این کار می توان از روش هایی همچون برگزاری کالس های ضمن 

خدمت، اصالح روش های تدریس دبیران و معلمان بهره  برد.
باید به این نکته توجه کنیم که ما روش های یادگیری داریم که معلم موظف است 
ارزش ها و بحث های اجتماعی و جمعی را به صورت علمی و یادگیری واقعی با اهداف 

و طی فرآیند مشخص به دانش آموزان یاد بدهد.
جایگاه.فعالیت.های.خیریه.در.آموزش.فرزند.و.دانش.آموز.چیست؟.

در کل طبیعت وجودی انسان از اینکه به کسی خیر برساند؛ خشنود می شود، در 
دنیا هم متوجه این موضوع شدند و تالش کردند نظام های آموزشی خود را مبتنی بر 

ارزش های انسانی و انجام کارهای خیر بنا بگذارند.
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من فکر می کنم که اگر محور اصلی زیست آدمی را از پول در بیاوریم و به سمت 
ارزش های انسانی و اجتماعی و به عبارتی به سمت کار های خیر ببریم، می تواند برای 

جامعه خیلی مؤثرتر باشد.
واقعیت این است که نگرش های انسان در طول زمان ایجاد می شود و انسان ها نسبت 
به اعمال دیگران و دیدن و مشاهده اعمال آن ها به اهمیت موضوعات خیر و خوبی 

به دیگران می رسند.
در بحث خانواده اگر ما به فرزندمان آموزش خیر ندهیم و این موضوع را فراموش 
کنیم، که متأسفانه بسیاری از خانواده های امروزی از صبح تا شب کار می کنند و 

فرزند را در کل فراموش کرده اند، این نقش را یک معلم می تواند بر عهده بگیرد.
یک معلم می تواند با یک آموزش جامع و کامل، زمینه فعالیت های خیر و نیکوکاری 
را در دانش آموزان فراهم کند و این خأل را تا حدودی پر کند و یا برعکس آن خانواده 

خأل آموزش معلم را پر بکند.
خانواده.به.طور.کامل.می.تواند.خأل.معلم.را.پرکند.و.یا.معلم.خأل.خانواده.را؟

ما باید این نکته را در نظر بگیریم که الگوهای متعددی برای آموزش وجود دارد که 
اگر تضاد بین آن ها رخ ندهد، امکان پذیر است یعنی به گونه ای نباشد که خانواده طرد 
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کند و معلم خیلی به آن توجه کند و یا بلعکس.
به هرحال یادگیری در بخش های مختلفی رخ می دهد نه در یک جا و یا با انجام یک 
کار، بنابراین می توان گفت اگر در یک جا خأل باشد، بخش های دیگر می توانند آن را 
پوشش بدهند، اما مسلماً اگر یک فرد هم از تعلیم خانواده بهره مند شود و هم از تعلیم 

مدرسه خیلی مؤثرتر است.
من فکر می کنم مشکل بزرگ ما این نیست که کجا آموزش نیکوکاری وجود دارد و 
کجا وجود ندارد، چون اگر یک جایی باشد می تواند خأل یک جای دیگر را تا حدی پر 
کند، اما مشکل اینجاست که اصاًل بعضی از قسمت ها مثل خانواده یا جامعه امر خیر 
را طرد می کنند و یا سفارش به انجام ندادن آن می کنند مثل این که بگویند اگر این 

کار را انجام دهید از شما سوءاستفاده می شود.
پس به نظر من مشکل از تضاد است نه این که یک جایی انجام می دهد و یک جایی 

انجام نمی دهد.

فعالیت. را. ساعتی. باید. آموزان. دانش. هفته. در. غرب. مدارس. بعضی. در.
داوطلبانه.انجام.دهند،.نظرتان.چیست؟

نتایج آن را  باید  ببرید و  انجام آن کار پی  باید به ارزش  انجام یک کار شما  برای 
مشاهده کنید، آن هم در یک فرایند مشخص که شامل مشاهده فعالیت، انجام فعالیت، 

تشویق به ادامه فعالیت و درک حس لذت بخش از انجام فعالیت است. 
به طورکلی می توان گفت این کار موجب می شود تا 1. دانش آموز به انجام کار خیر 
فراهم  برای دانش آموز  فعالیت های خیر  انجام  ترغیب شود، 2. زمینه  
شود، دانش آموز خود فعالیت خیر را لمس  می کند و در نهایت آن کار را 

به عنوان یک ارزش می پذیرد.

راهکار.شما.برای.گسترش.آموزش.نیکوکاری.در.مقاطع.تحصیلی.
چیست؟

من به دلیل آنکه بیشتر با بچه های ابتدایی و پیش دبستان سروکار دارم 
با این مقطع بیشتر آشنا هستم. از نظر روانشناسی من فکر می کنم که 
باید عملکردمان در سطوح پایین در مدارس مثل خانواده ها در منزل 
باشد، مثاًل در کار نظافت منزل همه اعضای خانواده مشارکت دارند، پس 

در مدرسه هم باید همان گونه باشد.

]مشکل بزرگ ما این 
نیست که کجا آموزش 
نیکوکاری وجود دارد و 
کجا وجود ندارد، چون 
اگر یک جایی باشد 
می تواند خأل یک جای 
دیگر را تا حدی پر کند، 
اما مشکل اینجاست که 
اصالً بعضی از قسمت ها 
مثل خانواده یا جامعه 
امر خیر را ترد می کنند.[
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 معلم حکم مادر را به ویژه در سه پایه اول دارد و باید امور خیر را به صورت واقعی 
اجرایی کند، مثاًل  تمیز کردن کالس و تمیز کردن شیشه پنجره، مراقبت از یکدیگر 

و آموزش نقش ها و وابستگی هایی که به افراد جامعه داریم.
و خوبی  و خیر  اجتماعی  امور  به سمت  دانش آموزان  تا  موارد کمک می کند  این 

حرکت کنند.
من فکر می کنم باید در مقاطع تحصیلی سعی کنیم یک محیط گرم، هماهنگ و یک 

دست را به گونه ای که افراد با یکدیگر برادر و خواهر هستند، تبدیل کنیم.

در.حال.حاضر.نیازی.به.ایجاد.و.راه.اندازی.رشته.امر.خیر.وجود.دارد؟.زمینه.های.

ایجاد.رشته.های.تحصیلی،.تحصیالت.تکمیلی.در.حوزه.های.تخصصی.امر.خیر.
در.کشور.چیست؟.

موضوع  این یک  دارد،  وجود  نیاز  که صددرصد  نیازش هست،  آیا  اینکه  بحث  در 
واضحی است. ما امروز نیازمند یک بازنگری جدی برای حذف خیلی از رشته ها و 
ایجاد رشته های جدید هستیم، باید بر اساس نیاز جامعه و برای رشد و تعالی آن 

رشته های جدید را ایجاد کنیم. 
این موضوع جای تأسف دارد که کشورهای دیگر خیلی از ما در این امر، مباحث و 
برخوردها جلوتر هستند و خیلی بهتر با آن ها برخورد می کنند. نظر من این است که 
اگر آن ها در این مباحث از ما پیشی گرفته اند و به جلو می روند، علمی عمل کردن 
آن ها در این مباحث است. البته ما در کشور تا اینجا خوب به امر خیر عمل نکرده ایم 

اما اگر علمی تر عمل کنیم، خیلی مؤثرتر و سودمندتر خواهد بود.
اما در بخش دوم سؤال، ببینید به نظر من در حال حاضر زیرساخت های 
الزم برای تأسیس رشته های تخصصی در جامعه ما نیست و اگر واقعیت 
آن را هم بخواهید، اینکه اصاًل ما در حوزه امر خیر هم راه را درست 
نرفته ایم و یک مقداری بیراهه هم رفته ایم. بنابراین من فکر می کنم در 
بحث های ایجاد رشته باید ببینیم چه میزان بستر این کار در کشور 
افرادی که در این راه قدم  از  فراهم است. دراین باره شناخت درستی 
برمی دارند و این که آن ها چه میزان دانش و علوم تخصصی در این حوزه 

دارند و چه کمکی می توانند به تأسیس این رشته بکنند، نداریم.

]جای تأسف دارد 
که کشورهای دیگر 

خیلی از ما در این امر، 
مباحث و برخوردها 

جلوتر هستند و خیلی 
بهتر با آن ها برخورد 

می کنند. نظر من این 
است که اگر آن ها در 

این مباحث از ما پیشی 
گرفته اند و به جلو 

می روند.[



142



143

اولین ه یش ملی 
خیر ماندگار 
در قاب تصویردر قاب تصویر

اولین ه یش ملی 



144



145



146



147



148



149



150



151





خیر امر. مدیریت. و. مطالعات. ترویجی. آموزشی،. فصلنامه.
وابسته به بنیاد خیریه راهبری آالء

امور.هنری.و.اجرایی:.گروه.هنری.اشراق
مدیر.اجرایی: محمدحسین اسماعیلی

مدیریت.هنری: اشکان ملک پور 
گرافیست: مسعود پورباقی
طراح.لوگو: حامد مغروری

همکاران.این.شماره: میرجالل الدین کزازی، محمدرضا 
پویافر،ایمان اعیانی، امیر کاظم زاده، سعید مسعودی پور، 
احمد  و   رمضانی  محمدصادق  هنومرور،  یوسفی  احمد 

حسن زاده

آدرس: تهران - ابتدای بزرگراه جالل آل احمد - بعد از پل نصر 
)گیشا( - پالک 139

تماس.با.ما:. 86015332  - 021
نمابر: 86015336 - 021

  magazine@ala.org.ir :رایانامه



فـــهـرســـت
دیگردوستی.منشِ.تباری.ایرانیان.............................................................................8

فرصت.یا.تهدید؟!........................................................................................................14

تأملی.بر.نهادی.شدن.امور.خیر.و.مردم.نهاد.در.ایران...........................................22

تبلیغ.خیر،.ترویج..انفاق............................................................................................30

جذب.و.حفظ.داوطلبین...........................................................................................38

ارزیابی.تأثیرگذاری.مدیریت.و.عملکرد.خیریه.....................................................42

کنش.های.داوطلبانه.در.جوامع.معاصر.....................................................................50

فردیت.و.کنش.داوطلبانه.و.امر.خیر........................................................................62

در.مسیر.گرمسیر.......................................................................................................72

کوتاه.درباره.اولین.همایش.ملی.خیر.ماندگار.........................................................82

گفتمان.سازی.در.حوزه.امر.خیر.............................................................................86

دانش.امر.خیر.............................................................................................................92

ریشه.های.جامعه.شناختی.امر.خیر........................................................................102

امر.خیر،..فرهنگ.عمومی،...روح.قوانین................................................................110

کار.خیر.نیازمند.خط.و.مشی.و.برنامه.ریزی.است.................................................118

نهادهای.خیر،..بازوی.سوم.اقتصاد.کشور.............................................................122

فقه.و.حقوق.و.امر.خیر.............................................................................................130

نیکوکاری.به.جایگاه.واقعی.خود.نرسیده.است...................................................136

فراخوان.مقاله............................................................................................................150



1.اولین.همایش.ملی.خیر.ماندگار.با.موضوع.مطالعه.و.ارزیابی.امور.

خیر.در.ایران.در.حالی.برگزار.می.شود.که.به.اقتضاء.اولین.بودن،.با.ویژگی.های.خاص.و.شاید.

هم.با.نواقص.و.مشکالت.خاص.از.جنس.خود.مواجه.است..استادان.و.پژوهشگران.حوزه.ها.و.

دانشگاه.های.کشور.به.تناسب،.آثار.و.تولیدات.ارزشمندی.در.حوزه.امر.خیر.در.ایران.داشته.اند.برخی.

از.خیرین.و.مدیران.مرتبط.دولتی.یا.غیردولتی.نیز.گاهی.حاصل.تجربیات.خود.را.در.قالب.مصاحبه.ها.

یا.نوشتارها.منتشر.کرده.اند..وقف.و.مسائل.مربوط.به.آن،.مدیریت.امور.خیریه.و.نیز.مسائل.مربوط.به.
فعالیت.های.داوطلبانه.شاید.بیشترین.حجم.این.آثار.و.تولیدات.را.به.خود.اختصاص.می.دهد.

اما.واقعیت.این.است.که.به.دلیل.آنکه.رشته.مستقلی.با.عنوان.امور.خیر.و.فعالیت.های.داوطلبانه.در.

مراکز.علمی.و.دانشگاه.های.کشور.وجود.ندارد.و.به.عبارت.دیگر.این.گونه.مطالعات،.مطالعات.بین.رشته.ای.
به.حساب.می.آید،.تولیدات.علمی.کشور.در.حوزه.امور.خیریه،.تولیدات.گسترده.و.درخوری.نیست.

به.طور.طبیعی.ورود.جمع.ارجمندی.که.طراحی.و.اجرای.اولین.همایش.ملی.خیر.ماندگار.را.بر.عهده.

داشته.اند،.یک.ورود.کلی.و.عام.بوده.است..اقتصاد،.مدیریت،.آموزش،.فرهنگ،.اجتماع.و.فقه.و.حقوق.

زمینه.های.کلی.هستند.که.برای.دوره.اول.برگزاری.این.همایش.در.نسبت.با.امور.خیریه.موردتوجه.و.
تأمل.قرارگرفته.اند.

هرکدام.از.این.حوزه.ها.خود.مستقالً.می.توانند.و.باید.که.موضوع.یک.همایش.ملی.و.یا.سلسله.

همایش.های.علمی.قرار.گیرند..ضمن.آنکه.حوزه.های.دیگری.از.علوم.نیز.هست.که.می.توانستند.

موردتوجه.باشند..به.هرحال.برای.ورود.علمی.به.موضوع.گسترده.امور.خیریه.در.ایران.و.جهان.باید.از.
جایی.آغاز.کرد.و.شاید.بهترین.آغاز.کاویدن.موضوع.در.حد.همین.همایش.باشد.

الجرم.چنانچه.به.توفیق.الهی.برگزاری.دوره.های.آتی.این.رویداد.علمی.میسر.شود،.پژوهش.های.

مستقلی.در.هر.یک.از.این.عرصه.ها.و.تناسب.و.تعادل.آن.با.حوزه.امور.خیریه.با.دقت.و.حوصله.بیشتری.
امکان.پذیر.خواهد.بود.

2.برگزاری.این.همایش.چندان.که.انتظار.می.رود.برآیند.تالش.جمعی.از.دانشگاه.ها،.انجمن.های.علمی،.
مؤسسات.و.مراکز.خیریه.و.حمایت.برخی.از.دستگاه.های.اجرایی.مرتبط.است.

به.همان.میزان.که.در.انجام.کارهای.علمی.و.پژوهشی.درباره.امور.خیریه.در.ایران.عقب.افتاده.ایم،.

نیازمند.همگرایی.و.همکاری.هستیم..به.نظر.می.رسد.برای.رسیدن.به.مقصود.دراین.باره.باید.بخشی.از.

توان.علمی.و.پژوهشی.کشور.به.این.حوزه.منصرف.شود.و.در.کنار.آن.باید.که.خیرین.گرامی،.مؤسسات.

و.مراکز.خیریه.بخشی.از.توان.و.اعتبار.خود.را.برای.توسعه.پژوهش.های.علمی.درباره.امور.خیریه.در.

ایران.اختصاص.دهند..دست.یافتن.به.تجربه.های.موفق.در.داخل.و.خارج.از.کشور.و.بررسی.عالمانه.

آن.ها.و.فراهم.کردن.فهرستی.از.مدل.های.سودمند.و.کارآمد.برای.مصرف.منابع.خیریه.در.اولویت.

سه نکته درباره اولین
 همایش ملی 

یادداشت  خیر ماندگار
سردبیر

حجت االسالم والمسلمین علی مالنوری



نیکوکاری هنر بزرگان است.

دارترین.موضوعات،.یکی.از.مهم.ترین.دستاوردهای.این.هم.افزایی.خواهد.بود.
3.به.درستی.و.از.سر.خیرخواهی.جای.این.پرسش.باقی.است.که.چه.کنیم.تا.برگزاری.چنین.همایش.های.علمی.
در.کار.عمل.سودمند.افتد؟.کار.خیر،.عمل.صالح.خیرمندان.است..بی.تردید.این.انتظار.وجود.دارد.که.بیشترین.
تالش.در.این.راه.مصروف.شود.که.دستاوردهای.علمی.چنین.همایشی.در.فرایند.فعالیت.های.خیر.کشور.مؤثر.واقع.
شود..نخستین.تدبیر.را.برگزارکنندگان.به.شیرینی.به.کار.بسته.اند،.در.همایش.عالوه.بر.مقاالت.علمی،.ایده.ها.و.
تجربه.های.موفق.کار.خیر.نیز.ارائه.می.شود..تدبیرهای.بیشتر.و.بهتر.را.باید.در.ادامه.راه.و.استمرار.آن.جستجو.کرد..
شرح.آرزومندی.برای.توسعه.و.ارتقاء.علمی.فعالیت.های.خیرخواهانه.در.ایران.عزیز.اسالمی.را.می.توان.در.این.بیت.

لطیف.از.وحشی.بافقی.زمزمه.کرد:

مرا.لطف.تو.می.باید.دگر.هیچ . به.راه.این.امید.پیچ.درپیچ.



یادداشت 
و مقاالت
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استاد میرجالل 
الدین کزازی
 چهره ماندگار 
فرهنگ و ادب

دیگردوستی منِش تباری ایرانیان

استاد میرجالل الدین کزازی چهره ماندگار فرهنگ و 
ادب با حضور در بنیاد خیریه راهبری آالء و دیدار با مدیران این مجموعه در 

نشستی صمیمی در باب جایگاه نیکوکاری در فرهنگ وادب پارسی به ایراد سخن پرداخت. 
مشروح این دیدار در ادامه ارایه می گردد.

خداوند.نام.و.خداوند.جای
فرزانه توس در آغاز شاهنامه، که ایرانیان -آن چنان که ابن اسیر در کتاب خود نوشته است- 

آن را نامۀ سپند و آیینی خویش می دانسته اند گفته است که: 
کزین برتر اندیشه برنگذرد به نام خداوند جان و خرد  
خداوند نام و خداوند جای  خداوند روزی ده رهنمای

این بیت با ساختار ساده و روشِن بی آالیش خویش، بیتی است از دید اندیشه و معنا 
بسیار بلند، ارزش مند، ژرف و شگرف. خداوند نام است از سویی و از سوی دیگر 
خداوند جای. من بر آنم که نام اینجا در معنایی است نغز و نهان، معنایی وارونه 
جای، چرا استاد بر نام و جای بنیاد می کند هنگامی که می خواهد آفریدگار را 

به ما بشناساند؟ 
دومین بیت شاهنامه است چه پیوندی دارد نام با جای؟ خوب هر کس، هر 
چیز و هر جای به ناچار نامی دارد، این که استاد بگوید آفریدگار هم دارای 
نام است، نام های نیکو؛ آن هزار و اندی نام که برای خداوند برمی شمارند 
بخواهد  او  نیست که  رازی  نیست،  ناشنوده  و  ناب  و  نوآیین  سخنی 

گشود. 
نام در برابر جای است، جای گیتی است، جهان پیکیرینه، جهان 
دیداری، جهانی که ما با توانش های حسی خود آن را درمی یابیم، 
جهاِن تن، بیشترین نمود این جهان جای است، خاک،  زمین، 
جای که اگر نمی بودند، نه ما می بودیم نه جانداران نه گیاهان 
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پس  هیچ چیز،  رودها،  نه  کوه ها  نه 
که  است  این  توس  فرزانه  خواست 
خداوند جان و خرد، اوست که جای 
را، گیتی را، جهان پیکیرینه را آفریده 
است؛ در برابر، خداونِد نام هم است، نام 
همان مینوست، جهاِن نهان، جهانی که 
ما هرگز با توان های حسی خود راهی 
که  است  روی  همین  از  نداریم،  بدان 
است  خواسته  که  زمان  هر  خداوند 
آنچه را در مینوست بازنماید برای ما 
از ترفندهای زبانی و ادبی بهره برده 
است، گفته است بهشت چنین است 
سایه افکن،  بلند  درختان  است.  چنان 
رودهایی که در زیر این درختان می گذرد، 
سان،  دیگر  باده های  سیه چشم،  زیبارویان 
چون به شیوه دیگر نمی توان مینو را بازنمود.

به  بازمی گردد  تنها  بازنمودها،  و  گزارش ها 
آن  از  ما  آنچه  ما،  حسی  دریافت  و  شناخت 
خوش  هرگونه  جان،  جهاِن  نهان،  جاِن  جهان، 
می دارید بنامیدش می شناسیم، پیوند ما با آن جهان 
تنها به یاری نام انجام می گیرد، شما می شنوید بهشت، 
بپرسند  اگر  اما  پاداش، کیفر،  دوزخ، 
بهشت، دوزخ، پاداش، کیفر، به راستی 
چیست؟ شما آنجا در کجا خواهید بود؟ 
پاسخی  به راستی  کرد؟  خواهید  چه کار 
روشن برای پرسش های ازاین گونه نداریم، حتی اگر 

ده، صد، هزار کتاب هم دراین باره نوشته باشند .
همچنان ترفندهای ادبی را بیش ازپیش به کار 
می گیریم، راز گشوده نمی شود تا زمانی که ما 
گیتی را فرو بگذاریم به مینو، به جهان نهان، جهانی که از دیدی 
می توان گفت از گونۀ اندیشه و منش است، مینو با منش در واژه 

دیگردوستی منِش تباری ایرانیان 



هم ریشه است. هومان یا هومن به معنی نیک اندیش یا نیکو منش است، وارونه آن دژم یا 
دشمن بداندیش کسی است که منش بد دارد، »منش« واژه باستانی هندواروپایی است، 
در زبان های فرنگی هم کاربرد دارد، مانند »مایند« در انگلیسی یا »مینتال« و »مانتایل« 
در زبان  فرانسوی و »منتالیته« آلمانی، ما هرگز منش خود را اندیشه خود را نمی توانیم 

به حس دریافت کنیم.

دادو.دهِش.خداوند.
خداوند نام و جای، او دارنده و آفریننده، هم گیتی است و هم مینو، اما خواسِت من، 

بخش دوم این بیت است.

خداوند.روزی.ده.رهنمای.
این روزی دهی و رهنمایی بازمی گردد به جای و نام، روزی دهی به جای بازمی گردد و 
رهنمایی به نام؛ روزی دهی به گیتی و به تن بازمی گردد و رهنمایی به مینو؛ هم روزی 
می دهد ما را و توشه روزانه تن ما را می پروراند و هم ما را راه می نماید، اندیشه مان و 
منشمان را راه می نماید، به کجا؟ به جایی که سرانجام بدان خواهیم رفت. این دو نشانۀ 
دهِش آفریدگار است، تنها در اندیشه تن ما نیست، در اندیشه جان ما هم هست، ما تا در 
گیتی هستیم به ناچار در تنگنای تنیم، در زندان خاکیم، نیاز داریم به توشه، به خوراک 
وگرنه تن خواهد فرسود، خواهد مرد، اما اگر ما با تن درافتاده ایم، برای این نیست که 
در تن بمانیم باید بازگردیم به خاستگاه نخستین خویش، به نیستان موالنا، ما نی هایی 
هستیم که ما را از نیستان بریده اند، گسسته اند، می نالیم، اما پیشینه مان 
را نمی دانیم، پس چرا ناله؟ ناله ما به ناچار به آوا نیست، در گفتار، رفتار 
و کردار می نالیم، آسیمه ایم، سرگشته ایم، بی تابیم، زیرا آواره ایم، از گونه 

گیتی نیستیم.

جای.ما.را.از.نام.بازندارد
ناله ای  می نالد  آورده اند،  انجمن  این  به  بریده اند،  نیستان  از  را  نی  آری 
جان سوز تا زمانی که به نیستان بازگردد، همه رفتارهای نکوهیده، ناپسند، 
زیان رسان ما ناله های ماست. زر اندوزی، آزمندی، در پی پایگاه های بلند 
بودن، نمی دانم از کدخدای ده گرفته تا فرمانروایی و پادشاهی بر کشور و 

]کم.اند.کسانی.که.آن.

دهش.دیگر.خداوند.

را.هم.درمی.یابند،.

می.شناسند،.از.

آن.بهره.می.برند،.

کم.وبیش.این.دو.

باهم.ناسازند،.یعنی.

کسی.که.به.آن.توشة.

روزی.دل.خوش.کرد،.

کم.وبیش.به.ناچار.از.

این.یک.بازخواهد.
ماند.[
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بر جهان، جهان خوارگی، جهان پارگی، حتی جستن دانش که بسیار گرامی است، کسی 
دانش بجوید، دانش گر بشود، اما این دانش و آگاهی در رویۀ ذهن او بماند و در کردار 
و رفتار او بازنتابد، این همه ناله های ما است، چرا فرجام نمی شناسیم؟ چرا هر چه بیش 
می یابیم بیش می جوییم؟ در این که آنچه ما می جوییم از آن ما نیست، به کار ما نمی آید، 

گره کار ما را نمی گشاید، درد ما را درمان نمی کند. 
زر و سیم به چه کار من می آید؟ شما این داستان پاناما رو ببینید، ده ها چهره نامدار 
سیاسی برای آنکه مالیات ندهند، پول های خود را برده اند آنجا به گنج خانه سپرده اند، 
هزاران هزار کرور دالر، تومان و یورو، چه می خواهید کرد با این پول؟ به زودی خواهی 

مرد، این همه بر جای خواهد ماند، اما هر چه بیش می یابد بیش می جوید، برای 
این که آن سرگشتگی و آن آوارگی را با پول درمان نمی تواند، پایگاه بلند و 

یا هر چیز دیگر که گیتی است. آدمی دل خوش می کند به روزی، روزی 
او را از ره نمودگی بازمی دارد پرسمان آدمی این است. 

درمی یابند،  هم  را  خداوند  دیگر  دهش  آن  که  کسانی  کم اند 
می شناسند، از آن بهره می برند، کم وبیش این دو باهم ناسازند، 

یعنی کسی که به آن توشۀ روزی دل خوش کرد، کم وبیش به ناچار از 
این یک بازخواهد ماند، چون زندگانی ما آن چنان نیست که بتوانیم 
هر دو را دوشادوش بجوییم، مگر چند در جهان خواهیم زیست؟ 
اگر از بیماری ها و از هوای آلوده و از تنش های گوناگون عصبی و 
روانی که ما را در میان گرفته است جان به در بریم، 70 سال، 80 

سال، دست باال 100 
نیمی اش  که  سال 

در  و  خواب  در  هم  را 
می گذرد  ناهوشیاری 
و  چند سالی هم در 

کودکی، آنچه ما به راستای 
 40 سال،   30 می کنیم  زندگی 

روزی خوار  هم  نمی توانیم  است.  سال  سال، 50 
نموده،  ره  هم  باشیم 

کم  می گویم  این که 
را  اگر یکی  و بیش 
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زر و سیم به چه کار من می آید؟ شما این داستان پاناما رو ببینید، ده ها چهره نامدار 
سیاسی برای آنکه مالیات ندهند، پول های خود را برده اند آنجا به گنج خانه سپرده اند، 
هزاران هزار کرور دالر، تومان و یورو، چه می خواهید کرد با این پول؟ به زودی خواهی 

مرد، این همه بر جای خواهد ماند، اما هر چه بیش می یابد بیش می جوید، برای 
این که آن سرگشتگی و آن آوارگی را با پول درمان نمی تواند، پایگاه بلند و 

یا هر چیز دیگر که گیتی است. آدمی دل خوش می کند به روزی، روزی 
او را از ره نمودگی بازمی دارد پرسمان آدمی این است. 

درمی یابند،  هم  را  خداوند  دیگر  دهش  آن  که  کسانی  کم اند 
می شناسند، از آن بهره می برند، کم وبیش این دو باهم ناسازند، 

یعنی کسی که به آن توشۀ روزی دل خوش کرد، کم وبیش به ناچار از 
این یک بازخواهد ماند، چون زندگانی ما آن چنان نیست که بتوانیم 
هر دو را دوشادوش بجوییم، مگر چند در جهان خواهیم زیست؟ 
اگر از بیماری ها و از هوای آلوده و از تنش های گوناگون عصبی و 
روانی که ما را در میان گرفته است جان به در بریم، 70 سال، 80

100
نیمی اش  که  سال 

در  و  خواب  در  هم  را 
می گذرد  ناهوشیاری 
و  چند سالی هم در 

کودکی، آنچه ما به راستای 
40 سال،   30 می کنیم  زندگی 

روزی خوار  هم  نمی توانیم  است.  سال   
نموده،  ره  هم  باشیم 

کم  می گویم  این که 
را  اگر یکی  و بیش 



ستاندیم دیگری را وا خواهیم نهاد از اینجاست، وگرنه 
این دو ناساز نیستند باهم. هم تراز ساختن این ها 
کاری است دشوار، که ما هم از گیتی بهره ببریم 
و هم پاس مینو را بنهیم، هم تن را بپروریم هم جان 

را هر دوی.

دیگر.دوستی.منِش.تباری.ایرانیان.
من چندی پیش با یکی از خبرنگاران گفت وگویی درازدامان 
انجام دادم که به چاپ رسید یا بازتاب رسانه ای به شیوه ای دیگر 
ایرانی  از منش فراگیر  از آن گفت وگو سخن  یافت، در بخشی 
رفت. من نمی خواهم به این زمینه بپردازم تنها این نکته را یاد 
می خواهم کرد که آن خبرنگار از من پرسید که بنیادهای این 

منش فراگیر، منشی که همه ایرانیان از آن بهره دارند چیست؟
من چند ویژگی بنیادین را برشمردم، درباره آن ها سخن گفتم 
از آن روی که  ایرانی  از این ویژگی ها دیگر دوستی است،  یکی 
ایرانی است می باید دیگر دوست باشد. اگر ما کسی را بیابیم که 
خود را ایرانی می داند اما دیگر دوست نیست، می توانیم در ایرانی بودن 
او گمان مند باشیم. نمی خواهم به فراخی 
نمونه  یک  به  تنها  بپردازم  زمینه  این  به 
بسنده می کنم که نمونه ایست برجسته، 
آن هم نامی است که ما ایرانیان بر دیگران 
نهاده ایم. هنجار این است که نامی را که بر 
نکوهش،  سر  از  باشد  نامی  می نهند  دیگران 
کارداش، حتی دشنام گونه. زیرا که هر مردمی، 
من  می انگارند.  خود  از  فروتر  را  دیگر  مردمان 
نمونه ای بیاورم برای شما، یونانیان دیگران را »بربر« 
می نامیدند این واژه هنوز در زبان های اروپایی کاربرد و 
روایی دارد. »بربر« به معنی کسی است که ددمنش 
یا متمدن نشده است،  مانده است هنوز شهرآیین 
به  اما  آورد  می توانم  دست  این  از  دیگر  نمونه های 

ستاندیم دیگری را وا خواهیم نهاد از اینجاست، وگرنه 
این دو ناساز نیستند باهم. هم تراز ساختن این ها 
کاری است دشوار، که ما هم از گیتی بهره ببریم 
و هم پاس مینو را بنهیم، هم تن را بپروریم هم جان 

را هر دوی.

دیگر.دوستی.منِش.تباری.ایرانیان.
من چندی پیش با یکی از خبرنگاران گفت وگویی درازدامان 
انجام دادم که به چاپ رسید یا بازتاب رسانه ای به شیوه ای دیگر 
ایرانی  از منش فراگیر  از آن گفت وگو سخن  یافت، در بخشی 
رفت. من نمی خواهم به این زمینه بپردازم تنها این نکته را یاد 
می خواهم کرد که آن خبرنگار از من پرسید که بنیادهای این 

منش فراگیر، منشی که همه ایرانیان از آن بهره دارند چیست؟
من چند ویژگی بنیادین را برشمردم، درباره آن ها سخن گفتم 
از آن روی که  ایرانی  از این ویژگی ها دیگر دوستی است،  یکی 
ایرانی است می باید دیگر دوست باشد. اگر ما کسی را بیابیم که 
خود را ایرانی می داند اما دیگر دوست نیست، می توانیم در ایرانی بودن 
او گمان مند باشیم. نمی خواهم به فراخی 
نمونه  یک  به  تنها  بپردازم  زمینه  این  به 
بسنده می کنم که نمونه ایست برجسته، 
آن هم نامی است که ما ایرانیان بر دیگران 
نهاده ایم. هنجار این است که نامی را که بر 
نکوهش،  سر  از  باشد  نامی  می نهند  دیگران 
کارداش، حتی دشنام گونه. زیرا که هر مردمی، 
من  می انگارند.  خود  از  فروتر  را  دیگر  مردمان 
نمونه ای بیاورم برای شما، یونانیان دیگران را »بربر« 
می نامیدند این واژه هنوز در زبان های اروپایی کاربرد و 
روایی دارد. »بربر« به معنی کسی است که ددمنش 
یا متمدن نشده است،  مانده است هنوز شهرآیین 
به  اما  آورد  می توانم  دست  این  از  دیگر  نمونه های 
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همین یک نمونه بسنده می کنم. ما ایرانیان دیگران را چگونه نامیدیم بی هیچ ناسزا، سخن درشت، 
ناپسند، نکوهیده ما بر آنان »امیرانی« یا »میرانی« نام نهاده ایم به معنی کسی که ایرانی نیست. 
شما در همین نامگذاری آشکارا دیگر دوستی ایرانیان را می بینید. بایستۀ دیگر دوستی، ارج نهادن 
به دیگران است به همان سان، یاری رساندن به دیگران. داد و دهش اگر بسیار فراخ بنگریم ریشه در 
این ویژگی بنیادین فراگیر، در منش و خوی ایرانی دارد. پس فرجام سخن آن است که اگر کسی 
دیگر دوست نبود، به هنگام نیاز به دیگران یاری نرسانید، ایرانی ناب نژاده راستین نمی تواند باشد. 
هنگامی که شیوه رفتار ایرانیان با مردمان دیگر چنین است، پیدا است که با هم میهنان شان بارها 
بیشتر مهرآمیز، دوستانه، یاری گرانه خواهند بود. اگر ایرانی داد و دهش نداشته باشد، یاری رسان 
و دستگیر دیگران نباشد غم دیگران را نخورد ایرانی نیست، تنها در نام و در شناسنامه است که 
ایرانی است.  هنگامی که ما دیگران را دوست می داریم، ارج می نهیم، یاری می رسانیم، پیداست 
که با خویشتن چگونه رفتار خواهیم کرد، اگر ایرانی باشد، نیکوکاری یکی از این نمودهای این 
دیگر دوستی است، گرامی داشت آدمی است حال هر که می خواهد باشد. هر ایرانی یک نیکوکار، 
بی گمان چنین است من دوباره می گویم اگر ایرانی دیگر دوست، نیکوکار، یاری رسان، دست گیر، 

مهربان، گره گشای، نباشد ایرانی نیست.

نگاهدار.منش.ایرانی.باشیم
در  ایرانی  و منش  و خین  گوناگون خوی  انگیزه های  به  که  می توان گفت  نگاهی گسترده  در 
این سالیان کاستی گرفته است. زیرا از نگاهی همچنان فراخ می توان گفت که ایرانیان کمتر از 
پیشینیان و نیاکان خویش ایرانی اند، زیرا که کمتر پیشینه و فرهنگ ایرانی را می شناسند. زیرا اگر 
ایرانی با فرهنگ ایران با پیشینه نیاکانی خویش آشنا باشد، بداند که نیاکان او چه کسانی بودند 
چگونه زیسته اند، آرمان ها و آرزوهایشان، رفتار و کردارشان چگونه بوده است، به ناچار خود را نیز 
چونان ایرانی خواهند شناخت، خواهند کوشید، در خوی و منش، در رفتار و کنش، هماهنگ و 
همساز باشند با پدران و مادرانشان. باور خواهند کرد که ایرانی بودن ایرانی ماندن، کاری خورد 
و خام و آسان نیست. ارزشی است بسیار واال، بسیار بلند، پس پاس این وقت و ارزش را به نیکی 
خواهند نهاد و از آنچه ایرانی بودنشان را زیان می رساند و تیره می دارد، پرهیز خواهند کرد. ایرانیان 
امروز به گونه ای خودباختگی و ناخویشتن شناسی دچار آمده اند. خوشبختانه این را هم می باید در 
پایان این گفت وگو بیفزایم که نشانه های نیکو و نوید بخش اندک اندک پدیدار می شود که ما را 
به آینده امیدوار می تواند کرد، می بینیم که اندک اندک ایرانیان به ویژه جوانان ایرانی در پی آنند، 
می کوشند که هم ایران را بشناسند و هم خویشتن را هنگامی که به این شناخت رسیدند بسیاری 

از پرسمان های گونه گونی که ما امروز بدان ها دچاریم، گشوده خواهد شد از میان خواهد رفت.
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ایمان اعیانی، 
امیر کاظم زاده
اعضای گروه 
سیاسی اجتماعی 
اندیشکده مطالعات 
حاکمیت و 
سیاستگذاری 
دانشگاه شریف

سازمان.های.مردم.نهاد:

فرصت یا تهدید؟!

مقدمه:
سازمان های مردم نهاد، سازمان هایی که گاهی به عنوان تنها راهکار برای حل 
بسیاری از مشکالت شناخته شده و گاهی به عنوان معبری برای نفوذ بیگانگان 
به کشور عنوان گردیده اند. سازمان هایی که می توانند با استفاده از ظرفیت های 
مردمی ابزاری برای توسعه باشند و گاهی توطئه؛ لشگری برای حفظ و پیشبرد 

آرمانهای انقالب و یا عاملی برای کاهش مشروعیت نظام باشند.
سازمان هایی که با خاستگاه نیازهای اجتماعی شکل گرفته و عموما به بدنه 
جایگاه  بیش  و  کم  توانسته اند  که  سازمان هایی  می گردند.  متصل  جامعه 
اجتماعی برای خود در بین مردم کسب کنند و جمعی را با خود همراه نمایند. 
نهادی که مدت نه چندان زیادی است در نظام قانونی کشور ایران به رسمیت 
شناخته شده اند اما همچنان در قاب نگاه های سیاسی و بین نهادی سردرگم 



]سازمان.هایی.که.

در.حال.حاضر.با.

مشکالت.قانونی،.

ساختاری.و.فرهنگی.

عدیده ای.روبه رو.بوده.

و.مدت.زیادی.است.

چشم.به.مشارکت.و.

هم دلی.سیاستمداران.
نهاده اند.[

مانده اند. به طوری که این سردرگمی نه تنها گریبان گیر این سازمان ها 
گردیده، بلکه مردم و دولت ها را نیز در مسائل گوناگونی مشّوش نموده 
و  ساختاری  قانونی،  مشکالت  با  حاضر  حال  در  که  سازمان هایی  است. 
فرهنگی عدیده ای روبه رو بوده و مدت زیادی است چشم به مشارکت و 
هم دلی سیاستمداران نهاده اند. مشکالتی که از بدو تاسیس یک سازمان 
آن  متولیان  به  را  راه  ابتدا سختی  از همان  و  مردم نهاد شروع  می شود 

سازمان گوشزد می کند. 
اگر تمام نهادها و سازمان هایی که در ارتباط با سازمان های مردم نهاد دارای 
- نقش هایی رسمی و یا غیررسمی- هستند به عالوه  همه سمن هایی که 
با کسب مجّوز در بستر قانونی حاکم بر این فضا مشغول به فعالیت  هستند 
را یک نظام در نظر بگیریم، نیروی انتظامی، وزارت کشور، سازمان اوقاف 
و امور خیریه، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، و شهرداری ها تعدادی از 
نهادهایی هستند که در نظام سازمان های مردم نهاد در کشور جایگاهی 
داشته و گاهی در مقام سیاست گذار، گاهی تنظیم گر  و گاهی تسهیل گر  
این نظام نقش ایفا نموده اند. سه نقش مهم از نظام حکمرانی که الزمه 
بود.  اجزای هر نقش خواهد  تمام  به  نظام، توجه  به یک  نگاه سیستمی 
سیاستگذاری که بتواند با تعیین اهداف، اولویتها و جهت گیری سمن ها، 
تعیین  به  تنظیم گر  نهادهای  از طریق  و  نماید  را طراحی  مناسبی  نظام 
موجود  فضای  بازرسی  و  رصد  با  و  پرداخته  مجوز  صدور  و  استانداردها 

اطالعات مناسب را جمع آوری و در صورت لزوم به حل دعاوی 
اجزای این نظام بپردازد. در این میان تسهیلگران که به صورت 
داشت،  خواهند  حضور  نظام  این  در  خصوصی  یا  و  دولتی 
وظیفه ایجاد زیرساخت، منابع دانشی، منابع مالی و همچنان 
سازوکارهای ارزیابی و رتبه بندی می باشند که طی مسیر را با 
به  می نمایند.  مهیا  نظام  این  بازیگران  برای  بیشتری  سرعت 
پراکنده  به صورت  قوانین کشور  این نقش ها که در  هر حال 
نبود  به  توجه  با  گردیده  ترسیم  متمادی  سالیان  طول  در  و 
قابی مشخص برای سیاستمداران موجب گردیده تا هم پوشانی، 
جای  بر  سمن ها  نظام  پیکره  بر  فراوانی  خالءهای  و  تعارض 

گذارد. 
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]قانونی.که.بتواند.

زمینه.طراحی.

نظامی.هوشمند.و.

هماهنگ.در.رابطه.

با.سازمان.های.

مردم.نهاد.را.فراهم.

کند.و.در.ابعاد.مختلف.

سیاستگذاری،.

تنظیم.گری.و.

تسهیل.گرِی.سمن.ها،.

سازوکار.مناسبی.را.
پیشنهاد.دهد.[

به هر حال با نگاهی به سازمان های مردم نهاد موجود در کشور می توان به 
ابری از مسائل در نظام سمن ها رسید که سر رشته حل بسیاری از آنها، 
تصویب قانونی جامع و متناسب با شرایط کنونی کشور خواهد بود، تا بر 
این نظام آشفته نقشی نو در اندازد و با ایجاد فضای همدلی و همکاری بین 
ذی نفعان این نظام، اجرای آن را نیز تضمین نماید. قانونی که بتواند زمینه 
طراحی نظامی هوشمند و هماهنگ در رابطه با سازمان های مردم نهاد را 
ابعاد مختلف سیاستگذاری، تنظیم گری و تسهیل گرِی  فراهم کند و در 
سمن ها، سازوکار مناسبی را پیشنهاد دهد. قانونی که بتواند تیغ دو لبه 
سازمان های مردم نهاد را به سمتی بگرداند که نه تنها دل نگرانی حاکمیت 
از اثرات سوء آن ها را برطرف نماید بلکه ابزاری در راستای افزایش هرچه 
بیشتر مشروعیت حاکمیت باشد. قانونی که نه در میان کلمات بلکه در 
اجرا نیز بتواند باری از مشکالت سازمان های مردم نهاد بردارد. قانونی که 
در  و  هم  با  نیز همسو  را  این حوزه  در  فعال  نهادهای حاکمیتی  بتواند 
راستای هدفی واحد به حرکت درآورد و اهرمی برای توسعه مشارکت های 

مردم در جهت افزایش مرجعیت اجتماعی حاکمیت گردد. 
تصویب قانون یا آیین نامه، هر چه که باشد مدتی است در بین نهادهای 
سیاستگذار کشور دهان به دهان شده تا بر زخم های سازمان های مردم 
مجلس  به  اما  باشد  قانون  می خواست  که  الیحه ای  باشد.  مرهمی  نهاد 
از  بعد  که  آیین نامه ای  آیین نامه شد.  و  ماند  وزیران  در هیئت  و  نرسید 
 1384 سال  آیین نامه  تصویب  از  سال  یازده  حدود  گذشت 
تحولی  سازوکارها  برخی  تغییر  با  دارد  تالش  وزیران  هیئت 
در نظام سازمان های مردم نهاد باشد. آیین نامه ای که از سال 
امور  در  دولت  بدنه  نمودن  هماهنگ  با  داشت  تالش   1384
مربوط به سمن ها، چرخ رونده مشارکتهای مردمی را با سرعت 
بیشتری همراه سازد. مقصودی که به گفته بسیاری از فعاالن 
این نظام به دالیل مختلفی همچون همراهی نکردن نهادهای 
در  آیین نامه  موارد  نگرفتن  قرار  اولویت  در  فعال،  حاکمیتی 
و  آن  اجرایی  امور  در  سمن ها  جدایی  متولی،  دستگاه های 
همچنین نگاه نظارتی در بندهای آیین نامه به سرانجام نرسید.

با این وجود آیین نامه مصوب سال 1395  سعی دارد با توسعه 
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عملکرد مراجع نظارتی به شورا، وظایف سه گانه سیاستگذاری، تنظیم گری و تسهیلگری را 
بازنویسی و مدیریت نماید. مراجع نظارتي که در آیین نامه 1384 مشتمل بر هیأت نظارت 
سازمان هاي  نماینده  و  شهرستان  اسالمي  شوراي  نماینده  فرماندار،  از  )متشکل  شهرستان 
غیردولتي شهرستان(، هیأت نظارت استان )مرکب از استاندار، نماینده شوراي اسالمي استان 
و نماینده سازمان هاي غیردولتي( و هیأت نظارت کشور )مرکب از معاون ذیربط وزیرکشور، 
نماینده شوراي عالي استان ها و نماینده سازمان هاي غیردولتي( بودند و وظایف کلی دریافت 
و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان، دریافت گزارش عملکرد اجرایی و مالی ساالنه، 
را برعهده  بر اجرای مقررات  بر عملکرد اجرایی و مالی سازمان و نظارت  رسیدگی موردی 

داشتند. 
رویه  تغییر  با  مراجع  با این  تعامل  افزایش  و  کارکردی 

آیین نامه  در  شوراهایی ذی نفعان  به  جدید 
گردیده اند  از تبدیل  بیش  وظایفی  که 

عهده  بر  را  داشت. نظارت  خواهند 
ملي  توسعه و حمایت از شوراي 
شورای  شورای تشکل ها،  و  استانی 
که  مرکب شهرستانی  کدام  هر 
نمایندگانی  است که به نحوی از 

دولت  بدنه  سازمان های در  با 
تعامل  نحوی مردم نهاد  به  دارند. 

ملی»  «شورای  معاون که  از  مرکب 
به   کشور  وزیر  عنوان رییس، نمایندگان اجتماعي 

و  کار  تعاون،  رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان وزارت خانه هاي 
حفاظت  سازمان هاي  و  دادگستری  محیط زیست و میراث فرهنگي، صنایع و 

دستي و گردشگري و معاونت هاي امور زنان و خانواده و حقوقي رییس جمهور و حسب مورد 
دستگاه یا دستگاه هاي اجرایي ذي ربط و چهار نماینده منتخب از تشکل های ملی و منطقه اي، 

و شوراهای استانی و شهرستانی نیز با ترکیبی مشابه در سطوح پایین تر. 
به عبارتی این آیین نامه تالش دارد با کنار هم نشاندن نمایندگان دستگاه های مختلف و ایجاد 
هماهنگی بین آنها در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی در ابعاد سیاستگذاری )تعیین سیاست هاي  
ترویجي، تشویقی و فرهنگ سازي، تعیین سیاست هاي حمایتي براي توان افزایي و توسعه کمی 
اعتراضات  به  بر تشکل ها و رسیدگي  تنظیم گری)نظارت  و کیفی تشکل هاي شهرستاني(، 

17

رویه  تغییر  با  مراجع  با این  تعامل  افزایش  و  کارکردی 
آیین نامه  در  شوراهایی ذی نفعان  به  جدید 

گردیده اند  از تبدیل  بیش  وظایفی  که 
عهده  بر  را  داشت. نظارت  خواهند 
ملي  توسعه و حمایت از شوراي 
شورای  تشکل ها، 
که  شهرستانی 
نمایندگانی  از 

دولت  بدنه  در 
تعامل  نحوی مردم نهاد  به  دارند. 

ملی» معاون شورای  از  مرکب 
به   کشور  وزیر  عنوان رییس، نمایندگان اجتماعي 

و  کار  تعاون،  رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان وزارت خانه هاي 

آیین نامه  در  شوراهایی ذی نفعان  به  جدید 
گردیده اند  تبدیل 



ارایه  آنها، 
از  ساالنه  و  موردی  گزارش 

وضعیت کمی و کیفی توسعه تشکل های 
شوراي  و  ملي  شورای  به  محلی  و  شهرستانی 

میان  تسهیل گری)هماهنگي  و  مربوط(  استاني 
دستگاه هاي اجرایی به منظور ظرفیت سازی، ساماندهی 

از مشارکت  و توانمندسازی براي توسعه تشکل ها، حمایت 
با  تعامل  استان،  پایدار  توسعه  فرآیند  در  استاني  تشکل هاي 

امور  واگذاری  نحوه  درخصوص  شهرستان  اجرایي  دستگاه هاي 
اجتماعی قابل واگذاری شهرستان( نقش ایفا نماید. با این وجود با 

نگاهی به قوانین و آیین نامه های گذشته می توان مواردی زیر را مورد 
توجه قرار داد:

ملی  شورای  در  دولتی  مختلف  سازمان های  از  نمایندگانی  1.حضور   
هرچند می تواند بارقه امیدی در هماهنگ نمودن دستگاه های اجرایی 
در زمان مواجه با سمن ها باشد اما آیا عدم حضور سازمان هایی همچون 
یا  و  انتظامی  نیروی  اوقاف،  سازمان  بهزیستی،  سازمان  امداد،  کمیته 
حتی نهادی همچون حوزه علمیه که به نحوی هرکدام خود را متولی 
بخشی از نظام سمن ها می دانند، باز هم سبب خواهد شد تا مشکالت 
اجرای  با  هرچند  عالوه  به  گردد؟  برطرف  نظام  این  در  هماهنگی 

صحیح موارد مندرج در این آیین نامه می توان سازوکار مناسبی در 
راستای رصد و بازرسی از سمن ها ایجاد کرد اما حضور نهادهای 

متعدد با این وظیفه قانونی همچون نیروی انتظامی و سازمان 
یا  و  سردرگمی سمن ها  موجب  آیا  خیریه  امور  و  اوقاف 

نهادهای  گرفتن  نادیده  در  مختلف  راه های  ایجاد 
بازرس نخواهد شد؟

 2.هرچند حضور دبیرخانه شورای ملی در 
وزارت کشور که عالوه بر دسترسی 

به  آسان 
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ی  بخش ها
مجرایی  دولت،  مختلف 
مناسب برای سیاستگذاری در نظام 
چابک  و  پویایی  الزمه  اما  سمن هاست، 
اشراف کامل  و  تمرکز  دبیرخانه ای  بودن چنین 
مسئولینی است که در آن فعالیت دارند، مسئولینی 
رصد  را  سمن ها  بر  حاکم  فضای  خوبی  به  بتوانند  که 
را فراهم  نموده و سازوکارهای اجرایی چنین آیین نامه ای 
قرار  و  مستقل  دبیرخانه ای  ایجاد  عدم  وجود  این  با  نمایند. 
گرفتن مسئولیت های مندرج در آیین نامه در اولویت های پایین 
برعهده  همزمان  وظیفه  چندین  عموما  که  مربوط  بخش های 
دارند، به حاشیه رفتن چنین شوراهایی همچون مراجع نظارتی 
آیین نامه گذشته، دور از ذهن نخواهد بود. به عالوه تغییرات ناگزیر 
با  نیز که  تغییر و تحول شوراها  و  مدیریتی در بخش های دولتی 
تغییر رویه آن نیز همراه خواهد بود از دیگر آفت های این شوراها 
خواهد بود که موجب عدم تمرکز مسئولین و عدم اجرای درست 

برنامه ها خواهد بود.
 3.حضور نمایندگانی از شبکه های ملی و منطقه ای در دبیرخانه 
نمایندگان  تعیین  در  ایجاد سازوکار درست  در صورت  مدنظر 
شدن  مطرح  موجب  می تواند  که  است  مناسبی  مسیر  اصلح 
ارائه  و  شورا  در  نهاد  مردم  سازمان های  مدنظر  موضوعات 
بازخوردهای منطبق با واقعیت از وضعیت سمن ها به شورا 
گردد. با این وجود نبود روال مشخص در تعیین چنین 
نمایندگانی می تواند منجر به انتخاب جهت دار و 
با  سمن ها  ارتباط  شدن  منقطع  نهایت  در 
شورا شده و اعتماد سمن ها به چنین 

شورایی را کاهش دهد.
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 4.تصمیم گیری و نظارت بر نهادهای مدنِی خارجی در کشور نیز در این 
آیین نامه به کارگروهي مرکب از معاون وزارت کشور )رئیس( و نمایندگان  
وزارت  امور خارجه و وزارت  اطالعات سپرده شده است که با فرض تشکیل 
چنین کارگروهی به صورت منظم، حکایت از سخت گیری بیش از اندازه به 
حضور سمن های بین المللی در ایران و در نهایت عدم نقش آفرینی مناسب 
آنها خواهد داشت. این در حالی است که بسیاری از این سخت گیری ها 
در زمان ورود سمن های بین المللی بوده و ساختار مناسبی برای پایش 
مستمر چنین سازمان هایی عموما با غفلت همراه خواهد بود. به نحوی که 
بی توجهی به ایجاد شاخص های صحیح در مواجه با سمن های بین المللی 
موجب تصمیم گیری  های سلیقه ای و در نهایت بروز مشکالت جدی در 

حضور سمن های بین المللی در کشور و عدم استقبال آن ها خواهد بود.
 5.توّجه به برون سپاری برخی از فعالیت های بخش دولتی در سطوح ملّی 
و منطقه ای به سمن ها از نقاط قّوت این آیین نامه و آیین نامه ی سال 84 
است، هر چند سازوکار انگیزشی موفقی برای بخش های دولتی نسبت به 
همکاری با سمن ها در نظر گرفته نشده است. از این رو به نظر می رسد 
اگر بخش های دیگر دولت نیز با شناخت از ظرفیت جذب منابع مالی و 
بودجه   از  سّوم  یک  ساالنه  تامین  مثال  عنوان  )به  داوطلبانه  کمک های 
ساخت مدارس از طریق کمک های مردمی در سال 1394(، ملزم به تأمین 
بخشی از منابع خود از مشارکت های مردمی شوند، اجرای بهتر این بند از 

آیین نامه محقق خواهد شد.
 6.آیین نامه مذکور هرچند تالش نموده تا با محول نمودن 
برخی نقش های سیاستگذاری، تنظیم گری و تسهیل گری به 
اما  نماید،  تکمیل  را  سمن ها  نظام  حکمرانی  فرآیند  شوراها 
)به  سمن ها  نیاز  مورد  دانشی  منابع  تامین  همچون  مواردی 
عنوان نمونه ایجاد رشته های دانشگاهی تخصصی در مدیریت 
سمن ها، حمایت از سمن های دانش بنیان و یا در نظر گرفتن 
اطالعاتی،  زیرساختهای  ایجاد  نیاز(،  مورد  پژوهشی  بودجه 
رتبه بندی  و  ارزیابی  نهادهای  و  سازوکارها  ایجاد  از  حمایت 
سمن ها، سازوکار نیازسنجی و تعیین اولویت های اصلی کشور 
ساختارهای  ایجاد  سازوکار  مردمی،  کمک های  سوق  برای 
کشور،  از  خارج  ایرانیان  ظرفیتهای  از  استفاده  در  مناسب 
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تعیین  مجریان،  بازخوردهای  اساس  بر  آیین نامه  رسانی  به روز  چگونگی 
روندهای آینده در راستای ایجاد و توسعه سمن های مورد نیاز آینده و 
چگونگی حمایت از سمن های ایرانی با حیطه فعالیت های بین المللی تنها 
نبودن چنین  از جامع  آیین نامه است که  این  اجزای مغفول  از  تعدادی 

آیین نامه ای خبر می دهد.
به هر حال هرچند تصویب چنین آیین نامه ای شاید در کوتاه مدت بتواند 
برخی از مشکالت فعلی سمن ها را برطرف نماید اما همان طور که گفته 
شد وجود برخی مشکالت در اجرایی سازی این آیین نامه و همچنین عدم 
همراهی نهادهای مرتبط، ایجاد تحولی قابل انتظار در این نظام را دور از 
ذهن می دارد. از این رو الزم است هرچه سریع تر با همدلی دولت و مجلس 
و دیگر نهادهای مرتبط، قانونی تصویب گردد تا عالوه بر حذف تعارضات و 
اختالفات موجود در بین ذی نفعان، زمینه ایجاد نظامی منسجم و یکپارچه 
سمن ها  به  نه  طریق  این  از  و  آمده  فراهم  مردم نهاد  سازمان های  برای 
و مردم مشتاق مشارکت در توسعه همه جانبه جامعه، بلکه به پیشبرد 

سریعتر اهداف و آرمان های جمهوری اسالمی ایران کمک نماید. 
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محمدرضا پویافر
دکتری جامعه شناسی 
استادیار دانشگاه

 تأملی بر نهادی شدن 
امور خیر و مردم نهاد در ایران

نظام حکمرانی خیریه ها و مدیریت امور خیر، نیکوکاری و فعالیتهای داوطلبانه در جامعه، 
تأثیر مهمی بر جهت گیری فعالیتهای یادشده در سطوح مختلف اجتماعی، ماهیت و 
عملکرد فعاالن و بازیگران این عرصه دارد. در نتیجه، تعریِف چگونگی تعامل دولت با امور 
مردم نهاد و خیریه، تأثیر زیادی به عملکرد و اثرگذاری این امور خواهد داشت. آنچه در 
نظام حکمرانی موسسات غیر دولتی مردم نهاد اعم از سازمانهای داوطلبانه عام المنفعه 
یا موسسات خیریه در ایران وجود دارد، ویژگیهای خاصی است که به نوبه خود موجب 
شکل گیری یک نوع وابستگی و آمیختگی شدید امور خیر و مردم نهاد به دولت1 شده 
است. البته آنچه در اینجا به آن پرداخته می شود، فارغ از تمرکز اصلی بر معرفی الگوی 
مطلوب مدیریت و نظام حکمرانی موسسات و فعالیتهای خیریه و داوطلبانه، تالشی است 
در بررسی نهادی سازی امور خیر و داوطلبانه در جامعه، عوامل و پیامدهای اجتماعی آن. 
مراد از نهادی شدن در این مقاله، نظام یافتگی و رسمیت یافتِن مجموعه ای از کنشهای 

١ - مراد از دولت در اینجا، حاکمیت به اعم معنا و معادل واژه Government است که فراتر از 

معنای خاص دولت به معنای قوه مجریه)State( معنا می شود.
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اجتماعی در چارچوب هنجارها، ارزشها و معیارهای ارزیابی است. در این معنا، نهادی 
شدن معموالً همراه با ساخت یافتگی و تثبیت شکلهای خاص از رویه ها و تمایز بین 

شکلهای مشروع و نامشروع از یکدیگر خواهد بود.
بر این اساس، با توجه به این که الگوی حاکم بر نظام مدیریت و حکمرانی امور خیر و 
مردم نهاد در ایران مبتنی بر نهادی سازی این امور است، ویژگیها، شرایط و زمینه های 
ایجاد، عوامل و پیامدهای اجتماعی این فرایند در جامعه مورد بررسِی نظری قرار می گیرد 
تا از رهگذر آن بتوان پیشنهادی برای بهبود وضعیت فعلی در این حوزه جستجو کرد. 

ویژگی.ها
در نظام حکمرانی نهادی شده ی امور خیر و نیکوکاری ایران، چند ویژگی مهم وجود دارد 

که در ادامه به هریک از آنها پرداخته می شود. 
قانون رسمی  هنوز  امور.خیر: هرچند  قانونگذاری.بدون.مشارکت.فعاالن. نظام.
مصوب مجلس برای تعریف چارچوب فعالیت سازمانهای مردم نهاد و از جمله موسسات 
خیریه وجود ندارد، اما آیین نامه های مصوب هیئت وزیران و دستگاه های اجرایی مختلف 
که مربوط به فعالیت موسسات خیریه می شود هم، عمدتاً بدون مشارکت جدی و موثر 
موسسات و فعاالن امور خیر تنظیم و نهایی می شود. در واقع، قوانین فعالیت موسسات 
خیریه را دولت بر اساس اهداف و جهت گیری های سیاسی خود تنظیم کرده و به عنوان 

چارچوب فعالیت، به نهادهای ناظر به این موسسات ابالغ می کند.
فرایند.قانونی.تأسیس.موسسه.خیریه: طبق قوانین و مقررات جاری، تأسیس یک 
موسسه مردم نهاد یا خیریه در چارچوب مراحل اخذ مجوز یک سمنNGO(2( قرار 
دارد. در این فرایند، مراحل مختلفی برای معرفی و تایید نام موسسه، اسامی موسسان 
و مدیران، ارایه مدارک و استعالم های قانونی و مانند آن باید طی شود. بخشی از این 
فرایند در حال حاضر به صورت الکترونیکی و بخشی دیگر همچنان الزاماً باید با تحویل 

و ارسال مدارک به صورت فیزیکی طی شود.
تعریف.خیر.مقبول.و.خیر.غیر.مقبول.از.نگاه.دولت:.هرچند در متن مقررات نظارتی 
بر موسسات خیریه و سمن ها ظاهراً تمایزی بین انواع فعالیتهای داوطلبانه وجود ندارد، 
اما حمایتهای مالی و غیر مالی از برخی از انواع فعالیتها و اهداف در موسسات خیریه، 
موجب نوعی تمایزگذاری عملی بین انواع فعالیت ها و امور خیر شده است؛ گویی که از 
سوی نظام رسمِی حکمرانِی امور خیر در ایران، امر خیِر مقبول و امر خیر غیر مقبول 
تعریف شده اند و بر این اساس می توان از تمایزی بین »امِر خیِر خیر« و »امر خیِر غیر 

٢ - سمن، عبارت اختصاری سازمان های مردم نهاد است.
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خیر« نام برد. بر این اساس چنانکه بسیاری از آنچه که سازمانهای مردم نهاد انجام 
می دهند، خارج از چارچوب امور خیر تعریف می شوند.

ورود.مستقیم.دولت3.به.امور.اجرایِی.خیر: در نظام حکمرانی خیریه ها در ایران، 
سازمانهایی هستند که وظیفه خود را رسماً فعالیت در امور خیر می دانند. سازمان اوقاف 
و امور خیریه به ویژه برای ساماندهی و نظارت بر وقف و موقوفات در کشور یکی از این 
سازمانهاست. کمیته امداد امام خمینی، بخشی از سازمان بهزیستی، بخشی از سازمان 
نوسازی و تجهیز مدارس کشور، و بخشهای خاصی از وزارتخانه هایی که وظیفه اصلی 
آنها فعالیت اجرایی مستقیم در امور خیر نیست، در امور و فعالیتهای خیریه مختلف 

برنامه های اجرایی گوناگونی را اجرا می کنند.
پیش از ورود به شرایط و زمینه های فرایند نهادی شدن امور خیر و داوطلبانگی در ایران، 
الزم است به دو نکته مهم اشاره شود. نخست آنکه شکل و حدی از حضور و مداخله 
دولت و در نتیجه نهادی سازی امور خیر در چارچوب نظام حکمرانی و سیاستگذاری 
امور خیر در یک جامعه، امری است که در تمامی کشورهای با الگوی موفق حکمرانی 
در این زمینه هم وجود دارد. اما پرسش اصلی و الزم به تأمل در این مورد، حد و شیوه 
این حضور و مداخله است.  بنابراین از یک سو با توجه به ماهیت نظام سیاسی حاکم در 
ایران که بر آمده از انقالب اسالمی و مبتنی بر آرمانهای دینی مشخصی بوده، به طور 
طبیعی انتظار می رفته که دولت برای حل مشکل محرومان و نیازمندان جامعه برنامه 
داشته باشد. اما از سوی دیگر، همچنان این پرسش مطرح است که حد و چارچوب این 

مداخله کجا و چگونه تعریف می شود؟
اشاره  آنها  به  که  سازمانهایی  میان  در  که  است  این  بعدی  مهم  نکته 
شد، برخی مانند سازمان اوقاف و امور خیریه که ضرورت کارکردی در 
و  نظارتی  وظایف  از  بخشی  یا  دارند،  را  در کشور  وقف  امور  ساماندهی 
حمایتی در سازمانهای مختلف همچنان اهمیت و فایده عملکردی مهمی 
دارند که نشان می دهد نهادی شدن امور خیر، یک مفهوم کاماًل نابجا و 
نادرست در همه ابعاد  مولفه های آن نیست. بنابراین آنچه در اینجا مورد 
بررسی انتقادی قرار می گیرد، نه سیاستگذاری کالن، نظارت صحیح بر 
عملکردها و حمایتهای عادالنه از فعالیت امور خیر و مردم نهاد، بلکه نهادِی 
شدِن امر خیر، به معنای ساخت یافتگی و رسمیت یافتگی فعالیتهای امور 
خیر از طریق دولتی شدن امور و موسسات خیریه، مداخله و ورود مستقیم 
٣ - مراد از دولت در اینجا، حاکمیت به اعم معنا و معادل واژه Government است 

که فراتر از معنای خاص دولت به معنای قوه مجریه)State( معنا می شود.

].با.توجه.به.ماهیت.

نظام.سیاسی.حاکم.

در.ایران.که.بر.آمده.

از.انقالب.اسالمی.و.

مبتنی.بر.آرمانهای.

دینی.مشخصی.بوده،.

به.طور.طبیعی.انتظار.

می.رفته.که.دولت.برای.

حل.مشکل.محرومان.

و.نیازمندان.جامعه.
برنامه.داشته.باشد..[
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دولت به امور اجرایی فعالیتهای خیریه و موارد مربوط به آن است. در ادامه شرایط و 
زمینه ها، عوامل و پیامدهای این شکل ناکارآمد از نهادی شدن امور خیر و مردم نهاد 

مورد بحث قرار گرفته است.

شرایط.و.زمینه.ها
وابستگی.اقتصادی.به.دولت:.وابستگی فعالیتهای داوطلبانه و خیریه به دولت، نخستین 
زمینه موثر بر نهادی شدن امور خیر در ایران است. از آنجا که در حافظه تاریخی جامعه 
ایران، حکومت همواره قدرتمندترین بازوی اجرایی در نقش آفرینی اجتماعی تصور شده 
و با در اختیار داشتن بیشتر منابع کشور، عماًل هم به حفظ چنین نقشی عالقه داشته، به 
طور طبیعی بسیاری از فعاالن اجتماعی و موسسات خیریه با این پنداشت که موفقیت 

آنها در گروه کمک حکومت است، شروع به فعالیت کرده اند. 
ناتوانمندی.در.مدیریت.امور:. بسیاری از مدیران و فعاالن امور خیر و مردم نهاد، 
فاقد مهارتها و دانش ضروری برای تأسیس یا مشارکت در مدیریت چنین فعالیتهایی 
هستند. این فقدان در دانش و مهارتها در ابعاد گوناگون ایده پردازی، جلب و نگهداشت 
منابع مالی و نیروی انسانی و مدیریت استراتژیک و سایر موارد موجب وابستگی بیشتر 

به دولت می شود.
فرافکنی.و.انتظار.حل.مسائل.از.دولت:.با دلیل ناتوانمندی فعاالن امور خیر و مردم 
نهاد از یک سو و وابستگی شدید این حوزه –مانند سایر حوزه های اجتماعی جامعه – به 
دولت از سوی دیگر، عموم مسائل و مشکالت فعالیت های امور خیر و مردم نهاد نیز را 
سلب مسئولیِت از سوی خوِد این فعاالن، به دولت و عدم حمایت آن ربط داده شده و بر 
همین اساس، به جای اصالح روشها و ارتقای دانش از درون برای رفع مشکالت، چشم 
انتظار مداخله و حمایت مستقیم دولتی می ماند، امری که در صورت تحقق به نوبه خود 

موجب افزایش مشکالت خواهد شد.

عوامل
به طور خالصه عوامل موثر بر نهادی شدن امور خیر و مردم نهاد را می توان در دو دسته 

از عوامل تقسیم کرد:
3-1-.واهمه.از.واگذاری.تصدی.دولتی: این واهمه از واگذاری تصدی دولتی خود در 

چهار بخش قابل تقسیم است.
ترس.از.انحراف.فعالیت.های.مردمی: بر این اساس همواره یک احساس واهمه از 
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به بیراهه رفتن در مسیر فعالتیهای گروه های فعال اجتماعی و موسسات خیریه غیر 
دولتی از سوی دولت وجود دارد. گویی دولت همواره همچون یک پدر یا قّیِم بزرگ 
نگران سرنوشت فعالیتهای موسساتی است که همچون فرزندان این پدر در حال تجربه 

تأثیرگذاری اجتماعی و کنِش خیرخواهانه هستند.
ترس.از.دست.دادن.منافع.مرتبط: تصدی هر امری، در هر حال مشمول در اختیار 
گرفتن امتیازات مربوط به آن امر هم خواهد بود. بنابراین، جاذبه در اختیار داشتن مداوم 
این امتیازات به اندازه کافی پتانسیل تأثیرگذاری نامناسب بر فرایند سیاستگذاری و 

حکمرانی نظام امور خیر و مرم نهاد را خواهد داشت.
ترس.از.دست.دادن.فرصتهای.تبلیغی.و.رسانه.ای: با تصدی دولتی بر فعالیتهای 
بر جامعه  تبلیغی و رسانه ای  اثرگذاری  برای  امور خیر، فرصت مناسبی  نهاد و  مردم 
هدف)خّیران و فعاالن اجتماعی از یک سو و جامعه هدف آنها از سوی دیگر( فراهم 
می شود. این سطح از تأثیرگذاری می تواند دامنه متنوعی از گروه های اجتماعی را شامل 

شود.
ترس.از.دست.دادن.توان.بسیج.گروه.ها: تصدی دولتی می تواند امکان فرخوان و 
بسیج گروه های مختلف در جامعه هدف)گروه هایی که در بند باال اشاره شد( را در اختیار 
دولت قرار می دهد. از این رو، پتانسیل یادشده در تصدی دولتی به نوبه خود توان ترغیب 

دولت را به نگهداشِت تصدِی خود بر این عرصه خواهد داشت.
3-2-.ساختار.فرهنگِی.غیر.مشارکتی.و.تکلیف.محور:.آنچه در تاریِخ تحوالت 
اجتماعی ایران از تجربه های فعالیت داوطلبانه یا کمکهای خیر مشاهده می شود، در اغلب 
موارد شامل حرکتهایی فرد محور یا با تکلیف از سوی یک فرد به گروه های مردمی بوده 
است. بنابراین، کاماًل محتمل است که ته نشستهای فرهنگی چنین تجربه های اجتماعی 
موجب شکل گیری نوعی از فعالیتهای مردم نهاد و خیریه شود که اساساً در آن، گروه های 
فعاِل اجتماعی و موسسات خیریه بیش از آنکه خود به ایده پردازی، برنامه ریزی و اقدام 
برای جلب منابع در جهت تحقق اهداف بر آیند، به انتظار تکلیف و ابالغ وظایف از سوی 
دولت بمانند. در پاسخ به چنین انتظاری، دولت نیز با ورود مستقیم به میداِن عمِل امور 
خیر و داوطلبانه هم، چنین الگویی از فعالیت گروهِی را استمرار می بخشد و هم در پی 
افزایش رضایت و مقبولیت موسسات مردم نهاد و خیریه بر می آید. البته در این میان، 
آنچه در فرایند نهادی شدِن رخ می دهد، ابالغ مجموعه ای از دستورالعمل ها برای معرفی 
برنامه های مورد تأیید و مورد حمایت دولت و به نوعی، نفی شکلهای دیگر فعالیتهای 
اجتماعی و امور خیر است. بنابراین، دولت با این کار، حمایتهای مالی و غیر مالی خود 
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را هم منوط به تبعیت از برنامه ها و فعالیتهای خاص می کند که فعاالن اصلی امور مردم 
نهاد و خیریه کمترین نقش را تهیه آنها داشته اند.

پیامدها
کاهش.اعتماد.به.حاکمیت: نخستین پیامد نهادی شدن امور خیر و مردم نهاد در 
جامعه، کاهش اعتماد اجتماعی در سطح اعتماد مردم به حاکمیت است. وقتی دولت 
خود را متولی اصلی امور اجتماعی در همه زمینه ها معرفی می کند و خود نیز –با دخالت 
مستقیم یا تأسیس موسسات مردم نهاِد و خیریه دولتی- در تمامی عرصه های مربوطه 
وارد می شود، مسئول اول و آخر پیامدهای این فعالیتها خواهد بود. این فعالیتها با زیر 

سوال بردن فعالیت مستقل داوطلبانه، موجب کاهش اعتماد به حاکمیت می شود.
افزایش.هزینه.های.مالی.دولت:.ورود مستقیم دولت به عرصه های یادشده، به نوبه 
خود هزینه این نوع فعالیت ها را نیز به بودجه عمومی دولت تحمیل می کند. این هزینه 
ها در صورتی از سوی دولت تأمین میشود که نحوه اولویت بندی بین هزینه کرد در 
انواع فعالیتها و امور مردم نهاد و خیریه، خود موجب انواع اعتراضها و بی اعتمادی های 

گروه های مردمی به دولت می شود.
افزایش.هزینه.های.زمانی.و.پرسنلی:.به میزاِن درگیری مستقیم حاکمیت در امور 
مردم نهاد و خیریه، نیروی انسانی بیشتر و زمان بیشتری از دولت صرف اموری می شود 
که می توانسته با برون سپاری به گروه ها و موسسات مردمی، به شکلی بهتر انجام شود.

بازتولیِد انتظار مداخله دولت در همه امور: استمرار رویه نهادی سازی و 
دولتی شدن امور مردم نهاد و خیریه، هرچند گاه با این توجیه که این 
دخالت مستقیم با خواست خود مردم انجام شده، به تشدیِد انتظارِ حمایِت 
دولت از همه امور اجتماعی در بین مردم منجر می شود. در نتیجه، این 
رویه نادرست به نوبه خود، موجب استمرار یک سنت فرهنگی نادرست در 
پیشینه فرهنگی جامعه ایرانی می شود؛ پیشینه ای که به طور معمول انتظار 
دخالت حکومت را در جزئی ترین مسائل جامعه دارد و بر این اساس به 
شکلی غیر مستقیم، به سلب تکلیف و رفع مسئولیت از تک تک شهروندان 

نیز منجر می شود.
کاهش.خالقیت.و.تنوع.در.برنامه.ها: از آنجا که در سازمانهای دولتی، 
اساساً بر اساس تکالیف و برنامه های ابالغی از رده های باالتر عمل می کنند، 
حداقلی از خالقیت و نوآوری در برنامه ها و جهت گیری های اجرایی را از 

].نخستین.پیامد.نهادی.
شدن.امور.خیر،کاهش.

اعتماد.اجتماعی.در.سطح.
اعتماد.مردم.به.حاکمیت.
است..وقتی.دولت.خود.
را.متولی.امور.اجتماعی.
معرفی.می.کند.و.خود.

نیز.–با.دخالت.مستقیم.یا.
تأسیس.موسسات.مردم.
نهاِد.و.خیریه.دولتی-.در.
تمامی.عرصه.های.مربوطه.

وارد.می.شود.[
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خود نشان می دهند. بنابراین، بدون دخالت واقعی گروه های مردمی و غیر دولتی، امکان 
طراحی و اجرای برنامه های متنوع و خالقانه اجتماعی، فرهنگی و خیر نیز کاهش می یابد.

پرسش.نهایی:.چه.باید.کرد؟
بر اساس آنچه در بخش های پیشین آمد، به طور کلی می توان گفت که نقصها و اشکاالت 
و  به مردم  را  امور  این  واقعی  واسپاری  نهاد و خیر، ضرورت  امور مردم  نهادی شدن 
گروه های غیر دولتی نشان می دهد. این واسپاری در دو محور کلی زیر می تواند محقق 

شود:
به سطوح  می تواند  دولت  محدوده دخالت  محدود.شدن.دخالت.مستقیم.دولت:.
قانونگذاری و سیاستگذاری، تسهیل، حمایت و نظارت بر امور محدود شود. بر این اساس 
الزم است دولت تا حد امکان از تأسیس هر نوع سازمان مردم نهاد یا خیریه به صورت 
مستقیم یا با حضور شخصیتهای حقوقی حاکمیتی خودداری کند تا به بازسازی اعتماد 
اجتماعی به ساختارهای دولتی کمک شود. از سوی دیگر، با نظارت نظام مند بر این 
امور، برای تمامی گروه های اجتماعی این اطمینان را به وجود آورد که از فعالیت شفاف 
و صحیح موسسات و سازمانهای مردم نهاد و خیریه مراقبت و بر آنها نظارت کافی دارد. 
توسعه.گستره.مفهومِی.امر.خیر:.با توجه به فرهنگ دینی جامعه و تمایز جامعه 
ایرانی از جامعه غربی، الزم است نهاد رسمی دین که در تعامل کامل با نظام حاکمیت 
است، با کنار گذاشتن تعاریف محدود از امر خیر، با فعالیت عملِی خود در این زمینه، 
گستره مفهومی »امر خیر« را به فراسوی خیِر سنتی گسترش دهد و هر نوع فعالیِت 
بدون منفعت شخصی، برای تأمین نفع یا صالِح دیگری را در حوزه امر خیر تعریف کند؛ 
خواه این فعالیت یک فعالیت برای حفظ محیط زیست باشد، یا تالش برای کاهش 
آلودگی هوا، یا اسکان زنان خیابانی، مبارزه با مواد مخدر و مانند آن. این رویه می تواند با 
جلوگیری از تمایزگذاری عمدی بین آنچه به طور سنتی امور خیر )و دارای ثواب الهی( 
تصور می شود با امور خیر اولویت دار نوین، امکان عرفی شدن4 امر خیر در جامعه ی دینی 
همچون ایران را بگیرد و مطابق با چارچوب آموزه های اسالمی، هر عمل خیرخواهانه 

برای جامعه را »امر خیر دینی« بداند.

4 - Secularization

مدیریت  خیریه
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سعید مسعودی پور
دانشجوی

دکتری مدیریت 
بازاریابی دانشگاه آزاد 
اسالمی

تبلیغ خیر، ترویج  انفاق
یک پیام تبلیغی زمانی اثرگذار خواهد بود که در گام نخست بتواند توجه مخاطب را 
به پیام جلب کرده و انگیزه الزم برای دنبال کردن آن تا انتها را در او ایجاد کند. عالوه 
بر لزوم توجه مخاطب به پیام، باید محتوا و ظاهر پیام به گونه ای طراحی شود تا هدف 
تبلیغاتی محقق شود؛ به عبارت دیگر باید پیام به گونه ای طراحی شود که ادراک مخاطب 
از پیام منطبق با هدف پیام باشد. محققین دانِش 
رفتارِ مصرف کننده، جاذبه های مختلفی 
را در تبلیغات دسته بندی کرده  اند که 
بازاریابان متناسب با نوع مخاطب، 
نوع محصول و سایر مشخصه ها 
از این جاذبه ها استفاده می کنند 
که عبارت اند از جاذبه منطقی، 
ترس  جاذبه  احساسی،  جاذبه 
حاضر  نوشتار  خنده.  جاذبه  و 
مختصر  به طور  است  درصدد 
پرداخته  جاذبه  هر  معرفی  به 
اساس  بر  آیا  که  کند  و مشخص 
این  از  می توان  قرآنی  آموزه های 
جاذبه ها در تبلیغات برای انفاق و جلب 

کمک های مالی استفاده کرد یا خیر. 

از پیام منطبق با هدف پیام باشد. محققین دانِش 
رفتارِ مصرف کننده، جاذبه های مختلفی 
را در تبلیغات دسته بندی کرده  اند که 
بازاریابان متناسب با نوع مخاطب، 
نوع محصول و سایر مشخصه ها 
از این جاذبه ها استفاده می کنند 
که عبارت اند از جاذبه منطقی، 
ترس  جاذبه  احساسی،  جاذبه 
حاضر  نوشتار  خنده.  جاذبه  و 
مختصر  به طور  است  درصدد 
پرداخته  جاذبه  هر  معرفی  به 
اساس  بر  آیا  که  کند  و مشخص 
این  از  می توان  قرآنی  آموزه های 
جاذبه ها در تبلیغات برای انفاق و جلب 

کمک های مالی استفاده کرد یا خیر. 
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جاذبه.های.خنده
خنده1 یکی از رایج ترین  جاذبه های احساسی مورداستفاده در تبلیغات است. 
)kellaris & cline,2007( استفاده از طنز و شوخی در تبلیغات تجاری 
تکنیکی است که بازاریابان سعی می کنند با استفاده از آن حالت شادی و خنده 
را برای مخاطب ایجاد کنند و در کنار آن ضمن انتقال پیام تبلیغی خود، از 
به خاطر سپاری پیام تبلیغ، استفاده نمایند. در حدود 30 درصد از تبلیغات 
رادیویی، 27 درصد از تبلیغات تلویزیونی و 5 درصد از تبلیغات مجالت از جاذبه 
 Weinberger etal,1995; Catanescu &( .خنده استفاده می شود
Tom,2001( البته در خصوص اثربخش بودن جاذبه خنده اختالف نظر وجود 
دارد. برخی از مطالعات نتیجه گرفته اند که خنده و شوخی اثربخشی تبلیغات 
را افزایش می دهد )Spotts etal,1997( در مقابل برخی دیگر از مطالعات 
پیشنهاد داده اند که تبلیغات خنده دار همیشه نتیجه بهتری نسبت به تبلیغاتی 

)Weinberger & Gulas,1992( .بدون خنده ایجاد نمی کنند
با توجه به عدم شمولیت اثربخشی جاذبه خنده در تمام تبلیغات، این سؤال 
پیش می آید که بیشترین کاربرد آن در چه مواردی است؟ در خصوص موارد 
کاربرد و استفاده از جاذبه خنده نیز نکاتی در پژوهشهای انجام شده به چشم 
می خورد که از جمله می توان به این مورد اشاره کرد که خنده به طور عمده در 
Ton-( .کاالیی که ریسک و درگیری پایینی2 دارند مورد استفاده قرار می گیرید
car,2001( اما آیا در بازاریابی اجتماعی که طیف محصوالتی به مخاطب 
عرضه می شوند، متنوع و دارای ویژگیهای متفاوتی است، می توان از جاذبه خنده 
نیز استفاده کرد؟ به عنوان مثال هدف برخی از تبلیغاتی که در حوزه بازاریابی 
اجتماعی انجام می شود افزایش سطح سالمت و بهداشت و کاهش تصادفات 
رانندگی است؛ موضوعی که نفع شخصی افراد در آن است و البته اثر اجتماعی 
آن در کم شدن هزینه های درمان به جامعه نیز خواهد رسید. ضمن این که عدم 
توجه به آنچه در تبلیغات این دست محصوالت ارائه می شود می تواند منجر به 
ضرر و آسیب جسمی برای مخاطبان شود؛ درصورتی که فرضاً عدم استفاده از 
عطری که در تبلیغات آن از جاذبه طنز استفاده شده است نمی تواند چنین 

خطری را برای مخاطب به وجود آورد.
بررسی آیات قرآن نشان می دهد که جاذبه طنز در اسلوب تبلیغاتی در موضوع 

1. humor
2.Low involvement 
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انفاق مورد استفاده قرار نگرفته است. تحلیل عقالنی این موضوع نیز این نتیجه 
را نیز تأیید می کند چرا که به نظر نمی رسد که جاذبه طنز بتواند در بازاریابی 
اجتماعی انفاق، مطلوب بوده و از اثربخشی کافی برخوردار باشد؛ چرا که موضوع 
کمک و دستگیری از نیازمندان معموالً امری است احساسی و عاطفی که انسان 
از وضع نابسامان و نامطلوب هم نوع خویش متأثر و متأسف شده و تالش می کند 
تا در حد توان خود به او کمک کند و روشن است این وضعیت با ایجاد حس 
خوشایند خنده و شادی در مقابل عجز و ناتوانی فرد نیازمند نمی تواند ایجاد شود.

جاذبه.ترس
ترس، غریزه فعالی است که می تواند در برخی از مواقع رفتار انسان را فعال و 
هدایت کند. ترس منجر به ایجاد دلواپسی، اضطراب و تنش شده و افراد را وادار 
به یافتن راه هایی برای کاهش این احساسات می کند. ازآنجایی که راهی که افراد 
برای پاسخ به ترس استفاده می کنند، شناخته شده است، بازاریابان غالباً بر روی 
این جاذبه ها تکیه می کنند تا محرک جذابی را در کاالها یا خدمات خود ایجاد 
کنند. جاذبه های ترس3 عبارت اند از پیامهای ترغیبی که برای ترساندن افراد با 
توصیف اتفاقات ناگوار، طراحی می شود. این توصیفات به این صورت است که 
اگر مخاطبان آنچه را که پیام پیشنهاد می دهد انجام ندهند برای آن ها ضرر و 
آسیبی ایجاد خواهد شد. )Witte, 1992,p.329( جاذبه های ترس غالباً 
در متن بازاریابی اجتماعی مانند ایمنی حمل ونقل و سالمت مورد مطالعه قرار 

گرفته است. 
چهارچوب کلی استفاده از جاذبه ترس به این صورت است که پیامدهای منفی که 
می تواند در صورت عدم تغییر رفتار یا نگرش مصرف کننده، اتفاق بیفتد را برجسته 
می کند. استفاده از این استراتژی گسترده شده است: جاذبه های ترس در 15 
درصد از تبلیغات تلویزیونی استفاده می شود. برانگیختگی ترس یک تاکتیک 
رایج برای موضوعات سیاست های اجتماعی مانند تشویق مصرف کنندگان برای 
تغییر سبک زندگی سالم با توقف سیگار کشیدن، ورزش کردن بیشتر، استفاده 
 Solomon &( .از رژیمهای غذایی متعادل، عدم نوشیدن در هنگام رانندگی

 )et al. 2006, pp191, 192
استفاده از جاذبه ترس در بازاریابی اجتماعی موضوعاتی نظیر بهداشت و سالمت 
)مثل مسواک زدن(، بستن کمربند ایمنی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی 

3. Fear appeals 
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و مصرف مواد مخدر و سیگار سابقه دارد. اما در مورد موضوع انفاق آیا می توان 
از جاذبه ترس استفاده کرد؟ در آیات قرآن کریم که به موضوع انفاق و تحریک 
افراد برای انجام این امر سفارش می کند، به تناسب سیاق کالم از جاذبه هایی 
استفاده می شود که مهمترین آن جاذبه ترس در قالب یاد مرگ، روز قیامت و جزا 
و نبودن امکان انجام عمل صالح در زمان محشر، هشدار نسبت به بی توجهی به 
انفاق که می تواند منجر به هالکت انسان شود است. )بقره  آیه 254 -  منافقون 

آیه 10– بقره آیه 195( 

جاذبه.های.منطقی
جاذبه های   )1991( مالر 
واقعی  اطالعات  را  منطقی 
آماده  مشتری  برای  که 
کرده  معرفی  می شود، 
است. تحقیقات، جاذبه های 
آگاهی دهنده5  را  منطقی4 
اظهار کرده  اند به شرطی که 
داده های  مصرف کنندگان 
بیان شده را مهم و قابل تأیید 
 2012( کنند.   درک 
 ),Lwin and Phau
محصوالتی  خصوص  در 
باالیی  ذهنی  درگیری  که 
می کند،  ایجاد  مخاطب  در 

جاذبه های منطقی باید برجسته تر باشد، چرا که در این گونه محصوالت، مالک 
اصلی تصمیم گیری  تحلیل عقالیی است. 

در برخی از آیات می توان مصادیقی از جاذبه منطقی را مشاهده کرد. به عنوان مثال 
در آیه 273 سوره بقره به توصیف شرح حال فقیرانی که انسان عادی فکر می کند 
ایشان بی نیازند، درحالی که عفت به خرج داده و نیازمندی خود را مخفی می کنند 
را بیان کرده و این نتیجه را می گیرید که چنین افرادی واقعاً مستحق کمک 

4. Rational appeals 
5. informative

33



هستند، چراکه اوالً به دالیل مختلف نمی توانند تأمین معیشت زندگی خود کنند 
و از سوی دیگر هم نیاز خود را مخفی می کنند.

جاذبه.احساسی
جاذبه های احساسی یکی از رایج ترین  راهبردهایی است که به وسیله تبلیغات، 
استفاده می شود تا توجه مخاطبان را جلب کرده و آن ها را به سمت برند و کاالها 
اتصال دهند، چرا که آن ها دارای یک تأثیر مثبت بر روی رفتار افراد هستند. 
اهمیت جاذبه احساسی در تبلیغات تجاری تا جایی است که می توان یکی از 
علل مهم خریدهای تفننی یا خریدهای آنی یا خریدهای برنامه ریزی نشده6 را 
جاذبه های احساسی در تبلیغات تجاری دانست. اندازه گیری تأثیرات دقیق جاذبه 
عقالنی در مقابل جاذبه احساسی دشوار است. بااین وجود، در مورد محتوای این 
تبلیغات، گرایش به فکر کردن در مقابل احساس کردن به یاد آورده می شود. 
جاذبه  کارکرد  به عبارت دیگر   )Solomon & et al. 2006, p188(
احساسی، هدف قرار دادن بعد عاطفی - احساسی انسان است که تأثیر تفکر 
6. Impulse buying- impulse purchase
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عقالیی در آنجا کم رنگ است تا در نهایت میل و کشش احساسات فرد را به رفتار 
موردنظر سوق دهد. 

به نظر می رسد در موضوعاتی از بازاریابی اجتماعی که منفعت ظاهری رفتار توصیه شده 
به شخص دیگری می رسد نه خود مخاطب، استفاده از جاذبه احساسی می تواند بسیار 
سودمند و اثربخش باشد. اگر بخواهیم در موضوع انفاق این موضوع را تبیین کنیم باید 
گفت ازآنجایی که در موضوع انفاق، برداشت غالب این است که نفع واقعی از آن کسی 
است که به وی کمک می شود و با توجه به ملموس و محسوس نبودن آنچه فرد در 
مبادله در قبال کمک مالیاش پرداخت می کند، بهتر می توان از قدرت احساسات، فرد 

را تشویق به انجام عمل نمود. 
بیشترین نمود جاذبه های احساسی قرآن در موضوع انفاق، در تمثیالتی است که به 
اشکال مختلف آمده است. َمَثل در حقیقت یک قصه واقعی و یا فرضی است که گوینده 
از جهاتی آن را شبیه معنای موردنظر خود می داند و لذا در کالم خود ذکر می کند 
تا ذهن شنونده از تصور آن، معنای موردنظر را کاملتر و بهتر تصور کند.   )طباطبایی، 
1374، ج 2، ص 592( تشبیه به خوشه)بقره 261( و تشبیه به باغ مثمر)بقره 265( 

از جمله آن هاست. 
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جاذبه.اطمینان.بخش
یکی از جاذبه هایی که در آیات قرآن با موضوع انفاق به چشم می خورد، نوعی از 
جاذبه تبلیغاتی است که به طور مجزا موردتوجه ادبیات متعارف قرار نگرفته است، 
جاذبه ای که می توان آن را جاذبه اطمینان بخش نامید. همانطور که پیش ازاین 
نیز گفته شده ازآنجایی که انفاق ازجمله موضوعات بازاریابی اجتماعی است که 
غالباً افراد برای منفعت شخصی و مادی مستقیم اقدام به انجام آن نمی کنند، 
لذا تمایزاتی با سایر موضوعات بازاریابی اجتماعی دارد. درواقع هدف اصلی در 
از جاذبه  پاداش اخروی است و هدف  الهی و در پی آن  انفاق، کسب رضایت 
اطمینان بخش این است که آنچه فرد در حال حاضر هزینه می کند، نیست و نابود 

نشده و منفعت آن در نهایت چندین برابر به خود فرد می رسد. 
به عبارت دیگر جاذبه اطمینان بخش این خاطرجمعی را برای مخاطب به وجود 
خواهد آورد که اطمینان از سود و منفعت مبادله هایی که می کند، داشته باشد؛ اما 
نکته اینجاست که پاداش و عوض این مبادله و تجارت ممکن است در دنیا برای 
فرد ملموس نباشد. فراتر دیدن زندگی از چهارچوب حیات دنیوی، الزمه اثربخشی 
این جاذبه در مخاطبان است و لذا در جوامعی که اعتقادی به عقبی و آخرت وجود 
ندارد، استفاده از جاذبه اطمینان بخش در بازاریابی اجتماعی نمی تواند اثربخشی 
داشته باشد. آیاتی از قرآن که داللت روشنی بر ایجاد این اطمینان دارند در ذیل 
مورد بررسی قرارگرفته اند. مهمترین موضوعاتی که در این مورد در آیات دیده 
می شود عبارت اند از: اطمینان به انسان در مورد علم خداوند به آنچه انسان انفاق 
بدون  به  است  برای خودتان  اصل  انفاق می کنید در  آنچه  می کند)بقره 215( 
کم وکاست به سوی شما بازخواهد گشت )تغابن 16( آنچه انفاق می کنید، خداوند 
جایش را پر خواهد کرد)سبا 39( استمرار بر انفاق در راه خدا، هرگونه حزن نسبت 

،،به گذشته و ترس نسبت به آینده را از بین خواهد برد)بقره 274(.
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،
ارشد سیاست گذاری سازمان  دن سامرز، مدیر 
داوطلبین انگلستان، بیان می دارد: دالیل داشتن 
داوطلبان  مدیریت  برای  خوب  استراتژی  یک 
مانند دالیل داشتن استراتژی برای هر طرح دیگر 
است.  اگر نمی دانید که چرا می خواهید داوطلبان 
را مشارکت دهید و یا چه نقشی می خواهید به آن ها 
واگذار کنید آنگاه چگونه می خواهید آن ها را جذب و 
حمایت کنید؟ در نتیجه احتماالً سرمایه گذاری زیادی 

در وقت و انرژی خواهید نمود که بازدهی ناچیزی 
به ازای آن حاصل می شود.

داشتن  اختیار  در  با  اخیر  سال های  در 
مناسب  عملکرد  درباره  بسیار  منابع 

این  داوطلبان،  مدیریت  حوزه  در 
فزاینده ای  به طور  رشته 

شده  تخصصی تر 

است. 
چگونگی  درمورد  نیز  سازمان ها  

بکارگیری داوطلبان نیز خالق تر شده اند.
در عمل هر سازمانی  با هر اندازه، باید برنامه 
سازمان یافته و مناسبی برای فعالیت های داوطلبی 
ارزشمند  احساس  داوطلبان  به طوری که  باشد  داشته 
داوطلبان  بسیار،  فرصت های  وجود  با  باشند.  داشته  بودن، 
قادر به انتخاب و برگزیدن هستند، به طوری که سازمان هایی 
را  مهیج  و  انگیزاننده  داوطلبی  نقش های  ایجاد  توانایی  که 

ندارند ممکن است استعدادهای زیادی را از دست بدهند.

جذب داوطلبان 
بهترین راه برای جذب داوطلبان توسعه نقش های داوطلبی 
چگونه  این که  مورد  در  باید  شما  است.  متعهد  و  جذاب 
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می توانید برای افراد با منافع، مهارت ها و دسترس پذیری مختلف برنامه داشته 
باشید، فکر کنید.

شما  پاتوق  اولین  اما  دارد،  وجود  داوطلبان  کردن  پیدا  برای  بسیاری  راه های 
می تواند مرکز داوطلبی محلی شما باشد. این مرکز می تواند در جذب داوطلب، 
همچنین در مورد ایجاد نقش جذاب و مؤثر و به طورکلی حمایت از داوطلبان  

به شما کمک کند.
پایگاه داده آنالین ملی؛  از:  برای پیدا کردن داوطلبان عبارت اند  راه های دیگر 
در  و  در مطبوعات محلی  تبلیغات  )CVS( محلی؛  داوطلبانه  شورای خدمات 
وب سایت های اجتماعی؛ برگزاری و یا حضور در یک نمایشگاه استخدام؛ ایجاد 

وب سایت برای گروه های خاص مانند جوانان یا متخصصین.
بااین حال، یکی از راه های اصلی مردم در پیدا کردن فرصت های داوطلبانه روش 
انتقال دهان به دهان است. بنابراین همکاران خود و داوطلبان موجود را به صحبت 

در مورد سازمان و کارشان با دوستان، خانواده و همکاران تشویق  کنید.

رویکرد مدیریت و حفظ داوطلبان
برای هرگونه فعالیت ساختاریافته مسائل قانونی و حقوقی مانند بهداشت، ایمنی 
و بیمه وجود دارد که باید به آن ها توجه کرد. این ممکن است یک مسئولیت 
به نظر رسد، اما می تواند امری حیاتی باشد. این موارد نه تنها سالمت داوطلبان 
و عموم مردم را محافظت می کنند،  بلکه ممکن است به سازمان شما در برابر 

انجام هر چیز اشتباه کمک کنند. 
آنجا که ممکن است  تا  بااین حال، یک مسئولیت وجود دارد، که 
باید بر عهده سازمان باشد و نه داوطلب. تشریفات اداری زیاد برای 
داوطلبان می تواند باعث انتخاب یک سازمان دیگر شود. مهم تر از 
همه، شما باید اطمینان حاصل کنید که داوطلبان احساس ارزش و 
پشتیبانی می کنند. اگر افراد احساس قدردانی کنند، به احتمال  زیاد 

کار داوطلبانه را با شما ادامه خواهند داد.
به داوطلبان اطمینان دهید که روش های تماس مختلفی به فرد 
داوطلب اختصاص داده می شود تا اطالعات الزم را ارائه دهد و از او 
پشتیبانی کند.  پشتیبانی که به طور منظم از وضعیت داوطلب خبر 

بگیرد و پشتیبانی اضافی و یا آموزش مورد نیاز را به او ارائه دهد.
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]تشریفات اداری 
زیاد برای داوطلبان 
می تواند باعث 
انتخاب یک سازمان 
دیگر شود. مهم تر 
از همه، شما باید 
اطمینان حاصل 
کنید که داوطلبان 
احساس ارزش و 
پشتیبانی می کنند.[ 



،،

 فرصت های آموزش و توسعه را عالوه بر آموزش های پایه موردنیاز برای داوطلبان 
آماده کنید. با این کار داوطلبان مهارت های خود را به روز نگه داشته و به آن ها در 

پیشرفت در سازمان و بر عهده گرفتن وظایف بیشتر کمک خواهید کرد.
به داوطلبان مسئولیت های بیشتری را برای پیشرفت شان پیشنهاد دهید، مانند 
مسئولیت ایجاد رابطه با داوطلبان جدید و کمک به آن ها که باعث احساس راحتی 
و یادگیری بهتر وظایف تازه واردها می شود. البته، باید ابتدا درباره این موضوع با 
داوطلب صحبت کنید. درگیر شدن داوطلبان در امور جاری سازمان شما، نه تنها 
می تواند دیدگاهی تازه و ایده های جدیدی را به آن ها بدهد، بلکه احساس می کنند 
بخشی از آنچه انجام می دهید هستند و عالقمند می شوند که آن را برعهده بگیرند.
راه های تقدیر از داوطلبان را شناسایی کنید، مانند ارائه یک گواهی، یک کارت 
تقدیر و یا هدیه ای کوچک. شما حتی می توانید یک جشن کوچک را در طول هفته 

داوطلبین )1-7 ماه ژوئن( برگزار کنید.
مسائل خاصی وجود دارند که باید به یاد داشته باشید. حتی اگر به داوطلبان هیچ 
دستمزدی داده نشود، بدون هزینه نیستند. مهم است که اطمینان حاصل شود 
که شما قبل از شروع به جذب داوطلب می دانید چه منابعی در دسترس دارید، 

بنابراین می توانید با خودتان و داوطلبان بالقوه در موارد اجرایی، صادق باشید.
را  داوطلبانه  کار  نتیجه  در  داوطلب  توسط  انجام شده  هزینه های  هنگامی که 
بازپرداخت می کنید. حتماً باید این کار را انجام دهید، یعنی داوطلب تنها باید کار 
داوطلبانه انجام دهد ازاین رو نباید به طور شخصی هزینه ای پرداخت کند. شما فقط 

باید هزینه واقعی را که داوطلب از جیب خرج کرده است را بازپرداخت 
نمایید. این کار تضمین می کند که احتمال هیچ سوءاستفاده ای در 
پرداخت هزینه ها برای مالیات و هر منفعت دولتی که یک داوطلب 

ممکن است دریافت کند، وجود ندارد. 
همچنین در مورد اینکه شما می خواهید سوابق جنایی داوطلبانتان را 
بررسی کنید یا نه، تصمیم بگیرید. معموالً برای فعالیت های داوطلبی 
خاصی نیاز به بررسی وجود دارد بنابراین شما نباید همه را در سازمان 
بررسی کنید، گاهی اوقات در بررسی های بیش ازحد ممکن است شما 
با پرسیدن سؤاالتی که غیرقانونی است و نباید بپرسید، قانون شکنی 

کنید.
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]حتی اگر به داوطلبان 
هیچ دستمزدی داده 
نشود، بدون هزینه 

نیستند. مهم است که 
اطمینان حاصل شود که 

شما قبل از شروع به 
جذب داوطلب می دانید 
چه منابعی در دسترس 

دارید، بنابراین می توانید 
با خودتان و داوطلبان 

بالقوه در موارد اجرایی، 
صادق باشید.[ 
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ارزیابی تأثیرگذاریو

مؤسس  و  ارشد  مدیر  پونست،  نیکوالس 
آلرون،  اجتماعی  تأثیر  مشاوره   سازمان 

مزایای گسترده  ارزیابی تأثیرگذاری با 
روشی صحیح را برای خیریه ها تشریح 

می کند.
دارد،  وفاق  برای  باالیی  ظرفیت  خیریه  بخش 

افراد  می کنند  کار  خیریه  در  که  کسانی  به هرحال 
دلسوزی هستند که به ایجاد ائتالف در مورد حوزه هایی 

سال های  در  هستند.  عالقه مند  دارند  اعتقاد  آن  به  که 
متمادی گذشته، اجماعی قوی حول یک موضوع جدید در 

مدیریت خیریه به وجود آمده است:

ارزیابی تأثیرگذاری بسیار مهم است.
توسعه ی  برای  که  است  کرده  ظهور  جدید  اجماع  یک  متأسفانه، 

،
ترجمه:
محمدصادق
رمضانی

کارشناسی ارشد 
مدیریت تکنولوژی 
دانشگاه
علم و صنعت

مدیــریـت
عملکرد خیــریه
ارزیابی تأثیرگذاریوارزیابی تأثیرگذاریووارزیابی تأثیرگذاریووارزیابی تأثیرگذاریوارزیابی تأثیرگذاریارزیابی تأثیرگذاریو

مؤسس  و  ارشد  مدیر  پونست،  نیکوالس 
آلرون،  اجتماعی  تأثیر  مشاوره   سازمان 

مزایای گسترده  ارزیابی تأثیرگذاری با مزایای گسترده  ارزیابی تأثیرگذاری با 
روشی صحیح را برای خیریه ها تشریح روشی صحیح را برای خیریه ها تشریح 

دارد،  وفاق  برای  باالیی  ظرفیت  خیریه  دارد، بخش  وفاق  برای  باالیی  ظرفیت  خیریه  بخش 
افراد  می کنند  کار  خیریه  در  که  کسانی  افراد به هرحال  می کنند  کار  خیریه  در  که  کسانی  به هرحال 

دلسوزی هستند که به ایجاد ائتالف در مورد حوزه هایی دلسوزی هستند که به ایجاد ائتالف در مورد حوزه هایی 
سال های  در  هستند.  عالقه مند  دارند  اعتقاد  آن  به  که 
متمادی گذشته، اجماعی قوی حول یک موضوع جدید در 

مدیریت خیریه به وجود آمده است:

ارزیابی تأثیرگذاری بسیار مهم است.
توسعه ی  برای  که  است  کرده  ظهور  جدید  اجماع  یک  متأسفانه، 

مدیــریـتومدیــریـتومدیــریـتومدیــریـتوومدیــریـتومدیــریـتومدیــریـتومدیــریـتومدیــریـتومدیــریـتومدیــریـتومدیــریـتومدیــریـتوومدیــریـتومدیــریـت
عملکرد خیــریه
و

عملکرد خیــریه
و

عملکرد خیــریه
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ارزیابی تأثیرگذاری
تأثیرگذاری عمل بسیار مضر است. اجماع دراین باره است که ارزیابی تأثیر، بسیار بسیار 
دشوار است. درحالی که این مسئله تا حدودی حقیقت دارد، اما شکلی زیرکانه از تشویش 
نه  و  می بینند  را  ارزیابی  از  استفاده  چالش های  تنها  که  است  کسانی  از طرف  اذهان، 

فرصت های آن را، که متأسفانه این تشویش کار خودش را کرده است.
این تزلزل در ارزیابی تأثیرگذاری جرقه  ایجاد حجم زیادی از راهنماها، مقاالت ارائه بهترین 
روش ها، همایش ها و سخنرانی ها را زده است، درحالی که اکثر ما در کمک به گسترش 
این است که یک حس  نیز مقصریم. خبر خوب  متناقض  این دیدگاه های گاهاً 
چارچوب های  و  روش ها  از  استفاده  با  عمل گرایی  رویکرد  و  مشترک 
قوی که برای ارائه ی راهنما و استانداردهای مشترک به کار 
برده می شوند، باالخره در حال غلبه بر تئوری و مهندسی 

بیش ازحد است.

پیشرفت سطح توده ی مردم
به نظر می رسد همچنان در سطح 
کمی  پیشرفت  مردم،  توده ی 
همچنان  است.  شده  انجام 
و  داده  به  دستیابی 
اتخاذ  برای  که  اطالعاتی 
تصمیمات بهتر مورد نیاز 
دشوار  مدیریت  برای  است 
گزارش های  آوردن  فراهم  است. 
از  استفاده  بدون  باال،  کیفیت  دارای 
ارتش ارزیاب های خارجی همچنان یک چالش 
و  کارمندان  هنوز  مهم تر،  همه  از  و  است. 
ارزیابی  که  را  ارزشی  به سختی  داوطلبان 
تأثیرگذاری برای کار آن ها ایجاد می کند، 

درک می کنند.
به نظر می رسد خیریه ها نه تنها در حال 



از دست دادن فرصت بهبود روش ارزیابی تأثیرگذاری خود هستند، بلکه در حال 
از دست دادن فرصت نشان دادن ارزش خود و کار خود به خّیرین و عموم مردم 

نیز هستند.
نیاز.ارزیابی. ما.چطور.می.توانیم.مهارت.ها.و.توانایی.های.مورد.
حقیقی.را.به.عنوان.ابزاری.برای.بهبود.و.نه.منبعی.برای.رنجش.

مستمر.ایجاد.کنیم؟.
است.  این قدر مهم  تأثیرگذاری  ارزیابی  باشید که چرا  یاد داشته  به 
و  مالی  حامیان  توسط  تأثیرگذاری  ارزیابی  شک،  بدون  درحالی که 
کمک کنندگانی که به دنبال سطح باالتری از اطمینان هستند، تحت 
تأثیر قرار گرفته است –به عنوان راهی برای انتخاب میان برنامه های 

مختلف- این کار برای خیریه ها، بدون اهمیت و ارزش نیست.
هدف ارزیابی این است که ابزاری برای بهبود انعطاف پذیری، عملکرد، 
و تأثیرگذاری باشد. هدف آن ایجاد چشم اندازی برای اتخاذ تصمیمات 

مدرییت
مدرییت

مدرییت مدرییت مدرییت
مدرییت مدرییت مدرییتمدرییت مدرییت

مدرییت

مدرییت
مدرییت

تمدرییت
مدریی

مدرییت
مدرییت

مدرییت
مدرییت

مدرییت
مدرییت مدرییتمدرییت
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]هدف ارزیابی 
این است که 
ابزاری برای بهبود 
انعطاف پذیری، 
عملکرد، و 
تأثیرگذاری باشد.[ 



بهتر در مورد چگونگی مدیریت خیریه است. این پیام اغلب در فشار برای ارضای 
حامیان مالی و جذب منابع مالی گم می شود.

ابتدا مدل عملیاتی خود را درک کنید سپس برای درک تأثیرگذاری آن تالش 
کنید. بسیاری مدیران خیریه می گویند که درکی قوی از نحوه ی کار خیریه ی خود 
دارند. بااین حال، تعداد کمی از آن ها قادر به ارائه شواهد قوی از کارایی عملکرد خود 
هستند. این به طور واضح مصداق این جمله است که «پیش  از این که بتوانی راه 

بروی، ندو.»
اگر قادر به ایجاد اعداد مناسبی در مورد کارایی مالی، یا کارایی منابع انسانی نیستید، 
این امکان وجود دارد که چالش بزرگی در درک اثری که پول و نیروی انسانی شما 

ایجاد می کند، به وجود آید.

انعطاف پذیری مدل عملیاتی
درحالی که حامیان مالی همیشه به شدت به خروجی و تأثیرگذاری عالقه مند هستند 
-به هرحال، این اولین هدف هر خیریه و حامیان آن است- آنان به انعطاف کل مدل 

عملیاتی نیز عالقه مند هستند و برای مدیران، این بعد عملیات کلیدی است.
اگر کسی در مورد چرایی این که ارزیابی تأثیرگذاری پذیرفته نمی شود گیج شده 
باشد؛ باید بداند که این امر به دلیل نبود این فرهنگ سازمانی است که ارزیابی کار 
ساده ای است. شروع از جایی که اندازه گیری شاخص ها ساده باشد، الگوگیری در 
زمینه هایی مانند مالی و منابع انسانی و فراهم آوردن ارزیابی و تحلیل باکیفیت در 
این زمینه ها، می توانند اولین بخش یک انتقال فرهنگی به سمت درک و فهم ارزیابی 

به عنوان یک ابزار قدرتمند باشند.
از این رو، وقتی در مورد بهبود روش نمایش ارزش خیریه ها به حامیان 
مالی آنان –و بهبود ارزش برای ذی نفعان- فکر می کنیم، خیریه ها نباید 
تنها بر تأثیر تمرکز نمایند. روش های زیادی وجود دارد که یک خیریه 
بتواند به ارزش و کارایی برسد، و یک خیریه حقیقتاً موفق به دنبال 

بهبود در تمامی زمینه ها خواهد بود.
انتقال بحث از ارزیابی به مدیریت عملکرد. با سرچشمه گرفتن از این 
مفهوم درباره درک کل مدل عملیاتی، واضح است که اوالً متأسفانه ارزیابی 
تأثیر دارای تمایل به انفعال و تأخیر است. دوما این ارزیابی می تواند جدای 
از دیگر حوزه های مدیریت عملکرد –مانند مدیریت افراد و حسابداری 

مالی- مدنظر قرار گیرد.
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]خیریه ها نیازمندند 
که ایده ی خود را در 
مورد اینکه عملکرد 
چیست و چگونگی 
نظارت بر آن را از 
طریق ادغام تأثیر 

در ایده  مدیریت 
عملکرد جامع 

گسترش دهند.[
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سوماً، این ارزیابی می تواند جدای از فرآیندهای فعال پویایی که نیاز به استفاده از 
آن وجود دارد - مانند مدیریت خوب، تصمیم گیری  دقیق، و اختصاص هدفمند 
منابع- هم مدنظر قرار گیرد. این سه موضوع مهم اگر با هم ترکیب شوند، ارزیابی 

تأثیر را یک چیز اضافی و فرعی جلوه خواهند داد.

مدیریت جامع عملکرد
خیریه ها نیازمندند که ایده ی خود را در مورد اینکه عملکرد چیست و چگونگی 
نظارت بر آن را از طریق ادغام تأثیر در ایده  مدیریت عملکرد جامع گسترش دهند. 
بسیاری مدیران، یک گزارش مالی فصلی دریافت می کنند، ولی مدیران بسیار کمی 
گزارشی دریافت می کنند که شامل افراد، مالی، عملیات، و میزان تأثیرگذاری باشد. 
با ادغام تأثیرگذاری در بحث مدیریت عملکرد، ارزیابی برای حامیان مالی به ابزاری 
تبدیل می شود که کم تر روش مند است و بیشتر ابزاری واقعی و فعال برای فراهم 
آوردن پیام های مهم به حامیان، در مورد ارزش کاری که خیریه انجام می دهد، 

خواهد بود.
را  آنان  و  باشید؛  صادق  خیریه  در  مهارتی  شکاف های  مورد  در 

ارزیابی  ازآنجایی که  کنید.  هم سو  کلیدی  فرایندهای  با 
تأثیرگذاری یک مهارت نسبتاً جدید است، بسیاری 

خود  عملکرد  بهبود  به  تمایل  که  افراد  از 
داشته اند،  تأثیرگذاری  ارزیابی  پیرامون 

متوجه شده اند که در سازمان شان این 
داده های  که  ندارد  وجود  استعداد 

باکیفیت جمع آوری شده و آن را 
برای ایجاد یک چشم انداز مفید، 
این ها  البته،  نمایند.  تحلیل 
اغلب مهارت هایی هستند که 
ایجاد  به سادگی  می توانند 

شوند.
توسعه ی یک درک خوب از 
این که چه مهارت هایی برای 
مدرییتایجاد ارزیابی باکیفیت مورد  مدرییت
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نیاز است –جمع آوری داده، ورودی داده، استخراج داده، تحلیل داده- به خیریه 
کمک خواهد کرد نقشه ای را از مهارت ها و توانایی های خاص مورد نیاز داوطلبان و 

کارمندان خود ترسیم نماید.
متأسفانه، بسیاری از روش های ارزیابی تأثیرگذاری بر چارچوب های کالن تمرکز دارند، از 
این رو درباره ارزیابی تأثیر به عنوان بخشی از سازمان، تنها راهنمایی هایی کلی ارائه می دهند 
و راهنمایی زیادی در مورد فرایندهای جزئی تِر مورد نیاز برای پردازش یک فرم ارجاع یا 
تحلیل یک مجموعه داده فراهم نمی کنند و این در حالی است که ارزیابی تأثیر بسیار 

مهم است.

درک فرآیندهای خود یک خیریه
تعهد به درک فرآیندهای یک خیریه و مهارت هایی که در طول مسیر مورد نیاز 
است بر شانه ی خود اوست. درحالی که این کار می تواند یک فرآیند زمان بر باشد 
اما به واقع همین ریزترین سطح فرآیندها است که ارزیابی تأثیر در آن رخ می دهد.

یاد بگیرید با میزانی از عدم قطعیت زندگی کنید. یکی از متداول ترین ایرادات 
ارزیابی تأثیرگذاری این است که شرایط پیچیده را به  شاخص های به نظر 
ساده کاهش می دهد. بسیاری خیریه ها در زمینه هایی کار می کنند 
که در آن ها رویکرد طوالنی مدت، کیفی و غریزی به جای 
تأثیر  ازاین رو، شاخص های  است.  و سیستمی  کمی 

می توانند مسخره به نظر آیند.
اگرچه، تصور این که حسابداری یک وضعیت 
غلط  پارادایمی  هم  است  دقیق   ٪100
در  خیریه ها  بسیاری  بااین حال  است. 
شرایط پیچیده ای که دارای موضوعات 
است  مختلفی  عوامل  و  زمینه ای 
کامل  ارزیابی  می کنند.  فعالیت 
اما  داشت،  نخواهد  وجود  هرگز 
یک  که  نیست  معنا  بدان  این 
خیریه نمی تواند شاخص هایی را 
پیدا کند که برای کارش مفید و 

،،کمک کننده باشند.
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من در اینجا می خواهم ابعاد یک سؤال را باز کنم و سپس به 
آن پاسخ دهم. بعد هم بگویم که چرا این سؤال را مطرح کردم. 
سؤال این است: فعالیت ها یا کنش های داوطلبانه در جامعه امروز 
داوطلبانه  فعالیت  و  باید کنش   ما چرا  دارد؟  ایران چه ضرورتی 

انجام دهیم؟ 
سپس می خواهم تجزیه وتحلیلی ساختاری در مورد کنش داوطلبانه 
در جامعه معاصر و مدرن ارائه کنم. و از این طریق درباره کنش های 
داوطلبانه توضیحی نظری و تحلیلی ارائه کنم درباره اینکه این 
چه  و  سازوکارها  چه  زمینه ها،  چه  کنش ها 
می خواهم  همچنین  دارد.  پیامدهایی 
راهی باز کنم به لحاظ نظری به سوی 
در  داوطلبانه  کنش   معنای  توسعه 

جامعه معاصر ایران. 

دنیای. در. داوطلبانه. کنش.
معاصر.چیست؟

است  عملی  داوطلبانه  کنش 

سلسه نشست های خیرماندگار
مباحث نوین امور خیر در ایران

کنش های داوطلبانه
در جوامع معاصر

،،
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دکتر.نعمت.اهلل.فاضلی
دانشیار انسان شناسی و مطالعا ت فرهنگی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی



]کنش داوطلبانه عملی 
است که ما از روی 
اختیار، آزادی و میل 

انجام می دهیم، وقتی از 
کنش  داوطلبانه صحبت 
می کنیم، فعالیتی فردی 

یا جمعی است که  سوژه 
مدرن یعنی انسان مدرن، 

با دو هدف که همزمان 
آن ها را پی می گیرید 

انجام می دهد.[
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که ما از روی اختیار، آزادی و میل انجام می دهیم، وقتی از کنش  داوطلبانه 
یعنی  مدرن  سوژه  که   است  یا جمعی  فردی  فعالیتی  می کنیم،  صحبت 
انسان مدرن، با دو هدف که همزمان آن ها را پی می گیرید انجام می دهد. 
و  نقش  ایفای  کردن،  مشارکت  یکسو خودتحقق بخشی، خودشکوفایی،  از 
مسئولیت پذیری؛ یعنی فرد می خواهد شهروند شود، و از رعیت بودن یا از 
یک عنصر پیرو بودن، به یک شهروند، به یک انسان مسئول خودآگاه و خالق 

تبدیل شود.
اما از سوی دیگر کنش داوطلبانه کنشی است که می خواهد ساختار و  و 
سیستم را، یعنی جامعه و فرهنگ مدرن معاصر را تولید کند، یعنی می خواهد 
با مسئولیت پذیری، خودآگاهی، خودشکوفایی، خالقیت و مشارکت خودش 
نه تنها سوژه مدرن را بسازد یعنی فرد را به عامل تبدیل کند، بلکه می خواهد 

ساختار را هم بسازد. 
منظور از ساختار چیست؟ یعنی شهر، بوروکراسی، دموکراسی، نظم اجتماعی، 
محیط زیست، آموزش، هنر مدرن، اخالق و غیره. این ها همه ساختار هستند، 
ساختارهایی که امکان زیست جمعی، انسانی، اخالقی، امکان زیستی که در 

آن آسایش و آرامش وجود داشته باشد را فراهم می کنند.

ماهیت.کنش.داوطلبانه
دکتر رضا داوری در کتاب »خرد سیاسی« بحث فوق العاده جذابی 
را ارائه کرده است درباره اینکه بزرگ ترین بحران در جامعه امروز 
ایران این است که فاقد عقل هستیم. منتها ایشان توضیح می دهد 
که انواع عقل ها وجود دارد. آن چیزی که ما در آن بحران داریم 
عقل راهنماست. عقل راهنما عقلی است که به عامل های فردی و 
جمعی امکان عمل کردن و ساختن موقعیت های سوژگی را بدهد. 
بر  مبتنی  که  است  عملی  آرمانی  تیپ  داوطلبانه،  کنش  پس   
یک نوع خرد سیاسی و راهبردی است، مبتنی بر یک نوع عقل 
راهنماست، فقط عقل نظری نیست. عقلی که به ما مقصدها را 
و  اقدام  بلکه  نیست،  تأمل  فقط  آن  از  مهم تر  و  می دهد  نشان 
تعبیر سنتی تر  به  که  است  دانش  نوعی  واقع  در  است.  فعالیت 
می شود اسمش را گذاشت حکمت عملی. پس کنش داوطلبانه 

هم از جنس دانش و هم از جنس اقدام است. 
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تناقض.ساختاری.کنش.داوطلبانه.در.جامعه.مدرن.
اما اجازه دهید درباره تناقض ساختاری موجود در این مؤلفه جامعه مدرن 
بحث کنم. جامعه مدرن مجموعه ای از مؤلفه هایی را ایجاد می کند که کنش 
را  این  عکس  درعین حال  می کند،   الزام آور  که  درعین حالی  را  داوطلبانه 
هم انجام می دهد. جامعه مدرن در ساختارهای خودش به نوعی نظراً عمل 

داوطلبانه را ناممکن می کند. 

همه ما می دانیم که جامعه مدرن به تعبیری که فوکو بکار می برد جامعه 
انضباطی است. جامعه ای که دائماً اشکال پیچیده ای از نظم را ایجاد می کند. 
بوروکراسی یا نظام اداری مدرن چارچوب انضباط بخش در جامعه مدرن است. 

قانون و مقررات هم روح بوروکراسی و دموکراسی است.
که  جامعه ای  است.  سراسربین  جامعه  کرد  ابداع  فوکو  که  دیگه ای  مفهوم 
دائماً در حال نظارت ما است. این احساس در ما تولید می شود که ما دائماً 
تحت نظارتیم. در ساختار سنت می گفتیم که خداوند همه چیز را می داند و 
آن خداوند هم ستارالعیوب بود. ضمانت کرده بود که هرگز راز ما را فاش 
ممکن  هرلحظه  ازاین رو  نگفته من ستارالعیوبم  مدرن  اما خدای  نمی کند. 

است رسوایی به  پا شود. 
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پس این جامعه سراسربین که در ساختار معماری، شهری، قانون، بوروکراسی 
ایجاد می کند.  را  نظارت و کنترل  از  و در همه چیز هست، شکل دیگه ای 
ازیک طرف از درون انضباط می دهد ازطرف دیگر کنترل و نظارت می کند. 
کنش  و  باشیم  شهروند  اینکه  به  ملزمیم  ما  ازیک طرف  بگویم  می خواهم 
داوطلبانه انجام دهیم و ازطرف دیگر آزاد باشیم و فعل اختیاری انجام دهیم.

تمدن معاصر ازیک طرف می گوید که خویشتن داری، صبوری، مسئولیت پذیری، 
مصرف نکردن، رعایت حقوق دیگری و  ازطرف دیگر می گوید که دیگری را 

تعریف کن، بشناس و با او وارد گفتگو شو و از طریق گفتگو این دیگری را 
کم کم درونی کن.

اخالق مراقبت یعنی اخالق مادرانه داشتن. دلسوزی اجتماعی. ما همه غصه دار 
هستیم اما غم خوار نیستیم. غصه لذت هایمان را می خوریم. غصه بی پولی ها، 
اما غم خوار چیز دیگری  ندارم.  این که بغل دستی مان چقدر دارد من  غصه 
است. فرآیند تمدن فرآیند توسعه غم خواری است نه غصه داری. تمدن مدرن 
ازیک طرف می گوید به ما خویشتن داری و غم خواری، از طرف دیگر می گوید 

آزادی، آزاد از چه؟ آزاد از قیدهای طبیعی به کمک علم و فّناوری. 
 ازیک طرف به ما الزام می کند که دیگری رو به رسمیت بشناسیم و با او 
فردگرایانه  ارزش های  روحیه  گسترش  با  دیگر  از  طرف  اما  کنیم  گفتگو 
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گسترش فردیت را ترویج می کند، به تعبیر فریدون مشیری این گرگ درون 
ما را یک دفعه رها می کند که بدرد تا بتواند مصرف کند، بتواند ویران کند، 

بی حد و بی اندازه کیف کند. پس تعارض این است. 

موانع.کنش.داوطلبانه.
در این فضا چطور می شود داوطلب بود. ازیک طرف همه 

ما داریم حرص و ولع می زنیم که پولدارتر شویم. 
کنش های داوطلبانه در چنین شرایط از چند 

جهت دشوار یا ناممکن می شوند:
الزام ها  که  ناممکن اند  ازاین جهت  اول 

آهنی  قفس  وبر  تعبیر  به  قانون ها،  و 
بوروکراسی مجال بازاندیشی، عاملیت 
یا فردیت را محدود می سازد، حتی 
در  می کند،  بی معنا  را  مسئولیت 
چنین چارچوبی به یک معنا انسان 
قرار  وقتی  یعنی  می شود.  محو 
باشد همه چیز سازمان شود، قانون 
شود، انضباط شود و همه دانش ها و 

فّناوری ها انضباط بخش شوند، عمل 
داوطلبانه ناممکن می شود. 

دومین وجه. کنش داوطلبانه در فضای 
دارد، حاال  دیگر مشکل  از جهتی  جدید 

و طمع  این حرص  بگوییم،  سنتی  زبان  به 
و خواستن های بی انتها، این رها شدن بی انتهای 

برای  مجالی  فردیت  اخالق  این  غرایض،  و  امیال 
داوطلبانگی نمی گذارد.

مانع سوم. این مورد برای ماست. دوتا مورد اولی که گفتم برای جامعه 
غرب هم بود. اما این مورد بیشتر بحران ماست. البته این را هم بگویم که آن 
دو بحرانی که گفتم بحران غرب است به طور مضاعفش بحران ماست. چون 
ما نه بوروکراسی انضباط بخشی داریم که کاماًل انضباط را ایجاد کند بلکه یک  
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ِشبه بوروکراسی بیمار داریم که بحران هایش را داریم بدون اینکه مزایای آن 
را داشته باشیم.  از فردیت هم بحران های آن را داریم بی آنکه مزیت های آن را 

داشته باشیم.
اما مورد سومی که می گویم برای جامعه غرب نیست، برای ماست این است: 
درک محدود از مفهوم کنش داوطلبانه. عمل خیر در همه ادیان 
فرهنگ  است.  حمایت  شده  همه جوره  اسالم  ازجمله 
مسلمانی به لحاظ مفهومی همه جوره از عمل خیر و 
از عمل داوطلبانه و از مسئولیت پذیری اجتماعی 
را  نفر  یک  اگر  ما  اینکه  از  می کند،  حمایت 
نفر  یک  اگر  و  کشتیم  را  بشریت  بکشیم 
داده ایم،  نجات  را  همه  دهیم  نجات  را 
مسئله  آن  دارد.  وجود  مسئله  اما یک 
مفهوم  از  محدود  برداشت  است:  این 
بازخوانی  برای  کم توانی  و  عمل خیر 
و تفسیر مفهوم عمل خیر یا رویه های 
نهادی عمل صالح و خیر در چارچوب 
جامعه مدرن. ما به اشکال جدیدی از 
رویه های حقوقی و اجتماعی، عرف ها و 
آئین های جدید، به برداشت های تازه ای 
و  معاصر  فضای  در  مسلمانی  مفهوم  از 
مدرن احتیاج داریم که امکان کنش های 
داوطلبانه را برای اهداف فردگرایانه هم ممکن 
کند. این آن چیزی است که ما نتوانستیم به آن 
برسیم. بله عده ای هستند که نیاتشان و اهدافشان 
در مسیر تحقق آرمان های مذهبی است؛ برای این گروه 
از افراد جامعه همه نوع پاداش ها و رویه های حقوقی را تعبیه 
کردیم. اما در جامعه ، با تولید مجموعه ای از به اصطالح دیگری ها روبرو 
شده ایم بی اینکه دیگری ها را بتوانیم تعریف کنیم، تحمل  کنیم و به رسمیت 

بشناسیم.
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مثالی می زنم تا منظورم مشخص شود، ما  در طول تاریخ، طبیعت 
داشتیم محیط زیست نداشتیم. محیط زیست یک مفهوم جدید 
است. فرق طبیعت با محیط زیست در این است که طبیعت را 
تبدیل کردیم به دو مفهوم. زیستن در یک محیط یا ساختن 
محیطی برای زیستن یا به عبارت دیگر طبیعت زدایی از طبیعت تا 

آن را به محیط زیست تبدیل کنیم. 
راهکار.چیست؟

برای  تالش  یعنی  چه؟  یعنی  داوطلبانه  کنش  شرایط  این  در 
به  نسبت  مسئولیت  و  دانش  خلق  و  تفسیر  تفهم،  و  تفهیم 
محیط زیست. یعنی آن خویشتن داری اینجا معنا پیدا می کند. 
به شما می گویند، در سوپر مارکت، وقتی پالستیک نیاز نداری، 
نگیر. پالستیک ها دیگر طبیعت نیستند، این ها محیط زیست ما 
هستند. اینکه باید نسبت به طبیعت آگاهانه زندگی کرد؛ نیازمند 

]برای تولید دانش؛ ما به 
یک نظام دانش جدید 
نیاز داریم. تا بتواند 
ذهنیت جدیدی پیدا 
شود. این نظام دانش 
جدید به معنای منسوخ 
شدن نظام دانش کهن 
نیست. به معنای دور 
ریختن یا گسیختن 
نیست. گسیختن غیر از 
گسستن است[
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]از گابریل گارسیا 
مارکز جمله ای 

می خواندم نوشته 
بود که خوشبختی 

انجام دادن 
کارهایی نیست 

که دوست داریم. 
خوشبختی دوست 

داشتن کارهایی 
است که انجام 

می دهیم.[

اقدام  یعنی  فضا  این  در  داوطلبانگی  است.  داوطلبانه  کنش 
جمعی برای یادگیری و یاددهی سواد زیست محیطی. 

پدرم خدابیامرز هنگام دروی گندم شروع می کرد به جمع کردن 
گندم هایی که روی زمین ریخته بود، من نوجوان بودم، عصبانی 
شدم، اعتراض کردم که گندم ها را بچینی که خیلی سودش 
مهم  و  خداست  برکت  این  اوالً  پسرم  می گفت  است.  بیشتر 
نیست قیمتش چقدر است. دوم اینکه ما برای اینکه این ها را 
درست کنیم یک سال آبیاری کردیم، زحمت کشیدیم، حساب 
بریزیم زمین. سوم می گفت  انرژی گذاشتیم حاال  کن چقدر 
این ها را جمع کنیم، چهار کیلو نان می شود، آدم ها می خورند، 
لذت می برند به این فکر کن. چرا داری به این فکر می کنی که 

پولش چقدر می شود؟ 
یعنی  نمی فهمیدم طبیعت  بودم  توی ساختار جدید  من که 



58

چه؟ پدر من که توی ساختار پیشامدرن بزرگ شده بود ارتباطش با طبیعت، 
طبیعی بود. منطق آن را می فهمید. من داشتم با هژمونی پول کیفیت گندم را 
به کمیت تبدیل می کردم ولی پدرم مقاومت می کرد. ببینید می خواهم بگویم 

در یک ساختار پیشامدرن این یک کنش داوطلبانه بود. 
برای تولید دانش؛ ما به یک نظام دانش جدید نیاز داریم. تا بتواند ذهنیت 
نظام  شدن  منسوخ  معنای  به  جدید  دانش  نظام  این  شود.  پیدا  جدیدی 
دانش کهن نیست. به معنای دور ریختن یا گسیختن نیست. گسیختن غیر 
از گسستن است. گسیختن پارگی، اما گسست عبور است. در عبور، مسیر 
ماست،  مسیر  امتداد  گذشته 
یک  در  بتوانیم  اینکه  برای  ما 
به نظام جدیدی  فضای جدید 
و  تاریخ  ساختار  با  متناسب 
باید  برسیم  امروزمان  انسان 
کنیم  تولید  دانشی  نظام  یک 
گسست  عین  در  بتواند  که 
معرفتی با گذشته، درعین حال 

از گسیختن پرهیز کند. 
علوم  دانش های  من  اعتقاد  به 
پزشکی  و  مهندسی  انسانی، 
لحظه  این  تا  هیچ کدام  ما، 
نتوانسته اند در یک نوع ترکیب 
موزون معنادار، میان نظام دانش سنتی و نظام دانش معاصر، دانشی خلق 
کنند که یک نوع اخالق مراقبت داوطلبانه را ممکن و ملزم کند. به طوری که 
آن را به ژنتیک انسان اجتماعی امروز تبدیل کند. برای همین است که بحران 

داریم. 
تعریف  داوطلبانه  فضاهای  اجتماعی،  و  مدنی  سازمان های  تمام  غرب  در 
داوطلبانگی داشته  باالتر حتی کارکنان هم می توانند فرصت های  کرده  اند. 
باشند. ولی ما بوروکراسی را فقط برای تحمیل و اجبار تعریف کردیم، آن هم 
با پول نفت و رسید به اینجا که توی سازمان ها همه کارمندها دنبال جایی 
می گردند که نخواهند کار کنند. یک شغل خوب، شغلی است که در آن حتی 
5 دقیقه هم نخواهی کار کنی. ما فکر می کنیم که اگر 5 دقیقه کار کنیم 
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خیلی زرنگی کرده ایم، به همان اندازه که در سازمان کار نمی کنیم آسیبش 
امنیت مان  و  بهداشت مان  تغذیه مان،  نظام  محیط زیست مان،  بچه مان،  به 
وارد می شود. به همان اندازه انسجام اجتماعی از هم می پاشد. جامعه ضعیف 

می شود.
به عنوان یک  داوطلبانگی  از  داوطلبانه صحبت می کنم،  از کنش های   من 
عمل. عمل یادگیرنده و یاد دهنده. شکلی از نظام دانش. شکلی از شناخت، 
شکلی از سوژگی و ذهنیت، شکلی از مسئولیت و دلسوزی اجتماعی نه در 
چارچوب یک توصیه اخالقی. ما باید بینشی پیدا کنیم که کنش داوطلبانه 

را در ساخت زندگی امروز به عنوان 
بفهمیم  ساختاری  ضرورت  یک 
اخالقی.  توصیه  یک  به عنوان  نه 
چرا  دهیم،  تذکر  نباید  نمی گویم 
اشکال  گفتگوهایمان  در  باید 
یادآوری هم  و  تذکر  از  گوناگونی 
باشد. اما باید تحلیل کنیم. ما در 
باید  می بریم.  بسر  تحلیل  عصر 
یکدیگر را با دانش نظری متقاعد 
کنیم که کنش داوطلبانه است که 

زندگی اجتماعی را می سازد. 

از. دیگری. مفهوم. داوطلبانگی.
عشق.ورزیدن.

از گابریل گارسیا مارکز جمله ای می خواندم نوشته بود که خوشبختی انجام 
دادن کارهایی نیست که دوست داریم. خوشبختی دوست داشتن کارهایی 
است که انجام می دهیم. کنش داوطبانه یعنی تالش برای دوست داشتن 
کارهایی که انجام می دهیم. اگر کاری که انجام می دهید را با مفهومی مثل 
دوست داشتن یعنی با یک انرژی عاطفی پیوند بزنیم، کار تبدیل می شود به 

عمل. از زحمت تبدیل می شود به عمل. 
پارسال به روستایی برای مراسم یکی از بستگان مرحوم رفتم. روحانی حرف 
انسانی  روابط  درون  فقط  اوقات  گاهی  را  ما عشق  می زد. می گفت  جالبی 
می فهمیم. من نفی نمی کنم که آدم ها می توانند به هم عشق بورزند و دوست 
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بدارند؛ ولی یادمان باشد که کل قرآن هم بر عشق استوار است و بعد سوره حمد 
را تفسیر می کرد، که خدا هم، فقط عمل عاشقانه را عبادت حساب می کند؛ از خدا 
یک معشوق می سازیم و این همان چیزی است که خدا قبولش می کند. احتماالً 
بحران ما هم در عمل دینی ، هم سازمانی و هم در عمل اجتماعی حذف شدن 

مفهوم عشق است. داوطلبانگی مفهوم دیگری از عشق ورزیدن است. 

کنش.داوطلبانه.عملی.همگانی
عمل داوطلبانه، کنش داوطلبانه که ممکن است به صورت سازمان مردم نهاد در 
سازمان یافتگی اش یا خیریه و موقوفه و یا به صورت ساختن مدرسه، اهدای پول، 
نذر کردن یا اشکال مختلفی دربیاید؛ در جامعه معاصر ما باید به صورت عملی 
همه جایی و همگانی باشد نه عملی استثناء. داوطلبانگی باید یک قاعده زندگی 
اجتماعی باشد باید در سازمان اداری تعریف پیدا کند، در همه گروه های سنی. 
داوطلبانگی باید کنش زنانه و مردانه هر دو باشد. باید در امور عرفی و دنیوی 
باید بتواند هم سویه های  و دینی همزمان وجود داشته باشد. کنش داوطلبانه 
سنتی مذهبی را پیدا کند، هم سویه های غیرسنتی غیرمذهبی را پیدا کند تا فضا 
برای همگان باز شود. کنش های داوطلبانه باید هم بتواند معطوف به ارزش های 
اجتماع گرایانه و هم معطوف به ارزش های فردگرایانه باشد. کنش های داوطلبانه 
در فضای معاصر باید تبدیل به مفهومی از عمل شود که مثل خون توی رگ های 
جامعه جاری شود، در غیر این صورت جامعه با بحران عظیمی روبرو خواهد شد، 
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به تعبیری که فوکو بکار می گیرید اقتصاد مدیریت پرهزینه می شود. اقتصاد 
مدیریت چیست؟ یعنی شما هر کاری که بخواهید انجام بدهید50 برابر آن 
چیزی که بودجه، وقت و نیرو احتیاج دارد، باید هزینه کنید، تازه معلوم نیست 
آن کار صورت بگیرد. این می شود اقتصاد مدیریت. کمترین نظم باالترین 
هزینه را می برد، چه هزینه سیاسی چه هزینه اقتصادی و چه هزینه اجتماعی، 
تحقق کمترین هدف بیشترین امکانات را می طلبد. از امکانات نیروی انسانی 
و فّناوری بگیرید تا امکانات مدیریتی سازمانی. چرا؟ چون جنس کنش های 
ما دیگر داوطلبانه نیست. کنش های ما استراتژیک شده. ما بحران استراتژیک 
شدن کنش ها را پیدا کرده ایم. یعنی یک نوع عقالنیت ابزاری صرف که فاقد 
مؤلفه انسانی اجتماعی است. فاقد مؤلفه داوطلبانگی است. این بحران ماست. 

سخن.پایانی
در پایان باید بگویم، از این جلسه رفتیم بیرون به کنش داوطلبانه فکر کنیم. 
با اطرافیانمان فکر کنیم. برای خانواده مان، بچه مان، نوه مان، دانش آموزمان 
مدنیت  که  است  داوطلبانگی  دهیم، چون  توضیح  را  امر  این  همکارمان  و 
ایجاد می کند، انسانیت و اخالق ایجاد می کند، همان طور که گفتم در زندگی 
سازمان  در  مولدی  ساختار  نمی تواند  سازمان  در  اجباری  اجتماعی حضور 

،،ایجاد کند و سیستم را راه بیندازد، دلسوزی است که این کار را می کند.    
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سؤالی که می خواهم مطرح کنم این است که آیا کنش های داوطلبانه به کسانی که این 
فعالیت ها را انجام می دهند کمکی می کند یا نه؟ سپس از این دیدگاه دفاع می کنم که 
کسانی که این فعالیت ها را انجام می دهند چه به صورت سازمان یافته و رسمی و چه 
به صورت سازمان نیافته و غیررسمی، و چه فعالیت های داوطلبانه کالسیک یا سنتی که 
به صورت موقوفات یا فعالیت های مذهبی است، یا فعالیت های داوطلبانه ای که به صورت 
مدرن است و لزوماً هم به یک مذهب خاص یا حتی به یک سازمان خاص مربوط نباشد؛ 
پیش از آنکه به کمک و سودمندی برای دیگران محدود شود و بیش از آن، سودمندیش 

سلسه نشست های خیرماندگار
مباحث نوین امور خیر در ایران

فردیت و کنش 
داوطلبانه و امر خیر

،،

دکتر.نعمت.اهلل.فاضلی
دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی
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برای خود افرادی است که درگیر این نوع فعالیت ها می شوند.
انگلیسی ها مثلی دارند که می گویند، "کار داوطلبانه، شخصیت ما را می سازد". این مثل 
امروزه در تحقیقات انبوهی که انجام شده اثبات شده است؛ واقعاً کار داوطلبانه، کار 
از جهات  آن  است که سودمندی  فعالیتی  و عشق،  انتخاب  بر  مبتنی  و کنش  خیر 
مختلف به کسانی که در این نوع فعالیت ها مشارکت می کند، می رسد؛ به لحاظ اخالقی، 
روان شناختی و اجتماعی و حتی به لحاظ اقتصادی و سیاسی پیامدها و سودهایی دارد 

که بسیار بیشتر از سودی است که برای دریافت کنندگان این خدمات هستند. 
من می خواهم این بعد را باز می کنم و بگویم چه رویکرد ما سنتی و چه رویکرد ما 
ارزش های مدرن باشد نتیجه یکی است، در هر دوی آن ها فرد ارائه کننده خدمات، رشد 

می کند و متحول می شود.

بخش.اول.رویکرد.نظری:.پاسخ.به.نیازهای.وجودی
فعالیت های داوطلبانه با هر بنیان فلسفی و در هر چشم انداز فرهنگی که صورت بگیرد، 
به هرحال بخش وسیعی از نیازهای وجودی انسان را پاسخ می دهد. منظور از نیازهای 
وجودی نیازهایی است که مربوط می شود به خود انسان، یعنی چه؟ مثاًل نیازهایی که 
روانشناسان انسان گرا مثل آبراهام مازلو مطرح می کنند، مانند خودتحقق بخشی، احترام، 
دوست داشتن و دوست داشته شدن یا نیاز به خودشکوفایی؛ یا اگر بخواهیم از منظر 
وجودگرایانی مانند اریک فروم، هایدگری ها و مرلوفونتی نگاه کنیم، کاری که فعالیت های 
داوطلبانه انجام می دهد پاسخ به نیاز اصلی انسان، برای انسان بودن است. وقتی از کلمۀ 
فردیت صحبت می کنم این معنا مورد نظر است؛ منظورم خودشیفتگی، خودخواهی یا 

خودمحوری نیست. 
وقتی از منظر وجودی به انسان نگاه کنیم، باز می بینیم که فعالیت داوطلبانه یکی از 
بهترین و یکی از بی بدیل ترین راهبردها برای تأمین نیازهای وجودی ماست و به همین 
دلیل انسان ها به مقداری که بالغ تر می شوند گرایش و تمایل شان به فعالیت های داوطلبانه 
افزایش پیدا می کند و به همین دلیل است که امروزه در جهان، مسألۀ فعالیت های 
داوطلبانه به عنوان یک رکن بزرگ در سیاست گذاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

به حساب می آید. 
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کنش.داوطلبانه،.معنای.درونی.ما
شما حتماً چارلز تیلور فیلسوف اخالق کانادایی را می شناسید، از اسطوره های فلسفی معاصر 
ماست که در قید حیات هم هستند، تیلور در دیدگاهی استدالل می کند، آن چیزی که به 
انسان کمک می کند تا بتواند یک زندگی فضیلت مند و اخالقی داشته باشد، اصالت است و 

اصالت را در ندای درون یا به اصطالح وجدان درونی ما می داند. 
 اگر کسی به ندای درونی اش و به مسیر زندگی، سنت، تاریخ، فرهنگ، سرزمین و تبار 
خودش هوشیار باشد، آنجا خویشتن انسان ظاهر می شود، آنجاست که ما انسان بودن را 
احساس می کنیم؛ چون انسان بودن پیش از آنکه یک بحث فلسفی یا نظری پیچیده باشد 
یک احساس است، یک تجربه است، یک امر خیلی ساده است، امری است که مال همۀ 
آدم هاست نه فقط مال فیلسوف ها، هر انسانی می تواند این نیاز به معنا یا این حس بودن را 

در لحظه های مختلف زندگی خودش تجربه بکند.
فعالیت های داوطلبانه یک راهبرد انسانی است برای درک معنایی که وجود را شکل می دهد، 
فعالیت های داوطلبانه راهبرد همگانی است برای تفسیر زندگی، یک نوع تفلسف است. 
تفلسفی که بدون رفتن به مدرسه و بدون خواندن فلسفه اتفاق می افتد چون کار داوطلبانه 

و عاشقانه کردن، یک تجربه است.
 فعالیت داوطلبانه کردن اتفاقاً به همین دلیل ساده که ما منفعت را موقتاً در پرانتز می گذاریم، 
نه اینکه به منفعت نمی رسیم، نه اینکه به قدرت نمی رسیم، نه اینکه این فعالیت هیچ شکلی 
از منفعت و قدرت را تولید نمی کند، اما یک روش انسانی است که با آن قدرت در خدمت 

ماست نه ما در خدمت قدرت، منفعت در خدمت انسان است نه انسان در خدمت منفعت.
اما در اینکه کدام در خدمت کدام است؟ اینکه بودن انسان در خدمت داشتن های ماست 
یا برعکس داشتن های ما در خدمت بودن های ماست؟ مقدار ثروت ما نیست که شیوه نگاه 
ما را تعیین می کند، بلکه  جهت معنابخشی ما به کاال یا ثروت شیوه نگاه را تعیین می کند. 
ممکن است یک انسانی فقیر باشد اما نگاهش به زندگی بر نگاه وجودی یا بودن بنا شده باشد 
و برعکس ممکن است انسانی خیلی ثروتمند باشد ولی ثروتش در خدمت بودن او باشد. 
بنابراین فعالیت های داوطلبانه شیوه متفاوتی از مواجهه با قدرت و ثروت را ایجاد می کند، آن 

شیوه متفاوت این است که انسان داوطلب، انسان خّیر عامداً و آگاهانه نسبت خودش از 
می گذارد، انجام کار داوطلبانه  عشق  عشق به همۀ ارزش های الهی و انسانی.را 
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داوطلب.تولیدکننده.قدرت
پیدا  نفوذ می کند و کاریزما  تولید می کند، چون در دیگران  قدرت  اتفاقاً  انسان داوطلب 
می کند، فارغ از اینکه اصاًل او نیت اش این بوده یا نبوده باشد. نفس فعالیت داوطلبانه یک 
نوع کنش قهرمانانه است، یک نوع از خودگذشتگی و یک نوع گوهر ناب انسانی است که 
همۀ ما به طور طبیعی یا فطری مشتاق آن هستیم به همین دلیل سازمان ها یا انسان هایی 
که این فعالیت را انجام می  دهند در هر سطحی که باشد، یک نوع نیروی انسانی و انرژی 
عاطفی تولید می کنند که جاذبه اش دیگران را وادار می کند به احترام و بزرگی از او یاد کنند، 
دوستش بدارند و به آن توجه کنند. این توجه کردن و دوست داشتن شکلی از قدرت است او 
می تواند چیزی را تقاضا کند جامعه از او اطاعت می کند، انسان ها به احتراِم سخِن او فعالیتی 

را انجام می دهند.

داوطلبی.تبادل.کاال
فعالیت داوطلبانه در یک زمینۀ مادی صورت می گیرند، چه بازار باشد، چه آموزش؛ چه 
خدمات باشد چه صنعت، هر جایی که قرار گیرد شکلی از مبادلۀ کاال رخ می دهد، به همین 
دلیل فعالیت داوطلبانه یک فعالیت مادی هم هست، اما نکته این است، انسانی که فعالیت 
داوطلبانه انجام می دهد مستقیم با این قدرت و ثروت ارتباط برقرار نمی کند، یک حائل 
معنایی و اخالقی بین خودش با قدرت و ثروت ایجاد می کند، حائل و حجابی که باعث 
می شود، فساد سیاسی و اقتصادی، هژمونی پول و قدرت نتواند روی او اثر کند، انگار یک 
رویین تن می شود. انسان داوطلب رویین تنی که قدرت و ثروت را تولید می کند بدون آن که 
دچار مضرات قدرت و ثروت، آن چیزی که در علوم اجتماعی به آن می گوییم کاالیی شدن 

یا شیءوارگی شود.

فعالیت.داوطلبانه.سیاست.فرهنگی
 اگر از منظر وجودی به دنیا نگاه کنیم، یعنی این گونه فرض کنیم که انسان اشرف مخلوقات 
است و قرار است رشد کند تا انسان شود، بهترین راهبردی که برای سیاست اجتماعی و 
سیاست فرهنگی می توان ارائه کرد همین گسترش فعالیت های داوطلبانه است. به همین 

فعالیت.داوطلبانه.سیاست.فرهنگی
 اگر از منظر وجودی به دنیا نگاه کنیم، یعنی این گونه فرض کنیم که انسان اشرف مخلوقات 
است و قرار است رشد کند تا انسان شود، بهترین راهبردی که برای سیاست اجتماعی و 
سیاست فرهنگی می توان ارائه کرد همین گسترش فعالیت های داوطلبانه است. به همین 



66

دلیل است که دولت ها دیگر فعالیت خیریه و داوطلبانه را به عنوان یک امر مذهبی، یک 
استثنا، فعالیتی تفننی یا فعالیتی که بعضی ها بر اساس حس فداکاری انجام می دهند، در 
نظر نمی گیرند؛ بلکه به عنوان یک سیاست عمومی بکار می گیرند تا همۀ مردم بتوانند به 
شکل های مختلف، زندگی شان را به عنوان یک نوع شیوه، بر اساس شیوه زندگی داوطلبانه، 
بنیان گذارند. یعنی داوطلبانگی قاعده زندگی باشد و آنچه که غیر از آن هست استثنا شود.

ایمان.و.عشق
در بحث های تیلور نکته ظریفی وجود دارد، تیلور می گوید که اگر بپذیریم که مهم ترین 
پیام دنیای مدرن تصدیق زندگی است، تصدیق اینکه باید زندگی کرد، انسان ها باید لذت 
ببرند، باید از دردها و رنج ها پرهیز کنند؛ اما این تأیید و تصدیق زندگی چگونه می تواند 
کنیم  ضمانت  می توانیم  ما  چگونه  بیفتد؟  اتفاق 
که رنج آدم ها کم شود؟ چگونه می توانیم ضمانت 
کنیم که آدم تبدیل به گرگ نشود، در این دنیای 
چطور  پول  هژمونی  این  و  سرمایه داری  بی رحم 
تیلور معتقد است چیزی  می شود تضمین کرد؟ 
که ما احتیاج داریم، همچنان ایمان است. ایمان و 
عشق یک انرژی عاطفی پایان ناپذیر هستند. یکی 
از مهم ترین ویژگی های وجودی  فعالیت داوطلبانه 
همین مؤلفۀ ایمان و عشق است که وقتی شروع 
می شود، به طور تصاعدی خودش را رشد می دهد، 
یعنی انسان هایی که در فعالیت های داوطلبانه مشارکت می کنند از یک کار کوچک 
شروع می کنند بعد لذت و حالوتی را تجربه می کنند که به طرز باورنکردنی دیگر از آن 
بیرون نمی آیند. برای آن هایی که درگیر نیستند گاهی تعجب آور است که چطور یک 
انسان دارایی ، زمان یا توان جسمی اش را به اینکه مثاًل دانشجویانش یا همسایگانش یا 
اقوامش یا مردی از ملت های دیگر را کمک کند، اختصاص داده است. مطالعات نشان 
می دهد که یک لذت انسانی در این کار هست، اصاًل من به مسئله پاداش اخروی و مسأله 

ثواب کاری ندارم آن جای خودش. 

کنش.داوطلبانه.در.نگاه.نظریات
یک گزارشی می خواندم در مجموعه کارهای فعالیت های داوطلبانه، این گزارش 
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نظریه های مختلف علوم انسانی، اجتماعی از قبیل نظریه پدیدارشناسی، نظریه 
نظریه  اجتماعی،  نظم  نظریه  تضاد،  نظریه  مبادله،  نظریه  اجتماعی،  یادگیری 
ساختارگرایی، نظریه کارکردگرایی و نظریه های متعدد دیگر را بررسی کرده بود تا 
توضیح دهد که فعالیت داوطلبانه یک رفتار انسانی است که از هر چشم انداز نظری 

که نگاه کنیم قابل تفسیر و توضیح است.

دانش.کنش.داوطلبانه.در.ایران
 من فکر می کنم ما هنوز در مراحلی هستیم که باید چشم اندازهای کلی را بحث کنیم، 
در دانش فارسی که حداقل من جست وجو کردم راجع به فعالیت های داوطلبانه بسیار 
فقیر هستیم در حدی که ما هنوز باید مفهوم سازی کنیم، با مفاهیم کلی آشنا بشویم، 

چشم اندازهای کلی را بشناسیم تا برسیم به مرحله ای 
که بخواهیم دقیق تر این فعالیت را از منظر نظریه های 

مختلف جداجدا بحث کنیم. 
برخالف بحث های دیگر که در علوم اجتماعی می کنیم 
که بیشتر دنبال مسأله شناسی و آسیب شناسی و دنبال 
فهمیدن محض هستیم، بحث فعالیت های داوطلبانه 
و فعالیت های خیریه و یک راه حل انسانی، یک شیوه 

سازمان دهی اجتماعی و یک راهبرد وجودی است.

بخش.دوم:.رویکرد.تجربی،.ارائه.یک.گزارشی.تجربی
مقاله ای با عنوان »تأثیرات فعالیت داوطلبانه بر روی داوطلب ها« را ارائه می دهم 
که توسط جان ویلسون و مارک موزیک نوشته  شده است و در مجله ای به نام 
حقوق و مسائل معاصر منتشر شده است. این مقاله مجموعه وسیعی از گزارش های 
تحقیقاتی را از سراسر دنیا مطالعه کرده تا بگوید که فعالیت های داوطلبانه چه 
تأثیراتی روی آدم هایی که این فعالیت ها را انجام داده اند گذاشته است. من آمار 
و اطالعاتش را نمی خوانم، خیلی جزئیات دارد ولی بسیار خواندنی است، درواقع 
ارائه فعالیت های داوطلبانه  تأثیرات  انواع  از  را  ارزشمندی  طبقه بندی فوق العاده 

 کرده است.
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1..رضایت.از.زندگی
مطالعات نشان می دهد اکثر کسانی که فعالیت داوطلبانه انجام می دهند، راه مناسبی 
برای نیل به رضایت از زندگی و رضایت فردی یافته اند. آدم هایی که در کارهای داوطلبانه 
وارد می شوند چه سازمان یافته، چه غیرسازمان یافته فرض کنید که یک کارمند در 
شهرداری یا یک معلم در مدرسه یا یک استاد در دانشگاه هرکس هر جایی که هست 
اگر تالش کند، کار را درست انجام بدهد حتی بیش از آنچه از او انتظار می رود انجام 
دهد این انتخاب داوطلبانه به او حس رضایت از زندگی می دهد و داده های تجربی نشان 
می دهد، کسانی که وارد فعالیت داوطلبانه شده اند بیشترین رضایت زندگی و رضایت 

فردی را دارند.

2..مشارکت.سیاسی
کسانی که در فعالیت های خیریه و عمومی مشارکت فعال دارند سهم و مشارکت جدی 
در حوزه سیاسی پیدا می کنند. یعنی افرادی که وارد فعالیت های عمومی می شوند حاال 
مثاًل در مورد محیط زیست یا هرجای دیگر، به عنوان یک نوع فعال فرهنگی و اجتماعی 
اعتبار و محبوبیت  از  عماًل درگیر مدیریت و زندگی سیاسی جامعه می شوند، عماًل 
برخوردار می شوند، الجرم احزاب و گروه ها و به اصطالح جامعه باید آن ها 
را مالحظه کنند. یعنی انسانی که می خواهد به دیگران کمک کند، آن ها 
را دوست می دارد و این دوست داشتن متقابل سرمایه اجتماعی و اعتماد 

اجتماعی ایجاد می کند.

3..یادگیری.مدنی
و  رفتارها  کسب  و  یادگیری  برای  مؤثری  روش  داوطلبانه  کار 
نگرش های مدنی است. تحقیقات نشان می دهد داوطلبان منافع 
عمومی را به عنوان هدف زندگی شخصی پذیرفته اند، ببینید این یک 
نکته بسیار مهم است، اینکه انسان داوطلب در نتیجۀ فعالیت داوطلبانه خودش 
باعث می شود که فرد کم کم نگرش های  را منافع خودش می بیند  منافع عمومی 
خودش را اصالح کند. رفتارهای مدنی بهتری پیدا بکند، باعث می شود  که فرد در زندگی 
اجتماعی اش تبدیل شود به یک فرد یادگیرنده یعنی این نحوه داوطلبانه زیستن در 
تمام لحظه های زندگی اش جاری و ساری و همواره در حال یادگیری است. احساس ها، 

تجربه ها و رفتارها دائماً بر کلیت وجود او اثر می گذارند.
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4..احساس.مسئولیت
داوطلبان از آنجا که احساس مسئولیت شدیدی در زندگی شخصی خود می کنند، 
وارد فعالیت داوطلبانه شده اند تا به دیگران کمک کنند. فردی که داوطلب می شود به 

مقداری که درگیری و مشارکتش بیشتر می شود نسبت به زندگی، خانواده و فرزندش 
هم حساس تر می شود. چون وقتی که ما کار داوطلبانه می کنیم، درهرحال دغدغۀ 

وجودی انسان ها را پیدا می کنیم. درست است که می  خواهیم به بیمار کمک 
کنیم ولی دغدغۀ انسان برایمان مطرح می شود؛ دغدغۀ بدن انسان، درد 

انسان، رنج انسان و سالمتی انسان. تحقیقات نشان می دهد 
که پیدا کردن این دغدغه ها، باعث می شود نسبت به 
خودمان، سالمتی جسمی و روحی، تربیت فرزندانمان، 

حساس  شویم.  خانواده مان  اعضای  و  همسرمان  نیازهای 
می کنند  داوطلبانه  کارهای  که  افرادی  می دهد  نشان  تحقیقات  داده های 

نسبت به تمام ساخت های وجودی فردی و جمعی حساس تر، آگاه تر، مسئول تر 
و نتیجتاً موفق ترند. 

5..نگرش.مثبت.به.مسئولیت.های.شهروندی
داوطلبان نگرش مثبت تری به مسئولیت های شهروندی کسب می کنند و در عمل 
شهروندان بهتری می شوند. و نمونه های زیادی آورده است مثاًل از نظر اینکه آدم های 
در  یا  ریاست جمهوری  و  شهر  شوراهای  انتخابات  در  بیشتری  مشارکت  داوطلب، 
کمپین های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دارند، این ها واقعاً شهروند می شوند. شهروند 
یعنی کسی که از یک جهت می آموزد که بی تفاوتی مدنی را داشته باشد یعنی در زندگی 
انسان های دیگر فضولی نکند ولی از طرف دیگر می آموزد که چگونه نسبت به سرنوشت 
از بزرگ ترین  از من بپرسند که یکی  اگر  انسان های دیگر احساس مسئولیت کند. 
مسأله های جامعۀ اآلن چیست؟ می گویم بحران مدنیت. ما ناگهان شهری و کالن شهری 
شدیم اما فرصت کافی برای اینکه زیسِت شهری پیدا کنیم و شهروند شویم را هنوز پیدا 
نکرده ایم. یکی از راه هایی که می توانیم مردم را به طور همگانی در فرایندهایی درگیر 

کنیم که شهروند شوند، گسترش فعالیت های داوطلبانه است.

6..نگاه.دموکراتیک.
که  کسانی  می آورند،  دست  به  دموکراتیک تری  رفتارهای  و  نگرش ها  داوطلبان 
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داوطلبان نگرش مثبت تری به مسئولیت های شهروندی کسب می کنند و در عمل 
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از  یکی  دارند.  تبعیض آمیز  و  سلسله مراتبی  نگاه  کمتر  دارند  داوطلبانه  فعالیت های 
چیزهایی که ما رنج می  بریم رفتارهای اختیارگرایانه است، اینکه هر کس برای خودش 
شاهنشاهی شده و دائماً نگاه های از باال به پایین در شکل های مختلف بازتولید می شود، 
مردان نسبت به زنان، پزشکان نسبت به بیماران یا استادان نسبت به دانشجوها، اشکال 
مختلف تبعیض های قومیتی، جنسیتی و غیره. کسانی که درگیر فعالیت های خیریه و 
داوطلبانه می شوند، حس انسانی تری دارند، کمتر نگاه از باال دارند و صداهای مختلف را 
می شنوند و درک می کنند، خطاهای دیگران را می فهمند، به دیگران حق می دهند که 
آدم ها حق اشتباه کردن هم دارند. آدم هایی که فعالیت های داوطلبانه می کنند با نگاه 
تسامح و نگاه اغماض می خواهند ستارالعیوب باشند. چیزی که انتظار دارند جامعه در 

مورد خودشان بکند خودشان با جامعه انجام می دهند.

7..کاهش.رفتارهای.ضداجتماعی
کار داوطلبانه باعث کاهش رفتارهای ضداجتماعی مانند اعتیاد به مواد مخدر، تخریب 
اموال عمومی و اشکال گوناگون جرائم می شود. کار داوطلبانه به موفقیت های شغلی و 
حرفه ای افراد کمک می کند. وقتی انسان وارد شبکه ای از فعالیت های داوطلبانه می شود 
این شبکه چون خودشان اهل کمک هستند اشکال مختلف یادگیری را ایجاد می کنند 
و کمک می کنند تا افراد بتوانند از سالمت جسمی و روحی بهتری برخوردار شوند. 
کمک می کنند تا اطالعات بیشتری پیدا کنند، طبیعتاً دست به هر فعالیت شغلی هم 

بزنند موفق تر خواهند بود. 

جمع.بندی
فعالیت های  بگویم  که  بود  این  من  هدف  کردم  اشاره  که  همان طور 
داوطلبانه چه سودی برای داوطلب دارد، هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ 
تجربی. بر اساس هر دوی این ها می توانیم این نتیجه کلی را بگیریم که 
واقعاً داوطلبان بیش از اینکه به دیگران سود برسانند به خودشان کمک 

می کنند، کمکی اخالقی و انسانی، نه سودطلبانه و غارتگرانه. 
فعالیت داوطلبانه نوعی شیوه زندگی است که شخصیت ما را می  سازد، 
به دیگران و مهم تر دوشا دوش  از زندگی که بدون ضربه زدن  شیوه ای 
دیگران رشد می کنیم. جمله ا ی از زرتشت است که می گوید »خوشبخت 
کسی است که اطرافیانش خوشبخت اند«. معنای دیگر این جمله این است 

]کار داوطلبانه باعث 
کاهش رفتارهای 
ضداجتماعی مانند 
اعتیاد به مواد مخدر، 
تخریب اموال عمومی 
و اشکال گوناگون 
جرائم می شود. 
کار داوطلبانه به 
موفقیت های شغلی و 
حرفه ای افراد کمک 
می کند. [
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که حواسمان باشد که اگر به خوشبختی دیگران کمک نکنیم خود خوشبخت نمی شویم. 
متأسفانه من تحقیقاتی راجع به ایران پیدا نکردم، که ببینم در ایران تأثیر فعالیت های 
داوطلبانه روی افراد چگونه است. ولی به عنوان یک مردم نگار از روی زندگی شخصی ام 
که در روستا بزرگ شدم، خانواده ام روستایی و  مذهبی بودند می توانم بگویم اساساً شیوه 
زندگی روستایی یک شیوه داوطلبانه است، آدم ها به اشکال مختلفی درگیر فعالیت های 
داوطلبانه  می شوند. یک نوع اقتصاد هدیه در آنجا حاکم است نه اقتصاد مبادله. به همین 
دلیل مادرم همیشه شاد و سرحال بود، با اینکه مثل همه مادرهای قدیمی سیزده 
چهارده  فرزند به دنیا آورده بود که هفت هشت تای آن ها از دنیا رفته بودند و ساختار 
زندگی سخت روستایی را داشت، ولی همیشه سرحال و خندان بود، چون نگاهش به 
زندگی، داوطلبانه و عاشقانه بود. بازهم از منظر مردم نگاری خودم می گویم، استادانی که 
کارشان را مسئوالنه و عاشقانه انجام می دهند و حتی فراتر از مسئولیت هایشان کاری را 
انجام می  دهند، آن ها سرحال تر، فعال تر، و خالق ترند. ولی وقتی نگاه می کنم به اطرافم 
می  بینم، آن هایی که چرتکه دستشان گرفتند و برای هر فعالیتشان باید چند برابر 
آنچه کار می کنند پول بگیرند، آن هایی که نگاهشان تحت سیطرۀ هژمونی پول تعریف 

می شود، آن ها افسرده ترند، آن ها زندگی شان بحرانی تر است. 
به تعبیری که چارلز سیلور می آورد می گوید که دنیای سرمایه داری آدم ها را بزدل 
بار می آورد، پول آدم را بزدل می کند، ترسو می کند و برعکس کار داوطلبانه آدم را 
شجاع می کند و من می توانم بگویم در مورد دانشگاهی هایی که واقعاً با دانشجویانشان 
و همکارانشان داوطلبانه کار می کنند این ها آدم های شجاعی هستند و شور و نشاط در 

چهره ، کار و فعالیت هایشان پیداست.
من می توانم در اطراف خودم نگاه کنم ببینم آن هایی که می آیند در این 
انجمن ها مثل همین بنیاد آالء فعالیت می کنند، این ها سرزندگی دارند. 
سرزندگی چیز کوچکی نیست که به سادگی به دست بیاید اتفاقاً از معدود 

چیزهایی است که اصاًل نمی شود با پول خریدش. 
باید به این داوطلبی فکر کنیم و امیدواریم که بنیاد آالء و دوستانی که 
اینجا تشریف دارند کمک کنند که این داوطلبی را توسعه دهیم که راهش 
تولید دانش است، تجربه جهانی هم این را نشان می دهد، دانش بیشتری 
باید در مورد داوطلبی توزیع کنیم تا زبان داوطلبین را بفهمیم، تا گفتمان 
داوطلبی را بفهمیم تا بتوانیم به کمک مفاهیم بهتر و جدیدتر و به روزتر 

خودمان را و دیگران را مجاب بکنیم.

]آدم ها به اشکال 
مختلفی درگیر 

فعالیت های 
داوطلبانه  

می شوند. یک نوع 
اقتصاد هدیه در 
آنجا حاکم است 
نه اقتصاد مبادله.[ ،،
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در مسیر گرمسیر

احمد.حسن.زاده
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در  زنی  گشت  به  خودش  و  کرده  پارک  جاده  شانه  در  را  ماشینش  یعنی 
همان حوالی پرداخته است. ما توانستیم در همان حوالی چند ته سیگار از 
سیگارهایی که همه می گویند او می کشیده را پیدا کنیم. بنابر شواهد موجود 
پیشنهاد می گردد، حوزه جستجو را محدود به حاشیه غربی شهر گچساران 
کنیم. یعنی جاده پازنان و از آنجا به جاده کمربندی شهرستان گچساران و در 
ادامه به سوی روستاهای کمبل، آب شیرین و بی بی جان آباد. الزم به ذکر 
است که عباس آئین، زاده روستای کمبل است و تا 16 سالگی را نیز در آنجا 
بوده است. همچنین نکته قابل تامل دیگر این است که عباس آئین 9 سال 
پیش از حادثه همسرش را از دست داده بوده و نیز صاحب فرزند نیست و در 
تمام این سالها نیز اقدام به ازدواج مجدد نکرده است. امری که برای مردان 
بسیار عجیب به نظر می رسد. همچنین محل زندگی او به صورت شبانه روزی 

تحت نظر است.

آدم.اول
بله، من ایشان را می شناختم. بله... خوب بود، مهربان بود. یعنی من که جز خوبی 
از او ندیده بودم. گاهی اوقات می آمد تا اول دشت، جایی که من گوسفندهایم 
را به چرا می بردم. بله... من بهش عالقه داشتم، کم حرف بود اما خوب نی هفت 

بند را کوک می کرد. نفسش توی ساز یک چیز دیگر بود. بله... تقریبا 
ماهی یک گوسفند می خرید و با خودش می برد. می گذاشت 

بله. دیگر  عقب ماشین، 
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او  خریدهای  روی  مان  زندگی  روال  جوری  یک  یعنی  بودیم.  کرده  عادت 
برقرار شده بود. خب... بله، سه تا دختر دارم. گفتم که، وقتی به ایشان گفتم 
درباره جهاز دختر اول چیزی نگفت. کاری هم نکرد. اما یکی دو روز بعد آمد 
و این بار برخالف همیشه دوتا گوسفند خرید، اما پول پنج تا را داد. گفت بعدا 
می آید باقی گوسفندها را می برد. نه، نیامد. تا اینکه شنیدیم گم شده بنده 
خدا. اما من مانده ام، چطور می شود آدم به این بزرگی گم شود. یک عمر 
تو این جاده ها بوده، مگر می شود همچین چیزی. همه مردم می شناختنش. 
کدام مردم؟ خب، مثال همین مردم آبادی ما. گاهی اوقات می آمد اینجا و 
تو مدرسه می ماند. بله، شب را می ماند پیش آقا معلم. از خودش بپرسید به 
شما می گوید. یا مثال بابا مظفر، خیلی هوای بابا مظفر را داشت. بروید از او 
برای چی؟  بودش شیراز.  برده  برایش؟ خب، گویا  بپرسید. چیکار کرد  هم 
برای دوا و درمان. بله، پایش سستی داشت، توان ایستادن نداشت، سستی 
می کرد موقع راه رفتن. آخرین بار؟ شاید دو یا سه روز قبل از گم شدنش بود، 
نمی دانم. اما همین حدود بود. اما حاال شما مطمئن هستید که واقعا گم شده 
این بنده خدا؟ شاید هم همان روزی که شما می گویید نبوده و مثال چهار پنج 

روز بعدش بوده، اگر آنطور حساب 
کنیم پس می شود یک هفته 

شدنش  گم  از  قبل 
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که من دیدمش. واقعا آدم می ماند چه بگوید. این اطراف هم که ما گرگ و 
پلنگ نداریم که خدای نکرده تکه تکه اش کرده باشند. نه اینکه هیچوقت 
نداشته ایم، یک زمانی داشته ایم. تو همین بیشه دژ سلیمان می گویند به جز 
پلنگ، شیر هم داشته ایم. اما دیگر حیوانی نمانده. نسل همه را تراشیدند از 
روی این زمین. چه کسی؟ هر کسی. من چه می دانم چه کسی. هر کی تفنگ 

داشته البد...

آدم.دوم
بیشتر درباره بچه های محصل حرف می زد. شاگردها را دوست داشت. اهل 
و  رفتار  برآیند  می خواندند.  کتاب  زیاد  ایشان  بله.  بود.  هم  مطالعه  و  کتاب 
گفتارش این را نشان می داد. این اواخر هم آمدند، بله. مثل همیشه هم شاد 
آدم  هم  منظر  این  از  ایشان  ها.   بچه  برای  هدیه  کلی  با  بودند،  خندان  و 
شایسته و دانایی بودند. آینده را در خشت خام می دیدند. فقر این مردم را 
که می دیدند دلشان به درد می آمد. فقر این بچه ها را که می دیدند ناراحت 
می شدند. اما اینطور هم نبود که فقط حرف بزنند و کاری نکنند. تمام دفتر 
برای  مدام  یکسال گذشته  تو  می کردند.  تامین  را خودشان  ها  بچه  مداد  و 
مدرسه خرید می کردند. گویا ایشان صاحب اوالد نبودند، رو همین حساب 
خیلی بچه ها را دوست داشتند. بله، ایشان برای همه بچه ها تو چهارنوبت 
التحریر می خریدند. چهارنوبت در سال. خیلی هم حساسیت داشتند  لوازم 
روی خریدشان. اینطور نبود جنس آشغال بخرند. مداد و دفترهای با کیفیت 
می خریدند. البته همین کتابخانه کوچکی هم که ما االن در مدرسه داریم را 
هم ایشان راه انداختند. بله، همه کتابها را ایشان خریده اند. نخیر. زیاد حرف 
نمی زدند. می شود گفت اصال حرف نمی زدند. فقط در حد اینکه کار راه بیفتد 
حرف می زدند. اما خب، می شد فهمید چرا اینهمه ناراحتند. االن که می گویید 
بودند که  اما گفته  برای من.  قابل درک است  بیشتر  همسرشان فوت شده 

فرزندی ندارند. حاال می فهمم چرا اینقدر به این بچه ها عالقمند بودند.

آدم.سوم
من آقا چهارتا بچه دارم. خودم هم که سن آنچنانی ندارم. همسرم هم توی 
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ما شد عینهو  برای  زندگی  از آن خدابیامرز  بعد  تصادف رحمت خدا رفت. 
جهنم. باور کنید می شد هفته ای می گذشت و بچه هایمحتی یک وعده غذای 
کامل نمی خوردند. تا اینکه یک روز آقای آئین آمدند در خانه ما. یک ساک 
پر لباس آورده بودند برای بچه ها. برای خودم هم پارچه خریده بودند. مردم 
اول حرفهایی می زدند. یعنی فکرشان این بود که آمده مرا بستاند. اما خدا 
می داند که حتی یکبار هم پا داخل خانه نگذاشتند. بخدا قسم اگر لب تر 
می کردند حاضر بودم زنشان بشوم. اما اینطور آدمهایی که دربند این چیزها 
نیستند. یعنی پیمانشان را با کس دیگری بسته اند. پیمانشان زمینی نیست. 
بله، همیشه خدا به ما پول می دادند. وقتی هم که خواستگار برای دختر بزرگم 
آمد، تمام جهازش را هم ایشان خریدند. دوتا گوسفند چاق و چله هم برای 
مان آوردند و همراهش برنج و روغن نباتی و کلی خرت و پرت دیگر هم دادند. 
خدا بهشان عزت بدهد. االن که می گویید خبری از ایشان نیست و گم شده 
اند، خدا می داند بند دلم پاره شده است. انگار همه کس و کارم را از دست 
داده ام. واقعا هم بود. مگر چه کسی آمد دستگیر من شود؟ اگر این آدم نبود 
چه بر سر ما می آمد؟ خیلی ناراحتم. نمی دانم، اما هرطور که بخواهید کمک 
بله، آمدند. پسر کوچکم رفته بود جلوی در. نه، من خودم نرفتم.  می کنم. 
نمی دانستم خودشانند. اگر می دانستم حتما خودم در را باز می کردم. امان هم 
ندادند. به محض فهمیدن آمدم دم در، دیگر دیر شده بود. ماشینشان را دیدم 
که داشت از پیچ جاده رد می شد و می رفت پایین. مقداری پول داده بودند، 

بله. داده بودند دست پسرم... 
***

بر اساس شواهد و گفته های موجود و تحقیقاتی که ما انجام داده ایم، عباس 
آئین، فرد عابد و خیری بوده گویا. نکته جالب توجه در تحقیقات این است، 
که هیچکدام از همکاران و یا حتی فامیلش هم از این قضایا خبر نداشته اند. 
ما در تمام روستاهایی که در باال ذکرش رفت، به جستجو پرداختیم. روند 
دیده شدن ایشان کامال با تعداد روستاها مطابقت دارد. عباس آئین آخرین 
بار در روستای بی بی جان آباد دیده شده است. یعنی آخرین نفر، کارگر پمپ 
بنزین جاده ای است که به سمت اهواز می رود. دقیقا یک روز قبل از ناپدید 
شدن قطعی. طبق اظهارت کارگر، عباس آئین مدتی در پمپ بنزین می ماند. 
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او در حال کار با موتور ماشینش بوده. پشت ماشین هم چند صندوق چوبی و 
انبوهی از لباس و کتاب دیده شده است. کارگر پمپ بنزین اظهار داشته که 
تصور می کرده این ماشین برای کمک به منطقه ای می رفته. یعنی انبوه وسایل 
متعدد و متنوع در بخش وانت ماشین آئین، جوان را به این فکر انداخته. گویا 
قصد داشته به تعداد زیادی آدم کمک رسانی کند. هنوز گزارشی از تقسیم 
نرسیده  به دستمان  اهواز  یا  بهبهان  اطراف شهر  او در روستاهای  کمکهای 
است. اما تنوع وسایل تا جایی که به خاطر کارگر پمپ بنزین مانده به این 
شرح است: چندین بسته تن ماهی، چند حلب روغن نباتی، بیش از 10 کیسه 
برنج ایرانی، چندین ساک بزرگ که احتماال حاوی لباس بود، چندین جفت 

کفش و وسایلی از این دست.

گزارش.آخر
گزارش ها حاکی از این است که عباس آئین دوباره در مناطقی از روستاهای 
استان خوزستان دیده شده است. با احتساب این گزارش ها او هم اکنون زنده 
است. درست سه روز بعد از دیده شدن او در پمپ بنزین، برخی از مناطقی 
که او دوباره در آنجا رویت شده، دچار سیل و ویرانی گشته اند. حداقل دو 
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روستا به زیر آب رفته و خسارات فراوانی به آنها وارد شده است. نکته قابل 
توجه این است که وقتی نیروهای امداد به مناطق می رسند، همه محلی ها 
گفته اند ما فکر می کردیم کار امداد به ما دیگر تمام شده و دیگر قرار نیست 
کسی به آنجا بیاید. چرا که قبل از نیروهای امداد فردی به آنها کمک رسانی 
کرده و همه وسایل اولیه را با چندین خودرو وانت نیسان به آنجا برده است. 
پنج وانت نیسان. در میان رانندگانی که آنها توصیف کرده اند، یکی از آنها به 

غایت به عباس آئین شباهت دارد.
آئین  نظر می رسد عباس  به  لحظه،  این  تا  آمده  به دست  به شواهد  عطف 
وقوع این حادثه را پیش بینی کرده بوده. خود این نکته، بیش از بیش ماجرا 
را مرموزتر و پیچیده تر می کند. چطور او می توانسته وقوع چنین سیلی را 
پیش بینی کند. آیا او دارای توانایی خاصی در دیدن حوادث آینده می باشد؟ 

آیا این مرد به قدرت و بینش و بصیرت خاصی رسیده است؟
،،دستور به ادامه تحقیقات و پیگیری سایر شواهد/ تمام.



ويژه نامه اولين همايش ملى

 خــير مانــــدگار



مطالعه و ارزيابى امور خير 
در ايران
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کوتاه درباره 
اولین همایش ملی خیر ماندگار
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اولین همایش ملی خیر ماندگار

مقدمه
فعالیت های خیریه و نیکوکارانه از دیرباز در ایران رواج داشته 
در  خصوصاً  قرآن  مؤکد  توصیه  و  اسالم  ورود  با  که  است 
گسترش  بیش ازپیش  وقف  مانند  آن  اسالمی  مدل های 
می یابند. این فعالیت ها تا چند دهه پیش به صورت 
ظهور  با  می شدند؛  انجام  فرد  به  قائم  و  سنتی 
ساختارهای نوین اداری، در کنار تداوم فعالیت های 
فردی، امور خیر نیز، نهادی شده و به صورت 
رسمی  ساختارهای 
مؤسسات  یا  و  دولتی 
خیریه خصوصی توسعه 

یافتند.
وزارت  تصویب  با   1337 سال  از 
مجوز  صدور  مرجع  شهربانی  عدلیه، 
مؤسسات خیریه می شود که این امر تا به امروز 
توسط نیروی انتظامی ادامه یافته است. در حال حاضر در کنار 
نیروی انتظامی، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت ورزش 
به  نسبت  نیز  و شهرداری  زیست  محیط  سازمان  جوانان،  و 
صدور مجوز تأسیس مؤسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد 

مبادرت می ورزند. 
به دلیل این تشتت در مراکز ارائه مجوز خیریه در حال حاضر هیچ 
آمار دقیقی از تعداد مؤسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد وجود 
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ندارد، تنها تخمین زده می شود که حدود 20000 موسسه خیریه ثبت شده در 
ایران وجود دارد. در نتیجه آمار دقیقی از تعداد موسسه های فعال به دلیل عدم 
وجود آمار و عدم وجود سازوکار نظارت وجود ندارد. عدم وجود سازوکار نظارت 
برای مؤسسات خیریه باعث شده است موارد اندک فساد مالی، اخالقی و سیاسی 

عده ای محدود، چهره خیریه ها و خیرین را مورد سوءظن قرار دهد.  
بااین حال هرساله منابع عظیمی در حوزه خیریه و خیرین جذب و هزینه می شود. 
که تنها می توان بعضی از این مقادیر را از جستجو در مصاحبه ها و نشریات متوجه 

شد. همین آمار غیررسمی نشان از حجم زیاد این منابع می دهد.
با توجه به تاریخ بلند و گستره عمومی  مسئله اصلی ایجادشده این است که 
فعالیت های نیکوکارانه، حجم زیاد منابع مالی و انسانی در این حوزه، گسترش 
موردتوجه  به ندرت  ایران  در  امر  این  جهان،  در  حوزه  این  در  علمی  مطالعات 
پژوهشگران و اندیشمندان قرار گرفته است، ازاین رو پژوهش و فرهنگ سازی در 

حوزه امور خیر از مسائل مهم و دارای اولویت امروز جامعه ایران است. 

بنیاد.خیریه.راهبری..آالء
» بنیاد خیریه آالء« پس از سالها فعالیت در حوزههاي مختلف امر خیر، بر اساس 
تجربه و دانش به دست آمده، همچنین شناخت و مراودهاي که با خیرین و 
نهادهاي خیریه داشت، فعالیتهاي خیر خود را به سمت راهبري امور خیر سوق 
داد و نام بنیاد نیز به »بنیاد خیریه راهبری آالء« تغییر یافت. منظور از راهبري، 
تولید و ترویج دانش، فرهنگسازي در حوزه امر خیر و تالش در مسیر اصالح 

روشهاي مدیریت امر خیر است؛ به عبارت دیگر سعي بر آن است که 
با تولید و بهکارگیري دانش در حوزه امر خیر، منابع محدود خیریهها 
و خیرین، عالمانه و بهینه هزینه شود و با فرهنگسازي در این حوزه 
به جاي آن که تنها تعداد معدودي از جامعه عنوان خّیر را به دوش 
کشند، »هر ایرانی یک نیکوکار« باشد، تا دست در دست یکدیگر، 

بتوانیم مشکالت و معضالت جامعه را بهتر و کارآتر برطرف نماییم.
بنیاد آالء براي دستیابي به چشمانداز خود با نگاهي دانش بنیان و با 
همکاري اساتید و صاحبنظران حوزه امر خیر، »سند خیر ماندگار« را 
تهیه و تدوین نموده است. این سند از آن جهت »خیر ماندگار« نامیده 
شده است که هدف آن تقویت بنیانها و زیربناي دانشي فعالیتهاي 
خیر و گسترش آن بهصورت عالمانه و بر اساس تحقیق، پژوهش و 

مدلهاي مدیریتي کارآمد است.  
البته این نگاه جدید و راهبردی از سوی بنیاد خیریۀ راهبری آالء به 

]این سند از آن جهت 
«خیر ماندگار» نامیده 
شده است که هدف 

آن تقویت بنیانها 
و زیربناي دانشي 
فعالیتهاي خیر و 

گسترش آن بهصورت 
عالمانه و بر اساس 
تحقیق، پژوهش و 
مدلهاي مدیریتي 

کارآمد است.[
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این بنیاد منحصر نیست و به مشارکت همۀ خّیرین، مدیران حوزۀ خیریه و 
پژوهشگران عالقه مند به تولید و گسترش دانش در حوزۀ خیریه نیاز دارد. 

اولین.همایش.ملی.خیر.ماندگار.
به استناد سند خیر ماندگار و در راستای گفتمان سازی و تولید دانش در 
با مشارکت  را  ماندگار  ملی خیر  اولین همایش  آالء  بنیاد  امر خیر  حوزه 
نهادهای علمی و اجرایی برگزار می نماید که در ذیل به برخی از مختصات و 

ویژگی های آن اشاره می شود:
- این همایش اولین همایش علمی در حوزه امور خیر است، دلیل این امر 

نبود رشته تخصصی در حوزه امور خیر است که قباًل به آن اشاره شد. 
- همکاران برگزاری این همایش، نهادهای علمی شامل: دانشگاه اصفهان، 
دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه 
امام صادق –علیه السالم- ، انجمن علمی جامعه شناسی ایران، انجمن علمی 
مدیریت دولتی ایران و انجمن علوم مدیریت ایران؛ نهادهای اجرایی از جمله 
فرهنگ  وزارت  عترت  و  قرآن  معاونت  بهداشت،  وزارت  اجتماعی  معاونت 
و ارشاد اسالمی، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و 
حامیان  بنیاد  خیریه،  و  نیکوکاری  مؤسسات  ملی  خیریه شبکه  نهادهای 

دانشگاه تهران و بنیاد خیریه سماوات الغدیر می باشند.
- اولین همایش ملی خیر ماندگار با تمرکز موضوعی »مطالعه و ارزیابی امور 
خیر در ایران« برگزار می گردد که دارای 6 محور اصلی مدیریت و امور خیر، 
اقتصاد و امور خیر، فرهنگ و امور خیر، جامعه و امور خیر، فقه وحقوق و امور 
خیر و آموزش و امور خیر است؛ برای هر محور موضوعات تخصصی تعریف 

شده است.
و خیرین، محوری  و مشارکت خیریه ها  کابردی تر شدن همایش  برای   -

به عنوان ایده ها و تجربه های موفق امور خیر طراحی شده است. 
- سازمان همایش مشتمل بر رییس، دبیرعلمی ، دبیر اجرایی و 6 کمیته 
علمی است. برای هر محور یک کمیته علمی تشکیل شده است که شامل 
5استاد و صاحب نظر در این حوزه می باشد. رییس همایش دکتر محمدصالح 
طیب نیا مدیرعامل بنیاد آال و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان؛ دبیر علمی 
همایش دکتر نعمت اهلل موسی پور معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان و دبیر 
علمی 5 دوره جشنواره فارابی؛ دبیر اجرایی همایش حجت االسالم والمسلمین 
مالنوری مشاور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد؛ دبیر کمیته فرهنگ دکتر حسن 
بنیانیان دبیر کمیسیون پیوست فرهنگی شورای عالی انقالب فرهنگی؛ دبیر 
کمیته جامعه دکتر قانعی راد هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی 
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کشور؛ دبیر کمیته مدیریت دکتر خداداد حسینی رییس دانشکده مدیریت و 
اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس؛ دبیر کمیته فقه و حقوق حجت االسالم والمسلمین 
امام استاد دانشگاه تهران؛ دبیر کمیته اقتصاد دکتر طغیانی هیئت علمی دانشگاه 
فرهنگیان  دانشگاه  هیئت علمی  نادری  دکتر  آموزش  کمیته  دبیر  و  اصفهان 

می باشند. 
- مقاالت پذیرفته شده در پایگاه استنادی جهان اسالم )ISC( و سیویلیکا نمایه 

می شوند.
- تعداد مقاالت رسیده به همایش 136 مقاله علمی است، که 20 مقاله در محور 
اقتصاد و امور خیر، 22 مقاله در محور آموزش و امور خیر، 38 مقاله در محور 
جامعه و امور خیر، 15 مقاله در محور فرهنگ و امور خیر، 11 مقاله در محور 
فقه و حقوق و امر خیر، 22 مقاله در محور مدیریت و امر خیر و 8 مقاله در محور 

ایده ها و تجربه های موفق به دبیرخانه همایش ارسال شده است.
و  و دولتی  - کارگاه های مهارت افزایی مخصوص کارشناسان خیریه خصوصی 
خیرین در روز یکم اسفندماه در 6 عنوان کارآفرینی اجتماعی، تیم سازی با سبک 
تیپ شناسی شخصیتی اینیاگرام، مقدمات برنامه ریزی راهبردی در سازمان های 
مردم نهاد، مقدمات گزارش نویسی در سازمان های مردم نهاد، مدیریت منابع 
انسانی سازمان های مردم نهاد ایرانی، جذب مشارکت از طریق فضای مجازی 

برگزار می گردد.
- شرکت کنندگان همایش سه گروه 1. اساتید، دانشجویان و پژوهشگران عالقه مند 
به حوزه خیر، 2.خیرین ، مدیران و کارشناسان مؤسسات خیریه و 3.مدیران و 

کارشناسان دولتی مرتبط با این حوزه می باشند.
-.زمان.همایش:.دوشنبه، دوم اسفندماه 1395

-.مکان.همایش:.تقاطع بلوار کشاورز و خیابان قدس، دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی تهران

برای آشنایی و شناخت بیشتر اهداف و دغدغه های اولین همایش ملی خیر ماندگار 
مصاحبه هایی با اندیشمندان این حوزه متشکل از رییس و دبیر علمی همایش و 
دبیران کمیته های علمی ششگانه تهیه شده است، که در ادامه ارائه شده است. 
کتاب چکیده مقاالت هم زمان با همایش منتشر خواهد شد و مجموعه مقاالت 
پذیرفته شده در همایش پس از برگزاری منتشر خواهد شد. امید است برگزاری 
این همایش در سوق دادن فعالیت های وسیع نیکوکارانه در کشور عزیزمان بر 

مبنای اصول و روش های علمی موثر باشد. 
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امروز دغدغه همه مسئوالن و بخش های مختلف نظام، اقتصاد مقاومتی 
است، اما در قانون اساسی و برنامه ریزی های کالن، اقتصاد سه حوزه دولتی، 
خصوصی و بخش تعاون مطرح می شود حال آنکه بخش چهارمی وجود 
دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است که اگر سهم آن از سه حوزه 
دیگر بیشتر نباشد، کمتر نخواهد بود یا حداقل به موازات سه حوزه 

دیگر است و آن مسئله اقتصاد امر خیر است.
مسئله امر خیر تنها از نظر اقتصادی قابل بحث نیست بلکه ابعاد 
اما آنچه  اعتقادی آن به مراتب مهم تر است،  اجتماعی، فرهنگی، 

بیشتر عموم مردم را جذب می کند مسئله اقتصاد امر خیر است.
اما آنچه به نظر می آید، مسئله ای که  بیش از هر مسئله دیگر در 
این حوزه دارای اهمیت است عدم توجه به برنامه ریزی برای هدایت 
و راهبری این منابع مالی است و شاید به همین دلیل باشد که بانیان 
برگزاری نخستین همایش ملی خیرماندگار به فکر 

برگزاری یک گلریزان اندیشه و فکر افتادند.
محمدصالح  دکتر  با  ما  گفتگوی  ادامه  در 
ملی  همایش  نخستین  رئیس  نیا؛  طیب 
علمی  هئیت  اعضاء  از  و  خیرماندگار 

دانشگاه اصفهان را می خوانید.

.ضرورت.برگزاری.همایش.علمی.
در.حوزه.امر.خیر.چیست؟

برگزاری  ضرورت  اینکه  برای 

گفتمان سازی در حوزه امر خیر
گفت وگو با دکتر محمدصالح طیب نیا

رئیس اولین همایش ملی خیرماندگار
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این همایش روشن شود ابتدا باید وضعیت حوزه امر خیر را در ایران و جهان به درستی 
ترسیم کنیم.

ازنظر کمی حوزه امر خیر بخش عظیمی از جوامع بشری را؛ چه افرادی که خّیر 
هستند و چه افرادی که کمک دریافت می کنند را درگیر کرده است. هرچند در ایران 
آمار دقیقی از این حوزه وجود ندارد اما کمتر انسانی پیدا می شود که مصداق کمک 
دهنده و یا کمک گیرنده نباشد. همه انسان ها اعم از پیر و جوان، مرد و زن، مسلمان 
و غیرمسلمان، شیعه و سنی، به دور از هرگونه مرزبندی در این حوزه نقش آفرینی 

می کنند.
ازنظر آمار و ارقام مالی سالیانه میلیاردها تومان در حوزه های مختلف خیر؛ از قبیل 
عزاداری  مجالس  برپایی  معیشت،  مسکن سازی،  مدرسه سازی،  سالمت،  موقوفات، 
دینی خصوصا در دو ماه محرم و صفر، هزینه می شود که شاهد گردش مالی عظیمی 

در این حوزه هستیم.
ازنظر کیفیت نیز امروزه در دنیا دولت ها به این نتیجه رسیده اند که به جای پرداخت 
مستقیم یارانه ها به مردم نیازمند، یارانه ها را از طریق خیریه ها پرداخت کنند. به طور 
مثال در کشورهای پیش رفته غالباً دانشگاه ها پولی هستند اما دولت بخشی از منابع 
مالی خود را از طریق خیریه ها برای بورس دانشجویان مستعد تخصیص می دهد. 
این روش تخصیص یارانه ها در بخش های بهداشت و درمان، معیشت، مسکن و دیگر 

حوزه ها نیز دیده می شود.
از طرف دیگر امروزه با مطالعات دقیق علمی، اثربخشی کار خیر بر روی انسان خّیر 

به اثبات رسیده است، به طوری که افراد خّیر از آرامش بیشتری برخوردار 
بوده، عمر طوالنی تری دارند و ازنظر بدنی سالم ترند.

با توجه به مسائل ذکرشده متأسفانه درمی یابیم که در کشور ما حوزه امر 
خیر باوجود این فراگیری کیفی و کمی، به صورت تجربی به آن پرداخته 
می شود و این در حالی است که در اکثر دانشگاه های معتبر دنیا رشته های 
مرتبط با امر خیر تدریس می شود، پژوهشگاه های تخصصی برای این 
موضوع راه اندازی شده است و موضوع مطالعه و پژوهش خیریه ها به یک 

موضوع روز تبدیل شده است.
در حوزه اقتصاد بحث اقتصاد بخش سوم، در حوزه جامعه شناسی بحث 
مشارکت داوطلبانه، در بحث علوم تربیتی بحث مددکاری اجتماعی و 
در بسیاری از رشته های مرتبط با این حوزه شاهد بحث ها و رشته های 
تخصصی هستیم، لذا ضروری است نخبگان کشور را نسبت به این موضوع 

]امروزه با مطالعات 
دقیق علمی، 

اثربخشی کار خیر بر 
روی انسان خیّر به 
اثبات رسیده است، 

به طوری که افراد خیّر 
از آرامش بیشتری 

برخوردار بوده، 
عمر طوالنی تری 

دارند و ازنظر بدنی 
سالم ترند.[
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حساس و دغدغه مند کنیم و از آن ها بخواهیم در تولید دانش فعاالنه مشارکت نمایند.

چرا.یک.خیریه.اقدام.به.برگزاری.همایش.کرده.است؟
بنیاد آالء از ابتدا، استراتژی خود را پرداختن به »امور خیر اولویت دار بر زمین مانده« 
قرارداد و در همین راستا 6 مرکز را در حوزه های مختلف امر خیر همچون بهداشت و 
درمان، تربیتی، فرهنگی، تبلیغی راه اندازی کرد. از ابتدای سال 93 ضرورت شناسایی 
اصلی ترین حوزه اولویت دار امر خیر در بنیاد مطرح شد که پس از چند ماه تحقیق 
و پژوهش و بررسی، جمع بندی گروه مدیریتی آالء این نکته بود که خود امر خیر و 

راهبری امر خیر اولویت دار ترین موضوع مغفول در حوزه امر خیر است.
بنیاد آالء امروز به این نتیجه رسیده است که به جای آنکه تنها یک مرکز برای رسیدگی 
به امور خیر اولویت دار بر زمین مانده باشد، بستر و دغدغه ای را ایجاد کند که کل 
فعالیت های امر خیر در ایران به سمت کارهای اولویت دار بر زمین مانده سوق پیدا کند.

برای رسیدن به این آرمان، سه هدف کالن 1. تولید دانش  2. اصالح مدیریت امر خیر 
و تربیت نیروی انسانی 3. فرهنگ سازی و ترویج امر خیر در دستور کار بنیاد قرار گرفت 

و حتی عنوان بنیاد نیز به »بنیاد خیریه راهبری آالء« تغییر پیدا کرد.
لذا با توجه به موضوع تولید دانش به عنوان یکی از اصلی ترین رسالت های بنیاد آالء، 

برگزاری این همایش برنامه ریزی و اجرایی شد.
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مخاطبین.شما.در.همایش.چه.کسانی.هستند.و.چگونه.مشارکت.دارند؟
غالباً مخاطبین اصلی همایش های علمی اساتید، نخبگان، پژوهشگران، دانشگاهیان و 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی هستند و قطعاً همایش خیر ماندگار نیز از این حیث 

استثنا نیست.
در سطح دوم مخاطبین ما مدیران و کارشناسان دستگاه ها و بخش های ستادی است 
که به نوعی با خیریه ها در ارتباط هستند مثل وزارت کشور، وزارت بهداشت و درمان، 
بهزیستی، وزارت اقتصاد و دارایی، کمیته امداد که الزم است بدانند امروز در مقوله امر 

خیر به عنوان یک حوزه علمی و دانشگاهی چه اتفاقاتی رخ می دهد.
و در الیه بعدی مدیران و کارشناسان خیریه هایی که واقعاً دغدغه تحول و نگاه های 
علمی به موضوع خیر را می پسندند و دلشان می خواهد در این فضا ورود پیدا کنند، 

مخاطبین این همایش هستند.

همایش. مخاطب. گروه.های. بین. تجربیات. انتقال. و. تعامل. برای. برنامه.ای.
پیش.بینی.شده.است؟

همایش ملی خیر ماندگار در دو بخش ارائه مقاالت و برگزاری کارگاه های تخصصی 
و طی دو روز برنامه ریزی شده است. در روز اول 6 کارگاه تخصصی باهدف رشد و 
ارتقاء دانش مخاطبین همایش برنامه ریزی شده است و در روز دوم مقاالت در صحن 
عمومی و یا کمیسیون های تخصصی ارائه می شود و در پایان میزگرد چالش های نظام 

خیر کشور با حضور مدیران ارشد دستگاه های مرتبط، نخبگان و مدیران 
خیریه ها برگزار خواهد شد.

انتظار.و.اهداف.شما.از.برگزاری.این.همایش.چیست؟
اهداف درازمدت این همایش:

 تقویت و ارتقاء جایگاه پژوهش و نوآوری و تولید علم نافع در حوزه امر 
خیر و وقف

 ایجاد فرصت تجمع و گفتگوی متصدیان، عالمان و اندیشمندان در حوزه 
امر خیر و وقف زمینه سازی استقرار نظام جامع پژوهش و نوآوری در 

حوزه امر خیر و وقف
 شناسایی امور خیر بر زمین مانده و هدایت فعالیت های خیریه به امر 

]بنیاد آالء از ابتدا، 
استراتژی خود را 
پرداختن به «امور 
خیر اولویت دار بر 

زمین مانده» قرارداد و 
در همین راستا 6 مرکز 
را در حوزه های مختلف 

امر خیر همچون 
بهداشت و درمان، 

تربیتی، فرهنگی، 
تبلیغی راه اندازی کرد.[
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دانش بنیان
پیامدهای زودهنگام همایش:

 ترویج پژوهش در حوزه امر خیر و وقف
 تولید علم بومی در حوزه امر خیر و وقف

 شناسایی پژوهش گران حوزه امر خیر و وقف
 تبدیل پژوهش های علمی به پروژه های اجرایی

 زمینه سازی برای یارگیری و تشکیل اجتماعات علمی
 انتشار آثار، تولیدات علمی و مستندات پژوهشی

 تسهیل دسترسی پژوهشگران به منابع

چرا.عنوان.خیر.ماندگار.برای.همایش.انتخاب.شده.است؟
بر اساس تغییر رویکرد بنیاد در سال 93  برای دو حوزه تصدی گری و راهبری بنیاد، 
نام گذاری  صورت گرفت. فعالیت های حوزه تصدی گری بنیاد مثل مرکز کنترل سرطان، 
سالله و یا سایر مراکز تابعه را خیر جاری و حوزه راهبری را خیر ماندگار نام گذاری 
کردیم، چراکه از دید ما این حوزه اولویت و اهمیت بیشتری دارد و واقعاً کاری است 

که یک باقیات صالحات است.

برای.بعضی.این.سؤال.پیش.می.آید.که.چرا.بجای.برگزاری.همایش.کار.خیری.
انجام.نداده.اید؟.آیا.این.همایش.یک.کار.خیر.است؟

بنیاد آالء در حوزه تصدی گری نیز فعالیت دارد و دارای 6 بخش مرکز 
فعال و خدمت رسان به مردم است، اما بر اساس آنچه ذکر شد به نظر 
می رسد حوزه راهبری یک حوزه اولویت دار برزمین مانده با درجه اهمیت 
اما در جواب قسمت دوم  پیدا کنیم.  به آن ورود  باید  باالتر است که 
سؤال باید به این نکته اشاره کنم تقریباً تمام خیریه ها و فعاالن این حوزه 
باگذشت مدت زمانی از فعالیت خود با معضالت و مشکالت ملموس و 
غالباً مشابهی مواجه می شوند که نمی توانند باتجربه و روش های سنتی 

این مسائل را برطرف کنند. 
پس اگر بتوانیم دانش تولیدشده را به دستورالعمل و راهکارهای عملیاتی 
که مشکالت خیریه ها را مرتفع کند، تبدیل کنیم، خیریه ها در این موضوع 
همراه ما خواهند شد. اما تا زمانی که این دانش صرفاً جنبه تئوریک و 
دانشگاهی داشته باشد قطعاً احساس نیاز به آن نیز به وجود نخواهد آمد.

]بنیاد آالء درصدد 
راه اندازی یک مرکز 
رشد است که با توجه 
به نیاز و عالقه مندی 
خیریه ها مدل های 
اجرایی و عملیاتی 
تولیدشده را در این 
مراکز به صورت 
آزمایشی اجرا و نتایج 
آن را در اختیار دیگر 
مراکز قرار دهد. [
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برنامه.شما.برای.استمرار.مطالعات.و.فعالیت.ها.در.این.زمینه.چیست؟
در درجه اول استمرار و گسترش همایش ملی خیر ماندگار است که بنا داریم هر دو 

سال یک بار همایش را به صورت مستمر برگزار کنیم.
بخش دیگری از این فعالیت ها در مرکز مطالعات و پژوهش های امر خیر با همکاری 
دانشگاه اصفهان پیگیری می شود که این مرکز چند ماهی است راه اندازی شده و در 
حال حاضر تعدادی پروژه پژوهشی در آن تعریف شده که به ترتیب در دستور کار قرار 
خواهند گرفت، همچنین حمایت از پایان نامه های دانشگاهی دانشجویان تحصیالت 

تکمیلی نیز در این راستا برنامه ریزی شده است.
بخش دیگری با عنوان برگزاری سلسله نشست های خیرماندگار است که مقررشده 
است، هرماه دو نشست علمی با موضوعات امر خیر در اصفهان و تهران برگزار شود؛ که 

در این بخش تا امروز 14 نشست برگزارشده است.
همچنین بنیاد آالء در حال پیگیری دریافت مجوز مجله علمی پژوهشی از وزارت علوم 
است که به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت کند. تعریف ترجمه و تألیف کتاب از 

برنامه های دیگر است که به مرور در دستور کار بنیاد قرار خواهند گرفت.

غالباً.خروجی.همایش.های.علمی.تعدادی.مقاله.و.یا.به.تعبیری.دانش.خامی.

چه. می.گیرید،. قرار. بهره.برداری. مورد. دانشگاهی. بخش. در. تنها. که. است.

تدبیری.برای.تبدیل.شدن.دانش.تولیدشده.در.این.همایش.به.اصول.کاربردی.
برای.خیریه.ها.و.دستگاه.های.اجرایی.اندیشیده.شده.است؟

ما در دنیا اندیشکده ها راداریم. اندیشکده ها دانشی که در مراکز پژوهشی تولیدشده 
را به دستورالعمل، سیاست و مدل های اجرایی تبدیل و در اختیار بخش اجرایی قرار 

می دهند.
متأسفانه در کشورمان اندیشکده به معنای واقعی نداریم لذا بنیاد آالء سعی می کند 
بخشی از این کار را انجام می دهد، به این صورت که تالش می کند از طریق ارتباط با 
مراکز دانشگاهی، دانش تولیدشده در این همایش را  به مدل های عملیاتی، دستورالعمل 
و الگوهای قابل اجرا در خیریه ها تبدیل کند. همچنین بنیاد آالء درصدد راه اندازی یک 
مرکز رشد است که با توجه به نیاز و عالقه مندی خیریه ها مدل های اجرایی و عملیاتی 
تولیدشده را در این مراکز به صورت آزمایشی اجرا و نتایج آن را در اختیار دیگر مراکز 

قرار دهد. 
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امروز از یک سو با رشد روزافزون نیازهای خیر کشور و از سوی دیگر حضور 
پررنگ تر خیرین در عرصه های مختلف امر خیر مواجه هستیم و به همین علت 
بیش از هر زمان دیگری، ضرورت نظم دهی و ساماندهی به امور خیر احساس 
می شود. از سوی دیگر کمبود دانش های مرتبط و تخصصی در این حوزه موجب 
شده است تا ما کمتر شاهد ایجاد نظام های هدفمند و مرتبط در این عرصه 
باشیم، الکن با توجه به اهمیت برگزاری نخستین همایش علمی خیرماندگار 
اهلل  نعمت  دکتر  با  دانش  تولید  بعد  در  این همایش  رسالت های  و  اهداف  و 
موسی پور؛ معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان و دبیر علمی نخستین همایش 

ملی خیرماندگار به گفتگو پرداختیم.

دانش  امر خیر
گفت وگو با دکتر نعمت اله موسی پور

دبیر علمی اولین همایش ملی خیرماندگار
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آیا.خیر.و.خیریه.یک.حوزه.دانشی.است؟
حوزه های دانشی که امروزه در جامعه با آنها سروکار داریم، حاصل فعالیت هایی 
هستند که طی قرن-های متعدد به تولید محدود دانش منجر شده و با انباشت 
آنها و نظم و سازمان یافتن آنها شکلی و نامی یافته و دانش مشخصی را شکل 
داده است. پس هر یک از آنها، دارای ریشه های نسبتاً عمیق و بلندی هستند 
و از سوابق طوالنی برخوردارند. به عبارت دیگر، هر یک از حوزه های دانشی 
که پدید آمده بعضا دارای چند ده قرن سابقه تولید علم بوده اند و در مورد 
آنها گفتگو، تأمل و ایده پردازی شده و امروز ممکن است تنها مرز مشخص یا 
عنوان مشخصی را به خود اختصاص داده باشند و به عنوان یک حوزه ی علمی 

و یا دانشی ظهور و بروز پیدا بکنند و حوزه خیر هم همین وضعیت را دارد. 
واقعیت امر این است که حوزه خیر دارای سابقه بسیار طوالنی در میان ملل 
مختلف و همچنین در بین ایرانیان است. از این منظر حوزه دانشی خیر دارای 
میزانی از سرمایه ی دانشی است که ممکن است ما آن را به عنوان یک حوزه ی 
دانشی، البته با تسامح، قلمداد بکنیم. ممکن است گاهی اوقات به لحاظ شرایط 
تعاریف مربوط به حوزه های دانشی آن را یک حوزه ی دانشی مستقل قلمداد 
نکنیم. به یک معنا می توان گفت حوزه مطالعات خیر در حوزه های علمی 
علت  به  اما  است  استفاده ای  قابل  و  باارزش  دانش  و  سوابق  دارای  مختلف 
آنکه در حوزه های مختلف پیگیری می شده دارای انسجام موضوعی و ترکیب 
نیست؛ الکن در همان حوزه ها دارای هویت،  برای عنوان مشخص  مناسب 

ارزش و مسئله بوده و مسئله های آن بررسی شده اند.
در تحوالت علم شناسی و بر اساس رویکردهایی که از دهه هفتاد 
قرن بیستم میالدی به بعد پدید آمده حوزه-ی مطالعات خیر در 
دنیا به سمت داشتن هویت مستقل سوق داده شد و علوم مرتبط 
با امر خیر پدیدار شده اند. در ایران نیز امید است حوزه مطالعات 

خیر طی یک دهه ی آینده هویت مستقل پیدا کند.
وقتی صحبت از هویت مستقل برای حوزه ی دانشی می شود یعنی 
آن حوزه از سه ویژگی برخوردار است: 1. جمعی از پژوهشگران و 
متفکران در آن حوزه شروع به تحقیق، تدوین گزارش و نظر ورزی 
به مسئله های  واقع هم  می توانند  این اشخاص در  کرده اند، که 
جامعه در ارتباط با آن حوزه جواب بدهند و هم جامعه آن ها را 
به عنوان محقق آن عرصه می شناسد و حمایت می کند. 2. یک 

]حوزه خیر دارای سابقه 
بسیار طوالنی در میان 

ملل مختلف و در بین 
ایرانیان است. از این 

منظر حوزه دانشی خیر 
دارای میزانی از سرمایه  
دانشی است که ممکن 
است ما آن را با تسامح 

به عنوان یک حوزه  
دانشی قلمداد کنیم [



94

حوزه دانشی متولیانی دارد که در قالب نهاد علمی یا انجمن اجتماعی فعالیت 
می کنند؛ که از آن حوزه دانشی حفاظت و به رشد و توسعه آن حوزه ی دانشی 
تاریخی حیات بشر متفاوت  این نهادها در دوره های مختلف  کمک می کند. 
بوده اند و امروزه این مهم بر عهده انجمن های علمی است. ما امروز در کشور 
انجمن علمی مطالعات امر خیر نداریم گرچه نهادهای خیریه در جامعه فعالیت 
با  اما به نظر می رسد  دارند و فعالیت آن ها هم کامال مؤثر و پر دامنه است 
شکل گیری انجمن علمی مطالعات امر خیر این شرایط پدید می آید. 3. ویژگی 
سوم، شکل گیری رشته علمی است. در واقع شکل گیری رشته علمی تا حد 
زیادی می تواند به دو ویژگی دیگر هم کمک کند یعنی وجه تحقیق را به طور 
جدی گسترش و اجتماع محققان را سامان می دهد. به طور کلی، به وجود 
آمدن رشته علمی خود می تواند منجر به دادن هویت خاص به افراد و ایجاد 
حس تعلق بین آن ها می شود و از این طریق، رشته تحصیلی منجر به ایجاد 

اجتماعات علمی می شود.
بنابراین، به نظر می رسد ما وقتی صحبت از حوزه های دانشی می کنیم این را 
مفروض گرفته ایم که نیاز اجتماعی و عمل اجتماعی وجود دارد و این خود 
منجر به تولید میزانی از تجربه و تا حدی دانش شده است و حاال نیاز است 
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تا برخی چیزها که همان سه زمینه ای است ـ که به آن اشاره کردم ـ به آن 
اضافه شود. 

با این وصف، باید بگویم که بر بنیاد یک عمل اجتماعی، اقدام به نظرورزی، کار 
پژوهشی و تولید دانش آغاز می شود و برای تقویت آن، ایجاد نهاد اجتماعی و 
تاسیس رشته به دنبال آن می آید. این چهار زمینه و پایه ی اصلی یک حوزه ی 
دانشی هستند، که در بحث مطالعات امر خیر نیز چنین است. اکنون با عمل 
اجتماعی به طور گسترده مواجه هستیم و سه مورد دیگر در ظهور هستند و ما 
طی ده سال آینده شاهد شرایطی خواهیم بود که برای کسی دیگر این سؤال 

مطرح نخواهد شد که حتی مطالعات خیر چه زمانی شکل گرفته است؟ 

گرفته. قرار. غفلت. مورد. پژوهشگران. بین. در. دانشی. حوزه. این. چرا.
است؟

در واقع باید اینطور بگویم که کمتر مورد عنایت قرار گرفته است؛ که البته 
این همان سیر تکاملی تمام دانش های بشری است. واقعیت آن است که تمام 
دانش های بشری بر یک عمل اجتماعی مورد نیاز جامعه بنا شده اند. ما عمل 
اجتماعی خیر را در جامعه داریم، مردم از آن بهره می گیرند، مشارکت می کنند 
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است،  انجام  اجتماعی در حال  دارد. حاال که یک عمل  و در جامعه جریان 
عده ای از متفکران و محققان از رشته های مختلف از منظر رشته خود ممکن 
است عالقه مند شوند تا به بررسی یکی از ابعاد این عمل اجتماعی بپردازند. 
مثال وقتی که صحبت از خیِّریه و خیر و َخیّری در جامعه می شود احتماال 
ممکن است یک اقتصاددان که در عرصه ی اقتصاد تأمل می کند با این پرسش 
مواجه شود که گردش مالی خیریه در یک منطقه یا یک کشور و یا کل جهان 
چه میزان است. وقتی با این سؤال مواجه می شود، شروع به جستجوی علمی 
و پردازش اطالعات موجود می کند و از آن ها یک تبیینی را بدست می آورد. 
که این تبیین به ساخت نظریه در ارتباط با یک موضوع خاص مثال عملکرد 
اقتصادی خیریه می شود که ممکن است یک نظریه معمول در تمام رشته های 

مختلف شود. 
مدیریت  که  بکند  را  سؤال  این  مدیریت  حوزه  در  است  ممکن  دیگر  فردی 
خیریه ها به چه نحو است؟ همین سؤال ممکن است برای یک جغرافی دان از 
حیث آمایش سرزمینی به وجود بیاید و یا جامعه شناس و همین طور رشته های 

مختلف ممکن است ورود پیدا کنند.
وقتی که این رشته های مختلف و پراکنده هستند، در نگاه فردی که به تمامیت 
واقع شده  غفلت  مورد  امر خیر  که  می آید  پدید  احساس  این  می نگرد  خیر 
است. اما اگر همین تالش های پراکنده ی فکری را ما در کنار هم بگذاریم بعد 

می بینیم که حجم عظیمی از دانش وجود داشته منتهی پراکنده بوده است.
یکی از کارهایی که در هنگام شکل گیری یک حوزه دانشی رخ می دهد این 
است که افراد متخصص رشته های متعدد به لحاظ تعلق موضوعی خاص، دور 
هم جمع می شوند و اجتماع علمی چندرشته ای را پدید می آورند. مثال فرض 
کنید دانشمند مدیریت، دانشمند جغرافیا، دانشمند جامعه شناسی، دانشمند 
روانشناسی، پژوهشگر تعلیم و تربیت، پژوهشگر مدیریت و اقتصاد و غیر به 
جهت آن که در حوزه امر خیر کار می کنند، با یک دیگر مرتبط شوند،  گفتگوی 
ماهانه تشکیل و اجتماع ساالنه ای تشکیل بدهند. بعد می بینید که صدای آن ها 
صدای خیلی رساتر و بلندتر و دانش آنها یک دانش عظیم تری خواهد شد. اگر 
ما همین مجموعه دانشی را کنار هم بگذاریم، می بینیم که خیلی هم دست 

خالی نیستیم و دست خالی نبوده ایم.
 اصل موضوع بر می گردد به همین موضوع که عمل اجتماعی از ابعاد مختلفی 
مورد توجه قرار می گیرد. منتهی خود این موضوع که چطور ممکن است عمل 
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اجتماعی مورد توجه محققان قرار بگیرد، سازوکار پیچیده ای دارد. یعنی توجه 
پژوهشگر به موضوع از سویی و درخواست عمل کنندگان از سوی دیگر سبب 
اوقات عملگرها یعنی کسانی در عرصه  تولید دانش می شود. چرا که گاهی 
عمل هستند، متقاضی توجه بیشتر پژوهشگران به عمل آن ها می شوند. مثال 
خیرین با این سوال مواجه می شوند که ما چگونه می توانیم پدیده خیریه را بهتر 
مدیریت کنیم. پس پای دانشمندان به این عرصه باز می شود.  از سوی دیگر، 
مواقعی هست که خود متفکران متوجه یک زمینه اجتماعی می شوند. یعنی 
زمینه ی اجتماعی در حال طی کردن راه خود است، پس متفکری توجهش 
جلب می شود که این زمینه چرا اینگونه عمل می کند و چگونه می توان عمل 
آن را بهتر کرد. در هر دو صورت تولید دانش به اصطالح  روش مند محقق 

می شود.
اما چرا کمتر توجه شده است؟ احتماال یکی از این دو گروه غفلت کرده اند. 
ممکن است عمل کننده ها، احساس بی نیازی می کنند. یعنی نیازی نمی بینند 
که کسی در این زمینه به آنها چیزی بیاموزد. همچنین، ممکن است محققان 
موضوعات دیگر را دارای اولویت بیشتر از پدیده امر خیر می بینند. البته هر دو 
مورد قابل دستکاری یا به اصطالح، قابل تغییر است. یعنی هم عمل کنندگان 
حوزه امر خیر کم کم متوجه خواهند شد و به اهمیت موضوع پژوهش پی 
خواهند برد و کم کم به استفاده از روش ها، دانش ها و امکانات جدید ترغیب 
می شوند و هم محققان حوزه های مختلف کم کم متوجه این پدیده عظیم و 

موثر در حیات بشر می شوند که نیازمند تحقیق و جستجوی علمی 
است. 

البته راهکار سومی هم هست که اگر فرض کنیم عمل گرها به این 
موضوع روی نیاورند و اگر فرض کنیم محققان هم به این موضوع 
اهمیت ندهند، آن وقت نهادهای اجتماعی می توانند تالش  کنند 
یک دیگر  متوجه  را  پژوهشگران(  و  خیر  امر  )متولیان  را  دو  این 
کنند. آنچه امروز بنیاد خیریه راهبری آالء در پی آن است، ایفای 

چنین نقشی است. 

چه.رشته.هایی.و.چه.حوزه.های.دانشی.با.فعالیت.های.خیریه.
ارتباط.دارد؟.آیا.باید.نگاه.میان.رشته.ای.این.حوزه.داشت؟.

]دانش های خالص 
در دنیای امروز 
تقریباً رسمیتی 

ندارند به عبارتی دیگر 
خالص سازی علوم که 
جزء آرزوهای بشر در 
قرن نوزدهم و اوایل 

قرن بیستم بود در 
شرایط امروز ناممکن 

است. [
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اوال دانش های خالص در دنیای امروز تقریبا رسمیتی ندارند. به عبارتی دیگر 
خالص سازی علوم که جزء آرزوهای بشر در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم 
بود در شرایط امروز ناممکن است. به عبارت دیگر همه علوم، نیاز به یک علم 
یا به چند علم دیگر دارند؛ به ویژه این موضوع در عرصه عمل ظهور  دیگر 

بیشتری دارد. 
وقتی از علوم خالص صحبت می کنیم از یک حلقه یا یک هسته ی اصلی فقط 
صحبت می کنیم که آن هسته اصلی در یک بطن فوق العاده مبهمی ممکن 
است که جدای از علوم دیگر باشد. من می خواهم از تشبیه پیاز استفاده کنم. 
شما اگر الیه اول پیاز را ببرید احتماال الیه دوم، سوم، چهارم، پنجم و آخریش 
را هم ببرید باز یک الیه است یعنی گویی هیچ هسته ای در آن میان نیست 
که شما آنجا به هسته اصلی دست پیدا کنید. در علوم هم همین وضعیت 
است و این الیه ها در واقع کامال با الیه های دیگر علم در هم آمیخته شده اند 
تا جایی که ما هیچ هسته منفکی را به راحتی نمی توانیم شناسایی کنیم. فقط 
ما می توانیم در یک حدودی، در یک موضوعاتی و از یک منظری یک علم را 
تفکیک و بررسی کنیم. از این جهت همه علوم میان رشته ای محسوب می شوند. 
اما در برخی از علوم، این موضوع شفاف تر است. مطالعات خیر از جمله این 
با  اصوال  و  است  مختلف  علوم  بکارگیری  نیازمند  اصوال  که  است  موضوعات 
بکارگیری علوم مختلف ظهور پیدا می کند و از این نظر مطالعات خیر یکی از 

حوزه های میان رشته ای تمام عیار محسوب می شود. 
حوزه امر خیر به دلیل آنکه حوزه عمل است جنبه های مختلف آن 
را علوم انسانی مختلف می توانند بررسی کنند و مخصوصا از این 
نظر تقریبا همه علوم انسانی و اجتماعی به نوعی درگیر موضوع 
هستند. مثال فلسفه، تاریخ، جغرافیا، روانشناسی، جامعه شناسی، 
علوم  حقوق،  حسابداری،  اقتصاد،  برنامه ریزی،  تربیت،  و  تعلم 
اسالمی مثل فقه، علم سیاست و احتماال علوم دیگر حوزه علوم 
اجتماعی و علوم انسانی در بحث مطالعات امر خیر صاحب نقش 

هستند.

در.حالیکه.فعالیت.خیریه.به.طور.روزمره.در.جریان.است.به.

مبانی.نظری.این.موضوع.توجهی.نشده.است..این.امر.چه.

]روی آوردن به 
موضوع خیر، فراتر 
رفتن از فرهنگ 
کنونی امر خیر و 
بازسازی و اصالح 
و در واقع فرهنگ 
خیر براساس 
شرایط روز جهان 
و روز کشور خواهد 
بود. [
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آسیب.هایی.دارد؟.
راستش آسیب ناآگاهی یا کم آگاهی آنقدر زیاد است که نمی توان حتی به خوبی 
آن ها را تشریح کرد. یعنی اگر ما می گویم علوم مختلف ورود پیدا نکرده اند یا 
کم ورود پیدا کرده اند یعنی دانش به قدر کافی تولید نشده. وقتی دانش به قدر 
کافی تولید نشده و عمل به ناچار انجام می شود، یعنی عمل نامبتنی بر آگاهی 
و دور از تبیین علمی و آگاهانه است. از این نظر، عمل، عمل نسنجیده ای است. 
احتماال چنین عملی فاصله اش با عمل عقالنی و علمی قابل توجه است. اگر 
چه خود عمل وقتی انجام می شود آثار مثبت و منفی را به دنبال دارد و حتما 
این آثار مثبت آنقدر چشمگیر هست که استمرار آن را الزامی و ضروری کنند 
و آنچه که ما اینجا می بینیم هم به این معنا نیست که اگر عمل خیر انجام شده 
هیچ خیری و دانشی حاصل نشده است. قطعا وقتی عمل خیر انجام می شود 
تجربه ای و دانشی تولید و مورد استفاده قرار می گیرد. اما منظورم این است که 
اگر این امر که امروز انجام می شود، توأم شود با دانش سازمان یافته می تواند 
مفیدتر و مؤثرتر واقع شود. قطعا زمانی که هواپیما نبود مردم باز هم سفر 
می کردند ولی وقتی سفر را با دانش جدید امروز آمیختند، سفرها سریع تر، با 

سهولت و امنیت بیشتری انجام می شود. 
قطعا خیریه در جهان امروز تا حد زیادی خود را به دانش نزدیک کرده و از 
دانش روز بهره می برد اما اگر بهره مندی از دانش امروز را بیشتر کند، قطعا 
بومی تر  را  این موضوع  اگر  را هم کسب خواهد کرد.  بیشتری  دستاوردهای 
ببینیم متوجه می شویم که این موضوع بیشتر در حوزه ایران وجود دارد که 
عمل خیر خیلی مورد توجه محققان قرار نگرفته است. گرچه در ایران هم 
محققان پرتالش و صاحب نامی هستند که در حوزه خیر تالش های جدی 
به عمل آورده و دستاوردهای ارزشمندی را ارائه کرده-اند؛ اما همه گیر نشده 
است. همایش ملی خیر ماندگار در پی ایجاد حساسیت برای این موضوع است. 
این فرصت را پدید می آورد تا پژوهشگران به ارائه آراء خود بپردازند، همدیگر 
را بشناسند، به نقادی و طرح مساله ها بپردازند و البته برای پژوهش های بعدی 

با هم همکاری کنند.

چرا.در.کنار.همایش.به.برگزاری.کارگاه.های.آموزشی.اقدام.نموده.اید؟.
آیا.در.این.حوزه.متولی.مشخصی.داریم؟.
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آموزش امر خیر خیلی مورد عنایت قرار نگرفته است. ما نه تنها رشته مطالعات 
به  بوده اند.  معدود  و  محدود  هم  پراکنده  آموزش های  حتی  که  نداریم  خیر 
تشخیص شورای سیاست گذاری همایش، این همایش فرصتی را فراهم  کرد 
این  اقدام شود.  هم  دارند،  فعالیت  امر خیر  در  که  افرادی  آموزش  برای  که 
فرصت ایجاد می شود تا در واقع ارتباط بین نظرورزان، پژوهشگران و متفکران 
با کسانی که دست اندکار، عمل کننده و خیِّر هستند، پدید آمده و از این طریق 
تجربه های دانشی به ویژه تجارب جهانی به عمل کنندگان ایرانی منتقل شود. 

همایش. این. مدت. بلند. و. زودهنگام. )نتایج(. مشخص. خروجی.های.
چیست؟.

اصل موضوع همایش برای این بود که نوعی حساسیت و توجه به مسئله ی 
ایجاد و بسترهای الزم برای تولید دانش سازمان یافته پدید آید  و در عین حال 
نوعی آشنایی بین پژوهشگران این عرصه حاصل شود و تبادل نظر در میان 
آنان حاصل شود. در واقع ایجاد فرصتی برای اجتماع عالمان در این عرصه ی 
دانشی از اصلی ترین اهداف این همایش است که به نظر ما در کوتاه مدت از 
طریق این همایش و استمرار آن به دست خواهد آمد و حساسیت ها به این 
موضوع بیشتر خواهد شد و اجتماع عالمان را در این زمینه رقم خواهد زد. 
همچنین، نوعی یارگیری یا افزایش جمعیت محققان در این عرصه را هم مورد 
نظر است. نوعی تبادل نظر بین خیران و محققان در اینجا صورت می گیرد و 
محققان با مسئله های تازه ای آشنا خواهند شد که در حوزه ی خیر نیاز است که 
به آن مسئله ها بپردازند و فرصتی پدید می آید برای تحقیقات آینده و مخصوصا 
تحقیقات مبتنی بر مسئله. به نظر می آید که تحقیقات مسئله محور طی یکی 
دو سال آینده می تواند به حل برخی از مسائل واقعی خیرین و امر خیر در ایران 
کمک کنند. این هم یکی از آثار بلندمدت این کار است. ما البته امیدوار هستیم 
با شکل گیری اجتماع عالمان این عرصه، دستاوردهای دیگری مثل تأسیس 
نهاد علمی و همینطور تأسیس رشته ی مطالعات خیر را هم بتوانیم دنبال کنیم. 

در.کنار.فعالیت.های.خیریه.سازمانی،.آیا.ورود.علمی.پژوهشگران.به.
حوزه.نیکوکاری.و.آموزش.نسل.نیکوکار.مورد.دغدغه.است؟.

یکی از موارد اساسی، در واقع ایجاد زمینه های همین دغدغه است. در واقع باید 
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بین کسانی که عمل می کنند با کسانی که فکر، تحقیق و نظر تولید می کنند 
این  یعنی  بهره مند شوند.  از ثمرات آن  بتوانند هر دو  تا  برقرار شود  ارتباط 
ارتباط و آگاهی هم برای محققان خیر دارد و هم برای عمل کنندگان. این 
آشنایی برای محققان زمینه ای را ایجاد می کند تا آن ها به مسئله های واقعی 
بپردازند و برای خیران زمینه ای را ایجاد می کند تا آن ها از دستاوردهای فکری 
و دستاوردهای پژوهشی بتوانند بیشتر بهره بگیرند. این آشنایی بین خیران 
قلمداد  و خیر طرفینی  ما خیر دوجانبه  را  پژوهشگران  و  کنندگان  و عمل 

می کنیم. . 

در.پایان.اگر.نکته.دیگری.هست،.بفرمایید.
امر خیر در ایران از یک طرف با واقعیت هایی مواجه است و از طرف دیگر 
می تواند وضعیت مطلوبی داشته باشد. واقعیت امر خیر این است که خیلی 
با مسئله فقر و غنا آمیخته شده و گویی که خیِّری یعنی ثروت داشتن و به 
فقرا هم کمک رساندن. این موضوع پیامدهایی دارد؛ از جمله اینکه هر کس 
که می خواهد به خیِّری و خیر و کار خیر فکر کند گویی باید تالش خود را 
صرف ثروتمند شدن کند تا بتواند کار خیر بکند. در حالی که ما می دانیم که 
نیکوکاری و خیر دارای زمینه های وسیع تری است. می توان گفت همه افراد، 
خیِّر هستند. اینکه بنیاد خیریه راهبری آالء شعارش را هر ایرانی یک نیکو کار 
قرار داده، به نظر من نگاهش به همین مفهوم جدید خیر است. یعنی فراتر 
رفتن از پیوند بین ثروت و خیّری کردن. اینکه ما بتوانیم شرایطی را ایجاد 
کنیم که موضوعات متعددی که می توانند زمینه ساز خیر باشند را شناسایی 
کنیم و آنها را در واقع ترویج و مردم را قانع کنیم به آنها روی بیاورند، یکی از 
آن کارهای اساسی است که فقط از طریق تالش های فکری و پژوهشی، حاصل 
می شود و از طریق آموزش و فرهنگ سازی می توان آن را در جامعه گسترش 
داد. چنین نگاهی، از طریق پدید آمدن یک فرهنگ تازه امکان پذیر می شود. 
بنابراین روی آوردن به این موضوع فقط بازتولید فرهنگ کنونی نیست. روی 
آوردن به موضوع خیر فراتر رفتن از فرهنگ کنونی امر خیر و بازسازی و اصالح 
و در واقع کمک به تحقق فرهنگ خیر بر اساس شرایط روز جهان و روز کشور 

خواهد بود. 
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تغییر زیست بشر از حالت انفرادی به زندگی اجتماعی در عین حال که از ابتدائی ترین 
دگرگونی های زندگی اوست از مهم ترین تحوالت آن نیز به شمار می رود. زندگی 
اجتماعی برای انسان مسائلی را مطرح کرد که در زیست انفرادی مطرح 
نبود. او در این زندگی نوین با پدیده های گوناگونی برخورد کرد. 
که برایش بی سابقه و ناآشنا بود. بااین حال زندگی اجتماعی را به 
لحاظ موافقت با طبع و سرشت خود و با توجه به منافع بسیار 
آن بر زندگی انفرادی برگزید.  ازاین رو کندوکاو در واقعیت ها و 
پدیده های اجتماعی همواره بخشی مهم از اندیشه های انسان 
اجتماعی را تشکیل داده است و توجه به جامعه و شناخت 
آن از قدیمی ترین اندیشه های بشر به شمار می رود. و در طول 
تاریخ پیدایش اجتماعات کمتر جامعه ای را می توان یافت که 
در آن ریشه های جامعه شناسی وجود نداشته باشد.  مفاهیمی 
چون نیکوکاری، فعالیت خیر، دست گیری، یاریگری و تعاون 
تنها در زندگی اجتماعی معنا پیدا می کند ازاین رو مانند هر 
پدیده اجتماعی دیگر نیاز به تفکر، مطالعه و تبیین دارد.  
به همین منظور با دکتر سید محمدامین قانعی راد 
هیئت علمی  عضو  ایرانی،  جامعه شناسان  از 
و  کشور  علمی  سیاست  تحقیقات  مرکز 
دبیر کمیته جامعه و امور خیر اولین 
به  ماندگار  خیر  ملی  همایش 

گفت وگو پرداختیم.

ریشه های جامعه شناختی امر خیر
گفت وگو با دکتر سیدمحمد امین قانعی راد
دبیر کمیته جامعه و امور خیر اولین همایش ملی خیر ماندگار
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تغییر زیست بشر از حالت انفرادی به زندگی اجتماعی در عین حال که از ابتدائی ترین 
دگرگونی های زندگی اوست از مهم ترین تحوالت آن نیز به شمار می رود. زندگی 
اجتماعی برای انسان مسائلی را مطرح کرد که در زیست انفرادی مطرح 
نبود. او در این زندگی نوین با پدیده های گوناگونی برخورد کرد. 
که برایش بی سابقه و ناآشنا بود. بااین حال زندگی اجتماعی را به 
لحاظ موافقت با طبع و سرشت خود و با توجه به منافع بسیار 
آن بر زندگی انفرادی برگزید.  ازاین رو کندوکاو در واقعیت ها و 
پدیده های اجتماعی همواره بخشی مهم از اندیشه های انسان 
اجتماعی را تشکیل داده است و توجه به جامعه و شناخت 
آن از قدیمی ترین اندیشه های بشر به شمار می رود. و در طول 
تاریخ پیدایش اجتماعات کمتر جامعه ای را می توان یافت که 
در آن ریشه های جامعه شناسی وجود نداشته باشد.  مفاهیمی 
چون نیکوکاری، فعالیت خیر، دست گیری، یاریگری و تعاون 
تنها در زندگی اجتماعی معنا پیدا می کند ازاین رو مانند هر 
پدیده اجتماعی دیگر نیاز به تفکر، مطالعه و تبیین دارد.  
به همین منظور با دکتر سید محمدامین قانعی راد 
هیئت علمی  عضو  ایرانی،  جامعه شناسان  از 
و  کشور  علمی  سیاست  تحقیقات  مرکز 
دبیر کمیته جامعه و امور خیر اولین 
به  ماندگار  خیر  ملی  همایش 

گفت وگو پرداختیم.
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هرچند.امور.خیر.چه.سازمانی.و.چه.فردی.به.صورت.روزمره.و.گسترده.در.

حال.جریان.است.اما.کمتر.می.بینیم.که.نظریه.پردازان.و.جامعه.شناسان.
به.این.مسئله.توجه.کرده.و.ابعاد.آن.را.مورد.موشکافی.قرار.دهند..چرا؟

تا جایی که این موضوع به شرایط ایران برمی گردد ما باید این مفاهیم را در بحث 
توسعه موردتوجه قرار می دادیم یا که نسبت و نقش امر خیر را با بخش توسعه 

مورد بررسی قرار می دادیم.
منظور آن است که حوزه خیر چه نقشی می تواند در توسعه داشته باشد، منتها 
از آنجایی که ما عمدتاً دنبال یک توسعه دولت محور و توسعه دولت گرا بودیم و 
از آن مهم تر چون که دریافت ما از بحث توسعه بیشتر توسعه اقتصادی بود، به 
این موضوع توجه نکردیم. برداشت ما از مفهوم توسعه ایجاد و گسترش منابع 
مالی همچون کار، سرمایه، نیروی انسانی، منابع طبیعی و ... بوده است و بیشتر 

به دنبال این فاکتورها بودیم.
به طورکلی می توان گفت ضعف اصلی در نگاه ما نسبت به توسعه بود که 1. توسعه 
را فقط محدود کردیم به توسعه اقتصادی،  2. توسعه اقتصادی را هم محدود 
کردیم به یک توسعه دولت محور، در نتیجه از نقش جامعه در فرایند توسعه غافل 

شدیم و آن را نادیده گرفتیم.
ما در بحث توسعه اصاًل به سراغ جامعه، ظرفیت های اجتماعی، مباحث اخالقی 
و خیلی از مباحث ازاین دست نرفته ایم. حتی در مبحث کار و اشتغال به موضوع 

کالن اخالق کار توجه نشده است.
عالوه بر این ها مباحث دیگری همچون فرهنگ سرمایه گذاری، فرهنگ پس انداز، 

ما واقع شده است و همین  نیز مورد غفلت  فرهنگ سرمایه داری 
موضوع منجر به عدم توجه به مقوله امر خیر شده است.

به عنوان کانون مبادله  به جامعه  نگاه ما  به طورکلی می توان گفت 
اقتصادی بوده است و بر همین مبنا سیاست گذاری های کالن خود 
را انجام داده ایم و نقش جامعه را به کانون اخالق و تعامل انسانی 
امر خیر در  به مقوله  تا  امر موجب شد  نادیده گرفته ایم و همین 

جامعه توجه نشود.
به.نظر.می.رسد.نظریه.پردازی.برای.مباحث.توسعه.ای.بیشتر.
جامعه. نقش. پس. باشد،. اقتصادی. نظریه.پردازان. عهده. بر.
شناسان.در.این.حوزه.چیست؟.آیا.جامعه.شناسان.هم.نظریه.

توسعه.اقتصادی.را.مطرح.می.کردند؟
را  توسعه  بود که مبحث  این  کاری که جامعه شناسان می کردند 

]ضعف اصلی در نگاه 
ما نسبت به توسعه بود 

که 1. توسعه را فقط 
محدود کردیم به توسعه 

اقتصادی،  2. توسعه 
اقتصادی را هم محدود 

کردیم به یک توسعه 
دولت محور، در نتیجه از 
نقش جامعه در فرایند 

توسعه غافل شدیم و آن 
را نادیده گرفتیم.[
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به عنوان یک اصل اقتصادی در بستر فرهنگی 
ارزیابی قرار می دادند،  خود مورد بررسی و 
نوسازی  بود  نوسازی  به  نیاز  اگر  مثاًل 
اجتماعی، مدرنیزاسیون و به اصطالح تغییر 
جامعه در بستر اقتصاد را مطرح می کردند. 
فرهنگی  ارزش های  که  بودند  معتقد  آن ها 
مناسب با تغییرات اقتصادی تغییر پیدا کند، 
مثاًل فرهنگ شهرنشینی گسترش پیدا کند، 
سطح تحصیالت باال برود و مشاغل بهبود 
جامعه شناسان  نگاه  از  فرهنگ  کنند.  پیدا 
به عنوان فرهنگ اشتغال، فرهنگ بهره وری، 
تقویت  پس انداز  و  سرمایه گذاری  فرهنگ 
که  را  مقوالتی  همان  بنابراین  شود. 
می کردند،  دنبال  اقتصادی  نظریه پردازان 
جامعه شناسان هم دنبال می کردند، منتها 

با رویکرد جامعه شناسی. مثاًل اگر بهره وری کار مطرح می شد، جامعه شناسان 
موانع موجود در مسیر بهره وری نیروی کار را شناسایی و برای مرتفع کردن آن ها 

تالش می کردند.
ببینید پارادایم توسعه به عنوان یک پارادایم میان رشته ای مطرح بود و تمامی 
رشته های دیگر همچون علوم سیاسی، تعلیم و تربیت، فلسفه و ... در اختیار توسعه 
اقتصادی بود. همه جا صحبت از نوسازی بود، نوسازی که عبارت بود از تقویت 

بنیان های اقتصادی و زیرساخت های مثاًل فیزیکی جامعه.

عدم.توجه.به.مبانی.نظری.امور.خیریه.باعث.آسیب.هایی.مانند.

ایجاد.دوگانگی.خیر.مذهبی.و.غیرمذهبی.شده.است،.راهکار.
چیست؟

به نظرم ما باید به یک تعریف میان دینی از امر خیر برسیم تعریفی 
که اوالً برای ادیان مختلف مشترک باشد یعنی وقتی ما می گوییم این 
خیر است این طور نباشد که مثاًل اسالم این را خیر بداند، مسیحیت 
را  دیگری  کلیمی ها یک چیز  و  است  بگوید خیر  را  دیگر  یک چیز 
خیر بدانند. در حوزه ادیان توحیدی و ادیان ابراهیمی باید به درک 
یکسانی از امر خیر مذهبی رسید، چه چیزی از یک نگاه مذهبی در 
ادیان ابراهیمی وجود دارد که می توان آن را خیر تلقی کرد که من 

] به نظرم ما باید 
به یک تعریف میان 
دینی از امر خیر 
برسیم تعریفی که 
اوالً برای ادیان 
مختلف مشترک باشد.
ثانیاً دوگانگی بین امر 
خیر دینی و غیردینی 
را مرتفع کند. [
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اسم این را می گذارم تعریف خیر میان دینی.
به طور خاص تأکید من بر روی ادیان ابراهیمی است، چراکه ممکن است شما 
آیین  و  بودایی  آیین  با  ابراهیمی  ادیان  در  خیر  امر  تعریف  این  حاال  بگویید 
اشتراک  باید یک  ابراهیمی  ادیان  اما حداقل خود  است،  متفاوت  کنفوسیوس 
تعریف داشته باشند و باید این آشفتگی مفهومی در عرصه امر خیر مذهبی از 

بین برود.
گام دوم این است که بیاییم و این دوگانگی بین امر خیر دینی و غیردینی را 
مرتفع بکنیم. البته ممکن است از نظر نیات نشود این دوگانگی را مرتفع کرد. آن 
یک مقوله ای است که مربوط به ایمان افراد می شود و گرایش های مذهبی افراد. 
ما نمی خواهیم بگوییم که نمی توان بین امر خیر مذهبی و امر خیر غیرمذهبی 
تفکیک قائل شد، چرا که حداقل برحسب نیت می شود این تفکیک را گذاشت. 

برخی ها در نیتشان یک نیت مذهبی می گنجد برخی ها کمتر.
آن چیزی که برای ما در عرصه اجتماعی اهمیت دارد پیامدهای اجتماعی یکسان 
امر خیر مذهبی و غیرمذهبی در جامعه است. منظورم چیست؟ مثاًل کسی به 
خاطر خدا می آید یک مدرسه را تأمین اعتبار می کند و یک مدرسه را ایجاد 
می کند یک فرد دیگری به خاطر وطن پرستی اش دست به یک چنین کاری 
می زند و یا یک فرد دیگری به خاطر این که آمرزش روحی پدر و مادر خودش 
دست به یک چنین کار خیری می زند. این ها نیت ها و انگیزه های متفاوت است اما 



106

پیامدهای اجتماعی اش باید با هم دیگر قابل مقایسه باشد.
بنابراین از نگاه جامعه شناختی هم می توان تفاوت بین امر خیر مذهبی و امر خیر 
غیرمذهبی را نادیده گرفت. این نیست که از نظر نیات روانشناختی با هم یکدیگر 
یکسان هستند، نه تفاوت هایی دارند اما در عرصه اجتماعی باید پیامدهای یکسانی 

را به همراه داشته باشند.

از.آسیب.های.امور.خیریه.که.شما.عنوان.نموده.اید.تبدیل.شدن.خیریه.ها.
به.زائده.اقتصاد.است،.لطفاً.توضیح.بفرمایید؟.

امر خیر و گسترش امر خیر به یک معنا داعیه های جانشینی دارد. یعنی به جای 
نظام موجود مبادالت مثاًل اقتصادی و به جای نظام موجود مناسبات اجتماعی 
می خواهد یک الگوی اقتصادی – اجتماعی، البته کارآمدتر را جایگزین کند که 
اهمیت آن هم به همین متفاوت بودن آن است. لذا امر خیر اگر بخواهد بخشی 
از نظام اقتصادی - اجتماعی موجود شود باید در درون این دستگاه اقتصادی 

اجتماعی نقشی بر عهده بگیرد.
اما ما امروز مذهب، نیت های بزرگ، کنش های داوطلبانه، کنش انسان گرایانه و 
مباحثی از این را خرج می کنیم تا به امر خیری دست پیدا کنیم که تنها در 

خدمت بازتولید نظم اقتصادی - اجتماعی موجود خواهد بود.
در صورتی که باید انتظار داشته باشیم تداوم امر خیر، شریان و جریان آن در 
جامعه به تغییر الگوهای مناسبات اجتماعی رابطه بین آدم ها با یکدیگر و محیط 
پیرامونشان و باالخره ارائه  یک کیفیت متفاوت برای زندگی ما در عمل منجر شود.
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درصورتی که امروز این چنین نیست، یعنی ما می بینیم برخی از افراد خّیر و 
با این هدف صورت می گیرید که وضعیت  بخشی از فعالیت های خیریه صرفاً 
موجود اقتصادی اجتماعی یا نظام رایج مثاًل تصمیم گیری  در یک عرصه خاص را 

توجیه کند، تداوم ببخشد و استمرار آن را فراهم کند.
به طور مثال شما دانشگاه ها را پولی کنید بعد بگویید حاال ما یک بنیادی هم داریم 
که به برخی ها بورس تحصیلی می دهد، یا شما کل نظام آموزشی را خصوصی 
کنید بعد یک خیریه ای هم درست کنید و بگویید حاال مثاًل این خیریه هم 
کتاب های درسی را بین افرادی که مثاًل منابع مالی اندکی دارند توزیع می کند یا 
بخشی از هزینه ثبت نام کودکان محروم را می پردازد. این به نظر من خیلی قابل 

توجیه نیست یعنی نمی تواند آن خیر مطلوب و خیر ماندگار باشد.
حاال اگر ما بخواهیم بین خیر رایج که یک مفهوم دم دستی و عادی دارد و بین 
مفهوم خیر ماندگار و متعالی تفکیک قائل شویم باید دنبال نوع خیری باشیم که 
دگرگون کننده مناسبات اقتصادی اجتماعی موجود است. لذا ما خیلی نباید به 

ظواهر توجه کنیم و از بحث محتوا غافل شویم. 

از.موضوعات.محورهای.مورد.نظر.کمیته.جامعه.و.امر.خیر،.نظریه.اجتماعی.
امور.خیریه.است،.دراین.باره.توضیح.بفرمایید.

در این خصوص باید عرض کنم که متأسفانه نظریه های متناسب با امر خیر هنوز 
شکل نگرفته است و غالباً نظریه های جسته و گریخته ای مطرح می شود. لذا ما 
در این بخش نیازمند تبیین و گسترش یک نظریه اجتماعی در مورد امور خیریه 

هستیم به این معنا که این نظریه امر خیر و اهمیت آن را بخش 
 ... و  بهسازی اخالقی جامعه  انسانی،  زندگی  بهبود فضای  توسعه، 
به درستی بیان کند. از طرف دیگر همین نظریه اجتماعی بر اساس 
جنبه های کاربردی خود می تواند به ترغیب سیاست گذاران فرهنگی 

برای اهمیت دادن به این حوزه کمک نماید.
منظور آن است که صرف یادآوری اهمیت امر خیر آن هم از طریق 
و  دانش  فضای  جلب توجه   به  نمی تواند  خیلی  سنتی  روش های 
فضای سیاست گذاری نسبت به مقوله امر خیر کمک کند و باید ما با 
استفاده از روش های دانش بنیان در کل یک نگرش جدید را از نظر 
درک و تلقی نظری و هم از نظر درک و تلقی سیاستی از امر خیریه 

ارائه کنیم.
اهداف  از  امر خیر  عرصه  در  باید  ما  مقصود  این  به  رسیدن  برای 

]ضعف نظریه های 
متناسب با امر خیر هنوز 

شکل نگرفته است و 
غالباً نظریه های جسته 

و گریخته ای مطرح 
می شود. لذا ما در این 
بخش نیازمند تبیین و 
گسترش یک نظریه 

اجتماعی در مورد امور 
خیریه هستیم.[
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جدید صحبت کنیم به طور مثال ما شاهدیم امروز امر خیر محدود شده است 
به یک سری کمک های مالی و غالباً در بحث اهداف جدید نیز در همین راستا 
حرکت می کنیم. درصورتی که ما باید نسبت امر خیر را به حوزه های فرهنگی، 
آسیب های اجتماعی، آموزش، تولید دانش، کاهش آسیب های اجتماعی و حتی 
مسئله محیط زیست، حیات وحش، پوشش گیاهی، مسائلی مثل خشک سالی و 

بحران های زیست محیطی نیز گسترش دهیم.
ما باید در بحث کاربرد ابزارهای جدید در حوزه امور خیریه نیز بازنگری کرده 
و به جای روش های فردگرایانه و ابزارهای فردی از روش های نهادین و ابزارهای 

جمعی هم بهره مند شویم.
ما امروز از امر خیر تصویری ساخته ایم که به هر شخصی که می گوییم بیا و کار 
خیر انجام بده می گوید من که پول ندارم درصورتی که این یک مبحث کاماًل 

اشتباه است که نیازمند اصالح آن هستیم.

پس.با.توجه.به.صحبت.های.شما.می.توان.گفت.ما.نیازمند.بازتعریف.امر.
خیر.هستیم؟.

بله امر خیر یعنی رفتار همدالنه و رفتار انسانی، انسان با دیگران و حتی محیط 
اطرافش که شامل محیط زیست، گیاهان، حیوانات هم می شود. مفهوم متعالی 
امر خیر این است که انسان رفتارش، یک رفتار مراقبتی - حمایتی باشد که به 
رشد خود فرد، جامعه و محیط اطراف بینجامد. چنین رفتارهایی به پول وابسته 

نیستند.

بر. متکی. جامعه. در. داوطلبی. و. خیرخواهانه. رفتارهای.

حوادث.و.نیازهای.مقطعی.است.و.ما.شاهد.رفتارهای.مستمر.
خیرخواهانه.و.داوطلبی.در.سطح.عمومی.جامعه.نیستیم،.چرا؟
جامعه  در  کردید  اشاره  هم  شما  که  همان  داوطلبانه  کنش های 
به حوادث و رخدادها است یعنی یک  ما مقطعی و بیشتر متکی 
حادثه ای رخ می دهد، فرد و یا افرادی نیازمند به کمک می شوند، 
بعد مردم احساساتشان جریحه دار می شود و در صحنه حضور پیدا 

می کنند.
می توان گفت امر خیر یا کنش داوطلبانه تبدیل به عادت رایج جامعه 

]امروز از امر خیر 
تصویری ساخته ایم 
که به هر شخصی 
که می گوییم بیا و 
کار خیر انجام بده 
می گوید من که پول 
ندارم درصورتی که 
این یک مبحث کاماًل 
اشتباه است که نیازمند 
اصالح آن هستیم. [
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و یک عادت عمومی تبدیل نشده است و بیش از این که از یک عادت عمومی 
از موقعیت های عاطفه برانگیز و  یا از یک اخالق مدنی تبعیت کند، بیشتر  و 
موقعیت های احساسات برانگیز تبعیت می کند. این کنش، کنش عاطفی است 
البته امر خیر یک بعد عاطفی هم دارد اما درعین حال یک بعد اخالقی عمیق تری 

هم باید داشته باشد که در رفتار و کنش های ما رسوخ پیدا کند.
این موضوع ما مستلزم یک نوع تربیت اجتماعی و جامعه پذیری  برای تحقق 
هستیم که این جامعه پذیری هم باید به شیوه خودزا و با توجه به بنیان های 
فرهنگی یک جامعه صورت بگیرد. یعنی نگاه خیر، کنش خیر و کنش داوطلبانه 
باید به بخشی از زندگی روزانه و روزمره ما تبدیل شود، نه این که ما در زندگی 
روزمره مان در سطح منفعت طلبی حرکت کنیم و هر زمان که یک موقعیتی پیش 
آمد به صورت مقطعی و تحت تأثیر احساسات دست به یک کنش ناپایدار خیر 

بزنیم که این موضوع خیلی نمی تواند برای جامعه مؤثر و مفید باشد.

و.برای.پایدار.شدن.این.کنش.داوطلبانه.باید.چه.نهادها.و.سازمان.هایی.در.
این.عرصه.نقش.آفرینی.کنند؟

به صورت طبیعی این موضوع بر عهده نهاد آموزش است، منتهی نهاد آموزش به خاطر 
باید نهادهای موازی در بخش های فرهنگی  ایفا کند  این که نقش خودش را بتواند 
اگر  مثاًل  دهند.  ساختار  تغییر  و  گرفته  آن شکل  با  هم راستا  بتوانند  هم  سیاسی  و 
اصالحات آموزشی و تغییر برنامه های درسی و سبک آموزش دانش آموزان یک  پایه در 

واقعیت های سیاسی و فرهنگی جامعه نمود نداشته باشد ناکارا خواهند بود 
و نمی تواند اثربخشی مناسبی از خود نشان دهند.البته در حوزه سیاست 
نیز ما باید تغییراتی داشته باشیم، وقتی مفهوم مصلحت عمومی و منافع 
عامه، جایگاهی نداشته باشد طبیعتاً در نظام آموزشی هم شما نمی توانید 
یک چنین مفهومی را به دانش آموزان منتقل کنید. پس تقویت مناسبات 
مبتنی بر مصلحت عمومی، خیر عامه و خیر عمومی در عرصه فرهنگ و 
سیاست از طریق نظام سازی و نهادسازی، در صورت لزوم تصویب قوانین 
و مقرراتی که با واقعیت ها متناسب باشند و همچنین اصالحات آموزشی 
که موجب ایجاد حس جمعی و مشارکت عمومی در دانش آموزان شود، 
می تواند نویدبخش ایجاد حس کنش داوطلبانه مستمر در جامعه باشد. باید 
همگی کمک کنیم تا سه ضلع آموزش، سیاست و فرهنگ در تعامل با هم 
دیگر با هدف گسترش امور خیر به عنوان یکی از مناسبات اجتماعی که 

صرفاً انسان ها را در برنمی گیرید تغییر رویکرد بدهند.

]نگاه خیر، کنش 
خیر و کنش 

داوطلبانه باید به 
بخشی از زندگی 

روزانه و روزمره ما 
تبدیل شود، نه این 

که ما در زندگی 
روزمره مان در سطح 
منفعت طلبی حرکت 

کنیم [
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هر چند در جامعه ما به دلیل آموزه های دینی و فرهنگ غنی ایرانی با وضعیت 
مناسبی در فرهنگ نیکوکاری مواجه هستیم اما متأسفانه در ساختارها و اصول و 

قوانین ضعف های متعددی مشاهده می شود.
از یک سو الزم است راهکارهای ایجاد و ترویج فرهنگ نیکوکاری در بین نسل 
جدید ترویج داده شود و از سوی دیگر الزم است تا نگاه مادی به امر خیر مرتفع 
شود و تمامی مصادیق نیکوکاری همچون انفاق، قرض الحسنه، تعاون و همیاری، 
شاد نمودن دیگران، صله رحم، نیکی به پدر و مادر، اصالح ذات البین، مهمان نوازی 
و هدیه دادن در جامعه ترویج داده شوند. البته حوزه امر خیر در مباحث فرهنگی 
دارای آثار، آفات و موانع متعددی همچون انحراف فکری، خودمحوری، عالقه به 

مال، ترس از آینده و یا انفاق ریایی است که هرکدام جای بحث دارد.
فرهنگی-اجتماعی  کمیسیون  رییس  بنیانیان؛  حسن  دکتر  با  بهانه  همین  به 
شورای عالی انقالب فرهنگی و دبیر کمیته فرهنگ و امور خیر نخستین همایش 

ملی خیرماندگار به گفتگو پرداختیم.

امر خیر،  فرهنگ عمومی،   روح قوانین
گفت وگو با دکتر حسن بنیانیان 

دبیر کمیته فرهنگ و امور خیر اولین همایش ملی خیرماندگار
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تأثیر.فرهنگ.عمومی.بر.امر.خیر.چیست؟.چرا.این.امر.باید.موردمطالعه.
علمی.قرار.گیرد؟

وقتی کلمه فرهنگ عمومی گفته می شود یعنی نظامی از اعتقادات، ارزش ها، 
الگوهای رفتاری، نمادهایی که در زندگی روزمره مردم مداخله می کنند و این 
 .... مداخله در تمامی عرصه های تصمیم گیری   سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
همچون انتخابات، خرید یک محصول و طرح دعوا در قوه قضاییه خود را نشان 

می هد. 
ما نباید فرهنگ را به شعائر دینی یا برگزاری فعالیت های فرهنگی هنری محدود 
کنیم فعالیت هایی مانند نمایشگاه کتاب، جشنواره فیلم و موارد دیگری از این 

دست، این موارد ابزارهای فرهنگی است.
حاال این تعریف از فرهنگ چه تأثیری در امر خیر دارد؟ به میزانی که در ما 
احساس با جمع زندگی کردن کاهش و فردگرایی افزایش پیدا کند طبیعتاً امر 
خیر نیز کاهش پیدا می کند، همان میزان که باورهای دینی ما از عرصه اقتصاد 
خارج شده و جای آن را کسب پول و درآمد بگیرد، طبیعتاً امر خیر نیز کاهش 

پیدا می کند.
در وجود ما انسان ها مجموعه نیازهایی وجود دارد، بخشی مادی و مشترک با 
حیوانات است، بخش دیگر مربوط به انسان بودن ماست مثل نیاز به پرستش 
خالق، نیاز به خلق، دیدن زیبایی و نیاز به خدمت به دیگران. اگر فرهنگ ما به این 
سمت برود که روابط جامعه حول محور پاسخ گویی به نیازهای حیوانی متمرکز 

شود طبیعتاً امر خیر که یک نوع ازخودگذشتگی، لذت معنوی بردن 
و توسعه روح انسانی است، فراموش می شود. 

بنابراین اگر بخواهیم ظرفیت موجود امر خیر را گسترش و توسعه 
بدهیم یکی از راهکارها، توسعه فرهنگ انسانی و دینی است.

اما اینکه چرا این امر باید مورد مطالعه علمی قرار بگیرد، باید گفت هر 
پدیده اجتماعی باید مورد مطالعه قرار بگیرد تا تحوالتش رصد شود. 
باید ببینیم آیا در جامعه به اندازه کافی کار خیر انجام می شود یا نه؟، 
اگر به اندازه کافی کار خیر انجام می شود آیا توزیع این فعالیت های 
آسیب های  دارای  اینکه  یا  است  جامعه  نیازهای  با  متناسب  خیر 
فرهنگی است؟ مثاًل در بعضی کارهای خیر افراط می شود و در برخی 
از جاها خألهایی وجود دارد که نیاز است در آن بخش ها کار خیر 
بیشتری صورت بگیرد. مثاًل اینکه شما بیایید در آموزش و پرورش به 
واسطه کار خیر، فقط مدرسه بسازید اما حواستان نباشد که کارایی 

] ما نباید فرهنگ 
را به شعائر 

دینی یا برگزاری 
فعالیت های فرهنگی 

هنری محدود کنیم 
فعالیت هایی مانند 

نمایشگاه کتاب، 
جشنواره فیلم و موارد 
دیگری از این دست، 

این موارد ابزارهای 
فرهنگی است.[
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مدرسه ساختمان فیزیکی به اضافه معلم با انگیزه و باسواد است.
بنابراین نکته مهم دیگر آن است که هر کار خیری می تواند اثربخشی و بهره وری 
باالتری پیدا کند. یعنی شما با مطالعه به این جمع بندی می رسید که در یک 
منطقه الزم است یک بیمارستان بسازید. خوب برای این کار اولین سؤال این 
است که در این بیمارستان باید چند تخت بسازید؟ و چه تخصص هایی را در آن 
بگذارید؟ چگونه مدیریتش کنید که بیشترین بازدهی را داشته باشد؟ کار، اصلش 
خیر است، اما خیر می تواند با مطالعات علمی چند برابر آثار و برکات داشته باشد.

پس ببینید الیه به الیه نیازمند مطالعه هستیم، از ابتدا در عرصه شناخت مسئله 
عرصه هایی  چه  در  اینکه  تا  می کند  پیدا  تحولی  چه  خیر  کار  که  ازاین جهت 

زیاده روی می کنیم و در چه عرصه هایی دچار کاستی هستیم.

تأثیر.امر.خیر.و.نیکوکاری.بر.فرهنگ.عمومی.چیست؟
در هنگام انجام کار خیر، یک نوع سالم سازی و توسعه روحیه شخصیت فرد َخّیر 
نهفته است. زمانی که پدر یک خانواده ای بخشی از اموالش را صرف ساخت یک 
مدرسه می کرد، هم خودش احساس می کرد که جامعه از او توقع بیشتری به 
عنوان یک انسان َخّیر دارد؛ هم فرزندان و اقوام و آشنایان به او افتخار می کردند و 
آن ها هم به تدریج به یک آدم َخّیر تبدیل می شدند. چرا این اتفاق می افتاد؟ یکی 
از دالیل اصلی آن بیدار شدن فطرت خدمت به دیگران است که در وجود آدمی 
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قرار دارد، و آدم می فهمد که غیر از لّذت های دنیایی، لذت های دیگری هم خداوند 
برای انسان ها آفریده است. حاال این لذت فطری که در انسان ها به وجود آمد با 

بقیه  نیاز های فطری آدم پیوند می خورد.
 مثاًل شما در کار خیری مدرسه ساختید، روزی بحث کمک به بیمارستان می شود 
حس می کنید که منطقی است که اینجا من هم کمکی کنم و در این حوزه وارد 
می شوید، تا کار به جایی می رسد که امکانات مالی شما اجازه نمی دهد به پیشنهاد 
به  لذتی که در وجود شما هست موجب می شود  این  اما  جدید کمک کنید 
دوستان پولدارتان تماس بگیرید و آن ها را دعوت کنید به کار خیر و سعی کنید 

آن ها را متقاعد کنید در این مسیر گام بگذارند.
پس ببینید کار خیر هم از فرهنگ عمومی متولد می شود و وقتی متولد شد 
در  خداوند  شود.  آماده  جدید  خیر  کار  زمینه های  که  می کند  کمک  خودش 
طبیعت موجودات را خیر آفریده است یعنی، یک درخت در جنگل برگ هایش 
پایین می آید؛ کیفیت زمین را بهتر می کند و کنار آن درختی دیگر رشد می کند 
و همین طور جنگل درست می شود. کار خیر هم چنین بستری دارد. به طور مثال 
من افراد زیادی را دیده ام که وقتی برای اولین بار یک مدرسه می ساختند به جای 
اینکه ما از آن ها تشکر کنیم آن ها از ما تشکر می کردند. و وقتی از آن ها توضیح 
می خواستیم که چرا از ما تشکر می کنید، می گویند: »نمی دانید چه دنیای زیبایی 

را شما برای ما باز کردید«. 
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چگونه.افراد.را.به.کار.خیر.دعوت.و.تشویق.کنیم؟
طبیعتاً ما اگر بخواهیم افراد را به کار خیر تشویق کنیم، هم در کلّیت این بحث 
باید مطالعه کنیم هم باید روی موردها کار کنیم. به طور مثال فرد خّیری که 54 
مدرسه ساخت، روز اول با سه کالس در یک مدرسه کارش را شروع کرد، روزی 
که می خواستیم این سه کالس را بهره برداری کنم، او را به مدرسه دعوت کردم، 
شما صد دختر بچه  را تصور کنید که یک شاخه گل دستشان بگیرند و در راهرو 
بایستند و این آدم َخّیر از آنجا عبور کند و این ها شعار دهند، این فضا انقالبی در 
وجود این آدم ایجاد کرد به طوری که او نیت کرد 72 مدرسه به نیت شهدای کربال 
بسازد، اما عمر او اجازه نداد بیش از 54 مدرسه بسازد. او می گفت من در زندگی 
همه نوع لذت را تجربه کردم، وضع مالی ام هم خوب بوده، حدود 15 سال هم 
آلمان زندگی کردم، ولی فضایی که شما برای من باز کردید، این چیز دیگری 
است؛ می گفت شما فضای بهشت را برای من باز کردید. من بهشتم را در این دنیا 
تجربه کردم.  ببینید این موارد باید مورد مطالعه قرار بگیرد قبل از اینکه از خّیرین 
دنیا بروند، این که موج کار خیر چه در خودشان، در همسرشان، فرزندانشان و 
دوستانشان چه تأثیری گذاشته است. می توان نتایج این مطالعات را در قالب 

کتاب، رمان و یا فیلم باز تولید کرد.

به.نظر.شما.می.توان.موج.و.تأثیری.که.کار.خیر.بر.زندگی.فردی.آدم.دارد.
را.مکتوب.کرد؟

بله، ببینید خاطراتی که ما از جبهه و جنگ نوشتیم تجربه  خوبی 
است. اگر یک نویسنده توانمند باشد طوری این را پردازش می کند 
که هم کشش داشته باشد و هم گاهی در درونش یک قصه خلق 
می کند و آن کار خیر را توضیح می دهند. ببینید طبیعت کار هنر 
این است که حوادث اصلی را می گیرید و تبدیل می کند به یک قصه 
که بخشی از قهرمانان قصه وجود خارجی ندارند. این را در ذهن خود 
خلق می کند، برای اینکه آن پیام را برساند. کار هنرمند همین است.

چرا.امور.خیر.در.صحنه.سیاست.گذاری.فرهنگی.مغفول.مانده.
است؟

مهندس  نقشه  شما  یعنی  است  نمانده  مغفول  مطلق  صورت  به 

]به طور مثال من 
افراد زیادی را 
دیده ام که وقتی 
برای اولین بار یک 
مدرسه می ساختند 
به جای اینکه ما از 
آن ها تشکر کنیم 
آن ها از ما تشکر 
می کردند.[



115

فرهنگی را که باز کنید، در مورد توسعه امر خیر و توسعه وقف و این  موارد 
مطالب زیادی نوشته شده است. اما این که چرا به عنوان یک کار معنوی مورد 
عنایت خاص قرار نمی گیرید؟ دالیل مختلفی دارد، شما از کودکی با موضوع 
خیر به گونه ای ناقص آشنا می شوید، شما صندوق صدقات را می بینید در خانه 
گذاشته می شود، مقداری پول خرد درون آن ریخته می شود و بعد در تلویزیون 
نشان می دهند که این پول کوچک جمع شد و مشکالت فرد یا خانواده ای حل 
شد، خوب این ناقص است. مطلب دیگری که در مغفول ماندن این قضیه تأثیر 
دارد منابع طبیعی کشور است، ما می گوییم از نظر داشتن منابع نفت و گاز در 
دنیا اول هستیم، خوب مردم هم می گویند نفت  را بفروشید بدهید به مردم تا 
بخورند. این مورد هم یکی از دالیل کم توجهی مسئوالن به امر خیر است. یعنی 
یک پشتوانه روانی پیدا می کنند که ما ملت فقیری نیستیم و لزومی ندارد که بر 

روی این موضوعات کار کنیم.
مسئله بعدی شکل گیری دولت بزرگ است. وقتی ساختارهای دولتی همه جا 
هستند مردم هم می گویند خیلی خوب، دولت که همه جا هست، کمک می کند. 
بهزیستی، اوقاف، کمیته امداد و ... خوب این ها کار خیر می کنند که نتیجه آن 

می شود مغفول ماندن این موضوع در سیاست گذاری های فرهنگی. 

رابطه.متقابل.دولت،.خیریه،.َخّیرین.و.نیکوکاری.چگونه.است؟.هر.کدام.
چه.نقشی.دارند؟

در حال حاضر دولت ها به واسطه  مواردی که عرض کردم به واسطه  گستردگی 
فعالیت ها و مشغله  مدیران ارشد، از مشکالت جامعه غافل می شوند، 
از طرفی تکیه بیش ازحدی که به خزانه نفتی شکل گرفته، آن طور 
که شایسته است نه تنها در مرحله ی سیاست گذاری بلکه در حوزه 
عمل هم وزراء و مدیران ارشد، جریان خیر را حوزه کاری خود به 
عنوان یک مسئله، مورد مطالعه قرار نمی دهند. مثاًل کار خیر در حوزه 

کشاورزی چه معنایی دارد و چگونه می شود آن را توسعه داد؟
ببینید در گذشته که ما پول نفت نداشتیم بسیاری از جاده ها را 
افراد َخّیر می ساختند، بسیاری از پل ها را افراد َخّیر می ساختند. ولی 
وقتی دولت مدرن و پول نفت آمد، اصاًل این راه سازی و پل سازی از 
طرف مردم، فراموش شد و وظیفه مطلق دولت شد که راه بسازد. 
همین طور حوزه بیمارستان سازی و مدرسه سازی. به نظر می رسد 

]از نظر داشتن منابع 
نفت و گاز در دنیا 
اول هستیم، خوب 

مردم هم می گویند 
نفت  را بفروشید 

بدهید به مردم تا 
بخورند. این مورد 

هم یکی از دالیل کم 
توجهی مسئوالن به 

امر خیر است.[
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و  ایفا می کند  را  نقش خودش  دولت  عناصر  به  توجه  با  بازدارنده  عوامل  آن 
نمی گذارد آنطور که شایسته است فرهنگ نیکوکاری که ما در تاریخ داشته ایم، 
متناسب با نیاز زمان و جامعه توسعه و گسترش کمی و کیفی پیدا کند.  اینکه 
می گویم توسعه پیدا کند این نیست که همانند گذشته کار خیر را در راه سازی 
و مدرسه سازی خالصه کنیم، نه، امروز شرایط طوری شده که اگر یک زمین 
بازی هم در دل مجتمع مسکونی ساخته شود، گاهی آثار و برکات آن کمتر از 

مسجد نیست. 
ما باید ببینیم چه خألهایی در جامعه امروزی داریم آن ها را مرتفع کنیم. البته 
نباید این گونه فکر کنیم که به کار یک َخّیر عادت کنیم و 30 سال همان گونه 
ادامه دهیم باید نوآوری و خالقیت و افزایش اثربخشی و بهره وری را مالک قرار 
دهیم. بعضی وقت ها حواسمان جمع رفع نیازهای مادی طرف است ولی نیازهای 
معنوی، روحی و عاطفی را نادیده می گیریم. پولی را هم که ما می دهیم از بین 
می رود و بعضی وقت ها اختالف در زندگی آن آدم ایجاد می شود. بعضی وقت ها 
نیاز به یک خیریه داریم که حواسش جلب نیازهای معنوی است و کاری به نیاز 

مادی آن خانواده ندارد.

.نقش.َخّیرین.در.گسترش.فرهنگ.نیکوکاری.چیست؟.
ببینید باید در َخّیرین روحیه ی تبلیغ ایجاد کرد، بعضی از آن ها به دلیل آنکه 
نمی خواهند اجر کارشان از بین برود نقش تبلیغی خودشان را فراموش می کنند. 
ما باید از خیرین بخواهیم تحوالتی که این کار خیر در زندگی آن ها ایجاد کرده 
است را بگویند. به طور مثال یک فرد روشن دل حاصل عمر خود را 
در یک روستا به یک مدرسه تبدیل کرده بود. وقتی مدرسه افتتاح 
شد، چون نمی توانست بچه ها را ببیند دوست  داشت که دستش را 

بر سر بچه ها بکشد. 
در روز افتتاح چون بچه ها قدشان بلند و کوتاه بود، بنده خدا دستش 
به سر آن ها نمی رسید و بچه ها می رفتند و دست او را می بوسیدند. 
ما از این صحنه فیلم گرفتیم و به هر آدم نیکوکاری نشان می دادیم 
بغضش می ترکید و می گفت من برای مدرسه سازی آماده ام. ظاهرش 
یک تصویر ساده بود ولی رابطه عمیق انسان ها را با هم نشان می داد.

نقش.و.جایگاه.شورای.انقالب.فرهنگی.در.توسعه.فرهنگ.خیر.

]خیربعضی وقت ها 
حواسمان جمع رفع 
نیازهای مادی طرف 
است ولی نیازهای 
معنوی، روحی و 
عاطفی را نادیده 
می گیریم. پولی را هم 
که ما می دهیم.[
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و.نیکوکاری.چیست؟
شورای انقالب فرهنگی، شورای سیاست گذاری برای توسعه فرهنگ است، که 
یکی از زیرشاخه های مهم فرهنگ ایجاد احساس ضرورت کار خیر در زندگی 
مردم است. البته باید بگویم که یکی از حوزه های که حق آن ادا نشده همین 
کار خیر است. اما در حال حاضر مشکل در سیاست گذاری ما نیست، مشکل 
در مرحله اجراست. ما حتی اگر امروز هم در شورای انقالب فرهنگی یک سند 
سیاستی محکم برای توسعه امر خیر داشته باشیم، اما اراده الزم در وزارت خانه ها 
و دولت ها برای اجرا نباشد، مثل این است که ما آن سند را هم نداریم. متأسفانه 
اراده  اجرای مطالعه امر خیر و استفاده از این ظرفیت ها با موانع فرهنگی همچون 
وابستگی به نفت، تمرکزگرایی و عدم فرصت برای ارتباط با متن مردم در کار خیر 

فراموش شده است.

به.نظرتان.الزامات.فرهنگی.شعار.هر.ایرانی.یک.نیکوکاری.چیست؟
هر ایرانی یک نیکوکار شعاری بالقوه است؛ بالفعل کردن آن طبیعتاً بر بستر بهبود 
عمومی فرهنگ جامعه محقق می شود. لذا اگر مجموعه کارکردهای دستگاه های 
فرهنگی همچون آموزش وپرورش، رسانه ملی، دانشگاه ها و روحانیت در کنار 
درس، کارکردهای فرهنگی دستگاه های غیرفرهنگی، همگی عرصه مداخله خود 
را در فرهنگ بشناسند و امر خیر و امر نیکوکاری را به عنوان شاخص برجسته یک 
مسلمان مد نظر قرار بدهند و راهکارهایی را شناسایی و اجرایی کنند، این شعار 
تحقق پیدا می کند. به طور مثال برای این که بچه ها را با فرهنگ نیکوکاری آشنا 

کنیم، باید از مثال هایی استفاده کنیم که برای او قابل فهم باشد مثاًل 
به داداش کوچکت کمک کن، یا چگونه می توانی به مادرت کمک 
کنی؟ این که ما می گوییم ساختار را اصالح کنیم، کافی نیست؛ هم 
باید روی فرد کار کنیم، هم ساختار را اصالح کنیم و هم روش ها 
را اصالح کنیم تا بذر صفتی که مدنظر ما است، کاشته شود، رشد 
کند، میوه بدهد و میوه آن هم پاداش روحی و روانی بگیرد تا نهادینه 
شود. به طورکلی برای تحقق این شعار ابتدا باید تعریف ما از کار خیر 
گسترش پیدا کند، مصادیق مختلف آن را پیدا کنیم، در کنار آن 
باید به فکر تغییر ساختارها، روش ها و تقویت روحیه اجتماعی بودن 

آدم ها هم باشیم.

]اما در حال 
حاضر مشکل در 

سیاست گذاری ما 
نیست، مشکل در مرحله 

اجراست. ما حتی اگر 
امروز هم در شورای 
انقالب فرهنگی یک 

سند سیاستی محکم 
برای توسعه امر خیر 

داشته باشیم[
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به  توجه  با  و  زمان های مختلف  و مردم در  نیست  پوشیده  برای هیچ کس  اهمیت کار خیر 
توانایی های خود و نیازهای جامعه در این حوزه پیش قدم می شوند. کار خیر درعین حال که 
معنای نیک و دل نشینی را به انسان القا می کند اما نیازمند خط و مشی و برنامه ریزی است و 
نظارت است تا راه خود را گم نکند و به بیراهه نرود. دولت ها، سازمان های مردم نهاد و مردم وظیفه 
دارند تا به گونه ای فعالیت های خیرخواهانه خود را هدایت کنند که از هدر رفت آن جلوگیری و 
بهره وری آن چند برابر شود. به همین منظور با دکتر سیدحمید خداداد حسینی؛ رییس دانشکده 
مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و دبیر کمیته مدیریت و امور خیر اولین همایش ملی 

خیر ماندگار به گفتگو پرداختیم.

هرچند.ساالنه.منابع.عظیمی.برای.امور.خیر.و.فعالیت.های.خیرخواهانه.هزینه.می.شود.
اما.سیاست.گذاری.در.این.حوزه.مورد.غفلت.قرار.گرفته.است..چرا؟

فعالیت های خیرخواهانه در ابعاد مختلف به دالیلی چون مردمی و خودجوش بودن و جلب رضایت 

کار خیر نیازمند خط و مشی و برنامه ریزی است
دکتر سیدحمید خداداد حسینی

 دبیر کمیته مدیریت و امور خیر اولین همایش ملی خیر ماندگار
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خداوند شکل می گیرند و با پیوستن ایده های مشترک و تشکیل یک مجموعه به صورت 
رسمی یا غیررسمی در ابعاد مختلف توسعه می یابند. کمیته امداد انقالب اسالمی نیز تنها 
نهاد رسمی در حوزه نیکوکاری است که به  فرمان امام)ره( تأسیس و به صورت ملی در 
حال فعالیت است. توجه به سازمان دهی و برنامه ریزی براساس سیاست های کلی حاکم، 
همچنین جهت دهی به منابع عظیم کمیته امداد با توجه به ابزارها و جایگاه آن، بهتر است 

توسط دولت هدایت و با کمک کمیته امداد امام خمینی)ره(، ابزارهای آن تهیه شود.
سازمان های مردم نهاد و یا خیریه بر اساس نیازهای جامعه ایجاد شده اند. در گذشته، 
بزرگان بازار، بخش زیادی از کارهای خیر را به عهده می گرفتند اما با مرور زمان، تعداد 
خیریه ها و نیازمندان بیشتر شد. پنجاه، شصت سال گذشته، این تعداد جمعیت و وسعت 
شهرها را نداشتیم؛ جوامع، کوچک تر بودند. جمعیت روستایی، بیش از جمعیت شهری 
بود و مردم غالباً همدیگر را می شناختند حتی در شهرها به دلیل این که محله ها خیلی 
بزرگ نبود، افراد یکدیگر را می شناختند؛ به همین دلیل افراد بر اساس نیازهای هر فرد 
به او یاری می رساندند. اما با بزرگ شدن شهرها و افزایش جمعیت کشور در سال های 
اخیر در روش های خیریه های سنتی بازنگری نشده؛ شیوه ها قدیمی اما نیازها، دیگر 
نیازهای قدیم نیست. نیازهای قدیم، مربوط به خوراک و پوشاک بود اما امروز، حوزه های 
ازدواج حتی مراکز آموزشی، درمانی،  اقتصادی، درمان، خوراک، پوشاک، کسب وکار، 
علمی و تفریحی نیاز به منابع مالی دارند که الزمه آن، هدایت این نیازها توسط دولت 
برای رسیدن به کانال های صحیح، هدایت و سرمایه گذاری است. االن دولت با واریز 
یارانه هایی برای مردم، نوعی کار خیر انجام می دهد. این یارانه ها برای کمک به اقتصاد 
خانواده ها است. البته این کمک اقتصادی بهتر بود تنها به عده محدودی از افراد نیازمند 

جامعه برسد و منابع اضافی برای سرمایه گذاری در حوزه های دیگر استفاده 
و حاصل آن برای اقشار کم درآمد خرج گردد؛ برای آن ها، کسب وکار ایجاد 

شود، تا دیگر نیازمندی به صورت مستمر و دائم وجود نداشته باشد.

خودجوش. و. انفرادی. به.صورت. معموالً. خیرخواهانه. فعالیت.های.

است.و.جای.خالی.یک.نهاد.راهبر.در.این.حوزه.ها.به.چشم.می.خورد،.
نظر.شما.چیست؟

البته  است.  فردی  صورت  به  خیرخواهانه  فعالیت های  از  زیادی  بخش 
فعالیت های گروهی در حوزه های امور خیریه سبب هم افزایی می شود که بر 
اساس آن افراد با نیت های یکسان ِگرد هم می آیند که البته نیازمند هدایت، 
مشاهده، برنامه ریزی و سیاست گذاری است همچنین ورود دولت در حوزه 

خیریه ها باید با نگاه سیاست گذار و نظارت گر باشد تا نگاه مجری.

]االن دولت با واریز 
یارانه هایی برای 
مردم، نوعی کار 

خیر انجام می دهد. 
این یارانه ها برای 

کمک به اقتصاد 
خانواده ها است.[
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به.نظر.می.آید.یکی.از.آسیب.های.سازمان.های.مردم.نهاد.فقدان.دانش.مدیریت.
است،.پیشنهاد.شما.چیست؟

اعتقاد به »اول فکر و اندیشه بعد عمل«، مسئله مهمی است. اگر انجام عمل، بدون فکر 
باشد به نتیجه مطلوب نمی رسد به همین دلیل اگر فکر در چهارچوب، نقشه و مسیر 
مشخص باشد، آن عمل به درستی هدایت و به نتیجه مطلوب می رسد. با مدیریت دانش 
در این حوزه، اطالعات صحیح از جامعه جمع آوری و توسط نهادهای مردمی پردازش، 
به اطالعات تبدیل و در اختیار سازمان های مردم نهاد قرار گرفته و تقسیم کار می شود 
تا با توجه به ابعاد نیازمندی های موجود در جامعه، حوزه ها و تشکل های تخصصی شکل 
بگیرند. زمانی که تخصص ها مشخص شود؛ به عنوان مثال حوزه درمان، آموزش، اقتصاد، 
کمک به خانواده ها و ... تخصصی شوند، باعث ایجاد نگاه سیستمی، دانشی، هم افزایی و 

تقسیم کار به صورت نظام مند می شوند.
اگر دولت در حوزه امور خیریه نقش برنامه ریز و هدایتگر داشته، نظارتش را در نظر بگیرد 
و مابقی را تفویض اختیار و به نهادهای مبتنی بر مردم واگذار کند قطعاً در این حوزه 
موفق خواهد بود؛ زیرا بسیاری از تئوری هایی که در حوزه مدیریت حاصل می شود، نتیجه 
موفقیت هایی بوده که در عمل به دست آمده سپس به نظریه و تئوری تبدیل شده است.

دانشگاه ها، مخصوصاً در حوزه های علوم اجتماعی و فرهنگی رسالت بسیار باالیی دارند 
تا مطالعاتی در این زمینه و ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فقهی، دینی، حقوقی و 
فرهنگی انجام دهند. ایجاد تشکیالت علمی در قالب پژوهشکده و انجمن های علمی 
می تواند زمینه ساز برنامه ریزی و سیاست گذاری برای جامعه، توسط نهادهای اثرگذار در 

بخش عمومی)دولت( شود.

برای. عواقبی. چه. مدیریت. و. دانش. نقش. به. بی.توجهی. از. ناشی. آسیب.های.
خیریه.ها.می.تواند.داشته.باشد؟

مهم ترین آن، هرز رفتن منابع است؛ منابعی که باید به جا، درست و در زمان خودش 
مورد استفاده قرار بگیرد. دین اسالم همواره توصیه می کند که به افراد ضعیف و تهی دست 
کمک کنید. در گروه های خیریه به روش سنتی،  به دلیل نبود پایگاه های دانشی مبانی 

نظری و علمی، برنامه و سیاست گذاری، معموالً 
منابع به درستی توزیع نمی شود.

بر  مردم  است.  مردم  بی اعتمادی  دوم،  مسئله 
اقدام  خیر  امور  به  نسبت  خود  شناخت  اساس، 
می کنند؛ این وظیفه دولت است که اجازه ندهد 
ابزارهای  به هرحال  اما  جامعه دچار مشکل شود 
کمک های  لذا  است؛  محدود  آن  منابع  و  دولت 
مردمی در همه کشورهای دنیا حتی کشورهای 
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پیشرفته هم وجود داشته است. البته باید سازمان دهی و سازمان یافته باشد تا مردم برای کمک دچار 
سردرگمی نشوند. به عنوان مثال گاهی کمک ها به استان های کم برخوردار دیگر اهدا شود یعنی 

منابع از مکان هایی با تراکم منابع برای مناطق با منابع مالی کمتر استفاده شود.
البته در امور خیر فقط منابع مادی نیست و فقرهای فرهنگی، دینی، مذهبی، اجتماعی وجود دارد. 
به عنوان مثال گروهی در حوزه فرهنگی و ارتقاء فرهنگ مردم تالش کنند؛ البته مساجد تا حد 
زیادی این کار را انجام می دهند اما پوشش کاملی ندارند به ویژه برای قشر جوان که زمان زیادی 
برای فضای مجازی می گذراند. به طورکلی همکاری، برنامه ریزی و دوری از موازی کاری حوزه های 
علمیه، مراکز دانشگاهی و سایر مراکز فرهنگی دیگر، اثربخشی، امور خیر را مضاعف می کند. امر خیر 
فقط به بحث منابع مالی منحصر و محدود نمی شود و می تواند در قالب اطالع رسانی برای بازدید و 

دلجویی از بیماران بیمارستان، مراکز نگه داری ایتام و سالمندان باشد.

نقش.اساتید.و.دانشگاه.ها.در.گسترش.کار.خیر.و.فعالیت.های.نیکوکاری.در.خیریه.ها.
چیست؟

دانشگاه، برای نهادینه کردن و تولید دانش در حوزه دانش بومی و دانش غیربومی موفق بوده است. 
همچنین با ارائه طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی از سازمان های موفق حتی ناموفق می تواند به 

شناسایی آسیب ها و نقاط قوت پرداخته و مبنای مطلوبی را در سطح کالن ایجاد کند.
اما، مؤسسات خیریه، حتی اگر دولت هم کمک نکند و نقش نظارت و سیاست گذاری را به عهده 
نگیرد، می توانند برای خود صنف خیرین ایجاد کنند. عضوگیری کرده و خدمات بهتری با دوری 
از عملکرد جزیره ای داشته باشند و با بخش بندی حوزه های موردنیاز، منابع مادی و معنوی را در 

اختیار بخش های مختلف قرار دهند.
زمانی که درختی کاشته می شود، تا زمانی که آب به آن برسد، ماندگار خواهد بود؛ دانش، آبی است 
که برای آن درخت )کار خیر( ریخته می شود تا با کمک حمایت های دیگر خیری ماندگار در طول 

اعصار مختلف استمرار داشته باشد.
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امروزه یکی از نهادهای اقتصادی در کنار دو نهاد قدرتمند دولت و بخش خصوصی 
که به کمک آن می توان به توسعه اقتصادی دست یافت نهاد خیر به عنوان بخش 
سوم اقتصاد است. متأسفانه در ایران علی رغم وجود خیریه ها و مراکز خیر متعدد 
و بر اساس آمار رسمی و غیررسمی میزان گردش مالی عظیم در این حوزه، نه تنها 
این بخش در سیاست گذاری های کالن اقتصادی مطرح نیست بلکه از طرف دیگر 
این حوزه نتوانسته است نقش خود را به درستی در راستای بهبود رفاه جامعه 

به صورت کارآ ایفا کند.
در همین راستا و به منظور بررسی ابعاد مختلف این موضوع با دکتر مهدی طغیانی؛ 
استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان و دبیر کمیته 

اقتصاد و امور خیر اولین همایش ملی خیر ماندگار به گفتگو نشستیم.

نهادهای خیر،  بازوی سوم اقتصاد کشور
گفت وگو با دکتر مهدی طغیانی

دبیر کمیته اقتصاد و امور خیر اولین همایش ملی خیر ماندگار
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آیا.حجم.اقتصاد.امور.خیر.در.ایران.از.اهمیت.برخوردار.است؟.چرا.آمار.
دقیق.در.این.حوزه.وجود.ندارد؟

مشکل این بخش در اقتصاد ایران این است که ما آمار و ارقامی در رابطه با میزان 
و حجم آن به صورت رسمی نداریم و اطالعات موجود در این زمینه دقیق و 
کامل نیستند، هرچند در برخی از ابعاد و بخش های فعالیتی حوزه امر خیر مانند 
مدرسه سازی، خیرین سالمت و ... آمار موجود قدری دقیق تر است اما همچنان 

ابعاد و کلیات این حوزه نامشخص است.
بخشی علل این مهم را می توان در اعتقادات دینی مردم جستجو کرد؛ آنجایی که 
مردم ما بر اساس آموزه های دینی تمایلی به ابراز مسائل مالی خود در حوزه امر 
خیر ندارند. بخش دیگری نیز در نبود ساختارهای قانونی و رسمی در این حوزه 
است و غالباً فعالیت های حوزه امر خیر کشور به صورت غیررسمی اتفاق می افتد.

مثاًل در کشورهای دیگر تخفیف های مالیاتی زمانی به فرد و یا شرکت تعلق 
می گیرید که فرد و یا شرکت کمک های مردمی خود را به سازمان های خیریه 
رسمی اهدا کند، همچنین خیریه ها در صورتی از تخفیف های مالیاتی برخوردار 

می شوند که آمار و ارقام مالی خود را به درستی و به صورت شفاف اعالم کنند.
امر  فعالیت های حوزه  تنها یک سوم  در حال حاضر  می توان گفت  به طورکلی 
خیر کشور رسمی است و دوسوم غیررسمی دیگر است، پس آمار و ارقام فعلی 

نشان دهنده یک سوم حجم گردش مالی حوزه امر خیر کشور است.

در.ایران.خیریه.ها.از.دادن.مالیات.معاف.نیستند؟
در اینجا ما با دو مسئله متفاوت مواجه هستیم؛ یکی فعالیت اجتماعی 
یک خیریه است و دیگری فعالیت اقتصادی که یک خیریه برای 

تأمین منابع مالی خود در حوزه فعالیت اجتماعی انجام می دهد.
طبق قانون مالیاتی کشور درصورتی که خیریه ها اسناد مالی خود را 
به درستی تنظیم و در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند و سازمان 
مالیاتی تأیید کند که تمامی هزینه های صورت گرفته در راستای 
فعالیت های اجتماعی است، خیریه ها در این بخش از پرداخت مالیات 

معاف هستند.
اما اگر یک خیریه در کنار فعالیت های اجتماعی خود، به فعالیت های 
حوزه  در  را  فعالیت ها  این  از  حاصل  سود  و  بپردازد  اقتصادی 

]خیریه ها در صورتی 
از تخفیف های 

مالیاتی برخوردار 
می شوند که آمار 
و ارقام مالی خود 

را به درستی و 
به صورت شفاف 

اعالم کنند.[
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اقتصادی خود مشمول  ازای فعالیت های  به  فعالیت های اجتماعی هزینه کند، 
پرداخت مالیات می شود، هرچند قانون گذار در این حوزه نیز تخفیف های مالیاتی 

را پیش بینی کرده است.

.عدم.وجود.آمار.مالی.در.این.حوزه.چه.آسیب.هایی.دارد؟
اولین آسیب، آمار و اطالعات جزئی از فرایند رسمی شدن خیریه ها است چراکه 
تا زمانی که خیریه ها از حالت غیررسمی، موسمی و نوسانی خود که موجب عدم 
ثبات در فعالیت های آن ها می شود به یک فرایند رسمی، مشخص و روشن نرسند، 
نمی توانند به نقش و جایگاه اصلی خود در حوزه اقتصاد کشور دست پیدا کنند؛ 

به عبارت دیگر در فعالیت های اقتصادی کشور به حساب نمی آیند.
اگر خیریه ها حالت رسمی پیدا کنند و به اصطالح بخش سوم اقتصاد کشور را 
نیز  اقتصادی  به تبع آن ساختارهای  )دولتی، خصوصی و خیریه( شکل بدهند 
متناسب با این بخش تعدیالت الزم را صورت می دهد، اما تا زمانی که رسمی 

نشوند، به حساب نمی آیند و تعدیلی نیز در کار نخواهد بود.
مثاًل می خواهند قانون مالیات را اصالح کنند، خوب نمایندگان دو حوزه دولتی 
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و خصوصی که مشخص هستند، نمایندگان، مرجع، متولی و صاحب نظر بخش 
خیریه ها کجاست که بخواهند از آنجا نیز نظارت و پیشنهاد ها را دریافت کنند.

پس ضربه اول عدم ایفای نقش اثرگذار در تغییر ساختارها و قوانین خواهد بود.
تأمین  برای  می خواهد  دولت  می دهد،  رخ  برنامه ریزی  بحث  در  دوم  ضربه 
سرانه های بهداشت و درمان، آموزش، فرهنگی و ... بر اساس نیازسنجی صورت 
گرفته، برنامه ریزی کند، خوب بخشی از این نیاز توسط دولت، بخشی هم توسط 

بخش خصوصی باید تأمین شود.
دیگر  و  تعداد  مالی،  قدرت  ظرفیت،  توان،  از  آماری  که  زمانی  خیریه ها؟  اما 
اطالعات خیریه ها در یک شهر وجود ندارد، این بخش در برنامه ریزی مدنظر قرار 
نمی گیرید؛ درنتیجه ما شاهد آن خواهیم بود که در برخی از بخش ها چند برابر 
نیاز از منابع جامعه توسط خیرین و خیریه ها هزینه می شود و در برخی بخش ها 

دچار کمبود هستیم.

تأثیر.اقتصادی.منابع.خیر.چگونه.باید.بررسی.شود؟.چگونه.این.حوزه.
مغفول.به.پژوهشگران.معرفی.شود؟
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در حال حاضر بخشی از منابع جامعه در حوزه خیر هزینه می شود و نمی توان آن 
را نادیده گرفت، لذا باید با برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح استفاده بهینه و 

مفیدتری از این منابع داشته باشیم.
به طور مثال در حوزه بهداشت و درمان حجم عظیمی از منابع خیر هزینه می شود 
اما بیشتر این تخصیص ها درست نیست و نمی توان آن را مدیریت کرد، چراکه 
هم بخش غیررسمی است، هم آمار نداریم، هم با نوسانات اقتصادی نوسان پیدا 

می کند.
پس باید برای بررسی اثرگذاری منابع اقتصادی خیر کشور ابتدا به رسمی شدن 
این منابع کمک کرد و در ادامه با مدیریت صحیح، منابع را احصا کنیم، به درستی 

برای آن برنامه ریزی کنیم و درنهایت آن را به نیاز کشور برسانیم.
برای این که پژوهشگران را به این حوزه ترغیب کنیم ابتدا باید مسئله شناسی 
عرضه  پژوهشی  مراکز  و  پژوهشگران  به  حوزه  این  مسائل  دهیم؛  انجام  دقیق 

نمی شود درنتیجه پژوهشگران درگیر این حوزه نمی شوند.
گام دوم ایجاد عوامل انگیزشی برای پژوهشگر است که متأسفانه در حال حاضر 
برآیند انگیزه های مالی، کار آینده، پرستیژ اجتماعی، جذابیت ها، مسئله )پژوهش( 
انگیزه های غیرمادی )روحی، روانی، مسئولیت اجتماعی، درگیر شدن  و حتی 

پژوهشگر با مسئله، الهی و ...( به سمت ترغیب پژوهشگر به این حوزه نیست.
و گام سوِم مسئوالن، تاسیس نهادهای حوزه پژوهشی و دانشگاهی است، باید 
مسئوالن دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در خصوص لزوم پژوهش در این 

حوزه ها آگاه باشند و بستر الزم را برای این گونه تحقیقات فراهم کنند.

هرچند.آمار.دقیقی.وجود.ندارد.اما.آمار.غیررسمی.از.گردش.

حوزه. در. چرا. می.دهد،. خبر. حوزه. این. در. عظیمی. مالی.
سیاست.گذاری.اقتصادی.به.این.امر.توجهی.نشده.است؟

مهم ترین مسئله به نظر من وجود نفت است، حدود 80 سال است که 
دولت ها با اتکا به وجود نفت و منابع مالی حاصل از فروش آن کشور 
را مدیریت کرده  اند و به نوعی به وابستگی به آن عادت کرده  اند. شما 

تا زمانی که ارث پدری داشته باشید به دنبال کسب پول نمی روید!
لذا احساس نیاز این که به سمت مردم برویم و ظرفیت های مردمی را 

فعال کنیم نبوده است.
آن هم  و  هستیم  خوبی  حرکت های  شاهد  ما  حوزه  یک  در  تنها 
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  مردم  چراکه  است؛  آموزش وپرورش 
آموزش وپرورش توان توسعه و بهسازی فضاهای آموزشی را ندارد؛ 

]شاخص گذاری برای 
سنجش فعالیت 
خیریه خود یک 
مبحث مفصل است. 
در دنیا برای این 
موضوع فعالیت های 
گسترده ای 
انجام شده است اما 
متأسفانه در ایران 
خیر.[
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اما در دیگر جاها نبوده است.
یک روی دیگر سکه هم تعامل مدیران و سیاست گذاران با فعاالن این حوزه است، 
مدیران ما با بخش خیریه همانند بخش خصوصی برخورد می کنند و این یک 
اشتباه بزرگ است. بخش خصوصی به دنبال کسب سود است پس به هر روشی 
برای رسیدن به هدف خود متوسل می شود، اما خّیر به دنبال خیر رساندن به 
جامعه است و یک برخورد نادرست می تواند به دل سرد شدن، بی انگیزه شدن و 

فرار افراد خّیر بینجامد.

.از.مسائل.موردنیاز.این.حوزه.شاخص.های.سنجش.وضعیت.مالی.خیریه.
در.ایران.است؟.تجربیات.جهانی.و.ایران.در.این.زمینه.چگونه.است؟

شاخص گذاری برای سنجش فعالیت خیریه خود یک مبحث مفصل است. در 
دنیا برای این موضوع فعالیت های گسترده ای انجام شده است اما متأسفانه در 

ایران خیر.
برخی از شاخص های که می توان برای سنجش فعالیت های خیریه موردبررسی 

قرارداد به این شرح است:
1.کارایی: تناسب ورودی به خروجی یک خیریه چگونه است؟ به طور مثال یک 
خیریه برای سرپرستی 50 یتیم n ریال هزینه می کند و خیریه دیگر نصف این 

مبلغ را برای همین تعداد یتیم هزینه می کند باکیفیت بهتر چرا؟
2.هزینه.های.باالسری: خیریه ها در ایران چه میزان در ce�o خود )دفتر کار( 
هزینه می کنند؟ به طور مثال یکی از خیریه ها که بنده اطالع دارم در این بخش 

بیش از 20 درصد هزینه دارد؛ درحالی که استاندارد جهانی در این 
بخش حدود 7 درصد است.

3.میزان.توسعه.یک.خیریه: یک خیریه در طول یک سال فعالیت 
چه میزان فعالیت های اجتماعی خود را گسترش می دهد، ثابت مانده 

است یا برگشت به عقب داشته است؟
بازسازی  برای  خیریه  یک  بازسازی:. هزینه.های. 4.پیش.بینی.
ساختمان و تجهیزات خود چه میزان سرمایه پس انداز کرده است 

آیا به این موضوع فکر کرده است.
5.سطح.دانش
6.اثربخشی

و معیارهای دیگری که برای احصاء آنها باید یک فعالیت پژوهشی 
صورت بگیرد.

]تعامل مدیران و 
سیاست گذاران با 
فعاالن این حوزه 

است، مدیران ما با 
بخش خیریه همانند 

بخش خصوصی 
برخورد می کنند 
و این یک اشتباه 

بزرگ است.[
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.آیا.نظام.مالیاتی.کشور.هماهنگ.و.مشوق.امور.خیر.است؟.چالش.های.
آن.چیست؟

یک بحث اصلی این است که نظام مالیاتی در تمام دنیا به دنبال شفافیت است و 
از طرف دیگر نیز در تمام دنیا خیریه ها به دلیل ماهیت فعالیت خود مستعد عدم 
شفافیت هستند که این موضوع در ایران به دلیل اینکه  خیریه ها رسمی نیستند 

و یا اگر رسمی هستند تحت نظارت کامل قرار ندارند، فراهم است.
چنین فضای غیرشفافی موجب می شود که نوعی بدبینی ناصحیح )ازاین جهت که 
خیلی از خیریه ها دارای فعالیت صحیح هستند( در نظام مالیاتی به وجود بیاید و 
این تفکر شکل بگیرد که خیریه ها و انجام فعالیت های خیر بیشتر برای دور زدن 
نظام مالیاتی است که این موضوع تنها به این بخش منتهی نمی شود و نظام بیمه 

و بانکی و دیگر نظام های مالی کشور را در برمی گیرید.

در.مورد.ویژگی.های.اقتصاد.بخش.سوم.و.تفاوت.های.آن.با.اقتصاد.دولتی.
و.خصوصی.توضیح.بفرمایید.

1.مردمی است مثل بخش خصوصی
2.داوطلبانه است یعنی مردم باانگیزه های فردی وارد می شوند نه با بخشنامه و 

ابالغیه 
3.در همه جای دنیا به این بخش به عنوان یک بخش بدون سود و منفعت مالی 

برای گردانندگان است

.در.مورد.پایداری.منابع.اقتصادی.مؤسسات.خیریه.توضیح.بفرمایید.
فضای منابع خیریه یکی از حوزه های کمتر موردتوجه بوده است چراکه غالب 
خیریه ها از روش های معدودی برای جمع آوری و درآمدزایی برای فعالیت های 

خود استفاده می کنند، صندوق صدقات، بازارچه و ...
پرداخت ها  این  اگر  که  وابسته اند  مردم  پرداخت های  به  بیشتر  خیریه ها  امروز 
مستمر باشند می شود روی آن حساب کرد اما غالب این پرداخت ها غیرمستمر و 

مقطعی صورت می گیرید.
بهترین منبع این است که مثل گذشته خیریه ها با فضای اقتصادی کشور یک 
ارتباط ارگانیک درستی برقرار کنند و به درستی در فضای سرمایه گذاری  اقتصادی 
ورود پیدا کنند و فعالیت داشته باشند که البته این موضوع نیز آفات خاص خود 

را دارد که باید این آفات را به درستی پیش بینی و مدیریت کرد.
مثاًل ما در موقوفات با این موضوع مواجه هستیم که به دلیل اشتباهات صورت 
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گرفته درگذشته و نوع قرارداد اجاره ها، سرقفلی یک مغازه واگذارشده است.

چرا.خیریه.ها.به.دنبال.منابع.پایدار.نمی.روند؟
در این بخش ما با دو مشکل عمده مواجه هستیم بخشی اقتصادی است و بخش 

دیگر دالیل فنی - مدیریتی دارد.
در بخش اقتصادی غالباً ما با دوره های تورم و رکود اقتصادی در کشور مواجه 
بوده ایم و به دلیل رکود ایجادشده در این فضای کسب وکار و غالباً بدون سود 

بودن آن، سرمایه گذاری و ورود به این حوزه ها عاقالنه نبوده است.
بخش دیگری هم فنی – مدیریتی است، در فضای مدیریت خیریه ها امروزه 
جای خالی حضور یک مدیر مالی احساس می شود، مدیران خیریه ها بر اساس 
فضای فکری سنتی خود غالباً به مغازه داشتن و پاساژ گردانی فکر می کنند 
که با توجه به وضعیت اقتصادی و عدم سوددهی در این حوزه، از این موضوع 
صرف نظر می کنند. درحالی که امروزه فضای کسب وکارهای جدید همچون سبد 
گردانی سهام بسیار می تواند به خیریه ها برای ایجاد درآمد پایدار کمک کند که 
این مهم نیازمند داشتن مدیر مالی توانمند و آشنا به حوزه های اقتصادی و بورس 

است.
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مردادماه سال 1337 وزارت عدلیه بر اساس قانون، با اجازه نامه 
شهربانی وقت به عنوان مرجع صدور مجوز تأسیس مؤسسات 
خیریه و سازمان های مردم نهاد موافقت می کند، قانونی 
که امروز عمری 50 ساله پیداکرده است و پلیس امنیت 
مجوز  صدور  امر  به  آن  به  استناد  با  انتظامی  نیروی 
تأسیس یا حذف فعالیت مؤسسات خیریه در سراسر 

کشور مبادرت می کند.
پس از پیروزی انقالب اسالمی در تاریخ 1384/5/8 
فعالیت سازمان های غیردولتی  اجرایی  آیین نامه 
آن  طی  که  رسید  دولت  هیئت  تصویب  به 
سازمان هایی اعم از بهزیستی کشور، وزارت ارشاد، 
وزارت علوم و هیئت بازرسی وزارت کشور بر اساس 
مجوز  به صدور  مجاز  سازمانی  آئین نامه های  و  ضوابط 
مرجع  چندین  وجود  شدند.  غیردولتی  سازمان های 
صدور مجوز برای خیریه ها، عدم نظارت دقیق بر این 
حوزه، به روز نشدن احکام فقهی و حقوقی در این حوزه و 
بسیاری از مسائل ازاین دست ازجمله مشکالت و معضالت 
این حوزه در بخش فقهی و حقوقی است. به همین 
منظور به بهانه برگزاری نخستین همایش ملی 
حجت االسالم والمسلمین  با  ماندگار  خیر 
دکتر سید محمدرضا امام؛ استاد دانشگاه 
تهران و دبیر کمیته فقه و حقوق و 
خیر  همایش  اولین  خیر  امر 

ماندگار به گفتگو پرداختیم.

فقه و حقوق و امر خیر
گفت وگو با حجت االسالم دکتر سیدمحمدرضا امام 

دبیر کمیته فقه و حقوق و امر خیر اولین همایش خیر ماندگار
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1337مردادماه سال 1337مردادماه سال 1337 وزارت عدلیه بر اساس قانون، با اجازه نامه 
شهربانی وقت به عنوان مرجع صدور مجوز تأسیس مؤسسات 
خیریه و سازمان های مردم نهاد موافقت می کند، قانونی 
که امروز عمری 50 ساله پیداکرده است و پلیس امنیت 
مجوز  صدور  امر  به  آن  به  استناد  با  انتظامی  نیروی 
تأسیس یا حذف فعالیت مؤسسات خیریه در سراسر 

کشور مبادرت می کند.
پس از پیروزی انقالب اسالمی در تاریخ 

فعالیت سازمان های غیردولتی  اجرایی  آیین نامه 
آن  طی  که  رسید  دولت  هیئت  تصویب  به 
سازمان هایی اعم از بهزیستی کشور، وزارت ارشاد، 
وزارت علوم و هیئت بازرسی وزارت کشور بر اساس 
مجوز  به صدور  مجاز  سازمانی  آئین نامه های  و  ضوابط 
مرجع  چندین  وجود  شدند.  غیردولتی  سازمان های 
صدور مجوز برای خیریه ها، عدم نظارت دقیق بر این 
حوزه، به روز نشدن احکام فقهی و حقوقی در این حوزه و 
بسیاری از مسائل ازاین دست ازجمله مشکالت و معضالت 
این حوزه در بخش فقهی و حقوقی است. به همین 
منظور به بهانه برگزاری نخستین همایش ملی 
حجت االسالم والمسلمین  با  ماندگار  خیر 
دکتر سید محمدرضا امام؛ استاد دانشگاه 
تهران و دبیر کمیته فقه و حقوق و 
خیر  همایش  اولین  خیر  امر 

ماندگار به گفتگو پرداختیم.
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مؤسسات.خیریه.امروز.باید.در.چه.بستر.و.فرایندی.حرکت.کنند.که.هم.در.

اجرای.فعالیت.های.خود.مشکلی.نداشته.باشند.و.هم.اثرگذاری.بهتری.در.
سطح.جامعه.داشته.باشند؟

در جامعه امروزی که شاهد اجرای فعالیت های فردی و عمومی متعددی هستیم، بعضاً 
افراد با اموری مواجه می شوند که توانایی اجرای آن ها را نداشته و برای حل وفصل آن ها 

باید فراتر از توانایی های فردی و عمومی به آن مسئله ورود پیدا کرد.
در چنین شرایطی الزم است سازمان ها، افراد و یا نهاد های فراتر از وظایف فردی و 
قوانین جمعی برای حل وفصل آن مشکل به سمت فرد و یا افراد نیازمند بشتابند، و 
این مشکل را مرتفع کنند، این نیاز می تواند در بخش های مختلفی همچون مالی، 

فرهنگ سازی، عمرانی، خدماتی و ... باشد، به این کار، فعالیت خیر گفته می شود.
کار خیر حتی اگر به مقطعی بودن محدود شود می تواند گره گشایی بسیاری از امور 
باشد و اثرات مقطعی و جزئی داشته باشد اما بهتر است این امور ماندگار و دنباله دار 
باشد و به نوعی برنامه ریزی و هدایت شود که اثرات کمک های خیرین حتی پس از 

مرگ آن ها نیز دنباله دار و ماندگار باشد.
در چنین شرایطی نیاز است که سازمانی متولی به وجود آید که با اعتمادسازی خیرین 
و نیکوکاران برای دریافت کمک های آن ها و انتقال این کمک ها به بخش ها و مراکز 

موردنیاز، بهترین بهره وری را داشته باشد.
این سازمان هم باید از توان شناسایی بخش ها و افراد نیازمند برخوردار باشد و هم 
بتواند خیرین و نیکوکاران را به سمت این فعالیت ها سوق دهد به اصطالح دیگر پل 

ارتباطی خوبی بین خیرین و نیازمندان باشد.
برای  ایجاد این سازمان نیاز است تا شرایط، قوانین، مالک ها و معیارهای 
اجرایی این سازمان و متولیان آن توسط یک سازمان عالی )حکومتی( 
سازمان های  حمایتگر  به عنوان  باید  سازمان  این  شود.  ابالغ  و  تدوین 
بر  دقیق  نظارت  و  حمایت  ثبت،  تا ضمن  شود  عرصه  وارد  مردم نهاد 
فعالیت  آن ها به پایداری و استمرار فعالیت سازمان های خیریه کمک 
کند. نتیجه این فرایند آن است که تالش خّیران و نیکوکاران مستمر و 
ماندگار می شود و از طرف دیگر جامعه و محرومین از این فرصت به وجود 

آمده محروم نخواهند شد.
نقش حکومت در این شرایط این است که با ایجاد ضمانت های اجرایی، 
انجام حمایت های مناسب، وضع قوانین کاربردی و نه دست و پاگیر، 

]در چنین شرایطی 
نیاز است که سازمانی 
متولی به وجود آید که با 
اعتمادسازی خیرین و 
نیکوکاران برای دریافت 
کمک های آن ها و انتقال 
این کمک ها به بخش ها 
و مراکز موردنیاز، 
بهترین بهره وری را 
داشته باشد.[
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این  فعالیت  بروکراسی  بدون  و  مردمی  سازمان های  به  اجرایی  فعالیت  واسپاری 
سازمان ها را تسهیل کند.

به طورکلی بنده معتقدم که سه مرکز فعلی درگیر در زمینه فعالیت خیریه ها بهتر است 
به یک مرکز واحد تبدیل شود که این مرکز سه وظیفه اصلی صدور مجوز، تدوین و 
اصالح قوانین و نظارت عالی بر فعالیت خیریه ها را دنبال کند، همچنین این سازمان 
با راهبری صحیح منابع حوزه امر خیر کشور به سمتی حرکت کند که نه خیریه ها 

فعالیت های موازی داشته باشند و نه برخی از فعالیت ها مغفول واقع شوند.

زمینه. در. فقهی. مسائل. که. هستیم. آن. شاهد. ما. حقوقی،. مسائل. کنار. در.
فعالیت.های.خیر.گسترش.نیافته.است..چرا؟

ما در بحث کلیات در منابع فقهی، دینی و حقوقی کمبود نداریم، پس باید با انجام 
کارهای علمی دقیق و متناسب و از طریق مراجع فقهی، طالب پژوهشگر، دانشمندان 

و افرادی که خود را در طریق علم قرار داده اند، احکام 
دینی و مقررات فقهی و حقوقی استخراج و تدوین شود؛ 

یعنی باید یک کار دسته جمعی علمی صورت بپذیرد.
لذا ابتدا باید موضوع مطرح و اعالم نیاز شود، فرصتی 
فراهم شود تا فقها جمعی از طلبه ها را برای تحقیق و 
پژوهش در این زمینه برگزینند تا به طور علمی احکام 
بر اساس مالک های  این زمینه استخراج و  فقهی در 
مشخص تفکیک و تدوین شوند. این مسئله در دانشگاه ها 
هم به همین نحو است و اساتید باید موضوعات تحقیق 
و پژوهش دانشجویان را در این زمینه ها منظور کنند 
تا احکام حقوقی موردنیاز نیز استخراج و تدوین شود. 
پس ازآن باید این احکام را در مسیر تکامل قرار دهیم و 

بر اساس نیازهای روز به روزرسانی کنیم.

میزان. چه. تا. خیر. امر. حوزه. در. قوانین. بازبینی.

خیرخواهانه. فعالیت.های. گسترش. به. می.تواند.
کمک.کند؟.

ما در این حوزه با دو مسئله مواجه هستیم یکی وضع 
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قوانین و مقررات و یکی مسئله فرهنگ سازی معنوی است.
ببینید درهرصورت و در هر جامعه ای ممکن است قانون گریزی به وجود بیاید، وضع 
قوانین جدید و اصالح قوانین قبلی هرچند می تواند جمع بیشتری را تحت پوشش قرار 
دهد، اما آنچه از خود قانون و مقررات مهم تر است مسئله نهادینه شدن ارزش ها در 
بطن جامعه است. ما باید کارهای ارزشی بیشتری در خصوص ایجاد حس مسئولیت 

نسبت به دیگران انجام دهیم.
به نظر بنده قانون صرفاً یک بستر است و ما باید در کنار بحث قانون گذاری، قانون نویسی 

و اصالح قوانین به فکر فرهنگ سازی هم باشیم.

در.حال.حاضر.مبادی.مختلفی.مثل.وزارت.کشور،.بهزیستی،.نیروی.انتظامی.

و.وزارت.ورزش.و.جوانان.به.مؤسسات.خیریه.مجوز.ارائه.می.کنند؟.آسیب.این.
امر.چیست؟
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به نظر کار اشتباهی است که مراکز متعددی در امر صدور مجوز برای خیریه ها فعالیت 
دارند، باید این مراکز تجمیع شوند و نظارت جامع و کاملی بر روی موضوع خیریه ها 
شکل بگیرد. با این کار توان و ظرفیت  خیریه ها و مراکز متعدد فعالیت های اجتماعی 
تجمیع شده و یک هم افزایی، اشتراک دانش بوجود می آید نتیجتا نقاط ضعف مراکز 

کاهش  و نقاط قوت آنها تقویت خواهد شد. 
در غیر این صورت تعدد مراکز صدور مجوز می تواند به تشتت فعالیت خیریه ها، تناقض 
بین اهداف و ساختار فعالیتی، ایجاد حس دلسردی و کم شدن اعتماد خیرین و مردم 
منجر شود. یکی دیگر از آسیب های این امر آن است که گروهی نیز مجوز نداشته شان 
را به سازمان ها و نهادهایی نسبت دهند که واقعاً از آن ها اجازه فعالیتی دریافت نکرده 
و مردم هم آن قدر هزینه و فرصت ندارند که برای پیگیری راستی حرف این مؤسسات 

از سازمان ها و نهادها استعالم بگیرند.

در.بعضی.موارد.خیرین.دوست.دارند.خیریه.و.یا.مرکزی.را.به.نام.خود.بنیان.

بگذارند.اما.در.فرایند.اجرا.و.کسب.مجوز.با.بروکراسی.های.پیچیده.ای.مواجه.
می.شوند.نظر.شما.در.این.مورد.چیست؟

ما در این حوزه باید یک کار کوتاه مدت انجام دهیم و آن این است که هر فردی که 
می خواهد خیریه و یا مرکز و یا فعالیتی را در زمینه خیر و داوطلبانه بنیان بگذارد و 
عالقه دارد به نام خودش باشد را حمایت کنیم و فرایند های این کار را برای این افراد 

تسریع کنیم. این یک حس طبیعی است.
اما یک کار طوالنی مدت و فرهنگ سازی نیز باید انجام شود و آن این است 
که خیرین را برای تجمیع منابع خیر ترغیب کنیم و روی این موضوع 
کارکنیم که تجمیع این منابع می تواند چه اثرات و ماندگار طوالنی تری 

داشته باشد و قطعاً خیرین نیز از این موضوع استقبال می کنند.

صدور.مجوز.فعالیت.برای.خیریه.ها.غالباً.پیچ.وخم.اداری.و.روند.

بروکراسی.طوالنی.انجام.می.شود.اما.در.طرف.دیگر.نظارت.مستمر.

و.قوی.بر.روی.آن.ها.وجود.ندارد..این.موضوع.چه.آسیب.هایی.به.
همراه.دارد؟

یکی دیگر از آفت های این موضوع دور شدن خیریه ها از مسیر فعالیت 
علمی و در جهت رفع نیازهای روز جامعه است، به طور مثال اساس کار 

]خیریه ها ایجاد می شوند 
تا با دستگیری از اقشار 
ضعیف اجتماع، باری 
را از روی دوش جامعه 
بردارند و به نوعی 
جایگزین چتر حمایتی 
دولت شوند اما نبود 
نظارت بر عملکرد 
خیریه ها سبب شده 
برخی مؤسسات به 
شکل غیرمجاز فعال 
شوند.[
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مراکز خیریه مددکاری است اما این روزها در بسیاری از مراکز خیریه مددکار وجود 
ندارد.

از طرف دیگر خیریه ها ایجاد می شوند تا با دستگیری از اقشار ضعیف اجتماع، باری را از 
روی دوش جامعه بردارند و به نوعی جایگزین چتر حمایتی دولت شوند اما نبود نظارت 
بر عملکرد خیریه ها سبب شده برخی مؤسسات به شکل غیرمجاز فعال شوند. فعالیت 
غیرمجاز خیریه ها نیز بیشتر باهدف هایی غیر از کمک به نیازمندان دنبال می شود. به 
بیان ساده تر افرادی که به شکل غیرمجاز برای ایجاد خیریه پیش قدم می شوند، بیشتر 

به فکر برآورده شدن نیازهای خود هستند و دغدغه دستگیری از فقرا را ندارند.
دور شدن خیریه ها از فعالیت های تخصصی، سلب اعتماد مردم به عملکرد خیریه ها 
به دلیل شفاف نبودن فعالیت های آن ها، حل نشدن مسئله فقر و به تبع آن افزایش 
آسیب های اجتماعی و گسترش پدیده های ناهنجار اجتماعی می تواند از دیگر معضالت 

عدم نظارت کافی بر خیریه ها باشد.

و.سخن.پایانی؟
بسترسازی برای انجام فعالیت های خیر و تحقیق و پژوهش در این زمینه خود یک امر 

خیر است که امید است ادامه دار باشد.
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نیکی، احسان و همیاری واژه هایی هستند که بار معنایی فراوانی در خود جای داده اند. 
اما گسترش نیکوکاری در کشور ایران هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است و 
بسیاری از کودکان و نوجوانان به عنوان سرمایه های کشور تنها به شنیده ها در حوزه 
خیر و نیکوکاری اکتفا می کنند. به نظر می رسد جای خالی آموزش در کتب درسی 
و توجه خانواده ها و مدارس به تربیت مروجان نیکوکاری دیده می شود. باید بررسی 
کرد، اقدامات الزم و انجام شده در این حوزه چه بوده است؟ آموزش نیکوکاری به 
معنای واقعی به صورت رسمی یا غیررسمی در کشور اجرا می شود یا خیر؟ آیا دانش 
آموزان و کودکان در محیط های آموزشی و تربیتی از دوران کودکی با این مسئله 

آشنا می شوند؟
به همین منظور با دکتر مریم نادری؛ هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و دبیر کمیته 

آموزش و امور خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار به گفتگو پرداختیم.

وضعیت.آموزش.نیکوکاری.به.صورت.رسمی.و.غیررسمی.در.مقاطع.مختلف.

نیکوکاری به جایگاه واقعی خود نرسیده است
دکتر مریم نادری

دبیر کمیته آموزش و امور خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار
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تحصیلی.و.دانشگاهی.چگونه.است؟.توضیح.بفرمایید؟
در مقاطع تحصیلی مدرسه در بخش اهداف تحصیلی سند تحول یک بخش به نام 
عناصر و در زیرمجموعه آن عنصر اخالق تعریف شده است. در بخش اخالق اشاراتی 
به محبت و نیکوکاری و نیازهای آموزشی هر مقطع تحصیلی به این مفاهیم شده 
است اما در عمل و در بخش رسمی کشور یعنی کتاب های درسی و این که معلم از 
چه روش تدریسی باید استفاده کند تا این مفاهیم را به دانش آموزان منتقل کند، 
مباحثی وجود ندارد. برای مثال در بررسی کتاب مطالعات مقطع ابتدایی اصاًل به 
مؤلفه خیر و نیکوکاری اشاره نشده است. به طورکلی در بخش آموزش رسمی در 
مقاطع مختلف تحصیلی در اسناد باالدستی اشاراتی وجود دارد اما در قسمت های 

پایین دستی و کتاب های درسی چیزی وجود ندارد.
در بخش غیررسمی نیز من فکر می کنم هنوز نقش خانواده ها از بخش های دیگری 
همچون دوستان، وسایل ارتباط جمعی و ... پررنگ تر است و از وضعیت مطلوب تری 

برخوردارند.
با موضوعات  بیشتر  و  به صورت مشترک  نیز در کتاب های درسی که  دانشگاه  در 
امور تربیتی هستند، مباحث نیکوکاری و خیر اصاًل مطرح نمی شود، اما به صورت 
یا  اردوهای جهادی و  قالب  برخی فعالیت های را در  غیررسمی دانشجوها معموالً 

گروه های داوطلبانه انجام می دهند.

،.آموزش. به.دانش.آموزان. نیکوکاری. برای.آموزش.غیررسمی. آیا.معلمان.
می.بینند؟.چگونه.باید.این.امر.را.پیاده.نمود؟

من  که  جایی  تا  اما  بدهم  جواب  صددرصد  به طور  نمی توانم  من 
معلم  ها  آشنایی  برای  خدمتی  آموزشی ضمن  دوره  هیچ  دارم  اطالع 
با روش های تدریس نیکوکاری و امر خیر وجود ندارد، اما در بعضی از 
مدارس می بینیم که فعالیت های در قالب کارورزی دانش آموزان با اسم 
نیکوکاری و بیشتر به شکل جشنواره غذا اجرا می شود که آن هم به 
ابتکار، مدیر مدرسه است و عواید حاصل از آن به یک یا چند خیریه 

پرداخت می شود.

برای.اینکه.معلم.ها.را.به.این.دست.از.فعالیت.ها.ترغیب.کنیم.یا.
آموزش.دهیم.شما.چه.راهکارهایی.را.پیشنهاد.می.کنید؟

دنیا مطرح  در  معنویت گرایی  و  انسان گرایی  نظریه های  از دهه1960 

]هیچ دوره آموزشی 
ضمن خدمتی برای 

آشنایی معلم  ها با 
روش های تدریس 

نیکوکاری و امر خیر 
وجود ندارد.[
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شدند و به  تبع آن روش تدریس معلم ها نیز تغییراتی پیدا کرد و کم کم موضوعاتی 
همچون ارزش های جمعی و اجتماعی جای خود را در روش های تدریس باز کردند.

امروز در دنیا روش های علمی و تست شده متعددی برای روش تدریس معلم ها در 
موضوعات ارزش های جمعی، اجتماعی، نیکوکاری و یاری رساندن وجود دارد.

اما در ایران با توجه به خالءهای موجود در بخش معنویت و ارزش ها که در نظام 
آموزشی کشور وجود آمده است باید ملعم ها را با روش های تدریس شیوه انسان گرایانه 
آشنا کنیم، برای این کار می توان از روش هایی همچون برگزاری کالس های ضمن 

خدمت، اصالح روش های تدریس دبیران و معلمان بهره  برد.
باید به این نکته توجه کنیم که ما روش های یادگیری داریم که معلم موظف است 
ارزش ها و بحث های اجتماعی و جمعی را به صورت علمی و یادگیری واقعی با اهداف 

و طی فرآیند مشخص به دانش آموزان یاد بدهد.
جایگاه.فعالیت.های.خیریه.در.آموزش.فرزند.و.دانش.آموز.چیست؟.

در کل طبیعت وجودی انسان از اینکه به کسی خیر برساند؛ خشنود می شود، در 
دنیا هم متوجه این موضوع شدند و تالش کردند نظام های آموزشی خود را مبتنی بر 

ارزش های انسانی و انجام کارهای خیر بنا بگذارند.
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من فکر می کنم که اگر محور اصلی زیست آدمی را از پول در بیاوریم و به سمت 
ارزش های انسانی و اجتماعی و به عبارتی به سمت کار های خیر ببریم، می تواند برای 

جامعه خیلی مؤثرتر باشد.
واقعیت این است که نگرش های انسان در طول زمان ایجاد می شود و انسان ها نسبت 
به اعمال دیگران و دیدن و مشاهده اعمال آن ها به اهمیت موضوعات خیر و خوبی 

به دیگران می رسند.
در بحث خانواده اگر ما به فرزندمان آموزش خیر ندهیم و این موضوع را فراموش 
کنیم، که متأسفانه بسیاری از خانواده های امروزی از صبح تا شب کار می کنند و 

فرزند را در کل فراموش کرده اند، این نقش را یک معلم می تواند بر عهده بگیرد.
یک معلم می تواند با یک آموزش جامع و کامل، زمینه فعالیت های خیر و نیکوکاری 
را در دانش آموزان فراهم کند و این خأل را تا حدودی پر کند و یا برعکس آن خانواده 

خأل آموزش معلم را پر بکند.
خانواده.به.طور.کامل.می.تواند.خأل.معلم.را.پرکند.و.یا.معلم.خأل.خانواده.را؟

ما باید این نکته را در نظر بگیریم که الگوهای متعددی برای آموزش وجود دارد که 
اگر تضاد بین آن ها رخ ندهد، امکان پذیر است یعنی به گونه ای نباشد که خانواده طرد 



140

کند و معلم خیلی به آن توجه کند و یا بلعکس.
به هرحال یادگیری در بخش های مختلفی رخ می دهد نه در یک جا و یا با انجام یک 
کار، بنابراین می توان گفت اگر در یک جا خأل باشد، بخش های دیگر می توانند آن را 
پوشش بدهند، اما مسلماً اگر یک فرد هم از تعلیم خانواده بهره مند شود و هم از تعلیم 

مدرسه خیلی مؤثرتر است.
من فکر می کنم مشکل بزرگ ما این نیست که کجا آموزش نیکوکاری وجود دارد و 
کجا وجود ندارد، چون اگر یک جایی باشد می تواند خأل یک جای دیگر را تا حدی پر 
کند، اما مشکل اینجاست که اصاًل بعضی از قسمت ها مثل خانواده یا جامعه امر خیر 
را طرد می کنند و یا سفارش به انجام ندادن آن می کنند مثل این که بگویند اگر این 

کار را انجام دهید از شما سوءاستفاده می شود.
پس به نظر من مشکل از تضاد است نه این که یک جایی انجام می دهد و یک جایی 

انجام نمی دهد.

فعالیت. را. ساعتی. باید. آموزان. دانش. هفته. در. غرب. مدارس. بعضی. در.
داوطلبانه.انجام.دهند،.نظرتان.چیست؟

نتایج آن را  باید  ببرید و  انجام آن کار پی  باید به ارزش  انجام یک کار شما  برای 
مشاهده کنید، آن هم در یک فرایند مشخص که شامل مشاهده فعالیت، انجام فعالیت، 

تشویق به ادامه فعالیت و درک حس لذت بخش از انجام فعالیت است. 
به طورکلی می توان گفت این کار موجب می شود تا 1. دانش آموز به انجام کار خیر 
فراهم  برای دانش آموز  فعالیت های خیر  انجام  ترغیب شود، 2. زمینه  
شود، دانش آموز خود فعالیت خیر را لمس  می کند و در نهایت آن کار را 

به عنوان یک ارزش می پذیرد.

راهکار.شما.برای.گسترش.آموزش.نیکوکاری.در.مقاطع.تحصیلی.
چیست؟

من به دلیل آنکه بیشتر با بچه های ابتدایی و پیش دبستان سروکار دارم 
با این مقطع بیشتر آشنا هستم. از نظر روانشناسی من فکر می کنم که 
باید عملکردمان در سطوح پایین در مدارس مثل خانواده ها در منزل 
باشد، مثاًل در کار نظافت منزل همه اعضای خانواده مشارکت دارند، پس 

در مدرسه هم باید همان گونه باشد.

]مشکل بزرگ ما این 
نیست که کجا آموزش 
نیکوکاری وجود دارد و 
کجا وجود ندارد، چون 
اگر یک جایی باشد 
می تواند خأل یک جای 
دیگر را تا حدی پر کند، 
اما مشکل اینجاست که 
اصالً بعضی از قسمت ها 
مثل خانواده یا جامعه 
امر خیر را ترد می کنند.[
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 معلم حکم مادر را به ویژه در سه پایه اول دارد و باید امور خیر را به صورت واقعی 
اجرایی کند، مثاًل  تمیز کردن کالس و تمیز کردن شیشه پنجره، مراقبت از یکدیگر 

و آموزش نقش ها و وابستگی هایی که به افراد جامعه داریم.
و خوبی  و خیر  اجتماعی  امور  به سمت  دانش آموزان  تا  موارد کمک می کند  این 

حرکت کنند.
من فکر می کنم باید در مقاطع تحصیلی سعی کنیم یک محیط گرم، هماهنگ و یک 

دست را به گونه ای که افراد با یکدیگر برادر و خواهر هستند، تبدیل کنیم.

در.حال.حاضر.نیازی.به.ایجاد.و.راه.اندازی.رشته.امر.خیر.وجود.دارد؟.زمینه.های.

ایجاد.رشته.های.تحصیلی،.تحصیالت.تکمیلی.در.حوزه.های.تخصصی.امر.خیر.
در.کشور.چیست؟.

موضوع  این یک  دارد،  وجود  نیاز  که صددرصد  نیازش هست،  آیا  اینکه  بحث  در 
واضحی است. ما امروز نیازمند یک بازنگری جدی برای حذف خیلی از رشته ها و 
ایجاد رشته های جدید هستیم، باید بر اساس نیاز جامعه و برای رشد و تعالی آن 

رشته های جدید را ایجاد کنیم. 
این موضوع جای تأسف دارد که کشورهای دیگر خیلی از ما در این امر، مباحث و 
برخوردها جلوتر هستند و خیلی بهتر با آن ها برخورد می کنند. نظر من این است که 
اگر آن ها در این مباحث از ما پیشی گرفته اند و به جلو می روند، علمی عمل کردن 
آن ها در این مباحث است. البته ما در کشور تا اینجا خوب به امر خیر عمل نکرده ایم 

اما اگر علمی تر عمل کنیم، خیلی مؤثرتر و سودمندتر خواهد بود.
اما در بخش دوم سؤال، ببینید به نظر من در حال حاضر زیرساخت های 
الزم برای تأسیس رشته های تخصصی در جامعه ما نیست و اگر واقعیت 
آن را هم بخواهید، اینکه اصاًل ما در حوزه امر خیر هم راه را درست 
نرفته ایم و یک مقداری بیراهه هم رفته ایم. بنابراین من فکر می کنم در 
بحث های ایجاد رشته باید ببینیم چه میزان بستر این کار در کشور 
افرادی که در این راه قدم  از  فراهم است. دراین باره شناخت درستی 
برمی دارند و این که آن ها چه میزان دانش و علوم تخصصی در این حوزه 

دارند و چه کمکی می توانند به تأسیس این رشته بکنند، نداریم.

]جای تأسف دارد 
که کشورهای دیگر 

خیلی از ما در این امر، 
مباحث و برخوردها 

جلوتر هستند و خیلی 
بهتر با آن ها برخورد 

می کنند. نظر من این 
است که اگر آن ها در 

این مباحث از ما پیشی 
گرفته اند و به جلو 

می روند.[
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اولین ه یش ملی 
خیر ماندگار 
در قاب تصویردر قاب تصویر
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