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یک متن ادبی
بهــار تازه خیــز، پیــش چشــمان ماســت. بــا دامنــی گســترده از تازگــی، زیبایــی، 
بخشــندگی و مهربانــی. فراخــوان همگانــی بــرای شســتن چشــم ها و جــور دیگــر 
ــد  ــوش ق ــرد و خام ــد س ــای بلن ــان دیواره ــود از می ــه می ش ــوری ک ــدن. ج دی
ــه بوته هــا، گل هــا و مرغزارهــا چشــم ســائید. درســت مثــل آنکــه از  کشــید و ب
میــان هیاهــوی آدم هــای گرفتــار در ایــن شــهر پــر از دود و آشــوب ـ تهــران ـ  و 
بهانه هــای بــا دلیــل و بی دلیلــش قــد بلنــد کنیــم و اطراف مــان را قــدری بهتــر 
ببینیــم. چقــدر زمانــة مــا، زمانــه ای برای جــور کــردن اســتدالِل  »دســتی از غیب 
بــرون آیــد و کاری بکنــد« شــده اســت. گویــی وانهــادن دیگــران بــه حــال خــود و 

واگــذاردن گرفتاری هــا بــه غیــب، شــده اســت رســم معتــاد. 
ــندیده  ــاری، پس ــی و نیک رفت ــش و نیکوی ــه، داد و ده ــت ک ــن اس ــه ای ــر ن مگ
عقل هــای ســلیم و جان هــای آگاه از روز نخســتین اســت تــا هــر زمــان کــه چــرخ 

جهــان بــه گــردش اســت؟
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سید حسین
سیدی

دانشجوی دکتری 
مدیریت صنعتی
دانشگاه
عالمه طباطبایی

ــای  ــل، بخش ه ــازمان مل ــی س ــادی اجتماع ــورای اقتص ــل ش ــماره قب ــه ش در مقال
تابعــه آن و ســازوکار مقــام مشــورتی شــورای اقتصــادی اجتماعــی بــرای مشــارکت 

ــد.  ــی گردی ــورا معرف ــای ش ــمن ها در رویداده س
ــام  ــمن های دارای مق ــارکت س ــوه مش ــل نح ــه قب ــه مقال ــه و در ادام ــن مقال در ای
مشــورتی، نحــوه ثبــت مقــام مشــورتی، انــواع مقــام مشــورتی و گزارش هــای دوره ای 
ــی دارای  ــرد، ســپس ســازمان های ایران ــرار می گی ــورد بررســی ق ــن ســازمان ها م ای
ــل  ــث و تحلی ــز بح ــت نی ــد، در نهای ــرار می گیرن ــی ق ــورد معرف ــورتی م ــام مش مق
کوتاهــی دربــاره مقــام مشــورتی شــورای اقتصــادی اجتماعــی ســازمان ملــل ارائــه 

می شــود. 

1. نحوه مشارکت سمن های دارای مقام مشورتی
1.1. نوشتن بیانیه )اظهارات کتبی(

شــورای اقتصــادی اجتماعــی بــه ایده هــا و پیشــنهاد های متخصصیــن جامعــه مدنــی 

چکیده:،
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نیــاز دارد، بــه همیــن دلیــل ســمن ها را تشــویق می کنــد کــه نظــرات 
ــادی  ــورای اقتص ــف کاری ش ــای مختل ــرای بخش ه ــود را ب ــی خ کتب
اجتماعــی ارســال کننــد. در مــورد اظهــارات کتبــی در قطعنامــه 

ــت: ــده اس 1996/31 آم
»اظهــارات کتبــی مربــوط بــه دســتور کار شــورا ممکــن اســت از طــرف 
ســمن ها در مقــام مشــورتی عــام یــا خــاص در موضوعــات خاصــی کــه 
آن ســازمان صالحیتــش را داراســت ارائــه شــود، چنیــن اظهاراتــی بایــد 

از طــرف دبیــر کل بــه همــه اعضــای شــورا ارســال شــود.« 
 cso.net ــایت ــن در وب س ــورت آنالی ــد به ص ــی می توان ــارات کتب اظه

ارائــه شــود. 
بــرای اظهــارات کتبــی تعــداد کلمــات اظهارنامــه بــه نــوع مقام مشــورتی 
ــرای  ــات ب ــداد کلم ــه 1996/31 تع ــاس قطع نام ــر اس ــتگی دارد. ب بس

ــه: ــارات محــدود می شــود ب اظه
- مقام مشورتی عام حداکثر 2000 کلمه

- مقام مشورتی خاص 500 کلمه
ــه  ــه ارائ ــرای شــرکت در یــک جلســه تنهــا ب ســمن ها ممکــن اســت ب
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نظــرات کتبــی کــه در آن تخصــص دارنــد بســنده کننــد.
ــال  ــر ســمن ها را ارس ــا دیگ ــه مشــترک ب ــد بیانی ــن  ســمن ها می توانن همچنی

کننــد، ایــن امــکان در صفحــه ارســال بیانیــه وجــود دارد.
2.1. بیانیه شفاهی 

ــام  ــمن های دارای مق ــت، س ــده اس ــه 1996/31 آم ــه در قطع نام ــور ک همان ط
ــا خــاص، می تواننــد یــک بیانیــه شــفاهی در اجــالس ســاالنه  مشــورتی عــام ی

شــورای اقتصــادی اجتماعــی چــه در نیویــورک و چــه در ژنــو ارائــه کننــد.
ــد  ــه بای ــوع بیانی ــد و موض ــه کن ــه ارائ ــک بیانی ــد ی ــا می توان ــازمان تنه ــر س ه

ــد. ــال باش ــالس در آن س ــی اج ــوع اصل ــاره موض درب
ارائه می تواند در شورای اصلی و یا در بخش های تابعه انجام شود. 

ســازمان ها بایــد درخواســت خــود را بــه دبیــرکل یــا شــورای اقتصــادی اجتماعــی  
ــه دهند. ارائ

موضوعاتسالهایگذشته:
- 2007 ریشه کنی فقر و گرسنگی

- 2008 توسعه پایدار
- 2009 بهداشت عمومی جهانی

- 2010 برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان
- 2011 آموزش وپرورش

اظهارات شفاهی ممکن است در کمیسیون های عملیاتی نیز ارائه شوند. 
همچنیــن ســازمان ها بــا ارائــه بیانیــه مشــترک بــا ســمن های دیگــر می تواننــد 
ــه شــورای اقتصــادی  ــر ب ــه نظــرات ســازمان های همفک شــانس خــود را در ارائ

اجتماعــی افزایــش دهنــد.
3.1. سازمان دهی رویداد خود در سازمان ملل متحد

 ســمن ها از ایــن گزینــه می تواننــد بــرای ســازمان دهی یــک 
ــی کــه از طــرف شــورای اقتصــادی اجتماعــی برگــزار  ــداد اصل روی
می شــود اســتفاده کننــد. شــما می توانیــد بــا ســازمان دهنده 
رویدادهــا در شــورای اقتصــادی اجتماعــی تمــاس گرفتــه و ایده خود 
را بــا او در میــان بگذاریــد. در صــورت انتخــاب شــما، هماهنگــی بــا 

دفتــر انجــام خواهــد شــد. 
بــرای مثــال در 55 امیــن جلســه کمیســیون وضعیت زنــان در فوریه 
2011 مجمــع بین المللــی زنــان بــرای صلــح و جنبــش هم صدایــی 
ــم  ــان ســازمان ملــل متحــد و نماینــده دائ ــا مشــارکت بخــش زن ب

ایرلنــد در ســازمان ملــل میزگــردی را برگــزار نمودنــد.
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همچنیــن ســازمان طــرح بین الملــل بــا همــکاری یونیســف و بخــش آمــوزش و 
پــرورش دختــران در ســازمان ملــل رویداد مشــابهی را بــا موضوع »توانمندســازی 

دختــران: آمــوزش و تکنولــوژی« برگــزار نمودند.

2.رونددرخواستمقاممشورتی
ــی  ــه ای، مل ــی، منطق ــازمان های بین الملل ــا س ــی ب ــادی اجتماع ــورای اقتص ش
و مردم نهــاد، غیرانتفاعــی، عمومــی و داوطلبانــه به عنــوان مقــام مشــورتی 

همــکاری می کنــد. 
الزامات واجد شرایط بودن برای مقام مشورتی شورای اقتصادی اجتماعی:

- فعالیــت ســازمان ســمن بایــد مرتبــط بــا اهــداف و فعالیــت شــورای اقتصــادی 
ــد.   اجتماعی باش

ــی  ــی داخل ــون اساس ــری و قان ــک تصمیم گی ــفاف و دموکراتی ــم ش - مکانیس
دموکراتیــک بایــد دارای یــک مرکــز تأسیس شــده بــا یــک مدیــر اجرایــی باشــد

- باید حداقل 2 سال از شروع فعالیت آن گذشته باشد.
- باید مجوز و اختیار صحبت برای اعضای خود را داشته باشد.

- باید دارای یک ساختار مشخص داشته باشد.
- باید سازوکار مناسبی برای پاسخگویی داشته باشد.

ــا و  ــم از کمک ه ــد اع ــم کن ــه فراه ــرای کمیت ــی را ب ــای مال ــد صورت ه - بای
ــتقیم. ــا غیرمس ــتقیم ی ــر؛ مس ــای دیگ حمایت ه

1.2. شــش گام ســاده بــرای بــه دســت آوردن مقــام مشــورتی شــورای اقتصــادی 
اجتماعــی ســازمان ملل:

ــی  ــادی اجتماع ــورای اقتص ــایت ش ــل در س ــک پروفای ــاد ی - ایج
ــل  ــازمان مل س

ارســال درخواســت آنالیــن کــه شــامل پــر کــردن یــک پرسشــنامه 
و اســناد مرتبــط اســت

- بررســی اولیــه از درخواســت شــما توســط  بخــش ســمن، بــرای 
اطمینــان از کامــل بــودن درخواســت

ــادی  ــورای اقتص ــه ش ــط کمیت ــما توس ــت ش ــی درخواس - بررس
ســمن ها  اجتماعــی 

- توصیه شدن توسط کمیته سمن ها
- تصمیم گیــری بــرای درخواســت شــما در شــورای اقتصــادی 

ــال. ــر س ــوالی ه ــی در ج اجتماع



2.2.نكاتمراحل
نكاتمرحله1

ــاد  ــی ایج ــادی اجتماع ــورای اقتص ــایت ش ــن در س ــورت آنالی ــل به ص پروفای
می شــود.

نكاتمرحله2
یــک کپــی از قانــون اساســی، منشــور یــا اساســنامه شــما بــا قوانیــن و اصالحــات 

ــی قوانین احتمال
ــه قطع نامــه 1996/31 یــک ســازمان  ــا توجــه ب یکــی کپــی از گواهــی ثبــت، ب
بایــد ثابــت کنــد کــه در رمــان درخواســت حداقــل 2 ســال از فعالیتــش گذشــته 

اســت.
یک کپی از جدیدترین صورت های مالی و گزارش ساالنه

نمونه هایــی از نشــریات و مقــاالت اخیــر و یــا اظهــارات و چــارت ســازمانی 
اگــر در دســترس باشــد. 

همه موارد باید به انگلیسی و یا فرانسه ترجمه شوند.
نكاتمرحله4

کمیتــه 19 نفــره جغرافیایــی متشــکل از 5 نفــر از آفریقــا، 4 نفــر از آســیا، 
2 نفــر از اروپــای شــرقی، 4 نفــر از آمریــکای التیــن و کارائیــب، 4 نفــر از 

غــرب اروپــا و دیگــر قســمت ها اســت.
شــما در کمیتــه بررســی می توانیــد 2 نماینــده بــرای پاســخ بــه ســؤاالت 
احتمالــی داشــته باشــید امــا حضــور نماینــدگان اجبــاری نیســت و در 
تصمیــم شــورا هیــچ تأثیــری نــدارد. همچنیــن سیســتمی بــر اســاس 
ــور در آن، در  ــا حض ــد ب ــما می توانی ــه ش ــت ک ــده اس ــی ش وب طراح
ــد. بخــش  ــه ســؤاالت پاســخ دهی ــده به ســرعت ب ــان بررســی پرون زم
ســمن پاســخ بــه ســؤاالت را بررســی می کنــد ســپس بــرای اعضــای 
ــؤال  ــه س ــت کمیت ــن اس ــن ممک ــد. همچنی ــال می کن ــه ارس کمیت

خاصــی از نماینــدگان نپرســد.
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نكاتمرحله5
ــه برگــزار می شــود کــه یــک توصیــه  ــار در مــی  و ژانوی کمیتــه هــر ســال 2 ب

ــد. ــه می کن ارائ
توصیه ارائه شده برای سازمان شما در صفحه اختصاصی قابل رؤیت است.

کمیتــه یکــی از 3 حالــت زیــر را توصیــه می کنــد )عــام، خــاص، فهرســت( و یــا 
درخواســت را بــرای پاســخ بــه ســؤاالت و شــفافیت مــوارد دیگــر رد می کنــد.

3.انواعمقاممشورتی
1.3.مقاممشورتیعام:

بــرای ســازمان هایی کــه در بخــش بزرگــی از جامعــه و در چنــد کشــور فعالیــت 
داشــته اند و حــوزه فعالیــت آن هــا بســیاری از مســائل دســتور کار شــورای 

اقتصــادی اجتماعــی را پوشــش دهد.
2.3.مقاممشورتیخاص:

ــا صالحیــت خــاص کــه زمینه هــای فعالیــت آن هــا  بــرای ســمن های ب
بخــش کوچکــی از فعالیت هــای شــورای اقتصــادی اجتماعــی را پوشــش 
می دهــد. ایــن ســازمان ها معمــوالً کوچک ترنــد و اخیــراً تأســیس 

شــده اند. 
3.3.فهرستمقاممشورتی:

ــد و  ــی دارن ــز تکنیک ــد و تمرک ــه محدودترن ــمن ها ک ــتی از س فهرس
می تواننــد مشــارکت های مــوردی در فعالیت هــای  شــورای اقتصــادی 

اجتماعــی داشــته باشــند. 

4.گزارشهایچهارساالنه
ــل  ســازمان های دارای مقــام مشــورتی عــام و خــاص در ســازمان مل
ــای  ــی از فعالیت ه ــر گزارش ــار مختص ــال یک ب ــار س ــر چه ــد ه بای
خــود ارائــه کننــد. به ویــژه در حوزه هایــی کــه حمایــت و فعالیتــی در 
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ــد.  راســتای فعالیت هــای ســازمان ملــل انجــام داده ان
مشــارکت در دســتیابی بــه اهــداف هــزاره و فعالیت هــای ســازمان ملــل یکــی از 

اهــداف اصلــی اعطــای مقــام مشــورتی بــه ســمن ها اســت. 
شــش مــاه قبــل از ســر رســید 4 ســال بــه شــما پیامــی مبنــی بــر ارائــه گــزارش 
ــن  ــر ای ــود در غی ــه ش ــرر ارائ ــد مق ــی رود در موع ــار م ــه انتظ ــود ک داده می ش

صــورت شــامل جریمــه خواهیــد شــد. 
ــات  ــال 2008 اقدام ــی س ــزارش ده ــود روش گ ــای بهب ــزارش معیاره تحــت گ
ــده  ــی ش ــد پیش بین ــه نداده ان ــزارش ارائ ــه گ ــازمان هایی ک ــرای س ــی ب خاص

اســت. 
یــک مــاه پــس از تاریــخ تعویــق گــزارش بــه هــر دلیــل، بخــش ســمن بــه شــما 

اطــالع می دهــد و می خواهــد تــا 1 ژانویــه ســال بعــد گــزارش ارســال شــود.
ــا 1 ژانویــه گــزارش دریافــت نشــود. بخــش ســمن درخواســت نهایــی را  اگــر ت
ارائــه می دهــد کــه گــزارش تــا 1 مــی  ارســال شــود. اگــر بازهــم  ارســال نشــود 

مقــام مشــورتی شــما بالفاصلــه بــرای یــک ســال تعلیــق خواهــد شــد. 
اگــر در ایــن دوره بــاز هــم گزارشــی بــه بخــش ســمن ارائــه نشــود، بــه شــورای 
ــه  ــورتی توصی ــام مش ــما از مق ــمن ش ــروج س ــرای خ ــی ب ــادی اجتماع اقتص

می شــود. 

5.سازمانهایایرانیدارایمقاممشورتی
ــل ســمن ها، حــدود  ــل بخــش پروفای در ســایت شــورای اقتصــادی ســازمان مل
ــان 47  ــن می ــه از ای ــد ک ــت نموده ان ــود را ثب ــل خ ــی پروفای ــمن ایران 300 س
ســمن مقــام مشــورتی شــورای اقتصــادی اجتماعــی ســازمان ملــل را دریافــت 
کرده انــد کــه اســامی ایــن ســازمان ها همــراه بــا ســال ثبــت مقــام 

مشــورتی در جــدول ارائــه شــده اســت. 
ــن بیــن تنهــا بنیــاد کــودک کــه پشــتوانه ای بین المللــی دارد  از ای
ــی و  ــی مهندس ــون طراح ــت، کان ــام اس ــورتی ع ــام مش دارای مق
مونتــاژ ایــران در فهرســت قــرار گرفتــه اســت و 45 ســازمان دیگــر 

ــیده اند.  ــت رس ــه ثب ــاص ب ــورتی خ ــام مش ــورت مق به ص
بــا بررســی فعالیــت ســازمان های ایرانــی در کمیســیون های شــورای 
اقتصــادی اجتماعــی معلــوم می شــود کــه از ایــن47 ســازمان تنهــا 
ــا کنــون در رویدادهــای شــورای اقتصــادی اجتماعــی  7 ســازمان ت
فعالیــت داشــته اند کــه عبارت انــد از بنیــاد امــور بیماری هــای 
خــاص، جمعیــت دانشــجویی امــام علــی علیه الســالم، گــروه بانــوان 
نیکــوکار، موسســه زنــان مســلمان ایــران، موسســه خیریــه آموزشــی 

]درسايت
شورایاقتصادی
سازمانملل
بخشپروفايل
سمنها،
حدود300
سمنايرانی
پروفايلخودرا
ثبتنمودهاند.[
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مریــم قاســمی، شــبکه ارتباطــی ســازمان های غیردولتــی زنــان و ســازمان زنــان 
زرتشــتی.

ــداد  ــوع در  17 روی ــا 2011 در مجم ــال 2001 ت ــازمان از س ــت س ــن هف ای
ــی  ــازمان های ایران ــارکتی از س ــر مش ــال اخی ــته اند، و در 5 س ــارکت داش مش
ــر  ــرای اکث ــه ب ــت ک ــان دهنده آن اس ــر نش ــن ام ــه ای ــت. ک ــده اس ــت نش ثب
ــا  ــده ت ــان ثبت ش ــک نش ــوان ی ــتر به عن ــام بیش ــن مق ــی، ای ــازمان های ایران س

ــی.  ــت بین الملل ــه فعالی ــک زمین ی
ــورای  ــورتی ش ــام مش ــته اند مق ــی توانس ــازمان ایران ــز 7 س ــال 2016 نی در س

ــد. ــه دســت آورن ــی را ب اقتصــادی اجتماع
ــی از  ــا گزارش ــه تنه ــن مقال ــه در ای ــت ک ــاره داش ــد اش ــه بای البت

ــد،  ــه ش ــی ارائ ــادی اجتماع ــورای اقتص ــورتی ش ــام مش مق
ازایــن رو نحــوه مشــارکت ســازمان های ایرانــی 

و میــزان تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری 
ــی  ــود موضوع ــازمان ها خ ــن س ای
ــد تجــارب  مســتقل اســت کــه بای
ــورد  ــن ســازمان ها م مشــارکت ای

ــرد. ــی قرارگی بررس



16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم

عصاي سفید

بهنام دهش پور 

انجمن )بنیاد( آینده روشن نخبگان 

انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده

آواي چیتاي کویر - چیکو

موسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعي 

بنیاد کودک

بنیاد امور بیماریهاي خاص

موسسه خیریه فرهنگي حضرت جواداالئمه )ع(

جمعیت امداد دانشجویي مردمي امام علي)ع(

پژوهشکده علوم شناختي

موسسه گفتگوي ادیان

موسسه مطالعات و تحقیقات زنان

خانه نجات ایران

کانون طراحي مهندسي و مونتاژ ایران

انجمن صنفي صنایع روغن نباتي ایران

مرکز تحقیقات و اطالع رساني اتاق اسالمي

مجتمع آموزشي نیکوکاري رعد کرمان

گروه بانوان نیکوکار
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2015

2004

2005

2005

2015

2010

2003

2004

2003

2005

2007

2013

2015
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انجمن حقوقدانان دفاع از حقوق بشر 

گروه فرهنگي اجتماعي کیانا

مرکز اسالمي تحقیقات و اطالع رساني فرهنگي و هنري

موسسه زنان مسلمان ایران

موسسه خیریه آموزشي مریم قاسمي

شبکه ارتباطي سازمان هاي غیردولتي زنان

موسسه خیریه پیوند گل نرگس

سازمان دفاع از قربانیان خشونت
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موسسه فرهنگي هنري ریحانه النبي)ص(

امور خیریه بنیاد رشد

مجتمع آموزشي نیکوکاري رعد

انجمن حمایت و
یاري آسیب دیدگان اجتماعي )احیا(

انجمن زنان طرفدار
توسعه پایدار محیط زیست
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بنیاد توسعه کارآفریني زنان و جوانان

2016

2016

2016

2016

2015

2015
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2007
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2015
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2013

2015

2015

2014

2008

2013

2001

2014
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44
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موسسه حمایت از بازیابي

مؤسسه توانبخشي ولیعصر)عج(

موسسه خیریه زنجیره امید

سازمان زنان زرتشتي

انجمن سالمت خانواده ایران

نشریه مدیریت کیفیت جامع
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2014
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45

46

انجمن حمایت از
کودکان و نوجوانان توانیاب

انجمن شهروندان مدافع
حقوق مدني »منشور پارسه«

2016

2016

6.بحثونتیجهگیری
شــاید بتــوان مهم تریــن نکتــه مثبــت ســازوکار مقــام مشــورتی را اســتفاده 
ســمن های کشــورهای جهــان از تجــارب موفــق و برتــر ســمن های دیگــر در 
نقــاط مختلــف جهــان و همچنیــن شناســایی ســازمان های بــا اهــداف شــبیه 
و هم راســتا نــام بــرد. ســمن ها از ایــن طریــق هــم می تواننــد همکاری هــای 
بین المللــی را آغــاز کننــد و هــم ایده هــای موفقــی را بیابنــد تــا نمونه هــای 
ــی دســت  ــه تجارب ــی ب ــا حت ــد و ی آن را در کشــور خــود پیاده ســازی کنن
پیــدا کننــد کــه شــاید بــرای بــه دســت آوردن آن هــا بایــد ســال ها زحمــت 

ــیدند. می کش
ــل  ــازمان مل ــازوکار خــود س ــن معضــل از س ــل مهم تری ــا در نقطــه مقاب ام
ــای  ــات و رویداده ــر تصمیم ــا ب ــلطه ابرقدرت ه ــود، و آن س ــاد می ش ایج
ســازمان و همچنیــن اســتفاده از مبانــی فکــری آن هــا در تنظیــم بیانیه هــا 
و قوانیــن بین المللــی اســت. ازایــن رو فرهنــگ و عقایــد دیگــر کشــورها یــا 
بایــد در ایــن سیســتم جهانــی حــل و یــا طــرد شــود، بــرای مثال مشــکالتی 
کــه بیانیــه حقــوق بشــر و یــا بیانیــه کنوانســیون حقــوق زنــان بــا فرهنــگ 
ــداف  ــی از اه ــا یک ــل اســت و ی ــن قبی ــد اســالمی دارد از ای ــی و عقای ایران
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ــا هنگامی کــه وارد  ــا تروریســم اســت ام ــه ب شــورای اقتصــادی اجتماعــی مقابل
ــلط  ــی کاری و تس ــرم سیاس ــویم الج ــتی می ش ــازمان های تروریس ــداق س مص

ــم.  ــن مصــداق می بینی ــر ای کشــورهای اســتکباری را ب
ــردن  ــح: از بیــن ب ــاوری و ایجــاد صل ــداد »جنســیت، فن ــده، روی ــه نظــر نگارن ب
شــکاف اســرائیل و فلســطین« کــه در بخــش3.1 بــه آن اشــاره شــد نیــز از ایــن 
ــا در  ــا ظاهــر مشــارکت ســمن ها ام ــدادی ب قبیــل اســت، یعنــی برگــزاری روی

راســتای اهــداف کامــاًل سیاســی.
ــک  ــت و ی ــت اس ــک فرص ــی ی ــمن های ایران ــرای س ــازوکار ب ــن س ــن رو ای ازای
تهدیــد، فرصتــی بــرای انتقــال تجــارب، همــکاری بین المللــی و گســترش فضــای 
ذهنــی و کاری ســمن و همچنیــن فرصتــی بــرای اهــداف فرهنگــی و اجتماعــی 
ــدی اســت از  ــران. و تهدی ــاد ای ــه ســازمان های مردم نه ــی و اســالمی جامع ایران
جهــت مشــارکت ناخــودآگاه در دســتیابی بــه اهــداف کشــورهای اســتکباری و 
یــا مهــر تائیــد بــر نظــرات و رفتارهــای جهانــی آن هــا، بــه عبارتــی بــه دلیــل 
ســازوکار نادرســت ســازمان ملــل الجــرم بایــد انتظــار اســتفاده های نادرســت از 
ایــن ســازوکار را داشــته باشــیم و آگاهانــه از نــکات مثبــت آن اســتفاده و از نکات 

منفــی آن پرهیــز کنیــم.
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علیرضا اکرامیان، 
طلبه علوم دینی

مقدمه:
کارتن خوابــی فقــط محــدود بــه یــک قشــر خــاص ماننــد معتادیــن، بزهــکاران، افــراد 
الکلــی و...  نیســت، بلکــه گاهــی اوقــات دیــده شــده اســت کــه مــردان بــه دالیلــی 
همچــون ورشکســتگی مالــی و یــا زنــان بــه دالیــل مختلــف ماننــد جدایــی و نداشــتن 
ــات  ــی اوق ــی گاه ــد و حت ــی روی می آورن ــان خواب ــی و خیاب ــه بی خانمان ــرپناه ب  س
ــت بســیاری از بزه هــای  ــی اســت عل ــل متفاوت ــول دالی ــی کــه خــود معل کارتن خواب
اجتماعــی قــرار می گیــرد و بــه روایتــی دیگــر ایــن آســیب به تنهایــی می توانــد مولــود 
ــی  ــد. کارتن خواب ــا باش ــر دنی ــی در سرتاس ــیب های اجتماع ــا و آس ــیاری از بزه ه بس
ارتبــاط مســتقیم بــا اوضــاع اقتصــادی حاکــم بــر جامعــه  دارد. در هرجامعــه ای کــه 
وضعیــت اقتصــادی نــا بــه ســامان و غیــر متعادلــی وجــود داشــته باشــد کارتن خــواب 
نیــز بیشــتر بــه چشــم می خــورد. و از ســوی دیگــر دولت هــا بــه ایــن افــراد بــه دلیــل 
نشــان دادن چهــره ای ناخوشــایند بــه جوامــع دیگــر بــه چشــم دردســر نــگاه می کننــد 
مهم تــر از آن بــه دلیــل اینکــه اکثــر کارتن خواب هــا یــا بــه دالیلــی کــه مخالــف بــا 
ــا بعــد از انتخــاب  ــه ایــن سرنوشــت دچــار شــده اند و ی هنجارهــای جامعــه اســت ب
ایــن روش زندگــی معمــوالً بــرای کســب مایحتــاج حداقلــی خــود مجبــور بــه انجــام 
کارهایــی مخالــف بــا هنجارهــای اجتماعــی می باشــند. لــذا در اکثــر کشــورها ایجــاد 

،



ــه  ــاد و عام المنفع ــازمان های مردم نه ــده س ــر عه ــم ب ــا دائ ــی و ی ــای موقت راه کاره
اســت

ــود  ــا وج ــر دنی ــواب در سراس ــد کارتن خ ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
ــف  ــده در کشــورهای مختل ــن پدی ــاره ای ــی در ب ــاوت اصل دارد و تف
بــه تفــاوت برخــورد کشــورها بــا ایــن پدیــده اجتماعــی و یــا ریشــه 
ــرا بســیاری از کشــورها  ــردد، زی ــده برمی گ ــن پدی ــی ایجــاد ای اصل
پذیرفته انــد کــه کارتن خــواب، نتیجــه عملکــرد همــه افــراد و 
تمــام بخش هــای جامعــه اســت. جوامعــی کــه بــار مســئولیت خــود 
ــه چطــور  ــن می اندیشــند ک ــه ای ــد، ب ــاط پذیرفته ان ــن ارتب را در ای
ــرد و آســیب های  ــار ک ــی را مه ــوان ســرعت رشــد کارتن خواب می ت
ناشــی از ایــن پدیــده را بــه حداقــل رســاند. )برگرفتــه از مصاحبــه 
عبــاس دیلمــی زاده مدیرعامــل جمعیــت تولــد دوبــاره بــا جــام جــم 

آنالیــن (
فلــذا دانســتن روش هــای برخــورد دولــت و مؤسســات عام المنفعــه با 
ایــن آســیب اجتماعــی، اساســی ترین و مهم تریــن قــدم در بهبــود آن 
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ارتباطمستقیمبا
اوضاعاقتصادی
حاکمبرجامعه

دارد.[



اســت. بــا بیــان رویکردهــای علمــی در ایــن زمینــه می تــوان بــه روشــی درســت 
ــازمان  ــر س ــی در ه ــت های کل ــبت سیاس ــه نس ــده ب ــن پدی ــا ای ــورد ب در برخ
ــا  ــن آســیب در خیریه ه ــا ای ــه دســت یافت و بهــره وری در برخــورد ب عام المنفع

افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.

1.تعریفکارتنخوابی
ــی  ــف مفهــوم کارتن خواب ــادی در خصــوص تعری ــاوت زی ــان تف ــان محقق در می
ــب ها  ــه ش ــد ک ــرادی را در برمی گیرن ــاً اف ــی، صرف ــف حداقل ــود دارد. تعاری وج
ــراد بســیار دیگــری کــه  ــف حداکثــری، اف ــا تعاری ــد ام ــان می گذرانن را در خیاب

ــد را شــامل می شــوند.  شــرایط مســکن مســاعدی ندارن
امــا بی خانمانــی یــا کارتن خوابــی به عنــوان یــک پدیــده پیچیــده، دارای 
ــورهای  ــف و کش ــازمان های مختل ــه س ــت ک ــی اس ــدد و متفاوت ــف متع تعاری

ــد. ــه داده ان ــا را ارائ ــدد آن ه متع

1.1.تعریفاول:
بی خانمانــی بــه ســه گــروه از افـــراد اطـــالق می شــود؛ افــرادی کــه به گونــه ای، 
بـــرای ســـکونت و اقامـــت خـویش ســـرپناهی فـــراهم کرده اند و در آلونـک هـا، 
ــند؛  ــین می باش ــین و حاشیه نش ــین، کپرنش ــین، گودنش ــا، زاغه نش حلبی آباده
ــاً  ــد، غالب ــی می کنن ــخت زندگ ــرایط س ــا و در ش ــه در خیابان ه ــرادی کـ افـ
به صــورت کارتن خــواب می باشــند و افـــرادی کـــه بـــه ســـبب کمبـــود 
ــه  ــد. البت ــر می برن ــه س ــتگان ب ــا بس ــنایان ی ــزد آش ــی، در ن ــرپناه های واقع س
ایــن گروه هــا می تواننــد همپوشـــانی هــم داشــته باشــند. از منظــر 
ســازمان شــهرداری افــراد بی خانمــان، بــه کســانی اطــالق می شــود 
کــه معمــوالً در معابــر و اماکــن عمومــی، به صــورت شــبانه روزی و یــا 
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صرفــاً به صــورت شـــبانه زندگــی می کننــد؛ و دارای ویژگی هــا و مشــخصه های 
زیـــر می باشــند: متکـــدیان، کارتن خواب هــا، افـــراد بی سرپرســت و طردشــده 
از خــــانواده، افــراد گمشــده و ســــرگردان، افــراد در راه مانــده و امثــال آن 

ــی، 1390( ــارکت های اجتماع ــات و مش ــاه، خدم ــازمان رف )س
2.1.تعريفدوم:

 از ســوی ســازمان اروپایــی گونه شناســی بی خانمانــی )ETHOS( افــراد 
بی خانمــان را بــر اســاس محــل زندگی شــان بــه پنــج گــروه تقســیم می کنــد:

1.  بی سرپناهان: افرادی که فاقد هرگونه سرپناه می باشند.
2. بی خانــگان: افــرادی کــه مکانــی بــرای خــواب ندارنــد امــا در یــک ســرپناه 

ــد ــکان یافته ان ــت اس موق
3. ســاکن در مکان هــای ناامــن: کســانی کــه در محل هایــی زندگــی می کننــد 

کــه همــواره در معــرض تهدیــد و طــرد قــرار دارند.
4. زندگــی در شــرایط نامناســب: زندگــی در مکان هــای غیرقانونــی، 

تریلرهــای مســکونی و...
ــه  ــه ب ــاب بلک ــه از روی انتخ ــه ن ــی ک ــای جمع ــی در مکان ه 5. زندگ
ــه از  ــی، جهــت فراهــم آوردن مــکان زندگــی جداگان علــت نبــود توانای

ــر، 2008( ــت. )آنک ــده اس ــار ش ــار اختی روی اجب
همان گونــه کــه مشــاهده می کنیــد تعریف هــای فــوق تعریــف 
ــرف  ــالف ع ــه برخ ــد ک ــه می دهن ــان ارائ ــری را از بی خانم حداکث
ــردم از واژه بی خانمــان  ــر جامعــه و شــناختی اســت کــه م حاکــم ب
ــه 5( پتانســیل  ــه ترتیــب از 1 ب ــوق )ب ــد. هرکــدام از حــاالت ف دارن
ــدم  ــورت ع ــر را در ص ــرایط بدت ــا ش ــا ب ــه گزینه ه ــدن ب تبدیل ش

ــد. ــیدگی دارن رس

2.رویکردهاینظریدرتحلیلپدیدهبیخانمانی
همان طــور کــه مشــاهده کردیــد بی خانمانــی دارای تعاریــف 
ــوع  ــن  ن ــف در تعیی ــن تعاری ــک از ای ــه هری ــت ک ــددی اس متع
سیاســت های اجتماعــی بســیار مؤثــر اســت و از ســوی دیگــر هــر 
سیاســت تابــع رویکــردی نظــری اســت کــه در ذیــل رویکــرد نظری 
ســه رویکــرد کارکردگرایــی، تضــاد و طــرد اجتماعی موردتوجــه قرار 

می گیرنــد. در ادامــه بــه بررســی ایــن ســه رویکــرد می پردازیــم.
1.2.رويكردكاركردگرايی

مطابــق رویکــرد وفــاق، رفتارهایــی کــه مغایــر بــا تمامــی عناصــر 
جامعــه می باشــند به عنــوان آســیب های اجتماعــی شــناخته 
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ــون  ــی چ ــر روی عوامل ــی ب ــات، کارکردگرای ــن نظری ــان ای ــوند. در می می ش
بیمــاری روانــی، الکلیســم، اعتیــاد بــه مــواد مخــدر، خشــونت خانگــی و فقــدان 
یــک شــبکه حمایــت خانوادگــی، به عنــوان عوامــل مؤثــر بــر بی خانمانــی تأکیــد 
ــی  ــاختاری بی خانمان ــل س ــه روی عوام ــش از این ک ــرد بی ــن رویک ــد. ای می کن
ــد.  ــز می کن ــی تمرک ــن بی خانمان ــرای تبیی ــردی ب ــل ف ــر عوام ــد، ب ــد کن تأکی
ــد  ــی تهدی ــواب، نوع ــالح کارتن خ ــان و به اصط ــراد بی خانم ــدگاه، اف ــن دی از ای
بــرای جامعــه محســوب می شــوند. بــرای ایــن کــه آنــان از جامعــه دورافتاده انــد 
ــا  ــه بی خانمان ه ــتند. ازآنجاک ــی نیس ــود اجتماع ــد و قی ــارت قواع ــت نظ و تح
جزئــی از سیســتم نیســتند، هیــچ تضمینــی بــرای رفتارهــای آن هــا وجــود ندارد 
و احتمــاالً تهدیــدی بــرای جامعــه محســوب می شــوند. ازایــن رو، کارکردگرایــان 
معتقدنــد کــه بی خانمانــی ناشــی از وضعیــت آنومیــک، بی ســازمانی اجتماعــی 

و فقــر اســت.
ــرد  ــل رویک ــه ذی ــود ک ــه می ش ــی پرداخت ــورد از نظریات ــد م ــه چن ــر ب در زی

ــده اند. ــرح  ش ــاختی مط ــی س کارکردگرای
1.1.2.نظريهبومشناختی

ــوان  ــای بوم شــناختی را به عن ــورو )2004( جنبه ه ــر و ت هاب
ــه  ــد ب ــه می توان ــد ک ــف کردن ــی توصی ــی کل چارچوب

راهنمایــی در تحقیــق، مداخلــه و سیاســت های 
ــا  ــردازد. آن ه ــی بپ ــه بی خانمان ــوط ب مرب

متوجــه شــدند کــه نظــام اجتماعی 
پیچیــده مــا نیــاز بــه تحلیل 

اجتماعــی گســترده ای 
نظیــر تمرکز بــر عوامل 
ــی و  ــردی و خانوادگ ف
اجتماعــی دارد. اگرچــه 

ــوان  ــن موضــوع همیشــه به عن ای
ــدادی  ــود، تع ــف نمی ش ــی تعری ــه اکولوژیک جنب

ــامل  ــترده تر، ش ــائل گس ــر مس ــان ب از محقق
ــروری  ــای ض ــان دادن نیازه ــه نش ــاز ب نی
ــراد و راه حل هــای طوالنی مــدت تمرکــز  اف
ــؤاالت  ــر س ــر ب ــی دیگ ــد و برخ می کنن
مربــوط بــه مقصــران آســیب ها یــا مســائل 
ــوند. ــز می ش ــترده تر متمرک ــد گس نظام من
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2.1.2.نظريهبیخانمانیبيننسلی
ــی،  ــای خانوادگ ــود مراقبت ه ــلی، نب ــن نس ــی بی ــه بی خانمان ــا نظری ــق ب مطاب
خطــر بی خانمانــی را در آینــده افزایــش می دهــد. به طورکلــی فقــر خانوادگــی 
ممکــن اســت افــراد را در دســتیابی بــه موفقیــت در زمینــه کار و تحصیــل بــا 
ــود.  ــراد می ش ــی اف ــه بی خانمان ــر ب ــت منج ــه در نهای ــازد ک ــه س ــر مواج خط
از ایــن دیــد بی خانمانــی افــراد به ویــژه نوجوان هــا و جوان هــا بــه دلیــل 
ــی  ــه آن بی خانمان ــه نتیج ــت ک ــا اس ــت خانواده ه ــدم مراقب ــی و ع بی توجه

ــا، 1389(. ــه نقــل از علیــوردی نی ــورو، 2004 ب ــر و ت اســت )هاب
3.1.2.نظريهآسيبروانی

گودمــن و همکارانــش معتقدنــد نظریــه آســیب روانــی دیــدگاه مفیــدی بــرای 
ــبت  ــا نس ــه ای از واکنش ه ــی، مجموع ــیب روان ــت. آس ــی اس درک بی خانمان
بــه اتفاقــات برهــم زننــده احســاس دربــاره حــوادث کنتــرل نشــدنی شــخصی 
ــرادی  ــن اف ــی را در بی ــیب روان ــانه های آس ــد نش ــی می توان ــت. بی خانمان اس
ــد، تشــدید کنــد. فقــط تاریــخ فــردی نیســت  ــی شــدن دارن کــه ســابقه قربان
ــی  ــر بی خانمان ــرد را در خط ــد و ف ــاد کن ــی ایج ــیب روان ــد آس ــه می توان ک
قــرار دهــد؛ بلکــه حادثــه بی خانمــان شــدن و موقعیــت بی خانمانــی، 
ــه  ــور ک ــد. همان ط ــاد کن ــی ایج ــد آســیب روان ــر دو می توان ه
ــرد  ــود، رویک ــاهده می ش ــاال مش ــای ب ــام نظریه ه در تم
کارکردگرایــی، بی خانمان هــا را به عنــوان افــراد 
بیــکار، الکلــی و مســن تعریــف می کنــد. 
ــردی  ــان ف ــن، بی خانم ــر ای ــالوه ب ع
ــت.کارکردگرایان  ــاده اس ــدا افت ج
به حســاب  تهدیــد  را  آن هــا 
می آورنــد زیــرا از جامعــه جــدا 

هســتند.

2.2.رويكردتضاد
برخــالف رویکــرد کارکردگرایــی، رویکــرد تضــاد 
ــای  ــه ای از گروه ه ــورت مجموع ــه را به ص جامع
تعــارض  و  تضــاد  در  کــه  می دانــد  متمایــز 
ــی  ــرد، کارتن خواب ــن رویک ــتند. در ای ــی هس دائم
بلکــه  نمی شــود  محســوب  فــردی  رفتــاری 
مشــکلی ســاختاری در جامعــه اســت. همچــون 
فقــر، کارتن خوابــی نیــز نتیجــه گریزناپذیــر مالکیــت 
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ابــزار تولیــدی اســت. از ایــن دیــدگاه، فقــر و وضعیــت اقتصــادی، علــت اصلــی 
ــای  ــود واحده ــن کمب ــه بی ــر رابط ــن ب ــا همچنی ــت. آن ه ــی اس کارتن خواب
ــد.  ــد می کنن ــز تأکی ــکاری نی ــد و بی ــراد کم درآم ــرای اف ــب ب ــکونی مناس مس
ــکل،  ــرف ال ــواد، مص ــوءمصرف م ــون س ــی چ ــر عوامل ــاد ب ــردازان تض نظریه پ
ــی  ــل کارتن خواب ــن عل ــرای تبیی ــواده ب ــازمانی خان ــی و بی س ــای روان بیماری ه
ــه  ــت ک ــردی نیس ــل ف ــن عوام ــد ای ــرا معتقدن ــوند زی ــز می ش ــر متمرک کمت
موجــب کارتن خوابــی افــراد می شــود، بلکــه عوامــل ثانویــه در ایــن امــر دخیــل 
اســت؛ لــذا عوامــل ســاختاری و اجتماعــی تأثیــر عمــده ای بــر وضعیت نابســامان 
ــی  ــداوم کارتن خواب ــا اینکــه موجــب ت ــرا دارد و ی ــا و فق زندگــی کارتن خواب ه

می شــود.

3.2.رویکردطرداجتماعی
ــرد  ــوم ط ــت. مفه ــتی اس ــر و تهیدس ــر از فق ــی فرات ــی مفهوم ــرد اجتماع ط
اجتماعــی درواقــع موضــوع جدیــدی نیســت بلکــه می توانــد همــان موضوعــی 
ــالم و  ــوان اع ــه آن اشــاره کرده و از آن به عن ــرن 18 ب ــه اســمیت در ق باشــد ک
ــرده  ــاد ک ــد، ی ــروز می کن ــدون شــرمندگی ب ــه ب ــه در جامع ــی ک ــار ناتوان اظه
اســت )ســن، 75 :1999 بــه نقــل از معتمــدی، 1387(. واژه محرومیــت 
ــر  ــای واژه فق ــب به ج ــده و اغل ــج ش ــه 1980 رای ــای ده ــی از میانه ه اجتماع
ــده شــدن  ــی ران ــع نوع ــرد. طــرد اجتماعــی درواق ــرار می گی ــورد اســتفاده ق م
ــر اســاس ایــن دیــدگاه،  ــر مشــارکت قــرار می گیــرد. ب اســت و معمــوالً در براب
طــرد اجتماعــی و فقــدان قابلیت هــای اجتماعــی بــا یکدیگــر رابطــه تنگاتنگــی 
ــد  ــی مانن ــای اجتماع ــدان قابلیت ه ــا فق ــود ی ــرد از کمب ــه ف ــذا هرچ ــد ل دارن
ســطح ســواد، ســالمتی و مهــارت شــغلی برخــوردار باشــد بــه همان 

میــزان از منابــع مــادی، روابــط اجتماعــی و فعالیت هــای مدنــی 
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ــم  ــد. می توانی ــد گردی ــی خواه ــوده و در نتیجــه دچــار طــرد اجتماع ــه دور ب ب
بگوییــم بی خانمانــی تحــت تأثیــر فقــدان و یــا کمبــود قابلیت هــای اجتماعــی به 
ــد  ــان می گردن ــی بی خانم ــراد هنگام ــر اف ــی دیگ ــه بیان ــا ب ــدد ی ــوع می پیون وق
کــه در اثــر کمبــود قابلیت هــای اجتماعــی دچــار طــرد اجتماعــی گردیده انــد و 

ازایــن رو بی خانمــان و کارتن خــواب می شــوند )معتمــدی، 81 :1387(
ــا  ــدان ســرپناه ی ــه فق ــا ب ــی تنه ــود آن به صــورت کارتن خواب ــی و نم بی خانمان
فقــدان فضایــی، محــدود نمی شــود بلکــه بــه روابــط اجتماعــی نابرابــر نیــز اشــاره 
ــاد  ــتگی را ایج ــق و همبس ــس تعل ــکلی از ح ــراد ش ــرد و اف ــرای ف ــه ب دارد ک
می کنــد. بــر ایــن اســاس فقــدان ســرپناه تنهــا بــه یــک بعــد از طــرد اجتماعــی 
گروهــی از افــراد جامعــه اشــاره دارد کــه در اکثــر مــوارد بــا مشــکالت متعــدد و 
مرتبــط اقتصــادی، اجتماعــی، فیزیکــی و روانــی مواجــه هســتند )آنکــر، 2008 و 

ســیلور، 1994؛ بــه نقــل از سروســتانی و نصــر اصفهانــی، 4 :1389(.
ــان  ــه می ــد ک ــا می کنن ــی، ادع ــی بی خانمان ــز )2000( در بررس ــام و اوان کلپ
بی خانمانــی و گســتره ای از محرومیت هــا کــه طــرد اجتماعــی خوانــده می شــوند 
رابطــه ای قــوی وجــود دارد. ازنظــر آن هــا ایــن رابطــه پیچیدگی های خــاص خود 
را دارد. زیــرا بی خانمانــی هــم معلــول طــرد اجتماعــی اســت و هــم می تواند علت 
ــت  ــای بی خانمان هاس ــی از ویژگی ه ــت اجتماع ــکلی از محرومی ــد. ش آن باش
امــا ازنظــر آن هــا بایــد در ایــن خصــوص بــا احتیــاط صبحــت کــرد. خطــر 
بی خانمــان شــدن بــرای فــردی، از اقلیــت نــژادی کــه از تبعیــض در 
ــرد بیــش از فــردی اســت کــه متعلــق  ــج می ب جامعــه نیــز رن
بــه گــروه اکثریــت اســت. یــک جــوان فــراری از خانــه یــا 
آزاد  مجــرم 
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ــه یــک بی خانمــان تبدیــل شــود. ــدان نیــز ممکــن اســت ب شــده از زن
بنابرایــن، اگرچــه محرومیــت اجتماعــی نقــش مؤثــری دارد امــا همــواره یــک 
ــدل می ســازد؛  ــان مب ــک بی خانم ــه ی ــرد را ب ــه ف ــی وجــود دارد ک ــل نهای عام
ایــن عامــل می توانــد گسســت روابــط خانوادگــی یــا از دســت رفتــن دارایی هــا 
ــی  ــرد اجتماع ــوارد ط ــن در بســیاری م ــد. بنابرای ــودن باش ــی ب ــان زندان در زم
ــک در  ــداد تروماتی ــک روی ــه ی ــد ک ــم می کن ــرایطی را فراه ــت ش و محرومی
زندگــی، بــه بی خانمــان شــدن یــک فــرد منجــر می شــود. فهــم ارتبــاط میــان 
بی خانمانــی و محرومیــت بــه ســبب روشــن نبــودن از جهــت علـّـی رابطه، بســیار 
دشــوار اســت. مثــاًل گفتــه می شــود بیمــاری جســمی یــا روانــی و یــا اعتیــاد بــه 
مــواد مخــدر عوامــل مهمــی در بی خانمــان شــدن افــراد اســت. اگرچــه اهمیــت 
ــرد  ــور ک ــوان تص ــادگی می ت ــا به س ــرد ام ــکار ک ــوان ان ــل را نمی ت ــن عوام ای
ــرد باشــد. وضعیــت اســفبار زندگــی  ــا بیمــاری ف ــاد ی ــی عامــل اعتی بی خانمان
ــای  ــد منشــاء بســیاری از بیماری ه ــوده می توان ــاک و آل ــرایط ســرد، نمن در ش

ــی افــراد باشــد. ــی، عامــل بیمــاری روان ــاک بی خانمان ــه دردن جســمی و تجرب

4.2.رویکردچندعلتیروانی-اجتماعی
ــی،  ــی و عاطف ــی و اجتماع ــت فرهنگ ــه محرومی ــد ک ــان می کن ــو بی ــن الگ ای
ــه و  ــود عاطف ــا، نب ــن محرومیت ه ــاط دارد. ای ــان ارتب ــی نوجوان ــا بی خانمان ب
مالیمــت کافــی، پــرورش ناکافــی مهارت هــای بیــن فــردی در خانــه و محیــط 
ــه  ــت مواج ــا شکس ــرد ب ــرفت ف ــد و پیش ــویق رش ــه در تش ــرد ک در برمی گی
ــان  ــن نوجوان ــه والدی ــد ک ــر دریافتن ــی، شــوتیزر و های می شــود. ازلحــاظ تجرب
بی خانمــان، در مقایســه بــا والدیــن نوجوانــان خانــه دار، از نوجوانــان خــود کمتــر 
ــان  ــان بی خانم ــای نوجوان ــه خانواده ه ــن ک ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــت می کنن مراقب
کشــمکش و ناســازگاری بیشــتر و پیوســتگی کمتــری بــا یکدیگــر داشــته اند و 

ــد. ــذاب یافته ان ــبتاً غیرج ــان را نس ــط خانوادگی ش ــان، محی ــن نوجوان ای
براســاس ایــن الگــو شــناخت بی خانمانــی جوانــان، از تجربه هــای تجــاوز 
ــح  ــور واض ــو به ط ــن الگ ــه ای ــد؛ اگرچ ــام می برن ــاً ن ــمی صریح ــی و جس جنس
ــی  ــه بی خانمان ــوط ب ــه مرب ــی را ک ــی از زندگــی خانوادگ و مشــخص، جنبه های
جوانــان اســت، روشــن می کنــد و تنظیــم زمانــی مداخــالت طبــق ایــن الگــو، 
بــا آنچــه از طریــق نظریه هــای توســعه خطــر و آســیب روانــی بیــان می شــود، 

ــه نقــل از علیــوردی نیــا، 1389(. متفــاوت نیســت )ب
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نتیجهگیری

ــاد آن  ــی و ابع ــده کارتن خواب ــح از پدی ــناخت صحی ــرای ش ــه ب ــن مقال در ای
تعاریــف علمــی ایــن پدیــده و رویکردهــای نظــری در تحلیــل علــل و چرایــی 
ایجــاد چنیــن پدیــده اجتماعــی مــورد بررســی قــرار گرفــت. آنچــه در تعاریــف 
کارتن خوابــی یــا بی خانمانــی موردتوجــه اســت ایــن اســت کــه تعاریــف طیــف 
ــه  ــان هایی ک ــا انس ــواب ت ــرپناه و خیابان خ ــان های بی س ــترده ای را از انس گس

ــد. ــد در برمی گیرن ــی می کنن ــب زندگ ــرایط نامناس در ش
ــه ایــن موضــوع نیــز نگاه هــای متفاوتــی وجــود دارد.  در رویکردهــای نظــری ب
ــرای  ــردی ب ــار ف ــک رفت ــوان ی ــی به عن ــی کارتن خواب ــرد کارکردگرای در رویک
جامعــه تهدیــد محســوب می شــود، در رویکــرد تضــاد، عامــل ایجــاد ایــن پدیده، 

ــرد  ــرد ط ــود و در رویک ــته می ش ــه دانس ــاختاری جامع ــکالت س مش
ــی  ــر و کارتن خواب ــوع فق ــه موض ــر ب ــی کالن ت ــا نگاه ــی ب اجتماع

نگریســته می شــود و قابلیت هــای اجتماعــی و 
ــرار  ــی ق ــر را موردبررس ــی نابراب ــط اجتماع رواب
علتــی  چنــد  رویکــرد  درنهایــت  می دهــد، 
روانــی- اجتماعــی همــه تقصیــر را بــر دوش 
جامعــه یــا فــرد نمی انــدازد بلکــه هــم اجتمــاع و 
هــم وضعیــت روانــی فــرد را در ایجــاد ایــن پدیده 

،،دخیــل می دانــد.
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حسین جودت، 
دانشجوی

کارشناسی ارشد 
مدیریت صنعتی  
دانشگاه شاهد

به یک دارایـــی تبدیل کنید
بــــرند خیـــریـه خود را

متــن پیــش رو خالصــه ای از ســخنرانی دکتــر محمدصالــح طیب نیــا مدیرعامــل بنیــاد 
خیریــه راهبــری آالء در جمــع روســای دانشــگاه های کشــور و خیریــن بــا حضــور وزیــر 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در مشــهد مقــدس اســت. در ایــن ســخنرانی دکتــر طیــب 
نیــا نســبت متقابــل مراکــز علمــی و حــوزه امــر خیــر را مــورد بررســی قــرار می دهــد. 
ایشــان بــا مقایســه درآمدهــای وقفــی دانشــگاه های اروپــا و آمریــکا بــا دانشــگاه های 
ایــران و همچنیــن بررســی وقــف در حوزه هــای مختلــف علمــی ایــن نســبت متقابــل 
ــر ایــن مبنــا راهکارهــا و پیشــنهاد هایی را در ایــن  را تشــریح می کنــد و در نهایــت ب

ــه می دهــد.  حــوزه ارائ
*بررسی تأثیر وقف بر گسترش مراکز علمی جهان 

*بررسی دانشگاه های جهان
در ابتــدا حــوزه وقــف و موقوفــات دانشــگاه های اروپــا و آمریــکا را یــک بررســی 

ــات  ــزرگ و معــروف جهــان موقوف ــی می کنــم. اکثــر دانشــگاه های ب اجمال
گســترده ای دارنــد کــه ایــن موقوفــات بخش هــای بزرگــی از ســرمایه 

دانشــگاه را تشــکیل می دهنــد و در مــواردی حتــی بخش هایــی 
از هزینه هــای جــاری دانشــگاه نیــز از درآمــد حاصــل از ایــن 

ــات تأمیــن می شــود.  موقوف
در جداولــی کــه در ادامــه ارائــه شــده اســت ارزش موقوفــات 

ــه در  ــت. البت ــده اس ــه ش ــا ارائ ــکا و اروپ ــر آمری ــگاه های برت دانش
ــت  ــده اس ــکا آم ــا و آمری ــر اروپ ــگاه های برت ــا دانش ــداول تنه ــن ج ای

درصورتی کــه در ســایت های مرتبــط ارزش موقوفــات اکثــر دانشــگاه های 
اروپــا و آمریــکا قابــل بررســی اســت. بــه نظــر می آیــد دربــاره ایــن آمــار در مقایســه 

ــا ایــران دو نکتــه حائــز اهمیــت اســت، اول اینکــه همــه دانشــگاه ها بــر موقوفاتشــان  ب
مدیریــت صحیــح دارنــد و هرســاله ارزش آن و میــزان رشــد یــا کاهــش ارزش موقوفات را 
محاســبه می نماینــد، دوم اینکــه ایــن آمــار به راحتــی در دســترس عمــوم قــرار می گیــرد 

مدیریت خیریه
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و باعــث جلــب اطمینــان خیریــن می شــود. 
ــا  همان طــور کــه در جــدول 1 می بینیــد دانشــگاه های کمبریــج و آکســفورد در اروپ
دارای بیشــترین ارزش موقوفــات هســتند کــه بــه ترتیــب 5.354 و 4.284  میلیــارد 
یــورو ارزش موقوفــات آنهاســت امــا زمانــی کــه ایــن جــدول را در کنــار جــدول 2 قــرار 
می دهیــم می بینیــم کــه ایــن مقادیــر نســبت بــه 7 دانشــگاه برتــر آمریــکا در زمینــه 
موقوفــات بســیار کمتــر اســت و شــاید بتــوان گفــت کــه یــک عامــل بســیار مهــم 
پیشــرفت و گســترش دانشــگاه های آمریــکا همیــن پشــتوانه مردمی و حمایــت خیریه 
ــکا اســت. همان طــور کــه مشــخص اســت دانشــگاه های  مــردم از دانشــگاه های آمری
هــاروارد و تگــزاس بــا 35 و 25 میلیــارد دالر ارزش موقوفــات، فاصلــه بســیار زیــادی 
بــا دانشــگاه های برتــر اروپــا دارنــد. در ادامــه بــرای آشــنایی بیشــتر، موقوفات دانشــگاه 

اســتنفورد مقــداری عمیق تــر مــورد بررســی قــرار می گیــرد.     
همان گونــه کــه در جــدول 2 مشــخص اســت ارزش کل موقوفــات دانشــگاه 
اســتنفورد 21.4 میلیــارد دالر اســت کــه ایــن ارزش از محــل موقوفــات 7000 واقف 
تأمیــن شــده اســت. دانشــگاه اســتنفورد از ســال 1991 هماننــد اکثــر دانشــگاه های 
ــن  ــات ای ــرای مدیریــت موقوف دیگــر، شــرکت مســتقلی را تحــت نظــر دانشــگاه ب
ــل  ــد از مح ــب درآم ــرکت کس ــن ش ــه ای ــت. وظیف ــرده اس ــیس ک ــگاه تأس دانش

مدیریت خیریه



ــال 2014  ــه در س ــت، به طوری ک ــات اس ــت از ارزش موقوف ــات و مراقب موقوف
ــه 15 درصــد بازگشــت  ــک ب ــل نزدی ــه ســال قب ــات دانشــگاه نســبت ب موقوف
ســرمایه داشــته اند. مقــدار بازگشــت ســرمایه بــه روش زیــر محاســبه می شــود:
بازگشــت ســرمایه کل موقوفــات = )وقــف و هدایــای در ســال جدیــد + بازگشــت 

ســرمایه ســال جــاری( – )میــزان پرداختــی بــه دانشــگاه(
بــه عبارتــی میــزان ســود ســال جــاری بــه موقوفــات و هدایــای ســال جدیــد 
ــرای  ــات ب ــل موقوف ــاالنه از مح ــه س ــه ای ک ــپس هزین ــود، س ــزوده می ش اف
ــود  ــم می ش ــدار ک ــن مق ــود از ای ــاری دانشــگاه پرداخــت می ش ــای ج هزینه ه
تــا در نهایــت بازگشــت ســرمایه کل موقوفــات بــه دســت آیــد کــه ایــن مقــدار 

ــوده اســت. ــرای دانشــگاه اســتنفورد 15 درصــد ب ب
جالــب توجــه اســت کــه در ســایت دانشــگاه در توضیحــات موقوفــات و هدایــا 
بــر ایــن نکتــه تأکیــد کرده انــد کــه هدایــای بــا مقادیــر کــم کــه معمــوالً بــه 
ــرای  ــادی ب ــیار زی ــود، ارزش بس ــالق می ش ــر از 1000 دالر اط ــای کمت هدای
دانشــگاه دارنــد و ایــن امــر 2 دلیــل دارد، اوالً هنگامی کــه ایــن هدایــا در کنــار 
یکدیگــر جمــع می شــوند مقادیــر آن هــا بــه بیــش از میلیــون دالر می رســد و 
دلیــل دوم کــه شــاید مهم تــر باشــد آن اســت کــه ایــن مبالــغ محدودیت هــای 
ــد، و ایــن  کمتــر و انعطــاف بیشــتری در هزینــه کــرد و مدیریــت هزینــه دارن
ــالک  ــا ام ــت و ی ــغ هنگف ــتر مبال ــه بیش ــود ک ــم می ش ــت مه ــر از آن جه ام
ــف  ــا شــرایط خاصــی وق ــات و ب ــرای جه ــف می شــوند ب ــه وق ارزشــمندی ک
ــات  ــت موقوف ــرکت مدیری ــف ش ــف از وظای ــر واق ــت نظ ــه رعای ــوند ک می ش
ــد،  ــرای دانشــگاه ایجــاد می کن ــی را ب ــن رو محدودیت های دانشــگاه اســت، ازای
مســئله ای کــه امــروزه متولیــان موقوفــات در کشــور ایــران نیــز بــا آن مواجه انــد. 
بــه عبارتــی در مــوارد بســیاری موضــوع وقــف به طورکلــی از بیــن رفتــه اســت و 
متولــی بــه دلیــل شــرایط وقف نامــه قــادر بــه اســتفاده مناســب از ایــن موقوفــه 

نیســت.
بودجــه ســاالنه دانشــگاه اســتنفورد حــدود 5 میلیــارد دالر اســت کــه محل هــای 
درآمــدی دانشــگاه و درصــد درآمــد دانشــگاه از هــر محــل در جــدول شــماره 3 

ارائــه شــده اســت. 
همان طــور کــه مشــاهده می شــود بیشــترین بخــش از بودجــه ســاالنه دانشــگاه 
از طریــق موقوفــات تأمیــن می شــود و تنهــا 16 درصــد بودجــه از طریــق شــهریه 
دانشــجویان بــه دســت می آیــد و نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه حــدود 39 
ــز  ــق مراک ــی از طری ــی یعن ــات علم ــروش خدم ــق ف ــه از طری درصــد از بودج
ــی  ــه عبارت ــد، ب ــت می آی ــه دس ــتاب دهنده ب ــی ش ــگاه مل ــی و آزمایش درمان
ــن  ــرای تأمی ــود ب ــف خ ــای مختل ــت و از ظرفیت ه ــدی نیس ــگاه تک بع دانش
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ــه  ــوالً ب ــگاه ها معم ــران دانش ــه در ای ــد. درصورتی ک ــتفاده می کن ــه اس بودج
ــته اند. ــجویان وابس ــهریه های دانش ــا ش ــی و ی ــه دولت بودج

ــکا  ــر آمری ــگاه های برت ــر دانش ــا دیگ ــد را ب ــدار 21 درص ــه مق ــه هنگامی ک البت
مقایســه کنیــم کــه در جــدول 4 ارائــه شــده اســت می بینیــم دانشــگاه های دیگــر 
در ایــن بخــش بهتــر عمــل کرده انــد و دانشــگاه پرینســتون کــه ارزش موقوفاتــش 
تقریبــاً برابــر بــا دانشــگاه اســتنفورد اســت حــدود 55 درصــد از هزینه هــای جــاری 
خــود را از محــل موقوفــات تأمیــن می کنــد و دانشــگاه های ییــل و هــاروارد نیــز 

حــدود 35 درصــد از بودجــه ســاالنه خــود را از ایــن طریــق تأمیــن می کننــد.   

 در حــوزه موقوفــات و درآمدهــای دانشــگاه های ایــران هماننــد دیگــر حوزه هــای 
ــا  ــدارد و تنه ــود ن ــی وج ــار دقیق ــچ آم ــتانه هی ــر و نوع دوس ــای خی درآمده
می تــوان بعضــی از دانشــگاه ها کــه بــر اســاس وقــف شــکل گرفته انــد و بعضــی 
از موقوفــات دانشــگاه های بــزرگ را احصــا نمــود کــه همیــن مقــدار هــم اغلــب 
بــه دلیــل عــدم مدیریــت صحیــح، دارای بهــره وری مناســبی نمی باشــند. بعضــی 
از دانشــگاه ها کــه دارای موقوفــات زیــادی هســتند عبارت انــد از دانشــگاه تهــران، 
دانشــگاه فردوســی، دانشــگاه باهنــر، دانشــگاه الزهــرا و دانشــگاه شــهید مطهری.

البتــه در کنــار دانشــگاه های ایــران بایــد حوزه هــای علمیــه را نیــز اضافــه کــرد 
ــتر  ــه بیش ــه و توج ــای علمی ــت حوزه ه ــل قدم ــه دلی ــد ب ــر می آی ــه نظ ــه ب ک
ــد  ــته باش ــتری داش ــترش بیش ــا گس ــف در آن ه ــا، وق ــه حوزه ه ــن ب متدینی
ــه  ــای علمی ــرای حوزه ه ــف ب ــت مختل ــا 40 نی ــه ب ــه 1024 موقوف به طوری ک
ــکل  ــف ش ــاس وق ــر اس ــه ب ــی ک ــی از مدارس ــت. نمونه های ــده اس ــف ش وق
گرفته انــد عبارت انــد از: مدرســه مــروی تهــران، مدرســه علمیــه نــواب مشــهد، 
ــر  ــن اکث ــه کازرون،  هم چنی مدرســه عباســقلی خــان مشــهد و مدرســه علمی

ــتند. ــات هس ــور دارای موقوف ــهرهای کش ــه در ش ــای علمی حوزه ه
2.1.مراكزتحقيقاتی

ــی  ــار دانشــگاه ها مــورد دیگــری کــه قابل بررســی اســت مراکــز تحقیقات در کن
و حمایتــی مهمــی هســتند کــه بــا حمایــت خیریــن تأســیس شــده و فعالیــت 
می کننــد. بــرای نمونــه می تــوان از اندیشــکده رنــد، بنیــاد نوبــل و بنیــاد کارنگی 
نــام بــرد، ایــن مراکــز تحقیقاتــی معــروف کــه در حــوزه فعالیتــی خــود بســیار 

ــوال تأســیس شــده اند. ــف ام ــق وق تأثیرگــذار می باشــند از طری
از مراکــز تحقیقاتــی ایــران می تــوان از انســتیتو پاســتور، بنیــاد البــرز و مرکــز 

تحقیقاتــی درمانــی نمــازی شــیراز نــام بــرد.
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ــر اســاس  ــه ب ــف دارای مراکــزی اســت ک انســتیتو پاســتور در شــهرهای مختل
ــوم آزمایشــگاهی  ــات مهمــی را در پیشــبرد عل ــه خدم ــف شــکل گرفته اند ک وق

ــد.  ــه کرده ان ارائ
یکــی از مهم تریــن اهــداف موقوفــه بنیــاد البــرز تجلیــل از مقــام علمــی 

ــده مســلمان و تشــویق دانش آموختــگان  دانشــمندان و پژوهنــدگان برگزی
ــت. ــتعداد اس ــا اس ــان ب ــاوگان و نوجوان ــده و نوب برگزی

بیمارســتان نمــازی شــیراز در واقــع یــک مرکــز تحقیقاتــی، 
ــه بیمارســتان نمــازی  آموزشــی و طبــی اســت کــه ب

مشــهور شــده اســت، بعضــی از بندهــای وقف نامــه 
آن بــه شــرح زیــر اســت:

اجــرای برنامــه تفحــص و تجســس و تحقیق 
در بیماری هایــی کــه در فــارس شــیوع 

دارد.
دعــوت از محققیــن مشــهور اروپــا 
و آمریــکا و ســایر کشــورها بــرای 
مطالعــه بیماری هایــی کــه در فــارس 

شــیوع دارد.
ایجــاد دوره فارغ التحصیلــی پزشــکی 
ــا  ــکی ت ــالن پزش ــرای فارغ التحصی ب
بتواننــد تجربیــات علمــی را فراگیرنــد 
و اگــر بــه رشــته خاصــی در پزشــکی 

بتواننــد تحصیــالت  تمایــل دارنــد 
ــرده و  ــب ک ــته تعقی ــود را در آن رش خ

تخصــص پیــدا کننــد.
3.1.كتابخانهها

ــا  ــته ت ــه از گذش ــی ک ــز علم ــر مراک از دیگ
ــات  ــت و موقوف ــوده اس ــه ب ــورد توج ــون م کن

ــه  ــه چ ــتند ک ــا هس ــادی دارد، کتابخانه ه ــیار زی بس
به صــورت وقــف کتــاب و چــه وقــف کتابخانــه، دارای 

ــتند. ــیاری هس ــی بس موقوفات
کتابخانه هــای آســتان قــدس رضــوی، آســتان حضــرت معصومــه، 

کتابخانــه آیــت اهلل مرعشــی نجفــی، کتابخانــه مرکــزی تبریــز و کتابخانــه و مــوزه 
ملــک از مهم تریــن کتابخانه هــای وقفــی کشــور می باشــند.
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بررسیتأثیرساختارهایعلمیوپژوهشیبرحوزهخیر
1.2.رشتههایدانشگاهیمرتبطباامورخير

ــکا  ــا و آمری ــی در اروپ ــش غیرانتفاع ــه و بخ ــازمان های خیری ــترش س ــا گس ب
رشــته های دانشــگاهی مرتبــط بــا ایــن حــوزه در دانشــگاه ها گســترش 
 یافته انــد تــا هــم مدیریــت ایــن بخــش به طــور علمــی انجــام شــود و هــم 
نیــروی انســانی موردنیــاز بــرای تعــداد روزافــزون ایــن ســازمان ها 
تربیــت شــود. درحالی کــه بــه ایــن حــوزه علمــی در ایــران 
ــه  ــف ک ــورد وق ــی در م ــی نشــده اســت و حت توجه
گســترش وســیعی در حــوزه کشــورهای اســالمی 
دارد، هرچنــد تحقیقــات مرتبــط و زیــادی 
انجــام شــده اســت امــا ســاختار پژوهشــی 
نشــده  تشــکیل  دراین بــاره  مناســبی 

اســت. 
دانشــگاهی  رشــته های  از  نمونــه ای 
خیــر،  امــر  حــوزه  بــا  مرتبــط 
دوره هــای کارشناســی ارشــدی اســت 
  CASS Business Schoolــگاه ــه دانش ک
ــکاری 9  ــارکت و هم ــا مش ــدن ب لن
ــای  ــرای غن ــدن ب ــر لن ــه برت خیری
برگــزار  دوره هــا  ایــن  تجربــی 
رشــته های  عناویــن  می نمایــد. 

از: عبارت انــد  ارشــد  کارشناســی 
،مدیریت بخش های داوطلبانه

ــرای  ــی ب ــع مال ــی و جــذب مناب ،بازاریاب
خیریه هــا

و  مالــی  عطایــای  ،مدیریــت 
بشردوســتانه و  اجتماعــی  ســرمایه گذاری های 

، مدیریت مالی و حسابداری برای خیریه ها 
،بازاریابی و جذب منابع مالی برای خیریه ها

،مدیریت سازمان های مردم نهاد
ــت  ــد مدیری ــی ارش ــز دوره کارشناس ــدن نی ــاری لن ــنت م ــگاه س دانش
خیریه هــا را ارائــه می کنــد کــه رئــوس مطالــب ایــن دوره عبارت انــد از:

،مدیریت خیریه و حکمرانی خیریه
،،،سرمایه گذاری و مدیریت مالی خیریه
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سیاســت گذاری  ارشــد  مدیــر  ســامرز،  دن 
ســازمان داوطلبیــن انگلســتان، بیــان مــی دارد: 
ــرای  ــوب ب ــتراتژی خ ــک اس ــتن ی ــل داش دالی
مدیریــت داوطلبــان ماننــد دالیــل داشــتن 
ــر  ــر اســت.  اگ ــرح دیگ ــر ط ــرای ه ــتراتژی ب اس
شــما نمی دانیــد کــه چــرا شــما می خواهیــد 
ــی  ــه نقش ــا چ ــد و ی ــارکت دهی ــان را مش داوطلب
ــه  ــگاه چگون ــد آن ــذار کنی ــا واگ ــه آن ه ــد ب می خواهی
می خواهیــد آن هــا را جــذب و حمایــت کنیــد؟ در 
نتیجــه احتمــاالً ســرمایه گذاری زیــادی در وقــت و 

انــرژی خواهیــد نمــود کــه بازدهــی کــم بــه ازای آن 
می شــود. حاصــل 

ــتن  ــار داش ــا در اختی ــر ب ــال های اخی در س
ــب  ــرد مناس ــاره عملک ــیار درب ــع بس مناب

ــن  ــان، ای ــت داوطلب در حــوزه مدیری
فزاینــده ای  به طــور  رشــته 

اســت.  شــده  تخصصــی 

ســازمان ها  درمــورد چگونگــی 
خالق تــر  نیــز  داوطلبــان  اســتخدام 

ند. شــده ا
ــد  ــدازه، بای ــر ان ــا ه ــر ســازمانی  ب در عمــل ه
برنامــه ســازمان یافته و مناســبی بــرای فعالیت هــای 
داوطلبــان  به طوری کــه  باشــد  داشــته  داوطلبــی 
احســاس ارزشــمند و مفیــد بــودن، داشــته باشــند. بــا 
هــزاران فرصــت بــرای انتخــاب، داوطلبــان قــادر بــه انتخاب و 
ــی  ــدن هســتند، به طوری کــه ســازمان هایی کــه توانای برگزی
ــد  ــج را ندارن ــده و مهی ــی انگیزانن ــای داوطلب ــاد نقش ه ایج

ــد. ــادی را از دســت بدهن ممکــن اســت اســتعدادهای زی

جذبداوطلبان
بهتریــن راه بــرای جــذب داوطلبــان توســعه نقش هــای 
ــورد  ــد در م ــما بای ــت. ش ــد اس ــذاب و متعه ــی ج داوطلب
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این کــه چگونــه می توانیــد بــرای افــراد بــا منافــع، مهارت هــا و دســترس پذیری 
ــد. ــه داشــته باشــید، فکــر کنی ــف برنام مختل

راه هــای بســیاری بــرای پیــدا کــردن داوطلبــان وجــود دارد، امــا اولیــن پاتــوق 
ــد در  ــن مرکــز می توان ــی شــما باشــد. ای ــد مرکــز داوطلبــی محل شــما می توان
جــذب داوطلــب، همچنیــن در مــورد ایجــاد نقــش جــذاب و مؤثــر و به طورکلــی 

حمایــت از داوطلبــان  بــه شــما کمــک کنــد.
راه هــای دیگــر بــرای پیــدا کــردن داوطلبــان عبارت انــد از: پایــگاه داده آنالیــن 
ــات  ــات در مطبوع ــی؛ تبلیغ ــه )CVS( محل ــات داوطلبان ــورای خدم ــی؛ ش مل
محلــی و در وب ســایت های اجتماعــی؛ برگــزاری و یــا حضــور در یــک نمایشــگاه 
اســتخدام؛ ایجــاد وب ســایت بــرای گروه هــای خــاص ماننــد جوانــان یــا 

ــن. متخصصی
بااین حــال، یکــی از راه هــای اصلــی مــردم در پیــدا کــردن فرصت هــای 
داوطلبانــه روش انتقــال دهان به دهــان اســت. بنابرایــن همــکاران خــود و 
ــا دوســتان،  ــورد ســازمان و کارشــان ب ــت در م ــه صحب ــان موجــود را ب داوطلب

ــد. ــویق  کنی ــکاران تش ــواده و هم خان

رویکردمدیریتوحفظداوطلبان
بــرای هرگونــه فعالیــت ســاختاریافته مســائل قانونــی و حقوقــی مانند بهداشــت، 
ایمنــی و بیمــه وجــود دارد کــه بایــد بــه آن هــا توجــه کــرد. ایــن ممکــن اســت 
یک بــار مســئولیت بــه نظــر رســد، امــا می توانــد یــک امــر حیاتــی باشــد. ایــن 
مــوارد نه تنهــا ســالمت داوطلبــان و عمــوم مــردم را محافظــت می کننــد،  بلکــه 
ممکــن اســت بــه ســازمان شــما در برابــر انجــام هــر چیــز اشــتباه کمــک کننــد. 
بااین حــال، یک بــار مســئولیت وجــود دارد، کــه تــا آنجــا کــه ممکــن 
ــب. تشــریفات  ــه داوطل ــده ســازمان باشــد و ن ــر عه ــد ب اســت بای
اداری زیــاد بــرای داوطلبــان می توانــد باعــث انتخــاب یــک ســازمان 
دیگــر شــود. مهم تــر از همــه، شــما بایــد اطمینــان حاصــل کنیــد 
کــه داوطلبــان احســاس ارزش و پشــتیبانی می کننــد. اگــر مــردم 
احســاس قدردانــی کننــد، آن هــا به احتمــال  زیــاد کار داوطلبانــه را 

بــا شــما ادامــه خواهنــد داد.
بــه داوطلبــان اطمینــان دهیــد کــه روش هــای تمــاس مختلفــی بــه 
ــه  ــا اطالعــات الزم را ارائ فــرد داوطلــب اختصــاص داده می شــود ت
ــم از  ــور منظ ــه به ط ــتیبانی ک ــد.  پش ــتیبانی کن ــد و از او پش ده
وضعیــت داوطلــب خبــر بگیــرد و پشــتیبانی اضافــی و یــا آمــوزش 

مــورد نیــاز را بــه او ارائــه دهــد.
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،،

ــرای  ــاز ب ــه موردنی ــر آموزش هــای پای  فرصت هــای آمــوزش و توســعه را عــالوه ب
ــه روز  ــود را ب ــای خ ــان مهارت ه ــن کار داوطلب ــا ای ــد. ب ــاده کنی ــان آم داوطلب
ــف  ــن وظای ــده گرفت ــر عه ــازمان و ب ــرفت در س ــا در پیش ــه آن ه ــته و ب نگه داش

ــرد. ــد ک بیشــتر کمــک خواهی
ــرای پیشرفت شــان پیشــنهاد دهیــد،  ــه داوطلبــان مســئولیت های بیشــتری را ب ب
ــه  ــا ک ــه آن ه ــک ب ــد و کم ــان جدی ــا داوطلب ــه ب ــاد رابط ــئولیت ایج ــد مس مانن
ــه،  ــا می شــود. البت ــف تازه وارده ــر وظای ــری بهت ــی و یادگی باعــث احســاس راحت
شــما بایــد ابتــدا ایــن کار را بــا داوطلــب مــورد بحــث قــرار دهیــد. درگیــر شــدن 
داوطلبــان در زندگــی ســازمان شــما، نه تنهــا می توانــد دیدگاهــی تــازه و ایده هــای 
ــه آن هــا بدهــد، بلکــه احســاس می کننــد بخشــی از آنچــه انجــام  جدیــدی  را ب

ــد. ــده بگیرن ــد آن را برعه ــتند و می خواهن ــد هس می دهی
ــایی  ــکرم" را شناس ــد "متش ــان بگویی ــه داوطلب ــد ب ــما می توانی ــه ش ــی ک راه های
کنیــد،  ماننــد ارائــه یــک گواهــی، یــک کارت تقدیــر و یــا هدیــه ای کوچــک. شــما 
حتــی می توانیــد یــک جشــن کوچــک را در طــول هفتــه داوطلبیــن )1-7 مــاه 

ژوئــن(  برگــزار کنیــد.
ــه  ــه یــاد داشــته باشــید. حتــی اگــر ب مســائل خاصــی وجــود دارنــد کــه بایــد ب
داوطلبــان هیــچ دســتمزدی داده نشــود، بــدون هزینــه نیســتند. مهــم اســت کــه 
اطمینــان حاصــل شــود کــه شــما قبــل از شــروع بــه جــذب داوطلــب می دانیــد 
چــه منابعــی در دســترس داریــد، بنابرایــن شــما می توانیــد بــا خودتــان و داوطلبان 

بالقــوه در مــوارد اجرایــی، صــادق باشــید.
هنگامی کــه شــما هزینه هــای انجام شــده توســط داوطلــب در نتیجــه کار داوطلبانه 
را بازپرداخــت می کنیــد. شــما حتمــاً بایــد ایــن کار را کنیــد، یعنــی داوطلــب تنهــا 

ــد به طــور شــخصی  ــن رو نبای ــه انجــام دهــد ازای ــد کار داوطلبان بای
ــد هزینــه واقعــی را کــه  هزینــه ای پرداخــت کنــد. شــما فقــط بای
داوطلــب از جیــب خــرج کــرده اســت را بازپرداخــت نماییــد. این کار 
تضمیــن می کنــد کــه احتمــال هیــچ سوءاســتفاده ای در پرداخــت 
هزینه هــا بــرای مالیــات و هــر منفعــت دولتــی کــه یــک داوطلــب 

ممکــن اســت دریافــت کنــد، وجــود نــدارد. 
همچنیــن در مــورد اینکــه شــما می خواهیــد ســوابق جنایــی 
داوطلبانتــان را بررســی کنیــد یــا نــه، تصمیــم بگیرید. معمــوالً برای 
فعالیت هــای داوطلبــی خاصــی نیــاز بــه بررســی وجــود دارد بنابراین 
شــما نبایــد همــه را در ســازمان بررســی کنیــد، گاهــی اوقــات در 
ــه  ــا پرســیدن ســؤاالتی ک بررســی های بیش ازحــد ممکــن شــما ب

ــد. ــد بپرســید، قانون شــکنی کنی ــی اســت و نبای غیرقانون

مدیریت خیریه
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ترجمه:
محمدصادق
قراچورلو

کارشناس ارشد 
زبانشناسی
دانشگاه
عالمه طباطبایی



 کیتلیــن کیوفــی از گروه مشــاوره 
آلــرون توضیــح می دهــد کــه چگونــه 

می توانیــم نیکــوکاران ســنتی را بــه نیکوکارانــی 
تأثیرگــذار، تبدیــل کنیــم؟ 

در بخــش خیریــه، بیــن ســازمان های خــط مقدم 
ــش  ــن بخ ــه در ای ــانی ک ــه و کس ــات خیری عملی

ســرمایه گذاری می کننــد، تنــش آشــکاری وجــود 
اجتماعــی و خیریه هــا،  از دیــدگاه ســازمان های  دارد. 

ــات شــاق  ــی و الزام ــت کاف ــدم حمای ــی، ع انتظــارات غیرواقع
می توانــد باعــث شــود کــه خیریــن ســرمایه گذار ماننــد مســتبدانی 

وسواســی بــه نظــر برســند. از منظــر بنیادهــا و ســرمایه گذاران، نبــود 
گــزارش منســجم از داده هــا و منطــق مداخلــه مبهــم می توانــد باعــث شــود 
ــند. ــر برس ــه نظ ــر ب ــد و بی اث ــا ناکارآم ــی و خیریه ه ــازمان های اجتماع س

ــورت  ــه به ص ــودن چ ــر ب ــرای مؤثرت ــه ب ــش خیری ــه بخ ــرد ک ــکار ک ــوان ان نمی ت
فــردی و چــه جمعــی تمایلــی واقعــی دارد. بــا این حــال، مشــکل کلیــدی تبدیــل ایــن 

تمایــل از حــرف بــه واقعیــت اســت. در هــر دو طــرف مســئله، هنــوز مــوارد زیــادی بــرای 
افزایــش اثربخشــی وجــود دارد.

ــت  ــر مثب ــه از تأثی ــدون اینک ــم ب ــوز ه ــوکار هن ــراد نیک ــیاری از اف ــال، بس ــوان مث  به عن
ــرای  ــات ب ــم اطالع ــع حج ــد. در واق ــول می دهن ــد، پ ــدا کنن ــان پی ــان اطمین هدیه ش
ــدگان  ــت، امــا تأمین کنن ــه اس ــش یافت ــی افزای ــدگان مال ــردن تأمین کنن ــد ک متقاع
ــه  ــد ک ــی ببرن ــش پ ــن دان ــه ای ــات ب ــن اطالع ــتفاده از ای ــا اس ــد ب ــی نمی توانن مال

ــت.  ــد اس ــه مفی ــرای جامع ــان ب پرداخت هایش
ــه  ــی ک ــد و چــه خیریه های ــت دارن ــا در کشــور فعالی ــه تنه ــی ک چــه خیریه های

دارای فعالیت هــای خــارج از کشــور هســتند، بــا مشــکالتی روبــرو هســتند 
ــدا  ــترش پی ــا گس ــا آن ه ــه ب ــی مقابل ــریع تر از توانای ــیار س ــه بس ک

می کننــد. اگرچــه روحیــه و فــداکاری منحصربه فــرد ایــن 
خیریه هــا بــه طــرزی باورنکردنــی  بــه قــوت خــود 

ــازمان ها  ــراد و س ــت و اف ــی اس باق

،
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ســخت تر و طوالنی تــر از قبــل کار می کننــد، امــا منابــع به طــور فزاینــده ای 
ــا شــیوه فعلــی  ــا باالتریــن اراده و بیشــترین تــالش ب کمیــاب می شــوند. حتــی ب

ــود. ــداً کافــی نخواهــد ب فعالیــت اب

مؤثرتریننیکوکار
ــه هــر دو صــورت فــردی و  ــرای کار، ب ــد ب آنچــه مــورد نیــاز اســت الگویــی جدی
جمعــی اســت کــه تمرکــز بیشــتر بــر تأثیــر، تغییــر سیســتمی و اقــدام جمعــی 
ــدگان و  ــی، اهداکنن ــدگان مال ــرای تأمین کنن ــر ب ــن ام ــد. ای ــویق می کن را تش
ــتیبانی  ــه و پش ــن بودج ــاب، تأمی ــوه انتخ ــاره نح ــی درب ــرمایه گذاران پیامدهای س
طرح هــا دارد و همچنیــن اینکــه چگونــه خــود را سروســامان داده و همســو کننــد. 
بــرای انجــام ایــن کار، الزم اســت نیکــوکاران از مجموعــه ای اصــول پیــروی کننــد 

کــه آن هــا را قــادر خواهــد ســاخت تــا - مؤثرتریــن نیکــوکار- باشــند.
از نظــر مــن، یــک نیکــوکار تأثیرگــذار تقریبــاً می توانــد هر کســی باشــد، اهداکننده 
فــردی، ســرمایه گذار اعتبــاری و یــا مؤسســه خیریــه وابســته بــه شــرکت ها کــه بــا 

یــک هــدف به ظاهــر ســاده بــه هــم پیونــد می خورنــد:
میــل بــه حمایــت از ایجــاد ارزش اجتماعــی. آنچــه نیکــوکار تأثیرگــذار را از یــک 
ــده  ــدا کنن ــرد اه ــه در آن ف ــازد روشــی اســت ک ــز می س ــوکار ســنتی متمای نیک
راه کارهایــی را بــرای دســتیابی بــه نتایــج پایــدار بــه کارآمدتریــن و مؤثرتریــن روش 

ــد. ــاس می کن ــن اقتب ممک
در اینجــا هــدف ایــن نیســت کــه یــک راه حــل را ماننــد لباســی تــک ســایز، بــه تن 
تمــام موانعــی کــه در سراســر بخــش خیریــه وجــود دارد بپوشــانیم، بلکــه هــدف 
شناســایی مجموعــه ای از اصــول اساســی اســت کــه قابلیــت تکامــل و ســازگاری 
ــر  ــود، عناص ــد. بااین وج ــاص باش ــای خ ــب نیازه ــا مناس ــته ت داش
ــه  ــش خیری ــر بخ ــر در سراس ــذار در حال حاض ــوکاری تأثیرگ نیک
ــر  ــد تغیی ــه رون ــیدن ب ــرعت بخش ــرای س ــن، ب ــود دارد؛ لیک وج
ــرعت  ــاز به س ــه، نی ــیوه های بهین ــن ش ــتفاده از ای ــی، اس اجتماع

ــتری دارد. ــی بیش خیل

چرابهتغییرنیازمندیم؟
ــده اند،  ــده ش ــه نامی ــنتی چ ــور س ــا به ط ــه آن ه ــت ک ــم نیس مه
ســرمایه گذاران  یــا  و  مالــی  تأمین کننــدگان  اهداکننــدگان، 
ــای  ــدی فعالیت ه ــع کلی ــه منب ــن همیش ــواع خیری ــذار، ان تأثیرگ
اجتماعــی بوده انــد و ســتون حیاتــی بخش هــای اجتماعــی را 
ــاً عنصــری  ــه ذات ــار نیکوکاران ــه رفت ــد. از آنجــا ک تشــکیل می دهن

]آنچهموردنیاز
استالگویی
جدیدبرایکار،
بههردوصورت
فردیوجمعی،
استکهتمرکز
بیشتربرتأثیر،
تغییرسیستمی
واقدامجمعیرا
تشویقمیکند.[
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ــع  ــه نف ــع خــود ب ــا مناب ــا ی ــداری از کااله ــار مق ــه ایث ــل ب ــی اســت )تمای اخالق
ــای  ــام فعالیت ه ــه تم ــود ک ــرض ش ــی ف ــد بدیه ــات می توان ــی اوق ــران( گاه دیگ

به ظاهــر نیکوکارانــه به طــور پیش فــرض خــوب هســتند.
بااین حــال، انگیــزه به تنهایــی موفقیــت را تضمیــن نمی کنــد، و برنامه هــای 
ــر شــود، بلکــه  ــه اهــداف خــود بی اث ــد در دســتیابی ب ــا می توان ــه نه تنه نیکوکاران

ــود. ــیب ش ــث آس ــد باع می توان
نیکــوکاران بــرای توجــه بــه ایــن نکتــه، بایــد پیوســته از فعالیت هــای خــود پنــد 
بگیرنــد و روش هــای کار را بهبــود ببخشــند. شــگفت این کــه، بــا اینکــه معضالتــی 
ــه آن هــا هســتند در تعــداد و پیچیدگــی  ــه دنبــال رســیدگی ب کــه نیکــوکاران ب
افزایــش یافتــه اســت، آن هــا به طــور فزاینــده بــه روش هــای کار - ســعی و خطــای- 
دیرینــه روی می آورنــد. بــا ایــن وصــف، آنچــه مــورد نیــاز اســت تغییــر، نــوآوری 

و بهبــود اســت.

اصولنیکوکاریمؤثر
ــوارد  ــن م ــه ای ــت. ازآنجایی ک ــده اس ــه ش ــر ارائ ــوکاری مؤث ــول نیک ــر اص در زی
نیــاز بــه کمــی تشــریح  و توضیــح دارنــد، در ادامــه هــر یــک از ایــن حوزه هــا را 

عمیق تــر بررســی می کنیــم.
1. داشتن هدف روشن.

2. درک صحیح از مسئله.
3. پاسخ فعال و حمایت گرانه.

4. استقبال از آموزش و تصمیم گیری مبتنی بر اطالعات.
ایــن اصــول بایــد همه چیــز را، از اســتراتژی ســطح بــاال تــا تصمیم گیــری روزانــه 

و از ســطح اعانه دهنــدگان فــردی تــا مؤسســات خیریــه وابســته بــه 
شــرکت ها را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.

ــع ممکــن  ــده ای نیســتند، در واق ــم پیچی ــاً مفاهی ــن اصــول لزوم ای
ــال،  ــند. بااین ح ــر برس ــه نظ ــترک ب ــس مش ــک ح ــل ی ــت مث اس
عملــی کــردن ایــن اصــول به صــورت جامــع می توانــد دشــوار باشــد.

داشتنهدفروشن
ــدف  ــن از ه ــس روش ــدون ح ــر ب ــوکار مؤث ــه نیک ــدن ب ــل ش تبدی
غیرممکــن اســت. امــا، هــدف نیکوکارانــه متشــکل از چیســت؟ هدف 
مشــخص فراتــر از تمایــل صــرف بــه کار خیــر اســت، درواقــع هــدف 
مشــخص، روش هدایــت ایــن تمایــل به ســوی یــک رســالت متمرکــز 
و خــاص اســت کــه تمــام فعالیت هــای نیکوکارانــه را هدایــت خواهــد 

]برایسرعت
بخشیدنبهروند
تغییراجتماعی،
استفادهازاین

شیوههایبهینه،
نیازبهسرعت
خیلیبیشتری

دارد.[

مدیریت خیریه
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کــرد.
ــد مشــکل باشــد، چــرا کــه علــل ارزشــمند  ــه می توان تعریــف هــدف نیکوکاران
ــدام وجــود دارد. اهــداف  ــرای اق ــرای حمایــت و راه هــای بســیاری ب بســیاری ب
نیکوکارانــه را می تــوان بــه ســه مؤلفــه اصلــی تقســیم کــرد: انگیــزه، تعهــد و 
آرزو. بــه عبــارت دیگــر انگیــزه مــن برای بخشــش چســت؟ چقــدر مایل به 
اختصــاص )زمــان، پــول، منابــع( هســتم؟ و آرزوی اصلــی مــن چیســت؟
درک روشــن از هــدف نیکوکارانــه بایــد بــا هــر کاری کــه فــرد انجــام 
ــا  ــه ت ــاال گرفت ــطح ب ــتراتژی های س ــود، از اس ــام ش ــد ادغ می ده
عملیــات روزانــه. نیکــوکاران ســرمایه گذار اغلــب نظارت هــا 
ــود  ــه بهب ــب وکار را ب ــه کس ــدید ک ــی ش ــارهای رقابت و فش
ــیار  ــا بس ــد ام ــال نمی کنن ــد، اعم ــوق می ده ــره وری س به
مهــم اســت کــه امنــا، مدیــران، کارکنــان و حتــی افــراد 
ــواه  ــد، خ ــود را درک کنن ــت خ ــرات فعالی ــر، ثم خی
ایــن ثمــره یک تغییــر اجتماعــی بــزرگ و یــا تنهــا 

ــر باشــد. ــک نف ــی ی ــاوت در زندگ تف

درکصحیحازمسئله

بــدون درک صحیــح از مســائل، 
مــورد  در  نمی توانــد  نیکــوکار 
کمیــاب  منابــع  تخصیــص 
ــام  ــی را انج ــای حیات تصمیم گیری ه
ــژه  ــوکاران، به وی ــیاری از نیک ــد. بس ده
در آغــاز راه و یــا هنــگام ورود بــه حوزه هــای 
بــه  امیــد  کــه  زمینه هایــی  در  فعالیــت،  جدیــد 
ــد. بااین حــال،  ــد دانــش کارشناســی ندارن تأثیرگــذاری دارن
وابســتگی کامــل بــه دیگــران بــرای درک و طراحــی بهتریــن 

راه حل هــا می توانــد هــم خطرنــاک و هــم بی اثــر باشــد.
ــا معیارهایــی کــه  اهداکننــدگان هنــگام برنامه ریــزی فعالیت هــا ب
ــات  ــلیقه و احساس ــد س ــت مانن ــی نیس ــی مبتن ــای واقع ــر نیازه ب
ــورد  ــر، در م ــوکاران مؤث ــد. نیک ــرار می گیرن ــر ق ــت تأثی ــردی تح ف
ــه  ــا ب ــند ت ــود می پرس ــؤاالت را از خ ــه ای از س ــود مجموع ــئله موج مس
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ــالش  ــرای حــل آن ت ــه ب ــد: مســئله ای ک ــد، ســؤاالتی مانن درکشــان کمــک کن
ــرات  ــی در دســترس اســت؟ اث ــم چیســت؟ در حــال حاضــر چــه اطالعات می کن
منفــی ایــن مســئله چیســت؟ علــل ریشــه ای آن چیســت؟ محــدوده جغرافیایی آن 

ــع راه حــل چیســت؟ چقــدر گســترده اســت؟ برخــی از موان
عــالوه بــر ایــن، اکثــر مســائل اجتماعــی و محیطــی سیســتم پیچیــده ای دارنــد که 
در آن بازیگــران متعــدد و عوامــل خارجــی، و همچنیــن مســائل اجتماعــی مرتبــط 
ــال  ــه دنب ــر ب ــوکار مؤث ــد. نیک ــر می گذارن ــد تأثی ــی می افت ــر آنچــه اتفاق ــر ب دیگ
درک بخش هــای مرتبــط اکوسیســتمی اســت کــه در آن کار می کنــد. تــا در کنــار 
چیزهــای دیگــر، آن هــا را بــه شناســایی کمبودهــای فعلــی و یــا مدل هــای واقعــاً 
ــدف انتخــاب  ــوان ه ــی را به عن ــع و تالش های ــادر ســازد؛ و مناب خــوب موجــود ق

کنــد کــه در آن بــه بزرگ تریــن خیــر نائــل خواهنــد شــد.

پاسخفعالوحمایتگرانه
نیکــوکار مؤثــر بیــش از آن کــه فقــط بــه مــدل عملیاتــی خــود توجــه کنــد، نیــاز 
بــه حمایــت از توســعه مدل هــای کســب وکار پایــدار بــرای ســازمان های خیریــه ای 
کــه بــا آن هــا کار می کنــد دارد. نیکــوکار مؤثــر پاســخ یــک مشــکل را بــا مؤثرترین 
ــدار و  ــان، پای ــول زم ــا در ط ــن راه حل ه ــد ای ــن می کن ــد و تضمی ــل می ده راه ح

قابــل توســعه خواهنــد بود.
ایــن کار مســتلزم چیســت؟ بــرای شــروع، ایــن کار مســتلزم انتخــاب یــک مــدل 
پاســخ و تســلط بــر آن اســت. آیــا مــن به عنــوان یــک نماینــده بــه تأثیــر مــورد 
نظــر دســت خواهــم یافــت؛ به عنــوان یــک همــکار تشــریک مســاعی خواهــم کرد؛ 
یــا به عنــوان یــک نیــروی فعــال تغییــر را رهبــری خواهــم کــرد؟ هــر مــدل دارای 
محاســن خــاص خــود اســت امــا بــه خّیریــن وابســته اســت. آن هــا هســتند کــه در 
نظــر می گیرنــد در حــال حاضــر چــه منابــع مالــی، زمــان، دانــش، یــا ارتباطاتــی 

دارنــد کــه می توانــد بــرای پــروژه انتخابــی آن هــا مفیــد باشــد.
همچنیــن الزم اســت نیکــوکار مؤثــر دارایی هــای فــردی و جمعــی را آمــاده کنــد. 
یــک دیــدگاه واضــح و روشــن از آنچــه شــخص می توانــد تخصیــص دهــد، راه هــای 
ــاد  ــا ایج ــری از دارایی ه ــرداری حداکث ــر و بهره ب ــب بهت ــرای ترکی ــیاری را ب بس
ــت، نیکــوکار  ــر شــود. در نهای ــد براب ــورد نظــر چن ــر م ــه تأثی ــد به طوری ک می کن
مؤثــر از ظرفیت ســازی حمایــت می کنــد، به طوری کــه مؤسســات خیریــه را 
ــد.  ــام دهن ــتری انج ــد کار بیش ــت می کنن ــه دریاف ــی ک ــا پول ــازد ب ــادر می س ق

مدیریت خیریه
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ــرای  ــت را ب ــش، و ظرفی ــا، دان ــه مهارت ه ــازمان های خیری ــق، س ــن طری از ای
نــوآوری و زیرســاخت های مــورد نیــاز را بــرای مؤثرتــر و کارآمدتــر شــدن ایجــاد 

می کننــد.
ایــن کار باعــث ایجــاد توانایــی دســت یافتــن بــه تأثیر اجتماعــی و محیطــی قابل 
ــزی از آن  ــش مرک ــک بخ ــود، و ی ــر می ش ــر و پایدارت ــر، مقیاس پذی پیش بینی ت

چیــزی اســت کــه نیکــوکار مؤثــر می توانــد ارائــه دهــد.

استقبالازآموزشواطالعات
اصــل نهایــی نیکــوکار مؤثــر ایــن اســت کــه آن هــا از تمــام شــواهد و اطالعــات 
ــتفاده  ــتمر اس ــود مس ــه بهب ــک ب ــه و کم ــری آگاهان ــرای تصمیم گی ــود ب موج

می کنند.
اســتقبال از رویکــرد یادگیــری جدیــد، اغلــب می توانــد به عنــوان 

تهدیــد و عامــل بی ثباتــی بــرای کســانی تلقــی شــود کــه دارای 
روش هــای ریشــه دوانــده کاری هســتند. بااین حــال، تنهــا از طریــق بهبود 

ــق  ــش مطل ــود را از کاه ــه خ ــم توج ــتمر می توانی مس
مشــکالت بــه راه حل هــای پایــدار معطــوف کنیــم. 

ایــن نه تنهــا بــه معنــی اســتقبال از مدیریــت 
داده هــا و اطالعــات اســت، بلکــه بــه 
معنــی صریــح و صادقانــه بــودن در مــورد 

ــت. ــت اس ــت و شکس موفقی
ســه  گام بــرای تســهیل بهبــود مســتمر 
وجــود دارد. در مرحلــه اول، به مدیریت 
عملکرد هوشــمند نیــاز اســت. مدیریت 
عملکــرد در سراســر بخــش، الزم اســت 
صادقانه تــر  و  واقعی تــر،  دقیق تــر، 
باشــد. الزم اســت بیــن آنچــه یــک 
ــری  ــه اندازه گی ــاز ب ــه نی موسســه خیری

عملکــرد خــود دارد و آنچــه بــرای شــرکا 
مفیــد اســت کــه اندازه گیــری کننــد، تمایــز 

وجــود داشــته باشــد.
حاصــل  یادگیــری  اشــتراک گذاری  دوم  گام 

مواجهــه  در  شکست هاســت.  و  موفقیت هــا  از 
ــچ  ــول، هی ــال تح ــاً در ح ــده و دائم ــائل پیچی ــا مس ب

ــن  ــت را تضمی ــه ای، موفقی ــا مداخل ــرد ی ــتراتژی، رویک اس
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ــود  ــری و بهب ــرای یادگی ــات ب ــن تجربی ــتفاده از ای ــال، اس ــد. بااین ح نمی کن
مســتمر کار بــه نیکــوکار کمــک می کنــد کــه بفهمــد کــدام طرح هــا را تثبیــت 

کنــد، کدام یــک را کنــار بگــذارد و کدام یــک را اصــالح کنــد.
گام ســوم ایــن اصــل ترویــج آمــوزش چهــره بــه چهــره اســت. بخــش شــدن و 
فعالیــت ســیلویی مختــص بخــش خیریــه اســت و هنــوز کارهــای بســیاری بایــد 
انجــام شــود تــا یادگیــری بیــن بخشــی، گســترش یابــد. نیکــوکار می توانــد از 
طریــق پرورانــدن روابــط بیــن طرح هــای مشــابه و یــا مرتبــط در کارهــای خــود 
ــوع از  ــن ن ــرای ای ــت ب ــد و یــک گرایــش ثاب ــر کمــک کن ــن ام ــه تســهیل ای ب

یادگیــری را بــه وجــود آورد.

چگونگیبکاربستنایناصول
ــه از  ــر جنب ــا ه ــا ب ــازی آن ه ــی یکپارچه س ــه معن ــول ب ــن اص ــتفاده از ای اس
مســیر نیکــوکار، از اســتراتژی تــا اجــرا و ارزیابــی اســت. خــواه نیکــوکار فــردی 
باشــد کــه مقــدار کمــی پــول می دهــد، و خــواه مؤسســه خیریــه 
بــزرگ وابســته بــه شــرکت ها بــا دارایــی میلیونــی باشــد، 
ارزش دارد کــه تضمیــن شــود همــه اصــول کلیــدی 
به کاربــرده  متناســب  و  مناســب  به صــورت 

می شــود.
ــی و  ــزار ارزیاب ــوان اب ــه به عن ــان مقال در پای
کنتــرل ســریع، عالئــم تشــخیصی کوتــاِه 
برخــی از شــایع ترین مشــکالتی کــه 
ــا آن  ــت ب ــن اس ــر ممک ــوکاران مؤث نیک
ــرای  ــه شــده اســت. ب مواجــه شــوند، ارائ
ــی از  ــه برخ ــان داده ام ک ــت، نش ــر عل ه
ــا  ــت در کج ــن اس ــه ای ممک ــل ریش عل
ــرد  ــه ف ــی ک ــی از ابزارهای ــند و برخ باش
ــتفاده  ــا اس ــش آن ه ــرای کاه ــد ب می توان

ــه هســتند.  ــد، چ کن
شــروع  بــرای  اصــول  ایــن  از  اســتفاده 
ــرد، آرزو،  ــورد عملک ــه در م ــای صادقان گفتگوه
ــی  ــی و کارای ــرای اثربخش ــد، ب ــات می توان و اقدام
فعالیــت،  نهایــی  تأثیــر  همچنیــن  و  عملیــات، 

باشــد تحول آفریــن 

هدف
هدفهدف

هدف
هدف
هدف
هدف

هدف
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مدلپاسخنامناسب

وياناكارآمد

عدمدرکموضوع

واكوسيستم

هدفنيكوكارانه

مبهموتعريفنشده

فقدانمديريتعملكرد

ويادگيريهوشمند
عالئم

استراتژيفاقدوضوح

وتمركزاست

عدمشفافيتدرمورد

تأثيرمطلوبموردنظر

ــي ــخگوييدرون ــدمپاس ع

ــود ــروبهب ــرايتغيي ب

طيفگستردهاياز

فعاليتهايسيلويي

ناتوانــيدرمطابقــتوســازگاريبا

نيازهــايدرحــالتغيير

ناتوانــيدراصالحــاتدرميانه

ــراســاساندازهگيري راهب

عدمنوآوريو

ريسک پذيري
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ارزیابی تأثیرگذاریو

نیکــوالس پونســت، مدیــر ارشــد و مؤســس 
ــرون،  ــر اجتماعــی آل ســازمان مشــاوره  تأثی

تأثیرگــذاری  ارزیابــی  گســترده   مزایــای 
بــا روشــی صحیــح را بــرای خیریه هــا تشــریح 

. می کنــد
بخــش خیریــه ظرفیــت باالیــی بــرای وفــاق دارد، به هرحــال 

کســانی کــه در خیریــه کار می کننــد افــراد دلســوزی هســتند 
کــه بــه ایجــاد ائتــالف در مــورد حوزه هایــی کــه بــه آن اعتقــاد 

دارنــد عالقه منــد هســتند. در ســال های متمــادی گذشــته، 
اجماعــی قــوی حــول یــک موضــوع جدیــد در مدیریــت خیریــه بــه 

وجــود آمــده اســت: ارزیابــی تأثیرگــذاری بســیار مهــم اســت.
متأســفانه، یــک اجمــاع جدیــد ظهــور کــرده اســت کــه برای توســعه ی 

ــه  ــاره اســت ک ــذاری عمــل بســیار مضــر اســت. اجمــاع دراین ب تأثیرگ
ارزیابــی تأثیــر، بســیار بســیار دشــوار اســت. درحالی کــه ایــن مســئله تــا 

،
ترجمه:
محمدصادق
رمضانی

کارشناسی ارشد 
مدیریت تکنولوژی 
دانشگاه
علم و صنعت

مدیــریـت
عملکرد خیــریه
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ارزیابی تأثیرگذاری
حــدودی حقیقــت دارد، امــا شــکلی زیرکانــه از تشــویش اذهــان، از طــرف کســانی 
اســت کــه تنهــا چالش هــای اســتفاده از ارزیابــی را می بیننــد و نــه فرصت هــای آن 

را، کــه متأســفانه ایــن تشــویش کار خــودش را کــرده اســت.
ایــن تزلــزل در ارزیابــی تأثیرگــذاری جرقــه  ایجــاد حجم زیــادی از راهنماهــا، مقاالت 
ــر  ــن روش هــا، همایش هــا و ســخنرانی ها را زده اســت، درحالی کــه اکث ــه بهتری ارائ
ــم.  ــز مقصری ــض نی ــاً متناق ــای گاه ــن دیدگاه ه ــه گســترش ای ــا در کمــک ب م
خبــر خــوب ایــن اســت کــه یــک حــس مشــترک و رویکــرد عمل گرایــی 
ــرای  ــه ب ــوی ک ــای ق ــا و چارچوب ه ــتفاده از روش ه ــا اس ب
ــرده  ــه کار ب ــا و اســتانداردهای مشــترک ب ــه ی راهنم ارائ
می شــوند، باالخــره در حــال غلبــه بــر تئــوری و 

ــت. ــد اس ــی بیش ازح مهندس

پیشرفتسطحتودهیمردم
ــان در  ــد همچن ــر می رس ــه نظ ب
ســطح تــوده ی مردم، پیشــرفت 
ــت.  ــده اس ــام ش ــی انج کم
ــه داده  همچنــان دســتیابی ب
و اطالعاتــی کــه بــرای اتخــاذ 
ــاز  ــورد نی ــر م ــات بهت تصمیم
اســت بــرای مدیریــت دشــوار 
گزارش هــای  آوردن  فراهــم  اســت. 
ــش  ــدون اســتفاده از ارت ــاال، ب دارای کیفیــت ب
ــش  ــک چال ــان ی ارزیاب هــای خارجــی همچن
ــدان  ــوز کارمن ــر، هن ــه مهم ت ــت. و از هم اس
کــه  را  ارزشــی  به ســختی  داوطلبــان  و 
ارزیابــی تأثیرگــذاری بــرای کار آن هــا 

می کننــد. درک  می کنــد،  ایجــاد 
خیریه هــا  می رســد  نظــر  بــه 
نه تنهــا در حــال از دســت دادن 
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روش  بهبــود  فرصــت 
ارزیابــی تأثیرگــذاری خــود هســتند، 
بلکــه در حــال از دســت دادن فرصــت نشــان دادن ارزش خــود و کار خــود بــه 

خّیریــن و عمــوم مــردم نیــز هســتند.
مــا چطــور می توانیــم مهارت هــا و توانایی هــای مــورد نیــاز ارزیابــی 
ــرای  ــی ب ــه منبع ــود و ن ــرای بهب ــزاری ب ــوان اب ــی را به عن حقیق

رنجــش مســتمر ایجــاد کنیــم؟ 
ــدر  ــذاری این ق ــی تأثیرگ ــرا ارزیاب ــه چ ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ب
مهــم اســت. درحالی کــه بــدون شــک، ارزیابــی تأثیرگــذاری توســط 
ــری  ــال ســطح باالت ــه دنب ــی کــه ب ــی و کمک کنندگان ــان مال حامی
ــرار گرفتــه اســت –به عنــوان  ــر ق از اطمینــان هســتند، تحــت تأثی
ــرای  ــن کار ب ــف- ای ــای مختل ــان برنامه ه ــرای انتخــاب می راهــی ب

ــت. ــت و ارزش نیس ــدون اهمی ــا، ب خیریه ه
هــدف ارزیابــی ایــن اســت کــه ابــزاری بــرای بهبــود انعطاف پذیــری، 
عملکــرد، و تأثیرگــذاری باشــد. هــدف آن ایجــاد چشــم اندازی بــرای 
اتخــاذ تصمیمــات بهتــر در مــورد چگونگــی مدیریــت خیریــه اســت. 
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]هدفارزیابی
ایناستکه
ابزاریبرایبهبود
انعطافپذیری،
عملکرد،و
تأثیرگذاریباشد.[



ایــن پیــام اغلــب در فشــار بــرای ارضــای حامیــان مالــی و جــذب منابــع مالــی 
ــود. ــم می ش گ

ابتــدا مــدل عملیاتــی خــود را درک کنیــد ســپس بــرای درک تأثیرگــذاری آن 
تــالش کنیــد. بســیاری مدیــران خیریــه می گوینــد کــه درکــی قــوی از نحــوه ی 
ــه  ــه ارائ ــادر ب ــا ق ــی از آن ه ــداد کم ــال، تع ــد. بااین ح ــود دارن ــه ی خ کار خیری
شــواهد قــوی از کارایــی عملکــرد خــود هســتند. ایــن به طــور واضــح مصــداق 

ایــن جملــه اســت کــه »پیــش  از ایــن کــه بتوانــی راه بــروی، نــدو.«
اگــر قــادر بــه ایجــاد اعــداد مناســبی در مــورد کارایــی مالــی، یــا کارایــی منابــع 
انســانی نیســتید، ایــن امــکان وجــود دارد کــه چالــش بزرگــی در درک اثــری که 

پــول و نیــروی انســانی شــما ایجــاد می کنــد، بــه وجــود آیــد.

انعطافپذیریمدلعملیاتی
ــذاری  ــی و تأثیرگ ــه خروج ــدت ب ــه به ش ــی همیش ــان مال ــه حامی درحالی ک
ــه و حامیــان آن  ــن اولیــن هــدف هــر خیری عالقه منــد هســتند -به هرحــال، ای
اســت- آنــان بــه انعطــاف کل مــدل عملیاتــی نیــز عالقه منــد هســتند و بــرای 

مدیــران، ایــن بعــد عملیــات کلیــدی اســت.
اگــر کســی در مــورد چرایــی ایــن کــه ارزیابــی تأثیرگــذاری پذیرفتــه نمی شــود 
ــگ  ــن فرهن ــود ای ــل نب ــه دلی ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک ــد بدان ــج شــده باشــد؛ بای گی
ســازمانی اســت کــه ارزیابــی کار ســاده ای اســت. شــروع از جایــی کــه اندازه گیری 
شــاخص ها ســاده باشــد، الگوگیــری در زمینه هایــی ماننــد مالــی و منابــع انســانی 
و فراهــم آوردن ارزیابــی و تحلیــل باکیفیــت در ایــن زمینه هــا، می تواننــد اولیــن 
بخــش یــک انتقــال فرهنگــی بــه ســمت درک و فهــم ارزیابــی به عنــوان یــک 

ابــزار قدرتمنــد باشــند.
ــا  ــش ارزش خیریه ه ــود روش نمای ــورد بهب ــی در م ــن رو، وقت از ای
ــر  ــان- فک ــرای ذی نفع ــود ارزش ب ــان –و بهب ــی آن ــان مال ــه حامی ب
می کنیــم، خیریه هــا نبایــد تنهــا بــر تأثیــر تمرکــز نماینــد. 
روش هــای زیــادی وجــود دارد کــه یــک خیریــه بتوانــد بــه ارزش و 
کارایــی برســد، و یــک خیریــه حقیقتــاً موفــق بــه دنبــال بهبــود در 

ــود. ــد ب ــا خواه ــی زمینه ه تمام
انتقــال بحــث از ارزیابــی بــه مدیریــت عملکــرد. بــا سرچشــمه گرفتــن 
از ایــن مفهــوم دربــاره درک کل مــدل عملیاتــی، واضــح اســت کــه اوالً 
متأســفانه ارزیابــی تأثیــر دارای تمایــل بــه انفعــال و تأخیــر اســت. دوما 
ایــن ارزیابــی می توانــد جــدای از دیگــر حوزه هــای مدیریــت عملکــرد 

–ماننــد مدیریــت افــراد و حســابداری مالــی- مدنظــر قــرار گیرد.
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ســوماً، ایــن ارزیابــی می توانــد جــدای از فرآیندهــای فعــال پویایــی کــه نیــاز بــه 
ــق، و  ــری دقی ــت خــوب، تصمیم گی ــد مدیری اســتفاده از آن وجــود دارد - مانن
اختصــاص هدفمنــد منابــع- هــم مدنظــر قــرار گیــرد. ایــن ســه موضــوع مهــم 
اگــر بــا هــم ترکیــب شــوند، ارزیابــی تأثیــر را یــک چیــز اضافــی و فرعــی جلــوه 

خواهنــد داد.

مدیریتجامععملکرد
خیریه هــا نیازمندنــد کــه ایــده ی خــود را در مــورد اینکــه عملکــرد چیســت و 
چگونگــی نظــارت بــر آن را از طریــق ادغــام تأثیــر در ایــده  مدیریــت عملکــرد 
جامــع گســترش دهنــد. بســیاری مدیــران، یــک گــزارش مالــی فصلــی دریافــت 
می کننــد، ولــی مدیــران بســیار کمــی گزارشــی دریافــت می کننــد کــه شــامل 
افــراد، مالــی، عملیــات، و میــزان تأثیرگــذاری باشــد. بــا ادغــام تأثیرگــذاری در 
ــل  ــزاری تبدی ــه اب ــی ب ــان مال ــرای حامی ــی ب ــرد، ارزیاب ــت عملک بحــث مدیری
ــرای  ــال ب ــزاری واقعــی و فع ــد اســت و بیشــتر اب ــر روش من می شــود کــه کم ت
ــه  ــه حامیــان، در مــورد ارزش کاری کــه خیری فراهــم آوردن پیام هــای مهــم ب

ــود. ــد ب ــد، خواه انجــام می ده
در مــورد شــکاف های مهارتــی در خیریــه صــادق باشــید؛ و آنــان 

ازآنجایی کــه  بــا فرایندهــای کلیــدی هم ســو کنیــد.  را 
ارزیابــی تأثیرگــذاری یــک مهــارت نســبتاً جدیــد 

ــود  ــه بهب ــل ب ــه تمای ــراد ک اســت، بســیاری از اف
عملکــرد خــود پیرامــون ارزیابــی تأثیرگــذاری 

در  کــه  شــده اند  متوجــه  داشــته اند، 
اســتعداد وجــود  ایــن  سازمان شــان 

باکیفیــت  داده هــای  کــه  نــدارد 
جمــع آوری شــده و آن را بــرای 
ایجــاد یــک چشــم انداز مفیــد، 
ــا  ــه، این ه ــد. البت ــل نماین تحلی
هســتند  مهارت هایــی  اغلــب 
به ســادگی  می تواننــد  کــه 

ــوند. ــاد ش ایج
توســعه ی یــک درک خــوب 
مدرییتاز این کــه چــه مهارت هایــی 
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ــع آوری داده، ورودی  ــت –جم ــاز اس ــورد نی ــت م ــی باکیفی ــاد ارزیاب ــرای ایج ب
ــه کمــک خواهــد کــرد نقشــه ای  ــه خیری داده، اســتخراج داده، تحلیــل داده- ب
ــاز داوطلبــان و کارمنــدان خــود  را از مهارت هــا و توانایی هــای خــاص مــورد نی

ــد. ترســیم نمای
ــای کالن  ــر چارچوب ه ــذاری ب ــی تأثیرگ ــای ارزیاب ــیاری از روش ه ــفانه، بس متأس
تمرکــز دارنــد، از ایــن رو دربــاره ارزیابــی تأثیــر به عنــوان بخشــی از ســازمان، تنهــا 
ــای  ــورد فراینده ــادی در م ــی زی ــد و راهنمای ــه می دهن ــی ارائ ــی کل راهنمایی های
جزئی تــِر مــورد نیــاز بــرای پــردازش یــک فــرم ارجــاع یــا تحلیــل یــک مجموعــه 
داده فراهــم نمی کننــد و ایــن در حالــی اســت کــه ارزیابــی تأثیــر بســیار مهــم اســت.

درکفرآیندهایخودیکخیریه
تعهــد بــه درک فرآیندهــای یــک خیریــه و مهارت هایــی کــه در طــول مســیر 
مــورد نیــاز اســت بــر شــانه ی خــود اوســت. درحالی کــه ایــن کار می توانــد یــک 
فرآینــد زمان بــر باشــد امــا به واقــع همیــن ریزتریــن ســطح فرآیندهــا اســت کــه 

ارزیابــی تأثیــر در آن رخ می دهــد.
یــاد بگیریــد بــا میزانــی از عــدم قطعیــت زندگــی کنیــد. یکــی از متداول تریــن 
ایــرادات ارزیابــی تأثیرگــذاری ایــن اســت کــه شــرایط پیچیــده را بــه  
شــاخص های بــه نظــر ســاده کاهــش می دهــد. بســیاری خیریه هــا 
رویکــرد  آن هــا  در  کــه  می کننــد  کار  زمینه هایــی  در 
و  به جــای کمــی  غریــزی  و  کیفــی  طوالنی مــدت، 
سیســتمی اســت. ازایــن رو، شــاخص های تأثیــر 

ــد. ــر آین ــه نظ ــخره ب ــد مس می توانن
اگرچــه، تصــور این کــه حســابداری یــک 
هــم  اســت  دقیــق   %100 وضعیــت 
بااین حــال  اســت.  غلــط  پارادایمــی 
شــرایط  در  خیریه هــا  بســیاری 
موضوعــات  دارای  کــه  پیچیــده ای 
ــت  ــی اس ــل مختلف ــه ای و عوام زمین
فعالیــت می کننــد. ارزیابــی کامــل 
ــا  ــت، ام ــد داش ــود نخواه ــز وج هرگ
ــک  ــه ی ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ای
خیریــه نمی توانــد شــاخص هایی را 
ــد و  ــرای کارش مفی ــه ب ــد ک ــدا کن پی

باشــند. ،،کمک کننــده 
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ــرکت  ــوی از ش ــنت بلی وینس
مدیریــت اســتعداد بــه نــام ُکرنســتون اُندیمــن مزایــای 
تمرکــز بــر افــراد و نیروهــای موسســه خیریــه را توضیح 

و شــرح میدهــد:
ــا االن  ــود نداشــت و م ــه ای وج ــردم، موسســه خیری ــدون م ب

نمیتوانســتیم در مــورد افــراد بخشــنده صحبــت کنیــم. کارمنــدان 
ــه  ــک آن موسس ــه ی ــرمایه های درج ــه س ــه خیری ــک موسس ی

هســتند. ایــن افــراد  شــامل کارمنــدان تمام وقــت و حقوق بگیــر 
و همچنیــن گروه هــای داوطلبــی هســتند کــه بــرای حمایــت 

از اهــداف ارزشــمند، از وقــت خــود چشم پوشــی می کننــد. 
ایــن بــدان معنــا نیســت کــه ایــن ســرمایه ها تنهــا 

ــد،  ــردم در تماس ان ــا م ــه ب ــوند ک ــی می ش ــامل نیروهای ش
و بلکــه شــامل کارکنــان و داوطلبانــی کــه در دفاتــر پشــتیبانی 

ــن  ــود ای ــود. وج ــز می ش ــتند، نی ــه کار هس ــغول ب ــر مش ــای فک اتاق ه
افــراد ضــروری اســت چراکــه آن هــا   موسســه های خیریــه را قدرتمنــد 
ــوب و  ــه خ ــه خیری ــک موسس ــن ی ــاوت بی ــد تف ــد و می توانن می کنن

بزننــد. رقــم  را  بــزرگ  خیریــه  موسســه  یــک 
به هرحــال بخش هــای نیروهــای انســانی و مدیریــت اســتعداد در 
ــب  ــود اغل ــی خ ــی و دولت ــان خصوص ــه همتای ــبت ب ــه نس ــه های خیری   موسس
ســطوح پایین تــری از منابــع مختلــف را تجربــه می کننــد. دالیــل مختلفــی بــرای 
ایــن کمبودهــا وجــود دارد، بااین حــال متخصصــان مدیریــت اســتعداد بــرای ایــن 
ــی مناســب در  ــع مال ــن مناب ــه و تأمی ــرای تهی ــن متخصصــان ب ــد. ای ــی دارن ــا راه حل های کمبوده

ــد. ــکار می گیرن ــی را ب ــای خاص ــده، روش ه آین

مردمبزرگترینسرمایههایشماهستند
مردمــی کــه در صف هــای مقــدم شــبکه های مجــازی و تعامــالت فیزیکــی اجتماعــی قــرار دارنــد، 
تعییــن می کننــد کــه   موسســه های خیریــه چگونــه دیــده و درک شــوند. از ذهن هــای فوق العــاده 
خــالق در پــس »کمپیــن غــوک را دنبــال کــن« کــه توســط اتحادیه جنــگل بارانــی راه اندازی شــده 
اســت تــا داوطلبانــی کــه در خیابان هــا بــرای   موسســه های خیریــه پــول جمــع آوری 

،
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بــه  این هــا  همــه  می کننــد؛ 
یــک موسســه خیریــه فرهنــگ و 

ــد. ــت می ده هوی
 افــرادی کــه بــرای   موسســه های 

بــه  نســبت  می کننــد  کار  خیریــه 
عالقه منــد  و  مشــتاق  جنبش هــا 
مــوارد،  از  درصــد   99 در  هســتند. 
ایــن اشــتیاق یــک مزیــت باورنکردنــی 

اســت، بــه صورتــی کــه ایــن افــراد وقــت خــود را بدون 
قیــد و شــرط در اختیــار خیریه هــا می گذارنــد. به هرحــال ایــن امــر 
می توانــد بــه ایــن معنــی نیــز باشــد کــه در اینجــا تمرکــز کمــی بــر 
پیشــرفت فــردی وجــود دارد. کارکنــان موسســه خیریــه می تواننــد 
ــای  ــر بخش ه ــریعتر از دیگ ــد و س ــه کنن ــدید را تجرب ــتگی ش خس

مســئول خســته شــوند.
ــپری  ــال ها س ــن س ــه در ای ــخت تری ک ــادی س ــرایط اقتص ــا ش  ب
می شــود، بســیاری از   موسســه های خیریــه دارای ذخیــره مالــی 
ــد.  کمــی هســتند و برخــی دیگــر از آن هــا شــرایط وخیم تــری دارن
ایــن بــدان معنــا اســت کــه در تعــداد زیــادی از   موسســه های خیریــه 
به جــای تمرکــز بــر آمــوزش و کارآمــوزی، تمرکــز زیــادی بــر افزایــش 

پرورش افراد
 در

موسسه خیریه
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ــک  ــی ی ــال، در صفحــه اصل ــرای مث ــان اســت. ب ــش داوطلب ــی و افزای ــع مال مناب
موسســه خیریــه، 76 درصــد از لینک هــا در قســمت  ســهیم شــوید به جــای ارائــه 
اطالعــات در مــورد طرح هــای خیریــه یــا در مــورد اینکــه موسســه خیریــه چگونــه 
کارگــران و داوطلبــان خــود را حمایــت می کنــد، بــه نحــوی بــه حمایــت و هدایــای 
ــا و  ــورد طرح ه ــی در م ــه اســت. اطالعات مســتقیم و غیرمســتقیم اختصــاص یافت
حمایــت موسســه از داوطلبــان و کارگــران، در قســمت های بعــدی ارائــه می شــود 
کــه ایــن خــود نشــانه تمرکــز زیــاد و یــک رویــه بــر افزایــش منابــع مالــی اســت. 
بااین حــال همــه این گونــه نیســتند؛ ســازمان های زیــادی وجــود دارد کــه مدیریــت 
اســتعداد را بــه روشــی باورنکردنــی اجــرا و بــکار می گیرند. موسســه خیریــه معروف 
 )St Mungo's Broadway( ــرادوی ــو ب ــی مانگ ــام اس ت ــه ن ــا ب بی خانمان ه

درک درســتی از منابــع انســانی دارد و نه تنهــا افــراد بی خانمــان را در ارزیابــی360 
درجــه بــکار گرفتــه، بلکــه بــر روی آمــوزش و توســعه نیــز ســرمایه گذاری هنگفتی 
کــرده اســت. همچنیــن بجــای ارزیابــی ســاالنه، سیســتم همیشــه فعالــی را بــرای 
ارزیابــی راه انــدازی کــرده اســت. بــرای موسســه بــرادوی ایــن ســرمایه گذاری تأثیــر 
ســنجش پذیــری داشــته اســت؛ یعنــی مــدت زمــان متوســط بیمــاری افــراد تقریباً 
چهــار روز کمتــر از  متوســط ســایر مؤسســات خیریــه اســت.)6 روز در مقابــل 9.6 

روز در هــر ســال(.
ــن اســت کــه  ــا و کمک هــای نوع دوســتانه ای ــه هــر حــال نتیجــه کاهــش هدای ب
  موسســه های خیریــه بــه کارکنــان خــود کمتــر از همتایــان خصوصــی یــا دولتــی 
ــتغال در  ــال 2011، اش ــه در س ــک مطالع ــاس ی ــد. براس ــت کنن ــتمزد پرداخ دس
ــد  ــن درص ــت، ای ــته اس ــش داش ــد کاه ــا، 8.7 درص ــای بریتانی ــش خیریه ه بخ

مترجم:
حسن قاسمی

 دانشجوی دکتری 
زبانشناسی
دانشگاه
عالمه طباطبایی
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یعنــی کاهــش 70 هــزار کارگــر! هرچنــد   موسســه های خیریــه از داشــتن نیروهــای 
ــوان پرداخــت حقــوق رقابتــی را  ــا اگــر ت ــد، ام مشــتاق و عالقه منــد بهــره می برن
ــه اســتخدام بهتریــن کارمنــدان نباشــند؛  ــادر ب نداشــته باشــند  ممکــن اســت ق
همچنیــن ممکــن اســت بــرای حفــظ کارمنــدان خــود بــه تقــال بیافتنــد. پیرامــون 

ایــن موضــوع روش هایــی وجــود دارد کــه بعــداً بــه آن هــا خواهیــم پرداخــت.
ــت ها و  ــل سیاس ــه دلی ــد ب ــز می توان ــه نی ــه های خیری ــتعداد   موسس ــت اس مدیری
روش هــای اشــتباه بــا کمبــود منابــع مالــی روبــرو شــود. در بســیاری از مــوارد، هدایــا 
یــا کمک هــا کــه بایــد مســتقیماً بــرای امــر موردنیــاز صــرف شــود بــرای بخش هــای 
ــوند آن  ــور می ش ــدان مجب ــا کارمن ــود ی ــه صــرف می ش پشــتیبانی موسســه خیری

ــد.  ــرار دهن ــای پشــتیبانی ق ــده و فراینده ــا را در صورتحســاب های پیچی کمک ه
شــوم کــه   موسســه های خیریــه نیــز از به عنــوان نکتــه پایانــی بایــد یــادآور 

نارضایتــی و شــکایت بی نصیــب نیســتند. در حقیقــت، خیلی هــا ایــن موضــوع را 
ــا بخش هــای دیگــر جدال هــا  پذیرفته انــد کــه   موسســه های خیریــه در مقایســه ب
و منازعــات بیشــتری را تجربــه می کننــد. بــدون مدیریــت اســتعداد آموزش دیــده و 
یــک تیــم نیــروی انســانی کــه به خوبــی تربیــت شــده باشــد، منازعــات پیش آمــده 
ــن امــر خــود  ــرای   موسســه ها به ســختی حل وفصــل می شــوند کــه درنتیجــه ای ب

موجــب آســیب دیــدن روابــط درون ســازمان می شــود.
ــن  ــرای ای ــز ب ــی نی ــا و روش های ــا راه حل ه ــود دارد، ام ــکالتی وج ــه مش ــر چ  اگ
ــادی  ــرمایه گذاری زی ــه س ــاز ب ــا نی ــرای آن ه ــاً ب ــه لزوم ــود دارد ک ــکالت وج مش

نیســت.

مدیریت خیریه



60

راهحلهاوراهکارها
یــک مدیریــت اســتعداد خــوب می توانــد بــرای توانمندســازی و ایجــاد انگیــزه در 
کارکنــان خــود روشــی مؤثــر باشــد، همچنیــن می توانــد اســتعدادهای جدیــد را 
جــذب کنــد، مخصوصــاً زمانــی کــه دســتمزد بخش هــای دیگــر در مقایســه بــا 
آن پاییــن اســت. کارکنــان حرف هــای بخــش نیــروی انســانی در   موسســه های 
خیریــه بایــد روش هــای جانبــی را بــرای تشــویق مدیریــت آموزشــی و عملکردی 

در نظــر بگیرنــد. 
ــابقه کار در  ــه س ــی ک ــاص آن های ــور خ ــد و به ط ــدان ارش ــال، کارمن ــرای مث ب
ــه و  ــا تجرب ــود ت ــاد ش ــا ایج ــل در آن ه ــن تمای ــد، ای ــر را دارن ــای دیگ بخش ه
دانــش ارزشــمندی را کــه کســب کرده انــد بــه همــکاران خــود منتقــل کننــد. 
یــک روش هوشــمندانه بــرای اســتفاده از ایــن مهارت هــا ایــن اســت کــه بــرای 
متمایــز و مشــخص کــردن مهارت هــای آن هــا نیمــی از روز را صــرف مصاحبــه از 
کارمنــدان خــود کنیــم. ســپس پایــگاه داده ای ایجــاد کنیــم و برنامــه ای تنظیــم 
ــتفاده  ــان اس ــر کارکن ــوزش دیگ ــرای آم ــا ب ــن مهارت ه ــه در آن از ای ــم ک کنی

کنیــم. 
ــات  ــه جلس ــود ک ــته می ش ــا خواس ــی از آن ه ــد وقت ــان ارش ــیاری از کارکن بس
آموزشــی درون گــروه را اجــرا کننــد، بــه وجــد آمــده و توســط دیگــران مــورد 
ســتایش قــرار می گیرنــد؛ امــا ایــن نکتــه نیــز مهــم اســت کــه بــرای شــرکت 
ــی  ــد طراح ــات، بای ــن جلس ــانی در ای ــای انس ــور نیروه ــداوم حض ــردن و ت ک
ــار  جلســات به گونــه ای باشــد کــه تــا حــد امــکان جلســات ســازمان یافته و پرب

باشــند. 
ــه  ــد آنچ ــگان همانن ــوزش رای ــی از دروس و آم ــزان قابل توجه ــن می همچنی
 MOOCs توســط یــودا ســیتی و کورســرا اجرا شــده بایــد از طریــق
دردســترس باشــد. بســیاری از ایــن دروس کامــاًل رایــگان هســتند، 
ــا  ــن فراینــد را ب بااین حــال الزم اســت کارکنــان نیــروی انســانی ای
ــن دروس بجــای اینکــه  ــد. تعــدادی از ای ــت کنن ــاال مدیری دقــت ب
ــوده و در بســیاری  دروســی تخصصــی باشــند دروســی مقدماتــی ب
ــد.  ــود انگیزشــی دارن ــت خ ــن دروس حال ــا ای ــرای آن ه ــوارد ب از م
همچنیــن بایــد یــادآور شــد کــه MOOCs بــرای افــرادی کــه ترک 
تحصیــل کرده انــد، مرجعــی شــناخته شــده اســت. به هرحــال 
بــا اســتفاده از دوره هــای اولیــه MOOCs  بــرای کارکنــان و 
یکپارچه ســازی یــک سیســتم انگیزشــی بــرای فرآیندهــای پــرورش 

]بسیاریازکارکنان
ارشدوقتیازآنها
خواستهمیشودکه
جلساتآموزشی
درونگروهرااجرا
کنند،بهوجدآمده
وتوسطدیگران
موردستایشقرار
میگیرند.[
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ــی  ــوان روش ــا به عن ــوان از آن ه ــای MOOCs، می ت ــانی در دوره ه ــع انس مناب
ــرد.  ــرای پــرورش و برانگیختــن کارمنــدان بهــره ب قابــل  اطمینــان ب

همچنیــن برنامه ریــزی جانشــینی ابــزار خوبــی بــرای بقــا و توســعه اســت. اگــر 
مدیریــت اســتعداد بــرای طراحــی حرف هــای مســیرهای کاری کارمنــدان خــود 
ــراد به صــورت فعــال در بحث هایــی  وقــت صــرف کنــد )ســهیم کــردن ایــن اف
ــه  ــا ب ــینی(، آن ه ــزی جانش ــا و برنامه ری ــرد مهارت ه ــرفت، کارب ــون پیش پیرام

خیریــه تعلق خاطــر پیــدا می کننــد و خــود را بخشــی از آن 
ــان  ــه نقش ش ــوالً از اینک ــدان معم ــد. کارمن می بینن

در موسســه خیریــه چطــور و چگونــه رشــد 
ــد  ــری خواهن ــرد، درک بهت ــد ک خواه

ــا  ــه آن ه ــوع ب ــن موض ــت، و ای داش
مســیر  بــه  رســیدن  توانایــی 
درســت را می دهــد. به هرحــال 

و  نوآوری هــا  ایــن  همــه 
ابتکارهــا نیازمنــد این اســت 

کــه مدیریــت ارشــد از 
کنــد.  حمایــت  آن هــا 
ــری در   موسســه های  رهب
مســیر،  بایــد  خیریــه 
حــس  و  تمرکــز 
یگانگــی را ایجــاد کند. 
دوره هــای  در  حتــی 
ســخت، رهبــری قــوی 

می توانــد در کارمنــدان 
ــان  ــن احســاس اطمین ای
کــه  کنــد  ایجــاد  را 

نه تنهــا در ایــن مواقــع 
پیشــرفت حاصــل 

می شــود، بلکــه 
ــاس  ــن احس ای
القــا  نیــز  را 

مدیریت خیریه
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کنــد کــه نیــروی کار بــرای یــک هــدف بســیار ارزشــمند در حــال تــالش اســت. 
ــه آن هــا انگیــزه دهــد،  ــد زده و ب ــه هــم پیون ــراد را ب ــد اف ــن موضــوع می توان ای
ــه سروســامان  ــه موسســه خیری ــد و ب ــه حفــظ آرامــش کمــک کن همچنیــن ب

ــد. ده
 یکــی دیگــر از کارهایــی کــه توســط مدیریــت اســتعداد انجــام می شــود و اغلــب 
ــوان  ــوان به عن ــود را می ت ــه می ش ــده گرفت ــر نادی ــه دیگ ــه های خیری در   موسس
ــا اینکــه در برخــی مواقــع   موسســه های خیریــه خودشــان  ــه کــرد. ب ــه ارائ نمون
را در حــال رقابــت بــرای جمــع آوری کمک هــای مردمــی می بیننــد، کارمنــدان 
دفاتــر پشــتیبانی و اتاق هــای فکــر موسســه )شــامل کارکنــان مالــی و اجرایــی 
و همچنیــن نیروهــای انســانی( ارزش باالیــی ایجــاد می کننــد، چــرا کــه برخــی 
ــرو هســتند  ــع روب ــود مناب ــا کمب ــه در آن ب ــی ک ــای درون از مشــکالت بخش ه
ــع  ــی مرتف ــای عمل ــا و میان بره ــکات، راهنمایی ه ــن ن ــری بهتری ــا به کارگی را ب

می کننــد. 
ــا صــدای بلنــد  در آخــر، بســیار مهــم اســت کــه موفقیــت ایــن نوآوری هــا را ب
ــن  ــرح را تضمی ــت ط ــا موفقی ــانی مناســب نه تنه ــرا اطالع رس ــم، زی ــاد بزنی فری
ــر  ــی و دیگ ــای آموزش ــر از دوره ه ــتر و درک بهت ــت بیش ــه حمای ــد بلک می کن

ــد. ــاد می کن ــوارد را ایج م

گفتارمعروف
ــک  ــه ی ــد ک ــک نکنی ــد: »ش ــد می گوی ــارگارت می ــی، م ــناس فرهنگ انسان ش
گــروه کوچــک از شــهروندان متعهــد و فکــور می تواننــد دنیــا را تغییــر دهنــد.« 
ایــن موضــوع در مــورد تیم هــای مدیریــت اســتعداد نیــز در   موسســه های 
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خیریــه صــدق می کنــد. اگرچــه هیچ چیــز جایگزینــی 
ــود،  ــتعداد نمی ش ــت اس ــم مدیری ــک تی ــرای ی ــوب ب خ
امــا روش هایــی هوشــمندانه ای بــرای چالش هایــی کــه 
ــا  ــه تنه ــود دارد ک ــد، وج ــث قرارگرفته ان موردبح
ــم  ــک تی ــت و تخصیــص ی ــد صــرف وق نیازمن

نیــروی انســانی متعهــد اســت. 
ــزی  ــن چالش هــا، برنامه ری در بســیاری از ای
و انجــام اقداماتــی کــه منجــر بــه تغییــر 
چرخــه  یــک  می شــوند،  مثبتــی 
بازخــوردی و مثبــت را بــه وجــود 
می آورنــد. تیــم ارشــد بــه آنچــه شــما بــا پــول و وقــت 
کــم انجــام دادهایــد، دیــد بهتــری خواهــد داشــت و در 
خــالل برنامه ریــزی مالــی بــرای ســال بعــد به عنــوان 
پــاداش بودجــه متعادل تــر و مناســب تری را بــه شــما 

ــد داد.  ــاص خواه اختص
ــت  ــن اس ــتعداد ممک ــت اس ــت از مدیری ــه غفل اگرچ
کــه  مالــی  شــرایط  نمی توانــد  مــا  از  هیچ یــک  امــا  نباشــد  همه گیــر 
ــد. درنتیجــه،  ــی کنن ــد زد را پیش بین ــم خواهن ــا رق ــرای م ــده ب ســال های آین
ــرای  ــتعداد خــوب ب ــت اس ــتفاده از مدیری ــای هوشــمندانه و اس ــر روش ه تدبی
توانمندســازی، ایجــاد انگیــزه، آمــوزش و پشــتیبانی نیــروی کار خیریــه خــود، 
ــن  ــیار نامطمئ ــو بس ــن ج ــه در ای ــش خیری ــرای بخ ــه ب ــت زیرکان ــا حرک تنه

،،خواهد بود.
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افتخــارات عظیــم و باشــکوه تاریــخ تمــدن و فرهنــگ ایــران زمیــن، بیانگــر وجود 
ــوده اســت. مراکــز  ــوم ب ــواع عل مراکــز دانــش، معــارف، مطالعــه و تحقیــق در ان
برجســته علمــی همچــون مدرســه نصیبیــن و دانشــگاه جنــدی شــاپور در ایالــت 
خوزســتان کــه در ســال پانصــد و ســی میــالدی بــه فرمــان خســرو انوشــیروان 
ــت. ــن مدعاس ــی برای ــت، دلیل ــیان دوام داش ــان عباس ــا زم ــت و ت ــیس یاف تاس
ــای رازی،  ــینا، زکری ــن س ــون: اب ــالمی همچ ــمندان دوره اس ــن دانش همچنی
ابوریحــان بیرونــی و… در ارتقــای تفکــر و تعالــی مــدارج ســیر و ســلوک جامعــه 

بشــری در ســطح جهــان شــناخته شــده هســتند.
ــر  ــر دیگ ــه تعبی ــران و ب ــی در ای ــوزش عال ــرای آم ــزی ب ــاد مرک ــه ایج اندیش
دانشــگاه، نخســتین بار بــا تاســیس دارالفنــون درســال 1230 ه.ش. بــا رشــته های 
مهندســی، داروســازی، طــب و جراحــی، توپخانــه، پیــاده نظــام، ســواره نظــام و 
معــدن شناســی بــه  همــت میرزاتقــی خــان امیرکبیــر عملــی گردیــد. دارالفنــون 
گرچــه توســعه  نیافــت امــا تجربــه مغتنمــی پیــش روی کســانی کــه در آرزوی 
ــان در صنعــت،  ــد وپیشــرفت های اروپائی ــا دانش هــای جدی ــان  ب آشــنایی ایرانی
اقتصــاد، سیاســت  و… بــوده انــد، قــرار داد. بــا عطــف بــه ایــن تجربــه درســال  
1307 ه.ش دکتــر محمــود حســابی پیشــنهاد راه انــدازی مرکــزی جامــع همــه یا 
ــان  ــی اصغرحکمــت، در می ــر وقــت فرهنــگ، دکترعل ــا وزی ــب دانش هــا را ب اغل

نهــاد. 
و امــروز دانشــگاه تهــران در میــان موسســات و ســازمان های وابســته بــه آمــوزش 
ــت.  ــد اس ــع بهره من ــی رفی ــر از جایگاه ــر نظ ــث و از ه ــور از هرحی ــی کش عال
ــام و  ــتادان بن ــس اس ــت، تدری ــابقه و قدم ــون س ــی چ ــر متغیرهای ــع  اگ در واق
ــتادان و  ــجویان، اس ــرت دانش ــاز، کث ــجویان ممت ــل دانش ــه، تحصی ــد مرتب بلن
ــل  ــد و تعام ــارج از آن، پیون ــور و خ ــی در کش ــدارک تحصیل ــان، ارزش م کارکن
ــی   ــی، اداری، اجرای ــرکت های صنعت ــات و ش ــی و موسس ــتگاه های اجرای ــا دس ب
ــته ها و  ــدد رش ــز، تع ــی و مجه ــگاه های غن ــا و آزمایش ــتن کتابخانه ه و…، داش
دانشــکده ها و موسســات پیوســته و وابســته، واقــع شــدن در پایتخــت  و در مرکــز 
ــک دانشــگاه  برشــماریم،  ــار و اهمیــت ی ــن اعتب شــهر و… را ازمعیارهــای تعیی

گفت وگو با سیدجواد ساداتی نژاد؛
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران

خیر،خیرین، دانشگاه

،
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بی گمــان دانشــگاه تهــران را بایــد معتبرتریــن و مهم تریــن دانشــگاه های 
ــگاه  ــا تعبیر»دانش ــگاه ب ــن دانش ــه از ای ــت ک ــت نیس ــت. بی جه ــور دانس کش

ــاد شــده اســت. ــی« ی ــادر« و »نمادآمــوزش عال م
از همیــن منظــر و بــا توجــه بــه جایــگاه رفیــع ایــن دانشــگاه در ســطح کشــور 
ــزرگان،  ــیاری از ب ــمار بس ــوی بی ش ــادی و معن ــای م ــه کمک ه ــه ب ــا توج و ب
ــزوم ســاماندهی موقوفــات و  ــه دانشــگاه تهــران و ل تاجــران، فارغ التحصیــالن ب
همچنیــن کمک هــای مــادی و معنــوی دیگــر به منظــور توســعه کمــی و کیفــی 
دانشــگاه تهــران در ابعــاد فیزیکــی و کالبــدی، آموزشی و پژوهشــی، انســانی و نهــا  
ــگاه رقابتــی دانشــگاه تهــران در ســطوح ملــی، منطقــه ای،  جهــت ارتقــاء جای
ــرده  ــه کار ک ــاز ب ــران تأســیس و آغ ــاد دانشــگاه ته ــی؛ بنی ــی و جهان بین الملل

اســت.
ــو  ــل و عض ــاداتی نژاد؛ مدیرعام ــیدجواد س ــا س ــا را ب ــوی م ــه گفت وگ در ادام

ــم: ــران می خوانی ــگاه ته ــان دانش ــاد حامی ــره بنی ــت مدی هیئ

خیرمانــدگار:بــرایمقدمــهتوضیحــیدربــارهبنیــادحامیان
ــهکار، ــازب ــکیل،آغ ــیتش ــران،چگونگ ــگاهته دانش

ــد؟ ــابفرمایی ــدافوفعالیته اه
ســاداتینژاد: بنیــاد حامیــان دانشــگاه تهــران بنیادی اســت 

کــه بــا هــدف حمایــت از فعالیت هــای  علم وفنــاوری دانشــگاه 
تهــران توســط عــده ای از خیریــن عزیــز تشــکیل شــده کــه در 
قالــب هیــأت امنــا و هیــأت مدیــره بــر اســاس اساســنامه ای کار 

. می کند
ــکل  ــال 1392 ش ــن کار در س ــه ای ــده اولی ای

گرفــت کــه در آن زمــان مــن معــاون اداری 
مالــی دانشــگاه تهــران بــودم. 

ــا  ــال های 1386 ت ــن در س ــش از ای پی
1390 بنــده بــه عنــوان رئیس دانشــگاه 
کاشــان مشــغول بــه فعالیــت بــودم و 
در آن زمــان در دانشــگاه کاشــان مــا 
ــرای اینکــه فعالیت هــای علمــی و  ب
فنــاوری دانشــگاه را توســعه دهیــم 
ــاز  ــی نی ــارات مال ــه اعتب ــا ب طبیعت

مدیریت خیریه
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ــداف و  ــعه اه ــرای توس ــب ب ــی مناس ــارات مال ــز از اعتب ــگاه نی ــتیم و دانش داش
برنامه هایــی کــه مــا در دانشــگاه داشــتیم، برخــوردار نبــود لــذا مــا بــه ســمتی 

رفتیــم کــه از مــردم کمــک بگیریــم.
بــه دلیــل اینکــه در کاشــان هــم عمومــا فعالیت هــای اجتماعــی ناشــی از حضــور 
ــد  ــدای کار می گفتن ــه اســت، برخــی در ابت ــردم در آن منطق م
خیریــن عمومــا عالقمنــد بــه حــوزه مدرسه ســازی هســتند و 
شــاید خیلــی در حــوزه دانشــگاه ورود نکننــد امــا ما به ســمت 
خیریــن رفتیــم و از آنهــا در دانشــگاه دعــوت کــرده و بــا آنهــا 
ــه عالقمندی هــای  ــه بحــث نشســتیم و متوجــه شــدیم ک ب

وافــری بــرای خیریــن در حــوزه  علم وفنــاوری وجــود دارد.
ــی  ــاز اســت؛ یعن ــن وجــود دارد اعــالم نی ــرای خیری آنچــه ب
اینکــه مــا بایــد نیــاز را دقیــق و درســت بــه خیریــن منتقــل 
کنیــم؛ آنهــا بــر اســاس ســلیقه و نیتــی کــه دارنــد انتخــاب 
ــارد  ــدود 40 میلی ــزی ح ــال ها چی ــذا در آن س ــد. ل می کنن
تومــان در حــوزه خیریــن در دانشــگاه کاشــان جــذب کردیــم 
و در آنجــا ســتادی بــا عنــوان »ســتاد خیریــن« تشــکیل شــد.
ــدم،  ــوم ش ــی وزارت عل ــاون اداری مال ــده مع ــه بن ــا ک  بعده
ــا ایــن تجربــه بــه یــک کمیتــه خیریــن آمــوزش عالــی در  ب
وزارتخانــه راه انــدازی کردیــم و این باعث شــد در 32 دانشــگاه 
کشــور موسســه یــا انجمــن یــا مجمــع خیریــه تاســیس کنیــم. 
یعنــی آن حرکــت کــه بــذرش در کاشــان کاشــته شــد توانســت در 
ــی انجــام شــد،  ــای بســیار زیبای ــر شــود و کاره دانشــگاه کشــور تکثی
ــور  ــن توانســت در دانشــگاه های مختلــف خــود را متبل حضــور خیری

کنــد.
 پــس از آن بــه دانشــگاه تهــران رفتــم و دیــدم دانشــگاه تهــران 
ــت  ــت و قدم ــور اس ــی کش ــوزش عال ــاد آم ــخ و نم ــه تاری ک
هشــتاد ســاله دارد، علی رغــم اینکــه خیریــن در طــول ایــن 
ــدگاری را از ایــن دانشــگاه داشــتند  80 ســال حمایــت مان
ــری  ــی از تمب ــک رو نمای ــال آن ی ــتادمین س ــه در هش )ک
ــه  ــا اینک ــدگار( ب ــت مان ــال حمای ــام 80 س ــه ن ــتیم ب داش
ــچ  ــا هی ــد ام ــگاه بودن ــا دانش ــن ب ــه از روز اول خیری همیش
ــن  ــن در ای ــوزه خیری ــد در ح ــتم نظام من ــک سیس ــت ی وق

ــدارد. ــی اســت وجــود ن دانشــگاه کــه نمــاد آمــوزش عال
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لــذا مــا آمدیــم بــه ســمتی کــه در دانشــگاه تهــران بــا برگــزاری جشــنواره های 
خیریــن از ســال 92 از خیرینــی کــه در دانشــگاه تهــران ســرمایه گزاری کردنــد 
ــا امــروز 4 جشــنواره برگــزار شــده و هــر ســاله در اســفندماه  ــر کنیــم. ت تقدی
ــه  ــه ب ــدی ک ــن جدی ــا از خیری ــود و م ــزار می ش ــن برگ ــنواره های خیری جش

ــم. ــر می کنی ــد، تقدی دانشــگاه کمــک می کنن
مســئله مهــم ایــن اســت که در هــر صورت مــا بایــد از افرادی 
ــازی  ــد مستندس ــام می دهن ــدگار را انج ــن کار مان ــه ای ک
کنیــم. بســیاری از افــرادی کــه در دانشــگاه کار کــرده بودنــد 
مســتنداتی از آنهــا نمانــده بــود چــرا کــه جایــی نبــود کــه 
بــه صــورت نظــام منــد ایــن را حفــظ کنــد. لــذا مــا طرحــی 
ارائــه کردیــم کــه هــر شــخصی هــر میــزان کمکــی حتــی 
ــه دانشــگاه تهــران هدیــه داده اســت را نیــز  یــک کتــاب ب
ــر کنیــم کــه  ــر شــناخته شــده و از او تقدی ــوان خی ــه عن ب
متاســفانه بســیاری از ایــن افــراد را نتوانســتیم پیــدا کنیــم.

ــران  ــه دانشــگاه ته ــه کتابخان ــه ب ــر ک ــال حــدود 200 نف مث
ــا از آنهــا  ــد را نتوانســتیم پیــدا کنیــم ت کتــاب اهــدا کرده ان
ــام تمــام خیریــن دانشــگاه تهــران  ــذا مــا ن ــر شــود، ل تقدی
ــاب در  ــن کت ــت و از ای ــش« ثب ــام »ده ــه ن ــی ب را در کتاب
دومیــن جشــنواره خیریــن و واقفــان دانشــگاه تهــران 

ــم. ــی کردی رونمای
ــه  ــت داد ک ــمتی حرک ــه س ــا را ب ــا م ــن حرکت ه ــه ای ــذا نتیج ل

در دانشــگاه تهــران بنیــادی تاســیس شــود تــا بتوانــد ایــن حرکــت را 
نهادینــه کنــد و بــرای ســال های آینــده پیــش ببــرد و ایــن چنیــن 

»بنیــاد حامیــان دانشــگاه تهــران« تأســیس شــد، کــه تــا کنــون 
ــاًل  ــی داشــته باشــد. مث ــت بســیار خوب توانســته اســت فعالی
ــن در  ــذب خیری ــان ج ــارد توم ــته 94 میلی ــال گذش در س
دانشــگاه تهــران توســط بنیــاد صــورت گرفتــه و اتفاقــات 

ــاد در ســال های اخیــر داشــتیم. ــژه ای در بنی ــد و وی جدی

یکــیازفعالیتهــایبنیــاداهــدابــورس
تحصیلــیاســت،درایــنمــوردتوضیــحدهیــد؟

ــه  ــورس تحصیلــی ب یکــی از فعالیت هــای بنیــاد اهــداء ب
دانشــجویان ممتــاز اســت کــه بــر اســاس ســامانه طراحــی 
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شــده بــرای دانشــکده و رشــته ای تعــداد مشــخصی از افــراد کــه دارای باالتریــن 
معــدل باشــند افــرادی را انتخــاب می کنیــم و ماهانــه 200 هــزار تومــان-10 مــاه 

در طــول ســال- بــه ایــن افــراد کمــک هزینــه تحصیلــی پرداخــت می شــود.

تمکنمالیهمشرطاستیاخیر؟
خیر. فقط برگزیدگی داریم. 

ــا حمایــت چنــد نفــر از خیریــن و حامیــان دانشــگاه تهــران  در حــال حاضــر ب
ــا  ــه این ه ــم  ک ــی کنی ــورس تحصیل ــجو را ب ــزار و 50 دانش ــته ایم یک ه توانس
ــران  ــگاه ته ــای اول دانش ــه رتبه ه ــجویانی ک ــی دانش ــتند،  یعن ــا هس برترین ه
هســتند شــامل ایــن بــورس می شــوند مــا تــالش می کنیــم بــا کمــک خیریــن 

ایــن را از نظــر عــددی بــه 5 هــزار دانشــجو، در طــی 5 ســال برســانیم.
مــا نگاه مــان ایــن اســت کــه بتوانیــم 10 درصــد دانشــجویان دانشــگاه تهــران را 

کــه برتریــن هســتند بورســیه کنیــم. 

ــه ــردچگون ــایُخ ــهکمکه ــرانب ــگاهته ــاددانش ــگاهبنی ن
ــت؟ اس

ــه مــا  ــرو هســتیم یعنــی خیــری ب ــا خیریــن کالن روب خیلــی از مواقــع مــا ب
ــی  ــا از طرف ــازد ام ــاختمان می س ــان س ــارد توم ــد و  40 میلی ــه می کن مراجع
ــرو هســتیم و  ــرد هــم رو ب ــا داده هــای ُخ ــر ب دیگــر در حــوزه فعالیت هــای خی
بایــد ایــن داده هــا را نیــز ســاماندهی کــرد. لــذا در ایــام مــاه رمضــان صنــدوق 
ــام »صنــدوق اندوختــه حســاب نیکــوکاری  ــه ن ــم ب اندوختــه ای رونمایــی کردی
دانشــگاه تهــران« کــه افــراد بــا 5 هــزار تومــان می تواننــد عضــو ایــن صنــدوق 
اندوختــه بشــوند، کــه ایــن پیشــنهاد توســط دانشــجویان بورســیه 
مــا کــه 500 نفــر بودنــد بــا ایــن ایــده کــه دانشــجو چگونــه بتوانــد 

خیــر شــود شــروع شــد. 
ــجویی  ــان دانش ــا از زم ــجوی م ــودن را دانش ــر ب ــم خی ــی طع یعن
بچشــد. لــذا بــا 5 هــزار تومــان بســیاری از دانشــجویان مــا عضــو این 
ــالن  ــارغ التحصی ــه ف ــن اســت ک ــان ای ــا نگاه م ــه شــدند. م اندوخت
دانشــگاه تهــران در آینــده بتوانــد بــه عنــوان خیــر دانشــگاه تهــران 

بــه دانشــگاه کمــک کننــد. 

چــهلزومــیداردخیریــندردانشــگاههافعالیــت
ــد؟ کنن

بگذاریــد بــا یــک مثــال توضیــح دهــم مثــال آنچــه شــما امــروز در 

]درحالحاضر
باحمایتچند
نفرازخیرینو
حامیاندانشگاه
تهرانتوانستهایم
یکهزارو50
دانشجورابورس
تحصیلیکنیمکه
اینهابرترینها
هستند.[
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هــاروارد می بینیــد در کشــور مــا بــه گونــه ای دیگــر اســت. دانشــگاه ها  عمومــاً از 
ــه دانشــگاه های  ــی کــه شــما ب بودجه هــای دولتــی اســتفاده می کننــد. در حال
ــت می دهــد  ــا 30 درصــد  اعتباراتشــان را دول ــر ت ــد بیــن صف ــگاه کنی ــا ن دنی
ــک  ــه. ی ــی ن ــت برخ ــی اس ــان غیردولت ــاًل اعتبارش ــه کام ــا ک ــی بعضی ه یعن
ســهمی را تــا 30 درصــد ماکســیمم وجــود دارد کــه آن 30  درصــد هــم کــه 
ــن  ــداد در ای ــن تع ــد ای ــی می گوی ــد. یعن ــدف می ده ــا ه ــد ب ــت می ده دول

ــا تربیــت کــن. ــرای م رشــته ها دانشــجو ب

*خیرینپیشگامانجهادعلمیهستند
ــاوری  ــوزه  علم وفن ــی در ح ــه عبارت ــردم ب ــن و م ــت خیری ــد از ظرفی ــا بای  م
اســتفاده کنیــم. مــن همیشــه می گویــم کــه مــا بایــد  علم وفنــاوری را در ایــران 
ــزرگ کشــورمان  مردمــی کنیــم. بســیاری از کارهــا و پیشــرفت ها و اتفاقــات ب
ناشــی از حضــور مــردم بــوده اســت. مــا بایــد در حــوزه  علم وفنــاوری مردمــی 
ــاوری  ــدگار اســت و علم و فن ــی شــود مان ــاوری مردم ــر  علم وفن ــم. اگ ــگاه کنی ن
می توانــد رشــد کنــد. مطمئــن هســتم ایــن موضــوع بــرای کشــور قــدرت آفرین 
هــم هســت بــرای همیــن می گویــم خیریــن پیشــگامان جهــاد علمــی هســتند.

مقــام معظــم رهبــری هــم در کشــور بارهــا و بارهــا در همــه صحبــت هایشــان 
همیشــه اشــاره بــه حــوزه  علم وفنــاوری دارنــد، چــرا کــه  علم وفنــاوری 
اقتدارآفریــن اســت لــذا مــن معقتــدم خیریــن پیشــگامان جهــاد علمی هســتند. 
اینهــا کســانی هســتند کــه در حــوزه علمــی پیشــتازند و ایــن می توانــد مــا را 
بیمــه کــرده و در جایــگاه بیــن المللــی هــم مــا را هــم ارتقــا دهــد. ولــی طبیعتــاً 
ــه وجــود  ــزه الزم را ایجــاد کــرده و فعالیــت الزم را ب ــن حــوزه انگی ــد در ای بای

آورد. بــه عبارتــی ســاماندهی نظــم و مستندســازی و برنامــه ریــزی 
ــرد. ــگاه الزم را ایجــاد ک ــذاری ن ــون گ و به خصــوص در حــوزه قان

  آنچــه کــه مــا امــروز در کشــورهای غربــی بــه خوبــی می بینیــم و 
علــی رغــم اینکــه در مکتــب اســالم بســیار به حــوزه وقــف و خیرین 
ــوان  ــه عن ــن هســتند ب ــن خیری ــا بزرگ تری ــه م ــت شــده ائم عنای
مثــال حضــرت خدیجــه در حــوزه زنــان اولیــن و بزرگتریــن خیــر در 
جهــان اســالم اســت. مــن معتقــد هســتم مــردم مــا کــه حــوزه خیر 
در آنهــا نهادینــه اســت می تواننــد مثمــر ثمــر باشــند. شــهدای مــا 
جانشــان را دادنــد؛ از جــان ارزشــمندتر کــه نداریــم. آنها جانشــان را 
بــه پــای ایــن کشــور دادنــد و ایــن نشــان می دهــد کــه بخشــندگی، 
ــدگار  ــت مان ــک صف ــوان ی ــه عن ــر ب ــتگی و خی ــار، از خودگذش ایث
ــانده و  ــور رس ــه ظه ــه منص ــن را ب ــتیم ای ــا نتوانس ــی م ــت. ول اس

]مابایددرحوزه
علموفناوری

مردمینگاهکنیم.
اگرعلموفناوری

مردمیشود
ماندگاراست
وعلموفناوری

میتواندرشدکند.[
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نهادینــه کنیــم.

چگونهمردمرابادانشگاهمرتبطکنیم؟
معتقــدم کــه مــا می توانیــم دانشــگاه هایمــان را بــا متصــل کــردن بــه حــوزه 
ــف و  ــای وق ــتفاده از ظرفیت ه ــم و اس ــش دهی ــی کاه ــارات دولت ــردم از اعتب م
کار خیــر را در دانشــگاه هایمــان را احیــا کنیــم. همچنیــن معتقــدم می شــود در 
طــول حداقــل 5 ســال بــا یــک برنامــه منظــم تاحــدود حداقــل 50 درصــد رشــد 

داد ولــی خــب ایــن نــگاه خــاص خــودش را می طلبــد.
هــم اولیــای دانشــگاه هــم اولیــای وزارت علــوم بایــد بــا نــگاه ویــژه ای بــه ایــن 

ــگاه کننــد و دقت هــای الزم را داشــته باشــند.  حــوزه ن
در حــوزه حمایتــی و انگیزشــی نیــز بایــد کارهایــی صــورت بگیــرد. در دانشــگاه ها 
بایــد نظام منــدی خاصــی برایــش صــورت گیــرد. در حــوز قانون گــذاری نیــز در 
مجلــس بایــد قانون گــذاری مناســبی صــورت گیــرد. اگــر همــه این هــا بــا هــم  
اتفــاق بیفتــد و فعالیــت الزم را دانشــگاه ســامان بدهنــد مــا خواهیــم توانســت 
ــاوری را توســط  ــادی از فعالیت هــای علم وفن در طــول5 ســال آینــده بخــش زی
مــردم و خیریــن عزیزمــان انجــام دهیــم. لــذا مــا آمدیــم آن حــوزه حمایــت خرد 
ــدوار  ــه امی ــم ک ــران آوردی ــه دانشــگاه ته ــه حســاب اندوخت ــب اندوخت را در قال
هســتیم بتوانیــم کســانی کــه دوســتار دانشــگاه تهــران هســتند بتواننــد در ایــن 
ــداف  ــتای اه ــد در راس ــاب می توان ــن حس ــد و ای ــرمایه گذای کنن ــاب س حس

دانشــگاه تهــران کارهــای خــودش را پیــش ببــرد.

ــداز ــریمیکنی ــاهتقدی ــفندم ــالهاس ــرس ــده ــارهکردی اش
ــرای ــهب ــهایک ــنبرنام ــرازای ــادغی ــنبنی ــاای ــان.آی حامی
حامیــانداردحــاالبخــشحمایــتویــژهیــایــکامتیــازویــژه
ــریمیشــود ــاهــرســالهتقدی ــلهســتی ــانقائ ــرایحامی ب
ــاز ــاامتی ــژهی ــتوی ــیرود؟حمای ــوم ــرکارجل ــنتقدی ــاای وب

ــه؟ ــان ــلهســتی برایشــانقائ
کســانی کــه عمومــا در حــوزه خیــر می آینــد اصــال نیــاز بــه هیــچ حمایتــی بــا 
عنــوان اینکــه مــا بــه آن مــادی نــگاه بکنیــم ندارنــد. بــه دلیــل اینکــه آنهــا بــه 
عبارتــی گذاشــته اند از آنچــه کــه دارنــد. یعنــی آنهــا هیــچ نیــاز مــادی ندارنــد و 
همــه آنهــا از ســطح خاصــی در هــر ســطحی کــه کمــک می کنــد برخوردارنــد.

 آنچــه کــه بــه نظــر مــن در حــوزه خیریــن ضــروری اســت شــناخت از حرکــت 
خیــر اســت و دوم تکریــم خیــر اســت کــه ایــن تکریــم هــم نــه بــه دلیــل اینکــه 
ــزه  ــه انگی ــا ب ــان ها فطرت ــه انس ــل اینک ــه. به دلی ــم دارد، ن ــه تکری ــاز ب ــر نی خی
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بــرای حرکــت و اســتمرار نیــاز دارنــد. بنابرایــن معتقــدم آنچــه کــه در مجموعــه 
بنیادهــا و موسســاتی کــه در کار خیــر حــرف اول را می زننــد تکریــم و ایجــاد 
ــد،  ــر انجــام دهن ــن را بهت ــت اســت. هرچــه ای ــن حرک ــزه در اســتمرار ای انگی
ــوری  ــه کارهــا مثــل ن ــی باعــث خواهــد شــد کــه اینگون برکــت چنیــن اعمال

ــود. ــر می ش منتش
ــدن  ــا آم ــد، ب ــت می کنن ــن فعالی ــن موسســات خیری ــه ای ــی ک ــن زمان  بنابرای
یــک خیــر و نقــش ایــن حرکــت، الهام بخــش اســت و ایــن شــیرینی جذابیتــی 
دارد کــه می توانــد شــیفتگان و عالقمنــد را بــه ســمت چنیــن حالوتــی جــذب 
ــود  ــم. در خ ــور داری ــا در کش ــاده ای م ــت فوق الع ــم ظرفی ــر می کن ــد. فک کن
جامعــه دانگشــاهی هــم ظرفیــت زیــادی داریــم. یکــی از حوزه هایــی کــه قصــد 
داریــم بــه ســمتش حرکــت کنیــم، حوزه بانــوان اســت. ما در دانشــگاه تهــران در 
بنیــاد حامیــان تهــران نــگاه ویــژه ای کردیــم. بــه عبارتــی اولیــن همایــش بانوان 
نیکــوکار دانشــگاه تهــران را مــا ســال 93 برگــزار کردیــم در کشــور بــه عنــوان 
ــود در نگاه مــان هــم ایــن اســت کــه  اولیــن همایــش در ایــن حــوزه مطــرح ب
عمومــا خیریــن مــا ولــو آقایــان هــم کــه در حــوزه خیریــن تــالش می کننــد، 
بی شــک خانم هــا پشــتوانه اصلــی ایــن حرکــت خیــر هســتند. یعنــی اگــر آنهــا 
حامــی در خانــواد نباشــند ایــن اتفــاق نمی افتــد. لــذا همیشــه مــا از بانوانــی کــه 
بــه عنــوان خیــر بــه خصــوص در حوزه هــای خانــواده و حامــی مردانــی هســتند 

-کــه پیشــتاز و بــه عبارتــی جلــودار آنهــا هســتند- تکریــم کنیــم. 

درحوزهبینالمللچهاقداماتیصورتگرفتهاست؟
یکــی دیگــر هــم حــوزه ایرانیــان خــارج از کشــور اســت بــه ایــن دلیــل کــه 
ــی  ــور حمایت های ــارج از کش ــای خ ــد ایرانی ه ــان می ده ــا نش ــی های م بررس
را در حــوزه علم و فنــاروی دارنــد از دانشــگاه هایی کــه در خــارج از کشــور 
ــدا انگلیــس هلنــد ســوئیس و  ــکا کان ــال شــما در آمری ــوان مث ــه عن فعالنــد، ب
جاهــای مختلــف؛ از یــک میلیــون تــا بعضــا 50 میلیــون دالر حمایت هــای مالی 
ــگاه مــا ایــن اســت کــه مــا نتوانســتیم ایــن  داشــته اند در مقــوالت مختلــف ن
ــان را در حــوزه  ــاز خودم ــم نی ــا بتوانی ــر م ــم. اگ ــل کنی ــا منتق ــه آنه ــاز را ب نی
ــا هــر جــا هســتند وطــن  ــن ایرانی ه ــم ای ــا منتقــل کنی ــه آنه ــاوری ب علم وفن
پرســتند و ایــن روحیــه وطن پرســتی و عشــق بــه وطــن در آنهــا نهادیــه اســت.

ــا برســانیم.  ــه  آنه ــن ضــرورت را ب ــاز را و ای ــالم نی ــن اع ــد ای ــا بای ــن م بنابرای
ــه  ــوان کمیت ــه عن ــان دانشــگاه تهــران ب ــه ای در حامی تــالش می کنیــم کمیت
ــا ایرانیــان خــارج از  بیــن الملــل تشــکیل شــود کــه بتوانیــم ایــن ارتبــاط را ب
ــی کــه در حــوزه علمــی فعــال هســتند، داشــته  ــه خصــوص ایرانیان کشــور، ب
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باشــیم تــا آنهــا بتوانــد ایــن ظرفیــت را صــرف حمایــت از دانشــگاه تهــران یــا 
ــد. ــگاه ها بکنن ــایر دانش س

رویکــردبنیــاددرحوزههــایفرهنگــیوفرهنگســازیدر
زمینــهترویــجامــرخیــرچیســتوآیــادرایــنعرصــههــمورود

ــد؟ ــداکردهای پی
مــا در حــوزه خیریــن یکســری نقایصــی هــم داریــم. مثــال تولیــد محتــوا در 
ایــن زمینــه یــک مقــدار بــه خصــوص بــا نــگاه فرهنگــی و هنــری کــم اســت 
یکــی از مصوباتــی کــه هیــات مدیــره در ســال 95 در بنیــاد حامیــان دانشــگاه 
ــن را  ــن اســت کــه یــک جشــنواره فرهنگــی هنــری خیری تهــران داشــتیم ای
بــا نــگاه خیرمانــدگار برگــزار کنیــم و ایــن اولیــن جشــنواره فرهنگی هنــری در 
ــا کمــک  ــا دانشــجویان را ان شــاءاهلل ب ــن در کشــور اســت. کــه م حــوزه خیری
ــم  ــالش خواهی ــه هســتند ت ــی ک ــران و عزیزان ــت فرهنگــی دانشــگاه ته معاون
کــرد در ایــن حــوزه. حوزه هایــی مثــل تئاتــر، موســیقی، متــن ادبــی در زمینــه 
کلیــپ و فیلم هــای یــک دقیقــه ای و نیــز در زمینه هــای ســایت های مختلــف 
ــا کمــک حامیانــی کــه از  ــه برترین هــا هــم ب ــار خواهیــم کــرد و ب دریافــت آث
خیریــن داریــم جوایــزی را اهــدا خواهیــم کــرد. آن محتواهــا را تــالش خواهیــم 
ــی بنیادهــای خیریــن کشــور  ــه عبارت کــرد در اختیــار حوزه هــا موسســات و ب
بزنیــم تــا بتواننــد درعهدنامه هــای خودشــان از ایــن محتواهــا اســتفاده کننــد.
 مــا بــه عنــوان رســالت دانشــگاهی خودمــان معتقــد هســتیم کــه بایــد در حوزه 
محتواســازی خیریــن در بحــث فرهنگــی و هنــری کار کنیــم و غنــی کنیــم ایــن 
ــار در ســال 95 انجــام  ــن ب ــد ان شــااهلل اولی ــه در کشــور فعالن موسســاتی را ک

خواهیــم داد.

چــهکنیــمتــاخیریــنرابتوانیــمبــهحــوزهدانشــگاهو
ترویــجعلموفنــاوریعالقمنــدکنیــم؟

ــا  ــم ب ــدم می توانی ــت. معتق ــاز اس ــاس نی ــورد احس ــتین م نخس
توجــه بــه وســعت و جمعیــت شــهر تهــران، دانشــگاه تهــران را بدون 
اعتبــارات دولتــی اداره کــرد. بــه دلیــل اینکــه تهــران سرشــار و مملو 
ــادی و  ــف م ــطوح مختل ــش در س ــک اندی ــان های نی ــت از انس اس
معنــوی و دانشــگاه تهــران بــه عنــوان نمــاد آمــوزش عالــی کشــور 
ــت  ــن ظرفی ــم از ای ــی دارد. می توانی ــتداران فراوان ــد و دوس ارادتمن
اســتفاده کنیــم و حتــی بــدون اتــکا بــه اعتبــارات دولتــی و بــا اتــکا 
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بــه منابــع مردمــی، اعتبــارات دانشــگاه را از نظــر مالــی تامیــن کنیــم.
امــروز شــما در ســایت بعضــی از دانشــگاه های بــزرگ کــه می رویــد بــا آن کــه 
ســه مــاه از ســال می گــذرد می گوینــد مــا کمــک جدیــد دریافــت نمی کنیــم 
بــه دلیــل اینکــه ظرفیــت مــا تکمیــل شــده اســت، ایــن بایــد در کشــور احصــاء 

شــود مــا معتقدیــم دانشــگاه تهــران می توانــد بــه چنیــن درجــه ای برســد.
قانــون کشــور مــا هــم حمایــت دولتــی و اعتبــارات دولتــی را در قانــون برنامــه 
پنجــم بــه عنــوان کمــک بــه دانشــگاه می دانــد. یعنــی دانشــگاه بایــد خــودش 
بــرود بــه دنبــال تامیــن اعتبــار. ایــن اعتبــار از طریــق وقــف و حمایــت خیریــن 
ــا و  ــق کانال ه ــا را از طری ــن نیازه ــد ای ــا بای ــن م ــت. بنابرای ــر اس ــکان پذی ام
راه هــای مختلــف بــه اطــالع خیریــن و عالقمنــدان برســانیم قاعدتــاً آنهــا جــذب 
می شــوند و ایــن رویــه را هــم تجربــه شــاید 10-15 ســال گذشــته مــا در حــوزه 
خیریــن نشــان می دهــد. اگــر مــا ایــن را درســت انجــام بدهیــم خیریــن وظیفــه 

خودشــان را بــه بهتریــن نحــو ممکــن انجــام می دهنــد.

خیریــندردانشــگاهبیشــتربــهچــهحوزههایعالقــهنشــانمیدهند،
ساختمانســازییاحمایــتازپروژههــایعلمی -تحقیقاتی؟

بخش هــای مختلــف ایــن حــوزه، حــوزه حمایــت از دانشــجویان برگزیــده اســت. 
یعنــی برتــری ای کــه تحــت عنوان بورســیه بــه عنــوان پبنیاد دانشــگاه تهــران در 
حــال اجــرا اســت. یــک بخشــش حمایــت از دانشــجویان نیازمنــد اســت. طبیعتا 
مــا در بیــن دانشــجویان مان دانشــجویان نیازمنــد داریــم بعضــی از خیریــن مــا 
ــا  ــن م ــد کــه بخشــی را خیری ــد کمــک کنن ــد از دانشــجویان نیازمن عالقمندن
دانشــجویان برگزیــده حمایــت می کنــد و یــک بخشــی از دانشــجویان نیازمنــد. 

ــا آن  ــت ی ــردی ماس ــای کارب ــی از کار نیازه ــک بخش ــم ی ــن ه ای
ــال همیــن  ــوان مث ــد. به عن ــا کــه ســاختمان ندارن دانشــکده های م
ســال گذشــته دانشــکده مکانیــک دانشــگاه تهــران توســط یکــی از 
خیریــن بزرگــوار ســاخته شــد، یــا مــا خیــری داریــم کــه در حــال 
ــن  ــی از خیری ــت. بعض ــران اس ــگاه ته ــوم دانش ــوزه عل ــاخت م س
ــن  ــی از خیری ــد. بعض ــت دارن ــازی فعالی ــه خوابگاه س ــا در زمین م
ــی  ــد یعن ــت می کنن ــی حمای ــی و تجهیزات ــای پژوهش در حوزه ه
از آزمایشــگاه ها حمایــت می کننــد. برخــی هــم در بخش هــای 
نرم افــزاری فعالیــت دارنــد، یــا کتــاب هدیــه می دهنــد و یــا بعضــی 
ــه کار در  ــد. دامن ــت می کنن ــی فعالی ــای فرهنگ ــر در حوزه ه دیگ

حــوزه خیریــن دامنــه فــوق العــاده وســیعی اســت. 
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ــام  ــی تم ــل شــهر اســت. یعن ــم دانشــگاه مث ــن همیشــه می گوی ــه خیری ــا ب م
ســالیق خیریــن را می شــود در دانشــگاه پیــدا کــرد. ببینیــد، کســی کــه عالقــه 
ــد دانشــکده بســازد. کســی کــه می خواهــد  ــه احــداث ســاختمان دارد می توان ب
ــرای دانشــگاه  ــد اســتخر و فضــای ورزشــی ب مکان هــای رفاهــی بســازد می توان
ــی  ــای دین ــه حوزه ه ــر ب ــم در حــوزه ورزش. اگ ــر داری ــا خی ــه االن م بســازد ک
عالقمنــد باشــد می توانــد در دانشــگاه مســجد بســازد. اگــر بــه حــوزه ســالمت 
خیــر عالقمنــد باشــد، دانشــگاه هــم نیازمنــد درمانــگاه اســت، پــس در 
ــه اســکان داشــته  ــد فعالیــت کنــد. اگــر عالقمنــد ب حوزه هــای درمانــی می توان
ــزات  ــه حــوزه تجهی ــد ب ــر کســی عالقمن ــگاه بســازد، اگ ــد خواب باشــد. می توان
ــوزه   ــه ح ــد ب ــر کســی عالقمن ــد. اگ ــز کن ــگاه را تجهی ــد آزمایش ــد می توان باش
ــد.  ــت کن ــه دانشــگاه را حمای ــد کتابخان ــی اســت می توان ــاب خوان ــاب و کت کت
ــاد  ــه ابع ــی در هم ــی می بین ــگاه کن ــگاه ن ــدی از دانش ــر بع ــه ه ــما ب ــر ش اگ
خیریــن می تواننــد فعالیــت کننــد. فــردی عالقمنــد حمایــت از معلولیــن اســت 
ــا  ــن تقریب ــد. بنابرای ــج می برن ــی رن ــه از معلولیت های ــم ک ــا دانشــجویانی داری م
می توانیــم بگوییــم دانشــگاه یــک مجموعــه چنــد وجهــی اســت کــه می توانــد 

ــه کار خیــر پوشــش بدهــد. تمــام ســالیق خیریــن را در ارائ

ــهدانشــگاه ــهب ــرراازســطحجامع ــوانخی ــهمیت ــاالچگون ح
آورد؟مثــالهمیــنخیــرعالقمنــدبــهحــوزهدرمــانوبهداشــترا

چگونــهمتقاعــدمیکنیــدبــهدانشــگاهبیایــد؟
ــم اطــالع رســانی اســت  ــاد داری ــی کــه در بنی  یکــی از بحث های
ــه او  ــا آن خیــر مرتبــط بشــویم و اطالعــات الزم را ب ــد ب یعنــی بای

بدهیــم.
ــزرگ  ــن ب ــی از خیری ــاًل یک ــت مث ــازی اس ــد دوم، فرهنگ س در بع
ــه  ــاز ک ــن مدرسه س ــع خیری ــس مجم ــی؛ رئی ــر حافظ ــای دکت آق
ــرد  ــن م ــتند، ای ــا داش ــردن م ــه گ ــم ب ــتادی ه ــش اس ــی نق زمان
بــزرگ بــا 87 ســال ســن هنــوز هــر هفتــه در کشــور دارد جشــنواره 
ــت:  ــن می گف ــان به م ــد. ایش ــزار می کن ــاز برگ ــن مدرسه س خیری
ــر  ــن خی ــت: »م ــرا؟« گف ــم: »چ ــازم« گفت ــه نمی س ــن مدرس »م
ســازی می کنــم و آنچــه کــه می خواهــم بــرای ســاختمان مدرســه 
هزینــه کنــم در برگــزاری همایش هــا، جشــنواره ها و تبلیــغ و 
ترویــج ایــن کار خیــر و ارزشــی در ســطح کشــور هزینــه می کنــم 

]تقریبامیتوانیم
بگوییمدانشگاه
یکمجموعهچند
وجهیاستکه
میتواندتمام
سالیقخیرینرا
درارائهکارخیر
پوششبدهد.[
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و ایــن یعنــی خیــر ســاختن«. ترویــج ایــن فرهنــگ در بیــن جامعــه مقولــه ای 
اســت کــه می توانــد افــراد توانمندمــان را بــه ســمت ایــن حمایت هــای مالــی از 

جامعــه خودشــان ســوق بدهــد.
ــا  ــروز در دنی ــم ام ــی ه ــئولیت های اجتماع ــل مس ــری مث ــوالت دیگ ــه مق البت
ــت  ــه فعالی ــا در جامع ــه اینه ــم ک ــی داری ــع بزرگ ــا صنای ــره م رواج دارد. باالخ
می کننــد و یــک بخشــی از درآمدشــان را بــه عنــوان مســئولیت اجتماعــی بــه 
جامعــه بــر می گرداننــد. ایــن هــم یکــی از مقــوالت مهمــی اســت کــه کم کــم 
ــه و  ــه جامع ــکار ب ــا بده ــه م ــد. هم ــان می ده ــه نش ــودش را در جامع دارد خ
مــردم هســتیم ایــن را بایــد بــه صــورت یــک ِدیــن بــه جامعــه برگردانیــم. حــاال 
در مقــوالت مختلــف حتــی یــک بانــک بــه دلیــل اینکــه در حــوزه اجتماعــی کار 
ــد.  می کنــد و ایــن مــردم هســتند کــه در بانــک ســپرده های خــود را می گذارن
پــس بنابرایــن در قبــال ایــن اعتمــاد بانــک بایــد در حــوزه مســئولیت اجتماعــی 
خدمتــی را بــه مــردم برگردانــد. ایــن چیــزی اســت کــه در تمــام دنیــا رواج دارد. 
در کشــور مــا در بنگاه هــای بــزرگ اقتصــادی نیــز بایــد ایــن را ترویــج کــرد و 
ــن  ــد در ای ــه می توانن ــد ک ــی باش ــای علم ــاید نقش ه ــان ش ــی از وظایف ش یک
زمینــه فعایــت کننــد. بنابرایــن هــم فرهنگ ســازی نیــاز داریــم هــم اینکــه بایــد 

ایــن نیــاز را اعــالم کنیــم.

بنیــاددانشــگاهتهــرانکلدانشــگاهتهــرانراتحــتپوشــش
داردویــاهــردانشــکدهشــعبهایمجــزادارد؟

براســاس اساســنامه در هــر کــدام از دانشــکده هایمان بایــد یــک 

]همهمابدهکار
بهجامعهومردم

هستیماینراباید
بهصورتیک
ِدینبهجامعه

برگردانیم.[
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ــه در بعضــی از دانشــکده ها تشــکیل شــده،  ــان تشــکیل شــود ک ــاد حامی بنی
مثــل بنیــاد حامیــان دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهــران. 

باالخــره هــر کســی فــارغ التحصیــل دانشــکده دامپزشــکی اســت  عالقــه ای بــه 
آنجــا دارد. لــذا اگــر ایــن در حــوزه اقتصــادی بعــدا فعــال بــود و تمکنــی داشــت 
دوســت دارد بــه آن دانشــکده دامپزشــکی کمــک کنــد مــا بــرای اینکــه راحــت 
تــر ایــن ارتبــاط برقــرار شــود بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه هــر دانشــکده بــه 

صــورت مســتقل بنیــاد حامیــان خــود را تشــکیل دهــد.
ــد  ــا بتوان ــه ای فراهــم کنیــم ت ــن اســت کــه بتوانیــم زمین ــا ای ــداز م چشــم ان

ان شــااهلل در آینــده بــا تکثیــر ایــن بنیادهــا در دانشــکده های دانشــگاه 
ــگاه  ــل دانش ــارغ التحصی ــزار ف ــت 300 ه ــران از ظرفی ته

ــت،  ــا اس ــزرگ م ــای ب ــی از ظرفیت ه ــه یک ــران، ک ته
بهره منــد شــویم.

ببینیــد، تقریبــا بیشــترین حمایــت را از هــاروراد، 
انجــام  دانشــگاه  ایــن  فارغ التحصیــالن 
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می دهنــد. هــاروراد امــروز بیــش از 30 میلیــارد دالر موقوفــه دارد و ایــن نشــان 
ــن دانشــگاه جهــان را مــردم و دانــش آموختــگان حمایــت  می دهــد کــه برتری
می کننــد. لــذا مــا بایــد ایــن فرهنگ ســازی را در دانشــگاه هایمان ایجــاد کنیــم 

ــد آمــوزش دهیــم. مدیرانمــان را بای

وسخنآخر؟
مــن دعــوت می کنــم از همــه مــردم خــوب و عزیزمــان کــه دارای عالقمنــدی و 
تمکــن مالــی مناســب هســتند بهتریــن کار خیــر کمــک  و کار خیــر در حــوزه 
ــن  ــدرت آفری ــن و ق ــروت آفری ــاوری ث ــه  علم وفن ــرا ک ــت چ ــاوری اس  علم وفن
ــد ناشــی از  اســت یعنــی در دنیــای امــروز اگــر کشــور دارد حــرف اول را میزن
ــذا  ــاوری ل ــن ناشــی از   علم وفن ــد ای ــر کشــوری ثروتمن ــاوری اســت اگ  علم وفن
ــگاه  ــوب دانش ــت خ ــاوری اس ــت از  علم وفن ــر حمای ــرای کار خی ــن کار ب بهتری
ــران  ــاوری ای ــه  علم وفن ــور قل ــاوری در کش ــاد  علم وفن ــوان نم ــه عن ــران ب ته
ــگان دانشــگاه  ــش آموخت ــذا از همــه دان ــا دانشــگاه تهــران اســت ل اســالمی م
ــک  ــه کم ــه ب ــم ک ــوت می کن ــران دع ــگاه ته ــتاران دانش ــه دوس ــران از هم ته
ــن  ــا ای ــد ت ــران اســالمی اســت بیاین ــاوری ای ــاد  علم وفن ــه نم ــن دانشــگاه ک ای
دانشــگاه تهــران بتوانــد بــا اســتفاده از ظرفیــت مــردم و خیریــن قله هــای ترقــی 
ــا برســد  ــد ت ــی طــی کن ــدی جهان ــه بن ــاری را در رتب ــگاه اعتب و پله هــای جای
بــه ســطحی کــه ان شــاءاهلل در آینــده یــک روزی بــه مــدد حمایــت خیریــن از 

دانشــگاه تهــران مــا جــزو 10 دانشــگاه برتــر دنیــا باشــیم.
مــن جــا دارد اینجــا یــک تقدیــر و نامــی هــم ببــرم از همــه خیرینــی کــه 80 
ســال دانشــگاه تهــران را حمایــت کردنــد. اینهــا حامیــان دانشــگاه تهــران بودنــد 
80 ســال حمایــت مانــدگار نتیجــه ایــن حضــور هســت بزرگانــی کــه از ابتــدا تــا 
بــه امــروز حمایــت کردنــد اینقــدر ایــن سلســله نورانــی و پرعــدد هســت کــه 
شــمردنش در ایــن مقولــه نمی افتــه و ممکنــه از قلــم بیفتنــد برخــی از افــراد.

مــن بــه عنــوان مدیرعامــل بنیــاد حامیــان دنشــگاه تهــران بایــد تشــکر کنــم از 
ایــن حرکــت مانــدگار فصــل نامــه خیرمانــدگار و آفریــن بگــم بــه ایــن نــوع تفکر 
و نــوع نــگاه کــه اتفاقــا جــاش خالــی بــود ایــن فرهنگســازی می توانــد در آینــده 
ــار بیــاورد و از میوه هــای شــیرین آن همــه مــردم  یــک درخــت تنومنــدی را ب

ــه اســتفاده کنند.  ،،جامع

مدیریت خیریه



78



79



،

80

]وقفدرگذشتهدر
زندگیمسلمانانچه
درامرآموزشوچه
درمسائلاجتماعیو
مسائلرفاهعمومی
سهمبسیارمهمی
داشتهاست،بهطوریکه
اگرگفتهشود،اکثرامور
مسلمانانازراهوقف
ادارهمیشد،سخن
گزافینیست.[

     موضــوع بحــث بنــده دربــاره ارتبــاط خیریــه با آمــوزش و آموزش 
عالــی اســت و بــه انــدازه تأمالتــی کــه دراین بــاره کــردم، مقــداری 
ــی  ــوزش عال ــف و آم ــاره وق ــه درب ــاری ک ــم. آم ــت می کن صحب
ــی  ــاره وقــف در آمــوزش عال ــم بســیار تأســف انگیز اســت. درب داری
چیــزی کــه انســان را خوشــحال  کنــد نداریــم و ایــن موجــب کمــال 
ــان ترین  ــی از درخش ــا یک ــگ م ــه فرهن ــت، درحالی ک ــف اس تأس
ــة  ــا در هم ــمندان م ــزرگان و دانش ــوده و ب ــان ب ــای جه فرهنگ ه
حوزه هــای علــم و دانــش کــه در دنیــا نــام آور شــدند. در مؤسســاتی 
ــا اآلن  ــد، ام ــات اداره می ش ــق موقوف ــه از طری ــد ک ــرورش یافتن پ
ــی مــا کاًل حکومتــی و دولتــی شــده و  می بینیــم کــه آمــوزش عال
امــور خیریــه و موقوفــات در آن ســهمی ندارنــد و اگــر ایــن پیونــد 
میــان امــور خیریــه و دانشــگاه ها و آمــوزش عالــی در ابعــاد مختلــف 

اهمیتنهادینهشدنوقف
درپیشبردعلموفرهنگ
دکترغالمرضااعوانی
چهرهماندگاروعضوپیوستهفرهنگستانعلومایران
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ایجــاد شــود می توانــد منجــر بــه یــک نهضــت عظیــم در آمــوزش عالــی شــود. 
وقــف درگذشــته در زندگــی مســلمانان چــه در امــر آمــوزش و چــه در مســائل 
اجتماعــی و مســائل رفــاه عمومــی ســهم بســیار مهمــی داشــته اســت، 
به طوری کــه اگــر گفتــه شــود، اکثــر امــور مســلمانان از راه وقــف اداره می شــد، 
ســخن گزافــی نیســت. البتــه بنــده متخصــص وقف نیســتم امــا طبــق مطالعاتی 
کــه داشــته ام خیلــی بــه مســائل مرتبــط بــا ایــن موضــوع برخــورد کــرده ام و از 
حــدود بیست سی ســال پیــش بــه مناســبت های مختلــف دراین بــاره کــه 
ــت  ــن مســئله غفل ــدر از ای ــا چق ــدر اســت و م ــوزش چق ــف در آم ــت وق اهمی

ــته ام.  ــی داش ــم، گفتگوهای کرده ای
ــا قــرن چهــارم کــه اکثــر دانشــمندان اســالمی در ایــن قــرون می زیســتند   ت
ــات  ــم از راه درآمــدی کــه از موقوف ــاً همــه امــور آموزشــی، تعلیــم و تعل تقریب
ــت دخالتــی نداشــته اســت، مگــر  ــد، اداره می شــد، یعنــی دول به دســت می آم
بســیار انــدک. فقــط از قــرن پنجــم هجــری بــه بعــد اســت کــه دانشــگاه ها و 
مدارســی تحــت نظــارت و بــا مدیریــت حکومــت مثــل نظامیــه و یــا مــواردی 
کــه در مصــر تحــت نظــر فاطمیــان مصــر ایجــاد شــد، تأســیس شــده اســت و 
ــاره درگرفــت. طبــق گزارش هــای  رقابتــی میــان عباســیان و فاطمیــان دراین ب
ــت  ــه حکوم ــود ک ــار ب ــرای اولین ب ــوارد ب ــن م ــت، ای ــود اس ــه موج ــی ک دقیق
ــن و حتــی بعــد از  ــا پیش ازای ــت کــرده اســت. ام به هردلیــل در آمــوزش دخال
آن بیشــتر مؤسســات آموزشــی از راه درآمدهایــی کــه از طریــق موقوفــات بنیــاد 
نهــاده شــده بــود، تأمیــن می شــد؛ امــا متأســفانه امــروزه مســئله وقــف و ارتبــاط 
ــگاه ها  ــی و دانش ــات آموزش ــرورش و مؤسس ــر آموزش وپ ــوزش و ام ــا آم آن ب

تقریبــاً به طورکلــی فرامــوش شــده اســت کــه ایــن واقعــاً بــا نظــر، 
بــه فرهنــگ مــا و اســتمرار فرهنگــی مــا خیلــی باعث تأســف اســت 
و تقریبــاً می شــود گفــت ارتبــاط میــان فرهنــگ و مســئله خیریــه 
مخصوصــاً در آمــوزش عالــی قطــع شــده اســت، حــاال ممکــن اســت 
ــاد  ــه زی ــه البت ــورت گرفت ــی ص ــدارس کارهای ــداری در م ــک مق ی
نیســت، نســبت بــه آن حجمــی کــه مــا در آمــوزش داریــم آن چنــان 
زیــاد نیســت و ایــن امــر موجــب نقصــان و خســرانی عظیــم در امــر 

آمــوزش اســت.
ــن  ــه ای ــی ب ــا ســکوالرند، خیل ــه آن ه ــا اینک ــرب ب  برعکــس در غ
ــی  ــره جهان ــن کنگ ــه در بولت ــاری ک ــد. در آم ــه دارن ــئله توج مس
ادیــان وجــود دارد، اذعــان شــده کــه فقــط 30 درصــد کمک هــای 
خیریــه دینــی بــوده و بقیــه را مــردم بــه حوزه هــای دیگــر داده انــد. 
درواقــع خیلــی از افــراد از طــرق مختلــف امــوال خودشــان را وقــف 

]خودخدااستکه
توبهبندگانراقبول

میکندوخودخداست
کهصدقهمیگیرد،
یعنیبندهصدقه
نمیگیردخداست
کهازدستبنده

میگیرد.[
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دانشــگاه ها می کننــد و ایــن امــر موجــب رونــق هرچــه بیشــتر دانشــگاه شــده 
اســت. به طوری کــه دانشــگاه های معتبــر دنیــا ســهم بیشــتری از اوقــاف دارنــد و 

ایــن در باالرفتــن رتبــه دانشــگاه بســیار مؤثــر بــوده اســت.
در اســالم بــر مســئله وقــف تأکیــد فراوانــی شــده اســت، منظــورم فقــط کتــب 
فقهــی نیســت. فقــه بــا اینکــه الزم اســت نمی توانــد به تنهایــی احــکام را بیــان 
 کنــد، بیــان احــکام بســیار مهــم اســت ولــی تنهــا فقــه نمی توانــد تمــام کار را 
انجــام دهــد، بایــد یــک انگیــزه ای باشــد و آن روحــی اســت کــه خــود قــرآن در 

مؤمنــان ایجــاد کــرده اســت.
 حــال مــن آیاتــی را می خوانــم و توضیــح می دهــم، قــرآن کریــم همیشــه مــال 
و جــان را باهــم می گویــد، » أَنُْفَســُهْم َوأَْمَوالَُهــْم«، کســانی کــه مــال و جــان خــود 
را در طبــق اخــالص می گذارنــد و فــدا می کننــد، ایــن چنــد آیــه قــرآن خیلــی 
مهــم اســت و روشــن می کنــد کــه ابعــاد مختلــف مســألة وقــف و خیــر چقــدر 
ــات مــا غفلــت کردیــم، مــا بایــد برویــم ســراغ  عظمــت دارد. چقــدر از ایــن آی
تبییــن ایــن آیــات از جوانــب مختلــف تــا معلــوم شــود قــرآن کــه هــادی همــة 
مســلمانان و مؤمنــان اســت تــا چــه حــد بــر مســألة جهــاد امــوال و انفــس و بــر 

مســألة انفــاق، نفقــه و صدقــه تأکیــد می کنــد.
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ــان  ــال و ج ــد م ــْم«، خداون ــُهْم َوأَْمَوالَُه ــَن أَنُْفَس ــنَ الُْمْؤِمِنی َری ِم ــتَ َ اْش »إِنَّ اهللَّ
مؤمنــان را از آن هــا خریــده، خداونــد مشــتری امــوال شماســت. امــوال اصــاًل مال 
خداســت، »بـِـأَنَّ لَُهــُم الَْجنَّــَة«، خداونــد خریــده و بــه آن هــا وعــده جنــت داده و 
ــرآن آمــده اســت و حتــی جهــاد  ــات ق ــا مــال، در بســیاری از آی ــن جهــاد ب ای
ــْم«،  ــَن بِأَْموالِِه ُ الُْمجاِهدی ــَل اهللَّ ــا انفــس آمــده، »َفضَّ ــا مــال پیــش از جهــاد ب ب
خداونــد برتــری داده بــه کســانی کــه جهــاد می کننــد در راه خــدا با مالشــان، »َو 
أَنُْفِســِهْم« و بــا نفسشــان، »َعلـَـي الْقاِعدیــَن َدَرَجــًة«، بــا آن هایــی کــه جهــاد مال 
نمی کننــد، آن هایــی کــه جهــاد می کننــد خیلــی برتــری دارنــد و قــرآن درجــه 

و درجاتــی بــرای آن هــا قائــل اســت.
ــه  ــی ک ــِهْم«، آن های ــْم َو أَنُْفِس ــُدوا بِأَْموالِِه ــُروا َو جاَه ــوا َو هاَج ــنَ آَمُن »إِنَّ الَّذی
ایمــان دارنــد، آن هایــی کــه هجــرت می کننــد در راه خــدا، آن هایــی کــه جهــاد 
ــال  ــن م ــی ای ــم یعن ــْم«، اول بامواله ــُدوا بِأَْموالِِه ــدا، »جاَه ــد در راه خ می کنن
باالخــره مــال خداســت و امانــت اســت، هرچــی در ایــن عالــم هســت امانتــی 
در دســت ماســت، مــال مــاِل خداســت و خداونــد هــم وارث اســت. همــة ارث 
ــه خــدا می رســد و مــا خلیفــة خــدا هســتیم. بنابرایــن آن هایــی کــه ایمــان  ب
آوردنــد، »الَِّذیــَن آَمُنــوا َوَهاَجــُروا َوَجاَهــُدوا فِــي َســِبیِل اهلَلّ بِأَْمَوالِِهــْم َوأَنُْفِســِهْم 
ــه  ــی ک ــد آن های ــدا دارن ــزد خ ــی در ن ــات باالی «، درج ــَد اهلَلّ ــًة ِعْن ــُم َدَرَج أَْعَظ
ــات چــه هســت، حــاال  ــن آی ــاً اهــل ایمــان هســتند می داننــد عظمــت ای واقع
مؤمنــان چــه کســانی هســتند؟ در آیــه ای مؤمنــان این طــور تعریــف شــده اند: 
ــه خــدا  ــد ب ِ َوَرُســولِِه«، اوال ایمــان می آورن ِــاهللَّ ــوا ب ــَن آَمُن َِّذی ــوَن ال ــا الُْمْؤِمُن ََّم »إِن
ــدی در  ــک و تردی ــچ ش ــا هی ــپس در آن ه ــوا«، س ــْم یَْرتَابُ َ ــمَّ ل ــول »ثُ و رس
ِ«، و جهــاد  ایمــان وجــود نــدارد، »َوَجاَهــُدوا بِأَْمَوالِِهــْم َوأَنُفِســِهْم فِــي َســِبیِل اهللَّ
می کننــد بــا مالشــان، بــا جانشــان، بــا تمــام وجودشــان در راه خــدا، » أُولَِئــَک 
اِدُقــوَن«، ایمــان این هــا ایمــان درســتی اســت. این هــا صــدق در ایمــان  ُهــُم الصَّ
ــن نشــانه  ــد، ای ــاد می کن ــش در راه خــدا جه ــا مال ــه ب ــی کســی ک ــد یعن دارن

یکــی از عالمــات صــدق او در مســألة ایمــان اســت.
ــال مســلمانان  ــر از م ــًة«، ای پیامب ــْم َصَدَق ــْن أَْمَوالِِه ــْذ ِم ــه، »ُخ همین طــور آی
صدقــه بدهیــد، وقــف هــم نوعی صدقــه جاریــه اســت،  چــرا صدقــه؟ »تَُطّهُرُهْم« 
ــه کــن،  ــال تزکی ــا م ــا«، و آن را ب ــْم بَِه ــاک کــن »َوتَُزّکیِه ــا را پ ــال آن ه ــو م ت
ــه انســان  ــد تزکیــه شــود، مــال یعنــی چیــزی کــه ب انســان هــر چــه دارد بای
تعلــق دارد انســان بــه آن تعلق خاطــر دارد ایــن تعلق خاطــر ممکــن اســت ســد 
راه و حجــاب شــود بنابرایــن احتیــاج بــه تزکیــه دارد، »تَُطّهُرُهــْم َوتَُزّکیِهــْم بَِها«، 
ــه ای کــه می دهــد  ــا صدق ــا ایــن مــال تزکیــه کــن، یعنــی انســان ب آن هــا را ب

ــود. ــاک می ش ــودش پ وج
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ــی  ــد، یعن ــار می کن ــا را اخط ــوا«، م ــْم یَْعلَُم َ ــد، »أَل ــت کنی ــه را دق ــن آی ای
نمی داننــد؟ یعنــی می خواهــد یــک مطلــب خیلــی بزرگــی را بــه مــا بگویــد مــا 
را بــه یــک مســألة بســیار مهمــی آگاه کنــد، نمی داننــد؟ چــه را نمی داننــد؟ »أَنَّ 
َدَقــاِت«، خــود خــدا اســت کــه توبــه  ْوبـَـَة َعــْن ِعَبــاِدهِ َویَأُْخــُذ الصَّ َ ُهــوَ یَْقَبــُل التَّ اهللَّ
بنــدگان را قبــول می کنــد و خــود خداســت کــه صدقــه می گیــرد. یعنــی بنــده 
صدقــه نمی گیــرد خداســت کــه از دســت بنــده می گیــرد. ببینیــد ایــن معانــی 
توحیــدی بســیار عمیقــی دارد، یعنــی واقعــاً کســانی کــه اهــل توحیــد باشــند 
می داننــد معنــای ایــن کلمــه چیســت؟ آیــا نمی داننــد کــه خــود خداســت کــه 
توبــه بنــدگان را قبــول می کنــد بــا قیــد هــو، یعنــی خــودش هســت کــه صدقــه 
می گیــرد یعنــی دســتی کــه شــما می دهیــد دســت دهنــده و گیرنــده باطنــش 

خداونــد اســت، بنــده ظاهــر اســت. 
ــم.  ــا می خوان ــی دو را ت ــن یک ــه م ــم ک ــاق داری ــاره انف ــز درب ــادی نی ــات زی آی
ــد، ایــن  اوالً خداونــد می گویــد آن هایــی کــه انفــاق می کننــد، روح بزرگــی دارن
ــال بگــذرد، روحــش  ــه در راه خــدا از م ــت عظمــت روح اســت، کســی ک عالم
عظیــم اســت کســی کــه نمی دهــد نفــس بســیار تنگــی دارد، ســپس خداونــد در 
چنــد آیــه وعــده داده کــه هرچــه شــما بدهیــد، او جایگزیــن می کنــد و هرکســی 
در راه خــدا هــر چیــزی داده اســت خداونــد چنــد برابــر بــه او می دهــد و واقعــاً 
آن هایــی کــه بــه هــر جهــت دست گشــاده ای در خیــر و نفقــات دارنــد، خداونــد 
آن هــا را صاحــب مــال و ثــروت می کنــد، »َوَمــا أَنَْفْقُتــْم ِمــْن َشــْيءٍ« هرچــه شــما 
انفــاق کنیــد در راه خــدا »َفُهــَو یُْخلُِفــُه«، مطمئــن باشــید کــه خداونــد بــه شــما 
ــه دیگــر نیــز آمــده  ــی نمی شــود. ایــن در چنــد آی ــد خال می دهــد دقــت کردی
ــه ای کــه بدهیــد هــر  ــٍر«، هــر خیری ــْن َخْی ــوا ِم ــا تُْنِفُق اســت. »َوَم
انفاقــی کــه کنیــد »یـُـَوفَّ إِلَْیُکــْم َوأَنُْتــْم اَل تُْظلَُمــوَن« خــدا بــه شــما 
ســتم نمی کنــد، یعنــی بــه بهتریــن وجــه آن را جایگزیــن می کنــد 

کــه شــما حتــی نمی دانیــد چیســت. 
ــن چیزهــا باشــد، یعنــی  ــد از بهتری مســئله بعــد اینکــه انفــاق بای
ــدا  ــه خ ــد ک ــد بدان ــاق کن ــدا انف ــرای خ ــد ب ــه می خواه ــی ک کس
متوجــه اســت کــه چــه می دهــد؟ بنابرایــن ســعی نکنیــد از چیــزی 
ــر خــدا را دوســت  ــد، اگ ــاق کنی ــده اســت در راه خــدا انف ــه مان ک
داریــد از آن بهترینــی کــه دوســت داریــد انفــاق کنیــد. در آیــه ای 
خــدا کســانی را کــه پســمانده ها را در راه خــدا می دهنــد، نکوهــش 
ــرَّ«، هرگــز  ــوا الِْب ــْن تَنالُ َ ــه خــدا این هــا را نمی خواهــد. »ل کــرده، ن
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ــا تُِحبُّــوَن«، مگــر این کــه در راه  بــه درجــه ابــرار نمی رســید، »َحتَّــي تُْنِفُقــوا ِممَّ
خــدا آنچــه را کــه بیشــتر از همــه دوســت داریــد انفــاق کنیــد.

انفــاق خدای نکــرده نبایــد از روی ریــا باشــد کــه اصــاًل نــدادن آن بهتــر اســت، 
ــوا  ــت »ال تُْبِطُل ــل اس ــد کال باط ــت باش ــا من ــر ب ــی اگ ــد، یعن ــت نباش ــا من ب

ــّن َوالْذی«. ــْم بِالَْم َصَدقاتُِک
ــا َجَعلَُکــْم  ِ َوَرُســولِِه« ایمــان بیاوریــد بــه خــدا و رســول »َوأَنِْفُقــوا ِممَّ »آَِمُنــوا بـِـاهللَّ
ُمْســَتْخلَِفیَن« ایــن آیــه خیلــی وســیع اســت می گویــد ایمــان بیاوریــد بــه خــدا 
و رســول خــدا، انفــاق بکنیــد آن چیــزی را کــه شــما مســتخلفید. مســتخلفید 
یعنــی ایــن مــال مــال خداونــد اســت کــه در دســت شــما امانــت اســت. خــدا 
ارُِعــوَن«  می فرمایــد »أَأَنُْتــْم تَْزَرُعونـَـُه« آیــا شــما زراعــت می کنیــد » أَْم نَْحــُن الزَّ
یــا مــا هســتیم کــه زراعــت می کنیــم یعنــی شــما وســیله هســتید مــا ایــن کار 
ــده و بخشــنده  ــا گیرن را می کنیــم، شــما کمــک می کنیــد امــداد می کنیــد ام

خداست.
ــگاه ها،  ــدارس، دانش ــا، م ــال ها مکتب ه ــی س ــف، ط ــث وق ــه بح ــم ب بازگردی
و  حمام هــا  جزامی خانه هــا،  تیمارســتان ها،  بیمارســتان ها  مؤسســات، 
خانه هــا، کاروانســراها و بســیاری از مؤسســات خیریــه به وســیله مــردم نیکــوکار 
و خیــر و نوع دوســت بــا درآمــد موقوفــات احــداث شــد. گــروه کثیــری از مــردم 

ــد. ــتفاده می کردن ــا اس ــه این ه ــگان از هم ــور رای به ط
 البتــه وقــف تعریــف  خاصــی دارد، تعریــف ایــن اســت، زمانــی کــه عیــن ملــک 
و مالــی از طــرف مالــک به اصطــالح حبــس بشــود وقــف درســت اســت، یعنــی 
اهــدا شــود، ولــی اصطــالح وقــف به معنــای ایــن اســت کــه خریدوفــروش مــال 

متوقــف شــود. تمــام عوایــد وقــف باید صــرف کارهــای خیریه شــود، 
ــا گــرو گذاشــته  ــه طریقــی کــه هرگــز فروختــه ی بنابرایــن بایــد ب
نشــود، ســود و بهــره آن موافــق بــا نظــر واقــف، در راه خــدا بــه صرف 
مصــارف خیریــه برســد. وقــف گاهــی بــه صدقــه جاریــه تعبیر شــده 
ــُن آَدَم« وقتــی  ــاَت ابْ اســت، حضــرت رســول اکــرم فرمــود: »إَِذا َم
انســان می میــرد »انَْقَطــَع َعَمُلــُه إاِل ِمــْن ثَــالٍث« حســاب اعمــال او 
ــر  ــه ه ــی می گذارد،ک ــا باق ــز در دنی ــا ســه چی بســته می شــود، ام
ــه حســاب او نوشــته می شــود  ــر کــه انجــام بشــود ب ــی از خی عمل
وگرنــه امیــد او از ایــن دنیــا قطــع می شــود »ِمــْن َصَدَقــٍة َجارِیَــٍة« 
ــان داشــته باشــد، مســتمر  ــه ای کــه جری ــه، صدق اوالً صدقــه جاری
باشــد. ثانیــاً »أَْو ِعلـْـٍم یُْنَتَفــُع بـِـِه« اگــر شــما وســیله علمــی بشــوید 
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کــه بــه دیگــران ســود برســاند، در ایــن مــورد پیامبــر در بیانــی دیگــر فرمــود » 
َمــْن َســنَّ فِــی االِْســالِم ُســنًَّه َحَســَنًه َفلَــُه اَْجُرهــا َو اَْجــُر َمــْن َعِمــَل بِهــا بَْعــَدُه 
ِمــْن َغْیــِر« کســی کــه ســنت خــوب بگــذارد اجــر او و اجــر همــه کســانی کــه بــه 
ــّیَیًه کاَن  ــنًَّه َس ــالِم ُس ــی االِْس ــْن َســنَّ فِ ــرای اوســت، »َو َم او عمــل می کننــد ب
َعلَْیــِه وِْزُرهــا َو وِْزُر َمــْن َعِمــَل بِهــا ِمــْن بَْعــِدهِ ِمــْن َغْیــِر« و کســی که ســنت بدی 
بگــذارد وزر و وبــال گنــاه خــودش و گنــاه همــه کســانی کــه بــه او عمــل بکننــد، 
بــه گــردن اوســت. پــس یــک ســنت حســنه گذاشــتن کــه بعــد از شــما جــاری 
باشــد یکــی علــم اســت، چــه جایــی مناســب تر از دانشــگاه » ِعلـْـٍم یُْنَتَفــُع بـِـِه « 
و اگــر از روی موقوفــه باشــد، علــم نافــع اســت بــرای اینکــه نیــت آن خیــر اســت، 
وقــف همیشــه منافــع دارد، همیشــه خیــر اســت همیشــه در راه خداســت ایــن 
در دانشــگاه می توانــد باشــد، یعنــی وقــف یــا علــم منتفــع باشــد کــه بهتریــن 
جایــش دانشــگاه اســت و »أَْو َولـَـٍد َصالـِـٍح یَْدُعــو لـَـُه« ثالثــاً یــک فرزنــد صالحــی 
کــه مــردم بــه واســطه آن فرزنــد، پــدرش را دعــا کننــد و ایــن دانشــگاه می توانــد 
ایــن فرزنــد صالــح را بپــرورد، بنابرایــن ســه شــرط حدیــث هــر ســه می توانــد در 

دانشــگاه محقــق بشــود.
ــی کــه شــما می شناســید  به هرحــال همان طــور کــه اشــاره شــد، تمــام بزرگان
یــا نمی شناســید، ســعدی، حافــظ، ابن ســینا، غزالــی و تمــام بــزرگان درجاهایــی 
ــتاد  ــدند، اس ــف اداره می ش ــیله وق ــا به وس ــام آن ه ــه تم ــده اند ک ــت ش تربی
زرین کــوب کــه از اســاتید بــزرگ همیــن دانشــکده و از مورخــان بســیار بــزرگ 
بــود در کتــاب »فــرار از مدرســه« کــه زندگی نامــه غزالــی اســت، اوضاع واحــوال 
غزالــی در نیشــابور را گــزارش کــرده اســت، زرین کــوب در ایــن کتــاب از شــصت  
ــه  ــه هم ــرد ک ــام می ب ــه( ن ــه مدرس ــگاه )ن ــی دانش ــدَرس یعن َم
ــا درس  ــی در آنج ــه بزرگان ــدند و چ ــه اداره می ش ــیله موقوف به وس
ــور  ــدند، همین ط ــت ش ــی تربی ــاگردان بزرگ ــه ش ــا چ ــد ی می دادن
ــات را در  ــف و موقوف ــاع وق ــای بســیاری از اوض ــه نمونه ه ابن بطوط

ســفرنامه اش آورده اســت.
بــه هــر جهــت وقــف در سراســر اســالم واقعــاً یــک تاریــخ بســیار 
ــت می شــد، مخصوصــاً در راه  ــاف تقوی ــه روز اوق ــی دارد. روزب مفصل

ــد. ــدم بودن ــاره پیش ق ــان دراین ب ــه ایرانی ــم، ک عل
پیامبــر  بودنــد،  پیش قــدم  علمــی  موقوفــات  در  ایرانیــان 
ــه  ــا لتناول ــا بالّثریّ ــم معلّق ــو کان العل ــت »ل ــوده اس ــاره فرم دراین ب
ــن  ــی از بزرگ تری ــدون یک ــن را ابن خل ــارس« ای ــاء ف ــن أبن ــوم م ق
فالســفة جامعه شــناس کل تاریــخ، و به عبارت دیگــر پــدر علــم 
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جامعه شناســی به عنــوان یــک فصــل کتــاب قــرار داده اســت؛ همیــن موقوفــات 
بــوده کــه در صــف کارهــا و مخصوصــاً مباحــث علمــی وجــود داشــتند، پشــت 
ــام  ــان انج ــای آن زم ــه اســم خلف ــر ب ــی اگ ــد حت ــا بودن ــا ایرانی ه ــة این ه هم
می شــد؛ مثــاًل بزرگ تریــن نهضتــی کــه در کل تاریــخ بشــر در ترجمــه ایجــاد 
ــه در  ــود ک ــه ای ب ــرار نشــده اســت، نهضــت ترجم ــخ تک ــر در تاری ــد و دیگ ش

ــد.  ــاد ش ــداد ایج ــة بغ بیت الحکم
تمــام متــون علمــی و فلســفی یــا بهتریــن شــرح ها در ظــرف صدســال بــه زبــان 
عربــی ترجمــه شــده، مأمــون هــم چــون مــادرش ایرانــی بــود، باالخــره ایرانی هــا 
کمکــش کردنــد و حــاال ایــن کار بــزرگ بــه اســم مأمــون شــده ولــی پشــت ســر 

ایــن حرکــت ایرانی هــا بودنــد. 
خواجــه نظام الملــک، نظامیــه را ایجــاد کــرد، امــا نکتــه جالــب ایــن اســت کــه 
هیچ کــس بــرای تدریــس حاضــر نشــد، بــزرگان را دعــوت کــرد گفتنــد اینجــا 
ــن دانشــمند را دعــوت کــرد،  دولتــی اســت. اول ابواســحاق شــیرازی بزرگ تری
نرفــت، ابواســحاق اســفرانی را دعــوت کــرد، نرفــت. بعــد امام الحرمیــن اســتاد 
ــه  ــی ک ــتند در جای ــی نمی خواس ــت، یعن ــم نرف ــرد، آن ه ــوت ک ــی را دع غزال
دولتــی اســت برونــد، تــا باالخــره غزالــی رفــت، غزالــی جوانــی بود بیســت وهفت 
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ــود. ــرده ب ــول ک ــه قب هشت ســاله ک
بــه هــر ترتیــب واقفــان خیراندیــش بــرای شــئونات مختلــف مصارفــی اختصــاص 
داده بودنــد، چنانکــه بــرای امــور علمــی و تعلیمــات عمومــی نیــز موقوفاتــی در 
شــهرهای بــزرگ و کوچــک و دهــات و دهســتان وجــود داشــت کــه از درآمــد 
ــه وجــود  ــزی موقوف ــر چی ــرای ه ــوزش پرداخــت می شــد. ب ــا، مخــارج آم آن ه
داشــت، بــرای مرکــب، بــرای کاغــذ، بــرای استنســاخ، بــرای خریــد کتــاب، بــرای 
کوچک تریــن چیزهــا کــه اصــاًل شــاید بــرای مــا قابل قبــول نباشــد و نمی توانیــم 
بــاور کنیــم کــه بــرای ایــن مــوارد موقوفــه وجــود داشــته اســت، یعنــی این طــور 

ــه کار خیــر همــت می گماشــتند.  ب
می دانیــد  همان طورکــه  اســت،  دانشــگاهی  شــهر  اولیــن  ربع رشــیدی 
ــی  ــد. سیتی یونیورســیتی یعن ــام سیتی یونیورســیتی دارن ــه ن ــی ب ــا جای غربی ه
ــد و آن  ــاد کردن ــلمانان ایج ــگاهی را مس ــهر دانش ــن ش ــگاهی، اولی ــهر دانش ش
ــف  ــورهای مختل ــت. از کش ــته اس ــت داش ــیار عظم ــه بس ــوده ک ــیدی ب ربع رش
در ایــن شــهر بودنــد. عــرب، عجــم، از ســوریه از مراکــش از چیــن، یــک محلــه 
ــم  ــگاه درس بدهی ــا را در دانش ــد این ه ــا بای ــت. م ــته اس ــا داش ــرای چینی ه ب
یعنــی تاریخچــة این هــا را بایــد بیاوریــم کــه دانشــجویان بــا گذشــته کارهــای 
ــد دانشــجویان را  ــا بای ــی اســت، م ــنا بشــوند، شــرط اول کار آگاه ــزرگان آش ب
ــم  ــر نمی توانی ــاال اگ ــم، ح ــان آگاه کنی ــت بزرگان م ــا و از عظم ــن مکان ه از ای
ــروک  ــا مت ــاب آن ه ــم، کت ــم بخوانی ــد بتوانی ــیم بای ــا را بنویس ــای آن ه کتاب ه
اســت، خیلــی از دانشــجویان نمی تواننــد ایــن کتاب هــا را بخواننــد، 
ــم شــاهکاری بنویســیم کــه هــزار ســال بعــد  حــاال اگــر نمی توانی
ــا  ــم. م ــم آن هــا را بخوانی ــد بتوانی ــل بای ارزش داشــته باشــد، حداق
بایــد وارث ایــن فرهنــگ باشــیم، فرهنــگ چیــزی اســت کــه فقــط 
بــا آمــوزش منتقــل می شــود و اگــر آمــوزش داده نشــود بعــد از دو 

ســه نســل، از بیــن مــی رود.
اما درمورد فواید وقف چند مورد را توضیح می دهم: 

اوالً وقــف مردمــی اســت، چیــزی کــه مردمــی باشــد پایــدار اســت. 
ــد  ــرمایه می گذار ن ــه و س ــان مای ــان ودل خودش ــردم از ج ــی م یعن

بــرای کار خیــر. 
دوم: بــر ایمــان خالــص اســت. آیاتــی کــه خوانــدم توضیــح می دهــد 
کســی کــه وقــف می کنــد ایمــان ســخت دارد، یعنــی غــرض دیگری 
نــدارد و بــه خــدا، بــه کتــاب و بــه رســول ایمــان دارد. پیامبــر فرمود: 
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»إنمــا العمــال بالنّیــات« هــر عمــل بــه نیــت اســت. کســی کــه مــال خــودش 
ــر اســت  ــف بهت ــدار اســت. واق ــن پای ــاک دارد بنابرای ــت پ ــد نی ــف می کن را وق
کــه بهتریــن شــرایط را در نظــر بگیــرد و ســعی کنــد شــرایط خاصــی را بــرای 
ــرود و چــون وقــف در هــر زمانــی  مصــارف در نظــر بگیــرد تــا موقوفــه هــدر ن
متولــی و ناظــر دارد، اگــر متولــی از اجــرای شــرایط وقــف تخطــی کنــد قاضــی 
و مدعی العمــوم تولیــت را بــه شــخص صالــح واگــذار می کنــد در نتیجــه وقــف 

نتایــج پایــدار و مســتمر دارد.
نهــاد وقــف امــری متعــدی اســت چــون هــر چیــز بــرای خــدا باشــد مقــدس 
اســت، شــاید بــرای اســالمی کــردن دانشــگاه یکــی از راه حل هــا گســترش وقــف 
ــالمی  ــر اس ــتقیم ب ــور غیرمس ــف به ط ــر وق ــد. به عبارت دیگ ــگاه باش در دانش
کــردن دانشــگاه تأثیــر می گــذارد. همچنیــن وقــف در ارتقــای کیفیــت خیلــی 
ــن  ــا ای ــاًل ب ــه مث ــذارد، ک ــروطی می گ ــف ش ــه واق ــرای اینک ــت. ب ــر اس مؤث
ــن کرســی ها،  ــرب بهتری ــد در غ ــما می دانی ــد. ش ــتاد انتخــاب کنی ــرایط اس ش
ــق  ــاًل دانشــگاه آکســفورد  از طری ــف اســت. مث ــا وق ــه ب کرســی هایی اســت ک
موقوفــه فــردی، یــک کرســی مخصــوص زبــان فارســی گذاشــت، بــرای انتخــاب 
اســتاد 500 نفــر ثبت نــام کردنــد، حــال بایــد از 500 نفــر یــک نفــر را انتخــاب 

کننــد. 
دو سه مطلب دیگر را نیز به طور خالصه ارائه می کنم. 

ــا ســهم مهمــی داشــته اســت و متأســفانه در  وقــف در مؤسســات آموزشــی م
دانشــگاه مــا چــرا این طــور شــد و وقــف نتوانســت نقــش مهمــی در 
ــا نتوانســتیم   ــه دو دلیــل اســت. اوالً م دانشــگاه ها داشــته باشــد، ب
ــم.  ــل کنی ــروز منتق ــه ام ــان را ب ــم خودم ــوزش قدی ــای آم ارزش ه
ــد و  ــدرن کنن ــگاه را م ــتند دانش ــه می  خواس ــت ک ــاید به این عل ش
ــه  ــی توج ــائل دین ــه مس ــگاه ها ب ــردن دانش ــدرن ک ــرای م ــاال ب ح
ــی  ــه هــر ترتیــب آن هایــی کــه متصــدی آمــوزش عال نداشــتند، ب
بودنــد نتوانســتند یــک پیونــدی میــان دانشــگاه، ســنت و ارزش های 

گذشــتة خودمــان ایجــاد کننــد.
ــر  ــی از ظاه ــه  شــده ول ــی گرفت ــدل غرب  دوم اینکــه دانشــگاه از م
مــدل غربــی. ایــن کســانی کــه رفتنــد درس خواندنــد گویــا اهــل 
تکنیــک بودنــد و رفتنــد تکنیــک را گرفتنــد و ولی عمقی نداشــتند، 
آن هایــی کــه فلســفه خواندنــد رفتنــد پوزیتیویســم را خواندنــد، امــا 
خــود این هــا نهادهــای تولیــد علــم مــورد توجهشــان نبــوده اســت 
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کــه باالخــره بیاینــد این هــا را بــه دانشــگاه مــا منتقــل کننــد. بنابرایــن توجهــی 
ــه وســیلة درآمدهــای  ــا ب ــر آن ه ــی نداشــتند درحالی کــه اکث ــه دانشــگاه غرب ب
ناشــی از موقوفــات اداره می شــد، اآلن هــم این طــور اســت. در غــرب موقوفــات 
در ارتقــای ســطح علمــی و کیفــی دانشــگاه نقــش اساســی دارنــد به طوری کــه 
ــا آکســفورد از  ــاروارد ی ــل  ه ــری دارد مث ــة علمــی  باالت ــه رتب ــر دانشــگاه ک ه
موقوفــات بیشــتری برخوردارنــد. تقریبــاً در همــة دانشــگاه ها ایــن مســئله وجــود 
دارد. در اکثــر گروه هــای آموزشــی کرســی هایی بــه نــام افــراد خــاص، از درآمــد 
ــاص و  ــط خ ــرایط و ضواب ــی ها ش ــن کرس ــون ای ــود و چ ــات اداره می ش موقوف

ســنگینی دارد در بهبــود کیفــی آن دانشــگاه بســیار مؤثــر اســت. 
مرحــوم دکتــر علی آبــادی کــه ســال های ســال در انگلســتان تحصیــل و تدریــس 
کــرده بــود بــه مــن می گفــت کــه در انگلیــس درآمــد بنــدری بــه اســم دانشــگاه 
هســت، یــا معمــوالً افــراد بعــد از مــرگ امــوال خودشــان را بــرای کار خاصــی در 
ــه دانشگاهشــان  ــم معمــوالً ب ــالن ه ــد، فارغ التحصی ــه ارث می گذارن دانشــگاه ب

کمــک می کننــد حتــی دانشــجو هــم کمــک می کنــد.
بنــده خــودم دو ســال پیــش بــه دانشــگاه هــاروارد رفتــه بــودم، دو ســه هفتــه 
آنجــا بــودم، در کتابخانــه دانشــکده حقــوق آنجــا مطالعــه می کــردم. کتابخانــه 

دانشــگاه ها  بقیــه  برخــالف 
ــت  ــاز اس ــح ب ــار صب ــا چه ت
ــح  ــا صب ــینند ت ــه می نش هم
مثــل  می خواننــد،  درس 
ــر  ــه ه ــا. ب ــای گذشــتة م علم
ــوده  ــا ب ــی آنج ــب تابلوی ترتی
ــک  ــود ی ــح داده ب ــه توضی ک
دانشــجوی حقــوق ســیصد 
ــازی  ــرای بازس ــون دالر ب میلی
ــول  ــوق پ ــام دانشــکده حق تم
داده بــود. یعنــی دانشــجو بایــد 
طــوری تربیــت بشــود کــه 
باالخــره پول دوســت نباشــد 
ــه او خدمــت  ــی کــه ب و به جای

ــد.  ــک کن ــرده، کم ک
ــؤالی  ــن س ــاره ای ــا درب در انته
متبــادر  ذهــن  بــه  کــه 
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ــل  ــه داخ ــت ک ــد گف ــم بای ــاد بگیری ــار ی ــم از کف ــد بروی ــه بای ــود ک می ش
دانشــگاه ها کلیســا هســت و آنجــا مســجد هــم دارد. شــما برویــد هــاروارد آنجــا 
مســجد هــم هســت. بــه هــر جهــت مــا بایــد بــا میــزان و معیــار قــرآن بســنجیم 
و ببینیــم مــا چقــدر از قــرآن دور شــدیم. خــوب یک زمانــی جامعــه یکدســت 
ــوده اســت؛ در دوره ای کــه صحبــت کــردم  ــی ب و هــوا و فضــای جامعــه وحیان
واقعــاً جهان بینــی وحیانــی در جامعــه جــاری بــوده اســت، وحــی یــک  کلیــت و 
تمامیــت اســت کــه در تمــام ابعــاد جامعــه مثــل فرهنــگ و اقتصــاد تأثیــر دارد. 

ــت.  ــه اس ــن رفت ــی از بی ــن یکپارچگ ــر ای ــال حاض ــاید در ح ش
بایــد یــک آگاهــی ایجــاد شــود، یعنــی باالخــره پیــش از اقــدام بــه هــر عملــی 
آگاهــی الزم اســت ایــن آگاهــی بــرای وقــف نیســت شــاید هــم یــک علتــش 
ایــن باشــد باالخــره آیــا واقعــاً تمــام کســانی کــه بعــد از انقــالب وقــف کردنــد 
بــه وقفشــان عمــل شــده یــا نشــده؟ شــاید مــردم اعتمــاد خودشــان را بــه وقــف 
ــد؛ اآلن وقــف نمی کننــد، چــرا؟ می گوینــد آن هایــی کــه وقــف  ازدســت  داده ان
کردنــد آیــا عمــل می شــود یــا نمی شــود درحالی کــه بایــد عمــل بشــود، وقــف 

یعنــی عمــل. 
به هرتقدیــر اشــکاالتی در مــا هســت، ایــن کار بایــد تبییــن شــود، در 
دانشــگاه ها از طــرق مختلــف 
آگاهــی ایجــاد بشــود، حــاال 
ســؤال هســت آیــا ایــن آگاهــی 
ایجــاد  می شــود  ایجادشــده؟ 
ــرد؟  ــاد ک ــود ایج ــرد نمی ش ک
ــد؟  دانشــگاه ها چــه نقشــی دارن

ــی دارد؟  ــه نقش ــوزه چ ح
ایــن  بایــد  هــر جهــت  بــه 
آگاهــی را به وجــود آورد تــا ایــن 
ــش  ــد، کاری از پی ــی نباش آگاه
ــه  ــداری ک ــاال مق ــی رود. ح نم
هســت الحمــداهلل خیلــی خــوب 
بــوده، کارهایــی شــده ولــی اگــر 
نســبت بــه کارهایــی کــه جــای 
ــم  دیگــر می شــود مقایســه کنی
خیلــی جاهــا مــا هنــوز عقبیــم. 
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دکتر محمد صالح 
طیب نیا

عضو هیئت علمی 
دانشگاه اصفهان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 و 
ضرورت تحول در نظام خیر کشور

ــل  ــا مدیرعام ــح طیب نی ــر محمدصال ــخنرانی دکت ــه ای از س ــش رو خالص ــن پی مت
ــا  ــن ب ــای دانشــگاه های کشــور و خیری ــع روس ــری آالء در جم ــه راهب ــاد خیری بنی
حضــور وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در مشــهد مقدس اســت. در این ســخنرانی 
دکتــر طیــب نیــا نســبت متقابــل مراکــز علمــی و حــوزه امــر خیــر را مــورد بررســی 
قــرار می دهــد. ایشــان بــا مقایســه درآمدهــای وقفــی دانشــگاه های اروپــا و آمریــکا 
ــف علمــی  ــای مختل ــف در حوزه ه ــن بررســی وق ــران و همچنی ــا دانشــگاه های ای ب
ــا و  ــا راهکاره ــن مبن ــر ای ــت ب ــد و در نهای ــریح می کن ــل را تش ــبت متقاب ــن نس ای

ــد.  ــه می ده ــوزه ارائ ــن ح ــنهاد هایی را در ای پیش
*بررسی تأثیر وقف بر گسترش مراکز علمی جهان 

*بررسی دانشگاه های جهان

در ابتــدا حــوزه وقــف و موقوفــات دانشــگاه های 
اروپــا و آمریــکا را یــک بررســی اجمالــی 
می کنــم. اکثــر دانشــگاه های بــزرگ و معــروف 
ــد کــه ایــن  ــات گســترده ای دارن جهــان موقوف
ســرمایه  از  بزرگــی  بخش هــای  موقوفــات 
ــواردی  ــد و در م ــکیل می دهن ــگاه را تش دانش
جــاری  هزینه هــای  از  بخش هایــی  حتــی 
دانشــگاه نیــز از درآمــد حاصــل از ایــن موقوفات 

تأمیــن می شــود. 
در جداولــی کــه در ادامــه ارائه شــده اســت ارزش 
ــا  ــکا و اروپ ــر آمری ــگاه های برت ــات دانش موقوف
ــه شــده اســت. البتــه در ایــن جــداول تنهــا  ارائ

،
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دانشــگاه های برتــر اروپــا و آمریــکا آمــده اســت درصورتی کــه در ســایت های مرتبــط 
ــه نظــر  ــل بررســی اســت. ب ــکا قاب ــا و آمری ــر دانشــگاه های اروپ ــات اکث ارزش موقوف
می آیــد دربــاره ایــن آمــار در مقایســه بــا ایــران دو نکتــه حائــز اهمیــت اســت، اول 
اینکــه همــه دانشــگاه ها بــر موقوفاتشــان مدیریــت صحیــح دارنــد و هرســاله ارزش آن 
و میــزان رشــد یــا کاهــش ارزش موقوفــات را محاســبه می نماینــد، دوم اینکــه ایــن 
آمــار به راحتــی در دســترس عمــوم قــرار می گیــرد و باعــث جلــب اطمینــان خیریــن 

می شــود. 
همان طــور کــه در جــدول 1 می بینیــد دانشــگاه های کمبریــج و آکســفورد در اروپــا 
دارای بیشــترین ارزش موقوفــات هســتند کــه بــه ترتیــب 5.354 و 4.284  میلیــارد 
یــورو ارزش موقوفــات آنهاســت امــا زمانــی کــه ایــن جــدول را در کنــار جــدول 2 قرار 
می دهیــم می بینیــم کــه ایــن مقادیــر نســبت بــه 7 دانشــگاه برتــر آمریــکا در زمینــه 
موقوفــات بســیار کمتــر اســت و شــاید بتــوان گفــت کــه یــک عامــل بســیار مهــم 
پیشــرفت و گســترش دانشــگاه های آمریــکا همین پشــتوانه مردمــی و حمایت خیریه 
مــردم از دانشــگاه های آمریــکا اســت. همان طــور کــه مشــخص اســت دانشــگاه های 
هــاروارد و تگــزاس بــا 35 و 25 میلیــارد دالر ارزش موقوفــات، فاصلــه بســیار زیــادی با 
دانشــگاه های برتــر اروپــا دارنــد. در ادامــه بــرای آشــنایی بیشــتر، موقوفــات دانشــگاه 

اســتنفورد مقــداری عمیق تــر مــورد بررســی قــرار می گیــرد.     
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ــگاه  ــات دانش ــت ارزش کل موقوف ــخص اس ــدول 2 مش ــه در ج ــه ک همان گون
اســتنفورد 21.4 میلیــارد دالر اســت کــه ایــن ارزش از محــل موقوفــات 7000 
ــر  ــد اکث ــن شــده اســت. دانشــگاه اســتنفورد از ســال 1991 همانن ــف تأمی واق
دانشــگاه های دیگــر، شــرکت مســتقلی را تحــت نظــر دانشــگاه بــرای مدیریــت 
ــن شــرکت کســب  ــه ای ــرده اســت. وظیف ــن دانشــگاه تأســیس ک ــات ای موقوف
درآمــد از محــل موقوفــات و مراقبــت از ارزش موقوفــات اســت، به طوری کــه در 
ســال 2014 موقوفــات دانشــگاه نســبت بــه ســال قبــل نزدیــک بــه 15 درصــد 
بازگشــت ســرمایه داشــته اند. مقــدار بازگشــت ســرمایه بــه روش زیــر محاســبه 

می شــود:
بازگشــت ســرمایه کل موقوفــات = )وقــف و هدایــای در ســال جدیــد + بازگشــت 

ســرمایه ســال جــاری( – )میــزان پرداختــی بــه دانشــگاه(
ــه موقوفــات و هدایــای ســال جدیــد  ــه عبارتــی میــزان ســود ســال جــاری ب ب
ــرای  ــات ب ــل موقوف ــاالنه از مح ــه س ــه ای ک ــپس هزین ــود، س ــزوده می ش اف
ــود  ــم می ش ــدار ک ــن مق ــود از ای ــت می ش ــگاه پرداخ ــاری دانش ــای ج هزینه ه
تــا در نهایــت بازگشــت ســرمایه کل موقوفــات بــه دســت آیــد کــه ایــن مقــدار 

ــوده اســت. ــرای دانشــگاه اســتنفورد 15 درصــد ب ب
جالــب توجــه اســت کــه در ســایت دانشــگاه در توضیحــات موقوفــات و هدایــا بــر 
ایــن نکتــه تأکیــد کرده انــد کــه هدایــای بــا مقادیــر کــم کــه معمــوالً بــه هدایای 
ــگاه  ــرای دانش ــادی ب ــیار زی ــود، ارزش بس ــالق می ش ــر از 1000 دالر اط کمت
دارنــد و ایــن امــر 2 دلیــل دارد، اوالً هنگامی کــه ایــن هدایــا در کنــار یکدیگــر 
جمــع می شــوند مقادیــر آن هــا بــه بیــش از میلیــون دالر می رســد و دلیــل دوم 
ــر و  ــای کمت ــغ محدودیت ه ــن مبال ــه ای ــر باشــد آن اســت ک ــه شــاید مهم ت ک

انعطــاف بیشــتری در هزینــه کــرد و مدیریــت هزینــه دارنــد، و ایــن 
امــر از آن جهــت مهــم می شــود کــه بیشــتر مبالــغ هنگفــت و یــا 
امــالک ارزشــمندی کــه وقــف می شــوند بــرای جهــات و بــا شــرایط 
خاصــی وقــف می شــوند کــه رعایــت نظــر واقــف از وظایــف شــرکت 
ــی را  ــن رو محدودیت های ــت، ازای ــگاه اس ــات دانش ــت موقوف مدیری
ــان  ــروزه متولی ــه ام ــئله ای ک ــد، مس ــاد می کن ــگاه ایج ــرای دانش ب
ــی در  ــه عبارت ــد. ب ــا آن مواجه ان ــز ب ــران نی ــور ای ــات در کش موقوف
ــه اســت و  ــن رفت ــی از بی ــف به طورکل ــوارد بســیاری موضــوع وق م
متولــی بــه دلیــل شــرایط وقف نامــه قــادر بــه اســتفاده مناســب از 

ایــن موقوفــه نیســت.
ــارد دالر اســت  بودجــه ســاالنه دانشــگاه اســتنفورد حــدود 5 میلی
کــه محل هــای درآمــدی دانشــگاه و درصــد درآمــد دانشــگاه از هــر 
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محــل در جــدول شــماره 3 ارائــه شــده اســت. 
همان طــور کــه مشــاهده می شــود بیشــترین بخــش از بودجــه ســاالنه دانشــگاه 
از طریــق موقوفــات تأمیــن می شــود و تنهــا 16 درصــد بودجــه از طریــق شــهریه 
ــدود  ــه ح ــت ک ــن اس ــر ای ــم دیگ ــه مه ــد و نکت ــت می آی ــه دس ــجویان ب دانش
39 درصــد از بودجــه از طریــق فــروش خدمــات علمــی یعنــی از طریــق مراکــز 
ــی  ــه عبارت ــد، ب ــت می آی ــه دس ــتاب دهنده ب ــی ش ــگاه مل ــی و آزمایش درمان
ــن  ــرای تأمی ــود ب ــف خ ــای مختل ــت و از ظرفیت ه ــدی نیس ــگاه تک بع دانش
ــه  ــوالً ب ــگاه ها معم ــران دانش ــه در ای ــد. درصورتی ک ــتفاده می کن ــه اس بودج

ــته اند. ــجویان وابس ــهریه های دانش ــا ش ــی و ی ــه دولت بودج
البتــه هنگامی کــه مقــدار 21 درصــد را بــا دیگــر دانشــگاه های برتــر آمریکا مقایســه 
کنیــم کــه در جــدول 4 ارائــه شــده اســت می بینیــم دانشــگاه های دیگــر در ایــن 
بخــش بهتــر عمــل کرده انــد و دانشــگاه پرینســتون کــه ارزش موقوفاتــش تقریبــاً 
برابــر بــا دانشــگاه اســتنفورد اســت حــدود 55 درصــد از هزینه هــای جــاری خــود را 
از محــل موقوفــات تأمیــن می کنــد و دانشــگاه های ییــل و هــاروارد نیــز حــدود 35 

درصــد از بودجــه ســاالنه خــود را از ایــن طریــق تأمیــن می کننــد.   

18

21

4

16

16

11

8

6

اسپانسرهایتحقيقاتی

درآمدموقوفات

درآمدهایسرمايهگذاریديگر

شهريهدانشجويان

درآمدمركزدرمانی

درآمدهایديگر

درآمدآزمايشگاهملیشتابدهنده

هديههایمصرفیو
دارايیهایفروختهشده

درصدمحل درآمد

جدول3. ترکیب درآمدی بودجه در ســال 2014
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 در حــوزه موقوفــات و درآمدهــای دانشــگاه های ایــران هماننــد دیگــر حوزه هــای 
ــا  ــدارد و تنه ــود ن ــی وج ــار دقیق ــچ آم ــتانه هی ــر و نوع دوس ــای خی درآمده
می تــوان بعضــی از دانشــگاه ها کــه بــر اســاس وقــف شــکل گرفته انــد و بعضــی 
از موقوفــات دانشــگاه های بــزرگ را احصــا نمــود کــه همیــن مقــدار هــم اغلــب 
بــه دلیــل عــدم مدیریــت صحیــح، دارای بهــره وری مناســبی نمی باشــند. بعضــی 
از دانشــگاه ها کــه دارای موقوفــات زیــادی هســتند عبارت انــد از دانشــگاه تهــران، 
دانشــگاه فردوســی، دانشــگاه باهنــر، دانشــگاه الزهــرا و دانشــگاه شــهید مطهــری.

البتــه در کنــار دانشــگاه های ایــران بایــد حوزه هــای علمیــه را نیــز اضافــه کــرد که 
بــه نظــر می آیــد بــه دلیــل قدمــت حوزه هــای علمیــه و توجــه بیشــتر متدینیــن 
ــه  ــد به طوری ک ــته باش ــتری داش ــترش بیش ــا گس ــف در آن ه ــا، وق ــه حوزه ه ب
1024 موقوفــه بــا 40 نیــت مختلــف بــرای حوزه هــای علمیــه وقــف شــده اســت. 
ــد از:  ــد عبارت ان ــکل گرفته ان ــف ش ــاس وق ــر اس ــه ب ــی ک ــی از مدارس نمونه های
مدرســه مــروی تهــران، مدرســه علمیــه نــواب مشــهد، مدرســه عباســقلی خــان 
مشــهد و مدرســه علمیــه کازرون،  هم چنیــن اکثــر حوزه هــای علمیــه در 

شــهرهای کشــور دارای موقوفــات هســتند.
2.1.مراكزتحقيقاتی

ــی  ــز تحقیقات ــه قابل بررســی اســت مراک ــری ک ــورد دیگ ــار دانشــگاه ها م در کن
و حمایتــی مهمــی هســتند کــه بــا حمایــت خیریــن تأســیس شــده و فعالیــت 
می کننــد. بــرای نمونــه می تــوان از اندیشــکده رنــد، بنیــاد نوبــل و بنیــاد کارنگــی 
نــام بــرد، ایــن مراکــز تحقیقاتــی معــروف کــه در حــوزه فعالیتــی خــود بســیار 

ــده اند. ــوال تأســیس ش ــف ام ــق وق ــند از طری ــذار می باش تأثیرگ
ــرز و مرکــز  ــاد الب ــوان از انســتیتو پاســتور، بنی ــران می ت ــی ای از مراکــز تحقیقات

تحقیقاتــی درمانــی نمــازی شــیراز نــام بــرد.

درصددانشگاه

مقایســه درصــد تأمیــن بودجــه از محــل موقوفــات 
بــا ســه دانشــگاه برتــر دیگــر
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ــر اســاس  ــف دارای مراکــزی اســت کــه ب انســتیتو پاســتور در شــهرهای مختل
ــوم آزمایشــگاهی  ــات مهمــی را در پیشــبرد عل ــف شــکل گرفته اند کــه خدم وق

ــد.  ــه کرده ان ارائ
یکــی از مهم تریــن اهــداف موقوفــه بنیــاد البــرز تجلیــل از مقــام علمــی 
دانشــمندان و پژوهنــدگان برگزیــده مســلمان و تشــویق دانش آموختــگان 

ــت. ــتعداد اس ــا اس ــان ب ــاوگان و نوجوان ــده و نوب برگزی
بیمارســتان نمــازی شــیراز در واقــع یــک مرکــز تحقیقاتــی، آموزشــی و طبــی 
ــای  ــی از بنده ــت، بعض ــده اس ــهور ش ــازی مش ــتان نم ــه بیمارس ــه ب ــت ک اس

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــه آن ب وقف نام
ــارس  ــه در ف ــی ک ــق در بیماری های ــه تفحــص و تجســس و تحقی اجــرای برنام

شــیوع دارد.
ــه  ــرای مطالع ــایر کشــورها ب ــکا و س ــا و آمری ــن مشــهور اروپ ــوت از محققی دع

ــیوع دارد. ــارس ش ــه در ف ــی ک بیماری های
ایجــاد دوره فارغ التحصیلــی پزشــکی بــرای فارغ التحصیــالن پزشــکی تــا بتواننــد 
تجربیــات علمــی را فراگیرنــد و اگــر بــه رشــته خاصــی در پزشــکی تمایــل دارنــد 

بتواننــد تحصیــالت خــود را در آن رشــته تعقیــب کــرده و تخصــص پیــدا کننــد.
3.1.كتابخانهها

ــوده اســت و  ــورد توجــه ب ــون م ــا کن ــه از گذشــته ت ــز علمــی ک از دیگــر مراک
ــف  ــه چــه به صــورت وق ــا هســتند ک ــادی دارد، کتابخانه ه ــات بســیار زی موقوف

ــی بســیاری هســتند. ــه، دارای موقوفات کتــاب و چــه وقــف کتابخان
ــه  ــه، کتابخان ــرت معصوم ــتان حض ــوی، آس ــدس رض ــتان ق ــای آس کتابخانه ه
آیــت اهلل مرعشــی نجفــی، کتابخانــه مرکــزی تبریــز و کتابخانــه و مــوزه ملــک از 

ــند. ــور می باش ــی کش ــای وقف ــن کتابخانه ه مهم تری

بررسیتأثیرساختارهایعلمیوپژوهشیبرحوزهخیر
1.2.رشتههایدانشگاهیمرتبطباامورخير

ــکا  ــا و آمری ــی در اروپ ــش غیرانتفاع ــه و بخ ــازمان های خیری ــترش س ــا گس ب
رشــته های دانشــگاهی مرتبــط بــا ایــن حــوزه در دانشــگاه ها گســترش  یافته انــد 
تــا هــم مدیریــت ایــن بخــش به طــور علمــی انجــام شــود و هــم نیــروی انســانی 
ــه  ــود. درحالی ک ــت ش ــازمان ها تربی ــن س ــزون ای ــداد روزاف ــرای تع ــاز ب موردنی
بــه ایــن حــوزه علمــی در ایــران توجهــی نشــده اســت و حتــی در مــورد وقــف 
کــه گســترش وســیعی در حــوزه کشــورهای اســالمی دارد، هرچنــد تحقیقــات 
مرتبــط و زیــادی انجــام شــده اســت امــا ســاختار پژوهشــی مناســبی دراین بــاره 

تشــکیل نشــده اســت. 
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ــای  ــر، دوره ه ــر خی ــوزه ام ــا ح ــط ب ــگاهی مرتب ــته های دانش ــه ای از رش نمون
کارشناســی ارشــدی اســت کــه دانشــگاهCASS Business School  لنــدن بــا 
مشــارکت و همــکاری 9 خیریــه برتــر لنــدن بــرای غنــای تجربــی ایــن دوره هــا 

برگــزار می نمایــد. عناویــن رشــته های کارشناســی ارشــد عبارت انــد از:
،مدیریت بخش های داوطلبانه

،بازاریابی و جذب منابع مالی برای خیریه ها
،مدیریت عطایای مالی و سرمایه گذاری های اجتماعی و بشردوستانه

، مدیریت مالی و حسابداری برای خیریه ها 
،بازاریابی و جذب منابع مالی برای خیریه ها

،مدیریت سازمان های مردم نهاد
دانشــگاه ســنت مــاری لنــدن نیــز دوره کارشناســی ارشــد مدیریــت خیریه هــا را 

ارائــه می کنــد کــه رئــوس مطالــب ایــن دوره عبارت انــد از:
،مدیریت خیریه و حکمرانی خیریه

،سرمایه گذاری و مدیریت مالی خیریه
،بازاریابی و جذب منابع مالی خیریه

،مدیریت استراتژیک خیریه
،سازمان های غیردولتی جهانی

،کارآفرینی اجتماعی
،قوانین خیریه ها 

،پایان نامه
2.2.همايشهاونشستهایتخصصی

ــور  ــا موضــوع ام ــان ب ــی در جه ــای و نشســت های مختلف ــاله همایش ه ــر س ه
ــد از: ــه از آن عبارت ان ــد نمون ــه چن ــد ک ــزار می گردن ــر برگ خی

Charity and Voluntary Sector Group annual conference England

 Nonprofits، Philanthropy، and Government: Policy and Partnerships in an Era

of Change Washington

  Charity Accountants› Conference England

Conference on Volunteering and Service Seattle

در ایــران نیــز بعضــاً همایش هــای مرتبطــی برگزارشــده اســت کــه متأســفانه تنها 
یک بــار برگزارشــده اند و به صــورت کنفرانس هــای ســاالنه ادامــه نیافته انــد 

بــرای نمونــه می تــوان از دو همایــش زیــر نــام بــرد.
ــالمت در  ــه س ــات خیری ــگاه مؤسس ــم انداز جای ــی »چش ــش بین الملل ،همای

ــران« نظــام ســالمت ای
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،کنگره ملي »وقف، حماسه اقتصادي و سبک زندگي اسالمي«
ــر  ــور خی ــری آالء نشســت های تخصصــی ام ــه راهب ــاد خیری ــن راســتا بنی در ای
ــن در  ــث نوی ــه مباح ــد ک ــزار می نمای ــه برگ ــورت ماهان ــران را به ص ــن در ای نوی
ابعــاد مختلــف امــور خیــر را باهــدف آشــنایی محققیــن و اســاتید بــا ایــن حــوزه 
علمــی و افزایــش آگاهــی خیریــن و مدیــران مؤسســات خیریــه برگــزار می نماید، 
همچنیــن ایــن بنیــاد قصــد دارد در آینــده ای نزدیــک همایشــی علمــی در زمینه 

امــر خیــر برگــزار نمایــد.

3.2.مراكزعلمیوتحقيقاتی
در ایــن بخــش تنهــا بــه معرفــی یــک نمونــه از مراکــز علمــی و تحقیقاتــی در 
ایــن زمینــه بســنده می شــود، هرچنــد نمونه هــای بســیاری در سراســر جهــان 
ــه  ــای خیری ــش فعالیت ه ــر گســترش دان ــت خــود را ب ــه فعالی ــد ک وجــود دارن
قــرار داده انــد. بنیــاد آال نیــز ازآن جهــت نــام خــود را بنیــاد خیریــه راهبــری آالء 
قــرار داده اســت کــه در حــوزه تولیــد دانــش امــر خیــر وارد شــده اســت و بخشــی 
را بــا عنــوان خیرمانــدگار کــه حــوزه فعالیت هــای علمــی، ترویجــی و مدیریــت 

ــدازی نمــوده اســت.  امــر خیــر را پوشــش می دهــد راه ان
 )Directory of Social Change )DSC(( یکــی از مراکز تحقیقاتی مرکز راهنمای تغییــر اجتماعــی
ــر ایــن اســاس اســت کــه  در لیورپــول و لنــدن اســت، چشــم انداز ایــن موسســه ب
ــن  ــی هســتند. ای ــرات اجتماع ــب تغیی ــازمان های مســتقل بخــش ســوم، قل س

ــد: ــام می ده ــتا انج ــن راس ــر را در ای ــای زی ــازمان فعالیت ه س
،انجــام پژوهش هــای تأثیرگــذار دربــاره سیاســت های دولــت، بودجــه و مســائلی 

کــه اســتقالل خیریه هــا را تهدیــد می کنــد.
،برگزاری کنفرانس ساالنه با شرکت بیش از 20000 خیریه 

،برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی در زمینه هــای مدیریــت، مباحــث 
مالــی، جــذب منابــع، قانــون خیریه هــا و توســعه فــردی و ســازمانی 

ــا خیریه ه
،پژوهــش و انتشــار مراجــع راهنمــا و هنــد بــوک در حــوزه فعالیت های 

اجتماعــی و خیریه

4.2.تأليفاتومجالتعلمیحوزهامرخير
بــا جســت وجوی کلیدواژه هــای مرتبــط بــه حــوزه امــر خیــر ماننــد 
داوطلبــی   ،)NGO( مردم نهــاد  ســازمان های   ،)charity(  خیریــه
)voluntary(، جمــع آوری کمک هــای مالــی )fundraising(، بخــش 
ســوم )third party(، مســئولیت اجتماعــی بنگاه هــای اقتصــادی 

]بنيادخيريه
راهبریآالء
نشستهای
تخصصیامور
خيرنويندرايرانرا
بهصورت
ماهانهبرگزار
مینمايد.[
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 social( کارآفرینــی و کســب وکار اجتماعــی ،)corporate social responsibility(
ــن  ــای التی ــوان کتاب ه ــازون می ت ــایت آم business and entrepreneurship( در س

ــن  ــترش ای ــان دهنده گس ــه نش ــرد ک ــدا ک ــط پی ــای مرتب ــیاری در حوزه ه بس
ــط  ــی مرتب ــای فارس ــفانه کتاب ه ــا متأس ــت ام ــی اس ــات علم ــش در تألیف بخ

به نــدرت یافــت می شــود.
در زمینــه مجــالت علمــی تنهــا دو نشــریه زیــر کــه در پایگاه هــای علمــی نمایــه 
ــا  ــوزه ب ــن ح ــی در ای ــأ علم ــان دهنده خ ــه نش ــود ک ــت می ش ــده اند یاف ش

اهمیــت اســت:
International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing(Wiley)

Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly)SAGE(
،نتيجهگيریوپيشنهادها

آنچــه واضــح اســت ایــن اســت کــه بســیاری از موقوفــات در دوران گذشــته ایران 
در اشــکال گوناگــون بــه تولیــد و گســترش علــم و دانــش مرتبــط بــوده اســت، 
ــه از ایــن  موقوفــات بســیار زیــاد حوزه هــای علمیــه، مــدارس، کتــاب و کتابخان
ــد  ــر می آی ــه نظ ــد. ب ــه ش ــا ارائ ــرای آن ه ــی ب ــه مثال های ــند ک ــل می باش قبی
یکــی از عوامــل پیشــرفت عظیــم علمــی و تمدنــی نیــز همیــن موقوفــات علمــی 
ــن  ــه آن می شــود و همی ــری ب ــروزه توجــه کمت ــه متأســفانه ام ــوده اســت ک ب
ــرداری  ــت و بهره ب ــتی مدیری ــز به درس ــود نی ــرات موج ــات و خی ــدک موقوف ان
نمی شــود. امــا در مقابــل ایــن فرهنــگ وقــف علمــی در دنیــای غــرب رواج پیــدا 
ــه نمونه هــای آن نیــز در بخش هــای مختلــف خصوصــاً در  نمــوده اســت کــه ب

حــوزه دانشــگاه ها و مراکــز علمــی تحقیقاتــی اشــاره شــد. 
ــد  ــتای تولی ــر در راس ــای خی ــوزه فعالیت ه ــد در ح ــه نظــر می آی ــی ب به طورکل

ــا  ــرد ت ــورت گی ــول ص ــری و تح ــک بازنگ ــد ی ــور بای ــم در کش عل
خیریــن انگیــزه پیــدا نماینــد کــه در راســتای گســترش علــم کــه 
یکــی از مهم تریــن مصادیــق آن دانشــگاه اســت، ورود نماینــد. بــرای 
ــه می شــود: ایــن امــر نیــز پیشــنهاد هایی در 4 حــوزه مختلــف ارائ

ــا ــاطب ــرایارتب ــاختاریب ــایس ــفجايگاهه 1.3.تعري
ــن خيري

بــرای ایــن امــر پیشــنهاد می شــود کــه پســت های ســازمانی 
ــی و  ــارکت مردم ــن و مش ــوزه خیری ــوم در ح ــر عل ــام وزی قائم مق
ــای  ــرای روس ــر ب ــور خی ــوزه ام ــاور در ح ــن مش ــن تعیی هم چنی
دانشــگاه های کشــور تعریــف شــود، کاری کــه از چنــدی پیــش در 

ــت. ــده اس ــاز ش ــان آغ ــت و درم وزارت بهداش

]درحوزه
فعاليتهایخيردر
راستایتوليدعلم
دركشوربايديک
بازنگریوتحول
صورتگيردتا

خيرينانگيزهپيدا
نمايند.[
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2.3.راهاندازیمراكزعلمیمرتبطباامورخير
یکــی از معضــالت و مشــکالتی کــه امــروزه گریبان گیــر حــوزه امــور خیــر شــده 
اســت توجــه نکــردن عالمــان و اندیشــمندان بــه ایــن حــوزه اســت، نتیجــه ایــن 
عــدم توجــه عــدم بهره بــرداری صحیــح از پتانســیل فعالیت هــای خیریــن و عــدم 
ــن رو پیشــنهاد  اولویت بنــدی نیازهــا و معضــالت پیــش روی کشــور اســت. ازای
می شــود پژوهشــگاه مطالعــات و مدیریــت امــر خیــر و کتابخانــه تخصصــی امــر 

خیــر تأسیس شــده و قطــب پژوهشــی حــوزه امــور خیــر نیــز تعییــن شــود.

3.3.هدايتمحتوایفعاليتهایعلمی
قبــل از ایجــاد ســاختارهای رســمی و مراکــز علمــی کــه نیــاز بــه پیش زمینــه و 
ــه ســمت  ــای علمــی را ب ــوای فعالیت ه ــوان محت ــد، می ت ــارات خــاص دارن اعتب
حــوزه امــور خیــر ســوق داد. تألیــف و ترجمــه کتــاب، تألیــف مقالــه و پایان نامــه 
ــی  ــن علم ــدازی انجم ــی و راه ان ــش علم ــزاری همای ــا برگ ــوزه و ی ــن ح در ای
ــری  ــر و مؤث ــترس تر، کم هزینه ت ــی در دس ــای علم ــف فعالیت ه ــات وق مطالع

ــن حــوزه شــروع شــود.  ــد در ای ــه می توان هســتند ک
4.3.توسعهمشاركتخيرين
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ــکا و  ــکات جالبــی کــه در دانشــگاه های کشــورهای مختلــف خصوصــاً امری از ن
اروپــا وجــود دارد ایــن اســت کــه بســیاری از هدایــا و موقوفاتــی کــه به دانشــگاه 
داده می شــود از طریــق فارغ التحصیــالن، اســاتید و کارکنــان بازنشســته و 
ــاط  ــگاه ها ارتب ــع دانش ــت. درواق ــگاه اس ــجویان دانش ــای دانش ــی خانواده ه حت
ــود  ــزوده می ش ــا اف ــداد آن ه ــه تع ــاله ب ــه هرس ــت ک ــن جمعی ــا ای ــود را ب خ
ــن  ــف در ضم ــای مختل ــا و انجمن ه ــدازی کانون ه ــا راه ان ــد و ب ــظ می کنن حف
فعالیت هــای علمــی، اجتماعــی و خیرخواهانــه احســاس تعلــق ســازمانی افــراد 
ــی  ــه ذهن ــن پیش زمین ــا ای ــراد ب ــن رو اف ــد ازای ــظ می کنن ــگاه را حف ــه دانش ب
اولیــن گزینــه بــرای ارائــه هدایــای خیرخواهانــه را دانشــگاه محــل تحصیــل یــا 

ــد.  ــود می دانن کار خ
ــا فارغ التحصیــالن و اســاتید قطــع می شــود کــه  ــران نه تنهــا ایــن ارتبــاط ب در ای
فرآیندهــای اداری ناکارآمــد و موانــع بســیاری بــرای حضــور خیریــن در دانشــگاه 
وجــود دارد کــه در وهلــه اول بایــد ایــن موانــع برطــرف گــردد ســپس راهکارهایــی 
ــن در  ــت خیری ــت فعالی ــوق جه ــه مش ــگاهی و ارائ ــن دانش ــع خیری ــل مجم مث

ــود. ــرا ش ــگاه ها اج ،،دانش
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؟
فعالیت های خیرخواهانه است.

نـیاز سـنجی

نازيالانصاریپور

،اولویت مهم
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احســان و نیکــوکاری فقــط در ســاخت مســجد و مدرســه خالصــه نمی شــود. 
ــر  ــر یکدیگ ــرد انســان ها در براب ــال و عملک ــا، اعم ــه ای از رفتاره ــه مجموع بلک
اســت کــه می توانــد نــام بخشــش بگیــرد تــا از بســیاری آســیب های اجتماعــی 

پیشــگیری کنــد     .

مــردم ایــران همیشــه در احســان و نیکــوکاری پیشــتاز بوده انــد. تعــداد 
در  نیکــوکاری  خودجــوش  گروه هــای  فعــال،  ســمن های  خیریه هــا، 
ــه در فصــول مختلــف ســال،  حوزه هــای خدمــت رســانی و بازارچه هــای خیری
نشــان از ســنت بخشــش در میــان مــردم ســرزمینی بــا نقــش گربــه بــر نقشــه 
جهــان اســت کــه نیکــی آن هــا را زبانــزد خــاص و عــام کــرده اســت. آزادســازی 
ــای  ــاد در حوزه ه ــردم نه ــازمان های م ــاد س ــان، ایج ــاه رمض ــان در م زندانی
درمــان، خدمــات، بهداشــت و ســازندگی بــازوی کمکــی و قدرتمنــدی اســت تــا 
بســیاری از کمبودهــای دولتــی را تــا حــدودی در ایــن حوزه هــا برطــرف کنــد. 
ــا، تشــکل ها  ــا، انجمن ه ــب خیریه ه ــاد کــه در قال وجــود ســازمان های مردم نه
و بنیادهــا توســط مــردم بــرای مــردم ارائــه می شــود نوعــی مشــارکت داوطلبانه 

،



اســت کــه در بســیاری از حوزه هــا تــا بــه امــروز موفــق بــوده اســت؛ ایــن نشــان 
از وجــود مردمــی اســت کــه در دنیــای مــدرن و ماشــینی امــروز هنــوز ســنت 
نیکــی کــردن، از خــود گذشــتن، عشــق بــه همنــوع و هدیــه زندگــی حتــی بــا 
ــران در  ــردم ای ــن اســت آوازه مهــر م ــد و ای اهــدای عضــو را فرامــوش نکرده ان

سرتاســر ایــن گیتــی.

نیازسنجی،اولینقدمدرکارخیر
دبیــرکل و بنیانگــذار فســتیوال بین المللــی جایــزه بــزرگ اختراعــات ایــران بــا 
بیــان اینکــه نبــود فرهنگ ســازی مناســب میــان خیــران و نخبــگان را ســبب 
ــای علمــی و پژوهشــی دانســت  ــه در زمینه ه ــای خیرخواهان ــدی حرکت ه کن
ــاره ورود خیــران بــه حوزه هــای علمــی و پژوهشــی در ســال های  و افــزود: درب
اخیــر صحبت هــای فراوانــی شــده امــا جــای خالــی فرهنــگ ســازی و ایجــاد 
ــه حــوزه مشــارکت و ســرمایه گذاری در  ــران ب ــرای ورود خی بســتر مناســب ب

ایــن حــوزه مســئله مهمــی کــه مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت.
ــم و  ــوزه عل ــران در ح ــدام خی ــا اق ــه را تنه ــاخت مدرس ــرحدی، س ــان س پیم
دانــش مطــرح کــرد و گفــت: نبــود مرجــع، مــکان، مجموعــه و ارگانــی بــرای 
گردهــم آوردن نخبــگان، خیــران و رابطیــن، همچنیــن نبــود بانــک اطالعاتــی 
ــل  ــن دالی ــران از مهم تری ــرمایه خی ــت س ــذب و هدای ــرای ج ــتناد ب ــل اس قاب
فــرار مغزهــا و نقصــان در پیشــرفت های علمــی، پژوهشــی و تکنولــوزی کشــور 

اســت.
وی، معتقــد اســت: ایجــاد پــل ارتباطــی میان خیــران و نخبــگان برای شــناخت 
ــرای ســرمایه گذاری  ــاد ســازی ب ــت تجــاری شــدن و اعتم ــا قابلی ــی ب ایده های
ــه و  ــرار گرفت ــت ق ــورد غفل ــال ها م ــه س ــت ک ــی اس ــئله مهم مس

ــزی دارد. ــه توجــه و برنامه ری ــاز ب نی
ــا  ــود ت ــث می ش ــب باع ــاخت های مناس ــر س ــا زی ــازی ب فرهنگ س
ــه اندیشــه رود کــه به عنــوان مثــال ســاخت یــک  یــک نیکــوکار ب
مدرســه چــه انــدازه اهمیــت دارد و تــا چــه انــدازه نیــاز بــه آن در 
ــرای  ــرمایه گذاری ب ــر س ــود؛ از ســوی دیگ ــه احســاس می ش جامع
ــردم و  ــرای م ــده ای را ب ــه آین ــات چ ــش و تحقیق ــترش دان گس

کشــور بــه همــراه خواهــد داشــت.
ــزه  ــی جای ــرکل و بنیانگــذار فســتیوال بین الملل ــه دبی ــه گفت ــا ب بن
ــن  ــوکاری در زمی ــر و نیک ــای خی ــران، کاره ــات ای ــزرگ اختراع ب
ــت  ــارغ از ملی ــرادی ف ــا اف ــام دنی ــرده و در تم ــدا ک ــترش پی گس
ــه  ــک و خیرخواهان ــای نی ــف کاره ــن مختل ــا عناوی ــب ب و مذه
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ــمت  ــه قس ــس ک ــل گیت ــد بی ــد. مانن ــام می دهن ــف انج ــای مختل در حوزه ه
عمــده ای از ثــروت خــود را بــرای تولیــد دانــش و پژوهــش دربــاره بیماری هــای 
خــاص هزینــه می کنــد و ایــن اقــدام او در جهــت پیشــگیری و درمــان اســت.
ســرحدی ادامــه می دهــد: اگــر خیــران ایرانــی عــالوه بــر ســاختن بیمارســتان 
بــرای گســترش و تجهیــز آزمایشــگاه ها، حمایــت از صاحبــان ایده و دانشــمندان 
ــش و  ــم و دان ــد عل ــان، تولی ــوزه درم ــان در ح ــد آن زم ــام دهن ــی انج اقدامات

ــته ایم.  پیشــگیری پیشــرفت داش
ــرای  ــران ب ــرای خی ــم ب ــئله مه ــازی را دو مس ــی و شفاف س وی، آگاهی بخش
ــه و  ــای خیرخواهان ــن فعالیت ه ــیوه های نوی ــا در ش ــات و برنامه ه ــه اقدام ارائ
وقــف دانســت و اذعــان کــرد: دو- ســه دهــه گذشــته کــه سیســتم آموزشــی 
ــتر الزم  ــن بس ــم همچنی ــه رو بودی ــه روب ــود مدرس ــود و نب ــا کمب ــف و ب ضعی
ــاس  ــازی احس ــزوم مدرسه س ــود ل ــم نب ــودکان فراه ــرورش ک ــرای آموزش وپ ب
ــا  ــن حــوزه بیشــتر کار شــود ی ــر اســت در ای ــروز بهت ــا ام می شــده اســت. آی
ــور و  ــر در کش ــای بهت ــش خروجی ه ــرای افزای ــم ب ــش عل ــترش و افزای گس

ــه مــردم؟ خدمــت ب
به گفتــه دبیــرکل و بنیانگــذار فســتیوال بیــن المللــی جایــزه بــزرگ اختراعــات 
ــود دانشــگاه  ــل نب ــه دلی ــگان از کشــور ب ــا خــروج نخب ــا ی ــرار مغزه ــران، ف ای
نیســت بلکــه بــه دلیــل نبــود امکانــات و بســتر مناســب بــرای پیشــرفت و کار 
در حوزه هــای تخصصــی اســت؛ عــالوه بــر آن افزایــش آگاهــی، هدایــت خیــران 
ــبب  ــران س ــه خی ــا ب ــی ایده ه ــرای معرف ــی ب ــع علمی وتخصص ــاد مراج و ایج

افزایــش بهــره وری کشــور خواهــد شــد.
ســرحدی، معتقــد اســت: اگــر خیــران از نتایج پنهــان و تاثیــرات ســرمایه گذاری 

در عرصه هــای پــرورش علــم و اندیشــه آگاه باشــند در عیــن حــال 
ــم  ــازده فراه ــل ب ــای قاب ــت ایده ه ــی و حمای ــرای معرف ــرایط ب ش

شــود بی شــک بــا اســتقبال نیکــوکاران روبــه رو خواهیــم شــد.
وی، برپایــی فســتیوال های اختراعــات وجشــنواره های معرفــی 
ایــده همچنیــن تأســیس آکواریــوم فنــاوری بــا هــدف معرفــی ایــده 
را افــق روشــنی بــرای ورود خیــران در حمایــت از صاحبــان ایــده، 
ــه  ــن دغدغ ــرد: مهم تری ــه ک ــوان و اضاف ــاوران عن دانشــمندان و فن
صاحبــان ایــده و دانشــمندان کشــور نبــود پــل ارتبــاط صحیــح بــا 
ســرمایه گذار کــه متاســفانه در کشــور مــا محقــق نشــده البتــه در 
ســال های اخیــر زیــر ســاخت ها تغییــر کــرده و حمایــت و حضــور 

ــت. ــوده اس ــته ب ــش از گذش ــذار بی ــای تاثیر گ ــران از طرح ه خی
بــزرگ  جایــزه  بین المللــی  فســتیوال  بنیانگــذار  و  دبیــرکل 
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ــتاوردهای براســاس  ــه دس ــرای رســیدن ب ــه ب ــان اینک ــا بی ــران ب ــات ای اختراع
ــرای ورود خیــران در حوزه هــای دانــش، پژوهــش  تفاهــم نامه هــای مشــترک ب
و فنــاوری فاصلــه داریــم، گفــت: بــا وجــود فاصلــه زیــادی کــه وجــود دارد امــا 

ــت. ــم زده اس ــی را رق ــات خوب ــر اتفاق ــال های اخی ــا در س ــر نگاه ه تغیی
ســرحدی در پایــان اضافــه کــرد: وجــود یــک رابــط قابــل اطمینــان بــرای جلــب 
ــازی،  ــده، اطمینان س ــان ای ــی صاحب ــده، معرف ــه ای ــرای عرض ــران ب ــر خی نظ
ــای علمــی، فرهنگی وپژوهشــی در  ســرمایه گذاری گره گشــای بســیاری از فقره

ــوژی خواهــد شــد. ــف تکنول شــاخه های مختل

انتظارورودخیرانبهحوزههایجدیددورامانزدیک
دبیــر شــورای سیاســت گذاری فســتیوال بیــن المللــی جایــزه بــزرگ اختراعــات 
ایــران و دســتیار جــوان دبیرخانــه عالــی مناطــق آزاد بــا بیــان اینکــه در حــال 
ــود،  ــت می ش ــیار صحب ــران بس ــور ای ــی در کش ــام فروش ــورد خ ــر در م حاض
افــزود: بــه عنــوان مثــال مــا ســنگ آهــن را بــه صــورت خــام بــه یــک کشــور 
ــه محصــول و  ــل ب ــاده خــام در آن کشــور تبدی ــان م ــر می فروشــیم و هم دیگ
ــه کشــور  ــروش ب ــرای ف ــه ب ــروش اولی ــر قیمــت ف ــد براب ــوالد می شــود و چن ف

ــردد. ــاز می گ ــا ب م
مصطفــی حســن، گفــت: زمانــی کــه زمینــه توســعه و رشــد نخبــگان از زمــان 
تحصیــل در دانشــگاه کشــور فراهــم نیســت، افــق روشــنی بــرای ادامــه فعالیــت، 
توســعه خالقیــت و رشــد اندیشــه دیــده نمی شــود در یــک نخبــه و شــخصیت 
ــرای مطالبــه از مســئوالن نخواهــد داشــت و قصــد مهاجــرت  ــی ب خــالق مجال

می کنــد.
ــا خــروج نخبــگان از کشــور و ورود آن هــا بــه کشــورهای دیگــر  به گفتــه وی، ب
ــام،  ــی نظ ــدف اصل ــه ه ــرا ک ــود چ ــور وارد می ش ــه کش ــی ب ــای پنهان ضرره
ــرادی را صاحــب شــغل  ــاوری اف ــکار و فن ــا ایجــاد ابت ــا ب ــروری اســت ت نخبه پ
کنــد. امــا زمانــی کــه مرجــع یــا خیریــه ای متمرکــز نباشــد شــاهد فــرار مغزهــا 
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یــا خام فروشــی بــه کشــورهایی هســتیم کــه ایــده پــردازان و نخبــگان ایرانــی 
ارزش و بهــا می دهنــد.

بــه گفتــه دســتیار جــوان دبیرخانــه عالــی مناطــق آزاد، نبــود بنیادهــای خیریــه 
ــور و  ــه کش ــی ب ــث ضررهای ــا باع ــرت آنه ــگان و مهاج ــت از نخب ــژه حمای وی

ــود. ــد می ش ــا دالر خواه ــودی میلیارده ناب
حســنی بــا اشــاره بــه اینکــه انتظــار حمایــت ســریع خیریه هــا بــرای 
ســرمایه گذاری در رشــد و تجاری ســازی بــرای فنــاوری و ایده هــای قابــل 
تجــاری شــدن، ممکــن نیســت، ادامــه داد: در ابتــدا بایــد بــه مــردم نشــان داد 
کــه بــا ســرمایه گذاری در بحــث تعالــی و رشــد تکنولــوژی همچنیــن توســعه و 
ایجــاد شــغل در کشــور در همــه عرصه هــا چــه اقداماتــی می تــوان انجــام داد و 

ــد. ــا نمی ده ــردن شــکم گرســنگان معن ــا ســیر ک ــر تنه کار خی
ــرای  ــن ب ــک کمپی ــاد ی ــق آزاد، ایج ــی مناط ــه عال ــوان دبیرخان ــتیار ج دس
فرهنگ ســازی کار خیــر در بخش هــای نویــن ماننــد ســایت های معرفــی 
ــا انتظــار  ــت: م ــرد و گف ــوان ک ــرا رو عن ــک ف ــرای ســرمایه گذاری را ی طــرح ب
یــک شــبه قهرمــان شــدن را نداریــم بلکــه امیدواریــم یــک انســجام مردمــی و 

ــد. ــم بزن ــن عرصــه رق ــی را در ای ــات خوب ــز اتفاق ــت متمرک حمای

عرصهعلموتکنولوژیمنتظرحضورخیراناست
سرپرســت خانــه نونهــاالن و نــوزادان نرجــس اصفهان)شــیرخوارگاه نرجــس( بــا 
ــرمایه گذاری  ــه س ــازده را ب ــای زود ب ــارکت در کاره ــران مش ــه خی ــان اینک بی
ــام خیــر بــه  در تولیــد دانــش، تحقیــق و فنــاوری ترجیــح می دهنــد، افــزود: ن
ــای  ــارکت و فعالیت ه ــوح از مش ــه وض ــود را دارد و ب ــی خ ــار معنای ــی ب تنهای

ــران  ــدادی از خی ــه تع ــال اینک ــد ح ــخن می گوی ــه س عام المنفع
بــرای مشــارکت در ایــن حــوزه نــگاه ســنتی دارنــد و در حوزه هایــی 

ــد. ــه نمی کنن ــد پیشــگیری هزین مانن
دکتــر مریــم مهرپــرور بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه برخــی خیران 
تنهــا بــه دنبــال گذاشــتن نــام و نشــان یــا معرفــی خــود بــه جامعــه 
هســتند، گفــت: برخــی خیــران در کارهایــی مشــارکت دارنــد کــه 
بیشــتر دیــده می شــود یــا بــه دنبــال الگــو شــدن و مانــدن اســم و 
رســم خــود در جامعــه هســتند کــه ایــن مســئله باعــث دور شــدن 

از هــدف اصلــی کار خیــر می شــود.
ــی و  ــای تحقیقات ــران در حوزه ه ــت خی ــی و هدای ــود آگاه وی، نب
ــوان کــرد و ادامــه داد: شناســایی،  پژوهشــی را مســئله مهمــی عن
ــازمان های  ــئوالن س ــط مس ــردازان توس ــی ایده پ ــت و معرف حمای
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آموزشــی ماننــد آمــوزش و پــرورش، نهادهــای دانشــگاهی و  تحقیقاتــی 
ــف از  ــازمان های مختل ــد س ــی مانن ــر دولت ــی و غی ــای دولت ــن نهاده همچنی

امــور خیریــه نخبــگان زمینه ســاز جــذب ســرمایه گذاری در 
ــی،  ــای تحقیقات ــت از ایده ه ــن و حمای نوی

ــد. ــد ش ــگیری خواه ــی و پیش پژوهش
ــوزادان  ــاالن و ن ــه نونه ــت خان سرپرس

نرجــس اصفهــان، ادامــه داد: نــگاه بــه 
کار خیــر بایــد فــارغ از نــوع ســنتی و 

نویــن باشــد و ایــن مســتلزم دلیــل 
ــران،  ــرای خی ــم ب ــه محک و توجی
ارزش افــزوده مشــارکت و اقدامات 
ــه  ــت ک ــوزه اس ــن ح ــر در ای موث

پیشــگیری،  در  موثــری  نقــش 
درمــان و افزایــش تحقیقــات خواهــد 

داشــت.
بــه گفتــه مهرپــرور، حــوزه درمــان بــه 
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دلیــل اهمیتــی کــه دارد نیازمنــد مشــارکت خیــران اســت اگرچــه بــرای برخــی 
بیماری هــا راه درمانــی وجــود نــدارد و ایــن مســتلزم ورود خیــران بــه حمایــت 

از روش هــای پیشــگیری و درمانــی اســت.
ــرای  ــران ب ــان خی ــاد می ــل اعتم ــده و قاب ــناخته ش ــراد ش ــاب اف وی، انتخ
ــی  ــل مهم ــه را اص ــارکت های خیرخواهان ــت مش ــده جه ــی ای معرف
می دانــد و اذعــان می کنــد: انتخــاب نماینده هایــی از طــرف 
ــرای معرفــی ایــده جهــت  خیــران کــه دانــش و آگاهــی الزم را ب
ــول را  ــل قب ــتاورد قاب ــر و دس ــک کمت ــا ریس ــرمایه گذاری ب س
ــد  ــران خواه ــارکت خی ــور و مش ــاز حض ــه س ــد زمین ــته باش داش
شــد البتــه بایــد اضافــه کــرد کــه مشــارکت در کار خیــر ســنتی ماننــد 
ســاخت مدرســه و بیمارســتان ارزشــمند اســت در صورتــی کــه براســاس 

ــاز ســنجی باشــد. نی

بههوشباشید؛نیکیدرتمامعرصههاجاریاست
ــاید  ــد و ش ــدا می کنن ــاوت پی ــی متف ــان معنای ــذر زم ــا در گ ــی از واژه ه خیل
بتــوان گفــت احســان و نیکــوکاری نیــز از ایــن دســته مســتثنی نیســت، 
ــایی  ــوکاری را شناس ــردم نیک ــه م ــان عام ــگ زب ــروز در فرهن ام
ــان معنــا  ــه بهتــر شــدن زندگــی آن محرومــان واقعــی و کمــک ب

می کننــد.
از  نیازهــا متفــاوت شــده؛ همان گونــه کــه خیلــی  امــروزه 
کاربری هــای موقوفــات نیــز بــا جامعــه امــروزی ســنخیت نــدارد. 
ایــن کــه دســت گیر چنــد جــوان شــوی بــرای ایجــاد کســب وکار، 
ــی از  ــر ورشکســتگی و بدهــی مال ــر اث ــه ب ــی را ک ــه جوان ــن ک ای
ــا یاری گــر دانش آمــوز  ــی بخشــی، ی ــدان رهای پشــت میله هــای زن
ــول باشــی  ــا دســت گیر فــرد معل ــا دانشــجویی نیازمنــد باشــی و ی ی

نمونه هــای اســت از نیکوکاری هــای روز جامعــه.
شایســته اســت خیــران چــون گذشــته فــارغ از نــام در عرصه هــای 
نویــن کار خیــر نیــز ســرمایه گذاری کننــد کــه ایــن روزهــا 
ــث  ــتباه و باع ــا اش ــی عرصه ه ــه در برخ ــرمایه گذاری خیرخواهان س
ــگاه ســنتی  ــارغ از ن ــه بخش هایــی اســت کــه اگــر ف ــه زدن ب ضرب
ــیاری از  ــای بس ــد راهگش ــام می ش ــی انج ــه آن اقدام ــبت ب نس

ــود. ،،مشــکالت ب
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ــواد 584 و  ــوب 1311، در م ــارت مص ــون تج ــال ها قان س
589 قانــون تجــارت و آیین نامــه آن مبنــای صــدور مجــوز 

و  غیردولتــی  ســازمان های  فعالیــت 
غیرانتفاعــی ایــران بــود. شــهربانی و بعد از 
انقــالب، نیــروی انتظامــی ایــن مســئولیت 
را بــر عهــده داشــت. توســعه فعالیت هــای 
ایــن ســازمان ها همســو بــا نیازهــای 

جامعــه توجــه دولــت را بــه ایــن حــوزه گســترده 
نقــش ســازمان های  نمــود.  اجتماعــی جلــب 
غیردولتــی در حــوزه بین المللــی و موفقیــت ایــده 

ــش  ــدن نق ــگ ش ــرورت پررن ــی  و ض ــه جهان ــا در جامع ــوی تمدن ه گفت و گ
ســازمان های غیردولتــی در ایــن فرآینــد، مشــوق دولــت جهــت تأثیرگــذاری بــر 
ایــن حــوزه شــد. مــاده 182 قانــون برنامــه ســوم توســعه مصــوب 1379/1/17 
ــبز در  ــراغ س ــن چ ــاد داد. ای ــازمان های مردم نه ــه س ــی ب ــبز پررنگ ــراغ س چ
شــرایطی داده شــد کــه بی اعتمــادی دولــت بــه ســازمان های مردم نهــاد 
ــی  ــای هم اندیش ــت در رأس برنامه ه ــاد دول ــب اعتم ــه جل ــود ک ــه ای ب به گون
ســازمان های مردم نهــاد بــود. اولیــن آیین نامــه تأســیس و فعالیــت ســازمان های 
ــه  ــخ 1381/10/25 ب ــورد و در تاری ــد خ ــات کلی ــت اصالح ــی در دول غیردولت
تصویــب هیئت وزیــران رســید. بــر اســاس ایــن آیین نامــه دولــت فــارغ از مــواد 
قانونــی 584 و 585 قانــون تجــارت و نقــش نیــروی انتظامــی در صــدور مجوزها، 
آیین نامــه را مبنــای عمــل قــرار داد و به صــورت فراگیــر پاســخگوی تقاضاهــای 
پرشــمار تأســیس ســازمان های مردم نهــاد گردیــد. در فرآینــد جدیــد بســیاری 
از مدیــران دولتــی نیــز فــارغ از جایــگاه شــغلی خــود تمایــل بــه ثبــت ســازمان 
مردم نهــاد یــا مشــارکت در تشــکیل آن داشــتند. انجمن هــای دوســتی در ایــن 
ــرای  ــی ب ــروی انتظام ــی نی ــای اداره حقوق ــد. تالش ه ــود آمدن ــه وج فرصــت ب
ــع  ــاًل مرج ــد و عم ــه ش ــت مواج ــا شکس ــه ب ــن آیین نام ــردن ای ــار ک بی اعتب
ــی،  ــای مل ــترده در حوزه ه ــورت گس ــوز به ص ــدور مج ــوان ص ــدی به عن جدی
ــت  ــا سیاس ــو ب ــعه همس ــن توس ــد. ای ــکیل گردی ــتانی تش ــتانی و شهرس اس
ــالح و در  ــال 82 اص ــور در س ــه مذک ــود. آیین نام ــت ب ــی دول ــعه سیاس توس

شوکاستحاله
پیشنویس
قانون
سازمانهای
مردمنهادبه
بخشنامه!

،
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 84/3/29 پیشــنهاد تاریــخ  بــه  بنــا 
 83/5/8 ــو )مــورخ  ــات( از ن وزارت اطالع
شــد.   ــیس تصویــب  ــی تأس ــه اجرای آیین نام
فعالیــت  در و  مردم نهــاد  ســازمان های 

تصویــب هیئت وزیــران رســید تاریــخ 84/5/8 بــه 
مــورد  اکنــون  هــم  اجــرا قــرار می گیــرد. و 
ــار  ــه انتظ ــور ک می رفــت بــا تغییــر دولــت همان ط
تغییــر  و  سیاســت های دولــت عمــاًل اصالحــات 
ســازمان های  مردم نهــاد نشــاط خــود را فعالیــت 
دوران  و  داد  دســت  ــه از  ــد ک ــاز گردی ــودی آغ رک
فضــای  بــا  دولــت قبــل تفــاوت اساســی اساســاً 
ــر  ــار دیگ ــت. یک ب مردم نهــاد داش ســازمان های 
را  فضایــی  ســال  کــه 8  نمودنــد  تجربــه 

ســکان دار آن سیاســی ترین وزارتخانــه کشــور بــود. نکتــه جالب توجــه آن اســت 
اگرچــه مدیــران باالیــی وزارت کشــور تغییــر نمودنــد امــا بدنــه کارشناســی این 
ــه رویکــرد هــر دو سیاســت را  ــن کارشناســان چگون حــوزه تغییــری نکــرد. ای
ــرای مــن حــل شــود.  ــزرگ ب ــد؟ امیــدوارم روزی ایــن معمــای ب پیــش می برن

بی تردیــد مأمــور و معــذور جایــگاه کارشناســی نــدارد. 
پیش نویــس  مردم نهــاد  ســازمان های  داوطلــب  گروه هــای  تــالش  بــا 
قانونــی بــه مــن تقدیــم شــد. بــه علــت فضــای بســته و عــدم تعامــل 
دولــت بــا ســازمان های مردم نهــاد عمــاًل ایــن ســازمان ها دسترســی های 
ــه  ــان بدن ــتند و هم ــس نداش ــی مجل ــیون اجتماع ــه کمیس ــازمان یافته ای ب س
کارشناســی وزارت کشــور در حــوزه ســازمان های مردم نهــاد پیش برنــده 
سیاســت های وزارت کشــور بودنــد. جالــب  اســت ایــن بدنــه کارشناســی همــان 
بدنــه دولــت اصالحــات بــود. امــا سیاســتی کــه در کمیســیون پیــش  می برنــد 
ــازمان های  ــیس س ــر تأس ــر ب ــرح ناظ ــود. »ط ــت ب ــور وق ــت وزارت کش سیاس
ــرح  ــد. ط ــه گردی ــس تهی ــدگان مجل ــط نماین ــاد« توس ــی و مردم نه غیردولت
پیشــنهادی مجلــس در ســال 92، تــالش جدیــدی در مســیر تصویــب قانونــی 

ــت. ــوده اس ــاد ب ــازمان های مردم نه ــرای س ــع ب جام
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طــرح ناظــر بــر تأســیس و فعالیــت ســازمان های مردم نهــاد در تاریــخ 
89/8/30 در دوره هشــتم مجلــس شــورای اســالمی بــا34 مــاده اعــالم وصــول 
ــاده در  ــا46 م ــی ب ــیون اجتماع ــراوان در کمیس ــرات ف ــس از تغیی ــد و پ گردی
ــاد  ــازمان های مردم نه ــرح س ــه ط ــیدگی ب ــا رس ــد. ام ــه ش ــی ارائ ــن علن صح
تــا مــاده 27 پیــش نرفــت و بــه علــت مخالفــت نماینــدگان مجلــس و اعتــراض 
نماینــدگان ســازمان های مردم نهــاد بــا برخــی مــواد طــرح و بازتاب هــای منفــی 
بین المللــی، طــرح مذکــور مســکوت مانــد و بــه کمیســیون اجتماعــی بازگردانده 
شــد و تــا فرصتــی بــرای بررســی تــا پایــان مجلــس هشــتم پیــدا ننمــود و بــه 

مجلــس نهــم واگــذار شــد.
ــه  ــرای اعــالم وصــول ب ــاده مجــدداً ب ــا 34 م ــور را ب ــس نهــم طــرح مذک مجل
هیئــت رییســه ارائــه نمــود. پیشــنهاد دهنــدگان بــا اعتقــاد بــه اینکــه ایــن طرح 
پیش ازایــن تــا مــاده 27 بــه تصویــب رســیده اســت قصــد داشــت طــرح مصــوب 
ــرار  ــب ق ــی و تصوی ــورد بررس ــاده ای( را م ــرح 46 م ــی )ط ــیون اجتماع کمیس
دهنــد امــا مجلــس نهــم نیــز نــاکام مانــد. بــا روی کار آمــدن دولــت تدبیــر و 
امیــد تحــرک جــدی در وزارت کشــور بــرای تهیــه پیش نویــس قانــون تشــکل 

اجتماعــی بــا رویکــرد جدیــدی آغــاز گردیــد.
جالــب اســت کــه مدیریــت جدیــد وزارت کشــور کــه عنــوان مشــاور وزیر کشــور 
را در حــوزه ســازمان های مردم نهــاد را نیــز دارد، بــا همــان کارشناســانی کــه در 
ــس  ــده ای پیش نوی ــه طــرز غافلگیرکنن ــد ب ــس اثرگــذاری می نمودن طــرح مجل
قانونــی بــا یــک رویکــرد نویــن و بــا تفکــر توســعه اجتماعــی ارائــه دادنــد. دکتــر 
بهمــن مشــکینی کــه ســوابق زیــادی در حــوزه ســازمان جوانان داشــت و اساســاً 
ــا  ــات آن ه ــی ادبی ــاد و حت ــازمان های مردم نه ــای س ــگ و رویکرده ــا فرهن ب
ــازمان های  ــترده ای از س ــارکت گس ــت مش ــت توانس ــنایی داش آش
مردم نهــاد بــرای تهیــه پیش نویــس ارائــه دهــد و مجموعــه بزرگــی 
ــس مشــارکت  ــن پیش نوی ــه ای ــاد را در ارائ از ســازمان های مردم نه
دهــد. شــکل و محتــوای ایــن برنامــه یکــی از بی ســابقه ترین 
ــازمان های  ــود. س ــاد ب ــازمان های مردم نه ــوزه س ــا ح ــا ب تعامل ه
ــع  ــون جام ــا قان ــی آن ه ــات اساس ــی از مطالب ــه یک ــاد ک مردم نه
ناظــر بــر فعالیت هایشــان و پایــان دادن بــه چندگانگی هــا بــود بــا 
شورونشــاط در ایــن برنامــه شــرکت نمودنــد و پیش نویــس قانــون 

ــه شــد.  مشــارکت های اجتماعــی تهی
ــه ایــن  ــرژی خــود را معطــوف ب حتــی گروه هــای مســتقل نیــز ان
ــری از  ــرای جلوگی ــود را ب ــات خ ــاً اقدام ــا اساس ــس و ی پیش نوی
انحــراف افــکار عمومــی  و ایجــاد همســویی جهــت طــرح موضــوع 
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ــد. ــف کردن ــالم تر متوق ــای س در فض

اماهمهچیزیکشبهدودشد!
ــازمان های  ــار س ــالف انتظ ــت. برخ ــت رف ــیون دول ــه کمیس ــس ب پیش نوی

اجتماعــی  کمیســیون  به جــای  پیش نویــس  ــه مردم نهــاد،  ب
کمیســیون دفاعــی رفــت. ســازمان های مردم نهــاد شــکرگزار 
آنکــه حداقــل پیش نویس از کمیســیون امنیتی ســر در نیاورد 
ــه بهارســتان  ــه مجلــس چشــم ب در انتظــار تقدیــم الیحــه ب
ــاد  ــازمان های مردم نه ــری س ــاه بی خب ــد.  در پن ــه بودن دوخت

و کامــاًل چــراغ خامــوش بــا پیشــنهاد وزارت کشــور بــه 
هیئت وزیــران بــه تاریــخ  25/ 8/ 93  در ســه جلســه 
بــه تاریخ هــای 12/3/ 94 و 95/1/11  و نهایتــاً در 
ــون  ــس قان ــران پیش نوی ــخ95/6/25 هیئت وزی تاری
را به صــورت آیین نامــه تصویــب و بــدون هیــچ 
ــخ 6/6/ 95 توســط معــاون اول  توضیحــی در تاری
ــه  ــم جامع ــد و بازه ــالغ گردی ــور اب رییس جمه
ــبه  ــز یک ش ــد. همه چی ــر نمودن ــی را غافلگی مدن
دود شــد. آیین نامــه ای ابــالغ شــد کــه قــرار 

ــود.  ــته ش ــی نوش ــه اجرای ــت آیین نام اس
هنــوز باورکردنــی نیســت چــرا دولــت بــه مجلــس 
ــوزاند  ــی را بس ــح داد بلیط ــرد و ترجی ــاد نک اعتم
ــادی در  ــرمایه گذاری زی ــرای آن س ــت ب ــه دول ک
ــت  ــود و در نشس ــوده ب ــی نم ــه مدن ــوزه جامع ح
رییس جمهــور،  بــا  مردم نهــاد  ســازمان های 

ــود.  ــده آن را داده ب ــز وع ــان نی ایش
مــرداد ســال 1393 نخســتین همایــش ملــی 
ــه میزبانــی وزارت  ســازمان های مردم نهــاد کشــور ب
کشــور بــا حضور بیــش از دو هــزار تشــکل غیردولتی 
برگــزار شــد. دکتــر روحانــی اولیــن رییــس جمهوری 
بــود کــه بــا دو هــزار ســمن  فعــال کشــور به صــورت 

حضــوری نشســتی تخصصــی داشــت. آقــای روحانــی 
در ایــن همایــش عظیــم اعــالم کــرد،  اســاس سیاســت 

دولــت بــر ایــن اســت کــه همــه امــور و هــر جایــی کــه 
ــی  ــکل های مردم ــردم و تش ــه م ــف را ب ــد وظای می توان
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واگــذار کنــد و بــرای حــل مشــکالت موجــود نیازمنــد ســازمان های غیردولتــی 
ــتیم.   ــاد هس و مردم نه

ــا آســیب های  ــارزه ب ــردم، مب ــن آب، ســالمت م در عرصــه محیط زیســت، تأمی
اجتماعــی نیــاز داریــم تشــکل های غیردولتــی در ایــن زمینــه در کنــار دولــت 
وارد عمــل شــوند. دکتــر روحانــی در ایــن جلســه خــود بــا طــرح ایــن ســؤال، 
ــه  ــی مقابل ــزرگ اجتماع ــالت ب ــا معض ــت ب ــادر اس ــی ق ــت به تنهای ــر دول مگ
ــیب های  ــواع آس ــری، ان ــر، نابراب ــا فق ــه ب ــرد: مقابل ــان ک ــد، خاطرنش کن
اجتماعــی کــه اســتحکام خانواده هــا را تهدیــد می کنــد و در زمینــه 
ــم جــز اینکــه  ــه حقــوق شــهروندی خــود راهــی نداری آشــنایی مــردم ب
ســازمان های غیردولتــی وارد عمــل شــوند. وی در ایــن همایــش ملــی از 
تدویــن الیحــه ای در زمینــه حمایــت ســازمان های مردم نهــاد خبــر داد و 
گفــت: وزارت کشــور بایــد تدویــن ایــن الیحــه را بــر عهــده بگیــرد تــا 
بــا تصویــب آن بتوانیــم از ظرفیت هــای ســازمان های غیردولتــی هــر 

ــی ســرافراز باشــیم.  ــد شــویم و شــاهد ایران چــه بیشــتر بهره من

سمنهافرصتهستندنهتهدید!!!!!!
ــد  ــار نظــری نمودن ــور اظه ــش رییس جمه ــن همای ــی در ای حت
ــک  ــی از ی ــت انعکاس ــاً می بایس ــابقه و قاعدت ــاًل  بی س ــه کام ک
ــت و  ــل دول ــد تعام ــک در فرآین ــیار دمکراتی ــیار بس ــل بس تعام
ــد  ــش گفتن ــن همای ــود. ایشــان در ای ــاد ب ســازمان های مردم نه

ــند. ــاز باش ــت س ــد دول ــاد می توانن ــازمان های مردم نه س

آغازچراغخاموشفرآینداستحاله...
از تاریــخ اظهــارات نــاب  رییس جمهــور در همایــش ســمن ها 
ــه  ــط س ــت فق ــس از گذش ــور پ ــال 93، وزارت کش ــاه س در مردادم
ــون  ــس قان ــد اســتحاله پیش نوی ــاه، چــراغ خامــوش !؟ مجــری فرآین م
ــد. تقاضــای وزارت کشــور  ــه گردی ــه آیین نام ــاد ب ــازمان های مردم نه س
ــه  ــران ب ــور، از هیئت وزی ــاون اول رییس جمه ــالغ مع ــاس نامه اب ــر اس ب
ــود و  ــه را نم ــه آیین نام ــون ب ــل قان ــای تبدی ــخ  25/ 8/ 93 تقاض تاری
در انجــام ایــن مأموریــت موفــق گردیــد. درحالی کــه ســازمان های 
ــن مقــام اجرایــی کشــور را بعــد از  مردم نهــاد کشــور حرف هــای باالتری
8 ســال تحمــل انــواع محدودیت هــا مــزه مــزه می کردنــد وزارت کشــور 
و کارشناســان حــوزه ســازمان های مردم نهــاد در حــال ســوزاندن 
فرصتــی بودنــد کــه رییــس دولــت تدبیــر و امیــد وعــده آن را داده بود. 
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چراغخاموش،چگونهروشنشد؟
واقعیــت ایــن اســت کــه وزارت کشــور بــا ادعــای رویکــردی جدیــد بــا تکیــه 
ــن  ــد نمــودن فعالیــت ای ــر و امیــد جهــت قانون من ــت تدبی ــر شــعارهای دول ب
ــت  ــور و مدیری ــعه مح ــرد توس ــا رویک ــمن ها را ب ــون س ــه قان ــازمان ها الیح س
ــرد.  ــن ک ــاد تدوی ــازمان های مردم نه ــازمان یافته س ــارکت س ــا مش ــه ب یکپارچ
ایــن مشــارکت بــا حضــور بیــش از 100 ســازمان مردم نهــاد ملــی،  بین المللــی 
و انجمن هــای دوســتی،  برگــزار گردیــد و متعاقــب آن پیش نویــس تهیــه شــده 
ــالش  ــا اطالع رســانی مناســب ت ــذاری شــده و ب ــال وزارت کشــور بارگ در پورت

شــده نظــرات و دیدگاه هــا در ایــن زمینــه اخــذ شــود.
در بررســی نهایــی حضــور بیــش از 100 ســمن اســتانی؛  ملــی؛  
ــی  ــور بررس ــط در وزارت کش ــی مرتب ــتگاه اجرای ــی و 14 دس بین الملل
ــه  ــم ب ــاده تقدی ــی آم ــور موردبررســی و نســخه نهای ــس مذک پیش نوی

ــه  ــت ب ــه دول ــه الیح ــد ک ــن امی ــا ای ــد ب ــت ش ــت دول هیئ
ــم شــود کــه چنانچــه شــرح داده شــد، نشــد  ــس تقدی مجل

کــه بشــود. پیش نویــس در اقدامــی عجیــب در غالــب 
ــد.  ــالغ گردی ــور اب ــه وزارت کش ــه ب آیین نام

ــر نشــدن آن  ــن تعامــل بی ســابقه و عاقبت به خی شــرح ای
بــه خــودی خــود صدمــه بزرگــی بــه اعتمــاد ســازمان های 
ــود  ــه وج ــت ب ــن حرک ــارکت کننده در ای ــاد مش مردم نه
ــن  ــد ای ــی می توانن ــن مدن ــال فعالی ــی آورد. درعین ح م
ــل  ــت عوام ــن اس ــه ممک ــند ک ــته باش ــم داش درک را ه
تأثیرگــذار دیگــری کــه در صحنــه ایــن تعامــل نبوده انــد 

توانســته اند ایــن تأثیرگــذاری بــزرگ را درنتیجــه بنماینــد. 
ــت  ــد حرک ــر می کن ــاد و زیادت ــا را زی ــه رنجش ه ــا آنچ ام

چــراغ خامــوش وزارت کشــور در ایــن عرصــه بــوده اســت. حــال 
کــه آیین نامــه به جــای قانــون ابــالغ شــده اســت چراغ هــا 
ــده شــده  ــه چی ــه چگون ــم صحن ــم ببینی روشــن اســت و می توانی
ــه  ــوت ب ــدگان را دع ــش داوری خوانن ــدون پی ــده ب ــت. نگارن اس
خوانــدن مصاحبــه آقــای دکتــر مشــکینی بــا خبرگــزاری ایرنــا در 
ــما  ــن و ش ــال م ــد در آن س ــه بفرمایی ــم. توج ــال 94 می نمای س
ــور  ــتیم وزارت کش ــر نداش ــم خب ــه را می خواندی ــن مصاحب ــه ای ک
ــه شــدن  ــخ 25 / 8 / 93 تقاضــای آیین نام ــوش در تاری ــراغ خام چ
ــا  ــت. آی ــوده اس ــاد را نم ــازمان های مردم نه ــون س ــس قان پیش نوی
دکتــر مشــکینی هــم از تقاضــای وزارت کشــور بی خبــر بوده انــد؟ بــا 
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ــا بخوانیــم : ــه گــزارش ایرن هــم ب
ــر:1394/06/25| ــخخب ــر:81762595)4874676(|تاري ــدخب ك

ــاعت:20:25 س
مشكينی: 

وزارت کشــور تنهــا صادرکننــده مجــوز ســازمان های مردم نهــاد می شــود/
صــدور 4 هــزار مجــوز در 2 ســال

تهــران- ایرنــا- معــاون امــور ســازمان های مردم نهــاد مرکــز فرهنگــی و 
اجتماعــی وزارت کشــور گفــت: الیحــه ای در دســت پیگیــری اســت کــه 
ــا مرجــع صــدور مجــوز فعالیــت ســازمان های  به موجــب آن وزارت کشــور تنه

می شــود. مردم نهــاد 
ــا  ــی ایرن ــگار سیاس ــا خبرن ــو ب ــنبه در گفت وگ ــکینی روز چهارش ــن مش بهم
افــزود: هم اینــک الیحــه ای در ایــن زمینــه در کمیســیون های تخصصــی دولــت 
ــه  ــن الیح ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــور ب ــه و این ط ــرار گرفت ــت ق ــورد موافق م
ــی  ــتگاه های اجرای ــم در دس ــی دارد و ه ــکل های صنف ــتوانه ای در تش ــم پش ه
دارای جایــگاه اســت. وی ادامــه داد: قــرار اســت در مهرمــاه جــاری ایــن الیحــه 
ــی برســد و پــس ازآن  ــب نهای ــه تصوی ــت ب ــی و هیئــت دول در کمیســیون اصل
ــور  ــر در ام ــام وزی ــاور قائم مق ــود. مش ــاع ش ــس ارج ــه مجل ــب ب ــرای تصوی ب
اجتماعــی و فرهنگــی بــا بیــان این کــه توســعه مشــارکت اجتماعــی کار بــزرگ 
ــد  ــور بای ــت کش ــدی در مدیری ــذاری ج ــوان ریل گ ــت و آن را به عن ــی اس مل
دانســت، افــزود: بایــد بــا حرکــت ملــی ســازمان یافته بــه دســت خــود مــردم کار 
را جلــو ببریــم. مشــکینی دربــاره تعــداد مجوزهــای صادرشــده در دولــت تدبیر و 
ــه دنبــال آیین نامــه مصــوب  ــرای ســازمان های مردم نهــاد نیــز گفــت: ب امیــد ب
هیئت وزیــران در ســال 84، پیــش از آغــاز بــه کار دولــت یازدهــم، 
ــرای ســازمان های مردم نهــاد صــادر  چهــار هــزار مجــوز فعالیــت ب
شــده بــود امــا بــا آغــاز بــه کار دولــت تدبیــر و امیــد نیــز معــادل 
همیــن تعــداد مجــوز فعالیــت صــادر شــده اســت. وی تأکیــد کــرد: 
ــده  ــداد مجــوز مختــص همــه گروه هــای درخواســت دهن ــن تع ای
ــت و  ــتانی اس ــتانی و شهرس ــرا اس ــی، ف ــکل های مل ــل تش از قبی
شــامل یــک گــروه خــاص نیســت. معــاون ســازمان های مردم نهــاد 
ــزود: در  ــن اف ــور همچنی ــی وزارت کش ــی و اجتماع ــز فرهنگ مرک
ــل  ــر از قبی ــتگاه دیگ ــور دو دس ــز وزارت کش ــه ج ــر ب ــال حاض ح
ــم مقــررات  ــون تنظی ــاده 26 قان ــد 13 م ــر اســاس بن بهزیســتی ب
مالــی دولــت و نیــروی انتظامــی کشــور بــر اســاس مصوبــه ســال 
ــدام  ــاد اق ــازمان های مردم نه ــت س ــوز فعالی ــدور مج ــه ص 37، ب
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می کننــد. مشــکینی بــا بیــان ایــن کــه رویکــرد فعلــی وزارت کشــور ایــن اســت 
کــه از پراکندگی هــا در حوزه هــای مختلــف ازجملــه اجتماعــی کاســته شــود، 
ــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه بایــد  افــزود: اکنــون همــه فعــاالن اجتماعــی ب
بــرای اخــذ هرگونــه مجــوزی بــه وزارت کشــور مراجعــه کننــد. وی ادامــه داد: 
هــدف وزارت کشــور ایــن اســت کــه مشــارکت های اجتماعــی گســترده شــده 
و فرصــت قانونــی بــرای فعالیــت بــه مــردم داده شــود. بــر همیــن اســاس بــه 
ــا تصویــب مصوبــه ای قانونــی، وزارت کشــور به عنــوان  دنبــال آن هســتیم تــا ب
تنهــا واحــد و مرجــع صــدور مجــوز فعالیــت ســازمان های مردم نهــاد معرفــی 
ــن مقــام مرکــز فرهنگــی اجتماعــی وزارت کشــور تأکیــد کــرد: هــر  شــود. ای
جــا مشــارکت اجتماعــی باشــد تشــکل های اجتماعــی هــم آنجاســت. ســیام/ 

ــام /* ــای پی 1429/9136 انته

درالبهالیدودشدنقانونسازمانمردمنهادبهدنبالنکاتمثبت
یــک - در حــوزه حقــوق ســازمان های مردم نهــاد -  حــق ســازمان های 
مردم نهــاد در حــوزه دیده بانــی و نظــارت بــر دیگــر بخش هــای جامعــه 
ــن  ــاده 29 ای ــود در م ــده ب ــل حذف ش ــت قب ــه در دول ــط ک ــوزه مرتب در ح
آئین نامــه فعلــی پیش بینی شــده اســت. اگرچــه تصریحــی در رابطــه بــا حــوزه 
عملکــرد ســاختارهای دولتــی نشــده اســت امــا یــک گام بــه پیــش اســت. ایــن 
ــه را  ــر جامع ــای دیگ ــه بخش ه ــت ک ــاد اس ــکل های مردم نه ــر تش ــر هن دیگ

تعریــف کننــد. 
ــده و  ــناخت ش ــمیت ش ــه رس ــتا ب ــطح روس ــی در س ــکل های محل دوم - تش
مرجــع ثبــت آن بخشــداری اســت. تبصــره 2 مــاده 3 و طبــق مــاده 21 و 22 

ــود. ــت می ش ــدارد. در بخــش داری ثب ــت رســمی ن ــه ثب ــازی ب نی
ــمن های  ــمن ها و س ــی س ــای بین الملل ــوع فعالیت ه ــوم - موض س
بین المللــی در آن شــفاف تر شــده و حتــی بــرای اولیــن بــار هــر نوع 
ــد.  ــه نموده ان ــمول آئین نام ــز مش ــفارتخانه ها را نی ــا س ــکاری ب هم
ــه نظــر مــن مصونیــت اســت و  ــا ب ظاهــرش محدودیــت اســت ام
ــا  ــن فعالیت ه ــه ای ــتر ب ــت بیش ــا دق ــاد ب ــازمان های مردم نه س
وارد می شــوند. بــرای اولیــن بــار ایــن بخــش مفصــل اســت. حتــی 
ــی  ــوزه بین الملل ــاد ح ــازمان مردم نه ــرای س ــبکه را ب ــکیل ش تش
ممنــوع کــرده اســت. در مجمــوع ایــن قســمت را تــالش کرده انــد 
ــه  ــمن ها از آن لطم ــی س ــوزه عموم ــه ح ــد ک ــق باش ــدر دقی آن ق
ــه  ــه ب ــا توج ــوص ب ــت به خص ــوب اس ــه خ ــا هم ــورد. این ه نخ
موقعیــت کشــورمان در جهــان، امــا اینکــه ارتبــاط بــا ســازمان ملل 
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و آژانس هــای وابســته بــه آن را هــم مشــمول ایــن محدودیت هــا نمــوده اســت 
ــرپل  ــه س ــرا ک ــورد اســت. چ ــی  ســخت گیری بی م ــه قبل ــه آئین نام نســبت ب
ــای  ــی آژانس ه ــی و حت ــت جهان ــازمان بهداش ــل، س ــازمان مل ــه س ــال ب اتص
ســازمان ملــل، خــود دولــت اســت. بــدون معرفــی دولــت ایــن ارتباط هــا میســر 

نیســت. 
چهــارم - در آئین نامــه جدیــد شــرط تخصــص داشــتن دو عضــو هیئــت مؤســس 
ــورای  ــس، ش ــت مؤس ــرایط هیئ ــاً ش ــت. اساس ــده اس ــذف ش ــتی ح به درس
مرکــزی و دبیــر را در مــاده 17 یکســان اعــالم کــرده اســت در آئین نامــه قبلــی 
عمــاًل بــر اســاس  مــاده 18 دو عضــو بایــد دارای صالحیــت تخصــص بودنــد کــه 
ایــن امــر منجــر بــه تحمیــل اعضــای تخصصــی بــه هیئــت مؤســس می شــد. 
مثــاًل بیمــاران بــرای تشــکیل انجمــن بایــد دو پزشــک هــم معرفــی می کردنــد. 
شــرایط تشــکیل ســازمان مردم نهــاد توســط مــردم در ایــن آئین نامــه تســهیل 
شــده اســت و اتــکای آن بــه افــرادی اســت کــه انگیــزه تشــکیل انجمــن دارنــد
ــران  ــن مدی ــرای عناوی ــت ب ــده اس ــالش ش ــد ت ــه جدی ــم - در آئین نام پنج
ــران  ــن مدی ــد شــود و از عناوی ــدی تولی ــات جدی ــاد  ادبی ســازمان های مردم نه
ــع  ــای مجم ــی به ج ــورای عموم ــرد. واژگان ش ــه بگی ــارت فاصل ــون تج در قان
ــل  ــای مدیرعام ــر به ج ــره و دبی ــای هیئت مدی ــزی به ج ــورای مرک ــی، ش عموم
اســتفاده شــود کــه یــک مرزبنــدی بــا شــرکت های تجــاری نیــز صــورت پذیــرد. 
ــون نیســت و مراجــع صــدور مجــوز دیگــری  ــا چــون قان ــی اســت ام گام خوب
ماننــد ناجــا و بهزیســتی نیــز وجــود دارنــد کــه بــا عناویــن قانــون تجــارت کار 
می کننــد جاافتــادن آن مشــکل اســت. البتــه ســازمان جوانــان بــا ایــن واژگان 

کامــاًل آشناســت.
ششــم – راه یافتــن اصطــالح نهــاد مدنــی در آیین نامــه چــه از نظــر 
ماهیــت و چــه شــکل یــک گام مثبــت اســت. در پیش نویــس ایــن 
جایــگاه برجســته بــود امــا از قــرار در کمیســیون دولــت کمرنــگ 
شــده اســت.  اگرچــه ورود ایــن کلمــه در ادبیــات آیین نامــه 
ــه  ــر ب ــای دیگ ــد و در ج ــا می مان ــک تنه ــاده ی ــط اول م در خ
ــره از  ــی باالخ ــود، ول ــالق نمی ش ــور اط ــل کش ــکل های داخ تش
ــی  ــکل های خارج ــاده5 تش ــود. در م ــنیده می ش ــت ش ــان دول زب
تحــت عنــوان نهادهــای مدنــی خارجــی از آن هــا یادشــده اســت. 
اگرچــه انتظــار مــی رود بــا ایــن ادبیــات در مــاده 6 شــاهد تعریــف 
شــورای ملــی توســعه و حمایــت از نهادهــای مدنــی باشــیم امــا بــه 
ــتاورد آن  ــن دس ــت. کوچک تری ــده اس ــا ش ــکل ها اکتف ــه تش کلم
ایــن اســت کــه فعــال مدنــی در ادبیــات رســمی کشــور معنــی پیدا 
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ــد. ــی فکــر می کنن ــاره نهــاد مدن خواهــد کــرد و همــه درب
ــاد  ــکل های مردم نه ــت تش ــرای فعالی ــوز ب ــدور مج ــز ص ــدد مراک ــم – تع هفت
کمــاکان حفــظ شــده اســت. اگرچــه به طــرز عجیبــی در رابطــه با یکــی از مراکز 
باســابقه صــدور مجــوز )پلیــس امنیــت( کــه بــر اســاس قانــون تجــارت از دهــه 
ســی  فعالیــت می کنــد حتــی اشــاره ای  نشــده اســت امــا ایــن واقعیــت جــاری 
اســت و نــام نبــردن از آن از شــأن قانونــی آن نمی کاهــد. بــا شــرایط اجتماعــی 
کــه کشــور مــا دارد، نگارنــده معتقداســت اوالً ایــن تعــدد مراکــز  صــدور مجــوز 
ــی  ــرای تشــکل های مردم ــک فرصــت ب ــد ی ــش یاب ــا افزای ــداد آن ه هرچــه تع
بــوده و در توســعه اجتماعــی اثرگــذار اســت. دومــا تمرکــز ایــن مرجــع صــدور 
مجــوز در وزارت کشــور به عنــوان سیاســی ترین وزارتخانــه کشــور یــک تهدیــد 
ــازمان های  ــت. س ــی اس ــکل های اجتماع ــت تش ــوزه فعالی ــرای ح ــی ب اساس
ــب  ــد. جال ــه کرده ان ــد را تجرب ــن تهدی ــند ای ــر باش ــه قدیمی ت ــاد هرچ مردم نه
اســت طــی دو ســال اخیــر وزارت بهداشــت نیــز بــا تغییــر ســاختاری خــود و 
تأســیس معاونــت اجتماعــی ایــن وزارتخانــه ظرفیت هــای صــدور مجــوز را  در 
ــاد را دارد. در  ــازمان های مردم نه ــوزه س ــاد در ح ــکل های مردم نه ــوزه تش ح
چــارت ســازمانی ایــن وزارتخانــه در حــال حاضــر مدیــرکل حــوزه ســازمان های 
ــه  ــت روزی ک ــت. دور نیس ــت اس ــال فعالی ــی و در ح ــاد را پیش بین مردم نه
ــل کــه ضــرورت مرجــع شــدن ســازمان بهزیســتی در حــوزه  ــا همــان  دالی ب
ــا ایــن ســازمان و یــا وزارت ورزش و جوانــان،  در حــوزه   تشــکل های مرتبــط ب
ــد وزارت  ــوز یافته ان ــدور مج ــازه ص ــوزه  اج ــن ح ــا ای ــط ب ــکل های مرتب تش

بهداشــت هــم در خواســت چنیــن جایگاهــی را داشــته باشــد.

جمعبندیوطرحیکدیدگاه:سازماننظامسمنها
تجربــه اخیــر بــا وزارت کشــور بازهــم تجربــه ای بــود کــه 
ــی  ــا کمــک جامعــه مدن ــد ب ــالش نماین ســازمان های مردم نهــاد ت
کشــور و نهــاد قانون گــذاری کشــور قانونــی متناســب بــا موقعیــت 
ســازمان های مردم نهــاد و در خدمــت توســعه اجتماعــی در کشــور 
تصویــب شــود. هــر گامــی کــه هــر وزارتخانــه ای در حــوزه نهادهای 
مدنــی بــه جلــو برمــی دارد ضــرورت مشــارکت و مرجعیت را بیشــتر 
احســاس می کنــد.  آنچــه در مســیر توســعه اجتماعــی  یــک عامــل 
تأثیرگــذار اســت خــود ســازمان های مردم نهــاد هســتند. بــه 
ــه نظــر می رســد وجــود ســاختارهای نظام منــد  ــده ب اعتقــاد نگارن
شــبیه نظــام پزشــکی و نظام مهندســی و حتــی نظــام صنفــی کــه 
گرداننــده آن نماینــدگان تشــکل ها باشــند بهتریــن ســاختار صــدور 
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مجــوز بــرای ســازمان های مردم نهــاد و نظــارت بــر آن هــا باشــد. ایــن ســازمان 
نظــام ســمن ها می توانــد در یــک فرآینــد دمکراتیــک انتخــاب و قانــون بــه ایــن 
ــد همان طــور  ــت می توان ــی اســت دول ــد. بدیه ــت بده ــگاه مرجعی تشــکل جای
کــه حاکمیــت خــود را بــر ســازمان های شــبیه نظــام پزشــکی و نظام مهندســی 
ــر ســازمان نظــام ســمن ها  ــد در ســازوکار نظــارت ب ــال می نمای ــاف اعم و اصن
ــت  ــرای دول ــازمان ب ــن س ــر ای ــارت ب ــد نظ ــد. بی تردی ــود را بگنجان ــش خ نق
ــق  ــاختار متعل ــمن ها در س ــت س ــر فعالی ــارت ب ــر نظ ــوی دیگ ــان تر و از س آس
بــه خودشــان شــکل خواهــد گرفــت و ســازمان ها و وزارتخانه هــای مختلــف در 
تعامــل بــا ایــن ســازمان نظــام اهــداف خــود پیــش خواهند بــرد. چنین ســاختار 
عمــاًل  از اثرگــذاری سیاســت و سیاســیون به صــورت مســتقیم دور خواهــد بــود 
ــس  ــدگان مجل ــف می شــود. نماین ــر تشــکل ها در آن تعری ــد نظــارت ب و فرآین
ــور  ــور وزارت کش ــال ها حض ــس از س ــی پ ــه مدن ــع جامع ــردان مداف و دولتم
ــد.  ــدی نماین ــور را جمع بن ــن حض ــیب های ای ــد آس ــوزه می توانن ــن ح در ای
ســؤال ســاده اســت نظــارت بــر غیرسیاســی ترین تشــکل های اجتماعــی 
ــر  ــود؟ ب ــام ش ــور انج ــه کش ــی ترین وزارتخان ــط سیاس ــد توس ــرا بای ــردم چ م
ــد  ــور بتوان ــود وزارت کش ــور ب ــوان متص ــی می ت ــق اجتماع ــدام منط ــاس ک اس
ــت  ــد؟ دق ــر ســازمان های دولتــی تحمــل کن نقــد ســازمان های مردم نهــاد را ب
بفرماییــد صحبــت فقــط از تحمــل اســت! نــه تشــویق بــه انجــام رســالتی کــه 
ــوه  ــه ق ــش ک ــال ها پی ــده س ــت. نگارن ــاد اس ــازمان های مردم نه ــده س ــر عه ب
قضاییــه ســمیناری تحــت عنــوان نظــارت کارآمــد برگــزار نمــود طــی مقالــه ای 
ــی  ــه ســازمان های نظارت ــزارش ب ــن مرجــع گ ــاد را بهتری ســازمان های مردم نه
ــتوار  ــازمان ها اس ــن س ــت ای ــر ماهی ــل را ب ــن دلی ــرده و محوری تری ــوان ک عن
ــردم  ــکل م ــاختار متش ــاد س ــازمان های مردم نه ــودم. س ــوده ب نم
ــر چگونگــی  ــدی ب ــد نظــارت کارآم ــه هســتند و می توانن در جامع
ارائــه خدمــت داشــته باشــند و دیده بــان عملکــرد درســت و 
ــاد  ــازمان های مردم نه ــت س ــن موقعی ــرش ای ــند. پذی ــط باش غل
ــه  ــت ک ــی نیس ــت. اتفاق ــام سمن هاس ــکل نظ ــرش تش ــد پذی کلی
بــرای  ویــژه ای  ارزش  بین المللــی  ســازمان های  گزارش هــای 

ــتند.  ــل هس ــی قائ ــازمان های غیردولت ــای س گزارش ه

سخنپایانی:ضرورتتعاملبانظامبهجایتعاملبادولت
ــت  ــل مثب ــون تعام ــاد تاکن ــه هفت ــت از ده ــد اس ــده معتق نگارن
بــا دولــت در رأس برنامه هــای ســازمان های غیردولتــی ایــران 
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ــف  ــای مختل ــا دولت ه ــه ب ــن تجرب ــاله ای ــه 25 س ــن تجرب ــت. در ای ــوده اس ب
ــای  ــوزه فعالیت ه ــه ح ــف ب ــای مختل ــف و رویکرده ــت های مختل ــا سیاس ب

تشــکل های مردمــی یــک نکتــه مهــم وجــود دارد کــه می بایســت 
موردتوجــه ســازمان های مردم نهــاد قــرار گیــرد. ســازمان های جامعــه 
مدنــی می بایســت بــا توســعه دادن تعامــل بــا دولــت بــه تعامــل بــا 
نظــام بتواننــد اثرگــذاری مســتقیمی در جلــب اعتمــاد ســاختارهای 
حاکمیــت ایفــا نماینــد. ســازمان های مردم نهــاد بایــد تــالش نماینــد 
ــر  ــا دیگ ــد ب ــتقیم بتوانن ــورت مس ــه به ص ــد ک ــع نماین ــت را قان دول

ســاختارهای تأثیرگــذار نظــام کــه دارای حــوزه اجتماعــی هســتند، 
ــی  ــای اجتماع ــری، حوزه ه ــم رهب ــام معظ ــر مق ــد دفت مانن

ــد.  ــم آورن ــه را فراه ــوه قضایی ــداران و ق ــپاه پاس س
ــد. وزارت کشــور به عنــوان  تعامــل بایــد توســعه یاب
واســطه ایــن تعامــل تاکنــون اثبــات نمــوده اســت 
ــن  ــاد ای ــب اعتم ــزه جل ــه انگی ــد و ن ــه می توان ن
دارد.  مردمــی  تشــکل های  بــه  را  ســاختارها 
نــوع تعامــل ایــن وزارتخانــه همــواره متکــی بــه 
ــت  ــوده اس ــه ب ــن وزارتخان ــی ای ــع سیاس مواض
و خــود مانــع بــزرگ ایــن تعامــل ســازنده 
اســت. کمــی فکــر کنیــم. بــه امیــد روزی کــه 
ــان را  ــکل خودش ــاد تش ــازمان های مردم نه س
ــرای صــدور مجــوز داشــته باشــند و نظــارت  ب
ــه در  ــود ک ــی ش ــه جایگاه ــوف ب ــت معط دول

ــت اســت. شــأن حاکمی
،، باید از یک نقطه شروع کنیم. 
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ــه ــراندرجلســههای1394/12/2،1395/1/11و1395/5/27ب ــأتوزي هي
پيشــنهادشــماره104220مــورخ1393/8/25وزارتكشــوروبــهاســتناد
اصــليكصــدوســیوهشــتمقانــوناساســیجمهــوریاســالمیايران
آييننامــهتشــكلهایمــردمنهــادرابــهشــرحزيــرتصويــبكــرد:

آییننامهتشکلهایمردمنهاد
ــت در  ــور فعالی ــه منظ ــه ب ــت ک ــی اس ــادی غیردولت ــی نه ــاد مدن ــاده 1- نه م
ــود. ــا می ش ــده ی ــاد ش ــی ایج ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــعه اجتماع ــتای توس راس
تبصــره- منظــور از غیردولتــی، عــدم وابســتگی بــه دولــت و نهادهــای حاکمیتــی، 
ــتمرار و  ــیس، اداره و اس ــی در تأس ــای حاکمیت ــت و نهاده ــت دول ــدم دخال ع
ــای  ــی و نهاده ــان دولت ــات و مســئوالن و کارکن ــت مقام ــدم فعالی ــن ع همچنی
حاکمیتــی بــا اســتفاده از جایــگاه حقوقــی خــود، بــه عنــوان مؤســس یــا عضــو 

اســت.
مــاده 2- تشــکل مــردم نهــاد کــه در ایــن آیین نامــه »تشــکل« نامیــده می شــود، 
نهــاد غیرسیاســی و غیرانتفاعــی بــوده و بــا رویکــردی اجتماعــی توســط جمعــی 
از اشــخاص حقیقــی بــه شــکل داوطلبانــه و بــا رعایــت مفــاد ایــن آیین نامــه در 

موضــوع مشــخص پروانــه فعالیــت دریافــت کــرده و بــه ثبــت می رســد.
ــون  ــت سیاســی موضــوع قان تبصــره 1- منظــور از غیرسیاســی، نداشــتن فعالی
ــای  ــی و انجمن ه ــی و صنف ــای سیاس ــا و انجمن ه ــزاب، جمعیت ه ــت اح فعالی
ــور از  ــوب1360- و منظ ــده - مص ــناخته ش ــی ش ــای دین ــا اقلیت ه ــالمی ی اس
ــع  ــایر مناف ــود و س ــتقیم س ــا غیرمس ــتقیم ی ــت مس ــدم برداش ــی، ع غیرانتفاع
ــران و  ــان، مدی ــا، موسس ــع اعض ــه نف ــا، ب ــام فعالیت ه ــل از انج ــادی حاص اقتص

ــان اســت. ــراد وابســته آن ــا اف کارکنــان ی
تبصــره 2- شــبکه موضــوع مــاده )4( بــا داشــتن ســایر شــرایط، از حکــم لــزوم 
تأســیس تشــکل توســط جمعــی از اشــخاص حقیقــی و تشــکل محلــی موضــوع 
مــاده )21( بــا داشــتن ســایر شــرایط از حکــم لــزوم دریافــت پروانــه فعالیــت و 

ثبــت تشــکل مســتثنی هســتند.
ــادی،  ــکل های اقتص ــا و تش ــی، اتاق ه ــی غیردولت ــای عموم ــره 3- نهاده تبص
ــی،  ــکل های سیاس ــزاب و تش ــه ای، اح ــی و حرف ــازمان های صنف ــا، س تعاونی ه
ــری و  ــازمان های کارگ ــوزی، س ــجویی و دانش آم ــازمان های دانش ــا و س کانون ه
ــی،  ــای علم ــدارس و کارخانجــات، انجمن ه ــال در دانشــگاه ها، م ــی فع کارفرمای
مؤسســات فرهنگــی، هنــری و ادبــی، هیئت هــای مذهبــی، باشــگاه های ورزشــی، 
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ــوع  ــات موض ــی و موسس ــاری و غیرانتفاع ــات تج ــاد، مؤسس ــرک اعتی ــز ت مراک
بندهــای )1تــا12( مــاده )26( قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت 
ــارج  ــه خ ــن آیین نام ــوده و از شــمول ای - مصــوب 1380- مصــداق تشــکل نب

هســتند.
ــی،  ــطوح مل ــی از س ــکل، یک ــر تش ــت ه ــی فعالی ــدوده جغرافیای ــاده 3- مح م

ــت. ــی اس ــا بین الملل ــتانی ی ــتانی، شهرس ــای، اس منطقه ه
ــت و  ــتان اس ــج اس ــر پن ــل دو و حداکث ــای حداق ــطح منطقه ه ــره 1- س تبص

ــترش دارد. ــران گس ــای ای ــارج از مرزه ــه خ ــی ب ــطح بین الملل س
تبصــره 2- محــدوده جغرافیایــی فعالیــت تشــکل محلــی موضــوع مــاده )21(یک 

روســتا یــا محله شــهری اســت.
ــورت  ــت درص ــترک اس ــا مش ــت آنه ــوع فعالی ــه موض ــکل هایی ک ــاده 4- تش م
ــا  ــی ی ــد تقاضــای تشــکیل شــبکه در ســطوح مل ــر می توانن وجــود شــرایط زی

اســتانی کننــد:
الف- حداقل پنج تشکل باشند.

ب- حداقل دو سال از تاریخ ثبت آنها گذشته باشد.
پ- به وظیفه مندرج در ماده)31( عمل کرده باشند.

تبصــره- تشــکل هایی کــه در ســطح بین المللــی فعالیــت می کننــد نمی تواننــد 
تقاضــای تشــکیل شــبکه کنند.

مــاده 5- نهادهــای مدنــی خارجــی کــه در یکــی از کشــورهای جهــان رســًما بــه 
ثبــت رســیده و ماهیــت اجتماعــی دارنــد می تواننــد درصــورت داشــتن شــرایط 
مربــوط و اخــذ پروانــه فعالیــت بــا رعایــت ایــن آیین نامــه و بــه خصــوص مــواد 

)23و24( در ایــران فعالیــت کننــد.
ــع  ــوان مرج ــه عن ــکل ها ب ــت از تش ــعه و حمای ــی توس ــورای مل ــاده 6- ش م
ــتانی و  ــی، اس ــطح مل ــه س ــکل ها در س ــعه تش ــت گذاری و توس ــی سیاس اصل
شهرســتانی تشــکیل و دبیرخانــه آن بــه ترتیــب در وزارت کشــور، اســتانداری ها و 

ــود. ــر می ش ــوط دای ــررات مرب ــن و مق ــت قوانی ــا رعای ــا ب فرمانداری ه
مــاده 7- شــورای ملــی توســعه و حمایــت از تشــکل ها کــه در ایــن آیین نامــه 
ــور  ــر کش ــی وزی ــاون اجتماع ــب از مع ــود، مرک ــده می ش ــی« نامی ــورای مل »ش
ــی،  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــای تع ــدگان وزارتخانه ه ــس، نماین ــوان ریی ــه عن ب
ورزش و جوانــان و دادگســتری و ســازمان های حفاظــت محیــط زیســت و میــراث 
ــواده  ــان و خان ــور زن ــع دســتی و گردشــگری و معاونت هــای ام فرهنگــی، صنای
ــی  ــا دســتگاه های اجرای ــی رییــس جمهــور و حســب مــورد دســتگاه ی و حقوق
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ذیربــط و چهــار نماینــده منتخــب از تشــکل های ملــی و منطقــه ای اســت.
تبصــره- نحــوه انتخــاب و مــدت عضویــت نماینــدگان تشــکل های عضــو شــورای 

ملــی بــر اســاس دســتورالعمل اجرایــی ایــن آیین نامــه تعییــن می شــود.
ماده 8- وظایف و اختیارات شورای ملی به شرح زیر است:

الــف- تعییــن سیاســت های ترویجــی، تشــویقی و فرهنگ ســازی بــرای تعمیــق، 
ارتقــا و نهادینــه کــردن مشــارکت اجتماعــی مــردم از طریــق تشــکل ها.

بــه منظــور ظرفیت ســازی،  اجرایــی  ب- هماهنگــی میــان دســتگاه های 
ســاماندهی و توانمندســازی بــرای توســعه تشــکل ها و نظــارت بــر آنهــا.

ــتانی و  ــتانی و شهرس ــوراهای اس ــکل ها از ش ــات تش ــه اعتراض ــیدگی ب پ- رس
ــط. ــی ذیرب ــتگاه های اجرای دس

ــر فعالیت هــا و عملکــرد تشــکل های ملــی و منطقــه ای و بررســی  ت- نظــارت ب
ــورد تخلف هــا و گزارش هــای رســیده از عملکــرد تشــکل ها. و اعــالم نظــر در م
ث- اعــالم نظــر و تصمیم گیــری در مــورد صــدور پروانــه فعالیــت بــرای 

.)4( مــاده  موضــوع  و شــبکه های  منطقــه ای  و  ملــی  تشــکل های 
ج- نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه در سطح کشور.

تبصــره- مصوبــات شــورای ملــی بــا تاییــد وزیر کشــور در حــدود وظایــف موضوع 
ایــن مــاده و رعایــت قوانیــن و مقــررات مربــوط ابــالغ می شــود و دبیــر شــورای 
ملــی، مســئولیت ابــالغ، پیگیــری و نظــارت بــر حســن اجــرای مصوبــات و ارایــه 

گــزارش بــه شــورای ملــی را برعهــده دارد.
مــاده 9- شــورای اســتانی توســعه و حمایــت از تشــکل ها کــه در ایــن آیین نامــه 
ــه  ــتاندار ب ــط اس ــاون ذیرب ــب از مع ــود، مرک ــده می ش ــتانی« نامی ــورای اس »ش
ــی، ورزش  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــدگان ادارات کل تع ــس، نماین ــوان ریی عن
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــت و می ــط زیس ــت محی ــان، حفاظ و جوان
گردشــگری اســتان و دســتگاه یــا دســتگاه های تخصصــی اســتانی حســب مــورد 

ــت. ــتانی اس ــکل های اس ــب از تش ــده منتخ و دو نماین
ماده 10- وظایف و اختیارات شورای استانی به شرح زیر است:

الف- اجرای مفاد این آیین نامه در سطح استان.
ب- اجرای مصوبات ابالغی از سوی شورای ملی.

پ- نظــارت بــر عملکــرد و هماهنگــی میــان دســتگاه های اجرایــی اســتانی بــه 
ــات شــورای ملــی. منظــور اجــرای ایــن آیین نامــه و مصوب

ت- حمایت از مشارکت تشکل های استانی در فرآیند توسعه پایدار استان.
ث- اعــالم نظــر و تصمیم گیــری در مــورد صــدور پروانــه فعالیــت بــرای 
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اســتانی. تشــکل های 
ج- بررســی و تصمیم گیــری در مــورد گزارش هــای ارایــه شــده از ســوی 
ــا تخلفــات تشــکل های اســتانی.  ــاره عملکــرد ی ــه شــورای اســتانی درب دبیرخان
ــا دســتگاه های اجرایــی اســتان درخصــوص نحــوه واگــذاری امــور  چ- تعامــل ب

اجتماعــی قابــل واگــذاری اســتان.
ح- تعییــن سیاســت های حمایتــی بــرای تــوان افزایــی و توســعه کمــی و کیفــی 

تشــکل های اســتانی.
خ- ارایــه گــزارش مــوردی و ســاالنه از وضعیــت کمــی وکیفــی توســعه 

تشــکل های اســتانی، شهرســتانی و محلــی بــه شــورای ملــی.
ــن  ــه در ای ــکل ها ک ــت از تش ــعه و حمای ــتانی توس ــورای شهرس ــاده 11- ش م
آیین نامــه شــورای شهرســتانی نامیــده می شــود، مرکــب از فرمانــدار بــه عنــوان 
ــان،  ــی، ورزش و جوان ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــدگان ادارات تع ــس، نماین ریی
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــت و می ــط زیس ــت محی حفاظ
ــا دســتگاه های تخصصــی شهرســتانی حســب مــورد و  شهرســتان و دســتگاه ی

ــت. ــتانی اس ــکل های شهرس ــب از تش ــده منتخ دو نماین
ماده 12- وظایف و اختیارات شورای شهرستانی به شرح زیر است:

الف- اجرای مفاد این آیین نامه در سطح شهرستان.
ب- اجرای مصوبات ابالغی از سوی شورای ملی و شورای استانی مربوط.

پ- نظــارت بــر عملکــرد و هماهنگــی میــان دســتگاه های اجرایــی شهرســتانی 
بــه منظــور اجــرای ایــن آیین نامــه و مصوبــات شــورای ملــی و شــورای اســتانی 

مربــوط.
ــدار  ــعه پای ــد توس ــتانی در فرآین ــکل های شهرس ــارکت تش ــت از مش ت- حمای

شهرســتان.
ث- اعــالم نظــر و تصمیم گیــری در مــورد صــدور پروانــه فعالیــت بــرای 

شهرســتانی. تشــکل های 
ج- بررســی و تصمیم گیــری در مــورد گزارش هــای ارایــه شــده از ســوی 
ــکل های  ــات تش ــا تخلف ــرد ی ــاره عملک ــتانی در ب ــورای شهرس ــه ش دبیرخان

ــتانی. شهرس
ــذاری  ــوه واگ ــوص نح ــتان درخص ــی شهرس ــتگاه های اجرای ــا دس ــل ب چ- تعام

ــذاری شهرســتان. ــل واگ ــی قاب ــور اجتماع ام
ح- تعییــن سیاســت های حمایتــی بــرای تــوان افزایــی و توســعه کمــی و کیفــی 

تشــکل های شهرســتانی.
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خ- ارایــه گــزارش مــوردی و ســاالنه از وضعیــت کمــی و کیفــی توســعه 
تشــکل های شهرســتانی و محلــی بــه شــورای ملــی و شــورای اســتانی مربــوط.
مــاده13- انتخــاب نماینــدگان تشــکل ها بــرای عضویــت در شــوراهای اســتانی و 

شهرســتانی، بــر اســاس دســتورالعمل مصــوب شــورای ملــی صــورت مي گیــرد.
مــاده14- درخواســت تأســیس تشــکل ها متناســب بــا محــدوده مــورد نظــر برای 
ــوراهای  ــه ش ــود و دبیرخان ــه می ش ــط ارای ــورای ذیرب ــه ش ــه دبیرخان ــت ب فعالی
ــت  ــخ دریاف ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــتانی موظفن ــتانی و شهرس ــی، اس مل
درخواســت تأســیس تشــکل، نســبت بــه بررســی درخواســت اقــدام و در صورتــی 
کــه درخواســت ارایــه شــده مغایرتــی بــا شــرایط تأســیس تشــکل در چارچــوب 

مفــاد ایــن آیین نامــه، نداشــته باشــد اجــازه تأســیس تشــکل را صــادر کننــد.
ــا  ــت ب ــه و موق ــت اولی ــای موافق ــه معن ــا ب ــیس صرًف ــازه تأس ــره 1- اج تبص
درخواســت صــدور پروانــه تشــکل و طــی مراحــل دریافــت پروانــه فعالیــت اســت 

ــت محســوب نمــی شــود. ــه فعالی و پروان
ــود را  ــد درخواســت خ ــان متقاضــی تأســیس تشــکل می توانن تبصــره 2- جوان
بــرای بررســی و صــدور اجــازه تأســیس تشــکل بــا رعایــت ترتیبــات مقــرر در این 

مــاده بــه وزارت ورزش و جوانــان ارایــه کننــد.
ــد  ــس آن بای ــأت مؤس ــکل، هی ــیس تش ــازه تأس ــدور اج ــس از ص ــاده 15- پ م
ظــرف یــک مــاه مطابــق اساســنامه خــود نســبت بــه اســتقرار ارکان تشــکل اقدام 
و اساســنامه و صورتجلســه مربــوط بــه اســتقرار ارکان را تنظیــم و بــرای تاییــد بــه 

دبیرخانــه شــورای ذیربــط ارائــه کنــد.
ماده 16- اساسنامه تشکل باید دارای موارد زیر باشد:

الف- نام و عنوان و درصورت داشتن، عنوان اختصاری.
تبصــره- عناوینــی ماننــد ســازمان کــه اختصاص بــه تشــکیالت و ســاختار دولتی 
ــه کار  ــذاری تشــکل ب ــد در نام گ ــی داشــته باشــد، نمی توان ــای حاکمیت و نهاده

گرفتــه شــود.
ب- اهداف

پ- موضوع فعالیت.
ت- مدت فعالیت.

ث- محدوده جغرافیایی و مرکز اصلی فعالیت.
ج- نحوه ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی.

چ- ارکان و تشــکیالت، نحــوه انتخــاب، شــرح وظایف و اختیارات و مســئولیت های 
. نها آ
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ح- نحوه تعیین صاحبان امضای مجاز.
خ- نحوه تغییر و تجدید نظر در مواد اساسنامه.

د- نحوه ارائه گزارش مالی و اجرایی به مراجع ذیربط و ذینفعان.
ذ- نحوه اداره تشکل.

ر- میزان سرمایه اولیه.
ز- دوره زمانی تشکیل جلسات شورای عمومی و شورای مرکزی تشکل.

س- نحوه تأمین منابع مالی تشکل.
ش- نحوه انحالل.

ص- مشخص ساختن وضعیت دارایی ها پس از انحالل.
مــاده 17- هیــأت موســس، شــورای مرکــزی، دبیــر یــا عناویــن معــادل طبــق 

اساســنامه تشــکل، بایــد دارای شــرایط عمومــی زیــر باشــند:
الف- داشتن حداقل هجده سال سن تمام.

ب- تابعیت جمهوری اسالمی ایران.
پ- التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.

ت- عدم وابستگی به احزاب، سازمان ها وگروه های غیرقانونی.
ث- نداشتن محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب حکم دادگاه.

تبصره- هیأت موسس تشکل باید دارای حداقل پنج عضو باشد.
مــاده 18- دبیرخانــه شــورای ذیربــط موظــف اســت اقدامــات اجرایــی الزم را در 
زمــان معیــن و در چارچــوب ایــن آیین نامــه و دســتورالعمل اجرایــی آن انجــام 

دهــد.
ــطح  ــت در س ــت فعالی ــه درخواس ــکل هایی ک ــت تش ــه فعالی ــاده 19- پروان م
ملــی یــا منطقــه ای دارنــد در صورتــی کــه اهــداف و موضــوع فعالیت شــان بــه 
تشــخیص شــورای ملــی از ماهیــت ملــی یــا منطقــه ای برخــوردار باشــد و توانایی 
ــه  ــرای شــورا احــراز شــود ب ــرای فعالیــت در ســطح مــورد درخواســت ب آنهــا ب
طــور موقــت بــرای مــدت دو ســال صــادر می شــود و در صورتــی کــه طــی ایــن 
ــه ای در  ــج اســتان و تشــکل های منطق ــی در بیــش از پن مــدت تشــکل های مل
بیــش از یــک اســتان فعالیــت داشــته باشــند پروانــه آنهــا بــه صــورت چهارســاله 

صــادر شــده و در غیــر ایــن صــورت بــه تشــکل اســتانی تبدیــل می شــوند. 
مــاده 20- از تاریــخ الزم االجــرا شــدن ایــن آیین نامــه، پروانــه فعالیــت تشــکل ها 
در دبیرخانــه شــوراهای ملــی، اســتانی و شهرســتانی صــادر و عیًنــا جهــت ثبــت 

رســمی بــه ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور ارســال می شــود.
تبصــره- روزنامــه رســمی جمهــوری اســالمی ایــران موظــف اســت پــس از اعــالم 
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ــی  ــتانی، درخصــوص انتشــار آگه ــتانی و شهرس ــی، اس ــوراهای مل ــه ش دبیرخان
ــدام کنــد. ثبــت و تغییــرات تشــکل ها اق

مــاده 21- تقاضــای ایجــاد تشــکل های محلــی کــه توســط حداقــل ســه نفــر از 
اهالــی بــاالی هجــده ســال ارایــه می شــود بــرای ثبــت اطالعــات بــه بخشــداری 

محــل فعالیــت ارایــه می شــود.
ــکل  ــاد تش ــای ایج ــت تقاض ــس از دریاف ــد پ ــداری ها موظفن ــاده 22- بخش م
ــه ثبــت مشــخصات فــردی اعضــا، موضــوع فعالیــت و نشــانی  محلــی نســبت ب
ــد  ــده می توان ــکل یادش ــات، تش ــت اطالع ــس از ثب ــدام و پ ــت اق ــل فعالی مح

ــد. ــاز کن ــت خــود را آغ فعالی
مــاده23- بــه منظــور تصمیم گیــری و نظــارت بــر فعالیــت تشــکل های 
ــاده )5(  ــی خارجــی موضــوع م ــای مدن ــاده )3( و نهاده ــی موضــوع م بین الملل
کارگروهــی مرکــب از معــاون وزارت کشــور )رییــس( و نماینــدگان وزارت امــور 
ــوط تشــکیل  خارجــه، وزارت اطالعــات و حســب مــورد دســتگاه تخصصــی مرب

می شــود.
ماده 24- وظایف کارگروه موضوع ماده )23( به شرح زیر است:

الــف- بررســی و تصمیم گیــری در مــورد صــدور پروانــه فعالیــت بــرای انجمن های 
دوســتی کــه تقاضــای فعالیــت بــرای توســعه روابــط دوســتانه بیــن ملت ایــران با 
یــک کشــور خارجــی در چارچــوب دیپلماســی عمومــی را دارنــد، اجــازه و نحــوه 
فعالیــت ســایر تشــکل های بین المللــی موضــوع مــاده )3( و فعالیــت تشــکل های 

متقاضــی فعالیــت در حــوزه اتبــاع بیگانه.
ب- بررســی و صــدور مجــوز درخصــوص فعالیــت مشــترک تشــکل ها بــا دولت ها، 
ســفارتخانه ها یــا نهادهــای مدنــی خارجــی موضــوع مــاده )5(، دریافــت هرگونــه 
کمــک یــا عقــد قــرارداد بــا دولت هــا، ســفارتخانه ها و نهادهــای مدنــی خارجــی 
موضــوع مــاده )5( و ســایر نهادهــای بین المللــی و دایــر کــردن شــعبه و دفتــر 

نمایندگــی در خــارج از کشــور.
ــی  ــی خارج ــای مدن ــت نهاده ــوص فعالی ــوز در خص ــدور مج ــی و ص پ- بررس

ــاده )5(. ــوع م موض
ت- نظــارت بــر فعالیــت تشــکل ها و نهادهــای موضــوع مــاده )23( و اعــالم نظــر 

در مــورد تخلفــات و گزارش هــای رســیده از عملکــرد آنهــا.
ــک  ــد در ی ــا می توانن ــاده تنه ــن م ــای دوســتی موضــوع ای تبصــره 1- انجمن ه
ــن،  ــک انجم ــد در ی ــا می توانن ــز تنه ــا نی ــد و اعضــای آنه ــت کنن کشــور فعالی

مســئولیت اصلــی و رســمی داشــته باشــند.
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تبصــره 2- تشــکل های بین المللــی موضــوع مــاده )3( و همچنیــن ســایر 
ــتند  ــی هس ــطح بین الملل ــوردی در س ــت م ــتار فعالی ــه خواس ــکل هایی ک تش
بــرای انجــام اقدامــات موضــوع بنــد )ب( ایــن مــاده بایــد پــس از ارایه درخواســت 

و دریافــت مجــوز مربــوط اقــدام کننــد.
مــاده 25- نحــوه حضــور و عضویــت تشــکل ها در مجامــع بین المللــی، 
ــل  ــازمان مل ــه س ــای وابســته ب ــا آژانس ه ــفارتخانه ها ی ــا س ــاط ب ــراری ارتب برق
متحــد، فعالیــت بــا آژانس هــای وابســته بــه ســازمان ملــل متحــد بــا دعــوت از 
شــخصیت های خارجــی و چگونگــی اطــالع رســانی در ایــن مــوارد بــه مراجــع 

ــود. ــن می ش ــه تعیی ــن آیین نام ــی ای ــتورالعمل اجرای ــوط، در دس مرب
مــاده 26- درصــورت تخلــف تشــکل های موضــوع مــاده )23( از انجــام تکالیــف 
مربــوط بــه اطالع رســانی و دریافــت مجــوز از کارگــروه موضــوع مــاده )23( یــا 
انجــام فعالیــت در یــک کشــور بــدون دریافــت مجــوز، کارگــروه مذکور رســیدگی 
کــرده و پــس از اســتماع دفاعیــه تشــکل، حســب اقتضــا و متناســب بــا تخلــف، 

بــه شــرح زیــر صــدور رای می کنــد:
ــت  ــرای اصــالح وضعی ــت ب ــن مهل ــا تعیی ــده ب ــی و درج در پرون ــر کتب 1- تذک

تشــکل.
2- تعلیق موقت پروانه فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه.

3- درخواست انحالل تشکل متخلف از دادگاه صالح.
تبصــره- کارگــروه مذکــور موظــف اســت در زمــان رســیدگی، از تشــکل ذی نفــع 

بــرای حضــور در جلســه و ارایــه دفاعیــات دعــوت کنــد.
مــاده 27- نهادهــای مدنــی خارجــی موضــوع مــاده )5( بــرای فعالیــت در ایــران 
بایــد مــدارک زیــر را بــه کارگــروه موضــوع مــاده )23( ارایــه و موافقــت کارگــروه 

مذکــور را تحصیــل کننــد:
الــف- درخواســت کتبــی بــا تعییــن محــدوده زمانــی و مکانــی حضــور و فعالیــت 

در ایــران.
ب- اساسنامه و آگهی ثبت و ترجمه رسمی آن.

پ- موضوع فعالیت مورد نظر.
ــوع  ــدارک موض ــت م ــس از دریاف ــاده )23( پ ــوع م ــروه موض ــاده 28- کارگ م
مــاده )27( نســبت بــه بررســی درخواســت اقــدام و ضمــن احــرازی غیردولتــی، 
ــت  ــرت فعالی ــدم مغای ــت دهنده و ع ــودن درخواس ــی ب ــی و غیرسیاس غیرانتفاع

ــد. ــری می کن ــران تصمیم گی ــررات ای ــن و مق ــا قوانی ــده ب ــالم ش اع
مــاده 29- تشــکل ها پــس از دریافــت پروانــه فعالیــت و ثبــت آن، از حقــوق زیــر 
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برخــوردار می شــوند:
الــف- مشــاوره، اظهارنظــر و ارایــه پیشــنهاد راهکارهــا بــه دســتگاه های اجرایــی 

متناســب بــا تخصــص و موضــوع فعالیــت تشــکل.
ــه  ــه در زمین ــای جامع ــایر بخش ه ــرد س ــر عملک ــارت ب ــی و نظ ب- دیده بان

ــود. ــی خ ــت تخصص فعالی
پ- ارایه خدمات اجتماعی حسب تخصص و حوزه فعالیت.

ــی، بخــش  ــتگاه های اجرای ــای دس ــا و پروژه ه ــرای برنامه ه ت- مشــارکت در اج
خصوصــی و ســازمان های بین المللــی مــورد تاییــد کارگــروه موضــوع مــاده )23( 

و ســایر دســتگاه های ذیربــط از طریــق تفاهــم یــا عقــد قــرارداد بــا آنهــا.
ث- عقــد تفاهم نامــه و قــرارداد همــکاری بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی اعــم 
از دولتــی و غیردولتــی داخــل و خــارج مطابــق قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور.
ج- برگــزاری اجتماعــات و راهپیمایی هــا در جهــت تحقــق اهــداف تشــکل پــس 

از کســب مجــوز از مراجــع قانونــی مربــوط.
چ- ارایــه خدمــات آموزشــی و انتشــار نشــریه و ایجــاد پایــگاه اینترنتی و اســتفاده 
از ســایر ابزارهــای اطالع رســانی و محصــوالت فرهنگــی، آموزشــی و پژوهشــی بــا 

رعایــت قوانیــن و مقــررات مربوط.
ح- دادخواهــی در مراجــع قضایــی، مطابــق قانــون آییــن دادرســی کیفری و ســایر 

ــن مربوط. قوانی
مــاده 30- تشــکل موظــف اســت منابــع تأمیــن هزینه هــای خــود را بــا رعایــت 

ضوابــط ایــن آیین نامــه در اساســنامه تعییــن کنــد.
مــاده 31- تشــکل موظــف اســت دریافت هــا و پرداخت هــای خــود را از طریــق 
حســاب بانکــی صــورت دهــد و عملکــرد مالــی خــود را در دفاتــر مالــی مربــوط 

ثبــت کنــد.
مــاده 32- تقســیم امــوال و مــازاد درآمــد تشــکل در میــان مؤسســان، اعضــا و 

مدیــران قبــل از انحــالل ممنــوع اســت.
مــاده 33- تشــکل موظــف اســت امــکان دسترســی بازرســان دبیرخانــه شــورای 
ــا در  ــه اطالعــات و اســناد خــود در حضــور نماینــده تشــکل و صرًف ــط را ب ذیرب

محــل دفتــر تشــکل فراهــم کنــد.
مــاده 34- در صورتــی کــه دبیرخانــه شــوراهای ملــی، اســتانی و یــا شهرســتانی 
ــروج از  ــا خ ــات و ی ــی، تخلف ــی تخصص ــتگاه های اجرای ــق دس ــا از طری ــأ ی راس
شــرایط تأســیس تشــکل را احــراز کنــد گــزارش مســتند مربــوط را بــه شــورای 
ذیربــط ارایــه می کنــد و ایــن شــورا پــس از بررســی مــدارک و مســتندات ارایــه 
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شــده و پــس از اســتماع دفاعیــه تشــکل، حســب اقتضــا و متناســب بــا تخلــف، بــه 
ــد: ــر صــدور رأی می کن شــرح زی

1- تذکر کتبی و درج در پرونده با تعیین مهلت برای اصالح وضعیت تشکل.
2- تعلیق موقت پروانه فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه.

3- درخواست انحالل تشکل متخلف توسط شورای ملی از دادگاه صالح.
ــورای  ــم ش ــود را از تصمی ــراض خ ــب اعت ــد مرات ــکل ها می توانن ــره 1- تش تبص
شهرســتان بــه شــورای اســتان و از تصمیــم شــورای اســتان بــه شــورای ملــی ارایه 

. کنند
ــه  ــیدگی ب ــان رس ــت در زم ــف اس ــط موظ ــورای ذیرب ــه ش ــره 2- دبیرخان تبص
گــزارش تخلــف یــا شــکایت، از تشــکل ذی نفــع بــرای حضــور در جلســه و ارایــه 

ــه عمــل آورد. ــوت ب ــات دع دفاعی
ــن  ــداف ای ــق اه ــور تحق ــه منظ ــد ب ــی موظفن ــتگاه های اجرای ــاده 35- دس م
ــه توســعه مشــارکت تشــکل ها در امــور اجتماعــی، نســبت  آیین نامــه و کمــک ب
ــذاری  ــل واگ ــی قاب ــای اجتماع ــا و فعالیت ه ــذاری تصدی ه ــایی و واگ ــه شناس ب
ــوط اقــدام کننــد. ــق قوانیــن و مقــررات مرب ــه تشــکل ها مطاب دســتگاه متبــوع ب

ماده 36- انحالل تشکل به دو شکل زیر صورت می پذیرد:
الف- انحالل اختیاری طبق شرایط مقرر در اساسنامه.

ــق  ــکان تطبی ــدم ام ــا ع ــح ی ــورت رأی دادگاه صال ــاری در ص ــالل اجب ب- انح
ــاده)39 (. ــوع م ــکل موض ــت تش وضعی

ــه  ــن آیین نام ــدن ای ــرا ش ــل از الزم االج ــه قب ــکل هایی ک ــه تش ــاده 37- کلی م
ــه  ــن آیین نام ــدن ای ــرا ش ــخ الزم االج ــال از تاری ــرف دو س ــده اند، ظ ــیس ش تأس

ــد. ــدام کنن ــه اق ــن آیین نام ــا ای ــق وضعیــت خــود ب ــه تطبی ــد نســبت ب بای
ــه  ــه ب ــکل هایی ک ــه، تش ــن آیین نام ــدن ای ــرا ش ــخ الزم االج ــاده 38- از تاری م
عنــوان مؤسســات موضــوع )بند13مــاده )26( ( قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات 
مالــی دولــت قصــد فعالیــت در زمینه هــای تصریــح شــده در مــاده واحــده الیحــه 
قانونــی راجــع بــه تشــکیل ســازمان بهزیســتی کشــور - مصــوب 1359- دارنــد در 
ــت  ــه فعالی ــه از ســازمان بهزیســتی کشــور پروان ــن آیین نام چارچــوب احــکام ای

ــند. ــت می رس ــه ثب ــد و ب ــت می کنن دریاف
ــخ  ــاه از تاری ــش م ــرف ش ــه ظ ــن آیین نام ــی ای ــتورالعمل اجرای ــاده 39- دس م
الزم االجــرا شــدن آن توســط وزارت کشــور بــا همــکاری وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــه و  ــط زیســت تهی ــان و ســازمان حفاظــت محی ــی، وزارت ورزش و جوان اجتماع

ــود. ــالغ می ش اب
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بــا آغــاز زندگــي اجتماعــي بشــر، رفــع نیازهــاي متعــارف ضــرورت یافــت و تأکید 
ادیــان الهــي و تعالیــم انبیــاء و رســوالن بــر داشــتن روحیــه تعــاون و نیکــوکاري، 
باعــث جــدي شــدن و اهمیــت یافتــن امــور خیریــه در مقیاســي گســترده شــد. 
بــراي کســاني کــه در ابنیــه باســتاني، مســاجد و بقــاع قدیمــي، تجلــي روح و هنر 
ــار خیــر ماننــد: مدرســه،  گذشــتگان را مي بیننــد جالــب اســت بداننــد ایــن آث
ــران  ــه و... در ای ــار، مکتب خان ــل، بیمارســتان، دارالمجانیــن، راه، آب انب حمــام، پ
بــر اســاس چــه عقیــده مقــدس و بــا چــه هــدف انســاني بــه وجــود آمــده؟ بانیان 
اصلــي ایــن ابنیــه خیــر و مؤسســان ایــن آثــار چــه کســاني بوده انــد؟ چــه مقــدار 
ــن امــالک و  ــروز اســناد ای ــه ام ــا ب ــه جــاي گذاشــته و ت ــات ب امــالک و موقوف

موقوفــات چگونــه مصــون مانــده و آســیب ندیده انــد؟
ــن متفــاوت دارد  ــر، اســامي و عناوی ــه کار خی ــدام ب در اقصــي نقــاط جهــان، اق
کــه قاعدتــاً عوایــد مخصــوص و معینــي بــراي ادارة امــور و بقــاي ایــن مؤسســات 
خیریــه در نظــر گرفتــه مي شــود. ولــي شــرایط و مقــررات خــاص هــر منطقــه 
در ارتبــاط بــا فـِـَرق مختلــف مذهبــي یــا مؤسســات خیریــه آن منطقــه تفــاوت 
دارد. زیــرا هــر فرقــه، بــا دیدگاه هــاي خــاص ایدئولــوژي خــود بــه انجــام امــور 

خیــر توجــه دارد.
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ــالف  ــت. برخ ــاني نیس ــي و یکس ــول کل ــع اص ــر تاب ــور خی ــام ام ــوالً، انج اص
ــور  ــوالن ام ــاي ج ــي از عرصه ه ــنت وقف-یک ــد، س ــور مي کنن ــوام تص ــه ع آنچ
خیریــه- ویــژه کشــورهاي اســالمي و حتــي شــرقي نیســت، بلکــه ایــن ســنت از 
قدیم االیــام در کشــورهاي غربــي و نقــاط دورافتــاده جزایــر اســترالیا و آفریقــا و 
میــان سرخ پوســتان آمریــکاي جنوبــي وجــود داشــته اســت. ایــن اقــوام بــه معابد 
ــد.  ــاص مي داده ان ــي را اختص ــان موقوفه های ــا و دیرهایش ــاها و صومعه ه و کلیس
مخصوصــاً مصــر باســتان، یونــان، روم، چیــن، ژاپــن، بابــل و فلســطین موقوفاتــي 

داشــته اند.1 
در میــان ملــل قدیــم، اقــوام آریــا نــژاد، خاصــه ایرانیــان بــه پیــروي از کیــش و 
آییــن خــود بــه انجــام کارهــاي نیــک چــون آبادانــي و دســتگیري 
ــات و  ــاً داراي موقوف ــته اند و طبع ــیار داش ــه بس ــتمندان توج مس
ــود  ــکده هاي خ ــد و آتش ــداري معاب ــراي نگه ــیاري ب ــذورات بس ن
بوده انــد. پــاره اي از آنــان در بعضــي از شــهرهاي ایــران نظیــر یــزد و 

ــر اســت.2 کرمــان، هنــوز در بیــن زرتشــتیان باقــي و دای
در ایــران کــه تمدنــي کهــن و مردمانــي با اعتقــاد به اندیشــه و گفتار 
و کــردار نیــک داشــته اســت، تحــت تعالیــم زرتشــت، خیرخواهــي و 
نیک اندیشــي، تفکــري بــوده اســت کــه آن هــا را موظــف مي نمــوده، 
یک دهــم درآمــد خــود را صــرف )داد و دهــش( و خیــرات و کمــک 
بــه فقــرا نماینــد. چنــان کــه در کتــاب مذهبــي زرتشــتیان )اوســتا( 
ــوددت  ــم در گوبی ــي آیی ــده اســت: )خشــتر مچــا اهورای ــن آم چنی
ــان را  ــه بي نوای ــنود اســت ک ــزدا از کســي خوش ــورا م ــتارم( اه واس
دســتگیري کنــد.3 همچنین بســیاري از نیکــوکاران زرتشــتي پیش از 
مــرگ، تمــام یــا قســمتي از دارایــي خــود را وقــف مراســم )گهنبــار( 
و کمــک بــه تهیدســتان و هم کیشــان خــود مي کردنــد. ریشــه ایــن 
ــاز مي گــردد کــه اعتقــاد  ــل دوره پیشــدادیان ب ــه اوای ســنت نیــز ب
ــار  ــذار گهنب ــن بنیان گ ــدادي اولی ــاه پیش ــید، ش ــته اند جمش داش

بــوده اســت.4
ــي  ــا نگاه ــي ب ــن اله ــن آیی ــن و کامل تری ــوان آخری ــالم به عن اس

2- ســالک، محمدتقــی، »ســخني دربــاره وقــف و نگاهــي بــه موقوفــه غالمــي«، 
وقــف، میــراث جاویــدان، ســال اول، شــماره 2، تهــران، تابســتان 1372، ص 41.
2- شــهابي، علی اکبــر، اوقــاف در ایــران، ایرانشــهر، ج2، چــاپ دانشــگاه تهــران، 

1343، ص 1265.
ــران باســتان« ـ وقــف میــراث  ــي، ســید حســین ـ »گاهنبــار در ای 3- امیدیان

ــز 1372، ص 46. ــران، پایی ــال اول، شــماره 3، ته ــدان، س جاوی
4- همان مقاله، همان صفحه.
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ــي و  ــرات وضع ــر، نگریســته اســت. درخصــوص اث ــن ام ــه ای ــع ب جــدي و قاط
پــاداش اخــروي امــور خیریــه، 
ــي  ــات فراوان ــد، آی ــرآن مجی در ق
وجــود دارد. آیاتــي کــه درخصوص 
)بــر(  و  )انفــاق(  و  و )تعــاون( 
)باقیــات و صالحــات( و )صدقــات( 
قــرآن  مختلــف  ســوره هاي  در 
آمــده، از آن جملــه: )...و الباقیــات 
الصالحــات خیــر عنــد ربــک ثوابــا 
و خیــرا امــاًل( )کهــف/46( و لیکــن 

اعمــال صالــح کــه تــا قیامــت باقــي اســت )ماننــد نمــاز و تهجــد، و ذکــر خــدا 
و صدقــات جــاري چــون بنــاي مســجد و مدرســه و موقوفــات و خیــرات در راه 
خــدا( نــزد پــروردگار بســي بهتــر و عاقبــت آن نیکوتــر اســت. یــا آیــه کریمــه: 
)لــن تنالــوا البــر حتــي تنفقــوا مماتحبــون...( )آل عمــران/92( شــما هرگــز بــه 
مقــام نیکــوکاران و خاصــان خــدا نخواهیــد رســید مگــر آن کــه از آنچــه دوســت 
کنیــد...  انفــاق  خــدا  راه  در  اســت  محبــوب  بســیار  و  مي داریــد 
ــا تعبیــر )صدقــه(  در روایــات ائمــه اطهــار علیهم الســالم در ایــن زمینــه نیــز، ب
ــالم  ــزرگ اس ــر )ص( ب ــت. پیامب ــده اس ــي ش ــد فراوان ــه( تأکی ــه جاری و )صدق
ــه  ــه جاری ــک صدق ــن ثالث ــه اال ع ــع عمل ــن آدم انقط ــات اب ــد: )اذا م مي فرمای
اوعلــم ینتفــع بــه اوولــد صالــح( هنگامــي کــه کســي مي میــرد پرونــده اعمــال 
ــه و علــم مفیــد و  او بســته مي شــود مگــر در مــورد ســه چیــز: کار نیــک روزان

ــح.5  ــد صال فرزن
در اســالم بــه صدقــه جاریــه و وقــف، توجــه زیــادي شــده کــه بي گمــان در دیگــر 
مذاهــب و مکتوباتشــان چنیــن اشــارات صریحــي نشــده اســت. چــرا کــه اســالم 

)حبــس کــردن عیــن مــال و ســبیل کــردن منفعــت آن( را وقــف مي دانــد.6
ــه چــه  ــه ب ــد ک ــاً مشــخص مي  کن ــف اســت صریح ــه واق ــب آن ک ــن ترتی بدی
منظــور چیــزي یــا ملکــي را وقــف مي کنــد. تأثیرپذیــری از ایــن مقولــه، موجــب 
توجــه حــکام و ســالطین و متنعمان همــه اعصار تاریخي در کشــورهاي اســالمي 
نســبت بــه صدقــات، اوقــاف و امــور خیریــه شــده اســت. بــا ایــن تفــاوت کــه بین 
ــات،  ــذورات و صدق ــوده  ن ــر ب ــک قوي ت ــال نی ــاون و اعم ــه روح تع ــي ک ممالک

ــان،  ــاف اصفه ــارات اداره كل اوق ــان انتش ــاف اصفه ــه اوق ــين، تاريخچ ــپنتا، عبدالحس 5 س
آبــان 1346، ص الــف مقدمــه. فيــض، علي رضــا، »وقــف و انگيزه هــاي آن«، وقــف ميــراث 

ــدان، تهــران، ســال اول، ش2، زمســتان 1372، ص 35. جاوي
6 ماده 55 قانون مدني ايران، نقل از لغت نامه دهخدا، ماده وقف.
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بــراي تأســیس اماکــن عام المنفعــه و امــور خیریــه بیشــتر اهمیــت و رواج داشــته 
اســت.

بــا ظهــور اســالم و فتــح ایــران توســط مســلمانان، ایرانیــان مســلمان به عنــوان 
بخشــي از جامعــه عظیــم اســالمي همان طــور کــه در تمــام شــئون علمــي، ادبــي، 
کشــورداري و... از ســایر مســلمانان ممتازتــر و پیشــروتر بودنــد، در کار خیــر هــم 

پیش قــدم شــدند و در مصــارف وقــف از خــود ابتکاراتــي نشــان دادنــد.
در زمانــي کــه سراســر دنیــاي غــرب در تاریکــي جهالــت قرون وســطي فــرو رفته 
بــود و هیــچ دســتگاه فرهنگــي، بهداشــتي، مؤسســات خیریــه و مظاهــر تمــدن 
ــل اســالمي به خصــوص  ــان مل و ســازمان هاي اجتماعــي وجــود نداشــت، در می
ایــران، بــا الهــام از حقیقــت و ایمــان، در اوج ســادگي، بــا ســادگي تمــام کارهایــي 

کــه امــروزه در قالــب مقــررات و تشــریفات انجــام مي شــود، انجــام مي شــد.7
ــتقل ایرانــي چــون طاهریــان، صفاریــان و  ــکیل دولت هــاي نیمه مس بــا تش
ســامانیان، اوقــاف هــم یکــي از مســائل مــورد 
توجــه حکومت هــا بــود و از آنجــا کــه پــس از 
ــه را  ــي مفتوح ــران، اراض ــر ای ــلمین ب ــه مس غلب
ــه دلخــواه از  ــا ب ــاداش و ی ــت پ ــال دریاف ــا در قب ی
ــورت  ــف به ص ــل مختل ــه دالی ــد، ب ــان گرفتن ایرانی
موقوفــه درآوردنــد و روســتائیان در برابــر پرداخــت 
ــاع  ــور داراي حــق انتف ــالک مزب ــاره، در ام مال االج
شــدند.8 دیــوان موقوفــات کــه بــر امــالک موقوفــه 
نظــارت داشــت نتیجــه چنیــن جریانــي بود کــه در 

ــه چشــم میخــورد.9 ــامانیان ب دســتگاه س
در دوره آل بویــه در شــهرهاي بــزرگ ایــران و عــراق 
عجــم همچــون اصفهــان، شــیراز، ري و عــراق عــرب )بغــداد( امــالک بســیاري 
بــراي انجــام امــور فرهنگــي، بهداشــتي و دینــي، توســط شــاهان و شــاهزادگان 
و مــردم عــادي وقــف شــد. در ایــن راســتا، بیمارســتان معــروف عضــدي کــه در 
ــاز و در ســال  ــه دیلمــي آغ ــ . ق کار ســاخت آن توســط عضدالدول ســال 368 ه
371 هــ . ق بــه پایــان رســید، در کار ســاخت بیمارســتان های دیگــر در شــهرهاي 
مختلــف تأثیــر گذاشــت؛10 کــه در منابــع تاریــخ عربــي، به نام فارســي )مارســتان( 

7- مقاله اوقاف، ايرانشهر، ص1264.

ــه و  ــگاه ترجم ــري، بن ــر امي ــران، منوچه ــك و زارع در اي ــن، مال ــون، آن، س، كاتري 8- لمبت
ــران، 1345، ص81. ــاب، ته ــر كت نش

ــم  ــول، كري ــد مغ ــران عه ــبات در اي ــاورزي و مناس ــچ، كش ــا پاولوي 9- پتروشفســكي، ايلي
ــران، 1355، ص:466. ــل، ته ــارات ني ــاورز، ج2، انتش كش

ــن«،  ــداد و كاظمي ــراق و بغ ــان در ع ــات ايراني ــا، »موقوف ــي، محمدرض ــاري قم 10- انص
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و )مارســتانات( نــام بــرده شــده اســت.  مســلمانان در احــداث مؤسســات خیریــه 
فرهنگــي و بهداشــتي چنــان بــود کــه متعاقــب آن بیمارســتا ن هاي ســیار هــم 

در میــان آنــان رواج یافــت.11
در دوره ســلجوقي، در سراســر ایــران بناهــاي عام المنفعــه زیــادي ســاخته شــد 
و وزیرانــي چــون خواجــه نظــام الملــک طوســي مراکــز علمــي بزرگــي را بنیــان 
نهادنــد و موقوفــات بســیاري جهــت تأمیــن مخــارج اســتادان و شــاگردان ایــن 
مراکــز در نظــر گرفتنــد. معروف تریــن آن هــا مدرســه)نظامیه بغــداد( اســت. هــر 
چنــد کــه اســناد به جــای مانــده مؤیــد ایــن اســت کــه در یــک مقطــع خــاص 
زمانــي، نه تنهــا عوایــد موقوفــات بــه مصــارف خــاص نمي رســید، بلکــه غصــب 

امــوال و امــالک موقوفــه هــم رواج داشــت.12
ــد.  ــرج ش ــار هرج وم ــي دچ ــکیالت دیوان ــا و تش ــوالن، نهاده ــورش مغ ــا ی ب
رســیدگي بــه موقوفــات و مســائل عام المنفعــه نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نبــود.  

ــالم آوردن  ــان اس ــا زم ــي ت ــي در دوره ایلخان حت
ایلخانیــان، ایــن وضــع ادامــه داشــت. تنهــا از عصــر 
ــات وضــع ســابق خــود را  ــاره اي از موقوف ــازان، پ غ
بــاز یافــت. ولــي امــوال وقفــي زیــادي کمــاکان در 
دســت غاصبــان  کــه از بــزرگان چادرنشــین مغــول 

بودنــد ـ باقــي مانــد.13
شــاید بتــوان گفــت تصاحــب امــوال موقوفــه، 
ــزرگان  ــروه ب ــان دو گ ــارزه می ــر مب ــي از مظاه یک
لشــگري )کــه اکثــراً از صحرانشــینان مغــول بودند( 
ــات را  ــت موقوف ــه تولی ــلمان )ک ــون مس و روحانی

ــت.14 ــوده اس ــتند( ب ــده داش برعه
ربــع رشــیدي، میــراث بازمانــده خواجــه رشــیدالدین فضــل اهلل در عصــر ایلخانــي 
ــود.  ــه، مســجد و مدرســه ب ــه شــامل بیمارســتان، کتاب خان ــن موقوف اســت. ای
واقــف بــراي تکمیــل مدرســه و کتابخانــه و نشــر کتــاب و تأمیــن هزینــه زندگــي 
و تحصیــل طــالب علــوم مختلــف مدرســه موقوفاتــي در نظــر گرفتــه بــود، کــه 
بهبــود وضــع اوقــاف و امــور خیریــه را در ایــن دوره نشــان مي دهــد. بــا اســالم 
آوردن ایلخانــان مغــول، چنیــن رویــه اي متحــول شــد و رو بــه ســامان نهــاد، ولي 

فصل نامه وقف، ميراث جاويدان، سال سوم، شماره اول، تهران، بهار 1374، ص 96.
11- ایرانشهر، مقاله اوقاف، صص 1269- 1268.

12- مالک وزارع در ایران، صص146-147.
13- اصيلــي، سوســن، كتــاب شناســي وقــف، وقــف ميــراث جاويــدان، س 2، ش4، تهــران، 

ــتان1373، ص107. زمس
14- کشاورزي و مناسبات ارضي در ایران عهد مغول، ج2، ص47.
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نبایــد از نظــر دور داشــت کــه مســئله وقــف امــوال تنهــا بــه مســلمانان متعلــق 
نبــوده، بلکــه حــق وقــف و امتیــازات ناشــي از آن شــامل کلیســاها و صومعه هــاي 

ــم مي شــد.15 عیســویان ه
خانقاه هــا هــم در ایــن مقولــه مي گنجیده انــد. اکثــر مــدارس بــر بنیــاد 
ــا(  ــوان قض ــه )دی ــته ب ــاف( وابس ــت اوق ــد.16 )حکوم ــات اداره مي گردی موقوف
به عنــوان یــک تشــکیالت منظــم بــراي اداره اوقــاف در عصــر ایلخانــان بــه وجــود 
آمــد و تحــت نظــارت قاضي القضــات شــکل گرفــت. رئیــس آن را هــم )حاکــم 

اوقــاف( مي خواندنــد.17
باگذشــت زمــان، گســترش موقوفــات در ایــران ادامــه یافــت، اما گســترش وســیع 

ــه، به خصــوص دوره شــاه عباس  ــه دوران صفوی ــوط ب ــد مرب آن را بای
ــق  ــوي متعل ــات دوره صف ــن موقوف ــت.18 مهم تری ــدازآن دانس و بع
بــه آســتان قــدس رضــوي و آرامــگاه شــیخ صفی الدیــن اردبیلــي در 

اردبیــل اســت کــه مبحثــي مفصــل و جداگانــه مي طلبــد.
در دوره افشــار سیاســت نــادر ایــن بــود کــه دســتور ضبــط موقوفات 
ــف  ــه توقی ــالک موقوف ــیاري از ام ــه بس ــد. در نتیج ــادر نمای را ص

15-پيشين، ص47-71.

ــف«  ــش و وق ــد دان ــي، پيون ــر ايلخان ــدارس عص 16 -عباســي، جــواد، »م
ــتان 1374، ص75. ــران، تابس ــدان، س 2، ش2، ته ــراث جاوي ــف، مي وق

ــر  ــز نش ــول، مرك ــد مغ ــران عه ــت در اي ــن و دول ــيرين، دي ــي، ش 17- بيان
دانشــگاهي، ج2، تهــران، 1371، صــص 542-544.

18-باســتاني پاريــزي، محمــد ابراهيــم، سياســت و اقتصــاد عصــر صفــوي، 
ــي شــاه، تهــران، 1357، ص74. ج2، انتشــارات صفــي عل
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ــه  ــس از آن ب ــه پ ــي ـ ک ــت اراض ــر ثب ــه در دفات ــالک خالص ــام ام ــه انضم و ب
)رقبــات نــادري( معــروف شــد ـ بــه ثبــت رســیدند. بــا مــرگ نــادر و سیاســت 
جانشــینانش، ایــن خط مشــی تغییــر کــرد و بخشــي از امــالک توقیف شــده بــه 

صاحبانشــان مســترد گردیــد.19
ــفته  ــال هاي آش ــه س ــه در فاصل ــت ک ــوان گف ــي مي ت ــدي کل ــک جمع بن در ی
میــان انقــراض سلســله صفــوي تــا اســتقرار قاجاریــه، بســیاري از امــالک یــا بــه 
تصــرف حکومــت درآمــد و یــا بــه امــالک شــخصي مبــدل گردیــد.20 کریم خــان 
ــاري  ــیراز آث ــت و در ش ــي برداش ــف قدم های ــیدن وق ــق بخش ــراي رون ــد، ب زن
ــري  ــت؛21 و وزی ــر گرف ــا در نظ ــراي آن ه ــم ب ــي ه ــت. موقوفات ــاي گذاش برج

)باالنفراد و االستقالل( جهت احیاي اوقاف تعیین نمود.22
دوران قاجــار، اوج تحــوالت سیاســي، اجتماعــي، اداري و کلیــه 
شــئونات جامعــه ایــران بــود. قــرار گرفتــن کشــور ایــران در گردونــه 
سیاســت بین المللــي و موقعیــت خــاص اســتراتژیک ایــن منطقــه، 
شــرایط جدیــد و شــاخص تري بــراي ایــن کشــور رقــم زد. بــا ایــن 
وجــود رواج وقــف و افزایــش ســازماني آن در دوره قاجار از ســرگرفته 

19-مالك و زارع در ايران، ص255.
20- لمبتــون، آن، كاتريــن، ســيري در تاريــخ ايــران بعــد از اســام، يعقــوب 

آژنــد، اميركبيــر. تهــران، 1363، صــص 124-128.
21- مالك و زارع در ايران، ص255.

ــان در دوره  ــش عالم ــران، نق ــت در اي ــن و دول ــد، دي ــگار، حام 22- ال
قاجــار، ابوالقاســم ســري، تــوس، تهــران، 1369، ص64.
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شــد.23 آن چنان کــه )هانــري رنــه دالمانــي(24 کــه در اوان مشــروطیت و قبــل از 
آن چندیــن بــار از ایــران دیــدن کــرده، نوشــته اســت: )اراضــي موقوفــه زیاد اســت 
و پیوســته شــماره آن هــا رو بــه فزونــي مــي رود. زیــرا اشــخاص مؤمــن و ثروتمنــد 
همــواره امالکــي را وقــف مســاجد و مــدارس و بقــاع متبرکــه مي نماینــد. گاهــي 
هــم کاروانســرا و دکان و یــا تمــام بــازاري را وقــف مصــارف خیریــه مي کننــد و 

در هــر حــال عایــدات امــالک وقفــي زیــاد اســت. (25
جایــگاه تشــکیالتي ایــن نهــاد در حکومــت قاجــار، به خصــوص در زمــان 
ناصرالدین شــاه، مــورد توجــه قــرار گرفــت. در ســال 1257 هـــ.ق پــس از عــزل 
میــرزا آقاخــان نــوري، بــه امــر ناصرالدینشــاه، مجلــس شــوراي وزرا بــا شــش وزیر 
تشــکیل شــد و میــرزا فضــالهلل نصیرالملــک علیآبــادي به عنــوان وزیر)وظائــف و 

اوقــاف( مأمــور رســیدگي بــه امــور کشــور گردیــد.26
از تشــکیل مجلــس )دربــار اعظــم( یــا )دارالشــوراي کبــري(، در  پــس 
ســال1275 هـ.ق اداره امــور مملکــت میــان 9 وزارتخانــه تقســیم شــد و 
اعتمادالســلطنه در کتــاب خــود در ردیــف وزراي مجلــس دربــار، از میــرزا 
ــرده اســت.27 ــاد ک ــف مســتقاًل ی ــر وظائ ــوان وزی ــک به عن تقی خــان مجــد المل

از منابــع ایــن دوره چنیــن بــر مي آیــد کــه در فاصلــه ســال هاي 1275 هـــ.ق تــا 
1324 هـــ.ق، نــام )وزیــر وظایــف و اوقــاف( در کنــار ســایر وزرا به چشــم مي خورد 
ــرزا  ــک، می ــرزا فضــل اهلل نصیرالمل ــدت اشــخاصي چــون: می ــن م و در طــول ای
محمدخــان مجدالملــک، حــاج علی خــان اعتمادالســلطنه، عبدالعلــي خــان ادیــب 
ــه، میــرزا  الملــک، میــرزا حســن خــان مشــیرالدوله، میــرزا علی خــان امین الدول
تقی خــان مجدالملــک، میــرزا عبدالرحیــم خــان ســاعد الملــک، میــرزا محســن 
خــان امین الدولــه، میــرزا محمودخــان مدیرالدولــه و ثقه الســلطنه )فرزنــد 

ــد.28 ــاد شــده بوده ان ــه( متصــدي امــور وزارت ی مدیرالدول
23- مصطفــوي رجالــي، مینودخــت، وقــف در ایــران، بــي نــا بي جــا، 1351ش، 

ص،54.
24-Hanry-Rene  Dallemaghe.

25- تاریــخ اوقــاف اصفهــان، ص18. دالمانــي، هانــري رنه، ســفرنامه از خراســان 
ــون(، ابن ســینا و امیرکبیــر، تهــران،  ــا بختیــاري، فــره وشــي )مترجــم همای ت

1335، صص72-73.
26- اعتمــاد الســلطنه، محمــد حســن خــان، تاريــخ منتظــم ناصــري، تصحيــح: 
ــران 1367، ص10- ــاب، ته ــاي كت ــي، ج3، دني ــد اســماعيل رضوان ــر محم دكت

.1809
27- همان منبع، همان جلد، ص 1763.

28- همــان منبــع، همــان صفحــه. ســپهر، عبدالحســین خــان، مــرآت الوقایــع 
مظفــري، بــه تصحیح:دکتــر عبدالحســین نوایــي: ج2، چ اول،  انتشــارات زریــن، 
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پــس از پیــروزي انقــالب مشــروطه و روي کار آمدن نخســتین کابینه، به ریاســت 
وزرایــي، میــرزا نصراهلل خــان مشــیرالدوله، )در مــاه ذي الحجــه 1324 هـــ.ق  برابــر 
بــا بهمن مــاه 1258هـــ.ش( بــا هشــت وزارت خانــه تشــکیل شــد و اداره اوقــاف 
در زیرمجموعــه ادارات تابعــه وزارت علــوم جــاي گرفــت.29 بــا تصویــب )قانــون 
اداري وزارت معــارف و اوقــاف و صنایــع مســتظرفه( در جلســة مــورخ 28 شــعبان 
ســال 1328هـــ.ق )11 شهریورســال 1289هـــ.ش( مجلــس شــوراي ملــي، )اداره 
ــه  ــیس پیش گفت ــازه تأس ــه ت ــة وزارتخان ــي از ادارات تابع ــوان یک ــاف( به عن اوق
شــروع بــه فعالیــت کــرد. در ایــران، زمانــي کــه مــردم از نعمــت امنیت و آســایش 
برخــوردار بوده انــد بــراي ســالطین و بــزرگان و مــردم، فرصــت انجــام امــور خیــر 
و ایجــاد موقوفــات متعــدد فراهــم مي شــده اســت و بــه همــان نســبت در دورانــي 
کــه در مســیر جریــان تاخت وتــاز و جنگ هــای بنیان برانــداز و بالیــاي طبیعــي 
قــرار مي گرفته انــد نه تنهــا امــور خیریــه و عام المنفعــه متــروک مي شــده، 
بلکــه اغلــب امــالک و ابنیــه وقفــي، ویــران و نابــود شــده، متولیــان آن هــا از بیــن 

مي رفته انــد.

تهران 1368، ص145.
29- عاقلــي، باقــر، روزشــمار تاریــخ ایــران )از مشــروطه تــا انقــالب اســالمي(، 

ج1، نشــر گفتــار، تهــران 1369. صــص 21-24-26-36-38-49.
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)مؤسسات خیریه نوین در ایران(

نشست دوم:
بررسی روند ایجاد و گسترش امور 
خیریه نوین
در ایران)2(

دكترالهامملکزاده
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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ــاهده  ــران مش ــن در ای ــر نوی ــئله خی ــه مس ــبت ب ــه نس ــدی ک ــدگاه جدی دی
می شــود، برگرفتــه از تعاریفــی اســت کــه بعــد از انقــالب مشــروطه و در فرآینــد 
آشــنایی بــا تحــوالت مدنــی دنیــای غــرب بــه وجــود آمــد. کمــک بــه همنــوع 
ــه  ــا آنچ ــود دارد؛ ام ــا وج ــاط دنی ــه نق ــواره در ذات بشــری اســت و در هم هم
ــرب  ــای غ ــا آنچــه در دنی ــده، ب ــی ش ــگ ایران ــن وارد فرهن ــگاه نوی ــوان ن به عن
اتفــاق می افتــد متفــاوت اســت و ماننــد بســیاری از موضوعــات دیگــر قابلیــت 
ــد  ــه نداشــته و از آن یــک تعبیــر و اســتفاده اعتبــاری می شــود کــه می توان ارائ

ــاوت باشــد. ــد بســیار متف ــای غــرب اتفــاق می افت ــا آنچــه در دنی ب
آنچــه تحــت عنــوان وقــف کــه در قوانیــن مدنــی ایــران، بــا عنوان هایــی چــون 
ــن مفهــوم در کشــورهای  ــه ای ــا ســبیل ثمــره وجــود دارد، ب حبــس عیــن و ی
اروپایــی مشــاهده نمی شــود. هرچنــد کــه ســازمان هایی بــرای انجــام و 
ــه  ــر در هم ــت. در حال حاض ــته اس ــود داش ــل وج ــور از قب ــن ام ــاماندهی ای س
ــن  ــر نوی ــرد خی ــا رویک ــه ب ــای خیری ــران، بنیاده ــه ای ــا از جمل کشــورهای دنی
ــر  ــود را ب ــی و... خ ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــر اقتص ــد و تأثی ــت می کنن فعالی
ــرب  ــای غ ــا در دنی ــه بنیاده ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب ــه می گذارن جامع
تحــت عنــوان Foundation در دو معنــای عــام و خــاص فعالیــت می کننــد. در 
بنیادهــای عــام تــوده ای از امــوال را بــرای یــک هــدف معیــن تعریــف می کننــد 
ــه ایجــاد بنیادهــای  ــر آن منجــر ب ــر تصرفــی اســت کــه اث و ایــن امــر ناظــر ب
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ــه  ــی هســتند ک ــز شــخصیت های حقوق ــه می شــود. بنیادهــای خــاص نی خیری
بــرای تحقــق هدف هــای خیــر و یــا احســان وارد ایــن حــوزه شــده اند. بــا توجــه 
بــه ایــن تعریــف، مؤسســه خیریــه در ایــران دارای همــان مفهومــی نیســت که در 
غــرب اتفــاق می افتــد و بــه نظــر می رســد ایــن کافــی نیســت و معانــی بیشــتری 
از آن انتظــار مــی رود. ایــن تعریــف بــا توجــه بــه ســابقه خیــر در ایــران می توانــد 
گســترده تر باشــد امــا بــرای القــای موضــوع تحــت عنــوان مؤسســه، ایــن تعاریــف 

در اولویــت قــرار می گیــرد امــا الزامــاً معنایــی نیســت کــه بایــد باشــد.
ــر  ــث از آن، تغیی ــوالت منبع ــروطه، تح ــالب مش ــد از انق ــه بع آنچ
نهــاد حکومتــی و تأثیراتــی کــه نهــاد قانون گــذار بــر جامعــه 
می گــذارد و بــه دنبــال آن در تحــوالت دوران رضاشــاه کــه ســاختار 
ایدئولوژیــک حکومــت تأثیــر زیــادی بــر نهادهــای مدنــی دارد؛ غالب 
آنچــه به عنــوان مؤسســات خیریــه بــا نــگاه غربــی فعــال بودنــد، در 
ــه  ــد. از آن جمل ــنتی دارن ــات س ــا مؤسس ــی ب ــرد، تفاوت های عملک
ــه  ــه خیری ــت مؤسس ــت ثب ــه اهمی ــد، ب ــب جدی ــه در قال ــن ک ای
ــن اصــاًل وجــود  اهتمــام جــدی می شــود. چنیــن چیــزی پیش ازای
نداشــت. هرچنــد کــه پیش ازایــن موقوفــات زیــادی وجــود داشــت و 
وقــف نامــه نوشــته می شــد کــه ضمانــت اجرایــی و تام االختیــار بــه 
متولــی مــی داد. امــا شــاید بــه همــان دالیلــی کــه ثبــت نمی شــد، 
ــه نظــر واقــف  بســیاری از ایــن موقوفــات کــه صراحتــاً بایــد بنــا ب
حتــی اســم موقوفــه تعییــن گــردد، در کشــاکش تحــوالت جامعــه یا 
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ــه  ــت. درحالی ک ــر می یاف ــات تغیی ــامی موقوف ــت، اس ــای وق ــم حکومت ه تصمی
ــز نیســت کــه  ــر اســاس قوانیــن وقفــی چنیــن دخــل و تصرفــی نه تنهــا جای ب
ــن  ــود. ای ــوب می ش ــف محس ــخص واق ــه و ش ــوق موقوف ــه حق ــاوز ب ــن تج عی
تغییــر یعنــی ثبــت مؤسســات خیریــه بعــد از تحــوالت مشــروطه و بخصــوص 
دوران پهلــوی اول و نقطــه اوج آن ســال 1329 هـــ.ش اســت کــه ســازمان ثبــت 
ــران  ــور در ای ــه ام ــی این گون ــاد متول ــوان نه ــمی به عن ــالک رس ــناد و ام اس
ــاه و  ــه در دوران رضاش ــاتی ک ــدند مؤسس ــزم ش ــگان مل ــد. هم ــیس گردی تأس
محمدرضــا شــاه ثبــت شــدند را مجــدداً در ایــن نهــاد رســمی بــه ثبــت برســانند. 
دومیــن تفــاوت عملکــرد   موسســه های خیریــه نویــن بــا آنچــه در غــرب وجــود 
ــک موسســه خــاص اســت.  ــه در ازای تشــکیل ی ــی اهــداف خیری داشــت، تجل
بدیــن معنــی کــه نیــت اصلــی ایجــاد ایــن موسســه بایــد مشــخص باشــد. هــر 
چنــد کــه ممکــن اســت ماننــد شــرکت های هولدینــگ در بخش هــای مختلــف 
بــا هــم فعالیــت کننــد امــا کامــاًل مصادیــق اقدامــات خیریــه ایشــان بایــد معلــوم 

و شــفاف باشــد.
ســومین ویژگــی ایــن   موسســه های نویــن الــزام بــه فعالیت هــای کامــاًل خیریــه 

یــا تنــوع در حــوزه فعالیت هــای این گونــه مؤسســات اســت. 
ــه  ــل ب ــرای نی ــی ب ــایل کاف ــتن وس ــار داش ــن در اختی ــورد تضمی ــن م چهارمی

ــد.  ــت نمی کن ــت کفای ــاً نی ــی الزام ــت. یعن ــداف اس اه
ــد انجــام شــوند و چگونگــی مراحــل  ــه بای ــواردی ک ــودن م پنجــم مشــخص ب

ــام کار مســتتر باشــد.  ــد در تم ــدی بای ــی بحــث هدفمن اجــرای آن. یعن
ــا  ــن معن ــع اضطــراری. بدی ــودن گروه هــای امــدادی در مواق ششــم مشــخص ب
کــه نهادهــای پشــتیبان، در مواقــع مــورد نیــاز، بــه چــه طرقــی می تواننــد آن 

موسســه خیریــه را حمایــت کننــد.
ــروزه  ــه ام ــه. آنچ ــک موسس ــراد ی ــاب اف ــی انتص ــم چگونگ هفت

می شــود.  خوانــده  مؤســس  هیئــت  به عنــوان 
ویژگی هــای فــوق به عنــوان اولیــن قــدم تأســیس مؤسســات خیریــه 
در غــرب بــه شــمار می رونــد کــه در ایــران نیــز بــه همیــن ترتیــب 
عمــل می شــود. از لحــاظ شــکلی و ماهــوی مؤسســات خیریــه دوره 
پهلــوی در مقایســه بــا دوران پیــش از آن، تغییــرات بنیادینــی یافت. 
نام گــذاری و طبقه بنــدی بنیادهــای خیریــه تغییــر نمــود و تــالش 
ــال  ــی چــون ب ــدگاه نظریه پردازان ــه دی ــف از جمل شــد از آرای مختل
و اســکات در دنیــای مــدرن، پیــروی شــود. موقوفــات و بنیادهــای 
موقوفــه تحــت عنــوان بنیادهــای خیریــه دولتــی و تحــت حمایــت 

مــردم طبقه بنــدی و تعریــف  شــدند.
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ایــن طبقه بنــدی کــه در ســایر کشــورها نیــز وجــود داشــت، در ایــران اجــرا شــد. 
عــده ای از نظریه پــردازان امــور خیــر را اختصاصــاً غیردولتــی و مردمــی می داننــد. 
ــه در  ــد ک ــر می گیرن ــه در نظ ــک وظیف ــوان ی ــه را به عن ــای عام المنفع فعالیت ه
اختیــار بخــش خصوصــی اســت. در حقیقــت افــراد حقیقی و یــا حقوقــی نیازمند 
کمــک را پوشــش می دهــد و الزامــاً ایــن امــر در یــک فرآینــد خصوصــی شــکل 
می گیــرد. مقایســه وضعیــت خیریــه در دوره اول و دوم پهلــوی نشــان می دهــد 
ــذا  ــت. ل ــوزه اس ــن ح ــه ای ــالش ورود ب ــت در ت ــت و دول ــن رف ــرز از بی ــن م ای
به قــدری بــه بخــش خصوصــی نزدیــک می شــود کــه مــرزی بیــن رفتــار خیریــه 
حکومــت یــا خیریــه دربــار بــا بنیادهــای خصوصــی وجــود نــدارد. در ایــن بخــش 

مرزبنــدی ســخت اســت.
ایــن مباحــث در زمانــی اتفــاق افتــاد کــه جامعــه ایــران بــا شــعار و ایدئولــوژی 
دولــت رفــاه روبــرو بــود. آنچــه پیش ازایــن در کشــورهای اروپایــی جــا افتــاده بود، 
در ایــران تحــت عنــوان »ایــران نویــن« شــکل گرفــت. ایــن موضــوع بــرای دولــت 
وظایفــی را تعریــف نمــود تــا بــرای ایجــاد ایــران نویــن کارهایــی انجــام دهــد. 
بخشــی از ایــن وظایــف بــه پوشــش اقشــار نیازمنــد اختصــاص یافــت. درحالی که 
وظیفــه دولــت حفــظ نظــم داخلــی و خارجــی اســت، تعریــف جدیــدی از وظایف 
توســط دولــت و در قالــب تأمیــن نظــم و رفــاه ارائــه گردیــد. ایــن موضــوع همواره 
بــه شــکل کمــک بــه همنــوع در فعالیــت امــور خیــر نمــود می یابــد. ایــن دیدگاه 
ــه  ــت در مواجه ــات دول ــه توقع ــوی، ب ــام پهل ــتقرار نظ ــا اس ــان ب هم زم
بــا مــردم تبدیــل  شــد. دولــت در عیــن اینکــه ایــن امــور را وظیفــه 
ــف  ــال وظای ــت در قب ــم می خواس ــردم ه ــمرد، از م ــود می ش خ
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دولــت، کارهایــی انجــام دهنــد. از ایــن نظــر تعاملــی بیــن مــردم و دولــت شــکل 
گرفــت. دولــت بــا دخالــت در امــور بازرگانــی و اداری و بــا حضــور در خدمــات 
ــرورش  ــتی، آموزش وپ ــی، بهداش ــای عمران ــوص در حوزه ه ــه به خص عام المنفع
خــود را موظــف بــه حــل مشــکالت اجتماعــی و رفاهــی مــردم معرفــی نمــود. به 
همیــن شــکل حاکمیــت برای اســتقرار دولــت رفــاه، در بطــن جامعــه، ایدئولوژی 
خــود را تزریــق می کــرد. الزم بــه ذکــر اســت وقتــی ســخن از رونــد تأســیس و 
گســترش خیریــه نویــن می شــود، بحــث تأســیس یــک بحــث مصداقــی اســت. 
ایــن کــه در دوره پهلــوی چنــد مدرســه تأســیس شــد و چــه وظایفــی داشــتند 
و در دوره پهلــوی دوم شــرایط بــه چــه شــکل بــود؟ مبحــث بســیار گســترده ای 
اســت کــه چــون یــک حــوزة توســعه ای اســت، بایــد ایده هــا، نظــرات و مســائل 
حاکــم بــر ایدئولــوژی حکومتــی مــورد بررســی قــرار گیــرد. یعنــی نبایــد بــرای 
شــناخت تحــول امــور خیریــه نویــن در ایــران تنهــا بــه مصداق هــا و نمونه هــا و 
نحــوه عملکــرد آن هــا پرداخــت. بایــد عــالوه بر نــگاه تخصصی، نــگاه توســعه ای و 
دانشــی هــم داشــت. در چنیــن شــرایطی اســت کــه به طــور واقعــی تفــاوت امــور 
ــا امــور خیریــه نویــن مشــخص می شــود. دو بخــش مجزایــی  خیریــه ســنتی ب

کــه عــالوه بــر ســنت و مدرنیتــه روبــروی هــم قــرار می گیرنــد. 
از ســویی دیگــر بحــث امــور خیریــه مقطعــی و پایــدار نیــز مهــم اســت. مثــاًل 
در یــک روســتا مــردم بــا هــم تــالش می کننــد و به طــور مقطعــی پلــی بــرای 
ــر اســاس  ــوده و ب ــه مقطعــی ب ــوان یــک کار خیری ــن به عن ــردد می ســازند. ای ت
ــی  ــن دوره بیشــتر مؤسســات و خیریه های ــا  در ای ــاد. ام ــاق می افت ضــرورت اتف
ــد و به نوعــی ســاختارمند هســتند.  ــدار دارن ــه پای ــه تأســیس می شــوند جنب ک
توجــه کنش گــران در ایــن دوره بــه امــور خیــر پایــدار اســت و بــه دنبــال هــدف 

و اساســنامه هســتند. بســیاری از نهادهــای خیریــه تأسیس شــده در 
هشــتاد ســال اخیــر چنیــن شــرایطی دارنــد و توانســته اند بــا توجــه 
بــه تحــوالت اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی، مذهبــی قبلــی، بــه کار 
خــود ادامــه دهنــد. در واقــع تنهــا ضوابــط جدیــدی حاکــم می شــود 
و اختیــارات دولت هــای بعــد از مشــروطه و تأســیس مجلــس شــورا 

ــد. ــه کمــک می آی ب
ــن وجــود دارد  ــه ســنتی و نوی ــور خیری ــه در ام ــاوت دیگــری ک تف
ــن دوره در  ــان پیش ازای ــت. زن ــه اس ــن عرص ــان در ای ــور زن حض
امــور خیریــه ســنتی به عنــوان واقفــان بــزرگ همــواره فعــال 
بودنــد. بســیاری از موقوفــات در تاریــخ بــه نــام ایــن خانم هــا ثبــت 
ــدان دوره  ــان و ثروتمن ــن واقف ــال بزرگ تری ــرای مث ــت. ب ــده اس ش
ــد  ــد. مانن ــی بوده ان ــای مغول ــن، خاتون ه ــای خوانی ــان پابه پ ایلخان
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ایلخــان، بــرای خــود، اردو در معنــای تشــکل حکومتــی بــا تمــام زیرســاخت ها و 
موقوفاتــش داشــته اند کــه بتوانــد تمــام هزینه هــا را بپــردازد. کمــی بعدتــر هــم 
در دوره صفویــه یکــی از بزرگ تریــن موقوفــات بــه وقف هــای پــری خــان خانــم 
اختصــاص دارد کــه از آن جملــه مدرســة وقفــی وی اســت کــه تاکنــون در خیابان 
ــان واقــف  ــده اســت. در دوره قاجــار نیــز حضــور زن آمــادگاه اصفهــان باقــی مان
ــا  ــان نه تنه ــور زن ــد حض ــوی می افت ــه در دوره پهل ــی ک ــت. اتفاق ــمگیر اس چش
به عنــوان واقــف، بلکــه به عنــوان فعــال کار خیــر در اجتمــاع بــا یــک نــگاه متفاوت 
اســت. زنــان در حوزه هایــی نوپــا کــه پیش ازایــن حتــی مــردان هــم در آن هــا وارد 
ــه و دغدغه هــای  ــگاه رئوفان نشــده اند حضــور می یابنــد. ایــن حضــور بیشــتر از ن
ــت هم ســو شــده و  ــا دول ــن نظــر ب ــن جنــس حــادث می شــود. از ای حســی ای
ــه )چیــزی کــه  ــرای انجــام امــور عام المنفعــه بلدی ــازوی حکومــت ب ــوان ب به عن
بعدهــا بــه اســم شــهرداری می شناســیم( همــکاری می کننــد. بلدیــه عــالوه بــر 
انجــام وظایــف حکومتــی خــود از مــردم انتظاراتــی دارد و بــا ســرمایه گذاری بــر 
ــه  ــای در نظــر گرفت ــد. اولویت ه ــای خــود را مطــرح می کن ــان اولویت ه روی زن
بیشــتر جنبــه انســانی دارد. بــرای چنیــن موقعیت هایــی ســرمایه گذاری صــورت 
ــاوت  ــا آنچــه پیــش از مشــروطه وجــود داشــته متف ــات ب ــن اقدام ــرد. ای می گی
اســت. اگــر تــا پیــش از آن زمــان بــرای تکیــه، مســجد، حســینیه و اطعــام طالب 
ــودکان  ــمت ک ــه س ــان ب ــد، اآلن سمت وسویش ــرمایه گذاری می کردن ــزب س ع
ــرای معلولیــن  ــا تأســیس آسایشــگاه ب ــه حمایــت رفــت. ی شــیرخوار نیازمنــد ب
ــه آن هــا  ــی- رفاهــی ب ــراد فقیــر کــه خدمــات درمان ــرای اف ــا اندرزگاه هایــی ب ی

ــود. ــص داده ش ــگان تخصی ــور رای به ط
ــن  ــاه از ای ــت رضاش ــتند. دول ــور نداش ــا حض ــن فضاه ــن در ای ــان پیش ازای زن
ــل  ــرمایه گذاری و تعام ــا س ــرد و ب ــتفاده ک ــی اس ــت به خوب فرص
بــرای کارهــای اجتماعــی هــم بــه حضــور خــود در امــور خیر تــداوم 
ــرد را در  ــم از زن و م ــه اع ــف جامع ــار مختل ــم اقش می بخشــد و ه
فعالیت هــای اجتماعــی بــه کار گرفــت. بــا توجــه بــه بافــت ســنتی، 
خانواده هــا راحت تــر بــا فعالیــت  دختــران خــود در حوزه هــای 
ــرای حضــور  ــد. دولــت هزینــه کمتــری ب ــه برخــورد می کردن خیری
ــرای  ــبی ب ــی مناس ــود و بســتر اجتماع ــرج نم ــه خ ــان در جامع زن

ــرد. ــر سیاســت های خــود طراحــی ک ــی ب تحــوالت مبتن
ــه کنتــرل حکومــت  در دوره رضاشــاه نهــاد وقــف و امــور خیریــه ب
ــت  ــار روحانی ــوزه در اختی ــن ح ــت ای ــن تولی ــا پیش ازای ــد. ت در آم
بــود. سیاســت حکومــت کنتــرل کلیــه نهادهــای اجتماعــی شــد و 
تــالش نمــود تــا بــر آن هــا نظــارت کنــد. بــا حضــور در ایــن حــوزه 

152

]دردورهصفویه
یکیازبزرگترین
موقوفاتبه
وقفهایپریخان
خانماختصاص
داردکهازآنجمله
مدرسۀوقفی
ویاست.[



روحانیــت شــیعی را تحت فشــار گــذارد. از اثربخشــی ایــن قشــر کاســت و کنتــرل 
ــا دخالــت در امــور اوقــاف خــود را  اقتصــادی موقوفه هــا را بــه دســت  گرفــت. ب
ــی اجــرا  ــم یک شــبه و به صــورت ضربت ــن تصمی ــه ای ــرد. البت ــالم  ک ــی اع متول
نشــد. بلکــه در فراینــد ســپری شــدن زمــان ایــن اتفــاق افتــاد. اولیــن حرکــت 
در ســال 1305 آغــاز شــد. رضاشــاه در ســفری کــه در ابتــدای ســلطنت خــود  
ــوی  ــدس رض ــتان ق ــرای آس ــه ای ب ــتور داد آیین نام ــت دس ــان داش ــه خراس ب
تنظیــم شــود. ایــن آیین نامــه بــه تأییــد نایب التولیــه منســوب خــودش رســید و 
براســاس آن اختیاراتــی بــه خــود داد کــه امــور آســتان قــدس را به صــورت اداری 
درآورد. آســتان قــدس رضــوی از تولیــت کامــاًل مذهبــی خــارج  شــد. ســال ها 
ــرای  ــاش، وزارت معــارف طرحــی را ب ــه تیمورت ــه توصی بعــد، در ســال 1311 ب
تصویــب بــه مجلــس بــرد کــه بــه نظــر می رســد روحانیــون نیــز بــا آن مخالفتــی 
نداشــته اند؛ ولــی شــاه جرئــت نکــرد آن را بــه تصویــب نهایــی رســاند و اجرایــی 
ــات  ــی در موقوف ــه قطع ــت تصــرف و مداخل ــن طــرح، دول ــر اســاس ای ــد. ب کن
ــاه آن را  ــد. ش ــل می ش ــه را متقب ــا بری ــرف و ی ــه، مجهول المص مجهول التولی
بــه صــالح ندانســت و از کفیــل وزارت معــارف خواســت الیحــه را پــس بگیــرد. 
چراکــه ایــن طــرح ممکــن بــود تبعاتــی داشــته باشــد کــه رضاشــاه نمی خواســت 
خــود را به طــور کامــل بــا قوانیــن شــرع در بیانــدازد. ایــن الیحــه باکمــی تعدیــل 
و تطابــق بیشــتر بــا موازیــن شــرع، در ســال 1313 مجــدداً بــه مجلــس ارائه شــد 

و در نهایــت در ده مــاده تصویــب گردیــد.
دولــت رضاشــاه در ایــن مــورد، نــگاه کنتــرل مدارانــه و در قالــب نهــادی نظارتــی 
داشــت و در واقــع موفــق شــد اوقــاف را تحــت نظــر خــود قــرار  دهــد. حــال چــه 

در چارچــوب ســازمان اوقــاف یــا ســازمان بلدیــه. 
ــته  ــهرت داش ــابیه ش ــوان اداره احتس ــن به عن ــه پیش ازای ــه ک بلدی
ــهری و  ــات ش ــه خدم ــه ارائ ــف ب ــاب و تنظی ــوزه احتس و در دو ح
ــت، در  ــی می پرداخ ــای اجتماع ــه کاره ــور عام المنفع ــری ام پیگی
ــوان  ــرد و به عن ــه ک ــین ها مداخل ــهری شهرنش ــای ش ــن نیازه تأمی
ــه  ــود. بلدی ــب می نم ــی را تصوی ــن و مقررات ــی، قوانی ــازوی اجرای ب
جــزو معــدود نهادهــای ایــن دوره بــود کــه بودجــه ثابــت داشــت و 
هــر ســال ردیــف بودجــه مشــخصی را دریافــت می کــرد. بــا وجــود 
ــی  ــی چندان ــاًل کار اجرای ــد، عم ــب ش ــه تصوی ــی ک آیین نامه های
ــی می شــد بســیاری  ــا اجرای ــن آیین نامه ه ــر ای ــت. اگ صــورت نگرف
ــالن کار  ــا عام ــت. ام ــن می رف از مشــکالت و مســائل شــهری از بی
ــه  ــن ب ــی و... ت ــه، فســاد، رشــوه، تنبل ــل مختلفــی از جمل ــه دالی ب

ــد. کار ندادن
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ــود.  ــه ب ــرد اداره خیری ــه کار  ک ــروع ب ــه ش ــه در بلدی ــتگاه هایی ک ــن دس از اولی
ــام، دارالمســاکین و کارخانه هــای  ــره داراالیت ــا زیرمجموعــه ســه دای ــن اداره ب ای
بلــدی کار خــود را شــروع نمــود. داراالیتــام پرورشــگاه جدیــدی بــود کــه دولــت 
ــت. در  ــده گرف ــر عه ــا ســن رشــد ب ــم را ت ــودکان یتی ــرورش ک سرپرســتی و پ
دارالمســاکین بــه افــراد بی بضاعــت و ســاکن خیابــان کمــک می شــد و در بخــش 
کارخانه هــای بلــدی، حــوزه عملــی و عملیاتــی کــردن خیریــه معنــا یافــت. بــه 
افــراد نیازمنــد آمــوزش داده می شــد تــا بــا حفــظ شــرایط زندگــی خــود، اوضــاع 
ــر معیشــت خــود نظــارت  ــد و بتواننــد ب ــه جامعــه بازگردن را کنتــرل کــرده و ب

داشــته باشــند. 
همچنیــن بــرای اداره پرورشــگاه ها قوانیــن و مقــررات جدیــدی تصویــب 
ــد.  ــی نمی ش ــه آن توجه ــت و ب ــود نداش ــوردی وج ــن م ــن چنی ــد. پیش ازای  ش
ــران و پســران  ــژه دخت ــروه وی ــه دو گ ــن دوران ب ــال پرورشــگاه در ای به عنوان مث
ــا پســر  ــار فرهنگــی، آموزشــی و تربیتــی دختــر ب اختصــاص  یافــت. چــرا کــه ب
فــرق دارد و جــدای از بحــث هزینــه ای کــه دولــت بایــد بــرای ایــن مســئله در 
ــوع تربیــت جــدا در فضــای زندگــی را هــم بایــد در نظــر  نظــر می گرفــت، دو ن
ــر اســاس مباحــث شــرعی و  می گرفــت. از دیگــر موضوعــات در حــال اجــرا و ب
ــرای  ــا ب ــتن اطب ــن گماش ــود. همچنی ــال خانه ها ب ــوع غس ــه، موض ــی جامع عرف
ــکل  ــه دارای مش ــرادی ک ــود. اف ــن ب ــر دارالمجانی ــه مهم ت ــرا. از هم ــه فق معاین
روحــی و روانــی بــوده، در جامعــه رهــا شــده بودنــد بایــد پوشــش داده می شــدند. 
ــورت  ــروزه به ص ــه ام ــاد )ک ــام امین آب ــه ن ــی ب ــران در جای ــع در ته از آن موق
ضرب المثــل درآمــده( دارالمجانیــن تأســیس می شــود، آنچــه بعدهــا بــه 
بیمارســتان دیگــری مخصــوص دیوانــگان نیــز اطــالق شــد کــه امــروزه به عنــوان 
ــداری  ــزرگ نگه ــز ب ــده می شــود. مشــهد یکــی از مراک ــه نامی بیمارســتان روزب
بیمــاران روحــی و روانــی بــود. بســیاری از اســنادی کــه در آســتان قــدس وجــود 
دارد بازمی گــردد بــه حــوزه دارالمجانیــن و آنچــه وظایــف حکومــت و یــا خیــرات 
افــراد بــوده بــرای پوشــش دادن بیمــاران. از همــه جالب تــر پســت امــدادی بــود 
کــه بــه شــکل ســّیار در جاهــای مختلــف شــهر درمانگاه هــا و پزشــکانی بــرای 
ســرویس دهی داشــت. حتــی زایشــگاه های ســیار. بلدیــه به طــور مرتــب و 
ــه  ــرد خــود ارائ ــه گزارشــی مفصــل از عملک ــام بلدی ــه ن ــه در نشــریه ای ب ماهان
می کــرد. از دگــر کارهــای عام المنفعــه، محکمه هــای رایــگان بــود. بســیار 
اتفــاق می افتــاد مــردم درگیــری داشــته و چیــزی کــه امــروزه به عنــوان وکیــل 
تســخیری می شناســیم، بــرای کمــک بــه ایشــان و اســتیفای حقوقشــان وجــود 

نداشــت. 
ــاال  ــرای ب ــگان ب ــن خدمــات، یــک سلســله ســرمایه گذاری های رای ــر ای عــالوه ب
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بــردن ســطح دانــش مــردم در خصــوص وظایفشــان در خصــوص جامعــه و دولت 
ــا منتشــر می شــد بســیار  ــه در روزنامه ه ــی ک ــاالت و مطالب انجــام می شــد. مق
ــا نشــریاتی ماننــد پــارس کــه  ــه ی ــود. روزنامه هایــی ماننــد بلدی کمک کننــده ب
ماهانــه منتشــر می شــد تمــام کارهــای عام المنفعــه دولــت را منعکــس می کــرد 
تــا جامعــه در جریــان کارهــای حکومــت قــرار گیــرد و متقابــاًل از مطالباتــی کــه 
ــد  ــتور می ده ــاه دس ــال ش ــوند. به عنوان مث ــر ش ــا خب ــا دارد ب ــت از آن ه حکوم
ــه بزرگــی دارد،  ــا فــالن خــان، خان ــرای مــن مهــم نیســت فــالن شــاهزاده ی ب
ــد  ــه اش را گل کاری و ســنگفرش کن ــوی خان ــن مهــم اســت جل ــرای م بلکــه ب
تــا وقتــی مــردم از آن مــکان رد می شــوند به زحمــت نیفتــاده و در گل نیفتنــد. 
در کنــار آن یــک ســری بروشــورها و نوشــته ها منتشــر می شــد. در ایــن حــوزه 
چــون مبحــث رفاهــی و بهداشــتی اســت، یکســری افــراد بســیار مؤثــر وجــود 
داشــتند. پزشــکان و پرســتاران اعــم از زن و مــرد کــه البتــه عمومــاً زنانــی کــه 
ــه در  ــی ک ــی از اتفاقات ــد. یک ــی نبودن ــد، ایران ــتی کار می کردن ــوزه بهداش در ح
ــن اســاس کســی کــه  ــر ای ــی شــدن بهداشــت اســت. ب ــد مل ــن دوره می افت ای
ــران  ــت در ای ــر می خواس ــا اگ ــت، ی ــران می رف ــد از ای ــا بای ــت ی ــی اس غیرایران
فعالیــت کنــد بایــد بــه اســتخدام بلدیــه در می آمــد و مســتخدم دولــت می شــد 
تــا بتوانــد بــه کارش ادامــه دهــد. بســیاری از ایــن افــراد در قالــب میســیون های 
مذهبــی در کشــور فعــال بودنــد. در بروشــورهای بهداشــتی حضــور ایــن افــراد 
بســیار مفیــد بــود. بــرای بهبــود عملکــرد جامعــه و اصــالح رفتارهــای اجتماعــی 
ــت، نقــش  ــور بهداشــتی صــورت می گرف ــرای ام ــا ب ــی کــه در روزنامه ه تبلیغات
مهمــی داشــت. حضــور بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه برگرفتــه از انگیزه هــای 
درونــی افــراد متمکــن بــود کــه البتــه امــکان داشــت انگیزه هــا متفــاوت باشــد. 
حکومــت بــه شــکل مــوازی بــا نهادهــای خیریــه مردمــی، وظایفــی بــرای خــود 
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ــرای  ــد ب ــی هدفمن ــت می نمــود. فعالیت های ــن فضــا فعالی ــرد و در ای ــف  ک تعری
ــف. پوشــش قســمت های مختل

ــد،  ــت بودن ــوابق فعالی ــد س ــل، فاق ــا قب ــه ب ــه در مقایس ــی ک ــه کارهای از جمل
تفکیــک دختــران و پســران در مراکــزی کــه موردپذیــرش قــرار می دادنــد بــود. 
چــون در پشــت ایــن مســئله شــعار دولــت اســت. دولــت بــه دنبــال ســاختن یک 
ایــران نویــن اســت. بــرای تکریــم شــخصیت افــراد و به خصــوص ایتــام، تــالش 
می شــد هــر دو جنســیت بــا ســاختارهای اجتماعــی پــرورش یابنــد. بــه دختــران 
ــی و  ــای فن ــران کاره ــرای پس ــد و ب ــی و.. داده می ش ــی، خیاط ــوزش بافتن آم

ــد. ــری در نظــر می گرفتن مشــاغل دیگ
ایــن مســئله حتــی در جلــد و محتویــات کتاب هــای درســی نیــز بازتــاب داشــت. 
کتاب هــای درســی دوره رضاشــاه بــه لحــاظ محتــوا هــم از نظــر مذهبــی، هــم 
سیاســی و هــم رفتــار اجتماعــی جــای کار زیــادی دارنــد. محتویــات ایــن کتاب ها 
در دوره هــای زمانــی مختلــف تغییــر می کنــد. در چنــد ســال اول تمرکــز 
ــتی  ــتان گرایی و ناسیونالیس ــائل باس ــه مس ــه ب ــی و توج ــر ایران گرای ــا ب کتاب ه
اســت؛ کمــی بعدتــر کشــورهای پیرامــون مــورد توجــه قــرار می گیرنــد و دســتور 
ــورهای  ــا کش ــود ت ــی داده می ش ــای درس ــه کتاب ه ــی ب ــه و ورود مباحث ترجم
ــد و  ــت می یاب ــی اهمی ــز نقاش ــای نی ــوند. در بره ه ــناخته ش ــتر ش ــراف بیش اط
حتــی ایــن درس ســرفصل هایی دارد کــه می گویــد چــه تصاویــری بایــد کشــیده 
شــود. تصویــری از ایــران باســتان طــرح شــود و یــا آدمــی را در حــال دســتگیری 
از مســتمندی نشــان دهــد. حکومــت حتــی در قالــب توجــه و اهتمــام کمــک بــه 
همنــوع نیــز بــه دنبــال ارائــه بــار ایدئولوژیــک خــود اســت و در مــدارس ســعی 
می شــود ایــن مســئله بیــن محصلیــن به عنــوان یــک رفتــار اجتماعــی نهادینــه 
شــود. از جاهایــی کــه وارد عرصــه کارهــای خیریــه شــده، همســو بــا 
نهــاد حکومــت بــرای خــود وظایفــی تعییــن کردنــد، کانــون بانــوان 
اســت کــه بــه شــکل مــوازی بــا حمایــت حکومــت و بــه دســتور آن 
ــد و جــزو برنامه هــای هدفمنــد خــود،  ــن فضــا فعالیــت کردن در ای
ــدف  ــا ه ــدند. ب ــده دار ش ــمتی را عه ــه، قس ــر کار خیری ــز ب متمرک
ارتقــای ســطح آموزشــی و حضــور زن در جامعــه بــه وجــود آمــد و 
توجــه و اهتمــام ویــژه خــود را کار خیــر و توصیــه بــه ایــن موضــوع 
ــی  ــای متنوع ــد و کاره ــادی  ش ــای زی ــد. برنامه ریزی ه ــرار دادن ق
ــکاس  ــود را انع ــر خ ــرد کار خی ــد عملک ــا بتوانن ــد ت ــدارک دیدن ت
دهنــد و ســازمان دهی و نظــارت خــود را نیــز عهــده دار شــوند. یکــی 
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از ایــن فعالیت هــا ایجــاد خیریــه بــرای امــداد بــه مــادران بی بضاعــت و اطفــال 
ــد   ــف ش ــه تعری ــیونی پنج گان ــور کمیس ــن منظ ــه همی ــت. ب ــت اس بی سرپرس
بــه اســم کمیســیون خیریــه تــا به طــور ویــژه ایــن مســئله را کنتــرل کــرده و 
امکانــات الزم را بــرای تأســیس خیریــه بــرای بانــوان فراهــم کنــد. در ایــن زمــان 
ــنت هایی  ــت ها و س ــاس سیاس ــوان داد و براس ــر عن ــهرداری تغیی ــه ش ــه ب بلدی
ــد  ــت  و نیازمن ــان بی بضاع ــه زن ــود را ب ــای خ ــت کمک ه ــن داش ــه پیش ازای ک

ســرعت  بخشــید و بــا هماهنگــی کانــون بانــوان ایــن حــوزه را هدایــت کــرد.
بــا تخصیــص اعتبــارات مشــخص حاصــل از عوایــد و اعانــات موجــود در بانــک، 
ــن کار  ــد. اولی ــاز  کردن ــود را آغ ــتان ها، کار خ ــم در شهرس ــران و ه ــم در ته ه
اعانــه ای و خیــر ســاماندهی شــده، توزیــع لبــاس بیــن زنــان مطابــق بــا پوشــش 
ــت،  ــن فعالی ــراد برطــرف و هــم از ای ــن اف ــاز ای ــود. هــم نی ــت ب مدنظــر حکوم
به عنــوان تریبــون تبلیغاتــی بــرای پیشــبرد اهــداف حکومــت در جامعــه اســتفاده 
 شــد. عــالوه بــر ایــن کانــون مجمــع دیگــری بــه نــام »کانــون حمایــت از صغــار« 
ــه  ــران، بلک ــا در ته ــه نه تنه ــت ک ــکل  گرف ــا 1316 ش ــال های 1314 ت در س
ــرد.  ــت می ک ــیع فعالی ــکل وس ــه ش ــیراز ب ــه ش ــری از جمل ــهرهای دیگ در ش

ــت«. ــیار اس ــن دوره بس ــی در ای ــای این چنین فعالیت ه
تنهــا موضــوع مــورد اهمیــت ایــن اســت کــه همیشــه رفتــار خیریــه مردمــی 
وجــود داشــته اســت. اآلن نهــاد حکومــت وارد کارزار شــده و همپــای مــردم در 
ــده دار شــد و  ــت را عه ــاد روحانی ــر نه ــارت ب ــد. نظ ــت می کن ــوزه فعلی ــن ح ای
عمــاًل فعالیــت ایشــان را از بیــن بــرد. بعــد از   ســقوط رضاشــاه و روی کار آمــدن 
پســرش، بخــش دیگــری از کارهــای خیریــه عــالوه بــر بخــش دولتــی و مردمــی 
ــال  ــوص از س ــه به خص ــد ک ــرح گردی ــی مط ــای مذهب ــوان خیریه ه ــت عن تح

1342 بــه بعــد بســیار متمرکــز شــدند و مشــغول فعالیــت شــدند. از 
دل ایــن خیریه هــا انجمن هایــی چــون انجمــن اخــوت و... بــه وجــود 
آمدنــد. نمونــه دیگــر ایــن حضــور، کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( 
ــای  ــت از خانواده ه ــه حمای ــا ب ــن گروه ه ــالب اســت. ای ــس از انق پ
زندانیــان سیاســی بعــد از ســال 42 کــه زیــر نظــر بنیــاد علــوی و 

کنشــگران مذهبــی فعالیــت می کردنــد اشــتغال داشــتند.
بحــث تاریخــی خیریــه، تنهــا یک بحــث از مباحــث متعــدد و متنوع 
پیرامــون خیریــه اســت. به روزرســانی کار خیــر اتفاقــی اســت کــه از 

مشــروطه شــروع  شــده و تــا بــه امــروز ادامــه داشــته اســت. 
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ــدان  ــر روز فرزن ــه و ه ــر لحظ ــه ه ــی ک ــارش بمب های ــود. اوج ب ــال 1363 ب س
برومنــد مادرانــي را بــه ســینه خــاک می ســپرد و پدرانــي را در بهتریــن 
ــه  ــه ثمــر نشســتن گلهــاي زندگیشــان را داشــتند و ب لحظه هایــی کــه آرزوي ب

ــرد. ــد ک ــتند ناامی ــد می بس ــا امی آنه
امــا جوانــان برومنــد ایرانــي کــه تفکــر بلنــد اســالم و تکیــه بــر توکلــت علــي اهلل 
در رگهایشــان می جوشــید بــار دیگــر متحــد شــدند، تــا قصــه صبــر و صبــوري 
را راوي باشــند و ایــن بــار مهندســان ســربلند بازگشــته از جنــگ دفــاع در برابــر 
ــگاه  ــي کــه در ن ــا شــهداي گلگــون کفــن و همرزمان ــد و ب تجــاوز دشــمن آمدن
خــدا پســندیده بــراي نوشــیدن شــهد شــهادت شــدند، عهــد بســتند تــا نهــال 
ــراي  ــد و ب ــاري کنن ــران اســالمي را  آبی ــز ای ــازان میهــن عزی ــه جانب خدمــت ب
رشــد باورهایشــان ســایه باشــند و بــا تفکــر ایجــاد یــک مجموعــه، بــا آمــوزش 
مهارت هــای فنــي و حرفــه اي بــه عزیــزان معلــول و جانبــاز الگــوي خدمــت بــه 
ــد، متعــال و خادمیــن ســرزمین  ــاب را طــرح بزننــدو مــورد تاییــد خداون توان ی

اســالمي قــرار گیرنــد.
ــه وســعت  ــا ب ــاق کوچــک ام ــوزش در دو ات ــا آم ــدا؛ و ب ــام خ ــا ن ــداي کار ب ابت
ــه قشــر آســیب پذیِر جامعــه صــورت  گرفــت. ــن بزرگــواران ب بزرگــي عشــق ای

اولیــن مرکــز آموزشــي در درمانــگاه خیریــه غیاثــي بــا نــام بنیــاد رعــد آغــاز بــکار 

قصهصبوری
گزارشخیرماندگارازمؤسسهنیکوکاریرعدالغدیر
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ــد  ــه امی ــه، صاعق ــازان جامع ــود جانب ــت در وج ــه می خواس ــادي ک ــود؛ بنی نم
ایجــاد کنــد و بــا بــارش مهربانــي بــر وجــود پــردرد جــوان ســالهاي اســتقامت و 

ــاور کنــد. جنــگ، خــاک حاصلخیــز وجــودش را ب
کار خدمــت بــا 8 نفــر کارآمــوز جانبــاز و معلــول در یافــت آبــاد آغــاز شــد. امــا 
نمی شــد، جــاي ثابتــي الزم بــود تــا عزیــزان معلــول امــا توانمنــد را جایگاهــي 
باشــد بــراي بســط باورهایشــان و پاســخگویي بــه نیازهایشــان. پارکینــگ بنیــاد 
ــراي  ــي ب ــگاه و محل ــه آموزش ــل ب ــازي تبدی ــس از بازس ــر پ ــان ابابصی نابینای

ــور پیچــي شــد.  ــه نقشــه کشــي و موت ــا از جمل گســترش آموزش ه
صاعقــه اســتمرار تــالش بــراي رفــع نیازهــاي جانبــازان و معلولیــن جامعــه کار 
ــال شــامل حــال مهندســین  ــد متع ــر رحمــت خداون ــار دیگ ــرد و ب خــود را ک
ــع در  ــر مرب ــاحت 2700 مت ــه مس ــي ب ــال 1372 زمین ــد و در س ــگر ش تالش
ــه درگاه  ــراي ترفیــع قــدرت توانیــاب ب ــاز 2 شــهرک غــرب حاصــل تــالش ب ف
خــدا بــود کــه بواســطه احســان آموزش وپــرورش منطقــه بدســت ایــن عزیــزان 
ــر  ــي از س ــور پیچ ــوزش موت ــد و آم ــاخته ش ــکان س ــاق در آن م ــید. دو ات رس
گرفتــه شــد. امــا قصــه تــالش و تــوکل و توســل خادمیــن فــي ســبیل اهلل کــه 
در ایــن راه مهندســي اخــالق کســب کــرده بودنــد بــه ایــن نقطــه ختــم نشــد و 
بــا حمایــت خیریــن توانســتند موسســه اي بــا وســعت 4300 متــر مربــع بنــا و 
بــا بیــش از 220 کارآمــوز کــه بــا آرزوي آمــوزش، اشــتغال و رســیدن بــه حــد 
اعــالي اســتقالل وارد مجموعــه می شــدند تــا در رشــته های مختلــف خیاطــي، 
ــت  ــاز فعالی ــد، آغ ــارت کنن ــب مه ــي کس ــیریني پزي، گفتاردرمان ــر، ش کامپیوت

نمــود.
ــه  ــان ب ــیدن توان یاب ــع رس ــع موان ــد رف ــه رع ــن مجموع ــي خادمی ــعي تمام س
ــه  ــات ب ــام خدم ــاس تم ــن اس ــت و برهمی ــت قرارگرف ــع موفقی ــای رفی قله ه
صــورت صددرصــد رایــگان انجــام شــد تــا دغدغه هــای مالــي، کــه یکــي از موانــع 
رشــد یــک توان یــاب هســت در ذهــن آنهــا حــل شــده و بــا گام هــای محکــم و 
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قامتــي اســتوار بــه آینــده قــدم بردارنــد.
ــه  ــان ب ــیدن توان یاب ــع رس ــع موان ــد؛ رف ــه رع ــن مجموع ــي خادمی ــعي تمام س
قله هــای رفیــع موفقیــت قرارگرفــت و برهمیــن اســاس، ارائــه تمــام خدمــات بــه 
صــورت صددرصــد رایــگان انجــام شــد تــا دغدغه هــای مالــي، کــه یکــي از موانــع 
رشــد یــک توان یــاب هســت؛ در ذهــن آنهــا حــل شــده و بــا گام هــای محکــم و 

قامتــي اســتوار بــه آینــده قــدم بردارنــد.
وامابعد...

ــراد  ــاي اف ــاء ســطح توانایي ه ــدف ارتق ــا ه ــر ب ــد الغدی ــوکاري رع مؤسســه نیک
توان یاب)معلولیــن جســمي- حرکتــي( از طریــق فرایند»آمــوزش فني وحرفه اي«، 
»توانبخشــي« و »اشــتغال« از آبانمــاه ســال 1380 رســماً کار خــود را آغــاز کــرد.
پــس از طــی تشــریفات الزم ایــن مؤسســه تحــت شــماره 21700 در تاریــخ 28 
مهرمــاه 1386بعنــوان یــک “N.G.O” یــا نهــاد غیردولتــی رســماً بــه ثبت رســیده 
ــه اینکــه هــدف بانیــان، خدمتگــزاران و حامیــان ایــن مؤسســه و  اســت. نظــر ب
ــری؛  ــروری و صدقه گی ــی؛ تن پ ــر ناتوان ــا تفک ــه ب ــن مقابل ــز، ضم ــان عزی توان یاب
ــاش  ــن مع ــور تأمی ــر به منظ ــالش موث ــی و ت ــه توانائ ــق اندیش ــج و تحق تروی
عزتمنــد اســت، لــذا ایــن مؤسســه تصمیــم گرفــت بــه حمایــت از بحــث اشــتغال 

و خــود اشــتغالی عزیــزان معلــول بپــردازد. 
ــال و مســاعدت انســان های نوع دوســت و  ــد متع ــاری خداون ــا ی ــم ب ــن تصمی ای
ــان همــراه  ــا اقبــال جامعــه توان یاب ــرو شــد و از ســوی دیگــر ب نیک اندیــش روب
ــادن  ــار نه ــی تشــویق و در اختی ــا اندک ــد ب ــا می توانن ــه بســیاری از آنه ــد ک ش
امکاناتــی انــدک خــود بــه مدیریــت امورشــان بپردازنــد و عــالوه بــر  آن بــه یــک 
درآمدزایــی ثابــت برســند.  بــه همیــن دلیــل بــود کــه ایــن عزیــزان در مدتــی 
کوتــاه بــه افــرادی حرفــه ای و توانمنــد بــرای زندگــی و معیشــت آبرومندانــه از 
طریــق اشــتغال در کارگاه هــای حمایتــي »خیاطــي«، »مرکــز پیــام« و همچنیــن 
ــه  ــک رایان ــه »قابســازي – گرافی ــتغالي در زمین ــود اش ــي خ ــای حمایت کارگاه ه
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ــل شــده و می شــوند. ــری« تبدی ــع دســتي و هن وصنای

ایجاددفترمرکزی
ــت  ــأن و منزل ــه هیچ وجــه در ش ــتفاده ب ــورد اس ــکان م ــات م ــه امکان ازآنجائیک
کارآمــوزان مجتمــع نبــود؛ لــذا هیئــت مدیــره در تالشــی پیگیــر و مســتمر در 
ــه 18، ســرانجام  ــا شــورای اســالمی شــهر تهــران و شــهرداری منطق ــاط ب ارتب
زمینــی بــه مســاحت 300 متــر مربــع را در پــارک شــهداء یافت آبــاد در اختیــار 

گرفــت. 
ــی  ــات اجرائ ــه و اقدام ــن تهی ــط خّیری ــباتی توس ــاری و محاس ــه های معم نقش
ــال  ــد و ح ــروع گردی ــخ 83/10/3 ش ــاء آموزشــی در تاری ــر بن ــاخت 650 مت س
بــا الطــاف خداونــد و کمـــــک های خیریــن خداجــوی ایــن مجتمــع از ابتــدای 
شــهریور مــاه1384 همزمــــــان بــا شــب میــالد بــا ســعادت حضــرت مهــدی 

)عــج( بــه مرحــــــــله بهــره بــرداری رســیده اســت. 

ایجادهمهخدماترایگاناست
متولیــان موسســه نیکــوکاری رعــد الغدیــر از ابتــدای شــکل گیری مجموعــه بــر 
آن شــدند کــه خدمــات آموزشــی و توانبخشــی حرفــه ای را بصــورت "صددرصــد 
رایــگان" ارائــه کننــد تــا معلولیــن جامعــه از خدمــات موسســه بهره منــد شــده و 
در جهــت نیــل بــه خوداشــتغالی و خودکفایــی اقتصــادی و حفــظ و تقویــت عزت 

نفــس و کرامــت انســانی خویــش گام بردارنــد.

خدماترعدالغدیر
بــا توجــه بــه اینکــه در رعــد الغدیــر »توانمنــد ســازی فــرد معلــول« نخســتین 
گام محســوب می گــردد، لــذا موسســه بعنــوان یــک نهــاد آموزشــی و نیکــوکاری 
ــه اشــتغال« ،  ــه ای منجــر ب خدمــات خــود را در 3 زمینــه »آمــوزش فنی وحرف
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»توانبخشــی« و »خدمــات حمایتــی« ارائــه می نمایــد. 

آموزشفنیوحرفهای
موسســه نیکــوکاری رعدالغدیــر بــر اســاس اهــداف منــدرج در اساســنامه خــود در 
ــه خدمــات آمــوزش فنی وحرفــه ای در راســتای حمایــت از اشــتغال  زمینــه ارائ
و خوداشــتغالی توان یابــان جســمی حرکتــی در حــّد تــوان خــود فعالیــت 
می نمایــد، از آنجائیکــه دامنــه فعالیــت منحصــراً در ارتبــاط بــا توان یابــان 
ــذا از پذیــرش معلولیــن  ــان بــاالي 14ســال( اســت ل جســمی حرکتی)تــوان یاب
کم تــوان ذهنــی منــع گردیــده اســت. پــس از پذیــرش کارآمــوزان در  موسســه 
کــه بــه صــورت گروهــی )شــورای پذیــرش( انجــام می شــود. کارآمــوزان پــس از 
بررســی در کارگاه ارزشــیابی بــا توجــه بــه پایــه تحصیلــی، نــوع معلولیــت، نیــاز 
بــازار کار  و در نهایــت عالقــه شــخصی، امــکان برخــورداری از خدمــات آموزشــی 

ــد. ــه را می یابن ــری و رایان ــای هن ــه را در گروه ه موسس
کارآموزان آموزش هاي موسسه را در  زمینه هاي:
الف( کامپیوتری ) از مبانی تا دوره های تکمیلی(

ــو خــط -  ــع دســتي و هنــری )خیاطي-معــرق- محــرق - خــط و تابل ب( صنای
منبت-نقاشــی- گل سازی-ســفالگري-میوه چینی-عروســک خمیــری- ویتــراي-

ــز و...( خراش روی فل
را توســط اســاتید و مربیــان شایســته مطابــق بــا اســتانداردهای وزارت کار، کــه 
ــه وزارت کار  ــی ب ــه و جهــت اخــذ مــدرک فن ــی دارد، فراگرفت ــن الملل ارزش بی

ــوند. ــی می ش معرف

کارآفرینیواشتغال
خدمتگــزاران موسســه نیکــوکاري رعدالغدیــر اگــر چــه از انفاق ها و مســاعدت هاي 
خداپســندانة خیریــن و نیکــوکاران بزرگــوار در جهــت تقویــت و توســعه کیفــي 
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ــا را ارج  ــوده و آنه ــتقبال نم ــاب اس ــزان توان ی ــه عزی ــه ب ــل ارائ ــات قاب خدم
می نهنــد،

لیکــن بنــا بــه تجربــه بنظــر می رســد بهتریــن روش عــزت آفرینــي بــراي همدلي 
و همراهــي و مســاعدت بــا توان یابــان در راســتاي حفــظ کرامــت انســاني آنــان، 

مشــارکت در ایجــاد زمینــه اشــتغال و فعالیــت مســتمر ایــن عزیــزان می باشــد.
بــه همیــن منظــور ایــن موسســه در راســتاي حمایــت از امــر اشــتغال توان یابــان 

ــدام به: اق
1. ایجاد و راه اندازي کارگاه حمایتي خیاطي

2. ایجاد و راه اندازی مرکز پیام رعد
3. ایجاد نخستین بازارچه خود اشتغالی توان یابان در تهران

4. ایجاد و توسعه مشاغل خانگی برای توان یابان
5. کاریابی

نموده است.  

توانبخشی
در علــوم بهداشــتی، توانبخشــی یــا بازتوانــی فرآینــدی اســت کــه در آن بــه فــرد 
توانخــواه کمــک می شــود تــا توانایــی از دســت رفتــه خــود پــس از یــک واقعــه، 
ــه محدودیــت عملکــردی وی شــده اســت  ــا آســیب را کــه منجــر ب بیمــاری ی
مجــدداً بــه دســت آورد. توانبخشــی حــوزه علمــی بســیار وســیعی در مجموعــه 
خدمــات بهداشــتی و درمانــی محســوب می گــردد و بــه افــراد کمــک می کنــد 
ــای  ــي جراحی ه ــه نخاع ــکته، ضایع ــر س ــکالتی نظی ــه مش ــال ب ــس از ابت ــا پ ت
ــز  ــردازش مرک ــالل پ ــنوایي، اخت ــم ش ــوختگي، ک ــزي، س ــه مغ ــدی، ضرب ارتوپ
ــه  ــر مشــکل خــود غلب ــکان ب ــا حــد ام ــره، ت ــادل و غی شــنوایي، مشــکالت تع

نمــوده و اســتقالل عملکــردی قبلــی را بــاز یابــد.
خدمــات توانبخشــي در موسســه نیکــوکاري رعدالغدیــر در دو حــوزه تخصصــي 
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کار درمانــي و گفتــار درمانــي در دو گــروه اطفــال و بزرگســال صــورت می گیــرد.

کاردرماني
ــی و  ــری از ناتوان ــرای جلوگی ــد ب ــای هدفمن ــتفاده از فعالیت ه ــی اس کار درمان
حفــظ ســالمتی افــرادی اســت کــه بــه نوعــی دچــار آســیب جســمی، ذهنــی یــا 

روانــی هســتند.
ارائــه خدمــات ویــژه کاردرمانــی شــامل: آمــوزش مهارت هــای زندگــی روزمــره، 
ــس،  ــی ح ــرد یکپارچگ ــی و عملک ــی، حرکت ــای درک ــعه مهارت ه ــاد و توس ایج
ــت،  ــات فراغ ــای اوق ــه ای و توانایی ه ــش حرف ــازی و پی ــای ب ــعه مهارته توس
طراحــی، ســاختن یــا بــکار بــردن وســایل کمکــی و ارتزهــا و پروتزهــا، انتخــاب 
وســایل نظافتــی، اســتفاده از صنایــع دســتی کــه بطــور ویــژه بــه منظــور افزایــش 
عملکــرد طــرح شــده اســت، توصیــف و تفســیر آزمون هــا مثــل ارزیابــی قــدرت 
ــول  ــرد معل ــرای ف ــط ب ــق محی ــز تطبی ــی و نی ــه حرکت ــی دامن ــی، ارزیاب عضالن
می باشــد. ایــن خدمــات بطــور فــردی، گروهــی و یــا در سیســتم های اجتماعــی 

ــردد. ــه می گ ارائ
بطــور خالصــه تمامــی افــرادی کــه بــه علــت مشــکل یــا مشــکالتی الزم اســت 
تحــت درمــان گیرنــد تــا بــه اســتقالل در عملکردهــای مــورد نظــر برســند تحــت 
ــیعی را  ــه وس ــراد دامن ــن اف ــکالت ای ــد. مش ــرار می گیرن ــی ق ــن روش درمان ای
ــی  ــا ناش ــد ی ــادف باش ــا تص ــه، ی ــک صدم ــل ی ــد حاص ــرد و می توان دربرمی گی
از بیمــاری جســمی، اختــالل عاطفــی، تعارضــات و فشــارهای روانــی و یــا حتــی 
ــه تمــام گروه هــای  ــا اختــالالت مــادرزادی. ایــن بیمــاران ب تاخیــر در رشــد و ی
ســنی از نــوزادان، کــودکان و... تــا ســالمندان می تواننــد تعلــق داشــته باشــند کــه 
از دوره کوتــاه مــدت مراقبــت در دوران حــاد بیمــاری تــا توانبخشــی در دوره هــای 

ــی مــدت را شــامل می شــود. تطابقــی طوالن
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گفتاردرماني
ــوم توانبخشــی  ــان رشــته ای از عل ــار و زب ــا آسیب شناســی گفت ــی ی گفتاردرمان
اســت کــه بــه بررســی ماهیــت انــواع اختــالالت گفتــار و زبــان و نیــز روش هــای 
ــی و تشــخیص  ــده ای ارزیاب ــردازد. ع ــالالت می پ ــن اخت ــان ای تشــخیص و درم
اختــالل در بلــع را نیــز در حیطــه تخصــص متخصصــان گفتاردرمانــی می داننــد.

ــان  ــری زب ــه در فراگی ــد ک ــی می پردازن ــان کودکان ــه درم ــران ب ــار درمان گ گفت
مــادری یــا اســتفاده صحیــح از گفتــار دچــار مشــکل هســتند و نیــز بزرگســاالنی 

کــه بــه دلیلــی، توانایــی گفتــاری خــود را از دســت داده انــد.
ــر  ــت: 1- تاخی ــی اس ــر الزام ــار درمانگ ــک گفت ــه ی ــه ب ــر مراجع ــوارد زی در م
ــاری 3-عــدم  ــار در کــودکان 2- اشــکال در تلفــظ اصــوات گفت در شــروع گفت
برقــراری ارتبــاط کالمــی یــا غیــر کالمــی از ســوی کــودک 4-کــم شــنوایی یــا 
ناشــنوایی 5-اشــکال در درک کالم 6-اختــالل در بلــع 7-در صــورت تشــخیص 

ــروز هــر یــک از اختــالالت فلــج مغــزی، اوتیســم،اختالل یادگیــری ب

ارائهخدماتدندانپزشکیرایگانباهمراهیدندانپزشکانهمیار
امــروزه اگــر دردمنــدي و دلســوزي دکتــر قریب هــا و فیــاض بخش هــا و 
ــرات  ــه روزگار و خاط ــر صفح ــان ب ــر از نام ش ــر رنگ ت ــان پ ــاني که عمل ش کس
ــوز  ــا هن ــود، ام ــان وصــف ناشــدني ب ــا و در حــد آن زم ــخ ثبــت شــد، زیب تاری
هســتند کســانیکه در دفتــر اثبــات خدمــت بــه خلــق در جهــت رضایــت حــق 
نامــي ننوشــتند امــا پــژواک خلــوص نیت شــان و چینــي کــه از درد یــک انســان 
بــه پیشــاني شــان افتــاده شــاهد ثبــت لحظــه لحظــه عبادت شــان اســت بــراي 

ــان ها. ــکالت انس ــع مش رف
معصومیــن)ع( می فرماینــد: نزدیکتریــن حالــت یــک بنــده بــه خدا حالت ســجده 
اســت و کلینیــک دندانپزشــکي رعــد الغدیــر هــر روز شــاهد خضــوع انســانهایي 
اســت کــه بــا حرفــه و تخصــص، شــغل، مــال و مکنــت و مقــام بــراي خــدا لباس 
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خشــوع و خدمــت به تــن می کننــد و در عرصــه دندانپزشــکي گام هــای موثــري 
جهــت بــه ثمــر نشــاندن گل لبخنــد بــر لبــان توان یابــان برمی دارنــد.

دندانپزشــکان نیکــوکار ایرانــِي )دنــا( فعــال در مرکــز دندانپزشــکي رعدالغدیر که 
کار طبابــت و درمــان بیمــاري دهــان و دنــدان توان یابــان جســمي حرکتــي را 
بــي هیــچ چشم داشــت مــادي و مالــي انجــام می دهنــد، آنقــدر آرام و بي صــدا 
ــک  ــدند مال ــق ش ــه موف ــتند ک ــم گش ــن مه ــه ای ــدان ب ــاي نیازمن وارد دل ه
ــه وســعت دل  ــاي مهــر و نقشــه اي ب ــان شــوند؛ و صاحــب جغرافی دل هــاي آن
ــا همــکاري گروهــي از دندان پزشــکان نیکــوکار  ــا ب ــد ت دریایي شــان طــرح زدن

ــد. ــام ورزن ــان اهتم ــدان توان یاب ــان و دن ــاي ده ــان بیماري ه ــه درم ب
ــد گفــت  ــه بای ــه دســتگیر دردهایشــان می شــوند و اینجاســت ک چــه مهربانان
:»صدهــا فرشــته بوســه بــر آن دســت می زنند/کــز کار خلــق یــک گــره بســته 
ــبقت  ــوند و س ــر می ش ــابقون خی ــم »از س ــرآن کری ــه ق ــه گفت ــد« و ب واکن

می گیرنــد در ایــن راه«
حــاال می فهمیــم جغرافیــاي مهــر و مهــرورزي را مــرزي نیســت، فرقــي 
نــدارد مدرســه ایتــام جعفري هــا یــا رعدالغدیرهایــي کــه تمــام اهدافشــان بــه 
توان یابــان  اســتعداد  بارنشــاندن 
ــت و  ــران اس ــبزمان ای ــرزمین س س
ســرمایه اش یــک دل، مملــو از یــاد 
خداســت و دعــاي خیــري کــه مایه 

ــا باشــد. ــوت دل ه ق
پزشــکان نیکــوکاري کــه در مرکــز 
کار  الغدیــر  رعــد  دندانپزشــکي 
بــه  معتقــد  و  می کننــد  عشــق 
ــق و  ــوز عش ــه هن ــتند ک ــن هس ای
انســانیت هســت بــا تکیــه بــر آیــه 
» اال بــه ذکــر ا... تطمئــن القلــوب« 
ــد  ــاق کردن ــان انف ــال و جانش از م
ــه  ــر قص ــه او آغازگ ــوکل ب ــا ت و ب
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــت در عرص خدم
رایــگان  کامــال  دندان پزشــکي 
بــه توان یابــان بــراي اولیــن بــار 
ــا  ــدند. آنه ــان ش ــن عزیزم در میه
ــا  ــا ت ــي دنی ــال فان ــتند از امی گذش
و  بهتریــن  و ســرمایه دار  ســاکن 
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ــوند. ــي« ش ــرب اله ــي »ق ــم یعن ــکان دو عال ــن م زیباتری
ــور  ــه در ام ــام المنفع ــارکت ع ــه مش ــد ب ــکان عالقمن ــه دندانپزش ــذا کلی  فل
ــا  ــي 14 ب ــاعت 8 ال ــه روزه از س ــد هم ــان می توانن ــه توان یاب ــان و معالج درم
مراجعــه حضــوري بــه کلینیــک دندانپزشــکي رعدالغدیــر و یــا تمــاس با شــماره 
ــر  ــر خی ــي خــود را در ام ــک؛ آمادگ ــا مســئول کلینی ــره ب 66016414 و مذاک

ــد. ــالم نماین ــان اع ــان توان یاب درم

منشوررعدالغدیر
منشــور رعدالغدیــر در ســه حــوزه بــر ایــن کــه، می کوشــیم تــا و انتظــار داریــم 

تــا تنظیــم شــده اســت
بســان جرقــه بــرق کــه ابــر ســنگین را بــارور و بــارش رحمــت الهــی را مظهــر 
حاصلخیــزی و وفــور نعمــت می ســازد، خــروش رعــد تــوأم بــا ســپاس و منــزه 
ــه  ــن صاعق ــانه ایی از ای ــه نش ــه؛ هم ــم مالئک ــد و بی ــبیح خداون ــتن و تس داش

آسماني ســت .
ــه ای  ــود وظیف ــرای خ ــد ب ــدس می توان ــام مق ــن ن ــاب ای ــا انتخ ــد« ب ــا »رع آی

جــز بــارور کــردن اســتعدادها و 
توان یابــان  بالقــوه  توانایی هــای 

ــود ؟ ــل ش قائ
ــت،  ــن رحم ــارش ای ــه ب ــد ک باش
ــر  ــان را بارورت ــتعدادهای توان یاب اس
ــان  ــی آن ــط زندگ ــواده و محی و خان
و در نهایــت جامعــه را طــراوت و 

ــد . ــتری بخش ــادی بیش ش
بر این باوریم که:

گســتردگی معلولیــت )از هر10عضو 
جامعــه یــک نفــر دچــار نقــص 
و...  حرکتــی  حســی،  جســمی، 
در  را  کوشــش هایی  می باشــد( 
ــراد  ــن اف ــژه ای ــوزش وی ــت آم جه
می طلبــد تــا بتوانــد از مواهــب 
یــک زندگــی دلپذیــر و عــادی مانند 
دیگــر همنوعــان گــروه ســنی خــود 

ــند . ــوردار باش برخ
ــرس از  ــه و ت ــت، خراف ــل، غفل جه
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جملــه عوامــل اجتماعــی هســتند کــه در پهنــه تاریــخ، افــراد معلــول را منــزوی 
ــی آورد . ــان را فراهــم م ــف رشــد آن ــا توق ــدی ی ــات کن ســاخته و موجب

جمــع آوری اعانــه و پرداخــت مقــرری، در نهایــت معلــول جســمی و حرکتــی را 
بــه معلــول اجتماعــی تبدیــل می نمایــد.

ــت.  ــان اس ــی انس ــاز درون ــه نی ــخ ب ــوکاری، پاس ــری و نیک ــازی فط ــی، نی نیک
ــان را  ــا و مأیوس ــان را توان ــاداب، ناتوان ــردگان را ش ــز پژم ــت آمی ــاری محب همی

امیــدوار می ســازد.
ــه  ــکاء ب ــدون ات ــتن ب ــی زیس ــاس توانای ــان احس ــدی انس ــل رضایت من از عوام
دیگــران اســت پــس همچــون دیگــر اقشــار جامعــه، معلــوالن نیــز باید از داشــتن 

فرصتهــای شــغلی شــرافتمندانه و کســب روزی حــالل برخــوردار باشــند.
توانبخشــی حرفــه ای عاملــی مؤثــر در کاهــش یــا رفــع محدودیت هــای معلولیــن 
اســت. پــس چــرا نتــوان کلمــه »توان یــاب« را جایگزیــن کلمــه »معلــول« نمــود؟ 

انتخــاب مــا اینچنین باشــد.
آمــوزش و اشــتغال کــه نقــش عظیمــی در بازســازی شــخصیت و تامین اســتقالل 

توان یابــان ایفــاء می کنــد عملــی صالــح بشــمار می آیــد.
محبــت،  شــجاعت،  چــون  توانائي هایــی  از  برخــورداری  بــا  توان یابــان 

تســخیرناپذیری، دقــت نظــر، 
ــد  ــالص می توانن ــتکار و اخ پش
بــا اتــکاء بــه نفــس ســطح 
ــر  ــود را ب ــه ای خ ــی و حرف علم
ــازند. ــز س حــل مســائل متمرک

کوششمینماییمتا:
خدمــات آموزشــی و توانبخشــی 
ــوان در  ــد ت ــا ح ــه ای را ت حرف
ــرار داده و  ــان ق ــار توان یاب اختی
بــا فراهــم آوردن زمینه هــای 
ــه  ــه ارائ ــا ب ــرای آنه ــتغال ب اش
جانــب  از  متقابــل  خدمــات 
ایشــان، بعنــوان بازدهــی بــه 
نفــع جامعــه توان یــاب، امیــدوار 

ــیم. باش
آمــوزش توان یابــان بــه گونــه ای 
ــکان  ــرحد ام ــا س ــه ت ــد ک باش
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ــویم. ــب ش ــا را موج ــی آنه ــی و حرکت ــمی، حس ــای جس ــران محدودیت ه جب
ــای  ــات و توانائیه ــا امکان ــردی و متناســب ب ــه روز ، کارب ــد و ب ــای مفی آموزش ه
ــات اشــتغال آنهــا را تســهیل  ــا ایــن هــدف کــه در نهایــت امکان ــان را ب توان یاب

نمایــد ارائــه نماییــم .
ــه ای باشــد کــه بتــوان  ــه گون ســازماندهی و همــه فعالیت هــا و تالشــهاي مان ب
ــان را انتظــار داشــته  ــه ای توان یاب ــرای توانبخشــی حرف بیشــترین بازدهــی را ب

باشــیم.
ــه مصــرف رســانیم  ــه ای بهینــه ب ــه گون کمک هــای دریافتــی از نیکــوکاران را ب
ــاط  ــاب در اقصــی نق ــه توان ی ــر چــه بیشــتر جامع ــی ه ــه پوشــش جغرافیای ک

کشــور را موجــب گردیــم.
ــواره  ــده را هم ــه ش ــای ارائ ــودن آموزش ه ــه ای ب ــردی و حرف ــای کارب جنبه ه
ــا  ــه شــده توان ارتقــاء بخشــیده و ایــن هــدف را کــه منظــور از آموزش هــای ارئ
ــر  ــد نظ ــواره م ــت هم ــادی اس ــش و اقتص ــر بخ ــرای کار ثم ــوز ب ــدن کارآم ش

داشــته باشــیم.
در ارائــه خدمــات بــه توان یابــان همــه اقشــار جامعــه را مــد نظــر داشــته و در 
عیــن حــال بــرای توان یابــان نقــاط دور افتــاده، محــروم و مصیبــت زده اولویــت 

قائــل شــویم.
وجهــه اجتماعــی مجتمــع را 
ــه  ــیم ب ــاء بخش ــواره ارتق هم
ــراد  ــاذب اف ــه ج ــه ای ک گون
کمک هــای  و  نیکــوکار 
ــه  ــر گون ــاری ازه ــی ع مردم
شــبهه و در راســتای رضــای 
نیکــوکار  خلــق  و  خالــق 
باشــد. در یــک کالم پــرورش 
و ارتقــاء احســاس درونــی 
انســانهای خیــر را کوشــا و 
ایشــان را در نیــل بــه اعمــال 
خیــر بیشــتر مشــوق باشــیم.

انتظارداریمکه:
ــدرکاران رعــد  همــه دســت ان
متعهــد باشــند کــه بر اســاس 
آمــوزه الهــی »َو اَمَرُهم ُشــوری 
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بَیَنُهــم« ) شــوری -38 ( تصمیمــات ارکان مجتمــع بــا تبادل نظــر، مشــورت و رأی 
ــردد . ــت اتخاذ گ اکثری

اعضــاء هیــأت مدیــره و هیــأت امنــا، »یــد واحــده« بــوده و ضمــن آمــوزش کار 
جمعــی زبــان و طــرز تلقــی مشــترک داشــته باشــند .

ــجمی از  ــگ و منس ــا درک هماهن ــه ب ــران مؤسس ــان و مدی ــرد کارکن ــرد ف ف
ــد. ــت کنن ــح حرک ــل صال ــتای عم ــع در راس ــور مجتم ــداف و منش اه

فــرد فــرد کارکنــان مؤسســه و مجتمع هــای آموزشــی بــه توانائي هــای 
توان یابــان و نــه بــه محدودیت هــا و معلولیتهــای آنــان توجــه داشــته باشــند .

فــرد فــرد کارکنــان و مدیــران مؤسســه و مجتمع هــا خــود را امانتــدار 
ــات و  ــا، امکان ــوه هدای ــرف وج ــته و در مص ــوکار دانس ــردم نیک م
ــذول  ــت را مب ــت دق ــت و نهای ــت را رعای ــرط امان ــا ش کمکه

ــد. دارن
ــه مهارت هــا ،  ــران مؤسســه ب ــان و مدی ــرد کارکن ــرد ف ف
دانشــهای ســودمند، مفیــد و اصیــل رشــته توانبخشــی 
حرفــه ای مجهــز آشــنا شــوند تــا از ایــن حیــث فضایی 
کامــاًلٌ منطبــق بــا مأموریــت مؤسســه که توانبخشــی 

حرفــه ای اســت تــداوم یابــد.
مســئولین مؤسســه و مجتمع هــا ارتباطــی پیوســته و 
رابطــه ای مســتمر بــا کارآموختــگان داشــته بــه عنوان 
همــراه و همــگام در مشــکالت طــرف مشــورت خوبــی 
ــگان را  ــت شــغلی کارآموخت ــوده و وضعی ــرای ایشــان ب ب

ــی نماینــد. پــس از فراغــت از مؤسســه پی جوی
ــی  ــی و توانبخش ــب آموزش ــگان از مواه ــه رای ــه ب ــان ک توان یاب
ــه  ــد ب ــی متعه ــد توانای ــود را در ح ــده اند، خ ــد ش ــه ای بهره من حرف
ــان و  ــه دیگــر توان یاب ــل ب ــه خدمــات مــادی و معنــوی متقاب مشــارکت و ارائ

ــد. مؤسســه بدانن
فــرد فــرد کارکنــان و مدیــران مؤسســه و مجتمع هــا تــالش در جهــت جــذب 

ــر خــود فــرض بداننــد . همیــاری و کمک هــای مردمــی را ب
ــب  ــی متناس ــی و تجرب ــتاوردهای علم ــن دس ــا از تازه تری ــران مجتمع ه مدی
ــت مجتمع هــای  ــرداری و مدیری ــادات خــود بهــره ب ــا فرهنــگ و اصــول اعتق ب
ــا رعایــت اصــل  ــا حداقــل دیــوان ســاالری و اصطــکاک درونــی و ب آموزشــی ب

ــد . ــی باش صرفه جوی
ــِر َوالتَّقــوی  ــو ا َعلــی الّب ــر اســاس آمــوزه الهــی »تَعاَون فرهنــگ نیکــوکاری را ب
ــای  ــه در زمینه ه ــوکاری ک ــراد نیک ــه اف ــترش داده و از هم ــده -2( « گس )مائ
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آمــوزش حرفــه ای دارای تخصــص و تجربــه هســتند، دعــوت بــه همــکاری بــه 
عمــل آوریــم.

ــظ و آن را  ــداً حف ــه را موک ــی« مؤسس ــر سیاس ــی« و »غی ــر دولت ــت »غی اصال
ــم. ــی نمائی ــه خــود معرف ــکاء ب ــاور جهــت ات ــرای ایجــاد ب الگــوی مناســبی ب

ــع را  ــود در مجتم ــات موج ــت و امکان ــده معلولی ــری از پدی ــناخت صحیح ت ش
ــور  ــای حض ــه زمینه ه ــم آورده و در نتیج ــان فراه ــای توان یاب ــرای خانواده ه ب
بیشــتر توان یابــان در مجتمع هــای آمــوزش فنــی و حرفــه ای را فراهــم آوریــم.

در انطبــاق بــا اصــل »جهانــی اندیشــیدن و ملــی عمــل کــردن« بــا 
ســازمان های بیــن المللــی ، منطقــه ای و ملــی ارتبــاط کاری نزدیــک 

برقــرار نمــوده و حداقــل در مقایســه بــا کشــورهای هــم تــراز، 
ــویم. ــر ش ــق جلوه گ ــته و موف برجس

عــالوه بــر خدمــات توانبخشــی و آمــوزش حرفــه ای 
ــع،  ــان صنای ــان، صاحب ــه،  کارآفرین ــا جامع ــواره ب هم
بنگاه هــای اقتصــادی و بطــور کلــی همــه منابــع 
شــغلی و اســتخدامی در ارتبــاط بــوده و توانائي هــای 
دانــش آموختــگان مؤسســه را بــه طــرز صحیــح ولی 

ــی نمائیــم. ــه آنهــا معرف ــدون اغــراق ب ب
ــرار داده و  ــر ق ــواره مدنظ ــتغال را هم ــازار اش ــاز ب نی

خدمــات آموزشــی و توانبخشــی حرفــه ای را هــم 
ســوی مشــاغل مــورد نیــاز جامعــه ســازماندهی نماییم .

مســئوالن کشــوری را بــه اهمیــت و لــزوم ایجاد تســهیالت 
ــات آموزشــی و رفاهــی  ــان از امکان ــژه، برخــورداری توان یاب وی

عمومــی و دسترســی آنــان بــه اســتفاده از وســایل نقلیــه و دیگــر 
خدمــات شــهری آگاه و در حــد تــوان یــاری نمائیــم.

طرحاشتغالزاییصبحانهسالمریحون
ــران  ــر شــهرداری ته ــا مشــارکت طــرح کوث ــر ب موسســه نیکــوکاری رعدالغدی
ــام  ــت اهتم ــت و بدسرپرس ــان بی سرپرس ــازی زن ــتغال و توانمندس ــه اش ــه ب ک
دارد، مرکــز کارآفرینــی و حرفــه آمــوزی کوثــر را در محلــه 13 آبــان شــهرری 
بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری منطقــه 20 تهــران بــرای 
اشــتغال زنــان بــی سرپرســت، بدسرپرســت و معلــول راه انــدازی کــرده اســت.

ایــن مرکــز در حــال حاضــر در پنــج فــاز اجرایــی در حــوزه اشــتغال گروه هــای 
هــدف خــود فعالیــت می کنــد، کــه صبحانــه ســالم »ریحــون« یکــی از واحدهای 
ــوار بــرای  ایــن مرکــز اســت. در ایــن واحــد پنــج تــا شــش زن سرپرســت خان
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تولیــد و بســته بنــدی، 25 معلــول جســمی حرکتــی بــه عنــوان فروشــنده، پنــج 
ــت  ــرو مشــغول فعالی ــده محصــول در ایســتگاه های مت ــع کنن ــل توزی ــر عام نف

. هستن
ایــده اولیــه ایــن طــرح بــا شــعار یــک متــر فضــا یــک نفــر اشــتغال و در زمــان 
بازارچــه خیریــه زیرگــذر متــرو ولیعصــر )عــج( کــه بــه عنــوان اولیــن بازارچــه 
خیریــه شــبکه همیــاری برگــزار شــد، شــکل گرفــت و مــورد اســتقبال مســئوالن 

متــرو نیــز قــرار گرفــت.
در حــال حاضــر ایــن طــرح در 25 ایســتگاه متــر در حــال اجــرا اســت و مســافران 
ــارس،  ــالب، تهرانپ ــر، انق ــتی، ولیعص ــاد، بهش ــش، میردام ــتگاه های تجری ایس
علم وصنعــت، دروازه شــمیران، دروازه دولــت، امــام خمینــی )ره(، مولــوی، 
ترمینــال جنــوب، شــهرری، شــهدا، بهارســتان، نــواب صفــوی، آزادی، صادقیــه، 
نیــروی هوایــی، ارم ســبز، طرشــت و گلشــهر از ســاعت 6 تــا 10:30 می تواننــد 
بســته های صبحانــه ســالم را بــا هزینــه 2000 تــا 2500 تومــان و در ســه مــدل 

متنــوع تهیــه کننــد.
بســته اول شــامل نــان و پنیــر و خیــار و گوجــه، بســته دوم نــان و کــره و عســل و 

بیســکوییت، بســته ســوم نیــز شــامل نــان، پنیــر، ســبزی و گردو اســت.
ــت  ــر و معاون ــد الغدی ــان رع ــترکی می ــرح مش ــون« ط ــالم »ریح ــه س صبحان
ــتای  ــت در راس ــن معاون ــع ای ــران اســت و در واق ــهرداری ته ــی ش فنی واجتماع
تعهــد اجتماعــی خــود کــه حمایــت و کارآفرینــی، ایجــاد اشــتغال معلولین اســت 
آن را اجــرا و در صورتــی کــه ایــن طــرح بــه خوبــی پیــش بــرود و بــا اســتقبال 
مواجــه شــود امــکان واگــذاری ســایر ایســتگاه های متــرو بــرای اشــتغال بیشــتر 

معلولیــن فراهــم خواهــد شــد.
ــوق  ــده و از حق ــه ش ــی بیم ــد همگ ــور دارن ــرح حض ــن ط ــه در ای ــی ک معلوالن
ــد  ــوالت بهره من ــروش محص ــود ف ــی از س ــن از بخش ــه وزارت کار و همچنی پای

می شــوند.

راهاندازیمراکزمشابه
نظــر بــه گســتردگی معلولیــت در شــهرهای مختلــف کشــور و نیــاز بــه تأســیس 
ــن  ــتغال ای ــه اش ــه ای منجرب ــوزش فنی وحرف ــی و آم ــت توانبخش ــزی جه مراک
عزیــزان بــا هــدف بهره منــدی از مواهــب زندگــی دلپذیــر و عــادی ماننــد ســایر 
افــراد جامعــه، مؤسســه نیکــوکاری رعدالغدیــر بعنــوان ســازمانی مــردم نهــاد در 
راســتای تحقــق اهــداف اساســنامه خویــش و ترویــج فرهنــگ نیکــوکاری اقــدام 
بــه اجــرای طــرح حمایــت و مشــاوره رایــگان بــه افــراد عالقمنــد در امــر تأســیس 
و راه انــدازی موسســات خیریــه مشــابه مؤسســه نیکــوکاری رعدالغدیــر در ســطح 
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ــد. ــور می نمای کش

ســماواتشــبکهکشــوریســازمانهايمــردمنهــادآمــوزشو
ــان ــتغالزایيتوانیاب اش

آمــوزش  مردم نهــاد  »ســازمان هاي  از  کشــوري  شــبکه  عنــوان  ســماوات 
و اشــتغالزایي توانیابــان« می باشــد کــه از آذر مــاه ســال 1392 بــا هــدف 
هم افزایــي و اشــتراک تجربیــات موسســات خیریــه معلولیــن کشــور بــا مشــارکت 
موسســه نیکــوکاري رعدالغدیــر و کاشــانه مهــر کاشــان در شــهر نیاســر کاشــان 

تاســیس شــد.
ــبکه اي کشــوري و  ــامل ش ــماوات الغدیر ش ــه س ــن خیری ــر انجم ــال حاض در ح
بین المللــي؛ متشــکل از 25 ســازمان مــردم نهــاد داخلــي  و 5 کشــور خارجــي 

اســت.

و اما در آخر
مســئوالن رعــد الغدیــر معتقدنــد قصــه خدمت هنــوز ادامــه دارد و هنوز هســتند 
مجاهــدان و ســربازان راه رضایــت خــدا. آن هــا آماده انــد تــا بــا ایجــاد گل لبخنــد 
بــر روي لبــان توان یابــان وحمایــت همــه جانبــه از آنــان »توانســتن« را معنایــي 
دیگــر ببخشــند. آن هــا آرزو دارنــد در ســایه حمایــت ایــزد مهربــان، رحمــان و 

،،رحیــم بــر بنــدگان، ایــن مهــم را بــه ســرانجام رســانند. 
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داستان

،
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سهروزماندهبهعيد
نمی دانــم موعــدی کــه بــرای بابــا تعییــن کرده انــد بــرای چــه زمانیســت، امــا امــروز دیــدم 
کــه آقــای زرگــری آمــد در خانــه. همین کــه زنــگ در بــه صــدا درآمــد، بابــا فــرز پــا شــد 
و رفــت دم در. بعــد دیــدم کــه بابــا رفــت بیــرون در و آن جــا داشــت چیزهایــی بــه آقــای 
زرگــری می گفــت کــه درســت نمی شــنیدم. مامــان رفــت تــو آشــپزخانه و جــوری وانمــود 
کــرد کــه یعنــی کار می کنــد و می خواهــد ظرف هــا را بشــوید؛ امــا مــن می دانســتم کــه 
گوشــش بــه در بــود و بابــا و آقــای زرگــری. آبجــی هــم رفــت تــو اتــاق خــودش کــه مثــال 
خیاطــی کنــد. ایــن روزهــا خیلــی دل نــازک شــده و پقــی می زنــد زیــر گریــه. بعــد صــدای 
آقــای زرگــری بلنــد شــد. داشــت تنــد تنــد حــرف مــی زد و صدایــش تــو گوشــم ِکــش 

می آمــد و مــدام هــم می گفــت: »خیلــی هنــر کنــم تــا پنجــم عیــد آقــای عزیــز.«
بعــد هــم آقــای زرگــری رفــت و بابــا آمــد تــو هــال و اصــال هــم بــه مــن نــگاه نکــرد. بابــا 
کــه نشســت روی مبــل، صــدای آبجــی را شــنیدم کــه از اتاقــش بیــرون می آمــد، داشــت 
گریــه می کــرد.  بابــا بیشــتر رفــت تــو خــودش و گردنــش را فــرو بــرد تــو یقــه اش. مامــان 
از آشــپزخانه بیــرون آمــد و رفــت تــو اتــاق آبجــی. تلویزیون داشــت تصویــر پلنگی را نشــان 
مــی داد کــه بــرای شــکار کمیــن کــرده بــود. شــکارش خیلــی دور بــود، خیلــی دور، امــا من 
ــود آن را می دیــدم.  ــار ســوم ب می دانســتم، می دانســتم کــه حتمــا شــکارش می کنــد. ب

مامــان از اتــاق بیــرون آمــد بابــا را صــدا کــرد. بعــد هــم آمــد ســمت مــن و بی هیــچ حرفــی 
زیــر پتــو را گرفــت. بابــا هــم آمــد و بلنــدم کردنــد. وقتــی نشســتم روی ویلچــر، پلنــگ بــه 
ــردارد به ســوی  ــز ب ــه خی ــود ک ــده ب ــزی نمان ــر چی ــود. دیگ ــر شــده ب شــکارش نزدیک ت
شــکارش. آمــدم دســت بابــا را لمــس کنــم، امــا بــه فرمانــم نبــود. حــاال چندوقــت می شــد، 

،
راِهدوِرسـرسبــز
احمدحسنزاده
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ــاک می شــد  ــا دیگــر داشــت از خاطــرم پ ــم، ام ــاه؟ نمی دان ــاه، شــش م پنــج م
کــه آخریــن بــار کــی توانســته بــودم دســت بابــا، مامــان یــا آبجــی را بگیــرم. 

تمــام شــب بیــدار بــودم. تــو دو مــاه گذشــته شــب ها بــه ســختی خوابــم می بــرد. 
از وقتــی آن قلــوه ســنگ دســت هایم را رهــا کــرد و آمــد تــو ســینه و حــاال گاهی 
بــاال می آیــد، می آیــد تــا گلــو و حتــی تــو دهــان هــم می آیــد بعضــی وقت هــا 
ــد و  ــا می دان ــا باب ــد. ام ــراری می ده ــواب را ف ــی آورد و خ ــد م ــم را بن و راه نفس
ــن  ــد و به م ــه گاه می آی ــم گاه ب ــان ه ــذارد. مام ــم روشــن می گ ــون را برای تلویزی
ــل  ــارم. مث ــد و می نشــیند کن ــم آبجــی می آی ــا ه ــد. بعضــی وقت ه ــر می زن س
آن شــب کــه چــراغ اتاقــش ســوخت و نداشــتیم عــوض کنیــم و آمــد زیــر نــور 
تلویزیــون درس خوانــد. بابــا انــگاری مثــل مــن شــده، خوابــش نمی بــرد. خیلــی 
وقــت اســت کــه شــب ها دیــر می خوابــد و همــش تــو حــال راه مــی رود. امــا مــن 
پلک هــام را می بنــدم کــه نبینــد مــن بیــدارم. بــا این حــال صــدای زمزه هایــش 

ــم هســتند. ــه فرمان ــوز ب را می شــنوم. پلک هــا را هــم می گــذارم. پلک هــا هن

دوروزماندهبهعيد
ــارو  ــار ج ــن و چندب ــه را چندی ــود. خان ــه کار می ش ــت ب ــان دس ــح مام  از صب

می کشــد. آبجــی هــم خانــه را گردگیــری می کنــد. وقتــی مامــان 
و آبجــی از روبرویــم رد می شــوند، می بینــم کــه چشم هاشــان 
ــم  ــان و دهان ــا زب ــم، ام ــزی بگوی ــر اســت. می خواهــم چی تَ
ــا  ــت. ام ــارم نیس ــه اختی ــر ب ــه دیگ ــت ک ــاال مدت هاس ح
ــوز  ــا هن ــک، پلک ه ــرده پل ــت پ ــا پش ــد ت ــک ها می آین اش
ــذارم.  ــم می گ ــاره ه ــا را دوب ــتند. پلک ه ــارم هس ــه اختی ب

کارشــان کــه تمــام می شــود می آینــد ســراغ مــن. ویلچــر را 
ــا را صــدا می کننــد.  تــا دم در حمــام هــل می دهنــد و بعــد باب

ــاه  ــد روزه ام را کوت ــش چن ــوزِر، ری ــین م ــا ماش ــد و ب ــا می آی باب
ــم،  ــن می دان ــا م ــن نمی فهمــم، ام ــد م ــا فکــر می کن ــد. باب می کن

ــد.  ــا خــودش می گوی ــی ب ــزد و چیزهای می فهمــم کــه اشــک می ری
ــم.  ــا گوش هــا، چنــد وقــت اســت کــه نیمه جــان شــده اند؟ نمی دان ام

شــاید ســه تــا چهارمــاه اســت کــه دیگــر صداهــا را واضــح نمی شــنوم. تــا 
یــک مــاه پیــش بهتــر بــود، امــا حــاال صداهــا کــش می آینــد و جایــی در 

ــوند.  ــوم می ش ــم و نامفه ــت ها گ دوردس
دوبــاره مــرا گذاشــته اند جلــوی تلویزیــون. آبجــی لباس هایــش را عــوض کــرده 
ــد.  ــرم را می بوس ــن و س ــار م ــد کن ــیده. می آی ــگل پوش ــفیِد خوش ــاس س و لب
ــخنرانی  ــرارت س ــا ح ــه ب ــد ک ــان می ده ــردی را نش ــر م ــون دارد تصوی تلویزی
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ــع  ــر قط ــد تصوی ــد. بع ــویق می کنن ــد و تش ــاد می زنن ــی فری ــد. جمعیت می کن
ــن اســت  ــل ای ــد. مث ــش می آین ــا ِک ــان می شــود. صداه ــاده ای نمای می شــود و ج
ــا هــم آرشــه می کشــند و نت هــا کــش می آینــد. جــاده  کــه موزیســین ها همــه ب
ــد و وارد دشــتی می شــود. جــاده، چقــدر  ادامــه دارد. تپه هــا و کوه هــا را دور می زن
ــار کــی جــاده ای را طــی  ــار کــی بــود؟ آخریــن ب جــاده را دوســت دارم. آخریــن ب

کــردم؟
بعــد آدم هــا می آینــد و آبجــی هــم شــیرینی و چــای تعــارف می کنــد. هربــار کــه 
ــش  ــز روی لب های ــد یک ری ــم. لبخن ــش را می بین ــود، صورت ــن رد می ش ــو م از جل
اســت. آرزو می کنــم ایــن لبخنــد بــرای همیشــه روی لب هایــش بمانــد. حــاال انــگار 
بابــا و مامــان هــم خوشــحال هســتند. دوســت دارم زودتــر بــروم از ایــن دنیــا، هرچه 
داشــتند ســر مــن باختنــد. امــا مــن مثــل موجــودی هســتم کــه دارد ذره ذره تمــام 

ــن دیگــر برنمی گــردد.  ــه ای هــم در م ــز رفت ــز، هیچ چی می شــود و هیچ چی
وقتــی میهمان هــا خواســتند برونــد، خواســتگار آمــد جلــو و روبــروی مــن ایســتاد. 
موهایــش را بــه یــک طــرف شــانه کــرده بود و بــوی خوبــی مــی داد. یاد آن تابســتان 
ــان  ــت و پایم ج ــردم. دس ــس می ک ــز را ح ــوز همه چی ــی هن ــادم، وقت ــی افت کودک
ــا را  ــدوم و برکه ه ــوی دشــت ب ــدوم. می توانســتم ت داشــت و می توانســتم ب
ایســتاده تماشــا کنــم. بــوی آن موقع هــا را مــی داد. بــوی بابابــزرگ و مامــان 
بــزرگ را مــی داد انــگار. بعــد نشســت و خیــره بــه چشــم هایم 
ــتم،  ــگاری می دانس ــردم. ان ــش ک ــره نگاه ــرد. خی ــگاه ک ن
می فهمیــدم کــه بایــد بــا او حــرف بزنــم. تمــام وجــودم 
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ــم،  ــرح ده ــش ش ــز را برای ــردم همه چی ــعی ک ــرد. س ــع ک ــم هایم جم را در چش
همــه چیزمــان را.  خــوب نگاهــش کــردم و تــا توانســتم تــو دل بــا خــودم حــرف 
ــه  ــرده و ب ــل ک ــری تبدی ــای تصوی ــه ُکده ــا را ب ــردم حرف ه ــعی می ک زدم و س

نــگاه نافــذش منتقــل کنــم. 

يکروزماندهبهعيد
ــو آشــپزخانه کاری  ــان هــم داشــت ت ــت. مام ــرون رف ــی زود بی ــا خیل صبــح، باب
ــان ســنگگ برگشــت.  ــا یــک ن ــا ب ــود. باب می کــرد و آبجــی هــم هنــوز خــواب ب
مامــان نان هــا را گرفــت و کیســه کوچکــی را روی اُپــن گذاشــت. فکــر می کــرد 
ــودم. مامــان ســینه ریز و انگشــتر  ــم. امــا مــن قبــال آن کیســه را دیــده ب نمی دان
طالیــی را کــه مامــان بــزرگ بــه او داده بــود را آن تــو نگــه می داشــت. بــاز اشــک 
ــوی  ــی ت ــگاری صدای ــرده چشــمم. پلک هــا را هــم نهــادم. بعــد ان آمــد پشــت پ
ــد.  ــاز زنــگ در را زده ان ــه پیچیــد. صــدا کمــی ِکــش آمــد و فهمیــدم کــه ب خان
چشــم بــاز کــردم و بابــا را دیــدم کــه آرام بــه ســمت در می رفــت. در کــه بــاز شــد 
مــن آن آقــا را دیــدم. انــگاری یــک جایــی قبــال دیــده بودمــش. دیــده بودمــش. 
تمــام ســلول های مغــزم بــه جنبــش افتــاد.  دیــده بودمــش. یکــی یکــی تصاویــر 
جلــوی چشــمم جــان گرفــت. اولین بــار چنــد ســال پیــش بــود. وقتــی هنــوز بــه 
ــا مســتخدم مدرســه حــرف  ــده بودمــش کــه داشــت ب دبیرســتان می رفتــم. دی
ــا باهــاش  ــن آق ــی ای ــا وقت ــود، ام ــن ب ــی غمگی ــی زد. مســتخدم مدرســه خیل م
دســت داد و رفــت، خوشــحال بــود. داشــت لبخنــد مــی زد. بــار دوم وقتــی دیدمش 
کــه خانــه یکــی از همســایه ها آتــش گرفتــه بــود. داشــتند گریــه می کردنــد. ایــن 
آقــا را دیــدم کــه بــا ماشــین ســفیدی آمــد و رفــت ســراغ پــدر خانــواده، وقتــی 
داشــت می رفــت، آنهــا دیگــر آرام گرفتــه بودنــد. بــار ســوم وقتــی دیدمــش کــه 
بــرای اولین بــار بســتری شــدم. اولیــن شــبی بــود کــه تــا صبــح تــوی بیمارســتان 
می مانــدم. آن موقــع مامــان رفــت از پذیــرش چیــزی بپرســد. همیــن آقــا را دیــدم 
کــه آمــد کنــار تخــت بغــل دســتی ام. ســر بیمــار را تراشــیده بودنــد و منتظــر بــود 
کــه بــه اتــاق عمــل بــرود. امــا همراهــش خیلــی ناراحــت بــود. مــدام بــه پســر 
دلــداری مــی داد. می دانســتم کارشــان گــره خــورده اســت، امــا نمی دانســتم بــه 
چــه خاطــر. همیــن آقــا آمــد و باهاشــان حــرف زد. بعــد کــه رفــت دیــدم همــراه 
مریــض پاکــت ســفیدی را زیــر تخــت گذاشــت. چنــد ســاعت بعــد آن پســر را 
بــرای عمــل از اتــاق خــارج کردنــد و فقــط خــدا می دانــد کــه همراهــش چقــدر 
خوشــحال بــود و بــا چــه وسواســی پاکــت ســفید را زیــر بغــل حمــل می کــرد. 

بــا خــودم گفتــم حــاال بایــد مــرد لبخنــد بزنــد. لبهایــش می جنبیــد و چیزهایــی 
ــگاری  ــا ان ــد. ام ــره مان ــرای لحظــه ای نگاهمــان در هــم خی ــا می گفــت. ب ــه باب ب
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چیــزی در نگاهــش بــود کــه آرامــم می کــرد. بــا خــودم گفتــم مــرد حــاال بایــد 
بــرود. چــون همیشــه بی خبــر می آمــد و زود می رفــت. گفتــم وقتــی بــرود، بابــا 
ــا برگشــت  ــه مــن. مــرد رفــت و همیــن کــه باب ــد ب برمی گــردد و لبخنــد می زن
دیــدم لبخنــد پهنــی روی صورتــش نشســته. یــک بســته ســفید را هم با وســواس 
داشــت حمــل می کــرد. بســته را بــرد و روی اپــن گذاشــت و چیــزی بــه مامــان 
ــی کــه  ــل وقت ــن. اشــک هایش مث ــه اشــک ریخت ــرد ب ــان شــروع ک گفــت. مام
غصــه می خــورد نبــود، مثــل روزی بــود کــه بــرای اولین بــار مــرا بــه مدرســه بــرد. 
ــگاه  ــاد ن وقتــی خیلــی خوشــحال می شــد این طــوری اشــک می ریخــت. بعــد ی
خواســتگار آبجــی افتــادم و بعــد نــگاه آن مــرد را بــه خاطر آوردم. دوســت داشــتم 
یک جــوری نــگاه خــودم را هــم ببینــم. نــگاه خــودم، وقتــی داشــتم بــه چشــمان 
ــا رفــت و لبــاس عــوض کــرد و خیلــی  ــدم باب خواســتگار زل مــی زدم.  بعــد دی
ــون.  ــه صفحــه تلویزی ــودم ب ــره ب ــن خی ــت. م ــرون رف ــود و بی ــز شــده ب تر وتمی
حــاال داشــت جــاده دیگــری را نشــان مــی داد. دوربیــن از یــک خاکســتان، دشــت 
و بعــد از مرغــزاری گذشــت و رســید بــه جــاده ای کــه دو طرفــش را درختان ســبز 
پُرپُشــت و زیبــا پوشــانده بــود. چقــدر سرســبز بــود. بــا خــودم گفتــم، چنــد وقت 

،،اســت، چنــد وقــت اســت کــه تــو هیــچ جــاده ای نبــوده ام.
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راننده
ــمند  ــه س ــودم، ی ــده ب ــین خری ــازه ماش ت

ســفید کــه عاشــقش بــودم. چــون برای بدســت 
ــی ســختی کشــیدم. ــش خیل آوردن

اون روز هــوا آفتابــی بــود. عجلــه داشــتم کــه بــه جلســه 
برســم، امــا ترافیــک پنج شــنبه بدجــوری مانــع می شــد. امــا 

ــار چــراغ ســبز بــود و مــا هنــوز منتظــر. درخت هــای اون  ایــن ب
ــردن  ــه انتظــار رو آســون تر می ک ــون نســیم خنکــی داشــتن ک خیاب

و آســمون آبــی. 
احســاس می کــردم امــروز حتمــا روز خوبــی خواهــد بــود. حالــم خــوب بــود. تــا 

اینکــه پســری کــه منــو یــاد نوجوانی هــای خــودم می انداخــت اومــد جلــو، پســری 
کــه تــوی دســتاش بــه جــای کتــاب، وســایل شســتن و تمیــز کــردن ماشــین بود.

ـ آقا شیشه ماشینو برق می ندازم.
ــی و  ــت فروش ــل، دس ــال ها قب ــی س ــت پ ــد.فکرم رف ــون ش ــم دگرگ ــردم. حال ــکوت ک س

ــم... ــاس و بعدش التم
ــادم  ــب کار ی ــای صاح ــم. حرف ه ــب کار می دادی ــه صاح ــم ب ــت می آوردی ــی بدس هرچ

ــدا! ــو رو خ ــا ت ــت: آق ــاره گف ــوان دوب ــر نوج ــت. پس ــودم درد گرف ــه وج ــد و هم می اوم
ــتان و  ــتم، تابس ــدی داش ــای ب ــدم. روزه ــواب ب ــتم ج ــا نمی تونس ــنیدم ام ــو می ش صداش

ــردم. ــاس ک ــتادم و التم ــز ایس ــای قرم ــام چراغ ه ــت تم ــت، پش ــه دس ــتان گل ب زمس
ــرای همیــن  ــدم می آمــد، حتــی زیباترین شــان حســی در مــن ایجــاد نمی کــرد، ب از گل ب
ــرم و او  ــدم، گل بخ ــقش ش ــش عاش ــال پی ــه دو س ــروغ، ک ــرای ف ــتم ب ــت نتوانس هیچ وق

ــزارم! ــد بی ــت دارن ــدر دوس ــه اینق ــه هم ــی ک ــرا از گل های ــد چ ــت نمی فهم هیچ وق
صــدای رییــس بدجنســم در گوشــم تکــرار شــد، آهــای نکبتــی، پولــو رد کــن بیــاد! حیــف 

نــون! آخ! چقــدر درد داشــت!
مــن بــه پســر نوجوانــی فکــر می کــردم کــه در ســال ها پیــش جــا مونــده بــود. دیــدم اون 

راننده



183 پســر کالفــه و درمانــده میــان ماشــین ها بی حرکــت ایســتاده.  اتوبوســی کــه پشــت ســرم ایســتاده راننده
بــود بــا صــداش منــو هــم کالفــه کــرده بــود. گــرم بــود. دیگــه متوجــه نســیم خنــک درخت هــا 
ــن  ــه ای ــت ب ــه هیچ وق ــودم ک ــرار گذاشــته ب ــا خــودم ق ــا ب ــودم. اون روزه ــودم، فکــر پســرک ب نب
ــدم و شــاید همــه اون راننده هــا هــم همین طــور. چــه راننــده اتوبوســی کــه روی  بچه هــا پــول ن
اعصابــم بــود و چــه اون پرایــد ســفید و پــارس نــوک مــدادی و حتــی اون ماشــین شاســی بلنــد که 
اسمشــو نمی دونــم بــا مــن هــم عقیــده بــودن کــه هیچ کــدوم نگذاشــتن پســر از راه بــرق انداختــن 
شیشــه ماشــین ها بــه پــول برســه.  نمی دونــم. امــا مــن دردشــو کشــیده بــودم. می خواســتم بــرای 
ایــن پســر کاری کنــم کــه خــودم آرزشــو داشــتم. ترافیــک کم کــم روان می شــد.  بایــد بــه پســر 
می گفتــم ســوار شــه تــا بــا هــم بریــم رســتوران و یــه دل ســیر غــذا بخوریــم. بعدشــم یــه لبــاس 

و یــه دل خــوش. حتــی اگــه کوتــاه باشــه؛ امــا اون پســر بخنــده...
نزدیکش شدم و گفتم: سوار شو جوون، کارت دارم.

لبخندی که روی لب هاش بود خشک شد، ترسید، گفت: چرا؟!
ـ بریم با هم غذا بخوریم، بگردیم!

ـ نــه آقــا ممنــون، اگــه تــا شــب پنجــاه تومــن جــور نکنــم نــه مــادرم دارو داره نــه ســمیه می تونــه 
مــداد رنگــی بخره.

ــراول پنجــاه  ــودم زدم، یــه ت ــه خــودم داده ب ــم آتــش گرفــت، زیــر قولــی کــه ب دل
تومنــی از داشــبورد در آوردم، بهــش دادم و گفتــم: بــرو داروهــای مادرتــو بخر، 

امــا از ایــن پــول هیچــی بــه رییســت نــده، قــول بــده.
صــدای بــوق ماشــین های پشــت ســر کالفــه ام کــرد، گاز دادم و 
رفتــم و صــدای پســر را نشــنیدم. نمی دانــم قــول داد یــا...


