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سرمقاهل

چرا خیر ماندگار؟
چرا فصلنامه خیر ماندگار؟
علی مالنوری

تو آب دیده از این رهگذر دریغ مدار
غبار غم برود حال خوش شود حافظ
بهــار تازهخیــز ،پیــش چشــمان ماســت .بــا دامنی گســترده از تازگــی ،زیبایــی ،بخشــندگی و مهربانی.
فراخــوان همگانــی بــرای شســتن چشــمها و جــور دیگــر دیــدن .جــوری کــه میشــود از میــان
دیوارهــای بلنــد ســرد و خامــوش قــد کشــید و بــه بوتههــا ،گلهــا و مرغزارهــا چشــم ســائید .درســت
مثــل آنکــه از میــان هیاهــوی آدمهــای گرفتــار در ایــن شــهر پــر از دود و آشــوب ـ تهــران ـ و
بهانههــای بــا دلیــل و بیدلیلــش قــد بلنــد کنیــم و اطرافمــان را قــدری بهتــر ببینیــم .چقــدر زمانــة
ـتدالل «دســتی از غیــب بــرون آیــد و کاری بکنــد» شــده اســت.
مــا ،زمانـهای بــرای جــور کــردن اسـ
ِ
گویــی وانهــادن دیگــران بــه حــال خــود و واگــذاردن گرفتاریهــا بــه غیــب ،شــده اســت رســم معتاد.
مگــر نــه ایــن اســت کــه ،داد و دهــش و نیکویــی و نیکرفتــاری ،پســندیده عقلهــای ســلیم و
جانهــای آگاه از روز نخســتین اســت تــا هــر زمــان کــه چــرخ جهــان بــه گــردش اســت؟
در همــة ادیــان و مذاهــب و حتــی در میــان همــة دســتهها و قبیلههایــی کــه تــاراج اخــاق و عقــل
در میــان اســت یــا شــکم گرســنهای یــا دل شکســتهای آرام و قــرار از اهــل قبیلــه میربایــد ،همیــاری
و کمــک در نــوع خودشــان رواج دارد؛ تــا چــه رســد بــه ســامانی کــه رســم مســلمانی در آن حاکــم
باشــد .اســامی کــه پیامبــرش بــه پیامبــر رحمــت شــهره اســت و اهــل بیــت او کــه درود خــدای
بــزرگ بــر همــه ایشــان بــاد افســانه شــرق و غربانــد در کرامــت ،جــود ،بخشــش و مهربانــی؛ کــه
دیگــر جــای خــود دارد.
راســتی سِ ــر ایــن همــه گرفتــاری چیســت؟ آدمهــای تــرشرو و افســرده ،تنهــای خســته و روحهای
خســتهتر ،مصــداق ایــن ســخن قدیمــی که:
در شهر شما مگر نباشد؟
آیین وفا و مهربانی
مهربانــی یــک خصلــت اســت کــه وقتــی همگانــی شــود گــره گشاســت .بــه عبــارت دیگــر مهربانی و
نیکــوکاری تــا فرهنــگ عمومــی نشــود ،حتــی بــا وجــود نیکــوکاران و مهربانــان بــاز در گوشــه گوشــة
جامعــه همیــن زخمهــا ،دردهــا و رنجهــا هســت و خواهــد بــود.
چــه کســی میتوانــد انــکار کنــد کــه جامعــه ایرانــی چــه در گذشــته تاریخــی خــود حتــی پیــش
از اســام و چــه در قــرون و اعصــار پــس از تابــش نــور نجــات بخــش اســام ،جامعــة نیکوسرشــت و
نیکــوکاری نبــوده اســت؟
فهرســت دراز دامنــی کــه از موقوفــات متنــوع و کوچــک و بــزرگ در سرتاســر ایــران ،بــه لطــف تالش
پژوهشــگران و تاریخنــگاران در دســت اســت ،مهمتریــن گــواه بــر ایــن مقصــود اســت .موقوفاتــی کــه
هــر کــدام در خــور زمــان خــود و متناســب بــا نیــاز جامعــه آنزمــان قابــل ســتایش هســتند و حتــی
برخــی از آنهــا پیشــرو و آیندهنگــر .بگذریــم کــه بــا افســوس فــراوان دســت چپــاول اعصــار و قــرون
چشــمه جــاری وقــف را هــم بینصیــب نگذاشــته اســت و مســطور بمانــد کــه ،مدیریــت غلــط بــر
منابــع انبــوه وقــف کــه موجــب ناکارآمــدی بخــش وســیعی از آنهــا شــده اســت.
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جامعــه ایرانــی حتــی در دهههــای اخیــر نیــز در حــوزه فعالیتهــای داوطلبانــه و نیکوکارانــه همــت
فراوانــی بــه صحنــه آورده اســت .حــوادث ناگــواری چــون زلزلــه و ســیل ،اتفاقــات بزرگی چــون انقالب
اســامی و جنــگ تحمیلــی و از همــه مهمتــر شــور و شــعور مذهبــی و دینــی در محــرم و رمضــان و
بلکــه همــه روزهــا و شـبها ،آوردگاه مشــارکت ایثارگرانــه و داوطلبانــه مــردم ایــران بــا قــدم و قلــم و
درم بــوده اســت.
گویــا چــاره ناکامیهــا و نابســامانیها در کنــار ایــن همــه عاطفــه و مهربانــی و حضــور را بایــد در بــود
و نبــود دانــش کــه پایــه برنامهریــزی درســت ،اولویتبنــدی صحیــح و نشــاندن هــر چیــز بهجــای
خــودش اســت؛ دانســت.
نکتــه جالبــی کــه همــه میدانیــم ایــن اســت کــه امــروزه در دنیــای مــا درکنــار اقتصــاد دولتــی
و خصوصــی ،بخشــی موســوم بــه بخــش ســوم« »Third Sectionوجــود دارد کــه عهــدهدار همیــن
مشــارکتهای داوطلبانــه و مهربانانــه اســت و صــد البتــه بدیهــی اســت کــه بــرای توســعه ،روزآمــدی
و کارآمــدی ایــن بخــش ،چــون دو بخــش دیگــر ،دســتگاههای علمــی ـ آموزشــی و اطالعرســانی
در کارنــد .رشــتههای تخصصــی تحصیلــی در دانشــگاهها و مراکــز علمــی ،نشــریات تخصصــی و
اطالعرســانی و ...از ایــن دســتهاند.
بیتأکیــد واضــح اســت کــه در کشــور عزیــز مــا جــای اینگونــه ابزارهــا خالــی اســت .بــا وجــود همــة
توســعه علمــی و آموزشــی کــه شــاهدیم ،فعــاالن و مدیــران امــر خیــر و مشــارکتهای داوطلبانــه در
رشــته تخصصــی مرتبــط تحصیــل نمیکننــد .انجمنهــا و محافــل تخصصــی بــرای توســعه ایــن
گفتمــان ضــروری وجــود نــدارد و از همــه مهمتــر رســانهای بهشــکل خــاص ،آمــوزش و اطالعرســانی
ایــن حــوزه را متکفــل نیســت .اگــر چــه تعــدادی از مؤسســات و بنگاههــای خیریــه برای اطالعرســانی
فعالیتهــای خــود نشــریاتی بــه شــکل داخلــی ،کــم تعــداد یــا پــر تعــداد منتشــر مینماینــد.
بنیــاد خیریــه راهبــری آالء ،کــه توســعة دانــش امــر خیــر در ایــران و تــاش در جهــت تقویــت ایــن
عنصــر فرهنــگ عمومــی جامعــه و ارتقــاء روشهــای مدیریتــی آن را وجهــه دغدغــه و همــت خــود
قــرار داده و البتــه نــام خیــر مانــدگار را بــرای اینگونــه تالشهــا پیشــنهاد نمــوده اســت ،بــا اســتفاده
از نظــر و کســب مشــورت عــدهای از اصحــاب علــم و تجربــه در ایــن حــوزه میکوشــد تــا انگیــزة
حرکــت در ایــن مســیر باشــد .انتشــار نشــریهای کــه اگــر نــه بهعنــوان یــک رســانه کامـ ً
ا تخصصــی
و علمــی ،بلکــه بــا هــدف ترویــج و آمــوزش در حــوزه امــر خیــر در میــان هــزاران نشــریه موجــود در
کشــور متولــد شــود و رشــد کنــد ،یکــی از ایــن برنامههاســت .ناگفتــه پیداســت کــه انتســاب ایــن
نشــریه بــه بنیــاد خیریــه راهبــری آالء نــه خواســته ایــن بنیــاد اســت و نــه عاملــی بــرای بالندگــی
آن .جمعــی کــه در ســرای ایــن بنیــاد آغازگــر ایــن راه پــر فــراز و نشــیب بودهانــد تنهــا بــه ایــن
خوشــدل و امیدوارنــد کــه در خیــل مهربانــان و نیکــوکاران ایرانی که از تجربــه و دانشــی در این زمینه
برخوردارنــد یــا بهســوی تجرب ـهای ســودمند در ســایر کشــورهای جهــان راهــی جســتهاند؛ انگیــزه
تــاش و حرکــت باشــند .پیــش شــماره نخســت ایــن نشــریه کــه امیــد اســت بهنظــم و بهطــور
فصلــی منتشــر شــود چنــان کــه مالحظــه میفرماییــد ،جســتارهایی عمومــی در حوزههــای مختلف
ایــن موضــوع گســترده چــون تاریــخ ،حقــوق ،مدیریــت ،تجربههــای نــو و ...در امــر خیــر ،ســفره
ناقابلــی گســترانده اســت کــه امیــد مـیرود بــا لطــف حضرت حــق و مــدد و یــاری همــه عالقهمندان
و فعــاالن امــر خیــر توســعه یافتــه و راهــی بهســوی روشــنایی بگشــاید.
که در بهای سخن ،سی م و زر دریغ مدار
چو ذکر خیر طلب میکنی سخن این است
خیر ماندگار 9
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مقاالت

زنان و موقوفات 
تفاوتهای جنسیتی در امر خیر 
جستاری بر تاریخ فعالیت خیرین یزدی 
تشکیل صندوقهای قرضالحسنه در ایران 
انفاق در ادیان توحیدی 
کارآفرینی اجتماعی ،یک تیر و دونشان 
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با توجه به اهمیت
دورههای تاریخی
در تعیین طبقه زنان
واقف ،باید گفت :در
دوره صفوی زنان
دیوان ساالر ،به
عنوان مثال مادر و
همسر شاه ،و زنان
تجار از زنان واقف
بودند و به مرور
زمان با تغییر فضای
اقتصادی -سیاسی
جامعه ،تغییر نوع
مالکیت در ایران،
تقسیم اراضی و
تغییر اجتماعی
قانون ارث ،زنان
از اقشار و طبقات
مختلف نیز به
واقفین پیوستند.
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زنان و موقوفات
مهناز آزاد

*

چکیــده :يکــي از عرصــه هايــي کــه زنــان نقــش بســيار مهــم و
کليــدي در آن داشــته و دارنــد ،عرصــه وقــف ،تحــت عنــوان يــک
نهــاد اجتماعــي و مدنــي میباشــد .بخــش اعظمــي از ايــن موقوفات
متعلــق بــه بانــوان نيکــوکاري اســت کــه در دوره هــاي مختلــف
تاريخــي بــا انگيــزه تقــرب بــه درگاه احديــت بخشــي از امــوال خود
را در امــور خيــر وقــف نمــوده انــد .علــي رغــم تعــدد موقوفــات
مربــوط بــه زنــان در کشــور ،ايــن موقوفــات کمتــر مــورد بررســي و
شناسايي علمي واقع شده اند.
زنــان در ايــن عرصــه همچــون بســياري از عرصــه هــاي ديگــر
اجتمــاع بســيار پــر رنــگ ظاهــر شــده و نشــان دهنــده حضــور
فعــال آنــان در اجتمــاع حداقــل از دوره زنديــان و افشــاريان تــا
زمــان حــال بــوده اســت .نکتــه جالــب توجــه ديگــر آنکــه بــه لحاظ
منزلــت اجتماعــي زنــان واقفــه از طبقــات و قشــر هــاي مختلــف
جامعــه در ايــن ســنت پســنديده مشــارکت داشــته انــد .بــا ايــن
وجــود آمــار موقوفــات زنــان در دوره هــاي تاريخــي مختلــف نشــان
میدهــد کــه در دوره اخيــر تعــداد زنــان واقفــه در مقايســه بــا
دوره هــاي قاجــار و پهلــوي اول رو بــه کاهــش بــوده کــه پرداختــن
بــه داليــل آن کــه بســيار ضــروري هــم بــه نظــر میرســد خــود
تحقيقــي جداگانــه و مســتقل را میطلبــد.
واژگان کلیدی :وقف ،زنان ،،اجتماع
*کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی موسسه غیرانتفاعی سبز آمل
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مقدمه:
در دورانهــای مختلــف تاریخــی ایــران ،بانــوان همیشــه در عرصههــای اجتماعــی ،اقتصــادی،
فرهنگــی و سیاســی حضــور داشــته انــد .در تاریــخ شــیعه و در مرزهــای فرهنگــی جهــان اســام
یکــی از عرصههایــی کــه بانــوان در آن نقــش بــه ســزایی ایفــا کردهانــد ،عرصــه وقــف بــوده اســت.
بانــوان نــامآور عرصــه وقــف توانســتهاند بــا اســتفاده از ایــن فرهنــگ پســندیده نــام خــود را در
تاریــخ برجــا گذارنــد.
موقوفــات ایــن بانــوان مــوارد گوناگونــی را از قبیــل اراضــی مزروعــی ،دکاکیــن ،تکایــا ،مســاجد،
منــازل مســکونی ،داراالیتــام ،درمانــگاه و ســایر مراکــز عامالمنفعــه شــامل میشــود کــه هــر یــک
دارای مصــارف مشــخص بــوده و عوایــد آنهــا صــرف اجــرای نیــات واقفــان میشــده اســت.
تعریف وقف:
وقــف در لغــت بــه معنــای ایســتادن یــا بــه حالــت ایســتاده مانــدن و آرام گرفتــن اســت( .لغــت
نامــه دهخــدا) .تخصیــص دادن ملــک یــا مالــی بــرای مصــرف کــردن در امــوری کــه وقــف کننــده
تعییــن کــرده اســت(.فرهنگ معیــن) و در اصطــاح فقهــی ،عقــدی اســت کــه ثمــرۀ آن حبــس
کــردن اصــل ،و رهــا کــردن منفعــت آن اســت .وقــف بــه معنــای هدیــه ابــدی بــرای خدمــت
عمومــی یــا نگــه داشــتن اصــل چیــزی و جــاری بــودن منفعــت آن در جهــت خیــر و نیکــی
و رضــای خداســت .بــه تعریــف دقیــق (مــاده  ۵۵قانــون مدنــی) وقــف عبــارت اســت از اینکــه
«عیــن مــال حبــس و منافــع آن تســبیل شــود .».جمــع ایــن واژه اوقــاف اســت و بــه مــال و زمیــن
وقــف شــده ،موقوفــه گفتــه میشــود .وقــف از جملــه عقــود معینــی اســت کــه در فقــه اهــل
ســنت و امامیــه از اعتبــار خاصــی برخــوردار اســت.
وقف در ایران پیش از اسالم:
وقــف ســنتی کهــن و ایرانــی اســت .در زبــان پهلــوی واژههــای اَشــوداد ،اَهلــوداد و روانیــگان کــم
و بیــش چنیــن کاربــردی دارنــد .وقــف در ایــران بــا پیشــینهای بســیار طوالنــی از دوران
باســتان تاکنــون رواج داشــته و نــذورات و وقــف امــوال بــه آتشــگاهها و معابــد همــواره
رایــج بــوده اســت .وقــف در ایــران پیــش از اســام ،پیشــینهای روشــن دارد زیــرا بــرای
نگهــداری مهرآوههــا ،آتشــکدهها ،آتشــگاهها و برپاداشــتن آتــش «زرتشــت» و آســایش
زندگــی مغــان ،موبــدان ،هیربــدان ...از درآمــد زمیــن ،خانــه و باغهــای وقــف شــده بهــره
میگرفتنــد( .ســالک(42 :1372،
اگــر دورههــای تاریخــی حقــوق زن را بــه ســه دوره متمایــز یعنــی دوره وحشــی گــری،
بربریــت و بــت پرســتی بــه عنــوان دوره نخســت ،دوره تمدنهــای یونــان مصــر و روم و
ایــران دوره دوم و دوره پــس از ظهــور اســام تقســیم نمائیــم تنهــا در دوره اســامی اســت
کــه در پرتــو تعالیــم عالیــه اســام نــه تنهــا زن از آن وضعیــت فجیــع دورههــای قبــل نجات
یافــت ،بلکــه بــرای زن شــخصیت حقوقــی مســتقل نیــز ایجــاد شــد( .صــدر )49 :1378،از
ایــن دوره بــه بعــد اســت کــه تعــداد زیــادی از زنــان بــا پیــدا کــردن شــخصیت حقوقــی
مســتقل اقــدام بــه وقــف نمودنــد.
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وقف در ایران پس از اسالم (دورانی که وقف رایج شد):
دوران صفــوی از دورانهایــی اســت کــه در آن ســنت وقــف گســترش بســیار پیــدا کــرد .در ایــن
زمــان مســاجد ،مــدارس ،بیمارســتانها و کاروانســراهای بســیاری ســاخته و بــرای هــر یــک
موقوفــات بســیاری قــرار داده شــد .همچنیــن افــراد بســیاری امــاک و مســتغالت خــود را بــرای
مراســم عــزاداری و احیــای شــبهای متبــرک و نیــز بــر مــزارات شــریفه و اماکــن مقدســه و
حتــی بــر مســافران عتبــات وقــف کردنــد .عــاوه بــر اینها مســائل کوچکــی چــون روشــنایی معابر
شــهر ،دسـتگیری از فقــرا ،بیمــاران ،درراهمانــدگان و حتــی حیوانــات علیــل از چشــم واقفــان دور
نمانده است.
در ایــن دوره اســت کــه در اســناد و مــدارک ،نــام زنــان بســیاری را
بــه عنــوان کســانی کــه امــوال خــود را وقــف امــور مختلــف کــرده
انــد ،مییابیــم کــه از بیــن آنهــا میتــوان بــه زنــی چــون « دالرام
خانــم» همســر شــاه عبــاس اول کــه جــده بــزرگ شــاه عبــاس
دوم صفــوی بــود ،اشــاره کــرد ،از موقوفــات ایــن زن مدرســه ای
در اصفهــان اســت کــه وقــف آن را در کتیبـهاش ســال  1056ه.ق
آمــده اســت ،ایــن مدرســه کــه بــه منظــور ترویــج علــوم دینــی
تاســیس شــده اســت امــروز بــه نــام مدرســه «جــده کوچــک» در
اصفهــان مشــهور اســت.
موقوفات و زنان:
هرچنــد کــه تاریــخ وقــف زنــان در ایــران بــه گذشــتههای دورتــری برمــی گــردد ،ولــی بیشــتر
اســنادی کــه در ایــران وجــود دارد از دوره صفــوی اســت و همچنیــن اســناد وقــف زنــان نیــز از
همیــن دوره ثبــت شــده اســت .ایــن ســنت مرضیــه در کشــور مــا در دورههــای مختلــف تاریخــی
از جملــه ســلجوقیان ،مغــوالن ،صفویــه ،قاجاریــه ،پهلــوی و نیــز تــا زمــان مــا بــه صورتهــای
گوناگون ادامه داشته و دارد.
بــا توجــه بــه اهمیــت دورههــای تاریخــی در تعییــن طبقــه زنــان واقــف ،بایــد گفــت :در دوره
صفــوی زنــان دیــوان ســاالر ،بــه عنــوان مثــال مــادر و همســر شــاه ،و زنــان تجــار از زنــان واقــف
بودنــد و بــه مــرور زمــان بــا تغییــر فضــای اقتصــادی -سیاســی جامعــه ،تغییــر نــوع مالکیــت در
ایــران ،تقســیم اراضــی و تغییــر اجتماعــی قانــون ارث ،زنــان از اقشــار و طبقــات مختلــف نیــز بــه
واقفین پیوستند.
بررسـیهای اولیــه دربــاره قانــون ارث نشــان میدهــد کــه تــا بــرادر بــزرگ و صاحــب نفــوذ زنــده
بــوده اســت ،امــوال تقســیم نمــی شــده و اگــر هــم تقســیم میشــده واگــذار نمــی شــده اســت ،و
ایــن امــر موجــب میشــده کمتــر خانــم و یــا دختــری در طــول حیــات خــود بــه ثــروت موروثــی
خــود دســت پیــدا کنــد کــه بــا تغییــر ایــن فضــا زنــان واقــف از ارثیــه خــود وقــف میکــرده انــد.
بایــد گفــت کــه در وقــف ،چنــدان تفاوتــی بیــن وقــف بانــوان و آقایــان وجــود نــدارد؛ زنــان بــه
تقلیــد از مــردان بــه وقــف میپرداختنــد ،البتــه قاعدتـاً نبایــد اینگونــه باشــد ،امــا فضــای حاکــم
بــر جامعــه طــوری بــوده اســت کــه زنــان اندیش ـهها و روحیــات زنانهشــان را در موقوفــات بــه
نــدرت دخالــت داده انــد .بــه عنــوان مثــال زنــان بــه وقــف خانــه ،ســهم خــود از آب و قنــات و
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یــا وقــف دارایــی خــود بــرای چــاپ کتــب فقهــی و یــا دینــی میپرداختــه انــد .در حالــی کــه بــا
مطالعاتــی کــه در قــرون اخیــر تحــت عنــوان مطالعــات زنــان صــورت گرفتــه اســت ،مشــاهده
میشــود کــه زن از حیــث فیزیکــی و روحــی بــا مــرد متفــاوت اســت و قاعدتــاً بایــد فعالیــت
اجتماعــی او در چارچــوب روحیــات خــاص خــودش باشــد؛ در حالــی کــه بــه نــدرت ایــن را در
موقوفــات زنــان میبینیــم .اســناد موقوفــات زنــان بــه وقــف محلــی بــرای ســاخت بیمارســتان
اشــاره دارد ،امــا کمتــر خانمــی تصریــح میکنــد کــه موقوفــه اش بیمارســتان زنانــه باشــد یــا
مدرسهای که وقف میکند مدرسه دخترانه باشد.
همچنیــن در ایــن دوران تعــدادی مــدارس علمیــه کشــور در اصفهــان توســط زنــان واقــف ســاخته
شــده اســت و در بقیــه شــهرها نیــز زنــان مشــترکاً بــا همسرانشــان یــا بــه صــورت گروهــی همــراه
خواهــران و بــرداران خــود ،بــه ســاخت مــدارس و یــا مســاجد پرداختــه انــد .بــه عنــوان مثــال
خانمــی خانـهاش را کــه کنــار مســجد بــوده ،بــرای توســعه مســجد وقــف کــرده اســت یــا ســهم
آب و قناتــی کــه داشــته را بــرای مصارفــی در تعظیــم شــعائر مذهبــی ،وقــف کــرده اســت .اغلــب
مــدارس دوره صفــوی و قاجــار را همســران بــا هــم وقــف کردهانــد و ممکــن اســت شــوهر بخشــی
را در عوض مهریه ،با همسرش همکاری کرده باشد.
بررســی اســناد نشــان میدهــد کــه هــر چــه بــه دوران معاصــر نزدیــک میشــویم ،زنــان روز
بــه روز اســتقالل مالــی بیشــتری پیــدا کــرده و بــا شــرکت در وقــف در امــور مختلــف در مســائل
اجتماعــی فعالیــت میکننــد.
نخستین واقف زن در اسالم:
بایــد حضــرت فاطمــه زهــرا(ع) را نخســتین واقــف زن در اســام دانســت .در کتــاب فاطمــه
زهــرا(س) از والدت تــا شــهادت بــه نقــل از جلــد دوم تاریــخ ســمهودی آمــده اســت کــه« :پیامبــر
در ســال هفتــم هجــری ایــن بســتانها را مخصــوص حضــرت فاطمــه زهــرا قــرار داد .حضــرت
صدیقــه طاهــره ایــن هفــت بســتان را وقــف بنیهاشــم و بنیعبدالمطلــب فرمــوده و نظــارت و
سرپرســتی آنهــا را بــه عهــده مــوال علــی(ع) نهادنــد».
نخستین وقف در ایران:
اولیــن ســند وقفــی کــه در ســازمان اوقــاف موجــود اســت ،مربــوط بــه یــک زن اســت .اولین ســند
وقفــی مربــوط بــه خانــم خدیجــه بنــت ربیعــا اســت؛ کــه نزدیــک بــه هــزار ســال پیــش در قزوین
زندگــی میکــرده و قناتــی را وقــف کــرده اســت .تــا پایــان ســال  93نیــز ،از میــان  2000وقفــی
کــه انجــام شــد 300 ،وقــف از جانــب زنــان بــوده کــه  15درصــد کل وقفهــا را شــامل میشــود.
ایــن در حالــی اســت کــه آمــار زنــان شــاغل 12درصــد اســت.
کهن ترین مصحف وقف شده از سوی بانوان:
کهنتریــن مصحــف بــا ترجمــه فارســی کــه از ســوی بانــوان وقــف شــده ،متعلــق بــه ســال
1059قمــری اســت .ایــن مصحــف را حاجیــه فاطمــه خانــم بنــت میــر شــرفالدین از اوالد امیــر
شــمسالدین چارمنــاری در روز ســه شــنبه  22شــعبان 1059ق (در زمــان ســلطنت شــاه جهــان)
در هند وقف کرده است.
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پــس از آن بــه ترتیــب در قــرن یازدهــم ســه مصحــف مترجــم ،قــرن دوازدهــم چهــار مصحــف
مترجــم ،قــرن ســیزدهم  37مصحــف مترجــم و قــرن چهاردهــم  15مصحــف ترجمــه دار فارســی
از ســوی بانــوان وقــف شــده اســت.
زنان واقف در عصر صفوي:
وقــف از نظــر اجتماعــي از مظاهــر خــاص پيشــرفت و رفــاه جامعــه اســت و در عصــر صفــوي
بخــش بزرگــي از امــاك و مــزارع تمــام ايــران
جــز موقوفــات بــود (باســتاني پاريــزي:1362 ،
 .)73اكثــر ســفرنامه نويســان عصــر صفــوي در
گزارشــات خــود بــه محدوديتهــا ،رنجهــا و
مشــكالت اجتماعــي زنــان اشــاره كــرده انــد.
ولــي بــا ايــن وجــود هرگــز نتوانتسـهاند منكــر
فعاليتهــاي علمــي و فرهنگــي يــا آبادانــي و
ســازندگي بعضــي از آنهــا باشــند .عــاوه بــر آن
بارهــا بــه نقــش زنــان در امــور خيريــه و عــام
المنفعــه نيــز اشــاره كــرده انــد.
زنــان متمــول جامعــة عصــر صفــوي نقــش مهمــي در ســوق دادن امــاك و دارايــي هــاي خــود
بــه ســوي فعاليتهــاي خيريــه شــهري از طريــق اوقــاف بــه عهــده داشــتند( .زريــن بافــت شــهر،
 .)93 :1384توجــه ايــن زنــان بــه امــور خيريــه و آبادانــي اكثــرا ً ناشــي در دربــار بــراي ســاختن
ابنيــه عمومــي و عامالمنفعــه ســود میجســتند .بــه عــاوه برخــي در جهــت تــداوم آمــوزش
و فرهنــگ و كمــك بــه تقويــت علــم و دانــش نيــز تــاش ميكردنــد بــه طــوري كــه تعــداد
بســياري از نهادهــاي آمزوشــي عصــر صفــوي بــه همــت زنــان مرفــه ايــن عصــر دايــر شــده بــود.
(رفيعــي مهرآبــادي.)1352:506 ،
وقف در میان زنان قاجار:
در زمــان حکومــت قاجــار بــه اســنادی کــه دوبــاره نامــی از زنانــی که امــوال خــود را وقــف کردهاند
بر میخوریم؛ زنانی که باز در این دوره از زنان اشراف و درباری بودهاند.
در ایــن زمــان بیشــتر امالکــی کــه وقــف میشــد عبــارت از دکانهــا و یا ســایر انــواع امــاک نظیر
قطعاتــی از زمیــن یــا بخشهایــی از روســتاها بــود و بــه همیــن نســبت هــم مــورد اســتفاد ه آنهــا
محــدود بــود .کاربــرد عمــدهی موقوفــات ،شــامل ســاختن مجموعههــای بــزرگ ماننــد مــدارس
یــا مســاجد نبــود بلکــه از یــک ســو بیشــتر بنــا بــه دالیــل خیرخواهانــه بــا تأکیــد بــر فعالیتهای
همســایگی ،مثــل کمــک بــه فقــرا یــا برنامههــای تعزیـهداری ،و از ســوی دیگــر مبتنــی بــر اهداف
اقتصــادی یــا خصوصــی ،بــرای تضمیــن بقــای حیــات نسـلهای آتــی بنیانگــذار وقــف ،صــورت
میگرفــت.
بیشــتر موقوفــات از ایــن دســت ،یعنــی وقفهــای در مقیــاس کوچکــی کــه از ســوی اهالــی تهران
در طــول قــرن نوزدهــم صــورت پذیرفتــه ،بــه نــام زنــان ثبــت شــده اســت .بــا اینکــه در تاریــخ
رســمی دوران قاجــار بــه نــدرت بــه نــام زنــان برمیخوریــم و پیرامــون فعالیتهــای اقتصــادی
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آنــان اطالعــات ناچیــزی در اختیــار داریــم و یــا بعضــا هیــچ اطالعــی در دســت نیســت؛ امــا اســناد
باقیماند ه وقف مبین احتمال ادار ه امالک زنان ،به وسیله خود آنهاست.
هم ـ ه زنــان واقــف ،خــود حــق ادار ه امــور وقــف شــخصی خــود را در زمــان حیــات داشــتند و
هیــچ کــدام متولــی یــا نماینــده و کارگــزار (وکیــل) مذکــری را انتخــاب نکــرده بودنــد .گرچــه
احتمــاال زنــان بــرای جمـعآوری اجــاره و توزیــع روزانـهی آن نیــاز بــه افــرادی امیــن داشــتند ،امــا
هیــچ یــک بازرســی نهایــی موقوفــات را بــه فــرد دیگــری واگــذار ننمودنــد .همچنیــن بــرای قــوت
بخشــیدن بــه بعــد خیریـ ه موقوفــه ،از حقــوق ثابتــی کــه معمــوال بــرای متولــی در نظــر گرفتــه
میشــد نیــز چشمپوشــی میکردنــد.
وقف و زنان ارامنه ایرانی:
زنــان ارامنــه ،بــا وجــود توجــه شــاههای صفــوی ،اولیــن مدرســه دخترانــه ارامنــه ،بــا نــام کاتارینــا
را در کنــار صومعــه بنــا کردنــد و مکانــی بــرای تحصیــل دختران ایجــاد شــد .در ابتــدا 28 ،خانواده
راضــی شــدند دخترانشــان را بــه ایــن مدرســه بفرســتند و کار بــه جایــی رســید کــه در کنــار
آموختــن مذهــب ،آموختــن دانــش را هــم الزم دانســتند .شــواهد نشــان میدهــد زنــان حــرم
ســراها نیــز باســواد بودنــد و رفتــه رفتــه باســواد بــودن ،یــک فضیلــت بــه شــمار آمــد .بــه محــض
 .1مریم هاکوپ
هاروچونیان ،در
سال  1853در
جلفا ،مدرسه ای
تأسیس و پولی را
برای پایدار ماندن
مدرسه وقف کرد.
 .2دیگر زن
ارمنی ،واروارا
کانانیان ،همسر
گورک کانانیان،
یکی از روشن
فکران و زبان
شناسان تاریخ
تطبیقی و مدیر
مدرسه الزاریان
روسیه بود که یک
کودکستان ،به نام
همسرش در سال
 ،1903در جلفا
تأسیس کرد
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مهاجــرت ایــن زنــان بــه کشــورهای دیگــر ،از جملــه هندوســتان ،اندونــزی و کشــورهای اروپایــی
و ایــران میبینیــم کــه موفقیــت نســبی زنــان نســبت بــه مــردان بیشتــر اســت ،از جملــه در
امــر تجــارت.
زنان ارمنی که در ایران مدرسه ساختند ،عبارتند از:
 .1مریــم هاکــوپ هاروچونیــان ،در ســال  1853در جلفــا ،مدرســه ای تأســیس و پولــی را بــرای
پایــدار مانــدن مدرســه وقــف کــرد.
 .2دیگــر زن ارمنــی ،واروارا کانانیــان ،همســر گــورک کانانیــان ،یکــی از روشــن فکــران و زبــان
شناســان تاریــخ تطبیقــی و مدیــر مدرســه الزاریــان روســیه بــود کــه یــک کودکســتان ،بــه نــام
همســرش در ســال  ،1903در جلفــا تأســیس کــرد و در ســال  ،1905مدرســه دیگــری بــاز بــه
نــام همســرش ،بــا بودجــه  25هــزار تومانــی ســاخت کــه نقشــه ایــن مدرســه بــا کمــک معمــاران
روســی طراحــی شــده بــود.
نسبت موقوفات زنان به مردان:
كريســتف ورنــر( )2003در مقالــه زنــان واقــف در تهــران عهــد قاجــار ،نوشــته اســت :در فهرســت
راهنمــاى وقفنامههــاى اســتان تهــران كــه بيشــتر مربــوط بــه دوران قاجــار اســت1160 ،
مدخــل وجــود دارد كــه نزديــك بــه  170مــورد آن يعنــى حــدود 15درصــد بــه نــام زنــان
ثبت شده است.
از ميــان  59وقفنامــه موجــود در دايــره كل اوقــاف اصفهــان كــه بــه دوره صفــوى تعلــق
دارد تعــداد  17وقــف نامــه از بانــوان ايــن شــهر باقــى مانــده اســت يعنــى در واقــع واقــف
 29درصــد موقوفــات اصفهــان در دوره صفويــه بانــوان هســتند .ايــن رقــم بســيار قابــل
توجه است چرا كه نزديك به يك سوم كل موقوفات را شامل مىشود.
در كتــاب اوقــاف الحرميــن الشــريفين فــى العصــر المملوكــى از  128مــورد موقوفههــاى
معرفــى شــده  18مــورد بــه زنــان اختصــاص دارد .يعنى قريــب 15درصــد موقوفــات از آن
زنان بوده است.
همچنيــن در كتــاب يــادگار مانــدگار مجموعــه اوقــاف يــزد ،جلــد اول ،از مجمــوع 115
وقفنامــه معرفــى شــده  23مــورد بــه زنــان اختصــاص دارد كــه 20درصــد كل موقوفــات
معرفى شده مىباشد.
آمار موقوفات زنان بر حسب قرون و زمان وقف:
در مقال ـهی «درآمــدی بــر موقوفــات زنــان» ،پــس از بررســی  137زن واقــف در ایــران،
آمــار ثبــت شــده؛ موقوفــات زنــان را از قــرن هفتــم نشــان مىدهــد و پراكندگــى ايــن
تعداد وقفيات بدين صورت است:
قرن هفتم2 :مورد
قرن هشتم5 :مورد
قرن نهم18 :مورد
قرن دهم4 :مورد
قرن يازدهم15 :مورد
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قرن دوازدهم13 :مورد
قرن سيزدهم 54 :مورد
قرن چهاردهم24 :مورد
قرن پانزدهم1 :مورد
نامعلوم1 :مورد
بررسی پراکندگی شهرهاى محل سكونت زنان واقف:
ً
از  111زن ايرانــى واقــف کــه مــورد بررســی قــرار گرفــت ،عمدتـا پراکندگــی در شــهرهای تهــران،
اصفهــان و یــزد بــوده اســت.
بررسی موقعیت اجتماعی زنان واقفه:
بررســی اســناد مــورد مطالعــه در پژوهــش مــا نشــان میدهــد کــه در ســنت حســنه وقــف همــه
زنــان از طبقــات اجتماعــی مختلــف بــا وضعیتهــای اقتصــادی گوناگــون حضــور داشــته انــد.
امــا آنچــه بــه عنــوان یــک فرضیــه میتوانــد مطــرح باشــد ایــن اســت کــه بــه نظــر میرســد از
دوره صفویــه بــه بعــد کــه وقــف بــه عنــوان یــک نهــاد فراگیــر در جامعــه مطــرح میشــود ابتــدا
زنــان وابســته بــه طبقــات حاکــم در ایــن امــر پیشــگام بودهانــد و ســپس بــه تأســی از آنهــا ســایر
طبقــات اجتمــاع نیــز بــه امــر وقــف مبــادرت نمــوده اند.بــه عنــوان مثــال از مجمــوع  8ســندی
کــه مربــوط بــه دوره افشــاری و زندیــه اســت و جــزو قدیمــی تریــن موقوفــات زنــان در خراســان
جنوبــی هــم محســوب میشــود  5ســند آن مربــوط بــه زنــان وابســته بــه خانــدان حاکمیــن
محلــی منطقــه یعنــی والــده امیــر حســن خــان ،عصمــت خانــم والــده امیــر اســماعیل خــان
عــرب خزیمــه ،خدیجــه بیگــم دختــر امیــر محمــد خــان عــرب خزیمــه ،بــی بــی معصومــه خانــم
دختــر امیــر محمــد خــان عــرب خزیمــه و ســلطان نجــات بیگــم دختــر میــرزا ســید علــی بیــک
میباشــد .اگــر چــه بــه طــور قطــع نمــی تــوان راجــع بــه انگیــزه زنــان وابســته بــه حکمرانــان در
خصــوص وقــف اموالشــان نظــر داد امــا بطــور کلــی میتــوان دو هــدف مهــم یعنــی کســب ثــواب
اخروی و کسب اعتبار و منزلت دنیوی را برای آن در نظر گرفت.
آنچــه کــه اســناد وقفــی زنــان وابســته بــه طبقــات بــاالی اجتماعــی آن زمــان را از طبقــات عــادی
متمایــز مینمایــد مقدمــه ادبــی زیبــای وقــف نامــه و همچنیــن بــکار بــردن القــاب و عناویــن
متعــدد بــرای زنــان طبقــات بــاالی جامعــه آن روز میباشــد کــه در اســناد مربــوط بــه زنــان عادی
دیــده نمــی شــود بــه عنــوان نمونــه در ســند مربــوط بــه والــده امیــر حســن خــان حکمران تــون و
طبــس در دوره قاجــار ایــن عبــارات آمــده اســت«علیا جنــاب واالمــآب عفــت و عصمت دســتگاه ،با
طهــارت و صــدارت انتســاب ،لطافــت و نظافــت اکتنــاه ،نامــوس المســطورات و المخــدرات و نقطــه
مــدار مرکــز دایــره الکرمــات ،تــاج النســوان و زینتــه الخواتیــن ،نتیجــه االمــراه االعظــام و اســوه
الکبــراء الفخــام ،اعنــی واال منقبــت ،مریــم خصلــت ،خدیجــه نســبت ،فاطمــه طهــارت ،بلقیــس
منزلــت ،زهــرا مرتبــت ،واقفــه دقائــق مبــداء ومعــاد ،عارفــه معــارف تکویــن و ایجــاد ،والــده ماجــده
معظمــه معــززه مکرمــه محترمــه عالــی جــاه معلــی جایــگاه حشــمت و اجــال دســتگاه ابهــت و
ایالــت دســتگاه نتیجــه الخوانیــن الفخــام الکــرام امیــر حســن خانــا» (وقــف نامــه والده امیر حســن
خــان بــه کالســه پرونــده و 4-مربــوط بــه ســنه 1196هجــری قمــری) .از دیگــر خصوصیــات وقــف
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نامههــای زنــان وابســته بــه حکمرانــان وجــود مهرهــای اختصاصــی ایــن زنــان اســت کــه در
وقــف نامههــای عــادی دیــده نمــی شــود و فقــط زنــان وابســته بــه طبقــه خــان در اســناد مــورد
بررســی دارای مهــر بــا مضامیــن زیبــا بــوده اند.بــه عنــوان مثــال در وقــف نامــه ای کــه مربــوط بــه
زنــان وابســته بــه خانــدان علــم میباشــد .در ســجالت وقــف نامــه مهــر آنهــا مشــاهده میشــود.
و در یــک ســند دیگــر مربــوط بــه ســنه  1244قمــری کــه بــه بــی بــی شــهربانو دختــر احمــد
خــان نخعــی متعلــق اســت ایــن مهــر بــا شــعر زیبــا دیــده میشــود( .وقــف نامــه عــادی بــی بــی
شهربانو به کالسه پرونده ش(35-
مهر مربع :ز قتل شاه دین شد سر به زانو گل بوستان احمد شهربانو
بــه تدریــج در دورههــای بعــدی یعنــی در دوره قاجــار و پهلــوی اول و دوم زنــان از طبقــات عــادی
جامعــه نیــز اقــدام بــه وقــف نمــوده انــد .بــا مراجعــه بــه متــن وقــف نامههــا و اســناد وقفــی از
روی القــاب و همچنیــن شــخصیت پــدر و یــا همســر واقفــه چهــار طبقــه بــا موقعیــت اجتماعــی
متفــاوت شناســایی و در نهایــت جــدول ( )5بــر ایــن مبنــا تنظیــم گردیــد .الزم بــه ذکــر اســت که
در هــرم قــدرت اجتماعــی در محــدوده مــورد مطالعــه مــا در آن دوره زمانــی بــه ترتیــب طبقــات
خوانیــن ،بیــک و میــر قــرار میگرفتند(.شــکوهی)1391:3 ،
نتیجه گیری:
ایــن مقالــه بیانگــر آن اســت کــه زنــان در محــدوده مــورد مطالعــه مــا در ایــن عرصــه همچــون
بســیاری از عرصههــای دیگــر اجتمــاع بســیار پــر رنــگ ظاهــر شــده و نشــان دهنــده حضــور فعــال
آنــان در اجتمــاع حداقــل از دوره زندیــان و افشــاریان تــا زمــان حــال بــوده اســت .نکتــه جالــب
توجــه دیگــر آنکــه بــه لحــاظ منزلــت اجتماعــی ،در ابتــدا زنــان طبقــات مرفــه و در ادامــه زنــان
واقفــه از طبقــات و قشــرهای مختلــف جامعــه در ایــن ســنت پســندیده مشــارکت داشــته انــد.
همچنیــن ســنت وقــف در زنــان در مقایســه بــا مــردان بــه لحــاظ امــور زنانــه و نقــش جنســیت
تفاوتــی در بــر نــدارد.
منابع:
 -1باســتاني پاريــزي ،محمــد ابراهيــم ،)1362(،ضعيفــه( ،بررســي جايگاه
زن ايرانــي در عصــر صفــوي) ،تهــران :قصيده ســرا.
 -2رفيعــي مهرآبــادي،ابوالقاســم ( ،)1352آثــار ملــي اصفهــان ،تهــران،:
انجمــن آثــار ملــي.
 -3زريــن بافــت شــهر ،فريبــا «)1384( ،فعاليــت هــاي اقتصــادي زنــان
صفــوي در زيــارت گاه شــهر اردبيــل» ،ترجمــه محمــد مــروار نامــه تاريخ
پژوهــان ،ســال اول  ،شــماره .3
-4شــکوهی ،صغــری ( ،)1391بررســی وقــف زنــان و کارکردهــای
اجتماعــی فرهنگــی آن ،صغــری شــکوهی ،تهــران
-5مطبعــه چــی ،مصطفــی ( ،)1379وقــف پژوهــی ،تهــران :کتابخانــه
تخصصــى فقــه و اصــول ،قــم (تكثيــر داخلــى)
-6حیدری ،زهرا ( ،)1391زنان واقف در پايتخت صفوى	
 -7سالک ،احمد ( ،)1372تاریخ وقف در ایران
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از نمونههای
مشارکت زنان
میتوان به اقدامات
نیکوکارانهی بانو
نجمالسلطنه(مادر
دکتر مصدق) اشاره
کرد که در اواخر
عمر بیمارستان
نجمیه تهران را
در ملک خود در
خیابان یوسفآباد
(حافظ کنونی)
ساخت.
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تفاوتهای جنسیتی در امر خیر
آیازناننسبتبهمردانمشارکتبیشتریدارند؟
سارا آقابابا

*

چکیده:
نیمــی از جامعــه متشــکل از زنــان اســت .مشــارکت ایــن پتانســیل
بالقــوه ،بهویــژه در امــر خیــر ،مــورد توجــه پژوهشــگران واقــع
شــده اســت و مطالعــات بســیاری را در دنیــا بــه خــود اختصــاص
داده اســت .در ایــن مطالعــه کتابخانـهای ،مســائلی همچــون تمایــل
کمــک در زنــان ،میــزان و ســهم مشــارکت زنــان در امــور خیریــه،
انتخــاب گروههــای هــدف بــرای کمــک ،و ســایر ویژگیهــای
دموگرافیــک در مقایســه بــا مــردان از مباحــث مطــرح شــده
خواهنــد بــود.
امــا در ایــران ،بــا وجــود ســبقهی تاریخــی زنــان در امــر خیــر،
معــدود مطالعــات علمــی در ایــن حــوزه احصــا شــد .بنابرایــن بــا
در نظــر گرفتــن رونــد تغییــر و تحــوالت اجتماعــی و طــی مراحــل
گــذار جامعــه ســنتی بــه مــدرن ،ضــروری اســت سیاسـتگذاران،
مؤسســات و مراکــز خیریــهای جایــگاه ایــن نیمــی از جامعــه
را کانــون مالحظــه جــدی قــرار داده و نهایــت اســتفاده را در
جهــت بالفعــل کــردن ایــن نیــرو بــکار بندنــد .پیامــد ایــن قبیــل
مشــارکتها توانمندســازی زنــان ،پویایــی جامعــه و انتفــاع
ســازمانهای مردمنهــاد و مؤسســات خیریــهای خواهــد بــود.
واژگان کلیدی :امر خیر ،مشارکت ،جنسیت ،زنان ،مردان.
*دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
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زمینه
نیمــی از جمعیــت فعــال را زنــان تشــکیل میدهنــد .بنابرایــن مشــارکت آنهــا در جامعــه یــک
ضــرورت انکارناپذیــر بــه شــمار میآیــد ( .)1قــرن بیســتم بــا توجــه بــه مشــارکت بــاالی زنــان
در امــور اقتصــادی و سیاســی ،قــرن زنــان نامیــده شــده اســت .در ایــن میــان ،نقــش محــوری و
تعیینکننــدهی زنــان در امــور خیریــه کــه در بســیاری از مســتندات بــه آن اشــاره شــده اســت،
مبرهــن میباشــد .امــا ایفــای ایــن نقــش در جوامــع بــه عوامــل گوناگونــی وابســته اســت .از آن
جملــه میتــوان بــه میــزان توانمندســازی زنــان در جوامــع ،دسترســی زنــان بــه منابــع ،مشــارکت
در انجمنهــای سیاســی و اقتصــادی اشــاره کــرد .بــرای مثــال ،در کشــورهایی ماننــد کانــادا و
هلنــد ســرمایهگذاریهای گســترده در راســتای توانمندســازی زنــان صــورت گرفتــه و مؤسســات
غیردولتــی و خیریــه فراوانــی بــا حضــور و مشــارکت فعاالنــه زنــان ورود پیــدا کردهانــد (.)2
مطالعات مشارکت امر خیر زنان در دنیا
امــا مطالعــات گوناگونــی بــر تأثیــر جنســیت بــر فعالیتهــای خیریــه صحــه گذاردهانــد(.)3
گفتنــی اســت در بســیاری از ایــن مطالعــات ســهم مشــارکت زنــان در امــور خیریــه بیــش از
مــردان خودنمایــی میکنــد(.)7-4
بــرای مثــال ،ویلــر و همــکاران ( )8بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه مــردان تمایــل کمتــری
بــرای همــکاری بــا ســازمانهای کمــک بــه فقــرا نشــان میدهنــد کــه یکــی از دالیــل آن را
احســاس همدلــی کمتــر نســبت بــه زنــان عنــوان کردهانــد .در مطالعــهای دیگــر ،آدلــوف ()9
بیــان داشــته اســت کــه در کشــورهای اســکاندیناوی زنــان بیــش از مــردان بــه خیریههــا کمــک
کردهانــد ،درحالیکــه طبــق پژوهــش وارد و مککیلــوپ ( )10ایــن رونــد در اســلوونی ،لهســتان
و یونــان معکــوس بــوده و مــردان بیــش از زنــان بــه خیریههــا اهــدا داشــتهاند .ایــن در حالــی
اســت کــه زنــان در مقایســه بــا مــردان ،مقادیــر کمتــری را صــرف امــور خیریــه میکننــد ()11
کــه دلیــل آن درآمــد پاییــن زنــان نســبت بــه مــردان عنــوان شــده اســت ( .)4امــا بایــد اذعــان
داشــت زنــان تمایــل بیشــتری بــرای اهــدا و کمــک نشــان میدهنــد( .)12موضــوع درآمــد زنــان
در مقایســه بــا مــردان بــا تأکیــد بــر عارضــه ســقف شیشـهای 1کــه کمابیــش در بســیاری از جوامع
حتــی جوامــع طرفــدار آزادی زنــان و مــردان ماننــد آمریــکا -قابــل مشــاهده اســت ،داللــت بــر
مســیر کنــد زنــان در دســتیابی بــه ســطوح عالــی مدیریتــی و تصــدی ســمتهای کلیــدی و
تصمیمگیــری دارد .لــذا زنــان در مقایســه بــا مــردان ســهم ناچیــزی از درآمــد و ثــروت در جوامــع
را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .پیامــد ایــن عارضــه حتــی در مؤسســات خیریــه و غیردولتــی نیــز
مشــهود اســت (.)2
در پژوهشــی دیگــر نــوع مؤسســاتی کــه زنــان و مــردان بــرای مشــارکت انتخــاب میکننــد
نیــز متفــاوت اعــام شــده اســت .بــه ایــن صــورت کــه مــردان تمایــل بیشــتری بــرای کمــک بــه
گروههــای سیاســی ،حقــوق مدنــی ،هنــر و ســازمانهای فرهنگــی داشــتهاند ،درحالیکــه زنــان
متمایــل بــه افــراد بیخانمــان و مؤسســات خیریــه پزشــکی و بهداشــتی و درمانــی بودهانــد(.)13
در همیــن راســتا ،مطالعــه بکــرز و ویپکینــگ ( )14نیــز گواهــی بــر ایــن مدعــا اســت کــه زنــان
بیــش از مــردان بــه مؤسســات خیریــه در حــوزه ســامت کمکهــای مالــی داشــتهاند.
1.glass ceiling
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گفتنــی اســت متغیرهــای دموگرافیــک (جمعیتشــناختی) همچــون ســن ،وضعیــت تأهــل،
فعالیتهــای مذهبــی ،نــژاد و قومیــت همــراه جنســیت بــه عنــوان عوامــل غیرمالــی ،همچنیــن
اشــتغال ،میــزان تحصیــات و درآمــد افــراد در قالــب عوامــل مالــی بــر مشــارکت زنــان تأثیرگــذار
خواهنــد بــود ( .)15بــرای مثــال بــا افزایــش ســطح تحصیــات ،زنــان تقاضــای بیشــتری بــرای
حضــور در اجتمــاع و فعالیتهــای خیرخواهانــه از خــود نشــان دادهانــد .عوامــل دیگــری نظیــر
تعــداد فرزنــدان نیــز بــر مشــارکت زنــان در فعالیتهــای امــر خیــر تأثیرگــذار بــوده اســت (.)2
بــه نظــر میرســد مراقبــت از فرزنــدان و رســیدگی بــه امــور روزمــرهی زندگــی از دغدغههــای
اصلــی زنــان اســت کــه حضــور آنهــا در فعالیتهــای خیرخواهانــه را تحتالشــعاع قــرار میدهــد.
در مقابــل ،در برخــی مطالعــات اساس ـاً تفاوتــی در بحــث جنســیت میــان مــردان و زنــان قائــل
نشــدهاند .بــرای مثــال ،مطالعـهی د الیویــرا و همــکاران ( )16تأثیــری بــرای متغیــر جنســیت در
فعالیتهــای خیریــه در نظــر گرفتــه نشــده اســت .همچنیــن مطالعــه کســری ( )17در اندونــزی،
بــا وجــود آنکــه مشــارکت مــردان را بیــش از زنــان اعــام کــرده اســت ،امــا اظهــار کــرده اســت
کــه اصــوالً جنســیت تأثیــر معن ـیداری بــر فعالیتهــای خیریــه افــراد نــدارد .یافتههــای ایــن
پژوهــش بهعنــوان یــک کشــور مســلمان قابــل تأمــل اســت.
مطالعات مشارکت امر خیر زنان در ایران
در ایــران ،حتــی در برهههایــی از تاریــخ کــه زنــان از فعالیتهــای اجتماعــی بــهدور بودهانــد،
مشــارکت آنهــا در امــور خیریــه کاهــش نداشــته اســت ( .)18اساسـاً رد پــای زنــان ایــران در وقــف
و امــر خیــر بــا انگیزههــای جلــب رضــای پــروردگار ،مانــدگاری نــام نیــک و کمــک بــه مــردم
بیبضاعــت ترســیم شــده اســت(.)19
از
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نمونههــای مشــارکت زنــان میتــوان بــه اقدامــات نیکوکارانــهی بانــو نجمالســلطنه(مادر دکتــر
مصــدق) اشــاره کــرد کــه در اواخــر عمــر بیمارســتان نجمیــه تهــران را در ملــک خــود در خیابــان
یوسـفآباد (حافــظ کنونــی) ســاخت .ایــن بیمارســتان یکــی از نخســتین بیمارســتانهای مــدرن
تهــران بــه شــمار میرفــت .وی در زندگانــي ســاده و بیآالیــش خــود ،ثروتــش را بــا انــرژي بســيار
و ايمــان راســخ ،صــرف ایــن بیمارســتان کــرد .بــرای مخــارج بیمارســتان نیــز درآمــد چندیــن
ملــک خــود را وقــف کــرد و تــا زمانــی کــه خــود زنــده بــود نظــارت بــر امــور آن را برعهــده داشــت.
ایــن بیمارســتان در آذر  1308افتتــاح شــد و همچنــان بــه فعالیــت خــود ادامــه ميدهــد .پشــتكار
و عالقــهاي كــه او بــه راهانــدازي ايــن بيمارســتان از خــود نشــان داد تــا بدانجــا بــود كــه در
طــول چنــد ســالي كــه بيمارســتان ســاخته ميشــد ،بــا وجــود كهولــت ســن در خانــه كوچكــي
در همــان بــاغ ميزيســت و شــخصاً بــه امــور ســاختمان سركشــي ميكــرد و هــر غــروب ،اجــرت
کارگــران را خــود ميپرداخــت( .)20نمونههــای بســیاری از ایــن قبیــل گنجینههــای ملــی بــا
همــت واالی خــود ،از گذشــته تــا حــال بــه اقدامــات انساندوســتانه ،مبــادرت ورزیدهانــد کــه بــه
عنــوان الگویــی برتــر قابــل ارائهانــد.
زن برجســتهی کشــور ،نتایــج مطالعـهای در شــهر
امــا صرفنظــر از عــزم و اراده راســخ نیکـ
ـوکاران ِ
ِ
تهــران ،حاکــی از آن اســت کــه مشــارکتهای مذهبی-خیریـهایِ زنــان در مقایســه بــا ســایر انــواع
مشــارکتهای مدنــی ،حمایتــی ،فرهنگی-تفریحــی ،و محلــی در ســطح باالتــری قــرار داشــته
اســت ( .)21تحلیــل رگرســیونی یافتههــای مطالعــهای دیگــر ،بیانگــر آن اســت کــه از میــان
شــش متغیــر مشــارکت زنــان (مذهبــی ،خیریـهای ،انجمنــی ،محلــی ،سیاســی و اقتصــادی) تنهــا
متغیرهــای مشــارکت محلــی و خیریـهای رابطــه معنـیداری بــا رفــاه خانــواده داشــتهاند .بنابرایــن
زنانــی کــه مشــارکتهای اجتماعــی و خیریــهای داشــتهاند ،رفــاه خانــوادهی آنهــا نیــز باالتــر
گــزارش شــده اســت ( .)22بنابرایــن در ایــران ،درصــد زنــان فعــال در امــور خیریــه در مقایســه بــا
ســایر انــواع مشــارکتها بیشــتر اســت.
اهمیــت متغیــر جنســیت را در گزارشــی کــه توســط مؤسســه گالــوپ جمــعآوری میشــود،
میتــوان جســتجو کــرد .در ایــن گــزارش ســه حیطــه کمکهــای مالــی ،کمکهــای داوطلبانــه
و کمــک بــه افــراد غریبــه بــه تفکیــک جنســیت و ســن در  ۱۴۵کشــور ارائــه میشــود .بــا توجــه
بــه یافتههــای  ۵ســاله ایــن گــزارش( )۲۰۱۵-۲۰۱۰در کمــک بــه افــراد غریبــه و کمکهــای
داوطلبانــه مشــارکت مــردان بیــش از زنــان بــوده اســت .امــا در کمکهــای مالــی زنــان گــوی
ســبقت را از مــردان ربودهانــد .در ایــن گــزارش ایــران رتبــه  ۳۲را در مقایســه بــا ســایر کشــورهای
جهــان بــه خــود اختصــاص داده اســت (.)23
نتیجهگیری
جنســیت از عوامــل مهــم و تعیینکننــده در شناســایی خیریــن اســت کــه در بســیاری از
پژوهشهــا بــه آن اشــاره شــده اســت؛ امــا تــا کنــون پژوهشــی در ایــران مرتبــط بــا تفــاوت زنــان
و مــردان در امــر خیــر صــورت نگرفتــه اســت .قــدر مســلم پرداختــن بــه مســئله جنســیت خیرین
دغدغــه بســیاری از پژوهشــگران بــوده اســت؛ امــا بــه نظــر میرســد تفــاوت میــان دو جنــس زن
و مــرد در اهــدا و میــزان آن بــه عوامــل مختلفــی همچــون فرهنــگ ،میــزان مشــارکت زنــان در
جامعــه ،میــزان اســتقالل زنــان در جامعــه ،میــزان آزادی زنــان ،همگامــی زنــان در رشــد اقتصادی
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و بهطورکلــی ایجــاد بســتر مناســب بــرای فعالیتهــای اجتماعــی آنهــا بســتگی دارد.
مطالعــات میدانــی و کتابخانـهای ایــن حــوزه مؤیــد آن اســت که زنان بســیاری در کشــور ،ســرمایه
مــادی و معنــوی خــود را در ایــن راه مصــروف کردهانــد .آنچــه مســلم اســت نادیــده انگاشــتن
توانمندیهــای زنــان بــه عنــوان نیمــی از جامعــه ،بخصــوص در عصــر حاضــر کــه مشــارکت
اجتماعــی زنــان بــرای حرکــت بــه ســمت توســعه را میطلبــد ،جــز محــروم و بینصیبمانــدن
مؤسســات خیریــه از ایــن قشــر عظیــم نتیجـهای در بــر نخواهــد داشــت .بنابرایــن بــا توجــه بــه
پشــتوانه علمــی و تجربیــات دنیــا -کــه بــه آن اشــاره شــد -برنامهریــزی هدفمنــد مؤسســات در
ایــن مســیر عقالیــی خواهــد بــود .در ایــن راســتا ترغیــب و تشــویق زنــان بــه حضــور فعاالنــه در
امــر خیــر ،آمــوزش و ارتقــای توانمنــدی آنهــا ،فراهمســازی بســتر مناســب بــه منظــور مشــارکت
زنــان در فعالیتهــای داوطلبانــه و اختصــاص زمــان اوقــات فراغــت ،تنــوع و تعــدد شــیوههای
مشــارکت زنــان ،از عوامــل تســهیلگر در ایــن مســیر خواهــد بــود .ســرمایهگذاری در راســتای
توانمندســازی زنــان عــاوه بــر ارتقــای مهــارت ،نقطــه قوتــی بــرای ســازمانهای مردمنهــاد در
اســتفاده از پتانســیل بالقــوه زنــان بــه شــمار میآیــد .رویکــرد احساســی و همدالنــه زنــان نســبت
بــه مســائل و آالم دیگــران پیشزمین ـهی مشــارکت در حــوزهی امــر خیــر بــه شــمار میآیــد.
ایــن قبیــل مشــارکتهای اجتماعــی زنــان حــس اعتمادبهنفــس و خوداتکایــی ،حــس
مســئولیتپذیری ،مهارتهــای ارتباطــی و روابــط اجتماعــی را در آنهــا افزایــش داده و عــاوه بــر
افزایــش معلومــات و پــر کــردن اوقــات فراغــت ،ثــواب اخــروی را نیــز بــه دنبــال خواهــد داشــت.
بــدون شــک ،بــا توجــه بــه ســبقهی تاریخــی امــور خیریــه میــان زنــان در ایــران ،ایــن قبیــل
مشــارکتهای اجتماعــی حرکــت جدیــدی قلمــداد نمیشــود .لکــن بــا اســتفاده از تجربیــات
گذشــته و گــذار از رویکــرد ســنتی بــه ســمت مــدرن ،توجــه سیاسـتگذاران و برنامهریــزان بایــد
در بهکارگیــری و هدایــت پتانســیل ایــن نیــروی بالقــوه در مســیری نظاممنــد صــورت گیــرد تــا
در ایــن وادی نهایــت ســودمندی از خدمــات ایــن خیــل عظیــم حاصــل شــود.
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مدارس نوین،
بیمارستانها،
پرورشگاهها و حتی
کتابخانهها با کمک
خیرین این دوره
نوع جدیدی از
فعالیتهای خیریه
را به نیازمندان
و متقاضیان این
خدمات ارائه کردند.
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جستاری بر تاریخ فعالیت خیرین یزدی
مهدیه خانی سانیج

*

ســنت حســنۀ وقــف کــه در تاریــخ اســام ،ریشـهای بــس عمیــق
دارد در جوامــع ســنتی و مذهبــی کــرد بیشــتری یافتــه و بــرای
نیکــوکاران و واقفــان اجــر اخــروی و اعتبــار و منزلــت اجتماعــی
دنیــوی را بــه دنبــال دارد .در یــزد بهعنــوان شــهری کــه از بطــن
تاریــخ کهــن برخاســته و جمعیتــی از بهدیــن ،جهــود و مســلمان
را در خــود نگهداشــته بــه خیــرات و کمــک بــه همنوعــان نــگاه
ویــژه شــده اســت .در ایــن جامعــه ســنتی بــا توجــه بــه اقلیــم
آب و هوایــی ،ســاختار اجتماعــی ،تحــوالت سیاســی و حضــور
اقلیتهــای مذهبــی انــواع مختلفــی از امــور خیریــه بــا کارکردهای
مختلفــی وجــود دارد کــه درطــول ســیر تاریخــی خــود بــر اســاس
نیازهــای جامعــه شــکلگرفتهاند .یــزد از شــهرهای باســتانی ایــران
اســت کــه بنــای آن بــا توجــه بــه ســنگنگارههای کــوه ارنــان و
دره شــیرکوه 1بــه دوران عیالمــی میرســد .یــزد در سلســلههای
هخامنشــی و ساســانی بــه دلیــل جایــگاه مذهبــی و جغرافیایــی
از اهمیــت ویــژهای برخــوردار بــوده اســت زیــرا کــه محلــی بــرای
 1عــرب ،مهــدی و دیگــران ،اعصــار تاریخــی یزد،دفتــر اول ،یــزد  ،نشــر محــدود
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اتصــال راههــای بازرگانــی ری و خراســان و پــارس بــوده اســت.
پــس از بــر آمــدن اســام و گرایــش مــردم یــزد بــه دیــن اســام (در همــان ســده اول یــزد از
ســوی مســلمانان فتــح شــد) ،عنــوان دارالعبــاده یــا دارالعبــاد بــه یــزد داده شــد ،در ایــن دوران
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وقف مدرسه در یزد  -سال 1307شمسي

بناهــای خیریــهای بــا توجــه بــه آئیــن
روحبخــش اســام ایجــاد شــد و یــزد بــه
علــت در امــان مانــدن از حملــه مغــوالن
در ســدههای آینــده موردتوجــه رجــال
و دانشــمندان نامــی قــرار گرفــت کــه
بســیاری از بناهــای خیــر ،از مدرســه و
2
کتابخانــه را در یــزد ایجــاد کردنــد.
در دورههــای صفویــه ،افشــاریه و زندیــه
فــارغ از برخــی نزاعهــای صوفیانــه ،یــزد
یکــی از مراکــز تجــاری و صنعــت نســاجی
بــود .ازایــنرو محمدتقــی خــان بافقــی
حاکــم زنــدی ایــن دوران منشــأ خیراتــی
چــون بــازار ،مدرســه و آبانبــار در یــزد
شــد.
بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی یــزد و
قــرار گرفتــن در محــل عبــور کاروانهــای
بازرگانــی ،ایــن شــهر مأمــن خوبــی بــرای
تجــار بــود کــه از دوره صفویــه بــا توجــه
بــه گرایــش ایــن سلســله بــه بازرگانــی
در یــزد ایــن قشــر از موقعیــت اجتماعــی
خــاص برخــوردار شــده و تجــار مختلفــی از
شــهرهای الر ،اصفهــان ،کرمــان ،تبریــز و...
در یــزد ســاکن شــدند .ایــن طبقــه در دوره
حکومــت قاجارهــا کــه در دو بخــش قبــل
و بعــد از مشــروطه قابلبررســی اســت،
منشــأ خیراتــی شــدند کــه در بســیاری از
مواقــع حتــی از حاکمیــت مرکــزی هــم
پیشــی میگرفــت .مــدارس نصیریــه،
مشــیریه ،طاهریــه  ،غریــب خانــه عالیــی،
آبلهکوبــی حافــظ الصحــه  3و ...از اماکــن
خیریــه ایــن دوره هســتند.
در دوران پهلــوی بــا توجــه بــه تغییراتــی
کــه در ســاختار اجتماعــی ایــران رخ داد،
نوعــی تحــول در ایــن اقدامــات مشــاهده

 . 2برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به تاریخ آل مظفر ،محمود کتبی  ،امیرکبیر  ،تهران1364 ،
 . 3فلــور ،ویلــم ،ســلامت مــردم در ایــران قاجــار ،ترجمــه ایــرج نبــی پــور ،دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر،
 ،1386ص269
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میشــود کــه بیشــتر در محورهایــی در راســتای سیاســتهای مــدرن ســازی حکومــت و بــا
نقشآفرینــی دولــت و جــدای از اشــکال ســنتی کارهــای خیریــه کــه اغلــب مبتنــی بــر وقــف
و مــوارد مذهبــی بــود شــکل گرفــت .مــدارس نویــن ،بیمارســتانها ،پرورشــگاهها و حتــی
کتابخانههــا بــا کمــک خیریــن ایــن دوره نــوع جدیــدی از فعالیتهــای خیریــه را بــه نیازمنــدان
و متقاضیــان ایــن خدمــات ارائــه کردنــد .درمانــگاه طاهــری ،پرورشــگاه یتیمــان یــزد 4و نوانخانــه از
نمونــه ایــن خدمــات عامالمنفعــه اســت.
امــا بــا توجــه بــه ســاختار جمعیتــی یــزد و حضــور اقلیتهــای زرتشــتی و یهــودی در کنــار
مســلمانان بعــد دیگــری از فعالیتهــای خیریــه توســط ایــن قشــر در دوران قاجــار و پهلــوی اول
شــکل گرفــت .زرتشــتیان از پیشــروان امــور خیریــه آموزشــی بودنــد کــه بــا تشــکیل مــدارس
نویــن ماننــد کیخســروی ،مــارکار ،خســروی ســاخت اماکــن خیریــه در یــزد را برخــی تحــت
سرپرســتی انجمنهایــی چــون انجمــن پارســیان و برخــی بــه شــکل فــردی ایجــاد کردنــد .در
حــوزه امــور بهداشــت و درمــان نیــز اقداماتــی چــون آبلهکوبــی اســتاد کیومــرث ،زایشــگاه بهمــن و
مطــب ســررتن تاتــا منشــأ امــور خیــر بهداشــتی درمانــی زرتشــتیان بــود کــه در بســیاری از موارد
توانســت بهبــود وضعیــت ســامت و کاهــش مــرگ مــادران را رقــم زنــد .در ایــن اماکن مســلمانان
نیــز در کنــار زرتشــتیان پذیرفتــه میشــدند و در صــورت عــدم توانایــی مالــی تمامــی اقدامــات
بهصــورت رایــگان انجــام میشــد .گاه حتــی خانــواده دانــش آمــوزان بیبضاعــت حمایــت مالــی
5
میشــدند.
ناگفتــه نمانــد کــه زرتشــتیان در کنــار حفــظ آئیــن پــدران خــود و اقدامــات خیریــه خــاص
بهدینــان ماننــد گهنبارهــا و ســاخت اماکنــی چــون دخمــه ،خیلــه و آتشــکده بــه دنیــای مــدرن
وارد شــده و در جهــت نیــاز جامعــه خویــش اقدامــات آموزشــی و بهداشــتی را ایجــاد کردنــد.
امــا یهودیــان کــه دیگــر اقلیــت ســاکن در یــزد هســتند گرچه اقدامــات خیریهشــان به گســتردگی
زرتشــتیان نبــوده و در طــول ســالهای متمــادی جمعیــت زیــادی از آنهــا مهاجــرت کردنــد امــا
در دوران معاصــر بــا مــدارس خیریــه آلیانــس و اتحــاد بــه آمــوزش کــودکان خــود پرداختنــد .ایــن
مــدارس عــاوه بــر آمــوزش علــوم نویــن بــه صــورت محــدود فرامین آئیــن یهودیــت را نیــز آموزش
م ـیداد و بســیاری از مخــارج آن بــه صــورت خیریــه از ســوی مؤسســات آلیانــس و انجمنهــای
خیریــه صفــت عبــر و خلوتــص پرداخــت میشــد .مــدارس اقلیتهــا در شــهر یــزد بــا توجــه
بــه خیریــه بــودن ،آموزشهــای نویــن و پذیــرش دانــش آمــوزان مســلمان توانســت ایــن جوامــع
بســته را گشــوده و آغــازی بــرای ارتبــاط آنهــا بــا جامعــه ســنتی و مذهبــی یــزد شــود.
مســیحیان گرچــه در یــزد اقدامــات خیریـهای چــون ســاخت مدرســه میــس آیدیــن و بیمارســتان
مرســلین وابســته بــه میســیون مســیحیت را ایجــاد کردنــد امــا نتوانســتند در ســاختار جمعیتــی
یــزد تأثیــری گــذارده و بخشــی از یزدیــان را بــا خــود هــم آئیــن کننــد .در مدرســه میــس آیدیــن
کــه بــا مدیریــت بانویــی بــا همیــن نــام و توســط میســیون ســاخته شــد .دختــران زرتشــتی،
مســلمان و یهــودی در کنــار یکدیگــر در کالس آموزشهــای خان ـهداری و علــوم نویــن حضــور
داشــتند .در نهایــت ایــن مدرســه بــا تــاش بیوقفــه آیدیــن ،قشــری نســبتاً روشــنفکر از دختــران
 .4ســالنامههای فرهنــگ یــزد 1332 -1333 ، 1329-1328 ، 1327-28 ، 1317-18ناشــر
گلبهــار یــزد
 .5رشید شهمردان ،تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان،ص160
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تحصیلکــرده تربیــت کــرد کــه ماننــد مــادران خــود چنــدان در چهارچــوب فرهنگــی یــزد ســنتی
و مذهبــی نبودنــد .امــا آخریــن بخــش امــور خیریــه در یــزد امــور خیریــه متناســب بــا اقلیــم
خشــک ایــن ســرزمین اســت .اقلیمــی کــه مــردم یــزد از آن ســازگاری و حکمــت رواداری را
آموختهانــد .قناتهــا و آبانبارهــا بخــش عظیمــی از اماکــن عامالمنفعــهای هســتند کــه در
طــول ســالیان دراز و بــدون توجــه بــه هــر آئیــن و قشــر اجتماعی از ســوی مســلمانان و زرتشــتیان
یــا توســط تجــار و حــکام محلــی در یــزد ساختهشــدهاند.
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محــدود .1369،
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ســاختار آنهــا ،تهــران ،نشــر یــزدا.1389،
خیر ماندگار 35

اکثر قریب به
اتفاقصندوقهای
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کمک به نیازمندان
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و وامهای خود را
فقط به همین افراد
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تشکیل صندوقهای قرضالحسنه در ایران
دکتر الهام ملکزاده

*

از پدیدههــای تــازهای کــه در نیمــه دوم دهــه1340در صحنــه اجتمــاع جلوهگــر شــد و در آغازیــن
ســالهای دهــه  ،1350در تهــران و شهرســتانها گســترش چشــمگیری پیــدا کــرد ،صندوقهــای
قرضالحســنه بــود .ایــن صندوقهــا گذشــته از آن کــه نوعــی مقابلــه بــا سیســتم بانکــداری و نظام
ربــوی حاکــم بــر آن بــه شــمار میرفــت ،منبــع مالــی مهمــی بــرای کمــک بــه گروههــای انقالبــی
بــود .نخســتین صنــدوق قرضالحســنه را گــروه هیئتهــای موتلفــه اســامی در مســجد لــرزاده
تهــران در ســال 1346و بــا نــام «صنــدوق قرضالحســنه ذخیــره جاویــد» تأســیس کردنــد .انگیــزه
اصلــی بنیانگــذاران ایــن صنــدوق کمــک بــه محرومــان و نیازمنــدان واقعــی بــود .صنــدوق جاویــد
در آغــاز فعالیــت خــود ،بــه نیازمنــدان وامهــای بالعــوض مـیداد ،امــا پــس از چنــدی در چارچــوب
یــک نهــاد اقتصــادی بــه احیــای ســنت قرضالحســنه مبــادرت ورزیــد و بــا موفقیتهایــی کــه در
ایــن زمینــه بــه دســت آورد سرمشــق و الگــوی مســاجد و دیگــر نهادهــای دینــی شــد چنانکــه
خیــر صنــدوق دیگــری موســوم بــه «صنــدوق قرضالحســنه
در همــان زمــان تعــدادی از بازاریــان ّ
کوثــر» را راهانــدازی کردنــد.
دربــاره چگونگــی بنیانگــذاری صنــدوق ذخیــره جاویــد ،علیاصغــر رخ صفــت از اعضــای
هیئتهــای موتلفــه میگویــد« :عــدهای بهعنــوان مســتمند بــه ایــن مســجد (لــرزاده) مراجعــه و
از کمکهــای آن ســوء اســتفاده میکردنــد .مدتــی بعــد بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه صدقههــای
مــردم را در صندوقــی جم ـعآوری کنیــم و پــس از تحقیــق ایــن صدقــات را بــه دســت محتــاج
واقعــی آن برســانیم .کمکــم موجــودی صندوقهــا افزایــش پیــدا کــرد و بــه ایــن نتیجــه رســیدیم
کــه بهتــر اســت ایــن وجــوه انباشــته شــده صدقــه را در مســیر وام قرضالحســنه قــرار دهیــم .یعنی
مثــل بانکهــا ،دفترچــه پسانــداز تهیــه کردیــم و اولیــن صنــدوق قرضالحســنه در مســجد لــرزاده
تأســیس شــد .البتــه بعضــی از متدینیــن مســجد معتقــد بودنــد که ایــن کارهــا صدقه نیســت بلکه
ریــا اســت ،امــا بــا کمــک مرحــوم آیـتاهلل حــاج میرزاعلی آقــای فلســفی امــام جماعت روشـنبین
* عضو هیئتعلمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مســجد لــرزاده بــه کارمــان ادامــه دادیــم».
محمدرضــا اعتمادیــان کــه از ســال 1350بــا
ایــن صنــدوق همــکاری میکــرد دراینبــاره
بــا بیــان مطالــب بیشــتری گفتــه اســت«:در آن
ســالها مــن در صنــدوق اندوختــۀ جاویــد کــه
بــرای کمــک بــه مســتمندان تشکیلشــده بــود
شــروع بــه فعالیــت کــردم .ایــن صنــدوق توســط
اشــخاص متدینــی بنیــان گــذارده شــده بــود .از
جملــه مرحــوم فرســایی کــه محــل صنــدوق را
در اختیــار مؤسســین صنــدوق گذاشــته بــود.
مرحــوم حــاج کریــم انصــاری مدیرعامــل ایــن
صنــدوق و دو بــرادر بــه نامهــای حــاج اصغــر
و اکبــر رخ صفــت و همچنیــن مرحــوم عطایــی
و آقایــان خــادم حســینی و آل احمــد و شــهید
درخشــان جملگــی دستبهدســت هــم داده
و بــرای راهانــدازی کار مــردم ،ایــن صنــدوق را
تأســیس کــرده بودنــد .در اوایــل ،صنــدوق تنهــا
بــرای حــل مشــکالت امــور متدینیــن ایجــاد
شــده بــود .امــا بهتدریــج بــا گرایــش متدینیــن
بــه مبــارزه علیــه رژیــم ،صنــدوق نیــز در مســیر
حمایــت از گروههــای مبــارز و مخالفیــن رژیــم
قــرار گرفــت .پیشــنهاد تأســیس ایــن صنــدوق
و چنــد صنــدوق دیگــر از جانــب آقــای تقــی
خاموشــی بــود کــه بــه انجــام رســید .مــن نیــز
از طریــق آقایــان رخ صفــت و شــهید درخشــان
در ســال  1351 -1350بــا آنهــا آشــنا شــده و
از آن زمــان بهصــورت پارهوقــت در صنــدوق
شــروع بــه فعالیــت کــردم کــه ایــن فعالیــت
بحمــداهلل هماکنــون (ســال )1377نیز ادامــه دارد
 ...مــا از طریــق صنــدوق جاویــد بــه خانوادههــای
زندانیــان سیاســی کمــک میکردیــم .کمــک
بیشــتر بهصــورت وام داده میشــد و اقســاط آن
را مؤمنیــن متدیــن یعنــی صاحبــان صنــدوق
میپرداختنــد .بــه ایــن صــورت کارکنــان صندوق
مطلــع نمیشــدند بــه کــدام یــک از خانوادههــای
زندانیــان کمــک شــده اســت .نیروهــای امنیتــی
یکــی– دو بــار بــه صنــدوق مــا حملــه کردنــد
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کــه یــک بــار شــعبۀ صنــدوق را در حســنآباد
تعطیــل و آقــای خاموشــی را نیز دســتگیر کردند.
در بازجوییهــا بــه ایشــان گفتــه بودنــد شــما بــه
زندانیــان و تروریســتها کمــک میکنیــد و
پولهایــی کــه شــما بهعنــوان وامدادهایــد بــرای
خریــد اســلحه بــوده اســت .البته مــن تــا آن زمان
نمیدانســتم وامهایــی کــه میدهیــم در چــه
مســیرهایی بــه کار گرفتــه میشــود .چون ســعی
میشــد آن دســته از وامهایــی کــه بــه خانــواده
مبــارزان داده میشــد در اســناد منعکــس نشــود.
همــه کمکهــای صنــدوق در دادن وام خالصــه
نمیشــد .بلکــه بــر اســاس برخــی از ضوابــط
صنــدوق ،گاهــی وجوهــات جمعآوریشــده
بــرای کمــک بــه خانــواده زندانیــان نیــز اســتفاده
میشــد .در آن زمــان آقــای ابوالفضــل توکلــی
بینــا اجــازه از حضــرت امــام داشــت کــه بــر
اســاس آن ایــن وجوهــات را هدایــت میکــرد».
ســومین صنــدوق قرضالحســنه نیــز در ســال
 ،1352بــا نــام «صنــدوق امــور خیریــه» در
تهــران تشــکیل شــد .ســرمایه اولیه ایــن صندوق
1200000ریــال بــود کــه آن را  120نفــر از افــراد
خیــر و بــا پرداخــت نفری10000ریــال تأمیــن
کردنــد .صنــدوق امــور خیریــه اعــام کــرد
حداکثــر  500000ریــال وام قرضالحســنه بــه
واجــدان شــرایط پرداخــت میکنــد .ایــن صندوق
بهصــورت مؤسسـهای تجــاری و بــر اســاس قانون
تجــارت بــه ثبــت رســید .از آن پــس صندوقهای
دیگــری در تهران و شهرســتان تأســیس شــدند و
بــه فعالیــت پرداختنــد کــه تعــداد آنهــا تا آســتانه
پیــروزی انقــاب در بهمــن  1357بــه دویســت
صنــدوق رســید(رجائی.)18 -15 :1391،
چنــان کــه اشــاره شــد ،تعــدادی از صندوقهــای
قرضالحســنه افــزون بــر اعطــای وام
قرضالحســنه بــه نیازمنــدان ،منبــع مالــی مهمی
بــرای کمــک بــه گروههــای انقالبــی بهویــژه
ســازمان مجاهدیــن خلــق بــود .رســول جعفریــان
دراینبــاره نوشــته اســت« :حجتاالســام

نصــرتاهلل انصــاری کــه مســئولیت بانــک تعــاون
اســامی قــم را داشــت بــه دلیــل کمکــی کــه از
ایــن طریــق بــه مجاهدیــن کــرد بــه زنــدان افتاد
و در اردیبهشــت 1355زیــر شــکنجه به شــهادت
رســید» (جعفریــان.)544 :1383،
اکثــر قریــب بــه اتفــاق صندوقهــای
قرضالحســنه بــرای کمــک بــه نیازمنــدان
تأســیس شــده بودنــد و وامهــای خــود را فقط به
همیــن افــراد میدادنــد .پشــت جلــد دفترچــه
حســاب پسانــداز «صنــدوق ذخیــره بعثــت»
کــه در اوایــل دهــه 1350در تجریــش افتتــاح
شــده بــود ،پــس از چــاپ حدیــث معــروف «مــن
اصبــح الیهتــم بامور المســلمین فلیس بمســلم»
نوشــته شــده بــود« :صنــدوق ذخیــره بعثــت بــا
همــت شــما مســلمانان خیراندیــش تأســیس
یافتــه و بــرای رفــع نیازمندیهــای ضــروری
وامهــای بــدون بهــره (قرضالحســنه) پرداخــت
مینمایــد .شــما نیــز بــا پسانــداز بیشــتر و
تشــویق دیگــران بــرای افتتــاح حســاب کارکنان
ایــن صنــدوق را در پرداخــت وام بــه اشــخاص
نیازمنــد و واجــد شــرایط یــاری فرماییــد».
شــرایط پرداخــت وام آســان بــود و بنــا بــر
آنچــه در« صفحــه ه» همیــن دفترچــه حســاب
پسانــداز نوشــته شــده بــود عبــارت بودنــد از :
 -1پرداخــت وام بــه اشــخاص واجــد شــرایط بــا
تصویــب هیئتمدیــره و مدیرعامــل میباشــد
 -2اســتفاده از وام مشــروط بــه داشــتن حســاب
و ضامــن معتبــر کــه مــورد شناســایی یکــی از
اعضــای هیئتمدیــره باشــد خواهــد بــود
 -3ضامــن موظــف اســت برابــر مبلــغ وام،
ســند رســمی اعــم از چــک یــا ســفته یــا قبــض
ثبتــی کــه موردقبــول هیئتمدیــره باشــد
بــه حوالهکــرد صنــدوق ذخیــره بعثــت طبــق
قــرارداد ذکــر شــده در آییننامــه مخصــوص وام
بپــردازد.
تعــدادی از صندوقهــای قرضالحســنه از
جملــه همیــن صنــدوق ذخیــره بعثــت ماننــد

بانکهــای دولتــی و خصوصــی ،جوایــزی بــا
قرعهکشــی بــه دارنــدگان حســاب پسانــداز
توزیــع میکردنــد» در صفحــه دو دفترچــه
حســاب پسانــداز بعثــت نوشــتهشــده بــود:
مــاده  -29اعضــای مجمــع عمومــی و اشــخاص
خیــر بـرای تشــویق و تعظیــم شــعایر اســامی و
مزایــای مــادی و معنوی قرضالحســنه اشــیایی در
اختیــار صنــدوق جهــت جایــزه قـرار خواهنــد داد.
مــاده  -30اشــیای جمعآوریشــده در پایــان
هــر ســال یــا در یکــی از اعیــاد اســامی طــی
مراســمی بهصــورت قرعــه بیــن دارنــدگان
حســاب پسانــداز تقســیم خواهــد شــد».
دفترچــه حســاب پسانــداز بعثــت  26صفحــه
داشــت کــه در هــر صفحــه حدیثــی دربــاره
کمــک بــه دیگــران و امــور خیریــه از حضــرت
رســول اکــرم (ص) و ائمــه اطهار(علیهم الســام)
نوشــته شــده بــود و در صفحه مقابــل آن ترجمه
همــان حدیــث آمــده بــود .تعــدادی از ایــن
حدیثهــا کــه در تشــویق مــردم بــرای افتتــاح
حســاب و شــرکت در امــور خیــر بیتأثیــر نبــود،
عبارتانــد از :
کســی کــه یــک حاجــت بــرادر دینــیاش رابــرآورد ،ماننــد کســی اســت کــه همیشــه در
عبــادت باشــد.
بر در بهشــت نوشــته شــده کــه قــرض را هیجده
و صدقــه را ده برابــر پاداش اســت.
هرکــس از شــما مرکبی زائد بــر احتیاجــش دارد،
بایــد در اختیــار نیازمنــدش بگــذارد و هرکــدام
توشــه اضافــی دارد بــه محتــاج آن بــذل نمایــد.
بنــدگان خــاص خداونــد رفــع نیازمنــدی دیگران
را برخــود مقــدم میدارنــد در عیــن نیــازی کــه
خــود بــه آن دارنــد.
کســی بــرادر مســلمانش از تنگدســتی نــزد
او شــکوه بــرد و او بــا توانایــی وامــش ندهــد،
خداونــد بهشــت را بــر وی حــرام گردانــد.
فریادرســی بــه ســتمدیدگان و گرهگشــایی از کار
آنــان کفــاره گناهــان بزرگ اســت.
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لغو مالکیت فردی
از سوی کمونیسم
و اخذ مالیاتهای
سنگین از
سرمایهداران بزرگ،
از جمله تدابیری
است که از سوی
مکاتب مادی سعی
در از بین بردن
بیعدالتیهای
اجتماعی و اقتصادی
یو
در طبقه غن 
ضعیف دارد.
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انفاق در ادیان توحیدی
دکتر افسانه پایمرد
مقدمه
ی خویــش  ،بهحکــم فطــرت الهــی بــه
ی از بــدو تولــد تــا پایــان زندگ ـ 
آدم ـ 
ی گرایــش دارد .بهبیاندیگــر معنویتســاالری و اخــاق
فضیلتهــای اخالقــ 
محــوری در تــار و پــود فطــرت انســانها از ســوی خداونــد نهادینه شــده اســت.
در ایــن میــان سلســل ه ســفیران الهــی نیــز در طــول تاریــخ بشــریت ،همــراه با
فراخوانــی امتهــا بــر پرســتش خــدای واحــد ،همــواره بــا اتــکا بــه ارزشهــای
ی مشــترک ،انســانها را بــه رشــد و رویــش رهنمــون میســاختند.
اخالقــ 
ی و وحیانــی
اگــر چــه بــدون تردیــد در دیــن مبیــن اســام آموزههــای اخالقـ 
بهطــور تمــام و کمــال مطــرح گردیــده اســت ؛ امــا هــر صاحــب اندیش ـهای،
ی آنــان
اهــداف و وجــوه مشــترک ادیــان توحیــدی را در پرتــو تعالیــم اخالق ـ 
ی مشــترک  ،تشــویق
بهروشــنی میبینــد و در میــان فضیلتهــای اخالقــ 
ی در بیــن انســانها بهمنظــور
بــه امــر انفــاق و برانگیختــن حــس نوعدوســت 
برقــراری عدالــت اجتماعــی کــه از اهــداف اصلــی ارســال رســل و انــزال کتــب
بــوده اســت ،در عصــر امــروز از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت.
در ایــن مقالـه ،بــا تکیــه بــر قــرآن کریــم بهعنــوان اصلیتریــن منبــع الهــی و
حجــت ســخن مــا در بــاب انفــاق و بــا اشــاره بــه انفــاق در تــورات و انجیــل ،بــا
ی ادیــان ابراهیمــی و ترغیــب هرچــه تمامتــر
هــدف تطبیــق آموزههــای اخالقـ 
بــه دســتگیری از قشــر ضعیــف ،تــاش میشــود از ایــن راهــکار الهــی در رفــع
معضــل طبقــات اجتماعــی و احیــای عدالــت اجتماعــی ســخن گفتــه شــود.
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تبیین موضوع
ی از مشــکالت بــزرگ اجتماعــی کــه در همــه اعصــار جوامــع دچــار آن بودهانــد ،مشــکل
یکــ 
ی و مــادی و
فاصلــه طبقاتــی اســت .در عصــر امــروز نیــز بهرغــم تمــام پیشــرفتهای صنعتــ 
بهرغــم تــاش آحــاد افــراد جامعــه جهــت ارتقــاء ســطح مــادی و معــاش خویــش ،بایــد گفــت
ایــن معضــل بهمراتــب بیشــتر از گذشــته بــه چشــم میخــورد .شــکاف و اختالفــات طبقاتــی
کــه معلــول بیعدالتــی اجتماعــی و اقتصــادی اســت ،همــواره مــورد توجــه پیامبــران و مصلحــان
بشــری بــوده اســت و بــا اندیشــه برقــراری عدالــت اجتماعــی ،آن را مبنــای قوانیــن  ،برنامههــا و
اصالحــات اجتماعــی خــود قــرار دادهانــد.
ی شــده تــا
ی از اهــداف بعثــت انبیــا معرفـ 
در قــرآن کریــم نیــز عدالــت اجتماعــی ،بهعنــوان یکـ 
آن جــا کــه میخوانیــم« :لقــد ارســلنا رســلنا بالبینــات و أنزلنــا معهــم الکتــاب و المیــزان لیقــوم
النــاس بالقســط(»...حدید« )۲۵/بــه تحقیــق پیامبــران خویــش را بــا دالیل روشــن خود فرســتادیم
و بــا ایشــان کتــاب و میــزان را نــازل کردیــم ،بــرای اینکــه بــه اجــرای عدالــت قیــام کنــد»....
تــاش بــرای برقــراری عدالــت اجتماعــی در طــول تاریــخ بشــریت از ســوی فالســفه و حکمــا نیــز
مطــرح شــده تــا آنجــا کــه افالطــون تــاش کــرد بــر اســاس ایدههــای خــود حکومــت آســمانی
بــر روی زمیــن یــا مدینــه فاضلــه را بنیــان نهــد و یکــی از شــاخصههای مهــم جامعــه او احیــای
ی مینامیــد و
ی زیبای ـ 
عدالــت بــود .افالطــون هماهنگــی و توافــق میــان اعضــای جامعــه را گاه ـ 
ی را عدالــت مینامیــد و انســانها را بــه آن فــرا
ی و نیکـ 
ی همیشــه ایــن زیبایـ 
ی ولـ 
ی نیکـ 
زمانـ 
میخوانــد.
در ایــن راســتا اندیشــمندان و مکتبهــای اقتصــادی جهــان همــواره بــه فکــر چــاره و حــل
ایــن مشــکل بودهانــد .لغــو مالکیــت فــردی از ســوی کمونیســم و اخــذ مالیاتهــای ســنگین از
ی در از بیــن
ســرمایهداران بــزرگ ،از جملــه تدابیــری اســت کــه از ســوی مکاتــب مــادی ســع 
ی و ضعیــف دارد .امــا بهجرئــت
بــردن بیعدالتیهــای اجتماعــی و اقتصــادی در طبقــه غنــ 
میتــوان گفــت ایــن چارهجوییهــا نتوانســته اســت گام مؤثــری در تعدیــل و توزیــع ثــروت
در جوامــع باشــد زیــرا حــل ایــن مشــکل بــا روح مادیگــری کــه بــر جهــان حکومــت میکنــد
ممکــن نیســت.
ی اســت کــه قــرآن کریــم بهعنــوان اصلیتریــن و کاملتریــن کتــاب راهنمــا
و ایــن در حالــ 
بــرای بشــریت در هــزار و چهــار صــد ســال پیــش بــا تدابیــری حکیمانــه بــرای کاهــش یــا مهــار
ی میفرمایــد .خداونــد
ی و بنیادیــن تحــت عنــوان انفــاق معرفـ 
فاصلــه طبقاتــی راهکارهایــی اساسـ 
ی و اقســام فدیــه را واجــب کــرد و پــارهای
پــارهای از انفاقــات از قبیــل خمــس ،زکات ،کفــارات مالـ 
شو
از صدقــات و امــوری از قبیــل وقــف  ،ســکنی دادن مادامالعمــر بــه افــراد ،وصیــت ،بخشــ 
غیــر آن را مســتحب کــرد تــا ضمــن ترمیــم فاصلــه طبقاتــی ،انســانها را بــه حفــظ همدلــی و
ی اجتماعــی فراخوانــد.
همبســتگ 
عــاوه بــر راهکارهــای فــوق تشــویق و ترغیــب بــه فرهنــگ قرضالحســنه و تحریــم رباخــواری
ی نظــام اقتصــاد اســامی اســت کــه در برابــر تفاوتهــای مــادی
ی از خطمشــی کلــ 
نمونههایــ 
ی بــه ســمت تعــادل و تــوازن ثــروت
بیــن دو قشــر برخــوردار و محــروم  ،خــط کنتــرل و جهتدهـ 
در جامعــه اســت .در میــان برنامههــا و راهکارهــای مذکــور بــه نظــر میرســد ،انفــاق نقــش
جامعتــری دارد و گویــی راهکارهــای دیگــر را نیــز شــامل میشــود تــا آنجــا کــه ایــن واژه بیــش
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از هفتــاد بــار در قــرآن کریــم تکــرار شــده اســت .اهمیــت انفــاق بهانــدازهای اســت کــه خداونــد در
ســرآغاز کتــاب هدایــت در ســوره بقــره از اوصــاف معــرف تقــوی تنهــا پنــج صفــت را ذکــر میکند
کــه آنهــا عبارتانــد از :ایمــان بــه غیــب ،اقامــه نمــاز ،انفــاق از آنچــه خــدای ســبحان روزی
کــرده ،ایمــان بــه آنچــه بــر انبیــاء خــود نــازل فرمــوده و تحصیــل یقیــن بــه آخــرت و دارنــدگان
ایــن صفــت را بــر طریــق هدایــت الهــی و از رســتگاران میداند(.بقــره)۲-۵/
ی خــرج کــردن و هزینــه کــردن
از نظــر مفهــوم لغــوی بایــد گفــت؛ واژه انفــاق در لغــت بــه معنـ 
ی کــه انســان
اســت و ایــن عنــوان شــامل نفقههایــی ماننــد نفقــه همســر و فرزنــدان و حتــی مالـ 
در مصــارف شــخصی خــود هزینــه میکنــد نیــز میشــود امــا در اصطــاح اخالقــی انفــاق بــه
معنــای بخشــش مــال در راه خــدا اســت کــه در ایــن صــورت از مصادیــق احســان و نیکــوکاری
اســت و خداونــد در اولیــن آیــات خــود ،از ایــن فضیلــت اخالقــی کــه از مهمتریــن و اصلیتریــن
صفــات بندگــی اســت یــاد میکنــد.
مطابــق نظــر مفســران ،خداونــد در آیــه مزبــور بخشــش و انفــاق را آنچنــان تعمیــم میدهــد
ی هســتند
کــه تمــام مواهــب مــادی و معنــوی را در بــر میگیــرد و انســانهای پرهیــزگار کســان 
کــه نهتنهــا از امــوال خــود بلکــه از علــم و عقــل و دانــش ،نیروهــای جســمانی ،مقــام و موقعیــتِ
اجتماعــی خــود و بــه بیــان ســادهتر از تمــام ســرمایههای مــادی و معنــوی خویــش بــه آنــان کــه
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ی را
ی از قوانیــن هســت 
نیــاز دارنــد میبخشــند .آفریــدگار در خلــق قوانیــن و نوامیــس خــود ،یکـ 
بــارش قــرار داد .قانــون بــارش بــه ایــن معناســت کــه انســانها بــا الهــام از طبیعــت ببخشــند،
پــول ،دانــش ،کتــاب ،ســخن خــوب ،فکــر نــاب ،مهــر و محبــت و خالصــه هــر آنچــه کــه در
تــوان دارنــد .آری بیمضایقــه بخشــیدن ،قانــون طبیعــت اســت .خورشــید نیــز ســالها اســت کــه
بیمضایقــه بــر عالــم میتابــد .
ی تأمــل در ســازمان بــدن
بنابرایــن انفــاق یــک قانــون عمومــی اســت .در جهــان آفرینــش بــا اندکـ 
هــر موجــود زنــده مشــاهده میکنیــم قلــب انســان تنهــا بــرای خــود کار نمیکنــد بلکــه از آنچــه
عمــل میکنــد و یــا بهعبارتدیگــر محصــول عمــل او بــه تمــام ســلولها میرســد .مغــز ،ریــه و
ســایر دســتگاههای بــدن انســان همــه از نتیجــه فعالیــت و تــاش خــود ،ســایر اعضــا را بهرهمنــد
میکننــد و هــر عضــوی از اعضــا بــدن در حقیقــت در کنــار ســایر اعضــا ،یــک پیکــر ســالم واحــد
را تشــکیل میدهنــد و چــه زیبــا گفــت اســتاد ســخن  ،ســعدی شــیرازی کــه:
که در آفرینش زیک گوهرند
بنـیآدم اعضای یکدیـگرند
دگـر عضـوها را نـماند قـرار
چو عضوی بهدرد آورد روزگار
ن واحــد و دارای عضوهــای مختلــف اســت .اعضــای آن
ی نیــز بــه منزلـ ه تـ 
بیشــک جامعــه انســان 
ن را تشــکیل میدهنــد و در
هرچنــد اســامی و اشــکال مختلــف دارنــد امــا در مجمــوع یــک ت ـ 
غــرض و هــدف زیســتن متحــد هســتند .پــس اگــر فــردی از جامعــه کــه عضــوی از یــک مجموعه
ی و آموزههــای قرآنــی کــه در امــوال
اســت دچــار فقــر و تنگدســتی شــد بــه حکــم فطــرت انســان 
ی اســت بــرای ســائلین و محرومان(الذاریــات)۱۹/؛ وظیفــه انســانی و الهــی او ایجــاب
توانگــران حقـ 
ی و دینــی،
میکنــد تــا بــه دســتگیری او بشــتابد و بدیهــی اســت مقصــود از ایــن تکلیــف انســان 
ایجــاد الزامــی اســت تــا اعضــاء جامعــه در تأمیــن معــاش یکدیگــر تــاش کننــد و توانــا دســت
ناتــوان را بگیــرد.
مطابــق آنچــه گفتیــم ارتبــاط انســانها بــا یکدیگــر در حقیقــت نتیجــه ارتبــاط و پیونــد بــا
«ممــا رزقناهــم ینفقــون» همــه روزیها و
خداســت .انســان 
ی کــه بــه خــدا پیوســته بهحکــم جملــه ّ
مواهــب را از طــرف خداونــد میدانــد نــه از ناحیــه خــودش و چنیــن انســان وارســتهای بهروشــنی
میدانــد کــه چنــد روزی امانـتدار مواهبــی اســت کــه از ســوی پــروردگار بــه او عطــا شــده اســت.
بنابرایــن نــه تنهــا از انفــاق و بخشــش ناراحــت نمیشــود بلکــه خرســند نیــز میگــردد چــرا کــه
یقیــن دارد مطابــق وعــده الهــی در کتــاب آســمانی نتایــج و بــرکات مــادی و معنــوی حاصــل از
عمــل خویــش را بـهزودی دریافــت میکنــد .ایــن طــرز تفکــر و نگــرش عــاوه بــر اینکــه نفــس
انســان را تزکیــه کــرده جهــان «تنــازع بقــاء» را بــه «دنیــای تعــاون» مبــدل میســازد.
همچنیــن خداونــد در ســوره بقــره در آیــات  ۲۶۱-۲۷۴ضمــن ترســیمی بســیار زیبــا از عمــل
ی میپــردازد .در ابتــدا عمــل کســانی
انفــاق ،بــه ذکــر آداب ،شــرایط و فضیلــت ایــن عمــل اخالقـ 
کــه در راه خــدا انفــاق میکننــد بــه دانــه پــر برکتــی کــه در زمیــن مســتعدی افشــانده شــده
تشــبیه میفرمایــد:
«مثــل الذیــن ینفقــون اموالهــم فــي ســبیل اهلل کمثــل حبــة انبتــت ســبع ســنابل في کل ســنبلة
مائــة حبــة واهلل یضاعــف لمــن یشــاء واهلل واســع علیــم» (بقــره« )۲۶۱/حکایــت آنــان کــه امــوال
خویــش را در راه خــدا انفــاق میکننــد  ،حکایــت دانـهای اســت کــه هفــت خوشــه برویانــد کــه در
هــر خوشــه آن صــد دانــه باشــد و خــدا بــرای هــر کــه بخواهــد دو برابــر هــم میکنــد ،و خداونــد
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وســعت بخــش و داناســت».
ی انفــاق در راه خــدا و بــا انگیــزه تحصیــل رضــای او باشــد ،رشــد و نمو
از منظــر قــرآن کریــم وقتـ 
آن از لــوازم تخلفناپذیــر آن خواهــد بــود ،زیــرا محــال اســت انفــاق در راه خــدا بــا ضررهای ـی
تــوأم باشــد.
مشــابه ایــن تمثیــل در انجیــل مرقــس نیــز آمــده اســت« :گــوش کنیــد روزی کشــاورزی رفــت
تــا در مزرع ـهاش تخــم بــکارد ،هنگامــی کــه تخــم میپاشــید ،مقــداری از تخمهــا در جادههــا
افتــاد و پرندههــا آمــده آنهــا را از آن زمیــن خشــک برداشــتند و خوردنــد .مقــداری نیــز روی
ی طولــی نکشــید زیــر
خاکــی افتــاد کــه زیــرش ســنگ بــود بــه همیــن خاطــر زود ســبز شــد ولـ 
ی از تخمهــا
حــرارت آفتــاب ســوختند و از بیــن رفتنــد چــون ریشــه محکمــی نداشــتند .بعض ـ 
نیــز در میــان خارهــا ریختنــد ،خارهــا دور آنهــا را گرفتنــد و نگذاشــتند ثمــری بدهنــد امــا
ی تــا شــصت
ی برابــر زیادتــر و بعضـ 
مقــداری از تخمهــا در زمیــن خــوب و حاصلخیــز افتــاد و سـ 
و حتــی صــد برابــر ثمــر دادنــد ،اگــر گــوش داریــد ،گــوش کنیــد( ».مرقــس  )۳-۹/۴/بعــد از ایــن
موعظــه از ســوی عیســی(ع) پیــروان حضــرت از او پرســیدند منظــور از ایــن داســتان چــه بــود
؟ حضــرت پاســخ دادنــد « :خداونــد بــه شــما بــا ایــن مثــال اجــازه فرمــود تــا اســرار ملکوتــش را
ی اســت کــه پیــام خــدا را بــا جــان و دل
درک نماییــد ....زمیــن خــوب و حاصلخیــز دل انســانهای 
ی برابــر ،شــصت و حتــی صــد برابــر ثمــر میدهد(».مرقــس)۱۰-۲۰/۴/
میپذیرنــد و در مقابــل سـ 
آری در مســیحیت کمــک بــه نیازمنــدان و رســیدگی بــه وضعیــت آنهــا دقیقـاً برگرفتــه از تعالیــم
مســیح (ع) اســت .در بســیاری از فرازهــا و نــکات مــورد بحــث در انجیــل ،فقــرا و معلولیــن و
نیازمنــدان را کــه محرومیتهــای شــدید دارنــد ،در تمــاس بــا حضــرت عیســی (ع) مینگریــم و
ایــن مهــم کــه حضــرت همــواره انســانها را به رســیدگی اوضــاع معیشــتی آنــان فراخوانده اســت.
پولــس و دیگــر نویســندگان عهــد جدیــد نیــز نشــان میدهنــد کــه چگونــه مراقبــت از نیازمنــدان،
بهعنــوان یــک بخــش پذیرفتهشــده از آییــن مســیحیت تبدیــل شــد .پولــس مینویســد« :ای
بــرادران ،از انجــام کار نیــک خســته نشــویم زیــرا بـهزودی پــاداش خــود را درو خواهیــم کــرد بــه
شــرطی کــه دســت از کار نکشــیم(».غالطیان)۹ /۶/
از دیــدگاه آییــن یهــود نیــز فقــرا طبقـهای مســتحق توجــه هســتند .در ســفر تثنیــه تحــت عنوان
قانــون عشــریه میخوانیــم  « :از تمامــی محصوالتتــان هــر ســاله بایــد یکدهــم را کنــار بگذاریــد
ی خــود احتــرام
 ...منظــور از ایــن کار ایــن اســت کــه بیاموزیــد همیشــه خداونــد را در زندگــ 
کنیــد( ».ســفر تثنیــه  )۲۲-۲۴ /۱۴/در فــراز دیگــر میخوانیــم« :در آخــر هــر ســه ســال بایــد
عشــریه تمــام محصــوالت خویــش را در شــهر خــود جمــع کنیــد تــا آن را بــه الویهــا کــه در
میــان شــما ملکــی ندارنــد و همچنیــن غریبــان ،بیوهزنــان و یتیمــان شــهرتان بدهیــد تــا بخورنــد
و ســیر شــوند .آنــگاه خداونــد شــمارا درکارهایتــان برکــت خواهــد داد(».ســفرتثنیه)۲۸-۲۹/۱۴/
در زندگینامــه آلبــرت انیشــتین میخوانیــم :پــدر و مــادر انیشــتین یهــودی بودنــد ،آنهــا مذهبـی
ی یهــودی را حفــظ کــرده بودنــد مث ـ ً
ا اینکــه هــر
ی رس ـمهای قدیم ـ 
نبودنــد هــر چنــد بعض ـ 
هفتــه یــک آدم فقیــری را دعــوت میکردنــد تــا یــک وعــده غــذا بــا او بخورنــد.
ن یــاد
کاملتریــن کتــاب راهنمــا و راهگشــای بشــریت قــران کریــم ،پــس از ذکــر تمثیلــی کــه از آ 
شــد ،در خصــوص آداب و شــرایط انفــاق میفرمایــد « :الذیــن ینفقــون امولهــم فــي ســبیل اهلل
ثــم الیتبعــون ماانفقــوا م ْنــا وال اذی لهــم اجرهــم عنــد ربهــم وال خــوف علیهــم وال هــم یحزنــون «
خیر ماندگار 45

ی کــه امــوال خــود را در راه خــدا انفــاق میکننــد ســپس بــه دنبــال انفاقــی
(بقــره« )۲۶۲/کســان 
کــه کردهانــد ،منــت نمیگذارنــد و آزاری نمیرســانند  ،پــاداش آنهــا در نــزد پروردگارشــان
محفــوظ اســت و نــه ترســی دارنــد و نــه غمگیــن میشــوند ».و در آیــات تکمیلــی بعــدی
میفرمایــد« :قــول معــروف و مغفــرة خیــر مــن صدقــة یتبعهــا اذی واهلل غنــي حلیم»(بقــره)۲۶۳/
« گفتــار پســندیده و عفــو و گذشــت از بخششــی کــه آزاری بــه دنبــال آن باشــد بهتــر اســت و
خداونــد بینیــاز و بردبــار اســت».
ی بــرای رســیدن بــه حــد آرمانــی خــود شــرایط و
بیتردیــد در جهانبینــی اســامی ،هــر عمل ـ 
اصــول خــاص خــود را دارد .از دیــدگاه قــرآن کریــم ،هــدف از انفــاق تنهــا ترمیــم شــکاف طبقاتی و
رفــع نیــاز تهیدســتان نیســت بلکــه تعالــی و تکامــل شــخص انفــاق کننــده نیز منظــور نظر شــارع
اســت .از ایــن رو قــرآن کریــم بهمنظــور حفــظ کرامــت و شــخصیت مســتمندان و تکامــل فــرد
انفــاق کننــده  ،انســانها را از بخشــش بــا منــت و آزار نهــی میفرمایــد .زیــرا کــه اثــر آن را خنثــی
میکنــد و اجــر عظیمــش را از بیــن میبــرد .خداونــد در ادامــه انســانها را از انگیزههــای ناپــاک
ی کــه در انفــاق مرتکــب ریــا میشــود ،ثوابــی
بــرای بخشــش بــر حــذر مـیدارد و میفرمایــد کسـ 
بــر عملــش مترتــب نمیشــود ،هــر چنــد ظاهــر عملــش هیــچ نقــص و قصــوری نــدارد و آنــگاه
انفــاق بــا منــت را تشــبیه بــه دارنــده بوســتانی میکنــد کــه آتــش آن را میســوزاند .قــرآن
کریــم ضمــن تأکیــد بــر بخشــش از امــوال مرغــوب شــرط دیگــر قبولــی انفــاق را پاکــی و حــال
بــودن مــال میدانــد کــه ایــن امــر بــا مراجعــه بــه فطــرت و عقــل هــر شــخصی نیــز بهروشــنی
قابــل اســتنتاج اســت .در آخریــن آیــات بــا موضــوع انفــاق در ســوره بقــره ،خداونــد انفــاق نکــردن
بــه دلیــل تــرس از فقــر و تهیدســتی را وسوســه و وعــده شــیطانی میدانــد و بــار دیگــر یــادآور
میشــود کســانی کــه اموالشــان را بــرای دســتیابی بــه خشــنودی پــروردگار در نهــان و آشــکار
انفــاق میکننــد ،نــه ترســی آنــان را فــرو میگیــرد و نــه اندوهگیــن میشــوند و پــاداش کــردار
خــود را نــزد آفریــدگار خواهنــد داشــت( .بقــره)۲۶۴-۲۷۴/
نتیجه
ی ادیــان توحیــدی و از آداب نیکــوی مشــترک
ی از پیامهــای اخالقـ 
مطابــق آنچــه گفتــه شــد یکـ 
آنهــا ،انفــاق و رســیدگی بــه وضــع محرومــان و مســتمندان اســت کــه در طــول تاریــخ بشــریت،
پیامبــران تأکیــد فراوانــی بــه آن داشــته و پیوســته انســانها را بــه ایــن مبانــی ارزشــی دعــوت
کردهانــد .همچنیــن میتــوان گفــت ایــن اصــول اخالقــی پایــدار بــه صــور گوناگــون ،در
شــریعتهای مختلــف و در ادوار تاریخــی متجلــی شــدهاند و بهعنــوان یــک فضیلــت در همــه
زمانهــا و در همــه مکانهــا و بــا هــر فاعلــی ســتوده و ارزشــمند اســت .امیــد اســت نتیجــه ایــن
ی ادیــان ابراهیمــی
ی و بــه بــار نشســتن مشــترکات اخالقـ 
نــوع نگــرش چیــزی نباشــد جــز تجلـ 
در سراســر جهــان.
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کارآفرینی اجتماعی ،یک تیر و دونشان
کارآفرینی اجتماعی چیست؟
کارآفرین اجتماعی کیست؟
کسبوکارهای اجتماعی چه خصوصیاتی دارند؟

ضرغام عبدالهی
کارآفرینی اجتماعی چیست؟
کدامیــک بــرای شــما اهمیــت بیشــتری دارد :کســب درآمــد یــا
حــل یــک مشــکل؟ پاســخ کارآفرینــان و بازرگانــان کســب درآمــد
اســت .پاســخ فعــاالن اجتماعــی و ســازمانهای مردمنهــاد حــل
یــک مشــکل اجتماعــی اســت .امــا آنچــه کارآفرینــان اجتماعــی به
دنبــال آن هســتند تلفیقــی از ایــن دو اســت ،آنــان بــه دنبــال تولید
همزمــان ارزش اجتماعــی و اقتصــادی هســتند.
کارآفرینــی اجتماعــی رویکــرد یــا راهــکاری نوآورانــه را بــرای کمک
بــه حــل یــک مســئله اجتماعــی (ماننــد فقــر ،اشــتغال اقشــار
محــروم و حاشــیهای ،محیطزیســت ،اعتیــاد ،مســائل فرهنگــی،
کارآفرینــی روســتایی و کــودکان کار) در پیــش میگیــرد .ایــن
صــورت نوظهــور از کارآفرینــی ،بــر خــاف کارآفرینــی بــه شــیوه
معمــول ،تنهــا بــه دنبــال ســودآوری اقتصــادی نیســت و دغدغــه و
اندیشــه اجتماعــی در آن حضــور پررنگــی دارد؛ همــان دغدغههایی
کــه پیگیــری و تالشهــای منجــر بــه شــکلگیری ســازمانهای
مردمنهــاد را توجیــه میکنــد.
کس ـبوکارهای اجتماعــی از نظــر اقتصــادی خودگــردان هســتند؛
کسـبوکارهای اجتماعــی ،مزایایــی نســبت بــه مؤسســات خیریــه
رایــج دارنــد و لــذا برخــی از خیریههــا مشــمول ایــن تعریــف
نمیشــوند ،چــون دارای مــدل درآمــدی مشــخص بــرای تأمیــن
منابــع مالــی خــود نیســتند .کســبوکار اجتماعــی ،بــه دنبــال
دســتیابی بــه یــک هــدف اجتماعــی اســت .بــه تعبیــر محمــد
یونــس« ،پولــی کــه وارد یــک بنیــاد خیریــه میشــود فقــط یکبــار
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عمــر دارد؛ ولــی اگــر همــان پــول وارد یــک کسـبوکار اجتماعــی شــود بارهــا و بارهــا در سیســتم
میگــردد و بارهــا و بارهــا دل افــراد را شــاد میکنــد» .هرچنــد در تقســیمبندی کس ـبوکارهای
اجتماعــی بحــث درآمدزایــی اهمیــت دارد امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه وجــه تمایــز
کسـبوکارهای اجتماعــی از کسـبوکارهای معمــول اقتصــادی ،ایــن اســت کــه مأموریــت اصلــی
ایــن کس ـبوکارها یــک موضــوع اجتماعــی اســت ،پــس بنگاههــای اقتصــادی رایــج ،حتــی اگــر
بهصــورت نمادیــن یــک هــدف اجتماعــی را در کنــار ســایر فعالیتهایشــان پیگیــری کننــد،
مشــمول ایــن تعریــف نمیشــوند.
نمونههــای موفــق بســیاری از کارآفرینــی اجتماعــی در ســطح ملــی و بینالمللــی وجــود دارنــد،
کتــاب «راهنمــای عملــی کارآفرینــان اجتماعــی» کــه توســط انتشــارات ســازمان جهاد دانشــگاهی
منتشــر شــده اســت بــه تشــریح مراحــل راهانــدازی یــک کســبوکار اجتماعــی میپــردازد و
چندیــن مــورد موفــق از کس ـبوکارهای اجتماعــی را بیــان میکنــد؛ یکــی از ایــن کس ـبوکارها
یــک کارگاه تولیــد کلوچــه اســت کــه بــا هــدف درآمدزایــی ،اشــتغال و توانمندســازی زنــان در
منطقـهای خــاص راهانــدازی شــده اســت .کسـبوکار دیگــر نیــز تولیــد و عرضــه خــوراک مــرغ بــا
هــدف فعــال کــردن پــرورش مــرغ بومــی بــرای کمــک بــه روســتائیان اســت تــا هــم بــه منابــع
غذایــی ســالم دسترســی داشــته باشــند و هــم اینکــه از ایــن محــل درآمدهایــی نصیــب آنها شــود.
در ایــن قســمت یــک مثــال ســاده از یــک کس ـبوکار اجتماعــی بیــان میشــود ،در بســیاری از
کشــورهای درحالتوســعه بخصــوص کشــورهای آفریقایــی کــه دسترســی بــه آب ســالم محــدود
اســت ،اغلــب زنــان و دختــران اقــدام بــه حمــل آب بــرای مصــارف روزانــه میکننــد کــه بــه دلیــل
طوالنــی بــودن مســافت و معمــوالً نبــود وســیله بــرای جابجایــی آب ،خــود اقــدام بــه حمــل آب
میکننــد کــه هــم کاری زمانبــر اســت و دختــران در بحــث تحصیلــی دچــار مشــکل میشــوند
و هــم اینکــه مشــکالت جســمی و ســامتی بــرای آنهــا بــه دنبــال دارد ،از طــرف دیگــر در ایــن
مناطــق معمــوالً ظــروف مناســب بــرای نگهــداری آب مصرفــی وجــود نداشــت کــه منجــر بــه
شــیوع برخــی بیماریهــا میشــد .یــک شــخص بــا مشــاهده وضعیــت موجــود بــه فکــر حــل
ایــن مشــکل برآمــد ،بنابرایــن گروهــی تشــکیل دادنــد و بــا طراحــی یــک محصــول بــه کمــک
روســتائیان آمدنــد و ضمــن کمــک بــه حــل مشــکل آنهــا ،بــا کمــک مؤسســات بینالمللــی
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توانســتند ایــن محصــول را در جاهــای مختلــف کــه چنیــن مشــکلی داشــتند ارائــه دهنــد .در واقع
محصــول تولیــدی آنهــا یــک بشــکه غلطــان بــرای حمــل و نگهــداری آب بــود کــه بهگون ـهای
طراحــی شــده بــود کــه دارای یــک دســته ســاده بــود و ماننــد چــرخ عمــل میکــرد و زمانــی کــه
بــه مقصــد میرســیدند نیــز بــا برداشــتن دســته ،آن را بــه حالــت عمــودی بــرای نگهــداری آب
اســتفاده میکننــد تــا از ایــن طریــق نیــز مشــکل نگهــداری آب در ظــروف غیربهداشــتی حــل
شــود و البتــه بعدهــا مصــارف دیگــری نیــز پیــدا کــرد (شــکل .1)1
شــرکت بهداشــتی فیــروز کــه بیــش از  ۸۵درصــد کارکنــان آن از جامعــه معلولیــن هســتند نیــز
یــک مثــال خــوب بومــی از کسـبوکار اجتماعــی اســت.
ویژگــی مشــترک شــرکتها ایــن اســت کــه بــدون دریافــت کمکهــای خیریــه ،بهصــورت
خودگــردان در حــال پیگیــری اهــداف اجتماعــی هســتند.
کســبوکارهای کوچــک و بزرگــی کــه در گوشــه و کنــار کشــور بــا هــدف کمــک بــه زنــان،
معلولیــن و ســایر گروههــا تشــکیل میشــود تــا بهعنــوان مثــال بتواننــد تولیــدات و صنایعدســتی
خــود را بفروشــند نیــز میتــوان در قالــب همیــن کســبوکارها دســتهبندی کــرد.
البتــه کس ـبوکارهای اجتماعــی تنهــا محــدود بــه کس ـبوکارهای معمــول نمیشــوند و مــوارد
زیــاد دیگــر نیــز وجــود دارنــد ماننــد کس ـبوکارهای دانشبنیــان و بــا فنــاوری باالیــی کــه وارد
عرصــه کس ـبوکار اجتماعــی شــده و فنــاوری و دانــش را در خدمــت حــل مشــکالت اجتماعــی
گرفتهانــد.
کارآفرین اجتماعی کیست؟
کارآفریــن اجتماعــی شــخصی اســت کــه بــا ایجــاد نــوآوری اجتماعــی بــه دنبــال حــل مشــکالت
اجتماعــی اســت .یــک کارآفریــن اجتماعــی نیازهــا و مشــکالت اجتماعــی را مدنظــر قــرار داده و بــا
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اشــتیاق تمــام و بــه صورتــی خــاق راهکارهــای نوآورانـهای پیشــنهاد داده و از مســیر کارآفرینــی و
بــا ارائــه یــک طــرح کسـبوکار ســازمانیافته و کارآمــد بــه دنبــال حــل مشــکل اســت.
کاری کــه یــک کارآفریــن اجتماعــی میکنــد ایــن اســت کــه تشــخیص میدهــد کــدام قســمت
از جامعــه دچــار مشــکل اســت و بــر آن اســاس راهــی را پیــدا میکنــد کــه مشــکل را حــل
نمایــد .او متوجــه میشــود چــه چیــزی خــوب کار نمیکنــد و مشــکل را بــا تغییــر سیســتم رفــع
مینمایــد و ایــن راهــکار را بــه ســایر جوامــع منتقــل کــرده و تمامــی جوامــع را بــه ســمت ایــن
حرکــت ترغیــب مینمایــد.
کارآفرینــان اجتماعــی تنهــا بــه دنبــال دادن ماهــی یــا آمــوزش ماهیگیــری نیســتند! آنهــا آرام
نمیگیرنــد تــا اینکــه صنعــت غذایــی را متحــول نماینــد.
فعالیــت محققیــن تــا زمانــی اســت کــه یــک ایــده را بیــان نماینــد .موفقیــت متخصصیــن نیــز
زمانــی بــه دســت میآیــد کــه مشــکل یــک مشــتری یــا مراجعهکننــده را حــل نماینــد .کار
مدیــران زمانــی بــه اتمــام میرســد کــه ســازمان متبوعشــان را تــا حصــول بــه موفقیــت مدیریــت
کننــد .امــا حرکــت کارآفرینــان اجتماعــی فراتــر از مســائل زودگــذر بــوده و بــه ســمت تغییــر
بنیادیــن جوامــع ،اجتماعــات و در نهایــت جهــان اســت.
کارآفریــن اجتماعــی گونــهای متفــاوت از رهبــران اجتماعــی هســتند کــه دارای خصوصیــات
مشــخصی هســتند:
افــراد بســیاری وجــود دارنــد کــه شــغل و پیشــه خــود را بــه دلیــل تمایــل در کمــک بــه دیگــران
انتخــاب میکننــد .ممکــن اســت ایــن مســئله در ذهــن شــکل بگیــرد کــه آیــا ایــن افــراد همگــی
کارآفریــن اجتماعــی هســتند؟ ایــن تمایــل شــرط الزم بــرای کارآفرینــان اجتماعــی اســت امــا
شــرط کافــی بــرای یــک کارآفریــن اجتماعــی موفــق نیســت .بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه
آیــا میتوانیــد یــک کارآفریــن اجتماعــی موفــق باشــید یــا نــه؛ بایــد خصوصیــات یــک کارآفریــن
اجتماعــی کــه توســط برخــی محققیــن مشــخص شــده اســت را مالحظــه کــرد .آیــا ایــن ویژگیها
منطبــق بــا خصوصیــات شــما اســت؟
چشــمانداز :آنچــه کارآفرینــان اجتماعــی را بــه ســمت جلــو میبــرد وجــود یــک چش ـمانداز
بــرای ایجــاد تغییــر اجتماعــی اســت ولــی درعینحــال یــک نقشــه راه معقوالنــه بــرای چگونگــی
حصــول اهــداف نیــز دارنــد.
عملگرایــی :کارآفرینــان اجتماعــی بــه دنبــال تعلــل و مســامحهکاری نیســتند .آنهــا بجــای
جســتجوی دلیــل بــرای فــرار از اقــدام ،بــه دنبــال فرصتهایــی بــرای اقــدام هســتند.
عــزم ،اراده و از خودگذشــتگی :راهانــدازی یــک کســبوکار اجتماعــی بســیار مشــکل اســت و
نیازمنــد از خودگذشــتگی فــردی و تعهــد بســیار زیــاد اســت.
اشتیاق :کارآفرینان اجتماعی فعالیتهای خود را با عشق و عالقه انجام میدهند.
بررســی و در نظــر گرفتــن جزئیــات :کارآفرینــان اجتماعــی بایــد قــادر باشــند کــه چش ـمانداز
خــود را بــه جزئیــات مرتبــط نمایــد ،چــرا کــه جزئیــات میتــوان موجــب از هــم پاشــیدن یــک
کس ـبوکار نوپــا شــود.
شناســایی و بهکارگیــری راهحلهــای عملیاتــی بــرای حــل مشــکالت اجتماعــی از طریــق درهــم
آمیختــن نــوآوری ،کاردانــی و فرصــت؛
نوآوری در یافتن یک محصول ،خدمت و یا رویکرد جدید برای حل یک مشکل اجتماعی؛
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ننشستن به انتظار تضمین وجود منابع قبل از اقدام به نوآوری؛
اجتناب از به دام افتادن در دایره تفکرات یا اصول محدودکننده؛
تعهد کامل به ذینفعان خود؛
نوآوری در یافتن یک محصول ،خدمت و یا رویکرد جدید برای حل یک مشکل اجتماعی؛
 -3کسبوکارهای اجتماعی چه خصوصیتهایی دارد؟
هماننــد ســایر کسـبوکارها ،در یــک کسـبوکار اجتماعــی نیــز بایــد درآمدهــا بیــش از هزینههــا
باشــد و در غیــر ایــن صــورت کســبوکار بــا شکســت مواجــه میشــود .درعینحــال برخــاف
کسـبوکارهای تجــاری معمــول یــک کسـبوکار اجتماعــی دارای خصوصیــات متمایــزی اســت:
مأموریت اصلی کسبوکارهای اجتماعی سودآوری نیست بلکه ایجاد ارزش اجتماعی است.
معموالً منابع بسیار محدودی در اختیار دارند.
مسئولیتپذیری و پاسخگویی زیادی در قبال ذینفعان از خود نشان میدهند.
تعییــن دقیــق مرزهــای بیــن کســبوکارهای اجتماعــی و کســبوکارهای تجــاری معمولــی
مشــکل اســت.
کارآفرینــی اجتماعــی بــه تشــریح یــک رویکــرد بــرای حــل یــک مشــکل اجتماعــی میپــردازد.
یــک رشــته خــاص نیســت کــه بتــوان آن را در فضــای دانشــگاهی آموخــت ،هرچنــد برخــی
مبانــی ،مدلهــا و تئوریهــای مربــوط بــه آن در دانشــگاهها تدریــس میشــود ،امــا رویکــردی
محــدود بــه رشــته و گروهــی خــاص نیســت .در تمامــی حوزههــا و رشــتههای مختلــف ماننــد
پزشــکی ،مهندســی ،حقــوق ،آمــوزش ،ســرمایهگذاری ،بانکــداری ،کشــاورزی ،محیطزیســت و
غیــره کاربــرد دارد ،هرچنــد بیشــترین تعــداد کســبوکارهای اجتماعــی در ســطح جهــان در
حوزههــای ســامت ،تغذیــه ،محیطزیســت ،زنــان ،کشــاورزی و اشــتغال فعالیــت دارنــد.

منابع:
مــک میــان ،یــان و تامســون ،جیمــز .)2013( .راهنمــای عملــی
کارآفرینــان اجتماعــی .ترجمــه :اکبــری ،مرتضــی؛ عبدالهیپــور ،ضرغــام
و قاســمزاده ،فــرزاد .)1394( .ســازمان انتشــارات جهــاد دانشــگاهی.
بروکــس ،آرتورســی .)2009( .کارآفرینــی اجتماعــی :رویکــردی نویــن به
ایجــاد کسـبوکار اجتماعــی .ترجمــه :آراســتی ،زهــرا؛ اعالمــی ،فرنــوش
و نارنجــی ثانــی ،فاطمــه .)1391( .ســازمان انتشــارات جهــاد دانشــگاهی.
یونــس ،محمــد .)2014( .کس ـبوکار اجتماعــی .ترجمــه :عنبرســتانی،
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جهان

نقش رفتارهای حمایتگرانه 
در شرایط فعلی جهان 
مقام مشورتی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل 
اهمیت برند برای جذب سرمایه
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نقش رفتارهای حمایتگرانه
در شرایط فعلی جهان
حمیدرضا آیت اللهی
الگوهــای اقتصــادی فراگیــر جهانــی در یــک نظــام یکدســت،
تمامــی نظامهــای اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی جوامــع را تابــع
کالن جهانــی ،دیگــر دغدغههــای
ـان
ِ
خــود میکنــد .در ایــن جریـ ِ
فــردی جایــی نمییابــد .هرگونــه جریانــی کــه نتوانــد پابپــای ایــن
جریــان قــدم بــردارد بــه کنــاری افکنــده خواهــد شــد و نظامهــای
متاثــر از ایــن الگوهــا نیــز ناگزیــر از حــذف آن خواهنــد بــود .رقابت
پــر شــتاب جوامــع بــرای یافتــن موقعیتــی مناســب در شــبکه
یکپارچــه اقتصــاد جهانــی ،آنهــا را وا مـیدارد کــه صرفــا در بهبــود
شــرایط کلــی جامعــه بیندیشــند و در نتیجــه نمیتواننــد منتظــر
کســانی کــه از ایــن قافلــه عقــب ماندهانــد باشــند .ایــن مهــم تریــن
تهدیــد اقتصــاد غالــب جهانــی بــرای دغدغههــای فــردی انســانهای
بســیاری اســت کــه یــا از بســیاری ناتوانیهــا رنــج میبرنــد یــا
در ایــن مســیر نتوانســتهاند جایگاهــی مناســب پیــدا کننــد .ایــن
خشــونت ذاتــی اقتصــاد جهانــی فعلــی ،امــکان اقدامــی را بــرای
اقشــار آســیبپذیر فراهــم نمیســازد.
امــا در صورتــی کــه فــارغ از ایــن فرآینــد ،ارادههــای انســانهای
دلســوز ،تــک تــک ،اقدامــی بــرای رفع ایــن فرآینــد آســیب زا کنند
در آن صــورت میتــوان امیــد داشــت کــه نگرانیهــای انســانهای
بســیاری کــه در زیــر چــرخ جهانــی شــدن لــه میشــوند برطــرف
شــده و راه نجاتــی بــرای آنهــا باشــد .هرگونــه راه حلــی بــرای حــل
ایــن مشــکل بشــری نمیتوانــد از دل سیاس ـتهای کلــی جوامــع
درآیــد چــرا کــه ایــن سیاســتها ناگزیــر در چنبــره فرآینــد
اقتصــاد یکپارچــة جهانــی دســت بســته خواهنــد بــود .تنهــا راه
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تاریخ نشان
داده است
بیشترین انگیزه
برای رفتارهای
حمایتگرانه از میان
ادیان بوده است و
یکی از مهم ترین
وظایف دینی افراد
توجه به این رفتارها
بوده است.
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بــرون رفــت از ایــن وضعیــت اقدامــات فــردی نیکــوکاران بــرای حــل مشــکالت
فــردی نیازمنــدان اســت و نمیتــوان امیــدی بــه راه حلــی دیگــر داشــت .در اینجــا
ارادههــای انســانی بایــد بــه تــاش برخیزنــد تــا رفتارهــای حمایتگرانــه از تــک
تــک افــرادی کــه در ایــن مســیر بیشــترین ضربــه را میخورنــد داشــته باشــند.
چــون ایــن اقدامــاتِ آگاهانــه میتوانــد در جوامــع تأثیــر جــدی داشــته باشــد
ایــن افــراد میتواننــد بــا همبســتگی بیــن فعالیتهــای خــود (کــه در عیــن
حــال فــردی نیــز هســت) جریانــی اجتماعــی را بــرای ایــن منظــور بوجــود آورنــد.
تاریــخ نشــان داده اســت بیشــترین انگیــزه بــرای رفتارهــای حمایتگرانــه از میــان
ادیــان بــوده اســت و یکــی از مهمتریــن وظایــف دینــی افــراد توجــه بــه ایــن
ـامی بســیاری در ایــن زمینــه
رفتارهــا بــوده اســت .در ایــن میــان آموزههــای اسـ ِ
وجــود دارد بگونــه ای کــه انجــام ایــن وظیفــه در بســیاری مــوارد در قبــال ســایر
وظایــف دینــی ،مهــم تریــن اهمیــت را یافتــه اســت .در آموزههــای اســامی هرجا
کــه از ایمــان مؤمنــان صحبــت میشــود دو شــاخص عمــده آن اقامــه نمــاز و ایتاء
زکات اســت .آیــات بســیاری در قــرآن بــر ایــن امــر تأکیــد میکنــد .نــوع نگــرش
قرآنــی بــه موضــوع پرداختــن بــه نیازمنــدان و ناتوانــان بســیار آموزنــده اســت.
اوالً -از کمــک بــه نیازمنــدان بــه زکات تعبیــر میکنــد کــه بــه معنــی پــاک
شــدن فــرد اســت .در ایــن تعبیــر ،نــگاه اســامی بــه دادن مــال بــه نیازمند نیســت
بلکــه نــگاه بــه آن اســت کــه خــود فــرد صدقــه دهنــده از آن نفــع میبــرد و بــرای
نفــع اوســت کــه خداونــد چنیــن تأکیــدی را کــرده اســت .از آنگذشــته میتــوان
از تعبیــر زکات چنیــن برداشــت کــرد کــه گویــی قبــل از اختصــاص صدقــه مــال
تمامــی انســانها آلودگــی داشــته اســت .اصــ ً
ا قــرآن از حــق معلومــی کــه در
امــوال تمامــی انســانها مربــوط بــه نیازمنــدان اســت ســخن میگویــد:
َ
لسائ ِِل َوال ْ َم ْح ُرو ِم
َوالَّذ َ
ِين فِي أ ْم َوال ِ ِه ْم َحقٌّ َّم ْع ُلو ٌم ل ِّ َّ
ً
یعنــی اگــر از لحــاظ اقتصــادی بنگریــم یقین ـا برخــی از اموالــی کــه بینیــازان
بدســت میآورنــد از جــذب امــوال نیازمنــدان اســت کــه بــا زکات بایــد ایــن
امــوال پــاک شــده و ســهم نیازمنــدان بــه آنهــا داده شــود .حتــی برخــی علمــای
دیــن اینگونــه صدقــات را بخشــی از مــال نیازمنــدان میداننــد کــه پرداخــت آن
کار مهمــی توســط اغنیــا بــه حســاب نمیآیــد گرچــه خداونــد از روی کرمــش
مابــهازای اخــروی بــرای آن در نظــر میگیــرد.
ثانی ـ ًا -خداونــد بــا تمامــی عظمــت و غنایــش خــود را ســپر بــای نیازمنــدان
میکنــد و میگویــد کــه ایــن اقدامــات بــه خــود خداونــد میرســد .دســت
نیازمنــد را دســت خــود تعبیــر میکنــد و تــا ایــن حــد مقــام ایــن اقدامــات را
بــاال میبــرد.
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ضَ
ضً
ُ
يم
َمن َذا الَّذِي يُ ْق ِرض الل ق ْر ا َح َس ًنا ف ُي اعف ُه ل ُه َول ُه أ ْج ٌر ك ِر ٌ
ثالث ـ ًا -آموزههــای اســامی اجــازه نمیدهــد بــه هیــچ وجــه پرداخــت صدقــات
موجــب منــت و یــا اذیــت کســی کــه بــه او صدقــه داده میشــود بگــردد .و در
صــورت چنیــن امــری آن را باعــث ابطــال صدقــه میدانــد.

ِين آ َم ُنوا ْ الَ ت ُْبطِ ُلوا ْ َص َد َقات ِ ُكم ب ِال ْ َم ِّن َواأل َذى
يَا أَي ُّ َها الَّذ َ
ایــن امــر نشــان میدهــد اقدامــات حمایتگرانــه وظیفــه انســانی و الهــی افراد اســت
و نمیتــوان بــرای آن حســابی همچــون حســاب ســایر امــور زندگــی اقتصــادی
داشــت و بــا مالکهــای کالن اقتصــادی قابــل ارزیابــی نیســت.
رابعــ ًا -هرگونــه بــی توجهــی نســبت بــه ایــن وظیفــه انســانی و شــرعی در
اســام بهشــدت مذمــوم تلقــی شــده اســت و بیدقتــی در پیگیــری رفتارهــای
حمایتگرانــه ،ایمــان انســان را منتفــی میکنــد.
ما آمن بی من بات شبعان و جاره طاوی
اگــر کســی شــب هنــگام ســرش را ســیر بــر بالیــن بگــذارد ولــی همســایهاش
گرســنه باشــد بــه مــن ایمــان نیــاورده اســت.
خامســ ًا -درســت اســت کــه حمیــت انســانی و بزرگــواری نــوع انســان اقتضــا
میکنــد کــه انســان اقدامــات حمایتگرانــه داشــته باشــد ولــی آموزههــای اســامی
بیشــترین تشــویق را بــرای ایــن امــر اخالقــی میکنــد و گذشــته از وظیفــه انســانی
پاداشهــای بســیار دنیــوی و اخــروی بــرای آن در نظــر میگیــرد تــا ایــن وظیفــه
حداکثــر اقــدام را پیــدا کنــد.
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سادسـا -رفتــار امامــان شــیعه و بــزرگان دیــن نشــان میدهــد کــه بــرای هرگونه
رفتــار حمایتگرانــه خــود بــه شــخصه مباشــرت بــرای حمایــت داشــتهاند .علــی(ع)
میتوانســتند نیــاز نیازمنــدان را بــا یــک برنامهریــزی حســاب شــده توســط غالمان
و کارگــزاران خــود انجــام دهنــد ولــی در ایــن زمینــه خــود بهشــخصه خرمــا بــه
دهــان یتیــم میگذاشــتند و نگرانیهایــش را در جلســهای کــه بــا او داشــتند
برطــرف میگردنــد و ســعی مینمودنــد لبخنــد بــر لبانــش بیاورنــد .بســیاری از
امامــان شــیعه پــس از وفاتشــان در حیــن غســل ،دیــده میشــد کــه دوشــی پینــه
بســته دارنــد و آن نشــان از تکــرا ِر بــدوش کشــیدن انبانهــای نــان و رســاندن آن به
نیازمنــدان در دردل شــب بــود .ایــن رفتارهــا نشــان بســیار مهمــی بــرای هرگونــه
رفتــار حمایتگرانــه اســت .در رفتارهــای حمایتگرانــه تمامــی اقدامــات بایــد بگونهای
جهــت یابــد کــه حمایتگــر چهــره بــه چهــره حمایــت شــده باشــد و صرفــا بــه
برطــرف کــردن دغدغههــای اقتصــادی حمایــت شــده نیندیشــد کــه آســیبهای
روحــی کــه او از ایــن درماندگــی پیــدا کــرده اســت بایــد ترمیــم عاطفــی گــردد .بــه
ایــن جهــت اســت کــه رفتارهــای حمایتگرانــه نمیتوانــد در قالــب اقدامــات کالن
حمایتگــران قــرار گیــرد .تجربــه نیــز نشــان داده اســت موفقیــت اینگونــه اقدامــات
کــم بــوده اســت.
از امامــان شــیعه درس میگیریــم کــه حمایتگــری ارتباطــی انســانی فــردی اســت.
همانگونــه کــه قب ـ ً
ا گفتــه شــد اگــر بخواهیــم جریانــی اجتماعــی و برنامهریــزی
شــده بــرای حمایتگــری داشــته باشــیم یقینــا بــه صورتهــای مختلــف ضوابــط و
چهارچوبهــای تحمیلــی اقتصــاد غالــب متاثــر از شــرایط جهانــی ،اجــازه ثمردهــی

رفتار امامان شیعه
و بزرگان دین
نشان میدهد که
برای هرگونه رفتار
حمایتگرانه خود به
شخصه مباشرت
برای حمایت
داشتهاند.
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بــه آن نخواهــد داد چــرا کــه ایــن اقتصــاد بــا طــرد ارادههــای جزیــی و دغدغههــای فــردی زنــده
اســت و ذات ـاً نمیتوانــد بــه هرگونــه اقدامــی در ایــن زمینــه اجــازه حضــور دهــد .لــذا اقداماتــی
میتوانــد مؤثــر واقــع شــود کــه تکتــک نیکــوکاران را برانگیزانــد تــا بــه ســهم خــود اقدامــی
حمایتگرانــه انجــام دهنــد .شــاید ایــن موضــوع باالتریــن ظرفیــت کلیــه ادیــان الهــی باشــد کــه
همــواره در طــول تاریــخ جریــان داشــته اســت.
مجموعــه آموزههــای دینــی فــوق ،زمینــه بســیار مهمــی را بــرای انــواع رفتارهــای حمایتگرانــه
ایجــاد میکنــد و بــا ایــن تأکیــد و نــگاه همــه جانبــه دینــی بزرگتریــن ظرفیــت بــرای تحقــق
رفتارهــای حمایتگرانــه ایجــاد میشــود .از آنجــا کــه مســئولیتهای فــردی دینــداران تمامــی آنهــا
را برمــی انگیزانــد کــه در ایــن زمینــه اقدامــی انجــام دهنــد ضــرورت دارد بــا ایجــاد همبســتگی
بیــن اقدامــات فــردی نیکاندیشــان متدیــن نســبت بــه بالندگــی آن تــاش کــرد.
اقــدام کمیتــه امــدام امــام خمینــی(ره) در طــرح اکــرام ،مثــال بســیار ارزشــمندی بــرای جهــت
دهــی بــه ایــن رفتارهــای حمایتگرانــه اســت .ایــن اقــدام ،بجــای برنامــه ریــزیِ اجتماعــی بــرای
برطــرف کــردن نیــاز نیازمنــدان ســعی کــرده اســت تــا دســت تــک تــک نیازمنــدان را در دســت
تکتــک نیکــوکاران بگــذارد و خــود زمینــه را مســاعد کنــد تــا ایــن اقدامــات حمایتگرانــه انجــام
پذیــرد .از همــه مهمتــر آنکــه بــر طبــق ســنت امامــان شــیعه حمایتگــران در اقدامــات خــود

 60خیر ماندگار

مباشــر کارهــای خــود باشــند و نــه تنهــا نیازهــای مــادی کــه نیازهــای عاطفــی و ارتباطــی را نیــز
برطــرف ســازند .الگــوی اســامی بیشــتر ناظــر بــه ایــن نــوع رفتارهــای حمایتگرانه اســت .درســت
اســت کــه مؤسســات خیریــه بســیاری ســعی در جم ـعآوری منابــع مــادی متفاوتــی همچــون
صدقــات بــرای اقدامــات خیرخواهانــه خــود انجــام میدهنــد امــا معمــوالً چنــان در بوروکراســی
گوبــوی
تحمیلــی نظامهــای مالــی گرفتــار میشــوند کــه بســیاری از اقدامــات بــه مــرور زمــان رن 
اولیــه خــود را از دســت میدهنــد و روز بــه روز از تأثیرشــان کاســته میشــود .فاصلــه بســیاری
کــه بیــن صندوقهــای قرضالحســنه اولیــه و برخــی دیگــر در نحــوه عملکــرد شــان پــس از
بیســت ســال بوجــود آمــده اســت نشــان از ایــن ناتوانــی نظامهــای مالــی بــرای تأثیرگــذاری دارد.
بــه همیــن جهــت اســت کــه تأکیــد میگــردد اگــر از تکنیکهــای برنامهریــزی بــرای ایــن نــوع
اقدامــات حمایتگرانــه شــود ناگزیــر از شــرایطی خواهیــم بــود کــه ایــن تکنیکهــا بــر مــا تحمیــل
خواهنــد کــرد و نمیتــوان تأثیــر الزم را انتظــار داشــت .ایــن رفتــا ِر قهــریِ فناوریهــای نــرم
همچــون تکنولوژیهــای مالــی اســت.
از آنجــا کــه نگــرش اســامی زمینــه مناســبی بــرای ایــن اقدامــات حمایتگرانــه ایجــاد میکنــد
لــذا بخوبــی میتــوان جریانــی فعــال در میــان مســلمانان ایجــاد کــرد تــا حمایتگــری تحقــق یابــد
و نگــرش دینــی بتوانــد پیشــتاز ایــن جریــان در جهــان باشــد.
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در این مقاله شورای
اقتصادی اجتماعی
سازمان به همراه
بخشهای تابعه آن
معرفی میشوند
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مقام مشورتی شورای اقتصادی اجتماعی
سازمان ملل
سید حسین سیدی
چکیده:
ســازمان ملــل متحــد بــرای جلــب مشــارکت ملتهــای مختلــف
در فعالیتهــای ســازمان ملــل ،ســازوکارهای مختلفــی را
پیشبینــی کــرده اســت .یکــی از ایــن ســازوکارها همــکاری بــا
ســازمانهای مردمنهــاد کشــورها تحــت عنــوان مقــام مشــورتی
شــورای اقتصــادی اجتماعــی ســازمان ملــل اســت .بهعبارتدیگــر
شــورای اقتصــادی اجتماعــی ســازمان ملــل بــرای مطالعــات
تخصصــی در موضوعــات مرتبــط بــا شــورا و اتخــاذ تصمیمــات،
راهبردهــا و ارائــه توصیههــا بــه کشــورها و پیگیــری وضعیــت
ایــن تصمیمــات در کشــورهای مختلــف از همــکاری ســمنها
(ســازمانهای مردمنهــاد) بهــره میگیــرد .ایــن شــورا بــا اعطــای
مقــام مشــورتی بــه ســمنهای واجــد شــرایط مشخصشــده،
زمینــه فعالیــت ســمنها در کمیســیونها و انجمنهــای شــورا
را ایجــاد میکنــد .در ایــن مقالــه شــورای اقتصــادی اجتماعــی
ســازمان بــه همــراه بخشهــای تابعــه آن معرفــی میشــوند و
در مقــاالت آینــده نحــوه کســب مقــام مشــورتی ،نحــوه فعالیــت
ســمنها در شــورا ،ســمنهای ایرانــی دارای مقــام مشــورتی
و تحلیــل و بررســی اهــداف ســازمان ملــل از ایجــاد چنیــن
ســازوکارهایی مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
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مقدمه
شــروع همــکاری ســمنها (ســازمان مردمنهــاد) بــا ســازمان ملــل متحــد از ســال  1945آغــاز
شــده اســت .ســمنها در یــک ســری از فعالیتهــا کــه شــامل اشــاعه اطالعــات ،افزایــش آگاهــی،
آمــوزش توســعه ،حمایتهــای سیاســی ،پروژههــای عملیاتــی مشــترک در فرآیندهــای درون
دولتــی و مشــارکت در خدمــات فنــی و تخصصــی اســت مشــارکت میکننــد.
در بخــش  71از منشــور ســازمان ملــل متحــد کــه شــورای اقتصــادی اجتماعــی–
 - )ECOSOC) Economic and Social Councilبر اساس آن تأسیس شده است آمده است:
«ایــن شــورا میتوانــد ترتیبــات الزم را بــرای مشــورت بــا ســمنها کــه در حــوزه صالحیــت
شــورا فعالیــت و دغدغــه دارنــد ،ایجــاد کنــد .ایــن ترتیبــات ممکــن اســت بــرای مشــورت بــا
ســازمانهای بینالمللــی و در صــورت اقتضــا بــا ســازمانهای محلــی بعــد از مشــورت بــا مقامــات
عضــو ســازمان ملــل انجــام گیــرد».
ایــن بخــش از منشــور درهــا را بــرای مشــورت بــا ســمنها بــاز میکنــد .مقــام مشــورتی شــورای
اقتصــادی اجتماعــی در قطعنامــه  1996/31تصویــب شــده اســت کــه ایــن قطعنامــه بــه تشــریح
شــرایط ســازمانها بــرای کســب مقــام مشــورتی ،حقــوق و تعهــدات ســمنها در مقــام مشــاور،
روش خــروج و یــا تعلیــق از مقــام مشــاور ،نقــش و وظایــف شــورای اقتصــادی اجتماعــی در قبــال
ســمنها و مســئولیت دبیرخانــه ســازمان ملــل متحــد در حمایــت از رابطــه مشــورتی میپــردازد.
بهطورکلــی ســازمان ملــل متحــد بــرای تقویــت همــکاری بــا ســمنها در سرتاســر سیســتم
ســازمان ملــل و در تمــام زمینههــای کاری خــود اقــدام کــرده اســت و در حــال شناســایی
روشهــای جدیــد بــرای افزایــش همکاریهــای راهبــردی بــا ســمنها اســت.
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شــورای اقتصــادی اجتماعــی تنهــا قســمتی از بدنــه اصلــی ســازمان ملــل اســت که یــک چارچوب
رســمی بــرای ارتبــاط بــا ســمنها دارد .در ســال  41 ، 1946ســمن مقــام مشــورتی ســازمان ملــل
را کســب کردنــد  ،در ســال  1992ایــن رقــم بــه  1200ســازمان رســید و در حــال حاضــر بیــش
از  3400ســازمان مقــام مشــورتی را کســب کردهانــد.
 .1شورای اقتصادی اجتماعی
شــورای اقتصــادی اجتماعــی ســازمان ملــل بخــش اصلــی ســازمان ملــل در هماهنگیهــای
اقتصــادی و اجتماعــی و فعالیتهــای مرتبــط بــا آن اســت کــه دارای  14نمایندگــی مخصــوص
ســازمان ملــل و کمیتههــای عملیاتــی و  5کمیســیون منطقــهای اســت.
ایــن شــورا بهعنــوان انجمــن مرکــزی بحــث بــر مســائل اقتصــادی و اجتماعــی ،فرمولــه بنــدی
توصیههــا و سیاســتها ،خطــاب بــه کشــورهای عضــو و خــود ســازمان ملــل اســت.
شــورا از  54عضــو منتخــب از مجمــع عمومــی بــرای مــدت  3ســال تشــکیل میشــود .کرسـیهای
اختصاصــی برحســب منطقــه میباشــند کــه آفریقــا  ، 14آســیا  ،11اروپــای شــرقی  ،6آمریــکای
التیــن و حــوزه دریــای کارائیــب  ، 10غــرب اروپــا و دیگــر بخشهــا  13کرســی دارنــد.
فعالیتهــای شــورا از طریــق جلســات متعــدد ،جلســات مقدماتــی ،میزگــرد و پنلهــای بحــث و
مذاکــره بــا اعضــای جامعــه مدنــی کــه در طــول ســال برگــزار میشــود انجــام میشــود.
جلســه ســاالنه در  5بخــش برگــزار میشــود -1 .بخــش ســطح بــاال  -2بخــش هماهنگــی
-3بخــش فعالیتهــای عملیاتــی  -4امــور بشردوســتانه  – 5بخــش عمومــی
 .1.1جلسه ساالنه نقد و بررسی وزیران
از ســال  2007ایــن جلســه در بخــش ســطح بــاالی شــورا راهانــدازی شــد ،کــه بــه ارزیابــی
پیشــرفتهای انجامشــده در جهــت دســتور کار توســعه در ســازمان ملــل متحــد میپردازنــد،
همچنیــن ایــن جلســه محلــی بــرای تبــادل آموختههــا و ترویــج شــیوههای موفــق اســت
 .2.1انجمن توسعه همکاری
انجمــن توســعه همــکاری در ســال  2007راهانــدازی شــد ،وظیفــه آن ارتقــا و پیشــرفت در اهــداف
توســعه توافــق شــده بینالمللــی و ترویــج گفتوگــو بــرای پیــدا کــردن راهــی مؤثــر بــرای
حمایــت از ایــن اهــداف اســت .ایــن بخــش نقطــه کانونــی سیســتم ســازمان ملــل و انجمــن اصلــی
بررســی اثــر سیاسـتهای جهانــی و انجــام همکاریهــای توســعه بینالمللــی اســت .ایــن انجمــن
هرســاله در چارچــوب بخــش ســطح بــاالی شــورای اقتصــادی اجتماعــی برگــزار میشــود.
 .2بخشهای تابعه
تعــدادی کمیســیون و انجمــن تابعــه در زیــر چتــر شــورای اقتصــادی اجتماعــی بــرای کمــک بــه
دســتیابی اهــداف شــورا وجــود دارد .شــورای اقتصــادی اجتماعــی انســجام سیاسـتها و هماهنگی
در وظایفــی کــه بیــن بخشهــای وابســته همپوشــانی دارد را بــر عهــده دارد .هنگامــی کــه یــک
ســمن مقــام مشــورتی را بــه دســت مـیآورد ،مشــخصاً میتوانــد بهعنــوان عضــوی از بخشهــای
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تابعــه فعالیــت کنــد .بخشهــای تابعــه عبارتانــد از:
 .1.2کمیسیونهای عملیاتی
 کمیسیون آماری کمیسیون جمعیت و توسعه کمیسیون توسعه اجتماعی کمیسیون وضعیت زنان کمیسیون مواد مخدر کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری کمیسیون علم و فناوری برای توسعه کمیسیون توسعه پایدار .2.2کمیسیونهای منطقهای
 کمیسیون اقتصادی آفریقا کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه کمیسیون اقتصادی اروپا کمیسیون اقتصادی آمریکای التین و حوزه دریای کارائیب کمیسیون اجتماعی غرب آسیا .3.2دیگر بخشها
 انجمن دائمی مسائل بومی انجمن جنگلها کمیتههای دائمی و موقت کارشناسان موقت و نهادهای مرتبط دیگر .3معرفی مختصر بعضی از بخشهای شورای اقتصادی اجتماعی
بخشهــای مختلــف ســازوکارهای مختلفــی بــرای ارتبــاط بــا ســمنها دارنــد امــا اشــتراک بیــن
همــه آنهــا ایــن اســت کــه تنهــا ســمنهایی کــه از طــرف شــورای اقتصــادی اجتماعــی معتبــر
شــناخته میشــوند میتواننــد در ایــن ســازوکارها شــرکت کننــد.
 .1.3کمیسیون توسعه پایدار
کمیســیون توســعه پایــدار در دســامبر  1992بــرای اطمینــان از پیگیــری نتایــج کنفرانس ســازمان
ملــل در ســال  1992دربــاره محیطزیســت و توســعه ایجــاد شــد( .ایــن کنفرانــس بهعنــوان
اجــاس زمیــن نیــز شــناخته میشــود) ایــن کنفرانــس در ریودوژانیــرو برزیــل برگــزار شــد
کــه چهارچــوب کنوانســیون تغییــر آبوهــوا و تنــوع زیســتی در آن امضــا شــد و طرحــی 300
صفح ـهای بــرای دســتیابی بــه توســعه پایــدار در قــرن  21بــه تصویــب رســید.
کمیســیون توســعه پایــدار در دیدارهــای ســاالنه بــا طراحــی یــک چرخــه  2ســاله برگزار میشــود،
کــه در هــر چرخــه بــر یــک موضــوع خــاص و یــا یــک مســئله بیــن منطقـهای تمرکــز میکند .
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 .2.3کمیسیون وضعیت زنان
یکــی از سیاســتگذاریهای اصلــی ســازمان ملــل بــه برابــری جنســیتی و پیشــرفت زنــان
اختصاصیافتــه اســت.
کمیســیون بهطــور ســاالنه بــرای یــک دوره  10روزه کاری در نیویــورک برگــزار میشــود  .هــدف
آن ارزیابــی پیشــرفت برابــری جنســیتی ،شناســایی چالشهــا ،ارائــه مجموعـهای از اســتانداردهای
جهانــی و تدویــن و فرمولــه بنــدی سیاســتهای مرتبــط بــرای ترویــج برابــری جنســیتی و
پیشــرفت زنــان در سرتاســر جهــان اســت.
مشــارکت فعــال ســمنها یــک عنصــر حیاتــی در کار کمیســیون وضعیــت زنــان اســت .ســمنها
در شــکلگیری چهارچــوب فعلــی سیاسـتهای جهانــی توانمندســازی و برابــری جنســیتی زنــان،
و در بیانیــه و برنامــه اقــدام پکــن ،تأثیرگــذار بودهانــد.
 .3.3کمیسیون توسعه اجتماعی
ایــن کمیســیون از زمــان برگــزاری اجــاس ســران بــا هــدف توســعه اجتماعــی در ســال  1995در
کپنهــاگ تشــکیل شــد ،کمیســیون توســعه اجتماعــی در بدنــه ســازمان ملــل مســئولیت پیگیری
و اجــرای بیانیــه کپنهــاگ و برنامــه اقــدام آن را دارد .جلســات ایــن کمیســیون معمــوالً هــر ســال
یکبــار در مــاه فوریــه برگــزار میگــردد .کمیســیون هــر ســاله از ســال  ، 1995بــا بررســی
زمینههــای کلیــدی پیشــرفت اجتماعــی ،پیشــرفت بیانیــه کپنهــاگ را بررســی میکنــد .ایــن
کار در یــک ســازوکار دورهای دو ســاله کــه شــامل ارزیابــی و سیاســتگذاری میشــود انجــام
میشــود.
 .4.3انجمن دائمی مسائل بومی
ایــن انجمــن یــک بدنــه مشــورتی بــرای شــورای اقتصــادی اجتماعــی اســت .دســتور کار آن نیــز
بحــث در مــورد مســائل مربــوط بــه توســعه اقتصــادی و اجتماعــی ،فرهنــگ ،محیطزیســت،
آمــوزش ،بهداشــت و حقــوق بشــر اســت .ایــن انجمــن هــر ســال در مــاه مــه در نیویــورک بــرای
 10روز تشــکیل میشــود .،کــه در هــر جلســه بــر یــک موضــوع خــاص تمرکــز میشــود.
بهعنوانمثــال جلســه نهــم انجمــن بومــی در ســال  2010در مــورد مــاده  3و بیانیــه  32ســازمان
ملــل در مــورد حقــوق مــردم بومــی بــوده اســت.
 .5.3کمیسیون جمعیت و توسعه
کمیســیون جمعیــت و توســعه  ،بــه شــورای اقتصــادی اجتماعــی در مــوارد ذیــل کمــک و
مشــاوره میدهــد :مســائل و روندهــای جامعــه  ،اســتراتژیهای توســعه و جمعیــت ،سیاس ـتها
و برنامههــا ،فراهــم کــردن کمکهــای مردمــی بــرای کشــورهای درحالتوســعه .ایــن کمیســیون
از ســال  1994هــر  2یــا  3ســال تشــکیل شــد ،ســپس بــه جلســات ســاالنه در مــاه آوریــل تبدیــل
شــد .هــر جلســه بــه یــک موضــوع خــاص اختصــاص داده میشــود ،جلســه اخیــر بــر موضــوع
بــاروری ،ســامت و توســعه بــاروری تمرکــز داشــته اســت.
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 .6.3انجمن جنگلها
هــدف اصلــی ایــن انجمــن حفاظــت و توســعه پایــدار از تمــام انــواع جنگلهــا و ایجــاد تعهــد
سیاســی طوالنیمــدت بــرای ایــن منظــور اســت .از ســال  2007انجمــن هــر دو ســال بــه مــدت
دو هفتــه برگــزار میشــود.
 .7.3کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری
کمیســیون پیشــگیری ســاختار اصلــی ارائــه راهنمایــی بــه ســازمان ملــل متحــد در سیاسـتهای
پیشــگیری از جــرم و عدالــت کیفــری اســت .کمیســیون وظیفــه فرمولــه بنــدی سیاســتها و
توصیههــای بینالمللــی در مــورد مســائل عدالــت کیفــری ،از جملــه قاچــاق انســان ،جــرم و
جنایتهــای چندملیتــی و تروریســم اســت .جلســات بهصــورت ســاالنه در ویــن برگــزار میشــود.
حوزههای اولویتدار عبارتاند از :
 اقــدام بینالمللــی بــرای مبــارزه ملــی و فراملــی بــا جرایــم ســازمانیافته  ،جرایــم اقتصــادی وپولشــویی
 ترویج نقش قانون جزا در حفاظت از محیطزیست پیشگیری از جرم در مناطق شهری ازجمله جرایم جوانان و خشونت -بهبود بهرهوری و انصاف در سیستمهای عدالت کیفری
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 .8.3کمیسیون مواد مخدر
ایــن کمیســیون از ســال  1946تأســیس شــد ،کــه نهــاد سیاسـتگذاری مرکــزی ســازمان ملــل
متحــد در امــور مربــوط بــه مــواد مخــدر اســت .کمیســیون وضعیــت مــواد مخــدر را تحلیــل
میکنــد و طرحهایــی را بــرای تقویــت سیســتم کنتــرل بینالمللــی مــواد مخــدر بــرای مبــارزه
بــا مشــکل مــواد مخــدر در سرتاســر جهــان پیشــنهاد میکنــد .ایــن کمیســیون بــه شــورای
اقتصــادی اجتماعــی بــرای نظــارت بــر عملیاتــی ســازی قراردادهــای بینالمللــی و توافقــات در
مــورد مــواد مخــدر یــاری میدهــد و توصیههــای خــود را در تمــام امــور مربــوط بــه کنتــرل مــواد
مخــدر ،روانگــردان و پیــش ســازهای آن بــه شــورا ارائــه میدهــد .کمیتــه ســاالنه کمیســیون در
ژنــو بــرای یــک دوره هشــت روزه کاری در مــاه مــارس برگــزار میشــود.
 .9.3کمیسیون توسعه علم و فناوری برای توسعه
ایــن کمیســیون در ســال  1992بــه توصیــه مجمــع عمومــی و شــورای اقتصــادی اجتماعــی
راهانــدازی شــد .کمیســیون هــر ســال بــه مــدت یــک هفتــه در ژنــو برگــزار میشــود.
فعالیتهای انجمن
 بررسی پرسشهای حوزه علم و فناوری و ارائه راهکارهای توسعه آن پیشرفت در درک سیاستهای علم و فناوری بهویژه ازلحاظ کشورهای درحالتوسعه -ایجاد توصیهها و دستورالعمل از مسائل علم و فناوری در سیستم سازمان ملل متحد
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.10.3کمیسیون آماری
کمیســیون آمــاری در ســال  1947تأســیس شــد کــه جلســات آن بهصــورت ســاالنه در نیویــورک
بــه مــدت 4روز در فوریــه برگــزار میشــود .کمیســیون آمــاری شــورای اقتصــادی اجتماعــی را در
مــوارد زیــر یــاری میکنــد:
 ترویج  ،تکمیل و توسعه آمار ملی و مقایسه پذیری آنها هماهنگی فعالیتهای آماری ،نمایندگیهای تخصصی شورای اقتصادی اجتماعی توسعه خدمات آماری دبیرخانه مرکزی سازمان ملل متحد مشــاوره در تجزیــه تحلیــل و انتشــار آمــار بــه ارگانهــا و ســازمانهای وابســته بــه ســازمانملــل متحــد
 بهبود آمار و روشهای آماری بهطورکلی .4شورای حقوق بشر
یکــی دیگــر از بخشهــای ســازمان ملــل کــه بــا ســمنها همــکاری میکنــد شــورای حقــوق
بشــر اســت کــه مختصــرا ً در ذیــل معرفــی میشــود .الزم بــه ذکــر اســت کــه شــورای حقــوق بشــر
تنهــا بــا ســمنهایی همــکاری میکنــد کــه دارای مقــام مشــورتی شــورای اقتصــادی و اجتماعــی
ســازمان ملــل باشــند.
شــورای حقــوق بشــر مســئولیت اصلــی بیــن دولتــی ســازمان ملــل متحــد بــرای رعایــت حقــوق
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بشــر را داراســت .ایــن شــورا از  47عضــو تشــکیل شــده اســت و هــر ســال حداقــل  3جلســه در
ژنــو ســوئیس دارنــد .نقــش شــورا شــامل رصــد نقــض فاحــش و سیســتماتیک  ،ارتقــا احتــرام بــه
حقــوق بشــر بــرای همــه ،هماهنگــی مؤثــر و جریــان ســازی حقــوق بشــر در سیســتم ســازمان
ملــل متحــد اســت .در طــی جلســات منظــم ،شــورا فعالیتهــای مرتبــط بــا فرآیندهــا و مکانیســم
حقــوق بشــر را در نظــر میگیــرد و ممکــن اســت پنلــی را بــرای رویدادهــای خــاص بــه منظــور
بحــث و درک متقابــل از آن مســئله ویــژه ســازماندهی کنــد .خــارج از جلســات منظــم ممکــن
اســت شــورا جلســه ویــژهای را دربــاره مســائل یــک کشــور و یــا مســائل خــاص دیگــر برگــزار
کنــد .اگــر چــه ایــن بخــش عضــو شــورای اقتصــادی اجتماعــی نیســت امــا تنهــا ســمنهایی کــه
در مقــام مشــورتی شــورای اقتصــادی اجتماعــی هســتند میتواننــد بهعنــوان ناظــر در جلســات
شــورای حقــوق بشــر شــرکت کننــد.
سمنها بهعنوان ناظر میتوانند:
 مشاهده و شرکت در تمام اقدامات شورا به استثنا مذاکرات مربوط به شکایات ثبت اظهارات کتبی به شورای حقوق بشر مداخله شفاهی و مشورت شفاهی به شورای حقوق بشر شــرکت در جلســه بررســی دورهای کــه شــامل بررســی ســوابق حقــوق بشــر همــه کشــورهایعضــو ســازمان ملــل متحــد هــر چهــار ســال یــک بــار برگــزار میشــود.
 شرکت در بحث و گفتوگوهای تعاملی و جلسات غیررسمی -سازماندهی رویدادهای موازی در مورد مسائل مربوط به کار شورای حقوق بشر
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برند شما هر آنچه را
که مخاطبانتان فکر
میکنند ،احساس
میکنند ،اعتقاد
دارند ،و در مورد
مؤسسه خیریهتان
میگویند را در بر
میگیرد.
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اهمیت برند برای جذب سرمایه

(جمع آوری کمک مالی)

ترجمه و تنظیم :حسین جودت
چکیده:
یکــی از مســائل بســیار مهــم در خیریههــا جــذب ســرمایههای
خیریــن بــرای پیشــبرد برنامــه هایشــان اســت .از طــرف دیگــر و
شــاید مهــم تــر از جــذب ســرمایه ،پایــدار بــودن ایــن منابــع مالــی
اســت کــه در غیــر اینصــورت خیریــه بــا مشــکالت فراوانــی روبــرو
میشــود و هیچــگاه نمیتوانــد بــا اطمینــان فعالیتهــای خــود را
گســترش دهــد و بــرای بلنــد مــدت برنامــه ریــزی کنــد .یکــی از
مــوارد تاثیــر گــذار بــر جذب ســرمایه برنــد( 1نــام تجاری) مؤسســه
خیریــه میباشــد کــه در ایــران توجــه کمتــری بــه ایــن موضــوع
میشــود .از ایــن رو بــرای معرفــی ایــن موضــوع یادداشــتی از اولــی
لگــت مشــاور حــوزه برنــد ترجمــه و تنظیــم شــده اســت.

 1ترجمــه صحیــح کلمــه التیــن  Brandعبــارت نــام تجــاری میباشــد
امــا در ایــن متــن بــا توجــه بــه موضــوع خیریــه کلمــه برنــد مفهــوم را
بهتــر ارائــه میکنــد.
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مقدمه
در ایــن مقالــه اولــی لگــت مشــاور حــوزه برنــد و مدیرعامــل شــرکت مشــاوره طراحــی  ،IEتوضیــح
میدهــد کــه چگونــه یــک نــام تجــاری (برنــد) بــا ویژگــی ارائــه مفاهیــم مناســب اهداکننــدگان و
جامعــه هــدف ،بــرای جــذب ســرمایه موفــق ضــروری اســت.
درآمــد منظــم یــک مؤسســه خیریـه ،قابلیــت برنامهریــزی بلنــد مــدت مطمئــن و امــن را بــرای
مؤسســه فراهــم میکنــد .جــذب ســرمایه تنهــا یــک جنبــه از ایجــاد یــک جریــان متنــوع ســالم
و ثابــت از درآمــد اســت .چــه شــما در حــال برقــراری ارتبــاط بــا یــک ســپرده ،یــک بنیــاد،

یــک شــرکت اهــدا کننــده و چــه بــه دنبــال کســب ســرمایه قانونــی یــا ایجــاد یــک باجــه در
گوشــه خیابــان بــرای شــاخاص خیــر بالقــوه باشــید  -همــه آنهــا ســوالهای مشــابهی از شــما
میپرســند ...شــما چــه کســی هســتید؟ چــه کار میکنیــد؟ و چــرا مــن بایــد توجــه کنــم؟
نهادهــا ماننــد موسســات خیریــه و شــرکتها بــه معیارهــای مشــخصی را بــرای طبقــه بنــدی
ســازمانهایی کــه بــه دنبــال همــکاری هســتند شناســایی کردهانــد .افــراد ممکــن اســت در تفکــر
خــود کمتــر ســازماندهی شــده باشــند امــا همــه آنهــا اساســا قصــد دارنــد ســؤالهای یکســانی
بپرســند ...آیــا مــن همــکاری بــا شــما را میخواهــم؟ آیــا مــن میخواهــم شــما را بــه داســتان
زندگــی خــودم گــره بزنــم؟ و آیــا یــک برنــد معتبــر ایــن ســواالت را بــا اعتقــاد راســخ و ثبــات
پاســخ میدهــد؟
بــرای درک اهمیــت نــام تجــاری (برنــد) در رابطــه بــا جــذب ســرمایه ابتــدا بایــد "برنــد" را تعریــف
کنیــم .برنــد شــما هــر آنچــه را کــه مخاطبانتــان فکــر میکننــد ،احســاس میکننــد ،اعتقــاد
دارنــد ،و در مــورد مؤسســه خیریهتــان میگوینــد را در بــر میگیــرد .یــک برنــد در درگیرکــردن
مخاطبــان شــما حیاتــی اســت .برنــد نشــان دهنده اخــاق ،شــخصیت ،هویــت و ماموریت مؤسســه
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خیریــه شماســت .زمانــی کــه حامیــان بالقــوه بــا ســازمان شــما روبــرو میشــوند ،همــه این مــوارد
نــه تنهــا در آرمتــان (لوگــو) بلکــه در کل تجربــه ذهنیشــان از مؤسســه ،مجســم میشــود.
رقابت شدید
جهــان جــای پیچیدهایســت .مــا همیشــه فقیــر هســتیم .و رقابــت بــرای درآمدهــای ارزشــمند از
همیشــه شــدیدتر اســت .بــه همیــن دلیــل اهمیــت یــک برنــد قــوی  -موقعیــت واضحــی کــه
بــه خوبــی تعریــف شــده باشــد ،مجموع ـهی جالبــی از پیامهــا ،داراییهــای بصــری چشــم نــواز
و پیشــنهادهای انگیزاننــده – بیــش از پیــش مشــخص شــده اســت .هــدف نــام تجــاری ایــن اســت
کــه شــما را یــک مشــتری "ســاده" بســازد .یــک مشــتری کــه فکــر نمیکنــد و ســود میرســاند.
برنــد هماننــد پرچمــی اســت کــه کشــتی شــما بــر دکل بادبانــی نصــب کــرده اســت .نــام تجــاری
کــه درســت تعریــف شــده باشــد مخاطبــان خــود را میشناســد .برنــد زمانــی میتوانــد جــذاب
باشــد کــه هیچگونــه دافع ـهای در خــود نداشــته باشــد .چیــزی کــه در ایــن جمــات در تــاش
بــرای گفتــن آن هســتم ایــن اســت کــه شــما بایــد از وسوس ـهی تبدیــل شــدن بــه همــه چیــز
بــرای همــه ،جلوگیــری کنیــد.
مخاطبــان و محرکهایشــان را درک کنیــد .نــام تجاریتــان ،هدفتــان و داســتان شــکل گیــری تــان
را صیقــل دهیــد تــا حضارتــان را بــه صــورت انحصــاری جــذب کنیــد و در مــورد ســایر کســانی که
در راه منصــرف خواهنــد شــد بیحوصلگــی بــه خــرج ندهیــد.
بایــد توجــه داشــت هنگامیکــه فــردی بــرای مــدت زمــان طوالنــی پرداخــت مبلغــی را تعهــد
میکنــد ،یــک دســته از دســتورالعملهای حفاظتــی ضــروری را بررســی خواهــد کــرد :آیــا شــما
قانونــی هســتید؟ آیــا شــما یــک شــهرت آبرومنــد کســب کردهایــد؟ آیــا شــما یــک ارزش متفــاوت
و قابــل تحویــل ســاختهاید؟ فراتــر از همــه اینهــا ،افــراد میخواهنــد یــک مؤسســه خیریــه را کــه
ارزشهــای ذاتیشــان را بــه اشــتراک میگــذارد ،بشناســند" .اهداکننــدگان همیشــه بــه صــورت
ناخــودآگاه ســوال میکردنــد کــه :اگــر مــن بخواهــم چیــزی را ببخشــم ،آیــا ایــن ســازمان بــا ایــن
کــه مــن چــه کســی هســتم ،انتخابهــای شــخصیم چیســت ،و اینکــه چگونــه میخواهــم دیــده
و فهمیــده شــوم ،ارتبــاط برقــرار میکنــد؟ آیــا زمینــه فعالیــت مؤسســه بــا زمینههایــی کــه مــن
عالقــه مندانــه حاضــر بــه حمایــت از آن هســتم ارتباطــی دارد؟"
مردمــی کــه احســاس میکننــد ایــن ســازمانها بــا ارزشهایشــان هــم راستاســت و بــا
اعتقاداتشــان ســازگار اســت ،میخواهنــد کــه یــک عالمــت مشــخص – یــک برنــد – بــه ســازمان
اختصــاص یابــد .آنهــا میخواهنــد کــه بخشــی از قصـهی شــما باشــند و شــما را بــه قصــه خــود
دعــوت میکننــد.
مخاطبان تحقیق
مقدمــه بــاال پاســخی بــود بــه ایــن ســوال کــه چــرا تحقیــق دربــاره مخاطبــان مؤسســه بــرای
پیــدا کــردن گروههــای کمــک کننــدهی بالقــوه و بالفعــل واقعــی و فهــم چگونگــی درک آنــان
از مؤسســه خیریهشــان اهمیــت دارد؟ ســپس از طریــق طــرز رفتــار و پیــام هایشــان شــما
میتوانیــد بــا ایــن مخاطبیــن رابطــه برقــرار کنیــد و بــا بدســت آوردن اعتمادشــان ،هــم ســطح
آگاهــی را بــاال ببریــد و هــم درآمــد خــود را افزایــش دهیــد.
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بــرای نمونــه گزارشــی در مــورد شــعبهی یــک مؤسســه خیریــه بیــن المللــی در انگلســتان را
بررســی میکنیــم کــه بــا خیریــن خــود در پایگاههــای قدیمــی مؤسســه دچــار مشــکل شــده
اســت و بــرای ایــن مؤسســه تغییــر برنــد و هویــت بصــری ،فوریــت ضــروری و مــورد نیــاز بــرای
تقویــت ســازمان و جمــع آوری کمــک مالــی اســت.
مؤسســه خیریــهی  SIMیــک مؤسســه خیریــه مســیحی بیــن المللــی بــا بیــش از ُ 1،600مب ّل ِــغ
در حــال خدمــت در بیــش از  60بخــش اســت .در شــعبهی انگلســتان تقریبــا  200نفــر در سراســر
جهــان مشــغول بــه کار هســتند .ایــن مؤسســه خیریــه زمانــی بــرای حضــور در ســودان بــه عنــوان
یــک ماموریــت بــرون مــرزی و بــه طــور کلــی تغییــر حیطــه تمرکــز جغرافیایــی ،نــام خــود را
تغییــر داد و شــروع بــه اســتفاد ه از مخفــف  SIMکــرد.
بخشــی از مشــکلی کــه ایــن مؤسســه بــا آن روبــرو شــد ایــن بــود کــه  SIMهیــچ معنایــی بــرای
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مخاطبانــش نداشــت ،و بــرای اهداکننــدگان بالقــوه جدیــد درک مأموریــت ســازمان ســخت بــود.
مؤسســه خیری ـهی انگلیســی  SIMبــه افزایــش شــناخت خیریــن از مؤسســه در بــازار خیریــن
مســیحی نیــازی دوبــاره پیــدا کــرده بــود.
گروههای تمرکز
در طــی یــک تمریــن پژوهشــی ،گروههــای تمرکــز ذینفعــان و رقبــا مشــخص شــدند کــه اکثــر
قریــب بــه اتفــاق رقبــای مســتقیم  SIMســه حــرف مخفــف بــرای نــام خــود داشــتند – یعنــی
بــا برنــد جدیــد تمایــز  SIMبــا دیگــر رقبــا از بیــن رفــت .بــا توجــه بــه اینکــه نــام تجــاری
 SIMضعیــف شــناخته شــد ،تصمیــم بــر ایــن شــد کــه برنــد توســعه تکاملــی پیــدا کنــد .و
قــرار شــد ایــن کار از طریــق ایجــاد یــک عبــارت جدیــد بــا وقــار و بــا توجــه بــه هویــت بصــری
و رســالت  SIMدرجهــت افزایــش تعامــل و جمــع آوری کمکهــای
مالــی مخاطبــان انجــام گیــرد.
 SIMبــه خدمــات ماموریتــی خــود زیبنــده شــد .خدماتــی کــه 20
ســال قبــل از نــام تجــاری جدیــد ،بــه صــورت واقعــی و نــه شــعاری
ارائــه مــیداد ،آرم(لوگــو) جدیــد – نمــاد نوعــی عقیــق اســت کــه
آمادگــی اعضــا بــه منظــور کار بــرای خــدا و خدمــت گروهــی در هــر
فرصتــی را نمایــش میدهــد (آیــن آمادگــی نیــز توســط خــدا شــکل
گرفتــه اســت).
عبــارت جدیــد ســعی در ایجــاد انگیــزه عملــی دارد" - .بــرو"" ،دعاکن"
و "ببخــش" – 1در ایــن عبــارت اهمیــت بخشــش بــه عنــوان باالتریــن
ســطح از رســالت مؤسســه ،در برنــد مجــددا بازیابــی شــد و در کنــار آن
فعالیــت ارســال داوطلــب بــرای کمــک بــه جوامــع بــه منظــور ارتبــاط
ـل نیــک گنجانــده شــد.
ـی عمـ ِ
بــا پیــام مســیحیت و تجلّـ ِ
تمرکز ذهن (ذهن متمرکز)
تمرکــز صحیــح در نــام تجــاری وســیله ای فــوق العــاده بــرای تمرکــز
اذهــان بــر افزایــش آگاهــی و تعمیــق تعامــل بــا مؤسســه اســت.
بههرحــال هنگامــی کــه کســی حمایتــی انجــام میدهــد ،رابطــه
ذهنــی او بــا مؤسســه یــا رابطــه ذهنــی او بــا نــام تجــاری مؤسســه-
پایــان نمیپذیــرد .موسســات خیریــه بایــد رابطــه خــود را پــرورش
دهنــد و ارتبــاط خــود را بــا اهداکننــدگان بــه طــور مســتمر پیگیــری
کننــد .موسســات خیریــه بایــد از اهــدا کننــدگان بــرای حمایتشــان
تشــکر کننــد ،و بــه آنهــا دربــارهی چیزهــای متفاوتــی کــه میخواهنــد
بســازند قــوت قلــب بدهنــد .موسســات بایــد در گفتوگوهــا گــزارش
دهنــد کــه پــول اهداکننــدگان در جریــان اســت ،و در آنهــا حســی از
ایجــاد نقــش در یــک بخــش ضــروری را ایجــاد کننــد.
1. Go Pray and Give
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گفتوگو

دانش ،ضرورت امروز امـرخيـر 
ترویج فرهنگ کار ،تغییر قوانین= ایجاد اشتغال 
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گفتوگو با مدير عامل بنياد خيريه راهبري آالء

دانش ،ضرورت امروز امـرخيـر

مديريــت و برنامهريــزي خيريههــا کاري نيســت کــه بتــوان تنهــا
بــا تکيــه بــر دانــش تجربــي پيــش بــرد و ايــن نيــاز در کشــور مــا
بــه خوبــي حــس ميشــود .بســياري از خيريههــا منابــع مالــي
خــود را صــرف روشهايــي غيــر علمــي و بعضــاً تقليدکارانــهاي
ميکننــد کــه نــه تنهــا بــه تقويــت منابــع مالــي کمــک نميکنــد
کــه باعــث هــدر رفــت آن نيــز ميگــردد.
در ايــن خصــوص بــه ســراغ دکتــر طيــب نيــا مديــر عامــل بنيــاد
خيريــه راهبــري آالء رفتيــم و پیرامــون آن بخــش از فعالیتهــای
بنیــاد خیریــه راهبــری آالء موســوم بــه «خیــر مانــدگار»
پرس ـشهایی را مطــرح کردیــم .در ايــن گفتوگــو بــا مــا همــراه
باشــيد:

امروز در کشور ما
قريب به پانزده هزار
خيريه در حال فعاليت
هستند و اين جداي
از ميليونها نفري
است که مشغول
امورخيرخواهانهاند.
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خیر ماندگار چیست؟
امام علي(ع) ميفرمايند:
َ
الم ِه ِّم ضَ َّي َع األ َه َّم»
« َم ِن اش َتغ ََل ب ِ َغيِر ُ
كســى كــه بــه امــور غیــر مهــم بپــردازد،
مســائل مهمتــر را ضایــع مىســازد.
و مــا بــر مبنــاي هميــن امــور را بــه اهــم و
مهــم تقســيم کرديــم .همــه کارهــاي خيــر
خــوب اســت امــا بهتريــن و مهمتريــن کار
خيــر در شــرايط حاضــر چيســت؟ بنيــاد
خيريــه راهبــري آالء بــا ايــن نــگاه آغــاز بــه
کار کــرد و بــا توجــه بــه کمبود منابــع مالي
و انســاني و از همــه مهمتــر
فرصــت اندکــي کــه خداونــد بــه
مــا داده ،ايــن راهبــرد را بــه کار
بســت و تمرکــز خــود را روي
امــور مهمتــر گذاشــت.
امــروز در کشــور مــا قريــب بــه
پانــزده هــزار خيريــه در حــال
فعاليــت هســتند و ايــن جــداي
از ميليونهــا نفــري اســت کــه
مشــغول امــور خيرخواهانهانــد.
در ســال هــزاران ميليــارد تومان
توســط مــردم در فعاليتهــاي
خيرخواهانــه هزينــه ميشــود
آنچــه کــه امــروز بــه عنــوان
اولويــت کاري «بنيــاد خيريــه
راهبــري آالء» قــرار گرفتــه
راهبــري جريــان خيــر کشــور با
مشــارکت خيريــن و نهادهــاي
رســمي بــه ســمت کارهــاي
اولويــتدار اســت .يعنــي همــه
خيريــن و خيريههــا دســت در
دســت هــم بدهنــد و در واقــع
نيازهــاي اولويــتدار کشــور را
برطــرف نماينــد .نــام ايــن طــرح
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«خيــر مانــدگار» اســت .خیــر مانــدگار
تالشــی اســت بــرای تحقــق اهــداف دانــش
بنیــان ،جامــع نگــر و مــروج فرهنــگ
نیکــوکاری  ،کــه ایــن امــر بــدون تردیــد
بــا مشــارکت نیکــوکاران عزیــز و مؤسســات
خیریــه ،نهادهــاي دولتــي و عمومــي
کشــور و راهنمایــی مراکــز علمــی و اســاتید
و همــه عالقــه منــدان امــر خیــر در کشــور
امــکان پذیــر اســت.
در ايــن مــدت بــا چــه آســيبها و
چالشهايــي مواجــه شــديد؟
بخشــي از چالشهايــي کــه مــا بــا

آن روبــرو هســتيم عمومــي اســت کــه
بســياري ديگــر از خيريههــاي کشــور بــا
آن مواجهنــد؛ از بحــث معضــات حقوقــي و
اقتصــادي گرفتــه تــا بحــث فقــدان مرجــع
واحــد بــراي رســيدگي بــه امــور خيريــن.
امــروزه در کشــور ســازمانها و نهادهــاي
مختلفــي بــا خيريــن مرتبطانــد؛ وزارت
کشــور ،نيــروي انتظامــي ،بهزيســتي ،وزارت
بهداشــت ،ســازمان اوقــاف و امــور خيريــه،
کميتــه امــداد و  ...امــا متأســفانه يــک نهــاد
مشــخص بــراي ســاماندهي ايــن ارتبــاط
وجــود نــدارد.
مســئله ديگــري کــه همــه خيريههــا

بــا آن روبــرو هســتند عــدم وجــود يــک
روش علمــي بــراي اداره خيريههــا اســت.
بســياري از خيريههــا بــه صــورت تجربــي
اداره ميشــوند و متأســفانه هيــچ فرآينــد
دانشمحــوري را در ايــن زمينــه وجــود
نــدارد.
برنامهريــزي بـراي اولويتهــاي کاري خيريــن
کشــور از جملــه مــواردي اســت کــه در آن
غفلــت شــده اســت .يــک دورهاي مدرســه
ســازي جــزو اولويتهــاي اصلــي کشــور قـرار
گرفــت و اقدامــات خوبــي هــم در ايــن راســتا
انجــام شــد و مجمــع خيريــن مدرسهســاز
فعــال شــد.
امــا امــروز بايــد ببينيــم اولويــت
کاري خيريــن چيســت؟
بــه طــور مثــال در حــوزه آمــوزش
عالــي مــا چــه نيازهايــي داريــم
و چــه موضوعاتــي اولويــت دارد.
در واقــع فرآينــدي بــراي تعييــن
اولويتهــاي خيريــن وجــود
نــدارد کــه خــود چالــش بســيار
بزرگــي در کشــور اســت.
مــوازي کاري نيــز يکــي ديگــر
از معضــات اســت؛ عــدم وجــود
يــک ســامانه ملــي بــراي ثبــت
فعاليتهــاي خيــر ميتوانــد
مانــع مــوازيکاري شــود .کــه
البتــه ايــن مــوارد را مــا در پــروژه
خيــر مانــدگار پيشبينــي کرديــم
و بــر روي آن کار خواهيــم کــرد.
سياســتهاي کاري بنيــاد
بــر مبنــاي چــه افقــي از
اهــداف کالن برنامهريــزي
شــده؟
بــا توجــه بــه شــناختي کــه از
مجموعههــاي خيريــه کشــور
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و مراوداتــي کــه بــا خيريــن داشــتيم؛ از
ابتــداي ســال  93طــرح تحــول «بنيــاد
خيريــه راهبــري آالء» در هيئــت مديــره
مصــوب شــد و ميکوشــيم تــا بيشتريــن
تمرکزمــان را بــه ســمت فعاليتهــاي
راهبــري ببريــم .مــا ميتوانيــم نيــاز بيمــار
ســرطاني را حــل کنيــم امــا بــه هــر حــال
مجموعــه منابــع مالــي خيريــه محــدود
اســت ،بنابــر ايــن بخشــي از فعاليتهــاي
خــود را معطــوف بــه توليــد دانــش کرديــم
تــا بــا فرهنــگ ســازي ،خيريــن متعــددي
بــه ايــن ســمت بياينــد .بــه جــاي ايــن کــه
مــا يــک نفــر باشــيم ميتوانيــم دههــا بلکــه
صدهــا نفــر باشــيم کــه روي
يــک موضــوع تمرکــز کــرده
و مشــکل را برطــرف نماييــم.
بنابرايــن سياســت اصلــي
«بنيــاد آال» امــروز حرکــت بــه
ســمت راهبــري خيريــن کشــور
اســت و تــا آنجــا کــه بتوانيــم
فعاليتهــاي تصــدي گريمــان
را کاهــش دهيــم.
ضرورت وجود برنامههاي
دانشبنيان در اين حوزه
چيست؟
زيربنــاي خيــر مانــدگار توليــد
دانــش اســت .مــا چنــد هــدف
اصلــي را بــراي خيــر مانــدگار
تعريــف کرديــم ؛
 .1توليد دانش امر خير؛
 .2نشر و ترويج امر خير؛
 .3تربيت نيروي انساني؛
 .4رفــع موانــع و فراهــم کــردن
زمينــه مشــارکت خيريــن.
اســاس همــه ايــن مــوارد بــر
مبنــاي توليــد دانــش اســت،
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امــروز کســي ميتوانــد فضــاي خيــر
کشــور را راهبــري کنــد کــه در ايــن حــوزه
دانــش داشــته باشــد ،آموزههــاي اســامي
نيــز سرشــار از مــواردي اســت کــه بــه
اهميــت دانــش اشــاره ميکنــد .در دنيــا
تعريفــي بــراي احســان دارنــد :کمــک بــه
فــرد دیگــر .ايــن در حالــي اســت کــه در
قــرآن ميفرمايــد اولويــت بــا نزديــکان
اســت .يعنــي شــما اگــر پــدر ،مــادر،
فرزندانتــان  ،همســايهها فــرد نيازمنــد را
ســراغ داريــد ابتــدا بايــد بــه او کمــک کنيد
و بعــد نوبــت افــراد دورتــر اســت .ايــن کــه
احســان مخفيانــه و پنهــان بــر احســان

آشــکار اولويــت دارد يعنــي در بحــث روش
کار خيــر و احســان قــرآن شــيوه خــاص
خــود را معرفــي ميکنــد .در بحثهــاي
فقهــي و حقوقــي و مديريــت اقتصــادي کــه
امــر خيــر دارد همــه نيازمنــد توليــد دانــش
اســت .مــا شــعاري داريــم تحــت عنــوان هر
ايرانــي يــک نيکــوکار فقــط ايــن نيســت که
فکــر کنيــم پولدارهــا ميتواننــد کار خيــر
انجــام دهنــد بــر اســاس هميــن ديــدگاه
طــرح پژوهشــي را تعريــف کرديم کــه 100
شــغل را شناســايي و بــه کار بگيريــم .يــک
معلــم  ،راننــده تاکســي ،بازاري،کارخان ـهدار
هــر کــدام چــه فعاليتهــاي خيــري را

ميتواننــد انجــام دهنــد؟ اينهــا همــه در
حــوزه توليــد دانــش دنبــال خواهــد شــد.
پیرامــون شــعار بنیــاد «هــر ایرانــی
یــک نیکــوکار» مطالبــی بفرماییــد؟
بــر خــاف تصــوري کــه بســياري از مــردم
دارنــد در بحــث خيــر مســائل مالــي،
اولويــت دوم و ســوم اســت .ايــن کــه يــک
انســان نســبت بــه اطرافيــان خــود بــي
انگيــزه و منفعــل نباشــد .پيامبر اکــرم(ص)
ميفرماينــد کســي کــه صبــح از خــواب
بيــدار شــود و اهتمامــي بــه امور مســلمانان
نداشــته باشــد مســلمان نيســت .امــروزه
فعاليتهــاي داوطلبانــه يکــي
از ارکان اصلــي امــر خيــر اســت.
بســياري از مــردم پــول ندارنــد
ولــي بــا خيريههــا بــه صــورت
داوطلبانــه همــکاري ميکننــد.
شــعار هــر ايرانــي يــک نيکــوکار
خــود يــک مقولــه فرهنگي اســت.
کــه ميتوانــد همــه مــردم را در
انجــام کار خیــر ســهیم کنــد.
در حــوزه فعاليتهــاي
نيکــوکاري ،تربيــت نيــروي
انســاني چقــدر اهميــت دارد؟
مــا در کشــورهايي چــون ايــاالت
متحــده و يــا انگليــس مقاطــع
تحصيلــي بــاال ماننــد کارشناســي
ارشــد مديريت امــر خيــر را داريم.
بــه جــز تفاهمنامــهاي کــه بــا
دانشــگاه فرهنگيــان داشــته ايــم.
آمــوزش بــراي خيريــن را تعريــف
کردهايــم کــه در آن مســائل
اقتصــادي و حقوقــي کــه در پيش
دارنــد را آمــوزش ببيننــد .حتــي
ميتــوان رشــتههاي مرتبــط بــا
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امــر خيــر را بــا دانشــگاههاي معتبــر در
قالــب تفاهمنامــه و در مقاطــع کارشناســي
ارشــد راهانــدازي کــرد.
گســتره فعاليتهــاي بنيــاد را
میفر ما ییــد ؟
گســتره فعاليــت بنيــاد بســته بــه موضوعات
ميتوانــد اســتاني ،ملــي و يــا حتــي فراملــي
نيــز باشــد .در موضوعاتــي ماننــد نيــروي
انســاني ،آمــوزش ،ســامت و تبليــغ بيــن
الملــل عرصههــاي متفاوتــي تعريــف شــده
اســت و مراکــز متعــددي نيــز زيــر مجموعه
بنيــاد هســتند.
عموم ـ ًا منابــع مالــي چگونــه تاميــن
ميشــود؟
منابــع مالــي ايــن بنيــاد توســط خيريــن
تأميــن ميشــود کــه بــه دو شــکل پرداخــت
خــرد و کالن بــروز ميکنــد .بعضــي از
مجموعههــاي اقتصــادي و صنعتــي کشــور
نيــز بخشــي از درآمدشــان را وقــف ايــن
بنيــاد ميکننــد و بــه صــورت ماهيانــه
پرداختهايــي را بــه ايــن مجموعــه دارنــد
کــه پرداخــت کالن نــام دارد.
ايــن منابــع بــا چــه رويکــردي هزينه
ميشــود؟
بــر اســاس نظــام برنامــه و بودجــه بنیــاد
طرحهــا و برنامههــا تدویــن و در جلســات
طــرح و برنامــه بنیــاد ارایــه و پــس از تاییــد
بــه هيئــت مديــره ارجــاع میشــود و در
نهايــت متناســب بــا آن و شــرایط مالــی
مجموعــه بودجــه مصــوب شــده و تخصيص
داده ميشــود.
از پروژههــاي «خيــر مانــدگار» در
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ســال جــاري برايمــان بگوييــد؟
در ايــن حــوزه حــدود 100پــروژه تعريــف
کرديــم کــه اقدامــات اجرایــی برخــي از اين
پروژههــا امســال آغــاز شــده اســت .يکــي
پژوهشــگاه مطالعــات امــر خيــر اســت کــه
بــا مشــارکت دانشــگاه تربيــت مــدرس و
دانشــگاه اصفهــان اســت کــه تفاهمنامــه آن
امضــا شــده و در حــال راهانــدازي اســت.
ديگــري مرکز رشــد خيرين اســت؛ بســياري
در کشــور مــا ايدههــاي خيرخواهانــه دارنــد
امــا منابــع مالــي بــراي آن ندارنــد و عــدهاي
نيــز منابــع مالــي را در اختيــار دارنــد امــا
ايــده الزم بــراي امــر خيــر را ندارنــد.
تعــدادي هــم ايــده دارنــد و هــم منابــع
مالــي ولــي فرصــت و يــا بهتــر اســت بگويم
تــوان ثبــت مجموعــه خــود را ندارنــد کــه
همــه اينهــا در قالــب مرکــز رشــد خيريــن
قــرار ميگيرنــد.
ویکــی خیــر؛ ایجــاد یــک دایــره المعــارف
مجــازی درامــور خیــر بــه نشــانی
www.wikikhair.org
جشــنواره ايدههــاي نــو در امــر خيــر؛ مــا
هرســال يــک مســابقهاي تحــت عنــوان
جشــنواره ايــده در فضــاي کشــور برگــزار
خواهيــم کــرد و در آن از ايدههايــي کــه
بــه نهادينــه کــردن امــر خيــر در کشــور و
افزايــش مشــارکتها بيانجامــد شــرکت و
حمايــت خواهــد شــد.
جشــنواره خيــر مانــدگار؛ کــه بــه صــورت
دوســاالنه تعريــف شــده .خيريــن برتــر
جهــان اســام گــرد هــم جمــع شــده و
برتريــن آنهــا تجليــل ميشــود .همچنيــن
از برتريــن خبرنــگاران و هنرمنــدان و
پژوهشــگراني کــه در زمينــه امــر خيــر
فعاليــت ميکننــد تجليــل ميشــود.
نشســتهاي علمــي و تخصصــي؛ ایــن

نشســتها بــه صــورت ماهانــه و بــا
همــکاری دانشــگاهها برگــزار میشــود و
تاکنــون بــا همــکاری دانشــگاه فرهنگیان 4
نشســت برگــزار شــده اســت و ان شــاءاهلل
ایــن نشســتها از برنامههــای مســتمر
بنیــاد خواهــد بــود.
تأليــف ،ترجمــه و چــاپ 200 ،جلــد کتــاب
و پايــان نامــه در حــوزه امــر خيــر در 5ســال
آينــده .کــه تاکنــون ترجمــه  2عنــوان
کتــاب صــورت پذیرفتــه اســت.
تشــکیل انجمنهــای فرهنگــی و هنــری
امــر خیــر؛ تشــکیل انجمنهــای شــعر و
هنرهــای تجســمی
برنــد امــر خيــر کــه در حــال طراحــي
اســت ،بــه کســاني تعلّــق ميگيــرد کــه
در کار خيــر مشــارکت دارنــد و بــر روي
محصوالتشــان درج ميگــردد چيــزي
شــبيه برنــد حــال و يــا اســتاندارد و يــا
مصــرف انــرژي .کــه ميتوانــد باعــث
افزايــش اعتمــاد مــردم شــود تــا آن
محصــول را خريــداري کننــد و درصــدي از
آن بــه کار خيــر تخصيــص داده شــود.
تشــکیل انجمنهــای فرهنگــی و هنــری
امــر خیــر هــم چــون انجمــن ادبــی و
انجمــن هنرهــای تجســمی و...
خيريــن ،اســاتيد و صاحبنظــران چگونــه
ميتواننــد در برنامههــاي بنيــاد مشــارکت
کننــد؟
در زمينههــاي متعــددي بــه حضــور
اســاتيد ،صاحبنظــران و نیکــوکاران عزیــز
نيازمنديــم کــه بزرگتريــن آن بحــث
توليــد فکــر و انديشــه و مشــارکت در تأمین
هزینههــای اجــرای برنامههــا اســت.
برنامههــاي «بنيــاد آال» در حــوزه خيــر
مانــدگار کاري جديــد اســت و بــراي اوليــن
بــار درکشــور انجــام ميشــود بنابرايــن

نيازمنــد همفکــري اســاتید ،خیریــن عزیــز
و عالقــه منــدان امــر خیــر هســتیم.
در حــوزه خيــر مانــدگار کــه اســاس آن بــر
مبنــاي توليــد دانــش بنيــان گذاشــته شــده
اســت .بــراي  5ســال آينــده حــدود 200
جلــد کتــاب جهــت ترجمــه و تأليــف پيــش
بينــي شــده اســت ،کــه نيازمنــد حضــور
و مشــارکت محققیــن و خيريــن دارد .در
پژوهشــکدهاي کــه در بحــث مديريــت و
مطالعــات امــر خيــر راهانــدازي کردهايــم
دههــا پــروژه تعريــف شــده کــه نيازمنــد
مشــارکت صاحــب نظــران و اســاتيد اســت.
اينهــا بســترهاي متفــاوت و فراوانــي
اســت کــه اهــل فکــر و انديشــه بــا کمــک
نیکــوکاران ميتواننــد در راســتای تحقــق
آنهــا بــه «بنيــاد خيريــه راهبــري آالء»
کمــک کننــد .در همــه زمينههــا دســت
يــاري عزيــزان را بــه گرمــي ميفشــاريم.
سخن پاياني:
بحــث خيــر مانــدگار ايــده جديــدي اســت
کــه در کشــور نبــوده امــا نکتــه ي مهــم
اداره خيريههــا توســط خيريــن بــا نظــارت
دولــت اســت .در دنيــا نيــز دولــت در قالــب
ســازمانهاي صنفــي بــر خيريههــا نظــارت
ميکننــد .زيــرا اگــر مــردم حــس کننــد
مداخلــه حکومــت در فضــاي خيريههــا
وجــود دارد کمتــر مشــارکت ميکننــد.
نظــارت دولــت حتمــاً بايــد باشــد امــا
اســتقالل خيريــه نيــز بايدحفــظ شــود .
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ترویج فرهنگ کار ،تغییر قوانین= ایجاد اشتغال
گفت وگو با اکبر اخوانمقدم ،مدیرعامل مؤسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع)

گفت و گو :محمد ضیایی
عــادت مــا بــر ایــن اســت کــه اگــر حرکــت مثبــت و مفیــدی انجام
گیــرد عــاوه بــر داعیــه داران آن ،موافقــان آن نیــز ســعی میکننــد
نقشــی بــرای خــود پیــدا یــا حتــی ایجــاد و ایفــا نماینــد امــا وقتــی
عنوانــی منفــی مطــرح باشــد نــه تنهــا کســی بــه دنبــال پیداکردن
نقــش و ســهم خــود نیســت بلکــه انگشــت اشــاره را بــه ســمت
دیگــران میگیــرد .از مهمتریــن مصادیــق قابــل طــرح« :بیــکاری»
ا ست !
در حــال حاضــر روزانــه حداقــل  30میلیــون بیــکار در گوشــه و
کنــار کشــور پرســه میزننــد ،گروههــای ســــنى جــــوان و گاه
افــرادى کــه بــه مــرز میانســالی رســیدهاند و هنــوز موفــق بــه
دســــتیابى شــــغل و حرف ـهای نشــدهاند ،در میــان ایــن گــروه،
انــدك نیســتند تحصیلکردگانــی کــه نداشــــتن ســــوابق کارى،
باعــث خانهنشــینی و خیابانگردیهایشــان شــده اســــت و
اگــر جایــى مشــــغول بــه کار هســــتند ،تحــت نظــارت اداره کار
نیست(مشــــمول دریافــت حقــوق رضایتبخــش و حداقلهــای
بیمــه هــم نمیشــوند) در چرخــه اشــتغال کــه دقــت کنیــم پــس
از عواملــى چــون وجــود اصطالحــاً پارتــى و مقولــهای بــه نــام
شــانس بــه الیههــای زیریــن و چروکخــوردهای میرســیم بــه
نــام قوانیــن معیــوب کــه ســالهای ســال اســت شــاهد پیامــدى
بــه نــام بیــکارى ناشــى از آن هســتیم ،واکاویهــای برخــى
کارشناســان و صاحبنظــران زبــده در حیطــه اشــــتغال و اقتصــاد،
گویــاى چنیــن ادعایــى اســت.
آیــا تاکنــون دیــده یــا شــنیدهاید کــه کســی بگویــد مــن در
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بیــکاری جامعــه امــروزم ایــن نقــش یــا تأثیــر را داشــته ام؟ نــه ،نــه تنهــا ندیــده و نشــنیده ایــد که
شــاید تعجــب هــم بکنیــم کــه مــن چــه کاره ام؟ مــن کــه نــه مســئولیتی نــه اختیاراتــی دارم .اکبر
اخــوان مقــدم مدیرعامــل خیریــه نــذر اشــتغال امــا ،عقیــدهای غیــر از ایــن دارد :او معتقــد اســت
تــک تــک مــا در بیــکاری امــروز جامعــه نقــش داریــم و بایــد بــه آن بیندیشــیم ،بــرای ایفایــش
تــاش کنیــم و از گذشــته غفلــت آلودمــان نســبت بــه ایــن مهــم توبــه و جبــران مافــات کنیــم.
گفتوگــوی مــا را بــا اکبــر اخــوان مقــدم ،مدیرعامــل مؤسســه خیریــه نــذر اشــتغال امــام
حســین(ع) ،در ادامــه بخوانیــد:
در خصوص روند شکل گیری خیریه نذر اشتغال بگویید؟
خیریــه نــذر اشــتغال از ســال  ۹۰کار خــود را در اصفهــان بــا هــدف فرهنگســازی در حــوزه
کار و ایجــاد بســتر الزم بــرای مهارتآمــوزی بــه دانشــجویان و عالقمنــد کــردن جوانــان بــه کار
آغــاز کــرد و در ایــن راســتا همکاریهایــی بــا بهزیســتی ،آمــوزش و پــرورش ،اتــاق بازرگانــی و
شــهرداری انجــام شــده اســت.
ترویــج فرهنــگ کار ،تغییــر قوانیــن بــه نفــع بیــکاران و ایجاد اشــتغال .ســه دســتور کارخیریــه نذر
اشــتغال امام حســین(ع) اســت.
 ۷۰درصــد فعالیــت ایــن خیریــه بــرای فرهنگســازی در کار بنــا شــده اســت و  ۳۰درصــد
فعالیتهایمــان را نیــز بــرای اشــتغال زایــی مســتقیم متمرکــز کردهایــم .تاکنــون  6کارگاه در
مناطــق محــروم شــهر اصفهــان راهانــدازی شــده اســت کــه در ایــن کارگاههــا حرفههــای خیاطــی،
ملیل ـهدوزی ،چــرمدوزی ،مینــاکاری ،روبــاندوزی و عروسکســازی بــرای  200نفــر ایجــاد شــده
اســت.
چرا از عنوان نذر در نام خیریه خود استفاده کرده اید؟
بــا انتخــاب کلمــه «نــذر» بــرای نــام خیریــه تــاش کردیــم تــا اذهــان را بــرای ســوقدادن نــذورات
بــه ســمت اشــتغال آمــاده کنیم.
چــرا خیریــه «نــذر اشــــتغال» در مقایســه بــا دیگــر خیریههــای ســطح کشــــور،
بــه سمتوســوی ایجــاد اشــتغال و کار حرکــت کــرده اســت؟
مــا کام ـ ً
ا بــا توزیــع نیــاز مــردم بهصــورت مســتقیم مخالــف هســــتیم .ســــخن مــا بــا همــه
خیریههــا ایــن اســت کــه چــرا بهجــای تحویــل اقــام موردنیــاز ســــبد
کاال و  ...بــه نیازمنــدان ،راه اشــتغال ،کار ،کســب درآمــد و درنهایــت
ترویج فرهنگ کار،
خریــد اقــام را بــرای آنهــا همــوار نمیکنیــد؟ بهتــر نیســت بهجــای
تغییر قوانین به نفع
تحویــل ماهــی ،راه ماهــی گیــری را بــه افــراد یــاد بدهیــم کــه روی
بیکاران و ایجاد
پــای خــود بایســتند؟ ایــن روش غلطــی اســــت کــه نیازمند نشســته تا
اشتغال .سه دستور
مایحتــاج زندگــیاش را خیریههــا تأمیــن کننــد.
کارخیریه نذر
اشتغال امام حسین
(ع) است.
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هــدف از راه انــدازی خیریــه نــذر اشــتغال ،ایجــاد اشــتغال

بــرای کــدام یــک از گروههــای مخاطــب اســت؟
هــدف از راهانــدازی مؤسســه نــذر اشــتغال امــام حســین(ع)
زمینهســازی بــرای ایجــاد شــغل بــرای اقشــار خــاص جامعــه اســت،
در ایــن زمینــه شــش گــروه از افــراد جامعــه کــه در بــازار کار جایــی
ف نشــده اســت و میتــوان گفــت در حــال حاضــر
بــرای آنهــا تعری ـ 
ل میشــوند مــورد توجــه
بخــش زیــادی از بیــکاران جامعــه را شــام 
ایــن خیریــه هســتند.
مددجویــان زنــدان ،زنــان سرپرســت خانــوار ،دانشــجویان ،ســالمندانی
کــه مســتمری دریافــت نمیکننــد ،معتــادان رهــا یافتــه و معلــوالن جامعــه هــدف مؤسســه نــذر
اشــتغال بــرای برنامهریــزی و معرفــی بــه مراکــز هســتند ،و بایــد توجــه کــرد کــه بــرای ایــن
دســته از افــراد در جامعــه جایــی بــرای اشــتغال وجــود ندارنــد و قانونــی نیــز بــرای حمایــت از این
افــراد تدویــن نشــده اســت.
ایــن گروههــا بایــد از شــــمول قانــون کار جــدا شــــوند؛ زیــرا اینهــا واقعـاً نیازمنــد بــوده و قدرت
رقابــت بــا افــراد معمولــى تحصیلکــرده را ندارنــد .ایــن افــراد هی ـچگاه نمیتواننــد بــه خاطــر
شرایطشــان اســتخدام شــوند؛ بنابرایــن بایــد بــا اصــاح در قانــون کار ،شــرایطى فراهــم آیــد کــه
ایــن افــراد هــم از موقعیتهــای اســتخدام برخــوردار شــــوند .ضــرورى اســت تــا قانــون کار کشــور
تغییــر کنــد؛ ضمــن اینکــه بایــد بســتر آن نیــز در جامعــه فراهــم گــردد ،مــردم بایــد متوجــه ایــن
نیــاز شــوند.
اگــر جامعــــه متوجــه نیــاز بــه اصــاح قانــون نشــــود ،تبعــات ناشــى از آن بهصــورت غــده،
جــاى دیگــرى خــودش را نشــان میدهــد ،وقتــى بــه اشــتغال ایــن گروههــا بــا در نظــر گرفتــن
شرایطشــان توجــه شــود ،قطعـاً از بــروز بســــیارى از بزهکاریهــا جلوگیــرى میشــود ،بدون شــک
حــل معضــل بیــکارى ،بــا تغییــر قانــون و با برداشــته شــدن ســختگیریهایی کــه براى شــــاغلین
در نظــر گرفتــه میشــود ،امکانپذیــر اســت.
اگر جامعــه متوجه
نیاز به اصالح
قانون نشــود،
تبعات ناشى از آن
بهصورت غده ،جاى
دیگرى خودش را
نشان میدهد.
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قانون کار مشکل دارد؟
از نگاه شما
ِ
در قانــون بــه نفــع بیــکاران برنامهریــزی نشــده؛ بــه همیــن علــت اســــت کــه نتیجــه آن افزایــش
نــرخ بیــکارى اســــت؛ بــه ایــــن معنــا کــه مثـ ً
ا اولویــت اســتخدام بــا گــروه شــاغلینى بــوده کــه
ً
ســابقه کار داشــتهاند  ،قانــون کار مــا بــه ســمتى پیــش م ـیرود کــه ظاهــرا بــه نفــع شــاغلین
اســــت ،امــا نهایتـاً ازآنجاکــه تعــداد بیــکاران روبــه افزایــش اســــت ،ضــررش بــه شــاغلین هــم
میرســد ،از طرفــى جــذب نیــروى باتجربــه یــا بــدون تجربــه هــم مطــرح اســت.
دو گــروه هســــتند کــه بهواســطه قانــون کار متضررمــى شــوند یــک دســــته کارفرمایــان ضعیــف
کــه بــه دلیــل ناتوانــى درآمــــدى مجبــور بــه تعطیلــى میشــوند و گــروه دیگــر همــان کارگــران
بــدون ســوابق کارى هســــتند .اگــر ایــن دو گــروه را از شــمول قانــون جــدا کنیــم ،میتوانیــم
حداقــل  5میلیــون شــــغل در کشــور ایجــاد کنیــم؛ بهنحویکــه بــه کســى لطمــه نخــورد ،در
اصــل ردیــف بودجــه هــم نیــاز نــدارد.
از طــرف دیگــر مــا بــا مــاده  41قانــون کار مخالــف هســتیم .ایــن قانــون مشــکالت زیــادی
دارد؛ مثــال تعییــن حداقــل دســتمزد یکســــان بــرای مناطــق و مشــاغل مختلــف و اســــتفاده از
مالکهــای تعییــن حداقــل دســتمزد بهطــور انحصــاری در جهــان ،از اشــکال ایــن قانــون اســت.
در ایــران حداقــل دســــتمزد فقــط بــا دو پارامتــر تــورم و ســبد کاالی خانــوار تعییــن میشــود و
در دنیــا فقــط یــک درصــد از کشــورهای دنیــا مشــابه ایــران هســتند.
شــما به دنبال اصالح این قانون هستید؟
بلــه مــا بهشــدت معتقدیــم کــه بایــد این قانــــون اصــاح شــــود؛ چراکه بــر اســاس آن از جمعیت
فعــال  50میلیونــی کشــور ،فقــط  15میلیــون نفــر کارگــر رســــمی و  7میلیــون نفــر غیررســمی
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هســــتند و بقیــه هیــچ نقشــی در اقتصــاد کشــور ندارنــد .در دنیــا نزدیــک بــه یکچهارم کشــورها
حداقــل دســتمزد را ندارنــد و مابقــی هــم بــا چندیــــن پارامتــر مختلــف ،ازجمله نســــبت بیکاری
بــه شــاغلین حداقــل دســتمزد را مشــخص میکننــد .مــا بایــد بــه ایــن سمتوســو حرکــت
کنیم .
اگر این قانون مشکل دارد ،پس چرا تصویب شده؟
شــــور اوایــل انقــاب ،کمبــود اطالعــات و یکجانبهگرایــی بــرای کارگــران کــه درنهایــت بــه
ضــرر کارگــران تمامشــده اســت ،همــه باهــم باعــث شــده تــا قانــون کار تصویــب شــود .عــدم
رعایــت حقــوق مدنــی آحــاد جامعــه ،بهخصــوص کارگــران نیازمنــد و کارفرمایــان و تأکیــد بــر
انجــام فعــل حــرام کــه البتــه بســیاری از مشــکالت بــهواســطه همیــن موضــوع بــرای جامعــه بــه
وجــود میآیــد ،نتیجــه قانــون کار در شــرایط فعلــی اســت.
چرا فعل حرام؟
 14نفــر از مراجــع تقلیــد در مــورد محتــرم بــودن قــرارداد بیــن کارگــر و کارفرمــــا نظــر موافــق
دارنــد؛ بهطوریکــه معتقدنــد درصورتیکــه کارگــر و کارفرمــا توافــق کننــد کــه حقوقــی کمتــــر
از قوانیــن مصــوب اداره کار بگیرنــد ،کارگــر بعــدا ً حــق شــکایت نــدارد.
پــس مســئوالن اداره کار هــم بایــد بــه این مســــئله متفــاوت ،توجه داشــته باشــند
کــه ممکن اســت مشــــارکت در کار حرام داشــته باشــند؟
بلــه دقیقـاً؛ چراکــه غیــر محتــرم شــــمردن قــرارداد کارگــر و کارفرمــا کاری غیرشــرعی اســت و
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بهتــر اســــت نظــر مراجــع تقلید خود را نســــبت به دســــتمزد دریافتی جویا شــوند .مشــــارکت
در کار حــرام ،خــاف شــرع اســت؛ چــرا کــه حقــوق دریافتــی بــرای مســئوالن اداره کار ،جــای
ابهــام دارد.
چه کسانی از قوانین کنونی کار ضرر میبینند؟
کارگــران بیــکار ،دانشــجویان ،زنــان سرپرســت خانــوار ،معلولیــن ،افــراد دارای ســوء ســابقه ،رهایی
یافتــگان از اعتیــاد ،ســالمندان فاقــد مســتمری و صنایع.
البتــه مجلــس شــورای اســامی ،مراجــع قضایــی ،دولــت ،خیریههــای دولتــی و مردمــی ،مراجــع
اجتماعــی و فرهنگــی ،مراکــز آموزشــی ،روحانیــت و خانوادههــا نیــز بــه موجــب قوانیــن از
بیــکاری ضــرر میبیننــد؛ امــا در عــوض بعضــی از واردکننــدگان ،بعضــی از قاچاقچیــان ،بعضــی از
کارفرمایــان و بعضــی از کارگــران افــرادی هســتند کــه از بیــکاری کنونــی ســود میبرنــد.
اصالح قانون برای دولت چه منفعتی دارد؟
مهمتریــن آن ،نداشــتن بــار مالــی بــرای دولــت اســت و البتــه کــم شــدن هزینههــای دولــت
بهواســطه کاهــش معضــات اجتماعــی.
درواقع یعنی کمتر شدن تعداد نیازمندان؟
بلــه ،درواقــع یعنــی کاهــش هزینههــای کمیتــه امــداد و بهزیســتی و دســتگاههای متولــی
خدمــات رســان بــه نیازمنــدان.
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چرا دانشــجویان جزو لیست نیازمندان هستند؟
بــه دلیــل مســاوی بــودن حداقــل دســتمزد دانشــجویان بــا کارگــران متخصــص ،کارفرمــا در
شــرایط ســخت فعلــی ترجیــح میدهــد ،دانشــــجویان را اســتخدام نکــرده و از همــان کارگــران
متخصــص اســــتفاده کند.
در ایــن شــرایط آیــا دانشــجو یــک نیازمنــد بــرای اشــتغال نیســت؟ شــــما بــرای
ایــن موضوع،طــرح پیشــنهادی داریــد؟
بله ،مستثنی کردن دانشجویان از قانون کار.
اگر اینطور نشود ،چه میشود؟
جمعیــت فارغالتحصیــان بیــکار کــه فعــال  5/2میلیــون نفــر اســت ،تــا دو ســال دیگــر بــه 7
میلیــون نفــر میرســد.
پیشنهاد دیگری هم دارید؟
مــا معتقدیــم ،بایــد طــرح دوماهــــه کارآمــوزی بهطــور داوطلبانــه ،بــه تمــام مــدت دانشــــجویی
قابلافزایــش باشــد.
نتیجه؟
پــس از فارغالتحصیلــی ،فرصــــت کار و امــکان خوداشــتغالی فــارغ التحصیــان بیشــــتر اســت و
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گرایــش جوانان بــــه معضـلـــات اجتماعی کمتــــر خواهد شــد.
در این خصوص چه اقدامات عملی دیگری را انجام داده اید؟
پیشــنهادهایی از طــرف مؤسســه بــرای اصــاح قوانیــن بــه مجلــس شــورای اســامی و رســانهها
ارائــه شــده اســت ،بــه طــور مثــال بــرای رفــع بیــکاری نیازمنــدان جامعــه طرحی توســط مؤسســه
پیشــنهاد شــده تــا آنهــا از قانــون کار بــه جــز بخــش دســتمزد مســتثنی شــوند ،زیــرا ایــن طــرح
بهتــر از پرداخــت پــول ،پوشــاک و بــن بــه نیازمنــدان اســت و ایــن طــرح عــزت نفــس نیازمنــدان
را افزایــش میدهــد و باعــث پیشــرفت آنهــا خواهــد شــد.
البتــه خیریــه نــذر اشــتغال طــی  ۵۰۰نامــه بــه مجلــس و  ۲۰۰نامــه بــه دولــت ،در چندیــن برنامه
زنــده تلویزیونــی و نیــز نشســت خبــری در اصفهــان همــواره تغییــر قانــون کار را بــا دالیــل علمــی
و شــرعی یــادآوری و درخواســت کــرده اســت بــه اســتناد آیــه« :ان تقومــوا هلل مثنــی و فــردی»
خواســتار انجــام رســالت تــک تــک مــردم باالخــص اصحــاب رســانه در تبییــن مشــکالت کنونــی
کار و قوانیــن آن و نیــز ارائــه راه حلهــای منطقــی آن شــده اســت.
در خصوص فعالیتهای علمی خیریه نذر اشتغال بگویید؟
انجــام پژوهــش و تألیــف کتــاب در زمینــه چالشهــای کار از دیگــر رویکردهــای ایــن خیریــه
اســت کــه در حــال حاضــر پنــج جلــد کتــاب بــرای جامعــه روحانیــت بــه چــاپ رســانده ایــم تــا
در مجالــس ســخنوری از چالشهــا و راههــای اشــتغال زایــی جوانــان ســخن بگوینــد.
همچنیــن یــک کتــاب نیــز بــرای عالقمنــدان بــه حــوزه اشــتغال بــا عنــوان «نقــش مــن در
بیــکاری» بــرای تقویــت منابــع داخلــی بــه چــاپ رســانده ایــم .مــا در ایــن کتــاب بــا توجــه بــه
ایــن نکتــه کــه بیــکاری عامــل بســیاری از مشــکالت در جامعــه اســت ،راه کارهــای مبــارزه بــا
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آن بــا اســتفاده از تمامــی امکانــات و نیروهــا و همچنیــن توجــه بــه نهادینــه شــدن بســیاری
از موانــع اشــتغال ،را بــه تفکیــک بررســی کــرده تــا بتــوان درمــورد اصــاح هریــک بــه درســتی
تصمیمگیــری کــرد.
چه رده سنی را برای موضوع ترویج فرهگ اشتغال انتخاب کرده اید؟
در راســتای ترویــج فرهنــگ کار خیریــه مخاطبیــن خــود را از ســن مهــد کــودک تــا بزرگســال
بازنشســته در نظرگرفتــه اســت .بــه طــور مثــال در مهدهــای کــودک بــا نشــر نقاشـیهای اشــتغال
کــودک را از لحــاظ ذهنــی آمــاده میکنیــم و در دوران راهنمایــی آمــوزش مدیریــت را در دســتور
کار داریــم کــه بــا دو شــاخه مدیریــت و شــناخت مشــاغل آن را عملیاتــی کردهایــم.
همچنیــن بــرای رســیدگی بــه وضعیــت بیــکاری دانشــجویان  ،فعــا براســاس نیازســنجیها در
شــهر کالسهــای آموزشــی گوناگونــی بــا هزینههــای پاییــن بــرای ایــن قشــر تــدارک دیدهایــم
تــا بــه جــذب آنهــا بــه محیــط کار کمــک کنیــم.
البتــه موضــوع کار داوطلبانــه یکــی از مســائل مهمــی اســت کــه مــورد توجــه مــا اســت کــه بــا
توجــه بــه عقبــه فرهنگــی کار داوطلبانــه در کشــور بایــد تدبیــری بیندیشــیم تــا در موقــع ورود
فــرد بــه دانشــگاه میــزان فعالیتــش در امــور داوطلبانــه یکــی از معیارهای ســنجش جهــت انتخاب
و ورودش بــه دانشــگاه باشــد.

خیر ماندگار 97

 98خیر ماندگار

یادداشت و گزارش
با خود میگویم 
دیوار مهربانی 
نهاد خیر در نماد برنامه 
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عبادت همان
اطاعت است ،فرمان
بری و مطیع فرمان
کسی که خالق
جهان است.
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با خود میگویم
محمدخلیلیان
دل بــه دنیــا و امــورش بســته ایــم .ظواهــر جهــان محســوس و
مــادی مــا را آن چنــان مشــغول بــه خــود کــرده اســت که مــرگ را
از یــاد بــرده ایــم .اگــر حاجــت و آرزویــی داریــم کــه بســیار داریــم
مربــوط بــه امــور دنیایــی اســت.
در آیــات قــرآن کریــم و روایــات معصومیــن دربــاره بــی ارزشــی
(بــی ارزش تــر از پــر پشــه و ،)...کوتاهــی زندگــی در دنیــا و...
بســیار آمــده اســت .میدانیــم امــا بــاور قلبــی نداریــم .صبــح تــا
شــام در فکــر تأمیــن نیازهــای جســممان هســتیم ،امــا نگرانــی
بــرای تأمیــن نیازهــای واقعــی یعنــی نیازهــای روحمــان نداریــم.
انتظاراتمــان زیــاد اســت .انتظاراتمــان متناســب بــا ظرفیتهــا
و اســتعدادهایمان نیســت .قانــع نیســتیم .بــرای خــود شــأنی
فرضــی قائلیــم .خانــهای بــزرگ تــر یــا منزلــی در فــان نقطــه
شــهر طلــب میکنیــم .میخواهیــم مــدل و نــوع ماشــینمان
را ارتقــاء دهیــم .همیــن طورگوشــی تلفــن همراهمــان و  . ...بــا
روشهایــی بــه مســئولیتهایی دســت مییابیــم و بــرای حفــظ
آن از همــان روشهــا و روشهــای دیگــر اســتفاده میکنیــم .شــاید
تشــنه خدمتیــم .دوســت داریــم در نــزد دیگــران مشــهور شــویم،
مطــرح شــویم .درس میخوانیــم تــا مــدرک بگیریــم ،میخواهیــم
مــدارج باالتــر را طــی کنیــم تــا جایــگاه اجتماعــی بهتــری کســب
کنیــم؛ حقــوق بیشــتر دریافــت کنیــم و ...بــه دنبــال جم ـعآوری
و ذخیرهســازی بیشــتر پولهایمــان در حســابهای بانکــی
هســتیم .و. ...
شــیطان همــان کــه بــا تکبــر و غــرور از درگاه خداونــد خــارج
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شد(ســوره اعــراف آیــه  )13و گفــت یقینـاً مــن
کارهــای زشــت را در زمیــن زینــت میدهــم
و همگــی را بــه جــز بنــدگان مخلــص ،گمــراه
خواهــم ساخت(ســوره حجــر آیــات 39و .)40
آیــا بــه ســراغ مــا نمیآیــد .بــا وسوســههای
متنــوع در تمــام مراحــل زندگــی میآیــد .بــا
خیــاالت باطــل میآیــد و از روشهــای مختلف
بــرای بیراهــه رفتــن اســتفاده میکنــد .ایــن
جاســت کــه خیلــی از گفتــار ،اعمــال و رفتــار
مــا موجــه جلــوه میکننــد .ایــن جاســت کــه
غافــل از یــاد خــدا میشــویم ،نافرمانــی اش
را میکنیــم و همــه و همــه مجالــی را بــرای
شــناخت آن یگانــه عالــم فراهــم نم ـیآورد.
حرکت به سوی تعالی
اندکی با خودمان تأمل میکنیم،
ایــن کــه چــه ویژگیهــا یــا صفاتــی انســان را
از ســایر جانــداران متمایــز میکنــد؟
صفتهــای خــوب ،زشــت ،نواقــص و کاســتی
هایمــان چیســت؟
روح و اســتعدادهایمان چقــدر تربیــت یافتهانــد
و رشــد آنهــا تــا کجاســت؟
و...
آن هنــگام کــه امیدهــا از همــه علتهــا،
وســایل ،امــوال و امکانــات ،انســانها و...
قطــع و بریــده میشــود ،بــا توجــه قلبــی بــه
آفریــدگار بیهمتــا و واگذاشــتن کار بــه آن
بــی نیــاز مطلــق دل آرام میشــود .آن هنــگام
اســت کــه تردیدهــا و دودلیهــا و چنــد
دلیهــا ،دل مشــغولیهای ذهنــی و فکــری
کــه ارمغانــی چــون ناراحتــی و رنــج ندارنــد
همگــی بــه یقیــن و بــاور قلبــی بــه آفریــدگار
یکتــا تبدیــل میشــود وگشایشــی ورای تصــور
حاصــل میشــود.
ضــروری اســت ایــن یقیــن و بــاور را حفــظ
کنیــم و همــواره ســعی کنیــم بــه مراتبــش
اضافــه کنیــم ،امــا چگونــه؟ بــه نظــر میرســد
پاســخش را بایــد در وظایــف انســان در دنیــا
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جســتجو کــرد .خداونــد تبــارک و تعالــی در
ســوره ذاریــات آیــه  56میفرمایــد:
«مــن جــن و انــس را نیافریــدم جــز بــرای ایــن
کــه عبادتــم کنند»
عبــادت همــان اطاعــت اســت ،فرمــان بــری و
مطیــع فرمــان کســی کــه خالــق جهــان اســت.
بنابرایــن وظیفــه انســان اطاعــت خــدا را کــردن
اســت و ایــن حاصــل نمیشــود مگــر بــا یــاد
خــدا بــودن در هــر زمــان و مــکان و عمــل بــه
دســتورات الهــی.
در کنــار عمــل بــه دســتورات الهــی هــم چــون
بــه پاداشــتن نمــاز ،روزه ،خمــس و ...متفکــر
شــهید اســتاد مطهــری در کتــاب ســیری در
نهــج البالغــه میفرماینــد:
«از نظــر اســام هــر کار خیــر و مفیــدی اگــر
بــا انگیــزه پــاک خدایــی تــوأم باشــد عبــادت
اســت .لهــذا درس خوانــدن ،کار و کســب
کــردن ،فعالیــت اجتماعــی کــردن اگــر هلل و
فــی اهلل باشــد عبــادت اســت».
و نیــز در همــان کتــاب متفکــر شــهید اضافــه
میکننــد:
"عبــادت و بندگــی و در یــاد خــدا بــودن
وجــدان مذهبــی انســان را پــرورش میدهــد،
میــل و رغبــت بــه کار نیــک را افــزون میکنــد
و از میــل و رغبــت بــه شــر و فســاد و گنــاه
میکاهــد؛ یعنــی تیرگیهــای ناشــی از
گناهــان را زایــل میگردانــد و میــل بــه خیــر و
نیکــی را جایگزیــن آن میســازد"
حرکــت در مســیر اطاعــت انســان را در مســیر
انجــام کارهــای نیــک و شایســته قــرار میدهــد
و بــا عنایــت و توفیــق الهــی انســان میتوانــد
منشــأ خیررســانی بــه دیگــران باشــد .مســیر
اطاعــت بــه مــا میگویــد مشــکل،گرفتاری
و رنــج دیگــران میتوانــد مشــکل مــا یــا
نزدیکانمــان باشــد .دیگــر بیتفــاوت از کنــار
مســائل و مشــکالت دیگــران عبــور نمیکنیــم.
بــدون تردیــد مــا هــم وظایفــی در حــد تــوان و

بضاعــت خــود داریــم.
نمونههــای کمــک کــردن بــه دیگــران بســیار
بســیار و در جــای جــای زندگــی روزانهمــان
بــه چشــم میخــورد .کمکهــای مالــی بــه
صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم متناســب
بــا توانایــی مالــی و بضاعتمــان ،آگاه ســازی،
مشــاوره عالمانــه ،فعالیــت داوطلبانه،گاهــی
محبــت خالصانــه هدیــه میدهیــم و. ...
بــاور داریــم همــه امــوال و داشــته هایمــان را
خــدای حکیــم بــه ما عطــا فرمــوده و مــا در آن
ملکیتــی نداریــم .امانــت اســت و امانــت را آن
جــا کــه خــدا دســتور داده میدهیــم.
ایــن جاســت کــه قلــب آرام میشــود و رضایــت
خاطــر و اطمینــان قلبــی پدیــد میآیــد.
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دیوار مهربانی
گزارش :محمد ضیایی
آری ایــن نیــز دیــوار اســت منتهــا
از جنســی دیگــر ،دیــواری کــه
بــرای جــدا کــردن نیســت بلکــه
بــا خشـتهایی از جنــس مهربانــی
بنــا شــده و هدفــی جــز کمــک
بــه همنــوع و نشــاندن لبخنــد بــه
اقشــار ضعیــف نــدارد.

اين ديوار آجري
ميعادگاه مردمي
است كه ميخواهند
مهرباني را تمرين
كنند.
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امســال دیوارهایــی از جنــس مهربانــی در گوشــه و کنــار شــهرهای کشــور و حتــی روســتاها ،البته
ت و گــذاری در کوچــه
بــا شــعار «نیــاز نــداری بگــذار و نیــاز داری بــردار» برپــا شــده کــه بــا گشـ 
پــس کوچههــای شــهر متوجــه میشــویم ایــن حرکــت نمادیــن تلنگــری بــرای تمامــی افــراد
جامعــه اســت تــا بــه ایــن نتیجــه برســند کــه هیــچ چیــزی بــه انــدازه نشــاندن لبخنــد بــر چهــره
همنوعــان بــه زندگــی انســان رنــگ نمیبخشــد.
مــردم اســمش را «ديــوار مهربانــي» گذاشــتهاند .ايــن ديــوار آجــري ميعــادگاه مردمــي اســت كــه
ميخواهنــد مهربانــي را تمريــن كننــد .حــاال و پــس گذشــت روزهــا بارهــا و بارهــا جالباســي روي
ديــوار پــر شــده از لباسهــاي كوچــك و بــزرگ .بــه گيرههايــش همهجــور پوشــاكي آويــزان
كردهانــد؛ از شــلوار گرفتــه تــا ژاكــت و تيشــرت و كاپشــن و پيراهــن و كاله و بارهــا خالــی شــده
اســت .مســتمندان زيــادي چشــم انتظــار پوشــاكي هســتند كــه قــرار اســت از راه برســد .گاهــي
تعــداد لباسهــا آنقــدر زيــاد ميشــود كــه نيازمنــدان حــق انتخــاب هــم پيــدا ميكننــد .گاهــي
هــم آنهــا بــا جالباســي خالــي مواجــه ميشــوند و ميبيننــد يــك نفــر نيازمندتــر از خودشــان
زودتــر لباسهــا را بــرده اســت.
مــدت زیــادی از ایســتادنم کمــی آن طــرف تــر از دیــوار
نگذشــته اســت .مردمــان زیــادی از جلــوی دیــوار رد
میشــوند امــا کمتــر کســی پیــدا میشــود کــه نگاهــی بــه
دیــوار نینــدازد و آن را بــه بغــل دســتیاش نشــان ندهــد و
بــاب صحبــت در مــورد آن را بــاز نکنــد .اینجــا محلــه پــر
رفــت و آمــدی اســت و مردمــی کــه در آن زندگــی میکننــد
بــه قــول مهــدی متمولند و دستشــان به دهانشــان میرســد.
مهــدی کنــار دیــوار مهربانــی در خیابــان ولــی عصــر تهــران
مغــازه دارد .وقتــی کــه وارد مغــازهاش میشــوم او در حــال
صحبــت بــا شــریکش در مــورد دیــوار مهربانــی اســت .هــر
دو کمــی عصبانــی بــه نظــر میرســند .مهــدی معتقــد اســت
کــه «دیــوار مهربانــی ایــده خوبــی اســت امــا جــای مناســبی
برایــش انتخــاب نکــرده انــد» گویا مهدی از کســانی شــکایت
دارنــد کــه در ظاهــر نیازمنــد بــه نظــر نمیرســیده انــد .علــی
شــریک مهــدی اســت ،میگویــد« :جنــوب شــهر بــه ایــن
دیــوار نیــاز بیشــتری دارند .همه کســانی کــه در خیابــان ولی
عصــر زندگــی میکننــد دستشــان بــه دهانشــان میرســد.
بســیاری از کســانی کــه ایــن لباسهــا را بــر میدارنــد
در ظاهــر نیــازی بــه ایــن لباسهــا ندارنــد .کاشــکی ایــن
دیوارهــا را بــه مناطــق شــوش و دروازه غــار میبردنــد .آنهــا
خیلــی بیشــتر بــه ایــن لباسهــا نیــاز دارنــد»
چه کسانی لباسها را میبرند؟
دیــوار مهربانــی متعلــق بــه قشــر خاصــی نیســت؛ بــرای همه
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بنــا شــده امــا شــاید باشــند کســانی کــه نیــاز بیشــتری بــه آن دارنــد .فقــر در ایــران سالبهســال
افــراد بیشــتری را بــه زیــر خــط خــود میکشــاند .از ســال  ٨۴بـ ه بعــد تعــداد فقیراهــا در کشــور
افزایــش قابــلتوجهــی داشــته و حــاال آمارهــا میگوینــد کــه  40درصــد جمعیــت کشــور زیــر
خــط فقــر هســتند و براســاس گفتههــای قائممقــام وزیــر تعــاون ،رفــاه و امــور اجتماعــی تنهــا
 12میلیــون نفــر از آنهــا شناســایی شــدهاند .هرچنــد در ســالهای اخیــر اوضــاع اقتصــادی کشــور
رو بــه بهبــود اســت امــا فقــر ناشــی از بــی تدبیریهــای گذشــته یکــی از دالیــل بــه وجــود آمــدن
ایــن دیوارهــا در کشــور اســت .هرچنــد دیوارهــای مهربانــی بــا اســتقبال زیــادی از ســوی مــردم
روبــرو شــده اســت امــا هســتند کســانی کــه میگوینــد بایــد مراقــب بــود کــه ایــن دیوارهــا مــورد
ســوء اســتفاده قــرار نگیــرد .مهــدی برایــم تعریــف میکنــد« :دیشــب دیــر وقــت بــود .داشــتم
مغــازه ام را میبســتم .یــک ماشــین پرایــد را دیــدم کــه کنــار دیــوار نگــه داشــته .یــک زن و دو
کــودک داخــل ماشــین بودنــد .کمــی اطــراف را نــگاه کردنــد بعــد رفتنــد و چنــد دســت لبــاس
برداشــتند» بــا لحنــی کنایــه دار میگویــد« :کســی کــه پرایــد زیــر پایــش باشــد کــه فقیر نیســت
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بــا همــان ماشــین هــم کار کنــد امــورات زندگ ـیاش میچرخــد .ایــن لباسهــا بــرای کســانی
اســت کــه گرفتــار باشــند و نــان آوری نداشــته باشــند» هــوا رو بــه تاریکــی مـیرود .در همیــن
دقایقــی کــه از دور دیــوار مهربانــی را زیــر نظــر دارم .مــردی کــه ظاهــرش بــه کارتــن خوابهــا
میمانــد بــه ســراغ دیــوار رفتــه اســت و لباسهــا را زیــر و رو میکنــد .گویــا بــه دنبــال چیــز
خاصــی میگــردد .شــالگردن بچــه گانــهای را پیــدا میکنــد و بــه دور پیشــانیش میبنــدد.
مابقــی لباسهــا را ســر جایــش میگــذارد و میــرود .انــگار او بیــش از همــه ســرمای زمســتان
را میشناســد و بــرای دیــوار مهربانــی ارزش قائــل اســت .امــا بــه قــول مهــدی هســتند «کارتــن
خوابهــا و معتادهایــی کــه مشــتری پــر و پــا قــرص ایــن دیوارهاینــد» .او بــا وجــود اینکــه
میگویــد معتادهــا هــم فقیرنــد امــا معتقــد اســت کــه «معتادهــا ایــن لباسهــا را میبــرد و
میفروشــد تــا پــول مــواد خــود را در بیاورنــد .در نتیجــه آنهــا
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نیازمنــدان واقعــی نیســتند»
از کفشهای پاره تا لباسهای مارک دار
دیــوار مهربانــی از لباسهــای شــیک و تــر تمیــز تــا لباسهــای کهنــه و پــاره پــر اســت .احمــد
یکــی از ســربازانی اســت کــه در کنــار ورودی متــرو ایســتاده در ســرما نگهبانــی میدهــد .کنــار
دســتش یــک دیــوار مهربانــی دیگــر درســت کردهانــد و او کاری نــدارد جــز
چشــم دوختــن بــه دیــوار و آدمهایــی کــه
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میآینــد و میرونــد .میگویــد« :مــردم نمیداننــد چــه لباســی را بایــد بــه دیــوار مهربانــی
بیاورنــد .اکثــر لباسهــا کهنــه و پارهانــد .چــه کســی دلــش میخواهــد لبــاس کهنــه بپوشــد؟»
برخــاف او امــا مهــدی همــان مغــازه دار خیابــان ولــی عصــر میگویــد« :خیلــی از مــردم محــل
میآینــد و لبــاس بــه دیــوار آویــزان میکننــد .مــردی دیــروز آمــد و چنــد دســت لبــاس تمیــز و
مــارک دار آورد و روی دیــوار آویــزان کــرد .معلــوم بــود کــه مدلشــان دلــش را زده وگرنــه کهنــه و
پــاره نبودهانــد» .هرچنــد بیشــتر همســایگان دیوارهــای مهربانــی ایــن طــرح را تاییــد میکننــد
امــا بــه نظرشــان میآیــد کــه هنــوز مــردم نمیداننــد کــه بایــد چگونــه در قبــال ایــن دیوارهــا
عمــل کننــد .نیلوفــر کــه ســرش در گوشــیاش اســت ،میگویــد« :در رســانهها و شــبکههای
مجــازی آنقــدر بایــد نوشــته شــود تــا مــردم بداننــد چــه لباســی بایــد بذارنــد و چــه کســانی بایــد
آنهــا را بردارنــد»
دیوار مهربانی جاذبهای برای توریستها
رهگذرهــا میآینــد و میرونــد و دیــوار مهربانــی را بــا انگشــت بــه یکدیگــر نشــان میدهنــد
و لبخنــدی میزننــد .دیــوار مهربانــی گرچــه بــرای مــا ایرانیهــا نقطــه امیــد اســت امــا بــرای
یــک خارجــی جاذبــهای بــرای گردشگــری اســت .در میــان رهگذرهــای خیابــان ولــی عصــر
یــک جــوان چینــی روبــروی دیــوار مهربانــی ایســتاده و از مترجمــش (رضــا) کــه یــک جــوان
ایرانــی اســت ســوال میپرســد و او برایــش توضیــح میدهــد .رضــا معتقــد اســت کــه دیــوار
مهربانــی بــرای آن ایجــاد شــده تــا در شــرایطی کــه نامهربانــی در جامعــه ریشــه دوانــده ،مــردم را
بــه مهربانــی بــه یکدیگــر دعــوت کنــد .او میگویــد« :دیــوار مهربانــی باعــث میشــود همدلــی
در ایــران کمــی جــان بگیــرد .مشــکالتی کــه بــرای جامعــه بــه وجــود آمــده ،جــوری مــردم را
بــار آورده کــه فقــط خودشــان و منافــع خودشــان را میبیننــد و بــرای رســیدن بــه آنهــا از هــر
کســی میگذرنــد» از جــوان چینــی میپرســم آیــا چیــن هــم دیــوار مهربانــی دارد؟ او میگویــد:
«دیــوار مهربانــی نداریــم ولــی مشــابه آن در کشــورش هســت»
آمده ایم تا مهربانی از دست رفته را به شهر برگردانیم
ســرور ســبک پــا ،عضــو گــروه زامیــاران جــوان اســت ،او میگوید«:هرچنــد کــه اســتقبال از دیوارها
خــوب بــود امــا ناگفتــه نمانــد کــه چندیــن بــار چــوب لباس ـیها را کندنــد و مــا دوبــاره آنهــا را
نصــب کردیــم .در ایــن میــان بــا افــراد بســیاری روبــرو شــدیم از مــردی تاکســیران 70ســالهای
کــه برایمــان چندیــن دســت لبــاس آورد تــا دختــر  20ســالهای کــه میگفــت نمیدانســته کــه
کســانی هــم هســتند کــه غــم لبــاس دارنــد» ســبک پــا میگویــد در میــان راه گاهــی بــا نظــرات
منفــی روبــرو شــدند کــه شــک در دلشــان میانداخــت کــه نکنــد کارشــان اشــتباه باشــد امــا
هفتــه پیــش کــه مــا بــرای آویختــن لبــاس بــه ســراغ دیوارهــا رفتیــم مشــاهده کردیــم کــه مــردم
بــدون خجالــت لباسهــا را بــر میدارنــد .او میگویــد« :هــدف دیوارهــا ایــن اســت کــه حــس
انســان دوســتی را در مــردم ایجــاد کنــد .انقــدر مــردم بــه هــم بدبیــن و ســنگ دل شــدند کــه
اگــر بداننــد کــه بــا ایــن محبــت کوچــک و ایــن لبــاس کهنــه چههــا میتواننــد بکننــد بیشــتر
بــا دیــوار مهربانــی مهربانــی میکننــد»
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دیوارهای مهربانی گدا پروری نمیکنند
توگــو بــا ابتــکار بیــان کــرد:
امــان اهلل قرایــی مقــدم ،جامعــه شــناس و اســتاد دانشــگاه در گف 
دیوارهــای مهربانــی از احســاس نیــاز جامعــه بــه مهربانــی حکایــت دارد .نیــازی کــه شــاید
مشــکالت اقتصــادی جامعــه آن را ایجــاد کردهانــد .او معتقــد اســت :ایــن دیــوار از اتــاف اقتصــادی
جلوگیــری میکنــد .ایــن اتفــاق در تمــام دنیــا وجــود دارد .بســیاری از مــردم تــوان خریــد لبــاس
را ندارنــد .در حالــی کــه کوهــی از پوشــاک در درون خانههــای مــا مــوج میزنــد .قرایــی مقــدم
در ادامــه گفــت :نــه تنهــا در خیابانهــای تهــران بلکــه در تمامــی شــهرها و روســتاهای بــزرگ و
کوچــک بایــد وجــود داشــته باشــد .او بیــان کــرد :ایــن دیــوار هیــچ آســیبی نــدارد .گــدا پــروری را
رواج نمیدهــد بلکــه یــک آســیب را درمــان میکنــد .او بــا اشــاره بــه مکتــب شــیکاگو در علــم
جامعــه شناســی گفــت :نامهربانــی از ویژگیهــای زندگــی شــهری و صنعتــی اســت .شــهر نشــینی
روابــط انســانی را دگرگــون میکنــد و روابــط انســانی را از حالــت معنــوی بــه حالــت صــوری
تبدیــل میکنــد .انســانها مصلحــت گــرا و فــرد گــرا و خودمــدار میشــوند .امــا دیوارهــای
مهربانــی مــردم را تــا بــه بازگشــت بــه اصــل خــود دعــوت میکننــد.
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نهاد خیر در نماد برنامه
بررسی توجه برنامه ششم به فعالیتهای خیریه

نادر ریاحی سامانی
بــا مــروری بــه اخبــار و اطالعــات و اظهــار نظــرات دولتمــردان از حــدود دو ســال قبــل تاکنــون
نــکات مختلفــی در مــورد ویژگــی و کیفیــت تدوین برنامه ششــم توســعه کشــور بیان شــده اســت.
حقیــر بــه واســطه عالقــه و ارتباطــی کــه در مــورد نحــوه تدویــن و فرآینــد تصویــب برنامههــای
توســعه قبــل بــه خصــوص جایــگاه وقــف و امــور خیریــه داشــتم پیگیــر مطالــب مرتبــط بــا ایــن
بخــش بــودم .وقتــی اظهــار نظــرات کارشناســان ارشــد و مطلــع کشــور در مــورد مــدل تدویــن
برنامــه ششــم را از طریــق مطبوعــات خصوص ـاً روزنامــه دنیــای اقتصــاد مطالعــه کــردم ،متوجــه
شــدم مســئوالن ذی ربــط در نظــر دارنــد متفــاوت از مدلهــای پنــج برنامــه قبــل طرحــی نــو
دراندازنــد و شــیوه ای جدیــد در چارچــوب برنامــه بــه کار برنــد .بــر همیــن اســاس یادداشـتهایی
از بــاب یــادآوری بــه مســئوالن محتــرم در ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور ارســال
کــردم و تقاضــا کــردم بــا عنایــت بــه ایــن کــه در کشــورهای توســعه یافتــه در ســالهای اخیــر
بــه ســهم ســازمانهای غیــر دولتــی و وقــف و شــبه وقــف اهمیــت خاصــی قائلنــد و ســهم ایــن
بخــش در اقتصــاد کشورشــان احصــاء و بــه هویــت ایــن بخــش و اســتفاده حداکثــری از امکانــات
آن توجــه جــدی دارنــد ،لــذا بــه نظــر میرســد در فرآینــد تدویــن برنامــه ششــم بــه ایــن بخــش
توجــه ویــژهای مبــذول گــردد و از کارشناســان و صاحــب نظــران مرتبــط و مطلــع در ایــن حــوزه
دعــوت بــه عمــل آیــد تــا نســبت بــه ارائــه دیدگاههــا – تجــارب و نقطــه نظــرات خــود اقــدام
نماینــد .البتــه در پــی تقدیــم یادداشـتها تماسهایــی توســط برخــی کارشناســان محتــرم برقــرار
و مذاکراتــی نیــز انجــام گرفــت .منتهــی وقتــی متــن پیشــنهادی برنامــه ششــم منتشــر گردیــد
متوجــه شــدم کــه بــه جــز در برخــی بخشهــا آهنــگ توجــه بــه ایــن حــوزه در مقایســه بــا
برنامههــای پیشــین بــه ویــژه برنامــه پنجــم توســعه ضعیفتــر مینمایــد.
چــرا وقتــی کارشناســان و صاحــب نظــران در تدویــن برنامــه توســعه کشــور بــه قابلیــت ســنجی
توانائیهــای بخــش دولتــی و خصوصــی کشــور میپردازنــد و راههــای نظــم بخشــی بــه ایــن
قابلیتهــا و اســتفاده حداکثــری از ایــن امکانــات جهــت بهبــود وضــع موجــود میاندیشــند .پــر
واضــح اســت کــه بایــد بــه انگیزههــای داوطلبانــه بومــی و خیرخواهانــه و بــی توقــع مــردم بــرای
کمــک بــه حــل مشــکالت و پیشــبرد امــور کشــور بیشــتر توجــه نماینــد .چــرا کــه وقتــی ســخن
از اقتصــاد مقاومتــی بــه میــان میآیــد و از آنجــا کــه شــاکله اصلــی اقتصــاد مقاومتــی تکیــه بــر
توانائیهــای بومــی – مردمــی – خــاق و مبتکرانــه اســت بایــد بــه ســهم ســازمانهای غیردولتــی
و وقــف و نقــش خیریــن بیشــتر توجــه شــود چــرا کــه وقتــی حســب آخریــن آمارهــای منتشــر
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شــده از کشــورهای صنعتــی مشــخص میشــود حــدود هفــت درصــد تولیــد ناخالــص ملــی آنهــا
بــه بخــش ســازمانهای غیردولتــی و کمکهــای داوطلبانــه اختصــاص دارد یــا مادامــی کــه
در بازنگــری ســالهای اخیــر قانــون اساســی مصــر متوجــه میشــویم کــه دســت انــدرکاران
مربــوط بــه تأســی از ایدههــای االزهــر اقتصــاد ایــن کشــور را در قانــون اساســی جدیــد بــه ســه
بخــش دولتــی  -خصوصــی  -خیــری تقســیم میکننــد .اینهــا حکایــت از ایــن دارد کــه جوامــع
بشــری بــه ایــن ســمت در حرکــت هســتند کــه جهــت اســتفاده بهینــه مــازاد تولیــد ثــروت خــود
الزام ـاً بایــد زمینههــای جــذب آن را در بخشهــای داوطلبانــه و خیرخواهانــه فراهــم کننــد ،بــه
همــان ترتیــب کــه زمینــه مشــارکت آحــاد مــردم بــا هــر ثــروت و ســرمایه جــزء را در کمــک بــه
حــل مشــکالت نیــز آمــاده نماینــد و بــه ایــن امــر توجــه ویــژه ای نماینــد .البتــه ناگفتــه نمانــد
درکشــور مــا نیــز وجــود هــزاران موقوفــه کــه بخشــی از فرهنــگ و تمــدن ایــران اســامی بــه
شــمار میرونــد و همــواره در گســترش علــم و دانــش و کمــک بــه محرومــان منشــاء اثــر بودنــد،
یــا وجــود هــزاران مؤسســه خیریــه و ســازمان سراســر کشــور کــه بیشــتر آنهــا در ســه دهــه اخیــر
تأســیس شــدند ،در عمــل نشــانگر حضــور و بــروز و تــاش داوطلبانــه مــردم هســتند .بــه عنــوان
مثــال میتــوان از مجمــع خیریــن مدرســه ســاز یــاد کــرد چــون وقتــی در دهــه هفتــاد کشــور
بــا مــدارس ســه شــیفته و چهــار شــیفته در برخــی مناطــق مواجــه بــوده اســت همــت خیریــن
بــه کمــک دولــت شــتافت و مجمــع خیریــن مدرســه ســاز توانســت ســهم بســزایی از ایــن مهــم
را حــل و فصــل کنــد؛ یــا مادامــی کــه مجمــع خیریــن ســامت شــکل گرفــت همپــای دولــت
در جهــت تأمیــن نیازهــای بهداشــتی درمانــی حرکــت کــرد؛ یــا وقتــی انجمــن خیریــن مســکن
ســاز در خدمــت مســکن دار کــردن نیازمنــدان قــرار گرفــت توانســت ســهمی هرچنــد جزئــی در
ایــن بخــش را فراهــم نمایــد .همچنیــن وجــود ســازمانهای مــردم نهــاد در اقصــی نقــاط کشــور
توانســتند در حــل و فصــل مشــکالت مــادی و معنــوی اقشــار ضعیــف بــه ســهم خــود ایفــای
نقــش کننــد .لــذا چــون تصویــب برنامــه ششــم بــه ســال آتــی موکــول گردیــده اســت پیشــنهاد
مینمایــد:
 -1ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی نشســت هــم اندیشــی نیــم روزه ای را بــا کمــک بنیــاد آالء
و حضــور فعــاالن و عالقــه منــدان و آگاهــان ســازمانهای دولتــی و وقــف برگــزار نمایــد و رونــد
نــگاه بــه ایــن بخــش در برنامههــای توســعه پیشــین را مــرور کننــد.
 -2ترتیبــی اتخــاذ شــود کــه یــک حکــم در برنامــه ششــم بــا مضمــون ذیــل پیشــنهاد گــردد:
دولــت مکلــف اســت در ســال اول برنامــه بــا مشــارکت متولیــان  -واقفیــن و خیرین و ســازمانهای
غیردولتــی و حمایــت ســازمانهای ذی ربــط ســامانه جامــع ثبــت اطالعــات و خدمــات خیریــن را
فراهــم نمایــد و اولویــت نیازهــا در بخشهــای آموزشــی – بهداشــتی و درمانــی و ســایر بخشهــا
را تعییــن و در اختیــار خیریــن و واقفیــن جهــت مشــارکت قــرار دهــد و قانــون جامــع تشــکیل و
فعالیــت نحــوه نظــارت بــر واقفیــن جهــت مشــارکت قــرار دهــد و قانــون جامــع تشــکیل و فعالیت
و نحــوه نظــارت بــر ســازمانهای غیردولتــی را کــه متضمــن اعمــال ابزارهــای تشــویقی جهــت
خیریــن و واقفیــن باشــد ارائــه دهــد.
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وقتی که حواسمان نیست
کمک به محرومین ،تیری که معموال به هدف نمیخورد!

محمد ضیایی
کافــی اســت بــا حــس جلــب ترحــم نگاهــی هــم
بــه شــما بکنــد و شــما بگوییــد “هــی خــدا” و بــا
همیــن جملــه بــرای ایــن کــه رونقــی بــه کاســه
خالــی مــرد بدهیــد یــک اســکناس نســبتاً درشــت
تقدیمــش کنیــد.
یــک صبــح ســرد پاییــزی در حــال تــردد در شــهر
هســتید و چشــمتان بــه مــردی میخــورد کــه بــا
حالــت غریبانــه ای در ایــن هــوای ســرد و نمنــاک
گوشــه ای نشســته و یــک کاســه کــه چنــد عــدد
ســکه و یــک اســکناس متالشــی خــرد در آن پیــدا
میشــود را جلــوی پایــش گذاشــته .احتمــال ایــن
کــه یک دســت یــا یک پــا و یا یک چشــم نداشــته
باشــد هــم زیــاد اســت .خالصــه بــد وضعیتــی
اســت .کافــی اســت بــا حــس جلــب ترحــم نگاهی
هــم بــه شــما بکنــد و شــما بگوییــد “هــی خــدا” و
بــا همیــن جملــه بــرای ایــن کــه رونقــی به کاســه
خالــی مــرد بدهیــد یک اســکناس نســبتا درشــت
تقدیمــش کنیــد و او احیانــا کلــی دعــا کنــد کــه
پادشــاه هفت آســمان بشــوی و ســامت باشــی و...
ایــن چنــد ســطر اتفاقی اســت کــه بارهــا و بارها در
خیلــی جاهــای شــهر دیــده میشــود .از تقاطعهــا
شــلوغ گرفتــه تــا چهارراههــا و متــرو و میــدان
و ...امــا هیچکــس بــه ایــن اتفــاق روزمــره و البتــه
بــه عواقــب آن دقــت نمیکنــد .شــده از خودمــان
بپرســیم کــه هزارتومانــی و دوهزارتومانــی کــه در
کاســه ی ایــن مــرد یــا زن متکــدی گذاشــتیم چرا
هیچوقــت تــه کاســه نیســت و همیشــه همــان
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ســکه و اســکناس پــاره اســت کــه تــه کاســه ی
متکدیــان مظلــوم نمایــی میکنــد؟ یــا شــده از
خودمــان بپرســیم کــه ایــن همیــن اســکناسها
روزانــه چــه عــددی میشــود؟ یــا چــرا مشــکل
ایــن گداهــا هیچوقــت حــل نمیشــود؟
بایــد قبــول کنیــم کــه در اکثــر قریــب بــه اتفــاق
مــوارد مــا فریــب میخوریــم .مــا بــا نیــت خیــر و بــا
حــس ســتودنی کمــک بــه هــم نــوع مرتکــب کار
اشــتباهی میشــویم .فریــب چشــمها و دســت و
پــای مصنوعــی متکدیــان حرفــه ای را میخوریــم.
جالــب اینجاســت کــه اکثــر مواقــع حتــی میدانیم
کــه شــخصی کــه همیشــه در محوطــه فــان
میــدان تکــدی گــری میکنــد از حرفــه ای تریــن
هاســت .امــا بــاز حریــف احساســاتمان نمیشــویم.
چنــد وقــت پیــش بــود کــه خبــر رســید متکدیان
تهرانــی بــه طــور متوســط ماهیانــه  ۱۵میلیــون
تومــان درآمــد دارنــد .خبــر مشــابهی هــم از
اصفهــان رســید کــه متکدیــان اصفهانــی ســاعتی
 ۷۲هــزار تومــان درآمــد دارنــد .گرچــه ایــن خبرها
بــه خــودی خــود ناراحــت کننــده اســت امــا وقتی
ناراحــت کننــده تر میشــود کــه یکی از مســئولین
شــهرداری عنــوان میکنــد کــه بیــش از نیمــی از
همیــن متکدیــان “ثروتمنــد” هســتند .و این قضیه
وقتــی تبدیــل بــه فاجعــه میشــود کــه خبــر
میرســد تنهــا در شــهر تهــران  ۱۵هــزار خانــه
پــاک آبــی داریــم؛ یعنــی خانوادههایــی کــه بــه
معنــای واقعــی کلمــه محتــاج نــان شــب هســتند.

حــاال بــا یــک مقایســه منطقــی بــه عمــق اشــتباه
خودمــان پــی میبریــم .دقیقــا مــا هســتیم کــه
موجبــات درآمــد میلیونــی متکدیــان را فراهــم
میکنیــم و بــاز هــم مــا هســتیم کــه خبــر از ۱۵
هــزار خانــواده پــاک آبــی نداریــم .خانوادههــای
پــاک آبــی سراســر شــهر تهــران کــه هیچ ،خبــر از
همســایهی خــود نداریــم .بــه جــای ایــن کــه مبالغ
و هزینههــای خیریــه خــود را بــه شــخص و محــل
مناســب برســانیم بــه افــرادی میرســانیم کــه عمال
هیــچ فایــده ای بــرای جامعــه ندارنــد .و فقــط بــه
وســیله سواســتفاده از عواطــف مــن و شــما روزگار
میگذراننــد .و بــه نوعــی مانعــی هســتند در راه
کمــک رســانی بــه محرومیــن واقعــی .عالوه بــر این
منشــأ بســیاری از مشــکالت دیگــری هــم هســتند.
بســیاری از متکدیــان ســطح شــهر معتاد هســتند،
بســیاری شــان مســائل و مشــکالت دیگــر دارند که
بمانــد! جالــب اینجاســت کــه هزینه ی مــواد مخدر
و خالفشــان را عمــ ً
ا مــا تأمیــن میکنیــم و در
دل خودمــان فکــر میکنیــم کــه چــه کار خیــری
کردیــم! البتــه در قســمت اول ماجــرا کــه نیــت
خیــر و انســان دوســتانه مــردم میباشــد شــکی
نیســت ،امــا بایــد دیــد همیــن مبالــغ و هزینههــا
در نهایــت چــه میشــود.
کمــک مــا بــه کودکانــی کــه در خیابانهــا
میچرخنــد و گاهـاً التماســمان میکننــد ،منجــر به
چــه چیــز میشــود؟ مشــکالت زندگیشــان را حــل
میکنــد یــا باعــث گــرم شــدن بــازار خریــد و فروش
کــودکان خیابانــی میشــود؟ کمــک مــا بــه زنانــی
کــه گاهـاً بــا کودکان شــیرخوار خود در ســطح شــهر
گدایــی میکننــد منجــر بــه چــه چیــزی میشــود؟
آیــا اوضــاع کــودک را بهتــر میکنیــم یــا فقــط باعث
دردســر بیشــتر ب ـرای او میشــویم.
ســخن ایــن مقالــه ایــن اســت کــه اگــر تیــری بــه
ســوی هــدف پرتــاب میکنیــم ،تــا جایــی کــه
میتوانیــم درســت نشــانه بگیریــم و تمــام دقــت
خــود را صــرف کنیــم و بعــد توقــع داشــته باشــیم
کــه بــه هــدف بنشــیند .نــه ایــن کــه درســت
برعکــس هــدف نشــانه بگیریــم و توقــع اصابــت

داشــته باشــیم.
حــل و فصــل بســیاری از مشــکالت جامعــه نیــاز
بــه همــت مســئولین و دســت انــدرکاران دارد امــا
بســیاری از مشــکالت را هــم میتوانیــم خودمــان
حــل کنیــم .بــرای حــل مشــکل متکدیــان و جمع
شــدن بســاط ایــن ســوء اســتفاده از احساســات
مــردم ،فقــط کافــی اســت در عــادات خودمــان
بازنگــری کنیــم.
در یــک کلمــه بــه متکدیــان خیابانــی پــول ندهیم.
بــه جــای متکدیــان خیابانــی بــه نیازمندانــی کــه
میشناســیم و یقیــن داریــم کــه بــه ایــن مبالــغ
نیــاز جــدی دارند کمــک کنیــم .از اقوام و آشــنایان
و همســایگان خودمــان شــروع کنیــم .اگرهــم
کســی را نمیشناســیم کمــی وقــت بگذاریــم و
پیــدا کنیــم .ایــن طــور افــراد نایــاب و پیدا نشــدنی
نیســتند .هفتــه پیــش مرکــز آمــار ایــران اعــام
کــرد کــه ایرانیهــا بــه طــور میانگیــن فقــط روزی
ســه دقیقــه بــرای امــور خیــر وقــت میگذارنــد،
بــد نیســت بــرای رفــع نیــاز از هــم نوعــان خودمان
کمــی وقــت بگذاریــم .چقــدر توصیــه از ســمت
بــزرگان دیــن و فرهنــگ داریــم کــه بــرای کار خیر
وقــت بگذاریــد؟ چــرا بــه ایــن توصیههــا عمــل
نمیکنیــم و رســماً درگیــر زندگــی روزمــره شــدیم
و بــا همــان هزارتومانــی کــه آن هــم بــه اشــتباه
بــه متکــدی حرفـهای میدهیــم خیــال میکنیــم
تکلیــف خودمــان را انجــام دادیــم.
بــا همــهی ایــن اوصــاف بازهــم اگــر شــرایط
زندگیمــان طــوری اســت کــه نمیتوانیــم بــرای
مســائل خیریــه وقــت بگذاریــم ،بــه متولیــان ایــن
امــر از کمیتــه امــداد تــا بهزیســتی و نهادهــای
دولتــی گرفتــه تــا نهادهــای غیــر دولتــی معتبــر
اعتمــاد کنیــم .البتــه در همیــن قســمت نیــز
مراقــب باشــیم کــه فریــب مؤسســات غیــر مجازی
کــه دقیقـاً هــم خــون متکدیــان خیابانــی هســتند
را نخوریــم.
یــک جامعــه زمانــی میتوانــد مترقــی و پیشــرفته
باشــد کــه تــک تــک اعضــای آن دنبــال رشــد و
ترقــی و اصــاح اشــتباهات گذشــته خــود باشــند.
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درخت پیر
مهنــدس اندکــی بــه ســاعتش خیــره شــد و بعــد بــه مردمــی نــگاه کــرد کــه بــا بیــل و کلنــگ از
ســمت روســتا بــه ســویش میآمدنــد .درختــی پیــر و تنومنــد در میانــه راه بــود .عمــر درخــت
بــه انــدازه کوههایــی بــود کــه در میــان آنهــا بــزرگ شــده بــود .پرندههــای بیشــماری روی
درخــت جیکجیــک میکردنــد .مهنــدس نگاهــی بــه کارگرانــش کــرد و ماشــینآالتی کــه
بــرای راهســازی پشــت سرشــان قطــار شــده بــود .درخــت ســر راه جــاده قــرار گرفتــه بــود و بایــد
از بیــخ و بــن قطــع میشــد.
مــردم رســیدند .کدخــدای آبــادی پیــش آمــد و بــه مهنــدس ســام کــرد .مهنــدس پرســید :بــرای
چــه بــه اینجــا آمدهایــد؟
کدخدا گفت :آمدهایم سهم آب درخت را بدهیم.
ـ سهم آب این درخت؟
ـ بلــه ،مــا ســه ســاعت از آب قنــات ده را در مــاه بــرای ایــن درخــت وقــف کردهایــم .آمدهایــم
بــرای ایــن درخــت پیــر جــوی آبــی از اینجــا تــا قنــات بکشــیم.
مهنــدس دیگــر چیــزی نگفــت .ســمت درخــت رفــت و دســتی به پوســت قطــور آن کشــید .حس
خوبــی در وجــودش جوانــه زد و بــرای لحظـهای بــه یــاد مــادرش افتــاد .بــا خــودش گفــت« :چنــد
وقــت اســت مــادرم را ندیــدهام؟»
بعــد برگشــت ،بــه کارگرهــا نگاهــی انداخــت و گفــت« :مســیر را اشــتباهی آمدهایــم .ادامــه جــاده
از پشــت آن تپــه اســت ».و بــه تپـهای در دوردســت اشــاره کــرد .بــه کدخــدا گفــت :پــس بگذاریــد
مــا هــم چنــد ســاعتی را وقــف کشــیدن جــوی بــرای ایــن درخــت بکنیــم.
کدخــدا خوشــحال شــد و صــورت مهنــدس را بوســید .ماشــینآالت شــروع بــه کار کردنــد و
کارگــران ســخت مشــغول کار شــدند .تــا ســاعتی دیگــر جــوی آب بــه درخــت میرســید.
مهنــدس تصمیمــش را گرفتــه بــود .میخواســت بعــد از اتمــام کار بــه شــهرش برگــردد  .ماههــا
بــود کــه مــادرش را ندیــده بــود.
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کودک خلبان
پســر بچــه ،در همــه درسهــا نمــرات عالــی گرفــت .حــاال همــه
شــرایطش بــرای ورود بــه مدرســه تیزهوشــان آمــاده بــود.
لباسهایــی کهنــه بهتــن داشــت و کفشــی کــه زهــوارش در
رفتــه بــود .امــا لبخنــدی بــا شــکوه بــر لــب داشــت.
مدیر مدرسه از او پرسید :شغل پدرت چیست پسرم؟
ـ پدرم مرده.
ـ واقعا متاسفم ،پس حتما با مادرت زندگی میکنی؟
ـ نخیر ،او هم مرده .تنها زندگی میکنم.
مدیــر لحظـهای بــه قــد و قــواره کوچــک و نحیــف پســر خیــره شــد .بغضــی بــه آرامــی داشــت در
گلویــش شــکل میگرفــت.
ـ کجا زندگی میکنی پسرم؟
ـ توی خیابان ،زیر یک پل.
ـ پس چطور ،چطور توانستی در درسها نمره بیاوری ،چطور کتابها را خواندی؟
پســر از پنجــره بــه حیــاط اشــاره کــرد .پیرمــردی عصــا بــه دســت ،روی ســکوی ســیمانی نشســته
بــود و لبخنــدی مهربــان بــه لــب داشــت .او یــک معلــم بازنشســته بــود .روزی کــه بازنشســته
میشــد ،تصمیــم گرفتــه بــود تمــام دانــش و تجرب ـهاش را وقــف بچههــای بیخانمــان کنــد تــا
ســواد یــاد بگیرنــد و از نعمــت دانــش بیبهــره نماننــد .او حــاال چندیــن فرزنــد خوانــده داشــت
کــه مهنــدس یــا پزشــک بودنــد و هــر از گاهــی بــه او ســر میزدنــد.
مدیر پرسید :میخوای چهکاره بشی؟
پسر با قدرت گفت :میخوام خلبان بشم.
مدیــر دوبــاره بــه جســم نحیــف و الغــرش نــگاه کــرد .بــا خــودش گفــت هــوش باالیــی دارد امــا
جســمش بــرای خلبانــی ضعیــف اســت ،بایــد از حــاال فکــری بهحالــش کــرد .مــرد خیــری را
میشــناخت .او مدســهای شــبانهروزی داشــت کــه وقــف کــودکان بیسرپرســت بــود .از پســر
خواســت کــه بنشــیند .بعــد همینطــور کــه بــه پیرمــرد درون حیــاط نــگاه میکــرد ،گوشــی
تلفــن را برداشــت تــا بــه مدرســه شــبانهروزی زنــگ بزنــد.
احمد حسن زاده
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در آغــاز راه هــر مطالعــه ای الزم اســت ابتــدا محقــق یــا هــر فــرد دیگــری کــه قصــد مطالعــه دارد
نظــر و نگاهــی بــه مطالعــات صــورت پذیرفتــه در موضــوع مــورد مطالعــه و نتایــج آن داشــته و بــا
بهــره گیــری از آنهــا و چیــدن خوشــه یــا خوشـههایی پژوهــش یــا بررســی خــود را اســتوار ســازد.
از ایــن روســت چنانچــه مرجعــی بتوانــد تمــام منابــع و مآخــذ موجــود در یــک زمینــه یــا موضــوع
را یــک جــا گــرد هــم جمــع آورد کمــک مؤثــر و ارزشــمندی بــه محقــق در نیــل بــه هــدف
محســوب میشــود .وجــود چنیــن مراجعــی در کنــار دسترســی آســان بــه آنهــا گاه خــود عامــل
انگیزشــی و ترغیبــی بــرای مطالعــه در آن موضــوع میباشــد.
در موضــوع وقــف در گذشــته کتابشناس ـیهایی توســط اســاتید و محققیــن عرضــه شــده اســت،
کــه از نظــر تعــداد منابــع و مآخــذ بســیار محــدود و بــه معرفــی کتــاب در موضــوع وقــف بســنده
شــده بــود .لیکــن آن منابــع هــم بــا عنایــت بــه زمــان خــود اقدامــی درخــور تحســین بــه شــمار
میرونــد کــه گردآورنــده ی ایــن کتــاب نیــز از آن تجــارب بهــره گرفتــه اســت.
مأخذشناســی وقــف حاصــل  5ســال کوشــش مســتمر جنــاب حجــت االســام و المســلمین دکتر
ســید احمــد ســجادی جــزی اســت کــه طــی مطالعــات گســترده همــراه بــا ســفرها و مراجعــه بــه
اکثــر کتابخانههــای موجــود درکشــور و کتابخانههــای شــهرهای مکــه ،مدینــه و نجــف اشــرف
پدیــد آمــده اســت .در ایــن کتــاب  6239مــدرک اعــم از کتــاب ،مقالــه ،پایــان نامــه و نســخه
خطــی بــه زبانهــای فارســی ،عربــی و اردو شناســایی و معرفــی شــده اســت .در ایــن میــان
گردآورنــده حتــی از مطالــب انــدک کــه در حــد چنــد صفحــه و در کتابــی حجیــم بوده نیــز غفلت
نورزیــده و بــه عنــوان مآخــذ در کتــاب معرفــی کــرده اســت.
کلی ـهی مآخــذ بــر اســاس عنــوان اثــر و حــروف الفبــا تنظیــم و تدویــن شــده اســت .اطالعــات
مأخذشناســی هــر منبــع شــامل مؤلفههــای اصلــی و فرعــی میباشــد .مولفههــای اصلــی کــه
در برگیرنــده ی کلیــه ی مآخــذ و منابــع معرفــی شــده کتــاب اســت شــامل :عنــوان اثــر ،نــام
نویســنده /نویســندگان یــا مترجــم /مترجمیــن ،ســال انتشــار ،زبــان اثر(عربــی ،فارســی ،اردو)،
نــوع اثر(کتــاب ،مقالــه  ،نســخه خطــی  ،پایــان نامــه) ،مــکان یــا مکانهــای نگهــداری بــرای
دسترســی آســان ،موضوعهــای اصلــی و کلــی هــر اثــر و مؤلفههــای فرعــی کتــاب هــم چــون:
مرکــز نشــر ،نــام کشــور ،شــهر ،تعــداد جلــد ،تعــداد صفحــه ،نوبــت چــاپ و ســال چــاپ میباشــد.
اگــر مقال ـهای در دو یــا چنــد منبــع چــاپ شــده باشــد تمــام منابــع آن در ایــن کتــاب معرفــی
شــده اســت.
اختصارنویســی ولــی کامــل و جامــع نویســی مــد نظــر محقــق ایــن کتــاب بــوده اســت .اهتمــام
ایشــان بــرآن بــوده اســت کــه تمــام منابــع و مآخــذی کــه تــا پایــان ســال  1393پیرامــون وقــف
بــه رشــتهی تحریــر درآمــده اســت در ایــن کتــاب معرفــی شــود.
مآخــذ شناســی وقــف مرجعــی جامــع بــرای محققیــن ،دانشــجویان و کلیــهی عالقــه منــدان
پژوهــش و مطالعــه در زمینــه وقــف بــه شــمار مــیرود.
محمد خلیلیان
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معرفی کتاب

نام کتاب :راهنمای عملی کارآفرینان اجتماعی
تألیف :این سی مک میالن ،جیمز دی تامسون
ترجمه :مرتضی اکبری ،ضرغام عبدالهی پور و فرزاد قاسم زاده
نوبت چاپ :اول/پاییز 1394
تعداد صفحات226 :
ناشر :انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران

از میــان تعاریفــی کــه تاکنــون بــرای کارآفرینــی اجتماعــی مطــرح شــده اســت مفاهیــم و
ویژگیهایــی ماننــد :ترجیــح داشــتن منافــع عمومــی ،رفــع نیازهــای اجتماعــی ،مشــارکت
در فعالیتهــای اجتماعــی ،اســتفاده از خــرد جمعــی و تمرکــز روی ظرفیتهــای بلنــد
مــدت ،خالقیــت و نــوآوری و ...قابــل برداشــت اســت .ایــن مفاهیــم در گذشــتههای دور بــا
انجــام کارهــای عــام المنفعــه و خیرمندانــه هــم چــون :احــداث مراکــز بهداشــتی و درمانی،
مدرســه و آموزشــگاه حرفــه ای مخصــوص ناشــنوایان ،ورزشــگاه ویــژه معلــوالن ،یتیــم
خانــه و ...وجــود داشــته اســت و امــروز در دایــره وســیعی از ایدههــای خیرخواهانــه و بــا
شــیوههای نویــن ادامــه یافتــه اســت.
دیویــد بــورن اشــتاین نویســنده کتــاب در حــوزه کارآفرینــی اجتماعــی و برخــی دیگــر از
مدیــران ارشــد شــرکتهای تولیــدی خارجــی پیرامــون ایــن کتــاب نوشــته انــد:
* ارائــه اطالعــات ارزشــمند در مــورد بهتریــن راههــای ایجــاد و رشــد کســب و کارهــای
پایدار.

 124خیر ماندگار

* نویســندگان بــه چیــزی کــه میگوینــد عمــل میکننــد و از مشــارکت خواننــدگان بــرای نوشــتن
مطالــب کاربــردی کمــک گرفتــه اند.
* میتــوان از منابــع خیرخواهانــه بــه جــای ایجاد وابســتگی بیشــتر بــرای ایجــاد خودکفایی اســتفاده
کــرد .ایــن کتــاب نشــان میدهــد کــه ایــن کار قابــل انجــام اســت و چگونگــی انجــام آن را نشــان
میدهــد.
* ارائــه کننــده چارچوبــی منحصــر بــه فــرد و جــذاب برای مؤسســین ،ســرمایه گــذاران و ســایر افرادی
اســت کــه بــه دنبــال افزایــش دســتیابی ،کارآیــی و شــفافیت ســرمایه گــذاری در فعالیتهــای خیــر
خواهانــه خود هســتند.
* مطالعــه آن را بــرای افــرادی کــه بــه دنبــال بــه کارگیــری منابــع خیــر خواهانــه برای کســب بهترین
تأثیــرات هســتند ،ضــروری و واجــب میداننــد.
نویســندگان کتــاب هــدف از نــگارش ایــن کتــاب را بــه اشــتراک گذاشــتن چیزهایــی میداننــد کــه در
طــول  12ســال گذشــته در کار بــا کارآفرینــان اجتماعــی آموختــه اند.
نویســندگان ،اســتفاده از کتــاب را بــرای نهادهــا و ســازمانهای خیریــه و مــردم نهــاد ،شــرکتهای
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تجــاری و ســرمایه گــذاری و خیریــن مناســب میداننــد.
مترجمــان کتــاب در مقدمــه کتــاب اســتناد بــه نتایــج گــزارش ســال  2009مرکــز جهانــی کارآفرینی
داشــتهاند کــه در آن تثبیــت بیشــتر کارآفرینــی اجتماعــی نوپــا نســبت بــه کارآفرینــی و گرایــش
بــه کار آفرینــی اجتماعــی در ایــران را نشــان میدهــد و در ادامــه گــزارش بــه مهــم تریــن موانــع
توســعه کارآفرینــی اجتماعــی در ایــران اشــاره شــده کــه ضعــف قانونــی ،ضعــف دانــش و قابلیــت راه
انــدازی ،ضعــف در پشــتوانه تأمیــن مالــی بــرای مؤسســات کارآفرینی اجتماعــی ،ضعف در سیاسـتها
و برنامههــای دولــت ،پشــتیبانیهای اثربخــش و  ...از آن جملــه انــد.
مترجمــان نیــز کتــاب را راهنمــای کاملــی در زمینــه کارآفرینــی اجتماعــی میدانند کــه از مرحلــه راه
انــدازی تــا ارزیابــی یــک کســب و کار را در برگرفتــه اســت .مطالــب کتــاب در ســه بخــش و  14فصــل
تنظیم شــده اســت.
مطالــب کتــاب بــا یــک مثــال عینــی در ســال  2012آغــاز میشــود و در ادامــه بــا یــک کار و بررســی
میدانــی موضــوع ،فرآینــدی بــه دســت میدهــد کــه بــه افــراد کمــک کنــد تــا بــا اســتفاده از حداقــل
منابــع بیشــترین نتیجــه را در هــر ســازمانی بــرای کمــک بــه نیازمنــدان کســب کننــد .نخســتین گام
فعالیــت کــه سرنوشــت ســاز هــم هســت تبییــن دقیــق مشــکل و راهــکار اســت کــه طــی ســه مرحله
مشــخص میشــود.
 -1مشکل اجتماعی مورد نظر چیست؟
چه کسانی از مشکل رنج میبرند؟-آنها از چه چیزی و چه زمانی رنج میبرند؟
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چه چیزی عامل این رنج و مشکل است؟چه تعداد از افراد تحت تأثیر این مشکل قرار دارند؟موقعیت جغرافیایی و نحوه ی توزیع این افراد چگونه است؟-2راهکار من چیست؟
کسب و کار مورد نظر چگونه به کاهش یا حل مشکل کمک میکند؟چه تعداد از افراد و چگونه از این راهکار سود خواهند برد؟چه میزان هزینه مورد نیاز است؟اگر این راهکار در قالب یک کسب و کار است ،چگونه درآمدزایی خواهد کرد؟چنانچه یک کسب و کار نیست ،منابع مالی مورد نیاز چگونه تأمین خواهد شد؟
-3ذی نفعــان بــرای عملیاتــی شــدن راهــکار مــورد نظــر چــه چیزهایــی را بایــد تغییر
د هند ؟
به دنبال چه تغییرات رفتاری از جانب ذی نفعان هستیم؟ اعمال این تغییرات رفتاری تا چه اندازه مشکل خواهد بود؟نیــل بــه موفقیــت در مســیر فعالیــت در کســب و کاری رو بــه رشــد و درآمــدزا کــه منافــع اجتماعــی
روزافــزون بــرای تعــداد زیــادی از ذینفعــان فراهــم مـیآورد؛ مــد نظــر نویســندگان کتــاب بوده اســت.
ایــن کتــاب راهنمایــی اســت بــرای ایجــاد یــک کســب و کار اجتماعــی پایــدار و درآمــدزا کــه میتــوان
بــرای کمــک بــه نیازمنــدان از آن یــاری جســت.
محمدخلیلیان
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معرفی کتاب
نام کتاب :خیریه در جوامع اسالمی
نویسنده :امی سینگر
انتشارات دانشگاه کمبریج
ایــن کتــاب بــه همــت بنیــاد خیریــه راهبــری آالء توســط ســرکار خانــم دکتــر فاطمــه
ســلجوقیان ترجمــه شــده اســت و بــه زودی منتشــر خواهــد شــد.
عقایــد اســامی ،الهــام بخــش کمکهــای خیریــه در طــول چهــارده قــرن بــوده ،اگرچــه
ایــن موضــوع در تاریــخ اســامی کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .امــی ســینگر
در کتــاب« خیریــه در جوامــع اســامی» ،مفاهیــم کلــی امــور خیــر و موسســات خیریــه
اســامی را ،از جملــه تعهــد در پرداخــت ســاالنه و فعالیتهــای داوطلبانــه در طــول
زندگــی افــراد در همــه ســطوح جامعــه مــورد بررســی قــرار میدهــد .کمکهــای خیریــه
توســط حــکام ،افــراد ثروتمنــد و حتــی طبقــه متوســط باعــث شــکل گیــری جوامــع و
فرهنــگ اســامی در هــر دوره بــوده اســت.
ایــن کتــاب چگونگــی شــرایط تاریخــی ،اوضــاع اجتماعــی ،جنســیت ،ســن و دیگــر
عواملــی کــه بــا عقایــد مذهبــی آمیختــه شــده و باعــث ایجــاد انــواع گوناگــون امــور
خیریــه از آغــاز اســام تــا بــه امــروز گردیــد را بــه
تصویــر میکشــد .نویســنده بــا اســتفاده از متــون
نوشــتاری ،ســاختارها ،تصاویــر و موضوعــات در
هــر بخــش ،انگیزههــای کار خیــر و تأثیــرات
آن بــر روی فقیــر و غنــی ،همچنیــن سیاســی
ســازی مبحــث خیریــه را کاوش کــرده و نشــان
میدهــد کــه مطالعــه امــور خیریــه کار منحصــر
بــه فردیســت کــه از طریــق آن میتــوان گذشــته
را مــورد بررســی قــرار داد .ایــن کتــاب شــیوا و
ســهل الوصــول ،توجــه هــر کــس کــه بــه ماهیــت
جامعــه اســامی و نقــش خیریــه در طــول تاریــخ
عالقــه منــد باشــد را جلــب خواهــد کــرد.
امــی ســینگر پروفســور تاریــخ عثمانــی در بخــش
تاریــخ خــاور میانــه و آفریقــا اســت .از کتابهــای
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اخیــر او میتــوان «کشــاورزان فلســطینی و دولتمــردان عثمانــی» (کمبریــج «،)1994ایجــاد
مراکــز عــام المنفعــه عثمانــی :مراکــز اطعــام خیریــه در اورشــلیم» ( « ،) 2002فقــر و خیریــه
در مجموعــه خــاور میانــه» (چــاپ  ) 2003و « تغذیــه مــردم ،تغذیــه قــدرت :رمــز و رازهــای
امپراطــوری عثمانــی» ( چــاپ  )2007را نــام بــرد.
ایــن کتــاب بــه منظــور چنــد هــدف نگاشــته شــده اســت .اول ایجــاد ایــن ســوال کــه آیــا در افکار
و اعمــال خیریــه در جوامــع اســامی مفهــوم اســامی وجــود دارد .دوم بــه منظــور رفــع ابهــام در
ماهیــت و عمــل خیریــه اســامی بــرای اندیشــمندان ،دانشــجویان و خواننــدگان عالقــه منــد در
شــروع قــرن بیســت ویکــم  .ســوم بــرای تأییــد ایــن کــه منشــور خیریــه بــرای بررســی ســوابق
تاریخــی فعالیــت انســانی و موتــور محرکــه تغییــر تاریخــی ،مفیــد فایــده اســت .چهــارم ،هــدف
ایــن کتــاب روشــن کــردن ایــن نکتــه بــود کــه مطالعــه تطبیقــی خیریــه منجــر بــه جســتجوی
تفاوتهــا و شــباهتهای میــان جوامــع و تجــارب تاریخــی آنهــا میشــود .پنجــم ایــن کتــاب
میخواهــد توجــه دانشــجویان و اندیشــمندان را بــه مطالعــه تاریــخ خیریــه بــه عنــوان زمینــه
مفیــد پــرس و جــو در تاریــخ جوامــع اســامی جلــب نمایــد .مثالهایــی کــه در کتــاب روی آن
بحــث شــده اســت تنهــا نقطــه آغازیــن اســت و انــدازه و گوناگونــی منابــع در دســترس بــرای
تحقیــق را نشــان میدهــد.
فاطمه سلجوقیان

خیر ماندگار 129

یک سازمان مسئول
در برابر جامعه
سعی مینماید تا
نقشی فراتر از نقش
سنتی سازمانها و
شرکتهای معمول
را در جامعه ایفا
نماید.
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فوالد مبارکه

شهروندی مسئول و همیار توسعه اقتصادی،
اجتماعی و زیست محیطی جامعه
دکتــر بهــرام ســبحانی مدیــر عامــل شــرکت بــا بیــان اینکــه فــوالد مبارکــه
هماننــد شــهروندی مســئول ،همیــار توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســت
محیطــی جامعــه اســت ،تصریــح کــرد :توجــه به مســئوليت هــاي اجتماعــي از
ابتــدای دوران ســاخت در دســتورکار شــرکت فــوالد مبارکــه بــوده اســت.
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فــوالد مبارکــه بــا گام نهــادن در ایــن راه توانســت بــه خوبــی مســیر خلــق ارزش مشــترک بــا
جامعــه پیرامــون خــود را همــوار نمایــد.
وی از اقدامــات فــوالد مبارکــه در زمینــه مســئولیتهای اجتماعــی بــه عنــوان مســیر خلــق ارزش
مشــترک بــا جامعــه یــاد کــرده و خاطــر نشــان نمــود :در گذشــته ســازمانها تنهــا خــود را در
قبــال ســهامداران و در جهــت کســب ســود مســئول میدانســتند ،ایــن در حالیســت کــه امــروزه
بنگاههــای متعالــی توســعه پایــدار را در دســتور کار خــود قــرارداده انــد ،عــاوه بــر ایــن بــا افزایــش
رقابــت بیــن ســازمانها و افزایــش توجــه بــه نیازهــای ذینفعــان و بویــژه جامعــه ،بالطبــع توجه به
مســؤلیتهای اجتماعــی روز بــه روز اهمیــت بیشــتری یافتــه اســت .در فــوالد مبارکــه مســئولیت
پذیــری فراتــر از ایــن رفتــه و پاســخگویی و شــفافیت در مقابــل کلیــه ذینفعــان ســازمانی ،توجــه
بــه مســؤلیتهای اجتماعــی را بــه ســرفصل مهمــی و البتــه بــه یکــی از راهبردهــای اســتراتژیک
ســازمان مبــدل نمــوده تــا جائیکــه در راه کســب عنــوان شــرکت ســرآمد کشــور و الگــوی تعالــی
ســازمانی ،یکــی از ســرفصلهای اصلــی ارزیابــی ســازمان ،عملکــرد شــرکت در قبــال جامعــه بــوده
اســت .در واقــع ســازمان از مســیر ایــن تصویــر ســازی ،رقابــت پذیــری خــود را افزایــش میدهــد.
شــرکت از بــدو تأســیس بــا تشــکیل واحــد توســعه و تکامــل منطقـهای در یــک رابطــه بــرد -بــرد
بــر افزایــش منافــع بــرای ذینفعــان از جملــه جامعــه تأکیــد داشــته اســت .در ایــن راســتا مطالعات

 132خیر ماندگار

زیــادی از همــان ابتــدای مکانیابــی بــا همــکاری مجامــع علمــی و دانشــگاهی صــورت گرفــت
تــا مجموعــه-ای بنــا شــود کــه هــر چــه بیشــتر و بهتــر بــا منافــع مناطــق اطــراف همســو باشــد.
همچنیــن یکــی از رویکردهــای شــرکت خلــق ارزش از محــل دانــش بــرای جامعــه اســت کــه در
ایــن راســتا نیــز قدمهــای بزرگــی در طــول ســالهای پــس از بهرهبــرداری شــرکت برداشــته شــده
و حاصــل آن موفقیــت در جایــزه ســازمان دانشــی آســیا اســت .در ایــن زمینــه شــرکت توانســت
در کنــار شــرکتهای بزرگــی مثــل سامســونگ و تویوتــا و  ...در ایــن قــاره پهنــاور برگزیــده شــود.
شــرکت بــه منظــور تدویــن اهــداف و اســتراتژیهای اصلــی خــود ذینفعــان را شناســایی و نیازهــا
و انتظــارات آنــان را اولویتبنــدی مینمایــد .بــه همیــن منظــور نظرســنجیها و پژوهشهــای
مختلفــی در جهــت اطــاع از برداشــت جامعــه از شــرکت و فعالیتهــای آن و همچنیــن آگاهــی از
دیــدگاه ذینفعــان نســبت بــه شــرکت انجــام میگیــرد کــه نتایــج و بازخوردهــای آن در بازنگــری
و بــه روزآوری اهــداف و برنامههــای اجرایــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.
همچنیــن الزم اســت اشــاره کنــم کــه گــزارش  GRIمشــتمل بــر اهــداف و برنامههــای شــرکت در
خلــق ارزش مشــترک در حوزههــای اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســت محیطــی تدویــن و در برنامــه
ریــزی اســتراتژیک شــرکت مــورد توجــه قــرار گرفته اســت.

خیر ماندگار 133

تنهــا توســعه صنعتــی و اقتصــادی کافــی نبــوده و بایــد بــه توســعه اجتماعــی و زیســت محیطــی
نیــز توجــه نمــود
همانطــور کــه عنــوان شــد ،شــرکت بــا دنبــال نمــودن رویههــا و اســتانداردهای بــه روز بیــن
المللــی اهــداف و اقدامــات اجرایــی خــود را تدویــن و پیــاده ســازی مینمایــد .از جنبــه اقتصــادی
بایــد عنــوان نمــود کــه نگاهــی گــذرا بــر ســیر تحولــی کشــورهای توســعه یافتــه ،نشــان از نقــش
غیــر قابــل انــکار صنعــت فــوالد دارد .طبــق آمارهــای جهانــی کشــورهای توســعه یافتـهای ماننــد
ژاپــن ،آلمــان ،ایــاالت متحــده ،چیــن و ...همگــی دارای صنایــع نیرومنــد فــوالدی و همچنیــن
رتبههــای برتــر در تولیــد فــوالد هســتند .بنابرایــن ،توســعه ایــن صنعــت کمــک بزرگــی بــرای
رشــد و توســعه کشــور از جنبههــای اقتصــادی اســت .در ایــن راســتا مشــارکت در توســعه،
ســاخت و راهانــدازی کارخانجــات تولیــد محصــوالت فــوالدی در پنــج اســتان کشــور و تــاش در
جهــت ارتقــای ســهم صــادرات محصــوالت فــوالدی کشــور از جملــه اقدامــات اقتصــادی بر اســاس
مأموریــت و اهــداف شــرکت بــه منظــور توســعه اقتصــادی کشــور و اســتان اســت .اما ،نکته بســیار
مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه تنهــا توســعه صنعتــی و اقتصــادی کافــی نبــوده و بایــد بــه توســعه
اجتماعــی و زیســت محیطــی نیــز توجــه نمــود .امــروز ،فــوالد مبارکــه اصفهــان بــه عنــوان محــور
توســعه ملــی و اســتانی و تولیــد کننــده بیــش از نیمــی از فــوالد کشــور همــان طــور کــه در
مأموریــت خــود یعنــی «ایفــای نقــش محــوری در توســعه صنعتــی ،اقتصــادی و اجتماعــی کشــور
و ارتقــای ســطح فنــاوری صنعــت فــوالد ،بــه عنــوان ســازمانی جهــان تــراز» بیان داشــته اســت ،در
ایــن راســتا عــاوه بــر توســعه صنعتــی و اقتصــادی ،توســعه اجتماعــی منطقه و کشــور ،پاســداری
از محیــط زیســت و منابــع طبیعــی بــرای نس ـلهای آینــده را بــه عنــوان مســئولیت اجتماعــی
خــود در دســتور کار قــرار داده اســت.
بخشــی از اقدامــات فــوالد مبارکــه در زمینــه
اجتماعــی
مســئولیتهای
دکتــر ســبحانی در حــوزه اقدامــات بــه منظــور توســعه اجتماعی
و فرهنگــی در ســطح ملــی ،اســتانی و منطقـهای بــه مــوارد زیــر
اشــاره نمود:
 مشــاركت در توســعه زیرســاختهای عمرانــی منطقــهاي و
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اســتانی ماننــد مشــارکت در طــرح جامــع متــروی اصفهــان ،مشــارکت در تکمیــل ورزشــگاه 70
هــزار نفــری نقــش جهــان
 اشتغالزايي و ایجاد تحرک در کسب و کارهای منطقهای
 ایجــاد نشــاط در جامعــه و ترویــج فرهنــگ ورزش و تــاش در جهــت ســامت و ورزش جامعــه
بــا حمایــت از باشــگاه فرهنگــی ورزشــی فــوالد مبارکــه ســپاهان و مشــارکت در ســاخت باشــگاه
کارگــران شهرســتان مبارکــه
 کمک به ساخت و نوسازی مدارس و مراکز آموزشی در منطقه و استان
 مشارکت در تکميل بيمارستانها و ارتقاي سطح بهداشت منطقه و استان
 ســاخت پايــگاه هــال احمــر در ســه راهــي مبارکه در مســير اصفهــان  -شــيراز براي مســافرين
اين مســير
 مشارکت در نوسازی اورژانس بیمارستان محمد رسول اهلل شهرستان مبارکه
 مشــارکت در توســعه فضاهــاي فرهنگــي مذهبــي ماننــد ســاخت و تکميــل مصــاي بــزرگ
اصفهــان
 ترویــج فرهنــگ و هنــر و پشــتیبانی از اعتــای آنهــا ماننــد حمایــت از جشــنواره بیــن المللــی
فیلــم رشــد
 حمایــت از ســازمانهای مــرد م نهــاد ،عــام المنفعــه و خیریــه و مشــارکت در امــور خیریــه ماننــد
مشــارکت در جشــن گلريــزان (آزادي زندانيــان ديــه جرائــم غيــر عمــد) و کمــک بــه موسســه
خیریــه قائــم الرضــا جهــت بازســازی مرکــز توانبخشــی معلولیــن
 حمایــت از نخبــگان و توســعه علمــی جامعــه ماننــد حمایــت از جشــنواره دانش آمــوزی جابرابن
حیــان ،همــکاری در پایهگــذاری انجمــن فنــاوری در اصفهــان و همــکاري بــا بيــش از  90مجمــع
علمــي و تحقيقاتي کشــوری و اســتانی
 پرداخــت بــه موقــع مالیــات و عوارضهــا هــر ســاله حــدود
 7000میلیــارد ریــال
 قانون مداري و اقدامات فراتر از قوانين و مقررات
 پذیــرش هــر ســاله بیــش از  700کارآمــوز در ســطوح مختلــف
تحصیلی
 مســاعدتهاي مختلــف مالــي در حــوزه فرهنگــي جهــت
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اجــرای همایشهــا در مناســبتهای مختلــف
 اهداء جوایز و هدایای فرهنگی به مناسبتهای مختلف به ذینفعان منتخب
 پاسخگويي به درخواستهاي بازديد از شرکت از طرف مراکز آموزشی و فرهنگی
 مشــارکت در توســعه فرهنــگ عمومــي از طريــق حمايــت از نهادهــاي فرهنگــي ،قرآنــی و
ورزشــي
 تهیه و تدوین محتوا برای کتابهای درسی و پیکهای دانش آموزی
همچنیــن اقدامــات ســازمان در حــوزه محیــط زیســت و در راســتای حفــظ منابــع ارزشــمند
غیــر قابــل تجدیــد بــرای نســلهای آینــده بــه عنــوان تعهــد ســازمان و یکــی از مهمتریــن
مســئولیتهای اجتماعــی آن عبارتنــد از:
 اجــرای پــروژه عظيــم اصــاح و توســعه سيســتمهاي غبارگيــر بــا  1800ميليــارد ريــال و
ســالیانه  200میلیــارد ریــال هزینــه نگهــداری
 مشــارکت و تاميــن مالــي در طــرح جمـعآوري و هدايــت پســابهاي شــهرهاي منطقــه مجــاور
و ایجــاد تصفيــه خانــه ،بــا هــدف بهبــود وضعيــت زيســت محيطــي منطقــه و جايگزيــن نمــودن
منبــع آب مصرفــی شــرکت از آب رودخانــه بــا پســاب (حفاظــت از منابــع آب) بــه ميــزان حــدود
 2000ميليــارد ريــال
 نصــب و بهرهگیــری از سیســتمهای پایــش لحظـهای پارامترهــای زیســت محیطــی شــرکت (هــوا
و پساب)
 تصفيه کامل پسابهاي توليدي شرکت و بازچرخانی آب حاصل در فرآيند توليد
 ايجــاد و نگهــداري  1600هکتــار فضــاي ســبز بــا پوشــش گیاهــی (بــا مصــرف کــم آب) و بــا
 90درصــد آبیــاری قطــرهای
 حمایــت مالــی و علمــی از همایشهــا و ســمینارها در حــوزه توســعه پایــدار و محیــط زیســت
ماننــد همایــش ملــی مصــرف بهینــه آب در صنعــت در ســال 94
 آموزش و فرهنگ سازی در مورد صرفهجویی و مصرف بهینه آب
 اعــام آمادگــی بــرای مشــارکت
در طــرح بیابــان زدایــی اســتان (بــا
بهرهگیــری از ســرباره فــرآوری شــده)
 اجــرای طــرح فــراوري ســرباره،
بازیابــی پوســتههای اکســیدی ،اجــرای
طــرح ســایت جدیــد ضایعــات
 انجــام يــک برنامــه ازبرنامههــاي
کاهــش توليــد  Co2از طريــق اعتبــارات
برنامــه مکانيســم توســعه پــاک()CDM
 حمایــت و همــکاری از طرحهــا و
پژوهشهــای زیســت محیطــی در
قالــب پایــان نامههــای دانشــجویی و
پژوهشــهای زیســت محیطــی و حضــور
فعــال در کارگروههــای تخصصــی
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اســتانی و ملــی
ارمغان این اقدامات و برنامهها برای
فوالد مبارکه ،جامعه و کشور
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه خاطر نشــان
کــرد :یــک ســازمان مســئول در برابــر
جامعــه ســعی مینمایــد تــا نقشــی فراتــر
از نقــش ســنتی ســازمانها و شــرکتهای
معمــول را در جامعــه ایفــا نمایــد .بنابراین
در ایــن راســتا ســازمان بــه دنبــال ایــن
اســت کــه تعهداتــی فراتــر از قوانیــن و
مقــرارت را بــه صــورت داوطلبانــه بپذیــرد
و اجــرا نمایــد .در همیــن راســتا بســیاری
از اقدامــات فــوالد مبارکــه اصفهــان بــه عنــوان یــک شــهروند مســئول بــه صــورت داوطلبانــه و در
راســتای ایفــای نقــش مســئولیت اجتماعــی و خلــق ارزش مشــترک بــرای جامعــه و ســازمان انجام
گرفتهانــد .البتــه ایــن اقدامــات و برنامههــا نتایــج و دســتاوردهای مثبتــی داشــتهاند کــه برخــی
از مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از:
 صــادرات بیــش از  1/5میلیــون تــن فــوالد بــه کشــورهای مختلــف از جملــه اروپــا ( 64درصد در
نــه مــاه اول ســال  )1394و کســب عنــوان صادرکننــده نمونه ملــی ()1394
 ایجاد بیش از  350000شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم
 کاهش  66درصدی مصرف آب نسبت به طراحی اولیه
 کاهش ساالنه حداقل 120هزارتن دی اکسیدکربن
 کسب تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
 کسب گواهینامه مدیریت انرژی ISO 50001:2011
 دریافت گواهي نامه مشارکت در برنامه کاهش گاز گلخانهاي از طرف انجمن جهاني فوالد
جایگاه و اهمیت اطالع رسانی این دستاوردها به جامعه
ایشــان ضمــن تأکیــد بــر جایــگاه و اهمیــت اطــاع رســانی ایــن دســتاوردها بــه جامعــه گفــت:
بــر اســاس دو اصــل از اصــول مســئولیت اجتماعــی یعنــی پاســخگویی و شــفافیت برخــی از ایــن
اقدامــات در قالــب گزارشهــا بــه نهادهــای نظارتــی و مســئول و همچنیــن اظهارنامههــای مختلــف
جهــت شــرکت در جوایــز ملــی و بیــن المللــی اطالعرســانی میگردنــد .ضمــن اینکــه وب ســایت
شــرکت ،هفتهنامــه فــوالد ،ماهنامــه انگلیســی ،رادیــو فــوالد ،نشســتهای ســاالنه خبــری بــا
اصحــاب رســانه ،برنامههــای رادیویــی و تلویزیونــی در شــبکههای صــدا و ســیما بــه عــاوه شــرکت
در نمایشــگاههای گوناگــون بــا زمینههــای مرتبــط نقشــی مهــم در ایــن زمینــه ایفــا میکننــد.
همچنیــن همانطــور کــه گفتــه شــده بــه منظــور فراتــر رفتــن از نقــش ســنتی ســازمانی ،شــرکت
فــوالد مبارکــه اصفهــان در نظــر دارد تــا اقدامــات و اثــرات فعالیتهــا و فرآیندهــای خــود را
در قالــب گزارشهــای ســاالنه مســئولیت اجتماعــی بــا بهرهگیــری از اســتانداردها و خطــوط
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راهنمــای بــه روز و بیــن المللــی ماننــد  GRIنســل چهــارم تدویــن نمــوده و از طریــق وب ســایت
خــود در آینــدهای نزدیــک بــه اطــاع ذینفعــان برســاند.
توسعه پایدار و توجه به مسئولیتهای اجتماعی راهی بی پایان در فوالد مبارکه
دکتــر ســبحانی مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه در بخــش پایانی ســخنان خود توســعه پایــدار و توجه
بــه مســئولیت-های اجتماعــی را راهــی بــی پایــان در راهبردهــای اســتراتژیک ســازمان برشــمرد و
تصریــح کــرد :همانگونــه کــه همــواره تأکیــد داشــته ایــم ایــن موفقیتهــا یــک شــبه بدســت نیامده
اســت .بــه یقیــن همدلــي و تــاش جمعــي کارکنــان ،حاکميــت سيســتم بــر فعاليتهــاي خطــوط
توليــد و پشــتيباني شــرکت از همــان دوران ســاخت تاکنــون و همچنیــن حمایتهــای ســازمانهای
ذیربــط ســهم بــه ســزایی در کســب ایــن موفقیتهــا داشــته اســت .الزم اســت اشــاره کنــم کــه
توســعه فرهنــگ جامعــه در راســتای رعایــت حقــوق همدیگــر کــه ریشــه در اعتقــادات و باورهــای
ایرانــی اســامی مــا دارد بایســتی بــا روشهــای جدیــد و تالشهــای مضاعــف پیگیــری شــود تــا
شــاهد رشــد متــوازن در جامعه
خــود باشــیم .امیدوارم شــرکت
فــوالد مبارکــه هــم بتوانــد
همراســتا بــا ســهم و نقــش
خــود در اقتصــاد ملــی در ایــن
حرکــت ارزشــمند نقشآفریــن
باشــد.
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