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7 پیشــگفتار

پیشگفتار 
یکی از شاخص های توسعه یافتگی جامعه، میزان سرمایه گذاری اجتماعی در آن 
است. سرمایه گذاری اجتماعی فعالیت هایی است که بخش خصوصی و نهادها 
و سازمان های جامعۀ مدنی، به منظور افزایش رفاه اقتصادی و توسعۀ اجتماعی 
انجام می دهند. از جمله فعالیت های سازمان های مردم نهاد در سراسر دنیا که از 
توسعه یافتگی و احساس مسئولیت اجتماعی شهروندان این جوامع نشان دارد، 
کودکان آسیب دیده یا بی سرپرست، ایجاد امکانات  عبارت است از: حمایت از 
گیردار، مبارزه با اعتیاد و  آموزشی برای مناطق محروم، مبارزه با بیماری های وا
حفاظت از محیط زیست یا آثار تاریخی و میراث فرهنگی. اصواًل انگیزۀ بسیاری از 
و  عام المنفعه  کــارهــای  انجام  مــردمــی،  داوطلبانۀ  و  خــودجــوش  حرکت های 
بـــوده اســـت. چنین  ــروه هــای خاصی در جامعه  گ کمک بــه  بـــرای  خــیــریــه ای 
گوناگون زمانی وجود داشته اند و نمی توان برای آن  فعالیت هایی در دوره های 
امــا در دو قــرن اخیر در دنیا، راه انـــدازی چنین  گرفت؛  مبدأ مشخصی در نظر 

سازمان هایی رشد چشمگیری داشته  اند. 
گوناگون  امروزه، عواملی موجب بروز شکاف اجتماعی اقتصادی بین اقشار 
به  جــوامــع، دسترسی  افــزایــش جمعیت، صنعتی شدن  اســت، همچون  شــده 
گسترش  تکنولو  ژی پیشرفته، محرومیت از امکانات زیست محیطی مناسب، 
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افزایش  رفــاه عمومی در سایۀ  افزایش  مــوازات آن،  سبک زندگی شهری و به 
حرص در جوامع، بدون پشتوانۀ اعتقادی. این عوامل سبب شده است تعداد 
زیادی از مردم با فقر و تنگدستی و معضالت حاّد بی سرپرستی و استضعاف مواجه 
شوند. همچنین، محرومیت و تنگناهای متعدد منابع مالی دولت ها موجب 
کامل به نیازمندان امکان پذیر نباشد و به همین  شده است توجه و رسیدگی 
نیازمندی های  جبران  به منظور  نیک اندیش،  و  انسان دوست  افــراد  دلیل، 
برجامانده به تأسیس انجمن ها و گروه های خیریه اقدام ورزند. ایران نیز از این 
مشکل به  دور نبوده و به دلیل نگرش اسالمی ایرانِی مبتنی بر نوع دوستی و کمک 

به هم نوع، از گذشته تا کنون در این حوزه فعال بوده است. 
بدیهی است هرگونه برنامه ریزی باید بر اطالعات و شناخت جامعه مبتنی 
باشد. همچنین، فقر اطالعات یا دست کم نقصان اطالعات دقیق و مطمئن در 
از ویژگی ها و مشکالت  و فرهنگی  اقتصادی  و  اجتماعی  گوناگون  زمینه های 
گاهی مردم،  جوامِع در حال توسعه و از جمله جامعۀ ماست. ازاین رو، آنچه در آ
خاصه قشر نیکوکار و خیرخواه و قشر مستضعف و بی سرپرست از یک طرف و در 
مناسبات حاکمیتی از سوی دیگر مؤثر است، عبارت است از: شناخت زمینه های 
ایجاد و تاریخچۀ مؤسسه های خیریه و شناخت آسیب ها و خألهای موجود در 
خیریه های کشور و دادن راهکار برای رفع این مشکالت. در این مجال سعی بر 

آن است که به طور مختصر به مطالب ذیل در سه فصل پرداخته شود:
کار خیر در ادیان، جهان غرب، جهان اسالم و  فصل اول: بررسی تاریخچۀ 

کشور ایران تا زمان معاصر 
فصل دوم: بررسی مشکالت موجود در کار خیر در کشور و آسیب شناسی آن

فصل سوم: دادن راهکار مناسب برای حل معضالت کار خیر در ایران
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فصل اول: تاریخچۀ 
امر خیر در جهان و ایران
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انجام کار خیر، ارزشی اخالقی و معنوی است که به حکم فطرت انسان، بسیار واال 
کار سفارش شده  و ارزشمند بوده و تقریبًا در همۀ ادیان الهی و آسمانی به این 
است. اهمیت این کار به گونه ای است که اولین فعالیت های خیرخواهانه را ادیان 

الهی همچون یهودیت، مسیحیت، زرتشت و اسالم پایه ریزی و اجرا کردند. 

1. 1. امر خیر در ادیان 
در اینجا به اختصار، رویکرد ادیان الهی، همچون یهودیت و مسیحیت و اسالم را 
کشور ایــران با آیین  کار خیر بررسی شده و به دلیل ارتباط تنگاتنگ  به انجام 

زرتشت به اهمیت این موضوع در این آیین نیز پرداخته می شود. 

1. 1. 1. آیین یهود
در آیین یهود و در میان مشخصه های اخالقی آن، اعمال خیر جایگاه ویژه ای 
دارد. این اعمال به دو بخش صدقه )ِصداقا(1 و اعمال نیک و حسنه )ِگمیلوت 
کلمۀ صدقه در زبان  ُحسادیم(2 تقسیم می شود. معنی اصلی و تحت اللفظی 
عبری »عدالت و نیکوکاری« است. این معنی نشان می دهد احسان به فقیران 
فقط عملی ناشی از لطف و شفقت احسان کننده نیست؛  بلکه وظیفه ای است که 
هر فرد باید انجام دهد و انسان مؤمن با صدقه دادن نه تنها نیکوکاری می کند، 
بلکه عملی عادالنه نیز انجام می دهد. در این تعبیر، تمام دارایی انسان،  به مثابه 

1. در لفظ عبری. 
2. در لفظ عبری. 
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امانتی است که از جانب خداوند به او اعطا شده است و شخص به وسیلۀ خیرات 
و احسان،  عطایای الهی را به نحو منصفانه ای بین مستحقان آن تقسیم می کند. 
کمک مردم  که از صدقه و  ــارۀ صدقه در ِتلمود آمــده اســت: »حتی فقیری  درب
استفاده می کند نیز از پرداخت صدقه ]به عنوان وظیفه ای دینی[ معاف نیست.«1 
در تفاسیر تورات نیز گفته شده است: »بیش از آنچه صاحب خانه به سائل )فقیر( 
 خدمت می کند، سائل ]با دریافت صدقه[ به صاحب خانه کمک می کند.«2 این 
گیرندۀ این خدمت ها  که انجام عمل خیر نه تنها به  سخن  به این معناست 
کمک می کند،  بلکه عامل عمل خیر، مانند دهندۀ صدقه را نیز از اجر روحانی 
برخوردار می سازد. حتی خداوند نیز در اعمال به انسان های خّیر کمک می کند: 
»هرکه دنبال صدقه دادن باشد، خداوند پول الزم را در اختیار او می گذارد تا بتواند 

با آن صدقه دهد.«3 
صورت دوم و ارجح اعمال خیریه در یهود،  احسان و نیکوکاری یا »ِگمیلوت 
ُحسادیم« است. در ارجح بودن احسان نسبت به صدقه در تلمود چنین آمده است: 
احسان و نیکوکاری از سه نظر بزرگ تر و مهم تر از صدقه دادن 
است: 1. صدقه دادن فقط با پول و اموال انجام می شود؛  اما 
احسان کردن با هرگونه عمل خیری نیز ممکن است؛ 2. صدقه 
بــه فــقــرا داده مــی شــود؛ امـــا احــســان، هــم در خــصــوص فقرا 
را  صدقه   .3 ثروتمندان؛  در خصوص  هم  و  است  انجام پذیر 
فقط می توان به زندگان داد؛ اما نیکوکاری، هم شامل زندگان 

و هم درگذشتگان می شود.4 

به طور کلی گمیلوت حسادیم یا احسان و نیکوکاری، شامل هرگونه اعمال نیکی 

1. رسالۀ گیطین، 7ب. 
2. وییقرا ربا، 8: 3۴. 

3. تلمود، رسالۀ باوا بترا، 10ب.
۴. رسالۀ سوکا، ۴9ب. 
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می شود که مشکالت محنت زدگان را رفع کرده و  بار غم ایشان را سبک می کند و 
رابطۀ انسان ها را مطبوع تر می سازد. با این حال، به عناوین خاصی از این اعمال 
کید بیشتری می شود، از جمله میهمان نوازی و پناه دادن به  توجه و بر آن ها تأ
غریبان، توجه به یتیمان و بیوه زنان و سرپرستی از آنان،  کمک به دختران برای 
از بیماران، تشییع جنازۀ مردگان و  فراهم کردن لوازم زندگی مشترک،  عیادت 

تسلی دادن سوگواران. 

1. 1. 2. آیین مسیحیت
کنش  کار خیر وجــود دارد و وا انجام  بر  کید بسیاری  تأ نیز  آیین مسیحیت  در 
از تعالیم مسیح  مسیحیان به نیازمندان و رسیدگی به وضعیت آن هــا، دقیقًا 
کامل  کلمه  برگرفته است. در رسالۀ پولس آمده است: »تمامی شریعت در یک 
می شود: همسایۀ خود را چون خویشتن محبت کن.«1 اغلب در انجیل بر کمک 
کید شده و رفتار آن  که بسیار محروم اند، تأ به فقیران و معلوالن و نیازمندان 
گوناگون بیان شده است. پولس  حضرت با فقیران و نیازمندان به گونه های 
از  مراقبت  چگونه  که  می دهند  نشان  جدید  عهد  نویسندگان  دیگر  و  رســول 
نیازمندان به بخشی پذیرفته شده از مسیحیت تبدیل شد. در رسالۀ پولس آمده 
گر ملول  کرد، ا است: »از نیکوکاری خسته نشویم؛ زیرا در موسم آن درو خواهیم 
کنیم،  احسان  مــردم  تمامی  به  داریـــم  فرصت  که  بــه قــدری  نشویم. خالصه 
مطالب  عیسی؟ع؟  حضرت  همچنین،  ــمــان.«2  ای اهل بیت  بــه  به خصوص 
کرده اند؛ مثاًل در انجیل آمده است:  بسیاری در خصوص شفای بیماران بیان 
گویا و  گنگ،  کور و  گنگ را نزد او آوردند و او را شفا داد و آن  کور و  »آنگاه دیوانۀ 

1. رسالۀ پولس رسول به غالطیان، ۶: 1۵.
2. رسالۀ پولس رسول به غالطیان، ۶: 9 تا 10. 
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بینا شد.«1 در حال حاضر نیز کمک پیروان مسیح به افراد بیمار و نیازمند، در تمام 
دنیا برای جذب مردم به مسیحیت، بیشترین کارایی را دارد. 

1. 1. 3 آیین زرتشت
به خوشبختی دیگری  آمــوزه هــای دینی  اســاس  بر  نیز  زرتشت  دیــن  پــیــروان 
را پیشۀ خود می ساختند.  و تهی دستان  بینوایان  و دستگیری  می اندیشیدند 
بینش َاشوزرتشت بر مبنای نیکی و نیکوکاری استوار شده است؛ از همین روی در 
که در پی خرسندی دیگران باشد.  کسی می داند  پیامش خوشبختی را از آِن 
نیکوکاری  در  رقابت  و  )مسابقه(  پیشی جویی  به  را  پیروانش  همچنین، وی 
سفارش می کند: »هریک از شما باید در کردار نیک از دیگری پیشی جوید و با این 
روش، زندگی خود را خوش و خرم ســازد.«2 ازایــن رو، هر فرد نیز با پرداختن به 
که در بینش آموزگارش سفارش شده است، خشنودی  نیکوکاری و داد و  دهش 
کرد. در پیام اشوزرتشت آمده است:  اهورامزدا و روان آفرینش را فراهم خواهد 
»داد و دهش را که پسند اهورامزدا و از نیکوکاری است از نیازمندان دریغ مدارید.« 
کنون همانند گذشته، نیکوکاری و داد و دهش در سنت و فرهنگ زرتشتیان به  ا
سه شیوه انجام می شود: 1. نیاز؛ 2. اشوداد؛ 3. گهنبارخوانی )گاهنبارخوانی(. 

یا  بــه صــورت نقدی  ــوان مالی خــود،  ت به  با توجه  نیکوکار  »نــیــاز«  در شیوۀ 
کی و پوشاکی، دهش خود را در اختیار سازمان ها و  به صورت فرآورده های خورا
گاه به خواستۀ جامعه آن را در  انجمن های خیریه قرار می دهد تا موبد یا سامانگِر آ
انجام  این نگرش، دهش به صورت همگانی  قــرار دهــد. در  نیازمندان  اختیار 
گداپروری و تنبلی نیازمندان نخواهد شد. در روش  می شود و بی گمان موجب 
»اشوداد« دهشمندی از طریق پرداخت پول و چیزهای جابه جاشدنی نیست. 

1. انجیل،12: 22.
2. گات ها، هات ۵3، بند۵. 
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یا  که شامل زمین، خانه  نیاکان ما هدایای خود را به صورت اشــوداد )وقــف( 
کز  گردانندگان این مرا کشتزار بود، در اختیار نیایشگاه و ارگان ها قرار می دادند تا 
برای  از بهرۀ چنین دارایــی هــایــی  ــود،  ب اشــودادهــا  کــارشــان ساماندهی به  که 

سودرسانی به نیازمندان بهره گیرند. 
برگزار  که شش َچهره )نوبت( در سال  برگزاری جشن هایی است  »گهنبار« 
گهنبار، هر زرتشتی با  می شود و هر چهره پنج روز ادامه دارد. در روزهــای ویژۀ 
توجه به توانمندی مالی خود به داد و دهش می پردازد. در این گونه نیکوکاری، 
کی های سنتی، میوه های گوناگون، آجیل و خشکبار  دهشمند با تهیۀ نان، خورا
در خانۀ خود و یا در تاالر نیایشگاهی، با فراخوان همگانی، چشم به راه مهمانان 

است تا از خوان او بهره مند شوند.1 

عکس1. 1: نمونه ای از مراسم گهنبارخوانی )گاهنبارخوانی(

کبــر جعفــری، ســتوت یســین؛ گاتهــای اشوزرتشــت و ســرودهای وابســته بــه آن، ص87؛ برهان ابن یوســف،  1. نــک: علی ا
نیکــوکاری، داد و دهــش در ایــران باســتان، ص9۴.


