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مقدمه
حس خوب دستگیری از ضعیف، عمل به وظیفۀ دینی و اجتماعی، پرداخت 
صدقه، وقف، بخشش وقت و مهارت ها و مدل های جدید مسئولیت اجتماعی 
شرکت های تجاری، همه گویای مفهومی دیرینه و ریشه دار بخشش در طبیعت 
زندگی اجتماعی بشر است. قدمت بخشش احتمااًل با سابقۀ تاریخ بشر برابری 
می کند و در همۀ جوامع و ادیان و حتی در س طوح گوناگون جامعه وجود داشته 

است. 
در فرهنگ اسالمی مفاهیمی همچون زکات، خمس، انفاق، صدقه، وقف، 
گره خوردن آن ها با سبک زندگی مسلمانان، سبب شد  قربانی، ولیمه و نذر و 
و  شــده  خـــارج  نیازمندان  بــه  کــمــک کــردن  صــرف  از  نیکوکارانه  فعالیت های 
گوناگون علمی، آموزشی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و  کارکردهای 
فرهنگی پیدا کند. تأسیس هزاران مدرسۀ علمیه، راه اندازی مجتمع های بزرگ 
کز  علمی و آموزشی، مانند ربع رشیدی، احداث صدها کتابخانه و رصدخانه و مرا
پژوهشی، ساخت هزاران بیمارستان، آب انبار، کاروان سرا، پل، جاده، بازار و نیز 
کز عبادی و معنوی، مانند حرم های اهل بیت، مساجد، حسینیه ها،  مرا
امامزادگان توسط خیرین و واقفان، بی شک نقش بی بدیلی در  تکایا و مقابر 

شکل گیری و رشد تمدن اسالمی در قرن های گذشته داشته است.
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متأسفانه با وجود این پیشینۀ درخشان، در یکی دو قرن اخیر، شاهد افول 
جایگاه وقف و نیکوکاری در جهان اســالم و افــول اولویت آن نزد رهبران این 
جوامع بوده ایم. به موازات این افول، گرایش به فعالیت های نیکوکارانه، به ویژه 
در قالب حقوقی آن، یعنی مؤسسه ها و بنیادهای خیریه و سازمان های مردم نهاد 
کار، در مغرب زمین از رشد چشمگیری برخوردار  و اقبال حاکمان آن ها به این 
بوده است. این مؤسسات توانسته اند نقش درخــور توجهی در توسعۀ علمی، 

آموزشی، اقتصادی و اجتماعی غرب ایفا کنند.
از ساختار  رکنی  کشورهای جهان، بخش مردم نهاد  از  امــروزه، در بسیاری 
و  اقــتــصــاد  کــنــار بخش دولــتــی و خــصــوصــی، در تنظیم  کــه در  اســت  جامعه 
که قدرت های تاریخ معاصر  خدمات رسانی نقش ایفا می کند. جالب اینجاست 
از یک طرف،  یا بخش ســوم فعال تری دارنــد.  کــار خیر سازمانی  گویا  جهان، 
بسیاری از دولت ها به این نتیجه رسیده اند که به تنهایی توان حل چالش های 
طبقات  بــرای  به ویژه  رفاهی،  سنگین  هزینه های  فراهم ساختن  و  اجتماعی 
محروم جامعه را ندارند. بر این اساس، عرصه را برای ورود خیرین و سازمان های 
بنگاه های  برخی  کالن  درآمدهای  دیگر،  طرفی  از  کرده اند.  هموار  مردم نهاد 
اقتصادی و ضرورت ایجاد شخصینی موجه و مردمی )برند( برای حفظ و توسعۀ 
این درآمدها باعث شده است این حوزه برای بخش خصوصی و شرکت های 
 )CRM( تجاری جذاب شود و در قالب های گوناگونی، مانند مسئولیت اجتماعی
نقش ایفا کنند. از سوی دیگر، دل زدگی از نظام سرمایه داری و زندگی صنعتی و 
و...،  شهرت  قــدرت،  ــروت،  ث مظاهر  از  انسانی  فطرت  ارضانشدن  و  ماشینی 
زمینه ساز پیدایش جّوی گسترده برای روآوردن آحاد مردم به سمت فعالیت های 
گوناگون مذهبی، بهداشتی، آموزشی،  خیرخواهانه و داوطلبانه در زمینه های 
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زیست محیطی و... شده است. 
این عوامل و ده ها عامل دیگر سبب شده است حوزۀ مشارکت های اجتماعی 
و به ویژه سازمان های مردم نهاد، به عنصری بی بدیل در تمامی عرصه های 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی و نظامی در دوران معاصر 
تبدیل شود. خیل مطالعات، تحقیقات و انتشارات دو دهۀ اخیر در مدح و نقد 
رویکردهای نیکوکاری سازمانی، رشد چشمگیر شمار سازمان های مردم نهاد در 
به  ســازمــان هــا  ایــن  کــار  موضوعات  دامــنــۀ  گسترش  دنــیــا،  کشورهای  تمامی 
حوزه های غیررفاهی و ورود افراد مشهور و کمپانی های تأثیرگذار و بزرگ جهانی 
در این عرصه، مؤید این تحول شگرف است که به برخی از نمونه های آن اشاره 

می شود. 
که  گوناگون حاکی از این است  کشورهای  گزارش های تهیه شده از  تجمیع 
بیش از 10میلیون سازمان مردم نهاد و خیریه در سراسر جهان فعالیت می کنند که 
ــد. در هــنــدوســتــان،  ــ ــده ان گــذشــتــه تــشــکــیــل شــ ــال  بــیــشــتــر آن هــــا در ســـی ســ
حدود 1.5میلیون  دارد.1  وجود  )سمن(  مردم نهاد  سازمان  حدود  3.4میلیون 
گزارش های سال  سازمان غیردولتی در ایاالت متحدۀ امریکا فعالیت می کنند.2 
کشور  که تعداد سازمان های مردم نهاد در این  2019 در چین حاکی از این است 
به مرز 500هــزار رسیده اســت.3 در انگلستان، در سال 2018، تعداد خیریه ها4 
کــانــادا5 تعداد خیریه ها و  گــزارش آژانــس درآمــد  کانادا بر اســاس  170هـــزار و در 
گزارش  گرچه از روسیه  سازمان های غیرانتفاعی به همین میزان بوده است.6 ا
1. https://qz.com/india/1611326/india-has-been-hostile-to-ngos-for-decades-modi-made-it-worse
2. https://www.state.gov/non-governmental-organizations-ngos-in-the-united-states
3. http://www.chinadevelopmentbrief.cn/articles/how-many-ngos-are-there-really-in-china
4.https://www.gov.uk/government/publications/charity-register-statistics/recent-charity-register-statistics-
charity-commission
5 .the Canada Revenue Agency
6. http://sectorsource.ca/research-and-impact/sector-impact
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مستند و دقیقی دربــارۀ تعداد سمن ها وجود نــدارد، تعداد انــواع آن ها در سال  
2018 از دست کم 140هزار تا 220هزار تخمین زده شده است.1 طبق آمار 2019، 
در فرانسه، بیش از 1میلیون و 300هزار انجمن2 فعال وجود دارد.3 انجمن ها با 
داشتن شرایطی، از جمله مددرسانی به افــرادی غیر از هستۀ تشکیل دهنده و 
کارکرد عمومی تبدیل  داشتن حدود 200 عضو مددجو می توانند به انجمن با 
شوند. در آلمان، حدود 22هــزار و 200 بنیاد مستقل، حدود 20هــزار  تا 40هزار 
مؤسسۀ خیریه و بنیادهای غیرمستقل و حدود 600هزار انجمن وجود دارد. در 
سال 2018 در بلژیک، بیش از 150هزار سازمان فعال در بخش غیرانتفاعی وجود 
داشته است. در ایران نیز تعداد سمن ها و مؤسسه های خیریه روز به روز در حال 
گرچه  افزایش است و روزانه، چندین نمونه از این سازمان ها ایجاد می شوند. ا
تعداد رسمی سازمان های مردم نهاد در ایران، در سال 1397، قریب به 15هزار 
سمن بوده است، بیش از 200 تا 300 هزار خیریه و مؤسسۀ مردمی دیگر، در قالب 
و  موکب  ــزاداری،  ــ ع هیئت  حسینیه،  مسجد،  هیئت امنای  مانند  عناوینی 

قرض الحسنه فعالیت می کنند که در لیست سمن ها قرار نگرفته اند.4
گزارش فناوری سازمان های غیردولتی جهان در سال 20175، ارزش ناخالص 
ایجادشده توسط سازمان های مردم نهاد در سراسر دنیا را حدود 2800میلیارد دالر 
کشور در نظر  گر مجموعه این سازمان ها را معادل یک  که ا کرده است  بــرآورد 

بگیریم، تولید ناخالص آن معادل پنجمین اقتصاد جهان خواهد بود.6

1. Hartnell, Caroline, )2018( PHILANTHROPY IN RUSSIA, Philanthropy for Social Justice and Peace.
2. association
3. https://www.welcome-ohme.fr/associations-en-france-le-rapport-2019/
4 . محمدصالــح طیب نیــا و حوریــه ربانــی اصفهانــی، بــه تــوان ایــران )درآمــدی بــر مطالعــات امــر خیــر در ایــران: آســیب ها و 

راهکارهــا(، ص65.
5. The 2017 Global NGO Online Technology Report
 6. https://techreport.ngo/previous/2017/about.html  According to The Johns Hopkins Center for Civil Society
/Studies http://ccss.jhu.edu
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بخش غیرانتفاعی در سال 2015، حدود 985.4میلیارد دالر در اقتصاد ایاالت 
کشور را  که 5.4درصــد از تولید ناخالص داخلی این  کرده است  کمک  متحده 
تشکیل می دهد. 25.2درصد از بزرگ ساالن امریکایی، داوطلبانه در سال 2016 
که میزان وقت گذاری آن ها  کرده اند  در مؤسسات مردم نهاد و خیریه ها فعالیت 
افزایش   2015 ســال  به  نسبت  که  می شود  زده  تخمین  ساعت  8.7میلیارد 

2 درصدی داشته و ارزش این ساعت ها تقریبا 187.4 میلیارد دالر است.1
در سال 2016، بیش از 12میلیون نفر در سازمان های غیر انتفاعی در آمریکا 
شاغل بوده اند. این تعداد افراد حقوق بگیر است و شامل داوطلبان نمی شود. 
کل شاغالن غیردولتی در امریکا را تشکیل می دهد.  این تعداد بیش از 10درصد 
مجموع حقوق ساالنۀ این افراد، 638میلیارد دالر در سال بوده است. بیشتر از 
سالمندان  خانه های  و  سالمت  بخش های  در  ــد،  افـــراد، 55درصـ ایــن  نصف 

مشغول بوده اند.2
کل  کار خیریه ها به  که در سال 2004  دربــارۀ نسبت نیروی  گزارشی  بر اساس 
نیروی کار هر کشور از 36 کشور دنیا منتشر شد، هلند در صدر سایر کشورها، بیش از 
14درصد نیروی کار خود را، مجموع داوطلب و حقوق بگیر، در بخش غیرانتفاعی 
کار را در بخش  کل نیروی  ــد از  دارد. پس از آن، بلژیک و ایرلند بیش از 10درص
کل  غیرانتفاعی دارنــد. سپس امریکا بیش از 9درصد و بریتانیا بیش از 8درصد از 
نیروی کار خود را در بخش غیرانتفاعی دارند.3 طبق آمار 2019، در فرانسه نزدیک به 
افــراد  کل  ــد  که 10درصـ شــده انــد  استخدام  غیرانتفاعی  بخش  در  نفر  2میلیون 

1. https://nccs.urban.org/project/nonprofit-sector-brief
 2. Lester M. Salamon and Chelsea L. Newhouse, “The 2019 Nonprofit Employment Report,” Nonprofit Economic
Data Bulletin no. 47. )Baltimore: Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, January2019(. Available at ccss.
jhu.edu.
 3. Lester M. Salamon, S. Wojciech Sokolowski, and Associates, Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit
Sector, Volume Two )Bloomfield, CT: Kumarian Press, 2004(.
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معادل  مجموعًا  افـــراد  ایــن  حقوق  و  اســت  غیردولتی  بخش  در  استخدام شده 
43میلیارد یــورو اســت. بیش از 12میلیون داوطلب در فرانسه داریــم و 90درصــد 
انجمن ها فقط با داوطلبان کار می کنند.1 2میلیون کانادایی نیز در بخش خیریه و 
غیرانتفاعی، به صورت حقوق بگیر مشغول به کار هستند و بیش از 13میلیون نفر نیز 

به صورت داوطلب در این بخش فعالیت می کنند.2
در سال های اخیر، نقش سیاسی و امنیتی عملکرد برخی نیکوکاران ثروتمند دنیا و 
بنیادهای آن ها مورد نقد شدید محققان و دانشمندان اجتماعی قرار گرفته  است و 
کتاب های برجسته ای در این حوزه نوشته  شده  است. خطراتی که منتقدان، مکرر 
برمی شمرند عبارت است از: قدرت فزایندۀ سرمایه داران، نفوذ آن ها در سطح جامعه، 
در بخش  آموزش، بهداشت و درمان، سیاست گذاری و...، و تأثیر گذاری آن ها بر 

سیاست های عمومی، مقابله با قدرت دولت و نقض دموکراسی.
توان  مالی،  فشارهای  افزایش  با  گذشته  دهه های  در  دولت ها  از  بسیاری 
خدمات رسانی رفاهی، آموزشی، بهداشتی و... را ندارند؛ ازاین رو از انجام دادن 
کشیده اند. در این فضای ایجادشده، نیکوکاران پا جلو  این خدمات پا عقب 
فناوری های  نخبگان  ظهور  سرمایه داری،  نظام  اقتصادی،  رشد  گذاشته اند. 
جدید، سیاست های مالی که امکان انباشت سرمایه را می دهند و چندین عامل 
کالنی در دست افــرادی قرار  دیگر، دست به دست هم داده است سرمایه های 
که برخی از آن ها بسیار جوان هستند. این سرمایه ها برای ایجاد تغییر،  گیرد 
سرمایه گذاری برای نــوآوری، تأثیر بر سیاست های عمومی و هدف قرار دادن 
مسائل پیچیده، مثل آموزش، تغییرات آب وهوایی و عدالت و نشر دموکراسی 

استفاده می شوند. 

1. https://www.welcome-ohme.fr/associations-en-france-le-rapport-2019/
2. http://sectorsource.ca/research-and-impact/sector-impact
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کربرگ، موسکوویتز، پارکر، بافت، شیخ محمد آل  گیتز،  زا افرادی چون بیل 
کفلر، فورد، پرمجی و ده ها سرمایه دار بزرگ دیگر،  مکتوم، بلومبرگ، سوروس، را
بنیادهای عظیم خیریه با سرمایه های چندین میلیارددالری راه اندازی کرده اند. 
دارایی های  از  استفاده  اســت:  قــدرت  نوعی  اغلب  ــاد،  زی سرمایۀ  با  نیکوکاری 
که نه تنها  تأثیر در سطح جامعه. به عالوه نوعی قــدرت اســت  بــرای  شخصی 
نیز  آن تمجید  از  و  بلکه تشویق  آن ســؤال نمی شود،  و در خصوص  سنجش 
می شود و از معافیت های مالیاتی نیز بهره می برد. سرمایه داران و بنیادهای آن ها 
از تأثیری که بر سیاستگزاری ها می گذارند، سود بسیاری می برند، بدون اینکه از 

آنان سؤال شود. 
و  دیدگاه  طبق  را  سرمایه  مردم نهاد  سازمان های  و  بنیادها  این  به عالوه، 
که الزامًا انعکاسی از دیدگاه عموم مردم  اولویت های مؤسسان مصرف می کنند 
نیست و بنابراین می تواند جریانی مخالف دموکراسی تلقی شود. اغلب، خدمات 
بــا فقر و  بــرابــری و مــبــارزه  و نیات مؤسسان و ســرمــایــه داران در جهت ایــجــاد 
با  این، سازمان های  کنار  برای بشر مطلوب است؛ ولی در  که  بیماری هاست 
مأموریت بشردوستانه، خیریه هایی نیز رسالت خود را در فضای سیاسی تعریف 
کرده اند. مثاًل اندیشکده ها عمومًا سازمان های غیرانتفاعی با هدف شکل دهی به 
سیاست ها هستند یا برای نمونه، بنیاد سوروس عماًل بنیادی برای براندازی 
برخی از دولت ها، با پوشش فعالیت های خیرخواهانه شناخته می شود؛ در حالی 
که این بنیاد هدف خود را ایجاد و حفظ ساختارها و نهادهای جامعۀ باز، از کمک 
اصالحات  و  بشر  حقوق  رعایت  و  عمومی  بهداشت  تا  گرفته  انسان دوستانه 

اقتصادی، عنوان می کند. 
بحث اصلی که در اینجا مطرح می شود موضوع تعارض منافع است. به این 
همچون  خــود،  اجتماعی  تأثیرات  و  اجتماعی  سرمایۀ  با  خیریه ها  که  معنی 
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کسی  با رأی مــردم انتخاب نشده و به  که  دولت های در سایه عمل می کنند 
پاسخ گو نیستند؛ اما منافع آ ن ها می تواند با منافع دولت ها یا ملت های دیگر در 
که آثار  کرد  کید  تعارض باشد. البته این تعارض همیشه وجود نــدارد و باید تأ
مثبت سازمان های مردم نهاد، بسیار بیشتر از خطرات آن یا سوءاستفاده هایی 

است که از آن شده است.  
کتاب حاضر، نظر به اهمیت عرصۀ کار خیر در آینده و به ویژه برای جوامع در 
و  فعاالن  ایــران،  در  می کند.  مطالعه  را  مردم نهاد  سازمان های  توسعه،  حــال 
محققان و دانشمندان اجتماعی به بخش مردم نهاد هنوز توجه کافی نکرده اند؛ 
ازاین رو نتوانسته است از صورت سنتی و فردی، به حرکتی اجتماعی، به صورت 
راهبردی درآید. این در حالی است که توجه به این ظرفیت شاید بتواند تحولی 
گسترش، شاید  کند و در صورت رشد و  کشور ایجاد  جدی در راه نجات اقتصاد 
کند. محققان و مدیران حوزۀ  کمک بسزایی  بتواند به پیشبرد رفاه اجتماعی 
اجتماعی در ایران باید اهمیت رویکرد علمی به بخش مردم نهاد را درک کنند و از 
علم و تجربیات دیگران در این حوزه استفاده کنند و با بصیرت، در مسیر ساخت 

بخش مردم نهاد بومی، قوی، متحد و اتحادآور قدم بگذارند. 
بخشش،  بنیادین  مفاهیم  شناسایی  ضمن  کتاب  ایــن  دیــدگــاه،  ایــن  بــا 
کار خیر، از جمله پژوهشکده ها و دانشگاه ها و سازمان های  سازمان های حوزۀ 
مردم نهاد و خیریه ها در جهان را مطالعه و نمونه هایی را معرفی می کند. مخاطب 
کتاب در وهلۀ اول، فعاالن سازمان های خیریه و عالقه مندان به تأسیس  این 
خیریه هستند تا با نمونه هایی از نحوۀ عملکرد و راهبری و مدیریت و برنامه های 
خیریه های سرشناس آشنا شوند و در طراحی نقشۀ راه و پیشبرد مأموریت های 
متعالی خود موفق تر عمل کنند. سیاست گذاران، مخاطبان دیگر این اثر هستند 
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تا با درک جایگاه بخش مردم نهاد در دنیا و ظرقیت آن در ایران بتوانند با بصیرت 
کنند. عموم  گاهی مستند، در جهت رونق این بخش در ایران برنامه ریزی  و آ
مردم نیز مهم ترین حامیان سازمان های مردم نهاد هستند و با مطالعۀ این کتاب 
می توانند انگیزه پیدا کنند تا به طور فعال، در شکل گیری سازمان های اثربخش 
کنند. امید است همگان برای ریشه یابی و درمان اصولی مشکالت  نقش ایفا 

جامعه دست در دست هم نهند.   
مطالب کتاب در پنج فصل تنظیم شده  است:

فصل اول کتاب در خصوص مفاهیم پایۀ حوزۀ سازمان های مردم نهاد است.   
کار خیر شرح داده و انواع سازمان های مردم نهاد  کلیدواژه های  در این فصل، 
کارکرد قانونی و حیطۀ فعالیت معرفی می شوند. سپس، تفاوت  با توجه به 
بخش مردم نهاد با سایر بخش های جامعه، تاریخچۀ ظهور آن در مناطق 
گوناگون و مدیریت منحصربه فرد آن تبیین می شود. در آخرین بخش این 

فصل، نقدهای وارد بر نیکوکاری و سازمان های مردم نهاد تشریح می شود.
در فصل دوم کتاب، سازمان های متمرکز بر آموزش و پژوهش در اروپا و آسیا و   

امریکا شناسایی می شوند. این سازمان ها شامل دانشگاه ها و پژوهشکده ها و 
که حول موضوع سمن ها و با هدف  خیریه های پژوهشی و تبلیغاتی هستند 
کار می کنند. سپس هر سازمان با بیان تاریخچه،  ارتقای بخش مردم نهاد 

برنامه های پژوهشی، آموزشی و سایر خدمات معرفی می شوند. 
در فصل سوم، نمونه هایی از رده بندی سازمان های مردم نهاد که سازمان های   

کرده اند، شناسایی شده تا نظام ارزیابی  کار خیر تنظیم  پژوهشی و خدماتی 
این دست سازمان ها بررسی شود. 

در فصل چهارم، هفت شاخص برای ارزیابی سمن ها تعریف می شود که شامل   
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شاخص  هــر  در  سپس،  اســـت.  و...  اثربخشی  قــدمــت،  ســرمــایــه،  شاخص 
به طور  را  شاخص  آن  مــی تــوان  که  مردم نهاد  ســازمــان هــای  از  نمونه هایی 

برجسته در آن یافت، از مناطق گوناگون دنیا از جمله ایران معرفی می شوند. 
در فصل آخر، یعنی فصل پنجم، راهکارهای ُخرد و کالن برای پیشبرد اهداف   

سمن ها، به خصوص در ایران پیشنهاد می شوند. در این فصل، ابتدا عوامل 
کوچک تبیین شده و  موفقیت سازمان های مردم نهاد بزرگ و نیز سمن های 
سپس راهکارهایی برای ارتقای حکمرانی سمن ها در ایران پیشنهاد می شود.

در اینجا الزم می دانم از بانیان و مؤسسان و همکاران بنیاد خیریۀ راهبری آالء که 
با درک ضرورت فعالیت پژوهشی و دانش بنیان در حوزۀ خیریه، جهت گیری خود 
را به سمت تولید دانش و مدیریت علمی خیریه و نیکوکاری قرار داده اند، تشکر 
 کنم. همچنین، از رئیس و معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان سپاسگزاری کنم. 
فضای  در  ــج  رای صلب اندیشی های  از  پرهیز  و  دورانــدیــشــی  با  ــواران  ــزرگ ب ایــن 
دانشگاهی کشور، زمینۀ شکل گیری مرکز پژوهشی آال، تنها مرکز پژوهشی فعال در 
کردند. همچنین الزم  کشور، را فراهم  کار خیر در  زمینۀ مطالعات جدید وقف و 
بسیاری متحمل  که زحمات  پژوهشی  این طرح  در  از همکاران خــودم  است 
طرح  این  تکمیل  در  بسزایی  نقش  که  فالح  مینا  خانم  سرکار  به ویژه  شدند، 
داشتند و همچنین سرکار خانم دکتر حوریه ربانی صمیمانه تشکر کنم. در پایان، 
کرد تا  که به ما عطا  خداوند متعال را حمد و سپاس می گویم به خاطر توفیقی 

قدمی هرچند کوچک برای پیشرفت و اعتالی ایران اسالمی برداریم.
دکتر محمدصالح طیب نیا
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و رئیس پژوهشکدۀ آالء
خرداد۱۳۹۹
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مطالعه دربارۀ کار خیر نشان می دهد تعریف آن و فعالیت ها و سازمان های مرتبط 
با آن، خیلی پیچیده تر از آن است که به نظر می رسد. این پیچیدگی تا حد زیادی 
از نبود الگوی واحدی بین فعاالن کار خیر در سطح دنیا و نیز قدمت زیاد آن ناشی 
ــن رو، عــنــوان هــا و دســتــه بــنــدی هــای مــتــعــددی بـــرای اطـــالق به  ــ ــ اســـت. ازای
کار  کار خیر پدیدار شده است. افزون بر تنوع دیدگاه و فعالیت های  سازمان های 
گوناگون نیز تعریف و  کار خیر در مناطق  کشور، از دید جهانی،  خیر در داخل هر 
از  نمونه هایی  ابتدا  تعریف،  مرحلۀ  در  محققان  بیشتر  دارد.  متفاوتی  کارکرد 
دسته بندی ها را مطرح کرده، سپس جایگاه کار خیر را به عنوان بخشی مجزا در 
کنار دولت و بخش خصوصی تبیین می کنند. دیگر مؤلفه های تمیز این بخش 
در بیشتر نوشته های پیشین، نوع هدف و نحوۀ مدیریت بخش مالی آن است. 
در این فصل، با بیان دیدگاه های متفاوت، این موضوعات را بررسی می کنیم و 
کلیتی از وسعت و گسترۀ کار خیر در جهان، تحت این شش عنوان ارائه می دهیم: 
»تاریخچه«،  کــارکــرد«،  و  نقش  و  قانونی  »ریشه های  خیر«،  سازمان  »مفهوم 

»عوامل فرهنگی و سیاسی«، »مدیریت« و »نقدهای وارد بر سازمان خیر«. 
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1. 1. مفهوم سازمان خیر
ــالق مــی شــود عــبــارت اســت از: بخش  کــه بــه ســازمــان خیر اط برخی نام هایی 
یا نیکوکاری.  از مالیات، داوطلبی  غیرانتفاعی، مستقل، سوم، خیریه، معاف 
به تازگی، مفاهیم جدید فضای اجتماعی1 و جامعۀ مدنی2 و سرمایۀ اجتماعی3 
کاربرد زیادی پیدا کرده اند. همۀ این کلیدواژه ها هم پوشانی معنایی زیادی دارند 
و گاه به جای یکدیگر استفاده می شوند. در عین حال، هریک تفاوت هایی دارند 
و محققانی درصدد تعریف هر واژه برآمده اند. در ادامه برخی تعاریف علمی و 
کاربردی را که برای تبیین این مفهوم بیان شده است بیان کرده و در نهایت، با 

توجه به وضعیت ایران، اصطالح مدنظر خود را انتخاب می کنیم.

1. 1. 1. تعاریف علمی 

کتابی به نام  کار خیر در ُبعد جهانی، در سال 2005  دکتر آنهایر،4 محقق نامور 
فرهنگ جامعه مدنی، نیکوکاری و بخش غیرانتفاعی5 چاپ و در آن، واژه ها و 
دائرةالمعارف  ســال 2009  در  او  کــرد.  معرفی  را  خیر  کــار  حــوزۀ  ســازمــان هــای 
کار  که منبعی است برای تعریف مفاهیم  کرد  بین المللی جامعۀ مدنی6 را منتشر 
خیر، نمونۀ سازمان های آن و افراد شناخته شدۀ این حوزه. او سپس در سال 
نظریه،  غیرانتفاعی:  سازمانهای  عنوان  با  خیر  کــار  درســی  جامع  منبع   2014
مدیریت و سیاست7 منتشر کرد. در این کتاب، دکتر آنهایر مفاهیم حوزۀ کار خیر را 
کرده  است: جامعۀ مدنی و بخش غیرانتفاعی و سرمایۀ  به سه دسته تقسیم 

1. social space
2. civil society
3. social capital
4.Helmut K. Anheier
5. Anheier, H. K. )2005(. A dictionary of civil society, philanthropy and the third sector.
6. Anheier, H. K., & Toepler, S. )Eds.(. )2009(. International encyclopedia of civil society.
 7. Anheier, H. K. )2014(. Nonprofit organizations: Theory, management, policy.
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اجتماعی. او جامعۀ مدنی را مجموعه مؤسسه ها و سازمان ها و افراد خارج از 
محیط خانواده و دولت و بازار )بخش خصوصی( تعریف می کند که در آن، افراد 
کنند. او ادامه  ِگرد هم می آیند تا برای منافع عمومی فعالیت  جامعه داوطلبانه 
نیکوکاری،  تراست های  و  بنیادها  ــدۀ  ــردارن درب غیرانتفاعی،  بخش  می دهد 
جامعۀ  بــرای  سازمانی  زیرساخت  و...،  غیرانتفاعی  و  غیردولتی  سازمان های 
مدنی تلقی می شود. اما سرمایۀ اجتماعی، ویژگی فردی است و به مجموعه 
که می تواند از طریق عضویت در سازمان ها و شبکه های  منابع بالقوه و بالفعل 

شخصی استفاده شود، گفته می شود.
که مفاهیم را تبیین  کتاب، یعنی »سازمان های غیرانتفاعی«  در فصل سوم 
می کند، این طور نتیجه گیری می شود: مفاهیم بخش غیرانتفاعی و جامعۀ مدنی 
و سرمایۀ اجتماعی واژگان جدیدی در علوم اجتماعی هستند. این مفاهیم به 
کالن است؛  جنبه های متفاوتی اشاره می کنند:  جامعۀ مدنی مفهومی در سطح 
که بخش غیرانتفاعی، مفهومی سازمانی است و در سطح میانه قرار  در حالی  
می گیرد و سرمایۀ اجتماعی، مفهومی در سطح ُخرد است که به معنی ویژگی ها و 
کارهای افراد است. اما این مفاهیم هم پوشانی نیز دارند. بخش غیرانتفاعی با 
گروه ها و انجمن ها و سازمان هایش زیرساخت جامعۀ مدنی تلقی  همۀ انــواع 

می شود که بنیان جامعه شناسی خرد آن را سرمایۀ اجتماعی مهّیا می کند.1 
در نوشتۀ حاضر تمرکز بر بخش غیرانتفاعی، یعنی زیرساخت سازمانی کار خیر 
است. دکتر آنهایر در ابتدای فصل سوم کتاب سازمان های غیرانتفاعی  ذیل تعریف 
کار خیر اشاره و جنبه های  بخش غیرانتفاعی، با بیان اینکه هر نام به جنبه ای از 

دیگر را کم رنگ می کند، انواع سازمان ها و مفاهیم را معرفی و تعریف می کند:

1. Anheier, H. K. )2014(. Nonprofit organizations: Theory, management, policy. New York: Routledge. First 
published 2005. 2 edition, p. 61. 
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که  کید می کند  کلمۀ charity است بر این تأ که معادل  واژۀ خیریه 
این سازمان ها از کمک های خصوصی و مردمی تغذیه می شوند. اما 
بسیاری از سازمان های غیرانتفاعی الزامًا خیرخواهانه نیستند؛ بلکه 

اهداف تبلیغاتی دارند.
نیکوکاری که معادل کلمۀ philanthropy است، به استفاده از ثروت 
اشــاره  مشخص  عمومِی  ــداف  اه به نفع  شخصی،  مهارت های  و 
که غالبًا به بنیادهای خیریه1 و سازمان های مشابه، مثل  می کند 

تراست2 اطالق می شود. 

1. 1. 1. 1.  تفاوت خیریه و نیکوکاری

تشابه معنایی خیریه و نیکوکاری باعث شده است گاه به جای یکدیگر استفاده 
متیو  کرده اند.  ذکــر  دو  ایــن  بــرای  تفاوت هایی  متفکران  برخی  گرچه  ا شوند؛ 
اسمیت3 در مقاله ای در سایت لینکد تفاوت این دو واژه را این گونه بیان می کند: 
چریتی یا خیریه قدمت زیادی دارد و افراد با انگیزۀ دینی یا اخالقی 
کمک می کنند. با خیریه افراد می توانند ترحم خود را به  به خیریه 
افــراد آسیب دیده از بالیای طبیعی، جنایات، خشونت و... نشان 
کوتاه مدت و احساسی اصواًل متمرکز بر امداد و  دهند. خیریه پاسخ 
بلندمدت  تأثیر  و  ایجاد فرصت  با هدف  نیکوکاری  اســت.  نجات 
به طور راهبردی پدیدار شد و نوعی خیریه برای بازسازی و حل ریشۀ 
از  که  مشکل اســت. پس توزیع بطری آب بین ساکنان روستایی 
خشک سالی رنج می برند خیریه و حفر چاه برای آن ها نیکوکاری 

است. 

1. philanthropic foundations
2. trust
3. Matthew Smith, “The Difference between Charity and Philanthropy”, linkedin.com
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گرچه این تحلیل را برخی فعاالن عرصۀ کار خیر در جوامع غربی پذیرفته اند، اواًل  ا
در خود غرب نیز اجماعی بر سر آن وجود ندارد و ثانیًا در ادبیات قرآنی و فرهنگ 

اسالمی، واژۀ »احسان«، تمامی مصادیق خیریه و نیکوکاری را در بر می گیرد. 

1. 1. 1. 2. سازمان غیردولتی1

در فارسی، بیشتر به سازمان مردم نهاد، سمن گفته می شود. سمن واژه ای است 
که برای توسعۀ  برای اطالق به سازمان های فعال در کشورهای در حال توسعه 

اقتصادی و اجتماعی، معمواًل در سطح مردمی فعالیت می کنند.

1. 1. 1. 3. سازمان های غیرانتفاعی2 

نیز  اقتصادی  و در نظریه های  کــار می برد  به  را سازمان ملل متحد3  نــام  ایــن 
کید  استفاده می شود. غیرانتفاعی واژه ای اقتصادی است و بر این واقعیت تأ
می کند که این سازمان ها با هدف سودآوری برای صاحبانشان تأسیس نشده اند 

گر سودی حاصل شود، باید صرف هزینه های خود سازمان شود.  و ا

1. 1. 1. 4. اقتصاد اجتماعی 

گسترۀ وسیعی از سازمان های غیردولتی در فرانسه و  این واژه برای اشــاره به 
بلژیک و در سایر کشورهای اروپایی به کار می رود.4 با اینکه تا اینجا مفاهیم خیر 
را دسته بندی و کلیدواژه ها را تعریف کردیم، هنوز ممکن است در حین خواندن 
بخش  ایــن  در  ــــن رو  ازای ــد.  آی پیش  متشابه  مفاهیم  تمیز  در  ابهاماتی  کتاب 

تفاوت های واژه های متشابه را بیان می کنیم:

1. NGO )nongovernmental organization(
2. nonprofit organizations
3. United Nations
4. Anheier, H. K. )2014(. Nonprofit organizations: Theory, management, policy. New York: Routledge. First published 
2005. 2 edition, p. 38-39. 
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1. 1. 1. 5. تفاوت سازمان1 با مؤسسه2 و 3 

که برای رسیدن به هدفی  گروهی از افــراد است  سازمان واژه ای عام و شامل 
افراد  رفتار  بر  و  برسد  پایداری  به  بتواند  سازمانی  گر  ا می شود.  پدیدار  مشترک 
جامعه تأثیر عمیقی بگذارد، به مؤسسه تبدیل می شود. مؤسسه ها غالبًا مأموریت 
حل مشکالت جامعه را دارند و برای اهدافی بزرگ تر از خواست اعضا، یعنی حفظ 

ارزش های واالی جامعه یا ایجاد ارزش های جدید کار می کنند.4 

1. 1. 1. 6. تفاوت تراست5 با بنیاد6

هیئت امنا،  یا  امین  فــردی  شخصی،  که  می شود  گفته  رابــطــه  ای  به  تراست 
دارایی هایی را برای منفعت فرد یا افرادی ذی نفع  در اختیار می گیرد. تراست نهاد 
قانونی مجزا نیست؛ بلکه رابطه یا قرارداد است. در تراست، فردی دارایی ها، 
گذار می کند تا از آن محافظت  سرمایۀ تراست،  را به فردی امین یا هیئت امنا وا
کند. در فارسی تراست را به سازمان  کرده و سپس آن را بین ذی نفعان تقسیم 
امین یا هیئت امنایی ترجمه می کنند. البته در قوانین حقوقی ایران، سازمانی 
به نام تراست وجود ندارد و سازمان های مردم نهاد با عناوینی همچون مؤسسه، 
ایــران، مجامع عمومی  کنند. در  بنیاد می توانند فعالیت  کانون و حتی  مرکز، 
سازمان های مردم نهاد به دو صورت تشکیل می شوند: یا هیئت امنایی با تعداد 

ثابت عضو هستند یا عضویتی بوده و نامحدود عضو می پذیرند. 
واژۀ بنیاد نسبت به مفهوم تراست قدمت کمتری دارد. بنیاد نهادی قانونی 
است که می تواند صاحب دارایی شود و استفاده هایی برای سازمان بخشیدن به 

1. organization
2. institution

کار می رود. کز به  3 . در نام گذاری مرا
4. Surbhi S, ) 2017( “Difference Between Organization and Institution”, keydifferences.com
5. trust
6. foundation


