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 درآمد پیش

 

 فهم به شیعیان نیاز محصول توان می را تشیع مکتب در مرجعیت نهاد

( عج) عصر ولی حضرت غیبت از پس دوره در فقهی -شرعی تکالیف چیستی

 فرایندی در و موجود مکانی و زمانی شرایط اساس بر. نمود عنوان

 نقش ایفای به، خود نظری و تشریعی نقش تموازا به نهاد این، تاریخی

 و متداول شکل به - مرجعیت مفهوم. است پرداخته نیز سیاسی و اجتماعی

 شیعه مرجعیت معاصر دوران در .است تاریخی سیر این محصول، آن امروزی

 بر مبتنی سیاسی نظامی ریزی طرح برای الزم شرایط دیدن فراهم با

 مطرح را اسالم مبین دین های آموزه ساسا بر جامعه اداره تئوری، شریعت

 موجود امکانات و ها ظرفیت تمام از، آن به دستیابی برای و هساخت

  .دکن می استفاده

 و ترویج و نمایندگی را ای اندیشه چنان، خود نوبه به حاضر پژوهش

. نماید می تبلیغ را دینی تعالیم اساس بر اسالمی جامعه مدیریت اندیشه

 و جایگاه، دینی نظر نقطه از تا شود می تالش مکتوب این در خاص طور به

 به اسالمی نگرش و گرفته قرار تدقیق مورد مدنی هاینهاد کارکرد و نقش

 موضوعاتی .گیرد قرار مند نظام تدوین مورد، نهاد مردم های تشکل

 نهایت در و نیمد نهادهای اقسام و انواع، مدنی نهادهای تعریف همچون

 اثر این در مداقه مورد مباحث جمله از مدنی هادهاین به اسالم نگرش

 .است

 آن سوم و دوم های فصل که است شده تالیف فصل چهار از، رو پیش نوشتار

 از برگرفته «اسالمیة بصبغة، المدنی المجتمع منظمات» کتاب ترجمه را
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 فصل و ظله دام یعقوبی محمد شیخ العظمی هللا آیت بیانات و سخنرانیها

 له معظم توسط شده تاسیس نهادهای مصداقی بررسی نیز را آن چهارم

 تعاریف و کلیات به گذرا نگاهی نیز اثر این نخست فصل. دهد می تشکیل

 قلم به که دارد نهادها این تاریخچه و مدنی نهادهای حوزه با مرتبط

 به ورود برای ای مقدمه مثابه به واقع در و شده نگاشته مترجم شخص

 .است شده نگاشته سوم و دوم های فصل رد شده مطرح مباحث

 سوم و دوم فصول متن ساختن خارج با تا است شده تالش اثر ترجمه در

 و خطابه ذات با مرتبط حواشی، نگارشی حالت به خطابی حالت از کتاب

، باشد نگارش و ترجمه آهنگ مخل   توانست می ها آن ترجمه که خطابی فضای

 .گیرد قرار گرامی خوانندگان فراروی روان و سلیس اثری و گردیده حذف

 امید شود می تقدیم گرامی خوانندگان پیشگاه به ترجمه این که اکنون

 مورد را احتمالی های کاستی، عزیز مخاطبان پسند مشکل طبع که رود می

 ذات از نه، را آن احتمالی های نارسایی و ها نقص و داده قرار عفو

 .نمایند قلمداد مترجم تگیناپخ و ضعف از برآمده که مبداء اثر

 التوفیق هللا من و

 جبارزاده سالمی جواد

 

 

 

 مدنی نهادهای چهتاریخ و تعریف: اول فصل

 مدنی نهاد تعریف -1

 از سیاسی و اجتماعی علوم در رایج مصطلحات دیگر همچون نیز مدنی نهاد

 اشاره و احصاء که است برخوردار متفاوتی البته و متعدد تعاریف

 .است خارج جاری گفتار حوصله از ها آن به تفصیلی

 کرد قلمداد نهادی را مدنی نهاد توان می کلی نگاه یک در حال این با

 :باشد برخوردار ذیل مشخصه و ویژگی دو از خاص طور به که

 (سیاسی حاكمیت به مالی و تشكیالتی وابستگی عدم) بودن غیردولتی -

 و فرهنگی سیسیا توسعه راستای در قابلیت ایجاد برای تالش -

 کشور یک در اجتماعی

 جامعه در موجود اجتماعات و هاتشک ل مجموعه، مدنی نهادهای واقع در

 تالش و گرفته قرار حکومت و شهروندان توده میان فاصل حد   در که هستند

... و محیطی زیست، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی معین های حوزه در را هایی
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 روستایی هایتعاونی، صنفی های انجمن ،غیردولتی احزاب .دهند می سامان

 و محلی اجتماعات، ورزشی هایباشگاه، صنفی هایاتحادیه، شهری و

 توان می را...  و( مربیان و اولیا انجمن مانند) ای حرفه هایانجمن

 .گرفت نظر در مدنی نهادهای از مصادیقی مثابه به

 که، شود می اطالق یسازمان به، معنایش ترین کلی در، نهاد مردم سازمان

 نهادهای اصلی مشخصه و، شود نمی محسوب دولت ساختار از بخشی مستقیما  

 حاكمیت به مالی و تشكیالتی وابستگی عدم و ها آن بودن غیردولتی، مدنی

 بسیار نقش توانند می حال عین در اما. است دولتی های ارگان و سیاسی

 خود حتی یا و حاکم قوای و مردم فرد فرد بین گری واسطه بعنوان مهمی

 .کنند ایفا جامعه

، مساجد چون مواردی از شیعیان سیاسی و اجتماعی فرهنگ در خاص طور به

، محلی و خانوادگی الحسنه قرض هایصندوق، مذهبی هایهیئت، تکایا

 نهادهای ترین برجسته عنوان به توان می را اسالمی هایانجمن و هاخیریه

 .برشمرد سنتی مدنی

 مدنی های تشکل پیدایش اریخت -2

 در آن اجتماعی حیات و اجتماعی محیط به انسان انکار قابل غیر احتیاج

 های ضرورت نیز و وی جویانه انس فطرت از برآمده خود که - تاریخ طول

 ریشه جستجوی برای الزم های زمینه -است بوده مادی احتیاجات از برآمده

 در انسانی حیات عصر نخستین رد مدنی های تشکل و نهادها تاریخی های

 با، بشری نیازهای از بسیاری که آن چه. است نموده فراهم را خاکی کره

 با ها انسان از ای مجموعه باید بلکه شوند نمی محقق فردی های فعالیت

 ی عهده از جمعی اراده و همت با و معین کاری انجام بر توافق و تفاهم

 .آیند بر آن

 با، گردد می باز پیش ها سده به نهادها این قدمت که که آن علیرغم

 اشان امروزی متداول و رایج وجه در -  دولتی غیر های سازمان حال این

 در و بوده مدرن دوره فضای محصول  -الملل بین نظام سطح در ویژه به

 که اولیه اجتماعی های سیستم خالف بر و. اند یافته توسعه اخیر قرن دو

 سازمان اند آمده بوجود اجتماعی های عادت و رسوم و آداب نتیجه در

 مشخصی های هدف کسب برای آگاهانه و شده طراحی پیش از، جدید های

  1. گردند می ایجاد

 جهان در دولتی غیر های سازمان تعداد 1990 دهه اواسط در، آمار مطابق

 تشکل احتساب با و اینک هم. شد می زده تخمین مورد  30000 به قریب

 3000000 بر بالغ ها آن تعداد ملی و محلی سطح در فعال ولتید غیر های

                                                           

  1  آرین قلی پور،  جامعه شناسی سازمان ها، ص27.
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 روز به روز جهان سطح در دولتی غیر نهادهای امروزه  2. شود می برآورد

 را ای گسترده فعالیت هم المللی بین سطح در و هستند افزایش حال در

 این مشورتی نظرات از نیز متحد ملل سازمان حتی و دهند می انجام

 بخش ها سازمان این کشورها از بسیاری در 3. کند می ادهاستف نهادها

 در و اند داده اختصاص خود به را خصوصی بخش های فعالیت از ای عمده

 .اند آورده بدست را چشمگیری های موفقیت زمینه این

 سازمان نخستین  از یکی توان می را جهانی سرخ صلیب نمونه عنوان به

 و شده تاسیس 1863 سال در که شمرد بر جدید درعصر فعال دولتی غیر های

 را بشر دست ساخته و طبیعی حوادث از دیده آسیب افراد به رسانی کمک

 4 .نماید می دنبال جهان سطح در

از آنجا که ریشه این نهادها به شکل امروزین آن فرآورده ، با این حال

 نهادهای مفهوم با مخاطبان بیشتر آشنایی لذا برای، دوران مدرن است

چاره ای جز گذار به بسترهای تاریخی و خاستگاه تئوریک و فکری  مدنی

آن نخواهد بود. از آن جا که نهادهای مدنی به معنای مصطلح آن ریشه 

لذا ضروری است تا نگاهی اجمالی به مقوله ، در جامعه مدنی دارند

جامعه مدنی داشته و سپس به حوزه های کارکردی نهادهای مدنی فعال در 

 امعه ای ورود پیدا نماییم.چنان ج

 

 5جامعه مدنی --1-2

  تاریخ پیشینه -2-1-1

 سه به را مدنی جامعه اصطالحکاربرد  تاریخی پیشینه، از متفکران برخی

 بر این باورند که و مرتبط می دانند مسیح میالد از پیش سال هزار

 با النهرین بین در ها سومری شورایی جامعه میان در مدنی جوامع اولین

 افالطون معتقدند دیگر برخی تحقق یافته است. 6شهر ـ دولت اولین پیدایش

 به را خود فاضله مدینه و كرد یاد مدنی جامعه از كه بود كسی نخستین

                                                           
 ص زنان، دولتی غیر های سازمان شناسی جامعه آهنگر، صادقی معصومه  2

143. 
 .145ص -زنان دولتی غیر های سازمان شناسی جامعه  3
 دوستانه انسان غیردولتی سازمان و انجمن سرخ صلیب المللیبین کمیته  4

 سازمان این تأسیس ایده. است سوئیس ژنو شهر در آن اصلی مقر که است

 ژن نام به سوئیسی یک توسط 18۵9 سال در ایتالیا داخلی جنگ از پس

 دیگر نفر چهار همراهی با 1863 سال در سپس و شد مطرح دونان هنری

 نهضت اعضای از یکی سرخ صلیب المللیبین کمیته. شد گذاری بنیان

 یک سرخ، صلیب جهانی تنهض. است احمر هالل و سرخ صلیب المللیبین

 از دیده آسیب افراد به رسانی کمک وظیفه که است المللی بین سازمان

 .دارد برعهده جهان سطح در را بشر دست ساخته و طبیعی حوادث
5 Civil Society 
6 Polis 
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نخستین کسی  ارسطو كه باورند این بر دیگر عده ای .كرد گذاری نام آن

7.است هبرد كار به را مدنی جامعه واژه بود که  د نیزپاره ای از افرا 

عنوان جامعه مدنی را  افالطون نیز به تبعیت از ارسطو معتقد هستند  که

مورد استعمال قرار می داده است.  خود فاضله مدینه برای نام بردن از

 های قرن به جدید عصر دراستعمال جامعه مدنی  تاریخچه، با این حال

8.گردد می بر میالدی هجده و هفده  

 

 

 مدنی عهجام مفهوم و تعریف -2-1-2

 یعنی - آنقطعی و مورد توافق  استعمال ابتدای از مدنی جامعه مفهوم

 داشته فراوانی معنایی تحوالت و تطورات -تاكنون یونان شهرهای دولت از

در یک نگاه کلی اساسا سه تعریف کلی و ساختارمند برای جامعه . است

 د.مدنی ذکر شده است که در ذیل به آن ها به اختصار اشاره می شو

 اصحاب های اندیشهنیز  و ارسطو نگاه در تعریف نخست و بر اساس

و در  دولت با معادل مفهومی جامعه مدنی اساسا «اجتماعی قرارداد»

 آن در که داردمقابل وضعیت طبیعی و جامعه طبیعی مورد اشاره هابز 

 از پیش یعنی) طبیعی حالت ازبا انعقاد یک قرارداد اجتماعی  آدمی

 از کشیدن دست با و شد خارج( قانون و حکومت و قدرت یرز در درآمدن

 نهادند. گردن گذاری قانون و دولت به، آزادانه عمل و طبیعی هایآزادی

 این از. است شده فرض بدوی جامعه برابر در مدنی جامعه، در این معنا

 می زندگی طبیعی نحو به آن در انسان است ای جامعه بدوی جامعه، منظر

و  وحشی نحو به آن در آدمیان که است ای جامعه که این یا و کند

، مدنی جامعه در، مقابل در. هستند نامتمدن و کنند می خودسرانه زندگی

 ازحالت و مصنوعی حالت به طبیعی حالت از و اند متمدن ها انسان

حیات مشترک  ضوابط و آداب به و کنند می پیدا میل نظم به خودسری

 پایبند می گردند.

 قرارداد اندیشه این مفهوم جامعه مدنی به مثابه بنیان و اساسدر 

 تکوین از پیش که درنظر گرفته می شود وضعیتی عنوان به و  اجتماعی

 می وضع آن فعالیت برصرفا محدودیت هایی  دولت و داشته وجود دولت

 .کند

مورد دفاع  همچون هگل اندیشمندان از برخی در تعریف دوم که از سوی

اولیه تکوین دولت در  به معنای شکل مفهوم این نیز، گرفته است قرار

                                                           
 .39ص مطبوعات، در مدنی جامعه میراحمدی، منصور و  معصومی مسعود 7
 و فانی کامران ترجمه دموکراسی، معارفال دایره لیپست، مارتین سیمور 8

 .523 ص 2ج مرادی، نورهللا
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که بر اساس آن جامعه  است دولت و خانواده  واسط حد قالب ساختاری

مدنی گونه ای ابتدایی از دولت است که باید از منافع خصوصی افراد 

9.دفاع کند  

 یجار بسیاری زبان بر امروزه كه مدنی جامعه متداول و مهم مفهوم اما

 و بوده درهم آمیخته مدرن دوران با مبانی پارادایمی اندیشه های، است

 این در. استبرخوردار  کالسیک آن معانی از یمتمایز معناییبار  از

 مدنی جامعه -ی بازگشت داردکه به سده هفتاد قرن بیستم میالد- معنا

در نظر گرفته می  دولت و مردم میان میانجی و واسط نهادهای با معادل

 . شود

در حقیقت شامل مصادیقی همچون از مفهوم جامعه مدنی  مدرنبازتفسیر 

، گروه ها مستقل و قانونمند سیاسی و اجتماعی، صنفی هایتشکل مجموعه

 و هاخواست کننده تنظیم طرف یک از که است اجتماعی طبقات و اقشار

 و هاخواست این کننده منعکس دیگر طرف از بوده خود اعضای هایدیدگاه

 های گیری تصمیم در موثر مشارکت جهت جامعه و سیاسی نظام به هادیدگاه

، است اجتماع عرصه از برخاسته چون مدنی جامعه. است سیاسی و اجتماعی

 در را سیاسی قدرت عرصه، دولت و است مند بهره اجتماعی قدرت عرصه از

 این به واقع در مدنی جامعه. است آمرانه قدرت این و دارد اختیار

 عرصه و نباشدمطلق و انحصاری  گیرنده تصمیم، دولت که است معنا

 -است دولت به غیروابسته و مردم از برآمده نهادهای همان که- اجتماعی

 .باشند داشته مشارکت سازی تصمیم امر در نیز

جامعه ، از تعریف سوم آنارشیستیو  بلندپروازانه و تفسیر در یک نگرش

با غلبه بر  آمده و پدید دولتنقش اساسی  زوالاز مدنی در شرایط پس 

 می گردند. دولت جانشین، قدرت فائقه و حاکمیت مطلق دولت ها

 

 

 اسالمی جامعه و مدنی جامعه -2-1-3

موضوع جامعه مدنی و نسبت آن با اندیشه های دینی و منظومه بینش 

دهه اسالمی از جمله مباحث چالش برانگیزی است که به طور خاص در دو 

اخیر حجم زیادی از تحقیقات مرتبط با حوزه علوم اجتماعی و علوم 

 سیاسی را به خود اختصاص داده است.

به طور خاص مساله سازگاری یا تضاد نظریه جامعه مدنی و ماهیت آن با 

موجب شکل گیری طیف های مختلف فکری و موج های ، مبانی تفکر دینی

 متضاد تئوریک در این خصوص شده است.

                                                           
 .238 ص ها، واژه فرهنگ بیات، عبدالرسول 9
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ه عنوان مثال عده ای از اندیشمندان علوم اجتماعی از جامعه مدنی به ب

عنوان یک پدیده تئوریک برآمده از مبانی اومانیستی و سکوالریستی 

دفاع نموده و خواهان بسط تجربه غربی در این خصوص  10فرهنگ مدرن غربی

به حوزه جغرافیای فیزیکی و ادراکی جهان اسالم و پذیرش بی چون و چرای 

 نان جامعه ای در فضای فرهنگ و تمدن اسالمی هستند.چ

در مقابل نظریه پردازان اسالم گرا بر این باورند که اساسا جامعه 

مدنی همچون دیگر نظریات غربی از فضای ادراکی و بینشی فرهنگ مدرن 

غرب برآمده و از آبشخورهای سکوالریسم و اوامانیسم مشروب شده است. از 

نتایج و پیامدهای مخربی را در  آن می تواند نهاراین رو پذیرش مقلدو

 پی داشته باشد.

گفت  سخن «النبی مدینة» مدنی جامعهاساسا می توان از ، از دید ایشان

اقتضائات سلبی و منفی جامعه  ازکه بار معنایی دینی آن می تواند 

جامعه مدنی  تاریخی شرایطتحمیل از ، مدنی غربی کاسته و در عین حال

از دید ایشان امکان بهره مندی از  پیشگیری نماید.نگ غربی در فره

وجود ، موضوعات مطرح شده در فرهنگ غربی همچون موضوع جامعه مدنی

امکان کاربست غیرالتقاطی و کامال منطبق آن ها  دارد. مشروط به آن که

مبانی پارادایمی تفکر دینی انطباق با مبانی اسالمی وجود داشته و با 

باشند. به باور ایشان موضوع جامعه مدنی به مفهوم مدینة ذاتی داشته 

از این زمره به شمار می آید که از صدر اسالم تاکنون برای ، النبی آن

 آن مصداق خارجی وجود دارد.

اگر مفهومی از لوازم ذاتی نظریه در مقابل همیشان بر این باورند که 

در تناقض ذاتی با  سکوالریسم و یا دیگر مبانی نظری فرهنگ مدرن غربی و

تمسک به آن و اخذ آن به عنوان یک رویکرد ، آموزه های اسالمی باشد

سیاسی و اجتماعی بیش از هر چیز ناشی از روحیه التقاط و گرایش 

 التقاطی در حوزه های بینشی است که خود خطری جدی به همراه دارد.

ا یک پذیرش یا رد یک مفهوم یدر نتیجه مهم ترین معیار و مالک در 

در سازگاری مبنایی ، واقعیت نظری ارائه شده از سوی اندیشمندان غربی

 یا عدم انطباق نظری آن با جهان بینی دینی خواهد بود.

 

                                                           
 چون مواردی به توان می بنیادینی مبانی چنان های مولفه ترین مهم از 10

 بر تاکید بشر، خواست اساس بر گذاری قانون دولت، قلمرو از دین جدایی

 بر تاکید مداری، انسان گرایی، فرد تجربی، علوم حاکمیت و گرایی عینی

 محوری علم تساهل، و آزادی ستیزی، سنت محوری، ماشین ابزاری، عقالنیت

 .داشت اشاره الطبیعه ماوراء نفی و خدا حاکمیت نفی و
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 مدنی هایهاو مولفه های نهاد ویژگی -3

فعاالنه و کارآمد  و استمرار دوام دبرای آن که بتوانن مدنی های نهاد

 راستای در اجتماعی جریان های دیگر با همسو و نموده تضمین را خود

اعالنی خود و ایفای نقش آفرینی شایسته در حیات  اهداف به بخشی تحقق

برخوردار باشند.  یخاص های ویژگیمی بایست از ، اجتماعی عمل نمایند

طبیعی است که نقص در هر کدام از ویژگی های ضرورِی ذیل الذکر می 

 ادها بیانجامد.نهتواند به فنا و یا الاقل ناکارآمدی این 

در ذیل به اختصار و به صورت فهرست وار به این ویژگی ها و مولفه ها 

 اشاره می شود:

 

  طبیعی نیاز و خودجوشی .1

 و فكری شرایط از ناشی طبیعی نیاز بر بنا مدنی اساسا های تشكل

 به جامعه و افراد مشترک های آرمان و خصوصیات، ها انگیزش، محیطی

 .آیند می وجود به جوش خود صورت

 مشترک تعهد و هدف .2

 كه افرادی سایر و هستند مشترک هدف دارای مدنی های تشكل مؤسس افراد

 شده تعیین هدف اساس بر، آیند می در ها تشكل این عضویت به بعدا  

 سازمان پایداری لذا. باشند می متعهد آن به نسبت و نمایند می فعالیت

 .بود خواهد آن تمراراس و اهداف استواری بر مبتنی غیردولتی

 قانونمندی .3

 شده تعریف و مشخص كار سازمان و روابط، ضوابط دارای مدنی های تشكل

و اساسا تخطی از قوانین و قواعد تعریف شده می تواند .باشند می

 در پی داشته باشد.پیامدهای ناگواری برای نهاد 

  مشخص فعالیت و برنامه .4

 و برنامه دارای، خود دافاه به دستیابی راستای در مدنی تشكل هر

بوده و می کوشد پا از دامنه  مشخص رشته یا بخش یک در فعالیت موضوع

 تخصصی تعریف شده فراتر ننهد.

  عضویت و مشاركت جلب .5

 جلب پی در همواره مردمی ماهیت بودن دارا دلیل بههای مدنی  تشكل

 نهدام گسترش و بیشتر عمل قدرت به دستیابی برای جدید اعضای مشاركت

 .باشد می خود فعالیت موضوع در اثربخشی و فعالیت

  مستقل شخصیت و هویت .6
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 مدیریت و باشند می مردمی هویت و حقوقی شخصیت دارای مدنی های تشكل

 از مستقل( ارزیابی و كار سازمان، ریزی برنامه، گیری تصمیم) ها آن

 دولت مجموعه و مدنی های تشكل گرچه ـ است اجرایی های دستگاه و دولت

 .باشند متقابل تأثیرات و ارتباط دارایمی توانند 

  پذیری مسؤولیت و مشاركت .7

 سازمان این. نیست جویی و کسب درآمد سود، مدنی های تشكل هدفاساسا 

 مسئولیت و مشاركت با كه باشند می اجتماعی و فرهنگی اهداف دارای ها

 های برنامه و فاهدا در را خود عضو هر و یابد می تكوین اعضا پذیری

 .داند می مسئول و سهیم آن

 مدنی های تشکل حیات ادامه و بقا ضامن توانند می ها ویژگی این

 در را ها ویژگی این که سازمانی توان نمی صورت این غیر در و، باشند

 .دانست زنده و پویا سازمان و نهاد، را باشند نداشته خود

 

 مدنی نهادهای تاسیس از هدف -4

ت که تمامی نهادهای اجتماعی با هدف خاصی تاسیس شده و در بدیهی اس

این اهداف می  غایات معینی را دنبال می نمایند.، دوره حیات خویش

تواند تمامی شؤون و امور مرتبط با حوزه های حیات بشری همچون امور 

خانواده و... را شامل ، زیست محیطی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی

 شود.

وسسین این نهادها با انگیزه های متفاوتی اقدام به تاسیس آن همچنین م

ها می نمایند که به طور کلی سه فاکتور ذیل را می توان به عنوان مهم 

 ترین آن ها برشمرد:

 دوستانه انسان اهداف 

 معضالت با برخورد در شخصی تجربه یا نیاز احساس 

 اجتماعی

 و نیکوکاری در بزرگان سفارشات و دستورات 

 دوستانه انسان اماتاقد

 

 مدنی هاینهاد انواع -5

 های فرم و اشکال در 11نهاد مردم های سازمان، اخیر دهه چند در

 این از بسیاری. هستند فعالیت حال در مختلف کشورهای در گوناگون

 طریق از عموما ها سازمان این بودجه و بوده انتفاعی غیر، ها سازمان

                                                           
11 Non Governmental Organization (NGO) 
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 مذکور روش دو هر از ترکیبی یا، تیدول های سازمان، مردمی های مساعدت

 می شمار به مستقل نیمه که – ها سازمان این از برخی. شود می تامین

 در و رسانند می انجام به نیز را دولتی های کارویژه و وظایف -آیند

 سیاسی امور حوزه به ورود به ای عالقه هیچ، ها آن از دیگر برخی مقابل

 منافع تامین منظور به ها آن از برخی که است حالی در این .ندارند

  .پردازند می دولت در گری البی به صرفا خود اعضای

 توان می گوناگون های حیث از را نهادها و ها سازمان این حال این با

 تخصصی فعالیت چیستی و ماهیت حیث از. نمود بندی طبقه و بندی دسته

 که نمود تقسیم مختلفی های دسته به را ها آن توان می نیز نهادها این

 :شود می اشاره ها آن اهم   به ذیل در

  تجاری، آبادانی، عمران، اقتصادی های حوزه -

 طبیعی منابع و محیطی زیست های حوزه -

 سالمت ارتقای و درمان و بهداشت های حوزه -

، توانبخشـی، امدادی، سازی توانمند، اجتماعی های آسیب های حوزه -

 زنـدگی مهارتهـای

 زنان و خانواده های حوزه -

 جوانان مسائل های حوزه -

 ورزشی های حوزه -

 ای رسـانه و ارتباطـاتی های حوزه -

 ، هنری، اجتماعی و فرهنگی های حوزه -

 عمومی امنیت و نظم های حوزه -

 خیریه امور و نیکوکاری های حوزه -

 دینی و مذهبی های حوزه -

  توسعه و تحقیقات، علمی های حوزه -

 هحوزه های بشر دوستانه و نوع دوستان -

 تواند می نهاد مردم نهادهای فعالیت دامنه و ها حوزه طبیعی طور به

 آن به اشاره از تطویل از پرهیز جهت که باشد یادشده مصادیق از فراتر

 .شود می پرهیز ها

 

  مدنی نهادهای فعالیت قلمرو -6

، همانطور که ذکر شد نهادهای مدنی و از جمله سازمان هیا مردم نهاد

 اهداف پیشبرد جهت در معموال و را دنبال می نمایند گوناگونی اهداف

  اعضای خود در حال فعالیت می باشند. فرهنگی یا و اجتماعی، سیاسی

در عین حال قلمروی کنشگری و فعالیت نهادهای مزبور می تواند گستره 

از جیث نظری و متفاوت جغرافیایی را نمایندگی کند. به دیگر بیان 
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ونه محدودیت جغرافیایی و سرزمینی در راستای هیچ گنمی توان ، تئوریک

فعالیت داوطلبانه این نهادها متصور بود و انتخاب چنان گستره ای 

 سان و مدیران این نهادها و اعضای ایشان است.صرفا در اختیار موس  

با این حال و در یک طبقه بندی کلی می توان چهار سطح رایج در حوزه 

 ده و مورد اشاره گذرا قرار داد.فعالیت این نهادها را رصد نمو

های معین جغرافیایی یک  هنهادها در سطوح فروملی و در حوز برخی از

کشور و در دایره اهداف خاصی مشغول به فعالیت هستند. پاره ای از 

دیگر نهادها فعالیتی در سطح ملی داشته و حوزه نفوذشان در سرتاسر 

اتر از آن نهادهایی هستند مرزهای جغرافیایی یک کشور پراکنده است. فر

به فراتر از مرزهای ملی گسترش داده که دامنه فعالیت های خود را 

اند. این گونه از نهادها نیز خود به دو دسته تقسیم می شوند. دسته 

نخست به کنشگری در دایره جغرافیای منطقه ای بسنده نموده و می کوشند 

ه عنوان نمونه فعالیت های خود را به منطقه جغرافیای خاص )ب

شمال افریقا و...( محدود و محصور سازند. در مقابل دسته ، خاورمیانه

فعالیت خود بر نمی تابند و دوم اساسا هیچ محدودیتی برای قلمروی 

 گستره ای جهانی و بین المللی را برای فعالیت خود برمی گزینند.

 بین طرواب مجموعه از بخشی عنوان به نهاد مردم های سازمانامروزه 

 های گذاری سیاست بر سو یک از نهادهای مدنی. اندشده پذیرفته الملل

 ای فزاینده طور به دیگر سوی از و گذارند می تاثیر جانبه چند و ملی

 .دارند حضور محلی های فعالیت در مستقیما  

 

 

 مدنی نهادهای موفقیت عوامل -7

 که است این روگ در، سازمان موفقیت عامل مهمترین که رسد می بنظر

 . در نتیجهسازد متناسب محیطی شرایط با را خود مدیریتی الگوهای

 عامل ترین اساسی می بایست را محیط با سازگاری و همسویی ایجاد

 پدید آوردن در خود محیط ؛ چه آن کهدانست نهادهای مدنی موفقیت

 منابع،  حامیمحیطِ  که دانست باید و دارد حیاتی نقش مشخص های سازمان

 قوانین، کارآمد انسانی نیروی، انرژی، اولیه مواد صورتبه  – را الزم

در نتیجه  و دهد می قرار نهادها اختیار در -محیطی مشروعیت و حمایتی

 12آن نیز بیانجامد. توسعه و رشد به می تواند، ء نهادبقا تضمینضمن 

ر همچنین می توان عوامل و فاکتورهای موثر دیگری را نیز جهت موفقیت ه

بر اساس هر نهاد چه بیشر یک نهاد یا سازمان مدنی در نظر گرفت که 

 متفاوت بوده و می بایست به صورت مصداقی مورد بررسی قرار گیرد.

                                                           

  12 آرین قلی پور، جامعه شناسی سازمان ها، ص 392.
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 مدنی نهادهای مالی تامین -8

، نهاد مردم های سازماناز آن جا که نهادهای مدنی و به طور خاص 

 غیر و بودن انتفاعی غیر، بودن داوطلبانه اصل سه بر تاکید با اساسا  

لذا از حیث تامین بودجه فعالیت ، شوند می تاسیس و تشکیلبودن  سیاسی

های خود نمی توانند چشم به خزانه دولت داشته باشند. لذا نهادهای 

مدنی حقیقی عموما به دنبال راه هایی متفاوت در خصوص جذب بودجه و 

را می توان مهم ترین ذیل هزینه های الزم برای کنشگری هستند. موارد 

 منابع دسترسی این نهادها به هزینه های ضروری خود عنوان کرد:

 مردمی هدایای و کمک .1

 دولتی غیر و دولتی هایسازمان از مالی های کمک وقف .2

  المللی بین های سازمان از مالی های کمک .3

 چارچوب در) پروژه انجام و سازمان های فعالیت از حاصل وجوه .4

 (سازمان نامه آیین و نامهاساس و اهداف

 سازمان در عضویت حق .5

 

 مدنی های نهاد و اسالم -9

آن دارد که هندسه به طور طبیعی اقتضاء  اسالم ارزشیو منظومه بینشی 

رفتار اجتماعی مسلمانان و مومنان بر اساس مبانی دینی طرح ریزی شده 

در چنان جامعه ای ایمانی اساسا تمامی  و مورد عمل قرار گیرد.

مناسبات فیمابین شهروندان با یکدیگر از یک سو و با حاکمیت از دیگر 

سو نمی تواند خارج از دایره ارزش های دینی بازتعریف شود که برعکس 

 ضرورتا می بایست با آن ها منطبق باشد.

نهادهای اجتماعی نیز نهادسازی سیاسی و اجتماعی و برساختن در نتیجه 

ق یادشده بوده و انطباق تئوریک و نظری نمی تواند خارج از چارچوب منط

آن با مبانی دینی و همچنین انطباق مصداقی آن با هندسه ارزشی اسالمی 

 جزو بدیهیات تاسیس هر نهادی در جامعه اسالمی به شمار می آید.

در این میان اگر بتوان نهاد مدنی را پدیده ای از لحاظ تئوریک همساز 

قابل انطباق با ارزش های ، صداقیبا مبانی دینی و از حیث تجربه م

پذیرش مفهومی و نظری و عملی آن در فضای معرفت دینی ، دینی تلقی کرد

مصادیق و تجارب تاریخی برای آن بالاشکال و بلکه مطلوب می و پی جویی 

به طور طبیعی اسالمی بودن جامعه به صبغه پذیری دینی نهادهای  باشد.

نگرانی برای حکومت دینی در خصوص  و در نتیجه هیچ نوع مدنی انجامیده

 ماهیت نهادهای مدنی باقی نخواهد ماند.
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در مقابل اگر نهاد مدنی را نتوان از مبانی عرفی گرایانه آن منتزع 

عقل بسندگی و نفی وحی را ، انسان محوری، نمود و در نتیجه سکوالریسم

جرم ال، بدانیمبه عنوان مبانی ذاتی و جوهره جامعه مدنی و نهاد مدنی 

این نهادها هم از لحاظ مفهومی و هم از حیث مصداقی با مبانی اسالمی 

در تعارض بوده و الجرم سخن گفتن از نهادهای مدنی اسالمی گزاف و 

و نیز نقش آفرینی ایشان در سطح جامعه اسالمی  برآمده از التقاط است.

 به طور مستقیم در تضاد با مصالح جامعه اسالمی و کارکردهای حکومت

 دینی است.

مدعی آن است که نهاد مدنی در معنای کارکردی و نقشی آن یعنی واسطه 

گری و میانجی گری میان حاکمیت و مردم و ایفای پاره ای از نقش ها و 

وظائف حاکمیتی و با سلب مبانی پارادایمی سکوالریستی و اومانیسیتی آن 

اسالم تاکنون  می تواند مصادیق تاریخی متعددی در جامعه ایمانی از صدر

 داشته باشد.

 و الحسنه قرض، نذر، وقف به سفارش با، به عنوان نمونه دین مبین اسالم

 قبیل این از قوانینی و مستمندان و فقرا به خود اموال از قسمتی بخشش

عل نموده که ج ایمان و اجتماعی های مسئولیت میان ناگسستنی پیوندی

 کدیگرند.الزم ملزوم یکدیگر و جدایی ناپذیر از ی

 حلف پیمان در شرکت با )ص( اسالم پیامبربه عنوان نمونه مشارکت 

 با که بعثت از در دوره پیش مبارک اشان جوانی های سال در 13الفضول

                                                           
 آن نیز اسالم رسیده، روایات طبق که هایی پیمان جمله از الفضول حلف 13

 به که است شده یاد آن از مقدس پیمانی عنوان به و کرده امضاء را

 به و زورگویان تعدی و ظلم از جلوگیری برای گفت خواهیم ذیال که شرحی

 مشابه هدف در پیمان این چون و شد، بسته ستمدیدگان از دفاع منظور

 و شد بسته«  جرهمیان» بوسیله آن از قبل ها سال که بوده دیگری پیمان

 فضیل یا«  فضل» ها آن همگی نام که بوده نفر چند بوسیله آن انعقاد

 به یا و حارث بن فضیل و وداعه بن فضل و فضاله بن فضل یعنی) بوده

 جهت بدین -(بضاعه بن فضل و مشاعه بن فضل و قضاعه بن فضل: بعضی گفته

 و تسمیه وجه در نیز برخی و گفتند،«  الفضول حلف» نیز پیمان این به

 مزبور پیمان .نیست آن ذکر جای که اند گفته دیگری وجوه نامگذاری این

 عبدهللا خانه در و خدا رسول عمر سالگی بیست در و فجار های جنگ از پس

 شده روایت آله و علیه هللا صلی خدا رسول از و پذیرفت، انجام جدعان بن

 یسرني ما حلفا جدعان بن هللا عبد دار في حضرت: فرمود می تبعث از پس که

 خانه در که راستی به. ألجبت الیوم إلیه دعیت لو و النعم، حمر به

 چیز هیچ با را آن ندارم خوش که بودم پیمانی شاهد جدعان بن عبدهللا

 اجابت کنند دعوت بدان مرا نیز اسالم در اگر و کنم، مبادله دیگر

 شروع جا این از - اند گفته چنانچه - ماجرا و. پذیرم یم و کرد خواهم

 و آمد مکه به -حجاز دیگر قبائل یا و« زبید» قبیله از مردی که شد

 عاص رفت آن پول سراغ به که هنگامی و فروخت، وائل بن عاص به را مالی

. راند خود نزد از را زبیدی مرد و کرد خودداری آن پرداخت از وائل بن

 نزد به برخی گفته به و رفت، قریش سران از جمعی نزد به زبیدی مرد

 برای ها آن از و رفت، بودند کرده منعقد را«  لعقه» پیمان که افرادی
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در واقع صحه گذاشتن بر نقش ، بود شده تشکیل مظلومان از دفاع هدف

واسطه ای نهادی مردم محور در اجرای کارویژه ها و وظائف حاکمیتی 

 آن به خویش برکت پر حیات طول در هموارهداد می شود. مساله ای که قلم

 پیمانی و جمع به جاهلیت ایام در کرده و می فرمودند: می مباهات

 از شدم می دعوت جمعی چنین به نیز اکنون هم اگر که شدم دعوت انسانی

 . 14کردم نمی عوض مو سرخ شتران با را آن و کردم می استقبال آن

 هایی شاخصه به توان می سنت و قرآن معارف در تامل بادر هر صورت 

 و اصول با مغایرت در فرض عدمو به استناد آن ها  که نمود اشاره

و از جمله نهادهای  اجتماعی توافقات، اخالقی و فقهی، قواعد اعتقادی

مورد احترام و تایید شارع مقدس قرار می گیرد. در یک نگاه کلی مدنی 

 ا می توان چنین برشمرد:رهای یادشده  شاخصه

 همنوع به نیکی و احسان -1

                                                                                                                                                                                           
 به حاضر و نداده او به پاسخی ها آن ولی کرد، استمداد خود حق گرفتن

  .نشدند او حق گرفتن
 مکه شهر به مشرف که - قبیس ابی کوه فراز بر دید، چنان که زبیدی مرد

 ستمی و مظلومانه فریاد بیت دو این بوسیله و رفت - بود کعبه خانه و

 چنین و رسانده، شهر اشراف و مکه مردم گوش به بود شده او به که را

 :گفت

 و الدار نائی مکة ببطن                   بضاعته لمظلوم فهر آل یا

 القفر

 الحجر بین و للرجال یا             عمرته یقض لم اشعث محرم و

 والحجران

 الفاجر لثوب الحرام و                   کرامته تمت لمن الحرام

 الغدر

 مکه شهر وسط در که ای ستمدیده بداد برسید -«فهر» خاندان ای: یعنی

 ای و است، دور کسان و خانه از دستش و اند برده ستم به را کاالیش

 نیاورده بجای را اش رهعم هنوز که ژولیده محرمی داد به برسید مردان

 و حرمت که راستی به .است گرفتار حجراالسود و( اسماعیل حجر) میان و

 فریب جامه دو و باشد، تمام بزرگواری در که است کسی آن برای احترام

 . ندارد احترامی کار

 بن زبیر افکند، طنین مکه شهر در که مظلومانه فریاد این: اند گفته

: گفت کرده حرکت جا از- آله و علیه هللا صلی داخ رسول عموی - عبدالمطلب

 قریش قبائل بزرگان سراغ به و گرفت، نشنیده توان نمی را فریاد این

 بن تیم بنی و زهره بنی و هاشم بنی یعنی زیر قبائل توانست و رفت،

 بن عبدهللا خانه در و کند همراه خود با را فهر بن حارث بنی و مره

 منعقد را«  الفضول حلف» پیمان جا آن در و کرده اجتماع -جدعان

 زمزم آب در پیمان برابر در تعهد نشانه به را خود های دست و ساخته،

 و الغیره، و غریب الیظلم: که بستند پیمان زیر مضمون به و بردند فرو

 غیرغریبی یا غریب شخص هیچ به نباید:  الظالم من للمظلوم یؤخذ لئن

 پیمان این دنبال به و! شود گرفته ظالم از مظلوم حق باید و شود، ستم

 آن به و گرفته او از را زبیدی مرد حق و رفته، وائل بن عاص نزد به

 .دادند مرد

 .18ص،  2ج ،یعقوبی تاریخ  ،یعقوب ابی ابن احمد 14 
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 گروهی همکاری و تعاون -2

 اجتماعی روابط تحکیم -3

 15همگانی مسئولیت و نظارت -4

 

در ذیل تالش می شود تا هر یک از این چهار شاخصه مهم مورد ارزیابی و 

 به تفصیل مورد بررسی مستقل قرار گیرد.تحلیل قرار گرفته و 

 وعهمن به نیکی و احسان -9-1

و نیکی در حق همنوع از برجسته ترین خط مشی های اخالقی اسالم  احسان

در متون  صدقه و انفاق، الحسنه قرض، وقف است که در قالب هایی همچون

رهبران دینی مورد تشویق مستمر قرار گرفته  دینی و نیز سیره عملی

 است.

 روانف تاکید مورد مختلفی آیات در نیکی و احسان موضوع کریم قرآن در

  را دیگران به احسان که آیاتیاست. به عنوان نمونه  شده گرفته قرار

 و تشویق قرار داده است از این جمله اند: اشاره مورد

. 16حلیم شکور هللا و لکم یغفر و لکم یضاعفه حسنا قرضا هللا تقرضوا ان -1

 چندان دو شما براى را آن، دهید الحسنه قرض را خدا اگر)

 و قدرشناس بسیار خداوند و، بخشاید مى شما بر و گرداندمى

 .(است بردبار

 

17کثیرة اضعافا له فیضاعفه حسنا قرضا هللا یقرض الذی ذا من -2  كیست. )

 وقت در) برایش را آن خدا تا دهد الحسنه قرض خداوند به كه آن

 !( كند؟ فزونتر برابر چندین( پرداخت

18االحسان و بالعدل یامر هللا ان -3  فرمان احسان و عدالت به خداوند. )

 .( است داده

 ترغیب و تشویق باب در که است کریم قرآن آیات از آیه چند این

 معامله را آن از( الحسنه قرض) مصداقی که باشد می احسان به مسلمانان

 قرار آن برای را دوچندان و مضاعفی پاداش و اجر و دانسته خداوند با

 .است داده

 در موقوفه صدقه نخستین ز می تواندر حوزه سیره عملی معصومین )ع( نی

19مخیریق های را زمین اسالم  اختیار در که مطابق وصیت وی عنوان کرد 

  20عموم مسلمین نمودند. وقف را ها آن پیامبر )ص( قرار گرفته و حضرتش

                                                           

 .20ص زنان، دولتی غیر های سازمان شناسی جامعه آهنگر، صادقی معصومه 15 

 .17 ، آیه:تغابن سوره  16
 .245 ، آیه:بقره هسور -17
 .90 :آیه ،نحل سوره - 18
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ساله در  25در دوره خانه نشینی  (ع) علی وقف های متعدد امیرالمومنین

 جمله از مختلفی مناطق در قنات رحف و درختکاری، حوزه های کشاورزی

 21 نیز مصداقی از این مهم به شمار می آید. مدینه و مکه اطراف

                                                                                                                                                                                           
 از یكى او. ماند قدم ثابت و آورده اسالم كه بود یهودىفردی  مخیریق 19

 سو مین نماینده كه آمد مى شمار به آنان عالم و قینقاع بنى بزرگان

 براى اسالم گرامى رسول كه هنگامى. بود ص پیامبر پیمان در یهودى گروه

 كه دانید مى: گفت خود قوم به مخیریق رفت، بیرون مدینه از احد نبرد

 شنبه امروز: گفتند یهودیان. كنیم یارى اورا باید و خداست پیامبر او

 و آمد احد به و برگرفت سالح مخیریق زدند، سرباز او همراهى از و است

 مخیریق: فرمود پیامبر. رسید شهادت به تا جنگید مسلمانان همراه

 .دبو یهودیان بهترین
 .519ص  ،1ج، النبویة السیرة ،الحمیری هشام ابن عبدالملک 20
 .63، ص ع علی امام اقتصادی حسینی، سیره رضا سید 21

 به ینبع منطقه در خلفا دوره در)ع(  امام اقتصادى فعالیتهاى عمده

 غرب كیلومترى 165 در است اى منطقه نام ینبع.  است پیوسته وقوع

 به فراوانش هاى چشمه دلیل به را وآن ( سرخ دریاى ساحل در)  مدینه

 ذكر عدد 170تا  را آن هاىچشمه تعداد برخى.  اندنامیده نام این

.  اندبوده األنصار و نبولیث و جینه از عمدتا ینبع ساكنان.  اندنموده

 قرار)ع(  حسن امام اوالد اختیار تحت منطقه این امام وفات از پس

على )ع(  امام نام با جغرافیا و سیره ، تاریخ كتب در ینبع نام. گرفت

 معرفى)ع(  على نام بى كتابى هیچ در شهر این چنانكه ، است شده عجین

 بر امام را ینبع نام كه آیدمى بر تاریخى شواهد برخى از.  است نشده

  است نهاده منطقه این

  :فرمایندمى)ع(  صادق امام
 نصیب هم زمینى ، مودن تقسیم را فئ )ص( اراضى خدا رسول زمانیكه در

 مانند آن درون از آب كه كرد حفر چاهى زمین این در او ، على )ع( گشت

 جوشیدن معناى به ـ ینبع نام مناسبت همین به و ، جوشید مى شتر گردن

  .نهاد آن بر ـ زمین از آب
 فراوان هاى نخلستان و ها چشمه ینبع على )ع( در امام این بر عالوه

 را ینبع على )ع( در امام اموال خالصه شبه ابن.  مودن آباد نیز دیگرى

 : است نموده گزارش چنین
 چشمه آنها جمله از است اىپراكنده هاى چشمه ینبع در)ع(  على اموال» 

«  نوال عین»  آن به كه است اى چشمه و«  البحیر عین»  نام به است اى

 ملكى همان این و گویند مى«  الغدر»  آن به امروزه و شود مى گفته

 نماز مكان و نمود كار آن در خود دست با)ع(  على گویند مى كه است

 را قریش كاروان كه العشیرة ذى واقعه در وآله علیه هللا صلى پیامبر

 از نهرى ، است)ع(  على براى و. . .  است واقع آن در نمود مى تعقیب

»  آن به كه اى چشمه از سهمى و ینبع در  عین»  نام به اى چشمه

 . شود مى گفته«  الغصبیة
 بالغ را ینبع در)ع(  امیرالمؤمنین هاىچاه تعداد آشوب شهر ابن نیز و

 حیات زمان در امالک این محصول میزان. است نموده ذكر حلقه یكصد بر

 بوده(  کیلو 180حدود )  وسق هزار بر افزون واقدى روایت به)ع(  امام

 اما نیست؛ دست در دقیقى اطالعات امالک این مجموعه ارزش درباره.  است

 توان مى حدودى تا است شده وارد نیزر ابى عین درباره كه روایتى از
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اساسا تمامی نهادهای مدنی که بنیاد آن ها ، با توجه به موارد یادشده

مبتنی بر احسان و نیکی به همنوع استوار شده است می تواند شکل 

از این رو همسو با  وقف و قرض الحسنه بوده و، امروزین حلف الفضول

 مبانی دینی تلقی شود.

 

 گروهی همکاری و تعاون -9-2

 بنا متقابل وابستگی و ارتباط اصل بر ها انسان اجتماعی زندگیاساسا 

دوسویه را می  همكاری و تعاون نظام استقرار، در این میان. است شده

استمرار نظام مند اصل توان به عنوان پیش شرط و زمینه ضروری برای 

ارتباط و ترابط اجتماعی و به موازات آن تحقق نیازهای انسانی درنظر 

 گرفت.

 کارنظام تعاون اجتماعی در واقع نظامی است که در ان فاکتورهایی چون 

نقش ذاتی ایفا می نماید. معانی ای  مند نظام و داوطلبانه، گروهی

 یگرید به كمک، همیاری، خودیاری، پیوسته و متقابل كنش، همكاریهمچون 

 و... از جمله شایع ترین معانی برای تعاون ذکر شده است.

 آن به امر صیغه با قرآن در که است مهم اخالقی اصول از یکی تعاون

 به- کریم قرآندر . است آنواالی  اهمیت نشانگر امر همین و شده اشاره

 که دارد وجود بارهدر این  متعددی آیات -اسالم اساسی قانون عنوان

 .کند می سفارش همیاری و همکاری و تعاون به را و مومنان مسلمانان

 اشارهآیات مرتبط با موضوع تعاون می توان به موارد ذیل  جمله از 

 :کرد

 و نیكوكاری در باید شما و) التقوی و البر علی تعاونوا و -1

 22 .(كنید كمک یكدیگر به پرهیزكاری

                                                                                                                                                                                           
 200 معاویه كه است حاكى روایت این. برد پى آنها باالى بسیار ارزش به

 كرد پیشنهاد)ع(  حسین امام به نیزر ابى عین خرید براى دینار هزار

 .  ذیرفتنپ را مبلغ آن امام ولى

 بركات به معطوف هاى گزارش و ها نامه وقف در كه هایىاشاره از

 حضرت آن كه آید مى دست به چنین دارد على )ع( وجود امام اقتصادى

 عمرانى هاى فعالیت مدینه از دیگرى متعدد نواحى در ینبع بر عالوه

 وقف در. اند داشته ها نخلستان و مزارع واحداث ها چاه حفر مانند

 در اموالى به اند شده نگاشته خود مبارک دست به حضرت آن كه اى نامه

 .است شده اشاره فقیر و إذنیه وادى ترعه، وادى القرى، وادى

 به)ع(  امیرالمؤمنین اقتصادى بركات ذكر در همچنین آشوب شهر ابن

 تاریخى نصوص در كه موارد این جمله از است نموده اشاره دیگرى موارد

 ـ مدینه راه هاىكناره در هایى چاه حفر است شده اشاره آن به هم دیگر

 .است مكه
 .2 :آیه ،مائده سوره  22
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 نیازمند زیچی به هرچند) خصاصة بهم كان لو و انفسهم علی یؤثرون -2

 23 .(دارند می مقد م خویشتن بر آن در را دیگران باز، باشند

 تاکیدتا آن جا مورد  همیاری و تعاون موضوع بر نیز دینی روایات در

. به عنوان مثال داند می هم اعضای را آدم بنی که است گرفته قرار

 :می فرمایندپیامبر اکرم )ص( 

 مؤمنان.) حاجتهم لهم الل   یقضيف بعض حوایج بعضهم یقضي اخوة المؤمنون 

 خداوند. كنند می برآورده را یكدیگر نیازهای و برادرند یكدیگر با

 24 .(سازد می برآورده را آنان نیاز نیز

 و تواد هم في المؤمنین مثل: دنفرمای می دیگر جای در ایشان همچنین

 دسایرالجس له تداعي شيء منه اشتكي اذا الجسد مثل تراحمهم و تعاطفهم

 هم به رحمت و محبت و دوستی و پیوند در مومنان َمَثل) .الحم ي و بالس هر

 چیزی اگر كه است زنده پیكر یک مثل( یكدیگر سرنوشت به دادن اهمیت و)

 25 .(كنند می دردی هم آن با نیز پیكر اجزای دیگر، آید درد به آن از

 :فرماید می)ع(  باقر امامنیز 

 تزل یوم قدمیه الل   اثبت یتمها حتی المسلم الخیه حاجة في مشي من

 بكوشد و كند حركت مسلمانش برادر نیاز برآوردن برای كه كسی) .االقدام

 كه روزی در را او های گام، متعال خداوند، برساند پایان به را آن تا

 26 .(كرد خواهد استوار و ثابت، لرزد می ها قدم

 بین یکدلی و عاونت روح بر تاکید با البالغه نهج در( ع) علی حضرت

، نماید می دعوت یکدیگر با مهربانی و یاری به را ها آن، خویشاوندان

یَُّها »: فرماید می که آنجا
َ
 َعنْ  َمال   َذا َكانَ  ِإنْ  وَ  الرَّج ل   َیسَْتْغِني الَ  ِإنَّه   النَّاس   أ

ْیِدیِهمْ  َعْنه   ِدَفاِعِهمْ  وَ  ِعْتَرِتهِ [ َعِشیَرِتهِ ]
َ
ْلسِ  وَ  ِبأ

َ
ْعَظم   ه مْ  وَ  َنِتِهمْ أ

َ
 ِمنْ  َحْیَطة   النَّاسِ  أ

َلمُّه مْ  وَ  َوَراِئهِ 
َ
ْعَطف ه مْ  وَ  ِلشََعِثهِ  أ

َ
 ِلسَان   وَ  ِبهِ  َنَزَلتْ [ ِإنْ ] ِإَذا َناِزَلة   ِعْندَ  َعَلْیهِ  أ

 و.َغْیر ه   َیِرث ه  [ غَْیَره   ه  ی َورِ ث  ] اْلَمالِ  ِمنَ  َله   َخْیر   النَّاسِ  ِفي ِلْلَمْرءِ  اللَّ   َیْجَعل ه   الصِ ْدقِ 

الَ : منها
َ
َحد ك مْ  َیْعِدَلنَّ  الَ  أ

َ
نْ  اْلخََصاَصةَ  ِبَها َیَرى اْلَقَراَبةِ  َعنِ  أ

َ
 الَ  ِبالَِّذي َیس دََّها أ

ْمسََكه   ِإنْ  َیِزید ه  
َ
ْهَلَكه   ِإنْ  َیْنق ص ه   الَ  وَ  أ

َ
 ت ْقَبض   َماَفِإنَّ  َعِشیَرِتهِ  عَنْ  َیَده   َیْقِبضْ  َمنْ  وَ  أ

ْید  َعْنه   ِمْنه مْ  ت ْقَبض   وَ  َواحَِدة   َید   َعْنه مْ  ِمْنه  
َ
 ِمنْ  َیسَْتِدمْ  َحاِشَیت ه   َتِلنْ  َمنْ  وَ  َكِثیَرة   أ

، باشد ثروتمند که مقدار هر انسان! مردم ای            .اْلَمَودَّة َقْوِمهِ 

 دفاع دست و انزب با او از که نیست نیاز بی خود خویشاوندان از باز

 می حمایت او از که هستند گروهی ترین بزرگ، انسان خویشاوندان. کنند

 به ها مصیبت هنگام در و زدایند می را او ناراحتی و اضطراب و کنند

 از را خود دهنده دست که کس آن. باشند می مردم ترین پرعاطفه، او

                                                           
 .9 :آیه ،حشر سوره  23
 .8ص، النوادر  كاشانى، راوندى هللا فضل 24
 .382الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ص  نهج 25
،  12ج ، المسائل مستنبط و الوسائل مستدرکمحمدحسین ابن تقی نوری،   26

 .408ص
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 های ستد اما، گرفته ها آن از را دست یک تنها، دارد باز بستگانش

 را محبت بال و پر که کسی و است کرده دور خویش از را فراوانی

27 «.داشت خواهد تداوم خویشاوندانش دوستی، بگستراند  

 روح گسترش و تقویت سبب که است هایی نمونه از پر اسالم تاریخ سرتاسر

 مردم همیاری .اند داشته ادامه نیز کنون تا و گردیده جامعه در تعاون

 مساجد، مدارس، حسینه مذهبی، عزاداری، ساخت مراسم و یاداع برپایی در

 نمونه هایی از این مدعاست. غیره و ها

 یابیم می در، شد ذکر تعاون و همدلی فضیلت در که روایاتی به توجه با

 بسیاری تاکید و توجه مورد که است صفاتی جمله از فضیله صفت این که

 جمله از مومن به رساندن ییار که چرا است؛ بوده( ع)معصومین ائمه از

 بسیاری از دلیل همین به، است خداوند رضایت مورد که است عباداتی

 .است شده شمرده تر مهم و تر فضیلت با عبادات

یکی از شاخصه بر پایه تعاون می تواند فعالیت مشترک مردم در نتیجه 

 نهادهای مدنی مرتبط با این حوزه باشد.های تاییدی در خصوص اعتبار 

 

 اجتماعی روابط انسجام -9-3

 و است اجتماعی بالطبع و یا باالضطرار موجودی انسان که آنجایی از

های ایشان  ویژگیبرجسته ترین  از ها انسان میان در جمعی روح داشتن

اساسا امکان سودهی به یک زندگی  نیز از آن جا که به شمار می آید و

شترک جمعی به سختی برای ابناء بشر بدون یک زیست م تکامل جویانه

امکان پذیر است، لذا فرامین و دستورات دینی در اسالم عموما بر پایه 

های اجتماعی و جمعی بنا شده و حتی تکالیف روزمره ای همچون نمازهای 

پنج گانه نیز به صورت جمعی و در فضایی جمعی مورد تشویق قرار گرفته 

 اند.

دی مکلفان دینی در واقع و رفتارهای فر «اجتماعی سازی مناسک»فلسفه 

 تعلق و همبستگی روحبرآمده از تالش شارع مقدس برای ایجاد و بسط 

 مسئولیت حس ایجاد نهایت در و یکدیگر به نسبت جامعه افراد اجتماعی

ایشان در تمامی شئونات حیات اجتماعی  میان مشارکت روحیه و پذیری

 است.

 جامعه برخی است کهبا توجه به همین ویژگی های اجتماعی محور دین 

 اعضای های پیوستگی دینبر این نکته تاکید می نمایند که  شناسان

تقویت می  كند می كمک آنان وحدت به كه را اجتماعی الزامات و جوامع

 را جامعه وی .است كنت اگوست شناسان جامعه این جمله از. نماید

 سجامان این عامل مهمترین نیز را دین و داند می انسجام نیازمند
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 بدون را جامعه توان نمی گاه هیچ او نظر به بنابراین، كند می معرفی

 وجود جامعه كه مادامی و نمود تصور دین بدون رو این از و انسجام

 که اجتماعي وانسجام نظم رو این از .دارد وجود نیز دین دارد

 وانسجام بخشي نظم عامل مهمترین را دین ، است كنت دغدغه اصلیترین

 موجب را ودینداری دین نیز دورکیم، برکنت عالوه .داند يم جامعه

28.داند می آن افراد و اجتماعی ایه وگروه نهادها وهمبستگی انسجام  

 اجتماعی روابط در مطرح موضوعات ترین اساسی از یکیبه طور مصداقی 

 اسالمی حکومت تشکیل از پس خصوصا و اسالم ظهور آغاز از که مسلمانان

 مسئله، داشت قرار پیامبر اکرم )ص(  شخص و مجید قرآن توجه مورد

 و مسلمانان، سنت و قرآن. ه استبود اسالمی جامعه و انسجام وحدت حیاتی

 . اند کرده سفارش یکپارچگی و همدلی و وحدت حفظ به را اسالمی امت

و  تشتت هرگونه و گفته سخن موضوع این از مجید قرآن در فراوانی آیات

 فروپاشی و تفرقه به منجر که راد اجتماعی جامعه یا واگرایی در فراین

 به عنوان. است داده قرار خود نکوهش مورد، شود مسلمانان میان اتحاد

ر ضرورت وحدت به صراحت بسوره انفال  63و  سوره آل عمران  103آیات 

 مسلمین تاکید نموده و می فرمایند:

 خدا ریسمان به همگی و .)تفرقوا ال و جمیعا هللا بحبل اعتصموا و .1

 !(نشوید پراکنده و زنید چنگ( وحدت وسیله هرگونه، اسالم و قرآن)

29  

 بین الفت ما جمیعا االرض فی ما انفقت لو قلوبهم بین الف و .2

 كه، انداخت الفت دلهایشان میان و. )بینهم الف هللا لکن و قلوبهم

 توانستى نمى كردى مى خرج را همه است زمین روى درآن چه  اگر

 30.( كنى برقرار الفت دلهایشان میان

 آن، شده تأکید یکپارچگی و وحدت درباره حد این تا اسالم در اینکه علت

 هر انجام موانع توانند می همبستگی و اتحاد سایه در فقط مردم که است

، ظرفیت تمام از استفاده با زیرا بردارند راه سر از را کاری

 می، است شده جمع جا یک در که ای انگیزه و اراده، قدرت، استعداد

 .درسی نظر مورد مقصد به توان

 خداوند از استعانت با و مصمم و یکپارچه صورت به امتی اگر راستی به

 خود سرنوشت، اجتماعی زندگی امور تمام در تواند می، کند اراده متعال

 که، کند طی را کمال و ترقی و رشد نردبان سرعت با و دهد تغییر را

 . کنیم می مشاهده اسالم تاریخ طول در را آن بارز های نمونه

                                                           
و  61دین، ص اجتماعي هاي محسني، نظریه و فاضل عزیز بختیاري محمد28

109. 
 .103 :آیه ،عمران آل سوره29
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 متحد با است اسالمی انسجام و اتحاد محور خود که (ص) اکرم پیامبر

 و اوس قبایل، مهاجرین و انصار جمله از مختلف احزاب و ها گروه کردن

 روند، جاهلیت دوران در و شرایط ترین سخت در توانست دیگران و  خزرج

 اهتزاز به را اسالم ساز انسان پرچم، دده تغییر را اجتماعی حرکت

 در را اللهی آیین و اسالم نام و نماید اجرا را اسالمی احکام، درآورد

 .سازد جهانگیر ممکن زمان ترین کوتاه

 و نمانده مخفی نیز غیراسالمی مورخان و دانشمندان نظر از موضوع این 

توماس  نه به عنوان نمو .اند کرده یاد آن از فراوان اعجاب با همگی

خداوند، عرب را به وسیله اسالم از تاریکی به سوی »کارل گفته است:

روشنایی ها هدایت فرمود. از ملت خموش و راکدی که نه صدایی از آن در 

می آمد و نه حرکتی محسوس، ملتی به وجود آورد که از گمنامی به سوی 

جز و شهرت، از سستی به سوی بیداری، از پستی به سوی فراز، و از ع

ناتوانی به سوی نیرومندی سوق داده شد. نورشان از چهارسوی جهان می 

تابید. از اعالم اسالم یک قرن بیشتر نگذشته بود که مسلمانان یک پا در 

هندوستان و پای دیگری در آندلس نهادند و باالخره در همین مدت کوتاه، 

 31«اسالم بر نصف دنیا نورافشانی می کرد.

 :ویسدنمی  -انشمند معروف انگلیسید-ورت همچنین جان دیون پ

محمد)ص( یک نفر عرب ساده، قبایل پراکنده کوچک و برهنه و گرسنه »

کشور خودش را مبدل به یک جامعه فشرده و با انضباط نمود و در میان 

ملل روی زمین آنها را با صفات و اخالق تازه ای معرفی کرد، و کمتر از 

ور قسطنطنیه را مغلوب کرد و سالطین سی سال، این طرز و روش امپراط

ایران را از بین برد، سوریه و بین النهرین و مصر را تسخیر کرد و 

دامنه فتوحاتش را از اقیانوس اطلس تا کرانه دریای خزر و تا رود 

 سیحون بسط داد.

 دینی توانست نبوغش و حرارت و شور که است مردی همان قهرمان محمد آری

 صورت به را زرتشت پیروان که شد قوی چنان دین نهما که کند تاسیس را

 کیش هندوستان، کردن تسخیر از پس و داد تنزل پراکنده جامعه چند

 از بود یافته انتشار بسیار که را بودائی کیش همچنین و سابق برهمنی

 منتزع مسیحیت اقتدار حیطه از را والیات و ایاالت همه آن و برد میان

 از را روم آفریقایی مستعمرات و شرق سمتهایق تمام تدریج به و ساخت

 32«. شد متصرف الطارق جبل تا گرفته مصر سرزمین

به طور طبیعی کارویژه مهم انسجام بخشی و وحدت آفرینی می تواند به 

مثابه یکی از مهم ترین شاخصه ها در ارزیابی و انطباق پذیری نهادهای 

 مدنی با بنیادهای دینی درنظر گرفته شود.

                                                           
 .64 ـ 63 ص ،1 ج ابدیت، ، فروغیتبریز سبحانیجعفر  31

32 John Davenport. An apology for Mohammed and the Koran, p.p: 54-55. 
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 همگانی مسئولیت و نظارت -9-4

در حقیقت به مثابه معیار و  كه است اخالقی مفهوم ترین عمومی، عدالت

استاندارد ارزیابی دیگر اصول اخالقی به شمار می آید. به دیگر بیان 

 از نیز اجتماعی و اخالقی، تربیتی مفاهیم تمامی مورد در گذاری ارزش

 .پذیرد می صورت عدالت با سنجی نسبت طریق

 تحقق ا این حال نکته بسیار مهم درحوزه عدالت آن است که اساساب

 امکان پذیر همگانی و عمومی مشاركت و حضور با جز جامعه در عدالت

 که گونه همان اسالم سیاسی نظامساختار  در . از همین روبود نخواهد

 فعلیت آن حاکمان حکومت به با پذیرش و بیعت با یک نظام سیاسی مردم

رفتارهای حکام خود  بر نظارت حقاز  مکلفان همان سان نیز، بخشند می

 معروف به امر» عنوان تحتبه این مساله  بارها کریم قرآن برخوردارند.

 محسوبشکلی از نظارت بیرونی بر رفتار حکومت  خود که «منکر از نهی و

 می شود: اشاره ها آن از برخی به ذیل در. است کرده اشاره شود می

 ینهون و بالمعروف یامرون و الخیر الی یدعون مةا منکم لتکن و .1

 نیكى به[ را مردم]، گروهى، شما میان از باید و) المنکر عن

 و، بازدارند زشتى از و وادارند شایسته كار به و كنند دعوت

 33 .(رستگارانند همان آنان

 المنکر عن تنهون و بالمعروف تامرون للناس اخرجت امة خیر کنتم .2

 كار به: اید شده پدیدار مردم براى كه هستید ىامت بهترین شما)

 34( .دارید بازمى ناپسند كار از و، دهید مى فرمان پسندیده

 گروهی نقل شده است که اسرائیل بنی قوم مورد همچنین در قران کریم در

 به امر»  نظارتی وظیفه ترک دلیل به گروهی و گناه ارتكاب خاطر به

 برابر در كسانیكه، تنها و شدند دچار بعذا به« منكر از نهی و معروف

  35یافتند. نجات دادند نشان واكنش دیگران ناشایست فعل ارتكاب

 

 اكرم پیامبراز ، بر رفتار زمامداران نظارت ضرورت و اهمیت بیان در

 نمی مجازات دیگری عمل خاطر به كسی هیچگاه» : نقل شده است که( ص)

 وحساسیت كنند سكوت ستمكار كژی برابر در گروهی كه زمانی در مگر شود

 را همه خداوند هنگام این در، گردد منتفی ها عدالت بی دربرابر عمومی

 «  .نمود خواهد مجازات

                                                           
 .14 :آیه ،عمران آل سوره - 33
 .110 :آیه ،عمران آل سوره -34
مَّة   َقاَلتْ  َوِإذْ ) .164 :آیه ،اعراف سوره - 35

 
 اللَّ   ۙ   َقْوم ا َتِعظ ونَ  ِلمَ  مِ ْنه مْ  أ

وْ  م ْهِلك ه مْ 
َ
 تَّق ونَ یَ  ه مْ َلَعلَّ وَ  ك مْ َرب ِ  ۙ  ِإَلى َمْعِذَرة   َقال وا ۙ   شَِدید ا عََذاب ا م َعذِ ب ه مْ  أ

) 
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)ع( در خصوص اهمیت و ضرورت این فریضه  علی حضرت همچنین امیر مومنان

 عند هللا سبیل في الجهاد و کلها البر اعمال ما و»: نظارتی می فرمایند

 كار هیچ« لجي بحر في كنفثه اال   المنكر عن النهي و لمعروفبا االمر

 نیک کارهای تمام و خدا راه در جهاد حتی كند نمی برابری آن با نیكی

 برابر در اند قطره همچون منکر از نهی و معروف به امر با مقایسه در

 36 .است پهناور و مواج دریای

نظارت بر عملکرد و  در نتیجه شکل گیری و تاسیس نهادهای مدنی با هدف

با شاخه مهمی چون نهاد امر به معروف و رفتار زمامداران می تواند 

 نهای از منکر انطباق داشته و در نتیجه مورد تایید مبانی دینی باشد.

در هر صورت چهار شاخصه فوق می تواند به گونه ای موید شرعی برای 

کارکردی نهادهای تاسیس نهادهای دینی باشد. مشروط به آن که صرفا وجه 

واسط بودن میان مردم و حاکمیت و ایفای برخی از کارویژه های –مدنی 

ه و بتوان مبانی پارادایمی برآمده از روح موردنظر بود -حاکمیتی

تئوری های مدرن همچون سکوالریسم و اومانیسم را از آن انتزاع و تجرید 

 نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .374حكمت ،البالغه نهج   36
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 مدنی هادهاین تاسیس از هدف و ضرورت :دوم فصل

 

 مدنی نهادهای تاسیس از طریق تنها سازی تمدنمقدمه: امکان پذیری 

 حکومتی قوای ، عموماآید می میان به حکومت ساختار از سخن آن گاه که

 و نموده دسته بندی قضاییه قوه و مجریه قوه، مقننه قوه قسم سه به را

 میان تعامل نحوه و ترکیب، ظایفو، ساختار، جامعهمناسب  اداره با هدف

 .کنند می معین قوانین دیگرنیز  و اساسی قانون در را ایشان

 می میان به« رسانه»با عنوان  دیگری قوه و قدرت از سخن، آن از پس

 در رامهمی  نقش، متنوع و برتر های تکنیک و پیشرفته وسایل با که آید

نه شگرفی را بر جای می گذارد. اهمیت رسا آثار نموده و و ایفا جامعه

 قوه»عموما از آن تحت عنوان  سیاسی نظامات ساختار تا بدانجاست در

37«چهارم سه  قوای بین کننده هماهنگ نقش رسانهدر حقیقت یاد می شود.  

آن را   دولت که اهدافی به را جامعه، گرفته عهده به را حکومتگانه 

 مهارت و ها تکنیک در نهایت با و سازد می رهنمون کرده تعیین پیش از

 ونموده  مدیریت را اهداف یادشده اجرای های زمینهفنی خاص خود،  های

 .دبر می پیش به

 و دولتی های سازمان و حاکمه قوای، ها حکومت در انحراف پذیری امکان

که گاه تا  – ها ملت خواست و اراده به توجه و ءاعتنا معد نیز احتمال

، از در خصومت دخو موجودیت حفظ برای ها دولت که رود می پیشبدانجا 

 و اقتدارگرایی، ارانحص، استبداد بهماهیت اشان و آمده در مردم با

رسانه می  دوش بر را مهمی رسالت و نقش -گردد می منتهی فساد و ظلم

 گذارد.

به  است مکنم با این حال، اصحاب رسانه نیز خود مصون از خطا نبوده و

 حکومت دست آلت و نهاده پا زیر را خود انسانی وجدان و ضمیردالیلی 

فاصله  خود خواهانه خیر اهداف و رسالت از و شده فاسد و مستبد های

 ، تحریف، غلط اطالعات دادن به، را راستی و صداقت و انصاف و بگیرد

 خدمت در قدرت این در نتیجه و ساخته  مبدل بازی حقه و دروغ ، تزویر

 .بگیرد قرار فاسد های حکومت

 بشری جوامع یک سو و رسانه ها از دیگر سو امکان فساد حاکمیت ها از

 که کنند تاسیس ار هایی سازمان و هانهاد را بدین جمع بندی رسانید که

 از ویژگی های ذیل برخوردار باشد:

 مردم جمعی نظرات نقطه و خواست، ارادهنمایندگی کننده  -

 مردم مصالحگام بر داشتن در مسیر تامین  -

                                                           
37  (fourth Estate ) چهارم رکن یا و ملی نشریات ، عمومی مطبوعات  
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  اجتماعی رفاه و سازندگی و رسانی خدمت مشارکت در -

  ملتو مصالح  حقوقاستیفای شجاعانه و قدرتمندانه  -

 طبیعی حقوق اساس و پایه بر که متمدن ای جامعهکمک به برساختن  -

 شود ریزی پی باشد کرامت و آزادی با همراه، اجتماعی زندگی در

 

می « مدنی نهادهای» در دوره معاصر نهادهایی با ویژگی های فوق را

 .نامند

 

 اجتماعی زندگی در مدنی نهادهای شنق -1

به طور کلی نهادهای مدنی نقش ها و کارویژه های مختلفی را در حیات 

اجتماعی ایفا می نمایند که در ذیل به صورت فهرست وار به آن ها 

 اشاره می شود:

 و مصالح به گونه ای که به تامین ملت های خواسته به دادن جهت -

 ایشان بیانجامد  منافع

 جامعه کالن و مهم مسائل در صواب سازی درتصمیم مشارکت -

 ملت رفته دست از حقوق استیفای و دفاع -

 و همدردی و ها بسامانی نا و مشکالت رفع در مشارکت و همکاری -

 جامعه موجود های تنگنا و مالیماتنا از برونرفت در همراهی

 وسازی  زمینه از طریق جامعه افراد سازی آماده و بخشی ارتقا -

 جامعه توسعه و پیشرفتنیل به  جهت الزم هایسترب ایجاد

 ،رسمی های سازمان و دولتی قوای های فعالیت بر نظارت و کنترل -

 اداری فساد از پیشگیری، قوت و ضعف نقاط یافتن ،وظایف ارزیابی

از سوی  وظایف انجام حسن بر سرسختانه مطالبه و پیگیری، مالی و

 ایشان

 ماعیی اجتها نابسامانی رفع تالش جهت -

 تبیین و  و مدنی نهادهای اجتماعیِ  های فعالیت سازماندهی و رهبری -

در راستای ضرورت وجود و نقش آفرینی این  عمومی افکار اقناع

 نهادها
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  جامعه اعتماد کسب در مدنی نهادهای موفقیت عوامل -2

 را جامعه افراد اطمینان و اعتماد توانند می صورتی در مدنی نهادهای

 با و انصاف رعایت با خود سنگین و مهم وظایف به که، ازندس خود متوجه

 و اعتماد و اقبال صورت این در که ؛بپوشانند عمل جامه، کامل طرفی بی

 همراهی، نهایت در و کرد؛ خواهند خود نصیب را جامعه افراد پشتیبانی

 و وظایف انجام در را ها آن اقتدار و قدرت، مدنی نهادهای با ملت

 جامعه کالن و مهم مسائل در سازی تصمیم در نیز و ملت حقوق مطالبه

 اما .داشت خواهد پی در را فراوانی مثبت نتایج و دانگرد می نمایان

 راه چه از مدنی های تشکل که است این، رسد می بنظر مهم کهآن چه 

 چند به ذیل در د؟نکن کسب را جامعه اطمینان و اعتماد دنتوان می هایی

 .هیمد می قرار اشاره مورد، را زمینه این در اساسی نکته

 

 نهادهای به جامعه اطمینان و اعتماد جلب روش ها و عوامل ایجاد -3

 یمدن

نهادهای مدنی در  و از جملهتمامی بازیگران  اساسا موفقیت و کارآمدی

لب جاز هر چیز مرهون توفیق و کامیابی ایشان در  بیش بشری،هر جامعه 

بزرگ چه آن که اساسا  ی مختلف اجتماعی است.اد و اطمینان گروه هااعتم

ترین سرمایه هر نهاد مدنی در واقع اعتماد گروه ها و طبقات مختلف 

 اجتماعی به آرمان ها، اهداف و در نهایت عملکرد آن است.

در این میان طیف مختلفی از عوامل جلب کننده اعتماد مردم به نهادهای 

آن مهم ترین ر ذیل به برخی از اجتماعی را مورد احصاء قرار داد که د

 ها اشاره می شود:

  حاکمه قدرت علیه سیاسی تند های کشمکش در مداخله عدم و استقالل -

 سیاسی های جناح میان پرجدل منازعات و مبارزات در ورود عدم -

 رقیب

 و وظایف انجامدر  جامعه عمومی منافع و مصالح به خدمت انگیزه -

  ها فعالیت

 روند در موجود یها نابسامانی و ضعف علل یصتشخ بر قدرت و آگاهی -

 جامعه پیشرفت به رو حرکت

 منافع کسب الگوی ترسیم و انداز چشم ایجاد و ریزی برنامه نتوا -

 برای جامعه )جهت نیل به پیشرفت( کرامت و عزت و

 گروهی و شخصی طلبی منفعت و گرایی انحصار از پرهیز -
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 مدنی نهادهای جهت کارآمدی الزم کارهایراه -3

نهادهای مدنی نیز همچون دیگر موجودیت های اجتماعی برای به ثمر 

نشستن و کارآمدی هر چه بیشتر نیازمند زمینه ها و پیش شرط های 

متعددی است که نادیده گرفتن و تجاهل نسبت به هر یک می تواند زمینه 

 ساز ناکارآمدی و گاه حتی زوال نهاد باشد. 

 همان، شروع برای اساسی حال عین در و مقدماتی مرحلهدر این میان 

 سایر، تاسیس چه آن که پس از  .است مدنی نهاد اندازی راه و تاسیس

خلق کرده با پوشش دادن نیازهای  قدم به قدم توان می را مراحل

گذار از مرحله تاسیس،  از پس پی گرفت. را مختلف های فعالیتگوناگون، 

 میو تبادل آراء  ها ایده تشناخ و سپس اعضا آشنایی مرحله نوبت به

، مدنی نهادهای مرکزی هیئت در مقدماتی مراحل کردن سپری از پس باشد.

می بایست  کارها تقسیم و فعالیت سازماندهی و نهایی تأیید و با هدف

 امور ذیل به دقت مورد پیگرد قرار گیرند:

 

 نامه آیین تدوین -3-1

 فلسفهبه تعریف نهاد،  آن در کهاست  طرحی مکتوب آیین نامه در واقع 

، نقش نهاد در جامعه و در آن ویژه های فعالیتاهداف تاسیس آن،  و

، اشاره می نهایت پاسخگویی به پرسش ها و شبهات در خصوص ماهیت نهاد

 شود.

 بانهادهای مدنی  مغایرت و تضاد ذاتی در خصوص شبهاتی به عنوان نمونه

این نکته  برآمده ازقیقت که در ح است شده ذکر مذهبی و دینی نهادهای

 و دینی نهادهای یاو  مدنی نهادهایآیا شما در پی تاسیس است که 

 هستید؟ مذهبی

 تعامل نحوه از و داشته تاریخی منشأ شبهه این می توان ادعا کرد که

 در کلیسا زیرا .است شده ناشی وسطی قرون در مسیحی روحانیون و کلیسا

 هبود بشری جامعه ترقی و پیشرفت نعما، برههه از حیات تاریخی خویش آن

 .کرد می مخالفت سخت فناوری و علم با و

چنان تجربه تاریخی از نحوه تعامل نهاد مذهبی جامعه و متولی رسمی 

دین در جامعه ترسی را در جغرافیای ادراکی جهان اسالم حاکم کرده است 

 رونق در که تفکری طرز از چنان مسلمان روحانیت و اسالم دینکه آیا 

تعاملی مثبتی برخوردارند یا برعکس فضای  بودحاکم  جامعه بر وسطی

میان نهاد دین و متولیان آن با نهادهای مدنی فعال در جامعه اسالمی 

  وجود دارد؟
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 وسطیقرون  دوران مسیحیت با یبسیارهای  تفاوت اسالم حقیقت آن است که

 سازی تمدن رد مهمی عنصر خود اسالم . برعکس مسیحیِت اروپایی،دارد

 آن ابتدایی و بدوی جامعه، پیدایش از پس زمانی اندک در و هبود جامعه

 می رهبری را اسالم بزرگ امت که کرد تبدیل عظیم حکومتی به را روزگار

 آن پرهرج و مرج و آشفته جامعه، نکردنی باور سرعتی با . اسالمکرد

 فرهنگ ر ازبرخوردا و متحد و یکپارچه امتی و بخشیده سامان را دوره

بین المللی  های قدرت ابر با رویارویی توان که تولید نمود دینی ناب

  .نمود پیدا را روم و ایران امپراطوریهمچون  زمان آن

می  اسالم صدر در یدین حکومت ساختار و نظام دربا یک بررسی اجمالی 

 دادگاه، دادگستری سازمان، قانون، نذر، وقف همچون ینهادهایتوان به 

 ها آن از برخی که ... برخورد و الحکمه بیت، الحکومه دار، مینظا

به شمار می  مدنی هاینهاد هیچ تردیدی از نوع بدون وقف و نذر همانند

  آیند.

 امتاز شکل گیری جلوگیری  برای تالش با هدف مسلمانان و اسالم دشمنان

 و  افکنی شبهه اقدام به اسالمی هویت اسالمی و تجدید حیات قدرتمند

آن نموده و  کارکردهای دینی و نهادهای و مدنی های اعالن تضاد تشکل

 قائل به عدم امکان جمع میان این دو می شوند.

 بشریت با مراجعه به تاریخ مشاهده می شود که که است حالی در این

 در تنها و نیافته دست ترقی و پیشرفت، فرهنگ، تمدن به دین عنصر بدون

یابد. به  دست پیشرفت و تکامل از درجه این به ه استتوانست دین سایه

 جزیره در که وقتی اسالم که بینیم می تاریخ به مراجعه عنوان نمونه

 از درجه آن را از سامان آن ساکنان و مردم چگونه کرد ظهور عربستان

 که- آزادی و عزت، کرامت برخوردار از امتی به ماندگی وعقب انحطاط

  رسانید. -دهد شکل نجها در را عظیمی تمدن توانست

. ی ذاتی با دین دارندمدنی ناسازگار های نهاد که برد گمان نباید پس

 برای و دینی های گزاره اجرای با هدف مدنی نهادهای از برخیچرا که 

 دو لذا. شوند می اندازی راه و تاسیس دینی های آموزه به بخشی عینیت

 اذهان تشویش برای که نگوییم اگر دین، اساسا با مدنی نهادهای انگاری

 مدنی نهاد)  امر دو این صحیح شناخت عدم برآمده از است افکنی شبهه و

38است. (  دین و  

                                                           
تحول،  و تغییر برای مناسب های زمینه آمدن فراهم از بعد عراق ملت  38

 بود، شده کشیده اسارت به آن در که باری اسف وضع از توانست سرعت به

 حالی برساند. این در جهان کشورهای غالب فرهنگ از سطحی آن به را خود

 توجه عدم و محرومیت و ظلم و استبداد از دردناکی مدت دراز گذشته که

 برخورداری از کمترین بدون بود. عراق کرده تجربه را پیشرفت و علم به

 آن به را خودش سیاسی، و اجتماعی ساختار در تحول برای مناسبهای بستر

 های زمینه در را مدنی نهادهای و رسانیده جهانی سطح از الزم مراحل

 و اجتماعی، مذهبی نیزامور و اقتصاد، فرهنگ، علم همچون زندگی  مختلف
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مدنی نه تنها تعارضی با ماهیت دین ندارند که  در نتیجه نهادهای

طبقه بندی می شوند و در فرض عدم  دینی نهادهای طول و راستا برعکس در

 دینی، نهادهای دینی و نهادهای مدنیتضاد محتوایی نهاد با آموزه های 

 ارائه نمایند. جامعه بهتر هرچه اداره برای را واحدی مسیر می توانند

 

  اداری سازمان -3-2

از دیگر مولفه های بسیار تاثیرگذار در کارآمدی نهادهای مدنی می 

توان به ساختار ادرای و هندسه سازمانی این بازیگران اجتماعی اشاره 

قت سازمان ادرای تعیین کننده شکل و چگونگی فعالیت یک داشت. در حقی

نهاد مدنی در سطح جامعه، تبیین کننده کیفیت مناسبات اعضاء نهاد و 

 در نهایت نشانگر احتمالی اهداف نهاد در سطح اجتماع خواهد بود.

 فعالیت سازماندهی و دادن سامان برای باید مدنی نهادهای مرکزی هیئت

را طرح ریزی کرده و  سازمان اداری ساختار، یشبرنامه های خو و ها

نقشه ای مدون و هندسه ای دقیق برای شکل کنشگری نهاد فراهم نماید. 

 ی مجموعه زیر های تشکل خصوص در شده تعریف کارهای انجام و پیگیری

 ادارات با مدنی نهادهای میان تفاهم و توافق مورد و نیز امور خود

 در گروی تدوین صحیح چنان سازمانی است.و...  ها وزارتخانه و دولتی

 وزارت به ها آن معرفی نیازمند و های خانواده مواردی همچون شناسایی

 اجتماعی، کمک موسسات پوشش تحت اجتماعی جهت قرارگرفتن  امور و کار

 همکاری با، جوانان ازدواج جهت مساعدت در موضوع اوقاف سازمان به

 سبب به که هایی خانواده به کمکی در راستا مهاجرین و مهاجرت وزارت

 های پیگیری نیز و شده اند،  آواره ]حکومت صدام[ سابق مستبد حکومت

 های خانواده فرزندان برای اشتغال و کار فرصت ایجاد خصوص در الزم

می تواند  مظلوم و شهدا، زندانیان، آواره های خانواده نیز و نیازمند

ی مدنی و نهادهای حاکمیتی به نمونه هایی از همکاری متقابل نهادها

 شمار آید.

 میریت دفتر اندازی راه، پرداخته شود آن به باید که دیگری اولویت

 شده تعیین پیش از اهداف بتوان  تا، است مدنی نهادهای مرکزی هیئت

 و شعب شناسایی و کشف چه آن که. قرار داد اجرا مورد بهتر نهاد را

، مربوطه امور دیگر و ها آن عالیتف نوع و مکان، مجموعه زیر نهادهای

 را ها آن و رسیدگی امور به بهتر بتوان تا است مناسب مکانی نیازمند

                                                                                                                                                                                           
، آسیب، درد که بود قشری اینکه با جامعه زنان. نمود تأسیس اخالقی

 با بود چشیده جامعه اقشار دیگر بین از را بیشتری تبعیضو  محرومیت

 مدنی نهادهای اندازی راه و تحول و تغییر در را سبقت گوی وجود این

 تعامل و گردید واقع خشنودی و شگفتی موجب و هداد اختصاص خود به را

 کوشش و تالش از ایشان را مستبد، و متحجر ، بین کوته های انسان منفی

 .نداشت باز ترقی و پیشرفت برای
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 با حال عین در و هکرد ساماندهی، سازندگی راستای در واحد حرکتی برای

میان بخش های مختلف نهاد را  مناسب کار تقسیم بتوان ی بیشتر اشراف

 دنبال نمود.

اثری از  کهاست  مناطقی شناسایی است اهمیت ئزحا که دیگری مهم مطلب

 باید نیز امر این شود.فعالیت نهادهای مدنی در آن ها مشاهده نمی 

 مورد بوده و از سوی ایشان ی مدنینهادها برنامه های جزو مهم ترین

، از پرهیز و دوری است توجه شایان که دیگری نکته گیرد. قرار پیگیری

 و قوی مدیریت با می توان را تشکیالتی خطای این و است کاری موازی

ها و عرصه  زمینه همچنین. کرد اجتناب آن از و نموده مهار، متمرکز

 که نقاطی تمام بتوان تا کرد شناسایی می بایست را های اجتماعی مغفول

 .نمود طرف بر را هستند پیشرفت انعم یا و ماندگی عقب منشأ

 افرادنی به رصد و آمارگیری اختصاص بخشی از فعالیت نهاد مد همچنین 

 را اشتغال و کار برای الزم های آمادگی که- تخصص و حرفه صاحبمتخصص و 

یاتی تلقی می شود. ثبت مشخصات چنان افرادی مساله ای بسیار ح -دارند

 را خألها سرعت بهبتوان  نیاز مواقع درمخصوص کمک می کند تا  یدفتر در

برطرف گردد. چنین دیگر مقدماتی امور و فراخوان به نیاز ه و کرد پر

سیاستی کمک می کند تا وفقه ای در کارها پدید نیامده و انجام امور و 

 برنامه ها با سرعت بیشتر امکان پذیر باشد.

 ضرورت از هدف به رسیدن برای که دارد وجود نیز مهم دیگری کارهای

 بجهت اما، قرار گیرند لحاظ برخوردارند و می بایست مورد یبسیار

از ذکر و بررسی آن ها اجتناب می شود و در آثار دیگر به آن  اختصار

  ها پرداخته می شود.

 

    مدنی نهادهای اهداف -4

هستند لذا ماهیت این  مردم پایه تشکیالتی، مدنی هاینهاد که آنجا از

نهادها در تمامی مراحل تاسیس و استمرار بقاء خود و در راستای تامین 

عدم  خواهند بود. مردمی پشتیبانی و حمایتنیازمند  اهداف اعالنی خود،

برخوردای این نهادها از چنان پشتوانه ای باعث رویارویی آن ها با 

ریشه ای و تام  وابستگیمشکالت متعدد و چالش های فراوانی خواهد شد. 

موجب آن می شود تا حیات آن ها در  جامعه و مردم به ها سازمان این

با مخاطراتی جدی مواجه شده و حتی رو به  مردم، فرض عدم حمایت از سوی

 زوال رود.

در نتیجه اهمیت و ضرورت شدید پشتیبانی مردمی، از مهم ترین کارویژه 

، اهداف، کارکردهاهای این نهادها می توان به تعریف نهادهای مدنی، 

از طریق مجموعه ای مدون اشاره کرد. چنان اقدامی  ها آن آثار و فواید

ه و انگیزه کرد اقناع و آگاه را عمومی افکار بتوان د تاکمک می کن

مشارکت مردم در این نهادها و نیز پشتیبانی ایشان از این نهادها را 
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 بطور مدنی نهادهای اهداف به ادامه در به وجود آورده و تشدید نمود.

 :کنیم می اشاره مختصر

 

  جامعه ضروری نیازهای یتمام به دادن پوشش -1

 در نیروها تمام ساختن مصروف و شدن درگیر که با توجه به آن

 مسائل بیشتر که شود می باعث سیاسی مسائل همچون واحدی موضوع

 و اقتصادی و دینی و اجتماعی و فرهنگی سائلم همچون جامعه دیگر

 کمتر اهمیت و ارزش حیث از که- -جامعه دیگر مهم مسائل و ورزشی

و متولی جدی نداشته مانده  زمین بر -نیستند  سیاسی مسائل از

باشد، لذا نهادهای مدنی می توانند این بخش از نیازهای اجتماعی 

 را پوشش داده و در راستای تامین آن ها تالش نمایند.

 عمومی رسانی خدمت و اجتماعی خدمات برای مساعد های زمینه ایجاد -2

  متعال خداوند به نزدیکی و تقرب انگیزه و هدف با جامعه به

جهان را می توان از جمله وجوه  رد تقرب به پروردگادر حقیقت قص

چنین کتبی با دیگر افراد عنوان کرد. چرا که تمایز میان انسان م

 خواهد می بلکه، نیست خود به دادن سامانسرو خواستار کسی صرفا

 آن سایه در تا شود ایجاد همه برای مساعد و مناسب های زمینه که

 .آیند نائل انسانی کماالت به و دبرسن تقرب و هدایت به ندبتوان

 سیاسی سازمانهای و تشکیالتاز آن جا که  دانست باید ضمن در

 تمام وظایف و کارویژه های پذیرش ظرفیت اصناف و احزاب همچون

این  در همگان شدن درگیر لذا ندارند را  جامعه در فعال نیروهای

 در کاری و الاقل موازی درگیری و تنش که شود می باعث کارهاگونه 

 ها آفت گونه این از کاستن برای در نتیجه تشدید شود. کارها این

 در نوعی تقسیم کار میان این نهادها و موسسات صورت پذیرد. باید

، شدن نامزد حق نهمچو) افراد تمام سیاسی حقوق باید حال  عین

39.بماند محفوظ (حقوق دیگر و گرفتن سیاسی مهم های پست  

حضرت مهدی )عج( و آماده سازی خویش برای  زمینه سازی برای ظهور -3

  تمدنی اصول و قواعد اساس بر یافته سازمان و منظم حکومتی

 که آن است دارد انتظار انشیعیانش از عج عصر امامآن چیزی که 

 اصول و قواعد اساس بر یافته سازمان و ظممن حکومتی برای را خود

 برداشته راه ینا در که قدمی هر . در نتیجهسازند آماده، تمدنی

 حضرت .باشد می ایشان مبارک و میمنت پر ظهور برای ای مقدمه شود

                                                           
جموعه سخنرانی های سخنرانی یکصدو سوم از م در مفصل بطور خصوص دراین 39

سخن به  «المرحله خطاب» حضرت آیت هللا یعقوبی )زید عزه( تحت عنوان 

 میان آمده است.
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 این بزرگی و عظمت از بشریت همه که کند می پا بر را حکومتی

 سازماندهی و مدیریت با تشکیالتی و سازمان برخوردار از نظامِ 

 اذعان و اقرار آن بودن نظیر بی به همگان و شده مبهوت، قوی

 حضرت معجزه بزرگی و عظمت وقتی فرعون ساحران که نهگو نآ .کنند

 نداشتند را حق برابر در مقاومت و تحمل تاب دیدند را (ع) موسی

 40.افتادند سجده به و

 و نهادهای موسساتاجرای دقیق وظایف و رسالت های  بر نظارت -4

  دولتی

 خود وظایف به دولتی موسساتگاه  که شود می دیده که حالی در 

 و شخصی و حزبی منافع و مصالح اساس بر احیانا و دهنبو پایبند

 مانده غافل خود کارهای ازفعالیت نموده و  سیاسی های بند و زد

این گونه  رفع در تواند می بررسی و نظارت با مدنی نهادهای ،اند

 .باشند داشته بسزایی نقش مشکالت

 مناسب های پست اداره برای کفایت با نیروهای تربیت و پرورش -5

 روکش

 و، شایستگی و اخالصنهادهای مدنی می توانند تربیت نیروهای با

همچنین  و( تخصص و تعهد) کارشناسیبرخوردار از دانش و تجربه 

برخوردار از روحیه خستگی ناپذیری و تالش مستمر را برای تامین 

 نیازهای نهادهای حاکمیتی وجهه همت خود قرار دهند.

 پیگیری مصالح و منافع عمومی -6

ی رسمی سیاسی، اعتماد گروه ها و احزاب سوء عملکرد به وجهت با

همین مساله سبب  ملت ها به ایشان تا حدود زیادی کاسته شده است.

 دست از را خود کارایی تا حدود زیادی گروه ها این آن شده است

 ای صادقانه عمل و قول که آورند روی نهادهایی به مردم و داده

 خود منافع و مصالح بر را عمومی عمناف و مصالح و باشند داشته

  .بدهند ترجیح

 می معین را مسیربا توجه به موارد فوق الذکر می توان ادعا کرد که 

 مسیر از شدن دور و انحراف باعث اهداف این از غفلت هرگونه و کنند

 بیت اهل و کریم قرآن که از همین روست .شود می و صراط مستقیم اصلی

 و کنند می تاکید متعال خداوند یاد و ذکر میتاه بر )ع( طهارت و عصمت

                                                           
 یعملون كانوا ما بطل و الحق فوقع.  )122 تا 118 ، آیه: اعراف سوره 40

 قالوا - ساجدین السحره القى و - صاغرین انقلبوا و لك هنا فغلبوا -

 و گردید آشكار حقیقت پس. )هرون و موسى رب - العالمین برب آمنا

 و - گردیدند خوار و مغلوب آنجا در و - شد باطل كردندمى كه كارهایى

 آوردیم ایمان جهانیان خداوند به: گفتند - درافتادند سجده به ساحران

 ( هارون و موسى پروردگار -



37 
 

 و هدف . چه آن کهاند کرده معرفی پروردگار یاد را اعمال بهترین

 می موجب آن -است اصلی هدف و مقصد که- او یاد و ذکر و اوست ،غایت

به بیراهه  با شناخت صحیح مسیر و طریق، و بوده متذکر همیشه تا شود

 ف نشویم.ها منحر

 

   جامعه بیمار فرهنگ درمان و شناسایی، نهادها اولویت -4-1

شناسایی ناهنجاری های اجتماعی  و ریشه ها و زمینه های پیدایش آن ها 

 و نیز تالش برای حل و فصل و چالش های موجود فراروی جامعه از جمله

 خود برنامه های اولویت در مدنی نهادهایمی بایست  کهاقداماتی است 

 که، نامحسوس و محسوس خطرات و تهدیدات اگر. چه آن که دهند قرار

به خوبی شناخته نشوند ممکن است افراد  ندکشا می ینابود را جامعه

 جامعه در معرض خطرها و آسیب های جدی قرار گیرند.

 بی، دختران ازدواج سن افتادن تاخیر به همچون اموری به عنوان نمونه

 بی فرزندان و نگا بیوه تعداد شدن زیاد، ازدواج به پسران میلی

و... از جمله آسیب هایی است که می تواند بنیان های جامعه را  سرپرست

 با چالش هایی عمیق مواجه سازد.

در مرحله بعد و پس از شناسایی آفت ها و تهدیدات فراروی جامعه، 

نهادهای مدنی می بایست با فکر و اندیشه جمعی به این جمع بندی برسند 

 و هرفت ها آن با مقابله به توان می تدهاییراهکارها و م چه باکه 

 .داد نجات رو پیش خطرات از را جامعه

خاطر  به البته گاه -  گانی بیوه تعداد، است شده نقل که آماری طبق 

 در که -نهاد ها آن بر را بیوه نام توان نمی سن پایین آن ها حتی

 حتی و نفر میلیون یک به هستند ازدواج شرایط و سنعراق در  کشور

مذهبی،  و دینی های آموزه برکت بهحقیقت آن است که . است رسیده بیشتر

این بحران  منفی آثار حال به تاجامعه  بر حاکم آداب و اخالق و

 در اجتماعی بیماری ایناست و عالئم سلبی  نشده ظاهر اجتماعی چندان

 .است نزده سرباز جامعه

 با و برآمده آن حل و اندرم فکر به در نتیجه می بایست هر چه سریع تر

 راه تنها اعتبار به- زوجات تعدد قبول به سازی فرهنگ و افزایی بصیرت

 ویاروییربه  -را حل کند جامعه زنان مشکالت توان می که شرافتمندانه

  .برخاسته و آن را معالجه و درمان نمود تهدید این با

 ما یشنهادیپ کار و سازنمونه دیگر معضالت اجتماعی مساله مسکن است. 

 قسط با و مناسب قیمتی با هایی مسکن که است این مسکن مشکل حل برای

 فرزند تشویق برای و در اختیار زنان جامعه قرار گیرد مدتبلند بندی

 دفرزن هر تولد با مسکن اقساطتصاعدی  کاهش قبیل از تسهیالتی آوری،

 برای ایشان درنظر گرفته شود.
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 گزارش همچون هایی روش ازمی توان  تتهدیدا و مشکالت شناسایی برای

 رصد را مشکالت همهاستفاده نمود تا بتوان  آمار و نامه پرسش گیری،

 با ها آفت اگر در واقع .نگردد ایجاد نتایج و کارها در خللی و هکرد

 پی در ثمربخشی نتیجه نشوند درمان و شناسایی بصیرت با و تیز نگاه

 .آورد ندخواه دنبال به را عکسی نتیجه شاید و داشت نخواهد

 و کرده استقبال مردم شکایات و دردها همه ازنهادهای مدنی می بایست  

برای  و شناخته را مشکل بهتر بتوان تا شنیده را ها آن سخن و حرف

مهم ترین گام در  بیماری تشخیصدرمان آن اقدام نمود. طبیعی است که 

 هر بیماری است. درمان راستای

 داوطلبانه ، ویژگیمدنی نهادهای ارکان و اصول از یکی که آنجایی از

 که دانست باید آن ها است، لذا  و نیت احسان بودن انتفاعی غیربودن،

 کردن طرف بر و، آنها کردن شاد و مسرور و مردم به ونیکی احسان

 به را انسان که است هایی راه بهترین از آنان مشکالت و گرفتاری

  41.کند می نزدیک متعال خداوند

 

 مدنی نهادهای تاسیس برای عمومی فراخوان -5

 -و نه نهادهای حاکمیتی–اگرچه نهادهای مدنی توسط گروه های مردمی 

تاسیس می شوند، با این حال این مساله به معنای آن نیست که دستگاه 

های حاکمیتی نمی بایست هیچ گونه نقشی در فرایند تاسیس و استمرار 

 اشند.حیات نهادهای مدنی داشته ب

می  حکومتی مراکز و دولتی موسسات و ها سازمانواقعیت آن است که 

 بسزایی سهم نهاد مردم های تشکل و مدنی نهادهای تاسیس در بایست

 در که- اجتماعی های حرکت و ها این گونه فعالیت برای و برعهده گرفته

 ویژه و اهتمام و ارزش -آیند می پدید جامعه امور به ساماندهی راستای

 و امکانات الزم را فراهم آوردند. تسهیالت در عین حال،

 اندازی راه با باید یزن -به عنوان متولیان اصلی نهادهای مدنی–مرم 

 را سیاسی و دواتی های بخش کاران اندر دست های کوتاهی مدنی موسسات

 فعالیت و ها برنامه با را شوند می ایجاد که هایی خالء و کرده جبران

با رعایت تمامی جوانب احتیاط و دوراندیشی،  تا مایندن پر خود های

  حرکت جامعه به سوی پویایی و تعالی را تقویت و تشدید نمایند.

                                                           
 بخش در مسلمان شخصیت عناصر فصل» حضرت آیت هللا یعقوبی )زید عزه( در 41

به این مساله به تفصیل اشاره « شکوی االمام»از کتاب « بیت اهل ایاترو

 فرموده اند. 
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 همه که بگیرد صورت اقدامات و تالش ها در جامعه می بایست به گونه ای

 بدون و مستمر فعالیت و گرفته قرار نظر مد امر جوانب همه و جانبه

. روشن است که کند پیدا ادامه درایت و حکمت ، بادر این مسیر وقفه

 تحمیل جامعه به هنگفتی های هزینه که شود می باعث امر این در غفلت

 .شود نابخردی، اجتناب و غفلت گونه هر از مسیر این در باید لذا .شود

 هستند متفاوتی استعدادهای و سالیق دارای جامعه افراد که جهت آن از

 تا بگیرد صورت اجتماعی های تشکل فعالیت و برنامه در تنوعی باید

امکان و اراده مشارکت در امور اجتماعی  که جامعه اقشار و افراد تمام

اراده،  و نشاط خود، با تخصص و عالقه مورد حوزه در بتوانند را دارند،

بخشی به  سامان در همگان پیگیری نموده و در نتیجه را خود تالش و کار

 . باشند سهیم خود کشور مقدرات

 

  مدنی جامعه به دعوت و اسالم -6

 راه به که امروز متمدن دنیای از پیش، گذشته قرن چهارده در اسالم

 تشکیل به را مردم، کند می افتخار و بالد می مدنی نهادهای اندازی

 نهادهای و موسسات عملکرد همین دقیقا و کرد می دعوت مدنی نهادهای

 رساندن و ها کمک آوری جمع همچون ؛تداش خود های فعالیت در را معاصر

 دو بین اساسی تفاوتی با اما... و نیازمندان و مستحقین به ها آن

 کارآمد در ثانیا و عمل؛ در اخالص و انگیزه در اول تفاوت، عملکرد

 می داشتن دست درآن چه  امانتداری در دیگر تفاوت و، آن تاثیر و بودن

 به را مسلمانان که دارد وجود هایی آموزه اسالم مبین دین در .باشد

 می ها مشوق شرح و ذکر به زیل در، دهد می سوق مدنی های تشکل تاسیس

 .پردازیم

 

 مدنی نهادهای اندازی راه در دینی های انگیزه -6-1

انگیزه  توان می مدنی نهادهای موجود از فعالیت کارنامه به توجه با

مورد رصد و  مدنی اینهاده تشکیل و تاسیسهای گوناگونی را در ورای 

احصاء و بررسی قرار داد. در ذیل به برخی از اهم آن ها اشاره می 

 شود:

 کسب رضایت الهی و پاداش اخروی -1

 مجموعه های در باره این در زیادی احادیث و روایات که همانطور

در آن ها بر این نکته تاکید می شود  که است آمده دینی  روایی

همنوعان خود کمکی کرده باشد از اجر به  خدا راه در که فردیکه 

 و ثواب شایانی برخوردار است.
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 َلی َربِ ي اللََّ  ِإنَّ  :دنفرمای میپیامبر اکرم )ص(  به عنوان نمونه

حَد ك مْ  ی َربِ ي َكَما -الصََّدَقةَ  ألَحَِدك م  
َ
 وَ  اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  َیْلَقاه   حَتَّى -َوَلَده   أ

ح د   ِمْثل   ه وَ 
 
-، پروراند می را شما های صدقه بدان گونه ندخداو. أ

 احد کوه بمانند روز قیامت که -فرزندانتان پرورش در شما همانند

 42.آیند در

 ما، نار القیامة ارض: دنفرمای می (ص) اکرم رسول دیگر حدیثی در

 که جایی مگر است آتش قیامت زمین .تظله صدقته فان المومن ظل خال

 می سایه سرش بر، (دنیا در) او هصدق که، گرفته قرار مومن

: فرماید می خصوصنیز در همین ( ع) علی امام حضرت 43 .اندازد

 44 .است آتش برابر در سپری صدقه .النار من جنة الصدقة

در نتیجه فعالیت نهادهای مدنی که با هدف و انگیزه کمک به 

همنوعان و به طور ویژه جامعه دینی صورت پذیرد، به طور طبیعی 

 تایید آموزه های دینی خواهد بود.مورد 

 کمک به ایجاد جامعه ای متمدن و پیشرفته -2

 جامعه یک در گسترده فعالیت داشتن و مدنی نهادهای تاسیس و وجود

 بوده و می تواند پیشرفته و متمدن جامعه یها ویژگی و مظاهر از

 داشته باشد. پی در را دیگران تمجید و، خوشحالی، خرسندی

 های خاص جامعهزنیا برطرف کردن -3

حقیقت آن است که جوامع بشری نیازهای متعدد و گوناگونی در حوزه های 

مختلف حیات خود دارند که گاه تامین آن ها از عهده و توان حکومت ها 

در این میان نهادهای مدنی می توانند با نیت رسمی خارج است.  و قدرت

 رند.پا به عرصه وجود گذاو انگیزه تامین نیازهای یادشده 

به عنوان نمونه موسسات خیریه عموما بر پایه ایفای نقش واسطه ای 

میان قشر برخوردار جامعه و قشر محروم و فراهم سازی زمینه های 

مساعدت به طبقه فقیر بنیان نهاده شده اند. اهمیت این موسسات مردم 

پایه که از آن ها تحت عنوان نهادهای مدنی یاد می شود، از آن حیث 

اقشار برخوردار و ثروتمند عموما به دلیل مشغله های فراوان  است که

خود قادر به شناسایی گروه های محروم جامعه و کمک رسانی به ایشان 

نخواهند بود. از همین رو نهادهای مدنی این کارویژه را برعهده گرفته 

 و واسطه میان دو طبقه یادشده می گردند.

 

                                                           
 . 383ص ،9 ج الشیعة محمدبن حسن حر عاملی، وسائل 42
 .66ص ،2ج الفقیه، یحضره ال منصدوق قمی،  بابویه بن على بن محم د 43
 .372ص ،9ج الشیعة؛ وسائلمحمدبن حسن حر عاملی،  44
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 کرده اعالم عراق کشور آمارمی مرکز در یک مطالعه موردی، گزارش های رس

 یک)چیزی قریب به  درصد 24 عراق کشور در نیازمندی و فقر نسبت که است

 به عدد بیش از با یک حساب اجمالی که باشد می( کشور این جمعیت چهارم

 منتهی می شود. میلیون هشت

آثار  یادشده از سوی مرکز آمار کشور، می بایست گزارش به طور طبیعی

 که- بیماری این از را خودش جامعه و کند ایجاد جامعه در را خاصی

 این در .دهد نجات -داشت خواهد پی در برای اجتماع را زیانباری آثار

 یاری دست و را صورت داده ای ویژه فعالیت باید توانمند افراد خصوص

 دراز نمایند. نیازمندان سوی به

دار از مواهب طبیعی و حجم باالی چنان قشر محرومی در یک کشور برخور

 همه در نتیجه پدید آورد. را بزرگی خطر می تواند ثروت های نفتی،

 با جامعه افراد از یک هر و نموده مسئولیت احساس آن برابر در باید

 مسیر در و گرفته جدی را مساله این باید خود های توانمندی به توجه

  .بندد بکار را خود کوشش و سعی درمان آن،

 یاری این در متعال خداوندت که مطابق وعده های قران، طبیعی اس

 این .بر بندگان خود افاضه خواهد نمود را ای ویژه عنایات، همگانی

 ما شنویم می و بینیم می رسانی خبر وسایل از که اخباری و ها گزارش

 خداوند جوابگوی باید و سازد می مسئول متعال خداوند برابر در را

 به را عقاب و سرزنش اعتنایی بی و کوتاهی رتصو در و باشیم متعال

 .داشت خواهد همراه

 بودجه و باشد می درآمد پر و غنی کشور یک عراق که دانست باید

  اخیر ماه چند این در و باشد می دالر میلیارد 100 از بیش آن سالیانه

 اما دست یافته است. اوپک در نفت کننده صادر دومین بهپس از عربستان 

 خویش روزگار تنگدستی و فقر با کشور این شهروندان چرا وجود این با

 کنند؟ می سپری را

 درآمدهای و نفت از پوشی چشم با را خود بندگان روزی متعال خداوند

 و آبرومندانه زندگی توانند می همه و داده قرار زمین در، آن

حکایت از آن  متعددی روایات و احادیث. باشند داشته عزتمندانه ای

 در و باشد می درصد 2\5  حدود در طبیعی تهیدستی و فقر وجود که نددار

 اسباب ساختن برآورده از که شود می اطالق کسی بر فقیر اسالم مقدس شرع

 و ازدواج اسباب، سکونت برای منزل جمله از) با کرامت زندگی اولیه

 ناتوانی و فقریت بغرنج وضع. با این حال، باشد تواننا (مناسب درآمد

به طور مستقیم برآمده از تضاد حال کنونی ما به ، ما امروز جامعه در

 .است اسالمی و دینی آموزه های

 است آورده میان هب را جامعه در طبیعی فقر نسبت که روایاتی جمله از

 امام از که کرد استدالل و استناد «احول جعفر ابو» روایت به توان می
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 و خمسة، الف کل من الزکاة صارت کیف»: کند می سوال( ع) صادق جعفر

 آن درهم پنج و بیست، درهم هزار هر از که شد چگونه درهما؟ عشرین

: دنفرمای می سوال این جواب در( ع) صادق امام شد؟ واجب زکات بعنوان

 خمسة، الف کل من یکفیهم ما فوجد المساکین و االموال حسب عزوجل هللا ان

 باهم را فقرا و اموال متعال خداوند .لزادهم یکفهم لم لو و، عشرین و

 هر از کند می کفایت را ها آنآن چه  که یافت و کرد حساب و سنجید

 را ها آن مقدار این اگر و باشد می درهم پنج و بیست، درهم هزار

 45 «.کرد می معین را مقدار آن از بیش کرد نمی کفایت

 آن اویر که دارد وجود شیعه روائی کتب در دیگری روایت در همین راستا

 عن اخبرنی فداک جعلت: پرسد می( ع) صادقجعفر امام از. وی است «قثم»

 ما، اکثر او اقل تکن لم، عشرین و خمسة، الف کل من صارت کیف الزکاة

 هر از که شد چگونه آن و داشتم سوال زکات از شما فدای جانم وجهها؟

 زکات بعنوان بیشتر نه و کمتر نه، آن از درهم پنج و بیست، درهم هزار

 چیست؟ آن علت است شده واجب

 فعلم کلهم الخلق خلق عزوجل هللا ان»: دنفرمای می او جواب در حضرت

 و خمسة، انسان الف کل من فجعل فقیرهم و غنیهم و کبیرهم و صغیرهم

 اعلم هو و خالقهم النه لزادهم یسعهم ال ذلک ان علم لو و فقیرا عشرین

 آن بزرگ و کوچک به آفرید را خالئق مامت که وقتی عزوجل خداوند. بهم

 آنانس از نفر هزار هر از و بود آگاه ها آن ثروتمند و فقیر به و ها

 این که دانست می اگر و، داد قرار دست تهی را نفر پنج و بیست ها

 او که زیرا کرد می بیشتر نیست کافی را ها آن زکات از مقدار

 46 «.است تر آگاه ها آن احوال به و آنهاست آفریننده

 در که است آزمایش و امتحان فقرا برای تهیدستی و فقر که دانست باید

 می ارمغان به خود برای را صابران پاداش امتحان این بر صبر صورت

  :فرماید میدهم از سوره زمر  آیه در کریم قرآن که همانگونه، برند

 لدنیاا هذه فی احسنوا للذین ربکم اتقوا امنوا الذین عباد یا قل»

47«حساب بغیر اجرهم الصابرون یوفی انما واسعه هللا وارض حسنه  

 بی ار خود پاداش شکیبایان تردید بیمطابق مضمون این آیه شریفه،  

 ثروتمندان برای ثروت و مال مقابل در و یافت خواهند تمام به و حساب

 متعال خداوند که راآن چه  آیا که باشد می امتحان و آزمایش همای هم

 آن به کهآن چه  ازآیا ایشان  کنند؟ می عمل است داده دستور ها آن به

هره می ب دستان تهی و فقرا به شده است در مسیر حل مشکالت عطا ها

 گیرند یا خیر؟

                                                           
 .147ص ،9ج الشیعة؛ وسائلاملی، محمدبن حسن حر ع 45

 
 .509 ص ،3ج، الكافيالکافی،  یعقوب بن محمد 46
 .10 آیه: ،زمر سوره  47
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 خودشان مسئولیت به توانمند افراد و ثروتمندان اگرواقعیت آن است 

 رافق و نبینوایا حال، کردند می اطاعت را هیال فرمان و بودند پایبند

 که است شده روایت( ع) صادق امام از .رسید نمی اسفبار وضع این به

 للفقراء معونة و لالغنیاء اختبارا الزکاة وضعت انما»: فرمودند ایشان

 و محتاجا فقیرا مسلم بقی ما اموالهم زکاة ادوا الناس ان لو و

 جاعوا ال و احتاجوا ال و افتقروا ما الناس ان و له هللا فرض بما الستغنی

 یمنع ان تعالی و تبارک هللا علی حقیق و، االغنیاء بذنوب اال عروا ال و

 به کمک و توانگران آزمودن برای . زکاتماله فی هللا حق منع ممن رحمته

 یک پرداختند می را خود مال زکات مردم اگر است شده وضع نیازمندان

 خداوند که حقی همین با نیازمندان همه و ماند نمی باقی بینوا مسلمان

 باقی ای برهنه و گرسنه و گشتند، بینوا می نیاز بی است کرده واجب

 خداوند که است ثروتمندان، شایسته کوتاهی واسطه به مگر ماند نمی

48«.دهد، بگیرد نمی زکات که کسی از را خود رحمت تعالی و تبارک  

 از که نیست ای بهانه و عذر هیچ ایج گذشت که مطالبی به توجه با

 به کس هرکنیم.  کوتاهی آنانجام  در و زده سرباز خودمان مسئولیت

 و دهیم هم دست به دست باید و باشد می آفرین نقش خود توان اندازه

 امور و آموزش و فرهنگ همچون متفاوتی امور در را مدنی هایدنها

 مورد های زمینه تمام و، سازندگی و رسانی ککم و تبلیغی و اجتماعی

 بخواهیم کمک راه این در متعال خداوند از و نموده تاسیس، دیگر نیاز

 هیال عنایات با و دهد یاری مسئولیتمان و وظایف انجام در را ما تا

  .ببخشد سامان طریق این از را دمانخو امور

 

 

 اسالمی رویکردی با مدنی نهادهای تاسیس و دینی مرجعیت -6-2

 توانند می جامعهر یک و به طور خاصی مرجعیت دینی د مذهبی رهبران 

نقشی اساسی در حل مشکالت و معضالت اجتماعی و تالش برای به تکامل 

رساندن اجتماع از طریق برساختن نهادهای مدنی با رویکردی اسالمی ایفا 

 نمایند.

برای شریک  هایی فرصت چنان ایجاددر  ای سازنده ایشان می توانند نقش

 استعدادهای نیز بسیج و،  کشور سرنوشت در جامعه اقشار همه سازی

)همچون ایجاد کار  اجتماعی خود امور به تعالی بخشی برایجامعه  افراد

 جامعه جوانان پتانسیل و نیرو راهبریو اشتغال، حمایت از مصالح ملت، 

 صورت این در ایفا نمایند. (کشورمقدرات  به بخشی سامان و در نهایت

، نخبگان همراهی و جامعه ادافر جمعی اراده و عزم با توان می که است

 .یافت دست دینی های آرمان و اسالمی واالی اهداف به

                                                           
 .7 ص ،2ج الفقیه؛ یحضره ال منصدوق قمی،  بابویه بن على بن محم د48
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 اجتماعی-ویژگی های رهبری دینی در ساحت سیاسی -6-2-1

رهبری سیاسی هر جامعه انسانی، نیازمند پیش منصب بسیار روشن است که 

عموما از ظرفیت وجودی عموم افراد جامعه خارج شرط های خاصی است که 

. طبیعی است که رهبری و مرجعیت دینی آن گاه می تواند نقشی اساسی است

در فرایندهای اجتماعی و از جمله توجه به تاسیس نهادهای مدنی داشته 

 باشد که از ویژگی های شخصیتی خاصی برخوردار باشد. 

 در ذیل به اهم این مولفه های شخصیتی اشاره می شود:

 

 زمان مقتضیات و شرایط به ییشناآ و الزم های آگاهی و تخصص داشتن -1

 جامعه امور اداره برای مکان و

اسالمی،  جامعه دینی رهبر برای ضروری و الزم شرایطجمله مهم ترین  از

 و زمان مقتضیات و شرایط به ییآشنا و  الزم های آگاهی و تخصص داشتن

 به که صورتی در جامعه رهبر. باشد می جامعه امور اداره برای مکان

 و اشراف کامل آگاهی، جامعه اداره برای حیاتی و ضروری وضوعیامور م

 جامعه اداره در فن اهل و کارشناسان نظر از می بایست باشد نداشته

 .ببرد بهره

با  و دارا بوده را جامعه رهبری شایستگی و شرایط کسی چه براستی اما 

 ایدب ها پرسش این جواب در رسد؟ می جامعه دینی رهبریمکانیزمی به چه 

 نخبگان از ای مجموعه دین علمای که است این حل راه بهترین که گفت

 را جامعه مرجعیت و رهبری شرایط که فردی تشخیص و کشف برای را جامعه

 را شایسته، او و صالح فرد یافتن از بعد و داده تشکیل باشد داشته

 . پس از آن ایشان می بایستکنند معرفی و تعیین مرجعیت و رهبری برای

 امور در او فرامین از اطاعت با تا کنند دعوت او سویه ب را مردم

 پیش از اهداف بسوی را جامعه حرکت اداری، بتوان و اجتماعی و شرعی

 .رساند مقصود منزل سر به و کرد هدایت شده تعیین

 برای (ع) ائمه و  (ع) پیامبران و انبیاء که را حرکتی که دانست باید

 خواهد پیدا ادامه فقهاء مرجعیت بوسیله کردند شروع جامعه امور اداره

49فقیه همان اهداف انبیاء را دنبال خواهد نمود.  و کرد  

                                                           
 باب را، از مصداق دهها «االسالمیة الحیاة فی االئمة دور» کتاب در 49

اسالمی ذکر شده  جامعه امور اداره در)ع(  ائمه نقش از مثال و مورد

 و مطالعه با همچنین .باشند دیدگاه این برای  مویدی است که می تواند

 های ویژگی مورد در نتایجی پیامبر اکرم )ص( به عملی سیره در تحقیق

 در یافته ایم که دست اسالمی رهبر اخالقی خصوصیات نیز و روانی و روحی
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 نگری جامع -2

 را انسان زندگی شئونات تمام اسالم دین که است این بر باور و اعتقاد

 نصوص به جدید امور و جزئی مسائل ارجاع با توان می و دهد می پوشش

 نمود. استخراج و استنباط را ها آن احکام عام، قواعد و اصول و شرعی

 این اسالم دینکه ضروری برای یک رهبر دینی آن است  نگری جامع از مراد

و موضوعات  مسائل ارجاع یتمسئول و است نموده تعیین فقیه برای را نقش

و قواعد  کلی اصول بهجزئی مرتبط با حوزه های رفتاری مکلفان و حکومت 

می بایست فقیه  جهت این از .است داده قرار فقیه عهده بر را عام فقهی

 و احکام و داده قرار نظر و توجه مورد را زندگی شئون و امور تمام

 صادر را باشدامروزین حیات بشری  نیازهای جوابگوی بتواند که تکالیفی

 50.کند عالج را اجتماعی و فردی مشکالتاز رهگذر آن  و کرده

 مداری اصول و گرایی اصول -3

دیدگاه  به و است اخالقی و انسانی اصول پایبند دینی یتمرجع 

 باور و کند، ایمان می توجیه را هدف وسیلهدر آن  که ماکیاولیستی

 اهداف چند هر- اهداف به رسیدن برای فقها و زعمای دینی . ندارد

 زیر را هدف، اخالق خاطره ب و دنکن نمی تجاوزاصول و قواعد  از -عالی

 سیاستمداران باور همواره در رفتار و کردار خود، . ایشاندننه نمی پا

 استواری و ثابت دشمنی و دوستیهیچ گونه »ماکیاولیستی را که معتقدند 

                                                                                                                                                                                           
از آن سخن به  تفصیل به« المصلحین و للقادة الحسنة االسوة » کتاب

 .است آمده میان

 تکالیف و احکام بیان به که « السالم سبل » بنام عملیه رساله در نیز

 نیز روزه، و و نماز و طهارت همچون مکلفان بندگی و عبادی امور در

عام،  امور به نهایت در و فروش و خرید و ازدواج همچون اجتماعی امور

 ایجاد اجتماعی روزمره زندگی در که خصومات فصل و لح و قضاوت همچون

 و با مختصر به صورت کتاب این مقدمه در است. شده پرداخته شوند می

 اداره و اجتماعی زندگی در دینی مرجعیت نقش به کلی، خطوط تعیین

 و قواعد از دقیق شکل به مسائل این نموده ایم. تمام اشاره جامعه

 . اند شده استخراج و استنباط اسالمی رمعتب منابع از و صحیح اصول

 جامعه دار اداره داعیه اسالم مبین دین که است شده ادعا کتاب این در

 ها زمان و ها مکان تمام در ها انسان زندگی شئون تمام به رسیدگی و

و تمامی خالءهای احتمالی در حیات اجتماعی و سیاسی بشر را پوشش  است

 و فقیه وظیفه که دشده ذکر شده استداده است. همچنین در کتاب یا

  وظیفه دو بلکه شود نمی خالصه شرعی احکام بیان و فتوا در دینی مرجعیت

 جامعه امور سرپرستی و ادارهو  افراد بین خصومات فصل و حل و قضاوت

 نیز عهده دار می باشد.را 

 
 نبحرا و مشکالت در یعقوبی، العظمی هللا آیت مسئولیت، این به توجه با  50

 مصرف با مقابله نیز و ایدز بیماری با مبارزه همچون جهانی های

 مورد را معضالت این با مناسب های حل راه و کرده موضع اعالم دخانیات

 .است داده قرار اشاره
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آن چه  و هست منافع و مصالح مدار دائر دشمنی و دوستی و ندارد وجود

 «باشد می استوار و ثابت اصلی که است مصلحت باشد می حقیقت و اصل که

 موازین و اصول که گفت باید حقیقت در. اند ستهدان مخدوش و مردود

 مصالح فدای و نهاد پا زیر را ها آن توان نمی که دارد وجود ثابتی

. چه آن که به باور ما، اساسا اخالق و موضوعات اخالقی نه یک موضوع کرد

 نسبی که یک حقیقت مطلق به شمار می آیند.

 تعامل دریت و صداقت شفاف -4

بسیار مهم در راهبری جامعه دینی، می توان به  از دیگر اصول و قواعد

 از اصل شفافیت و صداقت رهبری و مرجعیت در تعامل با مردم اشاره کرد.

 جامعه در ارزشی با و مهم جایگاه و پایگاه از شیعه مرجعیت که آنجا

 اصلهمواره  مردم با تعامل درایشان می بایست  لذا برخوردار است،

تجارب  .کرده و مورد عنایت قرار دهند رعایت راو صداقت  شفافیت

تاریخی نیز نشانگر آن است که مرجعیت شیعه در تعامل خود با مردمان و 

مقلدان دینی خود همواره التزام قولی و عملی خود به این اصل را 

 پرهیز داشته اند. مردم با نیرنگی و فریباثبات کرده و  از هرگونه 

 امور اصالح در جدی عزم -5

 متمدن اجتماعی ساختار تاسیساصالح امور اجتماعی از طریق  عزم جدی در

 را اجتماعی نظام که-آن  مربوطه های سازمان و مشروع حکومت از دفاع و

هم ترین ویژگی های ضروری برای یک رهبر دینی و از م -دنده می شکل

 رسالتی و دین سایه در که هستیم باور این بر ما  مرجع مذهبی است. 

 پیشرفته ای جامعه توان شده، می فرستاده بشر برای داوندخ جانب از که

حیات بشری را مورد پوشش قرار  شئون تمام که تاسیس نمود را متمدن و

 داده و سعادت دنیوی و اخروی بشر را نتیجه دهد.

 کمال راه پیمودن در اساسی اصلبه مثابه  آن فرامین و دین هرچند 

و  ویژه و خاص شرایط در شیعه عیتمرج با این حال، است اجتماعی و فردی

، می سیاسی و اجتماعی ساختار و نظام حفظو با هدف  اضطرار باب از

تواند مصالح نظام اسالمی را درنظر گرفته و به احکام ثانوی عمل نموده 

 51و ظواهر برخی از احکام را نقض نماید.

 برخورداری از سعه صدر و روحیه اقناع سازی -6

مرجعیت دینی از روحیه سعه صدر و تساهل صحیح  برخورداری رهبر دینی و

در خصوص دیگران از جمله ویژگی ها ی ضروری و حیاتی برای رهبری جامعه 

دینی است. چه آن که اساسا سعه صدر به انسان نوعی بلندظری عنایت می 

کند که خود الزمه زعامت سیاسی جامعه است. به عنوان نمونه حضرت 

                                                           
، اول جلد، السالم کتاب سبل برای اطالع بیشتر در این خصوص ر.ک:  51

 .29 مسأله
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 سعة الرئاسة آلة»این خصوص می فرمایند:  امیرالمومنین  علی )ع( در

 «الصدر. سعه صدر، ابزار رهبری و ریاست است.

اهمیت سعه صدر و تساهل ورزی برای رهبر سیاسی و اجتماعی تا بدانجاست 

که حتی به خلق نیکو در تعامل با دشمنان نیز تاکید شده است: به 

 بالتی ادفع » :سوره فصلت در این خصوص می فرماید 34عنوان نمونه آیه 

 دیگران بدى] « حمیم ولی کأنه عداوة بینه و بینک الذی فإذا أحسن هی

 كه آن آنگاه[ كنى چنین اگر] كه كن دور است نیكوتر كه اىشیوه به[ را

  52. گردد مهربان و نزدیک دوستى همچون است دشمنى او و تو میان

ه شیوه رهبری در این میان اصل اقناع سازی و تالش برای اقناع مردم ب

دینی و ارزش های مذهبی جامعه و پرهیز از تحمیل هنجارهای دینی تا 

 از یکی اقناع و اعتماد آزاد با هدف جلب گفتگوی بدانجاست که امکان

سوریه بقره  255برای مدیریت جامعه می باشد. در آیه  قرآنی راهکارهای

 53.« الدین فی اکراه ال » در این خصوص آمده است که

 

 جهانی و غیرمتعصبانه  نگاه -7

نازل  بشریت تمام برای وبوده  جهانی یدین اسالم مبین دین که آنجا از

پیامبر  متعال خداوند ، لذااست ها انسان تمام هدایت به ناظر و شده

 »: قرار می دهد خطاببه مثابه رحمتی برای عالمیان مورد  اکرم )ص( را

که به نوبه خود نشان  آیه ای 54«. للعالمین رحمة اال ارسلناک ما و

 دهنده ماهیت جهان شموالنه این دین بزرگ به شمار می آید.

 را او که زمانی- اشتر مالک بهمشهور خویش  نامه در( ع) علی امام نیز

تعامل صحیح و عطوفانه  ضرورتو و در اهمیت   -کرد منصوب مصر والیت به

 الرحمة قلبک أشعر و »: با همه فرقه ها و نحله های دینی می فرمایند

. الخلق فی لک نظیر أو الدین فی لک أخ صنفان، أما فإنهم للرعیة

 مهربان و دوست همه با ده، و قرار خویش دل پوشش را مردم با مهربانی

 دیگر دسته تو، و دینی برادر ای اند، دسته دسته دو مردم زیرا. باش

  55 «.باشندمی آفرینش در تو همانند

 به نگاه نوع و جهان با تعامل نحوه روایات و آیات از صنف این در

و پیشوای دینی و  گردیده بیانحقیقت انسانی  و مذاهب و ادیان دیگر

رهبر سیاسی جامعه مسلمین به ضرورت التزام و پایبندی به آن ها توصیه 

 شده است.

                                                           
 .34 :آیه فصلت، سوره   52
، اول جلد، السالم کتاب سبل ع بیشتر در این خصوص ر.ک: برای اطال 53

 .31و  30 مسأله
 .107 آیه: ،انبیاء سوره   54
 .53 نامه البالغه، نهج  55
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 اسالمی امت نگهداشتن زنده در نهادهای مدنی نقش -6-3

نی و مرجعیت در إحیاء و بازآفرینی و پس از آن که از نقش رهبران دی

تاسیس نهادهای مدنی و مساعدت در خصوص بهبود عملکرد ایشان سخن به 

میان آمد، اینک از نقش نهادهای مدنی در احیای اسالم و ارزش های دینی 

 به اختصار سخن به میان خواهد آمد.

 ندگیز در بسزایی نقش توانند می ها اتحادیه و اصنافحقیقت آن است که 

 ها آن بهبخشیده و  سامان را اجتماعی حرکت مسیر، نموده ایفا اجتماعی

مورد نیاز برای  اندازها چشمدهند. این نهادها همچنین می توانند  جهت

 سرعت راستا همان در و نموده معینحرکت جامعه به سوی تعالی را 

 .ببخشند

 از، شورهاک از برخی در مدنی های تشکل اندازی راه ی سابقه و تجربه 

، اقتصادی، فرهنگی کارگزاران، کارگران، وکال، مهندسان اتحادیه قبیل

 آثارو نیز آن ها  گذار تاثیر و فعال نقش... نشانگر و اجتماعی امور

 فراوان آن ها برای جامعه است.  مثبت

فاقد ساختارهای مدنی،  یکشورها که از بیان فوق می توان نتیجه گرفت

عقیم بوده و بخش های مهمی از اهداف جامعه  در استیفای بسیاری از

حیات اجتماعی دستخوش طوفان های متالطم و بحران های سهمگین اخالقی و 

  ارزشی است.

 هیچ به دیکتاتور و مستبد حکام که کشورها از برخی دربه عنوان نمونه 

 به انتقاد یا و گفتگو یا و نظر اظهار اجازه صنفی و حزب و جریان

 نمی بر را خود حاکمیت صدای زا غیر صدایی و دهند ینم را ساختار

، می توان چنان وضعیتی را رصد دنکن می خاموش نطفه درآن را   و تابند

 56کرده و مشاهده نمود.

                                                           
 به مجبور را اصناف و ها اتحادیه همه که صدام دیکتاتوری همانند  56

 همسو های تشکل و تنها به نهادها و کرد می خود با ییهمصدا و همراهی

 بروز و ظهور اجازه «زنان اتحادیه و کارگران اتحادیه انندم» منفعل و

 .داد می

 همان بر همچنان اصناف و ها اتحادیه عراق، دیکتاتوری سقوط از پس

 به  نداشته و در نتیجه را الزم نشاط و شور و ماندند، سابق حالت

با این حال مساله مهم آن . اند شده تبدیل فایده بدون و مهمل موسساتی

 آن چه، آورده بدست دیگر بار را خود هویت باید مدنی موسسات است که

 دیگری حیات تجدید گیرند، به دوش را شده سپرده و محول آنها به که را

 و پیشرفت سوی و سمت به دوباره نشاط و فعالیت با را جامعه و بیابند

 تزریق جامعه فضای هویتی به را خود مثبت آثار و دهند سوق ترقی

 . نمایند
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 باشد شکل چه به باید نهادها این فعالیت و کار کیفیت اینکه مورد در

خذه اهداف و سیاست های مت و تخصص به توجه با  نهادی هر گفت باید

همسویی با  در و گرفته قرار مربوطه وزارت نظر زیر می بایست خود، 

دهند. به  سروسامان جامعه مشکالت به الزم های هماهنگی با و یکدیگر

 مهندسان اتحادیه بهداشت، وزارت با پزشکان اتحادیه عنوان نمونه

ی نهادها همچنین می توان همه باشند. کشاورزی وزارت با کشاورزی

 که طبقه بندی نمود. سازمانی برتر سازمان یک تحت اشراف ایادشده ر

 موازی از و نموده  مدیریت رافعالیت و برنامه های نهادهای یادشده 

 نهادهای که آن است مهم. می آورد به عمل جلوگیری برنامگی بی و کاری

 و وضع رسیدگی، خود مسئولیت به آشنایی، محوله وظایف با مدنی

 مطلوب مرحله به همیاری و همکاری و نشاط اب را کشور نابسامان

 .برسانند

 

 

 

 

 

 مدنی نهادهای اقتصادی و مالی تامین :سوم فصل

به طور طبیعی حیات تمامی بازیگران اجتماعی و از جمله نهادهای مدنی 

وابستگی زیادی به هزینه های مالی دارد که این نهادها برای استمرار 

وشن است که بدون برخورداری از حیات خویش بدان نیازمند هستند. ر

منابع مالی حداقلی، امکان کنشگری پربار و موفقیت آمیز برای هیچ 

 نهاد مدنی فراهم نخواهد بود.

 کار جایگاهبا این حال و به صورت مقدماتی می بایست در درجه اول به 

و نیز سقف فعالیت، حوزه  دینی معارف منظومه در زادرآمد های فعالیت و

 اقتصادی از نقطه ه های مقبول، مطلوب و اولویت دار فعالیتها و زمین

اشاره نموده و هر یک را به تفصیل مورد بررسی و تدقیق  مقدس شرع نظر

 قرار داد.

 اسالم درو کار  کسب -1

 اذهان در و دینی های آموزه میان در آن جایگاه و کسب و کار مفهوم

 آن را یکی  و است یهیبد مفاهیم از که چرا است معلوم روشنی به عموم

 توان می آن بوسیله دانسته، که متعال خداوند بندگی و عبادی امور از
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 بی دیگران از و آورد فراهم را زندگی نیازهای خانواده و خود برای

 به خدا راه در آمده بدست درآمدهای از توان می نیز شد، و نیاز

 را خیری و گیفرهن و دینی های برنامه و کرد کمک ایتام و نیازمندان

 رضای و بخشید سامان را آخرت امر وسیله بدین و کرد اندازی راه

 .کرد جلب را پروردگار

روایات متعددی در فضیلت کسب و کار در کتب حدیثی نقل شده است که در 

 ذیل به یک نمونه مهم از آن ها اشاره می شود:

 است شده نقل (ع) صادق امام از روایتی «الشیعه لوسائ» شریف کتاب در

 اهل دانشمندان از یكى كه) منكدر بن محمد :در آن حضرت می فرمایند که

 یادگار به فرزندى )ع( الحسین بن على نداشتم باور: گفت می( است سنت

 على بن محمد پسرش اینكه تا باشد او خود مانند دانشش و فضل كه گذارد

 مرا او ولى دهم اندرز و كنم موعظه را او خواستم من پس، دیدم را )ع(

: گفت كرد؟ موعظه را تو چیز چه به: گفتند او به اصحابش، كرد موعظه

 بیرون مدینه اطراف از جایى بسوى بود گرم بسیار هوا كه ساعتى در من

 فربه و تنومند مردى او و -برخوردم على بن محمد به راه در و، رفتم

 من، زده تكیه غالمانش از تن دو یا خود سیاه غالم دو دوش بر دیدم -بود

 حال این با گرم هواى این در قریش بزرگان از بزرگى: گفتم خود با

 موعظه را او اكنون هم! آمده بیرون دنیا مال آوردن دست به براى

 و زنان نفس چنان هم او و، كردم سالم او بر رفته نزدیک پس كرد؟ خواهم

 بزرگى كند اصالح را كارت خدا: گفتم بدو، داد مرا سالم جواب ریزان عرق

 بیرون دنیا طلب براى حال این با گرم هواى این در قریش بزرگان از

 آن كرد؟ خواهى چه باشى حال این در و رسد در تو مرگ اكنون اگر، آمده

 ایستاده پا روى برداشته غالم دو آن دوش از دست[ )ع( باقر امام] جناب

 آمده من زدن حالتى در رسد فرا حال این در من مرگ اگر بخدا: فرمود

 وسیله نبدی كه چرا، هستم خداوند طاعت و فرمانبردارى حال در كه

 جز و .سازم مي دور مردم از و تو از را ام خانواده و خود نیازمندى

 حال در من و درآید من بر كه ترسم مي مرگ از گاه آن من كه نیست این

 كه نم :گوید. باشم بوده پروردگار هاى معصیت از معصیتى و نافرمانى

 خواستم می من كند رحمت را تو خدا: گفتم ؛شنیدم او از را پاسخ این

57.كردى موعظه مرا شما اما، كنم موعظه را تو   

                                                           
 استحباب باب . )20 ص، 17 ج ،الشیعه حسن حر  عاملی، وسایل بن محمد 57

 (:1 ح الضرورة مع وجوبه و الرزق طلب

ِبیهِ  عَنْ  ِإْبَراِهیمَ  ْبنِ  عَِلی ِ  عَنْ  َیْعق وبَ  ْبن   محَمَّد  
َ
 عَنِ  ِإسَْماِعیلَ  ْبنِ  م حَمَّدِ  عَنْ  وَ  أ

بِ  اْبنِ  عَنِ  جَِمیعا   شَاَذانَ  ْبنِ  اْلَفْضلِ 
َ
ِبی َعنْ  اْلحَجَّاجِ  ْبنِ  اللَِّ  عَْبدِ  عَنْ  ع َمْیر   یأ

َ
 أ

ظ نُّ  ک ْنت   َما َیق ول   َکانَ  اْلم ْنَکِدرِ  ْبنَ  م حَمَّدَ  ِإنَّ  َقالَ )ع(  اللَِّ  عَْبدِ 
َ
نَّ  أ

َ
 ْبنَ  َعِلیَّ  أ

ْفضَلَ  َخَلفا   َیَدع  )ع(  اْلح سَْینِ 
َ
ْیت   حَتَّى ِمْنه   أ

َ
َرْدت   عَِلی    ْبنَ  م حَمَّدَ  اْبَنه   َرأ

َ
نْ  َفأ

َ
 أ

ِعَظه  
َ
ْصحَاب ه   َله   َفَقالَ  َفَوعَظَِنی أ

َ
ی ِ  أ

َ
 َنَواحِی َبْعضِ  ِإَلى خََرْجت   َفَقالَ  َوعَظَکَ  ء  شَیْ  ِبأ

ب و َفَلِقَیِنی حَارَّة   سَاعَة   ِفی اْلَمِدیَنةِ 
َ
 َرج ال   َکانَ  وَ )ع(  عَِلی    ْبن   م حَمَّد   جَْعَفر   أ

سَْوَدْینِ  غ الَمْینِ  عََلى م تَِّکئ   ه وَ  وَ  َثِقیال   َباِدنا  
َ
وْ  أ

َ
 َنْفِسی ِفی َفق ْلت   َمْوَلَیْینِ  أ
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 درآمد کسب راه بهترین : به مثابهآزاد مشاغل و تجارت -1-1

پس از ذکر اهمیت کسب و کار در اسالم، سخن از این به میان می آید که 

سالمی و در هندسه فکر اقتصادی دینی اساسا براستی در منظومه روایی ا

چه راه ها و روش هایی برای کسب و کار حالل مورد اشاره قرار گرفته و 

 شده سعی بخشکدام یک از مطلوبیت برخوردار هستند. در نتیجه در این 

 و کسب موضوع است با مراجعه به روایات و احادیث موجود در کتب حدیث،

 تا  مورد بررسی قرار گرفته (ع) دین ایاولی نگاه از ارتتج و کار

حیات انسانی را  در معاش امرار و ارتزاق برای را کارها بهترین بتوان

 شناخته و مورد عمل قرار دهیم.

 هر- استقراء و)ع(  معصوم ائمه روایات به مراجعه بان است که آحقیقت 

ل و ه طیفی از مشاغل و حرفه های حالباین گنجینه گران بها  -ناقص چند

مشروع برمی خوریم که اتخاذ هر یک از آن ها برای مومنین می تواند 

مجموع روایات موجود در این زمینه می صحیح باشد. در این میان با رصد 

توان مدعی شد که نسبت به دیگر مشاغل حالل و مشروع، بر حرفه تجارت 

 بیشتر تاکید شده است.

 تسعة»که  است نقل شده)ص( از پیامبر اعضم  روایتی در به عنوان نمونه

58.« است تجارت در ارزاق و روزیها دهم . نهالتجارة فی الرزق اعشار  

 »: فرمود که است شده نقل)ع(  صادق امام از حدیثی در همچنین 

59«(پروراند می) کند می بیشتر را عقل . تجارتالعقل فی تزید التجارة  

 با و کرده پیدا صصتخ و تجربه خود های فعالیت طول در تاجر که چه آن

 روش و راه نتیجه در و شود می پخته شدن درگیر و دیگران با تعامل

 می را افراد گردی های ویژگی و صفات و آموزد می را تعامل و برخورد

  .شناسد

 شخص اقتدار و عزت عنوان به تجارت)ع(  صادق اماماز  صحیحی روایت در

: فرمود غالمانش از یکی هب)ع(  امام که است شده نقل شده است. نیز یاد

 الی غدو ک: ع قال فداک؟ جعلت عز ی ما و: قال، عز ک احفظ عبدهللا یا »

: پرسید. کن حفظ را خود عزت! خدا ی بنده . اینفسک اکرامک و سوقک

                                                                                                                                                                                           
شَْیاخِ  ِمنْ  شَْیخ   اللَِّ  س ْبَحانَ 

َ
 ِفی اْلَحاَلةِ  َهِذهِ  ِمْثلِ  عََلى السَّاعَةِ  َهِذهِ  ِفی ق َرْیش   أ

َما الدُّْنَیا طََلبِ 
َ
 ه وَ  وَ  ِبَنْهر   عََلیَّ  َفَردَّ  عََلْیهِ  لَّْمت  َفسَ  ِمْنه   َفَدَنْوت   ألَِعظَنَّه   أ

ْصَلحَکَ  َفق ْلت   عََرقا   َیَتَصابُّ 
َ
شَْیاخِ  ِمنْ  شَْیخ   اللَّ   أ

َ
 َهِذهِ  َعَلى السَّاعَةِ  َهِذهِ  ِفی ق َرْیش   أ

  الدُّْنَیا طََلبِ  ِفی اْلَحالِ 
َ
ْیتَ  أ

َ
جَل کَ  جَاءَ  َلوْ  َرأ

َ
ْنتَ  وَ  أ

َ
 َفَقالَ  اْلَحالِ  َهِذهِ  عََلى أ

َنا وَ  اْلَمْوت   جَاَءِنی َلوْ 
َ
َنا وَ  جَاَءِنی اْلحَالِ  َهِذهِ  عََلى أ

َ
 َطاَعةِ  ِمنْ  طَاعَة   ِفی أ

ک فُّ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَِّ 
َ
َخاف   ک ْنت   ِإنََّما وَ  النَّاسِ  عَنِ  وَ  عَْنکَ  ِعَیاِلی وَ  َنْفِسی ِبَها أ

َ
 أ

نْ  َلوْ 
َ
َنا وَ  اْلَمْوت   جَاَءِنی أ

َ
 اللَّ   َیْرَحم کَ  صََدْقتَ  َفق ْلت   اللَِّ  َمَعاِصی ِمنْ  َمْعِصَیة   َلىعَ  أ

َرْدت  
َ
نْ  أ

َ
ِعظَکَ  أ

َ
 .َفَوعَْظَتِنی أ

 (.3 ح 1 باب التجاره کتاب ) 10 همان. ص 58
 (.9 ح 1 باب التجاره کتاب ) 12 همان. ص 59
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 و بامداد در رفتن بازار به: فرمود است؟ من عزت چیز شوم، چه فدایت

 60. داشتن عزیز را خود

 ازتجارت، روایات دیگری نیز وجودا دارند که در کنار روایات مشوق 

 در .اند کرده برحذرو منزوی شدن تجارت در اقتصاد جامعه،  تجارت ترک

 َكَفْفت   َقدْ  ِإنِ ي)ع(  اللَِّ  عَْبدِ  ألَِبي ق ْلت   :گوید می یسار ابن فضیل صحیح یحدیث

ْمسَْكت   وَ  التِ جَاَرةِ  عَنِ 
َ
  َذِلكَ  ِلمَ  وَ  َقالَ  عَْنَها أ

َ
ْمَوال ك مْ  َتْذَهب   َكَذِلكَ  ِبكَ  عَجْز   أ

َ
 أ

 امام به: گوید . میجَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَِّ  َفْضلِ  ِمنْ  اْلَتِمس وا وَ  التِ جَاَرةِ  عَنِ  َتك فُّوا الَ 

 امام. کردم آن را ترک  و کشیدم دست کار از کردم، من عرض)ع( صادق 

 نکشید دست کار از دی؟ش عاجز و ناتوان کار از آیا چرا؟: فرمودند)ع( 

 بخشش و فضل(  تجارت و کار با)  و شود می شما دستی تهی باعث زیرا

 61. بطلبید را خداوند

 بود کرده رها را تجارت که شخصی مورد درنیز در روایت دیگری حضرتشان 

  » :ندفرمود
َ
نَّ  عَِلمَ  َما أ

َ
 ِمْنَها َرىَفاشْتَ  -الشَّامِ  مِنَ  ِعیر   َقِدَمتْ  ص اللَِّ  َرس ولَ  أ

 آمد شام از کاروانی که داند نمي مگر .َدْیَنه   َقضَى َما ِفیَها َفَرِبحَ  اتَّجَرَ  وَ 

 که برد سودی و کرد تجارت ها آن با و خرید کاال آن از( ص) پیامبر و

 62 کرد. پرداخت را خود وام آن با

 خاص پیروان و اصحاب از برخی که یابیم میدر تاریخ به مراجعه با

 کارهای به و برخوردار بوده یفراوان داراییاز )ع(  معصوم ناماما

 ها آن از ای عده حتیجالب آن که  اشتغال داشته اند. صادیاقت و تجاری

 به توان می جمله از .داشتند سهامی-هامروز اصطالح به- های شرکت دارای

)ع(  صادق امام و باقر امام خاص پیروان از که کرد اشاره عجلی برید

 اول، و طراز فقهای )از مسلم ابن محمد خود ی از طریق باجناق. وبود

طی نامه ای که  و (بود)ع(  صادق امام و باقر امام بارز شاگردان از

 صادق امامخود بود، از شده  تاسیس شرکت مورد در فقهی حاوی پرسش های

در خصوص منحل ساختن شرکت استفتاء نمود که حضرتشان وی را از ین  )ع(

 63.ع فرمودندمساله من

                                                           
 (.13 ح 1 باب التجاره کتاب ) 13 همان. ص 60
 (.8 ح 2 باب تجارهال کتاب ) 16 همان. ص 61
 (.10 ح 2 باب التجاره کتاب ) 17 همان. ص 62

لَ 
َ
ب و سَأ

َ
َنا وَ  َیْوما  )ع(  اللَِّ  عَْبدِ  أ

َ
 یلَ َفقِ  َكَراِبیسِ الْ  َبیَّاعِ  م َعاذ   عَنْ  ِعْنَده   أ

  عَْقِلهِ  ل َثاث   َذَهبَ  التِ جَاَرةَ  َتَركَ  َمنْ  الشَّْیطَانِ  عََمل   َفَقالَ  التِ جَاَرةَ  َتَركَ 
َ
 َما أ

نَّ  عَِلمَ 
َ
 ِفیَها حَ َفَربِ  اتَّجَرَ  وَ  ِمْنَها َفاشَْتَرى -الشَّامِ  ِمنَ  ِعیر   َقِدَمتْ  ص اللَِّ  َرس ولَ  أ

 .َدْیَنه   َقضَى َما
 (.9 ح 2 باب التجاره کتاب ) 16 همان. ص 63

بَ  ِلي سَلْ  م حَمَّد  لِ  ْید  ب رَ  َقالَ  اْلِعْجِليِ  ب َرْید   خََتنَ  َكانَ  وَ  م سِْلم   ْبنِ  م حَمَّدِ  عَنْ 
َ
 اأ

ِرید   ء  شَيْ  عَنْ  -ع اللَِّ  عَْبدِ 
 
نْ  أ

َ
ْصَنَعه   أ

َ
ْمَواال   وَ  َوَداِئعَ  َیِدي ِفي ِللنَّاسِ  ِإنَّ  أ

َ
 وَ  أ

َنا
َ
َتَقلَّب   أ

َ
َرْدت   َقدْ  وَ  ِفیَها أ

َ
نْ  أ

َ
َتخَلَّى أ

َ
ْدفَ  وَ  الدُّْنَیا ِمنَ  أ

َ
 َحق    ِذي ك ل ِ  ِإَلى عَ أ

لَ  َقالَ  قَّه  حَ 
َ
َبا م حَمَّد   َفسَأ

َ
 امَ  َقالَ  وَ  ِباْلِقصَّةِ  خَبََّره   وَ  َذِلكَ  عَنْ )ع(  اللَِّ  عَْبدِ  أ

  م حَمَّد   َیا َفَقالَ  َله   َتَرى
َ
  أ

 
خ ذ  یَ  َلِكنْ  وَ  الَ  ِباْلحََربِ  َنْفسَه   َیْبَدأ

ْ
 َعَلى يی ْعطِ  وَ  أ

 .اسْم ه   جَلَّ  اللَِّ 
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شواهد تاریخی مرتبط با سیره معصومین )ع( نیز به نوبه خود  همچنین

 و زندگی امور اداره برای ثروت کسب و تجارت و کار اهمیت دموی  

 باشد.)ع(  معصوم امامان نزد اجتماعی

امام موسی   وکالی از برخی انحرافدالیل به عنوان نمونه می توان یکی از 

 امام از ذکر کرد که هنگفتی اموال را ایشان تشهاد از بعد)ع( کاظم 

 اختیار در که اموالی مبادا آن که ترس از و داشتند اختیار در)ع( 

 و کرده توقف)ع(  کاظمموسی  امام امامت بر بدهند دست از را داشتند

از  .و لذا به واقفیه مشهور شدند نکردند قبول را)ع(  رضا امام امامت

 هزار هفتاد که کرد اشاره قندی مروان ابن ادزی این افراد می توان به

 از دینار هزار سی که حمزه ابی ابن علی نیز و داشت اختیار در دینار

 نزد خود داشت. را)ع(  امام اموال

امام موسی   زادهبرادر اسماعیل ابن علی طمع و چاپلوسی به توان می نیز

 یاربس و هنگفت های دارایی مورد در اخبار که کرد اشاره)ع( کاظم 

 از را وی و برد می الرشید هارون نزد به را)ع( امام موسی  کاظم 

 64.ساخت می خبر با میزان دارایی ها و ثروت حضرت

روایات تاریخی فوق به خوبی موید عدم ثروت ستیزی در اسالم و تاکید بر 

و همزمان اهمیت نقش ثروت و اموال در پیشبرد اهداف سیاسی و اجتماعی 

داشته  ستد و داد و تجارت بر)ع(  معصومین ائمه شخصی ماماهت از نشان

 درآمد برای روش و وسیله بهترینبه مثابه  تجارتاست. از دید ایشان 

به تامین  آن، طریق از بتوان تا شده می توصیه خود پیروان به افزایی

از خالل آن فراهم ساختن بسترهای الزم برای کمال  و دنیوی نیازهای حیات

 را پی جست. اخروی عادتمعنوی و س

 

 درآمد کسب در)ع(  شیعه امامان روش -1-2

به این نکته می رسیم )ع(  بیت اهل سیره و زندگی تاریخ در مطالعه با

آن بزرگواران  نظر زیر یاموال ایشان مبارک حیات از یهای برهه در که

 ها آن در متفاوتی های راه در و مختلف در شکل های  که دارد وجود

 مدعی شد یقین و قطع به توان نمیکه  مساله اینجاست فرمودند. یم تصرف

 آمده بدست آن امثال و وجوهات، شرعی حقوق ازدارایی های یادشده  که

می توان  یتاریخ شواهد و قرائن استناد به برخی از با. در مقابل است

 و داد و تجارت ی چونهای راه از اموال این بخش مهمی از کهادعا نمود 

( صحابا و پیروان بوسیله) مستقیم غیر یا )ع(  این حضرات ستقیمم ستد

 به دست آمده بود.

                                                           
  . 72ص، 1ج، )ع( الرضا أخبار عیون ابویه،ابن ب على بن محمد 64

نْ  ِسَعاَیِتهِ  ِمنْ  َفَكانَ  ِبَعمِ هِ  سََعى وَ  اْلخََبر   ِعْنِدي َله   َفَقالَ  
َ
 ةِ َكْثرَ  ِمنْ  الَ قَ  أ

نَّه   ِعْنَده   اْلَمالِ 
َ
  ِبَثالِثینَ  اْلَبشَِریَّةَ  ت سَمَّى ضَْیَعة   اشَْتَرى أ

َ
 اَفَلمَّ  ر  ِدیَنا ْلفَ أ

ْحَضرَ 
َ
ِرید   الَ  اْلَباِئع   َقالَ  اْلَمالَ  أ

 
ِرید   النَّْقدَ  َهَذا أ

 
َمرَ فَ  َكَذا وَ  اَكذَ  َنْقدا   أ

َ
 أ

ْخِرجَ  وَ  َماِلهِ  َبْیتِ  ِفي َفص بَّتْ  ِبَها
 
ْلفَ  َثالِثینَ  ِمْنه   أ

َ
 وَ  ْقدِ النَّ  َذِلكَ  نْ مِ  ِدیَنار   أ

 .الضَّْیَعة َثَمنِ  ِفي َوْزِنهِ 
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 :کرد اشاره به موارد ذیل توان می یادشده  قرائن و شواهد جمله از

که این معنا را  دارند وجود مجموعه روایاتی در کتب روایی شیعه -1

 خاطر به)ع(  جواد امام حضرت زمان تا)ع(  ائمه که می رسانند

 حکومت سوی از مداوم های بازرسی، ناامن جو  ، خفقان فضای  ودوج

به عنوان . کردند می ناعامت شرعی وجوهات دریافت از، ظالم های

 و)ع( امام موسی  کاظم  حال شرح در اخبار از برخی در مثال

 در را فرسایی طاقت و سخت دوران که است آمده ابوطالب خاندان

 را العباس بنی حکام از خیبر و الرشید هارون حکومت دوران

 اجباری های مالقات از یکی در)ع( امام موسی  کاظم  .گذراندند

 شدنی  اموالیخود با هارون، مجبور به پاسخگویی به وی در خصوص 

 این 65می شد. آورده)ع(  حضرت آن برای شیعیان از برخی سوی از که

 اموال دارای)ع(  شیعه امامان که است مطلب این موید تاریخی سند

طاغوتی وقت را به شدت نگران و  های حکومت که بودند هنگفتی

برای موجودیت خود تلقی  تهدید یکبه مثابه آن را آشفته ساخته و 

 می کردند.

از دیگر قرائن در اثبات مدعای فوق به  )ع(امام موسی کاظم ثروت  -2

 دوران از زیادی زمان شمار می آید. واقعیت آن است که ایشان

 یدالرش هارون زندان و حبس در( سال چهارده حدود) را خود امامت

 شرعی حقوق دریافت و دیگران با ارتباط امکان گونه هیچ و گذراند

اند. لذا چنان ثروتی می بایست از طرق دیگری برای  نداشته را

 ایشان تحصیل شده باشد.

 نزد که است اموالی دارای)ع(  امام فرماید می که اخباری وجود -3

 و قائم بمعنای «قو ام» عنوان به ها آن از که - صحابا از برخی

 -شود می یاد ها آن از درآمدزایی و بکارگیری و حفظ به مأمور

 .شود می نگهداری

 و اموال این کهمی توان بر این مدعا پای فشرد  مقدمات این ذکر با

 مدهآ بدست شرعی وجوهات و حقوق طریق از تواند نمی ها صرفا دارایی

 ادعا توان می تاریخی شواهد و اخبار از برخی بر تکیه با هبلک .باشد

بوده  بزرگ اقتصادی بنگاه یک در تالش و کار حاصل ثروت یادشده که کرد

یاران مورد  و اصحاب گیریبکار با یا و )ع( امام شخص توسطیا  کهاست 

 . به طور طبیعی این نهادها،شده است می مدیریت و اندازی راه اعتماد

در  را آمده بدست های دارایی و آوردند می بدست را کالنی یآمدها در

 می بکار خود خاندان و اصحاب، یاران و وقت شیعه جامعه اداره راستای

 آن امکان شرعی وجوهاتو  هدایا اخذ انحصاری با روشن است که. گرفتند

 های حکومت تهدیدات و خطرات گزند از شیعه جامعهحفظ و مصون سازی 

 عصر امکان پذیر نمی بود. ظالم و طاغوت

 

 

                                                           
 .122 ص ،48 ج ،االنوار بحار ،یمجلس محمدباقر 65
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 نهادهای مدنی فعالیت ساز زمینه عنصر انفاق -1-3

یکی از مهم ترین و بهترین عناصر زمینه ساز برای فعالیت نهادهای 

مدنی و تامین منابع مادی فعالیت ایشان همانا مساله انفاق است. روشن 

کان است که رفع نیازهای مالی نهادهای مدنی از راه های مختلفی ام

پذیر است که انفاق یکی از آن راه هاست. در ذیل تالش می شود مقوله 

 انفاق مورد بررسی و تدقیق جدی قرار گیرد.

 انفاق معنای -1-3-1

روشن است که بندگان خداوند  از حیث برخورداری از مواهب الهی و ثروت 

های مالی از وضعیت مشابهی برخوردار نمی باشند. برخی از ایشان 

ی انفاق ندارند وبلکه خود نیازمند کمک دیگران هستند. عده توانای

دیگری اما از توانایی انفاق اندکی برخوردار و بخشی از مردم جامعه 

نیز به دلیل سطح باالی برخورداری از ثروت های مادی، از توان باالیی 

 در انفاق گری برخوردارند.

و قشر ثروتمند  در نتیجه تالش برای واسطه گری میان قشر فقیر جامعه

انفاق کننده می تواند ثواب و اجری معادل شخص انفاق گر را نصیب شخص 

 از قسمتی که کسانی فقط که این گونه نیستواسطه کند. در نتیجه 

 که کسانی حتی بلکه به شمار آیند، منفق بدهند دیگران به را اموالشان

قلمداد  نندهک انفاق توان نیز می را هستند منفق و دست تهی بین واسطه

 .کرد

 که است ممکن چگونه اینکه آن و شود مطرح خصوص این در سوالی است ممکن

اجر و پاداش سکسانی برای واسطه اناق و فرد  تعالی و تبارک خداوند

 را فراوانی و سخت کوشش و تالش مال این آوردن بدست که برای –منفق 

 شده در نظر گیرد؟ متحمل

 :داد پاسخ صورت چند به توان به این شبهه می

 کرم و لطف باب است، از لطیف و کریم که آنجایی از متعال خداوند -1

 کننده انفاق پاداش و اجر در که طوری به بخشد می خویش پایان بی

 .نگیرد صورت وکاستی کم هیچ

 است بردن پاداش اصل جهت از اجر و پاداش در ها آن بودن مساوی -2

 به را خودش ویژه و صخا اجر کننده انفاق و، آن مقدار در نه

 مضاعفی الذکر، اجر فوق شریفه آیه طبق و داشت خواهد منفق عنوان

 .آورد می بدست را

نیز  ها واسطه ثواب و اجر از، خویش پاداش بر عالوه کننده انفاق -3

 کار این زمینه . چرا که این انفاق گر استشود می برخوردار

اق این آیه آورده است. از این رو وی مصد فراهم را پسندیده

 اجر و اجرها له کان حسنة سنة سن من»:  فرماید می شریفه است که

 را ای پسندیده سنت که کس هر القیامة. برای یوم الی بها عمل من
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 که کس هر و آن پاداش و اجر همانند کرد تاسیس و گذاری پایه

 66«.باشد دهند، می می او به را کند عمل بدان

حت بر مساوات انفاق گر و واسطه روایاتی وجود دارد که به صرا -4

 شده پیامبر اکرم )ص( نقل از اشعار دارد. به عنوان نمونه حدیثی

، صاحبها کاجر له کان محتاج الی بصدقة مشی من»: فرمودند که است

 برساند فقیری به را ای صدقه هرکس. شئ اجره من ینقص ان غیر من

 او اجر از که آن بدون آن کننده پرداخت پاداش  و اجر همانند

67«شود. می داده او به شود کاسته  

 جرت الصدقة ان لو»در همین خصوص نقل شده است که  دیگر روایتی نیز در

 اگر .اولهم اجر مثل آخرهم اجر کان انسان الف الف سبعین یدی علی

 و پاداش بپیماید را دست هزار هزار هفتاد و شود بدست دست ای صدقه

68«.باشد می ستد اولین مانند دست آخرین اجر  

صدقه  باب در)ع(  بیت اهل شریف احادیث و قرآن کریمه آیات به توجه با

به خوبی به اهمیت  دینداری و متشرع انسان هر، خداوند راه در و انفاق

 و اجر در نتیجه از پرداختن بیشر به مقوله این مساله اشراف دارد.

بسنده می نموده و به ذکر و یادآوری دو آیه  بسنده انفاق پاداش

 نماییم:

 سنابل سبع انبتت حبة کمثل هللا سبیل فی اموالهم ینفقون الذین مثل -1

 خود مال که آنان مثل .یشاء لمن یضاعف هللا و حبة مئة سنبلة کل فی

 خوشه هفت که، است ای دانه مثل، کنند می انفاق خدا راه در را

 که را که هر پاداش خدا باشد دانه صد ای خوشه هر در و برآورد

69 .کند می برابر چند، بخواهد  

 اعدت االرض و السموات عرضها جنة و ربکم من مغفرة الی سارعوا و -2

 پیشی یکدیگر بر. الضراء و السراء فی ینفقون الذین. للمتقین

، که بهشت آن به رسیدن و خویش پروردگار آمرزش برای گیرید

 نپرهیزگارا برای و است زمین و ها آسمآن همه قدر به پهنایش

                                                           
ِبیهِ  عَنْ  ِإْبَراِهیمَ  ْبن   عَِليُّ  66

َ
 اْلَقاسِمِ  عَنِ  جَِمیعا   اْلَقاسَاِني ِ  م حَمَّد   ْبنِ  عَِلي ِ  وَ  أ

  َقالَ  اض  ِعیَ  ْبنِ  ف ضَْیلِ  عَنْ  اْلِمْنَقِري ِ  َداو دَ  ْبنِ  س َلْیَمانَ  عَنْ  م حَمَّد   ْبنِ 
َ
بَ  ْلت  سَأ

َ
 اأ

مْ  س نَّة   اْلجَِهادِ  عَنِ  )ع( اللَِّ  عَْبدِ 
َ
 س ول  رَ  َقالَ  َقدْ  وَ ...  اْلجَِهاد   َفَقالَ  َفِریضَة   أ

ْجر َها َفَله   حَسََنة   س نَّة   سَنَّ  َمنْ  ص اللَِّ 
َ
ْجر   وَ  أ

َ
 اْلِقَیاَمةِ  َیْومِ  ِإَلى اِبهَ  عَِملَ  َمنْ  أ

نْ  غَْیرِ  ِمنْ 
َ
ج وِرِهمْ  ِمنْ  ی ْنَقصَ  أ

 
 . ء  شَيْ  أ

ِبیهِ  عَنْ  م حَمَّد   ْبنِ  جَْعَفرِ  الصَّاِدقِ  عَنِ  َزْید   ْبنِ  اْلح سَْینِ  عَنِ » 67
َ
 عَنْ  آَباِئهِ  عَنْ  -أ

ِمیرِ 
َ
ِبي ْبنِ  عَِلي ِ  اْلم ْؤِمِنینَ  أ

َ
 َعَلى لِ األَكْ  عَنِ  ص اللَِّ  َرس ول   َنَهى َقالَ )ع(  طَاِلب   أ

 ك ل ِ  نِ ِبَوزْ  َفَله   ِبصََدَقة   َتصَدَّقَ  َمنْ  وَ . ...وَ  اْلَفْقرَ  ی وِرث   ِإنَّه   َقالَ  وَ  اْلَجَناَبةِ 

ح د   جََبلِ  ِمْثل   ِدْرَهم  
 
 َله   انَ كَ  م ْحَتاج   ىِإلَ  ِبصََدَقة   َمشَى َمنْ  وَ  اْلجَنَّةِ  َنِعیمِ  ِمنْ  أ

ْجرِ 
َ
نْ  غَْیرِ  ِمنْ  صَاحِبَِها َكأ

َ
ْجِرهِ  ِمنْ  ی ْنَقصَ  أ

َ
 «...ء  شَيْ  أ
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 می انفاق تنگدستی و توانگری در که کسان آن. است شده مهیا

7 .کنند 0 

 : به مثابه بخشی از ماموریت نهادهای مدنی خصوصی بخش کردن فعال -1-4

معضل بیکاری رنج برده و در مضیقه های  از ،ما دنیایدر  امروزی جوامع

 مدارک دارای و کرده تحصیل افراد از شدیدی به سر می برند. بسیاری

 و باشند می فاقد شغل حال عین در کارشناسی هستند، اما و تحصیلی عالی

برآمده  معضل یادشده. همین مساله موجب رنج ایشان و جامعه می باشد

 بیان که است امنیتی حتی و فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی متعدد عواملاز

 .آن ها از حوصله گفتار جاری خارج است

ا یک کارویژه حکومتی بوده و دولت ها اگر چه وظیفه اشتغال زایی ذات

در این زمینه مسئولیت های انکارناپذیری دارند، با این حال روشن است 

 برای به تنهایی امکان جذب و استخدام همه افراد جامعه ها حکومتکه 

 را نداشته و در این زمینه ناتوان هستند. دولتی های سازمان و موسسات

در موارد متعدد و نیز هزینه های سنگین  طوالنی بودن زمان اشتغال زایی

ایجاد شغل از مهم ترین دالیل ناتوانی دولت ها و یا ناکارآمدی ایشان 

 در این عرصه است.

 را اشتغال و کار توانایی که- جامعه افراد از بسیاری با این حال،

 و کار های زمینه را مسئول فراهم سازی دولتی های بخش و دولت  -دارند

مداد می کنند و از دولت انتظار دارند برای ایشان شغلی قل اشتغال

 مناسب درنظر گیرد.

محدودیت دولت و ضرورت کاهش حجم دولت و تقلیل مشاغل دولتی، ضرورت 

اصالح فرهنگ غلط رایج در جوامع در خصووص گرایش به مشاغل دولتی و 

ی فعالیت در حرفه های دولتی و تشویق افراد برای فعالیت در بخش خصوص

 و غیردولتی را صدچندان می نماید.

 که برد گمان نباید و دارد را خود خاص نیز مشکالت خصوصی بخش البته

 بررسی و مطالعه خصوص این در باید اما است. گرفتاری و مشکل از خالی

 قدم در و شناسایی را بخش این مشکالت بتوان تا شود الزم انجام های

 استعداد دارای افراد د کوشید تا. همچنین بایکرد مهار یا بعد، رفع

نموده و به ایشان اطمینان داد  تشویق را عرصه این در شدن وارد برای

 می و شد نخواهند روبرو جدی مشکالت با که در حوزه فعالیت های خصوصی

 جامعه و خود آن را برای  و کسب را هایی موفقیت زمینه این در توانند

 .آورند ارمغان به

 توان می خصوصی بخش در اشتغال های زمینه ایجاد ه باواقعیت آن است ک

بخشی از  در)ع(  علی حضرت .آورد جامعه به را هنگفتی ثمرات و آثار

 و اهتمام فرموده اشاره خصوصی بخش به اشتر مالک به خود معروف نامه

 برای فعال سازی این بخش را طلب می نماید. حضرت خود کارگزاران خاص

 دولتی و حکومتی همچون بخش های بخش های به معه،جا طبقات ذکر از بعد

 که کنند می نشان خاطر و اشاره کرده اداری و قضایی، اجرایی، نظامی
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 عام و خاص جامعه )نظامیان، کشاورزان، قضات، کاتبان از طبقات این

 و صنعت کارمندان، بازرگانان، صاحبان( معاونان و وزیران هیأت)

 نیستند بلکه زا درآمد کارهای و مشاغل زسا بستر ناتوانان( و محرومان

آنها بوده ایشان  به جامعه قوام که دارند وجود جامعه از دیگری اقشار

توسط  طبقات دیگر و  دمند می جامعه در را زندگی و نشاط هستند که روح

 . دست می یابند نشاط و ایشان به تکاپو

 یکدیگر ت بهبه شد طبقات این اجتماعی سرنوشت از دید حضرت، در حیات

 ال و ببعض اال بعضها الیصلح طبقات الرعی ه أن اعلم و»گره خورده است: 

 برخی به برخی صالح که هستند طبقاتی ملت که بدان. بعض عن ببعضها غنی

7«باشند. نمی نیاز بی دیگر بعضی از قشرها بعضی و وابسته دیگر  به 1

شاورزان، قضات، نظامیان، ک همچون هایی گروه ایستایی و قوام جهت همین

 بازرگانان طبقه دو عام، کارمندان، وابسته به موجودیت و خاص کاتبان

 فشرده بطور زیر عبارت در وابستگی این منشأ. باشد می صنعت صاحبان و

 فیما الصناعات وذوی بالتجار اال جمیعا لهم قوام ال و»: است شده بیان

 الترف ق من همیکفون و أسواقهم من یقیمونه و مرافقهم من یجتمعون

سپاهیان، ) اقشار این کار و .غیرهم رفق یبلغه ال ما بأیدیهم

 و بازرگانان با جز نشود استوار( نویسندگان و کشاورزان، قضات، عامالن

 بر را آرند، بازارها می بدست که سودی با و شوند می جمع که صنعتگران

 دیگران آن چه که کنند، در می کفایت را مردم کار دارند، و می پا

7«.نتوانند آن مانند 2 

 از دولت حمایت و مدیریت لزوم به همچنین نامه این در)ع(  امیر حضرت

 می و پرداخته است جامعه اراده از برخواسته که دولتی غیر های برنامه

 العدل فی اعمها و الحق فی اوسطها الیک االمور احب لیکن و»  :فرماید

 سخط ان و الخاصة برضا یجحف امةالع سخط فان، الرعیة رضا فی اجمعها و

 الوالی علی اثقل الرعیة من احد لیس و العامة رضا مع یغتفر الخاصة

 اسأل و لالنصاف اکره و البالء فی معونة اقل و الرخاء فی موونة

 صبرا اضعف و المنع عند عذرا ابطأ و االعطاء عند شکرا اقل و بااللحاف

 المسلمین جماع و الدین عمود انما و الخاصة اهل من الدهر ملمات عند

 معهم. دوست میلک و لهم صغوک فلیکن االمة من العامة لالعداء العدة و

 فراگیر عدل در و ترین میانه حق تو، در نزد در چیزها ترین داشتنی

 عمومی خشم همانا که باشد ترین گسترده مردم خشنودی جلب در ترین، و

 همگان خشنودی را خواص خشم اما برد می بین از را خواص خشنودی، مردم

 می تحمیل حکومت بر را سنگینی بار همواره جامعه خواص کند می اثر بی

 همه از عدالت اجرای در و کمتر یاریشان سختی روزگار در زیرا کنند

 سپاس کم ها بخشش و عطا در و پافشارتر هایشان خواسته در و تر ناراضی

 کم مشکالت برابر در و تر پذیر عذر دیر ها خواسته منع هنگام به و تر

 اجتماعات و دین استوار های ستون که صورتی در باشند می تر استقامت
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 آن با پس باشند می مردم دفاعی، عموم ذخیره نیروهای و مسلمین شور پر

7«.باشد آنان با تو اشتیاق و باش داشته گرایش ها 3 

 و موسسات به حکومت ویژه اهتمام خصوص در نامه، حضرت از قسمت این در 

 ساخته و معطوف کند نمایندگی را جامعه عموم که افکار مردمی نهادهای

 خواست محوریت بر باید دولتی های که فعالیت دهند می فرمان ادامه در

 .شوند متمرکز جامعه اراده و

جمالت فوق که از نامه حضرت نقل شد به خوبی موید اهمیت بخش خصوصی و 

م به احیاء و تقویت این بخش در پیشبرد ضرورت اهتمام دولتمردان و مرد

 که افرادی تمام و ها بخش اهداف حیات اجتماعی بشر است. در نتیجه همه

سازی و  فعال در توانند می و دارند توانایی زمینه این در

نخبگان فکری جهت طرح  همچون) مشارکت نمایند بخش خصوصی توانمندسازی

ت و سرمایه جهت سرمایه گذاری ریزی برنامه ها، افراد برخوردار از ثرو

در پروژه ها و نهایتا نیروهای برخوردار از توانایی کار و فعالیت 

جهت تامین نیروی کار( می بایست حداکثر توان خود در این زمینه را به 

 کار گرفته وتالش های جدی ای را صورت دهند.

 آحاد خصوصی، می بایست بخش و تقویت سازی فعال برای نتیجه آن که

مشکالت، در فرایندی  و ها گرفتاری رفع برای و نهند هم بدست دست جامعه

 و سعادتمند ای جامعه و گردند سهیم همکاری محورانه و بر پایه تعاون

 برای شکل دادن به یک زندگی سالم را برسازند. نشاط با

 این در باید عزتمندانه و کریمانه زندگی ایجاد حقیقت آن است که برای

مورد  خود اجتماعی زندگی و جامعه در را خصوصی بخش اده ونه قدم راه

 حمایت قرار داد. 

با این حال با شعار دادن صرف نمی توان شاهد پویایی بخش خصوصی در 

جامعه بود. بلکه می بایست با اتخاذ سیاست ها و خط مشی های صحیح به 

 صورت عملی راه را ایجاد بخش خصوصی در جامعه فعال نمود.

ه در فرایند تحکیم بنیان های بخش خصوصی می بایست موارد ذیل در نتیج

 گیرد: قرار نظر مد

از مهم ترین  بیکاری مشکل رفع و اشتغال می بایست توجه به ایجاد -1

 سیاست ها و خط مشی های یک جامعه باشد.

سهم بسزایی در  فعالیت و کار  شرایط واجد افراد از آمار داشتن -2

 د داشت.طرح ریزی های اقتصادی خواه

 پیشرفت در بسزایی سهم خصوصی بخش کردن فعال که دانست باید -3

 زمینه در خصوصی بخش فعالیت که است روشن و دارد ایجاد جامعه

 .نیست دولتی های بخش از کمتر زایی ثروت و اقتصاد

 و مالی های فساد از بسیاری رفع خصوصی، یعنی بخش بودن فعال -4

 اقتصادی مفسدان و تجار وجود دلیل به  ها دولت معموال اداری، که
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با این حال  برند. می رنج آن از پیمانکاری، همیشه های شرکت و

توجه به مقوله  و خصوصی بخش کردن فعال باید توجه کرد که با

و نه –را اقتصادی  مشکالت از بخشی توان شایسته ساالری، صرفا  می

و نه –م به دیگر بیان این اقدام شرط الز .کرد حل  -همه آن ها را

 برای گذار به یک اقتصاد پویا و باثبات است. -شرط کافی

 اسالمی کشورهای در را خصوصی بخش کردن فعال های می بایست زمینه -5

داخلی هر کشور، این  اتباع و افراد بوسیله بتوان تا کرد ایجاد

فعال سازی این بخش  چه آن که رساند. فعلیت به و شروع فرایند را

می تواند  – موجود وضعیت با متناسب و الزم های سازی زمینه بدون -

تبعات و پیامدهای منفی برای اقتصادهای بومی به همراه داشته 

 فعالیت و کار زمینه مرزی برون های باشد. به عنوان نمونه شرکت

 می بدست را کار بازار و دیده رقیب بدون کشورها این در را

 اقتصادی و  اجتماعی، فرهنگی منفی نتیجه، پیامدهای در و گیرند

 این فرزندان داشت. در نتیجه باید خواهد بدنبال را فراوانی

 پر خود تالش و فعالیت بای احتمالی را خألها بتوانند سرزمین

فعلی در سطح بین  شده ایجاد فضای شوم و منفی آثار و نموده

 را مهار نمایند. -شدن جهانی یا جهانی دهکده موسوم به–المللی 

ادی یک پروسه زمان بر و تدریجی است که به صورت آنی رقابت اقتص -1

 ها این گونه زمینه در ها رقابت که بدانیم تحقق نمی یابد. باید

 باید همه و طلبد می حوصله و صبر و آیند نمی بوجود لحظه یک در

 زمینه بتوان تا هداد هم دست در دست الزم های زمینه ایجاد در

 .کرد ایجاد خصوصی شبخ کردن فعال برای را مطلوب های

 بدون که سرمایه های فراوانی در دست بسیاری از مردم قرار دارد -6

به  اند. اساسا مردم نگرفته قرار اقتصادی چرخه در و مانده ثمر

 در را اموال این که هستند حاضر ببرند سود بتوانند آن که خاطر

 کنند می فعالیت اقتصادی های زمینه در که هایی شرکت اختیار

 های شرکت دام در اوقات بیشتر در ایشان . با این حالدهند قرار

به طور  را خود سرمایه و افتند می موهوم بعضا و جعلی، هرمی

 زمینه در که مدنی های دهند. در این میان، نهاد می دست کامل از

 که را فراهم سازند هایی فرصت باید کنند می فعالیت اقتصادی های

 تا یافته موهوم های شرکت آن برای بدیلی و جایگزین مردم

 فعالیت برای را خود های دارایی و پول آسوده، خاطری با بتوانند

 الزم های استفاده ها آن بهره و سود از و بسته بکار اقتصادی های

 .ببرند را

اساسا نظام اقتصادی اسالم به دلیل ماهیت خود می تواند بهترین  -7

و تحکیم بخش خصوصی را خط مشی ها و سیاست های الزم برای تقویت 

 کشورهای و بحران های اقتصادی اخیر در مالی ارائه دهد.  مشکالت

داری، ایشان را به تکاپو برای فهم  سرمایه نظام برخوردار از

که دستخوش –چرایی بحران خود و نیز فهم بهترین الگوی اقتصادی 

 انداخت. -بحران نمی شود
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 ین باور رساند که نظامبررسی های فراوان نهایتا ایشان را به ا

الگوی اقتصادی جهان است. به باور ایشان،  برترین اسالم اقتصادی

بانکداری  ها )همانند دارایی و اموال اداره نحوه و روش

 نظام این صحیح خروج راز و غیرربوی( به عنوان مهم ترین رمز

چه  اقتصادی جاری درنظر گرفته شد. مشکالت و تهدیدات از اقتصادی

با هدف ممانعت از مواجهه با مشکالت  اسالمی اساسا بانکداری آن که

 الزم برای ایجاد های ها زمینه سپرده دریافت از قبل احتمالی،

فراهم می نماید. مسال های که به  را ها سپرده با فعالیت و کار

باال  توانی با گذاری سرمایه های شرکت تاسیس نوبه خود مستلزم

 ای سرمایه به را ها سپرده بتوانند هبانک( است ک تاسیس از )قبل

 کرده و وارد فعالیت تولیدی حقیقی نماید. تبدیل کار برای

و بهره مندی از سطح قابل قبولی از توان ضرورت استقالل اقتصادی  -8

 مالی از موارد مورد تاکید اسالم و ائمه معصومین )ع( است.

بر  که امری حیاتی است جامعه یک در حقیقت آن است که اقتصاد

 اجتماعی )فرهنگی، سیاسی، امنیتی و...( زندگی های زمینه دیگر

 که مشاهده می شود)ع(  بیت اهل سیره در بود. لذا خواهد اثرگذار

 بتوانند تا دادند می سوق اقتصادی سمت استقالل به را خود پیروان

 های زمینه جامعه، در اقتصادی امور در بسزایی سهم داشتن با

 اسالمی جامعه به را خدماتی وسیله بدین و دباشن اثرگذار دیگر

 کرامت اقتصادی، استقالل آورند. جدای از این، روشن است که وارد

خواهد آورد و از همین رو می  ارمغان انسان به عمل آزادی و

 تواند مطلوبیت عملی داشته باشد.

 توسط مرجعیت در عراق شده تاسیس مدنی های نهاد: چهارم فصل

 

که گاه از آن تحت  ها تمدن و ها میان فرهنگ تقارب و یفرایند همگرای

یاد می شود، از چند دهه پیش بدین سو آغاز شده و  شدن جهانیعنوان 

 جهان را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک ساخته است.

شناخته  شمول جهان مذهبی عنواندر این میان، دین مبین اسالم نیز به 

 نیروی و پتانسیل تمام یجه بایدمی شود که داعیه جهانی دارد. در نت

آن مورد  حیاتبخش های آموزه و اسالم گسترش راستای در مسلمانان

 استخدام قرار گیرد.

در فضای کاربست توان جامعه دینی برای تبلیغ منظومه ارزشی اسالم، 

نخستین گام همانا تاسیس نهادهای مدنی دینی است تا بتوان از طریق آن 

 را برطرف نموده اجتماعی زندگیمختلف  جوانب در موجود خألهای تمام ها،

بیشتر و با  سرعت و سهولت جامعه به سوی پیشرفت و تعالی را با حرکت و

 روشن است که این کرد. دنبال رعایت موازین کمی و کیفی مطلوب والزم

 امت یافتن قدرت و هدف اعتال با، یافته به صورت سازمان باید امر
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 رهبری و مرجعیت إشراف و نظر و تحت اسالم عالیه اهداف اسالمی و پیشبرد

 .گیرد دینی، صورت

 پیروان تمام به اسالم» ندای اهداف یادشده، به بخشیدن تحقق برای ما

 دارند را دغدغه این که افرادی تمام از و داده سر را «دارد نیاز خود

فوق گام  اهداف در راستای تحقق و دهیم هم دست در دست تا کردیم دعوت

 . رداریمب

در همین راستا، مدت زمان کوتاهی است که فعالیت هایی برای برساختن 

نهادهای مدنی آغاز شده است که به نوبه خود ثمراتی را در پی داشته 

 است. 

 ) همچون کرده غرق خود در را عراق کشور که فراوانی مشکالت به توجه با

 و مستبد ایه استعماری، دولت و گر سلطه های حکومت طوالنی سابقه

 بیشتر صرف حضور نیروهای اشغالگر، ها، آن شوم آثار و دیکتاتوری

 امور دیگر به توجه عدم و ماندن غافل و نظامی امور در کشور بودجه

اوضاع ...( و مذهبی، فرهنگی، تربیتی، آموزشی، اقتصادی و دینی مهم

 . است شده آشفته اجتماعی در این کشور بسیار

 کشور به دادن سروسامان برای خواه خیر و سوز دل وجود، افراد این با

 اوضاع بهبود برای را توان خود تمام با و ننشسته مشکالت، بیکار رفع و

 پردازند. می فعالیت به وجود با تمام و اند کرده وقف شرایط و

 لذا است شده گردآوری مدنی نهادهای خصوص در نوشتار از آن جا که این

از سوی مرجعیت دینی حضرت آیت هللا  گرفته تصور های مهم ترین فعالیت

 مدنی در کشور عراق مورد های نهاد فعالیت و حوزه دریعقوبی )زیدعزه( 

 می گیرد. قرار اشاره ای گذرا

 

7(همم)هیئت مرکزی نهادهای جامعه مدنی -1 4 

و ایجاد  مردمی نهادهای و سازمان همه این سازمان با هدف پوشش

شان و زمینه سازی الزم برای وصول جمعی اشان میان ای الزم هماهنگی های

که تحت  سازمان این تاسیس گردیده است. شده تعیین پیش از به اهداف

راه اندازی شده است، همچنین « هیئت مرکزی نهادهای جامعه مدنی»عنوان 

 مراکز از آن مطالبه و ملت حقوق از دفاع و کشور قوای رسمی بر نظارت

اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی،  اهسازندگی، رف نیز و دولتی

در دستور کار خود  را اسالمی ملت و جامعه به رسانی خدمت و سیاسی

 از و کرده رسیدگی خود وظایف به به صورت فعاالنه مرکز این دارد.

 بهره می برد. خود اهداف به رسیدن راستای مرجعیت، در رهنمودهای

                                                           
7  (همم) المدنی المجتمع لمنظمات المرکزیة الهیئة 4
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 بانوان ویژه های اتحادیه و انجمن -2

اسالمی، زنان  تمامی جوامع و از جمله جوامع ی توان مدعی آن شد که درم

 آن جای از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی به شمار می آیند. لذا

در همین . گیرد صورت ای شایسته و ویژه توجه زنان امور به که دارد

 صورت بانوان خصوص در های تشکیالتی و نهادسازانه زیر  راستا فعالیت

  ته که به آن ها اشاره ای گذرا می شود.گرف

 ()س الزهرا دینی علوم آموزشی الف: موسسه

 ()ص المصطفی بنات ب: انجمن

 

 (س) الزهرا دینی علوم آموزشی موسسه -2-1

 در زیادی شعب دارای که است الزهرا، مرکزی دینی علوم آموزشی موسسه

رفتار،  و گرشن در با هدف تحول موسسه این .باشد می عراق های استان

 بر جدید نسلی تربیت برای پرورش مادرانی فهیم زندگی، و سبک در تغییر

 شرایط واجد زنان از عظیمی قشر آموزش صدد در دینی، های آموزه اساس

 . باشد می تحصیل

را  -جدید سبکی با حوزوی علوم حاوی - آموزشی های دوره موسسه این

 و برنامه. دارد اجرا حال جامعه در زنان شرایط و اوضاع متناسب با

 دینی علوم آموزشی آموزشی موسسه نظام اساس بر موسسه این آموزشی نظام

7.است شده تهیه صدر 5  

 در که شوند التحصیل فارغ موسسه این از نسلی دارد  امید موسسه این

توان  زنان که آنجا از.  باشند مجتهد و متخصص زنان ویژه احکام

و  دینی امکان فهم بهتر نصوص دارند، لذا طمربو بیشتری برای درک امور

 راستای در این اقدام دینی را دارند. احکام متعاقب آن بیان و تبیین

 دیگران و دادیم قرار اشاره مورد را آن بارها فقه است که کردن تخصصی

 کردیم. دعوت آن به را

 

 المصطفی بنات انجمن -2-2

 ربیتی، فرهنگی، انجمناجتماعی، ت مسائل عرصه در زنان فعالیت برای

 فدک انجمن همچون متعددی شعب دارای مرکز این .شد تاسیس المصطفی بنات

                                                           
7  به صدر، دینی علوم آموزشی موسسه آموزشی نظام با آشنایی برای - 5

 و بیان خصوص در که «االنجازات و الهویة: لدینیةا الصدر جامعة» کتاب

 .شود مراجعه است، شده تالیف موسسه این آموزشی نظام شرح
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تشکل،  این باشد. می عراق گوناگون شهرهای )ع( در جواد امام انجمن و

مدون،  نامه آیین طبق و کرده تدوین خود فعالیت خصوص در ای نامه آیین

7 کند. می حرکت خود انداز چشم تحقق برای 6 

 علوی سادات کانون -3

 بارگاه) همچون  گوناگونی شعائر و عناصر دینی های آموزه و آداب در

 سوی به را مردم که دارد وجود (... و محرم دین، مجالس اولیای های

 مصون کجروی و انحراف از جذب، و اسالمی اصیل و ناب های آموزه و دین

  دارد. می نگه

 دارد مومنان بر انکارناپذیری تأثیر که اموری جمله در این میان از

 طاهره صدیقه و)ع(  مومنان امیر مبارکه شجره از که هستند علوی سادات

 قشر مبارک همواره واقعیت آن است که به گواهی تاریخ این هستند. س()

 اجر و پاداش خداوند. نموده اند ایفا جامعه در بسزاییو  مثبت نقش

پیامبر )ص(  ذریه و خویشان بر مودت و نیکی پیامبر اکرم )ص( را رسالت

 فی المودة اال اجرا علیه اسئلکم ال قل»: فرمود و است داده قرار

 و دوستی مگر خواهم نمی شما از رسالت، مزدی انجام بر من بگو القربی.

7«.خویشانم درباره مودت 7  

ضرورت تکریم و اهتمام به  خصوص در متعددی احادیث ،روایی های کتاب در

 نیز )ع( شیعه امامان و شده وارد )ص( خاتم پیامبر ذریه و خاندان

 و در کرده سفارش طیبه شجره این تکریم و احترام بر را خود پیروان

 و دینی های آموزه بر پایداری و تقوا را، به خود خاندان حال عین

 مستقیمی انحراف از راه ایشان را از و پیامبر اکرم )ص( توصیه تعالیم

 پرهیز داده است. است، نموده ترسیم تعالی و درش پیامبر )ص( برای که

 ابن حسین که است شده نقل)ع(  رضا امام از خصوص این در روایتی در

:  قلت.  عبادة ذریتنا الی النظر» :فرمود)ع(  رضا امام گوید می خالد

 النظر بل: فقال )ص(؟ النبی ذریة الی النظر او منکم االئمة الی النظر

 یتلوثوا لم و منهاجه یفارقوا لم ما عبادة ص النبی ذریة جمیع الی

 نگاه: است، گفتم عبادت ما فرزندان به کردن نگاه: فرمود . بالمعاصی

  پیامبر)ص(؟ فرزندان به نگاه امامند، یا که فرزندانتان آن به

 از که وقتی تا است عبادت( ص) پیامبر اوالد همه به نگاه بلکه: فرمود

7 «.باشند نگشته آلوده گناه به و نشده جدا حضرت آن روش و راه 8  

برخوردار بوده  باالیی اجتماعی منزلت و جایگاه از سادات که آنجایی از

 و می توانند به مثابه نیرویی موثر در جامعه نقش ایفا نمایند، لذا

                                                           
7  در «المصطفی بنات رابطة عمل ورقة » یادشده تحت عنوان نامه آیین 6

 آورده شده است. «الجدید العراق بناء فی المرأة دور» بنام کتابی
7  .23 آیه: شوری، سوره  7
7  احکام ابواب الحج، کتاب ،الشیعة حسن  حر  عاملی، وسائل بن محمد 8

 .1 ح ،165 باب العشرة،
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 امور اصالح راه در و شود استفاده بخوبی فرصت این از می بایست

 در به عنوان نمونه .کرد داریبر بهره نحو بهترین بهاز آن  اجتماعی

افتاده است به  اتفاق بزرگی مشکالت که شود می دیده مناطق از برخی

مانند.  می عاجز ها آن رفع و حل از دولتی و رسمی گونه ای که مراکز

سادات و با واسطه گری و  اجتماعی جایگاه وجود دلیل به با این حال،

  .شود می حل سادگی به علوی، مشکل سادات از شخصیتی میانجی گری

 برای و دریافتند را سلسله شریفه ایناهمیت و جایگاه خطیر  دشمنان

 از سازند آن را خنثی  و کرده متزلزل را اجتماعی منزلت این اینکه

رایج ترین روش های دشمنان اسالم  از بهره می برند: گوناگونی های روش

 ل اشاره کرد:در ضربه زدن به این نهاد مقدس می توان به موارد ذی

 فیزیکی  حذف -1

زندان، ، حذف فیزیکی سادات از حیات اجتماعی خود با روش هایی چون قتل

 رابطه قطع از جمله رایج ترین روش هاست که با هدف حصر خانگی و...

و ایجاد حاشیه امن برای استمرار جنایات خود از  جامعه و سادات میان

 سوی دشمنان دین دنبال می شود.

 در جایگاه و منزلت سادات افکنی شبهه -2

شبهه افکنی در خصوص جایگاه و منزلت سادات راه حل بعدی دشمنان برای 

حذف نرم سادات از جامعه و ممانعت از تاثیربخشی ایشان در جامعه است. 

 توان نمی را( س) فاطمه فرزندان به عنوان نمونه زیاد بیان می شود که

 پیامبر )ص( به دختر طریق از چرا که سادات پیامبر )ص( خواند فرزند

 ()ص خدا رسول فرزندان را ها آن توان شوند و لذا نمی می متصل او

 با)ع(  شیعه امامانبا هدف خنثی سازی همی نتوطئه است که . برشمرد

 های افکنی شبهه و دشمنان شوم نقشه این با مقابله برای توان تمام

 اثبات برای را یمتنوع و متفاوت های استدالل و کردند مقاومت آنان

 .کردند پیامبر )ص( بیان به علوی سادات اتصال

 چه هر احیای راستای در و  درست با هدف مقابله با توطئه های فوق

 نقش کردن پررنگ و علوی سادات منزلت و جایگاه کردن نهادینه و بیشتر

 تا در دستور کار قرار گرفت کانون سادات علوی ، تاسیس جامعه در آن

 آن برکات از و صورت داده را الزم اجتماعی اصالحات آن سایه در بتوان

 جهان نقاط تمام در سادات تعداد شده منتشر آمار بر بنا. کرد استفاده

بزرگ،  نیروی این از توان می پس رسد می نفر ملیون 30 از بیش به

 .باشیم داشته گوناگون های فعالیت جهت در را ها استفاده بهترین
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 ( دانشگاهیان)  یونجامع انجمن -3

 و دانشجویان و ها دانشگاه امور به بخشی رونق راستای در انجمن این

 .شد (تاسیس ...و تحصیلی، علمی امور از )اعم دانشجویی حقوق مطالبه

نخبه،  جوانان گردهم آمدن مکان و به عنوان مرکز که دانشگاه روشن است

 با مقابله و زیسا تمدن و نقش آن در اندیشه و استعداد، بافکر با

 . گیرد قرار فراوان توجه مورد می بایست جهان منحط های تمدن دیگر

 و کرده تشویق تحقیق و مطالعه، تحصیل به را دانشجویان انجمن این

 و داده قرار خود تأکید مورد های برنامه از را دانش، اخالق بر عالوه

ن انجمن در . ایداند می الزم جامعه ساختن برای را عمل و علم همراهی

 و تشنجات برای مرکزی به تبدیل از دانشگاه دوری خواستار عین حال

. است سیاسی های جریان استفاده و سوء حزبی و سیاسی های درگیری

 و بوده واقف کشور امور به که خواهد می دانشگاهیان از همزمان نیز

 زا اما سازند آماده تالش و کار و سازندگی عرصه به ورود برای را خود

 مانع و برد می تحلیل به را ها آن توانایی سیاسی، که امور در دخالت

 .ورزند شود، امتناع تحصیل امور به ها آن رسیدگی از

  

  اسالمی مهندسین اتحادیه -4

 و مومن مهندسان میان از مهندسین اتحادیه اندازی راه به اقدام

ازگردانی از دیگر اقدامات است که با هدف ب دلسوز و متعهد، کاردان

صورت )پس از دهه ها ویرانی و جنگ(   نشاط و آبادانی عراق به دوره

 پی را جدید عراق بنای سنگ توان می اتحادیه این با پذیرفته است.

 یک در سازندگی عوامل مهم ترین مهندسان، از چرا که جامعه کرد ریزی

 رهادا را ایشان، کشور بهره گیری از با تواند می دولت بوده و  کشور

 اداره مهندسان توسط باید دولت کابینه در وزارتخانه چند زیرا کند.

 .شود

 تجمع»و تحت عنوان  عراق شهرهای از برخی و بغداد در نهاد این

 کرده است. حقیقت آن است که شروع را خود کار« االسالمی المهندسین

 جدیدی سازماندهی و هگرفت ای دوباره رونق نهاد این با مهندسین جامعه

اصناف در  دیگر برای مناسب ساختاری الگوی اتحادیه این.را شاهد بود

 و کیفیت مشارکت در آبادانی کشور است. جامعه جلب اعتماد خصوص کیفیت

 

 اجتماعی پیشرفت و ارتقاء کارگاه -5

 و فنون به بخشیدن ارتقاء هدف اجتماعی با پیشرفت و ارتقاء کارگاه

 ای شعبه. گردید تأسیس بغداد در نجوانا برای سیاسی و اجتماعی مهارت

 اندازی راه نیز «کعبی موید شهید آمار مرکز» این مرکز با نام  از
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 در مهم امور درباره را متعددی های تحلیل و آمار کنون شده است که تا

 سازمان ملی نهاد» این مرکز همچنین. است رسانده ثبت به خود کارنامه

 را -مدنی نهادهای هشتاد از یشبا ب-« ( شموع) عراق دولتی غیر های

 .دارد سرپرستی تحت

 کشور انتخابات از مراقبت خود، که عمومی فعالیت اولین در مرکز این 

 های صندوق از مراقبت را برای نفر هزار سه از بیش و کرده شرکت بود

 خوبی این مرکز آمار. فرستاد های عراق استان از تعدادی گیری به رای

. ثبت رسانید به را انتخابات در تقلب و تخلف عدم جهت امنیت و از را

 نمی ماه یک از مردمی، بیش تشکل این تاسیس زمان اینکه، از وجود با

 این بسیار اندک برآورد می شد، با موجود حال، امکانات عین در و گذشت

اعضای مرکز نتایج درخشانی از تالش یک نهاد  عمومی اراده و حال، همت

 لح ملت را نشان داد.مدنی برای تحقق مصا

 بین در را خوبی نهاد، سابقه مردم سازمان در انتخابات یادشده ، این

 و زد رقم خود انتخابات، برای در کننده نظارت دولتی های سازمان دیگر

 و پیشرفت در را بسزایی نقش توانند می این گونه نهادها که شد ثابت

 . کنند ایجاد جامعه نشاط

 عین روبروست، در آن با که کمبودهایی و مشکالت متما وجود با نهاد این

 پشتیبانی کشور، و سیاسی فرهنگ به بخشی ارتقاء در را خود حال، همت

به  مشغول کشور های استان تمامی در کرده و متمرکز مدنی نهادهای از

 .باشد می فعالیت

 

 الیتیم مرکز انجمن -2

. ه استگردید تاسیس مومنه بانوان و زنان از گروهی همت با تشکل این 

 را، راه متعددی های شعبه توانسته است زمان مرور به انجمن این

 مرکز». داد نشان خود از را فراوانی مثبت آثار کرده و اندازی

 خود پوشش تحت را سرپرست بی فرزندان و ایتام از نفر ها ده« الیتیم

 الزم ایه کمک و کند می را ساماندهی ها آن به مربوط امور داده و قرار

 اختیار هایی ویژه در برنامه با آوری، و جمع آنان حال بهبود جهت را

 آنان برای آمده بوجود شرایط و مشکالت رنج و درد از و گذارد می آنان

 . کاهد می

 تحت را بیوه و سرپرست بی از دیگر وظایف این مرکز آن است که زنان

 آمادگی برای را آموزشی و فرهنگی و امور قرارداده تکفل و سرپرستی

فراهم  را زندگی از جدید ای مرحله و کرامت با زندگی جهت نیل به یک

 می سازد.
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