
 

  
  
  
  

 آنها در نقش محور و بررسی های ایمان پردازی سازمان مفهوم

  هنجاری عقالنیت نقش تبیین اجتماعی: خدمات توسعه

  *رهبر احسان

  چكیده
هـای اقتصـادی در توسـعه جوامـع، بـه دلیـل غلبـه رویكـرد          ها و سازمان طور كلی، بررسی نقش دولت به

تفصیل بحث شده است. آنچـه در ادبیـات    ها، به شناسانه در تبیین سازمان شناسانه بر رویكرد جامعه روان
نهـاد در توسـعه اجتمـاعی اسـت.      هـای مـردم   خارج كشور مغفـول مانـده، نقـش سـازمان     علمی داخل و

شود، به دو دسته كلی: قدسی و غیر قدسی تقسیم  روز بر شمار آنها افزوده می نهاد كه روزبه های مردم سازمان
نـه  سـازی در زمی  گرفتـه، ولـی مفهـوم    هـایی صـورت   نهاد (سمن) بحـث  های مردم شوند. درباره سازمان می

نهاد و قدسی هستند، مهجور مانده است. یك سازمان  های مردم محور (سام) كه سازمان های ایمان سازمان
نهـاد در   های مـردم  اش دارای اثربخشی مضاعف نسبت به دیگر سازمان محور به دلیل ظرفیت ایمانی ایمان
ها را بیش از پیش نمایـان   نگونه سازما درصدد است تا اهمیت اینخدمات اجتماعی است. این مقاله ارائه 

محور، ایجاد این  های ایمان پردازی سازمان نخست با تشریح عقالنیت هنجاری و مفهوم منظور، سازد. بدین
شود و درنهایت از نقش  ها پرداخته می گونه سازمان كند، سپس به بررسی این پذیر می نوع سازمان را توجیه

  شود. اعی بحث میمحور ارائه خدمات اجتم های ایمان سازمان
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  . مقدمه1

ها در ابعاد مختلـف بـه ارائـه     با گسترش تحوالت مدیریتی جهانی در یك قرن اخیر، سازمان
اند و جوامع تخصصـی   پردازند. جوامع سّنتی از میان رفته خدمات اجتماعی و تولید كاالها می

اند. جوامع تخصصی برای دستیابی به اهداف تخصصی خود، راهـی جـز طراحـی     پدید آمده
واحدهای تخصصی ارائه كاال و خدمات ندارند. به این واحدهای تخصصـی، سـازمان گفتـه    

پردازند، اما حدود نیم قـرن اسـت    ها به فعالیت می شود. اگرچه دیرزمانی است كه سازمان می
  ات علمی شده است.كه واژه سازمان وارد ادبی

های مختلف دچار تحوالت گونـاگون شـده اسـت.     از طرفی، مفهوم توسعه در طی دوران
شده در تمامی این تطورات مفهومی در نظـر داشـت،    توان به عنوان یك فرض اثبات آنچه می

این است كه دستیابی به توسعه تنها به وسیله دولت، ناممكن است. به سخن دیگر، تا زمـانی  
  ماند. ركت مردمی در قالب سازمان وجود نداشته باشد، توسعه ابتر میكه مشا

شـوند: سـازمان دولتـی؛     ها به سه دسته كلی تقسـیم مـی   طور كلی، در هر كشوری سازمان به
نهاد، غیر انتفاعی،  های غیر دولتی (مردم سازمان خصوصی (شركت خصوصی یا بنگاه) و سازمان

واند توسعه متوازن در جامعه را تضمین كند، رشد هماهنـگ  ت بخش سوم، تعاونی و...). آنچه می
طوری كه در بسـیاری از جوامـع    مجموعه نهادهای یادشده برای حل مشكالت جامعه است. به

  اشتیاق فزایندهای از جانب مردم برای حضور در تدارك خدمات اجتماعی وجود دارد.
هـای   كـه بـا عنـوان سـازمان    هـایی هسـتند    یكی از مصادیق این اشتیاق فزاینده، سازمان

هـا كـه بـا محوریـت      گونه سازمان شوند. این شناخته می 2های مذهبی یا سازمان 1محور ایمان
ها عضو در سراسر جهان هستند و انبوهی  اكنون دارای میلیون پردازند، هم ایمان به فعالیت می

دقیـق و مشخصـی    دهند. با وجود این، تاكنون ادبیات علمـی  از خدمات اجتماعی را ارائه می
ها ایجاد نشده است. بنابراین، با توجه به تمایالت جهانی گسترده در ایـن   درباره این سازمان

ها، الزم است تحقیقات بیشـتری در   مند در این سازمان زمینه و عضویت انبوهی از افراد عالقه
  پردازند.ها ب های عمیق علمی به حمایت از این سازمان این زمینه صورت گیرد و پشتوانه

  . عقالنیت هنجاری (ارزشی)1_1
طور كلی بررسـی مـی كنـیم، سـپس بـه تشـریح        در این بخش، نخست مفهوم عقالنیت را به

  پردازیم. عقالنیت ارزشی و عقالنیت ابزاری می
                                                           
1. faith based organizations 2. religious organizations  
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شناسی كمبریج، عقالنیت در فلسفه، اشـاره بـه توانـایی و     براساس فرهنگ واژگان جامعه
گیـری هوشـمندانه دارد و متضـاد بـا      آوردن دانش، یـا تصـمیم  استعداد انسان برای به دست 

عقالیـی،   عمـل  1عادت، احساس، اعتقاد كوركورانه و سنّت است. همچنین، به نقل از اسنلن
آن عملی است كه قدرت خرد یا استدالل، انسان را قانع و متقاعد كند؛ در این معنا اسـتدالل  

  ).1389فرد،  باشد (دانایی متفاوت میبر مبنای تفكر است و با احساسات و هیجانات 
 گاه اند، معروف گرایی عقل به كه هایی از مكتب دسته آن حتی مختلف، فكری های مكتب

 عقـل  واژۀ كـه  معناهایی تفاوت كنند. می متفاوتی برداشت معناهای عقالنیت و عقل از مفهوم
 هـا  مكتـب ٰیا  افراد این كه است و موضوعاتی سؤاالت به معطوف دارد مكاتب افراد و نظر در

بایـد   عقـل  دربـارۀ  توضـیحی  هر كه باورند این بر و كنند می مطرح عقالنیت و عقل در مورد
عقالنیـت   و عقـل  مـورد  در كـه  اسـت  دلیـل  به همین دهد. پاسخ را مهم سؤاالت این بتواند
 ازیـا   دیگـر،  فرد به فردی از اساسی سؤاالت چون این است، شده مطرح مختلفیهای  نظریه
باشـند)   گـرا  عقـل  های مكتب زمرۀ در خودشان مكتب دو هر دیگر (هرچند مكتب به مكتبی

 متفاوت خواهند اساساً  دهند می ارائه عقالنیت و مورد عقل در كه یهای نظریه لذا اند، متفاوت
). با این حال سؤاالتی مشترك در زمینـه عقالنیـت وجـود دارد    1385بود (صفایی و دیگران، 

ها ملزم بـه پاسـخگویی بـه آنهـا هسـتند. در ادامـه پیرامـون انـواع عقالنیـت           تبكه همه مك
  شود. هایی ارائه می بحث

ــر مختلــف اندیشــمندان ــا ب ــد، داشــته عقالنیــت مفهــوم از كــه تعبیــری و تفســیر بن  ان
 بنـدی  تقسـیم  بـرای  مبنـایی  ِوبـر  ماكس كردند. ارائه را عقالنیت از مختلفی یها بندی تقسیم

 نـوع  دو بـین  ِوبـر  اسـت.  مواجه شـده  محققان از بسیاری باپذیرش كه كرده فراهم عقالنیت
عقالنیـت   هـدف یـا   به معطوف عقالنیت عقالیی یا هدف است: شده تفاوت قائل عقالنیت
 دانسـته،  متـرادف  هـدف  به معطوف  عقالنیت با معموالً ابزاری عقالنیت ارزش.  به معطوف

هـدف،   عقالنیـت  فنـی،  عقالنیت ابزارمدار، عقالنیت های عنوان با كه اصطالح این شود. می
در  معمـوالً  شـود،  می تلقی مترادف مقصود عقالنیت و سازمانی عقالنیت ی، ا وظیفه عقالنیت

و  عمـومی  عقالنیت جوهری، عقالنیت شامل آن، مترادف های عنوان یا ارزشی عقالنیت برابر
  ).1389فرد،  گیرد (دانایی می قرار غنی عقالنیت

واژگان خردگرایی یا تعقل ابزاری و خردگرایی یا تعقـل جـوهری در علـم مـدیریت واجـد      
های مدیریت نقش  نظریه در عنوان محور بنای اصلی هستند، زیرا این دو واژه به   اهمیت بسیاری

                                                           
1. Snellen 
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شد كه  اكه و شعور فرد اطالق میدر ۀبه قو» منطق عقلی« ،كهن اعصار كنند. در ای را ایفا می عمده
خوب و بد، صحت و سقم، درست و خطا، تمیـز قائـل شـود و بـه      ساخت تا میان را قادر میاو 

 عنـوان واقعیـت   در فرد بـه   »منطق عقلی«  زندگی فردی و اجتماعی خود انتظام بخشد. همچنین 
شد كه قابل تحویل به پدیدهای اجتماعی یا تاریخی نبود. در آن زمـان   مستقلی در نظر گرفته می

مـادی بیعتـی بـا معیارهـای ارزشـی       های بود و ماورای ضرورت رای جنبه اخالقی خردگرایی دا
را خردگرایـی جـوهری، گـوهری یـا ارزشـی       داشت. این نوع خردگرایی همان است كه مـا آن  

ه و شـد  نتـایج حاصـل   خردگرایی ارزشی یا جوهری بدون توجه به  ،برِو ماكس  نامیم. به زعم می
  .)1378او است (الوانی، در روابط و رفتارهای  ی انسان موفقیت یا شكست عملی، راهنما

ای برای ارزیابی اسـت و ثانیـاً، مسـتلزم     معنا، هنجاری است كه اوالً، واژه عقالنیت بدین
است. معقول بودن یك رفتار یا باور، یا ارزیابی خاص بـه معنـای تأییـد و مقبـول     » باید«یك 

شناختی بار مثبت دارد. همچنـین   حاظ معرفتدانستن آن است. به سخن دیگر، عقالنیت از ل
گوید چگونه باید به آنچه كه  معنا كه به ما می عقالنیت هنجاری مستلزم باید هم هست؛ بدین

دهیم یا باور داریم، نظم و سازمان ببخشیم و برای مثال به چه چیزهـایی بایـد بـاور     انجام می
رو، گـاه بـرای توصـیف ایـن نـوع       از ایـن  داشته باشیم، یا چه رفتارهایی را باید انجام دهـیم. 

است. به عبـارت دیگـر، هنجـاری بـودن عقالنیـت بـر        1شناختی عقالنیت، عقالنیت وظیفه
  ).1383نیا،  شناختی داللت دارد (قائمی ای وظیفه مؤلفه

از اعضای مكتب فرانكفورت، اعتقاد دارد تعقـل در زنـدگی انسـان بایـد      2هورك هایمر،
ها برای رسیدن به اهـداف   داشته باشد. به زعم او، در عصر ما سازماننقشی اخالقی و ارزشی 

ای درآمـده و   اند و در ایـن راه انسـان بـه صـورت بـرده      خود تالشی مهرگسیخته را آغاز كرده
آزادی او به هیچ انگاشته شده است. در حالی كه در اعصار پیشین، تعقل چنـین نقشـی را در   

ن بر اهداف بود، نه ابزار و جنبه اخالقی آن مقدم بر جنبـه  زندگی انسان نداشت، بلكه تأكید آ
شدند، سـعی بـر همـاهنگی و     هایی كه بر چنین تعقلی بنیاد می كاركردی بود. بنابراین، نظریه

كردند و مسئله سرنوشت و سـرانجام   توازن رفتارهای آدمی داشتند، خیر بشری را جستجو می
  ).1378گرفتند (الوانی،  انسان را پی می

شـود، سـودآوری    وضوح دیـده مـی   داری كه غلبه عقالنیت ابزاری در آن به در عصر سرمایه
آید. هر سازمانی رشد و بقای خود را صـرف نظـر از    های سازمانی به شمار می محوریت فعالیت

كند. تنها مفاهیمی دارای ارزش هستند كه كـاربردی بـوده و    نقش آن در توسعه جامعه، دنبال می
                                                           
1. deontological 2. Horkheimer  
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ترتب باشد. كمك به همنوع دارای عقالنیت نیست؛ زیرا رشد و سودآوری همراه سودی بر آن م
كنند نیـز   هایی كه تا حدی مسئولیت اجتماعی خود را ایفا می آن نیست. حتی آن دسته از سازمان

درنهایت به دنبال كسب وجهه به منظور افزایش سودآوری هستند. در چنـین فضـایی از روابـط    
هایی كه برآمده از ایمان دینی باشند و بـه صـورت غیـر انتفـاعی      زمانجان، ورود سا خشك و بی

تواند عقالنیت ارزشی را در سطح جوامع غالب كند. آنچه در بحث عقالنیـت   شوند، می اداره می
كدام از انـواع عقالنیـت قابـل حـذف نیسـت. بلكـه بحـث         شایان ذكر است، آن است كه هیچ

داری ایـن مفهـوم زمـانی بـا      در جوامـع سـرمایه   محوری غلبه نوع خاصی از عقالنیـت اسـت.  
محوری قوت خود را از دسـت داده اسـت،    تنها تكلیف یابد كه نه ترین سطح خود تنزل می پایین

هـای   رو، ایجاد سـازمان  اند. از این اند كه كامالً مادی و غیر متعالی بلكه اهدافی جای آن را گرفته
رهیخته است تا از طریق آن بتوانند نیازها و اهداف های ف محور فرصت غنیمتی برای انسان ایمان

گونـه   ویـژه آنكـه ایـن    ای متعالی ببخشـند. بـه   غیر مادی خویش را ارضا كرده و به سازمان جنبه
  اند و شائبه سودمحوری از آنها برچیده شده است. ها در تعریف خود غیر انتفاعی سازمان

  محور (سام) های ایمان . سازمان2

كنیم، سپس به  محور در غرب بیان می های ایمان ای از سازمان ست تاریخچهدر این بخش نخ
ها در  گونه سازمان پردازیم. در پایان نیز نقش این ها می های این سازمان تعریف و تبیین ویژگی

  دهیم. همراهی دولت برای ارائه خدمات اجتماعی را مورد توجه قرار می

  غرب محور در های ایمان . پیشینه سازمان1_2
توان  محور را در تاریخ بشر شناسایی كرد، اما می های ایمان روشنی اولین سازمان شاید نتوان به

هایی دور از ذهـن بـه    گفت از زمانی كه دین در زندگی جوامع وارد شده، وجود چنین سازمان
انه های بشردوسـت  دوستی و كمك رسد. از آنجا، كه یكی از اركان همه ادیان الهی، نوع نظر نمی

هایی بـرای   ها یا سازمان است، بدیهی است كه با ظهور دین در عرصه اجتماعی جوامع، گروه
طـور تـاریخی    كنـد بـه   بیـان مـی   1پاسخ به دعوت خداوند شكل بگیرنـد. چنـان كـه واالس   

هـا را در   محـور حجـم زیـادی از نیروهـای داوطلبانـه اجتمـاعی ملـت        هـای ایمـان   سـازمان 
هـا   د. با این حال، در ادامه سخن، بحث را به تاریخچه این سازمانان مدت فراهم كرده طوالنی

  كنیم. براساس شواهد تاریخی معطوف می
                                                           
1. Wallace 
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كنـد:   ها چنین بیان می گونه سازمان ) پس از یك بررسی جامع از تاریخچه این2002( 1پاركز
ـ   محور برای درك اینكـه چگونـه امـروزه ایـن سـازمان      های ایمان بررسی تاریخی سازمان ه هـا ب

محـور   های ایمـان  اند، مفید است. سازمان شده برای بیشتر مردم تبدیل شده هایی شناخته سازمان
انـد. كارهـای    ها درگیـر شـده   در كارهای بشردوستانه به یك شكل یا اشكال مختلف، برای قرن

هایی داوطلبانه به افـرادی غیـر    شوند كه خدمات یا كمك هایی اطالق می بشردوستانه به فعالیت
شـود.   ). این شامل اختصاص زمان، كار و پول مـی 1998 2شود (فیرمن، افراد خانواده ارائه می از

پیشنهاد كرد كه همـه روابـط بشـری بایـد براسـاس       3های قرون وسطا، سنت آگوستین در دوره
). یك سازمان كاتولیك كه بـا نـام   1998 4ریزی شود (بریدنتال، كارهای خیریه و نیكوكارانه پایه

هـای   خانـه و خانـه   م، شـروع بـه ایجـاد یتـیم    1727شناخته شده، در سال » ن ارسولینخواهرا«
). عمل معامله به مثل و مراقبـت از كسـانی كـه از    1997 5خیابانی در نیو اورلئان كرد (اندرسون،

اند به كارهای بشردوستانه بسیار شـبیه اسـت و بـه     قوم، قبیله، اقوام و خانواده خویش جا مانده
). بـر مبنـای ایـن    1998گردد (فیـرمن،   پیش از خط در آفریقا و آمریكای شمالی برمیهای  قبیله

مفهوم، اعضای جامعه به افرادی كه نیازهای درمانی، جسمی یا عاطفی داشتند با كمـك كـردن   
  دادند. به آنها و دریافت چیزی در ازای آن، یاری می

آغـاز شـد.    6های نیو انگلنـد  همحور در آمریكا با نخستین مستعمر های ایمان رشد سازمان
ها گفـت كـه     نشین م، به مستعمره1600حاكم مستعمره ماساچوست در دهه  7جان وینتروپ

توانند پیشرفت كنند این است كه با هم كار كننـد و بـا هـم رنـج ببرنـد:       تنها راهی كه آنها می
. چیـزی كـه او   )1994 8های خود باشند (جیوونز، همیشه قبل از خود به فكر اجتماع و كمیته

در پی تشریح آن بود، نیاز مردم برای انجام اقدامات داوطلبانه برای كـاالی عمـومی بـود، كـه     
كامالً با تعریف كارهای بشردوستانه مطابقـت دارد. البتـه، انگیـزش و پـاداش بـرای چنـین       

  ).1994رفتاری در اعتقادات مذهبی جامعه ریشه دارد (جیوونز، 
هـایی رسـمی از    نخسـتین، شـبكه   ند كه در جوامع اسـتعماریِ ك ) بیان می2000( 9تینمن

دوستان و خانواده ابزاری ابتدایی برای مراقبت از بیماران و تهیدستان بودنـد. بـرای مثـال، در    
هـایی را   اندركاران كلیسا مراقبت (وابسته به كلیسای انگلیس)، دست 10ویریجینای آنجلیكان

                                                           
1. Parks 2. Feierman  
3. Sant'Agostin 4. Breidenthal  
5. Anderson  6. new England  
7. John Winthrop 8. Jeavons  
9. Thiemann 10. Anglican   
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نهادهای مذهبی بـا   1م آوردند. همچنین در پنسیلوانیا،برای كودكان، بیماران و كهنساالن فراه
دادنـد. ایـن    های مالی دولتی و خصوصی به مردمِ فقیـر مسـتعمره، خانـه مـی     دریافت كمك

رویكرد برای بیشتر جوامع مستعمراتی عملی بود؛ زیرا مردم بیشـتر كشـاورز و شـهرها نسـبتاً     
سا وجود داشت. با این حـال، بـا   كوچك بودند و وابستگی شدیدی بین ساختار شهری و كلی

های بزرگ با جمعیت بیشتر كه درصد كمتری  گذشت دویست سال بعد از آن، شهرها به شهر
  ).1994كردند، تبدیل شدند (جیوونز،  از آنها كشاورزی می

ای برای مراقبت از افـراد نیازمنـد    شبیه به قبایل قبل از خط آفریقا، دور شدن از هر جامعه
های تخصصی برای به عهده گرفتن مسئولیت در این شهرهای  گیری گروه كلخود منجر به ش

  شود. جدید می
طـور ویـژه بـرای كمـك بـه افـراد ضـعیف در         های مذهبی كه بـه  های گروه اگرچه نمونه

). در 2000(تینمن،  مستعمرات رایج بود، تا اواسط قرن نوزدهم تعدادشان قابل مالحظه نبود
سـرعت گسـترش پیـدا     سازی نمود، كه درنتیجه شهرها به به صنعتیاین دوران، آمریكا شروع 

ها بـرای   كردند و به مهاجرت شمار زیادی از مردم، هم از مناطق روستایی و هم از دیگر كشور
  ).1994كار در صنایع منجر گردید (جیوونز، 

و  2اها در این دوران شكل گرفت، شامل باشگاه مردان جوان آمریك انواع زیادی از سازمان
های زیادی با كمبود اختیـار   ). با این حال، تا این زمان، دولت2000(تینمن،  3سپاه رستگاری

هایی كـه قبـل از    ها و تقویت اعتماد مواجه هستند. یعنی سازمان قانونی برای ساخت شركت
گونه كه امروزه وجـود   های غیر انتفاعی، آن اواخر قرن نوزدهم شكل گرفتند، به عنوان شركت

  ).1994(جیوونز،  شدند دارد، شناخته نمی
مفهـوم مـدرن كارهـای     4این وضع ادامه داشت تا در ثلث پایانی قرن نوزدهم، آندرو كـارنگی 

بشردوستانه علمی را مطرح ساخت. كارنگی، كه یـك تـاجر ثروتمنـد بـود، دیـدگاهش در مـورد       
ـ  وری كه باعث ایجاد موفقیت جامعه را براساس مفاهیم كمی، مانند اثربخشی و بهره ادی در های زی

های خیرخواهانـه   گذاری وكارهایش شده بود، شكل داد. او بر این باور بود كه ارزش سرمایه كسب
هـای كـارنگی بـا اقبـال گسـترده جامعـه        گیری شود. ایده باید از نظر اثربخشی قابل سنجش اندازه

یـن  هـا را بـه ا   ) چگونگی كارهای بشردوستانه علمی از سوی كشـیش 1990( 5هال مواجه شد اما 
های خیرخواهانه مسیحی با ارائه خدمات صرفاً به صورت اقتصادی فاصله زیـادی   دلیل كه كمك

                                                           
1. Pennsylvania 2. young men club  
3. salvation army 4. Andrew Carnegie  
5. Hall 
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كردنـد. ایـن    های جامعه را نیز به همان میزان مهم تصور می گیری پیوستگی دارد، رد كرد. آنها شكل
دار  اختالفـات ریشـه  «های خیریه وجود دارد كه گهگـاه بـا عبـارت     تنش هنوز هم در بحث كمك

  ).1990هال،  شود ( بیان می» یان كارهای بشردوستانه علمی و مذهبیم
های رفـاه اجتمـاعی دولـت     رونده از مسئولیت پس از جنگ جهانی دوم، یك فرض پیش

هـای غیـر    وجود داشت، اما مشاركت نكردن یا مشاركت كردن ناچیزی، بین دولت و سازمان
  ).2000جود داشت (تینمن، های قراردادی متقابل، و انتفاعی، به عنوان آژانس

م، 1967در سـال   1این وضعیت ادامه داشت تا زمانی كه اصالحیه قانون امنیت اجتماعی
شـد. ایـن    های غیر انتفـاعی تأكیـد مـی    تصویب شد كه در آن بر افزایش ارتباطات با سازمان

های خصوصی برای خرید خـدمت آنـان    ها را برای توافق با سازمان خصوص دولت قانون به
هـای خـدمات    دارد، روابط میان دولت مركزی و سازمان ترغیب كرد؛ چنان كه تینمن بیان می
محـور را تغییـر داد. ایـن كـار مشـترك بـین        های ایمـان  اجتماعی غیر انتفاعی، شامل سازمان

های غیر انتفاعی تقاضا برای اثربخشی و كارایی را افزایش داد و به حـذف   حكومت و سازمان
  ها منجر شد. در رفت منابع و همپوشانیكاری، ه دوباره

ها، گرسنگی و فقـر بـود. در پاسـخ،     خانمان م، در آمریكا مصادف با افزایش بی1980دهه 
هـا، و فـراهم آوردن    خانمـان  كلیساهای اصلی برای غذا دادن به گرسنگان، خانه دادن بـه بـی  

  ).2000نمن، تشریفات رشد كردند (تی ها در یك مسیر ساده و بی انواع مختلف كمك
م، حمایـت  1990های دهه  های اجتماعی، از سوی حكومت فدرال در میانه پس از آنكه برنامه

های غیر انتفاعی خدمات اجتمـاعی تشـویق    های مردمی، و آژانس شدند، كلیساها، سازمان مالی می
سـال اول   م، و دو1990). در دهـه  1996 2تر شـوند (وایـت،   شدند و از آنها انتظار این بود كه فعال

هـا از   محور گسترش پیدا كردند. امروزه تعداد قابـل تـوجهی از سـازمان    های ایمان سازمان 21قرن 
  ).2000های خدماتی ملی وجود دارند (تینمن،  محور تا شبكه های عبادت برنامه

هــای محلـی و مركــزی در حـال روی آوردن بــه    ) حكومـت 2001( 3از دیـدگاه فــارنزلی 
عی مذهبی برای ارائه خدمات اجتمـاعی و هـدایت توسـعه جامعـه بـه      های غیر انتفا سازمان

هـای حـاكم بـر     ). در قرن حاضر یكـی از پـارادایم  2002هستند (پاركز،  4سمت هزاره جدید
هـا بـرای    ای در دولـت  ها، مدیریت دولتی نوین است و یـك تمایـل فزاینـده    مدیریت دولت

تی وجود دارد. رویكرد این پـارادایم، بـه   های غیر دول واگذاری وظایف دولتی به سایر سازمان

                                                           
1. social security amendment 2. White  
3. Farnsley 4. new millennium 
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های غیر دولتـی   های سازمان گیری از ظرفیت محوری باعث شده تا بهره سازی و نتیجه كوچك
رسـد سـیر گسـترش     محور، بیش از پیش ضروری جلوه كند. به نظـر مـی   خصوص ایمان و به
هـا بتواننـد از    دولـت  طور ملموسی افزایش پیدا خواهـد كـرد و   ها در آینده به گونه سازمان این

محـور بـودن آنهـا بسـیار      بـدیل ناشـی از ایمـان    ها و مزایای بی گونه سازمان های این ظرفیت
هـای   های آینده بـه دوران شـكوفایی سـازمان    رو بعید نیست كه دهه برداری كنند. از این بهره

  محور تبدیل شوند. های ایمان ویژه سازمان محور و به اجتماع

  محور (سام) های ایمان . تعریف سازمان3

های اخیر جایگـاه خـود را    هایی مردم نهاد هستند كه در دهه محور، سازمان های ایمان سازمان
اند. اگرچـه تأسـیس    هایی اثربخش در پیشبرد خدمات اجتماعی تثبیت كرده به عنوان سازمان

ـ  ای داشته، ولی تعریف های گذشته رشد قابل مالحظه هایی در دهه چنین سازمان ای علمـی  ه
) 2004( 1ها پیشرفت چشمگیری نداشته است. چنـان كـه دی. هیـون    از چیستی این سازمان

هـا بـه عمـل نیامـده اسـت و       كند: با این همه هنوز هم تعریف دقیقی از این سـازمان  بیان می
كنندگی و چندپارگی گرایش دارد. بـا   ها به سوی گیج ها، تعریف همچنان در مورد این سازمان

پردازیم، سـپس   محور ارائه شده، می های ایمان ها كه از سازمان به برخی از تعریف وجود این،
 كنیم. نظران مختلف بررسی می ها را از منظر صاحب های این سازمان ویژگی

شـود كـه خـدمات     ای اطـالق مـی   محور، به سازمان، گروه، برنامه، یا پروژه سازمان ایمان
دهـد. عامـل ایمـان، بخـش      شده با خـدمات ارائـه مـی    انسانی را به وسیله عامل ایمان تنیده

گـردد و بـه    ناپذیر سازمان است كه از طریق رهبران، نیروی كار، و داوطلبان آن ابراز می جدایی
  ).2001 3؛ كوهل،2003 2خدمات آنها گره خورده است (كالهون،

اسـتفاده  بـرای آنهـا    "FBO"مخفـف  واژۀ محور كه معموالً انتفاعی ایمان های غیر سازمان
 "FBO"واژه ). 1999 4(والـیس،  شود انتفاعی مذهبی می های غیر شامل همه سازمان ،شود می

 واحـد مثل یك كلیسای خاص یـا   __ طور كامل مذهبی است كه رسالتشان به را هایی سازمان
كننـد، پیونـد    رقـرار مـی  بمسائل مذهبی و اجتماعی ارتباط  میانهایی كه  با سازمان __ مذهبی

  مثل ارتش رستگاری. ؛دهد می
های مبتنی بر ایمان چه هستند، وجود ندارد.  یك تعریف قابل قبول در مورد اینكه سازمان

ها خـدمات   ها وجود دارد این است كه این سازمان تعریف محدودی كه در مورد این سازمان
                                                           
1. De.Heaven 2. Calhoun  
3. Kohl 4. Wallis  
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بـادت  های مذهبی و جاهایی كه خـدا را ع  دهند و به مكان مذهبی و اعمال عبادی را انجام می
ها و جاهایی كه به پرستش خـدا   ها مسجدها، كلیساها، كنیسه اند، این سازمان كنند وابسته می
هـا،   هـای غیـر انتفـاعی وابسـته بـه ایـن مكـان        شوند و نیـز سـازمان   پردازند، را شامل می می

 ها رسالت و های غیر انتفاعی، وابسته به شبكۀ ملی مبتنی بر ایمان هستند. این سازمان سازمان
كننـد ممكـن اسـت محتـوای      مأموریتشان بر محتوای ایمان است، اما خدماتی كه ارائـه مـی  

ها كاركنـان خـود را مجبـور بـه ایـن       مذهبی، یا محتوای غیر مذهبی داشته باشد. این سازمان
هـا بـه    توان گفـت ایـن سـازمان    تر می كنند كه ایمان داشته باشند، اما در تعریف گسترده نمی

هـای جامعـه، افـزایش خـدمات      اهداف خاصی همچـون ارتقـای ارزش  جاهای مذهبی كه 
  ).2002 1اند (كرامر، عمومی و رفاه مردم و... را دارند، وابسته

بـه ایـن صـورت تعریـف     » محـور  سازمان ایمان«تحت عنوان اصطالحات گسترده، یك 
 هر سازمانی كه به وسیله احكـام، اصـول اخالقـی، اعتقـادات مـذهبی تأسـیس یـا       «شود:  می

هـای   ها و انجمـن  تحریك شده است كه شامل كلیساهای محلی، معابد و مسجدها است؛ نام
هـای خیریـه یـا بـدون      های با كلیسای مشترك و ایمان مشترك و نیز انجمن مذهبی؛ سازمان

  ».شده از طریق مذهب هستند ای، یا ملی كه وابسته مذهب یا تحریك سود محلی، منطقه
  محور به عمل آورد: های ایمان تعریف ذیل را از سازمان 2یكورپزم، راهنمای امر2003در سال 

  یك اجتماع عبادی مذهبی (كلیسا، مسجد، كنیسه، یا معبد).  _ 
یك سازمان، برنامه، یا پروژه كه از سوی یك اجتماع عبادی مذهبی حمایت مـالی یـا     _ 

  ).نشده باشد شده یا ثبت شود (خواه این شركت یا سازمان ثبت میزبانی می
یك سازمان غیـر انتفـاعی كـه از سـوی یـك اجتمـاع عبـادی مـذهبی یـا اعضـای             _ 

انـد، تأسـیس    مدیره و اعضای یك سازمان كه از لحاظ مذهبی برانگیخته شـده  هیئت
كـه نهـادی از    وضوح در نام، ایجاد و بیانیه رسالت آن سازمان __ شود و این امر به می

  د.كن جلوه می __  نظر مذهبی تحریك شده است
تر به صورت آشكارا یا ضمنی بیان شدند،  هایی كه پیش و در نهایت همكاری سازمان  _ 

  كنند. محور ایجاد می با یكدیگر نیز سازمان ایمان
هـا   محور، اجتماعی ایمانی است. تصمیم دارد كه یك سازمان ایمان ) بیان می2007( 3كالرك
شود، مولود ایمان اسـت. درواقـع    اتخاذ میهایی كه از سوی رهبر برای خدمت به بشر  و اقدام

                                                           
1. Kramer 2. Americorps guidance  
3. Clarke 
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محور را به یك  كند، مؤلفه ایمان است كه یك سازمان اجتماع ) بیان می1996چنانچه وایت (
  كند. محور تبدیل می سازمان ایمان

دهندگان خدمات اثـربخش بـا    محور را به عنوان ارائه های ایمان ) سازمان2001( 1جنسن
اط برقرار كردن میان افراد و اجتماعات از طریق یك شبكه ایمانی شان در ارتب توجه به توانایی

محور، سازمانی است كه میان افـراد براسـاس    شمارد. یك سازمان ایمان یا بر مبنای نیت برمی
بخشـد. سـازمان    یك هویت ایمانی برای تأثیرگـذاری در یـك جامعـه مـدنی، انسـجام مـی      

جاد تغییر در جامعه از طریق روابـط گروهـی و   محور یك قوه نوظهور است كه پیشتاز ای ایمان
  ).2006همگانی است (كالرك، 

طور سّنتی بر مقررات مذهبی و اخالقی تمركز كرده بودند. از اواخر قرن بیستم،  كلیساها به
شكل متمایزتری از كلیسا را بروز داد كه بر ارتقای زنـدگی بشـر متمركـز     2محور جنبش ایمان

محـور هـویتی اسـت كـه      ) یك سازمان ایمان2006یدگاه كالرك (). از د2007بود (كالرك، 
برای بسیج افراد حول محور ایمان، برای رسیدگی به نیازهای جامعه طراحی شده است. ایـن  

  ها به دست آید. ریزی پروژه هدف ممكن است تنها از طریق توسعه ساختار برنامه و برنامه
هـای اجتمـاعی    تی جوهری میان سـازمان دهد تفاو گونه كه پژوهش وایت نشان می آیا آن

هـای اجتمـاعی وجـود دارد؟ آیـا اساسـاً یـك نـوع متفـاوتی از          محور و دیگر سـازمان  ایمان
گونـه كـه در    محور خوانده شود، وجـود دارد؟ آن  های اجتماعی كه ممكن است ایمان سازمان

ث اعتقـادی و  محورِ مورد مطالعه، از طریق مباح های ایمان این پژوهش مشخص شد، سازمان
هـا،   شـدند. اعضـای ایـن سـازمان     داد، برانگیختـه مـی   انجیلی كه حسی ماورایی به آنهـا مـی  

هـای اجتمـاعی    كردنـد. سـازمان   بخشی مـی  هایشان را براساس ایمان در عمل هویت فعالیت
های ارزشی قوی، مثل حق هر انسـانی بـرای داشـتن غـذای كـافی،       دیگر ممكن است انگیزه

محوِر مورد مطالعـه،   های ایمان بدون ترس داشته باشند؛ با این حال، سازمانسرپناه و زندگی 
هـا معتقدنـد خداونـد از     ها را دارا هستند، اما از طریق چیزی كه این سازمان اگرچه این ارزش

آیا این مورد رضای خدا «شوند. آنها اول تمایل دارند بپرسند كه  خواهد، برانگیخته می آنها می
آیا این یـك كـار خـوب و قابـل قبـول اسـت كـه مـا انجـام          «اینكه بپرسند به جای » است؟

ایـن را در  ». كنـد؟  آیا این، جامعۀ ما را به مكان بهتری برای زندگی تبـدیل مـی  «یا » دهیم؟ می
محور قرار دهید كه معتقدند آیا ایـن مـورد رضـای خـدا      های ایمان مقابل ایدئولوژی سازمان

  ).1996ی برای زندگی افراد تبدیل كنیم؟ (وایت، است كه جامعه را به مكان بهتر
                                                           
1. Jensen 2. faith based movement  
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محور، اگر رهبر بتواند این بـاور را بـه    )، در یك سازمانِ ایمان1999( 1به بیان برینكرهاف
» رسـالتی از سـوی خداونـد   «همكاران ستادی خود و داوطلبان منتقل كند كه كار آنها بر پایـه  

تواند تصورش را بكند، توانمنـد سـازد.    میتواند سازمان خود را در مسیری كه تنها  است، می
خیـزد. بـه بیـان ایـن      هـا تنهـا از ایـن بـاور برمـی      انگیزش، انرژی و اشتیاق به انجام ریسـك 

های غیر انتفاعی سـكوالر تنهـا بـه     نظر، رهبر چنین سازمانی نباید مانند دیگر سازمان صاحب
  .شته باشددا» ایمان«داشته باشد، بلكه باید به آن » باور«رسالت خود 

شوند.  محور به عنوان منابع دائمی برای اداره خدمات انسانی مطرح می های ایمان سازمان
) بیــان داشــت كــه 2000( 2در اســالم، نایــدو ای بــر روی كارهــای خیرخواهانــه در مطالعــه

هـای فیزیكـی و اجتمـاعی را بـرای      محـور احتمـاالً بهتـرین زیرسـاخت     های ایمـان  سازمان
های عبادی  كنند؛ زیرا كلیساها، معبدها، مسجدها و دیگر مكان فراهم می ترین جوامع ضعیف

توانـد نقشـی    كنند، نقاط كانونی هستند. مذهب می رسانی می برای جوامعی كه به آنها خدمت
هـای ارتباطـات اجتمـاعی و     حیاتی در تسهیل ساخت سرمایه اجتماعی، كه به عنوان شـبكه 

محور،  شود، ایفا كند. جوامع ایمان اشی از آن تعریف میهایی ن هنجارهای دوطرفه و وابستگی
انـد، ذخـایر حیـاتی سـرمایه اجتمـاعی در       گونه كه پوتنام و متخصصان دیگر اقرار كرده همان

  ).2004 3جامعه هستند (توماس،

  محور (سام) های ایمان . انواع سازمان1_3
  دسته تقسیم نمود: ها را به دو گونه سازمان توان این بندی كلی می در یك تقسیم

هایی كه اساس تشكیل شدن آنها براساس ایمان است مثـل كلیسـاها،    دسته اول، سازمان
 كنند. هایی كه خدا را عبادت می ها، مسجدها و دیگر مكان كنیسه

هایی هستند كه اساس تشكیل شدن آنها ایمـان نیسـت و هـدف آنهـا      دسته دوم، سازمان
های خیریه  اند؛ مثل بنیادها و مؤسسه های ایمانی وابسته كسب سود هم نیست، اما به سازمان

  سرپرست. های حمایت از بانوان بی و سازمان حفاظت از محیط زیست و انجمن
در نوع اول، یعنی مسجدها، كلیساها و...، هدف اصلی آنها ایمان است و بر همان اسـاس  

شـوند و   دشـده حمایـت مـی   های یا ها از سوی سازمان اند، اما نوع دوم سازمان صورت گرفته
ها را در رابطه به دادن پناهگاه،  همه برای ارائه خدمت به مردم هستند و تعداد زیادی از برنامه

                                                           
1. Brinckerhoff 2. Naidoo  
3. Thomas 
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خانمان هستند و جایی برای زنـدگی   خانه، چه به صورت موقت و چه دائمی به افرادی كه بی
  ).2002دهند (كرامر،  كردن ندارند و... انجام می

  محور (سام) های ایمان های سازمان . ویژگی4

هـای   ) ویژگـی 1997( 1محـور، میلوفسـكی و سـینان    هـای ایمـان   های سازمان در بیان ویژگی
هـای جامعـه مـدنی كمـك      محور از دیگـر سـازمان   های ایمان خاصی را كه به تمایز سازمان

  كنند: كند، شناسایی می می
طور همزمان انواع مختلفی  بهكنند، اما  آنها به نیازهای مردم در جوامعشان رسیدگی می  . 1

  دهند. از اهداف را عالوه بر وظایف ویژه در حوزه خدمات اجتماعی ارائه می
به احیـای سـنّت ایمـان را    » شهادت دادن«ها رسالت به هم پیوسته  بیشتر این سازمان  . 2

  دارا هستند.
هـا تـا    نخصوص نیروی كار و داوطلبان، بسـیاری از ایـن سـازما    برای افراد عضو، به  . 3

های بیشتر در جلسات دینی، رشـد   حدودی، یا انتظار آن است كه، برای ارائه فرصت
  شوند. های مذهبی در زمینه جامعه فعال ایمان ایجاد می معنوی و مراقبت

فرایند ارائه خدمات دارای همان اهمیت و اغلب دارای اهمیتی باالتر از تأثیرهای عینـی    .  4
شود. چون فراینـد بـر اعتبـار معنـوی،      ای است كه استفاده می برنامهمنابع و راهبردهای 

هـای عینـی كـه از     كارگیری سنجه كند، به گیری جامعه تأكید می ارتباط عاطفی، و شكل
  شود. شود، كار دشواری می ای به كار برده می های حكومتی و حرفه سوی سازمان

نیستند. بوروكراتیـك  » بازار«قبضۀ  محور لزوماً در جستجوی رشد و های ایمان سازمان  . 5
های مالی كه در بیـرون جامعـه    های كارگزاری و بزرگ شدن، یا درگیر شدن با اولویت

هـای   های مالی گـروه  هایی هستند كه صراحتاً با حمایت اند، یا دارای ارزش واقع شده
  دینی اختالف دارد، ممكن است رسالت پروژه را از بین ببرد.

های دینـی سـروكار ندارنـد و در     محور تماماً با ارزش های ایمان ازماناگرچه برخی س  . 6
گیــری خودشــان از  هــا در ســاختار، اهــداف و جهــت بســیاری مــوارد ایــن ســازمان

كننـد، غیـر قابـل     های مالی غیر دینی (سكوالر) دریافت مـی  هایی كه حمایت سازمان
: ندای بقـای سـازمانی و   تمایز هستند، اما هنوز محتمل است كه به دو ندا پاسخ دهند

  ندای اختیار معنوی باالتر.
                                                           
1. Milofsky & Cnaan 
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هایشـان را   هـا و سـنّت   ای ارزش كوشـند بـه گونـه    سـختی مـی   محور بـه  های ایمان گروه
  ).2001 1ریزی شوند (وارن و وود، دهی كنند تا بر مبنای ایمان دینی پایه سازمان

هـای   سـازمان  ) در مقایسه دیگری سـه ویژگـی متمایزكننـده ابتـدایی بـین     1996وایت (
های مشابه را كه ممكن است به صورت سازمانی یـا بـه صـورت     محور و دیگر سازمان ایمان

محـور هماننـد    كنـد: اول سـازمان ایمـان    اعضای فردی مشاهده شده باشـند، مشـخص مـی   
توحیـدی   ها با واژگان انجیلـی/  كند. سازمان محور معرفی می اعضایش خود را به عنوان ایمان

كننـد.   توحیدی بیان مـی  های مشاركتشان را انجیلی/ كنند، و افراد نیز انگیزه میخود را معرفی 
ای مهـم در رسـالت سـازمانی بـه صـورت       دوم، به صورت فردی یا سـازمانی، مفـاهیم پایـه   

هـای ارزیـابی و ارزشـیابی     گیرد. سـوم، سـنجه   توحیدی (قدرت، اجتماع، رسالت) شكل می
  ت.های خداشناسانه اس دارای زیرمجموعه

هـای   توان ویژگی ای را كه از طریق آن می او همچنین در تحقیقات خود، هفت مفهوم پایه
  محور اثربخش را برشمرد، معرفی كرد: های ایمان سازمان

 كنند. استفاده می __  كلیسا ترین نها د داخلی شهر __ از ذخیره ایمانی قدیمی . ایمان:1

و اقتصادی هستند و از قـدرت مـردم از    های قدرت سیاسی در پی درك پیچیدگی . قدرت:2
 كنند. یك موقعیت خداشناسانه منطقی برای رویارویی با نخبگان بومی تأثیرگذار استفاده می

از نظر اعتقادی (خداشناسی) برای بهبود ابعاد چندگانه اجتماعشان برانگیخته  . اجتماع:3
اجتمـاعی و همچنـین بـه     شوند تـا از آن طریـق بتواننـد بـه ایجـاد وفـاداری سـازمانی و        می

 هایشان بپردازند. های محلی برای پذیرش مسئولیت محیط سازی برای افراد و نهاد ظرفیت

دانند و نه فقط به  شان را به عنوان دعوتی از جانب خداوند می اهداف سازمانی . رسالت:4
  عنوان عاملی برای انجام خوب كار.

محـور هسـتند كـه مشـاركت را      شـخص دارای ساختارها و اهداف سـازمانی   . سازمان:5
 كنند. تشویق می

های مذهبی، تقـدیر از نقـش كلیـدی     رهبری خود را با استفاده از رهبران گروه . رهبری:6
هـایی كـه از نظـر فرهنگـی      گذاری روی رهبران پنهان، با روش رهبران مراكز مذهبی و سرمایه
 كنند. مناسب باشند، بسترسازی می

دهند تا بـا اهـرم قـرار دادن آن بـه      را در معرض عموم قرار می هایشان موفقیت . شهرت:7
  های دولتی، منابع و اعضای جدید دست یابند. مشروعیت، قدرت سیاسی، كمك

                                                           
1. Warren & Wood 
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های اهداف سازمانی، منـابع مـالی،    ها را براساس ویژگی ) سازمان2003( 1ایباق و دیگران
هـای   مات اجتمـاعی بـه سـازمان   ای، فرهنگ آژانس و راه فراهم كردن خد های برنامه اولویت

هـای   گونه كه در ذیل نشان داده شـده، سـازمان   اند. همان محور و سكوالر تقسیم نموده ایمان
  شوند: های ذیل مشخص می محور با یك یا چند ویژگی از ویژگی ایمان
پردازی مذهبی در بیانیـه رسـالت و اسـتفاده بـیش از انـدازه از       استفاده از جمله . هویت:1
 .ای مذهبینماده

تمایل آنها با تكیه نمـودن بیشـتر بـر داوطلبـان تـا بـر كاركنـان بـا          . تأمین منابع انسانی:2
پرداخت دستمزد، یا افرادی با تعهدات مذهبی كه به خـاطر دالیـل مـذهبی بـه سـمت كـار       

 شوند. برانگیخته می

 گیرند. هبی میهای مذ ها و دیگر سازمان میزان پشتیبانی كه آنها از فرقه . منابع مالی:3

تمایل طبیعی آنها به ارائه خدمات مذهبی بـه عنـوان جـزء و بخشـی از ارائـه       . فرهنگ:4
  خدمات اجتماعی آنها.

استفاده آنها از خبره بودن معنوی بـرای دسـتیابی بـه تصـمیمات      های سازمانی: . فعالیت5
  ).2008 2مدیریتی (مولفولدا،

  شمارد: محور موفق برمی های ایمان سازمان ای را برای گانه های هفت برینكرهاف ویژگی
شـوند. بـه بیـان     ها پایه ایمانی دارند و بر روی رسالت خود متمركز مـی  گونه سازمان این  .  1

آید. ایمـان   دیگر، ایمان علت وجودی آنها است و رسالت علت بقای آنها به حساب می
 ».چه باید بكنند«د كه ساز و رسالت برایشان روشن می» چه هستند«گوید كه  به آنها می

های كلیدی را بـا دانـش و شایسـتگی پـر      ها افراد داوطلبی دارند كه نقش این سازمان  . 2
شـود. اینكـه در ایـن     كنند. اشتیاق و عالقه تنها به سپردن كار به افراد منجـر نمـی   می

 شود، دلیل آن نیست كه افراد ناتوان استخدام شوند. ها پول داده نمی سازمان

ها كاركنان ستادی دارند كه از استعدادهایشان استفاده كرده و به دیگـران   ین سازمانا  . 3
 دهند كه از استعدادهایشان استفاده كنند. نیز اجازه می

 ها توجه نزدیكی به بازارهای خود دارند و به بیان دیگر، بازاریابی خوبی دارند. این سازمان  .  4

كـار، چـه در امـور مـالی و چـه در      » عـالی بـودن  «محوِر موفق، بـه   های ایمان سازمان  . 5
 دهند. ریزی راهبردی و چه در مدیریت منابع، ارزش می برنامه

 دانند. پذیری را در كنار ارزش، ساختار ارزش می ها انعطاف این سازمان  . 6

                                                           
1. Ebaugh, Pipes et al. 2. Mollfulleda  
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  ها بر روی یك رشد مستمر و پایدار تمركز دارند. همچنین این سازمان  . 7
  محور (سام) و خدمات اجتماعی ای ایمانه كاركردهای سازمان  . 5
هـای اخیـر هـدف مطالعـه      محـور در سـال   های ایمان تر ذكر شد، سازمان گونه كه پیش همان
هـا و حـوزه    شـده آن در رفـاه، كمـك    ویژهدر اثر نمایش فزاینده و اثربخشی اثبات اند، به بوده

؛ 2001 3؛ یـونروه، 1997 2؛ میلوفسكی و سـینان، 1997 1خدمات اجتماعی (سینان و وینبرگ،
  ).2003؛ ایباق، پایپز و دیگران، 2001 5؛ وارن و وود،2001 4ویدال،

هـای مـذهبی غیـر     كنند سـازمان  ) بیان می2006گونه كه ایباق و همكاران ( بنابراین همان
آوری و خدماتی كـه   های خیرخواهانه جمع انتفاعی در آمریكا، به خاطر پولی كه برای فعالیت

  آیند. كنند، محور سیستم رفاه اجتماعی به شمار می ارائه می
در سی سال گذشته، درك جامعی از توسعه پدید آمده كه در پـی ارتبـاط بـین مـذهب و     

شناسی توسعه است. توسعه موفق، مهم نیست كـه چگونـه    های مذهبی با معنا و روش ارزش
هـای   اقتصـادی بـا پایـه    افتد كه تغییرات اجتماعی و تعریف شده است، تنها زمانی اتفاق می

اخالقی جامعه منطبق شود. وقتی چنین چیزی اتفاق نیفتد و كشوری انتخابی خودكامه بـرای  
شـود، بلكـه    مشی مـی  تنها باعث شكست خط توسعه، مثل شاه سابق ایران انجام دهد، این نه

های اخیـر   ای در سال كننده طور ناراحت گونه كه به همان ثباتی سیاسی، انقالب و __ باعث بی
  شود. گرایی مذهبی می تروریسم و افراطی__   اتفاق افتاده است،

المللـی را   طور فزاینده مباحث مربوط به توسعه بین راهی كه فرهنگ، مذهب و معنویت به
دهد، جنبه دیگری از احیای جهانی مذهب است. یك شاخصِ این تغییر،  تحت تأثیر قرار می

ه از یك دهه گذشته از سوی ولفنسون، سـپس رئـیس   است ك 6گفتگوی توسعه ایمان جهانی
شـامل بیشـتر    "WFDD"بانك جهانی و دكتر كری، سپس اسقف اعظم كانتربری آغـاز شـد.   

رهبران مذهبی دنیا با همایش ساالنه در سازمان ملل و در مجمـع اقتصـاد جهـانی در داووس    
قایعی كـه باعـث افـزایش    است و یك مركز تحقیقاتی در دانشگاه بیرمنگام انگلیس دارد. از و

، بـود كـه   »آوای ضعیف«های تحقیقاتی،  ها شد نتایج برنامه عالقه بانك جهانی به این گفتگو
هـای در حـال    ترین نهادهـا و رهبـران در كشـور    نهادها و رهبران مذهبی اغلب مورد اطمینان

  ).2004توسعه بودند (توماس، 

                                                           
1. Cnaan & Wineburg 2. Milofsky & Cnaan  
3. Unruh 4. Vidal  
5. Warren & Wood 6. world faiths development dialogue  
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ز سیستم رفـاه اجتمـاعی آمریكـا بـه     طور تاریخی بخشی الینفك ا های مذهبی، به سازمان
آیند كه از طریـق شناسـایی مشـكالت، در معـرض توجـه عمـوم قـرار دادن آن،         حساب می

حمایت در جهت بهبود آنها، و ارائه خدمات اجتماعی در جهـت برطـرف كـردن مشـكالت     
انـد، مثـل مؤسسـات     ای بزرگی وجـود داشـته   های فرقه طور سّنتی، آژانس گیرد. به صورت می

ریه كاتولیك، سپاه رستگاری، خدمات اجتماعی لوتری، و خدمات خـانواده یهـودی، كـه    خی
های خدمات اجتمـاعی   سازد یك دسته برنامه كنند و آنها را قادر می بودجه دولتی دریافت می

دهنـدگان   سـال گذشـته، شـكل جدیـدی از ارائـه      35در  ایـن،  گسترده ارائه دهند. با وجـود 
هـای   هـای گـروه   اند. برای مثال، ائـتالف  ر در آمریكا ظهور كردهمحو خدمات اجتماعی ایمان

ای از خـدمات اجتمـاعی را    دهنـد و دسـته   مذهبی كه نوعاً بیش از یك سنّت ایمانی ارائه می
محـور،   های خـدمات اجتمـاعی ایمـان    دهند. ائتالف فراتر از قلمرو هر دسته مذهبی ارائه می

لیات هستند. در اواسط قرن نـوزدهم مـیالدی، در اثـر    هایی غیر انتفاعی و معاف از ما سازمان
های كاتولیك مراكزی شدند كـه اطـراف آنهـا جوامـع      افزایش شمار مهاجران اروپایی، بخش

هـای طبیعـی    های مالی در زمان بیماری، معلولیت، بیكـاری و بحـران   خیریه برای ارائه كمك
  دهی شدند. سازمان

سّنتی در ادبیات عمومی غیر انتفاعی نادیده گرفتـه   طور انتفاعی مذهبی به های غیر سازمان
ای  اند. تنها در ده سال گذشته یك دسته تحقیقات مـنظم انجـام شـده اسـت. تـا انـدازه       شده

های غیر انتفاعی مذهبی، تأثیرپذیرفته از تدارك قانون خیریه  عالقه اخیر در خصوص سازمان
به عنوان اصالحات رفاه شـناخته   های كاری و مسئولیت شخصی (كه در قانون آشتی فرصت

محـور را در رقابـت بـرای     هـای ایمـان   م، است. این قـانون، گـروه  1996شده است) در سال 
آنكه شخصیت مذهبی آنها محـدود شـود (ایبـاق و     كند، بی دریافت بودجه دولتی تشویق می

  ).2005دیگران، 
رسیدن به اهداف خـود  هایی كه برای  گوید: از جمله فعالیت ) می1383چنان كه مقیمی (

سرپرست به منظور  های بی شود، حمایت از خانواده های مبتنی بر ایمان پیگیری می در سازمان
هـای افـراد    های مختلف و شناسایی آنها و جلب و جـذب كمـك   توانمندسازی آنها در زمینه

ن آوری كمـك تـأمین هزینـه، تهیـه جهیزیـه، بـاال بـردن امیـد در میـا          خیر و نیكوكار و جمع
سالمندان و توجه و حمایت از سالمندان از طریق بـرآوردن نیازهـای اجتمـاعی، حمایـت از     

سرپرست جامعه، خـدمات آموزشـی و    پذیر، زنان بی بیماران كلیوی و سرطانی و اقشار آسیب
ها، به  آموزان نیازمند و مواردی دیگر از این دست است. این سازمان افزار به دانش تهیۀ نوشت
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رسـانند. بـه عـالوه، از جملـه      كنند و به آنها یاری می در مناطق محروم رسیدگی میمردم فقیر 
ها، ایجاد و مشاركت عمومی و پیشرفت جامعه و اینكه متناسب با نیازهـا   اهداف این سازمان

هـای   كند: ویژگی سازمان ) بیان می2006( 1كنند. همچنین آبویوان و شرایط محلی نوآوری می
های اضافه بـرای   محور در عصر كنونی، برآوردن نیازهای مردم در جامعه، ایجاد فرصت ایمان

هـای مـالی و رشـد معنـوی و      ویژه اعضای ستاد و اعضای داوطلب جهـت كمـك   اعضا و به
  ).1388 آبادی، شان است (شاه پیگیری رویه ایمانی

به قدرت رسـیدن جـرج بـوش در آمریكـا و بـه دلیـل رویكـرد         طور مشخص، پس از به
هـای   هـایی در جهـت احیـای سـازمان     مسیحیت بنیادگرای حزب جمهـوری خـواه، تـالش   

هـای   محور و واگذاری مسئولیت به آنها و گسترش قوانین مصوب در راسـتای حمایـت   ایمان
هـا در توسـعه    ترین این تـالش  صورت گرفت. شاخص __ های مالی حتی حمایت دولت __

م، به تصویب رسـیده بـود،   1996شود. براساس این قانون، كه در سال  دیده می 2قانون خیریه
از جملـه   هـای مـذهبی وسـیعی __    طور مستقیم بـا سـازمان   توانستند به های دولتی می آژانس

بـدون اعمـال نفـوذ در جهـت محـدود كـردن نمادهـا و         __ هـا  كلیساها، مسجدها و كنیسه
شان قرارداد ببندند. به بیان كارلوس تیز، این قانون برای ایجاد یك حفاظ  مذهبیهای  فعالیت

هـای مـالی    محوری كه برای دریافت كمك های ایمان قانونی برای محافظت از هویت سازمان
م، 1992دولت انتخاب شده بودند، طراحی شده بود ریشه این قانون در نظریات اوالسكی در 

در حـوزه  » رفتار جدیـد «ایی را در آمریكا به عنوان عاملی برای اعمال است كه نیاز، فقر و بینو
دهی بر پایه نقش ایمان، مؤسسات  دانست و به این منظور اشكالی از خدمات رفاه عمومی می

محور و مواردی شبیه به آن را برای فراهم ساختن خدمات اجتماعی ذكر كرد (كلـركین   ایمان
خوانـده  » محور ایمان«های مذهبی نوعاً  ن خیریه، سازمان). براساس قانو2007 3و گرونجرگ،

هـایی را كـه    شان تأكید شده باشد و برنامه شوند تا بر حق آنها برای حفظ مشخصه ایمانی می
ای نشانگر منظر مذهبی آن باشد، پیشنهاد دهد. غلبه مسیحیت و حتی كلیساهای  طور نمونه به

باشـد (كولـوئن   » ایمان«یل خوبی برای انتخاب واژه تواند دل تبلیغی مسیحی و رهبران آنها می
اداره شركای «م، بخشی با نام 2001). در ادامه كار و در دولت بوش، در سال 2008مولفولدا، 

تشكیل شد. قانون خیریـه بخشـی از اسـتراتژی بـود كـه       4»محور كاخ سفید همسایه و ایمان
تفـویض كنـد و   » همسـایه «سـطح   براساس آن در نظر بود كه خدمات اجتماعی رفاهی را به

                                                           
1. Abuyuan 2. charitible choice  
3. Clerkin & Gronbjerg 

4. White House office of Faith-Based and Neighborhood Partnership 
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كنندگان این خدمات اسـت،   گرایی و گسترش دامنه انواع تأمین پی تأكید بر ایمان و منطقه در
هـایی منجـر بـه     ). چنین پشـتیبانی 2007نه آنكه صرفاً پول خرج كند (كلركین و گرونجرگ، 

هـای   سـازمان  م، درآمـد 1990های میانی دهه  ها شد تا جایی كه در سال گسترش این سازمان
های غیر انتفـاعی   محور در آمریكا، پس از حوزه سالمت و آموزش، در رتبه سوم سازمان ایمان

م، تحقیقـات  1990هایی، تا نیمه دهه  رغم گسترش چنین سازمان قرار گرفت. با وجود این، به
  ).2004شد (دی هیون،  بر روی آنها نادیده انگاشته می

محــور، اهــرم اثربخشــی بــرای  هــای ایمــان زمانكنــد: ســا ) بیــان مــی2009جانســون (
آینــد.  توانمندســازی مــردم و تأثیرگــذاری بــر تغییــرات بلندمــدت جامعــه بــه حســاب مــی

  شوند. محور به عنوان منابع دائمی برای اداره خدمات انسانی مطرح می های ایمان سازمان
پایـه مـالی بـه    های خدمات انسانی باید از یك اسـاس و   گذاران معتقدند برنامه مشی خط

رسانی تبدیل شوند. این ایدئولوژی،  دهی و توانمندسازی شهروندان برای خدمت رویه ارتباط
دهـی بـه    را پیش گرفت كه منابع دولتـی دیگـر قـادر بـه بودجـه      1اعتقاد اولیه كلینتون و گور

هـایی   محـور را نهـاد   هـای ایمـان   ) سـازمان 2001های غیر اثربخش را ندارند. جنسن ( برنامه
شمارد؛ زیرا تمركزشان بـر محـور نتیجـه     های دولت برمی جذاب برای مفهوم بازآفرینی برنامه

  ).2009است (جانسون، 
كـه بـه نظـر     محور برای سیاستگذاران جذاب هستند؛ چـرا  های ایمان طور كلی سازمان به

ــر صــرفه مــی ــر، حساســیت  رســد ب ــذیری و  جــویی، پاســخگویی فــردی، حاكمیــت كمت پ
طـور   كنند، امـا مـدیریت آنهـا بـه     سازی خدمات اجتماعی تأكید می ر فراهمپذیری د انعطاف
درگیـر  » محـوری  ایمـان «شدت با فقدان تعریف روشن از معنای  ای چالشی است و به پیوسته

هـایی در آمریكـا ذكـر     ). از جمله عللی كه برای تقویت چنین سازمان2008است (مولفولدا، 
  ه كرد:توان به موارد ذیل اشار شده است می

  ها؛ تمایل به كاهش نقش بخش دولتی در برخی حوزه  . 1
آمیز حمایت كلیساهای بـزرگ از طـرح مسـكن و     وجود تعداد كم ولی بسیار موفقیت  2

 توسعه اقتصادی؛

گـذاری   هـایی كـه در آنهـا سـرمایه     های قدرتمند از موقعیت درك كمتر دیگر مؤسسه  . 3
 نشده است؛

برای پرداختن به مشكالتی كه دیگـران آنهـا را   » جوامع ایمانی«انتظار زیاد از پتانسیل   . 4
 ).2001دانستند (ویدال،  مهارناشدنی می

                                                           
1.Clinton & Gore 
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كنـد و در مقابـل،    جو عمومی بسیاری از كشورها به سـمت تنـوع و گونـاگونی سـیر مـی     
شود. در چنین محیطی، یـك تنـوع    تر می مشكالت اجتماعی همراه با جوامع مختلف پیچیده

های گوناگون باید از طرف دولت، به فعالیت ترغیـب شـود.    ها، از سوی گروه ادد غنی از درون
توانند تمام مشكالت جامعه  تنهایی نمی یك واحد (نه دولت، نه آموزش و نه كسب و كار) به

های خصوصی و عمـومی،   محور، آموزش، آژانس های ایمان را حل كنند. تمام جامعه، سازمان
كـارگیری آنهـا نقـش ایفـا نماینـد. كلیسـا و سـایر         هـا و بـه   حل راهبا همدیگر، باید در یافتن 

تواند  ای هستند كه دولت از طریق آنها می دهی شده های سازمان محور خودرو های ایمان گروه
هـا،   توانـد بـرای رهبـران وزارتخانـه     از مشاركت جامعه اطمینان یابد. همكاری با دولت مـی 

های غیر انتفـاعی   مثل شركای تجاری جدید، سازمانهای جدید،  های ارتباط با شبكه فرصت
دیگر، یا خیرین بالقوه در بخش خیرخواهانه را فراهم كند. دالیـل بسـیاری بـرای مشـاركت     

هـای دولـت وجـود     ر در فعالیـت محـو  هـای ایمـان   دادن تمامی اجتماعات، از جملـه گـروه  
ــت درون    دارد. ــدیریتی، دریاف ــا م ــری ی ــدگاه رهب ــك دی ــاگون،  اد اد اول، از ی ــابع گون ز من

هـای   داد های ابتكاری قـانون خیریـه بـه درون    بخشد. طرح عقالیی را بهبود می گیری تصمیم
دهند كه بتوانند احتمال افزایش كیفیـت و   های مذهبی اجازه می سازمانی پایین به باال از گروه

زاینـده  ها برای یك هدفیا مشكل خاص را در یـك رشـد ف   های گزینه كمیت رویكردها و ایده
ها و نظریـات گونـاگون از طریـق شـهروندان خصوصـی،       ارتقا دهند. از طریق احصاء توصیه

تـرین   های مذهبی، مدیران عمـومی از مزیـت جـامع    جوامع تجاری، آموزندگان همانند گروه
های جایگزین برای دستیابی به اهداف و حل مشكالت اسـتفاده خواهنـد كردنـد     ارزیابی راه
  ).2003 1(ویلسون،

  گیری . نتیجه6

محـور،   های ایمـان  با توجه به مطالب ذكرشده درباره ارائه خدمات اجتماعی از سوی سازمان
گذارانی كـه خواهـان    مشی ها جذابیت بسیاری برای خط توان انتظار داشت كه این سازمان می

رو، یكی از كارامـدترین ابزارهـای    های عمومی هستند، دارند. از این اجرای اثربخش سیاست
محـور كـه    هـای ایمـان   های غیر انتفاعی هستند و سازمان ای دولتی، سازمانه اجرای سیاست

طـور مضـاعف    شان به های درونی و ایمانی هاند كه به دلیل انگیزه بارزترین جلوه این سازمان
  ها را دارند. مشی ظرفیت اجرای خط

                                                           
1. Wilson 
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یر تواند تمام نظریات اجتماعی آن را تحـت تـأث   انتخاب عقالنیت غالب در هر جامعه می
محور در شكل خالص خود، تنها با غلبه عقالنیت هنجاری قابل  های ایمان قرار دهد. سازمان

وجه ارائه خدمات اجتمـاعی را بـدون    هیچ توجیه هستند. به سخن دیگر، عقالنیت ابزاری به
  كند. در نظر داشتن سود توصیه نمی

اما از ورود آنها به ادبیـات  ای به درازی تاریخ دارند،  محور سابقه های ایمان اگرچه سازمان
ها هنوز در حال بلوغ هسـتند. ایـن    گذرد و از این نظر، این سازمان علمی بیش از سه دهه نمی

  شود. باره یافت می ندرت مطلبی در این مسئله در ایران بسیار شدیدتر است و به
ن محور حتـی در خـارج كشـور، محققـا     های ایمان با توجه به مبهم بودن چیستی سازمان

نظـر در   های عمیق با افـراد صـاحب   توانند با مرور عمیق ادبیات موضوع و انجام مصاحبه می
هـای دقیـق آنهـا بپردازنـد. بـدیهی       ها و تعیین ویژگی گونه سازمان این حوزه، به شناسایی این

ها  سازی ادبیات هر موضوعی، شناسایی ویژگی ها برای غنی ترین تالش است یكی از ضروری
ها است.  ی آن موضوع و در ادامه ارائه تعریفی روشن و دقیق بر مبنای آن ویژگیها و مشخصه
  اند. محور، مبهم و چندپاره های ایمان شده از سازمان های ارائه رسد هنوز تعریف به نظر می

طور قطعی از آن یاد كرد، این است كه استفاده از ظرفیت مشاركت همـراه   توان به آنچه می
  تواند بسیاری از مشكالت غیر قابل حل را جبران نماید. با ایمان مردم می
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