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 ۱۳۹۶)، تابستان ۱۱۳های اجتماعی اسالمی، سال بیست و سوم، شمارۀ دوم (پیاپی پژوهش

   های مددکاری . مهارت۷
 در توانمندسازی ایتام بر مبنای سیرۀ ائمۀ اطهار

 ١اسماعیل خارستانی            
 ٢یفاطمه سیف            

 چکیده
مددکاری در تعالیم همۀ ادیان آسمانی آمده است و همـۀ رهبـران الهـی، مـردم را 

رو، خاستگاه مددکاری را باید در ادیان جسـتجو کـرد،  اند. از این بدان فرا خوانده
ترین پندهای همه ادیـان، کمـک کـردن و یـاری رسـاندن بـه  چراکه یکی از مهم

نیـز بـه  آن و روایـات معصـومینهمدیگر و همنوع خود اسـت. در آیـات قـر 
ای شـده و دسـتورات  ویژه بـه یتیمـان، توجـه ویـژه مددکاری و یاری رساندن، بـه

صریح و اکیدی در این خصـوص دارد. بـر ایـن اسـاس، هـدف پـژوهش حاضـر 
های مددکاری اسـالمی در توانمندسـازی ایتـام بـر مبنـای  بررسی مبانی و مهارت

باشـد. روش پـژوهش، توصـیفی و از  می ضاویژه امام ر  به سیرۀ ائمۀ اطهار
نوع تحلیل اسنادی است. جامعۀ تحقیق شامل قـرآن کـریم و احادیـث و روایـات 

هـا و  هـا، نشـریات و پژوهش و دیگـر بزرگـان اسـت کـه در کتاب معصومین
گیری به شـیوۀ هدفمنـد انجـام  باشد. نمونه تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق می

منابع فوق الذکر استفاده گردیده اسـت. در ایـن تحقیـق،  شده و بر این اساس، از

                                                   
 .۱۶/۶/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۲۹/۸/۱۳۹۵تاریخ دریافت:  
 (نویسندۀ مسئول). دانشگاه عالمه طباطبائی -. دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت١

 kharestani57@yahoo.com 

 . کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی.٢
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ابتدا مفاهیم و اصطالحات مرتبط با تحقیق، تعریـف و بیـان شـده اسـت. سـپس 
ذکر گردیده و در  اهمیت و ضرورت مددکاری در جامعه بر مبنای سیرۀ ائّمه

ئمـۀ های مـؤثر در توانمندسـازی ایتـام بـر مبنـای سـیرۀ ا پایان نیز، عوامل و مؤلّفـه
مورد بررسی و تحلیل قـرار گرفتـه اسـت و بـه ایـن  ویژه امام رضا به اطهار

جانبه است کـه  نتیجه رسیده است که، مددکاری یک اصل مهم اجتماعی و همه
شـود. ائمـۀ  عالوه بر امور مادی، ابعاد روحی و معنوی زنـدگی را نیـز شـامل مـی

همگـان را بـه توجـه و  های خـود در سیره و آموزه ویژه امام رضا به اطهار
دار شـدن امـور زنـدگی  یاری رساندن به ایتام و توانمند ساختن آنها جهـت عهـده

گیری از این  اند که با بهره هایی برای آن معرفی نموده خود سفارش نموده و مؤلّفه
 توان به ثمرات آن دست یافت. ها می مؤلّفه

  ، امام رضاطهارمددکاری، توانمندسازی، ایتام، ائمه ا :واژگان کلیدی

 مقدمه
نـوع اسـت. دیـن  یکی از مبانی اولیۀ اعتقادی در اسالم، مددکاری و کمـک بـه هم

تـرین رکـن آن، همـین مـددکاری  اسالم بر اساس رسیدگی به نیازمندان بنا شـده و مهم
 است. 

ترین دیـن الهـی، همـواره، مستضـعفان و  ترین و جـامع دین اسـالم بـه عنـوان کامـل
اع را زیر حمایت خویش داشته است و در این میان، ایتام بیشـتر از سـایر محرومان اجتم

 اند. محرومان مورد عطوفت و رحمت قرار گرفته
ها، افزون بر آن که از رحمـت و لطـف خـدا  توجه و اهمیت دین اسالم دربارۀ یتیم 

گیرانـه از عواقـب رهـا شـدن  گیرد، جنبۀ دیگری نیز دارد و آن نگـاه پیش سرچشمه می
باشد، چون اگر چنین افرادی به حال خود رهـا شـوند، در آینـده  ها به حال خود می تیمی

تواننــد عامــل بســیاری از  های ســنگینی را بــر جامعــه وارد خواهنــد ســاخت و می هزینــه
 .)۲۶/۴۶۳، ۱۳۷۰(مکارم شیرازی و همکاران، های جامعه شوند  ناهنجاری

انـد در هـر  ر طفولیـت از دسـت دادهوجود کودکان یتیم که پدر یا والدین خود را د
ای اجتناب ناپذیر است. این کودکان در همۀ ادیان الهـی مـورد توجـه بـوده و بـر  جامعه

ضرورت تعهد نسبت به آنان و امنیت از تجاوز به حقوقشان و ترغیب در جلب دوستی و 
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کید بسیار شده تا آنجا کـه رعایـت حـال آنـان از جملـه بنـده ای اظهار لطف به آنها، تأ
َخـْذنا میثـاَق َبنـی﴿ای است که خداوند از بنی اسـرائیل گرفتـه اسـت:  عهدنامه

َ
  َو ِإْذ أ

َه َو ِباْلواِلَدْیِن ِإْحسانًا َو ِذی اْلُقْربی   ﴾َو اْلَمسـاکین  َو اْلَیتـامی  ِإْسرائیَل ال َتْعُبُدوَن ِإالَّ اللَّ
اسرائیل پیمـان  د زمانی را که از بنی؛ و به یاد آوری)۲۶/۴۶۳، ۱۳۷۰(مکارم شیرازی و همکـاران، 

گرفتیم که جز خداوند یگانه را پرستش نکنید و به پدر و مادر و یتیمان و بینوایان نیکی 
 کنید.

این آیۀ شریفه، احسان به چند گروه از جمله یتیمان را از وظایف ضروری اهل ایمان 
اق عــام بــوده و و از مصــادیق اعمــال شایســته دانســته اســت، چراکــه بنــدهای ایــن میثــ

اختصاص به بنی اسرائیل ندارد، بلکه از اصول حقیقی دین الهی است که در همۀ شرایع 
 مقدسه بوده و ثابت و غیر قابل تغییر است.

ِمـن افَضـِل االعمـاِل عنداللـِه ابـراد الکبـاد «فرمایند:  نیز می رسول گرامی اسالم
ٍد بیدِه، ال یؤمُن بی عبٌد یبیُت شبعان و الحارة، و اشباُع الکباد الجائعة، واّلذی نفُس محمّ 

؛ برترین اعمـال از »)جوع«، ماده ۱، ج۱۴۲۷(قمی، » اخوه (او قال جاره) المسلم جائٌع 
های گرسـنه  های سوختۀ تشـنگان و سـیر کـردن شـکم نظر خداوند، خنک ساختن دل

یر بخوابد است. قسم به آنکه هستی محمد در اختیار اوست، ایمان به من نیاورده آنکه س
 و برادرمسلمان یا همسایه او گرسنه باشد.

ِألَن الله ـ تبـارک و تعـالی ـ «نیز در همین خصوص فرمودند:  حضرت امام رضا
؛ خداونـد )۲۳۳، ۱۳۶۷(حکیمـی، » کلف أهل الصحة القیام بشان أهل الزمانـة و البلـوی...

گیـر و دیگـر مبتالیـان  ینتوانمندان را مکلف کرده است تا برای (اداره) امور بیماران زم
 قیام کنند.

آئین مقدس اسالم در مسیرخدمات اجتماعی و تأمین نیازهای انسان از مـرز توصـیه 
به نیکوکاری و ارشـاد و دعـوت مـردم بـه محبـت و یـاری، یـا حمایـت از سـالمندان و 
کودکان فراتر رفته و قوانین مشخص و تکالیف شرعی بر همگـان فـرض نمـوده اسـت. 

ن دین جهـان شـمول در قالـب اعمـال واجـب و مسـتحب و حـرام و مکـروه، فرامین ای
سرپرستان، فقـراء و  مسلمانان را در موارد متعدد، ملزم به انجام وظایفی دربارۀ ایتام و بی

کیـد و توصـیه در حمایـت و  مستمندان و دیگر افراد و گروه ها نموده است و پـس از تأ
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حمایت و مددکاری را نیز به شـکل قـوانین  یاری همۀ دردمندان و نیازمندان، چگونگی
 مشخص و مدون تعیین کرده است.

 . طرح مسألهالف
مددکاری یکی از موضوعات اصیل و آرمانی در فرهنـگ اسـالمی بـه حسـاب 

بینی اسالمی دارد که  آید که جایگاه معنوی رفیع و دامنۀ بسیار وسیعی در جهان می
تری  های دقیـق و جـامع و بحث و بررسیگزاری بیشتر  پرداختن به آن، سزاوار وقت

های نیازمنــدان جامعــه،  رو، در آیــات و روایـات، بــر تــأمین نیازمنـدی دارد. از ایـن
 ویژه ایتام سفارش شـده اسـت. گذشـته از ایـن، در سـیرۀ عملـی معصـومین به

یـابیم. یکـی از  شواهد فراوانی در اقدام به دستگیری از فقرا و محرومان جامعـه می
ه بسیار مورد سفارش دین اسالم است، توجه و رسیدگی به یتیمان جامعـه مواردی ک

 است.
شـود کـه از گذشـته در جوامـع  های اجتماعی محسـوب می مشکل یتیمی از پدیده

انسانی مطرح بوده است، جوامع نیـز بـه تناسـب بـا چنـین قشـری، برخـوردی متفـاوت 
ی داشــته و بعضــی هــم بــر اند، برخــی از دیــدۀ تــرحم و عطوفــت، ایتــام را گرامــ داشـته

اند، دین مقدس اسـالم بـه عنـوان آیینـی جهـانی کـه بـرای تمـام  مشکالت ایتام افزوده
تردید دربارۀ یتیمـان و مسـائل مـادی و معنـوی  های جامعه انسانی برنامه دارد، بی بخش

های فراوانی دارد که برخی در قرآن کریم بیان شده و بعضی نیز در  آنها، برنامه و توصیه
 آمده است. وایات و سخنان پیشوایان معصومر 

هـای مـددکاری در توانمندسـازی  بر این اساس، مسألۀ اصـلی ایـن پـژوهش مهارت
 است.  ویژه امام رضا به یتیمان جامعه از منظر ائمۀ اطهار

 . اهداف تحقیقب
الف. بررسی تعاریف و اصطالحات توانمندسازی، یتیم، مددکاری، سیره که مرتبط 

 باشد. یق میبا تحق
 .ب. بررسی اهمیت و ضرورت مددکاری در جامعه بر مبنای سیرۀ ائمۀ اطهار
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های مـؤثر در توانمندسـازی ایتـام بـر مبنـای سـیرۀ ائّمـۀ  ج. بررسی عوامـل و مؤّلفـه
 . ویژه امام رضا به اطهار

 . سؤاالت تحقیقج
 باشد؟ الف. معانی و مفاهیم توانمندسازی، یتیم، مددکاری و سیره چه می

 ، مددکاری چه اهمیت و ضرورتی در جامعه دارد؟ب. بر مبنای سیرۀ ائمه
های مؤثر  عوامل و مؤّلفه ویژه امام رضا به های ائمه ج. بر مبنای سیره و آموزه

 در توانمندسازی یتیمان کدامند؟

  . روش پژوهشد
 روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی است.

 یم و اصطالحات مرتبط با تحقیق. تعریف مفاه  ه
 . توانمندسازی۱
توانمندسازی اصطالحی است برای توصیف هموار کردن راه خود یا دیگران برای «

 .)۳۱۱، ۱۳۷۶(ابوت و واالس، » تالش در جهت دستیابی به اهداف شخصی
، بــرای کســب دســتاوردهای  تواناســازی، یعنــی آزاد کــردن نیروهــای درونــی افــراد

 .)۱/۴۵۹، ۱۳۸۱(جان، وری  تکنیکی است برای افزایش بهره انگیز و شگفت
کنند: آموختن چیزهـایی بـه دیگـران  هیل و هاک توانمندسازی را چنین تعریف می

 .)۲۰۰۴(هیل و هاک، توانند انجام دهند تا کمتر به شما تکیه کنند  که می

 . یتیم۲
حـوم عالمـه ای اسـت؛ چنـان کـه مر  یتیم در اصطالح مفسـران دارای معنـای ویـژه

شود که پدرش را از دست داده و این  یتیم به کسی گفته می«گوید:  طباطبایی (ره) می
رود. برخی معتقدنـد کـه در میـان افـراد  واژه برای شخصی که مادرش مرده به کار نمی

انسان، یتیم کسی است که پدرش مرده و در حیوانات به کسی که مـادرش را از دسـت 
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؛ محمدطاهر بن عاشور در معنای یتیم )۲۱۹/ص۱، ۱۳۷۶باطبایی، (ط» گردد داده اطالق می
ها، کودکی که تنها مانده و پدرش را که حامی و دفاع کننـده  از نظر عرب«نویسد:  می

و نفقه دهندۀ او بـوده، از دسـت داده، یتـیم اسـت و ایـن مطلـب دربـارۀ مـادر صـدق 
 .)۴/۲۱۹ق، ۱۸۷۹(ابن عاشور، » ماند کند، زیرا با از دست دادن او بی سرپرست نمی نمی

 . مددکاری۳
هـا کـه  ای است مبتنی بـر دانـش، اصـول، مهـارت، روش مددکاری اجتماعی حرفه

هـا و  ها و جامعه اسـت تـا بتواننـد بـا تکیـه بـر توانائی هدف از آن کمک به افراد، گروه
ت امکانات موجود برای حل مشکل و رفع نیاز اقدام کنند و به استقالل نسـبی و رضـای

 .)۱۳۸۵(موسوی چلک، خاطر فردی دست یابند 
هـای  ای کـه بـر دانـش، مهـارت و ارزش مددکاری اجتماعی خـدمتی اسـت حرفـه

ها و جامعه قرار دارد تا آنها قادر شـوند اسـتقالل  خاص، به منظور کمک به افراد، گروه
 شخصی و اجتماعی و رضایت خاطر خود را از زندگی به دست آورند.

 . سیره۴
ر اصطالح به معانی متفاوتی به کار رفته و تعریـف واحـدی کـه مـورد وفـاق سیره د

شناسـان آن را بـه  همۀ اندیشمندان باشد، تاکنون دربارۀ آن وجود نـدارد. برخـی از سیره
، ۱۳۷۶(طباطبـایی، معنای طریقه و حالت دانسـته کـه برگرفتـه از مفهـوم لغـوی آن اسـت 

شناسی سیره سخن گفته است. ایشان  مفهوم. شهید مطهری بیش از دیگران در )۱۴/۱۹۹
را دلیـل بـر ایـن قـرار داده کـه ایـن هیـأت، معنـای » ِفعَله«هم وزن بودن سیره با هیئت 

بخشد و آن معنا عبارت از نوع و سـبک خـاص رفتـار اسـت، بـه نظـر  خاصی به آن می
وش و تـوان اصـطالحًا سـیره نامیـد؛ بلکـه رفتـاری کـه دارای ر  ایشان هر رفتاری را نمی

. برخــی دیگــر از )۴۵، ۱۳۸۸(مطهــری، ســبک ویــژه باشــد، مصــداق ســیره خواهــد بــود 
اند که بنابراین  را معنای سیره دانسته» سبک و قاعدۀ رفتار«نویسان بر همین اساس  سیره

 . )۱/۱۰، ۱۳۸۴(داودی، قواعد حاکم بر رفتار فرد را باید جست و جو کرد 
 میت و ضرورتی در جامعه دارد؟، مددکاری چه اهبر مبنای سیرۀ ائمه

ای افراد نیازمند، فقیر و محروم وجود دارند؛ کسانی که یا  بدون تردید، در هر جامعه



   

  
رت

مها
 

ري
دكا

 مد
اي

ه
...

۱۷۵ 

ای نیسـت کـه تمـام مخـارج و  توان کـار و کوشـش ندارنـد و یـا درآمدشـان بـه انـدازه
یند و هایشان را تأمین نماید. به دلیل آنکه در بینش اسالمی، همۀ افراد بندگان خدا هزینه

های این گونه افراد در حـد ممکـن و مـورد  ها نیز متعلق به اوست، نیازمندی تمام ثروت
. ایـن مسـئله بـه خـوبی )۲۷۲، ۱۳۷۱(دفتـر همکـاری حـوزه و دانشـگاه، قبول باید تـأمین شـوند 

 رساند. ضرورت مددکاری و دیگریاری را در جامعه به اثبات می
های تفکـر هنجـاری  عنوان یکی از ضرورت رو، مکتب اسالم مددرسانی را به از این

مورد توجه قرار داده و بر خیرخواهی، تقوا و شتاب در همکاری، همیاری و دیگریـاری 
کید نمـوده و آنـان را از هرگونـه مددرسـانی در بـدی ها، کـه بـه  ها و دشـمنی مؤمنان تأ

، ۱۱۶، ش۱۳۵۰(پیلـه ور، زند، برحذر داشته اسـت  نابرابری و بی عدالتی اجتماعی دامن می
۴۶(. 

شوند که اگر یکی  ها همانند اعضای یک پیکر محسوب می در نظام اسالمی، انسان
از آنان دردی احساس نمایـد و در رنـج باشـد، سـایر اعضـا نیـز در آن احسـاس بـا وی 

 .)۱۴۹، ۱۳۷۱(دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، شریکند 
قوق و وظـایفی دارنـد کـه بر اساس روایات اسالمی، مسلمانان نسبت به یکدیگر ح

است؛ در صـورتی یکـی از آنـان نیـازی داشـته باشـد، » مواسات در مال«ها  یکی از آن
دیگران باید در تأمین آن بکوشند. در این زمینه، احادیث فراوانی داریم. در یکی از ایـن 

فرماید: کسی که سیر باشـد و بـرادر او گرسـنه، بـه خـدا می احادیث، رسول گرامی
یاورده است و نیز کسی که پوشیده باشد، در حالی که بـرادرش برهنـه، بـه خـدا ایمان ن

 .)۱۳۴، ۱۳۹۲(طبرسی، ایمان نیاورده است 
مددرسانی و تأمین اجتماعی اقشار محروم و نیازمند جامعه همواره به عنوان یکـی از 

رو، در قـرآن  های تفکر هنجاری مورد توجـه اسـالم قـرار گرفتـه اسـت. از ایـن ضرورت
کیـد بـر مـددکاری و سـعی در رفـع مشـکالت  کریم و احادیث اهل بیت ضمن تأ

 اجتماعی و اقتصادی فقرا و محرومان جامعه، به مبانی فلسفه آن نیز اشاره شده است. 
مددکاری و تعاون یکی از اصول اخالقی مهم است که در قرآن با صیغۀ امـر بـه آن 

ندی آن است. خداوند در سورۀ مائـده اشاره شده و همین امر، نشانگر اهمیت و ارزشم
؛ و (همواره) ﴾َوَتعاَوُنوا َعَلی اْلبِرّ َوالّتْقَوی َوَال َتَعاَوُنوْا َعَلی اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن ﴿فرماید:  می
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در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید. و (هرگز) در راه گناه و تعـدی همکـاری 
 .)۲(سورۀ مائده، آیهننمایید 

ین آیه، هم جنبۀ مثبت قضیه و هم جنبۀ منفی آن بیان شده است و این اشاره به در ا 
هـا و هـم در مبـارزه بـا  این دارد که مددرسانی و همکاری باید هم در دعوت بـه نیکی

 ها انجام گیرد. بدی
روایات نیز با عناوین مختلفی مسلمانان را به یاری یکدیگر فراخوانـده و در بعضـی  

 واجب و ضروری دانسته است. از امور، آن را
بر شماست که یکـدیگر را نصـیحت کنیـد و «فرماید: در این باره می امام علی

تواند حـق اطاعـت خداونـدی را نیکو همکاری نمایید. درست است که هیچکس نمی
چنانکه باید بگذارد. لکن باید به قدر توان، حقـوق الهـی را رعایـت کنـد کـه یکـی از 

ر را به اندازۀ توان نصیحت کردن، و بر پا داشتن حق و یاری دادن واجبات الهی، یکدیگ
 .  )۳۱۴، ۲۱۶، خطبه۱۳۸۹(دشتی، » به یکدیگر است

از سویی، همکاری و یاری رساندن در کارهای زشت، مورد نفرت اسـالم اسـت تـا 
جایی که مرتکب آن را به دوزخ تهدید کرده و گفته شده اینان در روز قیامـت مشـمول 

خواهند بود، تا خدا تکلیف سایر بندگان را تعیین فرماید و سـپس بـه کیفـر  عذاب خدا
 آنان رسیدگی کند.

ای آتشـین  روز قیامت، دستیاران سـتمگران، در سـراپرده«فرماید:  می امام صادق
 .)۵/۱۰۷، ۱۳۶۵(کلینی، » گیرند تا خداوند میان بندگان داوری کند جای می

های روانـی نیـز  اجتماعی اسـالم، بـه جنبـهرسانی و خدمات  در مددکاری، خدمت
را نیز الزم » خدمات روانی«توجه فراوان شده است. اسالم تنها به جسم نپرداخته، بلکه 

» مسرور ساختن افراد و شاد کردن دل آنـان«توان از  شمرده شده است. برای نمونه، می
بـاُب «ه نـام: های حدیث بـ یاد کرد، تا آنجا که باب مخصوصی در این زمینه در کتاب

ــرور علــی المــؤمنین  وارد شــده اســت. در همــین زمینــه، پیــامبر اکــرم» ادخــاِل السُّ
(کلینی، » همانا محبوبترین اعمال نزد خداوند، شادمان ساختن مؤمنان است«اند:  فرموده
 .)۱۰/ح۲، ۱۴۱۴
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 های مؤثر در توانمندسازی یتیمان  مؤّلفهو. 
های مـؤثر در  عوامل و مؤّلفه ویژه امام رضا به های ائمه بر مبنای سیره و آموزه

 توانمندسازی یتیمان کدامند؟

 . توجه به تربیت و اخالق یتیمان۱
هایی که در توانمندسازی ایتام نقش و تأثیر بسزایی دارد، توجه بـه امـر  یکی از مؤّلفه

 تربیت و اخالق یتیمان است.
ئل تربیتـی و بازسـازی در کنار محبت و انجام مسئولیت عـاطفی، مسـا امام علی

أدب الَیتیم ِمّما ُتـؤَدب ِمنـه َوَلـدک َو «فرمود:  اخالقی آنان را نیز فراموش ننموده، و می
؛ هم چنانکه فرزندان خـود )۱، ح ۱۵/۱۹۷، ۱۴۱۴(حر عاملی، » اضِربُه ِمّما تضرب ِمنُه َوَلدک

م نیـاز، فرزنـدان کنید، یتیمان را نیز ادب نمائید و بـه طـوری کـه در هنگـا را تربیت می
توان متوسل به تنبیه  زنید، از یتیمان نیز غفلت نکنید (چنانچه نیاز باشد می خویش را می

 های لوس بار نیایند. مجاز شرعی شد) تا بچه
 فرمایند: آن حضرت در جایی دیگر می

انا الهادی، انا المهدی، انا ابوالیتامی و المسـاکین، و زوج االرامـل، و انـا ملجـأ کـل «
 .)۴/۲۰۴، ۱۳۶۲ ی،  ان اش ض ک ی (ف» یف، و مأمن کل خائفضع

من هادی مردم و هدایت یافته خدایم، من پدر یتیمان و بی چارگانم، من سرپرست زنان بیوه و  
 پناهگاه ضعفاء و امید و پشتوانه ستمدیدگانم.

بـه بنابراین یکی از مهمترین مسائل دربارۀ ایتام، بحث تعلیم و تربیت و هدایت آنهـا 
های صالح و ثمربخشی باشند. بـه تجربـه ثابـت  سویی است که بتوانند در آینده، انسان

شده است که هرگاه خداوند متعـال، نعمتـی را از انسـان بگیـرد، در مقابـل، ظرفیتهـای 
دهد؛ برای مثال اکثر افراد نابینا یا ناشنوا از حافظه و استعداد بـاالتری در  باالیی به او می
ر افراد جامعه برخوردارند. برخی کودکان نیز در مقابل از دست دادن پدر، مقایسه با دیگ
کنـد؛  ای دارند که هدایت این استعدادها، آیندۀ جامعه را تضمین می العاده استعداد فوق

بسیاری از علما و دانشمندان نیز در بدو تولد یا در  الشأن چنانکه افزون بر پیامبر عظیم
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. امـا اگـر یتـیم را بـه حـال )۱۳۸۵(فجـری، اند  محـروم شـدهزمان کودکی از نعمت پـدر 
مهربانی، مراقبـت و تربیـت، دلـش را   خویش واگذارند و به جای آنکه بر اثر دلسوزی،

سرشار از فضایل و عشق به جامعه کنند و به ابزار خدمت به اجتماع مسلح سازند، به او 
زار خصـومت بـه اجتمـاع مسـلح توجهی و از جامعه طرد کنند، ناخواسته او را بـه ابـ بی

بند و بار و خالی از فضایل و پر از کینه به اجتماع، خواهـد  اند. در نتیجه فردی بی کرده
ناپذیر خـود را بـه پیکـر اجتمـاع  های جبران شد. چنین فردی در نخستین فرصت، ضربه

 گیرد. کند و انتقام خود را از اجتماع می وارد می

گاه ساختن آنها از مزایا۲  ی استفادۀ مطلوب از زمان. آ
ها و  های مؤّثر در توانمندسازی ایتام، استفادۀ صـحیح از فرصـت یکی دیگر از مؤّلفه

مغتنم شمردن وقت است. ارزش وقت و زمان و عمر در فرهنگ اسالمی به نحـو قابـل 
کید و عنایت قرار گرفته است. عمـر و زمـان، بهتـرین و ارزشـمندترین  توجهی مورد تأ

انی است که در صورت از دست رفتن، دوبـاره بـه دسـت نخواهـد آمـد. در سرمایۀ انس
ها و همچنین اسـتفادۀ  روایات اسالمی و آیات قرآن بر اهمیت و جایگاه زمان و فرصت

کید فراوان شده است. امام علی بر خالف فرهنگ عامه که  بهینه و مطلوب از آن تأ
سنجند و ایـن،  های او می با تعداد نفس سنجند، عمر انسان را ها را با سال می عمر انسان

إّن عمرک عدد أنفاسک و «دهد؛  حساسیت عمر انسانی و سرمایۀ زندگی او را نشان می
هـا  های توست و این نفس ؛ عمر تو، شمارۀ نفس)۱۵۸تا،  (آمدی، بی» علیها رقیب تحصیها

 کند. را، نگهبانی شمارش می
از افتادن در دام انحرافات بـاز دارد، چراکـه  تواند ایتام را استفادۀ مطلوب و بهینه می

 سازد. عدم استفادۀ مناسب از اوقات فراغت، زمینه را برای آسیب و ناهنجاری فراهم می

 . فراهم کردن شرایط کار مناسب برای آنان۳
راز دعوت قرآن به تالش و کوشش برای این است که انسان با تالش و کوشـش بـر 

و با تالش و کوشش، هم به امکانات وسـیع مـادی برسـد و  فقر و نیاز مالی چیره گردد
هم هویت انسانی خویش را در برابر بیگانه و اجنبی حفظ کند، چه آنکـه آدمـی وقتـی 
فقیر و محتاج باشد، ناگزیر است دست نیاز خویش را پیش بیگانـه دراز کنـد و روشـن 
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 .ی شخص مؤمن استاست که این نوع رفتار در واقع، وارد شدن لطمه به هوّیت انسان
در روایات هم، بر غلبه نمودن بر فقـر مـالی بـه وسـیله تـالش و کوشـش دعـوت و 

 .تشویق شده است
یابی به اهـداف  کار و کوشش، قانون عام آفرینش برای شکوفایی اقتصادی و دست

باره هیچ بخلی نورزیده است. هرکه این قـانون را  و آرزوهای بلند است. خداوند در این
شود؛ اگر چه بر آیینـی جـز  گیرد و شکوفا می به کار گیرد، دنیای او رونق می به درستی

آیین اسالم باشد. در مقابل، هرکه از این قانون مهم، غفلت کند و آن را نادیده انگارد و 
دستی خواهد شـد؛ اگرچـه مسـلمانی شـیعی و  وانهد، دچار تنگنا، عقب ماندگی و تهی

گرچـه شـب و روز خـویش را بـه دعـا و توکـل و باشـد و » اثنی عشری«دارای مکتب 
 عبادت سپری کند.

گاه بود، چنان کـه سـامان بخشـیدن بـه دنیـای  امام رضا به خوبی از این قانون آ
دانست. در نتیجه، آنها را به کـار و کوشـش  ها را در گرو پایبندی به این قانون می انسان
گفتم: کوفه بـه مـن  امام رضا به«گوید:  خواند. احمد بن ابی نصر َبزنطی می فرا می
سازد و زندگی در آن همراه با مضیقه اسـت. زنـدگی مـا در بغـداد بـود و در آنجـا،  نمی

خواهی بیـرون بـروی بـرو؛  اگر می«درب روزی بر مردم گشاده است. حضرت فرمود: 
ای جز طلب روزی و کوشش برای  ای است و مردمان را چاره چراکه امسال، سال آشفته

دسـت آوردن  وردن معیشت خوب نیسـت. پـس طلـب و کوشـش را بـرای بهبه دست آ
 .)۶/۴۶۸، ۱۳۶۷(حکیمی، » امکانات زندگی از دست مده

تنها تن آدمی نیست که به کار نیاز دارد، بلکه رشد روح او و قوای معنوی و فکـر و 
فرهنگ و تربیت او نیز بستگی به کـار دارد و بیکـاری، بـر معنویـت آدمـی نیـز آثـاری 

گذارد. اگر آدمی، هر چه را که نیاز دارد، در اختیار داشت و طبیعت، آماده  بار می انزی
داد و در نتیجه، اوقات خود را پیوسـته بـه بیکـاری و فراغـت  و ساخته پرداخته به او می

هـایی  شد و ناگزیر، نیرو و انرژی خود را در راه گذراند، به فساد و تباهی کشیده می می
 .)۲۲۵ -۲۲۴، ۱۳۷۰(حکیمی، انجامید  نابودی خود و هم نوعانش می کرد که به صرف می

بنابراین، فراهم آوردن شرایط کار مناسب برای ایتـامی کـه از مرحلـۀ کـودکی گـذر 
 تواند آنها را توانمند ساخته و برای جامعه فردی مفید به شمار آیند. اند، می نموده
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 ندگی. ایجاد خالقیت در آنها جهت نوآوری در کار و ز ۴
نظام هستی از مبدأ فّیاض ذات اقدس الهی، در حال فیض گرفتن اسـت و ایـن امـر 

َمـِن «فرماید:  می به مفهوم شکوفایی و نوآوری مستمر و همیشگی است. امام کاظم
؛ اگر کسی دو روزش یکسـان باشـد، )۷۸/۳۲۷، ۱۴۰۳(مجلسـی، » اْسَتَوی َیْوَماُه َفُهَو َمْغُبونٌ 

َو «فرمایـد:  آمده که مـی ست. و حتی در روایت دیگر از پیامبرگرفتار غبن و زیان ا
ا ِمْن َیوِمِه َفُهَو َملُعـونٌ  ؛ و هـر کـه فـردایش از )۷۸/۳۲۷، ۱۴۰۳(مجلسـی، » َمن کاَن َغُدُه َشرًّ

هـا  ای اسـت زیانبـار. از ایـن روایت تـر شـود، نفـرین شـده مانـده امروزش بـدتر و واپس
باید همواره در  حالت ایستایی و توقف پیدا کند، بلکه  آید که مؤمن هیچگاه نباید برمی

حال ابتکار و نوآوری باشد. خالصه اینکه یکی از اهداف بعثـت انبیـا، پـرورش روحیـۀ 
ُیثیـُروا َلهـم «فرمایـد:  می خالقیت و نوآوری در انسانها است، چنانکه حضرت علی

هـا را بـرای  های پنهان شـدۀ عقل یتوانمند ]خدا پیامبران را برانگیخت تا[»َدفاِئَن الُعقول
 .)۱: خطبه شماره ۱۳۸۹(دشتی، آنان آشکار سازند 

 . ایجاد و تقویت اعتماد به نفس در آنها۵
اعتماد به نفس در گرو احترام به خود و نگرش مثبـت بـه خـویش اسـت. احسـاس 
ارزشمندی یا عزت نفس، نیاز فطری انسان است. آبراهام مـازلو روانشـناس معـروف در 

نار نیازهای جسمانی، نیازهای ایمانی، نیاز به عشق، محبت، تعلق به دیگران و نیاز بـه ک
 .)۱۵۴، ۱۳۶۷(مازلو، احترام و شأن اجتماعی را مطرح کرده است 

گویـد:  اعتماد به نفس، ارتباطی مستقیم بـا ارضـای ایـن نیـاز درونـی دارد. مـازلو مـی
احساس اعتماد به نفـس، ارزشـمندی، هنگامی که نیاز احترام به خود ارضا شود، شخص 

یابـد، امـا عقـیم  کند و وجود خود را در دنیا مفید و الزم مـی توانایی، قابلیت و کفایت می
 .  )۱۵۵، ۱۳۶۷(مازلو، گردد  ماندن این نیازها، موجب احساس حقارت، ضعف و نومیدی می

و اقتصـادی های عبـادی و اجتمـاعی و اخالقـی  اساس، اسالم در تمام برنامه  بر این
خود، عزت و کرامت نفس را لحاظ کرده است. اگر انسان خـود واقعـی را پیـدا کنـد، 

کنـد.  کند و گوهر وجودی خود را با هیچ چیز عـوض نمـی دیگر احساس حقارت نمی
کــنم، جــز  مــن بـا نفــس خـود هــیچ موجـودی را برابــر نمـی«فرمـود:  امـام صــادق
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، ۱۴۰۳(مجلسـی، » کـنم گوهر نفـیس برابـر نمـی پروردگارم. تمام دنیا و غیر خدا را با این
۴۷/۲۵(. 

های نسبی  های مثبت و توانایی اعتماد به نفس تا حّد زیادی متوقف بر شناخت جنبه
گاهی از استعدادهای قابلیت ها و کشف آنهـا اسـت. شـخص دارای ضـعف اراده،  و آ

دیگـران کارهـایی را ها و استعدادهایی دارند کـه او نـدارد.  پندارد که دیگران توانایی می
باشـد؛ چـون  تواند، در حالی که این مسئله اصًال صحیح نمـی دهند که او نمی انجام می

ها را دارد، یا استعدادهایی دارد  بیند که او نیز همان توانایی که اگر تأمل و دقت کند، می
گاهی از این اسـتعدادها و توانـایی که دیگران ندارند. او می ا شـکوفا هـا آنهـا ر  تواند با آ

 های برتر دست یابد. نموده و با تکیه بر آنها به توانایی
ها نیسـت، بلکـه بـه دلیـل  عدم اعتماد به نفس غالبًا، بر اثر فقدان امکانات و توانایی

تواننـد ایفـا  عدم شناسایی خویشتن است. در این راستا، اطرافیان نقش بسیار مهمـی مـی
ها، به یتیم اطمینان دهند تا بـه  که با بیان قابلیت . به این صورت)۱۵۵، ۱۳۶۷(مـازلو، نمایند 

اش رابطۀ منطقی برقرار نماید. رسـیدن بـه  های شخصی مرور زمان، وی بتواند با کفایت
گـاهی را توسـعه  مقاصد و اهداف، دور از دسترس نیست، فقط باید حوزۀ شـناخت و آ

 داد. 
ت. انسـان از بزرگترین ضعف انسان، کوچک شمردن خود و عـدم خودبـاوری اسـ

توانـد بـه  ناپذیری در تالش مـی طریق همت بلند، بردباری، وقار، کردار زیبا و خستگی
 های معقول و مشروع خویش نائل شود.  خواسته

 .)۴۴۴، ۱۳۷۳(آمدی، » من بذل جهد طاقته بلغ کنه ارادته«فرماید:  می امام علی
هایش  بـه تمـام خواسـتههر که توان خود را برای رسیدن به هدف خود به کار گیـرد 

 خواهد رسید.
بنابراین، ایجاد و تقویت اعتماد به نفس در ایتام، گام مؤثری در توانمندسـازی آنهـا 

 خواهد بود.

 . تشریح آینده به منظور دوراندیش نمودن آنها۶
اساس هـر تصـمیمی، دوراندیشـی اسـت. همراهـی دوراندیشـی بـا هـر تصـمیمی،  
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هـا سرگشـته  دورانـدیش در گرفتاری«، بـدان حـد کـه آورد خوشبختی را به ارمغان مـی
ها اسـت.  همچنین دوراندیشی فن است و ثمرۀ آن، سالم ماندن از آسیب». نخواهد شد

 ».دارد کسی که دوراندیشی او را پیش نبرد، ناتوانی و درماندگی عقب نگاهش می«
 فرماید: در تبیین معنای دوراندیشی می امام علی
ــتدوراندیشــی، زیرکــی، « ــه و عاقب ــداری تجرب ــدی، » نگــری اســت نگه : ۱۳۷۳(آم
 .)۱۰۸۸۱ح

 فرماید: گیرند، می دوراندیشی تصمیم می و دربارۀ فرجام کسانی که بی
(کراجکـی، » من تورط فی األمور غیر ناظر فی العواقب فقد تعرض لمدرجات النوائب«

خـود را  آنکه در عواقب آن بیندیشد، ؛ هر کس دست به کاری زند بی)۱/۲۸۰، ۱۴۱۰
 در مهلکۀ گرفتاری اندازد.

هایی کــه ذکــر شــد،  در جهــت توانمندســازی ایتــام، ضــمن در نظــر گــرفتن مؤّلفــه
بایست آنها را نسـبت بـه آینـده امیـدوار نمـود و کمـک کـرد تـا بـرای آینـدۀ خـود  می

 گیری کنند. تصمیم

 آموزی و بیان اهمیت آن به منظور جدیت آنها در کسب علم . علم۷
های انسان، حتی  ها و ناتوانی آموزی از آن روست که علم، ضعف و علم اهمیت علم

، قوة األبـدان مـن العلم«فرماید  می برد. امام هشتم های جسمانی را از بین می ضعف
رهاند و به آن نیـرو  ؛ علم، بدنها را از ضعف و ناتوانی می)۱/۸، ۱۴۰۶(عطاردی، » الضعف

 بخشد. می
العلم أمـام العمـل و العمـل تابعـه یلهـم بـه «فرماید:  در جایی دیگر می امام رضا

؛ )۱/۷، ۱۴۰۶(عطـاردی، » الّسعداء و یحرمه األشقیاء، فطوبی لمن لم یحرمه الله منـه حّظـه
گیرنــد و  می  علــم، پیشــگام عمــل اســت و عمــل پیــرو آن، ســعادتمندان از علــم بهــره

ۀ علـم را بـر او حـرام شقاوتمندان از آن محرومند، خوشا به حال کسی که خداوند بهـر 
نکرده است. این امور در بیان محاسن علم، بدان دلیل است که اصل وجود هر انسـانی 

شود انسان خردمندتر شود. بنابراین اصل انسان، همان علـم  خرد اوست و علم سبب می
 است، اصلی که انسان باید به آن برسد.
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ی ایتام فراهم نمود تا پـس از آموز بایست شرایط را برای علم بر اساس این مؤلفه، می
 گذراندن دوران کودکی و نوجوانی به فردی توانمند در جامعه تبدیل شوند.

 . نظامند و هدفمند نمودن زندگی برای آنها۸
گذارد و معتقد بـودن بـه یـک  هدفداری یک انسان در تمام شئون زندگی او اثر می

مـردم، چنـان در چـارچوب آن ، فرد را در نحوۀ برخورد بـا »اصول«و » مبادی«سلسله 
توان آن را  ها و سخنان و رفتار، می سازد که از تمام موضعگیری اهداف و مبانی مفید می

 فهمید. 
، ۱۳۹۰(صفی پور،  در لغت به معنای آراستن، برپا داشتن، ترتیب دادن کار و...» نظم«

(معـین، ی است و در اصطالح نظامی، به معنای پیروی کامل از دستورهای نظام واژه نظم)
. انضباط نیز به معنای نظم و انتظام، ترتیب و درستی، عدم هرج و مـرج، ، واژه نظم)۱۳۷۵
 .، واژه انضباط)۱۳۷۹(دهخدا، پذیری و آراستگی است  سامان
گردد، رنگ و  احتیاج به نظم و ترتیب، جزء احتیاجات اساسی روانی محسوب می«

رند زندگی فردی و جمعی خـود را تحـت دهد، افراد میل دا شکل خاصی به زندگی می
 .)۱۴۹، ۱۳۷۴(شریعتمداری، » نظم و قاعدۀ مشخصی درآورند
منـدی و هدفمنـدی زنـدگی، روایـت ذیـل  برای نظام یکی از دستورات امام رضا

 فرمایند: باشد. آن حضرت می می
 . بخشی از آن را برای ارتباط و راز و نیاز با خداوند قرار دهید.۱
 را برای امور معاش و گذران زندگی تنظیم نمایید. . بخشی دیگر۲
هـا کـه عیـب شـما را معرفـی  . قسمتی را برای معاشرت با دوستان مـورد اعتمـاد و آن۳

 ورزند قرار دهید. نمایند و در باطن با شما اخالص می می
گیری از لذات مشروعتان قرار دهید. زیرا با استفاده از ایـن  . بخش نهایی را برای بهره۴

(نـوری طبرسـی، هـای دیگـر خواهیـد شـد  اوقات است که شما قادر به تـالش در زمان
۱۴۰۸ ،۴۲۳(. 

تـوان  مند نمودن زنـدگی آنهـا می بنابراین، از طریق ایجاد نظم در زندگی ایتام و نظام
 زمینه را برای توانمند ساختن آنها فراهم ساخت. 
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 . بیدار کردن وجدان کاری در آنها۹
های مؤثر در توانمندسازی ایتام که بیشتر جنبۀ عـاطفی و روانـی  فهیکی دیگر از مؤلّ 

 دارد، بیدار کردن وجدان کاری در آنهاست.
وجدان کاری به معنای جّدیت و تالش، دّقت، اتقان و استحکام در کـار و سـنگ 

هـای واالی اسـالمی اسـت. پیشـوایان  گذاشتن برای انجـام آن اسـت کـه از ارزش تمام 
 کردند. عملی خود به آن پایبند بودند و به آن توصیه می در سیرۀ معصوم

کسی که وجدان کاری دارد باید به کارش عشـق و عالقـه داشـته باشـد؛ در انجـام 
دادن کار از خود جّدیت نشان دهد؛ از سستی و کاهلی، وقـت گـذرانی و کـم کـاری 

ارائـه دهـد و بنـدی بپرهیـزد و کـار را مـتقن و مسـتحکم  بپرهیزد؛ امین باشد؛ از سـرهم
اینکه در همۀ مراحل کار، به موازین شرع مقدس پایبنـد باشـد و بکوشـد از راه  خالصه 

 کار کردن درآمدی حالل به دست آورد.
کوشـد و کـار را بـا جـدّیت  کسی که دارای وجدان کاری است، با تمام تـوان مـی

ــه خــود راه نمــی گیــرد، سســتی نمــی مــی پی ی و کار دهــد، از مســامحه کنــد، تنبلــی ب
رود. کسـی کـه از  کنـد و از زیـر کـار در نمـی کاری نمی پرهیزد، کم گذرانی می وقت

َقْد «گیرد:  اش سامان می تالش و جّدیت در کار برخوردار شد سعادتمند است و زندگی
َمْن «شود:  ؛ و به جهت برخورداری از این ویژگی به مراد خویش نایل می»َسِعَد َمْن َجدَّ 

؛ کسی که نهایت تـوان )۱/۴۵۹، ۱۳۸۴(محمدی ری شهری، » ِتِه َبَلَغ ُکْنَه ِاراَدِتهِ َبَذَل ُجْهَد طاقَ 
 خود را به کار برد، به مطلوب نهایی خویش نائل خواهد شد.

کند  فردی که وجدان کاری در او بیدار است، در جهت رسیدن به هدف تالش می
 تواند فردی توانمند برای جامعه باشد. و می

 آنها به حسن ظن داشتن به خدا. توجه دادن ۱۰
های اساسی در توانمنـد سـاختن  بینی به او، یکی از مؤلفه حسن ظن به خدا و خوش

 ایتام در زندگی است.
 فرمایند:  بینی به خداوند می در مورد خوش امام رضا
أحسـن الّظن بالله فاّن َمن حسـن ظّنه بالله کان عنـد ظّنه، َو َمـن َرضـی بالَقلیـل ِمـَن «
لّرزق ُقبَل ِمنه الَیسیر ِمن العمل، َو َمن َرضی بالَیسیر ِمن الحالل خّفـت مؤونتـه و نعـم ا
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(حـر » اهله، َو بّصره الله دار الّدنـیا َو َدواءهـا، َو أخــَرجه منهـا ســاِلمًا إلـی دارالّسـالم
بین باشـد،  بین باش، زیرا هر که به خدا خـوش ؛ به خداوند خوش)۴۴۹، ۱۴۱۴عـاملی، 
ا گمان خـوش او همراه است، و هر که بـه رزق و روزی انـدک خشـنود باشـد، خدا ب

خـداوند به کردار اندک او خشنود باشد، و هر که به انـدک از روزی حـالل خشـنود 
اش در نعمت باشد، و خـداوند او را به دنیا و دوایــش  باشـد، بارش سبک و خانـواده

 رساند.  لسالم بهشت میبینا سازد و او را از دنیا به سالمت به دارا

  مؤمن  بنده  نزد گمان  فرماید: من می  عزوجل  باشید، زیرا خدای  گمان  خدا خوش  به
بـد   هـم  و اگر بد است، رفتـار مـن  خوب  است، رفتار من  او خوب  ، اگر گمان خویشم

 .)۳/۱۱۶، ۱۴۱۴(کلینی، باشد 
ت خود را جهـت مـؤثر بـودن بر اساس این مؤلفه، اگر یتیم پس از آنکه تالش و همّ 

در جامعه بکار گرفت، نتیجه را به خدا واگذارد و به او توکل کند، بـه آرامـش خواهـد 
 رسید که این امر، تأثیر بسزایی در توانمندسازی او خواهد داشت.

 گیری نتیجه
ها، خألهـا و کمبودهـایی وجـود دارد کـه جـز از طریـق محّبـت و  در زندگی انسان

ن را جبران کرد و در این میان، کودکان یتیم بیشترین نیاز را احسـاس توان آ دوستی نمی
اند  کنند؛ زیرا آنها که در اثر از دست دادن پدر از سرچشمۀ مهر و محّبت دور افتاده می

اند و برای این احساس عاطفی و روحی خواه  بیش از هر چیز به نوازش و محّبت محتاج
ی دیگر، وجود چنـین افـرادی در هـر جامعـه غیـر ناخواه در انتظار پاسخ هستند. از سو 
ویژه در جامعۀ اسالمی  ای خالی از حادثه نیست، به قابل اجتناب است، زیرا هیچ جامعه

که جهاد و دفاع از اهّم واجبات است و بدیهی است در اثر این حوادث، خـواه نـاخواه 
چنـین محیطـی،  ماننـد. در سرپرست باقی می گروهی پدران خود را از دست داده و بی

های الزم را معمول داشت، بدین جهت دین مقدس  بینی برای رفع این کمبودها باید پیش
اسالم مسئلۀ ایتام را به عنوان یک مسئلۀ اساسی و مهم مطرح کرده و مسلمانان را نسبت 
به سرنوشت آنان از جمیع جهات (اقتصادی، عاطفی، آموزشـی و تربیتـی و...) مسـئول 
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اجتماعی به طور غیر قابل تفکیکی به هـم پیوسـته  های فردی و ر اسالم، مسئولیتد
ترین راه بـرای  که خدمت به دیگران و فعالیت در جهت رفـاه مسـلمانان، امیدوارکننـده

 افزایش فایدۀ فردی وجلب رضای خداوند است.
الهـی ویژه مددکاری به ایتام یک فرمان  رسانی و تعاون در کارهای نیک، به خدمت

، مددکاری را در بین مسلمانان به عنـوان بنیـاد جامعـۀ اسـالمی و است و معصومین
کیـد  رمز کار آن در همه امور فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسـی و اقتصـادی مـورد تأ

 دهند. قرار می
با توجه به آنچه مورد بررسی قرار گرفت، مددکاری و توجه به ایتام و توانمند ساختن 

های اجتمـاعی  ، بـه عنـوان یکـی از فضـیلتویژه امام رضا ائمۀ اطهار بهآنها در سیرۀ 
 مورد توجه قرار دارد. 
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