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یکی از ویژگی های انسان، این است که اجتماعی 
زندگی می کند و طبیعتا انسانی که در جامعه زندگی 
می کند، نمی تواند نسبت به اطرافش بی تفاوت 
باشد. ما از همان ابتدا که چشممان را باز می کنیم، 
با مفاهیمی مانند عشق، همدردی، همراهی و... 
آشنا می شویم؛ مفاهیمی که همگی می توانند پایه ها 
و ستون های فعالیت های خیرخواهانه را تشکیل 
دهند. از طرفی، عقیده و مذهب هم این گرایش 
آسمانی  ادیان  تمام  به  اگر  می کنند.  تقویت  را 
مفاهیم  این  روی  می شوید  متوجه  کنید،  دقت 
تاکید زیادی شده است. همین عامل باعث تقویت 
فعالیت های خیریه در جوامع قدیم بوده، به طوری 
که ما 2 نهاد روحانیت و بازار را به صورت تنها یا 
با هم به شکل پایگاه های فعالیت های اجتماعی در 
تاریخمان داریم. در کشورهای مسیحی هم نهادی 
ماندن کلیسا پایگاهی مشابه محسوب می شده، 
اما اینکه چه عاملی باعث می  شود این احساس 
کشیده  فرد  نزدیک  اطرافیان  دایره  از  فراتر  به 
شود، به مولفه های دیگری هم مربوط است که 
ما مجموعه آنها را »سرمایه اجتماعی« می نامیم. 
مختلف خودش  در شکل های  این سرمایه هم 
را نشان می دهد؛ مثال زمانی که آگاهی فردی و 
عمومی باال برود، افراد جامعه احساس مسوولیت 
بیشتری نسبت به مردم جامعه شان خواهند داشت. 
سرمایه اجتماعی باعث می شود من به عنوان فردی 
از جامعه ای بزرگ احساس مسوولیت بیشتری کنم. 
از طرفی، می فهمم که سعادت من به نحوی با 
سعادت دیگر افراد جامعه گره خورده و رشد 
انفرادی در جامعه بسیار سخت تر از رشد گروهی 
است، بنابراین می توان گفت هر اندازه سرمایه های 
اجتماعی افراد جامعه مانند تحصیالت، آگاهی، 
اعتماد عمومی و... باالتر برود، به همان میزان 
گرایش آنها برای کمک به دیگران بیشتر می شود.

هند؛ کشوری فقیر با مردمانی بخشنده
نمی توان  دارد و  زیادی  بسیار  فقیران  کشور هند 
گفت که اغلب جمعیت آن را ثروتمندان تشکیل 
می دهند. اتفاقا برعکس، تعداد فقرا در این کشور 
بسیار بیشتر است، اما تعداد تشکل های غیردولتی 
در این کشور بسیار زیاد است. البته این میزان به 
جمعیتشان هم مربوط می شود، اما چرا کشوری مانند 
چین چنین موهبتی ندارد؟! می توان گفت اگرچه توان 
مالی باال که اغلب با سرمایه اجتماعی همراه است، 
می تواند در میل افراد به انجام کار خیر موثر باشد، اما 
تعیین کننده نیست؛ چراکه فعالیت های خیرخواهانه 
اساسا به کمک های مالی محدود نمی شوند. وقتی یک 
فرد در روزهایی به مرکزی مانند کهریزک می رود 
و خدمات رایگان ارائه می کند یا یک پزشک به 
مناسبت های مختلف بیماران نیازمند را به صورت 
رایگان درمان می کند؛ یعنی همه چیز مالی نیست. 
اتفاقا در حال حاضر خیلی از نهادهای خیریه بزرگ 
صرفا ارائه خدمت می کنند و کمک های مالی مستقیم 
به نیازمندان ندارند. در مجموع می توان گفت سرمایه  
اجتماعی به عنوان یک محرک می تواند نقش بسیار 
مهمی در تمایل افراد به انجام امور خیر داوطلبانه 
داشته باشد. این کارها می توانند به صورت شخصی 
انجام شوند یا به صورت حقوقی؛ یعنی نهادی شکل 
بگیرد و از طریق فعالیت های مدون به ارائه کمک 
این مورد  بپردازد که در  به جامعه هدفی خاص 
عالوه بر سرمایه های اجتماعی که مردم را به حرکت 

وامی دارد، بسترهای دیگری هم الزم است تا زمینه 
فعالیت های آنها را به صورت یک نهاد فراهم کند. 
بسترسازی ها باعث می شود نه تنها نهادهای حقوقی 
و  موفق  آنقدر  بلکه  بگیرند،  زمینه شکل  این  در 
موثر عمل کنند که اعتماد مردم به آنها جلب شود 
و به جای تک روی در انجام امور خیرخواهانه به 
سمت فعالیت در این نهادها بروند و منشاء اثری 

بزرگ تر شوند.

ارزیابی از وضعیت کشور
در حال حاضر، ما بالغ بر 19هزار موسسه خیریه و 
سازمان مردم نهاد داریم که در امور مختلف فعال هستند. 
این آمار نشان می دهد ما در زمینه رشد کیفی وضعیت 
خوبی داشته ایم، اما در این مورد باید دو نکته را مدنظر 

داشت؛ یکی اینکه اگر این رشد را روی نمودار بیاوریم، 
متوجه می شویم که روند صعودی منظمی نداشته، بلکه 
در ادواری شاهد فراز و فرود در این زمینه بوده ایم. نکته 
دیگر این است که آیا رشد کیفی و میزان اثرگذاری 
مراکز و نهادهای مردمی ما هم به همین میزان خوب 
بوده است یا نه؟ من فکر می کنم که ما نمی توانیم به 
این سوال جواب مثبت بدهیم. البته نمی خواهم بگویم 
وضعیت بدی داشته  ایم یا از نظر کیفی رشد نکرده ایم، 
بلکه حرف من این است که رشد کیفی نهادهای مردمی 
ما و میزان اثرگذاری آنها به اندازه رشد کمی شان نبوده 
است. البته در کشور ما وضعیت کمک های فردی و 
اقداماتی که از سوی افراد حقیقی می شود، خوب است 
اما وقتی پای کار سیستمی و نهادی به میان می  آید، 

ضعف شروع می شود.

کارهای خیریه و رفتارهای جزیره ای
من فکر می کنم این مشکل بزرگ، ریشه در مشکلی 
بزرگ تر دارد که ما آمایش سرزمینی نداریم. درست 
نمی دانیم در کدام منطقه به چه چیزی و چقدر و از 
چه نوع نیاز داریم؛ یعنی نمی دانیم که در فالن منطقه 
چقدر مرکز ترک اعتیاد نیاز داریم و این مراکز به 
فراخور این منطقه باید از چه نوع و روشی استفاده 
کنند و متعلق به زنان باشند یا مردان یا تمرکزشان 
این  باشد. همه  روی ترک چه نوع موادمخدری 
موارد از طریق انجام مطالعات پیمایشی و رسیدن 
به یک سند جامع آمایش سرزمینی به دست می آید 
که ما جای خالی اش را به شدت احساس می کنیم. 
نبود این مطالعات باعث می شود حتی در بحث نگاه 
آینده نگر هم دچار مشکل باشیم؛ یعنی اگر اقدامی 
هم انجام می گیرد، مقطعی خواهدبود، در حالی که 
اگر دولت این آمایش را در دسترس داشته باشد 
می تواند سازمان های مردم نهاد را به سمت آنچه 
نیاز مردم و جامعه است، هدایت و از رفتارهای 

جزیره ای و متمرکز آنها جلوگیری کند.

موانع سر راه سازمان های مردم نهاد
در کشور ما قانونگذار و سیاست گذاران روی کاغذ 
اهمیت زیادی به فعالیت های مردمی و مشارکت دادن 
مردم برای انجام امور داده اند و این دولت هم عالقه 
به پیاده  شدن این سیاست ها دارد؛ مثال ما در دولت 
فعلی شاهد گشایش های قانونی در مسیر مشارکت هر 
چه بیشتر نهادهای مردمی در امور مختلف بوده ایم که 
به خودی خود اقدام بسیار مهمی محسوب می شود. 

همچنین آیین نامه های زیادی در این مورد صادر 
شده، اما فکر می کنم هنوز هم این حوزه جای کار 
زیادی دارد؛ یعنی مسووالن در رده های مختلف و 
بدنه دولت باید به این باور برسند که نگاه قیم مابانه 
و بدتر از آن رقابتی به نهادهای مردمی نداشته باشند 
و به آنها در هر 3 عرصه سیاست گذاری، اجرا و 
نظارت فرصت حضور دهند. نمی توان گفت که دولت 
خودش سیاست گذاری کند، خودش هم نظارت 
کند و مردم تنها لطف کنند و او را در عرصه اجرا 
یاری بدهند. حتی سیاست گذاران کالن هم به اینکه 
نهادهای مردمی باید در هر 3 عرصه فعال باشند، 
اعتقاد دارند و مصداقش را می توان در دستورالعمل 
مربوط به استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد دید 
که براساس مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات 
کشوری نوشته شده است. در این دستورالعمل  آمده 
که بهره گیری از تشکل های مردمی در حوزه نظارت و 
ارزیابی عملکرد اهمیت زیادی دارد. حتی این موضوع 
در کمیته های پنجگانه ای که سازمان مدیریت اعالم 
کرد، دیده می شود، اما بسیار الزم است که این نگاه 
به بدنه دولت و رده های مختلف آن تسری پیدا کند 
و این مساله یک بلوغ جمعی نیاز دارد. ما باید در 
مجموعه دولت و حاکمیت به این بلوغ برسیم که از 
بزرگ شدن و قدرت گرفتن سازمان  های مردم  نهاد و 
نهادهای خیریه نترسیم و اتفاقا از گسترده شدن دامنه 
فعالیت های آنها استقبال هم بکنیم و از محبوبیت 
این نهادها احساس نگرانی نکنیم چراکه رسیدن به 
هدف که همان ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی 
مردم است، باید برای دولت مهم باشد، نه اینکه چه 

کسی این کار را کرد و به نام چه کسی ثبت شد.

آسیب شناسی وقف در ایران؛ به بهانه آغاز دهه وقف با شعار »همه واقف باشیم«

واقف شو ار نه روزی کار جهان سرآید
من فکر می کنم 
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در مشکلی بزرگ تر 

دارد؛ اینکه ما 
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درست نمی دانیم 
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به چه چیزی و 

چقدر و از چه نوع 
نیاز داریم؛ مثال 
نمی دانیم که در 

فالن منطقه به چند 
مرکز ترک اعتیاد 
نیاز داریم و این 
مراکز به فراخور 

این منطقه باید از 
چه روشی استفاده 

کنند و متعلق به 
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مردان یا تمرکزشان 
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سند جامع آمایش 
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ما جای خالی اش را 

احساس می کنیم

در گوشه  و کنار دنیا، به خصوص در مناطق 
جغرافیایی ای که خدمات و امکانات کمتری 
در حوزه سالمت فردی و اجتماعی وجود 
خیریه های  فعالیت  و  حضور  الزام  دارد، 
در  استفاده  مورد  منابع  از  یکی  سالمت 
تامین مالی نظام سالمت است، اما اگر از 
شعارهای فراوانی که بر در و دیوار شهرها 
دیده می شود و کمپین های مقطعی و فصلی 
که گاهی حالت مد به خود می گیرند، بگذریم، 
بحث خیریه های سالمت از شعار تا عمل فاصله ای قابل بحث 

و بررسی است.

حضور خیریه در وهله اول بیش از اینکه برای سالمت جامعه 
و خدمات پزشکی الزام آور باشد، برای خود جامعه پزشکی 
نیز به شدت موثر است. به این دلیل که فعالیت های جهادی، 
خودجوش و خیر، در موثر واقع شدن حضور خود پزشک ها 
به عنوان یک انسان اهل خیر در جامعه نیز نقش خواهدداشت 
و این نقش برای مردم تاثیر مثبت روانی همراه دارد. اینکه 
می گویند برخی پزشکان فقط برای پول کار می کنند، واقعا به 
این غلظت صحت ندارد. همین کارهای خیریه ای که پزشکان 
این  برطرف شدن  باعث  انجام می دهند،  ایران  اقصی دنیا  در 
سوءظن نسبت به این قشر شریف جامعه می شود. پزشکان 
ما برای اینکه این باورهای اشتباه را از ذهن مردم کنار بزنند 
می توانند با حضور در این خیریه ها نقش مهمی ایفا کنند و کنار 
آن، خود را مانند بسیاری دیگر از مردم این سرزمین به عنوان 
قشری خیر و دلسوز معرفی کنند. نکته مهم دیگر این است که 
هر پزشکی که وارد فعالیت جهادی و خیریه می شود، الگویی 
برای دیگران خواهدشد؛ دیگرانی که فکر می کنند پزشکان فقط 
به درآمد خود فکر می کنند. در واقع، این اقدام الگوسازی ای 
برای جامعه پزشکان نیز خواهدشد. نکته مهم دیگر برای پزشکان 
ما همین روحیه انسان دوستانه و فداکارانه است که به امید در 
جامعه منتهی می شود و سمت و سوی جامعه را درباره کار 
جهادی و خیر به سویی می برد که به این موضوع مهم برسیم 
که همه چیز پول نیست و انسان می تواند از تخصص خود 
در راستای کمک به دیگران استفاده کرده و شکل دیگری از 
کمک کردن و خیر بودن را در جامعه ساری و جاری و آن 

را به یک باور اجتماعی تبدیل کند. هرچه این موضوع بیشتر 
توسعه داده شود، دامنه فضا و ارتباط پزشکان و مردم هم بیشتر 
خواهد  شد. زمانی که ما خود را در جایگاه یک خیر احساس 
برای  و  راه عمل خداپسندانه  در  از تخصص مان  و  می کنیم 
نیازمندان استفاده می کنیم، توقعمان را هم از فرد نیازمند به 
صفر می رسانیم. حتی بیمار هم اگر گاهی بدخلقی کند، پزشک 
به دیده نمی گیرد و صبوری می کند و خود را دلداری می دهد. 
این کار نوعی انسان سازی و خودسازی و موضوعی است که 
به هر 2 طرف یعنی پزشک و نیازمند منفعت می رساند. ما در 
حال حاضر با حضور آقای رئیسی در آستان قدس رضوی در 
مشهد و مسوولیت ایشان به عنوان معاون امر مستضعفان آستان، 
با برنامه ای مدون در حال پیاده کردن طرحی هستیم که براساس 
آن، هر کسی که عالقه و ارادتی دارد که خادم الرضا)ع( باشد و 
با هر تخصصی که دارد می تواند به مردم خدمت کند. درواقع، 
در این طرح ما قصد داریم دیوارهای حرم مهربان حضرت 
را گسترش دهیم. زمانی که شما به زیارت می روید، اگر تنه 
بخورید، ناراحت نمی شوید یا اگر شیئی روی سرتان بیفتد به 
کسی تشری نمی زنید چون می دانید آقا حاضر و ناظر است. 
ما به دلیل حریم و حرمت آقا با هم مهربان تر برخورد می کنیم. 
ما می خواهیم دیوارهای حرم امام رضا)ع( را تا مرزهای ایران 
امام رضا)ع( فقط مشهد نیست. چطور  گسترش دهیم. حرم 
مردم از همه شهرها از این امام بزرگوار حاجت می گیرند؟ پس 
فقط جغرافیای مشهد و ضریح ملکوتی حضرت در مشهد مهم 
نیست و ما باید تشعشع این عالم ربانی و مهربان را به سراسر 
ایران گسترش دهیم. همان طور که از همه جای دنیا به حضرت 
سالم می رسانند، پس یک پزشک به عنوان خادم الرضا)ع( هم 
می تواند یک روز در ماه را به نیازمندان رایگان کمک کند. این 
طرح در تمام مشاغل به زودی اجرا خواهد شد. همه شیعیان 
آرزوی این را دارند که کفشدار آقا باشند و ما نیز می خواهیم با 
طرح »مهر درخشان« این مهربانی و ارادت را گسترش دهیم تا 
بتواند هم فضایی ایجاد کند که بسیاری از مردم بتوانند افتخار 
خادمی حضرت را دریابند و هم برخی دیگر از این خدمت 
استفاده کنند، حتی اگر یک روز در سال بیایند و در آستان 
قدس  رضوی حضور داشته باشند. با این طرح آرزو داریم که 
دامنه خیرین سالمت را گسترش دهیم و نقشی موثر در این 

خصوص داشته باشیم.

از شعار تا عمل فاصله چقدر است؟
تا زمانی که عملیاتی نشود، شعار است و وقتی عملیاتی شد و 
به عنوان یک جایگاه ارزشی رفتاری و فرهنگی به بطن جامعه 
ورود پیدا کرد، آن زمان دیگر شعار نیست. هر عمل خیری که 
باعث شود شعور اجتماعی ما ارتقا پیدا کند، نمی تواند شعار 
باشد. این عمل باعث خواهد شد شعارها به عمل و فرهنگ 
تبدیل شوند. در نظام ارزشی انسان ها این کمک کردن و همکاری 
با هم وجود دارد، اما نوع کمک کردن را می توان مهندسی کرد. 
حتی یک لوله کش ساختمانی می تواند به عنوان کار خیر خانه هایی 
را که می شناسد و می داند نیازمند هستند، پیدا کند و ماهی یک 
بار رایگان به این خانواده های نیازمند خدمات ساختمانی ارائه 
دهد. پس وقتی این عمل وارد نظام ارزشی و فرهنگی جامعه 
شد، هرکسی در هر حوزه و تخصصی می تواند به همنوع خود 
کمک کند. ما از مرز شعار گذشته  و به عمل رسیده ایم. روز 
تاسوعا من سوار تاکسی شدم و مسیری طوالنی رفتیم. وقتی 
رسیدیم و پرسیدم که چقدر باید پرداخت کنم، راننده به من گفت: 
»همین کار از من برمی آید که امروز را نذر حضرت عباس )ع( 
مسافرکشی کنم.« اینها همه کار خیر است. هر کسی با توجه به 
داشته، توانایی و تخصص خود می تواند کار خیر کند. شعا ما 
در موسسه »مهر درخشان« این است که »هر ایرانی، یک خیر«، 
اما هر کس براساس باور، توانایی و تخصص خودش و البته 

نه شعار، بلکه کار عملیاتی.
ما تیمی به اسم »نورآوران سالمت« داریم که شامل چهره های 
برتر حوزه چشم پزشکی هستند. دکتر قاضی زاده هاشمی هم 
جزو این دوستان هستند. این چشم پزشکان کانتینرهای اتاق عمل 
سیار فراهم کرده اند و به مداوای بیماران می پردازند. قبل از سفر 
این پزشکان یک تیم شناسایی به شهرستان های مختلف می روند 
و در این خصوص ارتباط برقرار می کنند و افرادی را که تمکن 
مالی پایین و بیماری سختی دارند، ثبت نام می کنند. زمانی که 
این افراد به تعداد مشخصی رسیدند، عملیات انجام می شود و 
پزشکان به این مناطق محروم می روند و آنها را مورد مداوا و 
عمل جراحی قرار می دهند. در این دیدارها طی 1 یا 2 روز 
حدود 100 عمل چشمی انجام می شود. بعد از این عمل ها هم 
گفت وگو های شیرین و دلنشینی انجام می شود تا تاثیر این گونه 
فعالیت ها در جامعه نیز جاری شود و پزشکان دیگر نیز برای 
این  کنند. در حال حاضر  آمادگی  اعالم  کارهای خیری  چنین 

 گروه در حال گسترش است. با 5 پزشک شروع کردیم و امروز 
اگر در تمام  تیم را همراهی می کنند.  این  450 چشم پزشک 
تخصص ها نقشه راه و هدف مشخصی وجود داشته باشد حتما 
مسیرها به درستی انتخاب خواهد شد. جامعه هدف نیز به خوبی 
شناخته می شود و اقدامات الزم عملیاتی خواهدشد. پزشکان 
براساس داشته های علمی خودشان فعالیت خیریه انجام می دهند 
و الزم است قبل از انجام امور عملیاتی تیم شناسایی به درستی 
مسائل را بررسی و زیرساخت های کمی و کیفی آن را فراهم 

کند تا کار به نحو احسن به نتیجه برسد.

یک خاطره احساسی و شیرین
خانم 40 ساله ای بود که معلول ذهنی و حرکتی بود. احساس 
قلبی من این بود که این بنده خدا معصوم است چون واقعا از 
لحاظ معلولیتی که داشت، از نظر من معصوم می آمد. از بدوتولد 
مجهل الهویه بود و در یکی از مراکز پزشکی در بم کرمان نگهداری 
می شد. نظر اهالی آنجا این بود که وی عالئم ادامه حیات ندارد 
و هر کاری که می شد برایش انجام شده و دیگر نمی توان تالشی 
کرد. نظرشان این بود که به خوابگاه منتقل شود تا حکم الهی 
درباره اش اجرا شود. از دکتر احمدی سوال کردم که اگر بچه 
خودتان بود، چه می کردید؟ گفت: »حاج آقا! مرا احساساتی نکنید. 
یک راه بیشتر وجود ندارد و آن این است که وی به تهران 
منتقل شود و آب مغزش را خالی کنند و این کار هم آنچنان 
درمانی نیست، فقط فوت او را به تعویق می اندازد.« ما با کمک 
دوستان این دختر را به بیمارستان شریعتی تهران منتقل کردیم 
و یک ماه بستری بود. من به مادریارهایی که می شناختم گفتم: 
»اگر کسی حاجت دارد بیاید برای پرستاری.« از نظر من این 
طفل معصوم فرد خاصی محسوب می شد و مطمئن بودم که 
خدا شاهد و ناظر ماست. 1 ماهه در بیمارستان بستری بود و 
وقتی مرخص شد و به خوابگاه آمد، 6 ماه زندگی و بعد فوت 
کرد. مادریارهایی که از این خانم پرستاری کردند، به حاجت 
خودشان رسیدند. این کار دنیا نیست. یکی از این خانم ها بعد 
از 18 سال و دیگری بعد از 10 سال باردار شدند و حاجت 
گرفتند. مزار این دختر معصوم برای این خانم ها و ما مکانی 
قابل احترام و عزیز است. ما نباید بندگان خدا را دست کم بگیریم، 
بلکه اگر کاری از دستمان برمی آید، نباید کوتاهی نکنیم و خدا 

هم به موقعش دست ما را خواهد گرفت.

»ای رهروی که خیر 
به مردم رسانده ای/
بار  که  رو  آسوده 
بر دوش سائل  تو 
است...« باید آماده 
شویم. تا دیرنشده 
دست  از  وقت  و 
نرفته، باید توشه و 
زاد سفر مهیا کنیم و وسایل سفر را 
کنار بگذاریم. همین امروز و فرداست 
که قرعه به نام ما درآید و بگویند 
فرصت ماندن دیگر تمام شده و باید 
حرکت کنی. همه ما مسافریم. سفري 
پیش رو داریم قطعي. آن سفر همان 
همگاني  و  حتمي  که  است  مرگ 
است. هیچ کس را از این سفر معاف 
نکرده اند. همه طعم این هجرت را 
مي چشند. زمان آن هم معلوم نیست. 
وقتي هم که زمان یک سفر حتمي 
معلوم نباشد، عاقل کسي است که 
کوله پشتي و توشه سفر خود را آماده 
کرده باشد تا هر وقت هنگام سفر 
لوازم  برداشتن  فرصت  فرارسید، 

مهیاشده را داشته باشد.
هر قدر سفر مهم و حساس تر باشد، 
آماده کردن وسایل و لوازم آن اهمیت 
بیشتري پیدا مي کند. وقتي هم که زمان 
سفر مشخص نباشد، کنار گذاشتن 

کوله بار ضروري تر مي شود.
وقف، هم خودش عمل خیر و صالحی 
است و هم یک کوله پشتي پر از خیرات 
و خوبي هاست. توشه اي است مملو از 
حسنات. کوله باري است که مي تواند 
مجموعه اي از لوازمي که انسان در 
این سفر به آن نیاز دارد را در خود 
جاي دهد. اندوخته اي است که تا 
قیامت و هنگامه حسابرسي، صاحبش 

را همراهي مي کند.
به فردي  منحصر  کوله پشتي  وقف، 
دارد.  وی ژه اي  امکانات  که  است 
آن  طرف  یک  که  است  کوله باري 
در  آن  سوي  یک  و  عالم  این  در 
عالم دیگر بازمي شود. دریچه اي است 
براي ارتباط بین دنیا و آخرت. از 
میوه هاي درخت اعمال صالح دنیا 
و  تحفه  آخرت  برای  و  مي چیند 
سوغات می فرستد. صندوقي است 
که نامه حسنات و خیرات را از دنیا 
دریافت کرده و در سریع ترین زمان 
به دست صاحبش در عقبي مي رساند.
و  نیات  به  می تواند  نیز  وقف 
انجام گیرد که  انگیزه های مختلفی 
در این بین یکی از بهترین وقف ها، 
وقف برای سالمت و درمان است، 
چراکه رسیدگی به بیماران و برطرف 
ارزشمند  آنقدر  آنها  حوایج  کردن 
است که پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: 
»هرکس برای برآوردن نیاز بیماری 
و  کند  برآورده  را  آن  بکوشد، چه 
مادر  از  مانند روزی که  نکند،  چه 

زاده شده، پاک می شود.«
با این وصف در عقل و فکر بشر 
نمی گنجد. کسی که برای کمک به 
درمان و مداوای بیماران وقف می کند، 
چه اجر و پاداشی در پیشگاه الهی دارد 
چراکه واقفین این راه، برای بیماران 
بیشتری دلسوزی می کنند و حتی به 
فکر بیمارانی هستند که هنوز پا به 
عرصه وجود نگذاشته اند و اینان چه 
اجر و پاداشی دارند، خدا می داند!

وقف برای دارو، درمان و سالمت، 
هر لحظه قدم برداشتن برای خدمت 
لحظه  هر  نتیجه  در  و  بیماران  به 
و  مغفرت  رحمت،  از  برخورداری 
آمرزش الهی است. پلی است برای 
الطاف  و  عنایات  از  برخورداری 
حضرت دوست. راهی است همیشگی 
برای پاک شدن از گناهان و پاک شدن 
از آلودگی ها. مسیری درخشان است که 
واقف خیراندیش را تا بهشت رهنمون 
می کند و رضایت و رضوان الهی را 

برای او به ارمغان می آورد.
با وقف برای دارو و درمان، می توان 
به بندگان خدا خدمتی همیشگی و 
ابدی کرد. وقف برای تهیه تجهیزات 
پزشکی، شاهراه عشق و دلدادگی است 
که می تواند تا ابد امتداد یابد. شاه کلید 
جلب محبت خالق است. ابراز عشق 
نشانه ای  و  پروردگار  به  همیشگی 

ماندگار از بندگی واقف است.
بیماران  داروی  تهیه  برای  وقف 
نیازمند، نه فقط، مهربانی به یک یا 
چند نفر و برطرف کردن گرفتاری 
چند خانواده و چند بیمار است، بلکه 
رسیدگی و مهربانی به خیل عظیمی از 
عائله خداوند است و باعث تقرب و 
نزدیکی روز به روز واقف خیراندیش 

به پروردگار عالم می شود.
وقف برای برطرف کردن مشکالت 
درمانی بندگان نیازمند پروردگار، نهر 
محبت  که  است  محبت  چشمه  و 
واقف  سوی  به  را  مهربان  خدای 
روانه می کند. حتی آن زمان که او 
و  غربت  در  و  بسته  دنیا  از  چشم 
تنهایی برزخ گرفتار شده و بیش از 
هر زمانی به همراه و همرازی مهربان 
و دلسوز نیاز دارد، چشمه جوشان 
وقفش نوید نگاه مهربان و همراهی 

پروردگارش است.

زیر سقف آسمان

جاده بهشت

 حجت االسالم 
حسین ژولیده
کارشناس وقف

خیریه های سالمت از شعار تا عمل

شهرتم را خرج هدفم می کنم

درحالی که برنده صرف غذا با دی کاپریو برای یک برنامه خیریه معرفی شد، او در رستورانی که از پیش تعیین شده بود 

با دی کاپریو غذا خورد. الیس لوول رقابت صرف غذا با دی کاپریو را برد و با این ستاره سینما در رستوران بی خانمان های 

شهر ادینبورگ غذا خورد. دی کاپریو در این میهمانی شرکت و چندکلمه ای با صدها تن از هوادارانش صحبت کرد. این 

هواداران در هوای زیر صفر درجه در هوای بارانی بیرون رستورانی در مرکز ادینبورگ صف کشیده بودند تا در مراسمی 

که برای جمع کردن پول برای بی خانمان ها ترتیب داده شده بود و دی کاپریو هم در آن حضور داشت، او را مالقات 

کنند. دی کاپریو، بازیگر فیلم هایی مانند »از گور بازگشته« و »تایتانیک« برای ناهار خودن با الیس لوول وارد این شهر 

شد تا در این مراسم که برای کمک به بی خانمان ها ترتیب داده شده بود، شرکت کند. این نخستین دیدار دی کاپریو از 

اسکاتلند بود و او پس از شرکت چهره هایی مانند جرج کلونی و بیل کلینتون در این برنامه در سال های پیش، به نفع 

بی خانمان ها میهمان امسال این مراسم شد. برنده این رقابت گفت: »این بازیگر واقعا خجالتی بود. ماجرا واقعا سوررئال به 

نظر می رسید ولی ما ساعتی را باهم گذراندیم و گپ زدیم.« او افزود: »دی کاپریو درباره برنده شدن ترامپ در آمریکا 

با یکی از آن لبخندهای خاصش گفت همه ما از برنده شدن او دچار شوک شدیم.« دوستداران دی کاپریو با پرداخت 

۵ پوند در رقابتی شرکت کردند تا بتوانند با او در ادینبورگ غذا بخورند. پولی که جمع شده، صرف خرید غذا برای 

افراد بی خانمانی خواهد شد که به پناهگاه های بی خانمان های ادینبورگ مراجعه می کنند. سال پیش، این برنامه با حضور 

جرج کلونی برگزار شد و او در نوامبر ۲۰۱۵ میالدی در چنین برنامه ای برای حمایت از بی خانمان ها شرکت کرد. کلونی 

بعد از آن به یک ساندویچ فروشی در ادینبورگ رفت و با کارکنان آنجا سلفی گرفت. دی کاپریو بعد از ناهار در یک 

مراسم سخنرانی هم شرکت کرد و در جمع بی خانمان ها حضور یافت و برایشان عکس هایش را امضا کرد. سر تام هانتر، 

رئیس »اسکاتیش بیزینس اواردز« که دی کاپریو در آنجا سخنرانی کرد، دراین باره گفت: »دی کاپریو فقط یک بازیگر 

مشهور نیست. او یک پیشگام محیط زیستی است و از شهرت خودش برای بهبود مسائل زیستی جهان استفاده می کند.«

 سیدحسن موسوی چلک
جامعه شناس

 مهدی 
دهقان

مدیرکل امور 
اجرایی و زکات 

کشور


