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چکیده:
 بانــک زمــان، روشــی بــرای ارائــه و دریافــت خدمــات اجتماعــی ـ حمایتــی اســت کــه از زمــان بــه عنــوان یــک واحــد اعتبــاری اســتفاده می شــود. 
در ایــن سیســتم بانکــی، اعضــاء بــه میــزان ســاعاتی کــه خدمــات ارائــه می دهنــد، اعتبــارات زمانــی دریافــت می کننــد و در آینــده و بــه هنــگام 
نیــاز می تواننــد آن را بــرای دریافــت کمــک و خدمــات از دیگــر اعضــای بانــک هزینــه کننــد. در ایــن بانــک، ارزش همــه انــواع خدمــات برابــر 
ــف  ــر مطرح شــده و در کشــورهای مختل ــان در طــول ســه دهــه اخی ــک زم ــده بان ــه خدمــت ســنجیده می شــود. ای ــًا ســاعت ارائ اســت و صرف
ــر از آموزه هــای اســامی اســت ازایــن رو نیــاز اســت کــه حــوزه خدمات رســانی بانــک زمــان در  محقــق شــده اســت. فرهنــگ جامعــه مــا متأث

کشــور بومی ســازی شــود و بــر اســاس مبانــی دینــی، مشــوق های شــرکت افــراد در ایــن بانــک موردبررســی قــرار گیــرد.

ایــن پژوهــش بــا نگاهــی توصیفــی – تحلیلــی بــه تبییــن مشــوقات درون دینــی اخاقــی و اعتقــادی از منظــر اســام بــرای حضــور فعــال مــردم 
ــردازد. دســتاورد ایــن تحقیــق در حوزه هــای اقتصــادی، بهداشــتی و رفاهــی، اجتماعــی و فرهنگــی بازتعریــف می شــود. در بانــک زمــان می پ
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Abstract:
Time bank is a method of providing and receiving social-support services that use time as a credit unit. In this 
banking system, members receive time credits according to the number of hours they provide services, and in 
the future and when needed, they can spend it to receive help and services from other members of the bank. 
In this bank, the value of all types of services is equal and only the service delivery time is measured. The idea of   
a time bank has been proposed during the last three decades and has been realized in different countries. The 
culture of our society is influenced by Islamic teachings, so it is necessary to localize the service area of   Zaman 
Bank in the country and, based on religious principles, to encourage the participation of individuals in this bank. 
This research takes a descriptive-analytical look at explaining the moral and doctrinal incentives from the per-
spective of Islam for the active presence of people in the time bank. The results of this research are redefined 
in the economic, health and welfare, social and cultural fields.
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مقدمه- 1
کـــه جمعیـــت ایـــران بـــه ســـمت ســـالمندی  بـــا توجـــه بـــه ایـــن 
حرکـــت می کنـــد از همیـــن امـــروز بایـــد فرهنـــگ حضـــور ســـالمندان 
گســـترش  در اجتمـــاع و پذیـــرش آن هـــا توســـط نســـل جـــوان را 
کشـــورمان  داد. همچنیـــن از تجربیـــات بـــاالی ســـالمندان عزیـــز 
کـــرد. بحران هـــای اقتصـــادی  بـــرای ســـاخت ایرانـــی بهتـــر اســـتفاده 
شـــاخص  دو  حاشیه نشـــینی  و  فقـــر  گســـترش  و  اجتماعـــی  و 
کـــه از هـــر نظـــر آینـــده جامعـــه و به ویـــژه  هشـــداردهنده می باشـــند 
کـــودکان و اقشـــار آســـیب پذیر را تهدیـــد می کننـــد.  خانواده هـــا و 
حـــل ایـــن معضـــات تنهـــا از دولـــت برنمی آیـــد و نیازمنـــد نهادهـــای 

مدنـــی و فعالیت هـــای داوطلبانـــه اســـت.
بانــک زمــان بــا شــعار " وقــت از بیــن نمــی رود بلکــه از صورتــی 

می گــردد. ایجــاد  می شــود"  تبدیــل  دیگــر  به صــورت 
 ۲۰۱۲ ســـال  در  بـــار  اولیـــن  ســـالمندان"  از  مراقبـــت  "بانـــک 
کـــه جوان تریـــن جمعیـــت را  گلـــن ســـوئیس  و در شـــهر اس تـــی 
کـــه قصـــد دارد  گـــزارش دولتـــی  دارد، مطـــرح و پیـــاده شـــد و طبـــق 
ــهرهای  ــه شـ " را بـ ــر ــت از یکدیگـ ــتایی مراقبـ ــای روسـ ــگ زیبـ "فرهنـ
مـــدرن بیـــاورد، بیـــش از نیمـــی از جوانـــان از ایـــن طـــرح اســـتقبال 

کردنـــد. )بانـــک زمـــان، بی تـــا(
کاهــش ســرمایه اجتماعــی  ــا  گفتــه جامعــه شناســان ایــران ب بــه 
ایجــاد  مســتلزم  اجتماعــی  ســرمایه  بازآفرینــی  و  شــده  مواجــه 
کارهــای مربــوط  ارزش هــای اجتماعــی و مشــارکت دادن مــردم در 
ــی  ــه جامعــه محلــی خــود و همچنیــن حمایــت از برنامه هــای مل ب
داوطلبانــه  کارهــای  تقویــت  راســتا  ایــن  در  اســت.  یاریگرایانــه 
بــا هــدف ســاختن یــک جامعــه  کارســاز باشــد.  می توانــد بســیار 
کــه بانــک زمــان ارزان تریــن راه بــرای  مهربــان و خوشــبخت اســت 

ایــن موضــوع می باشــد. ایجــاد 
کمــی ســخت اســت. در بانــک زمــان  بــاور اقتصــاد بــدون پــول 
ــر زمــان اســت. یــک ســاعت خدمــت بــه دیگــران  یــک ارز مبتنــی ب
کنیــد. شــما می توانیــد  انجــام دهیــد و یــک ســاعت اعتبــار دریافــت 
ــا می توانیــد  کنیــد ی ــرای دریافــت خدمــات اســتفاده  ــارات ب از اعتب

کنیــد. آن هــا را بــه دیگــران اهــدا 
کــه بــه آســانی  کارهایــی اســت  گی هــای بانــک زمــان،  از دیگــر ویژ

بــا پــول نمی تــوان آن هــا را خریــد ماننــد:
ساختن خانواده های قوی  
 پیشرفت عدالت اجتماعی  
اعتبارات زمان برای هدیه دادن و صرف آن در کارهای خیر  
حمایت از محیط زیست  

زمــان در  بانــک  بــا مدیریــت و طراحــی  بازنشســتگی  صنــدوق 
راســتای ارتقــای ارائــه خدمــات خــوب و مفیــد بــه بازنشســتگان 

در  تــا  اســت  برآمــده  زمــان  بانــک  نمــودن  عملیاتــی  درصــدد 
حوزه هــای مختلــف فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و غنی ســازی 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــه نمای ــری ارائ ــات بهت ــد خدم ــت بتوان ــات فراغ اوق
کارکنــان  الــزام  جهــت  اســت  الزم  خدمــات  ایــن  بــودن  نوظهــور 
نیروهــای مســلح بــرای شــرکت در ایــن طــرح، مشــوق های اخاقــی 
و اعتقــادی بــا تکیــه بــر مبانی اســام موردبررســی قرار گیــرد. ازاین رو 
ایــن تحقیــق بــه بررســی مشــوقات اخاقــی و اعتقــادی اســامی 

کشــور جمهــوری اســامی ایــران می پــردازد. بانــک زمــان در 

بیان مسئله- 2
 بانک زمان، روشی برای ارائه و دریافت خدمات اجتماعی -حمایتی 
است که از زمان به عنوان یک واحد اعتباری استفاده می شود. در این 
که خدمات ارائه می دهند،  سیستم بانکی، اعضا به میزان ساعاتی 
اعتبارات زمانی دریافت می کنند و در آینده و به هنگام نیاز می توانند 

آن را برای دریافت کمک و خدمات از دیگر اعضای بانک هزینه کنند.
در ایــن بانــک، ارزش همــه انــواع خدمــات برابــر اســت و صرفــًا 
کــردن  کار  ســاعت ارائــه خدمــت ســنجیده می شــود. یــک ســاعت 
برابــر بــا یــک اعتبــار زمانــی یــا یــک دالر زمانــی اســت. خدماتــی 
و  دانــش  برحســب  می شــوند  مبادلــه  زمــان  بانک هــای  در  کــه 
، از خدمــات ســاده تــا پیچیــده متغیــر  مهــارت تخصصــی موردنیــاز
هســتند. ایــن خدمــات می توانــد از مــراوده و دوســتی تــا مراقبــت و 

پرســتاری، متفــاوت باشــد.
ــا توســعه ســرمایه  بــا گذشــت زمــان، بانکــداری زمــان می توانــد ب
و  افــراد  مالــی  بــار  کاهــش  و  کاری  ســاعات  از  خــارج  در  انســانی 
کنــد.  کســب  اقتصــادی  و  اجتماعــی  عمیــق  تحــوالت  مشــاغل، 
می دهنــد  انجــام  زمــان  بانــک  در  افــراد  کــه  خدماتــی  از  برخــی 
ــا پــول  کــه بــه آســانی ب کارهایــی  بســیار ارزشــمند اســت مخصوصــًا 
نمی تــوان آن هــا را خریــد مثــل کمــک بــه افــراد افســرده، کمــک بــه 
کمــک بــه پیشــرفت  یــک زوج بــرای برگشــت بــه زندگــی مشــترک، 
کــردن بــا افــراد تنهــا، مصاحبــت بــا  عدالــت اجتماعــی، درد و دل 
ســالمندان و حمایــت از محیــط زیســت. در واقــع بانکــداری زمــان 
گیرنــده و  کــه همــه اعضــای آن اعــم از  یــک خیابــان دو طرفــه اســت 

می کنــد. درگیــر  را  ارائه دهنــده 
در  و  مطرح شده  اخیر  دهه  سه  طول  در  زمان  بانک  ایده 
را  زمان  بانک  اهداف  است.  شده  محقق  مختلف  کشورهای 
گون موردبررسی  گونا می توان از جنبه های مختلف در حوزه های 
قرار داد. این سیستم در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله آمریکا، 
بریتانیا، کانادا، فرانسه، سوئیس، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی برای 
گروه های آسیب پذیر و  از  ساخت شبکه های اجتماعی حمایتگر 

ازکارافتاده مورد استفاده قرار گرفته است.
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در  را  همــکاری  زمــان  داوطلــب،  مراقبیــن  اســاس  ایــن  بــر 
خــود  وقتــی  تــا  می نماینــد  پس انــداز  شخصی شــان  حســاب 
کننــد. در ایــران نیــز بــه عنــوان  نیازمنــد هســتند، از آن برداشــت 
کــه ســاختار جمعیتــی  یــک کشــور در حــال پیشــرفت و در شــرایطی 
گــذار بــه ســالمندی قــرار دارد و خانــواده و دولــت  آن در مرحلــه 
کامــل از اعضــای آســیب پذیر خــود بــا  بــرای مراقبــت و حمایــت 
محدودیت هــای اساســی مواجــه اســت، رویکــرد بانکــداری زمــان 
موردتوجــه  می توانــد  حمایتــی  مکمــل  راهبــرد  یــک  به عنــوان 

گیــرد. قــرار  اجتماعــی  برنامه ریــزان  و  سیاســت گذاران 
فرهنــگ جامعــه متأثــر از آموزه هــای اســامی و ایرانــی همــواره 
کمــک بــه دیگــری و فعالیت هــای انسان دوســتانه بــوده  مشــوق 
ــه خلــق خــدا، در فرهنــگ تعالیــم قــرآن و عتــرت  اســت. خدمــت ب
کشــور مــا بــه یــک ارزش و یــک  ارزش و ثــواب فراوانــی دارد و در 
ایــن  بــه  جهت دهــی  عــدم  لــذا  و  تبدیل شــده  عمومــی  فرهنــگ 
انگیــزه فطــری و انســانی، ظرفیــت عظیمــی را بااســتفاده گذاشــته 
کــه  و یــا بــه ســمت انفــاق غیرضــروری و تبلیغاتــی ســوق می دهــد 

منافــع فــردی و اجتماعــی چندانــی بــه بــار نمــی آورد.
نبایـد از یـاد بـرد که وجود سـنت »همیاری« با سـازوکاری مشـابه 
کـی از پتانسـیل  بانـک زمـان در میـان اقـوام و سـنت های ایرانـی حا
فرهنگـی کشـور در پیاده سـازی ایـن الگـو اسـت. البتـه، ایـن امـر بـه 
معنـای تقلیـد صـرف و اجـرای بی کم وکاسـت و کاسـت آن در کشـور 
کـه حـوزه خدمات رسـانی به ویـژه بـرای  نیسـت. ازایـن رو نیـاز اسـت 
سـالمندان در کشـور بومی سـازی شـود و بـر اسـاس مبانـی اسـامی 

مشـوق های اخاقـی و اعتقـادی موردبررسـی قـرار گیـرد.

پیشینه پژوهش- 3
کتــاب بانــک زمــان بــه عنــوان یــک سیســتم اقتصــادی مکمــل: 
لــوکاس والــک و والدیمیــر  اثــر  تحقیقــات و فرصت هــای نوظهــور 
بــورس۱ در فصــل پنجــم بــه بررســی بانــک زمــان می پــردازد )والــک و 

بــورس، ۲۰۱8، صــص. ۱49-۱66(.
تحقیقــات معاصــر در زمینــٔه ارز مبتنــی بــر زمــان، عمومــًا بــدون 
ســاختار بــوده و از منظــر گذشــته نگر اســتفاده می کنــد. در عمــل، 
مــورد  کنــون  تا معمــواًل  کــه  زمینــه  ایــن  بــه  مربــوط  رویکردهــای 
کــه می تــوان دیدگاه هــای  گرفتــه، نشــان داده اســت  اســتفاده قــرار 

زیــادی را در اختیــار محققــان قــرار داد.
بانک زمان۲ به عنوان یک سیستم اقتصادی مکمل: تحقیقات 
، یـک مطالعه سیسـتماتیک از یک سیسـتم  و فرصت هـای نوظهـور
انجـام  را  متقابـل  خدمـات  مبادلـه  یـک  زمـان،  بانـک  نـام  بـه  نـرم 

1- Lukas Valek and Vladimir Bures
2- TIME BANK

کـه از واحدهـای زمانـی بـه عنـوان ارز اسـتفاده می کنـد.  می دهـد 
کتـاب بـه بررسـی بسـترهای معاصـر بانـک زمـان می پـردازد و  ایـن 
جدیدتریـن روش هـا و نتایـج تحقیـق را شـرح می دهـد. محتـوای 
کار مبادلـه تجـاری، مدیریـت دانـش و سیسـتم های  آن نمایانگـر 
تجـارت،  متخصصـان  مدیـران،  اقتصاددانـان،  بـرای  و  اسـت  نـرم 
دنبـال  بـه  کـه  محققـان  و  دانشـگاهیان  اجتماعـی،  دانشـمندان 
پوشـش موضوعاتی با محوریت سیسـتم های نرم و تأثیر اقتصادی 

آن هـا هسـتند طراحـی شـده اسـت.
در روزنامه خراسان، درباره چیستی بانک زمان و اهمیت اجرایی 

کردن چنین طرح هایی در جهان مطلب زیر بیان شده است:
ایــده بانــک زمــان یــا بانــک مراقبــت از ســالمندان، اولیــن بــار در 
کــه جوان تریــن  گلــن« ســوئیس  ســال ۲۰۱۲ و در شــهر »اس تــی 
جمعیــت را دارد، مطــرح و پیــاده شــد. هــدف اصلــی ایــن پــروژه 
کــه افــراد مســن بتواننــد دوران میانســالی خــود را بــا  ایــن اســت 
اندکــی کمــک در خانــه خــود به طــور مســتقل بگذراننــد. ایــن طــرح 
بــا داشــتن پرســتار در خانــه هــم می توانســت اجــرا شــود امــا اواًل 
کار هزینــه زیــادی بــرای فــرد میانســال داشــت و ثانیــًا رضایــت  ایــن 
کافــی را بــرای آن هــا بــه همــراه نداشــت. هــدف ایــن طــرح ایجــاد 
کــه بــه ایــن شــکل آن هــا را بــه  همدلــی و همــکاری بیــن مــردم اســت 
ــای  گزارش ه ــه طبــق  ک ــد. نکتــه جالــب ایــن  کن یکدیگــر نزدیک تــر 
دولــت ســوئیس، بیــش از نیمــی از جوانــان از ایــن طــرح اســتقبال 
همجــواری،  و  طرحــی  چنیــن  از  جوانــان  اســتقبال  کرده انــد. 
ــا ســالمندان یعنــی ترکیــب خامــی و پختگــی  ــی ب ــی و همدل همزبان
و  اخــاق  مانــدن  زنــده  جوانــان،  بــرای  فــراوان  تجربــه  کســب  و 
احتــرام بــه اصــل و ریشــه در جامعــه و همچنیــن روشــن شــدن 
چــراغ امیــد در دل ســالمندان از مزیت هــای قابل تأمــل ایــن طــرح 
کــه ایــن طــرح عــاوه بــر ســوئیس  می باشــد. درخــور ذکــر اســت 
در هنگ کنــگ، مکزیــک و ســوئد هــم در حــال اجــرا شــدن اســت. 

)روزنامــه خراســان، بی تــا(
ســایت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، دربــاره اجرایــی کردن 

ایــن طــرح در ســوئیس مطلــب زیــر را آورده اســت:
دولت سوئیس در نظر دارد فرهنگ زیبای روستایی مراقبت از 
که بیش از نیمی از جوانان از  یکدیگر را به شهرهای مدرن بیاورد 
از چنین طرحی و  کرده اند. استقبال جوانان  این طرح استقبال 
همجواری و همدلی با سالمندان به معنی ترکیب خامی و پختگی 
و کسب تجربه فراوان برای جوانان، زنده ماندن، احترام به اصل و 
ریشه در جامعه و همچنین افزایش امید به زندگی در سالمندان 
نه تنها  سالمند  کشورهای  در  طرح ها  این گونه  کردن  اجرا  است. 
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هزینه های بیمه و مراقبت در دوران سالمندی را کاهش می دهد، 
بلکه موجب تقویت اتحاد و همبستگی میان نسل ها می شود. در 
کشور سوئیس، داوطلبان شرکت کننده در این طرح، در حساب 
شخصی شان در سیستم امنیت اجتماعی، زمانی را برای خود در 
که توان حرکتی ندارند یا  کرده تا در زمانی  "بانک زمان" پس انداز 
کنند. طبق این قرارداد، یک  نیاز به مراقبت دارند، از آن برداشت 
سال بعد از انقضای خدمات متقاضی )سپرده گذاری زمان(، بانک 
کارت  کرده و به او یک " زمان میزان ساعات خدمات را محاسبه 
کمک دیگران  بانک زمان" می دهد. هنگامی که داوطلب نیازمند 
کارت، زمان و بهره آن را برداشت  باشد می تواند با استفاده از آن 
کند. بعد از تأیید، بانک زمان داوطلبانی را برای مراقبت از او در 
سپرده گذاری  متقاضیان  می کند.  تعیین  منزل  یا  و  بیمارستان 
زمان، باید سالم و تندرست، دارای مهارت های ارتباطی خوب و 
از عشق و عاقه به همنوعان باشند. داوطلبان در این طرح  پر 
می توانند حداقل هفته ای دو بار برای مراقبت از سالمندان اقدام 
حتی  و  منزل  نظافت  آشپزی،  خرید،  نظیر  فعالیت هایی  و  کنند 
خود  برای  را  زمان  و  دهند  انجام  را  سالمندان  با  کردن  صحبت 
کرده تا در صورت نیاز خود به خدمات به برداشت  سرمایه گذاری 
از بانک زمان درخواست دهند. فرد داوطلب به محض بهبودی، 
می تواند دوباره مشغول کار مراقبت از دیگران شود. )وزارت تعاون 

کار و رفاه اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، بی تا(
در ســایت بانــک زمــان، توضیحاتــی مفصــل دربــاره مــوارد زیــر 
ارائــه شــده اســت: چیســتی بانــک زمــان، مزیت هــا، خدمــات، نحــوه 
)نحــوه  آن  فعالیــت  نحــوه  طــرح،  ایــن  اهــداف  آن،  در  مبــادالت 
محاســبه زمــان، نحــوه ســپرده گذاری، نحــوه برداشــت از ســپرده، 
و  می شــود(  ارائــه  کــه  خدماتــی  انــواع  متقاضیــان،  گی هــای  ویژ

فوایــد بانــک زمــان )بانــک زمــان، بی تــا(
کنون همایشی )داخلی- خارجی(  طبق بررسی های صورت گرفته، تا

در این مورد انجام نشده است.

اهمیت و ضرورت تحقیق- 4
سالمندان  از  مراقبت  برای  بازنشستگی  طرح  یک  زمان  بانک   
و  تدوین  سوئیس  فدرال  اجتماعی  تأمین  وزارت  توسط  که  است 
توسعه داده شده است. داوطلبان، زمان مراقبت از سالمندان را در 
حساب شخصی شان در "سیستم امنیت اجتماعی" پس انداز کرده تا 
که  که خود پیر و ناتوان شدند و یا حتی قبل از آن در شرایطی  وقتی 
نیاز به مراقبت داشته باشند، بتوانند از آن برداشت کنند. طرح های 
بازنشستگی در سوئیس آن قدر قوی است که بازنشستگان هیچ نگرانی 
ک نداشته باشند. )روابط عمومی معاونت فرهنگی و  برای خوردوخورا

دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ مفدا، بی تا(

در کشــور مــا در ســال جــاری جمعیــت ســالمندان بــه ۱۰ درصــد 
پیــر  امــروز  ســاله های   ۳۳ کــه  زمانــی   ۱4۲9 ســال  تــا  و  جمعیــت 
ــی از  ــید؛ یعن ــد رس ــران خواهن ــت ای ــد جمعی ــه ۳۰ درص ــوند ب می ش
ــخ )۱4۲9(  ــود و در آن تاری ــد ب ــالمند خواه ــی س ــی یک ــه ایران ــر س ه
ایــران ششــمین کشــور در افزایــش کهنســالی خواهــد بــود؛ بنابرایــن 
اهمیــت  دارای  طــرح  ایــن  پیــش رو،  شــرایط  ایــن  بــه  توجــه  بــا 

می باشــد. ویــژه ای 
در  مراقبـــت  و  بیمـــه  هزینه هـــای  نه تنهـــا  زمـــان  بانـــک  طـــرح 
تقویـــت  موجـــب  بلکـــه  می دهـــد،  کاهـــش  را  ســـالمندی  دوران 
ـــه در ســـایر طرح هـــای  ک اتحـــاد و همبســـتگی میـــان نســـل ها شـــده 
کمتـــر  پولـــی موجـــود نظیـــر خانـــه ســـالمندان و پرســـتار خانگـــی 

می شـــود. دیـــده 
بومی سـازی ایـن طـرح مسـتلزم بررسـی و انطبـاق آن بـا مبانـی 
ایـن  کـه در  اخاقـی و اعتقـادی و اندیشـه های دینـی اسـت. چـرا 
گـی اسـام می تـوان ایـن طـرح را به صورت  صـورت بـا اسـتفاده از ویژ
جامـع و بـا چالـش کمتـری پیـاده نمـود و از فرهنـگ جامعـه جهـت 

پذیـرش هرچـه بهتـر طـرح بانـک زمـان اسـتفاده بـرد.

5 -) کار متدولوژی )روش انجام 
اما  است؛  توسعه ای  و  کاربردی  هدف  لحاظ  به  پژوهش  این 
توصیفی-  پژوهش  روش  استفاده،  مورد  روش  ماهیت،  منظر  از 
تحلیلی است. در این روش هدف اصلی ما توصیف و تفسیر شرایط 

و روابط موجود در زمان حال به گونه مطالعه موردی هست.

مبانی نظری- 6
بانک زمان   6   6

کلمــه  بانــک زمــان از دو واژه بانــک و زمــان تشکیل شــده اســت. 
کــه محــل ذخیــره  بانــک بــه معنــی ســازمان و دســتگاهی اســت 
پــول مــردم بــوده و بــا آن دادوســتد می کننــد یــا دادوســتد آنجــا 
بنــگاه صرافــی اســت  گفــت  انجــام می گیــرد. هم چنیــن می تــوان 
کــه عملیــات آن به طورکلــی  بــرای معامــات مهــم نقــدی ســازمانی 
نگاهــداری  و  بــروات  صــدور  و  وجــوه  نقل وانتقــال   : از عبارتنــد 
بــرای  مذکــور  ســرمایه های  انداختــن  بــکار  و  اشــخاص  ســرمایه 
توســعه تجــارت و اعتبــارات تجارتــی بخصــوص از جهــت تســهیل 
عمــل مبــادالت و نقل وانتقــال وجــوه و دادن اعتبــار و قــرض بــه 
گاه نشــر اســکناس رایــج  مــردم بــا ربــح کمتــر از میــزان عــادی بــازار و 

)واژه یــاب، بی تــا(  . کشــور
ــدون میانجــی  ــر خدمــت ب ــا تهات ــادل ی بانــک زمــان، ســازوکار تب
پــول اســت و بــر اصولــی همچــون احتــرام متقابــل و برابــری اســتوار 
کــه ارائــه می کننــد،  اســت. در بانــک زمــان، افــراد در قبــال خدمتــی 
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مبادلــه  بــه  الزامــی  ایــن،  وجــود  بــا  می کننــد.  دریافــت  خدمتــی 
مســتقیم خدمــت نیســت. )مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت 

: جمهــوری، بی تــا( در مجمــوع بانــک زمــان عبــارت اســت از
کــه بــه انجــام    : مــا بــه ازای انجــام هــر ســاعت خدمــت  اعتبــار

آن  بــه مقــدار  تعلــق می گیــرد و می تــوان  دهنــده خدمــت 
درخواســت خدمــت نمــود.

کــه واســطه بیــن خدمــت دهنــده    بانــک زمــان: مؤسســه ای 
و خدمــت گیرنــده بــوده و افــراد بــا ثبت نــام در آن بــه دریافــت 

و ارائــه خدمــت می پردازنــد.
کــه از بانــک زمــان    درخواســت دهنــده خدمــت: شــخصی 

لزومــًا همــان شــخص  و  را داده اســت  درخواســت خدمتــی 
نمی باشــد. گیرنــده  خدمــت 

زمان،    بانک  به واسطه  شخص  هر  که  زمانی  مدت  خدمت: 
بسته به درخواست خدمت گیرنده برای او اختصاص می دهد.

خدمت دهنده: شخصی که خدمت را ارائه می دهد.  
گیرنده: شخصی که خدمت را دریافت می کند.   خدمت 

ویژگی های بانک زمان   6   6
بــرای توصیــف )تعریــف( بانــک زمــان، ابتــدا بیــان ایــن نکتــه الزم 
کنــار بخــش دولــت و بــازار بخــش ســومی نیــز هســت  کــه در  اســت 
کــه ایــن بخــش فاصلــه میــان دولــت و بــازار را بــا تشــکلی مردمــی 
کــه نــه دولتــی و نــه انتفاعــی اســت، دنبــال  پــر می کنــد و اهدافــی را 
می کنــد. ایــن بخــش از بخش هــای خصوصــی و دولتــی جــدا بــوده 

ــت. ــی اس ــه و غیرانتفاع ــی داوطلبان و دارای ماهیت
بانک های زمان، شاخه ای مهم از خانواده بخش سوم هستند 
که چارچوبی جهت ارائه و دریافت خدمات در ازای زمان را فراهم 
می سازند )مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی، بی تا(. این 
خدمات  تبادل  از  داوطلبانه ای  شکل  واقع  در  بانکی،  سیستم 
است که از واحدهای زمانی به عنوان ارز مبادله استفاده می کند. 
هر واحد زمانی معادل یک ساعت کار فرد تعیین شده و معمواًل به 
عنوان یک دالر زمانی در آمریکا یا یک اعتبار زمانی در انگلستان 
و  بستان  بده  بانکی  رویکرد  این  پایه  منطق  می شود.  شناخته 
که خدمات  که فرد به میزان ساعاتی  برابری است، به این معنی 
ارائه می دهد، اعتبار زمانی کسب می کند و می تواند این اعتبارات 
را در آینده و به هنگام نیاز برای دریافت خدمت از دیگر اعضای 
کند )بردرتن و پلیس۳، ۲۰۱4، ص.۱9(. عاوه بر این،  بانک هزینه 
کرده  ارائه  خدمتی  یا  کمک  نوع  چه  اینکه  از  غ  فار فرد  هر  زمان 
است، به شکلی برابر ارزش گذاری می شود. به عبارتی، مقدار زمان 

3- Bretherton and Pleace
4- Gregory
 به نقل از همان ص 4 -5
6- Weaver and et al

صرف شده توسط اعضا و نه تخصص و مهارت آن ها، دارای ارزش 
از  نقل  به  ص.۱8۳(.   ،۲۰۱4 گریگوری4،  ( است.  ارزیابی  مبنای  و 

کرمانی نصرآبادی ۱۳98:4 محسن 
جدول ۱. مؤلفه های تشکیل دهنده بانکداری زمان 

)منبع: بردرتن و پلیس )۲۰۱4(5(

بانک زمان شکل داوطلبانه ای از تبادل خدمات و حمایت ها در 
که از زمان به عنوان پول میان افراد یک اجتماع است 

 ]و ابزار مبادله[ استفاده می شود.
 ساعت 

ً
در بانک زمان ارزش همه انواع خدمات برابر است و صرفا

ارائه خدمت سنجیده می شود.

یک ساعات کار کردن برابر با یک دالر زمانی »یا یک« اعتبار زمانی است.

هر فرد می تواند تصمیم بگیرد چه نوع خدمتی را ارائه دهد و آنچه 
کند. را دوست دارد دریافت 

که موجودی آن، توسط یک  هر فرد یک حساب اعتباری دارد 
کنترل می شود. کارگزار زمان 

یک نرم افزار کامپیوتری جزئیات هر مبادله را محاسبه و صورتحساب 
آن را به طور منظم برای شرکت کنندگان ثبت و صادر می کند.

خدمات تنها میان دو نفر تبادل نمی شود؛ بلکه میان همه اعضای 
بانک در یک اجتماع مشخص تبادل می شود. ازاین رو، الزم نیست 

کند. کرده است، کمک  کمک  که به وی   به شخصی 
ً
فرد صرفا

چنانچه فردی از اعتبارات زمان خود استفاده نکند،
 می تواند آن را به هر فرد دیگری اهدا نماید.

وجود  اساسی ای  محدودیت  هیچ گونه  نیز  مردم  مشارکت  برای 
کافی جهت مشارکت در  ندارد؛ همه افرادی که شرایط الزم و فرصت 
برنامه بانک و ارائه خدمات به مشتریان را دارند می توانند به عضویت 
برای  است  مناسبی  ظرفیت  زمان  بانک  این،  وجود  با  درآیند.  آن 
اقشار آسیب پذیر و افرادی که توان و امکان مشارکت در فعالیت های 
کمتر می توانند خدمات  اقتصادی جامعه را ندارند و با هزینه های 
اجتماعی مورد نیاز خود را تأمین و تضمین کنند. تعداد اعضای بانک 
کم( ۱5 تا ۲۰ نفر )تا تعداد زیاد( ۲۰۰۰ نفر و بیشتر  می تواند از )تعداد 
متغیر باشد. خدماتی که در این بانک ها مبادله می شوند نیز بر حسب 
پیچیده  تا  ساده  خدمات  از  نیاز،  مورد  تخصصی  مهارت  و  دانش 
متغیر هستند. این خدمات می تواند شامل: مراوده، دوستی، نظافت 
مددکاری،  پرستاری،  باغبانی،  کوچک،  خانگی  تعمیرات  منزل، 
منعطفی  ابزار  زمان،  بانکداری  حقیقت،  در  باشد.  غیره  و  آموزش 
است که می توان آن را متناسب با شرایط گروه های هدف و خدمات 
و فعالیت های مورد نیاز آن ها تطبیق داد )ویور و همکاران6، ۲۰۱5( به 

نقل از محسن کرمانی نصرآبادی ۱۳98:5
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روش های بانکداری زمان   6   6
همزمــان بــا تکامــل بانکــداری زمــان، الگوهــای متفاوتــی از ایــن 
ــوان آن هــا را در قالــب  کــه می ت گرفتــه اســت  نــوع بانکــداری شــکل 

کــرد: زیــر دســته بنــدی 
فرد به فرد. 6

کــه بعضــًا رویکــرد همســایه بــه همســایه  رویکــرد فــرد بــه فــرد 
مــدل  شناخته شــده ترین  و  نخســتین  می شــود،  نامیــده  نیــز 
کان در دهــه  کــه توســط ادگار  بانکــداری زمــان در جهــان اســت 
۱98۰ ابــداع شــد. در ایــن رویکــرد، افــراد بخشــی از یــک مرکــز بانکــی 
کــه غالبــًا در یــک ســازمان دولتــی یــا مــردم نهــاد  ثابــت هســتند 
کارگــزار آن را اداره می کنــد. در ایــن بانــک، اعضــا  مستقرشــده و یــک 
اعتبــارات زمانــی خــود را در قالــب تعــداد ســاعت مبادلــه می کننــد 
کارگــزار بانــک نیــز بــه ایــن اعتبــارات رســیدگی می کنــد. هــر واحــد  و 
ــرد و  ــکل می گی ــراد ش ــن اف ــادل بی ــدف تب ــا ه ــدل ب ــن م ــی در ای پول
برحســب تعهــدی کــه ذینفعــان بــه بازپرداخــت آن دارنــد بــه گــردش 
بانــک  اجرایــی  مدیــر  ســیمون،  مارتیــن  ادعــای  بــه  درمی آیــد. 
زمــان و پیشــگام رویکــرد فــرد بــه فــرد در انگلســتان، ایــن رویکــرد 
زنجیرهایــی از بــده و بســتان را میــان اعضــای موجــود و اعضــای 
کــه کمبــود اعتبــار دارنــد بایــد  جدیــد بــه وجــود مــی آورد. اعضایــی 
کار شــوند تــا اعتبــار بیشــتری کســب  تشــویق بــه مشــارکت و انجــام 
کننــد و در مقابــل اعضایــی کــه اعتبــار دارنــد بایــد تشــویق بــه هزینــه 
گــردش اعتبــارات زمانــی افزایــش یابــد.  شــوند تــا بــه ایــن شــکل 

)اســمیت7، ۲۰۰4( همــان:9
فرد به سازمان8. 6

در رویکـــرد فـــرد بـــه ســـازمان، افـــراد می تواننـــد بـــا مشـــارکت در 
برنامه هـــا و اهـــداف یـــک ســـازمان یـــا اجتمـــاع، چـــه در بخـــش 
ــه(  ــی و داوطلبانـ ــازمان های اجتماعـ ــی )سـ ــه غیردولتـ ــی و چـ دولتـ
کننـــد. در اینجـــا، ســـازمان خـــودش بانـــک  ـــی کســـب  ـــارات زمان اعتب
کـــه در راســـتای اهدافـــش گذاشـــته  اســـت و برابـــر بـــا زمـــان و تاشـــی 
شـــده اســـت، اعتبـــار زمانـــی اختصـــاص می دهـــد. پیشـــگام ایـــن 
رویکـــرد بانـــک زمـــان اســـپایس9 در کشـــور ولـــز اســـت. ایـــن بانـــک در 
قالـــب رویکـــرد فـــرد بـــه ســـازمان مـــدل مرحلـــه ای ســـاده را توســـعه 

7- Smith
8- Person-to-Agency (p2A)
9- SPICE
10- Active Citizenship
11- Barker
12- Agency- to-Agency (A2A)
13- Simon and Boyle
14- Seyfang
15- Rosenberg
16- Carroll and Bellotti
17- Weaver at al

کـــه بـــه نوبـــه خـــود موجـــب گســـترش شـــهروندی فعـــال۱۰  داده اســـت 
ـــز شـــده اســـت. در رویکـــرد فـــرد بـــه ســـازمان، اعتبـــارات زمانـــی  در ول
کـــه فقـــط میـــان افـــراد مبادلـــه شـــود. در  بیشـــتر از چیـــزی اســـت 
واقـــع، در ایـــن رویکـــرد اعتبـــار زمانـــی، یـــک ارز گردشـــی مکمـــل اســـت 
کنـــد.  کـــه می توانـــد بخـــش وســـیعی از مـــردم و ســـازمان ها را درگیـــر 
کـــه تنوعـــی  همچنیـــن ایـــن رویکـــرد، برخـــاف رویکـــرد فـــرد بـــه فـــرد 
از خدمـــات میـــان افـــراد مبادلـــه می شـــود، در راســـتای ارائـــه یـــک 
کمتـــر عمـــل می کنـــد.  نـــوع از خدمـــات عمومـــی بـــا هزینه هـــای 

ــر۱۱، ۲۰۱۰( همـــان:۱۱ )بارکـ
سازمان به سازمان66. 6

کامـل از ظرفیـت  کـه به طـور  تعـداد اندکـی از سـازمان ها هسـتند 
اسـتفاده  دارد،  قـرار  اختیارشـان  در  کـه  دارایی هایـی  و  کارکنـان 
کـه  سـازد  فراهـم  را  شـرایطی  می توانـد  رویکـرد،  ایـن  می کننـد. 
، در راسـتای  سـازمان ها بتواننـد از ایـن ظرفیت هـای مـازاد یکدیگـر
منافـع  کننـد.  اسـتفاده  خـود  سـازمانی  مأموریت هـای  و  اهـداف 
نمونـه،  بـرای  اسـت.  زیـاد  سـازمان  بـه  سـازمان  رویکـرد  مزایـای  و 
فیزیکـی،  و  انسـانی  دارایی هـای  و  منابـع  بـه  دسترسـی  بـر  عـاوه 
گسـترده و بـه  کارکنـان را از دانـش، مهـارت و خدمـات  ایـن رویکـرد 
ک گذاشـته شده توسـط سایر سـازمان ها بهره مند می سازد.  اشـترا
عـاوه بـر ایـن، ایـن نـوع رویکـرد بـرای هدایـت خدمـات به گونـه ای 
جامـع و هماهنـگ، به ویـژه در زمینـٔه مراقبت اجتماعی، بهداشـت 
کـه سـازمان های دولتـی و حتـی  کـودکان، جایـی  روان و خدمـات 
ک  اشـترا بـه  و  خدمـات  ارائـه  در  نیـز  نهـاد  مـردم  سـازمان های 
بسـیار  بوده انـد،  ناموفـق  مداخله شـان  کـز  مرا در  دانـش  گـذاردن 

ص.۱7(. ُبیـل۲۰۱4،۱۳،  و  )سـیمون  اسـت  مناسـب 
مزایای بانکداری زمان   6   6

۲۰۰۳؛  ِســـیَفنگ۱4،  ۲۰۰۳؛  )ُبیلـــی،  گرفتـــه  صـــورت  مطالعـــات 
همـــکاران۱7،  و  ِویـــِور   ،۲۰۱5 بلوتـــی۱6،  و  کاُرل  ۲۰۱۱؛  روزنبـــرگ۱5، 
تشـــویق  بـــا  زمـــان  بانک هـــای  کـــه  اســـت  آن  از  کـــی  حا  )۲۰۱5
مـــردم بـــه تقســـیم و تســـهیم زمـــان و مهـــارت خـــود بـــا اطرافیـــان و 
اجتماعشـــان، می تواننـــد مزایـــای متنوعـــی بـــرای دولـــت، مـــردم و 
: ـــا عبارتنـــد از ـــه همـــراه داشـــته باشـــند. برخـــی از ایـــن مزای جامعـــه ب
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مزایای اقتصادی  6 6 6
بانکـداری زمـان با ابداع سیسـتم اعتبـارات زمانی، ظرفیتی برای 
کـه  ایجـاد می کنـد  نیازمنـد جامعـه  و  آسـیب پذیر  اقشـار  و  گروه هـا 
بدون استفاده از پول، نیازهای خدماتی خود را به صورت متقابل 
ماهیـت  و  زمانـی  اعتبـارات  از  اسـتفاده  همچنیـن،  کننـد.  تأمیـن 
مشـارکت کنندگان  بـرای  زمـان  بانکـداری  فعالیت هـای  طرفـه  دو 
 ،۲۰۰۳ )سـیفنگ،  می کنـد  فراهـم  را  مالـی  منابـع  ذخیـره  امـکان 
ظرفیـت  از  اسـتفاده  بـا  زمـان  بانکـداری  همچنیـن،  ص.۲64(. 
یکدیگـر  از  آن  اعضـا  متقابـل  حمایـت  و  اجتمـاع  مراقبتـی  خـود 
عمومـی  خدمـات  هزینه هـای  کاهـش  در  مهمـی  نقـش  می توانـد 
رفاهـی  سیسـتم های  کـه  جوامعـی  در  به ویـژه  کنـد.  ایفـا  دولـت 
بالقـوه ای  ظرفیـت  زمـان  بانک هـای  هسـتند؛  تحت فشـار  دولـت 
بـه  می تواننـد  و  دارنـد  دولـت  رفاهـی  هزینه هـای  کاهـش  بـرای 
عنـوان سیسـتم های جایگزیـن یـا مکمـل تأمیـن رفـاه کـه وابسـتگی 
، ۲۰۱5، ص.۱۳( گرفته شـوند )ِویِور کار  چندانی به دولت ندارند به 

مزایای بهداشتی و رفاهی  6 6 6
گسترش ارتباطات میان نسلی و درون نسلی، یادگیری و افزایش 
مهارت ها، دسترسـی آسـان به خدمات بهداشـتی، کاهش بسـتری 
شـدن، کمـک بـه اسـتقال و خودکفایـی بیشـتر بـرای سـالمندان و 
، از مزایـای قابل توجه بانکـداری زمان برای  احسـاس تنهایـی کمتـر
این گروه اسـت. عاوه بر این، افرادی که در این بانک ها مشـارکت 
دارنـد احسـاس قـدرت و اعتمادبه نفـس بیشـتری می کننـد؛ چرا که 
می تواننـد  و  دارنـد  کـردن  ارائـه  بـرای  مفیـدی  خدمـت  معتقدنـد 
رضایـت  و  شـادی  احسـاس  نتیجـه  در  کننـد.  کمـک  یکدیگـر  بـه 
گـری۱8، ۲۰۰5؛  و  )کان  زندگـی در اجتماعشـان دارنـد.  از  بیشـتری 

کالـوم۱9، ۲۰۰7؛ السـکر۲۰، ۲۰۰۱؛ روزنبـرگ، ۲۰۱۱(

مزایای اجتماعی  6 6 6
بانکــداری زمــان روش مؤثــری بــرای آشــنایی بــا افــراد جدیــد، 
کاهــش انــزوای اجتماعــی، افزایــش مشــارکت اجتماعــی، تقویــت 
اجتماعــی  ســرمایه  توســعه  نهایــت  در  و  اجتماعــی  شــبکه های 
ایــن منافــع ناشــی  از  اســت. )یوآنــا۲۱، ۲۰۱8، ص.۱74(. بســیاری 
بانــک زمــان و اصــل راهنمــای  از ماهیــت متقابــل فعالیت هــای 
رویکــرد  ایــن  اســت.  دارایــی  عنــوان  بــه  مــردم  پنداشــت  در  آن 
بــه عنــوان قشــر  کــه  آن هایــی  مــردم، حتــی  اســت همــه  مدعــی 

18- Kan and Gary
19- Callum
20- Lasker
21- Uanna
22- Letcher and Perlaw
23- Powell and Dalton

محــروم و آســیب پذیر شــناخته می شــوند، توانایــی ارائــه خدمــات 
ارزشــمندی بــرای مشــارکت دارنــد. بــه نوعــی، در رویکــرد بانکــداری 
زمــان، وقــت و زمــان همــه افــراد بــه یــک میــزان ارزشــمند اســت. 
خیابــان  یــک  زمــان  بانکــداری  ص:۲(   ،۲۰۰9 پــرالو۲۲،  و  )لتچــر 
کــه اختــاف قــدرت میــان  دوطرفــه یــا یــک توافــق متقابــل اســت 
مــردم را بــه حداقــل می رســاند. ایــن رویکــرد بــر ایــن فــرض اســتوار 
اســت که بده بســتان شــیوه ای ســاده و اساســی برای ایجاد اعتماد 
کــه بــا نقــص و کاســتی  میــان مــردم اســت و مــردم نیــز بــه جــای ایــن 
گرفتــه می شــوند.  ــوان دارایــی در نظــر  ــه عن ــوند، همــه ب ــف ش تعری
کــه بــه حاشــیه رانــده شــده اند  به ویــژه بــرای افــراد و اجتماعاتــی 
و  مشــکات  تحت الشــعاع  آن هــا  ظرفیت هــای  فراینــد  ایــن  در  و 
گرفتــه اســت، اهمیــت بســزایی دارد )پــاول و  نیازهــای آن هــا قــرار 
کــه از لحــاظ اجتماعــی  دالتــون۲۳، ۲۰۰۳، ص.9۳(؛ زیــرا آن هایــی 
ازکارافتــاده تلقــی می شــوند تبدیــل بــه تولیدکننــده خدمــات مفیــد 
متقابــل  نیازهــای  می تواننــد  یکدیگــر  بــا  تبــادل  در  و  می شــوند 
کرمانــی  کنیــد بــه:  یکدیگــر را برطــرف ســازند. )در ایــن مــوارد رجــوع 

ص.۱۳(  ،۱۳98 نصرآبــادی، 

تجزیه و تحلیل- 7
مشوق های اخالقی عضویت در بانک زمان   6   7

موضــوع تعــاون و همــکاری بــه عنــوان ضرورتــی اساســی بــرای 
کاهــش مســائل و مشــکات و ضامــن بقــای انســان ها   ، بهبــود امــور
کیــد  ــه اشــکال مختلــف محــل تأ ــوده و ب ــان الهــی ب موردتوجــه ادی
ــًا اجتماعــی اســت و  گرفتــه اســت. نــوع انســان فطرت و توصیــه قــرار 

ــد. ــی برس ــعادت واقع ــه س ــاع ب ــارج از اجتم ــد خ نمی توان
اغلب احکام دین اسام نظیر حج، نماز، جهاد و زکات و ... بر پایه 
اجتماع بنا گذاشته شده است. در آموزه های اخاق اسامی تعاون 
بر  را  دسته جمعی  کارهای  اسام  است.  برخوردار  ویژه  جایگاه  از 
کارهای فردی ترجیح می دهد؛ چون کارهای دسته جمعی از اتقان 
و استحکام بیشتری برخوردار است و از جمع شدن نیروهای افراد، 

نیروی عظیمی فراهم می آید که هر کار مشکلی را آسان می سازد.
در قرآن کریم با آن که کلمه »تعاون« به کار نرفته، اما صیغه های 
این مصدر در دو جا به کار رفته است که هر دو در سورٔه مائده اند: 
اْلُعْدواِن...؛  َو  ْثِم  ِ

ْ
اال َعَلی  َو الَتَعاَوُنوا  قوی  الّتَ َو  ِر  الّبِ َعَلی  َتعاَوُنوا   ...«

به  دشمنی  و  گناه  در  و  کنید  یاری  تقوا  و  نیک  کار  در  را  یکدیگر 
یکدیگر کمک مکنید« )مائده/ ۲( )طبرسی، ۱۳77 ش، ص.۳۰(
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ــر از آن  ــه ام ــا صیغ ــت ب ــاره رف ــه اش ک ــور  ــرآن همان ط ــاون در ق تع
ــت. ــمندی آن اس ــت و ارزش ــانگر اهمی ــر نش ــن ام ــده و ای یادش

یْنِفُقــوَن  ِذیــَن 
َ
اّل »َوَمَثــُل  می فرمایــد:  بقــره  ســوره  در  خداونــد 

ــٍة  َجّنَ کَمَثــِل  ْنُفِســِهْم 
َ
أ ِمــْن  َوَتْثِبیًتــا  اهَّلِل  َمْرَضــاِت  اْبِتَغــاَء  ْمَواَلُهــُم 

َ
أ

 
ٌ

کَلَهــا ِضْعَفیــِن َفــِإْن َلــْم یِصْبَهــا َواِبــٌل َفَطــّل
ُ
َصاَبَهــا َواِبــٌل َفآَتــْت أ

َ
ِبَرْبــَوٍة أ

«؛ َواهَّلُل ِبَمــا َتْعَمُلــوَن َبِصیــٌر
طلــب  بــرای  را  )صدقــات(  خویــش  امــوال  کــه  کســانی  َمَثــل  و 
خشــنودی خــدا و اســتواری روحشــان انفــاق می کننــد، همچــون 
( رگبــاری  گــر کــه بــر فــراز پشــته ای قــرار دارد )کــه ا َمَثــل باغــی اســت 
گــر رگبــاری هــم بــر آن  بــر آن برســد، دو چنــدان محصــول بــرآورد و ا
نرســد، بــاراِن ریــزی )بــرای آن بــس اســت( و خداونــد بــه آنچــه انجام 

می دهیــد بیناســت. )بقــره/ ۲65(
ْنَفْقُتــْم ِمــْن َشــیٍء َفُهــَو یْخِلُفــُه َوُهــَو َخیــُر 

َ
و نیــز می فرمایــد: »َوَمــا أ

کنیــد بــه شــما عــوض می بخشــد و  اِزِقیــَن؛ و شــما هــر چــه انفــاق  الَرّ
او بهتریــن روزی دهنــدگان اســت.« )ســبأ/ ۳9(

کــه آیــه، انفــاق را مهــم می دانــد نــه مقــدار آن را.  جالــب اســت 
کــه انفــاق، تنهــا بــا مــال  ْنَفْقُتــْم ِمــْن َشــی ٍء« و نکتــه دیگــر ایــن 

َ
»مــا أ

نیســت بلکــه از هــر نعمتــی کــه خــدا بــه انســان داده می تــوان انفــاق 
بــه بهتریــن  انفــاق  ِمــْن َشــی ٍء« و دیگــر اینکــه  ْنَفْقُتــْم 

َ
أ کــرد. »مــا 

اِزِقیــَن« صــورت جبــران می شــود. »َخیــُر الَرّ
اعــام  چنیــن  صراحــت،  بــا  نوبــت  چهــار  متعــال،  خداونــد 
مــی دارد: »ِإّنَ اهَّلَل ُیِحــّبُ اْلُمْحِســنیَن؛ خــدا نیکــوکاران را دوســت 
۱۳8( )مائــده/ ۱۳( مــی دارد.« )بقــره/ ۱95(، )آل عمــران/ ۱۳4/ 
ســفارش  تعــاون  و  همــکاری  بــه  را  مســلمانان  اســام،  پیامبــر 
می کــرد و خــود نیــز مــرّوج ایــن فرهنــگ بــود. بــا آن کــه اصحــاب آن 
کارهــا را انجــام  ــه جــای ایشــان  ــا ب ــد ت حضــرت همــواره آمــاده بودن

دهنــد، ولــی ایشــان نمی پذیرفــت.
که با ورود پیامبر اعظم )�( به مدینه،  در روایتی آمده است 
گرفتاری های  و  کارها  و  عبادی  امور  انجام  برای  مسجد  وجود 
پیشنهاد  می کرد.  جلوه  ضروری  مسلمانان  اجتماعی  و  سیاسی 
استقبال  با  و  از جانب رسول خدا )�( مطرح  ساختن مسجد 
خریدند،  را  مسجد  زمین  که  این  از  پس  شد.  روبه رو  مسلمانان 
شور و شوق ساختن مسجد میان مردم فزونی گرفت. همه دست 
کمک  کار ساختن مسجد شدند و پیامبر هم در این امر خیر  به 
در  را  سنگی  پیامبر  می گوید:  حقیر  بن  ُاَسید  می کرد.  همکاری  و 
بدهید  را  سنگ  رسول اهَّلل!  یا  گفتم:  می آورد.  و  بود  گرفته  بغل 
بیاور  را  دیگری  سنگ  برو  نه،  فرمود:  حضرت  آن  می برم.  من 

)مجلسی، ۱4۰۳، ص.۱۱۱(.
کرم )�( و یارانش از  که پیامبر ا در یکی از مسافرت ها، همین 
مرکب های خویش فرود آمدند و بارها را بر زمین نهادند، تصمیم 

جمعیت بر این شد که برای غذا، گوسفندی را بکشند و بپزند. یکی 
کندن  گفت:  گوسفند را ذبح می کنم. دیگری  گفت: من  از اصحاب 
پوست آن با من. سومی گفت: پختن گوشت گوسفند با من. رسول 

خدا )�( هم فرمود: جمع کردن هیزم از صحرا با من.
گفتنــد: یــا رســول اهَّلل )�(! شــما زحمــت نکشــید و  جمعیــت 
کارهــا را  کمــال افتخــار همــه ایــن  راحــت بنشــینید. مــا خودمــان بــا 
انجــام می دهیــم. پیامبــر فرمــود: می دانــم شــما انجــام می دهیــد، 
ولــی خداونــد دوســت نــدارد بنــده اش را در میــان یارانــش بــا وضعی 
کــه بــرای خــود نســبت بــه دیگــران امتیــازی قائــل  ممتــاز ببینــد 
ک از  شــده باشــد. ســپس بــه صحــرا رفــت و مقــداری خــار و خاشــا

کــرد و آورد. )قمــی، ۱۳79 ص: 7۳-7۲( صحــرا جمــع 
مــورد  را  دســته جمعی  و  گروهــی  کار   )�( محمــد  حضــرت 
ــد: »الجماعــه رحمــه و الفرقــه عــذاب؛  کیــد قــرار داده و می فرمای تأ
جماعــت، مایــه رحمــت و تفرقــه موجــب عــذاب اســت.« )متقــی 

ص.559( ق،   ۱4۰9 هنــدی، 
حفـــظ  بـــر  بســـیار  نهج الباغـــه  در  نیـــز   )�( علـــی  حضـــرت 
کیـــد  روحیـــه تعـــاون و یکدلـــی به خصـــوص بیـــن خویشـــاوندان تأ
کـــه ثروتمنـــد باشـــد، بـــاز  می کنـــد و می فرمایـــد: »انســـان هـــر مقـــدار 
ــان و دســـت  ــا زبـ ــه از او بـ کـ ــاز نیســـت  ــود بی نیـ ــاوندان خـ از خویشـ
ــتند  ــی هسـ گروهـ ــن  ــان، بزرگ تریـ ــاوندان انسـ ــد. خویشـ کننـ ــاع  دفـ
ــد  ــی او را می زداینـ ــراب و ناراحتـ ــد و اضطـ ــه از او حمایـــت می کننـ کـ
و در هنـــگام مصیبت هـــا بـــه او، پـــر عاطفه تریـــن مـــردم می باشـــند. 
کـــه دســـت دهنـــده خـــود را از بســـتگانش بـــاز دارد، تنهـــا  کـــس  آن 
گرفتـــه، امـــا دســـت های فراوانـــی را از خویـــش  یـــک دســـت را از آن هـــا 
کـــه پروبـــال محبـــت را بگســـتراند، دوســـتی  کـــرده اســـت و کســـی  دور 
خویشـــاوندانش تـــداوم خواهـــد داشـــت.« )شـــریف رضـــی، ۱۳87، 

ص.67(
در  کس  »هر  می فرماید:  ارتباط  این  در   )�( صادق  امام 
کار مسلمانان اهتمام نورزد، در شمار مسلمانان نیست«  پیشبرد 

)کلینی، ۱4۰7 ق، ص.۱64(.
گی های اخاق اجتماعی در اسام مواسات  یکی از بهترین ویژ
است. مواسات یعنی غمخواری و همدردی و یاری کردن دیگران. 
»مواسات« از ریشه »اسوه« است؛ یعنی »دیگری را در مال و جان 
همچون خود دیدن و دانستن، دیگری را بر خود مقدم قرار دادن، 
کمک مالی و جانی رساندن.«  به دوستان و برادران دینی یاری و 

)محدثی، ۱۳8۱، ص.۱۰۳(
»مواسی« کسی است که با دیگران همدردی و همراهی دارد و خود 
را در رنج و غم دیگران شریک می داند و با مال و جان، از آن ها دفاع 

می کند و میان خود و دیگران فرقی نمی گذارد. )همان، ص.۱۰4(
در الدرالمنثـــور آمـــده: ابـــن قانـــع از علـــی ابـــن ابی طالب )�( 
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فرمـــود:  کـــه  شـــنیدم   )�( خـــدا  رســـول  از  کـــرده:  روایـــت 
برخـــورد  او  بـــا  وقتـــی  اســـت،  مســـلمان  بـــرادر  مســـلمان 
بهتـــر  وجهـــی  بـــه  را  ســـام  او  و  می گویـــد  ســـامش  می کنـــد، 
کنـــد و ایـــن بایـــد  بـــه وی برمی گردانـــد، یعنـــی او بایـــد ســـام 
نـــدارد.  دریـــغ  او  از  را  ماعـــون۲4  کـــه  بایـــد  و  بگویـــد  علیـــک 
از  فرمـــود  چیســـت؟  ماعـــون   )�( رســـول اهَّلل  یـــا  پرســـیدم 
 . دیگـــر چیـــز  هـــر  تـــا  گرفتـــه  آب  از  و  آهـــن  تـــا  گرفتـــه  ســـنگ 

ص.6۳4(  ،۱۳89 )طباطبائـــی، 
رسول خدا )�( در روایتی دیگر آهن را به دیگ های مسین و 
تبر آهنین، نیز سنگ را به دیگ های سنگی تفسیر فرموده است. 

)ابن ابی حاتم، ج ۱۰،۱4۱9 ق، ص.۳469(
کــه مســلمان بایــد بــه  از ایــن آیــه به خوبــی اســتفاده می شــود 
کلمــه  کنــد.  کمــک  مــردم بــرای بــرآوردن نیازهــای افــراد جامعــه 
بــه شــخص  کــه  بــه معنــای هــر عملــی و هــر چیــزی  »ماعــون« 
محتــاج داده شــود و حاجتــی از حوائــج زندگــی او را بــرآورد، ماننــد 
قــرض و هدیــه و عاریــه و امثــال آن. )طباطبائــی، ۱۳89، ص.6۳4(
»َفَویــٌل  کــه می فرمایــد:  آنجــا  آیــات ســوره ماعــون  تفســیر  در 
ِذیــَن ُهــم ُیــَراُءوَن، 

َ
ذیــَن ُهــم َعــن َصَاِتِهــم َســاُهوَن، اّل

َ
یــَن، اّل ِللُمَصِلّ

کــه  شــده:  گفتــه  چنیــن  )ماعــون/7-4(  الَماُعــوَن«  َیمَنُعــوَن  َو 
کنــار نمــاز اســت. )قرائتــی، ۱۳87( خدمــت بــه مــردم در 

در ســیره امامــان رســیدگی و کمــک بــه مــردم همــواره به گونــه ای 
کــه  کامــًا حفــظ می شــود، چیــزی  کرامــت مــردم  کــه عــزت و  اســت 
بــه  ارائــه خدمــات  به خوبــی در بانــک زمــان رعایــت می شــود و 

کامــًا محترمانــه و عزتمندانــه اســت. دریافت کننــده، 
بــه  پولــی  تــا  وارد مدینــه شــدم  نقــل می کنــد:  بکــری  محمــد 
کنــم، امــا بــه مقصــود نرســیدم. بــا خــود  دســت آورم و قرضــم را ادا 
کاظــم )�( بــروم. آن  گفتــم: بهتــر اســت خدمــت امــام موســی 
حضــرت بــه باغــی، خــارج از مدینــه رفتــه بــود. نــزد ایشــان رفتــم. 
حضــرت علــت آمدنــم را جویــا شــد. داســتان را بــه عــرض رســاندم. 
حضــرت بــه درون بــاغ رفــت و بافاصلــه بیــرون آمــد. غــام خــود 
ــه مــن بخشــید و خــود نیــز  ــار پــول ب ــرد و ســیصد دین ک را مرخــص 
تشــریف بــرد. مــن هــم بــر مرکــب خــود ســوار شــدم و شــاد و خنــدان 

کــردم. )شــیخ مفیــد، ۱4۱۳ ق، ص.۲۳۲( مراجعــت 
 در اینجــا امــام بــرای حفــظ کرامــت محمــد بکری هنــگام اعطای 
کــرد تــا مبــادا بــا اعطــای پــول  پــول بــه وی غــام خویــش را مرخــص 

در حضــور غــام شــخصیت و کرامــت وی جریحه دار شــود.
گفتنی است؛ مشارکت و تعاون اجتماعی از نظر قرآن و سنت 
کین نیست، بلکه  محدود به پرداخت پول و صدقه به فقرا و مسا

24- »ماعــون« از »معــن« بــه معنــای ابــزار و وســایلی اســت کــه معمــواًل همســایگان بــه یکدیگــر عاریــه می دهنــد تــا آنکــه نیازشــان برطــرف شــود. مثــل ظــروف 
ــا. ــوری در مهمانی ه غذاخ

که مسائل اجتماعی،  کلی دایره وسیعی دارد  به عنوان یک اصل 
"بانک  موضوع  بی تردید  می گیرد.  بر  در  را  و...  اخاقی  حقوقی، 

زمان" یکی از موضوعات مهم تعاون اجتماعی است.
مشوق های اعتقادی عضویت در بانک زمان   6   7

اصلـــی  فضایـــل  از  همـــدردی  و  نیکـــوکاری  هـــم  فلســـفه  در 
کثـــر نظریه هـــای فلســـفی،  اخاقـــی بـــه شـــمار می رونـــد. از منظـــر ا
ــاس  ــران احسـ ــا دیگـ ــوده و بـ ــر بـ ــر و مهربان تـ ــرد نیکوکارتـ ــه فـ هرچـ
همـــدردی بیشـــتری داشـــته باشـــد، در موقعیت هـــای اخاقـــی، 
کـــرده و زندگـــی اخاقـــی شـــکوفاتری خواهـــد داشـــت. بهتـــر عمـــل 
فلســـفه تعـــاون و همـــکاری اجتماعـــی از نـــگاه قـــرآن عبارت انـــد 
: اجتماعـــی بـــودن انســـان و بـــرآورده شـــدن بســـیاری از نیازهـــای  از
بشـــر در اجتمـــاع، تعلـــق امـــوال و مواهـــب الهـــی بـــه جامعـــه و تمـــام 

مـــردم و مســـئله بـــرادری و اخـــوت دینـــی.
کـــه انســـان ذاتـــًا موجـــودی اجتماعـــی اســـت و بســـیاری  از آن جـــا 
گزیـــر از تعـــاون  از نیازهایـــش در اجتمـــاع بـــرآورده می شـــود؛ لـــذا نا
ـــارکت  ـــه مش ـــش ب ـــت و حیات ـــه اس ـــراد جامع ـــر اف ـــا دیگ ـــکاری ب و هم

ـــا دیگـــر همنوعانـــش وابســـته اســـت. اجتماعـــی او ب
اســـاس دیـــن اســـام نیـــز بـــر اجتمـــاع و پیوســـتگی افـــراد بـــا 
جامعـــه اســـت؛ زیـــرا وجـــود فـــرد محـــدود اســـت؛ و بـــه همیـــن 
کـــه بـــر اجتمـــاع مترتـــب می شـــود، هرگـــز  جهـــت، آثـــار و نتایجـــی 
قابـــل قیـــاس بـــا اثـــر محـــدود و ناچیـــز هـــر یـــک از افـــراد نخواهـــد 
بـــود؛ ازایـــن رو اســـام بـــه پیـــروان خویـــش ســـفارش نمـــوده تـــا در 
نیـــک پشـــتوانه یکدیگـــر باشـــند و هنگامی کـــه  کارهـــای  انجـــام 
افـــراد بـــا یکدیگـــر اجتمـــاع نماینـــد و روابـــط اجتماعـــی داشـــته 
آنـــان دمیـــده می شـــود و از  کالبـــد  باشـــند، روحیـــه وحـــدت در 
کندگـــی در امـــان خواهنـــد بـــود؛ لـــذا در اســـام مشـــارکت  تفرقـــه و پرا

اجتماعـــی اهمیتـــی بســـزایی دارد.
نـــوع محرومیت هـــا  یـــک  بـــا  ایثارهـــا همـــراه  کمال هـــا و  کثـــر  ا
کـــه بتـــوان ایـــن  گواری هـــا هســـتند. اهرمـــی  کـــردن نا و تحمـــل 
کـــرد  گـــواری را تحمـــل  وزن هـــا را بـــا آن حرکـــت داد و آن همـــه نا
همـــان ایمـــان بـــه جبـــران در قیامـــت و ایمـــان بـــه پاداش هـــای 
کاخ و مـــال  ـــه هیـــچ قیمتـــی جـــذب  الهـــی اســـت. چـــرا زن فرعـــون ب
و طاهـــای فرعـــون نشـــد؟ زیـــرا او بـــه جـــای دیگـــر چشـــم دوختـــه 
ــه و نجنـــی  ــا فـــی الجنـ ــود و می گفـــت: »رب ابـــن لـــی عنـــدک بیتـ بـ
مـــن فرعـــون؛ پـــروردگارا نـــزد خـــودت بـــرای مـــن در بهشـــت خانـــه ای 

ــر فرعـــون رهایـــی بخـــش.« )تحریـــم/ ۱۱( ــرا از شـ کـــن و مـ ــا  بنـ
کــه در پیــش داریــم،  گــر مــا یقیــن داشــته باشــیم منزلگاهــی  ا
ســرای عــدم نیســت، بلکــه هســتی اســت در یــک ســطح عالی تــر 
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و ادامــه همیــن حیــات اســت در یــک افــق باالتــر و همــه تاش هــا و 
کوشــش ها ســرانجام بــه آن منتهــی می گــردد. در ایــن حالــت زندگــی 
مــا از عقیــده بــه عالــم پــس از مــرگ و بقــای اثــر اعمــال آدمــی، هــم 
کاری و  گنــاه و خطــا ــر  می توانــد یــک عامــل بازدارنــده قــوی در براب
یــک عامــل محــّرک نیرومنــد بــرای تشــویق ســرمایه گذاری مــادی و 
معنــوی در راه خدمــت بــه خلــق خــدا و نیکی هــا از جملــه حضــور 

گــردد. مؤثــر در بانــک زمــان 
اســت.  برکتــی  و  خیــر  و  حســنه  هــر  منشــأ  آخــرت  بــه  اعتقــاد 
ع امیــد بــه دیــدار پــروردگار و  کریــم عمــل صالــح را فــر چنانکــه قــرآن 
کان یرجــوا لقــاء ربــه فلیعمــل  اعتقــاد بــه آخــرت می شــمارد: »فمــن 
کار نیکــو  کــس امیــد لقــاء پــروردگار را دارد بایــد  عمــًا صالحــَا؛ هــر 
گــر  ا کــه  اســت  بــدان جهــت  ایــن  و   )۱۱۰ )کهــف/  انجــام بدهــد« 
ــن و  ــه دی ــک ب ــرای تمس ــی ب ــد وجه کار نباش ــی در  ــاب و جزای حس

اعتقــاد و عمــل وجــود نــدارد.
بـه نظـر »عامـه طباطبایـی« در ایـن آیـه به جای یقیـن به معاد، 
امیـد و رجـا بـه آن ذکـر شـده اسـت. چـون حتـی امیـد بـه معـاد نیـز 
می توانـد منبـع آثـاری ماننـد عمـل صالـح و اخاص در عمل باشـد. 
آیـه  بـه »رجـاء« در  از تعبیـر  )عامـه طباطبائـی، ۱۳89، ص 4۰5( 
کـرد کـه در سـوق دادن انسـان بـه انجـام  شـریفه می تـوان اسـتفاده 
اعمـال صالـح و تکالیـف و پرهیـز از محرمـات حتـی احتمـال برپایـی 
کافـی اسـت و ایـن بـر پایـٔه اصـل عقلـی وجـوب دفـع ضـرر  قیامـت، 
محتمل اسـتوار اسـت. جالب اسـت که در این آیه از روز قیامت به 
عنـوان روز لقـاء اهَّلل یـاد شـده اسـت و می دانیـم ایـن دیـدار معنـوی 
و شـهود باطنـی اوج تکامـل انسان هاسـت و یـادآوری آن می توانـد 
)مـکارم  باشـد.  صالـح  عمـل  و  کامـل  اخـاص  بـرای  انگیـزه ای 

ص.۳88-۳89(  ،۱۳7۲ شـیرازی، 
در آیــه »انمــا نطعمکــم لوجــه اهَّلل ال نریــد منکــم جــزاًء و الشــکورا؛ 
مــا فقــط بــرای رضــای خــدا بــه شــما طعــام می دهیــم و از شــما هیــچ 
کیــد می شــود  ــاداش و سپاســی هــم نمی طلبیــم« )انســان/ 9( تأ پ
کــه ایثــار و بخشــش بی نظیــر از ایمــان بــه معــاد سرچشــمه می گیــرد.
اعتقاد به معاد، نگرش انسان را به دنیا تغییر داده، دنیا را برای 
ابزاری در جهت نیل به اهداف واالی انسانی و  انسان به عنوان 

رسیدن به یک زندگی جاوید و همیشگی قرار می دهد.
عالــم هســتی وســعت  بــه  را  انســان  بینــش  معــاد،  بــه  اعتقــاد 
می بخشــد و او را از تنگنــای دنیــا بــه فراخنــای جهــان باقــی پیونــد 
کــه بخواهــد  می دهــد و همــت او را بلندمرتبه تــر از آن می گردانــد 
بــه تعّلقــات دنیــوی و مــاّدی خشــنود شــود و بــدان رضایــت دهــد.
کــه  مؤمنــان راســتین، ایــن حقیقــت را بــه خوبــی دریافته انــد 
چنــد  کــه  دارد  بی شــماری  ســرفصل های  بشــر  زندگانــی  کتــاب 
گردیــده، اّمــا فصل هــای مهــم  بخــش از آن در حیــات دنیــا حاصــل 

و تماشــایی آن پــس از مــرگ و ظهــور قیامــت آغــاز می شــود.
از مــرگ می توانــد در اصــاح  پــس  بــه عالــم  ایمــان  کــه  اثراتــی 
کار و مجاهــد  افــراد فاســد و منحــرف از یک ســو و تشــویق افــراد فــدا
و الیــق از ســوی دیگــر بگــذارد به مراتــب بیــش از اثــرات دادگاه هــا 
کیفرهــای معمولــی و بیــش از پاداش هــا و تشــویق های عــادی  و 
کیفرهــای جهــان آخــرت قابل مقایســه  کــه  ــه  اســت؛ زیــرا همان گون
بــا مجــازات ایــن دنیــا نیســت، پــاداش و پرداختی هــای آخــرت نیــز 
ــا ایــن جهــان بســیار متفــاوت اســت. بانــک زمــان فرصــت بســیار  ب
مناســب بــرای ســرمایه گذاری در جهــان آخــرت اســت. عــاوه بــر 
ایــن در همیــن جهــان نیــز انســان می توانــد از فوایــد آن بــه بهتریــن 

شــکل در زمــان مناســب برخــوردار شــود.
ُج  ْلَزْمَنــاُه َطاِئــَرُه ِفــی ُعُنِقــِه َو ُنْخــِر

َ
 ِإْنَســاٍن أ

َ
قــرآن می فرمایــد:»َوکّل

ِکَتاَبــَک َکَفی ِبَنْفِســَک اْلَیْوَم   
ْ
َلــُه یــْوَم اْلِقیاَمــِة کَتاًبــا یْلَقــاُه َمْنُشــوًرا إْقــَرأ

گــردن او بســته ایم و روز  کارنامــه هــر انســانی را بــه  َعَلْیــَک َحِســیبًا؛ و 
کــه آن را گشــاده می بینــد بیــرون می آوریــم  قیامــت بــرای او نامــه ای 
کــه امــروز خــودت حســابرس خــود  کافــی اســت  نامــه ات را بخــوان 
باشــی.« )اســراء، ۱۳( و »َو َوَجــُدوا َمــا َعِمُلــوا َحاِضــرًا؛ همــه اعمــال 

خــود را حاضــر می بیننــد.« )کهــف/ 49(
کارهــای  اعتقــاد بــه معــاد مشــوق بســیار خــوب و مؤثــر بــرای 
چنانچــه  بــود.  خواهــد  زمــان  بانــک  در  جــدی  حضــور  و  مفیــد 
کارهــای ناپســند هســت. همیــن اعتقــاد اهــرم بازدارنــده قــوی از 
کـــه امـــروز از خیـــر و شـــر انجـــام  کـــه هـــر آنچـــه را  مـــا معتقدیـــم 
کامـــل موردمحاســـبه  می دهیـــم در ســـرای آخـــرت به طـــور دقیـــق و 
بیـــان  بـــا صراحـــت  کتـــاب خـــدا  گرفـــت. چنانچـــه  قـــرار خواهـــد 
مـــی دارد؛ »فمـــن یعمـــل مثقـــال ذّرة خیـــرا یـــره و مـــن یعمـــل مثقـــال 
کـــرده  کار نیـــک  کـــس بـــه مقـــدار ذّره ای  ذّرة شـــّرا یـــره؛ پـــس هـــر 
کـــرده باشـــد  کار بـــد  باشـــد همـــان را ببینـــد و هرکـــس هـــم وزن ذره ای 

آن را ببینـــد.« )زلـــزال/ 8-7(
کار اســت در  کتابــی در  کــه انســان معتقــد باشــد حســاب و  ایــن 
زندگــی اش تحــول اساســی بــرای انجــام کار خــوب و پرهیــز از اعمــال 

ناشایســت رخ می دهــد.
نقــل اســت در زمــان پیامبــر )�( شــخصی مســجد آمــد و گفــت: 
!« حضــرت او را بــه یکــی  »ای پیامبــر خــدا، بــه مــن قــرآن بیامــوز
گرفــت و بــه  از یارانــش ســپرد. آن صحابــی نیــز دســت تــازه وارد را 
گوشــه ای از مســجد بــرد. برایــش ســوره »زلــزال« را تــاوت نمــود و 
آن را بــه او یــاد داد تــا بــه ایــن آیــه رســید: »فمــن یعمــل مثقــال ذّرة 
خیــرًا یــره و مــن یعمــل مثقــال ذّرة شــّرًا یــره؛ هرکــس ذره ای کار خیــر 

یــا شــر انجــام دهــد، آن را خواهــد دیــد.«
تـــازه وارد بـــه فکـــر فـــرو رفـــت و از معلـــم خـــود پرســـید: »آیـــا ایـــن 

ــخ داد: »آری!« ــم پاسـ ــت؟!« معلـ ــب خداسـ ــه از جانـ جملـ
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گرفتـــم.  مـــرد گفـــت: »بـــس اســـت! مـــن درس خـــود را از ایـــن آیـــه فرا
کارهـــای مـــا را می دانـــد و همـــه  کـــه خـــدا ریـــز و درشـــت  کنـــون  ا
اعمـــال مـــا حســـاب دارد، تکلیفـــم روشـــن شـــد. ایـــن جملـــه بـــرای 
کافـــی اســـت«. وی پـــس از ایـــن ســـخن خداحافظـــی  زندگـــی مـــن 

کـــرد و از مســـجد خـــارج شـــد.
گفــت: ایــن  صحابــی نــزد پیامبــر )�( بازگشــت و بــا تعجــب 
کم حوصلــه بــود و حتــی نگذاشــت مــن بیــش  گرد امــروز خیلــی  شــا
کوچــک برایــش بخوانــم و ســخنی بــه ایــن مضمــون  از یــک ســوره 
کــس اســت، یــک حــرف بــس اســت!«  گــر  بــر زبــان آورد: »در خانــه ا
کــه  پیامبــر )�( فرمــود: او بــه مقــام فقاهــت و شــناخت عمیقــی 

بایــد برســد، رســید )مجلســی، ۱4۰۳، ص.۱۰7(.
کافــر در منابــع  دســتگیری و کمــک بــه انســان ها اعــم از مســلم و 
کار  دینــی مــا را معتقــد و پایبنــد بــه شــرکت فعــال در پروژه هــای 
ایــن محاســبه  بــا  آخــرت آن هــم  بــاور جهــان  خیــر می نمایــد؛ و 
و  شــرکت  بــرای  قــوی  بســیار  اهــرم  گــزاف،  پاداش هــای  و  دقیــق 

کارهــای خیــر بانــک زمــان هســت. گســترده در  حضــور 
َفأَحــّبُ  اهَّلِل،  ِعیــاُل  »الَخلــُق  می فرمایــد:   )�( کــرم  ا پیامبــر 
الَخلــِق إَلــی اهَّلِل َمــن َنَفــَع ِعیــاَل اهَّلِل، َو أدَخــَل َعلــی أهــِل َبیــٍت ُســرورا؛ 
خلــق، نان خــور خداینــد. لــذا محبوب تریــِن خلــق نــزد خــدا، کســی 
را  خانــواده ای  و  رســاند  ســودی  خــدا  نان خــوران  بــه  کــه  اســت 

کنــد.« )کلینــی، ۱4۰7 ق، ص.۱64( شــادمان 
و می فرمایــد: »الیــزاُل الّنــاُس ِبَخیــٍر مــا أَمــُروا ِبالَمعــُروِف و َنَهــوا 
در  همیشــه  مــردم  قــوی؛  َوالّتَ الِبــّرِ  َعَلــی  َتعاَوُنــوا  و  الُمنکــِر  َعــِن 
کــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر  خیــر خواهنــد بــود تــا وقتــی 
یــاری می رســانند«  را  می کننــد و در نیکــی و پرهیــزکاری یکدیگــر 

ص.48۰( ق،   ۱4۰6 )مجلســی، 
اَلیکــم  الّنــاِس  حواِئــَج  »اّنَ  می فرمایــد:   )�( حســین  امــام 
َعــم؛ نیازهــای مــردم بــه شــما، از  ــوا الّنَ

ُ
ِمــن ِنَعــِم اهَّلِل َعَلیکــم، َفــا َتُمّل

نعمت هــای الهــی بــرای شماســت، پــس از ایــن نعمت هــا خســته و 
ملــول نشــوید.« )مجلســی،۱4۰۳، ص.۳۱8(

اســـام نه تنهـــا دعـــوت بـــه نیکـــوکاری می کنـــد بلکـــه پیشـــنهاد 
می فرمایـــد:   )�( صـــادق  امـــام  می دهـــد.  ســـرعت  و  ســـبقت 
ــَة  ــا، َمَخاَفـ ــی قَضاِئَهـ ــاِدُر ِإَلـ َبـ

ُ
ــِة فأ ــُب اْلَحاَجـ ــی َصاِحـ ــِرُض ِلـ ــُه َلیْعـ ـ

َ
»ِإّن

و  محتـــاج  شـــخص  کـــه  گاهـــی  صاحب هـــا؛  عْنَهـــا  یســـَتْغِنی  ن 
َ
أ

نیازمنـــدی بـــه مـــن مراجعـــه می کنـــد، بـــا عجلـــه و شـــتاب خواســـته 
ــود  ــرف شـ ــازش برطـ ــه نیـ کـ ــم  ــون می ترسـ ــم؛ چـ ــام می دهـ او را انجـ
)و مـــن از احســـان و نیکـــی بـــه او محـــروم شـــوم(.« )شـــیخ طوســـی، 

ص.644( ق،   ۱4۱4
ْفَضــُل 

َ
ــُه أ

َ
ْحَســاِن َفِإّن ِ

ْ
امــام علــی )�( می فرمایــد: »َعَلیــک ِبال

نیکــوکاری در  و  بــه احســان  بــاد  بــر شــما  ِبَضاَعــٍة؛  ْرَبــُح 
َ
أ َو  ِزَراَعــٍة 

ــود  ع و س ــت، زر ــن کش ــن و پرمنفعت تری ــه آن برتری ک ــران  ــق دیگ ح
ص.۳8۳( ش،   ۱۳78 )تمیمــی،  بــود.«  خواهــد 

از  بعضــی  در  یکدیگــر  یــاری  بــه  روایــات ضمــن دعــوت  برخــی 
اســت. دانســته  ضــروری  و  واجــب  را  آن   ، امــور

امــام علــی )�( دراین بــاره می فرمایــد: »بــر شماســت کــه یکدیگــر 
کــه هیــچ  را نصیحــت کنیــد و نیکــو همــکاری نماییــد. درســت اســت 
ــد بگــذارد.  ــه بای ــد حــق اطاعــت خداونــدی را چنان ک کــس نمی توان
لکــن بایــد به قــدر تــوان، حقوق الهی را رعایت کند که یکی از واجبات 
الهــی، یکدیگــر را بــه انــدازه تــوان نصیحــت کــردن و برپاداشــتن حــق و 

یــاری دادن بــه یکدیگــر اســت.« )دشــتی، ۱۳8۱، خ ۲۱6(
اسـام جامعـه را بـر اسـاس روحیـه تعـاون و همـکاری پایه گذاری 
و  اسـت  ارتبـاط  در  بـا دیگـری  از جامعـه  هـر عضـوی  اسـت.  کـرده 
بـا  یـاری می رسـاند و همگـی  کمـک و  بـه همنـوع خـود  در زندگـی 
یکدیگـر یـا در دیـن و یـا در انسـان بـودن برادرنـد. وقتـی کـه جامعـه 
تکامـل  بـه  رو  جامعـه  حرکـت  می کنـد،  حرکـت  بـرادری  روحیـه  بـا 
. اسـام بسـیاری از  اسـت و هـر عضـوی از آن مکمـل عضـوی دیگـر
احـکام اقتصـادی خـود را بـر اسـاس ارزش هایـی مبتنی بـر تعاون بر 
گـر آن ارزش هـا نبـود قوانیـن اقتصـادی در اجـرا و عمل  پـا کـرده کـه ا
مسـاقات،  بـه  می تـوان  آن هـا  جملـه  از  می شـد.  روبـرو  مشـکل  بـا 
و  همـکاری  بـر  مبتنـی  کـه  کـرد  اشـاره  شـرکت  و  مضاربـه  مزارعـه، 
کار و سـود و زیـان  مشـارکت دو جانبـه اسـت. مشـارکت سـرمایه و 
حاصـل از آن نیـز متوجـه هـر دو طـرف خواهـد بود که در سـایه این 
روحیـه اجتماعـی اسـام ربـا را طـرد می کنـد به خاطر آنکه شـیوه ای 

در جهـت بهره کشـی جامعـه اسـت نـه بـرای تعـاون.
روحیــه  ایجــاد  راه  از  کــه  ارزش هایــی  از  اســتفاده  بــا  اســام 
کــرده اســت، مســئولیت های  همــکاری و اخــوت در جامعــه فراهــم 
ســنگینی را بــرای بــه حرکــت درآوردن چرخ هــای اقتصــادی و حــل 
امــام  ازایــن رو  بــر عهــده جامعــه می گــذارد.  معضــات اجتماعــی 

می فرمایــد:  )�( علــی 
»ال تـدع اللهـان یغینـک عن الناس فاءن حاجات الناس بعضهم 
الـی بعـض متصلـة کاتصـال االعضـاء فمتـی یسـتغنی المـرء عـن یـده 
ورجلـه ولکـن اءدع اللهـان یغینـک عـن شـرارهم؛ از خداونـد مخواه 
کـه انسـان ها همچـون اعضـای  کنـد زیـرا  کـه تـو را از مـردم بی نیـاز 
بـدن بـه یکدیگـر وابسـته اند چـه وقـت انسـان از دسـتش یـا پایـش 
کـه تـو را نیازمنـد مردمـان  بی نیـاز می شـود؟ ولـی از خداونـد بخـواه 

شـرور نسـازد.« )ابـن ابـی الحدیـد، ۱4۰4، ص.۳۲۲(
پس همه به یکدیگر نیازمندند و نمی توان از آن جدا شد. لذا هر 
نیز  جامعه  افراد  به  نیازش  باشد،  متنوع  انسان  خواسته های  چه 
بیشتر خواهد بود. در چارچوب چنین مشارکتی بانک زمان طراحی 
گون خود به کمک یکدیگر بپردازند  می شود تا افراد با توانایی های گونا
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و با قطره های اندک استعداد و توان خویش سرمایه ای بزرگ را پدید 
از  عظیمی  بخش  نیاز  مورد  خدمات  بتواند  سهولت  به  که  آوردند 

جامعه را تأمین نماید )جاحظ عمرو،۱4۱۱ ق، ص.۲۰۱-۲۰۰(.

نتیجه گیری- 8
صورتی  از  بلکه  نمی رود  بین  از  "وقت  شعار  با  زمان  بانک 

به صورت دیگر تبدیل می شود" ایجاد می گردد.
بانک زمان یک ارز مبتنی بر زمان است. شما می توانید از اعتبارات خود 

برای دریافت خدمات استفاده کنید و یا آن ها را به دیگران اهدا کنید.
آسانی  به  که  است  کارهایی  انجام  زمان،  بانک  گی های  ویژ از 
قوی،  خانواده ای  ساختن  مانند  خرید  را  آن ها  نمی توان  پول  با 

پیشرفت عدالت اجتماعی و حمایت از محیط زیست.
و در شرایطی  کشور در حال پیشرفت  به عنوان یک  ایران  در 
دارد  قرار  سالمندی  به  گذار  مرحله  در  آن  جمعیتی  ساختار  که 
اعضای  از  کامل  حمایت  و  مراقبت  برای  دولت  و  خانواده  و 
آسیب پذیر خود با محدودیت های اساسی مواجه است، رویکرد 
می تواند  حمایتی  مکمل  راهبرد  یک  به عنوان  زمان  بانکداری 

گیرد. موردتوجه سیاست گذاران و برنامه ریزان اجتماعی قرار 
درصد   ۱۰ به  سالمندان  جمعیت  جاری  سال  در  ما  کشور  در 
پیر  امروز  ساله های   ۳۳ که  زمانی   ۱4۲9 سال  تا  و  جمعیت 
می شوند به ۳۰ درصد جمعیت ایران خواهند رسید؛ یعنی از هر 
ایران  تاریخ )۱4۲9(  آن  و در  بود  ایرانی یکی سالمند خواهد  سه 
کهنسالی خواهد بود؛ بنابراین با توجه  کشور در افزایش  ششمین 
به این شرایط پیش رو، این طرح دارای اهمیت ویژه ای می باشد.
فرهنگ جامعه متأثر از آموزه های اسامی و ایرانی، همواره مشوق 
کمک به دیگری و فعالیت های انسان دوستانه بوده است. خدمت به 
خلق خدا، در فرهنگ تعالیم قرآن و عترت ارزش و ثواب فراوانی دارد 

و در کشور ما به یک ارزش و یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است.
میان  در  زمان  بانک  مشابه  سازوکاری  با  »همیاری«  سنت 
در  کشور  فرهنگی  پتانسیل  از  کی  حا ایرانی  سنت های  و  اقوام 

پیاده سازی این الگو است.
میان  همبستگی  و  اتحاد  تقویت  موجب  زمان  بانک  طرح 
خانه  نظیر  موجود  پولی  طرح های  سایر  در  که  شده  نسل ها 

سالمندان و پرستار خانگی، کمتر دیده می شود.
به  فرد  فرد،  به  فرد  است؛  کلی  رویکرد  سه  دارای  زمان  بانک 
مزایای  دارای  زمان  بانکداری  سازمان.  به  سازمان  سازمان، 

اقتصادی، بهداشتی، رفاهی و اجتماعی است.
با  آن  انطباق  و  بررسی  مستلزم  طرح  این  مشوق های  تبیین 
که  چرا  است.  دینی  اندیشه های  و  اعتقادی  و  اخاقی  مبانی 
را  طرح  این  می توان  اسام  گی  ویژ از  استفاده  با  صورت  این  در 

به صورت جامع و با چالش کمتری پیاده نمود و از فرهنگ جامعه 
جهت پذیرش هرچه بهتر طرح بانک زمان استفاده برد.

پیامبر اسام، مسلمانان را به همکاری و تعاون سفارش می کرد 
و خود نیز مرّوج این فرهنگ بود.

کید  گروهی و دسته جمعی را مورد تأ کار  حضرت محمد )�( 
قرار داده و می فرماید: "الجماعه رحمه و الفرقه عذاب"؛ جماعت، 

مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است.
گی های اخاق اجتماعی در اسام مواسات  یکی از بهترین ویژ
است. مواسات یعنی غمخواری و همدردی و یاری کردن دیگران. 
که  است  به گونه ای  مردم  به  کمک  و  رسیدگی  در  امامان  سیره 
به خوبی در  که  کامًا حفظ می شود، چیزی  کرامت مردم  و  عزت 
بانک زمان رعایت می شود و ارائه خدمات به دریافت کننده، کامًا 

محترمانه و عزتمندانه است.
نیکوکاری و همدردی از فضایل اصلی اخاقی به شمار می روند 
کثر نظریه های فلسفی، هرچه فرد نیکوکارتر و مهربان تر  و از منظر ا
در  باشد،  داشته  بیشتری  همدردی  احساس  دیگران  با  و  بوده 

موقعیت های اخاقی، بهتر عمل می کند.
 : از عبارت اند  قرآن  نگاه  از  اجتماعی  همکاری  و  تعاون  فلسفه 
بشر  نیازهای  از  بسیاری  شدن  برآورده  و  انسان  بودن  اجتماعی 
در اجتماع، تعلق اموال و مواهب الهی به جامعه و تمام مردم و 

مسئله برادری و اخوت دینی.
تشویق  برای  نیرومند  محّرک  عامل  یک  آخرت  به  اعتقاد 
و  خدا  خلق  به  خدمت  راه  در  معنوی  و  مادی  سرمایه گذاری 
نیکی ها از جمله حضور مؤثر در بانک زمان هست چنانکه قرآن 
ع امید به دیدار پروردگار و اعتقاد به آخرت  کریم عمل صالح را فر
هر  صالحَا؛  عمًا  فلیعمل  ربه  لقاء  یرجوا  کان  »فمن  می شمارد: 

کار نیکو انجام بدهد« کس امید لقاء پروردگار را دارد باید 
کارهای مفید  اعتقاد به معاد مشوق بسیار خوب و مؤثر برای 
و حضور جدی در بانک زمان خواهد بود. چنانچه همین اعتقاد 

کارهای ناپسند هست. اهرم بازدارنده قوی از 
دستاورد بانک زمان در دو دسته قابل ماحظه است؛ ملموس 
که فرد  و ناملموس. دستاورد ملموس، جبران فعالیت هایی است 
که  امتیازهایی  برابر مجموع  و  انجام داده  در زمان عضویت خود 
برای خود جمع نموده، در مواقع نیاز در قالب ارائه خدمت به وی 
را  آن  اثر  فرد  که  است  ناملموس  دوم،  دسته  می شود.  بازگردانده 
که  در درون خود احساس می کند و جنبه معنوی دارد. احساسی 
موجب رضایت از زندگی می شود. این احساس رضایت و خرسندی 
که ناشی از فعالیت اخاقی با مبانی اعتقادی فرد می شود، باالترین 
دستاوردی است که می توان با تکیه بر مبانی اخاقی و اعتقادی از 

مجموعه بانک زمان برای خود به دست آورد.
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