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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 میشــود.
در ایــن سیســتم بانکــی ،اعضــاء بــه میــزان ســاعاتی کــه خدمــات ارائــه میدهنــد ،اعتبــارات زمانــی دریافــت میکننــد و در آینــده و بــه هنــگام
نیــاز میتواننــد آن را بــرای دریافــت کمــک و خدمــات از دیگــر اعضــای بانــک هزینــه کننــد .در ایــن بانــک ،ارزش همــه انــواع خدمــات برابــر
اســت و صرف ـ ًا ســاعت ارائــه خدمــت ســنجیده میشــود .ایــده بانــک زمــان در طــول ســه دهــه اخیــر مطرحشــده و در کشــورهای مختلــف
محقــق شــده اســت .فرهنــگ جامعــه مــا متأثــر از آموزههــای اســامی اســت ازای ـنرو نیــاز اســت کــه حــوزه خدماترســانی بانــک زمــان در
کشــور بومیســازی شــود و بــر اســاس مبانــی دینــی ،مشــوقهای شــرکت افــراد در ایــن بانــک موردبررســی قــرار گیــرد.
ایــن پژوهــش بــا نگاهــی توصیفــی – تحلیلــی بــه تبییــن مشــوقات درون دینــی اخالقــی و اعتقــادی از منظــر اســام بــرای حضــور فعــال مــردم
در بانــک زمــان میپــردازد .دســتاورد ایــن تحقیــق در حوزههــای اقتصــادی ،بهداشــتی و رفاهــی ،اجتماعــی و فرهنگــی بازتعریــف میشــود.
واژگان کلیدی :بانک زمان ،مشوقات اخالقی اسالمی ،مشوقات اعتقادی اسالم

Hojjatoleslam Hossein Tajabadi*/ Associate Professor and Faculty Member, Malek Ashtar University of Technology, Tehran
Hojjatoleslam Ali Banai/ Assistant Professor and Faculty Member of Allameh Tabatabai University, Tehran
Kourosh Borouji / Researcher of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran

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 perspective 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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1-1مقدمه
ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن ک ــه جمعی ــت ای ــران ب ــه س ــمت س ــالمندی
حرک ــت میکن ــد از همی ــن ام ــروز بای ــد فرهن ــگ حض ــور س ــالمندان
نه ــا توس ــط نس ــل ج ــوان را گس ــترش
در اجتم ــاع و پذی ــرش آ 
داد .همچنی ــن از تجربی ــات ب ــاالی س ــالمندان عزی ــز کش ــورمان
ب ــرای س ــاخت ایران ــی بهت ــر اس ــتفاده ک ــرد .بحرانه ــای اقتص ــادی
و اجتماع ــی و گس ــترش فق ــر و حاشیهنش ــینی دو ش ــاخص
هش ــداردهنده میباش ــند ک ــه از ه ــر نظ ــر آین ــده جامع ــه و بهوی ــژه
خانوادهه ــا و ک ــودکان و اقش ــار آس ــیبپذیر را تهدی ــد میکنن ــد.
حــل ایــن معضــات تنهــا از دولــت برنمیآیــد و نیازمنــد نهادهــای
ته ــای داوطلبان ــه اس ــت.
مدنـــی و فعالی 
بانــک زمــان بــا شــعار " وقــت از بیــن نم ـیرود بلکــه از صورتــی
یشــود" ایجــاد میگــردد.
بهصــورت دیگــر تبدیــل م 
"بانـــک مراقب ــت از س ــالمندان" اولی ــن ب ــار در س ــال ۲۰۱۲
و در ش ــهر اس ت ــی گل ــن س ــوئیس ک ــه جوانتری ــن جمعی ــت را
دارد ،مط ــرح و پی ــاده ش ــد و طب ــق گ ــزارش دولت ــی ک ــه قص ــد دارد
"فرهن ــگ زیب ــای روس ــتایی مراقب ــت از یکدیگ ــر" را ب ــه ش ــهرهای
م ــدرن بی ــاورد ،بی ــش از نیم ــی از جوان ــان از ای ــن ط ــرح اس ــتقبال
کردنـــد( .بان ــک زم ــان ،بیت ــا)
بــه گفتــه جامعــه شناســان ایــران بــا کاهــش ســرمایه اجتماعــی
مواجــه شــده و بازآفرینــی ســرمایه اجتماعــی مســتلزم ایجــاد
شهــای اجتماعــی و مشــارکت دادن مــردم در کارهــای مربــوط
ارز 
بــه جامعــه محلــی خــود و همچنیــن حمایــت از برنامههــای ملــی
یاریگرایانــه اســت .در ایــن راســتا تقویــت کارهــای داوطلبانــه
میتوانــد بســیار کارســاز باشــد .بــا هــدف ســاختن یــک جامعــه
مهربــان و خوشــبخت اســت کــه بانــک زمــان ارزانتریــن راه بــرای
ایجــاد ایــن موضــوع میباشــد.
بــاور اقتصــاد بــدون پــول کمــی ســخت اســت .در بانــک زمــان
یــک ارز مبتنــی بــر زمــان اســت .یــک ســاعت خدمــت بــه دیگــران
انجــام دهیــد و یــک ســاعت اعتبــار دریافــت کنیــد .شــما میتوانیــد
از اعتبــارات بــرای دریافــت خدمــات اســتفاده کنیــد یــا میتوانیــد
آنهــا را بــه دیگــران اهــدا کنیــد.
یهــای بانــک زمــان ،کارهایــی اســت کــه بــه آســانی
از دیگــر ویژگ 
یتــوان آنهــا را خریــد ماننــد:
بــا پــول نم 
•ساختن خانوادههای قوی
• پیشرفت عدالت اجتماعی
•اعتبارات زمان برای هدیه دادن و صرف آن در کارهای خیر
•حمایت از محیط زیست
صنــدوق بازنشســتگی بــا مدیریــت و طراحــی بانــک زمــان در
راســتای ارتقــای ارائــه خدمــات خــوب و مفیــد بــه بازنشســتگان

درصــدد عملیاتــی نمــودن بانــک زمــان برآمــده اســت تــا در
حوز ههــای مختلــف فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و غنیســازی
اوقــات فراغــت بتوانــد خدمــات بهتــری ارائــه نمایــد .بــا توجــه بــه
نوظهــور بــودن ایــن خدمــات الزم اســت جهــت الــزام کارکنــان
نیروهــای مســلح بــرای شــرکت در ایــن طــرح ،مشــوقهای اخالقــی
و اعتقــادی بــا تکیــه بــر مبانی اســام موردبررســی قرار گیــرد .ازاینرو
ایــن تحقیــق بــه بررســی مشــوقات اخالقــی و اعتقــادی اســامی
بانــک زمــان در کشــور جمهــوری اســامی ایــران میپــردازد.

2-2بیان مسئله
بانکزمان،روشیبرایارائهو دریافتخدماتاجتماعی-حمایتی
است که از زمان به عنوان یک واحد اعتباری استفاده میشود .در این
سیستم بانکی ،اعضا به میزان ساعاتی که خدمات ارائه میدهند،
اعتبارات زمانی دریافت میکنند و در آینده و به هنگام نیاز میتوانند
آن را برای دریافت کمک و خدمات از دیگر اعضای بانک هزینه کنند.
ً
در ایــن بانــک ،ارزش همــه انــواع خدمــات برابــر اســت و صرفــا
ســاعت ارائــه خدمــت ســنجیده میشــود .یــک ســاعت کار کــردن
برابــر بــا یــک اعتبــار زمانــی یــا یــک دالر زمانــی اســت .خدماتــی
کــه در بانکهــای زمــان مبادلــه میشــوند برحســب دانــش و
مهــارت تخصصــی موردنیــاز ،از خدمــات ســاده تــا پیچیــده متغیــر
هســتند .ایــن خدمــات میتوانــد از مــراوده و دوســتی تــا مراقبــت و
پرســتاری ،متفــاوت باشــد.
بــا گذشــت زمــان ،بانکــداری زمــان میتوانــد بــا توســعه ســرمایه
انســانی در خــارج از ســاعات کاری و کاهــش بــار مالــی افــراد و
مشــاغل ،تحــوالت عمیــق اجتماعــی و اقتصــادی کســب کنــد.
برخــی از خدماتــی کــه افــراد در بانــک زمــان انجــام میدهنــد
ً
بســیار ارزشــمند اســت مخصوصــا کارهایــی کــه بــه آســانی بــا پــول
نهــا را خریــد مثــل کمــک بــه افــراد افســرده ،کمــک بــه
نمیتــوان آ 
یــک زوج بــرای برگشــت بــه زندگــی مشــترک ،کمــک بــه پیشــرفت
عدالــت اجتماعــی ،درد و دل کــردن بــا افــراد تنهــا ،مصاحبــت بــا
ســالمندان و حمایــت از محیــط زیســت .در واقــع بانکــداری زمــان
یــک خیابــان دو طرفــه اســت کــه همــه اعضــای آن اعــم از گیرنــده و
ارائهدهنــده را درگیــر میکنــد.
ایده بانک زمان در طول سه دهه اخیر مطر حشده و در
کشورهای مختلف محقق شده است .اهداف بانک زمان را
میتوان از جنبههای مختلف در حوزههای گونا گون موردبررسی
قرار داد .این سیستم در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله آمریکا،
بریتانیا ،کانادا ،فرانسه ،سوئیس ،استرالیا ،ژاپن و کره جنوبی برای
ساخت شبکههای اجتماعی حمایتگر از گروههای آسیبپذیر و
ازکارافتاده مورد استفاده قرار گرفته است.

3-3پیشینه پژوهش
کتــاب بانــک زمــان بــه عنــوان یــک سیســتم اقتصــادی مکمــل:
تحقیقــات و فرصتهــای نوظهــور اثــر لــوکاس والــک و والدیمیــر
یپــردازد (والــک و
بــورس 1در فصــل پنجــم بــه بررســی بانــک زمــان م 
بــورس ،2018 ،صــص.)149-166 .
ً
تحقیقــات معاصــر در زمینـ ٔـه ارز مبتنــی بــر زمــان ،عمومــا بــدون
ســاختار بــوده و از منظــر گذشــتهنگر اســتفاده میکنــد .در عمــل،
ً
رویکردهــای مربــوط بــه ایــن زمینــه کــه معمــوال تا کنــون مــورد
یتــوان دیدگا ههــای
اســتفاده قــرار گرفتــه ،نشــان داده اســت کــه م 
زیــادی را در اختیــار محققــان قــرار داد.
بانک زمان 2به عنوان یک سیستم اقتصادی مکمل :تحقیقات
تهـای نوظهـور ،یـک مطالعه سیسـتماتیک از یک سیسـتم
و فرص 
نـرم بـه نـام بانـک زمـان ،یـک مبادلـه خدمـات متقابـل را انجـام
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بــر ایــن اســاس مراقبیــن داوطلــب ،زمــان همــکاری را در
حســاب شخصیشــان پسانــداز مینماینــد تــا وقتــی خــود
نیازمنــد هســتند ،از آن برداشــت کننــد .در ایــران نیــز بــه عنــوان
یــک کشــور در حــال پیشــرفت و در شــرایطی کــه ســاختار جمعیتــی
آن در مرحلــه گــذار بــه ســالمندی قــرار دارد و خانــواده و دولــت
بــرای مراقبــت و حمایــت کامــل از اعضــای آســیبپذیر خــود بــا
محدودیتهــای اساســی مواجــه اســت ،رویکــرد بانکــداری زمــان
بهعنــوان یــک راهبــرد مکمــل حمایتــی میتوانــد موردتوجــه
سیاســتگذاران و برنامهریــزان اجتماعــی قــرار گیــرد.
فرهنــگ جامعــه متأثــر از آموز ههــای اســامی و ایرانــی همــواره
تهــای انساندوســتانه بــوده
مشــوق کمــک بــه دیگــری و فعالی 
اســت .خدمــت بــه خلــق خــدا ،در فرهنــگ تعالیــم قــرآن و عتــرت
ارزش و ثــواب فراوانــی دارد و در کشــور مــا بــه یــک ارزش و یــک
فرهنــگ عمومــی تبدیلشــده و لــذا عــدم جهتدهــی بــه ایــن
انگیــزه فطــری و انســانی ،ظرفیــت عظیمــی را بالاســتفاده گذاشــته
و یــا بــه ســمت انفــاق غیرضــروری و تبلیغاتــی ســوق میدهــد کــه
منافــع فــردی و اجتماعــی چندانــی بــه بــار نم ـیآورد.
نبایـد از یـاد بـرد که وجود سـنت «همیاری» با سـازوکاری مشـابه
بانـک زمـان در میـان اقـوام و سـنتهای ایرانـی حا کـی از پتانسـیل
فرهنگـی کشـور در پیادهسـازی ایـن الگـو اسـت .البتـه ،ایـن امـر بـه
معنـای تقلیـد صـرف و اجـرای بیکموکاسـت و کاسـت آن در کشـور
نیسـت .ازایـنرو نیـاز اسـت کـه حـوزه خدماترسـانی بهویـژه بـرای
سـالمندان در کشـور بومیسـازی شـود و بـر اسـاس مبانـی اسلامی
مشـوقهای اخالقـی و اعتقـادی موردبررسـی قـرار گیـرد.

میدهـد کـه از واحدهـای زمانـی بـه عنـوان ارز اسـتفاده میکنـد.
ایـن کتـاب بـه بررسـی بسـترهای معاصـر بانـک زمـان میپـردازد و
شهـا و نتایـج تحقیـق را شـرح میدهـد .محتـوای
جدیدتریـن رو 
آن نمایانگـر کار مبادلـه تجـاری ،مدیریـت دانـش و سیسـتمهای
نـرم اسـت و بـرای اقتصاددانـان ،مدیـران ،متخصصـان تجـارت،
دانشـمندان اجتماعـی ،دانشـگاهیان و محققـان کـه بـه دنبـال
پوشـش موضوعاتی با محوریت سیسـتمهای نرم و تأثیر اقتصادی
نهـا هسـتند طراحـی شـده اسـت.
آ 
در روزنامه خراسان ،درباره چیستی بانک زمان و اهمیت اجرایی
کردن چنین طر حهایی در جهان مطلب زیر بیان شده است:
ایــده بانــک زمــان یــا بانــک مراقبــت از ســالمندان ،اولیــن بــار در
ســال  2012و در شــهر «اس تــی گلــن» ســوئیس کــه جوانتریــن
جمعیــت را دارد ،مطــرح و پیــاده شــد .هــدف اصلــی ایــن پــروژه
ایــن اســت کــه افــراد مســن بتواننــد دوران میانســالی خــود را بــا
اندکــی کمــک در خانــه خــود ب هطــور مســتقل بگذراننــد .ایــن طــرح
ً
بــا داشــتن پرســتار در خانــه هــم میتوانســت اجــرا شــود امــا اوال
ً
ایــن کار هزینــه زیــادی بــرای فــرد میانســال داشــت و ثانیــا رضایــت
کافــی را بــرای آنهــا بــه همــراه نداشــت .هــدف ایــن طــرح ایجــاد
همدلــی و همــکاری بیــن مــردم اســت کــه بــه ایــن شــکل آنهــا را بــه
یکدیگــر نزدیکتــر کنــد .نکتــه جالــب ایــن کــه طبــق گزارشهــای
دولــت ســوئیس ،بیــش از نیمــی از جوانــان از ایــن طــرح اســتقبال
کردهانــد .اســتقبال جوانــان از چنیــن طرحــی و همجــواری،
همزبانــی و همدلــی بــا ســالمندان یعنــی ترکیــب خامــی و پختگــی
و کســب تجربــه فــراوان بــرای جوانــان ،زنــده مانــدن اخــاق و
احتــرام بــه اصــل و ریشــه در جامعــه و همچنیــن روشــن شــدن
چــراغ امیــد در دل ســالمندان از مزیتهــای قابلتأمــل ایــن طــرح
میباشــد .درخــور ذکــر اســت کــه ایــن طــرح عــاوه بــر ســوئیس
در هنگکنــگ ،مکزیــک و ســوئد هــم در حــال اجــرا شــدن اســت.
(روزنامــه خراســان ،بیتــا)
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
یکدیگر را به شهرهای مدرن بیاورد که بیش از نیمی از جوانان از
این طرح استقبال کردهاند .استقبال جوانان از چنین طرحی و
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
است .اجرا کردن اینگونه طر حها در کشورهای سالمند نهتنها
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هزینههای بیمه و مراقبت در دوران سالمندی را کاهش میدهد،
بلکه موجب تقویت اتحاد و همبستگی میان نسلها میشود .در
کشور سوئیس ،داوطلبان شرکتکننده در این طرح ،در حساب
شخصیشان در سیستم امنیت اجتماعی ،زمانی را برای خود در
"بانک زمان" پسانداز کرده تا در زمانی که توان حرکتی ندارند یا
نیاز به مراقبت دارند ،از آن برداشت کنند .طبق این قرارداد ،یک
سال بعد از انقضای خدمات متقاضی (سپردهگذاری زمان) ،بانک
زمان میزان ساعات خدمات را محاسبه کرده و به او یک " کارت
بانک زمان" میدهد .هنگامیکه داوطلب نیازمند کمک دیگران
باشد میتواند با استفاده از آن کارت ،زمان و بهره آن را برداشت
کند .بعد از تأیید ،بانک زمان داوطلبانی را برای مراقبت از او در
بیمارستان و یا منزل تعیین میکند .متقاضیان سپردهگذاری
زمان ،باید سالم و تندرست ،دارای مهارتهای ارتباطی خوب و
پر از عشق و عالقه به همنوعان باشند .داوطلبان در این طرح
میتوانند حداقل هفتهای دو بار برای مراقبت از سالمندان اقدام
کنند و فعالیتهایی نظیر خرید ،آشپزی ،نظافت منزل و حتی
صحبت کردن با سالمندان را انجام دهند و زمان را برای خود
سرمایهگذاری کرده تا در صورت نیاز خود به خدمات به برداشت
از بانک زمان درخواست دهند .فرد داوطلب بهمحض بهبودی،
میتواند دوباره مشغول کار مراقبت از دیگران شود( .وزارت تعاون
کار و رفاه اجتماعی ،صندوق بازنشستگی کشوری ،بیتا)
در ســایت بانــک زمــان ،توضیحاتــی مفصــل دربــاره مــوارد زیــر
تهــا ،خدمــات ،نحــوه
ارائــه شــده اســت :چیســتی بانــک زمــان ،مزی 
مبــادالت در آن ،اهــداف ایــن طــرح ،نحــوه فعالیــت آن (نحــوه
محاســبه زمــان ،نحــوه ســپردهگذاری ،نحــوه برداشــت از ســپرده،
یهــای متقاضیــان ،انــواع خدماتــی کــه ارائــه میشــود) و
ویژگ 
فوایــد بانــک زمــان (بانــک زمــان ،بیتــا)
طبقبررسیهایصورت گرفته،تاکنونهمایشی(داخلی-خارجی)
در این مورد انجام نشده است.

4-4اهمیت و ضرورت تحقیق
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بانک زمان یک طرح بازنشستگی برای مراقبت از سالمندان
است که توسط وزارت تأمین اجتماعی فدرال سوئیس تدوین و
توسعه داده شده است .داوطلبان ،زمان مراقبت از سالمندان را در
حساب شخصیشان در "سیستم امنیت اجتماعی" پسانداز کرده تا
وقتی که خود پیر و ناتوان شدند و یا حتی قبل از آن در شرایطی که
نیاز به مراقبت داشته باشند ،بتوانند از آن برداشت کنند .طر حهای
بازنشستگیدر سوئیسآنقدر قویاست کهبازنشستگانهیچنگرانی
برای خوردوخورا ک نداشته باشند( .روابط عمومی معاونت فرهنگی و
دانشجویی وزارتبهداشت،درمان و آموزش پزشکی؛مفدا،بیتا)

در کشــور مــا در ســال جــاری جمعیــت ســالمندان بــه  ۱۰درصــد
جمعیــت و تــا ســال  1429زمانــی کــه  ۳۳ســالههای امــروز پیــر
یشــوند بــه  ۳۰درصــد جمعیــت ایــران خواهنــد رســید؛ یعنــی از
م 
هــر ســه ایرانــی یکــی ســالمند خواهــد بــود و در آن تاریــخ ()1429
ایــران ششــمین کشــور در افزایــش کهنســالی خواهــد بــود؛ بنابرایــن
بــا توجــه بــه ایــن شــرایط پی ـشرو ،ایــن طــرح دارای اهمیــت
ویــژهای میباشــد.
ط ــرح بان ــک زم ــان نهتنه ــا هزین هه ــای بیمـــه و مراقبـــت در
دوران ســـالمندی را کاه ــش میده ــد ،بلک ــه موجـــب تقویـــت
اتح ــاد و همبس ــتگی می ــان نس ـلها ش ــده ک ــه در س ــایر طر حه ــای
پول ــی موج ــود نظی ــر خان ــه س ــالمندان و پرســـتار خانگـــی کمتـــر
دی ــده میش ــود.
یسـازی ایـن طـرح مسـتلزم بررسـی و انطبـاق آن بـا مبانـی
بوم 
اخالقـی و اعتقـادی و اندیشـههای دینـی اسـت .چـرا کـه در ایـن
صـورت بـا اسـتفاده از ویژ گـی اسلام میتـوان ایـن طـرح را بهصورت
جامـع و بـا چالـش کمتـری پیـاده نمـود و از فرهنـگ جامعـه جهـت
پذیـرش هرچـه بهتـر طـرح بانـک زمـان اسـتفاده بـرد.

5-5متدولوژی (روش انجام کار )
این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و توسعهای است؛ اما
از منظر ماهیت ،روش مورد استفاده ،روش پژوهش توصیفی-
تحلیلی است .در این روش هدف اصلی ما توصیف و تفسیر شرایط
و روابط موجود در زمان حال به گونه مطالعه موردی هست.

6-6مبانی نظری
6 -66 -6بانک زمان
بانــک زمــان از دو واژه بانــک و زمــان تشکیلشــده اســت .کلمــه
بانــک بــه معنــی ســازمان و دســتگاهی اســت کــه محــل ذخیــره
پــول مــردم بــوده و بــا آن دادوســتد میکننــد یــا دادوســتد آنجــا
یتــوان گفــت بنــگاه صرافــی اســت
انجــام میگیــرد .همچنیــن م 
بــرای معامــات مهــم نقــدی ســازمانی کــه عملیــات آن بهطورکلــی
عبارتنــد از :نقلوانتقــال وجــوه و صــدور بــروات و نگاهــداری
ســرمایه اشــخاص و بــکار انداختــن ســرمایههای مذکــور بــرای
توســعه تجــارت و اعتبــارات تجارتــی بخصــوص از جهــت تســهیل
عمــل مبــادالت و نقلوانتقــال وجــوه و دادن اعتبــار و قــرض بــه
مــردم بــا ربــح کمتــر از میــزان عــادی بــازار و گاه نشــر اســکناس رایــج
کشــور( .واژ هیــاب ،بیتــا)
بانــک زمــان ،ســازوکار تبــادل یــا تهاتــر خدمــت بــدون میانجــی
پــول اســت و بــر اصولــی همچــون احتــرام متقابــل و برابــری اســتوار
اســت .در بانــک زمــان ،افــراد در قبــال خدمتــی کــه ارائــه میکننــد،

جدول  .1مؤلفههای تشکیلدهنده بانکداری زمان
(منبع :بردرتن و پلیس ()5)2014
بانک زمان شکل داوطلبانهای از تبادل خدمات و حمایتها در
میان افراد یک اجتماع است که از زمان به عنوان پول
[و ابزار مبادله] استفاده میشود.
ً
در بانک زمان ارزش همه انواع خدمات برابر است و صرفا ساعت
ارائه خدمت سنجیده میشود.
یک ساعات کار کردن برابر با یک دالر زمانی «یا یک» اعتبار زمانی است.
هر فرد میتواند تصمیم بگیرد چه نوع خدمتی را ارائه دهد و آنچه
را دوست دارد دریافت کند.
هر فرد یک حساب اعتباری دارد که موجودی آن ،توسط یک
کارگزار زمان کنترل میشود.
یک نرمافزار کامپیوتری جزئیات هر مبادله را محاسبه و صورتحساب
آن را بهطور منظم برای شرکتکنندگان ثبت و صادر میکند.
خدمات تنها میان دو نفر تبادل نمیشود؛ بلکه میان همه اعضای
بانک در یک اجتماع مشخص تبادل میشود .ازاینرو ،الزم نیست
ً
فرد صرفا به شخصی که به وی کمک کرده است ،کمک کند.
چنانچه فردی از اعتبارات زمان خود استفاده نکند،
میتواند آن را به هر فرد دیگری اهدا نماید.

برای مشارکت مردم نیز هیچگونه محدودیت اساسیای وجود
ندارد؛ همه افرادی که شرایط الزم و فرصت کافی جهت مشارکت در
برنامه بانک و ارائه خدمات به مشتریان را دارند میتوانند به عضویت
آن درآیند .با وجود این ،بانک زمان ظرفیت مناسبی است برای
اقشار آسیبپذیر و افرادی که توان و امکان مشارکت در فعالیتهای
اقتصادی جامعه را ندارند و با هزینههای کمتر میتوانند خدمات
اجتماعی مورد نیاز خود را تأمین و تضمین کنند .تعداد اعضای بانک
میتواند از (تعداد کم)  15تا  20نفر (تا تعداد زیاد)  2000نفر و بیشتر
متغیر باشد.خدماتی کهدر اینبانکهامبادلهمیشوندنیز بر حسب
دانش و مهارت تخصصی مورد نیاز ،از خدمات ساده تا پیچیده
متغیر هستند .این خدمات میتواند شامل :مراوده ،دوستی ،نظافت
منزل ،تعمیرات خانگی کوچک ،باغبانی ،پرستاری ،مددکاری،
آموزش و غیره باشد .در حقیقت ،بانکداری زمان ،ابزار منعطفی
است که میتوان آن را متناسب با شرایط گروههای هدف و خدمات
و فعالیتهای مورد نیاز آنها تطبیق داد (ویور و همکاران )2015 ،6به
نقل از محسن کرمانی نصرآبادی 1398:5
3- Bretherton and Pleace
4- Gregory
به نقل از همان ص 5- 4
6- Weaver and et al
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خدمتــی دریافــت میکننــد .بــا وجــود ایــن ،الزامــی بــه مبادلــه
مســتقیم خدمــت نیســت( .مرکــز بررس ـیهای اســتراتژیک ریاســت
جمهــوری ،بیتــا) در مجمــوع بانــک زمــان عبــارت اســت از:
•اعتبــار :مــا بــه ازای انجــام هــر ســاعت خدمــت کــه بــه انجــام
دهنــده خدمــت تعلــق میگیــرد و میتــوان بــه مقــدار آن
درخواســت خدمــت نمــود.
•بانــک زمــان :مؤسسـهای کــه واســطه بیــن خدمــت دهنــده
و خدمــت گیرنــده بــوده و افــراد بــا ثبتنــام در آن بــه دریافــت
و ارائــه خدمــت میپردازنــد.
•درخواســت دهنــده خدمــت :شــخصی کــه از بانــک زمــان
ً
درخواســت خدمتــی را داده اســت و لزومــا همــان شــخص
خدمــت گیرنــده نمیباشــد.
•خدمت :مدت زمانی که هر شخص بهواسطه بانک زمان،
بسته به درخواست خدمت گیرنده برای او اختصاص میدهد.
•خدمت دهنده :شخصی که خدمت را ارائه میدهد.
•خدمت گیرنده :شخصی که خدمت را دریافت میکند.
6 -66 -6ویژگیهای بانک زمان
بــرای توصیــف (تعریــف) بانــک زمــان ،ابتــدا بیــان ایــن نکتــه الزم
اســت کــه در کنــار بخــش دولــت و بــازار بخــش ســومی نیــز هســت
کــه ایــن بخــش فاصلــه میــان دولــت و بــازار را بــا تشــکلی مردمــی
پــر میکنــد و اهدافــی را کــه نــه دولتــی و نــه انتفاعــی اســت ،دنبــال
میکنــد .ایــن بخــش از بخشهــای خصوصــی و دولتــی جــدا بــوده
و دارای ماهیتــی داوطلبانــه و غیرانتفاعــی اســت.
بانکهای زمان ،شاخهای مهم از خانواده بخش سوم هستند
که چارچوبی جهت ارائه و دریافت خدمات در ازای زمان را فراهم
میسازند (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،بیتا) .این
سیستم بانکی ،در واقع شکل داوطلبانهای از تبادل خدمات
است که از واحدهای زمانی به عنوان ارز مبادله استفاده میکند.
ً
هر واحد زمانی معادل یک ساعت کار فرد تعیینشده و معموال به
عنوان یک دالر زمانی در آمریکا یا یک اعتبار زمانی در انگلستان
شناخته میشود .منطق پایه این رویکرد بانکی بده بستان و
برابری است ،به این معنی که فرد به میزان ساعاتی که خدمات
ارائه میدهد ،اعتبار زمانی کسب میکند و میتواند این اعتبارات
را در آینده و به هنگام نیاز برای دریافت خدمت از دیگر اعضای
بانک هزینه کند (بردرتن و پلیس ،2014 ،3ص .)19.عالوه بر این،
زمان هر فرد فار غ از اینکه چه نوع کمک یا خدمتی ارائه کرده
است ،به شکلی برابر ارزشگذاری میشود .به عبارتی ،مقدار زمان

صرف شده توسط اعضا و نه تخصص و مهارت آنها ،دارای ارزش
و مبنای ارزیابی است ( .گریگوری ،2014 ،4ص .)183.به نقل از
محسن کرمانی نصرآبادی 1398:4
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همزمــان بــا تکامــل بانکــداری زمــان ،الگوهــای متفاوتــی از ایــن
نهــا را در قالــب
یتــوان آ 
نــوع بانکــداری شــکل گرفتــه اســت کــه م 
زیــر دســته بنــدی کــرد:
1.1فرد به فرد
ً
رویکــرد فــرد بــه فــرد کــه بعضــا رویکــرد همســایه بــه همســایه
یشــود ،نخســتین و شناختهشــدهترین مــدل
نیــز نامیــده م 
بانکــداری زمــان در جهــان اســت کــه توســط ادگار کان در دهــه
 1980ابــداع شــد .در ایــن رویکــرد ،افــراد بخشــی از یــک مرکــز بانکــی
ً
ثابــت هســتند کــه غالبــا در یــک ســازمان دولتــی یــا مــردم نهــاد
مستقرشــده و یــک کارگــزار آن را اداره میکنــد .در ایــن بانــک ،اعضــا
اعتبــارات زمانــی خــود را در قالــب تعــداد ســاعت مبادلــه میکننــد
و کارگــزار بانــک نیــز بــه ایــن اعتبــارات رســیدگی میکنــد .هــر واحــد
پولــی در ایــن مــدل بــا هــدف تبــادل بیــن افــراد شــکل میگیــرد و
برحســب تعهــدی کــه ذینفعــان بــه بازپرداخــت آن دارنــد بــه گــردش
درمیآیــد .بــه ادعــای مارتیــن ســیمون ،مدیــر اجرایــی بانــک
زمــان و پیشــگام رویکــرد فــرد بــه فــرد در انگلســتان ،ایــن رویکــرد
زنجیرهایــی از بــده و بســتان را میــان اعضــای موجــود و اعضــای
جدیــد بــه وجــود م ـیآورد .اعضایــی کــه کمبــود اعتبــار دارنــد بایــد
تشــویق بــه مشــارکت و انجــام کار شــوند تــا اعتبــار بیشــتری کســب
کننــد و در مقابــل اعضایــی کــه اعتبــار دارنــد بایــد تشــویق بــه هزینــه
شــوند تــا بــه ایــن شــکل گــردش اعتبــارات زمانــی افزایــش یابــد.
(اســمیت )2004 ،7همــان9:
8
2.2فرد به سازمان
در رویک ــرد ف ــرد ب ــه س ــازمان ،اف ــراد میتوانن ــد ب ــا مش ــارکت در
برنامهه ــا و اه ــداف ی ــک س ــازمان ی ــا اجتم ــاع ،چ ــه در بخ ــش
دولت ــی و چ ــه غیردولت ــی (س ــازمانهای اجتماع ــی و داوطلبان ــه)
اعتب ــارات زمان ــی کس ــب کنن ــد .در اینج ــا ،س ــازمان خ ــودش بان ــک
اســت و برابــر بــا زمــان و تالشــی کــه در راســتای اهدافــش گذاشــته
ش ــده اس ــت ،اعتب ــار زمان ــی اختص ــاص میده ــد .پیش ــگام ای ــن
رویکــرد بانــک زمــان اســپایس 9در کشــور ولــز اســت .ایــن بانــک در
قال ــب رویک ــرد ف ــرد ب ــه س ــازمان م ــدل مرحلــهای س ــاده را توس ــعه

داده اســت کــه بــه نوبــه خــود موجــب گســترش شــهروندی فعــال
در ولــز شــده اســت .در رویکــرد فــرد بــه ســازمان ،اعتبــارات زمانــی
بیش ــتر از چی ــزی اس ــت ک ــه فق ــط می ــان اف ــراد مبادل ــه ش ــود .در
واقــع ،در ایــن رویکــرد اعتبــار زمانــی ،یــک ارز گردشــی مکمــل اســت
ک ــه میتوان ــد بخ ــش وس ــیعی از م ــردم و س ــازمانها را درگی ــر کن ــد.
همچنی ــن ای ــن رویک ــرد ،برخ ــاف رویک ــرد ف ــرد ب ــه ف ــرد ک ــه تنوع ــی
یش ــود ،در راس ــتای ارائ ــه ی ــک
از خدم ــات می ــان اف ــراد مبادل ــه م 
ن ــوع از خدم ــات عموم ــی ب ــا هزین هه ــای کمتـــر عمـــل میکنـــد.
(بارک ــر )2010 ،11هم ــان11:
12
3.3سازمان به سازمان
تعـداد اندکـی از سـازمانها هسـتند کـه ب هطـور کامـل از ظرفیـت
کارکنـان و داراییهایـی کـه در اختیارشـان قـرار دارد ،اسـتفاده
میکننـد .ایـن رویکـرد ،میتوانـد شـرایطی را فراهـم سـازد کـه
تهـای مـازاد یکدیگـر ،در راسـتای
سـازمانها بتواننـد از ایـن ظرفی 
اهـداف و مأموریتهـای سـازمانی خـود اسـتفاده کننـد .منافـع
و مزایـای رویکـرد سـازمان بـه سـازمان زیـاد اسـت .بـرای نمونـه،
علاوه بـر دسترسـی بـه منابـع و داراییهـای انسـانی و فیزیکـی،
ایـن رویکـرد کارکنـان را از دانـش ،مهـارت و خدمـات گسـترده و بـه
اشـترا ک گذاشـته شده توسـط سایر سـازمانها بهرهمند میسازد.
علاوه بـر ایـن ،ایـن نـوع رویکـرد بـرای هدایـت خدمـات بهگونـهای
جامـع و هماهنـگ ،بهویـژه در زمین ٔـه مراقبت اجتماعی ،بهداشـت
روان و خدمـات کـودکان ،جایـی کـه سـازمانهای دولتـی و حتـی
سـازمانهای مـردم نهـاد نیـز در ارائـه خدمـات و بـه اشـترا ک
گـذاردن دانـش در مرا کـز مداخل هشـان ناموفـق بودهانـد ،بسـیار
مناسـب اسـت (سـیمون و ُبیـل ،2014،13ص.)17.
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مطالع ــات ص ــورت گرفت ــه ُ(بیل ــی2003 ،؛ ِســـیفنگ2003 ،14؛
16
15
ُ
یـــور و همـــکاران،17
روزنب ــرگ 2011 ،؛ کار ل و بلوت ــی ِ ،2015 ،و ِ
 )2015حا ک ــی از آن اس ــت ک ــه بانکه ــای زمـــان بـــا تشـــویق
م ــردم ب ــه تقس ــیم و تس ــهیم زم ــان و مه ــارت خ ــود ب ــا اطرافی ــان و
اجتماعش ــان ،میتوانن ــد مزای ــای متنوع ــی ب ــرای دول ــت ،م ــردم و
جامع ــه ب ــه هم ــراه داش ــته باش ــند .برخ ــی از ای ــن مزای ــا عبارتن ــد از:
10

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

بانکـداری زمـان با ابداع سیسـتم اعتبـارات زمانی ،ظرفیتی برای
گروههـا و اقشـار آسـیبپذیر و نیازمنـد جامعـه ایجـاد میکنـد کـه
بدون استفاده از پول ،نیازهای خدماتی خود را بهصورت متقابل
تأمیـن کننـد .همچنیـن ،اسـتفاده از اعتبـارات زمانـی و ماهیـت
دو طرفـه فعالیتهـای بانکـداری زمـان بـرای مشـارکتکنندگان
امـکان ذخیـره منابـع مالـی را فراهـم میکنـد (سـیفنگ،2003 ،
ص .)264.همچنیـن ،بانکـداری زمـان بـا اسـتفاده از ظرفیـت
خـود مراقبتـی اجتمـاع و حمایـت متقابـل اعضـا آن از یکدیگـر
میتوانـد نقـش مهمـی در کاهـش هزینههـای خدمـات عمومـی
دولـت ایفـا کنـد .بهویـژه در جوامعـی کـه سیسـتمهای رفاهـی
دولـت تحتفشـار هسـتند؛ بانکهـای زمـان ظرفیـت بالقـوهای
بـرای کاهـش هزین ههـای رفاهـی دولـت دارنـد و میتواننـد بـه
عنـوان سیسـتمهای جایگزیـن یـا مکمـل تأمیـن رفـاه کـه وابسـتگی
یور ،2015 ،ص)13.
چندانی به دولت ندارند به کار گرفته شـوند ِ(و ِ

6-66666مزایای بهداشتی و رفاهی
گسترش ارتباطات میان نسلی و درون نسلی ،یادگیری و افزایش
مهارتها ،دسترسـی آسـان به خدمات بهداشـتی ،کاهش بسـتری
شـدن ،کمـک بـه اسـتقالل و خودکفایـی بیشـتر بـرای سـالمندان و
احسـاس تنهایـی کمتـر ،از مزایـای قابلتوجه بانکـداری زمان برای
این گروه اسـت .عالوه بر این ،افرادی که در این بانکها مشـارکت
دارنـد احسـاس قـدرت و اعتمادبهنفـس بیشـتری میکننـد؛ چرا که
معتقدنـد خدمـت مفیـدی بـرای ارائـه کـردن دارنـد و میتواننـد
بـه یکدیگـر کمـک کننـد .در نتیجـه احسـاس شـادی و رضایـت
بیشـتری از زندگـی در اجتماعشـان دارنـد( .کان و گـری2005 ،18؛
کالـوم2007 ،19؛ السـکر2001 ،20؛ روزنبـرگ)2011 ،

6-66666مزایای اجتماعی
بانکــداری زمــان روش مؤثــری بــرای آشــنایی بــا افــراد جدیــد،
کاهــش انــزوای اجتماعــی ،افزایــش مشــارکت اجتماعــی ،تقویــت
شــبکههای اجتماعــی و در نهایــت توســعه ســرمایه اجتماعــی
اســت( .یوآنــا ،2018 ،21ص .)174.بســیاری از ایــن منافــع ناشــی
تهــای بانــک زمــان و اصــل راهنمــای
از ماهیــت متقابــل فعالی 
آن در پنداشــت مــردم بــه عنــوان دارایــی اســت .ایــن رویکــرد
مدعــی اســت همــه مــردم ،حتــی آنهایــی کــه بــه عنــوان قشــر

7-7تجزیه و تحلیل
7 -77 -7مشوقهای اخالقی عضویت در بانک زمان
موضــوع تعــاون و همــکاری بــه عنــوان ضرورتــی اساســی بــرای
بهبــود امــور ،کاهــش مســائل و مشــکالت و ضامــن بقــای انســانها
موردتوجــه ادیــان الهــی بــوده و بــه اشــکال مختلــف محــل تأ کیــد
ً
و توصیــه قــرار گرفتــه اســت .نــوع انســان فطرتــا اجتماعــی اســت و
نمیتوانــد خــارج از اجتمــاع بــه ســعادت واقعــی برســد.
اغلب احکام دین اسالم نظیر حج ،نماز ،جهاد و زکات و  ...بر پایه
اجتماع بنا گذاشته شده است .در آموزههای اخالق اسالمی تعاون
از جایگاه ویژه برخوردار است .اسالم کارهای دستهجمعی را بر
کارهای فردی ترجیح میدهد؛ چون کارهای دستهجمعی از اتقان
و استحکام بیشتری برخوردار است و از جمع شدن نیروهای افراد،
نیروی عظیمی فراهم میآید که هر کار مشکلی را آسان میسازد.
در قرآن کریم با آنکه کلمه «تعاون» به کار نرفته ،اما صیغههای
ٔ
سوره مائدهاند:
این مصدر در دو جا به کار رفته است که هر دو در
ْ
َ َ ُ َ َ ّ َ َّ
َ ََ َُ ََ ْ ْ
ْ
ُ
َ
وان...؛
الب ِر و
التقوی و التعاونوا علی ِ
« ...تعاونوا علی ِ
ال ث ِم و العد ِ
یکدیگر را در کار نیک و تقوا یاری کنید و در گناه و دشمنی به
یکدیگر کمک مکنید» (مائده( )2 /طبرسی 1377 ،ش ،ص)30.
18- Kan and Gary
19- Callum
20- Lasker
21- Uanna
22- Letcher and Perlaw
23- Powell and Dalton
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6-66666مزایای اقتصادی

محــروم و آســیبپذیر شــناخته میشــوند ،توانایــی ارائــه خدمــات
ارزشــمندی بــرای مشــارکت دارنــد .بــه نوعــی ،در رویکــرد بانکــداری
زمــان ،وقــت و زمــان همــه افــراد بــه یــک میــزان ارزشــمند اســت.
(لتچــر و پــرالو ،2009 ،22ص )2:بانکــداری زمــان یــک خیابــان
دوطرفــه یــا یــک توافــق متقابــل اســت کــه اختــاف قــدرت میــان
مــردم را بــه حداقــل میرســاند .ایــن رویکــرد بــر ایــن فــرض اســتوار
اســت که بده بســتان شــیوهای ســاده و اساســی برای ایجاد اعتماد
میــان مــردم اســت و مــردم نیــز بــه جــای ایــن کــه بــا نقــص و کاســتی
تعریــف شــوند ،همــه بــه عنــوان دارایــی در نظــر گرفتــه میشــوند.
بهویــژه بــرای افــراد و اجتماعاتــی کــه بــه حاشــیه رانــده شــدهاند
نهــا تحتالشــعاع مشــکالت و
تهــای آ 
و در ایــن فراینــد ظرفی 
نیازهــای آنهــا قــرار گرفتــه اســت ،اهمیــت بســزایی دارد (پــاول و
دالتــون ،2003 ،23ص)93.؛ زیــرا آنهایــی کــه از لحــاظ اجتماعــی
ازکارافتــاده تلقــی میشــوند تبدیــل بــه تولیدکننــده خدمــات مفیــد
میشــوند و در تبــادل بــا یکدیگــر میتواننــد نیازهــای متقابــل
یکدیگــر را برطــرف ســازند( .در ایــن مــوارد رجــوع کنیــد بــه :کرمانــی
نصرآبــادی ،1398 ،ص)13.
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تعــاون در قــرآن همانطــور کــه اشــاره رفــت بــا صیغــه امــر از آن
یادشــده و ایــن امــر نشــانگر اهمیــت و ارزشــمندی آن اســت.
«و َم َثـ ُـل َّال ِذیـ َـن ْین ِف ُقـ َ
خداونــد در ســوره بقــره میفرمایــدَ :
ـون
َ
َ َّ
َأ ْم َو َال ُهـ ُـم ْابت َغـ َ َ
اهَّلل َو َت ْثب ًیتــا ِمـ ْـن أ ْن ُف ِســه ْم َ
کم َثـ ِـل جنـ ٍـة
ـات ِ
ـاء َم ْرضـ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ َ ٌ َ َ ٌّ
َ
َ
ٌ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ َ
یص ْبهــا و ِابــل فطــل
ِب َر ْبـ َـو ٍة أ َص َابهــا َو ِابــل فآتــت أ کلهــا ِض ْعفیـ ِـن فـ ِـإ ْن لـ ْـم ِ
َ ُ
اهَّلل ب َمــا َت ْع َم ُلـ َ
ـون َب ِصیـ ٌـر »؛
و ِ
و َم َثــل کســانی کــه امــوال خویــش (صدقــات) را بــرای طلــب
خشــنودی خــدا و اســتواری روحشــان انفــاق میکننــد ،همچــون
َم َثــل باغــی اســت کــه بــر فــراز پشــتهای قــرار دارد ( کــه ا گــر) رگبــاری
بــر آن برســد ،دو چنــدان محصــول بــرآورد و ا گــر رگبــاری هــم بــر آن
ـاران ریــزی (بــرای آن بــس اســت) و خداونــد بــه آنچــه انجام
نرســد ،بـ ِ
میدهیــد بیناســت( .بقــره)265 /
َ
ُ
َ َْ َ ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ـیء فهـ َـو یخ ِلفــه َوهـ َـو خیـ ُـر
و نیــز میفرمایــد:
«و َمــا أنفق ُتـ ْـم ِمـ ْـن شـ ٍ
َّ
الر ِاز ِقیـ َـن؛ و شــما هــر چــه انفــاق کنیــد بــه شــما عــوض میبخشــد و
او بهتریــن روزی دهنــدگان اســت( ».ســبأ)39 /
جالــب اســت کــه آیــه ،انفــاق را مهــم میدانــد نــه مقــدار آن را.
َْ َ ْ
«مــا أنفق ُتـ ْـم ِمـ ْـن َشـی ٍء» و نکتــه دیگــر ایــن کــه انفــاق ،تنهــا بــا مــال
یتــوان انفــاق
نیســت بلکــه از هــر نعمتــی کــه خــدا بــه انســان داده م 
َْ َ ْ
کــرد« .مــا أنفق ُتـ ْـم ِمـ ْـن َش ـی ٍء» و دیگــر اینکــه انفــاق بــه بهتریــن
َ
«خیـ ُـر َّ
الر ِاز ِقیـ َـن»
صــورت جبــران میشــود.
خداونــد متعــال ،چهــار نوبــت بــا صراحــت ،چنیــن اعــام
َ
اهَّلل ُیحـ ُّ
ـب ْال ُم ْح ِسـ َ
ـنین؛ خــدا نیکــوکاران را دوســت
مــیدارد«ِ :إ ّن َ ِ
مــیدارد( ».بقــره( ،)195 /آل عمــران( )138 /134 /مائــده)13 /
پیامبــر اســام ،مســلمانان را بــه همــکاری و تعــاون ســفارش
میکــرد و خــود نیــز مـ ّ
نکــه اصحــاب آن
ـروج ایــن فرهنــگ بــود .بــا آ 
حضــرت همــواره آمــاده بودنــد تــا بــه جــای ایشــان کارهــا را انجــام
دهنــد ،ولــی ایشــان نمیپذیرفــت.
در روایتی آمده است که با ورود پیامبر اعظم () به مدینه،
وجود مسجد برای انجام امور عبادی و کارها و گرفتاریهای
سیاسی و اجتماعی مسلمانان ضروری جلوه میکرد .پیشنهاد
ساختن مسجد از جانب رسول خدا () مطرح و با استقبال
مسلمانان روبهرو شد .پس از این که زمین مسجد را خریدند،
شور و شوق ساختن مسجد میان مردم فزونی گرفت .همه دست
به کار ساختن مسجد شدند و پیامبر هم در این امر خیر کمک
ُ
و همکاری میکرد .ا َسید بن حقیر میگوید :پیامبر سنگی را در
بغل گرفته بود و میآورد .گفتم :یا رسولاهلل! سنگ را بدهید
من میبرم .آن حضرت فرمود :نه ،برو سنگ دیگری را بیاور
(مجلسی ،1403 ،ص.)111.
در یکی از مسافرتها ،همین که پیامبر ا کرم () و یارانش از
مرکبهای خویش فرود آمدند و بارها را بر زمین نهادند ،تصمیم

جمعیت بر این شد که برای غذا ،گوسفندی را بکشند و بپزند .یکی
از اصحاب گفت :من گوسفند را ذبح میکنم .دیگری گفت :کندن
پوست آن با من .سومی گفت :پختن گوشت گوسفند با من .رسول
خدا () هم فرمود :جمعکردن هیزم از صحرا با من.
جمعیــت گفتنــد :یــا رســولاهلل ()! شــما زحمــت نکشــید و
راحــت بنشــینید .مــا خودمــان بــا کمــال افتخــار همــه ایــن کارهــا را
انجــام میدهیــم .پیامبــر فرمــود :میدانــم شــما انجــام میدهیــد،
ولــی خداونــد دوســت نــدارد بنــدهاش را در میــان یارانــش بــا وضعی
ممتــاز ببینــد کــه بــرای خــود نســبت بــه دیگــران امتیــازی قائــل
شــده باشــد .ســپس بــه صحــرا رفــت و مقــداری خــار و خاشــا ک از
صحــرا جمــع کــرد و آورد( .قمــی 1379 ،ص)73-72 :
حضــرت محمــد () کار گروهــی و دســتهجمعی را مــورد
تأ کیــد قــرار داده و میفرمایــد« :الجماعــه رحمــه و الفرقــه عــذاب؛
جماعــت ،مایــه رحمــت و تفرقــه موجــب عــذاب اســت( ».متقــی
هنــدی 1409 ،ق ،ص)559.
حض ــرت عل ــی () نی ــز در نهجالبالغ ــه بســـیار بـــر حفـــظ
روحی ــه تع ــاون و یکدل ــی بهخص ــوص بی ــن خویش ــاوندان تأ کی ــد
میکن ــد و میفرمای ــد« :انس ــان ه ــر مق ــدار ک ــه ثروتمن ــد باش ــد ،ب ــاز
از خویش ــاوندان خ ــود بینی ــاز نیس ــت ک ــه از او ب ــا زب ــان و دس ــت
دف ــاع کنن ــد .خویش ــاوندان انس ــان ،بزرگتری ــن گروه ــی هس ــتند
ک ــه از او حمای ــت میکنن ــد و اضط ــراب و ناراحت ــی او را میزداین ــد
ته ــا ب ــه او ،پ ــر عاطفهتری ــن م ــردم میباش ــند.
و در هن ــگام مصیب 
آن ک ــس ک ــه دس ــت دهن ــده خ ــود را از بس ــتگانش ب ــاز دارد ،تنه ــا
نهــا گرفتــه ،امــا دسـتهای فراوانــی را از خویــش
یــک دســت را از آ 
دور کــرده اســت و کســی کــه پروبــال محبــت را بگســتراند ،دوســتی
خویش ــاوندانش ت ــداوم خواه ــد داش ــت( ».ش ــریف رض ــی،1387 ،
ص)67.
امام صادق () در این ارتباط میفرماید« :هر کس در
پیشبرد کار مسلمانان اهتمام نورزد ،در شمار مسلمانان نیست»
(کلینی 1407 ،ق ،ص.)164.
یکی از بهترین ویژگیهای اخالق اجتماعی در اسالم مواسات
است .مواسات یعنی غمخواری و همدردی و یاریکردن 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،
به دوستان و برادران دینی یاری و کمک مالی و جانی رساندن».
(محدثی ،1381 ،ص)103.
«مواسی» کسی است که با دیگران همدردی و همراهی دارد و خود
را در رنج و غم دیگران شریک میداند و با مال و جان ،از آنها دفاع
میکند و میان خود و دیگران فرقی نمیگذارد( .همان ،ص)104.
در الدرالمنثــور آ مــده :ا بــن قا نــع از علــی ا بــن ابیطالب ()

« -24ماعــون» از «معــن» بــه معنــای ابــزار و وســایلی اســت کــه معمــو ًال همســایگان بــه یکدیگــر عاریــه میدهنــد تــا آنکــه نیازشــان برطــرف شــود .مثــل ظــروف
غذاخــوری در مهمانیهــا.
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روایـــت ک ــرده :از ر س ــول خ ــدا () ش ــنیدم ک ــه فر م ــود:
مســـلمان ب ــرادر مس ــلمان اس ــت ،وقت ــی ب ــا او برخ ــورد
میکنـــد ،س ــامش میگو ی ــد و او س ــام را ب ــه وجه ــی بهت ــر
بـــه وی برمیگردا ن ــد ،یعن ــی او بای ــد س ــام کن ــد و ا ی ــن با ی ــد
علیـــک بگو ی ــد و با ی ــد ک ــه ما ع ــون  24را از او در ی ــغ ن ــدارد.
پرســـیدم ی ــا ر س ــو لاهلل () ما ع ــون چیس ــت؟ فرم ــود از
ســـنگ گرفت ــه ت ــا آه ــن و از آب گرفت ــه ت ــا ه ــر چی ــز دیگ ــر .
(طباطبائـــی ،1389 ،ص)634.
رسول خدا () در روایتی دیگر آهن را به دیگهای مسین و
تبر آهنین ،نیز سنگ را به دیگهای سنگی تفسیر فرموده است.
(ابن ابی حاتم ،ج  10،1419ق ،ص)3469.
یشــود کــه مســلمان بایــد بــه
از ایــن آیــه بهخوبــی اســتفاده م 
مــردم بــرای بــرآوردن نیازهــای افــراد جامعــه کمــک کنــد .کلمــه
«ماعــون» بــه معنــای هــر عملــی و هــر چیــزی کــه بــه شــخص
محتــاج داده شــود و حاجتــی از حوائــج زندگــی او را بــرآورد ،ماننــد
قــرض و هدیــه و عاریــه و امثــال آن( .طباطبائــی ،1389 ،ص)634.
َ ٌ
در تفســیر آیــات ســوره ماعــون آنجــا کــه میفرمایــد« :ف َویــل
ل ُلم َص ّلیـ َـنَّ ،الذیـ َـن ُهــم َعــن َص َل تهــم َسـ ُ
ونَّ ،ال ِذیـ َـن ُهــم ُیـ َـر ُاء َ
ـاه َ
ون،
ِ
ِ
ِِ
ُ
َو َی َ
الماعـ َ
من ُع َ
ــون َ
ـون» (ماعــون )7-4/چنیــن گفتــه شــده :کــه
خدمــت بــه مــردم در کنــار نمــاز اســت( .قرائتــی)1387 ،
در ســیره امامــان رســیدگی و کمــک بــه مــردم همــواره بهگونـهای
ً
یشــود ،چیــزی کــه
اســت کــه عــزت و کرامــت مــردم کامــا حفــظ م 
یشــود و ارائــه خدمــات بــه
بهخوبــی در بانــک زمــان رعایــت م 
ً
دریافتکننــده ،کامــا محترمانــه و عزتمندانــه اســت.
محمــد بکــری نقــل میکنــد :وارد مدینــه شــدم تــا پولــی بــه
دســت آورم و قرضــم را ادا کنــم ،امــا بــه مقصــود نرســیدم .بــا خــود
گفتــم :بهتــر اســت خدمــت امــام موســی کاظــم () بــروم .آن
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 بالفاصلــه بیــرون آمــد .غــام خــود
را مرخــص کــرد و ســیصد دینــار پــول بــه مــن بخشــید و خــود نیــز
تشــریف بــرد .مــن هــم بــر مرکــب خــود ســوار شــدم و شــاد و خنــدان
مراجعــت کــردم( .شــیخ مفیــد 1413 ،ق ،ص)232.
در اینجــا امــام بــرای حفــظ کرامــت محمــد بکری هنــگام اعطای
پــول بــه وی غــام خویــش را مرخــص کــرد تــا مبــادا بــا اعطــای پــول
در حضــور غــام شــخصیت و کرامــت وی جریحهدار شــود.
گفتنی است؛ مشارکت و تعاون اجتماعی از نظر قرآن و سنت
محدود به پرداخت پول و صدقه به فقرا و مسا کین نیست ،بلکه

به عنوان یک اصل کلی دایره وسیعی دارد که مسائل اجتماعی،
حقوقی ،اخالقی و ...را در بر میگیرد .بیتردید موضوع "بانک
زمان" یکی از موضوعات مهم تعاون اجتماعی است.
7 -77 -7مشوقهای اعتقادی عضویت در بانک زمان
در فلس ــفه ه ــم نیک ــوکاری و هم ــدردی از فضایـــل اصلـــی
اخالق ــی ب ــه ش ــمار میرون ــد .از منظ ــر ا کث ــر نظریهه ــای فلس ــفی،
نت ــر ب ــوده و ب ــا دیگ ــران احس ــاس
هرچ ــه ف ــرد نیکوکارت ــر و مهربا 
ته ــای اخالق ــی،
هم ــدردی بیش ــتری داش ــته باش ــد ،در موقعی 
بهت ــر عم ــل ک ــرده و زندگ ــی اخالق ــی ش ــکوفاتری خواه ــد داش ــت.
فلس ــفه تع ــاون و هم ــکاری اجتماع ــی از ن ــگاه ق ــرآن عبارتان ــد
از :اجتماعــی بــودن انســان و بــرآورده شــدن بســیاری از نیازهــای
بشــر در اجتمــاع ،تعلــق امــوال و مواهــب الهــی بــه جامعــه و تمــام
مــردم و مســئله بــرادری و اخــوت دینــی.
ً
از آن جــا کــه انســان ذاتــا موجــودی اجتماعــی اســت و بســیاری
یش ــود؛ ل ــذا نا گزی ــر از تع ــاون
از نیازهای ــش در اجتم ــاع ب ــرآورده م 
و هم ــکاری ب ــا دیگ ــر اف ــراد جامع ــه اس ــت و حیات ــش ب ــه مش ــارکت
اجتماعــی او بــا دیگــر همنوعانــش وابســته اســت.
اس ــاس دی ــن اس ــام نی ــز ب ــر اجتم ــاع و پیوس ــتگی افـــراد بـــا
جامع ــه اس ــت؛ زی ــرا وج ــود ف ــرد مح ــدود اس ــت؛ و بـــه همیـــن
جه ــت ،آث ــار و نتایج ــی ک ــه ب ــر اجتم ــاع مترت ــب میش ــود ،هرگ ــز
قاب ــل قی ــاس ب ــا اث ــر مح ــدود و ناچی ــز ه ــر ی ــک از اف ــراد نخواه ــد
ب ــود؛ ازایـ ـنرو اس ــام ب ــه پی ــروان خوی ــش س ــفارش نم ــوده ت ــا در
انج ــام کاره ــای نی ــک پش ــتوانه یکدیگ ــر باش ــند و هنگامیکـــه
اف ــراد ب ــا یکدیگ ــر اجتم ــاع نماین ــد و رواب ــط اجتماعـــی داشـــته
باش ــند ،روحیـــه وح ــدت در کالب ــد آن ــان دمی ــده میشـــود و از
تفرقــه و پرا کندگــی در امــان خواهنــد بــود؛ لــذا در اســام مشــارکت
اجتماع ــی اهمیت ــی بس ــزایی دارد.
ا کث ــر کماله ــا و ایثاره ــا هم ــراه ب ــا ی ــک ن ــوع محرومیتهـــا
یه ــا هس ــتند .اهرم ــی ک ــه بتـــوان ایـــن
و تحم ــل ک ــردن نا گوار 
وزنه ــا را ب ــا آن حرک ــت داد و آن هم ــه نا گ ــواری را تحمـــل کـــرد
هم ــان ایم ــان ب ــه جب ــران در قیام ــت و ایم ــان ب ــه پاداشه ــای
اله ــی اس ــت .چ ــرا زن فرع ــون ب ــه هی ــچ قیمت ــی ج ــذب کاخ و م ــال
و طاله ــای فرع ــون نش ــد؟ زی ــرا او ب ــه ج ــای دیگ ــر چش ــم دوخت ــه
ب ــود و میگف ــت« :رب اب ــن ل ــی عن ــدک بیت ــا ف ــی الجن ــه و نجن ــی
مــن فرعــون؛ پــروردگارا نــزد خــودت بــرای مــن در بهشــت خانـهای
بن ــا ک ــن و م ــرا از ش ــر فرع ــون رهای ــی بخ ــش( ».تحری ــم)11 /
ا گــر مــا یقیــن داشــته باشــیم منزلگاهــی کــه در پیــش داریــم،
ســرای عــدم نیســت ،بلکــه هســتی اســت در یــک ســطح عالیتــر
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شهــا و
و ادامــه همیــن حیــات اســت در یــک افــق باال تــر و همــه تال 
یگــردد .در ایــن حالــت زندگــی
کوشـشها ســرانجام بــه آن منتهــی م 
مــا از عقیــده بــه عالــم پــس از مــرگ و بقــای اثــر اعمــال آدمــی ،هــم
میتوانــد یــک عامــل بازدارنــده قــوی در برابــر گنــاه و خطــا کاری و
یــک عامــل محـ ّـرک نیرومنــد بــرای تشــویق ســرمایهگذاری مــادی و
معنــوی در راه خدمــت بــه خلــق خــدا و نیکیهــا از جملــه حضــور
مؤثــر در بانــک زمــان گــردد.
اعتقــاد بــه آخــرت منشــأ هــر حســنه و خیــر و برکتــی اســت.
چنانکــه قــرآن کریــم عمــل صالــح را فــر ع امیــد بــه دیــدار پــروردگار و
اعتقــاد بــه آخــرت میشــمارد« :فمــن کان یرجــوا لقــاء ربــه فلیعمــل
َ
ً
عمــا صالحــا؛ هــر کــس امیــد لقــاء پــروردگار را دارد بایــد کار نیکــو
انجــام بدهــد» (کهــف )110 /و ایــن بــدان جهــت اســت کــه ا گــر
حســاب و جزایــی در کار نباشــد وجهــی بــرای تمســک بــه دیــن و
اعتقــاد و عمــل وجــود نــدارد.
بـه نظـر «عالمـه طباطبایـی» در ایـن آیـه به جای یقیـن به معاد،
امیـد و رجـا بـه آن ذکـر شـده اسـت .چـون حتـی امیـد بـه معـاد نیـز
میتوانـد منبـع آثـاری ماننـد عمـل صالـح و اخالص در عمل باشـد.
(عالمـه طباطبائـی ،1389 ،ص  )405از تعبیـر بـه «رجـاء» در آیـه
یتـوان اسـتفاده کـرد کـه در سـوق دادن انسـان بـه انجـام
شـریفه م 
اعمـال صالـح و تکالیـف و پرهیـز از محرمـات حتـی احتمـال برپایـی
قیامـت ،کافـی اسـت و ایـن بـر پای ٔـه اصـل عقلـی وجـوب دفـع ضـرر
محتمل اسـتوار اسـت .جالب اسـت که در این آیه از روز قیامت به
عنـوان روز لقـاء اهلل یـاد شـده اسـت و میدانیـم ایـن دیـدار معنـوی
و شـهود باطنـی اوج تکامـل انسانهاسـت و یـادآوری آن میتوانـد
انگیـزهای بـرای اخلاص کامـل و عمـل صالـح باشـد( .مـکارم
شـیرازی ،1372 ،ص)388-389.
در آیــه «انمــا نطعمکــم لوجــه اهلل ال نریــد منکــم جـ ً
ـزاء و الشــکورا؛
مــا فقــط بــرای رضــای خــدا بــه شــما طعــام میدهیــم و از شــما هیــچ
پــاداش و سپاســی هــم نمیطلبیــم» (انســان )9 /تأ کیــد میشــود
کــه ایثــار و بخشــش بینظیــر از ایمــان بــه معــاد سرچشــمه میگیــرد.
اعتقاد به معاد ،نگرش انسان را به دنیا تغییر داده ،دنیا را برای
انسان به عنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف واالی انسانی و
رسیدن به یک زندگی جاوید و همیشگی قرار میدهد.
اعتقــاد بــه معــاد ،بینــش انســان را بــه عالــم هســتی وســعت
میبخشــد و او را از تنگنــای دنیــا بــه فراخنــای جهــان باقــی پیونــد
میدهــد و همــت او را بلندمرتب هتــر از آن میگردانــد کــه بخواهــد
ّ
تعلقــات دنیــوی و مـ ّ
ـادی خشــنود شــود و بــدان رضایــت دهــد.
بــه
مؤمنــان راســتین ،ایــن حقیقــت را بــه خوبــی دریافتهانــد کــه
یشــماری دارد کــه چنــد
کتــاب زندگانــی بشــر ســرفصلهای ب 
ّ
بخــش از آن در حیــات دنیــا حاصــل گردیــده ،امــا فصلهــای مهــم

و تماشــایی آن پــس از مــرگ و ظهــور قیامــت آغــاز میشــود.
اثراتــی کــه ایمــان بــه عالــم پــس از مــرگ میتوانــد در اصــاح
کســو و تشــویق افــراد فــدا کار و مجاهــد
افــراد فاســد و منحــرف از ی 
و الیــق از ســوی دیگــر بگــذارد بهمراتــب بیــش از اثــرات دادگاههــا
شهــا و تشــویقهای عــادی
و کیفرهــای معمولــی و بیــش از پادا 
اســت؛ زیــرا همانگونــه کــه کیفرهــای جهــان آخــرت قابلمقایســه
بــا مجــازات ایــن دنیــا نیســت ،پــاداش و پرداختیهــای آخــرت نیــز
بــا ایــن جهــان بســیار متفــاوت اســت .بانــک زمــان فرصــت بســیار
مناســب بــرای ســرمایهگذاری در جهــان آخــرت اســت .عــاوه بــر
ایــن در همیــن جهــان نیــز انســان میتوانــد از فوایــد آن بــه بهتریــن
شــکل در زمــان مناســب برخــوردار شــود.
ـد«:و َّکل إ ْن َســان َأ ْل َز ْم َنـ ُـاه َطا ِئـ َـر ُه ِفــی ُع ُن ِقـ ِـه َو ُن ْخــر جُ
قــرآن میفرمایـ َ
ٍ
ِ
ِ
ْ
َ ْ
ْ
َ ُ ْ َ ْ َ َ ً َْ ُ َْ ُ ً ْ َ َ َ َ ََ
ـک ال َی ْو َم
ـک کفی ِب َنف ِسـ
لــه یــوم ال ِقیامـ ِـة کتابــا یلقــاه منشــورا إقــرأ ِکتابـ
ً
َع َل ْیـ َ
ـک َح ِســیبا؛ و کارنامــه هــر انســانی را بــه گــردن او بســتهایم و روز
قیامــت بــرای او نامـهای کــه آن را گشــاده میبینــد بیــرون میآوریــم
نام ـهات را بخــوان کافــی اســت کــه امــروز خــودت حســابرس خــود
ً
َ ُ
ُ
باشــی( ».اســراء )13 ،و َ
اضــرا؛ همــه اعمــال
«و َو َجــدوا َمــا ع ِملــوا َح ِ
خــود را حاضــر میبیننــد( ».کهــف)49 /
اعتقــاد بــه معــاد مشــوق بســیار خــوب و مؤثــر بــرای کارهــای
مفیــد و حضــور جــدی در بانــک زمــان خواهــد بــود .چنانچــه
همیــن اعتقــاد اهــرم بازدارنــده قــوی از کارهــای ناپســند هســت.
م ــا معتقدی ــم ک ــه ه ــر آنچ ــه را ک ــه ام ــروز از خی ــر و ش ــر انج ــام
میدهی ــم در س ــرای آخ ــرت بهط ــور دقی ــق و کام ــل موردمحاس ــبه
ق ــرار خواه ــد گرف ــت .چنانچ ــه کت ــاب خ ــدا بـــا صراحـــت بیـــان
م ـیدارد؛ «فمــن یعمــل مثقــال ّ
ذرة خیــرا یــره و مــن یعمــل مثقــال
ذرة ش ـ ّـرا ی ــره؛ پ ــس ه ــر ک ــس ب ــه مق ــدار ّ
ّ
ذرهای کار نی ــک ک ــرده
باشــد همــان را ببینــد و هرکــس هـموزن ذرهای کار بــد کــرده باشــد
آن را ببینـــد( ».زل ــزال)8-7 /
ایــن کــه انســان معتقــد باشــد حســاب و کتابــی در کار اســت در
زندگـیاش تحــول اساســی بــرای انجــام کار خــوب و پرهیــز از اعمــال
ناشایســت رخ میدهــد.
نقــل اســت در زمــان پیامبــر () شــخصی مســجد آمــد و گفــت:
«ای پیامبــر خــدا ،بــه مــن قــرآن بیامــوز!» حضــرت او را بــه یکــی
از یارانــش ســپرد .آن صحابــی نیــز دســت تــازه وارد را گرفــت و بــه
گوش ـهای از مســجد بــرد .برایــش ســوره «زلــزال» را تــاوت نمــود و
آن را بــه او یــاد داد تــا بــه ایــن آیــه رســید« :فمــن یعمــل مثقــال ّ
ذرة
ً
خیـ ًـرا یــره و مــن یعمــل مثقــال ّ
ذرة شـ ّـرا یــره؛ هرکــس ذرهای کار خیــر
یــا شــر انجــام دهــد ،آن را خواهــد دیــد».
ت ــازه وارد ب ــه فک ــر ف ــرو رف ــت و از معل ــم خ ــود پرس ــید« :آی ــا ای ــن
جمل ــه از جان ــب خداس ــت؟!» معل ــم پاس ــخ داد« :آری!»

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

مــرد گفــت« :بــس اســت! مــن درس خــود را از ایــن آیــه فرا گرفتــم.
ا کنـــون کـــه خ ــدا ری ــز و درش ــت کاره ــای م ــا را میدان ــد و هم ــه
اعم ــال م ــا حس ــاب دارد ،تکلیف ــم روش ــن ش ــد .ای ــن جمل ــه ب ــرای
زندگ ــی م ــن کاف ــی اس ــت» .وی پ ــس از ای ــن س ــخن خداحافظ ــی
ک ــرد و از مس ــجد خ ــارج ش ــد.
صحابــی نــزد پیامبــر () بازگشــت و بــا تعجــب گفــت :ایــن
شــا گرد امــروز خیلــی کمحوصلــه بــود و حتــی نگذاشــت مــن بیــش
از یــک ســوره کوچــک برایــش بخوانــم و ســخنی بــه ایــن مضمــون
بــر زبــان آورد« :در خانــه ا گــر کــس اســت ،یــک حــرف بــس اســت!»
پیامبــر () فرمــود :او بــه مقــام فقاهــت و شــناخت عمیقــی کــه
بایــد برســد ،رســید (مجلســی ،1403 ،ص.)107.
دســتگیری و کمــک بــه انســانها اعــم از مســلم و کافــر در منابــع
دینــی مــا را معتقــد و پایبنــد بــه شــرکت فعــال در پروژههــای کار
خیــر مینمایــد؛ و بــاور جهــان آخــرت آن هــم بــا ایــن محاســبه
شهــای گــزاف ،اهــرم بســیار قــوی بــرای شــرکت و
دقیــق و پادا 
حضــور گســترده در کارهــای خیــر بانــک زمــان هســت.
ُ
َ
أحـ ّـبُ
َ ُ
اهّلل ،ف َ
پیامبــر ا کــرم () میفرمایــد« :الخلــق ِعیــال ِ
َ َ
َ
َ
ََ
َ
اهّللَ ،و أدخــل َعلــی أهـ ِـل َبیـ ٍـت ُســرورا؛
اهّلل َمــن نفـ َـع ِعیــال ِ
الخلـ ِـق إلــی ِ
خلــق ،نانخــور خداینــد .لــذا محبوبتریـ ِـن خلــق نــزد خــدا ،کســی
اســت کــه بــه نانخــوران خــدا ســودی رســاند و خانــوادهای را
شــادمان کنــد( ».کلینــی 1407 ،ق ،ص)164.
ُ ّ ُ َ
َ
َ
َ
ُ
وف و نهــوا
و میفرمایــد« :الیــزال النـ
ـاس ِبخیـ ٍـر مــا َأمـ ُـروا ِبالمعــر ِ
َ َُ ََ
ّ َ َّ
َ
ُ
البـ ِـر والتقــوی؛ مــردم همیشــه در
ــن المنکـ ِـر و تعاونــوا علــی ِ
ع ِ
خیــر خواهنــد بــود تــا وقتــی کــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر
میکننــد و در نیکــی و پرهیــزکاری یکدیگــر را یــاری میرســانند»
(مجلســی 1406 ،ق ،ص)480.
َ
َ
َ ّ
ّ
ـاس الیکــم
امــام حســین () م
یفرمایــد« :ان حوا ِئــج النـ ِ
َ
َ َ ُ ُّ َّ
َ
اهّلل َعلیکــم ،فــا تملــوا النعــم؛ نیازهــای مــردم بــه شــما ،از
ِمــن ِن َعـ ِـم ِ
تهــا خســته و
نعمتهــای الهــی بــرای شماســت ،پــس از ایــن نعم 
ملــول نشــوید( ».مجلســی ،1403،ص)318.
اس ــام نهتنه ــا دع ــوت ب ــه نیک ــوکاری میکن ــد بلک ــه پیش ــنهاد
ســـبقت و س ــرعت میده ــد .ام ــام ص ــادق () میفرمای ــد:
ْ
َّ ُ َ
َ َ َ
اج ــة ُفأ َب ــاد ُر إ َل ــی َ
ُ
قضا ِئ َه ــاَ ،مخاف ــة
اح ـ ُـب ال َح َ ِ
ِ«إن ــه ل ْیع ـ ِـرض ِل ــی َص ِ
ِ ِ
َ
یســـت ْغ ِنی ْ
َ
عن َه ــا صاحبه ــا؛ گاه ــی ک ــه ش ــخص محت ــاج و
أن
نیازمن ــدی ب ــه م ــن مراجع ــه میکن ــد ،ب ــا عجل ــه و ش ــتاب خواس ــته
او را انج ــام میده ــم؛ چ ــون میترس ــم ک ــه نی ــازش برط ــرف ش ــود
(و م ــن از احس ــان و نیک ــی ب ــه او مح ــروم ش ــوم)( ».ش ــیخ طوس ــی،
 1414ق ،ص)644.
ْ
َ َّ ُ َ ْ َ ُ
َ
َ
امــام علــی () میفرمایــد« :علیــک ب ْ َ
ـان ف ِإنــه أفضــل
الحسـ ِ
ِ ِ
َ
ِز َر َاع ٍــة َو أ ْر َبـ ُـح ِب َض َاعـ ٍـة؛ بــر شــما بــاد بــه احســان و نیکــوکاری در

حــق دیگــران کــه آن برتریــن و پرمنفعتتریــن کشــت ،زر ع و ســود
خواهــد بــود( ».تمیمــی 1378 ،ش ،ص)383.
برخــی روایــات ضمــن دعــوت بــه یــاری یکدیگــر در بعضــی از
امــور ،آن را واجــب و ضــروری دانســته اســت.
نبــاره میفرمایــد« :بــر شماســت کــه یکدیگــر
امــام علــی () درای 
را نصیحــت کنیــد و نیکــو همــکاری نماییــد .درســت اســت کــه هیــچ
کــس نمیتوانــد حــق اطاعــت خداونــدی را چنانکــه بایــد بگــذارد.
لکــن بایــد ب هقــدر تــوان ،حقوق الهی را رعایت کند که یکی از واجبات
الهــی ،یکدیگــر را بــه انــدازه تــوان نصیحــت کــردن و برپاداشــتن حــق و
یــاریدادن بــه یکدیگــر اســت( ».دشــتی ،1381 ،خ )216
اسلام جامعـه را بـر اسـاس روحیـه تعـاون و همـکاری پایه گذاری
کـرده اسـت .هـر عضـوی از جامعـه بـا دیگـری در ارتبـاط اسـت و
در زندگـی بـه همنـوع خـود کمـک و یـاری میرسـاند و همگـی بـا
یکدیگـر یـا در دیـن و یـا در انسـان بـودن برادرنـد .وقتـی کـه جامعـه
بـا روحیـه بـرادری حرکـت میکنـد ،حرکـت جامعـه رو بـه تکامـل
اسـت و هـر عضـوی از آن مکمـل عضـوی دیگـر .اسلام بسـیاری از
احـکام اقتصـادی خـود را بـر اسـاس ارزشهایـی مبتنی بـر تعاون بر
شهـا نبـود قوانیـن اقتصـادی در اجـرا و عمل
پـا کـرده کـه ا گـر آن ارز 
یتـوان بـه مسـاقات،
نهـا م 
بـا مشـکل روبـرو میشـد .از جملـه آ 
مزارعـه ،مضاربـه و شـرکت اشـاره کـرد کـه مبتنـی بـر همـکاری و
مشـارکت دو جانبـه اسـت .مشـارکت سـرمایه و کار و سـود و زیـان
حاصـل از آن نیـز متوجـه هـر دو طـرف خواهـد بود که در سـایه این
روحیـه اجتماعـی اسلام ربـا را طـرد میکنـد به خاطر آنکه شـیوهای
در جهـت بهرهکشـی جامعـه اسـت نـه بـرای تعـاون.
اســام بــا اســتفاده از ارزشهایــی کــه از راه ایجــاد روحیــه
همــکاری و اخــوت در جامعــه فراهــم کــرده اســت ،مســئولیتهای
خهــای اقتصــادی و حــل
ســنگینی را بــرای بــه حرکــت درآوردن چر 
معضــات اجتماعــی بــر عهــده جامعــه میگــذارد .ازایــنرو امــام
علــی () میفرمایــد:
«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 تـو را از مـردم بینیـاز کنـد زیـرا کـه انسـانها همچـون اعضـای
بـدن بـه یکدیگـر وابسـتهاند چـه وقـت انسـان از دسـتش یـا پایـش
یشـود؟ ولـی از خداونـد بخـواه کـه تـو را نیازمنـد مردمـان
بینیـاز م 
شـرور نسـازد( ».ابـن ابـی الحدیـد ،1404 ،ص)322.
پس همه به یکدیگر نیازمندند و نمیتوان از آن جدا شد .لذا هر
چه خواستههای انسان متنوع باشد ،نیازش به افراد جامعه نیز
بیشتر خواهد بود .در چارچوب چنین مشارکتی بانک زمان طراحی
میشود تا افراد با تواناییهای گونا گون خود به کمک یکدیگر بپردازند
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و با قطرههای اندک استعداد و توان خویش سرمایهای بزرگ را پدید
آوردند که به سهولت بتواند خدمات مورد نیاز بخش عظیمی از
جامعه را تأمین نماید (جاحظ عمرو 1411،ق ،ص.)201-200.
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بانک زمان با شعار "وقت از بین نمیرود بلکه از صورتی
بهصورت دیگر تبدیل میشود" ایجاد میگردد.
بانکزمانیکارز مبتنیبر زماناست.شمامیتوانیداز اعتباراتخود
برایدریافتخدماتاستفاده کنیدویاآنهارابهدیگراناهدا کنید.
از ویژگیهای بانک زمان ،انجام کارهایی است که به آسانی
با پول نمیتوان آنها را خرید مانند ساختن خانوادهای قوی،
پیشرفت عدالت اجتماعی و حمایت از محیط زیست.
در ایران به عنوان یک کشور در حال پیشرفت و در شرایطی
که ساختار جمعیتی آن در مرحله گذار به سالمندی قرار دارد
و خانواده و دولت برای مراقبت و حمایت کامل از اعضای
آسیبپذیر خود با محدودیتهای اساسی مواجه است ،رویکرد
بانکداری زمان بهعنوان یک راهبرد مکمل حمایتی میتواند
موردتوجه سیاستگذاران و برنامهریزان اجتماعی قرار گیرد.
در کشور ما در سال جاری جمعیت سالمندان به  ۱۰درصد
جمعیت و تا سال  1429زمانی که  ۳۳سالههای امروز پیر
میشوند به  ۳۰درصد جمعیت ایران خواهند رسید؛ یعنی از هر
سه ایرانی یکی سالمند خواهد بود و در آن تاریخ ( )1429ایران
ششمین کشور در افزایش کهنسالی خواهد بود؛ بنابراین با توجه
به این شرایط پیشرو ،این طرح دارای اهمیت ویژهای میباشد.
فرهنگ جامعه متأثر از آموزههای اسالمی و ایرانی ،همواره مشوق
کمک به دیگری و فعالیتهای 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.
سنت «همیاری» با سازوکاری مشابه بانک زمان در میان
اقوام و سنتهای ایرانی حا کی از پتانسیل فرهنگی کشور در
پیادهسازی این الگو است.
طرح بانک زمان موجب تقویت اتحاد و همبستگی میان
نسلها شده که در سایر طر حهای پولی موجود نظیر خانه
سالمندان و پرستار خانگی ،کمتر دیده میشود.
بانک زمان دارای سه رویکرد کلی است؛ فرد به فرد ،فرد به
سازمان ،سازمان به سازمان .بانکداری زمان دارای مزایای
اقتصادی ،بهداشتی ،رفاهی و اجتماعی است.
تبیین مشوقهای این طرح مستلزم بررسی و انطباق آن با
مبانی اخالقی و اعتقادی و اندیشههای دینی است .چرا که
در این صورت با استفاده از ویژگی اسالم میتوان این طرح را

بهصورت جامع و با چالش کمتری پیاده نمود و از فرهنگ جامعه
جهت پذیرش هرچه بهتر طرح بانک زمان استفاده برد.
پیامبر اسالم ،مسلمانان را به همکاری و تعاون سفارش میکرد
و خود نیز ّ
مروج این فرهنگ بود.
حضرت محمد () کار گروهی و دستهجمعی را مورد تأ کید
قرار داده و میفرماید" :الجماعه رحمه و الفرقه عذاب"؛ جماعت،
مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است.
یکی از بهترین ویژگیهای اخالق اجتماعی در اسالم مواسات
است .مواسات یعنی غمخواری و همدردی و یاریکردن دیگران.
سیره امامان در رسیدگی و کمک به مردم بهگونهای است که
ً
عزت و کرامت مردم کامال حفظ میشود ،چیزی که بهخوبی در
ً
بانک زمان رعایت میشود و ارائه خدمات به دریافتکننده ،کامال
محترمانه و عزتمندانه است.
نیکوکاری و همدردی از فضایل اصلی اخالقی به شمار میروند
و از منظر ا کثر نظریههای فلسفی ،هرچه فرد نیکوکارتر و مهربانتر
بوده و با دیگران احساس همدردی بیشتری داشته باشد ،در
موقعیتهای اخالقی ،بهتر عمل میکند.
فلسفه تعاون و همکاری اجتماعی از نگاه قرآن عبارتاند از:
اجتماعی بودن انسان و برآورده شدن بسیاری از نیازهای بشر
در اجتماع ،تعلق اموال و مواهب الهی به جامعه و تمام مردم و
مسئله برادری و اخوت دینی.
ّ
اعتقاد به آخرت یک عامل محرک نیرومند برای تشویق
سرمایهگذاری مادی و معنوی در راه خدمت به خلق خدا و
نیکیها از جمله حضور مؤثر در بانک زمان هست چنانکه قرآن
کریم عمل صالح را فر ع امید به دیدار پروردگار و اعتقاد به آخرت
َ
ً
میشمارد« :فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عمال صالحا؛ هر
کس امید لقاء پروردگار را دارد باید کار نیکو انجام بدهد»
اعتقاد به معاد مشوق بسیار خوب و مؤثر برای کارهای مفید
و حضور جدی در بانک زمان خواهد بود .چنانچه همین اعتقاد
اهرم بازدارنده قوی از کارهای ناپسند هست.
دستاورد بانک زمان در دو دسته قابل مالحظه است؛ ملموس
و ناملموس .دستاورد ملموس ،جبران فعالیتهایی است که فرد
در زمان عضویت خود انجام داده و برابر مجموع امتیازهایی که
برای خود جمع نموده ،در مواقع نیاز در قالب ارائه خدمت به وی
بازگردانده میشود .دسته دوم ،ناملموس است که فرد اثر آن را
در درون خود احساس میکند و جنبه معنوی دارد .احساسی که
موجب رضایت از زندگی میشود .این احساس رضایت و خرسندی
که ناشی از فعالیت اخالقی با مبانی اعتقادی فرد میشود ،باالترین
دستاوردی است که میتوان با تکیه بر مبانی اخالقی و اعتقادی از
مجموعه بانک زمان برای خود به دست آورد.
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