ال يخفى على ذي بصيرة من الفاحصين للمجتمعات مدى
الدور الذي يقوم به العمل التطوعي في التأثير على المجتمع وتطوره
على الصعيد الفردي الخاص واالجتماعي العام ،فقد يقاس مدى
فاعلية المجتمع وقوته من خالل نمو العمل التطوعي فيه ،كما أنه
تكاد تكون المجتمعات التي تغيب عنها تلك الثقافة مجتمعات
راكدة القوى ال يمكن لها أن تشهد تقدم ًا في أوساطها على الصعد
المختلفة.
فالتطوع ظاهرة إنسانية إيجابية منتشرة في أوساط
المجتمعات اإلنسانية تهدف إلى توثيق الروابط المجتمعية من
خالل التكافل بين أبناء المجتمع في مختلف مجاالتهم
وتخصصاتهم في سبيل خدمة القضايا اإلجتماعية واإلنسانية
واالتقاء بمكونات المجتمع بما يعود على ذلك الوسط باالستقرار
والتطور المستمر.

تفعل من الطاعة ،وهو ماتبعر به من ذات نفسه مما
 التطوع لغة ّ :اليلزمه فرضه.
 االصطالح الشرعي  :يطلق على األعمال والعبادات التي اليعدوها فرض ًا واجب ًا على المك ّلف وهي
يحبذها الشعر دون أن ّ
النوافل والمستحبات كما في قوله تعالى ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﭼ  ،1أي من زاد على المقدار الواجب.
 الصعيد اإلجتماعي فيقصد من التطوع  :ذلك الجهد أو الوقت أوالمال الذي يبذله اإلنسان في خدمة مجتمعه دون أن ُيفرض عليه،
ودون انتظار عائد مادي في القابل.

من المهم جد ًا اإللتفات إلى أن ثقافة التطوع قد تطرق لها
الدين واعتبرها جزء ًا من ثقافته التي يدعو إليها اإلسالم من خالل
القرآن الكريم من فعل الخيرات والتسابق إليه كما في قوله تعالى
1

البقرة١٨٤ :

ﭽﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﭼ ،2وقد مارس األنبياء  هذه الثقافة في عصورهم
وبمختلف أشكالها ،وهي سمة من سماتهم التي تحدث القرآن
الكريم عنها في عدد من آياته الشريفة ،ولم يقتصر الحديث القرآني
عن التطوع الذي قام به األنبياء  على صورة واحدة من صور
التطوع إنما عرض صور متنوعة للتطوع ككفالة األيتام ،ومساعدة
المحتاجين ،والوقوف على الضعفاء والمساكين ،وخدمة المصالح
العامة للناس ،وبما أن الدين هو المنهاج القويم الذي يقود اإلنسان
إلى مرحلىة التكامل ليستخلف اهلل تعالى في األرض ،والقرآن كتابه
يمثل المنهج الذي ينقذ من الضاللة ويرسم مالمح العيش الهانئ في
جسدها أنبياء اهلل
الحياة الدنيا ،وقد وردت هذه الثقافة في آياته التي ّ
 ،ينبغي أن نتأسى بهم  في مقام االتباع ،وسأذكر بعض
األمثلة حول ماذكره القرآن الكريم من صور التطوع الذي قام به
األنبياء .

2سورة البقرة ١٤٨ :

.١كفالة نبي اهلل زكريا  لمريم بنت عمران  :قال تعالى ﭽ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭼ  ،3والكفالة الواردة في اآلية المباركة هي
الرعاية والتربية وتوفير االحتياجات ،وهذا مافعله نبي اهلل زكريا
 لمريم بنت عمران حيث ّ
تكفل رعايتها.
 .2نبي اهلل موسى  يساعد المحتاجين  :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ، ٤
وفي هذه اآلية المباركة يشير القرآن الكريم إلى مساعدة نبي اهلل
موسى  إلمرأتين كانتا تستسقبان لرعي أغنامهن ،وكان الشبان
يقفون أمام منبع الماء ،وهما ينتظران من بعيد ،فلما رآهما موسى
 تطوع بمهمة سقي الماء لهما ،وهن بنتي نبي اهلل شعيب .
3آل عمران3٧ :
٤القصص2٤ - 23 :

 .3نبي اهلل يوسف  يتطوع ليكون مسؤول المالية :
كان يرى نبي اهلل يوسف  في نفسه األهلية لتحمل
المسؤولية المالية كما في قوله تعالى ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ .5

تعج المجتمعات الغربية بالكثير من المؤسسات والهيئات
التي تعمل بنظام التطوع في مجال اخدمات اإلجتماعية واإلنسانية،
ففي الواليات المتحدة األمريكية هناك  32.000مؤسسة خيرية
بلغت ممتلكاتها عام ١9٨9م أكثر من  ١3٨مليار دوالر ،كما شارك
في العمل التطوعي حوالي  93مليون أمريكي يشكلون  %30من
مجمل األمريكيين ،ينفقون سنوي ًا  20بليون ساعة في العمل
التطوعي لصالح األطفال والفقراء والتعليم وقضايا أخرى.
كما تبعر مؤسس ( CNNتيد تونر) بثلث ثروته للمنظمات
اإلنسانية في األمم المتحدة ويساوي مبلغ مليار دوالر ،وقال (تونر)
5يوسف55 - 5٤ :

أن زوجته شاركته في القرار وفرحت به ،وبعنب ذلك أنها لم
تعترض ولم تمانع من التبعر بحجة إبقاء المال ألوالدها ،وهذا
يشير إلى أن التطوع أصبحت ظاهرة وسمة بارزة يتمتع بها المجتمع
األمريكي وأصيح من ضمن ثقافته.
وأما في فرنسا ،ففي أحد تقارير الجمعية الفرنسية للشؤون
اإلجتماية أن  ١0ماليين ونصف المليون فرنسي يتطوعون في نهاية
األسبوع للمشاركة في تقديم خدمات اجتماعية مختلفة تخص الحياة
اليومية من مجاالت مختلفة كالتربية والصحة والبيئة والثقافة
والترفيه وغيرها.

تنطلق الدافعية للتطوع من منطلقات عدة تختلف بحسب
مبتنايات اإلنسان الفكرية والبعد اإلدراكي المتمثل بالوعي حول
التطوع ،فتتأرجح هذه الدافعية لظاهرة التطوع في المجتمعات بين
الخيرة الموجودة في أعماق كل إنسان ،وبين األغراض
الدوافع
ّ
المصلحية والمكاسب المادية التي يسعى إليها آخرون ،ولكن ارتبط
التطوع ارتباط ًا مباشر ًا بالمعاني اإلنسانية السامية من خير وعمل

صالح عن المجتمعات المختلفة ،وبذلك تكون اإلشارة إلى العمل
الخيرة التي تنطلق من النفس
التطوعي هي إشارة إلى الدافعية
ّ
الفطرية للبشر والتي تميل دائم ًا –انطالق ًا من فطريتها -إلى الخير
والصالح.
ويمكن اإلشارة إلى عدد من الدوافع التي تدفع باتجاه التطوع
المجتمعي ومنها :
المطور للمهارات والمتعة.
 .١البحث عن النشاط
ّ
 .2الرضى عن الذات بعد معرفة هدفية الوجود.
 .3الحاجة إلى التفاعل اإلجتماعي نتيجة الطبيعة الفطرية لإلنسان
والتي تتجه نحو نكامل المجتمع بتفاعل عناصره مع بعضهم البعض

ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﭼ
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6الزخرف32 :

 .٤المسؤولية اإلجتماعية.
ومن الممكن أن نربط هذه الدوافع بهرم االحتياجات لماسلو والذي
يقسم احتياجات اإلنسان إلى خمسة احتياجات أساسية وهي .١ :
الحاجة لتحقيق الذات  .2الحاجة للتقدير  .3الحاجات اإلجتماعية
 .٤الحاجة لألمان

 .5الحاجات الفسيولوجية.

والتي يتبين من خالل استعراض هرم ماسلو لالحتياجات أن أن
أربعة من أصل خمسة تتحقق من خالل العمل التطوعي ،أو من
الممكن الحصول عليها من العمل التطوعي وبذلك يكون اإلنسان قد
تحققت احتياجاته من خالل هذا التطوع.

فيما يلي نذكر بعض المعوقات أو األسباب التي تدفع إلى
عزوف المجتمع عن التواجد في ميادين التطوع المختلفة والتي لم
تعد ترى إالذ في المجتمعات الغربية بحث أصبحت جزءاً مهم ًا من
ثقافتها اليمكن أن تتنازل عنه ،وال يخفى على أحد أن المجتمعات
العربية لم تصل إلى حد إعتبار التطوع ثقافة متاصلة في المجتمع
إنما هي حاالت فردية هنا وهناك ويكاد تكون محدودة التأثير ،ومن

خالل الوقوف على تلك األسباب من الممكن التوجه إلى التغلب
عليها وتعزيز أسباب تواجدها حية بين أفراد المجتمع ،وأسباب
العزوف هي :
 .١االستغراق في الحالة الذاتية ،فينصرف اإلنسان إلى خدمة
مصالحه الخاصة دون أن يعبأ بخدمة مصالح اآلخرين.
 .2تعدد اإلهتمامات واإلنشغاالت التي تحول دون التفرغ للعمل في
ميادين خدمة المجتمع.
 .3المعوقات والمثبطات المادية والمعنوية.

