
 

 

 فتوت نییاز آ ییمردم نهاد، رد پا یبا سازمان ها یعدالت اجتماع

 

 هیفور ستمیب یو همزمان یآن، تالق از 1ایفرهنگ پو ۀموسس تیها و حماپرواز کبک شینمادر  نگارنده حضور

مردم  یسازمان ها روز به عنوان هیهفتم فورو  ستیب ی با این حضور وعدالت اجتماع یبه عنوان روزجهان

 ستمیدر ب یشد. اگرچه عنوان عدالت اجتماع یدوباره بر  مفهوم عدالت اجتماع یموجب تامل، (NGO) نهاد

هر سال و به   هیو هفتم فور ستیمردم نهاد در ب یشد، اما عنوان سازمان ها یبه جهان معرف ۲۰۰۷ هیفور

 گردد! یبر م 1۹۵۰

رهبران سازمان  ۀدیشده است، تا به عق دهینام یسازمان ملل متحد روز عدالت اجتماع یاز سو هیفور ستمیب

پرداخته شود. اما  ی، به موضوع عدالت اجتماعدر سطح جامعۀ جهانی زیصلح آم یهمکار قیملل بتوان از طر

 کی یشود؟ عدالت اجتماع یمحقق م یونه عدالت اجتماعو چگ ستیچ یعدالت اجتماع نیا یمالک ها

 نیکشورها است. ا نیکشور و چه ب کیچه در داخل  ،و موفق زیمسالمت آم یستیهمز یبرا یاصل اساس

خواهد شد.  تیرعا یشود اصول عدالت اجتماع تیتمام مردم جهان رعا انیم یفرض که اگر حقوق اجتماع

ورد را م یسازمان ملل بوده که مفهوم عدالت اجتماع نیا بتدارسد که ا یبه نظر م نیچن یالملل نیدر حوزه ب

 توجه قرار داده است.

انتخاب  یعدالت اجتماع یعنوان روز جهانهرا ب هیفور ۲۰روز  ۲۰۰۷سازمان ملل در سال  یعموم مجمع

عضو دعوت  یاهسازمان ملل، از همه دولت یمجمع عموم بیمناسبت به تصو نیبا هم یانمود، در قطعنامه

 یروز م کنند. انتخابیتنظ یجمع تیو مسئول یعدالت، برابر هیخود را بر پا یاقتصاد ستمیبه عمل آمد تا س

کردن  کنشهیدر جهت ر یالمللنیجامعه ب یاز کشورها تیبا هدف حما یعدالت اجتماع یبه نام روز جهان

 یراو عدالت ب یبه رفاه اجتماع یو دسترس یتیجنس یتساو سته،یهمه افراد، کار شا یاشتغال برا جادیفقر، ا

 همه اعالم شده است.

در  یدهه، خواستار نقش فعال دولت ها نسبت به عدالت اجتماع کیاز  شیب یکه سازمان ملل کم یحال در

خدمت به مردم و  یو برا یدر به انجام رساندن امور  اجتماع یمردم ۀداوطبان یمردم است، انجمن ها

یبه همان منوال امروز غلبکه ا یردولتیغ یهااند. سازمانوجود داشته خیه در سراسر  تارشهروندان هموار

 یهاسازمان نیاز اول یکیاند.  افتهیتوسعه  ریدر دو قرن اخ شوند،یم دهید المللنیدر سطح ب ژهیاش، به و

 شد. سیتأس 1۸۶۳است که در سال  یسرخ جهان بیصل ،ینیچن نیا

                                           
 تماس حاصل فرمایید. ۰۲1۸۸۵1۲۰۸۶و  ۰۲1۸۸۵1۳۳۰۸های توانید با شمارهدر صورت تمایل برای کمک به این مؤسسه، می 1



 

 

: یسیاُ)انگل یاِن ج ایسَمَن و  ،یدولت ریغ یعموم یبنام سازمان ها ای «یردولتیغ یهاسازمان» عبارت

Non-Governmental Organization  با عنوانNGO1۹۴۵سازمان ملل متحد در سال  سی(  با تأس 

یها در کل زمانسا نیاست، به وجود آمد. امنشور سازمان ملل آمده 1۰از فصل  ۷1آن در ماده  یکه محتوا

اما نقش  شودیاز ساختار دولت محسوب نم یبخش ماًیکه مستق کندیاشاره م یخود، به سازمان یمعنا نیتر

 .کندیم فایخود جامعه ا یحاکم و حت یفردْ فردِ مردم و قوا نیعنوان واسطه ببه یمهم اریبس

ها از راه سازمان نای ۀ و مستقل از دولت هستند و بودج یرانتفاعینهاد، غمردم یهااز سازمان یاریبس

ها و در قالب روش نیاز ا یبیترک ایدولت  ،یدولت یهابا کمکِ سازمان زین یو در موارد یمردم یهاکمک

 ۀدید بیفرزندان آس یجتماعو تحقق عدالت ا تیدر حما ۲کند. موسسه باران یم نیمشترک تأم یهاپروژه

ارزشمند در  یفرزندان کوشش نیکشور و ا توسط هنرمندان برجسته ییهاشینما یبا اجرا یحرکتیجسم

 یگرینهاد دسازمان، سازمان مردم نیاز ا تیمردم نهاد است. در حما ییسازمان ها نیاهداف چن یراستا

خودش بر آمده  شانیکهم تیبه حما زین ینیرآفرو کا یسازمدرسه یهابا دغدغه ایفرهنگ پو ۀچون موسس

 است. 

 نیاز مردم جامعه خود قرار گرفته اند، مطالعه بر احوال چن تیکه در حما یفرزندان نیبر احوال چن مطالعه

 یدر جامعه انسان یبر جامعه و به ظهور و بروز رساندن مفهوم عدالت اجتماع رگذاریدار و تاثمردم یمردم

اما  آن پرداخت. یشناختتر از جنبه روانقیعم یهاهیطلبد تا به ال یخودش م یرا برا یفرصت جامع و کامل

 است. یبر مفهوم عدالت و عدالت اجتماع رمختص یمقال کوشش نیدر ا

گردد؛  یدو قرن بر نم از شتریب یحت ایدو دهه  ای کیعدل به  شهیاز ر یعدالت و عدالت اجتماع مفهوم

قرار دادن به حق  یاوست. عدالت به معنا یاست که فراخور نام انسان یهر انسان ی برایذات یعدالت مفهوم

نسبت هر  و زانیخودش است. عدالت محقق کردن و مقرر کردن م یو مساوات بر جا زانیبه م یزیهر چ

متعدد در همه سطوح جامعه  یروهایتوازن قوا و ن یاست. عدالت و عدالت اجتماع گریموارد د ریبا سا یزیچ

سالم،  یجسمان یقوا ی! چه داراکینقاط کشور چه نزد نیچه در دورتر یشدن هر کودک دهیو د دنیاست. د

 !یشدن روح بلند هر انسان دهیو د دنی! دیچه ناتوان حرکت

فتوت  نییو آ یدر اخالق جوانمرد یاصل لتیاز چهار فض یکیبرآمده از آن،  یعدالت و عدالت اجتماع مفهوم

 شد. یواال لحاظ م یبر انسان ها لتیباستان و پس از آن چهار فض رانیاست. در ا

 شاهزادگان چهار تیترب یبرا رانیشامل خرد، شجاعت، عفت نفس و عدالت است. پادشاهان ا لتیچهار فض نیا

حکومت و دولت  یدر نگهدار وبر شاهزاده بر آمده  لیفضا نیا یهایژگیو تیتا به ترب دندیگز یمعلم را بر م

                                           
تماس حاصل  ۰۹۳۷۹1۴۹۷۵۷و  ۰۵1۳۶۰۳۹۸۸۸های توانید با شمارههای خود میکمکدر صورت تمایل برای ارتباط با این مؤسسه و اهدای  ۲

 نمایید.



 

 

ور ظه زین یمردم در قالب حکمت عمل یآداب زندگ در یاخالق یها لتیفض نیا نی. همچنرندیآن را به کار گ

 و بروز داشت.

 ریغ یوجود داشته و دارد، هر چند در گذشته در قالب ها یرانیکه همواره در جامعه ا یفتوت و جوانمرد نییآ

شوند. چه  یم دهید NGOهمان  ایمردم نهاد  یبا عنوان سازمان ها افتهیسازمان  یبود، امروز در شکل یرسم

ما ا ،قابل توجه است اریبس یپرسش د،مردم نهاد وجود دار یروش فتوت و سازمان ها نیب ییزهایتفاوت و تما

 یاست که نسبت به امور اجتماع یزنان و مردان موحد ۀرندیدر برگ یفتوت و جوانمرد نییالزم ذکر است آ

که به نحوی پردازندمیاز مردم  یبه حل مسائل و امور ،کنار در هر گوشه و، بلکه ستندیتفاوت ن یخود ب ۀجامع

. است شانیاجتماع اتیفراتر از گذران حانگیزۀ آنان از این کار،  .دانند یبر خود م یاله فیتکل یامر را نوع نیا

 یمستلزم رشد و بالندگ زیاز هر چ شیدر نزد زنان و مردان خدا، پ یفتوت و جوانمرد نییاز آ وهیش نیدر ا

 به عمل است. نیعامل

 ریبه مثابه ظهور و بروز سا ،یاخالق یژگیو نیبه عنوان برتر یعدالت اجتماع ، مفهومبعالتو ب عدالتمفهوم 

 یخرد، عفت نفس و شجاعت است تا با وجود آن ها عدالت به صورت جامع و کامل اعم از گرید یصفات اخالق

در قالب  ،سال بعدها بلکه هزارها و سال اندبر آن انس داشته نیاز ا شیما پ اکانیکه ن یمحقق شود. راه

 .تعین یافته استدر اجتماع  ی،گریبه شکل د و مردم نهاد یهاسازمان

 

 


