
  
  
  
  

  ساز الگوي راهبردي رفاه عمومی،  ارائه و تبیین ارکان جهت

  )ره(هاي امام خمینی  یل محتوي آرا و اندیشهبر اساس تحل
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  چکیده 

هاي  از اهداف مهم نظام» هاي اجتماعی  سیاست«تحت عنوان  می  تامین رفاه عمو
اي و پارادایم غالب در هر   ریشهسیاسی است، که معموال بر اساس مبانی

تمرکز راهبردي بر اندیشه و  در این پژوهش علمی . گردد تنظیم و ارائه می می نظا
شده که با نفی پارادایم  می  در حوزه رفاه عمو) ره(آرا حضرت امام خمیتی 

تواند  ساالري دینی می گرایی سوسیالیستی و لیبرالیستی، در تجربه نظام مردممادي
ساز الگوي راهبردي در حوزه رفاه عمومی، مورد استفاده  وان ارکان جهتعن به

این . باشد می  هاي اسال   سایر کشورهمچنیننسل جدید و آینده مدیریتی کشور و 
هاي آمیخته   اي بوده و از لحاظ روشی از دسته پژوهش تحقیق کاربردي و توسعه

با استفاده )  ره(ي امام خمینی ها  بوده که از روش تحلیل محتوا  در آرا و اندیشه
 بهره برده MAXQDAافزار  از کدگذاري باز، محوري و انتخابی در بستر نرم
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ها، آرا،   جامعه آماري شامل کلیه اسناد و مدارك باالدستی مرتبط با اندیشه. است
براي رسیدن به ارکان ) ره(ها و تدابیر حضرت امام خمینی  نظریات، رهنمود

گیري  بوده که با نمونه) ها  دکترین، اهداف و سیاست(اهبردي ساز الگوي ر جهت
بندي گفتمان امام  در مفصل. مورد بررسی بوده است می  نظري در حوزه رفاه عمو

هاي دیگر را تحت تأثیر قرار داده،   دال مرکزي که مفاهیم و مقوله) ره(خمینی 
 مرتبط با دال سایر عناصر گفتمانی. هاي مختلف است  تامین عدالت در ساحت
هاي مادي و معنوي عموم، تکافل اجتماعی و استفاده از   مرکزي رفع توامان نیاز

هاي غیر ضرور دولت، توسعه رفاه   و پرهیز از دخالت می هاي مرد ظرفیت
  . باشد می هاي درونی نظام،  با اجراي برنامه مالی اسالم و ابتنا بر ظرفیت می  عمو
فقیه،  والیت عمومی، گفتمان ، رفاه)ره (خمینی امام نگفتما  :ي کلیديها واژه

  .راهبردي رفاه الگوي
  

  مقدمه 
هاي  یکی از اهداف مهم نظام» هاي اجتماعی  سیاست«تحت عنوان  می  تامین رفاه عمو

ها  ها، سیاست  تبیین رویکردهمچنیناي و  سیاسی است، که با بازتعریف آن در مبانی ریشه
تی اهمیت، جایگاه و کارکرد این موضوع در ابعاد مختلف مادي و هاي عملیا  و برنامه

در معنی  می  اگر چه رفاه عمو. گردد تر میبخشی روشن معنوي در راستاي تعالی و امنیت
هاي آسمانی و  خاص خود برآمده از تحوالت مدرن جامعه بشري است؛ اما در ایدئولوژي

ها در قالب  در آن می   شده و رفاه عموترین اهداف برشمرده انسانی نیز از جمله مهم
 رساندن به نیازمندان، محرومین، مستمندان، تامین امنیت و چون عدل، یاري هم مفاهیمی 

  . آزادي معنا یافته است
و نفی پارادایم مادي گرایی در قالب دو قدرت  می  با پیروزي انقالب اسال

حاضر و استقرار و مدیریت سوسیالیستی و لیبرالیستی مستقر شرق و غرب در قرن 
 39هاي فراوان در طول  رغم موانع و دشمنی هاي مختلف به  کارآمد، موفق و پویا، در حوزه
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نحوي داعیه حکومت دینی و نقش دین در  ایران، به می  سال عمر با برکت جمهوري اسال
ر حوزه بر این اساس د. شئونات دنیوي و اخروي بشر به اثبات رسیده است می  تنظیم تما
تري نسبت به تحقق رفاه  هاي جدي   رویکرد می نیز با پیروزي انقالب اسال می  رفاه عمو

نظام جامع رفاه و «که در دهه سوم انقالب  طوري به. اجتماعی و اقتصادي اتخاذ شده است
چه که در قانون اساسی در  و آن می  مبتنی بر مبانی و گفتمان انقالب اسال» تامین اجتماعی

 و 34، و اصل 31، اصل 30، اصل 29، اصل 21 اصل 4و 2 اصل سوم، بند 12 و 3بند 
  . عنوان شده بود، تدوین گردید) مخصوصا برنامه سوم(هاي توسعه    تکالیف برنامههمچنین

گونه که  ایران آن می  وگسترش و بسط نظام جمهوري اسال می  در زمینه رفاه عمو
گسترش انقالب در میان «اند؛ از راه   بیان فرموده)ره(معمار اصلی آن حضرت امام خمینی 

که نگاه توامان به عرصه مادي و  معنوي بشر در راستاي » ها از راه الگوسازي است ملت
ها و  همراه رهنمود تجربیات نظام به لذا استخراج و تدوین علمی . تحقق سعادت ابدي دارد

نوان معمار اصلی نظام در حوزه ع به) ره(اصول ارائه شده از سوي حضرت امام خمینی 
رفاه عمومی، تبیین کننده نقشه راه نظام، در رسیدن به الگوي راهبردي در حوزه رفاه 

  . است می  عمو

  بیان مسئله
گذاري اجتماعی، مورد  عنوان کانون محوري سیاست به) اجتماعی( می  بحث رفاه عمو

که متناسب با مکاتب و هاي مختلف بوده است  ها با نیت توجه بسیاري از کشور
هاي  گذاري و گام ریزي، سیاست هاي رفاهی، برنامه ها و الگو ایدئولوژي خود، نظام

هاي مبنایی در درون مفاهیم مرتبط با  پیچیدگی. آورندرا فراهم میسازي و اجراي آن پیاده
هایی   دیده تغییرات و تاثیرات ناشی از پهمچنینمانند عدالت، آزادي، حق و  می  رفاه عمو

هاي اقتصادي و اجتماعی تحت تاثیر قرار  ملی را در فضا می  شدن که رفاه عموچون جهانی
دهند، لزوم توجه به تبیین و تعریف حدود و صغور دخالت دولت و تنظیم نقش مردم می

  . نماید می را ایجاد  می  در رفاه عمو می  را در نگاه دینی و بو
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ریزي اجتماعی و ر عقالنیت مدرن، توجه به رفاه و برنامهاگر در مدرنیته با تاکید ب
نابرابري موجود در جوامع تا سطح آثار دنیوي و ظواهر مادي و رشد صرفا اقتصادي مورد 

هاي اقتصادي  توجه قرار گرفته، در نگاه دینی با اتکا به عقالنیت متصل به وحی، حمایت
صورت احکام دینی با  ویکرد پیشگیرانه بهبراي نیل به رشد اقتصادي و معنوي توامان با ر

عنوان تکلیف شرعی و   چون خمس و زکات به می تاثیر دنیوي و اخروي، در احکا
 در بعد فردي تحت عناوینی با ارزشی از جمله نذر، بخشش، انفاق، در راستاي همچنین

با گذشت . تحقق تعادل و عدالت اجتماعی، تکلیف ضروري و اساسی قلمداد شده است
دکترین، (هاي مدیریتی    در فعالیت می ، نظام اسالنزدیک به چهار دهه از انقالب اسالمی

سازي و  ریزي، هدایت، سازماندهی، هماهنگی، پیاده گذاري، برنامه گذاري، سیاستهدف
دست آورده است؛ اما  در حوزه رفاه عمومی، تجارب فراوانی به) اجرا، نظارت و ارزیابی

 از طریق همچنینیکپارچه ثبت، تدوین و مستندسازي نشده و طور  این تجارب به
عنوان الگویی جامع و کامل از  توان به مورد ارزیابی قرار نگرفته و لذا نمی هاي علمی   روش

و  می  بنابراین فقدان الگوي بومی، مدون و راهبردي در حوزه رفاه عمو. آن استفاده نمود
ها، نظرات و   بر اساس اندیشه) ها  اف و سیاستدکترین، اهد(ساز این الگو  ارکان جهت

برداري نسل جدید و آینده مدیریت کشور و  که مورد بهره) ره(گفتمان امام خمینی 
  . باشد  باشد دغدغه اصلی محقق در انجام این پژوهش می می هاي اسال   سایر کشورهمچنین

  تحقیق و ضرورت اهمیت
خصوص در  اخیر پس از جنگ جهانی دوم، بهبررسی تطور مفهوم رفاه اجتماعی در قرن 

 هاي متعددي را در عرصه اجتماعی، سیاسی با خاستگاه قالب نظریه دولت رفاه، چالش
که  می در این میان نظام جمهوري اسال. دهد هاي با این ساختار نشان می رفاهی در کشور

ي دینی را ارائه و ساالر است و نظام سیاسی مردم می ریزي تمدن بزرگ اسالدنبال پی به
مند بر اساس تواند با تدوین و ارائه الگویی راهبردي، منسجم و نظام تجربه کرده است می

هاي   گفتمان والیت فقیه، قانون اساسی و تجربیات نزدیک به چهار دهه خود، در عرصه
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چون رفاه عمومی، شرایط مطلوب زندگی با رویکرد  هم ویژه امور مهمی  مختلف و به
الملل، را  ویژه مسلمانان در منطقه و نظام بین ن مادي و معنوي براي جهانیان و بهتواما

هاي مختلف از طریق   در عرصههاي مدیریت   رتقاي سطح قابلیت اهمچنین. فراهم نماید
 پرهیز از تکرار باهاي   ها و ارتقاي دانش و قابلیت کشف میزان کارآمدي و ناتوانی

هاي حوزه   پذیر است که در این پژوهش با کشف فاصله امکانها    و رفع ضعفهات اشتبا
ساز الگوي راهبردي امکان تخمین و  ها و اصول مستور در ارکان جهت  عمل با آرمان

  . آید می وجود  برآورد آن براي دست اندرکاران و نخبگان به

  اهداف تحقیق
  در حوزه رفاه )ره(حضرت امام خمینی فقیه توصیف، تبیین و تفسیر گفتمان والیت 

 . عمومی

 ساز الگوي راهبردي  ها و روابط بین ارکان جهت  ها، زیرمؤلفه  تعیین اهم ابعاد، مؤلفه
 ). ره( حضرت امام خمینی گفتمانبراساس  می  در حوزه رفاه عمو

  سواالت تحقیق
 ؟ چگونه است می  در حوزه رفاه عمو) ره(حضرت امام الهی والیت فقیه  گفتمان-1

ساز در الگوي راهبردي حوزه رفاه  ها و روابط بین ارکان جهت  ها، زیرمؤلفه  مؤلفهابعاد، -2
 کدامند؟) ره(حضرت امام الهی والیت فقیه  گفتمانبراساس  می  عمو
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  پیشینه پژوهش
ایـران،    مـی     اسـال   انقـالب    از بعد هاي    دولت در اجتماعی عدالت گفتمان بررسی  عنوان رساله

 رساله دکتري

مشخصات 
ویسنده و ن

  تاریخ
 طباطبائی، دانشگاه عالمه 1392رضا صفري شالی، 

  نتایج تحقیق

 بـر  تأکیـد  مقـدس، دولـت    دفـاع  گفتمان در که است آن از حاکی ها    یافته نتایج
 بـا  اقتصادي  می    سازندگی، مفهو  اما گفتمان . است نموده توزیعی عدالت سیاست
. نمـود  ارائه اجتماعی تعدال شناور دال تحقق در اقتصادي رشد اصلی شاخصه
 عـدالت  تحقـق  جهـت  اي زمینـه  عـاملی  را سیاسـی  اصالحات، توسـعه   گفتمان

 بـه گفتمـان    یافتـه، موسـوم    هژمـونی  گفتمـان  آخـرین  و دانـست   مـی  اجتماعی
 اجتمـاعی، در   عـدالت  شناور دال گفتمان این در است محور عدالت گراي  اصول
 مناطق افراد همه به مساوي طور  به امکانات و ها    فرصت توزیع مرکزي هاي    نشانه

 اقتصادي تحول طرح تا شد موجب رویکردي چنین ؛  یافت معنایی کشور، تثبیت 
 که دهد  می نشان پژوهش نتیجه. گردد اجرا دولت این در ...و ها    یارانه هدفمندي

 و بـوده  توجـه  مورد وبیش  کم  می  اسال جمهوري مردان  دولت بین در عدالت دال
 فقرزدایی قالب در آن مرکزي دولت، نشانه  چهار عدالت مانگفت بندي  مفصل در

 یک قالب در و جامع گفتمان یک عنوان به اجتماعی عدالت اما. است داشته نمود
 نظـر  در تکـوین  و تحـول  حال در فرآیند یک عنوان  به همچنین و ترکیبی نظریه
 در و شـده  تعریـف  پـروژه  یـک  عنـوان   به دولت هر در است، بلکه  نشده گرفته
 عمدتا نبوده، بلکه  محور عدالت، برنامه  گفتمان به پرداختن هاي  استراتژي ضمن

 گفتمان تداوم عدم و گسست نوعی شاهد رو این از . است بوده دولت هر به قائم
 تفـریط  و افراط با توأم تکسویه و سطحی ها  گا نگرش و اجتماعی عدالت جامع

آن،  از ناقص  مفاهیمی   ایجاد هب را اجتماعی عدالت جانبه همه و وسیع مفهوم که
 چند هر که کاسته فرو ...و  اقتصادي رشد یا امکانات و منابع صرف توزیع مانند
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 انـد؛   بـوده  مـوثر  زودگذر مسکن نقش در ادوار و ها    زمینه برخی در مذکور موارد
 هـاي     مولفـه  بـه  توجـه  با اجتماعی عدالت قد تمام چهره ارائه توان گاه  هیچ ولی

 شایـستگی  و منـابع، اسـتحقاق    هـا،   فرصت به دسترسی براي برابر طشرای   اصلی
 را پـسینی  امـور  عنـوان   بـه  بـازتوزیعی  و حمـایتی  نظـام  و پیشینی امور عنوان  به

  .اند نداشته

 )ع(هاي رفاهی حکومت علی بن ابیطالب   ها و دیدگاه  بررسی سیاست  عنوان رساله

مشخصات 
  نویسنده

 طباطبائی، دانشگاه عالمه 1391امیر محمدیان خراسانی، 

  نتایج تحقیق

 فقـر و  -1: البالغه در قالب نه شاخص بیان گردیده است  مضامین رفاهی در نهج   
حـق و  -5عدالت و مساوات  -4 علم و فراگیري     -3صدقه و بخشش  -2نیازمندي

اتحاد، دوسـتی و    -9قناعت و طمع    -8 تعقل، خرد و تدبیر      -7مشورت  -6باطل  
، رفـاه و    )ع(رباره اقـدامات و دیـدگاه حـضرت علـی           د. اعتماد شمارش گردید  

بهروزي جامعه را در گرو نهادینه کـردن اخـالق همـراه بـا برقـراري عـدالت و        
 . هاي مردم است  برابري و احقاق حقوق و آزادي

هاي رفاه و تامین اجتماعی در سه دهه گذشته از منظر کارشناسـان     بررسی برنامه   عنوان رساله
 ه اجتماعیریزي رفا برنامه

مشخـــصات 
  نویسنده 

  طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه 1390بهادر عسگري، دي ماه

  نتایج تحقیق

کارانه، الگوي رفـاهی     هاي رفاهی لیبرالیستی، الگوي رفاهی محافظه       در میان الگو  
ریـزي رفـاهی     سوسیال دموکراسی، الگوي آخري سهم بیشتري در نظـام برنامـه          

هـا، توسـعه     فقدان گفتمان جامع رفاهی، عدم تعهد به اجـراي برنامـه   . داردایران  
  . هاي قابل توجه بودند  نیافتگی رفاه اجتماعی در ایران مقوله

بخشی از . ها و مقاالت ارائه شده، اغلب در دو حوزه انجام پذیرفته است پژوهش
ها و توابع رفاه  ه از شاخصها  بر تبیین مفهوم رفاه اجتماعی و بخشی دیگر بر استفاد آن
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-با تمرکز بر خروجی می  براي ارزیابی وضعیت رفاه عمو می  اجتماعی رایج و بعضا غیر بو

هاي  مبناي عمده بررسی. اند ها در این زمینه تاکید داشته ها و وضعیت نهایی شاخص 
هاي   صورت گرفته بر اساس چارچوب نظري اندیشمندان غربی با نگاه به تحقق مولفه

لیکن در تحقیق حاضر تالش گردیده با مبنا قرار دادن . مورد تاکید دولت رفاه بوده است
می  هاي رفاه عمو ها و شاخص   و از منظر نخبگان ایرانی ابعاد، مولفه می هاي اسال  آموزه

  . هاي تحقیق با پژوهش حاضر است  ترین وجه افتراق پیشینه تبیین گردد، این مهم 

  میچارچوب مفهو
اي مبهم است که در  ه شود، به یقین واژ رغم استفاده رایجی که از اصطالح رفاه می به

ادبیات مرتبط اجتماعی بر سر آن وجود ندارد و نبودن این اجماع موجب شده تا بسیاري 
غفاري و (هاي خود دچار خطا شوند  از محققان در این زمینه در بسیاري از برداشت

بعد در تعریف رفاه اجتماعی تغییر و تحول بسیار   به1980 از دهه ).139: 1393همکاران،  
دهد، در حال حاضر،  شناسی و اقتصاد نشان میمتون مرتبط با جامعه. پدید آمده است

پذیر و یا گروه خاصی معناي بهتر زندگی کردن به اقشار آسیب تنها رفاه و بهزیستی، به نه
یکی از . تري نیز پیدا کرده استابعاد گستردهشود، بلکه  نمی از افراد جامعه محدود 

هاي مهم رفاه اجتماعی، در تعاریف متاخر آن است که فرد از احساس سالمت،  ویژگی
در این ). 9: 1391هزارجریبی و همکاران، (امنیت و سرزندگی باالیی برخوردار است 

  : باشد می مقاله دو مفهوم اصلی مدنظر 
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  رفاه عمومی در حوزه) ره(ام خمینی گفتمان والیت فقیه حضرت ام

ها و تدابیر  ها، آرا، نظرات، رهنمود  ي اندیشه ایران بر پایه می   گفتمان غالب جمهوري اسال
شکل گرفته است و ) مدظله العالی(اي  و حضرت امام خامنه) ره(حضرت امام خمینی 

اصل پیشرفته دارد و بر اساس ) ص(هاي دینی و اسالم ناب محمدي   ریشه در آموزه
براي مسئوالن و کارگزاران نظام  می  ها در حوزه رفاه عمو  گیري والیت فقیه در تصمیم

افزا  ها را در همه سطوح، همسو، هماهنگ و هم  ها و انجام فعالیت  گر بوده و تصمیم هدایت
  . نماید می

  عمومی رفاه
اي مبهم است که در  ه ژشود، به یقین وا رغم استفاده رایجی که از اصطالح رفاه می به 

ادبیات مرتبط اجتماعی بر سر آن وجود ندارد و نبودن این اجماع موجب شده تا بسیاري 
غفاري و (هاي خود دچار خطا شوند  از محققان در این زمینه در بسیاري از برداشت

 به بعد درتعریف رفاه اجتماعی تغییر و تحول بسیار 1980از دهه ). 139: 1393همکاران، 
دهد، در حال حاضر،  شناسی و اقتصاد نشان میمتون مرتبط با جامعه. دید آمده استپ

پذیر و یا گروه خاصی معناي بهتر زندگی کردن به اقشار آسیب تنها رفاه و بهزیستی، به نه
یکی از . تري نیز پیدا کرده استشود، بلکه ابعاد گسترده نمی از افراد جامعه محدود 

 اجتماعی، در تعاریف متاخر آن است که فرد از احساس سالمت، هاي مهم رفاه ویژگی
  ).9: 1391هزارجریبی و همکاران، (امنیت و سرزندگی باالیی برخوردار است 

ها و مطالباتی که از  ها، نیاز  رفاه عمومی؛ تحقق اهداف جمعی و برآوردن خواسته
 رفاه از در واقع منظور. )30-31: 1383پتریک، (گردد  سوي اکثریت افراد جامعه مطرح می

 که است اخروي و دنیوي) سعادت (خوشبختی و خیر پژوهش تحقق این در می  عمو
مقررات،  قوانین، ها،   بر این اساس برنامه.کند می تعریف جامعه و انسان براي اسالم

 تعالی جهت در اجتماعی زندگی مناسب شرایط به دستیابی در ها  دستگاه و ها سازمان
 دخیل اجتماعی و می  عمو رفاه تحقق نحوي در فعالیت نموده و به و معنوي يماد سطح
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 این کهصرفا ارتقا وضعیت مادي تلقی نشده و ضمن  می  بر این اساس رفاه عمو. هستند
باشد  می وجه و نمود عینی و ذهنی دارد، داراي ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و زیستی 

در راستاي ارتقاي مادي و معنوي با رویکرد سعادت   می اي که رفاه عمو و در جامعه
بخشی تامین گردد؛ حداقل چهار هدف کارکردي از طریق تامین رفاه جامعه شامل وجه 

  . گردد ایجاد رضایت، تحقق عدالت، وجود امنیت و ارتقا سالمت نیز محقق می

  از دید اسالم  می  تبیین رفاه عمو
شود؛ با وجود  می ان رشد، پیشرفت و توسعه حاصل دانیم رفاه در جریطور که می همان

اي که قابل توجه است این است که در دستیابی به سطح باالي رفاه و  این نکته
مند خواهند بود؟ و آیا رفاه به همه جامعه هایی از آن بهتر بهره  برخورداري، چه گروه

  : یمپردازرو به سه موضوع ذیل می تخصیص خواهد یافت یا خیر؟ از این
 رفاه در اسالم تا چه حدي مطلوب است؟ 

 یابی به رفاه مطلوب است؟با چه شرایطی دست  
 توزیع این رفاه در جامعه  باید چگونه باشد؟  

درباره رفاه باید گفت که آیات و روایات داللت بر این دارند که اسالم تنها درصدد 
شود؛  فه دولت تمام نمیها وظی هاي ضروري بشر نیست و با تامین این حداقل رفع نیاز

خداوند با توجه به امکاناتی که در اختیار بشر . بلکه باید درصدد دستیابی به رفاه نیز باشد
  : فرماید می قرار داده 
  1الرِّزقِ مِنَ والْطَّیباتِ لِعِبادِهِ أَخْرَج الَّتِی اللّهِ زِینَۀَ حرَّم منْ قُلْ

هاي   بیرون آورده و روزي) از زمین(اي بندگانش کسی زینت خداوند را بر  بگو چه
  . پاکیزه را حرام کرده است

                                                
.32: اعراف
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آیه فوق داللت بر این دارد که خداوند با تخصیص امکانات خود به بشر، دستیابی به 
ها را ملزم به این نموده که  رفاه و سطح باالي برخورداري را ستوده است و صرفا آن

  : اسراف و تبذیر ننمایند
   1الْمسرِفِینَ یحِب الَ إِنَّه تُسرِفُواْ والَ واشْرَبواْ وکُلُواْ

  . دارد  نمی  بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید؛ همانا خداوند مسرفان را دوست 
  2والَ تُبذِّر تَبذِیرًاإِنَّ الْمبذِّرِینَ کَانُواْ إِخْوانَ الشَّیاطِینِ

  . انا تبذیر کنندگان، نظایر شیاطینندنوعی، تبذیر نکنی که هم و به
تر نمودن  ها در اختیار انسان، درصدد آسان البته خداوند با قرار دادن این نعمت

ها و افزایش سطح  استفاده از این امکانات برآمده و وسایل کاستن رنج و زحمت انسان
  : فرماید می رو بر بشر منت نهاده و  ها را تامین نموده است؛ از این برخورداري آن
  3الْأَنفُسِ بِشِقِّ إِلَّا بالِغِیهِ تَکُونُوا لَّم بلَدٍ إِلَى أَثْقَالَکُم وتَحمِلُ

کنند که به آن جز با مشقت انداختن خویش  می هاي شما را به شهري حمل  بار
  . رسیدید  نمی 

بوده بنابراین تامین رفاه و سطح برخورداري باالتر براي انسان، موردنظر خداوند 
تر کردن زندگی خود و باالتر بردن سطح برخورداري  است و تالش بشر در جهت آسان

تنها نکوهیده نیست، بلکه مورد تمجید و ستایش نیز قرار گرفته است و اگر این امر  نه
  . سبب شکر و سپاسگذاري بیشتر انسان گردد، بسیار مورد ستایش قرار گرفته است

  : توان گفت می درباره سوال و نکته دوم 
 غالبا با افزایش سطح رفاه، نوع بشر غلفت بیشتري از خداوند پیدا این کهبا توجه به 

پردازد، در صورت چنین  به خداوند نمیکند و مطابق با سطح برخورداري، توجه می

                                                
 .32: اعراف  
.32: اعراف

.7: نمل  
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رفتاري در اسالم عمدتا تشویق به سطح کفاف گردیده و تاکید بر آن مورد توجه 
  : فرمایند می ه خداوند در قرآن کریم چ چنانقرارگرفته است، 

لَوطَ وسب قَ اللَّهادِهِ الرِّزا لِعِبغَوضِ فِی لَب1الْأَر   
  .کردند می داد، در زمین سرکشی  می اگر خداوند روزي را به بندگانش گسترش 

   2استَغْنَی رآه أَن لَیطْغَی االْءِنسانَ إِنَّ
  .کند می  ببیند، طغیان نیاز همانا انسان که خود را بی

  3بِجانِبِه ونَأَى أَعرَض الْإِنسانِ علَى أَنْعمنَا وإِذَا
  .گرداندکه به انسان نعمتی دهیم روي می می  هنگا

  : البالغه نیز آمده در نهج
  4ها اکثر من البالغ ها فوق الکفاف و ال تطلبوا من وال تسالوا فی

  . ز آن بیش از حد نیاز نطلبیددر دنیا بیش از کفاف نخواهید و ا
ها گردیده و  که این سطح برخورداري منجر به خودسازي انسان ولی در صورتی

را به ناسپاسی از  ترتیب و تهذیب سوق دهد، و افزایش رفاه و نعمت، آنان ها را به آن
ی ها را به سرمست و آن) 141نهج البالغه، خطبه(» فاتقوا سکرات النعمه«نعمت دچار نسازد 

ها نگردد و موجب غفلت از یاد  زدگی مبتال نکند و موجب غلبه تمایالت بر آن و رفاه
تنها  تر و عبادت و توجه بیشتر به خدا گردد، نه خداوند نگردد، بلکه موجب شکر فزون

  :فرماید می مذموم نیست، بلکه مورد تشویق و ترغیب خداوند بوده و در قرآن کریم 
لَولَ أَنَّ ونُوا رَىالْقُ أَها آَماتَّقَونَا ولَفَتَح هِملَیرَکَاتٍ عاءِ مِنَ بّمالْأَرض الس5و  

هایی را از آسمان   ها برکت ها ایمان آورده و تقوا گزیده بودند، بر آن   اگر اهل آبادي
  . گشودیم می و زمین 

                                                
.27: شوري

 .6: علق
 .83: اسراء

.45 خطبه

.96: اعراف
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  : فرماید می امیر المومنین علیه اسالم نیز در وصف متقین 
 الدنْیا و آجِلِ الْآخِرَةِ فَشَارکُوا أَهلَ الدنْیا فِی  باد اللَّهِ أَنَّ الْمتَّقِینَ ذَهبوا بِعاجِلِاعلَموا عِ

 یشَارِکُوا أَهلَ الدنْیا فِی آخِرَتِهِم سکَنُوا الدنْیا بِأَفْضَلِ ما سکِنَت و  دنْیاهم و لَم یشَارِکْهم أَهلُ
ها ما أَخَذَه  ها بِأَفْضَلِ ما أُکِلَت فَحظُوا مِنَ الدنْیا بِما حظِی بِهِ الْمتْرَفُونَ و أَخَذُوا مِنْ کَلُوأَ

  1عها بِالزَّادِ الْمبلِّغِ و الْمتْجرِ الرَّابِ الْجبابِرَةُ الْمتَکَبرُونَ ثُم انْقَلَبوا عنْ
 نقد و آخرت آینده را بردند، با اهل دنیا در دنیایشان شریک همانا متقین بهره دنیاي«

در دنیا، به بهترین نوع، مسکن گرفتند . شدند؛ ولی اهل دنیا در آخرت آنان شریک نگشتند
شوند، استفاده کردند و  مند می گونه که مترفین بهره از دنیا به آن. و به بهترین وجه خوردند

داشتند برگرفتند، سپس از آن با توشه کافی و  می بر از آن، چیزي را که جابران متکبر 
  .»تجارت سودمند بیرون رفتند

ها   البته در روایات و آیات، رسیدن به چنین حالتی نیازمند تحوالت اساسی در بینش
» عج«را در زمان حضرت ولی عصر  ها شمرده شده است که نمونه اعالي آن و ارزش

ده است که در چنین شرایطی زمین ذخایر خود ار توان جستجو کرد؛ در روایات آم می 
  . گردد می بیرون ریخته و نعمت خدا بر بندگانش بسیار وافر 

  : نقل کرده است که فرمود) ص(ابن عباس از پیامبر اکرم 
و بالقائم منکم اعمر ارضی : که به معراج رفتم، خداوند خطاب به من فرمود می هنگا

به احیی عبادي و بالدي بعلمی و له اظهر الکنوز و ..  .بتسبیحی و تقدیسی و تهلیلی و
کنم زمینم را به تسبیح و تقدیس و تهلیل  می وسیله قائم شما آباد  و به ... الذخائر بمشیتی

ها   ها و بندگانم را به علم خویش و براي او گنج  کنم سرزمین وسیله او زنده می ، به...خود 
   .و ذخایر را به مشیت خود آشکار کنم

بنابراین مطابق آیات در شرایطی که این رفاه و برخورداري موجب خدمتگذاري و 
سپاس بندگان گردد، مطلوب شمرده شده است؛ ولی در شرایطی که بندگان به این امر 

                                                
 .27 نامه :البالغه نهج
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از طرف دیگر . ها مورد تاکید قرار داده است نپردازند، خداوند سطح کفاف رابراي آن
تبع آن سطح رفاه ذکر کرده  ها و به افزایش نعمتخداوند نتیجه سپاس و شکرگزاري را 

جاي آورند، سطح  ها را به که بندگان شکرگزار بوده و سپاس این نعمت می است و هنگا
  . باالي برخورداري و رفاه مورد تاکید قرار گرفته است

 آیا باید رفاه براي همه باشد یا براي گروهی خاص، ظاهرا از احکام و این کهدرباره 
مورد تاکید اسالم قرار گرفته است؛ زیرا براي  می  آید که رفاه عمودست می یات بهروا

اي را  هر دلیل نتوانسته، زندگی آبرومندانه تامین زندگی فقرا و محرومان و افرادي که به
ها به سطح  ترتیب دهند، منابع مالی متعددي قرار داده شده است و تالش براي رساندن آن

یکی از مواردي که براي تامین زندگی . و مورد تاکید قرار گرفته استمتوسط ستوده شده 
این نظر از  با صرف(افرادي که توان تامین زندگی خویش در حد متوسط جامعه را ندارند 

توان  ، می) قدرت تامین ضروریات زندگی خود را داشته باشند و یا عاجز از آن باشندکه
چه در  چنانباشد؛  ها تا حد استغنا می از ساالنه آنذکر کرد، برداشت از زکات به مقدار نی

  در مورد زکات آمده است) ع(روایتی از امام موسی بن جعفر 
ها اهللا على ثمانیۀ أسهم للفقراء و المساکین   أخذه الوالی، فوجهه فی الجهۀ التی وجهف«

 و ابن السبیل ها و المؤلفۀ قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل اهللا و العاملین علی
ثمانیۀ أسهم، یقسم بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستغنون به فی سنتهم بال ضیق و ال تقتیر، 
فإن فضل من ذلک شیء رد إلى الوالی و إن نقص من ذلک شیء و لم تکتفوا به کان على 

: 1359، 6وسائل الشیعه، جلد (» الوالی أن یمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى یستغنوا
184(.  

که خدا تعیین فرموده، بر هشت سهم قرار  گیرد و در مواردي می زکات را حاکم 
آوران ذکات، دلجویی شدگان، بردگان، بدهکاران، در راه  دهد براي فقرا، مسکینان، جمع می

ها در مواردشان، به آن مقدار که در  هشت سهم هست که در بین آن. خدا و در راه مانده
شود و اگر کم آمد و در حد  گیري مستغنی شوند، تقسیم می آن سال بدون فشار و سخت
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وسیله زکات تامین نشدند؛ بر والی است که از نزد خویش به اندازه گنجایش آنان  استغنا به
  . نیاز گردند به ایشان بدهد تا بی

در این روایات نیز تاکید بر حد استغنا است که عبارت است از حد متوسط و معتدل 
امعه که با سیر صعودي توسعه و رشد، این حد نیز افزایش یافته است و زندگی افراد ج

اي که ماشین در زندگی بشر راه نیفتاده  ه در دور. گذاردرفاه نسبی پیوسته رو به افزایش می
طور متعارف براي افراد جامعه استغنا را  بود، تامین غذا، لباس، مسکن و مخارج ازدواج به

 - ها خصوص در شهر به- زندگی بدون استفاده از وسایل ماشین امروزه که. آوردپدید می
مقدار وسایل بستگی دارد  زندگی دشوار و غیر قابل تحملی است، استغناي افراد جامعه به

وجود لوازم مصرفی خانگی از قبیل بخاري، . که یک زندگی متوسط از آن برخوردار است
اي بسیاري از افراد اتومبیل شخصی، از پزي و حتی بریخچال، پنکه یا کولر، فرگاز خوراك

رود که تامین حد استغنا و رفاه افراد جامعه به امکاناتی  می شمار  لوازم ضروري زندگی به
  . ها اشاره دارد فراتر از این

بنابراین با توجه به تاکیدي که اسالم بر عدالت اجتماعی و رفع فقر مطلق نسبی در 
طور در نظر  توان این  سطح باالي برخورداري، میجامعه دارد و مطلوب بودن رفاه و

اقشار جامعه مدنظر قرارداده است نه براي گروهی  می  گرفت که اسالم رفاه را براي تما
  ). 500-495: 1386موسایی، (خاص 

    می در حوزه رفاه عمو) ره (ها و آرا حضرت امام خمینی   اندیشه
ممکن است در سطح . شود می  مطرح طور کلی رفاه در دو سطح فردي و اجتماعی به

عنوان معیار کوچکی از جامعه مطرح وبیش فراهم باشد، ولی به طور کم فردي، رفاه فرد به
توان  بنابراین می. بردتوان به برآورده شدن رفاه اجتماعی پی باشد و از روي آن نمی می

 جامعه در گفت جامعه براي بقاي خود باید با مورد توجه قرار دادن بیشتر رفاه
که حق  عنوان کسی هاي خود عمل نماید که این امر در گفتمان والیت فقیه به گیري تصمیم

در یک نگاه . حاکمیت و حکومت بر مردم را دارد مورد اهتمام و توجه قرار گرفته است
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، رفاه در سطح فردي را مورد نکوهش قرار داده )ره(حضرت امام  رسد  نظر می اجمالی به
اي که  در نامه می  کنند، ایشان در سطح عمو هاي اسالم دروغین معرفی می ز ویژگیرا ا و آن

ریزي در جهت رفاه متناسب با به سران سه قوه در ارتباط با بازسازي کشور نوشتند، برنامه
ایشان هدف غایی را رفاه ندانسته، ولی بر روي آن . وضع عامه مردم را گوشزد کردند

  : یندفرما می تاکید کرده و 
نشینی بیرون بیایند و یک سروسامانی  ها از زاغه نشین اگر مقصد این بود که زاغه«

. شود و با همت همه باید بشود، لکن باز مقصد این نیست می هم ان شاءاهللا  پیدا بکنند، این
باشد؛ کشور ما تحت رهبري قرآن، تحت  می  مقصد این است که کشور ما یک کشور اسال

رفاه . رفتن مستکبرین مقدمه است. اکرم و سایر اولیاي عظام، اداره بشودرهبري پیغمبر 
هاي مادي  هاي مکتب مثل رژیم می  رژیم اسال. مستضعفین یکی از مقاصد اسالم است

تمام همت این . شان این است که مرتع درست بشودهاي مادي تمام همت نیست، مکتب
ها   اسالم مقصدش باالتر از این–گویند  می  که راست است که منزل داشته باشند؛ آنهایی

مادیت را . مکتب اسالم یک مکتب مادي نیست؛ یک مکتب مادي و معنوي است. است
اسالم براي تهذیب . معنویات، اخالق و تهذیب نفس. در پناه معنویت اسالم قبول دارد

سازي   انسانهاي توحیدي براي  همه مکتب. سازي آمده است انسان آمده است؛ براي انسان
  ).531: 7صحیفه نور، ج(ما مکلفیم انسان بسازیم . اند آمده

ذکر کرده و  می  ایشان هدف در استقرار حکومت را فراهم کردن رفاه و آسایش عمو
  : فرمایند می 

 یک ملتی که در طول تاریخ در این کهخواهیم ما حرفی نداریم، اال ما چیزي نمی«
 این سنوات اخیر، آخر مرتبه شکنجه و اختناق و شکنجه و اختناق بوده است و در

ما . ها بر این ملت سایه افکنده است  ها و داخلی  گري خارجی جنایتکاري و چپاول
خواهیم مردم ما آزاد باشند، تحت فشار و تحت سلطه  می ما . ها نباشد  خواهیم این می 

دمان باشد، مستقل باشد، خواهیم مملکتمان از خو می ما . دیگران و داخل و خارج نباشند
خواهیم  مخازن مملکت ما از خودش باشد، ما  می ما . تحت رهبري دیگران نباشد
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خواهیم  می ما . خواهیم در این مملکت خودمان کار بکنیم و خودمان نتیجه کار را ببریم می 
هاي صدر اسالم پیدا بشود و ما  و یک حکومت شبیه حکومت می  یک حکومت عدل اسال

کنند،  می که در قدم به قدم مخالف  اینهایی. واهیم که ملت ما در رفاه و آسایش باشندخ می 
  ).58-57: 12صحیفه نور، ج (»  ما طرفدار ملت هستیماین کهگویند؟ به اسم  می ها چه  آن

  روش تحقیق 
است و با استفاده از  اي توسعه و کاربردي نوع از) و کیفی کمی (این تحقیق آمیخته 

افزاري تحلیل کیفی  و استفاده از نرم) آمیخته( کمی و کیفی و ترکیب آن  ي تحلیلها  روش
MAXQDA ، در فرمایشات و تدابیر و تحلیل محتوي کیفی در آرا و  از تحلیل محتوا کمی

هاي   ها و شاخص  ایران و معنادار نمودن مؤلفه می  هاي بنیانگذار جمهوري اسال  اندیشه
استفاده از سه نوع کدگذاري باز، محوري و انتخابی و . ه برده استبهر می   رفاه عمو حوزه

اي و  پردازي زمینه هاي حاصله، از طریق روش نظریه  ها و داده  مولفه می  زمان تما ترکیب هم
ساز، یکی از دیگر از موارد مهم قابل توجه در این  در احصا ارکان جهت) داده بنیاد(مبنایی 

ها،   ماري شامل کلیه اسناد و مدارك باالدستی مرتبط با اندیشهجامعه آ.  باشد پژوهش می
ها و تدابیر براي رسیدن به گفتمان والیت فقیه حضرت امام خمینی  آرا، نظریات، رهنمود

در حوزه ) ره(گیري نظري شامل گفتمان والیت فقیه حضرت امام  بوده که با نمونه) ره(
  . باشد می  می  رفاه عمو

  پایایی 
ها و فرمایشات حضرت امام خمینی   اسبه سنجش پایایی تحلیل محتوا آرا، اندیشهبراي مح

در فرمول  می  ، تعداد کلمات کدگذاري شده توسط دو نفر از خبرگان حوزه رفاه عمو)ره(
  : هولستی قرار داده شده است

M =59هاي کدگذاري مورد توافق دو کدگذار  تعداد تصمیم .  
N1 =63کدگذاري از سوي کدگذار اولهاي    تعداد تصمیم .  
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N2 =66هاي کدگذاري از سوي کدگذار دوم   تعداد تصمیم .  
پایایی تحلیل محتوا انجام شده، پایایی قابل ) 914/0(با توجه به نتیجه سنجش 

  . توجهی است

  ها  یافته تحلیل و توصیف
  )ره (خمینی امام فرامین و ها  آرا، اندیشه تحلیل محتواي

 امام از دیدگاه حضرت فقیه والیت گفتمان به پرسش پژوهش و تبیینپاسخ  منظور به
 سایر آثار امام و ها  ها، پیام  بیانات، فرمان در حوزه رفاه عمومی، مجموعه) ره(خمینی 
دکترین، (گانه الگوي راهبردي  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ابعاد سه) ره (خمینی

قبل از تحلیل . طور جداگانه استخراج گردید ایشان بهاز مجموعه آثار ) ها اهداف و سیاست
عنوان گام اساسی مورد استفاده در تحلیل  و کیفی به گفتمان الزم بود تحلیل محتواي کمی 

 و سپس  براي این منظور ابتدا تحلیل محتواي کمی. ها انجام پذیرد  گفتمان بر روي داده
با استفاده از ) ره(حضرت امام خمینی صورت جداگانه تحلیل محتواي کیفی در بیانات  به

صورت جداگانه  هاي ایشان به  ها انجام شد و سپس تحلیل گفتمان اندیشه  کدگذاري
  . صورت گرفت

، ابتدا تحلیل محتواي )ره(هاي امام خمینی   در گام اول تجزیه و تحلیل آرا و اندیشه
  : جام پذیرفتان-1شرح جدول به می  در خصوص کلمات مربوط به رفاه عمو کمی 

  )ره (خمینی امام حضرت هاي  اندیشه و آرا در می  فراوانی کلمات مربوط به رفاه عمو -1جدول 
  درصد  فراوانی  کلمات  درصد  فراوانی  کلمات

  %04. 4 87 فقرا %73. 6 145 رفاه
  %01. 9 194 امنیت %30. 3 71 بیماري

  %81. 3 82 رضایت %09. 0 2 رفاه مادي
  %69. 2 58 محرومین %37. 2 51 آسایش
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  درصد  فراوانی  کلمات  درصد  فراوانی  کلمات
  %60. 0 13 تأمین مسکن %47. 35 764 سعادت

 مستضعف
206 

عدالت  56%. 9
 اجتماعی

46 2 .14%  

  %37. 0 8 بهداشت %93. 0 20 راحتی
  %76. 5 124 فقیر %80. 5 125 اشتغال

  %42. 0 9 معیشت %14. 0 3 طلبی رفاه
  %88. 0 19 رفع نیاز %37. 0 8 بهزیستی
 نیازمندان

5 
سالمت  23%. 0

 معنوي 

1 0 .05%  

 فقر
87 

سالمت  04%. 4
 جسمانی

8 0 .37%  

/ آموزش
آموزش 
 همگانی 

  :رفاه عمومی 37%. 0 8
  رفاه عمومی
  رفاه مردم
  رفاه ملت
 رفاه خلق

10  
1  
2  
6  
1 

0 .46% 

  

  %00. 100 2154 جمع کل

هاي امام   ها و مصاحبه  در گام دوم براي تحلیل محتواي کیفی مجموعه بیانات، پیام
بر اساس . صورت تمام شمار درباره موضوع پژوهش صورت گرفت به) ره(خمینی 

 کد اولیه 63دهد،  که شالوده اصلی تحلیل محتوا کیفی را تشکیل می) باز(کدگذاري اولیه 
  . در آثار ایشان کدگذاري گردیده است می   مرتبط با موضوع رفاه عمو-2شرح جدول  به
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  )ره(در صحیفه امام خمینی  می  لیه مرتبط یا رفاه عمو کدگذاري او-2 جدول
می  تامین رفاه عمو

وظیفه ذاتی  
 ها   حکومت

کاهش \محوري عدالت
تامین -طبقات

  رضایت مردم

 -زاد اقتصاد درون
نفی اقتصاد با 

 حداکثرسازي سود

می  ترجیح رفاه عمو
 به رفاه افراد خاص 

 سعادت نفی ظلم
حمایت اقتصادي 

 فقرا

از زنان حمایت 
 سرپرست

 رفاه بدون وابستگی نفی رفاه نامشروع زدگی نفی مصرف تولید محوري

 -حمایت از محرومین
تامین حد کفاف 

 زندگی

می  ترجیح رفاه عمو
 به رفاه افراد خاص  

 ایجاد -اشتغال
محیط اجتماعی 

سالم براي اشتغال 
 زنان

هاد سازندگی براي ج
 اقشار پایین

عدالت هسته اصلی 
 رفاه

یجاد ساختار براي ا
 رفاه

 سالمت 
هاي   توجه به اقلبت

 مذهبی

 در  می مشارکت مرد
 سرنوشت 

سازي خدمت به  روان
 محرومین

کنی  ریشه
اولویت \فقر

رسیدگی به 
 محرومین

مشارکت خیرین در 
 بسط رفاه 

تامین توامان نیاز 
تامین \معنوي و مادي
وظیفه  می  عمورفاه 

 استفاده از -حاکمیت
عی کشور ذخایر طبی

 ایجاد اشتغال مبتنی –
بر نیاز نیاز ملی و 

 بومی

   درجهتگذاري قانون
سرعت بخشیدن 

اجراییات براي تامین 
 رفاه

 -مشارکت مردمی
استفاده از 

هاي   ظرفیت
 همبستگی -مردمی

ملی با رعایت 
حقوق متقابل ملت 

 و دولت

تامین توامان نیاز مادي 
 تامین - و معنوي

مایحتاج اولیه 
نزل، خوراك، م(

براي ...) آموزش و
 سازي انسان
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 تاکید -توانمندسازي
محوري در  بر کار

  اسالم

تامین مسکن با 
 -ها  اولویت کم درآمد
 کارمحوري

ترویج تجارت 
 واردات و(

 )صادرات

 می اجراي احکام اسال
 متضمن رفاه 

هدف  می  رفاه عمو
 اسالم

 توسعه صادرات استحقاق
تسریع در امور 

 مستضعفین

 سازي خدمت روان سالمت\سالمت محوري عدالت براي همه اقشاررفاه 

انتخاب کارگزاران 
 محروم

 رفاه براي همه اقشار
حمایت از 
 محرومین

مشارکت خیرین در 
 توسعه رفاه

 سعادت\سعادت توجه به فقرا اجراي عدالت فقرزدایی

 حمایت از کارگران
اجراي برنامه مالی 

 اسالم
 عمل انقالبی عدم تبعیض

م تبعیض در عد
 خدمات رفاهی

 سعادت\سعادت
نفی فرهنگ 

 گیزد مصرف

می  تامین رفاه عمو
 اساس نظام 

 می اجراي احکام اسال
 متضمن رفاه 

حمایت از 
 خود -مستضعفین

 اتکایی مستضعفین

اجراي احکام 
متضمن   می اسال

 رفاه 

  -استقالل و آزادي
رفاه حقیقی ایجاد  

 . کند امنیت می

 ينفی فساد اقتصاد  
حمایت از 
 مستضعفین

 سعادت

  
ـ اند در )هـا   سیاست و دکترین، اهداف  (راهبردي الگوي گانهسه ابعاد  شهی
  )ره (ینیخم امام
  )ره (ینیخم امام شهیاند در می  رفاه عمو نیدکتر

ها، اصول یا قواعد بنیادین معتبري است که هدایت کننده  دکترین، مجموعه باور
تعبیر بهتر دکترین،  به. ها در جهت تأمین اهداف مورد نظر است مها و اقدا  ها، برنامه  سیاست
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عنوان چارچوبی براي همسو، هماهنگ  اي است که به ه ها و اصول پذیرفته شد شامل ارزش
هاي مستخرج از  مجموعه اصول و ارزش. کنند ها عمل می  ها و اقدام  افزا کردن تصمیم و هم

توان  را می می  را در قالب دکترین حوزه رفاه عمو) ره(هاي امام خمینی   آرا و اندیشه
   :بندي کرد شرح زیر دسته به

هاي مادي و معنوي مردم؛ حاکمیت در راستاي رشد و تکامل   تامین توامان نیاز) الف
هاي مادي افراد   بر تامین نیاز سازي مسئولیت دارد، در این راستا عالوه در جهت انسان

هاي دستیابی به نیاز معنوي را نیز فراهم کند، براساس   ترزمان زمینه و بس بایستی هم
رویکرد دینی، رشد صرفا مادي و افراط در تامین رفاه بدون توجه به حفظ و توسعه 

بر اساس اندیشه . باشد نمی ساز، مطلوب هدف و مورد نظر  انسان می  ها و شعائر اسال ارزش
. عنوي مورد قبول اسالم هست، رشد مادي در پناه رشد م)ره(حضرت امام خمینی 

با رویکرد تحقق رفاه مردم، از منظر حاکمیتی منحصر به  می   ارائه خدمات عموهمچنین
بایستی همه افراد جامعه زیر  می  افراد، گروه و اقشار خاص نبوده و براي تامین رفاه عمو

که البته در . رندقرار گی می  هاي توسعه و تعمیق تامین رفاه مادي و معنوي عمو  چتر برنامه
، مستضعفین و فقرا بیش از بقیه اقشار مورد )ره(این زمینه در اندیشه حضرت امام خمینی 

هاي   رسانی در جهت جبران خسارت اقدام انقالبی و تسریع در خدمت. توجه قرار دارند
هاي  سازي ارائه خدمات و پرهیز از بروکراسیگري و روانمادي و معنوي مردم، تسهیل

هاي مورد تاکید در راستاي  به مردم، بخشی دیگر از شاخص می  د در ارائه خدمات عموزائ
  .  تحقق آسایش و رفاه جامعه است

یکی دیگر از اصول ) اقتصادي، اجتماعی(هاي مختلف  تامین عدالت در ساحت) ب
شان است، از نظر ای می  در زمینه رفاه عمو) ره(مهم دکترینی موردنظر حضرت امام خمینی 

براي همه مردم،  می  محصول تحقق و استقرار عدالت موردنظر اسالم، در جمهوري اسال
مبارزه با انواع فساد اقتصادي، ظلم و  می  در متن عدالت اسال. آزادي، استقالل و رفاه است

از منظر ایشان اجراي عدالت یکی . ها و چپاول وجود دارد  ها، غارتگري  استبداد، کج روي
ترین  مهم حضور انبیاء الهی براي اصالح امم بوده و در اسالم هم یکی از مهماز دالیل 
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در بیانات ایشان رفتار توام با عدالت با مردم . باشد می دستاورد عدالت، تحقق رفاه مردم 
بر ایجاد رفاه، چون موافق با میل و خواست خدا است؛ ایجاد تمایل و رضایت را نیز  عالوه

ها بر اساس استحقاق و دفاع از حقوق   سازي سود، دستیابی حداکثرنفی . دنبال دارد به
به اقشار مختلف مردم از  می  محرومین و مستضعفین و عدم تبعیض در ارائه خدمات عمو

  . در این مقوله است) ره(هاي قابل احصا از نظرات حضرت امام خمینی   دیگر شاخص
است، ) ره(هاي امام خمینی   شهتکافل اجتماعی یکی دیگر از اصول دکترین اندی) ج

-و آسایش می می  ایشان تسلیم و اجراي برنامه مالی اسالم را متضمن دستیابی به رفاه عمو

برا ي تامین اجتماعی تاکید دارند و در این  می  دانند و بر استفاده از نظامات و احکام اسال
ها بر اساس این  ه آنایجاد ساختار و ادار. کنند زمینه مسئولیت را متوجه حاکمیت می

احکام در راستاي تامین رفاه با استفاده از قوانین اسالم از منظر نقش حاکمیت در کفالت 
از موضوعات مهم و ) نقش مردم(و غیرمستقیم ) نقش حکومت(طور مستقیم  امور مردم به

زارن در این زمینه بر رسیدگی بیشتر به محرومین با  انتخاب کارگ. باشد موردنظر ایشان می
  . محروم و رنجدیده تاکید ویژه دارند

زادي و ابتنا و اتکا بر ظرفیت نظام اسالمی؛ در راستاي این دکترین امام درون) د
پذیري و ننگ تسلیم در برابر کفر را نفی کرده و بر مقدم بودن  هرگونه سلطه) ره(خمینی 

 دستیابی به رفاه چنینهمو آزادي بر رفاه نسبی تاکید دارند و ) با نفی سلطه(استقالل 
مادي از راه نامشروع از جمله از مسیر اقتصاد غیر دینی و خارج از نظامات اقتصاد دینی را 

 خدمت به مردم و محرومین از راه نامشروع را خیانت به اسالم، همچنین. پذیرند  نمی 
اساس ایشان ضمن تاکید بر صناعت و تجارت بر . دانند می و محرومین  می  جمهوري اسال

از  می  ها داخل نظام اسال  قوانین مالی اسالم بر توسعه و تمرکز بیشتر بر استفاده از ظرفیت
  . جمله کشاورزي، تولید و خدمات تاکید دارند
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 امام حضرت هاي  اندیشه و آرا از تحقیق هاي  یافته در می  دکترین حوزه رفاه عمو -3جدول 
  )ره (خمینی

  ها  شاخص ها  مولفه
  سازي براي انسان...) خوراك، منزل، آموزش و (تامین مایحتاج اولیه 

ها و شعائر  نفی افراط و تفریط در تامین رفاه و تاکید بر حفظ ارزش
  اسالمی

  به رفاه افراد خاص می  ترجیح و تامین رفاه عمو
  حقق رفاه عمومیارائه لوایح و تصویب قوانین براي ت

-رسانی و رفاه مردم هاي زائد و سرعت در خدمت  پرهیز از بروکراسی
  سازي ارائه خدمت به مردم روان

 هاي نیاز توامان تامین
 عموم معنوي و مادي

 مردم

  ها  تامین آسایش اقشار و اقلیت
  کاهش فاصله طبقاتی و تامین عدالت اقتصادي

  صاديمبارزه با فساد اقت
  نفی ظلم و استبداد و عدالت در رفتار با مردم

  نفی حداکثرسازي سود
  دستیابی افراد بر اساس استحقاق

  دفاع از حقوق مستضعفین و محرومین
  استقرار عدالت هسته مرکز تحقق رفاه، استقالل و آزادي

 در عدالت تامین
 مختلف يها  ساحت

 اقتصادي، اجتماعی(
 )...و 

  به اقشار مختلف می  عدم تبعیض در ارائه خدمات رفاه عمو
   براي تامین اجتماعی می استفاده از نظامات و احکام اسال

 اعیاجتم تکافل  تامین حد کفاف زندگی براي همه مردم

  تامین رفاه عمومی، وظیفه حاکمیت
  اجراي برنامه مالی اسالم براي تامین رفاه و ابتنا زادي، درون
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  ها  شاخص ها  مولفه
 در جهت تامین رفاه با استفاده از  و ایجاد ساختار می اداره حکومت اسال

  قوانین اسالم
  انتخاب کارگزاران محروم در جهت رفاه مردم درد کشیده

  و آزادي بر رفاه) نفی سلطه(مقدم بودن استقالل 
  ...)اقتصاد غیر دینی و (نفی تامین رفاه از راه  نامشروع و حرام 

  توسعه صناعت و تجارت بر اساس قوانین مالی اسالم

 ظرفیت بر اتکا
 اسالمی نظام داخلی

 هاي داخلی در کشاورزي، تولید و خدمات  توسعه استفاده از ظرفیت

 

  )ره (خمینی امام اندیشه در می  عمو رفاه در گذاري هدف
کوشد در انجام مأموریت  اهداف همان نتایج مشخص و خاصی است که هر مجموعه می

ا حذف ضد ها ی هدف هر فرد، سازمان یا جامعه، نیل به ارزش. ها دست یابد خود به آن
ها باور  هانه یا ناخودآگاه به آن یا غیررسمی، آگا صورت رسمی  هایی است که به ارزش

گذاري در ارتباط مستقیم با بر این اساس، در هر مجموعه تعیین اهداف یا هدف. دارد
 اهداف -3لذا مطابق جدول . هاي پذیرفته شده آن فرد یا مجموعه قرار دارد ارزش

در قالب تامین سعادت، تامین سالمت، مبارزه و ) ره( آرا امام خمینی مستخرج از بیانات و
زدگی در جامعه، تولید امنیت در کنی فقر و محرومیت، جلوگیري از فرهنگی مصرف ریشه

، برنامه )ره(حضرت امام . بندي هستند جامعه و ایجاد رضایت قابل شناسایی و دسته
نمایند و در این مسیر بر اخروي معرفی میرا رسیدن به سعادت دنیوي و  می  دولت اسال

اجراي احکام و قوانین منبعث از اسالم که تامین کننده سالمت و آرامش و رفاه هست؛ 
نمایند، ایجاد محیط سالم براي فعالیت و انجام فعالیت اقتصادي سالم، توجه به تاکید می

 در تحلیل همچنین. هاي مورد تاکید ایشان بوده است سالمت جسمانی مردم از شاخص
پذیر مانند مبارزه با فقر  بر اهداف مصرح و سنجش عالوه) ره(محتواي بیانات حضرت امام 
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اي که رفاه جامعه را در کالن  هاي زمینه  و تامین امنیت و ایجاد رضایت بر اهداف و گزاره
، )ره(ینی یکی از این اهداف از منظر امام خم. دهد، نیز تاکید شده است مورد تاثیر قرار می

هایی از جمله، توسعه  زدگی در جامعه است که به شاخصمبارزه با فرهنگ مصرف
زدگی در فرهنگ  جاي مصرف جاي واردات بیشتر، تمرکز به تولیدمحوري به صادارت به

و ایجاد زمینه تعامالت جهانی متعادل با ملحوظ داشتن عدم وابستگی در راستاي  می  عمو
  . اشاره شده است می   رفاه عموتحقق و تاثیر مناسب بر

 امام حضرت هاي  اندیشه و آرا از تحقیق هاي  در یافته می  اهداف حوزه رفاه عمو -4جدول
  ها شاخص  )اصول(مولفه    )ره (خمینی

   متضمن سعادت همه اقشار می اجراي احکام اسال
 مردم همه سعادت تحقق  تالش در تامین سعادت و آسایش دنیوي و اخروي

  تاکید بر قانون مالی اسالم 
  حفظ سالمت جسمانی براي همه افراد جامعه

 مردم همه سالمت تامین  تقویت سالمت اقتصادي جامعه

  ایجاد محیط اجتماعی سالم براي اشتغال زنان
رسیدگی فوري و انقالبی به نیاز فقرا و محرومین 

  جامعه
  ومین و مستضعفین جامعهحمایت از محر

  هاي فقرا  تامین حداقل نیاز
 جامعه از محرومیت و فقر کنی ریشه

ها   تامین مسکن با اولویت محرومین و کم درآمد
  توسط دولت

  توسعه صادرات کشور
 زدگی مصرف از جلوگیري  تولیدمحوري

  تعامل جهانی دولت براي تحقق رفاه بدون وابستگی
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  ها شاخص  )اصول(مولفه 
  رفاه واقعی مولد امنیت  مردم براي امنیت تولید

  توجه به آرا، میل، خواست و اراده مردم
  همبستگی ملی با رعایت حقوق متقابل ملت و دولت

  سازي در ارائه خدمات به مردم  روان
 جاد رضایتای

 ها در پرداختن به امورات مردم  پرهیز از کاغذ بازي

  
  )ره (خمینی امام اندیشه در می  عمو در رفاه گذاري سیاست

عنوان  گیرد و به هایی هستند که تصمیمات کلی را در بر می  نامه، بر مشی سیاست یا خط
سیاست یک برنامه . روند کار میگیري به راهنما یا چارچوب تفکر و اندیشه در تصمیم

 اجراي هدف را بیان و حوزه رفتار مسئوالن اجرایی را تعیین  عملی است که نحوه می  عمو
 -6 در جدول  کهچنان.  کنترل عملیات استاي موثر براي حال وسیله کند و در عین می

هاي صریح یا مفاهیم ضمنی مستخرج از تحلیل محتواي   نمایش داده شده است، گزاره
توان به  را می می  هاي حوزه رفاه عمو  در زمینه سیاست) ره(هاي امام خمینی   کیفی فرمایش

  : شرح زیر برشمرد
هاي حضرت   موردنظر در اندیشههاي  کارمحوري در جامعه؛ یکی از سیاست) الف

هاي طبیعی و خدادادي بر استفاده از  ایشان ضمن اشاره به ظرفیت. بوده است) ره(امام 
تاکید دارند، توجه به ) نفت(ها و خروج از تک محصولی بودن تولید  این ظرفیت

هاي دیگر از جمله کشاورزي و ایجاد کار و شغل و تقویت تولیدات داخلی از  شاخص
  . کیدات ایشان بوده استتا

هاي نظام   در راستاي تکافل اجتماعی؛ یکی دیگر از سیاست می مشارکت مرد) ب
باشد، ایشان ضمن تاکید بر عدم دخالت دولت در  می) ره(از منظر حضرت امام  می  اسال

در پرداختن به امور  می  براي کارگزارن نظام اسالاین کهبر  هاي غیر ضرور و عالوه  حیطه
زدایی خصوص براي محرومیت کافل اجتماعی نقش مستقیم قائل هستند، براي این امر بهت
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براي مردم و خیرین توصیه اکید دارند و رویکرد اقدام داوطلبانه مردم و اقشار متمکن را 
ها  ها را منشا همه گرفتاري حضرت امام، جدایی ملت از دولت. پندارند می الزم و ضروري 
 طرح اسالم در جهت اداي حقوق متقابل دولت و ملت، ملت با ملت را دانسته و عمل به

  . فرمایند می موجد رفاه عنوان 
هاي راهبردي دیگري است که  توانمندسازي افراد مستضعف و فقیر از سیاست) ج

اي  بدون توجه به آن شرایط زمینه می  در نظام اسال می  براي ارتقا و رشد رفاه عمو
هایی از  گردد، در این زمینه بر شاخص زمند و داراي توان بالقوه حل نمیمشکالت افراد نیا

اي توانمندساز از  هاي شغلی با رویکرد خوداتکایی و ارائه خدمات پایه جمله ایجاد فرصت
  . جمله مسکن، آموزش، توسط حاکمیت تاکید شده است

ضرت امام هاي مورد نظر ح هاي خاص؛ یکی دیگر از سیاست  حمایت از گروه) د
است، در خصوص لزوم حمایت از اقشار نیازمند و خاص  می  ، در حوزه رفاه عمو)ره(

خواهد مستضعفین را یاري دهد تا اسالم می«بر این است که ) ره(اعتقاد حضرت امام 
در زمینه حمایت از کارگران،  هاي مهمی  و بر شاخص» سرنوشت خود را در دست گیرند

  . ها تاکید دارند و کمک به تامین خدمات آنزنان، افراد کم درآمد 

 هاي  اندیشه و آرا از تحقیق هاي  در یافته می  هاي حوزه رفاه عمو  سیاست-5 جدول
  ها شاخص  )اصول(مولفه   )ره (خمینی امام حضرت

  ها و ذخایر طبیعی کشور براي رفاه جامعه  استفاده از ظرفیت
   می مبتنی بر نیاز ملی و بوکارآفرینی پایدار 

  تولید محوري و خروج از تک محصولی نفت
 جامعه در محوري کار

  رشد کشاورزي
  هاي غیر ضرور  عدم دخالت دولت در حیطه

  کمک نقدي و غیرنقدي افراد متکن به افراد نیازمند
  می مرد مشارکت و اعتماد جلب

 تکافل راستاي در
ت هاي مختلف جه  جذب و جلب مشارکت خیرین در حوزه
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  ها شاخص  )اصول(مولفه 
  رفاه مردم 

 ها  هاي شغلی با رویکرد خوداتکایی خانواده  ایجاد فرصت
 توانمندسازي

  اي مثل مسکن  ارائه خدمات پایه
  حمایت از کارگران

  حمایت از زنان سرپرست
 ها  ویژه کم درآمد تامین مسکن به

 خاص اقشار از حمایت

 هاي مذهبی  توجه به اقلیت

  
   می  عمو رفاه در) ره (فرامین امام خمینی و ها  یشهآرا، اند تفسیر تحلیل و

 عنوان بخشی از منظومه کلی مکتب   خصوص به و کنکاش در این می  موضوع رفاه عمو
در حکمرانی بر اساس رویکرد دینی در قالب ) ره(فکري و سیاسی حضرت امام 

 . بر اساس نظریه والیت مطلقه فقیه است می  حکومت اسال

 ترین عناصر بنیادین و اساسی نظام، اسالمیت و جمهوریت نظام  ز مهمدر این نظریه ا
هاي الزم براي حکمرانی مطلوب و ارائه  است که اساسا چگونگی تنظیم سازوکار

هاي گوناگون که در محتوا و شکل متاثر از این دو عنصر   هاي مختلف حوزه الگو
 اجراي برنامه مالی اسالم و هاي متعددي در فراز. دهد باشد را ارائه می می بنیادین 

می  متضمن تامین رفاه عمو می  توجه به احکام اسالم را مالزم با استقرار حکومت اسال
 . دانندمی 

  از منظر ایشان در بعد استقرار حکومت با وجود مشکالت فراوان معیشتی و وجود
یم گذشته هاي رژ جامعه داراي شکاف طبقاتی زیاد و فقراي فراوان که بر اثر خرابی

هاي حکومت، ایشان بر رفع این   عنوان یکی از مسئولیت وجود آمده بودند، به به
اند، اما فراهم  تاکید فراوان داشته می  مشکالت و رسیدن به رفاه و ایجاد آسایش عمو

عنوان یک  عنوان هدف غایی مطرح نبوده و ایجاد رفاه به وجه به کردن رفاه به هیچ
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تعبیر  به. تربیت یک انسان توحیدي و الهی مطرح بوده استهدف میانی در راستاي 
مکتب اسالم یک مکتب مادي نیست، یک مکتب مادي و معنوي «) ره(حضرت امام 

 .»ما مکلفیم انسان بسازیم... است، مادیت را در پناه معنویت اسالم قبول دارد 

  رفا مادي بعدي و ص به رفاه عمومی، نگاه تک) ره(در اندیشه حضرت امام خمینی
هاي مادي و معنوي مردم؛ حاکمیت در راستاي رشد  نبوده و با نگاه توامان تامین نیاز

هاي  بر تامین نیاز سازي مسئولیت دارد، در این راستا عالوهو تکامل در جهت انسان
هاي دستیابی به نیاز معنوي را نیز فراهم کند،   زمان زمینه و بستر مادي افراد بایستی هم

ویکرد دینی، رشد صرفا مادي و افراط در تامین رفاه بدون توجه به حفظ و براساس ر
از . باشد ساز، مطلوب هدف و مورد نظر نمی  انسان می ها و شعائر اسال توسعه ارزش

منظر حاکمیت تامین رفاه منحصر به افراد، گروه و اقشار خاص نبوده و براي تامین 
هاي توسعه و تعمیق تامین رفاه   ر چتر برنامهبایستی همه افراد جامعه زی می  رفاه عمو

البته در این زمینه در اندیشه حضرت امام خمینی . قرار گیرند می  مادي و معنوي عمو
اقدام انقالبی و . ، مستضعفین و فقرا بیش از بقیه اقشار مورد توجه قرار دارند)ره(

مردم، هاي مادي و معنوي   رسانی در جهت جبران خسارت تسریع در خدمت
هاي زائد در ارائه   سازي ارائه خدمات و پرهیز از بروکراسی گري و روان تسهیل

هاي مورد تاکید در راستاي تحقق   به مردم، بخشی دیگر از شاخص می  خدمات عمو
  .  آسایش و رفاه جامعه است

  گیرينتیجه
بر  می  عموساز در رفاه  هاي حاصل در این مقاله براي احصا ارکان جهت  براساس یافته

 و گفتمان  می عنوان بنیانگذار نظام جمهوري اسال به) ره(اساس اندیشه حضرت امام 
هاي اجتماعی حاکمیت   ذیل سیاست می  والیت در اندیشه دینی، مقوله دکترین رفاه عمو

هاي   توامان نیاز«، »هاي مختلف  تحقق عدالت در ساحت«اسالمی، شامل چهار مولفه اصلی 
 نظام داخلی ظرفیت بر اتکا و ابتنا و زادي درون«و  » تکافل اجتماعی«، »يمادي و معنو
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بوده  می  در جامعه اسال می  عنوان اصول و قواعد اصلی در تحقق رفاه عمو به» اسالمی
در جامعه موردنظر حضرت  می   اهدافی که براي تحقق و ارتقا رفاه عموهمچنین. است

ها   گذاري بایستی در سطح کالن حاکمیت در سیاست می  در جامعه اسال) ره(امام خمینی 
تامین «، »تحقق سعادت عموم مردم« مولفه اصلی با موضوع 6مورد توجه قرار گیرد شامل 

جلوگیري از «، »کنی فقر و محرومیت ریشه«، »تامین امنیت براي عموم«، »سالمت عمومی
 مولفه 4ه در نهایت باشد، ک در سطح کالن می» ایجاد رضایت عمومی«و » زدگی مصرف

  می توسعه مشارکت مرد«و » جلب اعتماد عمومی«، »کارمحوري در جامعه«: سیاستی شامل
» هاي خاص  حمایت از اقشار و گروه«و » توانمندسازي«، »در راستاي تکافل اجتماعی

  . هاي نظام مورد تاکید ایشان بوده است  عنوان سیاست به
 علیه، حاکمیت وظیفه دارد ضمن پرهیز در منظومه فکري حضرت امام رحمت اهللا

خواري براي افراد خاص و محدود در بیرون از حاکمیت و  هاي فساد و ویژه  از ایجاد زمینه
گري در بین مسئوالن و حاکمان، همه تالش خود را  زدگی و اشرافی  پرهیز از رفاههمچنین

. کار گیرندبه می  عه اسالبراي عموم مردم و جام می  براي تحقق و ارتقا وضعیت رفاه عمو
در این زمینه با تمرکز راهبردي در منظومه فکري و گفتمانی ایشان در خصوص رفاه 

هاي   هاي اسالمی، عنصر اساسی یا دال مرکزي که مفاهیم و مقوله  مبتنی بر آموزه می  عمو
تامین کند،  دیگر را تحت تأثیر قرار داده و اطراف خود گردآورده و تعریف و تبیین می

ترین  است؛ عدالت مرکزي...) اقتصادي، اجتماعی و (هاي مختلف   عدالت در ساحت
الشعاع و تنظیم است که بقیه عناصر را تحت می  عنصر از منظر ایشان در حکومت اسال

دنبال تحقق عدالت  داند، که به کند، ایشان حکومتی را الهی، موافق حکم و اراده خدا می می
نفی . ا و مستمندان به حقوق از دست رفته خود، دست یابندباشد و باالخص ضعف

ها بر اساس استحقاق و دفاع از حقوق محرومین و  حداکثرسازي سود، دستیابی
به اقشار مختلف مردم از دیگر  می  مستضعفین و عدم تبعیض در ارائه خدمات عمو

  . در این مقوله است) ره(هاي قابل احصا از نظرات حضرت امام   شاخص
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