
 



 

ید بر دیدگاه تأکتحلیل گفتمانی مفهوم رفاه اجتماعی در انقالب اسالمی با 

 یا خامنهاهلل  یتآ

 2، علی ذوعلم1سهیل سرو

 چکیده

با مقوالتی نظیر کیفیت زندگی و آسایش در اموور   و رفاه اجتماعی ادارة امور مادی و روانی جامعه است

  بهدستیابی  هدف بار مادی ارتباط دارد. در این مقاله روانی و معیشت و مزایا و خدمات اجتماعی در امو

عنوان یک حکومت دینی به رفاه اجتماعی، به کشو  معنوای رفواه اجتمواعی در      نگاه انقالب اسالمی به

رفاه اجتماعی در »و با پرسش اصلی  شده  پرداختهرهبر انقالب اسالمی  عنوان  بهی ا خامنهاهلل  یتآدیدگاه 

یلة وسو   بوه پیگیری شده است. معناکاوای رفاه اجتماعی در این دیدگاه  «ای چیست؟ امنهاهلل خ دیدگاه آیت

 یرفواه حساسیت نظری موضوو  در نظریوات    بر اساسبررسی مفاهیم مقوم و مفاهیم مرتبط با رفاه که 

 شده انجاماست. این تحقیق با روش کیفی و از طریق تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف  آمده دست  به، است

گیری هدفمنود انتاواب و در سوه سووص توصوی ،       ای با نمونه است. براین اساس بیانات آیت اهلل خامنه

اهلل  یتآدهد که رفاه اجتماعی در دیدگاه  یمهای این تحقیق نشان  تفسیر و تبیین، تحلیل شده است. یافته

یودگاه آزادی و عودالت   ی مبتنی بر مفهوم کمال انسانی و مبتنی بر رشد معنووی اسوت. در ایون د   ا خامنه

رفاه  اساساًکه دو مفهوم موافق یکدیگرند و  اجتماعی برخالف نظریات رایج رفاهی نه دو مفهوم ماال 

گذرد. در این دیدگاه دولت نقش نظارتی در اعمال و  یماجتماعی در نظر ایشان از رهگذر این دو مفهوم 

پذیری عامول   رسیم که تالش و کار و مسئولیت میانجام رفاه اجتماعی دارد. در این تحقیق به این نتیجه 

اعوای تسهیالت است و تنها افرادی که توانایی کسب درآمد ندارنود ماننود ناتوانوان جسومی و روحوی      

 کننده خدمات و تسهیالت رایگان هستند.  دریافت

 ی.ا خامنهاهلل  یتآرفاه اجتماعی، آزادی، عدالت اجتماعی، دولت،  :ها یدواژهکل
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 مه و بیان مسئله. مقد1

ین تعری  فراهم آوردن بهزیستی برای افراد یک جامعه است؛ ایجواد آراموش   تر سادهرفاه اجتماعی در 

 آنهاهای جمعی  یتمسئولکه ضمن به رسمیت شناختن حقوق افراد، تکالی  و   یطور  بهخیال اجتماعی 

ر کشورهای ماتلو  نسوبت بوه    های متفاوتی د یریگ جهتباشد. براین اساس تاکنون  شده  شناختهنیز 

 بهره نبوده است. یبها  یریگ جهتدست  ین ا ازاست. ایران نیز  شده اتااذرفاه اجتماعی 

ین احتیاجات ضروری بشر از قبیل آرامش تأمعدالتی، عدم دسترسی به آزادی و  یبمبارزه با فقر، نابرابری و 

گذشته توا بوه اموروز بووده      اعصارطی  ها انسانو آسایش، افزایش کیفیت زندگی و شادکامی خواست همة 

طبقوة   ی بوی ها جامعهی فالسفه مانند افالطون و توماس مور تا مدینة فاضلة فارابی، از شهرها آرماناست. از 

خیور عموومی همگوی     شناسان مانند مارکس تا بازارهای آزاد اقتصاددانان مانند اسمیت برای رسیدن به جامعه

  ا بوده است.ه مؤلفهن ی درصدد دستیابی به اینوع به

دورة تمودن اسوالمی و     توان بوه  یمرفاهی در اعصار گذشته  شده انجامبراین اساس از بهترین اقدامات 

یرالمؤمنین اشاره کرد. در الگووی رفواه علووی کوه بوا مقووالت       امصدر اسالم و دوران کوتاه   یژه بهو هب

اجرای کشیدن خلاوال از پوای زن یهوودی(    اجتماعی )مانند م و اساسی عدالت اجتماعی و امنیت فردی

ین است رعایت حقوق حواکم و موردم در چوارچوب حوق و تکلیو  از      نش هم( البالغه نهج 27)خوبه 

موردم )ناموة    بوراى  درآمد منبع ایجاد و عمران و رو، آبادى ینا ازاهمیت بسزایی برخوردار بوده است.  

بر زندگی مردم از حقوق مردم بور   آنهارریز کردن ( و نیز افزایش درآمدهای عمومی و سالبالغه نهج 31

 (البالغه نهج 34حاکم برشمرده شده است. )خوبه 

ی ا گونوه   بهیرالمؤمنین و الگوی رفاه علوی، کوفه مرکز خالفت امطبق نقل مورخین در دوران حکومت 

. انود  بووده سوالم   آشوامیدنى  آب از منود  بهره و و دارای خانه مرفه داشتند آن زندگى مردم بوده که تمام

 (157، 1409)کوفی، 

ین توأم هوای اجتمواعی و    یوت حمادر دوران معاصر برای رسیدن بوه جامعوة رفواهی،     مؤثراولین اقدام 

ی بهزیسوتی و  معنوا  بوا اجتماعی توسط الگوهای بیسمارکی و بوریجی بوده است. ایون الگوهوا بیشوتر    

ین اجتمواعی اجبواری در الگووی    توأم  مقوالتی همچون سالمت و امنیت فردی همراه بوود و از طریوق  

 شود. یمهای عمومی در الگوی بوریج انجام  یاتمالبیسمارک و استفاده از 



  39 ای اهلل خامنه تحلیل گفتمانی مفهوم رفاه اجتماعی در انقالب اسالمی با تأکید بر دیدگاه آیت

 ای نهاهلل خام تحلیل گفتمانی مفهوم رفاه اجتماعی در انقالب اسالمی با تأکید بر دیدگاه آیت
 

سیر تاریای پیشرفت در توجه به رفاه اجتماعی پس از الگوهای مذکور با تسریع حوادثی مانند بحوران  

د و در حوال حاضور   منجر به ایجاد نهادهای دولت رفواه کینوزی شو    1936تا  1929ی ها سالاقتصادی 

توان درک نمود. )ابرین  یمآن  ةیلوس  بهعاملی است که جهان را  عنوان بهسان از گفتمان رفاه اجتماعی 

 ( 8-7: 1998، 1و پنا

ی استبدادی خوود را  ها نظامکه دسترسی به گفتمان رفاهی بیش از آنکه در  است یناحائز اهمیت  ةنکت

بلیوت ههوور دارد. در ایوران نیوز بوا وقوو  انقوالب اسوالمی و         قا سواالر  موردم ی ها نظامدر  ،بروز دهد

 است. قرارگرفته توجه موردتوجه به توزیع برابر منابع  ساالر مردمیری نظام گ شکل

 هوای  یاسوت س حووزة  در یا مسئله وجود از حاکی رفاه اجتماعی دربارة کشور رویکردهای متفاوت در 

 و رکوود  توورم،  هوا،  یمتحور  ماننود  اقتصوادی  شوکالت م با دوره یک کشور که یطور ه. باست اجتماعی

 مشکالت این. بود مواجهه مدرن و سنتی فرهنگ در تعارض مانند فرهنگی یها بحران با دیگر یا دوره

 اند. مرتبط اجتماعی رفاه به یرمستقیمغ یا مستقیم ینوع به

 اجورای  سومت  بایسوتی بوه    توانود پویش روی کشوور باشود؛ یوا      یمرفاه اجتماعی دو راه  در خصوص

 اجتمواعی  هوای  یاستس اجرای یا بر؛ گام برداشت پیشرفته کشورهای در متداول اجتماعی های یاستس

برای منظور اخیر نیاز به کش  مفهوم رفاه اجتماعی . اقدام نمود اسالمی انقالب باآنها موابقت  و بومی

رهبر عالی  عنوانبی ا خامنهاهلل  یتآهای  یدگاهدرسد بررسی  یمنظر  بهدر رویکرد انقالب اسالمی است. 

ایشوان   در دورة هوا  یاستسانقالب اسالمی طی سی سال گذشته و تصویب، ابالغ و اجرای بسیاری از 

 تواند در استاراج معنای رفاه اجتماعی یاری کننده باشد. یم

 ی تحقیقها پرسش. هدف و 2

ی رفاهی مشواهده نموود   ها مقولهدر یی را ها وبرگشت رفتتوان  یمی پس از انقالب ها دولت ةموالع با

معنای معین از رفاه اجتماعی مبتنی بر انقالب اسالمی دانست. نبود توان ناشی از  یمکه باشی از آن را 

 مفهووم  ید برتأک هفتم و هشتم ید بر مفهوم توسعه بود. در دولتتأکدر دولت پنجم و ششم  که یطور هب

 شد. در دولت یازدهم و دوازدهوم  تر پررنگلت اجتماعی ی نهم و دهم مفهوم عداها دولت و در آزادی

 عمل آمد. به ید بر امید و اعتدالتأکنیز 

و  نظامنود  بصوورت نوه   اماید داشتند تأکبر مفاهیم رفاه اجتماعی  ها دولتتمامی این  وبیش کمبنابراین، 

                                                                                                                                       
1. Obrien and Penna 
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 در تووان  یمو  ارهوا   دوره ایون  مشوکالت  ومسائل  از یکی سیاسیمسائل  از فارغ جهت، ینبدیکپارچه. 

 هوای  یاسوت س اجورای  بوه  منجور  کوه  کورد  عنووان  اسالمی انقالب اجتماعی رفاه نظریة نبودن مشاص

 .است وجود آورده به را ییها تفاوت که شده خاصی اجتماعی

تالش  ،معنا و مفهوم رفاه اجتماعی در انقالب اسالمی  بهدستیابی  هدف بارو در تحقیق پیش رو،  ینا از

 بر اساسی و ا خامنهاهلل  یتآتی رفاه اجتماعی در انقالب اسالمی با استفاده از دیدگاه شده است تا چیس

به  حل راهمفاهیم مقوم و مفاهیم مرتبط رفاه اجتماعی در دیدگاه ایشان انجام شود. براین اساس در ارائه 

اهیم مقووم و  شود. مفاهیم مقوم و مرتبط رفاه اجتماعی چیست؟ مفو  یمپیگیری  سؤاالتاین مسئله این 

 ؟اند شدهی چگونه نگریسته ا خامنهاهلل  یتآمرتبط با رفاه اجتماعی در دیدگاه 

 تحقیق پیشینة. 3

 آنهوا و در ذیل به  بررسی شده انجامبا توجه به اهمیت این مسئله تحقیقات ماتلفی که در این موضو  

 است: شده  اشاره

 انقوالب  از پوس  دولوت  چهار در تماعیاج عدالت گفتمان»( در 1392هزارجریبی و صفری شالی ) -

 از اسوتفاده  بوا  اسوالمی  انقالب از پس دولت چهار در اجتماعی عدالت گفتمان بررسی به «اسالمی

 هوای  نشوانه  درک به تا اند پرداخته «فرکالف نورمن» و «موفه شنتال و الکالو ارنستو» روش و نظریه

 دسوت  ةنسوا  نوه  اجتمواعی،  عدالت سیمتر در. بپردازد گفتمان هر خاص های یبند مفصل و اصلی

 برابرسوازی  فقوط ) هوا  راسوتی  دسوت  ةنسا و نه (نتایج برابرسازی وها  فرصت در برابری) ها چپی

 گفتمان تبلور شکل. است ترکیبی دیدگاه یک  به نیاز بلکه ؛نیست کاملی هیچکدام نساة( ها فرصت

 گرفتوه  قرار نظر مد اجتماعی های تسیاس قالب در یتنها در و شرو ( ها ی)سانران گفتار از دولت

 مورد یشب و کم اسالمی جمهوری مردان دولت بین در عدالت که دهد می نشان پژوهش نتیجةاست. 

 نمود فقرزدایی قالب در آن مرکزی نشانة دولت، چهار عدالت گفتمان یبند مفصل در و بودهتوجه 

 است. داشته

 در پیشورفت  و عودالت  گفتموان »ا عنووان  در پژوهشوی بو   (1391) رمضوانی  اردستانی و باشایش -

 اجتمواعی  رفاه به رسیدن آن در و است شده مسئله بررسی  «اسالمی انقالب یها دولت یها گفتمان



  41 ای اهلل خامنه تحلیل گفتمانی مفهوم رفاه اجتماعی در انقالب اسالمی با تأکید بر دیدگاه آیت

 ای نهاهلل خام تحلیل گفتمانی مفهوم رفاه اجتماعی در انقالب اسالمی با تأکید بر دیدگاه آیت
 

 گذشته توصی  درصدد تحقیق این اما شده دانسته تحقق قابل عدالت و اخالق معنویت، گذرگاه از

 اشاره آینده در الگو یک به آن در که  یحال در است، آینده برای جدید راه نقشة با یزیر برنامه نیز و

 است.نشده   استاراج اجتماعی رفاه موضو  دربارة مشاصطور  هب آن از الگویی اماشده  

محمودباقر   یدساهلل  یتآ ةدر اندیش عدالت»( در پژوهش خود با عنوان 1389جمشیدیها و گلوری ) -

ها  ارزش سایر تحقق برای که دارد نهایی و ذاتی ارزشی به این نتیجه رسیده است که عدالت« صدر

 افوراد  قورارداد  توابع  و اسوت  انسوان  فوری موالبات از عدالت . همچنیناست نیاز آن  به جامعه در

 از تسواوی  مفهووم  صودر نظریة  در. ندارد تعلق ای یژهو اجتماعی تاریای شرایط به و نیست جامعه

 عادالنوه  متفواوت   هوای  یبرخووردار  برای اریمعی «کار» و شده ینفاز ریشه  عدالت، شناسی ماهیت

 .است

بررسی خاستگاه توابع رفاه اجتماعی در رویکورد  »( در تحقیق خود با عنوان 1392نادران و کرمی ) -

منشوأ   و خاستگاه که پردازند یماین مسئله  به« برگسون و ساموئلسون از منظر اسالم و سکوالریسم

 ها یتمولوب از برخاسته را یبند رتبه این پارتویی، و قدیم رفاه اقتصاد چیست؟ یبند رتبه این تعیین

 ترجیحوات  از برخاسوته  را آن ساموئلسون  و برگسون رویکرد اما دانست؛ یم افراد فردی ترجیحات و

 ةحووز  در تنهوا  را ترجیحوات  هموة  کوه  سکوالریسم یدهبا ا یکرد،. هردو روداند یم افراد اجتماعی

 یهوا  معرفوت  کوه  اسالمی ةاندیش با اما است؛ سازگارورت کامل ص به دهد، یم قرار انسانی شناخت

 .است خاص پذیرفتنی یا محدوده در تنها افزاید، یم نیز را وحیانی

به ایون نکتوه توجوه    « تابع رفاه اجتماعی از دیدگاه اسالم»( در پژوهش خود با عنوان 1385الزرقا ) -

شوده    نوشوته  اسوالم  اقتصادی سیستم دمور در یتوجه قابل موالب گذشته قرن ربع طی کرده که در

 میوان  مشابهی نظری مبانی وتوجه  قابل یها قرابت گاه توان یآنها م از یک هر در که یطور به است،

 ینتور  . مهوم یافوت  اقتصواد  علوم  مبوانی  وشوده   اشواره  آن بوه  قورآن  در که اسالم ارزشی های یانبن

 شوامل شوده   آنها اشواره  به و شده  یدهبرگز بهتشا وجوه انبوه میان از مقاله این در که ییها مشابهت

 رابووة  مصرف، الگوی و فردی ترجیحات نظام با اعتقادات رابوة اقتصادی، رفتار و اعتقادات رابوة
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 بوه  نیوز  پایوان  در وهست  مصرف سازی حداکثر سازوکار و زندگی های یتاولو تعیین با اعتقادات

 است.شده   پرداخته اقتصاد علم و اسالمی حقوق رابوة از نتایجی مورد در موالبی

کلیت رفاه اجتماعی در  ینةزم دروجود پژوهش  خألو آثار پژوهشی فوق  شده انجامبا توجه به بررسی 

ایون مقالوه بوا سوایر آثوار در       ةخورد. براین اساس وجه ممیز یمچشم  رهبران انقالب اسالمی به اندیشة

 موارد ذیل است:

ی قورار داده  بررس موردی به مفاهیم اصلی و مبانی رفاه اجتماعی را ا خامنههلل ا یت آمقالة حاضر نو  نگاه . 1

اند و مفهوم رفاه اجتماعی را دخالوت   که آثار دیگر در بررسی مفاهیمی مانند عدالت پرداخته ی حال دراست 

یوک کول    عنووان   بهرفاه اجتماعی در این تحقیق  .2. اند پرداختهو تنها به بررسی همان مفهوم خاص  اند نداده

ی رفاهی ها مؤلفهکه دیگر آثار بر باشی از  ی حال درشده است  یبررسمتشکل از مفاهیم عدالت، آزادی و... 

 .اند بودهمانند عدالت متمرکز 

 . تعریف مفاهیم4

های تحقیق در این مقاله به دو باش مفاهیم مقوم و مفهوم مرتبط  شده برای بررسی یافته مفاهیم انتااب

 شده است: دیبن دسته

 م رفاه اجتماعی. مفاهیم مقو1-4ّ

 گرفتوه  شکل آنهارفاه حول  اساساًاین مفاهیم، مفاهیمی هستند که در ذات رفاه اجتماعی وجود دارند و 

 یابد. آزادی، عدالت اجتماعی مفاهیم مقوم رفاه هستند. یمو معنا 

، 1960، 1)هایوک شوود   یمو وب البته در برخی نظریات ماال  رفاه، آزادی مفهوم ماوال  رفواه محسو   

آید اموا در نظور اندیشومندان اصویل رفواهی       یم حساب بهاساس رفاه  بعنوان( و عدالت 1979، 2نازیک

 (1394آمارتیاسن، ) .آزادی نیز خود رفاه و توسعه است

 آزادی الف.

فوراد تحوت   معتقدنود اگور ا   آنهوا  لیبرالیسم افراد برای پیگیری منافعشوان بایود آزاد باشوند.    نظر نقوه از

و  ها دهیاا، آزادی به وسعت دادن به ها برالیلسرکوبی و تحکم قرار نگیرند، توان پیشرفت دارند. در نظر 

                                                                                                                                       
1 Hayek  
2 Nozick 
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ی پیشین تکیه کرد. در این دیودگاه دو نوو  آزادی   ها نسلو لذا نباید بر خرد جمعی  انجامد یم ها آرمان

شویق افراد بوه انتاواب   معنی ت مثبت به معنای فقدان هر محدودیتی و آزادی وجود دارد. آزادی منفی به

منوافع   نیتوأم برای مشوارکت در   دتوان افرا شیافزاا بآزادی  گرید عبارت بهزندگی است.  بهترین شیوة

 (30-31: 1392. )تیلور، ابدی یمعمومی معنا 

ی اقتصوادی  هوا  تیمحرومآزادی فرصت سعادتمندی فرد و رها شدن از  ها دموکرات الیسوسدر دیدگاه 

آزادی واقعوی را   ،که اقدامات برابرطلبانه ایجاد شود توا افوراد   دانند یمی ابیدست قابلت و زمانی آن را اس

تا زمانی که سووص وسویعی از برابوری در جامعوه      گرید عبارت به( 108: 1987، 1تجربه کنند. )گودوین

وابسوته  ی اقتصوادی  هوا  ینابرابر به نبود لذا آزادی اقتصادی  شود ینمایجاد نشود آزادی واقعی تضمین 

ی افوراد جهوت پیگیوری    هوا  تیو قابلی موجوود و  هوا  فرصوت گسوترش   گرو درآزادی حقیقی  و است

 ( 168: 1931، 2است. )تاونی حاتشانیترج

 ةنتیج خود اینو  شود ینم عمل افراد های یتقابل موابق که آیند یم وجود به آنجایی از اجتماعیمسائل 

. کنود  یمو  پیدا ههور و بروز آن در ها یتقابل که است شرایوی آزادی ییعن؛ است جامعه در آزادینبود  

 تحقوق  ابوزار  ینکاراتر حال  ینع در و اجتماعی و اقتصادی ترتیبات نهایی هدف آزادی ،این دیدگاه در

 دسوتگاه ، گوذاری  قوانون  مجوالس ، سیاسوی  احوزاب ، بوازار  نظیر اجتماعی ینهادها است. اجتماعی رفاه

 (1394)سن،  دارند. مهمی نقش توسعه فرایند در فردی آزادی ارتقای طریق از ها رسانه و قضایی

 است: شده گرفتهدر منظر اندیشمندان اسالمی آزادی در سه معنا در نظر 

 محکومیوت  از آزادی. 3 .دیگور  یهوا  انسوان  محکومیوت  از آزادی. 2 .طبیعوت  محکومیت از آزادی -1

 (1398موهری، . )خود درونی های یزهانگ

 در مانعی دیگران باشد، داشته آزادی اجتما  افراد سایر ناحیة از اجتما ، در بشر یعنی اجتماعی؛ دیآزا

 فعوالیتش  جلووی  کوه  یاورنددرن زندانی یک حالت به نکنند، محبوس را او نباشند، او تکامل و رشد راه

 منوافع  جهوت  در را او جسومی  و فکری قوای یعنی نکنند؛ استعباد و استثمار را او دیگران. شود گرفته

 .نگیرند کار به خودشان

                                                                                                                                       
1 Goodwin 
2. Tawney 
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ای تعریو  ماتوار آزادی در ایون     برای تبیین واقعگرایانه از تعری  آزادی در اندیشوه آیوت اهلل خامنوه   

تحقیق براساس ترکیبی از هر سه دیدگاه لیبرالیسم، سوسیالیسم و نظرات اندیشومندان اسوالمی مودنظر    

 قرار گرفته است. 

 ب. عدالت اجتماعی

 انیو م در یواقعو  یتعوادل  جواد یا و دلیل یب ازاتیامت حذف همان عدالتهای اجتماعی  یبراللدیدگاه در 

، 1)راولوز اسوت   شوده  بینوی  یشپو  یاجتمواع  نهاد یک ساختار در که استها  انسان متعارض یها خواسته

 یعاجتموا  یاریهم در تیمسئول و سود درست عیتوز که شود یم حاصل یزمان عدالت( بنابراین، 1971

 (365: 1378)لسناف، . ردیگ صورت

یعی، خدمات رفواهی  باز توزچگونگی حصول عدالت ممکن است به بازارهای آزاد، مالیات گذاری در 

تاصویص   منظوور  بوه های اجتماعی بر اموال و مقررات گذاری محدود بر بوازار   یتمالکبرابرانه، برخی 

 (68: 1385فیتزپاتریک، ) .عادالنه کاالها نیاز باشد

 یا جامعوه   به نسبت بیشتری رفاهی وضعیت ،باشد عادالنه آن در منابع توزیع که یا جامعه راین اساسب

 بورای  توزیوع  کوه  معناسوت  ایون  بوه  عادالنوه  توزیعدارد.  شود یم توزیع عادالنهنا شکل به آن منابع که

 و یرعادالنوه غ ایهو  ینابرابر حذف مستلزم اجتماعی رفاه ترتیب. بدین باشد مولوب ،افراد ینتر محروم

 (.59:1391شالی،صفری  هزارجریبی،نابرابری ) حذف نه استها  فرصت در نابرابری

دانند که با بر هم زدن نظم خودانگیاتة جامعه، موجب دخالوت   یمها عدالت اجتماعی را امری موهوم  نئولیبرال

عودالت اجتمواعی هموان     آنهوا در نظور   واقع درشود.  یمدولت در امور شاصی و مالکیت افراد بر اموال خود 

بر این مبنوا   ؛گردد زند و سزاوار آن می یمی تالش فردی خود برای خویش رقم ازا درچیزی است که هر فرد 

اگر عامل دیگری مانند دولت در این زمینه وارد شود، دیگر اسم آن عدالت اجتمواعی نیسوت بلکوه تعودی بوه      

 (1974، 3، نازیک1944، 2)هایک حقوق افراد است.

. خوانود  ناعادالنوه  یوا  عادالنوه  توان ینم دهد، تغییر تواند ینم کس یچه که را وضعی یا بنابراین واقعیت

 داده انجام را عملی نبایستی یا بایستی کسانی یا کسی که معناست این به همواره عدالت از گفتن سان

                                                                                                                                       
1. Rawls 
2. Hayek 
3. Nozick 
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 شرایوی ؛کنند یم عینم را شرایوی که است قواعدی وجود تصدیقمتضمن  ،خود یدونبایدبا این باشند؛

 تور قالب در و محدود صورتی هب باید مزایا سیستم. است الزم یا ممنو  عمل از خاصی نو آنها  در که

 بایود  آن اشوکال  از بعضوی  در بیکاری مزایای سیستم لذا ،یابد شکل تغییر فقیر بسیار افراد برای ،ایمنی

: 1960)هایوک،   .طلبانوه  مسواوات  اهوداف  برآوردن نه. باشد فقر کاهش باید آن هدف ولی شود حفظ

45،258،305) 

 ،الگومنود  هوای  عودالت در  واقع درالگومند است  های عدالت جای بهعدالت استحقاقی  در این رویکرد

همان سازوکار بازار آزاد مبتنی بر  که حالی در ؛هاست توزیع نتیجه دربر وضعیت پایانی و دخالت  تأکید

اقتصاد آزاد و  اساس برامور روزمره و  روند درکه هر فرد هر آنچه را که  ای گونه به ؛دولت کمینه است

 انودازة  بوه هور کوس   »لوذا   (1974)نازیوک،  ن را دارد آاستحقاق  آورد میدست  مبتنی بر اصول آزادی به

 (156: 1974)نازیک، شود.  مند بهرهباید « )شایستگی، لیاقت، نیاز، تولید نهایی و غیره(

رو دولوت بایود بوا     یون ا ازها، عدالت اجتماعی در معنای برابری مدنظر است.  کراتدمو یالسوسدر نظر 

نوابرابر ایجواد شوود. ایون      ةتوانود در یوک جامعو    ینمرفاه  آنهایع ثروت به آن برسد. لذا در نظر توزباز

 (83-82: 1392تیلور، ) .هاست فرصتبرابری، حداکثرسازی برابری و نزدیک به معنای برابری 

عودالت در   اسوت.  فوردی  و اجتماعی قسم دو بر بشری ةعرص در عدالت ،ندیشمندان اسالمیدر میان ا

 رعایوت  یعنوی  عودالت  کوه  باشود  ایون  مقصود اما اگر واین مکتب نه به معنی مساوات و برابری است  

و نوه تعوادل و    و(61: 1395موهری، است ) درستی ایمعنی البته متساوی های استحقاق ینهزم در تساوی

 حوق  و گوردد  روا هوا  یضتبع برخی ،اجتما  تعادل و تناسب رایب پذیرد نمی اسالم چون ؛بودنموزون 

 و نواروا  فورد  و جوز  نظر  از چون ولی ،باشد روا کلنظر  از ها یضتبع این کههرچند  ،شود پایمال فرد

 عایوت ( بلکه عدالت به معنوای ر 1381:23طغیانی، ) باشد. عدالت از جامع تعریفی تواند ینم است هلم

 (62: 1395)موهری،  را است. او حق حق، ذی هر  بهعوا کردن  و افراد حقوق

 در را رفاهی بحث اجتماعی عدالت ةزاوی از و اجتماعی عدالت مفهوم بر تمرکز اندیشمندان اسالمی با

 (1348صدر، ) اند. کردهمورح  اجتماعیتوازن اجتماعی و  تکافل قالب

ت اجتماعی در این تحقیق براساس ترکیبی از هر سه دیدگاه فووق  تعری  ماتار محقق در بررسی عدال

 ای خواهد بود. در بررسی رفاه اجتماعی در اندیشه آیت اهلل خامنه
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 مفهوم مرتبط. 2-4

شوند و یا در ارتباط با مفاهیم مقوم به رفواه   یماین مفاهیم یا در صورت حصول رفاه اجتماعی حاصل 

ماحصول رفواه اجتمواعی     بوا  د، کیفیت زندگی و... از مفاهیمی مورتبط کنند. مفاهیمی مانند امی یمکمک 

و... از مفاهیم در ارتباط با رفاه اجتمواعی هسوتند. در    و مفاهیمی مانند دولت، حقوق شهروندیهستند 

 است. موردنظراین قسمت دسته دوم 

نگرفته است ولی این شکل  آنهابرخالف مفاهیم مقوم، مفاهیم مرتبط مضامینی هستند که هرچند رفاه حول 

 یر بسزایی دارند. دولت پرنفوذترین این مفاهیم در حوزة رفاه اجتماعی است.تأثیری آن گ شکلمفاهیم در 

 الف. دولت

هر یوک   و است که با ابزارهای مالی و نظامی و... دارای قدرت و اقتدار است هحاکم قوة بعنواندولت 

در سیاسوت اجتمواعی و رفواه اجتمواعی      باصووص عملکورد آن   حوةاز مکاتب نسبت به نقش آن و ن

 نظرات متفاوتی دارند. 

نئولیبرالیسوم   داننود.  یمو ها دولت را موه  به برطرف کردن نیازهوای اساسوی موردم     دموکرات یالسوس

بوه  تنهوا  دولت در حد کمینه است که  آنهانظر  به ؛شناسند ینمال مشکالت شاصی حلّ بعنواندولت را 

توان تورهای ایمنی محدودی برای روزهای مبادا داشت.  یمپردازد و حداکثر  یمحفظ امنیت شهروندان 

لذا دولوت را در   ،دارند یدتأکاز تکالی  متقابل سازمان  بر محور پیوندهای اجتماعی ناشی ها یسومراه 

 :1383فیتزپاتریوک،  ) دانند که افراد به تکالیفشان عمل کنند یمصورتی محق به اعوای مزایای اجتماعی 

 .(162و  135 -134

الفراغ اموری است  منظور از منوقهًْ است. الفراغ منوقهًْ دولت، دخالت حیوة اصلی در میان نواندیشان اسالمی،

توانود بوه احکوام و اقودامات      یمو امر  دلیل اینکه حکمی از سوی شریعت دربارة صادر نشده است ولی که به

 منعوو   چنوان  باید الفراغ  اجتماعی را از میان ببرد. منوقهًْی ها فاصلهو  ها تفاوتخاص دست بزند تا بتواند 

 داشته عصرها همة در را اقتصادی مشکالت حل و اجتماعی نیازهای به گویی پاسخ فرصت اسالم، که باشد

 توأمین  توا  زنود  می دست ای اقتصادی اقدامات به است، امر ولی اینکه دلیل به حاکم ،خأل منوقة این در. باشد

 و هوا  تفاوت بردن بین از تضمین دولت، دخالت فلسفة و هدف. باشد تحقق را اجتماعی توازن و اجتماعی
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 یا اندازه به اجتماعی های فاصله و تضادها تا شود می موجب دولت دخالت. است اجتماعی عمیق های فاصله

 (313: 1348 صدر،. )شود اغنیا دست در ثروت انحصار موجب که نشود شدید

آزادی و عدالت اجتماعی تعری  ماتار اجتمواعی   گفته، دربارة یشپتعاری   مانند ز در تعری  دولت نی

 است. شده  دادههای فوق قرار  یدگاهدترکیبی از  بر اساسدر این تحقیق 

 های دیدگاه ترکیبی یژگیو. عناصر و 3-4

ات اندیشومندان  هایی هر سه دیدگاه لیبرالیسم، سوسیالیسم و نظور  یژگیودر دیدگاه ترکیبی از عناصر و 

 بر اسواس گفته  یشپاسالمی وجود دارد. عناصر این سه دیدگاه در دو مفهوم مقوم و مرتبط طبق مفاهیم 

 از: اند عبارتمحوریت مفهوم مقوم در هر دیدگاه 

. اقتصواد آزاد  2. دولت حوداقلی اسوت.   1آن  تبع بهآزادی؛ این مفهوم در لیبرالیسم مفهوم مقوم است و 

رو در ایون رویکورد رفواه     ینا ازین معیشت فردی است. تأم. 4با فاعل اخالقی است. . اصالت 3است. 

 حداقلی خواهد بود.

. 2. دولوت متمرکوز اسوت.    1آن:  تبوع  بوه است و  مقامدموکراسی مفهوم  یالسوسعدالت؛ این مفهوم در 

این در ایون  ین معیشوت دولتوی اسوت. بنوابر    تأم. 4. فعل اخالقی اصالت دارد. 3اقتصاد اشتراکی است. 

 رویکرد رفاه حداکثری است. 

ترکیبی از آزادی و عدالت: این دو مفهوم در اندیشة اجتماعی اندیشمندان اسالمی مفهوم مقوم اسوت و  

 آن: تبع به

یماً دخوالتی در  مستقگری در اقتصاد دارد اما  یتهدااین معنی که نظارت و   دولت پشتیبان است؛ به .1

کند و کوار را بور    یمگر مشکلی در باش اقتصادی پیش بیاید پشتیبانی کند، اما ا ینمامور اقتصادی 

 دهد.  ینمعهده بازار قرار 

 های شاصی افراد خصوصی و در اموال عمومی دولتی است. یتمالکاقتصاد در  .2

 شوند. یمدر نظر گرفته  باهمفاعل و هم فعل اخالقی  هم آناست که در  اخالق بااصالت  .3

 صورت عدم توانایی فرد، دولتی است.ین معیشت، فردی و در تأم .4

  ها و استعدادهای افراد است. ییتوانا تناسب بهبنابراین رفاه در این دیدگاه مسئوالنه و 
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 . روش تحقیق5

در آن از تحلیول گفتموان انتقوادی     و اسوت  شوده  انجوام مقاله حاضر با روش کیفی و در سوص بنیوادی  

 است.  شده  استفادهفرکالف 

 در ایودئولوییک  فراینودهای  به گفتمانی، یها کنشو  زبوانی های یدهپد بررسوی در ی،نتقادا گفتموان تحلیل

 در ایودئولوییک  بوار  دارای های فرض یشپ و قدرت، سولوه ایدئولویی، قدرت، و زبان بین روابط گفتمان،

 ای ینهزم دانش راههم به را غیرزبانی و زبانی و عناصر اسوت کورده توجوه... و در گفتموان نابرابری گفتمان،

 انتقوادی  گفتموان  (. تحلیول 24-19: 1379)فرکالف،  اسوت داده قرار خود موالعه موضو  و هدف فاعالن،

   (26: 1996، 1اسوت. )فرکالف برخووردار تبیین و تفسیر توصی ، سوص سه از فرکالف

 هوای  سواخت  و وتوردسو  وایگان، مانند متن صوری های ویژگی با که است ای مرحله توصی  الف. توصیف:

بندی متن، وایگان رفاهی موتن،   ( توصیفی از متن بیانات از قبیل قوب170: 1379)فرکالف، . دارد سروکار متنی

 شده است: وایگان رفاهی ماتص انقالب و جان کالم متن در این مرحله به موارد ذیل پرداخته

 ای. اهلل خامنه  وی آیتتعیین روند تاریای و شرایط اجتماعی و اقتصادی ارائه بحث از س -

گیری باصوصوی در   موجب موضعو وقو  پیوسته   بهبوده و پراهمیت که برخی تعیین اتفاقات  -

 آن دوره شده است و بر سانرانی تأثیر گذاشته است.

هوای بعود از سوانرانی کوه      تعیین اصول ثابت و متغیر موجود در متن و شرایط اجتمواعی دوره  -

عنووان اصول ثابوت      عنوان اصل ثابوت بوه    رهبری و برخی همچنان بهبرخی تغییریافته در بیانات 

 مانده است. انقالب باقی

قرار گرفت و نوشته شد. تا بستر گفتمانی  توجه مورداجتماعی هر متن نیز  و در این باش زمینه تاریای

 توجوه  موورد شده اسوت   یرادای ماتل  ها دولتو در  متفاوتی زمانی و مکانی ها بازههر متن که در 

 را تشایص داد. آنهااز رهگذر آن بتوان گفتمان  ؛ کهباشد

                                                                                                                                       
1. Fairclough 
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دانش  مفسر، ذهنیت از منظور. است مفسر ذهنیت و متن خود محتویات از ترکیبی تفسیرها، ب. تفسیر:

 حقیقووت  در موتن هواهری ویژگوی مفسور، نظر از. درب می کار به متن تفسیر در مفسر که ای است زمینه

 ارتبوواط  محصوول و سازند می فعال را مفسر ذهن ای دانش زمینه عناصر که هستند ییها منزلة سرنخ  به

 (215: 1379)فرکالف، . بود خواهد مفسر ای دانش زمینه و ها سرنخ دیالکتیوک این

انقالبوی موتن، تعیوین     و تعیین مفاهیم: تعیین مفاهیم رفاهی متن، تعیین مفواهیم رفواهی   مرحلة -

 .ن کالم متنجا ةبندی متن و ارائ قوب

ضمن خالصه کردن موالب جان کالم  ،تدقیق و تلایص ةتحقیق و تلایص: در مرحل ةمرحل -

گانوه   رفته در فیلدهای سوه  کار  متن، به حذف موارد تکراری و تعیین تعداد فراوانی مفاهیم به

جان کالم متن در فیلد آخر در ابتدایی جداول عناصر گفتمانی و تعیین تعداد موالب مشترک 

 آمده است.  عمل داول عناصر گفتمانی بهج

اصلی برای  ةمؤلفدر این باش ابتدا هر متن چندین نوبت موالعه شد و ضمن طراحی یک جدول چند 

در صوورت   وموجوود در آن    قرار گرفت و دوگانة توجه موردی بند قوبتعبیه شد. هر متن از بُعد  آنها

ی رقیوب بورای   هوا  گفتموان چیستی گفتموان موتن بوا     ،این وسیله . تا بهقرار گرفت توجه موردو وجود  

مفواهیم  ) ینظرمبانی  بر اساسمتن وایگان رفاهی  برسد. سپس با بررسی دورةههور ة مااطب به منص

حساسیت نظری محقق در موضو  رفواه اجتمواعی    بر اساسیا  ،مقوم و مفهوم مرتبط( استاراج شدند

در قالوب وایگوان    اند قرارگرفته توجه موردیا کم  ندا نشدهوایگان جدیدی که در نظریات رفاهی مورح 

یت نیز جان کالم متن برای دریافت محتوای متن اسوتاراج  نها درانقالب در جدول نوشته شد.  و رفاهی

 گردید. نمونه جداول بررسی متون در جدول ذیل آمده است:
 نمونه جدول تحلیل گفتمان پژوهش حاضر1 جدول

 محتوای متن اصر گفتمانعن

   بندی متن قوب

   وایگان رفاهی متن

   انقالبی متن -وایگان رفاهی

   جان کالم متن
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 چگونووه  اینکوه : پوردازد  موی  اجتمواعی  بافوت  و تعامول  میان ارتباط بیان به که است ای مرحله تبیین، تبیین:ج.

 از جزئوی  عنوان    به گفتمان دیدن: از است عبارت بیینت .دارند قرار اجتما  تأثیر تحت تفسیر، و فرایندهای تولید

 (.245: 1379قودرت )فرکالف،  مناسوبات هرف در اجتماعی مبارزة روند

شوده اسوت. در     بندی و جان کالم متن پرداختوه  بنابراین، در این باش به تحلیل و تبیین وایگان، قوب

شووند تعیوین    که به گام تفسیر مربووط موی  این مرحله بعد از تدقیق و تلایص جداول عناصر گفتمانی 

 آید: دست می هاست که با روش زیر به های چهارگانه دولت گفتمان دوره

مربوطه از طریق تأکیدات موجود در جان کالم متن و وایگان موجوود   ةتعیین گفتمان متن دور -

 .در فیلدهای دیگر جداول عناصر گفتمانی

 .ورهد ة ارائةهای رقیب در دور تعیین گفتمان -

 .های سلبی و ایجابی( تعیین دوگانه) نظر متن موردایجابیات تشایص سلبیات و  -

 براین اساس مراحل اجرای عملی تحقیق با استفاده از روش تحلیول گفتموان انتقوادی فورکالف بودین     

 1395توا   1368جامعة آماری از سال  عنوان  بهی ا خامنهاهلل  یتآصورت پیگیری شد که مجموعه بیانات  

یری گ نمونهدر دسترس نبودند( و با  97و  96ی ها سالتاریخ تولید مقاله  نظر گرفته شد. )با توجه به در

هدفمند، بیاناتی مورد تحلیل قرار گرفت که با حساسیت نظری بیشترین ارتباط موضوعی را با تحقیوق  

انات ایشان جستجو شود  ترتیب که مفاهیم مقوم و مرتبط رفاه اجتماعی در بی ین ا  بهحاضر دارا هستند. 

ی رفاهی کشور بود، بررسی شد. دیدار بوا کارکنوان   ها باشهای ایشان در دیدارهایی که با  یسانرانو 

وزارت بهداشت، وزارت رفاه، دانشجویان و کمیته امداد از این جمله بود. در باش جستجویی نیز هور  

موتن جداگانوه در نظور گرفتوه شودند.      یوک   صوورت   بهة یک یا چند پاراگراف و مثاب بهقوعه از بیانات 

ها نیز تا جایی ادامه یافت که اشبا  نظری اتفواق افتواد و محقوق بوه ایون نتیجوه رسوید کوه بوا           یبررس

 کند. ینمجستجوی بیشتر بیانات و مفاهیم به رویکرد جدیدی دست پیدا 



  51 ای اهلل خامنه تحلیل گفتمانی مفهوم رفاه اجتماعی در انقالب اسالمی با تأکید بر دیدگاه آیت
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 های تحقیق یافته. 6

ی چگونه ا خامنهاهلل  یتآجتماعی در دیدگاه پرسش تحقیق این بود که به مفاهیم مقوم و مرتبط با رفاه ا

هوا و   یژگوی و؟ برای یافتن پاسخ این پرسش با استفاده از روش گفتمان فورکالف، بوه   اند شدهنگریسته 

هوای   یافته شد کوه یافتوه    دستی ا خامنهاهلل  یتآعناصر مفاهیم مقوم و مرتبط رفاه اجتماعی در دیدگاه 

  است: شده ارائهه ترتیب ذیل سووح تحقیق ب بر اساس آمده دست هب

 ال رهبوری ایشوان در چهوار دورة   سو  30ای طوی حودود    اهلل خامنه توصی  در بیانات آیت مرحلةال . 

 بندی شد: قرار زیر طبقهه های پس از انقالب اسالمی ب دولت

ن بعود  طورکلی سازندگی توجه داشت؛ چوون دورا  زیربنایی و به و این دولت بر امور عمرانی دولت سازندگی: .1

هوای   سوال ) معنای عمران و آبادی کشور باصوص از نظر زیرساختی بود. از جنگ تحمیلی و شعار توسعه به

( رهبر انقالب اسالمی، در آغاز رهبری خود، مواجه با دورانی اسوت کوه جنوگ پایوان یافتوه،      1376تا  1368

از رحلت رهبر کبیر انقالب بور   دولت وقت، با شعار سازندگی بر سرکار آمده، برخی از جریانات سیاسی بعد

ای خواهان توسعه به سبک غربوی و   رو عده اند؛ از این توسعة غربی و تمام شدن شعارهای انقالب تمرکز کرده

روی آوردن به رفاه در جامعه و برخی نیز خواهان پایبندی صرف به عقاید و اصول زمان امام بودنود، در ایون   

 قالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی را مشاص کردند.  ای رویکرد ان اهلل خامنه شرایط آیت

و رفاه اجتماعی موردم تمرکوز    این دولت بر توسعة سیاسی و آزادی و حق شهروندی دولت اصالحات: .2

ای بور وجوود دو مفهووم آزادی و عودالت در کنوار       اهلل خامنه ( در این مرحله آیت1384 -1376) داشت.

اند و از تأکید بر آزادی صرف و به معنای آزادی   و کمال تأکید کردهیکدیگر و لزوم رسیدن انسان به رشد 

 حذر داشتند. بر  آزادی است و مولق از هر قیدی که خود طبق تعری  ایشان به معنای نا

درآمود   اقشار کم   های اجتماعی نظیر توجه به این دولت بر توسعة عدالت و ارزش دولت عدالت محور: .3

-1384) تأکید داشت. توسعة اجتماعی در این زمان بیشوتر موورد نظور بوود.    در بین تمام طبقات جامعه 

ای بر عدالت، همراه باکمال انسانی و توجه به پیشرفت و عدالت  اهلل خامنه ( در این دوره تأکید آیت1392

خود یک هدف نباشد بلکوه هودف از عودالت بوه      خودی  که عدالت به  طوری  توأمان با یکدیگر است؛ به

 آید. حساب می و کمال رسیدن بهپیشرفت 
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هوای   یمهدف این دولت تمرکز بر مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و رفع تحر دولت اعتدال: .4

جملوه   روابوط اقتصوادی و سیاسوی بوا کشوورهای دیگور از       ةو توسوع  المللی علیوه ایوران بوود    بین

عدالت اجتماعی کانون ( توجه به معیشت مردم و 1396 -1392) رویکردهای اصلی این دوران بود.

 دهد. ای را در این دوره تشکیل می اهلل خامنه توجه آیت

اسوالمی،   حیوات طیبوة   دولت مذکور با اشواره بوه  در هر چهار  ،رهبری خود ةای طی دور اهلل خامنه آیت

دنیا و آخورت و توأموان دیودن آنهوا، لوزوم       خیرات عمومی جامعه با توجه به  رویکردی با دسترسی به

ان در ایون دوران  رو گفتمان رفواهی ایشو   این ده و معنا و رفاه و معنویت را مدنظر قراردادند ازمعیت ما

 اسالمی است. گفتمان حیات طیبة

صورت هدفمند موالعه و بررسی شود   در این مرحله مجموعه بیانات مرتبط با موضو  تحقیق به ب. تفسیر:

 است: شده  اشارهن در این قسمت با تحلیل گفتما آنهای ها گزارهین تر مهمکه برخی از 

ی پوس از  ا خامنوه اهلل  یوت آاز بیانوات   آموده   دسوت  هبو ی ذیل از مجموعه متون ها دادهتفسیر،  ةدر مرحل

 :فراهم آمده چندین نوبت تلایص
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 عناصر گفتمانی متن 3 جدول

 عناصر گفتمانی در متن عناصر گفتمانی

های  تعداد گفتمان

دوقطبی/ واژگان 

 رفاهی

 دی متنبن قوب

 #باطل/ آزادی #جنجال / آزادی غربی، آزادی اسالمی / حق #آزادی}آزادی

 #عدم توجه بوه رفواه موردم / امکانوات عموومی       #تقوایی رفاه}بی مانع {//

 #اسراف/ نگاه مادی #گرایی / رفاه مصرف #امکانات خصوصی / رفاه مادی

رکود /  #رکود و سکون / تالش #نگاه معنوی، { // دولت اسالمی}پیشرفت

 #تحول / حرکت مردم به سمت دولوت  #هوس گونه / ثبات #آرمان فوری

آسوایش معنووی/ حوق     #حرکت دولت به سمت موردم / آسوایش هواهری   

استفاده از سرمایه / آزادی اقتصادی  #داشتن سرمایه  حق مردم/ نگه #دولت

اموور   #آزادی اقتصوادی بورای قدرتمنودان/ اموور رفواهی      #برای همه مردم

رفواه مبتنوی بور معنویوت /      #// عدالت اجتماعی }رفاه مبتنی بر پول مادی{

 #توسعه مبتنوی بور عودالت / اخوالق موادی      #نگاه اول توسعه بعد عدالت 

 اخالق اسالمی{

 تا آزادی 3

 تا رفاه 5

تا دولت  10

 اسالمی

تا عدالت  3

 اجتماعی

 وایگان رفاهی متن

}رفوواه و عوودالت   آزادی}آزادی، احسوواس آزادی، حووق آزادی{ // رفوواه  

هوا و امکانوات، آسوایش، علوم، بهداشوت،       اجتماعی، تبعیض، فقیر، فرصوت 

استعداد، عدالت اجتماعی، اخالق، پول، فواصل طبقاتی، فرصت برابر، حوق  

دولت اسالمی}بازنشسوتگان، توأمین اجتمواعی،     و مسئولیت اجتماعی، { //

}سوالمت،  وپرورش، خودمات{ // عودالت اجتماعی   طبقات نیازمند، آموزش

 ها{ بهداشت، علم، شغل، تقسیم فرصت

 تا آزادی 3

 تا رفاه 16

 تا دولت اسالمی 5

تا عدالت  5

 اجتماعی

 -وایگوووان رفووواهی

 انقالبی متن

رفاه}حیات طیبه، پابرهنگان، رشد انسوانی و رشود معنووی، کموال، ایموان،      

هوای معنووی، پیشورفت عودالت محوور{ //       معنویت، زندگی گوارا، سرمایه

 { // عدالت اجتماعی}نوسازی معنوی{-اسالمی}دولت 

 تا رفاه 10

عدد عدالت  1

 اجتماعی

  

بندی وایگان رفاهی، وایگان رفواهی و   اساس تحلیل گفتمان قوب های ذیل بر تبیین یافته ةج. در مرحل

 آمده است:  دست  اساس مفاهیم تحقیق به انقالبی بر -وایگان رفاهی
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 ای  خامنهاهلل آزادی در گفتمان آیتال . 

معنوی آشووب و یوا     بنوابراین هور آنچوه بوه     ومرج اسوت؛  آزادی در این گفتمان در برابر جنجال و هرج

دیگور آزادی دارای قواعود و قووانین اسوت.      عبارت  شود. به افسارگسیاتگی باشد آزادی محسوب نمی

 چراکه مقابل جنجال قانون و قاعده وجود دارد. 

حقووق   ترین آنها این است که افراد توا جوایی کوه بوه     ست که از جمله مهمهایی ا آزادی غربی دارای ویژگی

چیز آزادند. اینجا بحث حقوق و قانون مورح است یعنی آزادی دارای قواعدی  دیگران تجاوز نکنند در همه

ای آزادی عوالوه بور حودود     اهلل خامنوه  که در گفتموان آیوت    است، اما حدود قواعد متفاوت است. در حالی

گیورد.   حقوق خود را نیز در بر می حقوق دیگران، بلکه عدم تجاوز به تنها عدم تجاوز به شدة غربی نه  شناخته

هاهر اخالقی است، اما قواعدی نیز در آن وجود دارد که آن را از حالت اخالقوی صورف    هرچند این امر به 

کاران اجتمواعی نیوز بوه هموین     مانند قوانینی که دربارة خودکشی و اعتیاد وجود دارد و مودد  کند؛ خارج می

 کنند. منظور فعالیت می

اما  ،حقوق( در بررسی آزادی هر دو مهم هستند) روی در گفتمان انقالب اسالمی اخالق و قانون هر   به

در تعریو  آزادی از رهبور انقوالب     . این امرتوجه است در گفتمان غربی وجوه قانونی آن بیشتر مورد

چیزی است که مانعی نداشته باشد. ایون   در این گفتمان به معنی هر آن شود که آزادی بیشتر روشن می

بنابراین هور آنچوه موانع     مانع در برابر رشد است و رشد نیز مبتنی بر اخالق حسنه و کمال الهی است؛

 آید. حساب می رشد در این معنا است ناآزادی به

 :دهنود  ا در بیانوات رهبوری تشوکیل موی    ترین وایگانِ آزادی ر مهم وایه 4وایگان رفاهی متن با بررسی 

یک تکلی . از این میوان آزادی   مثابة بهمفهوم آزادی بماهو آزادی، احساس آزادی، حق آزادی و آزادی 

 توان از مفاهیم گفتمان رفاهی انقالبی دانست. تکلی  را می ةمثاب  به

. پوس چوون حوق اسوت     شوود  و این حق باید به افراد داده آزادی و رشد یک حق برای همگان هستند

افوزون بور ایون    بشور برسوانند و    اعضوای جامعوة   تمامی  ها تکلی  دارند آنها به انسان حاکمیت و همة

 . پاسدار آن باشند ها تکلی  دارند این حق خود را محترم داشته و تک انسان تک

ز جزئی از هستی که انسان نی آنجایی از و رسد به افراد می واسوة نظام هستی،  از سوی دیگر این حق به

و این حق یعنی آزادی برای است است با این بیان نسبت به داشتن آنچه نظم و ذات هستی است محق 
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راد احسواس داشوتن آن را   اما افو  ،شده باشد اما این آزادی هرچند تأمین شود؛ او جز الینفک شناخته می

ن احسواس بورای آنهوا هسوتند. از     تأمین ای  نشده است و لذا افراد مکل  به  آزادی تکمیل نکنند چرخة

گیرد که افوراد   زمانی شکل می س آزادی و آزادی در افراد و جامعهگیری احسا سوی دیگر فرآیند شکل

آنگواه بتواننود    ،در درون خود و ذهن و روح خود آزادی را لمس و تجسم کنند و احساس آزادی کنند

 مبارزه کنند. و یا برای نیل به آنیابند به آزادی عینی و بیرونی دست 

 ای اهلل خامنه ب. دولت در گفتمان آیت

ایفا کند و از حقوق همگان باصووص محروموان و مستضوعفان     را دولت باید نقش نظارتی در جامعه

هوا را توأمین کنود. در    آنهای تحصیل، تربیت، سالمت، شغل و مسکن  زمینه ،دفا  کند و با وضع قوانین

نقش حداکثری در اقتصاد دارد بلکوه بوا ابوزار نظوارتی و وضوع       این راستا دولت نه نقش حداقلی و نه

رسویدن بوه    داند و استعدادهای افراد را در راه دستیابی به ثروت را محترم می تالش هر کس در ،قوانین

  شناسد. اموال خود را به رسمیت می

ان مودافع حقووق   عنوو   دولت بوه  واموال عمومی بین همگان مشترک است  ،ای اهلل خامنه در گفتمان آیت

کند. همچنوین در دولوت اسوالمی حرکوت      غیر واگذار می در اختیار خود دارد و با قوانین بهآن را مردم 

گوردد.   رود و این مانع از دیکتاتوری دولت می سوی مردم می  سمت دولت نیست بلکه دولت به مردم به

اموال عمومی به موردم اولویوت    ةائاقتصاد نیز ار ةساالری دینی است. در عرص جمله این موارد مردم از

 سومت دولوت   خبر از آن و برای اصالح به دارد نه آنکه باندهای فساد در دولت شکل بگیرد و مردم بی

 آید. سوی مردم می هدولت ب و اعوای تسهیالت آموزشی و بهداشتی بروند. در عرصة رفاه نیز با ارائه

هر دو باهم مهوم اسوت. آسوایش     ،مردم و جامعهآسایش هاهری و معنوی  ،در گفتمان انقالب اسالمی

موارد رشود موادی    ةمعنوی و باطنی مواردی از قبیل اخالق و رشد دینی است. آسایش هاهری نیز هم

مردم است که در نیازهای فوری انسان به آنها اشاره شد. این تفاوت نظوم گفتموانی انقوالب بوا سوایر      

آسایش هاهری موردم را دارد و آسوایش    دولت وهیفة یگرهای د گفتمان . دردهد نشان می ها را گفتمان

اما در گفتمان انقالب تأمین دین و اخالق  ؛کنند معنوی را در موارد امنیت روانی و اجتماعی خالصه می

 شود.  مردم عالوه بر وضع قوانین و نظارت بر آنها نیز جز  وهای  رفاهی انقالب اسالمی محسوب می
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که هر کس  طوری زوکار اقتصادی تالش و کار از اهمیت بسزایی برخوردارند. بهپذیری در سا برای مسئولیت

تالش کند باید پاداش بگیرد. همچنین در صورت ضرورت، خأل جامعه را با انفاق جبران کند. لذا در نهایت 

 نجات خود است.  پذیری اجتماعی نسبت به گرو تقویت حس مسئولیت آسایش معنوی مردم در

دارای حقوق هستند و  ،در گفتمان انقالب اسالمی هر یک از مردم و دولت ،گفته ات پیشبا توجه به نک

دارند که از منابع خصوصی  مردم حق .بلکه در جهت رشد است ،گیرد حق آنها مقابل یکدیگر قرار نمی

دولت حوق دارد موانع نگوه     .خود بهره برند و دولت هم حق دارد منابع عمومی را بین مردم تقسیم کند

و اساسواً در ایون گفتموان     -افتود  خور موی  در شرایوی که مصالص عمومی به -افراد شود  ةداشت سرمای

 اصل است و نگه داشت آن مذموم است. ،استفاده از سرمایه

 ج. مفهوم عدالت اجتماعی

اول »شوند و از مبواحثی ماننود    توسعه و عدالت و رفاه باهم به رسمیت شناخته می ،در گفتمان انقالب

است که نباید ابتدا توسعه ایجواد کورد و    در این گفتمان نظر این .شود احتراز می «سعه و بعد عدالتتو

وجود آورد و سپس عدالت ایجاد کرد، بلکه باید توسعه همراه با عدالت را در دستور کار قورار   منابع به

کرد. هرچند منابع کم باشد  اقدامهای عدالتی  های برابر و نه توزیع فقر به فعالیت داد و با توزیع فرصت

 های برابر است. به معنای ایجاد فرصت وبا توزیع فقر متفاوت است و باز عدالت اصل و هدف است 

های برابور و پور کوردن     معنی تقسیم و توزیع فرصت عدالت اجتماعی که به اسالمی، در گفتمان انقالب

در ایون   .بهداشوت و شوغل وجوود دارد   های رفاهی مانند  ارتباط نزدیکی با بحث ،شکاف طبقاتی است

کوه از  و ایجاد سالمت عمومی و بهداشت، شغل و علم و مسوکن    ،بر مباحث رفاه و عدالت گفتمان بنا

اما برای رسویدن کامول بوه     ها و از موارد عدالت است؛ وهای  دولت و ازهای رشد مادی هستند   مؤلفه

 نوسازی معنوی و نوسوازی اخالقوی جامعوه   به اق و... ها مانند انف این موارد و نیز مواردی باالتر از این

صوورت    اخوالق و بوه   بلکوه بوا   ،دولوت و بوا قووانین ایجواد نشوود     دست  تنها بهتا این امور  نیاز است،

 .شودخودجوش و کامل اجرا 

رشود و پیشورفت    ةمثابو   رشد و پیشرفت و آزادی نیوز بوه   مثابة  ای عدالت به اهلل خامنه در رویکرد آیت

رشود هسوتند.    رسیدن به  نابراین غایت و هدف هر دو یکی است و آن رشد است. این هر دو روشاست؛ ب
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که در رویکردهای   یابد. در حالی کند و کمال می زمان دارد. انسان رشد می رشد، معنای مادی و معنوی را هم

و ابزار رسیدن به توسعه، مثابه آزادی است، در رویکرد انقالب اسالمی غایت  فعلی رفاه اجتماعی، توسعه به 

انجامود   های درآمد، تولید ناخالص ملی و افزایش ثروت نموی  جنبه آزادی است. توسعه در این معنی تنها به 

شود تا بدان  های افراد شکوفا می ها و توانمندی شود که با آن قابلیت بلکه به آزادی مانند یک اصل توجه می

 به ثروت نیز برسد. واسوه هر کس توان فعالیت داشته باشد و

رسوند. دو   از سوی دیگر هر کدام از آزادی و عدالت اجتماعی در این رویکرد، در یک نقوه به یکدیگر موی 

بسویاری وجوود     اختالف  واسوة تضاد آن دو باهم و   ای که در غرب بر سر انتااب هر یک از آنها و به  مقوله

مثابوة رشود هسوتند و نیوز      ه آزادی و عدالت اجتمواعی بوه   واسوة اینک ای به اهلل خامنه دارد. در رویکرد آیت

کوه   طووری    شووند. بوه   واسوة آنکه هر دو یک هدف را دارند، این مفاهیم دوروی یک سکه محسوب می به

و مسوهل   معنای زدودن فقر و پر کردن شکاف طبقواتی، مسویر آزاد شودن افوراد از فقور      عدالت اجتماعی به

دسوت   دیگر آزادی کالن مفهومی است که از عبودیت خدا و نفی طاغوت بوه  عبارت   سوی رشد است. به به

 شود. مفهوم استفاده می این کالن آید و عدالت اجتماعی روشی است که برای رسیدن به می

 یریگ جهینت. 7

یجه رسویده  به این نت «مفاهیم مقوم و مرتبط رفاه اجتماعی چیست؟» پرسش: در این تحقیق در پاسخ به

و مفهوم مرتبط با آن دولوت   است آزادی و عدالت اجتماعی ،رفاه اجتماعی ه مفاهیم مقومشده است ک

 است. شده  مورحاین حوزه  نظران صاحباست که در نظر اندیشمندان و 

مفاهیم مقوم و مرتبط با ای چیست؟ و به  اهلل خامنه رفاه اجتماعی در گفتمان آیت»پرسش اصلی:  در پاسخ به

این نتیجه رسیده شد کوه گفتموان    به« ست؟ا  شدهی چگونه نگریسته ا خامنهاهلل  یتآیدگاه رفاه اجتماعی در د

این قرار  مانند اندیشه و گفتمان اسالمی و اندیشمندانی مانند صدر و موهری است؛ به  ای نیز به اهلل خامنه آیت

شود و عدالت  وی تقسیم میمعنای رفع موانع رشد است و رشد نیز به دو نو  رشد مادی و معن که: آزادی به

های برابر است. در نتیجه آزادی و عودالت در یوک معنوا بوه      معنی پر کردن شکاف طبقاتی و ارائة فرصت به

که اگر آزادی باشد اما عودالت برقورار نباشود آن آزادی، آزادی مووردنظر گفتموان       طوری  مثابة یکدیگرند. به 

 منوق وجود دارد.  انقالب اسالمی نیست. درباره عدالت نیز همین
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 طبقوات  بور  هوالم  و مسوتبد  های دستگاه فشار بند و قید از آزادی ای هم اهلل خامنه نظر آیت آزادی مورد

 حواکم  اوهام و تصورات و ها اندیشه از آزادی هم و بشر برای عادالنه حکومت ایجاد و انسان گوناگون

 احسواس  انسوان  وقتوی  و آیود  می وجود به روح و انسان دل در ابتدا آزادی، انسان است، این زندگی بر

ای در  مفهووم هسوته   ،از سوی دیگر رشود  آید. می وجود به او برای آزادی عینی تحقّق کرد، آنگاه آزادی

همچنوین   .گیورد  بنابراین در برابر باطول قورار موی    ،همین مبنا  آزادی از ابعاد حق است بر ،آزادی است

رو، رشد نیز حق و تکلی  بوده و هور چوه موانع رشود      چون آزادی حق است تکلی  نیز هست. ازاین

و دربند فقر و تبعیض که مفاهیم ماال  عدالت اجتماعی هستند  ،مانع آزادی است. براین اساس ،باشد

 شوند. انسان هستند مانع رشد محسوب می کنندة

واقوع نواآزادی    ای، آن آزادی در اهلل خامنوه  ، طبق نظور آیوت  گرددفقر و آزادی جمع میان نتیجه اگر  در

دست آمود کوه عودالت  هودف میوانی       وجود دارد. از سوی دیگر بهو یعنی فقر   وچون مانع رشد   ،است

معنی رفع فقر و شکاف طبقاتی تعریو  شود و چوون فقور مفهووم ماوال         بهست و اانقالب اسالمی 

ز که نیاز فوری و معنای رفع موانع رشد است. رفاه نی لذا عدالت اجتماعی نیز به ،عدالت اجتماعی است

شود. چوون رفواه  اعووای خودمات و مزایوای       عامل رشد محسوب می ،متکی به آزادی و عدالت است

گرایووی رد دهوود و  امووا اگوور اسووراف و مصوورف .اجتموواعی بووه افووراد و پوورورش اسووتعداد آنهووا اسووت

 مانع رشد است. دیگر پذیری افراد را کم کند، این رفاه مسئولیت

عنووان مفواهیم مقووم رفواه       آزادی و عودالت اجتمواعی بوه   یدگاه انقوالب اسوالمی،   در د ،نتایج بنابراین

هریوک از ایون مفواهیم      به بعدی برخالف نظرات مکتب لیبرالیسم و سوسیالیسم که نگاه تک ،اجتماعی

انود. ایون نگواه بوا      شوده   نوعی نگاه دوبعدی وجود دارد و این مفاهیم همراه با یکودیگر دیوده    به ،دارند

 منوبق است. ،شده در تعری  مفاهیم  رد دیگر اندیشمندان اسالمی طرحرویک

کوار و   ای به این نتیجه رسیده شد که تالش، اهلل خامنه از اندیشه و بیانات آیتاستفاده در این تحقیق با 

 ماننود  ،عامل اعوای تسهیالت است و تنها افرادی که توانوایی کسوب درآمود ندارنود     ،پذیری مسئولیت

. اعووای ایون   باشوند  خودمات و تسوهیالت رایگوان    ةکنند  دریافتتوانند  جسمی و روحی، می ناتوانان

 تسهیالت از محل امکانات عمومی و توسط دولت است.

 استفاده از امکانات عمومی و توزیع مناسب ثروت بور  جلوگیری از سو  دولت اسالمی وهیفة رو این از
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از آنها مالیات دریافوت   ،مردم و کارفرمایان رابر خدمات بهو نظارت بر آنها را دارد و در ب اساس قوانین

شود. از سوی دیگر رشد که مادی و معنوی اسوت بوا مووانعی     شود و آزادی اقتصادی نیز کنترل می می

محرومیوت از رشود    ،و... که همگی این موارد آزادی، هلم، اسراف جهل، بیماری، نا :روبرو است مانند

فع محرومیت به تعلیم و تربیت، بهداشوت، عودالت و آزادی در باوش    پس برای ر ؛شوند محسوب می

 معنویت و کمال و حیات طیبه در باش معنوی نیاز است.  رشد مادی و به

هموین  برای رسویدن بوه   دست آمد که هدف نهایی رشد، کمال انسانی است و  در انتها نیز این نتیجه به

متناهر با نیازهای فوری است؛ مانند عدالت، آزادی  شده است که  فوری ترسیم یهای آرمان ،کمال نهایی

هدف است انسان و حکومت اسوالمی بایود درراه رسویدن     ،و رفاه و... بنابراین چون این رشد و کمال

 کمال تالش کند. به

ای و دیدگاه ترکیبی که در تعری  مفواهیم بودان پرداختوه     اهلل خامنه بنابراین در مقایسه بین دیدگاه آیت

 دست آمد: تشابه و افتراق ذیل به شد وجوه

کنند بلکوه ایشوان معوانی آزادی و عودالت را      ای ترکیب آزادی و عدالت را طرح نمی اهلل خامنه آیت .1

که در دیودگاه ترکیبوی،    کنند که تباینی باهم ندارند، در حالی  صورت دوروی یک سکه تعری  می به

 شده بود. ر دوی این مفاهیم ارائهاساس تباین میان آزادی و عدالت ترکیب جمعی از ه بر

ای هدف نهایی انسان و جامعه را کمال و رشد دانسوتند و وجوود آزادی و عودالت را     اهلل خامنه آیت .2

نووعی    که کمال مولوب دیدگاه ترکیبی بوه  برای دستیابی به آن کمال مولوب در نظر دارند در حالی 

 اخالق است.

فة نظارت و توزیع مناسب ثروت را دارد، امری که در دیدگاه ای وهی اهلل خامنه دولت در دیدگاه آیت .3

 ترکیبی نیز همین گونه نگریسته شده است.

ای با دیدگاه ترکیبی همسان است و بر معیشت فردی و در  اهلل خامنه درزمینة معیشت نیز دیدگاه آیت .4

 صورت ناتوانی فرد معیشت دولتی تأکید شده است.

ای با دیدگاه ترکیبی مشابه هم هسوتند و در امووال خصوصوی و      خامنهاهلل اقتصاد نیز در دیدگاه آیت .5

 عمومی حقوق فرد و دولت محفوظ است.
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