
 1391انتابست/2، شماره دوم سال/3در دانشگاه اسالمي فرهنگ

Culture in Islamic University, 2012 (Summer) 3, Vol. 2, No.2 

� مباني رفاه اجتماعي در اسالم

1حبيب محمدنژاد

2رضا محبوبي

 چكيده

كه:هدف ديدگاه اسالم درخصوص مفاهيم بنيادين رفاه اجتماعي:هدف مطالعه حاضراين است

به.رااستخراج نمايد حوزه اصلي شامل حوزه4تقسيم بندي چهارگانه پارسونز، دراين مقاله با توجه

و اجتماع درنظرگرفته شده ودر هريك ازاين حوزه ها پس ازمعرفي  اقتصاد،سياست،فرهنگ

و ديدگاه اسالم پرداخته شده است  ، به بررسي مواضع اجمالي معيارهاي رفاهي مكاتب مختلف

و نظري ضمن.ات انديشمندان مسلمان استفاده شده استوبراي اين منظور نيز از تفاسيرقرآن كريم

و عدالتبرابر«،» بازتوزيع ثروت درجامعه«،» مالكيت«اين بررسي به مفاهيم مهمي چون  ،»ي

و:روش.توجه نموده ايم»هدف وغايت زندگي« روش مورد استفاده در اين تحقيق اسنادي

ها.كتابخانه اي بوده است ديدگاههاي اسالم:حاكي از آن است كه يافته هاي اين مطالعه: يافته

و مهم حوزه رفاه اجتماعي، ديدگاهي منحصربه فرد است ودر بسياري  درخصوص مفاهيم اصلي

مكتب اسالم در: نتيجه گيري.ازموارد با ديدگاههاي مكاتب موجود رفاهي تفاوت ماهوي دارد

د و برنامه و اجراي خصوص بسياري از حيطه هاي زندگي اجتماعي انسانها طرح ارد كه شناخت

و برنامه ها اساساَ با آنچه  و اين طرحها آنها مي تواند به تامين رفاه اجتماعي شهروندان منجر شود

.كه در ساير مكاتب ارائه مي شود تفاوت بنيادي دارند 

و برابري:واژگان كليدي ، عدالت ، مالكيت  رفاه اجتماعي، شاخصهاي رفاهي در اسالم
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 مقدمه�

مي مختلف با توجه به جهان مكاتب و ارائه شود، بيني خود كه معموالَ در قالب يك نظام فكري تنظيم

مي هاي جامعه در عرصه براي حل دغدغه و» رفاه اجتماعي«موضوع. كنند هاي گوناگون راهكارهايي ارائه

از شاخصهاي آن نيز از موضوعاتي است كه مكاتب فكري سعي كرده اين پديدة اند قرائت خاص خود را

و  و متناسب با اين راهكارها و راهكارهايي براي دستيابي به رفاه اجتماعي طراحي و فراگير ارائه داده عام

.سياستها، نهادهاي مختلفي را نيز در طول زمان پيشنهاد دهند

و بسياري از عوامل تأثيرگذ گذشته جامعة ايران از ار هاي دور تاكنون، تحت تأثير فرهنگ اسالم بوده

و برنامه هاي هاي رفاهي در جامعة ايران به طور مستقيم يا غير مستقيم از آموزه در تعيين اهداف، سياستها

مي. ديني اسالم تأثير پذيرفته است و نبايدهاي مبتني بر آموزه بنابر اين، امروزه و بايد هاي بايستي ديدگاهها

و برنامه مي هاي رفاهي ايران ديني در بسياري از سياستها و درك به به روشني قابل مشاهده و با توجه بود

و ديدگاههاي مسئوالن نظام، انتظار مي رفت كه اين امر به ويژه پس از وقوع آرمانهاي انقالب اسالمي

و  و انتظام بيشتري پيداكرده و آراي مردم، نظم و استقرار نظام سياسي مبتني بر تعاليم اسالم انقالب اسالمي

مي جامعة ايران با توجه به آموزهمفهوم رفاه در  شد؛ اما متأسفانه هاي ديني به صورت علمي بازتعريف

و پس از گذشت  از33تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده سال از پيروزي انقالب اسالمي، هنوز تعريف مشخصي

و ارائه نشده است و جمهوري اسالمي تبيين .رفاه اجتماعي آرماني از ديدگاه اسالم

و تجزيه براي شنا خت موضع هر مكتب در خصوص رفاه اجتماعي، متغيرهاي بسياري بايد مورد بررسي

و(و تحليل قرار بگيرند  از تعريف سادة مفهوم رفاه بر مبناي ديدگاه آن مكتب خاص گرفته تا شاخصها

و برنامه و نهادهاي مربوط، نوع تقسيم كار اجتماع اولويتها، سياستهاي تجويزي و تخصيص ها، ساختارها ي

و و مرزبندي آنها در حوزة رفاه اجتماعي ... منابع اما آنچه موجب تفكيك اساسي مكاتب از يكديگر

با مراجعه به شود، موضع آنها در خصوص چند مفهوم مهم در اين حوزه است كه تالش خواهيم كرد مي

آ(برخي از منابع اصلي مكتب اسالم  و تفاسير معتبر و برخي از كتب انديشمندان شامل آيات قرآن كريم ن

ديدگاه اين مكتب را در خصوص تعدادي از مفاهيمي كه نوعاًَ به عنوان شاخصهاي رفاه اجتماعي) اسالمي

و برخي از معيارهاي رفاهي راكه در چارچوب فرهنگ اسالمي به آنها توجه شناخته مي شوند، بشناسيم

و معرفي كنيم شده ولي در ساير مكاتب كمتر به آنها پرداخته شده .است، شناسايي

هاي ديني در فضاي عدم تبيين مفهوم رفاه اجتماعي بر مبناي آموزه: لذا دغدغة اصلي اين است كه

و بهره و سياسي غير بومي، موجب بومي كشور و معيارهاي رفاهي مكاتب فكري گيري يكسره از تعاريف
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و مهم سردرگمي برنامه گيري سطح رفاهز هيچ معياري براي اندازهتر اينكه هنو ريزان اجتماعي شده

و ارزشهاي ايرانيان  ) هاي ديني است كه قطعاً متأثّر از آموزه(اجتماعي در ايران با توجه به عمق باورها

.تدوين نشده است

و برنامه و عدم استفاده از ديدگاهها، شاخصها هاي تجويزي ساير مكاتب براي دستيابي به رفاه اجتماعي

ت و اي برجا بيين مفهوم رفاه اجتماعي در فضاي فرهنگي اجتماعي بومي جامعة ايران، تأثيرات دوگانهتعريف

و شهروندان به تدريج از آموزه: گذارد مي هاي ديني در حوزة رفاه اجتماعي فاصله گرفته، از يك سو، مردم

و ترويج داري شود كه به طور عمده در فضاي نظام سرمايه توجهشان به معيارهايي جلب مي غرب تعريف

و مي و نه به مصلحت فرد و اين سبك از زندگي در فضاي بومي ايران نه قابل دستيابي است شود كه اين معيارها

هاي اسالمي رفاه اجتماعي، موجب اضمحالل گزيني تدريجي مردم از آموزه ضمن اينكه دوري. جامعه است

و(نهادهاي سنّتي رفاه اجتماعي  مي) ...مثل نهاد وقف شود كه جايگزينيِ كاركردهاي اين نهادها در جامعة ايران

از سوي. توسط حاكميت عالوه بر اينكه مستلزم صرف اعتبارات هنگفت دولتي است، كارايي الزم را نيز ندارد

و مجريان برنامه ديگر، برنامه و سياستگذاران ا ريزان ز رفاه هاي رفاه اجتماعي در ايران نيز در نبود تعريفي بومي

بر(اجتماعي و معيارهاي رفاهي غير بومي براي برنامه)هاي ديني آموزه مبتني هاي رفاهي جامعه، به ناچار از الگوها

مي استفاده مي .گذارد كنند كه اين امر نيز تبعات خاص خود را در جامعه برجا

و مفاهيم غير بومي رفاه اجتم و به البته منظور نگارنده اين نيست كه همة الگوها اعي يكسره مردود هستند

اي بايد براي هدايت شود از آنها در جامعة ايران استفاده كرد، بلكه منظور اين است كه هر جامعه هيچ وجه نمي

بر سر آن توافق شده است، راهكارهاي منحصر) قانون اساسي(شهروندان خود در مسيري كه بر مبناي ميثاق ملي 

از قالهملذا. به فردي نيز داشته باشد :حاضر به دنبال پاسخ به چند پرسش اساسي است كه عبارتند

و معيارهايي كه نوعاً به عنوان شاخصهاي رفاهي شناخته هاي ديني اسالم، به شاخصه آيا در آموزه.1 ها

 شوند، توجهي صورت گرفته است يا خير؟ مي

و كليدواژه.2  اجتماعي چيست؟هاي اصلي رفاه اصوالً ديدگاه مكتب اسالم در خصوص مفاهيم

و مفاهيم رفاهي، و طي آن سعي شده پيرامون شاخصها اين مقاله به صورت مروري تهيه شده است

و بررسي صورت گيرد؛ چه اينكه تا وقتي مباحث نظري هر موضوع مهم بيشتر از زاوية نظري بحث

و ديدگاههاي نظري موجود در هر زمينه  در(اجتماعي به خوبي منقّح نشوند ) زمينة رفاه اجتماعي از جمله

و متون معتبر علمي بر مبناي معيارهاي ديني از البه و نظر جامعه-الي منابع و در معرض نقد ديني استخراج

و برنامه دانشگاهي گذارده نشود، نمي هاي جامعه در خصوص آن موضوع، توان انتظار داشت كه سياستها

آن جهت و آرمانهاي .جامعه داشته باشندگيري درستي در راستاي اهداف
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 چارچوب مفهومي پژوهش•
پژوهشي، قالب مشخصي براي مقاالت مروري ارائه شده، لذا در اين-از آنجا كه در كمتر نشرية علمي

:نوشتار براي آنكه نظم مشخصي به بحث بدهيم، مسير كلي ذيل را طي خواهيم كرد

و تبيين مفاهيم مورد بررسي  استخراج

هحوز در هر

 مراجعه به آراي انديشمندان مسلمان

 با تأكيد بر تفاسير قرآن كريم

هاي مفهومي بحث بر مبنايتفكيك حوزه

پارسونزبندي چهارگانةتقسيم

:مفاهيم حوزه اجتماع

 اصالت فرد يا جامعه-
:مفاهيم حوزه فرهنگ

 فلسفه خلقتو هدف-
:زه سياستمفاهيم حو

و-  برابري عدالت

:مفاهيم حوزه اقتصاد

 مالكيت-

و بازار-  كار كسب

و معرفي ديدگاههاي اسالم درخصوص معيارهاي رفاهياستخراج

و مقايسة آنها با ديدگاه ساير مكاتب رفاهي

و شناخت معيارهاي اصلي آن تعريف مفهوم رفاه اجتماعي
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و شاخصهاي آن، طيف گسترده اي از نظريات در منابع گوناگون ارائه شده در مورد رفاه اجتماعي

و تقريباً اغلب جامعه و برنامه است بر شناسان از ريزان و مانعي اين نكته اتفاق نظر دارند كه تعريف جامع

و شاخصهاي واحدي ندارد و برنامه به عبارت ديگر؛ اغلب جامعه. رفاه اجتماعي ارائه نشده بر شناسان ريزان

و جامعه تأكيد دارند و تبعيت آن از شرايط فرهنگي فرد .نسبي بودن مقولة رفاه

و واقعيت اجتماعي؛ بدين معني كه هر فرد: لت داردرفاه اجتماعي دست كم بر دو چيز دال نخست، بر امر واقع

مي از واژة رفاه، مفهوم خاصي در ذهن داشته، معيارهايي براي اندازه و گيري آن در زندگي خود وضع كند

و برنامه و تعريف انديشمندان و دوم، رفاه به توانند مصاديقي را براي آن در نظر بگيرندمي،ريزان نيز با اين رويكرد

.منزلة سياست اجتماعي، كه سعي دارد نيازهاي مردم را تأمين كند يا در خدمت حل مسائل اجتماعي آنان برآيد

مي توني فيتزپتريك و: گويد در پاسخ به اين سؤال كه رفاه چيست، اين پرسش، پاسخ آساني ندارد

مي نظريه و پنجه نرم . اي بس گسترده دارد از همين رو، بحث دامنه. كنند پردازان قرنهاست كه با آن دست

سياست اجتماعي را به مثابة روندي از سياست،) 1985-1888(كارل اشميتوي با اشاره به تعريف مشهور

مي تعريف مي و عدم رفاه به حداقل سپس. رسد كند كه از طريق آن، رفاه يا بهزيستي، به حداكثر

را چشم و مقايسه شادكامي،«: اندازهاي اصلي رفاه معرفي كرده،» هاي نسبي تأمين، ترجيحات، نيازها، رهايي

مي به توضيح هر يك از اين چشم .پردازد اندازها

اند مفهوم رفاه پرداز كليدي سراغ داريم كه استدالل كرده چهار نظريه» رفاه اجتماعي«البته در خصوص

و هم قابل اجرا :اجتماعي، هم واجد معناست

و خوشبختي،» معادله لذت«) 1832-1748( جرمي بنتام.1 و با تعريف رفاه به منزلة خير را وضع كرد

مي مندي يا مطلوبيت دانست كه قابل اندازه آن را مترادف با بهره .تواند باشد گيري هم

مي) 1959-1877(پيگو.سي.ا.2 گيري توان بر مبناي معيارهاي پولي اندازه معتقد بود كه بهزيستي را

. اين استدالل كه هر چه تمايل فرد براي پرداخت بابت چيزي بيشتر باشد، آرزوي وي شديدتر استكرد؛ با 

و بهزيستي فرد مي .شود بر اين مبنا، دسترسي يا تملّك آن شيء موجب باال رفتن سطح رفاه

مي» كارايي مطلوب«) 1923-1848(ويلفردو پارتو.3  دانست؛ به نحوي را معياري براي رفاه اجتماعي

اي قادر باشد دست كم وضع زندگي يكي از آحاد جامعه را بهتر كند، مشروط بر اينكه وضع كه اگر جامعه

.هيچ كس ديگر بر اثر اين كار بدتر نشود آن جامعه در جريان بهبود شرايط رفاهي است

كه جامعه) 1972(جان راولز.4 آن» توزيع منابع«اي را رف» عادالنه«در اهي باشد، داراي وضعيت

و اخالق« وي به طور كلي به حوزة. دانست مي  (Fitzpatrick, 1993, P.21-24).توجه كرد» عدالت
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و شاخصهاي متنوع- نتيجه اينكه، رفاه اجتماعي امري است واقعي و متأثّر از شرايط- با ابعادي گسترده نسبي

و مكاني و متأثّر از شرايط زماني يك- فرهنگي اجتماعي و آن اينكه، مقولة رفاهو داراي دست كم ويژگي مهم

و مادي  و لذت براي فرد است كه اكثراً با معيارهاي پولي اجتماعي مترادف يا در بر دارندة نوعي مطلوبيت

بعد مادي محض مورد نظر قرار گيرد. شود سنجيده مي  (Barry, 1999, P.10).اگر چه مفهوم رفاه نبايد تنها از

راجع به رفاه اجتماعي بينديشيم، بايد اشاره كنيم كه در مباحث نظريتر اگر بخواهيم قدري عميق

، ديگري)سوسياليسم(تأكيد دارد» شرايط«مربوط به رفاه اجتماعي، سه سنّت فكري سراغ داريم كه يكي بر 

بر) ليبراليسم(»انتخاب«بر ).كانسروتيسم(»نتيجه«و سومي

ميبر اين مبنا اگر از نگاه كساني كه از دريچة سو نگرند به موضوع رفاه بپردازيم، بايد سياليسم به جامعه

و در آن شكل» شرايط«به طور ويژه به  توجه كنيم كه ارجاع دارد به وضعيت محيطي كه بر ما تقدم دارد

مي مي مي گيريم؛ فضايي كه در آن تنفّس و همراه با رشدمان در آن عجين شويم؛ وضعيتهاي كنيم

و اقت مي صادياجتماعي، فرهنگي ص 1385فيتزپتريك،(گيريم اي كه در آنها قرار طبيعتاً وقتي از اين زاويه.)10،

كه نگريم، از حيث برنامه به اوضاع مي به» شرايط محيطي«هاي رفاهي بايد به دنبال سلسله اقداماتي باشيم را

كنندة شرايط كه تضمين»تعدال«لذا از ديد سوسياليستها، موضوع. ترين اقشار جامعه تغيير دهد نفع ضعيف

.كند مطلوب براي اقشار مختلف جامعه است، اولويت پيدا مي

و برنامه و در صدد ارائة معيارهايي براي رفاه اجتماعي برآييم اي رفاهي اگر از ديد ليبرالها به جامعه نگريسته

و اعمالي كه از ما به مثا» انتخاب«ارائه دهيم، با توجه به اينكه  بة موجوداتي آگاه كه داراي ميزاني از به تصميمات

ص(خودمختاري هستيم اشاره دارد بر)10همان، و به عنوان مهم» آزادي«، لذا ترين عنصر، متمركز خواهيم شد

و هر كس به اندازة استحقاق  تأكيد خواهيم كرد كه هر كس بر اساس استعداد خود بايد در جامعه تالش كند

در خود از مواهب جامعه برخوردار شود؛ بر اساس چنين تفكّري جايي براي مداخله در روندهاي اجتماعي

و اصوالً به نابرابري جهت تأمين رفاه اقشار مختلف باقي نمي .شود هاي اوليه افراد توجهي نمي ماند

به اگر هم از ديد محافظه و حفظ نظم» نتيجه«كاران به اوضاع جامعه بنگريم، با توجه به اينكه اين گروه

ميم به دهند، لذا در ارائة برنامه وجود اجتماعي بيش از هر چيز ديگري اهميت » تكاليف«هاي رفاهي

و به دولت تا حدودي اجازه مي هايي دهد كه براي جبران آن دسته از نابرابري شهروندان نيز توجه داشته

و به نفع اقش كه مي .پذير مداخله كند ار آسيبتواند بالقوه نظم موجود را بر هم زند، در شرايط بازار

، اين سنّتهاي فكري در عصر حاضر با ورود)هاي رفاه جديد در كتاب نظريه(البته به نظر فيتزپتريك

مي متغيرهاي جديد، دستخوش تغييراتي شده و اكنون كمتر كسي را توان يافت كه تنها از يك سنّت اند

با فكري براي تبيين پديده و هاي اين سه سنّت را به صورت دواير متداخلي يد حوزههاي اجتماعي بهره ببرد
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مانند فمينيسم،(در نظر گرفت كه تحت تأثير يكديگر قرار دارند؛ اگر چه هر يك از مكاتب جديد

و  مي...) سوسيال دموكراسي، نئوليبراليسم هاي استداللشان در زيرمجموعة توان با كمي دقت در ريشه را

ج ص 1385فيتزپتريك،(.ا داديكي از اين سه سنّت فكري ،11(

 ليبراليسم سوسياليسم

)كانسروتيسم(كاري محافظه

سه با اين حال، كماكان اعتقاد بر اين است كه تقسيم كا بندي بندي في براي طبقهگانة مذكور، اعتبار

معرفي شده آندرسنهاي رفاهي به وسيلة بندي سيستم مشهورترين طبقه. هاي رفاهي را در بر دارد نظريه

و رژيم رفاهي ليبرال، رژيم رفاهي محافظه: وي معتقد است سه نوع رژيم رفاهي وجود دارد. است كار

 (Moore, 2002, P.313).رژيم رفاهي سوسيال دموكراتيك

مي اما به و تا حدودي قابل اندازه نظر گيري رسد با اينكه رفاه اجتماعي را بر اساس متغيرهاي ملموس

و اغلب سنّتهاي فكري، حول در نظر مي گيرند، اما مفاهيم بنيادين مربوط به رفاه اجتماعي در اكثر كشورها

و مفاهيمي انتزاع ميو حوش چند متغير كليدي كه بيشتر داراي بار ارزشي بوده روند، قراري به شمار

از. گيرد مي و: اين متغيرهاي كليدي عبارتند و درآمد .عدالت، برابري، آزادي، امنيت، فقر، ثروت ... 

در بررسي ديدگاههاي مكاتب مختلف اعم از ديدگاههاي ليبرال، نئوليبرال، ماركسيسم، فمينيسم،

و پسامدر و راه سوم، پساساختارگرايي و سوسيال دموكراسي و بررسي مفاهيم اصلي ... نيسم در زمينة رفاه

مي مورد نظر اين مكاتب، به برخي كليدواژه مي ها برخورد چنانچه. شوند كنيم كه بيش از همه تكرار

و به صورت خاص به رفاه اجتماعي نپرداخته دانيم اين نظريه مي اند، اما رفاه اجتماعي ها به طور ذاتي

و پيامدهاي( مي)آنداليل، تكامل ها، مفاهيمي مركز توجه در اين نظريه. شوند را در اين محدوده شامل

و طبقات اجتماعي هستند: چون و محمدي،(.برابري، عدالت، آزادي ص 1388موسوي ،210(

انتخاب  شرايط

 نتيجه
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هاي رفاه اجتماعي از سوي انديشمندان مختلف صورت گرفته بندي حيطه تالشهاي زيادي براي دسته

ا و هر يك به فراخور و نظريهاست نظران حوزة رفاه اجتماعي هاي صاحب هداف خود، برداشتهايي از افكار

و المعارف رفاه اجتماعي، ضمن در دايره (Saxena, 2006)ساكسنا. اند يي را ارائه دادههايبندميتقسداشته

تورهويلفردو پا،)1723-1790(آدام اسميت: پردازان رفاه اجتماعي از جمله ارائة ديدگاههاي نظريه

،)1889-1992(فون هايك،)1879-1963(ويليام بوريچ،)1883-1946(جان مينارد كينز،)1923-1848(

، آنها را به دو ...و) 1933( آمارتيا كومارسن،)1938-2002(رابرت نوزيك،)1921-2002( جان راولز

و نظريه گروه نظريه و اصلي پردازان اقتصادي درت پردازان اجتماعي، تقسيم رين مفاهيم مورد بحث آنان را

هايي مانند در اين بررسي، بيش از همه به كليدواژه. خصوص چيستي رفاه اجتماعي، تبيين كرده است

و و فعاليت اقتصادي، نقش دولتهاي رفاه و كار اشاره ... آزادي، برابري، عدالت، شرايط بازار كسب

.كند مي

و وجود برخي تفاوتها در ديدگاههاي چنانچه مالحظه شد، با وجود تنوع حيطه هاي رفاه اجتماعي

از مختلف در خصوص زمينه و تعاريف مفهوم رفاه اجتماعي، اكثر انديشمندان اين حوزه بر روي برخي ها

سازند يا بستر را براي تحقق امر رفاه اجتماعي مفاهيمي كه به نوعي يا زيربناي مفهوم رفاه اجتماعي را مي

م مي. كنند، اتفاق نظر دارنديدر جامعه مهيا و مقايسه كرد هايي دسته توان در خوشه اين مفاهيم را .بندي

براي آنكه امكان مقايسة ديدگاه اسالم در خصوص مفاهيم اصلي حوزة رفاه اجتماعي براي كساني كه از

ابي شده، سپس ديدگاههاي مكاتب مختلف در اين زمينه آگاهي دارند فراهم شود، ابتدا مفاهيم مشترك ارزي

مي برخي از مفاهيمي كه منحصراً در ديدگاه اسالمي براي رفاه انسان تعريف شده و معرفي .شوند اند، استخراج

و با قبول خطر تقليل براي مقايسه د پذير شدن مباحث بندي چهارگانة چارچوب تقسيمر گرايي،

هايي كه بدانها اشاره شد، در چهار حوزة پارسونز، برخي از مفاهيم مهم رفاه اجتماعي را بر مبناي نظريه

و اجتماع در نظر گرفته، در هر يك از اين حوزه ها نيز مفاهيم اصلي شامل حوزة اقتصاد، سياست، فرهنگ

و ديدگاه اسالم در خصوص آنها مرور خواهيم كرد اصلي را به شرح ذيل دسته .بندي

و و كار و بازتوزيع ثروت در جامعه؛ ثروتدر حوزة اقتصادي، مفاهيم مالكيت، بازار كسب  اندوزي

و برابري؛  در حوزة سياسي، مفهوم عدالت

و غايت زندگي؛ و هدف و آرمانها  در حوزة فرهنگي، مفاهيم ارزشها

.در حوزة اجتماعي، مفهوم اصالت فرد يا اجتماع

پ ادعايي نداريم كه همة مفاهيم مورد مناقشة مكاتب مختلف رفاهي، در مفاهيم گفته خالصهيشالبته

مي شوند؛ همان مي و دسته طور كه .اند بندي نشده دانيم، شاخصهاي رفاهي هرگز به طور كامل احصا
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 مفاهيم اقتصادي•
و ديدگاههاي مكاتب مختلف مالحظه شد، يكي از عرصه چنانچه در نظريه هايي كه مرز بين مكاتب ها

و بعضاً متضاد آنها كند، مفاهي مختلف در خصوص رفاه اجتماعي را روشن مي و مواضع متفاوت م اقتصادي

مي. در خصوص معيارهاي اقتصادي است مي مفاهيم اقتصادي حيطة وسيعي را در بر رسد گيرند اما به نظر

تواند تفاوتهاي اختالف ديدگاههاي مكاتب مختلف در خصوص سه كليدواژة ذيل تا حدود زيادي مي

از بنيادي اين مكاتب را با ديدگاه اسالم و كار،: روشن كند؛ اين مفاهيم عبارتند مالكيت، بازار كسب

و بازتوزيع ثروت در جامعه ثروت .اندوزي

.، مخدوش كردن حق قانوني مالكيت، رفتاري ناعادالنه است)1938-2002(رابرت نوزيكبه اعتقاد

در نوزيك و اعتقاد دارد حق انسان و مالكيت، زندگ احياكنندة نظرية مبتني بر حق طبيعي است ي، آزادي

و هر عملي كه ناقض آنها باشد، عادالنه نيست و محمدي،(.مطلق است ص 1388موسوي ،133(

و روح سرمايه كه نشان بنجامين فرانكلينهاي اكثر خوانندگان با موعظه داري است دهندة خصلت

كه.دبه خاطر بسپار كه اعتبار، حكم پول را دار«: گويد آشنايي دارند؛ آنجا كه مي اگر طلبكاري اجازه دهد

؛»گذاري كنم توانم از سود حاصل استفاده كرده يا آن را سرمايه طلب او را ديرتر از موعد مقرر بپردازم، مي

و ماهيتي خودافزون دارد به خاطر بسپار« مي. كه پول، بارور است بر حذر باش از اينكه«؛»آورد پول، پول

ص 1371وبر،(...و»و بر حسب آن خرج كني خود را صاحب تمام ثروت خود بداني و هزاران.)51، اينها

هاي اقتصادي، معيارهاي هاي مكاتب مختلف در عرصه گزارة ديگر از اين دست، در خصوص آموزه

مي چندگانه با. دهد اي را براي شناخت مفهوم اقتصادي رفاه در هر يك از اين مكاتب به دست در ادامه

مياستفاده از تفاسير  .شويم قرآن كريم، با نظر مكتب اسالم در خصوص اين مفاهيم آشنا

oمالكيت 
در تعدادي از آيات قرآن كريم، مالكيت مطلقِ همه چيز. در اسالم، ديدگاه خاصي در زمينة مالكيت وجود دارد

 126و59سورة فاتحه؛ آيات4در عالم امكان، از آنِ خداوند متعال برشمرده شده است؛ از جمله در آية 

و آيات 120سورة نسا؛ آية .سورة انعام75و13،50،73سورة مائده

مي 126در آية و كان اهللا بكل شيء محيطا«: فرمايد سورة نساء و مافي االرض هللاِ مافي السموات در معني.»و

 شيئى مالكاورغيو به خداست مختص تمامكه است اختصاصالم للَّهو«: اندو تفسير اين آيه چنين آورده
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 عرضى ملكية اين.است صرف توهم هستم، فالن مالكمنكه مالكيت، دعوىو خود؛ نفس مالك حتى نيست،

بي(.»ديگرى به دست فردا تو، به دست امروز است، عاريه واقع؛در.موقتي است جعلى ص طيب، )223 تا،

م و مطلق خداوند بر همه چيز، حق و مالكيت كامل و مخلوقات با وجود احاطه از نفس(الكيت انسان بر اشيا

و. نيز در مكتب اسالم تعريف شده است) خود انسان گرفته تا ساير مخلوقات خداوند متعال خداوند انسان را نماينده

مي خليفة خود در روي زمين قرار داده است؛ آيت :نويسد اهللا مكارم شيرازي در انتهاي تفسير سورة انعام چنين

 ضمن تعبير، اين.است كرده معرفى زمين روىدر خدا نمايندةو خليفه عنوانبهرا انسان كراراً قرآن«

كه مواهبى تمامو استعدادهاو ثروتهاو اموالكه كندمى بيان نيزرا حقيقت اين بشر، مقام ساختن روشن

او طرفاز مأذونو مجازو نماينده تنها انسان،و اوستاش اصلي مالك حقيقتدر داده، انسانبه خدا

 حدوددر تصرّفاتش بايد بلكه ندارد، استقالل خود تصرّفاتدراى نمايندههركه است بديهىو باشد مى

 اردوگاهازهم اسالم مالكيت، مسئلةدر مثالًكه شودمى روشن اينجاازو باشد اصلى صاحباذنو اجازه

.»دارى سرمايهو اپيتاليسمك اردوگاهازهمو گيردمى فاصله] ماركسيسم[ كمونيسم

 انسانها،و خداست براى واقعدر بلكه اجتماع، براىنهو است فرد براىنه مالكيت: گويدمى اسالم«

ومى نظارت افراد درآمد طرزدرهم اسالم، دليل، همينبهو اويند نمايندةو وكيل  چگونگىدرهم كند

 مشخص مكتبيك عنوانبهرا اسالمى اقتصادكه است شده قائل شروطىو قيود دو،هر براىو مصرف

ج 1382بابايي،(.»دهدمى قرار ديگر مكاتب برابر در ص1، ،672(

سورة حشر چنين7اي كه در تفسير آية شمرد؛ به گونه البته اسالم مالكيت خصوصي را محترم مي

 اقتصاد گيرى جهت اينكه،آنو كندمى بازگو اسالمى اقتصاددررا اساسى اصليك آيه اين«: خوانيم مي

 ثروتهاو اموالكه كرده تنظيم طورىرا برنامه خصوصى، مالكيتبه احترام عيندركه است چنين اسالمى

ج(.»بگردد دستبه دست آنها مياندر پيوستهكه نشود محدود گروهى دستدر متمركز ص5همان، ،141(

فرموده امضارا مالكيت نوع اين شخصى، مالكيت لوازم شمردن معتبربا برخي موارددر كريم قرآن

و داشتن اختيار بر موضوع مورد«فروش،و خريدصحت لوازماز يكى براي مثال،.است وجود مالكيت

ص 1374موسوي همداني،(.)275 آيه بقره،(»الْبيع اللَّهأَحلَّ«: است» معامله ،74(

و مفاهيم مهمي كه مكاتب مختلف رفاهي در شود كه در خصوص يكي از معيارها مالحظه مي

و به همين جهت، برنامه با خصوص آن اختالف نظرهاي زيادي دارند هاي رفاهي آنها تفاوتهاي ماهوي

و مالكيت خصوصي(كند يكديگر پيدا مي ، در مكتب اسالم يك قرائت كامالً)يعني مفهوم مالكيت

م و برداشتي در منحصر به فرد ارائه شده است كه در هيچ يك از و رفاهي چنين قرائت كاتب فكري
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در خصوص آن به چشم نمي و همين عامل، يكي از عوامل مهم تفاوت بنيادي راهكارهاي رفاهي خورد

و ساير مكاتب به شمار مي .رود اسالم

oو كار  بازار كسب
و بازار به معناي محيطي اجتماعي كه در آن فعاليتهاي اقتصادي جامعه رقم مي هر آن كس كه خورد

و مكتوب و هنجارهاي رسمي مثل-كاال يا خدمتي براي عرضه دارد، در چارچوب يك سلسله ضوابط

و غير مكتوب، در ازاي دريافت ثمن معامله، آن را در اختيار خريدار قرار-قرارداد يا هنجارهاي غير رسمي

و اجتماعي مورد بحث قرار هاي اقتصادي، بازار يكي از مفاهيمي است كه در اكثر نظريه. دهد مي سياسي

و به نوعي مي توان ادعا كرد كه تقريباً همة مكاتب، وجود چنين محيط اجتماعي را به رسميت گرفته است

و همواره سعي كرده هايي را در اين محيط اجتماعي مستقر كنند كه عمده تفاوت مندي اند قانون شناخته

آن هاست تا اصل مندي مكاتب، در همين قانون و ضرورت وجوديِ .مفهوم

و كسب روزي براي از منابع اسالمي چنين برمي آيد كه اسالم نيز بر وجود چنين محيطي براي فعاليت

استمرار حيات بشر تأكيد فراوان دارد؛ اما فرق اساسي اسالم با ديدگاه ساير مكاتب اين است كه هر نوع 

خ از اين محيط اجتماعي» روزيِ حالل«ود را به كسب فعاليتي را در اين محيط قبول نداشته، پيروان

مي. خواند فرامي كنند نظم معيني را براي اين محيط البته ساير مكاتب نيز با وضع قراردادهاي اجتماعي سعي

اجتماعي برقرار كنند؛ اما فرق است بين قرارداد اجتماعي كه ضامن اجرايي آن پليس است، با قاعدة شرعي 

و نيازي به ناظر بيروني مثل پليس نداردكه مبتني بر اعت .قاد افراد است

مي» ...أَعجبكلَوو الطَّيبو الْخَبِيثُيستَوِيال قُلْ«سورة مائده 100در تفسير آية  ابو«: خوانيم چنين

 شمابر داوندخ: فرمودند)ص(پيغمبركه كندمى روايت جابرازاسنادبا حاكم عبداللّه،بن محمد عبداللّه

و نوشنده شراب، مورددر اما. است كرده حرامرازدن يكديگر نسببر طعنهو شرابخوارىو پرستى بت

يا:گفتو برخاست اعرابىيك. ملعونند همه بخورد، پولآنازكه كسىو فروشندهو ساقىو سازنده

 خرجش خدا طاعتدر اگر.امهاندوخت مال فروشى شرابازو بود اينمن كارو كسب!)ص(اللّه رسول

 خدا نزد كنى، صرف نيز صدقهو جهادوحج راهدر اگر:فرمودند)ص(پيغمبر دارد؟ فايده برايم آيا كنم،

ص1383ذكاوتي،(.»نپذيردرا جز پاك خداوندكه ندارد؛ ارزشاى پشهپر اندازة به ،111(

مي32همچنين در تفسير آية سربه خبرىبىدر خود استعداداز مردمركث«: خوانيم سورة نساء چنين

كه آفريدگارى جهت، همينبه. كنندمى تكيه ديگران كوشش هاى فرآوردهاز كشى بهرهبهو برند مى

 كوششو كارو اكتساببه-انديشى بيهودهو آرزواز نهىازپس-راما است، شكوهمندو نيكو صنعش
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:است فرموده آيه هميندر لذا.يافت دست آرزويىهربهآن رهگذراز توانمىكه دهدمى هشدار

به-كسب جاىبه-را اكتساب واژة متعال خداوند.»اكْتَسبنَمما نَصيب للنِّساءو اكْتَسبوامما نَصيبللرِّجالِ«

 تعالم خداوند گويا. است دشوارى تحملو مبالغه گوياى اكتساب،كه آن جهتاز است، برده كار

 دستبه دشوارى تحملو اهتمام طريقاز فقط-باشيدآن جوياى بايدكه-را برترىو فضلآن: فرمايد مى

را نفسانى آرزوهاى يعنى پوشالى؛ هاى انگيزه ندارد امكانو آيد مى ص1377 حجتي،(.»بخشد تحقق آن ،242(

مياز تفسير اين آيه، سه نكتة اساسي در خصوص ديدگاه اسالم به فضا و كار استنباط : شودي كسب

و از دالل و كوشش كند و كسب نخست اينكه، اسالم در محيط بازار معتقد است كه فرد بايد سعي بازي

و خالقيت، خودداري كند و كوشش مي. روزي بدون تالش بايستي دوم اينكه، در محيط بازار اسالمي

و سوم اينكه، بر  خالف بسياري از ديدگاههاي مرسوم كه اعالم صرفاً به كسب روزي حالل اهتمام داشت

و كوشش كنند زن در اسالم نمي مي و كار تواند كار كند، در اين آيه به صراحت اعالم شده كه كسب

.گونه كه براي مردان مقرر شده، براي زنان نيز پيشنهاد شده است همان

به قرآن  مورددر كلى قانونيك ذكربه نصارى،و يهود پيشوايان دنياپرستىبحث تناسب كريم

درو كنندمى پنهانو گنجينهو آورى جمعرا نقرهوطالكه كسانىو«: فرمايدمى پرداخته، اندوزان ثروت

)34توبه، آيه(.»ده بشارت دردناكى عذاببهرا آنها كنند، نمى انفاق خدا راه

 دستور مسلمانانبهو استدهكر تحريمرا اموال سازى گنجينهو اندوزى ثروت مذكور به صراحت، آية

و اندوختنازو اندازند كاربه خدا بندگان گيرى بهره طريقدرو خدا راهدررا خويش اموال دهد مى

 منتظر بايد صورت، اين غيردر.بپرهيزند شدتبه معامالت، گردشاز آنها كردن خارجو كردن ذخيره

ص1374مكارم شيرازي،(.باشند دردناكى عذاب ،356(

مي با توجه به مطالب پيش و جامع گفته، به نظر نگري نسبت به موضوع رسد اسالم، ديدگاه بسيار دقيق

و گردش سالم سرمايه در جامعه داشته، راهكارهايي براي بازتوزيع منافع ناشي از فعاليتهاي اقتصادي  ثروت

.در جامعه از طريق اخذ ماليات دارد

 مفاهيم سياسي•
و مناقشات بين مكاتب مختلف در زمينه شد، يكي از كانوني تر اشاره چنانچه پيش هاي ترين مباحث

و برابري است هاي اصلي مفهوم رفاه،، ترسيم مشخصهنورمن بارياز نظر. رفاهي، مباحث مربوط به عدالت

و حقوق ساير افراد  مستلزم بحث رفاه در محتواي ديگر مفاهيم سياسي، مانند عدالت، مساوات، آزادي

و تويي؛ يعني منفعت كارايي پارهر مقولة رفاه را از معيا جان راولز. (Barry, 1999, P.1)است گرايي، دور كرد

و اخالق برگرداند به حوزه ص 1385فيتزپتريك،(هاي عدالت ، يك جامعة عادالنه، راولزمطابق فلسفة.)34،
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ر جامعه هايا براي كساني كه در دهكاي است كه اصل تفاوت را رعايت كرده، بهترين موقعيت ممكن

و محمدي،(.اند، تضمين كند پايين ساختار اجتماعي قرارگرفته ص 1388موسوي ،132(

و روايات، در خصوص مبناي و با استنباط از آيات انديشمندان اسالمي با انجام استداللهاي عقلي

و تتبع كرده؛ از البه و برابري در جامعه، تحقيق مي الي استداللهاي عدالت توان دريافت كه مكتب آنان

و برابري آنها در جامعه اعتقاد دارد .اسالم به صورت بنيادي به تساوي حقوق همة مردم

:اند استاد مطهري استداللهاي مفصلي در خصوص اين مبحث ارائه كرده

و يكى اينكه، عدالت يعنى مساوات؛ چون از مادة عدل است: شود تعريف كرد عدالت را سه جور مى

مى بعضى. عدل يعنى برابرى مى ها عدالت را مساوات تعريف و مساوات را هم اين دانند كه تمام افراد كنند

بشر از لحاظ تمام نعمتهايى كه داده شده است در يك سطح زندگى كنند؛ عدالت يعنى همة مردم از 

را. چيزهايى كه موجبات سعادت است، برابر داشته باشند معنى كنيم، درست نيسترجونيااگر ما عدالت

و اين عدالت ظلم است؛ چرا؟

و مساوات را به معناى برابر كردن افراد در پاداشها بنابر اين، اگر ما عدالت را به معناى مساوات بگيريم

و عدالت نيست اوالًو نعمتها،  و تجاوز است و ثانياً، ظلم كن است؛ چرا ثالثاً، اجتماع خراب. شدنى نيست

.ت ميان افراد تفاوت استكه در طبيع

مى ولى عدالت را به يك معناى ديگر مى هم شود معنى كرد كه اگر به آن توجه شود، توان گفت آن

مى. مساوات است، اما مساوات به شكل ديگر كُلِّ: كنند اين است معنايى كه قدما براى عدالت ذكر طاءاع

قَّهح حقّ ب. ذى و هر شخصى در متن خلقت .ا يك شايستگى مخصوص به خود به دنيا آمده استهر چيزى

مى. معناى عدالت اين است تواند معنى پيدا كند؛ يعنى قانون، افراد را به يك چشم مساوات دربارة قانون

به عبارت ديگر؛. نگاه كند؛ قانون خودش ميان افراد تبعيض قائل نشود، بلكه رعايت استحقاق را بكند

د كه.ر شرايط مساوى هستند، قانون بايد با آنها به مساوات رفتار كندافرادى كه از لحاظ خلقت اما افرادى

شرايط خودشان در شرايط مساوى نيستند، قانون هم نبايد با آنها مساوى رفتار كند، بلكه بايد مطابق

.اين هم معناى دوم عدالت است. خودشان با آنها رفتار كند

و اند عدالت يعنى رعايت بعضى نيز گفته توازن در اجتماع؛ يعنى هر حالتى كه به صالح اجتماع باشد

و جلو ببرد، عدالت است .بهتر بتواند اجتماع را حفظ كند

كه اما استاد مطهري استدالل مي عدالت معنايش موازنه به شكلى. عدالت معنايش مساوات نيست: كند

و فطرى استوار استكه پاى حقوق در كار نباشد نيست، بلكه عدالت بر پاية حقوق وا فرد حق دارد،. قعى

مى. اجتماع هم حق دارد عدالت رعايت همين. شود كه حق هر فردى به او داده شود عدالت از اينجا پيدا
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مى. حقوق است و اينكه گويند عدالت يك امر نسبى بنابر اين، عدالت در تمام زمانها يكى بيشتر نيست

ص1399مطهري،(.است، حرف درستى نيست ،220-203(

و مكتبهاى فلسفى ديگر در اين« و اديان و برابرى، نخستين پاية نظام اجتماعى اسالم است اصل مساوات

و اقتصادى قائل نشده از حد براى برابرى انسان، ارزش اجتماعى، سياسى، حقوقي و اين نوع تفاوت اند

و ارزشهاى واالى انسان ناشى مى با مطالعة خصايص مشترك.شود اختالف بينش در شناخت شخصيت

و برابرى انسانها از ديدگاه اسالم پى برد انسانى ذيل مى :توان به عمق مسئلة مساوات

و.1 و زن آفريده شده و معنوى، از دو انسان مرد و با هر نوع خصيصة مادى همة افراد انسان از هر نژاد

و  و مادر همة انسانها هستند از نوع و زن كه پدر الذي خلقكم«: اند طبيعت مشابه آفريده شدهنخستين مرد

و نساء  و بث منهما رجالًا كثيراً و خلق منها زوجها )1نساء، آيه(.»...من نفس واحده

و نهال است.2 و عوامل گوناگون) نه ماده خام(انسان به مثابة بذر و جهتها و حركتها و نسبت به شكلها

ا. يكسان نيست و و اين حركت او به سمت كمال است و خيزش، ريشه در فطرت او دارد ين جوشش

يا أيها االنسان انك كادح الى ربك كدحاً«: شود خصلت به طور همگانى در عموم انسانها ديده مى

)94انشقاق، آيه(.»فمالقيه

مى.3 و جامعة او نقش دارند، گر چه انسانها بخشى از شخصيت خود را از عواملى گيرند كه در زندگى

و همة انسانها اين ولى بخش  ديگرى از شخصيت انسانها كه حائز اهميت است، ريشه در سرشت آنها دارد

و وجدان فطرى را)72ص، آيه(»و نفخت فيه من روحى«: اند سرماية عظيم را از خدا گرفته و انسانها شخصيت

و وجدان اكتسابى را به دست آورند، از پيش داشته ان قبل از آنكه شخصيت و همة سانها در اين خصيصه اند

ص 1421عميد زنجاني،(.»مشتركند ،556(

و تأكيد فراواني بر چنانچه مالحظه شد، دين اسالم ديدگاه كامالً روشني نسبت به موضوع عدالت

و استقرار عدالت در جامعه دارد در. احقاق حق ديدگاه اسالم در خصوص عدالت با اغلب برداشتهايي كه

ميمكاتب مختلف پيرامون عد و ذات شود متفاوت بوده، مبتني بر ويژگي الت مطرح هاي فطري انسان

و تبيين مي و. شود خلقت حق تعالي تعريف با چنين رويكردي به موضوع عدالت، به طور حتم سياستها

و برنامه هاي رفاهي نظام مبتني بر آموزه برنامه هاي ساير مكاتب رفاهي، تفاوت ماهوي هاي ديني، با سياستها

.واهد داشتخ

و اجتماعي•  مفاهيم فرهنگي
فرهنگ به زندگي بشر روح. ترين ساحتهاي زندگي بشر، ساحت فرهنگ است بدون شك يكي از مهم

و جهتو معنا مي و اولويتهاي ساير عرصه گيري بخشد مي ها ترين يكي از مهم. كند هاي زندگي را تعيين
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پا مسئولِ پاسخگويي به آن است،» فرهنگ«سؤاالتي كه و چرا بشر اين است كه هدف از خلقت چه بوده

به عرصة وجود گذاشته است؟ تفاوت ديدگاههاي مكاتب مختلف در پاسخ به اين سؤال، تفاوتهاي ماهوي 

و غايت زندگي بشر روشن مي يك گيري جهت. كند مكاتب را در خصوص فلسفة خلقت هاي اساسي هر

جم-هاي مختلف از مكاتب فكري در زمينه ناشي از نحوة پاسخِ آنها به اين-له در زمينة مباحث رفاهياز

داري، خيلي از متفكّران، نقش فرهنگ سؤال مهم است؛ چنانچه در خصوص علل پيشرفت نظام سرمايه

و زهد دنياگرايانة مبتني بر آموزه را سختكوشي كهآن-هاي مذهب پروتستانتيزم توضيح ماكس وبرگونه

و-دهد مي مي بسيار پررنگ و مهم ارزيابي .كنند اساسي

:در پاسخ به اين سؤال بنيادي، اسالم چنين ديدگاهي دارد

مي56در آية و مهم سؤال به اين اين آيه.»ليعبدونِ إِلَّا الْإِنْسو الْجِنَّ خَلَقْتماو«: فرمايد سوره ذاريات

ومى پاسخ پرمحتوايىو فشرده تعبيراتبا همگانى،  نيافريدهرا انسوجن خداوند متعال«: فرمايدىم گويد

 همهماكه شودمى روشن ترتيب، بدين. يابند تكامل راه اينازو»كنند خداوند را عبادت اينكه براى جز

ج 1382بابايي،(چيست؟»عبادت« حقيقت بدانيمكه است اين مهم اما.ايم شده آفريده پروردگار عبادت براى ،

ص1 ،552(

 أَنَّماَفحسبتُمأَ«: فرمايدمي 115 در آيه قيامت، در روز بدكاران حاالت نقلازپس مؤمنون در سورة

ثاً خَلَقْناكُمبع وناال أَنَّكُمونَ إِلَيعبود بيهودهو عبث انسان، نبود، خلقت آخرتو اللَّه الى رجوع اگر؛»تُرْج.

 استدالل،)22جاثيه، آيه(»بِالْحقِّ الْأَرضو السماوات اللَّهخَلَقَو«:هستند از جمله مضمون ايندركه آياتى تمام

وحق.است پوچو باطل مقابل آيات، ايندرحق زيرا است؛ خلقت نبودن بيهودهو حكمت راهاز معاد به

 بينَهماماو الْأَرضوتالسماوا خَلَقْنَاماو« آية مانند كند؛مى ضرورىرا معاد وجود خلقت، بودن غايت با

و است آمدنى آخرت: فرمايدمى خلقت بودنحق ذكراز بعد كه)85 حجر، آيه(»لĤَتيه الساعهإِنَّوبِالْحقِّ إِلَّا

 خلقت هدف تواند نمى ماللپر زندگى اين دهدمى كه نشانآن مانندو19ابراهيم، آيه؛73 نيز انعام، آيه

ص 1377قريشي،(.بود خواهد عبث جهان،و انسان خلقت گرنهو باشد؛ جهان خلقت هدف نيزو انسان ،397(

 خداوند:فرمودندو آمدند اصحابش برابردر)ع(حسين امامكه خوانيممى)ع(صادق اماماز حديثى در

و كنندمى عبادتشدبشناسنرااوكه هنگامى بشناسند،رااو اينكه خاطربه مگر نيافريدهرا بندگان،بزرگ

ص1374مكارم شيرازي،(.شوندمى نيازبىاو غير بندگىاز كننداو بندگىكه هنگامى ،397(

رسد يكي از تفاوتهاي بنيادين مكتب اسالم با ساير مكاتب در خصوص رفاه اجتماعي، به نظر مي

و هدف خلقت است و خوشبختي اس. ديدگاه اسالم نسبت به مفهوم سعادت و اس، برنامهبر اين ها

و برنامه سياستهاي رفاهي جامعة اسالمي مي هاي ديگر مكاتب متفاوت تواند به شكل ماهوي با سياستها
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و شهروندان آن جامعه باشد؛ چرا كه مي و محيطي را فراهم آورد كه در ساية آن، انسانها بايستي شرايط

و  و نزديك شدن به خالق هستي را بهتر .تر طي كنند درستبتوانند مسير سعادت

و غايت خلقت، سبب مي و هدف بر شود برنامه چنين نگاهي به موضوع سعادت ريزان اجتماعي عالوه

مي(هاي مادي خوشبختي توجه به جنبه و جهت الي كه در نگرش اسالمي، اين جنبه هم اهللا بايست در مسير

بخش، به جنبه)باشد و خوشبختي نيز توجه كرده، هاي رفاهي جامعه را در راهي از برنامههاي معنوي سعادت

و غايت خلقت، ضمن اينكه اگر نگاه برنامه. رسيدن به چنين سعادتي طراحي كنند ريزان اجتماعي به هدف

هاي مادي سعادت شهروندان ريزي براي ارتقاي جنبه همين چيزي باشد كه استدالل شد، آنگاه حتي برنامه

م شود؛ چرا كه تنها در صورت فراهم آمدن حداقلهاي رفاه مادي استينيز از اهميت دوچنداني برخوردار

هاي معنوي تر جنبه هاي روزمره فراهم شده، زمينه براي رشد مناسب كه امكانِ فارغ شدن افراد از درگيري

.آيد در جامعه به وجود مي

و ميزان اهميت در حوزة اجتماعي نيز مفاهيم زيادي هستند كه مكاتب مختلف در خصوص قبول يا رد

و مي توان از قرائتهاي فلسفي مثل ديدگاه مكاتب نسبتو ضرورت هر يك از آنها با هم اختالف نظر دارند

و  و ساختارهاي اجتماعي .نام برد... به اصالت فرد يا جامعه، وضعيت حقوق در جامعه، وضعيت نهادها

مىاجتماع،)از جمله شهيد مطهري(از ديدگاه انديشمندان اسالمي و فرد روى اجتماع روى فرد اثر . گذارد

مرحوم عالمه طباطبايى در كمال. اجتماع واقعاً مجموعش يك واحد است، خودش روح دارد، عمر دارد

:كند كه قرآن براى اجتماع، شخصيت قائل است؛ براى اجتماع، عمر قائل است وضوح از قرآن استنباط مى

أَ« فَإِذا جاء أَجلٌ هأُم و اليستَقْدمونَلكُلِّ هرُونَ ساعتَأْخسي ال ملُهو)34اعراف، آيه(»ج ؛ براى اجتماع، بيمارى

و شقاوت قائل است؛ براى اجتماع، شركت در مسئوليت قائل است .سالمت قائل است؛ براى اجتماع، سعادت

كه در ميان آن قوم يك قومى گناه كرده، اقليت صالحى] اكثريت[پرسند چرا اگر گاهى افرادى مى

. دانند كه افراد اجتماع، حكم اعضاى يك پيكر را دارند شوند؟ نمى است هم به عذاب آن قوم معذّب مى

توانند بگويند چرا ما هم بايد از بين وقتى در عضوى از يك پيكر سرطان پيدا بشود، اعضاى ديگر نمى

هم. برويم و او ريشگى به همان دليل كه شما با يكديگر اتصال و پيوند داريد، به همان دليل كه از سعادت

فقط آن دنياست كه دنياى. مند هستيد، به همان دليل از بدبختى او هم بايد در اجتماع متضرر باشيد بهره

و خوشى يكديگر. جدايى است در اين دنيا افراد اجتماع واقعاً به يكديگر متصلند، واقعاً در ناخوشى

و مى. سعادت يكديگر شريكند شريكند، واقعاً در عذاب و خشك با هم منتها از نظر. سوزد در اين دنيا تر

و شايد در آن دنيا هم دنباله  آنها كه به اصطالح خشكند؛ يعنى آمادة سوختن هستند، عذاب الهى است
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آن داشته باشد؛ ولى از نظر آنها كه شخصاً استحقاق نداشته و در آن دنيا به ها اجر اند، مصيبت است، ابتالست

ص 1399مطهري،(.پذير نيست به هر حال، در اين دنيا تفكيك. شود داده مى ،220 (

و اصالت قائل شدن به اجتماع در كنار اعتبار فرد، نگاه دقيقي چنانچه مالحظه شد، اسالم ضمن ارزش

و مهم مانندنزپارسوكه به تعبير-تر اينكه، در حوزة فرهنگي نسبت به ضرورتهاي حيات اجتماعي دارد

و اجتماع(هاي حيات اجتماعي كمربندي، ساير حوزه و سياست مي)اعم از حوزة اقتصاد و به آنها را در بر گيرد

و جهت« و سو مي- بخشدمي» سمت و متفاوتي از ساير مكاتب ارائه و آن، نگاه اسالم ديدگاه كامالً نو كند

و غايت زندگي«اسالم به  و سياسي به نحوي كه در اسالم است كه در هيچ يك از مكا» هدف تب فكري

و بالطبع چنين تفاوتي در رويكرد  و رويكردي وجود ندارد نسبت به اين موضوع استدالل شده است، استدالل

و مهمي را در برنامه و هدف خلقت، تأثيرات بنيادي .هاي رفاهي جوامع اسالمي خواهد گذاشت به فلسفه

و سياست رفاه و اجرا گيري از اين آموزهي در جامعة اسالمي بايد با بهرهبنابر اين، هر برنامه ها طراحي

و برنامه. شود با در صورت تحقق چنين امري، قطعاً تفاوتهاي اساسي ميان سياستها هاي جامعة اسالمي

مي برنامه و سياستهاي جوامعي كه در پرتو ساير مكاتب اداره .شوند به وجود خواهد آمد ها

)گيري ندي، نتيجهب جمع(ها يافته�
. سازي مفهوم رفاه اجتماعي تدوين شده است اي به منظور بومي اين مقاله با هدف باز كردن دريچه

و دغدغة اصلي اين بوده كه هاي اصلي رفاه اجتماعي توجه شده آيا در فرهنگ اسالمي به كليدواژه: سؤال

و شاخصهاي اصليِ آن در مكاتب مختلف است يا نه؟ بدين منظور، نخست به تعريف مفهوم رفاه اجتماعي 

و سپس با مبنا قرار دادن تقسيم و سياسي پرداخته شد هاي اصلي بندي چهارگانة پارسونز، كليدواژه فكري

و سپس ديدگاه مكتب اسالم  و اجتماع، استخراج رفاه اجتماعي در چهار حيطة اقتصاد، سياست، فرهنگ

شدها شناسا در خصوص هر يك از اين كليدواژه و معرفي و خالصة يافته. يي هاي اين پژوهش اسنادي

:اي به قرار ذيل است كتابخانه

و برنامه.1 هاي رفاهي، تفاوت آنها در مواضع يكي از وجوه تمايز مكاتب مختلف در زمينة سياستها

و ضمن اينكه براي انسان، نوعي. اقتصادي است اسالم ديدگاه منحصر به فردي در خصوص مالكيت دارد

ميم و به عبارت بهتر امانتداري قائل است، مالكيت اصلي را از آنِ خداوند متعال چنين. داند الكيت

رژيمهاي رفاهي. هاي اقتصادي رفاه اجتماعي جامعه خواهد گذاشت ديدگاهي تأثير شگرفي در برنامه

د و بخش قابل توجهي از بار ولت را در رسيدگي به موفق در جامعة سنّتي ايران كه امروزه نيز تداوم دارند

كشند، از نهادينه شدن چنين فهمي از مالكيت در جامعة اسالمي نشئت اقشار محروم جامعه بر دوش مي
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و تا دير(اند گرفته نشده بايد فكري به حال ترويج اين اعتقاد مهم البته بايد اذعان كرد كه رو به افول دارد

و در اين مقوله نيز همچنين در مكتب اسالم، كسب). در جامعه برداشت و كار بسيار مورد تأكيد قرار گرفته

مي رويكرد منحصر به فردي در آموزه و هاي ديني به چشم خورد كه در ساير مكاتب قابل شناسايي نيست

و كار، يكي از وجوه تمايز مكتب. آن، تأكيد بر كسب روزي حالل است چنين تأكيدي در فضاي كسب

مياسالم در زمينة مفاهيم اقت و رويكردهاي سياسي رفاه. رود صادي رفاه اجتماعي به شمار در قلمرو سياسي

و معلوم شد كه اسالم به شكل بنيادي با موضوع  و برابري اشاره شد و مساوات اجتماعي، به موضوع عدالت

و استحقاق خود«عدالت به معناي  و سعي» برخورداري هر كس از مواهب به قدر استطاعت موافق است

و سياسي به گونه مي و ساختارهاي اجتماعي اي در جامعه مستقر شوند كه اين اصل كند مجموعه مقررات

هاي مهمي است كه مكاتب مختلف در تبيين مواضع خود اين مفهوم نيز يكي از كليدواژه. مهم محقق شود

شد. پردازند در زمينة رفاه اجتماعي معموالَ به آن مي كه دين اسالم نيز در اين در چارچوب اين مقاله معلوم

و آراي مشخصي است مي. زمينه صاحب نظر بايستي فهم دقيقي يك برنامة رفاهي در جامعة اسالمي حتماً

و برابري داشته باشد و رويكردها، به ويژه در زمينة عدالت .نسبت به اين آرا

و مساوا.2 و رويكردهاي سياسي رفاه اجتماعي، به موضوع عدالت و برابري اشاره شد در قلمرو سياسي ت

برخورداري هر كس از مواهب به قدر استطاعت«و معلوم شد كه اسالم به شكل بنيادي با موضوع عدالت به معناي

مي»و استحقاق خود و سعي و سياسي به گونه موافق است و ساختارهاي اجتماعي در كند مجموعه مقررات اي

هاي مهمي است كه مكاتب ين مفهوم نيز يكي از كليدواژها. جامعه مستقر شوند كه اين اصل مهم محقق شود

كه. پردازند مختلف در تبيين مواضع خود در زمينة رفاه اجتماعي معموالَ به آن مي در چارچوب اين مقاله معلوم شد

و يك برنامة رفاهي در جامعه اسالمي حتماً  و آراي مشخص است دين اسالم نيز در اين زمينه، صاحب نظر

و برابري داشته باشدبايس مي و رويكردها به ويژه در زمينة عدالت .تي فهم دقيقي نسبت به اين آرا

با.3 و مسئوليتهاي فردي، و فرهنگي رفاه، ضمن تأكيد بر اصالت جامعه در كنار اصالت در قلمرو اجتماعي

و روايات وارده از ائمة اطهار و بندگي خداوند متعال ترين هدف خلقت، عبادت، مهم)ع(مرور تفاسير قرآن كريم

و اجراي برنامه و ساير مكاتب در طراحي و تأكيد شد كه يكي از تفاوتهاي اساسي اسالم هاي رفاهي، به نوع معرفي

و رسالت فرد در جامعه، حركت به سوي كمال. گردد نگاه اين مكتب به هدف خلقت برمي به راستي هرگاه نقش

و عبادت به درگاه خالق از از طريق بندگي و سعادت بشر در نزديكي به پروردگار عالم و تبيين شود هستي معرفي

و كوشش براي  و مشيت الهي، در عين تالش و تسليم شدن در برابر خواست طريق شكر نسبت به نعمتهاي الهي

و بويي به خود خواهند گرفت؟  و رنگ و هنجارهاي آن جامعه چه شكل داشتن زندگي بهتر معرفي شود، ارزشها

و بي بديلي را جامعه جا بيندازيم، آنگاه به اعتقاد نگارنده، چنانچه در عرصة فرهنگي موفق شويم چنين فلسفة متعالي
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ريزان اجتماعي قرار خواهد گرفت كه هيچ هاي شگرفي فراروي برنامه هاي رفاهي عرصه خود در زمينة برنامه خودبه

به توجه به اين فلسفة حيات.ه ايجاد كندمكتب ديگري قادر نيست چنين ظرفيتهايي را در جامع بخش در كنار باور

و ساير آموزه مي امانتدار بودن انسان در حيطة مالكيت نه هاي ديني، شهروندي را در جامعة اسالمي ترسيم كند كه

و نه بخل مي و خوشبختي خود را صرفاً با معيارهاي پولي نمي طماع است سنجد، همنوع برايش ورزد، سعادت

و قانون و دهها صفت متعالي ديگر كه اصوالً برنامه ارزشمند است، نظم هاي رفاهي گرايي برايش اهميت دارد

.اي را به وجود آورند كنند در ساية سياستهاي رفاهي، چنين جامعه مكاتب مختلف همگي تالش مي

هايص بسياري از حيطهرسد مكتب اسالم در خصو در پايان بر اساس آنچه در مقاله بررسي شد، به نظر مي

و اجراي آنها مي و برنامه دارد كه شناخت تواند به تأمين رفاه اجتماعي شهروندان زندگي اجتماعي انسانها طرح

و برنامه و اين طرحها مي منجر شود .شود، تفاوت بنيادي دارند ها اساساً با آنچه در ساير مكاتب ارائه

و يك پيشنهاد�  محدوديتهاي تحقيق
و اصوالً رفاه اجتماعي، مفهومي چندبعدي است كه شاخصهاي آن به طور كامل احصا نشدهمفهوم اند

و مانعي از آن در دست نيست بنابر اين، نخستين محدوديت اين پژوهش آن است كه يافتنِ. تعريف جامع

.ده استاي نبو مفاهيم مشترك به منظور مقايسة ديدگاههاي اسالم با ساير مكاتب، كارِ چندان ساده

و و متون ديني اصوالً با نگاهي كه امروزه مورد نياز انديشمندان همچنين، با توجه به اينكه منابع

و طبقه برنامه اند، لذا بازبيني منابع ديني براي واكاوي مفاهيم علوم بندي نشده ريزان اجتماعي است، تنظيم

.ار دشوار استكاري بسي)و ازجمله مفاهيم مربوط به رفاه اجتماعي(انساني 

گرا اي كمي گرايانة اين نشريات، ذائقه ذائقة اكثر خوانندگان نشريات علمي با توجه به رويكرد كمي

و همين امر به صورت يك محدوديت، جلوه و باعث شده است اكثر نگارندگان همواره اين شده گر شده

و و پژوهش آنها به زيور عدد و دغدغه را داشته باشند كه اگر مقاله و آمار آراسته نشود، گويا اعتبار رقم

هر در حالي كه پردازش آماري داده! ارزش علمي الزم را ندارد ها، مستلزم وجود پشتوانة نظري محكم در

و به نظر مي .رسد مقالة حاضر كوششي است براي همين منظور زمينه است

مف با توجه به اينكه تاكنون تالش در خور توجهي براي بومي و اغلب سازي اهيم رفاه اجتماعي صورت نگرفته

صرف خودداري سفانه به دنبال كمي نشريات علمي پژوهشي نيز متأ گرايي بوده، از پرداختن به مباحث نظري

مي مي و شود انديشمندان كشور ضمن نقد مقالة حاضر، نسبت به بسط نظريه كنند، پيشنهاد هاي بومي رفاه اجتماعي

و معرفي حيطه و فرهنگ سنّتي ايران اقدام كنند شناسايي .هاي اصلي رفاه اجتماعي از ديدگاه اسالم
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 منابع
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