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Background and Aim: "General welfare", which means continuous 

benefit and in moderation of people from divine blessings in a 

legitimate and reasonable way, has always been considered by human 

and divine schools and the decision-making of the rulers of societies. 

The article aims to investigate the jurisprudential principals of 

general welfare and its status in Islamic government. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, 

books and articles. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Results: Islamic shari'a, as a divine school, has also considered 

public welfare in the form of concepts such as justice, helping the 

needy, the deprived and the needy. With a deeper look at the purposes 

of Shar'a, it is clear that in the case of religious rulings, a great deal 

of attention has been paid to the general welfare 

Conclusion: Shar'a Hakim has tried to reduce the class gap, poverty 

alleviation, mental and psychological peace in Islamic society and 

finally the realization of general welfare by disseminating rulings 

such as zakat, khums, charity, loans, endowments and alimony. 
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 مقدمه. 1

و  یو اله یدر مکاتب بشر یموضوع رفاه عموم

و  یاساس یاحاکمان جوامع، مسأله یریگمیتصم

که در  یاهـپرداز بوده و هست. به گوننقش

و  نیقوان بیو تصو نیتدو ها،یگذاراستیس

مورد توجه فراوان بوده  هایزیرمقررات و برنامه

 لیکه در اوا شودیاساس مشاهده م نیا است. بر

. گرددیدولت رفاه مطرح م هیظرن ستم،یقرن ب

 فقر رایز ست؛ین دهیکس پوشچیه بر زیآن ن تیاهم

را بغرنج ساخته و  یدر جامعه، زندگ یعدالتیب و

. شرع اسالم کندیها را دچار تزلزل مارکان حکومت

را مورد  یعموم رفاه ،یاله یبه عنوان مکتب زین

همچون عدل،  یمیتوجه قرار داده و در قالب مفاه

و مستمندان  نیمحروم ازمندان،یرساندن به ن یاری

 تحقق آن گام برداشته است. در

در شرع  میبه مقاصد شارع حک ترقیدق یبا نگاه

شرع اسالم، نه تنها نسبت  گرددیاسالم، مشخص م

نبوده است بلکه در وضع  تفاوتیموضوع ب نیبه ا

موضوع داشته و  نیبه ا یتوجه فراوان یاحکام شرع

افراد مکلف نسبت به آن نبوده  یتفاوتیخواهان ب

 ونهمچ یاحکام عیاساس با تشر نیا است. بر

زکات، خمس، صدقه، قرض، وقف و نذر تالش 

در جامعه محقق گردد.  ینموده است رفاه عموم

 یفرد فیاحکام مذکور ضمن مشخص نمودن تکل

 یکردینشان از داشتن رو ن،یمکلف یو اجتماع

 یاشرع اسالم است که تالش دارد جامعه یاجتماع

 وجود آورد. به یعدالتیاز فقر و ب یعار

 یانقالب اسالم یروزیمفهوم بعد از پ نیتوجه به ا

مورد توجه و در کالم مسؤوالن  شتریب زین رانیا

به عنوان  قرار گرفته است. دینظام بارها مورد تأک

رفاه » :ندیفرمای)ره( م ینیامام خمنمونه 

 ی)موسو «از مقاصد اسالم است یکی نیمستضعف

 یمقام معظم رهبر ای(. و 531، 1384 ،ینیخم

عبارت است از  ،یاساس در نظام اسالم»: دیفرمایم

ما با  یعمده. فرق یو عدالت اجتماع یرفاه عموم

مقام  اناتی)ب «است نیهم یدارهیسرما یهانظام

حکم  ذیدر مراسم تنف یمعظم رهبر

 (.05/12/1372 ،یجمهوراستیر

 رانیا یاست که قانون اساس کردیرو نیاساس ا بر

قرار  دیرا مورد تأک یرفاه عموم ،یدر اصول متعدد

 نیداده است. و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأم

مجلس  بی، به تصو21/2/1383مورخ در  ،یاجتماع

 است. دهیرس یاسالم یشورا

در  یراوان و متعالـود احکام فـبا وج تأسفانهم

به فقه، کمتر  ینگاه فرد لیمختلف، به دل یهاحوزه

به مسائل  یاجتماع یردهاکیو رو عهیاصد الشرمق

امر  نیمورد توجه قرار گرفته است و هم یفقه

شده است که با  یماندن احکام نیموجب بر زم

 در یاساس یهاگام توانینمودن آنها، م یکاربرد

در  یعدالتیو رفع فقر و ب "یرفاه عموم"تحقق 

اساس پژوهش حاضر  نیا جامعه برداشت. بر

را در شرع  یامر رفاه عموم یدرصدد است در ابتدا

فقه  چهیاز در تیو در نها ندیاسالم مالحظه نما

 یاحکام ،یتحقق رفاه عموم یو در راستا یاجتماع

را  نهابه آنها، آ یکه نگاه فرد ندیرا به نظاره بنش

 قرار داده است.  یمهریمورد ب

توان به برخی می ق،یتحق نهیشیبه پ یبا گذر

ها و بررسی سیاست"ها همانند رساله پژوهش
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 ")ع( حکومت علی بن ابیطالب هیهای رفادیدگاه

ارائه و تبیین "و مقاله  (1391)محمدیان خراسانی، 

ساز الگوی راهبردی رفاه عمومی بر ارکان جهت

های امام خمینی تحلیل محتوی آرا و اندیشهاساس 

(، اشاره نمود. 1396 ن،یوججید ی)موسو ")ره(

دو حوزه  شده، اغلب در ی انجامهاپژوهشلکن 

. بخشی از آنها بر تبیین مفهوم رفاه اندرفتهگانجام 

ها و اجتماعی و بخشی دیگر بر استفاده از شاخص

بومی برای بع رفاه اجتماعی رایج و بعضا غیرتوا

ها و ارزیابی رفاه عمومی و تمرکز بر خروجی

کید دارند أها در این زمینه تهوضعیت نهایی شاخص

 اسهای صورت گرفته بر اسو مبنای عمده بررسی

چارچوب نظری اندیشمندان غربی با نگاه به تحقق 

این  برکید دولت رفاه بوده است، أد تهای مورمولفه

رفاه  ه استدیدر این پژوهش تالش گرد اساس

اسالم مورد  شریعتاز مقاصد  یکیعمومی به عنوان 

مهم شرع اسالم در تحقق  یهاو کاربست یبررس

نگرد. و در ب یفقه اجتماع چهیاز دررا  یرفاه عموم

مورد  یدر حکومت اسالم یرفاه عموم گاهیجا انیپا

 .ردیقرار گ یواکاو
 

 ها. مواد و روش2

 یلیتحل یفیپژوهش حاضر به صورت توص روش

 یااطالعات بصورت کتابخانه یآوربوده و جمع

 است.

 

 

 

 

 

 یمالحظات اخالق .3

 تیتمام مراحل نگارش پژوهش، ضمن رعا در

بوده  مورد توجه یداراصالت متون، صداقت و امانت

 است.

 

 هاافتهی. 4

شرع اسالم به  دهدیپژوهش نشان م یهاافتهی

در جامعه را یکی از مقاصد رفاه  ،یاله یعنوان مکتب

خود قرار داده است. به این صورت که در بدو امر 

قالب احکام ترجیحی مردم را به داشتن رفاه و در 

کند. از سوی توسعه مادی در زندگی ترغیب می

دیگر ضمن الزام حکومت به ایجاد بسترهای الزم 

در  جهت تحقق رفاه عمومی، مردم و حکومت را

 یاری، تلاعدرعایت چون هم یمیقالب مفاه

به و مستمندان،  نیمحروم ازمندان،یرساندن به ن

 دهد.رفاه عمومی سوق می سوی تحقق
 

 . بحث5

قرار  یمورد بررس یرفاه عموم یفقه یابتدا مبان در

به  یخواهد گرفت. سپس رفاه مطلوب و رفاه عموم

از اهداف شارع در وضع احکام مورد  یکیعنوان 

رفاه  گاهیبه جا تیقرار خواهد گرفت و در نها لیتحل

پرداخته  رانیا یاسالم یجمهور نیدر قوان یعموم

 .شودیم

 

 یشناسمفهوم. 1-5

هستند  یاصطالحات "دولت رفاه"و  "یرفاه عموم"

 ریاخ یهانبوده و در سده یادیز نهیشیپ یکه دارا

 نیاست. بنابرا افتهیپردازان متبلور هیدر کالم نظر
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 یبررس ازمندیواژگان ن نیاز مفهوم ا یحیدرک صح

 آنهاست.   یو اصطالح یمفهوم لغو

 

 یرفاه عموم .1-1-5

، در فرهنگ فارسی به «رَفَه» ۀ، از ریش«رفاه»

)دهخدا،  آسایش و تن آسانی آمده است یمعنا

است به آرامش معنا شده  ،یلغت عرب (. و در1377

به  "رفاه" ،نی(. همچن247، 1410)جوهری، 

برخورداری از نعمت به صورت پیوسته است معنای 

 و این اطالق به اعتبار استعمال مجازى است

 (.360، 1420زبیدی،  ی)واسط

گفته  یاصطالح یدر معنا یرفاه عموم فیدر تعر

و برآوردن  یتحقق اهداف جمع» شده است:

 تیکه از سوی اکثر یو مطالبات ازهایها، نخواسته

-30 ،1383 ک،یپاتر) «گرددیافراد جامعه مطرح م

تحقق »به  یرفاه عموم ،یاسالم کردی(. در رو31

و اخروی که  ویی)سعادت( دن یخوشبختو  ریخ

 ،«مدنظر قرار داده استاسالم برای انسان و جامعه 

 (.211، 1396، نیوججی)موسوی د شودیف میتعر

ارتقا  صرفا یرفاه عموم ،یبر اساس نگرش اسالم

که وجه و نینشده و ضمن ا یمادی، تلق تیوضع

 ،یاسیدارد، دارای ابعاد س یو ذهن ینینمود ع

ای که است. در جامعه یستیاقتصادی و ز ،یاجتماع

در راستای ارتقای مادی و معنوی با  یرفاه عموم

 ارگردد؛ حداقل چه نیمأت یسعادت بخش کردیرو

رفاه جامعه شامل  نیمأت قیهدف کارکردی از طر

و  تیتحقق عدالت، وجود امن ت،یرضا جادیاوجه 

)موسوی  گرددیمحقق م زیارتقا سالمت ن

 (.212، 1396 ،نیوججید

 دولت رفاه .2-1-5

دارد  یحکومت یساختار نکهیا لیبه دل یرفاه عموم

 نیبه ا د؛یراستا تالش نما نیحکومت در ا دیو با

 "دولت رفاه"به نام  یامر دولت نیتحقق ا یبرا لیدل

 فیپردازان شکل گرفته است. در تعرهیدر کالم نظر

است  یاصالح گفته شده است دولت رفاه دولت نیا

و  هیته یفهیق قانون، وظیقدرت از طر یکه نهادها

مقدم خود  یفهیرا وظ یبهبود رفاه عموم

و دولت رفاه در عمل، بدان معناست که . شمارندیم

 یکند )ساع یزندگ تواندیکس بدون درآمد نمچیه

 یکسان یدولت به همه (. لذا122، 1395 ،یفیو س

 نیقادر به تأم یلیاز انحاء و بنابر هر دل یکه به نحو

. کندیم ینقد یهاکمک ستند،یخود ن یهانهیهز

حداقل  کی نیتضم قیاز طر ایدولت  بیترت نیبد

 یمهیب ،یکاری)به عنوان مثال حقوق ب درآمد ثابت

 گر،ید ینقد یهاکمک قیاز طر ای( یخوردگسال

 ،یو روح یجسم یناتوان ،یدر هنگام سوانح کار

و  یاقتصاد یو فشارها یخوردگسال ،یماریب

 نیافراد را تضم تیمعاش موقع راردر ام یناتوان

 یدولت نیچن(. 299، 2013)ساموئلز،  کندیم

گهواره تا گور، امکانات  همگان، ز یدارد برا فهیوظ

 ،یکاریو ب یماریب یمهیب ،یدرمان یپرستار

و مسکن و خدمات  یخانوادگ یاعانه ،یبازنشستگ

 ،ی)آشور ها را فراهم کندو مانند آن یآموزش

1373 ،164.) 
 

 یرفاه عموم یفقه یمبان .2-5

کمتر بدان توجه   عهیکه در فقه ش یاز مسائل یکی

مورد توجه  اریبس ریاخ یهاشده بود لکن در دهه
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است. هر چند  "عهیمقاصد الشر"قرار گرفته است، 

 گرددیمشخص م هیامام هانیکلمات فق یدر البال

توجه شده است. شناخت  عهیکه به مقاصد الشر

است که  ییمقاصد کالن شرع بسان قطب نما

و  ،ییرا در استنباط احکام از منابع، راهنما جتهدم

داف شارع ـه با اهـک ییهاتادن در استنباطـاز اف

 . دهدیندارد، نجات م یخوانهم

از  دیبا زیرا ن یمقدمه کوتاه، رفاه عموم نیبا ذکر ا

است که  لیدل نیمقاصد شرع اسالم دانست. به ا

)ره(  ینـیالب امام خمـانق رـیر کبـرهبو  هـیفق

از مقاصد اسالم  یکی نیرفاه مستضعف» :دیفرمایم

 نی(. بر ا531، 1384 ،ینیخم ی)موسو «است

از مقاصد  یکیبه عنوان  یاساس در ادامه رفاه عموم

 : ردیگیقرار م یاسالم مورد واکاو عتیشر

در  یومـه رفاه عمـت بـاسالم نسب دگاهـید

کالن اسالم نهفته است،  یهاگذاریسیاست

 بلکه بر ییگرادهیفا یکه نه بر مبنا ییهااستیس

بنا نهاده شده  ییگرالتیفض ی ومداراساس ارزش

 است. 

که مبنای  –یی گرادهیفا یگذاراستیخالف س بر

 بر –داند خود را بر رسیدن به منفعت شخصی می

 یگرایانه، رفاه عمومگذاری فضیلتاساس سیاست

. بر این شودیشناخته م هالتیاز فض یکیبه عنوان 

عدالتی و فقر اساس، جمیع افراد، متصدی رفع بی

 لتضیف کیامر به عنوان  نیدر جامعه هستند و ا

در  یشناخته شده است. لذا التفات به رفاه عموم

قالب رجحان مفاهیمی  در توانیاسالم را م عشر

رساندن به نیازمندان، همچون عدل، یاری 

مین امنیت و آزادی نظاره کرد. بر أمحرومین، ت

انتقال بخشی  گرایانه،گذاری فضیلتمبنای سیاست

از ثروت ثروتمندان را طبق ضوابطی مانند زکات، 

خمس، صدقه، نذر و وقف، دریافت شده، تا برای 

 "یرفاه عموم"ایجاد و رفع فقر و  یتماعمصارف اج

 (.49، 1363آزار شیرازی، )بی هزینه گردد

گیری از قواعد و با بهره یدر این نگرش، رفاه عموم

شوند. می ینیمعیارهای اولویت در فقه اسالمی تب

 آنها را مالحظه نمود: توانیم ینیکه در منابع د
 

  میقرآن كر .1-2-5

 وجه بهـت رآن، ضمنـه آیات عام قـبا مالحظ

محوری، با تحدید مصادیقی چون وقف و عدالت

زکات در نظام اسالمی، با در اختیار داشتن ابزارهای 

را  یتوان رفاه عمومتشریعی از جانب شرع می

گذاری سیاستکه محقق ساخت. از جمله آیات عام 

اند، را مورد توجه قرار داده یمبتنی بر رفاه عموم

 عبارتند از:

 نیدر ا یخداوند متعال سوره بقره: 29 هیآ (الف

خداوند آنچه در روی زمین است را »: دیفرمایم هیآ

 «. برای شما آفرید

 ن،یاز مواهب زم یریگفوق، بهره هیآ اقیمطابق با س

در  جهی(. در نت88، 1385 ،ی)قرائت همه است یبرا

رعایت عدل و  و منابع طبیعی، نیبرداری از زمبهره

جامعه نباید از آن که مدیریت  است، یانصاف ضرور

یکی از اهداف خداوند متعال از  رایغفلت کند؛ ز

برقراری عدالت و اقامه قسط توسط  ارسال انبیاء

 لیما رسوالن خود را با دال» شده است: انیمردم ب

 زانی( و میو با آنها کتاب )آسمان م،یروشن فرستاد

عادالنه( نازل  نیقوانحقّ از باطل و  یی)شناسا
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(. 25 /)حدید «به عدالت کنند امیتا مردم ق میکرد

 مشارکت یدر راستا یاساس حکومت اسالم نیا بر

 ،یعیاز عادالنه از منابع طب یداردر بهره بر یعموم

را انجام ندهد تا همه  یضیتبع هایدر واگذار دیبا

اجتماع  ای نیرا که بالقوه در زم یمردم بهره و سهم

 برسانند تیدارند به آنها برسد و آن را به فعل

امر موجب تحقق  نیا جهی(. نت18، 1389 وضلو،ی)ع

 .گرددیم یرفاه عموم

: خداوند متعال با اشاره به سوره انفطار 7 هیآ (ب

همان خدایی که »: دیفرمایتعادل در خلقت بشر م

 «. تو را آفرید و سامان داد و منظّم ساخت

اشاره دارد،  نیمذکور به تعادل در تکو هیهر چند آ

انسان این است که عالوه بر  یهالکن از ویژگی

دار ایجاد از لحاظ تشریع نیز عهدهتعادل در تکوین، 

(. با 207- 211، 1381 ،یآمل ی)جواد عدالت است

حاکم  تیریو مد هاامر، اگر انسان نیلحاظ نمودن ا

باشند و آن را در  داربر جوامع به اصل عدالت وفا

جامعه رعایت کنند، مشکل فقر و بیچارگى مردم از 

رود و همه به آسایش و رفاه دست میان مى

 یابند.مى

 هیآ نیخداوند متعال در ا سوره حشر: 7 هیآ( ج

: دیفرمایرا مشخص نموده و م ءیاموال ف فیتکل

به رسولش  هایآباد نیآنچه را خداوند از اهل ا»

او، و  شاوندانیبازگرداند، از آن خدا و رسول و خو

، هدف «و مستمندان و در راه ماندگان است مانیتی

اموال  نیتا )ا» :کندیم انیب نیچن زیاز آن حکم را ن

ثروتمندان شما دست به دست  انی( در ممیعظ

 «.نگردد

تنها  م،یحکمى که ما درباره مسأله فىء کرد عنىی

 اءیاغن انیم "دوله"گونه درآمدها  نیبود ا نیبراى ا

مردم  نیکه در ب ندیرا گو زىیچ "دوله"نشود، و 

)طباطبایی،  گرددیو دست به دست ممتداول است 

آیه یک اصل اساسى را در  (. این353، 1374

 ینکهکند و آن ااقتصاد اسالمى بازگو مى

ى چنین است که در عین گیرى اقتصاد اسالمجهت

برنامه را طورى  "مالکیت خصوصى" بهاحترام 

ها متمرکز در دست تنظیم کرده که اموال و ثروت

گروهى محدود نشود که پیوسته در میان آنها دست 

به دست بگردد. البته این به آن معنى نیست که ما 

گروهى  ازها را پیش خود قوانین وضع کنیم و ثروت

ن بگیریم و به گروه دیگرى بدهیم، بلکه منظور ای

است که اگر مقررات اسالمى در زمینه تحصیل 

هایى همچون خمس و ثروت و همچنین مالیات

المال و انفال زکات و خراج و غیر آن و احکام بیت

اى را درست پیاده شود خود به خود چنین نتیجه

فردى  اىهخواهد داد که در عین احترام به تالش

 مین خواهد شد، و از دو قطبى شدنأتمصالح جمع 

جامعه )اقلیتى ثروتمند و اکثریتى فقیر( جلوگیرى 

 نی(. فلسفه ا507، 1374 ،یرازی)مکارم ش کندمى

 دیفقرا هم سهمی با استوار است که نیبر ا زیحکم ن

موجب  امر، نیا جهینت داشته باشند. اموال نیدر ا

 یرفتن فاصله طبقاتی و تحقق رفاه عموم نیاز ب

 .گرددیم
 

 سنت .2-2-5

شرع  یهایگذاراستیمنبع در شناخت س نیدوم

 دیتأک زین اتیسنت دانست. در روا دیاسالم را با
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 زیر نـام نیر عدالت شده است. همـب یراوانـف

است. از باب نمونه  یساز تحقق رفاه عمومنهیزم

 اشاره نمود: لیذ اتیبه روا توانیم

)ع( در  امام علیالبالغه: نهج 53نامه  (الف

آنگاه، »فرماید: به مالک اشتر میبخشی از نامه 

ها را به فراوانی بر سرشان فرو ریز؛ زیرا چنان روزی

کاری برای آنان نیرویی است که با آن خواستار 

نیاز ای است برای بیشوند، و وسیلهاصالح خود می

هایی که در کردنشان از دست درازی به دارایی

 «.زیردستشان دارند

و در سفارش به مالک  )ع( در این نامه امام علی

دارد که هیچ گروهی از مردم را در اشتر اظهار می

مندی از امکانات مادی و رفاهی فراموش نکرده بهره

ریزی ای برنامهکند، باید به گونهو به ایشان امر می

مند کند تا همه مردم از امکانات مادی و رفاهی بهره

توسعه مندی از رفاه در سطح بهرهشوند. امام علی 

دانند که بر عهده و گشایش را از حقوق مردم می

(. ایشان 190، 1397)رنجبران،  حاکم اسالمی است

حضرت  توسعه و گشایش را ودیعه و حقی از سوی

حق برای آحاد جامعه دانسته و و در همین نامه 

 نمایند:به والیان خود توصیه میبرای تحقق آن 

یش و رفاه نزد خدای تعالی برای تمام مردم گشا»

قرار داده شده است و تمام مردم بر حاکم حق 

 «. دارند، چندان که امور آنان را سامان دهد

)ع( در خطبه  امام علیالبالغه: نهج 40خطبه ب( 

نهج البالغه، نتیجه همه اقدامات حاکم و دولت  40

تا »فرماید: شمارند و میرا رفاه و آسایش مردم می

«. فاجر در آسایش باشد نیکوکار در رفاه و از دست

ها و در نتیجه هدف دولت از مجموع سیاست

ها باید رفاه عمومی و آسایش همه مردم ریزیبرنامه

 باشد.

: روایات زیادی وجود روایات رفاه در زندگی (ج

دارد که توسعه و گشایش در زندگی فرد مسلمان 

را از سعادت و خوشبختی او دانسته و فرد مسلمان 

کار بیشتر دعوت کرده و رفاه بیشتر  را به تالش و

نماید. مانند را امری پسندیده و مطلوب معرفی می

گوید پیامبر این روایت که نافع بن عبدالحارث می

از سعادت و خوشبختی انسان » )ص( فرمودند: اکرم

و همسایه خوب و وسیله مسلمان، مسکن وسیع 

( و یا 289، 1403)مجلسی،  «سواری شایسته است

وسعت و فراخی منزل »فرماید: )ع( می صادقامام 

 .(526، 1407)کلینی،  «از خوشبختی فرد است

با توجه به این دسته از روایات و مطلوبیت رفاه 

زندگی حال باید گفت اگر مقدمات و شرایط 

رسیدن به این سطح از رفاه از سوی دولت اسالمی 

فراهم نباشد و دولت اسالمی وظیفه خود نداند، 

رسیدن به این سطح از رفاه بسیار دشوار مسلما 

است. پس وظیفه دولت اسالمی در ایجاد بسترهای 

الزم برای امکان تأمین این سطح از رفاه روشن 

ای در این است؛ زیرا اگر دولت اسالمی وظیفه

خصوص نداشته باشد طبعا اقدامی برای ایجاد بستر 

و شرایط مناسب برای رسیدن مردم به این سطح 

خود را مکلف به چنین  اه، انجام نداده و اصوالًاز رف

داند که بخواهد اقدامی داشته باشد. اقداماتی نمی

جه تأمین رفاه در سطح گشایش و توسعه بر در نتی

، 1397)رنجبران،  دولت اسالمی الزم و واجب است

191.) 
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 یعل امام بودن عدالت: یزندگ هیما ثیحد( د

 ۀیما عدل»: دیفرمایکوتاه مکالم  کی)ع( در 

 (.26، 1410 ،یآمد یمی)تم «است یزندگ

 شهیو ر هی)ع(، عدل بن ما امام شیمطابق با فرما

 گفت بر دیبا شتریب حیکردن است. در توض یزندگ

که همه  یزمان شود،یکه از عدل م یفیاساس تعر

 یحقیو حق هر ذ ردیگیخود قرار م یدر جا زیچ

 کند،یم دایپ اتیجامعه، ح شود،یبه او داده م

آن  جهیو در نت گردند،یشهرها و روستاها آباد م

 . گرددیمردم محقق م یبرا تیرفاه و امن
 

 آن زانیرفاه مطلوب و م. 3-5

مندی بهره چنانچه بیان گردید رفاه به معنای

مواهب و  مداوم، متعارف و در حد اعتدال مردم از

معقول است.  های الهی به صورت مشروع ونعمت

حد معقول از این برخورداری نیز زمانی است که از 

جلوگیری شده و همه امت مسلمان اسراف و تبذیر 

 (.11، 1379)توتونچیان،  مند گردنداز آن بهره

این  استغنا مؤید حد بر کید روایاتأعالوه بر این، ت

میزان از رفاه است. همچنین حد متوسط و معتدل 

با سیر صعودی رشد، افزایش جامعه،  زندگی افراد

گذارد؛ به تزاید می و رفاه نسبی پیوسته رو یابدمی

 :دیفرما)ع( در ارتباط با میزان رفاه می یعلامام 

بیش ازحد  آن از کفاف نخواهید و بیش از دنیا در»

(. کَفاف نیز 141خطبه  /)نهج البالغه «نیاز نطلبید

است که براى  از رزق و روزى یزیچ آن یبه معنا

انسان کافى باشد، و حاجات او را برطرف کند به 

 ،یدیزب ی)واسط دنگرد ازینیمردم بکه  یاگونه

1420 ،461.) 

به عنوان آرمان دیرینه بشر،  یرفاه عمومدر بررسی 

، خیر و خوبی ییگراباید اذعان نمود در نظریه لذت

و رفاه انسان صرفاً توسط غرایز و در لّذت شخصی 

را خیر همان چیزی است که زی گردد؛محدود می

ار ذگخدمت زیبخش است و عقل نبرای انسان لذت

وجه بیشترین لذت را  نتریه راحتست تا بغرایز ا

های د. در مقابل در نظریهبرای فرد تأمین کن

قل کلی جایگاه ممتازی داشته و خیر و اسالمی، ع

وحی بعد جسمی و ر  وبی انسان را در کمال هر دوخ

رفاه  ه،ینظر نیکند. بر اساس ابشر معرفی می

 خورد، دریی و اخروی انسان با هـم پیونـد مدنیو

 شودبا یکدیگر مرتبط می هاانساناه نتیجـه، رف

(. رفاه بر اساس مبانی اسالمی، 85، 1390 ،ی)عرب

. بنابراین، تفاوت بر تقرب به خداست یمبتن

دیدگاه های انسانی در جوهری انسان و ارزش

دهد که های متعارف نشان میاسالمی و نظریه

گرا و در گرو اسالمی درباره رفاه، کمالدیدگاه 

کمال حقیقی هر دو بعد جسمی و روحی انسان 

لذات مادی و  البته باید (.83، 1390 ،ی)عرب است

 معنوی را در طول یکدیگر دانست تا عرض یکدیگر. 
 

 عیهدف شارع در تشر ؛یرفاه عموم .4-5

 احکام

 میشویمواجه م یبا احکام ،یدر ابواب فقه یبا تأمل

 یهدف شارع جهت تحقق رفاه عموم یکه در راستا

معموال به  ،یاند. البته در منابع فقهشده عیتشر

شده است و  ستهینگر یفرد دیاز د یاحکام شرع

از عوارض  یدر برخ دهیامر موجب گرد نیهم

. اندمربوط به آن احکام، مقصود شارع مغفول بم
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با  یاست احکام شرع ازین صه،ینق نیجهت رفع ا

. رندیقرار گ یمورد بررس یفقه اجتماع یکردرو

و رفع و فقر و  یرفاه اجتماع توان،یکه م یکردیرو

 .اوردیرا به ارمغان ب تیمحروم

 

 زكات. 1-4-5

کارهای جمله راه زکات در نظام اقتصادی اسالم از

اساسی از بین بردن فقر معرفی و روایات مطروحه 

این اساس، با کاستن فقر،  د این مهم هستند. برمؤی

ه محقق ـرای همه طبقات جامعـوب بـرفاه مطل

 اتیو روا اتی(. آ29، 1398)عسکری،  گرددیم

. عموما در ستبر وجوب زکات وارد شده ا یفراوان

 مُوایوَ اَق» لیاز قب یزکات با عبارات م،ین کرآقر

 دهیدر کنار نماز مطرح گرد« الصَّلوةَ و اتُو الزَّکوةَ

 یازکات دارد به گونه تیامر نشان از اهم نیاست. ا

 گونهنیمقرون بودن زکات با نماز، ا اتیکه در روا

اما  دیکه اقامه نماز نما یشده است که کس ریتفس

 بر پا نداشته است زیا ننماز ر ییوزکات نپردازد، گ

وجوب زکات به عنوان  (. علت10، 1413)صدوق، 

روایت امام رضا )ع( نمایان  در یایجاد رفاه عموم

علّت )وجوب( زکات فراهم شدن »گردد که: می

روزى فقیران است، و محفوظ ماندن اموال 

ثروتمندان؛ چون که خداوند متعال، تندرستان را 

و مبتالیان مکلّف دگان گیرشزمین ستىبه سرپر

ن ... و آنان را به مساوات و تقویت کردساخته است

تا انگیخته است، فقرا، و مدد رساندن به آنان بر

)حر  «بتوانند به تکالیف دینى خود عمل کنند

(. از این حدیث ارزشمند، 12، 1409عاملی، 

فقیران در اموال ثروتمندان  روزى گرددیمشخص م

در این اموال با  مستمندافراد  نابراین،است، ب

 ند.هست شریک ثروتمندان

منبع مهم  تواندیم یفقه اجتماع چهیزکات از در

اساس آن  باشد تا بتوان بر یحکومت اسالم یمال

را  یاجتماع تیاز فقر داشته و امن یعار یاجامعه

در منابع متعدد  توانینگرش را م نی. ادینما نیتأم

مالک واجب که بر  یمالحظه نمود. نگرش یفقه

پرداخت  یالمتا زکات را به امام و حاکم اس داندیم

اى حکومتى است نگرش زکات، بودجه نیکند. در ا

 رد،یامام و حاکم اسالمى قرار گ اریدر اخت دیکه با

اساس مصلحت اسالم و مسلمانان آن را به  تا بر

خصوص  نی)ره(، در ا ینیمصرف برساند. امام خم

که امر زکات در هر زمان، همان گونه »: سندینویم

، بنابر مصلحت، یاست و یاسالمعهده حاکم  بر

 «کندیم نهیشده، هز نییمال زکات را در راه تع

 (.662، 1421 ،ینیخم ی)موسو

موجب  ،یفقه اجتماع چهیبه زکات از در نگرش

منبع  قیبتواند از طر یحاکم جامعه اسالم گرددیم

را در تحقق عدالت و  یمهم یهازکات، گام یمال

منجر به تحقق  زیامر ن نیا جهیرفع فقر بردارد و نت

اساس  دوم بر دگاهید رشی. پذگرددیم یرفاه عموم

 یخوانهم زیزکات ن عیبا فلسفه تشر یفقه اجتماع

وارده در باب زکات  اتیبا تأمل در روا رایدارد؛ ز

 عیاز اهداف شارع در تشر یکیشود، یمعلوم م

در  تا بوده نیو مساک رانیفق ازین نیزکات، تأم

 گردد.  کسانی گرانیبا د آنها یآن، زندگ جهینت
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 خمس .2-4-5

شارع در تحقق  یهااز جمله کاربست دیخمس را با

دانست. خمس یکى از واجبات مالى  یرفاه عموم

است که باید پرداخت آن همراه با قصد قربت باشد. 

فرد مسلمان در صورت وجود شرایطى که گفته 

شود باید یک قسمت از پنج قسمت درآمدها را مى

به مصارفى  وردآهاى گوناگون به دست مىکه از راه

که در شرع معیّن شده برساند. خداوند متعال در 

و بدانید هر گونه » فرماید:سوره انفال مى 31آیه 

غنیمتى به شما رسید خمس آن براى خدا و رسول 

و ذى القربى و ایتام و مساکین و واماندگان در راه 

 «.باشدمى

خمس،  یبا لحاظ نگرش حکومت به خمس، تمام

حاکم  اریو آن هم در اخت ستیبخش ن کیاز  شیب

تا در هرجا که مصلحت بوده  رد،یگیقرار م یاسالم

خصوص  نی)ره(، در ا ینیمصرف کند. امام خم

دقت  ات،یو روا هیآ یهرکس در معنا... » :سدینویم

خمس،  یهاکه همه سهم ابدییکند، در م شهیو اند

المال است و حاکم، حقّ تصرف در آن را دارد تیاز ب

و از نظر حاکم، که مصلحت مسلمانان را در نظر 

از سهم سادات،  دی. حاکم، باستین یزیدارد، گر

ها و در راه ها، مسکینیتیمگروه سه  یزندگ

 موسوی) خود، برآورد صیرا بر حسب تشخ ماندگان

 (.495، 1421 ،ینیخم

دو نکته، اشاره  نیگفتار، بر ا نیامام، در ا حضرت

حکومت  اریدارد که اوال خمس حقّ حاکم و در اخت

حکم، درباره همه خمس  نیا ایاست؛ ثان یاسالم

که سهم امام باشد از آن یمیدارد، نه ن انیجر

گانه را سه یهاگروه یازهاین دیحاکم، با ،یمنته

 برآورد.

شرع  یاهداف عال یو در راستا رویکرد نیبر اساس ا

از اهداف  یکی)ره(  ینیاسالم که به قول امام خم

 یحقّ دیشرع اسالم، تحقق رفاه است، خمس را با

مربوط به مقام و منصب امامت دانست. به عبارت 

در  دیکه با یاست حکومت یاخمس بودجه گر،ید

 یدر راستا راحاکم اسالم گذاشته شود تا آن  اریاخت

به مصرف  ،یو تحقق رفاه عموم ییزداتیمحروم

 برساند.
 

 صدقه .3-4-5

صدقه از جمله احکام مستحب در شرع اسالم است 

 یدر تحقق رفاه عموم ینقش مهم تواندیکه م

 کیحقوق اسالم، صدقه به عنوان  داشته باشد. در

وسط مؤمنین و ـه تـماعی است کـاجتهمیاری 

پذیرد و می، انجام میتک افراد جامعه اسالتک

 لکس باید به اندازه وسع و توان خود، متکفهر

مین نیازهای ضروری سایرین بشود و در حق آنها أت

)علیه السالم( در  م علینیکی و همدردی کند. اما

سنگین کنید ترازوهای » فرماید:میصدقه  تیاهم

، 1410 ،یآمد یمی)تم «خود را با صدقه دادن

334.) 

رفع  شود،یم دهیفهم یگونه که از منابع اسالمآن

 ،یتحقق عدالت اجتماع جهیو در نت تیفقر و محروم

حکمت پرداخت صدقه است. صدقه در فلسفه و 

کننده زکات )صدقه واجب( به عنوان کامل اتیروا

 (.129، 1403 ،ی)مجلس شده است یمعرف



   1400                                                         1401بهار اقتصادی، دوره چهارم، شماره اول، امه مطالعات فقه فصلن /84

 

به صدقه، نقش حکومت  یاجتماع رویکردیبا 

. شودیم انینما شتریصدقات، ب تیریدر مد یاسالم

دار هر فرد خود عهده یدر فقه فرد قتیدر حق

رساندن صدقات به فقراء است لکن در ساختار فقه 

با  دـیبا ،یجامعه اسالم تیرـیمد ،یماعـاجت

در پرداخت صدقه،  لیو تسه قیتشو ،یزیربرنامه

دار رفع فقر عهده ،یواقع یصدقات به فقرا نرساند

)ره(  ینیاز جامعه شود. ابتکار امام خم تیو محروم

 رویکردهایامداد از جمله ر تهیکم سیدر تأس

است که  یمسأله شرع کیبه  هیفق کی یاجتماع

ساده، به نحو کامل و  یمسأله شرع کیاز  توانیم

 بهره جست. یاحسن در تحقق رفاه عموم
 

 وقف .4-4-5

در  ینقش فراوان تواندیکه م یاز عقود یکی

داشته باشد،  ،یرفاه عموم جادیو ا ییزداتیمحروم

عقود  رهیاست. وقت هر چند در دا« وقف»سنت 

 کیبه عنوان  توانیقرار گرفته است، اما از آن م

 یعقد ،یدر اصطالح شرعوقف نمود.  ادیعبادت 

است که به موجب آن، اصل چیزى را حبس و نفع 

)شهید گذارند آزاد می همیموقوف عل یرا برا آن

 ف،یتعر نیاز حبس در ا (. منظور458، 1410، اول

است که نقل و انتقال مال موقوفه به هر نوع  نیا

 وقوفه،ممنوع است و منظور از آزاد بودن منفعت م

 یافراد یاستفاده از منفعت مال موقوفه برا یعنی

 . شودیکه وقف به نفع آنان انجام شده است، آزاد م

کید أمورد ت ای است که در اسالموقف سنت حسنه

باعث آثار و  تواندیو سفارش قرار گرفته است که م

 یرفاه عموم جادیجامعه و ا یبرا یبرکات فراوان

تمدن اسالمی مدیون این سنت نیکو در طول  شود.

مهم برای گسترش رفاه تاریخ اسالم است که ابزاری 

حکومت  (.42، 1398، )عزیزی است یعموم

فرهنگ وقف،  جیو ترو قیبا تشو تواندیم یاسالم

موقوفات، و استفاده از آنها، در رفع  حیصح تیریمد

 گام بردارد. یو تحقق رفاه عموم تیمحروم
  

 الحسنهقرض .5-4-5

مستحب در  یمال یاز ابزارها یکیالحسنه قرض

تحقق عدالت  یشرع اسالم است که در راستا

رفاه  جادیو ا یطبقات یهاکاهش فاصله ،یعیتوز

از آن بهره جست. در منابع  توانیم یعموم

 یاجر و پادش فراوان یالحسنه داراقرض ،یاسالم

در قرآن  اکه خداوند متعال باره یااست به گونه

قرض دادن به بندگان خود را در حکم قرض  میکر

دادن به خود محسوب نموده است به عنوان نمونه 

 :دیفرمایسوره بقره م 245 هیخداوند متعال در آ

دهد، تا خدا بر آن  کویکه به خدا قرض ن ستیک»

 .«دیفزایبرابر ب نیچند

و اجر  لتیفض یالحسنه داراقرض ینیدر منابع د

به عنوان مثال امام  استنسبت به صدقه  یشتریب

بر در بهشت نوشته شده » :دیفرمایم )ع( صادق

است: پاداش صدقه ده برابر و پاداش قرض هجده 

از پاداش  لیدل نیبرابر است. پاداش قرض به ا

 ازیجز از سر ن رندهیگاست که قرض شتریصدقه ب

 نکهیبا ا یگاه رندهیگصدقه یول رد،یگیقرض نم

، 1403 ،ی)مجلس «ردیگیندارد، صدقه م ازین

139.) 
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 م،یکه شارع حک دیآیبر م یاز مجموع ادله فقه

و  تیالحسنه را در جهت رفع محرومقرض

شارع  قتینموده است. در حق عیتشر ،ییفقرزدا

با نگاه جامع خود تمام جوانب امر در  میحک

ها اتفاق زمان اریچه بس رایاست؛ ز دهیرا د ییفقرزدا

کمک  ازمندیحال ن نیدر ع یکه افراد افتدیم

صدقه  افتیود را اجلّ از درـد اما شأن خـهستن

صرف صدقه کفاف رفع مشکل آنها را  ایو  دانندیم

هستند که توان پرداخت  یافراد یندارد. و از طرف

مدت زمان  یبرا توانندیرا ندارند اما م ادیصدقات ز

 اریاخت در گانیاموال خود را به صورت را یمشخص

 تسن میشارع حک نیقرار دهند. بنابرا گرانید

 ازهایبخش از ن نینموده تا ا عیالحسنه را تشرقرض

و  یبعد فرد از دو زیامر ن نی. لکن ادینما نیرا تأم

 لیاست. امروزه با تشک یقابل بررس یاجتماع

الحسنه از عقد قرض توانیم ،یحکومت اسالم

 جادینمود و از آن به نحو احسن در ا نهیاستفاده به

 یاسالم تبهره جست. هر چند حکوم یرفاه عموم

تالش نموده  یتا حد یاسالم یبانکدار قیاز طر

لکن  دیشرع اسالم بهره جو ریتدب نیاست از ا

 شتریب یدقت و بررس ازمندیامر ن نیهمچنان ا

در بهره جستن از  یحکومت اسالم ریاست. تداب

 یکسب و کارها یاندازدر راهالحسنه سنت قرض

 تواندیشغل و مسکن و ازدواج، م جادیا د،یجد

آن  قیباشد تا بتوان از طر یشتریتنوع ب یدارا

 برداشت. یتحقق رفاه عموم یبرا یجد یگام

 

 

 

 

 نفقه .6-4-5

نفقه در اصطالح فقهی عبارت است از آنچه که زن 

خوراک، پوشاک، مسکن،  لیدارد از قب ازیبه آن ن

 گذار(. قانون299 تا،یخمینی، ب یخادم )موسو

 :داردیمقرر م یقانون مدن 1107ایران نیز در ماده 

متعارف و  یازهایعبارت است از همه ن نفقه»

مسکن، البسه، غذا،  لیزن از قب تیمتناسب با وضع

و خادم  یو بهداشت یدرمان یهانهیاثاث منزل و هز

 ایبه واسطه نقصان  اجیاحت ایعادت  در صورت

در خصوص نفقه اقارب  1204و در ماده « مرض

اقارب عبارت است از مسکن و  ۀنفق»دارد: مقرر می

و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در  لبسها

  «.نظر گرفتن درجه استطاعت منفق

نفقه زوجه در صورت دائمی بودن، تمکین و قابلیت 

تا، )موسوی خمینی، بی استاستمتاع بر زوج واجب 

صورت فقر و تمکن  درپدر و مادر  ۀنفق(. 314

ا و هفرزندان بر عهده آنها و در غیاب آنان بر نوه

(. 319 تا،یخمینی، ب ی)موسو ها واجب استنتیجه

 یافراد صورت انجام این تکلیف، بخش بزرگی از در

دارند از  پذیرند یا در معرض فقر قرارکه آسیب

حد کفاف  دگی درـه زنـرا خارج و بـجمعیت فق

روایت امام صادق  رسند. با توجه به این تحلیل،می

 ۀبرقراری رابط»)ع( به خوبی قابل تفسیر است: 

ها آبادانی سرزمین خویشاوندی و حسن هم جواری،

« شوندرا به دنبال داشته و موجب طول عمر می

 (.152، 1407)کلینی، 

نمودن نفقه اقارب،  یشرع اسالم با الزام قتیدر حق

را بر  یاز بار تحقق عدالت و رفاه عموم یقسمت

عالوه بر  رایقرار داده است؛ ز شاوندانیعهده خو
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دارند،  فیخود تکل شانیافراد در مقابل خو نکهیا

 یهااز خانواده تیکمک به فقرو حما ضرورت

. امروزه شودیکاربست کاسته م نیبا ا ده،یدبیآس

نمود؛  تیها تقورا در خانواده یاخالق یهاسنت دیبا

 تواندیدولت نم گاهچیه زین ندهیآ یدر دورنما رایز

را بدون کمک خواستن  یاجتماع ینقش سرپرست

 نیا کند. بر فایا یبه خوب یخانوادگ یادهایاز بن

 یگام توانیم ،یحکم شرع نیا تیاساس با تقو

 برداشت. یعموم فاهدر رفع فقر و تحقق ر یمهم

 

 یاسالم يجمهور نیدر قوان یرفاه عموم .5-5

 رانیا

که  رانیا یاسالم یبر اساس نگرش فوق، جمهور

از  یکیاسالم است،  عتیشر یدار اجراهیداع

 یخود را تحقق عدالت و رفاه عموم یاصل یشعارها

اساس تالش نموده است با  نیا قرار داده است؛ بر

و به تبع  یو مقررات، عدالت اجتماع نیوضع قوان

 نی. به ادینمارا در جامعه محقق  یآن رفاه عموم

مسکن محرومان و توسعه و  نیبا هدف تأم لیدل

مسکن انقالب  ادیکشور، بن یعمران روستاها

)ره(،  ینیامداد امام خم تهیشد. کم لیتشک یاسالم

 ییو روستا یدر مناطق شهر ییبا هدف فقرزدا

 27در  زین ی. نهاد جهاد سازندگدیگرد سیتأس

(، با شعار ه)ر ینیبا فرمان امام خم 1358خرداد ماه 

مبارزه با فقر  یجانبه براهمه یفراهم آوردن نهضت

به وجود  ،ییو توسعه و عمران روستا تیو محروم

مختلف، توجه  ینهادها سیسأآمد. افزون بر ت

 یجمهور یدر قانون اساس یبه رفاه عموم یفراوان

 یکوتاه در قانون اساس یشد. با گذر رانیا یاسالم

مهم،  نیمتعدد، ا اصولدر  گرددیمالحظه م ران،یا

ق.ا. دولت  28قرار گرفت. در اصل  دیمورد تأک

جامعه به مشاغل  ازین تیموظف شده است با رعا

همه افراد امکان اشتغال به کار و  یگوناگون، برا

و  دینما جادیاحراز مشاغل ا یرا برا یمساو طیشرا

از نظر  یاجتماع نیاز تأم ی، برخوردار29در اصل 

 ،یکارافتادگ از ،یریپ ،یکاریب ،یبازنشستگ

 ازیحوادث و سوانح، ن ،یماندگراه در ،یسرپرستیب

 یپزشک یهاو مراقبت یدرمان یبه خدمات بهداشت

دانسته شده  یهمگان یحق ره،یو غ مهیبه صورت ب

از  نیناست طبق قوا دهیاست و دولت موظف گرد

حاصل از  یو درآمدها یعموم یمحل درآمدها

فوق را  یمال یهاتیحمامشارکت مردم، خدمات و 

 کند. نیافراد کشور تأم کیکی یبرا

از جمله عوامل مهم رفاه  زین گانیرا آموزش

آن را  یام قانون اساسیاست که اصل س یاجتماع

 کمیو  یقرار داده است و در اصل س دیمورد تأک

حق هر فرد و  از،یداشتن مسکن متناسب با ن

دانسته شده و دولت موظف است با  یرانیخانواده ا

به خصوص  ازمندترندیآنها که ن یبرا تیاولو تیرعا

اصل را  نیا یاجرا نهیو کارگران زم نانیروستانش

 فراهم کند.

 نیتأم یبرا ،یاساس قانون 43و در بند اول اصل 

فقر و  کردن کنشهیو ر جامعه یاقتصاد استقالل

 انیدر جر انسان یازهاین و برآوردن تیمحروم

 یاسالم یاو، اقتصاد جمهور یرشد، با حفظ آزاد

، ، خوراکمسکن یاساس یازهاین نیتأمبه  ،رانیا

و  و پرورش ، آموزشدرمان ،شت، بهداپوشاک
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همه افراد  یبرا خانواده لیتشک یبرا الزم امکانات

 شده است. حیجامعه تصر

کامال  یتوجه به رفاه عموم زین یعاد نیقوان در

مشخص است به عنوان مثال قانون ساختار نظام 

 21/2/1383مورخ در  ،یاجتماع نیجامع رفاه و تأم

 خیتار و در یاسالم یمجلس شورا بیتصو به

 .رسدینگهبان م یشورا دییبه تأ 9/3/1383

 ران،یا یاسالم ینشان از آن دارد جمهور هانیا همه

راسخ داشته است که  ی، عزم1357پس از انقالب 

 تیفقر و محروم ،ینید یبا سرلوحه قرار دادن مبان

 یو رفاه را برا یکن نموده و عدالت اجتماعشهیرا ر

 شودی. مالحظه مدیعموم مردم جامعه محقق نما

جهت  یوانفرا یهاتالش زین ریدر چهار دهه اخ

در  یو رفاه عموم یعدالت اجتماع ،ییزداتیمحروم

ها جامعه شده است و از عدالت دور است که تالش

همانند  یگرفته شود. به عنوان مثال حقوق دهیناد

که در قانون  یهمگان یدرمان مهیب گان،یرا لیتحص

 زیشناخته شده است در عمل ن تیبه رسم یاساس

شده است. با  اختهشن تیبه رسم یتا حد قابل قبول

از  یو خارج یعوامل متعدد داخل لیوجود دل نیا

عدد ـت ت،یریدـف در ساختار مـله ضعـجم

متعدد و  نیواحد، قوان یو نبود صدا رانیگمیصمـت

 دهیموجب گرد یخارج یهامیبعضاً ناکارآمد و تحر

 یهابه تمام آرمان رانیا یاست که انقالب اسالم

 .ابدیدست ن نهیزم نیخود در ا
 

 جهی. نت6

احکام  یتمام یبررس یمدع انجام گرفتهپژوهش 

شده  عیتشر یتحقق رفاه عموم یشرع که در راستا

از احکام،  یکوتاه به برخ یبلکه با گذر ست؛یاست، ن

ادعا بود که شرع اسالم توجه  نیبه دنبال اثبات ا

اساس از  نیا داشته، بر یبه رفاه عموم یاژهیو

استفاده نموده است تا  یفقه یهاتیظرف یتمام

رفع  ،یدر تحقق عدالت اجتماع یاساس یبتواند گام

با بردارد.  یو کاهش فاصله طبقات تیفقر و محروم

ه معنای ـکه ب- یرفاه عمومتوجه به این نکته، 

مندی پیوسته، متعارف و در حد اعتدال مردم بهره

های الهی به صورت مشروع و از مواهب و نعمت

 لکنیکی از مقاصد شرع اسالم است،  -استمعقول 

مدنظر قرار  زین یرفاه معنو ،یدر کنار رفاه ماد

که هر دو بعد جسمی و روحی  یاگرفته به گونه

اس ـاس رـ. بردـیـگیـر مـان را در بـسـان

کالن اسالم، و با توجه به  یهاگذاریتـاسـسی

 یرفاه عموم عه،یاحکام و مقاصد الشر عیفلسفه تشر

و  هالتیاز فض یکیبه عنوان  ،در شرع اسالم

 یها. کاربستگرددیمطرح م ع،شر یهاتیاولو

در قالب  یگاه ،یشرع اسالم در تحقق رفاه عموم

همانند خمس، زکات و نفقه جلوه  یاحکام الزام

 یحیدر قالب احکام مستحب و ترج یگاه کند،یم

. شوندیم انینما دقهالحسنه و صهمانند وقف، قرض

 گرددیبه احکام مذکور، موجب م ینگرش اجتماع

زکات،  تیریبتواند با مد یحاکم جامعه اسالم

 یمهم یهاالحسنه گامخمس، وقف، صدقات، قرض

 نیا جهیرا در تحقق عدالت و رفع فقر بردارد و نت

 . گرددیم یمنجر به تحقق رفاه عموم زیامر ن
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 سندگانی. سهم نو7

پژوهش حاضر  نیو تدو هیدر ته سندگانینو یتمام

 اند.مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

 وجود ندارد. یتضاد منافع گونهچیپژوهش ه نیا در
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