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چکيده
يکي از مهمترين آرمانهاي حضرت امام خميني

(رحمتاهلل عليـه)

و مقام معظم رهبري ،تحقق عدالت اجتماعي،

کم شدن فاصله طبقاتي ،رفع تبعيضات ظالمانه ،حمايت از محرومان و فقر ستيزي و رفع مشکل مسکن اقشـار
محروم و مستضعف است .هد

اين تحقيق دستيابي به دکترين ،اهدا و سياستها و تبيـين گفتمـان واليـت

فقيه در اداره امور بنياد مسکن انقالب اسالمي و مسکن محرومين بوده است .يافتههاي اين تحقيق حاکي از آن
است که از منظر واليت فقيه بدون تأمين عدالت اجتماعي و رسيدگي به حال محرومان و مستضـعفان در همـه
ابعاد ازجمله رفع اساسي مشکالت تأمين مسکن آنان نميتوان جامعه را اسالمي ناميد .اين مقاله درصدد اسـت
با تحليل و تبيين گفتمان واليت فقيه در اداره امور بنياد مسکن و مسکن محرومين ،مسئوالن و کارگزاران نظـام
در اين حوزه را در تصميمگيري ،برنامهريزي ،سياستگذاري و هد گذاري کمک نموده و تصميمها و انجـام
فعاليتها را در همه سطوح ،همسو ،هماهنگ و همافزا نمايد .اين پژوهش از نظر هد  ،توسعهاي و کـاربردي
بوده و از استراتژي کيفي بهره برده است؛ در اين راستا از تحليل محتـواي (کمـي و کيفـي) و روش داده بنيـاد
استفاده شده است .در امر کدگذاري ،مقولهبندي ،کشف روابط و تحليلهاي کيفي ،نرمافزار  ،MAXQDAبه
عنوان دستيار محقق مورد استفاده قرار گرفته است .از منظر امام و رهبـري مهـمتـرين امـر در اداره امـور بنيـاد
مسکن و مسکن محرومين «رسيدگي به محرومان جامعه ازجمله فقرا ،ستمديدگان ،بيخانمانهـا در سراسـر و
تأمين مسکن مناسب براي اقشار کمدرآمد وضعيت» است.
کليد واژهها:

گفتمان واليت فقيه ،بنياد مسکن ،مسکن محرومين ،دکترين ،هدفگذاری ،سياستگذاری


 .5استاد دانشگاه وعضو هيئتعلمي دانشگاه خوارزمي
 .5دانش آموخته مديريت راهبردي دانش ،دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و مديريت راهبردي و نويسنده مسـئول،
شماره تلفن،73555131010 :

رايانامه (Astaraki_17@yahoo.com :)E-mail




مقدمه
از بررسي سخنرانيها ،پيامها و توصيههاي امام خميني (رحمتاهلل عليه) ميتوان نتيجه گرفـت کـه
مسئله رفعِ تبعيض و فقر ستيزي يکي از اهدا بزرو حضرت امام بوده اسـت .آن بزرگـوار بـه
قدري دراينباره تأکيد داشته است که به عنوان پناهگاه مستضعفان و پابرهنهها شـناخته مـيشـد.
کساني که دوران صدر پيروزي انقالب اسـالمي را درک کـرده و سـخنان و موضـعگيـريهـاي
حضرت امام خميني(رحمتاهلل عليه) و ديگر مسئوالن نظام را شنيدهاند به خوبي ميدانند کـه حمايـت
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از محرومان و مستضعفان يکي از مهمترين و پرجاذبهترين شعارهاي انقالبيون و مورد عنايـت و
(رحمتاهلل عليـه)

تأکيد رهبر انقالب بود (اميني .)53:5301 ،بنيانگذار انقالب اسالمي حضرت امام خميني

عَلم مبارزه با رژيم ستمشاهي را بر دوش گرفت و با ياري مستضعفان طومار استعمار و اسـتکبار
را در هم پيچيد و حکومتي بر اساس احکام الهي بنيان نهاد و بعد از رحلت ايشان حضرت امـام
خامنهاي راه امام را ادامه دادند .رهبر معظم انقالب اسالمي در بيست و ششمين سـالگرد رحلـت
امام فرمود« :امام طرفدار جدّي حمايت از محرومان و مستضعفان بود؛ امام نـابرابري اقتصـادي را
با شدّت و حدّت رد ميکرد؛ اشرافيگري را با تلخي رد ميکـرد؛ بـه معنـاي واقعـي کلمـه امـام
طرفدار عدالت اجتماعي بود؛ طرفداري از مستضعفان شايد يکي از پرتکرارتـرين مطـالبي اسـت
که امام بزرگوار ما در بياناتشان گفتند؛ اين يکي از خطوط روشن امام است؛ اين يکـي از اصـول
قطعي امام است ،همه بايد تالش کنند که فقر را ريشـه کـن کننـد؛ همـه بايـد تـالش کننـد کـه
محرومان را از محروميّت بيرون بياورند و تا آنجايي که در توان کشور است ،به محرومان کمـک
کنند .از آن طر به مسئوالن کشور هشدار ميداد دربارهي خوي کاخنشيني ،اين نکتهاي کـه در
قرآن هم آمده است« :وَ سَکَنتُم في مسکِنِ الَّذينَ ظَلَموا»(ابراهيم )11:و همه را از خوي کـاخنشـيني
بر حذر ميداشت ،تأکيد مکرّر ميکرد بر اينکه به وفاداري طبقات ضعيف اعتمـاد کنيـد؛ ايـن را
امام مکرّر ميگفت که اين کوخنشينانند ،اين فقرايند ،اين محرومانند که اين صحنهها را با وجـود
محروميّتها پر کردهاند ،اعتراض هم نميکنند ،در ميدانهاي خطر هم حاضر مـيشـوند؛ [امّـا] آن
کساني که برخورداريهاي بيشتري داشتند ،در موارد مختلف اگر مشکلي پـيش مـيآمـد ،اتفاقـاً
آنها بيشتر ابراز نارضايي ميکردند .اين وفاداري طبقات متوسّط مردم و طبقـات محـروم مـردم،
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از نظر امام يک امر برجسته بود و اين را تأکيد ميکرد»()5331/73/51



اهدا

و سياستهاي واليت فقيه در رابطه با اداره امـور بنيـاد مسـکن انقـالب اسـالمي و

مسکن محرومين صورت نگرفته است .لذا مهمترين مسئله مدنظر اين تحقيق «تدوين نشدن
دکترين ،اهدا

و سياستهاي واليت فقيه در خصـوص اداره امـور بنيـاد مسـکن انقـالب

اسالمي و مسکن محرومين» است .هد

اصلي اين تحقيق تبيين و تحليل گفتمـان واليـت

فقيه (دکترين ،سياستگذاري ،هد گذاري) در اداره امور بنياد مسـکن انقـالب اسـالمي و
مسکن محرومين و افزايش توجه مسئولين و کارگزاران نظام با ديدگاهها و نظـرات واليـت
فقيه در اداره امور بنياد مسکن انقالب اسالمي و مسکن محرومين است .اهميت اين تحقيق
در آن است که اصول و عناصر و همچنـين مبـاني نظـري حاصـل از مطالعـات اکتشـافي و
يافتههاي آن ميتواند الگويي بر اساس نظرات امام خميني(رحمتاهلل عليـه) و مقام معظم رهبـري
(مدظله العـالي) در خصوص موضوع تحقيق ارائه نمايد .انجـام ايـن تحقيـق از ايـن نظـر کـه در
صورت عدم تدوين دکترين ،اهدا

و سياستهاي موردنظر امام خميني(رحمتاهلل عليه) و مقـام

معظم رهبري ،فرصت هاي موجود براي عملـي سـاختن خواسـته هـاي ولـيفقيـه زمـان در
خصوص مسکن محرومين تحقق نخواهد يافت ،ضرورت داشت.
پيام حضرت امام خميني(رحمتاهلل عليـه) بـه مناسـبت تشـکيل حسـاب  577محرومـان در
تاريخ  11/5/55از نخستين پيامهاي «اقتصادي» ايشان بعد از پيروزي انقالب اسـالمي ايـران
است .ايشان در اين پيام با اذعان بـه حسـاس بـودن مقطـع مـوردنظر ،ايجـاد «نظـام عـدل
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با توجه به بررسيهاي صورت گرفتـه ،تـاکنون تحقيـق علمـي در خصـوص دکتـرين،

اسالمي» را در سرلوحهي برنامهها قرار داده و «ريشهکن کردن فقر و استضـعا » و «مبـارزه
عليه فقر و محروميت» را از اولويتهاي انقالب اسالمي بـرشـمردند و در ادامـه بـا مطـرح
کردن مسئلهي «مسکن» ،در عمل نقطهي شروع تحقق عدالت و مبارزه با فقـر و محروميـت
در حوزهي اقتصاد را ترسيم کرده و تأمين مسکن محرومان را در اولويـت اول برنامـههـاي
اقتصادي انقالب قرار ميدهند .بر اين اساس بنياد مسکن انقالب اسالمي بـر اسـاس فرمـان
 55فروردين  5311رهبر فقيد انقالب اسالمي حضرت امام خمينـي(رحمـتاهلل عليـه) بـه منظـور
تأمين مسکن محرومان به ويژه روستاييان در چهارچوب سياسـتهـا و برنامـههـاي دولـت
تشکيل گرديد (عملکرد بنياد مسکن.)5331،

335




مطالعه و بررسي در زمينـه تشـخيص و تعيـين نيازمنـديهـاي مسـکن محرومـان اعـم از
روستايي و شهري و فراهم آوردن موجبات اجـراي آن بـا مشـارکت ،همکـاري و خوديـاري
مردم و دستگاههاي مختلف ،تهيه طرح مجتمعهاي زيستي و واحدهاي مسـکوني ارزانقيمـت
و اجراي آنها بهطور مستقيم يا با مشارکت مردم با همکاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربـط
در روستا و شهر ،کمک در جهت تأمين مصالح ساختماني کشور از طريق توليد ،تهيه ،توزيـع.
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نظارت بر پرداخت و مصر

وام هاي قرض الحسنه مسکن روستايي و ارزانقيمت شهري کـه

از محل منابع مالي و سيستم بانکي کشور تأمين مي شود .تهيه طرح هاي هادي و اصالح معـابر
در روستاها ،با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط و اجراي آن با مشارکت مردم از محل اعتبـارات
مصوب ،تهيه و ارائه طرحهـاي الزم بـراي بازسـازي و نوسـازي منـاطق مسـکوني روسـتايي
آسيب ديده در اثر جنگ ،سيل ،زلزله و سـاير سـوانح طبيعـي و اجـراي آنهـا بـا مشـارکت و
هماهنگي با سازمانها و ارگانهاي ذيربط ازجمله وظايف مهم واصلي بنياد مسـکن انقـالب
اسالمي است که به صورت مشروح در اساسنامه مصوب آن که در تـاريخ  50آذر سـال 5311
به تصويب مجل

شوراي اسالمي رسيد لحاظ گرديده است (همان).

مباني نظري تحقيق
مفهوم شناسی و تاريخده بنياد مسکن انقالب اسالمی
ـ مفهوم بنياد

مفهوم «بنياد» همراه با مفهوم «جوهر» از اساسيترين مفاهيم فلسفهي غرب هستند .بنيـاد
يا به اصطالح هايدگر  Grundهمان چيزي است که يونانيان تحت عنـوان ( Arkheآرخـه) از
آن ياد ميکردند .بنيادِ هر چيز همان سرآغاز يا مبدأ آن چيز است .بنياد ،گونهاي نهاد اسـت؛
بنا بر تعريف حقوقي ،بنياد براي انجام مقصد ويـژهاي تأسـي

مـيشـود و سـود ناشـي از

فعاليتهاي بنياد نيز ميبايست در راه امور اجتماعي يا ايـدههـاي مـرتبط بـا مقصـد اصـلي
هزينه شود (بابک احمدي.)301 : 5331،
بنياد ،از نظر عر ِ بينالمللي ،سـازماني اسـت کـه ثـروت خصوصـي را بـراي اهـدا
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عمومي مورد بهرهبرداري قرار ميدهد .مهم ترين منابعِ ماليِ يک بنياد ،باز بر حسب تعريف،



يک بنيادْ اقالمي است نظير مخارج مربوط به امـور نيکوکـاري و فعاليـتهـاي اجتمـاعي و
اقدامات نوع دوستانه و نظاير اينها .بدين اعتبار ،بنيادها علياالصول از بطـنِ جامعـه مـدني
برميخيزند و به خودِ جامعه مدني نيز خدمات ارائه مي دهند و بـاري نيـز در ايـن ميانـه از
دوش دولتها برميدارند

(مالجو ،محمد )5315

ـ مفهوم مسکن

مسکن اسم مکان است بر وزن مفعل به معناي محل آرامش و سکونت که از ماده سکن
به معني آرامش ميآيد و در اصطالح به مکاني ميگويند که انسان در آن زندگي ميکند .در
لغت نامه دهخدا مسکن چنين معني شده :جاي باشيدن و خانه ،منزل و بيت ،جاي سـکونت
و مقام ،جاي آرام

(فرهنگ دهخدا)5313،

در تعريف مرکز آمار ايران «واحد مسکوني ،مکان ،فضا و يا محوطه اي است که يک يـا
چند خانوار در آن سکونت داشته و به يک يا چند ورودي (شارع عام يا شـارع خـاص) راه
داشته باشد» (مرکز آمار ايران.)5301 ،
ـ نهاد

نهاد در لغت به معني «بنياد» است ،ولي در علـوم اجتمـاعي بـه مجموعـهي تشـکيالت
منسجم و مقررات و سنتهايي اطال مي شود که يک اجتماع يا گروه متشکل را مشـخص
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عبارت است از اقالمي چون بخشش و وقف و اعانه ،حال آنکه عمدهترين مصـار

مـاليِ

ميسازد؛ به عبارت ديگر ،نهاد عبارت است از يک بنياد يا سـازمان عمـومي تأثيرگـذار کـه
اهدا

خاصي را دنبال مي کند و داراي تأثيرات ملموسـي در جامعـه اسـت .هـر جامعـه و

اجتماع انساني با توجه به موقعيتهاي خاص و ويژگـيهـاي زمـان بـه تأسـي

نهادهـايي

مبادرت مي ورزد که داراي کارکردهايي مختص همان عصر و زمان است و چهبسا نهادهايي
که در جوامع مختلف بر حسب ضرورت تشکيل و پ

از انجـام مأموريـت محولـه منحـل

شدهاند.
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چهار ويژگی نهادهای انقالب اسالمی
 .5بنا به فرمان امام راحل تشکيل شدهاند.
 .5به دليل شرايط ناشي از انقالب اسالمي تشکيل شدهاند.
 .3ارزش هاي اسالمي ،واليي ،انقالبي ،مردمي و عمل به تکليـف بـر فرهنـگ سـازماني
آنها حاکم است.
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 .1عمــده مأموري ـتهــاي آنهــا در جهــت حفاظــت از انقــالب اســالمي و اهــدا
دستاوردهاي آن است.

و

(مهدي حاضري)5315 ،

مفهوم مسکن از منظر اسالم
ـ بيت درآيات قرآن کريم

در قرآن کريم کلمه بيت با معاني و مشتقات گوناگوني به کار رفته اسـت و نزديـک بـه
 11آيه در قرآن کريم آمده است که مشتمل بر کلمه بيت و مشتقات آن است .از ميـان ايـن
آيات کريمه ،چندين آيه وجود دارد که در آنها بيت به معناي منزل ،پناهگاه ،مسـکن آمـده
و يا در مورد بناي آن توسط اقوام مختلف ذکري به ميان آمده است که به چند مورد اشـاره
ميشود

(رضايي)5311،

 .0وَ اذْکُرُوا إِذْ جَعَلَکُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ وَ بَوَّأَکُمْ فِی الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِانْ سهاههولِها
قُصهوراً وَ تَنْحِتُونَ الْجِبالَ بهيهوتاً فَاذْکُرُوا آالءَ اللَّهِ وَ ال تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مهفْسِدينَ؛ «بـه يـاد
آوريد زماني را که خداوند شما را پ

از هالک شدن قوم عاد ،جانشين اقوام سلف نمود و

در زمين منزل داد تا از اراضي سهل (خاک نرم) قصرهاي عالي و از کوه سخت با تراشـيدن
سنگ منزلهاي محکم بنا کنيد».

(اعرا

.)01

حضرت صالح در اين جمله قوم خود را به تذکر و يادآوري نعمـتهـاي خـدا دعـوت
ميکند و ازجمله نعمتهايي که به ياد آنان ميآورد اين اسـت کـه خـدا آنهـا را در زمـين
مکنت داده و آنها قسمتهاي جلگه زمين و همچنين کوهسـتان آن را اشـغال نمـوده و در
آن خانه و آبادي به وجود آوردهاند؛ لذا منزل و خانه يکي از نعمتهاي الهي اسـت کـه بـه
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بندگان خود ارزاني داشته است و به سپاس و شکر و ثناي فراوان نياز دارد.



أَقيمهوا الصَّالةَ وَ بَشِّرِ الْمهؤْمِنينَ؛ «و به موسي و برادرش وحي کرديم که براي قوم خـود در
مصر خانههايي برگزينند و خانههايتـان را رو بـه روي هـم قـرار دهيـد و نمـاز بگزاريـد و
مؤمنان را بشارت بده»
خداوند کريم در اين آيه به حضرت موسي عليهالسالم وحي ميکند که خانههـاي خـود
را رو به روي هم و در يک جهت قرار دهند ،غرض از اين دستور ايـن بـود کـه موسـي و
هارون بتوانند بـه تبليـت بپردازنـد و بنـياسـرائيل هـم بتواننـد نمـاز جماعـت اقامـه کننـد
(اقيموالصلواة) که بعد از آن قرار گرفته بر اين موضوع اشاره دارد.
از اينکه خداوند ميفرمايد که مـا بـه موسـي و بـرادرش وحـي کـرديم بـراي قـوم خـود از
خانههاي مصر منزل تهيه کنند ،چنين بر ميآيد که گويا بنياسرائيل تا آن زمان به شکل بـدويهـا
و يا در چادرها زندگي ميکردهاند و يا زندگي شبيه به آنان داشتند .خداوند مـيفرمايـد شـما بـا
قوم خود خانههايتان را روبروي هم و در يک جهت قرار دهيد که افراد بههمپيوسته باشند و امـر
تبليت و مشاوره و جمع شدن براي نماز امکان بيشتري يابد (الميزان ،ج .)513 :57
اين آيه بر نحوه ساختن خانهها از نظر شهرنشيني داللتي روشن و آشکار دارد کـه بايـد
در ساختن خانهها و حتي مسيرها ،به امر تبليت ديني و اقامه نماز ،دقت کافي مبذول گردد.
 .9وَکَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بهيهوتًا آمِنِاينَ؛ «از کـوههـا خانـههـا مـيکندنـد در حـالي
خاطرجمع و در امن بودند» (حجر .)15

مقاله پژوهشي :تبيين گفتمان واليت فقيه در اداره امور بنياد مسکن انقالب اسالمي و مسکن محرومين (دکترين ،اهدا  ،سياستها) 

 .0وَ أَوْحَيْنا إِلی مهوسی وَ أَخيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِکُما بِمِصْرَ بهيهوتاً وَ اجْعَلُوا بهيهوتَکُمْ قِبْلَاةً وَ

اين آيه در داستان اصحاب حجر آمده است که از قوم ثمود؛ يعنـي ،قـوم صـالح پيـامبر
بودندهاند که در کوهها و غارهايي که در کوه کنده شده بود سکونت داشتند و به خيال خود
از حوادث زميني و آسماني در امان بودند تا اينکه صيحه عذاب که هالکشـان در آن اتفـا
افتاد ايشان را بگرفت و آن اعمالي که براي ايمني خـود و تـأمين سـعادت زنـدگي داشـتند
نتوانست جلوي عذاب را بگيرد (الميزان ،ج.)510 :55
اين آيه به وضع زندگي اصحاب حجر نيز اشاره دارد کـه در کـوههـا و غارهـا زنـدگي
ميکردهاند و آنها را مسکن و منزل خود قرار داده بودند هرچند کـه خانـه محـل امنيـت و
آسايش است؛ ولي اگر عذاب الهي فرا برسد ،آن امنيت و استواري به هر مقدار که باشـد ،از
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هم فرو ميپاشد و به هم ميريزد؛ لذا بايد در همه حـاالت بـه يـاد خـدا بـود و از داشـتن
ساختمانها و قصرهاي چند طبقه و با امکانات زياد از ياد خدا غافل نشد؛ زيرا عذاب الهـي
شامل حال هرکسي که بشود ،هي چيز نميتواند در مقابل آن ايستادگي نمايد.
 .3وَاللّهه جَعَلَ لَکُم مِّن بهيهوتِکُمْ سَکَنًا وَجَعَلَ لَکُم مِّن جهلُودِ األَنْعَاامِ بهيهوتًاا تَسْاتَخِفَونَهَا
يَوْمَ ظَعْنِکُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِکُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِاين؛ «خـدا
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خانههاي شما را آرامگاهتان کرد و از پوست حيوانـات بـراي شـما خانـههـا کـرد کـه روز
کوچتان و روز اقامتتان آن را سبک مييابيد و از پشمها و موهـاي آن بـراي مـدتي اثـاث و
کاال ساخت»(نحل .)17
عالمه طباطبايي در زير اين آيه ميفرمايد :در مفردات آمده است :بيت به معناي مـاوراي
آدمي در شب است .چون وقتي ميگويند فالني در فالن جا بيتوته کرد معنايش ايـن اسـت
که در يک شب در آنجا اقامت کرد .همچنان که درباره روز ميگويند «ظل»؛ آنگاه به مسکن
شب و روز هم بيت ميگويند .راغب گفته است کلمه بيت به خانههاي سنگي ،گلي ،پشمي
و کرکي اطال ميشود.
کلمه مسکن به معناي هر چيزي است که انسـان بـه وسـيله آن سـکونت يابـد و اينکـه
خداوند فرمود (وَاللّهُ جَعَلَ لَکُم ممن بُيُوتِکُمْ سَکَنًا) معنايش اين است که خدا بر شما بعضـي
از بيوت شما را مايه سکونت قرار داد که در آن ساکن شويد؛ زيرا برخي از بيوت مانند انبار
هيزم قابل سکونت نيست( .و َجَعَلَ لَکُم ممن جُلُودِ األَنْعَامِ بُيُوتًا) يعني از بعضي پوستها که
همان پوست دباغي شده است براي شما خانهها قـرار داد کـه مقصـود از آن قبـه و خيمـه
است .خانههايي که (َ تسْتَخِفُّونَهَا) سـبکش مـيشـماريد و بـراي نقـل و انتقـالهـاي خـود
اختصاص ميدهيد در روز کوچ کردنتان و در روز اقامتتـان کـه سـفري نداريـد .قيـد (الـي
حين) در اين آيه اشاره دارد به اينکه همه اين نعمتها فاني و از بين رفتنـي اسـت و عاقـل
نبايد به خاطر اينها نعيم آخرت را از دست بدهد (تفسير الميزان ،ج .)100 :55
 .5أَتُتْرَکُونَ فِی ما هاههنا آمِنِينَ * فِی جَنَّاتٍ وَ عهيهون * وَ زهرهوع وَ نَخْل طَلْعهها هَضِايم
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* وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِباالِ بهيهوتااً فاارِهِينَ * فَااتَّقُوا اللَّاهَ وَ أَطِيعهاونِ * وَ ال تُطِيعهاوا أَمْارَ
الْمهسْرِفِينَ؛ آيا (تصور ميکنيد که) تا ابد ايمن از مرو در ايـن نـاز و نعمـت دنيـا خواهيـد



نخل و آن شکوفههاي زيبايش (هميشه زندهايد) و خيال ميکنيد دائم در ايـن عمـاراتي کـه
در کوهستان با کمال دقت بنا کردهايد به آسايش زندگي ميکنيد (البته چنين نيست و مـرو
شما را در پيش است) پ

پند من بشـنويد و از خـدا بترسـيد و راه اطاعـت پـيش گيريـد.

خداترس باشيد و مرا که رسول او هستم اطاعت کنيد و از رفتار روساي مسـر

و سـتمگر

پيروي نکنيد (شعرا .)511-515 :اين آيات ضمن اينکه به نعمتهاي الهي اشاره دارند ،آنهـا را
فاني و گذرا معرفي ميکنند و انسانها را به تعقل و تفکر و اطاعت از رسول و سنت حسنه
او دعوت و از اسرا

و ستمگري بر حذر ميدارند.

(رضايي)5311،

دکترين
واژه دکترين 5از واژه التين دکترينا 5به معاني مکتب ،آيين ،اصول عقيده ،سياست ،آموزه
و نظريه آمده است (سـورين .)111: 5305 ،واژه دکترين در زبان يوناني به معناي درس گفـتن و
تعليم دادن آمده است (وثيق )375: 5300 ،دکترين يا آئـين در اصـطالح بـه مجموعـه اصـول و
عقايد ديني يا علمي يا فقهي که منسوب به يکي از دانشمندان و يـا مکتـب خاصـي اسـت،
اطال ميشود .از خصوصيات دکترين اين است که اصول و عقايد آن با عمل توأم اسـت و
حقايق نظري محض نيست .به همين جهت مي گويند فر بين دانش و دکترين ايـن اسـت
که دانش؛ مشاهده و تبيين و تفسير مينمايد و دکترين حکم ميکند و دستور ميدهـد و بـه
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ماند؟ (گمان داريد) در اين بازهاي با صفا و چشمههـاي آب گـوارا و مـزارع و کشـتزار و

کار ميبندد (برو نيسي و سجادي.)57:5307،
دکترين عبارت است از« :مجموعهاي از اصول و قواعد کلي و نسبتاً پايدار کـه هـادي و
راهنماي يک فرد ،سازمان يـا جامعـه در اتخـاذ سياسـتهـا ،اهـدا
برنامهها ،رفتارها و اقدامات

و راهبردهـا و انجـام

است(».ذوالقدر)1:5310،


5. Doctrine
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دکترين در سياست معموالً مجموعه اقدامات و خطمشي سياسي يک دولتمـرد اسـت
که داراي جنبه ابتکاري بوده و آثاري برجاي ميگـذارد و مشـابه اقـدامات و سياسـتهـاي
دولتمردان ديگر نيست.

(طلوعي )111:5305

در ايــن پــژوهش ،منظــور از دکتــرين اصــول ،قواعــد ،نظريــههــا و انديشــههــاي امــام
خميني(رحمتاهلل عليه) و مقام معظم رهبري است که به عنوان چتر هماهنگکننده ،همسو کننـده
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

و همافزا کننده تصميمات و اقدامات در خصوص اداره امور بنياد مسکن و محرومين است.
هدفگذاری

0

عبارت است از بيان نتاي مورد انتظـار (شـامل کـار مشـخص و قابـلانـدازهگيـري) در
محدوده زماني خاص و با هزينهاي معين .منظور از هد گذاري ،تفکيـک مأموريـتهـا يـا
اهدا

دوربرد به اهدا

کمي و کيفي کوتاه مدت است که براي يک واحد و سرانجام يـک

فرد شاغل قابلاجرا باشد (رضائيان.)555:5311،
اهداف ،0نتاي مورد انتظار از يک رفتار را هد

گويند .همه رفتارهاي آدمي هـد دار

است .هد ها بيرون از فرد ميباشند و روانشناسان غالباً اين هد ها را محرک مـينامنـد.
محرک ميتواند مادي و ملموس باشد مانند افزايش دستمزد يا غيرملموس مانند قدرداني از
تالش فرد يا کسب قدرت که در برانگيختن و شدت بخشيدن بـه انگيـزههـا و نيازهـا و در
نتيجه فعال کردن رفتارهاي آدمي به همان اندازهي محرکهاي ملموس مهـم اسـت

(هرسـي و

بالنچارد )55:5333 ،در اين مقاله هد گذاري عبارتاند از مجموعه مقاصد و منظورهايي که بر
اساس آن سازمانها تالشهاي خود را به سمت آن مقاصد هدايت ميکنند
سياستگذاری

9


5. Goal setting
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مــوازيني کــه در آن مقتضــيات کلــي دولــت اعمــال و مصــالح جمعــي ملــت تــأمين
شود(هاشمي .)13:5311،سياستگذاري از امور مديريت سياسي به شمار ميرود کـه متکـي بـه
اصول مهم برنامهريزي ،سازماندهي ،نظارت و کنترل است (اقتداري.)13:5311،
سياستها :0امروزه سازمانها نقشها و مأموريتهايي فراتر از نقشهاي سنتي بـر عهـده
گرفتهاند و در محيط سياسي و اجتماعي وظايف جديدي بـه آنهـا محـول گرديـده اسـت.
سازمانهاي امروزي از قالب يک نهاد صرفاً اداري ،صـنعتي يـا اقتصـادي خـارج شـده ،بـه
صورت نهادهايي اجتماعي سياسي درآمده اند که عالوه بر انجام وظايف فني بايد نسبت بـه
محيطهاي اجتماعي سياسي خود بيش از پيش حساس و آگاه باشند .سياست به معناي عـام
به نحوي اهدا  ،اعمال ،هنجارها ،قوانين و مقررات ،ارزشهـا ،نظـامهـا ،اصـول ،نتـاي و
تصميمها را در برميگيرد (الواني .)51:5305،سياستها چـارچوبهـاي منطقـياي هسـتند کـه
چگونگي تصميمگيريها را معين ميکنند .سازمان در فقدان سياستهاي مناسب از دستيابي
به مجموعه تصـميم هـاي هماهنـگ در سـطح سـازمان و در طـول زمـان محـروم خواهـد
ماند(حسنبيگي .)337:5337،سياستها يا خطمشيها برنامههايي هستند کـه تصـميمات کلـي را
در برمي گيرند و به عنوان راهبر يا راهنما يا چارچوب تفکر و يا انديشـه در تصـميمگيـري
بکار ميروند .بهبيانديگر سياست يا خط مشي ،يک برنامه عمومي عملي است کـه نحـوهي
اجراي هد

را بيان ميکند .در ايـن پـژوهش سياسـتهـا بـه معنـي ،بايـدها و نبايـدها و
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سياستگذاري در امور کشورداري عبارت اسـت از :تعيـين ،تـدوين و ارائـه ضـوابط و

رهنمودهاي کلي امام خميني(رحمتاهلل عليه) و مقام معظم رهبري در خصوص اداره امـور بنيـاد
مسکن و محرومين است.
گفتمان واليت فقيه در حوزه بنياد مسکن
گفتمان غالب جمهوري اسالمي ايران است که بر پايه انديشهها ،آرا ،نظريات ،رهنمودها
و تدابير حضرت امام خميني (رحمتاهلل عليه) و حضرت امام خامنهاي(مدظلهالعالي) شـکل گرفتـه و
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ريشه در آموزههاي ديني و اسالم ناب محمدي(صلياهلل عليه و آله و سـلم) دارد و بـر اسـاس اصـل
پيشرفته واليت فقيه در تصميمگيريها و اداره امـور کشـور در حـوزه بنيـاد مسـکن بـراي
مسئوالن و کارگزاران نظام هدايتگر بوده و تصميمها و انجام فعاليتها را در همه سـطوح
همسو ،هماهنگ و همافزا مينمايد.
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اداره امور بنياد مسکن انقالب اسالمی در جمهوری اسالمی ايران
منظور از اداره امور بنياد مسکن انقالب اسالمي در جمهـوري اسـالمي ايـران مجموعـه
تصميمات ،اقدامات و فعاليتهـاي مـديريتي اسـت کـه مسـئوالن و کـارگزاران جمهـوري
اسالمي ايران در حوزه پيش گفته در محورهاي (دکترين ،هـد گـذاري ،سياسـتگـذاري،
برنامهريزي ،سازماندهي ،هدايت ،هماهنگي ،پيادهسازي و اجرا ،نظارت ،کنترل و ارزيابي و
ســاير محورهــاي مــديريتي در ســطوح راهبــردي) بــه منظــور تحقــق رســالت و اجــراي
مأموريتهاي فردي ،سازماني ،بخشي ،ملي و فراملي به انجام ميرسانند
ـ بنياد مسکن انقالب اسالمي

بنياد مسکن انقالب اسالمي در تاريخ  55فروردين سال  5311به فرمـان حضـرت امـام
خميني(رحمتاهلل عليـه) بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و با افتتاح حساب  577امام به منظـور
تأمين مسکن محرومان و متولي توسعه و عمـران روسـتاهاي کشـور و سـاخت واحـدهاي
مسکوني شهرها در چارچوب سياستهـا و برنامـههـاي دولـت جمهـوري اسـالمي ايـران
تشکيل گرديد .حضرت امام در فرمان تشکيل اين حساب و ضرورت آن فرمودنـد« :اينـک
به مرحله ي حساسي از دوران انقالب اسالمي خود رسيدهايم؛ دورانـي کـه بايـد از ثمـرات
انقالبمان مردم محروم و ستمديده ي ايران بهره مند شوند .در رژيم منفور پهلوي مسـئلهي
مسکن يکي از مصيبت بارترين مشکالت مردم بود .قشر عظيمي از مستضعفان جامعه هـم
به کلي از داشتن خانه محروم بودند .اين ميراث شوم براي ملت ما باقيمانده است… اين
از حداقل [حقو ] هر فرد است که بايد مسکن داشته باشد .مشکل زمين بايد حل شود و
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همه ي بندگان محروم خدا بايد از اين موهبت الهي استفاده کنند… اينجانب حسـابي بـه
شماره ي  577در تمام شعب بانک ملي افتتاح کرده و از همه ي کساني که توانـايي دارنـد



(صحيفه ي امام ،ج  151 :1ـ  .)157به دنبال صدور فرمان امام ،با کمک افـراد خيّـر و سـازمانهـا،
بنياد مسکن انقالب اسالمي شکل گرفت و به صورت نهادي انقالبي به فعاليت در عرصهي
مسکن پرداخت و براي تهيهي مسکن به طبقات محروم جامعه اهتمام ورزيد.
اساسنامه آن در جلسه روز سهشنبه هفدهم آذر ماه سال  5311مجل

شـوراي اسـالمي

تصويب و در تاريخ  5311/57/3بعد از تأييد شـوراي نگهبـان ،توسـط رياسـت جمهـوري
وقت حضرت آيه اهلل خامنهاي جهت اجرا به نخستوزيري ابالز گرديد.
اساسنامه بنياد مسکن انقالب اسالمي مشتمل بر بيست ماده و پـانزده تبصـره اسـت کـه
کليه مواد و تبصرههاي آن حاکي از اهميت دهي به تأمين مسکن و سرپناه بـراي محرومـان
جامعه اسالمي است.
بر اساس اساسنامه مصوب مجل

شوراي اسالمي ،بنياد مسکن مسئوليت چهـار محـور

اصلي «توليد انبوه مسکن ،فعاليتهاي عمران روستايي ،توليد مصالح ساختماني و بازسـازي
و نوسازي مناطق آسيبديده از سوانح طبيعـي در روسـتاها» را بـر عهـده دارد

(عملکـرد بنيـاد

مسکن)5331،

اهدا

بنياد مسکن انقالب اسالمي طبق اساسـنامه و قـوانين مصـوب مجلـ

شـوراي

اسالمي عبارتاند از:
 .5مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازمنديهاي مسـکن محرومـان اعـم از

مقاله پژوهشي :تبيين گفتمان واليت فقيه در اداره امور بنياد مسکن انقالب اسالمي و مسکن محرومين (دکترين ،اهدا  ،سياستها) 

دعوت مي کنم براي کمک به خانهسـازي محرومـان بـه ايـن حسـاب پـول واريـز کننـد»

روستايي و شهري و فراهم آوردن موجبات اجراي آن با مشـارکت ،همکـاري و خوديـاري
مردم و دستگاههاي مختلف.
 .5تهيه طرح مجتمعهاي مسکوني ارزانقيمت و اجـراي آنهـا بـهطـور مسـتقيم يـا بـا
مشارکت مردم با همکاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط در روستاها و شهرها.
 .3تهيه زمين موردنياز طرحها و پروژههاي بنياد و آماده سازي آنها.
 .1کمک در جهت تأمين مصالح ساختماني کشور از طريق توليد ،تهيه و توزيع.
 .1نظارت بر پرداخت و مصر

وامهاي قرضالحسنه مسـکن روسـتايي و ارزانقيمـت

شهري که از محل منابع مالي و سيستم بانکي کشور تأمين ميشود.
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 .1تهيه طرح هاي هادي و اصالح معابر در روستاها ،با هماهنگي دستگاههاي ذيربـط و
اجراي آن با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاري دولت
 .0تهيه و ارائه طرحهـاي الزم بـراي بازسـازي و نوسـازي منـاطق مسـکوني روسـتايي
آسيبديده در اثر جنگ ،سيل ،زلزله و ساير سوانح طبيعي و اجراي آنها با مشارکت مـردم
و هماهنگي با سازمانها و ارگانهاي ذيربط.

(اساسنامه بنياد مسکن انقالب اسالمي)
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بنياد مسکن انقالب اسالمي يک دفتر مرکزي در پايتخت (تهران) و  35شـعبه در مراکـز
استانها و بيش از  501شعبه فرعي در سطح شهرستانهـاي کشـور دارد .بـه عـالوه هفـت
سازمان اجرايي نيز عمالً به منظور انجام مسئوليت ويژه بنيـاد مسـکن در رابطـه بـا توسـعه
مسکن در شهرها و روستاها و اقشار کمدرآمـد و بازسـازي منـاطق آسـيبديـده از سـوانح
عهدهدار وظايف مربوط ميباشند (وبگاه بنياد مسکن انقالب اسالمي).
عاليترين مرجع تصميم گيري در بنياد مسکن انقالب اسالمي ،شوراي مرکزي است کـه
ترکيب آن عبارت اسـت از :نماينـدهي مقـام معظـم رهبـري کـه هـماکنـون آقـاي آيـتاهلل
سيدهاشم رسولي محالتي است ،نمايندهي دولت (وزير مسـکن و شهرسـازي) سـه نفـر از
مهندسان و کارشناسان ساختمان و شهرسازي به انتخاب نمايندهي رهبري و وزير مسکن.
روششناسي تحقيق
از نظر هد

با توجه به اينکه اين تحقيق موجـب افـزايش دانـش موجـود نسـبت بـه

موضوع تحقيق ميگردد ،توسعهاي و از آن جهت که يافتههاي آن مـيتوانـد مـورد اسـتفاده
مديران و متوليان امور مسکن محرومين قرار گيرد و براي بهبود وضعيت در حوزه مديريت
راهبردي اداره امور بنياد مسکن انقالب اسالمي به کار گرفته ميشـود کـاربردي اسـت و از
نظر استراتژي نيز کيفي بوده و از روش مبنايي استفاده شده است .در تبيين گفتمـان واليـت
فقيه (حضرت امام خميني(رحمتاهلل عليـه) و حضرت امـام خامنـهاي(مدظلـهالعـالي)) ،کليـه اسـناد و
مدارک منتشره در ارتباط با حوزه مورد بررسي از سوي حضرت امام خميني(رحمتاهلل عليه) کـه
در بسته نرمافزاري مجموعه آثار حضرت امام خميني(رحمتاهلل عليه) منتشر شـده اسـت و کليـه
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اسناد ،مدارک و رهنمودهاي منتشره در ارتباط با حوزه مورد بررسي از سوي حضرت امـام



مورد بررسي قرار گرفته است.
جامعه پژوهش ،شامل کليه بيانات و مکتوبات امام خميني(رحمـتاهلل عليـه) و حضـرت امـام
خامنهاي (مدظلهالعالي) در رابطه با بنياد مسکن و مسکن محرومين و خبرگان موضـوع پـژوهش
است و براي گردآوري دادهها از شيوه تمـام شـمار اسـتفاده شـده اسـت .روش گـردآوري
دادهها کتابخانهاي بوده و از ابزار فيشبرداري الکترونيکي بهره گرفته شده و براي دقـت در
پژوهش ،دادهها با کمک

نرمافزارMaxqda55

تحليل و کدگذاري شدهاند .براي دسـتيابي بـه

گفتمان امام خميني(رحمتاهلل عليـه) و حضرت امـام خامنـهاي(مدظلـهالعـالي) در خصـوص «مسـکن
محرومين» به تحليل محتواي کمي و کيفي محتواي مجموعه بيانات ،پيامها و مصـاحبههـاي
امام خميني(رحمتاهلل عليه) و حضرت امام خامنـهاي(مدظلـهالعـالي) پرداختـهايـم .از نظـر هوليسـتي
تحليل محتوا به معناي تحليل علمي پيامهـاي ارتبـاطي اسـت (هوليسـتي )53:5317،و از منظـر
رفيع پور استفاده از مباحث تحليل محتوا در متن ،به دوران بسي دور برميگردد .در عصـر
طاليــي تمــدن يونــان باســتان مباحــث تحليــل محتــوا مــورد بهــره وري قــرار مــيگرفتــه
است(رفيعپور . )557:5315 ،در اين پژوهش ،با استفاده از نرمافـزار  Maxqda55در مرحلـه اول
تحليل محتواي کمي و سپ

تحليل محتواي کيفي صورت گرفتـه و بـا اسـتفاده از روش

داده بنياد سه مرحله کدگذاري انجام گرفته است.
در تحليل محتواي کمي کلمات کليدي مرتبط با هد

مطالعه طوري انتخاب شدهاند که

مقاله پژوهشي :تبيين گفتمان واليت فقيه در اداره امور بنياد مسکن انقالب اسالمي و مسکن محرومين (دکترين ،اهدا  ،سياستها) 

خامنهاي(مدظلهالعـالي) در نرمافزار حديث واليت و سايت رسمي ايشان بـه شـکل تمـام شـمار

کليه مفاهيم مطـرحشـده را پوشـش دهنـد و امکـان تحليـل نهـايي مـتن و دادههـا حسـب
چارچوب مفهومي فراهم باشد.
براي يافتن کلمات کليـدي ابتـدا مفـاهيم کلـي و انتزاعـي حسـب چـارچوب مفهـومي
مشخص و سپ

کلمات متناظر هر مفهوم کلي استخراج شد .براي تحديد و تدقيق واژههـا،

ايـن لغـات بـر اسـاس ارتباط معنايي مرتـب شـده و در اختيـار  57خبـره در دسـترس در
حوزه هاي مختلف قرار گرفت تا لغـات را به نسبت قرابت و نزديکي معنـايي بـه موضـوع،
معين نمايند و اگر غير از لغات ذکرشده ،واژه ديگري را مناسبتر ميداننـد ،معرفـي کننـد.
اين واژهها عبارت بودند از:
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(رحمتاهلل عليه)

جدول  0جدول کلمات مستخرجه از صحيفه امام خمينی
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تعداد

تعداد

رديف

کلمه

رديف

کلمه

51

فقرا

553

50

فقير

107

5

مسکن

515

5

مستضعفان

305

فقيران

3

3

مستضعفين

131

51

117

1

مستضعفان

1

53

محروم

1

مستضعف

511

57

محرومان

555

1

بيخانمان

53

55

محرومين

33

0

ضعفا

571

55

محروميت

13

1

ضعيفان

1

53

ستمگران

550

3

پابرهنگان

51

51

نيازمند

11

57

مستکبران

575

51

نيازمندان

55

55

مستکبرين

535

51

پابرهنگان

1

55

مستکبر

5

50

زاغهنشينان

1

53

استکبار

571

51

طبقه سه

3

51

استکباري

1

53

خدمت به خلق

35

51

فقر

517

37

بنياد مسکن

53

جدول  :5موارد مستخرجه از بيانات و مکتوبات مقام معظم رهبري
رديف

کلمه

تعداد

رديف

کلمه

تعداد

5

مسکن

15

51

فقرا

11

5

مستضعفان

513

50

فقير

551

3

مستضعفين

50

51

فقيران

-

1

بيخانمان

57

53

محروم

351

1

پابرهنگان

50

57

محرومان

11

1

ضعيف

55

محرومين

51

0

ضعفا

111

55

محروميت

577

1

ضعيفان

11

53

نيازمند

551

3

مستکبر

3

51

نيازمندان

1

57

مستکبران

533

51

پابرهنهها

55

55

مستکبرين

517

51

زاغهنشينان

-

55

مستکبرين

11

50

طبقه سه

-

53

استکبار

-

51

خدمت به خلق

1

51

استکباري

551

53

بنياد

531

51

فقر

155

37

محرومان

11



روش نظريه مبنايي يکي از راهکارهاي پژوهش کيفـي اسـت .سـه عنصـر اصـلي روش
نظريهپردازي داده بنياد ،مفاهيم ،5مقولهها 5و قضيهها 3هستند.
در روش نظريه مبنايي اين عناصر بدين ترتيب به وجود مي آيند که ابتدا سؤال پژوهش
مطرح ميشود و سپ

براي پاسخ به اين سؤال ،دادههاي الزم جمعآوري ميشود .دادههايي

که از منابع اطالعاتي (مصاحبه ،اسناد و مدارک و )...به دست ميآيد در قالب جداولي سـير
تکاملي خود را طي ميکنند بدين ترتيب که ابتدا نکات کليـدي دادههـا احصـا و بـراي هـر
نکته يک کد معين مي شود .سپ

با مقايسه کدها ،چند نکته که اشاره به يک جنبه مشـترک

پديده موردبررسي دارند ،عنوان يک «مفهوم» را به خود ميگيرند .آنگـاه چنـد مفهـوم يـک
«مقوله» و چند مقوله به کمک قضايايي در قالب يک «نظريه» متجلي ميگردد.
براي شروع کار فايل الکترونيکي فرمايشات امام و بيانات و مکتوبات مقام معظم رهبري
در خصوص بنياد مسکن را وارد نرمافزار نموده و به تحليل محتواي آنها پـرداختيم؛ يعنـي
مطابق فرايند نظريه مبنايي ابتدا مفاهيم و مقولهها را مشخص و سپ

به کشف روابـط بـين

آنها اقدام نموديم.
در اين روش فرمايشات امام خميني(رحمتاهلل عليـه) و حضرت امـام خامنـهاي(مدظلـهالعـالي) در
رابطه با بنياد مسکن در سه محور (دکترين ،سياسـتگـذاري و هـد گـذاري) بـر اسـاس
تعاريف و ديدگاههاي نظريهپردازان رشته مديريت و با توجه بـه مراحـل فراينـد داده بنيـاد

مقاله پژوهشي :تبيين گفتمان واليت فقيه در اداره امور بنياد مسکن انقالب اسالمي و مسکن محرومين (دکترين ،اهدا  ،سياستها) 

روش نظريه مبنايی

مورد تحليل قرارگرفته است.
تحليل فرمايشات حضرت امام خمينی(رحمتاهلل عليه) و مقام معظم رهبری
ـ کدگذاري باز


5. Concept
5. Category
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3. Proposition




در اين مرحله با استفاده از نرمافزار مک کيودياي ،تمامي مطالب و دادهها مورد مطالعه
واقع و به هرکدام از دادههاي مرتبط با موضوع ،يک عنوان يا مفهوم اختصاصيافته است.

فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331
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شکل  :0کدگذاری اوليه و اختصاص عنوان يا مفهوم

نمونه مفاهيم و متون استخراجشده از آراء و انديشههای واليت فقيه



ـ کدگذاري محوري و شکلدهي طبقههاي فردي

کدگذاري محوري ،مرحله دوم تجزيهوتحليـل در نظريـهپـردازي نظريـه مبنـايي اسـت.
هد

از اين مرحله برقراري رابطه بين طبقههاي توليدشده (در مرحله کدگذاري باز) است.

اين کار (عمل) بر اساس مدل پارادايم انجام ميشود و به نظريهپرداز کمک ميکند تا فرآيند
ساخت نظريه را به سهولت انجام دهد .اساس فرآيند ارتباط دهي در کدگذاري محوري بـر

مقاله پژوهشي :تبيين گفتمان واليت فقيه در اداره امور بنياد مسکن انقالب اسالمي و مسکن محرومين (دکترين ،اهدا  ،سياستها) 

شکل  :0نمونه مفاهيم استخراجشده از آراء و انديشههای واليت فقيه

بسط و گسترش يکي از طبقهها قرار دارد( .داناييفرد.)1:5311،
البته انجام روند کدگذاري محوري از اين راه پيچيده بوده و بايد ضمن آن چهـار عمـل
تحليل مجزا و بهطور همزمان انجام شود:
ـ ايجاد ارتباط بين يک طبقه اصلي با طبقههاي فرعي به وسيله اظهارات بيانشده.
ـ تائيد اظهارات با مراجعه به دادههاي واقعي (رجوع به شواهد براي تائيد يا تکذيب فرضيه).
ـ تالش براي توسعه خصوصيات طبقه اصلي و طبقههاي فرعي (جهت غناي تحليلي نظريه).
ـ بررسي تنوع در پديده (با ارتباط به وجود آمده بين طبقهها)
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وظيفه محقق در اين مرحله« ،دستهبندي و مقايسـه» 5عنـاوين اسـتخراجشـده از دادههـا
اسـت؛ يعني در اين مرحله بايد به طور مرتب و مستمر کدها را مطابقت داد تا ارتباطي بـين
آنها پيدا شود.
البته اين کار مستلزم صر

وقت و حوصله بسيار است ،چراکه در ابتـدا ارتبــاط بــين

آن ها ،چنـدان آشکار نيست ،درواقع محقق ،با انبوهي از دادههاي خام رو بـه رو اسـت کـه
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

چنـدان بـه هـم ربطي ندارند اما به زودي پيوندهاي نامرئي هويدا خواهـد شـد و زيبــايي
روش نظريه داده بنيـاد در اين مرحله نهفته است (منصوريان.)337:5311،
با مقايسه مفاهيم مختلف ميتوان زمينههاي مشـترک بيشــتري را ميــان آنهـا کشــف
کـرد کـه امکان طبقهبندي مفـاهيم مشـابه در قالـب طبقـهبنـديهـاي يکســان را ،فــراهم
خواهـد سـاخت .پديدآورندگان اين نظريه ،نام ايـن فراينـد مقايسـه مســتمر مفــاهيم بــا
يکـديگر را «روش مقايسـه پايدار» 5يا «روش تطبيق مداوم» ناميدهاند (سلدن.)553:5771،
در اين مرحله کدهاي اوليه به علت تعداد فراوان آنها به کدهاي ثانويه تبديل شـدند بـا
استفاده از تکنيک مقايسه پايدار ،زمينه ظهور ابعـاد مشـترک مفـاهيم کـه همـان کدگـذاري
محوري است ،امکانپذير ميگردد .حاصـل ايـن مرحلـه از فراينــد تحقيــق ،شـکلگيـري
(مؤلفهها) است که بخشي از آن ،به عنوان نمونه ،در شکل  3آمده است:


171



5. Categorazing & Comparison
5. Constant Comparison



ـ کدگذاري انتخابي
5

کدگذاري انتخابي مرحله اصلي نظريه پردازي است که بر اساس نتاي دو مرحله قبلـي
کدگذاري ،به توليد نظريه ميپردازد .بهاينترتيب که مقوله محوري را به شکلي نظاممنـد بـه
ديگر مقوله ها ربط داده ،آن روابط را اثبات پژوهشي کرده و طبقههـايي را کـه بـه بهبـود و
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شکل  :9نحوه شکلگيری مؤلفهها در کدگذاری محوری

توسعه بيشتري نياز دارند ،اصالح مي کند .درواقع پژوهشگر با کنار هم نهادن طبقههـا و بـر
اساس روابط بين آنها ،يک تصوير انتخاب ميکند .تمام رويهها در اسـتراتژي دادهبنيـاد بـه
سمت توليد نظريه بر اساس دادههاي گردآوريشده هدايت ميشوند.
فرايند توليد نظريه ميتواند به تدوين قضـيههـا و ايـدههـاي آزمـونپـذير بـراي اتخـاذ
پژوهشهاي عددي نيز بينجامد.



173

5 - Selective Coding
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شکل  :3کدهای انتخابی حاصل از تحليل آراء و انديشههای واليت فقيه

مؤلفهها و شاخصهای حاصل از تحليل آراء و انديشههای واليت فقيه
و در مجموع در پايان تحليل آراء و انديشههاي واليـت فقيـه ،درخصـوص هرکـدام از
محورهاي دکترين ،اهدا

و سياستها مؤلفهها و شاخصهايي حاصل شـده اسـت کـه در

شکلهاي  1و 1و 0نشان دادهشدهاند.
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شکل  :6مهمترين مؤلفهها و شاخصهای مربوط به اهداف واليت فقيه

مقاله پژوهشي :تبيين گفتمان واليت فقيه در اداره امور بنياد مسکن انقالب اسالمي و مسکن محرومين (دکترين ،اهدا  ،سياستها) 

شکل  :5مهمترين مؤلفهها و شاخصهای مربوط به دکترين واليت فقيه
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شکل  :7مهمترين مؤلفهها و شاخصهای مربوط به سياستهای واليت فقيه

يافتههاي تحقيق
با استفاده از تحليل محتوا و نظريه داده بنياد در خصـوص فرمايشـات ،آثـار و فـرامين
حضرت امام خميني(رحمتاهلل عليه) ،حضرت امام خامنهاي(مدظلهالعالي) در حـوزه اداره امـور بنيـاد
مسکن و مسکن محرومين ،کليه دادههاي مـرتبط بـا موضـوع مـورد تحليـل واقـع شـد .بـا
بررسي هايي که صورت گرفت اهم ابعاد ،مؤلفهها و زيرمولفههاي آن بر اساس گفتمان امـام
و رهبري (حضرت امام خميني (رحمتاهلل عليه) و حضرت امـام خامنـهاي(مدظلـهالعـالي)) در زمينـه
دکترين ،هد گذاري و سياستگذاري به شرح ذيل مشخص گرديد.
در دکترين واليتفقيه ،اولويت قرار دادن عدالت اجتماعي ،از بين بردن فقر و ايجاد عـدالت
اقتصادي ،عدالت محوري ،در اولويت قرار دادن مسئله مسکن ،کاهش يا حذ بهـاي زمـين در
جهت تأمين مسکن محرومين ،فراموش نکردن پابرهنهها و محـرومين ،در نظـر گـرفتن خـدا در
کار ،مبارزه با فقر و حمايت از مستضعفان ،ارائه خدمات به نقاط محروم جامعـه و ايجـاد حـ
تعاون بين ملت در امر مسکنسازي محرومان ،مورد تأکيد قرارگرفتهاند.
در سياست های واليت فقيه :جلب مشارکت و خودياري مردم و دستگاه هاي مختلـف،
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هماهنگي سياستهاي دستگاههاي مسئول مسکن محرومان ،کاهش آسيبپـذيري وضـعيت



ملي ساخت وساز در تأمين مسکن گروههاي کمدرآمد ،هماهنگسازي مقـررات طـرحهـاي
توسعه و عمران روستايي ،توجه به مناطق محروم و روستاها ،ايمـنسـازي و مقـاومسـازي
ساختمان هاي شهر و روستا ،ارائه خدمات زيربنايي به منـاطق روسـتايي و محـروم ،تـالش
براي رفاه محرومين ،اهتمام به توسعه و عمران روستايي و معيشت روستاها ،تـأمين مسـکن
محرومان شهري ،ارائه بيالن کاري بنياد مسکن ،تشويق متمکنين به کمک به تـأمين مسـکن
محرومان ،دريافت کمک از دولت براي تأمين مسـکن محـرومين ،اسـتفاده از حسـاب 577
امام براي مسکن محرومين ،صر

اموال و پول هاي شاه در خانه سـازي بـراي مستضـعفان،

هماهنگي سياست هاي دستگاه هـاي مسـئول مسـکن محرومـان ،رسـيدگي بـه متخلفـين از
خدمت به محرومين از سوي دادگاهها ،مصـر

منقـوالت و غيـر منقـوالت شـاه در ايجـاد

مسکن محرومان ،واگذاري اراضـي مـوات جهـت سـاخت مسـکن محـرومين ،همـاهنگي
سياست هاي بنياد مسکن با وزارت مسکن ،هماهنگي بين وعده مسئولين با امکانات کشـور،
توجه به مناطق محروم و روستاها ،بيشتر موردتوجه قرار دارند.
در هدفگذاری واليت فقيه اهتمام به توسعه و عمران روسـتايي و معيشـت روسـتاها،
تأمين مسکن محرومان شهري ،بازسـازي و نوسـازي منـاطق (روسـتايي ،منـاطق جنـگزده
مناطق سيلزده ،بافتهاي قديمي و مناطق آسيبديده) ،تـأمين مسـکن محرومـان بـه ويـژه
روستاييان ،هويت بخشي به سيماي روستا ،تأمين مسـکن ارزانقيمـت در راسـتاي اسـتقرار
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کشور در برابر زلزله ،تأمين مصالح ساختماني موردنياز مسکن محـرومين ،تـدوين مقـررات

عدالت اجتماعي ،تالش براي رفاه محرومين ،تأمين مسکن کـارگران ،کشـاورزان و عشـاير،
تأمين مسکن موقت و دائم زلزلهزدگان ،رفع مشکل مسکن بـيخانمـانهـا و فقـرا و تـأمين
مسکن محرومان به ويژه روستاييان موردتوجه و تأکيد واقع شده است.
نتيجهگيري
پ

از تحليل محتواي کمي و کيفي و استفاده از روش نظريه مبنايي ،در پاسخ به مسئله

اصلي پژوهش «تدوين نشدن دکترين ،اهدا

و سياستهاي واليت فقيه در خصـوص اداره

امور بنياد مسکن انقالب اسالمي و مسکن محرومين» با توجه بـه تحليـل محتـواي کمـي و
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کيفي صورت گرفته و به دست آمـدن مفـاهيم و مطابقـت مسـتمر کـدهاي اوليـه و سـپ
شکل گيري کدهاي محوري و انتخابي ،دکترين ،اهدا

و سياستهاي واليت فقيه در بخش

يافتههاي پژوهش حاصل گرديد .همچنان که در آن بخش ذکر گرديـد ،در دکترين واليات
فقيه «از بين بردن فقر و ايجاد عدالت اقتصادي ،عدالت محوري ،فراموش نکردن پابرهنههـا
و محرومين ،در نظر گرفتن خدا در کار ،مبارزه با فقر و حمايت از مستضعفان ،ايجاد حـ
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

تعاون بين ملت در امر مسکنسازي محرومان» از مؤلفههاي اصلي محسوب ميشـوند و در
اهداف واليت فقيه اهتمام به توسعه و عمران روستايي و معيشت روستاها ،تـأمين مسـکن
محرومان شهري ،بازسازي و نوسازي مناطق (روستايي ،مناطق جنـگزده منـاطق سـيلزده،
بافت هاي قديمي و مناطق آسيب ديده) ،تأمين مسکن محرومان به ويـژه روسـتاييان ،تـأمين
مسکن ارزان قيمت در راستاي استقرار عدالت اجتماعي ،تالش براي رفاه محـرومين ،تـأمين
مسکن کارگران ،کشاورزان و عشاير ،تأمين مسکن موقت و دائم زلزله زدگان ،رفـع مشـکل
مسکن بيخانمانها موردتوجه و تأکيد واقع شده است؛ و در سياستها جلب مشـارکت و
خودياري مردم و دستگاههاي مختلف ،کاهش آسيبپذيري وضعيت کشور در برابـر زلزلـه،
تدوين مقررات ملي ساختوساز در تأمين مسکن گروههـاي کـمدرآمـد ،توجـه بـه منـاطق
محروم و روستاها ،ايمنسازي و مقاومسازي ساختمانهاي شهر و روستا ،تشويق متمکنـين
به کمک به تأمين مسکن محرومان ،دريافت کمک از دولت براي تأمين مسـکن محـرومين،
استفاده از حساب  577امام بـراي مسـکن محـرومين ،صـر

امـوال و پـول هـاي شـاه در

خانهسازي براي مستضعفان ،بيشتر موردتوجه قرار دارند.
پيشنهادها
 .5پيشنهاد مي گردد ،متوليان و مسئوالن رسيدگي به امور بنياد مسـکن انقـالب اسـالمي
خصوصاً روسا و مديران ارشد آن قبل از هرگونه برنامهريـزي و اقـدام ،دکتـرين ،اهـدا

و

سياستهاي امام خميني (رحمتاهلل عليه) و حضرت امام خامنهاي (مدظلهالعالي) را نصبالعـين قـرار
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داده و بر آن اساس به سازمان دهـي ،همـاهنگي ،هـدايت و رهبـري ،کنتـرل و پيـادهسـازي
برنامهها اقدام نمايند تا انشاءاهلل قدمهاي مـؤثري در راسـتاي رسـيدگي بـه تـأمين مسـکن



شهرها) و برقراري عدالت اجتماعي برداشته شود.
 .5طراحي الگوي تعامل و همکاري بنياد مسکن به عنوان يک نهـاد حمـايتي در تـأمين
مسکن محرومين منسوب به رهبري نظام با صبغه ديني و جايگاه واليي با ساير مؤسسات و
دستگاههاي تأثيرگذار در زمينه تأمين مسکن اقشار کمدرآمد و محروم جامعه
 .3طراحي الگوي سيستمي تعامل بنياد مسکن با ساير نهادهاي تحت امر ولـي فقيـه بـه
ويژه نهادهاي بزرو اقتصادي مانند بنياد مستضعفان ،ستاد اجرايي فرمـان امـام

(رحمـتاهلل عليـه)

و ...در جهت تحقق منويات واليت فقيه و قانون اساسي
 .1طراحي الگوي کاربردي شيوههاي مشارکت حداکثري مـردم ،خصوصـاً متمـولين در
امر تأمين مسکن محرومين در اجراي فرمان امام خميني (رحمـتاهلل عليـه) بـه مناسـبت تأسـي
بنياد مسکن انقالب اسالمي
 .1طراحي الگوي راهبردي انسجام ،يکپارچگي و تجميع کليه واحدها ،دستگاهها ،نهادها
و انجمنهاي مسئول در تأمين مسکن محرومين به منظـور ايجـاد مـديريت واحـد در ايـن
زمينه و پرهيز از موازي کاري اتال

منابع

 -1جديت در اجراي فرمان امام خميني(رحمـت اهلل عليـه) مبنـي بـر لـزوم مسـاعدت همـه
دستگاه ها و دولت خصوصاً بنياد مستضعفان در سـاخت و تـأمين مسـکن محرومـان .در
فرمان حضرت امام و در افتتاح حساب صد و تشـکيل بنيـاد مسـکن آمـده اسـت« :بنيـاد

مقاله پژوهشي :تبيين گفتمان واليت فقيه در اداره امور بنياد مسکن انقالب اسالمي و مسکن محرومين (دکترين ،اهدا  ،سياستها) 

محرومين و مستضعفان سطح کل کشور (روستاها و شهرها و مردم سـاکن در حاشـيههـاي

مستضعفان نيز بايد به کمک اين طرح بشتابد و از اموال مصادره شـده خانـدان پهلـوي و
اطرافيانش در اين طرح استفاده شود» ؛ بنابراين بنياد مستضعفان با دو سياست تأمين زمين
و ارائه تسهيالت بانکي ارزان مي تواند در تأمين مسکن اقشار مستضعف نقـش مهمـي را
ايفا نمايد.
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسی



فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331






امام خميني ،مهدي حاضري ،5315 ،صص  555ـ 553

امام خميني (رحمتاهلل عليه) ،)5335( ،صحيفه نور (مجموعه نـرمافـزاري شـامل :سـخنراني¬هـا ،بيانـات،
رهنمودها ،نامهها ،احکام ،ابالزها ،فرامين و ،)...تهران ،موسسه نشر آثار امام (رحمتاهلل عليه)
امام خميني (رحمتاهلل عليه) ،صحيفهي امام ،ج  ،1مؤسسهي تنظيم و نشر آثار امام خميني ،تهران ،چـا

و

نشر عروج5301 ،
امام خامنهاي (مدظلهالعالي) ،5337،حديث واليت ،دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنهاي (مدظلهالعالي)
امام خامنهاي (مدظله العالي) ،مجموعه بيانات (بيانات در ديدار جمعى از مسـئوالن نهادهـا و سـازمان هـاى
خدماتى و حمايتکننده از مستضعفان و محرومان) 5311/70/55
امام خامنه اي (مدظله العالي) ،حديث واليـت (مجموعـه نـرم افـزاري بيانـات مقـام معظـم رهبـري شـامل:
نشر آثار امام خامنهاي (مدظلهالعالي) اقتداري ،عليمحمـد ،)5311( ،سـازمان و مـديريت ،چـا


















امام خميني و نهادهاي انقالب اسالمي ،تبيان ،آثار موضوعي (دفتر سي و هشتم) ،تهـران ،تنظـيم نشـر آثـار

سخنرانيها ،بيانات ،رهنمودها ،نامه ها ،احکام ،ابالز ها ،فرامين و ...نسخه سوم تا تـاريخ  ،)33/ 5/5موسسـه
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