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عوامل غيرگفتماني بر  تأثيرهاي خاص هر گفتمان و همچنين كنكاش بنديمفصل
 هاگفتمانسياستگذاري و عملكردي در ميان اين ، تمايزات رويكردي، هر گفتمان

 . ا كشف نمايدر
فتمان با هژموني گكه است نتايج حاصل از تحليل گفتمان متون حاكي از آن 

ي ازنماياين گفتمان با نقد مفهوم ب، سازندگي بر فضاي سياسي و اجتماعي كشور
ر د ويژهب، ي آنهااجتماعي در دهه اول انقالب و اصول و شاخصه شده از عدالت

سازي از گفتمان اقدام به غيريت، مردمبخش پرداخت سوبسيد از سوي دولت به 
سيار از عدالت اجتماعي را بازنمايي نمود كه ب ميمفهودولت موسوي نمود و 

متأثر از فضاي سياسي و اجتماعي كشور پس از جنگ و لزوم بازسازي 
شد ساماندهي اقتصاد كشور و حركت به سمت و سوي ر، هاي ناشي از آنخرابي

سازي ازبنابع مالي مورد نياز براي امر سازندگي و اقتصادي به منظور تأمين م
ادي اقتصادي با شاخصه اصلي رشد اقتصميبر اين اساس مفهو. مجدد كشور بود

، ماا. ديداز سوي اين دولت در بازنمايي از دال شناور عدالت اجتماعي ارائه گر
 سعهتو همراهي توسعه سياسي با، طلبي با تأكيد بر توسعه سياسيگفتمان اصالح

اهش كاقتصادي را در جهت تحقق دال شناور عدالت اجتماعي  با نشانه مركزي 
ظام نآخرين گفتمان هژموني يافته در ، و امافقر و محروميت را مطرح نمود 

كه با ، راي عدالت محورگموسوم به گفتمان اصول، ايراناسالمي جمهوري 
ر اص از دال شناوي پيشين بر مبناي تعريف خهاگفتمانسازي خود با غيريت

ه به با توج، در اين مرحله. طرح تحول اقتصادي نمودعدالت اقدام به اجراي 
ع توزيبه معناي ، مفهوم بازنمايي شده از عدالت اجتماعي در اين گفتمان

اي ونهگو امكانات به طور مساوي به همه افراد و همه مناطق كشور به  هافرصت
نار كدر ، شرفت كنند؛ دولت احمدي نژادكه همه جاي كشور با هم و هماهنگ پي

 لتاي نوين يعني پرداخت سهام عداسازي به شيوهخصوصي، هاهدفمندي يارانه
  .قرار دادخود را در دستور كار 

، هژموني، كاهش فقر و محروميت، عدالت اجتماعي هاي كليدي:واژه

 دال و نشانه، بنديمفصل، سازيغيريت، تحليل گفتمان
 



  

 

 

 
 3     . . . هاي توسعهگفتمان عدالت در لوايح برنامه

  مقدمه
 و اجزا همه دروني تعادل رب ناظرو  اسالم سياسيحور فلسفه م عنوان به تعدال

مواره بوده و ه جامعه و انسان غاييابزاري جهت نيل به هدف ، جامعه يک اختارهايس

 وده ومورد توجه اسالم و ايرانيان ب، به مثابه مطلوب جوامع بشري در طول تاريخ

 هاي خاص تاريخي صورت گرفته استهدر راستاي تحقق آن در بره ميي مردهاتالش

 . در ايران بوداسالمي كه نقطه اوج آن پيروزي انقالب عدالت محور 

 ايعهجام تحققدر جهت  سازتمدن وحركتي احياگرانه اسالمي انقالب  پيروزي با

هاي نظريه، و در راستاي خواست عدالت خواهي ايرانياناسالمي ي هاارزشبا  مطابق

، هاي سياسيدر عرصهاسالمي گفتمان انقالب  با عنوانتمان نويني جديد و نيز گف

از  يكي اجتماعي و فرهنگي مطرح شد كه بر مبناي آن نگاه به موضوع عدالت به مثابه

از . قرار گرفتاسالمي هاي نظام در رأس برنامهاسالمي مهمترين دستاوردهاي انقالب 

و يكي از اسالمي يه گفتمان انقالب ماآن پس گفتمان عدالت بعنوان جوهر و درون

 ينيمام خمقلمداد گرديد كه عالوه بر تجلي در بيانات ااسالمي مهمترين اهداف جامعة 

كي از ايران نيز آشكارا متجلي شده و به ياسالمي در قانون اساسي جمهوري  ،(ره)

 . مواد و بندهاي آن تبديل شده است، محورهاي اصلي در تمام مفاد

ايران اسالمي رشد و توسعه نظام جمهوري  گوناگوندالت در مراحل گفتمان ع

، تاكنوناسالمي ظهور و بروز ويژه داشته و در طول بيش از سه دهه عمر نظام جمهوري 

ي سياسي و اجتماعي متعدد از هاگفتمانو استقرار  دولتمردان گوناگونبا روي كارآمدن 

همواره مورد ، محوريو عدالت الحاتاص، سازندگي، اسالميگفتمان انقالب ، جمله

مندي از به آستانه تعادل و توازن در بهره هاانساناهتمام بوده و تالش شده است عموم 

رسيده و هر يک امكان استفاده از رشد و هدايت الزم در حد ظرفيت و توان  هافرصت

ماني خاص البته با توجه به آنكه هر گفتمان فضا و شرايط گفت. كسب نمايندرا خويش 

پس از  گوناگوني هاگفتمانو  هادولتبر اين اساس رويكرد ، باشدخود را دارا مي
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به منظور درک اين  .(1390، هزارجريبي) انقالب به گفتمان عدالت متفاوت بوده است

 گوناگوني هاگفتمانو  هادولتو دستيابي به تصويري روشن از رويكرد  هاتفاوت

، توسعه اقتصادي يهابرنامهلوايح مطالعه و بررسي ، لتپيرامون مقوله گفتمان عدا

و بر مبناي فضاي گفتماني موجود  گوناگوني هادولتاجتماعي و فرهنگي كشور كه در 

اين پژوهش به منظور بررسي بنابراين . باشدضروري مي، انددر كشور شكل گرفته

 عه پس از انقالبهاي توسبرنامهمتون لوايح گفتمان عدالت در حوزه كاهش فقر در 

 . پردازدمياسالمي 

 

 بيان مسئله
عم اناي به معناي اخص و همچنين برقراري عدالت اجتماعي به مع مسئله فقر و رفع آن

وانين از چنان اهميتي برخوردار است كه در ق ايراناسالمي آن براي نظام جمهوري 

 به صورت صريحدر بسياري از اصول به صورت ضمني و در برخي نيز ، اساسي كشور

خدمات و  تأمين، انون اساسيق 29در اصل ، در همين راستامورد تأكيد قرارگرفته است؛ 

ن داشت قانون 31در اصل ، عمومي ي مالي براي مردم از طريق درآمدهاي هاحمايت

آن  در اوج ان ومسكن متناسب با نياز براي تمام افراد با اولويت به روستانشينان و كارگر

ورد ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان م، 43ل يعني در اص

 بر اساس (.1377، ايراناسالمي قانون اساسي جمهوري ) است قرار گرفتهاشاره و تأكيد 

و  هادولتفقر در دستور كار كاهش  هايي به منظور همواره برنامه، چنين اهميتي

است  طول بيش از سه دهه گذشته بوده دراسالمي ي مطرح در نظام جمهوري هاگفتمان

 . تي دولتمردان بوده اسريزبرنامهو ، گذاريهاي سياستو بعنوان يكي از اولويت

برقراري توانيم براي مي، نگاه كنيمبه موضوع اگر از زاويه و ديد جامعه شناسي 

ه قائل باشيم كه ب ويژهيک وضعيت اجتماعي و سياسي در ايران پس از انقالب عدالت 

يعني ارزش . گوييم وضعيت گذار گفتمانيمي اجتماعي اجماالً -اين وضعيت سياسي 
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اصلي با توجه امروز يک گفتمان ، عدالت و مسئله عدالت و گفتمان عدالت به يک معنا

به داليل گوناگون مثل فقر گفتمان عدالت مضامين . است در حال گذاربه جامعه 

در حوزه گفتمان عدالت نچه به لحاظ تاريخي آ. وضعيت در حال گذار پيدا كرده است

ي هاگفتمانرخ داده است تداوم اهش فقر و محروميت در قالب نشانه مركزي آن به نام ك

مانند دوران . بوده استرويكرد آنها نبوده بلكه تغيير  به معناي وحدت رويه دولتمردان

در  بنابراين، دشسازندگي و گفتمان توسعه اقتصادي كه بعد از جنگ گفتمان غالب 

گفتمان عدالت به شكل دولتي و گفتمان ، استيالي گفتمان سازندگيهژموني يا دوران 

سازي غيريت ميرحسينهرچند رويكردي كه با دولت . متزلزل شداسالمي اوليه انقالب 

ذيل گفتمان ( اجتماعي مثل عدالت ) هاي شناور خود راكوشيد دالاما هنوز مي، كردمي

است  ميك ميالبته توجه زياد به رشد اقتصادي كه مفهو. بندي كندمفصلمي اسالانقالب 

باعث شد كه نوعي ( و كيفي استميكه داراي وجه ك) به جاي توسعه اقتصادي

در پايان  بنابراين. در خصوص دال عدالت در دوران سازندگي شاهد باشيم را قراريبي

فضاي حاكم بر ، يف گفتمان مسلطدر نتيجه تضع ميشها دوره دوم رياست جمهوري

قراري گفتمان سازندگي در اثر عدم توجه به كه بي ،نسبت به قبل بازتر شدعمومي افكار 

نيازهاي سياسي و فرهنگي و بروز مشكالت اقتصادي و معيشتي به ويژه تورم باز 

در  هاي آن در آستانة انتخابات مجلس پنجم آغاز شد وكه زمينه ايييقراربي ؛گشتمي

يعني نقطة افول گفتمان سازندگي و هژموني گفتمان اصالحات  76نهايت به دوم خرداد 

آخرين گفتمان ، گر و اصالح طلباناما در جدال بين دو گفتمان اصول. منتهي گشت

گراي عدالت موسوم به گفتمان اصول، ايراناسالمي هژموني يافته در نظام جمهوري 

از دال شناور خود تعريف خاص  بهي پيشين هافتمانگسازي خود با با غيريت، محور

 . پرداخت ،(كه فراتر از چارچوب نظريات موجود در جامعه بود) عدالت

عدالت به عنوان يک دال شناور با نشانه مركزي كاهش  اين كهبا توجه به  بنابراين

سوال اصلي پژوهش اين است كه فقر و محروميت مورد توجه دولتمردان بوده است؛ 

هاي توسعه عدالت اجتماعي با نشانه مركزي كاهش فقر و محروميت در لوايح برنامهين ا
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بندي آن در هر مفصل و پس از انقالب چگونه بازنمايي شده است يهادولتمصوب 

 است؟بوده گفتمان چگونه 

 

 ( محروميت و مطروديت، فقر) بررسي نظري و تجربي  مفاهيم
 ه مفهومبدر فرهنگ معين فقير . است« چيزي و نداريبي»فقر در فرهنگ لغات به معناي 

واژه  در ادبيات فارسي(. 2560: 1382، فرهنگ معين) تنگدست و محتاج است، تهيدست

دست تهي، هگرفته شده و به معناي نادار شد "ف ق ر  "فقر از واژه عربي فقر از ريشه 

 شوديفته مري به كار گرو ندا، تنگدستي، نيازمندي :شده و مترادف با اصطالحاتي مانند

 (. 24:1382، موفقيان)

دست عنوان فقدان معيشت  ترين راه براي تعريف فقر اين است كه آن را بهساده

، نوشيدني سالمآب، غذايي نيازهاي اساسيچون فقدان ضرورياتي ». توصيف كنيم كم

فقر  طبيعت» انبا عنوبا انتشار كتابي  1جان كنت گالبرايت .«سرپناه و سالمت جسماني

وي نخستين عواملي چون . فقر پرداخته است رهبه بيان ديدگاههاي خود دربا 2«ايتوده

عدم وجود ، عدم وجود سرمايه كافي، ماهيت دولت و نظام اقتصادي، فقر منابع طبيعي

استعدادهاي كارآزموده و دولت ناسالم و اقتصاد فاسد را به عنوان عوامل و داليل وجود 

روحيه  ياد شدهكند و معتقد است با بروز فقر تحت تأثير عوامل مع معرفي ميفقر در جوا

هاي مذهبي و ديني در پذيري و سازگاري فقرا از يک سو و از سوي ديگر آموزهتطبيق

يي هاخصلتداشتن چنين  دليلهرچند وي فقرا را به . شودبين فقرا باعث تشديد فقر مي

هاي ديني را در فقرا بهترين راه حل براي رش آموزهپذيري و پذيتطبيق ،كندسرزنش نمي

 . داندپذيرش شرايط موجود مي

                                                 
1. John Kenneth Galbraith  

2. The Nature of Mass Poverty 
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 فقر پرداخته رهبه بيان نظرات خود دربا 2«درام آسيايي»در كتاب  1گونار ميردال

گويد و به ضرورت ي آسيايي سخن ميهاارزشوي در اين كتاب به تفصيل از . است

در اين كتاب به نقش  هاارزشكند وي عالوه بر ي توسعه تأكيد ميهاهدفتلفيق آن در 

فساد آنها را از  بويژهو  هاحكومتكند و ناكارآمدي در فقر مردم اشاره مي هاحكومت

فساد حتي اگر »شمارد و حتي معتقد است مهمترين عوامل عدم توسعه و فقر مردم برمي

روتمندان و قدرتمندان در سراسر جامعه نيز رخنه كرده باشد باز هم در راستاي منافع ث

وي ناآگاهي توده فقير و كارشكني طبقه مرفه و ممتاز را نيز در . «داردجامعه گام برمي

داند و اصالحات نهادي و ارتقاء برابري از طريق افزايش سطح مصرف فقر مردم مؤثر مي

فقر  تر و رفعا موجب توسعه سريعروري افراد طبقات كم درآمد و به تبع آن ازدياد بهره

ر نقا  جهان را ناشي از بيشتولي در آثار ديگرش فقر انبوه در ( 1366، ميردال) داندمي

بينيم وي به لحاظ روش شناسي چنانكه مي. داندانفجار جمعيت مي ويژهعوامل متعدد و ب

 روش نهادگرا روشي . موضوع پرداخته استاين به عنوان يک نهادگرا به بررسي 

، سطوح اقتصادي، ساختارها، هاها و ايدئولوژيو سياست نظريهبايد تاريخ است كه مي

بهداشت و آموزش و همانند ، رشد جمعيت، كشاورزي و صنعت، هاي اجتماعي اليه

 ،دانارئيس) بلكه در ارتبا  متقابل بين آنها مطالعه كند، آنها را نه بصورت مجزا

نه فقرزدايي و توسعه توانست ميردال با كارهاي خود در زمي اين كهنهايتاً (. 164:1379

پارادايم توسعه انساني در  با عنوانالهام بخش بسياري از مطالعات باشد كه امروزه 

 . ي توسعه و كاهش فقر هستندهاراهجستجوي 

 فقر بارهدر گرفته صورت تعاريف تمام كه دارد اشاره خود مطالعات در آمارتياسن

 كه ممكن است نسبي مفهوم يک خود محروميت. دارند اشاره محروميت به نوعي به

در  فقر، يعني؛ (21: 1979، سن) باشد متفاوت، گوناگون هايزمان و هامكان در است

                                                 
1. Gunnar Myrdal  

2. Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations and The Challenge of World 

Poverty  
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 دارو و مسكن، غذا مانند امكانات از محروميت، است ممكن توسعه حال در كشور يک

 يافتهتوسعه كشور يک در، كه حالي در، است ضروري حيات ادامه براي كه تلقي شود

بنابراين  .دارد داللت متوسط زندگي يک امكانات و شرايط از نسبي بر محروميت رفق

شود كه در نام برده ميفقر  نوع دومنابع موجود داخلي و خارجي از  بيشترامرزوه در 

تعريف ) فقر مطلق، : نخستكننددو نوع سنجش فقر نيز ياد مي واقع از آن با عنوان

 (. محروميت نسبي هبه مثابفقر ) فقرنسبيو ديگري ( معيشتي از فقر

 

 ( معيشتي فقرمفهوم ) فقر مطلق -الف 

محروميت عميق از مواهب مادي و فرهنگي است كه راه در واقع ، 1فقرمطلق

-به هم ميو زندگي او كند كه تعادل شخص توسعه متعارف فرد را تا آن درجه سد مي

و خانواده از طريق  بيولوژيكي خودفقير بودن به معناي ناتواني در تأمين نيازهاي . ريزد

به عبارت ديگر فقير بودن از اين نقطه نظر به معناي عدم . منابع يا فعاليت خويش است

زندگي ، عدم برخورداري از آموزش و بهداشت، اطمينان حياتي است كه در آن گرسنگي

. دآيوجود ميهكاركردن در شرايط كاري غيرانساني ب و شرايط مسكوني نامناسب در

هاي اساسي وضعيت انساني برد قادر به تأمين هزينهرنج مي« مطلق»كسي كه از فقر

براي خريد  كافياين مفهوم براساس تخمين سطح معيني از ميزان درآمد . زندگي نيست

ي هر فرد بزرگسال و اي الزم به منظور برآوردن متوسط نيازهاي تغذيهيامواد غذ

خوراكي به منزله هزينه اساسي براي معيشت و  هزينه .است، در هر خانواده، خردسال

هاي مربو  به پوشاک نظر گرفته شده است كه هرگاه اين مقدار به هزينه زيست در

سازد كه خانوارهايي كه زير اين ميمياضافه شود رق« براي گرما»ضروري و سوخت 

 در فقر شديد(. 65: 1384، و غفاري ازكيا) شوندفقير محسوب مي رقم قرار گيرند

. ي بعدي ممكن است به معناي زندگي و يا مرگ يک انسان باشدانداشتن يک وعده غذ

                                                 
1. Absolute poverty 
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( در نزد كودكان بويژه) و تحليل توان انسان، گرسنگي مزمن، يهاثرات عارضي سوء تغذ

كه در وراي آن ، در چنين شرايطي از ضعف و نوميدي. با باالترين رقم مرگ همراه است

، هزارجريبي و صفري شالي) يابدفقر حالت مطلق مي، يگر وجود نداردجز مرگ چيز د

 توان اشاره كرد:در اين زمينه به موارد زير مي بنابراين( 362: 1390

هاي غذايي برحسب واحد ي است كه در آنها هزينهيمنظور خانوارها فقر غذايي: -1

 . كمتر از ارزش سبد غذايي پايه است ،مصرف

درصد  50ي است كه سطح مصرف آنها زير ينظور خانوارهام فقر مصرف: -2

 . هاي مصرف يک خانوار معمولي استارزش ميانگين هزينه

ي است كه يمنظور از شيوه زندگي در فقر مطلق وضعيت خانوارها شيوه اندگي: -3

صرفي آنها مهاي درصد كل هزينه 80بيش از ، مانند تغذيه و مسكن، هزينه الزم براي بقا

 . دهدشكيل ميرا ت

 ،مسكن مناسب كمترينباشد كه از فقر مسكن شامل خانوارهايي مي فقر مسكن: -4

مثالً ) طركه داراي سرپناه و ديوار محكم در مقابل باد و باران و سوانح طبيعي كم خ

 . برخوردار نباشد ،(ريشتر 5زلزله 

ر مطلق دچار فقبراي افراد  هاي گوناگونبه وجود فقر در حوزهباتوجه  بنابراين

 : گرددگيرد كه به اهم آنها اشاره ميهاي متفاوتي شكل ميناامني

سوء تغذيه يا هر گونه مخاطره در الگوي مصرف ، كه با گرسنگي ايي:ناامني غذ -1

 . شودايي خانوار تعريف ميغذ

ف اشتغال موقت و ناپايدار تعريويژه شرايط  دركه با بيكاري يا  ناامني شغلي: -2

 . شودمي

شود و و حالت انزواي اجتماعي تعريف مي يقدرتكه با بي ناامني اجتماعي: -3

 . ي ديگر استهاگروهخود بازگوكننده فاصله اجتماعي فرد يا گروه با افراد يا 

ضعف جسماني و نيز فقدان و دشواري دسترسي ، كه با بيماريناامني بهداشتي:  -4

 (. 16-17: 1373، وغراف) شودتعريف مي به امكانات بهداشتي و درماني
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. روش نيازهاي اساسي است، در مجموع روش معمول در محاسبه خط فقر مطلق

شكيل تخط فقر را ، هزينه الزم براي تأمين نيازهاي اساسي فرد كمترين در اين روش

وم كلي دو مفه« نيازهاي اساسي»و « هزينه كمترين»طبيعي است كه در تعريف . دهدمي

ا در ام. هاي متنوعي را در ادبيات اقتصادي و اجتماعي به همراه دارندند كه بحثهست

را  عمل اطالعات آماري و كيفيت آن است كه روش مورد استفاده در تعيين خط فقر

 (. 263 :1379 ،طبيبيان) كندتعيين مي

 

 ( فقر به مثابة محروميت نسبييا ) فقر نسبي -ب

درآمد خود را  ي ازاست كه اگر افراد در آن درصد يا ثانويه نوعي فقر 1فقر نسبي

اين تعريف . شان كافي خواهد بودبراي درآمد حاصلهصرف مخارج غيرضروري نكنند 

در اين صورت خط فقر بيشتر حالت نسبي دارد و جنبه . بر يک نوع مقايسه تكيه دارد

 . يابدذهني آن بر نماد عيني و خارجي آن برتري مي

براي عنوان كرد كه وي . است« 2پيتر تاونزند»ان عمده اين تفكر يكي از نمايندگ

، محروميت نسبي بايد به درک اجتماعي نيازهاي مهم و مطلوب اجتماعي معني كردن

الزمه حيات در  هايتچگونه اين صور اين كهي زندگي و ها، سبکي متداولهاارزش

 (. 65: 1384، و غفاري ازكيا) آييمنايل ، شوندطي زمان دگرگون مي

وضعيت فقر را نسبت به شرايط زندگي و كار ساير اعضاي همان جامعه و در 

است و شكل نهايي نابرابري سطوح « نسبي»فقر به اين معنا . توان سنجيدهمان زمان مي

يابند در مي افراديموقعي كه  بنابراين. زندگي و درجات حمايت در مقابل ناامنيتي است

ا يک وعده غذ مانند ،ي مرسومهاارزشقادر به برخورداري از  كه به دليل فقدان درآمد

عام  يترستوران در يكي از روزهاي هفته و رفتن به سينما كه در جامعه مقبولدر خوردن 

                                                 
1. Relative Poverty 

2. Peter townshend 
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 . هستندمحروميت نسبي در حال تجربه توان گفت كه اينان مي، نيستند است يافته

ظر در ن روري و حياتي انساناگر محروميت را به معناي برآورده نشدن نيازهاي ض

ه صورت خواهد شد كه ب هاانسانشامل نيازهاي مادي و معنوي ، در اين صورت، بگيريم

ي را تواند معناي وسيعمحروميت مي. بايد همواره مورد توجه قرارگيردميجرياني مستمر 

 لشام در برگيرد كه هر نوع نيازي اعم از ضروري و غير ضروري و واقعي و كاذب را

قتي از ثال ورود؛ به عنوان ماما محروميت بيشتر در معنايي كه گفته شد به كار مي ،شود

 بيشتره نظر به كشورهايي است ك، آيدسخن به ميان مي... محروم وي هاملتكشورها يا 

ذا با غنند دهند كه در تامين نيازهاي اوليه زندگي ماجمعيت آنها را افرادي تشكيل مي

 . دمشكل روبرو هستن

و  هاانسان 1محروميت نسبي به عنوان تصور وجود تفاوت ميان انتظارات ارزشي

اي انتظارات ارزشي كاالها و شرايط زندگي. شودتعريف مينيز آنها  2هاي ارزشيتوانايي

كاالها و شرايطي ، نيز، هاي ارزشيتوانايي. دانندهستند كه مردم خود را مستحق آنها مي

موضوع بر اين . كنند عمالً توانايي كسب و حفظ آنها را دارنديهستند كه آنها فكر م

به توجه  بامردم ممكن است به طور ذهني . برداشت ذهني از محروميت تأكيد دارد

 . اما يک ناظر عيني آنان را نيازمند قلمداد نكند ،انتظاراتشان احساس محروميت كنند

 كه محيط مسلطي هستند تجلي هنجارهاي، يا انتظارات، هاارزشكلي  به طور

اين  ازنظر صرف، مبناي انتظارات فرد. كندبالفصل اجتماعي و فرهنگي آنها را تعيين مي

حساس منبع اين ا. احساس استحقاق است، بياني اقتصادي يا اجتماعي داشته باشد كه

باشد  چيزييا ، اندمند بودهاستحقاق ممكن است چيزهايي باشد كه پيشينيان از آن بهره

د موقعيت خو همچنينكه سنت است و باشد چيزي و يا  گذشته داشته كه خود وي در

 . باشد جامعه او در ارتبا  با ديگران در

                                                 
1. Value expectations  

2. Value capabilities  
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 گوناگونماهيت نسبي محروميت اجتماعي كه حاصل تأثيرپذيري آن از شرايط 

سياسي و فرهنگي است موجب شده تا محروميت اجتماعي از حيث ، اجتماعي، تاريخي

در . مورد بررسي و سنجش قرار گيرد هاي گوناگونجربي در قالب و مقياسنظري و ت

سطح ) سنجش رفاهميرويكردهاي مفهو»عناوين  بااز چهار نوع نگاه  1راواليوناين راستا 

تعيين خط فقر و ارزيابي ميزان ، رويكردهاي بررسي الگوي مصرف و تغذيه ،(زندگي

 (. 33: 1384، غفاري و تاج الدين) دبرمي نام« شيوع فقر بدون پيمايش خانوار

عمده تأكيد بر ابعاد مادي رفاه و سطح زندگي است و بيشتر متأثر از  ؛در نگاه اول

رد ، را كه بر مطلوبيت تأكيد دارد، گراآمارتياسن رهيافت رفاه. است 2رهيافت رفاه گرا

اكافي و بالقوه ن، گيردكه مبناي ارزيابي سطوح زندگي قرار ميميكند و آن را هنگامي

بايد در كانون توجه ما قرار گيرد  ايكند آن نوع زندگياو تأكيد مي. داندگمراه كننده مي

 و 3آنگاه او ميان كاركردها. گزينندمي آن را بر كه مردم قادر به اداره آن هستند و

به كاركردها دستاورد است در حالي كه قابليت توانايي . شودمي تمايز قائل 4هاقابليت

 اماد نشوتري مربو  به شرايط زندگي ميكاركردها به نحو مستقيم. دست آوردن است

ي هافرصتيعني  ؛تصورات آزادي به معني مثبت آن، برخالف كاركردهاها، قابليت

هاي بررسي در نگاه دوم سنجه. باشندمي به نوع زندگي اوبا توجه واقعي يک فرد 

ا داوري درباره موقعيت و پايگاه اجتماعي افراد ي پولي بهاارزشبرحسب  هامطلوبيت

 تحليل در اين رويكرد استهاي ترين شيوهرايج استفاده از ضريب انگل يكي از كه است

 (. 252:  1382، زاهدي مازندراني)

هاي باال و پايين خط فقر مبناي در نگاه سوم محاسبه خط فقر و تعيين جمعيت

ي كالن و فراخانوار هاشاخصگيري از رم با بهرهدر نگاه چها. گيردداوري قرار مي

                                                 
1. Ravallion 

2. Welfarist Approach 

3. Functioning 

4. capabilities 
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به نظر راواليون ارقام كلي اقتصادي و اجتماعي . گيردوضعيت فقر مورد بررسي قرار مي

تصويري تقريبي از شيوع فقر ، در بهترين حالت، دنكه به سادگي در دسترس قرار دار

، اري و تاج الدينبه نقل از غف 102:  1376، راواليون) دهنددر كشور به دست مي

1384).  

محروميـت ميدر دوره جديد بررسي فضـاي مفهواهميت ديگر آن است كه  بانكته 

. مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت 1اجتماعييا مطروديت اجتماعي با توجه به مفهوم طرد 

. اولين كسي بود كه اصطالح مطروديت اجتماعي را به كار گرفـت( 1974) 2ريچارد لنور

شـود و كسـاني را در بـر آور مطرح مـيو مطروديت به عنوان وضعيتي ننگدر ديدگاه ا»

و  ميمانـده جسـافـراد عقـب مانندگيرد كه به ثمرات رشد اقتصادي دسترسي ندارند مي

ايـن افـراد بـه لحـاظ اجتمـاعي .  ...مجرمـان و، معتـادان، معلـوالن، افراد سالمند ، ذهني

اين رو اصـطالح مطروديـت اجتمـاعي در آن  آمدند و ازپذير بشمار ميي آسيبهاگروه

اين اصـطالح »به عبارتي . زمان معناي ضمني و طبعاً موارد استفاده محدودي داشته است

شده كه تأثيري بر تمام جامعـه اهميت در نظر گرفته مياي و كماي حاشيهمربو  به پديده

طروديـت اجتمـاعي اين ديدگاه كه مربو  به دوره اول تكوين اصـطالح م. «نداشته است

در ايـن دوره مطروديـت اجتمـاعي نـاظر بـر . است تا اواخر دهه هشـتاد تـداوم داشـت

، غفـاري و اميـدي) پوشش تور ايمني اجتماعي قرار داشتند زيري منزوي بود كه هاگروه

1389).  

شدن سرمايه و تحوالت بـازار و در پي گسترش جهاني 1980از اوايل دهه بنابراين 

هـايي بـا اجتماعي و سياسـت، داري با انواع جديدي از قوانين اقتصاديمايهنظام سر، كار

افزايش بيكاري و گسترش فقر موجب شد تا مفهوم مطروديـت . ابعاد فرامليتي همراه شد

تري براي تحليل فرايندهاي فروپاشي و شرايط نـاامني اجتمـاعي بـه كـار به طور گسترده

وين جهاني داراي منطق نابرابر است و بخش بزرگي اقتصاد ن»  به نظر كاستلز. گرفته شود

                                                 
1. Social Exclusion 

2. Richard Lenoir 
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بـه . شـونددچار طـرد اجتمـاعي  مـي، وارد شدن در اقتصاد جهاني در نتيجه، از جمعيت

گرايي با افزايش نابرابري و طرد اجتمـاعي در سراسـر جهـان در گمان او ظهور اطالعات

هـاي تمـاعي رابطـهو طـرد اج نـابرابري، ايهم تنيده است و بين پويـايي جامعـه شـبكه

به عبارت ديگر در اين دوره مسأله فقر صرفاً (. 95:1382، لزكاست) «مندي وجود داردنظام

( انـدافراد ناتوان يا كساني كه از هنجارهاي اجتماعي فاصـله گرفتـه) هامعطوف به حاشيه

ثبـاتي و بيتزلـزل و ، بيكـاري، عدي چـون مخـاطرات شـغليي چند بُمسائلنبوده بلكه با 

فروپاشي سـاختار اجتمـاعي و ، از دست دادن موقعيت اجتماعي، هاي خانوادهروپاشي شبكهف

 (. 1389، غفاري و اميدي) ي جمعي همراه بوده استهاارزشاز دست رفتن 

ي و مباحث سياسميرا در اسناد رسمياجتماعي نقش مه بدين ترتيب مطروديت 

ه گذاران بلماي اجتماعي و سياستاي را در ميان عبدست آورده و توجه قابل مالحظه

وشش اجتماعي و سياسي را پ، هاي اقتصاديمفهوم جنبه اين .خود معطوف داشته است

اجتماعي مربو  به شكست در كسب سطوحي از  مطروديت "سن"در نگاه . دهدمي

 از اين رو در تعريف(. 1985، سن) شودكاركردي مي گوناگونقابليت در اشكال 

ض فقدان مشاركت در نهادهاي اجتماعي و نق :يي مانندهاشاخص اجتماعي مطروديت

افزاري رمن موارد نشان دهنده بُعد نايمجموعهكه  شده استمطرح حقوق انساني و مدني 

يه فقر و محروميت است و بُعد سخت افزاري آن شامل مباحث اقتصادي يا همان ال

 . باشدبيروني در تعريف فقر مي

منظور دسترسي كه به است مجموعه اقداماتي ر و محروميت منظور از كاهش فقلذا 

 ف كاهشاز سوي دولتمردان با هدامكانات زندگي فردي يا اجتماعي  كمترينافراد به 

 گيرد. صورت ميمحروميت فقر و 

 

 چارچوب روشي تحقيق
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اين پردازد. پژوهش حاضر از نوع كيفي است و به شيوه تحليل گفتمان به برسي متون مي

، گر و غيرواكنشي است و از آن جا كـه اسـناد مـورد مطالعـه و تحليـلغيرمداخله روش

  دهي و نحوه تدوين آن دخالتي ندارد.شوند، پژوهشگر در جهتتر ثبت و ضبط ميپيش

 هاي توسعه اقتصـادي،شامل لوايح برنامهپژوهش  لذا متون مورد بررسي يا جامعه آماري

از انقـالب  پـسكه شامل پنج برنامه است   1ايراناسالمي اجتماعي و فرهنگي جمهوري 

 باشد: به شرح ذيل مي

( بصـرهت 52 در يک ماده واحـده واليحه برنامه اول توسعه ) اليحه برنامه اول توسعه -1

 .اجرا گرديد( 1373تا  1368) كه قانون برنامه آن در بين

 ر بـينن برنامـه آن دكـه قـانو( تبصـره 101در يک ماده و ) اليحه برنامه دوم توسعه -2

 .اجرا شد( 1378تا 1374)

 ر بـينكـه قـانون برنامـه آن د( تبصـره 57مـاده و  200در ) اليحه برنامه سوم توسعه -3

  .اجرا شد( 1383تا 1379)

 كـه قـانون برنامـه آن در بـين( تبصره 34ماده و  211در ) اليحه برنامه چهارم توسعه -4

  .اجرا شد 2(1388 -1384)

 ر بـيندكـه قـانون برنامـه آن ( تبصـره 30ماده و  197در ) برنامه پنجم توسعهاليحه  -5

 .گردداجرا مي( 1394 -1390)

از آنجـا كـه هـدف  است  گيري شايان ذكردر خصوص حجم نمونه و شيوه نمونه

ايـن در ، هـا اسـتيابي بـه داللتبلكه هـدف دسـت، ها نبودهتحليل گفتمان تعميم يافته

نمونـه گيـري »در واقـع در . استفاده خواهـد شـد« ه گيري نظرينمون»پژوهش از روش 

                                                 

شـود؛ ايـن وقـت تنظـيم مي دولتساله و توسط كه به صورت برنامه پنجهاي توسعه هاي لوايح برنامهاز ويژگي -1

نرسيده است، از اين رو دخل و تصـرفي در آن بـه غيـر از  مجلس شوراي اسالمياست كه چون هنوز  به تصويب 

 گفتمان دولت مصوب در متن آن ديده نمي شود. 

 مجلس نيـز شـده بـود، توسـط دولـتالبته اين برنامه به شكلي كه توسط دولت خاتمي تدوين شده و مصوب  -2

 احمدي نژاد اجرا نگرديد.
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يابي بـه مقـوالت عينـي كـه مبـين نظريـه باشـند بـه انتخـاب محقق براي دسـت« نظري

« اشـباع نظـري»گيري در ايـن روش مالک پايـان يـافتن نمونـه. زندهايي دست مينمونه

  .مقوالت است

بر آن هم ، تحليل گفتمان كنيکبه شكل كيفي و با استفاده از  تپژوهش اين روش 

1مبناي نظريات الكالو
 ازتحليل گفتمان يا تحليل كالم كه. انجام گرفته است 2و موفه 

د؛ بطور كلي به مطالعاتي اطالق گيرمي قرار كيفي يهاتحليل زمره در روش لحاظ

ورد شناختي را ماي يا هرگونه پديده نشانهگفتاري يا نشانه، شود كه زبان نوشتاريمي

 (. 61 :1383، سلطاني) دهندتجزيه و تحليل قرار مي

شناختي و هاي زباناي معنادار از عالئم و نشانهالكالو و موفه گفتمان را مجموعه

به  ( 1377، تاجيک) كنندتعريف مي، هستندشناختي كه فراتر از گفتار و نوشتار فرازبان

همه چيز ماهيتي گفتماني دارد و يا نوعي سازة گفتماني است و ، انديشمند نظر اين دو

ة جزئي از ها تنها به منزلاشيا و كنش، بر اين اساس. يابددر رابطه با ديگر اشيا معنا مي

 معناي، در حقيقت. باشندقابل درک و فهم مي ،(گفتمان) يک نظام معنايي گسترده

اي كه بخشي همگي در ارتبا  با بستر و بافت كلي، ها و نهادهاكنش، اجتماعي گفتارها

بايد ، موضوعات و مفاهيم براي معنادار بودن، رواز اين. شونددرک مي، از آن هستند

كه الكالو  كه  بنابراين با توجه به آن. تر باشندبخشي از يک چارچوب گفتمانيِ گسترده

، بنديبه واسطه مفصل پس، كنندبه مثابه يک كليت معنادار قلمداد مي گفتمان را، و موفه

گذارند تا به مثابه هويت فردي خود را فرو مي، عناصر تشكيل دهنده، در اين فرايند

 . كليتي از يک ساختار به حساب آيند

 

 بررسي چند اصطالح در تحليل گفتمان الكالو و موفه:

                                                 
1. Ernesto LacLau  

2. Chantal mouffe  



  

 

 

 
 17     . . . هاي توسعهگفتمان عدالت در لوايح برنامه

. در نظريه الكالو و موفه نقش كليدي دارند 2لولو مد 1دو مفهوم دال دال و مدلول:

عبارات و نمادهايي انتزاعي يا حقيقي هستند كه در ، مفاهيم، اشخاص، هادال

معنا و مصداقي كه يک . كنندبر معاني خاص داللت مي، ي گفتماني خاصهاچارچوب

ما با ديدن مدلول نشانه اي است كه . شودميناميده  مدلول، نمايدميدال بر آن داللت 

به ( 363: 1388، كسرايي و پوزش شيرازي. )شودميدال مورد نظر برايمان معنا ، آن

يک عالمت و نشانه و به ، ي برابر براي دسترسي به اشتغالهافرصتوجود ، عنوان مثال

الكالو و ) كنداست كه ما را به دال عدالت  توزيعي رهنمون مي «مدلول»اصطالح يک 

  .(2002، موفه

ها در اي است كه ديگر نشـانهنشانه برجسته، ؛ دال مركزي( گره گاه) 3مركزي دال

 كنـدسايه آن منظم و مفصـل بنـدي شـده و انسـجام معنـايي كـل گفتمـان را حفـظ مي

  .(7: 1391، سلطاني)

اي است كه بر سـر انتخـاب دال شناور نشانه، ي گوناگونهاگفتماندر  :4دال شناور

دال شناور به روي انتخاب معاني گوناگون باز بوده و ، ارد؛ زيرارقابت وجود د، معناي آن

معنايي سازگار با خـود بـراي آن انتخـاب ، اي خاصكند تا به شيوههر گفتمان تالش مي

در نزد الكالو و موفه دالي است كه در حقيقت « شناور»دال (. 60: 1389، يورگنسن) كند

بـا هـم  ،اسي براي انتساب مـدلول بـه آني گوناگون سيهاگروهمدلول آن شناور است و 

  .(1985، الكالو و موفه) كنندرقابت مي

هـاي موجـود در گفتمـان تقاضاها و بيقراري، ها: دال خالي نشانه بحران5دال خالي

معموالً در جاي دال مركزي گفتمـان ، مسلط بوده كه پس از ساختارشكني گفتمان مسلط

                                                 
1. Signifier 

2. Signified 

3. Nodal point 

4. Floating signifier 

5. Empty signifier 
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، يورگنسـن) گيـردي جديدي حول آن شـكل ميجديد قرار گرفته و مفصل بندي گفتمان

1389 :60 .) 

راني همراه سازي و حاشيهمفهوم غيريت در ذات خود با مفاهيم برجسته :1غيريت

. شونددر عرصه منازعات گفتماني ظاهر مي گوناگوناين دو مفهوم به اشكال . است

ي گفتمان هالنظام معاني و دا ،هاي مورد نظر خود و حاشيه رانيسازي دالبرجسته

و به نوعي برجسته سازي شامل بيان نقا  قوت خود و نقا  ضعف رقيب ، رقيب است

اي براي حفظ و استمرار قدرت و شيوه، رانيدر واقع برجسته سازي و حاشيه. است

 . تداوم هژموني يک گفتمان است

2هژموني
پذيري رابطه ميان دال والكالو و موفه از انعطاف :3و ساختار شكني 

يعني اگر بر سر . دهندكنند و آن را با مفهوم هژموني پيوند ميمدلول استفاده سياسي مي

عمومي به عبارت ديگر افكار ، معنايي خاص براي يک دال در جامعه اجماع حاصل شود

آن دال ، معنايي مشخص را براي آن هر چند به طور موقت بپذيرد و تثبيت نمايد

از ميان بردن اين ثبات معنا و شكستن ، ساختار شكنياما هدف از . شودهژمونيک مي

در نهايت به از ، هژموني گفتمان رقيب است؛ چرا كه شكستن ثبات معنايي يک گفتمان

  .(1391، سلطاني) ميان رفتن هژموني آن گفتمان منجر خواهد شد

به همين علت . نيستميدائ ها: اساسا تثبيت و انسداد در معناي نشانه4بي قراري

. كنندمياستفاده  5از واژه وقته، هاموفه براي نشان دادن موقتي بودن معناي دالو كالو ال

اين . مكان وجود دارد كه معناي تثبيت شده يک وقته متزلزل شوداهمواره اين ، بنابراين

  .(363: 1388، كسرايي و پوزش شيرازي) نامندمي «بي قراري»تزلزل را 

                                                 
1. otherness 

2. Heggemony 

3. deconstruction 

4. dislocation 

5. moment 
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1بنديمفصل
رفتارها ، نمادها، ن عناصر گوناگون مانند مفاهيمكنشي است كه ميا :

هويتي جديد ، كند كه هويت اوليه آنها دگرگون شدهچنان رابطه اي ايجاد مي ...و

در اثر رابطه اي كه از طريق عمل مفصل بندي ، از اين رو هويت يک گفتمان. ابنديمي

  .(1379، تاجيک) گيردميشكل ، آيدميعناصر گوناگون به وجود  ميان

ديگر معاني احتمالي  2از طريق طرد، تثبيت معناي هر نشانه در گفتمان :تثبيت معنا

براي  هانوعي تقليل معاني احتمالي نشانه، تثبيت معنا. گيردميبراي نشانه صورت 

(. 77: 1387، سلطاني) جلوگيري از لغزش معنايي و ايجاد يكدستي معنايي است

 4كه به معني خارج شدن عنصر 3انسداد و توقف تثبيت موقت معناي نشانه با مفهوم

 ارتبا  دارد، و يافتن معنايي ثابت است از حالت شناور و تبديل آن به وقته

  .(1392، قهيميكر)

 

 هاتحليل يافته
 گردد:ميها در چهار بخش به شرح ذيل بيان باشد كه يافتهميالزم به توضيح 

 ( عهبرنامه  اول و دوم توس) گي فقر و محروميت ادايي در گفتمان سااند -1

و  هاارزشبا توجه به مبنا قرار گرفتن ، 1357در سال اسالمي با پيروزي انقالب 

شرايطي ، انقالبي و دگرگوني در اوضاع سياسي و اجتماعي كشور -شعارهاي ديني

ي هاسالاي كه در طول فراهم گرديد كه مطالبات خفته و نيازهاي برآورده نشده

، بر اين اساس. پيدا نمايدلوي مسكوت مانده بود زمينه طرح در سطوح ملي حكومت په

ژيک انقالب در بسط عدالت به دليل پشتوانه ايدئولواسالمي پس از پيروزي انقالب 

توازن و تعادل بين همه مناطق كشور از يكسو و ، اشتياق براي برقراري تساوي، اجتماعي

                                                 
1. Articulation 

2. Exclusion 

3. Closure 

4. Element 
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زدايي پسندانه محروميتهاي مردمديدگاه، يگرتعديل شكاف بين شهر و روستا از سوي د

و برخوردار كردن محيط روستايي از امكانات و تسهيالت خدماتي اوليه و اساسي را 

زدايي و توسعه مناطق محروم و تالش براي محروميت، بدين سبب. رونق بخشيد

حالي  ت؛ اين درقرار گرفاسالمي دورافتاده كشور در دستور كار نظام نوپاي جمهوري 

، 1359و با شروع و ادامه جنگ تحميلي در سال اسالمي بود كه پس از پيروزي انقالب 

هاي دفاعي كشور با ضرورت تأمين هزينه، فراز و نشيبي شد اقتصاد ايران وارد دوران پر

حاصل از محاصره اقتصادي و نوسانات شديد ناشي از كمبود عرضه توجه به تنگناهاي 

آن باال رفتن حجم مصرف و از طرفي ديگر محدود  در پيعيت و ازدياد جم، قيمت نفت

، گرديد هاسالافزايش تورم در اين  كه سببگذاري ي توليدي و سرمايههافعاليتشدن 

امكان  ، اين موارداز جمله مسائلي بودند كه ايران در آن برهه زماني با آن مواجه بود

 . كردمي شدنيهاي توسعه را نااجراي برنامه

دولتمردان ، زداييدر راستاي اجراي سياست فقر و محروميت، ر اين اساسب

گذاري كاالها روند بازار و قيمت، هايي در نظام اقتصادي كشوردرصدد برآمدند دگرگوني

بندي اقدام به سهميه، دولت براي حمايت از مصرف كنندگان، بر اين اساس، ايجاد نمايند

انقالب در سال نمود و نيز به موجب مصوبات شوراي  1ياكاالها و توزيع كاالهاي يارانه

هاي نظام صنعتي دادگاه ،بسيج اقتصاديستاد گذاري كاالها توسط قيمت 1359و  1358

، با بروز تحريم اقتصادي و جنگ تحميليكه هر چند  ؛شدو كميته امور صنفي انجام 

ر تقاضاي بوجود كاالهاي توليد داخلي و وارداتي به شدت كاهش پيدا كرد و بازا

با طرح  1360ي اوليه دهه هاسالدر ، اما. ها را باال بردقيمتعمومي سطح ، آمده

بندي كاالهاي اساسي و پرداخت يارانه و نظارت بر توزيع و قيمت كاالها از سهميه

                                                 

شود كه دولت براي كمک و ياري است و در اصطالح به مبلغي گفته مي «ياري و ياري نمودن» از ريشه «يارانه» -1

 . شودي آن سوبسيد ميسمعادل انگلي. پردازدنمودن ملت مي
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و فقر و محروميت تا حدودي ( 74: 1390، نيازي كومله) تورم مهار شد، سوي دولت

 . كنترل گرديد

شانه نعدالت به عنوان دال شناور با مفهوم ، رفسنجاني ميشها دولتشروع با  

ورد ممفاهيم كليدي در گفتمان دوران سازندگي به عنوان يكي از  فقرمركزي كاهش 

دجه سري بوك، توليد كم، فقر از نتايج توزيع نامناسب، در اين گفتمان. توجه قرار گرفت

، باشداقتصادي ميتوسعه و شر  از بين بردن آن رود شمار ميگذاري به و عدم سرمايه

ت معه اسشر  فقرزدايي در جا، در جامعهيعني توسعه اقتصادي و باال رفتن سطح رفاه 

ي به ازندگبه اين شكل گفتمان س .شودكار و توليد حاصل مي، كه از طريق ايجاد اشتغال

 . پرداخت( دفاع مقدس) سازي خود با گفتمان زمان جنگغيريت

در اين گفتمان با توجه به تكيه بر عمومي د مقابله با فقر شوه مييدگونه كه دمانه 

همگرايي بسيار ، اين نگرش به مقوله فقر. شدابعاد اقتصادي و افزايش توليد پيگيري 

معيار استاندارد ، پايين بودن درآمد، نزديكي با ديدگاه فقر درآمدي دارد كه طي آن

همان رويكردي است كه در ، اين رويكرد به مقوله فقر. دشومشخص كردن فقر تلقي مي

گيرد و نگرش فقر توانمندي به جاي آن مورد نقد قرار مي، انديشه توسعه به مثابه آزادي

متكي بر بعنوان گفتماني ، گفتمان سازندگي، از سويي ديگر. گرددمطرح و بيان مي

و از طريق  رويكردي اقتصادي با، افزايش توليد و فقرزدايي، چون اشتغال هاييمولفه

بر اين اساس . نمودزدايي را دنبال ميسياست محروميت، حذف سوبسيدهاي نادرست

هاي اقتصادي و ديگر برنامه 1ياجراي طرح تعديل ساختاربر آن بود تا با ميشها دولت

هاي اجتماعي و نهادي ها بر ساختلزوم اصالح سوبسيدها و واقعي كردن قيمت مانند

                                                 

بـا  1980باشد كه در اوايل دهه پول ميسياست تعديل ساختاري از ابداعات بانک جهاني و صندوق بين المللي  -1

بودند، به عنوان بهترين دارو هدف كمک به كشورهاي دچار مشكالت مالي كه عمدتاً كشورهاي داراي فقر عمومي 

براي كشورهاي فقير در تسريع كار فقرزدايي و رشد اقتصادي تهيه و تنظيم گرديد. تعديل به تغييرات سياستي مورد 

كه اقتصاد را در مسير رشد اقتصادي پايدار نگهدارد. تعديل معموالً طبيعتي بلنـد مـدت دارد و  شودنيازي اطالق مي

 (. 150: 1376باشد )محمدي، هاي ساختاري و متوجه اقتصاد كالن ميدر برگيرنده جنبه
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در ، بر اين اساس. كاهش دهدرا گذار باشد و از اين طريق فقر و محروميت در كشور اثر

كاهش سهم ، در قالب برنامه اول توسعه كه هدف از اجراي آن، رفسنجاني هاشمي دولت

افزايش كارايي در ، از بين بردن كسري تراز پرداختها، ي اقتصاديهافعاليتدولت در 

خت يارانه به كاالهاي اساسي اعمال شد بطوري كه در طول بود؛ سياست پردا ...اقتصاد و

برنامه بود به آن درصد از كل بودجه  5/11ميليارد ريال كه معادل  1/565برنامه اول مبلغ 

، ي دولتي اختصاص يافت كه بخش عمده آنهاحمايتصورت مستقيم به امر يارانه و 

 (. 1390، نيازي كومله) براي واردات كاالهاي اساسي و دارو بود

جراي با ا 1368از سال ، ي اقتصادي اتخاذ شده در اين دورانهاسياست بر اثر

گذاري نسبتاً حجيم سازي و سرمايهي تعديل اقتصادي و خصوصيهاسياستتدريجي 

 1370رشد اقتصادي از ابتداي دوره تا سال ، ي زيربنايي و توليديهابخشدولت در 

برنامه  حدفاصل بين دو، 1373در سال . خود گرفت افزايش و پس از آن روند نزولي به

نفت  ي اقتصادي بجز بخشهابخشتوليد ناخالص داخلي در تمام ، پنجساله اول و دوم

، جساله دوميعني اولين سال برنامه پن 1374در اوايل سال . از رشد مثبت برخوردار بود

ضاع ت اوبا آن و تثبيمواجه شد و براي مقابله مياقتصاد ايران با فشارهاي شديد تور

د ي اقتصادي اتخاذ گرديد كه در مجموع موجب شهاسياستاي از مجموعه، اقتصادي

هش كا 1375درصد در سال  2/23به  1372درصد در سال  4/49نرخ تورم ساالنه از 

 . ضمن آنكه بر شتاب رشد اقتصادي در اين سال افزوده شد، يابد

ي هاامهبر مبناي برن، درباره فقرزدايي انيرفسنج هاشمي دولتي هاسياستدر ذيل 

ست ها حاكي از آن ابررسي . مورد كنكاش و بررسي قرار گرفته است، اول و دوم توسعه

 هايي را به منظوراجتماعي و فرهنگي كشور خط مشي، برنامه اول توسعه اقتصاديكه 

 كاهش فقر و محروميت زدايي در نظر گرفته است كه عبارتند از: 
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حلي م عمدتاًماشين آالت و تكنولوژي ، مواد) جاد و گسترش صنايع مناسباي -1

 صنايع ي توليدي و رقابتيهاقابليتدر مناطق روستايي و تقويت و توسعه ( يا داخلي

 . كوچک

و  ي زيربنايي و توليديهاظرفيتي توسعه از طريق گسترش هاكانونتجهيز  -2

اي با ي منطقههاتعادلي ايجاد هاسازي زمينهپذيري به منظور فراهم افزايش توان جمعيت

 . ي محرومهابخشتأكيد بر 

اي كاهش نيز در راست برنامه الزم به ذكر است كه چهار تبصره از اين ، همچنين

 باشد: زدايي تدوين گرديده است كه به شرح ذيل ميفقر و محروميت

 

 ه اول توسعههاي مرتبط با كاهش فقر و محروميت در برنامتبصره -1جدول 

 موضوعات مورد توجه تبصره رديف

 به منظور محروميت زدايي هااستاني در گذارسرمايه 5 1

 اياقدام در جهت توسعه مناطق محروم و ايجاد تعادل منطقه 6 2

 ي در بخش كشاورزيگذارسرمايهجلب  7 3

بهداشتي و ، آموزشي، احداث و توسعه مدارس و مراكز فرهنگي 10 4

 شهرهاي كشور تمامدر  خدماتي

 

ديده در دومين برنامه توسعه كشور نيز مقوله فقر و محروميت زدايي لحاظ گر

ل دول ذيج؛ ذكر كرد بارهتوان در اين ا مير برنامهيي از اين هاكه تبصره است؛ بطوري

 : باشدگوياي اين تبصره مي

 

 وم توسعههاي مرتبط با كاهش فقر و محروميت در برنامه دتبصره -2جدول 

 موضوعات مورد توجه تبصره رديف
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 ايمنطقهي هاتعادلتوسعه روستاهاي محروم و ايجاد  11 1

 ي معاش ماهانه به اقشار كم درآمدهاپرداخت كمک 12 2

 جبران خسارات وارده به مناطق جنگ زده 14 3

 پرداخت سوبسيد به كاالهاي اساسي 16 4

 و درماني روستاهاتكميل و تجهيز مراكز بهداشتي  94 5

 

پس از پايان جنگ و شروع دوره در تبيين موضوع بايد خاطرنشان ساخت كه 

هاي با تدوين برنامه نموددولت وقت با شعار سازندگي و توسعه سعي ، تثبيت انقالب

در  جنگبه عنوان دال خالي گفتمان  راعلمي ريزي و رويكردهاي توسعه روح برنامه

بر اين اساس برنامه ، نمايدجاري  موضوع فقر و محروميت زدايي پيرامون، اقدامات نظام

هاي تحليل گفتمان برنامه. هايي در اين خصوص تدوين گرديدمشيخط اول توسعه با

، در برنامه اول توسعه پيرامون موضوع فقر و محروميت حاكي از آن است كه و دوم اول

ي عمراني در مناطق محروم و اهطرحاجراي » با عنوانسازندگي نشانه اصلي گفتمان 

، "خصوصي سازي"، "جلب سرمايه"، يعنيهاي فرعي ذيل خود؛ با نشانه، «روستايي

اين  بندي مفصل "اصالح نظام مالياتي"و  "هاي مستقيمماليات"، "اقتصاد بازار آزاد"

در يكي از اهداف كلي ، دهد؛ بدين صورت كه در برنامه اول توسعهگفتمان را سامان مي

و ي عمراني در مناطق محروم هاطرحاجراي ، صوص كاهش فقر و محروميتخ

كه با توجه به آن .گرددسازندگي لحاظ مي اصلي گفتمان روستايي بود كه به عنوان نشانة

 و هنري، فرهنگي مراكز، مدارسيي به منظور احداث و توسعه هاطرحاجراي چنين 

نيازمند صرف هزينه بود و از  ماتيخد درماني و و نيز احداث مراكز بهداشتي ورزشي

به ( پس از جنگ) شرايط موجود كشور در آن برهه زماني آنكه با توجه به، سوي ديگر

بر اين اساس در ، تهايي را نداشعمالً دولت توان پرداخت چنين هزينه اي بود كهگونه

گذاران به منظور نخست شرايط الزم جهت جلب سرمايهكه ، نظر گرفته شد
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با اعمال سياست ، ي عمراني كشور فراهم گردد كه البته اين امرهاطرحگذاري در سرمايه

از سويي ديگر . سازي و اقتصاد بازار آزاد تا حدود بسيار زيادي تحقق يافتخصوصي

هاي مورد نياز خود را از راه درآمدهاي مالياتي بخشي از سرمايه داشتدولت در نظر 

 . ور اقدام به اصالح قوانين مالياتي كشور نمودمستقيم تأمين نمايد كه بدين منظ

ناطق مي عمراني در هاطرحهاي الزم جهت اجراي با تأمين سرمايه، از سويي ديگر

 ي محرومهااستاندولت در صدد برآمد با توزيع برابر سرمايه در بين ، محروم و روستايي

ر ستين بابراي نخ، سببي عمراني را به انجام رساند تا بدين هاطرحاجراي ، و جنگ زده

اي ي منطقههاتعادلزدايي از پرداختن صرف به سوبسيد فاصله گرفت و واژه محروميت

در اسناد اسالمي كه همزمان با تهيه و تدوين اولين برنامه توسعه پس از انقالب 

ن بعنوااي تعادل منطقه، بر اين اساس. عملي گردد، ي كشور پديدار شده بودريزبرنامه

د و ايجا گفتمان سازندگي پيرامون مسئله فقر و محروميت زداييترين نشانه در هبرجست

ظور به من، بندي كاالهاي اساسيسيستم سهميه در تغييردولت  سازي گرديد وبرجسته

ده داخت شكه سوبسيدهاي پر ايگونهبه  را مدنظر قرار داد؛ حمايت از اقشار كم درآمد

عه د جاممتوجه افراد كم درآم شور به تدريج صرفاًاجتماعي ك تأميندر چارچوب نظام 

 . شود

 عدالت با عنوانفقر و محروميت مقوله كاهش ، برنامه دوم توسعهدر قالب 

 ه منظورتوسعه مناطق محروم و روستايي ب، در اين برنامه نيز. گرديداجتماعي مطرح 

ن ا ايبه است؛ همانند برنامه اول توسعه مورد تأكيد واقع شد، كاهش فقر و محروميت

ارت طق خسزدايي از منابا مستثني قلمداد كردن محروميت، تفاوت كه برنامه دوم توسعه

 (حرومبه عنوان مناطقي م) توسعه و بازسازي مناطق جنگ زده، ديده در جنگ تحميلي

 وسعهتدر اولويت قرار داده و سپس  ،را به منظور خاتمه بازسازي كشور پس از جنگ

و  وسعهت، به بياني ديگر. و روستايي را در دستور قرار داده است ديگر مناطق محروم

 .  شدسازي بازسازي مناطق جنگ زده در برنامه دوم توسعه برجسته
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خصيص تبرابري در ، در برنامه دوم توسعه به مانند برنامه اول، از سويي ديگر

ل د تعادايجا) زدايي ميان مناطق محروم و روستاهامحروميت اعتبارات الزم جهت

ف لت موظدو، است؛ اما بر مبناي برنامه دوم توسعه قرار گرفتهمورد تأكيد ( ايمنطقه

راي گرديده درصد محروميت مناطق روستايي و محروم را سنجيده و متناسب با آن ب

ت تبارااع، عالوه بر اعتبارات در نظر گرفته شده براي ساير مناطق، ترمناطق محروم

 . هدبيشتري تخصيص د

رداخت پبر ادامه سياست ، توسعهبه مانند برنامه اول ، اين برنامه همچنين در

اي سيدهسوبسيد براي كاالهاي اساسي و دارو و حتي االمكان علني كردن بخشي از سوب

 تأمين اري واجتماعي و بيمه و امداد و برقر تأمينپنهان و هم زمان با آن تقويت نظام 

فقر  عنوان راهكاري جهت رفع محروميت و كاهش به، هاي مستقيم در موارد الزمكمک

 اي تحققها در راستيكي از خط مشي، ؛ اما با اين تفاوت كه در اين برنامهشده بود تأكيد

در قالب ميبودجه عمو ي انتقالي دولت درهاجهت دادن كمک، عدالت اجتماعي

ي راستا ماليات و ساير تسهيالت و امتيازات در، عوارض، هابخشودگي، سوبسيدها

 گذاري شده بود وهدف زداييحمايت از اقشار آسيب پذير و نيازمند و محروميت

رآمدي هاي دولت و انتقاالت دهمچنين دولت مكلف شده بود تا سوبسيدها و كمک

توان از بر اين اساس مي. هاي مستقل بودجه مشخص كنددولت را در قالب طبقه بندي

 اي اصلي برايبعنوان نشانه« عمومي ت در بودجه هاي انتقالي دولجهت دادن به كمک»

 . در قالب برنامه دوم توسعه ياد كردگفتمان سازندگي 

از تحليل گفتمان نتايج حاصل ، توان گفتميدر جمع بندي مباحث مطرح شده 

آن  گويايميشها دولتدر  برنامه اول و دوم توسعه در راستاي كاهش فقر و محروميت

ذيل گفتمان ، "ي پس از انقالبهادولتعدالت اجتماعي در "دال شناور كه  است

بندي  مسدود و در مفصل "اييدزفقر و محروميت"در قالب نشانه مركزي ، سازندگي

اجراي " هاي اصلياي متشكل از دالنظام معنايي، حول نشانه مركزي مذكور، گفتمان اين

، "زدهسازي مناطق جنگاتمام باز"، "ي عمراني در مناطق محروم و روستاييهاطرح
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 با وجوداما . شكل گرفته است "ايتعادل منطقه"و  "اقتصاد آزاد"، "خصوصي سازي"

شرايط به دليل در اين دولت روند محروميت زدايي ، ي دولت سازندگيهاتالشتمام 

صورت  يبه كند، كه بر كشور تحميل شده بود هاجنگ و انواع تحريمبازسازي پس از 

 ساز در اين خصوصعوامل زمينهر تمركز معطوف به اصالح و كنترل و بيشت گرفتمي

و خسارات و ( اقتصاد مبتني بر سوبسيد) از قبيل: نظام اقتصادي حاكم بر كشور)

 . بوده است( هاي باقي مانده از جنگ تحميليخرابي

اجراي برنامه سوم و ) فقر و محروميت ادايي در گفتمان اصالح طلبي -2

 ( مه چهارم توسعهتدوين سند برنا

ش ز نگربه مقوله فقر و محروميت زدايي متأثر اميطلب خاترويكرد گفتمان اصالح

عه و براي مقوله توسميكه دولت خات بودهگرايانه اين دولت و اهميت و اولويتي توسعه

ريزان امهگذاران و برنسياست، كه بر مبناي چنين نگرشي ري؛ بطوبوده استعدالت قائل 

ت زدايي حركبر اين باور بودند كه تنها راه كاهش فقر و محروميت، اصالحاتدر دولت 

 هر چه كشور به سوي توسعه گام. هم بر مبناي عدالت است در جهت توسعه و آن

زدايي روندي ر در كشور روندي نزولي و محروميتفقگسترش همگام با آن ، بردارد

 . صعودي پيدا خواهد نمود

و  ه فقرطلبي به مقولتر از رويكرد گفتمان اصالحشفاف به منظور آگاهي بيشتر و

ين در ا. باشدبرنامه سوم و چهارم توسعه مياليحه الزم به بررسي دو ، محروميت زدايي

سوم  نامهدر بر بررسي به عمل آمده بر روي مواد برنامه سوم گوياي آن است كه، راستا

    بيان شده است:  تمواد ذيل پيرامون موضوع كاهش فقر و محرومي، توسعه

 

 هاي مرتبط با كاهش  فقر و محروميت در برنامه سوم توسعهمواد و تبصره -3 جدول

 موضوع مورد توجه برنامه سوم توسعه ماده رديف

 يارانه به خانوارهاي دهک پايين 47 1

 ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافته 51 2



 

 

 

 

 

 

 

 61فصلنامه علوم اجتماعي شماره      28  

ال زا و پرداخت بخشي از  سود تسهيالت ي اشتغهاگذاريسرمايه "و"بند  137 3

 اعطايي براي مناطق توسعه نيافته

 ساماندهي كوچ و حمايت از اسكان عشاير داوطلب "ز"بند  "ز"بند  137 4

 تأمين نيروي آموزشي مورد نياز مناطق محروم 141 5

 تجهيز بخش آموزش در مناطق محروم 143 6

 و االهاك از جامعه گوناگون اقشار نهعادال استفاده امكان كردن فراهم 153 7

 و هنري ورزشي، خدمات فرهنگي

 توزيع متعادل خدمات درماني در نقا  گوناگون كشور 193 8

 

و  مواد ذيل پيرامون موضوع كاهش فقر، نيز توسعه چهارمبرنامه اليحه در 

  محروميت بيان شده است: 

در اليحه برنامه چهارم محروميت هاي مرتبط با كاهش  فقر و مواد و تبصره  -4جدول 

 1توسعه

 موضوعات مورد توجه ماده رديف

 ي و اشتغال در مناطقگذارسرمايهايجاد انگيزه براي  54 1

 كمتر توسعه يافته

هاي اجراي قانون الزام دولت براي جبران عقب ماندگي 136 2

 و مناطقي كه شاخص توسعه آنها زير ميانگين هااستان

 كشور است

 ي جامع فقرزدايي در كشورهاتهيه و اجراي برنامه 152 4

 گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعي 152بند الف ماده  5

                                                 

مواد مربـو   جارو در اينالزم به توضيح است كه اليحه برنامه چهارم توسعه در زمان خاتمي تدوين شد از اين -1

 به اليحه برنامه آمده است كه نشان دهنده گفتمان دولت اصالحات است. 

 



  

 

 

 
 29     . . . هاي توسعهگفتمان عدالت در لوايح برنامه

 ي مالياتي با هدف بازتوزيع درآمدهاهاسياستاعمال  152بند ب ماده  6

تعيين خط فقر و جمعيت زير خط فقر به منظور تبيين  152بند ج ماده  7

 ازيي توانمندسهابرنامه

ين يدهک پاهاي ويژه اشتغال براي سهطراحي برنامه 152بند د ماده  8

 درآمدي

ارتقاي مشاركت نهادهاي غيردولتي ومؤسسات خيريه  152بند هـ ماده  9

 هاي فقرزداييدر برنامه

ين يتأمين كاالها و خدمات مورد نياز سه دهک پا 152بند و ماده  10

 درآمدي در كشور

هاي اجتماعي و مشاوره، ي حقوقيهاحمايتايجاد  152بند ز ماده  11

 مددكاري از فقرا

اتخاذ رويكرد توانمندسازي و مشاركت محلي از طريق  152بند ح ماده  12

ي هااعمال موارد در سطوح محلي و جلب مشاركت

 عمومي 

 يانيي اشتغال براي روستاهافرصتايجاد  152بند   ماده  13

 به كاالهاي اساسي پرداخت يارانه 161 14

 ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافته 164 15

 برقراري عدالت و تأمين اجتماعي 220 16

با موضوع ( فرابخشي) اجراي سند ملي توسعه ويژه 242بند ج ماده  17

 فقرزدايي

 

 تحليل گفتمان فقر و محروميت ادايي در گفتمان اصالح طلبي

هاي توسعه كشور يک نوآوري در تنظيم برنامه، شكل و محتوااز نظر ، برنامه سوم توسعه

سازي گشته و بر برجسته، اصالح ساختار و نهادسازي، آيد؛ در اين برنامهبه شمار مي
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قرار گرفته مورد توجه اي در راستاي كاهش فقر و محروميت ريزي منطقهمبناي آن برنامه

اي توجه ريزي منطقهبه مقوله برنامه نگوناگوبه انحاء در اين برنامه ، بطوري كهاست؛ 

، اي از جملههاي فرعينشانه، برنامه اليحهدر مفادي از اين ، شده است؛ به بياني ديگر

، درماني ،بهداشتي، توسعه و عمران مناطق محروم و تأمين امكانات آموزشي، زداييتمركز

قابل مشاهده است « ياريزي منطقهبرنامه»براي نشانه اصلي ، ورزشي و هنري، فرهنگي

بندي گفتمان اصالح طلبي پيرامون مقوله هاي فرعي در كنار يكديگر مفصلكه اين نشانه

 . دهندزدايي را شكل ميفقر و محروميت

، هااستانسازي بدنه دولت و تفويض اختيار به تمركززدايي و تالش براي كوچک

 به منظور رفع فقر و ،ي اجرا شده در دوره اصالحاتهاسياستيكي از مهمترين 

 (. 426: 1388، اميري، صالحي) محروميت زدايي بوده است

هادهاي ناز ، همگام با نهادهاي دولتي، براي نخستين بار، در برنامه سوم توسعه

ين ي اولبرا، بطوري كهاستفاده گرديد؛  غيردولتي نيز به منظور كاهش فقر و محروميت

م هي كنار دم و بخش خصوصي را در زمينه فقرزدايمر، نهادهاي ملي و دولتي، دولت، بار

 ريزي استانيمهجايگاه نهادهاي معيني براي برنا، در راستاي برنامه سوم همچنين. بينيممي

 . تعريف و حدود اختيارات و وظايف آنها معين گرديد( منطقه)

رانه ارداخت يپ، پيشينبه مانند دو برنامه توسعه ، سوم برنامه توسعه، از سويي ديگر

رار يد قبه كاالهاي اساسي را به عنوان راهكاري جهت كاهش فقر و محروميت مورد تأك

ي هاوهگرفع نبا اين تفاوت كه برنامه سوم به دنبال هدفمندساختن يارانه به ، داده است

گيري جهت با توجه به. هاي پردرآمد بودكم درآمد و دريغ داشتن تدريجي آن از خانواده

 ي دستيابي به آن به صورت زير مطرح شده است:هاوشر، اين برنامه

ابه ماز طريق جبران ، ابتدا افزايش سطح برخورداري خانوارهاي گروه فقير  -

ي هارنامهتقويت ب، اشتغال :ي درآمد مستمر مانندهاروشها و التفاوت آثار حذف يارانه

  ...آموزشي و
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 نهايت ميزان يارانه و درمندي خانوارهاي با درآمد متوسط از حفظ بهره، سپس -

  خانوارهاي پردرآمد ةحذف ياران

جاد اي، به منظور كاهش فقر و محروميتميمدنظر دولت خات هاياز ديگر راهكار

م حروميان و مناطق ياشتغال در مناطق محروم بود تا به تبع آن وضعيت معيشت روستا

 . بهبود يابد

ز آن اكي اح، پيشينبا دو برنامه  تحليل گفتمان مواد برنامه سوم توسعه در مقايسه

ه بوسعه تاختصاص مواد بيشتري از برنامه ) مياست كه اين برنامه نه تنها از لحاظ ك

تري به بلكه از منظر كيفي نيز اهتمام بيشتر و اصولي( مقوله كاهش فقر و محروميت

اي ليوسازو كارها و راهكارهاي عملي و اص، زدايي داشته استموضوع فقر و محروميت

توان مي بطوري كه. باشددر اين خصوص ارائه نموده گوياي اين مدعا ميسوم  برنامهكه 

 وش فقر تري در راستاي كاهآميزعملكرد موفقيت پيشيندر مقايسه با دو برنامه ، گفت

ر د ادشدهيبررسي نتايج اجراي سه برنامه ، اما با اين وجود. رفع محروميت داشته است

ق مناط خط فقر طي سه برنامه توسعه درزدايي گوياي آن است كه ميتحوزه فقر و محرو

ي باال يكي از علل اصلي اين افزايش نرخ كهشهري و روستايي روندي افزايشي داشته 

 (. 215: 1387، مالكيو  ابونوري) تورم بوده است

جود سعي شده است كمبودهاي مو، در تدوين برنامه چهارم توسعه، از اين جهت

به ، ريزي شدهتر و برنامهشكافانهلحاظ گردد و به صورت مو پيشينهاي مهبرنا در

سعه در برنامه چهارم تو موضوع كاهش فقر و محروميت نگريسته شود؛ بر اين اساس

ال ان دبه عنو، توان سازوكاري منطقي براي حل مشكل فقرهاي پيشين ميبرخالف برنامه

 ،(ومو س ومد، برنامه اول) برنامه توسعه پيشين سهي هاكمبودها و نقصان نشانهخالي يا 

ت و از ته اسدستيابي به توسعه پايدار مدنظر قرار گرف اليحه؛ زيرا در اين مشاهده كرد

ي دولت درصدد اجراي راهكارهاي، باشدآنجا كه فقر مانع رشد و توسعه كشور مي

 . اساسي در اين خصوص بوده است
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انون ق، در گام نخست، كاهش فقر و محروميتبه منظور ، در راستاي اين برنامه

وري منابع بهره افزايشبه منظور ، در اين ماده. ها تنظيم شدهدفمند كردن يارانه

 وسازي  بهينه، انجام اصالحات اقتصادي، دهي مازاد اقتصاديشكل، تجديدناپذير انرژي

و  انرژي مصرف و نيز تجهيزات و تاسيسات مصرف كننده، ارتقاي فناوري در توليد

له دولت مكلف گرديد ضمن فراهم ساختن مقدماتي از جم، برقراري عدالت اجتماعي

نسبت به ، ي مستقيم جبرانيهاسياستو عملياتي كردن عمومي گسترش حمل و نقل 

ام اقدهاي عمده فروشي خليج فارس گاز و بنزين بر مبناي قيمت، قيمت گذاري نفت

ز ني اصرف اموري از جمله كمک مستقيم و جبرا نموده و درآمد حاصل از اين كار را

اين ر دا كه از آنج، عالوه بر آن. طريق نظام تامين اجتماعي به اقشار آسيب پذير نمايد

، هاي اجتماعيكنترل آسيب، ايهاي بيمهگسترش پوشش، برنامه مواد مربو  به فقرزدايي

هاي اجتماعي دني و تشكلگسترش نهادهاي م، مداريقانون، رساني به ايثارگرانخدمات

 نساني واارتقاي امنيت »كلي  با عنوان گيهم، و حتي تهيه برنامه توسعه بخش تعاوني

و  قرزدايياجراي برنامه جامع ف ،در اين اليحه برنامه؛ اندمطرح شده« عدالت اجتماعي

ست عدالت اجتماعي به عنوان راهكاري اصولي و كارآمد در اين خصوص مطرح شده ا

 فتمانبناي گبرنامه چهارم توسعه بر ماليحه توان از آن به عنوان نشانه اصلي در كه مي

 . طلبي ياد كرداصالح

از جمله ) هازدايي در تمام حوزهاين برنامه جامع كه كاهش فقر و محروميت

فراهم نمودن و  آموزش همگاني، بهداشت و درمان، اشتغال، مسكن ارزان قيمت

ترين املك، هاي فرعي خود در برداردرا به عنوان نشانه ،...(و ي برابر آموزشيهافرصت

عمال ي توسعه در كشور اهابر مبناي برنامه، است كه تاكنون ميترين اقداو اصولي

 . گرديده است

بر بوده و دولت نيازمند تأمين ي ملي از اين قسم هزينههاطرحاز آنجا كه انجام 

دولت ، برنامه چهارم توسعهاليحه ، باشددن طرح ميي الزم به منظور اجرايي نموهاهزينه
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ي الزم را از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين هارا موظف نموده هزينه

 . هاي پرداختي تأمين نمايداجتماعي و يارانه

 امنيت دهد راهبردهاي اصلي چون ارتقاينشان مي انجام شده مطالعات، بطور كلي

له م از جمتأمين نيازهاي اصلي مرد، توزيع عادالنه درآمدها، يايجاد امنيت شغل، غذا

 ردچند دهه اخير  در جهت ساماندهي فقر در و عملي بزرگميقد، آموزش و بهداشت

 . ايران بوده است

يل هاي حاصل از تحليافته، كه الزم به ذكر است يادشدهندي مباحث بدر جمع

ور دال شناميدر دولت خاتاز آن است كه  هاي سوم و چهارم توسعه حاكيگفتمان برنامه

فقر و "در قالب نشانه مركزي ، ذيل گفتمان اصالح طلبي، "عدالت اجتماعي "

، يادشدهحول نشانه مركزي ، بندي اين گفتمان مسدود و در مفصل "زداييمحروميت

، "ايريزي منطقهبرنامه"، "نهادسازي"هاي اصلي اي متشكل از دالنظام معنايي

لت ي و عدابرنامه جامع فقرزداي"و  "هاهدفمندي يارانه"، "اشتغال"، "خت سوبسيدپردا"

 . شكل گرفته است "اجتماعي

 ( برنامه پنجم توسعه) فقر و محروميت ادايي در گفتمان عدالت محور -4

فتمان گعنوان گفتمان عدالت محور به عنوان ، پس از استقرار دولت احمدي نژاد

، برچيدن فقر، توزيع ثروتشعارهايي چون اجتماعي با  - مسلط در فضاي سياسي

اين  بر. همراه بود ...خواري خواص ومبارزه با رانت، به مناطق محروم رسانيخدمت

ولت دها و شعارهاي دن بر وعدهبه منظور جامه عمل پوشاندولت احمدي نژاد ، اساس

دال  در واقع. نمود ريزيهايي در راستاي رفع فقر و محروميت طرحريزيبرنامه، خود

 ميتمحروكاهش فقر و ، نژاددر دولت احمدي عدالت اجتماعيمركزي گفتمان حاكم بر 

دن اال برچرا كه اعتقاد بر اين بوده كه با ب ،بوده است( در مناطق روستايي بويژه)

 را تماعياوليه تحقق عدالت اجهاي توان زمينهميروستايي معيارهاي زندگي در نواحي 

 ختفراهم سا
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ت دول يمطالعه برنامه پنجم توسعه به منظور آگاهي از رويكرد و عملكردها

چنين زدايي حاكي از آن است كه مواد ذيل نژاد در حوزه فقر و محروميتحمديا

 :نداموضوعاتي را مدنظر قرار داده

 

 وسعهتدر اليحه برنامه پنجم  هاي مرتبط با كاهش  فقر و محروميتمواد و تبصره -5جدول 

 موضوعات مورد توجه ماده رديف

 مقابله با بيماريها و عوامل خطرساز سالمتي 41 1

ماده  "الف"بند  2

41 

رسان به سالمت و تهيه فهرستي از كاالهاي مباح ولي آسيب

درمان و ، داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت

 آموزش پزشكي

ماده  "ب"بند  3

41 

حوادث فوري و بدون قيد و شر  مصدومينبه منظور درمان  اقدام

 تيرانندگي در تمام واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي وغيردول

 ايهاي بيمهاصالح ساختاري نهادهاي حمايتي و صندوق 43 5

 ي نيازمند بويژه زنان سرپرستهاگروهتوانمند سازي افراد و  44 6

 خانوار و معلوالن

ماده  "الف"بند  7

44 

بندي خدمات حمايتي و توانمندسازي متناسب ام سطحطراحي نظ

 ي هدفهاگروهاي و منطقه، با شرايط بومي

ماده  "ب"بند  8

44 

رصد د 10ي توانمند سازي به منظور خروج ساالنه هااجراي برنامه

ي هاحمايتهاي حمايتي از پوشش پوشش دستگاه زيرخانوارهاي 

  مستقيم

ماده  "ج"بند  9

44 

افراد ، انه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوارتأمين حق سر

 سرپرست و معلولينبي

 توسعه تعاون 116 10

 در بازار پولي كشور هاافزايش سهم تعاونيماده  "الف"بند  11
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116 

ماده  "ب"بند  12

116 

افزايش ساالنه سرمايه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت 

 گذاري تعاونسرمايه

 مناطق كمتر توسعه يافته ارتقاء سطح 162 13

 يان وياقدام در جهت ارتقاء سطح درآمد و كيفيت زندگي روستا 174 14

، هاي موجود بين جامعه روستاييكشاورزان و كاهش نابرابري

 عشايري و جامعه شهري

بند الف ماده  15

174 

ايجاد ساختار مناسب فرابخشي براي مديريت هماهنگ توسعه 

 روستايي و عشايري

ماده  "ب"بند  16

174 

ه ي توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين با توجهاشاخصارتقاء 

 اي و محليبه شرايط منطقه

ماده  "ج"بند  17

174 

 حمايت از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت

كشاورزي كوچک و  -هاي صنعتيها و زنجيرهتوسعه خوشه

 متوسط

و  سازي ساختار كالبدي محيطبازسازي و ايمن، نوسازي ،بهسازي 174بند ح ماده  18

 اسالمي مسكن روستايي مبتني بر الگوي معماري ايراني 

 اسالمي هاي فاقد شوراي تعيين الگوي مديريت در آبادي 174بند د ماده  19

از شهر ) ي تشويقي در جهت مهاجرت معكوسهاسياستتدوين  174بند ز ماده  20

 ت جمعيت روستاييو تثبي( به روستا

ماده  " "بند  21

174 

 اي مستمر روستاييان با هدف توانمندسازيآموزش فني و حرفه

 آنان

ماده  "ک"بند  22

174 

هاي روستايي به منظور ساماندهي روستاها در قالب مجموعه

 خدمات رساني بهتر و مؤثرتر

خانوار  50اهاي باالي ساماندهي حمل و نقل بار و مسافر در روستماده  "ل"بند  23
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 روستايييهاراههاي نگهداري و ايمن سازي شبكهو پوشش برنامه 174

ماده  "هـ"بند  24

174 

 وهاي محلي اعتبارات خرد روستايي و عشايري حمايت از صندوق

بع الحسنه توسعه اشتغال روستايي با هدف تأمين مناصندوق قرض

 مالي خرد روستايي

ماده  "و"بند  25

174 

ز كي اياد بانک تأمين مالي خرد از طريق تغيير و تعيين وظايف ايج

 هاي موجود با ايجاد بانک جديدبانک

ماده  "ي"بند  26

174 

ک و ي كوچيي كارآفريني و اشتغالزاهافعاليتساماندهي و استقرار 

متوسط توليدي و خدماتي در مناطق روستايي از طريق ارائه 

 هاي مالي و اعتباريمشوق

 

 ل گفتمان فقر و محروميت ادايي در گفتمان عدالت محورتحلي

دال شناور عدالت اجتماعي گفتمان اصولگرا، بر مبناي اليحه برنامه پنجم توسعه كشور، 

به انجماد رسيده است. به  "فقر و محروميت زدايي"شكل نشانه مركزي  در

مه توسعه سوم و ي موجود در دو برناهاديگر، اين گفتمان مطالبه خود و فقدان عبارت

چهارم در مسائل معطوف به  فقرزدايي روستائيان؛ )مثل مسكن، بهداشت، بهسازي 

كرده قالب نشانه خالي گفتمان توسعه اصالح طلب، برجسته  راههاي روستاها و..(؛ را در

 هاي اصلي يعني،و با قرار دادن آن در جايگاه نشانه ممتاز گفتمان خود، به همراه نشانه

هاي موجود ميان جامعه شهري و جامعه كاهش نابرابري"، "عيت روستاهابهبود وض"

به ساختارشكني از دال   "يانيارتقاء سطح درآمد و كيفيت زندگي روستا"و  "روستايي

مركزي گفتمان توسعه اصالحات پرداخته و با ايجاد تزلزل در نظام معنايي تثبيت يافته 

  .1است گفتمان خود را مفصل بندي كرده، آن

                                                 

(  در مقاله تحليل گفتمان سه برنامه توسعه 1392در تفسير  متن باال از  چگونگي تفسير كار محمد تقي  كرمي ) -1

مده است. با رويكردي به عدالت جنسيتي استفاده شده است كه رفرنس كامل آن در بخش منابع آ
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كاهش روند ، نموديي در روستاها دنبال ميهاسياستآنچه دولت از اجراي چنين  

يرا مهاجرت از روستاها به شهرها و معكوس نمودن روند اين مهاجرت بوده است؛ ز

تا ه روسبتمايل جهت مهاجرت از شهر ، مسلماً به تبع بهبود كيفيت زندگي در روستاها

 . افزايش پيدا خواهد كرد

، زدايي از روستاهانژاد در راستاي اعمال سياست توسعه و محروميتيدولت احمد

ساخت زيربناها در روستاها و افزايش ، 2هاو هدفمند كردن يارانه 1طرح سهام عدالت

عملي نمود ، هاي گفتمان عدالت محور خودترين نشانهبه عنوان اصليبودجه روستاها را 

حوزه فقر و محروميت زدايي قلمداد  درترين اقدامات دولت احمدي نژاد مهمكه 

در ضمن مهمترين اهداف دولت نهم از اجراي طرح توزيع سهام عدالت چنين . گرددمي

توزيع متعادل ثروت ملي و گسترش مالكيت در سطح عموم به منظور »شده است:  بيان

ان ي نيازمند و كاهش وابستگي آنهامتكي به خود نمودن خانواده، تأمين عدالت اجتماعي

هاي ايجاد درآمد دراز مدت براي خانواده، هاي دولت از طريق نهادهاي حمايتيبه كمک

صفري ) «گذاري منجر به بهبود درآمد خانوارهاتشويق به پس انداز و سرمايه، كم درآمد

  .(651: 1392، شالي

همانطور كه در بخش مربوطه گفته شد؛ ها نيز قانون هدفمندي يارانه ربارهد

ترين بخش طرح و نمايان هابخشها در ايران يكي از مهمترين زي يارانههدفمندسا

در  اين برنامهتاريخچه . انجامدها ميتحول اقتصادي است كه به تغيير فرآيند دادن يارانه

اجتماعي و فرهنگي و سه برنامه توسعه بعدي ، ايران به برنامه اول توسعه اقتصادي

                                                 

تـا مـرداد  1384ترين برنامه خصوصي سازي در ايران بوده اسـت. از سـال ترين و بزرگطرح سهام عدالت مهم -1

 61هزار ميليارد ريال يعنـي  225هاي دولتي واگذار شده است كه هزار ميليارد ريال سهام شركت 367حدود  1387

 درصد آن در قالب طرح سهام عدالت بوده است. 

هاي اقتصادي  باعـث حمايـت از برخـي مصـرف توان ماليات منفي دانست كه با دخالت در سيستمنه را مييارا -2

اي  هدفمنـد شـود كـه از شود يارانه  بـه گونـهمعموالً سعي مي. گرددكنندگان يا توليد كنندگان  كاال و خدمات مي

ان و همكـاران، )طبيبيـ كننـدگان حمايـت شـود هاي از توليـدهايي كه طبق  تعريف نيازمند و يا گروهاقشار و گروه

1379 :103 .) 
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و آيين نامه چتر  "هاكاهش فقر و هدفمند كردن يارانه" در سند، عالوه بر اين. گرددبرمي

، به تصويب رسيد 1384ايمني رفاه اجتماعي كه توسط هيئت وزيران در نيمه اول سال 

اما در دولت نهم ، هدفمندي و شناخت اقشار آسيب پذير در دستور كار دولت بوده است

اهتمام بسيار بر ، ست كهاما اين نكته شايان ذكر ا. بيشتر جنبه اجرايي يافته است

سبب ناديده گرفتن روند فقر و ، زدايي از روستاها در برنامه پنجم توسعهمحروميت

زدايي از شهرها و بخصوص حومه شهرهاي بزرگ گرديده است كه اين عامل محروميت

ي اعمال شده از سوي دولت نهم و دهم در قالب برنامه هاسياستنقص بزرگي براي 

 . است پنجم توسعه بوده

ت محروميكاهش فقر و براي  تنها چند شاخص اقتصادي همچنينبرنامه  اين در

اين در  ،است هبراي بهبود شرايط اجتماعي بيان نشدميو اهداف ك ه استبيان شد زدايي

 نوانعبا اي بود كه بخشي را تنها برنامه، حيثبرنامه چهارم از اين حالي است كه 

 ؛دبو قرار دادهها را هدف دالت و كاهش نابرابريداشت كه ع "ي اجتماعيهاشاخص"

 ابري دروجود نابر. نوع شاخص ارزيابي اجتماعي است برنامه پنجم فاقد هراليحه ولي 

عي در ي اجتماهاشاخصتوزيع نابرابر منابع كشور و به تبع آن نابرابري ، توزيع درآمدها

جامع  فقدان نظام، زداييفقدان يک برنامه اختصاصي ويژه فقر، كشور گوناگونمناطق 

بول عدم گسترش قابل ق و ي فقرزداييهامدون سازي و ارزشيابي اقدامات و برنامه

قر و كه منجر به باقي ماندن ف باشدمي عواملياز جمله ، رويكردهاي اجتماع محور

ژوهش البته نتايج و مستندات پ. شده است در دولت احمدي نژاد محروميت در جامعه

قر فباعث كاهش ( با پرداخت يارانه نقدي) هاه طرح هدفمندي يارانهدهد كنشان مي

ه به ا توجاما فقر نسبي ب ،شده است( در نقا  روستايي بويژه) مطلق و شديد در جامعه

يش افزا( كالن شهرهابويژه ) ميزان تورم و كاهش قدرت خريد مردم در نقا  شهري

  .(651: 1392، صفري شالي) يافته است

در دولت احمدي نژاد  كه تحليل گفتمان برنامه پنجم حاكي از آن استبندي جمع

هاي در قالب يكي از نشانه، ذيل گفتمان عدالت محور، "عدالت اجتماعي"دال شناور 
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حول ، بندي اين گفتمان مسدود و در مفصل "زداييفقر و محروميت" با عنوانمركزي  

، "هاهدفمندي يارانه"هاي اصلي دالاي متشكل از نظام معنايي، يادشدهنشانه مركزي 

و  "يانيافزايش بودجه روستا"، "زدايي از روستاهاتوسعه و محروميت "، "سهام عدالت"

 . شكل گرفته است "ساخت زيربناها در روستاها"

 

 بنديجمع
رساني فقر و محروميت به عنوان يكي از معضالت اجتماعي با قدرت اثرگذاري و آسيب

سياسي و اقتصادي در طول حيات نظام جمهوري ، اجتماعي، گيهاي فرهندر حوزه

ل هاي كشور در طوگذاريها و سياستريزيايران مورد توجه بوده و در برنامهاسالمي 

ن متو، بيش از سه دهه گذشته همواره جايگاهي ويژه داشته است؛ گواه اين مدعا

ها و موادي شد كه تبصرهبااجتماعي و فرهنگي كشور مي، هاي توسعه اقتصاديبرنامه

 . نداپيرامون اين موضوع را در خود جاي داده

كه روح حاكم بر متون دوران دهد نشان ميمتون تحليل شده دوران سازندگي 

گفتمان  بنابراين. استبوده محور  -معطوف به توسعه اقتصادي دولت عمدتاً سازندگي 

ز دل توسعه اقتصادي دولت مدار عد اقتصادي عدالت را اتحقق بُ ، عدالت دوره سازندگي

مديريت بود ولي در جامعه سازي خصوصيترويج يعني هر چند سعي در  ؛گيردميپي

در  فرايندبود و به عبارتي توسعه اقتصادي بصورت يک دولت  در دستتوسعه اقتصادي 

بلكه به عنوان يک پروژه از سوي دولت ، كه به صورت فرايندي شكل بگيرد، جريان نبود

گفتمان بر اين  دهد كهمينشان بررسي جايگاه اين تلقي از عدالت . شدآن نگاه مي به

اين . ها و نقش پررنگ دولت تكيه داردآزاد كردن قيمت ،سازيخصوصي مانندمواردي 

اما نه از موضع رابرت نوزيک كه متكي بر دارد، هايي با گفتمان نئوليبرال نزديكيگفتمان 

نزديک تا حدودي بلكه  ،م و بيش كامل دولت استعدالت استحقاقي و حذف ك
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سازي از وجود دولتي نيرومند هايک كه در عين التزام به خصوصيهاي فردريشيشهاندهب

 . كندحمايت مي، بازار باشدميكه حا

 ها اتدر دوره تسلط گفتمان سازندگي توجه به دال مديريت تكنوكربدين ترتيب 

ادي و شد اقتصو نتايج حاصل رعواملي مثل بازارآزاد ر به باوتثبيت گرديد. در اين دوره 

د، تواند در كاهش فقر موثر باشافزايش توليد توسط بخش خصوصي در جامعه كه مي

 پيشين خود )گفتمان دولت دفاع مقدس( گرديد. قراري گفتمان باعث بي

ز ابود؛ در اين نوع توسعة سياسي ، و گفتمان حاكم بر دولت خاتمي رويكرد

گرفته  نظر وسعه راه اوليه براي رسيدن به عدالت، كاهش فقر و ساير ابعاد توسعه، درت

يي هاسياستها و از طريق برنامه، و مهمترين هدف ايشان رسيدن به جامعه مدنيشد 

 حزاباآزادي ، همچنين برگزاري شوراها ،چون اجرا كردن بعضي از اصول قانون اساسي

 ،وف استكه به نام اصالحات معر... ت مردم در قدرت ونهادينه شدن مشاركها، گروهو 

داد  شكل "مردم"بندي خود را حول دال بدين ترتيب گفتمان اصالحات مفصلباشد. مي

يک  ا درهاي ديگري مانند آزادي، جامعه مدني، قانون گرايي و توسعه سياسي ركه دال

دني مامعه جهاي يز با دالگفتمان اصالحات ننظام معنايي ويژه به هم مرتبط ساخت. لذا 

ن ر ايدكند. و شهروندي، معاني مرحله گذار به مدنيت را بر عدالت اجتماعي حمل مي

ا ر رونديشهتوقعات  پبشينهاي سازي از گفتمانطلبي با غيريتدوره نيز گفتمان اصالح

دالت عدر رابطه با دال بررسي متون لوايح دولت خاتمياما در اين جريان كند. تشديد مي

ت كه گفتمان اصالحات نسبت به عدالدر  كهدهد با نشانه مركزي كاهش فقر نشان مي

هاي ريهبا مرزبندي با ساير نظ، شوديک واژه كليدي در حوزة رفاه اجتماعي تلقي مي

 فتمانظري گعدالت بازتوزيعي جان راولز كه يكي از مباني ن مانندعدالت رايج در دنيا 

ت رابرهمچنين مرزبندي با نظرية عدالت استحقاقي ، است (گرافردساالري جامعه)

دهد يائه متفسيري از عدالت ار، باشدنوزيک كه مبناي گفتمان نئوليبرال و راست نو مي

و  ها و امتيازهاتضمين دسترسي برابر به امكان، ي مساويهافرصتكه به معناي ايجاد 

 . هاي جامعه استبرخورداري همة ملت از موهبت
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ا بخواه و همسو گرايي عدالتبا حاكميت گفتمان اصولاحمدي نژاد  ولتددر 

دمت گستري، مهرورزي، خهاي مركزي و شناور موجود در اين گفتمان مانند عدالتدال

بندي رساني و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كه بر حول دال مركزي واليت مفصل

اي . اعطلت جنبه اقتصادي داشته استهاي اتخاذ شده در مورد عدااند، عمده سياستشده

هاي ستقانون اساسي عمده سيا 44ها و اجراي اصل سهام عدالت، هدفمند كردن يارانه

كيل ا تشاتخاذ شده در مورد دال عدالت با نشانه كاهش فقر و محروميت در اين دوره ر

ن گفتماهاي اصلي دهند. بدين ترتيب نشانه عدالت اجتماعي، بعنوان يكي از نشانهمي

ق ي فرعي ذيل خود؛ يعني توسعه مناطهااصولگراي عدالت محور است؛ كه با نشانه

دهد. بطوري كه ميبندي اين گفتمان را سامان محروم و تمركززدايي اقتصادي مفصل

اي ر و معنازگاها، با توجه به ساختار معنايي حاكم بر گفتمان، مدلول سهريک از اين نشانه

  ابد.ياب و بقيه را طرد كرده تا هرچند به صورت نسبي تثبيت مناسب با آن را انتخ

هم  گرايي عدالت خواهعدالت اجتماعي در دوره تسلط گفتمان اصولترتيب بدين

عيف ضشار معاني جديدي پيدا كرد. عدالت توزيعي، مهروزي به فقراء، خدمت رساني به اق

نند عاني مامان متحت تاثير اين  گفتمثل روستائيان از معاني مورد نظر اين دوره بوده است. 

يمت نفت قدر اين دوره افزايش لذا ا ايجاد اشتغال هم تثبيت شد. يسازي دولت و كوچک

نند نوز ماهعدالت در اين دولت نيز . اما گفتمان گرديدسبب غلبه گفتمان عدالت توزيعي 

ين از ب و نسلي  سويه است و از منظر پرداختن به آينده و عدالت بينتکدولتهاي پيشين 

 هاي فراواني دارد.كاستياي فقر و...بردن ريشه

دهد كه عمدتاً نگاه چند بُعدي و هاي توسعه نشان ميدر مجموع مرور لوايح برنامه

دولتمردان درباره دال شناور عدالت با نشانه مركزي فقر وجود نداشته  جامع بر گفتمان

منظر اقتصادي نگريسته و بر مبناي چنين است و فقر در گفتمان دولتمردان عمدتاً از 

هاي فرعي كن نمودن فقر در كشور در قالب نشانههاي كنترلي و ريشهنگاهي نيز برنامه

طراحي و اعمال گرديده است و نسبت به ابعاد ديگر اين آسيب اجتماعي كم توجهي 

هاي پس از انقالب در قالب صورت گرفته است؛ بطوري كه بررسي گفتمان دولت
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فقر ، صرفاً هاي اول و دومدر طول اجراي برنامههاي توسعه حاكي از آن است كه برنامه

است. با شروع برنامه سوم توسعه، تا حدودي ابعاد ديگر فقر مورد  اقتصادي مدنظر بوده

تر هاي چهارم و پنجم تا حدودي جامعتوجه قرار گرفت و هر چند اين نگاه در برنامه

امعيت مورد نظر صاحبنظران رفاه اجتماعي نرسيده است، بنابراين گرديد؛ ولي هنوز به ج

گيرد كه بايد به ابعاد گوناگون ها شكلالزم است كه اين نگاه در بدنه كارشناسي دولت

فقر و محروميت در جامعه توجه گردد، تا در نهايت مسأله مطروديت اجتماعي )با توجه 

 جامعه مطرح نگردد. به توضيحاتي كه در بخش نظري ارائه شد( در 

ي هحوزشايان ذكر است كه هاي گذشته، هاي گفتمانبا توجه به نارساييلذا 

ر دسويه است چندداراي سرشت عالوه بر مصاديق و مضامين متعدد، عدالت اجتماعي 

در  واقدامات دولتمردان و نهادها )سياست اجتماعي( يک سوي اين پديده اجتماعي 

ه قرار هاي آيندنسلافراد و در سوي ديگر حاضر در جامعه سوي دوم، مردم زمان حال 

ه ريزي درازمدت و نگابا توجه به برنامه "عدالت اجتماعي پايدارگفتمان "لذا  .دارد

ين دال مركزي اكه شود پيشنهاد ميهاي مختلف كارشناسان حوزه چندبُعدي و جامع

 . است "زمان ولطدر عدالت اجتماعي در معناي جامع خود پايداري "گفتمان 
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