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پیشگﻔﺘار
تعیین مﺒانی ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسیر پیشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوری اسالمی ایران
باید با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهی و حوزوی
و جوانان این مرز و بوم ﺻورﺕ گیرد .به گواه تاریﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پیشــرفتی همه جانﺒه و
پایدار خواهد بود كه مﺒانی اسالمی و اﻗتﻀاﺋاﺕ ایرانی در آن توامان مورد توجه باشد.
ایﻨﻚ مركز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهای علمی ،تﺨﺼﺼی
و فﮑری درباره پیشــرفت اســالمی ایرانی ،برگزاری نشســتهای علمی و تﺨﺼﺼی ،تاســیﺲ
اندیشــﻜدههای مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارزشــمﻨد و تهیه نقشه راه تدوین الگو و انﺠام برخی
از مراحل آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ تولید دانﺶ و گســترﺵ و تعمیق ادبیاﺕ موﺿوعی در حوزه
الگوی اســالمی ایرانی پیشــرفت ،آثاری را به ﺻورﺕ تﻚ نگاشتهای علمی فاخر مﻨتشر نماید.
تﻚ نگاشــت نوشــتاری تﺨﺼﺼی و نیمه مﺒسوﻁ است كه توســﻂ یﻚ پﮋوهشگر خﺒره در یﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته میشود .تﻚ نگاشت از نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻل مقاله و كتاﺏ است
و نویسﻨده با پردازﺵ و تحلیل یافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼی پیشین و افزودن یافتههای پﮋوهشی
جدید خود و تحلیل جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهای تازهای را در زمیﻨه مورد بررسی میگشاید.
سلسله تﻚ نگاشتهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر میشوند،
حاﺻل تالﺵ جمعی از اســتادان ،اندیشــمﻨدان و محققان دانشگاهی و حوزوی است كه مراحل
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارزیابی ،ویراســتاری ،تدوین و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهل فن گﺬرانده
است و در اختیار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار میگیرد .در پایان از مساعدﺕها و تالﺵهای ارزنده نویسﻨدگان
تﻚ نگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمی و پﮋوهشــی كه ما را در تهیه ،تدوین و انتشار این
سلسله یاری رساندند ،تقدیر و تشﻜر میشود .امید است این محتوای علمی بتواند افق های نو و
روشﻨی را در پیﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهی و حوزوی بگشاید و هر روز در ﻃی مسیر تدوین و
33
تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت گام های بلﻨدتر و استوارتری برداشته شود.

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

فهرست

چکیده5...................................................................................................................................
مقدمه8.....................................................................................................................................
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق12..........................................................................................
سابقه تحقیق14.......................................................................................................................
بنیان نظری (تعریف برخی واژهها و مفاهیم ،دیدگاهها) 17......................................................
نابرابری 17.............................................................................................................................
تبعیض 18...............................................................................................................................
عدالت و عدالت اجتماعي18..................................................................................................
عدالت مکانی و الزامات تحقق آن20......................................................................................
الگو ،الگوی پیشرفت ،الگوی اسالمی پیشرفت ،الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت 21..............
عدالتگستری22.....................................................................................................................
روستا و روستانشینی23...........................................................................................................
سرزمینهای روستایی (تفاوتها ،اشتراکات ،مشکالت و محرومیتها)25..............................
اشتراکات 26...........................................................................................................................
تفاوتها26.............................................................................................................................
مشکالت ،تنگناها و محرومیتها 28........................................................................................
روستاهای ایران قبل از انقالب 31...........................................................................................
روستاهای ایران بعد از انقالب32............................................................................................
جستاری در ویژگیهای جغرافیایی مناطق روستایی کشور33.................................................
تبیین شاخصهای سنجش نابرابری و تبعیض در راستای عدالتگستری 37............................
اهمیت و ضرورت عدالتگستری در مناطق روستایی ایران42................................................
برخی از مهمترین شرایط و زمینههای تحقق عدالتگستری در مناطق روستایی ایران 43........
توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال 43.......................................................................................
اقدامات معطوف به آموزش ،اطالعرسانی و آگاهسازی44......................................................
برخی از مهمترین موانع و محدودیتهای تحقق عدالتگستری در مناطق روستایی ایران48..
فقر48......................................................................................................................................
پراکندگی استقرار سکونتگاههای روستایی50..........................................................................
نابرابریهای اقتصادی ـ اجتماعی51.......................................................................................
موانع فرهنگی53.....................................................................................................................
جمعبندی و نتیجهگیری 54......................................................................................................
پیشنهاد برخی ابزارها و سیاستها در جهت کاهش نابرابریهای مکانی – اجتماعی و
عدالتگستری در مناطق روستایی ایران57............................................................................ :
 4منابع 60...................................................................................................................................

تبیین اهمیتها ،الزامات ،زمینهها ،موانع و محدودیتهای عدالت گستری در مناطق روستایی ایران

چکیده
برخی قرائن و شواهد آشکارا از این امر حکایت دارند که از حیث دسترسی به فرصتهای
توسعه و بهرهمندی از خدمات و امکانات و نیز برخورداری از امتیازات اقتصادی ،اجتماعی
و سیاس��ی میانیک اقلیت ثروتمند و خیل بیش��ماری از مردم مناطق روستایی کشور
که در فقر و تنگدس��تی بهس��رمیبرند ،تضادهای فراوان و دوگانگی ش��دید وجود دارد.
چنین نابرابریها را که در زمرة نابرابریهای فضایی یا جغرافیایی قرار میگیرند ،بیش��تر
میتوان میان مناطق شهری و روستایی ،مرکز و پیرامون ،پایتخت و شهرستانها ،محالت
فقیرنشینـحاشیهنش��ین و محالت مرفه و غیره مشاهده کرد .بیگمان این دوگانگیها و
نابرابریها محصول نگرشهایی است که تاکنون بر رویکردهای برنامهریزی و توسعة کشور
حاکم بوده اس��ت؛ نگرشهایی که غالباً یکس��ویهنگر ،مکانیکی ،فنمحور و رشدمدارانه
بودهاند .پیامد و نتیجة قه��ری حاکمیت چنین نگرشهایی بر رویکردهای برنامهریزی و
توس��عة کشور ،همانا دوگانگی و نابرابری و نوعاً نادیده انگاشتن کرامت و حقوق انسانها
و مکانهاست.
مطالع��ات متعدد حکایت از وجود انواع نابرابریها در درون مناطق روس��تایی و نیز بین
این مناطق و س��ایر مناطق دارد .آنچه مس��لم اس��ت ،این است که نگرشهای مبتنی بر
آموزهه��ای دینی چنی��ن تضادها و نابرابریهایی را برنمیتابد .بدینس��ان قاعدتاً یکی از
اهداف مهم مدنظر در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت ،کاهش این نابرابریها و تحقق ایده
«عدالت و پیش��رفت» در کل کشور ازجمله مناطق روستایی است .بر این اساس ،چالش
اساسی جایگزینکردن الگوی توسعة جدید با الگوی توسعة متعارف حاکم است .ازاینرو،
تهیه و تدوین الگوی اس�لامیایرانی پیشرفت ،متناس��ب با مقتضیات و شرایط محیطی،
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاس��ی کش��ور و صدالبته مبتن��ی بر مبانی دین مبین 5
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اس�لام و آرمانهای انقالب اسالمی ،ضرورت قطعی مییابد که خوشبختانه مورد اهتمام
قرار گرفته است.
شایس��ته است ،در تهیه و تدوین الگوی اس�لامیایرانی پیشرفت و توسعة کشور ،جایگاه
شایستهای برای مناطق روستایی کشور در نظر گرفته شود و بهموازات این اقدام بایسته،
تهیه و تدوین الگوی اس�لامیایرانی پیش��رفت و توس��عه در مناطق روستایی کشور نیز
در دس��تور کار قرار گیرد .برای تهیه و تدوین الگوی اس�لامیایرانی پیش��رفت و توسعه
در مناطق روس��تایی کش��ور ،تبیین و تحدید حیطههای کارکردی شاخصهای مختلف،
ازجمله شاخصهای تبعیض ،نابرابری و عدالت مکانی ـ اجتماعی و نیز شناسایی زمینهها،
موانع و محدودیتها و راهکارهای رفع و یا کاهش نابرابریها و تحقق آرمان عدالتگستری
ضرورت مییابد؛ که از رئوس مباحث این تکنگاشت است.
این تحقیق با رویکردی تبیینی ـ تحلیلی درصدد اس��ت ت��ا ضمن ارائه دورنمایی واقعی
از وضعیت تبعیض ،نابرابری و عدالت مکانیـاجتماعی در مناطق روس��تایی کش��ور و نیز
شناس��ایی و معرفی برخی از مهمترین ش��اخصهای ذیربط -که باید در تهیه و تدوین
الگوی اسالمیایرانی پیشرفت و توسعه در مناطق روستایی کشور موردتوجه قرار گیرند-
برخی مهمترین زمینهها ،موانع و محدودیتها و راهکارهای رفع و یا کاهش نابرابریها و
نوعاً تحقق آرمان عدالتگستری در مناطق روستایی را نیز مورد تبیین و تحلیل قرار دهد.
بر این اساس برخی سؤاالت مهم به شرح ذیل قابلطرح است:
 -1چرایی ،ضرورت و اهمیت عدالتگستری در مناطق روستایی چیست؟
 -2اساساً تحقق عدالت در مناطق روستایی (عدالتگستری) مستلزم وجود چه زمینهها
و شرایطی است؟ بهعبارتدیگر چه زمینهها و شرایطی تحقق عدالت در مناطق روستایی
کشور را تسریع و تسهیل میکند؟
 -3اساس��اً عدالتگس��تری در مناطق روس��تایی با چه موان��ع و محدودیتهایی ممکن
اس��ت مواجه باش��د؟ یا بهعبارتیدیگر اساس��اً چه موانع و محدودیتهایی تحقق آرمان
عدالتگستری در مناطق روستایی کشور را با مشکل مواجه میکند؟
 -4کدام دسته از شاخصها برای ارزیابی و سنجش نابرابری و تبعیض در مناطق روستایی
و در راستای عدالتگستری مکانی ـ اجتماعی قابلشناسایی و معرفی هستند؟
 -5 6ک��دام ابزارها و سیاس��تها در جهت کاهش نابرابریه��ای مکانیـ اجتماعی و تحقق
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آرمان عدالتگستری در مناطق روستایی ایران مناسبتر هستند؟
انتظ��ار میرود نتایج حاصل از این تحقیق برنامهریزان و مس��ئوالن مربوطه را در تدوین
الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت منطبق با واقعیتهای مناطق روستایی کشور راهنمایی
کند.
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مقدمه
بررس��یها نشان میدهد ،اساس��اً پیدایش سکونتگاههای روستایی و معیشت مبتنی بر
روستانش��ینی در ایران سابقهای بس��یار کهن و طوالنی دارد و به هزارههای قبل از میالد
مسیح (لمبتون )50 :1978 ،و حتی قدیمیترین تاریخی که برای آن در نظر گرفتهاند به
 8قرن قبل از میالد مسیح منتهی میشود که در شمال خوزستان (شوش و اندیمشک)
و دامنههای مالیم و روبه آفتاب زاگرس شناسایی شده است .بر این اساس میتوان عنوان
کرد که روستانشینی و کوچنشینی هر دو از قدیمترین صور زندگی اجتماعی و اقتصادی
در ایران به ش��مار میروند که س��ابقهای بین  8الی 12هزار سال دارند .همچنین بررسی
متون مرتبط نش��ان میدهد تا حوالی س��الهای  1340همواره روستانشینی و تولیدات
بخش کش��اورزی نوع معیشت و اقتصاد مسلط کش��ور ایران را شامل میشده و هراندازه
به گذش��ته برگردیم به همان نس��بت اکثریت جمعیت کشور در نقاط غیرشهری زندگی
میکردند و اهمیت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی کشور به روستاها و عشایر بیشتر متکی
ب��ود .درواق��ع تا این تاریخ همواره بیش از  90درصد تولید ناخالص کش��ور را محصوالت
کش��اورزی تش��کیل میداد؛ اما متأس��فانه از دهه  1340به اینطرف ،این قدرت عظیم
اقتصادی اجتماعی و تاریخی به خاطر توس��عه شدید شهرنشینی و عدم برنامهریزیهای
روستایی زیربنایی و ایجاد شکاف عظیم اقتصادی و رفاهی بین شهر و روستا رو به تحلیل
رفت ،بهطوریکه در سال  1381تولید ناخالص ملی در بخش کشاورزی به  21/7درصد
بالغ میگردد و متعاقباً جمعیت روس��تایی کشور نیز امروزه به  23/8درصد کاهشیافته
است .عالوه بر آن از  125827روستا و مزرعه حدود  45/8درصد در شرایط فعلی متروکه
و غیرفعال شدهاند .بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران و بهواسطه مبانی اعتقادی و بهویژه
 8کمک به محرومان روستایی توجه به مسائل روستایی کشور در اولویت سیاستگذاریها
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و برنامههای توسعه کشور قرار گرفت و از این رهگذر موضع کاهش نابرابریها در جوامع
روستایی موردتوجه ویژه قرار گرفت .در این زمان سیاست نظام بر اساس خودکفایی و نوعاً
فعال شدن امکانات و تواناییهای داخلی استوار شد که مسلماً روستاها و ایالت و طوایف
کشور با امکانات تولیدی خود میتوانند سهم باالیی در رسیدن به این هدف مهم داشته
باشند (مستوفیالممالکی.)16 :1385 ،
بااینوجود س��کونتگاههای روس��تایی کش��ور ما با مسائل و مش��کالت عدیدهای مواجه
هستند که توجه به آنها و حلوفصل آنها مستلزم تحقیقات و پژوهشهای علمی است.
یکی از این مس��ائل و مشکالت مبتالبه جوامع روستایی کش��ور قهرا ً نابرابری است و لذا
ن یک راهبرد در مناطق روستایی مطرح میباشد.
عدالتگستری بهعنوا 
درواقع وجود نابرابری زیاد در درون جامعه روستایی ازجمله مسائل مهم این جامعه است
که اجرای طرحها و برنامههای خاص و هدفمند بهمنظور تعدیل آن را ضروری میسازد.
بر اساس نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی ،شاخص نابرابری
درآم��د بین فقیرترین قش��ر جامعه (دهک اول) با ثروتمندترین قش��ر (دهک دهم) طی
سالهای  1363تا  1367بهطور متوسط در کل کشور  23/74برابر ،جامعه شهری 19/4
برابر و در جامعه روس��تایی  10/35برابر آورده ش��ده است .ضریب جینی نابرابری درآمد
در سالهای یادشده بهطور متوسط در کل کشور  ،0/446در جامعه شهری  0/426و در
جامعه روستایی  0/426بوده است.
متوسط ضریب جینی نابرابری درآمد در طی سالهای برنامه اول توسعه ()1372-1368
در کل کشور  ،0/443در جامعه شهری  0/420و در جامعه روستایی  0/437برآورد شده
است .همچنین در این مقطع ،نسبت بین  10درصد ثروتمندترین خانوارها در کل کشور
به  25/09برابر ،در جامعه ش��هری به  18/76برابر و در جامعه روس��تایی به  26/04برابر
رس��یده است .شکاف درآمدی بین  20درصد باال و  20درصد پایین در بین شهرنشینان
 9/39و در بین روستاییان  11/73برابر و در کل کشور  11/56برابر شده است .آمارهای
موجود مؤید آن اس��ت که در طول س��الهای اجرای برنامه دوم نس��بت ب��ه برنامه اول
توسعه ،توزیع درآمدها بهطور نسبی به سمت عادالنهتر شدن سوق پیداکرده ،بهنحویکه
متوس��ط ضریب جینی نابرابری درآمد در طول این برنامه در جامعه ش��هری  ،0/397در
جامعه روس��تایی  0/429و در کل کشور  0/426بوده است .در این مدت فاصله درآمدی 9

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

فقیرترینها با ثروتمندترینها در جامعه شهری  ،14/49در جامعه روستایی  21/21و در
کل  20/05برابر بوده و ش��کاف بین  20درصد پایین و  20درصد باالی اقش��ار جامعه از
حیث درآمدی در جامعه شهری  ،8/02در جامعه روستایی  10/47و در کل کشور 10/11
برابر شده که نسبت به برنامه اول توسعه کاهش یافته است.
شاخصهای نابرابری درآمد در سال اول برنامه سوم توسعه روند افزایشی و در سال 1380
کاهش داشته است ،بهگونهای که در سال  ،1379ضریب جینی در جامعه شهری 0/406
در جامعه روس��تایی  0/429و در کل کشور  0/430بوده و فاصله درآمدی بین داراترین و
ندارترینها در سال  1379در بین شهرنشینان  15/09برابر ،در بین روستانشینان 20/64
و در کل کش��ور  20/07برابر ش��ده است .همچنین ش��کاف بین دو دهک پردرآمد باالی
جامعه و دو دهک کمدرآمد پایین جامعه در شهرها  8/20برابر ،در روستاها  10/31برابر و
در کل کش��ور  10/13برابر بوده است .عالوه بر این در سال  1380ضریب جینی نابرابری
درآمد در شهرها  ،0/411در روستاها  0/415و در کل  0/428بوده که بهاینترتیب فاصله
بین فقرا و اغنیا در ش��هرها  ،15/44در روس��تاها  18/22و در کل  19/04برابر اس��ت و
باالخره اینکه فاصله بین دو قشر پردرآمد و دو قشر کمدرآمد ،در بین ساکنان شهرها 8/36
برابر ،در بین س��اکنان روستاها  9/50برابر و در کل کش��ور  9/96برابر برآورد شده است.
عالوه بر توزیع درآمد ،طبق آمار سال  1372توزیع زمین نیز در نواحی روستایی نابرابر و
نامناسب است؛  19درصد از بهرهبرداران کشاورزی کشور تنها  1/2تا  1/4درصد از مساحت
کل بهرهبرداریه��ا و در مقاب��ل  1/2درص��د از بهرهبرداران 16/5 ،تا  19درصد مس��احت
بهرهبرداریها را دراختیار دارند .دادههای سرش��ماری کشاورزی سالهای  1367و 1372
نشان میدهد که در این مدت در توزیع اراضی قابل بهرهبرداری در بین بهرهبرداران تغییر
قابلتوجهی بهوجود نیامده است (رضوانی .)15-16 :1387 ،بدون شک وجود نابرابری در
نواحی روستایی و بیشتر بودن آن نسبت به متوسط ملی و نواحی شهری ،ضرورت تهیه و
اجرای برنامههای مناسب توسعه روستایی و انجام اقدامات الزم برای تعدیل این نابرابریها
و بهویژه تأمین نیازهای اساسی اقشار فقیر و کمدرآمد روستایی را ایجاب میکند.
بس��یاری از صاحبنظران معتقدند این باور آشکارا به اثبات رسیده است که توسعه بدون
عدالت امکانپذیر نیست .چنین توسعهای اگر هم در کوتاهمدت حاصل شود ،در درازمدت
 10خسارتهای جبرانناپذیری را تحمیل میکند .ازاینرو ،مقوله عدالت در عرصههای عملی
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و نظری به دغدغه عمومی بشریت امروز تبدیل شده است (حسینی .)6 - 7 :1387 ،بدون
شک یکی از مهمترین اهداف اقتصاد اسالمی ،برقراری عدالت است .درواقع تحقق عدالت
اقتصادیـاجتماعی ،هدف اساس��ی دولتهای اسالمی بهحساب آمده و بهعنوان شاخص
فعالیتهای جامعه اسالمی به ش��مار میرود (عسگری و میسمی .)92 :1388 ،شناخت
نابرابریها و بیتعادلیها در چارچوب محدودههای جغرافیایی مختلف (ش��هر و روستا) و
درنتیج��ه پی بردن به اختالفات و تفاوتهای موجود و سیاس��تگذاری در جهت رفع و
کاهش نابرابریها از وظایف اساس��ی متولیان توس��عه مناطق به شمار میآید (یاسوری،
 .)201 :1388ازجمله مناطقی که همواره با بیعدالتی و نابرابری مواجه بوده و باگذشت
زمان این نابرابری و بیعدالتی رنگ و ش��کل خود را عوض کرده ،مناطق روس��تایی ایران
است .واقعیت این است که روستاییان از قشرهای زحمتکش جامعه بوده و با فعالیت در
بخش کشاورزی ،دامپروری و غیره همواره درراه استقالل ملی تالش کردهاند .درعینحال
مطالعه س��یر تاریخ و تحوالت اوضاعواحوال مناطق روس��تایی کشور گویای واقعیتهای
بس��یار تلخی اس��ت .ازجمله اینکه بیانگر وجود انواع بیعدالتی و نابرابری مرتبط با این
مناطق اس��ت .نظام اربابورعیتی درگذش��ته و فقر و تمرکز امکانات در شهرها و محروم
بودن روستاها از این امکانات از مشکالت امروزی این مناطق است .بهطورکلی نابرابریهای
موجود در مناطق روس��تایی را میتوان به دودسته تقسیم کرد :نابرابری در درون جامعه
روستایی و نابرابری در بین مناطق روستایی و شهرها؛ ازجمله نابرابریهای درون جامعه
میتوان به تفاوت در فرصتهای زندگی که ش��امل تف��اوت درآمدی ،تفاوت در آموزش،
تفاوت در امید به زندگی و تفاوتهای جنسیتی اشاره کرد .شاید بتوان گفت تفاوت بین
ش��هر و روس��تا که غالباً ناشی از سطوح متفاوت توسعهیافتگی است ،در اثر بیتوجهی به
روستاها و تمرکز منابع و امکانات در شهرها ایجاد شده است.
بدون ش��ک این مس��ئله منجر به بروز انواع نابرابری بین مناطق شهری و روستایی شده
است .اگر در کنار این نوع نابرابریها ،به انواع نابرابریهایی که در درون خود روستاها نیز
بهصورت ملموس قابل مشاهده است نیز توجه کنیم ،به عمق این مسئله پی خواهیم برد.
با عنایت به اینکه هم اینک ،تهیه و تدوین چارچوب الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت در
دستور کار قرار دارد ،انتظار می رود مسایل و مشکالت جوامع روستایی که بخش بسیار
مهمی از جمعیت کشور را دارند و جایگاه بسیار مهمی هم در همه زمینهها داشته و دارند11 ،
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به شکل مطلوبی لحاظ گردد .از طرفی مقوله عدالتگستری که قاعدتاً درصدد محو و یا
حداقل کاهش نابرابریهاست ،ضرورت و چندوچون و کموکیف و نیز راهکارهای اجرایی
این سیاس��ت ،بهعنوان یک جریان اندیشهای همراستا با آرمانهای دینی و نظام مقدس
جمهوری اس�لامی موضوعیت مییابد .در این راستا برخی سؤالهای مبنایی وجود دارد
که این تحقیق در پی پاس��خگویی به آنها برآمده اس��ت .بر این اس��اس پرسشهای مهم
تحقیق به شرح ذیل صورتبندی میگردند:
 -1چرایی ،ضرورت و اهمیت عدالتگستری در مناطق روستایی چیست؟
 -2اساساً تحقق عدالت در مناطق روستایی (عدالتگستری) مستلزم وجود چه زمینهها
و شرایطی است؟ بهعبارتدیگر چه زمینهها و شرایطی تحقق عدالت در مناطق روستایی
کشور را تسریع و تسهیل میکند؟
 -3اساس��اً عدالتگس��تری در مناطق روس��تایی با چه موان��ع و محدودیتهایی ممکن
اس��ت مواجه باش��د؟ یا بهعبارتیدیگر اساس��اً چه موانع و محدودیتهایی تحقق آرمان
عدالتگستری در مناطق روستایی کشور را با مشکل مواجه میکند؟
 -4کدام دسته از شاخصها برای ارزیابی و سنجش نابرابری و تبعیض در مناطق روستایی
و در راستای عدالتگستری مکانی ـ اجتماعی قابلشناسایی و معرفی هستند؟
 -5کدام ابزارها و سیاس��تها در جهت کاهش نابرابریهای مکانی – اجتماعی و تحقق
آرمان عدالتگستری در مناطق روستایی ایران مناسبتر هستند؟
انتظ��ار م��یرود نتایج حاصل از این تحقیق برنامهریزان و مس��ئوالن مربوطه را در تدوین
ایرانی پیشرفت منطبق با واقعیتهای مناطق روستایی کشور راهنمایی کند.
الگوی اسالمی ِ
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه پس از فرا زونش��یبهای فراوان در اهداف و راهبردهای پیشرفت و توسعه ،اهمیت
و ضرورت عدالت و کاهش نابرابریها بر همگان آشکار شده و این باور به وضوح به اثبات
رس��یده است که توس��عه بدون عدالت امکانپذیر نیس��ت و چنین توسعهای اگر هم در
کوتاه مدت حاصل شود ،در درازمدت خسارتهای جبران ناپذیری را تحمیل خواهدکرد.
از ای��ن رو ،تمهیدات��ی در جهت کاه��ش نابرابریها و معاالً بس��ط عدالت در عرصههای
 12عملی و نظری به دغدغه عمومی بشریت تبدیل شده است .بدون شک یکی از مهمترین
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اهداف انقالب اس�لامی که منبعث از مبانی دینی نیز می باش��د ،رفع انواع نابرابریها و
برقراری عدالت اس��ت .در واقع از میان بردن نابرابریها و بسط و تحقق عدالت اقتصادی
– اجتماع��ی و غیره ،همواره از جمله مهمترین اهداف اساس��ی نظام جمهوری اس�لامی
محس��وب میشود ،که قاعدتاً میبایس��ت در تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت توجه
ویژهای به آن معطوف گردد .در همین راس��تا ،شناسایی کم و کیف انواع نابرابریها و بی
تعادلیها در چارچوب محدودههای جغرافیایی مختلف (شهرو روستا) و در نتیجه پیبردن
به اختالفات و تفاوتهای موجود و سیاستگذاری در جهت رفع و کاهش نابرابریها و بسط
عدالت ،موضوعیت و اهمیت مییابد.
عدالت آرمانی اس��ت که از نخستین روزهای شکلگیری جوامع ،بشر همواره ب ه دنبالش
بوده و از آن بهعنوان معیاری برای س��نجش درس��ت از نادرس��ت ،بهخصوص در عرصه
عملکرد حکومتها استفاده کرده و بهجرأت میتوان گفت که اساساً یکی از اهداف اصلی
ش��کلگیری نهاد حکومت بوده است .مطالعات ،قرائن و شواهد گویای این حقیقت است
که عدالت ،از عناصر اصلی هویت ایرانی به شمار میرود .ایرانیان از دیرباز دغدغه عدالت
و انصاف داش��تهاند ،حکومت را با این معیار سنجیده و با این دید بر آن صحه گذاشتهاند
(جاوید و جمالی.)112 :1388 ،
بامطالعه آراء و اندیش��ههای حضرت امام خمین��ی (ره) ،بهعنوان بنیانگذار نظام مقدس
ن یکی از
جمهوری اس�لامی درمییابیم که از منظر ایش��ان ،مقوله عدالتگستری بهعنوا 
ارکان و آرمانهای نظام مطرح و همواره بر آن تأکید ش��ده اس��ت .از رهنمودهای رهبر
معظم انقالب اس�لامی نیز چنین مستفاد میشود که هدف الگوی اسالمیایرانی توسعه،
تحقق عدالت فراگیر اجتماعی ،سیاس��ی و اقتصادی اس��ت؛ عدالتی که خود را در جلوه و
چهرة عزت ،اس��تقالل ،اقتدار اسالمی ،رفاه اسالمی و حداکثر بهرهبرداری از ظرفیتها و
فرصته��ای زندگی مادی و معنوی مینمایاند .با چنین دیدگاهی ،ظرفیتهای بینهایت
انسانی ،چه مادی و چه معنوی ،شکوفا و زمینههای رشد و تعالی انسان فراهم میشود و
اهداف بلند توسعه و تعالی اسالمی بهصورت همزمان و سازگار تحقق مییابد.
این در حالی است که مطالعات متعدد ،از وجود انواع نابرابریها در درون مناطق روستایی
و نیز بین این مناطق و سایر مناطق حکایت دارند .در یک جمعبندی کلی میتوان برخی
از مس��ائل و مشکالت روستاها و نواحی روس��تایی را بدین شرح برشمرد :فقر در نواحی 13
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روس��تایی ،نابرابری در درون جامعة روس��تایی ،مهاجرتهای روستایی ،تخلیة روستاها،
آس��یبپذیری محیطی روستاها ،بیکاری و مسئلة اشتغال در نواحی روستایی ،محرومیت
در نواحی روستایی و نابسامانی نظام استقرار در روستاها و غیره (رضوانی.)2-24 :1387 ،
بیشک ،نگرشهای مبتنی بر آموزههای دینی ،چنین تضادها و نابرابریهایی را برنمیتابد؛
بنابراین ،مطمئناً ازجمله اهداف مهم مدنظر در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت ،محو شدن
و یا حداقل کاهش این نابرابریها و تحقق بخشیدن به ایدة «عدالت و پیشرفت» در کل
کش��ور و ازجمله در مناطق روس��تایی و به عبارتی عدالتگس��تری در این مناطق است.
ازاینرو انتظار میرود در تهیه و تدوین الگوی اس�لامیایرانی پیش��رفت و توسعة کشور،
جایگاه شایس��تهای برای مناطق روستایی کشور در نظر گرفته شود و بهموازات این اقدام
بایسته ،تهیه و تدوین الگوی اسالمیایرانی پیشرفت و توسعه در مناطق روستایی کشور
نیز موردتوجه قرار گیرد.
بنابراین در آغازین سالهای دهه چهارم عمر پربرکت نظام جمهوری اسالمی و در دهه
عدالت و پیش��رفت ،ض��رورت پرداختن به مقوله عدالتگس��تری ،بیشازپیش بر همگان
آش��کار و اهمیت یافته است .بدون شک انجام پژوهش و تحقیق درزمینه عدالتگستری
بهویژه مرتبط با مناطق روستایی که همواره در طول تاریخ محروم و مظلوم واقع شدهاند،
میتواند ضمن شناسایی موانع ،راهکارهای بهینه تحقق عدالتگستری را در این مناطق
مشخص کرده و بدینسان زمینهها و شرایط تحقق عدالتگستری را در مناطق روستایی
بیشازپیش فراهم و تس��هیل کند؛ بنابراین اینک که در اندیش��ه تهی��ه و تدوین الگوی
ن یکی از
اس�لامیایرانی پیش��رفت برآمدهایم ،الزم است تا مقوله عدالتگس��تری بهعنوا 
کلیدیترین مباحث ،موردتوجه قرار گیرد .در این راستا ،تحقیق حاضر که در پی تبیین
اهمیته��ا ،الزامات ،زمینهه��ا ،موانع و محدودیتهای تحقق عدالتگس��تری در مناطق
روستایی برآمده است ،ضرورت و اهمیت ویژهای پیدا میکند.
سابقه تحقیق
ب��ا کنکاش در متون و ادبیات موجود و ازجمله ،مقاالت ،گزارشها و پژوهشهای مرتبط
با موضوع تحقیق ،درمییابیم که ازنظر محتوا ،دربارة تبیین اهمیتها ،الزامات ،زمینهها،
 14موانع و محدودیتهای تحقق عدالتگس��تری در مناطق روس��تایی تحقیقات مس��تقلی
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بهمنظور فراهمس��ازی دادهها و اطالعات الزم برای تدوین الگوی اسالمیایرانی پیشرفت
انجام نش��ده است .درهرحال ،به نظر میرسد تاکنون درزمینة تحقیق حاضر و با رویکرد
فعلی ،مطالعة مشابهی صورت نگرفته است .بااینحال ،سعی بر آن است که بامطالعه و سیر
در ادبیات موجود و نیز مطالعة مقاالت و گزارشهای گوناگون ،پیشینة تحقیق تکمیل و
ارائه شود که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود:
ـ ش��کوری ( )1380در مقال��های با عنوان «پژوهش��ی در توس��عه و نابرابری در مناطق
روستایی (روستاهای برگزیده شهرستان مرند)» اثرات سیاستهای توسعه روستایی بعد
از انق�لاب را بر روس��تاییان با تأکید بر متغیرهای درآمد ،ث��روت و رفاه و با بهرهگیری از
روش مقایسهای (واقعه پس از رویداد) در شش روستای شهرستان مرند موردبررسی قرار
میدهد و نتیجه میگیرد که باوجود تالش و فعالیت مستمر برای توسعه روستاها از طریق
اجرای برنامههای متفاوت توسعه روستایی ،فرایند تغییر روستایی به دلیل وجود و استمرار
ساختارهای اقتصادیـاجتماعی و جغرافیاییـطبیعی پیشین ،از قبیل توزیع نابرابر اشکال
ثروت ،تغییر بنیادینکردن در قشربندی اجتماعی ،تفاوتهای منطقهای (روستایی) ازنظر
عوامل بالقوه توس��عهای و غیره ،بیشتر گرایش به ثمردهی به روستاهایی با پتانسیلهای
توسعهای باالتر و روستاییانی با زمینههای اجتماعی و اقتصادی بهتر دارد.
ـ لهس��اییزاده ( )1380در مقالهای با عنوان «نابرابریها و قشربندی اجتماعی در ایران»
طبقات موجود در جامعه کنونی ایران را اعم از س��رمایهداران ،کارگران ،طبقه متوس��ط،
تولیدکنندگان مستقل ،طبقه وابس��تگان ،مالکان اراضی کشاورزی ،کشاورزان سهم بر و
مستأجر میداند و به این نتیجه میرسد که امروزه در ساختار طبقاتی ایران ،با پدیدهای
جدید به نام پایگاههای طبقاتی چندگانه روبرو هس��تیم ک��ه از ترکیب طبقات به وجود
آمده است .بهعلت وجود پایگاههای طبقاتی چندگانه ،تعیین پایگاه طبقاتی خالص افراد
با مشکل روبرو است.
ـ شریفزاده و دیگران ( )1382در مقالهای با عنوان «کاهش فقر و امرارمعاش پایدار فقرای
روس��تایی؛ چالشها و مفاهیم» ضمن بررسی نظاممند مقوله امرارمعاش فقرای روستایی
بهعنوان محور فقرزدایی پایدار و بررسی سیرتطور تاریخی دیدگاههای توسعه و پیامدهای
آن بر فقرا ،به این نتیجه میرسد که برای فقرزدایی و مقوله توانمندسازی و پایدارسازی
امرارمع��اش فقرا باید بهجای فعالیتهای ناکارآمد ،پروژههای متمرکز ،دیوانس��االرانه و 15
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غیرمشارکتی و عمدتاً متکی بر حمایتها یا به عبارتی مداخالت خارجی ،بر طرح رهیافتی
جامع و نظاممند ،مش��ارکتی و متکی بر مقوله توانمندس��ازی گروههای محروم از طریق
پایدارسازی امرارمعاش آنها و نیز توسعه ظرفیت نهادهای محلی توجه شود.
ـ صامتی و کرمی ( )1383در مقالهای با عنوان «بررسی تأثیر هزینههای دولت در بخش
کش��اورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور» به این نتیجه میرسد که هزینههای دولت
در بخش کش��اورزی تأثیر بسزایی در ارزشافزوده این بخش و درنهایت فقر روستایی در
کشور دارد.
ـ هادی زنوز ( )1384در تحقیقی با عنوان «فقر و نابرابری درآمد در ایران به استناد قانون
اساس��ی» راهبردهای دوگانه جمهوری اسالمی برای مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی را
مش��خص و مورد ارزیابی قرار داده و نش��ان داده اس��ت که راهبرد اول یعنی امحاء نظام
سرمایهداری و ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر عدل و قسط راه بهجایی نبرده و مجددا ً اقتصاد
ایران ش��اهد سر برآوردن نظام سرمایهداری متکی بر رانتهای دولتی بوده است .راهبرد
دوم جمهوری اس�لامی برای مبارزه با فقر و نابرابری ،یعنی گس��ترش عدالت توزیعی از
طریق توسعة آموزش و بهداشت رایگان ،توجه به توسعة روستایی ،گسترش نظام تأمین
اجتماعی و کمکهای حمایتی دولت در کاهش فقر و نابرابری اجتماعی مؤثر افتاده ولی
این راهبرد به صورتی اجرا ش��ده است که خود موجب اتالف منابع درخور توجه ،کاهش
کارایی اقتصادی و بیعدالتی بین نسلها شده است.
ـ زاهدی مازندرانی ( )1384در مقالهای با عنوان «توان پسانداز خانوار روس��تایی و آثار
آن بر مش��ارکت روستاییان در فرایند توس��عه» به این نتیجه میرسد که نتایج این توان
پساندازگذاری بیش از  59درصد خانوارهای روس��تایی نهتنها مثبت نیست ،بلکه منفی
اس��ت .منفیبودن توان پساندازگذاری نش��اندهندة نبو ِد تعادل میان هزینه و درآمد در
سطح متوسط روستاها و یا به سخن دیگر ،برتری هزینههای خانوار بر میزان درآمد خانوار
است که تأثیر آن بر مشارکت را میتوان حدس زد.
ـ پناهی و مرسلی ( )1385در تحقیقی با عنوان «بررسی نابرابری اشتغال شهریـروستایی
کش��ور طی س��الهای  »1335-85به این نتایج میرس��ند که طی مدت مذکور گرایش
ایجاد فرصتهای شغلی به سمت مناطق شهری بوده بهطوریکه تعداد فرصتهای شغلی
 16ایجادشده در شهرها بیش از  5/25برابر مناطق روستایی بوده است .این نابرابری و شکاف
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اش��تغال نهتنها در طول س��الهای بعد از پیروزی انقالب اس�لامی ( )1365-85کاهش
نیافته ،بلکه از  4برابر سالهای قبل از انقالب ( )1335-55به  5/62برابر در سالهای بعد
از انقالب ( )1365-85افزایش داشته است.
ـ باباخانی ( )1387در مقالهای با عنوان بررسی رابطه بین رشد اقتصادی ،نابرابری درآمدی
و س�لامت در ایران »1357-1385« :با روش تحلیلی و از نوع همبس��تگی اکولوژیک و
اس��تفاده از آزمونهای همبس��تگی پارشال و رگرس��یون به این نتیجه میرسد که توجه
همزمان به رشد اقتصادی و کاهش نابرابری درآمدی در بهبود وضع سالمتی ضروری است.
 توکلی ،فاضلنیا ،زارعی ،نیکآریا ( )1390در مقالهای تحت عنوان ارزیابی ابعاد نابرابریمنطق��های در ایران (برخی ش��اخصها) برخ��ی از مهمترین ش��اخصهای ابعاد نابرابری
منطقهای در ایران را مورد ارزیابی قرار دادهاند.
بنیان نظری (تعریف برخی واژهها و مفاهیم ،دیدگاهها)
بهمنظور تدوین و ارائة چهارچوب نظری تحقیق ،الزم است برخی واژهها و مفاهیم مرتبط با
موضوع تحقیق ازجمله الگو ،الگوی پیشرفت ،الگوی اسالمی پیشرفت ،الگوی اسالمیایرانی
پیشرفت ،تبعیض ،برابری و نابرابری ،عدالت و عدالت اجتماعی و غیره تعریف ،مفهومسازی
و تبیین ش��وند .با کنکاش در متون موجود در این زمینه درمییابیم که اندیش��مندان و
صاحبنظران تعاریف گوناگون��ی از مقوالت فوق ارائه دادهاند .نظر به اهمیت موضوع ،این
تعاریف که با اهداف تحقیق حاضر انطباق بیشتری داشتهاند ،ارائه میشوند:
نابرابری
به نظر میرس��د که نخس��تین نابرابریها ،نابرابریهایی در حیطه قدرت جسمانی بود.
س��پس نابرابریهای جنسیتی بر همین پایه نضج و گس��ترش پیدا کرد و آنگاه نابرابری
در موقعیتهای اجتماعی پدید آمد که به نابرابری در حیطه دارایی و ثروت منجر ش��د.
نابرابریهای نخس��تین ،نابرابریهای بین شخصی بود .سپس نابرابریهایی که در سطح
خان��واده و گروه اجتماعی قابلتعریف اس��ت بر آن افزوده ش��د و این انتق��ال نابرابری از
نس��لی به نسلی دیگر را بهصورت میراث خانوادگی و مشخصههای گروهی میسر ساخت
و س��رانجام با بسط ارتباطات بین جوامع مختلف ،نابرابری پدید آمد که در سطح جامعه 17
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قابلتعریف اس��ت .این نابرابری به تمایز تاریخی جوامع از یکدیگر منجر شد که انواعی از
قبیل جوامع استثمارگر و استثمارشونده ،جهان توسعهیافته و جهان توسعهنیافته ،جوامع
ش��هری و جوامع روستایی و جفتهایی دیگر از این قبیل ،مظهر این متحولترین شکل
نابرابریهای اجتماعیاند (زاهدی .)175 :1386 ،همچنین نابرابری بهصورت تفاوت افراد
جامعه در دس��تیابی به منابع اقتصادی تعریف میش��ود .میزان نابرابری از عواملی مانند
سیاس��تهای دولت در توزیع منابع ،خصوصیات شخصی مانند جنس و سن افراد ،سطح
آموزش و سطح بهداشت جامعه تأثیر میپذیرد .نابرابری میتواند در توزیع درآمد ،ثروت،
مصرف ،دستمزد و پسانداز افراد جامعه ظاهر شود (فطرس و معبودی.)138 :1387 ،
تبعیض
تبعیض در اصطالح دانش جامعهشناس��ی ،موقعیتی اس��ت که اف��راد در برابر نقشهای
یکس��ان ،از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار میش��وند .همچنین حالتی که ویژگیها و
معیارهای انتس��ابی مبنای توزیع قدرت یا ثروت قرار گیرد ،تبعیض نامیده میشود .آنچه
مس��لم است اینکه در ش��رایط تبعیض ،فرصت تحرک اجتماعی یکسان برای افراد وجود
ندارد و افراد در آموزش یا انتخاب ش��غل ،برابر نیستند .از عواملی که به رشد تبعیض در
جامعه کمک میکند ،جداییگزینی مکانی افراد جامعه اس��ت .تبعیض نژادی ،جنس��ی،
مذهبی و س��نی ،از انواع رایج تبعیض هس��تند .تبعیض در لغت بهمعنای «پاره کردن» و
«بین دو یا چند کس مس��اوی یکی یا بعضی را امتیاز دادن» و «رجحان بعضی بر بعضی
دیگر بدون مرجح» آمده است (معین.)1024 :1377 ،
عدالت و عدالت اجتماعی
فقدان عدالت در اجتماع موجب بروز تبعیض ،س��تم ،فس��اد و عدم وفاق عمومی میشود
و چنین جامعهای از فضیلت وفاق و همبس��تگی فاصله میگیرد و بهس��وی گسس��ت و
اضمحالل پیش میرود (توکلی و افتخاری 14 :1388 ،و .)12
از معدود مفاهیم مطرحشده در فلسفة سیاسی حکومت دینی ،مفهوم «عدالت اجتماعی»
است که از مقولههای کلیدی آن نیز محسوب میشود و با نگاه ارزشی و حساسیت ویژهای
 18همراه است .اصوالً در برنامهریزیهای مبتنی بر تئوریهای غیرالهی ،عدالت اجتماعی در

تبیین اهمیتها ،الزامات ،زمینهها ،موانع و محدودیتهای عدالت گستری در مناطق روستایی ایران

اولویت دوم قرار دارد و یک موضوع فرعی قلمداد میشود .لیکن در اسالم مسئلة عدالت،
یک اصل دستاول تلقی شده ،جایگاه بسیار مهمی دارد (پاپلییزدی و ابراهیمی:1385 ،
17؛ پاپلییزدی و رجبیسناجردی.)20 :1382،
دو رکن اساسی عدالت اجتماعی عبارت است از:
الف ـ تکافل عمومی؛ که بهمعنای کفیل یکدیگر شدن و در برابر یکدیگر مسئول و متعهد
بودن و همینطور گذشتن از منافع صرف فردی و اندیشیدن به مصالح همگانی است.
ب ـ ت��وازن اجتماعی؛ که بیانگر ایجاد برابری و تع��ادل در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی
ب��رای تمامی افراد و طبقههای جامعه اس��ت .به این معنی که ق��درت ،ثروت ،امکانات و
زمینههای بهکارگیری و تولید و توزیع و مصرف آنها در جامعه بهگونهای باشد که تمامی
افراد بتوانند از مزایا و امکانات موجود به صورتی متعادل ،متوازن و مناسب با مقتضیات و
شرایط و نیازهای خود برخوردار شوند (جمشیدی.)588-593 :1380 ،
عدالت در معنای اس�لامی آنیک نوع برنامة همزیس��تی با طبیعت و سرش��ت و همراهی و
همانندس��ازی زندگی انسانها با طبیعت -چه ازنظر هویتی و چه ماهیتی و سرشت بشری-
است .امتیازها و برتریهای درنظر گرفتهشده در ابعاد انسانی مؤید روحیة عدالتخواهی ذاتی
و خدادادی است .عدالت اجتماعی در اسالم ابعاد مختلفی دارد که مهمترین آنها عبارتاند از:
ـ برابری در تعیین سرنوشت و تحقق مسئولیت و خالفت عمومی انسان در زمین؛
ـ برابری در ادارة جامعه ،نظارت بر حکومت و آزادی سیاسی؛
ـ برابری در مقابل قانون ،مقررات عمومی و امتیازات اجتماعی؛
ـ عدالت توزیعی در بُعد ثروت و خیرات اقتصادی جامعه؛
ـ عدالت توزیعی در بُعد قدرت و خیرات سیاسی جامعه؛
ـ برابری در معیشت و سطح زندگانی؛
ـ عدالت در سلوک و معاشرت اجتماعی؛
ـ برابری در آموزشوپرورش؛
ـ برابری در قضاوت و دادرسی؛
ـ توازن اجتماعی و تأمین عمومی و تکامل همیاری اجتماعی.
شکل  ،1-برخی از مهمترین ابعاد عدالت اجتماعی در اسالم را نشان میدهد (جمشیدی،
19
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شکل -1 -برخی از مهمترین ابعاد عدالت اجتماعی در اسالم

عدالت مکانی و الزامات تحقق آن
مفهوم عدالت اجتماعی اصوالً آنقدر همهش��مول نیس��ت که بتوان با توجه به آن ،دربارة
ی��ک اجتماع ،خوب قضاوت کرد .عدالت را اساس��اً میتوان اص��ل یا مجموعهای از اصول
درنظر گرفت که برای حلوفصل دعاوی متضاد به وجود آمده اس��ت .متأس��فانه اصولی
از عدالت اجتماعی که موردقبول عام باش��د وجود ندارد .بااینحال ،از اخالق ارس��طو به
اینطرف ،مفهوم «عدالت اجتماعی» همواره در فلسفة اجتماعی مطرح بوده است .ماهیت
عدالت را میتوان به کمک س��ه معیار بیان کرد :معیار «نی��از» بهعنوان مهمترین آنها،
«منفع��ت عمومی» و «اس��تحقاق» .همة این موارد باید در تدوی��ن اصول توزیع عادالنة
 20منطقهای در یک فضای س��رزمینی لحاظ ش��وند (ه��اروی .)101 - 97 :1379 ،هاروی
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بهکارگی��ری عدالت اجتماعی را تحلیلهای جغرافیای��ی و انقالب در تفکرات جغرافیایی
میداند (شکوئی.)141 :1378 ،
در همین زمینه ،جغرافیدان بزرگ کش��ور ،مرحوم دکترحس��ین شکویی در آخرین اثر
ماندگار خود ،عدالت محیطی را در فضای سرزمینی چنین بیان داشته است:
 .1عدال��ت محیطی ،عدالت را برای همة م��ردم تقاضا میکند و هرگونه تبعیض را به هر
شکلی که اعمال شود محکوم میدارد.
 .2عدال��ت محیطی ،آزادی اراده و حق تعیین سرنوش��ت را برای هم��ة مردم در حقوق
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و محیطی بهعنوان حق طبیعی انسانها الزم میشمارد.
 .3عدالت محیطی ،حق مش��ارکت مردم را در همة س��طوح تصمیمگیری ،برنامهریزی،
ارزیابی نیازها و عملیساختن طرحها یک حق طبیعی میداند.
 .4عدالت محیطی ،تعادل در کاربری زمین و بهرهبرداری از منابع را در راس��تای پایداری
کرة زمین ،برای زندگی مطلوب انسانها و سایر موجودات توصیه میکند.
 .5عدالت محیطی ،جبران کامل خسارات وارده به قربانیان بیعدالتی محیطی و اجتماعی
را حق مسلم قربانیان میشناسد.
 .6عدالت محیطی ،بر تعادلهای بومشناس��انه در شهر و روستا ،بهویژه در محیط طبیعی
در جلوگیری از آلودگی زمین ،هوا و آبها تأکید میکند.
 .7عدالت محیطی ،با مصرف بیرویه و بهرهبرداری بیشازحد از منابع مخالف است.
 .8عدالت محیطی ،بر آموزش نسل فعلی و نسل آینده درجهت داشتن دنیایی بهتر تأکید
میکند (شکویی.)33 - 32 :1384 ،
الگو ،الگوی پیشرفت ،الگوی اسالمی پیشرفت ،الگوی اسالمیایرانی پیشرفت
«الگو» به مجموعة نظاممندی از مفاهیم ،اصول موضوعه و قوانین اطالق میش��ود که در
یک س��اختار منطقی برای توضیح و تفس��یر یک سیستم از موجودات تکوینی ،پدیدهها،
روشها ،فرایندها ،تئوریها و نظریهها ارائه میشود .الگوها در یک تقسیمبندی کلی ،به دو
دستة توصیفی و هنجاری تقسیم میشوند .الگوهای توصیفی به توصیف یک امر موجود
میپردازند و الگوهای هنجاری آنچه را که باید انجام شود توضیح میدهند .بر این اساس،
«الگوی پیش��رفت» یک الگوی تئوری است؛ یعنی مجموعة نظاممندی از مفاهیم ،اصول 21
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موضوعه ،قوانین و راهبردها که در ساختاری منطقی وضعیت موجود را تحلیل ،وضعیت
مطلوب را تبیین و راهبرد حرکت از وضعیت موجود به مطلوب را ارائه میدهد .این الگو
در بخش تحلیل وضعیت موجود یک الگوی توصیفی و در بخش ارائة وضعیت مطلوب و
راهبردها ،یک الگوی هنجاری است.
الگوهای پیش��رفت الاقل دریکی از این س��ه امر (تحلیل وضعیت موجود ،تبیین وضعیت
مطلوب ،راهبردهای تغییر) با یکدیگر اختالف دارند و یکی از منشأهای اصلی اختالف نیز
جهانبینی و ارزشهای حاکم بر این الگوها است .اگر الگو مبتنی بر جهانبینی و اخالق و
حقوق اسالمی باشد ،میتوان آن را به اسالمی بودن متصف کرد؛ بنابراین« ،الگوی اسالمی
پیش��رفت» الگویی اس��ت مبتنی بر مبانی معرفتشناختی و هستیشناختی اسالمی ،در
چهارچوب حقوق و اخالق اسالمی .این الگو ثابت و جهانشمول و قابل تطبیق بر شرایط
زمانی و مکانی گوناگون است.
اتصاف «الگوی اسالمی پیشرفت» به «ایرانی» بودن ،به جهت تطبیق این الگو بر شرایط
و ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ایران است .ازاینرو ممکن است این
الگو برای سایر کشورهای اسالمی مناسب نباشد .این بحث (وجه توصیف الگوی پیشرفت
به اس�لامی و ایرانی بودن) با بحث ثابت و متغیر در ش��ریعت اسالمی پیوستگی محکمی
دارد .بینشها و چهارچوبهای اخالقی و حقوقی اسالمی جزو ثابتات است .بااینحال ،این
ثابتات بر شرایط مختلف قابل تطبیق است .نتیجه آنکه «الگوی اسالمیایرانی پیشرفت»
به مجموعة نظاممندی از مفاهیم ،اصول موضوعه ،قوانین و راهبردها اطالق میش��ود که
در س��اختاری منطقی و مبتنی بر مبانی معرفتش��ناختی و هستیشناختی اسالم و در
چهارچ��وب حقوق و اخالق اس�لامی به تحلیل وضعیت موجود ای��ران و تبیین وضعیت
مطل��وب آن و ارائة راهبردها برای تغییر وضعیت موجود میپ��ردازد (میرمعزی:1389 ،
.)41-50
عدالتگستری
عدالت فضیلتی است که تحول جوامع بشری به آن وابسته است و این فضیلت در وجود
انسان بهعنوان فرد ،استقامت ،اعتدال و آزادی است .نبود عدالت در اجتماع باعث پیدایش
نداشتن وفاق عمومی میشود و چنین جامعهای از فضیلت وفاق و
 22تبعیض ،ستم ،فساد و
ِ
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همبستگی فاصله میگیرد و بهسوی گسست و اضمحالل پیش میرود (توکلی و افتخاری،
)12 - 14 :1388؛ بنابراین در تمام حکومتها بهویژه حکومتهای دینی گسترش عدالت
و رفع فقر یکی از ضروریات اس��ت .بر این اس��اس ،حکومت دینی با فراهمآوردن زمینه
عدالتگس��تری و از بین بردن فقر و تبعیض در جامعه و با ایجاد وس��عت و گش��ایش در
معیشت ،رشد و کمال انسان را در امور مادی و معنوی فراهم کند .ازآنجاکه محور مباحث
در این تحقیق مناطق روس��تایی ایران اس��ت آگاهی و شناخت از کم و کیف ویژگیهای
روستاهای ایران در قبل و بعد از انقالب ،مقوالتی همچون روستا و روستانشینی در ایران
و غیره سیمای روشنی از روستاهای ایران را نمایان میسازد و همچنین راهنمای مناسبی
در جهت برنامهریزی برای رفع مش��کالت روستاییان خواهد بود که محور مباحث بعدی
این مقال را تشکیل میدهد.
روستا و روستانشینی
پیش از پرداختن به مباحث عدالتگستری در مناطق روستایی ،جهت شناخت محدوده
مطالعاتی ،یعنی روس��تا و محیط پیرامون آن ،الزم اس��ت تصویری روشن از آن در دست
داشته باشیم .روستاهای اولیه از اسکان شکارچیان و گردآورندگان خوراک و تغییر معیشت
آنها به دامپروری و کشاورزی (زراعت) تشکیل شده است .این جماعات بهتدریج ترکیب
جدیدی را به خود گرفته و روابط اجتماعی آنها متحول شده است (مهدوی.)6 :1377 ،
با گذشت زمان ،روستا و روستانشینی بهصورت یکی از اشکال زندگی درآمده و پسازآن
نیز شهرها به وجود آمدند .فعالیتهای کشاورزی که مهمترین فعالیت اقتصادی در سطح
روستاس��ت ،در اسالم از اهمیت و منزلت باالیی برخوردار است .مشاهده خیروبرکت کلی
در کار کشاورزی در مسلمین صدر اسالم مؤثر افتاده و آنان را بر این داشته بود که دِه را
یک واحد تشکیالتی فرض کنند و به این نکته پی ببرند که اگر دهقانان منفعتی از زمین
حاصل کنند و تا حدی از حکومت خودمختاری بهرهمند گردند ،به احتمال زیاد زمین را
بهتر کش��ت و زرع میکنند .درهرحال قطعنظر از اینکه انگیزه مسلمانان در این کار چه
ن یک واحد
بوده اس��ت ،در قرون اولیه اسالمی میل غالب بر این بود که با دهکده بهعنوا 
تشکیالتی واجد شخصیت حقوقی معامله کنند و این تمایل تا قرن بیستم میالدی دوام
23
یافته است (رمضانی.)1 :1352 ،
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از دیدگاه جامعه شناس��ان ،جامعه روستایی مجموعه روابط انسانی است که در روستاها
تش��کیل میگردد .مفاهیمی چون روابط متقابل فردی ،هممکان بودن ،اجتماع طبیعی،
گروههایی باهدف مش��خص ،نهادهایی که هسته ارتباطات مداوم و پایدار در آنها متبلور
میش��ود ،همه و همه همچون رشته کشاورزی به واقعیت وسیعی که جامعه روستایی را
تشکیل میدهد وابستهاند (هویوآ و همکاران.)9 :1377 ،
از دیدگاه قانونی یعنی بر اس��اس تعریف ارائهش��ده از س��وی مرکز آمار ایران ،روس��تا به
مجموعه یک یا چند مکان و اراضی بههمپیوسته (اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی) گفته
میش��ود که خارج از محدوده ش��هرها واقع ش��ود ،دارای محدوده ثبتی یا عرفی مستقل
باشد .بر اساس این تعریف ،مزارع و مکانهایی که در محدوده یک شهر قرارگرفتهاند جزو
همان شهر منظور میشوند .این تعریف اطالع چندانی راجع به خصوصیات روستا و وجوه
تمایز آن از شهر ارائه نمیدهد (ثبوت.)1371 ،
از حدود نیمقرن پیش عدهای از محققان در ش��ناخت مکانهای روستایی بر ویژگیهای
ذی��ل تأکید میکنند :افراد بس��یاری از جمیعت مس��تقیماً ب��ر روی زمین کار میکنند؛
چش��ماندازهای طبیعی بر چشماندازهای ساخت دست بشر تسلط دارد؛ سکونتگاههای
روس��تایی بهطور طبیعی از شهر کوچکتر اس��ت؛ تراکم جمیعت در حوزههای روستایی
کمتر است؛ جمیعت جوامع روستایی عمدتاً در نگرشها و رفتارهای اجتماعی یکدست و
متجانساند و تفاوتهای کمتری میان آنها در اعتقادات و رفتار دیده میشود؛ تفاوتهای
طبقاتی کمتر است؛ در حوزههای روستایی ،تحرک فضایی و تحرک اجتماعی کمتر است؛
در روس��تاها تعاون و همیاری در زندگی اقتصادی دارای اهمیت بس��یاری اس��ت؛ تسلط
ش��غلهای کارگر بر بهویژه در بخش کش��اورزی بسیار زیاد اس��ت؛ در روستاها برخالف
شهرها سهم نیروی کار در بخش خدمات ،بسیار کم است و تنها مشاغل سنتی مثل بقالی،
قهوهخانهداری و سلمانی در آن دیده میشود و سطح باالی بیسوادی که گاه تا  98درصد
زنان روستایی را شامل میشود (شکویی.)74 :1375 ،
آس��انترین طریقه طبقهبندی مراکز تجمع انسانی و تفکیک شهر و شهرک و ده و غیره،
اتکا به عدد جمیعت و تقسیم و ردهبندی صرفاً جمیعتی و عددی است .شاید این کار ازنظر
یک جمیعتشناس یا یک متخصص آمار یا سازمان بزرگی که به کار سرشماری مملکت
 24میپردازد بهجا و درس��ت باشد؛ همچنین شاید قبول چنین ضابطهای وزارت کشور را در
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کار تقس��یمات کشوری به سریعترین مجه مدد نماید ،ولی عدد جمیعت هرگز نمیتواند
معرف واقعی ده باشد .حد نصابی که برای ده معین کردهاند رقم  5000نفر سکنه است.
قبول این رقم و عدد باوجود دقت ریاضی آن برای هدفهای روستاشناس��ی نارساس��ت.
باوجوداین هرگز فواید آماری آن قابلانکار نمیباش��د و ما در بس��یاری از تحقیقات خود
بهویژه در ردهبندی روستاها و یافتن انواع اصلی معیشت شهری و روستایی از آن استفاده
میکنیم.
اما چه بس��یارند س��کونتگاههایی که با جمیعت بیش از  5000نفر ،روستا (مانند فرخد
و کنه بیس��ت در شهرس��تان مشهد )1357 ،و نقاط دیگر با جمیعتی کمتر از  5000نفر
(داورزن در شهرس��تان س��بزوار و آیسک در شهرس��تان فردوس )1357 ،شهر محسوب
میشوند .وجود شهرداری نیز نمیتواند ضابطه مطمئنی در تمایز شهر از روستا باشد .در
بسیاری از کش��ورهای اروپایی روستاها شهرداری یا انجمن دارند و در ایران شهرهایی با
ش��هرداری وجود دارد که تنها یک ده بزرگ است .درمجموع میتوان نکات فوق را در 4
دسته قرار داد:
 .1ابعاد اکولوژیک؛ مانند کاربری زمین ،وسعت سکونتگاهها و تراکم جمیعت و امثال آن؛
 .2شرایط شغلی .تسلط بخش کشاورزی (زراعت ،دامداری ،باغداری ،صید و غیره)؛
 .3ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی .همگنی در اعتقادات ،طبقات اجتماعی نامحس��وس،
تسلط خانواده گسترده و پدرساالری و غیره؛
 .4ش��رایط اجتماعی .وجود حد معینی از جمیعت که در مناطق مختلف ،متفاوت اس��ت
(پاپلییزدی و ابراهیمی.)27 :1381 ،
سرزمینهای روستایی (تفاوتها ،اشتراکات ،مشکالت و محرومیتها)
روس�تا« :زیس��تگاه جماعتی از مردم در خارج از محدوده شهر ،با مشخصات جمعیتی
معین و بهعنوان جامعهای مس��تقل و اداری هویتهای خاص فرهنگی ،تاریخی ،اقلیمی،
جغرافیایی و اقتصادی ،با اتکا بر نظامهای رهبری و مدیریت محلی که عرصه فعالیتهای
کشاورزی است» (شهبازی.)43 :1375 ،
سرزمین روستایی :در تعریف سنتی یعنی فضای مورداستفاده مردم و جوامع روستایی.
هسته آن فضای اشغالی توسط کشاورزی است .ولی عرصه واقعی بهمراتب وسیعتر میباشد25 :
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در کش��ور ما همچون دیگر کشورهای درحالتوسعه سطوح وسیعی از مراتع ،جنگلها و
همچنین رودخانهها و چشمهها را شامل میشود که روستاییان برای چرای دامها ،تأمین
چوب سوخت و چوب ساختمانی موردنیاز خود ،بهعالوه آب آشامیدنی ،غذا ،دارو ،شکار و
صید مورداستفاده قرار میدهند.
در تعریف نو ،مردم ش��هری نیز در زمره اس��تفادهکنندگان از فضاهای روستایی محسوب
میشوند :استفادههای گردشگری ،تأمین آب شرب و یا تولید برق ،تأمین مواد اولیه صنایع
چوب ،داروس��ازی و ش��یمیایی ،جمعآوری گیاهان مفید ،میوه ،قارچ ،گل و خاکبرگ از
جنگلها و مراتع.
تعریف س��رزمینهای روستایی نقش بنیادین در تهیه طرح جامع توسعه روستایی ،دارد؛
بنابراین توافق برای رسیدن به یک تعریف مشترک یک ضرورت پایهای و اساسی است.
اشتراکات
روستاها و سرزمینهای روستایی برخی خصوصیات مشترک به شرح زیر دارند:
 تراکم جمعیت و ساختمانها به نسبت ضعیف است که به مفهوم پراکندگی یک جامعهکوچک در یک فضای جغرافیایی وسیع ،با چیرگی فضاهای طبیعی یا نباتات میباشد،
 کشاورزی ،دامداری و رفع نیازهای معیشتی خود با استفاده از منابع طبیعی و یا تبدیلبه ارزش کردن آن نقش اساسی را در بهرهبرداری از سرزمین دارد،
 م��ردم یک رابطه ویژه ب��ا فضا ،طبیعت ،اقلیم و فصول دارند که روی زندگی اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی آنان تأثیر میگذارد،
 اعضای هر جامعه یکدیگر را بهخوبی میشناسند و یک احساس تعلقخاطر و وابستگیویژه به جامعه خود ،سرزمین و مناظر آن دارند.
تفاوتها
در کنار خصوصیات مشترک اشارهشده ،روستاها و سرزمینهای روستایی تفاوتهای بارز،
چه در بین مناطق و نواحی مختلف و چه در یک منطقه و یا ناحیه دارند .تفاوتهای در
بین مناطق و نواحی ،یا اکولوژیکیـزیستمحیطی (اقلیم :فراخشک ،خشک ،نیمهخشک،
 26نیمه مرطوب و ش��بهحارهای ـ پس��تیوبلندی :فراکوهستانی ،کوهس��تانی ،کوهپایهای،
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تپهماهوری ،دشت و س��احلی) و یا اجتماعیـفرهنگی میباشند که از گستردگی کشور،
وجود اقوام مختلف و یک تاریخ طوالنی ناش��ی میش��ود .تفاوتهای در یک منطقه و یا
ناحیه ،به توسعه انسانی و توسعه سیاسیـنهادی مربوط میشود که خود حاصل دوری و
یا نزدیکی روس��تاها و یا سرزمینهای روستایی از شهرها و مراکز شهری و همچنین نوع
کاربری (تولیدی ،مسکونی ،گردشگری ،زیستمحیطی) میباشد.
تفاوتها در بین روستاها میتوانند مورد زیر باشند:
 برخی روس��تاها و محیطهای روستایی در نزدیکی شهرها و مراکز شهری قرارگرفتهاندکه اثرات مثبت روی وضعیت اجتماعیـاقتصادی آنها داش��ته و خواهد داش��ت .رش��د
جمعیت در آنها بهنس��بت باال بوده ،ساختار اشتغال و س��یمای حرفهای آنها شبیه به
همان ش��هرها و مراکز شهری است .برعکس این نزدیکی موجب گسترش شهری و نفوذ
ش��هر در سرزمینهای روستایی میش��ود که در صورت عدموجود یک سیاست و برنامه
توسعه صحیح ،اثرات منفی بارز روی چارچوب زندگی روستایی ،محیطزیست ،حمایت از
سرزمینهای کشاورزی و حفاظت از میراث میگذارد که متأسفانه در موارد متعددی نیز
چنین شده است.
 برخی روس��تاها و محیطهای روستایی در یک فاصله کافی از شهر و با دسترسی کم ویا بیش آسان از آن قرارگرفتهاند که رد شرایط اکولوژیکی مناسب ،اغلب از یک کشاورزی
و یک اس��اس اقتصادی بهنس��بت پویا و خوب ،بهعالوه فعالیته��ای صنعتی ،کارگاهی،
گردش��گری و خدماتی بهرهمند هس��تند و یا میتوانند باش��ند .ازنظر جمعیتی وضعیت
متفاوتی داشته و از رشدی کم تا رشدی منفی برخوردارند.
 برخی روس��تاها و محیطهای روس��تایی در یک فاصله زیاد از شهر و مراکز شهری و بادسترس��ی کم و یا بیش سخت قرارگرفتهاند که با توجه به شرایط اکولوژیکی ،مناسب و
یا نامناس��ب ،از یک کش��اورزی ،اساس اقتصادی و خدماتی متوسط تا ضعیف و گاهی بد
(روستاهای دورافتاده ،محروم و شکننده) برخوردار بوده و ازنظر جمعیتی با رشدی منفی،
مواجه میباشند.
 ازنظ��ر نوع کارب��ری (یک و یا تلفیق��ی از چند) که تابع موقعیت جغرافیایی ،ش��رایطزیستمحیطی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،همچنین دوری یا نزدیکی از شهر میباشد،
27
روستاها و سرزمینهای روستایی میتوانند تفاوتهایی که را به شرح زیر نشان دهند:
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تولیدی (کش��اورزی ،کش��اورزیـ جنگلداری ،کش��اورزیـ صنایع کوچک ،کشاورزیـ
جنگلداریـ صنایع کوچک و  )...که خود ممکن است معیشتی و یا تجاری باشد،
مسکونی (روستاهای در پیرامون شهرها و مراکز صنعتی)،
ییالقـشهری (روستاهای واقع در مناطق کوهستانی)،
گردشگری (روستاهای برخوردار از جاذبههای فرهنگی ،زیبایی و «منظر» ،شکار و صید،
ورزشی و ،)...
زیستمحیطی (سرزمینهای روستایی برخوردار از یکدرصد باالی فضاهای طبیعی و
به نسبت دستنخورده ،با تنوع زیستی جالب و .)...
س��رانجام ،باید به وجود تفاوتهای از جنبه مالکیت و وسعت بهرهبرداریهای کشاورزی
اشاره کرد ،مانند فاقد زمین و انواع حاالت ،ب ِین کمتر از یک هکتار تا بهرهبرداریهای از
 1تا  100هکتار و حتی بیشتر (امانی.)10 :1385 ،
بدونشک ،این موزاییک تفاوتها ،باید نقش اساسی و تعیینکنندهای در سیاستگذاریها
و برنامهریزیها برای توسعه روستاها و سرزمینهای روستایی ایفا نمایند.
مشکالت ،تنگناها و محرومیتها
کش��ور ما دارای سرزمینهای وس��یع روستایی ،کم و یا بیش غنی از منابع و برخوردار از
ظرفیتهای گوناگون اس��ت .متأس��فانه این مناطق در حال حاضر با مشکالت عدیدهای
مواجه هستند.
فقر ،بیکاری ،دور بودن از حوزههای اشتغال ،فقدان کارگاهها و صنایع کوچک تبدیلی (غذایی
و غیرغذایی) ،ضعف ترویج ،فقدان آموزش حرفهای و کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر،
حتی گاهی کمبود کارگران ساده ،کمبود امکانات و خدمات و یا دوری فاصله دسترسی به
آنها ،مش��کل ارتباطات و دسترسی به اینترنت ،کمبود آب ،مشکل سوخت ،کمبود علوفه
برای دام ،تخریب شدید جنگلها ،مراتع و مناظر ،فرسایش شدید خاک و فقیر شدن اراضی
زراعی و رهاکردن آنها ،دیگر مشکالت زیستمحیطی و حوادث طبیعی (سیل ،زلزله و )...
و درنهایت مهاجرت (فردی یا جمعی) ،بهویژه مهاجرت جوانان .ش��کل  ،2سیمایی کلی از
روند برخی مسائل و مشکالت در مناطق روستایی را نشان میدهد.
 28بهص��ورت کلی ،آن س��رزمینهایی ک��ه از نعمت منابع و فضاهای طبیع��ی و مناظر زیبا
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برخوردارند ،امکان توسعه همیشه برای آنها بسیار آسانتر است .برعکس آن سرزمینهایی
که فاقد منابع طبیعی هس��تند و یا منابع طبیعی آنها مخروبه و فرس��وده ش��دهاند ،با
بزرگترین مش��کالت مواجه میباش��ند .بهعالوه هر چه فعالیتهای کشاورزی متنوعتر
و فعالیتهای غیرکش��اورزی حضور و رونق بیشتری داشته باشند ،مشکالت کمتر بوده،
بههمانترتیب شانس توسعه بیشتر است (امانی.)10 :1385 ،
همچنین محرومیت و پایین بودن س��طح رفاه اجتماعی در نواحی روس��تایی کشور نیز
ازجمله مشکالت این نواحی محسوب میشود .زندگی روستایی بهلحاظ ساختار بومشناسی
و اجتماعی خود ،با درجات قابلتوجهی از محرومیت همراه اس��ت .عالوه بر این به دلیل
ماهیت تولید کش��اورزی و آسیبپذیری ش��دید آن در مقابل مخاطرات طبیعی ،شرایط
اقتصادی و اجتماعی زندگی در نواحی روستایی دشوارتر و درنتیجه محرومیت آن بیشتر
از نواحی شهری است.
اگرچه درزمینه محرومیتزدایی در دو دهه بعد از انقالب اس�لامی ،به  51هزار روس��تا
آبرس��انی و به  50هزار روس��تا برقرسانی ش��ده و نیز  111هزار کیلومتر راه روستایی
احداث گردیده اس��ت که بخش مهمی از جمعیت روستایی کشور را پوشش میدهد؛ اما
واقعیت آن است که میزان محرومیت رفاهی و خدماتی روستاها بهقدری شدید است که
این اقدامات پایهای و مهم نتوانس��ته است تأثیر چش��مگیری در کاهش فاصله رفاهی و
خدماتی میان شهر و روستا داشته باشد.
همچنین اگرچه در سالهای اخیر از طریق اجرای طرح خاص تأمین اجتماعی روستایی
نظیر طرح ش��هید رجایی ،طرح بیمه محصوالت کشاورزی ،طرح بیمه خدمات درمانی و
طرح زینبکبری ،گامهای ارزشمندی در حمایت از افراد آسیبپذیر و مددجویان روستایی
برداشته شده است ،اما شدت ناامنی اجتماعی و اقتصادی و کثرت جمعیت آسیبپذیر و
نیازمند کمک در روس��تاها بهحدی اس��ت که مانع از اثربخشی این اقدامات حتی در حد
توفیق نسبی بوده است ،تاجاییکه بر اساس نتایج اجرای طرح تعیین سطوح توسعهیافتگی
نواحی روس��تایی کشور توسط موسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصادی کشاورزی در
 15محور و با  89ش��اخص ،تنها  4/8درصد دهس��تانهای کشور بهطور نسبی در شرایط
توسعهیافتگی قرار دارند37 ،درصد دهستانها در شرایط درحالتوسعه و  58/2درصد در
وضعیت حاشیهایاند (موسسه توسعه روستایی ایران35 :1381 ،؛ رضوانی29 .)23 :1387 ،

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

30

شکل -2 -سیمای کلی روند برخی مسائل و مشکالت در مناطق روستایی

تبیین اهمیتها ،الزامات ،زمینهها ،موانع و محدودیتهای عدالت گستری در مناطق روستایی ایران

روستاهای ایران قبل از انقالب
روس��تاهای ایران که قرنه��ا از دگرگونیها و تحوالت عمده ب��هدور بودند ،در دهههای
گذشته بهتدریج دچار تحوالتی شدند .در این اوضاع چهره روستاها و شیوه زندگی و روابط
اجتماعی روستانش��ینان ،ابتدا بهآرامی و آنگاه با شتاب فزاینده ،دگرگون شد .این تحول
از هنگامی آغاز ش��د که در دهههای آخر قرن گذش��ته اقتصاد کشور به اقتصاد توانمند و
س��لطهجوی جهانی پیوند خورد و بخش کش��اورزی و جامعه روس��تایی نیز در انطباق و
همسازی با اوضاعواحوال جدید که خصوصیات نیمهاستعماری داشت ،در مسیر دگرگونی
قرار گرفت .بهاینترتیب ،تحوالت دهههای اخیر که س��ریعتر از هرزمانی بوده اس��ت ،در
س��الها قبل از آن ریشه دارد .این دگرگونیها که نزدیک به یک قرن بهآرامی در جریان
بود در چند دهه گذشته شتاب گرفت .در این دوره کوتاه ،نظام ارباب/رعیتی از هم پاشید
و بهجای آن انواع بهرهبرداریهای تجاری از خصوصی و دولتی و بزرگ و کوچک تا انواع
بهرهبرداریهای تا انواع بهرهبرداریهای دهقانی و نیمهدهقانی ش��کل گرفت و گسترش
یافت .بهاینترتیب ،چهره روس��تاها دگرگون شد ،نظام تولید کشاورزی متنوع شد ،روابط
اقتصادی و اجتماعی تازهای جانشین روابط کهن شد ،ماشینهای کشاورزی بیشازپیش
به روستاها راه یافت ،ترکیب زمینداران از فئودالی به سرمایهداری تغییر کرد ،قشربندی
اجتماعی روس��تاها پیچیده شد ،نیروهای اجتماعی روستاها تنوع یافت و رویارویی میان
آنها پدیدار شد و مسائل ارضی و دهقانی بهصورت یکی از مسائل اجتماعی درآمد؛ زیرا
تأمین منافع سیاس��ی مجری��ان اصالحات ارضی مهمترین هدف و دس��تاورد این برنامه
بوده اس��ت و به همین دلیل اصالحات ارضی بهجای حرکت در مسیر توسعه روستایی و
درنهایت توسعه کشور ،جنبه سیاسی پیدا کرد و نتیجه آن شد که قشر عظیم روستایی
تولیدکننده و صاحب نس��ق ب��ه خردهمالکان ناتوانی تبدیل ش��دند که محصوالت آنها
جوابگوی نیازهای روزافزون مصرفکنندگان نبود.
باوجود تالشهای دولت جهت توزیع اراضی بین صاحبان نس��ق ،بازهم واحدهای بزرگ
زراعی مانند کشت و صنعتها و شرکتهای سهامی زراعی به وجود آمد.
در حقیقت ،نداش��تن طرح و برنامه دقیق و منس��جم و استفاده از نظریات متعدد توسعه
بهطور همزمان ،سبب ناهماهنگی در کارها شد (پاپلییزدی و ابراهیمی.)2- 3 :1381 ،
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روستاهای ایران بعد از انقالب
در اوایل پیروزی انقالب نیز مجددا ً تقسیم اراضی مطرح شد و به شکل دیگری مسئلهساز
شد و درنهایت مالکیت محدود و مشروع زمین (بند ج و د) پذیرفته شد .بر همین اساس
پیشنهاد شد که هر کس بین  2تا  3برابر عرف محل (حدود  10-15هکتار) زمین داشته
باش��د؛ ولی همزمان با این امر ،بنیاد مس��تضعفان و آستان قدس رضوی و برخی دیگر از
سازمانها کوشش کردند زمینهای وسیع تحت تملک خود را بهصورت مزارع بزرگ چند
هزار هکتاری اداره کنند .بعضی گروهها و افراد انقالبی بر اس��اس یک نظریه توس��عه به
تقسیم اراضی مشغول بودند گروه دیگر با توجه به نظریه دیگر ،به یکپارچه کردن و بزرگ
کردن اراضی همت گماش��تند .بهاینترتیب ،پس از انقالب نیز مانند دهه  ،1340تضادی
آشکار در سیاستهای کالن کشور به وجود آمد.
البته این مسئله ،یعنی تضاد برنامهها و سیاستهای روستایی به همینجا ختم نمیشود؛
بهطوریکه طرح آمایش س��رزمین نیز که بهعنوان برنامه توسعه ایران در ابتدای انقالب
مطرح شد ،تضادهایی را با برنامه عدالت اجتماعی و توسعه مناطق محروم دربرداشت .در
این طرح ،اولویت با مناطق توس��عهیافتهتر بود و از س��وی دیگر طرفداران توسعه مناطق
محروم اعتقاد داشتند که اولویت توسعه باید با مناطق محروم و حاشیهای باشد.
عدهای از صاحبنظران معتقدند که یکی از علل توس��عه روستایی نداشتن در بسیاری از
کشورهای جهانسوم ،نبود سیاست مشخصی مبتنی بر یک نظریه توسعه روستایی است.
ظاهرا ً فقدان توس��عه روس��تایی در ایران به دلیل استفاده از نظریات متعدد توسعه است،
بهطوریکه برخی از وزارتخانهها و ادارات مسئول ،همزمان چندین نظریه متضاد در امور
روس��تایی را در دست اجرا دارند و یا اجازه اجرای آن را میدهند .بهعنوانمثال ،همزمان
که جهادس��ازندگی و بنیاد مسکن طرح تجمیع روستاها ،ساماندهی روستاها ،بهسازی و
غیره انجام میدهد ،هرس��اله به دالیل متعدد چندصد آبادی کوچک و پراکنده در کشور
بهوجود میآید.
روس��تاهای ایران ناگزیر میبایس��ت از زندگی سنتی خود به زندگی مدرن وارد شوند .در
حقیقت عبور از س��نت به مدرنیته امری اجتنابناپذیراست اما کشورهایی در این زمینه
موفق خواهند بود که طرح و برنامهای مبتنی بر جهانبینی و ایدئولوژی خود داشته باشند
 32و نظریهه��ا و قوانین ویژهای را که با فرهنگ آنها تطابق دارد بهعنوان ابزار کار برگزینند
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(همان 5 :و )4؛ بنابراین چنانچه ما بهدنبال پیشرفت و توسعه روستاها و همچنین برقراری
عدالت هس��تیم باید بر اس��اس الگویی بومی (اس�لامیایرانی) بهدنبال رسیدن به اهداف
موردنظر باشیم.
جستاری در ویژگیهای جغرافیایی مناطق روستایی کشور
وجود تفاوتهای مکانی بهلحاظ جغرافیایی و بارز بودن مش��خصات تبعیض و بیعدالتی
مکانی در کش��ورهای محروم ،همانند ضعف درآمد ،پایین بودن میزان بهرهوری در همة
زمینهه��ا بهویژه تولیدی ،عدم تعادل فضایی بین نقاط جغرافیایی ،تمرکزگرایی ش��دید،
شهرنشینی انگلی ،ضعف بهداشت و غیره و همچنین همراه بودن نابرابری مکانی با انواع
نابرابری و تضادهای اجتماعی ،زمینة گس��ترش بیعدالتی را فراهم کرده است (توکلی و
رکنالدین افتخاری.)48-54 :1388 ،
ش��اید بتوان گفت اصلیترین مشخصة کش��ورهای جهان سوم ،بدون اس��تثنا ،نابرابری
جغرافیای��ی و اجتماعی اس��ت .وجود انواع تضادها میانیک اقلی��ت ثروتمند و اکثریتی
از م��ردم که در فقر و تنگدس��تی بهس��رمیبرند و اینکه این اقلیت ثروتمن��د ،همواره از
هرگونه امتیازات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی برخوردار بودهاند ،از ویژگیهای اصلی این
کشورهاس��ت .از تفاوتهای اقتصادیـاجتماعی موجود میان مناطق شهری و روستایی،
مرکز و پیرامون ،پایتخت و شهرستانها و غیره میتوان به عمق چنین تضادهایی پی برد.
در شهرها ،وجود محالت فقیرنشین و حاشیهنشین -که در تباین آشکار با محالت مرفه و
غنی شهر بهسرمیبرند -خود دلیلی بر نابرابری فضایی است .بر این اساس ،باید پذیرفت
که فاصلههای اجتماعی ،اقتصادی و جغرافیایی میان مناطق مختلف و نیز اقشار مختلف
در جهانسوم بهمراتب بیشتر از کشورهای پیشرفته است.
مطرحش��دن اصطالحاتی همچون صنعتی ش��دن ،شهرنشینی ،رش��د اقتصادی ،توسعة
اقتصادی ،نوسازی ،جهان سوم ،ملل مستضعف ،کشورهای فقیر و نیز طرح مکاتب مختلف
فکری مرتبط با هریک از این جنبهها و ابعاد دیگر ،نتوانس��ته اس��ت واقعیتهای موجود
را بهصورت واقعگرایانه تحلیل و مش��کالت را برطرف کند یا حتی کاهش دهد .دستکم
صد کش��ور از کشورهای جهان ،از جملة کشورهای جهانسوم هستند که بنا به تعبیری
33
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ب��ا توجه ب��ه معیارهای خ��اص ،آمارهای مختلف��ی در رابطه ب��ا تبیین فق��ر ،نابرابری،
بیعدالتی ،توس��عهنیافتگی ،کمدرآمدی ،پایین بودن س��طح رفاه اجتماعی و غیره وجود
دارد .درعینح��ال میتوان عنوان کرد که حداقل 25درصد از جمعیت دنیا در فقر مادی
چش��مگیری بهسرمیبرند .درواقع آنها با مس��ائلی چون فقر مزمن ،باال بودن بیکاری و
کمکاری ،ش��کاف عمیق و فزاینده دستبهگریبان هستند .بدیهی است مسائل فوق خود
وابستگی اقتصادی و همچنین مسئلة مالکیت ابزار تولید ،تضاد طبقاتی و مکانی را تشدید
میکند که این مسئله در مناطق روستایی شدیدتر است.
کش��ور ایران نیز از این وصف چندان مستثنا نیس��ت .مطالعات و شواهد نشان میدهند
توأمش��دن بیسوادی ،دسترسی نداش��تن به امکانات ،ناآش��نایی با حقوق مدنی خود و
بسیاری از مسائل و مشکالت همانند ،وابستگی به بیگانگان ،فساد تشکیالت اداری ،ضعف
ابتکار و نوآوری ،خانوادهس��االری دولتی ،صنفیگرایی حکومت��ی ،عدم اعتقاد و عمل به
احکام ش��رعی و عرفی ،خودکامگی و غیره نیز ازجمله ویژگیهای کش��ور ایران در زمان
رژیم گذش��ته بود که خودبهخود به دگرگونی و تحوالتی منجر شد که امام خمینی (ره)
هدایتگر آن بود.
درجه��ت تبیین ویژگیها و مصادیق جغرافیایی مناطق محروم روس��تایی و نیز بهمنظور
تأکید بر شأن و منزلت روستائیان و نیز اهمیت مناطق روستایی در فرایند توسعة کشور
و نوعاً الگوی اس�لامیایرانی پیشرفت ،پرسشهایی قابلطرح هستند که ضرورت دارد به
آنها پرداخته شود .ازجمله میتوان به مواردی از این قبیل اشاره کرد :چه اهمیتی دارد به
روستائیان پرداخته شود؟ روستائیان ،بهعنوان مصادیق محرومیت و مستضعف ،چه کسانی
هستند ،در چه محیطی زندگی میکنند و چه شرایط اجتماعی و اقتصادیای دارند؟
در مورد روس��تا و واژگان مترادف آن تعاریف متعددی ارائهش��ده است« .دِه» یا «روستا»
که در متون کهن بهصورت «دیه» هم نگاشته میشد ،در زبان پهلوی بهصورت «دِه» ،در
پارسی باستان «دهیا» بهمعنی سرزمین و مکان و در اوستا به شکل «دهیو» آمده است.
دِه در ایران ،از دورترین زمانها ،واحد اجتماعی و تشکیالت و جایی بوده است که در آن
گروههایی از مردم روس��تایی برای همکاری درزمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی گرد هم میآمدند .دِه اساس زندگی اجتماعی ایران را تشکیل میداد و به اعتبار
 34اینکه یک واحد منس��جم بود ،از دیرباز اهمیت داشت .خاستگاه تمدن بشر ،از دهنشینی
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بوده است .انسانها همواره در مکانهایی استقرار یافتهاند که توان حفظ و اسکان دائمی
جمعیت را در تمامی س��ال داش��تهاند و زمینة یکجانش��ینی و رشد روس��تاها را فراهم
کردهاند .نقش روستاها در تکامل تمدن بشر بر کسی پوشیده نیست؛ عالوه بر آن جوامع
بشری در هیچ دورهای از وجود آن بینیاز نبودهاند.
ج��دا از تعاریف رایجی که میتوان دربارة روس��تا به دس��ت داد ،بهمنظور ارائه تصویری
روش��نتر و درعینحال دالیل علّی مس��تدل در خصوص اهمیت روستا و روستائیان -با
توجه به ابعاد مختلف آن -به تش��ریح هر یک از ویژگیهای مرتبط به روستا میپردازیم.
ابتدا به داللتهای منطقی و مصداقی موضوعات مرتبط با روستا و همچنین ضرورتهای
روستا و روستائیان بهعنوان محرومان و مستضعفان پرداخته ،آنگاه با تبیین وجوه مختلف،
موضوع را درجهت هدف کالن این تحقیق بیان خواهیم کرد.
روستائیان با توجه به معیشت ویژة خود ،در تماس مستقیم با طبیعت و منابع آن هستند
و به دلیل فعالیتهایی که انجام میدهند ،همچون زراعت ،باغداری ،پرورش زنبورعسل،
دامداری و غیره ،بیش از دیگران در معرض خس��ارت و زیانهای ناشی از تغییرات زمانی
و مکانی و ش��رایط محیطی ازجمله س��رمازدگی ،گرمازدگی ،ب��ارش ،جابهجایی زمین،
س��یالب ،زلزله ،خشکس��الی ،طوفان ،گردوخاک و غیره قرار میگیرند .ازنظر اجتماعی
نیز شرایطی چون مهارتهای اندک ،بیسوادی و کمسوادی ،باال بودن بار تکفل ،بیکاری
فصلی و پنهان ،نبود امکانات برای گذران اوقات فراغت ،ضعف آموزش و بهداشت و غیره
به افزایش ضریب آس��یبپذیری روستاها و روستائیان منجر میشود .مضاف بر آن ،نباید
از ش��رایط روانشناسی اجتماعی روستائیان نیز غفلت کرد؛ چراکه با توجه به نظریههای
اجتماعی ،انس��ان روستایی زبان ارائه و انتقال خواستههای خود را ندارد .ازنظر اقتصادی
نیز نبود سیستمهای تأمین دائمی درآمد ،نابرابری و فقر و تبعیض ،نبود بازار فروش ،نبود
صنایع و کارگاههای تبدیل فراوردههای تولیدی کشاورزان ،ضعف سیستمهای بستهبندی
محصوالت ،محدودیت تبلیغات و بس��یاری از مس��ائل دیگر منجر به تشدید محرومیت و
فقر و درنتیجه آس��یبپذیری روستائیان شده و میش��ود .ازنظر ویژگیهای جغرافیایی،
محدودیت دسترس��ی به خدمات زیربنایی و زیرس��اختها ،انزوای جغرافیایی ،فقر منابع
طبیعی ،دوری از مراکز قدرت و تصمیمگیری ،حاشیهنشینی و مرزنشینی ،عدم دسترسی
مکانی و غیره نیز ش��رایطی را فراهم و تش��دید نموده که منجر به افزایش آسیبپذیری 35
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روستائیان میشود.
از منظر توجه و شناخت ویژگیهای اساسی روستاها و مناطق محروم و مستضعفنشین
کش��ور ،حوزههای مختلفی قابلبررسی است که هریک بر اساس شرایط مکانی و زمانی،
نش��انگر زندگی روستایی و شرایط روستائیان است .در زیر به برخی از این قالبها اشاره
میشود:
 .1مسائل و شرایط محیطی:
ــ ناشناخته بودن تنوع محیطی مناطق محروم و روستاها و تأثیر آن بر زندگی مستضعفان
و محرومان؛
ــ نبود مطالعات کافی و کاربردی برای بهرهگیری از توانمندیهای محیطی؛
ـ��ـ در معرض خط��ر بودن محرومان ،روس��تاها ،روس��تائیان و حاشیهنش��ینان در برابر
بیماریه��ای محیط��ی و بیماریهای مرتبط با دامها و همچنین آس��یبپذیری آنها از
خطرهای محیطی همانند زلزله ،س��یل ،رانش زمین ،خشکس��الی ،طوفان ،گردوخاک،
ماسههای روان ،هجوم حشرات به مزارع و باغها ،سرمازدگی ،گرمازدگی ،کمآبی و غیره.
 .2مسائل و شرایط اجتماعی:
ــ ناکارآمدی فعالیتهای توسعهای متناسب با عصر و زمانه؛
ــ مهاجرت انبوه از نواحی روستایی و فقیر و محروم ،ناشی از عوامل دافعه و جاذبه؛
ــ نبودن تشکیالت و تشکلهای محلی و فعال اجتماعی؛
ــ ضعف مدیریت در مناطق حاشیه ،مستضعفنشین و روستایی؛
ــ نبود امکانات و برنامههای توسعه برای زنان ،کودکان و جوانان؛
ــ بیکاری فصلی و گسترده در بیشتر مواقع از سال.
 .3مسائل و شرایط مکانی و فضایی:
ــ گستردگی و تعدد مناطق محروم ،بهخصوص روستاها ،در پهنة کشور؛
ــ متنوع بودن شیوههای معیشتی و زیستی مناطق محروم بهویژه روستائیان؛
ـ��ـ ضعف ارتباطات و زیرس��اختهای تعاملی بین مراکز ق��درت و مناطق محروم بهویژه
روستاها؛
ــ ارتباطات یکسویه و تبعیضآمیز بین شهر و روستا؛
 36ــ ضعف ساختاری در زمینة مسکن و امکانات کالبدی در مناطق محروم بهویژه روستاها؛
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ــ متمرکز نبودن امکانات و تأسیسات کارساز توسعهای در مناطق محروم و مستضعفنشین؛
ــ ضعف دسترس��ی به بازارهای مختلف پولی ،س��رمایهگذاری ،مص��رف ،تولید و توزیع
فراوردهها و بسیاری از مسائل دیگر.
 .4مسائل و اوضاع اقتصادی:
ـ��ـ بهره نگرفتن از توان و کارایی مناطق محروم و مستضعفنش��ین روس��تایی درجهت
خودکفایی محلی و ملی و همچنین فقر و ضعف درآمد؛
ــ بیتوجهی به توانمندیهای بالقوة مناطق محروم بهویژه روستاهای کشور؛
ــ عدم برخورداری از بازار در همة ابعاد و بسیاری از مسائل دیگر (همان.)53-55 :
تبیین شاخصهای سنجش نابرابری و تبعیض در راستای عدالتگستری
اگرچه هنوز شاخص دقیقی برای سنجش نابرابری ،بهویژه در سطح افراد و گروهها ابداع
نشده که تحت همة شرایط و در همة جوامع قابلیت کاربردی آن بهیکاندازه توجیهپذیر
باش��د ،تردیدی نیست که روشهای شاخصس��ازی و کمیسازی ابداعشده در سالهای
اخیر (از اوایل دهة  )1980که مش��خصاً بهس��وی دقیقتر و پیچیدهتر شدن جهتگیری
شدهاند ،برای بهبود و ارتقای کیفیت روششناختی مطالعات نابرابری بسیار مؤثر بودهاند.
مث ً
ال اگرچه ش��اخص مرکب توس��عة انسانی در همة گزارشهای س��االنة توسعة انسانی
( 1990به بعد) بهکار گرفتهمیشود ،از  1992در این گزارشها ضمن بهکارگیری وسیعتر
شاخصهایی نظیر دسترسی به امکانات بهداشتی و حضور در مقاطع آموزشی و بهطورکلی
انواع دسترسیها ،به نحو اصولی ،بر شاخص «توزیع درآمد متعادلشده» تکیه شده است.
در گزارش توسعة انسانی سال  1995نیز بر نابرابریهای جنسی بهعنوان مهمترین زمینة
بروز نابرابریها در جوامع و در بین افراد تأکید شده است .در آخر ،در گزارش سال 1996
روابط پیچیده بین رش��د اقتصادی و توسعة انس��انی از طریق احیای مجدد شاخصهای
رشد اقتصادی برای سنجش سطح رفاه و نابرابری در جوامع ،با رویکردی نوین موردتوجه
قرار گرفته است که همگی بازگوگنندة تحول روششناختی سنجش نابرابریها در سطوح
بینالمللی و کوش��ش برای قابلیت تعمیم ش��اخصهای سنجش نابرابریهای بینالمللی
(کالننگر) به نابرابریهای بینگروهی و بینشخصی (فردنگر) است.
بهطورکلی ازآنجاکه نابرابری اجتماعی پدیدهای بهغایت پیچیده است و ابعاد و جنبههای 37
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متعددی دارد ،ش��کی نیست که تشخیص و اندازهگیری شاخصها و معرفهای متعدد و
متنوع و اس��تفاده از چهارچوبها و روشهای شاخصس��ازی آن نیز تا حدودی پیچیده
اس��ت .این ش��اخصها و معرفها باید بتوانند تصوری دقیق از وضعی��ت توزیع نابرابری
بهدس��ت دهند .به بیان فنیتر ،باید قادر به ترس��یم «نیمرخ نابرابری» در جامعه باشند؛
بنابراین برای تش��خیص و تعریف این ش��اخصها و معرفها نخس��ت باید دید «نیمرخ
نابرابری» چیست .به دیگر سخن ،برای ارائه تصویری از پدیدة آسیبشناختی نابرابری در
جامعه ،به چه پرسشهایی باید پاسخ داد و آنگاه برمبنای الزامات این پرسشها و پاسخها
به گزینش شاخصهای مناسب در این زمینه پرداخت.
مهمتری��ن پرس��شهایی که در ارتباط با نیمرخ فقر مطرح اس��ت و بای��د بهدنبال یافتن
پاسخهایی درخور برای آنها بود از این قرارند:
 .1توزیع معیارهای زندگی در بین گروهها و قشرهای متفاوت اجتماعی چگونه است؛
 .2خصوصیات اجتماعی خانوار مشتمل بر بُعد خانوار ،بار تکفل (سنگینی بار معیشت) و
میزان باروری جمعیت در هر یک از گروهها و قشرهای اجتماعی چگونه است؛
 .3توزیع دسترسی هر یک از قشرها و گروههای اجتماعی به خدمات اجتماعی و زیربنایی،
مش��تمل بر آب آشامیدنی ،بهداشت و پاکیزگی ،تندرس��تی و سالمت ،آموزشوپرورش،
امکان رفتوآمد و حملونقل چگونه است؛
 .4توزیع دسترسی هر یک از قشرها و گروههای اجتماعی به امکانات و متغیرهای اقتصادی
مشتمل بر درآمد ،نرخ دستمزد ساعتی ،اعتبارات و بهرهمندی از عوامل بازار چگونه است؛
 .5منابع اصلی درآمد در هر یک از قشرها و گروههای اجتماعی چیست؛
 .6چه قسمتی از درآمد هر یک از قشرها و گروههای اجتماعی ،صرف تهیه و تأمین مواد
غذایی و خوراکی میشود و چه قسمتی از آن به سایر هزینهها اختصاص مییابد؛
 .7الگوی عمومی مصرف در هر یک از اقشار اجتماعی چگونه است؛ به این معنی که کدام
کاالها در سبد مصرفی هر یک از قشرها و گروههای اجتماعی اهمیت دارند؛
 .8نظام توزیع درآمد (برحسب ضریب جینی و منحنی لورنز) در جامعه چگونه است؛
 .9خطوط فقر (مطلق و نسبی) در جامعه کدام است و چگونه تعریف میشود؛
 .10چه نسبتی از مردم جامعه ،فقیر یا فوقالعاده فقیرند؛
 .11 38شکاف فقر در جامعه چه وسعتی دارد؛
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 .12سختی فقر در جامعه چقدر است؛
 .13همبستگی فقر و نابرابری با خصوصیات جنسیتی ،نژادی و قومیتی چگونه است.
برای س��نجش نابرابریهای اجتماعی بر اس��اس نیمرخ نابرابری ،به دو گروه شاخصهای
توصیفی و تحلیلی نیاز اس��ت که به ترتیب در دو س��طح س��نجش «فردیـگروهی» و
«جمعیـمنطقهای» بهکار گرفت ه میش��وند که هر یک ،مجموعهای از متغیرها ،معرفها
و ش��اخصهای گزینششده برای پاسخگویی به پرسشهای طرحشده با مفهوم «نیمرخ
نابرابری» را بازگو میکنند .جدول  1برخی از مهمترین ش��اخصهای پیش��نهادی برای
سنجش تبعیض ،نابرابری و عدالت مکانی ـ اجتماعی را نشان میدهد.
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جدول  -1-برخی از مهمترین شاخصهای پیشنهادی برای سنجش تبعیض ،نابرابری و عدالت
سطح
گروه
شاخصها سنجش

مکانیـاجتماعی
مؤلفهها و اجزای شاخص

تحلیلی

شاخصهای سنجش نابرابریهای اجتماعی در
سطوح فردی و گروهی

توصیفی

الف( شاخصهای اجتماعی :سن ،سواد ،تعداد اعضای خانوار ،وضع اشتغال و
گروه عمدة شغلی.
ب( شاخصهای اقتصادی :میزان درآمد ،وضع شغلی ،وضع مالکیت بر عوامل
تولید ،نوع مسکن و وضعیت مالکیت و تصرف آن ،داراییهای عمده و تسهیالت
رفاهی موجود و غیره.
الف) پایگاه اجتماعی :منشأ اجتماعی (منشأ شغلی خانوادگی) ،منشأ طبقاتی
(خانوادگی) ،تعریف موقعیت طبقاتی (پایگاه طبقاتی ذهنی) ،سنگینی بار معیشت
و جایگاه (فردی و خانوادگی) در نظام قشربندی اجتماعی.
ب) پایگاه اقتصادی :نرخ دستمزد ساعتی ،نسبت هزینه به درآمد ،نسبت هزینة
مواد خوراکی بهکل هزینههای مصرفی و نسبت بدهی به درآمد.
ج) پایگاه بهداشتی :دسترسی به آب آشامیدنی سالم ،دسترسی به خدمات
درمانی ،الگوی مصرف مواد غذایی ،مرگومیر کودکان زیر پنج سال و غیره.

تحلیلی

شاخصهای سنجش نابرابریهای
اجتماعی در سطوح ملی و بینالمللی

توصیفی

الف) دسترسی به خدمات اجتماعی و زیربنایی :آب آشامیدنی بهداشتی،
تأسیسات بهداشت و درمان ،خدمات آموزشوپرورش ،خدمات حملونقل ،برق،
تلفن ،پست و تلگراف و غیره.
ب) دسترسی به امکانات اقتصادی :انواع تأسیسات اقتصادی ،رابطة مبادلة
تنوع مشاغل و فرصتهای شغلی و غیره.
الف) معرفهای سنجش سیاستهای بخش عمومی :الگوی مورداستفاده در
برنامهریزی توسعه ،نسبتهای سرمایهگذاری و غیره.
ب) معرفهای سنجش آثار سیاستها بر روی نابرابریهای اجتماعی :سیاستها
و ابزارهای کاهش نابرابری ،ارزیابی واکنشهای بازار ،کارآمدی الگوهای رشد و غیره.
منبع :زاهدی 265 :1386 ،همراه با اضافات محقق

بهلحاظ اهمیت شاخصهای تحلیلی ،خواه در سطح «ملیـ بینالمللی» و خواه در سطح
«فردیـگروهی» و بهمنظور ارائه تصویر کلی روششناختی آن ،ضروری است که مؤلفهها
و اجزای شاخصهای مورداستفاده در این زمینه با تفصیل بیشتر و بهصورت پرسشهایی
 40چند موردتوجه قرار گیرند:
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الف ـ ش��اخصها و معرفهای تحلیلی در س��طح ملیـبینالمللی باید از طریق سنجش
سیاستهای بخش عمومی به این پرسشها پاسخ دهد:
ـ الگوهای مورداستفاده و راهکارهای تعریفشده در برنامهریزی توسعه کدام است؛
ـ مدل گزینششده برای تحقق راهکارها کدام است؛
ـ نسبت سرمایهگذاری در برنامههای توسعه در زیربخشها نسبت بهکل سرمایهگذاریهای
عمرانی چقدر است؛
ـ نسبت سرمایهگذاری در گسترش شبکههای بهداشت و درمان بهکل سرمایهگذاریهای
اجتماعی؛
ـ نسبت سرمایهگذاری در تأمین مواد غذایی بهکل سرمایهگذاریهای عمرانی؛
ـ نسبت سرمایهگذاری در امور حملونقل بهکل سرمایهگذاریهای عمرانی؛
ـ نسبت سرمایهگذاری در گسترش شبکه و پوشش تأمین اجتماعی بهکل سرمایهگذاریهای
عمرانی؛
ـ نس��بت س��رمایهگذاری در تأمین نیازهای س��رمایهگذاری تولیدی واحدها و بنگاههای
اقتصادی کوچک بهکل سرمایهگذاریهای اقتصادی؛
ب ـ ش��اخصها و معرفهای تحلیلی در س��طح فردیـگروهی بای��د از طریق ارزیابی و
سنجش آثار سیاستها و خطمشیهای برنامهای بر کاهش نابرابریهای اجتماعی به این
پرسشها پاسخ دهد:
ـ سیاست رسمی در مورد کاهش نابرابریهای اجتماعی چیست و منطق اعالمشده برای
آن کدام است؛
ـ ابزارهای تعریفشدة کاهش نابرابریها کدام است؛
ـ واکنشهای کنشگران عرصة بازار چگونه موردتوجه قرار گرفته و در برنامههای کاهش
نابرابری چه تمهیداتی برای آن اندیشیده شده است؛
ـ کارآمدی و استلزامات (کمی و کیفی) الگوی رشد چگونه ارزیابی شده است؛
ـ اجبارهای سیاسی و دیگر اجبارهای ناظر بر تغییر کانون سیاستگذاری بهسوی کاهش
نابرابری چیست؛
ـ نظام توزیع درآمد در جامعه به چه نحو سازماندهی شده است؛
ـ نظام کنترل قیمتها (مش��تمل بر قیمتهای خیابانی ،قیمتهای تعاونی و قیمتهای 41
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کنترلشده) چگونه است؛
ـ نظ��ام توزی��ع قدرت در جامعه چگونه اس��ت و گروهه��ای دارای قدرت چ��ه انواعی از
انسدادهای اجتماعی را به جامعه تحمیل میکنند؛
ـ مقررات و رانتهای سیاس��ی موجود در جامعه به چه انواعی از انباش��ت ثروت در بین
گروههای خاص منجر میشود؛
ـ نظام اعتبارات تولیدی برای تولیدکنندگان کوچک و خردهپا چگونه تعریف شده است؛
ـ چه گروههایی بهعنوان «گروه هدف» برای برنامههای کاهش نابرابری تعریف شدهاند؛
ـ میزان ثبات سیاسی و وفاق اجتماعی ،مخصوصاً در ارتباط با نحوة توزیع منابع کمیاب
در جامعه چگونه است؛
ـ تفاوتهای سطح و کیفیت زندگی در بین گروههای حاکم و محکوم چقدر است؛
ـ گروهه��ای اجتماعی و طبقاتی جامعه تا چه اندازه در ادارة امور سیاس��ی و نظام توزیع
منابع کمیاب دخالت و مشارکت دارند؛
ـ نحوة دسترسی گروههای اجتماعی جامعه به تسهیالت عمومی و رفاهی چگونه است؛
ـ نظام تحرک طبقاتی در جامعه چگونه اس��ت و میزان برخورداری گروههای جنس��یتی،
نژادی و قومیتی از فرصتهای تحرک طبقاتی چقدر است.
اهمیت و ضرورت عدالتگستری در مناطق روستایی ایران
ازجمله مناطقی که همواره تش��نه و خواس��تار عدالت ب��وده و درعینحال ،هیچگاه توجه
و رس��یدگی به مس��ائل و مشکالت آنها در اولویت قرار نداش��ته ،مناطق روستایی است.
روس��تاییان در طول تاریخ و به دالیل متعدد ،از اقش��ار محروم جامعه بوده و چهره کریه
فق��ر ،محرومیت ،بیعدالتی و نابرابری همواره بر چهره آن��ان نمایان بوده و آنها را آزرده
است .معیشت غالب و اصلی بیشتر روستاییان ،مبتنی بر فعالیتهای کشاورزی بوده است.
ازاینرو رفع نکردن مش��کالت و مسائل روس��تاها باعث از بین رفتن کشاورزی و درنتیجه
نداش��تن خودکفایی و معاالً وابس��تگی به سایر کش��ورها را در پی خواهد داشت .در یک
جمعبندی کلی میتوان برخی از مس��ائل و مش��کالت روستاها و نواحی روستایی را بدین
شرح برش��مرد :فقر در نواحی روستایی ،نابرابری در درون جامعه روستایی ،مهاجرتهای
 42روس��تایی ،تخلیه روستاها ،آسیبپذیری محیطی روس��تاها ،بیکاری و مسئله اشتغال در
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نواحی روس��تایی ،محرومیت در نواحی روستایی و نابس��امانی نظام استقرار در روستاها و
غیره (رضوانی .)2-24 :1387 ،بدون شک مسائل و مشکالت ذکرشده آشکارا ،گویای این
واقعیت است که روستاها و روستاییان ،در طول تاریخ ،چندان موردتوجه جدی قرار نگرفته
و اجرای برنامهها و طرحهای روستایی نیز در رفع مشکالت روستاها چندان موفقیتآمیز
نبوده و یا فقط به رفع برخی مش��کالت آنها و آنهم در کوتاهمدت منجر شده است .این
در حالی است که رفع مشکالت روستاها نیازمند ،یک دیدگاه یکپارچه و پایدار بلندمدت
بوده که در آن به توانمند کردن پایدار روستاییان توجه ویژهای داشته باشد.
انتظار میرود ،در دهه متصف به عدالت و پیش��رفت ،ش��اهد توجه بایس��ته به مسائل و
مشکالت مناطق روستایی کشور باشیم .به نظر میرسد ،اندیشه راهبردی تهیه و تدوین
الگوی اسالمیایرانی پیش��رفت ،فرصت مناسبی را فراهم آورده است تا با درسآموزی از
تجارب گذش��ته و نیز با اتکا بر آموزههای دینی ،به بازشناسی مسائل و مشکالت مناطق
روستایی کشور پرداخته و با اتخاذ راهکارها و نیز تدوین برنامههای اقدام بهینه و عدالت
محور ،در جهت پاسخگویی به این مسائل همت گماریم.
برخی از مهمترین شرایط و زمینههای تحقق عدالتگستری در مناطق روستایی ایران
در جهت فراهمکردن زمینههای عدالتگس��تری در مناطق روستایی میتوان به اقداماتی
چند ،همچون ایجاد اش��تغال ،آموزش روستاییان ،مش��ارکت دادن روستاییان در مراحل
مختلف طرحها ،برنامهها و غیره اشاره کرد.
توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال
شاید بتوان گفت تأمین شغل در جوامع فقیر ،مهمترین وسیله برای توزیع عادالنه درآمد
اس��ت .کارشناسان به رابطه مس��تقیم بین طبقات درآمدی و اشتغال شهری و روستایی
تأکید دارند .به نظر برخی از آنها حل مشکالت اشتغال روستایی بخش مهمی از معضل
فقر روس��تایی را از بین میبرد .ازجمله عوامل نابرابری ش��هری و روس��تایی کشور ،نوع
نگرش به ایجاد فرصتهای شغلی است .چنین به نظر میرسد که نداشتن توازن در توزیع
فرصتهای ش��غلی بین مناطق شهری و روستایی کشور منجر به بروز انواع نابرابریهای
43
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طی س��الهای  1335تا  1385تعداد فرصتهای ش��غلی ایجادش��ده در شهرها بیش از
 5/25برابر مناطق روستایی بوده است .طی این مدت بااینکه بیش از  36/6درصد به خیل
بیکاران مناطق روس��تایی اضافه ش��ده ،ولی تنها حدود  16درص��د به تعداد فرصتهای
شغلی این مناطق اضافه شده است .این نابرابری و شکاف اشتغال نهتنها در طول سالهای
بعد از پیروزی انقالب ( )1365-85کاهش نیافته ،بلکه حتی از حدود  4برابر سالهای قبل
از انقالب ( )1335-55به  5/62برابر در سالهای بعد از انقالب ( )1365-85افزایش داشته
است .کمترین اختالف در افزایش فرصتهای شغلی طی سالهای  1345-55اتفاق افتاده
است .در این ده سال به ازای ایجاد هر یک شغل در روستاها ،حدود  3/42شغل در شهرها
ایجاد شده است .همچنین بیشترین اختالف در افزایش فرصتهای شغلی طی سال -85
 1375رخ داده که به ازای هر یک شغل در روستاها بیش از  7/23شغل در شهرها ایجاد
شده اس��ت (پناهی و مرسلی)143 :1385 ،؛ بنابراین ،ش��واهد نشاندهنده این است که
سرمایهگذاری درزمینه ایجاد فرصتهای اشتغال ،در طول سالیان ،بیشتر به سود شهرها و
به ضرر روستاها بوده است .ازآنجاکه بیشتر فعالیت روستاها کشاورزی است ،ضرورت ایجاد
صنایع وابس��ته به آن در روس��تاها ازجمله صنایع تبدیلی ،بستهبندی ،تولید کود و سموم
کشاورزی و بهطورکلی ایجاد یک ساخت کشاورزیـصنعتی (همان )143 :ازیکطرف و از
طرف دیگر تنوع بخشیدن به اشتغال روستایی و توجه به فعالیتهای غیر کشاورزی ،ایجاد
تعاونیهای مصرف عمدهفروش��یها و خردهفروش��یها در روستاهای با تعداد خانوار باال از
دیگر اقداماتی است که میتواند به توزیع اشتغال در روستاها و اجرای عدالت کمک کند.
اقدامات معطوف به آموزش ،اطالعرسانی و آگاهسازی
بحرانهای فراروی کشورهای جهانسوم و ازجمله کشور ما ایران بهویژه در سطح مناطق
روستایی آنها ،بحرانهایی نیستند که بتوان با کمکهای فوری ،اضطراری و یا دخالت و
میانجیگریهای سیاس��ی مقطعی و کوتاهمدت آنها را مرتفع نمود .تبدیل این تهدیدها
به فرصتهایی برای توسعه ،به روند آرام ،طوالنی و مستمر سیاستگذاری ،برنامهریزی و
اجرای گامبهگام و همهجانبه آنها در چارچوب توسعه پایدار انسانی نیازمند است.
در این میان خودشناس��ی ،آگاهی و ش��ناخت روستائیان از پتانسیلهای بالقوه محیطی،
 44همواره یکی از الزامهای فرآیند توس��عه پایدار روس��تایی بوده است که کمتر موردتوجه
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صاحبنظران ،برنامهریزان و دس��تاندرکاران بوده اس��ت .بر این اساساً یک اصل اساسی
و پذیرفتهش��ده در توسعه انسانی پایدار این مسئله اس��ت که جوامع باید یاد بگیرند که
چگونه خودش��ان نیازها ،گزینهها و منابع و امکانات محل��ی را ارزیابی کنند (آید و تیلر،
 .)14 :1378از طرفی ،یکی از مش��کالت موجود در سطح خرد که همان ردههای فردی
و خانوادگی است ،عدم شناخت کافی افراد نسبت به منابع و ظرفیتهای بالقوه آنها در
جهت ارضای نیازهاست.
این مس��ئله صاحبنظران و نظریهپردازان توسعه روستایی را به این باور رسانده است که
رش��د و توسعه ظرفیتهای شناختی روس��تائیان که در چارچوب رویکرد توسعه انسانی
پایدار روس��تایی متجلی میشود بر سایر وجوه توسعه روستایی اولویت دارد .بهایناعتبار،
میتوان توس��عه انسانی پایدار روستای را عامل کلیدی و از پیششرطهای ضروری برای
دستیابی به توسعه پایدار روستایی قلمداد نمود .بر این اساس ،دستیابی به توسعه انسانی
پایدار که در قالب رهیافت توسعه انسانی اعمال میشود مستلزم بهرهگیری از رویکردهایی
اس��ت که روس��تائیان را در کانون توجه قرار داده و بر نقشآفرینی مردم روستایی تأکید
دارند .از این منظر اس��تفاده از ش��یوهها و روشهای آموزش��ی ،ترویجی و اطالعرس��انی
روستایی بهمنظور ارتقاء سطح آگاهیهای روستائیان درزمینههای مختلف موردتوجه قرار
میگیرند( .فاضلنیا1383 ،؛ فاضلنیا1386 ،الف؛ فاضلنیا1386 ،ب).
کارکرد آموزش��ی در هر سرزمین ،زیربنای توسعه اقتصادیـاجتماعی است .جامعهای که
ازنظر س��طح سواد و تخصص ،از موقعیتی مناس��ب برخوردار نباشد ،امکان ارتقای کیفی
ب��رای جمعیت آن وجود ندارد .س��رمایهگذاری بر روی نیروی انس��انی ،عالوه بر ارتقای
جمعیت یک س��رزمین ،دارای سودبخش��ی مادی نیز اس��ت .بررس��یهای انجامشده در
نواحی روس��تایی ،گویای این واقعیت است که سودآوری س��رمایهگذاری بر روی نیروی
انس��انی ،بیش از س��رمایهگذاری بر روی نهادههای تولید و تأسیس��ات بوده است .انسان
آموزشدی��ده و ماهر ،ق��درت و کارایی باالیی داش��ته ،لذا بهرهوری بهین��ه را در کاربرد
عوامل تولید حاصل میکند .درحالیکه انس��ان غیرماهر ،قدرت بهکارگیری بهینه عوامل
تولید را نداش��ته ،بنابراین س��رمایهگذاریها را نیز هدر داده و از امکانات ،کارایی مناسب
بهدست نمیآورد .بهاینجهت ،هراندازه سرمایهگذاری بر روی نیروی انسانی ،برای ارتقای
کیفی و مهارت و تخصص جمعیتها انجام پذیرد ،موقعیت کارکردی مناس��بتری را در 45
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جامعه بهوجود میآورد ،چه بسیار سرمایهگذاریها که بهدلیل برنامهگذاریهای نادرست
انس��انهای غیرماهر ،نتایج مثبتی را بهدنبال ندارد؛ بنابراین گسترش ،خدمات آموزشی،
در ایجاد زمینههای مناس��ب برای توسعه اقتصادی اجتماعی نواحی روستایی الزم است
(مطیعیلنگرودی .)117 :1382 ،درهرحال ،آموزش در سطوح و اشکال مختلف (رسمی،
غیررس��می و غیره) از بنیادهای توسعه بهخصوص در مناطق روستایی بهحساب میآید.
درواقع برای دس��تیابی به جامعهای پویا و پیش��رفته ،فراهم کردن زمینههای مناس��ب و
مطلوب برای مردمان آن جامعه از ابزارهای ضروری اس��ت .واقعیت این است که آنچه تا
به امروز درزمینه آموزش درزمینههای کش��اورزی و روس��تایی تدوین و اجرا شده است،
نتوانسته بهگونهای مناسب ،تحول و پیشرفت را برای جامعه روستایی و بخش کشاورزی
کش��ور بهدنبال داش��ته باش��د (قنبری و برقی)153 :1388 ،؛ بنابراین ا ِعمال برنامههای
آموزش��ی مؤثر و کارآمد ،بهمنظور توانمندسازی روستاییان ،جهت بهرهمندی و استفاده
مطلوب از فرصتهای توسعه ،در راستای عدالتگستری و پیشرفت ضرورت مییابد.
جدول ش��ماره  ،2درصد کل باس��وادان در جمعیت ششساله و بیشتر در نقاط شهری و
روستایی کشور ( 85ـ  )1365را نشان میدهد.
جدول -2 -درصد کل باسوادان در جمعیت ششساله و بیشتر در نقاط شهری و روستایی
( 85ـ )1365

سال
شهری
روستایی
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جمعیت ششساله و بیشتر
(هزار نفر)

باسواد (درصد)

1365

21210

73/11

1375

32500

85/71

1385

43963

88/93

1365

17307

48/37

1375

19625

69/61

1385

19865

75/2
منبع :مرکز آمار ایران
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ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت همهجانبه روستائیان
مشارکت در نواحی روستایی به مفهوم ساماندهی رابطه متقابل انسان روستایی با محیط
جغرافیایی یا بهرهوری بهینه در سطوح مختلف تولید کشاورزی است .این مهم درگذشته
از طری��ق نظامهای همکاری گروهی درزمینههای مختل��ف اجتماعی ،اقتصادی و تولید
کش��اورزی انجام گرفته است .امروزه نیز برای دس��تیابی به یک فرآیند توسعه درونزا،
متکیبهخود و پایدار روس��تایی ،بازنگری به سازماندهی همکاری در نواحی روستایی که
ریش��ه در فرهنگ جغرافیایی این سرزمین دارند ،اجتنابناپذیر است .همچنین مشارکت
در مفهوم دقیق خود ،بهمعنای توزیع مجدد قدرت اقتصادی و سیاسی به نفع تهیدستان
روستایی که کنار گذاشته شدهاند ،است (مطیعیلنگرودی)82 :1382 ،؛ بنابراین هرگونه
طرح و برنامهای که برای روس��تاها تدوین میشود باید با مشارکت مردم باشد .منظور از
مش��ارکت مردم روستایی در طرحها و برنامهها منحصرا ً مش��ارکت در اجرا نیست ،بلکه
تمام مراحل آن را دربرمیگیرد .بر این اس��اس ،مش��ارکت موردنظر تنها به دوره طراحی
برنامه مربوط نمیشود ،بلکه همه مراحل مطالعات ،هدفگذاری ،سیاستگذاری ،ارزیابی،
تأمین منابع ،اجرا ،نظارت و ارزش��یابی را ش��امل میش��ود .تجربه بسیاری از کشورهای
درحالتوس��عه ازجمله کش��ور ما نش��ان میدهد که برنامهریزی متمرکز ،آمرانه و از باال
به پایین دس��تاوردهای مطلوبی نداشته است .هر چه س��طوح مشارکت محدودتر باشد،
امکانپذی��ری اجرایی و کارآمدی برنام��ه کاهش خواهد یافت و هزینههای اجرا و نظارت
مرکزی افزایش یافته ،ضریب آس��یبپذیری طرحها و سیاس��تها باال خواهد رفت .نظر
به اینکه مقوله مش��ارکت بهعنوانیکی از بسترها و زمینههای عدالتگستری در مناطق
روستایی محسوب میش��ود ،در ادامه به برخی از مهمترین کارکردهای آن به شرح ذیل
اشاره میشود:
 -1مشارکت زمینهساز دستیابی و تحلیل اطالعات کیفی پیرامون خواستها ،تمایالت و
مسائل اساسی اجتماعی خواهد بود؛
 -2مش��ارکت ضامن شناس��ایی و جلب منابع مادی و انس��انی جامعه در اجرای برنامهها
خواهد بود؛
 -3در نظامهای مش��ارکتی با افزایش ارزشیابی و نظ��ارت عمومی ،بازخوردهای اجرای
47
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 -4در فرایند مش��ارکت عمومی ،با تسهیل اهداف اطالعرسانی درزمینه اهداف ،الزامات،
سیاستها و برنامهها ،هزینهها کاهش خواهد یافت؛
 -5مشارکت گسترده امکان هدفگذاری واقعی برنامهها ،متناسب با منابع واقعاً موجود و
خواستهای عمومی را فراهم میکند (رضوانی.)134 :1387 ،
بدیهی اس��ت طرحها و برنامههایی که مطابق با میل و خواس��ته مردم نباش��د و بر مردم
تحمیل ش��ود نتایج مؤثری نخواهد داش��ت؛ بنابراین انتظار میرود ،در طراحی و تدوین
الگوی اسالمیایرانی پیشرفت ،این موضوع بسیار مهم مطمع نظر قرار گیرد.
برخ�ی از مهمتری�ن موان�ع و محدودیتهای تحقق عدالتگس�تری در مناطق
روستایی ایران
در یک نگاه کلی انواع موانع و محدودیتهای تحقق عدالتگستری در مناطق روستایی را
میتوان در ابعاد مختلف محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی طبقهبندی کرد و به آنها
پرداخت .در ادامه و به فراخور حال ،برخی از مهمترین مؤلفههای هر یک از ابعاد فوق -در
بعد اجتماعی ،فقر و در بعد محیطی ،پراکندگی س��کونتگاههای روستایی ،نابرابریهای
اقتصادیـاجتماعی و موانع فرهنگی -موردتوجه قرار گرفته و به آنها میپردازیم.
فقر
پدی��ده فقر ،یک��ی از کهنترین انواع آس��یبهای اجتماعی اس��ت ک��ه در نقش مانع و
محدودیتزای تحقق عدالتگس��تری در همه جوامع عمل کرده اس��ت .این واقعیت که
یکی از تعالیم مهم همه ادیان ،دس��تگیری و حمایت از فقراس��ت ،خود دلیل محکمی بر
قدمت طوالنی فقر و مسئلهساز بودن آن برای نظم اجتماعی جوامع در طول تاریخ است
(زاهدی مازندرانی .)290 :1384 ،فقر یعنی خارج شدن از مدار زندگی که باعث خدشهدار
شدن کرامت و تکامل انسان میشود؛ یعنی فرد و یا افرادی در یک جامعه از حداقل رفاه
برخوردار نباشند .پدیده شوم فقر که در روستاهای جهان سوم نموداری از توسعهنیافتگی
اس��ت ،سالمت جسمی و روحی روستاییان را تهدید میکند و موجب افزایش مرگومیر
بهوی��ژه در نوزادان ،کودکان ،مادران ،افت کارایی روس��تاییان و درنهایت تقلیل بهرهوری
 48اقتصادی کشاورزی میشود .فقرای روستایی تقریباً  63درصد از کل فقرای جهان را شامل
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میشوند .این مقدار در برخی کشورها نظیر بنگالدش به  90درصد میرسد و در جنوب
صحرای افریقا بین  65تا  90درصد در نوس��ان اس��ت .تقریباً در همه کشورها ،شرایطی
که فقرای روستایی ازلحاظ مصرف شخصی ،دسترسی به آموزش ،مراقبتهای بهداشتی،
آب آشامیدنی ،مسکن ،حملونقل و ارتباطات با آن مواجهاند بسیار نامساعدتر از شرایطی
است که فقرای شهری پیشرو دارند (شریفزاده و همکاران.)78 :1382،
در ای��ران اگرچ��ه اقدامات مربوط ب��ه تأمین اجتماعی و حمایت از فقرا و آس��یبپذیران
روستایی سابقهای دستکم  40ساله دارد اما دستاوردهای برنامهها از حیث کاهش فقر و
آس��یبپذیری درآمدی در نقاط روستایی کشور درخور توجه نیست .ایران نیز نظیر همه
کش��ورهای درحالتوس��عه جهان با مس��ئله اجتماعی فقر و ازجمله با گستردگی فقر در
جامعه روستایی روبروست (زاهدی مازندرانی .)290 :1384 ،شرایط ،مقتضیات ،امکانات
حاکم بر روس��تاها و نگرش خاص از زندگی و رفاه در جوامع روس��تایی این مناطق را از
مناطق شهری ،بهخصوص از دیدگاه مربوط به فقر و محرومیت ،متفاوت میکند (صامتی
و کرمی.)192 :1383 ،
طرح «طبقهبندی روس��تاهای کش��ور ازنظر امکانات و درآمد» باهدف «تفکیک روس��تاها با
اس��تفاده از شاخصهای اقتصادی بهمنظور ایجاد شرایط مناسبتر برای سیاستگذاری» که
توسط مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی انجام شده است نتایج زیر را دربرداشته است:
ازنظر درآمدی  22درصد روستاها در گروه خیلی فقیر 38 ،درصد در گروه فقیر 26 ،درصد
در گروه با درآمد متوسط و  24درصد در گروه با درآمد مناسب هستند و ازنظر امکانات
نیز  41درصد روستاها راه شوسه یا آسفالت دارند 51 ،درصد آنها دارای برق و  44درصد
دارای آبلولهکشی هستند و  27درصد خانه بهداشت دارند .همچنین  9درصد روستاها
یا  15درصد جمعیت و یا  185دهستان در بهترین شرایط قرار دارند زیرا با  75یا 100
درصد امکانات ،باالترین درآمد را به خود اختصاص دادهاند .در مقابل  22درصد روستاها
یا  5/5درصد جمعیت و یا  472دهس��تان بدون هیچگونه امکاناتی در پایینترین س��طح
درآمد قرار دارند .بهطورکلی مقایس��ه روس��تاها ازنظر درآمد و امکانات نشان میدهد که
رابطه معکوس��ی بین این دو وجود دارد ،زیرا با افزایش امکانات از درآمد روستاها کاسته
میشود (مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی.)1390 ،
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پراکندگی استقرار سکونتگاههای روستایی
یکی از موانع خدماترس��انی به روستاها و بهرهمندی مطلوب آنها از این خدمات ،موانع
طبیعی اس��ت .باید دانس��ت که اساس��اً توزیع نابرابر و پراکنده روستاها در اثر پراکندگی
منابع و مواهب طبیعی به وجود میآید .تعداد زیاد ،کوچک بودن و پراکندگی روس��تاها
و آبادیهای کش��ور ازجمله مسائلی است که همواره بهعنوان موانعی برای توسعه نواحی
روستایی کشور قلمداد شده و همیشه ذهن برنامهریزان و مسئوالن کشور را به خود جلب
کرده اس��ت .این ذهنیت بیش��تر به دلیل مشکل بودن و ازلحاظ اقتصادی مقرونبهصرفه
نبودن خدماترس��انی به این قبیل روستاها به وجود آمده است (رضوانی.)179 :1387 ،
عوامل مؤثر در نحوه شکلپذیری و پراکندگی مکانی سکونتگاههای روستایی را بهطورکلی
میتوان به دودس��ته تقسیمبندی و بررس��ی کرد 1 :ـ عوامل محیط طبیعی؛  2ـ عوامل
محیط فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی.
الگوی اس��کان در س��کونتگاههای روس��تایی بی��ش از هرچیز انعکاس��ی از ویژگیهای
محیط طبیعی اس��ت .بهطورکلی ،در بررس��ی عوامل طبیعی مؤثر در اس��تقرار اینگونه
س��کونتگاهها باید مواردی همچون اش��کال ناهمواری (پستیوبلندی) ،آبوهوا ،پوشش
گیاهی و محیطزیس��ت و درنهایت نحوه دسترس��ی به منابع آبوخاک را در نظر داشت.
نحوه پراکندگی مکانی ش��بکه آبها ،کیفیت خاکهای در دس��ترس و مانند آن بهنحو
بارزی موقعیت سکونتگاه روستایی را تحتتأثیر خود قرار میدهد و از این طریق ،باعث
بروز الگوهای خاص شکلپذیری میشود.
از می��ان عوامل فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی مؤثر در نحوه ش��کلپذیری و پراکندگی
مکانی سکونتگاهها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1انگیزه س��ازگاری و انطباق مطلوب با عرصههای طبیعی و امکانپذیر س��اختن شیوه
خاص اقتصادی از طریق بهرهبرداری ازاینگونه عرصهها؛
 -2برخورداری از امکانات ارتباطی؛
 -3انگیزههای سیاسی ـ نظامی؛
 -4انگیزههای فرهنگی ـ مذهبی (کاظمی و بدری 139 :1383 ،و .)138
مقر آبادیها در نتیجة شرایط امنیتی و یا قابلیتهای محدود تکنولوژیک
اگر درگذش��ته ّ
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دسترس��یها ،وجود آبادیهای کوچک و پراکنده توجیهپذیر بود ،امروزه پیدایش چنین
آبادیهایی توجیهپذیر نیست؛ زیرا این آبادیها نمیتوانند در شرایط اقتصادیـاجتماعی
کنونی ماندگار باش��ند .این ش��یوه اس��تقرار ،س��رمایه و انرژی را ه��در میدهد ،تعادل
زیس��تمحیطی را بههم میریزد و به ش��رایط باثبات منجر نمیش��ود .درنتیجه از توان
بایسته برای توسعه پایدار برخوردار نخواهد بود (یدقار.)85 :1383 ،
بهطورکلی امکان خدماترسانی به روستاهای پراکنده با مشکالت فراوانی روبرو است .برای
خدماترس��انی به این روس��تاها باید با ایجاد روشهای مختلف ازجمله تجمیع روستاها،
فراهم کردن خدمات در روستاهای مرکزی -که بیشتر روستاهای پراکنده به آن دسترسی
دارند -و غیره اقداماتی در جهت دسترسی و برقراری عدالت در این روستاها انجام داد.
درک صحی��ح این موض��وع ازجمله کلیدیترین موضوعات در جهت عدالتگس��تری در
مناطق روستایی است؛ بنابراین توجه به این مهم در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت بسیار
ضروری است.
نابرابریهای اقتصادی ـ اجتماعی
ازجمله موانع دیگر عدالتگستری در روستاها ،نابرابری در ابعاد مختلف اقتصادی اجتماعی
اس��ت .نابرابری در ابعاد مختلف از ویژگیهای برجس��ته روستاها بهویژه روستاهای ایران
اس��ت .روستاها نسبت به شهرها دارای محرومیتها و محدودیتهای فراوانی هستند .در
یک قضاوت کلی میتوان گفت که وجود نابرابری و توازن نداش��تن بین مناطق شهری و
روستایی تا اندازه زیادی نتیجه اجرای سیاستهای ناهمگون برنامهریزی کشور در بیش
از پنجاهس��ال گذشته است .این تعادل نداشتن در بررسی شاخصهای توسعهای مناطق
شهری و روستایی کشور مشهود است .بااینکه کاهش فقر و محرومیت از اهداف سالهای
بعد از انقالب قلمداد شده و گامهای مناسبی نیز در تأمین امکانات مختلف زندگی مانند
آب آشامیدنی ،راه ،برق ،مدرسه ،تلفن و غیره در جامعه روستایی برداشته شده اما هنوز
امکانات روستایی با امکانات شهری فاصله بسیاری دارد (مرسلی.)78 :1385 ،
نبود درآمد ،اشتغال و افزایش جمعیت روستایی در سالهای اخیر باعث مهاجرت روستاییان
به شهرها شده است .با افزایش جمعیت روستاها و جوابگو نبودن محیط روستا برای آنها،
مهاجرت آغاز میشود؛ اما با ورود به شهرها بر مشکالت آنجا نیز افزوده میشود که نمود 51
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آن را در افزایش ترافیک ،افزایش میزان اجارهبهای منازل مس��کونی و مغازهها و افزایش
قیمت زمین و مس��کن در شهرها و تخلیه روس��تاها ،از بین رفتن کشاورزی ،خالیشدن
روس��تاها از نیروی جوان ،ازبینرفتن سنتهای اصیل و مصرفیشدن جامعه و وابستگی
کش��ور به محصوالت اس��تراتژیک میتوان دید .ایجاد تأسیسات و تجهیزات گوناگون در
ش��هرها و مراجعات مکرر روس��تاییان برای بهرهمندی باعث افزایش جاذبه شهرها شده
و همچنین نبود این امکانات در روس��تاها بر دافعه روستاها افزوده است .وجود بانکها و
مؤسس��ات مالی ،مراکز بهداشتی درمانی ازجمله بیمارستانها ،پزشکان متخصص ،مراکز
آموزش��ی ازجمله دانشگاهها و مؤسس��ات آزاد آموزشی درزمینههای مختلف و تسهیالت
حملونقل ازجمله ترمینالها و آژانسهای مسافربری همگی بر وجود نابرابریها و توزیع
ناعادالنه آنها در مراکز شهری و وابسته بودن روستاییان به شهرها جهت استفاده از آنها
حکایت دارد .جدول ش��ماره  ،3توزیع جمعیت فعال  10س��اله و بیشتر برحسب شاغل و
بیکار در نقاط شهری ـ روستایی ( 85ـ  )1365را نشان میدهد.
جدول  -3-توزیع جمعیت فعال  10ساله و بیشتر برحسب شاغل و بیکار در نقاط
شهری ـ روستایی ( 85ـ )1365

شهری
روستایی
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سال

جمعیت فعال  10ساله و
بیشتر (هزار نفر)

شاغل (درصد)

بیکار (درصد)

1365

7026

84/73

15/27

1375

9655

91/14

8/86

1385

15930

88/14

11/82

1365

5227

87/09

12/91

1375

6306

90/56

9/44

1385

7494

85/26

14/73

منبع :مرکز آمار ایران
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بر اس��اس جدول ش��ماره ( )3میتوان به این نتیجه رس��ید که آمار بیکاران روستایی در
سالهای  1375و  1385همواره از مناطق شهری بیشتر بوده است که نتیجه توجه کمتر
به مناطق روستایی است.
موانع فرهنگی
جوامع روستایی دارای خردهفرهنگهایی هستند که این خردهفرهنگها در نظریه راجرز
بهخوبی مطرح شده و بهعنوان موانع اجتماعی فرهنگی توسعه روستایی قلمداد میشوند.
در ادامه ،به مواردی از آن اشاره میشود:
 -1اعتماد متقابل نداشتن در روابط شخصی :روحیه اعتماد متقابل نداشتن مانند سدی
برای س��ازمانهای تعاونی و اکثر برنامههای توس��عه روستایی است؛ زیرا یکی از پایههای
اساسی توسعه روستایی بر تعاون و همکاری دهقانان استوار بوده و فقدان این روحیه یکی
از دالیل توفیق نداشتن بسیاری از برنامههای توسعه روستایی در جوامع دهقانی است؛
 -2فقدان نوآوری :دهقانان معموالً در عکسالعمل نس��بت به ایدههای تازه فاقد نوآوری
هستند؛
 -3تقدیرگرایی :دهقانان سرنوش��ت را قدرت مطلقه در تعیین شکس��ت یا موفقیت خود
میدانند .ازاینرو ستیز با طبیعت را بهمنظور باال بردن سطح زندگی دشوار میخوانند؛
 -4پایینبودن س��طح آرزوها :میزان خواس��تها و آرزوها در جامعه دهقانی بسیار پایین
است؛
 -5توانایی نداشتن چشمپوشی از منافع آنی بهخاطر منافع آتی :شواهد دال بر این است
که روستاییان از منافع آنی خود بهمنظور کسب منافع آتی صرفنظر نمیکنند؛
 -6دیدگاه زمانی محدود :روستاییان غالباً فاقد آن درجه از آگاهی در مورد زمان هستند
که شهرنش��ینان و یا س��رمایهداران اراضی دارا هستند .بهعبارتدیگر زندگی روستایی بر
اس��اس س��اعت نمیچرخد؛ بلکه س��نجش زمانبر طلوع و غروب خورشید و یا بهوسیله
فصول و سالهای دراز استوار است؛
 -7خانوادهگرایی :در فرهنگ روس��تایی ،اقتدار از آن خانواده اس��ت .همکاری و تعاون در
خانواده یک اصل اساسی است؛ زیرا فرد بدون خانواده منزوی بوده و از هیچ نوع حمایتی
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برخوردار نیست؛

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

 -8محلیگرایی :بخشهای شهری و روستایی در کشورهای درحالتوسعه هنوز در دنیای
جدا از هم زندگی میکنند (موسیکاظمی و بدری 195 :1383 ،ـ .)193
جمعبندی و نتیجهگیری
در راس��تای تهیه و تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیش��رفت و توسعه در مناطق روستایی
کش��ور ،تبیين و تحدید حیطههای کارکردی شاخصهای مختلف ،از جمله شاخصهای
ع و محدودیتها
تبعیض ،نابرابری و عدالت مکانی ـ اجتماعی و نیز شناسایی زمینهها ،موان 
و راهکارهای رفع و یا کاهش نابرابریها و تحقق آرمان عدالتگس��تری ضرورت ميیابد؛
ک��ه از رئ��وس مباحث این تک-نگاش��ت بوده اس��ت .بهطورکلی در این تکنگاش��ت در
بررسی زمینهها و شرایط عدالتگستری در مناطق روستایی ایران به موضوعاتی همچون
ایجاد اش��تغال ،آموزش و مشارکت روستاییان پرداخته ش��د .همچنین در بررسی موانع
عدالتگس��تری در مناطق روس��تایی ای��ران در ابعاد مختلف ،ب��ه موضوعاتی مانند فقر،
پراکندگی روستاها ب ه عنوان مانع خدماترسانی به آنها ،نابرابریهای اقتصادی اجتماعی و
موانع فرهنگی پرداخته شد .گفتنی است ،که زمینهها و شرایط عدالتگستری و همچنین
موانع و محدودیتهای عدالتگس��تری دربرگیرنده موضوعات گس��ترده و مختلفی است
ک��ه در این مطالعه گزینههایی از این موضوعات مورد بررس��ی ق��رار گرفت .این مطالعه
ش��امل نتایجی اس��ت که میتواند ضمن فراهمآوری دادهها و اطالعات الزم برای تهیه و
تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت کشور ،در ترسیم افق توسعه و پیشرفت در مناطق
روس��تایی و معاالً تهیه و تدوین برنامههای توس��عه روس��تایی و در راستای بسط عدالت
به عنوان یک هدف متعالی توس��عه و پیش��رفت مورد توجه قرار گیرد .در ادامه برخی از
مهمترین نتایج ،فهرستوار بیان میشود:
 -1ازجمله عوامل نابرابری شهری و روستایی کشور نوع نگرش به ایجاد فرصتهای شغلی
است .مطالعات و شواهد نشان میدهد که ایجاد اشتغال شهری در سنوات گذشته چندین
برابر اشتغال روستایی بوده است که پیامدهای منفی را دربرداشته است .این پیامدها لزوم
توجه به اشتغال روستایی را ضروری میسازد.
 -2بررس��یهای انجامشده در نواحی روس��تایی ،گویای این واقعیت است که سودآوری
 54س��رمایهگذاری بر روی نیروی انسانی ،بیش از س��رمایهگذاری بر روی نهادههای تولید و
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تأسیسات بوده است.
 -3مش��ارکت گس��ترده روس��تاییان و ایجاد همکاری بیش��تر بین آنها و دولت ،امکان
هدفگ��ذاری واقعی برنامهها را متناس��ب با منابع واقعی موجود و خواس��تهای عمومی
فراهم میکند.
 -4درصد جمعیت زیرخط فقر در جامعه روستایی ایران بیش از دو برابر جمعیت زیرخط
فقر شهری است که بیانگر تفاوت بین شهر و روستا و ضرورت گسترش عدالت در روستاها
است.
 -5پراکندگی روستاها و توزیع نابرابر جمعیتی آنها یکی از موانع محیطی خدماترسانی
به روستاها محسوب میشود.
 -6نابرابری و توازن نداش��تن بین مناطق ش��هری و روستایی نتیجه اجرای سیاستهای
ناهمگون برنامهریزی کش��ور در بیش از پنجاه س��ال گذشته است .این تعادلنداشتن در
بررسی شاخصهای توسعهای مناطق شهری و روستایی کشور مشهود است.
 -7موانع فرهنگی موجود در روس��تاها در نظریه راجرز بهخوبی بیان شده است .ازجمله
فقدان روحیه تعاون و همکاری با س��ازمانهای دولتی ،تقدیرگرایی ،پایین بودن س��طح
آرزوها ،دیدگاه زمانی محدود ،فقدان نوآوری و غیره .در شکل شماره  ،2زمینهها و شرایط
و نیز موانع و محدودیتهای عدالتگس��تری در مناطق روس��تایی کشور نشان داده شده
است.
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ﻋﺪاﻟﺖﮔﺴﺘﺮي در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ اﻳﺮان

ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ

زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ

 -1ﻓﻘﺮ:

 -1اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل:

ـ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻛﺮدن روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ

ـ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪي؛

ﻣﻲﺷﻮد؛

ـ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت درآﻣﺪي و اﺷﺘﻐﺎل ﺷﻬﺮي

ـ اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ

و روﺳﺘﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد؛

ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻣﻲﺷﻮد؛

ـ ﺗﻮازن در ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ

ـ ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺮﺧﻂ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﻳﻲ از ﻣﻴﺰان

ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد؛

ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺮﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺷﻬﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ

 -2آﻣﻮزش:

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺿﺮورت دارد؛

ـ زﻳﺮﺑﻨﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛

 -2ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎ:

ـ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺑﺮ روي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻴﻊ روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺧﺪﻣﺎت در

ارﺗﻘﺎءﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ داراي ﺳﻮدﺑﺨﺸﻲ ﻣﺎدي ﻧﻴﺰ

روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ

اﺳﺖ؛

آن دﺳﺘﺮﺳﻲ دارﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ و

ـ ﺳﻮدآوري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺑﺮ روي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺶ

ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ در اﻳﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ اﻧﺠﺎم داد؛

از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺑﺮ روي ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت

 -3ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮيﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:

ﺑﻮده اﺳﺖ؛

اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻫﻤﮕﻮن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در

 -3ﻣﺸﺎرﻛﺖ:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ازﺑﻴﻦرﻓﺘﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮيﻫﺎي

 -ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺿﺎﻣﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﻠﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدي و

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻣﻲﺷﻮد؛

اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛

 -4ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ:

 -در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺑﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻫﺪاف

اﻳﺠﺎد ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد در روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﻜﺎري

اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ درزﻣﻴﻨﻪ اﻫﺪاف ،اﻟﺰاﻣﺎت ،ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و

آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
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شکل -2-زمینهها و شرایط و نیز موانع و محدودیتهای عدالتگستری در مناطق روستایی کشور
٥٨

تبیین اهمیتها ،الزامات ،زمینهها ،موانع و محدودیتهای عدالت گستری در مناطق روستایی ایران

پیش�نهاد برخ�ی ابزارها و سیاس�تها در جهت کاهش نابرابریه�ای مکانی –
اجتماعی و عدالتگستری در مناطق روستایی ایران:
س��یر منطقی تبدیل تجربیات فکری و عملی به واقعیات ملموس دربرگیرندة سه مرحلة
هدف ،سیاس��ت و اس��تراتژی اس��ت تا با سیاس��تگذاری و طراحی مؤثر ،امکان اجرای
اس��تراتژیها ب��ا ابزار موج��ود و در زمان و م��کان مقتضی فراهم آید .بر این اس��اس ،در
دهة چهارم انقالب اس�لامی که دهة «پیشرفت و عدالت» نام گرفته است ،تحقق اهداف
توسعهگرایانة نظام جمهوری اسالمی ،مستلزم طرحریزی و اجرای امور جامعه در قالب یک
الگوی اسالمیایرانی با تأکید بر حفظ محورها و مبانی اساسی و ارزشی است؛ طوری که
با تمامی دستمایههای سیسالة اخیر در امور داخلی و خارجی و جمعبندی فرصتها و
چالشهای موجود ملی و بینالمللی ،اقدامات عملی برای پیشرفت و عدالت صورت گیرند.
ضروری اس��ت جمهوری اسالمی ،بهعنوانیک الگوی حاکمیتی تعریفشده در نظامهای
سیاسیـاداری جهان معاصر ،الگوی مشخص و جامع موردنظر خود را درزمینههای ادارة
بهینة امور جامعه به نحوی ارائه دهد که مبین مبانی نظری و عملی مستدل آن در ابعاد
داخلی و خارجی باشد.
سخن آخر اینکه بیشتر صاحبنظران توسعه را عقیده بر این است که کاهش نابرابریهای
مختلف و بهویژه نابرابریهای منطقهای ،ناحیهای ،مکانی و اجتماعی در سطح هر کشور،
با عوامل ،عناصر ،ش��رایط و مؤلفههای متعدد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و غیره و نیز
شاخصهای مقوالتی همچون شاخصهای جمعیتشناختی و روندهای آن ،ساخت قدرت
و کارکرد دولت و سیاستهای آن و نیز توانها و ظرفیتهای محیطی و منابع طبیعی و
نحوة پراکنش آنها رابطة مستقیم دارد .بر این اساس ،برای کاهش این نابرابریها ،برخی
ابزارها و سیاس��تها را که غالباً نیز جهتگیری درونمحلی و ناحیهای دارند ،پیش��نهاد
میدهند که برخی از مهمترین آنها به این ش��رح بیان میش��ود( :فیروزنیا و افتخاری،
271-303 :1382؛ حسینزاده دلیر.)92 :1380 ،
 .1توس��عة شبکههای ارتباطی و ایجاد نقاط گرهی در سطوح مختلف محلی ،ناحیهای و
ملی.
 .2تشویق بخشهای خصوصی به سرمایهگذاری در نواحی توسعهنیافته ازجمله در مناطق
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 .3توجه تام به اهمیت زیرس��اختها در نواحی دورافتاده و توسعهنیافته ،ازجمله مناطق
روستایی.
 .4درنظرگرفتن ابعاد فضاییـمکانی تصمیمات اقتصادی و نگرش فضایی به توسعة ملی.
 .5اولویت دادن به انسجام و تعادل درونی نظام ملی بر بازدهی اقتصادی سریع و کوتاهمدت.
 .6پیاده کردن برنامهریزی چندس��طحی در س��طح ملی و تأکید بر برنامهریزی محلی و
مشارکتی.
 .7شناس��ایی تواناییهای مختلف نواحی توسعهنیافته و بهویژه مناطق روستایی و اعمال
روشهای مطلوب و بهینه برای بهرهبرداری از آنها.
 .8آمایش فضایی ـ س��رزمینی ،بهگونهای که نقشهای ویژه و مزیتهای نسبی هرکدام
از واحدها و س��کونتگاهها لحاظ شود .دراینبین توجه به نقش شهرها و سکونتگاههای
میانهاندام و کوچک در توسعة یکپارچة ناحیهای و ملی در کنار توجه به مناطق روستایی
توصیه میشود.
 .9تبیین روابط عملکردی میان نواحی مختلف و نیز درون آن نواحی.
 .10اتخاذ سیاستهای توسعهای بخشهای مختلف کشاورزی ،صنعت و غیره منطبق با
شرایط و مقتضیات محیطی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی هر منطقه.
 .11شناسایی و بهرهوری مطلوب از ظرفیتهای رشد و توسعة نواحی روستایی.
 .12ارزیابی برنامههای اجراشده و بهرهگیری از سیستم اطالعات بازتابی (بازخورد) ،برای
اصالح و بهبود برنامههای آتی در مناطق روستایی.
 .13توجه به آگاهسازی و بیداری تودههای محروم و مستضعف روستایی ،بهمنظور ارتقای
سطح شناخت و آگاهی ایشان از حقوق خود.
 .14توج��ه ویژه به مکانهای حاش��یهای و دورافتاده و همچنی��ن اهتمام جدی در رفع
نیازهای اساسی ساکنان مناطق دورافتادة روستایی و بهویژه ایجاد زیرساختهای مختلف
توسعهای و عمرانی در این مناطق.
 .15شناخت همهجانبه و عمیق برنامهها و اقدامات گذشته و ارزیابی دقیق آثار و تبعات
ناخوش��ایند آن بر محرومان و مس��تضعفان ،بهویژه روس��تائیان (همانند انقالب س��فید،
اصالحات ارضی و غیره).
 .16 58اهتم��ام در انجام مطالعات پایهای و س��ازمانیافته و هدفمند برای ریشهشناس��ی و
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مسئلهیابی عدم تعادلهای فضاییـمکانی همانند زاغهنشینی و حاشیهنشینی در سطوح
ملی و منطقهای.
 .17کاربس��ت روشهای کارآمد در جه��ت احیای روحیة تعاون ،همیاری ،مش��ارکت و
همدلی در فعالیتهای جمعیـتولیدی در مناطق روستایی.
 .18اهتمام بر تعمیق روح بالندگی ،اعتمادبهنفس و خودباوری در بین روستائیان مناطق
مختلف کشور؛ باتوجه به این اصل که اعتمادبهنفس مانع استثمار افراد میشود.
 .19اهتم��ام و جدی��ت در اص�لاح س��اختارهای اداری و درنتیجه ،جدی��ت در مبارزه با
بوروکراس��یهای اداری بهمنظور روانسازی ارتباط روستائیان با نهادهای توسعهای و نیز
ظرفیتسازی و توانمندسازی ایشان در پیگیری حقوق خود.
 .20تأکی��د ب��ر اصل واقعگرایی در تهیه و تنظیم برنامهه��ای مختلف ،بهویژه برنامههای
اصالح ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و اجتماعی در مناطق روستایی و به نفع
تودههای مستضعف.
 .21تالش در جهت تعمیق این باور که تمامی تبعیضها ازنظر اسالم و بهدنبال آن نظام
مقدس جمهوری اس�لامی که برپایة آموزههای دینی ش��کل گرفته ،محکوم اس��ت .باید
همگان به این عقیده برس��ند که دین اس�لام طرفدار مستضعفان و محرومان است و نیز
تعمیق این باور که بنیاد توسعه در اسالم بر عدالت است و اسالم برای هیچ گروهی امتیاز
خاصی قائل نیست؛ البته و بدون شک همة مردم و بهویژه مردم مناطق روستایی باید این
باور را در عمل ببینند.
س�خن آخر :واقعیت مس��لّم این اس��ت که انقالب اس�لامی ای��ران ،ازیکطرف حاصل
مجاهدته��ا و رهبریهای پیامبرگونة حض��رت امام خمینی (ره) و از طرف دیگر حاصل
مقاومت و رنج طبقات مختلف جامعه و ازجمله طبقات محروم جامعه و بهویژه روستائیان
بوده است؛ بنابراین انتظار میرود شأن ،جایگاه و منزلت این بخش از جامعه بیشازپیش
مدنظر قرار گیرد .بیگمان ،اعمال سیاستهای کارآمد توسعهای و عدالتمدارانه میتواند
ضم��ن محو یا کاه��ش نابرابریها ،چهرة کریه فقر و محرومی��ت را از این مناطق زدوده،
موجب بالندگی و تعالی مادی و معنوی س��اکنان آنها ش��ود .این آرمان باید در تهیه و
تدوین الگوی اسالمیایرانی پیشرفت کشور موردتوجه ویژه قرار گیرد.
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