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  ايران؛ مطالعات فقر و نابرابري در
  فقر و نابرابري در ايران ةضرورت مبارزه با پديدنقد كتاب 

  *محمد فرهادي

  چكيده
ست كه عمق و وسـعت آن توجـه متفكـران اجتمـاعي و     ا اي فقر و نابرابري در ايران پديده

ضـرورت  اقتصادي را به خود جلب كرده و از مناظر مختلف موردمطالعه قرار گرفته است. 
سعيد مدني قهفرخي از اين جمله تحقيقـات اسـت.    ةنوشت ابري در ايرانمبارزه با فقر و نابر

بازخواني و نقد اين مطالعات ضرورتي براي تنقيح و تدقيق ادبيات مربوط به فقر و نابرابري 
پـردازد و برخـي    شناختي به نقد اين كتاب مـي  در ايران است. مكتوب حاضر ازمنظر روش

  نهد. را پيش مي  نهاي نظري و روشي براي تكميل آ ضرورت
نهـادات   دلي برخي پـيش  يابي كه با موضع هم عيب ةدر موضع نقد، اين نوشته نه با ديد

ترتيب فصول كتاب  ها به كند. پس از معرفي اثر برخي كاستي براي تكميل اين پروژه ارائه مي
و  ،مند تعلقات روشـي، نظـري   گيرد و در گام بعد با رويكرد تحليل نظام موردبحث قرار مي

تر توصـيفي   ناظر بر اين است رويكرد كتاب بيش ةمقال ةشود. نتيج معرفتي كتاب معرفي مي
نـابرابري و   ةدهد و بر همين اساس كتاب وارد مقول است و تبييني از فقر در ايران ارائه نمي

مند و موضع نظري مشخص نسبت به  لهئشود. فقدان نگاه مس علل و داليل آن در ايران نمي
  كند. اي است كه اين نوشته بر آن تأكيد مي ترين نكته رابري در اين كتاب، مهمفقر و ناب
  شناختي، سعيد مدني. فقر، نابرابري، ايران، رويكرد انتقادي، نقد روش ها: كليدواژه

  
  . مقدمه1

هاسـت   ترين آن ) هستي اجتماعي نابرابري يكي از پيچيدهproblematic( هاي »معضله«ازميان 
هاي نظري و عملي عالمان اجتماعي و عامالن تاريخي را به خـود   كه بخش مهمي از تالش
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تنيدگي آن با ساختارهاي خُرد و كالن فرهنگي،  درهم ةواسط همشغول كرده است. نابرابري ب
 دشوار و ديرياب بدل شده است كه هر نبنابراياي چندپهلو و  لهئو اقتصادي به مس ،سياسي

شود.  مي  رس فهم و تحليل دور زوده و از دستاش اف يابد، به پيچيدگي اي تازه مي روز جلوه
همين وضعيت در نزد انديشندگان نابرابري نيز حاكم است؛ اختالفات زياد و اشتراكات كم. 

زندگي جمعي و اثرپذيري  اما همگي در اذعان به اهميت نابرابري و اثرات چندوجهي آن بر
شناسي در پاسخ به مسائلي كه نـابرابري   كه برخي معتقدند علم جامعه جايي اند تا از آن متفق

  ).81: 1374 ؛ دارندورف1373(گرب  بار آورده، پديد آمده است به
هـاي   گـاه  مـدهاي نـابرابري نسـبت آن بـا فقـر از گـره      آ و پـي  ،از ميان علل، داليل، آثار

له مورداشـاره قـرار   ئايـن مسـ  آثار مهم مربوط به  ةاست كه به تقريب در همماعي تمورداج
كه انسجام اجتماعي  1مدهاي مخرب نابرابري استآ است. از اين منظر فقر يكي از پي  گرفته

نـوع   ها نيـز بسـته بـه    كه سامان سياسي و حكومت كند تاجايي جامعه را تهديد مي ةو شيراز
 ةانـد. همـين فقـره كـه همـ      و تعـديل آن برآمـده   ،، تبيينسياسي متبوع درصدد فهم  اقتصاد
 2له يـا مخـاطره  ئمسـ  منزلـة  هاي سياسي فارغ از رويكردشـان بـه سياسـت، فقـر را بـه      نظام

فقـر و   ةدهند، حاكي از اهميت اين موضوع است. از اين جهت مطالعـ  موردمطالعه قرار مي
ــ  ــه آن از ضــروريات حفــظ اولويــت اي ــوط ب ــازخواني مطالعــات مرب ــراي ب ن موضــوع ب

  و متخصصان است.  ،گذاران، نخبگان سياست
مدرن فقر به داليل مختلـف موردتوجـه بـوده و      گيري دولت در ايران نيز از آغاز شكل

اند. يكي از مطالعـات   هاي متفاوت به آن پرداخته  داليل گوناگون و افراد با انگيزه ها به دولت
ازسوي آقـاي   فقر و نابرابري در ايران ةبا پديد ضرورت مبارزهمند كه اخيراً با عنوان  ارزش

د     روز نيسـت و افـرادي كـه     سعيد مدني منتشرشده از اين جمله اسـت. فقـر موضـوعي مـ
ها بـه   [شان] به عدالت، فقر و نابرابري حاصل دغدغه و تعلق هويتي آن حساسيت و توجه«

تـر آرزو   عـدالت بـيش   ةايران را در سـاي  ةجرياني است كه همواره توسعه و بهروزي جامع
  پردازند.  ) به چنين موضوعاتي مي31: 1394 يقهفرخ (مدني است »داشته

ازمنظر انتقادي است. روش انتقـادي و رويكـرد    مذكورمكتوب حاضر بازخواني كتاب 
ـ   تفصيل موردبحث قرار مـي  شناسي به متبوع اين نوشته از نقد در بخش روش جـز   هگيـرد. ب

شناختي براي فهم  كند و بخشي از تحقيق جامعه قر را اقتضا ميف  ةموضع پژوهشي كه مطالع
ايران، وضع موجود و سمت و سـوي رونـدهاي آتـي اسـت، مطالعـه و بـازخواني        ةجامع

د را وارد خو ةزيستة صداست كه بتوانند تجرب مطالعات مربوط به فقر صدادادن به فقراي بي
  مطالعات آكادميك كنند.
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هاي مهم نظـري در مطالعـات    ژوهشي در ايران از ضرورتهاي پ نقد و بازخواني كتاب
ديگر به انباشـت   زند و ازسوي ها دامن مي اجتماعي است كه ازسويي به بازخواني اين كتاب

كـه يـك مطالعـه بـه يـك تـالش        شود. ضمن اين يك موضوع منجر مي ةدانش منقح دربار
پايان اين تحقيقات آغاز شود  ةتواند از نقط ها مي شود و ساير پژوهش افتاده محدود نمي تك

آكـادمي   ةگـو در عرصـ  و ارچوبي براي گفتههاي آثار موجود نيفتد. نقد چ و در دام كاستي
له را فـراهم  ئدهد و اجماع نظري بر سـر طـرح مسـ    است كه عقالنيت انتقادي را شكل مي

گـو، مولّـد   و كند. نقـد و گفـت   تر مي له را هموارئحل مس راه ةكه امكان ارائ چنان آورد، هم مي
ضرورت و » دادن نشان«ترين گام در  بندي گفتماني از يك پديده مهم گفتمان است و صورت

  له است.ئاهميت پرداختن به يك مس
در گـام اول كشـف رويكـرد نظـري     االت راهنماي اين مقاله در بـازخواني كتـاب،   ؤس
شـود.   شناختي رويكرد نظري استخراج مـي  است. در گام دوم الزامات نظري و روش  كتاب

درنهايت ميزان توفيق كتاب در توصيف و تبيين فقر و نابرابري براساس معيارهاي ادعايي و 
  نتايج حاصله است. 

  
  . معرفي اثر2

ي در سـال  سعيد مدني قهفرخ ةنوشت يراندر ا يفقر و نابرابر ةپديد با مبارزه ضرورتكتاب 
اي مختصر، كتاب در پنج فصـل   جز مقدمه هازسوي انتشارات آگاه منتشر شده است. ب 1394

  تنظيم شده است؛
 ةهـاي محاسـب   راه شاخص هم ها كه ذيل آن فقر و انواع آن به : مفاهيم و نظريهاول فصل

 ورد آن در اقتصاد موردبررسي قرار گرفته است. در بخـش دوم آهاي مختلف بر فقر و روش
طور خالصه و در دو صفحه  ه) ب56: همان( »هاي فقر و نابرابري نظريه«اين فصل ذيل عنوان 

شناسي اسم برده و درادامه مكاتـب اقتصـادي ماننـد     هاي نابرابري در جامعه از برخي نظريه
نظـران   ها و برخي از صـاحب  و راديكال ،كاران ليبراليسم كالسيك، ليبراليسم مدرن، محافظه

هـاي فقـر و    تحـول نظريـه  «اند. درادامـه بـا عنـوان     طور خالصه و كلي معرفي شده هها ب آن
تا دوران معاصر معرفي  1950فقر از  ةرويكردهاي اقتصادي به محاسب .)77: (همان »نابرابري

ملـي،   ةبانك جهاني، صندوق توسـع «رسد؛  شده است. فصل اول با اين عناوين به پايان مي
  .»شدن و فقر و كودكان جهاني

) با آماري از ميـزان فقـر درجهـان و    97: (همان »مبارزه با فقر در جهان: «دوم فصل
 ةشود و درادامه به تجربيات برخـي كشـورها از پـنج قـار     آن آغاز مي ةمعيارهاي محاسب
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و كوبا در قـاره امريكـا؛ انگلـيس،     ،مريكا، برزيل، شيليآيابد. كشورهاي  جهان ادامه مي
فريقا؛ هند، پاكستان، آو مراكش از  ،فريقاي جنوبي، مصرآاروپا؛  ةو آلمان از قار ،لهستان
هـاي هـدف    انـد. در بررسـي هـر كشـور گـروه      آسيا بررسي شده ةو مالزي از قار ،چين
هـا   و ارزيـابي برنامـه   ،هاي اجـراي برنامـه   هاي مبارزه با فقر، اهداف برنامه، روش برنامه

مـابقي كشـورها در حـد دو يـا سـه       ةبرنامفريقاي جنوبي و چين آجز  هاند. ب مطرح شده
  اند. صفحه معرفي شده

گذاري شده  ) نام157: (همان »مبارزه با فقر در قوانين و مقررات در ايران« :سوم فصل
و ذيل آن قوانيني كه به كاهش فقر مربـوط هسـتند ذكـر شـده اسـت. ازجملـه در قـانون        

، قانون نظام جـامع رفـاه و تـأمين    1379مبارزه با فقر سال  ةانداز، برنام اساسي، سند چشم
هـاي   و برنامـه  ،1384ها سال  مندكردن يارانه ، سند كاهش فقر و هدف1382اجتماعي سال 

ا موضوع فقر مـرتبط  سازي. در اين فقره مواردي از اين قوانين كه ازنظر نويسنده ب مند توان
هاي كـالن   ها سياست ناست. اين موارد از قوانين باالدستي هستند كه در آ  بوده مرور شده

ها مشخص نشده اسـت. در پايـان ايـن فصـل      اشاره شده و وجه اجرايي و عملياتي در آن
. ناهمـاهنگي  1نويسنده كتاب قوانين موجود را با عناوين ذيل موردنقـد قـرار داده اسـت؛    

توجهي به تقـدم قـانون نظـام جـامع رفـاه و       . بي2 ،هاي توسعه و قوانين و مقررات برنامه
 ،شـناختي)  (نقـد روش  نگـر و نـه سـاختارنگر بـه فقـر      . رويكرد عارضه3 ،ن اجتماعيتأمي

. ناهماهنگي با ديگـر  6 ،هاي مبارزه با فقر شده برنامه طي  فايدگي راه . بي5 ،جامع نبودن  .4
. آشـفتگي مفـاهيم،   8، گـرفتن نقـش اشـتغال    . ناديده7 ،و مقررات جاري ،ها، قوانين برنامه

هـاي   حـل  . راه10 ،اعتبـار  هـاي كـم   . اطالعـات و فرضـيه  9 ،هـا  فرض و پيش ،اصطالحات
 هـاي مسـتقيم و نقـدي    . تمايـل بـه پرداخـت   12 ،. ابهام منابع مالي11 ،ربط نامنسجم و بي

ارقام  شكل كلي بدون ذكر آمار و صفحه و به شش ). اين دوازده نقد در182 - 176: (همان
  تشريح شده است.

تـرين فصـل    ) كه مفصل183 :(همان »هاي توسعه ا فقر در برنامهمبارزه ب: «چهارم فصل
 ةهاي توسعه قبل و بعد از انقـالب پرداختـه و پـنج برنامـ     كتاب هم هست به ارزيابي برنامه

بعد از انقالب را در مواجهه با فقـر بـه آزمـون     ةتوسع ةعمراني قبل از انقالب و چهار برنام
ـ عمراني قبل ا ةگذاشته است. پنج برنام صـفحه بررسـي    دهور خالصـه و در  طـ  هز انقالب ب

  طول انجاميده است. سال به 29يعني  1357تا  1328ها از سال  است. اين برنامه  شده
سال با ذكر كليات مربوط به فقرزدايي  18يعني  1346تا  1328عمراني اول از  ةسه برنام

  جا معرفي شده است. ازجمله شده يك هاي انجام و برنامه
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اندرزگاه و مركز بهداشـت مـادران و كودكـان در سراسـر كشـور،       257حدود تأسيس 
مهدكودك براي مراقبت روزانه از اطفال در مناطق شهري و تعداد معدودي  50تأسيس 

آموزان، تأسيس كـانون پـرورش فكـري     دانش ةتغذي ةدر مناطق روستايي، اجراي برنام
پرورشگاه و شـيرخوارگاه در   106تأسيس ، خانه كودكان و نوجوانان جمعاً هجده كتاب

ايجاد  ،مركز ورزشي و پيشاهنگي براي جوانان و نوجوانان 776تأسيس  ،مناطق شهري
در پايان  ،باشگاه ورزشي كارگري 75هزار كارگر و  76شركت تعاوني با عضويت  400
سـپاهي   1500و  ،سپاهي بهداشـت  1500هزار نفر سپاهي دانش،  8سوم ساالنه  ةبرنام

بخشـي، دو   تأسيس يك آموزشگاه توان. كردند ها خدمت مي و آباداني در روستاترويج 
اي  بخشي اطفال، دو كارگاه حرفه كارگاه ساخت دست و پاي مصنوعي، يك مركز توان

 ةپنج مدرس ها. و شش آموزشگاه كر و الل ،در مراكز جذاميان، هفت آموزشگاه نابينايان
 ةمؤسس، ز و مهياي تربيت مددكاران اجتماعيآموزشگاه مجه، ذهني ةماند كودكان عقب

  ).184 - 6:(همان مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران

شده در برنامـه و آمـار    عمراني چهارم قبل از انقالب با ذكر اهداف نوشته ةبررسي برنام
  نابرابري و فقر به پايان رسيده است؛

) 1351 - 1347( عمراني چهارم ةهاي اجراي برنام هاي نابرابري در سال بررسي شاخص
 در سـال  4423/0نشان از كاهش تدريجي نابرابري دارد. ضريب جيبي كـل كشـور از   

 درصد جمعيت شهري و 47باوجوداين حدود  رسيد. 1351در سال  4026/0به  1347
  ).190 - 189 :اند(همان درصد جمعيت روستايي كشور دچار فقر بوده 48

شده معرفي و سپس با  مطرح ة) با اهدافي كه در برنام1357 - 1352عمراني پنجم (ة برنام
پنجم ميزان نابرابري  ةهاي اجراي برنام در سال«ذكر رقم ضريب جيني به پايان رسيده است 

 مـدني ( »رسـيد  1356در سـال   4692/0به  1352در سال  4335/0از  مجدداً افزايش يافت.
  ).1361 ديگران و از سهرابي نقل به ،194: 1394 قهفرخي

ها و وضـعيت فقـر    نويسنده براي بررسي برنامه ةهاي بعد از انقالب روي در ارزيابي سال
شـده بـا    هاي بعد از انقالب از مطالعات متعدد انجام كند. درواقع براي ارزيابي برنامه مي تغيير
تخلـيص اطالعـات و معرفـي نتـايج      ، بنابراين،هاي برآورد متفاوت استفاده شده است روش

 ةنامـد زيـرا برنامـ    برنامگي مي هاي بي را سال 1367تا  1358شود. نويسنده  ها دشوارتر مي آن
ها در كشور وجود نداشته است. براساس برخـي مطالعـات كـه نويسـنده      توسعه در اين سال

 1367در سـال   4380/0بـه   5126/0از  1358استفاده كرده ضريب جيني كل كشور در سال 
عظيمي  ةنتايج مطالع«هاي آماري).  نامه از سال نقل به ،203: 1394 قهفرخي مدني( است  رسيده
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 4/16و  2/15ترتيـب   هـاي تغذيـه و مسـكن بـه     نشان داد كه براساس شاخص 1367در سال 
  ).202 :1394قهفرخي  مدني( »اند از جمعيت كشور دچار فقر و محروميت بوده ميليون نفر
شـد. تحقيقـاتي كـه     را شامل مـي  1373تا  1368اول توسعه بعد از انقالب سال  ةبرنام

كتاب بـدون   ةاند و نويسند ها ارجاع داده است نتايج متفاوتي را گزارش كرده نويسنده به آن
ها را در كتاب خود گزارش كرده است. براساس  آن ةهم ةنقد يا ارزيابي اين مطالعات، نتيج

درصد  15بوده،  443/0اول  ةمآمار سازمان و مديريت، ميانگين ضريب جيني كشور طي برنا
 انـد  درصد جمعيت روستايي كشور زير خط فقر مطلق قرارداشـته  7/25و  ،جمعيت شهري

  ).222: (همان
) نشـان  1386راغفـر (  ةاجـرا شـده و مطالعـ    1378تـا   1374دوم توسعه از سال  ةبرنام

عيـت  درصـد جم  35حدود  1374دوم توسعه يعني سال  ةدهد در سال اول اجراي برنام مي
نتـايج همـين    سانـد. براسـا   درصد جمعيت روستايي زير خط فقر قرار داشته 44شهري و 

درصد جمعيت شهري  24حدود  1378دوم توسعه يعني سال  ةتحقيق، در سال پاياني برنام
ه كاهش جمعيت زير خط فقـر  اند ك درصد جمعيت روستايي زير خط فقر قرار داشته 38و 
در سال  419/0دوم توسعه از  ةضريب جيني كشور طي برنام ).235: (همان دهد مي  نشانرا 

از  نقــل بــه ،241 :1394 قهفرخــي مــدني( رســيده اســت 1378در ســال  400/0بــه  1374
ه كـه  هـا گـزارش شـد    هاي آماري). نتايج تحقيقات متعددي براي بررسي اين سال نامه سال

  دارند.  توجهي با هم هاي قابل تفاوت
نسـبت درآمـد دهـك    «اجـرا شـد،    1383تـا   1379از سـال  سوم توسعه كه  ةطي برنام

برابر كاهش يافت  2/14و  18ترتيب  مناطق روستايي و شهري به مند به دهك فقير در ثروت
مـدني  ( »هاي پس از انقالب بر جاي ماند سال ةتوزيع درآمد نسبت به هم ةو بهترين كارنام

(بـدون سـال    از بانـك مركـزي   نقـل  اما نويسنده در صفحات بعد به .)250 :1394 قهفرخي
 رسـيده اسـت   1383 سـال  در 3996/0بـه   1379در سال  3991/0انتشار) ضريب جيني از 

 15دهـك دهـم    ةدهد. براساس همين گـزارش هزينـ   ) كه تغييري را نشان نمي265: (همان
رسـيده   برابر 6/14با تغييري ناچيز به  1383بوده كه در سال  1379برابر دهك اول در سال 

و  ،درصد جمعيت شـهري  31، 1379سال  ) در1386( راغفر(همان). براساس تحقيق  است
درصـد   29حـدود   1383انـد و در سـال    درصد جمعيت روستايي زير خط فقـر بـوده   39

  ).257: (همان اند درصد جمعيت روستايي زير خط فقر قرار داشته 28جمعيت شهري و 
 و پنـاه  پـزدان  ةشده كه براساس مطالعـ  اجرا 1389تا  1384چهارم توسعه از سال  ةبرنام
درصـد در   33به  1384سال  درصد در 42) جمعيت زير خط فقر شهري از 1389( ديگران
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 46بـه   1384درصـد سـال    54رسيده و جمعيت زير خط فقر روستايي نيـز از   1386سال 
) 1391( همكـاران  و ). اما در تحقيق ديگري كـه نجـارزاده  283: (همان است  درصد رسيده

و كشـوري در   ،اند كه مقدار اسمي فقر در سه بعد شهري، روستايي  نشان داده«اند  انجام داده
 ). ضريب جيني شهري در281 :(همان »مقايسه با سال ابتدايي و انتهايي افزايش داشته است

 392/0كاهش يافته و در روستا اين رقـم از   1389 در سال 367/0به  384/0از  1384سال 
  ).284: (همان رسيده است 1389در سال  385/0به  1384در سال 

رسد و براسـاس   اين فصل با بررسي دستاوردهاي مبارزه با فقر پس از انقالب به پايان مي
(نسبت جمعيت فقيـر بـه    ) نرخ سرشمار فقر در مناطق شهري1390( تحقيق راغفر و ديگران

 52/0در مناطق روسـتايي از   رسيده و 1388در سال  42/0به  1363در سال  28/0كل فقر) از 
براساس آمـار   ).301 - 300: (همان رسيده است 1388سال  درصد در 44/0به  1363در سال 

رسـيده   1387در سـال   385/0بـه   1360در سال  419/0بانك مركزي نيز ضريب جيني از 
ايـران   ةجامعـ  با وجود برخي تغييـرات «كند  كتاب تصريح مي ة). نويسند308: (همان است

  ).309: (همان »كند هاي اقتصادي را تجربه مي يكي از نابرابرترين نظام
نـام دارد كـه نويسـنده در آن سـازمان     » ول مبارزه با فقـر ئهاي مس سازمان: «پنجم فصل

امـداد   ةاجتمـاعي، سـازمان بهزيسـتي، كميتـ     ريزي، وزارت رفـاه و تـأمين   مديريت و برنامه
امـا   ،كند. اين معرفي مفصل است نهاد را معرفي مي هاي مردم  ها و مؤسسه (ره)، سازمان  امام

اطالعاتي براي تلخيص در آن وجود ندارد. در گام بعد منطق حاكم بر ايـن فصـل تشـريح    
  خواهد شد.

  
  شناسي روش .3

شناختي براي توجيـه موضـع    آوردن مباني معرفت انتقادي با يك متن مستلزم فراهم ةمواجه
گذار  بنيان كانتهيچ گريزي از آن نيست.  ،نقد خود كار دشواري استنقادانه است. اگرچه 
درستي عصر  دوران ما به«گفته بود  ،نقد عقل محض، ترين كتابش مهم ةفكر انتقادي در طليع

). سـامان  cited Foucault 1997( »چيـز را در بـر بگيـرد    گرفته است و نقد بايد همه  انتقاد نام
هـا را درنورديـد.    عرصه ةكه آرزو داشت هم بعد از او فراگير شد و چنان كانتانتقادي فكر 

براي من تنها روش «بودن است  ةفوكو جايي گفته است نقد در زندگي معاصر تنها شيو
چه  چه هست، با آن جدي با آن ةكردن، مواجه و عمل ،گفتن جدي براي انديشيدن، سخن

امعه، فرهنـگ و بـا ديگـران، رويكـرد انتقـادي      كنيم، رابطه با ج دانيم، با كاري كه مي مي
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دانـد زيـرا كانـت را كاشـف      ). فوكو معرفت بشري را بعد از كانت انتقادي مي.ibid( »است
 گـري چيسـت؟   روشنكانت در «كند.  بخش به استفاده از آن معرفي مي تئعقل انسان و جر

چـه كانـت    كرد. آن  انساني را معرفي بودن يعني استفاده از فهم مستقل شرايط حداقلي انسان
 »نـامم  كند همان چيزي است كه مـن رويكـرد انتقـادي مـي     گري تعريف مي عنوان روشن به
)ibid.رهايي دارد به همين دليل براي خود فوكو نقد  ). ازنظر فوكو نقد فضيلتي است كه روبه

  كارهاي خود اوست. ةماي اصيل، افشاي پيوند دانش و قدرت است كه بن
و  ،كند كه كسـاني ماننـد مـاركس، نيچـه     يكور نقد را نوعي بدبيني و ترديد معرفي مير

جاكـه كسـي از تـأثير ايـن      ) و ازآنRaffnsoe 2015شوند ( فرويد از بزرگان آن محسوب مي
گيري از  متفكران در امان نمانده است، نقد روش زندگي معاصر است. انصراف از نقد، كناره

داند  اي از بودن و فضيلتي مي ) نقد را شيوهButler 2002( ادي است. باتلرابزار نق منزلة عقل به
  گشاي آن بوده است. كه فوكو راه

) وصف نقد 1384 (كانت آليسم انتقادي ناميد را ايده  كانت كه خودش آن  ةپس از فلسف
 ةهاي مختلفي اطالق شده است كه همگي از فلسـف  و روش ،ها به رويكردها، مكاتب، نظريه

اند و افراد   دهيها روي شناختي بر همين ريشه اند. رويكردهاي نظري و معرفت انت متأثر بودهك
دار  و آخـرين متفكـر نـام    ،لوكـاچ  ،هايي مانند هگل، ماركس، وبر، آدرنو، مـاركوزه  و جريان

  اند. مكتب انتقادي يعني هابرماس از همين سرچشمه سيراب شده
پـذير مكاتـب فكـري بـدل شـده اسـت و هـر        نا جـدايي  ةنقد بـه وصـل   ،بر اين اساس

انطباق بـا عقالنيـت،    وبرانديشمندي ناگزير از تعيين موضع در نسبت با آن است. نقد براي 
 يمدوركـ  (ايـدئولوژي) و بـراي   نمـاي يـك وضـعيت    افشاي مناسـبات واقـع   ماركسبراي 

دانست و  نقد را تالش براي ابطال مي پوپربازگرداندن مناسبات جمعي به خود جامعه است. 
شناسي  جامعه بورديوداند.  بخش مي اي از بودن و بنيان عقالنيت رهايي نقد را شيوه هابرماس

رويكرد انتقادي در نظريه و روش تعريف كـرده   ةمثاب ) را بهreflexivesociologyبازانديشانه (
فكـري معاصـر را    ةسـت و كـل پـروژ   آثار خود دميده ا ةروح در هم ةمثاب نقد را به فوكوو 

  داند. انتقادي مي
شناسـي تحويـل شـد و در علـم      شناسي انتقادي تا جايي پيش رفت كه به روش معرفت

شناسـي دانسـته و نقـد     ) نقـد را روش جامعـه  Boudon( شناسي در آميخـت. بـودون   جامعه
  ).1385بودون ( كند شناختي را نوع اصيل نقد معرفي مي روش

شناختي براي اجرا در سـطح انضـمامي نيـاز بـه      رويكردي معرفت ةمثاب روش نقادانه به
 ةشناسانه دارد. نقد در اين مقاله در گام اول بـه تجزيـ   و روش ،هاي عيني، تكرارپذير تكنيك
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پردازد و در گـام بعـد    شناختي آن مي مدعيات كتاب و آشكارسازي تعلقات معرفتي و روش
  دهد. يك را موردتوجه قرار ميهاي روشي و تئور كاستي يا ناسازگاري

منـد   بـر بررسـي روش   مبتني 3متبوع مكتوب حاضر براي نقد، تحليل سيستماتيك  روش
 اسـت  شـناختي آن  و روش ،شـناختي  ي، معرفـت شـناخت  يك متن و كشف تعلقـات هسـتي  

و بينش  ،شناختي تلقي نويسنده از فرد، جامعه، مبيِن، متيبن ). در وجه هستي1388(عبدالهي 
استدالل براي  ةشناسي تعلق نويسنده از علم معتبر و شيو كند. در وجه معرفت را بررسي مي

شناسي، روش تحليـل، واحـد مشـاهده،     توجيه فرضيات موردتوجه است و در بخش روش
بنـدي بـه ايـن دسـتورالعمل      شود. پـاي  ها ارزيابي مي  آوري داده جمع ةو شيو ،سطح تحليل

تـر   ت و امكان بيان نقاط قوت و ضعف اثر را با سـوگيري هرچـه كـم   ضامن عينيت نقد اس
  كند. پذير مي امكان

تمييز اسـت و امكـان    تري قابل وضوح و اعتبار بيش در اين روش تعلق نظري نويسنده به
دهـد. بـراي ايـن منظـور ابتـدا نـوع تحقيـق و         دست مي هاي تحقيق را به  ارزيابي اعتبار يافته

ـ      ملزومات آن روشن مي  مـذكور طـور جداگانـه بـا معيارهـاي      هشـود و سـپس هـر فصـل ب
دست آمـده   صويري كه بههاي ت بندي، پاره گيرد. در پايان و در مقام جمع موردبررسي قرار مي

ي آن را به نمايش بگذارد. اين مكتوب ئانداز كلي اثر و مختصات جز تواند چشم مي  دركنار هم
تـر   روشن وع فقر و نابرابري دارد، براي خوانندهكند جايگاهي كه اين كتاب در موض تالش مي

شود. در اين مسير تأكيد بر محتواي كتاب است و مسائل مربوط به فرم و قالب يـا خطاهـاي   
  كه به محتواي كتاب مربوط نباشد، موردتوجه و تأكيد نيست. نگارشي و ويراستاري تاجايي

  
  . نقد اثر4

گيرد تـا در گـام    هاي موجود مورداشاره قرار مي  كاستيدر گام اول مختصات اثر با تأكيد بر 
بعد بتوان جايگاه كتـاب را درميـان آثـار مشـابه تعيـين كـرد، درنهايـت تعلقـات نظـري و          

  شناختي اثر بررسي و احصا خواهد شد. روش
  
  شكل و قالب اثر 1.4
زيري چاپ در قطع و يراندر ا يفقر و نابرابر ةپديد با مبارزه ضرورتلحاظ شكلي كتاب  به

مورد غلـط   شده كه مناسب حجم كتاب است. برخي ايرادات نگارشي و ويراستاري و چند
  اطالق نبوده و تصادفي است. تايپي در كتاب وجود دارد كه به كل كتاب قابل
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كنـد.   تر مـي  شده كه فهم كتاب را راحت هاي كتاب مقدمه و نتيجه تعبيه تر فصل در بيش
رعايت شده كه مخاطب را در فهم تغييرات هر دوره نسبت بـه   آمار ةترتيب تاريخي در ارائ

مودارهـا متناسـب و   و ن ،كنـد. طراحـي صـفحات، قلـم مـتن، جـداول       قبل راهنمـايي مـي  
  .است  كاربرپسند

  
  نقاط قوت 2.4

ريـزي در ايـران داللـت دارد.     اما به ضعف برنامـه  ،كتاب موردبررسي اگرچه تصريح نكرده
روايي، ديرپـايي فقـر، ضـعف و نقـص      تجربگي مديران اقتصادي، فقدان استراتژي حكم بي

هاي متـولي، فقـر اطالعـاتي در     كاري سازمان تاريخي و سياسي نظام اقتصادي ايران، موازي
انـداز   ه، فقدان يـك چشـم  ريزي اقتصادي و نقص تحقيقات مربوط به اقتصاد و جامع برنامه

هاي كلي،  ها و نظام و تغيير مداوم سياست دقيق از رفاه و تأمين اجتماعي، سردرگمي دولت
گـذاران   انباشت دانش پايش فقر در ايران كه به فقدان رويكرد علمي در نـزد سياسـت    عدم

انـد   ر دادهرسد اهل سياست فقر را به اكراه و اجبـار موردتوجـه قـرا    نظر مي داللت دارد و به
توان از خواندن اين كتاب فهميد. گرچه اين مـوارد از اهـداف    ازجمله مواردي است كه مي

كاركرد پنهان ايـن تحقيـق    ،اصلي كتاب نبوده و به تصريح در كتاب مورداشاره قرار نگرفته
  دهد. خواننده را به نكاتي از اين دست توجه مي

  
  نقاط ضعف 3.4

  عنوان كتاب 1.3.4
خواننده بـا موضـوع، محتويـات و سـمت و سـوي       ةن يك كتاب اولين مواجهاسم و عنوا

تـرين انطبـاق را داشـته باشـد.      احتمالي مطالب است و ضروري است با روح كلي اثر بيش
اسـت امـا در آن    يراندر ا يفقر و نابرابر ةپديد با مبارزه ضرورتعنوان كتاب موردبررسي 

نـابرابري. توجيـه    ةنه هيچ گفتاري در ضرورت مبارزه بـا فقـر هسـت و نـه بحثـي دربـار      
ضرورت مبارزه با فقر به موضع نظـري و اطالعـات آمـاري نيـاز دارد كـه اثـرات فقـر بـر         

آثـار فقـر و    ةهاي مختلف زندگي فردي و جمعي را نشـان دهـد. ايـن كتـاب دربـار      بخش
كشـورهاي   ةمقايسـ ة زند و حتي بحثـي دربـار   اجتماعي حرفي نمي هاي آن بر زندگي زيان

مدهايي كه فقر در يكي به بار آورده و در آ هاي مختلف و پي يافته در شاخص فقير و توسعه
ديگري خير، در كتاب مورداشاره قرار نگرفته است. درنظر داشته باشيم اساساً مبارزه با فقـر  
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آيد و ممكن اسـت در رويكـرد ديگـري رفـع      مي سياسي معين برـ  از يك موضع اقتصادي
هاي مهـم نباشـد و چـه بسـا سـطحي از فقـر در جامعـه ضـروري باشـد و            فقر از اولويت

تواند ضرورت مبـارزه بـا آن را    كه كتاب هيچ موضع تئوريك در قبال فقر ندارد نمي جا ازآن
سـازگار نيسـت و    توجيه كند. بر اين اساس عنوان ضرورت مبارزه با فقر با محتواي كتـاب 

  كند. خواننده را دچار سوءفهم مي
ـ  طـور جـدي وارد بحـث     هدرمورد لفظ نابرابري در عنوان نيز بايد گفت كتاب حاضر ب

توليد، ابـزار توليـد و    ةشود. نابرابري و مفاهيم مربوط به آن ازجمله طبقه، شيو نابرابري نمي
وعي فربـه در ادبيـات   و فرهنـگ موضـ   ،نيروهاي توليـدي، نقـش قـدرت، منزلـت، قـانون     

نيز فقر را   لهئكند و حتي در طرح مس ها نمي اي به آن شناسي است كه اين كتاب اشاره جامعه
كتاب به موضـوع نـابرابري،    ةكند. در تحليل آماري تنها اشار در نسبت با نابرابري طرح نمي

بري نيـاز بـه   نـابرا ة دهد. براي مطالعـ   ارقام ضريب جيني است كه تفاوت درآمد را نشان مي
هاي نظري و آماري است كه جاي آن در كتاب خالي است. محتواي  تحليل طبقاتي با بحث

  هاي توسعه بعد از انقالب است.  كتاب برخالف عنوان، گزارش آماري فقر در برنامه

  فصل اول 2.3.4
له نـدارد و بـا تعريـف مفـاهيم     ئست. كتاب طرح مسا» ها نظريه و مفاهيم«فصل اول كتاب 

متبـوع  ة شود و نظريـ  كه مفهوم هميشه متكي به يك نظريه تعريف مي شود درحالي مي  آغاز
له و تمهيد مباني ئاما نويسنده بدون طرح مس ،شود تحقيق معين مي ةلئپژوهش، براساس مس

ترين مشاركت محقـق در پـژوهش    له مهمئنظري به تعريف مفاهيم پرداخته است. طرح مس
كنـد.   پژوهش را مشخص مي ةق، موضع نظري محقق و شيرازانداز كلي تحقي است و چشم

اي كه داراي ارزش تحقيقي  لهئاي را به مس له در اين است كه محقق پديدهئاهميت طرح مس
داليل مختلف بايد اين موضوع از اين منظر  كند به كند و خواننده را متقاعد مي است بدل مي

اما داليل نظري لـزوم   ،گرفته  مفروض ةلئان مسعنو نده فقر را بهموردمطالعه قرار گيرد. نويس
  آن را فراهم نكرده است. ةمطالع

هـاي فقـر ارائـه كـرده و مقصـود وي از       بنـدي از نظريـه   نويسنده در گام بعد يك دسته
است.   ورد تلقي از فقر از هم تفكيك شدهها، پنج ديدگاهي است كه در دو صفحه درم نظريه

بندي مشخص نيست، نويسنده بدون شرح و بسط اين نظريات  دستهكه اعتبار اين  جز اين هب
 ةكـرده و نظريـ   عنوان متكاي مدعيات خود صرفاً به معرفي هركدام در چند سـطر بسـنده   به

  ها را مشخص نكرده است:  متبوع خود از ميان آن
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كنـد و بـر ايـن نكتـه      شناختي تحليل مي اي بيمارگونه و آسيب ديدگاه اول فقر را پديده
كند  ديدگاه دوم تصريح مي انگيزه هستند. هاي تنبل و بي أكيد دارد كه فقرا اصوالً انسانت

هاي فقير تحت تأثير اين فرهنگ بـه بيكـارگي و تنبلـي دعـوت      كه كودكان در خانواده
 تـر ندارنـد.   سالي نيز تمايلي به تالش براي كسب درآمـد بـيش   شوند، لذا در بزرگ مي

بلكه وضع موجود  ،داند دليل فقيربودن متوجه فقرا نمي را بهوليتي ئديدگاه سوم هيچ مس
هـاي   ديدگاه چهارم محدوديت داند. و عملكرد نهادها مي ،ها  ها، برنامه سياست ةرا نتيج

ديدگاه پنجم فقيران را ذخاير نظـام   داند. بقاي فقر و نابرابري مي ةساختاري را علت تام
شـوند و در دوران ركـود    كـار گرفتـه مـي    بـه داند كه در دوران رونـق   داري مي سرمايه

 ةشود. فقر نوعي اسـتراتژي بـراي بقـاي رفـاه در جامعـ      ها خاتمه داده مي خدمت آن به
  ).34 - 33: 1394 يقهفرخ مدني( داري است سرمايه

بيند و به چـه داليلـي فـالن     كه كتاب فقر را ازمنظر كدام نظريه مي نويسنده درمورد اين
كند و به سراغ  دهد و خواننده را در اين ابهام رها مي توضيحي نمي نظريه انتخاب شده هيچ

رود. اين ابهام به كـل اثـر سـرايت كـرده و در صـفحات آتـي خواننـده         تعريف مفاهيم مي
راه شود. گويي نمايشـي اسـت كـه     تواند جاي پايي بيابد كه بر آن بايستد و با كتاب هم نمي

يابد و  ها و وقايع داستان نمي اما ارتباطي بين نقش ،شستهراه خواننده به تماشا ن هم نويسنده به
رسد. اين ابهام ازسوي  نظر مي كتاب همانند انبوهي از اطالعات انباشته بدون نظمي آشكار به

  نويسنده هم تأييد شده است:
اي بـراي   جـوي نظريـه   و تعريفي از فقر و نابرابري يا جست ةرسد ما نيز در ارائ نظر مي به

هايي براي كنترل و كاهش فقر و نابرابري و  الخره تدوين برنامهاتوصيف و تبيين فقر و ب
  ).35: (همان شده هستيم عدالتي تحت تأثير يك يا چند نظريه و ديدگاه اشاره مبارزه با بي

مفروضات و مباني نظري و عملـي هسـتند و   هاي اساسي در  ها داراي تفاوت اين ديدگاه
جـا و در   چنين در اين ها بود. هم توان به ضمير مجهول تحت تأثير يك يا چند فقره از آن نمي

هاي  برد درحالي تفاوت كار مي مترادف به ةكل كتاب نويسنده فقر و نابرابري را همانند دو واژ
تبيين فقر و تدوين برنامه براي كنترل  ةعدكه نويسنده و ها برقرار است. با اين روشني ميان آن
برنامـه بـراي كنتـرل فقـر      ةتوان اثري از تبيين يا ارائ دهد، در كل كتاب نمي و كاهش فقر مي

يا سياسي پراكنده در هم آميختـه   ،يافت. در تعريف مفاهيم نيز تعاريف لغوي، نظري، اجرايي
رار دهـد و سـرانجام بـه تعريـف     صورت انباشتي كنار هـم قـ   شده و نظمي كه تعاريف را به

معيـاري بـراي    بنابراين، ،له نداردئجاكه كتاب مس موردقبول نويسنده برسد، وجود ندارد. ازآن
شود. به همـين دليـل    دست داده نمي معيار اين پژوهش از فقر به منزلة انتخاب يك تعريف به
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برخي  ةص محاسبشود و شاخ تعريف مي، برخي در يك سطر ،هاي مختلف فقر درادامه گونه
تحقيقـات   ةدليل استفاد ها هم به اين شاخص ةزد شود. مرور كوتاه و شتاب ها نيز ذكر مي از آن

  فقر است كه در فصول بعد آمده است. ةها براي محاسب نويسنده از آن ةمورداستفاد
شـكلي   اسـت كـه نويسـنده بـه    » هاي فقر و نابرابري نظريه«عنوان بخش دوم فصل اول 

كنـد.   شناسي نابرابري را معرفي مي نظران جامعه ناقص مباحث برخي از صاحبمخدوش و 
  براي مثال:

هـاي مـاركس و    شناسي بود كه با استفاده از دستاوردهاي نظريه اميل دوركيم نيز جامعه«
  ).59 :(همان »افزاي ثروت و قدرت را در ايجاد نابرابري توضيح داد وبر نقش هم

توجهي او به نقش  قشربندي دوركيم وارد است بي ةه به نظريدرواقع يكي از انتقاداتي ك
هـاي   تـوان پيچيـدگي   ). از اين گذشته نميGrabb 2007: 85( قدرت در ايجاد نابرابري است

 هشناسي را در چند صفحه خالصه كرد. نويسنده در دو صـفح  هاي نابرابري در جامعه نظريه
 ة. ادام4شده گزارش و رها كرده است يفشكل تحر را به يمو دورك ،وبر ماركس، هاي هنظري

هـاي فقـر و نـابرابري معرفـي مكاتـب اقتصـادي و برخـي         اين فصل ذيـل عنـوان نظريـه   
طور مختصر و ناقص  هبندي تاريخي ب ترتيب دوره هاست. اين مكاتب نيز به نظران آن صاحب

ايـن، مكاتـب   هاي نابرابري معلـوم نيسـت. فراتـر از     ها با نظريه اند و نسبت آن معرفي شده
ها نيست  بندي تئوريك آن اقتصادي ربطي به نابرابري ندارند و اين مفهوم بخشي از استخوان

نـاجور بـه    ةو ماننـد يـك وصـل   اين فصل به كل كتاب و هدف آن ربطـي نـدارد    بنابراين،
تـري بـا    شد نسبت نزديك شناختي طرح مي هاي نابرابري جامعه است شايد اگر نظريه  كتاب

پايـان   ،جاي كتاب نـدارد  كه ربطي با هيچ، اين مباحث با موضوع فقر كودكان كتاب داشت.
هـا بـا    كند تا نسـبت آن  بندي از اين مباحث پراكنده فراهم نمي يابد و نويسنده يك جمع مي

هـاي موجـود از    هدف كتاب را توضيح دهد. در اين فصل كه بنياد نظري كتاب است، تبيين
كار و نظم موجود جهاني بحثي   سي فقر، وضعيت آن در تقسيمسياـ  نابرابري و فقر، اقتصاد

طور اتفاقي به بعضي از آمار بعدي كتاب مربوط هسـتند.   هآيد و مباحث پراكنده ب ميان نمي به
رسد اين بخش بعد از نوشتن كتاب به آن چسبانده شده است و ربطي منطقـي بـا    نظر مي به

  ها ندارد. ساير فصل

  فصل دوم 3.3.4
نام دارد. نويسنده در اين فصل بعد از مرور برخي » جهان در فقر با مبارزه«م كتاب فصل دو

هاي مختلف با فقر را موردبررسي قرار داده  چند كشور از قاره ةآمارها از فقر جهاني، مواجه
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كتـاب   ةلئاست. نويسنده معياري براي انتخاب اين كشورها براي معرفي و نسبت آن با مسـ 
 ةو كوبـا در قـار   ،مريكا، برزيل، شـيلي آ. در اين فصل كتاب كشورهاي دست نداده است به
فريقـا؛  آو مـراكش از   ،فريقاي جنوبي، مصرآاروپا؛  ةو آلمان از قار ،مريكا؛ انگليس، لهستانآ

هـاي   انـد. بـا وجـود اخـتالف نظـام      آسيا بررسي شده ةو مالزي از قار ،هند، پاكستان، چين
هـا   اي بـين آن  شـورها، مقايسـه  و سياسـي و تلقـي از فقـر در ايـن ك     ،اقتصادي، اجتمـاعي 

است.   به مختصات دروني توضيح داده نشده هريك باتوجه ةبرنام ةنگرفته يا شاخص  صورت
دار و موفـق اسـت معرفـي     هـا ريشـه   چرا كشورهاي اسكانديناوي كه مبارزه بـا فقـر در آن  

كتـاب و   به پايان رسـيده و نسـبت آن بـا    گيري اند؟ اين فصل از كتاب نيز بدون نتيجه نشده
  ضرورت طرح آن مشخص نيست.

  فصل سوم 4.3.4
نام دارد. در اين بخش اسناد باالدسـتي  » ايران مقررات و قوانين در فقر با مبارزه«فصل سوم 

بخشي و رفـع فقـر ذكـر شـده اسـت. هـدف        و مفاد و مواد معطوف به رفاه اجتماعي، توان
هـا در كـاهش فقـر و ارزيـابي      آور بـراي دولـت   قانوني الـزام جوي مباني و نويسنده جست

ست طبيعي كه دولت بايد براي مبارزه بـا آن  ا اي فقر پديده ةپذيرفت ةهاست. گويا نويسند آن
ها  دست به اقداماتي ازجمله تصويب قانون و برنامه بزند. نگارنده نقش خود دولت و برنامه

ديده گرفته كه ناشي از فقدان رويكرد نظري يا نگـاه  فقر نا ةو قوانين را در پديدآوردن مقول
مند به فقر است. دارندورف از متفكران ليبرال دولت و قـوانين آن را يكـي از عوامـل     لهئمس

). اساسـاً نسـبت ميـان قـدرت و     1371 (دارنـدورف  دانـد  اصلي ايجاد و حفظ نابرابري مي
اما يكي از مواردي كه در ايـن   ،استشناسي  نابرابري مورداجماع بسياري از متفكران جامعه

بـراي كتـابي درمـورد فقـر      فقـر ناديـده گرفتـه شـده و كاسـتي بزرگـي       ةكتاب در مطالعـ 
حـل   كـه راه  گرفتن نسبت قدرت و فقر است و خطيرتـر از آن ايـن   آيد، ناديده مي  حساب به

فقـر بـه   رسميت پذيرفته است. تقليـل   عنوان تنها روش موجود به قدرت را براي رفع فقر به
ـ  ةبست در فهم اين مقول قانوني نوعي بن خأل دليـل فقـدان    آورد و بـه  وجـود مـي   هپيچيده ب

بست قرار گرفته و مابقي كتـاب بررسـي فقـر در ايـن      رويكرد تئوريك، نويسنده در اين بن
  تلقي محدود و بسته است.

) 1379( انكرباسـي  ) و1379( همكاران و دانا  در پايان اين فصل نويسنده از زبان رئيس
هاي فراتر از قانون و سند  اما زمينه ،كند هاي مبارزه با فقر را ذكر مي هاي برنامه برخي از ايراد

زباني و جنسيتي در ايجـاد  ـ  هاي قومي سياسي، تبعيض، تفاوتـ  در ايجاد فقر مانند اقتصاد
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به انتخاب اوسـت و   اما ،كه از خود نويسنده نيست گيرد. انتقادات نيز با اين فقر را ناديده مي
  و فاقد بنياني نظري است. ،به غايت كلي، سطحي

  فصل چهارم 5.3.4
تـرين   نام دارد. منطق اين فصل كه بـزرگ » توسعه هاي برنامه در فقر با مبارزه«فصل چهارم 

هـا بـه آن اضـافه     كتاب است و مابقي فصـل  ةاولي ةرسد هست نظر مي بخش كتاب است و به
فقرزدايي و سپس ارزيابي  ةهاي توسعه در زمين شده تا به شكل كتاب دربيايد، معرفي برنامه

هـاي عمرانـي و     هـايي از برنامـه   تحرير بخـش  ةنويسند ةهاست. در اين بخش روي آن ةنتيج
و جمعيت زير خط  ،ينيخط فقر، ضريب ج ةآمار و ارقام موجود دربار ةتوسعه و سپس ارائ

ها  آمار و ارقام و برآوردها و تحليل ةفقر شديد، مطلق و نسبي در شهر و روستاست. نويسند
را نيز از مطالعات ديگران ذكر كرده است و متكي بر تحقيقات ديگر محققان است. رويكرد 

ده از ساير ها را كه در متن آم نويسنده انتقادي نيست و برخي مختصات تحليلي و نقد برنامه
جـا ارائـه داده و    مطالعات وام گرفته است. نويسنده صرفاً گزارشي از ديگر تحقيقات در اين

 ةهاي قبل از انقالب، مجموعـ  ها مشاركت ندارد. براي مثال در نقد برنامه خود در نقد برنامه
نبع ذكر عمراني اول تا سوم را بدون ارجاع و م  ةهاي انجام شده سه برنام اقدامات و فعاليت

ها ذكر نشده كه امكان نقد آن يا ذكر داليل موفقيت يا شكست  كرده است. اهداف اين برنامه
  ها ميسر شود.  برنامه

و روسـتاييان   ،هاي رفاه كودكان، كارگران، جوانان چهارم عمراني در زمينه ةاهداف برنام
ي گزارش شده است. عنوان ارزيابي تحقق اين اهداف، ضريب جين اما در پايان به ،ذكر شده

اما نسبتي  ،استفاده هستند صورت جداگانه قابل هاهداف ذكر شده و ارقام مورداشاره اگرچه ب
شكست يا موفقيت برنامه و داليل آن صحبتي بـه ميـان نيامـده اسـت.      ةبا هم ندارند. دربار

 ،عمراني پنجم قبل از انقالب نيز به همين ترتيب اهداف آن در افزايش رفاه ذكر شده ةبرنام
هـا مسـكوت مانـده و     اما در پايان اعداد و ارقام مربوط به ايـن اهـداف و ميـزان تحقـق آن    

 ةبرنام اجراي هاي سال در«درعوض ضريب جيني گزارش شده است. نويسنده معتقد است 
) اما داليـل افـزايش   194: 1394 يقهفرخ مدني( »يافت يشافزا مجدداً ينابرابر يزانپنجم م

در ابعـاد مختلـف تبيـين نشـده و تنهـا در سـطح          را توضيح نداده است. موفقيت برنامـه  آن
توصيف و گزارش آمار باقي مانده است. بايد درنظر داشت براي فهم فقر و چرايي آن نيـاز  

مصوب است و بـدون اسـتدالل چيـزي بـه      هاي  به تحليل داليل شكست يا موفقيت برنامه
شود. نويسنده در اين فقره و در كل كتاب ضريب جيني را  دانش خواننده از فقر افزوده نمي
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كند مقصود ضريب جيني اسـت.   معادل نابرابري درنظر گرفته و هرجا به نابرابري اشاره مي
ها از آن بـراي   چه دولتتواند شاخص نابرابري باشد. اگر وجه نمي هيچ اين برآورد آماري به
» فقـر و نـابرابري   ةضـرورت مبـارزه بـا پديـد    «يك مطالعـه در   ،كنند اين منظور استفاده مي

كـه نويسـنده    ايـن  ةمعيار نابرابري است خاصـ  ةمثاب وليتش نقد اين شاخص بهئترين مس مهم
 ترين نقد به ضريب جيني اين است كـه تنهـا تفـاوت درآمـد را     شناس هم باشد. مهم جامعه

جامعـه را   ،دهد نه تفاوت در فرصت تفاوت در درآمد را نشان مي ،كند نه ثروت محاسبه مي
دسـت   گيرد و فهم طبقـاتي از نـابرابري بـه    نه ساماني سياسي كه وضعيتي طبيعي درنظر مي

كه ضريب جيني ربطي به ميزان فقر در جامعـه نـدارد و از ايـن جهـت      دهد. ضمن اين نمي
هم موردبررسي قرار داد. درواقع نسبت فقـر و   ابرابري را در نسبت باسختي بتوان فقر و ن به

فقر و نسبت آن  ةلئسياسي مسلط نسبت تنگاتنگ با هم دارند و طرح مس نابرابري در اقتصاد
مهـم را از   ةبسـت  اما اين كتاب ناخواسته، اين دو هم ،گاه متكي است با نابرابري بر همين گره

  زدايي كرده است. لهئنابرابري مس ةهم جدا و از معضل
علل و داليل آن به خواننـده  هاي و  چه اين كتاب از فقر و شاخص با اين اوصاف آن

هاي چهـارم و   آمار از ضريب جيني در پايان اجراي برنامه ةدهد تنها دو مجموع مي ارائه
ف، هـاي مختلـ   ها در بخـش  پنجم قبل از انقالب است؛ ميزان موفقيت يا شكست برنامه

وضعيت موجود فقر، عوامل افزايش يا كاهش آن، چرايي فقر پـيش از انقـالب، نسـبت    
 ،ها با اقتصاد و سياست پيش از انقالب در اين كتاب ذكـر نشـده اسـت. بنـابراين      برنامه

و ميزان آن در ايران قبل از انقـالب   ،توان تصور روشني از فقر، ابعاد، اوصاف حتي نمي
  دست آورد. به

امـا   ،گيرد تري موردبررسي قرار مي هاي بعد از انقالب با آمار بيش در سال وضعيت فقر
كه آمارهاي مورداستفاده حاصل تحقيقات محققـان مختلـف بـا معيارهـاي متفـاوت       جا ازآن

  گيرد. براي مثال ها گاه در تعارض با هم قرار مي است، نتايج آن
 1367تـا   1363هـاي   سـال  ة) در فاصـل 2006( براساس محاسبات صالحي اصـفهاني 

درصـد جمعيـت بـه     1/35نسبت جمعيت زير خط فقر روستايي افـزايش يافتـه و از   
) 1390( پنـاه  كه مطابق نظر يزدان درصد جمعيت روستايي رسيده است، درحالي 7/44

درصد رسيده  21درصد جمعيت به  28همين شاخص در روستاها كاهش داشته و از 
هـاي   سـال  ةان] نسبت جمعيت زير خط فقـر در فاصـل  پژوي ة[براساس مطالع است...
درصـد جمعيـت    4/36درصـد جمعيـت بـه     2/30افزايش يافتـه و از   1369تا 1362

  ).199: همان( رسيده است
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اي معرف از منطق بررسـي فقـر در كـل ايـن فصـل اسـت. تمـام         كوتاه نمونه ةاين فقر
. آمارهـا از مطالعـاتي   ه اسـت هاي توسعه بـا همـين سـياق موردبررسـي قـرار گرفتـ       برنامه
نتايج با هم وجود نـدارد،   ةاند و امكان مقايس شده كه با معيارهاي متفاوتي انجام شده  گرفته

هـايي كـه بـه     ها و سياست شود، برنامه تصويري روشن از وضعيت فقر به خواننده داده نمي
 ةهـا اجـاز   دهگيرد، آشفتگي دا كاهش يا افزايش فقر منجرشده مورداشاره يا بررسي قرار نمي

دهد، خود نويسنده سردرگم است و هيچ معياري براي ترجيح يك  قضاوت به خواننده نمي
دهد، معيارهاي مختلف و گاه متعارضـي بـراي بـرآورد فقـر      دست نمي همطالعه به ديگري ب

زند. اگر نويسـنده   ها به آشفتگي و ابهام در ذهن خواننده دامن مي اين ةشود و هم معرفي مي
هـا را   آن ةكرد و تفاوت برآوردهـا و روش محاسـب   ا سه تحقيق مشخص استفاده مياز دو ي

هـا درمـورد وضـعيت فقـر در يـك سـال مشـخص را         داد و سـپس نتـايج آن   توضيح مـي 
كه نويسـنده   دليل اين يافت. اما به تري مي داد، متن انسجام و اعتبار بيش موردمقايسه قرار مي

اي انجام نداده است به تحقيقـات موجـود    يا محاسبه خود به آمارهاي رسمي مراجعه نكرده
متكي شده و براي تفصيل متن و تكثير منابع، به تحقيقات و گزارشات مختلف رجوع كرده، 

تواند تصويري روشن از  فقر را نقض كرده و نمي ةهاي متناقض غرض خود از مطالع با داده
مشـخص نيـز    ةدور نـي بـراي يـك   دست دهـد. حتـي مقـادير ضـريب جي     هوضعيت فقر ب

اما نويسنده با گزارش هـردو بـرآورد بايـد     ،است البته اين تفاوت غيرعادي نيست  متفاوت
اما  ،كرد تر است فراهم مي كه كدام به واقعيت نزديك توضيحي براي علت اين تفاوت و اين

نويسنده خود را از هر توضيحي در اين زمينه معاف كـرده اسـت. چـه نيـازي بـه گـزارش       
ها بايـد   الخره يكي از آنامتعدد درمورد وضعيت فقر در يك دوره هست؟ ب ةمطالع همه اين

شفتگي آتر باشد، نويسنده بايد موضع خود را درميان اين  براساس معيار متبوع نويسنده دقيق
اي بگيرد. در پايانِ معرفي وضعيت فقر در  مشخص كند تا بتواند حكمي صادر كند يا نتيجه

بندي براي  ) با آمارهاي پراكنده، هيچ جمع195: (همان »1367 - 1358 برنامگي بي هاي سال«
 و اسدزاده«كند  ها وجود ندارد، نويسنده با اين جمله بحث را تمام مي ترسيم فقر در آن سال

درآمـد   يفقر با كـاهش نـابرابر   1371تا  1361 يها سال ةفاصل در دادند نشان) 2001( پال
). درمورد مكانيزم افـزايش فقـر بـا كـاهش نـابرابري درآمـد،       205 :(همان »شود يم يدتشد

  توضيحي داده نشده است.
كنـد   اول توسعه، نويسنده برخي اهداف مندرج در برنامه را معرفي مي ةدر بررسي برنام

هـا را بايـد در فقـدان     ضعف اساسي برنامه ةترين نقط اولين و جدي«نويسد  و در نقد آن مي
 »جـو كـرد  و هاي رفاه اجتماعي و بهزيستي و كاهش فقر جسـت  برنامه رويكرد يا نگرش به
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، فقدان چنين »رفاه ةفقدان رويكرد يا نگرش به برنام«). شايد منظور نويسنده از 207: (همان
هـاي توسـعه وارد    برنامـه  ةاما فراتر از اين خود نويسنده اين نقد را بـه همـ   ،اي باشد برنامه
  دهد. دست نمي جامع رفاه به ةي از يك برنامكند اما هيچ شرح يا توضيح مي

مشخص نيست نويسنده براي آمارهايي كه فراهم كرده شرح نوشته يا براي فرضياتي كه 
 بنـابراين ها را رد يا تأييد كند. كتاب موضـع تئوريـك نـدارد و     دارد آمار فراهم كرده كه آن

ي از آمارها را بـا توضـيحات   ا بلكه مجموعه ،اي نيست كه به آزمون بگذارد نظريه يا فرضيه
اول  ةمتفاوت از آمار كنار هم قرار داده است. براي مثال نويسنده در معرفـي اهـداف برنامـ   

  توسعه براي بهبود رفاه و كاهش فقر و نابرابري آورده است:
و امـور جانبـازان؛    ،هاي شهدا، اسرا، مفقـودين  امور خانواده ة[در بخش بهزيستي] برنام

[در  ... كارآموزي و بازپروري ةبرنام ،ديدگان امداد آسيب ةبرنام ،خدمات حمايتي ةبرنام
اجتماعي  ةبيم ،درمان كارگران ةبيم ،درمان كارمندان دولت ةبخش تأمين اجتماعي] بيم

  ).208: (هماناجتماعي كارگران  ةبيم ،ندان دولتكارم

به ميزان تحقق اين اهـداف  اي  اول توسعه هيچ اشاره ةاما در بخش گزارش آماري برنام
و ضـريب جينـي را    ،نكرده و درعوض آمار فقر شديد، مطلـق و نسـبي در شـهر و روسـتا    

اي نشده است. بـر ايـن    شده اشاره هاي اعالم كه به ميزان تحقق برنامه گزارش كرده، درحالي
و نسبي مركز توجه كتاب است و بـه نـابرابري يـا     ،توان گفت فقر غذايي، مطلق اساس مي
  كند. اي نمي هاي رفاه اشاره شاخص

امـا در ايـن كتـاب     ،شـود  ها در مقام مقايسه بهتر آشـكار مـي   معموالً ميزان توفيق برنامه
هـاي گذشـته بـر مقطـع موردبررسـي       اند، اثر سياست هاي توسعه با هم مقايسه نشده برنامه

ه و گفتمان حاكم نويسي، تلقي از توسع مطالعه نشده، شرايط كشور، رويكرد حاكم بر برنامه
بر هر دوره از كانون توجه اين كتاب بيرون مانده است و فقدان چنين رويكردي به ضـعف  

  تحليل فقر و تقليل آن به آمار و ارقام منجر شده است.
(بهداشت و درمـان و آمـوزش،    هاي اجتماعي بخش«اول توسعه آمده  ةدر ارزيابي برنام

ين مسكن و بازسازي مناطق و واحدهاي مسكوني چنين تأم تأمين اجتماعي و بهزيستي) هم
هاي جمعيتـي   ديده، هم در تخصيص منابع و هم در ابعاد گسترش عملياتي و پوشش آسيب

شـود. آمارهـاي    ). اما هيچ گواه آماري براي اين ادعـا ارائـه نمـي   224: (همان »توسعه يافت
 ةديگر محققان دربـار  ازسوي شده اول توسعه نيز تنها محدود به ارقام محاسبه ةارزيابي برنام

و ضريب جيني است كه البته برآوردها كـامالً متفـاوت از    ،فقر شديد، فقر مطلق، فقر نسبي
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 »تغييرات محدود بوده و نشان از تثبيت نابرابري ساختاري دارد«هم هستند؛ برخي معتقدند 
ايـران شـاهد    ةدهد كه در اين دوره جامعـ  ) نشان مي1376( نيلي«) و درمقابل 218 :(همان

 »ها چندان تأييـد نشـده اسـت    اي كه با ديگر پژوهش گير فقر بوده است، يافته كاهش چشم
كاهش يا افزايش فقر كار بسيار دشواري  ة). با اين اختالف نظرها قضاوت دربار222: (همان

ا ه تواند از موفقيت يا شكست برنامه نمي بنابراين،است كه خود نويسنده را نيز گرفتار كرده 
چيزي بگويد و به خواننده عرضه كند. به همين دليل تنهـا بـه مـرور پشـت سـر هـم ايـن        

گيـري يـا    اول نيز بدون نتيجـه  ةارزيابي برنام بنابراين،ها بسنده كرده  مطالعات بدون نقد آن
  برآوردهاي فقر با آمارهاي ديگر محققان به پايان رسيده است. ةتحليل آن با جدول خالص

 فقـدان «اول  ةچون برنامـ  ) را هم1378 - 1374( دوم توسعه ةعف برنامنويسنده نقطه ض
 ،دانـد  ) مي232 - 230: (همان »بهزيستي و رفاه هاي برنامه به نسبت جامع نگرش يا رويكرد

كند يا منظور خود  هاي رفاه ارائه نمي جا هم هيچ تعريفي از نگرش جامع به برنامه اما در اين
  ،گر مقاطع موردبررسي بعد از انقالب درموردچون دي دهد. هم را توضيح نمي

 يمتفـاوت وجـود دارد. گروهـ    يابيدو دسته ارز يزدوم توسعه ن ةبرنام در فقر وضعيت
داشـته   يدوم رونـد مطلـوب   ةبرنامـ  اجراي ايه ها در سال شاخص يناند ا گزارش كرده

 ديگـري  گروه درمقابل و است يافته كاهش فقر خط زير جمعيت ديگر عبارت است، به
 اسـت  بـوده  ثابـت  كـم  دست يا نامطلوب روند اين كه اند كرده تصريح گران پژوهش از

  ).234: (همان

ها در كتاب است.  آمارهاي ناسازگار محققان مختلف بدون نقد آن ةو اين گزاره آغاز ارائ
 راه ضريب جينـي  هم فقر شديد، مطلق و نسبي به ةآمار دربار ةجا هم ارائ تأكيد كتاب در اين

است. در پايان نتايج تحقيقاتي كه ارائه شده درقالـب يـك جـدول خالصـه شـده اسـت و       
  ها وجود ندارد. آن ةهاي برآورد متفاوت بوده امكان مقايس جاكه روش ازآن

 سـوم  ةبرنامـ  باوجود تفاوت آمارها در برآورد خط فقـر نويسـنده معتقـد اسـت در    
 جايپس از انقالب بر يها سال ةبه هم درآمد نسبت يعتوز ةكارنام بهترين) «1383 -1379(

 خـداداد «) دو دسته آمار وجود دارد 1389 - 1384( چهارم ة). اما در برنام250: (همان »ماند
 ةفقـر] همـ   ةمحاسب مختلف هاي شاخص اساس[بر اند داده نشان) 1388( همكاران و كاشي

فقـر در   يـزان نداشـته اسـت و بـر م    يرونـد مطلـوب   ييو روستا يموارد در مناطق شهر ينا
 هـا  پـژوهش  از ديگر اي دسته«). اما 279: (همان »افزوده شده است 1386تا  1384 يها سال
 روسـتايي  و كشوري سطح در حقيقي فقر خط مقدار ...اند كرده گزارش متفاوتي كامالً نتايج
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). درمورد ضريب جيني، برخي مطالعات معتقدنـد نـابرابري   282: (همان »است يافته كاهش
). اين 284: (همان افته و برخي معتقدند كه نابرابري مقدار كمي افزايش داشته استكاهش ي

ها، روش اجرا يا  گيري روشني از سياست دهد نتيجه آمارهاي متناقض به نويسنده اجازه نمي
چيـزي بـه    ةهاي توسـع  ها ارائه كند. به همين دليل بررسي برنامه ميزان توفيق و شكست آن

توانست براي افزايش  كم نويسنده مي كند. دست عيت فقر در ايران نميدانش خواننده در وض
هـاي مختلـف را    تر كند. اسـتان  بررسي را كوچك ةها، داير دقت آمارها و تصريح داللت آن
بهداشت، تغذيه، آموزش آمارهاي جداگانه ارائه كند، فقر در  ةجداگانه گزارش كند، در زمين

و آموزشي را تفكيك كند. تكيه بر آمارهـاي   ،ماتيقشرهاي مختلف كشاورزي، صنعتي، خد
هـاي   بسيار كلي فقر در كشور به تفكيك شهر و روسـتا تصـويري روشـن از فقـر در سـال     

  مختلف نيست. 
هاي پس از انقالب را بررسـي كـرده اسـت. در     در گام بعد نويسنده دستاوردهاي برنامه

امـا   ،اجتماعي متمركز شـده اسـت   اين فقره نويسنده به دو بخش حمايتي بهزيستي و تأمين
هاي اين دو بخش ارائه نداده و مشخص نيست بهزيستي و تأمين اجتماعي  آماري از فعاليت

انـد و نقـد ايـن دو سـازمان بـا برخـي        براساس كدام برآورد آماري موفق يـا نـاموفق بـوده   
  . براي مثال ريزي پايان يافته است هاي كلي از زبان گزارش سازمان مديريت و برنامه گزاره

 و مشـكالت  از بايـد  را بهزيسـتي  بخـش  دهـي  سـازمان  در مشـخص  اسـتراتژي  نبود
اسـت:   يناز ابعـاد آن چنـ   ياول و دوم دانسـت كـه برخـ    ةبرنامـ  در عمده هاي ضعف
 جامعه مشاركت به نكردن توجه رويه، وحدت نبود ول،ئمس يها تعدد دستگاه ي،پراكندگ

  ).293: (همان »غيردولتي هاي گروه و
راه آمـار   هم واقع اين است كه دستاوردهاي بخش بهزيستي يا تأمين اجتماعي نيز بايد به

هاي كلي و كيفي كه قبول آن بـراي خواننـده دشـوار     شد نه با گزاره دقيق و مستدل نقد مي
  .هاي اول تا چهارم نويسنده معتقد است بندي برنامه است. در مقام جمع
 اجتمـاعي،  هاي سياست درخصوص چنداني هاي محدوديت گذاري قانون ازنظر درواقع
 مختلـف  قـوانين  در آن تكرار اما نداشت، وجود اجتماعي هاي حمايت و درآمد توزيع
 بـود  هـا  سياسـت  اين اجراي در جدي عزم نبود يا مناسب اجرايي كار و ساز نبود مبين

  .)294: (همان
 ،صراحت طرح نشـده  كه به، رسد كل ادعاي اصلي كتاب نظر مي گيري به با اين نتيجه

يعني اهميت قانون و برنامه براي كاهش فقر زير سؤال رفته است. البته اين هم دستاورد 
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شود كه قانون براي رفع فقـر كـافي نيسـت اگرچـه      مهمي براي اين كتاب محسوب مي
مركز توجه اين كتاب همين بعد از فقر بوده است كه بخش كوچكي از واقعيت فقـر را  

  دهد. نشان مي
هاي توسعه بعد از انقالب بر فقر شديد و مطلـق و   آمارهاي ارزيابي دستاوردهاي برنامه

ضريب جيني متمركز است. ضعف اطالعات آماري كتاب در اين فقره هـم پابرجاسـت. در   
 در شـديد  فقر زيرخط جمعيت نسبت هردو« كاشي د) و خدادا1390( راغفر ةمطالع ةمقايس
اند، امـا تفـاوت    چهارم حدود چهار درصد برآورد كرده ةبرنام پاياني هاي سال در را شهرها
 درصـد  چهارده تا چهار فاصل درحد و روستاها در شاخص همين ميزان در اي مالحظه قابل

). ساير آمارها درمورد فقر مطلق و نسبي و ضريب جيني نيز همين 298: (همان »دارد وجود
  وصف را دارند؛ متناقض. 

است كه هدف آن بررسي عملكرد » ول مبارزه با فقرئهاي مس سازمان«كتاب فصل پاياني 
رسد ايـن فصـل بايـد در آغـاز كتـاب       نظر مي هاي مربوط به رفاه اجتماعي است. به دستگاه

شد تا خواننده تصويري از تلقي موجود از فقر در نظام جمهوري اسالمي ايران  گنجانده مي
ريـزي بـه مـواردي     ملكرد سـازمان مـديريت و برنامـه   آورد. اين فصل در نقد ع دست مي هب

امـا   ،كنـد  و موارد ديگر اشاره مـي  ،هاي پولي چون درآمد سرانه، رشد اقتصادي، سياست هم
هاي آن، به گزارش توصيفي وضعيت درآمد  جاي تحليل نقش سازمان مديريت و سياست به

كـه در   گاه تحليلي است چنانكتاب فقدان ن ةمفقود  ةپردازد. حلق سرانه يا رشد اقتصادي مي
 ،پردازد نه، توزيع درآمد يا اشتغال در كشور ميااين فقره نيز تنها به توصيف وضع درآمد سر

هاي  كدام سياست ،دهد هاي سازمان مديريت بر آن را موردتحليل قرار نمي اما تأثير سياست
يا سياسي در اين شد؟ كدام رويكرد اقتصادي  منجر سازمان مديريت به كاهش درآمد سرانه

اي اين سازمان  بردي يا برنامه برنامه به تورم يا كاهش رشد اقتصادي منجر شد؟ اشتباهات راه
ريـزي   سازمان مـديريت و برنامـه   ةند؟ وضع موجود فقر حاصل كدام سياست يا برناما كدام

اشتغال نقـش سـازمان    ةكرد؟ مشخصاً در زمين كرد؟ چه كار نبايد مي است؟ چه كار بايد مي
ريزي چه بوده است؟ پاسخ به سـؤاالتي از ايـن دسـت مسـتلزم موضـعي       مديريت و برنامه

ازنظـر خواننـده حتـي      نظري و نگاه تحليلي است كه اين كتاب فاقد آن اسـت و درنتيجـه  
  شود. باليي غيبي رها مي ةمثاب شوند و فقر به ول مبارزه با فقر نيز تبرئه ميئهاي مس دستگاه

در ارزيابي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و سازمان بهزيسـتي نيـز رويكـرد توصـيفي     
امـا از نقـد    ،هـا مـرور شـده    نامـه  هـا در قـوانين و آيـين    است. تنها وظـايف ايـن سـازمان   

ميـان نيامـده    ها بحثي به اند و علل يا داليل عدم موفقيت آن عملكردشان يا نقشي كه داشته
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بـراي ايجـاد مسـكن پايـدار و      «...مان بهزيستي آمده اسـت  است. در معرفي عملكرد ساز
 »ثري اجـرا كـرد  ؤنيازمندان تحـت پوشـش اقـدامات مـ     ةسرپناه دائمي و موقت براي كلي

اما اين ادعا بدون ذكر هيچ آمار يا گزارش عملكرد ايـن سـازمان اسـت. در     ،)386: (همان
مان بهزيستي اگرچه اعتبارات و رسد ساز نظر مي به«بندي بررسي سازمان بهزيستي  مقام جمع

بهينه و كارآمد از حداقل امكانـات بـراي    ةتوان مالي مطلوبي نداشته است، تاحدي با استفاد
) اما 390 :(همان »ايجاد رفاه نسبي و كنترل فقر جمعيت تحت پوشش نقش ايفا كرده است

يلـي بـراي   اين حكم نيز بدون گزارش اعتبارات بهزيستي و اقدامات آن صـادر شـده و دل  
تـري بـا سـازمان بهزيسـتي و      دلي بيش توجيه آن اقامه نشده است. درمجموع نويسنده هم

اما آمار و اطالعاتي در توجيه آن ارائـه نكـرده اسـت. در ارزيـابي      ،اقدامات آن نشان داده
هاي غيردولتي همين رويه برقـرار اسـت؛ معرفـي سـازمان      امام (ره) و سازمان دامدا ةكميت

  گزارش عملكرد.   ةبدون ارائ
گيري از ماحصل كتـاب و   بندي يا نتيجه رسد و هيچ جمع كتاب با اين فصل به پايان مي

  شود. براي ساير محققان ارائه نميضعف يا طرحي براي تحقيقات آينده  طدستاوردها، نقا
  
  مند . تحليل نظام5

منـد ايـن    امآوردن داليل كافي بـراي تحليـل نظـ    هاي اثر به مقصود فراهم معرفي كاستي
  بود. كتاب

  
  شناسي اثر هستي 1.5

  جامعه 1.1.5
هـاي فقـدان موضـع     نويسنده تعريف يا تلقي متبوع از جامعه را ارائه نداده است. از داللـت 

اي عميقاً اجتمـاعي   نظري در كتاب عدم تعريف جامعه ازسوي نويسنده است. تحليل پديده
  فراموشي سپرده است. نده آن را بهنياز به تعريف جامعه دارد كه نويس

  فرد 2.1.5
است. اين موضع نوع تبيين و تحليل   تلقي محقق از نسبت فرد و جامعه ةتعريف فرد نمايند

 بنـابراين، دسـت نـداده و    كند. نويسنده تعريفـي از فـرد بـه    هاي اجتماعي را تعيين مي پديده
  جايگاه فرد در نهادهاي اجتماعي مشخص نيست. 
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  شناسي اثر معرفت 2.5
  )explanator( مبين 1.2.5

تغييـرات   ةدهنـد  دليل فقدان رويكرد نظري و تبييني، كتاب مبين نـدارد و علـت توضـيح    به
  مشخص نيست. ،جا فقر در اين ،موضوع مطالعه

  )explanated( متبين 2.2.5
  العه كه در اين كتاب فقر است.يا موضوع موردمط

  شناسي بينش 3.2.5
نويسنده مشخص نيست كه بتوان تعلق او به مكتب نظم/ تضـاد يـا   پارادايم يا مكتب متبوع 

  يا رويكرد تلفيقي را تعيين كرد. سطح خُرد/ كالن
  

  شناسي اثر روش 3.5
  روش تحليل 1.3.5

اي براي رد يا تأييد  خدمت گرفته است. فرضيه كتاب توصيفي است و گزارشات آماري را به
نـدارد.    كار گرفته ولـي مبـين   استقرايي به ق عليتاما استدالل آماري را با منط ،مطرح نكرده

  روش كتاب توصيف آماري است.

  سطح تحليل 2.3.5
  معناي تبيين در اين اثر غايب است روش توصيف نوشته در سطح كالن است. تحليل به

  واحد مشاهده 3.3.5
گيـري در ايـن كتـاب     واحد مشاهده نيز جمع است و فرد وارد تحليل نشده اسـت. نمونـه  

  موضوعيت ندارد.
توان گفت كتاب توصيفي است و توصيف در خدمت  گيري مي بر اين اساس در مقام نتيجه

ارچوب مفهومي آن مشخص نيسـت.  هتبيين قرار نگرفته است. فرضيه ندارد و تعلق نظري و چ
ارچوب هـ چ ةكه نوشـت  است. باوجوداين  معناي فقدان اعتبار حكم فقدان تبيين در يك تحقيق به

بستگي يا رابطـه   شناختي ندارد در مواردي كه مورداشاره قرار گرفت به هم و طرح روشنظري 
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ارچوب هـ بر ايـن اسـاس كتـاب فاقـد چ     .5ميان برخي متغيرها حكم كرده كه فاقد اعتبار است
  كند و انسجام نظري ندارد. شناسي مشخصي تبعيت نمي نظري و فرضيه است، از روش

  
  گيري . نتيجه6

شناسي آن امكان تبيـين بـه    شناسي و بينش تبييني نيست و ساختار روش كتاب موردبررسي
دهد. فقر از موضوعات پيچيده و چندبعدي است كه بـا سـاختارهاي قـدرت،     نويسنده نمي

و معرفــت پيونــد دارد. در ايــن كتــاب فقــر توصــيف شــده و اطالعــات  ،ثــروت، منزلــت
توصيفي كه از فقر  ، بنابراين،قض استمورداستفاده براي اين منظور ناقص و در مواردي متنا

مند به يـك گـزارش    تر از يك تحقيق آكادميك روش شده نيز معتبر نيست. كل اثر بيش ارائه
  اداري و كارشناسي شبيه است.

نظري كه مطالب مختلف را به  ةو يك رشت ندارد هاي مختلف از انسجام كتاب در فصل
هاي مختلف كتـاب ازسـوي    رسد فصل نظر مي ههم پيوند بزند وجود ندارد. به همين دليل ب

هـاي كتـاب    منطقـي فصـل   لةافراد مختلفي نوشته شده و كنار هم قرار داده شده است. فاص
هاي مطالعاتي از پيش موجود بوده و بدون توجـه بـه    فيش ةتاحدي است كه گويي مجموع

  ها با هم، به كتاب اضافه شده است. نسبت آن
دود است و تحقيقاتي كـه بـه هـدف اصـلي كتـاب يعنـي       منابع مورداستفاده كتاب مح

دليـل   رود. همين تحقيقات نيـز بـه   توصيف فقر مربوط است از چند مورد معدود فراتر نمي
انـد و   شناختي، نتايج متفاوتي از وضـعيت فقـر ارائـه داده    تفاوت در رويكرد نظري و روش

ها را كنار هـم گـزارش    ، آنكتاب بدون نقد اين تحقيقات يا اعتبارسنجي اطالعات ةنويسند
كرده است. اعتبار منابع مورداسـتفاده مشـخص نيسـت و نويسـنده نقـاط ضـعف و قـوت        

  اند، توضيح نداده است. شده را كه منبع اين كتاب بوده مطالعات انجام
توان  مستقل و جدا از مناسبات سياسي بررسي شده است. مي ةفقر در اين كتاب يك پديد

امـا هـيچ تحليلـي بريـده از      ،يسنده در اشاره به سياست را پـذيرفت هاي نو برخي محدوديت
تواند توضـيحي   هاي مستقر، گفتمان حاكم بر اقتصاد و سياست هر دولت نمي سياست، دولت

كه ايران با اقتصاد نفتي همواره تحت تأثير مناسبات فراملي  ويژه اين مقنع از فقر فراهم آورد. به
سياسي در نسبت با شرايط داخلي و خـارجي   به مفاهيم اقتصاد المللي بوده است. توجه و بين

  توانست بخش مهمي از وضع موجود فقر را توضيح داده و تبيين كند. ايران در هر مقطع مي
دست نداده است.  نويسنده تصوير روشني از نابرابري و عوامل و متغيرهاي دخيل در آن به

گيري آن اشاره كرد يـا   اي شكل كه به زمينه د بدون اينتوان نابرابري را به آمار فقر تقليل دا نمي
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روح و خـاموش هسـتند و ايـن     د. آمار اعداد بـي كرهاي توسعه را علت آن معرفي  تنها برنامه
امكـان   ةكند. نظري هاي پنهان را آشكار مي دارد و داللت را به سخن وا مي ها  است كه آن  نظريه
كند كه براي هر محققي  ياسي و اجتماعي را فراهم مينسبت فقر با ساير ساختارهاي س ةمطالع

  است.  پوشي كرده ويسنده كتاب از آن چشماما ن ،آميز است انگيز و شوق وسوسه
درمجموع اين كتاب تجميع آمارهاي موجود از فقر است و نه چيزي فراتر از آن و براي 

آمارهاي آن است كه در عرضه،  قابل ةفقر را دارد تنها نكت ةمحققي كه قصد پژوهش در زمين
تر از ارجاع آن از اين كتاب است. اين كتـاب   آن صورت هم رجوع به تحقيق اصلي راحت

كشـد، منظـر    چالش نمـي  كند، تلقي موجود از فقر را به اي در ذهن خواننده ايجاد نمي لهئمس
فقـر نيسـت و رويكـردي نظـري يـا       ةبخش كار جديـدي دربـار   گشايد و الهام اي نمي تازه
  وردي مستقل براي ارائه ندارد.ادست

را » ضرورت مبارزه با فقـر و نـابرابري  «برخالف عنوان كتاب، هيچ بحث يا بصيرتي كه 
له و موضع نظري ئتوجيه كند در اين كتاب وجود ندارد. تحقيقاتي از اين دست كه فاقد مس

زي و تحريـف  سا زدايي از پديده و عادي لهئهاي اجتماعي است تنها به مس پديده ةدر مطالع
  شود. منجر مي مهم اجتماعي ةيك معضل

  
ها نوشت پي

 

 دراما  ،توان جدا از هم درنظر گرفت لحاظ مفهومي و حتي ازمنظر تاريخي فقر و نابرابري را مي . به1
آمـدهاي اقتصادسياسـي مسـلط و نـابرابري حاصـل از آن       دوران معاصر فقر همواره يكي از پـي 

  است.  بوده
اي كـه ثبـات    شود يا مخاطره رفعكه بايد  انساني ستا اي لهئفقر برايشان مس سياسي ياهاي  . نظام2

  شود. ، و نه لزوماً رفع،و مهار مديريتو بايد  كند مي اقتصادي را تهديد
3. Systematic analysis عبدالهي است. ياد دكتر محمد زنده فضل تقدم معرفي اين روش از آن  
شناسي تـا مقطـع دكتراسـت و     جامعه ةواحدهاي اصلي درسي در رشت از شناسي نابرابري . جامعه4

اند و لذا منابع مكتوب  به آن پرداختهشناسي  جامعهمتفكران  ةاهميت اين بحث تقريباً هم ةواسط به
منـد دليـل    كند. فقدان نگاه مسئله ها نمي اي به آن ين بحث بسيار مفصل است اما اين كتاب اشارها

  نظران اصلي نابرابري اجتماعي است.  استغناي نويسنده از صاحب
جاكه كتاب جز در  نظريات نابرابري باشد اما ازآن بابتوانست شامل بحثي مفصل در اين نقد مي .5

  هاي نابرابري را رفع كرده است. نابرابري نشده ضرورت طرح نظريهعنوان وارد بحث 
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