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:چکیده
نظران اقتصادي همواره از سوي صاحبنابرابريفقر و نابرابري خصوصاً

هاي کلیدي کشور ایران مسائل اجتماعی و اقتصادي بعنوان یکی از معضل
که مطالعات پیشین محققان داخلی از انسجام از آنجایی.مطرح گردیده است

هاي متفاوتی مشاهده هاي زمانی یکسان قضاوتبرخوردار نبودن و براي دوره
مطالعه پس از مروري بر ادبیات فقر، نابرابري و سعی شد در این . شدمی

المللی معتبر روند تغییرات فقر و عدالت به کمک آمارهاي داخلی و بین
نتایج نشان داد در طی این .هاي پس از انقالب بررسی شودنابرابري در سال

بیکاري افزایش یافته،دوره روند فقر و نابرابري هردو سیر نزولی داشته ولی
نسبت به تعداد شاغالن افزایش نداشته GDPو همچنین GDPکلیيسرانه

هاي اعانهيیعنی اوضاع اقتصادي بهبود نیافته بلکه افزایش درآمد به واسطه
بر اساس این مشاهدات .دولتی بوده و درآمد واقعی افراد افزایش نیافته است

رود ین پیش میمتوسط رو به پایيایران به سمت طبقهيتوان گفت جامعهمی
هاي پرداختيمتوسط درآمدها به واسطهکه درآن توزیع درآمد برابرتر و

.  نقدي دولت افزایش نسبی یافته است

ي متوسط فقر، نابرابري، طبقه:مفاهیم کلیدي
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مسألهیانبمقدمه و 
فـت و   ز زمانی که جامعـه شـکل گر       ا .اندها بوده فقر و نابرابري دو همزاد آغازین انسان      

اي بنا به قرارداد یا وضع طبیعی براي برقراري نظم کنترل قـدرت و منـابع را در دسـت      عده
ها هـم  ترین حالتگرفتند، منابع مالی و منزلتی به یکسان تقسیم نشد و همواره در منصفانه     

اگـر کـه برقـرار    .انداي کمتر از سایرین از منزلت و قدرت برابر اقتصادي برخوردار بوده           عده
در .عـدالتی مـوج خواهـد زد   نندگان نظم کمی از انصاف دور شوند، فقـر و فالکـت و بـی         ک

هـم  صنعتی و تغییرات وسـیع اجتمـاعی سیاسـی بـه علـت از     ـ شرایط گذارهاي اقتصادي
سیاسی و یا اقتصادي تغییرات اوضـاع مـالی افـراد جامعـه قابـل      ـ گسیختن نظم اجتماعی

این شرایط تابهنجار شدن اوضاع، فقر و نـابرابري شـدیدي         در   عموماً.تر خواهد بود  مشاهده
هاي اول پـس    فقر را در دهه    يکنونی، مرحله  يیافتهکشورهاي توسعه  .گیردمیجامعه فرا 

ــدهاز صــنعتی ــدشــدن گذران ــشورهاي در.ان ــد  حــال توســعهک ــه رون ــران ک اي چــون ای
هـاي ناشـی از صـنعتی       ابريشان طول کشیده بیشتر درگیر معضل فقر و نـابر         یافتگیتوسعه

به طور جدي نوسازي و اصالحات   1340ي  کشور ایران که از دهه    . شدن و نوسازي هستند   
را آغاز نموده به علت درگیر شدن در جریان انقالب و جنگ هشت سـاله نتوانـسته آنچنـان     

سـت و   یافتگی کامل نرسیده ا   هاي سریعی در راه توسعه بردارد و هنوز به توسعه         که باید گام  
داري و تنــگ مــسایل و مــشکالت ناشــی از تــضاد ســنت و مدرنیتــه و ســرمایهيدر دایــره

هاي پس از انقـالب هـر دولتـی کـه روي کارآمـده              دههدر .سوسیالیسم گرفتار آمده است   
اي که قبـل از انقـالب گریبـانگیر آحـاد           هاي خاصی را براي مقابله با فقر و نابرابري        سیاست

هـر یـک از مـسئولین و        . انـد موفـق یـا نـاموفق بـوده        فته کـه گاهـاً    در پیش گر  مردم بود، 
ولـی   ؛انـد ملکرد خود را مثبت ارزیـابی نمـوده       ها، ع مداران با نقد عملکرد سایر گروه     سیاست

تواند مفید واقع شود و بـا عملکـرد منفـی    مدت نمی یافتگی عملکرد مثبت کوتاه   براي توسعه 
روند فقر و نابرابري در ایران پس از انقالب بهتر           يهبراي مطالع  .شودگروه بعدي خنثی می   

تغییرات فقر و نـابرابري  ،سیاسی و یا دولت خاصيدهینگاهی جامع و فراتر از یک ا    است با 
هاي دولتـی  شود بدون جانبداري از سیاست    در این مطالعه سعی می     .کشور را مشاهده کرد   

هاي پـس از انقـالب مـورد مداقـه قـرار      دههخاص روند تغییرات فقر و نابرابري در ایران در        
.  گیرد

واکاوي نظري مفاهیم فقر و نابرابري
طیـف وسـیعی از      يیک روایت سـطحی مفهـوم فقـر بـه طـور کلـی در برگیرنـده                در
هایی است که از فقدان مطلق ملزومات زندگی عادي تا نبود یا کمبود وسایل مادي                وضعیت

فقـر  اي دیگـر    ت فقر، همچون هر مسئله    یابی عل در ریشه  با این حال   . یابدرفاه گسترش می  
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اي اجتمـاعی و عمـومی در نظـر    اي خصوصی و فردي و یا مسئله     عنوان مسئله ممکن است ب  
برخـی درکـه مـوردي فقـر  -1:دادتمیـز یکـدیگر ازتوانمیرافقرنوعرو دو از این  . آید

هـاي شخـصی افـراد      هـا و تنبلـی    وانیشود و علت امر نات    میقلیلیي  عدهگیرگریبانجوامع
افـراد اکثریـت کهفقري-2یا فرهنگی؛    نه ساختارهاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و      است

هستند و ناشـی از عوامـل سـاختاري کـالن چـون             آندچارمعدودييعدهء  جزبهجامعه
.است...اي و ، فرهنگ منطقههاي دولتیگذاريسیاست

صـرف بـه فقـر قـابلیتی و          تغییر کرده و از فقر درآمدي      تعریف و تفسیر فقر طی زمان     
لـی از فقـر   توان گفت چهار نوع تعریـف ک با نگاه فراگیري می.تحول یافته استچند بعدي  
.، فقر انسانی، فقر قابلیتی و فقر چند بعديفقر درآمدي: وجود دارد

ـ    در :یا مبتنـی بـر نیازهـاي اساسـی     1فقر درآمدي  -1 ر فقـر  دیـدگاه سـنتی مبتنـی ب
مسکن و بهداشـت     ،پوشاك ،آورده شدن نیازهاي اساسی چون غذا     ، فقر بر اساس بر    درآمدي

ـ           و آموزش مشخص می    ا معیـار درآمـد یـا     گردد و فقر عبارت است از محرومیت مادي کـه ب
.کننـد بر این اساس فقر را به فقر مطلق و فقر نسبی تقـسیم مـی   .شودمصرف سنجیده می  

خرید اعالم شـده از     ) PPP(2داقل درآمد و یا حداقل برابري قدرت      به میزان ح  خط فقر بنا  
کـشور مـشخص    حسب اعالم وزارت رفـاه یـا بانـک مرکـزي هـر            سوي بانک جهانی و یا بر     

؛بانک جهانی دو خـط فقـر مـشخص کـرده           2013در جدیدترین تعریف در سال      . شودمی
ـ      دالر و دیگري بر ا     2یکی بر اساس قدرت خرید روزانه زیر         ه زیـر   ساس قـدرت خریـد روزان

هـاي داراي درآمـد متوسـط    مقایسه با قشر متوسـط و دهـک  فقر نسبی نیز در  .دالر 25/1
.ثیر فرهنگ هر جامعه استتحت تأشوند و شدیداًسنجیده می

اي ، مفهوم فقر را به گونـه      2000-2001بانک جهانی در گزارش سال      :3فقر انسانی  -2
پذیري و در معـرض     محرومیت از آموزش و بهداشت، آسیب     ،بسط داده که محرومیت مادي    

شـاخص فقـر     ).1384زنـوز،   هـادي (گیـرد نوایی را نیز در بر می     پناهی و بی  خطر بودن، بی  
دانش و آگاهی و سطح زندگی قابل قبول اسـت و           ،انسانی متشکل از سه شاخص طول عمر      

داشتی و همچنین طول عمـر      تسهیالت اقتصادي و به   امکانات و محرومیت افراد از تحصیل،   
بازگردانـدن عنـصر انـسانی بـه توسـعه و            ياندیـشه .فقر انسانی است   يدهندهپایین نشان 

يتوسـعه «. انسانی اسـت   يتوسعهشر توجیه فقر انسانی و مالزم آن        گذاري روي ب  سرمایه
ز عبـارت اسـت ا  ... یابـد  انسانی روندي است که طـی آن امکانـات افـراد بـشر افـزایش مـی            

برخورداري از زندگی طوالنی همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و توانایی نیل به منابعی               
).انسانی سـازمان ملـل  يگزارش توسعه(اندکه براي پدید آوردن سطح مناسب زندگی الزم   

1 income poverty
2 purchasing powerparity
3 human poverty
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انسانی مرکب از سه متغیر سطح سواد، امیـد بـه زنـدگی در بـدو تولـد و                    يشاخص توسعه 
.درآمد سرانه است

فقر قابلیتی فراتـر از درآمـد و آمـوزش بـه اختیـار و قـدرت عمـل و                   : 1فقر قابلیتی  -3
هـاي آزاد سیاسـی یـا       فرد داراي درآمـدي کـه نتوانـد در فعالیـت           .پردازدگیري می تصمیم

اي کـه از دسترسـی بـه امکانـات و     یا فرد باسواد و حتی آموزش دیده اجتماعی شرکت کند  
هاي خـود را    محروم است ممکن است نتواند قابلیت     ) هاجود رانت به دلیل و  (منابع اقتصادي   

.شـود ساند به همین دلیل فقیـر محـسوب مـی         ظهور بر  يبه کارکرد تبدیل کند و به منصه      
آنچه بیش از هر چیز در بحث فقر قابلیتی مد نظر است فقـري اسـت کـه ناشـی از فقـدان                     

دهـد در بیـشتر مـوارد       مارها نشان می  آ. شوداست و مانع خروج از وضعیت فقر می       هقابلیت
رو تعداد فقراي قابلیتی بیـشتر  افراد فقیر قابلیتی فقراي درآمدي و انسانی نیز هستند از این        

یافته درصد جمعیت کشورهاي توسعه 21که  حالیدر 1996سال   .از فقراي درآمدي است   
29یافته  ي کمتر توسعه  درصد آنها فقر قابلیتی داشتند و در کشورها        37بودند  زیر خط فقر  

فقر ).1996،انسانی يگزارش توسعه (درصد فقیر قابلیتی بودند    62درصد فقیر درآمدي و     
طرد اجتماعی مربوط بـه شکـست        2در نگاه آمارتیا سن   .قابلیتی همان طرد اجتماعی است    

طـرد   ).2000سـن،   (در کسب سـطوحی از قابلیـت در اشـکال مختلـف کـارکردي اسـت                 
رسـاند و معمـوالً در برابـر مـشارکت قـرار      ر واقع نوعی طرد و رانده شدن را مـی      اجتماعی د 

افتد که افراد جامعه قادر به مشارکت در اجتماع نباشند و افراد و             گیرد و زمانی اتفاق می    می
هـان دي،  (شـوند ت در امور اجتماعی محروم میارادي از فرصت مشارک  ها به طور غیر   گروه

سطح افراد نیست بلکه جوامع و طبقات اجتماعی هـم ممکـن اسـت               طرد تنها در  ).  2001
مطرود باشند چنانکه رالز در کتاب قانون ملل در سطحی فرا فردي و ملـی یکـی از اهـداف                    

گونـه  ایـن داند کـه    رسانی به اجتماعات تحت شرایط نامطلوب را این می        راهبردهاي کمک 
و عادالنه سامان دهنـد و نهایتـاً عـضوي از         اجتماعات قادر شوند امور خود را به نحو معقول          

اجتماع ملل به سامان گردند و آزادي، برابري، حق تعیین سرنوشـت و افـزایش همبـستگی               
.)151-162: 1389رالز،(دهد ملل رخ 

انـسانی بـه جـاي    يبراي اولین بار در گزارش توسـعه       2010سال  : فقر چند بعدي   -4
محققـین  . اسـتفاده شـد    MPI(3(نـد بعـدي   از شاخص فقر چ   ) HPI(شاخص فقر انسانی    

شـاخص فقـر چنـد       .تر اسـت  هاي قبلی کامل  سازمان ملل معتقدند این شاخص از شاخص      
هـاي تحـصیل و     سال(، آموزش   )مرگ و میر کودکان و تغذیه     (المت  س: بعدي شامل سه بعد   

، برق،  آب منزل،ها،دارایی(و استانداردهاي زندگی  )تعداد کودکان ثبت نام کرده در مدارس      

1 capability poverty
2 Sen
3 Multidimensional Poverty Index
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اسـاس  بـر . است و بعد درآمد را کنـار گذاشـته اسـت   ) امکانات بهداشتی و سوخت آشپزي   
کـشور مـورد   109میلیـارد جمعیـت   7/1، از مجمـوع     2012ي انسانی سال    گزارش توسعه 

دالر در 25/1میلیارد آنهـا درآمـد زیـر    3/1مطالعه یک سوم آنها فقر چند بعدي داشتند و          
).  2012،انسانیيتوسعهگزارش (روز داشتند

محرومیت و طرد اجتماعیرابطه فقر درآمدي،
اقتصادي کالن، کـاال و      يمحرومیت از عدالت، حقوق شهروندي، انسانی و حتی توسعه        

هـاي طـرد   ها و امنیت فیزیکی و معاش را از جملـه مؤلفـه  خدمات، بازار کار، اموال و دارایی    
گـري و  نقـش مداخلـه  خـدمات،  يتـر از کـاال و ارائـه   همم).2009دین،ضیاء(اند  اجتماعی

قـدرتی و   گیـري طـرد اجتمـاعی اثرگـذار اسـت و بـی            ي شـکل  گري افراد در پروسه   انتخاب
اختیـار و آزادي شـرط کـافی و الزم    . )2003گراند،(اختیاري بخشی از محرومیت است بی

فـردي بـه کـاال و خـدمات و     هاي تبدیل قابلیتيپذیري الزمهپذیري و مسئولیت مسئولیت
طرد اجتماعی پیوند نزدیکـی بـا مفهـوم    . )2000، سن(رهایی از محرومیت اجتماعی است      

هاي فردي دارد و فراتر از محرومیت و همگون طبقه و محرومیت         روابط و قابلیت  شهروندي،
هاينوع مهمی از محرومیت که در نفس خود منجر به دیگر شکل           .از روابط اجتماعی است   

محرومیـت مفهـومی ایـستا و طـرد          ).2008،  متینـسون و دیگـران    (گـردد محرومیت مـی  
اگر موقعیت محرومیت فرد در طول زمان ثابت باشد و یا بـدتر شـود بـه                 . مفهومی پویاست 

لحاظ اجتماعی مطرود خواهد شد پس طرد بعنوان محرومیت افراد در طول زمـان تعریـف                 
طرد اجتماعی اشاره به فراینـدهایی دینامیـک و         : گویدمی 1بارنز ).2004،  بوسرت(شودمی

اي دارد که   هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي    دي خروج کامل و یا جزئی از سیستم       چند بع 
ز بر این اساس بـارن    ).  2008،  متینسون و دیگران  (اندگر وفاق اجتماعی فرد با جامعه     ینیتع

.بینداي و جماعتی میبطهرافرایندي پویا،طرد را نسبت به فقر و محرومیت 

1 Barnes
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محرومیت و طرد اجتماعیفقر،يمقایسه:1جدول 
طرد اجتماعی محرومیت فقر
چند بعدي چند بعدي بعديتک

نیازهاي جسمی
نیازهاي مادي

مشارکت اجتماعی

نیازهاي جسمی
نیازهاي مادي نیازهاي جسمی

توزیعی
ايرابطه توزیعی توزیعی

پویا ایستا اایست
فردي

خانوادگی
جماعتی

فردي
خانوادگی

فردي
خانوادگی

)2005،بارنز: منبع(

طرد با نابرابري و فقر تفاوت دارد و چون فقر خط مشخصی بـراي تفـسیم جامعـه بـه                    
است و براي افراد متغیر    ) مصرف و قابلیت  (فقیر و غنی ندارد بلکه توزیع چند بعدي کیفیت        

.است

فقرشناسی رویکردهاي جامعه
:توان نام بردشناسی چهار رویکرد عمده در باب فقر میدر جامعه

بنا بر این رویکرد فقرا به دلیل برخورداري از خـصایص و            : داروینیسم اجتماعی فقر   -1
عـدم  نابـسامان، تقـدیرگرایی،  يرفتارهایی خاص چون فرار از کار سخت، ولخرجی، خانواده     

.فقیر هستند... هوشی ویا خصایص ژنتیکی و ضریبنگري وآینده
اي است که در برخی شـرایط       در این رویکرد فرهنگ فقر سندرم ویژه      : فرهنگ فقر  -2

، هنجارها و الگوهاي رفتاري هستند      هامشترك ارزش  يکند و فقرا تجسم مجموعه    رشد می 
. که از فرهنگ غالب و عمومی متفاوت است

فتارهاي فقرا را به کمک نداشتن منـابع    این رویکرد تفاوت ر   : موقعیتی فقر  ينظریه -3
.دهدمتوسط توضیح میيهاي طبقههاي انطباق با شیوهو فرصت

اجتمـاعی جامعـه   ـ علت اصلی فقر را در ساختار اقتصادي: ساختاري فقرينظریه-4
کنـد  جستجو کرده و معتقد است ساختار کالن جامعه نابرابري و در نتیجه فقر را تولید می                

.)1384،شیانی(
شناختی به فقر نیز به مرور تغییـر        همچون تغییر مسیر تعریف فقر، رویکردهاي جامعه      

سـاختاري رسـیده کـه       يکیدش بر فرد است به نظریه     أیافته و از داروینیسم اجتماعی که ت      
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داروینیسم اجتماعی و فرهنگ فقر بیـشتر بـر عاملیـت افـراد در              . کیدش بر ساختار است   أت
هاي داروینیسم اجتماعی و فرهنگ فقـر نادیـده         آنچه نظریه . کید دارند أت ایجاد و تداوم فقر   

بندي در ساخت اجتماعی    گیرند همان اهمیت ساختار در تعیین پایگاه اقتصادي و دسته         می
هاي اجتماعی بـراي دسترسـی      هاي ساختاري به برخوردهاي نفعی میان طبقه      نظریه. است

ده و سبب وجود و پراکنش فقر در جامعه را برآینـد       هاي کمیاب در جامعه توجه کر     به منبع 
ـ  در ایـن راسـتا عـده       .دانـد هـا مـی   نبودن امکان دسترسی به بعضی از منبع       ا انتقـاد از    اي ب

هاي تولید و   تمرکز مالکیت ابزارها و منابع تولید، انگیزه       يمحصول نحوه داري فقر را    سرمایه
تورم و توزیـع نـابرابر   اي هم بیکاري،و عدهدانند چگونگی توزیع سود و کاالهاي مصرفی می    

هاي مولد موجب فرار    وري در فعالیت  پایین بودن بهره   .داننددرآمدها را عامل اصلی فقر می     
وري و همچنـین نـابهره  ؛ کاهـد ود و از تقاضا براي نیروي کار مـی شسرمایه و گریز منابع می    

اي فقیر را منزوي کـرده، از دالیـل    هکندي رشد اقتصادي در کنار عوامل اجتماعی که گروه        
هـاي بـاالیی    در ایران تورم نیز عامـل سـودبري الیـه          .اصلی گسترش فقر نسبی بوده است     

کردگان بر عواقب   بیکاري تحصیل  يپدیده .اقتصاد و عامل فقر و محرومیت و تبعیض است        
.وضع فعلی افزوده استيسوء ادامه

ط بـه وجـود عوامـل متعـدد و سـاز و کارهـاي       با این حال باید توجه داشت فقر نه فقـ  
بین این عوامل اسـت کـه فقرزاسـت مـثالً            ياساسی توزیع و تولید بستگی دارد بلکه رابطه       

، نظـام   مالکیـت خـصوصی    ياقتصادي، نحوه  يهاي دولت در زمینه   نظام اجتماعی، سیاست  
عامـل فقرنـد و     خاص با یکـدیگر      ينگرش اجتماعی به زنان به دلیل رابطه       يآموزش، نحوه 

تعامل با دیگـر  اکثر مواقع یک عامل به خودي خود مثبت یا منفی نیست بلکه در کنار و در   
کید بر عوامل و ساختار نباید      أهمچنین ت  ؛شوداش نمایان می  عوامل، عملکرد مثبت یا منفی    

رنـگ  فقر ساختاري و عمومی کـم يباعث غفلت از عاملیت افراد شود و فقر موردي در سایه    
.ودش

يبه گفتـه .کندجامعه و نابرابري طبقاتی کمک می      پذیرش فقر از سوي فقرا به ثبات      
گونه بپندارند که حـق     گونه بپندارند و دیگران نیز آنان را این       زیمل اگر فقرا خودشان را این     

برند امرار معـاش کننـد،   دارند از طریق کسانی که در رفاه بیشتري نسبت به آنان به سر می       
ایـن بـاور   آنان و جامعه در وضعیت بهتري خواهند بود تا وضعیتی که در آن فقـرا بـر               آنگاه  

:1382،کرایـب (عدالتی کیهانی است و افراد مرفه را مورد حمله قراردهند       باشند که فقر بی   
ـ  هاي اضافه تولیـد ساز و کارهاي رقابت اقتصادي و بحرانداردر کشورهاي سرمایه).290

کند که بعـضی از مـردم را در تـه           مندي را ایجاد می   هاي اجتماعی نظام  ينابرابرمصرف کم، 
اي در ایـن سلـسله مراتـب        دهد و دولت رفاه با تعیین نقطـه       خط و بعضی را در باال قرار می       

.آیندشوند و پدید نمیکند به عبارتی فقرا تعریف میفقیر را ایجاد میينابرابري واژه
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خاصی دارد و معتقد است      يهاي اجتماعی توجه  نابرابريگیدنز به فقر به عنوان مظهر       
ش گرفتـه شـده، نتـایج    هایی که در انگلستان و آمریکا بري مبارزه با فقـر در پـی        اکثر برنامه 

وقت یا متزلزل دارنـد، بیکـاران،    او افرادي که مشاغل پاره     .اندآمیزي نداشته چندان موفقیت 
سرپرسـت  تـک  يهاي پـر جمعیـت و یـا خـانواده         هافراد مسن، بیماران و معلوالن و خانواد      
به نظر او فقدان آگـاهی عمـومی از میـزان فقـر     .داندخصوصاً زن سرپرست را جزء فقرا می   

هـاي ممتـاز جامعـه بـه نـدرت          یعنی افراد بخش  . شاید به نمایانانی اندك فقرا مربوط باشد      
شود شف و دوباره ناپدید می    گاهی ک از چند فقر هر  يبیند و مسئله  مناطق فقیرنشین را می   

).253-1373:254گیدنز، (
هاي دولت رفاه معتقد است مالك مطلقـی بـراي فقـر وجـود              کوزر با انتقاد از سیاست    

پـردازد،  اند و اگر چه دولت به ارزیابی تعهدات نسبت به فقرا می       ندارد، تعاریف همواره نسبی   
کند، نظـارت مـدام،     اي آنان تعیین می   شمارد، نقش ننگینی بر   در عین حال آنها را خوار می      

نـه تنهـا تـأمین اعانـه        . تحت نظر گرفتن، قطع مرتب کمک هزینه در طول زمـان و غیـره             
.)1382:291، کرایپ(کند تحقیر کننده است بلکه این کار فقرا را وابسته می

مفهوم نابرابري
هـایی کـه بـه صـور        ههاي میان افراد یا جایگـا     نابرابري اجتماعی به طور کلی به تفاوت      

تفـاوت جایگـاه یـا موقعیـت        . انـد، اشـاره دارد    تعریف شده و آنها را اشـغال کـرده         اجتماعی
ها و امتیازاتی کـه از آن  ها، پاداش ، فرصت زندگی افراد به ویژه بر حقوق      ياجتماعی بر نحوه  

.قـشربندي اجتمـاعی اسـت      يدهنـده ؛ و شـکل   )10: 1373گـرب، (ثیر دارد أبرخوردارند، ت 
گـردد ي نـابرابري اجتمـاعی محـسوب مـی        یافتـه در واقع شکل ساخت    قشربندي اجتماعی 

هـاي  تراسـت نـابرابري   عمـق ها کمتر و کم   ها و فاصله  اي که شکاف  در جامعه ). 1381،  ازکیا(
. تر و کم تأثیرترندرنگاجتماعی کم

شود اما نـابرابري  میاز مفهوم نابرابري، نابرابري اقتصادي به ذهن متبادر       با آنکه عموماً  
که در این میـان نـابرابري      ؛  گیردبر می ابعاد سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی را نیز در        

ثر از  أاز نگاه مارکسی و انتقادي نابرابري اجتماعی متـ        .ترنداقتصادي و سیاسی درهم تنیده    
ابري اقتـصادي  از نگاه وبري برابري اجتماعی شرط الزم بر.دو بعد اقتصادي و سیاسی است  

.تواند موجب برابري اجتمـاعی باشـد      بعد برابري اقتصادي و سیاسی می      ياست و در مرحله   
اجتمــاعی،نــابرابريدردرآمــد اهمیــت دارنــد ووکــاريامکانــاتاقتــصادي،در نــابرابري

وآمـوزش جملـه ازاجتمـاعی هـاي انبـه موقعیـت   جدسترسی یـک  اجتماعی،هايموقعیت
وکـاري موقعیـت بـودن دسـترس درواجتمـاعی دیگرخدماتومسکنبهداشت،پرورش،
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مـالی نابـسامانی بهوداشتهدرآمديبتوانندآنچارچوبدرکهجامعهدرهمهبرايشغلی
). 291-1385:292،کمالی(بدهند اهمیت دارندسامانیوسرخود

دالیل ایجاد نابرابري 
دو صورت بررسی نمود و بر ایـن اسـاس راه            توان به هاي اجتماعی را می   منشأ نابرابري 

:کار ارائه کرد
اشـی از سـاز و کـار تولیـد و توزیـع یـا نظـام               ناجتمـاعی را    که نـابرابري    : ايرابطه -1

.اي استداند و خواهان عدالت رابطهمیاجتماعیـ اقتصادي
دانـد و   مـی  و کار تـوزیعی در آمـدها       ناشی از ساز  که نابرابري اجتماعی را      :توزیعی -2

. خواهان عدالت توزیعی است
دهنـد و معتقدنـد بـا       اي مـی  لیبرالیسم و مارکسیسم هر دو اولویت را به عدالت رابطـه          

لیبرالیسم معتقد   .گردداي عدالت توزیعی اصالح یا برقرار می      اصالح و یا وجود عدالت رابطه     
بـه ایـن    .د کـرد  عدالت توزیعی را خود به خـود حـل خواهـ           ياي مسأله است عدالت رابطه  

منابع، بهترین شکل ممکن توزیع درآمد نیز به دست خواهد         يصورت که با تخصیص بهینه    
اجتماعی است و دولت بایستی از دخالت در ایـن  ـ و عدالت توزیعی تابع نظام اقتصاديآمد

یابی به عـدالت را ولی مارکسیسم عدالت توزیعی را ناممکن دانسته و راه دست   . راه بپرهیزد 
اي چـون والـزر   در مقابل عده.داندداري میاجتماعی سرمایهـ در دگرگونی نظام اقتصادي

. بیننـد اي را ناشی از عدالت توزیعی می      دهند و عدالت رابطه   اولویت را به عدالت توزیعی می     
از نظر والزر عدالت توزیعی مقدم است زیرا در واقع تالش براي کنترل ابزار تولید یک تالش          

. عی استتوزی
:توان به قرار زیر دانستترین عوامل ایجاد نابرابري را میمهم

ي، نحـوه  نـوع کاالهـا و خـدمات، میـزان تولیـد آنهـا            : ي و اقتـصادي   شرایط تولید  -1
تصاحب مازاد و درآمد، سهم در قدرت و بـاالخره، فرهنـگ رایـج از یـک         يکشی، نحوه بهره

داري مـازاد   در نظـام پـیش سـرمایه       ؛کنداوت می نظام اقتصادي اجتماعی تا نظامی دیگر تف      
کنی کند، جـدا    اقتصادي و مقدار تولید کاالها و خدمات چنان نیست که بتواند فقر را ریشه             

.دهداي را نمیتوزیع چنین اجازهيگیري دربارهاز آنکه نظام تصمیم
اي الزم هبندي مشاغل از لحاظ اهمیت و درآمد و آموزش       طبقه: بندي مشاغل طبقه -2

اجتمـاعی نیـز   ـ همچنین در بطن یک نظام اقتـصادي ؛براي دستیابی به آنها متفاوت است
هـاي اجتمـاعی و در   هـا و نـابرابري    تغییرات در سازمان تولید توانسته است معنـاي برابـري         

). 1380:392اطهاري،(نتیجه راه دستیابی به عدالت اجتماعی را تغییر دهد
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تواننـد باعـث    ساختارهاي فضایی یـا مکـانی نیـز مـی         : مکانیساختارهاي فضایی و     -3
ساکنان و مسئوالن شهرهاي بـزرگ علیـرغم         هاي اجتماعی شوند مثالً   هاي بخت مسدودیت

، براي آسایش بیشتر خود به اعمال قواعـدي         اندبه این شهرها مهاجرت کرده     آنکه خود قبالً  
).1380:394اطهاري،(ورزندبراي جلوگیري از مهاجرت مبادرت می

شدن و ابزارهاي زور    هاي قدرتمندان، نهادهاي اجتماعی، فرهنگ، اجتماعی     کوشش -4
يتقـسیم کـار و سـتیزه       .کننـد هم به ثبـات نـابرابري کمـک مـی          ،)1379:119،شارون(

نابرابري قـدرت و امتیـاز بـه    .شوداجتماعی باعث نابرابري در امتیازات و نابرابري قدرت می  
کنند همچنین مالکیت خـصوصی از عوامـل موجـد و           ملی همدیگر را تقویت می    اي تعا گونه

).104-110:همان(مقدم نابرابري امتیاز است 

ثر در نابرابري اقتصادي و اجتماعی ؤهاي مسازه
در نابرابري اقتصادي، امکانات کاري و درآمد اهمیـت دارنـد و در نـابرابري اجتمـاعی،                 

هـاي  یکی دسترسی یکسان موقعیـت : هستنددیگر مهم يههاي اجتماعی و دو ساز    موقعیت
اجتماعی از جمله آموزش و پرورش، بهداشت، مسکن و دیگر خـدمات اجتمـاعی و دیگـري         
در دسترس بودن موقعیت کاري و شغلی براي همه در جامعه که در چـارچوب آن بتواننـد                  

ن مـوقعیتی در  د چنـی وجـو . درآمدي داشته و به نابسامانی مالی خود سر و سامانی بدهنـد     
گـردد کـه بـه سـبب آن     بر می...) آموزش و بهداشت و    (هاي نخستین   جامعه به وجود سازه   

:1385کمـالی،   (یـک شـخص افـزوده گـردد         مهارتی کسب گردد تا به موقعیت استخدامی        
به عبارتی از نگاه وبري برابري اجتماعی شرط الزم برابـري اقتـصادي اسـت و     ). 292-291

.تواند موجب برابري اجتماعی باشدبعد برابري اقتصادي میيدر مرحله
ي توزیـع  سینچکام با توجه به عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي عواملی چون نحوه     

هاي رسمی و به خصوص حق مالکیت، نظام      داريهاي ارزشمند فرهنگی، توزیع اجاره    قابلیت
الگوهـاي   ،امتیازها و طبقات   ،ط متقابل منافع اقتصادي و رواب    ،تأمین اجتماعی  ،بنديمالیات

دانـد  هـاي اجتمـاع مـی     همبستگی و سازمان تکنولـوژي جامعـه را علـل اساسـی نـابرابري             
يتــوان رابطــهبــا توجــه بــه مباحــث مطــرح شــده نمــی).110-1381:126ســینچکام، (

امـل  اقتصادي برقرار کـرد و یکـی را ع  ـ  هاي اجتماعیها و فرصتاي بین نابرابريسویهیک
شان ممکن اسـت عامـل      کید خاص نظري  أهاي مختلف با توجه به ت     دیدگاه. دیگري دانست 

دانـست و  اقتصادي یا اجتماعی را داراي اولویت بدانند چنانکه مارکس اقتصاد را زیربنـا مـی     
آنچـه امـروزه در واقعیـت امـر دیـده           .دیدسیاست و اجتماع را در کنار هم می       وبر اقتصاد،   

يهاي اجتمـاعی عمـده  این اساس طبقه بر.عوامل چندگانه با یکدیگر است    شود تعامل   می
:توان به شرح زیر تقسیم کردشهري و روستایی را می
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.)شهري(داري بزرگ و سرمایه) روستایی(داران بزرگ زمین: باال شامليطبقه
قـشر  ،داري خـرده و سـرمایه ) روسـتایی (داران خـرده زمـین : متوسـط شـامل   يطبقه

.)شهري(کردهصیلتح
.پایهدهقانان و کارگران روستایی و کارگر شهري و کارمند دون: پایین شامليطبقه

ف بنـا بـه شـرایط نـابرابر     بندي کلی است و در جوامـع و کـشورهاي مختلـ   این تقسیم 
ممکن است تعداد طبقات کاهش و یا افزایش یابد چنانکه افزایش طبقات نشان از              اجتماعی  

وقتـی میـزان نـابرابري در       . ري و کاهش طبقات نشان از افزایش نابرابري است        کاهش نابراب 
شود در نتیجه فقر عمـومی گـسترش        حد کم و متوسط است و نابرابري شدید مشاهده نمی         

متـشکل  يمیل به جامعـه آید جامعه عمدتاًدر ایران در چند سال اخیر به نظر می   .یابدمی
. متوسط داردياز طبقه

ري و طبقه اجتماعیبنابرا
و 1نـابرابري ظـاهري یـا صـوري    : کنـد دورکیم به دوگونه نابرابري در جامعه اشاره مـی     

هاي اجتمـاعی  شاخصينابرابري ظاهري از سوي جامعه و بر پایه  .یا ذاتی  2نابرابري باطنی 
مانـد،  لد تا مرگ با شخص مـی      هایی که از تو   چون نژاد، جنس، رنگ، پوست و آن ویژگی       هم
صـنعتی امـروزي نـابرابري بـر اسـاس           يهاي پیـشرفته  در مقابل در جامعه    .شوداد می ایج

یابـد  گیرد و ظهـور مـی     اص از جمله استعداد، آنان شکل می      هاي باطنی یا ذاتی اشخ    ویژگی
به عبارتی نابرابري ظـاهري در جوامـع سـنتی و چـارچوب انـسجام               ).1385:52کمالی،  (

. شودارچوب انسجام ارگانیکی مشاهده میچمکانیکی و نابرابري باطنی در 
هاي هاند، تاریخ مبارز  کنون وجود داشته  تاریخ تمام جوامعی که تا    «: ي مارکس به گفته 
هاي اجتمـاعی و    هاي تاریخی در مورد نظام    با این حال وجه تشابه این نمونه      » طبقاتی است 

هـایی وجـود دارد کـه       روههـا و گـ    اقتصادي در این است که در هر کدام، تمایزي بین طبقه          
اي عـده ترین تفاوت، بـین در تمام موارد، مهم.کنندنقش متفاوتی در نظام تولیدي ایفا می

. ي دارایـی نیـستند    اي که کنتـرل کننـده     اند و عده  ي دارایی است که مالک و کنترل کننده     
چیزهـاي بـا   هـا  توان به کمک آندارایی نه فقط به اموال شخص ساده بلکه به منابعی که می   

بـه نظـر مـارکس    .)1373:29گـرب،  (شـود  و ثروت اندوخت، اطالق میارزش تولید کرد
ي مالک و دارا و آنها که مالک و دارا نیستند، همیشه وجود داشته              شکاف اساسی بین طبقه   

بـرده در دوران  ـ  داراست، گر چه در طول تاریخ اشکال مختلفی به خود گرفته است؛ بـرده 

1 external
2 internal
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داري در دوران فئودالیزم و بورژوا در برابر پرولتاریا در نظام سرمایه           2رعیتـ1ابباستان، ارب 
). 1373:30گرب، (

ي ي متوسط خرده بورژواي و هر چـه بیـشتر شـدن فاصـله    مارکس از بین رفتن طبقه 
.بیندداري میطبقاتی را عامل دگرگونی و سقوط سرمایه
دانـد کـه بتـوان آن را در یـک بعـد             از آن می   تروبر نابرابري اجتماعی را امري پیچیده     

اقتصادي تعریف نمود و بعدهاي دیگر نابرابري اجتماعی و سیاسی داراي اهمیت یکسانی بـا           
سـاالري  ي صنعتی، دیواني زندگی در جامعهجایی که الزمهاند و از آن   هاي اقتصادي نابرابري

از نظر وبـر سـه      . اپذیر خواهد بود  نو سلسله مراتب و عقالنیت است، وجود نابرابري اجتناب        
:در جوامع مدرن مشهود استطبقه 

قبل از هر چیز بـر مبنـاي تفـاوت در            ءپایگاه طبقاتی براي اعضا   : 3دارایی يطبقه) الف
ءموقعیـت طبقـاتی اعـضا     : 4دستیابی يطبقه) ب؛شودهاي تحت اختیار مشخص می    دارایی

؛ شـود مندي از خدمات در بازار معین مـی       بهرههاي آنان در    قبل از هر چیز بر مبناي فرصت      
هاي طبقاتی است که در داخل      ساختی مرکب از تعداد کثیري پایگاه      :5اجتماعی يطبقه) ج

پـذیر و نوعـاً   ها به سـادگی امکـان  آن تغییر وضعیت شخصی افراد یا تغییرات آنان طی نسل   
. قابل مشاهده باشد

:اي از طبقات دارایی استز ترکیبی سه الیهاز دید وبر ساختار طبقاتی جوامع مرکب ا
هاي باالیی طبقات دارایی به طور مثبت ممتاز یعنـی مالکـان و دارنـدگان            در الیه -1

ثروت قرار دارند که قدرت انحصار خرید کاالهاي مصرفی گران، فروش کاالهـاي اقتـصادي،               
. هاي انباشت سرمایه و دارایی و موفقیت تحصیلی را دارندفرصت
هـایی اسـت کـه یـا داراي     متوسط وجود دارد که شامل گروهيهاي طبقه یهدر ال -2

. انـد هایی که کسب کردهاند یا قابلیت مورد پذیرش بازار را بر حسب آموزش     همه نوع دارایی  
بـه  ) کارآفرینان(ها ممکن است طبقات اکتسابی باشند نظیر آنتروپرنورها         برخی از این گروه   

. ت و یا کارگران به اعتبار امتیازات ذاتاً منفیاعتبار امتیازات ذاتاً مثب
انـد،  شامل کسانی که خـود موضـوع مالکیـت         دارایی به طور منفی ممتاز     يطبقه-3

). 200-1383:202زاهدي، (اند، طبقات مقروض و فقرا کاستکسانی که خارج از
ورد هاي دشمن بـا یکـدیگر، برخـ   بیند جز برخورد گروه   برخوردي که وبر در جامعه می     

بـا ایـن    . صنعتی امروز نشأت گرفتـه اسـت       يهاي پیچیده نفعی است که از سرشت جامعه     

1 Lord
2 Serf
3 property class
4 acquisition class
5 social class
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دیـد کـه   حال، وبر وجود مقررات اجتماعی را دلیلی بر تضمین و برابري حقوق اجتماعی می  
). 130-1385:132کمالی، (شود ساالري دیده میامروزه تحت عنوان مردم

مانه بین ي روابط مالکیت خصبر پایهتوان صرفاًا نمیدارندورف، نابرابري ر يدر اندیشه 
ي ي روابـط اقتـدار کـه ناشـی از گـستره       بلکه آن را باید بـر پایـه        د،سرمایه و کار تبیین کر    

مـدرن اقتـدار بـه دلیـل        يدر جامعـه  .هاي سازمانی و اجتماعی اسـت، توضـیح داد        محیط
بگیـر واگـذار    ت متخصصان حقـوق   داران به مدیری  هاي سهامی و وجود سهام    پیدایش شرکت 

شده است و اقتدار با کنترل و نه با مالکیت پیوند دارد و تمایزات روزافزون پرولتاریا با توجه                  
هاي زندگی و منزلت و نیاز صـنعت بـه افـراد مـاهر قابـل                به سطوح متفاوت مهارت، فرصت    

.)1377:191افروغ، (مشاهده است 
ي مالکیـت نیـست     به اعتقاد او فقط مسئله     .کنددارندورف دوگانگی طبقاتی را رد می     

هاي سهامی موجـب    داري نوین، شرکت  در جوامع سرمایه   .کندها را از هم جدا می     که طبقه 
ها واقعی سرمایهيکنندهدار عوض شود و مدیران که کنترل   ي سرمایه شده که ترکیب طبقه   

هاي ماهر و غیر مـاهر      ر به گروه  ي کارگ در این جوامع طبقه    .هستند، اهمیت بیشتري یابند   
يي میـانی کـه نـه بـورژوازي و نـه پرولتاریاسـت، شـامل بقیـه                 شـود و طبقـه    تقسیم مـی  

و ) هـاي مـشترك دارنـد   ي کـارگر قـدیمی جنبـه   کـه بـا طبقـه   (بگیـر  سـفیدان حقـوق   یقه
اشـد، بـه هـر حـال ایـن      بمـی ) داران قدیمی اشتراك منافع دارند که با سرمایه  (ها  بوروکرات

به نظر داندورف هر چند نابرابري بـه صـورت          .انددار و کارگر قابل تفکیک    ها از سرمایه  روهگ
هـاي تحـصیلی سـبب کـاهش        ده اما دولت با فراهم نمودن فرصت      جزء نمادي جامعه در آم    

). 69-1374:70زاده، لهسایی(شود هاي اجتماعی مینابرابري
هـا،  ي نـوینی از ترکیـب تکنـسین      طبقـه داري امـروز،    از نظر گلدنر در جوامع سـرمایه      

هـاي  دگرگـونی  يروشنفکران مزدبگیر و روشـنفکران قـدیمی بـه وجـود آمـده کـه آینـده                
اما هـر چـه زمـان        ؛این طبقه اجزاي متضادي دارد     .اجتماعی این جوامع بر دوش آن است      

دسـت  نوین کنترل بیشتري بر فرایند تولید و نظام بوروکراسی بـه  يگذرد اعضاي طبقه  می
ي قدیمی بر مالکیت وسایل تولید، رو بـه کـاهش اسـت، در              ي چیره قدرت طبقه  .آورندمی

نـوین را    يگلـدنر، طبقـه   . ي نوین بـر مـدیریت در حـال افـزایش اسـت            برابر کنترل طبقه  
.هـاي فرهنگـی اسـت     آن کنتـرل بـر ارزش      يخوانـد کـه سـرمایه     می» بورژوازي فرهنگی «

خطر تکنوکرات بی  يکند اما یک طبقه   هاي پایین اعمال می   بقهي نوین قدرت را بر ط     طبقه
اي جهـانی   این طبقه به دلیل کنترلی که بر دانش دارد به طبقه           .گزار قدرت است  و خدمت 

).  77-78:همان(کند را تجربه می» از خود بیگانگی«تبدیل شده ولی این طبقه هم 
. شـود اي توصـیف مـی    هاي اسمی و رتبه   از نظر بالو ساختار اجتماعی به کمک پارامتر       

تمایز بنیادي جامعه، تمـایز بـین نـاهمگونی و نـابرابري پایگـاهی اسـت، نـاهمگونی شـامل            
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هـاي سلـسله    شود، در حالی که نابرابري پایگـاهی بـا تفـاوت          هاي سلسله مراتبی نمی   تفاوت
محـل  جنسیت، مـذهب، هویـت نـژادي، شـغل و           (پارامترهاي اسمی    .مراتبی منطبق است  

آمـوزش،  (اي آورنـد و پارامترهـاي رتبـه   تمایزهاي افقی یا ناهمگونی را به وجود می   ) زندگی
ياگـر همـه   . کننـد تمایزهاي عمودي یا نابرابري را ایجاد مـی       ) سن، درآمد، اعتبار و قدرت    

مردم به طور برابر فقیر باشند و فقط چند نفري بیش از دیگري ثروت داشته باشند در ایـن             
اي بین همه توزیع شده باشد      دارد اگر کل ثروت به طور گسترده       برابري کمتر وجود  حالت نا 

توان از یکـدیگر تـشخیص      دو شکل نابرابري پایگاهی را می      .باز نابرابري کمتري وجود دارد    
هاي پایگاهی در دست گـروه کـوچکی   تراکم ثروت، قدرت و دیگري ویژگی    یکی حالت . داد

.ي پایگـاهی زیـادي بـین نخبگـان و اکثریـت وجـود دارد              اصلهاز نخبگان است در نتیجه ف     
هـاي پایگـاهی بـسیار      هاي مردم اسـت و بیـانگر رتبـه        حالت دوم مربوط به گوناگونی پایگاه     

). 522-1378:523کوزر، (مشخص است 
گیري و هاي اقتصادي، سیاسی و ایدئولوژیک بر شکل      پوالنزاس بر همزمانی تأثیر عرصه    

به تعبیر او تداوم ساختار طبقاتی در طـول زمـان از طریـق               .کندتأکید می ساختار طبقاتی   
بورژوازي از طریق دولت، کنترل  يطبقه. گیردفرایندهاي سیاسی و ایدئولوژیک صورت می     

ءسیاسی و از طریق ساختارهاي دینی و آموزشی، نفـوذ ایـدئولوژیک خـود را اعمـال و القـا                
هـایی در دو    تواننـد شـکاف   مل سیاسی و ایدئولوژیک می    پوالنزاس معتقد است عوا   .  کندمی

پـوالنزاس  .کننـد دار و پرولتاریا، به صورت اقشار مختلـف ایجـاد مـی           ي اصلی سرمایه  طبقه
کند که با توجـه بـه بعـضی         هاي میانی یعنی خرده بورژوازي اشاره می      به موقعیت همچنین  

بقه بورژوازي و از سوي دیگـر بـه         هاي اقتصادي، سیاسی، ایدئولوژیک از یک سو به ط        مالك
بـه زوال   ي خرده بورژوازي سنتی رو    این طبقه خود به دو طبقه      .اندي پرولتاریا شبیه  طبقه

متخصـصان و شـاغالن   (و خرده بورژوازي جدید رو بـه رشـد    ) مالکان و صنعتگران مستقل   (
). 193: 1377افروغ، (شود بندي میدسته) بگیرسفید حقوقیقه

چون وبر معتقد است طبقـات اقتـصادي بـراي آن کـه تبـدیل بـه طبقـات                   گیدنز هم   
ياقتـصادي بـه طبقـه    ياو فرایند تبدیل طبقـه     .انداجتماعی شوند نیازمند مقوالت اضافی    

شـکل  2بالفـصل و 1نامد که به دو صـورت واسـط      یابی روابط طبقاتی می   اجتماعی را ساخت  
مالکیت، تحصیل یا مهارت و نیروي کـار سـه   نظر گیدنز سه حقاز).195افروغ، (گیرد می

يطبقـه . طبقاتی در جوامع امروزي اسـت      يگانهاصلی در ارتباطات با ساخت سه      يپدیده
متوسط بدون تملک بر وسایل تولید     يمالکیت وسایل تولید است، طبقه     يکنندهباال کنترل 

پایین  يکند و طبقه  اي است که آن را در بازار مبادله می        ها و تحصیالت ویژه   صاحب مهارت 

1 mediate structuration
2 proximate
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گیدنز قـدرت را  ).73-1374:74،  زادهلهسایی(فروشندفقط نیروي کار خود را در بازار می       
ي نزدیـک آن بـا نـابرابري        داند و بـه رابطـه     همیشگی در زندگی اجتماعی می     يیک پدیده 

ارزشمند مانند دارایی یا ثروت انباشته کننـد و      توانند منابع   اذعان دارد یعنی قدرتمندان می    
او بـا  ).1373:217گیـدنز،  (ایجاد قدرت اسـت  يتملک چنین منابعی به نوبه خود وسیله     

تأیید افزایش سطح رفاهی و افزایش تحرك جوامع در طی قرن گذشته، بر افزایش نابرابري               
، یعنی حتی در یک جامعـه       خصوصاً در توزیع درآمد و دشواري تحرك اجتماعی تأکید دارد         

اقتـصادي هرمـی، امتیـازات در بـین اقلیـت معـدودي       ـ کامالً سیال به علت نظم اجتماعی
. شوندانتقال و جا به جا می

وسایل تولیـد ـ فرانک پارکین همانند وبر، مارکس و گیدنز معتقد است مالکیت دارایی
نظـر وي دارایـی تنهـا یکـی از          اما بـه     ؛دهداصلی ساخت طبقاتی را تشکیل می      يشالوده ـ

تواند به انحصار یـک اقلیـت درآیـد و همچـون            اشکال انسداد و حصر اجتماعی است که می       
از دیـد پـارکین روابـط       ).1373:228،گیـدنز (اساس سلطه بر دیگران به کار بـرده شـود         

ـ   ط قدرت عامل اساسی ایجاد نابرابري است و روابط طبقاتی تنها یک شکل خاص از این رواب
هاي مختلـف   داند که توسط آن گروه    را فرایندي می   1پارکین انسداد اجتماعی  . قدرت است 

هاي خود از طریق محدود کردن دسترسی به منـابع        سازي پاداش اجتماعی به دنبال بیشینه   
او دو .ها به نفع خودند و این به معناي اعمال قـدرت و نـابرابري در جامعـه اسـت            و فرصت 

فرایندي اسـت   : 2تحریم یا انحصار  ) الف:دهدد اجتماعی را تشخیص می    انسدا يشکل عمده 
فراینـدي کـه بـه      : 3غـصب ) ب .کننـد هاي مسلط از دیگران سلب قدرت می      که با آن گروه   

. گیري قدرت از فرادستانندصدد باز پسهاي مغلوب دري آن گروهوسیله
ارایـی مالکیـت از یـک سـو و      د يداري انسداد عمدتاً بر پایه    مدرن سرمایه  يدر جامعه 

تـرین شـکل انـسداد      کنترل دارایی مولد مهـم     .مدارك علمی و تخصصی دیگر استوار است      
م یعنـی   اجتماعی است، عالوه بر این نظام طبقاتی جامعه از طریق دومین نوع کلیدي تحری             

ایـن  . هـایی چـون پزشـکی و حقـوق     گیرد به ویژه در حوزه    کاربرد مدارك رسمی شکل می    
يطبقـه  يثانویـه  يآورنـد الیـه   ها را به دست می    اند که افرادي که آن    ك به قدري مهم   مدار

سازند و درست در پایین کسانی هستند که کنترل انحصاري دارایی مولد را در              مسلط را می  
اند و  تحت سلطه  يدر این نظام طبقاتی کارگران بدون دارایی یا مدرك طبقه          .اختیار دارند 

هایی میـانی قـرار   اي از گروهمسلط مجموعهيتحت سلطه و طبقه    يطبقه بین يدر فاصله 
میـانی   يقسمت پـایین رده   ) انسداد دوگانه (دارند که اشکال ناقص تحریم و غصب را دارند          

1 social closer
2 exclusion
3 usurpation
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» اينیمـه حرفـه  «شامل تجار ماهر و کارگران متحد کارآزموده است و مابقی شـامل افـراد       
). 217-1382:218زاهدي، (است ... سفید نظیر معلمان، پرستاران ویقه

لنـسکی عـالوه بـر    . داندلنسکی به تبعیت از وبر نابرابري را یک مفهوم چند بعدي می       
هاي اجتماعی از طریق اعطـاي امتیـازات بـه مـشاغل            نقش دولت در ایجاد و ابقاي نابرابري      

و مـداران   گـی بـین سیاسـت     سیاسـی همـسفره    يخاص، اولویت فهرسـت مـشاغل، پدیـده       
با این حال با وجـود اینکـه         .داندنابرابري می  يهاي اقتصادي را از عوامل ایجاد کننده      گروه

سـطح   داند اما به کاهش نابرابري بـه تناسـب        دستیابی به الگوي برابري کامل را ممکن نمی       
او توزیـع درآمـد را بهتـرین شـاخص سـطح             .بـین اسـت   توسعه در جوامع پیشرفته خوش    

هـاي اجتمـاعی در   نابرابرييرو دو روند اساسی در زمینهاز این.  دانده مینابرابري در جامع  
هاي حاکم بـر    ها نظام نخست جوامع کشاورزي که در آن     : دهدبشري تشخیص می   يجامعه

گونـه  شـوند و هـیچ  هاي قوانین رسمی جاسازي می    هاي اجتماعی اغلب در مجموعه    نابرابري
انـد و  دو گروه اصلی این جوامع اشـراف و عـوام  .ندارداي مبنی بر تساوي مردم وجود داعیه

هاي سیاسی نوعی موهبت الهی است کـه در انحـصار گـروه انـدك بزرگـان و                  گیريتصمیم
. برگزیدگان است

منشانه، اکثریـت  هاي آزادبه دلیل تولید قدرت عظیم و سیاست  دوم جوامع صنعتی که     
. عشیتی برخوردارنداعضا از نوعی سطح زندگی بسیار برتر از سطح م

حـذف مبـانی قـانونی      : ی شـامل  ترین عوامل مؤثر در کاهش نابرابري از نگاه لنسک        مهم
گیـري سیاسـی و     هاي اجتماعی موروثی، افزایش فرصت مشارکت در فراینـد تـصمیم          پایگاه

). 211-1382:215زاهدي، (اصالح مداوم و مستمر نظام توزیع درآمد است 
و رسلر مالکیت خصوصی سـرمایه را پایـه و کلیـد تبیـین               برخالف لنسکی، وسترگارد  

داننـد کـه از هـر       هاي ثانوي مـی   تقسیمات طبقاتی دانسته و نقش دولت و بازار کار را نقش          
هـا در ثـروت و درآمـد        دوام و بقـاي نـابرابري      .حیث وسیعاً تحت تأثیر قدرت سرمایه است      

). 215-216:همان(دار است سرمایهيمربوط به قدرت طبقه

ایران هاي فقرزدایی درها و برنامهسیاست
قبل از انقالب)الف

یا  7عمرانی   يشامل پنج برنامه   1327–1356هاي  زدایی درطی سال  هاي فقر سیاست
اول يدر برنامه.ساله که در راستاي ایجاد زیر ساختارها و افزایش رفاه جامعه بوده است             5

، ارتقاء بهداشت عمومی و اشتغال بیکـاران مـدنظر          ، اصالحات اجتماعی و شهري    34-1327
باال بردن سطح فرهنگ و زندگی افـراد و بهبـود وضـع             1334-1344دوم   يبوده در برنامه  

... به تشریح برنامه، سازمان برنامه، درآمد برنامـه و           1341-1346سوم   يمعیشت در برنامه  
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در  ؛در نظـر گرفتـه نـشده       هـاي کـالن کـشور     مدون خاصی براي بخش    يپرداخته و برنامه  
تر درآمد از راه تأمین کار و گسترش خدمات    به توزیع عادالنه   1347-1351چهارم   يبرنامه

، رفـاه جوانـان، کـارگران و    ، رفـاه خـانواده و کـودك   هـاي اجتمـاعی   بیمـه (اجتماعی و رفاه    
تـصادي،  پـنجم امـور عمـومی، اجتمـاعی، اق    يدر برنامـه .اشاره شده است  ) ...روستائیان و   

، تأمین مسکن، عمران شهرها و روستاها و      ، تأمین و رفاه اجتماعی    بهداشت و درمان و تغذیه    
علیـرغم رشـد     1356تـا    1340هـاي   در طی سـال   .اندازجمله اهداف دولت عنوان شده    ... 

هـاي  سریع اقتصادي، به دلیل هدایت منابع بخش عمومی به مناطق برخوردار و توزیع رانت             
توجهی به حقوق مالکیت اقشار تهیدسـت و        صاحبان کسب و کار بزرگ و بی       اقتصادي میان 

).1384زنوز، هادي(به حاشیه رانده شدن آنان، منجر به توزیع بسیار نابرابر درآمدها گردید

از انقالب بعد ) ب
هـاي صـنعت و خـدمات و رشـد تولیـدات            پس از انقالب به علـت فلـج شـدن بخـش           

پرداخت یارانه از سوي دولت و فرار ثروتمنـدان از          روستاییان، کشاورزي، تقسیم اراضی بین   
.کشور توزیع درآمد بهبود یافته و ضریب جینی کاهش یافت

اقتـصادي و رشـد تولیـد ناخـالص          يبا محوریت توسـعه   ) 1368-1372(اول يبرنامه
رفع فقـر ) 1374-1378(دوميدر برنامه. خدمات اجتماعی بود   يداخلی در جهت توسعه   

از جمله بهبود کیفیت زندگی، اصالح سیـستم        .و تحقق عدالت اجتماعی مدنظر بوده است      
يمالیاتی، گسترش و تعمیم نظام تأمین اجتماعی، تأمین بهداشت عمومی و گسترش بیمه            

ایـن تـصور حـاکم بـود کـه بـا            اول و دوم     يدر برنامـه   .همگانی اهم اهداف این برنامه بود     
و تسریع رشد اقتصادي، خود به خود فقر و نـابرابري کـاهش              سازي بخش خصوصی  توانمند

یعنی عدالت توزیعی محصول فرعی رشد است و بایـد اولویـت را بـه عـدالت                 . خواهد یافت 
سیاست دولت سازندگی منجر به تـشدید        .ولی این تصور به حقیقت نپیوست      ؛اي داد رابطه

با نرخ بـاالیی ادامـه داشـت و بـر           1367-1378يتورمی که در دوره    .تورم در اقتصاد شد   
در واقـع  . پذیر بودنـد دفاع و آسیبتوزیع درآمدها اثر سویی گذاشت و فقرا در مقابل آن بی          

دوم تحقق نیافت و به تـدریج بـر          يهاي اشتغال در حد اهداف برنامه     دوم فرصت  يدر دوره 
درصد بود در سال    9/8در حدود    1375شمار بیکاران افزوده شد و نرخ بیکاري که در سال           

).1382يبرنامه(درصد افزایش یافت2/13به 1378
در فصل پنجم نظام تأمین اجتمـاعی مـورد تأکیـد بـوده              1379-83سوم   يدر برنامه 

4سوم تولید ناخالص داخلی با نرخ متوسط       يطی در برنامه  .است
درصد رشد داشت امـا     3

درصـد و در  7/14بـه  1380اري به شدت افزایش یافت و در سال هاي اول نرخ بیکدر سال 
بـه  1378سـال  در43/0هـا ضـریب جینـی از    در این سـال .رسیددرصد  3/12به  1383



93پاییز ، 1، شمارهنهم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 54

خانوارهایی که در بیست درصد بـاالي        يتنزل یافت و نسبت هزینه     1383در سال    403/0
43/8به 91/9ایین قرار دارند از پبیست درصد خانوارها که در يدرآمد قرار دارند به هزینه    

.تنزل یافت
، ایجاد امنیـت شـغلی، ارتقـاء امنیـت غـذا و تغذیـه،        1384-1388چهارم   يدر برنامه 
ها و امکانات دستیابی به آموزش، اشتغال، سـرمایه و کـار آبرومندانـه، توزیـع                برابري فرصت 

و وراك، آموزش، سـالمت   مسکن، خ (دم  درآمد، افزایش تأمین نیازهاي اساسی مر      يعادالنه
هاي توانمندسازي براي جمعیـت    پیشگیري و کاهش فقر و محرومیت و اجراي برنامه        ) شغل

.)1384،ارائی(فعال واقع در سه دهک اول تا سوم درآمدي 

فقر و نابرابري در ایران
شـامل انـرژي،    (هاي فقرزدایی   آمارها بیانگر این است که با آنکه بعد از انقالب سیاست          

باعث کاهش نسبی فقر درآمدي در ایران شده امـا نـسبت بـه قبـل از                ) سالم و سالمتی   آب
در ایـن   .  )2008صـالحی اصـفهانی،   (انقالب و استانداردهاي جهانی کـاهش داشـته اسـت         

افـزایش درآمـدهاي پـولی بـه         .تنها کاهش بلکه افزایش یافتـه اسـت       نسبی نه   ها فقر سال
. اثر شدن افزایش درآمـد شـده اسـت   ر تورم موجب بیرم خنثی شده و فشا  سرعت با نرخ تو   

درصد افزایش یافته اسـت 18به   1370درصد در سال    85/3جمعیت زیر خط فقر مطلق از       
.ز در آمد متوسط افزایش یافته استو تعداد خانوارهاي داراي درآمد کمتر ا) بانک جهانی(

یهاي خانوارهاي شهري و روستایدرآمد و هزینه:1نمودار 
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هـاي  پیداست در گذر زمان با افزایش درآمدها، میـزان هزینـه  1نمودارکه از همچنان
بـا  . خوراکی و غیر خوراکی در میان خانوارهاي شـهري و روسـتایی افـزایش داشـته اسـت             

یش درآمـد واقعـی     تـوان گفـت افـزا     اینحال از نگاه اقتصادي با درنظر گرفتن نرخ تورم مـی          
هـم   80متوسط درآمد واقعـی خانوارهـاي شـهري در سـال             مثالً.چندان محسوس نیست  

بـه  .اسـت ) تومـان هـزار 70هزار تومان در مقابـل       250(1361سطح درآمد آنها در سال      
درصـد دالیـل اصـلی     15و   10درصد به عالوه نرخ تورم بین        10عبارتی نرخ بیکاري باالي     

.افزایدابعاد فقر میاند و پوشش ناکافی تأمین اجتماعی بر فقر از لحاظ اقتصادي
به طـور نمونـه در      .ها امنیت غذایی خانوارها روند صعودي داشته است       در همین سال  

درصد  8/87شهري از    يو مقدار عددي شاخص امنیت غذایی جامعه       64-79هاي  طی سال 
9/94درصد بـه  72روستایی نیز از يارتقاء یافته، در جامعه1379درصد در سال   4/96به  

با این وجود برخـی آمارهـا بیـانگر          . )1384،کیمیاگر و1383،کاشی(فزایش یافته   درصد ا 
.غذایی به صـورت مـزمن وجـود دارد        درصد خانوارهاي کشور فقر و کم      20این است که در     

بیکـاري همچنـان معـضل       1390تا   1375هاي  علیرغم افزایش ظاهري درآمد در طی سال      
يسـاله 29الـی  15کید بـر جوانـان      أبا ت (نرخ بیکاري   باب  در .اصلی کشور باقیمانده است   

هایی بـین آمـار داخلـی کـشور و آمـار بانـک جهـانی        تناقض) بیکار نسبت به جمعیت فعال    
دو منبع بیانگر کاهش نـرخ      هاي هر با این وجود جالب اینجاست که داده      .شودمشاهده می 

نرخ بیکاري روستایی خیلـی  شود هاست و همچنین چنانکه مشاهده میبیکاري در این سال 
.آمده است1جزئیات اطالعات در جدول.بیش از نرخ بیکاري شهري کاهش داشته است

طی مرکز آمار ایران و بانک جهانی دريساله15-29نرخ بیکاري جمعیت يمقایسه: 1جدول 
1375-1389هاي سال

بانک جهانی نرخ ـمرکز آمار ایران 
بیکاري کل

نرخ ـانمرکز آمار ایر
بیکاري شهري

نرخ ـ مرکز آمار ایران
بیکاري روستایی سال

1375
70/23 40/23 00/24 1376
20/23 20/25 20/21 1377
30/25 70/26 80/23 1378
40/26 60/28 90/23 1379

30/8 40/27 70/29 80/24 1380
48/8 70/23 40/27 50/19 1381
80/8 20/22 50/124 50/18 1382
26/9 60/19 70/23 80/12 1383
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1ي جدول ادامه
61/9 60/20 00/25 80/12 1384
90/9 80/20 90/24 00/13 1385
35/10 00/20 80/23 50/12 1386
08/11 40/20 40/23 10/14 1387
38/11 1388
53/11 1389
76/11 70/23 1390

توان گفـت از سـال   اطالعات بانک جهانی میدر باب فقر و شاخص نابرابري با توجه به       
دالر در روز 2اي در شکاف فقر جمعیتی که حداقل زیـر  به بعد کاهش قابل مالحظه     1370

تقلیـل یافتـه     83/1درصـد بـه      88/3در واقع شکاف فقر از      .شوداند دیده می  درآمد داشته 
اغلب مورد  شود،یده می سازندگی نام  يدوره،به لحاظ ساختار سیاسی    این دوران که   .است

اي معتقدنـد ایـن     ها را افزایش داده است و عـده       انتقاد است که علیرغم کاهش فقر نابرابري      
هاي جدید مدل باال، بـه گـوش گـرفتن تلفـن همـراه،              به راه افتادن اتومبیل    يدوران، دوره 

.هاي بلند بودهاي شبانه سربرافراشتن ساختمانپارتی
هـاي  درصـد طـی سـال      9/20درصـد بـه      3/27کاهش فقـر از      آمارهاي داخلی بیانگر  

آمارهـاي بانـک جهـانی تغییـر کمـی در           با وجود حمالت منتقـدین،     .است 1375-1365
سـال  در 42/47درصـد نـابرابري از    .دهـد ها را نشان می   شاخص نابرابري در طی این سال     

اخـتالف دارنـد   ولی آمارهاي داخلی کمی؛ کاهش داشته است 1374در سال    43به   1366
تا یک است باعث تفاسـیر متفـاوت   که همین اختالف جزئی دو مورد شاخصی که بین صفر        

برخی محققان با استناد بـه آمـار داخلـی بیـان             مثالً.در راستاي اهداف متفاوت شده است     
نزدیـک بـه     تقریباً% (4حدود  هاي پس از جنگ در    کنند که ضریب جینی در تمام سال      می

.ثابت بوده است) انقالبمقدار قبل از
البتـه  .بـود  5/0علیرغم افزایش قیمت نفت، ضـریب جینـی          1358تا   1352در سال   

. بـود 4/0هـا بـه علـت انجـام اصـالحات ارضـی        متوسط ضریب جینی روستاها در این سال      
ترین درصد پایین  40درصد جمعیت با باالترین درآمد به       20ها نسبت درآمد    درهمین سال 

.بوده است8/4ین درآمد ب
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1366- 1384هاي المللی فقر در ایران در طی سالبینيهاشاخص:2جدول 
دالر درروز2درصد فقراي با درآمد زیر  شکاف فقر مجذور شکاف فقر درصد نابرابري سال

83/13 88/3 56/1 42/47 1366
12/13 68/3 56/1 60/43 1370
24/8 83/1 63/0 00/43 1374
30/8 78/1 56/0 10/44 1378
03/8 80/1 66/0 28/38 1384

هاي دالر در روز در طی سال2درصد ضریب جینی در جمعیت با درآمد زیر :2نمودار 
1384-1366

1366-1384هاي دالر در روز در طی سال2درصد فقر در جمعیت با درآمد زیر :3نمودار 
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1366-1384هاي دالر در روز در طی سال2درآمد زیر شکاف فقر در جمعیت با :4نمودار 

و)درصـد شـهر  20(خط نسبی فقر به طـور متوسـط          1363-1378زمانی   يدر دوره 
کاهش داشـته ضـریب جینـی بـا کـاهش کـم از               59/18به   480/21از  ) درصد روستا  32(

،اطهـاري (کاهش یافته است 4/19به  7/23و نسبت دهک باال به پایین از        % 428به  % 446
1384(.

درصد جمعیت زیر خط فقـر بودنـد   85/3تقریبا1370ًسالطبق آمار بانک جهانی در   
. انـد یک نفر فقیر بودهنفر کشور 7درصد جمعیت یعنی از هر   46/13حدود   1374سال  در
.انـد درصد جمعیت زیر خط فقر بـوده       18تقریباً 1386سالاساس آمار بانک جهانی در    بر

جمعیت زیر خط فقر ایران آمارهاي منسجم داخلی یا خارجی           ياینکه در زمینه   با توجه به  
افزایش یا کاهش جمعیـت     يشود قضاوت درباره  وجود ندارد و گزارشات موردي دریافت می      

بـه گـزارش   . توان به همین آمارهاي ناقص اکتفـا نمـود      زیر خط فقر دشوار است و تنها می       
در  8/6درصد فقیرتـرین از      20، سهم مصرف    1384سال   ریزي در سازمان مدیریت و برنامه   

درصـد پـایین   20درصد باال به 20يهمچنین نسبت هزینه ؛رسیده است  4/7این دوره به    
دهم درصدي 3رسیده است که در کاهش 1382در سال 43/8به   1378در سال    91/9از  

سـت در ایـن دوره کـاهش       الزم به ذکر ا   .دالر درآمد روزانه عیان است     2جمعیت فقیر زیر    
).1384زنوز، هادي(تر از مناطق روستایی بوده استفقر در شهرها سریع

اقتـصادي اسـت ولـی در یـک     ـ بیانگر بهبود اوضاع اجتماعیکه آمار ظاهراًبا وجودي
در  مـثالً  ؛توان دید که اوضاع چندان مطلـوب نیـست        سطحی با سایر کشورها می     يمقایسه

بوده در حالیکـه در همـان     4/19در ایران   ترین دهک   باال و پایین   ، نسبت دهک  1383سال  
و سوئیس   9، فرانسه   6/52، چین   6/11، تایلند   2/7، آلمان   7/6در پاکستان    سال این نسبت  

اریخی بـا   تطبیقـی تـ    يله بایـستی بـا مطالعـه      أدر واقع براي فهم بهتر مس     . بوده است  7/9
قتصادي مشابه ایـران بـوده و بـا هـم اصـالحات      اـ اع اجتماعیضکشورهایی که به لحاظ او
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توان درك  میاند،اي گذرانده هاي مشابه سیاسی، اقتصادي یا فرهنگی آغاز نموده و یا پروسه        
.گنجداین بررسی نمیيتري از نابرابري و فقر در ایران داشت که در محدودهعمیق

شود که فقر و    ا دیده می  آماره يمقایسهنشان داد در   3و   1،2که نمودارهاي همچنان
اول يزیرا آمارها دهه(سال گذشته و یا با احتیاط پس از انقالب      20طی تقریباً نابرابري در 

اما جو عمومی جامعـه دائمـا نـاالن          .کاهش یافته است  ) دهندپس از انقالب را پوشش نمی     
بعدي نیـستند   تکتوجه به اینکه مسائل اجتماعی      با .است و از نوعی فقر مزمن گالیه دارد       

متغیـري مـشاهده    آیـد کـه در عمـل تـک        و در تعامل چند متغیره نتایج متفاوتی به بار می         
هـایی بـه جـز جینـی و فقـر           راي فهم چگونگی فقر مـزمن از شـاخص        شود، سعی شد ب   نمی

ناخالص داخلـی  تولید3ناخالص داخلیتولید2، رشد درآمد ملی1نرخ اشتغال.استفاده شود
ثر بـر فقـر   ؤهـاي اقتـصادي مـ   ترین شـاخص توان مهممیرا 5و نرخ تورم  4اغلبه ازاي هر ش   

در زیر 1366-1389هاي روند تغییرات این متغیرها در طی سال رو در ادامه  از این  .دانست
.آورده شده است

کل شاغلین و شاخص درآمد تولید ناخالص داخلی با تولید ناخالص داخلی بريمقایسه:3جدول 
ملیناخالص 

Inflation GDP
GDP per
person

employed
GNI Employes سال

4/18 07/4 47/13 1366
6/28 52/4 81/12 1367
7/28 24/2 75/11 1368
3/22 14/2 88/11 1369
6/17 13/2 79/12 76/6 1370
1/17 16/14 1371
8/25 49/14 46 1372
2/21 05/1 00/14 46 1373
4/31 15/1 63/13 46 1374
7/46 54/1 61/13 33/7 46 1375

1 employment
2 GNI
3 GDP
4 GDP per person employed
5 inflation
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3ي جدول ادامه
6/28 84/1 12/14 46 1376
3/17 73/1 90/13 45 1377
9/17 66/1 55/13 46 1378
1/20 66/1 11/13 46 1379
5/14 58/1 09/13 30/8 46 1380
3/11 77/1 89/12 48/8 46 1381
3/14 76/1 19/13 80/8 45 1382
5/16 02/2 46/13 26/9 45 1383
8/14 39/2 57/13 61/9 47 1384
4/13 77/2 76/13 90/9 47 1385
9/11 18/3 22/14 35/10 47 1386
2/17 02/4 25/14 08/11 48 1387
5/25 70/4 38/11 49 1388
5/13 54/4 47/13 53/11 1389

70/4 81/12 76/11 1390

1366-1389هاي طی سالتغییرات نرخ تورم در:5نمودار 

هـا داراي   شود تغییرات نرخ تورم در طی ایـن سـال         دیده می  5که در نمودار    همچنان
توان گفت نرخ تورم بـر      پس می . روند خاصی نیست و با افت و خیزهاي فراوان همراه است          

. یا مثبت نداشته استروند رو به نزول فقر و نابرابري اثر منفی
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کل شاغلین در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی با تولید ناخالص داخلی بريمقایسه:6نمودار 
شاخص درآمد ناخالص ملی

نـرخ اشـتغال، رشـد    1387الـی  1370هـاي  شود در طول سـال دیده می6در نمودار   
ازاي هـر شـاغل تغییـرات    ناخالص داخلـی و تولیـد ناخـالص داخلـی بـه      درآمد ملی، تولید

ها نرخ بیکاري افزایش داشـته و درصـد شـاغالن           در طی این سال   . محسوسی نداشته است  
اي نداشته اسـت یعنـی افزایـشی در         سال به جمعیت فعال تغییرات قابل مالحظه       15باالي  

همـین  در. تن متوسط درآمد خانوارها گـردد   فغالن صورت نگرفته که باعث باال ر      نسبت شا 
براي هر شاغل هم تغییراتی نداشـته اسـت یعنـی اوضـاع اقتـصادي                GDPيا سرانه هسال

المللی پول، نـرخ رشـد اقتـصادي        بنا به ارزیابی صندوق بین     .کشور رو به بهبود نبوده است     
کاهش یافتـه و در  2009درصد در سال    1/0میالدي به    2008ایران از یک درصد در سال       

بینی المللی پول پیش  گزارش صندوق بین   .نبوده است  نیز از یک درصد بیشتر     2010سال  
میالدي شدت گرفتـه و در قالـب یکـی از            2011کند که بحران اقتصادي ایران در سال        می
در تاریخ معاصر کـشور، بـروز خواهـد کـرد و در سـال           » رکود تورمی «ترین اشکال   سابقهبی

نـرخ  : خامـت خواهنـد رفـت   اقتصاد کالن ایران رو بـه و يمیالدي، دو شاخص عمده 2011
درصـد اوج    5/22رشد اقتصادي به صفر در صد تنزل خواهد یافت و در عوض، نرخ تورم به                

.خواهد گرفت
ها بدون تغییـرات محـسوس پـیش    ناخالص داخلی در این سالرشد درآمد ملی، تولید

زایش اف براي هر شاغل   GDPيآید این که اگر سرانه    الی که اینجا پیش می    ؤس .رفته است 
نداشته پس افزایش متوسط درآمدي خانوارها از کجاست؟ شاید افزایش درآمـدي خانوارهـا       

هـاي خـاص    اي دولت باشد کـه بـه گـروه        هاي اعانه افزایش قیمت نفت و کمک     يبه واسطه 
کاسـته شـدن    يدهندهشود نشان آنچه که در واقعیت زندگی افراد دیده می       . گیردتعلق می 

ـ طبقاتی شـهري يکاسته شدن فاصلهشاغالن بخش دولتی،وصاًقدرت خرید شاغالن خص
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با توجه بـه اینکـه       .روستایی و افزایش قدرت خرید روستاییان و طبقات پایین جامعه است          
کاهش داشته ولی از طرف دیگر رشد اقتـصادي         هاي فقر و نابرابري در داخل کشور      شاخص

الن نیز افزایش نداشته و همچنین فراتـر        تولید به ازاي شاغ    يکالنی صورت نگرفته و سرانه    
آمارها مشاهدات نمایانگر افزایش فشارها به قشر متوسط و بهبـود نـسبی طبقـات       ياز همه 

:گیري کلی از داده چنین گفتتوان در یک نتیجهپایین است می
هاي مساعی از هاي حمایتی دولتسیاستيند دهه پس از انقالب به واسطه    چدر طی   

تـر  اي یکدسـت  گیـري جامعـه   جامعه به سمت کاهش فقـر و نـابرابري و شـکل            قشر پایین، 
.رودسط رو به پایین پیش میمتشکل از قشر متو

گیرينتیجه
. مردم کاهش و بیکاري افزایش یافتيجنگ هشت ساله درآمد سرانه  پس از انقالب و     

،خانمـانی بـی  وها نصیب مردم فقیـر    جنگ يدر واقع این یک قانون جهانی است و در همه         
هـاي  مرگ است و نصیب سرداران، افتخارات نظامی و منزلت اجتماعی و نـصیب بـوروکرات         

انقالب و پس از آن، با دست به دسـت           يدر پروسه . ، زراندوزي است  فاسد و مردم ثروتمند   
شدن قدرت سیاسی در ایران توزیع ثروت و درآمـد و مـشاغل و مناسـبات دولتـی و تغییـر            

انقالب فقر و نـابرابري را کـاهش داد ولـی    .هاي اجتماعی تجدید شد  ی گروه منزلت اجتماع 
هـاي مـادي و     داران و سـرمایه   فرار سـرمایه   .آوردجایی طبقاتی پدید  کن نکرد و جابه   ریشه

بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرد و هرگز یک بخـش تعـاونی توانمنـد            يکشور لطمه انسانی  
رهاي انقالبی سیاست مبـارزه بـا سـرمایه داري و ایجـاد             اساس شعا دولت بر .شکل نگرفت 

کـاهش  اقتصاد دولتی را پیش گرفت که نتیجه اي جز کاهش رشـد دراز مـدت اقتـصادي،                
متوسط نداشته است    يطبقه پذیري اقتصاد و افزایش مصائب معیشتی مردم خصوصاً       رقابت

هـاي اخیـر    سـال در .دفساد و تبعیض خواهـد بـو      فقر، يزاینده ،زیرا چنین اقتصادي خود   
پروري مورد انتقاد قرار    پروري و گدا  تحت عناوین صدقه   هاي حمایتی دولت که گاهاً    سیاست
.باعث فقر قابلیتی بیشتر اقشار پـایین و فقـر درآمـدي اقـشار متوسـط شـده اسـت                   گرفته،

انـسانی و نئوکالسـیکی کـاهش فقـر     يالگوهاي مناسب براي رشد اجتماعی الگوي توسـعه       
هاي دولت بیشتر با رویکرد سوسیالیـستی و رفـع فقـر مطلـق و درآمـدي                 اما سیاست است  
يشـود بـه ایجـاد طبقـه    گونه که مشاهده مـی آنپایین جامعه بوده است که نهایتاً   يطبقه

کاهش فقر در یک بعد      .هاي اجتماعی پایین منجر شده است     متوسط رو به پایین با قابلیت     
براي کاهش پایدار فقر، بایستی فقـرا مقتـدر          .عاد دیگر است  اغلب مستلزم کاهش فقر در اب     

شوند تا از فقر خودشان بکاهند یعنی ابزارهایی در اختیـار داشـته باشـند تـا خودشـان بـه                     
اي دارنـد یعنـی شـرایطی را        هـاي عمـده   ها مسئولیت الوصف دولت مع. کاهش فقر بپردازند  
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د یعنی به آنهـا مـاهیگیري بیاموزنـد نـه          توسعه دهند که کاهش فقر را براي فقرا آسان ساز         
.اي بدهندماهی صدقه

کاهش فقر و نابرابري است اما باید        يدهندهنشان 1366-1386هاي  آمارهاي بین سال  
هاي دولتی بوده با پایان یـافتن   چون این کاهش در اثر سیاست      -1:به دو نکته توجه داشت    

متوسط در طـی     يبیشترین سقوط طبقه   -2؛  شودها تشدید می  ها، نابرابري یا قطع سیاست  
سال اخیر رخ داده که هنوز آمارهایش به طور کامل انتشار نیافته و این مـسئله همچـون              5

هاي دولتـی در    سیاست.خیر زمانی خود را بروز خواهد داد      أاجتماعی دیگر با ت    يهر مسئله 
هاي حمایتی نظیر پرداخت تدرآمد بوده و با سیاس  ها به نفع روستاییان و اقشار کم      این سال 

پیامـد منفـی    .هـا داشـته اسـت     هاي نقدي سعی در تقویت این گـروه       سهام عدالت و یارانه   
بـاال نـشد بلکـه       يداران و طبقـه   داري نه تنها متوجه سـرمایه     هاي مبارزه با سرمایه   سیاست

ایـن گـروه عمـدتاً   .بگیـر شـده اسـت   حقـوق متوسط خـصوصاً يطبقه يناخواسته متوجه 
يثیرگـذاري در صـحنه    أبـراي ت   یهـای ثر و قابلیـت   ؤاجتماعی م  يداراي سرمایه شهرنشین،

هاي پیش گرفته دولت به عالوه تـورم و بیکـاري سـبب    سیاسی بودند اما برنامهـ  اجتماعی
رود که فقر درآمدي نسبی این طبقه آنهـا را بـه سـوي              افت وضعیت رفاهی آنان شده و می      

. دهدفقر قابلیتی بیشتر سوق
متعادل درآمد و توزیع درآمـد بـه         با آنکه به لحاظ آماري کشور ایران در شرایط نسبتاً         

اي امکـان دارد در جامعـه      .دهدبرد ولی توزیع مناسب درآمد فقدان فقر را نوید نمی         سر می 
کـه در   اي وجود نداشته باشـد، در حـالی       توزیع درآمد نامناسب باشد ولی فقر قابل مالحظه       

آنچـه در ایـران   .توانـد فقـر شـدیدي نیـز مطـرح گـردد       تر درآمد می  وزیع مناسب شرایط ت 
.شود فقر مزمنی است که به لحاظ مادي و فرهنگی جامعه را در برگرفته اسـت               مشاهده می 

توانند مصرف کنند و امروز را بـه        گیر شده و افراد صرف اینکه می      گرایی همه فرهنگ مصرف 
انـدازها  میـزان پـس   .کننـد دولتی بگیرند، احساس رضایت مـی      يفردا برسانند تا فردا اعانه    

. انـد رقابـت اقتـصادي حـذف شـده        ياز صـحنه   کاهش یافته و قشر متوسط و پایین عمـالً        
زا شـده و  هـاي اشـتغال  ساخت اقتصادي موجود مانع انتقال منابع به سمت تولید و فعالیـت      

در قدرت پدید آورده است، همـین        هاي شریک گیري انحصارات را براي گروه    شکل يزمینه
هاي وابسته و یا نزدیـک بـه        گروه .درآمد و ثروت منجر خواهد شد      يامر به توزیع ناعادالنه   

نفوذ دولـت و  . اندهاي اقتصادي را در دست گرفتهسازي ضرباندولت تحت عنوان خصوصی 
هـا از کـشور و      ایهداران و فـرار سـرم     ایدئولوژي در اقتصاد باعث عدم احساس امنیت سرمایه       

.نزدیک شدن رشد اقتصادي به صفر شده است
تعـارض بـا نظـام    المللی چند سـال اخیـر خـصوصاً      جداي از مسائل داخلی، روابط بین     

هاي سنگینی براي کشور    هایی که به دنبال آن برقرار شده هزینه       المللی و تحریم  موجود بین 
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هاي اضـافی نظـامی بـه       تحمیل هزینه  المللی سبب هاي بین تهدیدها و تحریم  .داشته است 
عـالوه بـر    . اینها اثر منفی بر اقتصاد کشور و خانوارهـا داشـته اسـت             يکشور شده که همه   

در ؛ تـشویق ازدیـاد جمعیـت را دنبـال کنـد      مسائل گفته شده اگر دولت بخواهـد سیاسـت          
ه زیـان   اي که اقتصاد کشور رو به افول است، س        این سیاست جمعیت کشور در دوره      يسایه

؛ یابـد بار معیشت خانوارهاي فقیر افزایش و درآمد سرانه کاهش می         -1: عمده خواهد داشت  
با دو دهـه  -3؛ ها افزایش می یابد  مخارج دولت براي خدمات بهداشتی و درمانی و یارانه         -2
یابـد و در    نیروي کار افـزایش مـی      يشود و عرضه  میبازار کار    يخیر جمعیت جوان روانه   أت

هاي شغلی کافی به وجود نیایـد، نـرخ بیکـاري در نـزد جوانـان افـزایش                  که فرصت  صورتی
.یابدمی

ـ اي هستند که بر وجود سـطوح مختلـف  هاي پیچیدهفقر و نابرابري پدیدهو در پایان 
داللت دارد و صرف ایجـاد فرصـت اقتـصادي کـافی     ـ  ، نهادها و ساختارهاهاي فرديدارایی

بـراي   .هاي خاص وجود خواهد داشت    اي شدن گروه  ، حاشیه هانیست و خطر رشد نابرابري    
برقـراري عـدالت در     نابرابري باید بر بعد توانمندسازي افراد، ایجاد امنیـت و         مبارزه با فقر و   

اي کـه بـا فقـر و نـابرابري فزاینـده،       جامعـه  .هاي برابر در جامعه تمرکز نمـود      ایجاد فرصت 
اي برابـر  شتري مواجه باشد از نظر اجتماعی جامعههاي اجتماعی بی مشارکت کمتر و ریسک   

.و پایدار نخواهد بود
تعامـل عوامـل سـاختاري،    يساختارهاي کالن و نحوه،عاملیت افرادجدا از بحث هاي  

باید به تعامل افراد و ساختارها و وجود شرایط ساختاري براي ترغیب افراد و همچنین میل                
از نظـر روانـشناسی اجتمـاعی،       .مالن فردي توجه نمود   برداري از شرایط از سوي عا     به بهره 

سـالم و احـساس امنیـت و         ،بع مادي بـه شخـصیت مـستقل       رشد فرهنگی مردم به جز منا     
خـواهی مخـرب در     خویشتن يهمچنین تقویت روحیه  ؛  ها نیاز دارد  گیريحضور در تصمیم  

پایـدار کـرده و در   مـادي را   يهاي مردم، در شرایطی که تورم و تخریـب، آینـده          میان توده 
رو بـراي  از این.شودها نهادي شده است، از نبود امنیت اجتماعی ناشی می     ها و خاطره  ذهن

امـور و    يپایداري اجتماعی ضروري است کـه عـدالت اجتمـاعی، مـشارکت مـردم در اداره               
.گیرداجتماع بالفصلشان، امنیت انسانی و یکپارچگی اجتماعی در دستور کار توسعه قرار
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