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 مقدمه

هاا شخصۀاد دنيااد شادرن      العاده نابرابر زندگی انسان سطوح فوق

 500گير است. درآشد  است. شيزان نابرابرد در شقياس جهانی نفس

شيلياون نفار از    416نفر از ثروتمندترین افراد جهان بيختر از درآشد 

در هار دیيقاا از هار    (. UNDP, 2005فقيرترین شردم جهان است )

روز، در جایی در دنياد در حال توسعا، یک زن فقط بر اثر عوارض 

کاود  بار اثار ابات  باا       20رود و  حاشلگی یا زایمان از باين شای  

هااد یاباپ شيخاگيرد هم اون اساهال یاا شالریاا تلا           بيمارد

اد کاا در   ها در حوزه شوند. در کخورهاد در حال توسعا، دولت شی

مبود وجود دارد، یعنی خادشا  بهداشات و سا شت،    آن بيخترین ک

 کنند. کمترین بودجا را صرف شی

« آزشایی تولاد  بصت»شاید خاتما بصخيدن با نابرابرد ناشی از  

ها را  ویکم باشد، چالخی کا همد شلت ترین چالش یرن بيست بزرگ

 هااد آن  نگران کرده است زیرا در عۀر جهانی شدن، فقر و شرار 

 

شاند و با شکپ درگيارد و تعاارض و    در داخپ شرزها شحۀور نمی

گستراند و با هما آسيب  شهاجر  و تصریب شحيط زیست داشن شی

 رساند. شی

نابرابرد حاکم بر جهان با صور  یاک کاپ بسايار بيخاتر از      

تک کخورهاست. این شيزان نابرابرد اگر در یاک کخاور باروز     تک

انجاشد.  بار اجتماعی و سياسی آن شی کند، احتمالً با سقوط شۀيبت

اد  یکی از نتایج جهانی شدن این است کا جهان با طاور فزایناده  

هاد آن باا بهباود    شود کا اتۀال بصش شبيا یک جاشعد شنفرد شی

شاود  در نتيجاا، فقاط     يخاتر شای  حمپ و نقپ و ارتباطا  هر روز ب

 تواند افزایش یابد. هزیند سياسی استمرار نابرابرد شی

_____________________________________________ 
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شيوساتا   هام  در این گزارش، با دو شوضوع شتفااو  اشاا کااش ً باا    

اد کاا از زشاان    شرداختا خواهد شد. نصست نابرابرد اسات. شدیاده  

م و هابيپ و یابيپ، فرزندان حضر  آدم، با حضور خود شحر  خخا 

گر خخونت بوده است و اَشکال حاد آن در دنيااد کناونی در    توجيا

شایمال شدن حقوق شدنی و سياسی شهروندان و نقض آشکار حقوق 

هااد   شاود. شااخ    ایتۀادد، اجتماعی و فرهنگی آنها شتجلی شی

شود کا با اساتفاده   گيرد نابرابرد ارائا شی شتعدد آشارد براد اندازه

هاا را در توزیاد درآشاد، ثارو ،      ندگی و تفااو  توان شراک از آنها شی

شکال شصتل  با همراه روند آنها در طای دور   شنزلت و یدر  با اَ

گيرد کرد و براساس شعيارهایی این روندها را شطالعاا   اندازه زشانی

هایی براد شقابلا با اشکال حاد نابرابرد اتصاذ  و، با تناسب، سياست

 کرد.

صاولً باا وضاعيت عباور از یاک      شوضوع دوم فقر است. فقر ا 

شود کا این آستانا شردم را با  آستانا شوسوم با خط فقر اط ق شی

کناد. فقار اشاکال شتناوع و      دو دستد فقير و غيرفقيار تقسايم شای   

گوناگونی دارد اشا در اینجا تنها با یک ناوع آن یعنای فقار شطلا      

 بنادد کلای و شتاداول، فقار باا دو      شود. در یک دستا شرداختا شی

شاود. شنواور از فقار شطلا       شطل  و نسابی تقسايم شای    وضعيت

وضعيتی است کا در آن، افراد از دسترسی با یک سبد از کالهاا و  

کند و فقدان  خدشا  کا حدایپ نيازهاد زندگی انسانی را تأشين شی

اناد. در   تواند س شت جسمی فرد را با خطر بينادازد شحاروم   آن شی

شاود کاا در آن، وضاعيت     ط ق شیشقابپ، فقر نسبی با وضعيتی ا

شود کاا عموشااً    رفاهی افراد با یک شيانگين اجتماعی سنجيده شی

 ز شياند توزید درآشد خانوار است.نسبتی ا

یافتد صنعتی، از خط فقر نسابی   در بسيارد از کخورهاد توسعا 
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کنناد کاا باالتر از خاط فقار       براد تعيين وضعيت فقر استفاده شی

دیگر، نيازهااد اساسای خانوارهاا تاأشين و      شطل  است. با عبار 

هایی از شاردم   ها در شورد گروه تضمين شده است و نگرانی حکوشت

 50تر از نسابتی از )در بسايارد از شاوارد     است کا درآشدشان شایين

درصد( شياند توزید درآشدد در جاشعا است. در کخورهاد در حاال  

عيت فقر در جاشعا توسعا، استفاده از خط فقر نسبی براد تعيين وض

گااارد ناادارد چاون اساسااً هاادف از شطالعاد فقاار      ارزش سياسات 

هایی از شردم است کا نيازهاد اساسی آنهاا تاأشين    شناسایی گروه

شده باشد. نکتد یابپ توجا این است کا در بسايارد از شاوارد، باا    

دليپ توزید بسيار ناعادلند درآشد و ثارو  در کخاورهاد در حاال    

تار از خاط فقار شطلا  یارار       بساا شاایين   ر نسبی چاتوسعا، خط فق

هاد  گاارد گيرد و بنابراین، استفاده از خط فقر نسبی در سياست شی

 شقابلا با فقر شمکن است وایعيت فقر را شنعکس نکند.

خط فقر شادید   1«اهداف توسعد هزاره»شبناد نصستين برناشد  

نسابت   یک دلر در روز، و نصستين هدف این برناشا نۀ  کاردن 

نسابت باا ساال     2015جمعيت دچار فقر شدید در جهان تا ساال  

شاود کاا افاراد     است. اشروزه این خط فقر چنين تفساير شای   1990

داراد درآشدد کمتر از این آستانا یادر نيستند تغاید شناسب داشتا 

دلر در روز با عنوان حدایپ شورد نياز براد تهيد  2باشند. خط فقر 

 شود. اه ارزیابی شیغاا و شوشا  و سرشن

 
 .  رويكرد نظري: فقر، نابرابري و توسعه2
 آثار و تبعات نابرابري.   1 . 2

نابرابرد شدید شحر  خخم و سرزنش است چون این باور عموشی 

را کا همد شردم، هرکجا کا باشاند، از حقاوق اساسای شخصۀای     

  ها با تعهدا کند. اگر یرار باشد کا دولت شند هستند نقض شی بهره

المللی حقوق بخر شایبند باشند و حقاوق برابار    خود در چارچوب بين

شدنی و سياسی را براد شهروندان خاود تضامين و تحقا  حقاوق     

ایتۀادد، اجتماعی، و فرهنگی آناان را شيگيارد کنناد، کاساتن از     

 ا اجتماعی یک ضرور  است. هاد ایتۀادد نابرابرد

یاک جازر   »ر اینکاا  بر اثر نفوذ دیدگاه اجماع واشنگتن شبنی ب 

، رهبران کخاورهاد ثروتمناد   «برد ها را بال شی بالبرنده همد یای 

_____________________________________________ 

1. The Millennium Development Goals 

باور کرده بودند کا رشد ایتۀادد با تنهایی براد از بين بردن فقر 

، شکست بارز این رویکرد شنجر با 2005کافی خواهد بود. در سال 

هایی از سود بانک جهانی و سازشان شلپ شتحد شد  انتخار گزارش

ا توجا زیادد را با خود شعطوف کردند، شاشپ این شدعا کا رفاد  ک

 ;UNDP, 2005)ترین وظای  عۀر شاسات   نابرابرد یکی از فورد

World Bank, 2005; UN Department of Economic and 

Social Affairs, 2006)    زشانی شتون دانخگاهی بر ظرفيات باالقو .

تأکياد داشاتند و از   « و شولدان ثر»نابرابرد براد شاداش دادن با 

کردناد. اشاروزه    همين رو، ابداعا  و رشد ایتۀادد را ترغياب شای  

کند  ایتۀاددانان شعتقدند کا این برابرد  است کا با رشد کمک شی

دانناد.   ها را در کاهش فقر شؤثرتر شای  دهند  نابرابرد و رشدِ کاهش

هااد گساترده شوجاب باروز طيا  وسايعی از شخاک           نابرابرد

شود و با هماين دلياپ اسات کاا جاشعاا نسابت باا         عی شیاجتما

ترین آثار شصرب نابرابرد تأثير  نابرابرد حساس است. یکی از عمده

 روانی و تبعا  آن است.

اد شبين افزایش افسردگی و اضاطراب   نتایج تحقيقا  گسترده 

(. شارورد بار تحقيقاا     Twenge, 2007در جواشاد شادرن اسات )   

یافتاا دچاار    کا شردم در کخورهاد توسعادهد  شده نخان شی انجام

اناد کاا در جواناان     افزایش یابپ توجا اضطراب و افساردگی شاده  

همراه با افازایش شخاک   رفتاارد، از جملاا جارم و جنایات، و       

 ,Rutter and Smith)شۀرف شخروبا  الکلی و شواد شصادر اسات   

1995; Maughan et al., 2005)و  ها در شيان زن و شرد . این آسيب

در همااد طبقااا  اجتماااعی و انااواع خااانواده بااروز کاارده اساات    

(Collinshaw et al., 2004.) 

هاد فزاینده دربار  اینکا دیگران چگونا شاا   همزشان، اضطراب 

کنند نيز نوعی ت ش تدافعی  بينند و چگونا دربار  شا فکر شی را شی

ا افازایش  ها  ایجاد کرده است تا اعتماد شا را در شواجها با آن نااشنی

ویاهه در شياان    دهد. این دفاع شاشپ رشاد ناوعی خودشايفتگی باا    

هاد آن تمایپ با خخاونت، از دسات دادن    جوانان است کا ویهگی

حاس تارحم و حساسايت نسابت باا دیگاران، و رواباط شصۀاای        

ناشطلوب با دیگران است. اشروزه تا حدود زیادد روشن شده اسات  

دشايفتگی باوده اسات و    کا افزایش اضطراب همراه با افازایش خو 

هاد شختر  دارند. ریخد هر دو اینها در افزایش  اینکا این دو ریخا

است کا شمکن است با « تهدید ارزیابی اجتماعی»عاشپ شوسوم با 

 208هااد   از دست رفتن شنزلت و احترام اجتماعی بينجاشاد. یافتاا  
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گزارش تجربی حاکی از آن است کا کارهایی کاا تهدیاد ارزیاابی    

عی )هم ون تهدیاد نسابت باا احتارام باا خاود یاا شنزلات         اجتما

اجتماعی( و یضاو  شنفی دیگران را در شاورد عملکارد شاا در شای     

ویهه ویتی کا نتيجاد عملکاردد غيریاباپ کنتارل      داشتا باشند، با

ترد در عواشپ باروز اضاطراب در شاا     باشند، شوجب تغييرا  بزرگ

تهدیادهاد خاا    شوند تا تاأثير فخاارهاد روانای فایاد ایان       شی

(Dickerson and Kemeny, 2004: 377    ایان تحقيقاا  نخاان .)

و نسبت باا   جتماعیها شتمایپ با صيانت نفس ا دهند کا انسان شی

عواشپ تهدیدکنند  شنزلت اجتماعی خود حساس و شرایاب هساتند   

(ibid.: 357  این یافتا کا تهدیدهاد ارزیابی اجتماعی فخاارهایی .)

شوند با خوبی  یدرتمندترین وجا بر شا وارد شیروانی هستند کا با 

یک دفاع شبتنی بار  »شنطب  است با شواهد ظهور اضطراب توأم با 

کاا شاا   « خودِ اجتمااعی «. »نااشن 1خودشيفتگی، از یک خودشندار 

انعکاس عز  و شنزلت انساان و  »کنيم از آن دفاع کنيم  ت ش شی

 (..ibid« )اوستعمدتاً شبتنی بر برداشت دیگران از ارزشمندد 

با طور کلی، هرچا جایگاه اجتماعی فردد بالتر باشد، با نور  

کنناد تاا    رسد کا همد اجزاد عالم کماک بيخاترد باا او شای     شی

شراتاب   احساس تردید نسبت با خود را کناار بگااارد. اگار سلسالا    

شراتاب ناهاد انساانی براسااس تواناایی       اجتماعی با صور  سلسلا

باً چنين است، در این صاور ، ع یام بيرونای    ارزیابی شود، کا غال

شوفقيت یا شکست )شغپ بهتر، درآشد بيختر، تحۀاي  ، شساکن،   

 شوند. خودرو و شوشا ( همگی شوجب تفاو  شی

نادیده گرفتن شنزلت اجتماعی بسيار دشوار اسات چاون خيلای     

نزدیک با تعری  انساان از ارزشامندد خاود نازد دیگاران اسات.       

ترادف است با صعود از نردباان شنزلات اجتمااعی.    شوفقيت تقریباً ش

تار و   شنزلت اجتماعی بالتر تقریباً هميخا بهتر و برتر بودن، شوفا  

تواناتر بودن، و نيز احساس غرور و اعتماد باا نفاس بيخاتر را القاا     

هاد اجتماعی در شورد ثرو ، تحۀاي  ، جایگااه    کند. شقایسا شی

روید و غياره ارزیاابی از    شیهایی کا  شغلی، شحپ زندگی، شسافر 

 دهند. شما را نخان شی

هاد اجتماعی اثرگااار اسات.    افزایش نابرابرد بر تفاو  شنزلت 

توان جدا از هام در نوار گرفات. اینکاا افاراد       این دو یلمرو را نمی

چقدر شنزلت و ثرو  کسب کنند هم بار احسااس آنهاا نسابت باا      

_____________________________________________ 

1. self-image 

ابی شثبات دوساتان و   گاارد و هم بر شيازان ارزیا   خودشان تأثير شی

خانواده از آنان. نياز شا با احساس ارزشمندد و یابليت و توانایی با 

شعناد این است کا شختاق واکنش شثبت هستيم و اغلب حتای باا   

 دهيم. انتقادا  ضمنی هم با عۀبانيت واکنش نخان شی

رسد کا افزایش نابرابرد اضطراب ارزیابی اجتماعی  با نور شی 

هاد شنزلتای، باا    کند. با گسترده شدن تفاو  تر شیرا در شردم بيخ

هاد برابر بر شبناد انساانيت   جاد شایرش یکدیگر با عنوان انسان

گيرد  رود، اندازه هاد برابرتر انتوار شی گونا کا در نوام شختر ، آن

دهاد کاا، در    یابد. تحقيقا  نخان شای  یکدیگر اهميت بيخترد شی

خواهناد زو  خاود را باراد ازدوا      جواشد نابرابرتر، ویتی افراد شای 

اندازهاد شالی و شنزلت و  انتصاب کنند، تأکيد بر ضوابطی شثپ چخم

 .(Lim et al., 2005) ها بسيار بيختر از جواشد برابرتر است بلندشروازد

تأثيرا  شصرب نابرابرد فقط با آثار روانی آن بر افاراد جاشعاا    

ماعی را نياز از آسايب   هاد ایتۀادد و اجت شود و حوزه شحدود نمی

 توان با شوارد زیر اشاره کرد: گاارد، از جملد آنها شی شۀون نمی

 

نابرابرد عاشپ ات ف استعدادهاست: اگر زناان از شخااغپ    ا

کنار گااشتا شوند، نيمی از اساتعدادهاد هار کخاور هادر     

دهاد کاا اگار هماد      رود. یک تصمين در هند نخان شی شی

ا خاوبی کارناتاکاا، بهتارین    ایال  این کخور عملکردد ب

ایالت این کخور در بریرارد عدالت جنسيتی، داشتا باشاند  

 (.World Bank, 2005یابد ) سوم افزایش شی توليد شلی یک

کند: در جاشعد  نابرابرد جاشعا و نهادهاد آن را تصریب شی ا

توانند دولت و نهادهاد دیگر را  تر شی نابرابر، نصبگان ساده

د و از آنها براد تأشين شنافد شحدود خاود  با تۀرف درآورن

هاا از وام   استفاده کنند تا شنافد ایتۀاد شلای. ویتای باناک   

هاد ایتۀادد زیاادد   دادن با فقرا خوددارد کنند، فرصت

 رود. از بين شی

ناابرابرد  »بارد:   نابرابرد انسجام اجتمااعی را از باين شای    ا

یات در  در بين افراد شنجر با افزایش جارم و جنا « عمودد

)شث ً در شيان « نابرابرد افقی»شود، در حالی کا  جاشعا شی

هاا و   هاد شصتل  یوشی( شنجر باا افازایش تعاارض    گروه

هاا باا    توانند کخورها را دهاا  شود کا شی هایی شی درگيرد

 عقب برگردانند.

کند: یک  نابرابرد تأثير رشد ایتۀادد را بر فقر شحدود شی ا
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برتر بيختر با نفد فقراست تاا  درصد رشد در یک جاشعد برا

 در جاشعد نابرابر.

کناد: فقار    نابرابرد فقر را از نسلی با نسپ بعد شنتقپ شای  ا

تواند شاند رشد فرزندان او در کپ زندگی شود. هر  شادر شی

شيلياون   30در کخورهاد در حال توساعا، در حادود    ،سال

هااد   کود  با دليپ سوءتغایا در دوران جنينی باا آسايب  

شوند. احتمال شرگ و شير نوزادانی کا  رشد شتولد شی شصپّ

آیند بسيار بيختر است. اگر هم زناده   وزنی با دنيا شی با کم

بمانند، احتمال بيخترد دارد کا در طول عمر با بيماارد و  
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هاد شوهن و فقر شحۀول ساختار یدر  و روابط ناشای از   نابرابرد

هاد جهانی و شلای اسات. رواباط انساانیر بيارون از       آن در شقياس

روابط یدر  وجود خارجی ندارد. از این رو، هر تحليلی از نابرابرد و 

هاد اجتمااعی، تنهاا در بافات رواباط      با عنوان شحۀول نوام ،فقر

 کند. شيدا شی یدر  شعنا

آشارهاد ایتۀادد و اجتماعی، شاشپ شيزان درآشد، فقر، اشيد با  

زندگی، و شرگ و شير اطفال، هم در بين کخورهاد شصتل  و هام  

هااد فاحخای دارناد. باا رغام اهميات و        در درون کخورها تفاو 

هااد چناين    ها، شناخت اندکی در شاورد ریخاا   فراگيرد این تفاو 

دهد کاا یکای از    دارد. تحقيقا  اخير نخان شیهایی وجود  نابرابرد

نسالیر اناواع شصتلا      عواشپ اصلی نابرابرد در ثرو ، انتقاال باين  

(. ارتبااط باين   Borgerhoff Mulder et al., 2009هاسات )  دارایای 

هاا از طریا  ارا انتواام     نابرابرد و نهادهایی کا با انتقال دارایی

ها طی  انتقال نابرابرد گيرد و ترین عواشپ شکپ بصخند از اصلی شی

 هاد شتمادد است. نسپ

هااد   کنند  تفااو   اد هم شنعکس نابرابرد ثرو  در هر جاشعا 

هااد باا ارا    دهند  دارایی درآشدد در بين نسپ حاضر و هم نخان

هااد شصتلا  بيخاتر     رسيده است کا هرچا شيزان آن در بين نسپ

اغلاب جواشاد    باشد، یاعدتاً نابرابرد ثرو  بيخاتر خواهاد باود. در   

تاوان باا    هاد شادد هم ون زشين و سارشایا را شای   شدرن، دارایی

حدایپ شاليا  بر دارایی از والادین باا فرزنادان شنتقاپ کارد، اشاا       

هاد یابپ توجهی در شيان جواشاد شصتلا  باا اناواع شخاابا       تفاو 

هااد نهاادد    هاد ایتۀادد وجود دارد. این انتصاب ها و نوام دارایی

اد هم در زشيند نابرابرد ثارو  و   اد شهم و گستردهجواشد شياشده

هم رشد ایتۀادد داشتا است. شيزان شوفقيت ایتۀادد جواشاد در  

ها و توانایی آنها در خل  ثرو  بستگی با نهادها و نوام   طی نسپ

 اجتماعی آنها دارد.

ها و الگوهاد بورگرهوف شولدر و همکارانش  تفسير دیگر انگاره 

ابداعا  نهادد شقدم بر ابداعا  فناورد بوده  ( این است کا2009)

و راه را براد تحول جواشد و ظهور جواشاد شي ياد  بعادد هماوار     

اناد، و ناا    اند. در این دیدگاه، نهادها نيرویی یدرتمند و شستقپ کرده

صرفاً حاصپ انطباق با شرایط فناورد از شيش شوجاود )یاا شساتقپ    

دهند  شعا همان یدر شکپ شییافتا(. آنها با شسير فناورد جا تحول

ها در توزیاد ثارو  در باين     شایرند. این فناورد کا از آن شکپ شی

شد  نهادهاد جاشعاا   ها نقش کليدد دارند، اشا در بستر تعری  نسپ

 ویهه عواشپ شرتبط با اشنيات حقاوق شالکيات    شستقرند. عواشپ نهادد، با

يارد  گ و یيود شربوط با یدر  سياسی، نقش یدرتمنادد در شاکپ  

 ,.Acemoglu et alکنند ) تحول  فناورد و رشد ایتۀادد ایفا شی

گيارد نهادهاا خاود     (. نکتد شهم دیگر این اسات کاا شاکپ   2005

شحۀول ساختار یدر  است. استقرار نهادهاد رسمی در هر جاشعا 

 گيرد نوام سياسی است. بصخی از فرایند شکپ
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ها، شيلياردها انسانی یرار  ها و فرصت توزید یدر  و داراییدر وراد 

برند. فقر بسيار فراتر از درآشد شایين  دارند کا در فقر شدید با سر شی

شود کا از شردشای کاا    است و ویتی شعناد آن با خوبی روشن شی

برند خواستا شود کا آن را براد خودشان تعریا    در فقر با سر شی

حساس فاید یدر  بودن، ناکاشی، سرخوردگی، کنند. فقر با شعنی ا

 گيرد است، با ع و  فقدان نسبی دسترسای  فرسودگی، و طرد از تۀميم

 هاد رسمی. با خدشا  عموشی، نوام شالی، و سایر شنابد حمایت

کنند. شاردم فقيار شاورد     ابعاد شصتل  فقر یکدیگر را تقویت شی 

رناد چاون دچاار    گيرند، اشاا بسايارد از شاردم فقي    تبعيض یرار شی

هاد ناشی از دین،  تبعيض هستند. در هند، خانوارهایی کا با تبعيض

اند، در برابر استثمار بازار کار و بردگی ناشی  یوشيت یا کاست شواجا

شایرتر از خانوارهایی هستند کا  از بدهی، با طور یابپ توجهی آسيب

ر کتاابی شنتخا   2000با دليپ ضع  بنيد ایتۀادد فقيرند. در سال 

فقيار در   64000کا حاصاپ شۀااحبا باا    صداد فقرا شد با عنوان 

سراسر جهان با هدف شناخت فقر براساس ارزیابی خاود فقارا باود    
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(Chambers et al., 2000آن ا از این شۀاحبا .) آید تفساير   ها برشی

شي يده و انسانی از فقر است، شباحثی کا اغلب در شتون دانخگاهی 

م ون نياز با داشتن ظاهرد آراستا، و این شود، ه نادیده گرفتا شی

احساس کا کسانی تو را دوست دارند، اهميت اینکا بتوانی زنادگی  

شحروشيت  خوبی براد فرزند  فراهم کنی، یا اضطراب ذهنی اینکا

گيرد کلی ایان باود کاا     . نتيجااستهمد اینها اغلب همراه فقر  از

 رد.فقدان یدر  هم نان در کانون زندگی بد یرار دا

صرفاً ثرو  نيسات )هرچناد   « چندبعدد»نقطد شقابپ این فقر  

تارد از بهزیساتی اسات     درآشد شهم است(، بلکا برداشت گساترده 

شاشپ س شت، ایمنی جسمانی، کار شعناابصش، ارتبااط باا جاشعاد     

شحلی، و عواشاپ غيرشاولی دیگار. از هماين رو، در ایاداشا  شاؤثر       

هاد شردشی کاا   ها، و داشتا دیخاها، ان ها، توانایی اد، شهار  توسعا

گيرد، و با آناان هم اون افاراد     برند شبنا یرار شی در فقر با سر شی

هااد خيریاا    شود کا تنها شنتور دریافت کمک شنفعلی برخورد نمی

شده  این نگاه چندبعدد با فقر با لحاظ نورد کاش ً شایرفتا هستند.

 آشدد است.ها شعطوف با فقر در وجااست، اشا در عمپ هنوز ت

 
 فقر و آزادي.   4 . 2

شوند کا دریابيم ایان شدیاد  شاوم     تر شی شۀائب فقر ویتی برجستا

هاد اجتماعی و روابط یدر  در جواشد بخرد اسات.   شحۀول نوام

فقر ساختد خود بخر است. نگاه سنتی با فقر کا آن را تنها کمباود  

بخرد و کند عاجز از در  سبعيت حاکم بر جواشد  درآشد تفسير شی

شاید هم ت شی عاشدانا براد شنهان کاردن شناسابا  ظالماناا در    

روابط یدر  است. اگر با فقر از شنور فقدان اناواع آزادد بنگاریم،   

 شود. عم  این شناسبا  شصرب بيختر شناختا شی

آزادد یعنی برترد حقوق بخر در هماا جاا. چهاار ناوع آزادد      

بخارد باشاند. نصسات،     توانند راهنمااد جاشعاد   وجود دارد کا شی

آزادد سصن و بيان  دوم، آزادد همد افراد براد ستایش خدا با هر 

هاا باا شادد کلياد      اد کا اختيار کنند  سوم، آزادد از خواساتا  شيوه

وسایلی کا براد آحاد جاشعا زندگی توأم باا سا شت و آراشاش را    

تاوان آن را در دو   کنند  و چهارم، آزادد از ترس کا شی تضمين شی

المللای باا شعنای     المللی تفسير کرد. در سطح بين سطح شلی و بين

کاهش تسليحا  در دنيا تا ساطحی اسات کاا هايو کخاورد در      

شویعيتی نباشد کا بتواند شرتکب تجاوز شلموس عليا کخور دیگرد 

توان آن را با سطحی از حاکميت یانون  شود. در سطح شلی نيز شی

ا شردم و شردم با یکدیگر باا  تفسير کرد کا در آن، روابط حکوشت ب

گاه از رود تارس   نحود تنويم و تضمين شود کا هيو فردد هيو

 وادار با عملی خ ف اخ ق انسانی نخود.

دنياد اشروز فاصلد بعيدد با تحق  این اَشاکال آزادد دارد. باا    

وجود این، شبارزه هم نان اداشاا دارد. آن اا تناساب بيخاترد باا      

م آزادد است، هرچند کا هر چهار شکپ شوضوع فقر دارد شکپ سو

آزادد ارتباط شتقابپ و تنگاتنگی با یکدیگر دارند. در جایی کا ترس 

درهام  « اشنيات »تر با نام  و خۀوشت حاکم است، حقوق بخر آسان

شود. در جایی کا آزادد ساصن و بياان شتزلازل اسات،      کوبيده شی

ین چهار شود. ا اط عا  و بحث دربار  نقض حقوق بخر علنی نمی

نوع آزادد، چا در سطح جهانی و چا در سطوح شلی، حاشيان یليلی 

هاا را در   در شيان اغنيا و صاحبان یدر  دارند. این نکتا نباید انسان

شبارزه براد احقاق حقوق خویش دچاار تزلازل و یاأس ساازد. اشاا      

هاا در شياان صااحبان زر و زور     فقدان حاشياان وایعای ایان آزادد   

 دهد. حقوق بخر را با شد  افزایش شیهاد نقض  هزینا

ها گرفتار فقر شدید هستند و سهم آنها از  اشروزه نيمی از انسان 

 2ساابقا در تااریب بخار، کمتار از      توليد جهانی، در دوران وفور بی

سوم جمعيات جهاان هم ناان باا شارگ و شيار        درصد است. یک

صلح  شوند. این گستردگی فقر شدید زودرس شرتبط با فقر دچار شی

 کند. و ثبا  جهانی را تهدید شی

یک بادون   توان از ابعاد شصتلفی تحليپ کرد، اشا هيو فقر را شی 

یابد. در اینجا بر  ها شعنا نمی تحليپ اخ یی با تأکيد بر حقوق انسان

شود، کسانی کا یادر با تاأشين   فقر شدید یا فقراد وایعی تأکيد شی

 نين نيازهااد اساسای   حدایپ غااد با شيزان کافی شغاد و هم»

(. همين طور کسانی کاا  UNDP, 1996: 222نيستند )« غيرغاایی

برند و در شعرض خطار   اندکی بالتر از این سطح حدایپ با سر شی

 جدد و فورد ناتوانی از تأشين حدایپ نيازهاد خود هستند.

افراد فقيرد هستند کا صرفاً با دليپ ناتوانی از تأشين نيازهاد  

هاد اجتماعی، طارد اجتمااعی، و فقادان     ا شحروشيتاساسی خود ب

آنهاا در حاوز  ایان    « نسبی»شوند. فقر  شنزلت اجتماعی شواجا شی

گيرد گو اینکا، باا دلياپ شياناد شاایين درآشادد در       بحث یرار نمی

بسا کسانی براساس ش   فقر نسابی در شامار افارادد     کخور، چا

 شحروم هستند. یرار گيرند کا از حدایپ نيازهاد اساسی زندگی

شایرد شساتمر و حااد    فقر شدید حاکی از فقدان یدر  و آسيب 

در شقابپ رویدادهایی است کا فرد براد شمانعت از ویوع یا شدیریت 
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آنها هيو یدرتی نادارد، شثاپ از دسات دادن شاغپ، آلاودگی هاوا،       

هاد کفن و دفن، دزدزدگی، تۀادف، جریمد شليس، افازایش   هزینا

ت غاا و سوخت و انرژد، کاهش دستمزدها، تاورم  ها یا یيم شاليا 

هاد بالد درشان یا عمپ جراحای. رویادادهاد    کمرشکن، و هزینا

توانند شوجب یطد دسترسی فرد یا خاانواد  فقيار باا     چنينی شی این

نيازهاد اساسی و شایا شوند. بسيارد از دختران و زنان جوان، اغلب 

رادر، با اشيد کسب درآشاد  با هدف کمک با شدر و شادر یا خواهر و ب

هاا و   کنند. بعضی س شت خود را در کارگااه  بيختر خانا را تر  شی

اندازند و ساعا  طولنی کار شرشخقت را،  ها با شصاطره شی کارخانا

هاااد فایااد حاادایپ شارایط لزم بااراد کااار، در شقابااپ   در شحايط 

شایرند. آنهاا در شعارض اناواع خطارا  دیگار       دستمزدد ناچيز شی

گيرناد. بسايارد هام در دام      ون تجاوز و یتاپ نياز یارار شای    هم

افتند کا کارشان انتفال زنان و کودکان باا خاار  از    هایی شی دلل

 فروشی و شورنوگرافی است. کخور و وادار کردن آنها با تن

افراد دچار فقر شدید یا شسکنت نوعااً نااتوان از دفااع شاؤثر از      

ین دستا از فقرا شمکن است با حقوق شدنی و یانونی خود هستند. ا

دليپ ناتوانی از دسترسی با آشوزش یا اجبار با گاران زندگی خود و 

خانواده بيسواد باشاند، یاا باا سابب وابساتگی اجتمااعی تان باا         

رفتارهاد غيریانونی دهند، شثپ بسيارد از خدشتگزاران خانگی، یاا  

حتای ناااگزیر از حفااع شویعيات شااغلی، تاان باا اَشااکال شصتلاا     

ها انسان بسيار فقير گرفتار  ءاستفاد  جنسی کارفرشا دهند. شيليونسو

ترین  هاد هولنا  و شنطب  با بردگی در غيرانسانی چنين سرنوشت

اناد. کمتار نویسانده، هنرشناد،      شکپ آن و تحقير و نااشيدد کاشاپ 

نویسای ایان تجربياا  را     کارگردان سينما، شۀلح اجتماعی یا رشان

 فاف کرده است.براد شردم شا روشن و ش

با رغم تأکيدا  یانون اساسی بر تأشين حدایپ نيازهاد زندگی  

هاا،   انسانی براد همد شاهروندان باا عناوان الازام یاانونی دولات      

عدالتی در همد ابعاد ایتۀاادد و اجتمااعی زنادگی آحااد شاردم       بی

زند کا علت اصالی آن را بایاد در فقادان نهادهااد      ایران شو  شی

وجاو کارد. رالاز     ارکردد نهادهاد شساتقر جسات  حاشی فقرا و کهک

(Rawls, 1971شی )     گوید کا توزید درآشاد و ثارو  در درون یاک

جاشعا ویتی عادلنا است کا یوانين و نهادهاد ایتۀادد با نحود 

ترین افراد آن جاشعا حداکثر شنافد  طراحی شده باشند کا با شحروم

فاراد آزاد و برابار را   هاد اجتماعی کاا ا  را اعطا کنند. تأشين حدایپ

هاد اساسای و  هاد اخ یی را شحق  و آزادد یادر سازند کا یدر 

برابر را با طور شؤثر اعمال کنناد لزشاد تاأشين شخاروعيت نواام      

یکی از چندین شعيار تأشين شخاروعيت   1سياسی است. اصپ تفاو 

هااد خارد    و شارط  2است کا در همد آنها، ضابطد شعاشلا با شثاپ 

هااد اساسای و    اد کاا از آزادد  شاوند. جاشعاا   ن شای عموشی تأشي

هاد اجتمااعی   هاد برابر و حدایپ هاد آن حمایت و فرصت اولویت

است. این جاشعا هناوز  « با طور شنطقی عادلنا»کند  را عرضا شی

نيست چون بریرارد عدالت کاشپ شستلزم تضمين « کاش ً عادلنا»

ها،  ابرد شنۀفاند فرصتهاد سياسی، بر اد از آزادد شقدار شنۀفانا

هایی براساس اصپ تفااو  اسات. اشاا شمکان اسات ایان        و توزید

ساالر شاورد یباول کلياد      استدلل براد این شویعيات یویااً شاردم   

 یافتا یرار نگيرد. نوم شهروندان شعقول و شنطقی در یک جاشعد خوب

یافتا، کليد شهروندان خود را افرادد آزاد  نوم در هر جاشعد خوب 

هااد اساسای،    هاد خود از آن ا آزادد بينند و از برداشت ابر شیو بر

هااد اجتمااعی را    هااد برابار، و حادایپ    هاد آنها، فرصات  اولویت

هااد خيار    کنند. برداشت کند با طور جمعی حمایت شی تضمين شی

کنند  برداشتی از خيار باراد هماد     ، بنا با تعری ، ترغيب3شختر 

ن این نيست کاا هماد افاراد در    افراد جاشعا است. شعناد این سص

اد کليد یوانينی را کا براد ترغيب خير عماوشی آنهاا    چنين جاشعا

شایرند. شنوور این است کا برداشاتی از خيار    طراحی شده است شی

گيارد   عموشی را کا براد توجيا آن یوانين شورد اساتفاده یارار شای   

نباشند.  شایرند، حتی اگر با همد تفسيرها و کاربردهاد آن شواف  شی

یافتا کا اصپ  نوم ترین وضعيت یک جهان خوب اشا حتی در آرشانی

تفاو  در آن اجرا شاده باشاد، افارادد کاا در جواشاد شصتلا  در       

 هااد  هاد ایتۀادد و اساتحقاق  هاد شخابهی یرار دارند یدر  شویعيت

 کاش ً شتفاوتی نسبت با درآشد و ثرو  خواهند داشت.

انادازهاد زنادگی بااراد    چخاامشرسااند کاا چارا    شنتقادان شای   

ترین  دنياآشده در جواشد فقيرتر شتفاو  با شحروم ترین افراد با شحروم

افراد جواشد ثروتمندتر است. شاسب ایان ساؤال را بایاد در نقاش و     

وجو کرد. عدالت توزیعی  کارکرد نهادها در کخورهاد شصتل  جست

_____________________________________________ 

تاوان باا یکای از دو روش     ( رالاز را شای  difference principle. اصپ تفاو  )1
هاد بالد درآشادد   ر بيان داشت: با حدایپ رساندن تفاو  بين گروهشتمایز زی

ترین  یا ثروتی با این هدف کا وضد همگان با طور شستمر بهبود یابد  یا شحروم
 افراد جاشعا از این نابرابرد بيخترین انتفاع را کسب کنند.

2. reciprocity 

3. common good 
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جی یک اشر تصۀيۀی نيست کا شحۀولی را کا در یک فرایند خار

شۀرف بين افراد بی ارتباط با گروهی از افراد توليد شده باشد براد 

کند. توزید شحۀول، شهم اشا یک شوضوع ثانود  تقسيم یا بازتوزید

و وابستا با فرایند اجتماعی توليد است. عدالت تاوزیعی در شرحلاد   

دساتگاهی از نهادهااد    صست با شسئلد عموشی طراحی شنۀفاندن

شردازد کا تولياد و شبادلاا و    هاد اجتماعی شیحقویی شایا و هنجار

شایر سازد. اشاا   هایی آزاد و برابر اشکان توزید و شۀرف را بين انسان

نوام شالکيت و هنجارهاد ایتۀادد برآشده از نهادهاد اجتماعی و 

در  هاد شتفاوتی طراحی کرد. شسائلد نصسات   توان با شيوه حقویی را شی

يت و ایتۀاد چگونا طراحی شوند. عدالت توزیعی این است کا شالک

اد از نهادهاد اجتماعی شایاا   عدالت توزیعی، شيش از هر چيز، جنبا

و اساسی است شاشپ دساتگاه حقاویی شالکيات، یارارداد، و ساایر      

 هاد توليد و توزید و انتقال و شبادلا و استفاده و شۀرف. شرط

 جارهادنکتد اساسی دیگر این است کا نهادهاد اجتماعی شایا و هن 

شاایر   اساسی حقویی کا توليد و شبادلا و استفاده و شۀرف را اشکان

هااد شاالی،    کنند شحۀول  نوام سياسی هستند. فقط سياست شی

هاد رفاهی در این عرصا  گيرد، کالهاد عموشی، و سياست شاليا 

تار از آنهاا تۀاميما  سياسای درباار        درگير نيستند، بلکا اساسای 

کيات و نهادهااد ایتۀاادد اسات کاا ایان       بسيارد از یواعاد شال 

ساازند.   ها و نيز همکارد ایتۀادد و اجتماعی را عملی شی سياست

نقش اساسی عدالت توزیعی فراهم آوردن شعيارهایی براد طراحای  

و ارزیابی و، با طور کلی، شنطقی کردن بسيارد از نهادهاد حقویی 

 کنند. و ایتۀادد است کا ساختار زندگی روزشره را تعيين شی

از آنجایی کا این نهادهاد اساسی نهادهاد اجتماعی و سياسی  

توان نتيجا گرفت کا عدالت توزیعی نيز اشرد اجتماعی  هستند، شی

و سياسی است. نکتد اساسی این است کا باید عدالت تاوزیعی را از  

یک شسئلد تصۀيۀی با شسئلد طراحی سياسی نهادهاد اجتماعی 

هاااد شالکياات شاادرن و   داد. نوااام و ایتۀااادد و حقااویی تغيياار 

شمارد هستند کا ساختار  هنجارهاد تجارد دربرگيرند  یوانين بی

هاااد ایتۀااادد را تخااکيپ  و شحتااواد اصاالی شالکياات و فعالياات

دهند، ساختار و شحتوایی کا دربردارناد  هنجارهااد حااکم بار      شی

توليد و استفاده و شۀرف، و انتقال و واگاارد کالهاد ایتۀاادد و  

 هاست. سایر دارایی
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هاا   چنانکا گفتا شد، در جهان شدرن اشروز، سطوح زنادگی انساان  

شيازان شارگ و شيار زناان بار اثار       بسيار نابرابر است. براد شثال، 

نفر در نيجریا تا یاک در   18عوارض شربوط با حاشلگی از یک در 

 30ن شيزان در کخورهاد فقير تا نفر در کانادا شتغير است. ای 8700

سال( را  15 -49درصد از علپ شرگ و شير زنان در سنين بارورد )

یافتا کمتر از یاک   شود، در حالی کا در کخورهاد توسعا شاشپ شی

 UNDP, 2005; UN Department of Economic andدرصد است )

Social Affairs, 2006.) 

اناد. احتماال    تناساب  بای  هاد درون کخورها نيز بسيار نابرابرد 

 20سال در شيان کودکاانی کاا در    5شرگ و شير در سنين کمتر از 

 3تا  2شوند  درصد از فقيرترین خانوارها در غنا یا سنگال شتولد شی

درصد از ثروتمندترین خانوارهاسات.   20برابر کودکان شتولدشده در 

وتمندترین در بریتانيا، شهوهخگران دریافتند کا اشيد با زندگی در ثر

سااال بيخااتر از فقيرتاارین شناااط  اساات         8تااا  7شناااط  کخااور 

(UK Department of Health, 2005). 

هاد شبتنی بر جنسيت، نهاد،  نابرابرد یا ترکيبی است از تبعيض 

هااد   شاود. احتماال اینکاا ساياه     طبقا یا از یکی از آنها ناشی شای 

برابر سفيدهاد  2هند برزیلی جان خود را بر اثر خخونت از دست بد

(. در گواتمال، تعداد کودکانی کا از Ciconello, 2007برزیلی است )

در  59شيرند  سالگی شی نسپ اروشایی هستند و یبپ از رسيدن با شنج

در هزار نفر کودکان باوشی.   79هزار نفر است، در برابر شرگ و شير 

هاا و   کاسات  نام دختران هاد اوتارشرادش و بيهار هند، ثبت در ایالت

 60درصاد، در برابار    37در شدارس ابتدایی  1شده ریزد یبایپ برناشا

 نخده، است. ریزد هاد برناشا نام دختران کاست درصد ثبت

هایی شزایاد زندگی در یک جاشعد بهتر را  وجود چنين نابرابرد 

برابار درآشاد    3برد. درآشد شتوساط در برزیاپ    براد فقرا از بين شی

ها کمتار از   درصد از فقيرترین برزیلی 10م است اشا شتوسط در ویتنا

(. در UNDP, 2005ها درآشد دارناد )  درصد از فقيرترین ویتناشی 10

هاد بوشی با طاور   کانادا، نرخ شرگ و شير اطفال در شيان کانادایی

ها با طاور شتوساط    برابر نرخ کخورد است، و بوشی 3تا  2شتوسط 

 (.Kruzenga, 2004شيرند ) یگر شیهاد د سال زودتر از کانادایی 20

فقر شدید درآشدد در طول زشان در حال کااهش اسات. باين     

_____________________________________________ 

( بودند کا untouchablesها ) «نجس»شده شوسوم با  ریزد هاد برناشا . کاست1
 اشروز کمتر شرسوم است. این عنوان البتا
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، تعداد افرادد کا در کخورهاد در حال توسعا زیار خاط   2004تا  1990

 980شيليارد نفار باا    25/1بردند از  یک دلر در روز با سر شی فقار 

دچاار   نفر کاهش یافتا است. در طی هماين دوره، نسابت شاردم   شيليون 

 ,UNدرصد رسيده ) 19درصد( با  32سوم ) از تقریباً یک فقر شادید 

هااد اخيار کااهش یافتاا اسات       (، اشا نارخ بهباود در ساال   2007

(UNDP, 2005.) 

شاهيت و شویعيت فقر نيز در حال تغيير اسات.  طبا  گازارش     

سازشان شلپ، جهان شاهد تمایپ فزایند  شردم با چارخش در درون  

فقر، افزایش فقار شاهرد و رکاود فقار روساتایی،      فقر و بيرون از 

افازایش نسابت کااارگران غيررسامی در شيااان فقاراد شااهرد، و     

(. UN Department…, 2006افزایش تعداد فقراد بيکار بوده است )

، براد اولين بار در تاریب بخر، جمعيت شاهرد کار    2007در سال 

شهرها  زشين از جمعيت روستایی بيختر شد کا دليپ عمد  آن رشد

در کخورهاد در حال توسعا بود. از سا شيليارد نفر ساکنان شهرها 

نخاين و نسابت باا بيماارد،      در دنياد اشروز، یک شيليارد نفر زاغا

شایرناد.   خخونت، و طارد اجتمااعی و سياسای و ایتۀاادد آسايب     

نخاين   تصمين دفتر اسکان سازشان شلپ این است کا جمعيت زاغاا 

شاده باراد    بينای  برابار و از نارخ شايش    سال آینده دو 30جهان در 

 (.Beall and Fox, 2006شود ) شهرنخينی بيختر شی

چين و هند، با جهش ایتۀادد، در کاهش فقر درآشدد شوفا    

العاده، ساهم   اند. با وجود تخدید نابرابرد، چين با شيخرفتی فوق بوده

شيلياون نفار( در    634جمعيت دچار فقر شادید خاود را از دوساوم )   

کااهش داده اسات.    2004شيليون نفر( در  128دهم ) با یک 1981

توان با شقابلا با ابعاد دیگر  اند کا شی بسيارد از کخورها نخان داده

هاد نرخ شرگ و شير  ترین کاهش فقر شتافت. شۀر با یکی از سرید

با این سو دست یافتا است. بنگ دش،  1980کودکان در جهان از 

هااد ساریعی در ایان     تنام نيز شيخارفت هندوراس، نيکاراگوئا و وی

 (.UN Department…, 2006اند ) عرصا داشتا

ها و درس آشاوختن از آنهاا،    در عين ار  نهادن با این شوفقيت 

نباید اجازه داد کا شاند توجا با وضعيت خطرنا  تعاداد زیاادد از   

کخورهایی شوند کا در آنها شيخرفت کم بوده یا اص ً وجود نداشتا 

، تعداد 2004تا  1990هاد  ر صحراد سفلی افریقا، بين سالاست. د

 شيليون نفر افزایش یافتا است. 3/58افراد دچار فقر شدید 

 30، اشاروز  1990سواد فقر درآشدد، در شقایساا باا وضاعيت     

شيليون از تعداد کودکان در سن آشوزش ابتدایی کا خار  از شدرسا 

شيلياون کاود  باا     70هستند کاستا شده، اشا هم ناان بايش از   

درصد از آنها دختر هستند. اشروز نرخ شرگ  57روند کا  شدرسا نمی

( UN, 2007اسات )  1990شيليون کمتر از سال  8/2و شير کودکان 

هر دیيقا دو کود  فقط بر اثر شالریا جاان خاود را از دسات     ولی

 (.WHO, 2007دهند ) شی

ید در ساازد سار   با این سو، باا اجاراد شۀاون    2001از سال  

شقياس جهانی در یالب برناشد اتحاد جهانی باراد واکسيناسايون و   

سازد، شيزان شرگ و شيار کااهش شيادا کارده و تصماين زده       ایمن

اناد. اشاا    شاود کاا نايم شيلياون انساان از شارگ نجاا  یافتاا         شی

هاایی هم اون سارخک و دیفتارد و کازاز، کاا باا یاک          بيمارد

 3تاا   2، هم ناان باين   واکسيناسيون ساده یابپ شيخگيرد هستند

کخند. در شقابپ هر کاودکی کاا    شيليون کود  را با کام شرگ شی

شاوند و تار  تحۀايپ     شيرد، تعداد بسيار بيخاترد بيماار شای    شی

کنند. دور تسلسلی کا از وضعيت نااشطلوب بهداشاتی و ضاع      شی

شاود باا فقار در بزرگساالی      س شت در دوران کاودکی آغااز شای   

هزار زن با دلیپ شرتبط با حاشلگی جان  500انجاشد. هر سال  شی

درصد کودکانی کا هار ساال    98دهند. بيش از  خود را از دست شی

(. UNDP, 2005کنناد )  شيرند در کخاورهاد فقيار زنادگی شای     شی

ها و شارگ و   اند با این درد و رنج بعضی از کخورهاد فقير توانستا

شيلياارد   2/1شيرهاد غيرانسانی خاتما دهند. در طی دهد گاشاتا،  

شيلياارد   1/1اند، اشا هناوز   نفر دیگر با آب سالم دسترسی شيدا کرده

شيلياارد نفار دسترسای باا خادشا  اساسای        6/2نفر آب ساالم و  

هااد   (. بيماردUNICEF, 2008بهداشتی هم ون آبریزگاه ندارند )

هااد   واگيردار ناشی از آب آلوده یا ضایعا  انسانی، شس از عفونات 

علت اصلی شرگ و شير کودکان در جهان اسات. در  تنفسی، دوشين 

کود  در جهان جان  3900شود کا روزانا  شجموع تصمين زده شی

 (.UNDP, 2005دهند ) خود را از دست شی

شيليون نفر از شردم جهان، شاشپ یک نفار از هار    880بيش از  

چهار کود  در سنين شيش از شدرسا، تغاید کافی ندارند و ایان در  

هاد  کا در دنيا غااد کافی براد هما وجود دارد. هزیناحالی است 

این شۀيبت هولنا  هم انسانی است و هم ایتۀادد. هر سال کاا  

 هااد زودرس و شعلوليات   گرسنگی در چنين سطحی بایی بماند، شرگ

شيلياارد دلر کااهش    500براد کخورهاد در حال توساعا حادود   

 .(UN Department…, 2006)ورد و درآشد را در شی دارد  بهره

 ودتاکنون فقر کاهش یافتا است، اچ آد  1980در حالی کا از  
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و ایدز گریبان فقيرترین شردم جهان را گرفتا اسات. در کخاورهاد   

شاوند. در ساال    در حال توسعا، عمدتاً زنان یربانی این بيمارد شی

جان خود را بار   در سال شيليون نفر 1/2، تصمين زده شد کا 2007

شيليون نفر دیگر آلاوده باا    5/2دهند و  مارد از دست شیاثر این بي

شوند. تقریباً کپ این شرگ و شيرها در جهان  ویروس اچ آد ود شی

 2/32دهد. حادود   درصد آنها در افریقا رخ شی 77در حال توسعا و 

کنند کا  شيليون نفر از شردم جهان با ویروس اچ آد ود زندگی شی

برناد   د سفلی افریقاا باا سار شای    شيليون نفر آنها در صحرا 5/22

(UNAIDS and WHO, 2007.) 

وضعيت یک شيليارد نفارد کاا باا کمتار از یاک دلر در روز       

تر از دیگران اسات. آناان برحساب وضاعيت      کنند وخيم زندگی شی

شاوند. باين    شانند یا از آن خاار  شای   فردد و ایتۀادد، در فقر شی

قر شزشن و گرفتار تلد شيليون نفر در سراسر جهان دچار ف 340ا470

انداز نزدیکی براد خرو  آنها از فقر وجود ندارد.  فقر هستند و چخم

فقر شزشن عمدتاً در جنوب آسيا و صحراد سافلی افریقاا شتمرکاز    

زند  است و بيخترین آسيب را با کودکان و سالمندان و شعلولن شی

زباان  هایی از تبعيض غالباً شبتنی بر یوشيت، شااهب یاا    کا با لیا

 (.Chronic Poverty Research Centre, 2008اند ) شواجا

کنناد. فرزنادان    هاد چندگانا یکدیگر را تقویت شای  شحروشيت 

کنند یاا   فقرا کا در شدارس داراد کيفيت نازل آشوزشی تحۀيپ شی

توانناد تحۀاي   لزم را    هاد ایليت هساتند نمای   شتعل  با گروه

ند و درآشدد با دست آورند براد یافتن یک شغپ شایستا کسب کن

کا آنها را از فقر نجا  دهد. در نور این شردم، کاهش شيزان طارد  

ز رشاد  تر ا ها شهم شایرد در برابر شو  اجتماعی و سياسی و آسيب

آنها فاید شغپ هستند و با احتمال  ایتۀادد است، چون بسيارد از

 .زیاد در شرایط رشد ایتۀادد هم کماکان بيکار خواهند شاند

 
 در ايران.  وضعيت 4

شاردازیم.   در این بصش با ابعاد کمّی فقر و ناابرابرد در ایاران شای   

 درآشاد  - هاد هزیناا  عمد  شحاسبا  براساس آشارهاد رسمی شيمایش

کنناد باا    خانوار صور  گرفتا است. آن اا آشاار و اریاام ارائاا شای     

هماين  هاد نابرابرد و فقر در ایران فاصلد زیادد دارد، اشاا   وایعيت

اد اسات کاا بار     اند  نيز گویاد تۀاویرد اسافبار باراد جاشعاا    

هاد نفت و گاز و شنابد زیرزشينی یرار دارد و صاحب شنابد  ایيانوس

توانناد   انسانی عويمی در داخپ و خار  شرزهاد خود است کا شای 

 شولد ثرو  و درآشد براد کخور باشند.

د، ناابرابرد  اد از آشارهااد ناابرابرد درآشاد    در اداشا، گزیاده  

آشوزشی، و نابرابرد دسترسی با خدشا  درشانی و سپس شنتصبی از 

 شود. آشارهاد فقر در شناط  شهرد و روستایی کپ کخور ارائا شی

 
 .  نابرابري 1 . 4

 نابرابري درآمدي

روند تغييرا  ضریب جينی درآشدد را در شناط   1جدول و نمودار 

نخان  1388تا  1363د ها کخور بين سال و کپ شهرد و روستایی

نزولی بوده است اشاا از ساال    1382دهند. روند عموشی تا سال  شی

 با بعد، نابرابرد روند صعودد داشتا است. 1383
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 (1363ا1388روند تغييرا  ضریب جينی درآشدد در شناط  شصتل  شهرد، روستایی و کپ کخور ). 1نمودار 

 ال 1390گران، راغفر و دی منبع:

 
انداز  ضریب جينی درآشدد در شناط  شصتل  شهرد، . 1جدول 

 (1363ا1388روستایی و کپ کخور )

 جيني كشوري جيني روستايي جيني شهري سال

1363 402/0 41/0 43/0 
1364 404/0 43/0 45/0 
1365 448/0 44/0 45/0 
1366 423/0 4/0 43/0 
1367 401/0 39/0 42/0 
1368 406/0 397/0 42/0 
1369 383/0 425/0 41/0 
1370 405/0 43/0 43/0 
1371 392/0 42/0 42/0 
1372 402/0 41/0 45/0 
1373 383/0 42/0 41/0 
1374 39/0 42/0 41/0 
1375 389/0 41/0 41/0 
1376 381/0 412/0 4/0 
1377 38/0 43/0 42/0 
1378 384/0 41/0 41/0 
1379 39/0 413/0 41/0 
1380 396/0 4/0 41/0 
1381 387/0 39/0 4/0 
1382 375/0 38/0 39/0 
1383 378/0 4/0 4/0 
1384 387/0 395/0 4/0 
1385 392/0 4/0 41/0 
1386 387/0 395/0 42/0 
1387 37/0 392/0 4/0 
1388 35/0 37/0 38/0 

 ال 1390راغفر و دیگران،  منبع:

هاد ناابرابرد در شاهرها و    ، شاخ 1387طب  آشار، در سال  

 1386روستاها و نيز در کپ کخور کاهش اندکی نسابت باا ساال    

دهد. این کاهش در روستاها اندکی بيختر از شهرها باوده   نخان شی

است. این نتایج با چند دلياپ شاورد تردیاد اسات، از جملاا وجاود       

هاد کنترلی تورم و گسترش بيکارد و نياز نتاایج حاصاپ از    شتغير

شحاسبا  شخابا براد شهر تهران کا در همان سال باا اساتفاده از   

انجام شده اسات. تاورم یاک عاشاپ اصالی      طرح عدالت هاد  داده

هااد برخاوردار اسات. ارزش     بازتوزیعی با زیان فقرا و با نفد گروه

یابد در حالی کاا   ورم افزایش شیهاد افراد با بال رفتن نرخ ت دارایی

هاد ثابت از برخوردارد از ایان دارایای باا     فاصلد افراد فاید دارایی

کند. رکاود   شود. بنابراین، تورم نابرابرد را بيختر شی تورم بيختر شی

نياز عاشاپ بيکاارد اسات و بيکاارد شوجاب کااهش درآشاادهاد        

اصلد آنها را شود و شویعيت آنها را بدتر و ف هاد فاید شغپ شی گروه

 کند. هاد برخوردار بيختر شی با شاغلين و گروه

با نگاهی با روند توزیاد درآشاد در کخاور در طای یاک دور        

توان نتيجا گرفت. نصست اینکا این اریامر  سالا چند نکتا را شی 25

نابرابرد درآشدد ایران را در گروه کخورهاد با نابرابرد باال یارار   

( 22/0یناود با کمترین نابرابرد )حادود  دهد. کخورهاد اسکاند شی

از بهترین وضعيت توزید عادلنا برخوردارناد. کخاورهاد وایاد در    

تاا   4/0نابرابرد شتوساط، کخاورهاد داراد ناابرابرد     35/0حدود 

نابرابرد خيلای باال    بيختر 5/0نابرابرد بال، و کخورهاد از  45/0

مواره در حال نوسان دارند. نکتد دوم اینکا توزید درآشد در کخور ه

توان با دو دلياپ عماده نسابت داد.     است. این نوسان دائمی را شی
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ا درآشاد، و   نصست اینکا خانوارهاد شورد شطالعا در شيمایش هزینا

کناد. علات دوم    در نتيجا جاشعد آشارد شطالعا، هر سال تغيير شای 

هاد عموشی شخص  در حوز  توزید درآشد در کخاور   نبود سياست

ها هر سال، تحت تاأثير ش حواا     هاد دولت ینکا حمایتاست و ا

 گوناگونی از جملا نوسانا  یيمت نفت، تغيير کرده است.

 

 
 

 (1363ا1388روند تغييرا  ضریب جينی آشوزشی در شناط  شصتل  شهرد، روستایی و کپ کخور ) . 2نمودار 

 ب1390راغفر و دیگران،  منبع:

 

 ي آموزشينابرابر

گيرد نابرابرد آشوزشی، با استفاده از ضریب جينی،  با شنوور اندازه

نابرابرد دسترسی با آشوزش با توجا با سطوح شصتلا  دسترسای   

گيرد شده است. نتاایج ایان شحاسابا  باا      افراد با آشوزش اندازه

 2تفکيک شناط  شهرد، روستایی، و کپ کخور در جدول و نمودار 

. انداز  این نابرابرد در ایاران، در شقایساا باا    نخان داده شده است

است، بسيار بال و شخاابا   25/0کخورهاد صنعتی جهان کا حدود 

 اریام بعضی کخورهاد اشریکاد لتين است.

 1374روند نزولی، در سال  1374تا  1363نابرابرد آشوزشی از  

روند نزولی داشاتا اسات.    1383تا  1374جهش شدید، و شجدداً از 

تغيير جهت داده و رو با افزایش است. یابپ  1383روند از سال  این

توجا است کا رشد آشوزش عالی در کخور نقش یاباپ تاوجهی در   

 کاهش این نابرابرد ایفا کرده است.

 

 هاي سالمت نابرابري در تأمين هزينه

هاد  ، دو شاخ  شهم شخارکت عادلنا در تأشين هزینا3در جدول 

 1387و  1384هااد   سال دربهداشتی  س شت و شصار  کمرشکن

هااد   شقایسا شده است. شاخ  شخارکت عادلنا در تأشين هزینا

س شت شيزان شخاارکت عادلناد شاردم را باا توجاا باا وضاعيت        

دهد. وضاعيت   هاد س شت نخان شی ایتۀادد آنها در تأشين هزینا

کاش ً عادلنا وضعيتی است کاا در آن، افاراد نسابت یکساانی از     

شد یا شصار  خود را صرف خدشا  س شت خاود کنناد. در ایان    درآ

صور ، شاخ  شخارکت عادلنا یک خواهد بود. هرچا انداز  این 

عادالتی در شخاارکت شاالی بيخاتر      شاخ  از یک کمتر شود، بای 

درآشد سهم بيخترد از درآشد یا شصار  خود  هاد کم شود و گروه شی

کنناد.   خدشا  س شت شی هاد شردرآشد صرف را در شقایسا با گروه

دهد کا، در  شاخ  شصار  کمرشکن نيز درصد افرادد را نخان شی

هاد سنگين درشانی هم اون عماپ جراحای و     صور  بروز هزینا

روند. هر دو این  الع  ، با زیر خط فقر شی هاد صعب درشان بيمارد

تا  1384ها بدتر شدن وضعيت عدالت در س شت را از سال  شاخ 

بار این است کا با جمعيت یاباپ   دهند. نکتد تأس  شی نخان 1387

توجهی شواجا هستيم کا کپ شصار  آنها کمتار از شصاار  تاأشين    

زیر ساتون   3حدایپ غااد لزم براد آنهاست. این گروه در جدول 

اناد. ضامن اینکاا نسابت جمعيات       توان شرداخت شنفی یرار گرفتا

  غااایی کمتار   شهرد کا کپ شصار  آنها از شيزان حدایپ شصاار 

درصاد   6/3هااد   بيختر شده است، نسابت  1387تا  1384است از 

درصد جمعيت روستایی کا تاوان شرداخات    2/11جمعيت شهرد و 

 ، از شياان ایان  1387اد است. در سال   دهنده شنفی دارند آشار تکان
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انداز  ضریب جينی آشوزشی در شناط  شصتل  شهرد، . 2جدول 

 (1363ا1388روستایی و کپ کخور )

 جيني كشوري جيني شهري جيني روستايي سال

1363 896/0 81/0 87/0 
1364 89/0 89/0 88/0 
1365 88/0 78/0 86/0 
1366 86/0 66/0 73/0 
1367 84/0 66/0 76/0 
1368 83/0 64/0 71/0 
1369 77/0 59/0 7/0 
1370 76/0 58/0 65/0 
1371 76/0 58/0 64/0 
1372 74/0 54/0 66/0 
1373 71/0 525/0 6/0 
1374 7/0 524/0 61/0 
1375 8/0 64/0 74/0 
1376 8/0 64/0 73/0 
1377 8/0 64/0 74/0 
1378 79/0 65/0 74/0 
1379 78/0 63/0 73/0 
1380 775/0 62/0 72/0 
1381 77/0 63/0 71/0 
1382 76/0 62/0 7/0 
1383 75/0 6/0 69/0 
1384 78/0 62/0 71/0 
1385 83/0 74/0 72/0 
1386 85/0 73/0 73/0 
1387 84/0 75/0 74/0 
1388 9/0 84/0 87/0 

 ب1390راغفر و دیگران،  منبع:

درصاد سااکن    2/6درصد ساکن شنااط  شاهرد و    9/1خانوارها، 

اند، از همان کاپ شصاارجی کاا     اند کا شجبور شده شناط  روستایی

کمتر از شصار  غااد شورد نياز آنهاست، شباالغی را صارف تاأشين    

شاان کنناد. همزشاان بایاد      نيازهاد س شت خود و اعضاد خانواده

هاد بهداشتی با شعناد عدم نياز  شت کا صفر بودن هزیناتوجا دا

تواند شؤیاد نااتوانی آنهاا در     فقرا با خدشا  درشانی نيست بلکا شی

هاد درشانی باشد کا باا عادم شراجعاا باا شزشاک و       تأشين هزینا

هاایی کاا نسابت هزیناد      شود. آشار ساتون  شراکز درشانی شنجر شی

ت خانوارهاا را نخاان   بهداشت با کپ شصاار  و کاپ تاوان شرداخا    

هااد درشاانی خانوارهااد     دهند حکایت از افزایش سهم هزیناا  شی

هااد   تواند ناشای از افازایش هزیناا    شهرد و روستایی دارد کا شی

 درشانی در کخور باشد.

دهد کاا اگار دولات شباادر  باا گساترش        نخان شی 3جدول  

بر خدشا  درشانی در کخور کند، در شناط  شهرد و روستایی، بالغ 

هااد درشاانی    درصد از شصار  خانوارهاا فقاط در بصاش هزیناا     6

توانند آن را صرف نيازهاد دیگار خاود    شود کا شی جویی شی صرفا

هاد آشوزشی را نيز با این اریام بيفزایيم،  کنند. چنان ا سهم هزینا

شصار  خانوارها در دو حوز  آشوزش و بهداشت با شراتب بيخاتر از  

شردازد. گسترش  بود کا دولت با خانوارها شی اد خواهد یاراند نقدد

خدشا  آشوزش و بهداشت عموشی، ضمن اینکا شوجاب گساترش   

شود، آثار تورشی با شراتب کمترد نسابت باا شرداخات     اشتغال شی

 یاراند نقدد دارد.

 

 

 

 
 1387و  1384هاد  هاد عدالت در س شت در ایران در سال بعضی از شؤلفا. 3جدول

 ها شرح نسبت هزينه

 

 سال و موقعيت جغرافيايي

 نسبت هزينة ●توان پرداخت منفي

بهداشت به 

 كل مخارج

 ةنسبت هزين

بهداشت به كل 

 توان پرداخت

سهم مشاركت مالي 

هاي  عادالنه در هزينه

 درماني

هاي  هزينه

 كمرشكن
هزينة 

 بهداشت صفر

بهداشت  هزينة

 مثبت
 جمع كل

1384 
 5/3 81/0 7 5 1/3 7/1 4/1 شهرد
 5/6 77/0 10 6/5 1/13 7/6 4/6 روستایی

1387 
 7/3 81/0 9 6 6/3 9/1 7/1 شهرد
 7/6 77/0 11 2/6 2/11 2/6 5 روستایی

 هزیند غاایی آنتوان شرداخت شساود است با هزیند کپ شنهاد هزیند غاا. با این ترتيب، توان شرداخت شنفی با شعناد آن است کا کپ هزیند خانوار کمتر از   ●
 است.

 1390 ،شهاب سنگرد راغفر و منبع:
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 فقر.   2 . 4

تر اشاره شد، در این شطالعا فقاط فقار شطلا      همان گونا کا شيش

شود، وضعيتی کا در آن شردم یادر نيساتند حادایپ    گيرد شی اندازه

نيازهاد اساسی خود را تأشين کنند با نحود کاا سا شت آنهاا در    

شناسب فقر باید بيانگر ساا  گيرد. هر شاخ   شعرض خطر یرار شی

ویهگی باشد: ویوع فقر، شد  فقر، و نابرابرد بين فقارا. ایان ساا    

 ویهگی با سا شاخ  نسبت سرشمار فقر، نسبت شاکاف فقار، و نسابت   

 شوند. گيرد شی شجاور شکاف فقر شوسوم با نسبت شد  فقر اندازه

 

 فقر درآمدي

ها و روندهاد  زهبا ترتيب اندا 4و  3و نمودارهاد  5و  4هاد  جدول

 سرشمار فقر )نسبت جمعيت فقير با کپ جمعيت(، شکاف فقر و

 
 (1363ا1388هاد فقر در شناط  شهرد ) انداز  شاخ . 4جدول 

 شكاف فقر شدت فقر نرخ سرشمار فقر سال

1363 281/0 09/0 042/0 
1364 292/0 097/0 046/0 
1365 413/0 16/0 085/0 
1366 383/0 137/0 068/0 
1367 288/0 094/0 043/0 
1368 388/0 163/0 093/0 
1369 395/0 128/0 058/0 
1370 52/0 199/0 102/0 
1372 417/0 134/0 06/0 
1373 435/0 144/0 065/0 
1374 45/0 155/0 073/0 
1375 42/0 139/0 064/0 
1376 4/0 128/0 057/0 
1377 381/0 118/0 051/0 
1378 396/0 132/0 061/0 
1379 408/0 135/0 062/0 
1380 433/0 145/0 067/0 
1381 366/0 115/0 051/0 
1382 368/0 118/0 053/0 
1383 325/0 098/0 042/0 
1384 325/0 096/0 04/0 
1385 386/0 127/0 057/0 
1386 356/0 115/0 052/0 
1387 385/0 121/0 054/0 
1388 42/0 13/0 063/0 

 1390راغفر و دیگران،  منبع:

در شناط  شهرد  1388تا  1363هاد  نسبت شد  فقر را بين سال

روندد  1366تا  1363دهند. فقر روستایی از  و روستایی نخان شی

روند کاهخی ش یمی  1384تا  1366دهد و از  افزایخی را نخان شی

، با نوساناتی، روند 1370تا  1363را. فقر در شناط  شهرد از 

، با شيب ش یمی، روند نزولی داشتا 1384تا  1370صعودد و از 

، هر سا شاخ  فقر در هر 1384دهند کا، از  است. نتایج نخان شی

اند یعنی، از سال  دو شناط  شهرد و روستایی روند صعودد داشتا

با این سو، بر تعداد فقرا، شد  فقر آنها و نابرابرد بين آنان  1384

 افزوده شده است.

 
 (1363ا1388هاد فقر در شناط  روستایی ) انداز  شاخ . 5ول جد

 شكاف فقر شدت فقر نرخ سرشمار فقر سال

1363 522/0 201/0 104/0 
1364 564/0 229/0 123/0 
1365 634/0 295/0 179/0 
1366 67/0 342/0 221/0 
1367 599/0 242/0 128/0 
1368 627/0 289/0 173/0 
1369 434/0 161/0 082/0 
1370 567/0 236/0 13/0 
1371 544/0 249/0 15/0 
1372 499/0 231/0 143/0 
1373 505/0 191/0 096/0 
1374 46/0 176/0 09/0 
1375 477/0 176/0 088/0 
1376 442/0 157/0 077/0 
1377 452/0 166/0 083/0 
1378 511/0 233/0 139/0 
1379 456/0 167/0 082/0 
1380 463/0 199/0 115/0 
1381 387/0 13/0 061/0 
1382 363/0 118/0 054/0 
1383 344/0 109/0 048/0 
1384 322/0 1/0 044/0 
1385 231/0 068/0 03/0 
1386 368/0 116/0 052/0 

1387 399/0 126/0 057/0 
1388 44/0 14/0 06/0 

 1390راغفر و دیگران،  منبع:
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 (1363ا1388هاد فقر در شناط  شهرد ) روند شاخ . 3نمودار 

 1390راغفر و دیگران،  منبع:

 

 
 

 (1363ا1388هاد فقر در شناط  روستایی ) روند شاخ . 4نمودار 

 1390راغفر و دیگران،  منبع:

 

 فقر شديد

بندد فقر با فقر شطل  و فقر شدید نيز روش دیگرد باراد   تقسيم

هایی از فقراست کا کپ شصار  آنهاا حتای    ارزیابی شد  فقر گروه

دهد. این گروه از فقارا کاا    کفاف تأشين نيازهاد غاایی آنها را نمی

هاایی   برند، با ویهگای  در شرایط رفاهی بسيار ناشساعدد با سر شی

ناشناسب، عادم دسترسای باا خادشا       هم ون سوءتغایا، شسکن

هااد   بهداشتی و درشانی، بيسوادد و، در بسيارد از شوارد، بيماارد 

هاد عموشی  شوند. سياست ناشی از این کيفيت زندگی شخص  شی

هاد فقرزدایای یارار دهاد.     باید این رده از فقرا را در اولویت برناشا

هاد  شاخ  با ترتيب انداز  6و  5و نمودارهاد  7و  6هاد  جدول

فقر شدید و روند آنها را در شناط  شهرد و روساتایی کخاور طای    

دهناد. فقار شادید در شنااط       نخان شای  1388تا  1363هاد  سال

با بيخترین شيزان  1368و در شناط  شهرد در  1366روستایی در 

نرخ نزولای و ساپس    1384رسيده است. سپس در هر دو شنطقا تا 

درصد  4، 1387شتا است. در سال رشد ش یم صعودد دا 1388تا 

درصد از جمعيت روساتایی زیار خاط فقار      14از جمعيت شهرد و 

اند اا اریاشی هخداردهنده کاا بياانگر بسايارد از     شدید یرار داشتا

هاد گسترده از روستا  هاد اجتماعی در شهرها و شهاجر  نابساشانی

با شهر است. ضرور  حاف این رده از فقر کمرشکن بار همگاان   

 شکار است.آ
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هاد فقر شدید در شناط  شهرد  انداز  شاخ  .6جدول 

 (1363ا1388)

 شدت فقر شكاف فقر فقر نرخ سرشمار سال

1363 13/0 039/0 016/0 
1364 16/0 04/0 02/0 
1365 23/0 08/0 039/0 
1366 21/0 06/0 03/0 
1367 18/0 058/0 025/0 
1368 26/0 1/0 06/0 
1369 15/0 039/0 016/0 
1370 24/0 068/0 028/0 

1372 14/0 035/0 013/0 
1373 14/0 035/0 013/0 
1374 2/0 05/0 023/0 
1375 12/0 031/0 012/0 
1376 099/0 024/0 009/0 
1377 11/0 026/0 009/0 
1378 11/0 03/0 011/0 
1379 1/0 027/0 01/0 
1380 09/0 02/0 007/0 
1381 066/0 015/0 005/0 
1382 047/0 01/0 003/0 
1383 04/0 009/0 003/0 
1384 029/0 005/0 001/0 
1385 039/0 008/0 0027/0 
1386 04/0 008/0 003/0 
1387 044/0 0108/0 003/0 
1388 056/0 014/0 005/0 

 1390راغفر و دیگران،  منبع:

هاد فقر شدید در شناط  روستایی  انداز  شاخ  .7جدول 

 (1363ا1388)

 شدت فقر شكاف فقر فقر نرخ سرشمار سال

1363 48/0 17/0 085/0 
1364 51/0 19/0 1/0 
1365 62/0 28/0 17/0 
1366 68/0 33/0 21/0 
1367 57/0 22/0 11/0 
1368 6/0 27/0 15/0 
1369 38/0 13/0 06/0 
1370 48/0 19/0 1/0 
1371 47/0 2/0 11/0 
1372 46/0 22/0 13/0 
1373 4/0 13/0 063/0 
1374 41/0 14/0 073/0 
1375 37/0 12/0 058/0 
1376 32/0 1/0 047/0 
1377 35/0 11/0 054/0 
1378 31/0 1/0 048/0 
1379 3/0 097/0 043/0 
1380 36/0 15/0 088/0 
1381 21/0 06/0 025/0 
1382 18/0 052/0 022/0 
1383 14/0 036/0 014/0 
1384 12/0 031/0 011/0 
1385 15/0 08/0 041/0 
1386 13/0 035/0 013/0 
1387 15/0 041/0 017/0 
1388 16/0 044/0 018/0 

 1390راغفر و دیگران،  منبع:

 

 
 

 (1363ا1388هاد فقر شدید در شناط  شهرد ) روند شاخ  .5نمودار 

 1390راغفر و دیگران،  منبع:
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 (1363ا  1388هاد فقر شدید در شناط  روستایی ) روند شاخ  .6نمودار 

 1390راغفر و دیگران،  منبع:

 

 

 فقر كودكان

ها و روندهاد  با ترتيب اندازه 8و  7و نمودارهاد  9و  8هاد  جدول

روستایی کخور شهرد و هاد فقر کودکان را در شناط   شاخ 

 دهند. نخان شی 1388تا  1363سالد  25طی دور  

هااد کخاورهاد در حاال توساعا عادم تاوازن        یکی از ویهگی 

ا شناط  برخوردار و شحروم اد و دوگانگی بين شهر و روستا ی شنطقا

شود. تفاو   است. این ویهگی در ایتۀاد ایران با خوبی شخاهده شی

یابد.  ها انعکاس شی بين شناط  شصتل  کخور در آشارهاد شحروشيت

ترین اَشکال شحروشيت کا باا بازتولياد شحروشيات در     یکی از شهم

شاایرد   انجاشد فقر کودکاان اسات. باا توجاا باا آسايب       جاشعا شی

هااد   ودکان در برابر شحيط شيراشونی و وابستگی آنهاا باا کماک   ک

ویهه اوليا، شيو  رفد نيازهاد کودکان و نوجواناان در هار    بيرونی با

زناد. بيخاترین فقار کودکاان در      جاشعا، آیند  آن جاشعا را ریم شی

در شنااط   کودکاان  شود. فقار   شناط  روستایی کخور شخاهده شی

تاا   1384روناد نزولای و از    1384تاا   1370هاد  شهرد طی سال

 روند صعودد داشتا است.  1388
 
 

 
 

 (1363ا1388)شهرد هاد فقر کودکان در شناط   روند شاخ . 7نمودار 

 1390راغفر و دیگران،  منبع:
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هاد فقر کودکان در شناط  شهرد  انداز  شاخ . 8جدول 

 (1363ا1388)

نرخ سرشمار فقر  سال

 دكان شهريكو

شكاف فقر 

 كودكان شهري

شدت فقر 

 كودكان شهري

1363 30/0 09/0 04/0 
1364 31/0 10/0 05/0 
1365 45/0 18/0 09/0 
1366 40/0 15/0 07/0 
1367 31/0 10/0 05/0 
1368 41/0 17/0 10/0 
1369 42/0 14/0 06/0 
1370 55/0 21/0 11/0 
1372 45/0 15/0 07/0 
1373 49/0 17/0 08/0 
1374 48/0 17/0 08/0 
1375 46/0 16/0 07/0 
1376 44/0 14/0 06/0 
1377 43/0 14/0 06/0 
1378 44/0 15/0 07/0 
1379 46/0 16/0 07/0 
1380 48/0 17/0 08/0 
1381 42/0 14/0 06/0 
1382 42/0 14/0 07/0 
1383 37/0 12/0 05/0 
1384 38/0 12/0 05/0 
1385 45/0 15/0 07/0 
1386 42/0 14/0 07/0 
1387 45/0 15/0 07/0 
1388 49/0 17/0 08/0 

 1390راغفر و دیگران،  منبع:

هاد فقر کودکان در شناط  روستایی  انداز  شاخ . 9جدول 

 (1363ا1388)

 نرخ سرشمار فقر سال
 كودكان روستايي

 شكاف فقر كودكان
 روستايي

 شدت فقر كودكان
 روستايي

1363 53/0 20/0 10/0 
1364 57/0 23/0 12/0 
1365 65/0 30/0 18/0 
1366 67/0 34/0 22/0 
1367 60/0 24/0 13/0 
1368 64/0 29/0 18/0 
1369 45/0 16/0 08/0 
1370 59/0 24/0 13/0 
1371 56/0 26/0 15/0 
1372 49/0 23/0 14/0 
1373 56/0 21/0 11/0 
1374 47/0 18/0 09/0 
1375 50/0 18/0 09/0 
1376 47/0 17/0 08/0 
1377 48/0 18/0 09/0 
1378 45/0 15/0 07/0 
1379 49/0 18/0 09/0 
1380 48/0 21/0 12/0 
1381 42/0 14/0 07/0 
1382 41/0 14/0 06/0 
1383 39/0 13/0 06/0 
1384 37/0 12/0 05/0 
1385 43/0 14/0 07/0 
1386 43/0 14/0 07/0 
1387 45/0 15/0 07/0 
1388 50/0 18/0 09/0 

 1390راغفر و دیگران،  منبع:
 

 
 

 (1363ا1388)روستایی هاد فقر کودکان در شناط   روند شاخ  .8نمودار 

 1390راغفر و دیگران،  منبع:
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 فقر زنان

در تفکياک فقاار برحساب جنساايت سرشرسات خااانوار، فقار زنااان     

قيار را  سرشرست ف تر است و خانوارهاد زن سرشرست خانوار برجستا

، 11و  10هاد  دهد )جدول هاد فقرزدایی یرار شی در اولویت برناشا

(. نکتد یابپ توجا نسبت هخداردهند  فقر زناان  10و  9نمودارهاد 

تنهاا هماواره از    سرشرست خانوار در شناط  روستایی اسات کاا ناا   

است بلکا یدر شطل  آن نيز اخت ف  بالترنسبت فقر زنان شهرد 

قر در شناط  شاهرد دارد. فقار زناان سرشرسات     زیادد با نسبت ف

باا حاداکثر شيازان خاود      1370خانوار در شناط  شهرد در ساال  

روناد   1384رسد و از آن با بعد، با نوسانا  و شيب ش یمی، تا  شی

شجدداً با افزایش ش یم شيب  1388تا  1384کند. از  نزولی طی شی

رخ فقار زناان   رو هساتيم. در شنااط  روساتایی، نا     فقر زناان روباا  

رسد و ساپس   با بالترین شيزان خود شی 1365سرشرست خانوار در 

با بعد نياز شانناد    1384یابد. از  با شيب ش یم کاهش شی 1384تا 

کناد. در صاور  فقادان باناک      شناط  شاهرد افازایش شيادا شای    

اط عاااتی دربااار  وضااعيت رفاااهی خانوارهااا، اسااتفاده از روش   

ترین روش  اد سرشرست خانوار شناسبه هدفمندد شبتنی بر ویهگی

اد  براد شناسایی خانوارهاد فقير با شنوور تصۀي  شنابد یاراناا 

 با آنهاست.

 

 

 

 

 

نرخ فقر با تفکيک جنسيت سرشرست خانوار در شناط  . 10جدول 

 (1363ا  1388شهرد )

 سال
نرخ فقر خانوارهاي 

 مردسرپرست

نرخ فقر خانوارهاي 

 سرپرست زن

1363 27/0 44/0 
1364 28/0 47/0 
1365 4/0 56/0 
1366 37/0 55/0 
1367 28/0 44/0 
1368 38/0 49/0 
1369 39/0 53/0 
1370 51/0 63/0 
1372 41/0 49/0 
1373 43/0 44/0 
1374 45/0 52/0 
1375 42/0 51/0 
1376 4/0 48/0 
1377 38/0 45/0 
1378 39/0 54/0 
1379 4/0 53/0 
1380 42/0 57/0 
1381 36/0 46/0 
1382 37/0 4/0 
1383 32/0 42/0 
1384 32/0 42/0 
1385 38/0 5/0 
1386 35/0 48/0 
1387 38/0 49/0 
1388 41/0 51/0 

 1390راغفر و دیگران،  منبع:

 
 

 (1363ا1388روند نسبت خانوارهاد فقير با تفکيک جنسيت سرشرست خانوار در شناط  شهرد ). 9نمودار 

 1390راغفر و دیگران،  منبع:
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 (1363ا  1388وار در شناط  روستایی )روند نسبت خانوارهاد فقير با تفکيک جنسيت سرشرست خان. 10نمودار 

 1390راغفر و دیگران،  منبع:

 
نرخ فقر با تفکيک جنسيت سرشرست خانوار در شناط  . 11جدول 

 (1363ا  1388روستایی )

 سال
نرخ فقر خانوارهاي 

 مردسرپرست

نرخ فقر خانوارهاي 

 سرپرست زن

1363 51/0 75/0 
1364 56/0 73/0 
1365 62/0 82/0 
1366 66/0 81/0 
1367 59/0 78/0 
1368 62/0 75/0 
1369 42/0 64/0 
1370 56/0 69/0 
1371 54/0 73/0 
1372 5/0 51/0 
1373 5/0 53/0 
1374 45/0 59/0 
1375 47/0 67/0 
1376 43/0 65/0 
1377 44/0 63/0 
1378 43/0 64/0 
1379 45/0 59/0 
1380 46/0 47/0 
1381 37/0 57/0 
1382 36/0 53/0 
1383 34/0 5/0 
1384 32/0 44/0 
1385 37/0 51/0 
1386 36/0 5/0 
1387 39/0 56/0 
1388 43/0 55/0 

 1390راغفر و دیگران،  منبع:

 گيري بحث و نتيجه.  5

ها اهميات کاساتن از آن را    شناختی نابرابرد در انسان تأثيرا  روان

شاناختی ناشای از    حاپ شخاک   روان   دهد. راه در جاشعا نخان شی

درشانی انبوه نيست بلکا کاهش خود ناابرابرد اسات    نابرابرد روان

انجاشد. سير نزولی  اد جاشعا شیکا با بهبود کيفيت زندگی همد افر

توان اص ح کرد  بهزیستی اجتماعی و کيفيت روابط اجتماعی را شی

هاایی باراد    توانيم سياست و بهبود بصخيد. با شناخت نابرابرد شی

 بهبود رفاه عموشی همد اعضاد جاشعا تدوین کنيم.

توان با جنگ،  هاد شتعددد دارد کا از جملد آنها شی فقر ریخا 

د طبيعی، نهادشرستی، تبعيض، جهپ، اساتبداد، و حار  و آز   ب یا

هایی کا براد ساختن اهرام فراعناا   اصحاب یدر  اشاره کرد. توده

با بيگارد گرفتا شدند، زارعينای کاا اشپراتاورد تزارهاا را تغایاا      

هااد فلساطين و    کردند، و جوانان بيکاارد کاا اشاروزه در خياباان    

ما و هما یک ویهگای شخاتر    زنند، ه بانکو  و تهران شرسا شی

شناسد، هيو یادبودد با نام آنهاا   کس آنها را نمی دارند، اینکا هيو

اد از فردیات آنهاا وجاود نادارد. آنهاا       بنا نخده است، و هيو سابقا

 هستند.« فقير»صرفاً 

کند، یک  دنيا کماکان با فقر شثپ بيمارد فلج اطفال برخورد شی 

ۀۀان شدعی کخ  شجموعاد  بيمارد شنفرد با علت شختر . شتص

، خارد  هساتند: تاأشين شاالی   « هااد فقار   واکسن»ناشایرد از  شایان

هاد س شت، آشوزش و شرورش ابتدایی، آشاوزش دختاران،    شرایبت

هاد خارجی، ثباا  سياسای و  اجتمااعی، آشاوزش صالح و       کمک

 هاد شتعدد دیگر. آراشش، و واکسن
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وفقيت ببرهااد  هایی براد ش جود شاسب و ایتۀاددانان در جست 

اد باا شطالعاد    شناسان براد یافتن علپ ریخا آسيایی هستند. شردم

شردازند. شعلمان از کمباود کا س درس و کيفيات     جواشد اوليا شی

نازل آشوزش براد فقرا گلا دارند. هنرشندان، هم وجدان شا را ناآرام 

بصخاند.   آورد اعاناا باا آن آراشاش شای     کنند و هام باا جماد    شی

کنای شالریاا،    دهند کا ریخا شت عموشی وعده شیشتصۀۀان س 

 شود. کنی فقر شی ایدز و سپ شنجر با ریخا

این رویکردها با کاهش فقر ویتی شعنا دارند کا فارض کنايم    

است. اساتعار   « بيمارد یابپ شيخگيرد از طری  واکسن»فقر یک 

ها،  هاد بيمارد جالب توجا است. واکسن فلج بر همد انسان واکسن

کناد. از نوار    ر سن و جنسی، با طور یابپ اطميناانی اثار شای   با ه

واکسن فلج شهم نيست کا شردم شرخاشگرند یا افسرده، فرزندانخان 

را دوست دارند یا نا، با اجدادشان اعتقاد یا باا رهبرانخاان اعتمااد    

دارند یا نا. واکسن فلج اطفال نسبت با خواست آنها براد گریاز از  

ناشی از فقر و شناه بردن با شواد شصدر یاا   احساس ش لت و ناکاشی

اعتناست. واکسن فلاج در   انعکاس ستم فقر در کتک زدن همسر بی

شود، نسابت باا    بلندشد  باثبا  است. بعد از اینکا با کار برده شی

جنگ، ب یاد طبيعی، نهادشرستی، شتارکا، و رکود ایتۀادد شقااوم  

 شود. شی

هاد شعتبرد هساتند چاون    اهها نسبت با فقر دیدگ این دیدگاه 

شانند. اشا فقر یک بيماارد   فقرا کماکان ناشناختا و ساکت بایی شی

ویروسی نيست کا با واکسن بتوان جلود باروز آن را گرفات. فقار    

یک وضعيت شزشن انسانی است، بيختر شبيا شرض یناد اسات تاا    

هااد فاردد و    فلج اطفال، و شتأثر از رویدادهاد بيرونای و تفااو   

هاد گسترده و فقر عمي  و شزشن شحۀول  عی است. نابرابرداجتما

 اند. هاد اجتماعی نوام

 
 منابع

شخارکت عادلنا در هزیند »(، 1390راغفر، حسين و کبرد سنگرد شهاب. )

 )در دست انتخار(. شدیریت س شت، «س شت خانوارها

هااد   ویهگای »(، 1390شنااه. )  راغفر، حسين، سمانا یائادد و شحدثاا یازدان   

ناشاد انجمان   ، «1363اا 1388هاد  جمعيت فقير در ایران طی سال

 )در دست انتخار(. شناسی ایران جمعيت

گيرد  اندازه»ال (، 1390شناه. ) راغفر، حسين، فریبا خوشدست و شحدثا یزدان

رفاااه ، «1368 -1388هاااد  نااابرابرد درآشاادد در ایااران در سااال

 )در دست انتخار(. اجتماعی
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