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های اقتصادی تا فقرپژوهی علمی در ایران: از نابسندگی تبیین
 ایهای رویکرد جامعه امکان

 9مهدی ابراهیمی

 چکیده
دار )از حیث های مختلف، یکی از مشکالت اجتماعیِ اولویتفقر در ایران، بر اساس نتایج پژوهش

-آید و فقرا یکی از گروهشمار میكاهش آن در جهت بهبود سالمت جامعه( بهپیشگیری، كنترل و یا 

شوند. مطالعة علمی فقر در جامعة های اجتماعی و رفاهی محسوب میهای هدف عمدۀ سیاست
ایران به دلیل گستردگی و عوارض سوء فردی و اجتماعی این مقوله و تأثیر منفی آن بر فرایند توسعة 

های علمی فقر در ایران را با رویکردی فراتحلیلی اوان است. این مقاله، پژوهشكشور حائز اهمیت فر
شده در این حوزه است. بدین  مورد بررسی قرار داده است. تمركز مقاله بر مقاالت علمیِ منتشر

-22پژوهشیِ دارای عنوان و كلیدواژۀ فقر در یک دورۀ زمانیِ پانزده ساله ) -مقالة علمی 133منظور، 
اند از: انتخاب و بررسی شدند. متغیرهای اصلی مورد توجه در این تحقیق عبارت (1223
آوری اطالعات، قلمرو تحقیق، جامعة آماری یا ها و ابزارهای جمعها، تکنیکشناسی پژوهش روش
ترین ها و مهمهای تحلیل دادههای مفهومی و نظری، واحد تحلیل، تکنیکهای هدف، رهیافت گروه
 ها.پژوهشهای  یافته

های این تحقیق، فقرپژوهی در ایران طی دورۀ مورد بررسی، عمدتاً ناظر به رویکردهای طبق یافته
سویه بر كالسیک و سنتیِ تعریف و مقابله با فقر بوده است؛ رویکردهایی كه با تأكیدِ تقریباً یک

ند. این ابعادِ غالباً گیرهای اقتصادی و درآمدی، سایر ابعاد فقر و محرومیت را نادیده می جنبه
های جامعه را های گوناگون كیفیت زندگی افراد و گروهشناختی و فراتر از پول و بازار، مؤلفه جامعه

بعدی،  ها تکآن یههای اقتصادی و كمّی از فقر كه بیشینهای گذشته، تبیینشوند. طی سالشامل می
اند، وجه غالب مطالعات فقر توجه به قدرت و عاملیتانگارانه، ابزاری و بیایستا، از باال به پایین، شیء

ها در نشان دادن چهرۀ واقعی فقر و محرومیت موجب گذار اند. نابسندگی این تبییندر كشورمان بوده
شده است. این مفهوم كه « ایفقر جامعه»به مفهوم « فقر اقتصادی»شماری از محققان از مفهوم 

كه به طور كامل آنبیای دارد، ی، فرایندی، نسبی، پویا و رابطههایی كیفی، فرامادی، چندبعد سویه
گیری از های سنتی مبارزه با فقر شود، سازوكار مناسبی برای بهرهجایگزین تعاریف و تحلیل

 های نیازمودۀ فقرپژوهی در كشورمان است. امکان
 ران.  ای، پژوهش فقر، فراتحلیل، ای: فقر اقتصادی، فقر جامعهی کلیدیهاواژه
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