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چکیده:
از سال  2008نیمی از جمعیت دنیا در مناطق شهری زندگی میکنند .یکی از جنبههای مهم
این تغییرات ،افزایش جمعیت فقیر شهری است که بخش زیادی از آنها در کشورهای درحال توسعه
ساکن هستند .با گسترش این پدیده ما با فرایند «شهری شدن فقر» روبهرو هستیم .این امر خود
باعث افزایش دغدغة محققان اجتماعی شده است که نتیجة آن تولید دانش فقر شهری است.
درطول  40سال گذشته در ایران نیز تالشهای مستمری برای شناخت علل ،فرایند ،پیامدها و
اندازهگیری فقر شهری صورت گرفته است .در این پژوهش با روش فراتحلیل و مرور نظاممند به
بررسی آثار فقر شهری محققان ایرانی پرداخته شد .یافتهها نشان داد که بیشترین تحقیقات در
حوزة فقر شهری مربوط به رشتة اقتصاد است .از منظر روششناسی ،پارادایم کمّی پارادایم غالب
است و فقر شهری در ایران بیشتر از دریچة آمار و اعداد ،نقشه و جدول بررسی شده است و چندان
جایی برای صداها ،روایتها ،تجارب زیسته و بازنمایی فرایند فقر بهوسیلة فقرای شهری وجود ندارد.
همچنین نتایج دیگر نشان داد استانهایی که نرخ فقر شهری باالیی دارند ،تحقیقات بسیار کمتری
در این حوزه دارند و نیز تحقیقات فقر شهری در ایران از چشماندازهای بستری /ساختاری به این
موضوع نگریستهاند و رویکردهای عاملیت /مقاومت و کنش /صدا در این تحقیقات چندان جایگاهی
ندارند و یافتة مهم دیگر اینکه ،کمبود تحقیقات فقرپژوهی در میان کودکان ،زنان ،معلوالن و
گروههای قومی کامالً مشهود است.
واژگان کلیدی :فقر شهری ،فراتحلیل ،هژمونی اقتصاد ،پارادایم کمّی.
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 -1مقدمه
از  2008نیمی از جمعیت دنیا زندگی در مناطق شهری را شروع کردند .برآورد میشود جمعیت
شهری دنیا از  2/86میلیارد در  2000به  4/98میلیارد نفر تا  2030برسد (کوهن.)2004 1،
درمقابل ،انتظار میرود اندازة جمعیت روستایی دنیا از  3/19میلیارد در  2000به  3/29میلیارد نفر
تا  2030برسد .جنبة قابل ذکر دیگر این رشد شهری ،این است که بیشتر از  90درصد این رشد در
کشورهای درحال توسعه رخ میدهد ،یعنی هرساله حدود  70میلیون ساکن جدید به مناطق شهری
این کشورها افزوده میشود .بهعالوه ،انتظار میرود طی  20سال آینده ،جمعیت شهری فقیرترین
مناطق دنیا مانند آسیای جنوبی و صحرای سینا در آفریقا دوبرابر شود .بنابراین ،با آنکه در شرایط
مطلق ،جمعیت روستایی دنیا به زودی کمتر از جمعیت شهری خواهد شد ،تعداد افراد فقیر شهری
افزایش مییابد .مشخص است که حتی اگر نسبتهای فقر شهری2ثابت بماند ،رشد جمعیت شهری
بر افزایش تعداد افراد فقیر شهری داللت دارد (سریدهار .)2015 3،با وجود اصالحات مداوم و
برنامهها ی کاهش روند ازدیاد فقر شهری ،در بسیاری کشورهای در حال توسعه همچنان باالست.
درهرصورت ،تعداد زیاد افراد فقیری که در مناطق شهری زندگی میکنند ،موجب شکلگیری
«شهری شدن فقر »4شده است.
ارزیابی کلی مناطق فقیرنشین تحت مطالعة برنامة اسکان بشر ملل متحد( )20035نشان میدهد
 924میلیون ،یا بهعبارتی  32درصد جمعیت شهری دنیا در مناطق فقیر اقامت دارند که اگر
فرضیههای پیشبینی رشد باالی شهریسازی فقر در کشورهای درحال توسعه درست از آب دربیاید،
این مسئله باعث ایجاد چالشهای مربوط به این مقوله میشود (همان).
با توجه به شهری شدن فقر و گستردگی پدیده فقر در سطح جهان برخی از پژوهشگران
معتقدند که فقر شهری به طور کلی با فقر روستایی تفاوت دارد (حداد20136،؛ ساترتوایت2013 7،؛
راتن . )1994 8،نخست اینکه برخالف فقر روستایی فقر شهری چند بعدی است که ابعاد آن شامل
آسیبپذیری اساسی و نیازهای برآورده نشده فقرا است که در فقدان دستیابی آنها به منابع
معیشتی و اقتصادی ،زمین و مسکن ،زیرساختهای کالبدی و خدمات ،سالمت و امکانات آموزشی،
شبکه تأمین اجتماعی و توانمندی خود را نشان میدهد .دوم اینکه ،فقر شهری پدیدهای شدیداً
وابسته به پول است؛ برخالف فقر روستایی فقرای شهری بایست هر چیز را از بازار بخرند که این امر
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آنها را در مقابل شوکهای بیرونی و درونی به اقتصاد آسیبپذیر میکند .سوم ،پیچیدگی نهادی در
شهر در مقایسه با روستا با رقابت بیشتر بین انواع مختلف منابع اقتدار رسمی و غیررسمی بیشتر
است .چهارم ،ممکن است به نظر برسد دستیابی به خدمات در نواحی شهری بیشتر شده باشد ،اما
اغلب کیفیت آنها نامطلوب و رقابت برای آنها شدید است .پنجم ،پیوندها و روابط متقابل غیررسمی
احتماالً در مناطق شهری شکنندهتر است و ششم ،برخی از محققان معتقدند که فقر شهری اغلب
کمتر از حد ممکن تخمین زده می شود .آمارهای رسمی به طور سیستماتیکی تمایل دارند که فقر
شهری را به دلیل فقدان تعدیل هزینههای زندگی مانند حمل و نقل ،مسکن در برآورد فقر درآمد/
م صرف ،فقدان جداسازی در نواحی شهری و تعریف نابسنده از دستیابی به ذخیره آب و بهداشت،
مسکن کافی و دیگر متغیرهای زیرساختی را کمتر گزارش دهند (سامانتا.)2015 1،
با توجه به اهمیت روزافزون فقر شهری (آمیس1995 2،؛ ساترتوایت2001 3،؛ راوالیون و
همکاران2007 4،؛ آریمه2010 5،؛ حداد2012 ،؛ ماتور )2013 6،و تبعات و پیامدهای ناشی از آن
(نهاد بینالمللی توسعه و محیط زیست2013 7،؛ حداد و همکاران ،)1999 ،بسیاری از پژوهشگران
در نهادها و محافل علمی سراسر کشورهای جهان به این پدیده توجه جدی نمودهاند .در ایران نیز
مطالعات گستردهای در این خصوص صورت گرفته است؛ از بررسیهای جامعهشناسی (پیران،
 )1384،1366و جغرافیایی فقر شهری گرفته تا بررسیهای اقتصادی (حاضری1387 ،؛ راغفر،
 ،)1394و مردمنگارانه (پارساپژوه .)1381 ،حال پس از گذشت چند سال از مطالعات انجام شده
پیرامون این نوع وضعیت از فقر بر رسی انباشت و تولید دانش فقر شهری یک ضرورت به شمار
میآید.
فراتحلیل درخصوص مطالعات فقرشهری ایران بهصورتِ بسیار معدودی انجام شده است .در تنها
مطالعه ای که در این خصوص انجام شده است .محمدی و همکاران ( )1391به بررسی مطالعات فقر
در ایران پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان می دهد که بخش اعظم مطالعات در حوزة اقتصادی است،
فقر در این مطالعات بیشتر به شکل متغیر وابسته مطرح شده است و به لحاظ روششناسی رویکرد
غالب رویکرد مکانیکی و دور از زندگی مردم است .نکته بسیار مهم این فراتحلیل این است که
نتوانسته برروی تغییرات در مفهومسازی فقر و شکلگیری پدیدهای به نام فقر شهری تأکید نماید و
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فقر را بهصورتِ یک امر کلی مطرح نمودهاست .حال با توجه به خالء این مسئله پرسشهای اصلی
این تحقیق از این قرار است که:
مطالعات فقر شهری از منظر روششناسی بر چه روشهایی تأکید و تمرکز دارند؟
وضعیت علوم مختلف که در حوزة فقر شهری فعالیت دارند به چه شکل است؟
وضعیت آثار پژوهشی فقر شهری بر حسب نرخ فقر استانهای مختلف ایران به چه شکل است؟
دانش فقر شهری در ایران بیشتر در چه حوزه و زمینههایی تولید شده است؟
دانش فقر شهری در ایران برحسب دیدگاههای نظری فقر شهری مطرح شده است؟
دانش فقر شهری در ایران از زمان تولید تاکنون به چه میزان بودهاست؟
 -2مرور متون نظری مرتبط
مفهوم فقر شهری
تالشها در جهت تعریف فقر شهری بهویژه در شهرهای واقع در جهان جنوب بهندرت صورت
گرفتهاست ..در این خصوص ،مقاله تأثیرگذار آلن راتن ( 4 )1995ویژگی فقر شهری را شناسایی
کرد که بهطور مکرر بهوسیلة دیگران دنبال شده و بسط یافته است.
مقاله راتن ( ) 1995از بوته آزمون زمان سربلند بیرون آمد ،زیرا اندک افرادی ،خصوصیاتی که او
توجهات را به آنها جلب میکند را رد میکنند .افراد در شهرها بهعنوان فضاهایی گرد هم میآیند
که مشخصه آنها همجواری بیشتر با کاربردهای متفاوت زمین ،گروههای اجتماعی و تراکم فضای
ساختهشده است .طبق معمول حکومت نزدیکتر است و مشارکت در معیشتی که متأثر از پول
نباشد امری بسیار دشوارتر است؛ بنابراین ،بهصورت مجزا و در قالب یکپارچه ،این ویژگیهای
مختلف هم بهعنوان علت فقر و هم نشانگان فقر محسوب میشوند.
یکی دیگر از تالشهای برجسته درخصوص بررسی ویژگیها و ابعاد فقر شهری مربوط به به
فیلیپ آمیس ( )1995است .پرداختن به آن نوشته مفید است؛ زیرا درحالیکه او از راتن نقلقول
میکند ،اما بر دیگر عناصر تأکید داشته و توجهات را به دیگر خطوط موجود در مباحث پیرامون
تعاریف فقر شهری جلب میکند که ما در اینجا به خطوط کلی آنها را ترسیم میکنیم.
از نظر آمیس ( ،) 1995مباحث فقر شهری ،با تمرکز بر مسئلة شهرنشینی ،از یک نکته مهم
غفلت میکنند .به اعتقاد او ،فرایند پرولتاریا سازی1یا میزان وابستگی معاش افراد به دستمزد نقد
فقر شهری را تعیین میکند؛ بهعبارتدیگر ،این مسئله آنچنانکه به سرمایهداری مرتبط است،
چندان مشخصاً شهری تلقی نمیشود و بنابراین ،این نوع فقر میتواند بهطور بالقوه در اقتصادهای
روستایی پولمحور شناسایی شود.

1proletarianisation

فقر شهری در ایران؛ فراتحلیل و یک مرور نظاممند65.......................................................................................

آمیس  9ویژگی را که بسیاری از آنها با ویژگیهای ذکرشده در دیدگاههای سایر صاحبنظران
دارای نقاط مشترک هستند شناسایی میکند .بهعنوان مثال ،تعاریف او در تمرکز بر جنبههای
کاالیی شده فزایندة زندگی شهری ،سرمایههای غیرقابل اطمینان و کمارزش ،قرار گرفتن در معرض
آلودگی صنعتی ،دسترسی اندک به کاالهای عمومی جایگزین هنگام از توان افتادن کاالهای
خصوصی و فروش غیراقتصادی (نسبتاً گران) اجناس ،کاالها و خدماتی که بهواسطة درآمدهای کم یا
نامنظم ضروری محسوب میشوند.
نکتة متمایز در این میان ،استدالل پرولتاریاسازی اوست؛ بر این مبنا که فقر شهری عمدتاً
بهواسطة موقعیت افراد در بازار کار تعریف میشود که در عوض بهوسیلة ماهیت بازارهای کار،
تقسیم کار و سطوح کار فصلی در شهرهای واقع در کشورهای جنوب شکل میگیرند .این موقعیتها
در بازار کار بهواسطة مقرراتی که به وسیلة آموزش ،تبعیض اجتماعی و موقعیت مناطق مسکونی در
ارتباط به فرصتهای اشتغال تعیین میشود حفظ میشوند .جزئیات دیگری مانند این ،بر بحثی
گستردهتر تأکید دارد ،اما بر اهمیت درآمد بهعنوان مؤلفهای تعریفکننده برای فقر شهری نیز تأکید
میکند.
در ادامة بحثها درخصوص ویژگیها و تعاریف فقر شهری ،مقالة دیوید ساترتوایت ()2001
تالش سرنوشت ساز دیگری درجهت گسترش فهم و درک نسبت به فقر شهری تلقی میشود .او با
ترکیب ادبیات موجود و دیدگاه مناسبتر خودش ،توضیح بیشتری درباره راتن ارائه میدهد تا
مشخصههای مختلف شهر ،که فقر شهری را تعریف میکنند ،شناسایی کند .اگرچه بحث پیرامون
اهمیت نسبی فقر روستایی در برابر فقر شهری هنوز در جریان است و این ابعاد از چارچوب فقر
شهری تعدیلشده است ،اما دغدغة ساترتوایت بیشتر گسترش فهم فقر شهری در درون خود است تا
اینکه آیا تمایزی خاص میان فقر شهری و روستایی وجود دارد.
تعریف فقر شهری که تعریفی بسطیافته است ،قویاً بر این بازشناسی بنا میشد که زندگی در
مناطق شهری متأثر از پول است و اینکه شهرها مراکز مورد تأیید رشد اقتصادی و قدرت سیاسی،
کانون نهادهای دولتی دارای اشتراک در انواع و سطوح مختلف ،سازمانهای غیردولتی و نهادهای
کمکرسانی بینالمللی محسوب می شوند .این مسئله که زندگی شهری متأثر از پول است ،مستلزم
دسترسی به درآمد ثابت ازطریق اشتغال و یا سرمایهای امن برای پسانداز یا تولید پول نقد است و
یا سیاستهای اجتماعی که اساس ابعاد مختلف رفاه را تشکیل میدهند.
درواقع در جدیدترین همکاری میتلین1و ساترتوایت ( )2013این موضوعات را با بصیرت بسیار
عمیقی بسط میدهند .در اثر میتلین و ساترتوایت ( ،)2013بعد دیگری به ابعاد دیگر اضافه میشود.
این ابعاد بعد از تعیینکننده ها و در ارتباط با اشکال نهادی و سازمانی ویژه و تمهیدات سازمانی در
جلد راهنمای اثر ساترتوایت و میتلین ( )2014بیشتر بسط مییابد.
1Mitlin
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رویکردهای نظری فقر شهری
از زمانی که فقر شهری بهوسیلة محققان و تحلیلگران برساخت شده است تاکنون ،بهصورتِ
رویکردها و دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است که به شکل کلی میتوان آنها را به 4
دسته تقسیم کرد :رویکرد محافظهکارانه ،بستری /ساختاری ،عاملیت /مقاومت و رویکرد کنش /صدا.
رویکرد محافظهکارانه
رویکرد محافظهکارانه با تمرکز بر ویژگیهای روانی ،اخالقی ،فکری ،رفتاری و فرهنگی افراد در
شرایط فقر مشخص میشود .در این رویکرد ،افرادی که در فقر زندگی کنند بهعنوان «آسیبدیده»
توصیف میشوند .آنها ویژگیهای منحصراً منفی ،نقائص و ضعفهایی مانند عزت نفس پایین،
دستاوردهای فکری پایین دارند (کرومر نوو و بنجامین.)20101،
رویکرد محافظهکارانه در بررسی فقر شهری از نظرگاههای مختلفی تشکیل شده است .نظرگاه
اول به کسانی تعلق دارد که فقر برای آنها پدیدهای رفتاری یا بیمارگونه و آسیبشناختی است.
بدین معنا که فقیران به عمد تنبل و بیکاره هستند ،و اینکه آنها به طور موروثی و ژنتیکی آمادگی
و گرایش به فقیر بودن دارند ،یا ترکیبی از هردو .بدین ترتیب ،این نظرگاه ،توصیفی است که منبع یا
علت فقر را مستقیماً در وجود افراد فقیر قرار میدهد .این معنا که فقیران تنبل هستند ،سابقهای
دراز دارد و نشان گر قائل بودن به وجه تمایزی دیرین بین فقیران مستحق و غیرمستحق است؛ گروه
اول ،مثالً کسانی که از کار افتاده به دنیا میآیند ،با فضیلت و گروه دوم فاقد اخالق قلمداد میشوند.
این فکر که فقیران به نحوی موروثی (ژنتیکی) فروترند ،مربوط به ادوار اخیر است و از اواخر قرن
نوزدهم همراه با پیشرفت زیستشناسی پدید آمد .یکی ادعا میکند که فقیران مسئول وضعیت
نامطلوب خویشاند ،درحالیکه دیگری مراتب و وضعیت اجتماعی ما را به میراث زیست شناختیمان
مربوط میداند (فیتزپاتریک.)1381 ،
رویکرد بستری /ساختاری
استدالل اصلی رویکرد این است که فقر نتیجه «ساختار محدود فرصت»هایی است که برای زنان
بهویژه زنان رنگینپوست و نیز اقلیتهای قومی نسبت به سایر گروههای اجتماعی بیشتر است .این
ساختار خودش را ازطریق کارهای ناامن و کوتاهمدت ،محدود منزوی و غیرصنفی ،اقامتگاهها و
محیط های خشن و ناسالم ،مدارسِ با کیفیت پایین و فقدان قدرت سیاسی نشان میدهد .این
تحلیل نهادی نشان می دهد که چگونه فرایندهای بازار کار قطبی شده ،رنج فقر را بر هزاران کارفرما
و خانوادههایشان در سرتاسر جهان تحمیل میکند (همان).
رویکرد عاملیت /مقاومت

& Benjamin

1Krumer-Nevo
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مفروض اصلی این رویکرد این است که افراد فقیر بهعنوان افرادی دارای اراده ،قدرت و
مهارتهایی ترسیم میشوند که عاملهایی فعال در زندگیشان هستند و در مقابل فقر مقاومت
می کنند .این رویکرد نقص اخالقی مفروض ،انفعال ،وابستگی افرادی را که در فقر زندگی میکنند ،با
شیوه های فراوانی که افراد بهترین مسیر عملشان را درون ساختارهای فرصت محدود مذاکره
میکنند ،به چالش می کشد .این مطالعات توانایی این افراد را برای بقا و حتی شکوفا شدن در یک
محیط نژادپرستانه و ازنظر اقتصادی دارای رکود نشان میدهد (همان).
رویکرد کنش/صدا
یکی از گونههای مشهور دانش کنونی فقر «صدا دادن» به افرادی است که در فقر زندگی
میکنند .مطالعاتی که بر صدا دادن تأکید میکنند ،از این ایده بهره میگیرند که افرادی که در فقر
هستند «کارشناسان زندگی روزمره» هستند و آنها دانش خاصی یا دانش مربوط به زندگی دارند
که شامل دیدگاهها ،تفاسیر ،معانی ،فرضیات ،تحلیلها و نظریههاست .رویکرد کنش /صدا با الهام
فرضهایی از رویکردهای ساختاری /بستری و عاملیت /مقاومت به بررسی فقر میپردازد؛ یعنی
نیروهای ساختاری فقر را بهوجود میآورند و اینکه افرادی که در فقر زندگی میکنند ،قادرند عاملیت
فعال و انواعی از شکلهای مقاومت داشته باشند .با الهام از نظریة چشمانداز ،این رویکرد از این ایده
ظاهر میشود که کسانی که در حاشیه جامعه قرار میگیرند دیدگاهی منحصربهفرد و دانشی عمیق
در ارتباط با فقر و نواقص و محدودیتهای نهادهای اجتماعی ،ساختارها و سیاست دارند (کرومر-
نوو و بنجامین.)2010،
 -3روششناسی تحقیق:
این پژوهش بهمنظور نیل به مرور نظاممند ،که هدف مطالعه است ،از روش فراتحلیل کیفی بهره
میجوید .فراتحلیل و فرامطالعه غالباً در حوزة بررسی مطالعات فلسفی ،تاریخ فکری ،تاریخ و فلسفة
علم و دیگر شاخههایی که بهنحوی بر تکامل و نقد اندیشهها و تحول و نمایش دانش متمرکز هستند
به کار میرود ،که فرامطالعه شامل فراتحلیلهایی است که در زمانها مختلف انجام میشوند و به
مقایسه و مقابلة اطالعات میپردازند (ذاکرصالحی و قانعیراد .)1394 ،در این پژوهش با استفاده از
روش کریپندورف1مبتنی بر مراحل ششگانة ذیل استفاده شدهاست:
 .1طراحی زمینة کار (تعیین محیط پژوهش و متدولوژی)
 .2جستوجوی آثار و منابع
 .3واحدبندی دادهها (مضامین ،واژگان و پیامهای مهم و)...
 .4نمونهگیری از دادهها (نکات مهم متن)
 .5کاهش دادهها و تنزل آنها به چند گونه /طبقه
1kripenndorff
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 .6استنتاج و تفسیر دادهها (همان).
در این مطالعه ،مطابق مراحل روششناختی پیشگفته ،ابتدا زمینة کار با بررسی ادبیات موضوع
ازطریق مطالعه اسنادی آغاز شد و سپس آثار و منابع الزم جستوجو شد .برای فراتحلیل کیفی آثار
مکتوب پژوهشگران ایرانی ،کلیة مطالعات انجامشده در بازة زمانی دهة  60تا میانة دهة  90بهصورتِ
مقاله ،که حدود  290مقاله است ،فیشبرداری ،کدگذاری و تحلیل شدند .در ابتدا با مراجعه به
پایگاههای اطالعات علمی از قبیل پایگاه مجالت تخصصی نور ،1پورتال جامع علوم انسانی ،مگ ایران
و پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ( )SIDکلید واژههای فقر شهری ،سکونتگاههای
غیررسمی ،آلونکنشینی ،زاغهنشینی ،کودکان کار و خیابانی و دیگر مفاهیم نزدیک به فقر شهری
بررسی و گردآوری شدند .درنهایت با بررسی آثار 260 ،مقاله انتخاب شد .استخراج مؤلفههای
مختلف ازمیان این آثار ،اشباع دادهها را در سطح مطالعات داخل نشان داد و دادهها به مرز تکرار
رسید.
رویکرد محقق در سازماندهی فراتحلیل استقرایی (حرکت از جزء به کل) بوده و فرایند اکتشافی
طی شده است .سپس بهدنبال استقرای دیدگاهها و نظریات موجود در آثار تحت بررسی ،جهت
تقلیل دادهها بهمنظور طبقهبندی موضوعی و کیفی اقدام شد و سرانجام دادهها با توجه به مطالعات
اسنادی اولیه تحت تفسیر قرار گرفتند .فراتحلیل کیفی یکی از راههای نیل به گونهشناسی نمونههای
تحت مطالعه است (همان).
همچنین برای بررسی روایی و پایایی به روش ذاکرصالحی و قانعیراد ()1394
 .1طیف وسیعی از یافته های مطالعات قبلی در کانون توجه قرار گرفت ،نه طیف محدودی از آنها.
بدین نحو که در انتخاب آثار ،ترکیبی از نظرها و دیدگاههای مختلف مالحظه و وارد آثار منتخب
شد.
 .2فهرست آثار انتخابشده ازحیث علمی بودن و دارا بودن کمترین ویژگیهای الزم ،به نظر  2نفر از
اساتید آشنا با موضوع رسید و آثار غیرمهم یا ژورنالیستی و ضعیف حذف شد.
 .3درنهایت ،براساس پرسش های تحقیق کاربرگی تهیه شد که براساس آن هرکدام از مقاالت
براساس پرسشهای تحقیق مورد وارسی قرار گرفت و درنهایت ،یافتههای نهایی مورد تفسیر قرار
گرفت.
 -4یافتهها و بحث:
در این قسمت به یافتههای کیفی و دستهبندی مقوالتی نظیر روشهای به کار بسته در بررسی
فقر شهری ،علوم مسلط بر فقرپژوهی در ایران و آثار پژوهشی فقر شهری برحسب سطح توسعه
استانها پرداخته میشود.
1Noormags
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پرسش اول :وضعیت فقر شهری بر حسب نوع مجالت در ایران چگونه است؟
نتایج مربوط به وضعیت آثار پژوهشی درباره فقر شهری در ایران نشان میدهد از مجموع 260
مقالة بررسیشده  17مقاله ( )0/7در مجالت علمی -ترویجی و  243مقاله ( )0/93در مجلههای
علمی -پژوهشی منتشر شده اند .بنابراین با توجه به آمار توصیفی بیشترین آثار در فقر شهری در
نشریات علمی– پژوهشی منتشره شدهاند.
پرسش دوم :وضعیت تولید دانش فقر شهری در ایران برحسب رشتههای مختلف چگونه است؟
جدول ( :)1توزیع فراوانی آثار فقر شهری در ایران برحسب رشتههای مختلف
رشته

فراوانی

درصد

اقتصاد

95

36/54

جغرافیا

63

24/23

جامعهشناسی

63

24/23

1

21

8/08

رفاه اجتماعی

7

2/69

مردمشناسی

3

1/15

مطالعات زنان

3

1/15

تاریخ

2

0/77

مددکاری

1

0/38

علوم سیاسی

1

0/38

علوم تربیتی

1

0/38

جمع مقالهها

260

100

میانرشتهای

منبع :نگارندگان

نتایج جدول شمارة  1مربوط به توزیع فراوانی رشتههای فعال در حوزة فقر شهری نشان
میدهد که از رشتهها و علومی که به بررسی فقر شهری پرداختهاند ،رشتههای اقتصاد (36/54
درصد) ،جغرافیا و جامعهشناسی ( )24/23بیشترین آثار و فعالیتهای پژوهشی را در زمینة فقر
شهری و رشتههایی مانند مددکاری ،علوم سیاسی و علوم تربیتی ( )0/38کمترین آثار را منتشر
کرده اند .بنابراین رشتة اقتصاد در زمینة فقرپژوهی شهری هژمونی کامل دارد .این رشته در این
زمینه فراوانترین آثار را تولید کردهاست و رشتة مددکاری ،که انتظار میرود در این حوزه به
تحقیقات بیشتری پرداخته شده باشد ،کمترین حضور را در این عرصه داشتهاند.
پرسش سوم :وضعیت تولید دانش فقر شهری برحسب نرخ فقر استانها به چه شکل است؟
 1میانرشتهای در این تحقیق به اثری اشاره میکند که ترکیبی از دیدگاهها ،روشها و بینشهای مشترک درمیان علوم مختلف را
استفاده کرده باشد.
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جدول ( :)2وضعیت انجام تحقیقات فقر شهری برحسب نرخ فقر استانها
نرخ فقر شهری استانها
توزیع فراوانی استانها برحسب نرخ فقر و بیکاری
فراوانی
استان
نرخ فقر شهری
42
تهران
12/5
17
اصفهان
19/4
13
اذربایجان شرقی
18/6
12
خوزستان
21/7
9
کرمانشاه
23/8
7
یزد
5/7
7
کرمان
31
7
کردستان
9/7
6
فارس
9
5
البرز
21/4
4
لرستان
17/1
3
خراسان رضوی
11/6
3
خراسان شمالی
19/2
3
ایالم
7/4
3
همدان
11/1
3
گیالن
10/2
3
سیستانوبلوچستان
42/3
3
سمنان
22/9
2
هرمزگان
25/4
2
خراسان جنوبی
12/4
2
قم
30/5
1
مرکزی
15/4
1
زنجان
16
1
اردبیل
11/3
1
قزوین
9/1
1
گلستان
35/5
0
چهارمحالوبختیاری
1/5
0
کهکیلویهوبویراحمد
2/8
0
بوشهر
17/9
99
تحقیقات ملی
260
جمع
100

درصد
26/08
10/55
8/07
7/45
5/59
4/34
4/34
4/34
3/72
3/10
2/48
1/86
1/86
1/86
1/86
1/86
1/86
1/86
1/24
1/24
1/24
0/62
0/62
0/62
0/62
0/62
0
0
0
38
100

جدول شمارة  2نتایج مربوط به آثار و فعالیت های پژوهشی را در حوزة فقر شهری برحسب نرخ
فقر استانهای مختلف نشان میدهد .همانطور که از نتایج این تحقیق پیداست ،استان
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سیستانوبلوچستان که باالترین نرخ فقر شهری ( )42.3را دربین استانهای کشور است ،دارای یکی
از پایینترین آمار ( ) 1.91مربوط به کارهای پژوهشی در فقرپژوهی شهری و استان بوشهر که دارای
نرخ فقر ( ) 17.9تقریباً باالیی است ،تاکنون تحقیقی درخصوص فقر شهری در این استان صورت
نگرفته است .هم چنین بررسی وضعیت مربوط به استان کرمان نشان میدهد که این استان دارای
نرخ فقر شهری  31درصد است ،اما از منظر آثار پژوهشی یکی از پایینترین نرخها ( 7اثر معادل
 4/46درصد) را به خود اختصاص داده است .با توجه به این نتایج به نظر میرسد فقرپژوهی شهری
در ایران بیشتر متمرکز بر شهرها و استانهای توسعهیافته از قبیل تهران ( 32اثر با نرخ فقر 12.5
درصد) و اصفهان ( 17اثر با نرخ  19.4درصد) است.
پرسش چهارم :تولید دانش درخصوص فقر شهری در ایران بهلحاظ روششناسی وابسته به چه نوع
روششناسیهایی است؟
جدول ( :)3روششناسی پژوهشهای فقر شهری در ایران
روش شناسی
روش کمی

روش کیفی

روش ترکیبی
جمع

روش

فراوانی

درصد

اقتصادسنجی

96

36/9

پیمایشی

91

35

تحلیل فضایی

22

0/58

مروری

21

0/18

مردمنگاری

9

0/53

روش تاریخی

4

1/5

نظریة زمینهای

2

0/80

پدیدارشناسی

2

0/80

کمی -کیفی

13

5

260

100

جدول شمارة  3مربوط به بررسی روششناسی پژوهشهای فقر شهری در ایران نشان میدهد
که از مجموع  260تحقیق انجامشده در این حوزه  91اثر (معادل  35درصد) با روش پیمایشی96 ،
اثر ( 36/9درصد) با روش اقتصادسنجی و  22اثر ( 8/5درصد) با تحلیل فضایی انجام شدهاست.
همچنین سایر نتایج آمار توصیفی باال نشان میدهد که  21اثر به روش مروری ( 8/1درصد) 9 ،اثر
( 3/5درصد) با روش مردمنگاری 4 ،اثر ( 1/5درصد) به روش تاریخی 2 ،اثر ( 0/8درصد) با روش
پدیدارشناسی 2 ،اثر ( 0/8درصد) نظریة زمینهای و  13اثر ( 5درصد) با روشهای ترکیبی انجام
شدهاند .به نظر میرسد با توجه به این نتایج پارادایم کمّی مسلطترین رویکرد در حوزة فقرپژوهی
است و روشهای کیفی و ترکیبی کمترین آثار را در این حوزه دارند.
پرسش پنجم :دانش فقر شهری در ایران بیشتر در چه حوزه و زمینههایی تولید شده است؟
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جدول ( :)4تولید دانش فقر شهری برحسب حوزهها و زمینههای مورد بررسی
ردیف

حوزههای مورد بررسی

فراوانی

درصد

1

فقر عمومی

122

46/9

2

مناطق حاشیهنشین

108

41/5

3

زنان

13

5

4

کودکان

13

5

5

گروههای قومی -نژادی

3

1/1

6

معلولین

1

0/40

7

سالمندان

0

0

8

جمع

260

100

جدول باال نتایج مربوط به تولید دانش فقر شهری را در ایران بر حسب حوزههای مورد بررسی
نشان میدهد .نتایج نشان میدهد که بیشتر دانش فقر شهری در حوزة و زمینة فقر عمومی (46.9
درصد) و مناطق حاشیهنشینی ( 41.5درصد) و کمترین آثار در حوزة گروههای اجتماعی زنان
( 5درصد) کودکان ( 5درصد) ،گروههای قومی و نژادی ( 1.1درصد) ،حوزة معلولین ( 0.4درصد) و
سالمندان ( 0درصد) تولید شده است .با توجه به این نتایج ،حوزههای فقر زنان ،کودکان ،معلولین و
سال مندان با توجه به اهمیت خاصشان چندان در مرکز توجه تحقیقات فقر شهری در ایران قرار
ندارند.
پرسش ششم :دانش فقر شهری در ایران برحسب دیدگاههای نظری فقر شهری مطرح شده است؟
جدول ( :)5تولید دانش فقر شهری در ایران برحسب دیدگاههای نظری

منبع :نگارندگان

ردیف

دیدگاههای نظری

فراوانی

درصد

1

محافظهکارانه

32

12

2

بستری /ساختاری

194

75

3

عاملیت /مقاومت

16

6

4

کنش /صدا

18

7

5

جمع

260

100
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همانطور که نتایج جدول  5نشان میدهد تولید دانش با توجه به مقولهبندی محافظهکارانه،
بستری /ساختاری ،عاملیت /مقاومت و کنش /صدا مورد بحث و بررسی قرار گرفت .با توجه به نتایج
بهدستآمده آثار فقرپژوهی در ایران به شکلی منتشر شدهاند که دیدگاه بستری /ساختاری 75
درصد این آثار ،دیدگاه محافظهکارانه  12درصد ،عاملیت /مقاومت  6درصد و دیدگاه کنش /صدا 7
درصد را تشکیل میدهند .با توجه به این نتایج آمار توصیفی میتوان گفت که دیدگاه مسلط بر
ادبیات فقر شهری در ایران دیدگاه بستری /ساختاری و نیز دیدگاه محافظهکارانه است و دیدگاه
عاملیت /مقاومت و کنش /صدا چندان جایی درطول چند دهه بررسی فقر شهری در ایران ندارند .از
مصادیق این دیدگاهها در بررسی فقر شهری با نگاه محافظهکارانه میتوان به آثار احمدی و ایمان
( )1384پروین و درویشی فرد ( ،)194عنبری و بقایی ( )1393که به بررسی «فرهنگ فقر و
آسیبهای اجتماعی در محالت شهری» پرداختهاند .هم چنین از آثار که با نگاه بستری/ساختاری به
بررسی فقر شهری در ایران پرداختهاند ،میتوان به کارهای توسلی و نورمحمدی (،)1391
نورمحمدی و حاضری ( )1387و حسینزاده و همکاران ( ،)1393که به عوامل ساختاری ،فضایی،
اقتصادی و بستری فقر پرداختهاند ،اشاره کرد .از میان آثاری که با دیدگاه عاملیت /مقاومت به
موضوع فقر شهری پرداختهاند ،میتوان به آثار آصف بیات ( )1379با عنوان «سیاستهای خیابانی»
و پیران ( « )1381بازهم در باب اسکان غیررسمی مورد :شیرآباد زاهدان» ،ارمکی و صادقی ()1395
«خودمانیسازی بازار؛ تهیدستان و سیاست معاش» که در آن به عاملیت ساکنان در سکونتگاههای
غیررسمی پرداختهاند و آنها را به مثابة افرادی که دربرابر مشکالت ناشی از فقر مقاومت از خود
نشان میدهند اشاره کرد .همچنین ازمنظر کنش و صدا میتوان به آثار قادری و افضلی ()1390
« برساخته شدن واقعیت فقر برای فقرا» و مقالة ارزشمند فکوهی و پارساپژوه (« )1387بررسی
انسانشناختی محلة آلونکنشین علیآباد مهران» اشاره کرد.
پرسش هفتم :دانش فقر شهری در ایران از زمان تولید تاکنون به چه میزان بوده است؟
جدول ( :)6سیر تولید دانش فقر شهری در ایران
ردیف

دهه

فراوانی

درصد

1

60

11

4

2

70

7

3

3

80

110

42

4

90

132

51

260

100

جمع
منبع :نگارندگان

جدول شمارة  6نتایج مربوط به تولید دانش فقر شهری در ایران از دهة  60تاکنون را نشان
میدهد .همانطور که از نتایج باال پیداست ،کمترین تولید دانش فقر شهری مربوط به دهة 4( 60
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درصد) و بیشترین آثار تولید شده مربوط به دهة  51( 90درصد) است .از این نتایج روشن است که
رشد دهة  80و  90به بعد دانش فقر شهری به اهمیت و اثرات آن و نیز افزایش نشریات علمی و
پژوهشی در دهههای اخیر قابل تبیین است.

-5

نتیجهگیری

یکی از پرسشهای اساسی این تحقیق داللت بر این دارد که سهم رشتههای مختلفی در بررسی
فقر شهری در ایران به چه شکل بودهاست که با توجه به یافتههایی که در این تحقیق بهدست آمد،
رشتة اقتصاد ( 95اثر معادل  37درصد) بیشترین ادبیات و یافتهها درخصوص فقر شهری در ایران به
چاپ رسانده است .با توجه به این یافته ،فقر در شهرهای ایران بیشتر ازطریق مدلهای
اقتصادسنجی ،اندازه گیری خط فقر ،بینش برآوردی و رگرسیونی به مسئلة فقر ،مورد بررسی قرار
گرفته است که این خود شاید از یک منظر ،تصویری از صورت و ظاهر مفهوم چندبعدی فقر به ما
بازنمایی کند ،اما مانع از دستیابی به پیچیدگی مفهوم و الیههای زیرین واقعیت فقر شهری میشود
و تنها با تأکید به وجه آماری فقر شهری مسئلة سیاستمدار پسند میشود.
یکی دیگر از یافتههای مهم این تحقیق این است که روششناسی حاکم بر فقر شهری در ایران
پارادایم کمّی است .همانطور که نتایج نشان داد روش پیمایشی ( 37درصد) و روش اقتصادسنجی
نیز ( 35درصد) و تحلیل فضایی ( 8درصد) بیشترین سهم را در بررسی فقر شهری دارند ،که این
کمّیگرایی با توجه پیشرفت علوم اجتماعی در زمینة گسترش روشهای کیفی (چمبرز1998 1،؛
نارایان و همکاران1390 2،؛ بیات )1379 ،و نیز روشهای ترکیبی (فهمی و همکاران )2015 ،در
مسئلة فقر باعث غافل ماندن از صداها ،کنشها و استراتژیهای افراد در شرایط فقر میشود.
بهعبارتی ،تمرکز یکجانبه بر این نوع از روشها باعث میشود که جامعه (چه مردم و چه
سیاستمداران) از رنجها و مشقتهایی که فقرا برای رسیدن به نیازهایشان طی میکنند غافل شود.
نگاه از بیرون روش شناسی حاکم بر فقرپژوهی در ایران به فقر و فقرای شهری این امکان را از فقرا
میگیرد تا بتوانند صدا ،نیاز ،خواسته ،مطالبه و رنجهای اجتماعی خود را منعکس کنند؛ که پیامد
ت سلط این گفتمان آن است که شرایط زندگی فقرا شهری در پس آمارها ،مدلها و تحلیلهای
فضایی گم شود .پس لزوم یک زبان تازه در فقر (رهنما )1372 ،احساس میشود.
دیگر یافتههای این تحقیق نشان داد که استانهایی مانند سیستانوبلوچستان ،بوشهر و
هرمزگان که دارای باالترین نرخ فقر شهری هستند ،کمترین تحقیقات در مورد فقر شهری را دارند.
با توجه به این یافتهها ،به نظر می رسد که تحقیقات فقر شهری در ایران چندان با سطح محرومیت و
1Chambers

and et al.

2Narayan
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فقر شهرها و استانها ارتباط ندارد و بهنوعی تحقیقات فقر شهری در استانهای خاصی ،ازجمله
تهران و اصفهان ،که دارای سطوح توسعهیافتگی خاص خود هستند ،انجام شده است .به زبانی دیگر،
سیاستهای توسعه در ایران باید به مناطق توسعهنیافته و فقیر (چمبرز )1376 ،الویت دهد.
از دیگر نتایج این تحقیق ،اینکه فقر شهری بیشتر در زمینههای عمومی ،بدون در نظر گرفتن
گروههای اجتماعی درگیر در شرایط فقر بررسی شدهاست .به عبارتی ،گروههایی مثل کودکان ،زنان،
سالمندان و قومیتها (ازجمله کولیها ،لوتیها و پناهندهها ازقبیل افغانها) در ایران ساکن در
مناطق فقیرنشین کمترین یافتهها در زمینة فقر شهری را به خود اختصاص دادهاند .با توجه به این
یافتهها به نظر میرسد کلینگری گفتمان فقرپژوهی ایران باعث شده است پیچیدگیهای موجود در
حوزة زنان و کودکان که به توجه جدی نیازمند هستند ،نادیده انگاشته شود و راه برای بازتولید فقر
در این گروه های اجتماعی هموار شود .زیرا آنچه که اکنون در فقرپژوهی جهان رایج است ،توجه به
فقر زنان ،نژادها و قومیتها است.
در پاسخ به پرسش دیدگاه های حاکم بر تحقیقات فقر شهری در ایران نتایج نشان داد که عموماً
تحقیقات در ایران ازلحاظ تئوریک به دیدگاههای بستری /ساختاری و محافظهکارانه وابستگی دارد.
بهعبارتی ،در این تحقیقات فق ر را از دریچه بازار کار قطبیشده ،ساختار محدود فرصتها،
فعالیتهای غیررسمی فقرا ،فرهنگ فقر ،زیرساختهای نامناسب و محیط ناامنی مناطق فقیرنشین
ببینند .همچنین در این تحقیقات فقرا و ساکنان در سکونتگاههای غیررسمی بهمثابة حاشیهنشین،
یک معضل و نه یک راهحل ،آپاندیست شهری (نقدی و زارع )1391 ،و ایجادکنندة ناامنی و چالش
برای توسعة پایدار در جامعه (عامری سیاهویی )1389 ،بهشمار میآیند .افزون بر این ،در برخی از
این تحقیقات سعی شده است که به فقر ازمنظر فرهنگ فقر نگریسته شود که در آن ،مسئله به
فرهنگ فقرا تقلیل داده میشود و جای چندانی برای دیدگاههای عاملیتی /مقاومتی و کنش صدا
وجود ندارد.
درنهایت یکی از یافتههای مهم این تحقیق این است که در دهههای  60و ( 70شمسی)
تحقیقات فقر در ایران بسیار کمرنگ بودهاند و در دهههای  80و ( 90شمسی) بهشکلِ گستردهای به
مسئلة فقر شه ری توجه جدی شده است .یک دلیل به مسئلة عدم وجود بسترهای اطالعاتی برای
انتشار تحقیقات درخصوص فقر مربوط است؛ به این معنا که در دهههای  60و ( 70شمسی)
کانالهای اطالعاتی -ارتباطی و مکان و فرصتهای علمی کمتری وجود داشت ،اما در دهههای  80و
 90شمسی با گسترش پایگاه های اطالعاتی تحت وب ،گسترش امر آموزش عالی ،توسعة رشتههای
مختلف جامعهشناسی ،اقتصاد ،جغرافیا و بسط مقاطع کارشناسیارشد و دکتری و انتشار مجالت
مختلف و رشد پژوهشگاه های علمی ،تمرکز بر تحقیقات فقر و فقرا بیشتر شده است .همچنین یک
دلیل دیگر بهنوعی اجرا کردن سیاستهای تعدیل ساختاری و نئولیبرالیسم در دهة  70برگردد که
سعی می کرد فقر را در سایة مسائل دیگر ،ازجمله رشد اقتصادی و گسترش بازار قرار دهد .انتظار
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می رود با توجه به اینکه فقر شهری یک پدیدة چندبعدی و متکثر محسوب میشود ،رشتههای دیگر
هم نقش خود را با توجه به مسئولیتها و رسالتهای خود در تبیین این مسئلة مهم شهری ایفا
کنند و بتوانند سهم و مساعدت خود را به انجام برسانند.
انتظار این است که محققان رشتههای دیگر مانند جامعهشناسی ،که یکی از رسالتهای
عمده اش تحلیل و نقد نابرابری و فقر است به این رشته توجه بیشتری داشته باشد و بتواند هژمونی
و تسلط اقتصاد را با توجه به نگاه از بیرونی که این علم به مسئلة فقر دارد با چالش مواجه کند.
همچنین انتظار میرود که دانشگاههایی که در استانها و شهرهای توسعهنیافته قرار دارند،
ازطریق ترغیب و حمایتهای مالی دانشجویان سطح تحصیالت تکمیلی به تحقیقات بیشتری در
مورد فقر شهری بپردازند؛ زیرا همانطور که نتایج نشان داد یک نسبت عادالنه ،مطلوب و مناسبی
بین نرخ فقر شهری استانها و تحقیقات در مورد فقر شهری برقرار نیست .الزم است سیاستگذاران
برای فقرا و مناطق توسعهیافته نسبت به سایر الیههای اجتماعی و مناطق توسعهیافته اولویت قائل
شوند.
عالوه براین ،الزم است که عالقهمندان به موضوع فقر شهری در ایران عالوهبر تحقیقات بر اساس
مدلهای اقتصادسنجی و تحلیلهای فضایی بهعنوان امر غالب در بسیاری از تحقیقات فقر در کشور
به نگاههای از درون فقر نیز مراجعه کنند تا بتوانند کنشها و عاملیتهای فقرا را با روششناسیهای
جدید ،ازجمله تحقیقات مشارکتی ،مردمنگاری ،پدیدارشناسی ،نظریة زمینهای ،تحلیلهای تاریخی
انعکاس دهند .به نوعی ضرورت دارد که فقر شهری در ایران در زیر چتر «تکثرگرایی روششناختی»
قرار گیرد تا بلکه فهم بهتر ،دقیقتر ،عادالنهتر و همهجانبهتری از آن حاصل شود .الزم است گفتمان
فقرپژوهی در ایران از کاربست نظریههای محافظهکارانه درخصوص فقر ،که این شرایط را به خرده
فرهنگ فقرا تقلیل می دهد ،خودداری نماید و به رویکردهای انتقادیتر ،عاملیتمدارانهتر کنش
صدایی توجه بیشتری نشان دهد.
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