تبیین ساختار اجتماعی فقر از منظر فقرای روستایی و گونهشناسی آن
(مورد مطالعه :روستای گنبد پیرمحمد از توابع شهرستان ملکشاهی -استان ایالم)
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تاریخ دریافت - 9911/20/91 :تاریخ پذیرش9911/20/91 :

در پژوهش حاضر تالش شده است تا به مطالعۀ پدیدۀ فقر از دیدگاه کنشگران روستایی پرداخته شود .در این
تحقیق بر لزوم توجه به عواملی عالوه بر عوامل اقتصادی در زمینۀ تبیین فقر تأکید میشود .سؤال اصلی
پژوهش این است که چه عواملی تبیینکنندۀ فقر در روستای مورد مطالعه است؟ روش تحقیق حاضر کیفی
است ،شیوۀ گردآوری اطالعات بر اساس تکنیکهای مشاهده ،تحلیل اسنادی ،مصاحبۀ نیمهساختاریافتۀ
فردی و گروهی بوده و روش تجزیه و تحلیل گراندد تئوری است .ابتدا بر اساس نمونهگیری هدفمند،
گروه های متمرکز از میان دو طایفه موجود در روستا انتخاب شد و با ادامۀ روند تجزیه و تحلیل دادهها که
مشخص شد در زمینۀ تعریف ،علل و راهحلهای مبارزه با فقر بین دو نسل جوان و میانسال/کهنسال تفاوت
وجود دارد ،نمونهگیری نظری بین دو نسل ادامه پیدا کرد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که برای تبیین فقر،
نسل اول که دو سبک زندگی ،عشایری و روستایی را تجربه کرده بودند ،بیشتر بر عوامل فردی ،تاریخی،
فرهنگی و تقدیرگرا یی تأکید داشته ،در حالی که جوانان بیشتر بر عوامل ساختاری و فرهنگی اشاره داشتند.
همچنین برخالف نسل دوم ،نسل اول دیدگاه خوشبینانهتری راجع به کاهش فقر داشتند .نتایج حاکی از آن
است که عالوه بر عوامل اقتصادی ،میتوان به پررنگ بودن نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی ،همانند نزاع و
درگیریهای طایفهای ،وابستگی ،تضعیف شبکهها ،بی سوادی و  ...در تبیین فقر اشاره داشت .همچنین مبارزه
با فقر نیازمند طی روندی بلندمدت با نگاه ویژه به رویکردهای قابلیتی و توانمندسازی است که دستیابی به
این امر جز در سایۀ مشارکت مردم امکانپذیر نیست.
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چکیده

کلیدواژهها :ایالم ،روستا ،عوامل اجتماعی ،فقر ،گراندد تئوری.

 .9استاد جامعهشناسی ،دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهرانtaleb@ut.ac.ir .
 .0نویسندۀ مسئول ،دانشجوی دکتری جامعهشناسی توسعۀ اجتماعی روستایی ،دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
S_piri.1365@ut.ac.ir
مقالۀ حاضر برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد صدیقه پیری با عنوان «تبیین ساختار اجتماعی فقر از منظر فقرای روستایی :مورد مطالعه
روستای گنبد پیرمحمد از توابع شهرستان ملکشاهی استان ایالم» است که با راهنمایی دکتر مهدی طالب در سال  9911در دانشگاه تهران دفاع
شده است.
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مقدمه
امروزه فقر مرکز اصلی توجه سازمانهای بینالمللی ،آژانسهای توسعهای و سازمانهای
مردمنهاد است .فقر از دیرباز یکی از مسائل اساسی در بیشتر جوامع و فرهنگها بوده است.
چارچوب اصلی مدل توسعه بعد از جنگ جهانی دوم ،صرفاً رشد اقتصادی بود و
تصمیمگیریها به وسیلۀ نهادهای بینالمللی با همکاری نخبگان جهان سوم به اجرا درمیآمد.
در اواخر دهۀ  9192میالدی پارادایم مدرنیزاسیون ،پارادایم مسلط در رشتۀ توسعه بود .این
رویکرد مفاهیم دیگری از قبیل کنش اجتماعی ،اعتقادات ،ارزشها و آداب و رسوم کشورهای
جهان سوم را نیز دربرمیگرفت .در اواخر دهۀ  9192و اوایل دهۀ  9102بسیاری از تحلیلگران
به نقد این رویکرد از توسعه پرداختند چرا که الزاماً با اهداف توسعه از قبیل ایجاد اشتغال
سریع ،کاهش فقر و بیکاری و تهیۀ نیازهای اساسی هماهنگی نداشت .در این دوره مدل
جدیدی به نام توسعۀ جایگزین مطرح شد که بر نیازهای اساسی تأکید داشت .در نتیجه کاهش
فقر و مفاهیمی همانند رخنه به پایین بیشتر مورد توجه قرار گرفت (برهمن.)999:9119 ،
در دهۀ  ،9112با اتخاذ سیاستهای تعدیل اقتصادی ،فقرا بار دیگر به فراموشی سپرده
شدند ،بانک جهانی این دهه را «دهۀ فقرای فراموششده» نامید .نتیجۀ اتخاذ این راهبردها ،در
سال  9112وجود بیش از  9/9میلیارد انسان فقیر در این کشورها بوده است .از اینرو بهمنظور
حل این معضل ،دهۀ  9112را دهۀ «جنگ با فقر یا دهۀ تغییر راهبردهای فقرزدایی» نامیدهاند
(مجموعۀ مقاالت.)110 :9901 ،
نتایج نشان میدهد اثر سیاستهای تعدیل در وضعیت رفاهی فقرای روستایی منفی بوده
و شکاف فقر نیز افزایش یافته است ،این امر حکایت از این دارد که فقرا به طور متوسط ،از
خط فقر دور شدهاند .نهایتاً افزایش  92درصدی در شاخص حساسیت– توزیع نشان میدهد
وضعیت رفاهی فقیرترین فقرا در کل کشور بدتر شده است (محمودی .)900:9919 ،در هر
سطحی از مصرف ،نرخ فقر نواحی روستایی بیشتر از نواحی شهری است .گفتنی است شدت
فقر (شکاف فقر) و نابرابری فقرا در نواحی روستایی بیشتر از نواحی شهری است (همان:
 .)901بر اساس گزارش کمیتۀ امداد در سال  11 ،9990درصد از مددجویان ،شهری و 99
درصد روستایی بودهاند ،در حالی که در سال  9909این ارقام به صورت  19/0درصد شهری و
 91 /9درصد روستایی بوده است (مجموعۀ مقاالت.)9222:9901 ،
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پس به طور خالصه میتوان گفت امروزه فقر مرکز اصلی توجه مطالعات توسعه،
آژانسهای توسعهای و سازمانهای مردمنهاد است .همان طور که «به نصف رساندن فقر مطلق
تا سال  »0299نیز یکی از اهداف توسعۀ هزاره در سال  0222بود .پس لزوم توجه به فقر ،به
عنوان واقعیتی اجتماعی تا زمانی که همچنان ماندگار است ،کامالً منطقی ،محسوس و ضروری
است .پژوهشهای متعددی در مورد فقر وجود دارد که عموماً به جنبههای اقتصادی فقر توجه
داشتهاند و بیشتر با استفاده از روشهای کمی به انجام رسیدهاند .این در حالی است که لزوم
توجه به عوامل غیر اقتصادی و آنهم به روشی کیفی کامالً ضروری به نظر میرسد .انجام این
کار مستلزم نزدیک شدن به فقرای روستایی و کاوش عمیق در دیدگاه و ذهنیت فقراست،
استفاده از نظرهای از پیش تعیینشده نیز ممکن است به نادیده گرفتن عوامل مهم در تحقیق
منجر شود ،به همین سبب تالش شد در این پژوهش از روش تئوری برخاسته از داده یا همان
گراندد تئوری برای ثبت و تجزیه و تحلیل دادههای بهدستآمده در میدان مطالعه استفاده شود.
بیان مسئله
برای نمایش چهرۀ فقر در استان ایالم کافی است به آمار ارائهشده در زیر توجه شود :در سال
 9919استان ایالم با  919پزشک کمترین سهم پزشک در کشور را به خود اختصاص داده بود
که نسبت به دو سال قبل از آن فقط یک پزشک اضافه شده بود (نسبت افراد به پزشک ایالم
 9091نفر است)؛ این استان با دارا بودن  19مرکز بهداشتی ،پایینترین رتبه را در میان
استانهای کشور دارد؛ استان مذکور همچنین بعد از استانهای قم و سمنان ،کمترین تعداد
خانۀ بهداشت را در کشور داراست (سالنامۀ آماری )9919؛ بر اساس میزان درجۀ توسعۀ
فرهنگی مبتنی بر شاخصهایی از قبیل دانشجویان آموزش عالی ،تعداد کتابها در کتابخانه،
شمارگان روزنامه ،درصد جمعیت باسواد ،تعداد کتابفروشیها و  ...استان ایالم در میان 09
استان کشور بعد از استان سیستان و بلوچستان ،در ردۀ  01قرار دارد (زیاری)11:9901 ،؛ در
پژوهش آنامرادنژاد استانهای کشور بر اساس امتیاز نهایی آنها به سه دستۀ توسعهیافتهتر،
کمترتوسعهیافته و محروم سطحبندی میشوند و استان ایالم از جملۀ محرومترین استانهای
کشور به شمار میرود (آنامرادنژاد.)909 :9910 ،
عالوه بر شاخصهایی که در باال ذکر شد برای عینیتر کردن پدیدۀ فقر در روستای مورد
مطالعه ،از شاخصهای درآمدی و غیر درآمدی استفاده شد .در یکی از تقسیمبندیها که رهنما

000

بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،5شماره  ،2پاییز و زمستان 3131

در کتاب خود آورده است و به فقرای جامعۀ مورد مطالعه قرابت بیشتری دارد ،تقسیمبندی
متعلق به دیوید ماتزا 9است که به سه سطح از فقر سازمانیافته در دایرههای هممرکز معتقد
است :بزرگترین دایره ،افرادیاند با درآمد ناکافی ،دومین دایرۀ کوچکتر ،کسانی را
دربرمیگیرد که از مددکاری اجتماعی برخوردارند و سومین دایره و کوچکترین آنها،
دربرگیرندۀ کسانی است که کمک مالی موقت یا دائم دریافت میکنند (رهنما-991 :9919 ،
 .)999از کل جمعیت روستا جمعیتی معادل  99/11درصد تحت پوشش سازمانهای
حمایتیاند و معموالً مخارج خود را بر این اساس تأمین میکنند 199 .نفر معادل  10درصد
تحت پوشش کمیتۀ امداد (کمیتۀ امداد استان ایالم )0و  1/09درصد نیز تحت پوشش سازمان
بهزیستیاند (ادارۀ بهزیستی) .از دیگر مشکالت روستا که حاکی از فقر و تنگدستی آنهاست،
دسترسی ناکافی به آب ،خدمات پزشکی و همچنین دسترسی محدود به خدماتی از قبیل گاز،
داروخانه ،پست ،وسیلۀ نقلیۀ عمومی ،شعبۀ بانکی و هرگونه امکانات تفریحی-رفاهی و
ورزشی است.
بنابراین محققان در این پژوهش در پی تبیین پدیدۀ فقر از منظر فقرای روستایی بودهاند.
سؤاالت اصلی تحقیق عبارتند از :تعریف فقرای روستایی از فقر چیست؟ آیا آنان خود را فقیر
میدانند؟ آیا بین نسلهای مختلف روستایی به لحاظ تبیین فقر تفاوت وجود دارد؟ آیا باورهای
فرهنگی جامعۀ مورد نظر در بروز فقر تأثیرگذار است؟ و مدل نظری فقر در منطقۀ مورد
بررسی چگونه است؟ اهداف تحقیق حاضر را به شرح زیر میتوان بیان کرد :ارائۀ مدل نظری
متناسب با میدان مطالعه بهمنظور تبیین پدیدۀ فقر؛ گونهشناسی فقر؛ شناسایی علل؛
استراتژیهای مواجه ه با پدیده؛ و در نهایت شناسایی پیامدهای فقر از منظر مشارکتکنندگان
در تحقیق یعنی فقرای روستایی.
مرور پیشینۀ تجربی
در ایران پژوهشهای متعددی در مورد فقر انجام شده است .مرور محققان بر پژوهشهای
داخلی در زمینۀ فقر روستایی نشان داد که بیشتر آنها ،صرفاً با دید اقتصادی و کمی انجام
گرفتهاند؛ در برخی از این پژوهشها آمده که توزیع ناعادالنۀ درآمد و شکاف فقر در مناطق
1. David matza
 .0آمار مربوط به سال  9911است.
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روستایی ،بخصوص در سالهای  91تا  ،00بیشتر از مناطق شهری است (طرازکار و زیبایی،
9919؛ ابراهیمی9919 ،؛ محمودی9919 ،؛ خداداد کاشی و باقری9911 ،؛ باقری و کاوند،
9910؛ حیاتی و همکارانش 9901 ،و میرزاخانی)9910 ،؛ هزینهها و سرمایهگذاری دولت در
بخش کشاورزی و عمران روستایی ،در ارزش افزودۀ این بخش و در نهایت فقر روستایی تأثیر
بسزایی دارد (صامتی و کرمی9919 ،؛ ترکمانی و مقدم9911 ،؛ محمدی 9919؛ اسکندری،
9919؛ علیاکبری بابوکانی9909 ،؛ اسکندری 9919 ،و شاطری میری .)9919 ،برخی دیگر از
این پژوهشها به بررسی و مطالعۀ آثار متغیرهای اشتغال و بخصوص شغل سرپرست خانوار و
سن ،بیکاری ،ضریب جینی ،سرانۀ زمین کشاورزی ،هزینۀ ماهیانه ،تغییرات قیمت کاالها و
خدمات بر فقر پرداختهاند (شاطری میری9919 ،؛ حسینینژاد9919 ،؛ اسکندری9919 ،؛ پیرانی
و شهسوار9910 ،؛ محمودی9910 ،؛ حسینینژاد9919 ،؛ رحیمی و محمدی 9919 ،و دانا،
 .)9911در برخی پژوهشها اثر تعرفههای وارداتی ،خدمات مالی و یارانههای دولتی بر فقر
روستایی مطالعه شده است (رحمتی9910 ،؛ جاللی موسوی9919 ،؛ نجفی و یعقوبی9911 ،؛
پیرانی و شهسوار)9910 ،؛ اما برخی دیگر از مطالعات که بیشتر به جنبههای اجتماعی و
فرهنگی مؤثر بر فقر روستایی پرداختهاند عمدتاً با استفاده از روشهای کمی انجام شدهاند ،در
حالی که به زعم محققان کاوش در ساختار اجتماعی و باورهای فرهنگی اقوام و اجتماعات،
مستلزم استفاده از رویکردهای کیفی بوده و با نظریههای از پیش تعیینشده کمتر امکانپذیر
است .برخی از این پژوهشهای انجامشده متغیرهایی از قبیل سرمایۀ اجتماعی ،رسوم
اجتماعی ،بهداشت ،سواد ،اشتغال ،مرگ و میر اطفال ،وضعیت بدهکاری خانواده و  ...را
مطالعه کردهاند (ازکیا و همکاران9912 ،؛ محمدی9919 ،؛ علیاکبری بابوکانی 9909 ،و
صحراالنورد.)9919 ،
مرور محققان بر مطالعات انجامشده در مورد علل فقر روستایی در خارج از ایران نشان
داد که برخی از آنها به بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی فقر با رویکردی کیفی پرداختهاند
(هلیک و وبلی ،)9 :0221 ،هرچند نتایج از مکانی به مکانی دیگر متفاوت است .برخی دیگر
مباحثی همانند هزینههای مراقبت بهداشتی ،هزینههای خدمات اجتماعی ،بدهیهای زیاد،
بیعدالتیهای اجتماعی ،عوامل فردی و یا ساختاری مؤثر بر فقر را مطالعه کردهاند (آناریدا،
 0 :0229و هلیک و وبلی)0221 ،؛ بسیاری دیگر از آنها بر عوامل اقتصادی همانند ،بیکاری،
پرداختهای انتقالی به روستاییان ،دسترسی به زمین مناسب ،آب کافی برای آبیاری و
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سرمایهگذاری در جادهسازی و تأثیر آنها بر فقر روستایی متمرکز شدهاند (فوئنته0292 ،9؛ هه
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و همکاران0221 ،؛ گش0221 ،9؛ کادجی و آشیموگو0220 ،1؛ فان و هانگ 0221 ،9و هانجرا

9

و همکاران .)0221 ،نارایان و چمبرز در کتاب جدید خود به نام «صدای فقرا» در تالشاند بر
اساس واقعیت زندگی فقرا و از منظر خود آنان به این سؤالها پاسخ دهند که فقرا فقر را
چگونه تعریف میکنند؟ دارایی آنها چیست؟ تجارب آنها نسبت به دستگاههای دولتی ،بازار و
جامعۀ مدنی به چه نحو است .این کتاب با هدف شناخت معنای توسعه از زبان مردم
کشورهای درحالتوسعه تدوین شده است و نگارندگان با اتّخاذ رویکردی فراتوسعهای ،مسئلۀ
فقر و رفاه را بررسی میکنند .نویسندگان این کتاب فقرا را در شبکۀ پیچیدهای از ابعاد دهگانۀ
فقر محبوس میدانند :فقر مادی و کمبود دارایی ،فقر مکانی ،ناخوشی ،رنجوری و ناتوانی،
نابرابری روابط جنسیتی ،روابط اجتماعی منزویکننده ،ناامنی ،نگرانی و آسیبپذیری،
بیتوجهی دیگران قدرتمند ،نهادهای محروم و فاقد قدرت ،ضعف و منفصلبودن سازمانها و
بیقدرتی .از آنجا که از یک سو هدف اصلی تحقیق حاضر کاوش و مطالعۀ عمیق در دیدگاه و
ذهنیت فقرا بهمنظور رسیدن به مدل نظری مطابق با میدان مورد مطالعه است و از سوی دیگر
استفاده از چهارچوب نظری از پیش تعیینشده ممکن است به سوگیری در تجزیه و تحلیل
بینجامد ،بنابراین با استفاده از گراندد تئوری به عنوان روشی کیفی تالش میشود برای رسیدن
به هدف مذکور گام برداشته شود.
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر کیفی از نوع گراندد تئوری است .روشهای مورد استفاده برای جمعآوری
دادهها ،مطالعۀ اسنادی ،مشاهده ،یادداشتنویسی ،ضبط دادهها ،مصاحبۀ نیمهساختاریافته و
گروه متمرکز است.
محققان به ویژه در زمینۀ خدمات و تجهیزات روستا ،مقایسۀ محالت و امکاناتی که
طایفهها در سطح روستا داشتند ،از تکنیک مشاهده سود جستهاند ،مثالً محققان با استفادۀ از
1. Fuente
2. He
3. Ghosh
4. Kadigi& Ashimogo
5. Fan & Kang
6. Hanjra
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این تکنیک دریافتند که یکی از طایفهها نسبت به طایفۀ دیگر از امکانات بیشتر همانند
لولهکشی و جادۀ آسفالت برخوردار بود در حالی که محلۀ طایفۀ دیگر ،محلهای بود که از آنها
محروم بود و شرایط بهداشتی مناسبی نداشت .همچنین محققان با استفادۀ از پرسوجو،
مشاهده و مصاحبه دریافتند که تمام اعضای شورای روستا ،معلمان ،مسئوالن مختلف ساکن در
روستا همانند دهیار ،شورای حل اختالف ،مسئول خانۀ بهداشت ،مغازهداران و مسئوالنی که در
امامزاده کار میکردند به «طایفۀ الف» تعلق داشتند ،آنچه اساس نمونهگیری پژوهش را شکل
داد و در ادامه به ذکر آن پرداخته میشود .پس از انجام هر مصاحبهای ،تمام اطالعاتی که با
استفاده از دستگاه ضبط صدا جمعآوری شده بود ،به متن تبدیل و کدگذاری میشد.
میدان مطالعۀ تحقیق را فقرایی تشکیل دادند که تحت پوشش کمیتۀ امداد بودند .همان
طور که در باال توضیح داده شد ذکر این نکته الزم است که محققان پس از گذراندن مدت
زمانی در روستا متوجه شدند که یکی از دو طایفۀ موجود نسبت به دیگری به لحاظ موقعیت
اقتصادی و اجتماعی وضعیت بهتری دارد ،9پس در ابتدا نمونهگیری هدفمند به عنوان نوع
نمونهگیری برگزیده شد ،با ادامۀ تحقیق ،با هدف آگاهی عمیقتر از معانی و تعاریف فقرا ،از
نمونهگیری نظری نیز استفاده شد .همچنین محققان دریافتند که تفاوت دیدگاهها نه در بین دو
طایفه بلکه در دو نسل جوان و میانسال/کهنسال 0دیده میشود ،پس بر این اساس نمونهگیری
هدفمند به نحوی که در جدول زیر دیده میشود ادامه پیدا کرد.
جدول  .3گروههای نمونۀ شرکتکننده در تحقیق
طایفۀ الف
زن

1

طایفۀ ب
زن

مرد

مرد

باالی  19سال

باالی  19سال

باالی  19سال

باالی  19سال

دانشجویان دختر

دانشجویان پسر

-

-

دختران غیر دانشجو

پسران غیر دانشجو

دختران غیر دانشجو

پسران غیر دانشجو

معلمان

معلمان

-

-

مهمترین روش برای گردآوری دادهها گروه متمرکز بود .گروههای مورد نظر را  92گروه،
حداقل 1نفره و حداکثر 92نفره تشکیل دادند ،میانگین زمان انجام مصاحبههای گروهی تقریباً
 .9در تحقیق حاضر از این طایفه به عنوان طایفۀ الف و از طایفۀ دیگر به عنوان طایفۀ ب یاد شده است.
« .0نسل اول» زنان و مردان باالی  19سال دو طایفه را دربرگرفت و «نسل دوم» دختران و پسران کمتر از  92سال
 .9در قالب دو گروه با دختران و پسران غیر دانشجوی دو طایفه مصاحبه به عمل آمد.
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یک ساعت بود .پس از انجام  92مصاحبۀ گروهی ( 10نفر مشارکتکننده) و مصاحبۀ
نیمهساختاریافته با  1تن از بزرگان و افراد اثرگذار و مهم در روستا ،دادهها به حالت اشباع و
تکرار رسیدند.
بعد از گردآوری دادههای مربوط به هر مصاحبه ،کار تحلیل آغاز میشد یعنی خط به
خط جملههای موجود در متن خام مطالعه و به آنها کد داده میشد .حاصل مجموع مصاحبهها،
 191عبارت 9خام بود که به متن مصاحبه تبدیل شد (طالب و پیری .)9911 ،در سطح اول
کدگذاری یعنی کدگذاری باز تالش شد کدها بر حسب ویژگیهای مشابهی که بین آنها وجود
داشت به سطح باالتری از انتزاع برسند به طوری که از مقایسه و بررسی آنها  911مفهوم اصلی
شکل گرفت .در ادامه و در سطح دوم کدگذاری یعنی کدگذاری محوری  11مقولۀ عمده و در
نهایت در مرحلۀ کدگذاری انتخابی  0تم اصلی شناسایی شدند که در جدول  0قابل مشاهده
است.
جدول  .2مفاهیم ،مقولههای عمده و مقولههای هستۀ استخراجشده به تفکیک دو نسل اول و دوم
شرکتکننده در تحقیق
ردیف

نسل

تعداد مفاهیم استخراجشده

تعداد مقولههای استخراجشده

تم

3

اول

34

5

وابستگی

2

اول

32

1

تقدیرگرایی

1

اول

22

6

آسیبپذیری در برابر فقر /چرخۀ فقر

4

اول /دوم

16

34

بیسوادی /کمسوادی

5

اول /دوم

22

3

نزاع جمعی یا طایفهای

6

اول /دوم

33

5

تضعیف شبکهها

7

دوم

35

6

موانع نهادی و ساختاری

یافتههای تحقیق
روستای گنبد پیرمحمد ،در منطقهای کوهستانی واقع شده است .این روستا از دهستان چمزی،
شهرستان ملکشاهی واقع در استان ایالم است .روستای نامبرده در پی سیاست تختهقاپو کردن
عشایر به وجود آمد .عشایر استان ایالم شامل ایالت ملکشاهی ،ارکوازی ،شوهان ،میشخاص،
بولی ،کرد زرین و ایل خزل است (ناصری 01: 9919 ،و  .)09روستای مورد مطالعه در سال
1

.

برای اطالعات بیشتر به پایاننامۀ محقق مراجعه شود.
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 9099 ،9919نفر جمعیت و  919خانوار داشته است (مرکز آمار ایران) .نظام اجتماعی بر
اساس خویشاوندی استوار است .ردههای ایل ملکشاهی به دو دسته تقسیم میشوند :طوایف
کهن و غیر کهن .طوایف کهن یا قدیمیترین طوایف ایل ملکشاهی یا همان «زورهکو» ها 9که
در منطقه به عنوان افرادی نترس و شجاع که همواره تعامالت گستردهای با ایالت و مردمان
سایر شهرها داشتهاند و محل رجوع و داوری بسیاری از مردماند شناخته میشوند ،اما طوایف
دوم یا «هورده کو»0ها آنهاییاند که به زعم مردم ،طوایفی کمجمعیتاند ،با طوایف دیگر تعامل
کمتری داشته و شجاعت و دالوری طایفۀ دیگر را ندارند( 9یافتههای تحقیق) .این امر گاهی
منجر به بروز اختالفهایی میشد .البته درگیری و اختالفهای دیگری نیز معموالً بر سر
مسائلی همانند زمین ،مسائل خانوادگی ،مسائل حیثیتی و  ...بوده است .طایفۀ ب که در حال
حاضر ساکن روستای مورد پژوهش است ،از چندین دهۀ پیش به این سو مرتکب چهار قتل و
نزاع جمعی با طوایف دیگر شده بودند .نکتۀ جالب توجه این است با اینکه خود این طایفه
یکی از اعضای طایفۀ کوچک بوده ولی چهار قتلی که پیامد بسیار زیادی برای آنها به دنبال
داشته ،همگی با طوایف بزرگ بوده است که خود این امر دامنۀ خسارت وارده را برای آنان
تشدید کرده است ،مثالً آنها ابتدا در منطقۀ دیگری ساکن بودند ولی پس از قتلی که یکی از
اعضای طایفه انجام داده بود ،در این روستا اسکان پیدا کرده و زمینهای خود را به جای دیه
به طایفۀ مقتول واگذار کرده بودند.
حاصل جمعآوری گستردۀ اطالعات و تجزیه و تحلیل آنها ،شناسایی ساختاری برای
فقر بود که به نظر میرسید بیش از هر چیز دیگری در عواملی اجتماعی و فرهنگی ریشه دارد.
همان طور که در قسمتهای باال توضیح داده شد ،محققان در طی روند گردآوری دادهها و
تجزیه و تحلیل آنها به این نکته پی بردند که تبیین فقر ،در بین دو نسل اول و دوم متفاوت
است ،این موضوع محققان را واداشت تا دیدگاههای این دو نسل را به صورت مجزا بیان و با
هم مقایسه کنند که در ادامه به ذکر هر کدام از آنها میپردازیم.

 :Zevrraku .9واژهای است که به زبان محلی به معنی طایفۀ بزرگ است.
 :Hourdaku .0واژهای است که به زبان محلی به معنی طایفۀ کوچک است.
 .9یکی از معانی «فقیر» در زبان محلی ،آرام بودن است یعنی مثالً وقتی گفته میشود فالنی فقیر است یعنی آرام است و اهل دعوا نیست.
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شکل  .3مدل پارادایمی نسل اول :تبیین ساختار اجتماعی فقر به شیوۀ پژوهش زمینهای

* شرایط علّی مربوط به پدیدۀ فقر در نسل اول
شرایط علّی که (از دیدگاه نسل اول) موجب فقر شده بود« ،فقر بیننسلی»« ،نزاع و درگیری
طایفهای»« ،بیسوادی»« ،وابستگی به قدرتمندان محلی»« ،آسیبپذیری زندگی عشایری»،
«ناآگاهی»« ،اکولوژی نامناسب»« ،تضعیف شبکهها»« ،بیکاری»« ،تنپروری»« ،جنگ تحمیلی» و
«تقدیرگرایی» است.
نسل اول که دو نوع سبک زندگی (عشایری و روستایی) را تجربه کرده بودند ،اشاره
داشتند که خود و پدرانشان ،از قدیماالیام زندگی را بدون هیچ سرمایهای شروع میکردند و
حتی گاهی اوقات پرداخت قسمتی از بدهی پدر نیز بر عهدۀ آنان بود .نداشتن سرمایه باعث
شده بود که آنها نتوانند برای رهایی از فقر چارهای بیندیشند.
بافت اجتماعی مبتنی بر خویشاوندی ،تعصبات قومی ،نگاه ارزشی به زور و قدرت،
مسائل خانوادگی و حیثیتی ،نزاع بر سر زمین ،بیاعتمادی به نهادهای قضایی و  ...موضوعهایی
بود که باعث بروز درگیری و بعضی اوقات قتل شده بودند .پدیدهای که پیامدهایی چون
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مهاجرت از محل ،رها کردن اموال و داراییها ،طرد اجتماعی و نهایتاً تداوم فقر را به دنبال
داشت .نبود نگاه ارزشی به سواد در گذشته ،اولویت به کار در مقایسه با تحصیل ،ضعف مالی
خانواده ،عدم دسترسی و مسافت زیاد محل سکونت تا مدرسه ،ترس والدین از دوری بچهها
از جمله عواملی بودند که پدیدۀ بیسوادی را در نسل اول شایع ساخته بودند ،پدیدهای که
یکی از عوامل فقر شناخته شد.
در گذشته به دلیل تنگدستی و عدم توانایی در تأمین نیازها ،مردم معموالً به افرادی
همانند خان که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی وضعیت خوبی داشتند ،وابسته بودند ،خان نیز در
قبال کار زیاد و بیگاری از افراد ،زندگی بخورونمیر آنها را تأمین میکرد .شرکتکنندگان در
مصاحبههای گروهی بیان کردند تا زمانی که آنان به دلیل ترس و عدم بضاعت مالی در استثمار
و وابستگی افراد قدرتمند محلی بودند برای رسیدگی و سروسامان دادن به زندگی خویش
فرصتی نداشتند .به همین دلیل بیشتر در دام فقر گرفتار میماندند.
در این روستا زندگی عشایری به طبیعت وابسته و حادثهای طبیعی ،همانند سیل کافی بود
تا زندگی آنها را به نابودی بکشاند .این شکل از زندگی ،به دالیل وابستگی بیش از حد به
طبیعت ،همواره مستلزم شکلی از قناعت ،زیاده نخواهی و عدم آیندهنگری بوده است ،همچنین
زندگی بر محور دام و نه دام برای زندگیاز جمله ویژگیهای بود که باعث دامنزدن به فقر
شده بود .فضای بستۀ اجتماعی ،بیسوادی ،در بنبست بودن منطقه ،تعامل و ارتباط نداشتن با
سایر فرهنگها ،موجب بیاطالعی مردم از امور مختلف شده بود ،عاملی که فقر را در منطقه
تشدید میساخت.
روستای گنبد پیرمحمد روستایی است کوهستانی که چهارگوشۀ آن را کوهها محصور
کردهاند ،این روستا محل عبور و مرور نیست ،جادههای بسیار صعبالعبور دارد ،کشاورزی
عمدتاً به صورت دیم است ،گرد و غباری که از کشور عراق وارد میشود به باغهای آنها
صدمه میزند و کاهش بهرهوری کشاورزی در این منطقه به کرات دیده میشود.
یکی دیگر از عوامل مورد تأکید نسل اول تضعیف شبکههاست .نسل اول پیوسته از
همیاریهای مختلف بین اعضای طایفه در گذشته سخن میگفتند و از کمرنگشدن آن در
زمان حال اظهار تأسف میکردند ،آنها عوامل مختلفی را در شکلگیری این پدیده دخیل
میدانستند ،عواملی همانند کاهش اعتماد افراد به همدیگر ،عدم احساس نیاز به یکدیگر،
منفعتطلبی برخی از افراد و  ...نکتۀ جالب توجه این بود که آنها انواع مختلف همیاری و
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کمک به یکدیگر را پدیدههایی میدانستند که برخالف شرایط امروزی ،مانع از تجربۀ پیامدهای
فقر همانند اعتیاد ،خودکشی ،ناراحتیهای روانی و  ...میشدند.
بیکاری یکی از معضالتی بود که دامنگیر بسیاری از جوانان و بزرگساالن شده بود .از
دیدگاه افراد بزرگسال شرکتکننده در تحقیق عدم سرمایهگذاری ،بخصوص سرمایهگذاری
زیربنایی در روستا و نبود هرگونه چشمانداز اشتغالزا ،از یک سو و افزایش هزینهها ،از سوی
دیگر ،باعث تشدید فقر شده بود .به نظر مردان و زنان نسل اول یکی دیگر از عوامل فقر،
تنپروری و عدم تالش است .آنها معتقد بودند که در نتیجۀ باال رفتن انتظارات ،جوانان به
راحتی دل به کار نمیبندند و خود جوانان مقصرند چرا که به فکر کار و تالش نیستند.
روستای مورد مطالعه در طول جنگ تحمیلی ،مورد حمالت متعددی قرار گرفته بود و
تعدادی از اهالی روستا در طول این دوره آسیبهای جانی و مالی شدیدی را متحمل شده
بودند ،آنها پیوسته اموال و دارایی خود را رها کرده و به کوهها پناه میبردند .بعد از گذشت
چندین سال هنوز هم پیامدهای مختلف روانی و اقتصادی آن وجود دارد.
یکی دیگر از علل فقر که بخصوص مورد تأکید زنان بود ،تقدیرگرایی است .برخی از
زنان معتقد بودند که آنان شانس زندگی بهتری نداشتهاند و فقر آنها حکمتی دارد و اگر خدا
بخواهد فقر آنها از بین میرود.
* پدیدۀ ناشی از شرایط علّی
فقر از دیدگاه نسل اول ،تنها کمبود اقتصادی ،همانند بیپولی نبود ،بلکه جنبههای غیر مادی
دیگر را نیز دربرمیگرفت .از نقطهنظر این افراد تالش ،امرار معاش حالل ،سالمتی ،زندگی
آبرومندانه ،توکل ،ایمان و حتی نیروی جوانی عناصریاند که افراد با دارا بودن آنها دیگر فقیر
نخواهند بود.
* شرایط مداخلهگر مؤثر بر راهبردها
یکی از شروطی که تسهیلکنندۀ راهبردهایی همانند حمایت دولت ،بدهکاری و زندگی بخور و
نمیر بود ،وضعیت اقتصادی خانواده است ،معموالً دولت به وسیلۀ سازمانهایی همانند کمیتۀ
امداد و یا بهزیستی به خانوادههایی که از لحاظ اقتصادی وضعیت نامساعدی داشتند کمک
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میکرد .همچنین در شرایط نامناسب اقتصادی ،افرادی که نمیتوانستند مخارج زندگی خود را
تأمین کنند به اتخاذ راهبردهایی همچون قرضگرفتن از نزولخواران و دوستان و یا گرفتن
وامهای دولتی دست میزدند که در هر صورت بدهکاری آنان را به دنبال داشت .عالوه بر آن
بسیاری از خانوادههایی که در شرایط اقتصادی خوبی نبودند ممکن بود با تحمل زندگی
بخورونمیر امرار معاش کنند.
وضعیت نامساعد اقتصادی ،تسهیلکنندۀ راهبردی همانند مهاجرت افراد بخصوص
مردان نیز بود .این افراد بهمنظور یافتن کار ،به مهاجرت به شهرهای بزرگ و فروش نیروی کار
خود مجبور میشدند .یکی دیگر از شروطی که انتخاب راهبردهایی همانند مهاجرت به شهرها
را تسهیل میساخت ،داشتن آشنا در شهر بود .این موضوع به منزلۀ عاملی تسهیلکننده تلقی
میشد که مهاجرت را برای مردان آسانتر میساخت ،آنها با کمک این افراد میتوانستند در
شهرها اسکان یابند.
اختصاص بودجه نیز از جمله شروطی بود که افزایش مقدار آن راهبردهایی همانند
حمایتهای دولتی را افزایش میداد .زمانی که دولت و سازمانهای حمایتی ،خود ،با مسائل
مالی مواجه میشدند ،معموالً راهبردهای حمایتی همانند کمکهای نقدی و غیر نقدی کمتر در
پیش گرفته میشد.
* راهبردهای مربوط به پدیدۀ فقر
یکی از راهبردهایی که برای کاهش فقر در نظر گرفته شده بود ،حمایت دولت بود .ارگانهایی
همانند کمیتۀ امداد و بهزیستی برای تأمین حداقل نیازهای اهالی روستا کمکهای نقدی و
گاهی اوقات غیر نقدی در نظر گرفته بودند.
از جمله راهبردهای دیگری که در زمان فقر و تنگدستی اتخاذ میشد ،مهاجرت به شهر
برای یافتن کار بود .زمانی که افراد خود را فقیر و بیکار میدیدند ،برای تأمین معاش خود و
خانواده مهمترین کار را مهاجرت به شهرهای بزرگ میدانستند ،اتخاذ این استراتژی پدیدهای
رایج در روستا بود .انجام کار سطح پایین و در شرایط سخت ،نیز راهبردی بود که افراد برای
رهایی از فقر و تنگدستی اتخاذ میکردند .آنان به دلیل عدم مهارت و سواد کافی ،به کاری بجز
عملگی دست پیدا نمیکردند و مکان اقامت و خواب آنها نیز بسیار نامناسب و غیر بهداشتی
است .زمانی که افراد درآمد و یا سرمایهای نداشتند ،در تعامل با فقر ،به صورت موقتی
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مقادیری پول را از دوستان و آشنایان و یا از دولت ،به صورت وام ،دریافت میکردند تا شاید
بتوانند برای خود کاری انجام بدهند یا نیازهای خود را برطرف سازند.
در شرایطی که فقر و تنگدستی بر زندگی افراد حاکم بود و افراد درآمد مشخصی برای
تأمین نیازهای خود نداشتند ،برخی ترجیح میدادند زندگی سادهای داشته باشند و از بسیاری
از نیازهایی که ممکن بود در بسیاری از خانوارها عادی تلقی شوند چشم بپوشند.
* زمینه
زمینه یعنی محل حوادث و وقایع متعلق به پدیدهای در طول طیف بعدی که نشانگر سلسله
شرایط خاصی است که در آن راهبردهای کنش /کنش متقابل صورت میگیرد .در پژوهش
حاضر محل وقوع پدیده (فقر) روستای گنبد پیرمحمد بود .به زعم نسل اول شرکتکننده در
تحقیق ،شرایط نامناسب خانواده به لحاظ اقتصادی ،آشنایی فقرای روستایی با زندگی شهری و
یا توان مالی دولت اتخاذ راهبردهایی همانند قرض یا اخذ وام ،امید برای کمکهای دولتی،
مهاجرت برای کار ،انجام کار سطح پایین در شرایط سخت و یا سیاست مدارا و تحمل را
تسهیل ساخته است ،این وضعیت در طول زمان وجود داشته و ادامه خواهد داشت.
* پیامدهای به کارگیری راهبردها
یکی از پیامدهای اتخاذ راهبردهایی همانند حمایت و کمکهای دولتی ،وابستگی به این گونه
کمکها بود .عدهای زیادی از زنان و بخصوص مردانی که مسنتر بودند اشاره داشتند که
همیشه در انتظار این کمکها هستند.
یکی دیگر از پیامدهای راهبردی همانند حمایت دولت ،نارضایتی اهالی روستا بود .زنان
و مردان شرکتکننده در تحقیق پیوسته از دیر پرداختکردن و ناچیزبودن مستمری کمیتۀ امداد
گلهمند بودند ،آنها بیان میکردند که این مبلغ هزینههای درمانی آنها و رفتن به شهر برای
مراجعه به پزشک را تأمین نمیکند.
یکی از پیامدهایی که به دنبال راهبرد مهاجرت مردان به شهرها شکل میگرفت،
مهاجرت خانوادهها بود .برخی از مردان در پی مهاجرت برای کار و بهمنظور پیشگیری از تقبل
هزینههای زیاد رفتوآمد ،خانواده را نیز به شهر میبردند و در آنجا اسکان میدادند .پیامد
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دیگر این راهبرد ،انجام کارهای سخت ،رویارویی با مخاطرات و در ادامه آسیبهای جسمانی
شدید است.
افراد بهمنظور پرداخت قرض و برای حفظ حیثیت و آبروی خود ،گهگاه به نزولخواران
متوسل میشدند که این امر آنها را بیشتر در چرخۀ بدهکاری گرفتار میکرد .در نهایت پیامدی
که اخذ راهبردهای مذکور به همراه داشت چیزی بجز تداوم فقر نبود.
شکل  .2مدل پارادایمی نسل دوم :تبیین ساختار اجتماعی فقر به شیوۀ پژوهش زمینهای
شرایط علّی
● بیکاری
● ناکارآمدی نهادی

زمینه
نسل دوم ساکن
روستای گنبد پیرمحمد

● عدم در فقر و ناهمدلی
مسئوالن
● نزاع و درگیری طایفهای
● دورافتادگی سیاسی و اجتماعی

پدیده
● فقر

● فقدان آیندهنگری در نسل قبل

های دولتی
● عادت به انجام کارهای سطح
پایین
● تضعیف شبکهها

● حمایتهای دولتی
● اخذ وام
● تأخیر در ازدواج

● تغذیۀ نامناسب

● تر تحصیل

● تداوم فقر

● مهاجرت به شهرهای

● افزایش هزینۀ دریافت وام

بزرگ

در شرایط سخت
● تر روستا
شرایط مداخلهگر
● اختصاص بودجه

● وابستگی به کمکهای دولتی
● فقدان قدرت خرید

● انجام کارهای سطح پایین

● مشکالت آموزشی
● ضعف قدرت چانهزنی با دستگاه-

راهبردها

پیامدها

● خودآزاری

● عدم بازدهی وام
● عدم تعهد و قبول مسئولیت
● عدم استفاده از تواناییها ی
شخصی
● ازدواج زودهنگام دختران

● نگرش به کار

● آسیبهای جسمانی

● داشتن آشنا در شهر

● مواجهه با مخاطرات شهری

● اکولوژی نامناسب

● دلزدگی از روستا

●جنگ تحمیلی

● وضعیت نامناسب روحی و
روانی

● قناعت

* شرایط علّی مربوط به پدیدۀ فقر در نسل دوم
در جامعۀ مورد مطالعه بیشترین پاسخی که نسل دوم در مورد علل فقر بیان کردند ،بیکاری بود.
فقدان سرمایه و درآمد کافی ،نبود تأسیسات اشتغالزا ،عدم سرمایهگذاری در روستا ،بیتوجهی
مسئوالن به منطقه و مدیریت نامناسب دولتی از جمله عناصر تبیینکنندۀ ناکارآمدی نهادی و
ساختاری بود.
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به گفتۀ جوانان ،برخی از مسئوالن بومی یا غیر بومی که فقر را تجربه نکرده و درکی از
آن نداشتند ،نمیتوانستند تصمیم درستی برای فقرا اتخاذ کنند .از نظر جوانان ،مسئوالن،
بودجههای اختصاصیافته را دارایی شخصی خود قلمداد کرده و فقرا را فراموش میکنند.
درگیری و نزاعهای طایفهای ،یکی دیگر از عواملی بود که موجب فقر روستاییان شده
بود ،موضوعی که بخصوص مورد تأکید جوانان طایفۀ «ب» بود.
تعصبات قومی و عدم توجه به شایستگی افراد عاملی مؤثر برای فقر و تداوم آن شناخته
شد .در روستای مورد مطالعه و همچنین دیگر مناطق استان ،سرشناسی عضوی از افراد طایفه،
موجب افتخار و سربلندی همۀ اعضای آن طایفه است که در بسیاری اوقات گزینش آن با
غفلت از صالحیت و شایستگی واقعی ایشان همراه است.
همواره به دالیل مختلفی همانند مسائل مالی و اقتصادی ،در بنبستبودن روستا و ...
فرصت تعامل و ارتباط با سایر مناطق اند بوده و فضایی بسته به لحاظ اجتماعی شکل گرفته
که محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی را دامن زده است.
نسل جوان معتقد بودند که به دالیل بیسوادی و قناعتورزی ،نسلهای قبل نسبت به
آیندۀ خود و فرزندانشان بیتوجه بوده و این امر باعث فقر آنان شده است.
نبود نیروی متخصص در روستا ،ضعف مالی ،محدودیتهای فرهنگی حاکم بر خانوادهها
بخصوص برای دختران و مشکالت آموزشی باعث شده تا جوانان روستایی برای ادامۀ تحصیل
با مشکالتی مواجه شوند و بسیاری از آنها نتوانند به مقاطع باالتر تحصیلی راه پیدا کنند.
کمسوادی ،ضعف اطالعات و آگاهی و فقدان قدرت چانهزنی و عدم اعتماد به نفس از جملۀ
عواملیاند که موجب ناتوانی آنها در انتقال خواستههای خود به دستگاههای دولتی شده بود.
در میان نسل دوم و نیز پدران آنها تداوم کارهایی همانند عملگی ،باعث شده بود آنان
این کار را به عنوان شغل دائمی خود فرض کنند که خود موجب میشد از یک سو ،از توجه
به سایر منابع درآمدزا در منطقه باز داشته شوند و از سوی دیگر ،در زمینۀ برخی فعالیتهای
اقتصادی ،همانند گرفتن وام برای طرحهای اشتغالزا ،به دلیل ترس از ورشکستگی و
خدشهدارشدن آبرو ،ریسکپذیر نباشند .شکلگیری اختالفات ،کمرنگشدن اعتماد و یا نبود
عنصر هماهنگکننده برای تشویق به مشارکت باعث کاهش مشارکت و همیاری در بین
روستاییان مورد مطالعه شده بود .به گفتۀ نسل دوم ،قناعت افراد باعث رضایت آنان از شرایط
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موجود شده بود ،به طوری که از تالش و بیان خواستهای خود به مسئوالن باز میماندند و
برای مبارزه با فقر چارهای نمیاندیشیدند.
* پدیدۀ ناشی از شرایط علّی
فقر در نسل دوم ،بر خالف نسل اول ،کمبود پول و سرمایههای اقتصادی بود ،بر این اساس،
تمام شرکتکنندگان نسل دوم اذعان داشتند که در فقر به سر میبرند.
* شرایط مداخلهگر مؤثر بر راهبردها
یکی از شرایط مداخلهگر و تسهیلکنندۀ راهبردهایی همانند کمکهای دولتی و یا اخذ وام،
اختصاص بودجه بود .منبع اصلی درآمد روستاییان مورد مطالعه ،مستمری بود که توسط برخی
سازمانهای حمایتی از قبیل کمیتۀ امداد و یا بهزیستی به آنان تعلق میگرفت ،هرچه بودجۀ
متعلق به این سازمانها بیشتر میبود کمکهای دولتی به روستاییان نیز بیشتر میشد.
از دیگر شرایط تسهیلکنندۀ راهبردهایی همانند مهاجرت برای یافتن کار و انجام کارهای
سخت و سطح پایین ،نگرش به کار بود ،گویی انجام این گونه کارها در مناطق مورد نظر به
صورت عادت درآمده بود ،به طوری که تحمل دوری از خانواده و کار در شرایط بسیار سخت
را ممکن میساخت .داشتن آشنا در شهر شرطی بود که پدیدۀ مهاجرت به شهرهای بزرگ را
تسهیل میساخت.
* راهبردهای مواجهه با فقر
یکی از راهبردهای در نظر گرفتهشده برای فرار از فقر ،کمکهای دولتی بود ،سازمانهایی مانند
کمیتۀ امداد و ادارۀ بهزیستی برای تأمین حداقل نیازهای روستاییان ماهیانه به آنها به صوت
نقدی و در برخی اوقات غیر نقدی کمک میرساندند.
از دیگر اقدامات اهالی روستا برای رهایی از فقر ،اخذ وام از بانکها بود .هر چند
بسیاری از جوانان بر شرایط بسیار سخت گرفتن وام تأکید داشتند اما به هر حال این راهبرد را
اقدامی برای رهایی از فقر میدانستند .از جملۀ راهبردهای اتخاذشده بخصوص در پسران ،به
تأخیر انداختن ازدواج بود تا از بار مسئولیتهایی که هزینۀ زندگی آنها را افزایش میداد رهایی
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یابند .راهبرد دیگری که جوانان روستایی برای کاهش فقر انجام میدادند تر

تحصیل بود.

آنان بهمنظور کمک به خانواده یا کسب درآمد ،تحصیالت خود را رها و برای یافتن کار به
شهرهای بزرگ مهاجرت میکردند.
از دیگر راهبردها ،بخصوص در میان قشر تحصیلکرده ،تر

روستا بود .آنها بهمنظور

رهایی از فقر و ترفیع پایگاه اقتصادی و اجتماعی خود به شهر و عمدتاً به مرکز استان و یا
شهرستانهای دیگر مهاجرت میکردند و برای همیشه در آنجا ساکن میشدند.
برخی از جوانان شرکتکننده در تحقیق علت خودکشی و یا اعتیاد برخی از جوانان در
روستا را فقر و تنگدستی آنها میدانستند.
* زمینه
به زعم نسل دوم شرکتکننده در تحقیق ،هر چقدر شرایط خانواده به لحاظ اقتصادی
نامناسبتر ،آشنایان آنان در شهر بیشتر و نگرش نسبت به انجام کارهای سطح پایین و سخت
در شهرها در میان آنان پذیرفتهتر باشد ،زمینۀ اتخاذ راهبردهای مذکور نیز شدت بیشتری به
خود میگیرد.
* پیامدهای به کارگیری راهبردها
وابستگی به کمکهای دولتی ،یکی از پیامدهایی بود که در نتیجۀ اخذ راهبردهای ذکرشده
ایجاد شده بود .به زعم جوانان ،این کمکها مردم را وابسته کرده و آنها را از تالش باز
میداشت بهگونهای که مردم ،همیشه چشم به راه اینگونه کمکها بودند .از دیگر پیامدهای
این گونه وابستگیها ،تداوم فقر بود.
از دیگر پیامدهای پایین بودن درآمدها« ،فقدان قدرت خرید» و «تغذیۀ نامناسب» بود.
یکی از پیامدهای دریافت وام ،افزایش هزینههای آن بود بسیاری از جوانان اظهار داشتند
که قسمت زیادی از وام طی فرایند آن ،همانند پرداخت مقداری از پول به ضامن ،مالیات،
رفتوآمد به شهر و  ...هزینه میشود .همچنین به دالیل مختلف از جمله کمبودن مقدار وام،
آگاهی نداشتن از شیوۀ درست مصرفکردن آن ،نیازهای متعدد خانواده و استفاده از آن
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بهمنظور رفع نیازهای آنی ،عدم توان پرداخت آن به دلیل افزایش نرخ بهره و پناه بردن به
نزولخواران ،این گونه وامها بازدهی الزم را نداشتند.
تأخیر در ازدواج موجب میشد که جوانان از بسیاری از مسئولیتها و تعهدات،
سرباز زنند و برای بهتر ساختن زندگیشان تالش نکنند.
یکی از پیامدهای تر

تحصیل ،عدم استفاده از تواناییها و نیروی هوش و استعداد

دانشآموزان برای ادامۀ تحصیل بود ،این در حالی بود که معلمان روستا بر وجود استعداد
پیشرفت در بسیاری از دانشآموزان دختر و پسر اذعان داشتند .همچنین یکی از پیامدهای این
راهبرد ،ازدواج زودهنگام دختران بود.
از پیامدهای بسیار منفی پدیدۀ کار در شهرهای بزرگ ،رویارویی با مخاطرات شهری و
آسیبهای جسمانی شدید بود که گاهی اوقات هزینۀ درمانی این آسیبها بسیار باال بود و فقر
آنها را تشدید میساخت .همچنین تعامل جوانان با فضای شهری و افزایش انتظارات ،باعث
دلزدگی آنان از روستا و دل نبستن به کار دامداری و کشاورزی شده بود.
پیامدی که در نتیجۀ برخورد با زندگی شهری ،انجام کارهای سخت و فقر جوانان به
وجود آمده بود ،وضعیت نامناسب روحی و روانی آنان است.
نتیجهگیری
هدف از این تحقیق تبیین فقر و ارائه مدلی نظری متناسب با میدان مورد مطالعه در زمینۀ
تعریف و علل فقر است .حاصل تجزیه و تحلیل دادهها ظهور و شناسایی ساختاری اجتماعی
به عنوان مدل تبیینکنندۀ فقر بود ،به عبارت دیگر نشان داده شد که فقر ،ساختاری اجتماعی
دارد :نزاعهای دستهجمعی یا بین طایفهای ،بیسوادی یا کمسوادی ،تضعیف شبکهها و ناآگاهی
اجتماعی عواملی بودند که بین دو نسل مشتر بودند.
امّا با نگاهی به مدل پارادایمی موجود در دو نسل و مقایسۀ آنها میتوان به اختالف نظر
دو نسل پی برد .این تفاوتها از تعریف فقر شروع میشود؛ یکی دیگر از تفاوتها بیان علل
فقر بود ،تأکید بر عوامل نهادی و ساختاری در نسل دوم دیده شد ،این در حالی بود که
نارضایتی از شرایط ساختاری و نهادی و یا تأکید بر عوامل دولتی به عنوان عوامل مؤثر بر فقر
در دیدگاه نسل اول بسیار کمرنگ بود؛ یکی دیگر از تفاوتهای دو نسل در زمینۀ تبیین فقر،
تأکید بر عوامل فردی مانند تنپروری بود .نسل اول اظهار داشتند که یکی از علل فقر ،عدم
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تالش جوانان برای ادامۀ زندگی است ،این در حالی بود که نسل جوان بیشتر از عوامل
ساختاری در بروز فقر سخن میگفتند؛ اختالف نظر بر سر وابستگی نیز در میان دو نسل دیده
شد ،با اینکه هر دو نسل بر وابستگی تأکید داشتند ،ولی نوع وابستگیها متفاوت بود .نسل اول
از نوعی وابستگی به متنفذین محلی در گذشته سخن میگفتند؛ وابستگی به افراد بانفوذ و
قدرتمند محلی ،موضوعی که باعث فقر و تداوم آثار آن در زمان حال شده بود اما نسل جوان
بر وابستگی مالی به نهادهایی همانند کمیتۀ امداد و بهزیستی اشاره داشته و آن را عاملی در
تشدید فقر منطقه قلمداد میکردند چیزی که مورد تأکید نسل اول نبود؛ همچنین تقدیرگرایی
عنصری بود که فقط در میان نسل اول دیده شد؛ از نظر جوانان قناعتورزی موجب رضایت
مردم روستا و در نتیجه عدم تالش برای حصول به زندگی بهتر شده است ،این در حالی است
که نسل اول معتقد بودند باال رفتن انتظارات جوانان در روستا باعث تنپروری آنان شده است.
نسل دوم یکی از راهحلهای اساسی برای مبارزه با فقر را ،توجه ویژۀ دولت به منطقه و رفع
بیکاری در آنجا میدانستند ،این در حالی بود که نسل اول راهحل اصلی را تالش افراد
بخصوص جوانان میدانستند و در ادامه از حمایت بیشتر دولت سخن میگفتند .نسل دوم با
حالتی بدبینانه به زندگی خود اشاره داشتند و تغییر شرایط را بسیار سخت میپنداشتند اما نسل
اول ،نسبت به تغییر شرایط حالتی خوشبینانه داشتند و معتقد بودند که میتوان به کاهش فقر
در روستا امیدوار بود.
با نگاهی گذرا به پژوهش انجامگرفته میتوان به پررنگبودن نقش عوامل فرهنگی و
اجتماعی در تبیین فقر پی برد .مبارزه با فقر ،تالش برای کاهش آن و همچنین رهایی از
پیامدهای مخرب آن همانند اعتیاد ،خودکشی ،ناراحتیهای روانی و  ...مستلزم اقدامهای
فرهنگی و اجتماعی گستردهای است ،البته سخن از تغییرات فرهنگی ،آن هم در زمانی کوتاه،
بسیار سادهانگارانه است .به عبارتی باید گفت گامبرداشتن در این خصوص ،نیازمند آگاهی به
پذیرش تغییر است .بسیاری از تحصیلکردگان بومی ،بهتر از هرکس دیگری میتوانند در این
زمینه چارهگشا باشند .یکی دیگر از نهادهای تأثیرگذار ،بخصوص در جوامع روستایی که
میتواند بسیاری از ارزشها را در افراد نهادینه کند ،مدرسه است .یادگیری و نهادینه کردن
ارزشهایی همانند عدم خشونت ،اعتماد و توانایی حل مسئله به جای اقدامات خشونتآمیز و
تقویت ارزشهایی همانند علم ،سواد ،تالش و پیشرفت در کودکان و نوجوانان میتواند
اقداماتی مثبت تلقی شود .تالش بهمنظور توانمندسازی افراد ،ایجاد اشتغال در منطقه ،برگزاری
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کالسهای مختلف آموزشی و ارزیابی منطقی آثار اجتماعی این برنامهها ،میتواند گام مؤثری
در این زمینه باشد .راهاندازی نشریهای فرهنگی -اجتماعی در سطح منطقه میتواند تا حدودی
تأثیرگذار باشد .در این جا باید بر گسترش بیشتر تعامالت بین طوایف و تالش برای حل
اختالفات بین آنها توسط نهادهای قانونی سخن گفت که این کار مستلزم توجه هرچه بیشتر به
قانون است .تشویق فرزندان به درس و ادامۀ تحصیل ،تالش برای حل مشکالت آموزشی،
فراهم کردن امکان تحصیل در رشتههای مورد عالقه و یا مورد نیاز در روستا همانند رشتههای
فنیحرفهای و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده میتواند گرایش افراد به ادامۀ تحصیل را بیشتر
سازد .تعامالت بین طوایف باید افزایش یابد و انسجام و اتحاد اعضای طایفه باید بهمنظور
افزایش مشارکت و توسعه استفاده شود .همچنین نهادینهکردن ارزشهایی همانند
شایستهساالری در انتخاب مسئوالن نیز میتواند زمینهساز گسترش مشارکت واقعی برای حل
مشکالت شود .عالوه بر نهادهای مردمی ،مسئوالن نیز باید بهمنظور همکاری با مردم تالش
کرده و از تصمیمهای آنها برای حل مشکالت استفاده کنند ،این کار مستلزم تعامل با جامعۀ
روستایی و گوش دادن به نقطهنظرهای آنهاست .همچنین تالش برای کاهش فشارهای روانی،
بخصوص در میان جوانان از اقدامات بسیار مهم است .تالش برای رفع مشکالت زیربنایی
موجود در روستا و سرمایهگذاری در منابع طبیعی روستا تا حدود زیادی ،اثر شرایط جغرافیایی
نامناسب در منطقه را کاهش داده و مشکالت روستاییان را تخفیف میدهد.
به طور خالصه باید گفت ،تالش برای مبارزه با فقر ،ساده نیست و نخواهد بود .رسیدن
به این هدف نیز ،فقط با تزریق پول به جوامع بخصوص جوامع روستایی امکانپذیر نیست.
تالش گستردۀ همۀ قشرهای موجود در جامعه ،زن و مرد ،پیر و جوان ،از هر نسلی البته با
حمایت و اقدامات دولت و مسئوالن الزم است تا شاید بتوان به کاهش پدیدۀ فقر امیدوار بود.
منابع
ابراهیمی ،زهرا ( .)9919اندازهگیری فقر مطلق در مناطق شهری و روستایی ایران طی سالهای -91
 9919پایاننامۀ کارشناسی ارشد .رشتۀ توسعۀ اقتصادی و برنامهریزی ،دانشکدۀ علوم اجتماعی و
اقتصاد ،دانشگاه الزهرا.
ازکیا ،مصطفی و ایمانی جاجرمی ،حسین ( .)9911بررسی جامعهشناختی عوامل کارایی شوراهای
اسالمی شهر .نامۀ علوم اجتماعی ،شمارۀ .09
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اسکندری ،محمد ( .)9919فقر و عدم توسعۀ روستایی :نمونۀ موردی دهستان زیرکوه بخش باغ بهادران
چهارمحال و بختیاری .پایاننامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکدۀ علوم زمین و
جغرافیا.
آنامرادنژاد ،رحیم ( .)9910جایگاه توسعهیافتگی استانهای کشور در شاخصهای عمدۀ بخش
کشاورزی .فصلنامۀ روستا و توسعه ،سال یازدهم.
باقری ،فریده و کاوند ،حسین ( .)9910اثر رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری در ایران در سالهای
 .9909-9901فصلنامۀ علمی پژوهشی رفاه اجتماعی .سال هفتم ،شمارۀ .01
پیرانی ،خسرو و شهسوار ،محمدرضا ( .)9910اندازهگیری تأثیرات تغییرات قیمت کاالها و خدمات بر
فقر در ایران .فصلنامۀ پژوهشهای اقتصادی ایران ،سال دوازدهم ،شمارۀ 99؛ .999
ترکمانی ،جواد و مقدم ،الهام ( .)9911اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روستایی
ایران .فصلنامۀ پژوهشهای اقتصادی ایران ،سال هفتم شمارۀ 09؛ .999-901
جاللی موسوی ،آزاده ( .)9919بررسی اثر برنامههای تأمین مالی خرد در کاهش فقر خانوار :مطالعۀ
موردی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در شهرستان سلماس ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد.
چمبرز ،رابرت ( .)9900مصلحان توسعه ،تحقیقات اجتماعی و توسعۀ روستایی .ترجمۀ :مصطفی ازکیا.
انتشارات روزبهان.
حسینی نژاد ،سید مرتضی ( .)9919بررسی ماهیت فقر روستایی در ایران .پایاننامه کارشناسی ارشد،
گروه اقتصاد ،دانشکدۀ علوم اقتصادی و سیاسی ،دانشگاه شهید بهشتی.

خداداد کاشی ،فرهاد و باقری ،فریده ( .)9911توزیع فقر بین خانوارهای ایرانی .فصلنامۀ پژوهشهای
اقتصادی ایران ،سال هفتم شمارۀ  00بهار.99-10 ،
دانا ،فریبرز ( .)9911اندازهگیری شاخص و پویش فقر در ایران .فصلنامۀ رفاه اجتماعی ،سال چهارم
شمارۀ .90
رحمتی ،داریوش و زیبایی ،منصور ( .)9910تأثیر کاهش تعرفههای وارداتی بر فقر ایران .مجلۀ اقتصاد
کشاورزی.92-99 ،
رهنما ،مجید ( .)9919هنگامیکه بینوایی فقر را از صحنه بیرون میراند .ترجمۀ :حمید جاودانی.
مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.

زیاری ،کرامتاللّه ( .)9901سنجش درجۀ توسعهیافتگی فرهنگی مناطق کشور .مجلۀ نامۀ علوم
اجتماعی ،شمارۀ .99
سازمان بهزیستی شهرستان ملکشاهی ( .)9911سازمان بهزیستی.
شاطری میری ،علیرضا ( .)9919برآورد فقر و عوامل مؤثر بر آن در ایران .پایاننامۀ کارشناسی ارشد،
رشتۀ علوم اقتصادی ،دانشگاه مازندران.
صامتی ،مجید و کرمی ،علیرضا ( .)9919بررسی تأثیر هزینههای دولت در بخش کشاورزی بر کاهش
فقر روستایی در ایران .مجلۀ تحقیقات اقتصادی ،شمارۀ 90؛ .099-091

طالب و پیری /تبیین ساختار اجتماعی فقر از منظر فقرای روستایی ...

019

صحراالنورد ،احمد ( .)9919بررسی علل اجتماعی-اقتصادی فقر در روستای آالنق .پایاننامۀ کارشناسی
ارشد ،رشتۀ علوم اجتماعی ،گرایش توسعۀ روستایی ،دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
طرازکار ،محمد حسن و زیبایی ،منصور ( .)9919بررسی معیارهای رفاه اجتماعی و توزیع درآمد و فقر

در جوامع روستایی و شهری ،مطالعۀ موردی استانهای فارس و اصفهان و سمنان .مجلۀ اقتصاد
کشاورزی و توسعه ،سال دوازدهم ،شمارۀ .11
علیاکبری بابوکانی ،حسینعلی ( .)9909بررسی علل اجتماعی-اقتصادی فقر در مناطق روستای پادنا.
پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،رشتۀ علوم اجتماعی ،گرایش توسعۀ روستایی ،دانشکدۀ علوم
اجتماعی دانشگاه تهران.
کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) استان ایالم ( .)9911کمیتۀ امداد امام خمینی (ره).
مجموعۀ مقاالت سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ( .)9901سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی.
مؤسسۀ پژوهش و برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی .مشهد.
محمدی ،شعبان ( .)9919بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر فقر در روستای آبسردان و چشمه
دره از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد .پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،رشتۀ علوم اجتماعی گرایش
توسعۀ روستایی ،دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
محمودی ،وحید ( .)9919اندازهگیری فقر در ایران .فصلنامۀ پژوهشنامه بازرگانی ،شمارۀ 01.
محمودی ،وحید ( .)9910ارائه یک متدولوژی جدید ،برای تجزیه و تغییرات فقر به دو اثر «رشد» و
«توزیع مجدد» .مجلۀ تحقیقات اقتصادی.999-919 ،
مرکز آمار ایران ( .)9919سرشماری عمومی نفوس و مسکن .مرکز آمار ایران.
مرکز آمار ایران ( .)9919سالنامۀ آماری .مرکز آمار ایران.
میرزا خانی ،مسعود ( .)9901بررسی روند فقر اقتصادی در جامعۀ روستایی طی برنامه اول توسعه.
پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،رشتۀ معارف اسالمی ،دانشکدۀ معارف اسالمی و اقتصاد.
نارایان ،دیپا و دیگران ( .)9912صدای فقرا ،فریاد برای تغییر .ترجمۀ :مصطفی ازکیا و جمال
رحمتیپور ،انتشارات کیهان.
ناصری پور ،جعفر ( .)9919امامزاده محمد عابد در گنبد ملکشاهی .انتشارات مؤسسۀ فرهنگی
فخرالدین.
نجفی ،بهاءالدین و یعقوبی ،وحید ( .)9911تأمین مالی خرد ،راهکاری نوین برای کاهش فقر در جوامع
روستایی .مجلۀ اقتصاد کشاورزی و توسعه ،سال سیزدهم ،شمارۀ .11
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