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 چکیده

در پژوهش حاضر تالش شده است تا به مطالعۀ پدیدۀ فقر از دیدگاه کنشگران روستایی پرداخته شود. در این 

شود. سؤال اصلی تحقیق بر لزوم توجه به عواملی عالوه بر عوامل اقتصادی در زمینۀ تبیین فقر تأکید می

تحقیق حاضر کیفی  کنندۀ فقر در روستای مورد مطالعه است؟ روشپژوهش این است که چه عواملی تبیین

ۀ افتیساختارمهینبۀ های مشاهده، تحلیل اسنادی، مصاحاست، شیوۀ گردآوری اطالعات بر اساس تکنیک

گیری هدفمند، بر اساس نمونهفردی و گروهی بوده و روش تجزیه و تحلیل گراندد تئوری است. ابتدا 

ها که های متمرکز از میان دو طایفه موجود در روستا انتخاب شد و با ادامۀ روند تجزیه و تحلیل داده گروه

با فقر بین دو نسل جوان و میانسال/کهنسال تفاوت های مبارزه حلمشخص شد در زمینۀ تعریف، علل و راه

دهد که برای تبیین فقر، های تحقیق نشان میگیری نظری بین دو نسل ادامه پیدا کرد. یافتهوجود دارد، نمونه

نسل اول که دو سبک زندگی، عشایری و روستایی را تجربه کرده بودند، بیشتر بر عوامل فردی، تاریخی، 

یی تأکید داشته، در حالی که جوانان بیشتر بر عوامل ساختاری و فرهنگی اشاره داشتند. فرهنگی و تقدیرگرا

تری راجع به کاهش فقر داشتند. نتایج حاکی از آن نسل دوم، نسل اول دیدگاه خوشبینانه برخالفهمچنین 

مانند نزاع و توان به پررنگ بودن نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی، هاست که عالوه بر عوامل اقتصادی، می

سوادی و ... در تبیین فقر اشاره داشت. همچنین مبارزه ها، بیای، وابستگی، تضعیف شبکههای طایفهدرگیری

قابلیتی و توانمندسازی است که دستیابی به با فقر نیازمند طی روندی بلندمدت با نگاه ویژه به رویکردهای 

 .تسپذیر نیاین امر جز در سایۀ مشارکت مردم امکان

 

 گراندد تئوری.فقر،  ،عوامل اجتماعیایالم، روستا،  ها:کلیدواژه

 

 

  

                                                           
 taleb@ut.ac.irشناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.    استاد جامعه 9.

شناسی توسعۀ اجتماعی روستایی، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.   . نویسندۀ مسئول، دانشجوی دکتری جامعه0
S_piri.1365@ut.ac.ir          

تبیین ساختار اجتماعی فقر از منظر فقرای روستایی: مورد مطالعه » عنوان با یقه پیریصد ارشد کارشناسی نامۀ پایان از برگرفته حاضر مقالۀ

دفاع  تهران دانشگاه در 9911 سال در مهدی طالب دکتر راهنمایی با که است« روستای گنبد پیرمحمد از توابع شهرستان ملکشاهی استان ایالم

 است.  شده

ره 
دو

ن، 
یرا

ی ا
اع

تم
اج

ل 
سائ

ی م
رس

بر
5

ره 
ما

 ش
،

2
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ایی
، پ

31
31

ص 
 ،

24
2

-
23

3
 



  3131، پاییز و زمستان 2 ، شماره5دوره بررسی مسائل اجتماعی ایران،                              002 

 

 مقدمه

های ای و سازمانهای توسعهالمللی، آژانسهای بینسازمان فقر مرکز اصلی توجه امروزه

 است.بوده ها جوامع و فرهنگ بیشتردر  فقر از دیرباز یکی از مسائل اساسیاست.  نهاد مردم

 بود ورشد اقتصادی  توسعه بعد از جنگ جهانی دوم، صرفاًچارچوب اصلی مدل 

. آمد یدرمالمللی با همکاری نخبگان جهان سوم به اجرا نهادهای بین ۀبه وسیل هاگیری تصمیم

. این توسعه بود ۀمیالدی پارادایم مدرنیزاسیون، پارادایم مسلط در رشت 9192 ۀدر اواخر ده

رسوم کشورهای  و ها و آدابارزش تماعی، اعتقادات،اج مفاهیم دیگری از قبیل کنش رویکرد

گران بسیاری از تحلیل 9102 ۀاوایل ده و 9192 ۀدر اواخر ده. گرفت یبرمنیز در جهان سوم را

با اهداف توسعه از قبیل ایجاد اشتغال  که الزاماً چرا پرداختندبه نقد این رویکرد از توسعه 

نداشت. در این دوره مدل  اهنگینیازهای اساسی هم ۀسریع، کاهش فقر و بیکاری و تهی

در نتیجه کاهش  داشت. دیتأک بر نیازهای اساسی جایگزین مطرح شد که ۀتوسعبه نام جدیدی 

 (.999:9119 )برهمن، رخنه به پایین بیشتر مورد توجه قرار گرفتمفاهیمی همانند فقر و 

فقرا بار دیگر به فراموشی سپرده های تعدیل اقتصادی، ، با اتخاذ سیاست9112 ۀدر ده 

در  ،اتخاذ این راهبردها ۀنامید. نتیج «شده فراموشی فقرا ۀده»هانی این دهه را جبانک  ،شدند

 منظوربهرو میلیارد انسان فقیر در این کشورها بوده است. از این 9/9وجود بیش از  9112سال 

اند نامیده «یر راهبردهای فقرزداییتغی ۀجنگ با فقر یا ده» ۀرا ده 9112 ۀده ،حل این معضل

 .(110: 9901، مقاالت ۀ)مجموع

های تعدیل در وضعیت رفاهی فقرای روستایی منفی بوده اثر سیاست دهدنتایج نشان می

حکایت از این دارد که فقرا به طور متوسط، از  این امر ،افزایش یافته استنیز شکاف فقر و 

 دهدنشان می توزیع –درصدی در شاخص حساسیت 92افزایش  اند. نهایتاًخط فقر دور شده

در هر (. 900:9919 محمودی،وضعیت رفاهی فقیرترین فقرا در کل کشور بدتر شده است )

شدت  از نواحی شهری است. گفتنی است سطحی از مصرف، نرخ فقر نواحی روستایی بیشتر

 همان:) از نواحی شهری استبیشتر  ییروستا ینواحفقر )شکاف فقر( و نابرابری فقرا در 

 99درصد از مددجویان، شهری و  11، 9990امداد در سال  ۀبر اساس گزارش کمیت. (901

شهری و درصد  0/19صورت ه این ارقام ب 9909در سال  که یحالدر ، انددرصد روستایی بوده

 (.9222:9901 مقاالت،ۀ )مجموع است روستایی بودهدرصد  91/ 9
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، امروزه فقر مرکز اصلی توجه مطالعات توسعه توان گفتمیپس به طور خالصه 

به نصف رساندن فقر مطلق »طور که  نهاد است. همان های مردمای و سازمانهای توسعه آژانس

بود. پس لزوم توجه به فقر، به  0222هزاره در سال  ۀنیز یکی از اهداف توسع« 0299تا سال 

امالً منطقی، محسوس و ضروری ک چنان ماندگار است،که هم تا زمانی عنوان واقعیتی اجتماعی

فقر توجه های اقتصادی که عموماً به جنبه وجود داردهای متعددی در مورد فقر پژوهشاست. 

این در حالی است که لزوم  .اندهای کمی به انجام رسیدهروشاستفاده از با  بیشترو  اندداشته

رسد. انجام این به روشی کیفی کامالً ضروری به نظر می هم آنو  یاقتصاد ریغتوجه به عوامل 

و ذهنیت فقراست،  عمیق در دیدگاه به فقرای روستایی و کاوش شدن کینزدکار مستلزم 

در تحقیق به نادیده گرفتن عوامل مهم شده نیز ممکن است  از پیش تعیین هایاستفاده از نظر

یا همان از روش تئوری برخاسته از داده در این پژوهش منجر شود، به همین سبب تالش شد 

 .آمده در میدان مطالعه استفاده شود دست ههای ببرای ثبت و تجزیه و تحلیل دادهگراندد تئوری 

 

 ئلهبیان مس

در سال توجه شود: شده در زیر  ارائه فقر در استان ایالم کافی است به آمار ۀبرای نمایش چهر

 بود  هرا به خود اختصاص داد در کشورپزشک پزشک کمترین سهم  919با  استان ایالم 9919

بود )نسبت افراد به پزشک ایالم  فقط یک پزشک اضافه شده از آن که نسبت به دو سال قبل

ترین رتبه را در میان پایین بهداشتی،مرکز  19با دارا بودن  این استان است(؛نفر  9091

ترین تعداد ، کمسمنانو قم  های بعد از استان ر همچنینهای کشور دارد؛ استان مذکو استان

 ۀتوسع ۀ(؛ بر اساس میزان درج9919آماری  ۀبهداشت را در کشور داراست )سالنام ۀخان

در کتابخانه،  ها بااز قبیل دانشجویان آموزش عالی، تعداد کت یهایفرهنگی مبتنی بر شاخص

 09استان ایالم در میان ...  و ها یفروش کتابشمارگان روزنامه، درصد جمعیت باسواد، تعداد 

(؛ در 11:9901 قرار دارد )زیاری، 01 ۀاستان کشور بعد از استان سیستان و بلوچستان، در رد

تر، یافتهتوسعه ۀبه سه دست آنها  های کشور بر اساس امتیاز نهاییپژوهش آنامرادنژاد استان

ی هاترین استانمحروم ۀاستان ایالم از جمل وشوند بندی میو محروم سطح یافتهتوسعهکمتر

 (.909: 9910 رود )آنامرادنژاد،به شمار می کشور

فقر در روستای مورد  پدیدۀتر کردن برای عینی هایی که در باال ذکر شدعالوه بر شاخص

ها که رهنما بندیهای درآمدی و غیر درآمدی استفاده شد. در یکی از تقسیممطالعه، از شاخص
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 یبند میتقسبیشتری دارد،  قرابتمورد مطالعه  ۀبه فقرای جامع و کتاب خود آورده است در

مرکز معتقد های همیافته در دایرهاست که به سه سطح از فقر سازمان 9متعلق به دیوید ماتزا

، کسانی را تر کوچک ۀبا درآمد ناکافی، دومین دایر انددایره، افرادی نیتر بزرگاست: 

آنها،  ترین کوچکگیرد که از مددکاری اجتماعی برخوردارند و سومین دایره و  دربرمی

-991: 9919 )رهنما، کنندکسانی است که کمک مالی موقت یا دائم دریافت می ۀرندیدربرگ

های درصد تحت پوشش سازمان 11/99از کل جمعیت روستا جمعیتی معادل  (.999

درصد  10نفر معادل  199کنند. و معموالً مخارج خود را بر این اساس تأمین می اند حمایتی

تحت پوشش سازمان درصد نیز  09/1و  (0امداد استان ایالم ۀامداد )کمیت ۀتحت پوشش کمیت

بهزیستی(. از دیگر مشکالت روستا که حاکی از فقر و تنگدستی آنهاست،  ادارۀ) اندبهزیستی

گاز، ی از قبیل خدمات خدمات پزشکی و همچنین دسترسی محدود به دسترسی ناکافی به آب،

رفاهی و -امکانات تفریحیبانکی و هرگونه  ۀ، شعبعمومی ۀنقلی ۀوسیل داروخانه، پست،

 .ستا ورزشی

اند. فقر از منظر فقرای روستایی بوده ۀدر این پژوهش در پی تبیین پدید انبنابراین محقق

خود را فقیر  ؟ آیا آناناز: تعریف فقرای روستایی از فقر چیستسؤاالت اصلی تحقیق عبارتند 

های مختلف روستایی به لحاظ تبیین فقر تفاوت وجود دارد؟ آیا باورهای دانند؟ آیا بین نسلمی

مورد  ۀاست؟ و مدل نظری فقر در منطق تأثیرگذارمورد نظر در بروز فقر  ۀفرهنگی جامع

مدل نظری  ۀتوان بیان کرد: ارائر را به شرح زیر میف تحقیق حاضااهد بررسی چگونه است؟

ناسی فقر؛ شناسایی علل؛ شفقر؛ گونهۀ منظور تبیین پدیدمتناسب با میدان مطالعه به

کنندگان ه با پدیده؛ و در نهایت شناسایی پیامدهای فقر از منظر مشارکتههای مواج استراتژی

 در تحقیق یعنی فقرای روستایی.

 

 تجربی ۀمرور پیشین

های بر پژوهش انشده است. مرور محقق انجامهای متعددی در مورد فقر در ایران پژوهش

، صرفاً با دید اقتصادی و کمی انجام بیشتر آنهانشان داد که  فقر روستایی ۀنیزمدر  داخلی

درآمد و شکاف فقر در مناطق  ۀکه توزیع ناعادالن ها آمدهدر برخی از این پژوهش؛ اندگرفته

                                                           
1. David matza 

 است. 9911. آمار مربوط به سال 0
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 ، بیشتر از مناطق شهری است )طرازکار و زیبایی،00تا  91های روستایی، بخصوص در سال

 ؛ باقری و کاوند،9911 باقری، کاشی و اد؛ خداد9919 ؛ محمودی،9919 ابراهیمی، ؛9919

گذاری دولت در ها و سرمایه(؛ هزینه9910 میرزاخانی، و 9901 ؛ حیاتی و همکارانش،9910

این بخش و در نهایت فقر روستایی تأثیر  ۀن روستایی، در ارزش افزودبخش کشاورزی و عمرا

 ؛ اسکندری،9919؛ محمدی 9911 ؛ ترکمانی و مقدم،9919 بسزایی دارد )صامتی و کرمی،

(. برخی دیگر از 9919 شاطری میری، و 9919 ؛ اسکندری،9909اکبری بابوکانی، ؛ علی9919

های اشتغال و بخصوص شغل سرپرست خانوار و تغیرم آثار ۀها به بررسی و مطالعاین پژوهش

ماهیانه، تغییرات قیمت کاالها و  ۀزمین کشاورزی، هزین ۀضریب جینی، سران ،سن، بیکاری

پیرانی ؛ 9919؛ اسکندری، 9919 نژاد،؛ حسینی9919 اند )شاطری میری،خدمات بر فقر پرداخته

 دانا، و 9919 رحیمی و محمدی،؛ 9919 نژاد،؛ حسینی9910 محمودی، ؛9910 و شهسوار،

های دولتی بر فقر یارانه و های وارداتی، خدمات مالیاثر تعرفه ها(. در برخی پژوهش9911

؛ 9911 ؛ نجفی و یعقوبی،9919 ؛ جاللی موسوی،9910 روستایی مطالعه شده است )رحمتی،

ای اجتماعی و هاما برخی دیگر از مطالعات که بیشتر به جنبه؛ (9910 پیرانی و شهسوار،

در اند، شدههای کمی انجام اند عمدتاً با استفاده از روشفرهنگی مؤثر بر فقر روستایی پرداخته

کاوش در ساختار اجتماعی و باورهای فرهنگی اقوام و اجتماعات،  انکه به زعم محقق حالی

پذیر تر امکانشده کمتعیین های از پیشرویکردهای کیفی بوده و با نظریه مستلزم استفاده از

اجتماعی، رسوم  ۀشده متغیرهایی از قبیل سرمایهای انجاماست. برخی از این پژوهش

اجتماعی، بهداشت، سواد، اشتغال، مرگ و میر اطفال، وضعیت بدهکاری خانواده و ... را 

 و 9909اکبری بابوکانی، ؛ علی9919 ؛ محمدی،9912 )ازکیا و همکاران، اندمطالعه کرده

 (.9919صحراالنورد، 

شده در مورد علل فقر روستایی در خارج از ایران نشان  انجام مطالعاتبر  انمرور محقق

اند برخی از آنها به بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی فقر با رویکردی کیفی پرداخته داد که

خی دیگر . براستنتایج از مکانی به مکانی دیگر متفاوت  (، هرچند9: 0221، )هلیک و وبلی

های زیاد، های خدمات اجتماعی، بدهیهای مراقبت بهداشتی، هزینهمباحثی همانند هزینه

 )آناریدا، اندمطالعه کردههای اجتماعی، عوامل فردی و یا ساختاری مؤثر بر فقر را عدالتی بی

ی، بسیاری دیگر از آنها بر عوامل اقتصادی همانند، بیکار (؛0221 هلیک و وبلی، و 0: 0229

های انتقالی به روستاییان، دسترسی به زمین مناسب، آب کافی برای آبیاری و پرداخت
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 0؛ هه0292 ،9اند )فوئنتهمتمرکز شده روستایی بر فقر هاو تأثیر آن سازیگذاری در جاده سرمایه

 9هانجرا و 0221 ،9؛ فان و هانگ0220 ،1؛ کادجی و آشیموگو0221 ،9گش ؛0221 و همکاران،

بر اند  تالشدر  «صدای فقرا»(. نارایان و چمبرز در کتاب جدید خود به نام 0221 و همکاران،

پاسخ دهند که فقرا فقر را  هاسؤالاساس واقعیت زندگی فقرا و از منظر خود آنان به این 

های دولتی، بازار و کنند؟ دارایی آنها چیست؟ تجارب آنها نسبت به دستگاهچگونه تعریف می

با هدف شناخت معنای توسعه از زبان مردم مدنی به چه نحو است. این کتاب  ۀجامع

ای، مسئلۀ   نگارندگان با اتّخاذ رویکردی فراتوسعهو  تدوین شده است توسعه درحالکشورهای 

 ۀگاندهای از ابعاد پیچیده ۀ. نویسندگان این کتاب فقرا را در شبککنند  فقر و رفاه را بررسی می

: فقر مادی و کمبود دارایی، فقر مکانی، ناخوشی، رنجوری و ناتوانی، دانندیفقر محبوس م

پذیری، ناامنی، نگرانی و آسیبکننده، نابرابری روابط جنسیتی، روابط اجتماعی منزوی

ها و بودن سازمانتوجهی دیگران قدرتمند، نهادهای محروم و فاقد قدرت، ضعف و منفصل بی

و  عمیق در دیدگاه ۀو مطالع آنجا که از یک سو هدف اصلی تحقیق حاضر کاوشاز  قدرتی.بی

و از سوی دیگر  منظور رسیدن به مدل نظری مطابق با میدان مورد مطالعه استذهنیت فقرا به

به سوگیری در تجزیه و تحلیل  استشده ممکن تعیین ارچوب نظری از پیشهاستفاده از چ

رسیدن  برای شودمیاده از گراندد تئوری به عنوان روشی کیفی تالش بنابراین با استف ،بینجامد

 به هدف مذکور گام برداشته شود.

 

 روش تحقیق

آوری های مورد استفاده برای جمعگراندد تئوری است. روش کیفی از نوعروش تحقیق حاضر 

و  افتهیساختارمهین ۀمصاحب ،هاضبط داده ،نویسییادداشت ،مشاهده ،اسنادی ۀها، مطالعداده

 گروه متمرکز است.

محالت و امکاناتی که  ۀخدمات و تجهیزات روستا، مقایس ۀویژه در زمینه ب انمحقق 

از ۀ با استفاد ان، مثالً محققاند اشتند، از تکنیک مشاهده سود جستهها در سطح روستا دطایفه

                                                           
1. Fuente 
2. He 

3. Ghosh 

4. Kadigi& Ashimogo 
5. Fan & Kang 

6. Hanjra 
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 همانند از امکانات بیشتر دیگر ۀها نسبت به طایفاین تکنیک دریافتند که یکی از طایفه

 از آنهاکه  ای بودۀ دیگر، محلهطایف ۀکه محل آسفالت برخوردار بود در حالی ۀو جاد کشی لوله

وجو،  از پرس ۀبا استفاد ان. همچنین محققنداشتشرایط بهداشتی مناسبی بود و  محروم

در  ساکنمختلف  ناعضای شورای روستا، معلمان، مسئوالمشاهده و مصاحبه دریافتند که تمام 

ی که در و مسئوالنداران بهداشت، مغازه ۀروستا همانند دهیار، شورای حل اختالف، مسئول خان

را شکل پژوهش  گیریاساس نمونهآنچه ، داشتندتعلق « الف ۀطایف»کردند به کار می امامزاده

تمام اطالعاتی که با ای، شود. پس از انجام هر مصاحبهدر ادامه به ذکر آن پرداخته می و داد

 شد.و کدگذاری می آوری شده بود، به متن تبدیلاستفاده از دستگاه ضبط صدا جمع

 امداد بودند. همان ۀتحقیق را فقرایی تشکیل دادند که تحت پوشش کمیت ۀمیدان مطالع

پس از گذراندن مدت  انطور که در باال توضیح داده شد ذکر این نکته الزم است که محقق

موجود نسبت به دیگری به لحاظ موقعیت  ۀدر روستا متوجه شدند که یکی از دو طایفزمانی 

گیری هدفمند به عنوان نوع ، پس در ابتدا نمونه9دارد جتماعی وضعیت بهتریاقتصادی و ا

تر از معانی و تعاریف فقرا، از تحقیق، با هدف آگاهی عمیق ۀبا ادام ،گیری برگزیده شدنمونه

دو نه در بین ها دیدگاه دریافتند که تفاوت انمحقق همچنیننیز استفاده شد.  گیری نظرینمونه

گیری شود، پس بر این اساس نمونهدیده می 0دو نسل جوان و میانسال/کهنسالدر  بلکهطایفه 

 شود ادامه پیدا کرد.هدفمند به نحوی که در جدول زیر دیده می

 1کننده در تحقیقهای نمونۀ شرکت. گروه3جدول  

گروه،  92های مورد نظر را متمرکز بود. گروهها گروه ترین روش برای گردآوری دادهمهم

های گروهی تقریباً نفره تشکیل دادند، میانگین زمان انجام مصاحبه92نفره و حداکثر 1حداقل 

                                                           
 در تحقیق حاضر از این طایفه به عنوان طایفۀ الف و از طایفۀ دیگر به عنوان طایفۀ ب یاد شده است. 9.

 سال 92پسران کمتر از دختران و « نسل دوم»گرفت و برسال دو طایفه را در 19زنان و مردان باالی « نسل اول. »0

 در قالب دو گروه با دختران و پسران غیر دانشجوی دو طایفه مصاحبه به عمل آمد.. 9

 ب ۀطایف    الف ۀطایف

 مرد زن مرد زن

 سال 19باالی  سال 19باالی  سال 19باالی  سال 19 باالی

 - - دانشجویان پسر دانشجویان دختر

 پسران غیر دانشجو دختران غیر دانشجو پسران غیر دانشجو دختران غیر دانشجو

 - - معلمان معلمان
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مصاحبۀ  و (کنندهنفر مشارکت 10)گروهی  ۀمصاحب 92یک ساعت بود. پس از انجام 

ها به حالت اشباع و در روستا، داده اثرگذار و مهمتن از بزرگان و افراد  1ساختاریافته با  نیمه

 تکرار رسیدند.

خط به  یعنیشد می ، کار تحلیل آغازهر مصاحبه های مربوط بهبعد از گردآوری داده

 ها،شد. حاصل مجموع مصاحبهو به آنها کد داده می موجود در متن خام مطالعه هایلهخط جم

. در سطح اول (9911 پیری، و )طالب تبدیل شد خام بود که به متن مصاحبه 9عبارت 191

های مشابهی که بین آنها وجود تالش شد کدها بر حسب ویژگی کدگذاری یعنی کدگذاری باز

مفهوم اصلی  911که از مقایسه و بررسی آنها  داشت به سطح باالتری از انتزاع برسند به طوری

عمده و در  ۀمقول 11در سطح دوم کدگذاری یعنی کدگذاری محوری  شکل گرفت. در ادامه و

قابل مشاهده  0تم اصلی شناسایی شدند که در جدول  0کدگذاری انتخابی  ۀنهایت در مرحل

 .است

به تفکیک دو نسل اول و دوم  شدهاستخراج ۀهای هستهای عمده و مقوله. مفاهیم، مقوله2جدول 

 کننده در تحقیق شرکت

 تم  شدهاستخراج هایتعداد مقوله شدهتعداد مفاهیم استخراج نسل ردیف

 وابستگی 5 34 اول 3

 تقدیرگرایی 1 32 اول 2

 فقر ۀپذیری در برابر فقر/ چرخآسیب 6 22 اول 1

 یسواد کمسوادی/ بی 34 16 اول/ دوم 4

 اییا طایفه ینزاع جمع 3 22 اول/ دوم 5

 ها شبکهتضعیف  5 33 اول/ دوم 6

 موانع نهادی و ساختاری 6 35 دوم 7

 

 ی تحقیقهایافته

است. این روستا از دهستان چمزی،  شده ای کوهستانی واقعروستای گنبد پیرمحمد، در منطقه

قاپو کردن در پی سیاست تخته ی نامبردهشهرستان ملکشاهی واقع در استان ایالم است. روستا

خاص، میشت ملکشاهی، ارکوازی، شوهان، عشایر به وجود آمد. عشایر استان ایالم شامل ایال

(. روستای مورد مطالعه در سال 09و  01: 9919 )ناصری، استبولی، کرد زرین و ایل خزل 

                                                           
1

 محقق مراجعه شود. نامۀپایانبرای اطالعات بیشتر به  .
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خانوار داشته است )مرکز آمار ایران(. نظام اجتماعی بر  919نفر جمعیت و  9099، 9919

: طوایف شوند یمهای ایل ملکشاهی به دو دسته تقسیم اساس خویشاوندی استوار است. رده

که  9ها« کوزوره»ترین طوایف ایل ملکشاهی یا همان کهن. طوایف کهن یا قدیمیکهن و غیر 

ای با ایالت و مردمان در منطقه به عنوان افرادی نترس و شجاع که همواره تعامالت گسترده

، اما طوایف شوندمیشناخته  اند مردمبسیاری از اند و محل رجوع و داوری سایر شهرها داشته

دیگر تعامل  با طوایف ،اند تیجمع کمبه زعم مردم، طوایفی  کهاند آنهایی ها0«وک هورده»دوم یا 

ی گاهامر های تحقیق(. این یافته) 9را ندارند دیگر ۀکمتری داشته و شجاعت و دالوری طایف

دیگری نیز معموالً بر سر  هایو اختالف درگیریشد. البته می هاییمنجر به بروز اختالف

ب که در حال  ۀمسائلی همانند زمین، مسائل خانوادگی، مسائل حیثیتی و ... بوده است. طایف

پیش به این سو مرتکب چهار قتل و  ۀ، از چندین دهاستحاضر ساکن روستای مورد پژوهش 

این طایفه با اینکه خود  است نکتۀ جالب توجه ایننزاع جمعی با طوایف دیگر شده بودند. 

برای آنها به دنبال  کوچک بوده ولی چهار قتلی که پیامد بسیار زیادی ۀیکی از اعضای طایف

 آنانخسارت وارده را برای ۀ داشته، همگی با طوایف بزرگ بوده است که خود این امر دامن

ولی پس از قتلی که یکی از  ساکن بودند یدیگر منطقۀکرده است، مثالً آنها ابتدا در  تشدید

های خود را به جای دیه اعضای طایفه انجام داده بود، در این روستا اسکان پیدا کرده و زمین

 واگذار کرده بودند.مقتول  ۀبه طایف

برای  ساختاریاطالعات و تجزیه و تحلیل آنها، شناسایی  ۀآوری گستردحاصل جمع 

یز دیگری در عواملی اجتماعی و فرهنگی ریشه دارد. رسید بیش از هر چفقر بود که به نظر می

ها و روند گردآوری داده طیدر  انهای باال توضیح داده شد، محققطور که در قسمت همان

تجزیه و تحلیل آنها به این نکته پی بردند که تبیین فقر، در بین دو نسل اول و دوم متفاوت 

ی این دو نسل را به صورت مجزا بیان و با هارا واداشت تا دیدگاه اناست، این موضوع محقق

 پردازیم.د که در ادامه به ذکر هر کدام از آنها مینهم مقایسه کن
  

                                                           
9 .Zevrrakuای است که به زبان محلی به معنی طایفۀ بزرگ است.: واژه 

0 .Hourdakuبه معنی طایفۀ کوچک است. ای است که به زبان محلی: واژه 

 شود فالنی فقیر است یعنی آرام است و اهل دعوا نیست.بودن است یعنی مثالً وقتی گفته می در زبان محلی، آرام« فقیر» یکی از معانی 9.



  3131، پاییز و زمستان 2 ، شماره5دوره بررسی مسائل اجتماعی ایران،                              001 

 
 ایپژوهش زمینه ۀمدل پارادایمی نسل اول: تبیین ساختار اجتماعی فقر به شیو .3شکل 

 

 

 فقر در نسل اول ۀمربوط به پدید علّیشرایط * 

نزاع و درگیری »، «ینسلنیبفقر »موجب فقر شده بود،  (اول از دیدگاه نسل) که علّیشرایط 

، «پذیری زندگی عشایریآسیب»، «وابستگی به قدرتمندان محلی»، «سوادیبی»، «ایطایفه

و « جنگ تحمیلی»، «پروریتن»، «بیکاری»، «هاتضعیف شبکه»، «اکولوژی نامناسب»، «ناآگاهی»

 است.« تقدیرگرایی»

اشاره  ک زندگی )عشایری و روستایی( را تجربه کرده بودند،نسل اول که دو نوع سب

کردند و ای شروع میرا بدون هیچ سرمایه االیام زندگی، از قدیمپدرانشانو  داشتند که خود

آنان بود. نداشتن سرمایه باعث  ۀحتی گاهی اوقات پرداخت قسمتی از بدهی پدر نیز بر عهد

 ای بیندیشند.ز فقر چارهشده بود که آنها نتوانند برای رهایی ا

بافت اجتماعی مبتنی بر خویشاوندی، تعصبات قومی، نگاه ارزشی به زور و قدرت، 

هایی ... موضوعبه نهادهای قضایی و  اعتمادیبیمسائل خانوادگی و حیثیتی، نزاع بر سر زمین، 

ی چون ای که پیامدهایبودند. پدیده شدهقتل  بعضی اوقاتکه باعث بروز درگیری و  بود
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ها، طرد اجتماعی و نهایتاً تداوم فقر را به دنبال دارایی مهاجرت از محل، رها کردن اموال و

، ضعف مالی تحصیل نگاه ارزشی به سواد در گذشته، اولویت به کار در مقایسه با نبود داشت.

ها بچه مدرسه، ترس والدین از دوری مسافت زیاد محل سکونت تا ده، عدم دسترسی واخانو

ای که ، پدیدهندنسل اول شایع ساخته بود سوادی را دربی ۀاز جمله عواملی بودند که پدید

 یکی از عوامل فقر شناخته شد.

معموالً به افرادی  مردمدر گذشته به دلیل تنگدستی و عدم توانایی در تأمین نیازها، 

بودند، خان نیز در  ، وابستهکه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی وضعیت خوبی داشتندهمانند خان 

کنندگان در کرد. شرکتنمیر آنها را تأمین میوقبال کار زیاد و بیگاری از افراد، زندگی بخور

تا زمانی که آنان به دلیل ترس و عدم بضاعت مالی در استثمار  کردندهای گروهی بیان مصاحبه

به زندگی خویش و وابستگی افراد قدرتمند محلی بودند برای رسیدگی و سروسامان دادن 

 ماندند.به همین دلیل بیشتر در دام فقر گرفتار می .فرصتی نداشتند

ای طبیعی، همانند سیل کافی بود زندگی عشایری به طبیعت وابسته و حادثهدر این روستا 

به بیش از حد تا زندگی آنها را به نابودی بکشاند. این شکل از زندگی، به دالیل وابستگی 

نگری بوده است، همچنین و عدم آینده ینخواه ادهیززم شکلی از قناعت، تلطبیعت، همواره مس

زدن به فقر های بود که باعث دامنویژگی هزندگی بر محور دام و نه دام برای زندگیاز جمل

با نداشتن تعامل و ارتباط  بودن منطقه، بست بنسوادی، در اجتماعی، بی ۀفضای بست شده بود.

شده بود، عاملی که فقر را در منطقه  مختلفاز امور مردم اطالعی بی موجب ها،سایر فرهنگ

 ساخت.تشدید می

محصور  ها کوهآن را  ۀکه چهارگوش روستایی است کوهستانی رمحمدیگنبد پروستای 

العبور دارد، کشاورزی های بسیار صعباند، این روستا محل عبور و مرور نیست، جادهکرده

آنها  هایشود به باغکه از کشور عراق وارد می یغبار و گردعمدتاً به صورت دیم است، 

 شود.به کرات دیده میدر این منطقه وری کشاورزی زند و کاهش بهرهصدمه می

از  پیوستههاست. نسل اول یکی دیگر از عوامل مورد تأکید نسل اول تضعیف شبکه

شدن آن در رنگز کمگفتند و اهای مختلف بین اعضای طایفه در گذشته سخن میهمیاری

گیری این پدیده دخیل ا در شکلکردند، آنها عوامل مختلفی رزمان حال اظهار تأسف می

دانستند، عواملی همانند کاهش اعتماد افراد به همدیگر، عدم احساس نیاز به یکدیگر،  می

و  همیاریانواع مختلف  جالب توجه این بود که آنها ۀبرخی از افراد و ... نکت یطلب منفعت
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برخالف شرایط امروزی، مانع از تجربۀ پیامدهای  که دانستندمیهایی را پدیده یکدیگربه  کمک

 شدند.های روانی و ... میفقر همانند اعتیاد، خودکشی، ناراحتی

ن شده بود. از الاسبسیاری از جوانان و بزرگ ریگ دامنبیکاری یکی از معضالتی بود که 

گذاری گذاری، بخصوص سرمایهکننده در تحقیق عدم سرمایهشرکت دیدگاه افراد بزرگسال

ها، از سوی هزینه افزایشزا، از یک سو و انداز اشتغالو نبود هرگونه چشم زیربنایی در روستا

. به نظر مردان و زنان نسل اول یکی دیگر از عوامل فقر، بوددیگر، باعث تشدید فقر شده 

باال رفتن انتظارات، جوانان به  ۀمعتقد بودند که در نتیج پروری و عدم تالش است. آنها تن

 ند چرا که به فکر کار و تالش نیستند.خود جوانان مقصر و بندندراحتی دل به کار نمی

 و بود هدر طول جنگ تحمیلی، مورد حمالت متعددی قرار گرفت مطالعه روستای مورد

های جانی و مالی شدیدی را متحمل شده تعدادی از اهالی روستا در طول این دوره آسیب

بردند. بعد از گذشت پناه می ها کوهاموال و دارایی خود را رها کرده و به  پیوستهبودند، آنها 

 های مختلف روانی و اقتصادی آن وجود دارد.چندین سال هنوز هم پیامد

خی از . برتقدیرگرایی استیکی دیگر از علل فقر که بخصوص مورد تأکید زنان بود، 

اند و فقر آنها حکمتی دارد و اگر خدا زنان معتقد بودند که آنان شانس زندگی بهتری نداشته

 رود.بخواهد فقر آنها از بین می

 

 علّیناشی از شرایط  * پدیدۀ

 های غیر مادیپولی نبود، بلکه جنبهنسل اول، تنها کمبود اقتصادی، همانند بی دگاهیدفقر از 

زندگی حالل، سالمتی،  معاش امرارتالش،  این افرادنظر گرفت. از نقطهمیبردیگر را نیز در

فقیر دیگر که افراد با دارا بودن آنها  اند یعناصر، توکل، ایمان و حتی نیروی جوانی مندانهآبرو

 نخواهند بود.

 

 گر مؤثر بر راهبردهاشرایط مداخله* 

راهبردهایی همانند حمایت دولت، بدهکاری و زندگی بخور و  ۀکنندیکی از شروطی که تسهیل

 ۀهایی همانند کمیتسازمان ۀوسیله ، معموالً دولت بر بود، وضعیت اقتصادی خانواده استنمی

لحاظ اقتصادی وضعیت نامساعدی داشتند کمک  هایی که ازامداد و یا بهزیستی به خانواده
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توانستند مخارج زندگی خود را ی، افرادی که نمیکرد. همچنین در شرایط نامناسب اقتصاد می

دوستان و یا گرفتن  و خواران نزولاز  گرفتنتأمین کنند به اتخاذ راهبردهایی همچون قرض

زدند که در هر صورت بدهکاری آنان را به دنبال داشت. عالوه بر آن های دولتی دست میوام

ی نبودند ممکن بود با تحمل زندگی هایی که در شرایط اقتصادی خوببسیاری از خانواده

 کنند. امرار معاشنمیر بخورو

بخصوص  هاجرت افرادراهبردی همانند م ۀکنندوضعیت نامساعد اقتصادی، تسهیل 

کار کار، به مهاجرت به شهرهای بزرگ و فروش نیروی  یافتنمنظور نیز بود. این افراد بهمردان 

هایی همانند مهاجرت به شهرها انتخاب راهبرد شدند. یکی دیگر از شروطی کهمیمجبور  خود

کننده تلقی عاملی تسهیل ۀساخت، داشتن آشنا در شهر بود. این موضوع به منزلرا تسهیل می

توانستند در می ساخت، آنها با کمک این افرادتر میشد که مهاجرت را برای مردان آسانمی

 شهرها اسکان یابند.

مقدار آن راهبردهایی همانند که افزایش  وطی بوداختصاص بودجه نیز از جمله شر

 مسائلهای حمایتی، خود، با داد. زمانی که دولت و سازمانهای دولتی را افزایش میحمایت

های نقدی و غیر نقدی کمتر در شدند، معموالً راهبردهای حمایتی همانند کمکمالی مواجه می

 شد.پیش گرفته می

 

 فقر پدیدۀراهبردهای مربوط به * 

هایی یکی از راهبردهایی که برای کاهش فقر در نظر گرفته شده بود، حمایت دولت بود. ارگان

های نقدی و کمکی روستا امداد و بهزیستی برای تأمین حداقل نیازهای اهال ۀهمانند کمیت

 در نظر گرفته بودند.گاهی اوقات غیر نقدی 

شد، مهاجرت به شهر تی اتخاذ میاز جمله راهبردهای دیگری که در زمان فقر و تنگدس

دیدند، برای تأمین معاش خود و که افراد خود را فقیر و بیکار می برای یافتن کار بود. زمانی

ای پدیده اتخاذ این استراتژی، انستنددکار را مهاجرت به شهرهای بزرگ می نیتر مهمخانواده 

، نیز راهبردی بود که افراد برای انجام کار سطح پایین و در شرایط سخت رایج در روستا بود.

 بجز و سواد کافی، به کاری مهارتبه دلیل عدم  آنانکردند. رهایی از فقر و تنگدستی اتخاذ می

 یبهداشت ریغکردند و مکان اقامت و خواب آنها نیز بسیار نامناسب و عملگی دست پیدا نمی

ای نداشتند، در تعامل با فقر، به صورت موقتی که افراد درآمد و یا سرمایه زمانی است.



  3131، پاییز و زمستان 2 ، شماره5دوره بررسی مسائل اجتماعی ایران،                              090 

 

کردند تا شاید مقادیری پول را از دوستان و آشنایان و یا از دولت، به صورت وام، دریافت می

 برای خود کاری انجام بدهند یا نیازهای خود را برطرف سازند. بتوانند

مد مشخصی برای در شرایطی که فقر و تنگدستی بر زندگی افراد حاکم بود و افراد درآ

و از بسیاری داشته باشند ای زندگی ساده دادندترجیح میتأمین نیازهای خود نداشتند، برخی 

 بپوشند. از نیازهایی که ممکن بود در بسیاری از خانوارها عادی تلقی شوند چشم

 

 زمینه* 

 سلسله ای در طول طیف بعدی که نشانگرزمینه یعنی محل حوادث و وقایع متعلق به پدیده

گیرد. در پژوهش شرایط خاصی است که در آن راهبردهای کنش/ کنش متقابل صورت می

کننده در فقر( روستای گنبد پیرمحمد بود. به زعم نسل اول شرکت) پدیدهحاضر محل وقوع 

به لحاظ اقتصادی، آشنایی فقرای روستایی با زندگی شهری و  تحقیق، شرایط نامناسب خانواده

های دولتی، دولت اتخاذ راهبردهایی همانند قرض یا اخذ وام، امید برای کمکیا توان مالی 

مهاجرت برای کار، انجام کار سطح پایین در شرایط سخت و یا سیاست مدارا و تحمل را 

 ، این وضعیت در طول زمان وجود داشته و ادامه خواهد داشت.است تسهیل ساخته

 

 کارگیری راهبردهاپیامدهای به * 

های دولتی، وابستگی به این گونه حمایت و کمک های اتخاذ راهبردهایی همانندپیامدیکی از 

تر بودند اشاره داشتند که ای زیادی از زنان و بخصوص مردانی که مسنها بود. عدهکمک

 ها هستند.همیشه در انتظار این کمک

وستا بود. زنان های راهبردی همانند حمایت دولت، نارضایتی اهالی ریکی دیگر از پیامد

امداد  ۀکمیتبودن مستمری کردن و ناچیزدیر پرداختاز  پیوستهکننده در تحقیق و مردان شرکت

های درمانی آنها و رفتن به شهر برای هزینه کردند که این مبلغ، آنها بیان میمند بودندگله

 کند.نمیتأمین مراجعه به پزشک را 

، گرفتشکل مید مهاجرت مردان به شهرها راهبربه دنبال هایی که یکی از پیامد

منظور پیشگیری از تقبل ها بود. برخی از مردان در پی مهاجرت برای کار و بهمهاجرت خانواده

. پیامد دادندبردند و در آنجا اسکان می میآمد، خانواده را نیز به شهر وهای زیاد رفتهزینه
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های جسمانی با مخاطرات و در ادامه آسیبدیگر این راهبرد، انجام کارهای سخت، رویارویی 

 است. شدید

خواران حفظ حیثیت و آبروی خود، گهگاه به نزول برایمنظور پرداخت قرض و افراد به

. در نهایت پیامدی کردگرفتار میبدهکاری  ۀشدند که این امر آنها را بیشتر در چرخمتوسل می

 تداوم فقر نبود. جزبکه اخذ راهبردهای مذکور به همراه داشت چیزی 

 ایپژوهش زمینه ۀساختار اجتماعی فقر به شیو نییتب مدل پارادایمی نسل دوم: .2شکل 

 
 فقر در نسل دوم پدیدۀمربوط به  علّیشرایط * 

بیشترین پاسخی که نسل دوم در مورد علل فقر بیان کردند، بیکاری بود.  مطالعهمورد  ۀدر جامع

 توجهیبیگذاری در روستا، عدم سرمایه ،زافقدان سرمایه و درآمد کافی، نبود تأسیسات اشتغال

نهادی و  ناکارآمدی ۀکنندلتی از جمله عناصر تبیینبه منطقه و مدیریت نامناسب دو مسئوالن

 .بودساختاری 

 شرایط علّی 

بیکاری ●  

  ناکارآمدی نهادی●

 عدم در  فقر و ناهمدلی ●

 مسئوالن

  نزاع و درگیری طایفهای●

  دورافتادگی سیاسی و اجتماعی●

نسل قبل  فقدان آیندهنگری در●  

  مشکالت آموزشی●

- ضعف قدرت چانهزنی با دستگاه●

 های دولتی 

 عادت به انجام کارهای سطح ●

 پایین

  تضعیف شبکهها●

  اکولوژی نامناسب ●

جنگ تحمیلی●  

  قناعت ●

 

هبردهاار  

  حمایتهای دولتی●

  اخذ وام●

  تأخیر در ازدواج●

  تر  تحصیل●

 مهاجرت به شهرهای ●

 بزرگ

 انجام کارهای سطح پایین ●

 در شرایط سخت

  تر  روستا●

  خودآزاری●

 

 

 

 

 

 

 

 پیامدها

  وابستگی به کمکهای دولتی●

  فقدان قدرت خرید●

  تغذیۀ نامناسب●

  تداوم فقر●

  افزایش هزینۀ دریافت وام●

  عدم بازدهی وام●

  عدم تعهد و قبول مسئولیت●

 ی عدم استفاده از تواناییها●

خصیش  

  ازدواج زودهنگام دختران●

  آسیبهای جسمانی●

  مواجهه با مخاطرات شهری ●

  دلزدگی از روستا●

 وضعیت نامناسب روحی و ●

 روانی

 

 شرایط مداخلهگر

  اختصاص بودجه●

  نگرش به کار●

  داشتن آشنا در شهر●

 

 

 پدیده

  فقر  ●

 زمینه

نسل دوم ساکن 

 روستای گنبد پیرمحمد
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و درکی از  بومی یا غیر بومی که فقر را تجربه نکرده از مسئوالنجوانان، برخی ۀ به گفت

مسئوالن، . از نظر جوانان، اتخاذ کننددرستی برای فقرا  توانستند تصمیمنمی ،آن نداشتند

 کنند.فقرا را فراموش می دارایی شخصی خود قلمداد کرده ویافته را های اختصاصبودجه

شده  ییاناز عواملی بود که موجب فقر روستادیگر ای، یکی های طایفهدرگیری و نزاع

 بود.« ب» ۀبود، موضوعی که بخصوص مورد تأکید جوانان طایف

و عدم توجه به شایستگی افراد عاملی مؤثر برای فقر و تداوم آن شناخته  تعصبات قومی

 ،عضوی از افراد طایفه سرشناسی ،شد. در روستای مورد مطالعه و همچنین دیگر مناطق استان

با گزینش آن که در بسیاری اوقات  استاعضای آن طایفه  ۀموجب افتخار و سربلندی هم

 ایشان همراه است.غفلت از صالحیت و شایستگی واقعی 

بودن روستا و ... بستهمواره به دالیل مختلفی همانند مسائل مالی و اقتصادی، در بن

و فضایی بسته به لحاظ اجتماعی شکل گرفته بوده اند   طقمنافرصت تعامل و ارتباط با سایر 

 های فرهنگی و اجتماعی را دامن زده است.که محدودیت

های قبل نسبت به ، نسلیورزقناعتسوادی و نسل جوان معتقد بودند که به دالیل بی

 .باعث فقر آنان شده است توجه بوده و این امرخود و فرزندانشان بی ۀآیند

 ها بر خانوادههای فرهنگی حاکم محدودیت ،متخصص در روستا، ضعف مالی نبود نیروی

تحصیل  ۀبرای ادام تا جوانان روستاییه و مشکالت آموزشی باعث شد بخصوص برای دختران

پیدا کنند.  راهو بسیاری از آنها نتوانند به مقاطع باالتر تحصیلی  شوندبا مشکالتی مواجه 

 ۀاعتماد به نفس از جمل عدمزنی و چانه قدرتعات و آگاهی و فقدان ، ضعف اطالیسواد کم

 های دولتی شده بود.های خود به دستگاهکه موجب ناتوانی آنها در انتقال خواسته اندعواملی

آنان  در میان نسل دوم و نیز پدران آنها تداوم کارهایی همانند عملگی، باعث شده بود

، از توجه سو  کیشد از ی خود فرض کنند که خود موجب میاین کار را به عنوان شغل دائم

های برخی فعالیت ۀنیزم دربه سایر منابع درآمدزا در منطقه باز داشته شوند و از سوی دیگر، 

کستگی و زا، به دلیل ترس از ورشهای اشتغالاقتصادی، همانند گرفتن وام برای طرح

شدن اعتماد و یا نبود رنگ، کمگیری اختالفاتشکل نباشند. ریپذ سکیرشدن آبرو، دار خدشه

مشارکت و همیاری در بین  کاهش کننده برای تشویق به مشارکت باعثعنصر هماهنگ

از شرایط  آنان رضایتباعث افراد  قناعت نسل دوم، ۀبه گفت .روستاییان مورد مطالعه شده بود
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و  ماندندمیباز  مسئوالنه های خود باز تالش و بیان خواست ، به طوری کهبود شدهموجود 

 اندیشیدند.ای نمیچارهفقر با  مبارزهبرای 

 

 علّیناشی از شرایط  پدیدۀ* 

های اقتصادی بود، بر این اساس، فقر در نسل دوم، بر خالف نسل اول، کمبود پول و سرمایه

 برند.کنندگان نسل دوم اذعان داشتند که در فقر به سر میتمام شرکت

 

 گر مؤثر بر راهبردهامداخلهشرایط * 

های دولتی و یا اخذ وام، کمک همانند ییراهبردهاکنندۀ و تسهیلگر یکی از شرایط مداخله

بود که توسط برخی  ریی درآمد روستاییان مورد مطالعه، مستماختصاص بودجه بود. منبع اصل

ۀ ، هرچه بودجگرفتمیآنان تعلق بهزیستی به  امداد و یا ۀهای حمایتی از قبیل کمیتسازمان

 شد.های دولتی به روستاییان نیز بیشتر میکمک بودها بیشتر میمتعلق به این سازمان

راهبردهایی همانند مهاجرت برای یافتن کار و انجام کارهای  ۀکنندط تسهیلاز دیگر شرای

ظر به سخت و سطح پایین، نگرش به کار بود، گویی انجام این گونه کارها در مناطق مورد ن

که تحمل دوری از خانواده و کار در شرایط بسیار سخت  صورت عادت درآمده بود، به طوری

مهاجرت به شهرهای بزرگ را  پدیدۀساخت. داشتن آشنا در شهر شرطی بود که را ممکن می

 ساخت.تسهیل می

 

 فقر  مواجهه باراهبردهای * 

هایی مانند های دولتی بود، سازماناز فقر، کمک فراربرای  شدهدر نظر گرفتهیکی از راهبردهای 

 به صوت ماهیانه به آنها ییانبهزیستی برای تأمین حداقل نیازهای روستا ادارۀامداد و  ۀکمیت

 رساندند.می کمک نقدی و در برخی اوقات غیر نقدی

چند  ها بود. هراز دیگر اقدامات اهالی روستا برای رهایی از فقر، اخذ وام از بانک

حال این راهبرد را  گرفتن وام تأکید داشتند اما به هر از جوانان بر شرایط بسیار سخت بسیاری

راهبردهای اتخاذشده بخصوص در پسران، به  ۀاز جمل دانستند.میاقدامی برای رهایی از فقر 

هایی داد رزندگی آنها را افزایش می ۀهایی که هزینتا از بار مسئولیت تأخیر انداختن ازدواج بود
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دادند تر  تحصیل بود. راهبرد دیگری که جوانان روستایی برای کاهش فقر انجام می یابند.

 بهو برای یافتن کار تحصیالت خود را رها  منظور کمک به خانواده یا کسب درآمد،آنان به

 کردند.مهاجرت میشهرهای بزرگ 

منظور بود. آنها بهکرده، تر  روستا از دیگر راهبردها، بخصوص در میان قشر تحصیل

خود به شهر و عمدتاً به مرکز استان و یا  پایگاه اقتصادی و اجتماعیترفیع  رهایی از فقر و

 شدند.کردند و برای همیشه در آنجا ساکن میهای دیگر مهاجرت میشهرستان

کننده در تحقیق علت خودکشی و یا اعتیاد برخی از جوانان در برخی از جوانان شرکت

 دانستند.فقر و تنگدستی آنها می روستا را

 

 زمینه* 

چقدر شرایط خانواده به لحاظ اقتصادی  کننده در تحقیق، هربه زعم نسل دوم شرکت

آنان در شهر بیشتر و نگرش نسبت به انجام کارهای سطح پایین و سخت  انیآشنا تر،نامناسب

اتخاذ راهبردهای مذکور نیز شدت بیشتری به  ۀتر باشد، زمینپذیرفتهدر میان آنان در شهرها 

 گیرد.خود می

 

 راهبردها یریکارگه بپیامدهای * 

های ذکرشده اخذ راهبرد ۀهایی بود که در نتیجهای دولتی، یکی از پیامدوابستگی به کمک

تالش باز  ه کرده و آنها را ازوابستمردم را ها ایجاد شده بود. به زعم جوانان، این کمک

های از دیگر پیامد ها بودند.گونه کمکاینراه  به چشم همیشهمردم،  ی کها گونه بهداشت  می

 ها، تداوم فقر بود.این گونه وابستگی

 بود.« نامناسب ۀتغذی»و « فقدان قدرت خرید» ،های پایین بودن درآمدهااز دیگر پیامد

شتند دا اظهارهای آن بود بسیاری از جوانان هزینه افزایشهای دریافت وام، یکی از پیامد

 ،آن، همانند پرداخت مقداری از پول به ضامن، مالیات فرایند طیکه قسمت زیادی از وام 

بودن مقدار وام، شود. همچنین به دالیل مختلف از جمله کمآمد به شهر و ... هزینه میورفت

متعدد خانواده و استفاده از آن کردن آن، نیازهای درست مصرف ۀشیو نداشتن از آگاهی
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نرخ بهره و پناه بردن به  افزایش رفع نیازهای آنی، عدم توان پرداخت آن به دلیل منظور به

 ها بازدهی الزم را نداشتند.خواران، این گونه وامنزول

جوانان از بسیاری از مسئولیتتأخیر در ازدواج موجب می شد که 

 سر

ها و تعهدات،
 نکنند. شان تالشزندگی ساختنبهتر  ایبرو  نندز باز

نیروی هوش و استعداد ها و توانایییکی از پیامدهای تر  تحصیل، عدم استفاده از 

روستا بر وجود استعداد  معلمانحالی بود که  تحصیل بود، این در ۀآموزان برای ادامدانش

همچنین یکی از پیامدهای این آموزان دختر و پسر اذعان داشتند. پیشرفت در بسیاری از دانش

 راهبرد، ازدواج زودهنگام دختران بود.

و شهری مخاطرات  رویارویی باکار در شهرهای بزرگ،  ۀاز پیامدهای بسیار منفی پدید

 بسیار باال بود و فقرها درمانی این آسیب ۀهای جسمانی شدید بود که گاهی اوقات هزینآسیب

امل جوانان با فضای شهری و افزایش انتظارات، باعث ساخت. همچنین تعتشدید میرا آنها 

 از روستا و دل نبستن به کار دامداری و کشاورزی شده بود. نادلزدگی آن

جوانان به و فقر برخورد با زندگی شهری، انجام کارهای سخت  ۀپیامدی که در نتیج 

 است. وجود آمده بود، وضعیت نامناسب روحی و روانی آنان

 

 گیرینتیجه

 ۀاز این تحقیق تبیین فقر و ارائه مدلی نظری متناسب با میدان مورد مطالعه در زمین هدف

ها ظهور و شناسایی ساختاری اجتماعی تعریف و علل فقر است. حاصل تجزیه و تحلیل داده

ساختاری اجتماعی  ،فقر بود، به عبارت دیگر نشان داده شد که فقر ۀکنندبه عنوان مدل تبیین

 ها و ناآگاهی، تضعیف شبکهیسواد کمسوادی یا ای، بیجمعی یا بین طایفههای دستهدارد: نزاع

 اجتماعی عواملی بودند که بین دو نسل مشتر  بودند.

نظر  اختالفتوان به آنها می ۀموجود در دو نسل و مقایس یمیپاراداامّا با نگاهی به مدل 

ها بیان علل شود؛ یکی دیگر از تفاوتمیها از تعریف فقر شروع دو نسل پی برد. این تفاوت

فقر بود، تأکید بر عوامل نهادی و ساختاری در نسل دوم دیده شد، این در حالی بود که 

نهادی و یا تأکید بر عوامل دولتی به عنوان عوامل مؤثر بر فقر از شرایط ساختاری و  نارضایتی

تبیین فقر،  ۀهای دو نسل در زمینفاوترنگ بود؛ یکی دیگر از تدر دیدگاه نسل اول بسیار کم

پروری بود. نسل اول اظهار داشتند که یکی از علل فقر، عدم تأکید بر عوامل فردی مانند تن
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زندگی است، این در حالی بود که نسل جوان بیشتر از عوامل  ۀتالش جوانان برای ادام

نیز در میان دو نسل دیده گفتند؛ اختالف نظر بر سر وابستگی ساختاری در بروز فقر سخن می

ها متفاوت بود. نسل اول شد، با اینکه هر دو نسل بر وابستگی تأکید داشتند، ولی نوع وابستگی

وابستگی به افراد بانفوذ و  گفتند؛در گذشته سخن میبه متنفذین محلی از نوعی وابستگی 

اما نسل جوان  آن در زمان حال شده بود آثار تداومقدرتمند محلی، موضوعی که باعث فقر و 

را عاملی در  امداد و بهزیستی اشاره داشته و آن ۀهمانند کمیت نهادهاییبر وابستگی مالی به 

کردند چیزی که مورد تأکید نسل اول نبود؛ همچنین تقدیرگرایی فقر منطقه قلمداد می تشدید

رضایت  موجب یورزقناعتجوانان عنصری بود که فقط در میان نسل اول دیده شد؛ از نظر 

 است، این در حالی شده استتالش برای حصول به زندگی بهتر  در نتیجه عدمو  مردم روستا

 پروری آنان شده است.تنکه نسل اول معتقد بودند باال رفتن انتظارات جوانان در روستا باعث 

دولت به منطقه و رفع  ۀیژاساسی برای مبارزه با فقر را، توجه و هایحلنسل دوم یکی از راه

حل اصلی را تالش افراد ، این در حالی بود که نسل اول راهدانستند یمبیکاری در آنجا 

گفتند. نسل دوم با دانستند و در ادامه از حمایت بیشتر دولت سخن میبخصوص جوانان می

نداشتند اما نسل پشرایط را بسیار سخت می حالتی بدبینانه به زندگی خود اشاره داشتند و تغییر

توان به کاهش فقر داشتند و معتقد بودند که می نانهیب خوشاول، نسبت به تغییر شرایط حالتی 

 در روستا امیدوار بود.

بودن نقش عوامل فرهنگی و رنگتوان به پرگرفته میبا نگاهی گذرا به پژوهش انجام

تالش برای کاهش آن و همچنین رهایی از  ،برد. مبارزه با فقر اجتماعی در تبیین فقر پی

 هایهای روانی و ... مستلزم اقدامپیامدهای مخرب آن همانند اعتیاد، خودکشی، ناراحتی

 ،رات فرهنگی، آن هم در زمانی کوتاهسخن از تغیی ، البتهای استفرهنگی و اجتماعی گسترده

، نیازمند آگاهی به خصوصدر این  برداشتنباید گفت گام انگارانه است. به عبارتیبسیار ساده

توانند در این کردگان بومی، بهتر از هرکس دیگری میپذیرش تغییر است. بسیاری از تحصیل

که  گذار، بخصوص در جوامع روستاییدیگر از نهادهای تأثیر باشند. یکی گشاچارهزمینه 

 نهادینه کردنیادگیری و ها را در افراد نهادینه کند، مدرسه است. تواند بسیاری از ارزش می

و  زیآم خشونتبه جای اقدامات  مسئلههایی همانند عدم خشونت، اعتماد و توانایی حل ارزش

تواند هایی همانند علم، سواد، تالش و پیشرفت در کودکان و نوجوانان میتقویت ارزش

برگزاری  ،ایجاد اشتغال در منطقه ،توانمندسازی افراد منظوربهاقداماتی مثبت تلقی شود. تالش 
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 یتواند گام مؤثرها، میاجتماعی این برنامه منطقی آثار های مختلف آموزشی و ارزیابیکالس

تواند تا حدودی می اجتماعی در سطح منطقه -ای فرهنگیاندازی نشریهدر این زمینه باشد. راه

بین طوایف و تالش برای حل  باشد. در این جا باید بر گسترش بیشتر تعامالت تأثیرگذار

اختالفات بین آنها توسط نهادهای قانونی سخن گفت که این کار مستلزم توجه هرچه بیشتر به 

تحصیل، تالش برای حل مشکالت آموزشی،  ۀقانون است. تشویق فرزندان به درس و ادام

های انند رشتههای مورد عالقه و یا مورد نیاز در روستا همفراهم کردن امکان تحصیل در رشته

تحصیل را بیشتر ادامۀ  تواند گرایش افراد بهای و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده میحرفهفنی

 منظوربهو انسجام و اتحاد اعضای طایفه باید  یابدسازد. تعامالت بین طوایف باید افزایش 

همانند هایی کردن ارزشاستفاده شود. همچنین نهادینهو توسعه  افزایش مشارکت

واقعی برای حل گسترش مشارکت  ساز نهیزمتواند نیز می النساالری در انتخاب مسئو شایسته

همکاری با مردم تالش  منظور بهنیز باید  الننهادهای مردمی، مسئو مشکالت شود. عالوه بر

 ۀحل مشکالت استفاده کنند، این کار مستلزم تعامل با جامع برایهای آنها تصمیم کرده و از

تالش برای کاهش فشارهای روانی، همچنین . هاست آننظرهای ادن به نقطهوستایی و گوش در

بنایی بخصوص در میان جوانان از اقدامات بسیار مهم است. تالش برای رفع مشکالت زیر

گذاری در منابع طبیعی روستا تا حدود زیادی، اثر شرایط جغرافیایی موجود در روستا و سرمایه

 دهد.طقه را کاهش داده و مشکالت روستاییان را تخفیف مینامناسب در من

و نخواهد بود. رسیدن  یستبه طور خالصه باید گفت، تالش برای مبارزه با فقر، ساده ن

ست. نی ریپذ امکانبه این هدف نیز، فقط با تزریق پول به جوامع بخصوص جوامع روستایی 

موجود در جامعه، زن و مرد، پیر و جوان، از هر نسلی البته با  قشرهای ۀهم ۀتالش گسترد

 فقر امیدوار بود. پدیدۀتا شاید بتوان به کاهش  الزم است و اقدامات دولت و مسئوالنحمایت 

 
 منابع

-91های ی فقر مطلق در مناطق شهری و روستایی ایران طی سالریگ اندازه .(9919ابراهیمی، زهرا )
علوم اجتماعی و  ۀریزی، دانشکداقتصادی و برنامه ۀتوسع ۀرشت .کارشناسی ارشدنامۀ پایان 9919

 .اقتصاد، دانشگاه الزهرا
شناختی عوامل کارایی شوراهای بررسی جامعه .(9911، حسین )یجاجرم یمانیاازکیا، مصطفی و 
 .09 ۀ، شمارنامۀ علوم اجتماعی .اسالمی شهر
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توسعۀ روستایی: نمونۀ موردی دهستان زیرکوه بخش باغ بهادران فقر و عدم  .(9919اسکندری، محمد )

علوم زمین و  ۀکارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، دانشکد ۀنام انیپا .چهارمحال و بختیاری
 .جغرافیا
بخش  ۀهای عمدهای کشور در شاخصیافتگی استانجایگاه توسعه .(9910، رحیم )آنامرادنژاد
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های اثر رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری در ایران در سال .(9910باقری، فریده و کاوند، حسین )

 .01 ۀسال هفتم، شمار .فصلنامۀ علمی پژوهشی رفاه اجتماعی .9901-9909
بر  خدماتتغییرات قیمت کاالها و  راتیتأثگیری اندازه .(9910پیرانی، خسرو و شهسوار، محمدرضا )

 .999؛ 99 ۀشمار ،سال دوازدهم ،های اقتصادی ایرانفصلنامۀ پژوهش .فقر در ایران
در مناطق روستایی  ییفقرزدااثرات مخارج عمرانی دولت بر  .(9911و مقدم، الهام ) ترکمانی، جواد
 .999-901؛ 09 ۀ، سال هفتم شمارهای اقتصادی ایرانفصلنامۀ پژوهش .ایران

ۀ مطالع فقر خانوار: در کاهشمالی خرد  نیتأمهای بررسی اثر برنامه .(9919آزاده )جاللی موسوی، 
 .کارشناسی ارشد ۀنام، پایانموردی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در شهرستان سلماس

 .ازکیا مصطفی ۀ:ترجم .روستایی ۀمصلحان توسعه، تحقیقات اجتماعی و توسع .(9900) چمبرز، رابرت
 .روزبهان انتشارات

 نامه کارشناسی ارشد،پایان .بررسی ماهیت فقر روستایی در ایران .(9919) یمرتض، سید نژاد ینیحس
 .علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی ۀاقتصاد، دانشکد گروه

های  فصلنامۀ پژوهش .توزیع فقر بین خانوارهای ایرانی .(9911کاشی، فرهاد و باقری، فریده ) ادخداد
 .99-10بهار،  00 ۀ، سال هفتم شمارقتصادی ایرانا

، سال چهارم فصلنامۀ رفاه اجتماعی .گیری شاخص و پویش فقر در ایراناندازه .(9911دانا، فریبرز )
 .90 ۀشمار

مجلۀ اقتصاد  .های وارداتی بر فقر ایرانکاهش تعرفه ریتأث .(9910رحمتی، داریوش و زیبایی، منصور )
 .92-99، کشاورزی
 .حمید جاودانی ۀ:ترجم .راندبینوایی فقر را از صحنه بیرون می که یهنگام .(9919)رهنما، مجید 

 .ریزیعالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ۀسسؤم
علوم  ۀنام ۀمجل .فرهنگی مناطق کشور یافتگی توسعه ۀسنجش درج .(9901اللّه )زیاری، کرامت
 .99 ۀ، شماراجتماعی
 .سازمان بهزیستی (.9911) شهرستان ملکشاهیسازمان بهزیستی 

کارشناسی ارشد،  ۀنامپایان .بر آن در ایران مؤثربرآورد فقر و عوامل  .(9919شاطری میری، علیرضا )
 .علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران ۀرشت
های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش هزینه ریتأثبررسی  .(9919جید و کرمی، علیرضا )مصامتی، 

 .099-091؛ 90 ۀشمار ،مجلۀ تحقیقات اقتصادی .فقر روستایی در ایران
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 .علوم اجتماعی دانشگاه تهران ۀروستایی، دانشکد ۀعلوم اجتماعی، گرایش توسع ۀارشد، رشت
بررسی معیارهای رفاه اجتماعی و توزیع درآمد و فقر  .(9919زیبایی، منصور ) طرازکار، محمد حسن و
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 .11 ۀشمار، سال دوازدهم، کشاورزی و توسعه

 .فقر در مناطق روستای پادنااقتصادی -بررسی علل اجتماعی .(9909بابوکانی، حسینعلی ) یاکبر یعل
علوم  ۀدانشکد روستایی، ۀعلوم اجتماعی، گرایش توسع ۀکارشناسی ارشد، رشت ۀنامپایان

 .اجتماعی دانشگاه تهران
 .امداد امام خمینی )ره( ۀکمیت (.9911) امداد امام خمینی )ره( استان ایالم ۀکمیت

. سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی .(9901مقاالت سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ) ۀمجموع
 .مشهد .شاورزیک ریزی و اقتصادپژوهش و برنامه ۀسسؤم

در روستای آبسردان و چشمه  بر فقر مؤثربررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی  .(9919محمدی، شعبان )
علوم اجتماعی گرایش  ۀکارشناسی ارشد، رشت ۀنامپایان .دره از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد

 .علوم اجتماعی دانشگاه تهران ۀدانشکد روستایی، ۀتوسع
 01. ۀشمار، فصلنامۀ پژوهشنامه بازرگانی .فقر در ایران یریگ اندازه .(9919محمودی، وحید )

و « رشد»برای تجزیه و تغییرات فقر به دو اثر  ارائه یک متدولوژی جدید، .(9910محمودی، وحید )
 .999-919، مجلۀ تحقیقات اقتصادی .«توزیع مجدد»

 .مرکز آمار ایران .سرشماری عمومی نفوس و مسکن (.9919) مرکز آمار ایران
 . مرکز آمار ایران.آماری ۀسالنام(. 9919مرکز آمار ایران )

 .بررسی روند فقر اقتصادی در جامعۀ روستایی طی برنامه اول توسعه .(9901، مسعود )یخان رزایم
 .معارف اسالمی و اقتصاد ۀمعارف اسالمی، دانشکد ۀارشناسی ارشد، رشتک ۀنامپایان

جمال  و ایازکمصطفی  ۀ:ترجم .صدای فقرا، فریاد برای تغییر .(9912نارایان، دیپا و دیگران )
 .، انتشارات کیهانپور یرحمت

فرهنگی  ۀسسؤانتشارات م .محمد عابد در گنبد ملکشاهی زاده امام .(9919جعفر )ناصری پور، 
 .فخرالدین

مالی خرد، راهکاری نوین برای کاهش فقر در جوامع  نیتأم .(9911و یعقوبی، وحید ) نیبهاءالدنجفی، 
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