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 فرهنگی -فرهنگ وفقر فقر،

 

 

 نوشته عبدالکریم نوجو 

 
 ۴۹۳۴جوزای  ۴۱

 

 

 فقر:

با پیدایش گروهای اجتماعی انسانی در درازنای تاریخ بشری مفهوم فقرر مروازی برا 

سایر مفراهیم اجتمراعی از جانرن اندیشرم دا  در مه را هرای گونراگو  وشرا   هرای 

مفراهیم نرابرابری  متفاوت مورد کاربرد واستفاده قرار گرفته است. فقرر همممرا  برا 

زاده شده و با رویرداد هرای انقهبهرای  ظلم وزورگویی.....درجوامع بشری بیهدالتی 

مفهروم ص هتی در اروپا به موجن سرازیر شد  کارگرا  به شهرهای نو بپا  استه 

جدی تر بره  رود کسرن نمرود وتوجره جامهره ش اسرا  ونویسر ده گرا  ب  ع رررا بره 

سرپری شرد  بهرد از   وضع نا به ساما  وحالت فقیرانر  ایرگ گرروه مه روخ سرا ت.

ول ودوم جهرانی پدیردف فقرر دامرگ گیرر بسریاری کشرورهای جهرانی ج گهای عمومی ا

  وصگ کشورهای ج گ زده واقمار مسرتهمراتی شرا  گردیرد کره میلیونهرا انسرا  

مسرکگ وبهداشرت مورروم  پوشاک   از داشتگ نیازم دیهای اولیه زنده گی چو  غذا 

 اجرای کارهای شاقه تگ میدادند. ماندند وبه  اطر زنده ماند  به 

دولتهررا ونهادهررای اجتمرراعی موضرروا فقررر زدایرری ویررا کرراهش فقررررا در برنامرره هررای 

از جوامرع  وشماری م ویث پروگرامهای جدی وضروری دا ل نموده کاری  ویش

گذشررت د و برره سرررحد رفرراه اجتمرراعی اروپررایی وامریکررای شررمالی ازب  حالررت موفقانرره 

 متوصل شدند.

ده واسرترا تیییرد در تمرام پهنهرای اک و  در کشور ما کاهش فقر به حیث هدخ عم

دولتی وبرنامه های انکشافی موسسات  ارجی ودا لی تهقین شده وساالنه میلیونها 

ارتبرراط برره م رررخ میرسررد  ولرری پیویررد ه گرری اوضرراا وتسررل  موافررل دالررر برره ایررگ 

مافیایی نه ت ها فقر کاهش نه یافته بلکه فرا صرل  عمیری میرا  فقررا ونروتم ردا  ای راد 

 یگ بورا  ادامه دارد.شده وا

برای ای که  وان ده گا  عمیم بدان د که فقر چیست وبه کدام مهیار ها اندازه میشرود 

 کدام اشکال ظاهر میشود ضمگ تهاریف به بررسی ب  می پردازیم:وبه 
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عدم دسترسی به نیاز هرای اساسری انسرانی کره در عردم ترامیگ فقر: اقت ادی تهریف 

مسررکگ البسرره   د  ایررگ نیازهررا عبارت ررد از ت ذیرره بنهررا انسررا  دچررار مشررکل میشررو

 .وبهداشت

Harvey,1993:106)                            ) 

 

 فقر به دو    م قسم میشود یه ی    فقر م لی و   فقر نسبی.

   فقر م لی اندازف دربمدی اسرت کره فررد برا کمترر ازب  نمیتوانرد احتیاجرات  .1

 احتیاجات در باال تذکر بهمل بمد.اصلی  ودرا تامیگ ک د ازایگ 

   فقر نسبی با پیشرفت و ارتقای س ح مدنیت ومت وا شد  نیازهرای مرادی  .2

ومه وی انسانها در جوامع مختلرف همگرو  نبروده وتهریرف مهریگ را نمیتوانرد 

اما میتوا  اوس  میما  دربمرد یرد تهیگ کرد  وح ر بنرا حدویا داشته باشد 

 پیمایش کرد.جامهه را با دیگر مقایسه و

در برتانیرره شخ رری کرره نتوانررد  انرر   ررودرا گرررم ک ررد درایرررا  فررردی کرره تلویمیررو  

 ررورد  برررای زنررده  شررمرده میشررود. درکشررورما کسرری کرره غررذاینداشررته باشررد فقیررر 

 داشته باشد فقیر به حساب می بید.نماند  

گمی ره هرا وفرصرت هرا  " فقرر مورومیرت ازاسرا سراتهریف فقر از نظر ملل متورد:  

فقرردا  مشررارکت مررونر در جامهرره میباشرررد . افررادف ب  ونقررک کرامررت انسررانی اسررت

لبرراد دریررد فامیررل  عرردم دسررت رسرری برره مکتررن  همو ررا  نداشررتگ غررذای کررافی 

و عردم دسرت رسری بره  واشت ال برای عایرد شتگ زمیگ برای تهی  غذاوکلی ید  وندا

  بسرین    ضرهیف ونراتوا نرا م رنو  م بع کریدت. به ایگ مه ری نیرم اسرت کره ید

 ضرم ی وحاشریه ای بردو  و زنرده گری  و اجتماعرات ه هاو انواد پذیر  جدا از افراد

          وحفظ ال و  موی ی.بب صوی بشامیدنی 

فقرر افراده واظهرار مورومیرت از رفراه اسرت کره دارای ابهراد  از نگاه باند جهرانی: 

عردم توانرائی تهیر  مرواد اساسری   دربمد های پائیگ وضع بیانگر که ایگ زیاد میباشد.

. همو ا  فقر شامل سر ح پرائیگ ات ضروری برای زنده ماند  وحرمت انسا و دم

بهداشرررت وتهلیمرررات  دسرررت رسررری ضرررهیف بررره بب پررراک بشرررامیدنی وحفرررظ ال ررروه 

وظرفیت وفرصتهای ناکافی برای زنده گی بهتر نیممیباشد. باند جهرانی فقرر شردید 

امریکرائی در  دالرر 2-1وفقرر متوسر  را کمترر از دالرر  1.21از ئی تراد پررا با دربمر

 ید روزاز فی نفر تهریف می ماید.

 انم نایل د  نمای ده ملل متود درراپور  ویش قید کرده اسرت:" کره در حرال حاضرر  

درصد نفود ایگ کشور را تشکیل می دهد  در زیر  ر  فقرر  63ملیو  اف ا  که  9

االی  رر  فقررر قرررار دارنررد کرره ایررگ جمهیررت در برابررر هرگونرره درصررد دیگررر برر 63و 
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حوادث مان د  شکسالی  سیهب  زلمله  نبرود  ردمات صروی و درگیرری هرا شردیدا  

 بسین پذیر اند."

ارائه گردیرد ودر  ضیوات وتهریفات در مورد بُهد مادی ویا اقت ادی فقرتا ای  ا تو

 ذیل می پردازیم به بُهد فره گی فقر که هردخ اساسری ایرگ نوشرته را تشرکیل میدهرد.

 قبل از هر چیم فره گ را باید طور فشرده مورد بررسی قرار دهیم:

 فره گ:

ت راوز میک رد  633ازفره گ تهاریف متهددی صورت گرفته است که شرمار ب  از 

 به تهریف بگیریم را هایگ ومتداول تریگ بندریگ نوشته سهی میشود که مهمول تر

توسررر  ترررایلور  1731یكرررز از اولررریگ تهررراریف نسررربتا  جرررامع از فره رررگ در سرررال   

(E.B.Taylor)    ایررگ مررردم شرر اد انگلیسررز 1617ارایرره شررده اسررت. نهمررایو .)

پیویده اي از علروم  دانرش هرا   فره گ عبارت است از م موع  " اعتقاد داشت كه

ه رهررا  افكررار  اعتقررادات  قرروانیگ و مقررررات  بداب و رسرروم  سرر ت هررا و برره طررور 

 هصره كلیره بمو تره هرا و عراداتز كره یر  انسرا  بره ع روا  عخرو جامهره ا رذ مرز 

 ك د."

ای از رفتارهرررای  نامررردار  فره رررگ را" م موعررره یمرررردم ش اسررر "ماگرررارت میرررد"

دات و س گ كه وجوه مشترك میا  گروهی از افراد است و بره بمو ت ی  باورها  عا

شوند بمو ته و بره كرار گرفتره  گونه ای متوالی توس  دیگرا  كه وارد ب  جامهه می

 شوند" تهریف كرده است. می

ر دایره المهارخ میراث بمریكا  تهریف فره رگ ایرگ گونره بمرده اسرت: "باورهرا  د 

زنردگی در یر  گرروه از مرردم در یر  زمرا   را . هرای  ها  زبرا  و تمرام راه رفتار

براسرراد ایررگ تهریررف فره ررگ شررامل اعتقررادات  مراسررم  رسرروم  كارهررای ه ررری  

 .ا تراعات  تك ولوژی و س گ ی  جامهه است"

 

فره رررگ از نگررراه جامهررره ش اسررری بررره دوبُهرررد مادینسرررخت افرررماری( و مه رررویننرم 

 افماری( تقسیم میشود: 

: شرامل ابمارهرا و اشریایز كره سرا ته انرد و بره (سخت افماري مادین فره گ .1

 . ارث گذارده اند

: شررامل رسررم هررا  اعتقرادات  علرروم و ه ررر كرره (نرررم افرماري مه رروین فره رگ .2

عمرردتا  مو ررول زبررا  و  رر  اسررت و كررودك ابترردا بررا فره ررگ سررخت افررماري 

یه ز اشیا و ابمارهایز كه هر كدام مه ایز دارند سر و كار مز یابد و پر  از 

عقلز با فره گ غیر سخت افماري یه ز مفاهیم انتماعرز چرو  ا ره    رشد

نیاد  طبقه  بداب و رسوم و ... بش ا مز شود و بنها را مز پذیرد و تانیر ایرگ 
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     بنررا  انكارناپررذیر اسررت. دو ج برره در شخ رریت افررراد و رفتارهرراي 

اي را  اندازه گیري مفهوم  ا  یافته است و عمه  رفتارهاي اجتماعز ویریه

برانگیخته است كره در نتی ره پدیرده هراي فره گرز جدیردي را بره دنبرال بورده 

به عهوه هر ابداا و نوبوري در فره گ سخت افرماري مان رد ا ترراا  .است

یرا ماشیگ یا پیشررفت هراي تك ولوژیر  باعرث تورول در فره رگ نررم افرماري 

انرر مرز گذارنرد و مز گردد. ب ابرایگ ابهاد مه وي و مادي بر یكدیگر مه وی 

از دیرد فلسرفی اگرر مهحظره شرود هرر ت یرر وتورول در  .از هم انر مز پذیرنرد

تورک مهیگ وبشکار را در مه ویت انسا  ها کره شرامل  موی  مادی انساها  

هررا  تیوریهررا واسررت تاجها ی نررویگ میشررود پدیررد مرری بورد. برره ایررگ  ایرردیولوژی

گر رروا  انسررانی زادف ارتبرراط یررد جامهرره شرر اد اروپررائی گفترره اسررت: " ا

شرای  موی ی باشد پ  اولتر از همه شرای  موی ی را انسانی نمود." یه ی 

م اسرربات عادالنرر  را در فربی ررد کررار وتولیررد از یررد جانررن وتوزیررع عادالنرر  

برر قررار سرا ت نره بایرد اجرازه داد ترا ارزشرهای نهمات مادی از جانن دیگرر 

دزدی   ظهور یاب د  چرو  فسراد م فی فره گی میا  گروه های انسانی م ال 

 دروغ  انواا ستم و ج گ و شونت ...وغیره. فرین  جهل کاری  

 

 برهتا ای  ا مفراهیم فقرر  فقرر اقت رادی وفره رگ را طرور موجمفقرفره گی:   .6

وحد اقل به تهریفهای متداول هرر کردام بشر ا شردیم در ادامر  ب   بررسی گرفتم

هرردخ اساسرری ایررگ بوررث را میپررردازم برره بررسرری موضرروا فقررر فره گرری کرره 

یررد اصرر ه  یررا مفهرروم دیگررر هررم وجررود دارد کرره عبررارت از  تشررکیل میدهررد.

 فره گ فقر میباشد که با فقر فره گی تفاوت مه ایی وشکلی دارد.

 

شررود و بیماریهرراي روانررز  اعتیرراد  طرره   كودكررا   در موی ررز كرره فقررر گسررترده مز

گررردد  کرره مربرروط  بررازاری   ودكشررز و سرررقت و قتررل و مرررز و میررر افررمو  مز

کره براالی ایرگ قشرر از میشوند بره فره رگ فقرر وگویرا پدیرده هرای نرا ه  راری اسرت د 

مایه داری کره طبقرات ر. فره گ فقر بیشتر در جوامرع سرجامهه تومیل گردیده است

 دارد م ر  است.تر اقت ادی مشخ 

نیازهرا و »گویرد:  ك د؛ او مز به فقر نگاه مز« ناتوانز ب یادي»كارل مارك  با نگاه  

سر  یم  شود  ب ابرایگ ما بنها را با جامهره مز هاي ما از جامهه ناشز مز بر ورداري

ك رد  اغلرن  مترر عمرر مزشرخ  فقیرر در مقایسره برا دیگررا  ك . «نه برا عی یرت بنهرا

بیمار است و مهموال  بر انر فقر و كمبود مواد غذایز و وسرایل بهداشرتز بره نرواق  

 ".هاي شخ یتز بیشتري روبروست شود و با بورا  فكري و جسمز دچار مز
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 تار هرای اقت رادی واجتمراعی واما فقر فره گی درجوامع عقن مانده از لواظ سرا 

نا مشخ  ومتململ درتمام اقشار وطبقرات براالیی وپرائی ی بره   رو  در جامهر  

فامیرل پرسرتی  قروم پرسرتی    رود موروری  اف انی مت لی وبشرکار اسرت. فره رگ 

م  قرره پرسررتی  یکرره تررازی وبرتررری جررویی وسرروک اسررتفاده از اک ریررت نسررربی در 

پوشی از شایسته ساالری ونقش دانش وعلم   تهامهت سیاسی ودولت مداری   چشم

  توسل به  شونت وج گ به  اطر کسن قردرت و ت راحن م رابع مرالی واقت رادی

ز  سررتیمی وتوقیررر جوانررا  همرره وهمرره مظرراهر فقرفره گرری اسررت کرره دریررگ برهرر  

اجتمرراعی جرراری فقررر فره گرری را ترراریخی دامررگ گیررر کشورماسررت. در زنررده گرری 

کرری از تهریررف هررای فره ررگ دانسررتیم کرره فره ررگ در ی  چگونرره تشررخی  میرردهیم 

بگراهی هرای مترداوم انسرانها  م موع  از دانست ی ها  بداب ورسومات به ارث برده 

از ما حرول موری  مرادی ومه روی ب  اسرت کره پیوسرته غ ری میشرود وبره کمرال  رود 

 میرسد. 

 فقر فره گی را در مروج تریگ عرصه ها م ال میدهم:

اگرررر یرررد سرررازما  سیاسررری یررراحمب مررردعی  ررردمت گرررذاری بررره جامهررره از طریررری  

فهالیتهای اجتماعی وسیاسی  ود باشد باید اهداخ روشگ وبرنامر  علمرگ ت ظریم شرده 

را م ابی شرای  عی ی وذه ی جامهه طر  ک د وبررای نیرل بره ب  از همر  امکانرات 

راز مرردت  رررودرا مشررروا وقررانونی اسرررتفادف اعظمرری نمایرررد  متورردیگ کوتامررردت ود

جسررت و ک ررد ودرایررت  ررودرا تشررخی  وراه اتورراد وائررتهخ را در مرروارد مختلررف 

باهوشرریاری وهدفم ررد در بسررین همرر  نیروهررای دارای م ررافع مشررترک نمایررا  سررازد. 

انه رراخ در تاکتیررد وقاطهیررت در اسررتراتییید را مررهک عمررل قرررار دهررد. اعمررال 

 شرررونت وج رررگ در  وتفررر گ  هطنرررتو سرررازا کارانررره   حرکتهرررای مررراجرا جویانررره  

انررد کرره یررد نهرراد سیاسرری را برره انررموا  یناشرری از فقررر فره گرر فهالیتهررای سیاسرری

 وشکست مواجه می سازد.

در زنده گی مدنی وشهری فقر فره گری عبرارت اسرت از عردم مراعرات نظرم شرهر  

داری وای اد مماحمت ها واذیت ها در موی  کار وموی  رها یشی بره ارتبراط حفرظ 

سای  رعایت نظافت ومراقبت وطرز استفاده از وسایل  دماتی مان د و موی  زیست

ه هررا وغیررره تاسیسررات عررام ترانسررپورتی  بررر   بب بشررامیدنی   پارکهررا  مهمررا   انرر

 الم فهه.

زمی هررای  ه از پررول هررای بررادبورده وچپرراولامررروز نروتم رردا  نررو برره قرردرت رسررید 

دولتی  ق ررهای افسرانوی را در شرهر کابرل بل رد کررده انرد ولری فره رگ زنرده گری 

کرد  ومهیار های حفظ ال و  موی ری را ترا ه روز یراد نره گرفتره انرد  ق ررها در 

نبروه ک افرت قررار داشرته ومالکرا  ب  بری تفراوت بره ب  مری نگرنرد. الی وگِل وامیا  
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میلیونها پول را م رخ کرده اند ولی از م رخ پول نا چیم به  اطر رفرع ک افرت 

ایررگ را میگوی ررد فقررر فره گرری دریررگ  ابررا مرری ورزنررد وم تظراقرردام شررهرداری اسررت د.

 عرصه.

 

 م ال در زمی   ت ذیه انسا  ها: 

را نرره برره  اطرت هررا لررذت صرررخ میک ررد بلکرره برره  رراطر تررامیگ  انسررا  مهاصررر غررذا

احتیررراج واقهررری برررد  انسرررا  از نگررراه مقررردار کرررالوری  پرررروتیگ   ویترررامیگ شرررومیات 

بردا  وابسرته اسرت. یه ری بر رورد وع اصر ضروری که صوت وحیرات انسرا  هرا 

 بگاهانه با  وردنی ها ونو شیدنی ها.

ی ومورومیرت بره غرذای مکمرل ت هرا اما دروطرگ مرا  فقررا بره نسربت عردم دسرت رسر

غررذای برره اصرر ه  بخورونرره میررر صرررخ میک  ررد وچررارف دیگررر جررم ب  ندارنررد. امررا 

به نسبت افراط در صرخ غذاهای بی ت را سرن وعردم بگراهی  اغ یا وصاحبا  نروت

از ترکین مواد غذائی دچار تکالیف صوی چرو  مررق ق رد  فشرار بل رد  کلسرترو  

ازیرگ درک میلیونهرا اف رانی جهرت عرهج  د که ساالنه  و  وامراق قلبی دچار است

 برره کشررورهای همسررایه ودورتررر ازب  برره م رررخ میرسررد   پولرردارا  در پرری لررذ ت

 اند نه تامیگ صوت  ای  است که فقر فره گی دریگ عر صه ظاهر میگردد. لوظ 

 ود بموزی و ودبگاهی جهت ارتقای دانش  مهارت وت ظیم بهتر سلوک ورویه در 

جوامرع مردنی شخ ریت بنهرارا مهرفری وت بیرت می مایرد. در جامهر  مرا ایرگ  انسانهای

پدیرردف فره گرری زیررر ابرهررای سرریاه مانورهررای مررا فیررایی ومراکررم نامشررروا قرردرت 

وفره ررگ ج ررگ و شررونت پ هررا  مانررده اسررت از یررد طرررخ در مارکیررت کاریررابی 

برای فره گیرا  نره  بنرا  ادی م التقاضا برای بنها نیست از جانن دیگر فشار اقت

 : به ایگ ارتباط فکاهی وجود دارد میدهد.

"در شهرید کتراب فروشری را پرسریدند کره کاروبرارت چره گونره پریش میررود  وی 

کسرانیکه پرول دارنرد کتراب "گفرت:   گفت د چررا  جواب داد بسیار بد و تائسف بور." 

ور اسررت. کرره نمیخوان ررد وکسررانیکه کترراب میخوان ررد پررول ندارنررد." حقیقررتگ همرریگ طرر

 هصره در جامهر  مرا میرراث هرای فره گری  فقرفره گی دریگ عرصه بیداد میک د.

در تمررام عرصرره هررا از مهاشرررت هررای عررادی گرفترره تررا پدیررده هررای ه ری موسرریقی  

کرراالئی وم رررفی توررت ه رروم فره ررگ –ورزشرری   ادبرری مهمرراری وانررواا صرر ایع 

در حال نابودی وانقرراق واج اد استههکی  کشورهای دورونمدید وتورید اشیاک

ووابسررته گرانرره ایررگ پروسرره را میرردا  داده اسررت. تهقیررن سیاسررت هررای غیررر ملرری 

 ودربی دف نه چ دا  دور بناری از فره گ اصیل ایگ مرزوبوم باقی نمی ماند.

 ومگ هللا توفیی                                                          


