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ـــدو  ـــا پیـــروزى انقـــالب اســـالمی، یکـــی از اهـــداف و رســـالت های نظـــام جمهـــورى اســـالمی از همـــان ب ب

خ رشـــد  گرچـــه نـــر کمـــک بـــه اقشـــار ضعیـــف جامعـــه و محـــو فقـــر تعریـــف شـــد. ا تأســـیس، برقـــرارى عدالـــت، 

ـــاال نبـــود  ـــون خیلـــی ب گ گونا ـــه دالیـــل  اقتصـــادى و درآمـــد ســـرانه در ســـال های پـــس از انقـــالب اســـالمی ب

گســـترده  ــتاها و مناطـــق محـــروم در ســـطحی  ــا خدمـــات رفاهـــی و حمایت هـــای اجتماعـــی بـــه روسـ امـ

ـــی هنـــوز هـــم  کاهـــش فقـــر مطلـــق شـــده اســـت ول ـــه ایـــن قبیـــل اقدامـــات ســـبب  ک عرضـــه شـــد. هـــر چنـــد 

ـــز شـــهرى مشـــاهده مـــی شـــود. ک فقـــر بخصـــوص در روســـتاهاى دور از مرا

ـــه و البتـــه  ـــاال، مشـــارکتی و از درون خـــود جوامـــع ارائ ـــه ب ـــد از پاییـــن ب ـــراى خـــروج از فقـــر بای راهکارهـــا ب

کتـــاب حاضـــر ))خـــروج از فقـــر:  ـــی و سیاســـتمداران محلـــی پشـــتیبانی شـــود.  از ســـوى ســـازمان های متول

ــژه برخـــوردار  ــاز ویـ ــه اینـــک ترجمـــه آن را پیـــش رو داریـــد از ایـــن امتیـ کـ ــاال رفتـــن از نردبـــان زندگـــی((  بـ

ـــدون  ـــر، ب ـــردم فقی ـــراى م ـــاال ب ـــری از ب ـــر و  تصمیم گی ـــاره فق ـــا درب ـــه پیش فرض ه ـــکا ب ـــای ات ـــه به ج ک ـــت  اس

ـــان  ـــات زن ـــی رود و تجربی ـــه ســـراغ فقـــرا م ـــتقیمًا ب ـــاص هـــر جامعـــه، مس ـــته ها و شـــرایط خ ـــه خواس توجـــه ب

و مـــردان فقیـــر در خـــروج از فقـــر و ســـایر مفاهیـــم و عوامـــل مهـــم و اساســـی در زندگـــی فقـــرا را روایـــت 

کـــه چگونـــه برخـــی از خانوارهـــای  کتـــاب از دیـــدگاه جوامـــع مختلـــف بررســـی می کنـــد  می کنـــد. ایـــن 

ج شـــوند درحالی کـــه برخـــی دیگـــر نتوانســـتند.  ـــاال برونـــد و از فقـــر خـــار ـــان زندگـــی ب فقیـــر توانســـتند از نردب

ـــا مانـــع تـــالش فقـــرا بودنـــد را تشـــریح  کـــه یاریگـــر ی کتـــاب نقـــش نهادهـــا و فرآیندهـــا در ســـطح محلـــی  ایـــن 

ـــان  ـــرى، مردم ســـاالری، توانمندســـازى، رویاهـــا و آرزوهـــا را از زب می کنـــد و درک و فهـــم فقـــرا از آزادى، براب

خـــود آن هـــا بیـــان می کنـــد.

کـــه دو مـــورد از اصلی تریـــن  کاهـــش فقـــر پیشـــنهاد می دهـــد  کتـــاب حاضـــر راهکارهـــاى متعـــددى بـــراى 

آن هـــا عبارتنـــد از:   

۱- بسترسازی جهت تحقق رشد و رونق اقتصاد محلی

2- جلوگیرى از تکانه های مرتبط با سالمت و انواع بیماری ها

و اینکـــه چه کارهایـــی را می تـــوان بـــراى فقـــرا انجـــام داد تـــا دسترســـی عادالنـــه و بـــدون تبعیـــض بـــه 

انـــواع مشـــاغل و بازارهـــا را داشـــته باشـــند. 

کشـــاورزى باشـــد، مهم تریـــن  کـــه مکمـــل فعالیـــت  ـــد  کســـب وکارهای جدی ـــدازی  در واقـــع امـــکان راه ان
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کار اســـت.  کـــه ســـرمایه اصلـــی آن هـــا نیـــروى  کســـانی هســـتند  راهبـــرد بـــراى خـــروج از فقـــر اســـت.  فقـــرا 

غالـــب مـــردم فقیـــر بـــه تســـهیالت اعتبـــارى رســـمی دسترســـی ندارنـــد و بیشـــتر آن هـــا بـــراى تامیـــن منابـــع 

ــی  ــور مصرفـ ــواًل در امـ ــا معمـ ــن پول هـ ــد. ایـ گیرنـ ــی  ــاال مـ ــره بـ ــای  بهـ خ هـ ــا نر کوچـــک بـ ــای  ــی وام هـ مالـ

کمکـــی بـــه بهبـــود تـــوان درآمدزایـــی خانـــوار نمی کنـــد.  ج مـــی شـــود و  )مصـــارف هزینـــه ای خانـــوار( خـــر

کوچـــک،  کارآفرینـــی  مـــردم فقیـــر نیـــاز بـــه وام هـــای بزرگتـــر، ترتیبـــات تامیـــن مالـــی جدیـــد و نوآورانـــه بـــرای 

و پشـــتیبانی الزم بـــرای اســـتفاده از اعتبـــارات بانکـــی ســـهل الوصول را دارنـــد. 

کنـــار اینهـــا، نقـــش عوامـــل روانشناســـی، انگیزشـــی و مســـئله عاملیـــت فـــردی را هـــم نبایـــد نادیـــده  در 

کننـــد و بتدریـــج از فقـــر  ـــای خـــود بایســـتند، حرکـــت  ـــا روی پ ـــراد انگیـــزه ایجـــاد شـــود ت گرفـــت. یعنـــی در اف

ـــه ســـرمایه  ـــا مـــردم را عالقه منـــد ب ـــاور بســـیار مهـــم اســـت ت ج شـــوند در ایـــن مـــورد ایجـــاد اعتمـــاد  و ب خـــار

کنـــد.  ـــرای آینـــده خـــود و فرزندانشـــان  گـــذاری و صـــرف هزینـــه ب

گروههـــای آســـیب پذیـــر در معـــرض فقـــر،  کـــه بـــه فقـــرا و  کـــم هزینـــه ای  بنابرایـــن مداخـــالت ســـاده و 

ـــل  ـــت. در مقاب ـــر اس ـــاًل موث کام ـــوند،  ـــت ش ـــر هدای ـــده ای بهت ـــه آین ـــر و ب ـــود را تغیی ـــار خ ـــا رفت ـــد ت ـــد بده امی

ـــرا  ـــرای فق ـــک ب ـــمی مهل ـــت، س ـــی و محرومی ـــرد اجتماع ـــی، و ط ـــه افکن ـــه، تفرق ـــدی در جامع ـــق ناامی تزری

کـــه امیـــد را بـــه جامعـــه و اقشـــار فقیـــر بازگردانـــد و البتـــه همزمـــان فرصـــت  اســـت. سیاســـت و برنامـــه هایـــی 

کنـــد، راهبـــرد موفـــق  هـــای بیشـــتر بـــرای محقـــق شـــدن امیـــد و آرزوهـــا و ابتـــکار عمل هـــای فقـــرا فراهـــم 

ـــرای خـــروج از فقـــر اســـت.  دیگـــری ب

گرفتـــن  بنیـــاد مســـتضعفان انقـــالب اســـالمی ضمـــن حضـــور در عرصه هـــای اقتصـــادی و بـــا در نظـــر 

کرامـــت انســـانی محرومـــان و مســـتضعفان،  اصـــول محرومیت زدایـــی در قالـــب: حفـــظ عزت نفـــس و 

ـــروز محرومیـــت در  ـــل واقعـــی ب ـــع عل کوتاه  مـــدت و رف ـــع پیامدهـــای محرومیـــت در  ـــه رف توجـــه هم زمـــان ب

گروه هـــای اجتماعـــی در مناطـــق محـــروم،  توانمندســـازی، تعالـــی و خوداتکایـــی  بلندمـــدت، تمرکـــز بـــر 

گرفتـــن در مســـیر رشـــد، بهـــره وری و متناســـب بـــودن خدمـــت و نیـــاز، ترویـــج فرهنـــگ  پـــس از قـــرار 

ــواده،  ــون خانـ کانـ ــدن  ــدار مانـ ــوام و پایـ ــه قـ کمـــک بـ ــودن و  ــور بـ ــواده محـ ــان، خانـ ــه محرومـ ــت بـ خدمـ

کشـــور، ســـهم مؤثـــری  ح هـــای متعـــدد در اقصـــی نقـــاط  ـــا از طریـــق اجـــراى پروژه هـــا و طر تـــالش می کنـــد ت

در رفـــع محرومیـــت مناطـــق محـــروم داشـــته باشـــد.

بـــه حـــول و قـــوه الهـــی، بنیـــاد علـــوى بـــه  عنـــوان زیرمجموعـــه بنیـــاد مســـتضعفان انقـــالب اســـالمی 
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کلیـــه اقدامـــات محرومیت زدایـــی، ظرفیت ســـازی، توان افزایـــی و توانمندســـازی و ایجـــاد  ـــی انجـــام  متول

معیشـــت پایـــدار در مناطـــق محـــروم می باشـــد.

ــت  ــا حمایـ ــوی و بـ ــاد علـ ــی بنیـ ــات اجتماعـ ــازی و خدمـ ــت توانمندسـ ــت معاونـ ــه همـ ــاب بـ کتـ ــن  ایـ

اعضـــای محتـــرم هیـــات مدیـــره، توســـط جنـــاب آقـــاى دکتـــر جعفـــر خیرخواهـــان ترجمـــه و  توســـط آقـــاى 

ســـید ابوالفضـــل میـــر قاســـمی ویراســـتارى شـــده اســـت. 

کتـــاب، امیـــد  کلیـــه دســـت انـــدرکاران و عوامـــل مؤثـــر در انتشـــار ایـــن  ضمـــن تقدیـــر و تشـــکر از زحمـــات 

ـــط و نیـــز جوامـــع دانشـــگاهی و پژوهشـــی،  گســـترده  ســـازمان ها  و نهادهـــاى ذیرب اســـت مـــورد اســـتقبال 

گرفتـــه و از  موسســـات خیریـــه، تشـــکل هـــای مـــردم نهـــاد فعـــال در حـــوزه توانمندســـازی و دیگـــران قـــرار 

ج در آن بهـــره منـــد شـــوند.  دانـــش و تجربیـــات منـــدر

گری  موسی برز  

مدیرعامل بنیاد علوی  
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که وقت خود را صرف انتقال تجربیات،  تقدیم به هزاران زن، مرد و جوان 
کردند امیدها و رویاهای خویش با ما 

و
تقدیم به چارلز تیلی )1929 تا 2008(- مشاور، راهنما و دوست
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پیشگفتار

کار بی همتایــی اســت. ایــن یکــی از انــدک تالش هــای  بررســی جهانــی خــروج از فقــر از چندیــن جنبــه 

ــا تمرکــز بــر تحــرک بــرای بیــرون آمــدن از فقــر بــه جــای توجــه ِصــرف  پژوهشــی تطبیقــی بــزرگ مقیــاس ب

کــه در رهگــذر  گــردآوری تجربیــات زنــان و مــردان فقیــری می پــردازد  بــه خــود فقــر اســت. ایــن بررســی بــه 

کــه یاریگــر یــا مانــع تالش هــای آنهــا  زمــان موفــق بــه خــروج از فقــر شــدند و فرایندهــا و نهادهــای محلــی را 

گــزارش بانــک جهانــی بــه درک و فهــم  کــه یــک  ــار اســت  شــدند معرفــی می کنــد. همچنیــن نخســتین ب

خــود مــردم از آزادی، دموکراســی، برابــری، توانمندســازی و رویاهــا متکــی شــده اســت- و چگونــه اینهــا بــر 

مــردم فقیــر در بســترهای متفــاوت رشــد، اجتماعــی و سیاســی تاثیــر می گــذارد. ایــن بررســی بــا بهــادادن 

بــه تجربیــات خــود مــردم و اینکــه آنهــا چگونــه فقــر را تعریــف می کننــد، چندیــن بینــش جدیــد بــرای بســط 

کاهــش فقــر ارائــه می دهــد. کارامدتــر  راهبردهــای 

کمــک می کنــد تــا رویکــرد خــود را  کــه  کنــم  مــن می خواهــم توجــه را بــه دو یافتــه حیــرت آور جلــب 

ــد حرکــت  کردن ــه در ایــن بررســی مشــارکت  ک کنیــم. نخســت، نیمــی از مردمــی  ــز  کاهــش فقــر متمرک ــه  ب

کــه  گذاشــتند. در صورتــی  چــه بــه ســمت بــاال یــا پاییــن نردبــان اجتماعــی- اقتصــادی را بــه نمایــش 

خ فقــر تاثیــر باورنکردنــی بگذاریــم. بــرای  کاهــش دهیــم، می توانیــم بــر نــر حرکــت بــه ســمت پاییــن فقــرا را 

کردنــد  ج شــدند، ۱0.6 درصــد بــه فقــر ســقوط  مثــال در مــاالوی در حالیکــه ۱0.4 درصــد مــردم از فقــر خــار

ــق  کاهــش رون ــه فقــر عبارتنــد از  ــرد. دو دلیــل مهــم ســقوط ب کامــاًل از بیــن ب ــاال را  ــه ب ــر حرکــت رو ب ــه اث ک

لت هــای سیاســتی مهمــی دارنــد.  اقتصــاد محلــی و افزایــش تکانه هــای ســالمتی۱ . ایــن یافته هــا دال

کنیــم تــا دارایی هــای دائمــی  کمــک  کاهــش آســیب پذیری بســیار حیاتــی اســت. مــا بایــد بــه مــردم 

ــش  ــل افزای ــره ازقبی ــای غیرمنتظ ــطه تکانه  ه ــه واس ــر ب ــه فق ــردن ب ک ــقوط  ــانس س ــه ش ک ــند  ــته باش داش

ــد  ــا بای ــد. م ــش ده کاه ــدن را  ــکار ش کار بی ــا از  ــی، ی ــای طبیع ــاری، بالی ــوخت، بیم ک و س ــورا ــت خ قیم

کنیــم تــا از  تورهــای ایمنــی اجتماعــی اساســی شــامل تهیــه و تــدارک خدمــات ســالمت اساســی را فراهــم 

ــای  ــد فرصت ه ــا بای ــود. و م ــار جلوگیــری ش ــای فاجعه ب ــه رویداده ــی ها ب ــا و بدشانس ــل بدبیاری ه تبدی

کــه مــردم فقیــر دسترســی عادالنــه ای بــه مشــاغل  گســترش دهیــم  اقتصــادی در ســطح محلــی را چنــان 

و بازارهــا داشــته باشــند.

۱. health shocks



تار
گف

یش
پ

۱7

کــرده و  کــه مــردم فقیــر انــواع ابتــکار عمل هــا را انتخــاب  دوم اینکــه ایــن بررســی روشــن می ســازد 

ــا  ــد. میلیون ه ــری دارن ــی بهت ــع رفاه ــه وض ک ــانی  کس ــش از  ــی بی ــوارد حت ــتر م ــد در بیش ــان می کنن امتح

کارآفرینــان  ایــن  بــرای  امــا فضــای ســرمایه گذاری  کارآفریــن فقیــر ُخرده پــا وجــود دارنــد  و میلیون هــا 

کانــون توجــه راهبردهــای مبــارزه بــا فقــر قــرار نداشــته اســت. در بیشــتر مواقــع، مــردم فقیــر  ُخرده پــا، در 

بــا زمیــن بــازی صــاف و همــوار مواجــه نیســتند. بــا وجــود انقــالب اعتبــارات ُخــرد، مــردم فقیــر بیــرون از 

کســب وکارهای  دایــره بیشــتر خدمــات مالــی باقــی ماندنــد و وام دهنــدگان بــزرگ تمایلــی بــه وام دادن بــه 

کارآفرینــان خــرد ندارنــد. پــس بــه مدل هــای نهــادی و ابزارهــای مالــی جدیــد نیــاز اســت تــا بــه  کوچــک و 

کســب وکار خویــش و اتصــال  گســترش  نیازهــای مالــی مــردم فقیــر پاســخ دهــد و ســرمایه موردنیــاز بــرای 

بــه بازارهــا را در اختیــار آنهــا بگــذارد.

ــا  ــد. م ــت می دهن ــر اهمی ــان دادن فق ــه پای ــه ب ک ــود  ــد ب ــانی خواه کس ــه  ــه هم ــورد عالق ــاب م کت ــن  ای

امیدواریــم شــنیدن صــدای 60 هــزار زن و مــرد فقیــر یــا فقیرشــده در آفریقــا، آمریــکای التیــن و شــرق و 

کار شــوید. ــه  ــا دســت ب ــزد ت جنــوب آســیا، شــما را برانگی

دنی لیپزیگر

کاهش فقر و مدیریت اقتصادی بانک جهانی معاون رئیس و مدیر شبکه 
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تیم بررسی و سپاسگزاری از افراد و موسسات

کــه از پــروژه پژوهشــی خــروج از فقــر در  ــادی متکــی اســت  کمک هــای علمــی افــراد زی ــر  کتــاب ب ایــن 

کردنــد. مــا نخســت می خواهیــم از دولت هــا، موسســات پژوهشــی، و 60  مراحــل مختلــف پشــتیبانی 

کنیــم. کردنــد سپاســگزاری  کــه در بررســی جهانــی مــا مشــارکت  هــزار نفــری 

ــبکه  ــد در ش ــاور ارش ــا 2008 مش ــال 2002 ت ــه از س ک ــان،  ــا نارای ــت دیپ ــری و مدیری ــه رهب ــروژه ب ــن پ ای

کاهــش فقــر و ســپس در دفتــر معــاون  گــروه  کاهــش فقــر۱  بانــک جهانــی، ابتــدا در  مدیریــت اقتصــادی و 

کــرد، اجــرا شــده اســت. کاهــش فقــر خدمــت  رئیــس درون مدیریــت اقتصــادی و 

گوبینــد نانکانــی معــاون وقــت رئیــس  کاهــش فقــر و  گــروه  گــر پافشــاری جــان پیــج2 مدیــر وقــت  ا

کاهــش فقــر نبــود ایــن پــروژه هرگــز شــروع نمی شــد. جانشــینان آنهــا هــم بــه  مدیریــت اقتصــادی و 

کاهــش فقــر؛  گــروه  پشــتیبانی خــود از پــروژه ادامــه دادنــد از جملــه لــوکا باربــون و آنــا رونجــا3 مدیــران 

کاهــش فقــر؛ و دانــی لیپزیگــر5 ، معــاون رئیــس  گــروه  کــورد4  مدیــران بخشــی در  ســودهیر شــتی و لویــس 

گوبینــد  کاهــش فقــر. مــا همچنیــن ســپاس ویــژه از لیــن ســکویر6  و جانشــین وی  مدیریــت اقتصــادی و 

نانکانــی7  از شــبکه توســعه جهانــی بــرای پشــتیبانی آنهــا در سراســر پــروژه داریــم.

ایــن تیــم بــه دو بخــش در واشــنگتن و دهلــی نــو تقســیم شــد. دیپــا نارایــان در دهلــی نــو مســتقر 

بــود امــا بــه واشــنگتن هــم رفــت و آمــد داشــت. لنــت پریچــت مشــاور اقتصــادی ایــن بررســی بــود و 

کمــی ارائــه داد. در واشــنگتن  کلــی انگیزه بخشــی خصوصــا دربــاره تحلیــل داده هــای  راهنمایی هــای 

ــرد.  ک ــت  ــال 2006 خدم ــان س ــا پای ــروژه ت ــده پ ــوان هماهنگ کنن ــه عن ــیار ب ــی بس ــا توانای ــچ8  ب ــی پتس پات

کردنــد شــامل  طیفــی از تحلیلگــران پژوهشــی جــوان پشــتیبانی مدیریتــی و پژوهشــی ارزشــمندی ارائــه 

کیــال  کاترینــکا ابــه،  کــوری، ســارا ســولیوان، ســونیتا وارادا، موهینــی دات، امســت اوکتــای تــاس،  بریــان 

گوپــاالن،  گــوردن، نیتیــا راجا هایفــورد، و ســیبل ســلوک9 . چهــار دانشــجوی دانشــگاه اســتنفورد- جرمــی 

۱. Poverty Reduction and Economic Management )PREM(
2. John Page
3. Luca Barbone and Ana Revenga
4. Sudhir Shetty and Louise Cord
5. Danny Leipziger
6. Lyn Squire
7. Gobind Nankani
8. Patti Petesch
9. Bryan Kurey, Sarah Sullivan, Sunita Varada, Mohini Datt, Emcet Oktay Tas, Katrinka Ebbe, Kyla Hayford, and Sibel Selcuk
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راهــول شــیخ، و مومیــت بهاتــی۱ - پشــتیبانی های ارزشــمند در هنــگام مشــّقات و ســختی های پــروژه 

کاتــی  کاســابون،  کردنــد شــامل اورســوال  کار  کوتــاه  کردنــد. ســایرین همچنیــن بــرای دوره هــای  ارائــه 

نلــی  کوتزهمیــو،  اویکیــاو  از ســوی  اداری  پشــتیبانی  رادیــن2.  الیزابــت  و  نوماســاوا،  کازوهیــرو  هــول، 

ــه شــد. اوبیــاس، و جاشــین یانــگ3  ارائ

کل پــروژه درگیــر بــود و بررســی های آســیای جنوبــی را هماهنــگ  کاپــور در  در دفتــر دهلــی نــو، ســمیه 

کمک های  کاوشــیک بــاروا، دیویــا نامبیــار، و موحینــی دات4  بهره منــد شــد.  کــرد. ایــن دفتــر از پشــتیبانی 

کــه همــه نیروهــا را بــا همدیگــر نگــه می داشــت. کــرد  اداری را ســونیال آنــدروز5  ارائــه 

گرفتند.  کشوری را برعهده  طیفی از موسسات پژوهشی محلی و بین المللی سرپرستی بررسی های 

که  کشوری انجام نمی شد. نقش علمی آنها آنچنان حیاتی است  بدون تشریک مساعی آنها هیچ بررسی 

کتاب آورده ایم. ما همچنین قدردان تیم هایی هستیم  گانه در پیوست یک  ما اسامی آنها را به طور جدا

کردند. کشورهای اتیوپی، هند، پرو، فیلیپین و رومانی رهبری  که بررسی های اولیه و آزمایشی را در 

گسـترده ای از مشـاوران پشـتیبانی شـد، همـه آنهـا راهنمایی هـا و تشـویق های  ایـن پـروژه بـا شـبکه 

که عبارتند از اسـتفان درکان، آلن جلب، اشـرف غنی،  کردند  ارزشـمندی در مراحل مختلف پروژه ارائه 

کانبـور، اسـتین یورگنسـن، پرافـول پاتـل، آمارتیـا سـن، رحمان سـبحان، اوا توبیسـون و  کبیـر، راوی  نایـال 

کافی شـجاع  آشـتوش وارشـنی6 . چارلـز تیلـی7 مشـاوری ارزشـمند بـه شـیوه های متفـاوت بـود. او به حد 

که تحلیل های  کارگاه فنی برگزارشـده در سـنت پترزبورگ روسـیه در ژانویه 2006 بپیوندد  بود تا به ما در 

کرد. کـرد. درگذشـت نابهنـگام وی در آوریـل 2008 ضربـه شـدیدی بـه همه مـا وارد  مـا را هدایـت 

کشــوری را  کردنــد تــا بررســی های  کمــک  کارکنــان بانــک جهانــی و ســایرین بــه مــا  چندیــن عضــو 

کــس،  کاتلیــن بیــگل، لویــس فا کنیــم یــا راهنمــای فنــی یــا هــر دو را ارائــه دادنــد. آنهــا عبارتنــد از  شــروع 

گــراوال،  گونتیــن وودون8 )آفریقــا(؛ نیشــا آ ک، آنتونیــو نوســیفورا، و  جوهانــس هوگویــن، جنــی لیتــوا

گوگنهیــم، میــا هیــون، پریانوت پیبولســراوت  کانــوی، اســکات  گیلیــان بــراون، تیــم  گاســام،  جهــان آرولپرا

۱. Jeremy Gordon, Nithya Rajagopalan, Rahul Shaikh, and Sumeet Bhatti
2. Ursula Casabonne, Katy Hull, Kazuhiro Numasawa, and Elizabeth Radin
3. Oykiao Koo Tze Mew, Nelly Obias, and Jae Shin Yang
4. Kaushik Barua, Divya Nambiar, and Mohini Datt
5. Sunila Andrews
6. Stefan Dercon, Alan Gelb, Ashraf Ghani, Naila Kabeer, Ravi Kanbur, Steen Jorgensen, Praful Patel, Amartya Sen, Rehman Sobhan, 
Eva Tobisson, and Ashutosh Varshney
7. Charles Tilly
8. Kathleen Beegle, Louise Fox, Johannes Hoogeveen, Jennie Litvack, Antonio Nucifora, and Quentin Wodon
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کاســپار ریچتــر۱   )شــرق آســیا(؛ جایــرو آربولــدا، ژیلــت هــال، هــری آنتونــی پاترینــوس، جایــم ســاوودرا، و  و 

گلینســکایا،  کریســتین آلیســون، مایتری داس، النا  کســیمو تــوررو2   )امریــکای التیــن(؛ و نیلوفــر احمــد،  ما

کــوزل، رینکــو مــورگای، آشــیش نارایــن، امبــار نارایــان وی.جــی راویشــانکار، شــونالی  اســتفن هــاوز، والــری 

کشــوری  ک ســن و تــارا ویشــوانات3   )جنــوب آســیا(. مــا همچنیــن بــه تمــام مدیــران  ساردســای، بینایــا

ــژه  ــه وی ــد ب کردن ــی  ــن بررس ــال ای ــامل ح ــود را ش ــتیبانی های خ ــه پش ک ــتیم  ــون هس ــی مدی ــک جهان بان

کــه بــدون پشــتیبانی وی بررســی بــزرگ هنــد امکان پذیــر نبــود. کارتــر  مایــکل 

کمــی بــا هدایــت لنــت پریچــت و دیپــا  تحلیــل داده هــا وظیفــه عظیمــی بــود. تحلیل هــای داده هــای 

گایــان،  کــه عبارتنــد از نینــا بادا نارایــان هدایــت شــد و چندیــن پژوهشــگر در طــی زمــان درگیــر آن شــدند 

کریســتین هیملیــن، فلــورا نانخونــی،  گــوردون،  کالپانــدا مهــرا، و دنیــس نیکیتیــن بــا پشــتیبانی از جرمــی 

کازوهیــرو نوماســاوا، ســاومیک پــاول، راحــول شــیخ و ســونیتا وارادا4 .

گــروه ACNielsen در هنــد و ســایر پژوهشــگران طــی  کیفــی عظیــم توســط  مجموعــه داده هــای 

کریــس  کاوشــیک بــاروا، ناندیتــا بهــان، چســتر چــوا، موهینــی دات،  زمــان تجزیــه و تحلیــل شــد شــامل 

کینــدر، ماهیمــا میتــرا، دیویــا نامبیــار،  کیــدوای، مولــی  کاپــور، هومــا  گوویــل، ســمیه  گیبســون، ریمــا 

گیتیمــا شــارما5 . کســنا، و  یوکتــی پاهــوا، برایــس ریچــارد، منظــور علــی ســایت، نیتــی سا

کــه در مقاطــع مختلــف در  کارگاه هــای طوفــان فکــری بیــرون آمــد  طراحــی پــروژه پژوهشــی از میــان 

ــه  ک کنیــم  ــر تشــکر  ــراد زی ــژه اف ــه وی کارگاه هــا و ب ــزار شــد. مــا می خواهیــم از شــرکت کنندگان در  ــروژه برگ پ

کــورد، اســتفان درکــون، راج دســای،  کردنــد: یــان بانــون، بــاب باولــچ، لویــس  کلیــدی بــازی  نقش هــای 

کیفــر، اســتوتی  کایســر، فیــل  کای  گروتــارت، یوهانــس لیــن،  کریســتیان  گــری فیلــدز،  فرانسیســکو فریــرا، 

ک ســن، لیــن اســکور، آنانــد اســوامی،  کارولیــن مــوزر، جیووانــی پرنوشــی، بینایــا ک،  خمانــی، اســتفن نــا

ک6 . کونتیــن ودون، و مایجــل وولــکا آشــوتوش وارشــنی، 
۱. Nisha Agarwal, Jehan Arulpragasam, Gillian Brown, Tim Conway, Scott Guggenheim, Mia Hyun, Priyanut Piboolsra- vut, and Kaspar 
Richter
2. Jairo A. Arboleda, Gillette Hall, Harry Anthony Patrinos, Jaime Saavedra, and Maximo Torero
3. Nilufar Ahmad, Christine Allison, Maitreyi Das, Elena Glinskaya, Stephen Howes, Valerie Kozel, Rinku Murgai, Ashish Narain, 
Ambar Narayan, V. J. Rav- ishankar, Shonali Sardesai, Binayak Sen, and Tara Vishwanath
4. Nina Badgaiyan, Kalpana Mehra, and Denis Nikitin, with support from Jeremy Gordon, Kristin Himelein, Flora Nankhuni, Kazuhiro 
Numasawa, Saumik Paul, Rahul Sheikh, and Sunita Varada
5. Kaushik Barua, Nandita Bhan, Chester Chua, Mohini Datt, Chris Gibson, Reema Govil, Soumya Kapoor, Huma Kidwai, Molly Kinder, 
Mahima Mitra, Divya Nam- biar, Yukti Pahwa, Brice Richard, Manzoor Ali Sait, Niti Saxena, and Gitima Sharma
6. Ian Bannon, Bob Baulch, Louise Cord, Stefan Dercon, Raj Desai, Francisco Ferreira, Gary Fields, Christiaan Grootaert, Johannes Linn, 
Kai Kaiser, Phil Keefer, Stuti Khemani, Stephen Knack, Caroline Moser, Giovanna Prennushi, Binayak Sen, Lyn Squire, Anand Swamy, 
Ashutosh Varshney, Quentin Wodon, and Michael Woolcock
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کورنــل؛  دانشــگاه  بین الملــل در  امــور  پروفســور  لــی۱  تــی.اچ.  کانبــور،  راوی  قــدردان  ویــژه  بــه  مــا 

فرانســیس اســتوارت2، مدیــر مرکــز پژوهــش دربــاره نابرابــری، امنیــت بشــر و اخالقیــات در دانشــگاه 

کاهــش فقــر؛ و نــورا دادویــک4 ، دانشــمند ارشــد اجتماعــی،  گــروه  کــورد3، مدیــر بخــش،  کســفورد؛ لویــس  آ

کــرده و بازخوردهایــی ارائــه  کل دســت نویس را مطالعــه و بازبینــی  کاهــش فقــر هســتیم. آنهــا  گــروه 

کــه بی نهایــت مفیــد بــود. پراتــاپ بهانــو مهتــا5، رئیــس مرکــز پژوهــش سیاســتگذاری، دهلــی نــو،  دادنــد 

کــدام از فصــول  راهنمایی هــای ارزشــمندی دربــاره فصــل دموکراســی ارائــه داد. بازبین هــای داخلــی هــر 

ــکل  ــون، و مای ــدی نورت ــارک، آن ــاندر م ــانتا دواراجــان، الکس ــی، ش ــرت چیــس، انیــس دان ــد از: راب عبارتن

کار تنهــا مــا هســتیم. گرچــه مســئول هــر خطــای ایــن  ک6 . مــا ِدیــن عمیــق بــه همــه آنهــا داریــم ا وولــکا

کمک کننــده برعهــده داشــتند. مــا بــه ویــژه  تامیــن مالــی ایــن بررســی را چندیــن دولــت و ســازمان 

کــه منابــع مجــزا و غیرمشــروطی بــرای پشــتیبانی از ایــن پــروژه  کنیــم  مایــل هســتیم از دولــت ســوئد تشــکر 

کمک هــای مالــی دریافتــی از دولت هــای دانمــارک، فنالنــد، لوکزامبــورگ، هلنــد،  ارائــه داد. بــه عــالوه، مــا 

ج می نهیــم همچنیــن از برنامــه توســعه ســازمان ملــل7  و بانــک  نــروژ، تایلنــد، اوگانــدا، و انگلســتان را ار

کمــک بانــک جهانــی بــه پــروژه، عــالوه بــر پشــتیبانی از طریــق مدیریــت اقتصــادی  جهانــی تشــکر می کنیــم. 

کمــک مالــی از صنــدوق اضطــراری رئیــس بانــک تحــت نظــر جیــم ولفنســون و  کاهــش فقــر، شــامل یــک  و 

کشــورهای پــس از جنــگ و درگیــری، بــه شــبکه توســعه جهانــی بــود. کمــک دریافتــی از صنــدوق 

کاتایامــا،  مــا از تیــم حاضــر در دفتــر ناشــر بانــک جهانــی تشــکر می کنیــم ازجملــه مــاری فیســک، پــات 

کار پرزحمــت  کردنــد. مــا  کــه انتشــار مجموعــه چهــار جلــدی خــروج از فقــر را مدیریــت  و نانســی المــرز8 

کمک هــای بســیاری بــه  کــه  ج می نهیــم  کتــی ســان شــاین9 را عمیقــا ار ویرایــش و توجــه بــه جزئیــات 

ــد. ــاب منجــر ش کت ــه ایــن  ــرانجام ب ــرد و س ک ــی  ــای پی درپ ــود پیش نویس ه بهب

کتاب  درباره نویسندگان 

۱. Ravi Kanbur, T. H. Lee
2. Frances Stewart
3. Louise Cord
4. Nora Dudwick
5. Pratap Bhanu Mehta
6. Robert Chase, Anis Dani, Shanta Devarajan, Alexandre Marc, Andy Norton, and Michael Woolcock
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کتاب درباره نویسندگان 

کشــور بــا عنــوان خــروج از فقــر: درک آزادی،  دیپــا نارایــان مدیــر پــروژه بررســی بانــک جهانــی از ۱5 

ــت  ــبکه مدیری ــی در ش ــاور عال ــا 2008، مش ــال 2002 ت ــت. او از س ــاال اس ــه ب ــن ب ــد از پایی ــی و رش دموکراس

کاهــش فقــر و بــه دنبــال آن در دفتــر  گــروه  کــرد ابتــدا در  کاهــش فقــر بانــک جهانــی خدمــت  اقتصــادی و 

کاهــش فقــر. او بــا داشــتن تجربــه توســعه در آســیا و آفریقــا،  معــاون رئیــس در واحــد مدیریــت اقتصــادی و 

می کنــد.  کار  ملــل  ســازمان  ســامانه  و  ملــی،  دولت هــای  نهــاد،  مــردم  ســازمان های  بخش هــای  در 

حوزه هــای تخصصــی وی شــامل توســعه مشــارکتی، توســعه اجتماع محــور، و ســرمایه اجتماعــی اســت و 

کــرده اســت. آثــار منتشــره اخیــر  همچنیــن از ایــن مفاهیــم در راه خلــق ثــروت بــرای مــردم فقیــر اســتفاده 

وی عبارتنــد از خــروج از فقــر: دیدگاه هــای بیــن رشــته ای دربــاره تحــرک )بانــک جهانــی 2007(؛ پایــان 

گلینســکایا، بانــک جهانــی 2007(؛  کــه نتیجــه می دهــد )بــا النــا  دادن بــه فقــر در جنــوب آســیا: ایده هایــی 

کاهــش  ســنجش توانمندســازی: دیدگاه هــای بیــن رشــته ای )بانــک جهانــی 2005(؛ توانمندســازی و 

کتــاب منبــع )بانــک جهانــی 2002(۱  و مجموعــه ســه جلــدی صــدای فقــرا )انتشــارات دانشــگاه  فقــر: یــک 

کســفورد 2000، 200۱، 2002(. آ

کنــدی دولــت در دانشــگاه  لنــت پریچــت اســتاد تمریــن توســعه اقتصــادی در مدرســه جــان اف 

هــاروارد اســت. او همچنیــن یــک همــکار غیرمقیــم مرکــز توســعه جهانــی، همــکار ارشــد اداره پژوهــش و 

گــوگل اســت. او مناصبــی  تحلیــل اقتصــادی توســعه، ویراســتار نشــریه اقتصــاد توســعه، و مشــاور شــرکت 

ــرد. او  ک کار  ــنگتن  ــن در واش ــد همچنی ــزی و هن ــت و در اندون ــن ۱988 و 2007 داش ــی بی ــک جهان در بان

گــزارش توســعه جهانــی ۱994:  گزارش هــای بانــک جهانــی شــامل  بخشــی از تیــم تولیدکننــده بســیاری از 

کمــک: آنچــه نتیجــه می دهــد و آنچــه نمی دهــد و چــرا )۱998(؛  زیرســاخت ها بــرای توســعه؛ ارزیابــی 

گــزارش توســعه جهانــی:  گزینه هــا )2003(؛  نظــام بهداشــتی بهتــر بــرای فقــرای هنــد: یافته هــا، تحلیــل و 

چگونــه خدمــات عمومــی در خدمــت مــردم فقیــر باشــد؛ و رشــد اقتصــادی در دهــه ۱990: یادگیــری از یک 

کتاب هــا  دهــه اصالحــات )2005(. او بیــش از 50 مقالــه علمــی در نشــریات معتبــر، همچنیــن فصولــی از 

یــا مقاله هــا را بــه تنهایــی یــا مشــترک نوشــته اســت. تک نــگاری وی بــا عنــوان بگذاریــد آن مــردم بیاینــد: 

کــرد. کار جهانــی، را مرکــز توســعه جهانــی در ســال 2006 منتشــر  شکســتن قفــل تحــرک نیــروی 
کتاب با مشخصات زیر به فارسی ترجمه شده است: ۱. این 

کاهــش فقــر« از انتشــارات بانــک جهانــی؛ ویراســتار انگلیســی: دیپــا نارایــان؛ مترجمــان: فــرزام پوراصغــر ســنگاچین و جــواد رمضانــی؛   »توانمندســازی و 
کریمخــان زنــد؛ زمســتان ۱394. ویراســتار فارســی: حبیــب جبــاری؛ انتشــارات 
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ــات  ــاره موضوع ــه درب ک ــت  ــد اس ــی در هن ــک جهان ــی بان ــعه اجتماع ــد توس ــاور واح ــور مش کاپ ــمیه  س

کار می کنــد. او عضــو اصلــی تیــم بررســی خــروج  کاهــش فقــر  طــرد اجتماعــی و محیــط زیســت مربــوط بــه 

از فقــر بیــن 2003 تــا 2008 بــود. وی پیــش از پیوســتن بــه بانــک جهانــی، شــغل بانکــدار شــرکتی در یــک 

بانــک معتبــر در هنــد داشــت و تحلیلگــر اعتبــار در یکــی از شــعبات شــرکت اعتبــاری مودیــز بــود. عالئــق 

کســب وکارهای  اینکــه چگونــه  و  اســت  توســعه مشــارکتی  و  بــر محــور طــرد اجتماعــی  پژوهشــی وی 

کنــد در حالی کــه ســودها افزایــش یابــد. عــالوه بــر نوشــته های  کمــک  کاهــش فقــر  خصوصــی می توانــد بــه 

کتــاب دارایی هــا،  وی بــرای پــروژه خــروج از فقــر، او نویســنده یــک فصــل )بــه همــراه دیپــا نارایــان( از 

ــت.. ــی 2008( اس ــک جهان ــی )بان ــتگذاری اجتماع ــت و سیاس معیش



ــــز
فق

 از 
وج

خـــر

24

عالئم اختصاری

کل ج مصرفی  aggregate consumption expenditure ACEمخار

کتسابی )ایدز( acquired immune deficiency syndrome AIDSسندروم نقص ایمنی ا

Bangladesh Nutrition SurveyBNSپیمایش تغذیه بنگالدش

Statistics IndonesiaBPSاداره آمار اندونزی

Bangladesh Rural Advancement CommitteeBRACکمیته ارتقای روستایی بنگالدش

دفتر پژوهش و تحلیل اقتصادی 
توسعه

Bureau for Research and Economic Analysis of 
Development

BREAD

خصوصیات اجتماعی-اقتصادی ملی 
National Socioeconomic Characterization (Chile)CASEN)شیلی(

community development assistantCDAکمک توسعه جامعه محلی

community-driven developmentCDDتوسعه اجتماع محور

Centre for Policy AnalysisCEPAمرکز تحلیل سیاستگذاری

Communauté Financière Africaine FrancCFAFجامعه مالی آفریقایی فرانسه زبان

کمک به فقرا Consultative Group to Assist the PoorCGAPگروه مشورتی 

پیمایش استانداردهای زندگی ساحل 
Côte d’Ivoire Living Standards SurveyCILSSعاج

Cross-National Equivalent FilesCNEFپرونده های معادل فراملی

گواتماالیی Coalition of Guatemalan ImmigrantsCONGUATEائتالف مهاجران 

-National Indigenous and Campesino Coordinatکمیته هماهنگی بومیان ملی
ing Committee

CONIC

community poverty lineCPLخط فقر اجتماع محلی

-Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Emمرکز بررسی های منطقه ای 
presariales

CRECE

European Community Household PanelECHPپنل خانوار جامعه محلی اروپایی

Economic InitiativesEDIابتکار عمل اقتصادی

Household Sample Survey (Venezuela)EHMپیمایش نمونه خانوار )ونزوئال(
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Egypt Integrated Household SurveyEIHSپیمایش خانوار یکپارچه مصر

National Household Survey (Peru)ENAHOپیمایش خانوار ملی )پرو(

National Survey of Urban Employment (Mexico)ENEUپیمایش ملی اشتغال شهری )مکزیک(

Permanent Household Survey (Argentina)EPHپیمایش خانوار دائمی )آرژانتین(

Ethiopia Rural Household SurveyERHSپیمایش خانوار روستایی اتیوپی

Economic and Social Research FoundationESRFبنیاد پژوهش اقتصادی و اجتماعی

European UnionEUاتحادیه اروپا

pre-2004 members of the European UnionEU-15اعضای اتحادیه اروپا پیش از 2004

Ethiopia Urban Household SurveyEUHSپیمایش خانوار شهری اتیوپی

 Federación Nacional de Cooperativas de Ahorroفدراسیون ملی تعاونی اعتبار )گواتماال(
y Crédito (Guatemala)

FENACOAC

پیمایش خانوار و مدیریت مزرعه 
)ساحل عاج(

Farm Management and Household Survey 
(Côte d’Ivoire)

FMHS

گواتماال El Fondo de Desarrollo Indígena de GuatemalaFODIGUAصندوق بومیان 

gross domestic productGDPتولید ناخالص داخلی

گواتماال در  کنگره ملی سازمانهای 
امریکا

National Congress of Guatemalan Organizations 
in the United States

GUATENET

headcount measure of absolute expenditureHACEسنجه سرانه هزینه مطلق

Household Budget Survey (Poland)HBSپیمایش بودجه خانوار )لهستان(

Human Development IndexHDIشاخص توسعه انسانی

Hungarian Household PanelHHPپنل خانوار مجارستان

ج خانوار  پیمایش درآمد و مخار
)بنگالدش(

Household Income and Expenditure Survey 
(Bangladesh)

HIES

human immunodeficiency virusHIVویروس نقص ایمنی انسانی

hometown associationHTAانجمن شهرستان موطن

موسسه پژوهش محصوالت بین المللی 
برای مناطق نیمه خشک حاره ای

International Crops Research Institute for the 
Semi-Arid Tropics

ICRISAT

Inter-American Development BankIDBبانک توسعه بین امریکایی
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کار و جامعه در  موسسه بررسی های 
برزیل

Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade 
(Brazil)

IETS

صندوق بین المللی برای توسعه 
International Fund for Agricultural DevelopmentIFADکشاورزی

Indonesia Family Life SurveyIFLSپیمایش زندگی خانوار اندونزیایی

موسسه پژوهشی بین المللی 
International Food Policy Research InstituteIFPRIسیاستگذاری غذا

Integrated Household Survey (Uganda)IHSپیمایش خانوار یکپارچه )اوگاندا(

خدمت مهاجرت و اعطای تابعیت 
)امریکا(

Immigration and Naturalization Service
(United States)

INS

International Organization for MigrationIOMسازمان بین المللی برای مهاجرت

کنترل و اصالح مهاجرت )امریکا( Immigration Reform and Control Actقانون 
(United States)

IRCA

ج international Remittance NetworkIRNetشبکه بین المللی پول ارسالی از خار

گرا )تانزانیا( کا Kagera Health and Development Study (Tanzania)KHDSبررسی توسعه و سالمت 

کنیا Kenyan Ideational Change SurveyKICSپیمایش تغییر اندیشه های 

کوازولو- ناتال  بررسی پویای درآمد 
)آفریقای جنوبی(

KwaZulu-Natal Income Dynamics Study (South 
Africa)

KIDS

کارائیب Latin America and the CaribbeanLACآمریکای التین و 

Local Development BoardLDFهیات توسعه محلی

Local Knowledge Management InstituteLMIموسسه مدیریت دانش محلی

leave-out meansLOMمیانه رهاشده

linear probability modelLPMمدل های احتمالی خطی

Living Standard Measurement SurveyLSMSپیمایش سنجش استاندارد زندگی

microfinance institutionMFIموسسه تامین مالی ُخرد

گذاری چندجانبه  صندوق سرمایه 
Multilateral Investment Fund (of the IDB)MIF)بانک توسعه بین امریکایی

کواچا Malawi KwachaMKماالوی 

Moving Out of PovertyMOPخروج از فقر
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mobility of the poorMPIتحرک فقرا

کشاورزان ُخرد National Smallholder Farmers’ AssociationNASFAMانجمن ملی 

شورای ملی پژوهش اقتصادی 
کاربردی )هندوستان(

National Council of Applied Economic Research 
(India)

NCAER

nongovernmental organizationNGOسازمان مردم نهاد )غیردولتی(

net prosperity indexNPIشاخص رونق اقتصادی خالص

other backward castesOBCسایر طبقات عقب مانده

 Organisation for Economic Co-operation andسازمان همکاری اقتصادی و توسعه
Development

OECD

original intervieweeOIمصاحبه شونده اصلی

ordinary least squaresOLSحداقل مربعات معمولی

Principal Components AnalysisPCAتحلیل مولفه های اصلی

Public Distribution System (India)PDSسامانه توزیع عمومی )هند(

کودک  پروژه یکپارچه رشد و تکامل 
Integrated Child Development Project (Bolivia)PIDI)بولیوی(

Poverty Reduction and Economic ManagementPREMکاهش فقر و مدیریت اقتصادی

Panel Study of Income DynamicsPSIDبررسی پنل درباره پویایی درآمد

quetzalQکوتسال )واحد پول ونزوئال(

پیمایش توسعه اقتصادی روستایی 
Rural Economic Development Survey (India)REDS)هندوستان(

Rural Household Survey (China)RHSپیمایش خانوار روستایی )چین(

موسسه پژوهش برای فرهنگ 
میندانائو )فیلیپین(

Research Institute for Mindanao Culture 
(Philippines)

RIMCU

Russian Longitudinal Monitoring SurveyRLMSپیمایش پایش طولی روسیه

rupeesRsروپیه

Savings and Credit CooperativesSACCOتعاونی های پس انداز و اعتبار

scheduled casteSCطبقه َپست )در هند(

socioeconomic statusSESوضعیت اقتصادی- اجتماعی
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Self-Employed Women’s AssociationSEWAانجمن زنان خویش فرما

self-help groupsSHGsگروه های خودیاری

کشور  کار در  پیمایش پویایی درآمد و 
Canadian Survey of Labour and Income DynamicsSLIDکانادا

scheduled tribeSTقبیله َپست 

پروژه تحلیل سیاستگذاری و پایش 
کشاورزی تگمو )کنیا(

Tegemeo Agricultural Monitoring and Policy 
Analysis Project (Kenya)

TAMPA

Tambon Administrative OrganizationsTAOsسازمان های اداری تامبون

Targeted Public Distribution System (India)TPDSسامانه توزیع عمومی هدفمند )هند(

United Nations Development ProgrammeUNDPبرنامه توسعه سازمان ملل

Uganda National Household SurveyUNHSپیمایش ملی خانوار اوگاندا

Uganda Participatory Poverty Assessment ProjectUPPAPپروژه ارزیابی فقر مشارکتی اوگاندا

آژانس امریکایی برای توسعه بین 
U.S. Agency for International DevelopmentUSAIDالمللی

Vietnam Living Standards SurveyVLSSپیمایش استاندارد زندگی ویتنام

Welfare Monitoring Survey (Kenya)WMSپیمایش پایش رفاه )کنیا(

World Council of Credit UnionsWOCCUشورای جهانی اتحادیه های اعتباری

توجه: همه مبالغ دالری به دالر آمریکا هستند.
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مناطق مورد بررسی

کوته نوشتکشور یا ایالتتمرکز سیاستگذاری

AFG (Conf)افغانستاندرگیری و منازعه

AP (SHG)آندرا پرادشگروه های خودیاری

ASSAM (Conf)آسامدرگیری

BAN (Empow)بنگالدشتوانمندسازی زنان

COL (Conf)کلمبیادرگیری

INDO (Conf)اندونزیدرگیری

MAL (Infra)ماالویزیرساخت ها

MEX (Ethn)مکزیکقومیتی

کشمهاجرت MOR (Mig)مرا

PHI (Conf)فیلیپیندرگیری

PHI (Panel)فیلیپینبررسی پنل

SEN (Infra)سنگالزیرساخت

SRI (Conf)سریالنکادرگیری

TAN (Ruv)تانزانیارووما

THAI (Ineq)تایلندنابرابری

UGA (Panel)اوگاندابررسی پنل

UP (Caste)اوتار پرادشکاست )طبقه(

WB (Landdist)بنگال غربیاصالحات توزیع اراضی
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 ۱234567شاخص ها

شاخص خروج از فقر
دامنه حرکت به سمت باالی فقرا را از بین خط فقر اجتماع محلی در یک جامعه محلی اندازه گیری می کند
کــه در ابتــدای ایــن مطالعــه فقیــر بودنــد و بــه بــاالی خــط فقــر اجتمــاع محلــی حرکــت  MOP = افــرادی 

کــه در ابتــدای ایــن مطالعــه فقیــر بودنــد می کننــد تقســیم بــر تعــداد افــرادی 

MOP1

شاخص تحرک فقرا
کند که در ابتدا فقیر بودند را اندازه گیری می  کسانی  دامنه تحرک به سمت باالی 

کــه در ابتــدای ایــن مطالعــه فقیــر بودنــد و بــه ســمت بــاال حرکــت می کننــد تقســیم بــر تعــداد  MPI = افــرادی 
کــه در ابتــدای ایــن مطالعــه فقیــر بودنــد افــرادی 

 MPI2

شاخص تحرک ثروتمندان
کــه ابتــدا در بــاالی خــط فقــر اجتمــاع محلــی  کســانی را انــدازه می گیــرد  دامنــه تحــرک بــه ســمت بــاالی 

بودنــد )غیرفقــرا یــا »ثروتمنــد« برحســب تعریــف ایــن مطالعــه(
کــه در ابتــدای ایــن مطالعــه ثروتمنــد بودنــد و بــه بــاال حرکــت می کننــد تقســیم بــر تعــداد  MRI = اشــخاصی 

کــه در ابتــدای ایــن مطالعــه ثروتمنــد بودنــد افــرادی 

 MRI3

کردن شاخص سقوط 
دامنه هرگونه حرکت به سمت پایین در یک جامعه محلی را اندازه گیری می کند

کل خانوارها که به سمت پایین حرکت می کنند تقسیم بر تعداد  FI = همه خانوارهایی 
 FI4

شاخص فقیرشده ها
که در ابتدا فقیر بودند را اندازه می گیرد. کسانی  دامنه حرکت به سمت پایین 

کــه در ابتــدای ایــن مطالعــه فقیــر بودنــد و  بــه ســمت پاییــن حرکــت می کننــد تقســیم  FPI = تعــداد افــرادی 
کــه در ابتــدای ایــن مطالعــه فقیــر بودنــد کســانی  بــر تعــداد 

 FPI5

کردن ثروتمندان شاخص سقوط 
دامنه حرکت به سمت پایین ثروتمندان را اندازه گیری می کند

کــه در ابتــدای ایــن مطالعــه ثروتمنــد بودنــد و بــه ســمت پاییــن حرکــت می کننــد  FRI = تعــداد افــرادی 
کــه در ابتــدای ایــن مطالعــه ثروتمنــد بودنــد کســانی  تقســیم بــر تعــداد 

FRI6

شاخص سقوط ثروتمندان به فقر
دامنه حرکت به سمت پایین ثروتمندان از بین خط فقر اجتماع محلی

کــه بــه زیــر خــط فقــر اجتمــاع محلــی حرکــت می کننــد تقســیم بــر تعــداد افــرادی  FRIP = ابتــدا ثروتمندانــی 
کــه در ابتــدای ایــن مطالعــه ثروتمنــد بودنــد

FRIP7

۱. Moving out of poverty index
2. Mobility of the poor index
3. Mobility of the rich index
4. Falling index
5. Falling of the poor index
6. Falling of the rich index
7. Falling of the rich into poverty index
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کاهش فقر خالص
تغییرات در سهم فقر طی دوره بررسی را اندازه گیری می کند

که در انتهای دوره مطالعه فقیر بودند منهای درصد ابتدا فقیرها NPR = درصد افرادی 
NPR1

شاخص رونق اقتصادی خالص
دامنه حرکت خالص به سمت باال )به سمت باال منهای به سمت پایین( در یک جامعه محلی

کــه بــه ســمت پاییــن  کــه بــه ســمت بــاال می رونــد منهــای همــه خانوارهایــی  NPI = )همــه خانوارهایــی 
کل خانوارهــا می آینــد( تقســیم بــر تعــداد 

NPI2

شاخص رونق اقتصادی خالص فقرا
کــه در ابتــدا دوره  کســانی  دامنــه تحــرک بــه ســمت بــاالی خالــص )بــه ســمت بــاال منهــای بــه ســمت پاییــن( 

مطالعــه فقیــر بودنــد را اندازه گیــری می کنــد
کــه در ابتــدای دوره مطالعــه فقیــر بودنــد و بــه ســمت بــاال می رونــد منهــای تعــداد  کســانی  NPP = )تعــداد 

کــه بــه ســمت پاییــن می رونــد( تقســیم بــر تعــداد ابتــدا فقیــران ابتــدا فقیرانــی 

NPP3

شاخص رونق اقتصادی
دامنه همه تحرک به سمت باال در یک جامعه محلی را اندازه گیری می کند

کل خانوارها که به سمت باال می روند تقسیم بر تعداد  PI  = همه خانوارهایی 
PI4

 ۱234

پیشوندها و پسوندهای متغیر

hپرسشنامه خانوار

cپرسشنامه جامعه محلی

aجاری )در زمان بررسی، حدود سال 2005(

bابتدایی یا اولیه )تقریبًا ۱0 سال پیش، حدود سال ۱995(

rمتغیر بازکدگذاری شده

گروه ها کل  Tتعداد 

کانونی مردان گروه  mمباحثه 

کانونی زنان گروه  fمباحثه 

۱. Net poverty reduction
2. Net prosperity index
3. Net prosperity of the poor index
4. Prosperity index





فصل 1
کلی بررسی خروج از فقر: مروری 

کل جهان را تاریک می کند. که  فقر همچون لکه تیره ای است 

کلمبیا گروه بحث مردان، ویال روسای،   

کامــاًل  ــه اســتثنای مســائل  ــه- ب ک هرچــه بیشــتر عمــر می کنــم بیشــتر متقاعــد می شــوم 

انتزاعــی- جنبــه آمــاری هــر قضیــه را هرگــز نبایــد حتــی بــرای یــک لحظــه از جنبــه غیرآماری 

کــرد. آن جــدا 

 آلفرد مارشال، اقتصاددان انگلیسی، ۱906
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که  دهیم  پاسخ  پرسش  این  به  باید  ابتدا  کار  این  برای  فقر.  به  دادن  پایان  است:  روشن  هدف 

چرا مردم فقیر، فقیر هستند. باورهای موجود درباره فقرا و علل زیربنایی فقر، تعیین کننده اقداماتی 

که سیاستمداران ملی طراحی می کنند  که عامالن توسعه دنبال می کنند، سیاست هایی است  است 

که ما درباره  که ما به عنوان شهروندان دغدغه مند انجام می دهیم. بنابراین، فرضیاتی  و اعمالی است 

کن جوامعی مثل می سی سی پی، ماالوی،  که آیا خانواده های سا علل زیربنایی فقر داریم، در این باره 

بود.  خواهد  مهم  خیر،  یا  داشت  خواهند  فقر  از  خروج  برای  شانسی  کش،  مرا یا  مکزیک،  منچستر، 

گاه ما درباره فقرا سرنوشت ساز هستند، چرا  باورهای برزبان نیامده، امتحا ن  پس نداده و اغلب ناخودآ

گر فقر را مشکل می دانیم،  که تعیین می کنند آیا فقر اصاًل به عنوان یک مشکل تعریف می شود یا خیر. و ا

کسانی است؟ آیا تنها مشکل فقرا است یا مشکل ما هم هست؟ باورهای موجود  مشکل مربوط به چه 

درباره ماهیت فقر و »فقرا« می تواند برانگیزاننده اقدام - یا توجیه کننده بی عملی- باشد.

کــه پیــش رو داریــد دربــاره ایدئولــوژی، چــه از نــوع راســت یــا چــپ نیســت. دربــاره لیبرالیســم  کتابــی 

دولــت  یــا  آزاد  بازارهــای  بــا  مخالفــت  یــا  طرفــداری  بــه  نیســت.  هــم  خشــن  فردگرایــی  یــا  دل نــازک 

بــزرگ برنمی خیــزد. موافــق یــا مخالــف جهانی ســازی نیســت. راجــع بــه برخــورد تمدن هــا یــا درمــورد 

کتــاب دربــاره تغییــر  کاتولیــک نیســت. ایــن  ارزش هــای پروتســتان در برابــر ارزش هــای هنــدو، اســالمی یــا 

الگــو )پارادایــم( نیســت.

راهبردهــای  توســعه  و  بســط  بــه  فــوری  نیــاز  دربــاره  و  محلــی،  واقعیت هــای  دربــاره  کتــاب  ایــن 

کــه بــا تجــارب و زندگــی میلیون هــا انســان فقیــر در جوامــع اطــراف دنیــا عجیــن  کاهش دهنــده فقــر اســت 

کنــاری می گذاشــتیم. وقتــی بــه جــای  کاری، بایــد فرضیــات خــود را بــه  شــده اســت. بــرای انجــام چنیــن 

کــه  کشــورها، نگاهــی از نزدیــک بــه واقعیت هــای محلــی جوامــع می اندازیــم، نــه تنهــا رکــود  نــگاه بــه 

حرکــت می بینیــم. بــا وجــود نابرابری هــا، برخــی مــردم فقیــر از جاهایــی مثــل بنــگالدش در جنــوب 

آســیا تــا مکزیــک در آمریــکای التیــن، بــه ســمت بــاال و خــروج از فقــر حرکــت می کننــد. در همــان زمــان، 

کار شــدیم  گرفتــار فقــر هســتند یــا بــه ســمت فقــر فــرو می رونــد. مــا دســت بــه  ســایرینی در همــان جوامــع 

کنیــم. کشــف  ــا چرایــی و چگونگــی آن را  ت

ج شــدند یــا در  کــه یــا از فقــر خــار کردیــم  ح زندگــی ســه نفــر از قســمت های مختلــف دنیــا شــروع  بــا شــر

فقــر مانده انــد.
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دیدار با سه نفر ...

عایشه از بنگالدش 

عایشــه 40 ســاله در روســتای پیرجــادی در منطقــه نارشــینگدی بنــگالدش زندگــی می کنــد. ایــن زن 

گرفــت. او بــرای بدســت  مطلقــه به خاطــر ازدواج ناموفقــش مــورد ناســزا و تمســخر مــردم روســتایش قــرار 

ــان جامعــه محلــی، او  کــه امــروز دارد، بســیار جنگیــده اســت. برخــالف ســایر زن آوردن دارایــی ناچیــزی 

کوچکــی  کشــاورزی  کســب وکار  کــه در آن زندگــی می کنــد و  کوچــک آجــری اســت  کنــون مالــک یــک خانــه  ا

همــراه بــا مرغــداری دارد. او بــه همســایگانش پــول قــرض می دهــد.

 البتــه اوضــاع همیشــه بدیــن منــوال نبــود. عایشــه حــدود یــک دهــه پیــش را بــه خاطــر مــی آورد، 

کنــم، روزهایــم را  »شــرایطم بســیار بــد بــود، غــذا نداشــتم و مجبــور بــودم شــب را در خانــه دیگــران ســپری 

کــی اشــاره می کنــد(. امــا آن  کنفــی خا گونــی  گونــی بــه بدنــم می گذرانــدم )بــه خورجیــن  بــا پوشــیدن ایــن 

کنــون وضعــم خــوب اســت.« روزهــا رفته انــد، ا

ــار ازدواج  عایشــه بی ســواد اســت و مــادرش ســه روز بعــد از تولــد او از دنیــا رفــت. در ۱5 ســالگی زیــر ب

کــه شــد  کــه اغلــب »بــا دخترهــای دیگــر رفــت و آمــد داشــت.« عایشــه 20 ســاله  اجبــاری بــا شــوهری رفــت 

کــرد. در شــش ســال اول هیــچ حقوقــی  کــرد و شــروع بــه خدمتــکاری در خانــه همســایگان   او را تــرک 

کردنــد تقاضــای  ک بــه او می دادنــد. بعــد از اینکــه دیگــران او را ترغیــب  دریافــت نکــرد و فقــط غــذا و پوشــا

کا ]واحــد پــول بنــگالدش[ )حــدود 75 ســنت( دریافتــی داشــت. او همچنیــن  کــرد و ماهانــه 50 تــا حقــوق 

ــت. او  ــی داد، می فروخ ــه او م ــام ب ــرای ش ــش ب کارفرمای ــه  ک ــی را  ــز برنج ــت و نی ــری پرداخ کار مزدبگی ــه  ب

کــه از  مغرورانــه می گویــد »بــه مــدت ســه ســال شــبها برنــج نخــوردم.« عایشــه بــا دســتمزد ناچیــز و پولــی 

ــه و مقــداری  ــرد و توانســت یــک جوجــه و یــک بزغال ک ــداز  ــم پس ان ک ــم  ک فــروش غذایــش بدســت آمــد، 

لبــاس بــرای خــودش بخــرد. 

کــرد و  کار  کار در دفتــر شــورای محلــی داد. بــه مــدت 4 ســال آنجــا  در 32 ســالگی عایشــه درخواســت 

کــرد، از  کــه تیــم میدانــی مــا او را مالقــات  کــرد. زمانــی  کا )حــدود ۱8 دالر آمریــکا( دریافــت  ماهانــه ۱200 تــا

کــه هوشــمندانه  کــرده بــود- پس انــدازی  کــه در شــورای اتحادیــه داشــت پس انــداز قابــل توجهــی  شــغلی 

کــه بــه پــرورش و فــروش اردک و جوجــه  کــرد. او بــه پیرجــادی برگشــته بــود، جایــی  ســرمایه گذاری 

ــد  ــکارد. او می گوی ــج ب ــا برن ــد ت ــه شــخصی از خــود داشــت و قطعــه زمیــن شــخصی خری پرداخــت؛ او خان
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گــر تمــام روز در ایــن  کنــار مــن نیســت. ا کــس  بــدون داشــتن خانــواده احســاس تنهایــی می کنــد »هیــچ 

کــه بدســت آورده اســت  گرفــت.« بــا این حــال از آنچــه  کــس ســراغی از مــن نخواهــد  اتــاق دراز بکشــم هیــچ 

کــه می توانــم از  احســاس ســربلندی می کنــد. او می گویــد »مــن خانــه خــودم را دارم. بــرای همیــن اســت 

کنــار آمــدن بــا محیــط،  گفــت: ســازگاری و  کنــم، اینطــور نیســت؟ رازم را بــه شــما خواهــم  شــما پذیرایــی 

کــردن.«  کار  ج دادن و ســخت  جســارت بــه خــر

مامبا از ماالوی

کشــور مــاالوی در فقــر  کالوگنــی در منطقــه دووا  کــه در روســتای  کشــاورز 35 ســاله ای اســت  مامبــا 

کشــور، روســتا،  گرســنگی شــدید، او عاشــق  شــدید زندگــی می کنــد. بــا وجــود خشکســالی ها و دوره هــای 

مــردم و خانــواده اش اســت و هیــچ تمایلــی بــه تــرک روســتایش نــدارد.

کــرد و بعــد از دو ســال مجبــور بــه تــرک مدرســه  مامبــا تحصیالتــش را خیلــی دیــر در ۱5 ســالگی شــروع 

کاشــت بالل  کــه خانــواده اش تــوان مالــی پرداخــت شــهریه و لبــاس فــرم او را نداشــت. او شــروع به  شــد چــرا 

کشــت می کــرد.  کــه هــم بــرای مصــرف و هــم فــروش  کــرد  و بــادام زمینــی و مدتــی بعــد ســیب زمینــی شــیرین 

کــرد چــون قلمه هــای محصــول بخاطــر ذخیره ســازی  کشــت ســیب زمینــی را قطــع  امــا در ســال ۱998 

گرفــت امــا نتوانســت محصــول  کامــاًل خشــک شــد. در ســال 2000 از دوســتی قلمه هــای جدیــد  نامناســب 

گانیــو ]کار روزانــه مزرعــه[  کنــد. »در آن زمــان زمینــم محصــول نــداد. مــن وقــت زیــادی صــرف  خوبــی تولیــد 

کــرد.« می کــردم. نتیجتــًا بــه باغچــه مــن رســیدگی نشــد و برداشــت محصولــم افــت 

و  نیشــکر  تفاله هــای  روســتاییان  گرفــت.  فرا را  محلــی  جامعــه  گســترده  قحطــی  بعــدی  ســال  دو 

کــه بایــد ســه بــار جوشــانده می شــد تــا قابــل خــوردن شــود. عــده ای از  ریشــه ها ی جنگلــی می خوردنــد، 

کار  کشــاورزی بــه ســختی پیــدا می شــد و مامبــا از جایــی بــه جایــی دیگــر در جســتجوی  کار  مــردم مردنــد. 

کــود  و غــذا می گشــت. او بــا قالب گیــری و فــروش آجــر زنــده مانــد. در ســال 2002، دولــت شــروع بــه توزیــع 

کــرد امــا روســتای مامبــا تنهــا 28 بســته اقــالم ضــروری بــرای بیــش از 400  و دانــه بیــن خانواده هــای فقیــر 

کــه رهبــران ارشــد می ریزنــد، در اینجــا بــه مــا  کــرد. مامبــا می گویــد »برنامه هــای بزرگــی  خانــواده دریافــت 

کشــید امــا بخاطــر بارش هــای  نمی رســد،« از ســال 2002 تــا 2004، مامبــا روی باغچــه اش زحمــت زیــادی 

کــم، ثمــره ای نداشــت. ســرانجام در ســال 2005 هنگامیکــه در پــروژه نگهــداری جــاده اســتخدام  خیلــی 

شــد، وضــع زندگــی اش خــوب شــد.
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کــه بــرای  کــه قــادر نبــوده اســت هیــچ دارایــی بــه جــز یــک صندلــی  گذشــته می بینــد  مامبــا بــا یــادآوری 

کــه از دیــوار آویــزان بــود. »هرگــز  کــرد  کنــد. او بــه صندلــی شکســته اشــاره  مهمانانــش خریــده بــود، جمــع 

در زندگــی ام قــادر بــه نگهداشــتن پــول نبــوده ام. همیشــه پســتی و بلندی هــا بــوده اســت. مــن نتوانســتم 

کمکــی برســاند.  ــه مــا  ــود ب ک کنتــرل قیمــت  ــا  ــت حاضــر نبــود ب ــود. دول ــران ب گ ــی  ــود بخــرم چــون خیل ک

ــا  کشــاورزی را بــه حالــت اول برمی گرداندنــد ت کنتــرل قیمــت ســخت اســت، آنهــا بایــد انجمن هــای  ــر  گ ا

گــر بســته های اقــالم ضــروری بیــن همــه مــردم  کــود از آنهــا وام بگیریــم. شــاید ا گرفتــن  مــا بتوانیــم بــرای 

روســتا توزیــع می شــد، وضعیــت بهتــر می بــود امــا آنهــا تنهــا بــه ۱5 یــا 20 نفــر بســته دادنــد.«

نبــود  و  گرســنگی  از  کــه  پســرش  دو  مــرگ  جملــه  از  اســت  شــده  متحمــل  زیــادی  خســارات  مامبــا 

کمک می رســانند،  مراقبت هــای پزشــکی مردنــد. دوســتانش شــریان زندگیــش هســتند. آنهــا در مواقــع نیاز 

کــه تحمــل  کــردن رایــگان لباســهایش. بــا وجــود همــه آنچــه  کشــاورزی تــا وصلــه  از دادن یــک بیــل بــرای 

کــود داشــتم  گــر  کــرده اســت، مامبــا احســاس دلگرمــی می کنــد. »مــن مــردی پرانــرژی هســتم و یقیــن دارم ا

کــه خانــواده  کــرده اســت چــون مــن مــردی هســتم  بهتــر از ایــن عمــل می کــردم. ایــن اعتمــاد در مــن رشــد 

کــه از  گذشــته احترامــی  کنــم، امــا در ۱0 ســال  دارم. بلــه مــن نتوانســتم رفــاه و بهزیســتی خانــواده ام را بیشــتر 

کشــیدن،  کارهــای زیــادی مثــل ســیگار  کــه  گرفتــه ام بیشــتر شــده اســت. ایــن بــدان علــت اســت  خانــواده ام 

مشــروب نوشــیدن و دنبــال هرزگــی رفتــن را دوســت نــدارم. مــن فقــط عاشــق فوتبالــم. ...« و او می خنــدد.

آدولفو از مکزیک

کای مکزیــک، در تیندیتــای  گواداالمــورس در اوخــا کوچــک  کوهســتانی  آدولفــو 29 ســاله در جامعــه 

گفتــه دوســتانش آدولفــو بــا وجــود ایــن مغــازه اســت »کــه از  کوچکــش، مشــغول اســت. بــه  خــود، مغــازه 

لحــاظ اقتصــادی مســتقل« اســت. امــا اوضــاع همیشــه اینگونــه نبــود. بعــد از پایــان دبیرســتان آدولفــو 

کــه بابــت آن هیــچ دســتمزدی نمی گرفــت. بــرای فــرار  کنــد  کمــک  کشــاورزی  کار  مجبــور بــود بــه پــدرش در 

کنــد و در ســن 20 ســالگی مخفیانــه بــرای  گرفــت بــه ایــاالت متحــده مهاجــرت  کار پــر زحمــت، تصمیــم  از 

کشــیدم ســاعت 3 عصــر پیــاده شــهر  کــه »مــن رنــج زیــادی  گذشــت. او بــه یــاد مــی آورد  اولیــن بــار از مــرز 

کامــل پیــاده رفتیــم. هیــچ چیــزی بــرای خــوردن نداشــتیم.« کردیــم و یــک روز  تــکات را تــرک 

ــه در  ک ــرادرش  ــا ب ــت ام ــی نمی دانس ــرد. او انگلیس ک ــا  کالیفرنی ــتورانی در  کار در رس ــه  ــروع ب ــو ش آدولف

کار آســان بــود و الزم نبــود  کار می کــرد  کــرد. »چــون بــرادرم آنجــا  کمــک  کار می کــرد بــه او  همــان رســتوران 
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زبــان بدانــم.« امــا جدایــی از خانــواده اش خیلــی ســخت بــود. »مهاجــرت خانــواده را از هــم جــدا می کنــد 

کــرد.« و بــا پــول هــم نمی تــوان اثــرات ]جدایــی[ را درمــان 

 2 سال بعد با مقداری پس انداز به مکزیک برگشت اما پول ها خیلی زود تمام شد. او می گوید »من 

که به  کالیفرنیا برگردم چرا  کردم و سپس مجبور شدم دوباره به  گواداالموروس سپری  یکسال و نیم در 

گواداالموروس نه پولی هست و نه شغلی.« در سال 2000 آدولفو  پول بیشتری احتیاج داشتم. اینجا در 

کرد  گذشتن از مرز سخت تر شده بود. اول تالش  کالیفرنیا بر می گردد. این بار  که اینک 24 ساله است به 

کردند )او  از مکزیکالی برود اما دستگیر و برگشت داده شد. نگهبانان مرزی مکزیکی خیلی بد با او رفتار 

گذشت. »تیجوانا غمگین ترین شهر است. باید از خودت  نمی گفت چگونه(. او باالخره از مرز تیجوانا 

کنند.« کمک به مهاجران، ما را اذیت می  کنی. آنها بجای  در برابر دولت و مسئوالن امور محافظت 

گواداالمــوروس برگشــت- او می گویــد ایــن بــار بــرای همیشــه.  یکســال بعــد آدولفــو یکبــار دیگــر بــه 

کــرد. او ترجیــح  کالیفرنیــا بدســت آورده بــود مغــازه خــودش را بــاز  کــردن در  کار  کــه از  بــا پس انــدازی 

ــادر نبــود  ــز ق ــدون مهاجــرت هرگ کنــد امــا همچنیــن متوجــه شــده اســت ب ــی  می دهــد در مکزیــک زندگ

ــه از تــرس  ــه بازگشــت نشــوم. ن کســب وکاری راه بینــدازد. »مــن از خــدا می خواهــم هیــچ وقــت مجبــور ب

گذشــتن از مــرز بایــد متحمــل شــوی.« آدولفــو  کــه بــرای  کــردن بلکــه از تــرس تــرک خانــواده و خطراتــی  کار 

کنــی بــرای همیــن او هرگــز نتوانســت  کشــور خــود را بــرای همیشــه تــرک  کیــد می کنــد »صحیــح« نیســت  تا

کشــور مــن، مــردم مــن اســت« کنــد. »مکزیــک، وطــن مــن،  ج از مکزیــک زندگــی  به طــور دائمــی خــار

یک بررسی ... هزاران حکایت

از فرمول هــای  بــه فراتــر  تــا  افــراد فقیــر ماننــد عایشــه، مامبــا و آدولفــو، وادارمــان می کنــد  زندگــی 

کنیــم. مــا مجبوریــم بــا تشــخیص های  اقتصــادی یــا مرزبندی هــای ایدئولوژیــک ســاده انگارانه نــگاه 

کــه چرا هنــوز افراد فقیــر زیادی در جهــان پررونق  کنــار بیاییــم  ناقــص و قیــد و بندهــای رشــته علمــی خــود 

کــه  و ثروتمنــد مــا وجــود دارنــد. وقتــی بــه دنبــال دالیــل ریشــه ای بــه عقــب برمی گردیــم، درمی یابیــم 

فــروض زیربنایــی و پس مانده هــای ایدئولوژی هــای مربــوط بــه فقــر، تاثیراتــی عمیــق روی سیاســت های 

گذاشــته اســت. در برخــورد بــا ایــن فــروض، بــه زنجیــره ای از پرســش ها می رســیم. آیــا ایــن خــود  انتخابــی 

کــه در آن زندگــی می کننــد بــد عمــل می کنــد؟ آیــا  کــه خــوب عمــل نمی کننــد یــا بافتارهایــی  فقــرا هســتند 

فقــر نتیجــه نبــود ابتــکار عمــل در بیــن فقــرا اســت یــا مشــکل بــه نبــود فرصــت برمی گــردد؟
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کــه داریــم، »مــواد مــوردکاوی« مــا،  مــا مــوردکاوی خــود را از پاییــن بــه بــاال جلــو بردیــم. »داده هایــی« 

حکایت هایــی از 60 هــزار نفــر اســت: زنــان، مــردان و جوانــان فقیــر یــا پیــش از ایــن فقیــر در بیــش از 500 

کشــور آفریقــا، جنــوب آســیا، شــرق آســیا و آمریــکای  جامعــه محلــی در 2۱ منطقــه مــورد بررســی در ۱5 

گریخته انــد درحالیکــه ســایر افــراد در آن جوامــع  گذشــته از فقــر  التیــن.a  برخــی از ایــن افــراد طــی دهــه 

کمــی هــم فقیرنبــوده هســتند. از هــزاران بحــث و  همچنــان فقیرمانــده  یــا فقیرشــده هســتند؛ تعــداد 

گریــان، برخــی پــر از  گرفتیــم- برخــی ســرزنده و برخــی خشــمگین، برخــی  کــره چیزهــای زیــادی یــاد  مذا

خنــده. مــا بــا پرســش و پاســخ شــروع می کنیــم نــه تئــوری. مــا از رویکــرد اســتنتاجی اســتفاده می کنیــم تــا 

کــه ایــن تجــارب را بــه هــم وصــل  داســتان زندگــی بــه داســتان زندگــی، بحــث بــه بحــث، آن رشــته هایی 

کاری مقــداری از جزئیــات پرمایــه بافتارهای محلی  کنیــم. بــرای انجــام چنین  کــم ســرجمع  کــم  می کنــد، 

ــا از فقــر فــرار می کننــد  کــه توســط آن مــردم ی را از دســت می دهیــم امــا نســبت بــه فرایندهــای زیربنایــی 

گرفتــار مانده انــد، بینش هایــی پیــدا می کنیــم.b  ایــن بینش هــا تأمــالت اســتنتاجی مــا  یــا در فقــر شــدید 

کــه نوآوری هــای در مقیــاس بــزرگ از ســوی جامعــه  دربــاره سیاســتگذاری و اقــدام را هدایــت می کنــد 

ــده اند.  ــن ش ــر عجی ــردم فقی ــات م ــا واقعی ــد و ب ــا را فرامی خوان ــب وکارها و دولت ه کس ــی،  مدن

ــی و  کّم ــه  ــای چندگان ــی و روش ه ــول زیربنای ــاه از اص کوت ــی  ــه بحث ــاب، ب کت ــن  ــل آغازی ــک در فص این

کردیــم. ســپس  کــه بــرای درک زندگــی مــردم در رهگــذر زمــان اســتفاده  کیفــی بررســی خــود می پردازیــم 

ــن  ــم. ای ــه می کنی ــتقرائی  را خالص ــل اس ــه و تحلی ــده از تجزی ــای برآم ــدی از یافته ه کلی ــه  ــت مجموع هف

کتــاب چهارچــوب می دهــد. ایــن فصــل را بــا بحثــی از چهارچــوب مفهومــی بــه  یافته هــا بــه ســاختار 

کــه عمدتــًا  گرفــت  کــه از بررســی دقیــق هــزاران صفحــه یادداشــت های میدانــی شــکل  پایــان می بریــم 

گروهــی را بازتــاب می دهــد. داســتان های زندگــی افــراد و بحث هــای 

اصول و روش ها

بررســی خــروج از فقــر، دنبالــه بررســی پیشــین »صــدای فقــرا« )نارایــان و همــکاران 2000، 200۱، 2002( 

کنــدوکاو از پاییــن بــه بــاال دربــاره چگونگــی خــروج مــردم از فقــر بــود. رویکــرد  اســت. هــدف از آن بررســی، 

کســانی که در  کار بســیاری از همــکاران از جملــه تعــدادی از  مــا مبتنــی بــر ایــن روش بــوده و تحــت تاثیــر 

کتاب هــای خــروج از فقــر مشــارکت داشــتند )نارایــان و پتــش 2007(، تهیــه شــده اســت.  جلــد اول ســری 

گــردآوری شــده اند. کــه بــرای ایــن بررســی  کیفــی جدیــدی اســت  کّمــی و  جلــد دوم مبتنــی بــر داده هــای 
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صداهای فردی، بافتار محلی و تغییر طی زمان

ســه اصــل ایــن بررســی را هدایــت می کنــد. نخســت، هــر فــردی اربــاب زندگــی و سرنوشــت خویــش 

ــه  ک ــم  ــی دادی ــزاران مردم ــای ه ــه صداه ــت را ب ــا اولوی ــن م ــتند. بنابرای ــتثنی نیس ــر مس ــردم فقی ــت. م اس

گذاشــتند.  ک  عمدتــًا در جوامــع روســتایی زندگــی می کننــد و تجــارب و بینش هــای  خــود را بــا مــا بــه اشــترا

کــه داده هــای فــردی  کامــاًل واقفیــم  کار بــه همیــن ســادگی نیســت، مــا  بــه لحــاظ روش شناســی ایــن 

گونــی قــرار می گیــرد. ایــن  گونا گذشــته در معــرض عوامــل تحریفــی  خصوصــًا داده هــای فــردی مربــوط بــه 

گذشــته )گیبــس، لینــدر و فیشــر ۱986، ویتــی ۱904(، روش هایــی  عوامــل عبارتنــد از: ســوگیری در یــادآوری 

کــه افــراد حکایت هــای دربــاره خودشــان را نقــل می کننــد )تیلــی 2006، برترانــد و مولیناتــان 200۱(، میــزان 

کروگــر 2006(  کاهنمــن و  حساســیت پذیری پاســخ ها بــه پرســش ها و روش پژوهــش )کروگــرو اســکاد 2007، 

بافتــار اجتماعــی و ســاختارهای قــدرت )چمبــزر 2002( و صرفــًا اشــتباهات ســاده. نگرانــی اضافــی در 

کــه »خوشــایند تیــم پژوهــش  بررســی های فقــر، انگیــزه افــراد و جوامــع فقیــر بــرای دادن پاســخ هایی اســت 

کــدام از  کــه منابــع ملــی و برنامه هــا را بــه دســت آورنــد. داده هــای مــا در برابــر هیــچ  باشــد« بــه ایــن امیــد 

ایــن مشــکالت مصــون نیســت. در عیــن حــال، مــا معتقدیــم چگونگــی بازگویــی مــردم از تجاربشــان ذاتــًا 

جالــب اســت. بــه عــالوه، بــه خاطــر ضــرورت تحقیــق و تفحــص یــک پدیــده از چندیــن دیــدگاه بــا اســتفاده 

از روشــهای متفــاوت، بــه تکثرگرایــی روش شــناختی بــاور داریــم. ایــن بررســی بــرای تکمیــل و نــه جایگزینــی 

کیفــی موجــود در موضــوع فقــر نوشــته شــده اســت. کّمــی و  کارهــای  حجــم عظیــم 

بافتارهــای  در  را  خانوارهــا  و  افــراد  مــا  بنابرایــن  دارد.  اهمیــت  محلــی  بافتــار  اینکــه  دوم  اصــل 

کــه معمــول  گی هــای فــردی یــا خانــوار  جامعــه محلی شــان جــای می دهیــم و از تمرکــز صــرف روی ویژ

هنجارهــای  آیین نامه هــا،  قواعــد،  بــه  خاصــی  توجــه  مــا  می رویــم.  فراتــر  اســت،  فقــر  پیمایش هــای 

کــه مــردم فقیــر بــا  کــه بــر نهادهــای اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی محلــی  غیررســمی و انتظاراتــی داریــم 

کــم هســتند. آنهــا در ارتباط انــد حا

ــاره تغییــر، عالقــه مــا بــه تغییــر در طــی زمــان اســت، یعنــی دنبــال پویایی شناســی تحــرک  ســوم، درب

فقــر هســتیم. بســیاری از بررســی ها یــک تصویــر لحظــه ای، یــک تصویــر ایســتا از افــراد بی حرکــت در زمــان 

را نشــان می دهنــد. مــا تصویــر متحــرک می خواهیــم. مــا در جســتجوی فهمیــدن عمــق فرایندهایــی 

ج مــی شــوند یــا در آن ســقوط می کننــد. کــه از طریــق آن مــردم از فقــر خــار هســتیم 
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مکان های بررسی

کشور اجرا شد:  بررسی در ۱5 

کش، سنگال، تانزانیا، و اوگاندا در آفریقا: ماالوی، مرا  •

در جنــوب آســیا: افغانســتان، بنــگالدش، هنــد )4 ایالــت فقیــر آســام، آنــدرا پــرادش، اوتــار پــرادش،   •

بنــگال غربــی( و ســریالنکا

کامبوج، اندونزی، فیلیپین و تایلند در شرق آسیا:   •

کلمبیا و مکزیک. در آمریکای التین:   •

کشــور ســنگال یــا در  کشــور اشــاره می کنیــم- مثــاًل نتایــج در  گرچــه بــرای راحتــی بــه نتایــج برحســب  ا

کل ایالــت ( نیســتند. مــا بازنمایــی و  کشــور )یــا در مــورد هنــد،  کل  فیلیپیــن- هرگــز ایــن نتایــج نماینــده 

کردیــم تــا فرایندهــا و روابطــی را  کمتــری از جوامــع محلــی  نمایــش ملــی را فــدای بررســی عمیق تــر تعــداد 

کــه بــه برون دادهــای فقــر منجــر می شــود. ســرجمع 2۱ بررســی انجــام دادیــم. در چندیــن  کنیــم  آشــکار 

ــن  ــم. ای ــام دادی ــود انج ــاص خ ــز خ ــا تمرک ــدام ب ک ــر  ــی ه ــا- دو بررس ــریالنکا و تانزانی ــن، س ــور- فیلیپی کش

کشــور نیســتند، معمــواًل بــه نتایــج  کــه بررســی های مــا نماینــده سرتاســر  موضــوع را یــادآور می شــویم 

برحســب منطقــه )ناحیــه( مــورد بررســی اشــاره می کنیــم.

کشــورها، بــه دردســترس بــودن مؤسســات پژوهشــی  گزینــش مناطــق مــورد بررســی درون  هنــگام 

محلــی دارای عالقــه و ظرفیــت انجــام بررســی چنــد رشــته ای توجــه داشــتیم. همچنیــن، تیــم بررســی 

کارکنــان بانــک جهانــی  گفت وگوهــای فشــرده ای بــا نماینــدگان دولــت و جامعــه مدنــی، دانشــگاهیان و 

کنــد. بــرای مثــال در فیلیپیــن  کــرد تــا پرســش های سیاســتگذاری معیــن مــورد عالقــه را شناســایی 

ــر مجموعــه داده هــای پنــل، شــروع  ــون مبتنــی ب ــی شناســایی شــد. بررســی بوکیدن دو منطقــه مطالعات

ــرد. امــا در  ک ــر تحــرک اجتماعــی  ــی ب ــه بررســی نقــش دارایی هــای فیزیکــی، ســرمایه انســانی و حکمران ب

منطقــه میندانائــو، تمرکــز بــر درگیری هــای در ســطح محلــی بــود تــا پژوهــش شــود چگونــه در بســترهای 

رشــد مختلــف، درگیری هــا و منازعــات، روی توانایــی مــردم بــرای خــروج از فقــر تاثیــر می گــذارد.

کوچکــی از جوامــع محلــی، 8 تــا 20 جامعــه محلــی در هــر منطقــه   مــا بررســی  فشــرده تری روی تعــداد 

کــه تعــداد جوامــع از 50 تــا ۱۱0 جامعــه  مــورد بررســی انجــام دادیــم )بــه اســتثنای چهــار ایالــت هندوســتان 

هدفمنــد  دســته بندی  بــا  طبقه بندی شــده  تصادفــی  نمونه گیــری  بــا  جوامــع  بــود(.  متغیــر  محلــی، 
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ــاس  ــدی براس ــق، طبقه بن ــی مناط ــتند. در برخ ــتگی داش ــه ای بس ــار منطق ــه بافت ــه ب ک ــدند  ــاب ش انتخ

کــم یــا زیــاد بــه زیرســاخت ها و در بقیــه  مناطــق بــا رشــد بــاال- و پاییــن بــود، در بقیــه مبتنــی بــر دسترســی 

هنــوز بــر درگیری هــا بــود )بــرای مشــاهده فهرســتی از مناطــق مــورد بررســی و معیارهــای انتخــاب جوامــع، 

پیوســت 2، جــدول الــف 2 را ببینیــد(.

روش های جمع آوری داده ها

کردیــم تــا بــر بخشــی از اختــالالت بالقــوه سه سوســازی۱   از ۱0 روش مختلــف جمــع آوری داده اســتفاده 

گاهــی اوقــات موضوعــی یکســان را بــا افــراد یکســان بــه روش هــای مختلــف مثــل پرسشــنامه  کنیــم.  غلبــه 

مختلــف  افــراد  از  دیگــر  مواقــع  در  کردیــم.  بررســی  افــراد  زندگــی  داســتان  مصاحبــه  آن  دنبــال  بــه  و 

خواســتیم تــا موضوعــی یکســان بــا پرســش های یکســان را بــه بحــث بگذارنــد، بــرای مثــال بــا جداســازی 

کانونــی مــردان، زنــان و جوانــان. ابزارهــای اصلــی مــا عبارتنــد از داســتان های زندگــی فــردی،  گروه هــای 

کانونــی روی موضوعــات مختلــف و مصاحبه هــای خانــوار  گروه هــای  نردبــان تمریــن زندگــی، مباحثــات 

ــا اســتفاده از پرســش نامه. همــه ۱0 روش در پیوســت 3 خالصــه شــده اند. ب

داســتان های زندگــی فــردی. مــا بیــش از 5000 داســتان زندگــی از بیــش از 500 جامعــه محلــی در ۱5 

کــه پرسشــنامه  کردیــم. داســتان زندگــی فــردی یــک مصاحبــه دارای انتهــای بــاز اســت  کشــور را بررســی 

کلیــدی زندگی شــان  گــردآوری برداشــت های خــود مــردم از وقایــع  خانــوار را تکمیــل می کنــد. هــدف آن 

در طــی زمــان اســت. مــا تاریخچــه زندگــی مــردم را از 5 ُبعــد مختلــف بــا نمــودار نشــان دادیــم: تاریخچــه 

مهاجــرت آنــان؛ تاریخچــه شــغلی آنــان، تاریخچــه اقتصــادی آنهــا، تاریخچــه روان شــناختی، فرهنگــی و 

کردنــد و  اجتماعــی آنهــا؛ و تحصیالت شــان. مــردم تأثیــر هــر رویــداد را روی رفــاه و بهزیستی شــان بحــث 

نقــاط عطــف یــا تحــول2  شناســایی شــد. ایــن بحث هــا و نمودارهــا بــرای آنهــا و بــرای مــا توالــی و تعامــل 

کــرد. خیلــی از مــردم عاشــق صحبــت دربــاره زندگی شــان هســتند؛  عوامــل را طــی زمــان قابــل مشــاهده 

کــه جلســه را بــه آرامــی بــه پایــان می رســاند. همیشــه مصاحبه کننــده و نــه راوی بــود 

کانونــی زنــان و مــردان انجــام دادیــم تــا تعاریــف  گروه هــای   نردبــان زندگــی. نزدیــک بــه ۱000 مباحثــه بــا 

محلــی فقــر و ثــروت و دالیــل تحــرک را بدســت آوریــم. در ایــن مباحثه هــا از ابــزاری بنــام نردبــان زندگــی3  

گروه هــا درک و فهم محلی  کــه در بخــش بعــد جزئیــات بیشــتری از آن تشــریح می شــود. ایــن  اســتفاده شــد 
۱. Triangulation: استفاده از چند روش پژوهشی برای اطمینان از نتایج به دست آمده در مطالعه
2. turning or tipping points
3. ladder of life
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ج می شــود یــا بــه ســمت فقــر مــی رود و چــرا برخــی مــردم ثروتمنــد  کســی از فقــر خــار راجــع بــه اینکــه چگونــه 

کانونــی ســپس خانوارهــای واقعــی در جامعــه محلی شــان را  گروه هــای  کردنــد.  و برخــی فقیرنــد را روشــن 

کــه  کردنــد  طبــق وضعیــت رفاهــی در زمــان بررســی )ســال 2005( و یــک دهــه پیــش )۱995( طبقه بنــدی 

بــه مــا اجــازه داد تــا دامنــه تحــرک رو بــه بــاال و رو بــه پاییــن در جامعــه محلــی را ببینــم. 

ــع  ــه مان ک کلیــدی  ــا رویدادهــای  ــم ت ــی. بیــش از ۱500 مباحثــه انجــام دادی کانون ــروه  گ مباحثه هــای 

گــروه  کمــک بــه آن شــده اند را دریابیــم. همچنیــن بیــش از 2000 مباحثــه  رونــق اقتصــادی جامعــه یــا 

کانونــی در موضوعاتــی از قبیــل معیشــت، دموکراســی، آزادی، و قــدرت انجــام دادیــم.

 مصاحبه هــای خانــوار. تقریبــًا 9000 مصاحبــه خانــوار بــا اســتفاده از پرسشــنامه انجــام دادیــم تــا 

کنیــم. ایــن مصاحبه هــا بیشــتر داده هــای  زندگــی اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی خانــوار را بررســی 

ــرد. ک ــن  ــا را تامی ــی م کّم

اســتفاده از ایــن ابزارهــای متنــوع، بدنــه عظیمــی از بســترهای چندگانــه دربرگیرنــده شــواهد بوجــود 

گرچــه مــا از علــم آمــار و  گــون، زمان بــر بــوده اســت.  گونا آورد. تجزیــه و تحلیــل ایــن مجموعــه داده هــای 

گروهــی  کیفــی بدســت آمــده از داســتان های زندگــی و مباحثــات  تحلیل هــای آمــاری، حتــی داده هــای 

کــه  گردآوری شــده جــای می گیرنــد. ایــن روایت هــا  کردیــم اینهــا در دســته توصیفــات »ضخیــم«  اســتفاده 

متجــاوز از هــزاران ســاعت بــود، هــم بــه شــکل دســتی و هــم با اســتفاده از بســته نرم افزاری انسان شناســی 

کــه بــه افــراد اجــازه دادیــم تــا خودشــان را ابــراز  نیودیســت۱ ، تحلیــل نظام منــد شــدند. مــا در عیــن حــال 

کردیــم تــا مضامینــی مشــترک پدیــدار شــود. کننــد، شــروع بــه فراینــد تجمیــع و جمع بنــدی داده هــا 

طــرف  از  دادیــم  اجــازه  نبودنــد  فقیــر  دیگــر  حــاال  کــه  کســانی  و  فقــرا  بــه  اینکــه،  همــه  از  مهم تــر 

کــه به واســطه تعامــل اجتماعــی مصاحبــه و میــل طبیعــی  گاهیــم  کامــاًل آ کننــد. مــا  خودشــان صحبــت 

آرزو هــای اجتماعی شــان، چنیــن  بــا  بــه روش هــای مثبــت و ســازگار  بــرای نشــان دادن خــود  مــردم 

کــه مــردم  گزیــر پیچیــده و غامــض هســتند. امــا بــر همیــن منــوال، روش هایــی  روایت هــای فــردی بــه نا

بــرای توصیــف تجارب شــان انتخــاب می کننــد بــه مقــدار زیــادی چگونگــی اندیشــیدن آنهــا دربــاره نظــم 

ــود را آشــکار  ــد می ب ــه بای ــه چگون ک ــاره جهان هــای خــود می اندیشــند  جهان های شــان و آنچــه آنهــا درب

کردیــم- دیدگاه هــای اهــل فــن،  می کنــد. بــه حکــم ضــرورت، در ادبیــات موضــوع مســائل زیــر را عنــوان 

گذارده انــد. امــا درحالی کــه  کــه روی بحــث و جدل هــا دربــاره فقــر تاثیــر  فیلســوفان و انسان شناســانی 
۱. Nudist
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ــز  کلــی مــا از فقــر اضافــه می کنــد، روی آنهــا تمرک ــه ادارک  ــا اهمیــت ب کارشناســان، یــک بعــد ب بازنمایــی 

کــه ایــن صداهــا قبــاًل شــنیده شــده اند. در صــورت نیــاز آنهــا را بــا مضایقــه عرضــه می کنیــم.  نمی کنیــم چــرا 

کــه صــدای فقــرا شــنیده نشــود. صــدای آنهــا نبایــد بــه حــدی بلنــد باشــد 

کیست؟ فقرچیست ؟ فقیر 

فقر درجازدن و بازماندن است.

گروه مباحثه زنان، تکامین، مکزیک

کــه مــردم  گــر چــرت بزنــی تــو را می خــورد. بــرای همیــن اســت  فقــر حیــوان وحشــی بیرحمــی اســت. ا

ــد. ــان بگیرن ــا ج ــد ت کار می کنن ــا  ــد، آنه نمی خوابن

کشاورز زن 60 ساله، بوکوایم، اوگاندا کوینا، 

کســی قصــد درک زندگــی مــردم فقیــر و چگونگــی خــروج آنهــا از فقــر را دارد، ابتــدا بایــد فقــر را  گــر  ا

کنــد. وقتــی بانــک جهانــی دنیایــی بــدون فقــر را تصــور می کنــد، بانــک جهانــی فقــر  تعریــف و اندازه گیــری 

ــه  ــه ب ک ــا قــول دهنــد  را تعریــف می کنــد. وقتــی رؤســای حکومت هــا در ســازمان ملــل جمــع می شــوند ت

فقــر حملــه ور شــوند، ســازمان ملــل فقــر را تعریــف می کنــد. در بررســی مــا، فقــر تعریــف نشــده اســت. مــا بــه 

کننــد. مــردم محلــی اجــازه دادیــم خودشــان فقــر را تعریــف 

نردبان زندگی 

بدیــن منظــور از ابــزاری بــه نــام نردبــان زندگــی اســتفاده می کنیــم تــا هــر جامعــه ای تعریــف خــودش 

کــه بایــد به عنــوان فقیــر شــناخته شــوند تعییــن  کســانی در جامعــه محلــی  را از فقــر و ثــروت ارائــه دهــد و 

کــه به طــور هدفمنــد انتخــاب  گــروه مباحثــه نردبــان زندگــی دارای 6 تــا ۱5 شــرکت کننده اســت  کنیــم. هــر 

گروه هــای مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه را دربربگیرنــد. مباحثه هــا از 2 تــا 4 ســاعت  شــده اند تــا 

گانــه مباحثــه صــورت می گیــرد. کــه امکانــش باشــد بــا مــردان و زنــان به طــور جدا طــول می کشــد و هــر جــا 

کــه  گــروه مهمتریــن عوامــل را بــه بحــث می گــذارد  کار را بــا عمــل یخ شــکنی۱  شــروع می کنیــم و هــر 

۱. icebreaker exercise: که برای شکستن یخ بی اعتمادی و برقراری کار با جوامع محلی، بازی ها و تمرین هایی است   در رویکردهای مشارکتی و 
.ارتباط و تعامل مثبت با آنها انجام می شود
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کــرده اســت. ســپس شــرکت کنندگان یــک نردبــان  رونــق اقتصــادی را در جامعــه آنهــا تســهیل یــا مســدود 

ــا بی چیزتریــن مــردم  ــه پلــه پایینــی آن نشــان دهنده فقیرتریــن ی ک تمثیلــی رفــاه و بهزیســتی می ســازند 

ــه  ــوار را ب گی هــای خان ــا مرفه تریــن آنهاســت. شــرکت کنندگان ویژ ــه باالیــی، ثروتمندتریــن ی جامعــه و پل

کــه خانوارهــا از طریــق آن می تواننــد  کــه هــر پلــه نردبــان و روش هــای معمــول  گفتگــو می گذارنــد  بحــث و 

کننــد را تعریــف می کننــد. بــه بــاال و پاییــن نردبــان حرکــت 

گــروه تــا ۱50 خانــوار در آن جامعــه را روی پلــکان نردبــان دســته بندی می کنــد. آنهــا جایــگاه  ســپس آن 

هــر خانــوار را در ابتــدا )تقریبــًا ۱0 ســال پیــش، حــدود ســال ۱995( و االن 2005 معیــن می کننــد. برمبنــای 

ــوار طــی دوره ۱0  ــدام خان ک ــه نشــان می دهــد  ک ایــن رده بندی هــا، ماتریــس تحــرک جامعــه را ســاختیم 

کــرده یــا در همــان مرحلــه باقــی مانــده اســت. نمونــه  ســاله زمــان بررســی بــه بــاال یــا پاییــن نردبــان حرکــت 

ماتریس هــای تحــرک در فصــل 3 ارائــه شــده اند.

کانونی، خط فقر اجتماع محلی را تعیین می کند. خط فقر اجتماع  گروه  بعد از دسته بندی خانوارها،  

که در  محلی بین دو پله از نردبان رسم می شود: خانوارهای زیر خط، فقیر محسوب می شوند و آنهایی 

کانونی مختلف نردبان های با  گروه های  که  پله های باالی خط هستند فقیر نیستند. دقیقًا همانطور 

که فکر می کنند مناسب  تعداد پلکان مختلف )معمواًل 4 تا 6( ساخته اند، آنها می توانند خط فقر را هر جا 

کانونی، خط  گروه های  برای جامعه خودشان است، قرار دهند. در مثال نشان داده شده در جدول ۱-۱ 

را بین پله 2 و 3 در روستایی  در آندرا پرادش و بین پله 4 و 5 در روستایی در اوگاندا قرار دادند.

ــب  ــا را برحس ــه آنه ک ــد  ــکان را می ده ــن ام ــا ای ــه م ــه ب ــرک  جامع ــس تح ــا روی ماتری ــت خانواره نگاش

کنیــم. خانوارهــا ممکنســت بــه  تحــرک فقرشــان یــا عــدم تحــرک در طــول زمــان بررســی، طبقه بنــدی 

کــه  کــرده باشــند یــا بــه همــان پلــه قبلــی چســبیده باشــند. آنهایــی  ســمت پلــکان بــاال یــا پاییــن حرکــت 

گــذر نکــرده باشــند.  کــرده باشــند و شــاید  گــذر  کرده انــد ممکــن اســت از خــط فقــر اجتمــاع محلــی  حرکــت 

ــم:  ــاره می کنی ــرک  اش ــته بندی تح ــه 4 دس ــاب ب کت ــر  در سراس

ج شده بودند. فقیرنمانده ها۱ : خانوارهایی که درسال ۱995 فقیر بودند اما در سال 2005 از فقر خار  •

که در ۱995 فقیر بودند و در سال 2005 هنوز فقیر باقی مانده اند. فقیرمانده ها2:  خانوارهایی   •

که در ۱995 فقیر نبودند و در 2005 باز هم فقیر نیستند.  فقیرنبوده ها3:  خانوارهایی   •
۱.  Movers 
2. Chronic poor
3.   Never poor 
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کردند. که در ۱995 فقیر نبودند اما در 2005 به فقر سقوط  فقیرشده ها۱:  خانوارهایی   •

بنابرایــن در سرتاســر بررســی مــا، اصطالحــات »مــردم فقیــر« و »فقــر« بــه خانوارهایــی اشــاره دارنــد 

گــروه  کمتــر و نــه بیشــتر. تعریــف هــر  کانونــی نردبــان زندگــی آنهــا را فقیــر می شناســند، نــه  گروه هــای  کــه 

گــروه و نــه  کــه هســت. وضعیــت تحــرک نــه از ســوی پژوهشــگران بیــرون از  مباحثــه همــان چیــزی اســت 

ــوار ارزیابــی می شــود. توســط خــود خان

 فقر مشکل خیلی ها است، نه تعدادی اندک

 اینجا نابرابری اقتصادی نداریم. همه فقیرند.

کس، مکزیک  کا گروه مباحثه مردان، چا  

وقتــی بــه شــخصی تنهــا آن مقــدار می دهــی ]درآمــد خــط فقــر رســمی[، بــرای او یــک زنــدان هــم آمــاده 

کــرد. کــه بعــد از چنــد ســاعت شــروع بــه دزدی خواهــد  کــن، چــرا 

گرای تانزانیا  کا کا،  گروه مباحثه، چوبا

کلــی از  ســاختن نردبــان زندگــی و ماتریــس تحــرک جامعــه ایــن امــکان را بــه مــا می دهــد تــا تصویــری 

کــه جامعــه  محلــی از فقــر می کنــد، هیــچ  فقــر و ثــروت در جامعــه بدســت آوریــم. بــا اســتفاده از تعاریفــی 

کشــور یــا  کمــی، شــناخته می شــود. در یــک  کــه فقــر مشــکل خیلی هــا و نــه تعــداد  تردیــدی وجــود نــدارد 

گرفتنــد و  منطقــه مــورد بررســی نوعــی، بیــش از 60 درصــد خانوارهــا در آن زمــان در رده بنــدی فقــر قــرار 

کــه فقیــر طبقه بنــدی شــدند بیــش از 40 درصــد بــود  در هــر منطقــه مــورد بررســی، آن بخشــی از خانوارهــا 

گذشــته حتــی بدتــر بــوده  کانونــی فقــر را بــه یــاد می آورنــد اوضــاع در  گروه هــای  کــه  )شــکل c.)۱-۱  و زمانــی 

کشــور نوعــی بیــش از 70 درصــد خانوارهــا ۱0 ســال پیــش یعنــی در ســال ۱995 فقیــر بودنــد. اســت: در یــک 

ــواًل  ــه معم ک ــک دالر در روز«  ــاس »ی ــه از مقی ک ــتند  ــی هس ــر از آنهای ــیار باالت ــر بس ــای فق ــن درصده ای

ــروه  گ ــت های  ــد. برداش ــت می آین ــود، بدس ــتفاده می ش ــر اس ــط فق ــوان خ ــه عن ــی ب ــل بین الملل در محاف

گاهــی  گاهــی بیشــتر،  ــر 2 دالر در روز اســت-  ــه اســتاندارد مبتنــی ب ــی مــا معمــواًل خیلــی نزدیــک ب کانون

ــه اســتاندارد ۱ دالر در روز اســت.  ــًا همیشــه نزدیکتــر ب کمتــر امــا تقریب
۱. Fallers
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آیا این تعریف بسیط از فقر معقول است؟ مجادله اصلی پیرامون دو برداشت جایگزین از فقر است. 

یک برداشت فقر را افول و پستی تعریف می کند: فقرا مفلس، بدبخت، در حاشیه جامعه، فقیرترین فقرا 

کمی از مردم  هستند. این شخصیت پردازی، فقرا را متفاوت از بقیه ما می سازد و فقر را مشکل تعداد 

گی ای را با خانوارهای در پله خیلی  کانونی چنین ویژ گروه های  به حساب می آورد. برخی )اما نه همه( 

کانونی پله آخر را به  گروه های  پایین نردبان زندگی ارتباط دادند. به همین دلیل در برخی روستاها، 

نواقص فیزیکی  یا  افراط در مشروب خواری(  رفتارهای مسئله دار )مثل  که  کسانی اختصاص داده اند 

کارافتادگی( دارند، یا بدنامی اجتماعی )مثل بیوه زن های بدون پسر( را تحمل می کنند. اما  از  )مثل 

کوچک بود و بارها تنها شامل یک یا دو خانوار  که وجود داشت، معمواًل بسیار  این طبقه در جایی 

که در جدول ۱-۱ دیده می شود، مردم طبقه پایین در بوفکاروی اوگاندا- برخی از  می شد. همانگونه 

کل خانوارها را تشکیل می دهند.  آنها دستمزدهای ناچیزشان را صرف الکل می کنند- تنها دو درصد 

که فقرای طبقه پایین محسوب می شدند. کوچکی را تشکیل می دادند حتی از بین آنها  آنها اقلیت 

جدول 1-1 

نردبان های نمونه زندگی از دو روستا در آندرا پرادش و اوگاندا

کمال پور،  آندرا  نردبان ساخته شده در 
پرادش 

درصد 
خانوارها

نردبان ساخته شده در بوفکارو، اوگاندا
درصد 

خانوارها

پله 6

کشــت  بــرای  خدمتکارانــی  زمیندارهــا: 
مالــک  بــکار می گیرنــد،  زمین هــای خــود 
از  و  هســتند ،  عظیــم  ســاختمان های 
برخوردارنــد.  روســتا  در  باالیــی  احتــرام 
پلــه  ایــن  تنهــا دو خانــواده در روســتا در 

هســتند

4

آنهــا می تواننــد یــک تکــه زمیــن بــه ارزش 400 
هــزار شــیلینگ را در یــک روز بخرنــد. آنهــا 
صاحــب خانه هــای دائمــی، زیبــا و بــا اثاثیــه 
گاو  عالــی، وســیله نقلیــه، و دســت کم پنــج 
ــوده و  هســتند. دوستانشــان نیــز ثروتمنــد ب
گــر آنهــا دچــار مشــکل شــوند می تواننــد از  ا

ــد. ــود وام بگیرن ــتان خ دوس

۱

گام 5

هکتـار   ۱0 تـا   6 مالـک  بـزرگ:  کشـاورزان 
تـا 5 خانـه،  بـه عـالوه 4  ک اجـدادی  امـال
هسـتند.  گلـه  و  پنکـه  سـیکلت،  موتـور 
دارد.  خوبـی  عایـدی  زمین هایشـان 
سـویا  فلفـل،  پنبـه،  ماننـد  محصوالتـی 
می کارنـد. بچه هایشـان را باسـواد می کنند 

ندارنـد. کـردن  کار  بـه  نیـازی  و 

6

آنهــا مالــک خانه هــای ســیمانی رنگ شــده، 
گاو، دو بــز،  دوچرخــه، و احشــام شــامل دو 
تــوان مالــی  گوســفند هســتند. آنهــا  و ســه 
خریــد یــک صابــون در هــر هفتــه را دارنــد. 
حتــی وقتــی بچه هــای خــود را بــه مدرســه 
تــوان پرداخــت هزینــه  راه دور می فرســتند 

دارنــد. را  رفت وآمــدش 

6
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پله 4

هکتار   2 مالک  میانه حال:  کشاورزان 
دولتی  مشاغل  برخی  هستند.  زمین 
دارند. مالک خانه با دیوارهای سیمانی، 
آغل  و  پنکه  تلویزیون،  آب،  چاه  گله، 
می خورند.  اعال  برنج  هستند.  حیوانات 
زنان زینت طال دارند و بچه ها در مدارس 
آنها  به  بانک ها  می خوانند.  درس  خوب 

وام می دهند.

25

باالی  تا  خود  بچه های  تحصیل  برای  آنها 
همه  می کنند.  پس انداز  پول  هفتم  کالس 
می خوابند،  تشک  روی  خانوار  اعضای 
دام  صاحب  آنها  دارند.  منزل  اثاثیه  و 
غ.  گاو، و یک مر هستند- حدود سه بز، یک 
هستند  حیوانات  فروش  به  مجبور  آنها  اما 

چون زمینی برای چریدن آنها ندارند.

۱4

پله 3

دو  تــا  یــک  مالــک  کوچــک:  کشــاورزان 
خانــه  صاحــب  هســتند.  زمیــن  هکتــار 
ندارنــد.  آب  چــاه  امــا  هســتند  دام  و 
معیشتشــان بــه بارندگــی وابســته اســت. 
طــی دوره خشکســالی، بــه شــهر مهاجــرت 
می شــوند.  کشــاورزی  کارگــر  یــا  می کننــد 

دارنــد. ســوادی  انــدک  آنهــا 

28

ندارنــد،  زمیــن  هکتــار  نیــم  حــدود  آنهــا 
خانه شــان  ســقف  می کننــد.  کشــت  کــه 
آهــن اســت، تشــک و پتــو دارنــد. هــر عضــو 
شــلوار  دو  پیراهــن،  دو  دســت کم  خانــواده 
کــت دارد. مــردم در ایــن پلــه نردبــان  و یــک 
می دهنــد.  انجــام  یــدی  کار  همچنیــن 
کالس ششــم  والدیــن می تواننــد بچه هــا را تــا 
بفرســتند امــا پــس از آن هزینــه تحصیلــش را 
کفــش  ندارنــد. بچه هــا در ایــن پلــه، لبــاس و 

می پوشــند. دوم  دســت 
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پله 2

کوچــک: مالــک نیــم  کارگــران بــا تکــه زمیــن 
تــا یــک هکتــار زمیــن هســتند. زمینشــان 
آنهــا  و  نیســت  حاصلخیــز  معمــوال 
کارگــر روزمــزد شــوند؛ برخــی هــم  مجبورنــد 
بــه شــکل نوکــر اربابــی درمی آینــد. مســکن 
و  بــوده  بیســواد  آنهــا  ندارنــد.  مناســبی 
اصطــالح  بــه  و  عقب مانــده  طبقــات  بــه 
نجس هــا تعلــق دارنــد. هــر روز بــرای آنهــا 

اســت. مبــارزه  صحنــه 

26

فروشــند  مــی  را  خــود  زمیــن  معمــوال  آنهــا 
بســازند  خانــه ای  تواننــد  مــی  بنابرایــن 
داشــته  زندگــی  بــرای  آبرومنــد  مکانــی  و 
آنهــا  ندارنــد.  کفــش  آنهــا  بیشــتر  باشــند. 
گوشــت  ــزرگ مثــل اعیــاد  تنهــا در روزهــای ب
کالس هفتــم  کــودکان تــا  می خورنــد. بیشــتر 
بســیار.  ســختی  بــا  امــا  می خواننــد،  درس 
بــه  فــرم  لبــاس  نداشــتن  بــه خاطــر  را  آنهــا 

نمی دهنــد. راه  مدرســه 

29

پله ۱

مناســب،  غــذای  بی زمیــن:  کارگــران 
ک مناســب و خانــه مناســب ندارند.  پوشــا
کار منظمــی پیــدا نمی کننــد و تنهــا ۱2 تــا 
کننــد. آنهــا  کار  ۱5 روز در مــاه می تواننــد 
بچه هایشــان  و  بــوده  بیســواد  معمــوال 
قــادر بــه شــرکت در مدرســه نیســتند چــون 

کننــد. کار  بایــد 

کارگــر موقــت  »بــدون برنامــه«: آنهــا بــه شــکل 
آنهــا  کار می کننــد.  بــرای دیگــران  و فصلــی 
بیکارنــد و پولــی ندارنــد. آنهــا اهمیتــی بــه 
تمیــزی و بهداشــت نمی دهنــد و تنهــا یــک 
کــه بنــدرت می شــویند.  دســت لبــاس دارنــد 
کارشــان را می گیرنــد بــرای  کــه پــول  هنگامــی 

خریــدن الــکل اســتفاده می کننــد.

کمال پور، اندرا پرادش و بوفکارو، اوگاندا. کانونی نردبان زندگی مردان در  گروه های  منبع: 

توجه: خطوط پررنگ بیانگر خط فقر اجتماع محلی است.
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شکل 1-1

گرفته بودند بیش از نیمی از خانوارها در سال 2005 در طبقه فقرا جای 

منبع: گروه های مباحثه نردبان زندگی

گروه های خودیاری)PHI )Panelفیلیپین، بررسی پنل )AP )SHGآندرا پرادش، 

) Conf( ASSAMآسام، درگیری)SEN )Infraسنگال، زیرساخت

)Empow( BANبنگالدش، توانمندسازی زنان)SRI )Confسریالنکا، درگیری

)Conf( COLکلمبیا، درگیری)TAN )Ruvتانزانیا، رووما

)Conf( INDOاندونزی، درگیری)THAI )Ineqتایلند، نابرابری

)Infra( MALماالوی، زیرساخت ها)UGA )Panelاوگاندا، بررسی پنل

کاست )Ethn( MEXمکزیک، قومیت ها)UP )Casteاوتار پرادش، 

)Conf( PHIفیلیپین، درگیری)WB )Landdistبنگال غربی، اصالحات توزیع اراضی
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کفایــت  کــه چیزهایــی دارنــد امــا چیزهــای مهــم را بــه قــدر  کســانی هســتند  در تعریــف دیگــر از فقــر، فقــرا 

ــه روی  ک ــه روشــنی ایــن همــان مفهــوم فقــرا اســت  ــه حســاب می آینــد. ب ــر ب ــرای همیــن فقی ــد و ب ندارن

ــدا  ــرا« ج ــوان »فق ــه عن ــروه را ب گ ــن  ــًا پایین تری ــا نوع ــد. آنه ــتفاده می کنن ــی اس کانون ــای  گروه ه ــه،  هم رفت

کــه بــه شــکل  نکردنــد بلکــه در عــوض فقــرا شــامل چندیــن طبقــه در انتهــای پایینــی نردبــان بودنــد 

دســته جمعی فقــر را تجربــه می کننــد.

کانونــی مــردان در دو روســتای نمونــه  گروه هــای  کــه  جــدول ۱-۱ نردبان هــای زندگــی را نشــان می دهــد 

کــه مــردم  گــروه نردبان هــای 6 پلــه ای ســاختند. همانطــور  اوگانــدا و آنــدرا پــرادش ســاخته اند. هــر دو 

کار  بــه ســمت بــاالی نردبــان در حرکــت بودنــد دارایی هــای بیشــتری انباشــت می کردنــد و دیگــر درگیــر 

گسســتگی  کاهــش می یابــد. مقــداری  کارهــای بردگی-ماننــد نبودنــد. آسیب پذیری شــان  ــا  غیررســمی ی

خصوصــًا در ارتبــاط بــا خانه دارشــدن دائمــی وجــود دارد امــا روی هم رفتــه چندیــن تمایــز روشــن دقیقــًا 

کردنــد: گــی متمایــز  گروه هــا، خانوارهــا را بــا ترکیبــی از 6 ویژ در بــاال و پاییــن خــط فقــر وجــود دارد. ایــن 

ــر خــط فقــر اجتمــاع محلــی،  ــًا زی ــۀ دقیق ــرادش، پل ــدرا پ ــور، آن کمال پ شــغل و مالکیــت زمیــن. در   •

کــه نیــم تــا یــک هکتــار زمیــن دارنــد. دقیقــًا بــاالی خــط فقــر اجتمــاع محلــی،  کارگرانــی می شــود  شــامل 

کار روزمــزدی هــم در دوران قحطــی انجــام  گاهــی  کــه  کوچــک ۱ تــا 2 هکتــار زمیــن دارنــد  کشــاورزان 

کار دائمــی پیــدا نمی کننــد.  کــه  کارگــران بــدون زمینــی اســت  می دهنــد. دســته پایینــی شــامل 

دارایی هــا و  پس اندازهــا. در بوفــکارو اوگانــدا خانوارهــای دقیقــًا زیــر خــط فقــر اجتمــاع محلــی،   •

گاو و یــک  کمــی حیــوان دارنــد- »ســه بــز، یــک  مالــک تشــک و چنــد تکــه اثــاث منــزل هســتند. آنهــا تعــداد 

کــه بــاالی خــط فقــر اجتمــاع محلــی هســتند  غ« امــا اغلــب مجبــور بــه فــروش آنهــا می شــوند. آنهایــی  مــر

ــر  کمال پــور خانوارهــای زی گوســفند. در  گاو و ســه  ــز، ســه  ــد معمــواًل دو ب ــات اهلــی بیشــتری دارن حیوان

خــط فقــر اجتمــاع محلــی، خانه هــای مناســب ندارنــد. افــراد بــاالی خــط فقــر اجتمــاع محلــی خانــه 

کــه بــا حرکــت بــه ســمت بــاالی نردبــان، خانه های شــان بزرگتــر و مطلوب تــر می شــود.  دارنــد 

نمی خورنــد.  مناســب«  »غــذای  هســتند  نردبــان  پاییــن  کــه  کســانی  کمال پــور،  در  مصــرف.   •

ــد«. در  ــج خــوب می خورن ــاالی خــط فقــر اجتمــاع محلــی هســتند »برن ــه ب ــه دو پل ک ــه آنهایــی  درحالی ک

ــه ۱ و 2 تنهــا  ــان تعریــف می شــوند. آدم هــای پل ــا پاییــن نردب ــد تقریب ک ندارن ــه پوشــا ک بوفــکارو آنهایــی 

کفــش ندارنــد امــا در پلــه 3 هــر فــرد حداقــل می توانــد دو پیراهــن، دو  کهنــه دارنــد و  یــک دســت لبــاس 
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کنــد درحالی کــه بچه هایــش لباس هــا وکفش هــای دســت دوم می پوشــند. کــت تهیــه  شــلوار و یــک 

کمال پــور مــردم پلــه ۱ بی ســوادند و بچه هایشــان  تحصیــالت سرپرســت خانــوار و فرزنــدان. در   •

کــردن هســتند. در پلــه 3 درســت بــاالی خــط فقــر  کار  کــه مجبــور بــه  نمی تواننــد بــه مدرســه برونــد چــرا 

اجتمــاع محلــی )CPL(، مــردم »انــدک ســوادی دارنــد« و در پلــه 4 فرزنــدان آنهــا »در مــدارس خــوب 

درس می خواننــد«. در بوفــکارو خانوارهــای پلــه 2 می تواننــد بچه هایشــان را هفــت ســال بــه مدرســه 

کالس  بفرســتند بــا اینحــال ایــن یــک چالــش جــدی بــرای آنهــا اســت. در پلــه 3، بچه هــا مــی تواننــد بــه 

کــه خانوارهــا نمی تواننــد  کننــد چــرا  دوم دبیرســتان برســند امــا بیشــتر از ایــن نمی تواننــد پیشــرفت 

شــهریه مــدارس را بپردازنــد. خانوارهــای پلــه 5 و بــاالی خــط فقــر اجتمــاع محلــی، مشــکلی در پرداخــت 

ــاوت  ــه تف ــود، آنچ ــده می ش ــته ها دی ــه دس ــا در هم ــتادن بچه ه ــه فرس ــه مدرس ــد. آرزوی ب ــهریه ندارن ش

ــه مدرســه اســت. ــدان ب ــی فرســتادن فرزن دارد توانایــی مال

گی هــای رفتــاری. خانوارهــای پایین تریــن رســته در بوفــکارو »وقتــی دستمزدشــان پرداخــت  ویژ  •

می شــود ... آن را صــرف خریــد الــکل می کننــد.« جــدا از ایــن، هیــچ اشــاره ای بــه رفتــار نمی شــود. 

ذکــر شــده  رده هــا  باالتریــن  بــرای  تنهــا  گذاشــتن  احتــرام  و  برتــر  اجتماعــی. موقعیــت  جایــگاه   •

کمال پــور »خدمتــکار اســتخدام می   کننــد« و »در روســتا از احتــرام باالیــی  اســت. خانوارهــای پلــه 6 

برخوردارنــد.« در بســیاری از نردبان هــای روســتاهای دیگــر، رده بــاال شــامل رؤســا و مالــکان زمیــن اســت 

کــه بــر دیگــران حکــم می راننــد.

ــان  ــردم از نردب ــه م ک ــی  ــکارو، زمان ــور و بوف کمال پ ــد  ــا، همانن ــی م ــورد بررس ــای م ــر مکان ه در سرتاس

گروه هــای  گرچــه برخــی از  ــد. ا کاهــش می یاب ــد و ســرمایه انباشــت می کننــد، آســیب پذیری  ــاال می رون ب

کوچکــی از خانوارهــای مفلــس و پراختــالل را روی پایین تریــن پلــه نردبــان مشــخص  کانونــی، طبقــه 

کــه  کلــی آن هــا نســبت بــه فقــر نیســت. بلکــه آن هــا فقــر را حالتــی تصــور می کننــد  کردنــد، امــا ایــن دیــدگاه 

کــه تقریبــًا بــرای همــه وجــود دارد. کثریــت جامعــه تأثیــر بگــذارد- و ریســکی اســت  می توانــد روی ا

گونــه توصیــف  کــه درســت زیــر خــط فقرنــد ایــن  کــره زنــان در آســام، مردمــی را  گروه هــای مذا یکــی از 

آن هــا  می خورنــد.  غــذا  روزانــه  و  می کننــد  کار  شــدت  بــه  آن هــا  اســت.  خــوب  »رفتارشــان  می کنــد: 

ــازک  ــا ســقفی ن ــا 3 بیــگاس۱  زمیــن دارنــد. خانه های شــان معمــواًل از دیوارهــای آجــری ب همچنیــن 2 ت

کثــر خانوارهــای جامعــه مــورد بررســی  ســاخته شــده اســت.« توصیفــی مشــابه ایــن بــرای خیلــی و شــاید ا
که از ۱250 متر تا 4000 متر متفاوت است. ۱. یک سنجه از مساحت زمین در جنوب آسیا 
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کثریــت قریــب بــه اتفــاق مــردم در ایــن جوامــع، تعریــف فقــر را می تــوان  کار رفتــه اســت. پــس از نظــر ا مــا بــه 

کــرد: فقــرا همیــن ماهــا هســتیم. کلمــه خالصــه  در چنــد 

کلیدی  یافته های 

مشــخص  یافته هــا  ایــن  اهمیــت  اینجــا  در  می آیــد.  بیــرون  کلیــدی  یافتــه  هفــت  مــا  پژوهــش  از 

می شــوند و در فصل هــای بعــدی به طــور عمیــق بحــث می شــوند و بــه چهارچــوب مفهومــی مــا متصــل 

کــه  ــًا به عنــوان تعامــل بیــن دو مفهــوم تعریــف می شــود: ابتــکار عمــل  کــه در آن تحــرک عمدت می شــوند 

ــا  ــد، ب کاری دارن ــان  ــام چن ــرای انج ــا ب ــه آن ه ک ــی  ــد و فرصت ــکار می برن ــر ب ــروج از فق ــرای خ ــر ب ــردم فقی م

نهادهــای سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی در ســطح محلــی تســهیل یــا محــدود می شــود.

گرفتار نیستند مردم فقیر در فرهنگ فقر 

کننــد. آنهــا دارنــد ســازمان یافتــه می شــوند. آیــا اینهــا  کننــد، می خواهنــد رشــد  کار  مــردم می خواهنــد 

کار خوبــی نیســت؟

کلمبیا   دورالیس، زنی فقیر از ویال روزای 

کــه قابــل   مــردم فقیــر آمــال و آرزوهایــی دارنــد امــا بــه آن هــا نمی رســند. ثروتمنــدان آرزوهایــی دارنــد 

دســتیابی اســت.

 سوکا، زنی 45 ساله از تاتانتوک، اندونزی 

کار نکــرده بــودم و وارد شــغل خریــد و فــروش برنــج و شــالی نمی شــدم، نمی توانســتم بــه ایــن  گــر  مــن ا

کنیــم.  کار  ــه شــدت  ــد درعیــن اینکــه پرســتیژ خــود را حفــظ می کنیــم، ب موقعیــت برســم. امثــال مــا بای

کــه توانســته ام فرزندانــم را تحصیل کــرده بــار بیــاورم. ایــن بهتریــن  کار بــوده اســت  بــا انجــام ایــن دو 

دســتاورد زندگــی مــن اســت. 

 عبدالّسالم، مرد فقیرنمانده، ساتگایلیجارا، بنگالدش 
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که ســه ایدئولوژی، افکار و اندیشــه ها درباره فقر و »فقرا« را شــکل داده اســت. دوتای  دیرزمانی اســت 

کــه تعــداد زیــادی مــردم فقیــر در شــهرهای انگلیــس پدیــدار  اول بــه انقــالب صنعتــی برمی گــردد، زمانــی 

شــدند. در ایــن دیــدگاه عصــر ویکتوریایــی، مــردم بــه خاطــر ضعــف شــخصیت و عیــوب اخالقی شــان فقیــر 

هســتند؛ بنابرایــن نیکــوکاری در ترکیــب بــا آموزه هــای ارتقابخــش اخــالق، مناســب ترین راه حــل اســت. 

کــم بــه زیــان فقــرا بنــا نهــاده شــده و بنابرایــن  در مقابــل مارکسیســت ها اســتدالل می کردنــد نظــام حا

ــه  ــوم ب ــًا محک ــرا اخالق ــق، فق ــن منط ــا ای ــرد. ب ک ــک  کم ــرا  ــه فق ــوان ب ــه می ت ک ــت  ــام اس ــر نظ ــا تغیی ــا ب تنه

ــا هــم  گرچــه ایــن دو جهان بینــی اساســًا ب ــدارد.  ــرای ابتــکار عمــل خودشــان وجــود ن ــد و جایــی ب جبرن

متفاوت انــد، هــر دو تــا منکــر عاملیــت داشــتن خــود مــردم فقیــر هســتند. 

گذشــته انسان شــناس آمریکایــی، اســکار لوییــس مدعــی »فرهنــگ فقــر« )۱959، ۱966( شــد.  در قــرن 

گی هــا ازجملــه روان پریشــی، بی ارادگــی، تنبلــی، احســاس  او فرهنــگ فقــر را مجموعــه ای از بســیاری ویژ

کــرد و بــه اعتیــاد، الکلیســم و جنایــت اشــاره ای نکــرد. او ادعــا  کم آرزویــی توصیــف  ضعــف و بی ارزشــی، و 

کمبودهــای فرهنگــی از نســلی بــه نســل دیگــر درون خانواده هــا منتقــل می شــوند. دیدگاه هــای  کــرد ایــن 

کــرده اســت. هنــوز بــاوری  او مباحثــات و سیاســت گذاری های مربــوط بــه رفــاه در ایــاالت متحــده را متأثــر 

ــد،  کنن ــرزنش  ــان س ــر بدبختی ش ــه خاط ــی را ب کس ــود  ــز خ ــه ج ــد ب ــرا نبای ــه فق ک ــود دارد  ــختانه وج سرس

کارلیــس )2007( از عوامــل فرهنگــی  گرچــه ممکــن  اســت ایــن بــاور بــه شــدت تکذیــب شــود. اخیــرًا چارلــز 

بــرای تبییــن مانــدگاری فقــر در آمریــکا و همــه جــای جهــان اســتفاده می کنــد.

گرفتــار هســتند،  کــه فقــرا در فرهنــگ فقــر   مــا در بررســی خــود شــواهد بســیار ناچیــزی مبنــی بــر ایــن 

گرفتــار درگیــری در فیلیپیــن و  یافتیــم. مــردم فقیــر حتــی درکشــور بی نهایــت فقیــر مــاالوی یــا جوامــع 

ج می دهنــد،  اندونــزی بــه نــدرت، بی تفــاوت بــه نظــر می آینــد. در عــوض، آن هــا ابتــکار عمــل بــه خــر

کوچــک می رونــد.  بقــا و پیشــرفت خــود به دنبــال معامله هــای مخاطره آمیــز خیلــی  بــرای  همزمــان 

فقیرنمانده هــا  از  وقتــی  دیگــر،  کشــور  بــه  کشــوری  از  می کننــد.  مدیریــت  را  فقــر  از  خــروج  بعضی هــا 

ــردم  ــود م ــل خ ــکار عم ــر ابت ــخ ها ب ــر پاس کث ــد، ا ــام ببرن ــان را ن ــروج از فقرش ــرای خ ــل ب ــه دلی ــیدیم س پرس

کــه دالیــل  کیــد می کــرد )شــکل ۱-2(. زمانــی  کســب وکارهای جدیــد تأ کــردن شــغل و شــروع  در پیــدا 

کندگــی خیلــی شــبیه بــود. ایــن  کردیــم، پرا ارائه شــده فقیرمانده هــا بــرای هــر حرکــت رو بــه جلــو را بررســی 

کــه در فصــل 2 بــا جزئیــات آمــده از فرهنــگ تنبلــی، بی ارادگــی و بزهــکاری فاصلــه بســیاری دارد.  تصویــر 
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شکل 2-1 

فقیرنمانده ها بیش از هر چیزی، ابتکار عمل ها را دلیل خروج از فقر می دانند

منبع: تحلیل نویسندگان از پیمایش خانوار؛ همه مناطق مورد بررسی؛ تعداد = 399۱ فقیرنمانده
کــه پرســیده شــد ســه دلیــل نخســت بــرای  کــه فقیرنمانده هــا آورده انــد هنگامــی  توجــه: ارقــام بــه درصــد، دالیلــی اســت 
کســب وکار، افــزودن بــه  خــروج از فقــر را نــام ببرنــد. »ابتــکار عمــل فــردی )غیرکشــاورزی(« یافتــن شــغل، ســرمایه گذاری در 

ــد و مهاجــرت شــامل می شــد ــع درآمــدی جدی مناب

کــه موفــق بــه خــروج از فقــر نشــده اند، رایــج  داشــتن چنیــن ابتــکار عملــی حتــی در بیــن افــرادی 

کــه تجزیــه و تحلیــل مفصلــی از 2700 داســتان زندگــی انجــام دادیــم، متوجــه  اســت. در هنــد جایــی 

امــا هنــوز فقیــر مانده انــد.  ابتــکار عمــل فراوانــی دارنــد،  انــدازه ثروتمنــدان  بــه  شــدیم فقیرمانده هــا 
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ــه  ــی ب ــا بی تفاوت ــتی ی ــی، مس ــر تنبل ــه خاط ــر ب ــراد فقی ــد اف ــان بده ــه نش ک ــم  ــدا نکردی ــادی پی ــواهد زی ش

ــر اهمیــت  کشــوری شــنیده می شــد ب کــه در هــر  کار و پس انــداز فقیــر هســتند. برعکــس، جملــه تکــراری 

گــروه مباحثــه مــردان در بوفــکارو  کیــد داشــت.  کار ســخت تا سخت کوشــی و بــدن ســالم بــرای انجــام 

کــه »ســرمایه آدم فقیــر، تــوان جســمی اوســت.  کــرد  گفتگــو را خالصــه و جمع بنــدی  اوگانــدا بــا ایــن جملــه 

او از قــدرت بدنــی اش اســتفاده می کنــد.«

شکل 3-1

قمار، مواد مخدر و الکل به ندرت دالیل فقیرماندن بیان می شوند

گروه متحرک(. منبع: تحلیل نویسندگان از پیمایش خانوار؛ همه مناطق مورد بررسی؛ تعداد= 366۱ )همه چهار 
کــه  کردنــد هنگامــی  گروه هــای متحــرک بیــان  کــه پاســخ دهندگان در همــه  توجــه: ارقــام بــه درصــد، دالیلــی اســت 

درخواســت شــد ســه دلیــل نخســت حرکــت بــه ســمت پاییــن را نــام ببرنــد.
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کشـور و خصوصـًا بافتار های  فقـرا آدم هـای قدیسـی )معصـوم( نیسـتند. در معـدود جوامـع محلـی هـر 

گرفتار الکل، مواد مخدر، ازهم پاشیدگی  که  جنگ زده، معدود خانوارهایی در پایین ترین پله را یافتیم 

کـرده  کمـی از مـردم فقیـر را متأثـر  خانوادگـی و ناامیـدی باشـند. مسـائل حـاِدّ ایـن چنینـی درصـد بسـیار 

گـروه ذکر شـده اسـت )شـکل  اسـت. به نـدرت، قمـار، مـواد مخـدر، و الـکل به عنـوان دالیـل سـقوط در هـر 

۱-3(. در عـوض، افـت شـکوفایی و رونـق اقتصـادی در سـطح ملـی و محلـی، تکانه هـای ناشـی از مـرگ و  

سـالمتی، و هزینه هـای خانـواده، نقـش بسـیار مهمـی در بـه سراشـیبی افتـادن، بـازی می کنند.

کثریــت مــردم فقیــر  گرچــه اعتمــاد بــه نفــس بــا تجربــه مثبــت بــاال رفتــن از نردبــان، تقویــت می شــود، ا ا

کمبــودی در اعتمــاد بــه نفــس نداشــتند. حتــی در بافتار هــای جنــگ زده، مــردم از خــود  در بررســی مــا 

کــه در حومــه شــهر پــر از جــرم  شــجاعت، سرســختی و هدفمنــد بــودن نشــان می دادنــد. پــدرو 32 ســاله 

کلمبیــا زندگــی می کنــد، می گویــد: »مــن احســاس اعتمــاد بــه نفــس داشــتن  و جنایــت ســانتاماریای 

ــر  کنــم. دوســت دارم بــه جلــو حرکــت نمــوده و ب می کنــم چــون دوســت دارم بــرای خــودم هدف گــذاری 

کنــم.« موانــع غلبــه 

اعتمــاد بــه نفــس و ابتــکار عمــل دســت در دســت هــم بــا آرزو هــای بلنــد بــرای آینــده بــه پیــش 

می رونــد. حقیقتــًا متوجــه شــدیم 78 درصــد همــه خانوارهــای مــورد بررســی اعتقــاد دارنــد فرزندان شــان 

کــم درآمــد، در بنــگالدش،  در ســال های آتــی پولدارتــر خواهنــد بــود. تقریبــًا بیــش از 90 درصــد بافتار هــای 

کثــر  ســنگال، افغانســتان و آنــدرا پــرادش، آرزو هــای بزرگــی بــرای آینــده فرزندانشــان داشــتند. مشــخصًا ا

ــرای فرزنــدان خــود پیش بینــی نمی کننــد. والدیــن فقیــر، احتمــال وقــوع فقــر را ب

کشــورها، فقــر همگانــی را  کاهــش فقــر دارنــد. وقتــی  لــت مهــم بــرای راهبردهــای  ایــن یافته هــا ســه دال

کــه نیمــی از ملــت فقیرنــد یــا مثــل  کــه 60 درصــد مــردم فقیرنــد یــا مــاالوی  تجربــه میکننــد- مثــل زامبیــا 

کــه تعــداد زیــادی از مــردم مرتکــب  هنــد یــک ســوم ملــت- چنیــن وضعــی نمیتوانــد نتیجــه ایــن باشــد 

رفتــار ناشایســت شــده اند. برنامه هــای مؤسســات خیریــه  ای و دیگــر برنامه هــای پدرســاالرانه شــاید درد 

ــرای  کلــی ایــن برنامه هــا ب ــاه مــدت التیــام بخشــد امــا به طــور  کوت ــازه  کمــی از مــردم را در ب و رنــج تعــداد 

کافــی نیســتند.  بیــرون آمــدن ملت هــا یــا جوامــع از فقــر 

بــا  ابزارهــای تشــخیصی اصلــی مورداســتفاده ســازمان های مرتبــط  کــه  ارزیابــی فقــر  ســنجه های 

گی هــای فقــرا در یــک پنجــم پایینــی و اندازه گیــری  کاهــش فقــر هســتند، همچنیــن روی اندازه گیــری ویژ
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و توصیــف اینکــه آن هــا چگونــه متفــاوت از ثروتمنــدان هســتند، تمرکــز دارد. ضمنــًا آن هــا فــرض می گیرنــد 

گی هــای خــود مــردم فقیــر اســت. در عــوض بررســی ها بایــد بیشــتر روی شــناخت تأثیــر  مشــکل اصلــی ویژ

محدودیت هــای بافتــاری بــر ابتــکار عمــل مــردم فقیــر و چگونگــی توســعه فرصت هــای اقتصــادی در 

ســطح محلــی، تمرکــز یابنــد. 

خ رشــد اقتصــادی پاییــن اســت و نیمــی از جمعیــت فقیرنــد، برنامه هــای بازتوزیعــی برمبنای   وقتــی نــر

کمکــی  کــه بــه هرکســی اعانــه اندکــی داده شــود، ممکــن اســت بــه فقــرا بــرای تحمــل اوضــاع  ایــن فــرض 

کاهــش یابــد:  کمک هــا بــه نــدرت دارایی هــای دائمــی ایجــاد می کننــد تــا آســیب پذیری  بکنــد، امــا ایــن 

کــه آن هــا فراهــم می کننــد اغلــب ناچیــز اســت و بــه نــدرت بــه دســت همــه می رســد. در مــاالوی  منابعــی 

ــرد. »ایــن برنامــه  ک کار« در روســتای آن هــا را چنیــن توصیــف  ــروه مباحثــه، یــک برنامــه »غــذا در ازای   گ

کارهــای  کردنــد ....  کل جامعــه آنهــا فقــط دو نفــر را انتخــاب  نابرابــری اجتماعــی بــه همــراه آورد چــون در 

کنیــد.  ــد تنهــا دو نفــر را انتخــاب  گزینشــی باشــند ... امــا اینجــا مجبوری ــد  ــرار معلــوم نبای توســعه ای از ق

کل جامعــه محلــی شــوند؟« چگونــه ایــن دو نفــر قــرار اســت باعــث پیشــرفت 

کننــد. برنامه هــای  ج  چنیــن برنامه هایــی نمی تواننــد تعــداد قابــل توجهــی از مــردم را از فقــر خــار

کنــد در برابــر تکانه هــای وارده  حمایــت اجتماعــی بایــد آنقــدر دستشــان پــر باشــد تــا مــردم فقیــر را قــادر 

کننــد تــا آنهــا را از فقــر نجــات دهــد. به عــالوه تمرکــز بایــد بــه ســمت افزایــش  کننــد و دارایــی جمــع  مقاومــت 

کســب وکار را  کنــد، فــوت و فن هــای  رونــق اقتصــادی در ســطح محلــی تغییــر جهــت دهــد، فرصت گشــایی 

یــاد بدهــد تــا ابتــکار عمــل فقــرا بــه نتیجــه  مطلــوب بینجامــد و جلــوی زخم هــای ناشــی از تکانــه  ســالمت 

را بگیــرد. فصــل 2 ایــن یافته هــا را به طــور مفصــل وارســی می کنــد. 
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گی است فقر یک حالت و نه یک ویژ

کــه زندگــی  ک اســت  بیمــاری پــدرم مشــکل خانــواده مــا اســت چــون حتــی تصــورش برایــم وحشــتنا

کــه همــه امیدهــا و آرزوهــای مــا بــه او وابســته اســت. کســی  مــا بــدون وجــود پــدرم چگونــه خواهــد بــود، 

گاون، آسام مونمای، زنی جوان از تنگال 

کــه او را محــروم از آزادی پیوســتن بــه دیگــران بــرای  شــخص فقیــر ماننــد زندانــی اســت. شــرایط اســت 

کــه چگونــه غــذا بــه دســت خواهــد آورد و لباســی تــا بدنــش  کارهــا می کنــد. او همیشــه نگــران اســت  انجــام 

کــه بهتــر بــه نظــر برســید نیســت بلکــه لبــاس پوشــیدن صرفــا  را بپوشــاند.... ایــن ماننــد لبــاس پوشــیدنی 

کثیــف هســتند. کــه لباســهایت  بــرای پوشــاندن بــدن اســت چــون 

گروه مباحث مردان، ماتامبو، ماالوی

کــه شــاید اندکی  آیــا فقیــر بــودن ماننــد چــپ دســت بــودن اســت یــا ماننــد ســرما خــوردن؟ ایــن پرســش 

کامــاًل مرتبــط اســت. ایــن پرســش دو جنبــه از تجربــه بشــری را  ــا بحــث مــا  مســخره بــه نظــر برســد امــا ب

گی هــای ثابــت و دائمــی ماننــد جنســیت یــا قــد در بزرگســالی، یــا چــپ  توصیــف می کنــد. یکــی شــامل ویژ

گرچــه همیشــه  گی هــا جزئــی جدایــی ناپذیــر از موجودیــت مــا هســتند ا دســت بــودن اســت. ایــن ویژ

کــه مــردم تجربــه می کننــد  کوتــاه مــدت اقتضائــی اســت  اینگونــه نیســت. دیگــری شــامل اوضــاع یــا شــرایط 

کوتــاه یــا طوالنــی دوام می آورنــد  ماننــد پوشــیدن پیراهــن قرمــز رنــگ یــا ســرما خــوردن. آنهــا بــرای مدتــی 

امــا برحســب تعریــف دائمــی نبــوده و هویــت مــا را تعریــف نمی کننــد.

ــای  گفتگوه ــتند.  ــر هس ــئله فق ــرای مس ــخی ب ــتجوی پاس ــه در جس ک ــم  ــازمان داری ــا س ــون صده کن ا

ــه »فقــرا«  کجــا زندگــی می کننــد؟ چگون کســی »فقیــر« اســت؟ »فقــرا«  بیشــتری از »فقــرا« می شــود. چــه 

گمراه کننــده اســت چــون افــرادی را  از جهانی شــدن تاثیــر می پذیرنــد؟ امــا اصطــالح »فقیــر« بــه تنهایــی 

گــذرای فقــر را نداشــته اند. کــه هیــچ وجــه مشــترکی بــه جــز تجربــه  کنــار هــم می گــذارد 

کــه تجربــه معینــی  اینکــه یــک دســته بندی تجربــی براســاس خصوصیــات آن نســبتی از جمعیــت 

کنیــم حرکــت ذاتــًا اشــتباهی نیســت. بــرای مثــال، آماردانــان می تواننــد نســبتی از جمعیــت  دارنــد ایجــاد 

گی هــای  گــروه »بــاردار«، برخــی ویژ کننــد. ایــن  کــه هنــگام پیمایــش خانــوار بــاردار هســتند شناســایی  را 
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جمعیت نــگاری مشــترک دارد )آنهــا همگــی زن و در دامنــه ســنی محــدودی هســتند( و آنهــا احتمــااًل در 

کت خانوادگــی، دارای فعالیــت  گی هــای اجتماعــی معینــی )بــه عقــد شــخصی درآمــده/ شــرا رفتــار و ویژ

کــس »زنــان بــاردار« را بــه عنــوان مجموعــه باثباتــی از افــراد  ک دارنــد. بااینحــال هیــچ  جنســی( نیــز اشــترا

کــه یــک تجربــه یــا وضعیــت افــراد  گــذرا تشــخیص می دهیــم  تصــور نمی کنــد. مــا همــه بــارداری را حالتــی 

در مقاطــع معینــی از زندگی شــان اســت.

کــه از ماتریس هــای تحــرک جامعــه محلــی در روســتاهای مــورد بررســی و  بــا اســتفاده از تحلیلــی 

فقــر مشــکل »فقــرا«  کــه  اعــالم می کنیــم  قــوت  بــا  زندگــی داریــم،  کیفــی در داســتان های  داده هــای 

کــه بــرای آنهــا »فقیــر« یــک هویــت انتســابی ثابــت  کوچکــی از مــردم را داریــم  گــروه  گرچــه  نیســت. یعنــی ا

کلــی یــک خصیصــه دائمــی خانوارهــا  ــرای بیشــتر مــردم، فقــر یــک وضعیــت اســت. فقــر به طــور  اســت ب

کــه خانوارهــا تجربــه می کننــد. نیســت. آن یــک شــرط اســت چیــزی 

کــه همگــی بــه فقــر بــه عنــوان  کلیــدی عایــد می ســازد  چگونــه ایــن را می دانیــم؟ تحلیــل مــا ســه بینــش 

یــک تجربــه نــگاه می کننــد. یکــی اینکــه مــردم در جوامــع مــورد بررســی مــا فقیــر بــودن را یــک هویــت 

نمی بیننــد. دوم اینکــه تعــداد زیــادی حرکــت بــه ســمت بــاال و پاییــن نردبــان زندگــی وجــود دارد )خــروج 

کــه در  از فقــر و یــا ورود بــه ورطــه فقــر(. ســوم اثــرات قــوی موقعیــت مکانــی را داریــم؛ یعنــی اهمیــت دارد 

کــدام جامعــه محلــی زندگــی می کنیــد. فصــل ســوم ایــن یافته هــا را بــا عمــق بیشــتر بررســی می کنــد.

کــه مــردم فقیــر یــا ســایرین در جوامــع محلــی فقیــر بــودن را یــک هویــت  شــواهدی وجــود نــدارد 

نوعــًا شــباهت های بیشــتری نســبت  بــاال توصیــف  شــد،  کــه در  می بیننــد. در نردبان هــای زندگــی، 

بــه تفاوت هــا بیــن خانوارهــای دقیقــًا بــاال و خانوارهــای دقیقــًا پاییــن خــط فقــر وجــود داشــت. ایــن 

گــر فقــر یــک هویــت برســاخته  بــا مفهــوم فقیــر بــودن بــه عنــوان یــک هویــت ســازگار نیســت. بــه عــالوه، ا

ــوان از تــالش فــردی  ــا تحمیل شــده توســط جامعــه- پــس نمی ت اجتماعــی باشــد- چــه خودانتســابی ی

کــه می پرســیم چگونــه یــک نفــر می توانــد از  کــرد. در عیــن حــال هنگامــی  گریختــن از فقــر صحبــت  بــرای 

گروه هــا شــامل ازکارافتــادگان، بــر تــالش فــردی، خوداتکایــی و ابتــکار عمــل  ج شــود، تقریبــًا همــه  فقــر خــار

کردنــد. اینهــا مســیرهای خــروج از وضعیــت هســتند نــه یــک هویــت. در داســتان های زندگــی نیــز،  کیــد  تا

کــه  کــه ایــن وضعیتــی اســت  کیــد می کننــد  مــردم آشــکارا دوره هــای فقــر را شناســایی می کننــد- امــا آنهــا تا

بایــد از پــس آن برآئیــد نــه اینکــه سرنوشــتی دائمــی باشــد.
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گی هــای ثابــت دائمــی )از قبیــل بی ســواد بــودن( در فقــر بســر می بردنــد  گــر »فقــرا« بــه دلیــل برخــی ویژ ا

گــی را می دیدیــم. در عیــن  کوتــاه مــدت بــدون تغییــری در آن ویژ مــا نبایــد هیــچ تجربــه باالرفتــن در 

ــاالی قابــل مالحظــه از ســوی مــردم فقیــر درون  کــه حرکــت بــه ســمت ب حــال شــواهد مــا حکایــت دارد 

کــه بگوییــم هیــچ »دام فقــری وجــود  مکان هایــی در مناطــق روســتایی وجــود دارد. منظــور ایــن نیســت 

گرفتــار فقــر هســتند احتمــااًل در دام فقــر  نــدارد« تنهــا می گوییــم اینکــه بیشــتر مــردم در حــال حاضــر 

گی هــای شــخصی خــود نیســتند. در منطقــه مــورد بررســی معمــول، تقریبــًا نیمــی از همــه  بــه دلیــل ویژ

کردنــد دســت کم یــک پلــه روی نردبــان زندگــی بــاال رفتنــد. میانگیــن نســبت  کــه در فقــر شــروع  خانوارهــا 

ج می شــوند در مجمــوع تقریبــًا یــک چهــارم اســت. کــه از فقــر خــار خانوارهایــی 

کاهش یا افزایش خالص در میزان فقر در هر مقطع از زمان، دو اثر مخالف خروج از فقر و ورود  آمارهای 

ج می شوند را منهای  که از فقر خار کاهش خالص در فقر، ما باید آنهایی  به فقر را پنهان می کند. برای یافتن 

کنیم. برای مثال، جوامع نمونه گیری شده ما  که در آن دوره معین به درون فقر می افتند حساب  آنهایی 

کردند. اما این رکود و سکون به معنای  در ماالوی افزایش نهایی در خالص فقر منهای یک درصد را ثبت 

تمرین  در  که  تمام خانوارهای ماالوی  که ۱0.2 درصد  نگاهی دقیق تر، می بینیم  با  نبود.  ثبات  و  آرامش 

ج شدند. همزمان، تقریبا ۱0.6 درصد خانوارها به فقر سقوط  نردبان زندگی مرتب شده بودند از فقر خار

کرد. کردند. بنابراین وسعت و دامنه سقوط به فقر، خبر مثبت باال رفتن روی نردبان زندگی را خنثی 

را  پاییــن  و  بــاال  بــه ســمت  هــم  بــاال،  تحــرک خیلــی  میــزان  مــا  بررسی شــده، شــواهد  در مناطــق 

یــا پاییــن  بــاال  کــه  نشــان می دهــد. در منطقــه بررسی شــده نمونــه، ســه برابــر آن تعــدادی از مــردم 

ــرای  ج شــدند. ایــن ســیالیت خانوارهــا ب کــه از فقــر خــار ــه عنــوان تعــداد خالــص مردمــی اســت  رفتنــد ب

گــروه ثابــت بودنــد، پــس قابــل شناســایی بودنــد و از طریــق  گــر »فقــرا« یــک  سیاســتگذاری مهــم اســت. ا

کاهش هــای بســیار  کامــاًل هدفمنــد قابــل دســترس بودنــد. امــا بــا ایــن افزایــش و  برنامه هــای انتقــال 

کاهــش  زیــاد، آســیب پذیری زیربنایــی تعــداد زیــادی از مــردم بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد. راهبردهــای 

کنــار آمــدن  کــردن بــه  کمــک  کنــد تــا دارایی هــای دائمــی و معیشــت خــود را بــا  کمــک  فقــر بایــد بــه مــردم 

ــد. کنن ــظ  ــکل حف ــخت و پرمش ــای س ــان در اقتصاده ــی پرنوس ــرایط زندگ ــا ش ب

کشــور بــا رشــد اقتصــادی ســریع پایــدار، شــانس خــروج از فقــر فــرد  کــه زندگــی در یــک  تردیــدی نیســت 

کاهــش فقــر مطلــق در ســطح ملــی اغلــب تغییــرات محلــی بیشــماری را پنهــان  را بهبــود می بخشــد. امــا 
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کــه شــرایط محلــی اهمیــت چشــمگیری بــرای تحــرک فقــر دارد.  می کنــد. داده هــای مــا نشــان می دهــد 

کلیــدی ایــن نتیجــه را پشــتیبانی می کنــد. نخســت اینکــه مــا نوســان زیــاد در بیــن روســتاها هــم  دو یافتــه 

کثریت  کــه در آنهــا ا در ســطوح رونــق اقتصــادی و در حرکــت بــه ســمت بــاال از فقــر یافتیــم. جوامعــی داریــم 

ج نشــد. دوم اینکــه تفاوت هــا ظاهــرا  کــه در آنهــا تقریبــا هیچکــس خــار ج شــدند و جوامعــی  از فقــر خــار

کــه تنهــا  عمدتــا محلــی هســتند. در واقــع، یــک تحلیــل ســاده از واریانــس بیــن جوامــع نشــان می دهــد 

کشــور مــورد بررســی نســبت  25 درصــد نوســان در حرکــت بــه ســمت بــاالی فقــرا می توانــد بــه منطقــه یــا 

کشــور بســتگی دارد. وقتــی اثــرات  داده شــود؛ 75 درصــد باقیمانــده بــه جامعــه مــورد بررســی درون یــک 

گــی تعییــن شــده فــردی نیســت. ســطح جامعــه محلــی اینقــدر قــوی هســتند فقــر آشــکارا تنهــا یــک ویژ

عوامــل اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی یــک تفــاوت در تحــرک جامعــه ایجــاد می کنــد. عوامــل مثبــت 

کلــی )خصوصــا آســانی یافتــن شــغل(،  کــه از خــروج از فقــر حمایــت می کننــد عبارتنــد از رونــق اقتصــادی 

حضــور فیزیکــی بازارهــا در یــک روســتا، و نزدیکــی بــه شــهرها و جاده هــا. همچنیــن مســئولیت پذیری 

ــزرگ از مــردم  ــا وجــود یــک بخــش ب دولــت محلــی یــک تفــاوت مثبــت ایجــاد می کنــد. از طــرف دیگــر، ب

کــه مانــع دسترســی عادالنــه بــه بازارهــا، تســهیالت و  فقیــر در یــک روســتا و تفرقــه اجتماعــی عمیــق، 

کمتــر آشــکار، میــل بــه ســمت اقــدام  گرفتــه می شــود. تــا حــدی  خدمــات می شــود، جلــوی تحــرک هــم 

کامــالً  اجتماعــی  کیفــی مــا نشــان می دهــد در جوامــع  جمعــی نیــز رابطــه منفــی بــا تحــرک دارد. شــواهد 

ــدان  ــبکه های ثروتمن ــر از ش ــردم فقی ــی- م ــام طبقات ــلطه نظ ــت س ــد تح ــد هن ــده- همانن ــربندی ش قش

کننــد و اموراتشــان را  حــذف می شــوند و مجبورنــد اقــدام جمعــی بــا همدیگــر را دنبــال  کننــد تــا بقــا پیــدا 

کــه آنهــا فقیــر هســتند؛ بنابرایــن عالمــت منفــی داریــم. بگذراننــد چــون 

گـی دائمـی یـا شـبه دائمی افـراد اسـت رد می کنـد.  کـه فقـر ویژ رویهمرفتـه، یافته هـای مـا ایـن تصـور را 

کنیم.  گر مردم دائمًا در دام فقر باشند چون هویت باثباتی دارند، نباید خروج از فقر بزرگی را مشاهده  ا

گر  همچنیـن مـا چنیـن میـزان زیـاد بـاال یـا پاییـن رفتـن خانوارها )تالطـم( را مشـاهده نکردیم. سـرانجام ا

کشـوری بود تفاوتهای در سـطح روسـتا اهمیتی نداشـت. تحـرک از فقـر عمدتـًا یـک پدیـده فـردی یا 

بنابرایــن جســتجو بــرای راهکارهــا بایــد بــه زیــر ســطح ملــی بــرود تــا بــر جوامــع محلــی متمرکــز شــود. 

ــه راه هــا و  ــا ارائ ــا رونــق اقتصــادی محلــی را ب کنــد ت ــه ســمت تالشــهای بافتــاری حرکــت  ــد ب کیدهــا بای تأ

کــردن نابرابــری هــای اجتماعــی، از جملــه  کارکــردن بــرای همــوار  بازارهــا، بهبــود توجــه دولــت محلــی، و 
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کاهــش فقــر بایــد  کمــک بــه  از طریــق ســازمانهای مــردم فقیــر افزایــش دهــد. ابزارهــای تشــخیصی بــرای 

کــه رونــق اقتصــادی جامعــه را تســهیل می کنــد. آنهــا بایــد در  بســترهای محلــی را درنظــر بگیــرد و عواملــی 

گــر فقــر شــرایطی موقتــی اســت  ح می شــود: ا کــه ســپس مطــر جســتجوی پاســخ بــه ایــن پرســش باشــند 

کــه آیــا خانوارهــا از فقــر خــالص می شــوند و یــا خیــر؟ چــه چیــزی تعییــن می کنــد 

گـرای تانزانیا نشـان می دهـد مدل های اقتصـادی موجود  کا کـه بررسـی مـا در  کلـی، همانطـور  به طـور 

در پیش بینی سـقوط به فقر بهتر عمل می کنند تا در پیش بینی خروج از فقر.d  بررسـی ما در جسـتجوی 

کار را  ج می شـوند و چگونـه ایـن  کـه مـردم از فقـر خـار انجـام وظیفـه بهتـر بـرای تبییـن ایـن نکتـه اسـت 

می کننـد بـا بررسـی فرایندهـای محلـی عمیـق و مکان یابـی افـراد درون ایـن بافتارهـای محلـی. تحلیـل 

کـه تعامـل بیـن ابتـکار عمل هـا و فرصت هـای مـردم  مـا بـا یـک چهارچـوب مفهومـی هدایـت می شـود 

کـه قشـربندی اجتماعـی،  فقیـر درون بافتـار نهادهـای در سـطح محلـی را بررسـی می کنـد. مـا دامنـه ای 

دسترسـی مـردم فقیـر بـه فرصت هـای اقتصـادی و سیاسـی را چـه بـه شـکل فـردی یـا جمعـی مشـروط 

می کنـد بررسـی می کنیـم. ایـن چهارچـوب بـه تفصیـل بیشـتر در پایـان ایـن فصـل بحـث می شـود.

کمک می کند قدرت »درون« به باال آمدن فرد 

کــه بدســت مــی آورم. امــا مــن در درون  ــی اســت  کــه مــن را محــدود می کنــد مقــدار پول  تنهــا چیــزی 

محــدود نیســتم. مــن افــکار بزرگــی در ســر دارم.

گولوتزا، ماالوی گرفتار فقیرمانده،  میلوارد، مرد 

کنتــرل هــر چیــزی اســت. مثــاًل  کــه قابلیــت دارد قــادر بــه  قــدرت بــه معنــای قابلیــت اســت. هــر فــردی 

کاری انجــام بدهیــم.  گــر اراده قــوی داشــته باشــیم، می توانیــم هــر  گرچــه مــا فقیریــم، ا

کو، اندونزی مباحثه با پسران جوان، پاتوبا

کــّرات قــدرت درونــی و  کــه بــا مــردان و زنــان در ایــن بررســی داشــتیم، بــه  گفت وگویــی  در هــزاران 

ــه فقــرا قــدری  ک ــی  ــان شــد. به عــالوه زمان کلیــدی خــروج از فقــر نمای ــه نفــس به عنــوان عامــل  اعتمــاد ب

موفقیــت تجربــه می کننــد، اعتمــاد بــه نفسشــان بــه ســرعت افزایــش می یابــد. درواقــع فقــرا بالفاصلــه بــه 
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ــوند. ــدان می ش ــبیه ثروتمن ــان، ش ــدرت درونش ــاد و ق ــس اعتم ــاظ ح لح

 در طــول مصاحبه هــای خانــوار، از مــردم خواســتیم تــا روی نردبــان ۱0 پلکانــی، قــدرت و حقــوق 

کامــاًل احســاس ناتوانــی می کننــد  کــه رتبــه یــک یعنــی آنهــا  کننــد، بــا ایــن توصیــف  خودشــان را رتبه بنــدی 

ــه  عنــوان  ــد. مــا از ایــن ســنجه ب کنتــرل دارن و رتبــه ۱0 یعنــی آن هــا قدرتمنــد هســتند و هــر چیــزی را در 

کــه روی هفــت پلــه باالیــی بودنــد دارای  کردیــم، آنهایــی را  متغیــر جانشــین اعتمــاد بــه نفــس اســتفاده 

کردیــم ) شــکل 4-۱(.  کــه روی ســه پلــه پایینــی بودنــد ناتــوان تعریــف  حــس قــدرت و آن هایــی را 

شکل 4-1

تری در قدرت و حقوق می گیرند فقیرنبوده ها و فقیرنمانده ها امتیاز باال

منبع: تحلیل نویسندگان از پیمایش خانوار؛ هم مناطق مورد بررسی که داده ها دردسترس هستند؛ تعداد مشاهده = 83۱9
کــه در نردبــان قــدرت و حقــوق ۱0 پلــه ای در ســال 2005 بــه  توجــه: خانوارهــا بــا قــدرت و حقــوق »بــاال« آنهایــی هســتند 

خودشــان امتیــاز 4 یــا باالتــر دادنــد. 
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کــه ده ســال پیــش فقیــر نبودنــد  کســانی  ســه الگــو قابــل توجــه هســتند. نخســت فقیرشــده ها یعنــی 

کمتریــن حــس اعتمــاد و قــدرت را دارنــد. تنهــا 33 درصــد فقیرشــده ها در مقایســه بــا  امــا امــروز فقیرنــد، 

43 درصــد فقیرمانده هــا حــس قــدرت دارنــد.

کـه فقیرمانده هـا به طـور میانگیـن، رتبـه پایین تری در قدرت نسـبت بـه فقیرنمانده ها  دوم، درحالـی 

و فقیرنبوده هـا بـه خودشـان می دهنـد تقریبـًا نیمـی از آنهـا احسـاس توانمنـد بـودن می کننـد. درنتیجـه 

کمبـود عام اعتمـاد به نفس وجـود دارد. کـه در میـان »فقـرا«  کـرد  مشـکل بتـوان اسـتدالل 

ــا داشــته و بــه تجربــه ارتبــاط دارد. مــا ایــن امــر  ســوم، بــه نظــر می رســد اعتمــاد بــه نفــس حالــت پوی

کردیــم. حــدود 60 درصــد  کــه رتبه بنــدی ده ســال پیــش و امــروز مــردم را مقایســه  را زمانــی دریافتیــم 

ــا 33  ــروزه تنه ــا ام ــد؛ ام ــدرت می کردن ــاس ق ــد، احس ــر نبودن ــوز فقی ــش هن ــال پی ــه ده س ک ــده ها  فقیرش

درصــد ایــن حــس را دارنــد. از طــرف دیگــر تنهــا 42 درصــد فقیرنمانده هــا ده ســال پیــش، زمانی کــه هنــوز 

کرده انــد، 74 درصــد حــس  کــه از فقــر فــرار  کنــون  فقیــر بودنــد، بــه خودشــان نمــره توانمنــدی می دادنــد؛ ا

ــاس  ــد احس ــدی می یابن ــت درآم ــه اف ک ــی  ــا هنگام ــه پولداره ک ــت  ــدان معناس ــن ب ــد. ای ــدی دارن توانمن

کــه بــاال می آینــد اعتمــاد بــه نفــس پیــدا می کننــد.  قــدرت داشــتن را از دســت می دهنــد و فقــرا در حینــی 

هیــچ تفــاوت ذاتــی در حــس اعتمــاد بــه نفــس بیــن فقــرا و ثروتمنــدان دیــده نمی شــود؛ مســئله فقــط بــه 

گریــز از فقــر را  ــار پــرادش، چرخــه مطلــوب  کــره مــردان در بودانپــور، اوت گــروه مذا شــرایط مربــوط اســت. 

ج می شــوند بتدریــج احســاس قــدرت بیشــتری می کننــد  کــرد: »مــردم پــس از اینکــه از فقــر خــار تصدیــق 

کــه می گویــد: آدم  کــه روابطشــان بــا دیگــر مــردم شــروع بــه بهترشــدن می کنــد. ضرب المثلــی هســت  چــرا 

ــا خــودش خشکســالی مــی آورد و هیــچ جــا از او اســتقبال نمی شــود. امــا آدم ثروتمنــد در همــه  گرســنه ب

جــا مــورد اســتقبال قــرار می گیــرد.« 

کیـد قـرار می گیـرد.  در فصـل 4 اهمیـت اعتمـاد بـه نفـس و عاملیـت شـخصی در خـروج از فقـر مـورد تأ

شـواهد مـا هـم برپایـه تحلیـل رگرسـیون چنـد متغیـره و هم داسـتان های واقعی از زندگی مردم اسـت. در 

تحلیل رگرسـیون، سـنجه خروج از فقر خانوار را براسـاس برداشـت جامعه محلی سـاختیم نه رتبه بندی 

کـردن ادعـای خـود  کـه می توانسـت از رگـرس  کار سـوگیری بالقـوه ای  خـود خانـوار از وضعیتـش. بـا ایـن 

کاهش  فـرد از تحـرک، در برابـر برداشـت او از انبوهـی از عوامـل دیگـر از  جملـه سـالمت روانـی بوجـود بیاید 

کنتـرل  می یابـد. مـا بـا ترکیـب رتبه بندی هـای خـود افـراد از قـدرت و پرسـش دیگـری بـر مبنـای میـزان 
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کنتـرل را سـاختیم. این هـا رویدادهـای متوالـی و پشـت  روی تصمیم گیری هـای روزانـه، سـنجه قـدرت و 

گذشـته نگاشـته شـده اند.  کـه بـا توجـه خـاص بـه ۱0 سـال  سـرهم در طـول زندگـی یـک شـخص هسـتند 

ــرک در  ــازی و تح ــود امتی ــدرت خ ــن ق ــوی بی ــاط ق ــره، ارتب ــد متغی ــیون چن ــل رگرس ــا از تحلی ــج م نتای

کنتــرل 22 متغیــر یــا بیشــتر دربــاره خانــوار و جامعــه شــامل  کشــور را نشــان می دهــد حتــی بعــد از  چندیــن 

گویــا هســتند. در ایــاالت هنــدی اوتــار پــرادش و آســام  کامــاًل  تحصیــالت و دارایی هــا. اندازه هــای نســبی 

و در بنــگالدش، اندونــزی و اوگانــدا، وابســتگی قــوی و مثبــت اســت. مثــاًل در بنــگالدش دو واحــد افزایــش 

ــر  ــرای متغی ــا ۱5 درصــد افزایــش در احتمــال خــروج از فقــر مرتبــط اســت. مــا حتــی ب کنتــرل فــردی ب در 

کــه داده هــای  ــا از ۱5 منطقــه مــورد بررســی مان  روانشــناختی دیگــر، آمــال و آرزوهــا بــرای آینــده، در ۱0 ت

کردیــم. در بنــگال غربــی، دو واحــد افزایــش در آرزوهــا  کّمــی داریــم، روابــط قوی تــر و ســازگارتر مثبتــی پیــدا 

گریــز از فقــر مرتبــط اســت.  بــا 35 درصــد افزایــش در احتمــال 

کیــد می کنــد. »مــن  گولوتــزا، مــاالوی بــر اهمیــت عاملیــت شــخصی تا میلــوارد، مــرد فقیرمانــده در 

کــرده ام و توانســته ام مشــکالت را پشــت ســر بگــذارم. ایــن امــر اعتمــاد بــه  ســال های طوالنــی مبــارزه 

کــس وابســته نیســتم. هــر زمــان مشــکلی پیــش بیایــد تنهــا بــا  نفســم را بــاال بــرده اســت. االن بــه هیــچ 

کنــار مــن اعتمــاد بــه نفســم را  کنــم بــودن همســرم در  کمــک همســرم آن را حــل می کنــم. بایــد اعتــراف 

کــه احتــرام و مرتبــه اجتماعــی بدســت مــی آورد،  افزایــش مــی دهــد.« اعتمــاد بــه نفــس میلــوارد در حینــی 

ً بــه عنــوان ناظــر قبیلــه در روســتایش انتخــاب شــد. »مــن می نشــینم و فکــر 
باالتــر می رفــت. او اخیــرا

ــا  ــم ت ــد بکن ــه بای ــم چ ــر می کن ــودم فک ــا خ ــد و ب ــاد می کنن ــن اعتم ــه م ــه ب گون ــن  ــردم ای ــور م ــم چط می کن

ج می دهــم.« کافــی مســئولیت پذیر بداننــد؟ ســپس شــجاعت بیشــتری بــه خــر مــردم مــن را بــه انــدازه 

 متناقــض بــه نظــر می رســد در حالی کــه مــردم فقیــر برخــی اوقــات فقــر را ماننــد یــک مــار افعــی توصیــف 

ــرای  ــه توانایــی خودشــان ب ــاور راســخ ب کشــیدن آنهــا را می گیــرد، همزمــان ب کــه جلــوی نفــس  می کننــد 

کلمبیــا می گویــد، »مــا نــگاه  گودلیــای 60 ســاله از لوســرینکونز  غلبــه بــر شــرایط ســخت را ابــراز می کننــد. 

کنیــم.« کــه می توانیــم شــرایطمان را تحمــل  منفــی بــه قضایــا نداریــم و بــه همیــن دلیــل اســت 

دارند،  که  نفوذی  میزان  یا  کنند  می  زندگی  آن  در  که  محیطی  به  راجع  فقیر  مردم  وجود  این  با   

یا  بد  قدرت  و  خوب  قدرت  بین  روشنی  تمایز  گروهی،  مباحثات  مدت  طول  در  نیستند.  ساده لوح 

را به عنوان  نابرابری  از این  کثرًا مقدار مشخصی  ا نابرابری باخبرند ولی  از  آنها  کردند.  زورگویانه برقرار 
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کنایه ها درمورد نابرابری، از دست و  کشورها، در یکی از رایج ترین  یک امر مفروض پذیرفته اند. در میان 

انگشت ها استفاده می کنند: »دست مرا ببین آیا انگشتان برابرند؟ نه همیشه یکی بلندتر خواهد بود.«

 والدیــن فقیــر ترس هــای خــود را بــروز نمی دهنــد و معمــواًل آنهــا را بــه فرزندان شــان منتقــل نمی کننــد. 

کثــر جوانــان خــود را اســیر شــغل والدیــن خــود  گفتگــو بــا جوانــان دربــاره آرزوهای شــان متوجــه شــدیم ا در 

کــردن نســبت بــه والدین شــان دارنــد- بــا شــروع یــک  نمی داننــد. آنهــا رویاهــای بزرگــی بــرای بهتــر عمــل 

کشــاورزی و  کارمنــد حقوق بگیــر شــدن، مدرنیزه کــردن زمین هــای  کســب وکار، وکیــل یــا دکتــر شــدن، 

جنگیــدن بــرای برقــراری عدالــت در جوامع شــان. 

دامنــه ای از دارایی هــا و قابلیت هــا می تواننــد بکارگیــری عاملیــت شــخصی را تســهیل یــا از آن ممانعت 

کاهــش درآمدهــا، هزینه هــای  کــه بــه  کننــد. یکــی از بزرگتریــن موانــع، تکانه هــای وارده بــه ســالمت اســت 

کنتــرل بیشــتر بــا  کــه احســاس  گاهــی مــرگ نــان آور اصلــی می انجامــد. حتــی تعجبــی نــدارد  اضافــی و 

کــه بــا دارایی هــای خانــوار، مالکیــت  وقــوع پایین تــر تکانه هــای ســالمتی در ارتبــاط اســت همان طــور 

ــی  ــاز باالی ــوق امتی ــدرت و حق ــان ق ــه روی نردب ک ــرادی  ــت. اف ــط اس ــت مرتب ــالت سرپرس ــه و تحصی خان

می گیرنــد، بــه احتمــال زیــاد درگیــر فعالیت هــای سیاســی نیــز بوده انــد مثــل تمــاس بــا سیاســت مداران 

گرفتــن مســاعدت شــخصی از آنهــا.  محلــی بــرای 

کشــف چگونگــی توســعه یافتــن نیــز مهــم هســتند.  یافته هــای مــا دربــاره عاملیــت شــخصی بــرای 

ــواده اش حفــظ  ــرد و خان ــت ف ــه شــأن و منزل ک گیــرد  ــه روش هایــی صــورت  ــد ب مداخــالت توســعه ای بای

کاهــش- یابــد. رویکردهــای مشــارکتی  شــود و اطمینــان مــردم بــه خــود و خانواده شــان افزایــش- و نــه 

و اجتماع  محــور، حــس عاملیــت خــود افــراد را تقویــت می کنــد. نابرابری هــای تثبیت شــده جنســیتی را 

گام هایــی بــرای  کاهــش داد.  تــا حــدی می تــوان از طریــق ســرمایه گذاری در ســازمان های زنــان فقیــر 

ــه نفــس مــردم فقیــر را تقویــت می کنــد  افزایــش دارایی هــای مــادی خصوصــًا مســکن دائمــی، اعتمــاد ب

کــه مانــع و حائــل تکانه  هــای  و بــه آنهــا بنیــان اقتصــادی می دهــد تــا بــر آن متکــی شــوند. راهبرد هایــی 

ســالمتی می شــوند، بــه همیــن میــزان دارای اهمیــت هســتند. درنهایــت بســیار حیاتــی اســت ابتــکار 

ــازار وجــود دارد. ــرای آنهــا ب ــه ب ک کنیــم  ــت  ــه ســمت فعالیت هایــی هدای ــر را ب عمل هــای مــردم فقی

کمبــود فرصت هــای  کنــد امــا نمی توانــد جایگزیــن  باورداشــتن بــه خــود می توانــد مــردم را از فقــر دور 

می کننــد.  زندگــی  فقیــر  مــردم  کــه  شــود  جوامعــی  در  فرصت هــا  بــه  مســدود  دسترســی  و  اقتصــادی 
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ســاختارهای فرصــت یکســویه، ابتــکار عمــل مــردم فقیــر را خنثــی می کنــد. اصــالح ایــن ســاختارهای 

بازارهــا، دموکراســی هــای محلــی وگــروه هــای  نهــاد اساســی اســت:  تغییــر در ســه  فرصــت مســتلزم 

کتــاب آمــده انــد. کی مــردم فقیــر. ایــن تغییــرات در فصــل هــای باقــی مانــده  اشــترا

فرصت های برابر همانند یک خواب و رویاست

گودال جلوی ماست و یک چاه پشت سرمان.  یک 

گوینداپال، آندرا پرادش گروه مباحثه زنان، 

ثروتمنــدان خیلــی ســریع تــر حرکــت می کننــد چــون فرصت هــای اقتصــادی زیــادی دارنــد. وقتــی یــک 

کبریــت از مغــازه فــرد پولــداری می خــری، پــول بیشــتری بــه او اضافــه می کنــی و خــودت، چیــزی  قوطــی 

کنــدی  حرکــت می کننــد چــون امــکان تغییــر اقتصــادی بــرای آنهــا محــدود  را از دســت می دهــی. فقــرا بــه 

اســت. ثروتمنــدان نمی خواهنــد بــا فقــرا شــریک بشــوند. 

مباحثه با مردان، بوپونگی، اوگاندا

ــا انتخاب هــای اقتصــادی محــدودی، بســیار متفــاوت از انتخاب هــای  ــه ضــرب و زور ب مــردم فقیــر ب

ُپــرزرق و بــرق ثروتمنــدان، روبــرو هســتند. مــا مجموعــه فرصت هــا یــا بــه عبارتــی انتخاب هــای دردســترس 

کــه اقتصــاد محلــی در حــال  کثــر جاهــا، حتــی جاهائــی  کردیــم. در ا ثروتمنــدان و فقــرا در جوامــع را بررســی 

شــکوفایی اســت، متوجــه شــدیم فرصت هــای برابــر بــه ســختی پیــدا می شــوند.

کــه هرگــز فقیــر نبــوده  کنیــم. نوبــی مــرد 5۱ ســاله  دو داســتان زندگــی از بنــگالدش را بــا هــم مقایســه 

اســت؛ در واقــع بــا اســتانداردهای جامعــه محلــی، او ثروتمنــد اســت. رحیم الدیــن 50 ســاله فقیرمانــده 

بــوده اســت. هــر دو در روســتای نســبتًا ُپررونقــی از پیرجــادی زندگــی می کننــد، جائیکــه در بررســی مــا از 

کــه باالتــر از میانگیــن بنــگالدش )2 از ۱0 نفــر( اســت. ج شــدند،  هــر ۱0 نفــر ســه نفــر از فقــر خــار

پـدر نوبـی مالـک حـدود 9 هکتـار زمیـن در پیرجـادی بـود. نوبـی می گویـد »او پـول را صـرف هـر چیزی 

می کرد. با داشـتن آن همه زمین، می توانسـت زندگی مجلل داشـته باشـد.« پدر نوبی در 6 سـالگی او را 

که می گفت عالقـه ای به تحصیل  کرد چرا  کـرد امـا نوبـی در ۱4 سـالگی ترک تحصیـل  در مدرسـه ثبـت نـام 
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نـدارد. نوبـی عضـو یـک شـرکت تئاتـر محلـی شـد و بـا آنهـا تـا سـن 25 سـالگی بـه مأموریـت )سـفر( رفـت، 

کـرد، نوبـی می گویـد »مـا وضـع خوبی داشـتیم، و  کـرد مانـع او شـود نوبـی مقاومـت  پـدرش هـر چـه تـالش 

کسـری در خانـه نداشـتیم، بـرای مـن پـول بـه اندازه سـرگرمی مهـم نبود.« کـم و  هیـچ 

کــرد.  کشــت نیشــکر و ســپس ســبزیجات را امتحــان  کــرد و  نوبــی در ۱7 ســالگی شــروع بــه مزرعــه داری 

ــه  ــب وکارها ب کس ــر  ــا دیگ ــپس ب ــرد و س ک ــاری  ــرای آبی ــاه آب ب ــین آالت و چ ــد ماش ــرف خری ــش را ص او پول

گلخانــه بــرای فــروش نهــال  کــرد، یــک  دامنــه فعالیــت خــود افــزود. او داروهــای حشــره کش خریــد و انبــار 

کــرد. در زمــان مصاحبــه، نوبــی  کار پــرورش ماهــی را امتحــان  کــرد و  کشــت آنانــاس  کــرد، شــروع بــه  بــاز 

کــه باالتریــن نقطــه در زندگــی اش  موفــق شــده بــود یکــی از پســرانش را بــه عربســتان ســعودی بفرســتد 

کشــور موضوعــی حیثیتــی و مایــه افتخــار بــود.  ج از  نامیــد. او اضافــه می کنــد »فرســتادن پســرم بــه خــار

کنــد، خــود بــه خــود اهــل خانــه و خانــواده اش پیشــرفت می کننــد.«  کشــور زندگــی  ج از  کســی در خــار گــر  ا

کار  کــدام فعــال اقتصــادی بزرگــی از  کــرد امــا هیــچ  نوبــی همچنیــن از دو پســر دیگــرش حمایــت مالــی 

کرده  درنیامدنــد. زندگــی اش تقریبــًا بــدون هیــچ تکانــه ای  بــوده اســت. دو ســال پیــش از مصاحبه ســکته 

کنــش بــه خــوش  کا درمــان شــود. نوبــی در وا بــود امــا تــوان مالــی داشــت تــا در بیمارســتان خوبــی در دا

ــه  ــرده ام. امــا اســتفاده مناســب از امــوال ب ــه ارث ب ــادی ب ــم امــوال زی ــد »می دان شــانس بودنــش می گوی

ارث رســیده نیــز مهــم اســت.«

ــواده  ــی متفــاوت شــروع شــد و پیــش رفــت. او در روســتای دیگــری در خان ــی رحیم الدیــن خیل زندگ

کــردن او  بســیار مســتمند بــه دنیــا آمــد و پــدرش پیــش از تولــد او، از دنیــا رفــت. مــادرش بــرای بــزرگ 

کــه شــانس رفتــن بــه مدرســه را داشــت، رحیــم الدیــن  گدایــی می کــرد و صدقــه می گرفــت. برخــالف نوبــی 

کــه مــن دارم نمی دانــم معنــای مدرســه چیســت. مــادرم بــا  بی ســواد اســت. او می گویــد »در ایــن زندگــی 

کــردن شــکمم را ســیر می کــرد. چگونــه می توانســتم باســواد شــوم؟«  گدایــی 

کـه خدمتـکار خانگی برای یک خانواده متوسـط حال در روسـتایش  شـغل اولـش در پنـج سـالگی بـود 

کارفرمایـم مانـدم. مـن سـال ها آنجا به جای دسـتمزد، غذا می خـوردم. آنجا در وضعیت  شـد. »در خانـه 

که بـه مادرم مـی دادم. در  کا بـه من مـی داد  کارفرمایـم سـاالنه 70 تـا خوبـی بـودم. مـادرم نیـز بـا مـن بـود. 

کـردن زمین، پادویـی، همه چیز.« گاو، وجین  کـردم: پـرورش  کاری  آنجـا همـه جـور 

کــرد و یــک ســال بعــد بــه   رحیم الدیــن تــا 2۱ ســالگی مســتخدمی می کــرد. در ســال ۱976 ازدواج 
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ــتفاده  ــا اس ــرد: ب ک ــان  ــم امتح ــر را ه ــای دیگ کاره ــود. او  ــزد ش ــری روزم کارگ ــا  ــرد ت ک ــرت  ــادی مهاج پیرج

ــاال  کاشــت. امــا درآمــدش ب ــرارداد مزارعــه فلفــل  ــزن دســتی ســاخت و براســاس ق گیاهــان، بادب ــرگ  از ب

نرفــت. »درآمــدی وجــود نــدارد. مــردم در طــول ســال یــک بادبــزن می خرنــد. برخــی حتــی همــان را هــم 

کــه داشــت  کســی بخواهــد.« او بــا تنهــا مهارتــی  گــر  نمی خرنــد. البتــه هنــوز مــن آنهــا را درســت می کنــم ا

کــرده ام. نیمــی از محصــول را بــه  گونــداس زمیــن اجــاره  ســخن می گفــت. دربــاره فلفــل می گویــد »دو 

کشــت برنــج ]شــالی[ مناســب نیســت بــرای همیــن فلفــل مــی کارم،  ک بــرای  صاحــب زمیــن می دهــم. خــا

کــه مالــک زمیــن، پوســته  کا از فــروش آن عایــدم نمی شــود.« او همچنیــن فکــر می کنــد  مــن حتــی ۱00 تــا

ــا پــودر فلفــل مخلــوط می کنــد. بیرونــی را ب

کمــک بــه درآمــد ناچیــز شــوهرش، در حــال حاضــر خانه هــای مــردم را   همســر رحیم الدیــن بــرای 

ــتند،  ــض هس ــرش مری ــواًل او و همس ــد. معم ــی می کن ــاور خیاط ــهر مج ــش در ش ــر بزرگ ــد. پس ــز می کن تمی

کــه بــا آنهــا زندگــی می کنــد فحــش می خــورد  امــا تــوان مالــی ندارنــد تــا بــه دکتــر برونــد. او از بســتگانی 

چــون خانــه نــدارد. او نمی توانــد دختــرش را شــوهر بدهــد چــون توانایــی مالــی خریــد جهیزیــه را نــدارد. 

او غمگینانــه بــه ایــن نتیجــه می رســد: »احســاس می کنــم بایــد بــه جــای دیگــری بــروم، همــه چیــز را 

کــردن شــکمم  کجــا بــروم؟ هــر جــا بــروم بایــد مثــل یــک عملــه روزانــه بــرای ســیر  کنــم امــا  پشــت ســرم تــرک 

کل 50 ســال زندگیــم را مقــروض بــوده ام. هیــچ  کنــم ... . هیــچ حرکــت رو بــه جلویــی وجــود نــدارد.  کار 

گــر االن بمیــرم در زمیــن شــخص دیگــر دفــن خواهــم  ســرمایه ای نــدارم. راهــی بــرای بازپرداخــت نــدارم. ا

کفــن بدهنــد.« شــد. حتــی مــردم مجبــور خواهنــد بــود بــه مــن 

کــه اقتصــاد در حــال رشــد دارد. امــا او بــا توجــه بــه همــه   رحیم الدیــن در جامعــه ای زندگــی می کنــد 

کــرده هنــوز فقیــر مانــده اســت. روشــن  کار  شــرایط نامســاعد و نبــود هــر نــوع ســرمایه، درحالی کــه یــک عمــر 

کــه در یــک منطقــه  کنــد تــا ایــن  کســی فقیــر اســت بهتــر اســت در منطقــه ای ُپررونــق زندگــی  گــر  کــه ا اســت 

کشــی بــه ارمغــان نمــی آورد.  کاًل فقیــر باشــد. امــا رونــق و شــکوفایی محلــی، هیــچ حفاظــی در برابــر بهــره  

حتــی مــردم فقیــر در اقتصادهــای شــکوفا ممکــن اســت خــود را در دور باطــل یــک ســری فعالیت هــای 

گرفتــار ببیننــد.  دارای ارزش پاییــن و بــدون پیشــرفت 

کشــور تانزانیــا، معمــواًل مغــازه داران تولیدکننــدگان محلــی  در منطقــه پــرورش قهــوه نگیمیونــی در 

کننــد.  کــه بــرای فــروش بــه بــازار برده انــد، می خواهنــد وزن  کــه قهــوه ای را  را زمانــی فریــب می دهنــد 
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ــک  ــی ی کم وزن ــه  ــردن ب ــان وزن ک ــوه را در زم ــی وزن قه ــومبا یعن ــم دارد، ماس ــل کاری اس ــان دغ ــی چن حت

کیلــو قهــوه تحویــل داده، تنهــا پــول  کــه 60  کشــاورز بی نــوا  گل آفتاب گــردان، در نظــر بگیــر. در نتیجــه 

کشــیده و نــازک در نگیمیونــی معمــواًل از  کوچک انــدام،  کشــاورزان قهــوه  کیلــو را دریافــت می کنــد.   50

پولدارترهــای جامعه شــان پــول قــرض می گیرنــد، امــا اینجــا نیــز ممکــن اســت مــورد فریــب واقــع شــوند. 

کنــد  کشــاورزان، قرض دهنــده ممکــن اســت او را مجبــور بــه امضــای قــراردادی  پیــش از دادن وام بــه 

گرفتــه اســت. کــرده قــرض  کــه دریافــت  کشــاورز ســه برابــر مقــدار واقعــی آن چیــزی  گفتــه شــده  کــه در آن 

کیسـه قهـوه یـا یـک دسـته مـوز خـود را در  کشـاوزان فقیـر در مناطـق مـورد بررسـی مـا، بـا داشـتن یـک 

که بتوانند با خریداران بزرگتر وارد معامله شوند. نیازهای نقدی فوری آنها معمواًل  وضعیتی نمی بینند 

کوتاه  گرفتن، شـرایط ظالمانه را بپذیرند یا با شـرایط سوء اسـتفاده آمیز  مجبورشـان می کند در زمان وام 

کـه »ُخرده پاها به راحتی سـرکوب می شـوند.  کردنـد  کشـور مـاالوی اشـاره  کشـاورزان باملـوزی در  بیاینـد. 

کـه سـرمایه انـدک خـود را به خاطـر خطر ناامنـی غذایی در خانه از دسـت بدهند.« خیلـی راحـت اسـت 

گیرد تـا بازارها  کـه بـرای افزایـش رونـق اقتصـادی در سـطح محلـی باید صـورت  در فصـل 5 مداخالتـی 

کسـب وکار  گـذارده می شـود. محیـط  کننـد، بـه بحـث  کار  عادالنه تـر بـه نفـع بنگاه هـای ُخـرد مـردم فقیـر 

مـا  هسـتند.  بهره منـد  آن  از  بـزرگ  بنگاه هـای  کـه  اسـت  محیطـی  از  متفـاوت  بسـیار  فقیـر  مـردم  بـرای 

امـکان  گیـر دولتـی،  پا و  امـر شـامل حـذف مقـررات دسـت  ایـن  پاییـن هسـتیم.  از  آزادسـازی  خواهـان 

دسترسـی هـر چـه بیشـتر بـه بازارهـا، خصوصـًا بـا ایجـاد اتصـال از طریـق جاده هـا، پل هـا، و تلفن هـا؛ و 

کسـب وکار بـه روش منصفانه تـر. سـازمان های  کسـب وکارهای مـردم فقیـر در مدل هـای جدیـد  ادغـام 

کمـک بـه آنهـا بسـیار مهـم اسـت تـا  کسـب وکارهای مرتبـط بـا فقـرا بـرای  اقتصـادی و دانـش حرفـه ای 

کننـد تـا بازدهـی بیشـتری از  کننـد و بـه بـاالی زنجیـره ارزش حرکـت  بتواننـد بـر مشـکالت مقیـاس غلبـه 

کل فصـل 7 را بـه ایـن موضـوع  کـه مـا  کارشـان بدسـت آورنـد. اقـدام جمعـی آن قـدر مهـم اسـت  نیـروی 

کردیـم.  ح  کـه حرکـت بـه سـمت شـرکت های سـهامی خـاص فقـرا را نیـز مطـر اختصـاص داده ایـم، جایـی 

همچنیـن مـا دو بینـش مهـم دربـاره اعتبـار از دل داده های مان پیشـنهاد می دهیـم. اول اینکه وام های 

ح اعتبـارات ُخـرد تأمیـن شـدند، بـه نظـر نمی آیـد تعـداد زیـادی از مـردم را  کـه معمـواًل تحـت طـر ناچیـزی 

کنـد. مـردم فقیـر بـه اعتبـار نیـاز دارنـد تـا آنهـا را قادر سـازد از اجابـت نیازهـای مصرفی فوری  ج  از فقـر خـار

کننـد. دوم اینکـه تـالش شـود تـا اعتبـارات   با بهره وری بیشـتری  فراتـر برونـد و دارایی هـای دائمـی جمـع 
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بـا زیرسـاخت های محلـی توسـعه یافته خصوصـًا جاده هـای روسـتایی،  تـا  مـورد اسـتفاده واقـع شـوند 

کنـد.  کمـک  کاال(،  ترکیـب شـود و بـه برقـراری ارتبـاط بـا بازارهـا و تولیـد بـرای بازارهـا )عرضـه مسـتقیم 

آزادســازی  جاده هــا،  ســاخت  طریــق  از  خــواه  می شــود،  مهیــا  جدیــد  اقتصــادی  امکانــات  وقتــی 

بازارهــا یــا معرفــی محصــوالت تجــاری جدیــد، تقریبــًا بــه مــدت دو ســال، دوره ای بــرای شــروع تغییــرات 

اجتماعــی مهیــا خواهــد شــد. در طــول ایــن زمــان، امــکان افزایــش برابــری فرصــت و ایجــاد تغییــر در 

روابــط اجتماعــی در راســتای رســته های طبقاتــی، نــژادی یــا مذهبــی بــه وجــود می آیــد. امــا، درنهایــت 

فرادســتان جدیــدی ظاهــر می شــوند و چرخه هــای جدیــد خفقــان شــروع می شــود. 

کنند کمک  کاهش فقر  دموکراسی های محلی مسئولیت پذیر می توانند به 

ــی  ــا ماه ــه تنه ــاالب ن ــود دارد. ت ــی وج ــف ماه ــواع مختل ــاالب ان ــت. در ت ــاالب اس ــل ت ــی مث دموکراس

ــزرگ، ماهــی  ــد و ماهــی ب ــات دیگــر مثــل قورباغــه و مــار هــم دارد. مارهــا، قورباغــه می خورن بلکــه حیوان

ــه انســان، انســان را می خــورد. مــردم یــک  ک کوچــک را می خــورد. دموکراســی، همچنیــن تاالبــی اســت 

کنــد. کننــد. امــا بعدهــا، ایــن رهبــر فاســد می شــود و از آنهــا سوء اســتفاده مــی  ــر انتخــاب مــی  رهب

 مباحثه با مردان، راجا پوخوری، آسام

کرده اند. خدا ما را فراموش نکرده است. سیاست گذاران ما را فراموش 

گواداالماروس، مکزیک مرد 38 ساله، 

کثــر  کار می کننــد و فســاد بیــداد می کنــد. بــا وجــود ایــن نواقــص، ا دموکراســی های محلــی ناقــص 

کــردن،  مــردم فقیــر بــرای دموکراســی ارزش قائــل هســتند و آن را معــادل بــا مفاهیــم آزادی حــق رأی، فکــر 

گــروه مباحثــه ســن  کــردن می گیرنــد. زنــان در  کار  کــردن، و  کــردن، اعتــراض   کــردن، حرکــت  صحبــت 

گــر دموکراســی نباشــد مــا نمی توانیــم  گفتنــد »دموکراســی و آزادی یکــی هســتند. ا کشــور فیلیپیــن  دوگــون 

کنیــم.« آزادی را تجربــه 

کارامــدی دموکراســی در ســطح  کــردن از وضــع و حــال دموکراســی در ســطح ملــی، روی   بــا صــرف نظــر 

کردیــم. بــا بررســی دموکراســی در ســطح محلــی، متوجــه شــدیم میــزان تغییــر درون خــود  محلــی تمرکــز 
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کیفیــت دموکراســی  ــر در  ــًا، 93 درصــد تغیی کشــورها اســت؛ حقیقت ــر بیــن  کشــورها بســیار بیشــتر از تغیی

کشــوری تبییــن می شــود. بنابرایــن، اهمیــت درک چگونگــی تأثیرگــذاری  ــا تغییــر درون  ســطح محلــی ب

سیاســت  محلــی بــر تالش هــای مــردم فقیــر بــه خــروج از فقــر، نمایــان می شــود. 

گفتــه می شــود دولت هــای محلــی مســئولیت پذیر، نقــش چشــمگیری در شــکل دهی  تئــوری  در 

کار را انجــام می دهنــد- یکــی در  فرصت هــا بــرای خــروج از فقــر بــازی می کننــد. آنهــا از دو مســیر ایــن 

ســطح جامعــه محلــی، و دیگــری به طــور فــردی. آنهــا می تواننــد خدمــات اجتماعــی ضــروری مثــل 

ــه  ــه ب ک کننــد  ــی را فراهــم  ــون، و ایجــاد و تقویــت قواعــد و مقررات ســالمت و آمــوزش، تضمیــن نظــم و قان

کمک هــای دولتــی شــامل  کارمنــدان محلــی،  کنــد. همچنیــن  کمــک  معیشــت و ابتــکار عمــل مــردم فقیــر 

کشــاورزی، مســکن و زمیــن را بیــن خانوارهــا توزیــع می کننــد. آن هــا بــا انــواع  کــی، نهاده هــای  مــواد خورا

کشــاورزی و آمــوزش غیرکشــاورزی بــه آمــوزش  مهارت هــا می پردازنــد. برنامه هــای توســعه 

گفته ایــم می رســیم یــا  کــه آیــا بــا تمریــن دموکراســی بــه آنچــه در بــاال  کردیــم پــی ببریــم   مــا تــالش 

کــه مســئولیت پذیر انگاشــته می شــود و  خیــر. مــا خواســتیم بدانیــم آیــا ارتباطــی بیــن دموکراســی محلــی 

احتمــال خــروج از فقــر وجــود دارد. بــرای اندازه گیــری مســئولیت پذیری، ســنجه های مختلفــی را ترکیــب 

کردیــم. آیــا مــردم بــه نماینــدگان خــود اعتمــاد دارنــد؟ آیــا دموکراســی محلــی دغدغه هــای شــهروندان را 

در نظــر می گیــرد؟ آیــا مــردم قــادر بــه برقــراری ارتبــاط بــا دموکراســی محلــی  و تأثیرگــذاری روی اقدامــات 

آن هســتند؟ آیــا آن هــا از دموکراســی محلیشــان راضــی هســتند؟

کــه در فصــل 6 آوردیــم نشــان می دهــد دموکراســی های محلــی مســئولیت پذیر، بــه مــردم   شــواهدی 

ــا دولت هــای محلــی مســئولیت پذیر، در واقــع  کمــک می کننــد. مــا دریافتیــم جوامــع ب در خــروج از فقــر 

دسترســی بهتــری بــه آب ســالم، مدرســه، پزشــک و پرســتار درمانگاه هــای بهداشــت عمومــی دارنــد 

کیفیــت خدمــات بهداشــتی و آموزشــی نیــز در ایــن جوامــع بهبــود یافتــه اســت همان طــور  )شــکل5-۱(. 

کــه دولــت  کــرده اســت. همچنیــن در جوامعــی  کیفیــت جاده هــا و ســطح ایمنــی جامعــه پیشــرفت  کــه 

کمتــری دارنــد. ارتبــاط اینهــا بــا فــرار فــردی از فقــر پیچیده تــر  محلــی مســئولیت پذیر اســت، فســاد بســیار 

اســت: در برخــی بافتار هــای جنــوب آســیا بســیار مثبــت و در برخــی مکان هــای جنــگ زده منفــی اســت. 

گذشــته، پیشــرفت زیــادی در  کــه در طــول دهــه  بــرای بررســی ایــن فرآیندهــا، بــه جوامعــی برمی گردیــم 

کــرده بودنــد.  میــزان مســئولیت پذیری دموکراســی محلــی تجربــه 
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شکل 5-1

ــه  ــه ارائ ک ــی رود  ــتری م ــال بیش ــتند احتم ــئولیت پذیرتر هس ــا مس ــه دولت ه ک ــی  ــع محل در جوام

گزارش دهند گذشته  بیشتر خدمات را طی 10 سال 

منبــع: تحلیــل نویســندگان بــا اســتفاده از داده هــای پرسشــنامه جامعــه محلــی بــا مطلعــان اصلــی و پاســخ بــه ایــن 
کنــون دولــت محلــی توجــه  ــا ا ــا ۱0 ســال پیــش، وقتــی دولــت تصمیــم می گیــرد چــکار انجــام دهــد آی پرســش: »در مقایســه ب

کمتــر دارد نســبت بــه آنچــه مردمــی مثــل شــما انتظــار دارنــد؟« تعــداد = 420 جامعــه محلــی. بیشــتر، یکســان یــا 

کــه تغییــر در دموکراســی  روســتای مینتانــگ در بوکیدنــون فیلیپیــن، جــزء آن دســته از جاهایــی بــود 

کــرد و  ــا مســئولیت پذیر بــودن در حــال حاضــر تجربــه  گذشــته ت را از مســئولیت پذیر نبــودن در ده ســال 

کنان جامعــه محلــی مســئولیت پذیر شــده اســت. نقطــه عطــف، برگــزاری انتخابــات  امــروزه نســبت بــه ســا

گفــت: »قبــاًل تنهــا اقــوام  گزینــش یــک رهبــر خــوب بــود. نــورا زنــی در مینتانــگ، دربــاره رئیــس روســتا  بــرای 

گــر او ]رهبــر[ پســر خاله من  کــردن بــا رهبــران را داشــتند. امــا االن حتــی ا کار  مقامــات رســمی حــق و امتیــاز 
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کار هســتم. او خــود را هــم ســطح مــردم پاییــن مــی آورد. او یکــی از  باشــد، مــن مجبــور بــه ارائــه درخواســت 

کمــک  کــرد: »اینــک همــه مــا خیلــی راحــت بــه او نزدیــک می شــویم و تقاضــای  ماهــا اســت.« نــورا اضافــه 

حتــی بــرای امــور شــخصی می کنیــم. بقیــه سیاســت مداران مثــل او نیســتند. آن هــا فقــط بــه خودشــان 

فکــر می کننــد.«

مقامــات رســمی در ســطوح باالتــر دولــت محلــی نیــز بــا آوردن پروژه هایــی مثــل برنامه هــای ســالمتی 

کــه باعــث افزایــش رونــق اقتصــادی جامعــه  کشــاورزی  و ماشــین های خشــک کن  خورشــیدی بــرای 

کرده  کــه آن ها بــازی  گــروه مباحثــه مــردان در مینتانــگ از نقشــی  کســب می کننــد. یــک  می شــوند، اعتبــار 

کــرد اجــرای پروژه هــای  کمــک  کــه بــه بهبــود وضــع مینتانــگ  گفــت. »عامــل شــماره یــک  بودنــد ســخن 

کــه سیاســتمداران در  ایــن ســبک رهبــری اســت  بــود. همچنیــن  مختلــف توســط مقامــات محلــی 

ــرای  ــه ب ک ــتند  ــانی هس کس ــا  ــد. آن ه ــان می دهن ــناتور نش ــا س ــدار ی ــل فرمان ــر مث ــی باالت پســت های دولت

گــر آن هــا مــا را در مضیقــه قــرار دهنــد، متحمــل رنــج  کردنــد. ا جامعــه مــا فرصــت بهبــود و توســعه فراهــم 

کنونــی بــرای همایشــی بــه شــهر مانیــل بــرود، هرگــز  گــر رئیــس  خواهیــم شــد.« زنــان ادامــه دادنــد، »ا

کنــون اغلــب ایــن مــا هســتیم  کنــد. ا گــزارش  کــه هــدف و نتیجــه ســفرش را بــه مــردم  فرامــوش نمی کنــد 

ــت می کنیــم.«  ــه جلســات مجمــع را هدای ک

گـروه مباحثـه ، مـردان  کـه انتخابـات در مینتانـگ آزادانـه و عادالنـه بـوده اسـت. در یـک  گـزارش شـد   

کـه دلمان )وجدانمان( حکم  کسـی رأی دادیم  کار نیسـت. ما به  کردنـد »هیـچ تهدیـد و اجباری در  ادعـا 

کـرد.« جلسـات مجمـع منظـم و شـفاف بودنـد و بـا بحـث آزاد دربـاره مسـائلی چـون بودجـه همـراه بـود. 

گفتنـد »طـی نشسـت مجمـع، بودجـه بـه مـا نشـان داده  شـد. مـا در هـر زمانـی بـه آن دسترسـی  مردهـا 

داریـم.« در مینتانـگ، سـطوح بـاالی اقـدام جمعی و معاشـرت های اجتماعی، در حمایت از دموکراسـی 

وجـود داشـت. زنـان، وحـدت، درک متقابـل و احتـرام درون جامعـه محلـی را سـتودند. »دقیقـًا مثـل 

دسـته جـارو. دسـته جـارو سـمبل وحـدت اسـت. همـه سـاقه ها بایـد بـا همدیگـر محکـم شـوند تـا دسـته 

گـر همـکاری و وحـدت در میـان مـردم مشـهود باشـد، دموکراسـی هـم هسـت.« جـارو شـکل بگیـرد. ا

 روســتاهایی ماننــد مینتانــگ، درحالی کــه وجــود دارنــد بــه نــدرت نمــاد و ســمبل شــده اند. آنچــه 

ــه در  ک ــد  ــه می بینن ــی ای مواج ــای سیاس ــا نهاده ــود را ب ــر، خ ــردم فقی ــه م ک ــت  ــت اینس ــج اس ــیار رای بس

تســخیر فرادســتان هســتند. سیاســت مدار محلــی شــدن یــا پیوســتن بــه حــزب سیاســی درســت، راه 
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مطمئنــی بــرای ثروتمنــدان اســت. تشــکیالت فرادســتان در هــر جامعــه ای در طــول زمــان تغییــر می کنــد 

امــا نظــام حامی طلبــی سیاســی۱  و فســاد همیشــه پابرجــا اســت. هــم ثروتمنــدان و هــم فقــرا بــرای 

کمتــری  دریافــت لطــف و مســاعدت بــه ســوی خانــه اهالــی قــدرت هجــوم می آورنــد. معمــواًل فقــرا شــانس 

ــد.  ــری منتظــر بمانن ــدت طوالنی ت ــد م ــد و بای دارن

گســترده ای بیــن ســال های 2002 و  گرســنگی  در روســتای مپوســوال در مــاالوی، قحطــی و ســیل، 

کــرد. توزیــع ذرت  2005 بــه بــار آورد. بــرای جلوگیــری از قحطــی همگانــی، دولــت برنامــه توزیــع غــذا اجــرا 

کــه تــا آن زمــان هیــچ فعالیتــی  و نهاده هــای هدفگذاری شــده از ســوی یــک آژانــس بازاریابــی دولتــی 

کشــاورزان فقیــر در موقعیــت نامطلوبــی  کــه  گروه هــای مباحثــه موافــق بودنــد  نداشــت، انجــام شــد. همــه 

کــه توانایــی مالــی بــرای پرکــردن جیــب مقامــات رســمی را نداشــتند تــا غــالت به دســت  هســتند چــرا 

کــه بــرای توزیــع در بیــن  کــه چگونــه پرســنل فاســد دولتــی، ذرت هایــی را  کردنــد  بیاورنــد. آن هــا تشــریح 

کــه ذرت وارد انبارهــا می شــد،  کمبــود در انبارهــا می شــدند. »زمانــی  فقــرا بــود، می فروختنــد و باعــث 

ــار، فروختــه می شــد. صبــح روز بعــد هیــچ  کامــاًل ناشــناس از درهــای پشــتی انب در طــول شــب بصــورت 

گرســنگی می کشــیدند.  ذخیــره ذرتــی در انبــار نبــود. مــردم حتــی بــا داشــتن پــول در جیب هایشــان، 

کــه بتواننــد شــکم  ک اره بــا پــودر ذرت را مخلــوط می کردنــد تــا بــه انــدازه ای داشــته باشــند  خیلی هــا، خــا

کننــد.«  خانــواده را ســیر 

کــرد.  کار  کــه چگونــه اتحادهــای سیاســی و اقتصــادی در روســتا  گــروه مــردان جــوان توضیــح داد 

کســی بــه عضویــت  اتحاد هــای سیاســی هماننــد عرصــه سیاســت در ســطوح باالتــر، تعییــن می کنــد چــه 

کنــد. منافــع درگیــر نســبت بــه ســطح ملــی  کســی بــر آنهــا ریاســت  کمیته  هــای قدرتمنــد در بیایــد و چــه 

کشــیدن بــرای  گرســنگی  کمتــر بــود امــا در عیــن حــال می توانســت بــه معنــای تفــاوت بیــن زنــده مانــدن و 

گفتنــد »در این جــا فشــار و ســرکوب وجــود دارد.« یــک نفــر رئیــس هشــت  مــردم فقیــر باشــد. جوان هــا 

ــتان  ــتا و دوس ــای روس ــود، رؤس ــتا می ش ــزی وارد روس ــی چی ــم. وقت ــان نداری ــا آزادی بی ــت. م ــه اس کمیت

ــالن  ــه ف ک ــنویم   می ش
ً
ــدا ــا بع ــتند. م ــان هس ــان، خودش ــن ذی نفع ــه اولی ک ــد  ــان دارن ــک ش اطمین نزدی

ــچ  ــتا هی ــس روس ــوام رئی ــتان و اق ــد، »دوس کردن ــه  ــا اضاف ــت.« آنه ــه اس ــده و رفت ــتا ش ــازمان وارد روس س

وقــت نمی ترســند چــون قانــون بــه نفــع خودشــان اســت. رئیــس روســتا، قانــون روســتا اســت، چــرا بایــد 

ــی،  ــای دولت ــع برنامه ه ــز در توزی ــار تبعیض آمی ــر رفت ــه خاط ــه ب ک ــید  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــروه ب گ ــد؟«  بترس
۱. political clientelism
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جامعــه عالقــه خــود را بــه »مشــارکت اجتماعــی« از دســت داده اســت. آن هــا معتقــد بودنــد، »رئیــس تنهــا 

کــه بــه مــال و منالــی رســیدند بــه یــاد او هــم خواهنــد  کــه می دانــد هنگامــی  کســانی را انتخــاب می کنــد 

کــه در زدوبنــد بــرای تشــکیل  بــود. رئیــس همچنــان فقــط مشــتاق تمــاس داشــتن بــا افــرادی اســت 

کــه شــما روز بعــد خواهیــد شــنید ایــن اســت  کمیته هــا بــا آن هــا ســروکار داشــته باشــد ... پــس همــه آنچــه 

ــا بتواننــد بــه  کارهــا انجــام می شــود ت کمیتــه زحمــت می کشــیم.« همــه ایــن  کــه »مــا در فــالن و بهمــان 

ــد.« ــود ادامــه بدهن ــه خ ــای دغل کاران روش ه

کـرد و تسـخیر فرادسـتان-  کشـورهای فقیـر را می تـوان بشـدت محـدود   بـذل و بخشـش دولتـی در 

ماننـد مـورد مپوسـوال- معمـواًل چیـز اندکـی بـرای فقـرا باقـی می گـذارد. تحت چنین شـرایطی، جلـو رفتن 

گر من ببـرم تو می بازی. بنابـر این، نباید تعجب آور باشـد  )پیشـرفت( یـک بـازی مجمـوع صفـر می شـود: ا

کشـمکش با هم  گرفتار  که در جنگ بر سـر منابع محدود،  گاهـی اوقـات مـردم فقیـری را می بینیـم  کـه مـا 

کردیم.  کّمی، شـواهدی پیـدا  کیفـی و هـم  هسـتند. مـا بـرای ایـن قضیـه هـم در داده هـای 

خوشــبختانه، راه هایــی بــرای بیــرون آوردن دموکراســی محلــی از چنــگ فرادســتان وجــود دارد. یــک 

گذشــت زمــان مســئولیت پذیرتر شــده  گــزارش دادنــد دولــت محلی شــان بــا  ســوم جوامــع بازدیدشــده 

کــه تغییــر امکان پذیــر اســت. ســازوکارها شــامل اینهــا اســت: داشــتن رهبــران  اســت، پیشــنهاد دادنــد 

خــوب؛ برگــزاری انتخابــات آزاد و بی طرفانــه؛ امــکان دسترســی بــه اطالعــات، خصوصــًا دربــاره فعالیت های 

دولــت محلــی؛ و تشــویق مــردم بــه مشــارکت و فشــار طــرف تقاضــا از طریــق ســازمان های مرتبــط بــا مــردم 

گســترش فرصت هــای اقتصــادی محلــی و حمایــت از  فقیــر. رهبــران محلــی نقــش خصوصــًا مهمــی در 

ــاز می کننــد.  کــه از پاییــن قیــد و بندهــا را ب ــازی می کننــد  آزادســازی قواعــد و مقــررات اقتصــادی ب

کاهــش فقــر نمی توانــد  کــه راهبردهــای  لــت یافته هــای مــا بــه ســادگی ایــن اســت  مهم تریــن دال

کار را می کنــد، مــردم فقیــر بازنــدگان ماجــرا  کــه ایــن  گــر هنگامــی  سیاســت محلــی را نادیــده بگیــرد و ا

کنــد. فشــارهای  ــز  ــد روی ســطح محلــی تمرک کنــد، بای کســی بخواهــد دموکراســی را درک  ــر  گ هســتند. ا

حتــی  جوانــان  و  مــردان  زنــان،  ســازمان های  دیگــر  و  خودیــاری  گروه هــای  طریــق  از  تقاضــا  طــرف 

مســئولیت پذیرتر  محلــی  سیاســت مداران  تــا  می کنــد  کمــک  هســتند،  بی ســواد  اعضــا  کــه  هنگامــی 

کلید  بشــوند. دسترســی بــه اطالعــات در ســطح محلــی، خصوصــًا دربــاره دولــت و سیاســتمداران محلــی، 

کار می کنــد. کــه بــرای همــه  شــکل گیری دموکراســی اســت 
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که لزوما موفق شوند  کنار بیایند نه این  که با اوضاع  کمک می کند  اقدام جمعی به فقرا 

کــه می دهنــد   ایــن وام هــا چــه خوبــی دارنــد؟ مــا بایــد اقســاط آنهــا را هفتگــی بپردازیــم. مبلغــی هــم 

بــه ســرعت تــه می کشــد.

آسیه، زن فقیری در حسن باغ، بنگالدش

گروه هــا دانــش  ــد. ایــن  کرده ان ــان، خیلــی خــوب پیشــرفت  ــاری زن گروه هــای خودی کمــک  ــا  مــردم ب

بیشــتری دارنــد. آن هــا شــرکایی در سیاســت می شــوند. آن هــا می خواهنــد از برنامه هــای دولتــی ســر در 

کننــد. بیاورنــد و نظــرات خــوب و بــد نســبت بــه احــزاب پیــدا 

مباحثه با مردان، بستاراپال در آندرا پرادش.

من اهمیت خیلی زیادی برای ارتباط با همسایگانم قائل هستم. آن ها تنها سرمایه من در زندگی هستند.

کش. عزیزا، زن فقیرمانده، آبزیف، مرا

کار، پــول یــا مهارت های شــان  مــردم فقیــر در یــک جامعــه محلــی اغلــب دور هــم جمــع می شــوند تــا 

گذاشــتن داشــته ها، منابــع ناچیــزی را درگیــر می کنــد. تناقــض ایــن  را روی هــم بگذارنــد. ایــن روی هــم 

کنــار آمــدن بــا مشــکالت و ادامــه بقــا  کــه درحالی کــه مــردم فقیــر را قــادر بــه  اقــدام جمعــی ایــن اســت 

گرچــه ایــن اقــدام دربرگیرنــده هــزاران فقیــر  کمکــی بــه آن هــا بــرای خــروج از فقــر نمی کنــد.  می کنــد، نوعــًا 

ــه هــم پیوســته  ــا ب ــه جــای اتصــال ی گروه هــا ب کــه  ــی  کمــک می کننــد، زمان ــه هــم  گروه هــا ب کــه در  اســت 

بــودن، از هــم جــدا هســتند، آن هــا قــادر نخواهنــد بــود تــا مزیت هــای ناشــی از مقیــاس را بدســت آورنــد. 

ح می کنیــم. مــا در فصــل 7 راه هــای خــروج از ایــن بن بســت را مطــر

از عجایــب روزگار اینکــه، منفعــت واقعــی از اقــدام جمعــی فقــرا نصیــب جامعــه می شــود. بــا هــم 

ــرای  کوچــک، وحــدت، اعتمــاد، انســجام اجتماعــی و حــس تعلــق اجتماعــی ب گروه هــای  ــردن در  ک کار 

ــرای جوامــع  ــواده ایجــاد می کنــد. ایــن اقــدام جمعــی، حــس شــهروندی الزم ب واحدهــای بزرگتــر از خان

دموکراتیــک منســجم، باثبــات و عملیاتــی را پــرورش می دهــد. ایــن ســرآغاز یــک جامعــه مدنــی اســت.

گروه هــای نســانگو دور هــم جمــع شــدند تــا از بحــران اقتصــادی  در مباتــا، روومــا در تانزانیــا، زنــان در 
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گــروه ۱0 تــا ۱5 عضــو  پیــش آمــده بخاطــر برچیــدن شــرکت تعاونی هــای دولتــی قهــوه در امــان بماننــد. هــر 

ــداز مشــترک اعانــه می دهنــد. اعانه هــا در درجــه اول  کمــی بــه صنــدوق پس ان کــه هــر هفتــه وجــه  دارد 

گــروه و فرزنــدان آن هــا می شــود و یــا در حمایــت از بنگاه هــای نوپــا  صــرف خریــد لبــاس بــرای اعضــای 

ــرای  ــا ذرت خوشــه ای ب ــد ی ــان بپزن ــا چنــد قــرص ن ــد ت گنــدم بخرن ــان ممکــن ا ســت  صــرف می شــود. زن

ــه  ــان می تواننــد ب کنــد، زن کار  ــه  ــر بنــگاه شــروع ب گ ــد. ا ــوش )مشــروب( محلــی بخرن ــردن دم ن ک درســت 

ــد »پــول  کننــد. ســالومه می گوی ــوار را تأمیــن  ــه خان کننــد و نیازهــای روزان ــداز  کننــد، پس ان کمــک  بقیــه 

ــه یکــی  ک ــرای مثــال وقتــی  کنیــم. ب کمــک  ــه همدیگــر  ــا در مواقــع اضطــراری ب ــا امــکان می دهــد ت ــه م ب

کــه اعانه هــا را دریافــت می کنــد. مــردان چنــان  کســی اســت  گــروه مشــکلی دارد، او اولیــن  از اعضــای 

ــات اهلــی را دارنــد.« ــی مثــل حیوان کــه آنهــا اموال گروه هایــی ندارنــد چــرا 

گروه هــا شــامل 5 تــا  کارگــری مشــترک بــه نــام نگــورو۱  تشــکیل دادنــد. ایــن  گروه هــای  مــردم در روومــا 

کشــت  کم بــازده منطقــه  کمــک می کننــد تــا در دامنه هــای پرشــیب و  کــه بــه همدیگــر  ۱5 مــرد یــا زن اســت 

کــود حیوانــی، مــردم هــّم خــود را جــزم می کردنــد  کننــد. بــدون داشــتن هیــچ دامــی بــرای تهیــه  کار  و 

کــود، چمــن، علــف هــرز و ضایعــات باقیمانــده محصــول اســتفاده شــود.  کننــد و بــرای  گودالــی حفــر  ــا  ت

ــا روی  ــه اعض ــد. هم ــظ می کنن ک را حف ــا ــزی خ ــول، حاصلخی ــت محص کش ــاالنه  ــر س ــا تغیی ــاورزان ب کش

کار می کننــد ســپس بــه مزرعــه دیگــری می رونــد  مزرعــه ی یکــی از اعضــا بــه  مــدت تعــداد روز توافــق شــده 

و بدیــن ترتیــب پیــش می رونــد تــا همــه مزرعه هــا را شــخم بزننــد.

مــورد  مناطــق  در  نســانگرو  و  نگــورو  مثــل  خودجــوش  کوچــک  گروه هــای  از  نمونــه  چندیــن  مــا 

گروه هایــی ســودمندند امــا به تنهایــی نمی تواننــد مــردم را  گــر چــه چنــان  کردیــم. ا بررســی مان پیــدا 

گــروه، بــدون پــول نقــد، دارایــی، تحصیــالت، فــوت و  کننــد. مــردم فقیــر به عنــوان یــک  ج  از فقــر خــار

فــن بــازار و ارتبــاط بــا ثروتمنــدان و قدرتمنــدان هســتند. وقتــی مــردم فقیــر فقــط بــا یکدیگــر در تمــاس  

کــه عرضــه می دارنــد منابــع ناچیــز خودشــان اســت. مــردم فقیــر ایــن محدودیت هــا  هســتند، تنهــا چیــزی 

گرســنه می توانــد بــه فــرد  کــه چقــدر یــک فــرد  را خــوب می فهمنــد و اذعــان می کننــد »در ایــن مــورد 

گســترش دادن ایــن رســوم محلــی مثبــت  دیگــر غــذا بدهــد، محدودیــت وجــود دارد.« چالــش موجــود، 

کــه  کنــد  کــه ایــن رســوم بــه طبقــات اجتماعــی برســند و آن هایــی را درگیــر  کمک هــای متقابــل اســت تــا 

می تواننــد منابــع، نظــرات و مهارت هــای جدیــد بیاورنــد.
۱. ngoro
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یعنــی  بــه خودشــان  نهــاد  نزدیک تریــن  بــه  مــردم  بیشــتر  اســت و در عمــل  کار ســخت  ایــن  امــا   

کشــور هنــد، خانــواده بیش تریــن  خانواده شــان، تکیــه می کننــد. در بررســی 2700 داســتان زندگــی از 

ــواده را  گرفتــن از خان کمــک  ــود. مــردم  ــرای انباشــت دارایــی ب ــه مــردم ب کمــک ب ــرای  ــده ب ــر ش ــاد ذک نه

کمــک از جامعــه مدنــی و مهم تــر  کمــک دریافتــی از نهادهــای عمومــی مثــل دولــت، مهم تــر از  مهم تــر از 

گــروه تحــرک درســت  کردنــد. ایــن امــر بــرای هــر چهــار  از التــزام بــه بخــش خصوصــی )شــکل۱-6 ( ارزیابــی 

فقیرنبوده هــا. و  فقیرمانده هــا  فقیرشــده ها،  فقیرنمانده هــا،  بــود: 

شکل 6-1

گروه هــای متحــرک در مناطــق مــورد  خانــواده مهمتریــن نهــاد انباشــت دارایــی از ســوی همــه 

بررسی هند

کــه از مناطــق  کدگــذاری از داســتان های زندگــی  ــا اســتفاده از داده هــای  منبــع: نارایــان، نیکیتیــن،  و ریچــاردز )2009(، ب
گــردآوری شــد؛ تعــداد 2700 داســتان زندگــی. موردبررســی هنــد 

گی های خانواده های موفق را تجزیه و تحلیل  با توجه به وابستگی همگانی به خویشاوندان، ما ویژ

کوچک تا تعاونی ها تا شرکت های سهامی  گروه های  کرده و بحث می کنیم چگونه انواع دیگر سازمان ها، از 

گی های آن ها مطابقت یابد. ما درباره چند تالش   که در مالکیت فقرا هستند، ممکن  است با برخی از ویژ

برنامه  و  پرادش  آندرا  در  زنان  خودیاری  حرکت  بنگالدش،  در  گرامین  بانک  مثل  مقیاس  بزرگ  موفق 
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گسترده شده است، بحث می کنیم. که به بیش از نیمی از روستاهای اندونزی  توسعه جامعه-محور 

کمک های  از سازمان های مردم نهاد، به ندرت به عنوان تکیه گاهی برای خروج از فقر یاد می شود. 

سازمان های مردم نهاد تنها 3 دهم درصد از دالیل ذکر شده برای خروج از فقر را دربرمی گیرد )شکل 

کار بشردوستانه  که سازمان های مردم-نهاد دردسترس نیستند یا  ۱-2(. البته این بدان معنا نیست 

از  کمی  تعداد  روی  یا  نهاد  مردم  سازمان های  که  معناست  این  به  بلکه  نمی دهند.  انجام  مهمی 

جمعی  اقدامات  ندارد.  فقر  روی  مستقیمی  تأثیر  آن ها  کار  می شود  تصور  یا  می گذارند  تأثیر  مردم 

اتصال  طریق  از  که  دارد  را  بالقوه  توانایی  این  دربرمی گیرد  را  فقیر  مردم  متحدشده  سازمان های  که 

بازارها و اشتغال آن ها در فعالیت های اقتصادی باالتر در زنجیره ارزش، وضع  تولیدکنندگان فقیر به 

کند. اما ایجاد چنان سازمان هایی وقت و منابع مالی می خواهد در عین این که  زندگی شان را دگرگون 

ایجاد نمی کند در نتیجه سرمایه گذاری در این حوزه، شکست در مقیاس  برگشت سرمایه فوری هم 

کار از طرفی نیاز به دور هم  کار آسانی نیست. این  کالن است. ایجاد چنان دگرگونی در تفکر و عمل 

که واقعیت های محلی و سازماندهی جامعه را درک می کنند و از طرف دیگر  جمع شدن مردمی دارد 

که  کسب وکار و دسترسی به بازار باشند. تا زمانی  که دارای سرمایه، مهارت های  نیاز به مردمی است 

بازارها  از  فقیر  مردم  بمانند  باقی  جنگ  در  خصوصی،  کسب وکارهای  و  مدنی  جامعه  گروه،  دو  این 

که باید در مسیر  محروم خواهند ماند و نوآوری های مهم از جمله شرکت های مردم فقیر و تغییراتی 

  e.کسب وکار اتفاق افتد تا برگشت سرمایه بهتری تضمین شود، بدست نخواهد آمد اصلی مدل های 

کاهش فقر باید با درس های آموخته شده از مردم فقیر، هدایت شود.

آزادی یعنی داشتن فرصت ها.

مباحثه با زنان، چینکس، مکزیک

کارگــران ســاده  کــه مثــل مامبــا  در مجمــوع شــواهد مــا نشــان می دهــد زنــان، مــردان و جوانــان فقیــر 

کســب وکارهای  کار می کننــد و مثــل آدولفــو  کوچــک زمیــن  روزمــزد هســتند، مثــل عایشــه روی تکه هــای 

کــردن و بهبــود زندگی شــان ندارنــد. بعضی هــا مثــل  کار  کمبــود انگیــزه بــرای خــوب  کردنــد،  کوچکــی دایــر 

گیــر  کــه در فقــر  کســانی  عایشــه و آدولفــو موفــق هســتند؛ بقیــه مثــل مامبــا نیســتند. هنــوز خیــل زیــادی از 
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کرده انــد، تســلیم نشــده اند. آن هــا بــرای  خودشــان و فرزندانشــان همچنــان آرزوی داشــتن زندگــی  بهتــر 

ــه عاملیــت  ــه برپای ک ــه می دهــد  کاهــش فقــر را ارائ ــاره خلــق راهبردهــای  ــد. فصــل 8 نظــرات مــا درب دارن

گرفتیــم، بازتــاب می دهــد. گریــز از فقــر یــاد  خــود مــردم فقیــر بنــا شــده و آنچــه از آن هــا دربــاره چگونگــی 

گون ویکتوریایی، فرهنگی و مارکسیستی از فقر را به چالش کشیدند  گونا که ما دیدیم تفاسیر   مردمی 

کردن به خودشان نیستند. فقرا در  کمک  که قادر به  گروهی یاد شده است  که در آن از »فقرا« به عنوان 

کنند و  گذران زندگی  کار می کنند تا  هر معنای اجتماعی، تنبل، مست یا احمق نبوده اند. آن ها سخت 

گروه  که  در حالیکه رشد می کنند فرصت ها را به چنگ می آورند. در واقع یافته اصلی بررسی این است 

ثابتی به عنوان »فقرا« وجود ندارد. فقر یک حالت است نه یک هویت دائمی.

کاهش فقر، در تامالت پایانی سه اصل پیشنهاد می دهیم  با توجه به بی کفایتی رویکردهای موجود به 

که از فقر و اخیرًا از خود  که راهنمای تالش های آینده باشد. این اصول بر مبنای درس هایی بنا شده اند 

کردند. که در تقسیم تجاربشان با تیم های میدانی ما مشارکت  گرفته ایم، هزاران مردمی  مردم فقیر 

گســترش قلمــرو بــرای مــردم در فقــر  کــه همــه اقدامــات بایــد در جســتجوی  اولیــن اصــل ایــن اســت 

گیرنــد. فقــرا نیا زهایــی دارنــد امــا  مانــده باشــد تــا نیروهــای خــود در دو حــوزه شــخصی و عمومــی را بــکار 

تنــزل دادن مــردم صرفــًا بــه رفــع نیازهایشــان، آن هــا را از آرزوها، رویاهــا، جاه طلبی ها و مهارت هایشــان- 

کمــک بــه خودشــان- محــروم می کنــد. عاملیــت مــردم فقیــر در  خالصــه مطلــب، از توانایی شــان بــرای 

ســطح فــردی و همچنیــن در ســطح اجتماعــی از طریــق ســازمان های مختــص فقــرا مهــم اســت. وقتــی 

ــش  ــر نق ــردم فقی ــد م ــاط می یابن ــی ارتب ــش عموم ــا و بخ ــا بازاره ــد و ب ــا می افتن ــی ج کم ــازمان ها  ــن  س ای

کــه روی زندگــی آن هــا تأثیرگــذار اســت.  گرفتــن تصمیماتــی بــازی می کننــد  مهمــی در 

کــه مــردم فقیــر هنــوز بــه بــازار دارنــد یکــه خوردیــم. بــا  در مناطــق مــورد بررســی، مــا از اعتقــاد راســخی 

کــرد و  کار خواهنــد  کــه بازارهــا  وجــود مواجهــه بــا موانــع عظیــم در آنجــا، آن هــا هنــوز برایــن بــاور بودنــد 

کســب وکار بپردازنــد. بنابرایــن دومیــن اصــل ایــن  آن هــا می خواهنــد در موقعیــت مســاوی و عادالنــه بــه 

کننــد تــا فقــرا بتواننــد بــه نحــو منصفانــه بــه  کــردن بازارهــا تــالش  کــه اقدامــات بایــد بــرای دگرگــون  اســت 

کلیــدی بــرای توســعه دسترســی منصفانــه  کننــد . چندیــن راه  بازارهــا دسترســی و در آن هــا مشــارکت 

وجــود دارد: ارتقــا یافتــن و پیونــد دادن فعالیت هــای معیشــتی مــردم فقیــر؛ برقــراری »ارتبــاط و اتصــال« 

از طریــق جــاده، تلفــن، بــرق و آبیــاری؛ تســهیل دسترســی بــه وام تــا بتــوان از آنهــا بــرای تولیــد اســتفاده 
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کســب وکار و مهارت هــا بــرای ارتبــاط بــا بازارهــای اصلــی. کــرد؛ و فراهــم آوردن اطالعــات، فــوت و فــن 

کــه دولت هــا و دموکراســی های محلی شــان می تواننــد   همین طــور، مــردم فقیــر هنــوز اعتقــاد دارنــد 

کننــد وآن هــا می خواهنــد در آن اقدامــات، مشــارکت داشــته باشــند. آزادی و دموکراســی  به خوبــی عمــل 

کارکــرد خــوب  کــه  از هــر دو ارزش ذاتــی و ابــزاری برخــوردار هســتند. بنابرایــن، ســومین اصــل ایــن اســت 

ــادی  ج شــوند. مــا نمونه هــای زی ــا از فقــر خــار کنــد ت کمــک  ــه مــردم  ــد ب دموکراســی های محلــی می توان

کردیــم. حکمرانــی در ســطح  محلــی در اغلــب مــوارد  کارکــرد ضعیــف دموکراســی های محلــی مشــاهده  از 

کــه  گیــری خدشــه دار می شــود  کســب غنایــم اســت، بــا فســاد فرا شــبیه مســابقه حاصــل جمــع صفــر بــرای 

کــرده و بــرای بقیــه موانــع ایجــاد می کنــد. ترکیــب رهبــران محلــی خــوب،  بــرای بعضی هــا خلــق فرصــت 

ــر را  ــردم فقی ــد م ــی می توان ــدام جمع ــارکت و اق ــات، مش ــه اطالع ــر ب ــی بهت ــه، دسترس ــات بیطرفان انتخاب

ــا از رهبــران محلــی تقاضــای مســئولیت پذیری داشــته باشــند. رهبــران محلــی می تواننــد  ــادر  ســازد ت ق

گســترش اقتصادهــای خــود از پاییــن بکننــد.  کارهــای زیــادی بــرای آزادســازی و 

چهارچوب مفهومی 

کــه منجر می شــود برخی مردم  کردیــم. آن فرآیندهایــی  کلــی شــروع  مــا پژوهش مــان را بــا پرســش های 

گرفتــار مانده انــد چیســتند؟ نقش  ج شــوند در حالیکــه ســایرین در همــان جامعــه در فقــر  فقیــر از فقــر خــار

روابــط اجتماعــی در خــروج از فقــر چیســت؟ عوامــل روان شــناختی و عاملیــت شــخصی چقــدر اهمیــت 

ً هیــچ چهارچــوب مفهومــی خاصــی را 
دارد؟ آیــا دموکراســی محلــی باعــث تفــاوت می شــود؟ مــا تعمــدا

برنگزیدیــم چــون می دانســتیم تلفیــق زودهنــگام مفاهیــم و ابزارهــای ســنجش باعــث محدودیــت آنچــه 

کنیــم.  کنــدوکاو  کــردن،  مشــاهده می کنیــم می شــود. مــا  خواســتیم قبــل از شــروع بــه محــدود 

گریختــن از فقــر و رکــود،  بــا اســتفاده از ۱0 ابــزار ســنجش مختلــف بــرای بررســی چرایــی و چگونگــی  

کردیــم. انتظــار داشــتیم ایــن  حجــم از داده هــا چالــش بزرگــی در   جمــع 
ً
داده هــای بســیار زیــادی را تعمــدا

کاری را بــه عنــوان یــک راهبــرد پژوهشــی بــه  کنــد و    ایــن اتفــاق افتــاد. چنیــن  تجزیــه و تحلیــل آنهــا ایجــاد 

گســترده ای  کســی پیشــنهاد نمی کنیــم امــا فکــر می کنیــم در بررســی های مربــوط بــه فقــر مهــم اســت تــا تــور 

کنیــم. بیفکنیــم و بــه فراتــر از آنچــه یــک نفــر ممکــن ا ســت ابتــدا تبیینــی درســت بینــگارد، نــگاه 

کشید، از راهبرد  که شش ماه طول  تجزیه و تحلیل داده های ما در سه مرحله پیش رفت. در فاز اول 

کردیم.  کددهی برای تجزیه و تحلیل داستان های زندگی استفاده  استقرایی برای توسعه یک سامانه 
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کنند. بعد از خواندن 200 داستان زندگی، دسته بندی هایی  به داده ها اجازه می دهیم با ما صحبت 

و  زندگی شان  کلیدی  رویدادهای  از  مردم  توصیفات  از  پدیدارشده  اطالعات  بیشتر  که  کردیم  ایجاد 

که باعث تسهیل یا ممانعت از انباشت دارایی ها می شود، »درک و دریافت شود«.  فرآیندهایی 

کردیــم. جوامــع در هــر جفــت برحســب تفــاوت در یــک  در فــاز دوم، 60 جفــت جامعــه محلــی را تحلیــل 

متغیــر خــاص انتخــاب شــدند: قشــربندی اجتماعــی یــا دموکراســی، اقــدام جمعــی و فرصــت اقتصــادی. 

قشــربندی  نظــر ســطوح  از  فقــط   B بــا جامعــه A ممکن ســت  یــک جفــت، جامعــه  در  مثــال  به طــور 

اجتماعــی متفــاوت باشــد و بقیــه متغیرهــا ثابــت باشــند. مــا ایــن جوامــع را بــا اســتفاده از یــک نــوع تکنیــک 

گزارش هــا،  کردیــم.  گرفتیــم، تحلیــل  کــه از روبــرت چمبــرز در هنــگام بررســی صــدای فقــرا یــاد    fسوســوتک

ــم و نظــرات را دســته بندی  ــه  صــورت یــک  ســری درآوردی ــم آن هــا را ب مصاحبه هــا و توصیفــات را خواندی

کردیــم و ارتباطــات بیــن  کم کــم آن هــا را بــه صــورت زیرمجموعه هــا و مجموعه هــای بزرگتــر تنظیــم  کردیــم، 

آنهــا را بــا نمــودار نشــان دادیــم. بــا توجــه بــه مجموعــه داده هــای عظیــم مــا، ایــن فرآینــد نیــز چندیــن مــاه 

ــع  ــن جوام ــط بی ــا رواب ــای م ــه تیم ه ک ــرا  ــد چ ــت ش ــتاندارد درس ــی اس ــا خیل ــای م ــید. نموداره کش ــول  ط

کردنــد. ایــن تکنیــک بــه نظــر وقت گیــر و بی نظــم می رســد امــا  کشــوری را ترســیم  محلــی و بافتارهــای 

در طــول فــاز تجزیــه و تحلیــل، بهتــر از بقیــه تکنیک هــا »اجــازه بیــرون آمــدن صداهــا« را فراهــم مــی آورد. 

کارشناســی را بــه تعویــق می انــدازد. ــا مدت هــا بعــد، تحمیــل مفاهیــم  به طــور خــاص، ایــن تکنیــک ت

کــه توســط تیــم مــا بــرای روســتای بوفــکارو در اوگانــدا، ترســیم   شــکل ۱-7 یکــی از آن نمودارهــا را 

شــده نشــان می دهــد. در ایــن جامعــه عمدتــًا فقیــر، روســتاییان ذرت خوشــه ای، باقــاال و ســیب زمینــی 

می کارنــد. مــردم فقیــر انتخاب هــای محــدود بــرای ســرمایه  گذاری در فرصت هــای اقتصــادی دارنــد و 

کار  گروه هــای مباحثــه توضیــح داد »شــروع بــه  دریافــت اعتبــار بــه دشــواری صــورت می گیــرد. یکــی از 

یــک مغــازه خرده فروشــی امکان پذیــر نیســت چــون شــخص تــوان مالــی خریــد اقــالم مغــازه را نــدارد چــون 

کــرده، ممکنســت هــدر بــرود«. دولــت  محلــی یاری رســان  کار دریافــت  کــه بــرای شــروع بــه  می ترســد وامــی 

ــتی اجــرا  ــه درس ــتا ب ــی در ایــن روس ــچ برنامــه دولت گفــت »هی ــا تأســف  ــروه  مباحثــه دیگــری ب گ نیســت. 

نمی شــود چــون رهبــران مــا اصــاًل جــدی نیســتند. هیــچ جلســات اجتماعــی بیــن اعضــای جامعــه محلــی 

گفتــه می شــود نبــود چنیــن جلســاتی یکــی از دالیلــی  و مســئوالن شــورای محلــی برگــزار نمی شــود.« 

ــاره برنامه هــای توســعه دریافــت نمی کنــد. کافــی درب کــه ایــن جامعــه اطالعــات به موقــع و  اســت 
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شکل 7-1 

کمک می کند تا از پس مشکالت برآیند اقدام جمعی به مردم در بوفکاروی اوگاندا 

گریباننــد، شــماری از ثروتمنــدان روســتا، بــا  کار روزمزدبگیــری دســت بــه    در حالی کــه مــردم فقیــر بــا 

مجموعــه فرصت هــای بســیار متفاوتــی روبــرو هســتند. آن هــا صاحــب مغازه هــا و وســایل نقلیــه هســتند 

و پــول دارنــد تــا بــرای توســعه بیشــتر منابــع درآمدی شــان در دیگــر معامله هــای ســودآور ســرمایه گذاری 

ــه آن هــا در صــورت نیــاز، پــول قــرض  ــه می تواننــد ب ک ــی هســتند  کننــد. دوســتان آن هــا بقیــه ثروتمندان

گفــت »وقتــی ثروتمنــد هســتی، قدرتمندتــری چــون مــردم بــه تــو زیــاد احتــرام  گــروه مباحثــه  بدهنــد. یــک 

کنــد.«  گــر فقیــری بــه خانــه فــرد پولــدار بــرود، می ترســد بــا آدم پولــدار صحبــت  می گذارنــد. ا

ــن  ــات بی ــی اوق ــد، برخ کنن ــه  ــان مقابل ــا شرایط ش ــا ب ــدند ت ــع ش ــم  جم ــکارو دور ه ــر در بوف ــردم فقی م

گروه هــا مــورد  گــرد می آینــد. برخــی از ایــن  گرو ه هایــی در ســطح جامعــه محلــی  گاهــی در  خودشــان و 

و  دوطرفــه  کمــک  شــامل  مردم-نهــاد  ســازمان های  هســتند.  مردم-نهــاد  ســازمان های  حمایــت 

ــه  ــرای حمــل و نقــل بیمــاران ب کاری اعضــا ب ــی و  کمک هــای مال ــه از  ک کفــن و دفــن هســتند  نهادهــای 

کردنــد  گروهــی از زنــان تعریــف  کســپاری، اســتفاده می کننــد.  کــز بهداشــتی یــا ســازماندهی مراســم خا مرا

گاهــی حتــی  »پیــش از تشــکیل انجمن هــای خیریــه، خانواده هــای محــروم شــکم خالــی می خوابیدنــد؛ 
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کســپاری، قســمتی از زمین هــای خــود را می فروختنــد. االن وقتــی یکــی از اعضــاء،  بــرای ]مراســم[ خا

کفــن و دفــن از پــول انجمن هــا اســتفاده می کننــد تــا غــذا، تابــوت  گروه هــای  کســی را از دســت می دهــد، 

کــز حفــاری پیوســتند، روی زمیــن  کســپاری را بخرنــد.« همچنیــن زنــان بــه مرا و دیگــر ملزومــات خا

ــوار را  ــاز خان ــورد نی ــالم م ــد، اق ــت می آورن ــه بدس ک ــی  ــا پول ــا ب ــد ت کار می کنن ــه  ــول جامع ــای متم خانوا ره

کلیســای محلــی به عنــوان منبــع حیاتــی اطالعــات دربــاره  بخرنــد و شــهریه های مدرســه را بپردازنــد. 

ح هــای توســعه و برنامه هــای جامعــه محلــی عمــل می کنــد.  طر

گروهــی در روســتا تعلــق نداشــته باشــی، آنــگاه  گــر بــه هیــچ  گفتنــد »ا زنــان در مباحثــه نردبــان زندگــی 

کــم  کمــک می کنــد تــا بــا منابــع  گروهــی بــه مــردم فقیــر بوفــکارو  نمی توانــی زنــده بمانــی.« فعالیت هــای 

ــه برخــی فقــرا در تالشــند  کنــد. درحالی ک کمــک  ــه آن هــا  ــد در خــروج از فقــر ب کننــد امــا بنظــر نمی آی ســر 

کننــد. کننــد(، خیلی هــا از خــط فقــر نمی تواننــد عبــور  ترفیــع یابنــد )یــا بــه بــاال حرکــت 

ــه هــر دلیلــی  کــه مــردم فقیــر، ب خ خــروج از فقــر در بوفــکارو بــه خاطــر ایــن اســت  ــا پاییــن بــودن نــر آی

گریــز از فقــر شکســت می خورنــد چــون ابتــکار عمل هــای آنهــا  فاقــد ابتــکار عمــل هســتند؟ یــا فقــرا در 

بــا مقاومــت روبــرو و مســدود می شــود؟ یــا مــردم فقیــر بــه ســادگی از فرصت هــای سیاســی، اجتماعــی 

کــه ثروتمنــدان از آن بهره منــد هســتند، محــروم می ماننــد؟ چگونــه اقــدام جمعــی توســط  و اقتصــادی 

پولدارهــا و فقــرا باعــث مانع تراشــی یــا تســهیل در فرصت هــای سیاســی و اقتصــادی می شــود؟

ــه  ک ــد  ــر ش ــی منج ــوب مفهوم ــه چهارچ ــرانجام ب ــه، س ــای جامع ــهود در نموداره ــل مش ــل عوام تعام

گردیــد. ایــن چهارچــوب مفهومــی  کــه در ســال ســوم انجــام شــد، اقتبــاس  کّمــی  بــرای تجزیــه و تحلیــل 

کّمــی بــود هدایــت  کــه  کــه در ذیــل آمــده، ســومین و آخریــن مرحلــه از تجزیــه و تحلیــل داده هــای مــا را 

کــرد. ایــن قالــب شــامل تجزیــه و تحلیــل رگرســیون چندمتغیــره، بــرای آزمایــش نقــش نهادهــای در ســطح 

گی هــای خانــوار و جامعــه را درنظــر می گیــرد. محلــی بــرای خــروج از فقــر بــود در حالیکــه دیگــر ویژ

کلیدی: ابتکار عمل و فرصت مفاهیم 

کــه پدیــدار شــدند، ابتــکار عمــل و فرصت  گیــر  در بررســی صدهــا نمــودار از جوامــع فــردی دو مفهــوم فرا

کــه خــروج از فقــر را عمدتــًا ســاختارمند می کنــد )شــکل 8-۱(.  هســتند. تعامــل بیــن ایــن دو اســت 
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شکل 1-8

تعامل ابتکار عمل و فرصت برای حرکت به سمت باال

 در بررسـی این حرکت ها، می توانیم مقایسـه ای با جریان های ناشـی از سـامانه های فیزیکی داشـته 

کـم شـدن نـور المپ می شـود، این امـر می تواند بـه خاطر  گـر ببینیـم جریـان ضعیـف بـرق باعـث  باشـیم. ا

ضعیـف بـودن منبـع انـرژی یـا بـاال بـودن مقاومـت در برابـر قـدرت جریان باشـد در نتیجه انرژی به شـکل 

کـه از جلوی ما عبور می کنـد را به طور قطره ای ببینیـم، دلیلش این  گـر جریـان آبی  گرمـا هـدر مـی رود. یـا ا

کـه یـا منابـع آبـی اندکـی موجود اسـت یا موانعی جریـان آب را مسـدود می کنند.  اسـت 

کــه میلیون هــا فــرد و  کاهــش فقــر، ابتــکار عمل هایــی اســت  کردیــم. منشــأ  ــا مــردم فقیــر شــروع  مــا ب

کار می برنــد.j  ایــن ابتــکارات ممکــن اســت پــرورش محصــوالت  کــردن زندگی شــان بــه  خانــوار بــرای بهتــر 

کشــاورزی، دسترســی بــه بازارهــای جدیــد، شــروع  جدیــد، اســتفاده از تجهیــزات یــا تکنیک هــای جدیــد 
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کــردن یــا مهاجــرت بــرای اســتخدام باشــد. مــردم براســاس اعتمــاد به نفــس،  کســب وکار، شــغل پیــدا 

کــه انجــام  ج می دهنــد- حــس آن هــا نســبت بــه آنچــه  عاملیــت، آرزوهــا و توانمنــدی، ابتــکار عمــل بــه خــر

می دهنــد مهــم اســت و پتانســیل موفــق شــدن را دارنــد.

یـا  کار  نیـروی  گذاشـتن  هـم  روی  از  باشـد،  اقـدام جمعـی  در دل  ابتـکار عمـل همچنیـن می توانـد 

کامـاًل تعاونـی. فقـرا و ثروتمنـدان هـر دو می تواننـد  پس اندازهـا، تـا همـکاری در بازاریابـی بـه شـرکت های 

به طور دسته جمعی کار کنند چه ازطریق سازمان های رسمی یا از طریق شبکه ها و گروه های غیررسمی. 

گاهی  هـر دو معمـواًل بـا هم مسـلکان خـود وارد ارتباط می شـوند- ثروتمندان با ثروتمنـدان و فقرا با فقرا. 

گروه می خواهند مشکلی در  که هر دو  اوقات، ممکنست منافع فقرا و ثروتمندان همگرا شود مثل زمانی 

سطح جامعه را حل و فصل کنند. در بقیه مواقع، ثروتمندان و فقرا برای تأثیرگذاری و دسترسی به منابع 

محـدود در حـال رقابتنـد. اقـدام جمعـی فقـرا در آن زمـان با مقاومـت از طرف ثروتمندان روبرو می شـود.

کثــر جوامــع براســاس طبقــه اجتماعــی، قومیــت، جنســیت، مذهــب یــا ثــروت  کــه ا واقعیــت ایــن   اســت 

تقســیم می شــوند. شــبکه ها و ســازمان های اقتصادی، اجتماعی و سیاســی براســاس همان تقســیمات 

گروه هــای اجتماعــی منجــر می شــود  کــه بــه »نابرابــری قابــل دوام« بیــن  اجتماعــی بخش بنــدی می شــود 

)تیلــی ۱999(. در بیــن همــه بخش هــای مــورد بررســی و همــه موضوعــات، قشــربندی اجتماعــی، عامــل 

کــه روی ابتــکار عمــل و فرصــت تأثیــر می گــذارد.  مشــروط و محدودکننــده تلقــی می شــود 

ــا  ــود ی ــر ش ــاال منج ــه ب ــت رو ب ــه حرک ــی، ب گروه ــه  ــردی و چ ــه ف ــادی، چ ــل اقتص ــکار عم ــا ابت ــه آی اینک

ــم:  ــر می گیری ــه را در نظ ــه جنب ــا س ــت. م ــه آن هاس ــی ب ــود و دسترس ــای موج ــه فرصت ه ــته ب ــر، وابس خی

ــا جزئیــات  ــه در فصــل 5 ب ک ــه  ــت اقتصــادی. همان گون سیاســت های ملــی، اقتصادهــای محلــی و عدال

گیــر ملــی روی آهنــگ  کــه پیشــرفت در رونــق اقتصــادی فرا آمــده، هیــچ جــای تردیــدی وجــود نــدارد 

کاهــش فقــر تأثیــر زیــادی دارد. امــا بررســی مــا اساســًا دربــاره پیونــد بیــن سیاســت های ملــی و فقــر نیســت، 

کرده ایــم.  کار نیســت. در عــوض مــا روی ســطح محلــی تمرکــز  کــه تکنیک هــای مــا مناســب ایــن  چــرا 

کوچکــی یــک روســتا( خــروج از فقــر را ســاختارمند می کنــد؟  چگونــه فرصت هــا در محلی تریــن ســطح )بــه 

کــه افــراد متعلــق بــه هــر قشــری از جامعــه قــادر باشــند  چگونــه عادالنــه بــودن فرصت هــای اقتصــادی- 

کاهــش فقــر را در ســطح محلــی و بــه همــان نســبت  مشــارکت عملــی در امــور اقتصــادی داشــته باشــند- 

در ســطح ملــی تحــت تأثیــر قــرار می  دهــد؟ 
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در قلمــرو سیاســی هــم مــردم مشــارکت فــردی و جمعــی دارنــد. مــا اهمیــت دموکراســی انتخاباتــی 

در ســطح ملــی را در چهارچوب ســازی آزادی سیاســی تصدیــق می کنیــم. امــا بــاز هــم تمرکــز مــا روی 

کــه دسترســی بــه  ســطح محلــی اســت. مشــارکت در فرآیندهــای بــاز، رقابتــی و سیاســی محلــی اســت 

دولت هــای محلــی و برنامه هــای تامیــن مالی شــده دولتــی و تأثیرگــذاری روی آنهــا را تعییــن می کنــد. 

مــردم فقیــر می تواننــد بــه شــکل فــردی از طریــق انتخابــات مشــارکت داشــته باشــند. امــا اقــدام جمعــی 

کلیــد نمایــش و  کــه توانایــی ابــراز منافــع عمومــی،  سازماندهی شــده، بــه همــان انــدازه مهــم اســت، چــرا 

گروه هــای حاشــیه ای اســت. همچنیــن، ســاختارهای فرصــت   مشــارکت موفقیت آمیــز خصوصــًا در بیــن 

کــه در راســتای تالش هــای مــردم فقیرنــد و چــه  سیاســی قویــًا روی سیاســت های محلــی چــه آن هایــی 

ــا رفاه شــان بهبــود یابــد. مــا دغدغــه ســودمندی  ــد ت کــه آســیب زننده هســتند، تأثیــر می گذارن آن هایــی 

پاســخگویی انتخاباتــی، حضــور حامی پــروری سیاســی و دامنــه عدالــت در فرصت هــای مشــارکت در 

ــان اســت.  تصمیم گیــری عمومــی را داریــم. یــک جنبــه مهــم از مــورد آخــری درجــه تبعیــض علیــه زن

البتــه در واقعیــت مرزهــای بیــن سیاســت و اقتصــاد نامشــخص و محــل نــزاع هســتند. قــدرت سیاســی 

کنــد و موفقیــت اقتصــادی می توانــد قــدرت و تأثیــر  ــا خلــق  می توانــد فرصت هــای اقتصــادی را خنثــی ی

کیــد داریــم.  کتــاب تا در عرصــه سیاســی را افزایــش دهــد. مــا بــر ایــن ارتباطــات دو طرفــه در سراســر 

کتــاب را نوشــته ایم تــا صــدای هــزاران مــردم فقیــر- زنــان، مــردان و جوانــان- را بشــنویم  مــا ایــن 

ــو در  ــا و آدولف ــتند. عایشــه، مامب گذاش ک  ــترا ــه اش ــا ب ــا م ــان را ب ــا و رؤیاهایش ــی، امیده ــارب زندگ ــه تج ک

کــه پیــدا می کردنــد، اســتفاده می کردنــد. و میلیون هــا  داســتان های آغازیــن مــا، از هــر فرصــت ناچیــزی 

نفــر دیگــر درســت ماننــد آنــان وجــود دارنــد. 

کارکــردن بــا بنگاه هــا،  فقــرا تســلیم نمی شــوند. آنهــا دوبــاره و دوبــاره تــالش می کننــد. فقــرا آمــاده 

ســازمان های مردم نهــاد یــا بنیادهــا، دانشــجویان، شــهروندان ذینفــع، دولت هــا- بــا هرکــدام از مــا- 

ــم  ــا می توانی ــا م ــند. آی ــته باش ــان داش ــردی و جامعه ش ــی ف ــرمایه گذاری در زندگ ــوآوری و س ــا ن ــتند ت هس

کنیــم؟  کــردن دوبــاره بــا آ ن هــا را پیــدا  شــجاعت و خیال پــردازی تــالش 
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کتــاب، حریــم خصوصــی افــراد و تمامــی جوامــع در ســطح محلــی بررســی )روســتاها، محــالت و غیــر  a. بنابرایــن در ایــن 
آن( بــا اســامی ســاختگی شــناخته می شــوند. هویت هــای حقوقــی ســطح باالتــر )بخش هــا، نواحــی، اســتان ها، مناطــق، 
کــه از مطالــب مربــوط بــه  کشــورها( بــا نــام واقعــی آنهــا شــناخته می شــوند. بــرای راحتــی خوانــدن، هنگامــی  ایالت هــا و 
کشــور اشــاره می کنیــم.  کــه در پــروژه خــروج از فقــر انجــام شــد اســتفاده می کنیــم تنهــا بــه نــام روســتا و  کشــور  بررســی های 2۱ 
کشــوری را  گزارش هــای  کتــاب آمــده اســت.  کشــوری و پژوهشــگران در پیوســت یــک  نــام رهبــران تیــم بــرای بررســی های 

ــرد ک ــر مشــاهده  ــه آدرس زی ــوان در تارنمــای بررســی خــروج از فقــر ب می ت
http://go.worldbank.org/8K2Q8RYZ10.

b. مجلــدات بعــدی در مجموعــه خــروج از فقــر بــه شــکل عمیق تــر بافتارهــای خــاص را بررســی می کنــد. جلــد ســوم روی 
هنــد و جلــد چهــارم روی جوامــع جنــگ زده متمرکــز شــده اســت.

کــه بــر مجموعــه  c.  مباحثــه نردبــان زندگــی در همــه جوامــع مــورد بررســی، پیــاده نشــد. بــرای نمونــه، برخــی بررســی ها 
ــوض  ــد و در ع ــتفاده نکردن ــی اس ــان زندگ ــوج( از تمریــن نردب کامب ــا، و  ــرا در تانزانی گ گرفــت )کا ــود شــکل  ــل موج ــای پن داده ه
بــرای بررســی های  کیفــی  کردنــد. تنهــا داده هــای  از اطالعــات در پنــل شناســایی  بــا اســتفاده  را  جایــگاه تحــرک خانــوار 
گــردآوری شــد. درحالیکــه مباحثه هــا پیرامــون نردبــان در مکان هــای مــورد بررســی در  کــش و زمین هــای چــای ســریالنکا  مرا
کّمــی  کــه امــکان  گرفــت، خانوارهــای مرتب شــده بــرای ماتریس هــای تحــرک اجتماعــی بســیار انــدک بودنــد  افغانســتان شــکل 

کــردن نبــود. بنابرایــن شــکل ۱-۱ براســاس داده هــای نردبــان زندگــی از ۱6 و نــه 2۱ منطقــه بررســی شــده اســت.
ــه 78  گرچ ــه ا ک ــدند  ــه ش ــردت متوج ــم دوی ــری یواخی ــه رهب ــل و ب ــای پن ــه داده ه ــاس مجموع ــرا براس گ کا ــی در  d. بررس
ج می شــوند، واقعــا  کــه پیش بینــی شــده بــود از فقــر خــار درصــد فقیرشــده ها بدرســتی پیش بینــی شــدند، تنهــا نصــف آنهایــی 

ج شــدند. از فقــر خــار
کت های جدیــدی بیــن ســازمان های مــردم نهــاد و بنگاه هــای  e. تعــداد روزافزونــی از آزمایش هــا تــالش می  کننــد تــا شــرا
کســب و کارهای خویــش را ارتقــا بخشــیده  کــه بــه مــردم فقیــر اجــازه دهــد تــا  کننــد و ابزارهــای مالــی جدیــد  اقتصــادی ایجــاد 
کلینتــون توانســت 30 میلیــارد دالر تعهــدات مالــی را از ســال  کننــد. ابتــکار عمــل  و در زنجیــره ارزش بــه ســمت باالتــر حرکــت 
گــرد هــم آورد تــا در  کنــد و عمــال فعــاالن مختلــف زیــادی را بــا وجــود تفــاوت دیدگاه هــای سیاســی و ایدئولوژیــک  2005 تجهیــز 

مقیاســی عظیــم از جانــب مــردم فقیــر دســت بــه نــوآوری بزننــد )بنگریــد بــه تارنمــای زیــر
http://www.clintonglobalinitiative.org  

ج. ایــن تمریــن بــه شــکل  ج و مــر کوته نوشــت ســامانه خودســازماندهی شــده در آســتانه هــر  SOSOTEC سوســوتک .f
گروهــی انجــام شــده اســت.

ــه پویایــی جنســیتی  ک گرچــه می دانیــم  ــه جــای هــم اســتفاده می کنیــم، ا ــوار« ب j. اغلــب از اصطالح هــای »فــرد« و »خان
ــازدارد. کــردن بــه شــکل یــک واحــد ب ــوار را از عمــل  ــوار می توانــد خان پیچیــده درون خان





فصل 2
داســتان هایی از فقرا، داســتان هایی با فقرا

کــه  گــردش همیشــگی زمــان اســت  کــه می دانــد آهنــگ  کشــاورز آفریقایــی تنهــا چیــزی 

کلمــات و حــرکات یکســان نواختــه می شــود. در ایــن دنیــای خیالــی  بــا تکــرار بی پایــان 

کــه هرچیــزی در آن مرتــب تکــرار و تکــرار مــی شــود، جایــی بــرای تــالش انســانی یــا بــرای 

ایــده پیشــرفت وجــود نــدارد. 

کار سنگال، 2007 نیکوالس سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، سخنرانی در دانشگاه دا

کـردم.  روسـتا  بـازار  در  آن  فـروش  و  نـان  پخـت  کار  بـه  شـروع  ننشسـتم.  بیـکار  مـن 

همچنیـن بـرای افزایـش درآمد مـان، مقـدار اضافـی از محصـول برداشـتی مـواد غذایی، و 

کـردم. کار  کارگـر موقـت  کارخانـه بـه  شـکل  گاهـی نیـز در  تمـام قهـوه مزرعـه را فروختیـم. 

کشاورز زن 42 ساله، نگیمیونی، رووما، تانزانیا آلتنزیا، 
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کنــدوکاو خــود دربــاره فرضیــات زیربنایــی راجــع بــه »فقــرا« و دالیــل فقر را بــا آدام اســمیت، اقتصاددان 

کتــاب تاثیرگــذار ثروت ملل نوشــت:  اســکاتلندی قــرن هجدهــم، شــروع می کنیــم. اســمیت )۱776( در 

ــتیبانی از  ــرای پش ــه ب ک ــت  ــی اس کاالهای ــا  ــه تنه ــات، ن ــور از ضروری ــه منظ ک ــم  ــن را درک می کن ــن ای م

کــه عمــل نکــردن طبــق آن، نــه  کشــور  زندگــی مطلقــًا ضــروری هســتند، بلکــه هــر آنچــه از رســم و رســومات 

ضروری  برای اشخاص معتبر، بلکه حتی پایین ترین رده، رفتاری ناشایست تلقی می شود، نیز  

ــات زندگــی نیســت. یونانی هــا و رومی هــا  ــه پیراهــن نخــی از ضروری ک ــرای مثــال، معلــوم اســت  اســت. ب

کــه خیلــی راحــت زندگــی می کردنــد هیــچ لبــاس نخــی نداشــتند. امــا در زمــان حــال، در بخــش زیــادی از 

گــر در جلــوی عمــوم بــدون پیراهــن نخــی ظاهــر  کارگــر روزمــزد معمولــی شرمســار خواهــد بــود ا اروپــا، یــک 

کــس بــه آن  کــه هیــچ  کــه از قــرار معلــوم آن درجــه خفت بــار از فقــر را نشــان می دهــد  شــود، خواســته ای 

درجــه ســقوط نمی کنــد مگــر اینکــه خــودش رفتــار بســیار بــد داشــته باشــد.

ــاره ماهیــت فقــر پیشــنهاد می دهــد. اول اینکــه تعریــف  ــده مختصــر، چندیــن اســتنتاج درب گزی ایــن 

فقــر، یــک ســازه اجتماعــی اســت: ایــن تعریــف براســاس زمــان و موقعیــت خــاص، تغییــر می کنــد. مــردم 

کــه از نظــر جامعــه خودشــان ضــروری اســت داشــته باشــند تــا مناســب و برازنــده  بایــد لــوازم و شــرایطی 

بنظــر بیاینــد، عضــو جامعــه محســوب شــوند و بــدون شــرم راه برونــد۱. اخیــرًا آمارتیــا ســن  )۱999(، بــا 

گســترده تری از  کاالهــا، بــه تعریفــی براســاس مجموعــه  هــدف بســط مفهــوم فقــر، از تعریــف فقــر براســاس 

ــی آورد.  ــتدالل م ــانی، اس ــای انس ــا و آزادی ه توانایی ه

ــی  ــت دلیل ــوم اس ــه مرس ــتن آنچ ــود دارد: نداش ــری وج ــم دیگ ــام مه ــمیت، پی ــته آدام اس ــا در نوش ام

کــه می تــوان  ــر رفتــار بــد اســت. اســمیت اشــاره می کنــد فقــر ننگــی اســت  بــرای شرمســاری و شــاهدی ب

گســترده دردســترس اســت پــس منطقــی  گــر فرصت هــا بــرای جلوگیــری از فقــر به طــور  کــرد. ا از آن دوری 

کســی بــه »درجــه خفت بــار فقــر« ســقوط نمی کنــد مگــر از طریــق »رفتــار بســیار بــد.« اشــارات او  کــه  اســت 

کــه فقیــر بــودن، تقصیــر فــرد فقیــر اســت.  بیــان بســیار موجــز ایــن دیدگاهســت 

مدعــی  آنهــا  کــه  آنگونــه  می کننــد.  طرفــداری  مشــابهی  ایدئولــوژی  از  آزاد  بــازار  هــواداران  امــروزه 

کمبــود ابتــکار  ــد  ــراوان ایجــاد می کننــد، بنابرایــن علــت فقــر بای ــر و ف هســتند، چــون بازارهــا فرصــت براب

کــه  عمــل از جانــب فقــرا باشــد. ایــن امــر می توانــد یــا بخاطــر عــدم اعتمــاد بنفــس یــا بــاور بــه ایــن باشــد 

ــد چرخــه معیــوب  ــه نتیجــه نهایــی نخواهــد رســید. علــت فقــر می توان ــده اســت و ب کــردن بی فای اقــدام 
۱. Amartya Sen
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کــه  آســیب های رفتــاری مثــل تنبلــی، اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و جــرم و جنایــت باشــد. دلیــل آن هــر آنچــه 

باشــد، »فرهنــگ فقــر« وجــود دارد و فرهنــگ فقــر، دلیــل فقــر اســت. فقــر تقصیــر خــود مــردم فقیــر اســت.

کــه فرصت هــا بــرای فقــرا وجــود نــدارد: فقــرا در دام ســاختاری  کامــاًل مخالــف ایــن اســت  موضع گیــری 

کــه نــه خودشــان آن را ســاخته اند و نــه بــا تالش هــای شــخصی خــود می تواننــد از آن بیــرون  کرده انــد  گیــر 

بیاینــد. طرفــداران ایــن دیــدگاه همچنیــن بــه فرهنــگ فقــر بــاور دارنــد امــا آن را علــت )و نــه معلــول( 

کننــد، فرهنــگ فقــر را بــه عنــوان مدافــع خــود خلــق  کــه بایــد بــا فقــر تغییرناپذیــر، ســر  می بیننــد. مردمــی 

ــی از ابتــکار عمــل داشــتن،  ــه فقــرا و رویگردان ــدگاه قضــا و قــدری، آرزوهــای حقیران می کننــد. در ایــن دی

کــه آن هــا می شناســند. ایــن موضــوع در زندگــی سیاســی نیــز  کنش هــای منطقــی بــه جهانــی هســتند  وا

کــه آن هــا را طــرد می کنــد.  گرفتــار شــده اند  کــه فقــرا در ســاختارهای سیاســی  ادامــه می یابــد، جایــی 

کــه بــه روشــنی بیــان شــد، وفادارنــد. در میــان بســیاری  عــده اندکــی از مــردم بــه یکــی از ایــن دیدگاه هــا 

کفایــت برابــر نیســتند. در طنــزی  کــه فرصت هــا بــه قــدر  از فرادســتان اقتصــادی، احساســی وجــود دارد 

کنــون آرایــه وســیعی از  کشــور دارای دولت هــای مارکسیســتی مثــل چیــن و ویتنــام، ا تاریخــی، چندیــن 

ــا اینحــال، مثــل ارواح قدیمــی، ایــن تصــورات  ــرای فقــرا پیشــنهاد می دهنــد. ب فرصت هــای بازارمحــور ب

هنــوز در طبقــات باالیــی ســروصدا می کننــد و خــوب اســت آن هــا را از اختفــا بیــرون بیاوریــم و از شرشــان 

راحــت شــویم.

ــا شــنیده اند و داســتان های مغایــری  کــه مــردم درمــورد »فقــرا« می گوینــد ی بیاییــد داســتان هایی را 

کنیــم. داســتان ها، افســانه ها و اســطوره ها در روح و  گفتنــد بررســی  کــه مــردم فقیــر، خودشــان بــه مــا 

روان انســان ها ریشــه دوانیــده و بــا وجــود واقعیــات مخالــف آن، اغلــب دوام می آورنــد. ایــن حکایت هــا 

گرفتــه شــوند، آن هــا تصــورات مــا دربــاره پتانســیل مــردم  از فرهنــگ فقــر، زیانبــار هســتند و بایــد نادیــده 

کاهــش فقــر نیســتند.  فقیــر و راهبردهــای پایــان دادن بــه فقــر را محــدود می کننــد. مــردم فقیــر، موانــع 

بلکــه آن هــا مهم تریــن حامیــان و فعــاالن تغییــرات معنــادار هســتند. 
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آیا فقر تقصیر فقرا است؟ 

کنــم. دوســت دارم  مــن بــه خــودم اطمینــان دارم چــون دوســت دارم بــرای خــودم هدفگــذاری 

کنــم.  کنــم و بــر موانــع غلبــه  پیشــرفت 

کلمبیا پدرو، مرد فقیر مهاجرت کرده به شهر، 32 ساله، سانتا ماریا، 

کــردم.  کــو زمیــن اجــاره  کشــت تنبا کــردم. بعــدًا بــرای  کار شکســتن ســنگ ها  در ۱5 ســالگی شــروع بــه 

کــردم. امــا بــاران آمــد و مــن چیــزی تولیــد  کار  کاشــتم، درســت بــه روش دیگــران  کــو  کــه تنبا اولیــن بــاری 

کار در بیایــد، فــروش مــی رود و  کــو خــوب از  گــر تنبا نکــردم. حتــی االن هــم بزرگتریــن مانــع، بــاران اســت. ا

کــی خواهــم داشــت. مــن پولــی بــرای خورا

دال، مردی فقیرمانده، تاتانتوک، اندونزی

کــه  کار انسان شــناس آمریکایــی، اســکار لوییــس۱  دارد  اصطــالح »فرهنــگ فقــر« ارتباطــی قــوی بــا 

کتــاب ســال ۱959 خــود روی پنــج خانــواده در ناحیــه شــهری  بــرای نخســتین بــار ایــن مفهــوم را در 

کــه لوییــس معتقــد بــود اغلــب  گــی پیشــنهاد داد  مکزیــک ارائــه داده اســت. آن بررســی قوم نــگاری 70 ویژ

گی هــا نداشــتن هیــچ حــس تاریخــی،  در اعضــای »طبقــه محــروم« یافــت می شــوند. ازجملــه ایــن ویژ

ــن،  ــت پایی ــای دس ــتن، آرزوه ــده نداش ــه آین ــش ب گرای ــا  ــردن ی ــداز نک ــاه، پس ان کوت ــی  ــق  زمان ــتن اف داش

کاری متزلــزل، خانــواده بی ثبــات و مــادران ازدواج نکــرده بودنــد. او معتقــد بــود فرزنــدان فقــرا،  اخــالق 

کننــد لیاقت شــان فقیــر بــودن اســت و ایــن امــر آن هــا را بــه  کــه بــاور  گونــه اجتماعــی می شــوند  ایــن  

  a.ــرار از فقــر هدایــت می کنــد ــودن تــالش و عــدم توانایــی در ف آرزو هــای دســت پاییــن داشــتن، پاییــن ب

ــرات او  ــرد. نظ ک ــریح  ــس )۱966(، تش ــو ریکان ــگاری پورت ــی قوم ن ــود را در بررس ــوری خ ــس تئ ــا لویی بعده

گفته انــد  گذاشــته امــا اغلــب ســوء تعبیر شــده اســت: خیلی هــا  بــرای دهه هــا روی تصــور عــوام تأثیــر 

کنــش تطبیقــی بــه فقــر همیشــگی  کــه لوییــس آن را یــک وا »فرهنــگ فقــر«، دلیــل فقــر اســت، در صورتــی 

ــود. ــرده ب ک و پیامــد آن عنــوان 

۱. Oscar Lewis
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گفتنــد تمــام  کشــور تعمیــم دادنــد و  برخــی اندیشــمندان نظریــه لوییــس را از واحــد خانــوار بــه ســطح 

گرفتــار شــده اند. الرنــس هریســون و ســاموئل پــی. هانتینگتــن۱  در مجلــد  جوامــع در فرهنــگ فقــر 

ــورهای  کش ــیاری از  ــادی در بس ــرفت اقتص ــدم پیش ــگ )2000(، ع ــت فرهن ــاب در اهمی کت ــده  ویرایش ش

ــاب،  کت ــگفتار  ــون در پیش ــد. هانتینگت ــط دادن ــی رب ــی و مذهب ــای فرهنگ ــه ارزش ه ــعه را ب ــال توس در ح

کــره جنوبــی را مقایســه می کنــد: آنهــا در دهــه ۱960 درآمــد ســرانه مشــابهی داشــتند امــا در دهــه  غنــا و 

کــره جنوبــی شــد اوضــاع به طــور باورنکردنــی  کــه تولیــد ناخالــص ملــی غنــا یــک پانزدهــم  ۱990 هنگامــی 

کره ای هــا بــرای »صرفه جویــی،  کــه  کــه تفــاوت اصلــی اینســت  دگرگــون شــد. او نتیجه گیــری می کنــد 

ســرمایه گذاری، سخت کوشــی، تحصیــالت، ســازماندهی و انضبــاط« ارزش قائــل هســتند درحالیکــه 

کتــاب(. چندیــن مشــارکت کننده  غنایی هــا »ارزش هــای متفاوتــی« داشــتند )صفحــه هشــت در مقدمــه 

ــوم فرهنــگ  ــرار معل ــه از ق ک ــد  کتــاب، نوع شناســی هایی از ارزش هــا را پیشــنهاد دادن در تدویــن فصــول 

کاری،  پویــا را از فرهنــگ ایســتا متمایــز می کنــد. هریســون ۱0 ارزش مرتبــط بــا وقت شناســی، اخــالق 

کــرد.  گرایــش بــه جامعــه محلــی، عدالــت ، اقتــدار و سکوالریســم را فهرســت  صرفه جویــی، تحصیــالت، 

کــه احتمــال می رفــت در جوامعــی  گــی پیشــنهاد داد  گروندوونــا2  فهرســت مشــابهی از 20 ویژ ماریانــو 

کــه بــه لحــاظ اقتصــادی عقــب مانده انــد، وجــود نداشــته باشــد. اینهــا و فهرســت های مشــابه بــه نحــو 

مایوس کننــده ای بــا مفهــوم فرهنــگ فقــر هــم آوا شــده اند.

کــه آنهــا اغلــب توجیهــات  کشــوری، ساختارشــکنی ایــن تبییــن فرهنگــی راحــت اســت چرا در ســطح 

مــی رود.  پاییــن  و  بــاال  شــبه  یــک  اوقــات  برخــی  کشــور،  اقتصــادی  رشــد  هســتند.  وقــوع3   از  پــس 

خ رشــد هندوهــا4 «  و چیــن را بــه عنــوان ملــت ایدئولــوژی  روشــنفکران، هندوســتان را بــه خاطــر »نــر

گرفتنــد. چنــان تعابیــر فرهنگــی بــه نــدرت می توانــد مســئول تبدیــل چیــن  کمونیســتی بــه بــاد تمســخر 

کــه قــرن بیســت ویکم را  و هنــد از درمانده هــای دهه هــای ۱960 و ۱970 بــه »غول هــای شــاد و رقصــان« 

شــکل می دهنــد باشــد )وینتــرز و یوســف 2007(.

گونه باشد. ما آن را پیدا نکردیم. گر این  اما شاید فرهنگ فقر در سطح فردی یا خانوار وجود دارد؟ ا

۱. Lawrence Harrison and Samuel P. Huntington
2. Mariano Grondona
3. ex post rationalizations
خ رشــد اقتصــادی پاییــن در حــد یــک تــا دو درصــدی هنــد در دهه هــای ۱950 تــا ۱980 بــود در حالیکــه رقبــای هنــد در شــرق آســیا )ببرهــای  4. منظــور نــر
ــگ  ــا فرهن ــا ب ــد ت ــا می نامیدن ــد هندوه خ رش ــر ــخر ن ــه تمس ــت را ب ــن وضعی ــد. ای ــت یابن ــدی دس ــادی ۱0 درص ــد اقتص ــای رش خ ه ــه نر ــتند ب ــیایی( توانس آس

هندویــی ربــط داده شــود.
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در میانه فقر، آرزوهای بزرگ

مــن امیــدوارم باعــث پیشــرفت فرزنــدم در زندگــی شــوم، او می خواهــد مهنــدس صنعتــی شــود و 

هــدف او، هــدف مــن اســت. 

کلمبیا سارا، زن مهاجر 35 ساله از ویالروزا، 

که همسرم جوی، پسرمان را به دنیا آورد. وقتی اولین بار او را دیدم احساسم غیر  سال 2004 بود 

کار کنم. قابل توصیف بود، آن زمان بود که به خودم گفتم باید برای آینده پسرم و خانواده مان سخت تر 

کیماتی، فیلیپین نائم مردی 27 ساله از با

در پایـان مصاحبه هـای خانـوار، از مـردم دربـاره انتظاراتشـان از خـود و فرزندانشـان پرسـیدم. مـا از 

کثریت پاسـخگوها، 66/5 درصد،  کردیم. ا این پرسـش به عنوان متغیر جانشـین برای آرزو ها اسـتفاده 

کـه امیدوارنـد در آینـده وضـع بهتـری داشـته باشـند در حالیکـه 22 درصـد دوسـت داشـتند در  گفتنـد 

موقعیتـی مشـابه وضـع فعلی شـان باقـی بماننـد. تنهـا ۱۱/5 درصـد انتظـار بدتر شـدن اوضاع را داشـتند. 

تفـاوت چشـمگیری بیـن مناطـق مورد بررسـی در جنوب آسـیا، آفریقـا و آمریکای التین وجود نداشـت، 

همچنیـن در مکان هـای جنـگ زده تفـاوت فاحشـی بـا بقیـه دیـده نشـد. در مقایسـه بـا دیگـر محیط هـا، 

درصدهـای باالتـری از خانوارهـا در دو بافتـار آفریقایـی، اوگانـدا و روومـای تانزانیـا انتظـار بدتـر شـدن اوضاع 

کشـور آفریقایـی سـنگال، 94 درصـد انتظـار بهتـر شـدن اوضـاع را داشـتند. همچنیـن،  را داشـتند. امـا در 

کـه امیـدوار بـه آینـده بهتـر بودنـد شـامل 92 درصـد در بنـگالدش فقـرزده، 8۱ درصد در افغانسـتان  مردمـی 

جنـگ زده و 77 درصـد در اوتـار پـرادش یکـی از فقیرتریـن ایـاالت هنـد، بودنـد. حتی در بیـن فقیرمانده ها، 

60 درصـد در سراسـر بسـترهای مـورد بررسـی، انتظـارات مثبتـی بـرای آینـده خودشـان، در نظر داشـتند. با 

وجـود سخت کوشـی طاقت فرسـا و محرومیـت، مـردم بـرای خوش بیـن باقـی مانـدن تـالش می کننـد.

بــه خودشــان داشــتند.  بــرای فرزندان شــان حتــی انتظــارات و آرزوهــای بیشــتری نســبت  مــردم 

به طورکلــی، 77 درصــد خانوارهــا احســاس می کننــد وضــع فرزندان شــان در آینــده بهتــر خواهــد بــود. ۱5 

درصــد بقیــه می گفتنــد فرزندان شــان در موقعیــت مشــابه آنــان خواهنــد بــود و تنهــا 8 درصــد نســبت بــه 

آینــده فرزندان شــان بدبیــن هســتند. تفــاوت روشــنی بیــن مناطــق مــورد بررســی مشــاهده نشــد. 
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بیــش از 90 درصــد والدیــن، در بنــگالدش، افغانســتان، ســنگال و آنــدرا پــرادش آرزوهــای بلندپروازانــه 

بــرای فرزندان شــان داشــتند. بــه هرحــال مــردم در مناطــق آفریقایــی مــورد بررســی به جــز ســنگال خیلــی 

از قبیــل  گســترده تر  نتایــج بررســی های  ایــن یافته هــا شــبیه  کــم، خوش بیــن هســتند )شــکل 2-۱(. 

کــه پــروژه نگرش هــای جهانــی پیــو  )2007(، انجــام داد.  بررســی ای بــود 

شکل 1-2 

کثریت خانوارها آرزوهایی بزرگ برای فرزندان شان دارند ا

که داده ها دردسترس بود؛ تعداد 8298 خانوار منبع: تحلیل نویسندگان از پیمایش خانوار؛ هم مناطق مورد بررسی 

AFG (Conf)افغانستان، درگیریPHI (Conf)فیلیپین، درگیری

گروه های خودیاریPHI (Panel)فیلیپین، بررسی پنل AP (SHG)آندرا پرادش، 

ASSAM (Conf )آسام، درگیریSEN (Infra)سنگال، زیرساخت

BAN (Empow)بنگالدش، توانمندسازی زنانTAN (Ruv)تانزانیا، رووما

COL (Conf)کلمبیا، درگیریUGA (Panel)اوگاندا، بررسی پنل

کاست INDO (Conf)اندونزی، درگیریUP (Caste)اوتار پرادش، 

MAL (Infra)ماالوی، زیرساخت هاWB (Landdist)بنگال غربی، اصالحات توزیع زمین

MEX (Ethn)مکزیک، قومیت ها
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بـه  را  فقـر  انتظـارات  والدیـن،  دهـد  نشـان  کـه  کردیـم  پیـدا  کمـی  بسـیار  شـواهد  مـا  مهم تراین کـه، 

فرزندان شـان منتقـل می کننـد. حجـم عظیمـی از فقیرمانده هـا، 69 درصـد، انتظارات خوب بـرای آینده 

گـروه متحـرک نزدیـک بـود.  فرزندان شـان داشـتند )شـکل 2-2(. ایـن درصـد بـه میانگیـن همـه چهـار 

فقیرنبوده هـا  و  فقیرنمانده هـا  گـروه  گروهـی وجـود داشـت:  تفاوت هـای  برخـی  غیرمنتظـره،  به نحـوی 

کمتـر خوشـبین بودنـد. گـروه فقیرمانده هـا و فقیرشـده ها اندکـی  اندکـی بیشـتر خوشـبین بودنـد و 

شکل 2-2

تــری دارنــد امــا حتــی فقیرمانده هــا و فقیرشــده ها  فقیرنمانده هــا و فقیرنبوده هــا امیدهــای باال

کودکان خویش دارند  آرزوهای بزرگ برای 

 منبع: تحلیل نویسندگان از پیمایش خانوار؛ همه مناطق مورد بررسی که داده ها دردسترس بود؛ تعداد مشاهده = 8298

بــرای فرزندان شــان داشــتند بلکــه آن هــا فعاالنــه  تــه دل آرزوی آینــده ای بهتــر  نــه تنهــا از  مــردم 

ــودکان  ک ــی داشــتند  ــر توانایــی مال گ ــردن شــرایط برمی داشــتند خصوصــًا ا ک گام هایــی در جهــت فراهــم 
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گفتند چگونــه تحصیالت  خــود را بــه مدرســه می فرســتادند. زنــان و مــردان فقیــر در مناطــق مــورد بررســی 

ــد. در ســطوح رده بنــدی رفــاه  گذارن ــه جــا  ــرای فرزندان شــان ب ــه آن هــا می توانســتند ب ک ــود  ــی ب تنهــا ارث

کانونــی نردبــان زندگــی براســاس توانایــی مــردم بــرای آمــوزش فرزندان شــان،  گروه هــای  و بهزیســتی، 

ک اندونــزی، مــردم روی پلــه Teri( ۱(، بیــکار  کرامــرا کردنــد. به عنــوان مثــال در  تمایــزات شــفافی ترســیم 

ــی  ــوزش ابتدای ــام آم ــد از اتم ــد بع ــان بای ــه فرزندان ش ک ــد  ــانی بودن کس ــا  ــه »آن ه ک ــرا  ــدند چ ــف ش توصی

کــه قــادر بــه فرســتادن  کار می کردنــد.« افــراد پلــه Tongkol( 2( معمــواًل ماهی گیرانــی هســتند  شــروع بــه 

بچه هــا بــه دبیرســتان هســتند ولــی تــوان مالــی فرســتادن آن هــا بــه دانشــگاه را ندارنــد. افــراد پلــه 3 

)kakap( مالــکان بــزرگ زمیــن دار و تجــار برنــج هســتند. فرزنــدان آن هــا دانش آموختــه دانشــگاه هســتند.

گفتند، »تحصیالت مهم ترین ثروت  کامبوج، دختران جوان  کدای  گروه مباحثه زنان در پانکی  در 

کار دائمی دارد، حتی  که  دنیاست. فرد تحصیل کرده هرگز از روبه روشدن با ناامنی مالی نمی هراسد چرا 

که تحصیالت ندارند چنان بخت و اقبالی هم  ک باشد: آن هایی  کارخانه پوشا کارگری در  کار وی  گر  ا

که شغلی پرریسک تر است.« در آن سوی اقیانوس، حبیبه جوان در  کارگر سیار می شوند،  ندارند. آنها 

گروه هنرهای محلی خود را راه بیاندازد اما فهمید برای  کش موافق بود. او می خواست  فرجامای مرا

کار تحصیالت ندارد. »من بی سوادم. این موضوع قابلیت ها و افکار من را محدود می کند.«  انجام این 

بــا وجــود خوش بینــی بیشــتر مــردم، یــک حــس نگرانــی پابرجا اســت. مردم از مریض شــدن می ترســند 

ــای مــرگ  گفتــه می شــود تکانه ه و اینکــه بخاطــر مریضــی، اعضــای خانــواده خــود را از دســت بدهنــد. 

و ســالمتی به عنــوان یکــی از رایج تریــن دالیــل ســقوط بــه ســمت فقــر هســتند. تکانه هــای اجتماعــی 

مثــل طــالق و جدایــی زناشــویی یــا قهــر خانوادگــی نیــز ســالمت روانــی را متاثــر می کنــد. مــردم دربــاره 

مثــل  نامحســوس  دارایی هــای  همچنیــن  و  ســالمتی  مثــل  محســوس  دارایی هــای  دســت دادن  از 

خوشــحالی و آرامــش ذهــن صحبــت می کننــد. 

کــه بعــد از آتش بــس  کیــام زنــی  در بافتارهــای جنــگ زده، نگرانــی دربــاره جنــگ مرســوم اســت. ســیوا پا

گفــت، »امیــدوارم  ــه ســریالنکا برگشــت، هنــوز از جنــگ می ترســد. او  ــت و دســته شورشــی ها ب بیــن دول

کنیــم. مــا همیشــه بــا  جنــگ دوبــاره آغــاز نشــود و مــا مجبــور نباشــیم دوبــاره تجربــه مشــابهی را تحمــل 

ــا هدفــی از ایــن نــوع زندگــی  گاهــی از خودمــان می پرســیم چــرا برگشــتیم. آی تــرس زندگــی می کنیــم. مــا 

کــردن وجــود دارد؟ مــا حتــی بــا شــنیدن صــدای ترقــه هراســان و وحشــت زده می شــویم.« 
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سخت کوشی راهی برای خروج از فقر

سرمایه یک فرد فقیر نیروی جسمانی اش است. او از این نیرو استفاده می کند.

کارو اوگاندا ݢگروه مباحثه مردان، بوڡݨݐ ݢ

گــر ماهی گیــران  مــردم فقیــر بــه خســتگی اهمیتــی نمی دهنــد. هیــچ شانســی را از دســت نمی دهنــد. ا

کار دیگــری می کننــد. بعــد از دریانــوردی هنــوز وقــت داشــته باشــند آن را صــرف انجــام 

ک اندونزی کرامرا کره مردان،  گروه مذا

گدایی جلوی دیگران دراز نکن.  که از سخت کوشی خودت در آوردی را بخور اما دستت را برای  نان و نمکی 

زنی فقیر، شیخ ظاهر، اوتار پرادش

از مردم فکر  کاماًل مخالف، تالقی جالبی پیدا می کنند. بسیاری  گاهی اوقات دیدگاه های سیاسی 

که  به این موضوع باور دارند  کسانی  کار نمی کنند. از بین  که فقرا سخت  می کنند دلیل فقر این است 

هستند.  تنبل  آن ها  است-  خودشان  به  نسبت  فقیر  مردم  معیوب  نگرش  مشکل،  می گویند  برخی 

و  آن هاست  علیه  موجود  نظام  دارند  اعتقاد  چون  نیستند  سخت کوش  فقیر  مردم  می گویند  برخی 

بنابراین سخت کوشی آن ها را به جایی نخواهد رساند. به عبارت دیگر فقرا تالش نمی کنند و آن ها حق 

از داده های پیمایش ارزش های  با استفاده  کردوت )200۱(  گلیزر و سا که تالش نکنند؛ آلسینا،  دارند 

که فکر می کنند، فقرا تنبل هستند دو برابر اروپایی ها است  گزارش دادند درصد آمریکایی هایی  جهانی، 

کردن دام های فقر دارند. گرایش بیشتری به باور  )60 درصد در برابر 26 درصد(. اروپایی ها 

آمریکا آشکارا  ج اجتماعی  خ مالیات و مخار نر بازتاب می یابند.  انتخاب سیاست ها  باورها در  این 

کردن  کمتری برای تکیه  کمک های دولتی  گر  که ا پایین تر از اروپاست، بازتاب دهنده ی این تصور است 

کارمند معمولی در ایاالت  گرچه یک  کار می کند و موفق تر می شود.  کسی سخت تر  داشته باشیم هر 

کار می کند )آلسینا و آنگلتوس 2005(،  کار در اروپا، ساالنه ۱600 ساعت  متحده در مقایسه با ۱200 ساعت 

گر چه  گلیزر 2004( و ا کاری یک پنجم پایینی در هر دو مکان مشابه هم است )آلسینا و  ساعت های 

واقعی  باعث موفقیت می شود، تحرک  که سخت کوشی  دارند  اعتقاد  اروپایی ها  از  بیشتر  امریکایی ها 
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کشورهای اسکاندیناوی باالتر از آمریکاست )بنابو و تیرول 2006(.  خروج از فقر در آلمان و 

داستان،  از  پس  داستان  در  که  اصلی  برگردان  می گویند؟  چه  هستند  فقر  شرایط  در  که  مردمی 

سخت کوشی  اهمیت  بر  شنیدیم،  دیگر  کشور  به  کشوری  در  و  مباحثه  گروه  از  پس  مباحثه  گروه  در 

از فقیرترین  از مردم روستایی در برخی  کید داشتند. حتی  تا از فقر  ابزار خروج  به عنوان  و استقامت 

که تقریبًا بدون داشتن هیچ چیزی زندگی می کنند- نمونه ها شامل ماالوی، سنگال،  کشورهای آفریقا 

که اعتقاد راسخی به اهمیت سخت کوشی و سرسختی  اوگاندا و مناطق دوردست تانزانیا- شنیده شد 

داشتند. این مضمون همچنین مکررًا در جوامع احاطه شده با جنگ مثل افغانستان وجود داشت.

کار می کنند، دارای  که مردم برای هیچ،  در میان مناطق مورد بررسی، سخت کوشی حتی زمانی 

کار می کنند تا شروعی تازه داشته باشند.  اهمیت است. زنان و مردان فقیر در همه جا برای چندرغاز 

گفت، شما باید برای جلو رفتن سخت کوش باشی.  کس یوکاتان در مکزیک، توماس 46 ساله  کا در چا

گیرم می آمد. »در  کردم، هفته ای 60 پزو در می آوردم و در آخر حتی تا 300 پزو هم  کار  وقتی من شروع به 

که در پایین ترین پله  کارگران روزمزد، آن هایی  گر  گروه مباحثه مردان مدعی شدند ا دئوری علیا۱  آسام، 

کنند، انتخابی جز پذیرفتن از بین شغل های موجود ندارند.  نردبان قرار دارند، بخواهند به باال حرکت 

که آن ها  کارشان بگذارند. اما موضوع مهم تر این است  کنند و تمرکزشان را روی  کار  کارگران باید سخت 

کردند،  پیدا  که  کاری  آن ها مجبورند هر  باشند.  کاری داشته  و وجدان  باید حس مسئولیت پذیری 

گرسنگی می میرند.« انجام دهند. در غیر این صورت خانواده های شان از 

ــان  ــردان و زن ــد. م کردن ــد  کی ــوب تا کار خ ــی  ــت ارزش اخالق ــر اهمی ــردم ب ــز، م ــر نی ــای دیگ در مکان ه

ــار فروشــی دارنــد بــه آنچــه  کوچــک خوارب ــا دکه هــای  کــه بــه خریــد و فــروش ســبزی مشــغولند ی فقیــری 

گــروه  کــه بــرده ی تنبلــی نشــده باشــد« می نامیدنــد، نیــاز دارنــد.  مــردان در دئــوری علیــا »وجدانــی 

کار خــوب را فــردی بــه  گفــت، »ارزش هــای  کــو در اندونــزی  لولــو شــمال ماال گاال مباحثــه مــردان در 

کار می کنــد و مــورد اعتمــاد رئیــس و همــکاران تجاریــش اســت. ایــن امــر  کــه بــه خوبــی  نمایــش می گــذارد 

کیفیــت بــاال بــرای سفارشــات دوبــاره  کار بــا  کــردن بــدون معطلــی، وقت شــناس بــودن و ارائــه  کار  شــامل 

گــی  کــه مــردم ثروتمنــد می شــوند بــه داشــتن »ویژ گرفتــن اســت.« جالــب توجــه اینکــه، تنهــا زمانــی 

کمــک بــه دیگــران می شــود. به طــور  کــه شــامل اخــالق  اخالقــی خــوب« اهمیــت ویــژه ای داده می شــود 

کــه غیرفقیــر طبقه بنــدی می شــوند، درصورتــی می تواننــد  کارمنــدان دولتــی در دئــوری علیــا  مثــال، 
۱. Upper Deuri
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کننــد.« خودخواهــی  کمــک  گی هــای خــوب انســانی داشــته باشــند و بــه دیگــران  کــه »ویژ کننــد  پیشــرفت 

کارهــای غیرقانونــی و  گــر بــه  گفتنــد، »ا یــا نداشــتن حــس دگرخواهــی، منفــور دیــده می شــود. مردهــا 

کــرد.« کمــک نکننــد موقعیتشــان در جامعــه افــول خواهــد  ــه دیگــران  ــد و ب فســاد بپردازن

کّمی  تحلیل  و  تجزیه  در  نیز  دارند  محدودی  منابع  که  فقیر  مردم  بین  در  سخت کوشی  اهمیت 

داستان های زندگی در کشور هند دیده شد. داده های برآمده از ابتکار عمل های کشاورزی حمایت گرانه 

کسب وکار  الگوی جالبی را رقم زد )شکل 3-2(. در مقایسه با فقیرنبوده ها، فقیرمانده ها اغلب شروع به 

کافی برای سرمایه گذاری در فناوری و تجهیزات جدید، قدرت  جدید می کنند. به هر حال در غیاب پول 

که سرمایه محدودی  اصلی مردم فقیر »سخت کوشی خالص« است. به عبارت دیگر، فقیرمانده هایی 

که با توجه به شرایطشان  کارشان استفاده می کنند- این تقریبا تنها قدرتی است  دارند بیشتر از نیروی 

لوازم  خرید  و  جدید  فناوری های  اقتباس  با  فقیرنبوده ها  خصوصًا  و  فقیرنمانده ها  برعکس،  دارند. 

کشاورزی شان حمایت می کنند.  جدید مثل ماشین خرمن کوب و ماشین درو، از ابتکار عمل های 

شکل 3-2 

کشــاورزی خــود حمایــت  فقیرنمانده هــا و فقیرنبوده هــا بــا خریــد دارایی هــا از ابتــکار عمل هــای 

می کنند، درحالی که فقیرمانده ها به سخت کوشی خود متکی هستند

کــه در  کدگذاری شــده از داســتان های زندگــی   منبــع: نارایــان، نیکیتیــن و ریچــاردز )2009(، بــا اســتفاده از داده هــای 
گــردآوری شــده اســت؛ تعــداد مشــاهده = 2700 داســتان زندگــی. مناطــق مــورد بررســی هنــد 
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کــه در بدتریــن شــرایط ، تحــت تاثیــر بی خانمانــی، قحطــی یــا جنگ هســتند، بــه نظر خیلی  آن مردمــی 

کــه بــر خــالف پیش بینی هــای تئــوری »فرهنــگ فقــر« پیــش مــی رود. در  کار می کننــد، یافتــه ای  ســخت 

کــه از خانه هایشــان آواره شــده بودنــد، هــرکاری انجــام می دادنــد تــا بتواننــد  کلمبیــا، مردمــی  ویــال روزای 

کار بدهنــد،  گــر آن هــا بخواهنــد بــه مــن  گفــت، »مــن خیلــی پیــرم امــا ا زنــده بماننــد. اســتبان 78 ســاله 

کارهــای ســخت غیرتخصصــی  آن را انجــام می دهــم.« مــردان بی خانمــان بــا مهــارت، درحــال انجــام 

ــا  ــنگین ی ــاختمانی س ــای س ــردن الواره ــیدن و ب کش ــاند/  ــیب می رس ــا آس ــه آن ه ــواًل ب ــه معم ک ــتند  هس

کشــی  گــروه مباحثــه نردبــان زندگــی مــردان در جامعــه مرا گاری زیــر نــور خورشــید هــر روز. در  هــل دادن 

کــرد. مــن  کشــاورزی بــه شــدت تغییــر  کار  گفــت، »بعــد ســال های متمــادی خشکســالی،  آبزیــف، محمــد 

کار باعــث خواهــد شــد زیــر ســنگ های ایــن غارهــا  گرچــه ایــن  کنــم.  کار  گرفتــم در معــدن ســنگ  تصمیــم 

کوچکــی  کــردم پس انــداز  گــذارم. مــن فقــط فکــر  بمیــرم بــدون اینکــه هیــچ بیمــه ای بــرای فرزندانــم بــه جا

کنــم.« گاو اســتفاده  کت بــا دوســتانم بــرای خریــد  کنــم تــا در شــرا تهیــه 

ــه  ک ــت  ــی اس ــن عامل ــی مهم تری ــده در افغانســتان، سخت کوش ــگ زده بازدیدش ــع جن ــام جوام در تم

گفتــه می شــود ســخت کوش  کنــد )جــدول ۱-2(.  کمــک  ــد  ــان می توان ــر روی نردب ــوار ب ــه پیشــرفت خان ب

نبــودن یکــی از اصلی تریــن دالیــل باقــی مانــدن مــردم در فقــر اســت. صابــرا زن 38 ســاله بافنــده فــرش در 

گــر مــردم عالقــه ای بــه سخت کوشــی نداشــته باشــند حرکــت از یــک پلــه بــه پلــه دیگــر  گفــت، »ا شــازده امیر 

کننــد، مشــکلی پیــش نمی آیــد.« کار  گــر ســخت  مشــکل اســت. ا

جدول 1-2

کردند گزارش  همه روستاها در افغانستان سخت کوشی را یک عامل خروج از فقر 

روستاها

امتیازK1K2N1N2H1H2عامل

سخت کوشی

6******سخت کوشی

پشتیبانی

کودکان 6******پشتیبانی از 

ج 6******درآمد ارسالی از خار
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4****پشتیبانی از دولت

۱*پشتیبانی از جامعه محلی

۱*پشتیبانی از سازمان مردم نهاد

۱*پشتیبانی از دیگران

دارایی ها

6******مالکیت یک منزل

3دسترسی به زمین )بیشتر(

مالی

*****پس اندازها

***سرمایه گذاری

*دسترسی به اعتبار

*مدیریت سالم اقتصاد محلی

اشتغال

6*****کار برای سازمان مردم نهاد

کار منظم 3***یافتن 

کار 3***ارتقا یافتن در 

2**مهاجرت به عربستان، امارات، ایران

کشاورزی

دسترسی بهتر به نهاده های 
4****کشاورزی

4****بهبود در بازارها

2**کشت خشخاش

2**افزایش بهره وری زمین

۱*دسترسی به انبار

تحصیالت

4****تحصیالت

2**بهبود مهارت ها
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سایر

کلی اقتصادی 3***رشد 

2**تنوع اقتصادی

۱*روابط خوب با دولت

۱*شانس و اقبال

کانونی نردبان زندگی. گروه  منبع: بحث های 
کابل؛ N2 ,N۱ = روستاهای والیت ننگرهار؛ H2 ,H۱ = روستاهای والیت هرات. توجه: K2 ,K۱ = روستاهای والیت 

که  کرده اند و بر این اعتقاد بودند  پس روشن است که مردان و زنان فقیر اهمیت سخت کوشی را درک 

گروه مباحثه  کامبوج، وقتی از  اخالق سخت کوشی را به فرزندان شان انتقال دهند. در جامعه پریسات 

گفتند، »آن نصیحتی به فرزندان است  که واژه »قدرت« برای آن ها به چه معناست،  مردان پرسیدیم 

کار اخالقی  که سخت کوش باشند و پول به دست آورند.« همچنین افراد جوان زیر 20 سال بر اهمیت 

که قباًل موفق  کسانی  گفتند، »از  ک در جاوه شرقی اندونزی، مردان جوان  کرامرا خوب واقف بودند. در 

را به لحاظ روحی آماده  با زمان هماهنگ شوید و خودتان  کنید؛  کار  بوده اند عبرت بگیرید؛ سخت 

کای  کسا گواپادلمار ا گروه مباحثه مردان در جامعه بومی فقیر در  کنید.« جمله آخر از زبان  تغییرات 

که بر تو مسلط شود، تو را محدود می کند. شما در پله اول باقی  گر اجازه بدهی  مکزیک بود. »تنبلی، ا

کنید.«  کنید تا بر آن ها غلبه  خواهی ماند ... نباید نگران موانع باشید، فقط باید راهی پیدا 

 اعتماد به نفس و توانمندسازی

کســی بــه خــود اطمینــان نــدارد، پــرورش ایده هــا برایــش ســخت خواهــد شــد. وجــود ابتــکار  گــر  ا

کــه اطمینــان بــه خــود الزم  عمــل بــدون اطمینــان بــه خــود، شکســت خواهــد خــورد. بــرای همیــن اســت 

اســت. اطمینــان بــه خــود، ســرمایه اســت. 

کو، اندونزی  سونو، مردی 53 ساله از پاتوبا

کنم. داشتن این اعتماد، قدرت است.  گر برای آن تالش  کاری را دارم ا من توانایی انجام هر 

مباحثه با دختران جوان از باهانا، بنگال غربی
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کــه در طول ســفرهایش به  کتــاب جدیــدش مــردم فقیــر، از مردمــان فقیــری  ویلیــام وولمــن )2007 ( در 

کــرده، روایت هایــی زنــده و مصــور ارائــه می دهــد. مثــل هنــری مایــو در ۱50 ســال پیــش،  دور دنیــا مالقــات 

ــه خیابان هــا را  ک ــرد  ک ــز  ــی متمرک گدایان ــراد مســت، معتــادان و  ــگاه خــود را روی روســپی ها، اف وولمــن ن

ــه او می گفتنــد  ــه »چــرا فقیــر هســتید؟« آن هــا ب ک ــراد می پرســد  ــد. وقتــی او از ایــن اف ــرده بودن ک اشــغال 

ــا تصادفــی اســت یــا خواســت خداســت. وولمــن بــه ایــن نتیجــه  کــه ایــن فقــر بخاطــر سرنوشــت اســت ی

کــه »پاســخ های مــردم فقیــر اغلــب بــه ماننــد فقــر زندگی های شــان، سســت و ضعیــف اســت.«  می رســد 

کــه احســاس بــی ارزش بــودن  کتــاب وی افــرادی دلشکســته و بــی دل و جــرأت دیــده می شــوند،  فقــرا در 

گرفتــه اســت. ایــن دیــدگاه نســبت بــه »فقــرا« غیرمعمــول نیســت؛ ایــن دیــدگاه، اغلــب زیربنــای  آنهــا را فرا

کــه درصــدد تغییــر دادن افــراد فقیــر بــرای تغییــر فقــر اســت. تالش هــای خیرخواهانــه ای اســت 

کــه در بیــن خــود مــردم فقیــر، چنیــن دیدگاهــی نســبت بــه فقــر منحصــر   داده هــای مــا نشــان می دهــد 

کثــرًا بــه  کــه ا گفتگــو بــا مــردان و زنــان فقیــر، مــا دریافتیــم  کوچکــی می شــود. در هــزاران  گــروه خیلــی  بــه 

گرفتــار فقــر همیشــگی هســتند  کــه  کــه افــرادی  خودشــان اعتمــاد و بــاور دارنــد. البتــه واقعیــت ایــن اســت 

بــه لحــاظ قــدرت و اعتمــاد، بــه خودشــان امتیــازی پایین تــر از دیگــران می دهنــد. امــا مــا همچنیــن 

ــی  ــم در زمان کردی ــدا  ــود پی ــه خ ــان ب ــدرت و اطمین ــدی ق ــمگیر در رتبه بن ــرات چش ــوی از تغیی ــواهد ق ش

ج می شــوند و مقــداری موفقیــت تجربــه می کننــد. در واقــع از ایــن بابــت بــه ســرعت  کــه فقــرا از فقــر خــار

شــبیه ثروتمنــدان بــه نظــر می رســند.

در طول مصاحبه با خانوارها، ما از مردم خواستیم تا جایگاه خودشان را در نردبان ده پله ای قدرت 

کامـاًل احسـاس ناتوانـی  کـه در پلـه یـک هسـتند  کـه آن هایـی  کننـد، بـه ایـن ترتیـب  و حقـوق رتبه بنـدی 

گر اطمینان به خود  کنتـرل دارنـد. ما از این سـنجه به عنـوان نما می کننـد و در پلـه ده احسـاس قـدرت و 

که در سـه  که در هفت رده باالیی بودند با احسـاس »توانمندی« و آن هایی  کردیم و آن هایی  اسـتفاده 

کردیـم. یافته هـا نشـان داد احسـاس توانمندسـازی،  رده پایینـی بودنـد بـا احسـاس »ناتوانـی« تعریـف 

را  حالـت پویـا و موقعیتـی دارد. تقریبـًا 74 درصـد فقیرنمانده هـا و تنهـا 33 درصـد فقیرشـده ها خـود 

ج می شـوند اطمینـان  در پلـه 4 یـا باالتـر در نردبـان حقـوق و قـدرت جـای دادنـد. فقـرا وقتـی از فقـر خـار

بدسـت می آورنـد؛ و ثروتمنـدان در صـورت افـول، اطمینـان خود را از دسـت می دهنـد. از این بابت هیچ 

تفـاوت ذاتـی بیـن فقـرا و غیرفقـرا وجـود نـدارد؛ ایـن امر زاییده شـرایط اسـت.
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افــراد ناشــاد معمــواًل اطمینــان پایین تــری دارنــد، بــرای همیــن مــا درجه بنــدی خوشــحالی را نیــز 

کردیــم. الگویــی مشــابه بدســت آمــد:  بــا اســتفاده از مقیــاس ۱0 پلــه ای مشــابه )شــکل2-4( امتحــان 

گرفتنــد، تنهــا 49  درحالی کــه 64 درصــد فقیرشــده ها خــود را در ســه دســته پایینــی خوشــحالی در نظــر 

درصــد فقیرمانده هــا ۱9 درصــد فقیرنمانده هــا و ۱6 درصــد فقیرنبوده هــا، چنیــن وضعــی بــرای خــود 

قائــل بودنــد. بنابرایــن درحالی کــه نیمــی از فقیرمانده هــا خوشــحال نیســتند، درجــه ناشــادی آن هــا بــه 

ج می شــوند، به طــور چشــمگیری پاییــن می آیــد. محــض اینکــه از فقــر خــار

شکل 4-2

فقیرشده ها و فقیرمانده ها با احتمال بیشتری ناخرسند هستند

کــه داده هــا دردســترس بودنــد؛ تعــداد  از پیمایــش خانــوار؛ همــه مناطــق موردبررســی  تحلیــل نویســندگان   منبــع: 
8295  = مشــاهده 

گرچــه همــه مــردم فقیــر خوشــحال یــا مطمئــن نیســتند، خیلی هــا روحیــه اعتمــاد بــه نفــس را نشــان 

کــه مجبــور  ج می دهنــد. ویلمــار شــخصی  می دهنــد و حتــی در مواجهــه بــا مصیبــت، اســتقامت بــه خــر

گفــت، »مــن بــه خــودم  کلمبیــا افتــاد  گــذارش بــه حومــه پرخشــونت الگورنــون  بــه تــرک موطنــش شــد و 

کــرده ام توانایــی دارم. اطمینانــم بــه خــودم افزایــش یافتــه چــون حتــی  بــاور دارم چــون بــه خــودم ثابــت 
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گــر ۱0 میلیــون بــار بیفتــم، ۱0 میلیــون بــار بلنــد می شــوم  کنــم، می توانــم خــودم را بــاال بکشــم. ا گــر ســقوط  ا

حتــی بیشــتر از قبــل.«

فراوانی ابتکار عمل

کــه هرگــز فکــر نمی کــردم آنهــا را انجــام دهــم. مــن بــرای زنــده  کارهایــی بکنــم  مــن مجبــور شــدم 

کــه از شــانه هایم خــون بیــرون  مانــدن، پادویــی می کــردم، الــوار را بــر دوش حمــل می کــردم تــا جایــی 

کــه هیــچ  کاری  کمــک کار یــک ســنگتراش شــوم،  کــه  کارم بــه جایــی رســید  مــی زد. وقتــی بــه اینجــا آمــدم، 

ــتم. ــاره آن نداش ــی درب دانش

کلمبیا کوچ اجباری کرده، ویالروزای  میلسیاد، مرد 

کشــاورزی می کننــد تــا بــرای پرداخــت شــهریه  کــه می خواهنــد تحصیــالت داشــته باشــند،  کســانی 

کــردن  ــه اداره  کننــد، شــروع ب کســب وکاری را اداره  کــه می خواهنــد  مدرســه پــول در بیاورنــد. آن هایــی 

کشــاورز  کــه می خواهنــد  کســانی  کرده انــد.  خ شــده،  کوچــک مثــل فــروش ماهــی سر کســب وکارهای 

گوجــه فرنگــی و دیگــر ســبزیجات  کلــم و  کوچکتــر؛ آن هــا  کرده انــد امــا در مقیاســی  کشــاورزی  شــوند، قبــاًل 

کرده انــد. کشــت  را در حاشــیه رودخانــه 

گولوتزای ماالوی  گروه مردان وزنان جوان، 

ــر  ــر افســانه ای بیــش نیســت، شــواهدی مبنــی ب ــم، تنبلــی مــردم فقی ــه فهمیدی ک دقیقــًا همان طــور 

اینکــه مــردم فقیــر عمومــًا بی  عرضــه، جبرگــرا و بــدون ابتــکار عمــل هســتند، نیافتیــم. داســتان های 

کــه مــا جمــع  کــه در فصــل یــک بازگــو شــد، در بیــن هــزاران داســتانی بــود  زندگــی عایشــه، مامبــا و آدولفــو 

ج  کاردانــی و درایــت مــردم فقیــر را نشــان دهیــم. مــردم فقیــر ریســک پذیرند، بــه بنــادر خــار کردیــم تــا 

کارآفرینــان ســخت کوش و مدیــران  کننــد. آن هــا بــه شــکل  کــوچ می کننــد تــا پــول در بیاورنــد و پس انــداز 

دارایی هــای متنــوع نمایــان شــدند. امــا بــه واســطه ســرمایه انــدک، دانــش محــدود نســبت بــه بازارهــا، 

دسترســی محــدود بــه بازارهــا و برخــی اوقــات، تمــاس و ارتبــاط محــدود بــا ایده هایــی فراتــر از آنچــه آن هــا 

در محیــط پیرامونــی خــود می بیننــد، پاداش هــا بــه ابتــکار عمل هــای آن هــا محــدود می شــود.
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کوریگــرام بنــگالدش را در  زندگــی بیوتــی، یــک فــرد فقیرنمانــده  از روســتای میرابــاری در منطقــه 

کار و  ــاره  ــری درب ــگام تصمیم گی ــه هن ــا ب ــت. ام ــواد اس ــرد و بی س ک ــالگی ازدواج  ــد. او در ۱3 س ــر بگیری نظ

معیشــتش بســیار باهــوش اســت. 

ــرک خانه شــان می کنــد.  ــه ت در اوایــل ازدواج بیوتــی، نامــادری اش، او و همســرش رشــید را مجبــور ب

کــردن نداشــتم.«  کاهگلــی نداشــتم. هیــچ چیــزی بــرای خوابیــدن، و آشــپزی  »مــن چیــزی جــز یــک خانــه 

ــه  ــد. اول ب ــش بدهن ــی افزای ــان را اندک ــتند درآمدش ــا توانس ــرد ت ک کار  ــوهرش  ــت از ش ــرای حمای ــی ب بیوت

ــه  همســایه ها  ــد و مــن آن را در خان ــرد. »شــوهرم شــالی می خری ک کمــک  ــج  کار تجــارت برن شــوهرش در 

ــین،  ــتفاده از ماش ــا اس ــپس ب ــتیم. س ــان نداش ــه خودم ــی در خان کاف ــای  ــه فض ک ــرا  ــردم چ ــک می ک خش

کاری پرمشــقت بــا حداقــل   ســبوس آن را می گرفتــم. بعــد، شــوهرم برنــج را در بــازار می فروخــت امــا ایــن 

گــون  گونا ســود بــود. بنابرایــن بــه شــوهرم پیشــنهاد دادم بــه فــروش ســبزیجات بپردازیــم. او ســبزیجات 

می خریــد، مــن آن هــا را می شســتم و خشــک می کــردم و ســپس او آن هــا را بــه بــازار می بــرد. همســرم 

کــه بــازار بــاز بــود، ســبزیجات می فروخــت و در بقیــه روزهــا ریکشــاو )کالســکه( هــل مــی داد.  در روزهایــی 

ــاد  ــه ی ــا ب ــی ب ــم.« بیوت ــبزیجات می فروخت ــودم س ــه خ ــوی خان ــن جل ــود، م ــل ب ــازار تعطی ــه ب ک ــی  روزهای

کــردم. در آن زمــان ســاعت 4 صبــح بیــدار می شــدم و  کار  گفــت، »مــن خیلــی ســخت  آوردن آن ســالها، 

کــه توانســتم وضــع اقتصادیــم را بهبــود دهــم.« ســاعت ۱ شــب می خوابیــدم. بــرای همیــن بــود 

که دکه چای  کرد  که شوهرش مریض  شد و نمی توانست ریکشاو را هل بدهد، بیوتی پیشنهاد  وقتی 

باز کنند چرا که دکه این چنینی در روستا وجود نداشت. او با غرور بیشتری گفت »با داشتن یک صندلی، 

کرد. در آن زمان فقط چای و بیسکویت  میز و دو نیمکت روبروی خانه مان، شوهرم دکه چای را باز 

گرفتن وام از بانک  می فروخت. االن در مغازه ما از روغن و صابون تا تمام اقالم ضروری موجود است.« 

با  مردم  گذشته  در  می گرداند.  را  چای  دکه  خودش  بیوتی  حاضر،  حال  در  کرد.  کمک  ما  به  گرامین 

که زن باشی و در جایی بدون هیچ پرده و حائلی بنشینی  نگاهی تحقیرآمیز با او صحبت می کردند چرا 

خطاست. »االن همه می گویند به خاطر همسر رشید است که وضع زندگی خانواده اش بهتر شده است.« 

بیوتــی تنهــا مــورد نیســت. شــواهد قابــل توجهــی از ابتــکار عمــل مــردم فقیــر از 2700 مــورد داســتان 

ــا انگیزه هــای انباشــت دارایی هــا را  کردیــم ت کــه مــا آن هــا را تجزیــه و تحلیــل  زندگــی از هنــد پدیــدار شــد 

ــل،  ــکار عم ــد: ارث، ابت ــدی ش کدبن ــی  ــروه اصل گ ــار  ــی از چه ــه یک ــی، ب ــداد در زندگ ــر روی ــم. ه کنی ــف  کش
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ــر بــرای انباشــت دارایی هــا شــناخته شــد- بیشــتر  نهادهــا و زیرســاخت ها. ابتــکار عمــل رایج تریــن آغازگ

از  اســتفاده  بــا  انباشــت ســرمایه  از  بیشــتر  و  ارث  از  بیشــتر  و غیررســمی،  نهادهــای رســمی  کمــک  از 

زیرســاخت های عمومــی موجــود )شــکل5-2(. 

شکل 5-2

پاسخ دهندگان در هند، ابتکار عمل را مهمترین عامل انباشت دارایی می دانند

کــه در  کدگذاری شــده از ماجراهــای زندگــی  بــا اســتفاده از داده هــای  نارایــان، نیکیتیــن، و ریچــاردز )2009(،   منبــع: 
گــردآوری شــد؛ تعــداد مشــاهده = 2700 داســتان زندگــی. مناطــق مــورد بررســی هنــد 

کــه برحســب عامــل اصلــی  توجــه: ارقــام بــه شــکل درصــد رویدادهــای انباشــت دارایــی در داســتان های زندگــی هســتند 
ــی  ــتان زندگ ــرک )یــک داس ــروه متح گ ــار  ــی، همــه چه ــتان زندگ ــان 2700 داس ــداد در می ــداد 35076 روی ــده اند. تع ــه ش تجزی

گاهــی دارای چندیــن رویــداد انباشــت دارایــی اســت(.

احتمال دارد این نتایج، مستعد سوگیری روان شناختی باشد. موفقیت، نتیجه تالش خود شخص 

فقیر تصور شود در حالی که شکست در نتیجه قصور دیگران، تلقی می شود )مطمئنًا بیشتر ما همین 

گروه های فقیرنبوده ها  که  گر این واقعیت داشته باشد، باید انتظار داشته باشیم  گونه رفتار می کنیم!( ا

گزارش داده باشند. و فقیرنمانده ها، ابتکار عمل بیشتری به نسبت فقیرمانده ها و فقیرشده ها 

بیــن فقیرمانده هــا و  تفــاوت فاحشــی  امــا چنیــن چیــزی پیــدا نکردیــم. به طــور میانگیــن، هیــچ 

ــدول2- ــدارد )ج ــود ن ــی وج ــت دارای ــرک انباش ــوان مح ــل به عن ــکار عم ــود ابت ــت وج ــا از باب فقیرنبوده ه

ــه اجــرا درآمــده  کلیــدی، در تعــداد دفعــات ابتــکار عمل هــای ب کــه تفــاوت  ــد  ــر بنظــر می آی 2(. محتمل ت
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گرفته شــده باشــد. مــردم فقیــر بخاطــر نداشــتن ســرمایه،  نباشــد بلکــه در ماهیــت ابتــکار عمل هــای بــکار 

گــون بــا ســرمایه انــدک را امتحــان می کننــد. آن هــا آشــپزی  گونا در بازارهــای اغلــب اشــباع، فعالیت هــای 

ــا غــاز پــرورش می دهنــد، لبــاس می دوزنــد، زغــال چــوب درســت  می کننــد و غــذا می فروشــند، جوجــه ی

ــر  ــرگ و دوروب ــاخه و ب گل، ش ــای  گلدان ه ــا  ــد ی ــل می دهن ــاو ه ــه ریکش ــند، دوچرخ ــد و می فروش می کنن

چمــن را بــرای فــروش تزئیــن می کننــد. در مقایســه بــا تالش هــای پولدارهــای دارای منابــع فــراوان، اینهــا 

ــازده پاییــن هســتند. خ هــای ب ــا نر فعالیت هــای حاشــیه ای ب

جدول 2-2

انــدازه  همــان  بــه  فقیرمانده هــا  امــا  دارنــد  بیشــتری  عمــل  ابتــکار  هنــد  در  فقیرنمانده هــا 

می دهنــد ج  خــر بــه  عمــل  ابتــکار  فقیرنبوده هــا 

که ابتکار عمل فردی عامل اصلی بود درصد رویدادهای انباشت دارایی 

فقیرشدهفقیرماندهفقیرنبودهفقیرنماندهایالت

53.952.۱4645.3اوتار پرادش

59.346.645.742.۱بنگال غربی

55.۱52.352.245.9آسام

57.658.۱60.964.2اندرا پرادش

کــه در  کدگــذاری شــده از داســتان های زندگــی  منبــع: نارایــان، نیکیتیــن و ریچــاردز )2009(، بــا اســتفاده از داده هــای 
گــردآوری شــده اســت. تعــداد = 35076 رویــداد انباشــت دارایــی در بیــن 2700 داســتان زندگــی،  مناطــق مــورد بررســی هنــد 

گاهــی چندیــن رویــداد انباشــت دارایــی دارد(. گــروه متحــرک )یــک داســتان زندگــی  همــه چهــار 

کــه خانوارهــا بــرای حرکــت رو بــه باالیشــان طــی  ابتــکار عمــل فــردی به طــور برجســته ای در توصیفاتــی 

گذشــته ارائــه می دهنــد، مشــخص می شــود )شــکل 2-6(. خیــل عظیمــی بــه برخــی ابتکارعمل هــا  دهــه 

کشــاورزی، و یــا غیرکشــاورزی انجــام داده انــد، امتیــاز می دهنــد.  کــه خانوارهایشــان در فعالیت هــای 

کشــاورزی شــامل تــالش بــرای تنوع بخشــی محصــوالت یــا بهبــود بازدهــی از طریــق  ابتکارعمل هــای 

کــود بهتــر میســر می شــود )۱7/9 درصــد(. ابتکارعمل هــای  بــذر اصالح شــده، فنــاوری پیشــرفته تر یــا 

یــا  کســب وکار جدیــد )9/7درصــد(  کــردن شــغل )22/2 درصــد(، شــروع  پیــدا  غیرکشــاورزی شــامل 
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کل، تنهــا 5/. درصــد خانوارهــا  پرداختــن بــه چندیــن فعالیــت امــرار معــاش )۱0/5 درصــد( می شــود. در 

ــه ارث مربــوط می دانســتند. ــاالی خــود را ب ــه ب حرکــت روب

شکل 6-2

ابتکارعمل نقشی برجسته دارد و شانس به ندرت دلیل حرکت رو به باال ذکر می شود

 منبع: تحلیل نویسندگان از پیمایش خانوار؛ همه مناطق مورد بررسی؛ تعداد مشاهده = 8966 از همه چهار گروه متحرک.
کــه پرســیده شــد ســه دلیــل اصلــی حرکــت رو  توجــه: ارقــام در پرانتزهــا، دالیــل ذکرشــده پاســخ دهندگان اســت هنگامــی 

بــه بــاالی خــود را نــام ببریــد.
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نقش محدود شانس

اینکه فقیر بدنیا بیایی خودش به تنهایی مجازات بزرگی است.

مباحثه با مردان، آپیلپال آندرا پرادش

مــردم بــه نــدرت از شــانس یــا سرنوشــت به عنــوان دلیــل اصلــی حرکــت رو بــه بــاال یــا رو بــه پاییــن یــاد 

می کننــد. شــانس )یــا بخت آزمایــی(، تنهــا هفــت بــار دلیــل حرکــت رو بــه جلــو ذکــر شــده اســت. تنهــا یــک 

درصــد اوقــات، ایــن دلیــل یکــی از ســه دلیــل اصلــی بــوده اســت )شــکل2-6 (. درمیــان فقیرنمانده هــا، 

کردنــد، تنهــا یــک نفــر موفقیتــش را بــه خوش شانســی  کردنــد و از فقــر فــرار  کــه از فقیــری شــروع  آن هایــی 

ــه  نســبت داده اســت. در مناطــق مــورد بررســی، شــانس بیشــتر، اغلــب در توضیــح دالیــل حرکــت از پل

4 بــه 5، پلــه باالیــی در برخــی جوامــع، آمــده اســت. به طــور مثــال در ســاروجیکول ســنگال، سرنوشــت 

بــرای پولدارهــا بســیار مهم تــر بــود تــا بــرای فقــرا )شــکل 2-7 (. در ایــن روســتا در توضیحــات مــردم دربــاره 

کمتــر اشــاره شــده اســت. خــروج از فقــر یــا ســقوط بــه ســمت فقــر، بــه بدشانســی 

ــردم از  ــت، م ــده اس ــاد ش ــن ی ــا پایی ــاال ی ــه ب ــت رو ب ــل حرک ــوان دلی ــدرت به عن ــه ن ــانس ب ــه از ش گرچ ا

کــه در فقــر و مســکنت متولــد شــده بودنــد،  کســانی  گاهنــد.  کامــاًل آ معایــب تولــد در یــک خانــواده فقیــر 

کار می کردنــد  کــه هرگــز نمی توانســتند تحصیلکــرده شــوند، ولــی بایــد  بــا تأســف دربــاره ایــن واقعیــت 

ــدرا پــرادش  کناپــورام آن ــد. رامــا مــردی از  کننــد، صحبــت می کردن کمــک  ــواده  ــه پرکــردن شــکم خان ــا ب ت

توضیــح داد، »وقتــی در ســال ۱970 بدنیــا آمــدم، شــرایط خانــواده ام خــوب بــود. مــا برداشــت محصــول 

ــم. عشــق و محبــت و روابــط خــوب فرزنــدی در  ــه حســاب می آ مدی ــی داشــتیم و ثروتمنــد ب خیلــی خوب

گفــت، »دلیــل پولــدار مانــدن  خانواده مــان حکمفرمــا بــود.« ارشــاد در منطقــه ناچنــی قــات اوتــار پــرادش 

کارهــای  کشــاورزی خوبــی داشــتند. مــا همیشــه  کــه والدینــم پولدارنــد. اجــداد مــن  مــن ایــن اســت 

کار اشــتباه مرتکــب نشــدیم. مــا همیشــه مــورد لطــف خــدا بودیــم.«  ســخت انجــام داده ایــم و هرگــز 

کــه در آن بدنیــا آمــد توضیــح  به طــور مشــابه در ریــاح قلعــه افغانســتان، صدیقــه 40 ســاله، نــاز و نعمتــی را 

ــا مــردی تحصیلکــرده  ــا زمین هــای خانوادگــی، باغ هــا و حیوانــات احاطــه شــده بــود. ســپس ب کــه ب داد 

ــت. ــم داش ــی ه ــغل دولت ــک ش ــخصی و ی ــای ش ــا و باغ ه ــه زمین ه ک ــرد  ک ازدواج 

ــه از آنهــا هیــچ حمایتــی نمی شــود.  ک ــد  ــرار می گیرن ــر در معــرض یکســری بدبختی هایــی ق مــردم فقی
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زمینگیــر  را  مــردم  کــه  اســت  امراضــی  یــا  تصــادف  و  بیوه گــی  ایــن بدبختی هــا، دوران  چشــمگیرترین 

کمتریــن سیاســت های حمایــت  کشــورهای بــا  کــه هیــچ پس انــدازی ندارنــد و در  می کنــد. بــرای مردمــی 

اجتماعــی زندگــی می کننــد، چنــان تکانه هایــی می توانــد آنهــا را بــه سراشــیبی فقــر بینــدازد. در مناطــق 

ــای  کســانی شــامل بیوه هــا، افــراد معلــول، قربانیــان بالی ــان زندگــی  مــورد بررســی، پایین تریــن پلــه نردب

طبیعــی و تصادفــات و نابینایــان را دربرمی گیــرد.

شکل 7-2

نردبان از ساره اوگیکول، سنگال: سرنوشت برای حرکت رو به باال و به اوج رسیدن اهمیت دارد

دالیل حرکت رو به پاییندالیل حرکت رو به باال

آنهـــا   :5 بـــه   4 پلـــه  از 
چـــون  می رونـــد  بـــاال 
آنها  سرنوشت شـــان است. 
منابـــع درآمـــدی خویش را 
پـــرورش  کشـــاورزی،  راه  از 
کشـــور  ج از  دام و درآمد خار
کشـــت  می کننـــد.  متنـــوع 
فـــروش  و  زمینـــی  بـــادام 
پرداخـــت  بـــرای  احشـــام 
هزینـــه مهاجرت اســـتفاده 

. د می شـــو

پله 5: »روسا«
کشـــاورزی با بیـــش از ۱00  معمـــوال تولیدکننـــدگان بـــزرگ   •

هســـتند. دام 
خ  گاری، چر کـــج،  کشـــاورزی )بذرپـــاش، بیـــل ســـر  مـــواد   •

گســـترده در اختیـــار دارنـــد. دســـتی( و مزرعـــه یـــا مناطـــق 
خانه هـــای به آســـانی ساخته شـــده با ســـقف قلع اندود و   •

وســـایل حمـــل و نقل
برخی اعضای خانوار با حقوق ماهیانه ثابت  •

اعضای خانواده سه وعده غذا در روز می خورند  •
توانایی درمان بیماری خود را دارند  •

ک مناسب برای خانواده تامین مرتب پوشا  •
پوست و رنگ چهره خوبی دارند  •

کمک می کنند با هدیه و وام به بقیه مردم 

اتـــکای   :4 بـــه   5 پلـــه  از 
گرفتـــن  قـــرض  بـــه  زیـــاد 
بهـــره  بـــا  نزول خوارهـــا  از 
فشـــار  باعـــث  ســـنگین 
می شـــود.  هزینه هـــا  بـــر 
احشـــام،  شـــدن  دزدیـــده 
جـــدی،  طبیعـــی  بالیـــای 
مـــرگ سرپرســـت خانـــوار و 
رفاه  کاهـــش  باعـــث  طالق 

می شـــود. خانـــواده 



قرا
ا ف

ی ب
های

ان 
ست

 دا
را،

فق
از 

ی 
های

ان 
ست

دا

۱۱5

دالیل حرکت رو به پاییندالیل حرکت رو به باال

موفقیـــت   :4 بـــه   3 پلـــه  از 
متنوع ســـازی  و  بچه هـــا 
منابع درآمـــدی، باال رفتن 
می دهـــد. توضیـــح  را  آنهـــا 
و  کافـــی  کار  نیـــروی  آنهـــا 
بـــرای  کشـــاورزی  مـــواد 
بـــزرگ  زمین هـــای  کشـــت 
خـــوب  برداشـــت  دارنـــد. 
آنهـــا  بـــرای  پی درپـــی 
درآمـــد اضافـــی بـــه ارمغان 

مـــی آورد.

پله 4: »مالکان«
کمک فقرا کشت زمین با   •

غ،  گوســـفند، ۱0 مر مالکیت دســـت کم ۱0 راس بز، ۱0 راس   •
۱ اســـب و 2 االغ

خ دستی گاری، یک بذرپاش، یک چر مالکیت یک   •
که روســـای روســـتا می توانند  زندگـــی در خانـــه ای خـــوب   •

کننـــد و حتـــی شـــب در آن بخوابنـــد. بازدیـــد 
کافی برای خوردن سه وعده در روز غذای   •

توانایـــی خریـــد دارو و مراقبـــت از بیمـــاری بـــدون اتکا به   •
سا و ر

توان تهیه لباس مخصوص اعیاد برای همسرانشان  •
گر  تحصیلکـــرده و بـــا افـــکار بـــاز: اعتمـــاد بـــه دامپزشـــک ا  •

احشـــام )حیوانـــات اهلـــی( بیمـــار شـــوند

ناتوانـــی   :3 بـــه   4 پلـــه  از 
تعهـــدات  بـــه  عمـــل  در 
بـــه روســـای خـــود  بدهـــی 
و  شـــده  ســـقوط  باعـــث 
حتی بـــه مصـــادره اموالش 
سرپرســـت  مرگ  بینجامد. 
خانـــوار بـــه تقســـیم امـــوال 
می انجامـــد. بیماری هـــای 
نیـــز باعث ســـقوط  جـــدی 

. د د می گـــر

آنهـــا   :3 بـــه   2 پلـــه  از 
قـــرض  را  کشـــاورزی  مـــواد 
نیازهـــای  تـــا  می گیرنـــد 
تامیـــن  را  خـــود  غذایـــی 
درآمـــدی  منابـــع  و  کننـــد 
مشـــاغل  ازقبیـــل  اضافـــی 

دارنـــد. انعطاف پذیـــر 

کرده است« پله 3: »او حرکت  
ع خودشـــان به حال  کار در مزرعـــه آدمهای ثروتمند؛ مزار  •

خـــود رها شـــده و بازدهـــی پایینی دارد
یـــک  بـــز،   تعـــدادی  احتمـــاال  االغ،  دو  یـــا  یـــک  مالـــک   •

غ مـــر تعـــدادی  و  گوســـفند، 
کوچـــک را به رهن بگذارد  می تواند االغ و ســـایر حیوانات   •

کند تـــا هزینه هایـــش را تامین 
کلبـــه خـــوب و بســـتر  دو وعـــده غـــذا در روز می خورنـــد،   •
کفـــش و لبـــاس دارند. خـــواب مناســـبی دارنـــد؛ تـــوان خرید 
مریـــض خـــود را بـــه درمانـــگاه می فرســـتند و می توانـــد از   •

رئیـــس خـــود بـــرای درمـــان بیمـــاری قـــرض بگیرنـــد.
باســـواد بـــوده و افـــکار بازتـــری نســـبت به ۱0 ســـال پیش   •
دارنـــد، بنابرایـــن صالحیت بیشـــتری بـــرای مدیریـــت اموال 

خویـــش و رفـــع نیازهایشـــان دارنـــد.

مـــرگ   :2 بـــه   3 پلـــه  از 
سرپرســـت خانوار می تواند 
بپاشـــد  ازهـــم  را  خانـــواده 
امـــوال  تقســـیم  بـــه  و 
اغلـــب  وارثـــان  بینجامـــد. 
مجبـــور بـــه فروش بخشـــی 
می شـــوند  خـــود  ارث  از 
تامیـــن  را  نیازهایشـــان  تـــا 
بیماری هـــای  کننـــد. 
نیـــز  طـــالق  و  معلولیـــت زا 
ســـقوط  باعـــث  می توانـــد 

شـــود.
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دالیل حرکت رو به پاییندالیل حرکت رو به باال

از پلـــه ۱ به 2: پیش از اینکه 
پیشـــرفت  بتواننـــد  آنهـــا 
نیازهـــای  بایـــد  کننـــد، 
غذایی خـــود را بـــا دریافت 
کشـــاورزی و نیـــروی  مـــواد 
کننـــد.  تامیـــن  کافـــی  کار 
پشـــتیبانی بچه هـــا و اقوام 
را  شـــکاف  ایـــن  می توانـــد 

کند. پـــر 

که از فقر باال آمده است« پله2: »کسی 
غ دارد 5 تا ۱0 مر  •

دســـت کم یک وعده غـــذای روزانه بدون توجـــه به مقدار   •
آن می خـــورد

زنان آشپزی می کنند بدون توجه به مزه غذا  •
معمـــوال به همبســـتگی اجتماعـــی برای رفـــع نیازهایی از   •

قبیل ســـالمتی خـــود متکی هســـتند.
)Basso( پله 1: باسو

کردن ندارد کشاورزی  بدلیل نداشتن مواد الزم،  امکان 
کار می کند روی زمین سایر مردم 

کلبه راحتی برای زندگی ندارد
کننـــد  برنـــج پیـــدا  گـــر  ا بنـــدرت هـــر روز غـــذا می خورنـــد،  و 

کننـــد آمـــاده  برایـــش  خورشـــتی  نمی تواننـــد 
کننـــد؛ متکی به  نمی تواننـــد از بیمـــاری در خانـــواده مراقبت 

کمک دیگران هســـتند
کـــه ثروتمندتریـــن مـــردم به آنهـــا وامـــی نخواهند  می داننـــد 

کـــه ضامنـــی ندارند داد چـــون 
همسرشان توان مالی بافتن موی سرش را ندارد

از پلـــه 2 به ۱: انـــدازه بزرگ 
خانـــواده، مرگ سرپرســـت 
کـــودکان  خانـــوار، و تنبلـــی 
ســـقوط  باعـــث  می توانـــد 

. د شو

منبع: مباحثه با مردان، ساره اوگیکال، سنگال.

ــی  گروه ــت،.  ــوار اس گ ــیار نا ــا بس ــی بیوه ه ــه زندگ ک ــود دارد  ــاره وج ــن ب ــی در ای ــی همگان ــًا توافق تقریب

کــش، خانــواده عزیــزای  گفتنــد، »بیوه هــا قــدرت ندارنــد.« در المــراب مرا از زنــان جــوان در مکزیــک 

کــرد. بیمــاری طوالنــی  38 ســاله بعــد از مــرگ شــوهرش، از پلــه شــش بــه پلــه یــک روی نردبــان ســقوط 

کار شــوهرش نمی دانســت،  کــه هیــچ چیــز از  کــرد و عزیــزا  مــدت شــوهرش پس انــداز خانــواده را تمــام 

کمبــود هیــچ چیــزی را احســاس  کنــد. قبــاًل او  کامیــون شــوهرش شــد تــا بدهــی را صــاف  مجبــور بــه فــروش 

کنــار دوســتان شــوهرش عبــور می کنــد آن هــا او را نادیــده می گیرنــد.«  نمی کــرد. »در حــال حاضــر وقتــی از 

کامبــوج، خانوارهــای بیــوه در آلونک هــای  کــس فقــرا را دوســت نــدارد.« در  کــرد »هیــچ  او نتیجه گیــری 

ک و  گیاهــان تــا ُگل هایــی چــون  ساخته شــده از بــرگ درخــت نخــل زندگــی می کننــد و بــه جمــع آوری 

حشــرات بــرای فــروش و بــرای غــذا متکــی هســتند. 
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در روســتاهای آفریقــا، طــالق و جدایــی از شــوهر بــه انــدازه بیــوه شــدن، آســیب زننده اســت. زن 42 

گــرای تانزانیــا بعــد از جــدا شــدن از همســرش هیــچ چیــزی نگرفــت. از آنجایی کــه  کا ســاله ای در روســتای 

قوانیــن ســنتی، زنــان را از بــه ارث بــردن زمیــن، خانــه و لــوازم منــزل بعــد از مــرگ پدرشــان، محــروم 

کنــد. در ابتــدا بــه خانــه بــرادر  می ســازد، او تنهــا می توانــد روی برادرانــش بعــد از جدایــی اش حســاب 

کــرد مجبــور بــه  کــه بــرادرش ازدواج  کــرد امــا دوبــاره بعــد از ایــن  جوانتــرش رفــت، از زمین هــای او مراقبــت 

تــرک آنجــا شــد. او در زمــان مصاحبــه بــا بیــوه یکــی دیگــر از برادرانــش زندگــی می کــرد. او می دانســت هــر 

کردنــد آن هــا  لحظــه امــکان دارد بــه بیــرون پــرت شــود. »وقتــی بچه هــای بــرادرم بــزرگ شــدند و ازدواج 

کار را بکننــد.« کننــد. همچنیــن دربــاره مادرشــان می توانســتند ایــن  کــه مــرا بیــرون  ایــن حــق را داشــتند 

 امکانــات پیــش روی معلــوالن بــا توجــه بــه ماهیــت معلولیــت و وجــود خدمــات، تغییــر می کنــد. 

گــر  گفــت: »بدتریــن معلولیــت، نابینــا بــودن اســت امــا ا کشــاورز معلولــی از نامدنــی روومــا از تانزانیــا  موســی 

کــه مــردم اغلــب  کنــد.«. همانطــور  کار  کســی از یــک دســت یــا پــا فلــج باشــد، می توانــد بــا اتــکای بــه خــود 

قــدرت را بــا حــس جســمانی توصیــف می کننــد پــس ســالمتی بــدن بخصــوص در بیــن فقــرا بســیار مهــم 

کــه نیــروی جســمانی دارنــد قــدرت هــم دارنــد.« گفتنــد، »آن هایــی  اســت. در بنــگال غربــی جوانــان فقیــر 

کـه در فقـر بدنیـا آمـد و هنـوز در روسـتای رایپـات آسـام فقیـر اسـت، روحیـه اش را حتـی بعـد از  ماهـش 

کرد، »مادرم در سـال ۱995 مرد. بعد از مرگش،  تحمل بدبختی های زیاد از دسـت نداده اسـت. او نقل 

گروه  کنم و برای همین از  کردم. پول نداشـتم تا آخرین مراسـمش را برگزار  بر غم از دسـت دادن او غلبه 

گرفتـم. مـن هنـوز بایـد بخشـی از آن را برگردانـم. در  پس انـداز روسـتا ]گـروه خودیـاری[ 3500 روپیـه قـرض 

سـال ۱996، خانـه ام را طوفـان ویرانگـر از بیـن برد. در سـال ۱997 همسـرم دچـار مریضی حصبه بود. فکر 

که  کـردم می میـرد امـا زنـده مانـد. مـن بایـد پـول زیادی صـرف درمان او می کـردم. در سـال 2000 هنگامی 

کردم و یک دستم شکست. یک اتومبیل ماروتی من را زمین  ]دوچرخه[ ریکشاو را هل می دادم تصادف 

گاهی اوقات می توانم  کنم. در حال حاضر  کار  انداخت و زخمی شدم. به مدت چهار ماه نمی توانستم 

کتو رهای زیادی نیز در همان جاده تردد می کنند.  کامیون ها و ترا که  روزانه 60 روپیه در بیاورم درحالی 

گــر چــه فقــرا از همــه نــوع خطــر و تکانــه  ضربــه می خورنــد، حتــی مــردم فقیرمانــده در نمونــه مــا ایــن  ا

کــه متحمــل طوفــان،  کــه آن هــا بخاطــر بدبیــاری شــخصی فقیرنــد رد می کننــد. حتــی ماهــش  دیــدگاه را 

کــه فقــر او بــه خاطــر بدشانســی اســت. حصبــه همســرش و ضربــه خــوردن از اتومبیــل شــده بــود، نگفــت 
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رفتار بد به عنوان دلیل فقر 

کارهای بد سوق می دهد. کار و پوچی در زندگی، افراد جوان را به سمت مصرف مواد و  نبود 

کش  گروه مباحثه زنان، تیندیاتای مرا

ــادی  ــی زی ــون توانای ــودم چ ــنود ب ــی خش ــاظ روان ــه لح ــون داده ام و ب ــون، خ ــدای خ ــز اه ــن در مرک م

کنــد و  کمــک  کاری در جامعه  مــان نــدارم. امــا ایــن اهــدای خــون می توانــد بــه جامعه مــان  بــرای انجــام 

همیــن امــر باعــث خوشــحالی مــن شــد.

نیسیت، مرد فقیرمانده در آناخای بنگال غربی 

ــی  گروه ــرا«  ــه »فق ک ــت  ــن اس ــود ای ــی رو می ش گاه ــر از  ــع ه ــه جوام ــه در هم ک ــده  ــاور ویران کنن ــک ب ی

قــادر  بــاور، چنــان مردمــی  ایــن  بــوده و مســتعد اعتیــاد و مســتی هســتند. در  آدم هــای غیراخالقــی 

کارکــردن بــرای آن هــا  گونــه ابتــکار عمــل بــه جــز دامــن زدن بــه اعتیادشــان نیســتند.  بــه انجــام هیــچ 

بی معنــی اســت و فرصــت اقتصــادی موضــوع بی ربطــی بــرای آنهــا اســت. بنابــر ایــن، فقــرا شایســته آنچــه 

بــر سرشــان میآیــد هســتند و حمایــت از آنهــا ارزشــی نــدارد مگــر بــرای ترفیــع نیکــوکاری از جنبــه اخالقــی.

کـرد بـه راحتـی نابـود نمی شـود. در دوره  گشـت و اثبـات  ایـن افسـانه همـراه بـا اسـتعمارگران دور دنیـا 

ویکتوریایـی در اواخـر قـرن نوزدهـم، ناظـران اجتماعـی در انگلیـس، فقـر را مشـکل اجتماعـی و اخالقـی 

کارهـای اجتماعـی و همـدردی بایـد حـل شـود. تمرکـز روی رفتـار منحرف  کـه بـا امـور خیریـه،  برشـمردند 

فقـرا بـود.b  در یکـی از قدیمی تریـن بررسـی های ایـن چنینـی، هنـری مایـو )۱85۱(، طبقـه بی بضاعـت 

شـهر.  خیابانهـای  روسـپی های  و  گداهـا  خیابانـی،  نمایش دهنـدگان  کـرد،  توصیـف  را  لنـدن  خشـن 

کل فقـرا بـدل شـد. بـا  کـم دربـاره  کـرد و بـه برداشـت حا توصیفـات مهیـج او، تصـور عمومـی را تسـخیر 

نزدیـک شـدن بـه پایـان قـرن، چارلـز بـوث )۱889( اولیـن بررسـی جـدی دربـاره زندگـی مـردم فقیـر لنـدن 

کـه بـا هـم تقریبـًا یـک سـوم جمعیـت را تشـکیل میدادنـد، وجـه تمایـز  را انجـام داد. او بیـن چهـار طبقـه 

کـه از جنایتکاران، آدمهای وحشـی،  کوچـک »موروثی« بـود  قائـل شـد. پایین تریـن جـای نردبـان طبقـه 

گدایـان و قلدرهـا تشـکیل می شـد. طبقـه »خیلـی فقیـران«، پرجمعیت تـر بـود: در حالیکـه در وضعیـت 

کار می کردنـد و تمایـل بـه نوشـیدن الـکل داشـتند. در مقابـل، طبقـه  فقرمانـدن بودنـد ولـی بـه نـدرت 
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»فقـرا«، بـدون  هیـچ چیـز هـم نبودنـد امـا شـغل نامنظمـی داشـتند و بـرای اینکـه یـک لقمـه نـان درآورنـد 

خـود را بـه آب و آتـش می زدنـد. آنهـا »بـا وجـود تنبلـی و مآل نیندیشـی بـه لحـاظ اخالقـی از بقیـه طبقـات 

کـه شـغلی منظـم بـا دسـتمزد پاییـن داشـتند- »مـردان  کسـانی بودنـد  بدتـر نبودنـد.« بـاالی طبقـه آنهـا 

کـه هزینـه امـورات زندگـی خـود را تامین می کردنـد و فرزندان شـان را آبرومندانه بزرگ  شایسـته ثابت قـدم 

گـروه  میکردنـد )صـص 45 تـا 50(.« بـوث بـا صحبـت دربـاره طبقـه باالیـی، پیشـنهاد داد دولتهـا ایـن 

کاهـش فقـر مـورد هـدف قـرار دهنـد. خیلـی فقیـران به عنـوان یـک هـدف و  کفایـت« را در راهبردهـای  »با

کـی روی دیگـران بگذارنـد. آرمـان ازدسـت رفتـه دیـده میشـدند، حتـی چـه بسـا تأثیـرات خطرنا

که فقر دارای شالوده اخالقی است در اندیشه اقتصادی نیز بازتاب یافته بود. آلفرد مارشال  این باور 

و  روحی  جسمی،  سالمت  »ضعف  وضعیت  را  فقر   ،)۱890( اقتصاد  علم  اصول  شاهکارش  کتاب  در 

کرد. همچنین مارشال نسبت به »اثر بدسرشتی« موروثی در مردم فقیر مظنون بود. اخالقی« تعریف 

کــه فقــرا بــه لحــاظ اخالقــی  یــک قــرن بعــد، بررســی های فقــر در آمریــکا هنــوز بــه حفــظ ایــن بــاور 

کــه رادیــو عمومــی ملــی، بنیــاد خانوادگــی قیصــر۱  و  کیــد داشــتند. در پیمایــش 200۱  بی کفایتنــد، تأ

کــه نظرســنجی  کســانی  کنــدی در دانشــگاه هــاروارد، از آمریکایی هــا انجــام داد 70 درصــد  مدرســه دولــت 

کتاب    c.کردنــد کشورشــان، شناســایی  شــدند ســوء مصــرف مــواد مخــدر را مهمتریــن دلیــل وجــود فقــر در 

اخیــر، دیرپایــی فقــر )کارلیــس 2007(، پنــج دلیــل وجــود فقــر در آمریــکا و دیگــر جاهــا را معرفــی می کنــد: 

ــداز. کار نکــردن و نبــود پس ان ــکل، جنایــت، تحصیــل پاییــن،  نوشــیدن ال

گمــراه  و منحرف انــد، بــرای  کــه الکلــی، معتــاد و  آیــا ایــن داســتان ها و باورهــا دربــاره مــردم فقیــری 

کــه نســبت بزرگــی از جمعیــت آنهــا در پایین تریــن درجــه  کشــورهایی چــون مــاالوی  زنــان و مــردان فقیــر 

گــردآوری داده هــا اســتفاده  کــدام ابــزار  فقــر زندگــی می کننــد، صحــت دارد؟ بــدون توجــه بــه اینکــه مــا از 

ــا  ــی م ــر از بررس ــردم فقی ــخصه م ــای مش گی ه ــوان ویژ ــپی گری به عن ــواد، روس ــرف م ــتی، مص ــم، مس کردی

ــی  ــا باق ــر ی ــمت فق ــه س ــقوط ب ــی س ــل اصل ــوان دلی ــز به عن ــروری نی ــخصیت ش ــچ ش ــد. هی ــرون نیامدن بی

گی هــای  مانــدن در فقــر وجــود نــدارد. مباحثه هــای نردبــان زندگــی، دیدگاه هــای جامعــه دربــاره ویژ

هــم فقــرا و هــم غیرفقــرا را آشــکار می کنــد. نوشــیدن الــکل و مصــرف مــواد تنهــا بــا فقیرتریــن مــردم در 

گــروه )خیلــی فقیــر( دالیــل بســیار دیگــری بــرای فقــر وجــود دارنــد ازجملــه  ارتبــاط اســت و حتــی در ایــن 

ــاال. تحصیــالت پاییــن، بیــوه  بــودن معلولیــت، ضعــف جســمانی و ســن ب
۱. Kaiser Family Foundation
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گاهنــد. والدیــن،  مــردم فقیــر از خطــرات مشــروب خواری، مصــرف مــواد و بی بندوبــاری جنســی آ

گوشــزد می کننــد تــا از چنــان »اهریمنــی«  فرزنــدان را برحــذر می دارنــد و دوســتان بــه دوســتان خــود 

کــه ایــن نــوع رفتارهــا می توانــد فــرد را بــه ســمت ســقوط  دور بماننــد. ایــن تشــخیص بوجــود آمــده اســت 

ــا  ــی ب ــد. در یکــی از بازدیدهــای میدان ــا از بقیــه عقــب بمان ــا اینکــه ســبب شــود ت کنــد ی ــه فقــر هدایــت  ب

گولــی در روومــای تانزانیــا، شــبی دور یــک آتــش روشــن، دختــران و پســران جــوان بــه  جامعــه ای از ما

ــاره این کــه چگونــه ویــروس ایــدز و رفتارهــای غیراخالقــی می توانــد »انســان را  پایکوبــی پرداختنــد و درب

ــد.  ــد« آواز خواندن کن ــون  داغ

در پرسشــنامه خانــوار از مــردم خواســته شــد ســه تــا از مهم تریــن دالیــل حرکــت رو بــه پاییــن آن هــا در 

کــرده بودنــد، تنهــا در ۱/۱  کــه بــه ســوی فقــر ســقوط  کســانی  گذشــته را نــام ببرنــد. در میــان  طــول دهــه 

درصــد اوقــات قماربــازی یــا اعتیــاد بــه الــکل یــا مــواد در بیــن ســه دلیــل باالیــی ذکــر شــدند. در عــوض، 

کشــور )تــورم بــاال، بدتــر شــدن اوضــاع اقتصــادی(  عامــالن اصلــی ســقوط، شــرایط اقتصــادی جامعــه یــا 

ــه پاییــن در بیــن فقــرا و  ــه تمــام حرکت هــای رو ب ــد. زمانی ک ــواده بودن و تکانه هــای مــرگ و بیمــاری خان

غیرفقــرا را درنظــر بگیریــم، توزیــع دالیــل خیلــی مشــابه اســت. 

در بســیاری از جوامــع، مــردم از مشــروبخواری به عنــوان نتیجــه فقــر طوالنــی مــدت و بیــکاری، و 

کــوی 46 ســاله، هیــچ زمینــی  ــدا، مواالما ــی اوگان ــد. در روســتای بوتومول کردن ــاد  ــه دلیــل اولیــه فقــر، ی ن

کــه در بارش هــای  کارگــر موقتــی روزگار می گذرانــد. تنهــا دارایــی وی، خانــه اش بــود  نداشــت و بــه شــکل 

کــرد. او در وضعیــت ضعــف، و مریضــی و ســردرگمی  سیل آســا خــراب شــد و همســر دومــش او را تــرک 

کــه شــراب خوارم. می دانــم در ازدواج هایــم بــه خاطــر زیــاده روی در مشــروب خواری  گفــت، »می دانــم 

کــه بیــرون رفتــه ام  شکســت خــورده ام. امــا هــر زمــان بــه ســمت خانــه برمی گــردم ســردرگم تر از زمانــی  

هســتم. مــن از خــودم متنفــرم، احســاس بدبختــی می کنــم و درنتیجــه بــه مشــروبخواری پنــاه می بــرم تــا 

گــی۱  و دیگــر انــواع الــکل را فقــط بــرای  کــه فقــر بــه مــن فشــار مــی آورد وارا احساســاتم را بپوشــاند. وقتــی 

گــذاری دو بزغالــه اش بــه  کــو، بالفاصلــه بعــد از مصاحبــه، مجبــور بــه وا خــواب آوری می نوشــم.« مواالما

ــود. ــرای  تســویه بدهی هــای انباشــته شــده ب طلبکارهــا ب

گاهــی اوقــات دیــدگاه نامالیمــی نســبت بــه مشــروبخواری مــردان اتخــاذ می کننــد. آن هــا اغلــب   زنــان 

ــط  ــی، رواب ــونت خانگ ــکل، خش ــا ال ــواد ی ــرف م ــوء مص ــردان- س ــار م ــار نابهنج ــه رفت ک ــد  ــزارش می دهن گ
۱. waragi
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کاهــش درآمــد و فروپاشــی خانوادگــی منجــر می شــود. در روســتای ولومــب ســریالنکا  چنــد همســری- بــه 

کــه  ــرد. او  ک ــواده اش را دچــار مشــکل  ــودن شــوهرش بهبــود شــرایط خان گفــت الکلــی ب ــده  ــی فقیرمان زن

کارهــای  کــرد. خانــواده بــا انجــام  راننــده اتوبــوس اســت، ســه چهــارم درآمــدش را صــرف مشــروبخواری 

عجیــب وغریــب زنــده مانــده اســت- مــادر و دختــر ســیگار می پیچیدنــد و پســر آجــرکار )بّنــا( شــد. در 

ــکل  ــه خاطــر قمــار و ال ــه فقــر ســقوط می کننــد ب ــر مــردم ب گ گفتنــد، ا ــان  ــارای ســریالنکا، زن ــا، آمپ پوتوپان

ج می کننــد. مــردان  کــه پول شــان را در ایــن راه خــر کســانی در پله هــای پاییــن هســتند  اســت. تنهــا 

کارشــان یــا بــه خاطــر افســردگی یــا بــه خاطــر خســتگی اســت. امــا ایــن حــرف  مشــروبخوار می گوینــد ایــن 

ــد.« ــتر می کن ــی بیش ــان را حت ــی زن نارضایت

در مناطــق جنــگ زده بــه ســوء مصــرف الــکل بیشــتر اشــاره شــده اســت. در برخــی جوامــع ســریالنکا، 

ــان  ــرای جوان ــدی ب ــه مشــروب خواری در بیــن بزرگترهــا، الگــوی ب ک ــد  اعضــای جامعــه نگــران ایــن بودن

ادامــه  بــه نســل دیگــر  از نســلی  گاهــی   کــه  کشــیدن ماری جوانــا  آبجــوی محلــی و  بشــود. نوشــیدن 

کامبــوج، افزایــش اعتیــاد بــه مــواد در  کاهــش می دهــد. در  می یابــد، امــکان خــروج از فقــر را در بلنــد مــدت 

بیــن جوانــان بــه ســرعت بــه یــک دغدغــه امنیتــی تبدیــل شــده اســت. مصرف کننــدگان مــواد در چنیــن 

ــان، دســت داشــتند.  گروه هــای جنایتــکار، ســرقت و خشــونت خصوصــًا علیــه زن جوامعــی، در درگیــری 

گــروه مباحثــه در ساســتینگ، دختــران جــوان ترس های شــان را فریــاد زدنــد. »مصــرف مــواد درحــال  در 

کنــون  گــر ا گرفته انــد. ا کشــور مــا خیلــی بــاب شــده اســت. در نتیجــه جــرم و جنایت هــا شــکل  حاضــر در 

کدامیــک می ترســی، پاســخ خواهــم داد از انســان ها بیشــتر  شــما بپرســید از بیــن انســان ها و ارواح از 

کننــد در حالی کــه انســان ها می تواننــد.« می ترســم چــون ارواح نمی تواننــد مشــکلی بــرای مــن ایجــاد 

کــش زنــان  گــروه مباحثــه تیندیاتــای مرا ســوء مصــرف مــواد در بیــن جوانــان بــه بیــکاری ربــط دارد. در 

ــد،  ــه مــدرک دیپلــم در جیبشــان دارن ک گفتنــد، »بچه هــای مــا شــغلی پیــدا نمی کننــد. حتــی آن هایــی 

ــه مصــرف مــواد می کننــد و  ــردن شــغل نمی شــوند. آن هــا ناامیــد می شــوند و شــروع ب ک ــه پیــدا  موفــق ب

کــش، موافــق  کنیــم.« مــردان جــوان در جامعــه روســتایی المــواب در مرا کنتــرل  مــا نمی توانیــم آن هــا را 

کشــی،  کــردن خودشــان ندارنــد. در یکــی از جوامــع مرا گفتنــد چــاره ی دیگــری بــرای ســرگرم  بودنــد امــا 

دکتــر جوانــی از طریــق دور نگــه داشــتن جوانــان محلــی از الــکل و مــواد، صاحــب اعتبــار شــد. راهــکار او 

ســاده بــود: او هــر شــب بــا آنهــا فوتبــال و بســکتبال بــازی می کــرد. 
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کــه شــدیدًا  پرهیــز از رفتارهــای جنســی پرخطــر، نگرانــی اصلــی خصوصــًا در جوامــع آفریقایــی اســت 

کــه دخترانشــان را بــه ایســتگاه اتوبــوس  بــا ایــدز مواجــه هســتند. در نامدنــی روومــا در تانزانیــا، مادرانــی 

ــزای مــاالوی پرســیده شــد  گولوت ــان  کــردن مــردان فرســتادند، تقبیــح شــدند. وقتــی از جوان ــرای اغــوا  ب

گفتنــد، »مــا بــا پرهیــز از فعالیت هــای غیراخالقــی،  کاری بــرای آمــاده شــدن در آینــده می کننــد آنهــا  چــه 

از خودمــان مراقبــت می کنیــم. وقتــی مبتــال بــه بیمــاری ]ایــدز[ شــوی، آنــگاه بســیار ســخت می توانــی 

کــه تمــام  کــه ابتــال بــه ایــن بیمــاری یعنــی ایــن  کــه داری بــرای آینــده آمــاده می شــوی. چــرا  بگویــی 

ــرده ای.« ک ــاه  آینــده ات را تب

گرسـنه هسـتند، آن هـا اغلـب آنچـه را آدام اسـمیت »همـدردی« و عاطفـه  کـه افـراد فقیـر  حتـی زمانـی 

بـه  کـدام  هـر  مـردم،  از  بسـیاری  نشـان می دهنـد.  از خـود  انسـان های  همنـوع  می خوانـد،  بـه  نسـبت 

گـروه  کردنـد.  ک، خواسـت نیـک و قلـب خـوب« صحبـت  طریقـی، دربـاره اهمیـت داشـتن »طینـت پـا

کردنـد »تقسـیم شـادی های مان با  گونـه تعریـف  مباحثـه چینداتـا، حیدرآبـاد آنـدرا پـرادش آزادی را ایـن 

گرفتن مشکالتشـان  دیگـران و بـا هـم رفتـار دوسـتانه داشـتن؛ همـکاری بـا اعضـای جامعه برای بـر دوش 

... . آزادی بـا مـردم خـوش قلـب همـراه اسـت.« از برخـی از فقیرتریـن روسـتاها در آسـام جنـگ زده نقـل 

که در  کارای آسـام  کارهـای خوب آمده اسـت. احمد از باربا قول هایـی دربـاره مراقبـت از دیگـران و انجـام 

کردن آن صحبت  گچـکاری  کمک به نگهداری مسـجد محل و  پایین تریـن درجـه فقـر بـزرگ شـد، درباره 

کرد. بووانشـوار بدون  کـرد، دو پنکـه به بیمارسـتان اهـدا  کارگـری روزمـرد آغـاز  کـه زندگـی را بـا  کـرد. بتـا رام 

کـرد. گرفتـن هیـچ دسـتمزدی تصویرهـای چوبـی خدایـان را سـاخت و بـه معبـد محلـی اهـدا 

که آن ها  کرد. هنگامی  کمک به همسایگانش صحبت  در بنگال غربی، علی 60 ساله درباره لذت 

گفتند  مریض شدند او آن ها را با شتاب به نزدیک ترین بیمارستان رساند. مردم زیادی از اهدای خون 

فقر  با  آنوپ مردی  انجام دهند.  آنرا  باید  فقیر  که حتی مردم  کاری مفید است  اهدای خون  که  چرا 

نمایش  به  بررسی  مورد  مناطق  در  فقیر  مردم  که  را  هم نوعی  حس  غربی  بنگال  توالی  از  همیشگی 

کار می دهند 62 روپیه در روز  کارگر روزانه هستم وقتی به من  کرد. »من یک  گذاشتند اینگونه خالصه 

گر چادر اهدای خون یا هر برنامه فرهنگی  کارهای اجتماعی نیستم. اما ا بدست می آ ورم. من درگیر 

کسب می کنم.« کار، آرامش روانی  ج می کنم. با این  وجود داشته باشد، هرچه در توانم است خر

اقتصــادی، وضعیــت بهداشــتی  نتیجــه شــرایط  فقــر  بــه  کــه ســقوط  مــا نشــان می دهــد  شــواهد 
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کــه روی تعــداد زیــادی از مــردم  کاســبی های ورشکست شــده اســت  ناســالم، مــرگ و میــر در خانــواده و 

کمبودهــای شــخصیتی فــردی یــا رفتــار  تاثیــر می گــذارد. تنهــا ۱ تــا 2 درصــد مــردم فقیــر، اساســًا بــه خاطــر 

ــه فقــر مشــکل اخالقــی نیســت. فقــر مشــکل اقتصــادی  ک ــه نظرمی رســد  ــد، فقیــر هســتند. بنابرایــن ب ب

کنــش سیاســتی مناســب، نیکــوکاری یــا تعالــی اخالقــی نیســت  اســت. فقــر مشــکل سیاســی اســت. وا

کــه  کــردن مجموعــه فرصت هــای اقتصــادی موجــود بــرای فقــرا اســت  گســترده بــرای بــاز  بلکــه اقدامــات 

شــامل هــم پســران و هــم دختــران جــوان می شــود.

عطش برای آزادی 

آزادی عنصــری از توســعه اســت و تــا حــدی توســعه عنصــری از آزادی اســت. آیــا امــکان توســعه یافتگی 

کــه  کــه مــا زنــان  بــدون آزاد بــودن هســت؟ آزادی نشــانه ای از توســعه اســت. بــه همیــن دلیــل اســت 

ــر از مــردان رتبه بنــدی می شــویم، نمی توانیــم بگوییــم مــا توســعه یافته هســتیم. شــما  همیشــه پایین ت

کــه آزادی  داشــته باشــی. بــه نــدرت می تــوان یــک شــخص آزاد توســعه نیافته  کــرد  ه ای  وقتــی توســعه پیــدا 

کــرد. توســعه بخشــی از آزادی اســت. پیــدا 

گرای تانزانیا  کا کیجورونگا،  گروه مباحثه ترکیبی، 

کردن و به نتیجه رساندن رؤیاهایت است. آزادی... آزادی انتخاب 

لن، زن 34 ساله، بارویگور، فیلیپین

که مردم ملت های در حال توسعه ظرفیت  آزادی و خودمختاری ندارند، در تاریخ سیاسی  این باور 

که در سال ۱833 در پارلمان انگلستان صحبت  کرده است. لرد مکوآلی۱   آمریکایی ها و اروپایی ها نفوذ 

که غرق در پایین ترین اعماق  که مردمی را  کرد  می کرد از نقش شرکت هند شرقی در هندوستان حمایت 

که آن ها را درخور داشتن مزایای  کمیت انگلیس بود  کرد حا بردگی و خرافات بودند نجات داد. او ادعا 

کتاب مسئولیت مردان سفیدپوست3  را نوشت  کیپلینگ2   شهروندی قرار داد. در سال ۱899، رودیارد 

کند قدرت پادشاهی خود را در فیلیپین به کار ببندد، و حکومت پدرساالرانه را روی  تا آمریکا را مجبور 
۱. Lord Macaulay
2. Rudyard Kipling
3. The White’s Man Burden



ــــز
فق

 از 
وج

خـــر

۱24

کودک« می خواند بسط دهد. دوران سرنوشت  کیپلینگ آن ها را »نیمه شیطان و نیمه  که  بومی هایی 

که برتری نژادی به آمریکایی های سفیدپوست این حق و تعهد را  گذاشته شد  آشکار۱  بر این باور بنا 

کنند.  کنند و آن ها را »متمدن«  داد تا بر زمین های فقیرترها حکومت 

ــر در شــرایط فقــر زندگــی  گ کــه مــردم ا ــود  ــه مشــترک توجیهــات اســتعماری و پادشــاهی ایــن ب بن مای

ــه  ک ــاور را تکذیــب می کنــد. درســت اســت  ــا قــدرت ایــن ب ــد. بررســی مــا، ب ــاز ندارن ــه آزادی نی می کننــد ب

کار و پــول دغدغــه حیاتــی زندگــی آن هاســت. امــا ایــن بــدان معنــا  گرســنه اند و یافتــن غــذا،  مــردم فقیــر 

کــه آن هــا دیگــر توجهــی بــه بزرگ منشــی، نیکــوکاری، اجتمــاع و حقــوق ندارنــد. در مناطــق مــورد  نیســت 

کردنــد بــرای آزادی ارزش قائلنــد و  بررســی، مــردان فقیــر، زنــان فقیــر و خصوصــًا جوانــان، صریحــًا اعــالم 

ــق  ــوان ح ــه عن ــر آزادی را ب ــردم فقی ــر، م ــوق بش ــی حق ــای  جهان ــکاس بیانیه ه ــا انع ــد. ب آرزوی آن را دارن

کردنــد. )نوســبام2  2000؛ آلکایــر3  2002 ؛ مــوزر  ــد، تعریــف  کــه آن هــا واقعــًا ارزش می گذارن انتخــاب آنچــه 

ــرای زندگــی بزرگ منشــانه ارزش ذاتــی دارد،  ــرای آنهــا آزادی هــم به عنــوان روشــی ب و نورتــون4  200۱ (، ب

و هــم به عنــوان ابــزاری بــرای  دسترســی و ســود بــردن از فرصت هــای اقتصــادی، ارزش ابــزاری دارد. 

کــه آزادی را  کســی  نظــرات آنهــا باعــث نــگارش توســعه همــان آزادی اســت آمارتیــا ســن )۱999( شــد، 

ــد. ــف می کن ــعه، توصی ــرای توس ــزاری ب ــن و اب ــت بنیادی دارای دو اهمی

ارزش ذاتی آزادی 

کلیــدی از نظــرات مــردم دربــاره آزادی به عنــوان یــک ارزش ذاتــی، بیــرون آمــد. آن هــا  5 مفهــوم 

کــردن بــا بزرگ منشــی و احتــرام؛ آزادی از تــرس و  عبارتنــد از آزادی تفکــر؛ آزادی انتخــاب؛ آزادی زندگــی 

ظلــم؛ و آزادی جابه جایــی و مهاجــرت )کادر ۱-2(. 

آزادی تفکــر. مــردم فقیــر بــه ماننــد همــه انســان ها بــرای آزادی تفکــر بــدون محدودیــت و بیــان 

کســی  گفتنــد آزادی تفکــر بســیار مهــم اســت چــون هــر  گفتگوهــا، آن هــا  نظرات شــان ارزش قائلنــد. در 

کــه بیــان آزادانــه عقایدشــان بخاطــر  گاهنــد  کنــد. مــردم فقیــر آ کنــد بایــد فکــر  قبــل از اینکــه صحبــت 

ــاله در  ــاورز ۱7 س کش ــرا،  کلئوپات ــت.  ــده اس ــدود ش ــاش، مح ــرار مع ــرای ام ــران ب ــه دیگ ــا ب ــتگی آن ه وابس

گسترش به سوی غرب است. که سرنوشت امریکا  Manifest Destiny .۱: در امریکای سده نوزدهَم، این باور 
2. Nussbaum
3. Alkire
4. Moser and Norton
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ــود  ــل ش ــما تحمی ــه ش ــری ب ــر دیگ ــه نظ ــدون اینک ــان ب ــر خودت ــا فک ــی ب ــت، »وقت گف ــا  ــتایی از تانزانی روس

کنیــد، آن گاه آزادی داریــد.« صحبــت 

آزادی انتخــاب. در همــه  جــا، زنــان، مــردان و جوانــان آرزوی خودمختــاری دارنــد- آزادی بــرای 

کــردن مطابــق بــا باورهــا و امیــال  کوچــک و بــزرگ بــه عهــده خودشــان و زندگــی  انتخــاب چیزهــای 

ــار مــی آورد. تنتولیــا زنــی درکیســموپارای  ــه ب کوچــک، خوشــحالی ب کارهــای روزانــه، ســاده،  خودشــان. 

کــرد. بــرای  کار طبــق میــل خــود« تعریــف  گــوش دادن بــه موســیقی و رفتــن بــه ســر  بنــگالدش، آزادی را 

ــت.  ــف آزادی اس ــم،« تعری ــودم می خواه ــه خ ک ــه  ــت آنگون ــت درخ ــتا »کاش ــان روس ــی در هم ــی۱ ، زن الول

رینــو زنــی در دئــوری علیــای آســام، »بافتــن لبــاس خــودم بــا ماشــین بافندگــی دســتی خــودم و پوشــیدن 

آزاد  گفــت، »شــما خوشــحالی چــون  فیلیپیــن  بارویگــور  در  ســاله   42 کــوری  آزادی می دانــد.  را  آن« 

کــه  کنــی آن نــوع زندگــی  کنــی و زندگــی  هســتی هرچــه می خواهــی داشــته باشــی، هرچــه می خواهــی آرزو 

کســی انجــام می دهــد، منجــر بــه احســاس ظلــم و ســتم  کــه  می خواهــی.« قــادر نبــودن بــه انجــام آنچــه 

کــه  میشــود. وانیــن زنــی دربارویگــور آنــرا اینگونــه )شــبیه »زنجیــره ای«( توضیــح داد. » شــبیه ایــن اســت 

کــه شــخص دیگــری قبــاًل برنامــه  کــه می خواهــی انجــام دهــی، منــع می شــوی چــرا  کاری  از انجــام دادن 

کــرده اســت.« را تعییــن 

کادر 1-2 
آزادی چیست؟ صداهایی از صحنه عمل

- آزادِی تفکر
آزادی به معنای ابراز نظرها و بیان ایده های خود است.

مباحثه با زنان، سیانها، مکزیک
کــردن اســت. مــا حــق ابــراز نظرهــای خودمــان دربــاره آنچــه درســت اســت و آنچــه  آزادی بــه معنــای جــرأت صحبــت 

گــر هیــچ پولــی نداشــته باشــیم، صــدای مــا خریــداری نــدارد. نادرســت اســت را داریــم. امــا ا
کامبوج کدادوم،  گروه مباحثه، 

گفتن یک داستان است. کردن، آزادی  آزادی فکر 
لولو، اندونزی کاال مباحثه با زنان، 

که آزاد باشد. اندیشه های شما محاصره تان می کند و سپس با شما مبارزه می کند. شخص فقیر فضاهایی دارد 
کلمبیا نفتالی، مرد 49 ساله، لوس رینکونس، 

۱. Lovely
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- آزادِی انتخاب
گر رئیس خودتان باشید آزاد هستید، در غیراین صورت آزاد نیستید. ا

گرای تانزانیا کا کیجورونگا،  یک زن، 
کار بودن و خوب به خواب رفتن است. کردن و صاحب  آزادی، مستقل زندگی 

مباحثه با مردان، چدوال، اندرا پرادش
که تصمیم بگیری چه چیزی نیاز داری آزاد بودن یعنی همیشه حق انتخاب داشتن 

کش مباحثه با مردان و زنان، سیندار مرا

کردن با شرافت و احترام - آزادِی زندگی 
کــودک در حــال مرگتــان نداریــد و می گوییــد مــن آزادم .... شــما شــروع  یــک صــد شــیلینگ بــرای خریــد داروی مــورد نیــاز 

گدایــی می کنیــد و آزادی تــان بــه پایــان می رســد. بــه 
گرای تانزانیا کا کاهورا،  مباحثه با مردان و زنان، نیا
ــان هچکــس مخالــف نباشــد و مزاحــم آنچــه  ــا خاطرجمعــی و در پای کاری ب ــرای مــن آنچــه مهــم اســت آزادی انجــام هــر  ب

انجــام دادیــد نشــود. در غیراینصــورت مــن تنهــا یــک بــرده هســتم.
گرای تانزانیا کا یک مرد در بوگوکال، 

کردن: این آزادی است. یک عمر با شرافت و احترام زندگی 
کاتالباری، بنگال غربی هاریناث، موندال 

- آزادی از ترس و سرکوب
کردن علیه بی عدالتی، آزادی است. اعتراض 

آدیتیا، مرد فقیر، نوابپور، بنگال غربی
کنــون از حقــوق خویــش، حقــوق شــرکای خویــش، حقــوق همســایگان خویــش باخبرنــد. بــه محــض اینکــه مــردم  مــردم ا

حقــوق خویــش را بداننــد و بــرای ابــراز نظــرات خــود آزاد هســتند، آزادی خودبخــود بوجــود می آیــد.
کودوال، اوگاندا مباحثه با مردان، 
کــه  کنــم تــا  مــن خــواب بــودم. یــک نگهبــان محلــی بــه خانــه ام آمــد و بــه مــن دســتور داد بــروم و آجرهــا را روی ســرم حمــل 

کشــورم یــک بــرده نیســتم؟ یــک مدرســه بســازیم. آیــا مــن آزادم؟ آیــا مــن در جامعــه محلــی خــودم و در 
گرای تانزانیا کا مرد فقیر، بوگوکال، 

آزادی یعنی صلح و آرامش، مزاحم نشدن، تهدید نکردن و عشق است.
گرای تانزانیا کا مباحثه با مردان، بوگوکال، 

من با شجاعت زندگی می کنم. این آزادی من است.
مردی در دونکال، اندرا پرادش
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- آزادِی جابجایی و مهاجرت
کردن، بدون محدودیت. کردن، سفر  آزاد بودن یعنی حرکت 

مباحثه با زنان، مباتا، روومای تانزانیا
ــدون اجــازه شــوهرم، و توانایــی  ــازار ب ــه ب ــدون اجــازه شــوهر اســت، توانایــی رفتــن ب ع ب ــردن در مــزار ک کار  آزادی توانایــی 

کنــم. کــه اراده  ســرزدن بــه خانــه پــدرم هــر زمــان 
مباحثه با زنان، دیگباری، بنگالدش

کــه چیــزی بــرای از دســت  کننــد مــردم فقیــر بیشــتر از دیگــران آزادی دارنــد چــرا  برخــی احســاس مــی 

گفتنــد، »برخــی اوقــات افــراد فقیــر آزادتریــن  گــرای تانزانیــا،  کا دادن ندارنــد. مــردان و زنــان در نیکاهــور، 

افــراد هســتند؛ آن هــا دربــاره هیــچ چیــز جــز زنــده مانــدن، نگــران نیســتند. فــرد پولــدار خیلــی بیشــتر 

کــه در زنــدان اســت، وجــود دارد؟ اینکــه  کســی  نگرانــی دارد. چــه تفاوتــی بیــن ایــن مــرد ]مــرد پولــدار[ و 

ــود.«  ــی ش ــس زندان ــط پلی ــه توس ک ــن  ــای ای ــه ج ــود ب ــی ش ــا زندان ــرده ت ک ــاب  ــودش انتخ ــدار خ ــرد پول ف

کار و پــول باشــند. در هرجایــی  دیگــران فکــر می کننــد مــردم فقیــر آزادی ندارنــد چــون بایــد دائمــًا بدنبــال 

کــه  کــه ایــن آزادی بــه آنهــا اجــازه فعالیت هایــی را بدهــد  مــردم شایســته آزادی هســتند بــه شــرط ایــن 

کــه چــه خدایــی را بــرای  کشــور، آزادی ایــن  در مرزهــای قانــون باشــد و بــه دیگــران آســیب نرســاند. در هــر 

کنیــم، ذکــر شــد. پرســتش انتخــاب 

کــردن بــا بزرگ منشــی و احتــرام. مــردم خواهــان لــذت بــردن از احتــرام بــه خــود )عــزت  آزادی زندگــی 

کــه بایــد بــه دیگــران تکیــه  گرفتــن از ســوی دیگــران هســتند حتــی زمانــی  نفــس( و مــورد احتــرام قــرار 

کردنــد.  کننــد. مــردم فقیــر آرزوی قلبی شــان بــرای احتــرام را بــه زبــان ســاده بیــان  کار  کننــد یــا برایشــان 

کافــی بــرای هزینه هــای روزانــه اســت  گیــل در ســنگال، »آزادی، داشــتن پــول  بــرای مــردم ســرجین ندا

کــه مــا  گونــه ای اســت  کام، زنــی در مکزیــک، »آزادی همــان  ــو احتــرام بگذارنــد.« بــرای  ــا دیگــران بــه ت ت

کســی بــه مــا آســیب نمی رســاند.« و زنــان در راجاپــور مالهــواری اوتــار پــرادش، در یــک  االن هســتیم: 

جامعــه بــه شــدت مردســاالرانه دهه هــا ســرکوب شــدند و از تــه دل آزادی را در قالــب »احتــرام و افتخــار 

بــه نظراتمــان« می خواســتند. 

کــردن در آرامــش و امنیــت، حــق اعتــراض داشــتن و  آزادی از تــرس و ظلــم. آزاد بــودن یعنــی زندگــی 

رأی دادن. مباحثــات روی ایــن وجــه از آزادی غالبــًا طوالنــی و پیچیــده بودنــد. مــردم فقیــر بــرای حــق 

گرایش هــای آنــان و منافــع  کــه بــه روشــنی می دانســتند بیــن  رأی شــان ارزش قائــل بودنــد حتــی زمانــی 
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فرادســتان سیاســی ناهماهنگــی وجــود دارد. آن هــا درمواجهــه بــا تبــه کاری آســیب بزرگــی می خورنــد 

و اغلــب از احســاس ناتوانــی خــود بــرای اعتــراض بــه اســتثمار تأســف می خورنــد. امــا آن هــا هــم ابــراز 

کردنــد. بــه  کشورشــان در حمایــت از آن هــا  امیــدواری و هــم ناامیــدی دربــاره توانایــی دســتگاه قضایــی 

نظــر می رســد دانــش مــردم دربــاره حــق و حقوقشــان در حــال افزایــش اســت؛ مــردم فقیــر مجهــز بــه ایــن 

کالودومــا، روومــای تانزانیــا، دختــران  گاهــی احســاس آزادی بیــان علیــه بی عدالتــی داشــتند. در  دانــش، 

کردنــد »آزاد بــودن بــرای لــذت بــردن از حقــوق شــهروندی خــود بــدون  جــوان آزادی را ایــن  گونــه تعریــف 

مشــکالتی چــون زندانــی  شــدن، آزاد بــودن در زندگــی بــدون نگــران بــودن، تحقیــر شــدن، آســیب دیــدن 

یــا بازجویــی شــدن در خانــه خــود.« در ایالــت جنــگ زده آســام، مــردم اغلــب بــه رهایــی از سوءاســتفاده 

کاندولیمــار، یــک روســتا در ایــن ایالــت، مــردان،  و تهدیدهــا از ســوی پلیــس و ارتــش، نیــاز داشــتند. در 

کردنــد »عدالــت از ســوی دولــت و آزادی تفکــر. برعکــس، تهدیــدات ارتــش و  آزادی را چنیــن تعریــف 

ــد.« ــده نمی ش ــاه، آزادی نامی ــه مــردم بی گن پلیــس ب

ــر  ــت. از نظ ــم اس ــان مه ــردان و زن ــته م ــر دو دس ــرای ه ــی ب ــی جغرافیای ــی. جابه جای آزادی جابه جای

کننــد. برای زنــان آزادی  کــه بتواننــد آنــرا پیــدا  کار در هــر جایــی   مــردان، جابه جایــی مرتبــط بــا جســتجوی 

جابه جایــی، بــه رهایــی از محدودیت هــا وکنترل هــای تحمیل شــده از ســوی همســران و جامعــه، اشــاره 

گابونــازی،  گــروه مــردان در  کــردن، آمــدن و رفتــن، در همــه جــا وجــود دارد.  دارد. ایــن حســرت حرکــت 

کــه اجــازه  کــه شــما می توانیــد بیــرون برویــد بــدون ایــن  گــرای تانزانیــا توضیــح داد، »آزادی زمانــی اســت  کا

ــم  کــه می توان ــروم و مطمئــن هســتم  ــم بیــرون ب کنیــد. مــن آزادم چــون می توان ــا خداحافظــی  ــد ی بگیری

کنــد.«  کــس احتیــاج نــدارم تــا از مــن محافظــت  برگــردم. بــه هیــچ 

گــذار از مســیر پهنــاور جوامــع، از هنــد، افغانســتان و بنــگالدش تــا مکزیــک، مــاالوی و تانزانیــا،  در 

زنــان از محدودیت هــا در جابه جایی شــان ابــراز ناراحتــی می کردنــد. برخــی تجربــه خــود از زندگــی را 

گفتنــد، »مــا  گروهــی از زنــان  »شــبیه پرنــده ای در قفــس« ارزیابــی می کردنــد. درســورجانای اوتــار پــرادش 

ــا نقــاب روی صورتمــان را برداریــم، چــرا وقتــی مــرد پیــری در خانــه حضــور  ــد آزادی داشــته باشــیم ت بای

دارد، بایــد صورت مــان را بپوشــانیم. مــا بایــد در یــک اتــاق حبــس شــویم. مــا نمی توانیــم بــرای خودمــان 

گفتنــد در خانــه  کنیــم. مــا بایــد از ایــن مقــررات عرفــی رهــا شــویم.« در افغانســتان، برخــی از زنــان  زندگــی 

ــی  کس ــه از  ــن  ک ــدون ای ــتند ب ــه را داش ــن از خان ــرون رفت ــیاری آرزوی بی ــت؛ بس ــدن آزادی اس ــس نش حب
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کنــد. در چیکسیســی مــاالوی زنــان از آرزویشــان بــرای پوشــیدن  کســی آنهــا را همراهــی  اجــازه بگیرنــد و یــا 

کار، تنبیــه خواهنــد شــد.  گفتنــد در صــورت انجــام ایــن  کردنــد امــا  کفــش پاشــنه بلنــد و شــلوار صحبــت 

بدرفتــاری  آن هــا  بــا  همسرانشــان  اغلــب  می کردنــد  نقــض  را  عرفــی  محدودیت هــای  کــه  زنانــی 

می کردنــد در نتیجــه آرزوی زنــان بــرای آزادی جابه جایــی مرتبــط بــا آرزوی آن هــا بــرای آزادی از خشــونت 

ــرای  ــد؛ ب ــرف زدن ــد، ح ــا آن مواجه ان ــه ب ک ــتفاده ای  ــک از سوء اس ــی مکزی کس کا ــان چا ــت. زن ــی اس خانگ

کــردن، زنــان را محــدود می کنــد. نســیما  آنــان ازدواج، متضــاد آزادی اســت. همچنیــن تــرس از تــرک 

کنیــد، و شــوهرتان شــما  کــه در ایــن خانــه زندگــی  کجاســت، در صورتــی  پرســید، »آرامــش ذهنــی شــما 

کــه مــورد سوءاســتفاده واقــع نشــده بــود اظهــار داشــت  کنــد؟« در پوبلودلــون مکزیــک، زنــی  را تــرک 

کــه می خواهــم صحبــت می کنــم و همســرم بــه مــن آســیبی  کســی  »مــن همیشــه بیــرون مــی روم و بــا هــر 

نمی زنــد. مــن آزادم.« 

آزادی ابزاری برای فرصت اقتصادی 

کــه ایــن امــکان را بــرای مــردم فراهــم  آزادی عــالوه بــر خــوب بــودن ذاتــی، ارزش ابــزاری نیــز دارد چــرا 

کننــد و بــه چنــگ آورنــد. هــم مــردان و هــم زنــان آرزوی  مــی آورد تــا فرصت هــای اقتصــادی را پیــدا 

کســب وکار راه  کنتــرل بگیرنــد، آزادانــه  کننــد، پولشــان را در  کار خــوب پیــدا  داشــتن آزادی دارنــد تــا 

ــه هــر  ــی بشــوند و اموالشــان را هــر زمــان و ب ــدون هیــچ منــع قانون ــد، صاحــب امــوال و دارایــی ب بیندازن

کــه انتخــاب می کننــد، بفروشــند.  کــس 

در مناطــق مــورد بررســی از نظــر مــردان، آزادی بــه معنــای پرداختــن بــه زندگــی دلخــواه خــود بــدون 

کــه می تواننــد »در هــر  ک اندونــزی، مــردم وقتــی احســاس آزادی می کننــد  کرامــرا محدودیــت اســت. در 

ــاره  کننــد؛ هیچ کــس دســتور نمی دهــد، هیچ کــس منــع نمی کنــد.« همچنیــن مــردان درب کار  زمینــه ای 

کردنــد.  گرفتــن وام از بانــک و آزادی ماهیگیــر و آمــوزگار شــدن« صحبــت  »آزادی خریــد و فــروش، آزادی 

گفتنــد؛  کســب وکار ســخن  کــو، روســتای دیگــری در اندونــزی، مــردان راجــع بــه »آزادی اداره یــک  در پاتوبا

کــه در ایــن جــا مــردم زیــادی بــه ســرمایه مالــی  گرفتــن وام از بانــک را داشــتند چــرا  آزادی در جســتجوی 

کننــد.« نیــاز دارنــد ولــی چــون در لیســت ســیاه هســتند، نمیتواننــد بــه آن دســت پیــدا 

کشــورهای مــورد بررســی  کســب وکار بــدون محدودیــت، آزادی ارزشــمندی در  توانایــی راه انداختــن 
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آفریقایــی نیــز بحســاب می آیــد. آزادی انجــام فعالیت هــای اقتصــادی »بــدون دخالــت در اینکــه شــخص 

گونــه دغدغــه  کجــا معاملــه می کنــد« در روومــای تانزانیــا مهــم اســت. در اوگانــدا مــردم ایــن   کســی و  بــا چــه 

کــه باعــث درآمدزایــی می شــود،« و در مــاالوی »معاملــه  کــه »بــه دنبــال فعالیت هایــی برونــد  آزادی دارنــد 

کــرد، »مــن حــاال  گیــرد.« در بوتمولــی اوگانــدا، یــک نفــر توصیــف  در بــازار بــدون مزاحمــت اداری صــورت 

کــه مجبــور بودیــم بــه  گاوم انجــام دهــم، نســبت بــه زمانــی  کــه بخواهــم می توانــم در مــورد  هــر آنچــه 

رئیــس روســتا ســهمی بپردازیــم.«

التزام به خانواده و جامعه

کــه دســتهایت را شســته ای  ک اســت. مثــل ایــن می مانــد  از دســت دادن فرزنــدان بالــغ خیلــی دردنــا

کــه ایــن زن بــزرگ  تــا غــذا بخــوری ولــی در همــان لحظــه دیــگ غــذا بــه زمیــن می افتــد. او ]بچــه یتیمــی 

کــه مــن را ســر پــا  کــرد[ مثــل پســر مــن اســت. او بــا مــن بــزرگ شــد، او از مــن مراقبــت می کنــد. تنهــا چیــزی 

نگــه مــی دارد دلخوشــی داشــتن ایــن پســر اســت.

گرا، تانزانیا کا کیانگو،  کا زنی از 

کننــد امــا بیشــتر مواقــع بــرای  کمــک  ــا بــه هــم  گاهــی اوقــات افــراد جــوان دور هــم جمــع می شــوند ت

گرفتــن اتفاقاتــی مثــل ازدواج یــا تعطیلــی، همدیگــر را می بینیــم. ســرگرمی، بازی هــای پهلوانــی یــا جشــن 

ک علیا، افغانستان  مباحثه با زنان جوان، زکوا

که از فرصت های  که مردم فقیر بدبخت تر از آنی هسـتند  کم اهمیت تر این برداشـت نادرسـت  جنبه 

کـه آنهـا آنچنـان دغدغـه معیشـت خـود را دارند  اقتصـادی بهره منـد شـوند ایـن برداشـت نادرسـت اسـت 

گسـترده تر،  کـه بـه خانواده هایشـان اهمیتـی نمی دهنـد، در جوامعشـان مشـارکتی نداشـته یـا در جامعـه 

ح های دولتی و برنامه هـای نیکوکاری  نقشـی ایفـا نمی کننـد. این برداشـت های نادرسـت اغلـب روی طر

اقدامـات  ابـزار  بـه عنـوان  بلکـه  کارگـزاران سرنوشـت خـود  بـه عنـوان  نـه  بـا »فقـرا«  کـه  تأثیـر می گذارنـد 

دیگـران- بـه عنـوان »منتفع شـوندگان« و نـه مشـارکت کنندگان- برخـورد می کننـد. برعکـس، یافته هـای 

مـا نشـان داد افـراد فقیـر بـه خانواده هایشـان و بـه همـان نسـبت بـه جوامع شـان متعهـد هسـتند.
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کــه آن هــا خانه هــای درهم ریختــه و زندگــی   کــه اغلــب دربــاره مــردم فقیــر می کننــد ایــن اســت  فرضــی 

گفتــه شــد- از ســوی فقیرنمانده ها،  کــه بــه مــا  خانوادگــی آشــفته ای دارنــد. امــا تقریبــًا هــر داســتان زندگــی 

فقیرمانده هــا، فقیرنبوده هــا و حتــی فقیرشــده ها ـ تــالش مــردم بــرای ایجــاد زندگــی بهتــر بــرای خانــواده  

خصوصــًا فرزندانشــان را نشــان می دهــد. عشــق بــه خانــواده در همــه جــا هســت و ایــن امــر بــه مــردان و 

زنــان انگیــزه  می دهــد تــا از نامالیمــات نهراســیده و بــه پیــش برونــد. داســتان های  زندگــی مملــو از عباراتــی 

کــه نشــان مــی داد در هنــگام تولــد فرزنــدان خصوصــًا فرزنــدان پســر، احســاس لــذت داشــته اند و  بودنــد 

گلیکاتــی فیلیپیــن  در مواقــع بیمــاری و مــرگ دوســتان و اقــوام احســاس ناراحتــی می کردنــد. زنــی در 

کــه در  گفــت، »وقتــی مــادرم مــرد خیلــی افســرده بــودم چــون احســاس خــأ می کــردم. درســت احساســی 

زمــان مــردن فرزنــدان خــود داشــتم.«

گرفتــار فقــر همیشــگی، خانــواده اش  در یکــی از جوامــع دورافتــاده مکزیــک، ویکتــور، مــردی 35 ســاله 

کــه بــه آن هــا  را مهم تریــن پیونــد عاطفــی زندگیــش نامیــد. »خانــواده، فرزندانــم، همان هایــی هســتند 

ــد بســتری  ــو پیــش ببــری.« دختــرش مریــض شــد و بای ــه جل ــواده را ب کمــی خان ــی  ــا بتوان فکــر می کنــی ت

کنــی تــا مشــکالت را  گفــت، »تــو بایــد بجنگــی. بایــد تــالش  می شــد امــا او هیــچ پس انــدازی نداشــت. او 

ــه  ــا وجــود فقرشــان، اصــرار ب ــه پــدرش ب کــه چگون ــده در آســام توضیــح داد  کنــی.« مــردی فقیرمان حــل 

ــه مــا وجــود  مدرســه رفتــن او داشــت. »در آن مقطــع، او هیــچ شــغلی نداشــت. هیــچ انگیــزه ای در خان

ــان[ نداشــتیم.  گرســنگی بســر بردیــم. شــانس خــوردن یــک تکــه چاپاتــی ]ن نداشــت. ســه چهــار روز در 

کــرد.«  کــرد ... پــدرم خیلــی عاشــقم بــود. او مــن را بــا مدرســه آشــنا  مــادرم موقــع بــه دنیــا آوردن مــن فــوت 

کــردن، می تواننــد بــرای فرزندان شــان لبــاس بخرنــد، ســاری  مــردان وقتــی بعــد از ســال ها پس انــداز 

]جامــه زنــان هنــدی[ و زیــورآالت طــال بــرای همسران شــان بخرنــد، بــه وجــد می آینــد. پرامــود 34 ســاله 

کــه بــا درآمــد خــودم بــرای همــه اعضــای  کونــای اوتــار پــرادش بــه یــاد آورد، »در ســال ۱997، زمانــی  از آتا

کــردم.« خانــواده لبــاس خریــدم، بســیار خوشــحال شــدم و احســاس رضایــت 

از نظــر زنــان و مــردان فقیــر مناطــق مــورد بررســی مــا، خانــواده نهــاد اقتصــادی اصلــی در زندگی شــان 

دیــده می شــود. خانواده هــا مجموعــه ای از دارایی های شــان را توأمــان بــا هــم مدیریــت می کننــد. همــه 

کارکــردن  کمــک می کننــد، چــه بــا  اعضــای خانــواده من جملــه فرزنــدان، معمــواًل بــرای حمایــت از خانــوار 

و پــول در آوردن و چــه بــا آمــوزش دیــدن و آمــاده شــدن بــرای شــغل آینــده. بخشــی از تصمیــم همیشــگی 
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کــه تــا آن زمــان  دربــاره آمــوزش دیــدن پســران بــه جــای دختــران برپایــه محاســبه برگشــت مالــی بــود چــرا 

کننــد. تنــوع درآمــدی بــا اشــتغال اعضــای مختلــف خانــوار  کار  ج از خانــه  دختــران نمی توانســتند در خــار

بــرای  اغلــب  خانوادههــا  می آیــد.  بدســت  مختلــف  مکانهــای  در  گاهــی  و  مختلــف  فعالیت هــای  در 

کشــور دیگــر برنامه ریــزی میکننــد؛  کشــور یــا  مهاجــرت یــک یــا چنــد عضــو خــود چــه بــه شــهری در همــان 

خانواده هــای  کمک خرجــی  مجموعــه  از  مهمــی  بخــش  خانــه  بــه  مهاجــران  حواله شــده  پول هــای 

کســانی اختصاص  گســترده بــه حســاب میآیــد. در مباحثــه نردبــان زندگــی، پلــه بــاالی نردبــان معمــواًل بــه 

کار میکننــد. کشــور  ج از  کــه فرزنــدان بــزرگ آنهــا خــار دارد 

گسـترش می یابـد.   حـس تعلـق و همبسـتگی مـردم فقیـر، بـه فراتـر از خانـواده یعنـی بـه جامعـه بزرگتـر 

کـرات نمایـان می شـود. مـردان  کـردن، بـه  اهمیـت هماهنـگ بـودن بـا دیگـران و دوسـتانه بـا هـم زندگـی 

کـردن، اختالط  کردنـد، »مسـرورانه با هم زندگی  گونـه تعریـف  در موراپـادوی آنـدرا پـرادش، آزادی را ایـن 

داشـتن با هم، بدون ذره ای مانع شـدن یا مزاحم بودن و ایجاد مزاحمت برای دیگران.« در دووپورام، 

که با دیگران  گفتند، »مردم زمانی از آزادی لذت می برند  گروه مردان  روستای دیگری در همان ایالت، 

کـه هیچ وقت  کننـد. آن هـا در جامعـه مـورد تحسـین قـرار می گیرنـد. افرادی  روابـط خوبـی برقـرار و حفـظ 

کمتـری دارنـد.« تبعیـض اجتماعی و در حاشـیه  رابطـه خـوب خـود را بـا دیگـران حفـظ نمی کننـد، آزادی 

قـرار داشـتن، چـه برپایـه طبقـه اجتماعـی یـا معیارهـای دیگـر، دردآور اسـت. در جامبوگومپـاالی آنـدرا 

کـردن طبقـات عقب افتـاده مـردم بـرای حرکـت بـه ایـن سـمت  گفتنـد، »مهـار  گروهـی از مـردان  پـرادش، 

کـردن بـا دسـتان بسـته شـده، نگـه داشـتن آن هـا در حالـت  یـا آن سـمت، تقاضـا از آن هـا بـرای صحبـت 

بی پولـی و درماندگـی، آزادی منفـی و خـالف آزادی اسـت.«

کیــدی مجــدد بــر هویــت و روابــط اجتماعــی اســت )رائــو و والتــون a 2004، بانرجــی  برگــزاری جشــن ها تأ

کــه افــراد از طبقــات  کیــد داشــتند چــرا  و دوفلــو 2006(. جوانــان فقیــر در بررســی مــا بــر اهمیــت جشــن ها تأ

گــرد هــم مــی آورد و آن هــا را قــادر می ســازد تــا بــرای یــک روز  گروه هــای درآمــدی مختلــف را  اجتماعــی و 

کننــد. در ســینتادای آنــدرا پــرادش، روســتایی بــا اختــالف  کــه شــده بدبختی های شــان را فرامــوش  هــم 

ــا دوسشــرا۱  دور هــم  گفتنــد، »همــه مــا در جشــن هایی مثــل بهاتوکامــا ی ــی انــدک، مــردم جــوان  طبقات

کنیــم.« در  کــه در آن روزهــا بــه دســت می آوریــم توصیــف  جمــع می شــویم. مــا نمی توانیــم شــادی ای را 

کــه آن هــم در آنــدرا پــرادش واقــع اســت، جشــن ها تنهــا تفریــح جوانــان را تشــکیل می دهــد. »در  بهوســی 
۱. Bhathukamma or Dusshera
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ایــن روزهــا خودمــان را بــا لباس هــای نــو زیبــا می کنیــم و بــا دوســتانمان خــوش می گذرانیــم: همچنیــن 

کوچــک را انجــام می دهیــم.« در بنــگالدش تقریبــًا همــه  کارهــای  کمــک همدیگــر می آییــم، برخــی  ــه  ب

غ التحصیلــی، ازدواج هــا، تعطیلــی مســلمانان بــرای عیــد و روز اســتقالل  جوامــع محلــی جشــن های فــار

بــرای  بســکتبال  بازی هــای  شــامل  حامــی،  قدیــس  جشــن های  در  مکزیــک،  در  کردنــد.  گــزارش  را 

گروه هــای محلــی شــرکت می کننــد تــا در مراســم عروســی و  کــش، مــردم در  جوانــان هــم می شــود. در مرا

جشــن های تابســتان ســرگرم شــوند.

کــه پشــتیبانی های دولتــی بــرای پــرورش فرزنــد، تحصیــالت،  گاهنــد در بافتارهایــی  مــردم فقیــر نیــک آ

ــته  ــران وابس ــک دیگ کم ــه  ــات ب ــه حی ــرای ادام ــت ب ــز اس ــر،  ناچی ــرگ  و می ــا م ــاال، ی ــنین ب ــا، س بیماری ه

مثــل  دوطرفــه  کمک هــای  گروه هــای  بــه  زیــادی  مــردم  آفریقایــی،  جوامــع  در  خصوصــًا  هســتند. 

ــی  ــورد بررس ــای م ــردم در بافتاره ــد. م ــپاری می پیوندن کس ــع خا ــداز و جوام ــاری و پس ان ــای  اعتب گروه ه

گــروه مباحثــه در ســاره  مــا، وحــدت و همبســتگی جامعــه را یــک مســیر نجــات توصیــف می کننــد. یــک 

گروه بندی هــای غیررســمی  گفــت، »در ایــن روســتا همبســتگی وجــود دارد. مــردان  اوگیلــول ســنگال 

دارنــد و ســللو۱  رئیــس اســت. آن  هــا فعالیت هــای دســته جمعــی دارنــد و بــا همدیگــر یکپارچــه می شــوند. 

ــه ســاختن مســجد در روســتا می کننــد.« ــا درآمــد حاصــل از ایــن اقدامــات، شــروع ب ب

ــاد  ــعف زی ــور و ش ــا ش ــاالوی ب ــر در م ــرد فقی ــا م ــت. مامب ــت اس ــا اهمی ــتان ب ــه ای از دوس ــتن حلق داش

کــه نیــاز بــه پــول داشــتم تــا صابــون بخــرم بــه مــن  اســامی دوســتانش را بــه خاطــر آورد. »ایزکیــل زمانــی 

کــرد. او وقتــی ســیب زمینــی دارد بــه  کمــک  کــرد. او همچنیــن پارســال در خریــد بــذر ذرت بــه مــن  کمــک 

ــه مــن پــول قــرض  ــردن ذرت، ب ک ــرای آرد  ــاغ ســبزی دارد و ب مــن می دهــد. اینوســنت، رفیــق دیگــرم، ب

داد. او بــه مــا ســبزیجات رایــگان مــی داد چــون می دانســت مــا نمی توانیــم آن هــا را بخریــم.« دربــاره 

گفــت، »وقتــی بچــه ام مریــض اســت، بــرای رفتــن بــه پزشــک بــه مــن پــول می دهــد. همچنیــن  بلســینگ 

کــرده، بــه مــن می دهــد. چینگــو، یــک ماشــین خیاطــی دارد  کــه از درمانــگاه شــخصی تهیــه  او داروهایــی 

و لباس هــای مــن را رایــگان مــی دوزد.« او دربــاره میــک می گویــد، »ایــن دوســتم هــم مثــل بقیــه رفقایــم 

کــه مــن یــک بیــل باغبانــی نداشــتم  کمــک می کنیــم. در ســال 2004 زمانــی رســید  اســت؛ مــا بــه همدیگــر 

کــه بــه راه هرزگــی نرویــم.«  و او بــه مــن داد. مــا همچنیــن همدیگــر را نصیحــت می کردیــم 
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اهمیــت تعلــق و بــا هــم بــودن، حتــی در بحران هایــی مثــل زمــان جنــگ یــا آوارگــی و جابجایی هــای 

کــه در فراینــد  کلمبیــا، همبســتگی را  گســترده، مشــهودتر اســت. روبیــال زن 40 ســاله اهــل الگوریــون 

کــرد. »آنچــه قابــل توجــه اســت، احتــرام اســت. همــه  بازســازی خانــه همسایه شــان پیــش آمــد، توصیــف 

کــه تنهــا بــا یــک تکــه پارچــه  مــا در همــان تختخــواب می خوابیــم، در همــان خانه هایــی زندگــی می کنیــم 

کــه عاشــق همدیگــر باشــیم. نکتــه بعــدی فهــم و درک اســت. یــاد  گرفتیــم  از هــم جــدا شــده اند. مــا یــاد 

ــا  ــم ت ــا مراقبی کنیــم. م ــی مریــض شــد، از یکدیگــر مراقبــت  کس ــی  ــیم. وقت ــان را بشناس ــم نیازهایم گرفتی

کــس وارد قلمرومــان نشــود.«  هیــچ 

ــان در  ــی زن ــان زندگ ــی نردب کانون ــروه  گ ــت.  ــط اس ــت مرتب ــا محرومی ــه ب ــی دوطرف ــبکه حمایت ــود ش نب

گفــت، »در روســتای مــا شــش طبقــه از مــردم وجــود دارنــد. در پایین تریــن  ســاتجایلیجهارای بنــگالدش 

کــه دوســتی بــرای پنــاه بــردن و هیــچ منبعــی بــرای تکیــه  پلــه، هودویراهــا یــا هوماینــا۱  هســتند، آن هایــی 

کــردن ندارنــد.« 

نتیجه گیری 

کمــی بیــن فقــرا و  مــردم فقیــر نــه قدیــس و نــه شــیطانند، نــه قربانــی و نــه ابرقهرماننــد. تفاوت هــای 

غیرفقــرا از نظــر داشــتن آرزو بــرای خــود و فرزندانشــان، در بــاور بــه سخت کوشــی بــه عنــوان وســیله جلــو 

کمــی از مــردم  رفتــن، در ابتــکار عمل شــان یــا در اخالقیات شــان وجــود دارد. فقــر، درد و رنــج تعــداد 

کشــورهای مــورد بررســی مــا، 50 درصــد  نیســت بلکــه حالــت بســیاری از مــردم اســت. تقریبــًا در نیمــی از 

جمعیــت فقیــر هســتند. ایــن صدهــا میلیــون نفــر همه شــان نمی تواننــد مســت، تنبــل، مجــرم یــا ناتــوان 

از رویاپــردازی و برنامــه داشــتن بــرای آینــده خــود و فرزندانشــان باشــند. 

گزینش هــای سیاســی ای منجــر  باورهــای نادرســت موجــود دربــاره مــردم فقیــر و دالیــل ایجــاد فقــر بــه 

کــه مــردم فقیــر بــا  کت بــاری را  کمکــی بــه فقــرا نکــرده  اســت. پژوهــش مــا فرصت هــای فال کــه هیــچ  شــده 

کــه ثروتمنــدان از آن لــذت می برنــد، آشــکار می کنــد.  آن مواجه انــد در مقایســه بــا انتخاب هــای طالیــی 

بــرای شکســتن فقــر مــردم فقیــر، بــه مجموعــه فرصت هــای مشــابه ثروتمنــدان نیــاز اســت. ایــن امــر 

نیازمنــد نواندیشــی و تفکــر )ســاختار ذهنــی( جدیــد دربــاره مــردم فقیــر و میــزان فقــر اســت. 

گــر تنهــا مــا می توانســتیم دنیــا را مشــابه  مشــکل مــا هســتیم نــه مــردم فقیــر. مــا بایــد عــوض شــویم. ا
۱. Huduirra or Humainna
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کــه سخت کوشــی ارزش دارد،  کــه مــردم فقیــر فکــر می کننــد واقعــًا وجــود دارد، بســازیم- جایــی  آنچــه 

کاهــش فقــر عظیمــی را در زمــان خودمــان می دیدیــم. دنیایــی را تصــور  برابــری فرصــت وجــود دارد- 

کــه آن هــا فکــر می کننــد درســت  گــوش فــرا دهیــم و آنچــه را  کــه مــا بــه زنــان، مــردان، و جوانــان  کنیــد 

نیســت، اصــالح می کنیــم. 

a. ادبیــات موضــوع روان شــناختی، مردم شــناختی و جامعه شــناختی دربــاره ایــن موضــوع وجــود دارد. بنگریــد بــه لیــن 

.)2004a( و رائــو و والتــون ،)۱959(، لرنــر )۱982(، بــودون )۱973(، بوردیــو و پاســرون )۱970(، آپــادورای )2004(

.)۱992( Himmelfarb کلی این دوره زمانی بنگرید به هیملفارب b. برای یکی از بهترین مرورهای 

c. بنگرید به »فقر در امریکا« رادیوی ملی عمومی برخط

http://www.npr.org/programs/specials/poll/poverty





فصل 3
فقر یک حالت است و نه یک ویژگی

کنــد و در  کم کــم می توانــد پس انــداز  کســی مختصــر شــغلی داشــته باشــد  گــر  می دانــم ا

کار اضطــراری و پیش بینی نشــده برآیــد یــا از هــر فرصــت پیش آمــده  آینــده از عهــده هــر 

کثــر اســتفاده را بکنــد. هرکســی می دانــد آمــوزش ماهیگیــری بــه یــک نفــر بهتــر از  حدا

کــرده اســت! دادن ماهــی بــه او اســت. امــا حکومــت مــا را بــه حــال خــود رهــا 

کلمبیا آلیسیا، زن رانده شده از موطنش، ویالروزای 

خ  کشــاورزی بدســت آوردم، 10 دوچرخــه مســتعمل و یــک چــر کــه از  مــن بــا درآمــدی 

کــردم و فروختــم. ســپس یــک رادیــو، 15  کارکــرده خریــدم. خــودم آنهــا را تعمیــر  خیاطــی 

کــردن زندگــی ام یــک خــودرو،  گوســفند خریــدم. همچنیــن بعــد از آن بــرای بهتــر  بزغالــه و 

گرچــه قدیمــی خریــدم. امــا بلندپروازی هــای مــن تمــام نشــده اســت. 

گیمیونی، رومووا  اوودوین، مرد 52 ساله فقیرنمانده، 
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کــه بــدن موش هــا را اندازه گیــری می کــرد.  داســتانی ظاهــرًا ســاختگی دربــاره پژوهشــگری هســت 

کــه  نتیجــه بررســی وی نشــان داد پهنــای بــدن بزرگتریــن مــوش، پانــزده ســانتیمتر اســت. همــکاری 

کــرد و پرســید: »بزرگتریــن تلــه مــوش تــو چقــدر اســت؟« پاســخ  مقالــه او را داوری می کــرد مدتــی فکــر 

قاطــع پژوهشــگر ایــن بــود، »پانــزده ســانتیمتر، چــون انــدازه بزرگتریــن مــوش همیــن قــدر اســت، بــه تلــه 

مــوش بزرگتــر از آن نیــازی نیســت.« 

همه دانشمندان می دانند ابزارهای مورد استفاده برای مشاهده جهان، آنچه را مشاهده می کنیم 

ابزار برای  از چندین  اما استفاده  محدود و ساختارمند می کند و حتی به مفاهیم ما شکل می دهد. 

اندازه گیری پدیده های مشابه، درک ما را وسیع تر می کند. رایج ترین ابزار بررسی فقر، پیمایش خانوار 

کوچکتر از ملت  که معمواًل نمونه  انتخابی، معرف و نماینده یک ملت )و همچنین برای واحدی  است 

این پرسش  به  پاسخ  انجام می دهد. نخست  را بخوبی  کار  ابزار دو  این  یا استان( است.  ایالت  مثل 

است: »میزان فعلی سنجه فقر برای جمعیت ملی )یا استانی یا ایالتی( چیست؟« تالش برای تعیین 

اینکه آیا فقر باال یا پایین رفته است ابزار پیمایش خانواده را به حدهای باالیی و پایینی آن محدود 

گیج کننده هستندa.  دوم اینکه پیمایش خانوار تفاوت  بین  می کند زیرا موضوعات مقایسه پذیر بسیار 

ُبعد خانوار-  گی های خاص- سن، جنسیت، شغل، تحصیالت،  با توجه به ویژ را  »فقرا« و »غیرفقرا« 

با  جهانی  بانک  دارد.  وجود  دربرگرفتنش  امکان  مقیاس،  بزرگ  پیمایش  یک  با  که  می کند  مقایسه 

که سطوح فقر  کند  استفاده از این ابزارها صدها ارزیابی فقر انجام داده است تا ُبرش های فقر را عرضه 

گی های »فقرا« را نشان می دهد.  و ویژ

امــا درحالی کــه پیمایــش خانــوار، ارزشــمندی خــود را بــه عنــوان یــک ابــزار بــه اثبــات رســانیده اســت و 

کــرده اســت، دو خطــر مفهومــی نیــز بــه همــراه دارد.  درک فقــر را بــه شــیوه خــاص خــود عمیق تــر 

نخســتین خطــر در همــان عبــارت خــاص »فقــرا« نهفتــه اســت. در هــر مقطعــی از زمــان می توانیــم 

گی هایــی نســبتًا  کــه برخــی از آنهــا ویژ کنیــم  افــراد جامعــه را بــه روش هــای متنــوع نامحــدودی توصیــف 

کــرد مثــل بلنــدی قــد  گی هــای پایــا را تاحــدودی می تــوان بــا زیست شناســی تعییــن  دائمــی هســتند. ویژ

گی هــای فــردی )وابســتگی بــه احــزاب  )بــرای بزرگســاالن( یــا چــپ دســت بــودن، یــا می تــوان برحســب ویژ

ــا  ــند. ام ــژاد( باش ــا ن ــب ی ــل مذه ــی )مث ــرایط محیط ــاب و ش ــزه ای از انتخ ــا آمی ــرد ی ک ــاب  ــی( انتخ سیاس

توصیفاتــی از افــراد خــاص در مقطــع معینــی از زمــان، شــرایط فعلــی امــا شــاید موقتــی ای را دربرمی گیــرد 
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ــر در  ــن تصوی ــتگی. چنی ــا خس ــز ی ــن قرم ــیدن پیراه ــا پوش ــرماخوردگی ی ــل س ــد مث ــه می کن ــرد تجرب ــه ف ک

گی هــای پایــا و شــرایط خــاص تمایــز بگــذارد. پیمایــش مقطعــی نمی توانــد  لحظــه نمی توانــد بیــن ویژ

ــه حســاب آمــده اســت فقــر دائمــی )مثــل چــپ دســت  ــف »فقــرا« ب ــه در ردی ک نشــان دهــد ایــن فــردی 

بــودن( یــا فقــر موقتــی )مثــل شکســته بــودن دســت راســت( را تجربــه می کنــد.

گروه هــای   کــرده اســت. از  مطالعــه مــا از مجموعــه متفاوتــی از ابزارهــا بــرای بررســی فقــر اســتفاده 

کانونــی برپایــه جامعــه محلــی تقاضــا شــد نردبانــی از رده هــای به زیســتی )رفاهــی( بــرای جامعه شــان، 

گروه هــا بــه صــورت ذهنــی، هــر خانــوار در جامعــه محلــی خــود را  بــه نــام نردبــان زندگــی، بســازند. ســپس 

گذشــته )در فاصلــه ۱995 تــا 2005(  کردنــد و بــه تناســب موقعیــت فعلــی و موقعیــت ۱0 ســال  رتبه بنــدی 

براســاس تجدیــد خاطــره، خانــوار را روی یــک پلــه از نردبــان جــای دادنــد. یافته هــای ایــن تمریــن، 

کــه همــان افــراد را طــی زمــان ردیابــی می کردنــد،  کاربــرد روزافــزون پیمایش هایــی  نتایــج بدســت آمده از 

کــه پــرده ای  گرچــه می تــوان از مجموعــه افــرادی  گــی.  کــرد: فقــر یــک حالــت اســت نــه یــک ویژ قویــًا تاییــد 

ک ســوق  کــرد، ایــن امــر نبایــد مــا را بــه ایــن فرضیــه خطرنــا از فقــر را تجربــه می کننــد، بــه عنــوان »فقــرا« یــاد 

گــی نســبتًا دائمــی )مثــل چــپ دســت بــودن یــا بلنــد  کثــر ایــن افــراد یــک ویژ کــه فقیــر بــودن بــرای ا دهــد 

قــد بــودن( یــا حتــی یــک هویــت باثبــات انتســابی )مثــل وابســتگی قومــی یــا دینــی یــا حزبــی( اســت. 

کــه منحصــرًا بــه واحدهــای بــزرگ توجــه دارد-  دومیــن محدودیــت پیمایــش نمونــه خانــوار اینســت 

کمــک پیمایش هــا و داده هــای سرشــماری، تصاویــری از  کارهــای اخیــر بــا  ملــت ، ایالــت، اســتان )البتــه 

کاری ایــن خطــر مفهومــی را بــه دنبــال داردکــه در برخــورد بــا فقــر  وضعیــت محلــی می ســازند(b.  چنیــن 

کــه در روزی از مــاه ژانویــه در ایــاالت  کنیــم. هنگامــی  منحصــرًا بــه سیاســت ها و برنامه هــای ملــی تکیــه 

کــه دمــای  کشــور خیلــی اهمیــت نــدارد- چــرا  متحــده لبــاس می پوشــیم میانگیــن دمــای هــوا در سراســر 

هــوا ممکــن اســت از منفــی ۱4 درجــه سلســیوس طاقت فرســا در دالــچ مینه ســوتا تــا 2۱ درجــه مطبــوع در 

کــه در آن هســتیم بســتگی  کــه می پوشــیم بــه محلــی  فونیکــس آریزونــا در نوســان باشــد. حجــم لباســی 

دارد. پــس محــل )مــکان زندگــی( مهــم اســت. 

بررســی مــا از جوامــع محلــی و نــه حکومــت- ملت هــا نمونه گیــری می کنــد. ســپس در هــر جامعــه 

محلــی از تغییــرات میــزان ثــروت و فقــر همــه )یــا تقریبــًا همــه( خانوارهــا، ایــن رتبه بندی هــا بیــرون 

کشــوری واحــد  کــه مکان هــا از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت: روســتاهای  آمدنــد. مــا نشــان می دهیــم 
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ــا رشــد اقتصــادی ســریع، برخــی  کشــورهایی ب کاهــش فقــر دارنــد. حتــی در  تجــارب بســیار متفاوتــی در 

کــه فقــر رو بــه افزایــش اســت برخــی روســتاها در حــال  کشــورهایی  روســتاها از حرکــت بازمانده انــد و در 

ــق اقتصــادی هســتند.  رون

ایــن رویکــرد جامــع بــرای اندازه گیــری تحــرک طبقاتــی در ســطوح جامعــه محلــی بدیــن معناســت 

ــه بفهمیــم دارایی هــای  ک ــه نحــوی  کنیــم، ب ــز بررســی  ــی را نی ــری در ســطح محل ــه مــا می توانیــم نابراب ک

بــا هــم حرکــت می کننــد. مــا  تــا چــه حــد  خانوارهــای )نســبتًا( ثروتمنــد و فقیــر درون همــان روســتا 

ــا هــم حرکــت می کننــد در مناطــق مــورد بررســی به طــور  کــه فقــرا و غیرفقــرا ب نشــان می دهیــم درجــه ای 

چشــمگیری متغیــر اســت.

ــی از  ــش مهم ــد، بخ ــان می ده ــردی را نش ــی و ف ــاص مکان ــای خ گی ه ــه ویژ ک ــل  ــن فص ــای ای یافته ه

کلــی فقــر هســتند، و بــه پرســش های مــورد خطــاب در بقیــه ایــن بررســی منجــر می شــود: شــرایط  تجربــه 

کــه خــروج از فقــر را تســهیل می کننــد چگونــه هســتند؟ خانوارهــا و آن مکان هایــی 

پویایی خانوارها و فقر

یـک  زندگـی،  نردبـان  پلـکان  روی  خانوارهـا  کانونـی  گـروه  رتبه بنـدی  براسـاس  روسـتا  هـر  بـرای  مـا 

کـدام از جوامـع محلـی در مناطـق ۱8گانـه مـورد بررسـی  ماتریـس تحـرک اجتماعـی سـاختیمc.  بـرای هـر 

گاره در اوتـار  کـه در روسـتای فاتـح  کافـی داریـم، یـک ماتریـس تحـرک اجتماعـی مثـل آنچـه  کـه داده هـای 

پـراداش )شـکل 3-۱( نشـان داده شـد، داریـم. پلـکان نردبـان در ایـن روسـتا از پلـه ۱، فقیرتریـن، بـه پلـه 

کـه هـر روسـتا نردبـان خـودش را می سـازد و پلکان هـای آن را  6، ثروتمندتریـن بـاال مـی رود )بـه یـاد داریـم 

تعریـف می کنـد(. هـر عـدد درون هـر خانـه، یـک خانـوار مشـخص را نشـان می دهد )شـماره هر خانـوار تنها 

یـک برچسـب گذاری قـراردادی اسـت(. جایگـذاری خانـوار در ماتریـس از طریـق جایـگاه آن روی پلـکان 

کانونـی بدسـت آمـده تعییـن می شـود. بنابرایـن  گـروه  کـه توسـط  نردبـان در زمـان حـال و ۱0 سـال پیـش 

ماتریـس تحـرک اجتماعـی، ثبـات یـا تحـرک خانوارهـا را در طـول زمـان نشـان می دهـد. به عنـوان مثال در 

شـکل 3-۱ خانـوار شـماره ۱ )قـراردادی( در هـر دو زمـان روی پلـه ۱ باقـی مانـده، درحالی کـه خانـوار ۱07 از 

کرده اسـت.  پله ۱ به پله 3 باال رفته اسـت. خانوار 34 در طول ۱0 سـال از پله ۱ به 6 رشـد شـگفت انگیزی 

کردنـد: خانـوار 2 از پلـه 4، درسـت بـاالی خـط فقـر بـه پایین تریـن پلـه رسـید. برخـی خانوارهـا سـقوط 
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کــرده اســت بــه ایــن ماتریــس، ایــن امــکان فراهــم  کــه جامعــه محلــی تعریــف  بــا افــزودن خــط فقــری 

ج شــدند )یــا وارد فقــر شــدند(. در مثــال روســتای  می آیــد تــا متوجــه شــویم چــه خانوارهایــی از فقــر خــار

گــروه  گاره، خــط فقــر جامعــه محلــی بیــن پلــه 3 و 4 نردبــان زندگــی قــرار داده شــد، در نتیجــه  فاتــح 

کســتری  گرفــت )شــکل 3-2(. منطقــه خا کانونــی، خانوارهــای روی پلــه ۱، 2 یــا 3 نردبــان را فقیــر در نظــر 

کــه  پررنــگ در شــکل 3-2 »فقیرنمانده هــا« را نشــان می دهــد- خانوارهایــی )مثــل 34 یــا 20 یــا 78( 

کرده انــد )خــروج از فقــر(. منطقــه  کفایــت حرکــت  کرده انــد امــا بــرای فــرار از فقــر بــه قــدر  از فقــر شــروع 

ــاال  ــه ب کمــی حرکــت رو ب کــه  ــا ۱07(  کمرنــگ خانوارهــای فقیــر را نشــان می دهــد )مثــل 23 ی کســتری  خا

کســتری  کــه از خــط فقــر جامعــه محلــی بگذرنــد. هــر دو منطقــه خا داشــته اند امــا بــه قــدری نبــوده اســت 

ســایه دار بــا هــم »حرکــت صعــودی از فقــر« )حرکــت از فقــر( را نشــان می دهــد- خانوارهــای در ابتــدا فقیــر 

کرده انــد یــا نــه.  کرده انــد، بــدون  توجــه بــه اینکــه از خــط فقــر عبــور  گونــه حرکــت صعــودی را تجربــه  کــه هــر 

کــه در ابتــدا فقیــر نبودنــد  در نهایــت منطقــه خــط دار، خانوارهایــی )مثــل 74 یــا ۱8( را مشــخص می کنــد 

کرده انــد )ســقوط از ثــروت بــه فقــر(.   امــا بــه ســمت فقــر ســقوط 

 شکل 1-3

گاره اوتــار پــرادش، انــواع و مقــدار عــددی تحــرک  ماتریــس تحــرک اجتماعــی محلــی از فاتــح 

خانوار را نشان می دهد 
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 شکل 2-3

گاره اوتــار پــرادش، خــروج از فقــر، در فقــر مانــدن، فقیــر  ماتریــس تحــرک اجتماعــی محلــی از فاتــح 

شدن و در میان فقیرنبوده ها را نشان می دهد

 توجــه: خطــوط پررنــگ بیانگــر خــط فقــر جامعــه محلــی اســت. FRIP = ســقوط از ثــروت بــه فقــر؛ MOP = خــروج از فقــر؛ 
MPI = حرکــت از فقــر.

در دو بخــش بعــدی، از ماتریــس تحــرک اجتماعــی بــرای بررســی دو موضــوع اســتفاده می کنیــم؛ 

ــه  خ هــای فقــر اندازه گیری شــده در طــول زمــان، ب ــه تغییــرات در نر کلــی خانوارهــا و اینکــه چگون تحــرک 

تحــرک خانــوار ارتبــاط پیــدا می کنــد.

پویایی خانوار روی نردبان زندگی: تحرک و تالطم1 

که نشان می دهد چه  کردیم  ما با استفاده از ماتریس تحرک اجتماعی »شاخص تحرک« را محاسبه 

گر  کرده اندd.  ا تعداد خانوار در طول ۱0 سال، حداقل یک پله روی نردبان زندگی به باال یا پایین حرکت 

گر  که ا همه خانوارها دقیقًا در همان طبقه باقی مانده باشند، شاخص تحرک صفر خواهد بود درحالی 

کند )چه به سمت باال یا پایین(، آنگاه این عدد برابر ۱ خواهد بود. هر خانوار حرکت 

۱. churning
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کــه حداقــل یــک پلــه  ســطح بســیار بــاالی تحــرک حیــرت آور اســت )جــدول 3-۱(. ســهم خانوا رهایــی 

گذشــته بــه ســمت بــاال یــا پاییــن رفته انــد، در ۱0 تــا ۱8 منطقــه مــورد بررســی، بیــش از  در طــول ۱0 ســال 

نصــف )50 درصــد( بــود و در همــه مناطــق بــه جــز ســه تــا، بــاالی 40 درصــد بــود. بنابرایــن حرکــت در بیــن 

طبقــات خیلــی روان اســت. الزم بــه ذکــر اســت ایــن ضریــب تحــرک بــه خــودی خــود جهــت را مشــخص 

کــه 46/3 درصــد بــه  نمی کنــد. در برخــی مناطــق، حرکــت اساســًا بــه ســمت بــاال اســت مثــل اندونــزی 

ســمت بــاال در حرکتنــد و تنهــا 6.6 درصــد حرکــت رو بــه پاییــن دارنــد. در دیگــر مناطــق، مثــل مــاالوی 

کــه تقریبــًا مقــدار  ضریــب تحــرک وقتــی خانوارهــا بــاال و پاییــن می رونــد، »تالطــم« را نشــان می دهــد 

یکســان حرکــت رو بــه بــاال )38/۱ درصــد( و رو بــه پاییــن )34/8 درصــد( را داریــم.

کنــد.  کمــک  دو اســتعاره بصــری میتوانــد بــه وجــود تمایــز در تصــورات مختلــف دربــاره خــروج از فقــر 

کــه ســوار هســتند با  کســانی  کــه مــردم روی آن ایســتادهاند. همــه  یــک پلــه برقــی باریــک را در نظــر بگیریــد 

ســرعت ثابــت روی آن در حرکتنــد و بنابرایــن رتبه بنــدی نســبی خــود را حفــظ میکننــد. در ایــن اســتعاره 

کــه فــرد روی آن ایســتاده اســت معیــن نمیشــود. اســتعاره  کاهــش فقــر، بــه جلــو رفتــن فــرد بــا پلهــای  از 

بعــدی یــک راه پلــه وســیع اســت. در ایــن پله هــا، مــردم زیــادی در دو جهــت بــا ســرعت های مختلــف رو 

ــی  ــد درحال ــاال می رون ــه ب ــا ذره ذره ب ــد و بعضی ه ــاال می دون ــه ســمت ب ــا ب ــد. بعضی ه ــو در حرکتن ــه جل ب

کاهــش فقــر محاسبه شــده یــا حرکــت رو بــه بــاالی خالــص، نتیجــه هــر دو   کــه بقیــه رو بــه پاییــن می رونــد. 

کــه بــاال و پاییــن می رونــد.  حرکــت و تالطــم خالــص مردمــی اســت 

کاهــش فقــر  کــه شــامل ۱0 نفــر اســت و در آن  ایــن دو اســتعاره، می توانــد بــرای تشــریح مثــال فرضــی 

در هــر دو حالــت 20 درصــد اســت، بــکار رود. شــکل 3-3 مــردم روی پلــه برقــی باریــک را نشــان می دهــد، 

کــه رتبه بنــدی نســبی و حرکــت خــروج از فقــر خــود را بــه عنــوان حرکــت رو بــه بــاالی  بــا همــه خانوارهایــی 

کــه بــرای همــه خانوارهــا مشــترک اســت، حفــظ می کننــد. در پلــه برقــی، همــه افــراد در همــان  یک شــکل 

زمــان یــک پلــه بــه بــاال حرکــت می کننــد. فقــر از شــش نفــر بــه چهــار نفــر بــا هیــچ تالطمــی، ســقوط می کنــد. 

ــاالی فقــرا ۱00 درصــد اســت )هــر  ــه ب ــد 60 درصــد اســت؛ حرکــت روب کــه ابتــدا فقیــر بودن کســانی  نســبت 

کردنــد(؛ خــروج از فقــر 33 درصــد )دوتــا از شــش فقیــر ابتدایــی از خــط  شــش فقیــر ابتدایــی بــه بــاال حرکــت 

گذشــتند(؛ حرکــت رو بــه بــاالی غیرفقــرا 75 درصــد اســت؛ وکاهــش خالــص فقــر 20 درصــد اســت.  فقــر 

کامــل تالطــم  کــه در دو جایــگاه نســبی و  شــکل 3.4، راه پلــه وســیع را بــا خانوارهایــی نشــان می دهــد 
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کــه  ــه  گون کــرد. همــان  ــه ســوی فقــر ســقوط  ج شــدند و یــک نفــر ب ــد. در پله هــا ســه نفــر از فقــر خــار دارن

در شــکل 3-3 مشــاهده می شــود، نســبت فقــرای ابتدایــی 60 درصــد اســت. حرکــت رو بــه بــاالی فقــرا 

کردنــد. حرکــت روبــه بــاالی  67 درصــد اســت )خانــم B، آقــای C، آقــای D، و خانــم F، روبــه بــاال حرکــت 

غیرفقــرا 50 درصــد اســت )آقــای G و آقــایH  بــه بــاال رفتنــد(. حرکــت رو بــه پاییــن غیرفقــرا 50 درصــد 

کردنــد(.  اســت )آقــای J و خانــم I، ســقوط 

جدول 1-3

بیــش از نیمــی از خانوارهــا دســت کم یــک پلــه روی نردبــان زندگــی بــه ســمت بــاال یــا پاییــن طــی 

کردنــد 10 ســال حرکــت 

منطقه مورد 
بررسی

میانگین 
رتبه خانوار 
در ماتریس 

تحرک 
اجتماعی 

روستا

شاخص 
تحرک: فقیر 
نمانده های 

به باال بعالوه 
به پایین )%(

فقیر 
نمانده های 

به باال )%(

فقیر 
نمانده های 
به پایین )%(

حرکت خالص 
روبه باال: فقیر 

نمانده های 
به باال منهای 

به پایین )%(

شاخص  
تالطم: 

کل  نسبت 
فقیرنمانده ها 

به خالص 
حرکت به باال

6276.048.827.32۱.53.5اوگاندا

38.۱83.32۱.9 5472.9.34ماالوی

۱087۱.566.94.662.3۱.۱کلمبیا

۱۱۱69.646.523.۱23.43.0تانزانیا

6869.543.026.5۱6.54.2سنگال

8068.865.53.362.2۱.۱مکزیک

۱4355.837.9۱7.920.۱2.8بنگالدش

9655.44۱.3۱4.227.۱2.0افغانستان

۱4452.946.36.639.7۱.3اندونزی

۱5052.336.9۱5.42۱.62.4بنگال غربی

۱0649.440.29.23۱.0۱.6تایلند

کش ۱۱۱47.528.4۱9.۱9.35.۱مرا
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۱4844.432.2۱2.220.۱2.2آندرا پرادش

فیلیپین 
)درگیری(

۱4543.026.4۱6.69.84.4

سریالنکا 
)درگیری(

9942.۱32.69.623.0۱.8

۱5336.925.۱۱۱.8۱3.32.8اوتار پرادش

فیلیپین 
)بوکیدنون(

7۱30.025.24.820.4۱.5

۱4628.0۱6.7۱۱.35.45.2آسام

۱0952.638.0۱3.22۱.02.6میانه

منبع: محاسبات نویسندگان از داده های نردبان زندگی.
کردند. که به سمت باال حرکت  a. شاخص رونق اقتصادی )PI( = نسبت ناخالص همه خانوارهایی 

کردند. که به سمت پایین حرکت  b. شاخص سقوط به فقر )FI( = نسبت ناخالص همه خانوارهایی 
کــه  کــه بــه ســمت بــاال رفتنــد منهــای خانوارهایــی  c. شــاخص رونــق خالــص )NPI( = نســبت خالــص همــه خانوارهــای 

بــه ســمت پاییــن آمدنــد.

ماتریــس تحــرک اجتماعــی، تحــرک ناخالــص )اینکــه چگونــه بســیاری از مــردم بــه بــاال یــا پاییــن حرکــت 

ــز می کنــد.  ــد- متمای کردن ــاال حرکــت  ــه ب ــه ب ک ــق خالــص- نســبت خالــص خانوارهایــی  ــد( را از  رون کردن

جــدول 3-۱، پویایی هــای بســیار متفــاوت را در مناطــق مــورد بررســی نشــان میدهــد. مناطــق مــورد 

کنیــم هیچ کــدام از مناطــق بــه نمایندگــی  کنیــد )دوبــاره یــادآوری  بررســی در مکزیــک و مــاالوی را مقایســه 

کــه تقریبــًا  گرهــای مشــابهی از تحــرک دارنــد، به طــوری  کشــور نما کشــور انتخــاب نشــدند(. هــر دو  کل  از 

کوچــک در مکزیــک، تقریبــًا همــه  کردنــد. در نمونــه  70 درصــد خانوارهــا روی نردبــان زندگــی حرکــت 

کــه ماننــد مــدل پلــه برقــی باریــک اســت، تالطــم خیلــی اندکــی  کردنــد، به طــوری  خانوارهــا بــه بــاال حرکــت 

ــود دارد  ــادی وج ــای زی ــذارد. حرکته ــش میگ ــه نمای ــن را ب ــه په ــدل راه  پل ــاالوی م ــا م ــت. ام ــود داش وج

ــد  ــد: 38 درص ــن میرون ــاال و پایی ــت، ب ــه ثاب ــه روی راه  پل ک ــت  ــی اس ــه خانوارهای ــوط ب ــتر آن مرب ــا بیش ام

کردنــد، 35 درصــد بــه پاییــن رفتنــد و بنابرایــن حرکــت رو بــه بــاالی خالــص را  خانوارهــا بــه بــاال حرکــت 

تنهــا بــرای 3 درصــد خانوارهــا داشــتیم. 
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شکل 3-3

کــه خــروج از فقــر را نشــان می دهــد درحالی کــه همــه خانوارهــا رتبه بنــدی  مــدل پله برقــی باریــک 

نسبی خود را حفظ می کنند

کــه  کمتریــن عــددی  کل حرکتهــا بــه حرکتهــای روبــه بــاالی خالــص اســت.   »شــاخص تالطــم« نســبت 

کل حرکت هــا  کــه حرکــت روبــه بــاالی خالــص، برابــر بــا  ایــن ضریــب میتوانــد بگیــرد یــک اســت )هنگامــی 

کامــاًل متــوازن باشــند، مقــدار ایــن ضریــب بســیار بــاال  گــر حرکتهــای رو بــه بــاال و رو بــه پاییــن  اســت(، امــا ا

خواهــد بــود. در مــاالوی، شــاخص تالطــم 22 اســت- یعنــی 22 برابــر مــردم جاهــای خــود را تغییــر دادنــد، 

کــه حرکــت رو بــه بــاالی خالــص خیلــی  کردنــد- چــرا  کــه بــه بــاال حرکــت  نســبت بــه تعــداد خالــص مردمــی 

کلــی »تقریبــًا  کــه به زیســتی  کوچــک بــود. پیمایش هــای مکــرر خانوارهــا تنهــا ایــن قضیــه را می بینــد 

کــه خانوارهــا  یکســان« بــوده اســت؛ ایــن شــیوه آمــاری از حرکت هــای عظیــم رو بــه بــاال و رو بــه پایینــی 

کردنــد، غافــل می مانــد. تجربــه 
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شکل 4-3

کــه رتبه بندی هــای مطلــق و  مــدل پلــه برقــی پهــن، نشــاندهنده خــروج از فقــر خانوارهــا اســت 

نسبی خویش را حفظ می کنند

کردن  پویایی فقر: از فقر بلند شدن و به سمت فقر سقوط 

کردیــم، بــه تحــرک بــه ســوی فقــر و خــروج از فقــر برگردیــم.  کــه تحــرک عمومــی خانــوار را بحــث  اینــک 

جــدول 3-2 رابطــه حرکت هــای خانــوار را بــا خــط فقــر جامعــه محلــی در هــر منطقــه مــورد بررســی نشــان 

کلیــدی را آشــکار می کنــد. می دهــد. ایــن جــدول ســه نکتــه 
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جدول 2-3 

کلی هستند حرکات به باال و خروج از فقر، تنها یک بخش از پویایی فقر 

منطقه مورد 
بررسی

% فقرای 
که  اولیه 

از فقر 
ج  خار

cشدند

% شروع 
کردن با 

فقر

فقیر 
نمانده ها 

کل  به % از 
خانوارها

فقیر 
شده ها 

به % 
کل  از 

خانوارها

تغییر 
خالص در 

)%( aفقر

% همه 
که  فقرا 

دست کم 
یک پله 

باال آمدند

که  % فقرا 
دست کم 
یک پله 

پایین 
رفتند

% غیرفقرا 
که به فقر 

سقوط 
کردند

bتالطم

۱2.2۱0.247.57.433.93.2-32.۱69.822.4بنگالدش

بنگال 
غربی

29.763.3۱8.8-7.8۱۱.044.57.92۱.۱2.9

4.2۱9.۱54.۱0.8۱7.5۱.9-30.676.223.3اندونزی

9.8۱7.652.3۱.824.۱2.5-45.959.627.4افغانستان

0.643.670.92.35.0۱.7-50.587.644.2مکزیک

2.9۱9.35۱.32.۱7.7۱.8-35.462.622.2تایلند

اوتار 
پرادش

۱9.266.7۱2.8-5.57.43۱.75.7۱6.53.2

فیلیپین- 
درگیری

۱7.372.4۱2.5-۱0.52.032.96.438.۱۱6.7

آندرا 
پرادش

۱6.863.4۱0.6-3.57.۱38.06.79.63.8

6.79.653.9۱5.439.56.5-۱9.682.9۱6.3تانزانیا

سریالنکا- 
درگیری

29.885.225.4-4.520.853.79.530.72.7

8.5۱0.857.4۱6.323.65.8-30.363.9۱9.3اوگاندا

۱0.۱7.946.9۱5.938.77.9-24.473.9۱8.0سنگال

کش 6.43.234.6۱۱.220.8۱۱.6-۱3.969.29.6مرا

5.4۱.420.06.0۱8.7۱4.7-9.67۱.۱6.8آسام
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کلمبیا- 
درگیری

۱2.689.۱۱۱.3-3.87.467.۱2.735.۱8.8

فیلیپین- 
بوکیندون

۱7.36۱.6۱0.7-2.08.729.3۱.35.۱2.8

۱0.60.443.524.744.7۱64.3-۱3.476.2۱0.2ماالوی

5.99.۱47.26.622.43.5-22.070.5۱7.2میانه

منبع: محاسبات نویسندگان از ماتریس تحرک اجتماعی نردبان زندگی.
کاهش فقر را نشان می دهد. a. ارقام در این ستون، 

ج شــوندگان از فقــر بــه اضافــه واردشــوندگان بــه فقــر بــه اضافــه حرکت کننــدگان  b. تالطــم را چنیــن تعریــف می کنیــم: خار
کاهــش خالــص در تعــداد فقــرا. درون فقــر )بــاال و پاییــن( نســبت بــه 

کردند. که خروج از فقر را شروع  c. خروج از فقر براساس زیرنمونه خانوارهایی است 

ــا فقــر شــروع  کــه ب نخســت، طــی ایــن دوره، حرکــت رو بــه بــاالی قابــل توجــه مردمــی وجــود داشــت 

کردنــد  کــه بــا فقــر شــروع  کردنــد. در یــک منطقــه مــورد بررســی نوعــی، تقریبــًا نیمــی از همــه خانوارهایــی 

کردنــد و تقریبــًا یــک چهــارم )22  )47.2 درصــد(، حداقــل یــک پلــه روی نردبــان زندگــی بــه بــاال حرکــت 

ج شــدند.  درصــد( در ابتــدا فقــرا همــه بــا هــم از فقــر خــار

کــه بیشــتر  کــه بگوییــم دام هــای فقــر وجــود ندارنــد- تنهــا ایــن نکتــه را می گوییــم  منظــور ایــن نیســت 

کــه در حــال حاضــر فقیــر هســتند، احتمــااًل در دام فقــر نیســتند. هماننــد فصول ۱ و 2، الزم اســت  مردمــی 

گی هــای شــخصی )ازقبیــل بیمــاری همیشــگی، الکلــی  کــه ویژ کمــی از مــردم فقیــر  بیــن درصــد بســیار 

بــودن یــا ناتوانــی جســمی( دارنــد و ممکــن اســت باعــث شــود دوره هــای طوالنــی فقیــر نگــه داشــته شــده 

کــه در یــک مقطــع معیــن زمانــی فقیــر هســتند فــرق بگذاریــم. دام هــای  باشــند و تعــداد بســیار بیشــتری 

فقــر وجــود دارنــد امــا نــه اینکــه همــه فقــر، بــه شــکل یــک دام باشــد. 

کارتــر و  کــرده اســت. به طــور مثــال،  کیــد  بررســی های اخیــر، روی ایــن نکتــه بــه روش هــای مختلــف تأ

کــه تحــرک فقــر از موجــودی دارایی هــا و قابلیت هــای مــردم فقیــر تاثیــر  کیــد می کننــد  آیکگامــی )2007( تأ

کــه » فقیرمانده هــای  می پذیــرد. ایــن مدل هــا می توانــد بــه پویایــی اساســی فقــر منجــر شــود حتــی زمانــی 

کــه »شــرایط یــا توانایــی الزم بــرای رســیدن بــه اســتاندارد زندگــی غیرفقیرانــه  کســانی  ذاتــی« داریــم یعنــی 

در بافتــار اقتصــادی موجودشــان را ندارنــد« )5(.
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که ۱.2  کرده اســت  گــزارش اخیــرش راجــع بــه فقــر مزمــن، بــرآورد  مرکــز پژوهــش فقــر مزمــن۱  )2008(، در 

میلیــارد نفــر در فقــر مطلــق )زیــر یــک دالر در روز( در ســال 2002 بودنــد. بیــن یــک چهــارم )320 میلیــون( 

گرفتــار شــدند- آن  کــه در فقــر مطلــق هســتند، در »فقــر مزمــن«  و یــک ســوم )443 میلیــون( از افــرادی 

ــزارش دام هــای  گ ــه طــول می انجامــد. ایــن  کل عمــر ب ــاد و اغلــب  ــرای ســال های زی کــه ب دوره ای از فقــر 

کــه بــا بســیاری از مــوارد مشــابه در بررســی مــا ســنخیت دارد:  فقــر مزمــن را بــه پنــج عامــل نســبت می دهــد 

بحران هــای   جنــگ،  طریــق  از  اســت  ممکــن  درآمــد  و  دارایی هــا  امنیــت  عــدم  امنیــت.  عــدم   •

بیایــد.  پیــش  ســالمتی،  بــه  وارده  تکانه هــای  خصوصــًا  و  اقتصــادی 

حقــوق محــدود شــهروندی. ایــن عامــل شــامل عــدم آزادی بیــان و مشــارکت در حکمرانــی و   •

. شــد نی می با سا ت ر ما خد

کشــورهای دارای شــرایط محرومیــت حــاد زندگــی می کننــد،  کــه در  بدبیــاری فضایــی. مردمــی   •

کشــورها بــر مبنــای عوامــل زیــر، شناســایی می شــوند: ســرانه محصــول  دچــار بدبیــاری می شــوند )ایــن 

کــه جــدای از اینهــا  کشــورهایی  کــودکان، بــاروری و ســوء تغذیــه(. حتــی در  ناخالــص داخلــی، مــرگ و میــر 

کــه دور از مرکــز  کشــور ممکــن اســت نامطلــوب باشــند چــرا  در حــال پیشــرفت هســتند، برخــی نقــاط 

کشــاورزی و موهبت هــای منابــع طبیعــی  هســتند و بــه لحــاظ سیاســی در حاشــیه نگــه داشــته شــده اند، 

ــه زیرســاخت هایی چــون جاده هــا و بازارهــا متصــل نیســتند. ــه خوبــی ب ــا ب ــد ی ضعیفــی دارن

تبعیض اجتماعی. تقسیمات اجتماعی مهم براساس جنسیت، نژاد و طبقه.  •

دارد  وجــود  محلــی  اقتصــادی  رشــد  کــه  جایــی   در  حتــی  ضعیــف.  اقتصــادی  فرصت هــای   •

نباشــد.  مــردم  برخــی  دســترس  در  اســت  ممکــن  اقتصــادی  فرصت هــای 

گــزارش مــا، از برخــی جهــات بــه نحــو حیــرت آوری بــا هــم ســازگار هســتند.  گــزارش اخیــر فقــر مزمــن و 

فقــر حالــت ســیالیت عظیمــی دارد: تنهــا بخشــی )بــا برآوردهــای آنهــا، از یــک چهــارم تــا یــک ســوم( از 

گســترده فقــر قــرار دارنــد. حتــی  کــه در دوره ای از فقــر در هــر نقطهــای از زمــان هســتند، در دوره  کســانی 

ــا  ــا ب ــر مرتبــط اســت ت کمت ــردی  گیهــای ف ــا ویژ ــه در فقــر مزمــن هســتند، بدبختیشــان ب ک کســانی  ــرای  ب

ــه میکننــد. ــه خانوارهــا تجرب ک ــه فرصتهــا-  ــع موجــود در دســتیابی ب فرصتهــا- و موان

کاهـش خالـص مشـابه  کـه  کـه از تجزیـه تحلیـل تحـرک فقـر بیـرون می آیـد ایـن اسـت   نکتـه دومـی 

فقـر در مناطـق مختلـف مـورد بررسـی، پویایی هـای خیلـی متفـاوت فقـر را می پوشـاند. مثـاًل در بنـگال 
۱. Chronic Poverty Research Centre
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ج شـدند درحالی کـه در آنـدرا پـرادش  کردنـد، از آن خـار کـه بـا فقـر شـروع  کسـانی  غربـی حـدود 30 درصـد 

کاهـش خالـص فقـر تنهـا 4  ج شـدند. امـا در بنـگال غربـی  حـدود ۱7 درصـد در ابتـدا فقیـران، از فقـر خـار

کردنـد و در آندرا  درصـد بیشـتر بـود. چـرا؟ چـون در بنـگال غربـی 2۱.۱ درصـد غیرفقرا به سـوی فقر حرکت 

کاهـش فقـر نیـز اهمیـت دارد. پـرادش ایـن حرکـت تنهـا نیمـی از آن مقـدار بـود. پویایـی غیرفقـرا بـرای 

دامنــه ســقوط بــه ســمت فقــر به طــور خاصــی در آفریقــا چشــمگیر اســت. جوامــع محلــی مــاالوی 

کردنــد )کمتــر از یــک درصــد(. امــا ایــن رکــود ظاهــری بــه معنــای نبــود  افزایــش محــدودی در فقــر ثبــت 

کــه ۱0 ســال پیــش بعنــوان غیرفقــرا طبقه بنــدی  حرکــت نیســت. در مــاالوی، 45 درصــد خانوارهایــی 

کــه  کســانی  کــه 43.5 درصــد  شــدند، امــروزه فقیــر تلقــی می شــوند. بــه همــان انــدازه قابــل توجــه اســت 

کــه قبــاًل در فقــر بودنــد،  کســانی  کردنــد- امــا 25 درصــد  در فقــر بودنــد، حداقــل یــک پلــه بــه بــاال حرکــت 

کردنــد. افزایــش خالــص نیافتــن فقــر، تالطم  هــای عظیــم در جایــگاه اقتصــادی بیــن  بــه پاییــن حرکــت 

خانوارهــا را پنهــان می کنــد.

همیـن طـور نسـبت های بزرگـی از غیرفقـرا در بخش هـای دیگـر آفریقـا و بدون هیچ تعجبـی در مناطق 

گـزارش شـده  کردنـد. در روومـای تانزانیـا و در سـنگال،  کردیـم، بـه سـمت فقـر سـقوط  کـه بررسـی  جنگـی 

کرده انـد. در آن مناطق مورد  بـود 39 و40 درصـد خانوارهـای فقیـر بـه زیـر خط فقر جامعه محلی سـقوط 

کـه نمونـه خانواده هـای جنـگ زده هسـتند، تقریبـًا یـک سـوم خانوارهـای غیرفقیـر به سـمت فقر  بررسـی 

کـه در منطقـه جنـگ زده فیلیپیـن، 38 درصـد غیرفقرا به سـمت فقـر رفتند  کردنـد. جالـب اسـت  سـقوط 

کشـور، 5 درصد به سـمت فقـر رفتند. امـا در منطقـه غیرجنگـی بوکیدنـون همـان 

که وسوســه  کاهــش فقر، شــاید  ایــن توجــه بــه حرکــت بســوی فقــر مهــم اســت. در طراحــی راهبردهــای 

کنــون فقیرنــد، تأثیــر می گذارنــد.  کــه ا کنیــم چگونــه اقتصــاد و برنامههــا بــر آنهایــی  شــویم تــا تنهــا مالحظــه 

کــه مناطــق مــورد بررســی نشــان میدهــد، چگونــه عملکــرد غیرفقــرا میتوانــد بــه تنهایــی  امــا همانگونــه 

کلــی فقــر مهــم باشــد.  خ  بــرای تحــول نــر

ســوم، ســتون پایانــی جــدول 3-2، ســطوح خیلــی بــاالی تالطــم را نشــان می دهــد. در منطقــه مــورد 

کــه از فقــر  کــه اصــاًل حرکــت نکردنــد، ســه برابــر تعــداد خالــص افــرادی بــود  بررســی نوعــی، تعــداد افــرادی 

گذاشــتن مســائل روش شناســی، تکــرار پیمایــش خانــوار، تنهــا قــادر  کنــار  ج شــدند. بنابرایــن، بــا  خــار

کاهــش فقــر خالــص 9.۱ درصــد خانوارهــا در طــول ایــن دوره ده ســاله  خواهــد بــود به طــور متوســط 
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ــر  ــای دیگ ــه چیزه ــت هم ــده اس ــوش ش ــه فرام ــد(. و آنچ ــان داده ش ــتون 6 نش ــد )در س کن ــایی  را شناس

کــه میــزان فقــر را شــمارش می کننــد، از ایــن واقعیــت غافــل شــده اند  اســت- پیمایش هــای تکــراری 

ج شــدند امــا 22 درصــد خانوارهــای غیرفقیــر بــه ســوی فقــر  کــه 22 درصــد خانوارهــای فقیــر از فقــر خــار

کــه 47 درصــد فقــرا بــه ســمت بــاال حرکــت  کردنــد. همچنیــن بــه ایــن نکتــه توجــه نداشــته اســت  حرکــت 

ج شــدند بــه ســمت بــاال رفتنــد(. آن توجهــی نداشــته اســت  کــه از فقــر خــار کردنــد )تقریبــًا دو برابــر آنهایــی 

 .eکردنــد کــه قبــاًل در فقــر بودنــد، بــه پاییــن حرکــت  کــه 6.6 درصــد مردمــی 

بررســی مــا دربــاره ماتریــس تحــرک اجتماعــی، روش جدیــدی اســت امــا آنچــه را تقریبــًا هــر زمــان 

کــه خانوارهــا را طــی زمــان بــه هــم متصــل  می کنــد  اقتصاددانــان قــادر بــه تولیــد داده هایــی بوده انــد 

بــه  بررســی ها  ایــن  می کنــد.  تأییــد  اســت  شــده  پیــدا  می شــود(  نامیــده  »پنــل«  داده هــای  )اغلــب 

گســترده، پویایی شناســی فقــر بســیار ســیال و ســطوح بــاالی آســیب پذیری  اندازه گیــری تحــرک درآمــدی 

بــرای پرده  هایــی از فقــر می پــردازدf.  پریتچــت، ســوریاهادی و ســومارتو )2000( بــا اســتفاده از داده هــای 

کــه  گذارهــای بــه ســمت فقــر یــا خــروج از فقــر بــدان معناســت  کــه  بدســت آمــده از اندونــزی، دریافتنــد 

کــه در هــر مقطــع  کســانی هســتند  کــه دســت کم یــک دوره فقیرنــد، ماننــد  تقریبــًا دو برابــر خانوارهایــی 

کردنــد. مثــال  کوتــاه، ســنجه ها تغییــرات بســیار بزرگــی را پیــدا  زمانــی فقیرنــد. حتــی در دوره هــای خیلــی 

کمتــر از یــک ســال مقایســه  گانــه در  کریشــنا )2000(، دو بررســی در اتیوپــی را به طــور جدا وقتــی درکان و 

ج مصرفــی اندازه گیری شــده  کردنــد، متوجــه شــدند تنهــا 32.8 درصــد خانوارهــا در همــان پنجــک مخــار

ج شــدند و ۱6.4 درصــد بــه  کوتــاه، ۱3.7 درصــد از فقــر خــار حضــور داشــتند. حتــی طــی آن زمــان خیلــی 

  .jکردنــد ســمت فقــر حرکــت 

داللت های پویایی شناسی فقر خانوار

ــاره برنامه هــا و سیاســت های فقرزدایــی  ــا تفکــر درب ــه واقعــًا ب ــه برقــی و راه پل ــا ایــن اســتعاره های پل آی

مرتبــط هســتند؟ حقیقتــًا. 

ــه برنامه هــای در تــالش  ک ــاالی تالطــم ایــن اســت  یــک نتیجــه سیاســتی مســتقیم از ایــن ســطوح ب

ــروه  گ ــر فقــرا یــک  گ ــا هــر معیــار ایســتایی موفــق شــوند. ا ــه »فقــرا«، بعیــد اســت ب ــه منفعــت رســاندن ب ب

ثابــت بودنــد )چــه مطلــق یــا نســبی( آنــگاه آن هــا می توانســتند به طــور دقیــق شناســایی شــوند و بــا 
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برنامه  هایــی نظیــر پرداخــت انتقالــی یــا درآمدزایــی بــه داد آنهــا برســند. فقــر یــک حالــت اســت، موقعیتــی 

ــتند؛  ــیال هس ــی س ــی خیل ــن وضعیت ــا در چنی ــد و خانواره ــدا می کنن ــان را در آن پی ــا خودش ــه خانواره ک

کــه در حــال  بنابرایــن »فقــرای« امــروز »فقــرای« فــردا نیســتند. فقــرای امــروز دقیقــًا خانوارهایــی هســتند 

کــه بــه ســمت  حاضــر دوره ای از فقــر را تجربــه می کننــد؛ آن هــا ترکیبــی از نیازمنــدان همیشــگی، آن هایــی 

کــه بیــن دســته ها  کــه موقتــًا در معــرض بدشانســی هســتند و افــراد بســیاری  بــاال می رونــد، آن هایــی 

کالســیک جــاالن و راوالیــون )2000( خانوارهــای یکســانی را در چیــن  ــد، هســتند. بررســی  کردن ســقوط 

کمکــی بــه  کــه در ســال اول فقیــر بودنــد  کســانی  کــرد و متوجــه شــد شناســایی دقیــق  طــی 6 ســال ردیابــی 

بهبــود هدفگــذاری، در مقایســه بــا پرداخــت سراســری ســاده بــه همــه خانوارهــا نکــرده اســت.

دومیــن پیامــد تالطــم، شــکل دهی بــه چگونگــی اندیشــیدن دربــاره موضوعــات توزیعــی در طــول 

دوره هایــی از اصالحــات اســت. راوالیــون )2004( تفــاوت مهــم بیــن تغییــرات در نابرابــری عمــودی و 

کــردh.  ایــن تمایــز بــه تمایــز ســنتی در اقتصــاد مالیــه عمومــی بیــن  ح  تغییــرات در نابرابــری افقــی را مطــر

عدالــت عمــودی )کــه خانوارهــای ثروتمندتــر بــه انــدازه خانوارهــای فقیــر یــا بیشــتر مالیــات پرداخــت 

ــا آن هــا رفتــار  کــه در وضعیــت مشــابهی هســتند، به طــور مشــابهی نیــز ب  کننــد( و عدالــت افقــی )مردمــی 

شــود( نزدیــک اســت. او ادعــا می کنــد بخــش اعظــم ســردرگمی در مباحثــات مرتبــط جهانی ســازی از ایــن 

ــد و  ــاع می کنن ــودی دف ــت عم ــز روی عدال ــدن از تمرک ــداران جهانی ش ــه طرف ک ــرد  ــأت می گی ــت نش واقعی

کاهــش فقــر خــوب بــوده اســت درحالی کــه مخالفــان جهانی شــدن حامــی  معتقدنــد جهانی شــدن بــرای 

کــه قبــاًل برابــر بودنــد بــا ایــن  کــه برنــدگان و بازندگانــی وجــود دارنــد- مردمــی  تمرکــز روی ایــن واقعیتنــد 

ــاال بــرود و دیگــری  ــر یــک نفــر ب گ کــه راوالیــون اشــاره می کنــد، ا تغییــرات دچــار نابرابــری شــدند. آنگونــه 

پاییــن، ســنجه های درآمــدی و نابرابــری ممکنســت دقیقــًا بــه همــان شــکل ســابق باقــی بمانــد. امــا 

کــه ایــن تالطــم »بعیــد اســت  پیامدهــای سیاســی و اقتصــاد سیاســی بســیار متفــاوت خواهنــد بــود، چــرا 

ــد« )20(. ــار در آن، دور بمان گرفت ــردم  ــررس م از تی

ــر متحــرک  ــر لحظــه ای« و غفلــت از تصاوی ــا روی »تصاوی ــز تنه ــه تمرک ک ــد  ــاره می کن ــور )2008( اش کانب

ممکنســت بــه افزایــش نگرانی هــای خــاص دربــاره تحــوالت اقتصــادی و تغییــرات سیاســتی دامــن بزنــد: 

کلــی  کــه تغییــرات مهــم ســاختاری در پیــش رو دارد. ایــن تغییــرات، به طــور  کشــوری را در نظــر بگیریــد 

گــر همــه برنــدگان فقــرا باشــند  کــرد. ا کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت ایجــاد خواهنــد  بازنــدگان و برندگانــی در 
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کاهــش خواهــد یافــت.  گــر تعــدادی از برنــدگان فقیــر باشــند و هیــچ فقیــری بازنــده نباشــد، حتمــًا فقــر  یــا ا

گــر تعــداد قابــل توجهــی از بازنــدگان فقیــر  کاهــش یابــد حتــی ا امــا فقــر اندازه گیری شــده نیــز ممکــن اســت 

کمتــری مییابــد. درد و رنــج افزایــش  کــه زیان هــای آن هــا نســبت بــه منافــع ســایر فقــرا وزن  باشــند چــرا 

کاهــش فقــر در ســطح ملــی احســاس و  فقــر در میــان برخــی از فقــرا، شــاید تعــداد چشــمگیری باشــند، بــا 

کــه روی ایــن آمارهــای رســمی تمرکــز  گسســتگی بیــن آنهایــی وجــود خواهــد داشــت  درک نمیشــود. یــک 

کــه روی بازنــدگان فقیــر متمرکزنــد.  میکننــد و آنهایــی 

کیــد می کنــد دقیقــًا نشــان می دهــد چقــدر ایــن  کــرده و روی آن تا کــه بررســی مــا آشــکار  تالطمــی 

کــه از  مالحظــات تجربــی مهــم هســتند. در مناطــق مــورد بررســی، به طــور متوســط، بــه ازای هــر نفــری 

کردند. و حتــی در مــواردی ماننــد بنگالدش،  کــه بــه بــاال یا پاییــن حرکــت  ج شــد، ســه نفــر بودنــد  فقــر خــار

گــزارش دادنــد، 7 درصــد فقــرای اولیــه عاقبــت   کاهــش فقــر خالــص ۱2 درصــدی را  کانونــی،  گروه هــای  کــه 

ــر دیدنــد. خــود را وخیم ت

امــا مهم تــر از پیامدهــا بــرای هدفگــذاری یــا طراحــی برنامه هــای »فقــر« محــدود استنباط شــده، 

ســوی  از  فقــر  گســترده  مفهوم ســازی  هســتند.  فقــر  راهبردهــای  بــرای  گســترده تر  لت هــای  دال

خ هــای بــاالی فقــر بیــان می شــود؛ همزمــان،  پاســخ دهندگان در بررســی مــا، بــه نحــو دیگــری بــه نر

لــت دارد.  کردیــم. ایــن یافتــه ســه دال گــذار بــه ســمت فقــر یــا خــروج از فقــر پیــدا  ســیالیت بســیار باالیــی در 

که در  نخسـت، تالش هـا بـرای توصیـف »فقـرا« به طـور متفـاوت، تقریبـًا غیر قابل درک اسـت. افـرادی 

گرفتـار شـدن در قسـمتی از فقـر هسـتند، سـهم بزرگـی  فقـر هسـتند، یـا در فقـر خواهنـد مانـد، یـا در خطـر 

کـه پاسـخ گویان بررسـی  مـا آن را دریافتنـد، فقـرا مـا هسـتیم.  از جمعیـت را تشـکیل می دهنـد. همانگونـه 

ــرای  کنــد. راهبردهــای فقــر بجــای تــالش ب ــد آنچــه را اتفــاق می افتــد، تســهیل  دوم، راهبــرد فقــر بای

ــد  ــه در حــال حاضــر فقیرن ک ــه رشــد آرزوهــا و ابتــکار عمــل آن هایــی  ــد ب نجــات انســان ها از دام فقــر، بای

کننــد. بنابرایــن، تــالش وســیعتر بــرای  کــه در آن قــرار دارنــد فــرار  کننــد تــا آن هــا بتواننــد از شــرایطی  کمــک 

ــود. ــردی فشــرده بش ــای ف ــز روی دخالت ه ــد جایگزیــن تمرک ــایی بای فرصت گش

کــه در فقــر ســقوط  کســانی  ســوم، آســیب پذیری، واقعیــت زندگــی اســت. بــا وجــود تعــداد عظیمــی از 

کمــک بــه فقــرا بــرای حرکــت بــه بــاال تمرکــز  کاهــش فقــر، نمی توانــد تنهــا روی  کردنــد، راهبردهــای موثــر 

کننــد تــا بــاال باقــی بماننــد.  کمــک  کــه در بــاال هســتند  کســانی  کنــد؛ ایــن راهبردهــا بایــد همچنیــن بــه 
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تعریف فقر رو به پایین 

کــرد، البتــه ارتباطــی  کــه بررســی  مــا مســتند  ســطح بســیار بــاالی تحــرک رو بــه بــاالی فقــرا و تالطمــی 

کســی روی معیارهــای بیشــتر و بیشــتر تنگ نظرانــه بــرای فقــر،  گــر  بنیــادی بــا چگونگــی تعریــف فقــر دارد. ا

کــرد و بخــش زیادتــری از »فقــرا« در  کمتــری پیــدا خواهــد  کــس تحــرک  ــگاه شــاید آن  کنــد، آن پافشــاری 

گرفتارنــد )دام هــای فقــر(.  کــه در بخش هــای بلنــد مــدت فقــر  هــر مقطــع زمانــی آن هایــی خواهنــد بــود 

ح شــوند، آن هــا از برخــی جهــات بیشــتر شــبیه  کمتــری بــه عنــوان »فقــرا« مطــر کمتــر و  گــر مــردم  بعــالوه ا

کانونــی جامعــه تعریــف  گروه هــای  کــه  گــروه قابــل شناســایی ظاهــر می شــوند. امــا در ســطوح فقــری  یــک 

کردنــد، فقــر در ابتــدا بخــش بســیار بزرگــی از جمعیــت اســت )به طــور نمونــه حــدود 70 درصــد(. در ســطوح 

باالتــر فقــر، ســیالیت بیشــتری بــرای حرکــت رو بــه بــاال، پاییــن و خــروج از فقــر وجــود دارد. 

کــه در  گــزارش می دهنــد بســیار متفــاوت از آن چیــزی اســت  کانونــی مــا  گروه هــای  کــه  ســطوح فقــری 

کــه بانــک جهانــی در برخــی از  مناطــق مــورد بررســی مــا بــا اســتفاده از معیــار ۱ دالر در روز بدســت می آیــد 

کارشناســان فنــی از فقــر بــکار می بــرد.  ســنجه های جهانــی فقــر )کادر 3-۱( یــا دیگــر تعاریــف درآمدمــدار 

خ هــای فقــر نوعــًا 20  کــه نر گــزارش دادنــد  کانونــی  گروه هــای  کــه شــکل 5-3 نشــان می دهــد،  همــان طــور 

خ فقــر هــر نفــر بــود )بــرای مقایسه ســازی، بــه بهتریــن شــکلی  تــا 30 درصــد بیشــتر از رقــن ۱ دالر در روز نــر

کشــور- برآوردهــای روســتایی را قبــل از بازنگــری میــزان فقــر بــه ۱/25 دالر  کــه می توانســتیم مناطــق 

کردیــم(. کردیــم- و زمــان پیمایــش را بــا هــم هماهنــگ  آمریــکا در روز اســتفاده 
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کادر 1-3
خط فقر و برداشت مردم از خط فقر

ایــده امــروزی خــط فقــر، یــک قــرن بــه عقــب بــه اثــر چارلــز بــوث در ۱889 برمی گــردد. بــوث نخســتین طبقه بنــدی مقــداری 
کــرد. امــا ســنجه های پاییــن  کــه »خــط فقــر« را بیــن ۱8 و 2۱ شــیلینگ در هفتــه تعییــن  از فقــر برپایــه درآمــد را بســط داد 
ــا الهــام از بــوث، دســته بندی درآمــدی  کــه ب و بــاالی خــط فقــر مبهــم باقــی مانــد. بنجامیــن ســیبام راونتــری )۱90۱( بــود 
کــرد. ایــن آغــاز  دقیقتــری را پیشــنهاد داد و پیوســته از اصطــالح »خــط فقــر« در بررســی فقــر در یــورک انگلســتان اســتفاده 
کــردن راهکارهــا بــر توزیــع یــا افزایــش درآمدهــا بــود )دربــاره ســیر تکاملــی تفکــر دربــاره  ســنت ســنجش فقــر بــا درآمــد و متمرکــز 

فقــرا و فقــر بنگریــد بــه هیملفــارب ۱992(.
کشــور تعدیــل می شــود در ســطحی  کــه بــا اســتفاده از برابــری قــدرت خریــدi  بــرای پــول هــر  امــروزه معیــار یــک دالر در روز 
گــزارش توســعه جهانــی ۱990 بانــک جهانــی نخســتین  گســترده بــرای ردیابــی روندهــا در فقــر جهانــی اســتفاده می شــود. 
گــزارش بــا  کــرد. ایــن  کشــورها اســتفاده  کــردن آمارهــای فقــر در بیــن  بــار از خــط فقــر جهانــی بــرای مقایســه و ســرجمع 
اســتفاده از قیمت هــای برابــری قــدرت خریــد ثابــت ۱985 دو خــط فقــر را پیشــنهاد داد: 275 دالر بــرای هــر نفــر در ســال 
بــرای فقــر شــدید و 375 دالر بــرای هــر نفــر در ســال بــرای فقــرا. ایــن دامنــه انتخــاب شــده بــود تــا خطــوط فقــر برآوردشــده 
کــش، و  کنیــا، مرا کشــورهای بــا میانگیــن درآمــد پاییــن را دربربگیــرد: بنــگالدش، مصــر، هنــد، اندونــزی،  بــرای شــماری از 
کــه در هنــد اســتفاده می شــد مطابــق بــود. خــط فقــر بین المللــی بعــدا در  تانزانیــا. حــد پایین تــر ایــن دامنــه بــا خــط فقــری 
۱993 برحســب برابــری قــدرت خریــد بازنگــری شــده و در ۱.08 دالر در روز تعییــن شــد )چــن و راوالیــون 2000(. ایــن آســتانه 
گــزارش توســعه جهانــی  کشــورهای اســتفاده شــده بــرای  بــا اســتفاده از میانــه ۱0 تــا از پایین تریــن خطــوط فقــر در مجموعــه 
گرهــای فقــر، یــک خــط دو  کار راوالیــون، دات، و وان دوالــه )۱99۱( تعییــن شــده بــود. بــرای ســنجش حساســیت نما ۱990 و 

برابــر ایــن مقــدار- 2.۱5 دالر در روز- نیــز اســتفاده شــده بــود.
کنــون، بانــک جهانــی ســنجه های فقــر و نابرابــری جهانــی خــود را روی ایــن دو خــط فقــر بنــا نهــاده اســت.  از ســال 2000 تا
کل فقــر در  کــه  خــط فقــر محاسبه شــده بــا اســتفاده از ۱ دالر در روز معمــواًل بــرآوردی محافظه کارانــه دیــده می شــود چــون 
کشــورها تعریــف می شــود )بانــک جهانــی ۱990؛ راوالیــون،  جهــان در حــال توســعه بــا برداشــت های خــط فقــر در فقیرتریــن 
ــرای  ــد ب ــه داده هــای پیمایــش برنامــه مقایســه بین المللــی جدی ــکا ب ــا ات ــه ۱99۱؛ چــن و راوالیــون 2000(. ب دات و وان دوال
کرده انــد و میانگیــن خــط  ســال 2005 و محاســبه برابــری قــدرت خریدهــای جدیــد، راوالیــون و چــن ایــن فراینــد را تکــرار 
کردنــد. برخــی خطــوط فقــر ملــی زیــر  کشــور را در ۱.25 دالر در روز بــرای هــر نفــر پیــدا  فقــر پیداشــده در فقیرتریــن ۱0 تــا 20 
کشــور چیــن و هنــد بــه ۱ دالر  ایــن خــط و برخــی بــاالی آن هســتند. بــرای مثــال خطــوط فقــر ملــی مــورد اســتفاده در هــر دو 
کــه وضــع مالــی بهتــری دارنــد خطــوط فقــر باالتــری نســبت  کشــورهایی  در روز بــه قیمت هــای 2005 نزدیکتــر هســتند. امــا 
کشــورهای بــا درآمــد متوســط، معیــار باالتــر 2 دالر در روز مناســبتر  بــه معیــار مقتصدانــه ۱.25 دالر دارنــد. در بحــث فقــر در 

کشــورهای در حــال توســعه اســت. اســت. ایــن خــط فقــر میانــه بــرای همــه 
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کانونــی مــا اغلــب تقریبــا همســو بــا معیــار 2 دالر در روز اســت- برخــی اوقــات  گــروه  برداشــت های 

باالتــر، برخــی اوقــات پایین تــر امــا تقریبــا همیشــه نزدیکتــر بــه آن اســت تــا بــه معیــار ۱ دالر در روز. 

کــه بررســی مــا نماینــده نیســت(  موضــوع، زیــر ســوال بــردن ارقــام بانــک جهانــی نیســت )همانگونــه 

کــه هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد انتظار داشــته باشــیم معیــار ۱ دالر در  بلکــه نشــان دادن ایــن واقعیــت اســت 

روز و عقایــد روزانــه مــردم دربــاره فقــر بــا هــم همخوانــی داشــته باشــند. هــر تعریفــی از فقــر یــک قرارومــدار 

کــه در یــک  کســانی  اجتماعــی اســت و قرارومدارهــای اجتماعــی توافقاتــی هســتند دربــاره معانــی در بیــن 

ــر ۱ دالر در  ــط فق ــاره خ ــان درب گفتم ــه در  ک ــانی  کس ــد.  ــش دارن ــن، نق ــی معی ــول هدف ــن ح ــان معی گفتم

کــردن مقایســه  ها و پایش هــای پیشــرفت بین المللــی  روز دخیــل هســتند، افــراد عالقه منــد بــه نزدیــک 

جهانــی بــه ســوی نخســتین هــدف توســعه هــزاره بــا تمرکــز بــر فقــر، هســتند.

شکل 5-3

کمتــر  کانونــی آشــکارا  گــروه  معیــار بین المللــی یــک دالر در روز، فقــر را در قیــاس بــا برآوردهــای 

برآورد می کند

 منبــع: برآوردهــای نویســندگان بــا اســتفاده از داده هــای نردبــان زندگــی و داده هــا از بانــک جهانــی؛ نزدیکتریــن همخوانــی 
بــا ســال و تنهــا بــا اســتفاده از برآوردهــای روســتایی.

توجه:
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گروه های خودیاریTAN (Ruv)تانزانیا، رووما AP (SHG)آندرا پرادش، 

BAN (Empow)بنگالدش، توانمندسازی زنانTHAI (Ineq)تایلند، نابرابری

MAL (Infra)ماالوی، زیرساخت هاUGA (Panel)اوگاندا، بررسی پنل

کاست MEX (Ethn)مکزیک، قومیت هاUP (Caste)اوتار پرادش، 

PHI (Conf)فیلیپین، درگیریWB (Landdist)بنگال غربی، اصالحات توزیع زمین

SEN (Infra)سنگال، زیرساخت

گریزناپذیــری، اجتماعــی و سیاســی  کــه تالش هــا بــرای تعریــف فقــر صراحتــًا و بــه شــکل  از آن جایــی 

کنیــم. هیــچ تعریــف »علمــی«، بی طرفانــه، عینــی  هســتند، نبایــد »فنــی بــودن« را بــا »بهتــر بــودن« قاطــی 

کیفــی از فقــر ارجحیــت داشــته باشــد، وجــود نــدارد. تفــاوت اصلــی بیــن  ــر تعاریــف ذهنــی و  کــه ب از فقــر 

کــه از تکنیک هــای فنــی پرخواهــان اســتفاده می کنــد و خطــوط فقــر جامعــه برپایــه  خطــوط فقــر رســمی 

کــه یکــی »ذهنــی« و دیگــر »عینــی« اســت،  کانونــی بنــا شــده، ایــن نیســت  گروه هــای  پاســخ های افــراد و 

کســی ذهنیــت اعمــال شــده اســت. در یــک مــورد  کجــا و توســط چــه  کــه در  بلکــه تفــاوت در ایــن اســت 

ــه ســبد غذایــی  ک کیــد دارد  ــر روی یــک هنجــار تا ــه ب ک ــرات اعمــال می شــود  کار توســط یــک تکنوک ایــن 

کــه بــه دولــت اجــازه می دهــد تــا  کیــد یکبــار و بــرای همیشــه  »مناســب« بــرای مصــرف فقــرا چیســت،- تا

کنتــرل شــده اجرایــی تنــزل یابــد )اســکات ۱998(. دربــاره دیگــری، ذهنیــت  »دیــدن« فقــر بــه یــک ســنجه 

کــردن واقعیــت مربــوط بــه خــود افــراد اعمــال می شــود. گرفتــه در مرتــب  توســط افــراد تحــت تاثیــر قــرار 

کــه منظــور مــا اســتدالل آوردن علیــه شایســتگی های خطــوط فقــر ملــی یــا جهانــی  بدیهــی اســت 

کاربردهــا نیســت. آن هــا بــه روشــنی شایســتگی های خــود را دارنــد خصوصــًا بــه لحــاظ  بــرای برخــی 

کشــور، یــا  کشــوری یــا مناطــق درون یــک  کــردن یــک معیــار مشــترک فقــر بــرای مقایســه های بیــن  فراهــم 

گفتمانــی  شــاید بــرای ردیابــی پیشــرفت در طــول زمــانg.  امــا هــر تعریــف و ســنجه ای از فقــر بــرای حــوزه 

ــا  ــاری- ی ــوق انحص ــی دارای حق ــنجه های فن ــه س ک ــنهاد داد  ــوان پیش ــت و نمی ت ــب اس ــودش مناس خ

حتــی برتــری- در مفهوم ســازی، تعریــف یــا اندازه گیــری فقــر باشــند. ادعاهــا دربــاره »فقــرا« یــا »فقــر« 

کــم و بیــش  کــه فقــر را بــا تعییــن معیارهــای ســفت و ســخت تعریــف می کننــد،  برمبنــای معیارهایــی 

ــر نیســتند. ــل اتکات ــه دیگــر قرارومدارهــای اجتماعــی قاب نســبت ب
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عوامل محلی چقدر مهم هستند؟

کــه مــردم بــه بــاال و پاییــن نردبــان  کــه تالطــم بــزرگ در وضعیــت فقــر، در حینــی  مــا نشــان داده ایــم 

کــه »فقــرا« یــک طبقــه ثابــت و مجــزا هســتند رد می کنــد. حــال می خواهیم  حرکــت می کننــد، ایــن تصــور را 

کــه مــردم در آن زندگــی می کننــد بلکــه بــه مــکان درون  کشــوری  بپرســیم چقــدر خــروج از فقــر، نــه تنهــا بــه 

کشــور  کلــی  کشــور مرتبــط اســت؟ بــا تعمیم دهــی اســتعاره پلــه برقــی، درحالی کــه پلــه برقــی رونــق  آن 

کــه پلــه برقــی متعلــق بــه  کنــد یــا ســریع باشــد، مــردم در مکان هایــی زندگــی می کننــد  ممکــن اســت 

کــه چقــدر تفــاوت بیــن ســرعت  پلــه برقی هــای محلــی  کلیــدی ایــن اســت  خودشــان را دارنــد. پرســش 

کــه همــه پلــه برقی هــا هماهنــگ شــده باشــند و در نتیجــه  گونــه باشــد  وجــود دارد. می توانــد ایــن 

کشــوری  کــه میانگیــن ســرعت  میانگیــن ســرعت نیــز بــه ســرعت هــر روســتا خیلــی نزدیــک باشــد، یــا 

تفاوت هــای فاحــش در ســرعت های محلــی را پنهــان ســازد.

کرده انــد. نمونه گیــری پیمایــش خانــوار،  کــه ابزارهــا، نتایــج را تعییــن   ایــن حــوزه دیگــری اســت 

برآوردهــای قابــل اعتمــادی از فقــر در ســطح روســتا نمی دهــد چــون اندازه هــای نمونــه نوعــًا بســیار 

کوچــک هســتند. بنابرایــن، بیشــتر توجــه در پژوهش هــای مربــوط بــه فقــر بــه ســوی تغییــر فقــر در ســطح 

کلــی اقتصــادی، تغییــرات در نابرابری هــا  ملــی )تمرکــز تنهــا روی حرکــت خالــص( و ارتبــاط آن بــا پیشــرفت 

کمتــری بــه  و همبســتگی فقــر در ســطح خانــوار )بــه مثابــه ُبرش هــای فقــر اســتاندارد( رفتــه اســت. توجــه 

نوســان در فقــر در ســطح محلــی و تعیین کننــدگان بالقــوه آن، شــده اســت. 

درحالی کــه نتایــج مــا روی پویایــی فقــر افــراد، بــه ادبیــات در حــال رشــد در موضــوع تغییــر ســطح 

از آن جایی کــه  مــا می دهــد.  بــه  مــا یگانــه اســت و بینش هــای جدیــدی  محلــی می افزایــد، تکنیــک  

ــای  ــًا برآورده ــا اساس ــرد، م ک ــدی  ــالت را رتبه بن ــا مح ــتا ی ــت روس کل جمعی ــی،  ــرک اجتماع ــس تح ماتری

کوچــک، را نداریــم. ایــن برآوردهــا بــه مــا  آمار-ماننــد از ســطوح به زیســتی و تغییــرات آن هــا در محل هــای 

کاهــش فقــر را بیــن ایــن  اجــازه می دهــد تــا دامنــه تفــاوت بیــن ســنجه های مختلــف رونــق و شــکوفایی و 

 .kکنیــم مکان هــا، بررســی 

دو یافتــه اصلــی وجــود دارنــد. اول، نوســان در روســتاها در حرکــت مشاهده شــده آن هــا در خــروج 

از فقــر بســیار بزرگتــر از آنچــه انتظــار می رفــت، اســت. حتــی در اقتصادهــای پررونــق هــم روســتاهایی 

کاهــش فقــر ســریع وجــود  ــا  ــد و ایســتا، روســتاهایی ب ک ــد و در اقتصادهــای را هســتندکه عقــب افتاده ان
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کــردن بــا همدیگــر هســتند، در  دارنــد. دوم، درحالی کــه فقــرا و غیرفقــرای روســتایی عالقه منــد بــه حرکــت 

تقســیم میــزان رونــق محلــی ناهمگونــی وجــود دارد.

رونق اقتصادی

مــا بــا بررســی شــاخص  های »رونــق« شــروع می کنیــم. شــکل 3-6 بــه صــورت رســم مســتطیل و 

ــق )نســبت ناخالــص همــه خانوارهایــی  ــی شــاخص رون کندگ ــزی و پرا گرایــش مرک ــه  ک دنباله هــا۱  اســت 

کــه بــه  کــردن )نســبت ناخالــص همــه خانوارهایــی  کردنــد(، شــاخص ســقوط  کــه بــه ســمت بــاال حرکــت 

کــه حرکــت رو  کردنــد( و شــاخص رونــق خالــص )نســبت خالــص همــه خانوارهایــی  ســمت پاییــن حرکــت 

کــه حرکــت رو بــه پاییــن داشــتند( را در جوامــع مــورد بررســی  کمتــری  بــه بــاال داشــتند بــه خانواده هــای 

گرایــش مرکــزی و هــم  کــه هــم  گرافیکــی اســت  تشــریح می کنــد. رســم مســتطیل و دنباله هــا یــک وســیله 

گراف هــای مربــوط بــه هــر منطقــه مــورد بررســی، خــط وســط  کندگــی داده هــا را نشــان می دهــد. در  پرا

کــه لبــه چپــی مســتطیل 25  مســتطیل، میانگیــن اســت )برحســب پنجاهمیــن درصــد داده هــا(. درحالــی 

کــه از جعبــه فراتــر می رونــد )دنباله هــا(،  امیــن درصــد و لبــه راســتی 75 امیــن درصــد اســتl.  خطوطــی 

گرافیکــی نظــم موجــود در مناطــق مــورد بررســی بــه لحاظ  مقادیــر افراطی تــر را تشــریح می کننــد. ایــن ابــزار 

ارزش نوعــی آن هــا را نشــان می دهــد. مثــاًل صفحــه مســتطیل روی شــاخص رونــق، از بــاال بــه پاییــن 

براســاس ارزش میانگیــن مــورد بررســی منطقــه از شــاخص رونــق، چیــده شــده اســت )بنابرایــن، مناطــق 

مــورد بررســی باالتــر، حرکــت رو بــه بــاالی بیشــتری داشــتند(. همزمــان از طریــق پهنــای مســتطیل ها )و 

دنباله هــا از مســتطیل ها( می تــوان تفــاوت  بیــن روســتاها یــا جوامــع محلــی درون مناطــق مــورد بررســی 

کــه توزیــع بروندادهــا در بیــن جوامــع محلــی را مقایســه می کننــد  کــرد. )ایــن آماره هایــی  را مشــاهده 

کــه تعــداد خانوارهــا در  دقیقــًا مشــابه آمــار متناظــر بــرای خانوارهــا در منطقــه مــورد بررســی نیســت چــرا 

هــر جامعــه متغیــر اســت.( 

طیــف وســیعی از برونداد هــا در مناطــق مــورد بررســی وجــود دارد. رونــق خالــص در طــول یــک دهــه 

از تنهــا حــدود 3 درصــد خانوارهــا در مــاالوی بــه بیــش از 60 درصــد در )مناطــق نمونــه( مکزیــک متغیــر 

ــه  ــردن ن ک ــق بخاطــر نســبت ســقوط  ــه بیشــتر تفــاوت در رون ک ــب ایــن جاســت  اســتm.  همچنیــن جال
کــه یــک مســتطیل ترســیم مــی شــود تــا چــارک هــای دوم و ســوم نشــان  box-whisker plots .۱: روش ســاده نمایــش داده هــای آمــاری روی یــک صفحــه 
کنــد. چارکهــای پایینــی و باالیــی بــه صــورت خطــوط افقــی در هــر دو طــرف  کــه مقــدار میانــه را مشــخص مــی  دهــد، معمــوال بــا یــک خــط عمــودی داخــل آن 

چــارک نشــان داده مــی شــود.
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کــه رونــق  صرفــًا نســبت بــاال رفتــن اســت. بنابرایــن، به طــور مثــال، در بســیاری از مناطــق آفریقایــی 

کردنــد- امــا تعــداد بســیار  اقتصــادی خالــص اندکــی دارنــد، بســیاری از خانوارهــا بــه ســمت بــاال حرکــت 

بیشــتری بــه ســمت پاییــن رفته انــد. در مــاالوی، 43 درصــد خانوارهــای فقیــر و 2۱ درصــد خانوارهــای 

کردنــد؛ ایــن ارقــام مشــابه بنــگال غربــی بودنــد، 44 درصــد و 24 درصــد. امــا رونــق  غیرفقیــر بــه بــاال حرکــت 

کامــاًل  کــه 2۱.6 درصــد بــود. ایــن تفــاوت  خالــص در مــاالوی تنهــا 3.3 درصــد بــود برخــالف بنــگال غربــی 

کــردن اســت: در بنــگال غربــی 8 درصــد خانوارهــای فقیــر و 28 درصــد خانوارهــای  در میــزان ســقوط 

کردنــد، درحالی کــه در مــاالوی، 25 درصــد خانوارهــای فقیــر و  غیرفقیــر طــی ایــن بــازه زمانــی ســقوط 

کردنــد. تمامــی 67 درصــد خانوارهــای غیرفقیــر ســقوط 

کــه می توانیــم تغییــرات رونــق را در روســتاهای  مزیــت داشــتن برآوردهــا بــرای هــر جامعــه ایــن اســت 

ــع،  ــت: درواق ــرات اس ــن تغیی ــی ای ــان دهنده بزرگ ــا نش ــن جعبه ه گرفت ــرار  ــکان ق ــم. م ــان دهی ــه نش نمون

ــوان  ــه عن ــت. ب ــه ای اس ــن منطق ــای بی ــی تفاوت ه ــه بزرگ ــًا ب ــا تقریب ــی م ــورد بررس ــع م ــرات در جوام تغیی

خ رونــق خالــص اســت- امــا 25 درصــد پایینــی  مثــال، تایلنــد یکــی از مناطــق مــورد بررســی بــا باالتریــن نــر

روســتاهای تایلنــدی شــاخص رونــق خالــص پایین تــر از میانــه همــه مناطــق بــه جــز 6 منطقــه مــورد 

کشــورها را دارد امــا 75 درصــد  ــص  ــق خال ــد. برعکــس، مــاالوی پایین تریــن شــاخص رون بررســی را دارن

ــه بیــن  ــاره میان ــد )در آم ــنگال دارن ــا س ــی ی ــابه بنــگال غرب ــص مش ــق خال ــاخص رون ــتاها، ش باالیــی روس

کشــورهای  کشــورهای بــا عملکــرد خــوب، جوامــع عقب افتــاده دارنــد و  منطقــه ای(. بنابرایــن حتــی 

عقب افتــاده جوامــع شــکوفا و پررونقــی دارنــد. 
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شکل 3-6 

شــاخص های بــاال رفتــن، پاییــن آمــدن و رونــق اقتصــادی خالــص، تغییــرات زیــادی را هــم بیــن 

مناطــق مــورد بررســی و هــم بیــن جوامــع درون مناطــق نشــان می دهــد

)PI( شاخص رونق اقتصادی

)FI( کردن  شاخص سقوط 

)NPI( شاخص رونق اقتصادی خالص 

 منبع: محاسبات نویسندگان با ماتریس های تحرک جامعه نردبان زندگی.



ت
اس

ی 
یژگ

ک و
ه ی

و ن
ت 

حال
ک 

ر ی
فق

۱63

متوجــه  دهیــم،  انجــام  خالــص(  اقتصــادی  )رونــق  واریانــس  از  ســاده  تحلیــل  و  تجزیــه  یــک  گــر  ا

کل بررســی، تغییــر درون روســتاهای داخــل مناطــق  کــه 73 درصــد تغییــر در روســتاها در  می شــویم 

کاهــش  کلــی بــرای  گــر چــه بافتــار ملــی به طــور  کــه ا کــی از آن اســت  مــورد بررســی اســت. ایــن یافته هــا حا

کنان آن  کــه در طــول یــک دهــه، بــرای ســا فقــر مهــم اســت، مســیرهای خــاص محلــی نیــز وجــود دارنــد 

مناطــق، تفــاوت بزرگــی ایجــاد می کننــد.

کیــد دارنــد- اینکــه  کــه عــده بســیاری بــر یافتــه ای بدیهــی تأ ایــن یافتــه جدیــدی اســت. درحالــی 

کاهــش فقــر اســت و  کشــورها وجــود دارنــد- ایــن یافتــه دربــاره ســرعت  مکان هــای ثروتمنــد و فقیــر درون 

ــود دارد. ــی وج ــق محل ــی در رون ــیار متفاوت ــای بس ــد آهنگ ه ــان می ده نش

حرکت فقرا

گـروه جمعیتـی مـورد عالقـه در بررسـی مـا - در ابتـدا بـا فقـر  کـه در ایـن توزیـع - یعنـی  کسـانی  دربـاره 

کـه از فقر  کردنـد چـه چیـزی وجـود دارد؟ شـکل 3-7، شـاخص های خـروج از فقـر )نسـبتی از فقـرا  شـروع 

کردند( برای تمـام مناطق مورد بررسـی را  کـه بـه باال حرکـت  ج شـدند( و حرکـت فقـرا )نسـبتی از فقـرا  خـار

کـرده اسـت. مکان یابـی خـروج از فقـر، تفاوت هـای بزرگـی را بیـن مناطـق نشـان می دهـد: خروج  خالصـه 

کلمبیای جنگ زده شـاهدیم.  کمتری را در آسـام و  از فقر بسـیار زیاد را در مکزیک، و خروج از فقر بسـیار 

شکل 7-3

شــاخص های خــروج از فقــر و تحــرک فقــرا، تغییــرات بزرگــی هــم بیــن مناطــق مــورد بررســی و بیــن 

جوامــع درون مناطــق نشــان می دهــد

)MOP( شاخص خروج از فقر
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شاخص تحرک فقرا

 منبع: محاسبات نویسندگان با ماتریس های نردبان زندگی تحرک جامعه محلی.

گســترده بیــن روســتاهای درون مناطــق مــورد بررســی اســت.  دوبــاره یــک یافتــه اصلــی، تغییــرات 

بــاالی فقــرا، اصــواًل یــک »پدیــده منطقــه  مــورد  بــه  نمودارهــای مــوردی نشــان می دهــد حرکــت رو 

کــه روســتا  بررســی«  نیســت؛ بلکــه احتمــال خــروج از فقــر خانــوار، حداقــل بــه انــدازه منطقــه مــورد بررســی 

در آن قــرار دارد، بــه روســتای محــل اقامــت خانــوار بســتگی دارد. تجزیــه و تحلیــل ســاده واریانــس نشــان 

کــه در ابتــدا فقیــر بودنــد بواســطه تغییــر در روســتاهای  کســانی  می دهــد 75 درصــد تحــرک رو بــه بــاالی 

درون مناطــق مــورد بررســی بــود و تنهــا 25 درصــد بــه منطقــه مــورد بررســی بســتگی داشــت. 

کلــی رفــاه تصورشــده خانــوار نشــان  تفاوت هــای بــزرگ بیــن روســتاها در تغییــرات در رتبه بنــدی 

می دهــد احتمــااًل عناصــر خــاص مکانــی از تجــارب فقــر بایــد تشــریح شــود. در ایــن معنــا، ایــن یافته هــا 

کــه ممکــن اســت  کیفــی بــاز می کنــد- از فرآیندهــا و تعامل هــای بیــن عوامــل  کنــدوکاو  زمینــه را بــرای 

گی هــای  گــر همــه پیشــروی فقــر بــه ویژ تحــرک یــا عــدم تحــرک در بافتارهــای مختلــف را توضیــح دهــد. ا

گی هــای ملــی )یــا ترکیبــی از هــر دو( بســتگی داشــته باشــد، آنــگاه بررســی عوامــل محلــی،  افــراد یــا بــه ویژ

ــدارد. محلــی از ِاعــراب ن
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هم حرکتی غیرفقرا و فقرا

ــا فقــرا و  ــق خالــص در مناطــق و جوامــع مــورد بررســی مرتبــط اســت؟ آی ــا رون ــه خــروج از فقــر ب چگون

ــش  ــن بخ ــت؟ ای ــم اس ــر مه ــه فق ــطوح اولی ــا س ــد؟ آی ــت می کنن ــاال حرک ــمت ب ــه س ــر ب ــا همدیگ ــرا ب غیرفق

روابــط بیــن برخــی از شــاخص های اســتخراجی از ماتریــس تحــرک اجتماعــی را بــه تصویــر می کشــد تــا 

ایــن پرســش ها و بحث هــای سیاســتی در برگیرنــده آن هــا را مــورد خطــاب قــرار دهــد. آیــا رشــد اقتصــادی 

یــا رونــق خالــص بــرای خــروج از فقــر یــا حرکــت فقــرا دارای اهمیــت اســت؟ 

شــکل 3-8 نشــان می دهــد چگونــه بخــت و اقبــال فقــرا و غیرفقــرا در بیــن روســتاها بــا همدیگــر حرکــت 

کردنــد. هــر نمــودار )یکــی بــه ازاء هــر منطقــه( بــرای هــر جامعــه محلــی، یــک شــاخص تحــرک فقــرا )نســبتی 

کردنــد( و یــک شــاخص تحــرک ثروتمنــدان )نســبتی  کردنــد و بــه بــاال حرکــت  کــه بــا فقــر شــروع  از مــردم 

کردنــد( را نشــان می دهــد. ایــن مقایســه اجــازه  کردنــد و بــه بــاال حرکــت  کــه غیرفقیــر شــروع  از مــردم 

ــا هــم در ارتباطنــد  کنیــم چگونــه بخــت و اقبــال فقــرا و غیرفقــرا در جوامــع مشــابه ب ــا تجســم  می دهــد ت

کــه نمــودار، خــط 45 درجــه )حرکــت برابــر فقــرا و ثروتمنــدان( و خــط بــا بهتریــن بــرازش از میــان  آن گونــه 

گاهــی بــا تعــداد بســیار انــدک هســتند( را نشــان می دهــد. ایــن شــکل و رگرســیون های  روســتاها )کــه 

کــه شــاخص تحــرک فقــرا را روی شــاخص تحــرک ثروتمنــدان، روســتا بــه روســتا رگــرس می کنــد،  همــراه آن 

ســه نکتــه را پیشــنهاد می دهنــد. 

کــه قبــاًل بحــث شــد، تقریبــًا ســه چهــارم واریانــس در رونــق خالــص در مناطــق مــورد  اول، آن گونــه 

کــه تحــرک ایــن  بررســی شــامل تفاوت هــای بیــن روســتاها در همــان منطقــه مــورد بررســی اســت. زمانــی 

کــه، به طــور  روســتا بیــن فقــرا و غیرفقــرای درون هــر روســتا تقســیم می شــود، نشــان دهنده آن اســت 

ــکل  ــر ش ــالوه ب ــد )ع کردن ــت  ــاال حرک ــه ب ــی ب ــورد بررس ــع م ــر در جوام ــا همدیگ ــرا ب ــرا و غیرفق ــط، فق متوس

کــه حرکــت رو بــه  کنیــد(n.  ایــن بــدان معنــا نیســت  3-8، نتایــج رگرســیون در پیوســت 3-۱ را مشــاهده 

بــاالی غیرفقــرا باعــث حرکــت رو بــه بــاالی خانوارهــای فقیرتــر می شــود. بلکــه، یافته هــا نشــان می دهنــد 

ــور  ــواًل به ط ــا معم ــه اینه ک ــود دارد  ــق وج ــر رون ــتا ب ــص روس ــزرگ مخت ــت وارده ب ــی و مثب ــای منف تکانه ه

مشــابهی روی حرکــت خانوارهــای فقیــر و غیرفقیــر تأثیــر می گذارنــد. امــا در برخــی مــوارد آن هــا بــه یــک 

ــه غیرفقــرا و  ــه نظــر به طــور نامتناســبی ب ــه در بقیــه مــوارد، تکانه هــا ب ــد درحالی ک ــدازه تأثیــر پذیرفته ان ان

فقــرا نفــع رســانده اســت. 
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فقرا و غیرفقرا در بین مناطق مورد بررسی، به طور میانگین با هم به سمت باال حرکت می کنند.

 منبع: محاسبات نویسندگان با شاخص های تحرک  جامعه محلی نردبان زندگی.

کل بررســی خــروج از  ایــن هم حرکتــی فقــرا و غیرفقــرا در بیــن روســتاها، پیش زمینــه مهمــی بــرای 

کــه رونــق  فقــر اســت. ایــن واقعیــت نشــان می دهــد »تکانه هــای« بــزرگ، مثبــت و منفــی، وجــود دارنــد 

روســتاها را متأثــر می کنــد؛ این هــا مختــص خانوارهــا نیســتند، امــا در حــوزه ملــی )یــا در مــورد هنــد ایالتــی( 

هــم نیســتند. همچنیــن، ایــن تکانه هــا مختــص فقــرا نیســتند بلکــه فقــرا و غیرفقــرا را بــه یــک نحــو امــا بــا 

گســترده تر، شناســایی  درجــات مختلــف تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد. یــک دســتورکار مهــم بــرای بررســی 

کارکــرد دموکراســی  عوامــل همبســته بــا رونــق محلــی اســت- آیــا آن هــا شــرایط اقتصــادی، زیرســاخت ها، 

محلــی یــا شــرایط اجتماعــی هســتند؟

کــردن بــا هــم را در روســتاها دارد، میــزان  گرایــش بــه حرکــت  گرچــه افزایــش رفــاه فقــرا و غیرفقــرا،   دوم، 

کــه در شــکل 3-8 مشــاهده شــد، در  هم حرکتــی آن هــا در بیــن مناطــق، متفــاوت اســت. همان طــور 

ــتند.  ــی داش ــای متفاوت ــق، الگوه ــایر مناط ــا س ــود. ام ــک ب ــه ی ــک ب ــًا ی ــت اساس ــد، حرک ــت هن ــار ایال چه
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کــه  پیوســت 3-۱ از تکنیک هــای آمــاری بــرای شناســایی درجــه الگوهــای مختلــف اســتفاده می کنــد 

کــه بنظــر، خــود رابطــه در  کردنــد. نکتــه مهــم این جاســت  بــا آن رونــق فقــرا و غیرفقــرا بــا هــم حرکــت 

کامــاًل متفــاوت اســت. در بافتــار بررســی وســیع تر خــروج از فقــر، مقولــه ناهمگونــی در بیــن  بیــن مناطــق 

کــه نشــان می دهــد عوامــل تعیین کننــده حرکــت رو بــه بــاالی  ــاد اســت چــرا  مناطــق نیــز مــورد عالقــه زی

غیرفقــرا و فقــرا، یکنواخــت نیســتند.

ســوم، تغییــرات زیــاد در دامنــه حرکــت فقــرا و غیرفقــرا در بیــن روســتاها، بــه خــودی خــود مــورد 

کــه آیــا ایــن تفاوت هــا در روســتاها در »رونــق  ح ایــن پرســش می شــود  عالقــه اســت و ایــن امــر باعــث طــر

گی هــای قابــل شناســایی ســاختارهای اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی روســتاها  سهیم شــده« از ویژ

نشــأت می گیــرد یــا از تکانه هــای اقتصــادی مثبــت و منفــی وارده بــه آن روســتاها ناشــی می شــود. از 

ــرات  ــد داد و تأثی ــاداش خواه ــا پ ــف دارایی ه ــواع مختل ــه ان ــا ب ــف تکانه ه ــواع مختل ــادی، ان ــه اقتص جنب

ــروی  ــرای نی ــا ب ــه تقاض ک ــادی  ــرات اقتص ــال، تغیی ــک مث ــوان ی ــه عن ــا ب ــت- تنه گذاش ــد  ــی خواه مختلف

کار را افزایــش می دهــد )کــه به طــور برابــر بیــن همــه تقســیم شــده اســت(، تأثیــر متفاوتــی خواهــد داشــت 

کنــدوکاو و شــاید تبییــن ایــن  ــازده زمیــن را افزایــش خواهنــد داد.  ــه ب ک ــه تغییــرات اقتصــادی  نســبت ب

ــت.  ــر اس ــروج از فق ــی خ کل ــی  ــرای بررس ــی ب ــتورکار مهم ــا، دس تفاوت ه

تکانه هــای منفــی و مثبــت ضرورتــًا متقــارن نیســتند. در واقــع، ارتبــاط بیــن ســقوط فقــرا )FPI( و 

ســقوط غیرفقــرا FRI(، بســیار ضعیف تــر از ارتبــاط بیــن تحــرک فقــرا و تحــرک ثروتمنــدان اســت. بنابرایــن، 

ــرا (  ــص فق ــق خال ــتاها در رون ــن روس ــی بی ــت، هم حرکت ــده اس ــریح ش ــکل 3-9 تش ــه در ش ک ــه  همان گون

کمتــر از هم حرکتــی آن هــا در تحــرک بــه ســمت بــاال اســت. NPP ( و رونــق خالــص غیرفقــرا )NPR (، بســیار 
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ارتبــاط بیــن حــرکات خالــص بــه ســمت بــاالی فقــرا و غیرفقــرا، نســبت بــه حــرکات ناخالــص بــه 

سمت باال بسیار ضعیف تر است

 منبع: محاسبات نویسندگان با ماتریس تحرک اجتماعی نردبان زندگی.

کنــد امــا همچنیــن ممکــن  ایــن امــر ممکــن اســت نامتقارنــی منافــع نســبت بــه زیان هــا را آشــکار 

کــه  کــه »کددارهــای پایینــی« هســتند. یعنــی آن هایــی  اســت تأثیــر مکانیکــی یــک نردبــان زندگــی باشــد 

ــر میــزان  گ ــه پاییــن برونــد حتــی ا ــان زندگــی هســتند نمی تواننــد بیشــتر از آن، ب در پایین تریــن پلــه نردب

کــه نســبت های زیــادی از ســقوط غیرفقــرا را  کــرده اســت. بنابرایــن، روســتاهایی  رفاه شــان ســقوط 

کــه بیشــتر آن هــا از پایین تریــن پلــه شــروع و در  دارنــد، ســقوطی مشــابه بیــن فقــرا را نخواهنــد دیــد چــرا 

کردنــد. به طــور مثــال، در جــدول 3-2 مشــاهده می شــود در تانزانیــا، اوگانــدا و ســنگال،  همانجــا تمــام 

کــه در بیــن غیرفقــرا حــدود 50 درصــد  فقیرشــده ها در بیــن ابتــدا فقــرا حــدود ۱5 درصــد بودنــد درحالــی  

کردنــد(. قریــب بــه  بودنــد )و حــدود 30 تــا 40 درصــد فقیرشــده ها در بیــن غیرفقــرا بــه ســوی فقــر ســقوط 

یقیــن، رویکــرد اثــر »کوتاه ســازی« نردبــان زندگــی، تشــخیص ســقوط های عــادی از باالرفتن هــای عــادی 
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کــه در هــر دوره  کمتــری دارد، چــون  کــرده اســت: مشــکل »کددارهــای باالیــی« وخامــت  را ســخت تر 

کمتــری در باالتریــن دســته بودنــد.  زمانــی افــراد بســیار 

بررسی تعیین کننده های محلی خروج از فقر  

کنــد. چــه  کار می کنــد تــا دارایی هایــی بــرای خــود ایجــاد  کــه ســخت  بــا فــرد فقیــری شــروع می کنیــم 

کــه جزئیــات آن در  ــع او می شــود؟ فرضیــه مــا همان طــور  کمــک می کنــد؟ چــه چیــزی مان ــه او  چیــزی ب

کــه توانایــی او بــرای افزایــش رفاهــش تحــت تأثیــر  گرفــت ایــن اســت  چهارچــوب مفهومــی فصــل ۱ شــکل 

گســترده تر ســازمانی، اجتماعــی و  کــه در عــوض، بــا بافتــار  کــه بــا آن روبــرو اســت،  ســاختار فرصتــی اســت 

کــه او در آن زندگــی می کنــد، تعریــف می شــود. مــا بــا دو نــوع اصلــی نهاد هــا در ســطح  سیاســی جامعــه ای 

محلــی مواجه ایــم: بازارهــا یــا فرصت هــای اقتصــادی دردســترس از یــک ســو و نهاد هــای دموکراســی 

کــه یــک فــرد می توانــد از دارایی هــای خــود  خ بازدهــی  محلــی از ســوی دیگــر. ایــن نهادهــا روی نــر

ــذارد.  ــر می گ ــر آن دارایی هــا، اث بدســت آورد و همچنیــن حــق و ادعــا ب

و  اقتصــادی  فرصت هــای  بــه  نابرابرانــه  دسترســی  اجتماعــی،  نابرابــری  و  اجتماعــی  انشــقاق  امــا 

سیاســی را تقویــت می کنــد )تیلــی ۱999؛ رائــو و والتــون 2004ب(. بنابرایــن وقتــی بــه تحــرک فقــرا فکــر 

می کنیــم، مجموعــه ســوم متغیرهــا مهــم می شــوند  ـ واین هــا بایــد بــا عاملیــت فقــرا مرتبــط باشــند.

کنـد. در سـطح فـردی، عاملیـت از طریـق حـس  عاملیـت می توانـد در سـطح فـردی یـا جمعـی عمـل 

که »مـن می توانم متفـاوت عمل  اطمینـان بـه خـود، قـدرت و خودکارامـدی، ارزیابـی می شـود. ایـن بـاور 

کنـم« می توانـد عامـل مهمـی بـرای پیشـروی در انجـام امـور باشـد )بانـدورا ۱995 و ۱998(. ظرفیـت آرزو 

داشـتن نیـز باعـث ایجـاد انگیـزه در فـرد بـرای فعالیـت می شـود و می توانـد آینده هـای بهتـر و متفـاوت 

در  آن هـا  جمعـی  عاملیـت  رانده شـده،  حاشـیه  بـه  مـردم  بیشـتر  بـرای   .)2004 )آپـادوراری  بزنـد  رقـم  را 

کـه بـه طـرد  سـازمان دهی، نمایندگـی  داشـتن، آزادی بیـان و هویـت، بـرای غلبـه بـر تبعیضـات اجتماعـی 

سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی و نابرابـری منجـر می شـود، ضـروری اسـت. بـدون ظرفیـت جمعـی بـرای 

کنتـرل و چانه زنـی، ابتـکار عمـل فـردی بـه خـودی خـود بـه نظرکافـی نمی آیـد. هـر دو  کـردن،  کـره  مذا

کـه در نظـر بگیریـم دسترسـی مسـتقیم بـه فرصت هـای اقتصـادی جدیـد را  عاملیـت فـردی و جمعـی را 

کنـد، بـه تحـرک بیشـتر منجـر می شـود. کـه از طریـق دموکراسـی عمـل  اصـالح یـا ایجـاد می کنـد، یـا 
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ــاال  ــدام از همبســتگی های ب ــم، هرک کشــاورز روســتایی در تانزانیــا را در نظــر می گیری ــرای مثــال یــک  ب

بگــذارد. فرصت هــای  تأثیــر  تغییــرات درآمــدی منجــر می شــوند،  بــه  کــه  کانال هایــی  می توانــد روی 

کاسته شــده  اقتصــادی و رشــد محلــی می توانــد بــه قیمت هــای بهتــر بــرای تولیــدات او، هزینه هــای 

کــه ورود بــه فعالیت هــای اضافــی را ســودآور  کــود یــا فضــای جدیــد در بــازار منجــر شــود  در مصــرف 

کــه مقامــات رســمی دولــت  کشــاورز بدانــد  گــر  می ســازد )مثــل پــرورش چارپایــان، فــروش شــیر، ...(. امــا ا

کمتــری بــرای  کشــید، انگیــزه  کسب شــده وی از تولیداتــش را از چنــگ او بیــرون خواهنــد  محلــی منافــع 

تولیــد خواهــد داشــت. اعتمــاد بــه نفــس و حــس »مــن می توانــم آن را انجــام بدهــم« نیــز می توانــد روی 

ــزه  ــن انگی ــر را دارد. او همچنی ــن اث ــی همی ــدام جمع ــه اق ک ــه  ــذارد همانگون ــت بگ ــر مثب ــره وری او تاثی به

کنــد یــا در زمــان  گــر قیمت هــای عادالنــه بــرای تولیداتــش دریافــت  بیشــتری بــرای تولیــد خواهــد داشــت ا

کافــی بــه او داده شــود.  تقاضــا بــرای وام، اعتبــار 

کاهش فقر بررسی شرایط محلی و 

گزارش شــده، در بیــن روســتاها، حتــی  کاهــش فقــر  کــه تفاوت هــای بزرگــی در  مــا نشــان داده ایــم 

گی هــای محلــی  کــدام ویژ کــه  درون مناطــق مــورد بررســی وجــود دارد. ایــن امــر، پرسشــی را برمی انگیــزد 

ــه می کننــد، مرتبــط اســت. کاهــش ســریع تر فقــر را تجرب ــه  ک ــا روســتاهایی  ب

ابتـدا سـه دلیـل  بـه ایـن قضیـه می پردازنـد،  کـه  ارائـه برخـی رگرسـیون های چنـد متغیـره  از   پیـش 

کیـد بیشـتری بـر اسـتفاده از تفـاوت بین-روسـتایی بـرای بررسـی اثـرات نمی کنیـم.  کـه چـرا تأ می آوریـم 

گرچـه بـا اجـازه دادن بـه اعضـای هـر روسـتا تـا پلـکان خـود را روی نردبـان رفـاه تعییـن  نخسـت اینکـه، ا

کننـد، فایـده می بریـم، همزمـان مقایسـه پذیری مسـتقیم را از  نمـوده و تعریـف خـود را از فقـر مشـخص 

گـر دو روسـتا تغییـرات مشـابه در رونق خالص بر حسـب نسـبت  کـه حتـی ا دسـت می دهیـم. منظـور ایـن 

کـه آن هـا حرکت هایـی  کننـد، نمی توانیـم مطمئـن باشـیم  گـزارش  خالـص حرکـت رو بـه بـاالی خانوارهـا 

که پلکان ها در یک روسـتا ممکن اسـت نسـبت به روسـتای دیگر، دورتر از هم  معادل هم هسـتند، چرا 

کیـد  کـه بعـدًا توضیـح می دهیـم، مـا می خواهیـم روی بافتـار تأ گذاشـته شـده باشـند. دوم، همـان طـور 

که رگرسـیون خطی با داده های ادغام شـده در بین بافتارهای تعمدًا متفاوت  کنیم یعنی انتظار نداریم 

کـه مجبـور بـه تعریـف ارتباطات یکسـان عـددی در میـان متغیرها  )مثـل نمونه  گیـری در مناطـق جنگـی( 
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می کند، راهکار پژوهشـی به ویژه ثمربخشـی باشـد. سـوم، رگرسـیون ها نمی توانند پاسـخ گوی پرسـش ها 

که این بررسـی با هدف آزمودن پرسـش هایی درباره  درباره سـاختار عّلی باشـند، به همین دلیل اسـت 

مدل هـای اقتصـادی زیربنایـی از رفتـار یـا سـاختار اقتصـادی، طراحـی نشـده اسـت.

ــت هنــد، داده هــا را ادغــام و همبســتگی ها را  ــرای روســتاهای چهــار ایال گفتــه شــد، ب ــا همــه آنچــه  ب

کردیــم )جــدول 3-3 (. ایــن تجزیــه و تحلیــل را بــرای ســنجه های تحــرک رو بــه بــاالی فقــرا )مثــل  بررســی 

کــه  کردن هــا انجــام دادیــم )چــرا  گانــه بــرای بــاال رفتــن و ســقوط  MPI ,MOP ( و غیرفقــرا، و به طــور جدا

دلیلــی بــرای تحمیــل اصــل تقــارن بــه عوامــل باالرونــده و پاییــن رونــده وجــود نــدارد(. 

جدول 3-3

که با عوامل محلی )سطح روستا( مرتبط هستند گون پویایی به زیستی  گونا سنجه های 

MOPMPIMRIFPIFRIFRIPNPR
مشکل یافتن شغل 

خصوصی
-0.03۱***-0.0266**-0.0208*-0.00۱30.00470.0۱32-0.0۱67**

مشکل اشتغال- 
دسترسی اقتصادی

0.0۱0۱***0.0۱02**0.0078**-0.0023-0.0062-0.0072**0.0047*

بهبود مجراهای بازار در 
جامعه محلی

0.0445***0.0469***0.024۱***-0.0۱2**0.00۱2-0.0۱570.0047

*0.00840.0276-0.00۱2-0.0043-0.008۱**0.0527***0.0694توجه دولت

توجه دولت- مشارکت 
سیاسی

-0.028***-0.0259***-0.0099**0.005-0.0098-0.007۱-0.0085*

عضویت زنان در شورای 
اجتماع

0.00۱50.0025**7.70-6.90-0.00۱5*-0.002***-2.20

وجود مرکز درمانی 
خصوصی

-0.069۱-0.۱382**-0.02670.067*0.06640.084۱-0.0244

مرکز درمان خصوصی- 
دسترسی به شبکه 

اجتماعی
0.0۱8۱0.04۱8***0.0099-0.0۱65-0.0۱23-0.02070.0078

0.00۱2-0.00227.80-0.00330.0080.00320.0058فرصت های تحصیلی

9.30-۱.004.30**۱.806.2-***0.00۱4-**9.2-فاصله از نزدیکترین شهر
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0.0043***0.03۱8*0.00570.00270.0222-*۱.۱00.0۱8تسهیالت آبیاری

اقدام جمعی برای حل 
مشکل آب

-0.0227**-0.0364***-0.00۱9-0.0032-0.0۱43-0.0074-7.90

0.0425***0.2۱9**0.۱426***0.0976***0.252-**0.۱578-***0.3426-سهم جمعیت ابتدا فقیر

متغیر مجازی آندرا 
پرادش

-0.02590.0022-0.0294-0.0274*-0.02۱5-0.0394-0.0424**

***0.078-0.05۱-0.0538-*0.33***0.۱35-***0.۱759-***0.۱۱۱3-متغیر مجازی آسام

متغیر مجازی اوتار 
پرادش

-0.0847***-0.۱4۱2***-0.۱7۱***-0.0236*-0.0369-0.005-0.0478**

0.09440.0566***0.2287*0.595***0.3873***0.4366***0.4223عدد ثابت

288288288288288288288مشاهدات

R20.430.320.350.۱20.۱40.2۱0.۱2

منبع: نارایان، پتش، و پاول )2009(.
 FPI, ــا کنــد؛ ضریــب منفــی ب کمــک مــی  توجــه: ضریــب مثبــت بــا MOP, MPI  و  MRI یعنــی بــه حرکــت بــه ســمت بــاال 

ــد. ــری می کن ــن جلوگی ــمت پایی ــه س ــت ب ــی از حرک FRI, FRIP یعن
* P < 0.10       ** P < 0.05      *** P < 0.10

)خطاهای استاندارد ناهمسانی واریانس- سازگار وایت(

ایــن نتایــج بــا برخــی حکایتهــا ســازگار اســت. اول اینکــه، مطمئنــًا، دسترســی بــه فرصت هــای شــغلی 

کاهــش بیشــتر فقــر مرتبــط اســت. وجــود رابطــه بیــن افزایــش اشــتغال و رونــق، نبایــد تعجــب آور باشــد؛  بــا 

کاهــش فقــر بــا برابــری بیشــتر فرصتهــا مرتبــط اســت- بــا  کــه اثــرات بزرگتــر  آنچــه جالــب اســت ایــن اســت 

کــه دســتیابی بــه آنهــا تقریبــًا بــرای همــه بــه یــک انــدازه فراهــم باشــد.  حضــور بیشــتر مشــاغلی 

گســترش بیشــتر بازارهــا بــا خــروج از فقــر )و حرکــت رو بــه بــاالی  کــه  نتایــج همچنیــن نشــان داد 

غیرفقــرا ( مرتبــط اســت. بــه روشــنی، رابطــه علــت و معلولــی را می تــوان از هــر دو طــرف تخمیــن زد، چــون 

ــاز شــود. کــه انتظــار مــی رود بازارهــای جدیــد در روســتاهای پررونــق ب

 به نظر می رسد »توجه دولت«، با حرکت روبه باال برای فقرا، اما نه برای غیرفقرا ارتباط دارد. 

کــز درمانــی خصوصــی بــا  در عیــن حــال، همبســتگی های معمــاواری دیــده می شــود. داشــتن مرا

کمتــر فقــرا مرتبــط اســت. همچنیــن، اقدامــات جمعــی بیشــتر بــرای حــل مشــکالت  حرکــت روبــه بــاالی 
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کمتــر بــودن حرکــت رو بــه بــاالی فقــرا در ارتبــاط اســت. مــا دربــاره ایــن  تهیــه آب، به طــور عجیبــی بــا 

عالمت هــای منفــی در فصــل 7 و بحــث اقــدام جمعــی بحــث می کنیــم. 

کلــی، رگرســیون های ســاده بــا دیــدگاه تفاوت هــای بــزرگ در برون دادهــای بیــن روســتاها،  به طــور 

برمی انگیــزد  را  غیرفقــرا  و  فقــرا  گــروه  دو  هــر  تحــرک  روســتا،  گی هــای  ویژ از  برخــی  هســتند.  ســازگار 

گی هــا، به طــور متفاوتــی روی فقــرا و غیرفقــرا تأثیــر می گذارنــد. امــا رگرســیون ها،  درحالی کــه دیگــر ویژ

پیوندهــای عّلــی یــا ســاختار اقتصــادی را شناســایی نمی کننــد و بایــد خیلــی ســاده بــه عنــوان الگوهــای 

ــتند. ــن هس ــد تبیی ــه نیازمن ک ــوند  ــیر ش ــایی تفس شناس

بافتار برای درک عوامل نفوذ محلی مهم است. 

ــای بســیار متفــاوت و از طریــق نگاه هــای مختلــف  ــوان از زوای ــه ماننــد همــه پدیده هــا، فقــر را می ت ب

بســیاری، بــا ســودمندی نگریســت. مــا می توانیــم جنــگل را از هواپیمــا در ارتفــاع 3000 متــری بــاالی 

ســطح دریــا ببینیــم، و هــر بــرگ بــه تــاری ســبز مبــدل خواهــد شــد، یــا می توانیــم بــا چشــمان مســلح 

کنیــم و برگ هــای مجــزای زیــادی ببینیــم، یــا می توانیــم برگــی را زیــر میکروســکوپ  درختــی را بررســی 

کــه جنــگل، درخــت و برگ  هــا ناپدیــد شــوند و فقــط ســلول های بنیــادی قابــل  آنقــدر قــوی قــرار دهیــم 

ــه نظــر یکســان  ــه ب ک ــر شــویم، آن جنبه هایــی  ــه ســوژه موردنظــر نزدیک ت مشــاهده باشــند. هــر چقــدر ب

می آمدنــد، پــر از بافــت و مــوارد خــاص دیــده می شــوند.

کــه بــر روی آمــار سرشــماری یــا نقشــه فقــر دقیقــًا مشــابه جلــوه می کننــد،  بنابرایــن، روســتاهایی 

کــه از نزدیــک وارســی می شــوند، تبدیــل بــه انبوهــی از بافتار هــای محلــی متفــاوت می شــوند.  هنگامــی 

ح شــده اســت. در ایــن بررســی،  کــه مطــر ذره بیــن مناســب بــرای نگریســتن، بســتگی بــه پرسشــی دارد 

کلــی را  ــا الگوهــای  ــم ت کردی ــه ماننــد رگرســیون های جــدول 3-3 اســتفاده  ــی ب ــه و تحلیــل تجرب از تجزی

ــد. ک می کنن ــا ــی را پ ــب محل ــت و ترکی ــار باف ــه ناچ ــیون ها ب ــن رگرس ــه ای ک ــم  ــا می دانی ــم ام کنی ــی  بررس

کاپــور، دو روســتای واقــع در منطقــه عادل آبــاد آنــدرا پــرادش را در نظــر بگیریــد.  مــوارد دهامپــور و ماال

طوفان هــای  و  مــداوم  قحطی هــای  از  برآمــده  اقتصــادی  تکانه هــای  از  تاریخچــه ای  جامعــه  دو  هــر 

گذاشــته اســت. هــر دو  کشــاورزی، منبــع اصلــی امــرار معــاش،  کــه تاثیــر منفــی بــر  غیرمنتظــره دارنــد 

کــه  گونــی را بــه فقــر خــود نســبت دادنــد از جملــه خصومت هــای خانوادگــی  گونا جامعــه، عوامــل اضافــی 
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کــه بــه بدهــکار شــدن منجــر می شــد،  بــه تقســیم زمیــن منجــر می شــد، فرصت هــای شــغلی نامنظــم 

ــرق  ــب ب ــه نامرت ــد، و عرض ــر می ش ــی منج ــکالت ارتباط ــه مش ــه ب ک ــل  ــل و نق ــب و حم ــاده مناس ــود ج نب

ــه قطــع شــدن پمپ هــای آبیــاری برقــی منجــر می شــد. هــر دو روســتا، مراتــب مشــابهی از توســعه  ــه ب ک

گــی بــارز هــر دو اســت: دهامپــور  زیرســاختها و دریافــت خدمــات اصولــی داشــته اند. اقدامــات جمعــی، ویژ

کش دالیــل ایــن قضیــه هســتند  کشــا کاپــور ۱8 تــا دارد. هنــوز هــر دو جامعــه در  گــروه خودیــاری و ماال  22

ــد.  ــتر می برن ــانی بیش کس ــه  ــد و چ ــتر می بازن ــانی بیش کس ــه  ــا چ ــا و فرصت ه ــا بحران ه ــه ب ــه در مواجه ک

کاپــور بــه روشــنی تنــزل یافتــه اســت و در  گذشــته، بــه نظــر، قشــربندی اجتماعــی در ماال در ۱0 ســال 

زمــان جمــع آوری داده هــا جامعــه دارای همبســتگی و وحــدت شــناخته می شــد. مــردم ایــن تغییــر را 

کــه مشــارکت بیشــتر جامعــه را  ح جانما بهومــی بــا حمایــت دولــت۱  در ســال ۱997 نســبت دادنــد  بــه طــر

گروه هــای طبقــات پاییــن جامعــه بــه  ســبب شــدo.  در دهــه بیــن ســال های ۱995 و 2005، دسترســی 

گروه هــای  ــد.  گردی ــه باعــث ایجــاد حــس انســجام در مــردم  ک ــور بهتــر شــد  کاپ ــد و مــدارس در ماال معاب

از پس زمینه هــای مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی دور هــم جمــع  را  کاپــور، مــردم  خودیــاری در ماال

کردنــد. همچنیــن، مــردم معتقــد بودنــد توانایــی آن هــا بــرای تمــاس  کــم  گروه هــا را  کردنــد و فاصلــه بیــن 

کــه حــال و هــوای سیاســی در ســال  بــا مقامــات رســمی دولتــی و رهبــران افزایــش یافتــه بــود. به طــوری 

ــد. ــری ش ــردم در تصمیم گی ــه م ــارکت فعاالن ــث مش 2005، باع

گروه هــا براســاس عضویــت طبقاتی شــان  گیــر اســت.  برعکــس، قشــربندی اجتماعــی در دهامپــور فرا

)نجس هــا یــا لمس ناپذیرهــا، طبقــات پایین تــر، طبقــات عقب مانــده و طبقــات باالتــر( همچنیــن بــر 

گــروه مباحثــه زنــان  حســب هویــت مذهبــی و ســطح تحصیالتشــان به طــور دقیــق از هــم جــدا می شــوند. 

کــه »بــا مــا درســت رفتــار نمی شــود. آن هــا  کــه از طبقــات پایین تــر بودنــد شــکایت داشــتند  و مــردان 

کــه مــا را نجــس می پندارنــد. مــا فقــط مجبوریــم بــا  ]طبقــات باالتــر[ حتــی بــه مــا آب نمی دهنــد چــرا 

کنیــم،  گــر خودمــان را در معابــد جــا  دســت هایمان آب بنوشــیم. اجــازه ورود بــه معابــد را نداریــم. ا

ــه شــورای روســتا هســتیم.« ــه پرداخــت جریمــه ب مجبــور ب

در دهامپــور نابرابری هــای طبقاتــی همراســتا بــا نابرابری هــای اقتصــادی پیــش مــی رود، بــا ایــن 

لمس ناپذیرهــا،  و  کرده انــد  اشــغال  نردبــان  روی  را  باالتــر  موقعیت هــای  باالتــر  طبقــات  کــه  تفــاوت 

ــوط  ــه تفاوت هــای سیاســی در حقــوق مرب ــه حســاب می آینــد . ایــن نابرابری هــا ســپس ب فقیرترین هــا ب
۱. the state-sponsored Janmabhoomi program
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کارزارهــای انتخاباتــی یــا صحبــت دربــاره مســائل دولــت محلــی، تبدیــل می شــود. طبقــات پایین تــر  بــه 

نکرده ایــم.  شــرکت  روســتا  مســائل  بــرای  تصمیم گیــری  فرآینــد  در  هرگــز  مــا  از  »هیچ کــدام  گفتنــد، 

کمــان روســتا هســتند. آن هــا زمین هــای بیشــتری دارنــد. آن هــا بــه  المبادیــس ]طبقــات باالتــر[، حا

تنهایــی در انتخابــات مســابقه می دهنــد و دیگــران را از مشــارکت در انتخابــات منــع می کننــد. مــا هرگــز 

ــوان جســمی دارنــد.« کنیــم. آن هــا نیــروی اقتصــادی و نیــز ت ــا آن هــا مقایســه  نمی توانیــم خودمــان را ب

بدتــر این کــه، اقدامــات ایالــت در توزیــع زمیــن بــه طبقــات پایین تــر در دهامپــور باعــث اســتحکام 

گروه هــا ی پولدارتــر در برابــر فقــرا شــد. طبقــات باالتــر در دهامپــور خــود را در معــرض تهدیــد دیدنــد و 

کردنــد.  کــه در جامعــه بــه طبقــات پاییــن قــدرت خریــد و فــروش زمیــن را داد، شــکایت  دربــاره ایــن قانــون 

کــه همــه مــا مــردم طبقــات  گفــت، »قانونــی وجــود دارد  گــروه مباحثــه ای از مــردان طبقــات پایین تــر 

کاری بکنیــم،  گــر چنیــن  کنیــم. ا کنیــم. مــا نمی توانیــم آن هــا را تکذیــب  پایین تــر بایــد از باالترهــا تبعیــت 

گــر فــردی متعلــق بــه  کنیــم. ا هیــچ شــغلی بــه مــا نمی دهنــد و بــدون شــغل هــم نمی توانیــم زندگــی 

طبقــات باالتــر را در بــازار ببینیــم، بایــد دمپایی هایمــان را در دســتمان بگیریــم و راه برویــم. حتــی االن، 

کــه مــا راجــع بــه چنیــن چیــزی بــا غریبه هــا حــرف می زنیــم مجــازات خواهیــم شــد.« گــر آن هــا بفهمنــد  ا

کاپــور و دهامپــور بــه روش مشــابهی عمــل  گروه هــای خودیــاری در هــر دو منطقــه ماال درحالی کــه 

کاهــش را بــه قانــون پس انــداز  کردنــد. اعضــاء ایــن  کــم شــدن  گروه هــای دهامپــور شــروع بــه  می کردنــد، 

کــه هیــچ فکــری بــه حــال  کردنــد، نســبت دادنــد چــرا  گرو ه    شــان وضــع  کــه پولدارهــای  ماهانــه باالتــر 

توانایی هــای اقتصــادی اعضــای فقیرتــر نکــرده بودنــد.

گرچــه  گرهــای تحــرک در بیــن فقــرا و ثروتمنــدان، نشــان دهنده بافتــار اجتماعــی دو روستاســت.   نما

کاپــور،  هــر دو جامعــه ســهم مشــابهی از حرکــت رو بــه بــاالی مــردم فقیــر )MPI، 4۱ درصــد( داشــتند، ماال

ج شــده بودنــد را داشــت )MOP، 29 درصــد در مقایســه بــا ۱7  کــه از فقــر خــار درصــد باالتــری از مردمــی 

کــه  درصــد دهامپــور(. همچنیــن، بــه نظــر رونــق در دهامپــور به طــور ناعادالنــه ای تقســیم شــده بــود، چــرا 

کردنــد و هیــچ تنزلــی نداشــتند. تقریبــًا 44 درصــد از غیرفقــرا، حرکــت روبــه بــاال )MRI( را تجربــه 

تجربــه دهامپــور نشــان می دهــد نابرابری هــای حک شــده در ســاختارهای اجتماعــی ممکــن اســت 

کاپــور نشــان  کــه نمونــه ماال مانــع افــراد فقیــر در دســتیابی بــه فرصت هــا باشــد. از طــرف دیگــر، همانطــور 

خودیــاری  گروه هــای  و  مشــارکت جو  محلــی  رهبــران  خــوب،  محلــی  دموکراتیــک  ســاختار  می دهــد، 
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ــه روی همــه بگشــاید. کنــد و فرصت هــا را ب کمــک  ــی  ــه بهبــود تفاوت هــای طبقات ــد ب فعــال، می توان

ایــن موردکاوی هــا نشــان می دهــد سیاســت های دولتــی طرفــدار فقــرا و رشــد فرصت هــای اقتصــادی 

کــه بــا چــه روشــی ایــن سیاســت ها  می تواننــد تأثیــرات مختلفــی روی مــردم فقیــر بگذارنــد بســته بــه ایــن 

گی هــای محیــط محلــی در تعامــل باشــند- نابرابــری مبتنــی بــر ثــروت، اختالفــات  و فرصت هــا بــا دیگــر ویژ

طبقاتــی، ارتباطــات سیاســی و مســئولیت پذیری دولــت محلــی در بیــن دیگــر مــوارد هســتند.

نتیجه گیری

بررســی خــروج از فقــر بــا نگاهــی بــر موضــوع فقــر بــا چندیــن ابــزار مختلــف، قــادر اســت جنبه هــای 

کنــد. گــذار از فقــر را روشــن  مختلــف 

گــذرا اســت و بــه همیــن خاطــر ســیالیت بزرگــی از خانوارهــای  اول، مــا متوجــه شــدیم فقــر یــک حالــت 

کــه  کســانی  در حــال حرکــت بــه ســمت فقــر یــا خــروج از فقــر وجــود دارد. صحبــت دربــاره »فقــرا« بــه عنــوان 

کشــورهای فقیر  کاهــش فقــر در  گانــه ای از افــراد را شــکل داده انــد، تنهــا راهــکار مفیــد بــرای  مجموعــه جدا

کســی  گــی اســت. بنابرایــن ایــن پرســش شــکل می گیــرد: چگونــه  نیســت. فقــر یــک حالــت و نــه یــک ویژ

مــی توانــد عبــور خانوارهــا از حالــت فقــر را تســهیل  کنــد؟

کاهــش  کل جوامــع، مــا می توانیــم بــه اهمیــت شــرایط محلــی بــرای  دوم، بــا اســتفاده از رتبه بنــدی 

ــا منطقــه ای( قطعــا مهــم هســتند، به طــور  گرچــه تفاوت هــای ملــی )ی ــم ا فقــر رتبــه دهیــم. مــا پــی بردی

کــه هــم روی فقــرا و هــم غیرفقــرا تأثیــر می گذارنــد، مهم ترنــد. تجربــی، تغییــرات ویــژه محلــی 

کــه  ــه و تحلیــل تجربــی از شــرایطی  ــا تجزی ــم ت کردی ســوم اینکــه از داده هــای ســطح روســتا اســتفاده 

بــرای بررســی های بعــدی اســت  کنیــم. ایــن امــر محرکــی  تغییــرات در فقــر را تعییــن می کنــد شــروع 

کــه شــرایط محلــی را هــم در اقتصــاد )فصــل 5 ( و هــم در سیاســت )فصــل 6( بررســی می کنیــم  هنگامــی 

ــه ســمت خــروج از فقــر مرتبــط هســتند.  ــا رونــق محلــی بیشــتر و حرکــت ب کــه ب

 

پیوست 3-1 ارتباطات در تحرک به سمت باالی فقرا و غیرفقرا در بین مناطق مورد بررسی

جدول الف3-4 نتایج رگرس کردن حرکت خالص به سمت باالی فقرا را روی حرکت به سمت باالی خالص 

غیرفقرا، ابتدا در بین همه روستاها )سطر نخست( و سپس برای هر منطقه مورد بررسی، نشان می دهد.
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کــه ارتباطــی قــوی وجــود دارد امــا بــه نظــر می رســد  نتایــج حداقــل مربعــات معمولــی نشــان می دهــد 

ــده  ــد، تسهیم ش ــه رش ک ــری  ــن نتیجه گی ــش از ای ــا پی ــه دارد. ام ــی فاصل ــک خیل ــه ی ــک ب ــت ی ــا حال ــه ب ک

کــه خطــای اندازه گیــری در  کنیــم  کشــورها، بایــد توجــه  نیســت و پیــش از بحــث ناهمگونــی نتایــج بیــن 

تحــرک ثروتمنــدان، بــرآورد رگرســیون از ارتبــاط بیــن نتایــج تحــرک فقــرا و تحــرک ثروتمنــدان بــه ســمت 

کــه ســوگیری بالقــوه از خطــای  کاهــش بــه ســمت صفــر(. هنگامــی  پاییــن ســوگیری دارد )ســوگیری 

کــه داده هــا عمومــًا بــا هم حرکتــی یــک بــه یــک فقــرا  اندازه گیــری را تعدیــل می کنیــم، متوجــه می شــویم 

 .pو غیرفقــرا ســازگار هســتند

را نشان  از پنج منطقه مورد بررسی  کشور، مجموعه ای  کشور به  نتایج  با بررسی  جدول الف4-3 

گروه نخست، ایالت های هندی تقریبًا حرکت یک به یک فقرا و غیرفقرا را نشان می دهند. می دهد. در 

کــه ارتبــاط  گــروه دوم )تایلنــد، بنــگالدش، مکزیــک، فیلیپیــن، ســریالنکا( از لحــاظ آمــاری رد می شــوند 

کمتــر از یــک بــه یــک  MPI و MRI بیــن روســتاها صفــر اســت، امــا همچنیــن ارتبــاط بــه نحــو معنــاداری 

کــه نســبت خانوارهــای غیرفقیــر بــه  تخمیــن زده می شــود. در روســتاهای ایــن مناطــق، همان طــور 

کمتــری بــه ســمت بــاال افزایــش یافــت، از  ســمت بــاال افزایــش یافــت، نســبت خانوارهــای فقیــر بــه میــزان 

کنیــم،  گــر نتایــج »رگرســیون معکــوس« را بررســی  قــرار معلــوم بــه افزایــش نابرابــری منجــر می شــود. امــا ا

نبــود ارتبــاط یــک بــه یــک در ایــن مــوارد می توانــد نتیجــه خطــای اندازه گیــری باشــد.

کــش(، هم حرکتــی فقــرا و غیرفقــرا بــه نظــر خیلــی انــدک  گــروه ســوم )اوگانــدا، ســنگال، اندونــزی، مرا در 

کــه رگرســیون حداقــل مربعــات معمولــی بــا اســتفاده از ایــن داده هــا نمی توانــد فرضیــه ای  اســت، چــون 

کنــد(. کنــد )امــا می توانــد ارتبــاط یــک بــه یــک را رد  کــه ارتبــاط صفــر اســت را رد 

کــه امــکان  کــم بودنــد  کلمبیــا( تعــداد روســتاها بســیار  گــروه چهــارم )مــاالوی، تانزانیــا، افغانســتان،  در 

هیــچ تحلیــل آمــاری وجــود نداشــت. بــرای نمونــه، بــرآورد نقطــه ای بــرای مــاالوی 0.43 اســت امــا دقــت 

کــدام از برآوردهــای صفــر و یــک از لحــاظ آمــاری رد نمی شــد. کــه هیــچ  بــرآورد آنقــدر پاییــن اســت 
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جدول 3-4 الف
در مناطق مورد بررسی، فقرا و غیرفقرا در همان روستا به طور میانگین با همدیگر باال رفتند

ضریب تعداد
OLS

خطای 
R2استاندارد

1/ضریب 
از رگرسیون 

معکوس

t آزمون
H0:B=0

t آزمون
H0:B=1

47۱0.540.05a0.322.26۱۱.93۱0.29تجمیع شده )با ثابت(

کردن ارتباط یک به یک نمی شوند که ارتباط صفر را رد می کنند اما موفق به رد  مناطقی 

۱۱۱0.840.۱50.362.355.77۱.۱3اوتار پرادش

8۱0.760.۱۱0.352.206.942.۱6بنگال غربی

570.790.۱30.292.726.۱0۱.65آندرا پرادش

5۱0.830.2۱0.402.063.880.8۱آسام

که ارتباط صفر و ارتباط یک به یک را رد می کنند مناطقی 

330.490.2۱0.242.082.390.45تایلند

۱70.500.۱20.38۱.3۱4.۱44.۱2بنگالدش

۱30.390.380.27۱.442.۱73.42مکزیک

۱۱0.600.080.60۱.007.555.0۱فیلیپین

70.500.230.50۱.022.202.۱7سریالنکا- درگیری

کردن ارتباط صفر نمی شوند اما ارتباط یک به یک را رد می کنند که موفق به رد  مناطقی 

۱80.270.۱80.۱۱2.46۱.554.۱0اوگاندا

۱60.320.230.۱52.20۱.422.98سنگال

0.4۱2.68-۱2.99-0.۱80.440.0۱-۱۱اندونزی

کش ۱00.290.250.۱42.۱۱۱.۱42.87مرا

کردن ارتباط صفر یا ارتباط یک به یک نمی شوند که موفق به رد  مناطقی 

90.430.370.085.68۱.۱7۱.56ماالوی

70.070.790.0067.۱۱0.08۱.۱8تانزانیا

0.۱4-0.۱5-۱4.۱7-0.۱00.650.00-7افغانستان

40.570.290.52۱.۱۱۱.96۱.46کلمبیا
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منبع: محاسبات نویسندگان با ماتریس تحرک اجتماعی نردبان زندگی.
a. ایــن R2 رگرســیون دومتغیــره از تحــرک فقــرا و تحــرک ثروتمنــدان بــه اســتثنای اثــرات ثابــت منطقــه مــورد بررســی اســت. 

بــا اثــرات ثابــت، R2 بــه 0.422 افزایــش می یابــد.
گرچه آزمون t با استفاده از حداقل مربعات معمولی رابطه یک به یک  b. بنگال غربی در این دسته بندی شامل شد ا
که ارتباط یک به یک برای بنگال غربی برقرار است را رد می کند )یادداشت شماره ۱6 را بنگرید(. برمبنای نتایج متغیر ابزاری 

a. درصورتی کــه دقیقــًا همــان پیمایــش انجــام شــود، می تــوان از پیمایــش خانــوار بــرای مقایســه تغییــرات در فقــر اســتفاده 

کــه انجــام دقیقــًا همــان پیمایــش  گذشــته پژوهش هــای فقــر می گیریــم اینســت  کــه از دو دهــه  کــرد- امــا  درس اصلــی 

چقــدر ســخت اســت و چگونــه حتــی تغییــرات انــدک در طراحــی پرسشــنامه یــا تکنیــک پیمایــش، بــه تغییــرات زیــاد در فقــر 

می شــود. منجــر  اندازه گیری شــده 

کــه تــالش می کنــد بــا اســتفاده از ترکیبــی از داده هــای سرشــماری و پیمایش های  ݢ. ایــن تمرینــی در »نگاشــت فقــر« اســت  bݢ

کند. خانــوار، برآوردهــای خیلــی عالــی از فقــر تولید 

گرچــه در برخــی مناطــق شــهری، می توانــد یــک محلــه باشــد و در مــورد روســتای  c. اشــاره مــا بــه یــک »روســتا« اســت ا

ــا حــوزه اختیــارات اداری  ــوده باشــد. در مــورد آخــر، ایــن زیرواحــد لزومــًا ب کوچکتــر از روســتا ب ــزرگ، ممکــن اســت واحــدی  ب

کــه مــردم بــه عنــوان  کــه روســتا نامیــده می شــود متناظــر نیســت، بلکــه اغلــب نزدیکتــر بــه آن چیــزی اســت  یــا سیاســی 

»روســتای« خــود بــا یــک حــس اجتماعــی و فضایــی فکــر می کننــد.

کــه  کــه چــون ماتریــس تحــرک اجتماعــی در بیــن روســتاها قابــل مقایســه نیســت، مــا نمی دانیــم  d. بایــد در ذهــن داشــت 

کوچکتــر یــا بزرگتــر از یــک پلــه در روســتای دیگــر اســت. یــک دغدغــه روش شناســانه  آیــا دو پلــه در یــک روســتا بیانگــر حرکــت 

گــر همــان  کــه مقــداری از ایــن تفاوت هــای بیــن روســتاها بــه تعــداد دســته بندی های به زیســتی مربــوط باشــد. ا اینســت 

کوچکتــر )مثــال بیســتک یــا صــدک(  کوچکتــر و  گرفتــه و بــه دســته  بندی های  ج مصرفــی را در نظــر  تحــرک زیربنایــی در مخــار

ــم.  ج، تحــرک بیشــتری بیــن دســته بندی ها مشــاهده می کردی ــرای دقیقــًا همــان تحــرک در مخــار ــم پــس ب تقســیم می کردی

کــه تعــداد بیشــتری روســتا نســبت بــه دیگــر مناطــق مــورد بررســی دارنــد نشــان  امــا بررســی دقیــق داده هــا از چهــار ایالــت هنــد، 

کــه دســته بندی های بیشــتر نردبــان  کــه ایــن قضیــه درســت باشــد. شــاخص تحــرک اندازه گیری شــده در روســتاهایی  نــداد 

کــه تنهــا چهــار یــا پنــج پلــه  زندگــی بــه شــکل قاعده منــد باالتــر نبــود )بــا اســتثنای احتمالــی روســتاهای معیــن در اوتارپــرادش 

کمتــر نشــان دادنــد(. روی نردبــان داشــتند و تحــرک 

کــه  لــت دارد  e. ســنجه های »دام فقــر« حــرکات درون فقــر را انداز گیــری می کنــد- بــرای مثــال، افزایــش در دام فقــر دال
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کــه فقیــر هســتند از خــط فقــر دورتــر هســتند. امــا آنهــا همچنیــن ســنجه های خالــص بــوده و نمی تواننــد حــرکات  کســانی 

یک شــکل خانوارهــا را از تالطــم تشــخیص دهنــد.

کانبــور )۱995( دربــاره ســاحل عــاج؛ پریتچــت، ثریاهــادی، و ســومارتو )2000( دربــاره  گروتــارت و  f. ایــن بررســی ها شــامل 

ــدی  ــر و اوکی ــتان؛ دینینگ کس ــاره پا ــوالچ )2002( درب ک ــک  ــچ و م ــی؛ باول ــای جنوب ــاره آفریق ــای )200۱( درب ــر و م کارت ــزی؛  اندون

گذارهــای فقــر، تحــرک  بنــگالدش اســت. بررســی های آســیب پذیری،  بــی ســن )2003( دربــاره  )2003( دربــاره اوگانــدا؛ و 

کوتــاه مــدت شــامل اینهاســت: پریتچــت، ثریاهــادی و ســومارتو )2000( در اندونــزی؛  پذیــری درآمــد بــا اســتفاده از پنل هــای 

ــی. ــای جنوب ــای )200۱( در آفریق ــر و م کارت ــرو؛ و  ــال )۱998( در پ ــوی و ه گل ــی؛  ــون )2004( در اتیوپ درک

کــه دوره هــای طوالنــی را بــا مشــاهدات چندگانــه  j. نمونه هــای مــورد توجــه خــاص عبارتنــد از: پیمایش هــای چنــددوری 

 NCAER ــدی ــل هن ــزی )IFLS(، پن ــوار اندون ــی خان ــش زندگ ــل پیمای ــد از قبی ــش می دهن ــزای آن( پوش ــوار )و اج ــر خان در ه

مــورد اســتفاده بهیــده و مهتــا )2004( و مونشــی و روزنزویــگ )2005(، پنــل هنــدی مورداســتفاده جــاالن و راوالیــون )2002( و 

کالچ )2002(.  کاجــرای تانزانیــا مورداســتفاده بیــگل، دویــردت، و درکــون )2006(. باولــوچ و مــک  مجموعــه داده هــای پنــل از 

ــرار داد،  ــوان از طریــق ســنجه های هموارســازی درآمــد مــورد توجــه ق ــذرا را می ت گ ــه فقــر  ــه درحالی ک ک آنهــا نشــان می دهنــد 

توجــه بــه فقــر مزمــن شــاید نیازمنــد سیاســت های رشــد درآمــدی بیشــتر ازقبیــل ســرمایه گذاری در ظرفیــت درآمــد مولــد 

کار دربــاره ســاحل عــاج در دهــه ۱980 اســت  کارهــا در پیمایش هــای پنــل خانوارهــا،  خانوارهــا باشــد. برخــی از نخســتین 

ــرات  ــای تغیی ــه تخمین ه ک ــود  ــزرگ ب ــدی ب ــه ح ــتایی ب ــای روس ــد در محیط ه ــری درآم گی ــدازه  ــای ان ــت خط گرف ــه  ــه نتیج ک

ــه عنــوان یــک متغیــر مجــازی  ج مصرفــی ب ــا تغییــر روش و اســتفاده از مخــار درآمــدی را اساســا بی معنــا می ســاخت. حتــی ب

ــرای درآمــد بلندمــدت، مســئله خطــای اندازه گیــری همچنــان جــدی اســت. ب

h. برای بحثی خوب از نابرابری افقی بنگرید به استوارت )200۱(.

کامــاًل معقــول ایــن وظایــف وارد بســیاری از مشــکالت روش شــناختی نمی شــویم. ســایر بررســی ها )مثــال  ــرای انجــام  i. ب

ــد  ــدرت خری ــری ق ــل براب ــای تبدی خ ه ــی نر گاه ــر از  ــدن ه ــت بروزش ــه عل ــود را ب ــبات خ ــا در محاس کندگی ه ــون 2004( پرا دیت

کرده انــد؛ برخــی جابجایی هــای خیلــی زیــاد اخیــر در ســنجه های فراملــی فقــر منحصــرًا بــه دلیــل ایــن تعدیل هــا بــوده  بررســی 

اســت. ســایر مشــکالت مســتلزم تعدیــل درســت بــرای تفاوت هــای قیمــت منطقــه ای و حفــظ مقایســه پذیری خطــوط فقــر 

طــی زمــان بــا توجــه بــه تغییــرات در قیمت هــای نســبی اســت.

g. برآوردهــای برابــری قــدرت خریــد لزومــًا مقایســات بین المللــی رفــاه درآمد/مصــرف را درنظــر می گیرنــد. برابــری قــدرت 

کــه هــدف آن تضمیــن برابــری  خ تبدیــل بــرای یــک پــول معیــن بــه یــک ارز مرجــع )ازقبیــل دالر آمریــکا( اســت  خریــد یــک نــر
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کشــورها اســت. کاالهــای- هــم تجارت شــده و تجارت نشــده- بیــن  برحســب قــدرت خریــد 

k. پیدایــش دســتورکار »نگاشــت فقــر« )مثــال النجــوو و همــکاران 2007( تــا حــد زیــادی ایــن نــگاه را تغییــر داده اســت، 

گیــری اولیــه هســتند( را  کمتــر از 20 مشــاهده خانــوار در واحــد نمونــه  چــون داده هــای پیمایــش خانــوار )کــه معمــوال دارای 

کامــل و جزئیــات در ســطح جامعــه محلــی هســتند(. بــه داده هــای سرشــماری پیونــد می دهــد )کــه دارای مشــاهدات خانــوار 

ــن  ــن و 75 امی ــد 25 امی کن ــه  ــه دیکت ک ــدارد  ــود ن ــز وج ــچ چی ــه هی ک ــون  ــتند، چ ــارن نیس ــکل متق ــه ش ــا ب ــه داده ه l. هم

کــه آنهــا میانگیــن بــه عــالوه/ منهــای یــک  صدک هــا فاصلــه یکســانی دارنــد )بیشــتر مــردم ایــن را فــرض می کننــد چــون 

کــه فــرض را بــر تقــارن می گــذارد(. انحــراف معیــار را اســتفاده می کننــد 

کشــور نبــوده و تنهــا ۱2 روســتای مــورد بررســی در مکزیــک وجــود دارد، برخــی از  m. دوبــاره، چــون نمونه هــا نماینــده 

ــد. ــور باش کش ــطح  ــده در س ــه پدی ــای اینک ــه ج ــت ب ــری اس ــده نمونه گی ــر پدی ــوری بیانگ کش ــن  ــای بی تفاوت ه

n. رگرســیون تجمیعــی در عــرض همــه روســتاها )بــا اثــرات خالــص بــرای هــر منطقــه موردبررســی( یــک ضریــب 0.54 و یــک 

کــردن اثــرات ثابــت(. ضریــب همبســتگی نمــّوی 0.32 نشــانی می دهــد )بــدون شــامل 

کــه بــا موضوعــات نابرابــری طبقاتــی ســروکار داشــت، مشــارکت در  o. برنامــه جــان مبحومــی یــک ابتــکار عمــل دولتــی بــود 

گروه هــای خودیــاری  کــرد، و شــکل گیری  گــرام صاحــب )انجمن هــای روســتا( تشــویق  ــا توانمندســازی  حکمرانــی محلــی را ب

کــه ایــن برنامــه شــوراهای محلــی را دور زد و بنابرایــن  کننــد  کــرد. برخــی ناظــران دولــت محلــی احســاس مــی  بیشــتر را ترویــج 

کــرد. آنهــا را ضعیــف 

گروه هــای  ــزاری اســت. خوشــبختانه،  ــه خطــای اندازه  گیــری، اســتفاده از متغیــر اب ــرای رســیدگی ب p. دومیــن تکنیــک ب

بــا  کالســیک  ابــزاری  کــه متغیــر  بــه طــوری  کردنــد  بــه طــور مســتقل رتبه بنــدی  را  کانونــی مــرد و زن در هنــد، خانوارهــا 

ــه عنــوان  ــان از شــاخص تحــرک ثروتمنــدان ب ــا اســتفاده از برآوردهــای زن ــر همــان رگرســیون را ب گ ــم. ا اندازه گیــری مکــرر داری

کــه بــرای هــر ایالــت هنــد نزدیــک  کنیــم، تخمین هایــی بدســت می آیــد  ابــزار بــرای تخمین هــای تحــرک ثروتمنــدان اســتفاده 

ــا 20  کــه نشــان می دهــد خطــای اندازه گیــری ۱0 ت ــر هســتند  ــدازه مقــداری باالت ــه ان کــه تخمین هــا ب ــه یــک هســتند، چــون  ب

کل نوســان مشاهده شــده در تحــرک ثروتمنــدان اســت. درصــد 





فصل 4
که می توانم من باور دارم 

گر 10 بار بیفتید، باید 10 بار بایستید، مهم نیست چه اتفاقی می افتد. ا

کلمبیا گراسیال، زن آواره 53 ساله، المیرادور 

 موضوع خودانضباطی است. 
ً
تصور می کنم می توانم با هر چیزی مواجه شوم؛ این صرفا

کیاللونا، فیلیپین لویدا، زن فقیرنمانده 35 ساله، 

گــردآب در اقیانــوس قایق هــا را  وزش بــاد شــدید شــاخه های درختــان را می شــکند. 

گــر مقصدتــان  غــرق می کنــد. امــا اراده قــوی داشــتن بــه فــرد شــجاعت می دهــد، و حتــی ا

کیلومتــر دورتــر باشــد موفــق خواهیــد شــد. هــزاران 

آمیت، مردی جوان، جیگنای اوتار پرادش
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زمانی کــه تیــم میدانــی مــا بــه خانــم اوی نزدیــک می شــود، او از بــاالی درخــت اســتوایی مانیوکــش، 

کردنــد و هــدف از مالقــات بــا وی را توضیــح دادنــد. او  بــه مــا نــگاه می کنــد. محققــان خــود را معرفــی 

االن  مــا  اســت.  کــرده  خوبــی  تغییــرات  گذشــته  ســال   ۱3 طــی  مــن  »زندگــی  می گویــد،  و  می خنــدد 

کــه قبــاًل هرگــز نداشــتیم؛ مــا بســیار خوشــحال و ســربلند هســتیم.« چیزهایــی داریــم 

کشــاورزی در تایلنــد، بــه عنــوان  کوچــک  کلونــگ پــاد، یــک جامعــه  اوی ســی و نــه ســاله و از بومیــان 

او دو بچــه مدرســه ای و شــوهری دوســت داشــتنی، ســخت  فقــر معرفــی می شــود.  از  ج شــونده  خار

کــوش و حمایتگــر بــا یــک شــغل ثابــت دارد. خانــواده در خانــه ای مناســب زندگــی می کننــد و روی زمیــن 

کشــاورزی می کننــد و محصــول را در بــازار می فروشــند.  خودشــان 

ــواده ای  ــا آمــدن در خان ــه دنی ــواده اش نبــوده اســت. ب ــر وفــق مــراد اوی و خان امــا شــرایط همیشــه ب

یــک  در  و  کنــد  کار  گــواری  نا شــرایط  تحــت  از جوانــی  باعــث شــد  یــک صنعت گــر،  بــا  ازدواج  و  کارگــر 

کار در مزرعــه زنجبیــل شــد. او و شــوهرش در یــک  ــرای  ــه روســتای دیگــر ب ــه مهاجــرت ب برهــه مجبــور ب

کلبــه بــا دیوارهایــی از بامبــو و علــف بافتــه شــده و روی قطعــه زمینــی متعلــق بــه اقوام شــان، زندگــی 

کــه بــه بانکــوک  کــرد  کــه اوی شــروع بــه فــروش ســبزیجات در بــازاری  می کننــد. در ســال ۱99۱، هنگامــی 

کــه عمویــش  نیــز نزدیــک بــود، وضــع زندگی شــان رو بــه بهبــود رفــت. او بــا فــروش خربــزه ســنتی تایلنــد 

ــه  ک کاری  ــدم. در ابتــدا تنهــا  گفــت، »مــن آن هــا را نمی خری ــاره خربزه هــا  ــرد. او درب ک می کاشــت، شــروع 

ــور ســیکلت قــرار داده و در  گاری متصــل بــه موت کــه آن هــا را تحویــل می گرفتــم، در یــک  ــود  کــردم ایــن ب

ــد. او  ــز بکن ــبزیجات نی ــر س ــروش دیگ ــه ف ــروع ب ــا ش ــرد ت ک ــویق  ــازار او را تش ــش ب کش ــم.«  ــهر می فروخت ش

ــرد. »مــن  ــا آنهــا تقســیم می ک ــازار می فروخــت و درآمــد آن را ب ســبزیجات را از همســایگان می گرفــت در ب

کــه ســبزیجات را می خریــدم و در بــازار می فروختــم. هــر روز ســاعت 2 یــا 3 صبــح بیــدار  کســی بــودم  تنهــا 

کاســب کاران خــرده  کار را شــروع می کردنــد و  کاســب های عمــده فروشــی حــدود 2 یــا 3 صبــح  می شــدم. 

ــا ســاعت 8 صبــح آنجــا می بــودم.« ــد ت فــروش 4 صبــح. مــن هــر روز بای

گرفت. با پس انداز ذره ذره در طول سال ها، اوی زمین، وانت برای حمل و  کم رونق  کم  کسب وکار 

نقل سبزیجات و خودرو شخصی خرید. او همچنین خانه مناسبی برای خانواده ساخت. »قباًل خانه 

کلبه بود. این موضوع، عزم راسخ تری به من می داد. هر روز صبح زود بیدار می شدم. من خودم  ما یک 

که شوهرم شغلی در  کنم.« هنگامی  کرده بودم تا یک خانه دائمی مثل سایر مردم درست  را متعهد 
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کرد. در حال حاضر اوی ذرت، مانیوک، موز و میوه در زمین  کرد اقبال او هم تغییر  اداره بزرگ راه ها پیدا 

خودش می کارد و زمینی مازاد به عنوان سرمایه برای فرزندانش خریده است.

کســب وکارش را بــه  کاری امــکان نــدارد. اوی روزهــای اولیــه  کــردن بــه ســوی بــاال بــدون فــدا حرکــت 

ــازار ببــرد. مــن  ــه ب ــا مــن و ســبزیجات را ب ــاد مــی آورد: »شــوهرم مجبــور بــود زود از خــواب بیــدار شــود ت ی

ــود بــودم. صادقانــه بگویــم  مجبــور بــودم فرزندانــم را بــه اقوامــم بســپارم. مــن هــر روز خســته و خواب آل

ــرمندگی  ــد، ش ــخت باش ــرایط س ــی ش ــا وقت ــتم. ام ــرمندگی داش ــاس ش ــازار احس ــندگی در ب ــا فروش ــن ب م

خــودش ناپدیــد می شــود.«

کار یــدی  گفــت، »همــه آنچــه مــا داشــتیم پشــتکار و انجــام  دربــاره رمــز و راز موفقیتــش پرســیدیم، او 

کنیــم. نقطــه تغییــر، فــروش ســبزیجات بــود.  بــود. فقیــر بــودن بــه مــا پشــتکار مــی داد تــا خودمــان را بهتــر 

کــرده بودیــم. دســت روی هرچــه می گذاشــتیم پولســاز  کــه مــا انتخــاب  کار در واقــع راه درســتی بــود  آن 

بــود. از نــداری مطلــق، توانســتیم هــر آنچــه می خواســتیم، داشــته باشــیم. ایــن امــر بــه خاطــر تعهــد مــا، 

ــردم  ــر می ک ــط فک ــن فق ــد. م ــن ش ــردن، ممک ک ــداز  ــه پس ان ــش چگون ــردن و دان ک ــی  ــی صرفه جوی توانای

کــه تغییــر را  ــرا انجــام مــی دادم. ایــن مــا بودیــم  کــه امــروز بایــد انجــام دهــم و آن کاری اســت  ایــن همــان 

کــه هنــوز فقیــر  کردیــم.« او درحالی کــه اشــک در چشــمانش حلقــه زده بــود بــه خاطــر آورد »وقتــی  ایجــاد 

ــد.  ــگاه می کردن ــا ن ــه م ــارت ب ــم حق ــه چش ــردم ب ــم، م ــی می کردی ــه زندگ کلب ــک  ــه در ی ک ــی  ــم، و وقت بودی

آن هــا هیــچ وقــت بــا مــا حــرف نمی زدنــد. آن هــا از مــا پیــش افــراد دیگــر بدگویــی می کردنــد. برخــی از 

کمیتــه وقتــی خبــری داشــتند بــه مــا نمی گفتنــد. امــا آنهــا ایــن روزهــا بــا مــا حــرف می زننــد.«  اعضــای 

کاری  اوی نتیجــه می گیــرد: »مــن اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری دارم. وقتــی از تــه دلــم شــروع بــه انجــام 

کــه می توانــم آن را انجــام دهــم و ســپس انجــام می دهــم، اعتمــاد بــه نفســم بیشــتر  می کنــم و فکــر می کنــم 

کــم افزایــش  کــم  می شــود. مــن قــادر بــودم وضعیتــم را ســر و ســامان دهــم در نتیجــه اعتمــاد بــه نفســم 

کارهــا را نصفــه نیمــه یــا از  گذاشــت: »هیــچ وقــت  ک  کــرد.« او تجربــه خــودش را بــا تیــم مــا بــه اشــترا پیــدا 

کامــل انجــام دهیــد. بعضیهــا  کاری هســتید، آن را بطــور  وســط انجــام ندهیــد. وقتــی متعهــد بــه انجــام 

کســب وکار نیــاز بــه اراده  کار میکننــد و بعــد آن را رهــا می کننــد. بــرای باقــی مانــدن در یــک  بــدون جدیــت 

گــر پشــتکار نباشــد، چیــزی عایــد نخواهــد شــد. شــما نمی توانــی توقــف  محکــم، تمرکــز، و پشــتکار اســت. ا

کمک کننــده اســت، اعتمــاد بــه فرزنــدان اســت. آن هــا بایــد بهتــر از مــا باشــند.« او  کــه  کنــی. نکتــه دیگــری 
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کــه در همــان نزدیکــی بــازی می کردنــد بــا نگاهــی مشــتاقانه خیــره شــد.  بــه فرزندانــش 

کلمبیــا می رســیم،  گنــای  کارتا در نیمــه راه حرکــت مــا بــه دور دنیــا از تایلنــد بــه ســانتاماریا در حومــه 

ــه شــلوغ، خانــه  ــوده بــه جــرم و جنایــت اســت. ایــن بیغول کــه ســکونت گاه شــهری غیررســمی، آل جایــی 

کنان  کشــور از زادگاه خــود دور شــده اند. ســا کــه بــه خاطــر درگیری هــای داخــل  بســیاری از افــرادی اســت 

کار موقتــی، زنــده می ماننــد؛  کارهایــی مثــل دست فروشــی غیررســمی، آجرچینــی و  ایــن محلــه نوعــًا بــا 

کوچکــی  کشــاورزی  گــروه  کوچــک خــود را دارنــد و آنــرا می چرخاننــد.  کســب وکار  تعــدادی خوش شــانس 

کــه بــه  کننــد  کار پیــدا  کشــتزار های نزدیــک  کمــک می کنــد تــا در  بــه نــام انجمــن رعایــای آمبارمــا بــه مــردم 

کارهــای غیررســمی دســت بردارنــد. درآمدشــان افــزوده شــود و از دستفروشــی و 

کــه زندگــی فقیرانــه ای  تیــم مــا در ایــن محلــه پرســه مــی زد و بــه دنبــال پــدرو 32 ســاله می گشــت 

کــه چقــدر  کردنــد. یکــی از اولیــن درد دل هــای او ایــن بــود  دارد. آن هــا او را در حــال آجرچینــی پیــدا 

کــه از آنهــا جــدا افتــاده اســت. او بــه یــاد مــی آورد »اوقــات  دلتنــگ خانــواده اش در حومــه شــهر اســت 

ــم و  ــرورش می دادی ــفند پ گوس غ و  ــود- مــر ــه غــذا ب ــم. همیش گرســنه نبودی ــز  ــا هرگ ــتیم. م ــی داش خوش

کار  ــالگی در  ــدرو از ۱7 س ــم.« پ ــزی نمی خوری ــیم، چی ــته باش ــول داش ــر پ گ ــی ا ــا حت ــن  ج ــم. ای می خوردی

کشــاورزی منبــع درآمــد مــازادی بــرای او فراهــم می کــرد. او ایــن مهــارت  کنــار  کار در  آجرچینــی بــود و ایــن 

کار، بــه مــن آمــوزش  کار یــاد بگیــرم. حرفه ای هــا در ایــن  گرفــت. »مــن مجبــور بــودم  را از دامادشــان یــاد 

گرفتــم. امــا  اهدافــم را خــودم تعییــن می کنــم.« ــاد  ــه لطــف دیگــران ی ــد. مــن ب دادن

کار قابــل  کــه تنهــا  پــدرو بــه محــض رســیدن بــه ســانتاماریا درگیــر دادوســتدهای پیش پــا افتــاده شــد 

کمــک می کنــد دوران دشــوار زندگیــش را پشــت  کار بــه او  دســترس موجــود بودنــد. او فکــر می کــرد ایــن 

کار رســمی می داشــت اوضــاع اقتصادیــش زودتــر از این هــا بهبــود  گــر  ســر بگــذارد، البتــه او می گویــد ا

کار، برنــج مــن تامیــن می شــود. بــرای مــن  می یافــت. از خریــد و فروش هــای غیررســمی می گویــد »بــا ایــن 

کار بــد مفهومــی نــدارد. تنهــا آرزوهــا و رؤیاهــا وجــود دارنــد.«

کــرد تــا وردســت مهندس همســایه بشــود مهــارت آجرچینــی اش به  کــه پیشــنهادی دریافــت  هنگامــی 

کارهــا را چگونــه انجــام دهــم بــرای همیــن مــن را بــه پســت  کــه می دانــم  کمــک او آمــد. »مهنــدس فهمیــد 

کنــم و بــا آدم هــای مختلــف دیــدار داشــته  باالتــری ترفیــع داد. بدیــن ترتیــب توانســتم ارتباطاتــم را بیشــتر 

کارم تمــام می شــد  کــرده اســت. »وقتــی  باشــم.« از ســال 200۱، او بــا انجمــن رعایــای آمبارمــا ارتبــاط برقــرار 
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کار نبــودم، بیــرون می رفتــم  کشــت و  کــه مجبــور بــه  بــه دنبــال مارانــا ]کار موقتــی [ می گشــتم. زمانــی 

ــه  ــک قطع کار در ی ــم.  کن ــدا  ــج پی ــداری برن ــا مق ــودم ت ــی ب ــر راه ــتجوی ه ــا در جس ــم ی ــج می فروخت و برن

گذاشــتند چــون می دانســتند بــه  کار زمیــن را بــه عهــده مــن  کــردم. آن هــا  ]زمیــن[ را از ســال 200۱ شــروع 

کــردن روی زمیــن نشــان دهنده ارتبــاط داشــتن بــا فعالت هایــی  کار  کشــاورزی عالقه  منــدم.« بــرای پــدرو 

کــه او بــا آن هــا بــزرگ شــد و بــه خاطــر تغییــر مــکان دادن از دســت داد. او می گویــد »امــکان بــه  بــود 

ــن  ــا م ــتم. ام ــودم را داش ــای خ ــا زمین ه ــه در آنج ک ــروم  ــی ب ــه جای ــی ب ــدارد یعن ــود ن ــتن وج ــب برگش عق

کنــم. دوســت دارم بــه  احســاس اطمینــان خاطــر می کنــم چــون دوســت دارم بــرای خــودم هدفگــذاری 

کنــم.«  کنــم و بــر موانــع غلبــه  جلــو حرکــت 

خود را باور داشتن

کـه بـه خودشـان داشـتند، با اطمینـان به هدفگـذاری و پی گیری  داسـتان های اوی و پـدرو بـا بـاوری 

در  عـادی،  شـاغل  هـزاران  و  نامـدار  پژوهشـگران  شـد.  محقـق  موانـع،  بـر  کـردن  غلبـه  آن هـا،  جـدی 

کـه  کرده انـدa.  آمارتیـا سـن می گویـد  اهمیـت جـای دادن مـردم و عاملیـت آنهـا در مرکـز توسـعه اسـتدالل 

کارکـردن بـه خاطـر آنچـه او ارزش می پنـدارد- هـم بالـذات ارزشـمند اسـت  عاملیـت- توانایـی فـرد بـرای 

کاهـش فقـر مؤثـر واقـع می شـود. سیاسـت های حمایـت از عاملیـت فقـرا نیـاز بـه  و هـم از جنبـه ابـزاری در 

کـه سـن از آن تعبیـر بـه آزادی رسـیدن بـه »موجودیـت و فعالیت هـای«  گسـترش قابلیت هـای آن هـا دارد 

گسـترده تر  گفته سـن، این مجموعه قابلیت ها، بسـیار  ارزشـمند می کند ) ۱985 و ۱992 و ۱993 (. طبق 

و  اجتماعـی  انسـانی،  مـادی،  و شـامل دارایی هـای  یـا فضـای دارایی هاسـت  از سـودمندگرایی سـنتی 

آرمان هـا(  و  آرزوهـا  خیال پـردازی،  )اطمینـان،  خودفایده منـدی  روانشـناختی  حـس  حتـی  و  سیاسـی 

می باشـد. ایـن قابلیت هـا بـه هـر انسـانی اجـازه می دهـد تـا براسـاس آنچـه آرزو دارد، عمـل  کنـد.

و  هستند  خود  اهداف  راستای  در  بودن  عامل  به  قادر  فقرا  که  کردیم  بحث  و 2،   ۱ فصل های  در 

آرزوهای بزرگ برای خودشان و فرزندانشان در سر می پرورانند. در این فصل، داده های خود را عمیق تر 

بررسی می کنیم تا نشان دهیم چگونه جریان تالش و ابتکار عمل خانوار- بیش از هر چیز به عاملیت 

کنترل بر سرنوشت خود وابسته است. تمرکز ما بر  شخصی فرد، توانمندسازی، آرزوها و حس داشتن 

کند.  کمک  که چگونه قدرت درونی یک فرد می تواند به خروج از فقر  فهم این موضوع است 
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کردیــم.  تجزیــه و تحلیــل را بــا بررســی تعاریــف و برداشــت های خــود مــردم فقیــر از قــدرت شــروع 

کالســیکی لوکــس )۱974( از قــدرت بــه »قــدرت بــرای« و »قــدرت بــر« را بازتــاب می دهنــد.  این هــا، تقســیم 

مــردم فقیــر همچنیــن دربــاره آنچــه اندیشــمندان طرفــدار حقــوق زنــان »قــدرت بــا« نامیدنــد، صحبــت 

کردنــد. مــردم فقیــر بــاور شــگرفی بــه خودشــان داشــته امــا همچنیــن درکــی عمیــق از نابرابــری شــایع در 

ــد. ایــن نابرابــری تأثیــر منفــی روی روابــط بیــن فقــرا و ثروتمنــدان می گــذارد  توزیــع منابــع و قــدرت دارن

ــر روابــط بیــن  کنــش نشــان می دهنــد و نیــز ب ــا حســادت، رنجــش و »اســلحه ضعفــا« وا ــه مــردم ب ک چــرا 

خــود مــردم فقیــر تاثیــر بــدی می گــذارد.

کردیــم مکــررًا بــر اهمیــت عاملیــت شــخصی  کــه بررســی  در برابــر ایــن پس زمینــه از نابرابــری، مردمــی 

کنتــرل داشــتن روی تصمیمــات  کــه اعتمــاد بــه نفــس، حــس  گفتنــد  کیــد داشــتند. آن هــا بارهــا و بارهــا  تأ

کــه بــه فــرد اجــازه حرکــت بــه ســمت  خــود و حــس »مــن می توانــم آن را انجــام دهــم،« چیزهایــی هســتند 

بــاال را می  دهنــد. 

ــر تملــک دیگــر دارایی هــای ارزشــمند مثــل  کــه حــس عاملیــت شــخصی ب ــه نظــر می رســد  ــه ب اینگون

تحصیــالت، پــول یــا خانــه تقــدم دارد. مــردم ایــن چیزهــا را تقویت کننــده فایده منــدی درونی شــان 

گــر پشــتکار نباشــد، هیــچ چیــز وجــود  کــه بایــد ابتــدا بیایــد. اوی خیلــی ســاده می گویــد، »ا می بیننــد 

گفتنــد  ــا آنچــه روان شناســان ســالها پیــش  ــان فقیــر، ب ــه عبــارت دیگــر، مــردان و زن نخواهــد داشــت.« ب

کافــی نیســتند )دینــر  کــه منابــع یــا شــرایط بیرونــی بــرای توانمندســازی الزم هســتند امــا  موافق انــد- 

ح  را بدیــن روش مطــر بنــگالدش موضــوع  زنــان در ســاتگایلی جهارای  گــروه مباحثــه  و دینــر 2005(. 

کــه زنــی پــول و تحصیــل بســیار زیــادی داشــته باشــد امــا ظرفیــت اســتفاده از  می کنــد: »چــه فایــده دارد 

آن را نداشــته باشــد؟ او چگونــه می توانــد توانمنــد شــود؟ فقــرا نیــز قــدرت دارنــد. آن هــا شــور و اشــتیاق 

ــد.« گاهــی اوقــات شــور و شــوق ندارن ــد  ــه پــول دارن ک ــی  ــد. ثروتمندان دارن

ُبعــد دیگــر روان شــناختی، ظرفیــت آرزو داشــتن، تصــور آینــده بهتــر بــرای خــود و فرزنــدان خــود، 

ارتبــاط مهمــی بــا خــروج از فقــر دارد. بــه نظــر نمی رســد مشــاغل والدیــن جوانــان، آرزوهــا و رؤیاهــای 

کنــد.  آن هــا را محــدود 

کمـک  گـر ایـن قابلیت هـای روان شناسـی ایـن انـدازه مهـم هسـتند، چـه چیـزی می توانـد بـه آن هـا  ا

کـرده یـا مانعشـان شـود؟ مـا به طـور خـاص روی عاملیـت شـخصی تمرکـز می کنیـم و فصـل را بـا نگاهـی به 
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چندیـن عامـل افزایش دهنـده عاملیت شـخصی- دارایی هـای مادی، تحصیالت و ارتباطات سیاسـی - 

کاهش دهنـده عاملیـت شـخصی یعنـی تکانه هـای مـرگ و بیمـاری خاتمـه می دهیـم. بـا  و عامـل مهـم 

ایـن مطالـب عرصـه بـرای فصـول بعـدی آمـاده می شـود تـا چگونگی تعامـل عاملیـت شـخصی، دارایی ها 

کـه بـر خـروج از فقـر تاثیـر می گـذارد. کنیـم  و قابلیت هـا را بـا سـاختار فرصـت وسـیع تری بحـث 

قدرت چیست؟

قــدرت در داشــتن و بــودن اســت. برخــی قــدرت را فقــط در داشــتن می داننــد. برخــی مــردم قــدرت را 

چیــزی درونــی می بیننــد: ارزش هــای مــن؛ توانایی هــای مــن.

کلمبیا ارنستو، مرد 20 ساله اهل ال میرادور 

قدرت چیزی به جز جلو رفتن در زندگی همراه با شجاعت نیست.

مباحثه با مردان خاتارای آسام

زندگی  زبان  و  ساده  گان  واژ از  استفاده  با  کردیم،  مصاحبه  بررسی،  این  برای  که  مردانی  و  زنان 

در  که  است  قدرت  تعاریف  ک  پژوا آن ها  تعاریف  بااین حال    .bمی کنند تعریف  را  قدرت  روزمره شان، 

ادبیات سیاسی، روان شناسی و اجتماعی نیز یافت می شودc.  مردم قدرت را ترجیحًا »قدرت برای« 

ابتکار عمل داشتن، زندگی مستقل  کار شدن برای خود،  توصیف می کنند- یعنی ظرفیت دست به 

گذاشتن. آن ها حس می کنند منابع اصلی چنین قدرتی اطمینان  داشتن، تأثیر بر محیط اطراف خود 

از  که  است  قدرتی  با«  »قدرت  هستند.  خانواده های شان  طرف  از  حمایت  و  خودشان  درون  عزم  و 

گروه ها، به دست می آید. زنان فقیر به خصوص روی  ارتباط داشتن با دیگران، هم درون خانواده و در 

کید داشتند؛ آن ها این امر را به عنوان یاری رساننده به آن ها برای  اهمیت ارتباط داشتن با یکدیگر تأ

کنند، می دیدند. که خودشان به احتمال زیاد نمی توانند به طور فردی حل  غلبه بر بسیاری از موانعی 

ــر منابــع و  کنتــرل ب ــه معنــای  کــه ب ــر« را نیــز درک می کننــد  مــردم شــکل دیگــری از قــدرت، »قــدرت ب

افــراد اســت. افــراد در بررســی مــا، ماننــد جامعه شناســان، از ایــن نــوع قــدرت بــا بیــان رابطــه ای صحبــت 

ــدرت  ــران ق ــه دیگ ک ــی  ــد درحال ــتری دارن ــدرت بیش ــا ق ــی آن ه ــع محل ــی در جوام ــراد خاص ــد: اف می کردن
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گاهــی اوقــات، ایــن تعاریــف، تعریــف جی.کی.گالبریــت )۱938( را بــه روشــی انعــکاس  کمتــری دارنــد. 

کــه از طریــق اســتفاده از منابــع مختلــف )معمــواًل پــول( بدســت آمــده و  کــه آن هــا بیــن قدرتــی  می دهــد 

کــه  کــه بــر پایــه زور بنــا شــده، تمایــز قائلنــد. مشــابه بــا نظــرات لوکــس (۱974( بــاور مــردم اســت  قدرتــی 

قــدرت بــر دیگــران نــه تنهــا از طریــق نهادهــای رســمی حکومــت بلکــه از طریــق تأثیــرات غیررســمی باورهــا 

ــود. ــال می ش ــی اعم ــی و مذهب ــی، فرهنگ ــای اجتماع و هنجاره

جدول 1-4

مردم فقیر بین چهار نوع متفاوت قدرت فرق می گذارند

کنترل دامنه 

کسینوع قدرت منبعچه 
منابع: تحصیالت، 

دارایی، پول
فرصت ها، 

قواعد و قوانین

خیرخیرخود،  خانوادهمردم فقیرقدرت برای

گروه هامردم فقیرقدرت با خیرخیرخود، خانواده،  

قدرت بر )مثبت(
مردم بهره مند، دولت،  

جامعه مدنی، رهبران محلی
عشق، اقتدار، احترام 
اجتماعی، اخالقیات

بلیبلی

قدرت بر )منفی(
رهبران فرادست محلی، 

اجرای قانون
اقتدار، ترس، زور، اجبار، 

پول
بلیبلی

کســی داشــتن را  بــه عــالوه »قــدرت بــر« بــه قــدرت خــوب و قــدرت بــد تقســیم شــده اســت. قــدرت بــر 

ــرای  کــرد. امــا می توانــد ب ــا عمومــی اســتفاده  می تــوان به طورقابــل تصــوری بــرای خیــر و صــالح فــردی ی

کــرات بــا نمونه هــای بیشــتری از قــدرت بــد بــه جــای قــدرت  ســرکوب دیگــران نیــز اســتفاده شــود و مــا بــه 

کــدام از چندیــن  خــوب در داده هایمــان مواجــه شــدیم. جــدول 4-۱ دیدگاه هــای افــراد فقیــر دربــاره هــر 

کســانی از آن اســتفاده می کننــد، منابــع آن و  نــوع مختلــف قــدرت را به طــور خالصــه آورده اســت- چــه 

کــه در اختیــار دارد. کنترلــی  دامنــه 
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»قدرت برای« 

من هرگز نمی گویم »من نمی توانم.« من می گویم، »من می توانم اما فقط نمی دانم چگونه.« 

کلمبیا جاینر، مرد 29 ساله از الگوریو 

کمــک  اطمینــان بــه توانایی هــای خــود و عــزم بهبــود وضــع اقتصــادی خــود و خانــواده خــود بــا 

کــردن- بــرای  کار  کارهــا منجــر می شــود. ایــن ظرفیــت از طــرف خــود  همدیگــر، بــه قــدرت بــرای انجــام 

کشــاورزی، مهاجــرت، یــا فرســتادن فرزنــدان بــه مدرســه -  کوچــک،  کســب وکاری  مثــال بــا مدیریــت 

ــرای افــراد فقیــر در همــه مناطــق مــورد بررســی مهــم اســت. مــردان در نلوتانــگای ســریالنکا، قــدرت را  ب

گفــت، »دســتان مــا  ــار پــرادش  گوبیــر، مــرد جوانــی در بوتــی اوت کردنــد. را »نیــروی شــخصی مــا« تعریــف 

گــرای  کا کنیــم و از آن هــا پــول در بیاوریــم.« قــدرت در  کار  قــدرت مــا هســتند چــون می توانیــم بــا آن هــا 

گرفته ایــد«. در چندیــن  کــه بــرای خودتــان در نظــر  کــردن تصمیمــات و اهدافــی اســت  تانزانیــا، »عملــی 

کارهــا به طــور مســتقل،  کردنــد، »قــدرت انجــام  گونــه تعریــف  کامبوجیایــی، مــردم قــدرت را ایــن  جامعــه 

ــا و در  ــرای تانزانی گ کا ــان در  ــرای زن ــد.« ب ــب درآم کس ــدرت  ــود و ق ــواده خ ــرل خان کنت ــت و  ــدرت مدیری ق

کــردن افــکار، تصمیمــات و اهــداف« اســت. و بــرای زنــان در  مانیوالــی ســریالنکا، قــدرت »توانایــی عملــی 

کارهــا بــدون تــرس.«  ــام، روســتای جنــگ زده ای در آســام، قــدرت یعنــی »انجــام  چــوذوری پ

بــرای افــراد فقیــری مثــل پــدرو و اوی، عــزم آن هــا بــرای دوام آوردن بــدون از دســت دادن امیــد، 

معمــواًل مهم تریــن ُبعــد قدرت شــان اســت. روی چنیــن ایســتادگی خصوصــًا در مکان هــای خــاص مثــل 

کیــد شــده اســت. بیــرون رانده شــدن  کلمبیــا، زندگــی می کننــد، تأ کــه مــردم مهاجــر اجبــاری در  محالتــی 

کــردن بــه اعتمــاد بــه  از خانــه خــود توســط جنگ جویــان مســلح، باعــث شــد مــردم بــرای بــه جلــو حرکــت 

ــاره  کننــد. وقتــی از آلفونســو، مــرد تبعیــدی دیگــری در ســانتاماریا، درب نفــس و عــزم و اراده خــود تکیــه 

کنیــم و بــه  کار  کنیــم،  گفــت، »قــدرت، رنــج اســت. مــا بایــد ادامــه بدهیــم، مقاومــت  قــدرت ســؤال شــد، 

کلمبیــا فکــر می کــرد، امــکان دارد قدرتمنــد باشــی حتــی  کنیــم.« لیــزا زن جوانــی در المیــرادور  جلــو حرکــت 

کــه »تــو می توانــی در فعالیت هــا و تصمیمــات خــودت قدرتمنــد باشــی.«  گــر فقیــر باشــی چــرا  ا
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»قدرت با«

که خانواده من، قدرت من است.  می دانی 

کو، اندونزی وسمن، مرد 60 ساله از پاتوبا

گی هــای درونــی خــود، قــدرت را از ارتباطــات بــا دیگــران  کــردن بــر ویژ مــردم فقیــر عــالوه بــر تکیــه 

خصوصــًا از خانواده شــان و تــا حــدی از دیگــر اعضــای جامعــه می گیرنــد. قــدرت منتج شــده از چنیــن 

گفتنــد قــدرت در عشــق، وحــدت و آرامــش موجــود  روابطــی »قــدرت بــا« نامیــده می شــود. عــده زیــادی 

کــه مــا  کلمبیــا نظــر می دهــد، »مهــم نیســت  در خانواده هــا نهفتــه اســت. جولیــوی ۱9 ســاله از ویــالروزای 

ــر عشــق خانواده مــان را داشــته باشــیم، قدرتمنــد هســتیم.« گ ــم، ا فقیری

در بافتــار آســیای جنوبــی، از خانواده هــای مشــترک بــزرگ معمــواًل بــه عنــوان منابــع قــدرت یــاد 

کنیــد مــن پنــج فرزنــد دارم؛  می شــود. پرویــن زنــی در ســاتگایلیجهارای بنــگالدش توضیــح داد، »فــرض 

گــر آن هــا  کــرد. ا کســی قصــد آســیب رســاندن بــه مــن را داشــته باشــد آن هــا از مــن محافظــت خواهنــد  گــر  ا

پشــت مــن نباشــند مــن قدرتــی نــدارم.« 

دوســتان،  جوامع شــان،  وحــدت  در  را  قــدرت  برخانواده هایشــان،  عــالوه  فقیــر  مــردان  و  زنــان 

کلمبیــا،  اطــراف  در  فقیــر  مــردم  از  تعــدادی  کردنــد.  جســتجو  اجتماعــی،  گروه هــای  و  همســایگان 

کــه بــه آن هــا انــرژی ادامــه زندگــی می بخشــد،  همبســتگی جامعــه محلــی را بــه عنــوان منبــع حیاتــی 

ــردم  ــر، از م ــی از فق ــدرت واقع ــد »ق ــا می گوی کلمبی ــرادور  ــی در المی ــرد جوان ــون، م ــد. ویلس کردن ــف  توصی

متحــد نشــأت می گیــرد.« روشــان، مــردی در آشــیکاباد در اوتــار پــرادش روســتایی نیــز هــم رأی ویلســون 

گــر  بــود. »معنــای قــدرت، وحــدت اســت. هرکســی می توانــد یــک تکــه چــوب جــدا را بشــکند. امــا ا

کــس نمی توانــد دســته چــوب را بشــکند.« چوب هــا در یــک دســته جمــع شــوند، آنــگاه هیــچ 

کمتــر از  گرچــه زنــان خانوارهــا معمــواًل بــه نظــر  گــم می شــود.  صــدای یــک زِن فقیــِر تنهــا در ســکوت 

گــر بــا دیگــر زنــان فقیــر بــه صورت  مــردان قــدرت دارنــد، برخــی اوقــات می تواننــد قــدرت را بدســت بگیرنــد ا

گروه هــای خودیــاری  کــه  گــرد هــم بیاینــد. ایــن موضــوع خصوصــًا در بنــگالدش و آنــدرا پــرادش  گروهــی 

و اعتبــارات ُخــرد، قــوی هســتند، آشــکار بــود. جــای تعجــب نیســت در ایــن روســتاها، زنــان قــدرت را بــه 

گروه هــا، مرتبــط می داننــد. امــا چنیــن تغییراتــی همچنیــن می توانــد بــه تنش هــای درون  کــردن در  کار 
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کنــار بیاینــد. کــه مــردان خانــه بایــد بــا توانمندســازی زنــان  خانــوار دامــن بزنــد چــرا 

گروه هــای اعتبــاری  ســازمان های تأمیــن مالــی ُخــرد، دهه هــا در بنــگالدش فعــال بوده انــد و زنــان را در 

کــه می گفتنــد احســاس  ســر و ســامان داده انــد. برخــالف بســیاری از زنــان در دیگــر مناطــق مــورد بررســی، 

ناتوانــی، حقــارت یــا در دام افتادگــی می کننــد، زنــان در روســتاهای مــورد بررســی در بنــگالدش معمــواًل، 

لبــاس می پوشــیدند، حــرف می زدنــد، در  بــه خوبــی  اعتمــاد و مطمئــن ظاهــر می شــدند. آن هــا  بــا 

ج می شــدند. برخــی آنقــدر  تصمیمــات خانــوار شــرکت می کردنــد و از محیــط خانــه بــه ســوی بازارهــا خــار

کــه می خواســتند بــه حــوزه عمومــی وارد شــوند، بــه ســمت سیاســت مداران  احســاس اطمینــان داشــتند 

کننــد تــا بــر علیــه ظلــم، داد ســخن ســر دهنــد. همچنیــن ایــن تغییــرات در زنــان باعــث  محلــی پیشــروی 

تغییــر در مــردان جوامــع شــد. برخی هــا از توانمندســازی زنــان حمایــت می کردنــد امــا دیگــران، نگــران و 

کــه قوانیــن ســاده بــود و زنــان آنچــه  گذشــته بودنــد  مضطــرب بودنــد. آن هــا در حــال و هــوای زمان هــای 

را بــه آن هــا می گفتنــد، انجــام می دادنــد )کادر ۱-4(.

کادر 1-4 
کردن زنان در بنگالدش، مردان را برآشفته می کند تغییر 

کردیــم تــا همــراه بــا مــردان و زنــان، پله هــا در توانمندســازی  در بنــگالدش، از ابــزاری بــه نــام نردبــان توانمندســازی اســتفاده 
گروه هــای مباحثــه مــردان و زنــان در هــر جامعــه محلــی نردبان هــای مخصــوص خــود را ســاختند،  کنیــم.  زنــان را بررســی 
ــتند.  ــدرت را داش ــترین ق ــد، بیش ــه بودن ــن پل ــه در باالتری ک ــی  ــدرت و زنان ــن ق کمتری ــد  ــه بودن ــن پل ــه در پایین تری ک ــی  زنان
کــه  گاهــی اوقــات تفــاوت شــگفت آوری در توصیفــات خــود از جایــگاه زنــان داشــتند. حقیقتــا، نردبان هایــی  مــردان و زنــان 
کردیــم، چنــان متفــاوت از هــم  کردنــد، و در ادامــه خالصــه  گروه هــای مــردان و زنــان در روســتاهای میرابــاری و نورپــور رســم 
کــه زنــان در پلــه نخســت  کلــی، مردانــی  کردنــد. بــه طــور  کــه آنهــا زنــان یکســانی را توصیــف  کــه تصــورش دشــوار بــود  بودنــد 
را توصیــف می کردنــد آنهــا را باهــوش امــا همچنیــن ســتیزه گر، مداخله جــو و ســرکش می دانســتند. امــا زنــان، همیــن رســته 

باالیــی از زنــان را باهــوش، همچنیــن دارای رفتــار مناســب و مــورد احتــرام دیگــران توصیــف می کردنــد.
کردنــد. بــرای مثــال مــردان در نورپــور بــه زنــان  مــردان احساســات عمیــق دوگانــه ای دربــاره توانمندســازی زنــان بیــان 
ــی در ایــن ســطح  ــد وقتــی زن ــد در عیــن حــال احســاس می کردن ــرده و پشــتیبان آنهــا بودن ک باهــوش در پلــه ســوم افتخــار 
کــرد:  کمتــری بیــن یــک زوج وجــود دارد. در میرابــاری، مــردی بــه نــام عثمــان این گونــه خالصــه  باشــد هماهنگــی و ســازش 
»بــه نظــرم زنــان معمولــی، بهتریــن زنــان هســتند. آنهــا نیــازی ندارنــد تــا زن باهــوش شــوند. زنــان باهــوش قــدرت بیشــتری 

کمتــری نســبت بــه مــا دارنــد.« دارنــد امــا آنهــا منزلــت و آبــروی 
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گروه مباحثه مردان، میراباری
پله سوم )زنان باهوش(: آنها خواهان پوشیدن لباس ساری هستند. آنها هر چه نیاز داشته باشند از شوهرشان می گیرند. 
گر اختالفی بین دو طرف وجود داشته باشد، آنها درگیر می شوند و اغلب با مردم در می افتند. آنها از اصول اسالم پیروی  ا
کوتاه می پوشند. آنها صاحب شغل بوده یا فعالیت های درآمدزا  نمی کنند: آنها بدون حجاب بیرون می آیند، و ساری 
گوش نمی دهند و  دارند. آنها خودشان به خرید می روند. برخی تا دبیرستان درس خوانده اند. آنها به حرف شوهرشان 

کتک بزنند. آنها از رای دادگاه روستا اطاعت نمی کنند. آنها از هیچ چیز نمی ترسند. حتی می توانند مردان را 
ــه مــردم می کننــد و در  ــی ب ــی(: آنهــا در هــر مناقشــه ای بی طــرف می ماننــد. آنهــا پیشــنهادات خوب ــان معمول ــه دوم )زن پل
برابــر هــر بی عدالتــی اعتــراض می کننــد. آنهــا تفــاوت بیــن خــوب و بــد را می داننــد. برخــی حجــاب دارنــد و برخــی ندارنــد. 
کمــک می کننــد؛ آنهــا در صنایــع دســتی  کشــت میــوه و ســبزی  آنهــا بــه فکــر خانــواده خــود هســتند. آنهــا بــه شوهرشــان در 

کالس 8 یــا 9 درس خواندنــد. مهــارت داشــته و بــه دیگــران آمــوزش می دهنــد. آنهــا تــا 
کسی به آنها آسیب بزند. برخی از آنها سواد دارند  گر  پله اول )زنان ساده(: آنها هیچ آسیبی به دیگران وارد نمی کنند حتی ا
اما برخی ندارند و تنها می توانند امضایشان را بنویسند. آنها هنگامی که بیرون می روند حجاب دارند اما خیلی زیاد از خانه 
کیان را پرورش می دهند. آنها خانواده در صلح و آرامشی دارند. کارهای دستی انجام داده و انواع ما بیرون نمی روند. آنها 

گروه مباحثه زنان، میراباری
کــرده بــار می آورنــد. آنهــا خــوب لبــاس می پوشــند و حتــی هنــگام  پلــه ســوم )زنــان باهــوش(: آنهــا بچه هایشــان را تحصیــل 
ــی را بــه خوبــی  قحطــی هــم زندگــی خوبــی دارنــد. آنهــا بــه شوهرشــان مشــورت های خوبــی می دهنــد و حســاب های مال
ــا را  ــتگی های آنه ــردم شایس ــتر م ــد. بیش ــی دارن ــار خوب ــوام رفت ــایر اق ــببی و س ــان س ــوهر، خویش ــا ش ــا ب ــد. آنه ــه می دارن نگ

کتــاب بلدنــد. تحســین می کننــد. آنهــا حســاب و 
گاه(: آنها تحصیالت اندکی دارند. آنها سعی می کنند پول درآورند، اما آنچه به دست می آورند  پله دوم )زنان تاحدی آ
ک می شود، آنها نیز خشمگین می شوند. خیلی زیاد نیست. آنها توانایی اداره خانواده را دارند. وقتی شوهرشان خشمنا
کاری را ندارنــد.  گاهــی انجــام هیــچ  کــه هــوش و آ پلــه اول )زنــان بــی تدبیــر(: آنهــا هیــچ درآمــدی بــه دســت نمی آورنــد چــون 

ج را نگهدارنــد. مــردم آنهــا را نــادان می نامنــد. آنهــا بیــکار می نشــینند. آنهــا نمی تواننــد حســاب مخــار

گروه مباحثه مردان، نورپور
پلــه ســوم )زنــان باهــوش(: آنهــا تحصیــالت دارنــد و می داننــد چگونــه پــول دربیاورنــد و مشــورت های هوشــمندانه بــه 
کــه چگونــه پــول درآورد. شوهرانشــان از مشــورت آنهــا پیــروی می کننــد. آنهــا بچه هــای خــود را  شوهرشــان می کننــد 
کمــی وجــود دارد.  درس خوانــده بــار می آورنــد و خانــواده را صاحــب دارایــی می کننــد. امــا بیــن شــوهر و همســر توافــق 

کمتــر می فهمــم؟« همســر می گویــد »آیــا مــن 
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کودکانشـان هسـتند.  کـردن  پلـه دوم )زنـان تاحـدی باهـوش(: تحصیـالت وی تـا سـطح ابتدایـی اسـت و مشـتاق باسـواد 
کـرده و حسـاب های درآمـد و هزینـه را بـه خوبـی درک می کننـد. آنهـا  آنهـا می تواننـد خانـواده خـود را بـه خوبـی مدیریـت 
از خـود درآمـد داشـته و توصیه هـای خوبـی بـه شوهرانشـان می کننـد. جرئـت و جسـارت متوسـطی دارنـد، آنهـا خجالتـی 
هسـتند. آنهـا نمی خواهنـد بـه مراسـم ازدواج و سـایر مجالـس برونـد چـون نمی خواهنـد بـا سـایر مـردان دیـده شـوند. آنهـا 
کـم از زندگـی لـذت می برنـد، تفریـح و سـرگرمی اندکـی دارنـد. آنهـا می گوینـد »شـوهر غذایمـان را تامیـن می کنـد؛ او  خیلـی 

پـول بـه دسـت مـی آورد. مـن از او اطاعـت می کنـم.« رابطـه بیـن شـوهر و همسـر خیلـی نزدیـک و صمیمانـه اسـت.
پلـه اول )زنـان نابخـرد/ بی دانـش(: آنهـا هیـچ تحصیالت و دانشـی ندارند. آنها نمی توانند بچه های شـان را به خوبی بزرگ 
کسـی حرف های شـان را نمی فهمـد؛  کـه صحبـت می کننـد  کننـد. آنهـا هنگامـی  کنتـرل  کـه نمی تواننـد آنهـا را  کننـد چـون 
کا  کـه بـا ۱0 تـا کننـد؛ آنهـا شایسـتگی های اجتماعـی ندارنـد و حتـی درک نمی کننـد  آنهـا نمی داننـد چگونـه بـا دیگـران رفتـار 
کنند. بقای خانواده به آنچه شـوهر می آورد وابسـته اسـت. کسـب  کردن و سـاختن بادبزن می توانند سـود  سـرمایه گذاری 

گروه مباحثه زنان، نورپور
کامـل دارند. آنها  پلـه سـوم )زنـان خودمتکـی(: آنهـا پـول، شـغل و تحصیـالت دارند. آنها فعال هسـتند؛ آنهـا قدرت و آزادی 
گـر جامعه در بدی آنها سـخن بگوید. گـر اشـتباهی بکننـد تنبیـه نمی شـوند. آنهـا بـه هـر چیزی اهمیـت نمی دهند، حتی ا ا
پلــه دوم )زنــان تقریبــًا قدرتمنــد(: آنهــا تحصیــالت دارنــد امــا شــغلی تمــام وقــت ندارنــد؛ شوهران شــان بــه دلیــل اعتقــادات 
کاری را مســتقال انجــام دهنــد.  مذهبــی جلــوی آنهــا را می گیرنــد. آنهــا بــه مــرد خــود وابســته هســتند؛ آنهــا نمی تواننــد هــر 

کــودکان خــود مراقبــت می کننــد. آنهــا مــورد احتــرام هســتند. آنهــا از خانــواده و 
ــا  ــد. آنه ــی ندارن ــچ تحصیالت ــا هی ــتند. آنه ــف هس ــاظ جســمی ضعی ــد و از لح ــا آزادی ندارن ــدرت(: آنه ــان بی ق ــه اول )زن پل

ــد. بیــکار هســتند. آنهــا هیــچ زمینــی ندارن

 

»قدرت بر«

قدرتمندبــودن  حکومتــداری.  شــیوه  در  بــودن  ســرکوبگر  بــودن،  ســتمگر  یعنــی  بــودن  قدرتمنــد 

کارهــا را تحــت فشــار انجــام می دهنــد؛ آن هــا آزادی الزم را  کــه مــردم  همچنیــن بــه ایــن معنــا اســت 

کاری اســت چــه آن  را  کــردن و انجــام هــر  ندارنــد. همــه آنچــه نیــاز اســت آن هــا انجــام دهنــد اطاعــت 

بخواهنــد و چــه نخواهنــد. 

مباحثه با مردان، ماتدومبو، ماالوی
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کســی یــا چیــزی می داننــد.  کنتــرل و اقتــدار روی  مــردم همچنیــن، قــدرت را معــادل بــا داشــتن 

ــهر  ــتن. در ش ــزی را داش ــار چی ــی اختی ــد، یعن کردن ــف  ــی تعری ــدرت را امان ــدا ق ــِی اوگان ــان در بوتمول جوان

کــه تصمیمــات  کســی  کردنــد یعنــی اختیــار داشــتن یــا  کــش جوانــان، قــدرت را الخــم تعریــف  فرجامــای مرا

کــه  غیــر قابــل فســخ می گیــرد. در چیکوانــج مــاالوی معمــواًل قــدرت یعنــی »داشــتن اختیــار در جاهایــی 

کنتــرل داشــته باشــی.« در لومینــای مــاالوی جوانــان قــدرت را معــادل بــا »رئیــس  می توانــی بــر افــراد آنجــا 

کار را انجــام دهیــد آن هــا انجــام می دهنــد  گــر او بگویــد ایــن  کنتــرل دارد- ا می داننــد چــون افــرادی را در 

و بنابــر ایــن او روی آن هــا قــدرت دارد.« 

حتــی درون خانواده هــا، سلســله مراتــب روشــنی از قــدرت و اختیــار وجــود دارد. معمــواًل بزرگترهــا، 

بــه ویــژه والدیــن، از احتــرام بیشــتری برخوردارنــد و از اعضــای جوان تــر خانــواده قــدرت بیشــتری دارنــد. 

کنــی،  ــی  ــه زندگ ــدار باشــی و در همــان خان ــی پول ــو می توان گیــل ســنگال »ت ــی در ندا گان گفتــه نگا طبــق 

کنــی امــا  درســت مثــل بــرادر بزرگتــرت؛ همچنیــن می توانــی همــه ی نیازهــای خانــواده ات را تأمیــن 

گیــل، قوانیــن ســنتی ارشــد  نمی توانــی بــدون اجــازه آن هــا تصمیمــی بگیــری.« در جوامعــی مثــل ندا

بــودن )حــق پســر ارشــد بــرای ارث و میــراث(، خصوصــًا بــه اعضــای پیرتــر خانــواده، مناصــب قــدرت 

را می دهــد. در اندونــزی، هنجارهــای فرهنگــی از نشــان دادن احتــرام بــه والدیــن، مــادران را مثــل 

کــه قــدرت  گفــت، »درون خانــه، ایــن مــن هســتم  ســاناهای 32 ســاله در موضــع قــدرت قــرار می دهــد. او 

ــدرت دارد.« ــه ق ک ــت  ــادر اس ــه م ــون در خان ــودم را دارم، چ ــواده خ ــار اداره خان و اختی

کاریزمــا،  مبنــای  بــر  اقتــدار  و  قهریــه  قــدرت  بیــن   ،)۱967 و   ۱947( وبــر  ماننــد  مــا  پاســخ گویان 

گرچــه پول دارهــا منابــع  کلمبیــا ا ســنت های اجتماعــی، ارزش هــا و قوانیــن، تمایــز قائــل شــدند. در 

کــه بــا  بیشــتر و جنگ جویــان غیرنظامــی، اســلحه دارنــد، زنــان و مــردان فقیــر بــرای قدرتــی ارزش قائلنــد 

گروه هــا بــکار می برنــد. مونیــکا دختــر ۱6  کــه آن  احتــرام اجتماعــی بدســت بیایــد نــه از قــدرت قهریــه ای 

کــه هیــچ قدرتــی ندارنــد. برخــی چیزهــا مثــل عشــق و  گفــت، »پول دارهایــی هســتند  ســاله اهــل ویــال روزا 

احتــرام را نمی تــوان بــا پــول خریــد.« چــون احتــرام اجتماعــی، قــدرت بــه همــراه دارد، حتــی ایــن احتمــال 

کــه پــول مــرد  گفــت درحالــی  کــه مــردم فقیــر قدرتمنــد شــوند. پابلــو، مــرد جوانــی در ویــال بالنــکا  هســت 

کارهایمــان  کــه بــه خاطــر  ثروتمنــد بــه او قــدرت می دهــد، »بــرای مــا، قــدرت، تواضــع و احترامــی اســت 

ــم.« ــت می آوری ــه دس ب
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کدامنـی، اصـول اخالقـی و سـنت های اجتماعـی  باشـد قابـل قبول تر از  کـه برپایـه پا  قـدرت و اقتـداری 

که قـدرت را به قدرت  کـه بـر مبنـای تهدیـد بـه خشـونت و زور بنا نهاده شـده اسـت. زمانـی  قدرتـی اسـت 

بـر دیگـران تعریـف می کنیـم، مـردم بیـن »قـدرت خوب« و »قدرت بد« تمایز چشـم گیری قائل می شـوند.

قدرت خوب

کــه بــه شــخص اجــازه می دهــد  کردنــد  گــی صحبــت  در بیــن بافتارهــای بررســی شــده، مــردم از ســه ویژ

کنــد. این هــا، عشــق، احتــرام و رهبــری اخالقــی هســتند. در بافتــار جامعــه،  کســب  ــا »قــدرت خــوب«  ت

کــردن بــه  کمــک  مــردم عشــق خــود را از طریــق روحیــه نوع دوســتی، آمــاده خدمــت بــودن و اشــتیاق بــه 

گــروه مباحثــه  دیگــران نشــان می دهنــد. در ســاتگایلیجهارا، روســتایی در معــرض ســیالب در بنــگالدش، 

کــه »بــه فقــرا محبــت می کننــد و بــه آن هــا در مواقــع  مــردان توضیــح داد: قدرتمنــدان آن هایــی هســتند 

کمــی در روســتای  گفــت »خانوارهــای بســیار  ک  کمــک می کنننــد.« در لشــکرپور بنــگال غربــی، تیــال نیــاز 

کار خــوب می کننــد. آن هــا، بــه روســتاییان در زمــان  کــه  کــه قدرتمندنــد بــه ایــن دلیــل  مــا وجــود دارنــد 

ازدواج دختران شــان پــول قــرض می دهنــد. ایــن قــدرت اســت.«

کســب قــدرت خــوب، از طریــق آبرومنــد بــودن، نشــان دادن شــور و اشــتیاق بــرای  دومیــن روش 

کــه  گروهــی از جوانــان آلودونــای فیلیپیــن اســتدالل می کننــد  گــوش دادن بــه دیگــران اســت.  مشــورت و 

گــروه را داریــد امــا بــه افرادتــان احتــرام نمی گذاریــد، پــس قــدرت شــما رو بــه زوال  گــر قصــد رهبــری یــک  »ا

ــه  ــًا ب کنیــد، آنهــا نهایت ــان بخواهیــد رهبریشــان  ــه پیروان ت گذاشــتن ب ــدون احتــرام  ــر ب گ خواهــد رفــت. ا

کــه  گفتنــد، »قــدرت ایــن نیســت  کلونــگ پــاد تایلنــد  مخالفــت بــا شــما برخواهنــد خاســت.« جوانــان در 

کنیــد.«  برخــی  را مــورد ضــرب و شــتم قــرار دهیــد و بــا برخــی دیگــر مهربانانــه صحبــت 

و  والدین  کردند.  کید  تا بودن  بقیه  برای  خوب  الگوی  و  اخالقی  رهبری  اهمیت  بر  مردم  آخر،  در 

رهبران سنتی یا مذهبی نوعًا قدرت و اختیار خود را به این شیوه بدست می آورند. در تایلند، والدین 

کار می کنند و چون فرزندان »قدردان و  قدرت دارند چون به عنوان یک »الگوی خوب برای خانواده« 

وفادار به والدین« هستند. به همین ترتیب، مردان در لوپوتوگوی اندونزی به قدرت به عنوان »افتخار 

کردند. در بسیاری از جوامع آفریقا، بزرگان  گرفتن توسط فرزندان خود« اشاره  کردن و مورد احترام قرار 

اوگاندا  گوگوبای  در  ساله   65 کشاورز  گاتا  آ کردند.  وضع  را  اخالقی  اصول  مذهبی،  رهبران  و  جامعه 



ــــز
فق

 از 
وج

خـــر

۱98

گفت، »مسن ترها، دانش زیادی دارند. آن ها به اعضای خانواده نصیحت می کنند و همچنین جوانان 

روستا را رهبری و هدایت می کنند تا آن ها را از رفتار بد برحذر دارند و از ارزش ها و هنجارهای جامعه 

]امامان[  »توانایی  کردند  توصیف  چنین  را  قدرت  جوانان  سنگال،  مباسینای  در  کنند.«  محافظت 

کشیش ها قدرتمندترین افراد  گرای تانزانیا  کا کمک قرآن.« در برخی از جوامع  برای درمان بیماری با 

گوش دهند و نیروهای خدادادی دارند.« در بانجیدوپ  گناهان شما  هستند چون »آن ها می توانند به 

که  گرفتند چرا  قرار  نردبان جامعه  باالی  نامیده می شدند، در  ماتبور  که  رهبران مذهبی  بنگالدش، 

حتی »میلیاردرها برای اجرای عدالت به سوی آن ها می آیند.«

»قدرت بد«

درحالی کــه چنیــن »قــدرت خوبــی« مــورد ســتایش اســت، مــردم فقیــر بیشــتر دربــاره »قــدرت بــد« 

کــردن. خیلــی مهــم نیســت  کردنــد- قــدرت بــر دیگــران بــه عنــوان ابــزاری بــرای ســرکوب و ظلــم  صحبــت 

چنیــن قدرتــی چگونــه بدســت می آیــد، از طریــق ثــروت، تحصیــالت، روابــط سیاســی، عضویــت اجتماعــی 

کار  کــه اغلــب به طــور خودســرانه بــه  کنتــرل مطلــق روی دیگــران اســت  یــا اجبــار صــرف. آنچــه مهــم اســت 

گنــده[ نامیــده می شــوند.  گفتنــد، »مــردم قدرتمنــد، چیفانــزی ]پــا  مــی رود. زنــان در مپوســوالی مــاالوی 

کــه بــه زیردســتانش ظلم  گرفتــه شــده و دربــاره فــردی صاحــب اقتــدار اســت  کلمــه از آهنــگ معروفــی  ایــن 

گاهــی اوقــات در ســرپیچی  کــردن آن هاســت.« چنیــن قــدرت ســرکوبگری  می کــردد. ایــن بــه معنــای لــه 

کار را می دهــد یــا حتــی  از قانــون اعمــال می شــود امــا اغلــب اوقــات قانــون یــا حداقــل پلیــس اجــازه ایــن 

کــه  گفتنــد افــراد ثروتمنــدی  کامبــوج، زنــان جــوان  کــدادوم  سوءاســتفاده از قــدرت را تشــویق می کنــد. در 

کــه »قــدرت  کســانی  کاســه اســت  کار قطــع درختــان و تولیــد الــوار هســتند دستشــان بــا پلیــس در یــک  در 

و اختیــار قطــع و حمــل درختــان را دارنــد و بــرای دیگــران درآمدزایــی ایجــاد می کننــد.«

ــه داد. او  ــد در جامعــه اش ارائ ــدرت ب ــی روشــن از ق ــرادش، توصیف ــار پ گارای اوت ــا ــی در ن ــاربای زن ِکس

کننــد. آن هــا  کننــد، بــه آن هــا آســیب برســانند و قلــدری  گفــت »قدرتمنــدان می تواننــد دیگــران را ســرکوب 

گوشــت می خــورد.«  کــه اول خــون را مــزه مــزه می کنــد و بعــد از آن تنهــا  ماننــد شــیر جنــگل هســتند 

کــردن  کــه حتــی بــا یــک حرکــت یــا چــپ نــگاه  ک هســتند  کــه قــدرت بــد دارنــد آنچنــان ترســنا آن هایــی 

گونــه  کننــد. در لومامولــی فیلیپیــن، مــردان و زنــان قــدرت را ایــن  کافــی اســت تــا دیگــران را مطیــع خــود 
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کنــد  کــه می توانــد مــردم را مطیــع  گاس یعنــی حرکــت خــاص دســت یــا چشــم  کردنــد، »مــاال آیــکا  تعریــف 

کردنــد:  گونــه صحبــت  کادونــگای آســام، مــردان دربــاره افــراد قدرتمنــد ایــن  و احترامشــان را برانگیــزد. در 

کننــد.« و در باتامــارا  کــه می تواننــد دیگــران را بــا یــک حرکــت انگشــت بــه بــاال یــا پاییــن هدایــت  »آن هایــی 

کــردن انگشــتان بــه طــرف چشــمان  روســتای دیگــری در آســام، قــدرت از طریــق »از رو بــردن، بــا اشــاره 

شــخص دیگــر« اعمــال می شــود.

ــه زمیــن داران در برخــی  مــردم مختلــف در بافتارهــای محلــی مختلــف قدرتمنــد هســتند. درحالی ک

کــه  کند. مقامــات رســمی دولــت در فیلیپیــن  از روســتاهای مــورد بررســی آنــدرا پــرادش خیلــی ترســنا

کــه در اســتفاده از قــدرت همیشــه  کــردن« دارنــد. آنچــه  کــردن و خــراب  مجــری قانوننــد »قــدرت ایجــاد 

یــک جــور باقــی می مانــد، تســلط داشــتن بــر دیگــران اســت. خــوان پابلــو مــرد 62 ســاله اهــل َســن فیلــز 

کــه  کنیــم  کســی عمــل  کنیــم، بایــد مشــابه  گــر می خواهیــم قــدرت را بــه درســتی اعمــال  گفــت، »ا کلمبیــا 

ــز  ــوس رینکون ــی در ل ــد.« مرســدس زن ــه می زن ــه قلــب و منطــق ضرب ــودن ب ــدار ب ــدارد. پول ــگار چیــزی ن ان

کــرد »می دانیــد، در محیــط  مــا خــوب نیســت  کلمبیــا، نیــز موافــق بــود. او بــه تیــم میدانــی خاطــر نشــان 

کنیــد.«  کــه بــه آن افتخــار  کــه قدرتمنــد باشــی. قــدرت داشــتن چیــزی نیســت 

منابع قدرت 

انسان بدون پول مثل پرنده بدون َپر است.

ابراهیم 70 ساله از لومامولی فیلیپین

بدوید، بزنید، بکشید ـ این قدرت است.

مباحثه با مردان جوان، پیتوپور اوتار پرادش

گفتــه افــراد در بررســی مــا، از منابــع مختلفــی سرچشــمه می گیــرد. دوتــا از  قــدرت، خــوب یــا بــد، طبــق 

مهم تریــن منابــع قــدرت، پــول و زور بیرحمانــه اســت.

 پـول، شـاید موجودتریـن و شناخته شـده ترین منبـع قـدرت در سـطح جهـان باشـد. پول بـه فرد این 

کا زن  کنـد یـا از طریـق رشـوه دادن بـه آن برسـد. آال اجـازه را می دهـد تـا آنچـه را می خواهـد خریـداری 

گفـت »با پول می شـود مردم را خرید« مردان جوان در سـاتگایلجیارای  گانگـوای بنـگال غربـی  جوانـی در 
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کنیـد، آن هـا در خدمت تـان خواهنـد بـود.  گـر از ۱0 نفـر بـا ۱0 فنجـان چـای پذیرایـی  گفتنـد »ا بنـگالدش 

کسـی می خواهـد از ۱0 نفـر با  گـر  کـه ا آنـگاه شـما می توانیـد مـرد ثروتمنـدی باشـید. امـا نکتـه ایـن جاسـت 

کار را نـدارد.« همچنین پول  کنـد، بایـد فـرد پولـداری باشـد. آدم فقیـر توانایـی مالی ایـن  چـای پذیرایـی 

کنتـرل داشـته باشـند و درنتیجـه حتـی پـول بیشـتری  بـه مـردم ایـن امـکان را می دهـد تـا بـر دیگـر منابـع 

گفتنـد، »پـول، پـول  کـه بـا ذکـر یـک ضرب المثـل محلـی،  بدسـت آورنـد. جوانـان ریـاح قلعـه افغانسـتانی 

کامبـوج، ثروتمنـدان بـه منابـع جنگلـی تسـلط دارند و با  کـدادوم  می یـاره، بی پولـی سـردرد می یـاره.« در 

کدادوم با تأسـف می گفتند »فقرا بـرای ثروتمندان  قطـع درختـان درآمدزایـی می کننـد. مـردان جـوان در 

گرفتن دسـتمزد مناسـب وارد بحث شـوند  کار می کننـد و چـون قـدرت ندارنـد جـرأت هـم ندارنـد تـا بـرای 

کنتـرل ثروتمندان اسـت.«  کننـد. وام هـای فقـرا در  یـا شـکایت 

کننـد، حتـی  کننـد و احتـرام اجتماعـی دریافـت  کـه پـول دارنـد می تواننـد نظراتشـان را بیـان  آن هایـی 

گر قدرتمندان حرف بزنند، مردم  گفتند، »ا کادونگا، آسام  گروه مردان در  کنند.  ادعای رهبری سیاسی 

بـدون هیـچ قضاوتـی از آن هـا تبعیـت می کننـد.« در ابراهیم پـور اوتـار پـرادش، مـردان جـوان احساسـات 

کـس بـه آدم فقیـر در جامعـه توجـه نمی کنـد. مـردم پولدار بـه آدم فقیر به  کردنـد. »هیـچ  مشـابهی را ابـراز 

چشـم یـک مزاحـم و بـال نـگاه می کننـد.« قضاوت هـای اخالقـی معمـواًل دربـاره مـردم ثروتمنـد، متوقـف 

کـس نمی تواند  کـه هیچ  کا پـور آنـدرا پـرادش، زمیـن داران ثروتمنـد چنـان قدرتـی دارنـد  می شـود. در ماال

گر  کردندکه »ا کنـد. مردهـا در مباحثـه بـا تیـم میدانـی مـا شـکایت  از فسـاد و اعمـال بـد آن هـا بازخواسـت 

کـرده  یـک فـرد پولـدار در حالـت مسـتی روی زمیـن بیفتـد، مـردم می گوینـد او حتمـًا بـه چیـزی برخـورد 

گـر فـرد فقیـری روی زمیـن بیفتـد، همـه او را مسـت خواهنـد نامیـد.« در  کـه بـه زمیـن افتـاده اسـت. امـا ا

گفتنـد »بـرادر، قـدرت از راه پـول بدسـت می آیـد. همه خورشـید  روسـتای ساپسـای اوتـار پـرادش مـردان 

کـس خورشـید در حـال غـروب را نمی پرسـتد.«  کـرده را پرسـتش می کننـد امـا هیـچ  طلـوع 

شــکل افراطــی تســلط و چیرگــی، اســتفاده از قــدرت فیزیکــی اســت. مــردان، زنــان و جوانــان در برخــی 

کردنــد. تعجبــی نــدارد  از مناطــق مــورد بررســی مــا، بــا حالــت نگرانــی دربــاره قــدرت زور بیرحمانــه صحبــت 

کــه ایــن درک از قــدرت در مناطــق جنــگ زده مــورد بررســی مــا، آشــکارتر اســت. در بارانگــی توکابپــو در 

کــردن خــودم. در دوره مــن، مــردان  گفــت »قــدرت بــرای مــن یعنــی مســلح  جنــوب فیلیپیــن، جاپــار 

گــر بــا خــودت اســلحه داشــته  مســلح بــه راحتــی مــردم بی دفــاع را مــورد آزار و اذیــت قــرار می دادنــد. ا
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کلمبیــا نیــز از قــدرت  باشــی پــس قدرتمنــدی.« مــردان و زنــان در روســتاهای جنــگ زده آســام و در حومــه 

گفتنــد. در آســام، ارتــش و نیروهــای محلــی مبــارز، قوی ترین هــا بــه حســاب می آمدنــد  تســلیحات ســخن 

کلمبیــا  کلمبیــا اعضــای بانــد و چریــکان، قوی تریــن بودنــد. آدولــف مــردی در الســولداد  کــه در  درحالــی 

کــه چگونــه از قــدرت تســلیحات سوء اســتفاده شــده اســت. »وقتــی چریک هــا اینجــا بودنــد،  مثالــی آورد 

گلولــه  گــر نمی خواســتیم برویــم،  گفتنــد، جلســه ای برگــزار می شــود، و مــا بایــد آنجــا باشــیم و ا آن هــا 

گــر مریــض بودیــم.« می خوردیــم حتــی ا

نابرابری در قدرت

کرده باشی. کل سال بدون اینکه آن را مزه  کیسه شکر در  نابرابری یعنی حمل یک 

گروه مباحثه مردان، چانپاشا بنگالدش

از عوامــل  زندگــی می کننــد. آن هــا دانشــی عمیــق  نابرابــری  کــه در دنیــای  مــردم فقیــر می داننــد 

کــه بــه »نابرابری هــای مانــدگار« منجــر می شــوند، دارنــدd.  در مناطــق مــورد  ســاختاری و اجتماعــی 

گرچــه  کردنــد.  بررســی، مــردم فقیــر نابرابــری را محــدود شــدن فرصت هــا و انتخاب  های شــان تعریــف 

کمک هــای دولتــی یــا بیــان عقایــد در تصمیم گیری هــای  فرصــت مشــارکت در بازارهــا، دسترســی بــه 

جامعــه وجــود دارد، زنــان و مــردان فقیــر بــا شــرایطی نابرابــر از تعهــد و التــزام روبــرو شــدند. شــرایط به طــور 

ــر علیــه زنــان فقیــر رقــم خــورد. ویــژه ای ب

کوچــک مبــادالت  کــه اغلــب بــه خاطــر مقیــاس  مــردم فقیــر در دادوســتدهای بازرگانــی نفــوذی ندارنــد 

کنیــد(. آن هــا بایــد اجنــاس را بــه قیمــت بــاال بخرنــد و بــه قیمــت پاییــن  آن هــا اســت )فصــل 5 را مشــاهده 

کــود داشــته باشــیم قیمــت برایمــان  گــر قصــد خریــد  گفــت، »ا ُکــری زنــی در بارویگــور فیلیپیــن  بفروشــند. 

ــه  ــت ب ــن قیم ــا پایین تری ــا ب ــد، آن ه ــا باش ــوالت م ــروش محص ــت ف ــر نوب گ ــی ا ــود ول ــام می ش ــنگین تم س

کیلویــی  فــروش می رونــد.« لینــگ اضافــه می کنــد، »مــا بــه عنــوان ذرت دار نمی توانیــم بگوییــم ذرت مــا 

۱0 پــزو بــه فــروش خواهــد رفــت. نــه مــا نمی توانیــم اینــکار را بکنیــم. در عــوض مــا از خریــداران می پرســیم، 

کشــاورزان وابســته بــه  قیمــت االن محصــول مــا چقــدر اســت؟ بــه نظــر هیــچ تســاویی وجــود نــدارد. 

کســیموپارای بنــگالدش بــه تعــدادی از  کشــاورزان بارویگــور، ماهی گیــران  بازرگانــان هســتند.« مثــل 
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گفــت »کانــال  کوچــک هســتند، وابســته اند. رحیمــا زنــی در روســتا  کــه صاحــب دریاچه هــای  قدرتمنــدان 

کنــد.« گاوهــا را حمــام  کنــد یــا  کــس در آنجــا نمی توانــد ماهی گیــری  )آب( بــه آن هــا تعلــق دارد. هیــچ 

کمک های دولتی و اهدایی مهم ترین شکل  که  در برخی از بافتارهای آفریقایی مورد بررسی، جایی 

کمک هـا  کـه بـه  حمایت گـری هسـتند، تفاوت هـای فاحشـی بیـن آن دسـته از روسـتاییان و خانوارهایـی 

کننـد وجـود دارد ) فصـل 6 را مشـاهده  کمک هـا اسـتفاده  کـه نمی تواننـد از  دسترسـی دارنـد و آن هـا 

کنیـد(. ایـن شـکل نا برابـری در مـاالوی شـدید اسـت. مردانـی در روسـتای مزاپونـدا نابرابـری را این گونـه 

کننـدگان بـه  کـردن دیگـران از رسـیدن بـه هرگونـه ثـروت یـا شـانس. وقتـی اهدا کردنـد »محـروم  تعریـف 

کمـک می کننـد امـا هیـچ رسـیدگی بـه روسـتاها نمی شـود، ایـن نابرابـری اسـت.« سـازمان ها 

ــراز  ــود، باعــث از دســت دادن اب ــا منجــر می ش ــه از دســت دادن فرصت ه ــر از اینکــه ب ــه غی ــری ب نابراب

گفتنــد »فــرد ثروتمنــد  کــودوالی اوگانــدا  گروهــی از زنــان در  کنتــرل زنــان و مــردان فقیــر می شــود.  عقایــد و 

گودبــرداری می کنــی و او می توانــد بــه تــو  کنــد. تــو بــرای او  کــه بخواهــد می توانــد تــو را ابلــه فــرض  هرطــور 

گرفتــن پولــت بیــا. او پــول دارد ولــی وقتــی فــردا مــی روی او دوبــاره می توانــد بگویــد روز  بگویــد فــردا بــرای 

گــوش  کــه بــه حرف هــای او  کاری نمی توانــی بکنــی بــه جــز ایــن  بعــد بیــا. بــه عنــوان یــک آدم فقیــر هیــچ 

کالیای بنــگالدش، زنــان اذعــان  بدهــی. فقــرا همیشــه پســت و حقیــر شــمرده می شــوند. و در شــانتا

کــه »قدرتمنــدان وقتــی بــا آنهــا حــرف می زنیــم مــا را ســرزنش می کننــد چــون مــا ناتوانیــم.« داشــتند 

ــان در  ــورد. زن ــم می خ ــاوت رق ــردان متف ــان و م ــرای زن ــا ب ــر، فرصت ه ــردم فقی ــود م ــان خ ــی درمی حت

ــد،  ــپزخانه می کنن ــه آش ــن ب ــه رفت ــدود ب ــا را مح ــان، آن ه ــه همسرانش ک ــد  ــزارش دادن گ ــب  ــا اغل ــه م نمون

گــرای  کا گروهــی از زنــان در  کلفتــی مربــوط بــه خانــه خســته می شــوند.  کارهــای  کــه آن هــا از  جایــی 

کار می کنیــم. در واقــع، موضــوع ایــن  کــه خیلــی خیلــی  کــم می آوریــم چــرا  گفتنــد »مــا انــرژی  تانزانیــا 

کــه روز و شــب انجــام می دهیــم،  کار زیــادی  کــم داریــم بلکــه انــرژی مــا بــه خاطــر  کــه مــا انــرژی  نیســت 

کــه در نهایــت انجــام  کاری  کار مــا نیســتند و تمــام  تمــام می شــود. بســیاری از مــردان، قــدردان ایــن 

کار می کردنــد از دریافــت دســت مزدهای بســیار  ج از خانــه  کــه خــار کتــک زدن اســت.« زنانــی  می دهنــد، 

ج  ــه عــالوه آن هــا حــق خــر ــد. ب کردن کارهــای اســتخوان خردکــن، صحبــت  ــا وجــود  ــر از مــردان ب پایین ت

ــور  ــم  آن ط ــا نمی توانی ــت، »م گف ــام  ــورا آس ــی در ختاس ــاروال، زن ــتند. س ــت مزدها را نداش ــن دس ــردن ای ک

کنیــم. مــردان مــا را توبیــخ می کننــد. مــا حتــی یــک لبــاس  ج  کــه دلمــان می خواهــد درآمدمــان را خــر
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ســاری بــه انتخــاب خودمــان نمی توانیــم بخریــم.« زنــان در ســورجانا، روســتایی در اوتــار پــرادش موافــق 

گلــدوزی آمــوزش ببینیــم، مــورد ســرزنش مــردان  ــر  ــا هن کار خیاطــی ی ــرای  ــر مــا بخواهیــم ب گ ــد. »ا بودن

کنیــم، جلــو مــا را  ــر آمــوزش دیــدن پافشــاری  ــر ب گ ــه بمانیــم. ا ــم و از مــا می خواهنــد در خان قــرار می گیری

می گیرنــد و می گوینــد توانایــی مالــی ندارنــد در حالی کــه آن هــا خودشــان پــول مــا را بــرای پــان ) مخلــوط 

ــد.« ــدر می دهن ــیگار( ه ــرای آدامــس و س ــول ب ــرگ تنب ب

مقاومت هرروزه 

وقتــی مــردم فقیــر به طــور مســتقیم نمی تواننــد بــا قــدرت نابرابــر مواجــه شــوند، اغلــب بــه آنچــه 

کتیک هایــی چــون طعنــه و  اســکات )۱985(، »اســلحه ضعفــا« می نامــد، پنــاه می برنــد؛ اســتفاده از تا

ــاره زندگی شــان  کــردن اوضــاع و شــورش ماهرانــه. مــردم اغلــب بــرای صحبــت درب کنایــه زدن بــرای ســر 

به طــور غیــر مســتقیم، از اســتعاره ها اســتفاده می کردنــد. در برخــی روســتاهای بنــگال غربــی جوانــان 

گفــت،  کاشــیک پســر جوانــی در رانیــگار  کردنــد.  فقیــر بــا خنــده، خــود را بــا تیــم ضعیــف فوتبــال مقایســه 

»دو تیــم بــا هــم فوتبــال بــازی می کننــد و فقــط یــک تیــم می توانــد برنــده شــود. بازیکنــان یــک تیــم 

گرفتــن دارنــد  کمتــری بــرای امتیــاز  قدرتمندنــد و بنابــر ایــن آن هــا می برنــد. ضعیف تر هــا فرصت هــای 

کافــی بدونــد.«  چــون نمی تواننــد بــا ســرعت 

گرای تانزانیا، در انتهای یک بحث پر شور و حرارت درباره نردبان زندگی، پژوهشگران  کا در روستای 

نظرات  با  مردم  سپس  و  داشت  وجود  سنگینی  سکوت  ابتدا  در  کردند.  معرفی  را  رسمی  فقر  خط 

که یک بچه با آن مقدار  طعنه آمیز در بین صداهای بلند خنده، منفجر شدند. »آیا منظور این است 

کرده ای چون بعد از  کند؟ وقتی به فردی آن مقدار پول بدهی، یک زندان برای او ایجاد  پول زندگی 

گر مسن  کرد! فردی با آن مقدار ناچیز حتمًا خواهد مرد. ا چندین ساعت، او شروع به دزدی خواهد 

باشی، بله، می توانی با آن مقدار ناچیز سر کنی چرا که شکم تو چین و چروک دارد. چرا آن ها فکر می کنند 

کنیم درحالی که خودشان با خیلی بیشتر از آن، زندگی می کنند؟« کمتر از آن مقدار زندگی  ما باید با 

کلمــات یعنــی اقدامــات می رســید. در چنــد روســتای تانزانیــا و  گاهــی اوقــات مقاومــت بــه فراتــر از 

اوگانــدا، مــردم فقیــر بــرای اعتــراض بــه سوءاســتفاده های رهبــران سیاســی، از مشــارکت در فرآیندهــای 

ــد. کردن ــودداری  ــات خ ــی و در جلس سیاس
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حسادت به دست آوردهای دیگران

گــر شــخص ثروتمنــدی مغــرور و خوشــحال شــود، ایــن امــر همســایگان و دیگــر اعضــای جامعــه را  ا

کینه تــوز خواهــد ســاخت.  ناخوشــنود، حســاس و 

گروه مباحثه مردان، بارومانگای اندونزی

ــر  ــر س ــارزه ب ــر در مب ــا همدیگ ــن ب ــر همچنی ــردم فقی ــت، م ــم اس ــود مه ــه خ ــتن ب ــاور داش ــه ب درحالی ک

ــرو  گ ــر، وارد جنــگ و دعــوا می شــوند. از نظــر مــردم، ترفیــع یــک فــرد در  ــع محــدود در دنیــای نابراب مناب

کــردن دیگــران اســت و آن هــا در اغلــب مــوارد تــالش می کننــد تــا تالش هــای همسایگانشــان را  هزینــه 

کیــوگازی اوگانــدا داســتانش را  کننــد. یــک آبجوســازی و فروشــنده آبجــو در  بــرای رفتــن بــه جلــو، مســدود 

کرد، وقتی بــه او ترشــی دادم تعجب زده  بازگــو می کنــد: »مــردی بــه خانــه مــن آمــد و تقاضــای خرید ترشــی 

گفتــه در خانــه تــو ترشــی وجــود نــدارد. ایــن مــرد  کــه بــه او  گفــت یکــی از دوســتان مــن را دیــده  شــد. او 

]دوســت[، خیلــی روشــن نمی خواســته مــن ترشــی خــودم را بفروشــم. رفتــار او حســادت آمیز بــوده چــون 

گــر مــن ترشــی خــودم را بفروشــم، زندگیــم بــا ســرعت بیشــتری از او، بهبــود خواهــد یافــت.« می دانســته ا

مـوارد،  برخـی  در  نمی رسـد،  ناچیـزی  شـمار  از  بیشـتر  بـه  معمـواًل  حسـادت آمیز  کارهـای  گرچـه  ا

کـه  کوچـک، تخریـب امـوال و حتـی جنایـت می شـود. قربانیـان، آن گونـه  حسـادت باعـث دزدی هـای 

کـه شـروع بـه  ح دادنـد، نـه تنهـا ثروتمنـدان بلکـه مـردم فقیـری هسـتند  شـرکت کنندگان در بررسـی شـر

کسـی  کرده انـد. به طـور مثـال در مـاالوی، مـردم اغلـب بـا چهارپایـان خـود می خوابنـد تا  انباشـت دارایـی 

که »درسـت دیروز، یـک نفر دو تا  نتوانـد بـه آن هـا آسـیب برسـاند. مـردی در روسـتای مادکومبـا زار مـی زد 

کننـد ولی من  کم  کشـت. آن هـا می خواهند اموال مـن را  بزغالـه مـن را بـا خورانـدن مـاده سـمی بـه آن هـا 

کـه آن هـا شکسـت خواهنـد خـورد و مـن همچنـان بـه رشـد خـود ادامـه خواهـم داد.« می گویـم 

ــردن چاه هــای آب، در برخــی جاهــا  ک تخریــب امــوال خصوصــی مثــل ســوزاندن خانه هــا و مســموم 

کــه یــک  گــزارش داد  کمــی بهتــر از بقیــه بــود،  کــه بــه لحــاظ مالــی  گــزارش شــد. مــردی در روســتای آســام 

کنــار خانــه و دیگــری  کــرده اســت. »مــن دو محــل ماهی گیــری دارم- یکــی  نفــر اســتخر ماهــی او را مســموم 

روی تپــه. در حوضچــه پــرورش ماهــی واقــع در روی تپــه یــک نفــر از روی حســادت بــه ماهی هــا ســم 

ک اندونــزی  کرامــرا کار زیــان دیــدم.« در جامعــه ماهی گیــر  داد. حــدود 30 هــزار روپیــه بــه خاطــر ایــن 



نم
توا

می
ه

مک
دار

ور
نبا

م

205

کــه  کردنــد. یکــی از ماهیگرانــی  گزارش هــا، برخــی ماهی گیــران، همتایــان موفق تــر خــود را تهدیــد  طبــق 

کار را  گفتــم ایــن  کــه خانــه مــن را آتــش می زنــد. مــن  کــرد  گفــت »یکــی از آنهــا تهدیــد  کــرد  تیــم مــا مالقــات 

کار را بکنیــد، بعــد از تراویــه ]نمــاز  گــر می خواهیــد ایــن  گازوئیــل خواهــم داد. امــا ا بکنیــد و مــن بــه شــما 

کار را  کــه آنهــا دل و جــرأت ایــن  کســی شــما را نبینــد. امــا روشــن شــد  ــا  در مــاه رمضــان[ انجــام دهیــد ت

گــروه مباحثــه  گاهــی اوقــات ذکــر شــده اســت. در ســیرکونای اوگانــدا  ندارنــد.« تخریــب امــوال عمومــی هــم 

گــزارش دادنــد. »یــک مــرد ثروتمنــد مســئول آوردن آب اســت امــا  زنــان، خرابــکاری لوله هــای آب شــرب را 

کــه  کل روســتا هیــچ آب ســالمی وجــود نــدارد  اعضــای جامعــه محلــی لوله هــا را می شــکنند. در نتیجــه در 

خطــرات باالیــی بــرای ســالمتی مــردم دارد.«

گهانــی رنــج برده انــد، آن   کــه از بدشانســی های نا در برخــی جوامــع اندونزیایــی و آفریقایــی، مردمــی 

ــه  ــا ب ــرای تانزانی گ کا ــدی در  ــبتًا ثروتمن ــد. زن نس ــود می دانن ــراد حس ــری اف ــای جادوگ کاره ــا  ــط ب را مرتب

گفــت، »در ســال 2002، از بیمــاری عجیــب غریبــی رنــج می بــردم. فهمیــدم همســایه ام  تیــم میدانــی 

کــه  کــرده بــود. نمی توانــم بیشــتر از ایــن بــه شــما بگویــم امــا همــه این هــا بــدان علــت اســت  مــرا طلســم 

ــی  ــق در برخ ــراد موف ــل اف ــد.« قت ــادت می کنن ــم، حس ــت آورده ای ــان بدس ــا و فرزندانم ــه م ــه آنچ ــردم ب م

کــه  گفــت  کســانی هســتند. در ولومبــه ســریالنکا، زنــی  گــزارش شــد امــا مشــخص نبــود مجرمــان چــه  جاهــا 

کشــتند. »مــا واقعــًا  کــه بــه او حســادت می کردنــد و در نهایــت او را  گرفتــه  کســانی قــرار  پــدرش مــورد هــدف 

کننــد.«  در آن روزهــا وضعمــان خیلــی خــوب بــود. مــردم اصــاًل نتوانســتند آن را تحمــل 

کینــه علیــه افــراد موفــق بــه روش هــای مختلــف مشــاهده و تشــریح شــده اســت. هیرشــمن  خشــم و 

کرده انــد، هــر  گیــر  و راتشــیلد )۱973( از اثــر تونــل حــرف زدنــد. وقتــی خودرو هــا در تونــل چنــد خطــه 

کــه فکرمی کننــد خــط  حرکتــی در خــط مجــاور منجــر بــه خوشــحالی ابتدایــی راننــدگان می شــود چــرا 

گــر حرکــت در خــط مجــاور ادامــه یابــد و ترافیــک در خــط آن هــا  آن هــا هــم بــه حرکــت خواهــد افتــاد، امــا ا

ــی  ــچ خط ــد هی کنن ــر  ــه فک ک ــی  ــر از زمان ــی ناامیدت ــوند- حت ــد می ش ــریعًا ناامی ــدگان س ــد، رانن ــی بمان باق

اصــاًل حرکــت نکــرده اســت. در حــوزه اقتصــادی نیــز وضــع بــه همیــن منــوال اســت. شکســت در رســیدن 

کــه دیــده  بــه آرزوهــا مطمئنــًا تجربــه ناامیدکننــده ای اســت )ِری 2006(، و ناامیدکننده تــر می شــود زمانــی 

می شــود دیگــران دارنــد بــه موفقیــت می رســند. چنیــن حســادت هایی در نهایــت می توانــد بــه درگیــری 

منجــر شــود. 
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ــع  ــر در توزی گ ــق ا ــرد موف ــک ف ــا، ی ــی از آفریق ــوند. در بخش های ــازی می ش ــم وارد ب ــی ه آداب اجتماع

کنــد، ممکــن اســت مــورد انتقــاد قــرار بگیــرد.  کوتاهــی  مجــدد منابــع بــه دیگــران خصوصــًا خانــواده ایلــی 

کــه می خواســتند حرکــت رو بــه بــاال داشــته باشــند، ایــن تغییــر وضــع باعــث تنــش اساســی  کســانی  بــرای 

ــردن  ک ــرمایه گذاری  ــاره س ــردن و دوب ک ــداز  ــع، پس ان ــت مناب ــه انباش ــن ب ــو رفت ــرای جل ــا ب ــود. آن ه می ش

بــه  یــا  کــه مدافــع تقســیم  را  کارهایــی، هنجارهــای اجتماعــی ســنتی  انجــام چنیــن  امــا  نیــاز دارنــد 

کــه بــه  ک گذاری هســتند، نقــض می کنــد )آشــفورت 2005 ؛ فرگوســن ۱999 ؛ پاتیــر۱988 (. آن هایــی  اشــترا

ــد.  ــالت بوده ان ــی حم ــام و حت ــدف اته ــد ه ــر می گذارن ــت س ــران را پش ــد دیگ ــر می رس نظ

مــردم ثروتمنــد نیــز بــا حســادت از جایــگاه انحصــاری خــود محافظــت می کننــد و تــالش  مــردم فقیــر 

کشــاورزی از طبقــه  بــرای خــروج از فقــر را تخریــب می کننــد. در روســتای ابراهیم پــور اوتــار پــرادش، 

کشــاورزان بــزرگ آب  گونــه پمــپ آبــی ندارنــد در نتیجــه از  کوچــک هیــچ  گفــت »کشــاورزان  پاییــن جامعــه 

کشــاورزان بخواهنــد  گــر برخــی  کننــد. ا کشــت  می گیرنــد. بنابــر ایــن آن هــا تنهــا می تواننــد یــک محصــول 

کــورس ]طبقــه باالدســت[، حیوانــات خــود را در زمین هــای آن هــا  محصــول دیگــری بکارنــد، آنــگاه تا

گــر بخواهنــد بــا  گفتنــد، »فقــرا ا رهــا می کننــد ]تــا محصــول را بخورنــد[.« جوانــان چامگوتیــای بنــگالدش 

مشــاغل خــوب بــه موقعیــت و رفــاه بیشــتری برســند افــراد طبقــه بــاال همیشــه مانــع هســتند. بــه عنــوان 

کوچــک[ بخــرد، بخــش  کســی  گــر یــک راننــده ریکشــاو بخواهــد ریکشــاو خودرویــی ]تا مثــال می گوینــد ا

کارش منصــرف می کننــد.« ثروتمندتــر جامعــه، حســادت می کننــد و او را از 

قدرت، عاملیت شخصی و تحرک 

ــه او می کننــد. او قدرتمنــد  گذاشــتن ب ــه احتــرام  ج می شــود، مــردم شــروع ب کســی از فقــر خــار وقتــی 

ــد. ــه نظــر می آی ب

ابراهیم مردی 65 ساله اهل شازده امیر افغانستان

که دیگر نمی توانند به راحتی نفس بکشند. فقر همچون مار پیتون دور مردم می پیچد 

گوبوردیا، آسام گروه مباحثه مردان، 



نم
توا

می
ه

مک
دار

ور
نبا

م

207

مــردان و زنــان فقیــر از یــک ســو بیــن قــدرت و خــروج از فقــر و از ســوی دیگــر بیــن ناتوانــی و رکــود، رابطــه 

کــه عاملیــت آنهــا از طریــق ســاختارهای  مســتقیم برقــرار می کننــد. زنــان و مــردان فقیــر، متوجــه میشــوند 

ــا  ــد، در تنگن ــدود میکن ــا را مح ــع و فرصت ه ــا روی مناب کنتــرل آنه ــه  ک ــادی  ــی و اقتص ــی، سیاس اجتماع

قــرار میگیــرد. ثروتمنــدان هــم تــک خالهــا را دارنــد: آنهــا از روابــط سیاســی و اجتماعــی، تحصیــالت و 

کــه دیربــرگ درکتــاب ســاختار  داراییشــان بــرای باالتــر رفتــن روی نردبــان، اســتفاده میکننــد. همانگونــه 

دایرهــای قــدرت )28،۱997( مینویســد، »توانایــی ایجــاد تفــاوت از ایجــاد تفاوتهــا تشــکیل شــده اســت.«

کشــیدن نیســتند، ایــن  کردهانــد و قــادر بــه نفــس  گیــر  کــه در روابــط نابرابــر قــدرت  کســانی  بــرای 

کــه بــاور داشــتن بــه خــود ســالح قدرتمنــدی بــرای بــه جلــو رفتــن میباشــد. ایــن  پیشــنهاد خنــده آور اســت 

کــه بســیاری از مــردم فقیــر در بررســی مــا میگوینــد. تنهــا امیــد آنهــا بــرای   آن چیــزی اســت 
ً
پیشــنهاد دقیقــآ

کلمبیــا  فــرار از فقــر، حفــظ روحیــه و عــدم تســلیم بــه هرآنچــه پیــش آیــد، اســت. آدریانــا، زنــی در َســن فلیــز 

این گونــه جمع بنــدی می کنــد، »مهم تریــن نکتــه وحــدت خانــواده و آرزوی اســتمرار حیــات، و ادامــه 

دادن اســت. بــدون این هــا هیــچ چیــزی وجــود نــدارد.«

خــود- درمــورد  باورهــا  وقتــی  کــرد  اثبــات  به طورتجربــی  روان شــناس،   ،)۱995( بانــدورا  آلبــرت 

فایده منــدی، بــه اســتقالل عملکــرد یــا شــرایط بیرونــی ســوء تعبیر شــد، آن هــا بــر عملکــرد آینــده تأثیــر 

می گذارنــد. بنابرایــن حــس درونــی یــک فــرد از فایده منــدی، نقــش عّلــی مســتقلی بــازی می کنــد. بانــدورا 

گرفــت: »باورهــای مــردم نســبت بــه ایــن امرکــه آن هــا  )۱998( بــا مــرور ادبیــات روان شناســی نتیجــه 

کننــد، روی انتخاب های شــان، آرزوهای شــان،  می تواننــد تأثیــرات مطلــوب را بــا اقدامات شــان خلــق 

میــزان تــالش و پشــتکار، تــاب آوری در برابــر بدبختــی و آســیب پذیری نســبت بــه نگرانــی و افســردگی، 

تأثیــر می گــذارد.« بررســی تجربــی هــاف و پنــدی )2004( بــا بچه هــای مقطــع راهنمایــی در هندوســتان، 

ــه انتظــار  ک ــری در محیطــی  ــه نفــس و بازتولیــد نابراب کاهــش اعتمــاد ب قــدرت برچســب های هویتــی در 

کــه بــه  گروه هــای طبقــات مختلــف  مــی رود آســیب زننده اســت، را آشــکار می ســازد. در میــان بچه هــای 

ــگاه طبقــه  ــه جای ک ــازی حــل مارپیچ هــا را انجــام دهنــد، عملکــرد بچه هــا »هنگامــی  گفتــه شــد ب آن هــا 

ــرد.« ک ــت  ــی اف ــور فاحش ــد به ط ــکار ش ــی آش ــکل عموم ــه  ش ــان ب ــن اجتماعی ش پایی
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کّمی سازی عاملیت شخصی

کّمــی شــدن بــرای درک نقــش عاملیــت شــخصی بــکار بردیــم. اولــی،  در ایــن بررســی، دو ســنجه قابــل 

کــه چگونــه هــر فــرد روی نردبــان ۱0 پلکانــی قــدرت و حقــوق  ســنجه قــدرت درونــی و حقــوق بــر ایــن مبنــا 

ــاز می دهــد. دومــی، ســنجه ای از  ــه خــود امتی ۱0 ســال پیــش، در شــروع زمــان مرجــع بررســی )۱995( ب

کنتــرل  کــه روی تصمیم گیری هــای روزانــه  کــه آیــا فــرد در طــول زمانــی  کنتــرل شــخص بــر ایــن مبنــا  حــس 

کــرده اســت یــا نــه. داشــته، تغییــری را تجربــه 

فقیرنمانده هــا تقریبــًا در همــه مناطــق مــورد بررســی به طــور متوســط، خــود را در وضعیــت باالتــری 

کــرده بودنــد  گذشــته در مقایســه بــا فقیرمانده هــا ارزیابــی  روی نردبــان قــدرت و حقــوق در ده ســال 

ــا همدیگــر نخســتین  ــه بدانیــم هــم فقیرنمانده  هــا و هــم فقیرمانده هــا )ب ک ــب اســت  )شــکل 4-۱(. جال

ــان  ــر روی نردب ــی باالت مجموعــه فقیــر را ســاختند( در مناطــق مــورد بررســی آفریقایــی خودشــان را اندک

کــه  کــرد  گمانه زنــی  ــوان  حقــوق و قــدرت بــه نســبت همتایان شــان در جاهــای دیگــر، قــرار دادنــد. می ت

کیــد دارنــد چــون چیــز دیگــری بــرای تکیــه بــر آن  مــردم فقیــر جوامــع آفریقایــی مــا روی خودبــاوری تأ

کلمبیــا بــه اوج  ندارنــد. همچنیــن جالب توجــه اســت برداشــت از قــدرت و حقــوق در مناطــق جنــگ زده 

ــه خــودش  ــاور قــوی ب ــه ب کــس نیــاز ب کــه هــر  ــد  کردن کیــد  کلمبیایــی مــا تأ خــود می رســدe.  پاســخ گویان 

ــا اشــاره بــه اعتمــاد  ــا بتوانــد در حالــت تخریــب و تبعیــد زنــده بمانــد. آلجانــدرا، زنــی در ویــال روزا ب دارد ت

کــه نمی دانســتم بایــد آن هــا را  کــرده ام  کارهایــی  گفــت، »بلــه، بــاال رفتــه اســت.« مــن  بــه نفــس خــودش 

کار بشــوم، بــه عنــوان  کنــم. صاحب منصبــی در یــک دفتــر  انجــام بدهــم. نمی دانســتم می خواهــم رشــد 

گراســیال  ح دهــم.«  کــه بــرای حقوقــش جنگیــده، آن هــا را بــرای دیگــران شــر کســی  فــرد تبعیدشــده و 

توضیــح داد، »مــا، رانده شــدهها از موطن مــان، مرحلــه بــه مرحلــه بــه بــاال رشــد می کنیــم. مــا بــه ســختی 

ــاره بلنــد شــویم.«  گــر بیفتیــم، قــادر نخواهیــم بــود دوب بلنــد می شــویم و ا
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شکل 1-4 

فقیرنمانده هــا در مقایســه بــا فقیرمانده هــا، از نظــر قــدرت و حقــوق، خــود را در جایــگاه اندکــی 

تر نسبت به 10 سال پیش جای می دهند  باال

کــه داده هــا دردســترس  منبــع: تحلیــل نویســندگان بــا اســتفاده از داده هــای پیمایــش خانــوار؛ همــه مناطــق موردبررســی 
بــود؛ تعــداد مشــاهده = 79۱6. 

AFG (Conf)افغانستان، درگیریPHI (Conf)فیلیپین، درگیری

گروه های خودیاریPHI (Panel)فیلیپین، بررسی پنل AP (SHG)آندرا پرادش، 

ASSAM (Conf )آسام، درگیریSEN (Infra)سنگال، زیرساخت

BAN (Empow)بنگالدش، توانمندسازی زنانTAN (Ruv)تانزانیا، رووما

COL (Conf)کلمبیا، درگیریUGA (Panel)اوگاندا، بررسی پنل

کاست INDO (Conf)اندونزی، درگیریUP (Caste)اوتار پرادش، 

MAL (Infra)ماالوی، زیرساخت هاWB (Landdist)بنگال غربی، اصالحات توزیع زمین

MEX (Ethn)مکزیک، قومیت ها

PHI (Conf)فیلیپین، درگیری
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کــه فقیــر  کــه فقیــر شــدند، در مقایســه بــا آن هایــی  بــه جــز در معــدود مناطــق مــورد بررســی، آن هایــی 

کــرده بودنــد.  گــزارش دادنــد روی نردبــان قــدرت و حقــوق از پایین تــر شــروع  نشــدند )فقیرنبوده هــا(، 

کننــد و از ســقوط  کمــک می کنــد تــا بــه بــاال حرکــت  بنابــر ایــن بــه نظــر افــراد، شــروع بــا خودبــاوری بیشــتر 

بــه پاییــن بپرهیزنــد )شــکل 2-4(.

شکل 2-4

ــر  ــگاه پایین ت ــا فقیرنبوده هــا، از نظــر قــدرت و حقــوق، خــود را در جای فقیرشــده ها در مقایســه ب

نسبت به 10 سال پیش جای می دهند

کــه داده هــا   منبــع: تجزیــه و تحلیــل نویســندگان بــا اســتفاده از داده هــا از پیمایــش خانــوار؛ همــه مناطــق مــورد بررســی 
دردســترس بودنــد؛ تعــداد مشــاهده = 79۱6.

ــد(  ــدود 74 درص ــا ) ح ــر فقیرنمانده  ه کث ــه، ا ــای روزان ــر تصمیم گیری ه ــرل ب کنت ــنجه دوم،  ــاره س درب

کمتــر از نیمــی  کنتــرل دارنــد.  کردنــد آن هــا معمــواًل بــر همــه یــا بیشــتر تصمیمــات زندگــی روزمــره خــود  فکــر 

کنترلــی داشــتند )شــکل 4-3(. بــه  کــه در فقــر مانده انــد، معتقــد بودنــد چنــان  کســانی  )46 درصــد( از 

نظــر می رســد موفقیــت در خــروج از فقــر، اعتمــاد بــه نفــس و اثربخشــی درونــی را تقویــت می کنــد. 
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شکل 3-4

دارنــد،  کنتــرل  خــود  تصمیم هــای  بیشــتر  یــا  همــه  بــر  کــه  می کننــد  گــزارش  فقیرنمانده  هــا 

کردند گزارش  کمتری را  کنترل  درحالی که فقیرمانده ها و فقیرشده ها 

 منبــع: تجزیــه و تحلیــل نویســندگان بــا اســتفاده از داده هــا از پیمایــش خانــوار؛ همــه مناطــق مــورد بررســی؛ تعــداد 
.8945  = مشــاهده 

ــه انباشــت منابــع و خــروج از  کــه افــراد فقیــر، موفــق ب ایــن یافتــه نبایــد تعجب برانگیــز باشــد. زمانــی 

فقــر می شــوندf، ایــن امــر عــزت نفــس آن هــا را تقویــت می کنــد و آن هــا احتــرام بیشــتری از دیگــران دریافــت 

کردنــد: »مــردم بعــد از  می کننــد. مــردان در بودانپــور  اوتــار پــرادش، چرخــه فضیلــت را خالصه بنــدی 

ــه بهتــر  ــار دیگــر شــروع ب ــه روابط شــان ب ک بیــرون آمــدن از فقــر احســاس قــدرت بیشــتری می کننــد چــرا 

گرســنه تنهــا خشکســالی بیشــتر را جــذب  کــه می گویــد مــرد  شــدن می کنــد. یــک جملــه معــروف هســت 

می کنــد و در هیــچ جایــی پذیرفتــه نمی شــود. مــرد ثروتمنــد در همــه جــا، جــای دارد.«
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کــه فقیرنمانده  هــا، تحــت تاثیــر موفقیت شــان،  دو نکتــه هشــداردهنده. یکــی ایــن احتمــال هســت 

کرده انــد.  گذشــته بیشــتر از آنچــه واقعــًا وجــود داشــته، ارزیابــی  اعتمــاد بــه نفــس خودشــان را در ۱0 ســال 

گفتــن داســتان های زندگی شــان بــه مصاحبه گرهــا، موفقیــت را  دوم، احتمــال دارد پاســخ دهنده ها در 

گــردن عوامــل بیرونــی  بــه عاملیــت شــخصی خودشــان نســبت دهنــد و شکســت های ســرزنش آور را بــه 

کارگاه روش شناســی بــرای ایــن بررســی، چارلــز تیلــی مرحــوم، مشــاور پــروژه،  بیندازنــد. در نخســتین 

کنیــم،  گرفتــن ایــن مســائل، تعبیــر و تفســیر  کــه مــا بایــد داســتانهای زندگــی را بــا در نظــر  هشــدار داد 

کــه روایتــی از خویشــتن در خــود  گفــت، »هــر تاریــخ زندگــی یــک قصــه اخالقــی بازنگری شــده اســت  او 

کیــد دارنــد. ایــن  کــه آن هــا را از ِاعمــال آن بازمــی دارد تا دارد. ]مــردم بــر[ عاملیــت خــود و ســرکوب آنچــه 

کنیــد.« انسان شناســان، قوم شناســان و جامعه شناســان از جملــه تیلــی  کشــف  روایت هــای اخالقــی را 

کتابــش  گویــی از خــود هشــدار داده انــد. تیلــی در  و دیگــران، از ســوگیری های ذاتــی در چنیــن مــدح و ثنا

کــه مــردم بــه دیگــران بــرای  کــه روابــط اجتماعــی روایت هایــی را  بــا عنــوان چــرا؟ )2006( نشــان می دهــد 

ــه  ک ــی آورد  ــتدالل م ــاص اس ــور خ ــد. او به ط ــکل می ده ــد، ش ــه می دهن ــاص، ارائ ــای خ ــن رویداده تبیی

کــردن تعــداد بازیگــران و اقدامــات در نقل قول  هایشــان دارنــد، همــه علــل  گرایــش بــه محــدود  مــردم 

را بــه دوش وجــدان بازیگــران می اندازنــد و عامــل شــخصی را نســبت بــه عامــل نهــادی باالتــر می برنــد.

کــه وضعیــت تحــرک نــه توســط خــود افــراد بلکــه از ســوی جامعــه  در بررســی مــا واقعیــت امــر ایــن اســت 

کاهــش می یابــد. نامگــذاری خانوارهــا  محلــی ارزیابــی می شــود و لــذا احتمــال وقــوع ایــن ســوگیری ها 

ــا فقیرشــده  ها، براســاس ماتریس هــای تحــرک  ــه عنــوان فقیرنمانده  هــا، فقیرمانده هــا، فقیرنبوده هــا ی ب

کانونــی منتــج  گروه هــای  کــه آن هــا از رتبه بنــدی خانوارهــا در نردبــان زندگــی توســط  جامعــه اســت 

کــه به طــور مســتقل توســط همتایان شــان بــه عنــوان  کســانی  می شــوند. آنــگاه جالــب اســت بدانیــم 

فقیرنمانده  هــا تعییــن شــده بودنــد، نیــز خودشــان را در جایــگاه باالتــر روی نردبــان قــدرت و حقــوق در 

کــرده بودنــد. گذشــته ارزیابــی  ۱0ســال 

ارتباط با تحرک به سمت باال 

بـرای آزمـون  رابطـه بیـن ایـن عوامـل ذهنی و توانایـی فردی خانوار بـرای خروج از فقر، رگرسـیون های 

از تحـرک خانـوار  کردیـم.  اجـرا  از پیمایش هـای خانـوار  کّمی مـان  خطـی چنـد متغیـره روی داده هـای 
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کردیـم و ارتبـاط جزئـی آن را بـا چندیـن متغیـر مسـتقل دیگـر بررسـی  بـه عنـوان متغیـر وابسـته اسـتفاده 

گفتیـم، سـنجه مـا بـرای خـروج خانـوار از فقـر برپایـه تفاسـیر جامعـه  اسـت نـه از  کـه  کردیـم. همان طـور 

کـردن  یـادآوری یـا رتبه بنـدی خانـوار از تحـرک خـود. بـا ایـن رویکـرد، سـوگیری بالقـوه برآمـده از رگـرس 

کاهش می دهد.  برداشـت خـود از تحـرک در برابـر برداشـت مجموعـه ای از عوامـل از جملـه رفـاه ذهنـی را 

کـه بگوینـد اعتمـاد  ج شـدگان از فقـر می بیننـد همچنیـن محتمل تـر اسـت  کـه خـود را در رده خار افـرادی 

کـه آن هـا عمومـًا نگرش هـای مثبـت دارنـد. بـه نفـس بیشـتری دارنـد فقـط بـه خاطـر ایـن 

کــه در طــول ۱0 ســال زمــان بررســی، از فقــر   متغیــر وابســته مــا بــه هــر حــال اعضــای خانــواده ای اســت 

کــه آنهــا  کردنــد )MPI(، جــدای از ایــن  گه گاهــی بــه هــر صــورت بــه بــاال حرکــت  ج شــدند )MOP( یــا  خــار

کردنــد محــدود  کــه در فقــر شــروع  کســانی  گذشــته  باشــند یــا نــه. ایــن رویکــرد، نمونــه را بــه  از خــط فقــر 

کســی فقیرنمانــده  بــه  می کنــد و بنابرایــن رگرســیون ها ارتبــاط بیــن متغیرهــای مختلــف و اینکــه آیــا 

ــده ( را نشــان می دهنــد. ــده اســت )فقیرمان ــار باقــی مان گرفت ــا در فقــر  ــد ی حســاب می آی

کــه بــه لحــاظ  گــر چــه متغیــر وابســته مــا، دودویــی اســت و برآوردگرهــای پیچیده تــری وجــود دارنــد  ا

کــه ضرایــب  کردیــم. مزیــت چنیــن مدلــی ایــن اســت  کاراترنــد، از مــدل احتمــال خطــی اســتفاده  آمــاری 

ــر فقیرمانــده   کــه تفــاوت در احتمــال فقیرنمانــده  بــودن در براب خیلــی ســاده قابــل تفســیرند، به طــوری 

بــودن بــا عواملــی مثــل متغیرهــای مســتقل )مشــروط بــه همــه متغیرهــای مســتقل( در ارتبــاط اســت.

گرچــه می توانســتیم  کردیــم. ا مــا تقریبــًا از تصریــح یکســانی بــرای همــه مناطــق مــورد بررســی اســتفاده 

کــردن یــا حــذف متغیرهــا بــرای هــر منطقــه، بــرازش مــدل را بهبــود بخشــیم، بــه همــان انــدازه   بــا اضافــه 

کــه »بهتریــن« مــدل آمــاری را می ســاختیم عالقه منــد  بــه ناهمگونــی نتایــج در بیــن مناطــق در حینــی 

بودیــم. ایــن مســئله همچنیــن، دامنــه بــرای داده کاوی پژوهــش دربــاره ارتباطــات »معنــادار آمــاری« را 

محــدود می کنــد. 

کــه احســاس می کنیــم عناصــر مختلــف چهارچــوب مــا،  ایــن تصریــح شــامل طیفــی از متغیرهاســت 

گــی  خانــوار معیــار را نمایندگــی  عمدتــًا نهادهــای اقتصادی-اجتماعــی و سیاســی همچنیــن چندیــن ویژ

کاملــی  گزارش شــده در فصــول بعــدی برپایــه ی رگرســیون های مشــابه بــا مجموعــه  می کنــد. همــه نتایــج 

ــول  ــا فص ــج را ب ــم(؛ نتای ــام ندادی ــیون انج ــر رگرس ــر متغی ــرای ه ــا ب ــت )م ــا اس ــن متغیره ــتگی بی از همبس

کامــل مــدل و نتایــج در پیوســت 6 آمــده اســت.  موضوعــی مرتبــط ادغــام می کنیــم. تصریــح 
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)مثــل  عالقــه  مــورد  پدیــده  بتوانیــم  تــا  می گذاشــتیم  مــورد  چندیــن  پرسشــنامه ها،  در  اغلــب  مــا 

عاملیــت شــخصی( را انــدازه بگیریــم. بــه جــای تجزیــه و تحلیــل بــه اصطــالح »مســابقه اســب دوانی« 

کــدام ســنجه بهتریــن بــرازش را بــا متغیــر وابســته دارد، از مؤلفه هــای اصلــی۱  بــرای  بــرای مشــاهده اینکــه 

کردیــم. مــا منطقــه بــه منطقــه تجزیــه و تحلیــل  کــردن متغیرهــا در یــک ســنجه واحــد اســتفاده  ترکیــب 

مؤلفه هــای اصلــی را بــا متغیرهــای یکســان )وقتــی قابــل دســترس بودنــد( بــا دادن وزن هــای متفــاوت 

گــر چــه در تجزیــه و تحلیــل مؤلفه هــای اصلــی بــه عنــوان تکنیــک تقلیــل داده هــا،  بــه آنهــا انجــام دادیــم. ا

کــه در ســاختار اندازه گیــری متغیــر مســتقل،  محدودیت هــای زیــادی وجــود دارد، امــا ایــن مزیــت را دارد 

ــدارد و بنابرایــن داده کاوی محســوب نمی شــود. کاری ن ــه متغیــر وابســته  ب

کــه نســبت بــه همبســتگی درون  گــزارش شــده اســت  نتایــج برپایــه خطاهــای اســتاندارد ضرایــب 

ــی  ــی اندک ــع محل ــت، جوام ــیار اس ــوار بس ــاهدات خان ــداد مش ــه تع گرچ ــتند. ا ــتحکم هس ــه ای مس خوش

تقریبــًا داریــم و بنابرایــن بایــد انتظــار خطاهــای اســتاندارد نســبتًا بزرگتــر دربــاره متغیرهــای جامعــه محلــی 

کلیــدی«  را داشــته باشــیم. همچنیــن، برخــی از متغیرهــای جامعــه محلــی برپایــه »پاســخ دهندگان 

کــه بــرای پاســخ گویی بــه پیمایــش جامعــه انتخــاب شــده بودنــد )براســاس طبقه بنــدی  بنــا شــده بــود 

جامعــه( امــا لزومــًا نماینــده روســتا نبودنــد. در نتیجــه، خطــای خالص اندازه گیــری در ارزیابــی متغیرهای 

ســطح جامعــه، احتمــااًل زیــاد باشــد. 

ــه  ــه ب ــردن داده هــا و ن ــرای خالصه ک ــزاری ب ــه رگرســیون ها را اب ک کنیــم  کیــد  در نهایــت می خواهیــم تأ

ــا نشــان دهنده علّیــت از هــر  ــا »پارامترهــا« ی ــا برآوردهایــی از »ضرایــب« ی عنــوان »آزمــودن« یــک مــدل ی

ــوان  ــه عن ــا ب ــا از آن ه ــتند و م ــودمند هس ــی س ــط جزئ ــه رواب ــاره ب ــیون ها در اش ــا رگرس ــم. ام ــرف ببینی ط

صرفــًا تکنیــک دیگــر بــه چنــگ آوردن انبــوه داده هــا و اطالعــات بــرای درک و فهــم واقعیــت پیچیــده 

کنــد. موجــود اســتفاده می کنیــم. امیدواریــم خواننــده نیــز بــه همیــن منــوال، آن هــا را درک 

کردیــم. ایــن  شــاخص عاملیــت شــخصی را بــا اســتفاده از تجزیــه و تحلیــل مؤلفه هــای اصلــی ایجــاد 

کــه رفــاه ذهنــی یــا قــدرت/ خودفایده منــدی درونــی را  ح شــده اســت  شــاخص بــر مبنــای دو پرســش طر

گذشــته و تغییــر تجربه شــده  بازنمایــی می کنــد: موقعیــت فــرد روی نردبــان حقــوق و قــدرت در ۱0 ســال 

ــه. ــه تصمیم گیری هــای روزان کنتــرل نســبت ب در 

۱. principal components
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شـکل 4-4، ارتبـاط بیـن شـاخص عاملیـت شـخصی و خـروج از فقـر خانـوار را نشـان می دهـد. تـک 

نقطه هـا ضرایـب را نشـان می دهنـد: هرچـه باالتـر باشـند، مقـدار عددی رابطه برآوردشـده بیشـتر اسـت. 

میله هـای پیرامـون ضرایـب، دامنه هـای یـک و دو اسـتاندارد خطـا را نشـان می دهنـد. هرچـه میله هـا 

رابطـه  از  ازای هـر مقـدار معیـن  بـه  و  اسـت  کمتـر  اسـتاندارد  باشـند، خطـای  و فشـرده تر  جمع وجورتـر 

که این ارتباط صفر اسـت بیشـتر می شـود. ما داده ها را بدین روش  برآوردی، احتمال رد شـدن آزمونی 

 t گـزارش می کنیـم چـون بـا توجـه بـه ماهیـت توصیفی داده هـا در این تمریـن، نمی خواهیم شـیفته آماره

و دچـار خطاهـای ردکـردن از نـوع اول و دوم شـویم. بنابـر ایـن مقـدار عـددی تمام رابطه هـای برآوردی و 

کلی بـه لحاظ عالمت  خطاهـای استانداردشـان را نشـان می دهیـم تـا خواننـده بتواند شـخصًا، تمایالت 

کنـد. در همـه  و مقـدار عـددی را ببینـد و بـه همچنیـن میـزان P احتمالـی مرتبـط بـا ضرایـب را اسـتنتاج 

گـزارش می دهنـد، از ترتیـب یکسـان مناطـق مـورد بررسـی پیـروی  کـه نتایـج رگرسـیون را  نمودارهایـی 

کردیـم: هنـد، جنـوب آسـیا، آفریقـا، شـرق آسـیا، مکزیـک و مناطـق جنـگ زده.

شکل 4-4

عاملیت شخصی با خروج از فقر ارتباط دارد

 منبــع: تحلیــل رگرســیون خطــی چندمتغیــره بــا اســتفاده از داده هــای پیمایــش خانــوار و پرسشــنامه جامعــه محلــی 
)پیوســت 6 را بنگریــد(.
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کنتــرل، بــا خــروج از فقــر در اوتــار  شــکل 4-4 نشــان می دهــد احساســات خودفایده منــدی، قــدرت و 

پــرادش و آســام و در بنــگالدش، اوگانــدا و اندونــزی ارتبــاط معنــاداری دارنــد )دامنه هــای اســتاندارد 

کــه در ســال ۱995،  کــه افرادی  خطــای اطــراف ضرایــب بســیار تنگ تــر اســت(. ایــن یافتــه بــدان معناســت 

کنترل شــان  کردنــد در طــول دوره ۱0 ســال در ایــن مناطــق،  احســاس قــدرت بیشــتری می کردنــد و تصــور 

ج شــدند.  کــه از فقــر خــار کســانی بودنــد  روی تصمیم گیری هــای روزانــه افزایــش یافتــه اســت، همــان 

کــه ثروتمنــدان  کــه وقتــی همیــن تصریــح را بــا شــاخص ســقوط ثروتمنــدان )زمانــی  بســیار جالــب اســت 

کــه بیــن  یــک پلــه یــا بیشــتر ســقوط می کننــد(، بــه عنــوان متغیــر وابســته انجــام می دهیــم، پــی می بریــم 

شــاخص عاملیــت شــخصی مــا و ســقوط، عمدتــًا رابطــه منفــی وجــود دارد. در واقــع ایــن رابطــه به طــور 

کــه نشــان می دهــد شــروع بــا حــس قــدرت  ــار پــرادش، آســام و بنــگالدش منفــی بــود  محسوســی در اوت

بیشــتر، بــا احتمــال پایین تــر ســقوط و فقیــر شــدن مرتبــط اســت. درحالی کــه ادعــای علّیــت نداریــم، 

کــه از ســوی جامعه شــان بــه عنــوان فقیرشــده رتبه بنــدی شــدند و رتبه بنــدی  جالــب اســت بیــن افــرادی 

خــود فقیرشــده ها از قــدرت و حقــوق اولیــه خودشــان، ارتبــاط وجــود دارد.

گویــا و روشــنگر اســت. در  کشــور  کــردن بــه مقادیــر عــددی نســبی ارتبــاط در بیــن چندیــن  نــگاه 

ــرد روی  ــده ف ــرل اعمال ش کنت ــش در  ــد افزای ــت، 2 واح ــادار اس ــتگی معن ــن پیوس ــه ای ــگالدش جایی ک بن

کنتــرل بیشــتر(، بــا ۱5/5 درصــد افزایــش در احتمــال خــروج  کمتــر، 3=  کنتــرل  تصمیمــات روزانــه اش )۱= 

کــه یــک واحــد افزایــش در شــاخص  از فقــر، مرتبــط اســت. ایــن مقــدار درصــد بیــش از تأثیــری اســت 

کــدام از اینهــا احتمــال تحــرک و خــروج از  ــا مالکیــت یــک خانــه می توانــد داشــته باشــد: هــر  دارایی هــا ی

ــرد. ــاال می ب ــه میــزان معنــادار ۱2 درصــد ب وضعیــت اولیــه فقــر را ب

ــر  ــرک از فق ــا تح ــاداری ب ــاط معن ــاخص، ارتب ــن ش ــه ای ک ــت  ــری اس ــی دیگ ــورد بررس ــه م ــدا منطق اوگان

کنتــرل  کــه دو واحــد افزایــش روی  دارد. بــا تقســیم آن بــه متغیرهــای تشــکیل دهنده اش، پــی می بریــم 

خ خــروج از فقــر ارتبــاط دارد. در مقایســه، ارتبــاط دارایی هــا  تصمیم گیــری، بــا 9 درصــد افزایــش در نــر

ــا  ــدان معن ــادار نیســت. ایــن ب ــوده و معن ــر )7 درصــد( ب ــرار از فقــر، پایین ت ــذاری روی شــانس ف در تاثیرگ

کــه دارایی هــا مهــم نیســتند. آن هــا نقــش مهمــی در تقویــت قابلیت هــا شــامل قابلیت هــای  نیســت 

کارهــا بــازی می کننــد. بــه هــر حــال بــه  روانشــناختی از جملــه قــدرت درونــی و اعتمــاد بــه نفــس انجــام 

نظــر می رســد فقیرنمانده  هــا در خود ارزیابی هــای خودشــان، اهمیــت بیشــتری بــرای توانمندســازی 
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کیفــی مــا نشــان می دهــد اولــی، بایــد اول  کــه مشــاهدات  گونــه  ــا دارایی هــا. آن  درونــی قائــل هســتند ت

ــا موفقیــت درخــروج از فقــر افزایــش می یابــد.  کنتــرل درونــی ب کــه قــدرت و  گرچــه روشــن اســت  ــد  بیای

کردن ظرفیت آرزو 

کشــاورزی بشــوم. وقتــی او درگذشــت، انگیــزه ام  کارگــر  مــن مجبــور بــودم بــرای افزایــش درآمــد شــوهرم 

دو چنــدان شــد چــون بایــد شــکم خانــواده ام را ســیر می کــردم و فرزندانــم را بــه مدرســه می فرســتادم. 

کیاللونای فیلیپین گلوریا، بیوه 57 ساله اهل 

مشکالت  بر  غلبه  برای  مهمی  محرک  است،  بهتر  و  متفاوت  که  آینده ای  خیال پردازی  ظرفیت 

و  خود  برای  بهتر  آینده  داشتن  برای  زیادی  آرزوهای  بررسی،  مورد  مناطق  افراد  است.  حال  زمان 

گزارش شد حدود 77 درصد خانوارها امیدوار بودند  که در فصل ۱  کردند. همان گونه  فرزندانشان بیان 

کیاللونای فیلیپین، به خاطر  گلوریا بیوه اهل  که فرزندانشان در آینده زندگی بهتری خواهند داشت. 

کشاورزی هستم، خصوصًا در  کارگر  گذاشت، من هنوز  آورد، »گرچه شوهرم یک زمین برای ما به ارث 

که تیم ما او را مالقات  که منتظر برداشت محصول هستیم.« زمانی  فصل غیربرداشت و زمانی هایی 

ج شده بود.  که با غلبه بر تمام موانع با موفقیت از فقر خار کسی شناخته شده بود  گلوریا به عنوان  کرد، 

تعجبی  می شود.  منجر  بیشتر  نفس  به  اعتماد  و  باور  به  آرزوها،  و  آمال  به  رسیدن  در  موفقیت 

ج شدند، آرزوهای بیشتری برای آینده شان به نسبت  که از فقر خار کسانی  ندارد فقیرنمانده ها یعنی 

بهتر  آینده  در  می کردند  احساس  فقیرنمانده  ها  درصد   80 متوسط،  به طور  داشتند.  فقیرمانده ها، 

گرفتن  نظر  در  با  بودند.  شده  گرفتار  فقر  در  که  کسانی  درصد   56 با  مقایسه  در  کرد  خواهند  زندگی 

موانع پیش روی فقیرمانده ها، رقم 56 درصد بیانگر خوش بینی قابل توجهی است. همچنین زمانی 

که بحث به داشتن آرزوها برای فرزندان  رسید، به طور حیرت برانگیزی باالی 70 درصد فقیرمانده های 

آرزوهای  افراد  را داشتند. درحالی که این  انتظار زندگی بهتر برای فرزندان خود  مناطق مورد بررسی، 

معمولی و پیش و پاافتاده برای خودشان داشتند، امیدهایی بزرگ برای نسل آینده در ذهن داشتند.

مــورد  منطقــه  در  آینده شــان  بــرای  فقیرمانده هــا  و  فقیرنمانده  هــا  آرزوهــای  تفــاوت  شــکل5-4، 

بررســی را نشــان می دهــد. در همــه مناطــق بــه جــز دو تــا، فقیرنمانده  هــا آرزوهــای بیشــتری بــه نســبت 
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کلمبیــا هســتند. در  و  بنــگالدش  در  اســتثناءها، خانوارهــای مصاحبه شــده  فقیرمانده هــا داشــتند. 

گروه هــای اعتبــارات ُخــرد در بیــن طبقــات دچــار فقــر  اولــی )بنــگالدش(، حــس توانمندســازی از طریــق 

کلمبیــا، نمونــه مــا، مختــص جوامــع محلــی  کــه باعــث باالرفتــن آرزوهایشــان شــد. در  پخــش شــده بــود 

کــه همــه چیزشــان را از دســت داده بودنــد. ایــن افــراد فقــط  بســیار فقیــر از مردمــان رانده شــده ای بــود 

می توانســتند امیــد بــه آمــدن زمان هــای بهتــر داشــته باشــند. هومبرتــو، مــرد فقیــری در حومــه الگوریــون 

کــه دارم. مــن هــر روز بــرای خــودم  گفــت »آرزوی مــن بــرای بهبــود وضعیتــم، بزرگتریــن آرزویــی اســت 

کــردم چقــدر ادامــه دادن بــرای مــن ســخت خواهــد  هدفگــذاری می کنــم، وقتــی بــه این جــا آمــدم فکــر 

کــه داشــتن موتــور ســیکلت اســت برســم و  بــود: قبــاًل، دوچرخــه می رانــدم ولــی امیــدوار بــودم بــه هدفــم 

کنــون یکــی دارم. مســئله، هدفگــذاری اســت.«  ا

شکل 5-4

فقیرنمانده ها امیدهای بیشتری به آینده اختصاص یافته به خود نسبت به فقیرمانده ها داشتند

 منبع: تجزیه و تحلیل نویسندگان از پیمایش خانوار؛ تعداد مشاهده = 5260 )فقیرنمانده  ها = 243۱؛ فقیرمانده ها = 2829(.
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کـه آیـا آرزوهـا بـا توانایـی فـردی خانوار به خـروج از فقـر رابطه دارد، شـاخص آرزوها  بـرای آزمایـش ایـن 

ایـن شـاخص در  بـرای خـود و فرزنـدان می شـد.   آرزوهـا  کـه شـامل سـؤاالتی دربـاره  کردیـم  را درسـت 

از چهارچـوب مفهومـی مـا در مـدل رگرسـیون خطـی چنـد متغیـره  کـه  کنـار متغیرهـای مسـتقل دیگـر 

گرفـت شـامل شـد. آرزوهـا حتـی بیشـتر از  بـا خـروج از فقـر خانوارهـا بـه عنـوان متغیـر وابسـته، نشـأت 

کلـی تمایـل بـه رابطـه مثبـت بـا احتمـال خـروج از فقـر دارنـد. ایـن موضـوع  عاملیـت شـخصی، به طـور 

به طـور معنـاداری در سـه ایالـت هنـد، در اوگانـدا و افغانسـتان وجـود دارد )شـکل 4-6(. وقتـی همیـن 

کار می بریم، متوجـه می شـویم، آرزوهای باالتر  تصریـح مـدل را بـا فقیرشـدن بـه عنـوان متغیر وابسـته بـه 

همچنیـن به طـور معنـاداری بـا شـانس های پایین تـر فقیرشـدن خصوصـًا در ایـاالت هنـد مرتبـط اسـت. 

شکل 6-4

آمال و آرزوهای فردی همبستگی مستحکمی با خروج از فقر دارند

 منبــع: تحلیــل رگرســیون خطــی چندمتغیــره بــا اســتفاده از داده هــای پیمایــش خانــوار و پرسشــنامه جامعــه محلــی 
)پیوســت 6 را بنگریــد(.
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که آرزوها رابطه معناداری با توانایی خانوارهای ابتدا فقیر  مورد بنگال غربی را در نظر بگیرید جایی 

که  در خروج از فقر در ۱0 سال بعد داشتند. با مالحظه هر یک از مولفه های شاخص آرزوها پی بردیم 

2 واحد افزایش در باورها راجع به آینده خود فرد )۱= بدترشدن، 3= بهتر شدن( مطابق با 35 درصد 

افزایش خروج از فقر است. 2 واحد افزایش متناظر در آرزوها برای آینده فرزندان خود ) ۱= بدتر شدن، 

عددی،  مقدار  نظر  از  است.  مرتبط  درصد   38 فقر،  از  خروج  بیشتر  حتی  احتمال  با  شدن(  بهتر   =3

ارتباط بین آرزوها- هم برای خود و هم برای فرزندان خود- و خروج از فقر، باالتر از اثر دارایی ها است. ۱ 

واحد افزایش در شاخص دارایی ها، احتمال فرار از فقر در بنگال غربی را فقط 5 درصد افزایش می دهد. 

کــه آینــده بهتــر  کشــتار در افغانســتان، ایــن بــاور قــوی  بــه همیــن نحــو، در جوامــع دســتخوش جنــگ و 

کــه بســیار بیشــتر از رابطــه بــا دارایی هــا،  خواهنــد شــد، رابطــه قابــل توجهــی بــا تحــرک )خــروج از فقــر( دارد 

کــه همــه ایــن مــوارد در رگرســیون های خطــی چندمتغیــره مــا  تحصیــالت و مالکیــت چارپایــان اســت، چــرا 

بــرای مناطــق مــورد بررســی معنــادار نبــود. 2 واحــد افزایــش در باورهــا راجــع بــه آینــده خــود فــرد، احتمــال 

فــرار از فقــر را تــا 2۱ درصــد افزایــش می دهــد؛ همزمــان دو واحــد افزایــش در آرزوهــا بــرای فرزنــدان خــود، 

کــرده و بــه 42 درصــد می رســاند. احتمــال خــروج را تقریبــًا دو برابــر 

کار پژوهشگرانی چون آپادورای )2004( بنا شده است، کسی که اهمیت »ظرفیت  یافته های ما برپایه 

گروه های مرجع خودشان  آرزو و رؤیا داشتن« را نشان داد. به نظر نمی رسد آرزوهای مردم محدود به 

باشدj.  در جاهایی که آرزو وجود ندارد، خلق این ظرفیت برای به تصور آوردن آینده ای متفاوت، باید 

بخش جدایی ناپذیر از مداخالت فقر و حرکت های همبستگی گونه در بین افراد فقیر باشد.

آرزوها و رؤیاهای جوانان 

کالم هــم یــک پســر روســتایی بــود. حــاال او بــه عنــوان رئیــس جمهــور  گفتنــد: عبــدل  اســتادان مــن 

هنــد بــه جامعــه خدمــت می کنــد. هــوش و ذکاوت او درون روســتا ســرکوب نشــد. شــما نیــز بایــد بــه 

ــید. ــان برس ــه اهدافت ــا ب ــد ت ــود را بکنی ــالش خ ــترین ت ــن روش، بیش همی

کانتیپور بنگال غربی سوتونو، نوجوانی از 

بــا جوانــان  کــه  بــرای پژوهش هــای میدانــی می رفتنــد، آن روزهایــی را  کاری مــا  وقتــی تیم هــای 
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می گذراندنــد شــادابتر و پرانرژی تــر برمی گشــتند. درمناطــق مــورد بررســی، افــراد جــوان مشــتاق صحبــت 

صادقانه تریــن  و  می دادنــد  آینده شــان  برنامه هــای  از  الهام بخــش  توضیحاتــی  آن هــا  بودنــد.  کــردن 

کــه  اســتنباط های خــود را دربــاره روابــط اجتماعــی، ســاختارهای دموکراتیــک و فرصت هــای اقتصــادی 

کار می کــرد، ابــراز می کردنــد. واقعــًا در جوامــع آن هــا 

از  فراتــر  اغلــب  کــه  ترســیم می کننــد  آینــده  از  بــرای خــودش چشــم اندازی  زنــان جــوان  و  مــردان 

ــه والدین شــان  ک ــی مصــداق دارد  مشــاغل والدین شــان اســت. ایــن موضــوع خصوصــًا در مــورد جوانان

کــه جوانــان )دختــران و  کار می کردنــد. جــدول 4-2، مشــاغلی  کشــاورزی  در مشــاغل غیررســمی و یــا 

کــه برحســب منبــع اصلــی درآمــد والدین شــان  پســران بــا هــم( آرزوی داشــتنش را دارنــد نشــان می دهــد 

کارهــای  کــه در  تفکیــک شــده اســت. در هــر دو خانوارهــای فقیرنمانــده  و فقیرمانــده ، فرزنــدان والدینــی 

فصلــی، فــروش چارپایــان یــا محصــوالت جنگلــی و دیگــر منابــع درآمــدی غیرکشــاورزی مشــغول بودنــد، 

کســب وکار خــاص خودشــان را راه بیندازنــد یــا  کثــرًا می خواســتند  کارهــای دیگــر بودنــد؛ ا خواســتار انجــام 

کســب وکار خودشــان را داشــتند، فرزنــدان  گــر والدیــن شــغل ثابــت یــا  کننــد. امــا ا یــک شــغل خــوب پیــدا 

هــم همیــن مســیر را ادامــه می دادنــد. 

جدول 2-4

کشــاورزی یــا بخــش غیررســمی  کــه والدین شــان در  انحــراف مســیر شــغلی در جوانــان: جوانانــی 

کســب وکار، دنبــال شــغل دیگــری رفتــن( کار دیگــری بودنــد )شــروع یــک  هســتند خواهــان انجــام 

آرزوهای جوانان )به درصد(

منبع درآمدی 
والدین

کار آزادشغل رسمی دائمی
کشاورزی و 

فعالیت های مرتبط
کار غیررسمی

والدین فقیرنمانده 

69.726.930.4شغل رسمی دائمی

36.۱56.76.3۱کار آزاد

کشاورزی و 
فعالیت های مرتبط

47.848.53.30.4

39.844.5۱4.80.8کار غیررسمی
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والدین فقیرمانده

66.927.34.3۱.4شغل رسمی دائمی

38.857.4۱.9۱.9کار آزاد

کشاورزی و 
فعالیت های مرتبط

44.849.43.72.۱

43.837.2۱5.63.5کار غیررسمی

کــه بــا جوانــان در خانــوار انجــام شــده بــود(؛ همــه  منبــع: تجزیــه و تحلیــل نویســندگان از پیمایــش خانــوار )بخشــی از پیمایــش 
کــودکان فقیرمانده هــا = ۱043(. مناطــق مــورد بررســی؛ تعــداد مشــاهده = 2۱۱3 )کــودکان حرکت کننــدگان = ۱070؛ 

کشــاورزی مشــغول بودنــد، نیمــی از فرزنــدان  کار  کــه والدیــن بــه  در بیــن خانوارهــای فقیرمانــده  

و  تلفــن  کیوســک های  فتوکپــی،  ماشــین های  کــز  مرا مثــل  خــود  کوچــک  کســب وکار  می خواســتند 

کننــد. 45 درصــد دیگــر آرزو داشــتند در بخش هــای دولتــی یــا خصوصــی، حقــوق بگیــر  درمانــگاه را شــروع 

کشــاورزی باقــی بماننــد. جوانــان در داپــی تویــب ســنگال  کار  شــوند. تنهــا 4 درصــد می خواســتند در 

کشــاورزی مشــغول بودنــد و هنــوز هــم فقیــر هســتند.«  کار  می پرســیدند چــرا: »والدیــن مــا همیشــه بــه 

کــد اســت. حتــی  کشــاورزی را کــه درآمــد  کردنــد  بــه ماننــد ســنگال، جوانــان بنــگال غربــی، شــکایت 

کشــاورزی را ادامــه دهنــد، امیــدوار بودنــد منبــع درآمــد مــازاد  کــرده بودنــد شــغل  گــر آن هــا برنامه ریــزی  ا

گفــت  کشــاورز در آناخــا  کســب وکار داشــته باشــند. پســر یــک  کشــاورزی مثــل راه انــدازی یــک  بــه جــز 

کار، ســود خوبــی  گوجــه فرنگــی داشــته باشــم چــون می دانــم ایــن  کار عمــده فروشــی  »مــن دوســت دارم 

ک آمــاده  کار »آوردن پوشــا کارگــر غیررســمی در بهوینــدای می خواســت  دارد.« محمــد، بیــکار و پســر یــک 

 جوانــان خیلــی زود بــه اهمیــت تنوع ســازی 
ً
کنــد. ظاهــرا از شــهر بــرای فــروش در بــازار روســتا« را شــروع 

کــه پژوهــش میدانــی در بنــگال غربــی نشــان داد بــرای تحــرک ضــروری اســت. پــی می بردنــد، چیــزی 

شــغل های حقوق بگیــری خصوصــًا شــغل های دولتــی بــه خاطــر حقــوق ثابــت و مزایــای بازنشســتگی 

کــه دارنــد، مــورد درخواســت هســتند. اوتپــال زن جوانــی در روســتای لتکوگان، جامعــه ای متأثر  مناســبی 

کار  کــرد، »در آینــده مــن می خواهــم  از شــورش های جدایی طلبانــه در آســام، ایــده اصلــی را جمع بنــدی 

دولتــی داشــته باشــم چــون امنیــت دارد. بعــد از مرگــم حداقــل وابســتگانم، حقــوق بازنشســتگی یــا دیگــر 

کار متضمــن یــک حقــوق ماهانــه ثابــت خواهــد  کــرد. همچنیــن، ایــن  تســهیالت را دریافــت خواهنــد 
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کــه شــاید  کــه والدین شــان قبــاًل در شــغل های حقوق بگیــری بودنــد، دلخــوش بودنــد  بــود.« بچه هایــی 

کامــی همــراه  والدیــن آن هــا توانایــی رشــوه دادن یــا ایجــاد ارتباطــات الزم بــرای آن هــا را داشــته باشــند. نا

گاهــی اوقــات جوانــان را مجبــور بــه تبدیــل چشم اندازهایشــان  بــا نداشــتن امیــد بــه یافتــن شــغل، 

کارای آســام، »در حــال حاضــر هیــچ  ــا ــی 2۱ ســاله از بارب گفتــه لوک کســب وکار می کنــد. طبــق  ــه  نســبت ب

کــردن شــغل دولتــی هــدر بدهــم. فکــر می کنــم آن  شــغل دولتــی نداریــم. نمی خواهــم وقتــم را بــرای پیــدا 

کنــم، ســود بیشــتری بدســت خواهــم آورد. می خواهــم  کســب وکار خــودم صــرف  گــر بــرای  مقــدار زمــان را ا

کارگــر موقــت یــک شــرکت ســاختمانی هســتم. بــا ایــن تجربــه،  کنــون  پیمانــکار ســاختمانی بشــوم. هــم  ا

کســب وکار خــودم موفــق خواهــم شــد.«  مطمئنــًا در 

گروهــی از پســران جــوان در آنــدرا  کشــاورزی مشــغول شــوند.  کار  برخــی جوانــان می خواســتند در 

کــه فقــط بــا داشــتن تحصیــالت می تــوان پــول درآورد، اشــتباه  کنــد  کســی فکــر  گــر  گفتنــد »ا پــرادش 

ــت.  ــت خداس ــز حکم ــن نی ــم. ای ــول در بیاوری ــم پ ــم می توانی ــاورزی ه کش ــای  کاره ــام  ــا انج ــا ب ــت. م اس

ــد و  ــا تولی ــن ب ــیم. م ــنده باش ــی بخش کاف ــد  ــه ح ــد ب ــم، بای کنی ــت  ــن خدم ــادر زمی ــه م ــه ب ــرای اینک ــا ب م

کشــاورزی یــا  کــه جوانــان بــرای  کنــم.« جالــب اســت هرجــا  عرضــه غــالت می خواهــم بــه مــردم خدمــت 

کشــاورزی از  کردنــد همچنیــن از ارزش افزایــی بــه  فعالیت هــای مرتبــط مثــل پــرورش ماهــی انتخــاب 

کردنــد. طریــق خریــد تجهیزاتــی ماننــد شــخم زنی، پمــپ آبیــاری و تجهیــزات ماهی گیــری صحبــت 

کســانی  کارکــردن در بخــش غیررســمی موقتــی را داشــته باشــد.  کــه آرزوی  کســی پیــدا می شــود  کمتــر 

گــون یــاد  گونا کشــاورزی را انتخــاب نمی کننــد، از ســایر مشــاغل  کســب وکار آزاد یــا  کــه اســتخدام رســمی، 

می کننــد. برخــی از پســران جــوان خصوصــًا در مناطــق مــورد بررســی در آفریقــا، از پیوســتن بــه ارتــش 

حــرف زدنــد. دامســون در مدرســه راهنمایــی چیکیسیســی مــاالوی، می خواهــد ســرباز بشــود »تــا حافــظ 

ــاد و  ــول زی ــای پ ــروم و از مزای ــل ب ــازمان مل ــح در س ــظ صل ــای حف ــه مأموریت ه ــم، ب ــور باش کش ــح در  صل

کــه خیلــی زیــاد بــه آنهــا نیــاز دارم.« احتــرام ویــژه برخــوردار شــوم 

کارهــای خــوب اجتماعــی مرتبــط اســت.  انتخاب هــای شــغلی بســیاری از جوانــان، بــا آرزوی انجــام 

کشــور مــا  گفتنــد »در  گروهــی از دختــران  پرســتار بــودن، شــغل ارجــح دختــران روســتای دامســون بــود. 

کمــی وجــود دارنــد و ایــن موضــوع علــت بســیاری از مــرگ و میرهــا در بیمارستان هاســت.  پرســتاران 

کنیــم. مــا همچنین  کمــک  کشــور  بنابرایــن مــا می خواهیــم پرســتار شــویم و بــرای نجــات زندگــی مــردم بــه 
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کنیــم. ِاروپکشــی مــرد جوانــی در آپییلپــال آنــدرا پــرادش، رؤیــای  کمــک  می توانیــم بــه خانواده هایمــان 

گفــت »بــرای همیــن مــن خــوب درس می خوانــم. می خواهــم وکیــل شــوم  وکیــل شــدن در ســر دارد. او 

کنــم.« پادمــا، دختــری در ویروپاپــورام آنــدرا  کمــک  و بــه مــردم فقیــر در جنگیــدن بــرای برقــراری عدالــت 

کنــد.  ــا »دکتــر خوبــی بشــود و بتوانــد به طــور رایــگان بــه مــردم فقیــر خدمــت  پــرادش درس می خوانــد ت

خدمــت بــه مــردم بهتریــن عبــادت اســت.« 

کثــر دختــران جــوان مشــاغل خانــه داری مثــل  امــا بــرای زنــان، انتخاب هــا اغلــب محــدود می شــوند. ا

گفتنــد  کردنــد. بعضی هــا  کــه بتــوان زود بــه خانــه برگشــت مثــل آمــوزگاری را انتخــاب  خیاطــی یــا مشــاغلی 

گروهــی از دختــران در دایابهــارای  تنهــا می خواهنــد مــادران و همســران خوبــی در آینــده بشــوند. از 

بنــگالدش پرســیده شــد »آینــده بــرای شــما بــه چــه معناســت؟« پاســخ آنهــا ایــن بــود »مســئولیت فکــر 

کــردن دربــاره آینــده بــر عهــده مــردان مــا اســت. آن هــا بــه همــه چیــز فکــر می کننــد. ازدواج بــرای مــا، یعنــی 

پایــان همــه  امیدهــا و آرزوهــا.«

و  آرزوهــا  بــه  تــا  می کردنــد  کار  ســخت  پدرا ن شــان  مثــل  بررســی،  مــورد  بافتارهــای  در  جوانــان 

کارگــر روزانــه بودنــد، بــه مــدارس شــبانه می رفتنــد. اغلــب  کــه  رؤیاهای شــان برســند. تعــدادی از بچه هــا 

والدیــن دارایی هــای خــود را می فروختنــد تــا هزینــه تحصیــل فرزندان شــان دربیایــد. امــا فقــر، مهم تریــن 

ــه  ــگالدش، ب ــای بن ــتار در چانپاش ــل س ــان مث ــی جوان ــد. برخ ــی مان ــا باق ــن آرزوه ــن ای ــق یافت ــع تحق مان

کــدام از آن هــا محقــق  گفــت »مــن امیدهــای زیــادی در زندگــی داشــتم امــا هیــچ  راحتــی تســلیم شــدند. او 

نشــد. مــن درمدراســا ]مدرســه مذهبــی[ درس می خوانــدم امــا مجبــور بــه تــرک تحصیــل شــدم. آرزوی 

کــه مولــوی ]معلــم مذهبــی[ شناخته شــده ای بشــوم، امــا نتوانســتم بــه چنیــن شــغلی  مــن ایــن بــود 

کــه امیــد بــه هیــچ چیــز دلخوشــم نمی کنــد. هرچــه  برســم. درحــال حاضــر بــا وجــود ایــن ناراحتــی اســت 

ناراســیمها جوانــی  اســتقامت داشــتند.  برخــی جوان هــا  هــم همــان می شــوم.«  مــن  بخواهــد  خــدا 

کــه شــور و شــوق باشــد، راهــی هــم هســت.  گفــت، »جایــی  ازگوپپــال آنــدرا پــرادش یکــی از آن هــا بــود. او 

ــم. می خواهــم مــدرس  کارشناســی در رشــته علــوم درس می خوان گرفتــن مــدرک  ــرای  در حــال حاضــر ب

کــه نگــران هزینه هــای تحصیــل نباشــم، مــن را تشــویق  گفتــن ایــن  شــیمی ارگانیــک بشــوم. والدینــم بــا 

گــر بــه خودمــان  می کردنــد. بنابرایــن، می خواهــم درس بخوانــم و بــه هدفــم برســم. مــن معتقــدم ا

ــت.« ــت یافتنی اس ــزی دس ــر چی ــیم ه ــته باش ــاد داش اعتم
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چه چیزهایی عاملیت شخصی را تسهیل می کند و مانع می شود؟ 

تقویت می کنند  را  ابعاد  این  که  بهتر است عواملی  بسیار مهم هستند،  روان شناختی  ابعاد  چون 

کارها به نفع  بشناسیم. ما در اینجا روی دارایی ها و توانایی های فردی که عاملیت شخص را برای انجام 

که از مردم شنیدیم،  کّمی ما در ترکیب با داستان هایی  خود تقویت می کند، تمرکز می کنیم. داده های 

اینکه  برای  تالش های شان  در  فقیر  زنان  و  مردان  به  می توانند  که  می دهد  پیشنهاد  را  عامل  چند 

کردیم  کّمی، ما تالش  کنند و هم مانع شوند. به لحاظ  کمک  عامالن مؤثر در خروج از فقر بشوند، هم 

کار را با استفاده از تکنیک های رگرسیون چندمتغیره انجام دهیم. سنجه ما از عاملیت شخصی  این 

کردیم  )شاخص عاملیت شخصی(، متغیر وابسته شد. در طرف راست، از متغیرهای مستقلی استفاده 

که معتقد بودیم می توانند عاملیت شخصی باالتر یا پایین تر را توضیح دهند. چهارچوب و متغیرهای 

کار رفته در تمرین در پیوست 4-۱ همراه با نتایج در پیوست 4-2 آمده است.  به 

کلیــدی تســهیل کننده یــا ممانعت کننــده عاملیــت شــخصی را، برجســته  در ایــن بخــش، چنــد عامــل 

کّمــی پدیــدار  کــه در داده هــای  کیفــی بودنــد یــا آن هایــی  کــه غالبــًا در داده هــای  می کنیــم- آن هایــی 

شــدند. در طــرف مثبــت قضیــه، مــا مالکیــت دارایی هــا، تحصیــالت و روابــط و فعالیت هــای سیاســی را 

کردیــم. کردیــم. در طــرف منفــی، به طــور خــاص روی تأثیــرات تکانه هــای مــرگ و ســالمتی تمرکــز  بررســی 

دارایی ها و تحصیالت

در  فقر  از  خروج  به  قادر  که  است  موفقی  افراد  معدود  از  یکی  ندارد  سواد  چه  گر  ا ساله   55 میر 

کابل  نزدیکی های شهر  با خانواده و والدینش به شازده  امیر،  افغانستان بوده است. در سال ۱98۱، 

کوچکی راه می اندازند و خانه ای می سازند. »در آن زمان، بازارها  می رود. پدر و پسر با همدیگر مغازه 

کنیم.« در سال ۱993 با  خوب بودند و ما توانستیم در عرض سه تا چهار سال، مقداری پول پس انداز 

کرد. حول وحوش همان زمان،  کسب وکار میر افت  گروه های مجاهدین،  گرفتن درگیری بین  شدت 

کند و دو  کرد. به هر حال از آن به بعد میر توانست مغازه خود را دوباره باز  پدرش مریض شد و فوت 

کسب وکار فرشبافی شدند. در حال حاضر خانواده به آسودگی زندگی می کند. میر هنوز  پسرش نیز وارد 

گر از مزیت داشتن  که اوضاع و احوالش چگونه می توانست باشد ا گاهی اوقات به فکر فرو می رود  هم 

کرد، برخوردار نبود. که روی آن ها می توان حساب باز  خانه و مغازه به عنوان دارایی هایی 
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در بافتارهــای مــورد بررســی، افــراد راجــع بــه اهمیــت شــروع بــا مقــداری دارایــی یــا بدســت آوردن آن 

کردند  کــه از فقر شــروع  هــم رأی نبودنــد. در هندوســتان زمیــن از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار بــود: آنهایــی 

ج شــدند، تقریبــًا همیشــه روی زمیــن ســرمایه گذاری می کردنــد هــم بــرای درآمدزایــی  و ســپس از آن خــار

کــه در آینــده خانــواده متحمــل تکانــه  بشــود. در مناطــق  گــر  و هــم بــه عنــوان یــک دارایــی قابــل فــروش، ا

بــه آن هــا در  کــه  مــورد بررســی در آســیای شــرقی مــردم روی دارایی هایــی ســرمایه گذاری می کردنــد 

کارابائــوس )گاومیــش اهلــی( بــرای عصاره گیــری  کنــد مثــل  کمــک  کوچــک  کســب وکارهای  کشــاورزی یــا 

کــه در اندونــزی قابــل اســتفاده اند.  کوچــک(  کســی  کــس )تا کپا در فیلیپیــن یــا موتورســیکلت بــه عنــوان 

کردنــد، متوجــه شــدند راحت تــر می تواننــد  کــه بــا مقــداری دارایــی، شــاید ارثیــه والدیــن، شــروع  آن هایــی 

کردنــد. کــه از هیــچ شــروع  کننــد تــا آ ن هایــی  بــه دارایی هــای بیشــتر دســت پیــدا 

کامبــوج، مــردم بــه دارایی هــا بــه عنــوان تمایزگــر اصلــی بیــن فقــر زودگــذر  در برخــی از روســتاهای 

گــروه مباحثــه در ســالویا پــری می گویــد »مســتمندان هیــچ  و بدبختــی دائمــی، نــگاه می کردنــد. یــک 

کار بــدون مهارت شــان. ]خانوارهــای  دارایــی ندارنــد، نــه زمیــن نــه حیوانــات بارکــش- هیــچ چیــز بــه جــز 

کوچــک و یــک شــوهر معلــول زندگــی  مســتمند[ اغلــب بــا سرپرســتی یــک بیــوه بــه همــراه فرزنــدان 

جمــع  بــه  و  می کردنــد  زندگــی  شــده اند،  ســاخته  نخــل  بــرگ  از  کــه  کلبه هایــی  در  آن هــا  می کننــد. 

گل هــای شــیپوری، حشــرات و غیــر آن متکــی بودنــد. برخــالف صرفــًا فقیرهــا، مســتمندان )کامــاًل  آوری 

کــه تجهیــزات الزم را نداشــتند.«  کننــد چــرا  بی چیزهــا( نمی توانســتند ماهیگیــری 

کـــه  کـــه یـــک پایـــه اقتصـــادی فراهـــم می آورنـــد  گفتنـــد دارایی هـــا عـــالوه بـــر ایـــن  مـــردان و زنـــان فقیـــر 

ــا بـــرای بـــه جلـــو رفتـــن هـــم اعتمـــاد می دهـــد. ایـــن ارتبـــاط بیـــن  کـــرد، بـــه آن هـ می شـــود بـــه آن تکیـــه 

کّمـــی مـــا اثبـــات شـــد: ســـنجه مـــا از مالکیـــت ابتدایـــی  مالکیـــت دارایـــی و اعتمـــاد بـــه نفـــس در داده هـــای 

ــورد  ــار مـ ــن بافتـ ــخصی مان در چندیـ ــت شـ ــاخص عاملیـ ــا شـ ــی بـ ــل توجهـ ــت و قابـ ــور مثبـ ــی به طـ دارایـ

کنتـــرل بیشـــتری روی تصمیمات شـــان  ـــه  ک ـــود. همچنیـــن آن هایـــی  بررســـی )پیوســـت h)2-4، مرتبـــط ب

ــور y  تفـــاوت بیـــن  ــره دارایـــی باالتـــری برخـــوردار بودنـــد. در شـــکل 4-7، محـ داشـــتند، از متوســـط نمـ

کنتـــرل داشـــتند  کـــه روی همـــه تصمیمـــات  امتیـــاز شـــاخص میانگیـــن جـــاری دارایـــی بـــرای خانوارهایـــی 

کنتـــرل نداشـــتند، نشـــان می دهـــد. بـــه پاســـخ های  کـــه روی انـــدک یـــا هیـــچ تصمیمـــی  و خانوار هایـــی 

کنتـــرل دارنـــد به طـــور متوســـط امتیـــاز  کـــه روی همـــه تصمیمـــات  کنیـــد: آن هایـــی  فقیرنبوده هـــا توجـــه 
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کنترلـــی روی هیـــچ  کـــه  کســـانی داشـــتند  میانگیـــن دارایـــی بســـیار باالتـــری )۱ واحـــد باالتـــر( بـــه نســـبت 

کنتـــرل بیشـــتر بـــر  یـــا انـــدک تصمیمـــات دارنـــد. حتـــی در بیـــن فقیرمانده هـــا و فقیرشـــده ها، دارنـــدگان 

تصمیمـــات، امتیـــاز دارایـــی باالتـــر دارنـــد. 

شکل 7-4

ــر تصمیمــات خــود دارنــد، مالکیــت دارایی هــای بیشــتری را  کنتــرل بیشــتری ب ــه  ک خانوارهایــی 

گزارش دادند

 منبع: تجزیه و تحلیل نویسندگان با استفاده از پیمایش خانوار؛ همه مناطق مورد بررسی؛ تعداد مشاهده = 8973.

کــه رشــد باالتــر در موقعیــت  خــود را روی نردبــان ۱0 پلــه ای قــدرت و  به طــور مشــابه، خانوارهایــی 

کــه رشــد  کردنــد، نیــز بــه احتمــال زیــاد، خانــه  دار شــده بودنــد. در شــکل4-8، آن هایــی  حقــوق تجربــه 

ــه داشــتند  ــری در مالکیــت خان ــز رشــد باالت ــد نی کردن ــه  بیشــتری در قــدرت )یــک ســوم باالیــی( را تجرب

ــی(.  ــوم پایین ــک س ــد )ی ــزارش دادن گ ــدرت را  ــری در ق ــد پایین ت ــه رش ک ــی  ــه آن های ــبت ب نس
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شکل 8-4

کـه قدرتشـان افزایـش یافتـه اسـت، بـا احتمال بیشـتری صاحب خانه شـده بودند خانوارهایـی 

 منبع: تجزیه و تحلیل نویسندگان با استفاده از پیمایش خانوار؛ همه مناطق مورد بررسی؛ تعداد مشاهده = 8822.

کنــار دارایی هــا، تحصیــالت، تقویت کننــده مهمــی بــرای اعتمــاد بــه نفــس اســت. دوبــاره، در تجزیــه  در 

و تحلیــل رگرســیون، متوجــه رابطــه مثبــت بیــن تحصیــالت و عاملیــت شــخصی شــدیم، بــه خصــوص در 

کیفــی نیــز، هــم بزرگســاالن و هــم جوانــان دربــاره  آنــدرا پــرادش، مکزیــک اندونــزی و تایلنــد. در داده هــای 

کیماتــی  کلیمــای 27 ســاله، فقیرنمانــده  اهــل با کردنــد. وقتــی از آ اهمیــت تحصیلکــرده بــودن، صحبــت 

ــه جــواب داد  گون ــوده اســت ایــن  ــده چــه ب ــه حــال خری ــا ب ــه ت ک فیلیپیــن ســؤال شــد مهمتریــن چیــزی 

ج نمی کردند، شــاید  گــر والدینــم بــرای تحصیلــم خــر کــه از ســوی والدینــم بــه مــن داده شــد. ا »تحصیالتــم 

کــه والدینــم بــه مــن داده انــد  کنــم. ایــن تنهــا ثروتــی اســت  در آن صــورت نمی توانســتم درســم را تمــام 
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گرفتــه می شــود و نــه فروختــه می شــود. زندگــی ام بــه خاطــر داشــتن تحصیــالت بهتــر شــده  کــه نــه از مــن 

ــا در  ــه دار بشــور و بســاب می شــدم ی ــد زن خان ــا بای کنــم، ی ــم را تمــام  ــر نمی توانســتم تحصیالت گ اســت. ا

ــردم در  ــی م ــن دارای ــالت مهم تری ــد »تحصی گفتن ــوج  کامب ــوان در  ــان ج ــردم.« زن ــاورزی می ک کش ع  ــزار م

کاری خــوب بــا اســتانداردهای بــاالی زندگــی  ایــن دنیاســت. بــا داشــتن تحصیــالت خــوب، می تــوان 

کــرد. بــا تحصیــالت خــوب، شــخص می توانــد زندگــی بهتــری داشــته باشــد یــا هدف گــذاری  کــردن را پیــدا 

شــفافی بــرای زندگــی خــود بکنــد. فــرد تحصیلکــرده، هرگــز از روبــرو شــدن بــا ناامنــی مالــی نمی ترســد چــرا 

کارخانــه  کــه شــغل دائمــی بــا درآمــد خوبــی دارد. به طــور مثــال، زن باســواد قــادر اســت شــغل خوبــی در 

ــر  کارگ ــه  ــل ب ــد و تبدی ــانس هایی ندارن ــن ش ــد، چنی ــالت ندارن ــه تحصی ک ــی  ــد. آن های کن ــدا  ک پی ــا پوش

کــه شــغلی پرریســک محســوب می شــود.« موقــت می شــوند 

ارتباطات سیاسی 

غ،  کســب وکار، لطــف و مســاعدت سیاســی الزم اســت. بــرای صــادرات تخــم مــر  بــرای موفــق شــدن در 

گوشــت یــا واردات نهــال درخــت، بایــد ارتباطــات خوبــی بــا سیاســیون داشــته باشــید تــا بــه تــو  جوجــه و 

کننــد. کارهــا را بدهنــد و اســناد قانونــی را برایــت آمــاده  اجــازه ایــن 

محمد 25 ساله از بانجویداپ بنگالدش 

بـرای  بـودن،  یـا حتـی تحصیل کـرده  انـدازه داشـتن دارایـی  بـه  بـا یـک شـخصیت سیاسـی  آشـنایی 

ایجـاد اعتمـاد بـه نفـس و قـدرت داشـتن، اهمیـت دارد. مـا رابطـه قابـل توجهـی بیـن سـنجه ارتباطـات 

کـه  کردیـم  کـرده بـود- و عاملیـت شـخصی پیـدا  سیاسـی- آیـا خانـوار بـا یـک سیاسـتمدار محلـی مالقـات 

در پیوسـت 4-2 آمده اسـت. شـکل 4-9 نشـان می دهد چگونه پاسـخ دهندگان بررسـی ما این دو را به 

کـه افزایـش بیشـتری در قـدرت را تجربـه  کرده انـد. بـه اسـتثنای فقیرنمانده  هـا، خانوارهایـی  هـم وصـل 

کمتری در قدرت داشـتند )یک  که رشـد  کرده بودند )یک سـوم باالیی(، به احتمال زیاد از خانوارهایی 

کـرده بودنـد.  سـوم پایینـی(، در طـول دوره بررسـی مـا، یکـی از سیاسـتمداران محلـی را مالقـات 
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شکل 9-4

کــه قدرت شــان افزایــش یافتــه اســت بــا احتمــال بیشــتری بــا یــک سیاســتمدار  خانوارهایــی 

کردند محلی مالقات 

 منبع: منبع: تجزیه و تحلیل نویسندگان با استفاده از پیمایش خانوار؛ همه مناطق مورد بررسی؛ تعداد مشاهده = 8822.

ارتبــاط داشــتن بــا رهبــران سیاســی در منطقــه جنــوب آســیا، خصوصــًا مفیــد بــه نظــر می آمــد. در 

کــم، مطمئن تریــن روش دســت یابی بــه قــدرت و خــروج از فقــر  کادر حــزب حا بنــگال غربــی، پیوســتن بــه 

ــی نداشــتند از ناتوانــی خــود در شــروع  کــه چنیــن ارتباطات ــی  ــده مــی شــود. در شــهر ماســارو، جوانان دی

گفــت »تنهــا  کــه می خواســت فعالیــت اقتصــادی بکنــد،  کردنــد. شــیامال  کســب وکار شــکایت  کــردن یــک 

کــه رابطــه نزدیــک بــا افــراد شــورای روســتا دارنــد. بنابــر ایــن مــردم فقیــر  کســانی مجــوز داده می شــود  بــه 

کننــد و خــود را وارد  گــر فقــرا بتواننــد مقــداری پــول پس انــداز  نمی تواننــد قدرتــی بــه دســت آورنــد. امــا ا
i ».کننــد می تواننــد قدرتــی بــه دســت آورنــد سیاســت 
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مـــردم معمـــواًل از »امتیـــازات سیاســـی« بـــه عنـــوان وســـیله ای بـــرای دســـتیابی بـــه قـــدرت و جلـــو 

رفتـــن، اســـتفاده می کننـــد. اغلـــب، چنیـــن ارتباطاتـــی از طریـــق دوســـتان و آشـــنایان بـــه دســـت می آینـــد. 

ــه  ــور، منطقـ ــو دوسـ ــه ای در النائـ ــد، جامعـ ــتخدام شـ ــی اسـ کیتامـ ــهرداری با ــاله، در اداره شـ ــی 30 سـ لیلـ

غ التحصیـــل دانشـــگاه بـــود، الگـــوی زنـــان جـــوان در روســـتا شـــد.  کـــه فار جنـــگ زده ای در فیلیپیـــن. او 

کمک هـــای دریافتـــی  امـــا در مصاحبـــه بـــا لیلـــی مشـــخص شـــد محـــرک اصلـــی حرکـــت رو بـــه جلـــوی او، 

غ التحصیلـــی در  ـــار ـــه بعـــد از ف ـــود. لیلـــی بالفاصل ـــا خواهـــر شـــوهر لیلـــی ب ـــه اتفاق ک ـــود  از شـــهردار منطقـــه ب

ســـال 2000، بـــه عنـــوان مدیـــر مبـــارزات انتخاباتـــی شـــهرداری بـــه خواهـــر شـــوهرش پیوســـت. دســـتمزد 

کـــه او آن را تحقیرآمیـــز  کاری  کـــه بـــه وی داده شـــد،  زحماتـــش شـــغل خدمتـــکار دفتـــر شـــهردار بـــود 

کارهـــای خانـــه داری  کـــرد. »مـــن آن زمـــان در خانـــه آن هـــا زندگـــی می کـــردم و حتـــی مجبـــور بـــودم  توصیـــف 

کلفـــت هســـتم و ایـــن  ـــردم  ـــردم دوســـت نداشـــتم چـــون فکـــر می ک ـــه می ک ک کاری را  را هـــم انجـــام بدهـــم. 

ـــه  ـــور ب ـــزو درآمـــد داشـــتم امـــا مجب ـــه تنهـــا 500 پ ـــودم. ماهان ـــرای آن درخواســـت داده ب ـــه ب ک شـــغلی نبـــود 

کـــه شـــهردار بـــه مـــن قـــول داده بـــود در دفتـــر شـــهرداری موقعیتـــی بـــرای مـــن  کارهـــا بـــودم چـــرا  انجـــام آن 

کـــرد.«  ایجـــاد خواهـــد 

کـــه در زمـــان بررســـی مـــا در اختیـــار  کارمنـــد شـــهرداری شـــد، پســـتی  باالخـــره لیلـــی در ســـال 200۱ 

ــا توجـــه  ــرد. »بـ کمـــک بگیـ کـــه بخواهنـــد می توانـــد از شـــهردار  ــر زمانـــی  ــرد هـ داشـــت. او احســـاس می کـ

کـــه  توانســـتم درخواســـت مســـاعدت  کـــه او خواهـــر شـــوهرم اســـت زمان هایـــی وجـــود داشـــت  بـــه ایـــن 

شـــخصی بکنـــم.« 

کنـار حرکـت بـه سـمت بـاال از طریـق ارتباطـات، راهبـرد مفیـد دیگر رشـوه دادن به مقامات رسـمی  در 

کابنسـوان درس خوانـد امـا بعـد تصمیـم  دولتـی اسـت. لیلـی بـه مـدت یـک سـال در دانشـکده شـریف 

گر به اسـتادان  گفـت در آن دانشـکده ا گرفـت بـه دانشـکده دیگـری بـرود »چـون یکـی از دوسـتانم بـه مـن 

کنـم.« در فیلیپیـن جنـگ زده، پاسـخ دهندگان،  کنـم می توانـم همـه درس هایـم را پـاس  پـول پرداخـت 

فسـاد در دولـت محلـی را بـا افزایـش قدرت خودشـان مرتبط می دانسـتند. همچنین در اوگاندا، سـنگال 

کردیـم. کلمبیـا، رابطـه مثبـت و قابـل توجهـی بیـن فسـاد و شـاخص عاملیـت شـخصی مان پیـدا  و 

مــردم معمــواًل بــا رهبــران سیاســی ارتبــاط برقــرار می کننــد تــا مســاعدت های شــخصی را بــه جــای 

کــه ســازمان های مردمــی قــوی شــده اند-  کننــد. امــا برخــی جاهــا  ح  درخواســت های جمعــی مطــر



ــــز
فق

 از 
وج

خـــر

232

گروه هــای خودیــاری زنــان موفــق هســتند- ایــن  کــه  کلمبیــا یــا روســتاهای آنــدرا پــرادش  برخــی جوامــع 

کننــد. در  ســازمان ها قادرنــد توجــه سیاســتمداران را بــه مســائل عمومــی و در ســطح جامعــه معطــوف 

برخــی مــوارد، ایــن امــر، هدفگــذاری و اجــرای برنامه هــای دولتــی را بهبــود بخشــیده اســت.

مرگ و بیماری: زندگی ها را به مارپیچ به سمت پایین سوق می دهد

کــه  کســی  کــرده اســت و درآمــدی نــدارم.  کار مغــازه ام افــت  موقعیتــم بدتــر شــده اســت. بیمــار هســتم؛ 

بــه جلــو حرکــت نمی کنــد، بــه عقــب مــی رود.

سامبا مرد 43 ساله در فقر همیشگی، موریکوبه، سنگال

کمی بنیه دارد.  که هنوز  کنی  کمک  تنها زمانی می توانی به پرنده 

گرای تانزانیا کا کا،  گروه مباحثه در چوبا

ــرای بهبــود رفاه شــان، بیمــاری جــدی  ــر ب ــع در ســر راه تــالش خانوارهــای فقی یکــی از بزرگتریــن موان

یــا مــرگ و میــر یکــی از اعضــای خانــواده اســت. تکانه هــای مــرگ و ســالمتی دلیــل اصلــی ســقوط بــه 

ســمت فقــر هســتند و البتــه وقــوع تکانه هــای ســالمتی در بیــن فقیرشــده ها و فقیرمانده هــا باالتــر از 

فقیرنمانده  هــا تقریبــًا در تمــام مناطــق مــورد بررســی اســت )شــکل j)۱0-4.  تنهــا اســتثناء مکزیــک اســت 

کــه فقیرنمانده  هــای بیشــتری نســبت بــه فقیرشــده ها، از بیمــاری رنــج می برنــد. ارتبــاط تکانه هــای 

ــًا 85  ــود. تقریب ــاال ب ــل توجهــی ب ــا فقیــر شــدن در مناطــق آفریقایــی مــورد بررســی به طــور قاب ســالمتی ب

درصــد فقیرشــده ها در اوگانــدا، 79 درصــد در مــاالوی و 73 درصــد در روومــای تانزانیــا، یــک دهــه قبــل 

ــد. ــالمتی بودن ــای س ــار تکانه ه گرفت ــا  ــی م ــروع بررس از ش
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شکل 10-4

گزارش می دهند فقیرشده  ها و فقیرمانده ها تکانه های سالمتی بیشتری نسبت به فقیرنمانده  ها 

 منبع: تجزیه و تحلیل نویسندگان با استفاده از داده های پیمایش خانوار؛ تعداد مشاهده = 8058

گاهــی، خدمــات  گاهــی اوقــات، معالجــه و درمــان دردســترس اســت امــا فقــرا توانایــی مالــی ندارنــد. 

کیفیــت بســیار پایینــی  کــه وجــود دارد بســیار دور اســت یــا  بهداشــتی اصــاًل وجــود نــدارد یــا خدماتــی 

دارد. یــک وضعیــت مشــترک در مناطــق آفریقایــی وجــود دارد: خدمــات بهداشــتی یــا خیلــی خیلــی دور 

از دســترس هســتند یــا در دســت پزشــکان فاســد قــرار دارنــد. در زوکــوازای مــاالوی، فاصلــه نزدیکتریــن 

گفتنــد »مــا مجبــور بــه پرداخــت  کیلومتــر اســت. زنــان و مــردان ایــن جامعــه محلــی  بیمارســتان، 65 

کرایه هــای بــاال هســتیم تــا بــه آنجــا برســیم. در غیــر ایــن صــورت بایــد از ســاعت 3 صبــح رکاب بزنیــم 

ــا زن در حــال  ــردن فــرد بیمــار ی ــرای ب گزینــه مناســبی ب ــه آنجــا برســیم.« امــا رکاب زدن  ــا بعــد از ظهــر ب ت

کــه در حــال زایمــان اســت  گفــت »بــه خاطــر زنــی  گــروه مباحثــه در بوکوایــم اوگانــدا  زایمــان نیســت. 
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ــای  ــًا در برنامه ه ــاق حتم ــن اتف ــری.« ای ــی بگی کس ــا تا ــوی ت ــات می ش ــن و حیوان ــروش زمی ــه ف ــور ب مجب

ــع  ــود، مان ــاه او ش ــث رف ــد باع ــه می توان ک ــعه ای  ــای توس ح ه ــود در طر ــول خ ــرمایه گذاری پ ــرای س ــرد ب ف

گفتنــد  ایجــاد می کنــد.« در باملــوزی مــاالوی، مــردم می تواننــد بــه بیمارســتان دولتــی برونــد امــا آن هــا 

ــا برچســب دولــت مــاالوی  »در بیمارســتان داروهــای ضــروری وجــود نــدارد درحالی کــه همــان داروهــا ب

بــه میــزان فــراوان در بیمارســتان های خصوصــی یافــت می شــود.«

یــا درمانگرهــای ســنتی  بــه ســمت پزشــکان قالبــی  مــردم فقیــر  از  در چنیــن شــرایطی، بســیاری 

ــوع  ــن وق ــه باالتری ک ــی  ــام، ایالت ــون آس ــد. در لتکوگائ ــاری می میرن ــاده از درد و بیم ــی س ــا خیل ــد ی می رون

کــه  گفــت  گــزارش شــده، آمــوزگاری  تکانه هــای ســالمتی در بیــن چهــار ایالــت هنــدی نمونــه مــا در آن 

کــرد. »در ســال 2004 روســتای مــا بــه  ماالریــا در نبــود تســهیالت بهداشــتی مناســب، روســتا را ویــران 

خاطــر ماالریــا و ماالریــای مغــزی، بشــدت از هــم پاشــید. حــدود ۱2 نفــر مردنــد. قبــل از دفــن یــک جســد، 

بایــد بــرای جســد دیگــری آمــاده مــی شــدیم.« مباحثــه نردبــان زندگــی بــا زنــان، شــیوع و تأثیــرات بیمــاری 

ــی  ــد، عصبان ــه نمردن ک ــی  ــی آنهای ــود. حت ــده ب ــتولی ش ــتا مس ــی در روس ــایه بدبخت ــرد: »س ک ــق  را تصدی

کــردن نداشــتند.« در جوامــع مــورد  کار  شــدند و بــه لحــاظ روانــی بهــم ریختنــد. روســتاییان دل و دمــاغ 

گفتنــد،  کشــیدن مریــض می شــویم. زنــان در مادکومبــا  گرســنگی  بررســی در مــاالوی، مــردم می گفتنــد از 

ــه  ــان در خان ــد. زن ــود چــون در جســتجوی غــذا خیلــی پیــاده روی می کردن ــای مــردان متــورم شــده ب »پ

گرســنگی، تهدیــد ویروس  ریشــه های وحشــی مصــرف می کردنــد و منتظــر بودنــد تــا غــذا پیــدا شــود.« بجــز 

کثــر پاســخ دهندگان در مــاالوی و برخــی دیگــر از مناطــق آفریقایــی نمونــه مــا بــود.  ایــدز، واقعیــت روزانــه ا

مــردم در چیکلــوزی، روســتایی در مــاالوی بــا شــیوع بــاالی ایــدز، توضیــح دادنــد چگونــه ایــن بیمــاری 

گفــت »مــردم باهــوش می میرنــد. وقتــی خیلــی از  گیــر، آن هــا را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. یکــی  فرا

کــردم و  کاهــش می یابــد. مــن بــه مــدت یــک ســال در 2003 روســتا را تــرک  مــردم بمیرنــد، رشــد و توســعه 

گاهــی بــرای دفــن  کــه مــن رســیدم فــرد دیگــری ُمــرد.  کــه برگشــتم هشــت نفــر مــرده بودنــد. روزی  زمانــی 

کــه شــخص دیگــری ُمــرده اســت.«  کــه برگــردی، می شــنیدی  کســی بــه قبرســتان مــی روی امــا قبــل از ایــن 

کاملونــدوی اوگانــدا، تقریبــًا هــر خانــوار یکــی از اعضایــش را بــه خاطــر ایــدز از دســت داده بــود.  در 

کــه بــا مرگشــان، جامعــه را از نیــروی  باالتریــن میــزان مــرگ و میــر مربــوط بــه جوانــان بــود، آن هایــی 

گفتنــد ایــن امــر منجــر بــه از دســت دادن بســیاری ار  جوانــی خــود محــروم می ســاختند. مــردان جامعــه 
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گــر هنــوز زنــده بودنــد، مــا بیشــتر از این هــا رشــد می کردیــم.« افــراد خــالق شــد. »آن هــا ا

ــد شــدن  ــا ناپدی ــی، مــردن ی ــد. اول کردن ــه  برآمــده از مــرگ و بیمــاری را معرفــی  ــوع تکان مــردم چهــار ن

کل خانــوار را بــه سراشــیبی مارپیــچ فقــر هدایــت  کــه می توانــد  عضــوی از خانــواده، خصوصــًا نــان آور خانــه 

ــان رفــاه قــرار داشــتند.  ــان و یتیمــان در پایین تریــن پلــه نردب کنــد. در مکان هــای مــورد بررســی، بیوه زن

مریــم زن 50 ســاله در ریــاح قلعــه افغانســتان اســت. همســرش در ســال ۱997 در جریــان حکومــت 

کــه آیــا همســرش زنــده یــا مــرده  کــرد و تــا ســال 2005، او هیــچ خبــری از ایــن  طالبــان بــه ایــران مهاجــرت 

ــد.  ــر می کردن ــی را س ــنایان زندگ ــایه ها و آش ــای همس ــا صدقه ه ــدش ب ــار فرزن ــم و چه ــت. مری ــود، نداش ب

کاری مثــل بــرادرش بــود.  کارگــری مشــغول شــد و پســر دوم، ۱2 ســاله، بــه فکــر انجــام  بزرگتریــن پســرش بــه 

کــرد. او بــه  کــم او را ضعیــف  کــم  کــرد امــا نگرانــی دربــاره همســرش  مریــم خــودش بــرای خیاطــی تــالش 

گفــت »مــن وضــع خوبــی بــه لحــاظ ســالمتی نــدارم. اعصابــم ضعیــف شــده و چشــمانم  تیــم میدانــی مــا 

کار نمی کنــد. درد شــکم دارم. بــدون دارو نمی توانــم بخوابــم. مــا از خودمــان خانــه نداریــم،  بــه خوبــی 

در خانــه خواهــر شــوهرم زندگــی می کنیــم. درحــال حاضــر، آن هــا ایــران هســتند و وقتــی بــه افغانســتان 

برگردنــد، مــا بی خانمــان خواهیــم شــد و زندگی مــان بدتــر می شــود. مــن نگــران فرزندانــم هســتم. آن هــا 

بــا ســختی و ذلــت زندگــی می کننــد. هیــچ امیــدی بــه آینــده آن هــا نــدارم.« 

بــه  بزرگــی  هزینه هــای  معمــواًل  کــه  هســتند  تصادفــات  و  بیماری هــا  میرهــا،  و  مــرگ  دوم،  تکانــه 

گرانبهــای خــود را  کــه باعــث پس انــداز نکــردن می شــود. مــردم مجبورنــد دارایی هــای  بــار می آورنــد 

کفــن و دفــن بربیاینــد و اغلــب زیــر بــار  ج درمان هــای پزشــکی یــا هزینه هــای  بفروشــند تــا از عهــده مخــار

کار  کننــد. جهانگیــر فــرد فقیرمانــده در اوتــار پــرادش ســال ها  کمــر راســت  قــرض و بدهــی نمی تواننــد 

ــادر خواهنــد  ــود ایــن دارایی هــا او را ق ــه معتقــد ب ک کنــد  ــرای خــودش جمــع  ــا ســه دارایــی ب ــود ت ــرده ب ک

ــه جــای آلونــک  ــه دائمــی ب کشــاورزی و یــک خان ج شــود: یــک دوچرخــه، زمیــن  ــا از فقــر خــار ســاخت ت

کارگــر روزمزدبگیــر و  کارهــای شــعبده بــازی بــه عنــوان  ــا انجــام  کــه ســرپناه خانــواده اش بــود. جهانگیــر ب

کــرده بــود و او بــا مدیریــت توانســت  کــم بــرای خریــد ایــن دارایی هــا پــول ذخیــره  کــم  فروشــنده ســبزی، 

کــه او 25 ســالش بــود، او را از رونــد  یــک دوچرخــه بخــرد. امــا فــوت بدموقــع والدینــش در ســال ۱990 

از نزول خــوار  کســپاری  بــرای تامیــن هزینه هــای خا کــردن عقــب انداخــت. او مجبــور شــد  پس انــداز 

روســتا پــول قــرض بگیــرد. هشــت ســال بعــد هنــوز خانــواده جهانگیــر در آلونــک زندگــی می کردنــد؛ همســر 
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گرفتــه بودنــد،  کــه از نزول خــوار  کارگــر روزمــزد بــه او ملحــق شــدند تــا وامــی را  و دو پســر جوانــش بــه عنــوان 

ــه  ــا خان ــد ت ــرده بودن ک ــداز  کافــی پس ان ــدازه  ــه ان ــه ب ک ــی  کننــد. درســال ۱998، درســت زمان بازپرداخــت 

کوچکشــان فــرو ریخــت و دســت و پاهــای جهانگیــر شکســت.« مــن  مناســبی بســازند، دیــوار آلونــک 

ــه  ــم هزین ــرای درمان ــه ]250 دالر[ ب ــدود ۱0.000 روپی ــذارم. ح ــار بگ کن ــندگی را  ــغل فروش ــدم ش ــور ش مجب

گرفتــم. مــن هنــوز ایــن پــول را پرداخــت نکــرده ام. هــم پســرانم و هــم همســرم  کــه از نزول خــوار بــازار  کــردم 

کارگــری می کردنــد و تــالش می کردنــد حداقلــی از رفــاه را بــه خانــه برگرداننــد. مــن وام دیگــری بــرای 

گرفتــم چــون بعــد از آن حادثــه، ســقف پلی اتیلــن موقتــی داشــتیم. مــا همیشــه در معــرض  ســاختن خانــه 

کــه جــا  گرفتــن از نزول خــوار روســتا شــدم تــا اتاقــی بســازم  حملــه میمون هــا بودیــم. مــن مجبــور بــه وام 

کنــد ولــی بــه  کارگــری  کــرد  کــه حســابی زیرقــرض رفتــه بــود تــالش  بــرای همــه مــا داشــته باشــد.« جهانگیــر 

کمتــر از دیگــران درآمــد داشــت.  خاطــر ناتوانــی  بدنــی 

کــه بــا بیمــاری و تصادفــات، بــه ماننــد این نمونــه اتفــاق می افتد، از دســت دادن قدرت  تکانــه  ســومی 

کارگــران روزمــزد بگیــر هســتند، بــدن و دستهای شــان   
ً
کثــرآ کــه ا درآمدزایــی اســت. بــرای فقیرمانده هــا، 

گرانبهایــی هســتند و ناتوانــی و مریضــی بــه معنــای تباهــی اســت. همچنیــن حضــور شــخص  دارایی هــای 

کــه احتیــاج بــه مراقبــت دارد، می توانــد قــدرت درآمدزایــی دیگــر  مریــض یــا آســیب دیده در خانــواده 

کــه ایــدز یکــی از مهم  تریــن  گفــت  کاهــش دهــد. در زوکــوازای مــاالوی یــک منبــع موثــق  اعضــای خانــوار را 

ــا درگیــر فعالیت هــای درآمــدزا  کارکــردن در زمین هــا ی عوامــل فروپاشــی جامعــه اســت. »مــردم بــه جــای 

کابکــور  کســپاری می کننــد.« جوانــان در  شــدن، وقــت زیــادی صــرف توجــه بــه بیمــاران و مراســم خا

کســی دچــار ایــدز شــود بســیارضعیف می شــود و نمی توانــد زمیــن زیــادی را  گــر  کردنــد، »ا اوگانــدا اضافــه 

ج شــود.« شــخم بزنــد تــا از فقرخــار

بــا مــرگ و میــر و مریضــی، اعتمــاد  تکانــه آخــر، و شــاید مهم تــر از همــه، اینکــه افــراد در مواجهــه 

را  بدبختی هایــش  تأثیــر  پــرادش  اوتــار  جهانگیــردر  بدهنــد.  دســت  از  را  آینــده  رؤیاهــای  و  نفــس  بــه 

کــرد: »در حــال حاضــر مــن اعتمــادم را از دســت داده ام.« بزرگســال ها از بــروز نگرانــی شــدید  جمع بنــدی 

کردنــد. پیتــر 22  و بیماری هــای  روانــی مثــل افســردگی بعــد از مــرگ همســر یــا فرزندان شــان صحبــت 

ــروب خواری  ــه مش ــروع ب ــدش، ش ــن فرزن ــرگ اولی ــد از م ــن، بع ــای فیلیپی ــده در تولم ــک فقیرمان ــاله ی س

گفــت، »ایــن اتفــاق ضربــه ســنگینی بــود. همیشــه مســتم. انگیــزه ام را بــرای   کــرد. او بــه تیــم میدانــی مــا 
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ــی  ــی فیلیپیــن، زمان گیلکات ــر در  ــی فقی ــه شــده ام.« زامــادا، زن ــه نظــر دیوان ــردن از دســت داده ام. ب ک کار 

کــه ســه فرزنــدش فــوت شــدند تجربــه مشــابهی داشــت. هفــت روز بعــد از آخریــن مــرگ، زامــادا خــودش 

کــه قــادر نبــود احساســاتش را بــروز دهــد. »مــن بعــد از ایــن  گفــت علــت بیماریــش ایــن بــود  بیمــار شــد. او 

کنــم چــون  مــرگ و میرهــا مریــض شــدم. بســتگانم بــه مــن می گفتنــد بایــد دربــاره ایــن مســائل صحبــت 

کت بــودم.« آخریــن ضربــه، مــرگ  کی ســا کــه در همــه ایــن اتفاقــات مــن بــه طــرز ترســنا آن هــا دیــده بودنــد 

کردنــد، بــود. زامــادا همچنیــن بعــد از آن بیمــار  کــه تیــم مــا بــا او مصاحبــه  مــادرش در ســال 2006، ســالی 

کــردن را از دســت داد. کار  ــرای  شــد و اعتمــادش ب

کــه فرزنــدان امیدهــا و آرزوهــای خــود بــرای بهبــود وضــع را اغلــب هنــگام از دنیــا  ناراحت کننــده اســت 

کردیــم  کــه مــا مالقــات  کپتونتــوال، اوگانــدا، برخــی از جوانانــی  رفتــن والدینشــان از دســت می دهنــد. در 

ــد. ایــن یتیــم شــده ها، پــول  ــراز ناراحتــی می کردن ــدز، اب ــه خاطــر ای از غــم از دســت دادن والدین شــان ب

نداشــتند تــا شــهریه مدارس شــان را بپردازنــد و از امیــد بــه آینــده دســت برداشــتند.

عاملیــت  ســنجه های  از  یکــی  و  ســالمتی  تکانه هــای  وقــوع  بیــن  ســاده  متقاطــع  جدول بنــدی 

ــری  کمت ــرل  کنت ــه  ک ــی  ــرد خانوارهای ک ــخص  ــه- مش ــای روزان ــرل روی تصمیم گیری ه کنت ــا-  ــخصی م ش

طــول  در  زیــاد  احتمــال  بــه  داشــتند،  گذشــته  ســال   ۱0 بــا  مقایســه  در  روزانه شــان  تصمیمــات  روی 

گــزارش دادنــد )شــکل4-۱۱(. به طــور مثــال، تنهــا 35 درصــد  زمــان پیمایــش، یــک تکانــه  ســالمتی هــم 

همچنیــن  دارنــد،  گذشــته  بــه  نســبت  بیشــتری  کنتــرل  حاضــر  حــال  در  گفتنــد  کــه  فقیرنمانده  هــا 

کــه از تکانــه  ســالمتی در طــول ۱0 ســال زمــان رنــج بردنــد. در مقایســه، 44 درصــد فقیرنمانده  هــا  گفتنــد 

گفتنــد روی  کــه  کــرده بودنــد. به طــور مشــابه، آن هایــی  کمتــر، چنــان تکانــه ی را تجربــه  کنتــرل  بــا 

کنتــرل داشــتند، نیــز خودشــان را در مقیــاس چهــار پلکانــی متناظــر بــا ســالمتی  همــه تصمیماتشــان 

فعلی شــان، باالتــر قــرار دادنــد. )4= ســالمتی عالــی، ۱= ســالمتی بســیار بــد(.
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شکل 11-4

کمتــر بــر تصمیمــات خــود دارنــد، تکانه هــای ســالمتی بیشــتر و وضــع  کنتــرل  کــه  خانوارهایــی 

گزارش می کنند سالمتی جاری بدتر را 

 منبع: تجزیه و تحلیل نویسندگان با استفاده از پیمایش خانوار؛ همه مناطق موردبررسی؛ تعداد مشاهده = 8973.
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زیــاد، تجربــه  بــه احتمــال  نیــز  فرزندانشــان داشــتند  بــرای  پایین تــری  آرزوهــای  کــه  خانوارهایــی 

کــه انتظــار  کردنــد )شــکل 4-۱2(. تنهــا حــدود 35 درصــد از فقیرنمانده  هــا  گــزارش  بیمــاری یــا مریضــی را 

کــرده بودنــد. امــا نزدیــک  گفتنــد تکانــه  ســالمتی را تجربــه  بهتــر شــدن زندگــی فرزندان شــان را داشــتند، 

گفتنــد.  کــه انتظــار بدتــر شــدن زندگــی فرزندان شــان را داشــتند از تجربــه بیمــاری  کســانی  75 درصــد از 

کــه اعتمــاد و عاملیــت شــخصی پایین تــر در بافتارهــای مــورد بررســی را باعــث  آن تکانه هــای ســالمتی 

شــد، بــا رابطــه بیــن تکانه هــای ســالمتی و شــاخص عاملیــت شــخصی مــا در تقریبــًا همــه مناطــق مــورد 

بررســی در مــدل دوبــاره اثبــات شــد )پیوســت 2-4(. 

شکل 12-4

ــر بــرای بچه هــای خــود دارنــد، تکانه هــای ســالمتی بیشــتری  کــه آرزوهــای پایین ت خانوارهایــی 

گزارش می کنند

 منبع: تجزیه و تحلیل نویسندگان با استفاده از پیمایش خانوار؛ همه مناطق موردبررسی؛ تعداد مشاهده = 8058.
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کلمبیا  کـه مـردم فقیـر خیلـی زیـاد از بیمـاری می ترسـند. جولیتـا زنـی در المیـرادور  پـس تعجـب نـدارد 

کنیـم، تـا مبـارزه را ادامـه دهیـم. مـن  بیـان می کنـد، »خداونـد مقـداری سـالمتی بـه مـا داد تـا حرکـت 

کاتوَکنـِد اوگانـدا، روث، بیـوه زنـی فقیرمانـده موافـق  نمی خواهـم بیمـار شـوم.« در روسـتای دورافتـاده 

کنـم همیشـه راهـی بـرای رشـد بیشـتر وجـود  کار  گـر سـخت  بـود: »بـدون ضربه هـای وارده از بیماری هـا، ا

از  کسـی  آیـا در جامعـه آنهـا،  کشـاورز اهـل رامیلـی غالـی افغانسـتان پرسـیدیم  دارد.« و وقتـی از میـرو، 

گر اتفاق بـدی مثل مرگ یا بیماری  کرد، »ا سـقوط بـه فقـر در امـان اسـت یـا نه، پاسـخ منفی بـود و اضافه 

گر دو بازو بشـکند، فرد ممکن  که می گویـد ا خ دهـد، پاسـخ منفـی اسـت. مـا ضرب المثلـی داریم  ناعـالج ر

کنـد.« بـرای فقـرا، زنـان و  کار  گـر قلـب بشـکند، او قـادر نخواهـد بـود  کـردن باشـد امـا ا کار  اسـت قـادر بـه 

کـه توانایـی آن ها  مـردان آسـیب پذیر، یـک بیمـاری ناعـالج یـا مـرگ اغلـب بـه منزلـه آن مـرز باریکـی اسـت 

کارکـردن و خـروج از فقـر را بـا از دسـت دادن امیـد و جـرأت جـدا می کنـد.  بـرای 

نتیجه گیری

مــردم فقیــر درک عمیــق و مســتقیمی از قــدرت و روابــط قــدرت دارنــد. آن هــا از ناتوانــی خــود در بافتــار 

گاهنــد. بــا وجــود خفقانــی  ریشــه دوانــده نابرابری هــای اقتصــادی، اجتماعــی و ســاختارهای سیاســی، آ

کــه برخــی اوقــات احســاس می کننــد، یــا شــاید بــه خاطــر آن، مــردم فقیــر حــس درونــی قــوی از قــدرت، 

اعتمــاد بــه نفــس و اشــتیاق بــرای پشــتکار داشــتن در هــر چیــزی را از خــود نشــان می دهنــد.

کــه زنــان و مــردان فقیــر می تواننــد همیشــه اوضــاع را بــه نفــع خــود  شــواهد مــا آشــکارا نشــان می دهــد 

ــی  ــی و اجتماع ــات سیاس ــتن آن و ارتباط ــا نداش ــم ی ک ــالت  ــدک، تحصی ــای ان ــا دارایی ه ــد. ب ــر دهن تغیی

ج شــوند.  گــر وجــود داشــته باشــد، آن هــا هنــوز، امیدوارنــد و تــالش می کننــد تــا از فقــر خــار انــدک البتــه ا

داســتان های زندگــی نشــان می دهــد خود-فایده منــدی روان شــناختی، اغلــب مهم تریــن پیشــرو در 

کــی از اهمیــت  کّمــی مــا وجــود دارد، حا کــه در داده هــای  اقــدام بــه عمــل اســت و مقــدار عــددی اثراتــی 

ــا ایــن حــال ایــن ابعــاد روان شــناختی تقریبــًا به طــور  گریــز از فقــر اســت. ب عاملیــت شــخصی و آرزوهــا در 

کــه از شــعارهای  کامــل در برنامه  هــای توســعه بین المللــی بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت 

مبهــم ماننــد »مــردم را در مرکــز توســعه قــرار دهیــد« بــه نــدرت فراتــر مــی رود.
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کــه مــا بــه داشــتن مــدارس خودبــاوری بــرای فقــرا نیــاز داریم.  ایــن نتایــج مشــخصًا بدیــن معنــا نیســت 

ح هــا و راهبردهــای توســعه بایــد طــوری  آن هــا خواهــان تغییــر در چگونگــی عمل کــرد توســعه هســتند. طر

کنــد؛ ایــن  کــه بزرگ منشــی مــردم را بــاال ببــرد و حــس عــزت نفــس آن هــا را تقویــت  طراحــی و اجــرا شــوند 

کــه مــردم ترســیده شــدند و همــه چیزشــان را از دســت داده انــد و  موضــوع حتــی در بافتارهــای جنگــی 

ح هــای  گرســنگی می کشــند صــادق اســت. ایــن تغییــر از طریــق طر کــه آن هــا شــاید  در فقیرتریــن جوامــع 

کــه در آن مشــارکت، بــه تحمیــل چیــز دیگــری نیانجامــد، و در عــوض بــازده مثبــت  توســعه مشــارکتی 

کنــد، امکان پذیــر اســت.  بــرای شــرکاء ایجــاد 

سـرمایه گذاری  طریـق  از  بـا«  »قـدرت  روی  تمرکـز  بـا  تثبیت شـده،  عمیقـًا  جنسـیتی  نابرابری هـای 

در  ُخـرد  اعتبـارات  جنبـش  موفقیـت  قرارگیـرد.  توجـه  مـورد  می توانـد  فقیـر،  زنـان  جمعـی  اقدامـات  در 

گروه هایـی از زنان  کـه تشـکیل  گروه هـای خودیـاری زنـان در آنـدرا پـرادش نشـان داده اسـت  بنـگالدش و 

گسـترده  کار باشـد. در طـول زمـان، وقتـی ایـن مـوارد  کمـک  از اجتمـاع بـه حاشـیه رانده شـده می توانـد 

تبدیـل بـه جنبش هـای اجتماعـی شـوند، آن هـا می تواننـد هنجارهـای اجتماعـی عمدتـًا تثبیت شـده را 

تغییـر دهنـد. به طـور مثـال در آنـدرا پـرادش، جلسـات بـا تشـریفات مذهبـی، آوازخوانـی و عبـادت شـروع 

کهنـه را بشـکنند و ارزش خـود را بشناسـند. تمرکـز بـرای توجـه بـه  کنـد مرزهـای  کمـک  شـدند تـا بـه زنـان 

اولویـت، در ابتـدا نیـاز بـه نیـروی جمعـی دارد. در هـر دو برنامـه، وقتـی از زنان دربـاره مهم ترین تفاوت در 

کردنـد.  ً در ابتـدا دربـاره از دسـت دادن ترس شـان صحبـت 
کثـرا زندگی شـان سـؤال شـد، ا

تقویــت  باعــث  دائمــی، می توانــد  مــادی، خصوصــًا مســکن  دارایی هــای  افزایــش دادن  گام هــای 

اعتمــاد بــه نفــس مــردم فقیــر شــود و بــه آن هــا یــک پایــه اقتصــادی بــه عنــوان تکیــه گاه بدهــد.

تکانه هــای ســالمتی، منابــع مــردم را از بیــن می بــرد و امیدهــا و رؤیاهای شــان را درهــم می ریــزد. 

گروهــی یــا  کــدام داده هــای مــورد بررســی مــا، چــه از داســتان های زندگــی، مباحثــات  مهــم نیســت از 

پرسشــنامه ها، نقــش سرنوشت ســاز تکانه هــای ســالمتی بــه عنــوان مســبب بدبختــی بــا ترتیبــی زجــرآور 

از  یکــی  بــه صرفــه  مقــرون  و  کیفیــت  با و ســالمتی  بهداشــتی  مراقبت هــای  تأمیــن  پدیــدار شــده اند. 

کــه می تــوان بــرای نجــات زندگــی و معیشــت فقــرا انجــام داد. کارهایــی اســت  مهم تریــن 

ــر ســاختارهای  گ ــه اســت. ا کــه عاملیــت شــخصی مهــم باشــد، تنهــا یــک طــرف معادل هرچقــدر هــم 

کننــد، راهبردهــای بــاال بــردن خود-فایده منــدی  ناهماهنــگ فرصــت، ابتــکار عمــل مــردم فقیــر را خنثــی 
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کــه مــردم  نمی تواننــد موفــق شــوند. نابرابری هــای اقتصــادی اجتماعــی و سیاســی در محیط هایــی 

گــر رؤیــای صعــود داشــته باشــند. بنابرایــن، دو  فقیــر زندگــی می کننــد باعــث تنــزل آن هــا می شــود حتــی ا

نفــر بــا ســطح مشــابهی از اعتمــاد بــه نفــس و آرزو، بســته بــه توانایی هــای فــردی آن هــا و ســاختار فرصــت 

کــه در درون آن بدنبــال عالیــق خــود می گردنــد، ممکــن اســت بــا ســطوح  اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی 

کبیــر ۱999؛ نارایــان b 2002، 2005؛ پتــش، اســمولویتز و والتــون 2005،  مختلفــی از قــدرت روبــرو شــوند ) 

بانــک جهانــی 2006 ؛ رائــو و والتــون k)b 2004  ایــن ســاختار فرصــت درون نهادهــا حــک شــده اســت و در 

کــه زنــان و مــردان فقیــر بــا آن هــا در تعامــل هســتند، بررســی  ســه فصــل بعــدی ســه نــوع اصلــی نهادهــا را 

گروه هــای دســته جمعی متعلــق بــه خــود آن هــا. می کنیــم: بازارهــا، دموکراســی های محلــی و 

پیوســت 4-1 عوامــل مرتبــط بــا عاملیــت شــخصی )حــروف و اعــداد داخــل پرانتزهــا مربــوط بــه 

کتــاب توضیــح داده شــده اســت( کــه در پیوســت 4  کدهــای پیمایــش اســت 

شاخص دارایی، 10 سال پیش
)i-xiiib rh20۱ ،شاخص تحلیل مولفه اصلی دارایی های در تملک، با وزن های جاری )۱0 سال پیش

دارایی های اجتماعی
دسترسی شخصی به شبکه ها و انجمن ها

)h406Tb ،گروه های خانوار متعلق به )۱0 سال پیش تعداد   •
)h4۱0 ،دامنه پیوند با سرمایه اجتماعی )در حال حاضر  •

دسترسی جامعه محلی به شبکه ها و انجمن ها
کانونی( گروه  تغییر در دسترسی به شبکه ها و انجمن ها )rc9۱9: بحث   •

مشارکت در دولت محلی
)rc9۱6 ،تغییر در مشارکت در جامعه محلی )طی ۱0 سال  •

دارایی های سیاسی
)rh508 ،رأی دادن در انتخابات استانی/ ملی )در حال حاضر  •

)rh503iii ،مالقات با سیاستمداران محلی )طی ۱0 سال  •
تحصیالت

)h۱06 ،تحصیالت سرپرست خانوار )درحال حاضر  •
تکانه های سالمتی

)rh305 ،تکانه های سالمتی )طی ۱0 سال  •
خشونت علیه زنان

)h609b ،خشونت علیه زنان درون خانوار )۱0 سال پیش  •
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دسترسی خانوار به اطالعات
)rh5۱5b ،روندها در دسترسی به اطالعات درباره دولت محلی )طی ۱0 سال  •

شاخص تحلیل مولفه اصلی فساد 
)c506b( فساد در مقامات دولتی در روستا  •

تسخیر فرادستان
)h507 ،مقامات برای منافع شخصی یا عمومی تصمیم می گیرند )طی ۱0 سال  •

دامنه تقسیمات و انشعابات اجتماعی
)c4۱4b( تفاوت بین مردم براساس قومیت، طبقه، غیره  •

شاخص تحلیل مولفه اصلی تبعیض قومی/ دینی/ جنسیتی در مدارس
)c305b ،روند در تبعیض قومی/ دینی در مدارس )طی ۱0 سال  •

)c304b ،روندها در تبعیض جنسیتی در مدارس )طی ۱0 سال  •

شاخص عاملیت شخصی
شاخص تحلیل مولفه اصلی عاملیت شخصی جاری با استفاده از داده های در سطح خانوار

)h707( وضعیت جاری روی نردبان قدرت و حقوق  •
)rh50۱a( کنترل جاری بر تصمیمات هر روزه  •

پیوست 2-4

کامل رگرسیون حداقل مربعات معمولی با عاملیت شخصی به عنوان متغیر وابسته  نتایج 

UP Caste
 WB

Landdist
 ASSAM

Conf
AP SHG

 BAN
Empow

 UGA
Panel

 MAL
Infra

شاخص 
دارایی، ۱0 
سال پیش

0.324
]۱0.77[***

0.2۱6
]5.۱۱[***

0.284
]6.03[***

0.232
]5.76[***

0.5۱2
]4.5۱[***

0.2۱5
]2.75[***

0.۱44
]۱.53[ 

تعداد 
که  گروه هایی 
خانوار تعلق 

دارد

0.069
]2.98[***

0.032
]0.78[ 

0.۱45
]2.56[**

0.003
]0.۱0[ 

0.063
]2.32[**
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UP Caste
 WB

Landdist
 ASSAM

Conf
AP SHG

 BAN
Empow

 UGA
Panel

 MAL
Infra

دامنه پیوند 
شبکه 

اجتماعی

0.387
]2.99[***

0.26
]2.74[***

0.037
]0.3۱[ 

-0.۱6۱
]۱.47[ 

-0.۱52
]2.69[***

0.084
]0.24[ 

تغییر در 
دسترسی به 

شبکه ها

-0.042
]۱.35[ 

0.078
]۱.۱9[ 

-0.0۱7
]0.43[ 

تغییر در 
مشارکت در 

جامعه محلی

-0.067
]۱.93[*

-0.057
]0.80[ 

-0.043
]۱.00[ 

0.027
]0.27[ 

0.۱۱9
]۱.36[ 

رای دادن در 
انتخابات

-0.029
]0.۱6[ 

-0.0۱4
]0.۱0[ 

0.473
]۱.78[*

0.858
]2.49[**

0.۱37
]۱.76[*

0.258
]۱.60[ 

-0.۱96
]0.79[ 

مالقات با 
سیاستمداران 

محلی

0.067
]5.45[***

0
]0.0۱[ 

0.072
]2.62[***

0.09
]4.77[***

0.۱4
]8.93[***

0.۱03
]2.54[***

0.۱83
]3.4۱[***

تحصیالت 
سرپرست 

خانوار

0.008
]۱.83[*

-0.0۱3
]0.72[ 

0.0۱2
]۱.95[*

0.۱06
]4.34[***

0.024
]0.35[ 

تکانه 
سالمت، طی 

۱0 سال

-0.2۱
]3.78[***

-0.۱86
]2.28[**

-0.438
]5.0۱[***

-0.۱38
]۱.74[*

-0.۱59
]2.7۱[***

-0.۱3۱
]۱.25[ 

-0.48
]۱.67[*

خشونت علیه 
زنان، ۱0 سال 

پیش

0.۱06
]2.22[**

-0.۱0۱
]۱.38[ 

-0.002
]0.03[ 

0.398
]3.29[***

-0.۱48
]0.79[ 

دسترسی 
به اطالعات 
درباره برنامه 
های دولتی

0.036
]0.80[ 

0.452
]5.84[***

0.038
]0.86[ 

0.۱66
]۱.62[ 

0.06
]0.90[ 

0.۱07
]0.46[ 

ــا  گذاشــته می شــد چــون هم خطــی باالیــی ب ــار  کن ــد  ــا بای ــر در دســترس نبــود ی ــا ایــن متغی ــی یعنــی ی توجــه: خانه هــای خال
ــرای رگرســیون های هنــد شــامل شــد. ــری مدرســه تنهــا ب ســایر متغیرهــا داشــت. نابراب
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SEN
Infra

TAN
Ruv

AFG
Conf

INDO
Conf

PHI
Conf

COL
Conf

MEX
Ethn

PHI
Panel

THAI
Ineq

0.069
]0.70[ 

0.047
]0.67[ 

0.278
]3.۱0[***

0.098
]۱.0۱[ 

0.۱04
]۱.53[ 

0.۱2
]2.28[**

0.۱46
]۱.88[*

0.056
]0.40[ 

0.238
]5.88[***

0.20۱
]2.70[***

0.055
]0.77[ 

0.034
]0.72[ 

-0.05
]0.83[ 

0.0۱2
]0.۱7[ 

0.029
]0.74[ 

0.256
]2.27[**

0.653
]0.85[ 

-0.023
]0.۱7[ 

0.28۱
]3.03[***

0.28۱
]۱.44[ 

-0.085
]0.44[ 

0.224
]2.50[**

0.۱63
]0.76[ 

0.2۱۱
]۱.85[*

-0.063
]0.25[ 

0.007
]0.09[ 

-0.095
]2.۱3[**

0.252
]۱.20[ 

0.2
]۱.24[ 

-0.03
]0.۱2[ 

0.206
]۱.۱7[ 

-0.۱۱۱
]0.۱8[ 

0.202
]0.42[ 

0.3۱
]۱.59[ 

0.۱49
]۱.27[ 

-0.۱5۱
]0.85[ 

0.۱55
]0.29[ 

-0.003
]0.0۱[ 

0.028
]۱.3۱[ 

0.035
]0.95[ 

-0.۱77
]۱.65[*

0.073
]۱.39[ 

0.066
]۱.82[*

0.04۱
]۱.0۱[ 

0.076
]۱.4۱[ 

0.04
]۱.۱6[ 

0.023
]0.75[ 

0
]0.08[ 

0.076
]2.69[***

0.۱57
]3.4۱[***

0.۱03
]2.۱۱[**

-0.۱06
]0.6۱[ 

-0.022
]0.۱7[ 

-0.008
]0.08[ 

-0.024
]0.37[ 

-0.283
]2.67[***

-0.0۱5
]0.۱2[ 

-0.45
]3.44[***

0.075
]0.73[ 

0.2۱5
]۱.55[ 

0.07۱
]۱.44[ 

0.24
]2.42[**

0.005
]0.04[ 

0.۱75
]۱.30[ 

-0.083
]۱.27[ 

-0.036
]0.62[ 

-0.2۱
]۱.02[ 

-0.085
]0.96[ 

0.044
]0.33[ 

0.022
]0.23[ 

0.۱79
]0.72[ 

0.385
]4.47[***

0.0۱6
]0.۱3[ 

0.۱5۱
]۱.44[ 

0.۱46
]2.42[**

0.06۱
]0.40[ 

0.0۱2
]0.۱5[ 

0.069
]0.70[ 

0.047
]0.67[ 

0.278
]3.۱0[***

0.098
]۱.0۱[ 

0.۱04
]۱.53[ 

0.۱2
]2.28[**

0.۱46
]۱.88[*

0.056
]0.40[ 

0.238
]5.88[***

0.20۱
]2.70[***

0.055
]0.77[

0.034
]0.72[ 

-0.05
]0.83[ 

0.0۱2
]0.۱7[ 

0.029
]0.74[ 

0.256
]2.27[**

0.653
]0.85[ 

-0.023
]0.۱7[ 

0.28۱
]3.03[***

0.28۱
]۱.44[ 

-0.085
]0.44[ 

0.224
]2.50[**

0.۱63
]0.76[ 

0.2۱۱
]۱.85[*

-0.063
]0.25[ 

0.007
]0.09[ 

-0.095
]2.۱3[**

0.252
]۱.20[ 

0.2
]۱.24[ 
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-0.03
]0.۱2[ 

0.206
]۱.۱7[ 

-0.۱۱۱
]0.۱8[ 

0.202
]0.42[ 

0.3۱
]۱.59[ 

0.۱49
]۱.27[ 

-0.۱5۱
]0.85[ 

0.۱55
]0.29[ 

-0.003
]0.0۱[ 

0.028
]۱.3۱[ 

0.035
]0.95[ 

-0.۱77
]۱.65[*

0.073
]۱.39[ 

0.066
]۱.82[*

0.04۱
]۱.0۱[ 

0.076
]۱.4۱[ 

0.04
]۱.۱6[ 

0.023
]0.75[ 

0
]0.08[ 

0.076
]2.69[***

0.۱57
]3.4۱[***

0.۱03
]2.۱۱[***

-0.۱06
]0.6۱[ 

-0.022
]0.۱7[ 

-0.008
]0.08[ 

-0.024
]0.37[ 

-0.238
]2.67[***

-0.0۱5
]0.۱2[ 

-0.45
]3.44[***

0.075
]0.73[ 

0.2۱5
]۱.55[ 

0.07۱
]۱.44[ 

0.24
]2.42[**

0.005
]0.04[ 

0.۱75
]۱.30[ 

-0.083
]۱.27[ 

-0.036
]0.62[ 

-0.2۱
]۱.02[

-0.085
]0.96[

0.044
]0.33[

0.022
]0.23[

0.۱79
]0.72[

0.385
]4.47[***

0.0۱6
]0.۱3[

0.۱5۱
]۱.44[

0.۱46
]2.42[**

0.06۱
]0.40[

0.0۱2
]0.۱5[

0.227
]2.39[**

0.0۱7
]0.39[ 

-0.05
]0.۱7[ 

-0.062
]2.25[**

0.06۱
]۱.88[*

0.248
]2.3۱[**

0.۱06
]0.94[ 

0.009
]0.۱7[ 

0.0۱8
]0.24[ 

0.042
]0.35[ 

-0.045
]0.56[ 

-0.007
]0.05[ 

0.۱92
]۱.40[ 

0.056
]۱.09[ 

-0.۱۱9
]0.88[ 

0.0۱7
]0.۱8[ 

-0.29
]2.7۱[***

-0.029
]0.22[ 

0.536
]2.26[**

-0.008
]0.06[ 

-0.0۱5
]0.24[ 

-0.22
]2.62[***

0.۱64
]۱.39[ 

-0.363
]۱.48[ 

-0.۱2
]۱.5۱[ 

0.۱0۱
]۱.70[*

0.۱57

]3.4۱[***
0.۱57

]3.4۱[***
0.۱57

]3.4۱[***
0.۱57

]3.4۱[***
0.۱57

]3.4۱[***
0.۱57

]3.4۱[***
0.۱57

]3.4۱[***
0.۱57

]3.4۱[***
0.۱57

]3.4۱[***

-۱.45
]۱.6۱[ 

-0.97
]2.02[**

-0.62
]۱.35[ 

-2.0۱2
]2.82[***

-0.22
]0.58[ 

-0.959
]2.40[**

-0.39
]0.88[ 

۱.05
]۱.37[ 

-0.36
]0.52[ 

263
0.۱

292
0.07 

83
0.۱2 

3۱5
0.۱9

300
0.۱ 

2۱8
0.۱6

29۱
0.22

۱63
0.۱3

497
0.۱2 

کروشــه آمــده اســت. خانه هــای خالــی یعنــی یــا ایــن متغیــر در دســترس نبــود یــا  توجــه: آمــاره t مســتحکم خوشــه ای در 
ــرای رگرســیون های  ــا ســایر متغیرهــا داشــت. نابرابــری مدرســه تنهــا ب گذاشــته می شــد چــون هم خطــی باالیــی ب کنــار  ــد  بای

هنــد شــامل شــد.
 P < 0.10     ** P < 0.05       *** P < 0.10 *

)خطاهای استاندارد ناهمسانی واریانس- سازگار وایت(
کتاب بنگرید. کوته نوشت ها به پیوست های 2 و 4  کدها و  کلید  برای 
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a. بــرای مثــال بنگریــد بــه آمارتیــا ســن )۱985، ۱993، ۱999(، نوســباوم )2000(، و آلکایــر )2008(. ریشــه های توســعه 

کــه عاملیــت  جامعــه محلــی، توســعه مشــارکتی، تعاونی هــا، و مفهــوم »اول مــردم« همگــی براســاس ایــن پیــش فــرض اســت 

فعــال مــردم فقیــر نقــش اصلــی را در خــروج از فقــر آنهــا دارد.

گانــه  کــه بــه طــور جدا کانونــی دربــاره معیشــت، آزادی، قــدرت، و دموکراســی بــود  گــروه  b. ایــن پاســخ در برابــر پرسشــی در 

گــروه پرســیده شــد »قــدرت چــه  ح شــد. از شــرکت کنندگان در هــر  بــا زنــان، مــردان و جوانــان در هــر جامعــه محلــی مطــر

ــا  معنــی می دهــد؟ قــدرت داشــتن بــه چــه معنــا اســت؟ قدرتمنــد بــودن بــه چــه معناســت؟ تعاریــف محلــی، اصطالحــات ی

گرچــه واژه استفاده شــده بــرای  کــه مفهــوم قــدرت را دربردارنــد چیســتند؟« پرســش بــه صــورت بــاز بــود ا ضرب المثل هایــی 

کار میدانــی شــوند. کارگاه هــای آموزشــی تعییــن شــد پیــش از اینکــه پژوهشــگران وارد  معرفــی قــدرت از قبــل در 

کــه بــا وبــر و مارکــس شــروع می شــود. برخــی از پرنفوذتریــن  گســترده علــوم اجتماعــی دربــاره قــدرت وجــود دارد  c. ادبیــات 

گراماشــی، چارلــز تیلــی،  گیدنــز، آنتونیــو  کارهــا شــامل نوشــته های ایــن افــراد اســت: اســتیون لوکــس، جیمــز اســکات، آنتونــی 

گاونتــا و  کبیــر، جــان  کارهــای رابــرت چامبــرز، نایــال  گالبرایــت، و آلویــن تافلــر، و از دیــدگاه مــردم عــوام می تــوان بــه  کنــت  جــان 

کــرد. آینســور رحمــان در بیــن بســیاری از دیگــر نویســندگان اشــاره 

از  پیــش  نابرابری هــای  بیشــتر  می کنــد  اســتدالل   )Durable Inequality( بــادوام  نابرابــری  کتــاب  در  تیلــی  چارلــز   .d

کــه نابرابری هــای  گی هــای فــردی، در عــوض پیامــد عواملــی اســت  ایــن نســبت داده شــده بــه تفاوت هــا در توانایــی و ویژ

انــواع معیــن مــردم  بــه  ایــن نابرابری هــای سیســتماتیک بیــن دســته های مــردم،  دسته بندی شــده را بوجــود مــی آورد. 

کــه اجــازه مانــدگاری تقســیم بندی های دســته ای در آینــده را می دهــد. نابرابری هــای  مزایایــی از همــان ابتــدا می دهــد 

بــا  انطبــاق  و  تقلیــد  زمــان  طــی  امــا  می گــردد.  ایجــاد  فرصت هــا  تصــرف  و  اســتثمار  طریــق  از  معمــواًل  دسته بندی شــده 

کمــک می کنــد. بــه تــداوم آنهــا در بلندمــدت  نابرابری هــای اجتماعــی باعــث تشــدید تقســیمات اجتماعــی می شــود 

e. تفاوت در مشاهدات آفریقایی )قدرت و حقوق بیشتر نسبت به جاهای دیگر( شاید همچنین این واقعیت را بازتاب 

کشورهای آفریقایی، برخی جوامع نسبت به جاهای دیگر جهان از نظر تاریخی حالت سلسله مراتبی  که درون بیشتر  دهد 

که سطوح قدرت در بین فقرا باال بود بنگالدش است. این احتمااًل بیانگر افزایش  کمتری دارند. منطقه مورد بررسی دیگر 

قابل مالحظه توانمندسازی زنان به علت مداخالت از سوی سازمان های مردم نهاد بوده است )کادر ۱-4(.

f. از تکنیک تحلیل مولفه های اصلی برای ایجاد این شاخص استفاده شده بود.

کــه خــود نیــز  کــرد بیشــتر افــراد عملکــرد خــود را نســبت بــه یــک »گــروه مرجــع« ارزیابــی می کننــد  j. بــودون )۱973( فــرض 

کــه بــه طبقــه پایین تــر تعلــق دارنــد نقطــه مرجــع پایین تــری داشــته و بنابرایــن مســتعد ایــن  بخشــی از آن هــا هســتند. مردمــی 
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کمتــری داشــته باشــند تــا بــه موقعیت هایــی در طبقــه باالتــر برســند. کــه بــه آســانی راضــی شــوند و انگیــزه  هســتند 

h. شاخص دارایی با استفاده از تکنیک مولفه های اصلی روی همه دارایی ها خلق شده بود.

کــه ســنجه مــا از فعالیت هــای سیاســی در بنــگال غربــی ارتبــاط معنــادار بــا عاملیــت شــخصی در رگرســیون  i. جالــب اســت 

نشــان داد )پیوســت 2-4(.

کــه نشــان می دهــد بیمــاری و مــرگ رایج تریــن عوامــل فقیــر شــدن هســتند.  گســترده ای از پژوهش هــای علمــی  g. حجــم 

کریشــنا دربــاره دالیــل خــروج از فقــر و ســقوط بــه فقــر در ایالت هــای  کنیــد بــه بررســی های آنیــرود  بــرای جزئیــات بیشــتر نــگاه 

کریشــنا و همــکاران 2005(. گجــرات هنــد )کریشــنا 2004، 2006؛  راجســتان، آنــدار پــرادش و 

k. بــرای بحثــی عالــی دربــاره نابرابــری عاملیــت و نقــش فرهنــگ بنگریــد بــه رائــو و والتــون )2004 ب(. بــرای موضوعــات 

کبیــر )200۱(،  اندازه گیــری توانمندســازی، بنگریــد بــه ابراهیــم و آلکایــر )2007(، آلســوپ و هینســوهن )2005(، نارایــان )2005(، 

و مایوکــس )2003(.



فصل 5
رویای داشتن فرصت برابر

یک چاله در جلوی ما و یک چاه در پشت ما است.

گوینداپال، آندرا پرادش گروه بحث زنان، 

 موضوع خودانضباطی است. 
ً
تصور می کنم می توانم با هر چیزی مواجه شوم؛ این صرفا

کیاللونا، فیلیپین لویدا، زن فقیرنمانده 35 ساله، 

برای  نیز  کشاورزان  و  دارند،  نیاز  آب  خویش  زمین های  آبیاری  برای  زیادی  مالکان 

ع برنج به یک دریاچه متکی  کشتزارهای خویش به آب نیاز دارند. صدها هکتار مزار

 آب دریاچه را به سمت 
ً
که معموال هستند. دولت خوب ما هرگز بر سر مالکان زمین ها 

زمین های خویش می کشند فریاد نمی کشد. اما آنها بیشتر اوقات بر سر ما فریاد می کشند.

کامبوج بحث با جوانان از خانواده های فقیر، پریسات، 

به دست آوردن مجوز خیلی سخت است. شما باید رابطه و پول داشته باشید.

کلمبیا بحث با زنان، ویال روزا، 
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ج دادن، و بــه دنبــال تحقــق  کــردن، ابتــکار عمــل بــه خــر کار  معمــواًل زنــان و مــردان فقیــر بــه ســخت 

کــردن و  کار  کــه ســخت  رویاهــای خویــش رفتــن تمایــل دارنــد. امــا بــه هیــچ وجــه اطمینانــی نیســت 

ــه  ــاال تبدیــل شــود. در ایــن فصــل بررســی می کنیــم چگون ــه ســمت ب ــه تحــرک ب ابتــکار عمــل داشــتن ب

شــرایط ملــی و محلــی، بــه خصــوص شــرایط بــازار، می توانــد فرصت هــا را بــرای خــروج از فقــر محــدود 

گســترش دهــد. ــا  کــرده ی

کسـی  گـر واقعـًا فرصت هـای برابـر بـرای هـر  گـر همـه افـراد بـا شـانس زندگـی برابـر بـه دنیـا می آمدنـد و ا ا

که  وجـود داشـت، پـس ِدسـرهای عادالنـه بـازار آزاد واقعـًا عادالنـه می بـود. امـا همـه مـا می دانیـم جهانی 

کشـورهای ثروتمنـد و برخی دیگر  در ان زندگـی می کنیـم جهـان فرصت هـای برابـر نیسـت. برخـی از مـا در 

کشـورها، برخـی مـردم در مناطـق رو بـه رونـق و برخـی دیگـر  کشـورهای فقیـر بـه دنیـا می آییـم. درون  در 

در مناطـق در حـال افـول اقتصـادی بلندمـدت بـه دنیـا می آیند. برخـی از ما مذکر و برخـی دیگر مونث به 

گـروه نـژادی، یـا اقشـار ممتـازه بـه دنیـا می آینـد و برخـی دیگـر  دنیـا می آییـم؛ برخـی در طبقـه اجتماعـی، 

خیـر. برخـی از مـا از والدینـی ثروتمنـد و برخـی دیگـر از والدیـن بـا انـدک دارایـی بـه دنیـا می آیند.

ایــن الیه هــای متعــدد و اغلــب تاثیرگــذار بــر هــم از نابرابری هــای جغرافیایــی، اجتماعــی و اقتصــادی، 

ــان و  ــه بیشــتر زن ک ــه بازارهــا و فرصت هــا می شــوند. در ایــن بررســی دریافتیــم  ــر ب باعــث دسترســی نابراب

کننــد امــا  ــه شــرکت  ــا شــرایط عادالن کــه در بازارهــای ب ــر  گ مــردان فقیــر بســیار خوشــحال خواهنــد شــد ا

ــا  ــر دولتــی ی گی ــا مقــررات دســت و پا ــد، اغلــب در بازارهــای ب کســب وکار دارن وقتــی آنهــا ســعی در انجــام 

ــان می شــوند. مجموعــه   ــه جــز اینکــه آزاد باشــند هســتند، اغلــب متحمــل زی کــه همــه چیــز ب تبانــی دار 

کــه آنهــا بــرای دریافــت اعتبــار بانکــی، بــرای خریــد نهاده هــا، بــرای فــروش محصــوالت، و  فرصت هایــی 

کــه  بــرای رعایــت الزامــات مالیاتــی و مقرراتــی دولــت مواجــه هســتند، بســیار متفــاوت از الزاماتــی هســتند 

ــازار آزاد، یــک دســت بســیار  ــی« ب ــه جــای »دســت نامرئ ــرو می شــوند. بنابرایــن ب ــا آنهــا روب ثروتمنــدان ب

گرفتــه می شــود. آنچــه مــردم فقیــر در بررســی  کــه علیــه فقــرا ســاخته شــده و بــکار  مرئــی در بازارهــا داریــم 

کــه آنهــا فرصت هــای  ــًا درخواســت می کردنــد وجــود زمیــن بــازی همــوار و مســطح بــود جایــی  مــا عمدت

ــرای جلــو رفتــن داشــته باشــند. ــر در اســتفاده از دارایی هــا و ابتــکار عمل هــای خــود ب براب

یـا  ایمنـی  تـور  راسـتای  در  سـریع  رشـد  ترویـج  بـرای  ملـی  سیاسـت های  فقـر،  بـه  متعـارف  رویکـرد 

از  سـنجه ها  برخـی  بـا  کـه  می شـود،  شـامل  را  فقـر  پیامدهـای  تخفیـف  بـرای  هدفمنـد  برنامه هـای 
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کـه  سـرمایه گذاری در سـرمایه انسـانی بـرای نسـل های آینـده ترکیـب شـده اسـت. مـا اسـتدالل می کنیـم 

کارهـای بیشـتری اسـت.  گسـترش دادن مجموعـه فرصت هـای اقتصـادی زنـان و مـردان فقیـر نیازمنـد 

کلـی هسـتند، بی تردیـد نقشـی عظیـم در  کـه مـروج رشـد اقتصـادی  سیاسـت های ملـی، شـامل آنهایـی 

کلـی ایفـا می کننـد و مـا آن شـواهد را مـرور می کنیـم. امـا شـرایط محلـی بـه نحـو معنـاداری  کاهـش فقـر 

کشـور در شـرایط موج  فرصت های در دسـترس درون جوامع محلی را شـکل می دهند. حتی وقتی یک 

کـه آیـا خانوارهـا قـادر بـه خـروج از فقـر هسـتند یـا  کـرد  باالرونـده قـرار دارد شـرایط محلـی تعییـن خواهـد 

گرفتـار می شـوند. مداخـالت دولـت بـرای بهبـود مجموعـه فرصت هـا درون جوامـع- با  در دریـای پرمـوج 

سـاختن زیرسـاخت ها، اتصـال تولیدکننده هـا بـه بازارهـای جدیـد، اعطـای تسـهیالت اعتبـاری بهتـر و 

کـه بـه  کوچـک- می توانـد آنچنـان جلـو بـرود  کسـب وکارهای  بیشـتر، و تضمیـن محیـط مطلـوب بـرای 

کننـد. مـردم اجـازه دهـد تـا از دارایی هـا و ابتکارعمل هـای خـود بـرای حرکـت بـه بـاال اسـتفاده 

رشد اقتصادی: موج رو به باال

رشد شاید هر چیزی باشد، اما تنها چیز نیست.  

جوزف استیگلیتز، فارین افیرز، نوامبر/ دسامبر 2005

ــد  ــن رش ــه بی ــاره رابط ــات درب ــه مباحث ــه ب ک ــود  ــده ب ــدی نش ــه چهارچوب بن ــا آنگون ــی م ــه بررس گرچ ا

گرفــت.  کــه نمی تــوان نادیــده  کمکــی بکنــد، موضــوع آنچنــان مهــم اســت  کاهــش فقــر  اقتصــادی ملــی و 

کاهــش فقــر ســرانه  کلــی بــا  ج مصرفــی  پــس بــا یــک پرســش روشــن شــروع می کنیــم: چگونــه رشــد در مخــار
aج مصرفــی مطلــق ارتبــاط دارد؟ مخــار

کــه خــود نیــز  ــه رشــد و یــک تعدیــل توزیعــی تقلیــل داد  ــوان بــه شــکل ریاضــی ب ایــن پرســش را می ت

ــا  ــب ب ــًا متناس ــرا تقریب ــا فق ــه آی ک ــت  ــی اینس ــر توزیع ــت. اث کل اس ــرف  ــد مص ــت رش ــه دارد. نخس دو مولف

کل بــه دســت آورده انــد یــا خیــر، و چــه تعــداد از مــردم  کاهــش نســبت بــه ســهم اولیه شــان در  افزایــش/ 

ــر )رشــد  کل بودنــد. مقــدار نســبی دو اث ج مصرفــی  ــه آســتانه فقــر مخــار کــردن، نزدیــک ب هنــگام شــروع 

گــر تفاوت هــا در رشــد  کامــاًل تجربــی اســت. ا کاهــش فقــر، یــک موضــوع  و توزیــع( در تبییــن تقریبــی 

کوچــک باشــد،  ــزرگ باشــد و تغییــرات در توزیــع طــی زمــان  کشــورها ب ــا توزیــع( در بیــن  )تعدیل شــده ب
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کشــورها در میــزان رشدشــان  کاهــش فقــر عمدتــًا بــه تفــاوت بیــن  کشــورها در  پــس تفاوت هــا در بیــن 

گــر توزیــع درآمــد طــی زمــان تغییــر زیــادی بکنــد و تفــاوت در  قابــل انتســاب خواهــد بــود. بــه عــالوه، ا

کــه توزیــع بیشــترین  کوچــک باشــد، پــس نتیجه گیــری مخالــف-  خ رشــد میــان مــدت یــا بلندمــدت  نــر

ــت. ــدن اس ــرون آم ــل بی ــت را دارد- قاب اهمی

کــه دوره هــای میــان و بلندمــدت 5 تــا  کــرای۱  )2006( از مجموعــه داده هــای خانــوار اســتفاده می کنــد 

کشــور در آهنــگ  کــه حــدود 90 درصــد تغییــرات بیــن 80  ۱0 ســال را پوشــش می دهــد و متوجــه می شــود 

ج مطلــق در دهه هــای ۱980 و ۱990 را می تــوان بــه رشــد نســبت داد  کاهــش فقــر بــا ســنجه ســرانه مخــار

)شــکل 5-۱(. بیشــتر بررســی های دیگــر، از قبیــل بررســی های راوالیــون  )۱995، 200۱(، راوالیــون2 و چــن 

کل را تاییــد می کنــد.  کاهــش فقــر و رشــد اقتصــادی  )۱997(، و فیلــدز3  )200۱(، نیــز همبســتگی قــوی بیــن 

کشــور طــی دهــه ۱990 انجــام داد نشــان می دهــد  کــورد4  )2005( از تجربیــات ۱4  کــه  بــه عــالوه، مــروری 

کاهــش فقــر ســریعتر دارد. کــه رشــد ســریعتر، ارتبــاط قــوی بــا 

کــرای را بفهمیــم و هــم درک  کمــک می کنــد تــا هــم نتایــج  درک ســه واقعیــت آشکار شــده بــه مــا 

خ رشــد تولیــد  گــر نــر لــت ندارنــد. ا لــت داشــته و بــر چــه چیــزی دال کنیــم ایــن یافته هــا بــر چــه چیــزی دال

کنیــم و  کشــورهای در حــال توســعه را طــی یــک دهــه بررســی  ناخالــص داخلــی ســرانه در بیــن همــه 

ــه در  ک ــی  ــن )آنهای ــای پایی ــا عملکرده ــتند( ب ــی هس ــد باالی ــه در ۱0 درص ک ــی  ــا )آنهای ــن علمکرده بهتری

کنیــم، تفــاوت حــدود 6.5 درصــد در ســال اســت. دومیــن واقعیــت  ۱0 درصــد پایینــی هســتند( مقایســه 

کشــورها از نظــر ســطح مصــرف و نابرابــری درآمــد تفــاوت دارنــد- بــرای  کــه  کــه درحالــی  ســاده ایــن اســت 

مثــال، آفریقــای جنوبــی و برزیــل بســیار نابرابــر بــوده و مجارســتان خیلــی برابــر اســت- تغییــرات در 

کــه دینینگــر و اســکوایر5  )۱996( نخســتین بــار داده هــا  کوچــک بــودن دارد. هنگامــی  نابرابــری میــل بــه 

کــه بــا معــدود  کــه اجــازه پژوهــش تغییــرات در نابرابــری را مــی داد، آنهــا دریافتنــد  کردنــد  را ســرجمع 

کشــورهای نابرابــر، نابرابــر  کشــورهای برابــر، برابــر باقــی می ماننــد و  اســتثنائاتی )مهمترینــش چیــن(، 

کــه دســت کم در داده هــای اخیــر، آهنــگ رشــد  باقــی می ماننــد. ســومین واقعیــت آشکارشــده ایــن اســت 

کشــورهای بــا رشــد ســریعتر  کــه  اقتصــادی و تغییــر در نابرابــری تقریبــًا همبســتگی نــدارد. اینگونــه نیســت 
۱. Kraay
2. Ravallion
3. Fields
4. Cord
5. Deininger and Squire



ابر
 بر

ت
ص

فر
ن 

شت
 دا

ی
ویا

ر

253

ــری تمایــل داشــته باشــند )راوالیــون 2004(. ــه ســمت افزایــش بزرگتــر در نابراب ب

کشــورها تفــاوت زیــادی دارد، تغییــرات در  خ رشــد بیــن  کنیــم- نــر گــر ســه واقعیــت اساســی را ترکیــب  ا

کوچــک شــدن دارد، و اینکــه ایــن تغییــرات بی ارتبــاط  کشــورها طــی زمــان میــل بــه  توزیــع مصــرف درون 

کشــوری در  کــه بیشــتر تفاوت هــای بیــن  بــا رشــد اســت- از لحــاظ ریاضــی بایــد صحــت داشــته باشــد 

کــرد. کاهــش فقــر را می تــوان بــه تفاوت هــا در رشــد منتســب 

ــر در  گ ــری مربــوط می شــود. ا ــه نقــش نابراب ــاره رشــد و فقــر، ب یــک ســردرگمی رایــج در مباحثــات درب

کل، ســنجه های نابرابــری بــه دلیــل تغییــرات در دنبالــه پایینــی توزیع بدتر  ازای افزایــش یکســان در رشــد 

کــه در غیراین صــورت می بــود.  کمتــر از آن چیــزی باشــد  کاهــش فقــر  کــه  شــود، پــس ایــن امــکان هســت 

کاهــش  کــه »افزایــش نابرابــری بــرای  امــا ایــن تغییــر بــه معنــای عّلــی )و نــه ریاضــی( بــه معنــای ایــن نیســت 

ــه  کاهــش فقــر مطلــق را در تاریــخ بشــر تجرب ــا 2000، چیــن شــگفت انگیزترین  ــد اســت«. از ۱978 ت فقــر ب

کوچکتــر و  کــه در پاییــن توزیــع بودنــد، ســهم  کســانی  کــه  کافــی ســریع بــود  کــرد. رشــد در چیــن بــه حــد 

کیــک بســیار بزرگتــری ختــم  کیــک بزرگتــر و بزرگتــر را بــه دســت آوردنــد، و ســرانجام بــه  کوچکتــری از یــک 

کاهــش فقــر »بــد« بــود یــا خیــر، بســتگی بــه ایــن  کــه آیــا افزایــش نابرابــری در چیــن بــرای  شــد. ایــن پرســش 

کــه آیــا همــان رشــد اقتصــادی ســریع می توانســت بــدون نابرابــری روزافــزون درآمــدی بــه دســت آیــد  دارد 

کــرد  یــا خیــر. شــاید بلــی و شــاید خیــر، امــا ایــن یــک پرســش خــالف امــر واقــع اســت. می تــوان محاســبه 

گــر رشــد در همیــن ســطح باقــی می مانــد در حالیکــه نابرابــری  کاهــش فقــر بــه چــه میــزان »می بــود« ا کــه 

کــرد بــه ایــن معنــا نیســت  کمتــر افزایــش می یافــت، امــا دقیقــًا چــون می تــوان خــالف امــر واقــع را محاســبه 

کــه ســطوح فرضــی رشــد و نابرابــری هــم شــدنی و عملــی می بــود.
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شکل 1-5 

کاهــش فقــر ارتباطــی قــوی بــا  کــه آهنــگ  کاهــش فقــر نشــان می دهــد  مقایســه دوره هــای رشــد و 

رشد اقتصادی داشته، اما دارای نوسان حول این الگو است.

کرای 2006.  منبع: اقتباس شده از 
.VNM = ؛ ویتنامPHL = ؛ فیلیپینCHN = ؛ چینBWA = ؛ بوتسواناCIV = ؛ ساحل عاجETH = توجه: اتیوپی

کشــور بــا توجه بــه داده های  کاهــش فقــر را بــه یــک مولفــه رشــد و یــک مولفــه توزیــع در ۱0  کــورد )2005( 

کردنــد )مثــال  کــرد. او متوجــه شــد برخــی اوقــات رشــد و بازتوزیــع بــا همدیگــر عمــل  در دســترس تقســیم 

کمتــر منجــر  کاهــش فقــر  در برزیــل و بولیــوی(؛ برخــی اوقــات رشــد مثبــت بــود امــا افزایــش نابرابــری بــه 

گــر )بــه نحــو خــالف امــر واقــع( رشــد از نظــر توزیــع خنثــی می بــود )مثــاًل  خ مــی داد ا شــد نســبت بــه آنچــه ر

در ویتنــام و بنــگالدش(؛ و برخــی اوقــات رشــد منفــی بــود امــا توزیــع بهبــود یافــت )مثــاًل در رومانــی(. امــا 

کــه در شــکل 5-2 نشــان دادیــم از دو جنبــه شــگفت آور هســتند. نخســت تفاوت هــا  کــورد  داده هــای 

کــه بــه علــت مولفــه توزیــع  کاهــش فقــر بــه علــت مولفــه رشــد نوعــًا بســیار بزرگتــر از آنهایــی بــوده اســت  در 

کــه در پنــج  کشــور، می بینیــم  کوتاه تــر از یــک دهــه. دوم اینکــه در ایــن ۱0  بوده انــد حتــی بــرای دوره هــای 
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کاهــش فقــر، نابرابــری افزایــش یافــت )ویتنــام، اوگانــدا، بنــگالدش، ســنگال، و غنــا(.  کشــور بــا ســریعترین 

کاهــش یافــت یــا ثابــت باقــی مانــد. کــه فقــر افزایــش یافــت )رومانــی و زامبیــا(، نابرابــری  کشــوری  در دو 

شکل 2-5

کاهــش  کنــد یــا مانــع آن شــود، نقــش و ســهمش در  کمــک  کاهــش فقــر  گرچــه نابرابــری شــاید بــه  ا

کمتر از رشد است.  
ً

فقر طی دوره های زمانی طوالنی معموال

کورد 2005.  منبع: 

کافـی زیـاد آب دریـا، تقریبـًا همـه قایق هـا را بـاال می بـرد.  رشـد چیـز خوبـی اسـت. بـاال آمـدن بـه حـد 

گـر سیاسـت های ملـی قـادر بـه سـرعت بخشـیدن بـه رشـد اقتصـادی بـه نحو  کـه ا لـت دارد  ایـن تغییـر دال

کاهـش فقـر سـریع را تسـهیل می کنـد. بررسـی مـا بـر ایـن نقـش مهـم  معنـادار باشـد،  تقریبـًا به طـور قطـع 

کـه اطالعـات جدیـد دربـاره نقـش رشـد یـا اینکـه چـه سیاسـت هایی، در  اذعـان دارد و قصـد ایـن را نـدارد 

صـورت وجـود، شـاید موفـق بـه شـتاب بخشـیدن بـه رشـد اقتصـادی بشـوند، ارائـه دهـد.
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کاهــش فقــر دربــاره چیــزی بیــش از ســرعت بــه ســمت  کــه در فصــل 3 بحــث شــد،  امــا همان طــور 

کــه رشــد فرصت هایــی بــرای افــراد فراهــم  بــاالی پلــه برقــی رشــد ملــی اســت. نخســت، حــد و انــدازه ای 

ارائــه  یــا  جدیــد،  محصــوالت  جدیــد،  مشــاغل  طریــق  از  بخشــد-  بهبــود  را  آنهــا  درآمــد  تــا  می ســازد 

کســب وکار جدیــد- بــه شــدت تغییــر می کنــد و بســتگی بــه منابــع رشــد دارد و همچنیــن  ح هــای  طر

کننــد. دوم اینکــه، تصویــر  چگونــه سیاســت ها می تواننــد فرصت هــای اقتصــادی را تســهیل یــا محــدود 

گــم شــود. کل ملــی  ملــی، پویایــی مکان هــا را آشــکار نمی ســازد و اینهــا بــه آســانی می توانــد در متغیرهــای 

جغرافیای فرصت

گــر می خواهیــد اطالعاتــی دربــاره مســتمری بازنشســتگی خودتــان بــه دســت آوریــد یــا خدمــات  ا

کیلومتــر پیــاده راه برویــد. کنیــد بایــد ابتــدا 4  پزشــکی دریافــت 

کس مکزیک کا مباحثه با مردان، چا

کــه موقعیــت مکانــی و جغرافیایــی بــرای توســعه  اینــک سیاســتگزاران بیشــتری متوجــه شــده اند 

کــدام  کــه  مهــم هســتند. اینــک شــاهد تجدیــد حیــات در شــاخه هایی از اندیشــه اقتصــادی هســتیم 

ــت  ــی، موقعی ــت مکان ــر »موقعی ــده اند. تاثی ــع ش ــرا واق ــا و چ کج ــا در  ــادی و فرصت ه ــای اقتص فعالیت ه

مکانــی، موقعیــت مکانــی« در داده هــای مــا قابــل دیــدن اســت. در دو منطقــه مــورد بررســی در تانزانیــا 

کــه زیرنمونه گیــری براســاس فاصلــه بــه بازارهــا یــا جاده هــا بــود، نتایــج  گــرا و روومــا( و در مــاالوی،  )کا

ــه بازارهــا از طریــق جاده هــا باعــث  کــه نزدیکــی بــه شــهرها و دسترســی ب خیلــی روشــن نشــان می دهــد 

بهبــود فرصــت اقتصــادی می شــود.

کــه موهبــت اولیــه یــک خانــوار از دارایی هــا )ماننــد زمیــن یــا  گــرا دریافــت  کا بــرای مثــال، بررســی 

ــوده  ــزوی ب ــه من ک ــی دارد  ــاال در جوامع ــمت ب ــه س ــت ب ــرای حرک ــتری ب ــیار بیش ــت بس ــالت( اهمی تحصی

کامــاًل متصــل و مرتبــط هســتند. ایــن تفــاوت بــه فرصت هــای  کــه  و پــرت هســتند نســبت بــه آنهایــی 

کشــاورزی تنهــا مســیر خــروج از فقــر اســت  دردســترس مربــوط می شــود. در روســتاهای دورافتــاده، 

کــه از نظــر  کــردن بــا زمیــن اهمیــت بســیار بیشــتری دارد. برعکــس، در روســتاهایی  بنابرایــن شــروع 

ــون  گ گونا کاســبی های  ــه تجــارت و  ــه بازارهــا هســتند، خانوارهــا می تواننــد ب کامــاًل متصــل ب اقتصــادی 
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ــد. ــاال برون ــی ب ــه راحت ــد ب کردن ــروع  ــه ش ــروت اولی ــدک ث ــر ان ــا مقادی ــه ب ک ــی  ــی آنهای ــد، و حت بپردازن

گردآوری  که تیم بررسی  کیفی  کّمی و  اهمیت موضوع دورافتاده بودن اقتصادی در هر دو داده های 

که  گـرا براسـاس بازدیـد دوبـاره یـک مجموعـه از خانوارهـا بـود  کا کّمـی، بررسـی  کـرد پدیـدار شـد. از لحـاظ 

کنـده شـده بودنـد و در ۱993 و دوبـاره در سـال 2004پیمایـش شـدند.  در 5۱ روسـتای آن منطقـه پرا

گی هـای  کـه بـرای تبییـن بروندادهـای خانـوار در 2004 اسـتفاده شـد بـا اسـتفاده از ویژ تحلیـل رگرسـیون 

سـنجیده شـده در ۱993، شـامل سـن، جنسـیت، تحصیـالت، سـالمت، خصوصیـات سرپرسـت خانـوار، 

جامعـه  ثابـت  اثـرات  و  دارایی هـا،  اولیـه  وضعیـت  شـبکه،  گی هـای  ویژ خانـوار،  جمعیتـی  گی هـای  ویژ

کـردن را بسـیار بهتـر از بـاال رفتـن و خـروج از  محلـی. نتایـج شـگفت آور بـود. مـدل مـا توانسـت سـقوط 

کنند  کـه دارایی هایشـان پیش بینـی می کرد سـقوط  کنـد. هفتـاد و هشـت درصـد مـردم  فقـر، پیش بینـی 

در واقـع شـاهد سـقوط دارایی هـای خـود بودنـد. بـه بیـان دیگـر، بـرای تقریبـًا چهارپنجـم خانوارهایـی 

گی هـای مشـاهده شـده، قابـل پیش بینـی بـود.  کاهـش در ۱993 براسـاس ویژ کردنـد ایـن  کـه سـقوط 

کـردن هسـتند: تنهـا حـدود نیمـی از  کـه بـه سـمت بـاال می رونـد بسـیار سـخت قابـل نشـان  خانوارهایـی 

کـه پیش بینـی شـده بـود بـاال برونـد در واقعیـت امـر هـم بـاال رفتنـد. ایـن یافته هـا حکایـت  خانوارهایـی 

کـه مـردم را در فقـر نگـه مـی دارد نسـبتًا خیلـی خـوب توسـط رگرسـیون ها  کـه فرایندهایـی  از ایـن دارد 

  b.ج می شـوند کـه بـدان وسـیله آنهـا از فقـر خـار دریافـت و درک می شـوند، امـا نـه آن فرایندهایـی 

کیفــی توجــه نمــود تــا تغییــرات در تحــرک بــه ســمت بــاالی  ســپس، تیــم پژوهــش بــه داده هــای 

کنــد. بدیــن منظــور، داســتان های زندگــی افراد بــا بروندادهای  توضیــح داده شــده بــا رگرســیون را بررســی 

کلیــدی از  پیش بینی شــده مشــابه امــا بروندادهــای واقعــی متفــاوت انتخــاب شــد.c  یــک نتیجه گیــری 

کــردن فــرد )داشــتن  کــه درهمکنشــی اتصــال مکانــی بــا جایــگاه شــروع  ایــن تحلیــل »جورشــدن« ایــن بــود 

زمیــن، تحصیــالت و غیــره(، ارتبــاط قــوی بــا مســیرهای متفــاوت دارد. در جوامــع محلــی دورافتــاده، 

ــع  ــا در واق ــد ام کنن ــقوط  ــد س ــی می ش ــه پیش بین ک ــی  ــگفتی زا« )آنهای ــدگان ش ــد از »خیزش کنن 7۱ درص

ــی واقــع  ــه در مــکان خوب ک ــوده اســت. امــا در جوامــع محلــی  ــوار ب ــِر خان ــِه بهت ــاال رفتنــد(، شــرایِط اولی ب

کامــاًل متصــل بــا جاده هــای ارتباطــی و غیــره(، شــرایط  شــدند و متصــل بــه بازارهــا بودنــد )نزدیــک بــه مــرز، 

اولیــه خانــوار نکتــه اندکــی بــه تبییــن خیزش کننــدگان شــگفتی زا افــزوده اســت، تنهــا 3۱ درصــد از حرکــت 

غیرمنتطــره از خانوارهــای جورشــده بــه حســاب می آیــد.
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گـرا  کا کامسـونی واقـع در بخـش شـمالی  گـرای تانزانیـا، ایـن نکتـه را توضیـح می دهـد.  کا دو مثـال از 

و نزدیـک مـرز تانزانیـا- اوگانـدا اسـت و یـک مرکـز تجـاری اصلـی بـه حسـاب می آیـد. یـک جـاده آسـفالته 

گـرا در یـک طـرف و بـه مـرز  کا کـه در سـال 2003 سـاخته شـده اسـت روسـتا را بـه مرکـز ایالـت  کیفیـت بـاال 

کامپـاال در طـرف دیگـر متصـل می کنـد. حمل ونقـل عمومـی دسـت کم ۱0 بـار در روز در هـر دو  اوگانـدا و 

کسـب وکارهای مختلفی اشـتغال داشـتند، محصوالت  کامسـونی به  کنان  جهت در دسـترس اسـت. سـا

کامیون هـا را بـار می کردنـد، پولهـا را معاوضـه می کردنـد و غیـر آن. یـک زن  کشـاورزی صـادر می کردنـد، 

کـه موقعیـت مکانـی جامعـه محلـی  گفـت  گسـترش انتخاب هـا سـخن  در روسـتا از مجموعـه در حـال 

کشـور  او بـه او پیشـنهاد داده اسـت. »در هنـگام دروی محصـول، مـن می تونـم محصولـم را در هـر دو 

کاالهـای مختلف در اینجا ارزانتر هسـتند. تعداد زیـادی از مردم  بفروشـم. چیزهایـی مثـل لبـاس و دیگـر 

کـه در  کننـد. ایـن بـه مـن احساسـی می دهـد  کاالهـا را خریـداری  کـه بـه اینجـا می آینـد تـا ایـن  را می بینـم 

کنـم.« گرچـه مـن هرگـز آنجـا نبـودم تـا مقایسـه  گـران هسـتند، ا کاالهایـی  سـایر جاهـا چنیـن 

کنــار  کامســونی نــدارد. آن در  کادر پژوهــش پــرواز می کننــد نتوگــو فاصلــه زیــادی بــا  کــه  در حینــی 

کنان  کــه نزدیــک بــه مــرز اوگانــدا نیــز هســت. ایــن موقعیــت مکانــی بــه ســا دریاچــه ویکتوریــا واقــع اســت 

کثریــت بزرگــی از آنهــا بــه ماهگیــری بــه عنــوان منبــع درآمــد  آنجــا مزایــای متعــددی ارائــه می دهــد: یــک ا

ــاره  ــی درب ــد و نقیض ــرات ض کنان نظ ــا ــا س ــغولند. ام ــم مش ــرزی ه ــن م ــارت بی ــه تج ــتند و ب ــته هس وابس

مزایــای ایــن انــدازه نزدیــک بــودن بــه دریاچــه دارنــد. یــک مــرد توضیــح داد »مــا از دریاچــه ماهــی 

کــه غــذای خوشــمزه ای اســت. امــا دریاچــه مانــع پیشــرفت مــا نیــز شــده اســت، چــون رهبــران  می گیریــم، 

ــون از  ــد، چ ــا نمی دهن ــه م ــی ب ــا اهمیت ــران تانزانی ــد. رهب ــد نمی کنن ــا بازدی ــب از اینج ــور مرت ــدا به ط اوگان

ــدا واقــع شــده ایم.« نظــر آنهــا مــا در اوگان

گهان  کـی به نتوگو منتهی می شـود. جـاده نا کامسـونی، یـک راه خا برخـالف جـاده آسـفالته خـوب در 

گـرا درون دریاچـه ویکتوریا اسـت.  کا کـه نزدیـک مصـب رود  بـه منطقـه باتالقـی مسـتعد سـیالب می رسـد 

کوچـک اسـت. یـک پاسـخ دهنده از آن روسـتا بـا  کـردن بـه اوگانـدا بـا قایق هـای  از آنجـا تنهـا راه سـفر 

گـر ایـن جـاده مسـتقیمًا مـا را بـه اوگانـدا متصـل می کـرد، مثـال در حالـت نبـودن دریاچـه،  گفـت، »ا تاسـف 

کنـون سـفر بـه اوگانـدا نیازمند داشـتن قایـق موتوری  کسـب وکار بـا اوگانـدا آسـانتر می بـود. ا حمل ونقـل و 

ک اسـت.« یـا پارویـی بـرای عبـور از دریاچـه اسـت امـا عبـور از دریاچـه بـا قایـق پارویـی خطرنـا
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کامســونی، ایــن  ــاب یافتــه اســت. در  اهمیــت جاده هــا در الگوهــای رشــد و تحــرک از دو خوشــه بازت

کــردن  کار  کــه حتــی از پلــه پاییــن نردبــان بوســیله ابتــکار عمــل شــخصی و ســخت  امــکان وجــود داشــت 

کــرد »شــما نیــازی به داشــتن ســرمایه  کامســونی اینگونــه اظهــار نظــر  بــه بــاال برویــم. یــک پاســخ دهنده در 

کــردن نداریــد؛ مورداعتمــاد و وثــوق بــودن از همــه چیــز مهمتــر اســت.« هجــوم پول هــا از  بــرای رشــد 

طریــق تجــارت باعــث ایجــاد فرصت هایــی بــرای مشــاغل جدیــد درآمــدزا ازقبیــل تولیــد نوشــابه، صرافــی 

کشــاورزی و ثــروت اولیــه را  کــه در عــوض وابســتگی بــه  کوچــک شــد،  گردانــدن مغازه هــای  ارزهــا، و 

کاهــش داد. بازرگانــان همــراه بــا خــود ایده هــای جدیــد می آورنــد و مــردم را در معــرض زندگــی بیــرون از 

ــرار می دهنــد. روســتا ق

کافــی ندارنــد ســه پلــه  کــه زمیــن  کســانی  کشــاورزی تنهــا راه خــروج از فقــر در نتوگــو اســت.  برعکــس، 

کــه بــاال آمــدن خیلــی دشــوار  کردنــد و متوجــه هســتند  پایینــی از نردبــان روســتا را در ســال ۱993 اشــغال 

کــه مرده انــد. معــدودی از آنهــا  گــزارش شــده بــود  کــه در پلــه یــک در ۱993 بودنــد  اســت. بیشــتر مردمــی 

گــروه مباحثــه  گذشــته همچنــان روی پلــه پایینــی باقــی ماندنــد.  کــه زنــده مانــده بودنــد طــی ۱0 ســال 

کــه یــک ســازمان  کــه آدم هــای روی پلــه اول هنــوز زنــده مانــده بودنــد ایــن بــود  کــرد تنهــا دلیلــی  اظهــار 

گــزارش  کــه در پلــه دوم در ۱993 بودنــد، بیشترشــان  کــرده بــود. از آنهایــی  کمــک  نیکــوکاری بــه آنهــا 

کرده انــد یــا در همانجــا متوقــف باقــی مانده انــد. تنهــا در پلــه  کــه یــا بیشــتر بــه پاییــن ســقوط  دادنــد 

کوشــش های خــود، در ترکیــب بــا  گرچــه اقلیــت- از طریــق تــالش و  کــه برخــی مــردم- ا ســوم و باالتــر بــود 

پشــتیبانی از دولــت، بــاال آمــده بودنــد.

اثــر مهــم موقعیــت مکانــی )محــل زندگــی( بــرای خــروج از فقــر در بســیاری از دیگــر مناطــق مورد بررســی 

ــا ثــروت اولیــه انــدک در هنــد، متوجــه شــدند  ــرای نمونــه، زنــان و مــردان فقیــر ب نیــز پدیــدار می شــود. ب

کــه دسترســی بــه بازارهــا، دریافــت اطالعــات دربــاره برنامه هــای دولتــی، و بــاال رفتــن از نردبــان زندگــی، 

گــر در جوامعــی دور از دفاتــر مرکــزی شهرســتان زندگــی  کننــد بســیار دشــوار خواهــد بــود. خانوارهــای  ا

گــر آنهــا در یــک  کــه چقــدر بیــرون آمــدن از فقــر دشــوار اســت ا کلمبیــا متوجــه شــدند  آواره شــده در 

کــز شــهری اســت.  کــه بســیار دور از مشــاغل و خدمــات در مرا کن شــده باشــند  شهرســتان دورافتــاده ســا

گوریــون اســکان داده شــده بودنــد از ناتوانــی خــود در یافتــن  کــه در شهرســتان ال  بــرای نمونــه، آنهایــی 

گی هــای درخواســت کننده  کردنــد. بــا توجــه بــه فرصت هــای شــغلی ناچیــز، ویژ کار در آنجــا اظهــار تاســف 
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ــز  ــود. جلســات آمــوزش شــغلی در مرک شــغل ماننــد ســن، ظاهــر، و نداشــتن معــرف از دالیــل تبعیــض ب
d  .گوریــون در آنهــا دشــوار بــود کنان ال  کــردن ســا کــه شــرکت  شــهر برگــزار می شــد 

کامــاًل بــه هــم متصــل هســتند و  کــه جوامــع محلــی  خالصــه اینکــه، مــا متوجــه شــدیم هنگامــی 

دارد.  کمتــری  اهمیــت  خانــوار  اولیــه  شــرایط  می یابــد،  گســترش  فرصت هــا  مجموعــه  کــه  هنگامــی 

کجــا شــروع  کســی هســتید و از  کــه اقتصــاد در حــال رونــق و شــکوفایی اســت، اینکــه شــما چــه  هنگامــی 

کــه بــه هــم متصل تــر  کمتــری می یابــد. مــا همچنیــن متوجــه شــدیم در مناطقــی  می کنیــد اهمیــت 

کمتــر و مــدارا بیشــتر اســت )فصــل 6 را بنگریــد(. هســتند، تبعیــض 

ثروتمند و فقیر در بازار

کردن قیمت ها در بازارهای محلی را دارند. کنترل  ثروتمندان قدرت بیشتری دارند. آنها قدرت 

کامبوج گروه بحث در سومرامپی، 

کــه مــردم امــکان دسترســی فیزیکــی بــه بازارهــا و فرصت هــای درآمــدزا  حتــی در مکان هــای مطلــوب 

کننــد. کــه از ایــن فرصت هــا بــرای بــاال آمــدن خــود اســتفاده  دارنــد، بــرای فقــرا بســیار دشــوار اســت 

ک  کشـت می کنند. اما این خا کثریت خانوارها برای مصرف شـخصی برنج  در روسـتای سـومرامپی، ا

کمتـر از ۱0 درصـد شـالیکاران موفـق می شـوند  کامـاًل دیمـی اسـت و  خیلـی حاصلخیـز نیسـت، و محصـول 

کننـد. نتیجه اینکه، حـدود 85 درصـد خانوارها  کـردن شـکم خانـواده خود تولیـد  کافـی بـرای سـیر  برنـج 

کوچـک دریایـی ماننـد  در روسـتا بـه ماهیگیـری در اقیانـوس بـرای صیـد ماهـی، خرچنـگ، و موجـودات 

گسـترش  حلـزون نیـز وابسـته هسـتند. بـازار صادراتـی بـرای ایـن محصـوالت از دهـه ۱990 بـه ایـن سـو 

کـه اطالعـات مهمـی دربـاره معیشـت در  کـرد  گروهـی از افـراد سـالمند روسـتا مالقـات  یافـت. تیـم مـا بـا 

کشـیدن را در اینجـا بـه مـا می دهـد.« گفتنـد ماهیگیـری »امـکان نفـس  سـومرامپی داشـتند. آنهـا 

ــان  ــه هم ــری ب ــیل ماهیگی ــرداری از پتانس ــی بهره ب ــومرامپی توانای ــر در س ــردان ماهیگی ــان و م ــا زن ام

کــه برخــی از آنهــا بازرگانــان بــزرگ ماهــی در روســتا هســتند.  آســانی همتایــان ثروتمندتــر خــود را ندارنــد، 

ــخیص  ــد تش کردن ــتفاده  ــر اس ــروج از فق ــرای خ ــری ب ــه از ماهیگی ک ــی را  ــت آنهای ــر موفقی ــتائیان فقی روس

کــه از  می دهنــد و مشــتاق الگوبــرداری از آنهــا هســتند. امــا آنهــا بــا موانــع بســیاری مواجــه هســتند، 



ابر
 بر

ت
ص

فر
ن 

شت
 دا

ی
ویا

ر

26۱

ــا  ــا تجهیــزات ضــروری ماهیگیــری ی ــر قایــق ی نداشــتن دارایــی شــروع می شــود. بیشــتر خانوارهــای فقی

ــدی  ــه ح ــا ب ــد و تنه کار می کنن ــد  ــق دارن ــه قای ک ــانی  کس ــرای  ــا ب ــی از آنه ــد. برخ ــا را ندارن ــد آنه ــول خری پ

کنــار ســاحل خرچنــگ جمــع آوری می کننــد.  کــه قــادر بــه ادامــه حیــات باشــند. دیگــران در  درآمــد دارنــد 

کــه هیــچ بزرگســال مــردی حضــور نــدارد، خرچنگ هــا را از بــازار  چنــد آدم فقیــر، خصوصــًا در خانوارهایــی 

گوشــت خرچنــگ بفروشــند. ــا بتواننــد  ــد ت ــه می برن ــه خان ــا خــود ب ــد و ب روســتا می خرن

حتــی وقتــی خانوارهــای فقیرتــر محصولــی بــرای فــروش دارنــد، آنهــا بــا موانعــی در بازارهــا و موانــع 

کــه  کــه تابعــی از ســاختار قــدرت در ســومرامپی اســت. آنهایــی  تحمیلــی توســط دولــت روبــرو می شــوند، 

موفــق بــه غلبــه بــر ایــن موانــع می شــوند معمــواًل ارتبــاط شــخصی بــا تجــار یــا بــا مقامــات دولتــی دارنــد 

کــرده بودنــد عــدم مزیــت  کــه بــه فقــر ســقوط  گــروه از خانوارهایــی  کنتــرل می کننــد. یــک  کــه ماهیگیــری را 

کردنــد: خــود را چنیــن توصیــف 

کمپــات می فروشــند همــان مردمــی  گوشــت  می خرنــد و آن را در بــازار  کــه  واســطه های ثروتمنــد 

کنــون، ســه واســطه  کنتــرل فرصت هــای اقتصــادی در ایــن روســتا را دارنــد. هم ا کــه توانایــی  هســتند 

گــروه ثروتمنــد طبقه بنــدی می شــوند و چندیــن فعالیــت  در روســتای ســورامپی هســت و همــه آنهــا در 

ــه مــا ۱0 هــزار ریــل )واحــد  ــر آنهــا ب گ ــه ایــن واســطه ها بســتگی دارد. ا ــد. قیمــت خرچنــگ ب تجــاری دارن

گــر آنهــا تنهــا 8 هــزار ریــل بابت  گوشــت خرچنــگ بدهنــد خــوب اســت و ا کیلوگــرم  کامبــوج( بابــت هــر  پــول 

کاهــش قیمــت  کننــد، و همچنیــن بــا  کمــک  همــان وزن بدهنــد نیــز خــوب اســت. آنهــا می تواننــد بــه مــا 

کافــی از قبیــل  کننــد. مــا همچنــان فقیــر هســتیم، و دارایی هــای مولــد  می تواننــد بــرای مــا مشــکل ایجــاد 

کشــاورزی و غیــر آن را نداریــم؛ بنابرایــن بایــد از آنهــا قــرض بگیریــم تــا  ابزارهــای ماهیگیــری، ابزارهــای 

کــه چیــزی از  کــه مــا از آنهــا پــول قــرض می کنیــم، وقتــی هــم  کنیــم. چــون  همــه ایــن ابــزارآالت را خریــداری 

دریــا، ازقبیــل ماهــی، میگــو و خرچنــگ می گیریــم، بایــد بــه آنهــا براســاس قیمت هــای محلــی تعیین شــده 

کــه خــود می خواهیــم نداریــم. )ارزان( بفروشــیم. مــا هیــچ انتخابــی بــرای برگزیــدن خریــداران آنگونــه 

کــه واســطه ها  کنیــم، قیمت هایــی  گــر عمیــق فکــر  آنهــا ایــن نــکات اضافــی را هــم در پایــان افزودنــد »ا

ــازار متفــاوت اســت. امــا تفــاوت قابــل قبــول اســت چــون  ــا قیمت هــای ب در روســتا پیشــنهاد می کننــد ب

گــر بخواهیــم اجنــاس خــود را در بــازار بفروشــیم بایــد  کــه مــا تولیــد خیلــی اندکــی داریــم به طوریکــه ا

کرایــه وانــت و اتــالف وقــت بــرای فــروش آنهــا صــرف بکنیــم.« هزینــه ای بــرای 
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کــه در ســومرامپی توانســتند از فقــر بگریزنــد اغلــب قــادر بــه بهره بــرداری از ارتباطــات شــخصی  کســانی 

گروهــی از زنــان، داســتان یــک  خــود بــرای چانه زنــی جهــت معاملــه بهتــر بــرای خودشــان هســتند. 

گفتنــد: شــخص را بــه مــا 

گرچــه  کنــون او یکــی از پولدارترین هــای روســتا اســت. ا کــوان ۱0 یــا ۱2 ســال پیــش فقیــر بــود امــا ا آقــای 

کــرد ریســک پــرورش خرچنــگ را بپذیــرد. حــدود ابتــدای  او در آغــاز هیــچ پولــی نداشــت امــا جرئــت 

کســب وکار  گرفــت و هــزاران دالر بــرای  کــه در پنوم پنــه می شــناخت تمــاس  دهــه ۱990، او بــا برخــی تجــار 

کــردن زمین هــای ســایر مــردم بــرای جمــع آوری  گرفــت. او شــغل دیگــری نیــز داشــت: اجــاره  خویــش وام 

کیســه از چنیــن صدف هایــی را یــک دالر می فروخــت. او از هــر قطعــه  صــدف و تولیــد مرواریــد. او هــر 

کنــد.  کــرد، توانســت بــا فــروش صــدف، 20 تــا 30 قطعــه طــال ســود  کــه بــه مبلــغ 3 قطعــه طــال اجــاره  زمیــن 

کجــا صدف هــا را بفروشــد.  ــا برخــی از تجــار آشــنا بــود و می دانســت  کار را بکنــد چــون ب او توانســت ایــن 

کار را مثــل او انجــام دهنــد؟ مــا هیــچ تاجــر یــا شــخصی  مــردم فقیــری مثــل مــا چگونــه می تواننــد همیــن 

کــوان یــا مقامــات رده بــاال انجــام دهیــم  کســانی ماننــد  کــه بتوانیــم یــک معاملــه بــا  را نمی شناســیم 

کــه  کوچکتــر از آنــی هســتیم  کنــد. مــا همچنیــن بســیار  کمــک  کــه بتوانــد بــه تســهیل چنیــن معامالتــی 

کــه شــرایط زندگــی طــی ۱0 ســال  کــوان را انجــام دهیــم. بــه همیــن دلیــل اســت  کارهــای  بتوانیــم همــان 

گذشــته ثابــت باقــی مانــده اســت.

برخـی  می کنـد.  بی نتیجـه  را  فقـرا  تالش هـای  و  بـوده  ثروتمنـدان  نفـع  بـه  نیـز  محلـی  مقامـات  فسـاد 

کوچک  کـه موجـودات دریایی  ماهیگیـران در روسـتاها از تـور ماهیگیـری خیلـی ظریفـی اسـتفاده می کننـد 

کـه  را بـه تـور می اندازنـد. اسـتفاده از ایـن تـور، غیرقانونـی بـوده و جرایـم شـدیدی دارد امـا خانوارهایـی 

گرچـه اعضـای اداره شـیالت دولتـی یـک بـار یـا دو  ارتباطـات خوبـی دارنـد از جریمـه شـدن فـرار می کننـد. ا

کـه در فعالیت هـای غیرقانونـی دخالـت دارنـد ارتباطات  بـار در مـاه ایـن دهکـده را پایـش می کننـد »کسـانی 

خوبـی بـا اداره شـیالت دارنـد ... و بنابرایـن می تواننـد بـه فعالیـت خـود بـدون هیـچ نگرانـی ادامـه دهنـد.« 

گـروه  کننـد، دسـت قانـون بـر آنهـا فـرود می آیـد. یـک  گـر مـردم فقیـر بخواهنـد از تـور غیرقانونـی اسـتفاده  ا

کردن بـا آنها را نداریم،  کنند، ما جرئت جروبحث  گـر مقامـات شـیالت ما را دسـتگیر  گفـت: »ا مباحثـه زنـان 

گـر پولـی بـه آنهـا ندهیـم امـکان برگردانـدن  کـرده بودنـد بـه آنهـا بدهیـم. ا کـه تقاضـا  مگـر دقیقـا آن پولـی را 

تورهایمـان را نداریـم. بـدون پرداخـت رشـوه، مشـکل بتـوان هیـچ شـکایتی را بـه قـوه قضائیـه بـرد.«
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کاســه اســت و فرصت هــا را بــرای بی قدرت هــا  پلیــس ظاهــرا دســتش بــا افــراد قدرتمندتــر در یــک 

محــدود می کنــد. ایــن زنــان ادامــه می دهنــد »پلیــس در بســیاری از ایســتگاه های میان راهــی تقاضــای 

ــا  ــه آنه ــی ب کس ــد،  کنن ــکایت  ــر ش گ ــی ا ــد. حت کنن ــکایت  ــا ش ــد ت ــی ندارن ــچ قدرت ــردم هی ــد. م ــول می کن پ

گــوش نمی کنــد.« یــک تاجــر زن در روســتا تاییــد می کنــد »آنهــا بــه مــا می گوینــد پلیــس یــا ســازمان 

کــردن  شــیالت حاضــر هســتند، امــا وقتــی صیــد غیرقانونــی در دریــا می شــود و بــه آنهــا بــرای دخالــت 

ج از مسئولیت شــان اســت و اصــال نمی خواهنــد بــه حرفمــان  کــه خــار گــزارش می دهیــم، آنهــا می گوینــد 

ــه نقــش آنهــا واقعــًا چیســت.« ک کننــد. مــا نمی دانیــم  گــوش 

زنــان بــا یــادآوری اینکــه چگونــه برخــی مــردم و نــه دیگــران در جامعــه محلــی آنهــا توانســته اند از 

گفتنــد: »فقــرا معمــواًل پیــرو هســتند. آنهــا هیــچ  کننــد چنیــن  ماهیگیــری بــرای خــروج از فقــر اســتفاده 

کننــد تــا بــا دقــت ابتــدا موفقیــت دیگــران را مشــاهده  کــه بایــد وقــت صــرف  پس انــدازی ندارنــد به طــوری 

کســب وکار شــده اند  کــه آنهــا پــا پیــش می گذارنــد، پیــش از آن تعــداد زیــادی از آنهــا وارد  کننــد. امــا وقتــی 

در حالیکــه تقاضــا افزایــش نیافتــه اســت. در ۱993، مــا تفــاوت آنچنانــی بــا هــم نداشــتیم. در آن زمــان، 

کــه دولــت بــه مــا داده بــود. همگــی وضــع یکســانی  همگــی حــدود نیــم هکتــار زمیــن برنجــکاری داشــتیم 

ــرم  ک ــه ابرهــا نزدیــک شــدند و فقــرا همچــون  ــاد اســت. ثروتمنــدان ب کنــون تفــاوت بســیار زی داشــتیم. ا

نادارهــا  کــه  صورتــی  در  می کننــد،  ســود  و  می دهنــد  وام  پــول  داراهــا  رفته انــد.  زیرزمیــن  بــه  کــی  خا

وضع شــان بدتــر می شــود و دیــر یــا زود همــه زمین شــان را می فروشــند.«

کــه از بازدیدهــای  کامبــوج تنهــا یکــی از داســتان ها اســت امــا پیامــی پرطنیــن می دهــد  ایــن روایــت از 

کشــورها در نمونــه مــا بیــرون آمــد: مــردم فقیــر قــادر بــه دسترســی بــه بازارهــا در  بی حســاب بــه همــه 

شــرایطی برابــر بــا ثروتمنــدان نیســتند.

قیمت هایــی  آنهــا  کــه  هســتند  گاه  آ فقــرا  اســت.  تفــاوت  محــور  مســلط ترین  اقتصــادی  نابرابــری 

کوچــک عملیــات و  ناعادالنــه بــرای محصــوالت خــود بــه دســت می آورنــد، امــا بــا توجــه بــه مقیــاس 

کــه در  نیازمنــدی، آنهــا قــدرت چانه زنــی اندکــی دارنــد. آنهــا بــه تاجــران ثروتمنــدی وابســته هســتند 

کبونــگ  زمــان پریشــان حالــی نجاتشــان می دهنــد امــا استثمارشــان نیــز می کننــد. برنجــکاران فقیــر در چا

کشــاورزان بــا قیمــت پاییــن می خرنــد. مــا  گــزارش دادنــد »آنهــا ]تاجــران ثروتمنــد[ برنــج را از مــا  کامبــوج 

کــه آنهــا بــه مــا فشــار وارد  گزینه هــای محــدودی بــرای فــروش محصــول خــود داریــم. دشــوار اســت بگوییــم 
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ــه  ــاورزی را ب کش ــای  ــا نهاده ه ــتیم ت ــا هس ــک آنه کم ــتجوی  ــواًل در جس ــا معم ــتر م ــون بیش ــد، چ می کنن

کــه ترجیــح می دهیــم بفروشــیم،  کســی  کنیــم. مــا می توانیــم برنــج خــود را بــه هــر  شــکل نســیه خریــداری 

کمکشــان نیــاز داشــته باشــیم.« کــه بــه  گــوش نخواهنــد داد هنگامــی  امــا در انتهــا آنهــا بــه مــا 

می کننــد  تصــور  همچنیــن  مــا  بررســی  پاســخ دهندگان  ثــروت،  علــت  بــه  نابرابــری  بــر  عــالوه 

نابرابری هــا براســاس ارتباطــات سیاســی و عضویــت در طبقــه اجتماعــی اســت. بــرای نمونــه در جوامــع 

نمونه گیری شــده مــا در هندوســتان، بــرای دسترســی بــه برنامه هــای اشــتغال و مجوزهــای دولتــی نیــاز 

کــه رهبــران  بــه داشــتن پارتــی و رابطــه اســت. شــواهد از جوامــع محلــی در اوتــار پــرادش نشــان می دهــد 

ح هــای اقتصــادی دولــت بــه نفــع خانوارهــای وابســته بــه طبقــه یــا  سیاســی اقــدام بــه دســتکاری در طر

گروه هــای طبقــات پایینــی در مشــاغل  دیــن خویــش می کننــد. در روســتای داروگاپــور اوتــار پــرادش، 

کارهــای یــدی مشــغول هســتند. ثروتمنــدان اغلــب پولــی  دســتمزد پاییــن ماننــد ســیگارپیچی و انجــام 

کار روی زمین های شــان نمی پردازنــد. تفاوت هــای دینــی و طبقاتــی همچنیــن  بــه آنهــا بابــت انجــام 

گــر  کانونــی از دختــران، »ا گــروه  کســب وکار در روســتا تاثیــر می گــذارد. براســاس نظــر یــک  بــر فرصت هــای 

کنــد، پــس هندوهــا هیــچ چیــز از آن فروشــگاه نمی خورنــد.  یــک مســلمان فروشــگاه خواربارفروشــی بــاز 

کنــد، پــس مســلمانان،  گــر یــک هاریجــان ]دالیــت یــا نجس هــا[ یــک فروشــگاه بــاز  در بیــن هندوهــا نیــز ا

ــد.« ــازه نمی خورن ــات هیــچ چیــز از آن مغ ــر طبق ــردم دیگ ــا و م برهمن ه

هویت هــای قومــی و دینــی همچنیــن بــرای دسترســی بــه فرصت هــا طــی جنگ هــای داخلــی یــا پــس 

از آن مهــم هســتند. درگیــری بیــن مســیحیان و مســلمانان در لوپوتوگــو، جامعــه ای در مالوکــوی شــمالی 

کن مســلمان آن روســتا، نمی توانســت بــه هیــچ وجــه  کــه باســروم، یــک ســا اندونــزی بــه ایــن معنــا بــود 

کارگــران در آنجــا مســیحی بودنــد. کنــد چــون بیشــتر  کار  در منطقــه بنــدری مجــاور 
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دسترسی عادالنه به بازارها: آیا این دست واقعا نامرئی است؟

آدام اسمیت در ثروت ملل )۱776( اشاره مشهوری به قدرت بازار به عنوان »دست نامرئی« می کند:

کــه چقــدر در حــال  هــر فــردی ... نــه قصــد و نیتــی بــرای خدمــت بــه منافــع عمومــی دارد و نــه می دانــد 

کار خــود، هماننــد  خدمــت بــه آن اســت ... او تنهــا قصــد نفــع بــردن بــرای خــود را دارد، و او بــرای ایــن 

ــود  ــت وی نب ــی از نی ــه بخش ک ــدف  ــه آن ه ــت ب ــرای خدم ــی ب ــت مرئ ــک دس ــا ی ــر، ب ــوارد دیگ ــیاری م بس

کارامدتــری می کنــد نســبت بــه  هدایــت می شــود. او بــا تعقیــب منافــع خویــش غالبــًا بــه جامعــه خدمــت 

کــه واقعــًا قصــد خدمــت بــه جامعــه را داشــت. زمانــی 

دســت نامرئــی اســمیت در بســترهای مــدرن تقریبــًا بــه اقتصادهــای بــازار غیرمتمرکــز تبدیــل می گــردد 

کــه خریــداران و فروشــندگان می تواننــد در  کنتــرل دولــت مصــون بــوده و جایــی  کــه بازارهــا از  جایــی 

ــا  ــص ب ــور خال ــه به ط ک ــود  ــرض می ش ــه ف ــای عادالن ــد. قیمت ه کنن ــارکت  ــر، مش ــه و براب ــرایطی عادالن ش

نیروهــای بی طرفانــه عرضــه و تقاضــا تعییــن می شــوند.

بــا یــک دســت  کــه شــرکت کنندگان در بازارهــای واقعــی  امــا آدام اســمیت همچنیــن می دانســت 

کــه می تواننــد بــه چنــگ آورنــد: »کمتــر پیــش می آیــد  کــه هــر آنچــه را  نامرئــی ســازماندهی می شــوند 

ــه یــک صنــف و پیشــه همدیگــر را مالقــات  کننــد، حتــی در مراســم جشــن و شــادی،  کــه افــراد متعلــق ب

قیمت هــا،  باالبــردن  بــرای  یــا  نشــود  ختــم  عمــوم  منافــع  علیــه  توطئــه ای  بــه  گفتگوی شــان  امــا 

ــی فرادســتان را نشــان می دهــد. تولیدکننــدگان و  نقشــه ای نکشــند.« داده هــای مــا دقیقــًا چنیــن تبان

کــه آزادســازی، بــه جــای تعییــن قیمت هــا  کشــورها ابــراز تاســف می کننــد  مصرف کننــدگان فقیــر در ایــن 

کــه ثروتمنــدان از قــدرت خویــش بــرای  کــرده اســت  بــا عرضــه و تقاضــا، بازارهــای دستکاری شــده ایجــاد 

ــه  ــه ب ک ــه نفــع خویــش اســتفاده می کننــد. مــردم فقیــر متوجــه می شــوند  انحــراف قیمت هــا و ترازوهــا ب

نحــو نامتناســب )ناعادالنــه ای( تحــت تاثیــر تغییــرات بــازار قــرار می گیرنــد، حــال می خواهــد افزایــش 

کــو در  کاهــش قیمــت قهــوه در تانزانیــا یــا تنبا کــود شــیمیایی در ســنگال یــا مــاالوی باشــد یــا  هزینــه 

اندونــزی. بــه عــالوه، حتــی در بازارهــای آزادسازی شــده یــا به اصطــالح آزاد، مــردم فقیــر متوجــه می شــوند 

کــه اغلــب  کــه تالش های شــان بــرای مشــارکت بواســطه دخالــت دولــت متوقــف می گــردد. دخالت هایــی 

ــود. ــه دار می ش ــراد رابط ــدان و اف ــع ثروتمن ــه نف ــه ب ــازاری ناعادالن ــت ب ــث تقوی ــد باع ــر می رس ــه نظ ب
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مردم فقیر در بازارهای آزاد: مشکالت مقیاس، نفوذ و تاب آوری

کــه قــادر بــه تولیــد در مقیــاس بــزرگ و بــا هزینــه  رقابــت بــا فروشــگاه های بــزرگ ازقبیــل ســوپرمارکت ها 

کوچــک قــادر بــه ارائــه قیمت هــای جــذاب بــرای  کــه خرده فــروش  کمتــر هســتند بــه ایــن معنــا اســت 

مشــتری نیســت.

کلمبیا مباحثه با مردان، ال میرادور، 

کســب وکارهای دیگــری  کســب وکارهایش ورشکســته شــود، هنــوز  گــر شــخص ثروتمنــدی در یکــی از  ا

کننــد تــا بــه وضــع ســابق خــود بازگــردد. کمــک  کــه می تواننــد بــه او  دارد 

سوترو، مرد 50 ساله، نیوسیب، فیلیپین

کــه یــک مزرعــه ذرت  کوچــک در مــاالوی را در نظــر بگیریــد- او را چارلــز صــدا می کنیــم-  کشــاورز  یــک 

کیلوگــرم باشــد. ایــن مقــدار تولیــد، حــدود 50  کــه تولیــد ســاالنه ذرت وی حــدود 500  کنیــم  دارد. فــرض 

کوچــای مــاالوی  کــه چارلــز ذرت خــود را بــه مبلــغ 5  کنیــد  کنــون فــرض  کــود شــیمیایی نیــاز دارد. ا کیلــو 

کــود شــیمیایی 750  کوچــای مــاالوی بــه دســت مــی آورد و هزینــه  کیلوگــرم می فروشــد و 2500  در هــر 

کنــون ریچــارد را در نظــر بگیریــد. زمینــدار بزرگــی  کوچــای برایــش می مانــد. ا کــه ســود ۱750  کوچــا باشــد 

کیلوگــرم ذرت اســت. چــون او بــا  کن اســت. تولیــد ســاالنه ریچــارد 5000  کــه در همــان روســتای چارلــز ســا

کیلوگــرم  کوچــای مــاالوی بــه ازای هــر  تجــار بــزرگ در بــازار ارتبــاط دارد، می توانــد ذرت خــود را بــه مبلــغ 7 

کــه  کــود شــیمیایی می دهــد  کوچــا بــرای  کوچــای مــاالوی درآمــد دارد و 7500  بفروشــد. ریچــارد 35 هــزار 

کوچــای برایــش دارد. ســود 27500 

کوچــای بــه ۱500 در یــک  کــود شــیمیایی از 750  کــه طــی دو ســال بعــد، قیمــت  کنیــد  اینــک فــرض 

ع آنهــا بــدون تغییــر بمانــد  کــه قیمــت ذرت و بهــره وری مــزار کیلوگرمــی افزایــش یابــد. مادامــی  کیســه 50 

کاهــش می یابــد. در دو ســال دیگــر، قیمــت  کوچــای  کوچــای و ســود ریچــارد بــه 20000  ســود چارلــز بــه ۱000 

کیســه می رســد. چارلــز  کوچــای در هــر  کــود شــیمیایی بــه مقــدار بیشــتری افزایــش یافتــه و بــه 3500 

گرچــه بــا ســختی امــا هنــوز پابرجــا اســت. کنــون دچــار زیــان ســنگینی می شــود امــا ریچــارد ا ا

کــه تولیدکننــدگان و مصرف کنــدگان فقیــر هنــگام خریــد یــا فــروش در  ایــن مثــال ســه مشــکلی را 
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بازارهــای آزاد مواجــه هســتند، نشــان می دهــد. مشــکل نخســت بــه مقیــاس و انــدازه مربــوط می شــود. 

کوچــک در هزینه هــای  کوچــک خریــد و فــروش می کننــد. بنابرایــن حتــی تغییــری  مــردم فقیــر در مقادیــر 

گــر  ــا هزینــه حمل ونقــل- تاثیــر بســیار باالتــری روی آنهــا می گــذارد. ا ثابــت- مثــاًل در قیمــت نهاده هــا، ی

کشــاورز خرده پــای مــا دچــار تردیــد خواهــد  کرایــه رفــت و آمــد بیــن روســتا و یــک بــازار دور، دو برابــر شــود، 

کــه مــی توانــد  گرچــه وی می دانــد  کنــد یــا خیــر، ا کــه آیــا ســبد مــوز خــود را برداشــته و بــه بــازار حمــل  شــد 

کــه مزرعــه بــزرگ مــوز و  موزهایــش را در آنجــا بــا قیمــت بهتــری نســبت بــه روســتا بفروشــد. همســایه وی 

کامیــون و بــردن محصــول خویــش بــه بــازار را دارد، و انتظــار فــروش جعبه هــای  کــردن  کرایــه  اســتطاعت 

بســیار زیــاد مــوز در آنجــا را دارد ایــن ســفر را بــه راحتــی انجــام خواهــد داد.

که اعمال نفوذ و تاب آوری است.  کوچک به نوبه خود به دو مشکل دیگر منتهی می شود  مقیاس 

کاچا بیشتر از قیمتی  که 2  کیلوگرم ذرت است  کاچا در هر  در مثال باال، ریچارد قادر به تعیین قیمت 7 

که چارلز می گیرد. چرا؟ چون ریچارد ۱0 برابر ذرت بیشتر از چارلز تولید می کند و درنتیجه دارای  است 

کره قیمت باالتر با خریداران ذرت است. ریچارد همچنین تاب آوری  قدرت نفوذ و چانه زنی برای مذا

کود شیمیایی به پنج برابر افزایش می یابد، او بدون افزایش  بیشتری دارد. حتی پس از اینکه قیمت 

کوچکتری  که کشاورز  که برای ذرت خود تعیین می کند قادر است تا جلوی زیان ها را بگیرد. چارلز  نرخی 

کود شیمیایی می پذیرد و نسبتًا سریع ورشکست می شود. است تاثیر نامتناسبی از تغییر قیمت 

کــردن  کــود شــیمیایی بــه عنــوان دلیــل رایــج بــرای ســقوط  قیمــت نامعقــول بــاال و دردســترس نبــودن 

یــا قــادر نبــودن بــه خــروج از فقــر در مکان هــای نمونــه مــا در مــاالوی ابــراز شــد. در هنــگام پیمایــش، 

کاچــا در هــر  کــود شــیمیایی بــه مبالــغ بســیار زیــاد تــا 4000  کــه هزینــه  کردنــد  گــزارش  برخــی جوامــع محلــی 

ک  گفــت »خــا گــروه مباحثــه از مــردان در بالمــوزی  کیلویــی در بــازار ســیاه رســیده اســت. یــک  کیســه 50 

کار می کننــد، امــا  کــود شــیمیایی نیــاز دارد. مــردم واقعــا در باغ هــای خــود ســخت  مــا ضعیــف اســت و بــه 

کــود شــیمیایی را ندارنــد.« کــه تــوان مالــی تهیــه  آنچــه آنهــا برداشــت می کننــد آنقــدر انــدک اســت 

که صنعت قهـوه دچار  عـدم نفـوذ مـردم فقیـر در بـازار همچنیـن در روومـای تانزانیـا آشـکار بـود جایـی 

مشـکل بـود. پـس از آزادسـازی بـازار قهـوه، قیمـت فـروش قهـوه معمـواًل توسـط تاجـران عمـده فـروش 

کـود شـیمیایی بیـش از چهـار برابـر بیـن  کـرد درحالی کـه قیمـت  تعییـن می شـد. قیمـت قهـوه سـقوط 

تولیدکننـدگان  منطقـه،  ایـن  محلـی  جوامـع  از  مـا  بررسـی  در  یافـت.  افزایـش   2005 تـا   ۱995 سـالهای 
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کشـاورز بـه نـام  گفتنـد. در چیوولـو یـک  کنتـرل خـود بـر قیمت هـای قهـوه سـخن  کوچـک قهـوه از عـدم 

کـرد »آیـا بعـد از آزادسـازی، بـازار آزاد می بینیم یا بـازار به هم ریخته؟ تاجـران و خریداران،  جیازینـت اعـالم 

کشـاورزان عمـل نمی کننـد، حتـی  صنعـت قهـوه را در جامعـه محلـی مـا از بیـن بردنـد. تاجـران بـه نفـع 

کـه قـادر بـه خریـد  کننـد به طـوری  کیفیـت قهـوه  فکـر نمی کننـد بخشـی از منابـع خویـش را صـرف بهبـود 

کوچـک قهـوه در  قهـوه خـوب طـی فصـول متوالـی برداشـت محصـول باشـند.« بدبختـی تولیدکننـدگان 

کشـت می کردنـد،  کـه 75 درصـد همـه خانوارهـا قهـوه  سـایر جوامـع در روومـا مشـابه بـود. در نگیمیونـی 

داد.  افزایـش  نیـز  را  قیمـت  نوسـان پذیری  امـا  شـد  منجـر  قهـوه  قیمـت  اولیـه  افزایـش  بـه  آزادسـازی 

کرده  کـه خـود را در برابـر افزایـش قیمـت نهاده هـا بوسـیله یارانه هـای دولتـی حمایت  کوچکتـر  کشـاورزان 

کـه تاجـران خصوصـی هیـچ سـازوکار حمایتـی در زمان هایـی  بودنـد حـاال دیگـر حمایتـی نداشـتند چـون 

کـود شـیمیایی بـاال می رفـت یـا قیمـت قهـوه سـقوط می کـرد ارائـه نمی کردنـد. کـه قیمـت 

از رویه هــای ناعادالنــه  بــزرگ قهــوه در نگیمیونــی  گــزارش می شــد تاجــران  اینکــه،  موضــوع بدتــر 

کمتــری بخرنــد.  کــه می توانســتند قهــوه بیشــتر را بــا پــول  مثــل ترازوهــای خــراب اســتفاده می کردنــد 

گل آفتابگــردان نامیــده می شــد  کــه بــه زبــان محلــی ماســومبا بــه معنــای  آنهــا مرتکــب عملــی می شــدند 

کــم وزنــی دانــه آفتابگــردان می شــد(. یــک ظــرف پالســتیکی بــه نــام دومــال  کــه وزن قهــوه بــه  )چــون 

گماشــتگان تاجــر تنهــا  کیلــو دانــه قهــوه خشــک در آن جــای می گرفــت از ســوی  کــه وقتــی پــر بــود دو 

کیلویــی را آنچنــان پــر و  کیســه 50  کیلــو قهــوه حســاب می شــد. بــا اســتفاده از دومــال، تاجــران یــک  یــک 

کیلوگــرم پرداخــت  کشــاورز تنهــا 50  کیلوگــرم وزن داشــت. بــه  کــم 60  کــه دســت  کــه  ســنگین می کردنــد 

کیلوگــرم را مجانــی بــرای خــودش برمی داشــت. کارگــزار ۱0  می شــد در حالیکــه 

کــرد، روســتائیان ثروتمندتــر هنــوز زنــان و مــردان فقیــر را  گرچــه دولــت در ســال 200۱ ماســومبا را لغــو  ا

ــه آنهــا، اســتثمار می کننــد. وام دهنــده پیــش از تحویــل دادن پــول  ــا جنســی ب از راه دادن وام نقــدی ی

کاال وام  کــه او مقــدار بیشــتری پــول یــا  کاال، وام گیرنــده را مجبــور بــه امضــای یــک توافق نامــه می کنــد  یــا 

کــرده اســت. بــرای نمونــه بابــت یــک وام ۱0 هــزار شــیلینگی،  گرفتــه اســت نســبت بــه آنچــه واقعــًا دریافــت 

کــه ســه برابــر  گرفتــه اســت-  کــه او 30 هــزار شــیلینگ وام  گواهــی دهــد  وام گیرنــده مجبــور می شــود 

گاوی بــه ارزش 50 هــزار  گفــت »مــن  مقــدار واقعــی اســت. یوکیــم مــردی 48 ســاله از تجربــه خــود ســخن 

گرفتــم امــا مجبــور شــدم 80 هــزار  شــیلینگ را بــرای مراســم پایــان دوره عــزاداری مــادر درگذشــته ام قــرض 
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شــیلینگ ســه مــاه بعــد بپــردازم.« یوکیــم در ســطحی باالتــر از خــط فقــر جامعــه محلــی قــرار داشــت امــا 

کــرد. طــی دوره بررســی، بــه زیــر آن ســقوط 

کشــت قهــوه منصــرف شــدند. ســقوط  کامــل از  گــرای تانزانیــا، بطــور  کا برخــی جوامــع محلــی در 

کــه در برخــی جوامــع 90 درصــد پاییــن  قیمــت قهــوه طــی پنــج ســال بیــن ۱995 و 2000 آنچنــان شــدید بــود 

کــه آنهــا حــاال دیگــر نمی تواننــد بــرای درآمدشــان برنامه ریــزی  گفتنــد  گــرا، زنــان  کا کاهــورا در  آمــد. در نیا

کننــد. »بــا اینکــه قهــوه زیــادی می فروشــیم امــا خوشــحال نیســتیم. و ســپس قهــوه تــا چــه وقــت؟ از ایــن 

کارهــای جایگزیــن بــرای زنــان نیــز نیــاز داریــم!« در ایــن  کاســبی مردانــه اســت. مــا بــه  گذشــته ایــن یــک 

گــر قیمــت قهــوه در ۱0 ســال آینــده بــاال نــرود.  لحظــه تحلیلگــر میدانــی مــا پرســید چــه اتفاقــی می افتــد ا

زنــان جــواب دادنــد »هیــچ چیــز. واقعــًا مــا حتــی تعــداد زیــادی از درختــان قهــوه را از ریشــه درآورده ایــم.«

کــو، بــادام زمینــی یــا ذرت-  کیســه قهــوه، تنبا کشــتگران فقیــر در مناطــق مــورد بررســی- بــا یــک 

کننــد. در بیرالیپــارای آســام،  کــره  بــزرگ مذا بــا خریــداران  کــه  را در جایگاهــی نمی بیننــد  خودشــان 

کشــاورزان افزایــش یافتــه اســت و تنهــا یــک بــازار وجــود دارد.  کردنــد »تعــداد  گروهــی از مــردان اشــاره 

کــه خریــدار هســتند.  ــا قهــوه بفروشــند بیشــتر از آنهایــی اســت  ــازار می شــوند ت کــه وارد ب کســانی  تعــداد 

گزینه هــای  کمتــر می خرنــد.« زنــان در افغانســتان  کاال را بــه قیمــت  تاجــران بــا دانســتن ایــن قضیــه، 

کــه در خانــه دوخته انــد. آنهــا نمی تواننــد بــه بــازار محلــی برونــد  اندکــی بــرای فــروش لباس هایــی دارنــد 

و مجبــور هســتند بــرای جمــع آوری و فــروش محصــوالت خــود متکــی بــه تاجــران باشــند. خــوری گل یــک 

کــه بــرای یــک لبــاس دریافــت می کنیــم خیلــی عادالنــه  خیــاط در ناصرخــان ننگرهــار دلیــل آورد »قیمتــی 

کــه می گیریــم حــدود 300 افغانــی )حــدود  نیســت. مــا هــر ســه یــا چهــار روز یــک لبــاس می دوزیــم و قیمتــی 

6 دالر( اســت. امــا وقتــی ایــن لبــاس وارد بــازار می شــود مغازه دارهــا آن لبــاس را بــه قیمــت ۱800 افغانــی 

می فروشــند.« دالر(   36(

کــه خودشــان محصــول را بــه بــازار ببرنــد شــاید بــا قیمــت بهتــری بــه فــروش  گــر  کشــاورزان مــی داننــد ا

ــک  کوچ ــای  ــی افزایش ه ــد. حت ــر بگیرن ــل را در نظ ــاالی حمل ونق ــای ب ــد هزینه ه ــا مجبورن ــا آنه ــرود ام ب

کشــاورز  کوچــک آســیب می زنــد. دوروتــی،  در هزینه هــای حمــل محصــول بــه بازارهــا بــه تولیدکننــدگان 

کشــاورزان از تجــارت در  روســتایی در روومــا، توضیــح داد »چــون حمل ونقــل قابــل اتکایــی وجــود نــدارد 

کنــد بایــد 6 هــزار شــیلینگ بــه  کــه بخواهــد بــه مبینــگا ســفر  شــهر مبینــگا ناتــوان هســتند. هــر شــخصی 
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کشــاورزان از ایــن هزینه هــا و  کیلویــی بپــردازد.  ــا ۱00  کیســه ذرت 90 ت عــالوه 2 هــزار شــیلینگ بابــت هــر 

گــر ذرت را بــه مبینــگا ببریــد و متوجــه شــوید قیمــت فــروش  نااطمینانــی و عــدم اتــکا بــه بــازار می ترســند. ا

کاری را می توانیــد انجــام دهیــد؟« پاییــن اســت یــا مشــتری وجــود نــدارد، چــه 

کاالهــای وارداتــی فروخته شــده در  یــا  بــزرگ مقیــاس  بــا تولیدکننــدگان  رقابــت  بــه  مشــکل دیگــر 

گــر  گفــت »ا کــوک علیــا، هــرات افغانســتان  کشــاورزی در زا ســوپرمارکت ها مربــوط می شــود. شــراحمد 

کشــاورزان می تواننــد وضــع  کنــد  کســتان و چیــن را ممنــوع  دولــت واردات میــوه و غــالت از ایــران، پا

کنــون همــه نــوع میــوه از ایــران می ِآیــد و مــا نمی توانیــم بــا آنهــا رقابــت  کننــد چــون درســت ا خــود را بهتــر 

خ ارز بســتگی دارد. تیــم میدانــی  کشــورهای خارجــی بــه نــر کنیــم.« بــرای میوه هــا و ســبزیجات، رقابــت از 

کــه مجبورنــد محصــوالت خــود را  کــرد آنهــا شــکایت داشــتند  کشــاورز در هــرات مالقــات  کــه بــا چندیــن  مــا 

کشــاورزانی شــروع بــه خلــق ارزش و افــزودن ارزش هــای  کــه ســودآور نیســت. معــدود  بــا قیمتــی بفروشــند 

کــوک علیــا انجیــر را بــه مربــا  کننــد؛ بــرای نمونــه، زنانــی در زا کردنــد تــا شــکاف را پــر  جدیــد بــه محصــوالت 

کوچــک، چنیــن ارزش افزوده هایــی معمــوال در مقیاســی چنــان  کشــاورزان  تبدیــل می کننــد. امــا در بیــن 

ــازده محسوســی عایــد نمی کنــد. کــه ب کوچــک صــورت می گیــرد 

کلمبیــا نمی تواننــد بــا محصــوالت معرفی شــده  کوچــک در مناطــق  هماننــد افغانســتان، مغــازه داران 

ــو  ــام ال پوتریل ــه ن کننــد. در ال میــرادور، یــک ســوپرمارکت محلــی ب در ســوپرمارکت های محلــی رقابــت 

کوچــک  کســب وکارهای  منبــع اشــتغال در جامعــه محلــی بــوده اســت امــا همچنیــن باعــث از بیــن رفتــن 

کاالهــای خارجــی نســبت داده  کســب وکارها همچنیــن بــه هجــوم  بســیاری شــده اســت. بســتن ایــن 

کــه دســت کم یــک پاســخ دهنده، آن را  کاالهــای تولیــد داخــل را می گیرنــد، مشــکلی  کــه جــای  می شــود 

کــه هیــچ ســوپرمارکتی وجــود  گوریــون جایــی  بــه موضــوع جهانی شــدن ربــط داد. از طــرف دیگــر، در ال 

ــد  ــه بیــرون از جامعــه محلــی می رون ــداران ب ــه خری ک ــد  کردن ــی از مــردان اذعــان  کانون ــروه  گ ــدارد، یــک  ن

گــر شــده فقــط 50 پــزو  کننــد »بــرای اینکــه اندکــی در خریــد خــود حتــی ا تــا از فروشــگاه های بــزرگ خریــد 

کوچــک در جامعــه محلــی مجبــور بودنــد مغــازه خــود را ببندنــد  کننــد.« برخــی مغــازه داران  صرفه جویــی 

کــه دیگــر قــادر بــه فــروش ارزان نبودنــد. چــون 

کــه محــروم از فعالیــت در مقیــاس بــزرگ و نفــوذ داشــتن بــر بــازار هســتند،  کوچــک  تولیدکننــدگان 

اغلــب بــا مارپیــچ بــه ســمت پاییــن بــه ســمت بدبختــی اقتصــادی می رونــد و تجهیزاتــی بــرای مقابلــه بــا 
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آن ندارنــد. بوتیســی، مــرد 55 ســاله در ماتومبــوی مــاالوی بــا غصــه بــه انبــار خالــی خــود خیــره شــد. او بــه 

کیســه شــده اســت. تنهــا بــرای مــن و  کنیــد. فقــط چهــار  گفــت »بــه برداشــت محصولــم نــگاه  پژوهشــگر مــا 

کــردم نیمــی بــرای  کیســه را بــه دو بخــش  کــود شــیمیایی بــه دســت آوردم  کافــی اســت. وقتــی  خانــواده ام 

ــا حتــی مرغــی نــدارم.  کافــی نیســت. مــن هیــچ دام ی کــو. ایــن  زمیــن ذرت و نیــم دیگــر بــرای زمیــن تنبا

انبــارم خالــی اســت و ایــن تــازه شــروع ســال اســت.«

کــرده بودنــد افزایــش  کــه طــی دوره بررســی بــه فقــر ســقوط  کشــاورز مــاالوی دیگــر  بوتیســی و چندیــن 

ــا حــد زیــادی عامــل ســقوط خــود بــه فقــر می دانســتند. برخــی از آنهــا از ســر  کــود شــیمیایی را ت قیمــت 

کردنــد،  گدایــی  کــود شــیمیایی  ناچــاری تمهیداتــی اندیشــیدند تــا ســرپا بماننــد. آنهــا از دوستان شــان 

گانیــو )کار روزمــزد(  کــود زیــادی نمی خواســت حتــی بــه  کــه  کننــد  کشــت  کردنــد محصــوالت دیگــری  ســعی 

کافــی بــود. کننــد. در عیــن حــال ایــن تمهیــدات بنــدرت  گرســنه خــود را ســیر  کــودکان  بپردازنــد تــا 

می کننــد  پیــدا  بهتــری  وضــع  کــه  کســانی  چگونــه  کردنــد  توصیــف  مــردان  مــاالوی  گولوتــزای  در 

کــود شــیمیایی بدهنــد. »امــا ســپس شــخص دیگــری بــه آنهــا می گویــد  می خواهنــد بــه دوستانشــان 

گردانــد.«« برخــی  کالهبــردار اســت و آن را برنخواهــد  کــود بدهــی؛ او  بــه او  »چطــور جرئــت می کنــی 

کشــت دادنــد  خانوارهــا از ذرت بــه ســمت ســایر محصــوالت ماننــد ســبزیجات یــا بــادام زمینــی تغییــر 

کشــت بــادام زمینــی بــه عنــوان یــک  کمتــری دارد. در زوکــوازا زنــان شــروع بــه  کــود شــیمیایی  کــه نیــاز بــه 

ــد و  ــه دســت می آورن ــتری ب ــول بیش ــان پ ــه زن ک ــدند  ــی متوجــه ش ــد. مــردم محل کردن ــاری  ــول تج محص

کردنــد. بــه علــت افزایــش تعــداد  ــادام زمینــی  کشــت ب کثریــت خانوارهــا در روســتا شــروع بــه  بــه زودی ا

کــه خواهــان فــروش بــادام زمینــی در بــازار نزدیــک هســتند، خدمــات اتوبــوس بــه بــازار در ابتــدا  افــرادی 

بهبــود یافــت. امــا ســرانجام خدمــات اتوبــوس دولتــی متوقــف شــد، و موسســات حمل ونقــل  خصوصــی 

کســب ســود بودنــد. یــک زن در روســتا بــادام زمینــی  کــه خواهــان  بیشــتری وارد ایــن حــوزه شــدند، 

ــر  گ کنــون ا گذاشــته اســت. »ا ــر حاشــیه ســود وی تاثیــر  کشــت می کنــد توضیــح داد چگونــه ایــن تغییــر ب

ــا  کواچ ــردم 250  ــتند. م ــر هس گرانت ــی  ــم خیل کنی ــتفاده  ــی[ اس ــل خصوص ــوال ]حمل ونق ــم از مات بخواهی

ــتیم  ــا می توانس ــی، م ــای دولت ــته، در اتوبوس ه گذش ــد. در  ــی می پردازن ــادام زمین ــه ب کیس ــل  ــرای حم ب

کاالهــا را در اتوبــوس بارگیــری و تخلیــه  کننــد تــا  کمــک  کاتونــدو بخواهیــم بــه مســافران  کــودکان  حتــی از 

کســانی پــول  کنــون مــردم مجبورنــد همــه ایــن هزینه هــا را خودشــان متحمــل شــوند حتــی بــه  کننــد. امــا ا
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کمــک می کننــد باروبنه شــان را روی اتوبــوس بگذارنــد.« بدهنــد تــا بــه آنهــا 

گانیــو )کارگــر  کــه  کشــاورز الغــر خرده پــا در جوامــع مــورد بررســی مــا در مــاالوی پذیرفتنــد  چندیــن 

گانیــو بودنــد، آدم هــای زیــادی  کــه مایــل بــه انجــام  روزمــزد(  بشــوند. امــا بــا افزایــش تعــداد خانوارهایــی 

گفــت  گــروه مباحثــه مــردان  کار نبودنــد. در جامعــه محلــی لومیانــا، یــک  کــردن  واقعــا قــادر بــه پیــدا 

گانیــو را دارنــد تنهــا ســه نفــر  کارگــران  کــه تــوان مالــی اســتخدام  »فقــر اینجــا خیلــی شــایع اســت. مردمــی 

کننــد.« کار  گانیــو  ــر  کارگ ــه شــکل  کــه ب ــد  هســتند. در عیــن حــال بیــش از صــد نفــر حاضرن

کاالهــای ضــروری در مــاالوی افزایــش یافتــه  کاهــش قیمــت ارز طــی ســال ها، قیمــت ســایر  اینکــه بــا 

گفــت  ــوزی  ــروه مباحثــه در بامل گ کوچــک نمی کنــد. یــک شــرکت کننده در  کشــاورزان  ــه  کمکــی ب اســت 

کــه شــما مقــدار معینــی پــول بــرای خریــد یــک  گرانتــر می شــوند. مثــل اینســت  گرانتــر و  »کاالهــای ضــروری 

کافــی  کاال  گفتــه می شــود ایــن پــول بــرای خریــد آن  کاال در روز بعــد نگــه داریــد، امــا ســپس بــه شــما  قلــم 

گرفــت.  نیســت چــون قیمتــش افزایــش یافتــه اســت.« قیمــت مــواد غذایــی بشــدت تحــت تاثیــر قــرار 

کمیابــی مــواد غذایــی در زمــان بازدیــد تیــم میدانــی مواجــه  هماننــد باملــوزی، خانوارهــا در ماتدومبــو بــا 

کــو  کــود شــیمیایی تــالش می کنــد تــا محصولــی مثــل تنبا کشــاورز در هنــگام قیمــت بــاالی  شــدند. »یــک 

کاهــش  ــه قیمت هــا  ک کنــد. امــا وقتــی می خواهــد ایــن محصــوالت را بفروشــد متوجــه می شــود  کشــت 

کاســبی ها وابســته هســتند. و چــون  یافتــه اســت. مــردم بــرای خریــد غــذا، صابــون، نمــک و شــکر بــه ایــن 

کــه همــه ســرمایه اندکتــان خــورده  کوچــک هســتند بــه آســانی خفــه می شــوند. خیلــی آســان اســت  آنهــا 

کــه دچــار ناامنــی غذایــی در خانــه شــده اید.« شــود چــون 

کــود شــیمیایی  ــا پایــان دادن بــه یارانــه عمومــی  کاهــش ارزش ارز ی کــه بگوییــم  منظــور ایــن نیســت 

کالن دشــوار اســت، اقدامــات ضــروری نیســتند. تنهــا می خواســتیم  کــه وضعیــت اقتصــاد  در زمان هایــی 

کــه قیمت هــای  گــذار خیلــی دشــوار اســت. هنگامــی  کــه تطبیــق و همســازی فقــرا بــا دوره هــای  بگوییــم 

ــردم  ــا م ــد. ام ــاز می کن ــری را ب ــای دیگ ــرده و فرصت ه ــن ب ــا را از بی ــی فرصت ه ــد برخ ــر می کن ــبی تغیی نس

رنــج خــود  و  از درد  کــه بخواهنــد  گــر  ا باشــند  ایــن فرصت هــای جدیــد  از  بــه بهره منــدی  قــادر  بایــد 

ــان و مــردان فقیــر اغلــب اینگونه انــد،  کــه زن کننــد. وقتــی مــردم از قبــل در لبــه فقــر هســتند،  جلوگیــری 

ــدارد. ــرای ایــن بازتخصیــص در آنجــا وجــود ن ــاب آوری الزم ب ت
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چگونه قوانین و مقررات دولتی، فرصت ها را محدود می کند

وقتــی مــردم بــه فکــر ســرمایه گذاری بخشــی از پولشــان می افتنــد، آنهــا تنهــا مزاحمــت و اذیــت و آزار 

در جلــوی خــود می بیننــد.

گرا، تانزانیا کا گروه مباحثه در 

گون دخالت  گونا به شیوه های  بازارها، دولت ها  آزادترین  به ظاهر  در  که حتی  ما دریافت  بررسی 

گروه های ذینفع قدرتمندتر. در  می کنند ظاهرًا با قصد تطمیع و خواباندن صداها و پاداش دادن به 

را  بازارها می تواند فرصت های اقتصادی  که دخالت دولت در  را بحث می کنیم  اولیه  اینجا سه روش 

کند: از طریق صدور مجوز برای تامین معیشت و راه اندازی مشاغل جدید، از طریق  برای فقرا محدود 

کی )نظیر منابع آب زیرزمینی،  وضع قواعد و مقررات پیرامون نحوه استفاده از منابع با مالکیت اشترا

کشاورزی. جنگل، مرتع و ...(، و از طریق تخصیص منافع مانند مشاغل، اعتبار، و نهاده ها برای 

گســترش پرتفــوی فعالیت هــای خــود  صــدور مجــوز. دولت هــا می تواننــد در توانایــی خانوارهــا بــرای 

کســب مجــوز بــرای یــک  کســب وکار بانــک جهانــی،  گــزارش انجــام  کننــد. براســاس  کســب وکار دخالــت  بــه 

کــه 20 مرحلــه و به طــور میانگیــن 224 روز طــول می کشــد و  کســب وکار در هنــد آســان نیســت. به طــوری 

هزینــه ای بیــش از پنــج برابــر درآمــد ســرانه ســاالنه نیــاز دارد.

کــه عــوارض  کونــا بپردازنــد  کوچــک مجبورنــد یــک وا کســب وکار  کلمبیــا، مالــکان  در شهرســتان های 

ــد  کردن ــکایت  ــی ش ــایت های بررس ــر س ــا و در دیگ ــر آنج ــردم فقی ــت. م ــج اس ــا رای ــه ج ــا هم ــی ام غیرقانون

کوچــک ماننــد دست فروشــی و دوره گــردی نیازمنــد مجــوز از دولــت  کــه حتــی فعالیت هــای در مقیــاس 

کــه تیــم  کــه بــه هرکســی داده نمی شــود. بــرای مثــال در شهرســتان هایی  محلــی اســت- مجوزهایــی 

کردنــد، محدودیت هایــی بــرای صــدور مجــوز فروشــندگی در مرکــز شــهر وجــود  کلمبیــا بازدیــد  میدانــی در 

گفتنــد »دریافــت مجــوز خیلــی ســخت اســت و نیــاز بــه ارتباط داشــتن  گــروه از زنــان در ویــال روزا  دارد. یــک 

و پــول دادن اســت. بــرای فروشــندگان میــوه مشــکلی در شهرســتان ها وجــود نــدارد امــا آنهــا ]دولــت 

محلــی[ اجــازه نمی دهنــد تــا در مرکــز شــهر، محصولشــان را بفروشــند. فروشــنده ها نیــاز بــه دریافــت 

کننــد  مجــوز فــروش دارنــد و بــرای دریافــت مجــوز بایــد بــا ســندیکای فروشــندگان و شــهرداری صحبــت 

کــردن داریــم.« در برخــی بارانگای هــا  کار  گرفتــن مجــوز بپردازنــد. مــا نیــاز بــه آزادی  و 200 هــزار پــزو بــرای 
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کوچــک نیــز بــه دشــواری بــه دســت می آیــد. در  کســب وکارهای  در منطقــه بوکیدنــون فیلیپیــن، مجــوز 

کــه زوبیــری، یــک رهبــر محلــی، مجوزهــا و وام هــا را توزیــع می کنــد »فقــط  گــزارش دادنــد  کیتلونــگ، زنــان 

کســب وکار  کــه می خواهیــم  کســانی ماننــد مــا  کســب وکار بزرگــی داشــتند. یعنــی بــرای  کــه قبــاًل  کســانی  بــه 

جدیــدی راه بیندازیــم، چیــزی اختصــاص نمی یابــد و ایــن ناعادالنــه )غیرمنصفانــه( اســت.«

کــه  کی. بیشــتر مــردم فقیــر بــا فــروش هیزمــی  موانــع مربــوط بــه اســتفاده از منابــع بــا مالکیــت اشــترا

کــه از دریاچــه نزدیــک صیــد می کننــد زندگــی می کننــد. بنابرایــن  ــا ماهــی  ــا ب از جنــگل جمــع می کننــد ی

کــه هیــچ دسترســی مطمئــن  کی وابســته هســتند  آنهــا بــرای بقــای خویــش بــه منابــع بــا مالکیــت اشــترا

و  منابــع جنگلــی، سیاســت های دولتــی  بــا  رابطــه  در  ندارنــد. خصوصــًا  مالکیــت قطعــی  یــا حقــوق 

ــع  ــن مناب ــه از ای ک ــد  ــاد می کن ــر ایج ــردان فقی ــان و م ــرای زن ــی ب ــب، موانع ــذاری، اغل ــوب مقرراتگ چهارچ

امــرار معــاش می کننــد )مولنــار، وایــت، و خــاره 2008(. در آفریقــای مرکــزی و غربــی، مناطــق بزرگــی بــه 

گرفتــه شــده اســت امــا تنهــا بخشــی از ایــن اراضــی بــه جوامــع محلــی  عنــوان جنــگل اجتماعــی در نظــر 

ــور 2005(. ــت )کیف ــده اس ــص داده ش ــا تخصی ــتفاده آنه ــت اس جه

کامبـوج و آفریقـا، چنیـن  کـه جوامـع محلـی در مناطـق روسـتایی فقیـر  در بررسـی مـا، متوجـه شـدیم 

کامبوج از مقامـات جنگل بابت  کوهفونـگ  کـدادوم و  موانعـی را بشـدت تجربـه می کننـد. روسـتاییان در 

کـه برایشـان می بندنـد می ترسـند. »برخـی اوقـات مـا هنـگام حمـل چـوب آنهـا را می بینیـم و  جرایمـی 

گاری مـا در اداره  کار را نکنیـم،  گـر ایـن  مجبوریـم 200 هـزار ریـل ]50 دالر[ بدهیـم تـا دسـتگیر نشـویم. ا

اسـتان ضبـط می شـود و خودمـان نیـز زندانـی می شـویم.« در لومیانـای مـاالوی، ممنوعیـت اخیـر بـرای 

کنـار محدودیـت دسترسـی بـه ذخایـر جنگلـی نزدیـک، بـه معیشـت فقیرترین  سـوزاندن زغـال سـنگ در 

کـه مرتـب بـه جنـگل  گـرای تانزانیـا، خانوارهـای فقیـر  کا کامسـونی  روسـتائیان آسـیب زده اسـت. و در 

نزدیـک بـرای جمـع آوری هیـزم، الـوار و مـوادی بـرای بافتـن حصیـر می رفتند معیشـت خـود را هنگامی از 

گفـت  کـرد. یـک مـرد در روسـتا  کـه دولـت بـرای جلوگیـری از جنگل زدایـی، جنـگل را قـرق  دسـت دادنـد 

کنـون بـه دزد  کار در جنـگل مشـغول بودنـد، ا کـه بـه  کـه همـه اون آدمهایـی  ک اسـت  »خیلـی وحشـتنا

لـی ارز شـده اند.« کار دال کـه مالـک پروژه هـای بریـدن الـوار بودنـد اینـک وارد  تبدیـل شـدند. آنهایـی هـم 

ح هــای دولتــی. ســرانجام، دولت هــا می تواننــد بــا ارائــه اعتبــارات و  توزیــع عوام فریبانــه مشــاغل و طر

کــه می توانــد بــه افــراد فقیــر محــرک اولیــه  خ هــای یارانــه ای دخالــت مثبتــی بکننــد،  ســایر نهاده هــا بــا نر
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ــای  ــغلی در برنامه ه ــای ش ــد فرصت ه ــا می توانن ــا آنه ــد. ی ــا را بده ــردن در بازاره ک ــت  ــد و رقاب ــرای تولی ب

کنــد. درحالی کــه مــا شــواهدی از هــر  کــه درآمــد منظــم باارزشــی را تضمیــن  عام المنفعــه پیشــنهاد دهنــد 

دو نــوع همیــاری یافتیــم، همیشــه بــه بروندادهــای مطلــوب منجــر نشــده اســت. قشــربندی براســاس 

ک هــای اجتماعــی و اقتصــادی در جوامــع محلــی، معمــواًل بــه نوعــی توزیــع فرصت هــای اقتصــادی  مال

کــه دولت هــای محلــی در بیــن معــدود قشــر نورچشــمی ممتــازه پیشــنهاد می دهنــد. منجــر می شــود 

کــه  گــزارش دادنــد  گرچــه در زمــان پیمایــش ایــن نگرانــی موضوعیــت نداشــت، خانوارهــا در اندونــزی  ا

ــو  ک ــی در پاتوبا ــود. زن ــی اختصــاص یافتــه ب ک هــای حزب ــا مال ــم ســوهارتو ب مشــاغل دولتــی در زمــان رژی

کار می گشــتید، مــورد پرســش و بازجویــی  گــر شــما بــه دنبــال  گــزارش داد »در آن زمــان ا جــاوای شــرقی 

گــر از حامیــان  گــر بــه حــزب مخالــف )انیــو( تعلــق داشــتید، اســتخدام نمی شــدید امــا ا قــرار می گرفتیــد. ا

کــم )گلــکار( بودیــد اســتخدام می شــدید.« در برخــی جوامــع محلــی در مــاالوی، امــکان دریافــت  حــزب حا

کــود بــا وام از دولــت وجــود داشــت. امــا پاســخ دهندگان مــا از نابرابــری  نهاده هایــی از قبیــل بــذر و 

گفتنــد »مــا می توانیــم نام هــا  گروهــی از مــردان در ماتبومبــو  گفتنــد.  مشــهود در دسترســی بــه آن ســخن 

کنیــم. امــا پــس از  کــود شــیمیایی و بــذر ذرت بــا وام دریافــت  کنیــم تــا  کشــاورزی ثبــت  را در واحــد مشــاوره 

کســی یواشــکی بــه مشــاور نزدیــک شــده و بــرای حــذف برخــی از نام هــای مــا اعمــال نفــوذ می کنــد  اینــکار 

گفتــن اینکــه مــا خیلــی فقیــر هســتیم و قــادر بــه پرداخــت وام خــود در پایــان فصــل برداشــت محصــول  بــا 

کــود شــیمیایی بیشــتری دریافــت می کننــد  نیســتیم. این هــا باعــث نابرابــری می شــود چــون برخــی مــردم 

کننــد و فقیــر باقــی می ماننــد.« در حالیکــه دیگــران ماننــد فقــرا نمی تواننــد چیــزی دریافــت 

کــه براســاس  رفتــار مصلحتــی از جانــب دولــت محلــی در جوامــع مــورد بررســی هنــد بســیار رایــج بــود 

بــرای  ح هــای دولتــی  منافــع طر تقســیم بندی می شــوند.  و سیاســی  ک هــای طبقاتــی، مذهبــی  مال

ــم  ک ــا مذهــب حــزب حا ــه طبقــه ی ــه ب ک کســانی تعلــق می گیــرد  ــه  اعطــای تســهیالت، شــغل و مســکن ب

گــزارش  کامــال رایــگان نیســت. بــرای مثــال  کاالهــای بــه اصطــالح عمومــی  تعلــق دارنــد. حتــی اســتفاده از 

کــه نزدیــک بــه اعضــای شــورای  کــه پروژه هــای زیرســاختی بــه پیمانکارانــی اعطــا می شــود  می شــود 

ــا  ــا ب ــم م ــه تی ک ــان  ــروه از زن گ ــک  ــردد. ی ــر می گ ــف منج ــاخت ضعی ــت س کیفی ــه  ــب ب ــتند، اغل ــتا هس روس

گفتنــد  ــد. آنهــا  کردن گرفتــن در روستایشــان صحبــت  ــرد از رشــوه  ک ــای آســام مصاحبــه  آنهــا در النگپوری

کارهایــی را بــه جیــب می زننــد و تنهــا 5  »پیمانــکاران 95 درصــد مبلــغ اختصــاص یافتــه بــرای چنیــن 
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ج می کننــد. آنهــا پل هــا را بــا چــوب بامبــو بــه جــای مســیرهای  درصــد مبلــغ را بــرای توســعه و آبادانــی خــر

محکــم بتنــی می ســازند«

کاالهــای  کــه بــه تــدارک دیــدن برخــی  ــا آنهایــی هســتند  کمــک می کننــد معمــوال ی کــه  برنامه هایــی 

کــه بــه هرکســی نفــع می رســانند یــا  شــبه عمومی مثــل جــاده یــا شــبکه های آبیــاری منجــر می شــوند 

کــه مشــخصًا بــه ســمت مــردم فقیــر هدفگــذاری شــده اند. امــا حتــی یارانه هــا و  برنامه هایــی هســتند 

پرداخت هــای انتقالــی هدفمنــد اغلــب بــه شــکل تبعیض آمیــز توزیــع می شــوند و لزومــًا آنهایــی نیســتند 

کثریــت نیــاز دارنــد. کــه ا

گروه هــای مســلط  کامــاًل مرئــی بــازار بــه نفــع  کــه اختــالل  به طــور خالصــه، شــواهد نشــان می دهــد 

و علیــه مــردم فقیــر اســت. برخــی اوقــات تالشــی عامدانــه از ســوی فرادســتان بــرای تصاحــب ســهم 

بزرگتــری از منافــع در دســترس صــورت می گیــرد بــرای مثــال از طریــق عمــل ماســومبا. مــردم فقیــر اغلــب 

کســب وکار(، نفــوذ و تــاب آوری موردنیــاز بــرای بــه دســت آوردن جــای  گســتردگی  فاقــد مقیــاس )بزرگــی و 

کــره می کننــد. در برخــی مــوارد، ایــن  ــازده بهتــر محصــوالت خــود مذا ــرای ب پایــی در بازارهــا هســتند و ب

مشــکل یــک برونــداد ناخواســته از تالش هــای دولت هــا بــوده اســت تــا بازارهــا را بگشــایند، زیــرا ایــن 

ــا رقابــت انــدک و نوســان پذیری بزرگتــر قیمت هــای  قبیــل تالش هــا برخــی اوقــات منجــر بــه بازارهایــی ب

نهــاده و ســتانده می شــود.

کنیم؟ گسترش دهیم و بازارها را سالم  چگونه فرصت ها را 

بازارهــا و قواعــد دولــت دربــاره بازارهــا می توانــد ســالم و بــدون تقلــب باشــد و مجموعــه  فرصت هــا 

گرچــه هــر وضعیــت محلــی متفــاوت اســت و مســتلزم مداخــالت متفــاوت  ــد. ا گســترش یاب ــرای همــه  ب

کنــد: ســاختن  کمــک  کــه می توانــد  کلــی را پیشــنهاد دادنــد  اســت، مــردم فقیــر در بررســی مــا پنــج رویکــرد 

جــاده ؛ دسترســی بهتــر بــه بازارهــای جدیــد؛ ســرمایه گذاری در نهاده هایــی ماننــد آب، بــرق و مخابــرات؛ 

کــردن دسترســی بــه زمیــن، اســناد زمیــن، و مجوزهــای  تــدارک دیــدن اعتبــارات بانکــی بیشــتر؛ و آســان 

کــه خدمــات دولتــی تحویــل داده می شــود- اینکــه آیــا دولــت  کســب وکار. در همــه ایــن مــوارد، شــیوه ای 

مســئولیت پذیر بــوده و نســبت بــه همــه برخــورد عادالنــه دارد یــا فاســد اســت و در چنــگ معــدودی 

کنــد. ســازمان های اقتصــادی  ــا آنهــا را محــدود و مهــار  افــراد اســت- می  توانــد فرصت هــا را ارتقــا دهــد ی
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کننــد تــا قــدرت  کمــک  گروه هــای خودیــاری یــا انجمن هــا، همچنیــن می توانــد بــه آنهــا  مــردم فقیــر، چــه 

کننــد. ایــن مســئله مهــم بــه تفصیــل در فصــل 7 بحــث می شــود. چانه زنــی خــود را در بازارهــا تقویــت 

جاده ها: ایجاد ارتباطات حیاتی

اوایــل مــردم ســبزیجات خــود را بــا یــک قایــق بــاری بــه آن ســوی رودخانــه می بردنــد. ایــن پــل بــرای 

کشــتزار بــرود. یــک  کامیــون مســتقیمًا می توانــد بــه ســر  کنــون یــک  آنهــا خیلــی مفیــد بــوده اســت. ا

ــت. ــاده اس ــه راه افت ــتا ب ــبزیجات در روس ــالب س انق

بحث با مطلعان اصلی، چامگوتیا، بنگالدش

»اتصال دهنده هــا«  نقــش محــوری  از  تغییــر«  »نقطــه  پرفــروش  کتــاب  در   )2000( گالدول  ملکولــم 

اتصــاالت،  کننــد  کمــک  تــا   ... واســطه ها عمــل می  کننــد  عنــوان  »بــه  کــه  افــرادی  ســخن می گویــد: 

گالدول  گرچــه  خ نخواهــد داد.« ا کــه در غیــر اینصــورت ر ارتباطــات و »بارورســازی متقابــل« شــکل بگیــرد 

کــه جاده هــا در بیــن  دربــاره اتصال دهنده هــای انســانی صحبــت می کنــد، داده هــای مــا بیانگــر اینســت 

کننــد  کــه می تواننــد بــه عنــوان اتصال دهنده هــای مناطقــی عمــل  معــدود ابــزار سیاســتگذاری هســتند 

کــه مــردم فقیــر زندگــی می کننــد. آنهــا پیوندهایــی بیــن مــردم در مناطــق دورافتــاده روســتایی و جهــان 

کشــاورزی خــوب می گردنــد ایجــاد  کــه بــه دنبــال محصــول  کوچــک و بازرگانــان  کشــاورزان  ج، و بیــن  خــار

کاشــت بذرهــای جدیــد،  کمــک می کننــد- دربــاره  می کننــد. آنهــا بــه بارورســازی متقابــل اندیشــه ها 

ــه عــالوه  ــد. ب ــرای تامیــن تقاضاهــای جدی ــد ب ــد، تولیــد محصــوالت جدی اســتفاده از فناوری هــای جدی

شــخصی  روابــط  یــا  پیشــینی  دانــش  هیــچ  مســتلزم  جاده هــا  گالدول،  اتصال دهنده هــای  برخــالف 

ایجــاد  باعــث  کــه  یابــد. جاده هــا غیرشــخصی ترین ســازوکاری هســتند  گســترش  تغییــر،  تــا  نیســتند 

تفــاوت می شــوند و تقریبــًا بــه شــکل سراســری و همگانــی، در سرتاســر نمونه هــای مــا از جوامــع محلــی 

ــد. در بافتارهــای بررســی متفــاوت وجــود دارن

ــای  ــتائیان در مکان ه ــد. روس ــل می کنن ــد عم ــاغل جدی ــرای مش ــریع کننده ب ــوان تس ــه عن ــا ب جاده ه

کوچــک  کســب وکارهای  کــه جاده هــای خــوب داشــتند، معمــواًل پویاتــر بودنــد و  کامبــوج  مــورد بررســی در 

ــان  گروهــی از جوان ــه در ســال 2000 صاحــب روســتا شــد،  ک کبونــگ روســتایی  پررونقــی داشــتند. در چا
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ــا نــو،  کــه خواربــار، لباس هــای دســت دوم ی کردنــد: »تعــداد مغازه هــای روســتا  تغییــر را چنیــن توصیــف 

ــای  ــت.« در چامگوتی ــه اس ــش یافت ــدت افزای ــو بش ــن س ــه ای ــال 2000 ب ــند، از س ــزل می فروش ــایل من وس

کیلومتــری،  بنــگالدش، یــک پــل تــازه ساخته شــده روی رودخانــه نزدیــک روســتا و یــک جــاده شــنی ۱۱ 

ــود  ــت خ ــرای معیش ــری ب کار مزدبگی ــه  ــه ب ک ــت  ــر داده اس ــتا را تغیی ــواده در روس ــدود ۱20 خان ــی ح زندگ

کــه درآمدی بســیار بیشــتر نســبت  کشــنده ریکشــاو هســتند  کنــون راننــده وانــت یــا  وابســته هســتند. آنهــا ا

ــج  ــه برن ک کســانی  ــرای  کمتــر حمل ونقــل همچنیــن هزینه هــای فــروش را ب ــد. هزینه هــای  ــه قبــل دارن ب

گــرای تانزانیــا،  کا کشــت می کننــد بــه نحــو قابــل مالحظــه ای پاییــن آورده اســت. هماننــد  یــا ســبزیجات 

کشــاورزان در چامگوتیــا بــه آســانی می تواننــد محصــوالت خویــش را از جــاده بــه شــهرهای نزدیــک حمــل 

کننــد بــه جــای اینکــه بــر روی ســر بگذارنــد یــا بــا قایــق از رودخانــه عبــور دهنــد.

صــرف  می تــوان  را  زمــان  مــدت  ایــن  می کننــد.  صرفه جویــی  ســفر  زمــان  در  جاده هــا  ســرانجام، 

کــه بــه متنوع ســازی منابــع درآمــدی و تحــرک  منجــر می شــود. در  کــرد  ســایر فعالیت هــای اقتصــادی 

کردنــد چگونــه  کابــل در افغانســتان، پاســخ دهندگان مــا بحــث  شــازده امیــر یــک جامعــه محلــی نزدیــک 

کمــک می کنــد. »شــما می دانیــد مــن چــه می گویــم: وقــت طــال اســت.  جــاده تــازه ساخته شــده بــه آنهــا 

مغــازه داران بیشــتر اوقــات وقتشــان در مســیر رفتــن بــه مرکــز شــهر تلــف می شــود. بــه لطــف ســاخت ایــن 

جــاده، آنهــا دســت کم نیــم ســاعت در رفتــن بــه بــازار صرفه جویــی می کننــد. معمــواًل یــک ســاعت وقــت 

کــه اینــک بــه 30 دقیقــه رســیده اســت.« تلــف می شــد 

کـه بـه جاده هـای عبـوری متصل نیسـتند با چالش های شـدیدی مواجه هسـتند. در  جوامـع محلـی 

کـه خریـداران  النگپوریـای آسـام، مـردم دربـاره نابـود شـدن محصـوالت خویـش سـخن می گفتنـد چـون 

از  ]تجـار[  »واپاریـس  کـه  می گفتنـد  تاسـف  بـا  روسـتا  در  زنـان  یابنـد.  دسترسـی  آنهـا  بـه  نمی توانسـتند 

که شـبکه ارتباطی نامناسـب اسـت.  شـهرهای نزدیـک بـه اینجـا نمی آینـد تـا محصـول مـا را بخرنـد چـون 

کشـاورزی مان را بـه دسـت نمی آوریـم. برخی  نتیجـه اینکـه مـا قیمـت موردانتظـار بـرای فـروش محصـول 

کس  که مشـتری دردسـترس نیسـت. هیچ  کشـاورزان مجبور هسـتند محصولشـان را از بین ببرند چون 

کیلویـی 20 پیسـه )کمتـر از یـک سـنت( نیسـت« در یـک  حاضـر بـه خریـد سـبزیجات مـا حتـی بـه قیمـت 

گـرای تانزانیـا، یـک دسـته بـزرگ مـوز بـه قیمـت تنهـا نصـف آنچـه در مرکـز تجـاری  کا روسـتای منـزوی در 

بـا پـای پیـاده اسـت.  نزدیـک روستاسـت، فروختـه می شـود. امـا تنهـا راه رسـیدن بـه آن مرکـز تجـاری 
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کیلومتـر دورتـر اسـت، مسـیری  ایـن مرکـز تجـاری تنهـا 4  گرچـه  بـه مـا توجـه دادنـد »ا پاسـخ دهندگان 

کـه حمـل یـک دسـته مـوز را بـا پـای پیـاده بسـیار سـخت می کنـد.« پرشـیب و ناهمـوار دارد 

کوچــک  جاده هــا عــالوه بــر تســهیل فرصت هــای اقتصــادی، بــه عنــوان عامــالن تغییــرات اجتماعــی 

امــا معیــن نیــز دیــده می شــوند. آنهــا رســیدن بــه بیمارســتان و مدرســه را آســانتر می کننــد. دخترانــی 

کــه اینــک در  گفتنــد  کــه پیــش از ایــن نگــران ســفرهایی در فواصــل طوالنــی بــرای درس خوانــدن بودنــد 

ــه  کنــون مرتــب ب ــه آنهــا ا ک گفتنــد  ــد  ــه جــاده دارن ک ــان در جوامــع محلــی  ــام می کننــد. زن مدرســه ثبت ن

گــرا بــه تحســین  کا کامســونی  بازارهــا می رونــد و بــه موقــع بــه خانــه بــاز می گردنــد. یــک زن 32 ســاله در 

کــردن شــوهرش بــه شــهر بــرود چــون  گاه  کــه اینــک می توانســت »بــدون آ جــاده شــنی جدیــد پرداخــت 

کــه مطمئــن بــود بــه موقــع برمی گــردد و آشــپزی می کنــد حتــی پیــش از اینکــه بچه هــا از مدرســه برگردنــد.« 

گروهــی  کــه در روســتا زندگــی می کننــد بــاال می بــرد.  کســانی را  گاهــی اوقــات، وجــود یــک جــاده، جایــگاه 

کــه خودروهــا اینــک می تواننــد بــه آســانی  کردنــد  از مــردان در روســتای رحمــت در اوتــار پــرادش، اشــاره 

گفتنــد »داشــتن یــک جــاده، جایــگاه اجتماعــی  بــرای مراســم اجتماعــی ماننــد ازدواج برســند. آنهــا 

روســتائیان را بهبــود داده اســت.«

ــز مهــم اســت.  ج، راه هــای آســفالته درون روســتاها نی ــه جهــان خــار ــر ارتباطــات جــاده ای ب عــالوه ب

خطــرات  روستای شــان  در  کــی  خا مســیرهای  چگونــه  کردنــد  توصیــف  پاســخ دهندگان  هنــد،  در 

ــد  ــاس می کنن ــور احس ــوندگان در داروگاپ ــد. مصاحبه ش ــت بودن ــرای حرک ــی ب ــته و موانع ــتی داش بهداش

کــرده اســت. »پیــش  کمــک زیــادی بــه روســتائیان  کــردن مســیرها در درون روســتاها،  کــه ســنگفرش 

کــردن بــرای حیوانــات خیلــی دشــوار بــود.  گل و الی می شــد. حرکــت  از ایــن در فصــول بارانــی اینجــا 

کننــد و همیشــه تــرس از  مــردم مجبــور بودنــد محصولشــان و علوفــه حیوانــات را روی سرشــان حمــل 

زمیــن خــوردن وجــود داشــت. پــس از اینکــه ســنگفرش شــد، جــاده پهن تــر شــده اســت و خیابان هــای 

کنــون خشــک هســتند. حــاال دوچرخــه، موتــور ســیکلت و جیــپ بــه آســانی می توانــد وارد روســتا  روســتا ا

کننــد و بــه بــازار ببرنــد. رونــق  شــود. مــردم بــه آســانی می تواننــد ظــروف شــیر را بــا دوچرخــه خــود حمــل 

ــه راه افتــاده اســت.« اقتصــادی در روســتا ب
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بازارها: موتورهای تغییر

ــاه می فروشــیم،  کوت ــا قیمــت خیلــی ارزان و در زمــان خیلــی  طــی ایــن فصــل مــا میوه هــای خــود را ب

ــاوت در  ــهرهای متف ــه ش ــم ب ــم و نمی توانی ــا را نگهداری ــا آنه ــم ت ــه ســردخانه ای نداری ــه هیچگون ک ــون  چ

افغانســتان برســیم. نبــود دسترســی بــه بــازار باعــث ورشکســتگی و عقب ماندگــی ]کشــاورزان[ می شــود.

کوک علیا، هرات، افغانستان مباحثه با مردان، زا

در بازارهــای جهانــی بــدون مــرز و بــه هــم پیوســته، رقابــت از همــه بخش هــای جهــان قیمــت فلــزات، 

کــه  کوچــک روســتایی از قبیــل آنهایــی  شــمش و ســهام شــرکتها را تعییــن می کنــد. امــا در جوامــع محلــی 

کانــون مبادلــه و معاملــه باقــی می ماننــد.  کــه  در نمونــه مــا وجــود دارد، ایــن بازارهــای فیزیکــی هســتند 

کوچــک بســیار  کــه بازارهــای محــالت  کــرد  کتــاب اصــول علــم اقتصــاد اســتدالل  آلفــرد مارشــال )۱890( در 

کــه بایــد ســاخته شــود تــا مناســب و  مناســب بــرای انــواع معینــی از معامــالت هســتند- »چیزهایــی 

کاالهــای فســادپذیر و حجیــم  ــرای افــراد خاصــی باشــد، ازقبیــل لباس هــای خوش دوخــت؛ و  برازنــده ب

ــان در  ــدرت ســودآور هســتند.« مــردان و زن ــه ن ــه فواصــل دور ب ــرای حمــل ب ــه ب ک ــازه  ــر ســبزیجات ت نظی

جوامــع محلــی مــا بــه شــیوه های مختلــف اســتدالل مارشــال را بــرای بــازار محلــی توجیــه می کننــد. آنهــا 

ــازار بــزرگ عمــده  بنــدرت می تواننــد محصوالتــی ماننــد مــوز را بــه نحــو ســودآور بــه مســافت های دور و ب

کــه بــرای حفــظ فــروش خــود بــه بــازار محلــی وابســته هســتند. فروشــی برســانند به طــوری 

کوچک، یک نشانه از فرصت های اقتصادی افزایش یافته درون  تاسیس یک بازار جدید، هر اندازه 

بودند  معتقد  مردم  که  جوامع  درصد   28 تقریبًا  ما،  نمونه  در  می شود.  محسوب  محلی  جامعه  یک 

فرصت های اقتصادی طی دوره بررسی بهبود یافته است همچنین وجود یک بازار روزانه یا هفتگی را 

که فرصت های اقتصادی از قرار معلوم طی  گزارش دادند. برعکس، تنها حدود 9 درصد جوامع محلی 

لت بر منافع  بازار درون جامعه محلی دال بازار داشتند. داشتن یک  همان دوره قرارداد بستند، یک 

کنند، منابع درآمدی خود را  چندگانه دارد. فضایی برای مردم فراهم می کند تا مغازه های خود را برپا 

کوچک می انجامد،  کشاورزان و بازرگانان  متنوع ساخته و افزایش دهند. معمواًل به بازده بهتر برای 

که حاال دیگر مجبور نیستند هزینه های سنگین حمل ونقل به بازارهای دوردست را متحمل شوند. 

کار همچنین پویایی و تحرک مصرف کننده درون جامعه محلی تحریک می شود، چرخه های  با این 
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که مغازه های جدید باز شود تا تقاضای روزافزون را برآورده سازد. فضیلتی ایجاد می کند 

در روسـتای پورانـی، اوتـار پـرادش، یـک بـازار هفتگـی در ۱995 برپـا شـده بـود. ایـن بـازار هـر شـنبه 

کشـاورزان در پورانـی  کشـاورزی از  کـه خواهـان خریـد محصـوالت  و چهارشـنبه دایـر اسـت و بازرگانانـی 

کـه قبـاًل مجبـور بودنـد محصـول خـود را بـه  کشـاورزانی  هسـتند در ایـن دو روز از بـازار دیـدن می کننـد. 

گذارنـد. تنهـا  کننـد اینـک تنهـا نیـاز اسـت نمونه هایـی از آن را بـه نمایـش  بازارهـای دوردسـت حمـل 

ع شـان  کـه از قیمـت راضـی بودنـد از تاجـران دعوت می کنند تـا برای جمع آوری محصول از مزار هنگامـی 

گذشـته ]هنگامی  که در  گـروه مباحثـه مـردان درباره معیشـت توضیـح داد »تفاوت اینسـت  بیاینـد. یـک 

که دوسـت داشـتند پول  گونه  کـه محصـول خـود را شـخصًا بـه بازارهـای دور می بردند[ بازرگانان به ما هر 

کنیم و نمی خواسـتیم آن  کل محصول را تمام راه حمل  که ما مجبور بودیم  می پرداختند. در شـرایطی 

کنـون خـود  کـه دریافـت می کردیـم آن را می فروختیـم. ا کـه بـا هـر قیمتـی  را بـا خـود برگردانیـم، به طـوری 

گـر  تاجرهـا بـه روسـتا می آینـد. مـا یـک نمونـه از محصـول برداشت شـده را بـه آنهـا نشـان می دهیـم، و ا

خ هـا را دوسـت داشـته باشـیم بـه آنهـا می فروشـیم و آنهـا محصول را با خـود به انبارهایشـان می برند.« نر

کشاورزی پشتیبانی از تولیدات: آب، برق، تلفن، و نهاده های 

ــا  ــم. م ــم، نگــه داری کل هفتــه می خری ــرای  ــازار هفتگــی ب ــه در ب ک کنــون مــا می توانیــم ســبزیجاتی را  ا

کنــون شــروع  کار را می کننــد. مــا ا کــه آنهــا در شــهرها ایــن  کنیــم همان طــور  می توانیــم ســاالد تــازه آمــاده 

کنیــم یعنــی  بــه زندگــی ماننــد موجــودات انســانی می کنیــم بــه جــای اینکــه بــا آهنــگ خروس هــا زندگــی 

زود بــه بســتر برویــم و زود هــم برخیزیــم.

کش درباره مزایای اتصال برق یک مرد در لمراب، مرا

کســب وکار درآمــدزای دیگــری ماننــد  کشــاورزی هنــوز منبــع اصلــی درآمــد مــا اســت. امــا مــا بــه تازگــی 

ــه ایــن  ک ــرد چــون  ک ــه مــا  ــادی ب کمــک زی ــم. اینهــا  ــذاری الکترونیکــی و شــارژ تلفــن همــراه افزوده ای بارگ

کــه پــول بــه دســت می آوریــم تــا شــیر خشــک بــرای تنهــا بچه مــان بخریــم. همســرم  همــان جایــی اســت 

کــرد. کمــک  گــرم در مدرســه نیــز  بــا فــروش غــذای 

گلیکاتی، فیلیپین مهاما، مرد همیشه فقیر 30 ساله، 
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کنــار جــاده و بازارهــا، احــداث زیرســاخت ها از قبیــل تامیــن مطمئــن آب، بــرق و شــبکه های تلفــن  در 

)مخابــرات( بــه میــزان زیــادی فرصت هــای اقتصــادی درون جوامــع را ارتقــا می دهــد. تهیــه و تــدارک 

کشــاورزی بــه همیــن انــدازه مهــم اســت. نهاده هــای ارزان قیمــت و پشــتیبانی فنــی بــرای 

کشــاورزی منبــع اصلــی معیشــت تقریبــًا 94  کــه  آب. آب یــک منبــع حیاتــی اســت، خصوصــًا از آنجــا 

کنیــم.  گــردآوری  کــه  توانســتیم داده هایــی در ســطح جامعــه محلــی را  درصــد جوامــع محلــی اســت 

کــه ســاختارهای  کشــاورزی وابســته هســتند نســبت بــه جوامعــی  کــه بــه آب بــاران بــرای  جوامــع محلــی 

آبیــاری دائمــی در تمــام ســال، آب را عرضــه می دارنــد، در موضــع ضعــف هســتند. در مقایســه، تنهــا 32 

ــود بهبــود تاسیســات  کــه فرصت هــای اقتصــادی طــی دوره بررســی محــدود شــده ب درصــد از جوامعــی 

گــزارش دادنــد. آبیــاری را 

کثریــت جمعیــت هــر دو روســتا  ــی ایــن تفــاوت را نشــان می دهــد. ا دو جامعــه محلــی در بنــگال غرب

کانال هــا از  کشــت برنــج اشــتغال دارنــد. امــا در یــک روســتا، پاراســیا، آب در تمــام ســال از طریــق  در 

کانال هــا در ۱998 بــا تــالش مشــترک اداره آبیــاری بنــگال غربــی و  ســد نزدیــک در دســترس اســت. ایــن 

شــورای ناحیــه محلــی حفــر شــده بــود. آنهــا بــرای هدایــت آب از ســد بــه منطقــه )تــا حــد ممکــن وســیعی( 

ــت  ــی اس ــول پرآب ــه محص ک ــی را  ــه محل ــج جامع ــد برن ــد تولی ــته بودن ــا توانس ــد، و آنه ــده بودن ــی ش طراح

کننــد. تیــم مــا  کشــت  کــرد تــا ســبزیجات  کمــک  کشــاورزان  افزایــش دهنــد. عرضــه ثابــت آب همچنیــن بــه 

کانال هــا را بــه عنــوان دلیــل اصلــی رونــق اقتصــادی خــود  کــه ســامانه  کــرد  کشــاورزان روســتا مالقــات  بــا 

کردنــد. شناســایی 

کشــت برنــج وابســته بــود و مزیــت  گوتــری نیــز بــه  کنیــد.  گوتــری مقایســه  ایــن را بــا ســناریو در روســتای 

کانــال آبیــاری  کشــاورزان خــوب نبــود چــون هیــچ  نزدیکــی بــه رودخانــه را داشــت. بــا این حــال وضــع 

گوتــری از مقامــات  کشــتزارهای آنهــا وجــود نداشــت. در ۱998، مــردم  بــرای آوردن آب از رودخانــه بــه 

ــه  ــه رودخان ــتا را ب ع در روس ــزار ــه م ک ــد  ــی را دادن ــال قدیم کان ــک  ــی ی ــر و الیروب ــت تعمی ــی درخواس محل

کانــال بــرای مــدت  کمــک می کــرد.  کاهــش جریــان مــازاد آب طــی فصــل بارانــی  متصــل می کــرد و نیــز بــه 

طوالنــی الیروبــی نشــده بــود و عمــاًل غیرقابــل اســتفاده شــده بــود. بــا وجــود عریضه هــای آنهــا، در زمــان 

کانــال هنــوز تعمیــر نشــده بــود. پیمایــش در 2005، 
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کشـاورزی مسـیری  کردند: »پیش تر از این،  گوتـری بدبختـی خـود را چنین توصیف  مـردان و زنـان در 

کردن تنها یک  کشـاورزان توانایی مدیریت  کنون به آب باران بسـتگی دارد.  به سـمت توسـعه بود. اما ا

کنون به  کننـد. ا کشـت  محصـول در سـال را دارنـد، درحالیکـه سـال های قبـل می توانسـتند دو محصول 

کنـون عمدتـًا بـه دوره  کارشـان ا کشـاورزی، چـون  کارگـران  کشـاورزان، همچنیـن  علـت برداشـت انـدک 

کاشـت بـذر و برداشـت محصـول محـدود می شـود، بـا زیان هایـی روبرو هسـتند. برای بقیـه زمان ها بیکار 

کاری بـرای حتی این  خ دهـد، وضعیـت بدتـر می شـود. پس هیچ  گـر سـیالب در رودخانـه ر می نشـینند. ا

کانـال، آب بـاران اضافـی عبـور نمی کنـد.« روسـتا  دو مـاه وجـود نـدارد. بـه عـالوه بـه علـت بسـته بـودن در 

کـه  چهـار مدرسـه ابتدایـی دارد و یـک سـال پیـش از پیمایـش بـه شـبکه بـرق متصـل شـد امـا همانطـور 

کامـل در روز را ندارند،  کـه تـوان مالـی حتی دو وعـده غذای  گفـت »بـرای مردمـی  یکـی از پاسـخ دهندگان 

تحصیـالت هیـچ معنایـی برایشـان نـدارد. بـرق بـرای آنهـا اسـتفاده ای نـدارد. نخسـتین چیـز مهـم بـرای 

کنـون تقریبًا در حال  کارگر ا کـردن اسـت تـا بتواننـد پـول دربیاورنـد و غـذا بخورنـد. مردم از طبقـه  کار  آنهـا 

کانال نـدارد.« مـردن هسـتند و شـورای محلـی هیـچ توجهـی بـه تعمیر 

کـه سـاختارهای آبیاری خـود را در جنگ از  کسـتان انگـور  در رامیلـی غالـی افغانسـتان، یـک جامعـه تا

کـه بازسـازی لوله های آبیاری در سـال 2005 مثبت تریـن رویداد اخیر  دسـت داد، روسـتائیان نظـر دادنـد 

کشـتزارهای ما  بـرای رونـق جامعـه بـود. مطلعـان اصلـی توجـه دادنـد »وقتـی آبراهه بازسـازی شـد، همه 

کشـاورزان اجازه داد  کسـتانها بسـرعت رشـد نکردنـد و به محصول نرسـیدند، امـا به  آبیـاری شـد. البتـه تا

کنند. این روزهـا، انگور دوباره رشـد می کند.  کشـت  گنـدم، ذرت و خشـخاش  تـا سـایر محصـوالت ماننـد 

که قبـل از جنگ داشـتیم برگردد.« شـاید هفـت سـال زمـان ببـرد تـا به سـطح تولیـدی 

به  روستائیان  که  دید  آسیب  آب  شدید  بحران  از  تانزانیا،  روومای  در  نامدنی  روستای  برعکس، 

که باعث افول در به زیستی شان شد. این روستا هرگز  کردند  عنوان یکی از مهمترین عواملی توصیف 

آنها  بیشتر  که  است  وابسته  عمق  کم  چاه های  آب  به  عوض  در  نداشت  دسترسی  لوله کشی  آب  به 

کیلومتر دورتر است. دولت با حفر سه  در زمان بازدید تیم بررسی دایر نبود. نزدیکترین رودخانه 27 

کردند.  کار  ماه  به مدت دو  تنها  اینها  اما  بپردازد،  این مسئله  به  تا  برداشت  گام هایی  کم عمق  چاه 

کارشناسان نسبت دادند: چاه ها ظاهرا در زمان بارندگی  روستائیان شکست پروژه را به ضعف مهارت 

که سفره های آب باال بودند، و وقتی بارندگی پایان یافت آنها خشک شدند.  حفر شد هنگامی 
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کشــت  بــرای  روســتائیان  می گیــرد.  روش  چندیــن  بــه  را  نامدنــی  رونــق  جلــوی  آب  کمبــود 

کــه  محصوالتشــان بــه بــاران وابســته بودنــد. آنهــا نمی تواننــد خانه هــای آجــری دائمی تــر بســازند چــون 

ساختمان ســازی نیازمنــد میــزان قابــل توجهــی آب اســت. درحالیکــه آب محلــی حتــی بــرای نوشــیدن 

موجــود نبــود، مــردم بــا آوردن آب از حوضچه هــای آب در محــدوده حیــات وحــش، جــان خــود را بــه 

خطــر می انداختنــد. زنــان و دختــران ســاعات مولــد بــاارزش خــود را در جســتجوی آب صــرف می کردنــد. 

کــه آب را پیــدا می کردنــد اغلــب بــرای اســتفاده انســانی ســالم نبــود و روســتا دچــار بیماری هــای  هنگامــی 

ناشــی از آب ناســالم ماننــد اســهال، تیفوئیــد و ســایر بیماری هــا می شــد.

کمتــری دارد ولــی یــک منبــع بــاارزش  گرچــه نســبت بــه آب، اهمیــت حیاتــی  بــرق: دسترســی بــه بــرق ا

کوچــک  کمــک می کنــد تــا صنایــع دســتی  بــرای زنــان و مــردان فقیــر اســت. بــرق حتــی بــه فقیرترین هــا 

کــه در مناطــق مــورد بررســی  کــه خصوصــا بــرای زنــان مفیــد اســت. زنانــی  در خانــه راه بیندازنــد، چیــزی 

ــد-  ــادی برق رســانی شــده بودن ــه روســتاهای زی ک ــژه در آســیای شــرقی، جایــی  ــه وی ــم- ب کردی برخــورد 

کــرده و آنهــا را روز بعــد  کــه چگونــه ترشــی، مربــا و ســایر موادغذایــی را در شــب درســت  صحبــت می کردنــد 

ــد. ــازار می فروختن در ب

کــه چگونــه بــرق اثــرات  ســان دوگــون، یــک منطقــه در بوکیدنــون فیلیپیــن، مثــال خوبــی اســت 

تعــدادی  بــرق  ورود  کــه  گفتنــد  ایــن منطقــه  در  اقتصــادی داشــت. خانوارهــا  رونــق  بــر  چندبعــدی 

کــه آنهــا در یخچال هــای برقــی  گشــوده اســت ازقبیــل فــروش بســتنی،  فرصت هــای معیشــت بــرای آنهــا 

نگــه می داشــتند. زنــان بــا ماشــین خیاطــی برقــی می توانســتند از دوخــت و دوز در خانــه پــول دربیاورنــد. 

کــه تامیــن مرتــب  کار می کردنــد  کنــون بــا پمپ هــای آب برقــی  کنان ا گرفــت چــون ســا کشــاورزی نیــز رونــق 

کــه می دیدنــد امــکان تامیــن  کنان بســیار خوشــحال بودنــد  گفــت »ســا آب تضمیــن شــده بــود. یــک نفــر 

ــا  ــی م ــاوت در زندگ ــر تف ــن بیانگ ــتند. ای ــال نداش ــی را قب ــن فرصت ــا چنی ــداد م ــود دارد. اج ــراوان آب وج ف

گل هــا حتــی  کشــت ســبزیجات و  اســت. برخــی مــردم در حیــاط پشــتی باغبانــی می کننــد. آنهــا توانایــی 

کــه تامیــن آب قطعــی اســت. در فصــل خشــک را دارنــد چــون 

کردنــد چگونــه دسترســی بــه بــرق زندگــی  در دیگــر ســایت های مــورد بررســی نیــز، زنــان صحبــت 

ــه  ک ــی  ــک جای کای مکزی ــا کس ــوان، اوا ــان خ ــو س ــاده رانچ ــه دورافت ــت. در جامع ــرده اس ک ــت  ــا را راح آنه

ــول  کاله حصیــری ببافنــد و مقــداری پ ــان می تواننــد در شــب  انتخاب هــای درآمــدزا محــدود اســت، زن
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ــو و تلویزیــون  ــار را از رادی ــه اینــک می تواننــد اخب ک ــد  ــاد می زدن ــا خوشــحالی فری ــد. آنهــا ب اضافــی درآورن

کننــد. ــن برقــی، تورتیــال تهیــه  ــردن غــالت در ُخردک ک ــرد  ــا ُخ بشــنوند و ب

کمک  سرانجام، خیابانهای پرنور پس از غروب آفتاب به حفظ بهتر نظم و قانون در جامعه محلی 

می کند. زنان متوجه شدند که حاال در شب هم نگران نیستند که از خانه بیرون بیایند. همچنین سالمندان 

می توانند بدون ترس از افتادن در چاله چوله ها یا آسیب دیدن از ناحیه حیوانات و مارها قدم بزنند.

کــرد، روســتاهای  دسترســی بــه تلفــن. درحالیکــه بــرق بــا خــود تغییراتــی در بارانــگای فیلیپیــن ایجــاد 

ــا  ــی م ــورد بررس ــه م ــتاها در نمون ــی از روس ــاتگایلیجارا یک ــدند. س ــول ش ــراه متح ــن هم ــا تلف ــگالدش ب بن

کــه  ج  گرامیــن منتفــع شــد. منافــع ایــن بــر ج تلفــن و تلگــراف شــرکت تلفــن  کــه از ســاخت یــک بــر اســت 

کــه بیشــتر ســود می برنــد بازرگانــان  کســانی  در ســال 2003 ســاخته شــده براحتــی قابــل مشــاهده اســت. 

کســب وکار در جامعــه محلــی هســتند. عبــدل مزایــای داشــتن  کــه بــه دنبــال راه انــدازی  کوچکــی هســتند 

یــک تلفــن همــراه را چنیــن توضیــح داد. »پیــش از ایــن، بــرای فــروش یــا مصــرف محلــی مجبــور بودیــم 

کا بــرای حمــل  کنیــم. پیــش از ایــن مــردم 200 تــا مســافت طوالنــی برویــم و برنــج و عــدس را بــا خــود حمــل 

کا بــرای برقــراری دو تمــاس تلفنــی نیــاز  کــردن ۱0 تــا ج  کنــون آنهــا تنهــا بــه خــر کاالهــا می پرداختنــد؛ ا

گفتگــوی تلفنــی اســت. طرف هــای  کــه مرغــداری دارنــد تنهــا نیــاز بــه چنــد  کســانی  دارنــد. بــرای مثــال 

گوشــتی را تحویــل بگیرنــد. غ  خریــدار بــه ســمت آنهــا هجــوم می آورنــد تــا محمولــه مــر

خوبــی  ســود  و  کردنــد  بــاز  را  همــراه  تلفــن  فــروش  مغازه هــای  ســاتگایلیجارا  در  افــرادی  معــدود 

کردنــد و درآمــد اضافــی  نصیبشــان می شــود. زنــان شــروع بــه اســتفاده از تلفــن همــراه بــه شــکل اجــاره ای 

بــرای خانواده هایشــان آوردنــد. بــرای برخــی مــردم فقیــر، تلفن هــا اجــازه جریــان بی وقفــه اعتبــار و تامیــن 

کمــک زیــادی  گرامیــن  ج  گفــت »بــر کــه پیــش از آن، دسترســی بــه آنهــا مشــکل بــود. محمــد  مالــی را داد 

کار  کــه در شــهر  کــه نیــاز عاجــل بــه پــول بــرای خریــد زمیــن داریــم، مــن بــه بــرادرم  کــرد. هنگامــی  بــه مــا 

کــه  می کنــد تلفــن می زنــم!« بــرادرش ســپس بــا تلفــن همــراه، پــول را بــه بانــک محلــی انتقــال می دهــد 

کنــد. تجربــه محمــد بــا منافــع نوآوری هــای بانکــداری همــراه در  محمــد می توانــد صبــح فــردا برداشــت 

کنیــا تاییــد  کشــورهای درحــال توســعه از قبیــل »بانــک مجــازی« آفریقــای جنوبــی و ام-پیســه  ســایر 

کــه بــرادر  کاهــش هزینــه معامالتــی بــرای انتقــال پــول از طریــق تلفــن همــراه- همانگونــه  می شــود. 

محمــد انجــام داد- واقعــا شــگفت آور اســت.
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گــزارش دادنــد  کــه افزایــش فرصت هــای اقتصــادی را طــی دوره بررســی  جوامــع محلــی در بررســی مــا 

کــه حضــور شــبکه های تلفــن عمومــی بیــش از چهــار برابــر نســبت بــه ســال ۱995 شــده  نیــز آنهایــی بودنــد 

کاهــش یافتــه بــود، ارتبــاط و اتصــال تلفــن تنهــا ۱.5 برابــر  کــه فرصت هــا  بــود. برعکــس، در جوامعــی 

بیشــتر از یــک دهــه قبل تــر بــود.

نهاده هــای  بــه  بهتــر و دسترســی  کشــاورزی  فنــون  کشــاورزی.  بــرای  فنــی  پشــتیبانی  و  نهاده هــا 

کنــد. در 66 درصــد جوامــع محلــی  کشــاورزی ایجــاد  ارزان قیمــت می توانــد تفــاوت زیــادی در بهــره وری 

گــزارش دادنــد، پاســخ دهندگان همچنیــن بهبــود دسترســی بــه  کــه بهبــود فرصت هــای اقتصــادی را 

کردنــد. دسترســی بــه چنیــن نهاده هایــی تنهــا در 39 درصــد از جوامــع  گــزارش  کشــاورزی را  نهاده هــای 

کاهــش یافتــه اســت، بهبــود یافتــه اســت. ــد فرصت هــای اقتصــادی  ــزارش دادن گ ــه  ک

کشـاورزی و بـرای تغییـر  کاجـرای تانزانیـا، مقامـات دولتـی بدلیـل بهبـود مهارت هـای  در روسـتاهای 

ج  که از فقر خار کردنـد. خانوارهایی  گوجه فرنگی، اعتبار پیدا  کشـت بـه تولیـد محصوالتـی مانند  الگـوی 

کشـاورزی ارائه  که توسـط افسـران ترویج و توسـعه  شـدند در هر دو روسـتا قدردان آموزش هایی هسـتند 

کشـاورزی در ۱994 یاد  کارشـناس اداره ترویج  گفت »من از یک  کامسـونی  می شـود. یک فقیرنمانده در 

که به  کردم  گوجه فرنگی هایـی  کشـت  کنـم. از آن پس، من شـروع به  گوجـه فرنگـی تولیـد  گرفتـم چگونـه 

ج خانواده ام و سـاختن یک خانه شـدم.« درآمـدم افـزوده اسـت. مـن موفـق بـه تامین خر

کشــاورزی در جوامــع نمونه گیری شــده مــا در اوتارپــراداش، بنــگال غربــی و بنــگالدش  اهمیــت نــوآوری 

ــرای  ــی ب ــی خوب ــای مال ــج پاداش ه ــول برن ــای پرمحص گونه ه ــت  کش ــر،  ــه آخ ــت. در دو منطق ــکار اس آش

ــار  ــت.e  در اوت ــتر اس ــت بیش ــزان برداش ــر و می کوتاه ت ــا،  گونه ه ــن  ــرای ای ــت ب ــاورزان آورد. دوره برداش کش

کل  ــروت  ــه ث ک ــزارش می شــود  گ کشــت محصــوالت تجــاری ازقبیــل نیشــکر و سوســن عنبــر،  ــا  ــرادش ب پ

ج شــدن از فقــر بــه عنــوان  روســتاها افزایــش یافتــه اســت. در روســتای شــکاپور در ناحیــه ســیتاپور، خــار

کشــت نیشــکر دیــده می شــود. ایــن ســرمایه گذاری  فراینــد انباشــت تدریجــی از طریــق ســرمایه گذاری در 

کشــاورزی اســت. بیشــتر فقیرنمانده هــا در  گونه هــای پرمحصــول از بذرهــا و تجهیــزات  شــامل خریــد 

کتــور و خرمن کــوب( و بــا  کردنــد تــا بــا خریــد تجهیــزات )نیشــکرکوب، ترا کشــت نیشــکر تــالش  مناطــق 

گونه هــای پرمحصــول نیشــکر، بــه محصــول تجــاری خویــش ارزش بیفزاینــد. کشــت 
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اعتبارات بانکی: در خدمت ابتکار عمل

ــر  گســترش فعالیت هــای تجــاری هســتند، چــون آنهــا مقادی ــرای  ــع اصلــی ب ســازمان ها شــخصًا موان

کــه بیشــتر مــردم بــا اینکــه نیــاز بــه وام دارنــد عضــو آنهــا  کمــی وام می دهنــد. بــه همیــن دلیــل اســت 

آنهــا وام هــای بیشــتری می خواهنــد. نمی شــوند. 

مباحثه با مردان، پیرجادی، بنگالدش

ــای  ــد، اعط ــک می کنن کم ــا  ــودن فرصت ه گش ــه  ــا ب ــاری و بازاره ــبکه های آبی ــا، ش ــه جاده ه درحالیک

کــه بــه مــردم اجــازه می دهــد تــا  کلیــدی اســت  گیرنــده باشــد اغلــب  کــه در تــوان مالــی  تســهیالت بانکــی 

ــک  ــو ی لول گاال ــوند. در  ــد ش ــود بهره من ــاورزی خ کش ــود  ــا بهب ــب وکار ی کس ــروع  ــرای ش ــا ب ــن فرصت ه از ای

کــه از بهــره پاییــن در اعتبــار رســمی اعطایــی  کشــاورزانی  جامعــه محلــی در مالوکــو شــمالی اندونــزی، 

گرفتنــد: »داشــتن ســرمایه بــه  ککاماتــان۱  چنیــن نتیجــه  منتفــع شــده بودنــد تحــت برنامــه توســعه 

معنــای نداشــتن هیــچ مشــکلی اســت.«

کــه اقتصادهــای خــود را  کّمــی مــا بازتــاب یافتــه اســت جوامــع محلــی  اهمیــت اعتبــارات در داده هــای 

کردنــد نیــز بــا احتمــال بیشــتری بــه بانک هــای دولتــی  قــوی یــا خیلــی قــوی در زمــان پیمایــش رتبه بنــدی 

بــه عنــوان منبــع اعتبــار متکــی هســتند. تقریبــا 40 درصــد جوامــع قدرتمنــد اقتصــادی، امــا تنهــا حــدود 

کــه بانک هــای دولتــی در بیــن دو منبــع اصلــی اعتبــار در  گفتنــد  25 درصــد جوامــع ضعیــف اقتصــادی، 

کــه ضعیــف و خیلــی ضعیــف رتبه بنــدی شــدند  منطقــه آنهــا هســتند. خانوارهــا در اقتصادهــای محلــی 

کمــک دوســتان، خویشــان و نزول خوارهــای محلــی  بــرای نیازهــای مالــی خــود، بــا احتمــال بیشــتری بــه 

نســبت بــه بانک هــا متکــی هســتند.

بیشتر  در  فقیر  مردم  دلیل،  چندین  به  نیست.  کافی  رسمی  اعتباری  تسهیالت  صرف  حضور  اما 

کافی با شرایط مناسب از این منابع  که به دست آوردن اعتبارات )تسهیالت(  جوامع متوجه می شوند 

که مردم فقیر دردسترسی به اعتبارات مواجه اند خالصه می کند. دشوار است. شکل 5-3 موانعی را 

کــه وام هــای  یکــی از نخســتین موانــع شناسایی شــده از ســوی مــردم فقیــر در بیــن جوامــع اینســت 

کافــی تحول آفریــن  ــه حــد  ــا ب ــا دولــت- صرف ــی ی ارائه شــده توســط ســازمان های مختلــف- جامعــه مدن

نبــوده اســت. باوجــود محبوبیــت تامیــن مالــی ُخــرد، وام هــای ناچیــز بــه مــردم امــکان می دهــد تــا 
۱. Kecamatan Development Program
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کل پاییــن  ــازده  ــا ب کــه آنهــا در دام فعالیت هــای ب کننــد به طــوری  ــر دایمــی انباشــت  دارایی هــای مولدت

باقــی می ماننــد. عالــم مــردی در روســتای دیگبــاری بنــگالدش، نارضایتــی خــود را از میــزان وام هــای 

کــرد »مــن فکــر می کنــم  اعطایــی از ســوی نهادهــای تامیــن مالــی ُخــرد در جامعــه محلــی چنیــن ابــراز 

ســازمان های مــردم نهــاد، منتفع شــوندگان اصلــی بوده انــد. آنچــه بــرای میلیونهــا نفــر اتفــاق افتــاد آنهــا 

کــه آنهــا  کا وام می گیریــم درحالــی  کرده انــد؟ ایــن پــول مــا اســت. بااین حــال مــا تنهــا 3 هــزار تــا گــردآوری 

کا بــه دســت می آورنــد.« میلیون هــا تــا

شکل 3-5

کارآفرینان فقیر با موانعی برای دسترسی به اعتبارات مواجه اند

کوچــک نــه بــرای تولیــد بلکــه بــرای مصــرف روزانــه و نیازهــای   تمایــل بــه اســتفاده از ایــن وام هــای 

گهانــی ازقبیــل ازدواج در خانــواده، تشــیع جنــازه، بیمــاری یــا حتــی  عاجــل خانــوار اســت. هزینــه نا

ــه اســتفاده از وام درجهــت اهــداف غیرتولیــدی مجبــور  ــواده فقیــر را ب ــد یــک خان گرســنگی ....، می توان

کنــد. در بیــن مناطــق مــورد بررســی، خانوارهــای فقیرمانــده، بــا احتمــال بیشــتری نســبت بــه فقیرنمانــده 

گرفتــن بــرای اهــداف مصرفــی منظــم رفتنــد. )شــکل 4-5( بــه ســمت وام 

  

 
 

 

  

 
 

 

  



ابر
 بر

ت
ص

فر
ن 

شت
 دا

ی
ویا

ر

289

شکل 4-5

کثریت فقیرمانده ها برای اهداف مصرفی منظمی وام می گیرند ا

 منبع: پرسشنامه خانوار

ــوار می شــود. در  ــردوش خان ــی ســنگین ب ــار مال تحــت چنیــن شــرایطی، پرداخــت بهــره وام هــا یــک ب

کــه شــاهد جهشــی در اعتبــارات خــرد بــود، مــردان تاییــد  چانپاشــا یکــی از جوامــع محلــی بنــگالدش 

کــه وام هــا را بــرای  گذشــته آســانتر شــده اســت. امــا عــده بســیاری  کردنــد »تســهیالت وام نســبت بــه 

قــادر  آنهــا  بنابرایــن  ج می کننــد.  امــور غیرتولیــدی خانــواده خــر را در  آنهــا  اهــداف تجــاری می گیرنــد 

کننــد. بنابرایــن بازپرداخــت وام نقشــی اساســی در  ــه موقــع بازپرداخــت  نیســتند اقســاط وام خــود را ب

ج آنهــا ایفــا می کنــد.« افزایــش مخــار
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کــه ابتــکار عمــل دولت محــور در مــورد  کوراپــادو آنــدرا پــرادش مــردان و زنــان تشــخیص دادنــد  در 

وام هــا  کــه  افزودنــد  آنهــا  امــا  می ســازد.  فراهــم  آنهــا  بــرای  باارزشــی  اعتبــارات  خودیــاری،  گروه هــای 

کمــک می کنــد تــا از عهــده مســائل برآینــد. در مزاپونــدای مــاالوی، زنــان موافــق بودنــد »مــا بــه  تنهــا 

بــا  گــر یــک رویــداد برنامه ریــزی نشــده اتفــاق بیفتــد، مــا  سخت کوشــی خــود ادامــه می دهیــم. امــا ا

مشــکل بزرگــی تنهــا باقــی می مانیــم. مــا در جســتجوی وام ازدواج، ســاختن خانــه، درمــان و تحویــل 

کــه ســرمایه عملیاتــی بســیار  گســترش یافتــن نــدارد چــون  کســب وکار مــا امــکان  کاالهــا هســتیم.  گرفتــن 

کــه نیــاز  کــی و ســایر چیزهایــی  اندکــی داریــم. مــا در تــالش بــرای حــل مشــکالتمان ماننــد خریــد مــواد خورا

گــر ســرمایه مــا زیــاد  بــه داشــتن پــول دارد مجبــور بــه اســتفاده بیــش از حــد از خریــد نســیه هســتیم. ... ا

ــاد.« ــاق نمی افت ــز اتف ــاق هرگ ــن اتف ــس ای ــود پ ب

کـه مـردم فقیـر در بـازار اعتبـار مواجـه هسـتند دسترسـی عادالنـه اسـت. حتی در  دومیـن محدودیتـی 

که تسـهیالت اعتباری رسـمی وجود دارد، مردان و زنان فقیر خودشـان را به سـه دلیل محروم  جوامعی 

می بیننـد: آنهـا فاقـد اطالعـات دربـاره اعتبـارات اعطایـی هسـتند؛ آنهـا قـادر به ارائـه وثیقه خواسته شـده 

که برای تایید وام  از سـوی سـازمان های اعتبار رسـمی نیسـتند؛ و آنها فاقد ارتباطات سیاسـی هسـتند 

کارکنـان اعطـای وام  را ندارند. نیـاز اسـت، یـا بـه زبانـی دیگـر، پـول موردنیاز برای رشـوه دادن به 

مبینــگا  ماننــد  از ســایر مکان هــا  »مــا  گفــت  تانزانیــا  روومــای  در  روســتای چیولــو  در  زنــی  یوســتا 

کــه تســهیالت اعتبــاری وجــود دارد، امــا نمی دانیــم چگونــه بــه آنهــا دسترســی یابیــم و هیــچ  می شــنویم 

گولــی جامعــه محلــی دیگــر در روومــا نیــز  کنــد.« خانوارهــا در ما کســی نمی آیــد تــا ایــن را بــرای مــا تبییــن 

کردنــد. آلکــس یــک  ح هــای اعتبــاری اظهــار  نبــود اطالعــات را دلیــل اصلــی ناتوانــی در اســتفاده از طر

گفــت مــردم در حــال ســازماندهی  کــرد،  گولــی مالقــات  کــه تیــم مــا در ما کشــاورز و ماهیگیــر 50 ســاله 

انجمن هــای تعاونــی پس انــداز و اعتبــاری بــه عنــوان بدیلــی بــرای منابــع اعتبــار رســمی تر هســتند. او 

کــه آنهــا آمــوزش الزم را  ــه ایــن انجمن هــا بپیوندنــد چــون  ــرای مــردم بســیار مشــکل اســت ب گفــت امــا ب

کننــد. ندیده انــد چگونــه از خدمــات مالــی اســتفاده 

در زمان هــای دیگــر، بــه دســت آوردن اعتبــارات دشــوار اســت چــون زنــان و مــردان فقیــر از ارائــه وثیقــه 

کشــاورزی محلــی منتفــع شــده  کــش از بانــک اعتبــار  کشــاورزان در آبزیــف مرا ناتــوان هســتند. نــه همــه 

کثریــت ارث هــا  گــروه مباحثــه در ایــن جامعــه محلــی توضیــح داد چــرا اینگونــه اســت: »ا بودنــد. یــک 
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کشــاورزان فاقــد ســند قانونــی مالکیــت  در اینجــا غیروکالتــی، یعنــی بــدون قولنامــه اســت. بنابرایــن 

کننــد.« ایــن مشــکل بــه خصــوص بــرای  بــوده و نمی تواننــد بازپرداخــت وام خــود بــه بانــک را تضمیــن 

ــه  ــن، ن ــه زمی ــه ن ک ــرد  ک ــه  ــا آن مصاحب ــا ب کلمبی ــا در  ــم م ــه تی ک ــت  ــدید اس ــده ای ش ــای آواره ش خانواره

گــروه مباحثــه از زنــان  کســی داشــتند تــا بــه عنــوان وثیقــه ارائــه دهنــد. یــک  امــوال، و نــه ضمانــت از ســوی 

خ دو درصــد وام می دهــد. امــا بــرای  گفــت »ســازمان اعتبــار محلــی بــا نــر در ویــال روزا، از مــردم آواره شــده 

کوچــک بــرای بیــش از دو ســال داشــته باشــید و اســناد  کســب وکار  دریافــت تســهیالت بانکــی بایــد یــک 

گــر اینهــا را نداشــته باشــید بایــد یــک  کــه مالــک یــک ملــک بــا شــرایط مناســب هســتید. ا را نشــان دهیــد 

کلمبیــا،  ضامــن و حســاب هزینه هــا و یــک موجــودی انبــار بیاوریــد.« مــردم آواره شــده در ال میــرادور 

گفــت »بانک هــا تقاضــای اســنادی  گــروه مباحثــه مــردان  بــا معضــل مشــابهی مواجــه هســتند. یــک 

تقاضــای  اعتبــاری  ســازمان های  دهــد.  نشــان  را  ســاختمان  یــک  بــر  مالکیــت  حقــوق  کــه  می کننــد 

گــر پولــی را بــه دســت آورنــد تنهــا  کننــد و ا کــه مــردم نمی تواننــد تهیــه  مجوزهــا و ضامن هایــی را می کننــد 

کــرده بودنــد.« کــه آنهــا درخواســت  یــک پنجــم آن چیــزی اســت 

قیــد و بندهــای ناشــی از حامی طلبــی سیاســی و فســاد در بافتــار آســیای جنوبــی بــه ویــژه قــوی اســت. 

کارکنــان  کــه »هیــچ وامــی را نمی تــوان بــدون دادن پــول بــه  گــزارش دادنــد  زنــان در حســن باغ بنــگالدش، 

کارکنــان هــم حقــوق رســمی و هــم رشــوه می گیرنــد.« در دونــکال آنــدرا  کــرد ... ایــن  بانــک محلــی دریافــت 

گرفتــن وام بــه ســراغ بانک هــا برویــم، آنهــا از مــا درخواســت  گــر مــا بــرای  پــرادش، زنــان موافــق بودنــد: »ا

گرفتــن صورتحســاب ها  گــر مــا بــه دفتــر مانــدال ]بلــوک[ بــرای  کاغــذ و آن ســند را می کننــد. ا آوردن ایــن 

ــا مــا صحبــت می کننــد. اوضــاع هیــچ  ــدون اهمیــت ب ــی و ب ــا بی خیال ــم خیلــی دشــوار اســت. آنهــا ب بروی

ــه  ــش یافت ــوه ها افزای ــویم. رش ــادی می ش ــه زی ــل هزین ــا متحم ــی رود. م ــش نم ــت پی ــوب و درس ــت خ وق

کارهــا بــا تاخیــر زیــاد انجــام می شــود.« اســت و 

خ هــای بهــره بــاال و جــدول پرداخــت ســفت و ســخت اقســاط مربــوط  ســومین محدودیــت بــه نر

مــورد ســازمان های  بــه خصــوص در  ایــن  پیــاده می شــود.  وام دهنــده  از ســوی ســازمان  کــه  اســت 

کــه  کاملونــدوی اوگانــدا مــردم پــس از تجربــه ضعیــف بــا یــک ســازمان  جامعــه مدنــی صــادق اســت. در 

گرفتــن  خ 25 درصــد بــا دوره بازپرداخــت هفــت روزه عرضــه می داشــت از  کوتــاه مــدت بــا نــر وام هــای 

ــت  ــود را پیوس ــوال خ ــده، ام ــن وام دهن ــند. چندی ــاد( می ترس ــردم نه ــی )م ــازمان های غیردولت وام از س
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گذاشــته می شــد. بیشــتر جوامــع محلــی در  کــه در صــورت نپرداختــن بــه اجــرا  کــرده بودنــد  تقاضــای وام 

کــه مجبــور بــه پرداختــن بــه نهادهــای تامیــن مالــی  خ هــای بهــره بــاال و اقســاط  بنــگالدش همچنیــن از نر

کایــی بگیریــم، بایــد  گــر مــا یــک وام ۱5 هــزار تا گفتنــد »ا کالیا  گلــه داشــتند. مــردان در شــانتا ُخــرد بودنــد 

کنیــم پــس مجبوریــم زمیــن  ــر از بازپرداخــت آن خــودداری  گ کا در عــرض نــه مــاه بپردازیــم. ا ــا 30 هــزار ت

ــرای بازپرداخــت بفروشــیم.« خــود را ب

ســازمان های وام دهنــده در برخــی جوامــع محلــی، اعتبــارات خــود را بــه انــواع معینــی از فعالیت هــای 

کــردن معیشــت مــورد انتخــاب خودشــان  تولیــدی محــدود می کننــد و در عمــل مــردم فقیــر را از دنبــال 

کــو شــد چــون  کشــت تنبا گولوتــزای مــاالوی، آنــدره مــرد 52 ســاله فقیرمانــده مجبــور بــه  بــاز می دارنــد. در 

کــه هــر محصــول  کشــاورزانی دهــد  کــود شــیمیایی نســیه بــه  هیــچ ســازمانی در روســتا وجــود نداشــت تــا 

گفــت »مــن تجربــه بســیار  کشــت می کردنــد. آنــدره در مصاحبــه داســتان زندگــی خــود چنیــن  دیگــری را 

ــگاه  ــه باش ــان، ب ــردم و در آن زم ک ــو  ک ــت تنبا کش ــه  ــروع ب ــتم. ش ــا داش گروه ه ــن  ــه ای ــتن ب ــدی از پیوس ب

کــود شــیمیایی بــه دســت آورم. امــا پــس  کــو پیوســتم از طریــق آن می توانســتم وا مهــای  کشــاورزان تنبا

کــود شــیمیایی و 8  کواچــا بــرای  کویــم، هنــوز مجبــورم حــدود 9 هــزار  از امــکان فــروش بســیار انــدک تنبا

کــو تنهــا ۱۱ هــزار  کواچــا بابــت هزینه هــای عضویــت باشــگاه و اعتبــارات بپــردازم و مــن از فــروش تنبا هــزار 

کــردم  کواچــا بــه دســت مــی آورم. ایــن تجربــه خیلــی بــدی بــرای مــن بــود و از آن بــه بعــد، ذهنــم را مرتــب 

کــه دریافــت  کــه بــا مســائل پولــی ســروکار دارد نپیونــدم. مــن تشــخیص دادم  گروهــی  کــه هرگــز بــه هیــچ 

اعتبــارات خیلــی دردآور اســت.«

کارآفرینـان فقیـر احسـاس می کنند  کـه اعتبـارات در دسـترس اسـت بیشـتر  سـرانجام، حتـی در جایـی 

گفـت  بارکـو  بنـگالدش،  حسـن باغ  در  هسـتند.  وام  از  مولـد  اسـتفاده  بـرای  مهارت هایـی  فاقـد  آنهـا 

کوچـک، فـروش سـبزیجات، خریـد ریکشـاو و غیـرآن وام می دهنـد. امـا  »انجمن هـا بابـت خواربارفروشـی 

کسـی پـول را داخـل چـاه  گـر  پـس از دادن وام، آنهـا شـیوه های اسـتفاده از وام را پایـش نمی کننـد. حتـی ا

هـم بریـزد آنهـا اهمیتـی نمی دهنـد. مـردم از وام هـا بـرای مقاصـد خانوادگـی اسـتفاده می کننـد. برخـی 

گاو، و بازپرداخـت بدهی هـا با پـول وام می کنند.« در آلودنـای فیلیپین،  شـروع بـه سـاختن خانـه، خریـد 

کاسـبی را اداره  کـه چگونـه یـک  گـر ندانیـد  کـه موفـق می شـوید خصوصـًا ا گرفتـن وام »تضمیـن نمی کنـد 

گروه  کنان این جوامع مدت های طوالنی مشـتاق برنامه های جامع معیشـتی هسـتند. یک  کنید.« سـا
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کشـاورزان باشـند به طوری  کردنـد »آنهـا باید به فکر پروژه های معیشـتی برای  مباحثـه مـردان پیشـنهاد 

کشـاورزان می افزایـد.« گرفتـن وام نباشـند. اعطـای وام هـا تنهـا بـه بدهی هـای  کـه دیگـر مجبـور بـه 

کسب وکار صدور سند زمین و صدور مجوز 

گــر  مجوزهــا و تاییدیه هــا بــه نحــو عادالنــه توزیــع نمی شــد، بلکــه براســاس فســاد و پارتی بــازی اســت. ا

گــر اینــکار را نکنیــد، شــما را از ایــن اداره بــه آن  کــرد. ا پــول بدهیــد، مجوزتــان را دو روزه دریافــت خواهیــد 

کــه رشــوه را بپردازیــد. اداره می فرســتند تــا از خیــر پروژه تــان بگذریــد یــا 

کش مباحثه با زنان، ازرین، مرا

ــر عهــده می گیرنــد می توانــد توانایــی مــردم را بــرای شــروع  کــه دولت هــا ب اصالحــات حقوقــی و مالــی 

کشــاورزان، فرصت هــا بــرای ســندزدن  کنــد. بــرای  بــه ابتــکار عمــل اقتصــادی بــه چندیــن روش تقویــت 

کلیــدی موفقیــت بیشــتر باشــد. بــرای بازرگانــان، الزامــات حقوقــی منطقــی  زمیــن می توانــد تســهیلگر 

کارگــران، ثبــت ملــک، دریافــت تســهیالت، تجــارت  کســب مجوزهــا، اســتخدام  کســب وکار،  بــرای شــروع 

ــد. ــودآوری باش ــای س کمک ه ــد  ــات می توان ــت مالی ــرزی، و پرداخ فرام

اصــالح اراضــی و صــدور ســند بــرای زمیــن. برای مردم فقیر، دریافت ســند حقوقی برای زمین هایشــان 

از دو نظــر بســیار مهــم اســت: بــه خانــواده حــس و ظاهــری از امنیــت و تــداوم غذایــی می دهــد و درهــا را 

کــه حتــی  بــه روی دیگــر فرصت هــا شــامل دسترســی بــه اعتبــارات بانکــی بــاز می کنــد. بررســی مــا دریافــت 

گرفتــن وام  کــه منابــع اعتبــاری وجــود دارد، داشــتن یــک ســند زمیــن معمــوال تنهــا راه  در جوامــع محلــی 

کســانی  ــا  ــًا از مهاجــران ی ــه عمدت ک ــرای جوامعــی دردســر زا اســت  ــه خصــوص ب از بانک هــا اســت. ایــن ب

کلمبیــا، بیشــتر جوامــع  کــه از ســایر مناطــق، مقیــم آنجــا شــدند. بــرای مثــال در نمونــه  تشــکیل می شــوند 

کــه مالکیــت زمیــن اثبــات شــود و افــراد  کــه بانک هــا درخواســت اســنادی می کننــد  گــزارش دادنــد  محلــی 

گــرا در  کا رانــده  شــده از موطنشــان توانایــی ارائــه آنهــا را ندارنــد. در ســایر مناطــق مــورد بررســی نیــز- 

تانزانیــا، جوامــع روســتایی در افغانســتان، و ایالت هایــی در هنــد، در بیــن دیگــران- اســناد نشــان دهنده 

مالکیــت زمیــن، شــرط الزم بــرای دریافــت وام هســتند.
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عــالوه برایــن، مــردم بــدون ســند را بــه راحتــی می تــوان از زمین های شــان بیــرون انداخــت. بــرای 

کــه در  مثــال خانوارهایــی در بیرالی پــارای آســام هــر روز بــا خطــر تهدیــد تخلیــه، زندگــی می کننــد. نگالنــد 

مــرز ایالــت دیگــری از هنــد واقــع شــده اســت و یــک ذخیــره گاه جنگلــی اســت زمیــن و همــه خانه هــای 

گــروه مباحثــه توضیــح داد »مــردم هیــچ اطمینانــی  روســتا در مالکیــت اداره جنگل بانــی اســت. یــک 

کننــد زیــرا آنهــا هیــچ مالکیتــی بــر  کــه ایــن مــکان را تــرک  ندارنــد چــون هــر دفعــه از آنهــا می تــوان خواســت 

کل روســتا از ســوی دولــت تصــرف شــده اســت.  کــه  ایــن زمین هــا ندارنــد. یــک هفتــه پیــش مــا شــنیدیم 

ــود  ــه خواهــد ب کنیــم وضع مــان چگون مــا احســاس ناامنــی و بی پناهــی می کنیــم. مــا نمی توانیــم تصــور 

کوچک مــان بــه  ــا بچه هــای  کــه ب گــر مجبــور بــه تــرک خانه های مــان باشــیم. مــا هیــچ تصــوری نداریــم  ا

کجــا خواهیــم رفــت.« چنــد جامعــه دیگــر در آســام وضــع مشــابهی دارنــد؛ بیــش از 80 درصــد خانوارهــا، 

اســناد زمیــن بــه نــام خودشــان ندارنــد.

ــد  گردی ــه توســط دولت هــای محلــی در برخــی جوامــع محلــی شــروع  ک اصالحــات ارضــی سرتاســری 

کســب وکار  کشــاورزی و  کاهــش داد و ابتــکار عمــل فــردی در  نابرابری هــای اولیــه در مالکیــت دارایی هــا را 

کــه بــا آن می توانســتند بــه  را باعــث شــد. اســناد زمیــن همچنیــن بــه مــردم فقیــر وثیقــه باارزشــی داد 

کــه فرصت هایشــان طــی دوره  تقریبــًا 30 درصــد جوامــع محلــی  یابنــد.  بانکــی دسترســی  اعتبــارات 

گســترش یافتــه بــود نیــز شــاهد برنامــه اصالحــات ارضــی طــی ایــن دوره بوده انــد، در صورتی کــه  بررســی 

کمتــر شــده بــود.  کمتــر و  کــه فرصت هــا،  خ داده بــود  اصالحــات ارضــی تنهــا در ۱3 درصــد جوامــع محلــی ر

کامــاًل  ارتبــاط بیــن صــدور ســند زمیــن و قدرتمنــدی اقتصــاد محلــی در جوامــع محلــی تحــت مطالعــه مــا 

گویــا اســت. در جوامــع بــا اقتصادهــای محلــی قــوی یــا خیلــی قــوی در 2005، تقریبــًا 86 درصــد خانوارهــا 

ــا  ــا اقتصادهــای ضعیــف ی کــه دارای ســند قانونــی زمیــن هســتند امــا در جوامــع محلــی ب گــزارش دادنــد 

گفتنــد )شــکل 5-5( خیلــی ضعیــف، تنهــا 58 درصــد ایــن را 
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شکل 5-5

گرفتن تصوری اقتصاد محلی دارد صدور سند زمین ارتباط قوی با قدرت 

 منبــع: تجزیــه و تحلیــل نویســندگان بــا اســتفاده از داده هــای پرسشــنامه جامعــه محلــی بــا مطلعــان اصلــی و پاســخ ها بــه 
ایــن پرســش »در زمــان حــال اقتصــاد محلــی چقــدر قــوی اســت؟ خیلــی قــوی، قــوی، متوســط، ضعیــف، یــا خیلــی ضعیــف؟« 

تعــداد مشــاهدات = 452 جامعــه محلــی.

ــک  کم ــی  ــاد محل ــق اقتص ــه رون ــد ب ــه می توان ــای عام النفع ــه پروژه ه ک ــود دارد  ــواهدی وج ــه ش گرچ ا

ح هــای عمومــی بــا قدرتمنــدی اقتصــاد محلــی آنقــدر هــم نشــاندار نیســت. تفــاوت  کنــد، ارتبــاط طر

اندکــی بیــن جامعــه بــا اقتصادهــای قویتــر و ضعیفتــر در تعلق گیــری پروژه هــای عام المنفعــه عمومــی 

کامــاًل هدفمنــد باشــد، بایــد تعــداد بیشــتری از آنهــا را در  گــر اشــتغال عمومــی  وجــود دارد )شــکل 5-6(. ا

کمتــر شکوفاشــده شــاهد باشــیم. جوامــع 
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شکل 6-5

گرفتن تصوری اقتصاد محلی ندارند پروژه های عام المنفعه، ارتباطی قوی با قدرت 

 منبــع: تجزیــه و تحلیــل نویســندگان بــا اســتفاده از داده هــای پرسشــنامه جامعــه محلــی بــا مطلعــان اصلــی و پاســخ ها بــه 
ایــن پرســش »در زمــان حــال اقتصــاد محلــی چقــدر قــوی اســت؟ خیلــی قــوی، قــوی، متوســط، ضعیــف، یــا خیلــی ضعیــف؟« 

تعــداد مشــاهدات = 452 جامعــه محلــی.

که در نمونه  کسـانی  کش، در بین  صـدور مجـوز. آبزیـف یـک جامعـه محلی در اسـتان بنی مـالل در مرا

مـا بودنـد فرصت هـای اقتصـادی بـه نحـو مشـهودی طـی دوره بررسـی بهبـود یافتـه بـود. تـا حـد زیـادی، 

کوچـک  کسـب وکارهای  ایـن بهبـود بـه علـت آسـانی صـدور مجـوز دولـت محلـی بـرای شـروع پروژه هـا و 

گفـت »مجوزهـا بـه آسـانی داده می شـود. فعالیت هـای  گـروه مباحثـه زنـان در ایـن جامعـه  بـود. یـک 

و  آرایشـگاه،  خیاطـی،  کارگاه  تلفنـی،  خدمـات  ارائـه  دکه هـای  می رونـد:  پیـش  مشـکل  بـدون  کوچـک 

برق کارها. ده سـال پیش مردم شـانس دسترسـی به فرصت های اقتصادی را نداشـتند. صدور مجوز به 

کـه بـه  گروه هـای جامعـه برخـوردار بودنـد: خانواده هـای ثروتمنـد بـزرگ  کـه برخـی  پروژه هـا امتیـازی بـود 

کنـون وضعیت  سیاسـتمداران نزدیـک بودنـد. مـردم نیـز از برخـی بی عدالتی هـا مصـون و ایمـن نبودند. ا

کـه پروژه هایی در  اندکـی بهتـر شـده اسـت: مجوزهـا قابـل دسـترس هسـتند و مقامـات مربـوط از مردمـی 

کشـاورزی، شـرکت های تعاونـی ، صنایـع دسـتی، مغـازه یـا خیاطـی دارنـد حمایـت می کننـد.
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گـر بخواهنـد می تواننـد  کـه دولت هـای محلـی در هـر جایـی، ا هماننـد مـورد آبزیـف، بـه نظـر می رسـد 

که دولت های محلی مجوزهای  کسـب وکارها را آسـان سـازند. در واقع، درجه آسـانی  فرایند برپاسـاختن 

کسـب وکار را در دسـترس می سـازند یک عامل مهم تفکیک کننده جوامع دارای عملکرد باال از جوامعی 

کـه دریابیـم در بیشـتر جوامـع، مردمـی  کـه اقتصـاد محلـی ضعیفـی داشـتند. امـا ناامیدکننـده اسـت  بـود 

کـه در جسـتجوی مجوزهـا هسـتند، بـه فراینـد طوالنـی و پرهزینه اداری رضایـت داده اند.

کــه بــه دســت آوردن یــک مجــوز اغلــب هفــت مــاه طــول می کشــد و پنــج برابــر درآمــد  در هنــد، جایــی 

ــر ظاهــرًا ایــن فراینــد را طبیعــی و  کارآفرینــان فقی ــی 2007(،  ــرد )بانــک جهان ســرانه ســاالنه، هزینــه می ب

کــه رشــوه گیری و فســاد بیــش از  بدیهــی می داننــد. از نظــر پاســخ دهندگان مــا در اوتــار پــرادش- ایالتــی 

گرفتــن مجــوز یــک ســبک زندگــی  هــر ایالــت دیگــر هنــد در نمونــه رایــج اســت- عمــل رشــوه دادن بــرای 

کــه از جاده هــا و ســازه های  اســت. در روســتای رحمــت یــک جامعــه محلــی پررونــق در ایــن ایالــت، 

کســب وکاری  آبیــاری بهبودیافتــه منتفــع می شــوند، مــردم از اجبــار بــه دادن رشــوه بــرای شــروع هــر 

کســب وکار بــزرگ نیــاز بــه مجــوز  گفــت »شــما بــرای شــروع  کنان یــک روســتا  ســخن می گفتنــد. شــابیر از ســا

کــه بــه ســود  داریــد. مجوزهــا در ســطح ناحیــه توزیــع می شــود و واســطه ها از طریــق دادن مجــوز اســت 

می رســند. ایــن امــری رایــج اســت. بــرای مثــال، قصابــی، مرغــداری- همــه اینهــا نیــاز بــه مجــوز دارد.« 

ــوان انجــام داد.  ــدون دادن رشــوه نمی ت کاری را ب ــه هیــچ  ک گســترده اســت  در دوال مــاو فســاد آنچنــان 

کارشــان زودتــر انجــام می شــود. چــون فقــرا پولــی برای  کــه رشــوه بیشــتری بپردازنــد  گفتنــد »آنهایــی  زنــان 

کارشــان هرگــز انجــام نمی شــود.« مــردم فقیــر در بیشــتر جوامــع محلــی نمی تواننــد  رشــوه دادن ندارنــد، 

کــه پلیــس در دیناپــور  گــزارش می شــود  بــه اجــرای قانــون بــرای بازداشــتن از رشــوه گیری متکــی شــوند. 

کشــاورزی در اوتــار پــرادش، مرتــب حــق و حســاب می گیــرد. زنــان در ایــن بــاره ســخن  یــک جامعــه 

کــه چگونــه »بازرس هــای پلیــس هــر مــاه می آینــد و مــردم مجبورنــد بــه آنهــا پــول بدهنــد ...  می گفتنــد 

ــا هزینه هــا.« ــد، مالیــات، عــوارض ی هــر آنچــه می خواهیــد نامــش را بگذاری

کاری، در جوامعــی  کــه فســاد حــول رویه هــا و مراحــل  کّمــی مــا حکایــت دارد  بدتــر اینکــه، داده هــای 

کــه در تــالش بــرای  کســانی  گســترش هســتند.  کــه مجموعه هــای فرصــت درحــال  بیشــتر رایــج اســت 

کــردن علیــه جریــان فســاد روزافــزون  بهره بــردن از فرصت هــای جدیــد هســتند خودشــان را در حــال شــنا 

کســب وکار بــه جلــو رانــده شــوند )شــکل 5-7(. در  می بیننــد بــه جــای اینکــه بــا یــک جریــان طرفــدار 
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ــا  کــه »بیشــتر ی گــزارش دادنــد  زمــان پیمایــش مــا، در ســال 2005، حــدود 50 درصــد از چنیــن جوامعــی 

تقریبــًا همــه« مقامــات دولــت محلــی فاســد هســتند؛ تنهــا حــدود 2۱ درصــد افــراد، ایــن دامنــه از فســاد 

ــه  ک ــی  ــد از جوامع ــا 42 درص ــه، تنه ــد. در مقایس ــاد می آوردن ــه ی ــش ب ــال پی ــی ۱0 س ــاز دوره بررس را در آغ

کثریــت مقامــات دولــت محلــی  کــه ا گــزارش دادنــد  کاهــش یافتــه اســت  فرصت هایشــان طــی دوره بررســی 

کــه ۱0 ســال پیــش فکــر می کردنــد چنیــن اســت. بنابرایــن  فاســد هســتند، نــه خیلــی بیــش از 36 درصــدی 

کــه فرصت هــای بیشــتری دردســترس بــوده اســت. جهــش تصــوری در فســاد در جوامعــی باالتــر اســت 

شکل 7-5 

گسترش بوده است که فرصت ها روبه  گزارش شد  افزایش زیاد فساد در جوامعی 

کانونــی  گروه هــای   منبــع: تجزیــه و تحلیــل نویســندگان بــا اســتفاده از داده هــای پرسشــنامه جامعــه محلــی بــا مباحثــه 
ــا مــردم در ایــن جامعــه محلــی دارای فرصت هــای اقتصــادی  ــا ۱0 ســال پیــش، آی ــه ایــن پرســش »در مقایســه ب و پاســخ ها ب

ــا یکســان بوده انــد« تعــداد مشــاهدات = 450 جامعــه محلــی. کمتــر ی بیشــتر، 
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داده های کیفی ما نشان می دهد که از آنجا که جوامع بتدریج از نردبان رونق اقتصادی باال می روند، 

که می تواند  آنها فضایی برای قواعد و مقررات بیشتر حول صدور مجوز و سایر فرایندها ایجاد می کنند 

برای خدمت به منافع مقامات محلی پیچ و تاب داده شود. خانوارها در روستاهای نمونه گیری شده 

گرفتن است. که معتقدند، دادن سرانجام به معنای  کردند چون  ما، خود را تسلیم رشوه دادن 

نتیجه گیری و توصیه های سیاستی

گرفتارنــد خواهــان فرصــت اقتصــادی هســتند. وقتــی مجموعــه فرصت هــا در یــک  کــه در فقــر  مردمــی 

ــا  ــاال ی ــه ســمت ب ــد، مــردم می تواننــد ابتــکار عملــی برگزیننــد و ب گســترش می یاب ــای محلــی  اقتصــاد پوی

کانال هــای حرکــت بــه ســمت  کــه  خــروج از فقــر برســند. امــا در بیشــتر اوقــات، مــردم متوجــه می شــوند 

بــاال مســدود شــده اســت و ابتــکار عمل های شــان متوقــف می شــود. هیــچ چیــزی در بررســی مــا، نقــش 

کارهــای  کاهــش فقــر را انــکار نمی کنــد امــا آشــکارا  کلیــدی رشــد ســریع اقتصــادی در ایجــاد شــرایط بــرای 

کنــد یــا ســریع دارنــد- تــا فرصت هــا  کــه رشــد  کــه می تــوان انجــام داد- در محیط هایــی  بیشــتری هســت 

گشــوده شــود. گســترش یابــد و مســیرها بــرای تحــرک مــردم فقیــر 

ملـی،  اقتصادهـای  درون  هسـتند.  مهـم  بازارهـا  بـه  بـودن  متصـل  همچنیـن  و  مکانـی  موقعیـت 

خ پیشـرفت وجـود دارد. یکـی از دالیـل مهـم آن، بـه نابرابـری  نوسـانات زیـادی بیـن مکان هـا از حیـث نـر

در زیرسـاخت ها و در آسـانی اتصـال داشـتن بـه جهـان بیرونـی برمی گـردد. بنابرایـن یـک اهـرم قدرتمنـد 

جاده هـای  ماننـد  شـبه عمومی  کاالهـای  دیـدن  تـدارک  فرصـت،  و  اقتصـادی  پویایـی  افزایـش  بـرای 

دائمـی، فضاهـای بـازار فیزیکـی، مسـیرهای آبیـاری، شـبکه های تلفـن، بـرق، و حمل ونقـل ارزان و قابـل 

اتـکا اسـت. بـه خصـوص جاده هـا باعث بهبود دسترسـی روسـتائیان بـه بازارها، منابع اعتبـاری، مدارس 

کـه جاده هـای عبـوری بـه آنهـا نمی رسـد در شـرایط  و خدمـات بهداشـتی می شـوند. جوامـع دورافتـاده 

عـدم مزیـت بـزرگ، یعنـی ناتـوان از بهره بـرداری از بازارهـا و جـذب ارائه کنندگان خدمات هسـتند. اتصال 

دادن جوامـع بـا جاده هـا نیـز اثـرات سـرریز مثبتـی در قلمـرو اجتماعـی دارد. شـواهد مـا نشـان می دهـد 

که جوامع محلی به جامعه بزرگتر متصل می شـوند، سـلطه فرادسـتان سـنتی معمواًل تضعیف  هنگامی 

کمتـری برخـوردار می شـود. شـده و روابـط حامـی- پیـرو بـرای حفـظ بقـاء از اهمیـت 
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در  فقیرنمانده هــا  و  فقیرمانده هــا  بــا  گفتگــو  اســت.  مهــم  بســیار  بازارهــا  بــه  عادالنــه  دسترســی 

کــه فرصــت برابــر در ســطح  ســایت های مختلــف مــورد بررســی، بســیاری روش هــا را عیــان می ســازد 

محلــی در حــد بــاوری دروغیــن باقــی می مانــد. بازارهــا بــه جــای اینکــه بــا دســت نامرئــی هدایــت شــوند، 

کــه بــه زیــان تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان  اغلــب بــا دســتان مرئــی دســتکاری و تقلــب می شــوند 

فقیــر عمــل می کننــد. مــردم فقیــر معمــواًل فاقــد مقیــاس و تخصــص مــورد نیــاز بــرای غلبــه بــر ایــن موانــع 

کامــاًل زیــر یــوغ بازیگــران بــزرگ در بــازار رســمی هســتند و اغلــب در حاشــیه  هســتند. تولیدکننــدگان فقیــر 

کشــاورزی ُخــرد و روش تقســیم محصــول فعالیــت  بــازار، در یــک اقتصــاد غیررســمی ُخــرده تجــارت، 

کســب وکار نــه فقــط  ــرای مــردم فقیــر مســتلزم تحلیــل محیــط  گســترش فرصت هــا ب ــر  ــز ب می کننــد. تمرک

ــی و  ــان زندگ ــن نردب ــک در پایی کوچ ــرد و  ــان ُخ کارآفرین ــرای  ــه ب ــمی، بلک ــزرگ رس ــدگان ب ــرای تولیدکنن ب

ــاال آمــدن هســتند. کــه در حــال ب کســانی اســت  ــرای  ب

گشــایش بازارهــا  کــه  بررســی مــا پتانســیل آزادســازی از پاییــن را برجســته می ســازد.f  حتــی جایــی 

تاثیــر مثبــت اولیــه داشــته اســت، هماننــد برخــی جوامــع محلــی در تانزانیــا، ایــن اثــر بــه ســرعت ناپدیــد 

ــرای نهاده هــا و قیمت هــای پاییــن  ــاالی پرداختــی ب ــا قیمت هــای ب ــد ب می شــود، چــون مــردم فقیــر بای

کننــد. آزادســازی از پاییــن متفــاوت از آزادســازی  دریافتــی بــرای محصــوالت خویــش دســت و پنجــه نــرم 

ــرای مثــال، در چیــن جهــش عظیــم  کمــک می کنــد. ب ــا متوســط  کــه تنهــا بــه طبقــات ثروتمنــد ی اســت 

کــه حتــی  کشــاورزی بــه چنــان شــیوه ای آزادســازی شــد  کــه بازارهــای  خ داد  کاهــش فقــر پــس از آن ر در 

ــا توافــق خــود بخرنــد و بفروشــند. در جوامــع  کوچــک می توانســتند مــازاد تولیــدات را ب کشــاورزان فقیــر 

غــالت  ذخیره ســازی  ظرفیــت  افزایــش  تــدارک،  و  تامیــن  بازارهــای  و  زنجیره هــا  گشــایش  روســتایی، 

کــه می تواننــد  ــاره قیمت هــا، برخــی از تمهیداتــی هســتند  محلــی، و بهبــود دسترســی بــه اطالعــات درب

ــادی-  ــر نه ــوی ه ــد از س ــد می توان ــود آی ــر بوج ــه تغیی ــرای اینک ــل ب ــکار عم ــد. ابت کنن ــا  ــی ایف ــش حیات نق

گیــرد. ــا بخــش خصوصــی- صــورت  دولــت، جامعــه مدنــی، ی

کوی هند۱  یک شـرکت بخش خصوصی در هند، رایانه ها را در روسـتاها مسـتقر می سـازد  شـرکت تنبا

کیوسـک های  کمتـر از پنـج سـال، ایـن برنامـه از طریـق  کشـت و صنعتـش تسـهیل شـود. در  تـا فعالیـت 

کشـاورز متوسـط در هنـد  اینترنـت مسـتقر در روسـتا بـه نـام چوپال هـای الکترونیکـی بیـش از 3 میلیـون 

پرداخـت هیـچ  بـدون  را  بـازار  قیمت هـای  اینکـه  از  پـس  کشـاورزان   j.اسـت کـرده  بازارهـا متصـل  بـه  را 
۱. Indian Tobacco Company
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از  فـروش  یـا  بـرای خریـد  انتخـاب  امـکان  کـوی هنـد می بیننـد،  تنبا رایانه هـای شـرکت  روی  هزینـه ای 

کارایی در معامـالت به افزایش  کـوی هنـد یـا رفتـن به بازارهـای محلی را دارند. بهبـود  طریـق شـرکت تنبا

که از  کشـاورزانی  کـوی هنـد منجـر شـده اسـت. امـا تنها ۱0 درصـد  کشـاورزان و هـم شـرکت تنبا درآمـد هـم 

کنـون درصدد برپایی  کوی هند ا چوپال هـای الکترونیکـی اسـتفاده می کننـد، فقیر هسـتند و شـرکت تنبا

کت هایی بـا سـازمان های مـردم فقیـر اسـت تـا پوشـش دهی خـود را افزایـش دهـد. اقـدام جمعـی و  شـرا

سـازمان های اقتصـادی مـردم فقیـر، خیلـی مهـم هسـتند و در فصـل 7 بحـث می شـوند. 

بــه  نمی تواننــد  اغلــب  فقیــر  مــردم  دارنــد.  بهتــر  و  بیشــتر  مالــی  تامیــن  بــه  نیــاز  فقیــر  کارآفرینــان 

کننــد. بیشــتر آنهــا بــرای  تســهیالت اعتبــاری رســمی دسترســی یابنــد یــا وثیقــه ای ندارنــد تــا وام دریافــت 

گرفتــن اعتبــار بــه نزول خوارهــا وابســته هســتند. حتــی وقتــی خانوارهــای فقیــر موفــق بــه دسترســی 

ــد.  ــاال دریافــت می کنن ــای بهــره ب خ ه ــا نر کوچــک ب ــای  ــا وام ه ــا نوع ــوند آنه ــهیالت رســمی می ش ــه تس ب

ــرای بهبــود ظرفیــت  کاری ب ــه اســتفاده می شــود و انــدک  ــرای مصــرف روزان ایــن پول هــا نســبتًا ســریع ب

ج خانــوار تبدیــل می شــود.  مولــد خانــوار انجــام می دهنــد. بازپرداخــت بدهــی بــه بخشــی مهــم از مخــار

کوچــک، و  کارآفرینــی  مــردم فقیــر نیــاز بــه وام هــای بزرگتــر، ترتیبــات تامیــن مالــی جدیــد و نوآورانــه بــرای 

ــد. ــی دارن ــارات بانک ــتفاده از اعتب ــن اس ــرای بهتری ــتیبانی ب پش

کننــد. دموکراســی های محلــی  دولت هــای محلــی می تواننــد پویایــی اقتصــادی را مســدود یــا تحریــک 

کســب وکار مثبــت را تضمیــن می کننــد بــرای تضمیــن تســهیم برابرتــر  کــه حقــوق مالکیــت و محیــط  قــوی 

کســب وکار،  گشــایش بازارهــا بســیار حیاتــی هســتند. امــا ســنددارکردن زمیــن، صــدور مجــوز  منافــع از 

کــه دموکراســی های محلــی اقتبــاس می کننــد اغلــب تنهــا بــه طبقــِه  و ســایر سیاســت های اقتصــادی 

کمــک می کنــد. وجــود فســاد در نهادهــای محلــی بــر مــردم فقیــر تاثیــر  ثروتمندتــِر مســلِط اجتماعــی 

کــردن یــا دور زدن چنیــن نهادهایــی  کنتــرل  کــه ظرفیــت  منفــی بیشــتری می گــذارد تــا مــردم ثروتمنــد، 

کمــک بــه زنــان و مــردان فقیــر تــا زندگــی خــود را بهبــود بخشــند بایــد  را دارنــد. بنابرایــن تالش هــا بــرای 

پویایــی محلــی قــدرت اجتماعــی و سیاســی را در نظــر بگیــرد.

کــه عینک هــای مــا بــه ســمت شــرایط در ســطح محلــی تغییــر جهــت  به طــور خالصــه، هنگامــی 

گســترش دهیــم و  کنیــم چگونــه مجموعــه فرصت هــا بــرای مــردم فقیــر را  می دهــد بهتــر می توانیــم درک 

کنیــم. کمــک  بــه تســهیل ابتکارعمل هــای آنهــا بــرای بهبــود زندگی شــان 
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a. پرســش معمولــی دربــاره رابطــه بیــن رشــد و فقــر بــه مجادلــه روش شــناختی منتهــی می شــود چــون رشــد نوعــًا بــا 

داده هــای حســاب های ملــی ســنجیده می شــود درحالی کــه فقــر نوعــًا بــا داده هــای خانــوار محاســبه می شــود. در چنیــن 

ــت را  ــن واقعی ــًا ای ــه صرف ــدارد بلک ــد ن ــع درآم ــه توزی ــی ب ــچ ربط ــا، هی ــر در داده ه ــد و فق ــن رش ــی بی گرای ــت کم وا ــرایطی دس ش

کــه از نظــر مفهومــی معــادل باشــند ایــن دو منبــع داده  هــا دربــاره میــزان عــددی  کــه حتــی در ســنجه هایی  بازتــاب می دهــد 

تغییــر اختــالف نظــر دارنــد.

گرا نوشته یواخیم دیویرت در تارنمای خروج از فقر. کا گزارش جمع بندی  b. برای جزئیات بیشتر، بنگرید به 

c. این روش شناسی از جنبه نظری به جورشدن امتیاز نزدیک بود.

کمـک نمی کنـد. بـرای مثـال در ایالـت هنـدی آسـام،  d. نزدیکـی بـه مرزهـا و شـهرها لزومـًا بـه همـه مناطـق جنـگ زده 

کردند. جوامـع محلـی هـم مـرز بـا دیگـر ایالت هـا، میـزان خشـونت باالتـری را به علت مشـکالت نفـوذ نیروهای دشـمن تجربـه 

کشــت آن در زمــان پیمایش  e. گونه هــای برنــج پرمحصــول در ابتــدای دهــه ۱970 در بنــگال غربــی معرفــی شــد. امــا منافــع 

کشــاورزی و ترویــج فعالیت هــای تجــاری غیرکشــاورزی بــه  ناپدیــد شــده بــود. پاســخ دهندگان مــا بیشــتر دربــاره متنوع ســازی 

عنــوان وســیله خــروج از فقــر ســخن می گفتنــد.

ــار تقریبــًا یــک دهــه پیــش اال بهــات )Ela Bhatt( بنیانگــذار انجمــن زنــان خویش فرمــا در  f. ایــن اصطــالح را نخســتین ب

کــه در بیــش از 70 حرفــه و شــغل در هفــت ایالــت  کــرد. انجمــن زنــان خویش فرمــا بیــش از 700 هــزار عضــو دارد  هنــد اســتفاده 

کار می  کننــد. ایــن انجمــن بــرای ایجــاد دارایــی اعضــای خــود از راه دســتمزد و مزایــای عادالنــه و ارتقــای مهارت هــای  هنــد 

آنهــا تــالش می کنــد.

کــه مــردم می تواننــد بنشــینند و بــا همدیگــر  گفتــه می شــود  گردهمایــی روســتایی  j. چاوپــال بــه زبــان هنــدی بــه مــکان 

کننــد. صحبــت 



فصل 6
همه امور سیاسی، محلی است:

حکمرانی بهتر، چگونه به فقرا کمک می کند

وقتــی مــردم آزادی دارنــد، جامعــه در حــال تمریــن دموکراســی اســت. دموکراســی و 

ــم آزادی را  ــیم نمی توانی ــته باش ــی نداش ــر دموکراس گ ــون ا ــتند، چ ــدا نیس ــم ج آزادی از ه

ج بــه راه می افتــد. در چنــان حالتــی چگونــه  ج و مــر کنیــم. بــدون دموکراســی هــر تجربــه 

ــد؟ کن ــدا  ــق پی ــد رون ــه می توان جامع

گفتگو با زنان، سن دوگون، فیلیپین

هیــچ  و  آزادی  هیــچ  قــدرت  بــدون  بــردار؛  دســت  رویاپــردازی  از  نــداری  قدرتــی  گــر  ا

برابــری ای نخواهــی داشــت، و دموکراســی برایــت حکــم یــک داســتان را خواهــد داشــت. 

گرای تانزانیا کا کیجورونگا،  گفتگو با زنان و مردان، 

گورستان است. کدخدای روستا است؛ مرد فقیر هم رئیس  مرد ثروتمند در روستا 

گوینداپال، آندرا پرادش گفتگوی مردان،  گروه 
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دو جامعه محلی در دو کشور مختلف را در نظر بگیرید. برای لحظه ای آنها را کشور A و کشور B می نامیم.

ــوه و معــرض خطــر ســیالب قــرار دارد.  ک کــه در دامنــه  ــم  ــا را داری کشــور A، روســتای فقیــر تیندیات در 

کــه صلــح  و آرامــش سیاســی بــه نظــر  ــا وجــود موقعیــت مکانــی پرخطــر و فقــر ایــن روســتا، از وضعیتــی  ب

گفتنــد »انتخابــات  می آیــد، برخــوردار اســت. انتخابــات ســال 2003، یــک نقطــه عطــف بــود. زنــان روســتا 

کــه مــا می خواســتیم. در حــال حاضــر،  کردنــد و نتیجــه همانــی شــد  منصفانــه و آزاد بــود، همــه شــرکت 

ــرده  ک ــر  ــه تغیی ــدان عالی رتبــه شــروع ب کارمن ــای  ــود دارد، در نتیجــه دیدگاه ه ــتری وج ــان بیش آزادی بی

کنــون آنهــا نظــرات مــا را در امــور مرتبــط بــا عالیق مــان جویــا می شــوند.« مــردان هــم موافــق  اســت. ا

بودنــد: »انتخابــات پیــروزی بســیار مهمــی بــرای جامعــه مــا بــود. مــردم از اینکــه در مجمــع )شــورای( 

کمــک  کــه بــه آنهــا  کســی را دارنــد  محلــی نماینــده می شــوند، بــه خــود می بالنــد. آنهــا خوشــحالند 

ــا  ــرای م ــت. او ب ــخنگوی ماس ــب، س ــد منتخ کارمن ــوند.  ــر ش ــی باخب ــناد اجرای ــا و اس ــا از فرم ه ــد ت می کن

کــه »همیشــه مشــتاقانه نســبت  کارمنــد را بــه ایــن علــت  امیــدواری بــه ارمغــان آورده اســت.« زنــان، ایــن 

ــه مــردم  ک ــد  کردن ــان و مــردان هــر دو تاییــد  ــد و زن کردن ــه مشــکالت مــا همــدردی می کنــد،« تحســین  ب

گذشــته مشــارکت بیشــتری در تصمیم گیــری داشــتند. زنــان یــادآور شــدند ایــن  نســبت بــه ده ســال 

کــرده بــود تــا بــه  کارمنــد دولتــی فعاالنــه در ایجــاد مجمعــی بــرای توســعه و آبادانــی جامعــه محلــی شــرکت 

کنــد. عــالوه بــر مجمــع، دسترســی بهتــر بــه اطالعــات از طریــق  عنــوان ناظــر بــر فعالیت هــای دولــت عمــل 

ــرده اســت. ک کمــک  ــه تقویــت پاســخگویی رســمی  رســانه ها، ب

گفتــه شــد، ایــن پیشــرفت ها در توانایــی افراد بــرای برقــراری ارتبــاط و تاثیرگذاری  بــا وجــود همــه آنچــه 

روی دولــت محلــی، هیــچ منافــع ملموســی بــرای جامعــه در پــی نداشــته اســت. تیندیاتــا بــه شــکل 

کنان شــهر، قوانیــن و مقرراتــی را نکوهــش  آنچــه مــردم »شــهر فراموش شــده« نامیدنــد، باقــی مانــد. ســا

گرفتــه و تالش هــای افــراد  کــه در مرکــز طراحــی شــده اســت و واقعیت هــای محلــی را نادیــده  می کننــد 

بــرای بهبــود وضع شــان را مختــل می کنــد. مقــررات مربــوط بــه صنعــت ساختمان ســازی یکــی از ایــن 

کــه قوانیــن اجــازه  ح روشــن ساخت وســاز بــه شــهرداری اســت  مــوارد اســت. تنهــا در صــورت ارائــه یــک طــر

کــه هیــچ معمــار محلــی در  گفتنــد ایــن قانــون ناجــور اســت چــرا  ساخت وســاز می دهنــد. مــردم محلــی 

کــرد »کارمنــد  کــره اقــرار  گــروه مذا ح هایــی وجــود نــدارد. یکــی از مــردان در  دســترس بــرای تاییــد چنــان طر

کاری نمی توانــد بکنــد.« منتخــب طــرف مــا اســت امــا او هیــچ 
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کردنــد، دموکراســی تــازه بنیــاد و  کــه تیــم مــا در تیندیاتــا مالقــات  کثــر افــرادی را  بــا ایــن وجــود، ا

کارمنــد  کردنــد اینکــه صدای شــان از طریــق  حــس آزادی شــان را مغتنــم می شــمردند. آنهــا احســاس 

منتخب شــان شــنیده می شــود، فی نفســه ارزشــمند اســت. و آنهــا یــک جــور حــس امنیــت و آزادی 

ــرود  ــان راه ب ــد در خیاب ــی می توان کس ــر  ــون ه کن ــه »ا ک ــرآورد  ــگ ب ــره بان ک ــروه مذا گ ــی در  ــتند. خانم داش

کنــد.« کســی او را اذیــت  بــدون اینکــه 

کشـاورزان برنجـکار و سـیب زمینی کار اسـت  کشـاورزی بـا  کشـور B، آناخـا یـک روسـتای  آن دورترهـا در 

که میزان  گرفتار شـده بودند. درحالـی  کـه در سـال 2005، تقریبـا 70 درصـد جمعیـت آن بـه فقـری شـدید 

فقـر در آناخـا تقریبـًا بـا تیندیانـا برابرسـت، بـه لحـاظ سیاسـی مخالـف اصـول آزادی بـه نظـر می رسـد. یک 

حـزب سیاسـی بـا اسـتفاده از نیـروی تـرس، حکمرانـی می کنـد و بر زندگی سیاسـی، اجتماعـی، اقتصادی 

افـراد فقیـر جامعـه تسـلط دارد. برخـالف تیندیاتـا، انتخابـات در آناخـا بـا تقلب همراه اسـت.

ــزاب  ــه اح ــود، بقی ــب می ش ــتباهی مرتک ــزب اش ــک ح ــه ی ک ــی  ــد »هنگام ــزارش دادن گ ــتا  ــردان روس م

کــم همــه قــدرت را در دســت دارد. در اینجــا آدم هــای  علیــه او اعتــراض می کردنــد. امــا االن حــزب حا

کننــد. مــردم از بــه خطــر افتــادن زندگی شــان می ترســند.«  زیــادی پیــدا نمی شــوند تــا علیــه آنهــا صحبــت 

کــه می توانــد »دهن هــا را ببنــدد«  روســتاییان از »نیــروی زور« سیاســیون محلــی و نیــروی تــوپ و تفنــگ 

کــم نظــرات مــردم در تصمیم گیــری را نادیــده می گیــرد. خانمــی بــا  گفتــه می شــود حــزب حا کردنــد.  یــاد 

تاســف و زاری می گویــد »افــراد در جلســات فقــط بــه شــکل نمایشــی حاضــر می شــوند.« تمــام تصمیمــات 

کــه طرفــدار حــزب هســتند، از مــردم عــادی بیشــتر منفعــت می برنــد.  کســانی  را رهبــران حــزب می گیرنــد. 

کنایه آمیــز می گویــد »مــا از تمســخر  حتــی یــک زن 20 ســاله در توضیــح سیاســت های محلــی به طــور 

کــردن رهبــران حزبمــان لــذت می بریــم. مــا از تمســخر دموکراســی لــذت می بریــم.«

کامــاًل تابــع پارتی بازی هــای  گفتــه می شــود در آناخــا توانایــی فــرد بــرای بــاال رفتــن از نردبــان اقتصــادی 

کــه چنیــن رابطه هایــی ندارنــد محکــوم بــه شکســت  کســانی  کــم اســت.  سیاســی و عضویــت در حــزب حا

کســب وکار  کســب اعتبــار مالــی بــرای شــروع  هســتند. همــه راهبردهــای خــروج از فقــر- داشــتن شــغل، 

کشــاورزی- تنهــا بــرای اعضــای حــزب امکان پذیــر اســت. توزیــع منافــع  کوچــک یــا بهبــود بهــره وری 

حاصــل از برنامه هــای دولتــی بــرای فقــرا و ســالمندان یــا مــورد سوء اســتفاده قــرار می گیــرد یــا در راســتای 

گــر اینجــا بخواهــی منتفــع بشــوی بایــد  گفتنــد »ا خــط و خطــوط حزبــی توزیــع می شــود. مــردم صراحتــا 
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کــم بپیونــدی.« اعضــای حــزب می تواننــد بــدون  بعــد از جــدا شــدن از احــزاب مخالــف، بــه حــزب حا

گذارشــده  کننــد، قطعــات زمین هــای وا گذاشــتن زمین شــان، اعتبــارات و تســهیالت بانکــی اخــذ  وثیقــه 

را بــدون ارائــه ســند تحویــل بگیرنــد، حتــی شــغل های دولتــی مطمئــن داشــته باشــند. »از ســال ۱996 

کــه قــول زمیــن بــه آنهــا داده شــده بــود، حائــز شــرایط بــرای داشــتن آن نشــده اند. فهرســت  کثــر مردمــی  ا

ــی  ــی حت ــدان دولت کارمن ــود.  ــده ب ــه ش ــزب تهی ــای ح ــی از اعض ــتا و برخ ــس روس ــوی رئی ــراد از س ــن اف ای

کــه بایــد زمیــن دار بشــوند خــط زده بودنــد. بنابرایــن مــردم نیازمنــد واقعــی،  کســانی را  اســامی تعــدادی از 

از داشــتن زمیــن محــروم شــدند.«

بــه همیــن ترتیــب، عضویــت در حــزب، شــأن اجتماعــی فــرد را در روســتا بــاال می بــرد. خانــم جوانــی 

کســی در مناســبت های  کــه پشــتیبان حــزب نیســتند  گفــت. »مــردم عــادی  صادقانــه از تفاوت هــا ســخن 

ایــن جامعــه  افــراد  گویــی  کــه  رفتــار می شــود  آنهــا چنــان  بــا  آنهــا اهمیــت نمی دهــد.  بــه  اجتماعــی 

کــه طرفــدار حــزب هســتند  نیســتند.« بیگانگــی اجتماعــی بــه جوان هــا هــم رســیده اســت. جوانانــی 

کننــد. حتــی در باشــگاه های جوانــان، طرفــداران حــزب  می تواننــد در جشــن ها و مراســم ورزشــی شــرکت 

ــد. ــه قــدرت بیشــتری دارن ک کســانی می شناســند  را 

کثــرًا نمی تواننــد. آنهــا بــرای زنــده مانــدن  مــردم فقیــر از تــه دل آرزو دارنــد بــه حــزب بپیوندنــد ولــی ا

کننــد، در نتیجــه وقــت شــرکت در جلســات حــزب یــا  کار  کشــاورزی  مجبورنــد هــر روز روی زمین هــای 

کــه حــزب در  تــوان پرداخــت مبالــغ اهدایــی ماهانــه بــه حــزب را ندارنــد. بــا مشــاهده محدودیت هایــی 

گذشــته تنهــا 5 درصــد روســتاییان  کــه در طــول دهــه  دسترســی بــه فرصت هــا می گــذارد- و ایــن واقعیــت 

کــه تنهــا راه پیشــرفت،  ج شــده اند- بســیاری از جوانــان بــه ایــن نتیجــه رســیده اند  فقیــر آناخــا از فقــر خــار

ــه  ــده ب ــم در آین ــت »می خواه ــفافی داش ــداف ش ــاله ای اه ــوان 24 س ــت. ج ــت اس ــه سیاس ــدن ب وارد ش

حــزب ملحــق شــوم چــون در اینجــا بعــد از پیوســتن بــه حــزب می توانیــد شــرایط تان را بهبــود بخشــید. 

کننــد. بــه  پــدرم زمین هــا را شــخم می زنــد و مــادرم ســیگارپیچ اســت. آنهــا نمی تواننــد وضعشــان را بهتــر 

گفتنــد:  کنــم.« بقیــه هم صــدا  ــا متفــاوت از آنهــا زندگــی  ــرای آینــده ام برنامــه دارم ت همیــن خاطــر مــن ب

کســی بدنبــال پــول و آزادی باشــد، طرفــدار حــزب بــودن بــه مراتــب مهم تــر از تحصیــالت اســت.« گــر  »ا

کشــور B، هندوســتان  کــش اســت؛ روســتای تیندیاتــا در اســتان چیچائــو قــرار دارد.  کشــورA  مرا

اســت و روســتای آناخــا در ایالــت بنــگال غربــی اســت. ایــن داســتان های اجتماعــی متضــاد بــه مــا یــادآور 
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کــه بــرای درک چگونگــی نقــش دموکراســی در زندگــی مــردم فقیــر بایــد حتمــًا بــه الیه هــای  می شــوند 

ــم. کنی ــا واقعیت هــای محلــی خــاص را بررســی  کــرد ت زیریــن نشــان های بــزرگ ملــی نــگاه 

کــش بــه ســمت نظــام بازتــر در دهــه ۱990 شــروع شــد. اصالحــات بــا رهبــری شــاه حســن  حرکــت مرا

دوم و پســرش محمــد چهــارم اینهــا را شــامل می شــد: احتــرام بیشــتر بــه حقــوق انســان ها، فرصت هــای 

کــه علنی تــر بتواننــد مســائلی مثــل فســاد دولتــی را  بیشــتر بــرای تشــکیل انجمن هــای جامعــه مدنــی 

کــه بــه زنــان حقــوق بیشــتری می دهــد. همچنیــن ایــن  کننــد و معرفــی قانــون جدیــد خانــواده  ح  مطــر

کــرد و قــدرت بیشــتری  بــاز  کــش  بــرای حــق رای همگانــی و شــرکت در پارلمــان مرا اصالحــات راه را 

کــش،  کننــد. بــا وجــود ایــن پیشــرفت ها در مرا بــه اعضــای منتخــب داد تــا قــوه مجریــه را اســتیضاح 

بــا انتخابــات  از رژیم هــای »اقتدارگــرای  یــک نمونــه  کشــور  ایــن  دانشــمندان سیاســی فکــر می کننــد 

کارشناســان بــه انتقــاد از ایــن دموکراسی ســازی پرداختــه و آن را فرآینــدی از بــاال بــه  رقابتــی« اســت. 

کشــور، رییــس  پاییــن و تــالش رژیــم ســلطنتی بــرای اینکــه مــدرن بــه نظــر برســد، می داننــد. پادشــاه 

قــوه مجریــه، فرمانــده ارتــش و رهبــر مذهبــی باقــی می مانــد؛ او می توانــد تصمیمــات پارلمــان را وتــو 

کنــد. بــا چنیــن وضعــی، اصالحــات »تالشــی بــرای  کل بدنه هــای دولــت را اخــراج و اســتخدام  کنــد و 

مدرن ســازی، نــه بــرای مشــارکت جمعــی و پاســخگویی دولتــی« بــه نظــر می رســد ) اوتــاوی و ریلــی 

گرچــه همــه اجتماعــات  2006(. امــا واقعیت هــا در صحنــه عمــل دقیق تــر و ظریف تــر ظاهــر می شــوند. 

کــش درجــات مشــابهی از رضایــت از دموکراســی جــوان  خــود را بــه ماننــد تیندیاتــا ندارنــد،  محلــی در مرا

کردیــم، از نماینــدگان منتخــب محلی شــان راضــی بودنــد. کــه از آنهــا دیــدن  کثــر روســتاهایی  مــردم ا

هنــد،  مقــدم  ایالت هــای  بیــن  در  غربــی  بنــگال  ایالــت  کــه  می شــود  اقــرار  گســترده  ســطحی  در 

کــرده اســت. تجربــه ایــن ایالــت بــا  ســاختارهای دموکراتیــک موفقیت آمیــزی در ســطح محلــی ایجــاد 

گواهــی بــر تعهــد آن بــه دموکراســی تــوده وار اســت. یــک  تقریبــًا 25 ســال انتخــاب شــوراهای روســتا، 

کثریــت مطلــق، قــدرت رادر  کــه بــا ا دولــت ایالتــی چپ گــرای باثبــات، بــه مــدت بیــش از ســه دهــه اســت 

کاهــش  دســت داشــته اســت. محققــان موفقیــت مــداوم انتخاباتــی حــزب را بــه فعالیت هــای آنهــا بــرای 

گــزارش  فقــر روســتایی بــا تمهیداتــی چــون اصالحــات ارضــی، منتســب می دانســتند. بــا ارائــه چنیــن 

بلندباالیــی از دموکراســی محلــی، انتظــار مــی رود در بنــگال غربــی مــردم محلــی در تصمیم گیــری ســطح 

عــوام وظایــف چشــم گیری داشــته باشــند. مباحثــات در آناخــا امــا چیــز دیگــری را نشــان می دهــد. 
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درصــد   2۱ در  می کننــد،  ســتایش  را  محلی شــان  رهبــران  زیــادی  اجتماعــات  غربــی  بنــگال  در  گرچــه 

کــودن« شــکایت داشــتند. به طــور مشــخص  اجتماعــات بازدیدشــده در ایالــت، مــردم از »مــردان زورگــو و 

کــه تصــور می شــود دموکراســی بــه همــراه  حتــی در هنــد، بزرگتریــن دموکراســی دنیــا، آزادی بالذاتــی 

ــه مــا در دیگــر  ک ــه ای از آن چیــزی اســت  کــش نمون دارد، تضمین شــده نیســت. ایــن تجــارب هنــد و مرا

کشــورهای مــورد بررســی بــرای خــروج از فقــر یافتیــم. عملکــرد دموکراتیــک در جوامــع محلی بســیار متنوع 

کــه  اســت و همیشــه برچســب یــا شــمایل ملــی را بازتــاب نمی دهــد. از سرتاســر نمونــه مــا چنیــن برآمــد 

کشــوری  93 درصــد از نوســان در میــزان توجــه رهبــران سیاســی محلــی بــه شــهروندان، بــا نوســان درون- 

قابــل توضیــح اســت. بنابرایــن در مالحظــه اثــرات دموکراســی روی فقــر بایــد ایــن قاعــده پیــش  پاافتــاده را 

ــه »تمــام امــور سیاســی، محلــی )مکان منــد( اســت.« ک ــه ذهــن بســپاریم  ب

کاذب کی یا آزادی: دوراهی  خورا

کــش و در روســتاهای سراســر آفریقــا، جنــوب آســیا، شــرق آســیا و امریــکای التیــن، زنــان و مردان  در مرا

کارآمــدی دموکراســی را،  فقیــر درگیــر مباحــث عمیــق دربــاره چیســتی دموکراســی و آزادی می شــوند. آنهــا 

کــه در جوامــع محلــی خودشــان عمــل می شــود- آنچــه دموکراســی، وعــده تحویــل آن را می دهــد  آنگونــه 

و آنچــه نمی دهــد، و چگونــه می تــوان دموکراســی را بهبــود بخشــید- بــه بحــث می گذارنــد. آنهــا ارزشــی 

کــش،  ــر آن، قائــل هســتند. حتــی در مرا ــا وجــود تمــام ایــرادات وارد ب ــرای تمریــن دموکراســی، ب ذاتــی ب

ــا وجــود دموکراســی اســت  گفتنــد »ب گروهــی از مــردان بــه تیــم میدانــی  ــا دموکراســی اخیــر و ناقصــش،  ب

کــه مــا از بســیاری چیزهــا باخبــر شــده ایم. مــا از غارهــای خویــش بیــرون آمده ایــم و نگاهــی بازتــر نســبت 

گفتــن،  کرده ایــم.« مــردم از ارزش ذاتــی آزادی می گوینــد: آزادی اندیشــیدن، ســخن  بــه جهــان پیــدا 

کــردن، رویــا دیــدن، زندگــی بــا شــرافت و احتــرام. در عیــن حــال، آنهــا اهمیــت ابــزاری بــرای  اعتــراض 

کننــد، بــه جاهــای دیگــر برونــد، شــغل انتخــاب  کار  کــه بــه آنهــا اجــازه می دهــد  آزادی هــم قائــل هســتند 

کننــد.  کمــک می کنــد تــا شکمشــان را ســیر  کــه بــه آنهــا  کننــد و دارایی هایــی داشــته باشــند 

کــه نشــان دهــد مــردم فقیــر خواهــان معاملــه دموکراســی و آزادی بــا  شــواهدی بســیار انــدک یافتیــم 

کــه هــر دو را داشــته باشــند. هیچکــدام از  ک باشــند. آنهــا احســاس می کننــد ایــن حــق را دارنــد  خــورا

کننــد تــا پــس از آن  کــه ابتــدا بایــد نیازهــای اساســی خــود را تامیــن  مــردان و زنــان فقیــر معتقــد نیســتند 
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کتــاب توســعه همــان  بــه تمریــن معنــادار حقــوق دموکراتیــک و آزادی بپردازنــد.a  آمارتیــا ســن )۱999( در 

کــه در مناصبــی نان وآب دار هســتند و سلســله مراتب  کســانی می پــردازد  آزادی اســت بــه انتقــاد از تمایــل 

کمتــری دارنــد تعییــن می کننــد. بــه نظــر آمارتیــا ســن، پرســش اغلــب  کــه چیزهــای  کســانی  نیازهــا را بــرای 

کــه »کدامیــک بایــد اول بیایــد- محــو فقــر و بدبختــی، یــا تضمیــن آزادی  گمراه کننــده اینســت  تکــراری امــا 

کمتریــن اســتفاده را بــرای مــردم فقیــر دارد؟« او بــه ایــن  کدامیــک از اینهــا  سیاســی و حقــوق مدنــی، 

پرســش چنیــن پاســخ می دهــد:

کـه نیازهـای اقتصـادی و آزادی هـای سیاسـی را برحسـب یـک دوگانـه اساسـی  آیـا معقوالنـه اسـت 

کـه در یـک سـوی آن نیازهـای اقتصـادی و در سـوی دیگـر آزادی هـای سیاسـی وجـود دارد و  ببینیـم 

کـه اولـی بسـیار ضـروری اسـت پـس بـه نظـر می رسـد جایـی بـرای توجـه بـه دومـی وجـود نخواهـد  چـون 

کاًل اشـتباه بـرای دیدن فشـار نیازهای اقتصـادی یا درک  داشـت؟ مـن محکـم می گویـم خیـر، ایـن روشـی 

کـه می طلبد توجه جدی  گونه ای هسـتند  اهمیـت آزادی هـای سیاسـی اسـت. موضوعـات واقعی ... به 

گسـترده بیـن آزادی هـای سیاسـی و درک و تحقـق نیازهـای اقتصـادی داشـته  بـه ارتباط هـای متقابـل 

کـه از  باشـیم. ایـن ارتباط هـا نـه تنهـا جنبـه ابـزاری دارنـد ... بلکـه سـازنده نیـز هسـتند. مفهوم سـازی 

نیازهـای اقتصـادی بـه عمـل می آوریـم وابسـتگی حیاتـی بـه بحـث و مناظـره عمومـی آزاد دارد، و الزمـه 

چنیـن شـرایطی مسـتلزم پافشـاری بـر آزادی هـای سیاسـی اساسـی و حقـوق مدنـی اسـت. )48-۱47(.

کاالهایــی تفننــی هســتند و تنهــا زمانــی بایــد بــه سراغشــان  کــه آزادی و دموکراســی لیبــرال  ایــن تصــور 

ک تامیــن شــده باشــد، ریشــه هایش بــه تاریــخ غــرب برمی گــردد.  کــه نیازهــای اساســی ازقبیــل خــورا رفــت 

کــه درآمــد و تحصیــالت  در اروپــای غربــی، دموکراســی پــس از انقــالب صنعتــی پدیــدار شــد یعنــی زمانــی 

ــی  ــاره توال ــه درب ک گوشــزد می کنــد  ــه مــا  ــود و ایــن پیشــینه هنــوز هــم ب ــرده ب ک کافــی رشــد  ــه حــد  ــه ب پای

کشــورهای  کــه  گروهــی پیشــنهاد می دهنــد  کنیــم.  صحیــح رشــد اقتصــادی و دموکراســی تفکــر و تامــل 

ــی  ــپس از دموکراس ــوند و س ــع ش ــعه گرا« منتف ــای توس ــد« و از »دیکتاتوری ه کنن ــد  ــدا رش ــد »ابت ــر بای فقی

کننــد )هانتیگتــن و نلســون ۱976(. ایــن فرضیــه در تحســین از معجــزه شــرق آســیا خــود را  اســتقبال 

را ســرکوب  انســانی  آزادی هــای  تایــوان  اندونــزی، ســنگاپور، و  کــره،  کشــورهای  کــه  نشــان می دهــد 

کاهــش فقــر دســت یافتنــد )بــارو ۱994؛ پرزورســکی و  کردنــد امــا بــه رشــد اقتصــادی چشــمگیر همــراه بــا 

همــکاران 2000(. ایــن نــوع تفکــر در مباحثــات مربــوط بــه دو تجربــه رشــد اقتصــادی در هنــد و چیــن نیــز 
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کــه دموکراســی، بــا مجــادالت بی پایــان و ضــرورت رســیدن بــه  دیــده می شــود. برخــی ناظــران معتقدنــد 

کــرده اســت، درحالی کــه  کنــد  اجمــاع سیاســی دربــاره اصالحــات سیاســتگذاری، رشــد اقتصــادی هنــد را 

کــه هنــد دموکراتیــک »همــان  ســایرین بــه دفــاع از پاداش هــای بلندمــدت دموکراســی توجــه می دهنــد 

 b.)2007 کــه از خرگــوش چیــن جلــو می زنــد« )وارشــنی ک پشــتی اســت  ال

بقــای دموکراســی در هنــد، فــروض اساســی بســیاری از دانشــمندان سیاســی را بــه چالــش می کشــد 

کــه ســواد و ســطح درآمــد متوســط را پیش شــرط های ضــروری بــرای دموکراســی می داننــد. طبقــات 

خ مشــارکت بیشــتر از طبقــات متوســط و بــاال در انتخابــات از ابتــدای دهــه  پاییــن جامعــه هنــد بــا نــر

کشــیدند. در واقــع »هــر انــدازه طبقــه، درآمــد و  ۱990 بــه ایــن ســو، نظریــه دموکراتیــک را بــه چالــش 

ــر باشــد، احتمــال اینکــه او رای خواهــد داد بیشــتر می شــود« )وارشــنی  تحصیــالت یــک هنــدی پایین ت

کــه مــردم فقیــر بــه میــزان بیشــتری نســبت بــه مــردم ثروتمنــد رای می دهنــد  گرچــه ایــن واقعیــت  2007(. ا

کــه صدایشــان شــنیده شــود، ایــن واقعیــت  کــرد تــا  را می تــوان عالمــت اســتیصال و درماندگــی فقــرا تفســیر 
c .ــر از دموکراســی انتخاباتــی ســالم اســت گ کــه آنهــا رای می دهنــد یــک نما

هند تنها نیســت. در پایان ســده بیســتم، دموکراســی، شــیوه مرجح ســازماندهی نظام های سیاســی 

گــون دموکراســی از دموکراســی های لیبــرال بــه شبه دموکراســی های غیرلیبــرال  گونا شــد. هنــوز هــم انــواع 

تــا رژیم هــای اقتدارگــرای انتخاباتــی وجــود دارد )دایمونــد 2002، 2005(. بــا اینحــال، بیشــتر دانشــمندان 

کــه اســاس دموکراســی، سیاســت ورزی رقابتــی از طریــق انتخابــات آزاد و  علــوم سیاســی توافــق دارنــد 

کــه در برابــر همــه شــهروندان خــود پاســخگو باشــد- به طــور  عادالنــه و دولــت مســئولیت پذیر اســت 

مختلــف  درجــات  بــه  دموکراســی ها   .)2005 وارشــنی  ۱989؛  )دال  مشــارکت  و  رقابت پذیــری  خالصــه 

آزادی هــای مدنــی را دربرمی گیرنــد. ایــن آزادی هــا شــامل حــق رای دادن، حــق دسترســی بــه اطالعــات، 

کــردن و تشــکیل انجمن هــا، حــق مالکیــت بــر دارایی هــا )کــه در بیشــتر قلمروهــای سیاســی  حــق اعتــراض 

هنــوز بــه شــکلی ضعیــف تعریــف می شــود( و حــق مشــارکت در امــور سیاســی و در جامعــه اســت.

ح اســت؛ در واقــع، اشــتغال ذهنــی  بیشــتر بحــث و جــدل دربــاره دموکراســی، در ســطح ملــی مطــر

گرچــه نماینــدگان منتخــب در ســطح ملــی  کشــیده شــده اســت. ا بــه ســمت انتخابــات ملــی رســمی 

ــرا نیســت و  کارکردگ ــی  ــده دموکراس ــا تضمین کنن ــور آنه ــتند حض ــی هس ــرای دموکراس ــم ب ــرط مه پیش ش

آزادی هــای مــردم فقیــر در جوامــع خویــش را نیــز تضمیــن نمی کنــد.
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ــا روی  ــویم. م ــز می ش ــی متمرک ــطح محل ــی در س ــا دموکراس ــردم ب ــالت م ــا روی درک تعام ــن م بنابرای

ــر احــزاب  ــم ب ک ــذارد از قبیــل قوانیــن حا ــر طــرف عرضــه تاثیــر می گ ــه ب ک ــه روی عواملــی  طــرف تقاضــا و ن

سیاســی و تامیــن مالــی انتخابــات متمرکــز می شــویم. مــا به خصــوص بــه تعامــالت بیــن مــردم محلــی و 

مقامــات منتخــب آنهــا و بــه مســئولیت پذیری و پاســخگویی سیاســتمداران بــه شــهروندان بــه خصــوص 

کــه نوســانات در تاریــخ، ســن، و عمق دموکراســی سیاســی  مــردم فقیــر عالقه منــد هســتیم.d  روشــن اســت 

کشــور ایــن جزئیــات بایــد در ذهــن حفــظ  کشــورها اهمیــت دارد و در بررســی نتایــج خــاص هــر  در بیــن 

شــود.e  مــا بــه دنبــال ارزیابــی تاثیــر تمرکززدایــی بــه خــودی خــود نیســتیم، بلکــه رابطــه بیــن ســاختارهای 
f .سیاســی محلــی و احتمــال بیــرون آمــدن از فقــر را بررســی می کنیــم

کارکــرد آن در ســطح محلــی شــروع  مــا بــا تعاریــف خودمــان از دموکراســی، عناصــر تشــکیل دهنده آن، و 

می کنیــم. مــا ارتبــاط بیــن دموکراســی محلــی و رونــق اقتصــادی جامعــه محلــی و منافــع در ســطح خانــوار 

کســی از دموکراســی محلــی منتفــع می شــود، بــه خصــوص بــا  کنیــم چــه  را مالحظــه می کنیــم تــا بررســی 

ــه  ــط ب ــی را فق ــع دموکراس ــد مناف ــن دو می توانن ــه ای ک ــتان-  ــلط فرادس ــاد و تس ــده- فس ــه دو پدی ــگاه ب ن

کــه می توانــد باعــث شــود  کننــد. ســرانجام، عواملــی را بررســی می کنیــم  ســمت تعــدادی انــدک هدایــت 

تــا دموکراســی محلــی بــه مقــدار بیشــتری طرفــدار فقــرا باشــد.

دموکراسی برای مردم فقیر چه معنایی دارد؟

دموکراســی بــه معنــای ارزش قائــل شــدن بــرای نظــرات دیگــران اســت. دموکراســی بــه معنای مشــاوره 

بــرای رســیدن بــه مفاهمــه و اجماع اســت.

کوکر در جاوه شرقی، اندونزی کا مباحثه با زن جوان از 

کــه پــول دارنــد  کســانی  کشــور نــه دموکراســی وجــود نــدارد و نــه قضــاوت عادالنــه در دادگاه.  در ایــن 

حکــم دادگاه بــه نفــع آنهــا صــادر می شــود.

کالیا، بنگالدش مباحثه با مردان، شانتا

کنتـــرل زندگـــی  بیشـــتر مـــردم فقیـــر در نمونـــه مـــا، دموکراســـی را بیـــش از هـــر چیـــزی بـــا آزادی بـــرای 

ـــه دیگـــران آســـیبی  ـــه ب ک ـــد انجـــام دهیـــد مادامـــی  کاری دوســـت داری خویـــش ربـــط می دهنـــد، اینکـــه هـــر 
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ـــرای مثـــال در افغانســـتان، دموکراســـی بـــه معنـــای »آزادی  نزنیـــد.j  دموکراســـی یـــک آمـــال و آرزو اســـت. ب

کامـــل اســـت: اینکـــه بتوانیـــد ریشـــتان را از تـــه بزنیـــد، هـــر نـــوع لباســـی دوســـت داریـــد بپوشـــید، بـــه نـــوار 

گـــرم بـــه شـــنا برویـــد.« آزادی بیـــان و عبـــادت نیـــز در بیشـــتر مکان هـــای  کنیـــد، در هـــوای  گـــوش  موســـیقی 

کـــه دچـــار جنـــگ داخلـــی بودنـــد مـــردم بـــرای آزادی و  کشـــورهایی  مـــورد بررســـی، ذکـــر شـــده اســـت: در 

رهایـــی از تـــرس و جابه جایـــی فیزیکـــی ارزش قائـــل هســـتند. بـــرای زنـــان در هـــر جایـــی، دموکراســـی بـــا 

آزادی در هـــر دو عرصـــه داخلـــی و عمومـــی ارتبـــاط دارد )فصـــل 2 را بـــرای بحـــث نظـــرات مـــردم دربـــاره 

کنیـــد.( آزادی نـــگاه 

جــدول 6-۱ تعاریــف دموکراســی از یــک منطقــه مــورد بررســی بــه نــام مــاالوی را خالصــه می کنــد. 

شــرکت کنندگان در بررســی در مــاالوی ماننــد مــردم ســایر مناطــق، بــه فراتــر از درک مشــترک محــدود از 

گرچــه سیاســت ورزی چندحزبــی ذکــر  کردنــد. ا کــه حــول انتخابــات شــکل می گیــرد حرکــت  دموکراســی 

ــد. ــواع مختلــف در رأس فهرســت بودن ــود، آزادی هــا در ان شــده ب

کــه  کشــور افغانســتان آشــکارتر نبــود جایــی  در هیــج جــا، شناســایی دموکراســی بــا آزادی ماننــد 

دموکراســی نوپــا، بــا همــه عــدم قطعیت  هــای آن، بــا آزادی از محدودیت هــای تحمیلــی طالبــان مرتبــط 

کار میدانــی انجــام شــد، پایــان حکومــت طالبــان و آغــاز دموکراســی  کــه  اســت. در ســال 2006، هنگامــی 

کــودکان را اجــازه  کــه در عــوض آزادی بیشــتر جابه جایــی خصوصــًا بــرای زنــان و  باعــث بهبــود امنیــت شــد 

کــرد: »دموکراســی  داد. عمــرا زنــی 50 ســاله در جامعــه مارلــو عانــو در اســتان ننگرهــار ایــن تغییــر را توصیــف 

کار می کنــد. همــه بچه هــای مــا حتــی دختــران می تواننــد بــه مدرســه برونــد و هــر  گذشــته  کنــون بهتــر از  ا

کســی احســاس می کنــد اینــک آزادتــر اســت بــه دنبــال شــغل بگــردد یــا بــه جــالل آبــاد بــرود.«
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جدول 1-6

مردم در جوامع مورد بررسی در ماالوی، دموکراسی را پیش از هر چیزی با آزادی مرتبط می دانند

تعداد دفعات ابراز شدهدرک دموکراسی

22آزادی )بیان، عبادت، اجتماعات و غیره(

کردن برای توسعه 9قدرت یا شانس رهبری پیدا 

کم و مخالف( 8سیاست چندحزبی )احزاب حا

5تصمیم گیری مشارکتی

کردن، یا حق انتخاب یا حذف مردم از قدرت را دارد 3هرکسی توانایی حکومت 

2امنیت داشتن

کردن )مثال رئیس و آدم هایش( کار  ۱با هم 

۱برابری جنسیتی

۱زندگی در صلح و صفا بدون تبعیض

کانونی درباره معیشت، آزادی، قدرت، و دموکراسی. گروه  منبع: بحث های 

کــه از آزادی برخــوردار شــدند بــه بــازار می رونــد و بــه عنــوان آمــوزگار  کابــل، زنانــی  در شــازده امیر نزدیــک 

ک علیــا در هــرات، بهبــود  کــوا ج از خانــه مشــغول می شــوند. بــرای یــک زن در زا کار خــار کارمنــد اداره بــه  و 

کــه عزیــز دانســته می شــود: »هرکســی می خواهــد از دموکراســی  امنیــت بــا خــود لذت هــای ســاده ای آورد 

کنــد، و بــه ســینما بــرود.« بهره منــد شــود، بتوانــد دعــا و نیایــش 

دموکراسی مشورتی در برابر نمایندگی

کنــد بایــد آزادی وجــود داشــته باشــد تــا بــرای آمــال و آرزوهــا و نظــرات هــر  کار  بــرای اینکــه دموکراســی 

شــخصی ارزش قائــل شــوند.

زن جوان از یاساپیرا، مالوکو شمالی، اندونزی
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کــه  در بیــن مناطــق مــورد بررســی، حــق رأی دادن یــک ُبعــد مهــم از دموکراســی بیــان شــد. هنگامــی 

کنیــد، زنــان و مــردان فقیــر در اوتــار پــرادش، بزرگتریــن ایالــت هنــد  درخواســت شــد دموکراســی را تعریــف 

کردنــد: »حکــم و  کلمــه خالصــه  کرســی مجلــس، پاســخ خویــش را در ایــن دو  از نظــر جمعیتــی و ســهم 

کــه در بیــن مناطــق مــورد بررســی مــا حضــور داشــتند دموکراســی را فراتــر از  خواســت مــا«.h  امــا مردمــی 

گــی  کــه آنهــا اغلــب بــه نظــر می رســید مفــروض می گرفتنــد. آنهــا ســه ویژ کردنــد، حقــی  رأی دادن تعریــف 

کردنــد: صــدا )حــق اظهارنظــر(، مشــارکت و عدالــت. از نظــر خــود حیاتــی شناســایی 

بــا ایــن تفســیر، بــه نظــر می رســید مــردم فقیــر در نمونــه مــا از آن اندیشــمندانی حمایــت می کننــد 

ــه  ــًا جنب ــه صرف ــای اینک ــه ج ــد ب ــازی می کنن ــتقیم مفهوم س ــورتی و مس ــارکتی، مش ــی را مش ــه دموکراس ک

کوهــن و ســابل )۱997، 32۱( »ســطح مشــارکت  نمایندگــی داشــته باشــد. تمایــز اساســی براســاس نظــر 

نیســت، بلکــه موضــوع دســتورکار اســت: دموکراســی مســتقیم مســتلزم تصمیماتــی دربــاره محتــوای 

کــه دربــاره محتــوا  مســئله اســت، درحالیکــه دموکراســی نمایندگــی مســتلزم انتخــاب قانونگذارانــی اســت 

ــه آر. چامبــرز 2003؛ فانــگ و رایــت 2003(. کنیــد ب ــگاه  ــد« )ن تصمیــم بگیرن

ــدون  گفتنــد مشــارکت دموکراتیــک معنــادار ب ــه در مناطــق مــورد بررســی حضــور داشــتند  ک مردمــی 

ــراز وجــود بــه شــکل فــردی و جمعــی ممکــن نیســت. آنهــا  ــراز بیــان و اب داشــتن حــق اعتــراض، آزادی اب

کــردن و اجماع ســازی ارزش قائــل بودنــد. زنــان جــوان در روســتای یاســاپیرا، مالوکــو شــمالی  بــرای بحــث 

در اندونــزی، دموکراســی را »آزادی ابــراز داشــتن همــه آمــال و آرزوهــا بــدون اینکــه بــا هنجارهــا یــا مقــررات 

کنــد، بایــد آزادی ارزش قائــل شــدن بــرای  کار  کردنــد. »بــرای اینکــه دموکراســی  محــدود شــوند« تفســیر 

کــردن  کــه آزادی بیــان  رویاهــا و نظــرات هــر شــخصی وجــود داشــته باشــد. نظــرات زمانــی پدیــدار می شــود 

ــه توافــق دوجانبــه نخواهــد رســید.« مــردم  ــدون آزادی بیــان، بحــث ب ــا ب آنهــا وجــود داشــته باشــد. ام

ــو  کشــاورز جــوان در مــورالو غان در افغانســتان نیــز اهمیــت حــق اعتــراض را تشــخیص می دهنــد. طاهــر 

کســی نتوانــد  گــر  کنــد. ا کــه شــخص بتوانــد آزادانــه نظراتــش را بیــان  گفــت »منظــور اینســت  ننگرهــار 

ــد آزاد باشــد؟« ــه می توان کنــد چگون نظــرات و ایده هایــش را بیــان 

کــردن می شــود. زایــر، یــک روســتایی دیگــر در مــورالو غانــو چنیــن  آزادی بیــان شــامل آزادی اعتــراض 

توضیــح داد »آزادی بیــان مهمتــر از هــر نــوع آزادی دیگــر اســت چــون می تــوان نظــرات خــود را دربــاره 

ــردم  ــن، م ــگ فیلیپی ــرد.« در دالپون ک ــان  ــی بی ــه محل ــا در جامع ــت ی ــوق در دول ــض حق ــی و نق بی عدالت
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کــه آن نیــز در  کردنــد. زنــان جــوان در تولمــا  دموکراســی را حــق ســازماندهی تظاهــرات ضددولتــی تعریــف 

کــردن می دهــد.«  گفتنــد دموکراســی بــه مــردم »حــق رأی دادن می دهــد؛ حــق انتخــاب  فیلیپیــن اســت 

کــه بــرای  کــردن نســبت بــه قوانیــن یــا سیاســت هایی را داریــد  امــا آنهــا افزودنــد »همچنیــن حــق اعتــراض 

کنیــد.« اجــرا تصویــب شــده اســت. می توانیــد بــه راهپیمایــی برویــد یــا یــک پویــش اجتماعــی را امضــا 

مباحثــه مــردم فقیــر دربــاره حــق اعتــراض و مشــارکت، دو بینــش نظــری و تجربــی مهــم را بازتــاب 

کــه هنجارهــای زیربنایــی  کّمــی مــا نشــان می دهــد  گروه هــای مباحثــه و داده هــای  می دهــد. نخســت، 

اعتمــاد، همبســتگی، وحــدت و تســامح، بنیانــی ضــروری بــرای مشــارکت و حق اعتــراض در تصمیم گیری 

کنــون توجــه بیشــتری بــه  گفتنــد دموکراســی محلــی آنهــا ا کــه  کســانی  فراهــم می کنــد. تقریبــًا 45 درصــد از 

گــزارش  ــا محــالت خویــش  دغدغه هــای مــردم دارد همچنیــن بهبــود در میــزان اعتمــاد را در روســتاها ی

گفــت  گــروه مباحثــه زنــان  گفتنــد میــزان اعتمــاد بدتــر شــده اســت. در ســریالنکا،  دادنــد. تنهــا 22 درصــد 

کســی را مــی آورد.  کــه مشــارکت همــراه بــا خــود، روحیــه »وحــدت، باهــم بــودن، و مشــارکت داشــتن« هــر 

کــه همــه  در روســتای آپیلپــال، آنــدرا پــرادش، مــردم توافــق داشــتند: »دموکراســی بــه معنــای اینســت 

کار خودمــان را انجــام می دهیــم امــا بــا همدیگــر زندگــی می کنیــم. مــا بــا  مــا بــا هــم زندگــی می کنیــم. مــا 

همســایگان خــود رفتــار دوســتانه داشــته و بــا خوشــحالی زندگــی می کنیــم.«

دوم اینکه، مهمترین مشـارکت فعالیت جمعی اسـت، و مشـارکت به خودی خود، هنجارهای تعلق 

داشـتن و وحـدت را تقویـت می کنـد. مشـارکت در تالش هـای جمعـی، آنچـه را اقتصـاددان ویجایندرا رائو 

کنیـد بـه موسـه ۱997؛ تورنـر  کاالهـای عمومـی نمادیـن می نامـد، خلـق می کنـد )همچنیـن نـگاه   )2008(

گروه هـای همیـاری زنـان دارد، دموکراسـی  کـه تعـداد زیـادی  i.)۱982  جوامعـی در آنـدرا پـرادش، ایالتـی 

کـه بـه موجـب آن مـردم بـه شـکل جمعـی بـا وحـدت و در هماهنگـی،  کردنـد  را »یـک سـامانه تعریـف 

گـروه مباحثـه در روسـتای  بـرای توسـعه روسـتا و بـرای حـل جمعـی مسـائل، مشـارکت می کننـد.« یـک 

کـردن بـر خودشـان  گرفـت »دموکراسـی بـه معنـای پیوسـتن بـه مـردم بـرای حکومـت  بسـتاراپال نتیجـه 

گروه هـا.« اسـت. دموکراسـی یعنـی رسـیدن بـه آنچـه بـرای روسـتا نیـاز اسـت از طریـق 

بیانگــر  حــدی  تــا  دموکراســی  بحث هــای  در  مشــارکت  و  وحــدت  اعتمــاد،  هنجارهــای  بــر  کیــد  تا

گروه هــای  نابرابری هــای عمیــق در مناطــق و جوامــع مــورد بررســی مــا اســت. مــردم فقیــر، زنــان و ســایر 

درحاشــیه مانده بــا موانــع بســیاری بــرای اینکــه صدایشــان در تصمیم گیــری شــنیده شــود، روبــر هســتند 
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گــی اساســی دموکراســی، عدالــت اســت.  کافمــن g.)۱968  بنابرایــن، ســومین ویژ )فانــگ و رایــت 2003؛ 

در مباحثــات مربــوط بــه دموکراســی، مــردم فقیــر دربــاره اهمیــت حقــوق برابــر، برابــری در برابــر قانــون، 

برابــری بیــن مــردان و زنــان، و برابــری بیــن قومیت هــا، اقشــار و ادیــان متفــاوت ســخن می گوینــد. آنهــا بــر 

کــه آنهــا انتظــار ندارنــد بــه نحــو آنــی قــادر  نیــاز بــه حمایــت از حقــوق فــردی تحــت قانــون حتــی هنگامــی 

کیــد دارنــد. کــردن همــه حقــوق خویــش باشــند تا بــه مطالبــه 

گــی دموکراســی، حتــی بیشــتر از آزادی و  کــش، عدالــت مهمتریــن ویژ در جامعــه محلــی ایزریــن در مرا

کــه دادگســتری بایــد بیطرفانــه و مســتقل باشــد. یــک  کردنــد  کیــد  برابــری محســوب می شــود. مــردم تا

کــه بــه او  گــروه مباحثــه از مــردان اظهــار داشــت »قاضــی نبایــد تحــت تاثیــر تمــاس تلفنــی قــرار بگیــرد 

کامــل قانــون را بــه اجــرا  کاری بایــد انجــام دهــد. او بایــد بــدون هیــچ فشــاری، به طــور  دیکتــه می کنــد چــه 

کمــه و محکــوم شــود و بیگنــاه بایــد تبرئــه و آزاد شــود. بایــد آزادی بیــان وجــود  درآورد. ســتمگر بایــد محا

کنــم یــا  کنــم، تقبیــح  کــه مــن یــک ناهنجــاری مشــاهده می کنــم می توانــم اعــالم  داشــته باشــد. آنچــه را 

کــردن بایــد مــورد حمایــت قانــون باشــد.« در روزنامه هــا بنویســم. آزادی انتقــاد 

مفاهیــم برابــری و عدالــت بــا توجــه بــه بافتــار محلــی تفــاوت دارنــد. شــرکت کنندگان در افغانســتان بــر 

کــه چرخــش بــه ســمت دموکراســی بــه ایــن معنــا  کیــد داشــتند؛ آنهــا امیــد داشــتند  برابــری جنســیتی تا

کــه نســبت بــه زمــان طالبــان، آزادتــر هســتند بــه هــر جــا مایلنــد برونــد. اهمیــت برابــری اقتصــادی  باشــد 

ــر ایــن ایالــت بــود.  کمونیســتی ب ح شــد، شــاید بیانگــر چهــار دهــه حکومــت  غالبــا در بنــگال غربــی مطــر

کــه قشــربندی اجتماعــی وجــود دارد، مــردم بــر موضــوع ایده آلــی  ســرانجام در ایالــت آنــدرا پــرادش 

گروه هــای اجتماعــی مختلــف« تمرکــز نمودنــد. بــرای مثــال، مــردان جــوان در بســتاراپال  »برابــری بیــن 

کــه »بــا مــردم از طبقــات و ادیــان متفــاوت بــه شــکل برابــر برخــورد  کردنــد  دموکراســی را وضعیتــی تعریــف 

کــه دموکراســی در  شــود و عدالــت برابــر در بیــن همــه مــردم بــکار رود. آنــگاه مــا می توانیــم بگوییــم 

روســتای مــا وجــود دارد.«
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چگونه دموکراسی محلی باعث ایجاد تفاوت می شود

دموکراسی به معنای زندگی آسان تر یا پیشرفت است.

گروه مباحثه، ژونا، سنگال

کــه دموکراســی داریــم،  دموکراســی توســعه را بــرای جامعــه محلــی بــه ارمغــان مــی آورد. هنگامــی 

کــه در غیــر این صــورت  چیزهایــی مثــل آب، مدرســه، و بیمارســتان در دســترس همــه روســتا خواهــد بــود 

بــه ســختی بدســت می آیــد.

کابتیتو، اوگاندا گروه مباحثه،  مردی در 

دموکراســی می توانــد توســعه را بــه ارمغــان آورد امــا در حــال حاضــر ایــن اتفــاق نمی افتــد. دموکراســی 

مــا از سیاســت قــول و وعــده دادن تشــکیل می شــود. دموکراســی، اتــالف وقــت اســت. مــردم آنقــدر دربــاره 

کــردن ندارنــد. کار  کــه هیــچ وقــت اضافــی بــرای  سیاســت صحبــت می کننــد 

گرا، تانزانیا کا گروه مباحثه، بوگوکال،  مردانی در 

در  کردیـم.  برخـورد  محلـی  دموکراسـی  شـکل  چندیـن  بـا  کردیـم  بازدیـد  کـه  کشـورهایی  در  مـا 

کـه از افـراد سـالخورده مسـئول حـل اختالفات در  افغانسـتان سـاختار دموکراتیـک محلـی شـورایی اسـت 

کـه به طور سـنتی از پدر به پسـر  جامعـه محلـی تشـکیل می شـود. رئیـس شـورا را مالـک می گوینـد عنوانـی 

رسـیده اسـت؛ در عصـر بعـد از طالبـان، مالـک را مـردم انتخـاب می کننـد. در بافتـار هنـدی، ارگان هـای 

که پنج  گـرام صاحـب، یـا مجمـع روسـتا و شـورای روسـتا، یـک هیئت اجرایـی  دموکراتیـک محلـی شـامل 

کـرده و بر  ح هـای دولتـی را در جامعـه اجـرا  گـرام صاحـب انتخـاب می کننـد. شـورای روسـتا طر عضـو آن را 

تـدارک خدمـات اساسـی ماننـد جاده هـای محلـی، آب نوشـیدنی، بـرق و فاضـالب نظـارت دارد. نقشـی 

کمیتـه اجرایـی روسـتا در تانزانیـا و بارانـگای در فیلیپیـن ایفـا می کننـد. آنچـه بـرای مـا جالـب  مشـابه را 

اسـت نـه شـکل دموکراسـی محلـی بلکـه چقـدر خـوب ایـن سـاختارهای دموکراتیـک عمـل می کننـد.

محیط  هر  در  دموکراسی  تمرین  اما  می شود  داشته  نگه  عزیز  ایده آل  یک  عنوان  به  دموکراسی 

است.  اجتماعی  عمیق  اختالفات  نتیجه  در  تاحدی  که  باشد،  داشته  نقص  عمیقًا  شاید  خاصی 
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محلی  حکمرانی  به  باید  قانون  برابر  در  برابری  و  رقابتی،  سیاست ورزی  محلی،  انتخابات  نظریه،  در 

مسئولیت پذیر منجر شود. اینکه آیا آنها اینکار را می کنند یا خیر یک پرسش تجربی است. ما یک سنجه 

افراد منتخب  از میزان توجه  رتبه بندی مردم  گر ساختیم:  نما براساس چهار  از مسئولیت پذیر بودن 

که شهروندان بر اقدامات مقامات  محلی به دغدغه های شهروندان، رتبه بندی مردم از میزان نفوذی 

که شهروندان به این مقامات رسمی دارند، و سرانجام  محلی دارند، رتبه بندی مردم از میزان اعتمادی 

کردن دموکراسی در دولت محلی خود رضایت دارند یا خیر. کار  اینکه آیا مردم از شیوه 

کــه آیــا رابطــه ای بیــن ســنجه مــا از مســئولیت پذیری و بهبــود نتایــج در ســطح  ابتــدا آزمــون می کنیــم 

ــود  ــی وج ــی عموم ــا، و ایمن ــود جاده ه ــی، وج ــات اساس ــت خدم کیفی ــل و  ــامل تحوی ــی ش ــه محل جامع

لــت  کــه آیــا وجــود منافــع فــردی بــرای برخــی، دال ح می کنیــم  دارد یــا خیــر. ســرانجام ایــن پرســش را مطــر

بــر هزینه هــا بــرای دیگــران در همــان جامعــه محلــی دارد یــا خیــر.

بروندادهای جامعه محلی

کشــور خودمان  کــردن تلویزیــون هســتیم، ما اخبــار  کنــون در حــال تماشــا  کــه مــا ا بــا وجــود بــرق اســت 

ج را دریافــت می کنیــم و زندگی مــان بــا خوشــحالی می گــذرد. بــه دلیــل وجــود چراغ هــای خیابــان  و خــار

کــه زنــان می تواننــد پــس از تاریکــی هــوا بیــرون برونــد. در مرکــز آمــوزش عمومــی مــا بــرق وجــود دارد  اســت 

کســی در حــال درس خوانــدن اســت. کــه حــاال هــر  به طــوری 

گروه مباحثه مردان، خالصی، بنگال غربی

وضــع امنیــت دارد بهتــر می شــود، شــاید بــه دلیــل تغییــر دولــت باشــد ... ایــن روزهــا وقتــی یــک نفــر 

کنــد. بــه زنــدان مــی رود، نمی بینیــد آن شــخص برگــردد و بــا شــما خــوش و بــش 

گروه مباحثه مختلط، باملوزی، ماالوی زنی در 

ــا 654 ســکنه در منطقــه روســتایی ســنگال اســت. زندگــی در  ــوف ب دجاتیــک یکــی از روســتاهای ول

گذشــته ســخت بــوده اســت. خشکســالی  کشــاورزی طــی چنــد ســال  ایــن جامعــه منــزوی و وابســته بــه 

و حمــالت مخــرب ملخ هــا، میــزان برداشــت محصــول اصلــی تجــاری بــادام زمینــی را بــه نصــف رســانید. 
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گاه، روزهــا در حرکــت بودنــد. نتیجــه ایــن  نبــود بــاران باعــث ذبــح احشــام شــد و مــردم در جســتجوی چــرا

کنــون، 70  گریختنــد. از ســال ۱995 تا کــه  کــه مــردم بیشــتری بــه دام فقــر افتادنــد نســبت بــه آنهایــی  شــد 

کــه فقیــر بودنــد بیشــتر بــه فقــر فــرو رفتنــد.  کســانی  کردنــد و 43 درصــد از  درصــد غیرفقــرا بــه فقــر ســقوط 

گلــی  کلبه هــای  تنهــا یــک چنــد نفــر موفــق بــه خــروج از فقــر شــدند. بیشــتر مــردم در دجاتیــک هنــوز در 

بــدون بــرق زندگــی می کننــد و بــرای روشــنایی بــه چراغ هــای نفتــی متکــی هســتند. بیشــتر خانوارهــا بــا 

کار بــه شــهر نزدیــک توانســته اند دوام بیاورنــد. کــودکان خــود بــرای  فرســتادن 

هســتند  خوش بیــن  چقــدر  مردمــش  کــه  دریافــت  و  شــد  دجاتیــک  وارد  کــه  هنگامــی  مــا  تیــم 

کنــار  شــگفت زده شــدند. المیــن تــاپ یکــی از روســتائیان موفــق، شــغل خویــش در وزارت فرهنــگ را 

گذاشــته بــود و بــه روســتا بازگشــته بــود تــا بــه ریاســت شــورای روســتای محلــی انتخــاب شــود. مــردم در 

کــرده و  ســتایش وی آواز می خواندنــد. وی از هنــگام انتخــاب شــدن در ســال 2002، بودجــه شــورا را زیــاد 

کــه بخشــی از برنامــه ملــی  کــرده بــود شــامل حفــر چــاه آب  ســرمایه گذاری فــراوان در زیرســاخت اساســی 

زیرســاخت روســتایی بــود. پیــش از آن، زنــان شــش ســاعت پیــاده راه می رفتنــد و شــب را در چشــمه آب 

ــه  ک ــاره چــاه آب چنــان هیجــان زده شــدند  ــا آب برمی گشــتند. روســتائیان درب ــد و صبــح ب بســر می بردن

کردنــد و مدیریــت شــفاف چــاه آب بــه بازپرداخــت وام 350 هــزار فرانکــی  کمــک  ۱80 هــزار فرانــک بــه پــروژه 

کالس هــای  منجــر شــد. ســایر بهبودهــا شــامل بازگشــایی یــک مرکــز بهداشــتی در ســال ۱990 و افــزودن 

ــی از همــه 25 روســتا در منطقــه  ــود. در جلســات تصمیم گیــری، نمایندگان ــه مدرســه ابتدایــی ب درس ب

کاهــش یافتــن حــس  کــه برخــی اوقــات در دجاتیــک برگــزار می شــود و باعــث  شــورای محلــی حضــور دارنــد 

گرچــه مــردم فقیــر باقــی ماندنــد، مــردم بــه رهبــر  کنان شــده اســت. ا حاشیه نشــینی و انــزوا بیــن ســا

گــر هــر  کــرد »ا گــروه مباحثــه مــردان اشــاره  کــه در انتخــاب وی داشــتند افتخــار می کردنــد.  خــود و نقشــی 

کار نکنــد، مــا می توانیــم از راه صنــدوق رأی از دســت وی خــالص شــویم.« نماینــده محلــی خــوب 

تـدارک دیـدن خدمـات اساسـی و زیرسـاخت. بـه نظـر نمی رسـد تجربـه دجاتیک منحصر بفرد باشـد. 

مـا از مـردم در سـایت های محـل بررسـی انـواع پرسـش ها را دربـاره خدمـات محلـی پرسـیدیم و سـپس 

کیفیـت تعامل شـان بـا دولـت محلـی پرداختیـم. مـا مشـخصًا پرسـیدیم آیـا دولـت محلـی  در مباحثـه بـه 

کلـی، یک  کمتـر یـا بیشـتری بـه دغدغه هـای آنهـا دارد. به طـور  امـروزه در مقایسـه بـا ۱0 سـال قبـل، توجـه 

کردنـد. سـوم جوامـع محلـی مقـداری بهبـودی در مسـئولیت پذیری دولـت محلـی بـا ایـن سـنجه تجربـه 
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کــه  ســپس بــه مقایســه ایــن پاســخ ها بــا تغییــر در خدمــات جامعــه محلــی پرداختیــم. هنگامــی 

کــه دولت هــای محلــی،  کردیــم، الگــو شــگفت آور بــود. در جوامعــی  کشــورها نــگاه  بــه نتایــج در بیــن 

ــی  ــگاه عموم ــتار، و درمان ــک، پرس ــه، پزش ــتی، مدرس ــه آب بهداش ــی ب ــد دسترس ــئولیت پذیرتر بودن مس

کیفیــت خدمــات آموزشــی و بهداشــتی  کاهــش یافتــه بــود.  کــه مســئولیت پذیری  بیشــتر از جوامعــی بــود 
k.)۱-6 نیــز بهبــود بیشــتری را نشــان داد. )شــکل

شکل 1-6 

کیفیت بهداشت و آموزش بیشتر بهبود یافت که دولت ها مسئولیت پذیرتر شدند،  در جایی 

 منبــع: تحلیــل نویســندگان بــا اســتفاده از داده هــای پرسشــنامه جامعــه محلــی بــا افــراد مطلــع مهــم و پاســخ ها بــه ایــن 
کمتــری دارد بــه آنچــه افــرادی ماننــد  پرســش: »درمقایســه بــا ۱0 ســال پیــش، آیــا دولــت محلــی اینــک توجــه بیشــتر، یکســان یــا 

کاری را انجــام دهــد؟« تعــداد = 4۱2 جامعــه محلــی. کــه تصمیــم می گیــرد چــه  شــما فکــر می کنیــد وقتــی 



ند
یک

کم
کم

را
فق

ه
هب

گون
چ

تر،
به

نی
مرا

حك
ت:

اس
ی

حل
،م

سی
سیا

ور
ام

مه
ه

32۱

بــا تغییــرات در مســئولیت پذیری دولــت محلــی دارد )شــکل  احــداث جــاده نیــز ارتبــاط نزدیکــی 

کــه مســئولیت پذیری افزایــش یافتــه بــود بــا احتمــال بیشــتری جــاده قابــل عبــور بــه  6-2(. در جوامعــی 

کاهــش یافته بــود )8۱ درصد  که مســئولیت پذیری  نزدیکتریــن مرکــز شــهری داشــتند نســبت بــه جوامعــی 

کابتیتــوی اوگانــدا بــا ابتــکار مســتقیم دولــت  در مقایســه بــا 58 درصــد(. یــک جــاده جدیــد در روســتای 

کمک هــای  محلــی ســاخته شــد. به طــور مشــابه، در چانگســاری آســام، یــک راه روســتایی بــا اســتفاده از 

مالــی اعضــای محلــی مجلــس قانونگــذاری ســاخته شــد. هــر دو جــاده باعــث بهبــود دسترســی بــه بــازار و 

کنان روســتا شــد. گزینه هــای اشــتغال بــرای ســا

حفـظ نظـم و قانـون. مـا همچنیـن عالقه منـد هسـتیم بدانیـم آیـا مسـئولیت پذیری بیشـتر دولـت بـا 

کمتریـن سـطح، مـردم انتظـار دارنـد مقامـات  ارتقـای سـطح امنیـت در جوامـع ارتبـاط دارد یـا خیـر. در 

کـه بهبـودی صلـح و امنیـت در جوامعـی  کننـد. مـا دریافتیـم  منتخـب محلـی آنهـا نظـم و قانـون را برقـرار 

که دولت  کـه دولت هـای محلی مسـئولیت پذیرتر هسـتند )شـکل 6-3(. در جوامعـی  بیشـتر بـوده اسـت 

گـزارش دادنـد در مقایسـه  محلـی مسـئولیت پذیرتری دارنـد ۱6 درصـد بهبـود در میـزان صلـح و آرامـش را 

کـه مسـئولیت پذیری طـی دوره بررسـی بدتـر شـده بـود. گزارش شـده در جوامعـی  بـا ۱0 درصـد افزایـش 

بروندادهای فردی

ــت مســکن  ــه در روســتای مــا، یــک مجتمــع مســکونی در ۱986 ســاخته شــد و مــا از دول ک هنگامــی 

کــه یــک آدم  کــردم  کردیــم، مــن واقعــا خوشــحال بــودم. مــن همــان خوشــحالی را احســاس  دریافــت 

ــد. ــدا می کن ــاس پی ــت لب ــان از دریاف ــرد عری ــک م ــا ی ــذا ی ــوردن غ ــنه از خ گرس

پرم، زن جوان فقیر، ساپسا، اوتار پرادش

ــا  ــه او از یــک برنامــه دولتــی ب ک ــرد  ک ــار پــرادش، زندگــی پــرم هنگامــی تغییــر  در روســتای ساپســا، اوت

کــه بــه  گردیــد  تامیــن منابــع مرکــزی امــا تحویــل در ســطح محلــی بــه نــام ایندیــرا ویــکاس یوجنــا منتفــع 

ــود. او  ــدی ب ــواده ۱2 فرزن ــر در خان ــد و تنهــا دخت کوچکتریــن فرزن ــرم  ــر زمیــن مــی داد. پ خانوارهــای فقی

کــف خانــه  کــه تیــم مــا روی  کــرد. هنگامــی  هیــچ تحصیــالت رســمی نداشــت و در ســن ۱2 ســالگی ازدواج 

کوچکــی زندگــی می کردیــم  کلبــه  گفــت »مــا خیلــی فقیــر بودیــم و در  تمیــز و مرتــب وی نشســت، وی 
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کــه در روســتای مــا، مجتمــع مســکونی در  و وقتــی بــاران می باریــد ســقف آن چکــه می کــرد. هنگامــی 

۱986 احــداث شــد و صاحــب خانــه شــدیم، مــن واقعــا خوشــحال بــودم. دقیقــا دو ســال بعــد تحــت 

ــرای  ــردن ب ک کار  ــه جــای  کنــون ب ــم. ا ــه مــا زمیــن بدســت آوردی ک ــود  ــکاس یوجنــان ب ــرا وی برنامــه ایندی

کنــم  کشــاورزی  ســایر مــردم، مــن می توانــم از خــودم معــاش داشــته باشــم. مــن می توانــم روی زمینــم 

کشــاورز می گوینــد.« درآمــد  کنــون بــه مــا  و بــرای خــودم پــول درآورم. پیــش از آن مــن بی زمیــن بــودم؛ ا

کــه شــوهرش از فــروش میــوه در دهلــی بدســت مــی آورد. »در  کشــاورزی او تکمیل کننــده پولــی اســت 

ــادی  ــم. ایــن تغییــر باعــث خوشــحالی زی کردی ــه مناســب تبدیــل  ــه یــک خان کلبــه خــود را ب ســال 2003 

کــه بــه دســت می آوریــم در دســتان خودمــان اســت و هــر آنچــه بخواهیــم  بــرای مــا شــد. چــون پولــی 

می توانیــم بــا آن انجــام دهیــم.«

شکل 2-6

که دولت ها مسئولیت پذیرتر می شوند با احتمال بیشتری جاده ها وجود دارد  در جوامعی 

 منبــع: تحلیــل نویســندگان بــا اســتفاده از داده هــای پرسشــنامه جامعــه محلــی بــا افــراد مطلــع مهــم و پاســخ ها بــه ایــن 
ــرادی  ــه آنچــه اف کمتــری دارد ب ــا  ــی اینــک توجــه بیشــتر، یکســان ی ــت محل ــا دول ــا ۱0 ســال پیــش، آی پرســش: »در مقایســه ب

کاری را انجــام دهــد؟« تعــداد = 4۱2 جامعــه محلــی. کــه تصمیــم می گیــرد چــه  ماننــد شــما فکــر می کنیــد وقتــی 
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شکل 3-6

کــه دولت هــا مســئولیت پذیرتر می شــوند بــا احتمــال بیشــتری افزایــش ایمنــی  در جوامــع محلــی 

گزارش می دهند و صلح را 

منبــع: تحلیــل نویســندگان بــا اســتفاده از داده هــای پرسشــنامه جامعــه محلــی بــا افــراد مطلــع مهــم و پاســخ ها بــه ایــن 
کمتــری دارد بــه آنچــه افــرادی ماننــد  پرســش: »درمقایســه بــا ۱0 ســال پیــش، آیــا دولــت محلــی اینــک توجــه بیشــتر، یکســان یــا 

کاری را انجــام دهــد؟« تعــداد = 420 جامعــه محلــی. کــه تصمیــم می گیــرد چــه  شــما فکــر می کنیــد وقتــی 

کــردن دربــاره ایــن بررســی بــا دانشــمندان علــوم سیاســی  کــه نخســتین بــار شــروع بــه بحــث  هنگامــی 

کــه چــرا مــا انتظــار وجــود هــر رابطــه ای بیــن دموکراســی محلــی و خــروج  کنجــکاو شــدند  کردیــم، برخــی 

از فقــر را داشــتیم. خوشــبختانه، جمــع آوری داده هــا از پیــش شــروع شــده بــود. حضــور زیرســاخت 

کــرد و  اساســی- آب، جــاده، بــرق، تســهیالت بهداشــتی، و مــدارس- بــه روشــنی معیشــت را تســهیل 

کــه  کاهش دهنــده درآمدهــا اســت. امــا همانطــور  کــه یــک عامــل  اغلــب جلــوی بیماری هــا را می گرفــت، 
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ماجــرای زندگــی پــرم نشــان می دهــد، دولــت محلــی مســئولیت پذیر می توانــد فراتــر از تــدارک دیــدن 

کنــد. کمــک  ــه بهبــود معیشــت مــردم نیــز  زیرســاخت ها ب

کردیــم، دولــت محلــی نقش هــای مثبتــی در زندگــی مــردم فقیــر  کــه بررســی  در صدهــا داســتان زندگــی 

ــا،  ــاورزی، وام ه کش ــای  ــدن نهاده ه ــدارک دی ــا ت ــد: ب ــا می کن ــزرگ ایف ــک و ب کوچ ــدد  ــیوه های متع ــه ش ب

کابتیتــوی اوگانــدا، دولــت  کمــک هنــگام بالیــای طبیعــی. در  کــردن  آمــوزش، زمیــن و مســکن و بــا فراهــم 

کمــک  کشــاورزان  کــه بــه  محلــی، عــالوه بــر ســاختن جــاده، انــواع بذرهــای بهبــود یافتــه را توزیــع می کنــد 

می کنــد تــا درآمــد خویــش را افزایــش دهنــد. در دالپونــگ فیلیپیــن مــردم دربــاره برنامــه بــورس تحصیلــی 

کوچــک  کســب وکارهای  بــرای شــروع  کــودکان فقیــر و دربــاره وام هــا  بــرای  بــه خوبــی مدیریت شــده 

صحبــت می کننــد. در تایلنــد، ارگان هــای خودمدیریتــی بــه نــام ســازمان های اداری تامبــون۱ شــروع بــه 

کشــاورزان را قــادر می ســازد تــا دو بــار در ســال برنــج  کــه  کانال هــای آبیــاری می کننــد  حمایــت در ســاختن 

ــا صنــدوق  کمــک می کنــد ت کننــد. ســازمان های اداری تامبــون همچنیــن بــه جوامــع محلــی  برداشــت 

کشــاورزی از قبیــل  ــا ماشــین آالت  ــذارد ت ــه اعتبــار در اختیــار می گ ک کننــد  روســتای باهــت2  را مدیریــت 

کننــد. کاشــت بــذر و برداشــت محصــول خریــداری 

دولت هـای محلـی نقـش خصوصـًا باارزشـی در پشـتیبانی از معیشـت مـردم در مناطـق جنـگ زده ایفا 

کـه بواسـطه درگیـری بیـن  می کننـد. لوپوتوگـو یـک جامعـه محلـی در مالوکـو شـمالی در اندونـزی اسـت 

کمـک دولـت محلـی را تاحـد زیـادی بـرای بهبود  کنان  مسـیحیان و مسـلمانان در ۱999 آسـیب دیـد. سـا

کمـک دولتـی بـه شـکل قایـق موتـوری، ابـزار  ج می نهنـد. او می گفـت »پـس از درگیـری،  اوضـاع خویـش ار

کمک هـا نبود، ما چـکار می توانسـتیم بکنیم؟  گـر این  صنایـع دسـتی، ابـزار آشـپزی، و غیـره عرضـه شـد. ا

چـون همـه چیـز طـی درگیـری نابود شـده بود.« بـا یک قایق موتوری، آنها می توانسـتند به فاصله بسـیار 

دوری در دریـا برونـد و بـا صیـد بسـیار بیشـتری بازگردنـد و سـودهای بیشـتری بکنند.

کنیــم، یکبــار دیگــر تحلیل هــای رگرســیون غیرخطــی  کنتــرل  کیفــی خویــش را  بــرای اینکــه داده هــای 

انجــام دادیــم تــا ببینیــم آیــا بیــن احتمــال خــروج از فقــر و مســئولیت پذیربودن دولــت محلــی، رابطــه 

کردیــم. ســنجه مــا  آمــاری وجــود دارد یــا خیــر. در ســطح خانــوار، چهــار پرســش را در یــک پرســش ترکیــب 

گرهایــی در ســطح اعتمــاد مــردم بــه مقامــات دولــت محلــی، رضایــت داشــتن از دموکراســی  شــامل نما

۱. Tambon Adminis- trative Organizations )TAOs(
2. Baht Village Fund
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در دولــت محلــی، توجــه داشــتن دولــت محلــی بــه دغدغه هــای شــهروندان، و توانایــی تمــاس بــا دولــت 

محلــی و تاثیرگذاشــتن بــر اقدامــات آن بــود.l  مــا اثــر ســایر عوامــل ماننــد رونــق و رونــق اقتصــادی، اقــدام 

جمعــی، فســاد، توانمندســازی فــردی، قشــربندی اجتماعــی، و عوامــل فــردی معمــول ماننــد دارایــی و 

گرفتیــم. کــرده و ثابــت  کنتــرل  تحصیــالت را 

شکل 6-4 ارتباط بین سنجه ما از »مسئولیت پذیر بودن دموکراسی محلی« و خروج خانوار از فقر را 

گزارش می دهد. هر نقطه بیانگر ضرایب است: هر اندازه ارتفاع بیشتر باشد، ارزش ضریب بیشتر است. 

که دامنه ها جمع و  میله های اطراف ضریب، بیانگر یک و دو دامنه خطای استاندارد است. هراندازه 

جورتر باشند خطای استاندارد کوچکتر بوده و ارتباط بین مسئولیت پذیری و خروج از فقر معنادارتر است.

کــه شــکل 6-4 نشــان می دهــد، شــواهد مختلــط هســتند. در برخــی مناطق ارتبــاط مثبتی  همانطــور 

کــه ایــن ارتبــاط در ایالت هــای هنــد  بیــن دموکراســی محلــی مســئولیت پذیر و خــروج از فقــر وجــود دارد، 

)بــه اســتثنای آنــدرا پــرادش( و در بنــگالدش قویتریــن اســت.

شکل 4-6

مســئولیت پذیری دموکراســی محلــی، بــه خصــوص در مناطــق بررسی شــده جنــوب آســیا، ارتبــاط 

معناداری با خروج از فقر دارد

 منبع: تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده ها از پیمایش خانوار و پرسشنامه جامعه محلی )پیوست 6 را بنگرید(.
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کــه مســئولیت پذیری شــوراهای  مــورد اوتــار پــرادش را تنهــا بــرای توضیــح بیشــتر در نظــر بگیریــد 

محلــی روســتا تاثیــر معنــاداری بــر توانایــی خانوارهــای فقیــر بــرای بهبــود به زیستی شــان دارد. تغییــر 

ــر«  کمت ــه  ــی »توج ــاز حداقل ــهروندان از امتی ــای ش ــه دغدغه ه ــه ب ــزان توج ــی در می ــت محل ــی دول توانای

کثــری »توجــه بیشــتر«، احتمــال خــروج از فقــر را بــه میــزان 6.6 درصــد افزایــش می دهــد.  بــه امتیــاز حدا

ایــن را بــا تاثیــر یــک واحــد تغییــر در میــزان تحصیــالت سرپرســت خانــوار از بی ســواد بــه ســواد دبســتانی، 

کنیــد. ایــن تغییــر بــه میــزان 3.4 درصــد روی خــروج  یــا از ســواد دبســتانی بــه ســواد راهنمایــی مقایســه 

از فقــر تاثیــر می گــذارد.m  افزایــش یــک هکتــار میــزان زمیــن در مالکیــت خانــوار در آغــاز دوره بررســی، 

کــدام از دیگــر  احتمــال خــروج از فقــر خانــوار را فقــط ۱.3 درصــد افزایــش می دهــد. بــه همیــن ترتیــب، هــر 

متغیرهــای ایــن مولفــه- رضایــت از دموکراســی محلــی، اعتمــاد بــه دولــت محلــی، و توانایــی تاثیرگــذاری 

بــر اقدامــات دولــت- نفــوذ بیشــتری بــر خــروج از فقــر نســبت بــه زمیــن یــا تحصیــالت دارد.

امــا در آفریقــا و ســایر مناطــق مــورد بررســی دچــار درگیــری، مســئولیت پذیری دموکراســی محلــی 

ــرای خــروج از فقــر معنــادار نیســت. در واقــع در مناطــق دچــار درگیــری، معمــواًل ارتباطــی منفــی بیــن  ب

مســئولیت پذیری و خــروج از فقــر وجــود دارد. اســتثنائات، جوامــع دچــار درگیــری در آســام و فیلیپیــن 

کــه افزایــش مســئولیت پذیری ســاختار دموکراتیــک محلــی، ارتباطــی نزدیــک )عالمــت مثبــت(  هســتند 

بــا افزایــش خــروج از فقــر دارد. در فیلیپیــن، ایــن پدیــده شــاید بــه علــت برداشــت معمــواًل مثبــت از 

دموکراســی محلــی و بیشــتر برنامه هــای تامیــن مالی شــده دولــت در ســطح محلــی باشــد. در هنــد، شــاید 

کــه شــوراهای محلــی دســت کم در تحویــل خدمــات و در اجــرای برنامه هــای  بیانگــر نقــش مهمــی باشــد 

ــرای خانواده هــای فقیــر ایفــا می کننــد. ــز اجــرا شــده ب ــا حمایــت از مرک ب

ــوان از شــواهد ارتبــاط قــوی  ــه ایــن نتایــج وجــود دارد. از جنبــه مثبــت، می ت کــردن ب دو روش نــگاه 

و مثبــت معنــادار بیــن دموکراســی محلــی- بــا وجــود همــه نــوع بــه هم ریختگــی آن در دنیــای واقعــی- و 

کنتــرل ســایر عوامــل هــم برقــرار مانــد. همــه اینهــا  کــرد. ایــن نتایــج پــس از  خــروج از فقــر، اظهــار شــگفتی 

کلــی اعتمــاد مــردم فقیــر بــه دموکراســی محلــی را تاییــد می کنــد. به طــور 

کــرد.  کشــورها اشــاره  از جنبــه منفــی قضیــه، می تــوان بــه تغییــرات و ارتباط هــای منفــی در برخــی 

ــا موفقیــت یــک  ــا اینکــه آی ــد ی ــاره هزینــه خــروج از فقــر نمی گوی ــه مــا درب و ســرانجام ایــن نتایــج چیــزی ب

ــد. ــران باش ــای دیگ ــه تالش ه ــه زدن ب ــای صدم ــه معن ــاید ب ــخص ش ش
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منافع برای برخی، هزینه ها بر دوش دیگران

کــه بــه شــما حســادت می کننــد و دوســت دارنــد شکســت بخوریــد. یــک نفــر  آدم هایــی پیــدا می شــوند 

کســی پــول بدهــد تــا حیوانــات یــا محصولــت را بــدزدد. ممکــن اســت بــه 

گروه مباحثه مردان، پایتاتو، فیلیپین

کنــم، معنایــش  گــر مــن بــه برخــی منابــع دسترســی پیــدا  کــه منابــع محــدود اســت، ا در جوامعــی 

ــر مــن برنــده شــوم، شــما بازنــده هســتید.  گ ــه بیــان دیگــر، ا کمتــر خواهیــد داشــت. ب کــه شــما  اینســت 

کــه  کــه مــردم فقیــر بــر ســر منابــع محــدود می جنگنــد. بنابرایــن، ایــن پرســش  کردیــم  مــا شــواهدی پیــدا 

آیــا دموکراســی محلــی مســئولیت پذیر، بــه برخــی مــردم نفــع رســانده و بــه دیگــران زیــان می رســاند یــک 

پرســش جــدی بــرای بررســی مــا اســت.

کنش همه  که میانگین وا کردیم  ما این پرسش را با استفاده از تکنیکی به نام میانه رهاشده۱  بررسی 

خانوارها در روستا به استثنای یک خانوار معین )که آن را خانوار ایکس می نامیم( را محاسبه می کند. 

که  که برداشت های خانوار ایکس از مسئولیت پذیری دولت تحت تاثیر فوایدی است  نکته اینجاست 

که مشارکت در آن برنامه با حذف دیگران  کارهای عامه المنفع محلی بدست می آورد در حالی  از برنامه 

رهاشده  میانه  باشد.  منفی  می توانست  برنامه  این  کلی  اجتماعی  تاثیر  حالت،  آن  در  می کند.  عمل 

کنش از خود ایکس  کنش  ها به مسئولیت پذیری دولت محلی منهای وا برای ایکس، میانگین همه وا

کنیم. کمک می کند تا اثرات خصوصی را از اثرات خالص اجتماعی تفکیک  است. این 

کــه اثــر ســرمایه اجتماعــی را  در پژوهــش اولیــه در تانزانیــا، مــا تکنیــک میانــه رهاشــده را بــکار بردیــم 

کــه فــرد در آن زندگــی می کنــد اندازه گیــری  روی به زیســتی یــک فــرد و به زیســتی بقیــه جامعــه محلــی 

گروهــی تعلــق نداشــته  گــر فــرد بــه هیــچ  کــه حتــی ا می کنــد )نارایــان و پریتچــت ۱997(. مــا دریافتیــم 

گروه هــا تعلــق دارنــد نفــع می بــرد- یــک منفعــت  کــه مردمــان بیشــتری بــه  باشــد، از زندگــی در یــک روســتا 

اثــرات  بــرای جداســازی  از همیــن تکنیــک  یــک بررســی در اندونــزی  از آن،  بعــد  اجتماعــی خالــص. 

کــرد. ایــن بررســی نشــان داد مشــارکت  خصوصــی و اجتماعــی مشــارکت خانــوار در دولــت محلــی اســتفاده 

کاهنــده بــر اظهارنظــر یــا مشــارکت دیگــر خانوارهــا در همــان  یــک خانــوار دارای اثــر قــوی عقــب رانــدن یــا 

ــرگ 2007(. ــت، و وترب ــاس، پریتچ ــتا دارد )العط روس
۱. leave-out mean )LOM(
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مســئولیت پذیری  از  خــود  ســنجه  بــرای  مشــابه  رهاشــده  میانــه  متغیــر  یــک  حاضــر،  بررســی  در 

دموکراســی محلــی ســاختیم. شــکل 6-5، ارتبــاط بیــن ایــن متغیــر و خــروج از فقــر خانــوار را بــا اســتفاده از 

گــزارش شــده اســت. کــه در پیوســت 6  رگرســیون های خطــی چندمتغیــره نشــان می دهــد 

کــه ایــن متغیــر معنــادار بــود، اثــرات ســرریز منفــی را  در بیشــتر بافتارهــای بررســی جنــوب آســیا، 

کردیــم.n  ایــن یافتــه در ضریــب منفــی متغیــر میانــه رهاشــده در اوتــار پــرادش بازتــاب می یابــد  مشــاهده 

کشــورهای بنــگالدش، مــاالوی و ســنگال معنــادار  و همچنیــن در ایالت هــای بنــگال غربــی، آســام، و 

ــر در  ــل مالحظــه ای بیــن خانوارهــای فقی ــه عقب رفــت قاب ک ــت از ایــن دارد  اســت. ایــن مشــاهده حکای

کــود شــیمیایی، آب، بــورس تحصیلی، خانــه و غیره-  کیســه  کاالهــای بســیار محدود-  جنــگ آنهــا بــر ســر 

توزیــع شــده توســط دولت هــای محلــی وجــود دارد. امــا در اندونــزی، فیلیپیــن، و آنــدرا پــرادش ارتبــاط 

کــه بــه نظــر می رســد بــه ســه عامــل مربــوط اســت. اول اینکــه در بافتارهــای درآمــد  مثبــت و معنــادار اســت 

ــاخت هایی از  ــط، دولت هــا بیشــتر روی بهبــود تســهیالت در ســطح جامعــه محلــی عمدتــا زیرس متوس

کســی اســتفاده می کنــد. دوم اینکــه ایــن  کــه هــر  قبیــل جــاده، پــل، بــرق، و مدرســه متمرکــز هســتند 

کار را بــه شــیوه ای انجــام می دهنــد  کاالهــای محــدودی توزیــع می شــود ایــن  کــه وقتــی  امــکان هســت 

ــر، برنامه هــای  ــه تصــور می شــود. ســرانجام شــاید در بافتارهــای ثروتمندت گســترده عادالن کــه در ســطح 

ــان  ــه یکس ــتند ب ــرایط هس ــز ش ــه حائ ک ــانی  کس ــه  ــه هم ک ــد  ــی برخوردارن کاف ــع  ــان از مناب ــد آنچن هدفمن

منتفــع می گردنــد.
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شکل 5-6

گروهــی خــاص، اثــرات ســرریز منفــی بــر  مســئولیت پذیر بــودن دموکراســی محلــی نســبت بــه 

دیگران دارد

 منبــع: تحلیــل رگرســیون خطــی چندمتغیــره بــا اســتفاده از داده هــای پیمایــش خانــوار و پرسشــنامه جامعــه محلــی 
)پیوســت 6 را ببینیــد(.

کارامدتر نیست؟ چرا دموکراسی محلی 

گرچــه مــردم فقیــر در محیط هــای فقیرانــه بــه دولت هــای محلــی خــود، بــا امیــد نــگاه می کننــد  ا

کــه جلــوی  کردیــم  ولــی امیدشــان اغلــب ناامیــد می شــود. در میــان جوامــع محلــی، ســه عامــل پیــدا 

مســئولیت پذیربودن ســاختارهای دموکراتیــک و ایفــای نقــش مثبــت آنهــا را می گیــرد. آنهــا عبارتنــد 

کــم هســتند؛  کوچــک و خــرد حا کســب وکارهای  کــه بــر  از قواعــد و مقرراتگذاری هــا، خصوصــًا مــواردی 

گروه هایــی خــاص از فرادســتان. دامنــه تســخیر فرادســتان  فســاد؛ و تســخیر منابــع و قــدرت از ســوی 

 در پیونــد نزدیــک بــا دامنــه تقســیم بندی جامعــه براســاس طبقــات اجتماعــی، قومیــت، و دیــن 
ً
ظاهــرا

ــت. ــی اس ــربندی اجتماع ــطح قش ــی س یعن
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قواعد و مقررات محدودکننده

گفته می شــود  کار هســتید برخــی اوقــات بــه شــما  کســب و  گرفتــن مجــوز انجــام  کــه بــه دنبــال  هنگامــی 

کــه فــردا بیاییــد.  گفتــه می شــود  کنیــد، دوبــاره بــه شــما  گــر روز بعــد بــه آن اداره مراجعــه  فــردا بیاییــد. ا

کــه  کنیــد و پولــی بدهیــد تــا مطمئــن شــوید  بنابرایــن مجبــور هســتید دســت تان را در جیب تــان فــرو 

خدمــت ســریع، بــه شــما داده می شــود.

کالودوما، رووما، تانزانیا مباحثه با زنان، 

گــر او را هــل دهــم روی  کارمنــد دولــت را می بینیــد؟ او ریزجثــه اســت. ا آیــا ایــن مــرد جــوان، ایــن 

کنــد. امــا بــه او دســت بزنیــد و ببینیــد چــکار  زمیــن می افتــد. او حتــی نمی توانــد یــک ظــرف آب را حمــل 

کردنــد پنهــان اســت. قــدرت آنهــا در  کــه طراحــی  کــه در قوانینــی  کــرد. آنهــا قدرت هایــی دارنــد  خواهــد 

کاغذهای شــان نهفتــه اســت.

کاجرا، تانزانیا گروه های مباحثه با مردان و زنان در یک روستا در 

کــه قواعــد و مقرراتگذاری هــا علیــه زنــان و مــردان  بارهــا و بارهــا، در بازدیــد از جوامــع محلــی دریافتیــم 

فقیــر تبعیــض قائــل می شــوند. قــدرت صالحدیــدی و نبــود پاســخگویی در ســطح محلــی بــه پرداخــت 

کــه جرئــت  کــه زیانــی خالــص بــر هــر شــخص فقیــری اســت  گســترده منجــر می شــود  عــوارض غیررســمی 

بــا  یــا  اســت  بســته  معاش شــان  امــرار  راه  می شــوند  متوجــه  فقیــر  مــردم    o.بشــود کارآفریــن  می کنــد 

کــه در ظاهــر قصــد حمایــت از محیــط زیســت و منافــع  مقرراتگــذاری ســفت و ســخت محــدود می شــود 

عمومــی را دارنــد بــدون اینکــه هیــچ تمهیــدی بــرای معیشــت جایگزیــن در نظــر بگیرنــد. در برخــی مــوارد، 

ــر تحمیــل می شــود خیلــی ســاده چرنــد و بی معنــا هســتند. کــه از ســطوح باالت قواعــدی 

بــا وجــود آزادســازی اقتصــادی در ســطح ملــی، مــردم فقیــر در ســطح محلــی مشــمول قواعــد پیچیــده 

گــون،  گونا پیرامــون مجوزگرفتــن، مالکیــت دارایی هــا، و معیشــت خویــش باقــی می ماننــد. در بافتارهــای 

کــه برخــی اوقــات بــه نظــر می رســد  مقامــات دولــت محلــی شــروع بــه تعبیــه مقــررات غیررســمی می کننــد 

ــان در  ــد. زن ــی ندارن ــای خصوص ــی از درآمده ــان پنهان ــه آنچن ــا ن ــی ی ــان پنهان ــاد جری ــز ایج ــه ج ــی ب هدف

گــزارش دادنــد »دستفروشــان یــا فروشــندگان میــوه در بــازار مجبــور بــه  ســورجانا، باهرایــچ، اوتــار پــرادش 
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گــر آنهــا بخواهنــد مغــازه رســمی  پرداخــت مالیــات 3 تــا 4 روپیــه ای )حــدود ۱0 ســنت( در روز هســتند. ا

کننــد نیــاز بــه مجــوز دارنــد. بــرای مجــوز، حــدود 4 تــا 5 هــزار روپیــه )۱00 تــا ۱25  قانونــی در بــازار افتتــاح 

کامبــوج مجبــور بــه پرداخــت جریمــه ســنگینی شــد.  کبونــگ  کــرد.« یــک ماهیگیــر در چا دالر( بایــد هزینــه 

گهــان  کــردم. نا گرفتــن ماهــی در منطقــه آزاد ماهیگیــری رودخانــه پهــن  »یــک روز تــور بامبــو را بــرای 

گرنــه بایــد 600  کنــم و  کردنــد تــا رودخانــه را تــرک  تعــدادی بــازرس شــیالت ســراغ مــن آمدنــد و مجبــورم 

کــردم  دالر می پرداختــم. مــن تقریبــا یــک صبــح تــا ظهــر را صــرف چانه زنــی بــا جامعــه شــیالت روســتا 

کردنــد. ســپس مجبــور  تــا مبلــغ معقــول 400 دالر را بپــردازم. ســرانجام بازرس هــا بــا ایــن مبلــغ موافقــت 

کــه مــن را می شــناخت پــول قــرض بگیــرم و بــه آنهــا بدهــم. بااینکــه مــن  شــدم از یــک ماهیگیــر ویتنامــی 

در مکانــی آزاد ماهــی می گرفتــم نتوانســتم مدعــی حقوقــم بشــوم چــون آنهــا اســلحه داشــتند.«

که  کسب وکارها بدون توجه به اندازه آنها تحمیل می کنند  مقامات دولتی غالبًا مالیاتی ثابت بر همه 

کسب وکارهای بزرگ است. در چیولو در روومای تانزانیا،  کوچک لطمه زده و به نفع  کسب وکارهای  به 

و  ماهی فروشی،  بساط  مغازه،  قبیل  از  ُخرد  کسب وکار  دارای  خانوارهای  بر  عوارضی  روستا  مقامات 

کوچک شکایت  کاسبی  کوین، صاحب یک  کردند.  کوچک معروف به میگاهاوا وضع  غذاخوری های 

بدبختانه،  است.  فعال  خیلی  خرده پا  کسب وکارهای  از  عوارض  جمع آوری  در  محلی  »دولت  که  کرد 

نفع  به  قواعد  گفتند  مردم  ندارد.«  وجود  روشنی  مقررات  و  قاعده  هیچ  مالیاتی،  عوارض  وضع  برای 

کسب وکار شخصی دارند. که خودشان در آن جامعه  مقامات معین در دولت محلی طراحی شده است 

کــم عمــق بــا هــدف  در بیشــتر جوامــع نزدیــک دریاچه هــا یــا آب هــای ســاحلی، ماهیگیــری در آب هــای 

کاهــش، ممنــوع شــده اســت. ماهیگیــران فقیــر تجهیــزات الزم بــرای  حمایــت از ذخایــر ماهــی در حــال 

ــی روومــای  گول ــد. در ما ــا جریان هــا و طوفان هــای شــدید را ندارن ماهیگیــری امــن در آب هــای عمیــق ب

کردنــد بــا  کــه جرئــت  تانزانیــا، چنیــن تغییــری در قانــون، بــه مــرگ چهــار ماهیگیــر فقیــر منجــر شــد 

ــد. ــه آب هــای عمیــق برون کوچــک خــود ب قایق هــای 

کشــت خشــخاص، در غیــاب ســایر انتخاب هــای معیشــت بــادوام، ســختی  در افغانســتان ممنوعیــت 

گفتنــد وقتــی آنهــا بــدون داشــتن ســرمایه ای بــه  کــرد. بیشــتر مــردم بــه مــا  کشــاورزان تحمیــل  فراوانــی بــر 

کردنــد، تنهــا راه بقــای  کشتزارهای شــان  ــه بازســازی خانه هــا و  زمین هــای خویــش برگشــتند و شــروع ب

کســتان هیــچ امیــدی نداشــتیم، و  گفتنــد »در پا ک بــود. در یــک جامعــه محلــی، مــردم  کشــت تریــا آنهــا 



ــــز
فق

 از 
وج

خـــر

332

کشــورمان بــه اســتقالل برســد و بازگردیــم. مــا ســرانجام توانســتیم در 2002  تنهــا منتظــر بودیــم ببینیــم 

برگردیــم. خیلــی خوشــحال بودیــم امــا همچنیــن می ترســیدیم ببینیــم چــه بــر ســر روســتایمان آمــده 

کــه بایــد اقتصــاد خســارت زده خــود  ک تنهــا راهــی بــود  کشــت تریــا اســت. بــه محــض اینکــه بازگشــتیم، 

گفتنــد »مــردم همــه چیزشــان را از دســت داده بودنــد-  گروه هــا  را بهبــود بخشــیم.« در روســتای دیگــر، 

ــود نخســت  ــا ب ــرای م ک تنهــا راه درآمــدزا ب ــا ابزارهــا، خانه هــا، امــوال، و حتــی خانواده های شــان را. تری

کــه از فــروش آن  ک بــه آب فــراوان نیــاز نــدارد، و دوم اینکــه چــون درآمــدی  کشــت تریــا اینکــه چــون 

گرچــه  گنــدم یــا جــو اســت.« ا بــه دســت می آوریــم پنــج برابــر بیشــتر از دیگــر محصــوالت متــداول ماننــد 

کــه قوانیــن  ک بایــد قانونــی باشــد، هیــچ تردیــدی نیســت  کشــت تریــا کــه  کردنــد  تعــداد اندکــی اســتدالل 

گزینه هــای معیشــتی ســودآور  ک، مــردم فقیــر را مجــازات می کنــد. ضــرورت دارد ســایر  کشــت تریــا علیــه 

گیــرد تــا هــم سیاســت مبــارزه بــا مــواد مخــدر حفــظ شــود و هــم انصــاف و  در اختیــار مــردم فقیــر قــرار 

عدالتــی روشــن برقــرار شــود.

فساد

پول، پول، پول! هیچ مرجع و مقام دولتی مسئول و پاسخگو نیست.

کامبوج مباحثه با مردان و زنان، سومرامپی، 

آنها می گویند ابتدا پول را در دستان ما بگذارید. سپس معجزه را خواهید دید. 

مباحثه با مردان، اپیلپال، اندرا پرادش

کلــی، 70 درصــد جوامــع  گســترش یافتــه اســت. به طــور  فســاد در سراســر مناطــق مــورد بررســی 

کــه همــه یــا تقریبــًا همــه  گــزارش دادنــد  محلــی بــا مقامــات دولتــی فاســد ســروکار دارنــد و 50 درصــد 

مقامــات محلــی فاســد هســتند. اعــداد مربــوط بــه پیمایــش خانــوار خیلــی متفــاوت نیســت: 60 درصــد 

کــه رشــوه گیری همــه جــا وجــود دارد )شــکل 6-6(. به طــور  گفتنــد  پاســخ دهندگان به طــور میانگیــن 

کــه احتمــااًل چــون تماس هــا و ارتباطــات بــه  گــزارش دادنــد،  گســترده تری  کلــی، فقیرنبوده هــا فســاد 

کننــد. کســب وکارهای  شــخصی خــود را اداره  مراتــب بیشــتری بــا دولت هــای محلــی دارنــد بــرای اینکــه 
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شکل 6-6

 همــه مقامــات 
ً
بیــش از نصــف خانوارهــا در بافتارهــای مــورد بررســی معتقدنــد بیشــتر یــا تقریبــا

کشورشان درگیر فساد هستند دولتی در 

 منبع: تحلیل نویسندگان با استفاده از پیمایش خانوار؛ تعداد = 82۱5.

AFG (Conf)افعانستان، درگیریPHI (Conf)فیلیپین، درگیری

گروه های خودیاریPHI (Panel)فیلیپین، بررسی پنل AP (SHG)آندرا پرادش، 

ASSAM (Conf )آسام، درگیریTAN (Ruv)تانزانیا، رووما

BAN (Empow)بنگالدش، توانمندسازی زنانTHAI (Ineq)تایلند، نابرابری

COL (Conf)کلمبیا، درگیریUGA (Panel)اوگاندا، بررسی پنل

INDO (Conf)اندونزی، درگیریUP (Caste)اوتار پرادش، طبقات اجتماعی

MAL (Infra)ماالوی، زیرساخت هاWB (Landdist)بنگال غربی، اصالحات توزیع زمین

MEX (Ethn)مکزیک، قومیت ها
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کــدام  ــد، هــر  کردن ــه وجــود فســاد اشــاره  ــه بیــش از 70 درصــد خانوارهــا ب ک ــار پــرادش، جایــی  در اوت

گونــه معیشــت جدیــدی راه بیندازنــد مجبــور بــه  کردنــد بــرای اینکــه هــر  گروه هــای مباحثــه شــکایت  از 

کســب وکار  پرداخــت رشــوه هســتند. رشــوه ها بــرای امضــای ثبــت زمیــن یــا بــه دســت آوردن مجــوز شــروع 

کارکنــان دولتــی معاملــه  کشــاورزی،  کار  گفــت »بــرای  درخواســت می شــود. در روســتای رحمــت، یــک زن 

کاری نمی کننــد. چگونــه پولــی بدهیــم وقتــی حتــی  گرفتــن پــول، هیــچ  را جــوش می دهنــد. آنهــا بــدون 

کســب وکار بــه مجــوز نیــاز  کــه »شــما بــرای شــروع  کنیــم؟« مــردان موافقنــد  نمی توانیــم شــکم مان را ســیر 

کاری از بازکــردن یــک قصابــی، مرغــداری- همــه نیــاز بــه مجــوز دارد. مجوزهــا در ســطح  داریــد. بــرای هــر 

ــا  ــد. مــردم معمــواًل پــول می دهنــد ت ــرای دادن آنهــا پــول می گیرن محلــه توزیــع می گــردد، و واســطه ها ب

کــه »شــما بایــد ابتــدا  خودشــان را دچــار مشــکل نکننــد.« در پیپــراوان الخیمپــور، زنــان جــوان موافقنــد 

کننــد.« ماجراهــا در آنــدرا پــرادش مشــابه بودنــد،  پــول را در دســتان آنهــا قــرار دهیــد و ســپس امضــا 

کار بــرای غــذا، بــرای بــه دســت  کاری بــه رشــوه نیــاز اســت، از مشــارکت در برنامه هــای  کــه بــرای هــر  جایــی 

گواهــی قشــر اجتماعــی، درآمــد، ســالمندان، و حتــی مــرگ. عــده ای فســاد را بــه »پخــش شــدن آب  آوردن 

زیــر یــک حصیــر« تشــبیه می کننــد.

کـه رشـوه گیری در بیـن جدی تریـن موانـع بـرای توانایـی آنهـا  گـزارش دادنـد  در بنـگالدش، جوانـان 

کافـی  گفتگـو  گفـت »قبـاًل از طریـق  جهـت رسـیدن بـه رویاهایشـان بـوده اسـت. نسـیمه، یـک زن جـوان 

گیـر بیاوریـد.« زنـان جـوان  کنـون بـدون پرداخـت رشـوه محـال اسـت شـغلی  بـود شـغلی بدسـت آوریـد. ا

ک کنی  کارخانـه پنبه پا کونچـاالی بنـگالدش نظـر دادنـد »مقامـات محلـی برای اینکه شـغلی بـه ما در  در 

کـه بـه آنهـا شـغل داده انـد.« کا از دخترانـی می گیرنـد  بدهنـد تقاضـای رشـوه می  کننـد. آنهـا هـر روز  5 تـا

کــه  جوانــان بــه خصــوص در بافتــار جنــوب آســیا، اغلــب مشــتاق یافتــن یــک شــغل دولتــی هســتند 

ــا آخــر عمــر خواهنــد داشــت. رشــوه دادن بــرای بدســت آوردن ایــن مشــاغل،  هــر زمــان بدســت آورنــد ت

کارای آســام  کــردن می شــود. در باربــا کــه بعــدا منجــر بــه دریافــت  بخشــی از فراینــدی دیــده می شــود 

گیــر  گــر آنهــا شــغلی  کســی ایــن روزهــا دربــاره پــول دادن فکــر نمی کنــد؟ ا گفتنــد »چــه  مــردان جــوان 

ــردد.« ــان برگ ــه خودش ــول ب ــا پ ــت ت ــی الزم اس کوتاه ــان  ــا زم ــد، تنه بیاورن

ــی  کس ــر  گ ــت. ا ــی اس ــیوه زندگ ــک ش ــاد ی ــه فس ک ــد  ــًا پذیرفته ان ــردم تقریب ــتر م ــا، بیش ــن بافتاره در بی

بخواهــد بــه خدمــات دولتــی دسترســی داشــته باشــد رشــوه بــه عنــوان شــّر الزم دیــده می شــود.p  در 
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کالودومــای روومــا تانزانیــا، رشــوه تنهــا راه بــرای »تضمیــن دریافــت ســریع خدمــات اســت.« در یــک 

کامــاًل آزاد هســتند حتــی   کــه »رهبــران در ایــن مــکان  جامعــه محلــی در اوگانــدا مــردم توضیــح دادنــد 

کــه درخواســت رشــوه از مــا می کننــد و مــا  کامــاًل بــرده آنهــا هســتیم  می تواننــد از فســاد لــذت ببرنــد. مــا 

کســی می خواهــد بــه  کــرد. چــه  کار را نکنیــم آنهــا مــا را زندانــی خواهنــد  گــر ایــن  بــه آنهــا می دهیــم چــون ا

زنــدان بــرود؟ چــرا مــن نمی توانــم 2000 شــلینگ بــه او بدهــم و آزاد باشــم؟«

کمتـری نسـبت بـه جنـوب آسـیا  کلـی، بـه اسـتثنای مـاالوی، رشـوه در جوامـع آفریقایـی رواج  به طـور 

کیفـی تاییـد شـد  بـا داده هـای  کمتریـن تعـداد رشـوه در تایلنـد بـود؛ اینهـا  یـا جوامـع جنـگ زده دارد. 

کردنـد. در غـرب بنـگال، سـطوح نسـبتا پاییـن  کـه جوامـع تایلنـدی دولت هـای محلـی خـود را تحسـین 

کـه دولـت سوسیالیسـتی ترویـج می کنـد؛ بـه احتمال  رشـوه گیری شـاید بـه فرهنـگ برابـری مرتبـط باشـد 

زیـاد، توزیـع منافـع درون حکومـت بـا وابسـتگی حزبـی و نـه رشـوه های مسـتقیم تعییـن می شـود.

گرفتــن رشــوه بــوده و هرگونــه سوءاســتفاده از مناصــب عمومــی و منابــع دولتــی  فســاد البتــه فراتــر از 

ــت:  ــه اس ــان دوطرف ــل خیاب ــن عم ــا، ای ــک معن ــه ی ــود. ب ــامل می ش ــی را ش ــع خصوص ــب مناف کس ــرای  ب

مــردم درخواســت لطــف و مســاعدت دارنــد بــا انتظــار اینکــه آنهــا بایــد چیــزی در ازای آن بدهنــد. اغلــب 

گذاشــتن و حرمــت را حفظ  ایــن چیــز پــول اســت؛ برخــی اوقــات آن یــک حمایــت سیاســی یــا صرفــًا احترام 

کــردن اســت. بنابرایــن صــف بازدیدکننــدگان از دفاتــر یــا خانه هــای مقامــات منتخــب طوالنــی می شــود 

گذاشــتن بــه سیاســتمداران موکــدا بــه طــول  کــه مــردم حق الزحمه هــا را می پردازنــد. ایــن احتــرام  چــون 

کار بــودن آنهــا محــدود می شــود. مردمــان روســتای چــدوالی آنــدرا پــرادش اشــاره می کردنــد  دوره بــر ســر 

گــر خــود  گفــت. ا کســی تســلیت خواهــد  ــا یکــی از نزدیــکان شــخص قدرتمنــد بمیــرد، هــر  گــر همســر ی »ا

گفــت.«  کــس بــه دیــدار خانــواده وی نرفتــه و بــه آنهــا تســلیت نخواهــد  شــخص قدرتمنــد بمیــرد هیــچ 

بــه محــض اینکــه یــک سیاســتمدار بــه دیــار باقــی مــی رود، وفــاداری و سرســپردگی به طــور طبیعــی یــا از 

کــه »بــر آن منصــب می نشــیند« منتقــل می گــردد. طریــق صنــدوق رای، بــه شــخص بعــدی 

گذشــته یــک سیاســتمدار  در پیمایــش خانــوار از پاســخ دهندگان پرســیدیم آیــا هیــچ زمــان در ۱0 ســال 

گــر پاســخ بلــی بــود، مصاحبه کننــده  کــرده یــا بــرای وی نامــه نوشــته اند. ا کــرده، تلفــن  محلــی را مالقــات 

عمومــی  موضوعــی  یــا  شــخصی  مســئله  بــرای  را  کار  ایــن  پاســخ دهنده  آیــا  کــه  می کــرد  درخواســت 

انجــام داده اســت. در بیــن تمــام نمونــه مــا، بیــش از 75 درصــد از خانوارهــای پیمایش شــده بــا یــک 
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ــه از  ک کســانی  ــی بیــن  ــد. هیــچ تفاوت گرفتــه بودن ــرای مســئله ای شــخصی تمــاس  سیاســتمدار محلــی ب

فقــر بیــرون آمــده بودنــد و ســایرین در ایــن مــورد وجــود نداشــت. در جنــوب آســیا )ایالت هــای هنــد، 

بنــگالدش و افغانســتان(، ایــن درصــد بــه بــاالی 90 درصــد می رســید. تنهــا در برخــی بافتارهــای آفریقایــی 

رونــدی برعکــس دیدیــم. بــرای نمونــه در روومــای تانزانیــا، تعــدادی برابــر بــه سیاســتمداران محلــی بــرای 

کــرده بودنــد. موضوعــات عمومــی و خصوصــی مراجعــه 

کنیــم.  کمــک می کنــد تــا نوســان در اثــرات عقــب نشســتن دموکراســی محلــی را تبییــن  ایــن یافته هــا 

کــه مــردم تنهــا بــرای منافــع شــخصی خویــش بــه سیاســتمداران مراجعــه می کننــد، حــل  هنگامــی 

کــردن مشــکل فــردی آنهــا باعــث خواهــد شــد تــا مشــکل دیگــران حل نشــده باقــی بمانــد. ایــن اثــرات بــه 

کــه  کــه ســطوح پاییــن توســعه اقتصــادی دارنــد، جایــی  ــاد در مکان هایــی پدیــدار می شــود  احتمــال زی

کــه دولــت و سیاســتمداران  حتــی تحویــل خدمــات اساســی مســتلزم ارتباطــات سیاســی اســت و جایــی 

کــم اســت. کــردن در اختیــار دارنــد. چنیــن وضعــی در جنــوب آســیا حا منابعــی بــرای توزیــع 

گــروه مباحثــه پــر از هیجــان بــا مــردان جــوان در بنــگالدش دربــاره دموکراســی و  گزیــده نهایــی از یــک 

فســاد آورده ایــم:

کسی باید بابت یک شغل پولی بپردازد. نور: هر 

ابراهیم: همه رشوه قبول نمی کنند. برخی آدم های خوب نیز داریم.

کــرد. او ایــن شــغل را بــا  کــه شــغل دولتــی دارد نیــز رشــوه قبــول خواهــد  کنــون  نــور: ابراهیــم بــرادرت، ا

کا بدســت آورد. آیــا او مجبــور نیســت آن پــول را در بیــاورد؟ پرداخــت ۱00 هــزار تــا

کرد. چرخه فساد ادامه می یابد. گهان شروع به خنده  گروه نا

کرده یا به آن آسیب می زند؟ کمک  آیا فساد به تحرک  

گرفتن هستند. کاری به دنبال پول  آنها )مقامات دولتی( مانند سگ ها در زمین قبرستان، برای هر 

گروه مباحثه، والمادی، آندرا پراداش
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آیــا فســاد شــایع و  کــه  فــرو می رویــم  بــه فکــر  مــا  بــدی اســت،  گرچــه فســاد، بطــور آشــکارا چیــز  ا

ــرون  ــر بی ــا از فق ــت ت ــرده اس ــک نک کم ــر  ــردم فقی ــی م ــه برخ ــال ب ــا اینح ــم ب کردی ــورد  ــه برخ ک ــترده ای  گس

بیاینــد. بنابرایــن ارتبــاط بیــن خــروج از فقــر و فســاد را بــا اســتفاده از تحلیــل رگرســیون خطــی چندمتغیــره 

کنیــد(. ســنجه مــا میــزان فســاد در ۱0 ســال  ــگاه  ــه پیوســت 6 ن ــرای جزئیــات بیشــتر ب ــم )ب کردی آزمــون 

کــه از چنــد مقــام دولتــی تــا تقریبــًا همــه مقامــات  پیــش را در مقیاســی چهــار امتیــازی در نظــر می گیــرد 
q .دولتــی درگیــر در رشــوه و فســاد را دربرمی گیــرد

کــه در اوتــار پــرادش، بنــگالدش،  کــه فســاد ارتبــاط عمدتــًا منفــی بــا خــروج از فقــر دارد  مــا دریافتیــم 

ســنگال و مکزیــک بــه شــکل معنــادار بــود ) شــکل 6-7(. بــه بیــان دیگــر، فســاد بیشــتر، خــروج مــردم از 

فقــر را در ایــن بافتارهــا دشــوارتر می کنــد. تاثیــر فســاد در اوتــار پــرادش حیرت انگیــز اســت. افزایــش وقــوع 

کاهــش ۱0.2 درصــدی در  فســاد در بیــن مقامــات دولتــی محلــی از »تقریبــًا هیــچ« بــه »تقریبــًا همــه« بــا 

کــه نفــوذ زمیــن و تحصیــالت، بــا  خــروج از فقــر ارتبــاط داشــت. بــه عبــارت دیگــر، ایــن اثــر بــه حــدی اســت 

کنــد. گریــز از فقــر را خنثــی  همدیگــر، بــر شــانس خانــوار بــرای 

شکل 7-6

 منفی با خروج از فقر دارد
ً
فساد، ارتباط عمدتا

 منبــع: تحلیــل رگرســیون خطــی چندمتغیــره بــا اســتفاده از داده هــای پیمایــش خانــوار و پرسشــنامه جامعــه محلــی 
)پیوســت 6 را ببینیــد(. 
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امــا در چندیــن منطقــه مــورد بررســی، رابطــه مثبــت بیــن فســاد و خــروج از فقــر وجــود دارد. در 

کنتــرل  تانزانیــا )روومــا( و اندونــزی، رابطــه آمــاری قــوی و معنــادار اســت. در ایــن بافتارهــا، حتــی پــس از 

ســایر عوامــل شــامل مســئولیت پذیری، فســاد باعــث تســهیل خــروج از فقــر می شــود. ایــن یافتــه نشــان 

ج می شــوند.  کننــد بــا پرداخــت رشــوه از فقــر خــار کــه می تواننــد فســاد را تحمــل  می دهــد مــردم فقیــری 

بــرای نمونــه در روومــا، تغییــر در ســطح فســاد از حداقــل )تقریبــًا هیــچ مقــام دولتــی فاســد نیســت( بــه 

کثــر )تقریبــًا همــه فاســد هســتند(، احتمــال خــروج از فقــر را بــه میــزان ۱8 درصــد افزایــش می دهــد.  حدا

ــا 7.6 درصــد  کمــک می کنــد: یــک واحــد تغییــر در دارایی هــا ب مالکیــت دارایی هــا در آغــاز دوره بررســی 

کــه دارایی هــا بــه همــان انــدازه توانایــی رشــوه  افزایــش در خــروج از فقــر ارتبــاط دارد. امــا روشــن اســت 

دادن بــه مقامــات محلــی فاســد تأثیــر ندارنــد.

بــه  مجبــور  کــه  می شــود  کســانی  شــدن  اذیــت  باعــث  گرچــه  ا رشــوه گیری،  گســترش یافته  رویــه 

پرداخــت رشــوه هســتند، بــه نظــر نمی رســد از مشــروعیت حکومــت بکاهــد. در واقــع، بــا وجــود ارتبــاط 

منفــی بیــن فســاد در دولــت محلــی و تحــرک پاســخ دهندگان، بــه نظــر می رســد در بافتارهــای مــورد 

ــا  کمتــر دولــت هســتند. ایــن متناظــر ب ــه  بررســی ماننــد جنــوب آســیا، آنهــا خواهــان دخالــت بیشــتر و ن

کــه درجــه فســاد در بافتارهــای خــود را بــاال تصــور  کــه مردمــی  ک )2007( اســت  کــوال یافتــه دی تــال و مــک 

می کننــد تمایــل بــه حمایــت از دخالــت بیشــتر دولــت در موضوعــات اقتصــادی دارنــد. وقتــی فســاد بــاال 

اســت، شــعار سیاســتمداران چپ گــرا علیــه فســاد، پشــتیبانی پیــدا می کنــد و )بــه نحــو متناقض نمایــی( 

کــه  بــه حمایــت عمومــی بــرای دخالــت بیشــتر دولــت می انجامــد. همچنیــن ایــن امــکان وجــود دارد 

ــه هســتند، آنهــا ایمــان خــود را روی  ــل نفــوذ و متقلبان ــه بازارهــا غیرقاب ک وقتــی مــردم فقیــر درمی یابنــد 

دریافــت خدمــات دولتــی می گذارنــد.

تسخیر دولت

کمک هــای دریافتــی از دولــت را  کــور می شــوند؛ آنهــا همــه  رئیــس و اعضــا پــس از انتخــاب شــدن، 

می خورنــد. خودشــان 

کننده، دیگباری، بنگالدش کشاورز و حرکت  پیارا، زن 
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تســخیر فرادســتان در ســطح محلــی بســیار رایــج اســت. نظریــه ایــن را پیش بینــی می کنــد.r  شــواهد 

کــه مــا شــواهد فراوانــی از تســخیر فرادســتان در  تجربــی هــم آن را پشــتیبانی می کنــد.s  تعجبــی نــدارد 

کــه منابــع جریــان یافتــه بــه ســمت مــردم فقیــر را  کردیــم جایــی  روســتاهای مــورد بررســی خــود پیــدا 

کاهــش می دهــد. بیشــتر 

ظاهرا  برنامه های  به  دسترسی  برای  بزرگ  مانع  دو  امتیاز  و  قدرت  فقیر،  مردان  و  زنان  نظر  از 

از قحطی  کشاورزی ماتدومبو در ماالوی  آنها هستند. در ۱997، روستای  هدفگذاری شده به سمت 

کن روستا »بسته  کرد هر خانوار سا گرسنگی بزرگی انجامید. دولت اعالم  که به  ادامه داری آسیب دید 

کرد،  کیلوگرم ذرت رایگان دریافت خواهد  کود شیمیایی رایگان و یک  گرم  کیلو  کمک اولیه« شامل ۱0 

گروه  و آن را تحت برنامه نهاده هدفمند دولتی تحویل داد. اما توزیع این بسته ها بی طرفانه نبود. یک 

کردیم اما نام ما یک بار هم بیرون  مباحثه از مردان توضیح داد »ما در حضور رئیس روستا نام نویسی 

کردند. قانون  نیامد. ما هیچ چیز دریافت نکردیم درحالی که برخی خانوارها بیش از سه بسته دریافت 

می گفت به هر خانوار یک بسته تخصیص داده شود!« زنان افزودند »کدخدا و اعضای شورای روستا، 

کردند و در  کردند. اما وقتی به خلوت رفتند نام برخی افراد را حذف  فهرستی از همه خانوارها تهیه 

آنها  بچه های  سپس  نمی کردند.  زندگی  روستا  در  حتی  که  نوشتند  را  خودشان  بچه های  نام  عوض 

کود و ذرت را با قیمت باالتر فروخته و پولش را به جیب زدند.« پسرهای جوان در روستا با ناراحتی 

که مدتها قبل طالق داده بود، درحالی که  گفتند »رهبر روستا حتی نام همسران سابق خویش را نوشت 

کمک را دریافت نکردند.« بسیاری از مردم حائز شرایط برای این برنامه، بسته 

گفتنــد »فقیرترین هــا هیــج جایــی  گــروه مباحثــه دیگــر در ماتدومبــو بــا اظهــار تاســف  مــردان و زنــان در 

کــردن ندارنــد. برخــی اوقــات چیزهایــی بــه عنــوان صدقــه بــه آنهــا تعلــق می گیــرد امــا ایــن  بــرای شــکایت 

ــدان  ــا ثروتمن ــد ب کنن ــا را پخــش  ــرار اســت آنه ــه ق ک ــانی  کس ــون  ــد چ ــا نمی رس ــت آنه ــه دس ــم ب ــا ه چیزه

ارتبــاط دارنــد و ایــن چیزهــا بــه دســت آنهــا می رســد. قــدرت چیــز مطلوبــی اســت چــون همــراه خــود 

مزایــای حاشــیه ای زیــادی مــی آورد.«

کــود، شــغل و بــورس تحصیلــی، اعتبــارات،  تســخیر فرادســتان بــر هــر چیــزی اثــر می گــذارد- بــذر و 

زمیــن، خدمــات عمومــی از قبیــل درمانــگاه، حتــی قبرســتان. منطقــی بــه نظــر نمی رســد امــا فرادســتان 

کننــد. مــردم  کاالهــای عمومــی خالــص از قبیــل جاده هــا را نیــز تســخیر  حتــی حســاب می کننــد چگونــه 



ــــز
فق

 از 
وج

خـــر

340

کــه روســتا  ح دادنــد چگونــه ســرمایه گذار محلــی، جــاده فرعــی  روســتای نامدنــی در روومــای تانزانیــا شــر

ــه از  ک ــرد  ک ــی  ــد زمین ــه خری ــدام ب ــرمایه گذار اق ــرد. س ک ــخیر  کاًل تس ــرد،  ــل می ک ــی متص ــاهراه اصل ــه ش را ب

کــه  کل جــاده فرعــی بــه ســمت روســتا را دربرمی گرفــت به طــوری  محــل تقاطــع جــاده شــروع می شــد و 

ــدن آن، او ملکــش را ســیم  ــرد. پــس از خری کنــون جــاده فرعــی از میــان ملــک شــخصی وی عبــور می ک ا

کــه جــاده فرعــی  کشــید و عالیــم مربــوط بــه رســیدن بــه محــل تقاطــع جــاده را از بیــن بــرد. اینــک  خــاردار 

ــه  ــا ب کننــد ت ــود، روســتائیان مجبــور شــدند دامنه هــای پرعلــف و شــیبدار را صــاف  غیرقابــل دســترس ب

ــاد می کنــد »رابطــه  ــه تلخــی ی ــه ب کنان روســتا، از ایــن حادث جــاده اصلــی برســند. محمــدی یکــی از ســا

گــر مامــور اداره آمــوزش و پــرورش بخــش بخواهــد از مدرســه مــا  ــا دولــت قطــع شــده اســت. حتــی ا مــا ب

کجــا  کــه نشــان دهــد مدرســه  کــرد چــون هیــچ عالمتــی نیســت  کنــد او هرگــز اینجــا را پیــدا نخواهــد  بازدیــد 

قــرار دارد.« روســتائیان همچنیــن می ترســند خریــداران محصــول قــادر بــه رســیدن بــه روســتا نباشــند.

کنیم و فرادست بشویم کسب  چگونه قدرت 

گر پول داشته باشید حتی می توانید شیر ببر هم به دست آورید. بدون پول، هیچ چیز وجود ندارد. ا

مرد جوان، دامالیا، آسام

ــا  ــد ب ــخن می گوین ــه س ک ــی  ــتند. هنگام ــدرت هس ــب ق ــلط صاح ــراد مس ــر اف ــی باالت ــات اجتماع طبق

تفنــگ در دســت حــرف می زننــد.

مباحثه با زنان، جوگسانا، اوتار پرادش

کــه پــل ســاخته می شــود، نیــاز بــه پــول اســت. پــول از لولــه تفنــگ  پــول از طــرف حــزب می آیــد. وقتــی 

کســی وارد سیاســت می شــود احســاس قــوی بــودن می کنــد. بیــرون می آیــد. وقتــی 

مردی از حسن باغ، بنگالدش

پرســیدیم:  پاســخ دهندگان  از  بنابرایــن  دارنــد.  بســیاری  امتیــازات  و  قــدرت  آشــکارا  فرادســتان، 

می شــوند؟ فرادســت  مــردم  چگونــه 
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کــه قطعی تریــن  ــد. در سراســر مناطــق مــورد بررســی، هرکســی روشــن ســاخت  ــه دســت آوری ــروت ب ث

کســب قــدرت، پــول درآوردن از راه هــای قانونــی یــا غیرقانونــی اســت. پــول، راه را بــرای تحصیــل،  راه 

کارهــای بــد  کارهــای خــوب یــا  کــه قــدرت انجــام دادن  شــغل، و ارتباطــات بــاز می کنــد؛ ایــن پــول اســت 

را همــوار می کنــد. در روســتای ناصــر خــان، افغانســتان، مــردم یــک ضرب المثــل نقــل می کننــد: »مهــم 

کمیــاب  ــه ببــر خیلــی  ک ــا چیــز دیگــر.« در بنــگالدش و هنــد  ــر از زنبــور ی ــر باشــد، پ ــه دســتت پ ک اینســت 

ــه پــول دارد، شــیر ببــر هــم در اختیــارش اســت.« ک اســت می گوینــد »کســی 

کنید، می توانید  ج  گر پول خر کاری می کند. ا گفت »پول هر  در روستای بنگالدش، معصوم جوان 

ما  به  جوان  مردان  دیگباری،  در  ترسید.«  خواهند  شما  از  مردم  و  بخرید  را  دولتی  ادارات  و  پلیس 

کارهای زیادی  کسی پول داشته باشد  گر  کسب قدرت است. ا گفتند »ثروتمند بودن آسان ترین مسیر 

می تواند انجام داد. شما می توانید با پیروان خود همراه شوید و با صدای بلند داد بزنید.«

کــرد. یــک جــوان در حاســینا، اوتــار پــرادش،  کســب  ج شــدن از فقــر بتدریــج می تــوان قــدرت  بــا خــار

کــه بتدریــج در یــک قابلمــه جمع می شــود.  کــرد »قــدرت شــبیه قطــرات آبــی اســت  ایــن فراینــد را توصیــف 

کســب قــدرت می کنــد.  کــه شــخص بــه آهســتگی بــاال رفتــه و از فقــر بیــرون می آیــد، شــروع بــه  همانطــور 

پــس هــر چیــزی در اختیــار شــما اســت.«

در خانــواده مناســبی بــه دنیــا آمــدن. در بیشــتر مکان هــا، مــردم دربــاره تــداوم جایــگاه فرادســتان 

ــه ارث رســیده، ســخن  ــروت ب ــا ســایر ث ــاره اهمیــت »امــوال اجــدادی« داشــتن ی در طــول نســل ها و درب

ــه آدم هــای ثروتمنــدی در جامعــه مــا  ــد »بل ــرادش، مــردان توضیــح دادن ــدرا پ می گوینــد.  در مچیــری آن

کــودوالی اوگانــدا، مــردان و زنــان قــدرت بــه ارث رســیده را بــه عنــوان  کــه خیلــی قدرتمندنــد.« در  هســتند 

کســی در خانــواده ای ثروتمنــد و قدرتمنــد بــه دنیــا می آیــد،  کردنــد. »وقتــی  قــدرت بدســت آمــده، تعریــف 

آن شــخص همیشــه قــدرت بیشــتری نســبت بــه دیگــران خواهــد داشــت.«

گــروه اجتماعــی مناســب. خاســتگاه قــدرت اقتصــادی و سیاســی اغلــب در قــدرت  تعلــق داشــتن بــه 

کــه خــوش شــانس بودنــد و در طبقــه اجتماعــی، قومیــت یــا دیــن امتیــازدار  کســانی  اجتماعــی قــرار دارد و 

افقــی«  مــا »نابرابری هــای  بررســی  بقیــه جلوتــر هســتند. در بیشــتر جوامــع مــورد  از  بــه دنیــا آمدنــد 

گروه هــای اجتماعــی ســاخته شــده در تعییــن توزیــع قــدرت و امتیــاز مهــم اســت. )اســتوارت 200۱( بیــن 

گرچــه در بســیاری مکان هــا  کان ماننــد یــک مانــع بــزرگ عمــل می کنــد ا کمــا نظــام طبقاتــی در هنــد، 
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چگونــه  کــرد  توصیــف  پــرادش  اوتــار  پــور  ابراهیــم  روســتای  از  زن  یــک  می شــود.  گــزارش  تغییراتــی 

ــد. »مــا  ــه ســر می برن ــاال، ب ــرس دایمــی از زمیــن داران طبقــه ب ــر در ت روســتاییان طبقــات اجتماعــی فروت

گویــی زبــان بیــن دندان هــا هســتیم. طبقــات باالیــی دندان هــا و  کــه  اینجــا چنــان زندگــی می کنیــم 

گــر طبقــات پایینــی مرتکــب اشــتباه شــوند پــس زبــان قطــع خواهــد  طبقــات پایینــی زبــان هســتند. ا

گــرا، طبقــات باالیــی بی تردیــد قدرتمنــد هســتند چــون پــول و  شــد.« در روســتای جوگســانا در منطقــه آ

کــه خانوارهــای طبقــات اجتماعــی پاییــن  اســلحه دارنــد. یافته هــای مــا از اوتــار پــرادش نشــان می دهــد 

کمتــری از فقــر بیــرون می آینــد. گروه هــای اجتماعــی، بــا احتمــال محســوس  نســبت بــه ســایر 

کــه تحــت تاثیــر درگیــری در ســریالنکای شــرقی قــرار دارنــد، قومیــت معیــار مهــم تاثیرگــذار  در جوامعــی 

کردنــد  کیــد  در دسترســی بــه برنامه هــای دولتــی اســت. دختــران جــوان در جامعــه تامبــوال در آمپــارا تا

گــر یــک  گــروه اجتماعــی مســلط در هــر محلــه می شــود. »ا کــه برنامه هــای دولــت محلــی تنهــا نصیــب 

گروه هــای قومــی بیشــتر  کثریــت مســلمان اجــرا شــود، آنهــا نســبت بــه ســایر  برنامــه در روســتایی بــا ا

کثریــت خانواده هــای تامیــل، تامیل هــا مزایــای بیشــتری نســبت بــه  منتفــع می شــوند. در روســتایی بــا ا

ــدارد.« ــر درون روســتا وجــود ن کســب می کننــد. توزیــع براب گروه هــا  ســایر 

گــروه قومــی، دارای  در جوامعــی در افغانســتان، مــردم متعلــق بــه قبایــل متفــاوت درون همــان 

کــه از نــژاد ترکمــن  گفــت »هزاره هــا  گــروه مباحثــه در شــازده امیــر  ســطوح متفــاوت قــدرت هســتند. یــک 

کــه جامعــه بســته و محــدودی دارنــد. اینهــا ناشــی از ســطح  هســتند آزادی و قدرتــی ندارنــد چــون 

ــان اجــازه  ــه زن ــز ب ــد و هرگ ــه مدرســه برون تحصیــالت پاییــن آنهاســت. آنهــا اجــازه نمی دهنــد دختــران ب

گرچــه  ــد. ا ــری دارن ــه در غزنیــن هســتند افــکار بازت ک ــد. مردمــی  ــردن بیــرون برون ک کار  ــرای  نمی دهنــد ب

گاهــی داشــته و پــول دارنــد و نیــز آزادی بیشــتری دارنــد.«  آنهــا هــزاره هســتند امــا تحصیلکــرده هســتند، آ

گــروه فرادســت اســت از طریــق مهاجــرت )گوپتــا و  کــدام  کــه  گذشــت زمــان، تعاریــف اجتماعــی  بــا 

شــارما ۱99۱(، درگیــری، یــا موفقیــت انتخاباتــی تغییــر می کنــد. در اوتــار پــرادش سیاســت های دولتــی 

بــا  بــرای طبقــات اجتماعــی پاییــن  کرســی های شــورای روســتا  دربــاره توزیــع زمیــن و حفــظ برخــی 

روندهــای انتخاباتــی ترکیــب شــد تــا بخشــی از قــدرت از طبقــات باالتــر را بــه ســایر طبقــات عقب مانــده 

کــه رئیــس روســتا از طبقــه لودهــی۱ انتخــاب  گارا، جایــی  و حتــی نجس هــا انتقــال دهــد.t  در روســتای نــا

کارت هــای  می شــود تنهــا خانوارهــای متعلــق بــه جامعــه یــاداو و لودهــی  )ســایر طبقــات عقب مانــده( بــه 
۱. Yadav and Lodhi community
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کــه به طــور  کشــاورزی دسترســی دارنــد. حــزب باهوجــان ســاماج  اعتبــاری یکســان بــرای خریــد تجهیــزات 

گروه هــای اجتماعــی محــروم را حــذف می کــرد، در انتخابــات ایالتــی در اوتــار پــرادش در 2007  ســنتی 

کنــون شــانس بیشــتری بــرای  گروه هــا شــاید ا کــه نشــان می دهــد ایــن  گیــری انتخاباتــی را برگزیــد،  فرا

گروه هــای اجتماعــی داشــته باشــند. ــه ســایر  رســاندن خــود ب

کســب ثــروت شــاید ســال ها زمــان ببــرد و متولدشــدن در خانــواده  بــه یــک حــزب سیاســی بپیوندیــد. 

کســی نیســت. پیوســتن بــه حــزب سیاســی و متصــل شــدن بــه  کنتــرل  گــروه اجتماعــی مناســب در  و 

ــگاه  کســب قــدرت و جای ــرای  ــر بهتــر- شــیوه احتمــااًل ســریعتر دیگــری ب رهبــران سیاســی- هرچــه بزرگت

فرادســتان اســت.

در جنــوب آســیا خصوصــًا بنــگال غربــی و بنــگالدش، تصــرف قــدرت از مســیر اشــتغال به امور سیاســی، 

ــای  ــی و یارانه ه کالن مال ــای  ــود برنامه ه ــه وج ــد ب ــدی بای ــا ح ــل آن ت ــود. دلی ــر می ش ــه ذک ــتر از هم بیش

کــه بیشــتر آنهــا بــه ســمت فقــرا هدفگــذاری شــده اســت. در روســتاهای بنــگال  دولتــی در منطقــه باشــد 

کــه مزایــا و مشــاغل دولتــی تنهــا بیــن اعضــای حــزب شــامل اعضــای فقیــر  گــزارش دادنــد  غربــی، مــردم 

کســب  گــر مــردان معمولــی بخواهنــد قــدرت  گفــت »ا گــروه مباحثــه زنــان در آناخــا  توزیــع می شــود. یــک 

کــه پــول دولتــی  کننــد آســان ترین راه پیوســتن بــه سیاســت اســت. پــس از پیوســتن بــه سیاســت اســت 

کســب وکاری راه بیندازیــد. هــر شــخص از طریــق حــزب بــه آســانی می توانــد قــدرت  کمــک می کنــد تــا 

کار نمی کننــد امــا آنهــا بــرای رهبــر شــورای روســتا و  کــه زیــاد  کنــد. اینجــا برخــی مــردم هســتند  کســب 

کســب می کننــد. آنهــا وام و  کار می کننــد. بنابرایــن آنهــا از ِقَبــل حــزب، منافــع مالــی  ســایر رهبــران حــزب 

کارت هــای زیــر خــط فقــر دریافــت می کننــد )مســتحق مزایــای هدفگــذاری می شــوند( و مجبــور نیســتند 

کننــد.« خیلــی زیــاد دربــاره درآمــد خــود فکــر 

کـردن بـه  کردنـد چگونـه یـک شـخص بـا شـروع  گروه هـای مباحثـه توصیـف  در طـول مـرز بنـگالدش، 

کارمنـد حزبـی می توانـد ارتقـا یابـد، خـود را بـه سـطح ثانـا و سـپس بـه سـطح بخـش برسـاند، و  عنـوان 

سـرانجام بـا وزرا در دولـت مرکـزی متصـل شـود. مانیکجـان توضیـح داد » افـراد بسـیاری پـس از اتمـام 

تحصیـالت، سیاسـت را از طریـق ارتبـاط نزدیـک با رهبران عوامی لیگ یا حزب ناسیونالیسـت بنگالدش 

کارت هـای  توزیـع  بـا مـردم،  ارتبـاط خـوب  از طریـق  رئیـس شـدند،  یـا  اینکـه عضـو  از  می آموزنـد. پـس 

پیـدا  و غیـر آن وضـع خوبـی  کمکـی  کاالهـای  توزیـع  بیوه هـا،  مسـتمری سـالمندی، پرداخـت حقـوق 
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کسـی اینقـدر خوش بیـن  کـرده و بـه آهسـتگی بـاال می رونـد.« هـر  می کننـد. آنهـا قلـب مـردم را تسـخیر 

دولتـی  برنامه هـای  کـه  دادنـد  گـزارش  نیـز  بنـگالدش  در  مـردم  بیشـتر  غربـی،  بنـگال  هماننـد  نبـود. 

کادر حزبـی« توزیـع می شـود. بـه خانوارهـای فقیـر در عـوض بیـن »کاسـه لیس هـا و  هدفگذاری شـده 

چگونه سیاستمدار بشویم

ــه می توانیــد  ــر پــول نداشــته باشــید چگون گ ــد. ا ــه پــول داری ــاز ب ــرای اینکــه وارد سیاســت شــوید نی ب

ــد؟ ــد خری ــذا خواهی ــیدنی و غ ــردم نوش ــرای م ــه ب ــد؟ چگون ــی راه بیندازی ــارزات انتخابات مب

گرا، تانزانیا کا مردی از بوگوکال، 

ــودن، صحیــح  ــودن، مــودب ب ــد شــخصًا درگیــر مســائل شــود: صــادق ب یــک سیاســتمدار محلــی بای

ــرای خیــر و صــالح روســتا. ــی ب ــردن، و نشــان دادن عشــق و نگران ک ــار  رفت

کولدیای، سنگال مباحثه با زنان، 

کــه پــول و آدم هــای خودشــان را دارنــد وارد سیاســت می شــوند. آنهــا پــول ســایر مــردم  کســانی  تنهــا 

ــد. ــم نمی زنن ــی آروغ ه ــد، و حت را می خورن

مباحثه با زنان جوان، پیتوپور، اوتار پرادش

کـه از طریـق رده هـای حزبـی پیوسـته بـاال مـی رود احتمـال دارد زمانـی یـک سیاسـتمدار  کـس  هـر 

کند تا به این شـیوه  کمک  که می توانسـت به یک شـخص  کردند  گی را شناسـایی  بشـود. مردم سـه ویژ

کـردار خـوب، و سـرانجام زور بـازو و اسـلحه. گی هـای شـخصی  و  بـه جایـگاه فرادسـتان برسـد: پـول، ویژ

پــول. همــه سیاســتمداران ابتــدا ثروتمنــد نبوده انــد امــا همــه سیاســتمداران موفــق، مجبــور هســتند 

کــه آنهــا بــا ثــروت شــخصی  کننــد. آســانترین راه زمانــی اســت  از یــک راهــی بــه منابــع مالــی دســت پیــدا 

گــرای تانزانیــا و جاهــای دیگــر، برخــی از مقامــات دولــت محلــی، مالــک  کا خــود شــروع می کننــد. در 

کــردن پــول بــرای مبــارزات انتخاباتــی در نظام هــای  ج  کســب وکارهای بــزرگ نیــز بودنــد. ضــرورت خــر

کــه ایجــاد می کنــد، بــه فریادهــای  دموکراتیــک و فرهنــگ مدیــون شــدن در قبــال لطــف حامیــان مالــی 
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کــه امــا موفقیــت نســبتًا اندکــی  جهانــی بــرای اصــالح تامیــن مالــی مبــارزات انتخاباتــی منجــر شــده اســت 

کــه هنــگام  داشــته اســت.u  در آنــدرا پــرادش، مــردم راه بندان هــا را بــه سیاســتمدارانی نســبت می دادنــد 

کــه نزدیــک  گفتنــد »انتخابــات  گروه هــا  کوتــام،  انتخابــات از روســتاها دیــدن می کننــد. در روســتای 

کســی بــا پــول و نوشــیدنی بــه مــردم رشــوه  کــه هــر  کوچکــی اســت  می شــود، ماننــد مراســم جشــن و ســرور 

ــه نفــع آنهــا رای دهنــد.« مــردان در روســتای  ــا ب ــه رای دهنــدگان پــول می دهنــد ت می دهــد. نامزدهــا ب

دامپــور توضیــح دادنــد »در روز جشــن آراء )انتخابــات( سیاســتمداران وعده هــا ی زیــادی می دهنــد 

ماننــد بــاال بــردن دســتمزد مــا، و مــا را ســوار خــودرو می کننــد و بــا خــود می برنــد تــا بــه آنهــا رای دهیــم. 

کننــد.« کــه تنهــا ثروتمنــدان بایــد حکومــت  گویــی  آنهــا بــه مــا پــول می دهنــد، 

در افغانســتان، نامزدهــا دســتگاه تلفــن همــراه مجانــی بیــن مــردم فقیــر توزیــع می کننــد. جاه طلبــان 

کســی بمیــرد تابــوت رایــگان تهیــه می کنند.  سیاســی ثروتمنــد در روســتای مپوســوالی مــاالوی، هــر زمــان 

کــرده و مقادیــر هنگفتــی پــول هدیــه می دهنــد. مــردان و زنــان در  کلیســا شــرکت  آنهــا در مراســم مختلــف 

کــه چنیــن رویه هایــی همیشــه بــه رای دادن خردمندانــه منجــر نمی شــود.  ایــن جامعــه محلــی می داننــد 

»پیــش از اینکــه رای بدهیــم خانه هــای نامزدهــا را ارزیابــی می کنیــم تــا ببینیــم مالــک چــه چیزهایــی 

کــه  کمکــی  ــه دلیــل  ــه ب ــروت آنهــا و ن ــه مــا نامزدهــا را براســاس ث ک هســتند. مشــکل اصلــی اینجــا اســت 

می تواننــد بــه مــا بکننــد انتخــاب می کنیــم. مــا بــه خــودروی آنهــا نــگاه می کنیــم و فکــر می کنیــم آنهــا 

کــه بــه دســت خواهیــم آورد  کــه همــه چیــزی  می خواهنــد بــه مــا ســواری بدهنــد، بــه ایــن فکــر نمی کنیــم 

کــه از رد شــدن آنهــا در جــاده نصیــب مــا می شــود.« کــی اســت  گردوخا

مــردم  انتخابــات،  زمــان  در  ناشایســت  رفتــار  وجــود  بــا  نیــک.  کــردار  و  شــخصی  گی هــای  ویژ

کــه شایســتگی های مطلــوب انســانی را داشــته باشــند و  خواهــان سیاســتمداران محلــی ای هســتند 

کــه بیــش از همــه ذکــر شــدند  کننــد تــا رونــق و رونــق یابنــد. صالحیت هایــی  کمــک  بــه جوامع شــان 

عبارتنــد از دوســتانه و در دســترس بــودن، نگــران رفــاه جامعــه محلــی بــودن، و آوردن پروژه هــای دولتــی 

ح می شــد. برخــی مــردم  کار اعتمــاد، صداقــت و درســتکاری مطــر بــه جامعــه محلــی. در راس دســتور 

کــردن بودنــد. همچنیــن خواهــان تحصیــالت و دانایــی و توانایــی رهبــری 

کــه سیاســتمداران بایــد صــادق، عاقــل، دوســتانه  گفتنــد  گروه هــای زنــان در تاتانتــوک  در اندونــزی، 

و متحــد بــا مــردم باشــند. در دالپونــگ فیلیپیــن، سیاســتمدار »بایــد شــخصیت مطلوبــی از خــود نشــان 
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کنــد. او بایــد بــه آســانی در دســترس باشــد خصوصــًا  دهــد. او بایــد بدانــد چگونــه بــا مــردم رابطــه برقــرار 

کــه سیاســتمداران »بــا انجــام  در زمان هــای اضطــراری.« زنــان در بارومانــگای اندونــزی پیشــنهاد دادنــد 

کارهــای مثبــت قلــب مــردم را تســخیر می کننــد- بــا دادن غــذا بــه مــردم و غیــر آن.« پاســخ دهندگان 

در تایلنــد بیشــترین انتظــار را از سیاســتمداران داشــتند، شــاید بیانگــر ارزش خودمحــو شــدن در دیــن 

گفــت سیاســتمدار محلــی »نبایــد متکبــر یــا از خودراضی  گــروه جوانــان  بودایــی بــود. در نونــگ تانــگ یــک 

کنــد و نبایــد از قدرتــش بــرای ترســاندن روســتائیان  باشــد، بایــد بــا مــردم باشــد. نبایــد دیگــران را بی آبــرو 

کــه سیاســتمدار انتخــاب شــد او بایــد بــه دنبــال تهیــه منابــع مالــی بــرای  کنــد. هنگامــی  اســتفاده 

ــی روســتا باشــد.« فعالیت هــای آبادان

کـه امـکان انتخـاب شـدن بـدون ثروتمنـد بـودن هسـت.  در بیشـتر مناطـق، مـردم اذعـان داشـتند 

گـروه مباحثـه مـردان انتظـار داشـت سیاسـتمدار محلـی »مهربـان باشـد، از  کامالونـدوی اوگانـدا یـک  در 

که انتخاب  کنـد.« آنهـا افزودند »رئیس را این مـا بودیم  خانـواده خـوب بیایـد و آنچـه وعـده داده را عمـل 

کردیـم.« در چندیـن  کردیـم. او هرگـز بـه مـا شـکر یـا صابـون نـداد. مـا او را براسـاس شایسـتگی انتخـاب 

کـه آدم هـای فقیـر از پایین تریـن طبقـات اجتماعـی  گـزارش دادنـد  جامعـه محلـی در آنـدرا پـرادش مـردم 

ج  نیـز بـه واسـطه شـهرت و اعتبـار خویـش انتخـاب شـده بودند بدون اینکه پـول زیـادی در انتخابات خر

کمک  گروه هـای خاص نیز بـه آنها  کرسـی های اختصاص یافتـه برای  گرچـه احتمـااًل وجـود نظـام  کننـد، ا

کـرد.v  امـا توانایـی برنـده شـدن در انتخابـات بـدون ثـروت خیلـی نـادر اسـت. مـردم در بارویگـور فیلیپین 

گفتنـد »شـانس برنـده شـدن« نامزدهـای بـدون پـول، صفر اسـت.  کـه  تـا آنجـا پیـش رفتنـد 

ــزارش  گ ــاد،  ــا تعــداد دفعــات تاســف بار زی کنان بیشــتر جوامــع جنــوب آســیا ب ــازو و اســلحه. ســا زور ب

کــه شــیوه دســت یافتــن بــه قــدرت سیاســی از راه تهدیــد و تفنــگ اســت. در تیه علیــای اوتــار  دادنــد 

ــادی دارد،  ــه پــول زی ک ــد »کســی  کردن ــرادش مــردان جــوان یــک شــخص قدرتمنــد را چنیــن توصیــف  پ

خانــواده و فامیــل بزرگــی دارد، فامیــل متحــدی دارد. او ســابقه اعمــال مجرمانــه دارد، دشــنه و اســلحه 

کورســی، مــردان  کــه همیشــه همــراه وی هســتند.« در روســتای  همــراه خــود دارد و دو تــا چهــار محافــظ 

کســی بخواهــد رهبــر بشــود، او بایــد چهــار تــا شــش پرونــده جنایــی در دادگاه  گــر  جــوان اظهــار داشــتند »ا

کردیــم، الزمــه وارد  کــه در ایــن ایالــت بازدیــد  داشــته باشــد.« در بیــن دســت کم نیمــی از روســتاهایی 

گــزارش دادنــد  گاری )باجگیــری( و اســلحه بــود. در برخــی روســتاها، مــردم  گونــدا شــدن بــه سیاســت، 
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گــر  کــه باجگیرهــا بــا دســت های روی ســینه در ســر صندوق هــای رای منتظــر هســتند و علنــًا می گوینــد »ا

کنیــد.« پاســخ دهندگان مــا افزودنــد  بــه رئیــس روســتا رای ندهیــد، اجــازه نخواهیــم داد راحــت زندگــی 

کتــک بخــورد؟ مــا می خواهیــم در صلــح و آرامــش  کســی دوســت دارد  »مــا می خواهیــم زنــده بمانیــم. چــه 

کــه آنهــا می گوینــد.« یــک ضــرب المثــل رایــج محلــی اســت  کســی رأی می دهیــم  کنیــم پــس بــه  زندگــی 

کــرده  کــه چمــاق دارد، مالــک بوفالــو اســت« و در ایــن حالــت بــه ایــن جملــه تغییــر  کــس  کــه می گویــد »هــر 

ــرادش  ــار پ ــر در اوت ــتای دیگ ــور روس ــت.«w  در علم پ ــو اس ــک بوفال ــگ دارد، مال ــس تفن ک ــر  ــه »ه ک ــت  اس

کتــک زدن مــردم اســت. قــدرت بــه  ج و  ج و مــر کــرد »قــدرت بــه معنــای ایجــاد هــر گــروه زنــان تاییــد 

کســی اســت تــا خــون بــاال بیــاورد.« معنــای زدن هــر 

گو در دهــه ۱920  کــه دربــاره اهمیــت »زور بــازو« ســخن می گفتنــد، یــادآور اوضــاع شــهر شــیکا مردمــی 

گــروه مباحثــه مــردان  کــه زوگویــان اطــراف یــک سیاســتمدار حضــور داشــتند. در آناخــا، غــرب بنــگال،  بــود 

کــه در مناصــب بــاالی حزبــی می نشــینند، بــرای امنیــت خــود محافــظ دارنــد. و ایــن  گفــت »آنهایــی 

کــه سیاســتمداران را هنــگام مواجهــه بــا خطــر نجــات می دهنــد. اینجــا مــردم نمی تواننــد  آدم هــا هســتند 

کــه در بنــگال غربــی  گانگــوا هــم  علیــه ایــن سیاســتمداران حرفــی بزننــد چــون آنهــا زور بــازو دارنــد.« در 

گفتنــد »داشــتن اســلحه، منبــع قــدرت اســت. بــا تفنــگ، می تــوان دیگــران  گروهــی از زنــان جــوان  اســت 

را ترســانید و قــدرت را از چنــگ دیگــران ربــود. سیاســتمداران در ایــن جامعــه چنیــن قدرتــی دارنــد.«

کردنــد. بــرای سیاســتمداران بلندپــرواز،  کویــت یــا راهــزن توصیــف  در بنــگالدش، سیاســتمداران را دا

ارتــکاب جــرم و جنایــت و حتــی زنــدان رفتــن می توانــد یــک حرکــت شــغلی خــوب باشــد. »هرکســی 

کــه او در زنــدان اســت، پوســترهایی از  می توانــد از راه خشــم، قتــل و حبــس یــک رهبــر بشــود. درحالــی 

وی بــا نوشــته های سیاســی دربــاره وی همــه جــا وجــود دارد. بــه ایــن شــیوه یــک سیاســتمدار نظــر همــه 

را بــه خــود جلــب می کنــد.«

کــه  وقتــی قــدرت مطلقــه بــوده و از آن سوءاســتفاده می شــود مــردم برخــی اوقــات بــا »اســلحه ضعفــا« 

ــروه مباحثــه  گ کنــش نشــان می دهنــد. ارشــاد طــی یــک  ــردن باشــد وا ک مهمترینــش شــایعه و تمســخر 

کــرد: مــردان در چانپاشــای بنــگالدش موضــوع زیــر را نقــل 

مـادرم در یکشـنبه ۱0 سـپتامبر مـرده بـود. پنـج مـاه بعـد، وقتـی پـای صنـدوق آراء رفتـم تـا رأیـم را در 

کـردم. مـادرم  گریـه  صنـدوق بینـدازم، متوجـه شـدم مـادرم پیـش از مـن رأی داده اسـت. مـن شـروع بـه 



ــــز
فق

 از 
وج

خـــر

348

از آسـمان بـه زمیـن آمـده بـود، رأی داده بـود و بـدون دیـدن مـن از آنجـا رفتـه بـود! ارتـش خلـق پـس از 

گردنـی بیرونـم انداخـت. مـن آمـوزش خوبی درباره تعریـف قـدرت در روز انتخابات دیدم. زدن یـک پـس 

آیا هیچ امیدی هست: چگونه دموکراسی محلی تسخیر نشود؟

مردم ثروتمند در حال خریدن سیاستمداران هستند تا فرصت ها را به دست آورند.

مباحثه با زنان، باینتاالی بنگال غربی

گرفتن نظر فرا نمی خوانند. تنها ثروتمندان دعوت می شوند. آنها فقرا را برای 

زنی از دیگباری بنگالدش

کــه چــه چیــزی طــی  گاه تــر شــده ایم  اینــک مــردم در جامعــه محلــی طــرف مشــورت قــرار می گیرنــد. مــا آ

جلســات اتفــاق افتــاده اســت. بــه وعده هــا عمــل می شــود. رهبــران محلــی متواضع تــر شــده اند و بســیار 

آســانتر از قبــل در دســترس هســتند.

کش گروه مباحثه، المراب مرا

کــه در خدمــت مــردم  ــاره قــدرت دموکراســی محلــی  کــه بخواهیــم درب شــاید احمقانــه بــه نظــر رســد 

فقیــر باشــد خوش بیــن باشــیم، امــا بــا وجــود اســلحه و تبهــکاران، دموکراســی در برخــی مکان هــا خــوب 

رتبه بنــدی مســئولیت پذیری دولــت طــی ۱0 ســال  برخــی مکان هــا،  کــرده اســت. حقیقتــًا در  عمــل 

کامــاًل باورنکردنــی. حتــی دموکراســی های محلــی  کامــاًل بهتــر شــده اســت، برخــی اوقــات بطــور  گذشــته 

ــه تغییــر وجــود دارد. کــرد. امیــد ب گو تغییــر  کــه شــیکا عمیقــًا فاســد، تغییرپذیــر هســتند. همانطــور 

کلــی، تقریبــًا نصــف جوامــع در مناطــق مــورد بررســی هیــچ تغییــری در دموکراســی های محلــی  به طــور 

کــه بازدید  کار آنهــا را تجربــه نکردنــد. امــا برخــی بهبودهــا وجــود داشــت. یــک ســوم جوامعــی  خــود یــا طــرز 

کــه دولــت محلــی آنهــا اینــک توجــه بیشــتری بــه دغدغه هــای آنهــا نشــان می دهــد  گــزارش دادنــد  کردیــم 

کــه چنیــن جابجایی هــای مثبتــی روی داده  بیانگــر اینکــه امــکان تغییــر هســت. بــه عــالوه، در جوامعــی 

کــه توجــه دموکراســی های محلــی بــه  اســت تقریبــًا بــا نســبت دو بــه یــک بیشــتر از جوامعــی هســتند 

کاهــش یافتــه اســت )32 درصــد در مقایســه بــا ۱7 درصــد(. دغدغه هــای شــهروندان طــی زمــان 
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را  محلـــی  دولت هـــای  چیزهایـــی  چـــه  کـــه  می کنیـــم  بررســـی  را  پرســـش  ایـــن  بخـــش  ایـــن  در 

مســـئولیت پذیرتر می ســـازد. برخـــی ارتباطـــات مثبـــت بیـــن مســـئولیت پذیری، بهبـــود زیرســـاخت بـــرای 

کردیـــم. داده هـــای مـــا یـــک یافتـــه مهـــم دیگـــر  جوامـــع، و بهبـــود معیشـــت بـــرای مـــردم فقیـــر را توصیـــف 

کامـــاًل مســـئولیت پذیر  ـــت محلـــی خـــود را  ـــه دول ک ـــاره مســـئولیت پذیری را آشـــکار می ســـازد: جوامعـــی  درب

کـــه  کمتـــری داشـــتند. شـــصت و هشـــت درصـــد از جوامعـــی  کردنـــد همچنیـــن فســـاد مشـــهود  توصیـــف 

کردنـــد تقریبـــًا هیـــچ فســـادی نداشـــتند.  کامـــاًل مســـئولیت پذیر رتبه بنـــدی  مـــردم دولـــت محلـــی را 

کـــه بیشـــتر یـــا  گـــزارش دادنـــد  کـــه دولـــت آنهـــا مســـئولیت پذیر نبـــود،  برعکـــس، 68 درصـــد جوامعـــی 

ــوه می گیرنـــد. ــد بـــوده و رشـ ــه مقامـــات دولـــت محلـــی فاسـ ــًا همـ تقریبـ

کــه فقــر  کتــاب بــار مالــی دموکراســی )2003( می نویســد  دانشــمند علــوم سیاســی پراتــاپ بانــو مهتــا در 

کــه اجــازه نــداده اســت دموکراســی هنــدی وظیفــه اصلــی  همیشــگی بــا نبــود پاســخگویی همــزاد اســت 

کــه افزایــش احتــرام بــه خــود در همــه افــراد باشــد انجــام دهــد. پــس »بــار مالــی دموکراســی« یافتــن  خــود را 

راهــی بــرای بازیابــی حــس اخالقیــات و مســئولیت پذیری اســت.

ــه چــه چیزهایــی دموکراســی محلــی را  ک ــاره  ــوده اســت امــا در این ب ــه راهنمــای مــا ب گرچــه آن نظری ا

ــطوح  ــواد، س ــن س ــطح پایی ــه س ــم. بــا توجــه ب ــد، افــرادی تجربه گــرا باقــی ماندی ــاز می کن کارس ــل  در عم

بــاالی فقــر، و بیشــتر قالب هــای »دموکراســی انتخاباتــی غیرلیبــرال« در بافتارهــای عمیقــًا حک شــده 

کــه انتخابــات محلــی یــا مشــارکت مــردم لزومــًا  نابرابــری اجتماعــی، مــا ایــن را امــر پذیرفتــه شــده نگرفتیــم 

دموکراســی های مســئولیت پذیر ایجــاد می کنــد. همچنانکــه صدهــا صفحــه یادداشــت از جوامــع محلــی 

ــن  ــم و ای ــردم دادی ــود م ــای خ ــل قول ه ــه نق ــت را ب ــر، اولوی ــار دیگ ــک ب ــم ی ــتجو می کردی ــت جس ــا دق را ب

کــه بــه نظــر  کردیــم.x  مــا بــه پنــج عامــل رســیدیم  کّمــی ترکیــب  ــا برخــی داده هــای  کیفــی را ب داده هــای 

کــه بــرای مــردان و زنــان فقیــر بــه  گشــودن قفــل دموکراســی محلــی مهــم هســتند به طــوری  می آمــد بــرای 

کنــد. اینهــا عبارتنــد از: رهبــران خــوب؛ انتخابــات محلــی؛ اطالعــات بــه خصــوص  کار  شــکل عملی تــری 

کارآمــد  را  ایــن عوامــل  کــه  و ســازمان های مردمــی. ســازوکارهایی  دربــاره دولــت محلــی؛ مشــارکت؛ 

ــه دشــواری فهمیــده می شــوند. کشــوری مــا ب می ســازد مختــص بافتــار هســتند و در مــرور بیــن 
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یک رهبر محلی بزرگ به من بدهید

آنچــه مــا را نســبت بــه رهبران مــان عالقه منــد می ســازد ثــروت آنهــا نیســت بلکــه فروتنــی، درســتکاری 

و در اولویــت قــرار دادن منافــع عمومــی اســت.

مباحثه با مردان، دجاتیک، سنگال

کنیــم. احتمــااًل برخــی از آنهــا هیــچ  خیلــی دشــوار اســت بــا مقامــات رده بــاالی باســواد صحبــت 

کــه مــا بــو می دهیــم. شــناختی از وضــع زندگــی مــا ندارنــد و می ترســند بــه مــا نزدیــک شــوند چــون 

کامبوج گروه مباحثه، سالویا پری، 

رتبه بنـدی  کـه  اسـت  جوامعـی  از  یکـی  اندونـزی  جـاوه  شـرق  در  تاتانتـوک  کشـاورزی  روسـتای 

کـرد. یک جامعه مسـلمان  مسـئولیت پذیری دموکراسـی محلـی طـی یـک دهـه از منفـی بـه مثبـت تغییـر 

که جمعیت جوانان فعال و تحصیلکرده دارد اما با مشـکالتی به شـکل درگیری داخلی،  نسـبتًا ثروتمند 

گریبان بوده اسـت. نقطـه عطف رونق  کشـاورزی، دسـت بـه  قماربـازی، و دزدی حیوانـات و محصـوالت 

گروه هـای مباحثه  اقتصـاد ایـن جامعـه بـه عنـوان یـک تغییـر در رهبـری محلـی در 2003 شناسـایی شـد. 

خ مـی  داد. از 2003 بـه بعـد، قماربـازی  توضیـح دادنـد »قبـل از 2003، دزدی و قماربـازی در همـه جـا ُر

از نماینـدگان روسـتا  کـه  ابتـکار عمـل رئیـس روسـتا، یـک جلسـه برگـزار شـد  بـا  برچیـده شـد ... چـون 

گـزارش دادنـد »انتخابـات  گـروه مباحثـه از زنـان  کننـد.« یـک  کمـک  خواسـت تـا بـرای توقـف قماربـازی 

کنونـی روسـتا منجـر شـد یـک نقطـه عطـف بـود. مـا از انتخـاب رئیـس قبلـی  کـه بـه انتخـاب رئیـس   2003

کمک  کـه او نمـی توانسـت بـرای منافـع مـردم بجنگـد. او تنها به نزدیـکان خود  خوشـحال نبودیـم چـون 

کنونـی بـرای مـا می جنگـد.« سـطح مشـارکت و تحویـل خدمـات در جامعـه بـا ورود رهبـر  می کـرد. رئیـس 

بیمـه سـالمت( وجـود  )بـرای  کارت هـای سـبز  ادامـه دادنـد »قبـال  مـردان  یافـت.  بهبـود  روسـتا  جدیـد 

کـه ارتبـاط نزدیکـی بـا  کسـانی توزیـع می شـد  کارت هـا بیـن  داشـت امـا آنهـا بـه دسـت مـردم نمی رسـید. 

کنـون تشـویق می شـوند تـا در جلسـات  کـه ا رئیـس سـابق روسـتا داشـتند.« زنـان خیلـی راضـی هسـتند 

کـه  گفـت »سـاختن مدرسـه ابتدایـی یـک مثـال اسـت. مـن پیشـنهاد دادم  کننـد. یکـی  روسـتا شـرکت 

کنـون بـه شـکل ال سـاخته شـده اسـت.« کردنـد و ا نقشـه آن ال شـکل باشـد. آنهـا بـا ایـن ایـده موافقـت 
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کـه رتبه بنـدی دموکراسـی آنهـا در طـی دوره بررسـی بهبـود یافتـه اسـت، رهبـری  کثریـت جوامعـی  ا

که خودخـواه نباشـد و »دلش برای  کردنـد. رهبری  خـوب را بـه عنـوان مهمتریـن دلیـل تغییـر شناسـایی 

کـه مـردم بوکوایمـا در اوگانـدا بیـان می کننـد، می تواند جامعه را در مسـیر  جامعـه محلـی می تپـد« آنگونـه 

کابتیتـوی اوگانـدا رهبـری خـوب محلـی باعـث شـده اسـت تـا برنامه هـای توسـعه  توسـعه قـرار دهـد. در 

گفتند  گروهی از مـردان و زنان در روسـتا  محلـی وارد روسـتا شـود و بـه بهبـود صلـح و امنیـت منجـر شـود. 

کننـد. کنـون مسـتقیما در هـر موضوعـی بـه شـورای روسـتای محلـی مراجعـه  کـه آنهـا می تواننـد ا

ــی  ــن زندگ ــود یافت ــی در بهب ــش حیات ــاب(، نق ــک )ارب ــتان، مال ــی در افغانس ــورد بررس ــع م ــرای جوام ب

مــردم ایفــا می کنــد. بی بــی یــک زن 60 ســاله در ریــاح قلعــه اســتان هــرات شــروع بــه تحســین رهبــر 

کــرد »محمــد ناصــر عضــو شــورای والیــت اســت. او از جامعــه  شــورای اســتانی تــازه منتخــب در روســتایش 

ــت  ــرق و آب بدس ــا ب ــرد ت ک ــک  کم ــی  ــه محل ــه جامع ــا او ب ــد ام ــی می کن ــل زندگ کاب ــون در  کن ــت و ا ــا اس م

کشــاورزی محلــی اســت  کــه همچنیــن رئیــس تعاونــی  آوریــم.« در رامیلــی غالــی ایالــت پــروان، مالــک 

کنــد. طــی مصاحبــه تیــم میدانــی مــا بــا وی،  کمــک  ج داد تــا بــه جامعــه محلــی خــود  ابتــکار عمــل بــه خــر

کشــاورزی  کــه بــرای تعاونــی  کــه آیــا می توانیــم ایــن جامعــه را بــه شــخص خاصــی  کــرد  او از مــا درخواســت 

ــردد. گ ــی تضمیــن  کمــک تعاون ــا  کنیــم ت ــرد معرفــی  کار می ک فرانســوی در آن منطقــه 

کثریــت را نادیــده  کار می کنــد و صــدای ا کــه بــا بانــد حامیــان خــود  برهمیــن منــوال، یــک رئیــس فاســد 

گزارش هــای بســیاری از رهبــران  می گیــرد، می توانــد بــرای یــک جامعــه محلــی فاجعه بــار باشــد. مــا 

ــًا از دموکراســی محلــی و برنامه هــای آن بــرای منافــع شــخصی یــا  کــه عمدت فاســد و رشــوه بگیر شــنیدیم 

کردنــد- آنچــه بــاردان )2002( »مشــاغل بــرای  بــه عنــوان وســیله ای بــرای حامی طلبــی سیاســی اســتفاده 

ــد. ــرها« می نام پس
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انتخابات آزاد و عادالنه، پاسخگویی و مسئولیت پذیری را افزایش می دهد

کــه در منطقــه خودمــان  گــر آنهــا بــه مــا توجــه نکننــد، خصوصــا دربــاره مســائلی  کــه ا رهبــران می داننــد 

کــه  کــرد. نتیجــه اینکــه، آنهــا اطمینــان می دهنــد  مواجــه هســتیم مــا آنهــا را دوبــاره انتخــاب نخواهیــم 

عالقــه شــدیدی بــه امــور جامعــه محلــی نشــان می دهنــد.

کشاورز، لولیونکا، اوگاندا موکیاال، 

کنیــم. مــا  ــه آنهــا دسترســی پیــدا  ــه ب ــا چگون کســانی نماینده هــای مــا هســتند ی مــا نمی دانیــم چــه 

ــه اینجــا می آینــد. ــا وســیله نقلیــه دولتــی ب ــه آنهــا ب ک تنهــا می دانیــم 

گروه مباحثه زنان، مپوسوال، ماالوی

بــاردان و موخرجــی )2004 و 2006( در پژوهــش خــود دربــاره موفقیــت شــورای روســتا در اجــرای 

خ  کــه تــالش بیشــتر صــرف اصالحــات ارضــی در مکان هایــی ر اصالحــات ارضــی در غــرب بنــگال دریافتنــد 

کــه انتخابــات محلــی، مــکان رقابــت شــدید بیــن دو حــزب سیاســی رقیــب در ایالــت بــود یعنــی حــزب  داد 

کــه پایــگاه رای دهــی  کمتــر داشــت  کنگــره. تالش هــای اصالحاتــی در مناطقــی شــدت  چــپ و حــزب 

ــر  کــه ســطح رقابــت سیاســی و ســهم رأی، یــک اث گرفتنــد  ــاردان و موخرجــی نتیجــه  ــود. ب ــان ب چپ گرای

کــه ســایر دانشــمندان علــوم سیاســی هــم تاییــد می کننــد.  حیاتــی بــر مســئولیت پذیری داشــت دیدگاهــی 

کمتــری بــه  کــم نیــاز  کــه احــزاب حا پایــگاه رأی تضمین شــده و نبــود رقابــت سیاســی بــه ایــن معناســت 

ــد. ــت و خواســته های رأی دهنــدگان دارن جلــب رضای

پاســخگو  بــرای  قدرتمنــد  ابــزار  عنــوان  بــه  انتخابــات  بــه  مــردم  مــا،  بررســی  مــورد  بافتارهــای  در 

کردنــد. ایــن مســئله بــا ارتبــاط مثبــت و معنــادار بیــن رأی  نگهداشــتن سیاســتمداران محلی شــان اشــاره 

دادن و ســنجه مســئولیت پذیری دموکراســی محلــی اساســًا در همــه مناطــق مــورد بررســی در مــدل مــا 

کنیــد(. ــگاه  ــه پیوســت 6-2 ن ــاره تاییــد شــد )ب دوب

کــه  گفتنــد  مــردم  افغــان،  بررســی  مــورد  اســت. در جوامــع  مرتبــط  کامــاًل  مــورد  یــک  افغانســتان 

انتخابــات شــوراهای توســعه جامعــه محلــی تحــت نظــارت برنامــه همبســتگی ملــی باعــث شــده اســت 

کــه بــه  تــا رهبــران محلــی بــه مــردم نزدیکتــر باشــند.y  هــر شــورا شــامل ۱5 عضــو مــرد و ۱5 عضــو زن اســت 
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ک می گذارنــد. بــه محــض اینکــه اعضــای  کــرده و تصمیمــات خــود را بــه اشــترا گانــه مشــورت  شــکل جدا

ــای  کمک ه ــا  ــده ب ــی ش ــن مال ــای تامی ــاره پروژه ه ــتا درب ــورت های روس ــورا مش ــدند ش ــاب ش ــورا انتخ ش

را ســازماندهی می کنــد. جوامــع محلــی در تصمیم گیــری دربــاره طراحــی و  برنامــه همبســتگی ملــی 

اجــرای پــروژه درگیــر می شــوند.

کارکــرد خــوب بــود.  کابــل اســت، یــک نمونــه بــا  کــه جامعــه محلــی نزدیــک  شــورا در رامیلــی غالــی 

گفــت »همــه مــردم بــه  گــروه جوانــان  انتخابــات شــورا بــه شــکلی شــفاف و عادالنــه برگــزار شــد. یــک 

انتخــاب خویــش رای دادنــد. آنهــا بــا اشــتیاق ویــژه و بــدون تــرس بــه نامزدهــای مــورد نظــر خویــش رای 

ــروه  گ ــک  ــرد. ی ک ــتقبال  ــا اس ــازه آنه ــکار ت ــا و اف ــنید و از ایده ه ــان را ش ــان و جوان ــرف زن ــورا ح ــد.« ش دادن

که دوســت داشــت  کاری  کارمنــد بخشــداری حــاال دیگــر نمی توانســت »هــر  کــه  کــرد  ح  مباحثــه زنــان مطــر

کنــون در مشــورت بــا افــکار عمومــی و پذیــرش ایده هــای آنهــا عمــل می کنــد.« شــورای  انجــام دهــد. او ا

کیلوواتــی بشــود تــا هــر شــب چهــار ســاعت بــرق بــه همــه  کــه روســتا صاحــب دو ژنراتــور 40  زنــان رای داد 

کوچــک  کانــال آبیــاری و ســازه های آبرســانی  خانه هــای روســتا بدهــد. شــورای مــردان بــه نفــع بازســازی 

کننــد. کــه طــی جنــگ ســوخته بــود، احیــا  ع انگــور را  کمــک می کنــد تــا مــزار کشــاورزان  کــه بــه  رأی داد 

و  ج  هــر از  پــس  برپایــی ســاختار دموکراتیــک  یــک وســیله  افغانســتان  انتخابــات در  کــه  درحالــی 

بــه  بــه عنــوان روش تحریــک سیاســتمداران محلــی در عمــل  بافتارهــا  اســت در دیگــر  ج جنــگ  مــر

گــروه مباحثــه مــردان توضیــح داد »در  وعده های شــان دیــده می شــود. در رحمــت اوتــار پــرادش یــک 

کنــون بــا فرارســیدن انتخابــات،  کار بــا آهنــگ ســریع انجــام می شــود و ا دموکراســی تمرکــز بــر مــردم اســت. 

گذشــته، یــک مدرســه در روســتای مــا  سیاســتمداران خیلــی زود دنبــال جلــب نظــر عمــوم هســتند. ســال 

گذاشــته اســت.« ســاخته شــد. یــک جــاده نیــز ســاخته شــد و اینهــا تاثیــر خوبــی روی مــردم 

نیســت.  عادالنــه  و  آزاد  همیشــه  انتخابــات  نیســت.  کافــی  تنهایــی  بــه  دادن  رأی  توانایــی  امــا 

مناطــق  در  خصــوص  بــه  دارد-  بــودن  شــفاف  بــه  تمایــل  بافتارهــا  برخــی  در  انتخابــات  درحالی کــه 

پاســخ دهندگان دربــاره  افغانســتان، در ســایر مکان هــا،  و در  کــش  آســیا، در مرا بررســی شــرق  مــورد 

کــرد »مــا  کیــد  گــروه مباحثــه زنــان در مپوســاالی مــاالوی تا کردنــد. یــک  برگــزاری انتخابــات شــکایت 

سیاســتمداران را انتخــاب نمی کنیــم. از مــا تنهــا خواســته می شــود رأی بدهیــم. مقامــات بخشــداری 

کــه مــا ایــن شــخص را بــرای نمایندگــی شــورای روســتای شــما یــا عضــو  صرفــا اینجــا می آینــد و می گوینــد 
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کردیــم پــس بایــد بــه او در زمــان انتخابــات رأی بدهیــد. بنابرایــن مــا بــه شــخصی  مجلــس شــما انتخــاب 

کامبــوج  کبونــگ  کــه مــا انتخابــی نداریــم.« مــردان و زنــان در چا کــه نمی شناســیم رأی می دهیــم چــون 

کردنــد »مــا رفتیــم رأی دادیــم امــا نمی دانســتیم یــا حتــی اهمیــت نمی دادیــم  داســتانی مشــابه تعریــف 

کــرده و اهمیــت  کــه آیــا فراینــد رأی دادن آزاد و عادالنــه بــود یــا نــه. مــا صرفــا بــه تامیــن معــاش خــود فکــر 

می دهیــم. مــا از انتخابــات هیــچ چیــز بــه جــز یــک جوهــر ســیاه بــر انگشــتمان بــه دســت نمی آوریــم 

کــه رأی می دهــد اســتفاده می کنــد(. کــس  کــه هــر  )اشــاره بــه جوهــری 

البته حتی رهبران انتخاب شده بصورت عادالنه، می توانند باعث ناامیدی شوند. در تقریبا همه 

قول  زیر  که  داشت  وجود  سیاستمدارانی  و  منتخب  مقامات  از  گزارش هایی  بررسی،  مورد  مناطق 

زنان درباره »وعده های دروغین« سیاستمداران  اندونزی،  مالوکو  یاساپیرای شمال  زده اند. در  خود 

است.  گفتن«  »دروغ  درباره  یکسره  سیاست  تانزانیا،  کاجرای  در  روستاها  از  یکی  نظر  از  می گویند. 

را بخندانید و  کنید، مردم  زیاد صحبت  بدانید چگونه  گفت »شما صرفا مجبورید  گروه مباحثه  یک 

به  آنها نمی پرسند چه وعده هایی  بازگشتید  که وقتی  گفتید، به طوری  کنید چه چیزهایی  فراموش 

انتخابات ما  از  گروه مباحثه به این شیوه بیان می کند »قبل  کامبوج، یک  تراو  آنها دادید.« در تروال 

آنها  اینکه  محض  به  انتخابات  از  پس  اما  داریم.  مراقبت  به  نیاز  که  هستیم  کوچکی  بچه های  مثل 

برنده شدند مثل ستارگان در آسمان هستند. آنها اصال هیچ اهمیتی به ما نمی دهند.« در ناصرخان 

که سیاستمدار محلی واقعا آنچه را وعده داده بود  گزارش داد  در نانگرهار افغانستان، یک دختر جوان 

خ خیاطی به ما  گرفت »ما یک نامزد را به یاد داریم. او پیش از انتخابات به اینجا آمد و چند چر بازپس 

گرفت.« حق رأی سراسری همگانی  داد. اما وقتی در انتخابات شکست خورد برگشت و همه آنها را از ما 

کافی نیست. که به نفع مردم فقیر باشد  آشکارا برای تضمین رهبری و سیاست های خوب 

اطالعات، قدرت است

ایـن روزهـا، روزنامه هـا تفـاوت زیـادی بـا روزنامه هـا در دهـه ۱970 و حتـی دهـه ۱990 دارنـد. تلویزیـون 

کـرده اسـت. آنهـا بسـیاری از حقایـق پنهـان را برمال می سـازند. این روزها هیچ چیـز را نمی توان  نیـز تغییـر 

کنیم. کـه حتی قباًل نمی توانسـتیم تصـور  کـرد. هـر روز مـا چیزهایـی در روزنامه هـا می خوانیـم  پنهـان 

کش گروه مباحثه مردان، تیندایتا، مرا
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جریــان دو طرفــه اطالعــات بیــن شــهروندان و نماینــدگان آنهــا بــرای شــهروندی مســئوالنه و یــک 

تــا  دارنــد  بهتــری  تجهیــزات  گاه  آ شــهروندان  اســت.  حیاتــی  مســئولیت پذیر  و  پاســخگو  دموکراســی 

کننــد، بــه خدمــات دسترســی یابنــد، حقــوق خویــش را بخواهنــد، چانه زنــی  از فرصت هــا اســتفاده 

کــه بــه شــکل قابــل فهــم  اثربخشــی بکننــد و عامــالن دولتــی را پاســخگو ســازند. بــدون اطالعــات به موقــع 

کارآمــد بکننــد )نارایــان 2002ب(. عرضــه شــود، مــردم فقیــر نمی تواننــد اقدامــات 

کــه  کیــد داشــتند  چندیــن بررســی از حکمرانــی غیرمتمرکــز بــر نقــش دسترســی آســان بــه اطالعــات تا

گــزارش  کارت هــای  مســئولیت پذیری دولــت را تضمیــن می کنــد. در شــهر بنگلــور هنــد بــرای نمونــه، 

کــرد )پــاول  کنان شــهر بــا ارائه کننــدگان خدمــات ایجــاد  شــهروندان، انقالبــی در شــیوه ارتبــاط یافتــن ســا

کــه  2007(.z  در یــک بررســی پنــل از ایالت هــای اصلــی هندوســتان، بزلــی و بورگــس )2002( نقشــی را 

روزنامه هــای محلــی در افزایــش مســئولیت پذیری دولت هــای ایالتــی نســبت بــه بالیــای طبیعــی ایفــا 

گاه ســازی  کمپیــن رســانه ای بــرای آ کــرده بودنــد مســتند ســاختند. رینیــکا و اسونســون )2005( تاثیــر یــک 

کمپیــن  کردنــد.  ــدا را توصیــف  جوامــع ملــی از بودجــه اســتحقاقی هــر مدرســه از دولــت مرکــزی در اوگان

کاهــش انحــراف منابــع مالــی بــرای پــروژه توســط  کنــار افزایــش پایــش دولــت مرکــزی، باعــث  رســانه ای در 

ــه 20 درصــد شــد. دولت هــای اســتانی از 80 درصــد ب

تیــراژ  میــزان  کــه  مــا  ســنجه  دو  می کنــد.  تاییــد  را  اطالعــات  اهمیــت  مــا  کیفــی  و  کّمــی  شــواهد 

روزنامــه و دسترســی بــه اطالعــات دربــاره برنامه هــای دولــت محلــی اســت رابطــه مثبــت معنــادار بــا 

ســنجه مســئولیت پذیری دولــت در چندیــن بافتــار مطالعاتــی نشــان می دهــد. در واقــع، دسترســی بــه 

کردیــم بــا  کــه مــا فــرض  اطالعــات دربــاره دولــت محلــی مهمتریــن عامــل از بیــن ۱۱ متغیــر توضیحــی اســت 

ارتبــاط دارنــد )پیوســت 2-6(. مســئولیت پذیری 

کمــک می کنــد تــا دولت هــای محلــی را در ســایت های مــورد  بهبــود دسترســی بــه اطالعــات بــه مــردم 

گفــت »قبــل از ایــن، مــردم  گــروه مباحثــه  کننــد. بــرای مثــال در آبزیــف یــک  کــش پایــش  بررســی مــا در مرا

احســاس نمی کردنــد در برابــر بی عدالتــی حمایــت می شــوند. مــردم نمی توانســتند دربــاره آنچــه آنهــا 

کــه نماینــدگان دولتــی  کننــد اعتــراض نماینــد. قبــال مــا نمی توانســتیم اشــتباهاتی  مجبــور بودنــد تحمــل 

کنیــم. امــا امــروز مــا می توانیــم. مــا از ســوی وکال و روزنامه هــا  مرتکــب می شــدند را در برابــر دادگاه بیــان 

ــویم.« ــت می ش حمای
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در ســنگال، جوامــع مــورد بررســی شــاهد جابجایــی قابــل مالحظــه در منابــع اطالعاتــی بودنــد. 

کوچــک، اخبــار دربــاره دولــت و پروژه هــای عمرانــی ارائــه  ایســتگاه های مســتقل رادیویــی خصوصــی 

کــه بــه جامعــه اجــازه می دهــد تــا عملکــرد دولت شــان را پایــش نماینــد. مباحثه هــا بــا مــردان  می دهنــد 

کــرد. »بــه لطــف رادیوهــای خصوصــی، مــا می توانیــم  در روســتای دجاتیــک ایــن تغییــرات را آشــکار 

گــر یــک مقــام منتخــب وظیفــه اش را بــه درســتی انجــام ندهــد،  کنیــم ا کنــون عــدم رضایــت خــود را بیــان  ا

کنــون واقعــا معتقــد اســت  ــا ا ــی م کنیــم. جامعــه محل ــات بعــدی مجــازات  مــا می توانیــم او را در انتخاب

کــه خواســته های مــا را بــرآورده نکنــد وجــود دارد.« زنــان در داپــی توبــه  کــردن رهبــری  کــه امــکان برکنــار 

گســترش رســانه ها )ایســتگاه های رادیــو خصوصــی،  کــه »مــا حــاال بــه لطــف  ســنگال موافــق هســتند 

کــه بایــد بــه  کنیــم. قبــال غذایــی  تلفن هــای همــراه، و غیــر آن( می توانیــم بــی عدالتــی معینــی را تقبیــح 

کنــون بــه لطــف  کــس دربــاره آن صحتبــی نمی کــرد امــا ا دســت مــردم می رســید اختــالس می شــد و هیــچ 

ــت.« ــن اس کاری ناممک ــن  ــانه ها چنی ــود رس وج

کردن است دموکراسی، مشارکت 

صحبــت  آنهــا  بــا  وقتــی  شــویم.  نزدیــک  دولتــی  مقامــات  بــه  نمی کردیــم  جرئــت  مــا  گذشــته،  در 

بترســیم. اصــاًل  نیســتیم  مجبــور  مــا  امــروز  امــا  می کــرد.  لرزیــدن  بــه  شــروع  بدنمــان  می کردیــم 

گروه مباحثه مردان، نونگ تونگ تایلند

پائلــو  آزادیخــواه  کــه دهه هــا قبــل توســط نظریه پــرداز  بیــن دموکراســی و مشــارکت،  قــوی  پیونــد 

کّمــی مــا دوبــاره تاییــد شــد.  گروهــی و داده هــای  گرفــت، در مباحــث  کیــد قــرار  فریــر )۱974( مــورد تا

خ مشــارکت  ــر کــه دولــت محلــی، در طــی زمــان، مســئولیت پذیرتر شــده اســت همچنیــن ن در جوامعــی 

ــر 39  کاهــش یافتــه اســت )62 درصــد در براب کــه مســئولیت پذیری  باالتــری نســبت بــه جوامعــی دارنــد 

درصــد(. در تحلیــل رگرســیون نیــز، رابطــه مثبتــی بیــن مشــارکت مــردم در تصمیم گیــری جامعــه محلــی 

کــه در  کردیــم  و ســنجه مــا از مســئولیت پذیری دموکراســی محلــی در بیشــتر بافتارهــای بررســی پیــدا 

کــه مشــارکت در تصمیم گیــری واقعــی اســت و بــه  برخــی از آنهــا معنــادار بــود )پیوســت 6-2(. هنگامــی 

کــه در  کار می کننــد همانگونــه  تصمیمــات دولــت محلــی تبدیــل می شــود، دموکراســی ها بــه نفــع همــه 
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گــزارش شــد )شــکل 6-5(. مــا ایــن مطلــب را در ســه بافتــار  ســرریز مثبــت در تمریــن میانــه رهاشــده قبــاًل 

ــدرا پــرادش. درســت یافتیــم: مکزیــک، تایلنــد، و آن

ــارکت  ــتند، مشـ ــی هسـ ــی بومـ ــورد بررسـ ــع مـ ــه جوامـ ــه همـ کـ ــی  کای مکزیـــک، جایـ ــا در ایـــالت اوکسـ

مـــردم در یـــک قالـــب ســـنتی خودحکمرانـــی بـــه نـــام رویه هـــا و رســـوم، ریشـــه دارد. تحـــت ایـــن نظـــام، 

شـــهروندان حـــق و تعهـــد رأی دادن در مجامـــع عمومـــی دربـــاره موضوعـــات حکمرانـــی دارنـــد. در جامعـــه 

کار می کنـــد »هـــر تصمیـــم یـــا مشـــکلی بـــا شـــهروندان  کـــرد چگونـــه ایـــن نظـــام  گوپـــا دلمـــار یـــک زن توصیـــف 

ــتا  ــه روسـ ــه همـ ــرد بلکـ ــم می گیـ ــه تصمیـ کـ ــت  ــتا نیسـ ــس روسـ ــًا رئیـ ــود و صرفـ ــته می شـ گذاشـ ــان  در میـ

مشـــارکت دارنـــد.« یـــک مـــرد جـــوان ایـــن سیســـتم را بـــه عنـــوان مصـــون از خطـــر تســـخیر فرادســـتان 

کـــرد. »هیـــچ رابطـــه ای بیـــن قـــدرت سیاســـی و اقتصـــادی وجـــود نـــدارد چـــون تصمیمـــات  تحســـین 

کـــه قـــدرت سیاســـی یـــا اقتصـــادی در ایـــن جامعـــه  گرفتـــه می شـــود و نـــه اشـــخاصی  توســـط جامعـــه 

کـــرد »هیـــچ فســـاد یـــا رشـــوه ای  دارنـــد.« یـــک مـــرد 60 ســـاله در ایـــن جامعـــه بـــا افتخـــار زیـــاد اینگونـــه اعـــالم 

اینجـــا وجـــود نـــدارد، هرگـــز وجـــود نداشـــته اســـت.«

گــزارش  جوامــع مــورد بررســی در تایلنــد از افزایــش آنچــه »گردهمایــی جامعــه مدنــی روســتا« نامیدنــد 

کــه آنهــا در جلســات  گفتنــد  دادنــد. هشــتاد و چهــار درصــد همــه پاســخ دهندگان پیمایــش خانــوار 

کــه »ســازمان های  گــزارش دادنــد  گذشــته شــرکت می کننــد. بیــش از 60 درصــد  کنــون بیــش از  مشــورتی ا

ــتای  ــد. روس ــرا می دهن ــوش ف گ ــا  ــای آنه ــه نیازه ــه و ب گرفت ــر  ــا را در نظ ــای آنه ــون« دغدغه ه اداری تامب

و  شــالیزار  زمیــن  در  کــه  خانــواری   52 کوچــک  دهکــده  اســت.  شــاخص  نمونــه  یــک  تونــگ  نونــگ 

ــرای ســطح  ــه یــک نماینــده ب ک کمیتــه روســتا هســتند  ــد دارای رئیــس روســتا و  کار می کردن ســبزیجات 

که ســازمان اداری تامبــون و اعضای  گــزارش می شــد  اداری باالتــر تامبــون نیــز انتخــاب می کننــد. معمــواًل 

گروه هــا را تشــکیل دادنــد و مــردم را  آن مســئولیت پذیر هســتند. آنهــا جــاده ســاختند انــواع مختلــف 

ج اطالع رســانی  کردنــد. دسترســی بــه اطالعــات از طریــق یــک بــر تشــویق بــه مشــارکت در امــور جامعــه 

کــرد تــا تقاضــای پاســخگویی از دولــت محلــی بکننــد و »توزیــع  کمــک  عمومــی تــازه نصــب شــده بــه مــردم 

گفــت »رضایتمنــدی  گرفــت.« هامجــون یــک شــالیکار در روســتا  بیشــتر قــدرت بیــن روســتاییان شــکل 

کــه ببینیــد مــردم در فعالیت هــا مشــارکت می کننــد.« مــرد دیگــری افــزود »آزادی وجــود دارد و  اینســت 

هیــچ سوءاســتفاده ای نمی شــود.«
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کــه مشــارکت معنــاداری داشــته باشــند. در دیــوری  همــه جوامــع اینقــدر خوش شــانس نیســتند 

گــروه مباحثــه از  گفتــه می شــود رهبــران روســتا مــردم عــادی را حــذف می کننــد. یــک  علیــای آســام، 

واقعــا  بگذارنــد.  تاثیــر  روســتا  گــزارش داد »روســتاییان نمی تواننــد روی تصمیمــات شــورای  مــردان 

کنیــم. هــر تصمیمــی بــا برگــزاری  شــورای روســتا بــه مــا شانســی نمی دهــد دربــاره هــر تصمیمــی صحبــت 

کاری نداریــم تــا اینجــا  گرفتــه می شــود. مــا  کدخــدا یــا در اتــاق پذیرایــی رئیــس  یــک جلســه در خانــه 

کامبــوج از حــذف براســاس ثــروت ســخن می گوینــد:  گروه هــای مباحثــه در ســالویا پــری  انجــام دهیــم.« 

»تمــاس بــا مقامــات رســمی بســیار ســخت و پرهزینــه اســت، آنهــا دور از دســترس بــوده و همیشــه حاضــر 

کثیــف می داننــد.« کــردن نیســتند. مــا را آدم هــای عــادی، بی ســواد و  گفتگــو  بــه 

گروههای خودیاری سازمان های مردمی و 

کنــون ۱0 نفــر هســتم. بنابرایــن احســاس می کنــم ایــن  مــن تــا پیــش از ایــن تنهــا یــک نفــر بــودم؛ ا

کنــم. کــه بــه هــر مقــام دولتــی مراجعــه  جرئــت را دارم 

گروه خودیاری زنان، چدوال، آندرا پرادش ونکاتالشامی، عضو 

گروه هــا در جوامــع محلــی و ســطوح  هماننــد یافته هــای دربــاره مشــارکت، رابطــه مثبتــی بیــن اعضــای 

کردیــم )پیوســت 6-2(. قویتریــن  پیــدا  بررســی  مــورد  بافتارهــای  تقریبــًا همــه  مســئولیت پذیری در 

گروه هــای زنــان از طریــق ســازمان های مــردم  کــه بابــت تعــداد زیــاد  یافته هــا از بنــگالدش بــه دســت آمــد، 

ک، آشــا و پروشــیکا مشــهور اســت. در طــی زمــان،  گرامیــن بانــک، بــرا کامــاًل تثبیت شــده از قبیــل  نهــاد 

ــا یــک فعالیــت را  کــه زنــان بــا هــم جمــع می شــوند ت حضــور فعالیت هــای جمعــی- دقیقــًا ایــن واقعیــت 
aa .انجــام دهنــد- ســرانجام بــه عملکــرد دولــت محلــی ســرریز می شــود

که  گروه ها  کل ایالت وجود داشــت. ایــن  گروه هــای خودیــاری زنــان در  در آنــدرا پــرادش تعــداد زیــادی 

کنــون دولــت و مقامــات منتخــب فاســد و ناالیــق  تحــت برنامــه دولتــی در ســطح ایالــت تشــکیل شــدند، ا

گروه هایــی را اداره می کننــد،  کردنــد،  را بــه چالــش می کشــند. زنــان بی ســواد شــروع بــه ســازماندهی 

کردنــد.  صندوق هــای پس انــداز و اعتبــار را مدیریــت می کننــد و فعالیت هــای جدیــد درآمــدزا راه انــدازی 

در بیشــتر جوامــع، آنهــا بواســطه تعــداد بســیار زیــاد اعضــای خــود، یــک نیــروی سیاســی شــده اند.
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کــه در مدرســه دولتــی در  گروه هــای خودیــاری توانســتند آمــوزگار فاســدی را  در یــک مــورد، اعضــای 

کمــه بکشــند. ایــن معلــم تقاضــای 200 روپیــه )تقریبــًا 5 دالر( اضافــی از هــر  ــه محا کار می کــرد، ب روســتا 

گــروه خودیــاری بچــه خــود را بــه مدرســه نفرســتد.  کــه باعــث شــد یکــی از اعضــای  کــرده بــود  دانــش آمــوز 

ــه بگومگویــی جــدی تبدیــل  کننــد. ایــن وضعیــت بســرعت ب ــا تحقیــق  ــه مدرســه رفتنــد ت ــان دیگــر ب زن

کــرد و بــه معلــم  گــروه خودیــاری یــک تاریــخ بــرای جلســه رســمی تعییــن  کــه در آن مقطــع زمانــی،  شــد 

کنــد. یکــی از پاســخ دهندگان  گــروه اعــالم  ج خــود تــا آن تاریــخ را بــه  کــه بایــد جزئیــات مخــار اطــالع داد 

کــه آن معلــم برافروختــه شــد و همــه پــول را بازگردانــد و  بــا خوشــحالی بــه یــاد مــی آورد »نتیجــه ایــن شــد 

کارهــای مدرســه فــرا  بــه زودی از آنجــا بــه ناحیــه دیگــری منتقــل شــد.« آنهــا افزودنــد »اینــک مــا را بــرای 

ــرای شــرکت در امــور مربــوط بــه مقامــات دولتــی دعــوت می شــویم!« می خواننــد و ب

گروه هـــای خودیـــاری زنـــان بـــه یـــک نیـــروی اجتماعـــی در برخـــی حوزه هـــا تبدیـــل  کـــه  در حالـــی 

کردنـــد. ایـــن توجـــه  کـــردن بـــه نیازهـــای زنـــان و رأی زنـــان  می شـــدند، رهبـــران محلـــی شـــروع بـــه توجـــه 

ـــد.  کاهـــش یاب ـــا میـــزان خشـــونت خانگـــی در ایـــن جوامـــع  ـــرده باشـــد ت ک کمـــک  ـــه خـــود شـــاید  ـــه نوب نیـــز ب

کـــه جوامـــع بـــا ســـطوح پاییـــن خشـــونت خانگـــی نیـــز مســـئولیت پذیرتر  کردیـــم  مـــا برخـــی شـــواهد پیـــدا 

ـــا( و  ـــا )تانزانی ـــرادش، ســـنگال، رووم ـــار پ ـــه دموکراســـی های محلـــی هســـتند. ایـــن ارتبـــاط در اوت نســـبت ب

مکزیـــک )پیوســـت 6-2( معنـــادار بـــود. بـــرای حـــذف مشـــکل درون زایـــی، میـــزان خشـــونت ۱0 ســـال قبـــل 

ـــا مســـئولیت پذیری جـــاری  ـــر ب ـــه نظـــر می رســـید خشـــونت خانگـــی پایین ت ـــود ؛ ســـپس ب مالحظـــه شـــده ب

ـــر میانجـــی پویشـــگری  ـــط داشـــته باشـــد. متغی ـــی در برخـــی بافتارهـــای بررســـی رب ـــر دولت هـــای محل باالت

کـــه طـــی زمـــان هنجارهـــا پیرامـــون خشـــونت خانگـــی، مشـــروب خوری، و احتـــرام بـــه  جامعـــه مدنـــی بـــود 

ـــبت  ـــتری نس ـــئولیت پذیری بیش ـــا مس ـــرد ت ک ـــویق  ـــت را تش ـــوض دول ـــر، در ع ـــن تغیی ـــر داد. ای ـــان را تغیی زن

کنـــد و آنهـــا را وارد تصمیم گیـــری محلـــی بکنـــد. بـــرای  بـــه زنـــان نشـــان داده، بـــا احتـــرام بـــا آنهـــا برخـــورد 

گروه هـــای ســـازمان یافته خودیـــاری زنـــان  کـــه  نمونـــه در اوتـــار پـــرادش چندیـــن جامعـــه مـــورد بررســـی 

کـــه اغلـــب بی احترامـــی بـــه زنـــان را بـــه  کاهـــش مصـــرف مشـــروب در بیـــن مـــردان،  داشـــتند موفـــق بـــه 

ـــدند. ـــت، ش ـــال داش دنب
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یک ماجرا از دو جامعه محلی

زمیــن دار، زمیــن دار اســت، سیاســتمدار، زمیــن دار اســت، قاضــی، زمیــن دار اســت، مامــور دولــت، 

ــم. کســی زمیــن دار اســت. امــا مــا هیــچ چیــز نداری زمیــن دار اســت، هــر 

که در شلومان۱  )۱994:۱6( ذکر شده است کشاورز می سی سی پی در ۱936  شهادت دادن یک 

کنتــرل  کــه معیشــت آنهــا را  گروه هــای ثروتمندتــری هســتند  کــه مــردم فقیــر در حــال رقابــت بــا  مادامــی 

کــه همچنیــن اتفاقــًا رهبــران سیاســی و اربابــان در جوامــع آنهــا هســتند- مــردم  کســانی  می کننــد- و 

ــی پی  ــه در می سی س ــال چ ــدرت، ح ــی ق ــادی و سیاس ــای اقتص ــد. قالب ه ــان می بینن ــااًل زی ــر احتم فقی

گرفتــن همــه تالش هــای سیاســتگذاری بــرای  گــرای تانزانیــا باشــند، بــه اجبــار بــه ســمت نادیــده  کا یــا در 

کــه بتواننــد بــر نفــع شــخصی  ح هــای بازتوزیــع بایــد بــا دقــت طراحــی شــود تــا  تغییــر، حرکــت می کنــد. طر

ــرد دموکراســی محلــی  کارک ــه  ک ــی  ــه مــردم فقیــر برســند. مداخالت کننــد و ب واســطه های قدرتمنــد غلبــه 

ــاال بحــث شــد، شــانس منتفــع شــدن مــردم فقیــر از برنامه هــای  کــه در ب را بهبــود می بخشــد، مــواردی 

دولتــی هدفمنــد را بهبــود می بخشــد.

بــه جــای  کــه  بــه همــان هــدف وجــود دارد  بــرای رســیدن  کشف شــده ای  کمتــر  امــا روش دیگــر 

کیــک اقتصــادی در ســطح محلــی را بــزرگ می کنــد.bb  بنجامیــن فریدمــن در  ــر بازتوزیــع،  تمرکــز صــرف ب

کــه در سراســر دنیــای غــرب، یــک دوره  پیامدهــای اخالقــی رشــد اقتصــادی )2005: 4( اســتدالل می کنــد 

کثریــت روشــنی از شــهروندان همــراه بــود »معمــواًل فرصت های  رشــد اقتصــادی، بــا افزایــش درآمــد بــرای ا

ــه انصــاف و تعهــد بــه دموکراســی را تقویــت می کنــد.«  بیشــتر، تحمــل تنــوع، تحــرک اجتماعــی، تعهــد ب

کاهــش یافتــه یــا افــول می کنــد، بیشــتر جوامــع پیشــرفت اندکــی در  کــه اســتانداردهای زندگــی  هنگامــی 
cc .کننــد ایــن اهــداف می کننــد و ممکــن اســت حقیقتــًا عقبگــرد 

کــه  همتایــان قــوی در بررســی مــا در ســطح جامعــه محلــی وجــود دارد. امــا مــا همچنیــن دریافتیــم 

کســی از رشــد اقتصــادی یــا فرصت هــا در ســطح محلــی  حــد و دامنــه قشــربندی اجتماعــی بــر اینکــه چــه 

منتفــع می شــود تاثیــر می گــذارد. بــه دو مــوردکاوی از توســعه روســتایی در بنــگال غربــی نــگاه می کنیــم.

۱. Schulman
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گسترش یافته برای همه بارال: فرصت های 

کــه تیــم مــا وارد بــارال، در بخــش پورولیــا، بنــگال غربــی شــد، روســتا بــه مــدت چندیــن ســال  هنگامــی 

کــه دولــت بنــگال غربــی بخــش پورولیــا را  گــوار بــود  بــا شــرایط خشکســالی مواجــه بــود. شــرایط آنچنــان نا

کشــت برنــج وابســته بودنــد، محصولــی  کــرده بــود. بیشــتر خانوارهــا در بــارال بــه  »بخــش خشــک« اعــالم 

کاهــش بارندگــی، انتظــار می رفــت بخــش قابــل توجهــی از مــردم در بــارال بــه  کــه بســیار آب بــر اســت. بــا 

بدبختــی و بیچارگــی بیفتنــد.

در ۱995 در شــروع دوره بررســی، 72 درصــد خانوارهــای نمونــه بــرای تمریــن نردبــان زندگــی در ایــن 

بــود.  بــارال بســیار ابتدایــی  گــروه فقیــر طبقه بنــدی شــدند. زیرســاخت های اساســی در  روســتا، در 

کــه رفــت و آمــد بــه بــازار محلــی را  کــی بــود  کــه روســتا را بــه مرکــز بخــش متصــل می کــرد، خا جــاده ای 

گــر چــه روســتا در حاشــیه رودخانــه قــرار داشــت، هیــچ نظــام مناســب  زمان بــر و دشــوار می ســاخت. ا

کــه وابســته بــه آب بــاران  ع برســاند. مــردم  کانــال آبرســانی وجــود نداشــت تــا آب رودخانــه را بــه مــزار

ج بســیار رایــج  کننــد. مهاجــرت از روســتا بــه خــار کشــت  بودنــد می توانســتند تنهــا یــک بــار در ســال برنــج 

کــرد بــه یــاد آورد »ابتــدا، مــردم از روســتای  گــروه بحــث مشــارکت  کــه در  بــود. پادمالوچــان یکــی از مردانــی 

کشــت می کردیــم و  کار روزمــزدی رفتنــد. مــا زمین مــان را تنهــا یکبــار در ســال  مــا بــه ســایر مکان هــا بــرای 

ــد.« کار می کردن ــا دســتمزد بســیار پاییــن  ــه بیــرون از روســتا می رفتنــد و حتــی ب مــردم ب

که دولت ایالتی و محلی و شورای محلی در  اما یک سری ابتکار عمل های زیرساختی و معیشتی 

ج دادند همه چیز را تغییر داد. در سال ۱995، دولت ایالتی شروع به هماهنگی با شورای  بارال به خر

کشاورزی متمرکز شد. مرکز توجه  که روی  کرد  برنامه توسعه جامع منطقه ای اجرا  کرد و یک  محلی 

آموزش  و  پرمحصول  جدید  واریته های  از  بذر  بانک  ایجاد  با  برنج  بهره وری  بهبود  آنها  تالش های 

که با برنج بومی مقایسه می شود  کشت آنها بود. تفاوت در بهره وری هنگامی  کشاورزان محلی برای 

گروه مباحثه توضیح دادند »قباًل ما ۱0 تا ۱2 تن برنج از یک تکه زمین تولید  بسیار چشمگیر بود. زنان در 

آموزش دادن  با  برنامه همچنین  این    dd».برداشت می کنیم برنج  تن  تا 26  کنون 22  ا اما  می کردیم. 

کشت محصوالت  لبنیات، پرورش ماهی، و  و  به خانوارها در فعالیت هایی مانند پرورش دام شیری 

کرد تا مجموعه داشته های معیشتی خویش را متنوع سازند. این برنامه بذرها و  کمک  جدید به آنها 

کرد. گذاشت و به خصوص زنان را تشویق به پرورش آنها  گل هایی در اختیار آنها  سبزیجات و 
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کشــاورزی، شــورای محلــی در بــارال بــا تامیــن منابــع مالــی از شــورای بخــش  عــالوه بــر ارائــه آمــوزش 

کانال هــای آبیــاری داشــته  توانســت نقــش مهمــی در ســاختن ســد بــر روی رودخانــه و ایجــاد شــبکه 

کشــت  کشــاورزان داشــت. در حــدود یــک ســوم آنهــا بــه  کانال هــای آبیــاری منافــع متعــددی بــرای  باشــد. 

گنــدم  کشــت می کردنــد و در تابســتان می فروختنــد و بــذر  گنــدم را در زمســتان  گنــدم روی آوردنــد. »آنهــا 

کــرد و درآمــد  را از شــورای روســتا دریافــت می کردنــد.« بــه عــالوه، ایــن ســد مــردم را قــادر بــه پــرورش ماهــی 

اضافــی دســت کم 35 تــا 45 روپیــه در روز برایشــان آورد.

که روسـتا را به بازار محلی و به شـاهراهی  سـرانجام شـورای محلی یک جاده آسـفالته جدید سـاخت 

گـروه مباحثـه از مـردان توضیـح داد »بـازار بزرگـی در  کـرد. یـک  کـه بـه مرکـز بخـش منتهـی می شـد وصـل 

بالرامپـور وجـود دارد. بازرگانـان از جمشـیدپور )مرکـز صنعتـی پررونـق در بنـگال غربـی( بـه آنجـا می آینـد. 

کیلوگـرم  هـر  در  سـود  روپیـه   2 تـا   ۱ بـا  آنجـا  در  را  خـود  تولیـدات  می دهنـد  پـرورش  ماهـی  کـه  مردمـی 

کیلوگـرم  کشـت می کننـد محصـول خـود را بـا ۱ تـا 2 روپیـه سـود در هـر  گنـدم  کـه  می فروشـند. آنهایـی 

که تولیدکنندگان برای تولید در بازار روسـتا به دسـت  می فروشـند.« این قیمت بیش از آن چیزی اسـت 

کوچـک  کیوسـک های  می آوردنـد. درآمـد اضافـی بـه اقتصـاد روسـتا سـرازیر می شـود. برخـی خانوارهـا 

گـزارش دادنـد »قـدرت خریـد  کـرده بودنـد. زنـان  کنـار جـاده بـاز  فـروش مـواد غذایـی و سـایر اقـالم در 

کنـون در حال خرید اجناسـی از بـازار برای خانواده خود هسـتند. برای  مـردم افزایـش یافتـه اسـت. آنهـا ا

نمونـه، مغازه هـای خواربارفروشـی و شیرینی فروشـی بیشـتری وجـود دارد.«

کار مزدبگیــری روزانــه اشــتغال داشــتند از ســاختن جــاده و ســد منتفــع  کــه بــه  حتــی روســتاییانی 

ــول و  ــرای پروژه هــای ســاختمانی اســتخدام شــدند و در عــوض پ شــدند. آنهــا توســط شــورای روســتا ب

برنــج دریافــت می کردنــد.

ــد  ــدود 50 درص ــال 2005، ح ــود. در س ــد ب ــمگیر درآم ــش چش ــا افزای ــکار عمل ه ــن ابت ــه ای ــه هم نتیج

ج شــده  از فقــر خــار نردبــان زندگــی، طــی دهــه پیشــین،  بــرای بحــث  خانوارهــای نمونه گیری شــده 

بودنــد. یکــی از اشــخاص مطلــع اصلــی مــا در اشــاره بــه خــدای هنــدوی ثــروت بانــگ زد: »مــا اینــک 

کشــمی را در خانــه خــود داریــم.« خــدای ال

و سیاســی در  اجتماعــی  نابرابری هــای  در  گزارش شــده محســوس  کاهــش  ایــن مهمتــر،  از  حتــی 

کاهــش داد. بیهــاری مــردی از  روســتا بــود. بــاز شــدن بازارهــا، ســلطه گری فرادســتان طبقــات باالیــی را 
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گفــت »مــا همــه برهمنــی هســتیم. پیــش از ایــن  کــرد از تغییــر ســخن  کــه بــا تیــم مــا مالقــات  طبقــه بــاال 

کــه بایــد نســبت بــه طبقــات پایینتــر روابــط دوســتانه نداشــته باشــیم. امــا  اجــداد مــا احســاس می کردنــد 

کنــون بــه  کشــت می کنیــم.« بــادال افــزود »مــردم طبقــات باالتــر ا کار و  کنــار آنهــا بــا هــم  کنــون حتــی مــا در  ا

خانــه افــراد طبقــات پایین تــر می رونــد. آنهــا اینــک بــه مــردم طبقــات پایین تــر بی احترامــی نمی کننــد.«

گســـترش فرصت هـــا،  کـــرد. بـــا  بهبودهـــا همچنیـــن رابطـــه روســـتاییان بـــا شـــورای روســـتا را متحـــول 

کـــه مقامـــات محلـــی را بابـــت عملکـــرد  کوچـــک ایـــن جرئـــت را یافتنـــد  کشـــتکاران  کارگـــران مزدبگیـــر روزانـــه و 

ـــوه گیری  ـــا رش ـــاد ی ـــچ فس ـــه هی ک ـــد  ـــق بودن ـــخ دهندگان مواف ـــتر پاس ـــد. بیش ـــوال ببرن ـــر س ـــی زی ـــت محل دول

در روســـتا وجـــود نـــدارد و انتخابـــات آزاد و عادالنـــه اســـت. هـــر دفعـــه شـــورای روســـتا یـــک ســـفارش انجـــام 

ــان  ــه زنـ ــی از جملـ کسـ ــر  ــه هـ کـ ــی  ــتا جایـ ــع روسـ کار را در مجمـ ــرد آن  ــی را دریافـــت می کـ ــای عمومـ کارهـ

گـــر پیمانـــکاران از پرداخـــت  حضـــور داشـــتند بـــه بحـــث می گذاشـــت تـــا نظـــرات آنهـــا را بـــه دســـت آورد. ا

ــه  ــتند بـ ــران می توانسـ کارگـ ــد  ــودداری می کردنـ ــد خـ ــام دادنـ ــان را انجـ کارشـ ــه  کـ ــی  کارگرانـ ــه  ــتمزد بـ دسـ

ــن  ــات ایـ گانـ ــی داد. جا ــام مـ ــدام الزم را انجـ ــنید و اقـ ــا را می شـ ــکایات آنهـ ــه شـ کـ ــد  ــتا برونـ ــورای روسـ شـ

کـــرد: »ابتـــدا، شـــورای روســـتا تصمیمـــات یـــک طرفـــه می گرفـــت. آنهـــا  جابجایـــی را چنیـــن توصیـــف 

کنـــون نظـــرات مـــردم روســـتا مـــورد توجـــه قـــرار می گیـــرد. آنهـــا  کـــس مشـــورت نمی کردنـــد. ا بـــا هیـــچ 

کار و دســـتمزد افزایـــش یافتـــه  کننـــد. چـــون  ح  گونـــه ناراحتـــی و مشـــکالت خـــود را مطـــر می تواننـــد هـــر 

گفتنـــد »مـــا  اســـت وضـــع رفاهـــی مـــردم عـــادی بهتـــر شـــده اســـت.« بارهـــا و بارهـــا مـــردم بـــا اطمینـــان زیـــاد 

کـــرد.« کار خواهـــد  کـــه بـــرای مـــا  بـــه نامـــزدی رأی می دهیـــم 

خالصی: افول اقتصادی و تبعیض

زندگــی در خالصــی روســتای دیگــر در پورولیــا، بیانگــر تضــادی شــدید اســت. ایــن روســتا نیــز از نبــود 

جاده هــای مناســب و تاسیســات آبیــاری در ۱995 زیــان می دیــد- و امــروز هــم هنــوز اینگونــه اســت. نبــود 

کشــت دهنــد. آلــوکا یــک زن در  کشــاورزان اجــازه نــداد تــا بــه انــواع برنــج پرمحصــول و ترکیبــی تغییــر  آب بــه 

کافــی دارنــد. درغیــر  کشــاورزی پرمحصــول نیــاز بــه آب  کــرد: »بــذور  روســتا، بدبختــی خویــش را توصیــف 

کنیــم چــون پــول نداریــم و  کــود تهیــه  کــود شــیمیایی دارنــد. مــا نمی توانیــم  ــه  این صــورت، آنهــا نیــاز ب

ــاران وابســته هســتیم.« بــدون جاده هــای  ــارش ب ــه ب شــبکه آبیــاری روســتای مــا تاســف آور اســت. مــا ب
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قابــل رفــت و آمــد، روســتاییان نمی تواننــد محصــوالت خویــش را بــا خــودرو بــه بازارهــا و مرکــز بخــش 

کــس بخواهــد بــه روســتای مــا بیایــد یــا از اینجــا بــرود، او مجبــور اســت پــای  گــر هــر  گفتنــد »ا ببرنــد. زنــان 

کــی بگــذرد چــون هیــچ وســیله نقلیــه ای از میــان ایــن راه عبــور نمی کنــد. امــا  پیــاده از میــان جــاده خا

گــر مــا یــک  گزینــه دیگــری نداریــم. ایــن جــاده یــک مانــع در مســیر بهبــود روســتای مــا اســت. ا مــا هیــچ 

کســی در روســتا در  کشــیده می شــد پــس هــر  کــه از جــاده اصلــی بــه روســتای مــا  جــاده آســفالته داشــتیم 

هــر زمینــه ای منتفــع می شــد.«

ده سال قبل، دقیقًا همانند بارال، 7۱ درصد جمعیت خالصی در فقر بودند. اما در سال 2005 تنها 

گزینه های محدود، بیشتر مردم فقیر  ج شده بودند. با داشتن  ۱5 درصد خانوارهای خالصی از فقر خار

که در بارال متوقف شده بود. کردند سّنتی  کار مهاجرت  مجبور شدند به شهرهای نزدیک برای 

بــه  نــداده اســت. جوانــان  را  نبــود فرصت هــا در روســتا اجــازه پویایی هــای اجتماعــی و سیاســی 

توصیــف بســیاری از رویه هــای تبعیضــی عمیقــا حک شــده در جامعــه پرداختنــد. »وقتــی شــخصی از 

کنــد ]بــرای زدودن  طبقــات باالتــر از شــخص طبقــات پاییــن بازدیــد می کنــد او بایــد پــس از آن اســتحمام 

گــر شــخص طبقــه پایینتــر آب یــا چــای بنوشــد بایــد آن ظــروف را بشــویید. مــردم طبقــات  آلودگی هــا[. ا

ــاال نمی نشــینند.« ــا اشــخاص طبقــات ب پایینتــر هــم ردیــف ب

برخــالف اعضــای شــورای روســتا در بــارال، مقامــات محلــی در خالصــی دائمــا بــه عنــوان افــراد فاســد، 

ــتای  ــع در راس ــدند. مناف ــف می ش ــی، توصی ــه محل ــع جامع ــه نف ــردن ب کارک ــه  ــه ب ــدون عالق ــاز، و ب حقه ب

ــور  ــزب حض ــه در ح ک ــانی  کس ــا  ــت »تنه گف ــردان  ــه م ــروه مباحث گ ــک  ــد. ی ــت می ش ــی هدای ــداف حزب اه

گاو و خیــش بــرای شــخم زدن زمیــن هســتند. مــا هیــچ چیــز بــه دســت  گوســفند،  دارنــد دریافت کننــدگان 

ــاره  ــم. اعضــای شــورای روســتا و رهبــران حــزب در جلســات شــرکت می کننــد و تصمیمــات درب نمی آوری

کجــا، چــه وقــت، و چگونــه انجــام خواهنــد داد را می گیرنــد. آنهــا همچنیــن تصمیــم  کاری،  چــه نــوع 

کمــک دولــت بــه شــکل نامناســب توســط رهبــران  کســانی پــول بدهنــد. بیــش از نصــف  می گیرنــد بــه چــه 

ــه عنــوان غنایــم  حــزب و اعضــای شــورای روســتا بــه شــکل نادرســت تخصیــص می یابــد. ایــن پول هــا ب

جنگــی بیــن اعضــای حــزب و روســای حــزب تقســیم می شــود. هیــچ صــورت حســابی وجــود نــدارد. 

ــد اســت. هــر  ــا ب کارش خــوب ی ــه  ک ــد درســت اســت. اصــاًل مهــم نیســت  هرآنچــه شــورای روســتا می گوی

کــه دوســت داشــته باشــند  کنیــم. آنهــا هــر چقــدر  آنچــه آنهــا بگوینــد مــا مجبــور هســتیم بــا آنهــا موافقــت 
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کــه می رســد همیشــه ایــن ســخن تکــراری را می گوینــد  بــه اعضــای حــزب پــول می دهنــد. امــا بــه دیگــران 

کــه »پولــی موجــود نیســت.«

گفتنــد »مــا پیــش از ایــن از دفتــر شــورای  حســی از ســردرگمی درون خالصــی آشــکار بــود. مــردان 

کاری بــرای مــا  گاهــی اوقــات بــه آنجــا ســر می زنیــم چــون آنهــا هیــچ  کنــون  روســتا بازدیــد می کردیــم. امــا ا

کــردن منافــع خویــش و آدم هــای نزدیــک بــه خویــش هســتند.« دختــران  نمی کننــد. آنهــا ســرگرم دنبــال 

ــد  کــم را متهــم نمی کنیــم. امــا بای ــرای حا ــد »مــا حــزب چپ گ جــوان در جامعــه محلــی حــرف آخــر را زدن

کــه بهبــود  کنیــم؛ تنهــا آن زمــان اســت  کار آوریــم و چهره هــای قدیمــی را رهــا  چهره هــای جدیــدی بــر ســر 

کردند و فســاد بیشــتر شــده اســت. هیــچ تغییری  ممکــن خواهــد بــود. آنهــا مــدت طوالنــی بــر مــا حکومــت 

در روزهــای آتــی وجــود نخواهــد داشــت.«

نگاه به فراتر از دو مورد

ــه  ــترش مجموع گس ــه  ــد چگون ــان می ده ــی نش ــارال و خالص ــم از ب ــل ه ــه مقاب ــتان های در نقط داس

گشــودن نظام هــای اجتماعــی بســته و تغییــر پویایــی سیاســی در  ــه  ــد ب فرصت هــای اقتصــادی می تو ان

کنــد. بــرای آزمــون اینکــه ایــن قضیــه بــرای ســایر جوامــع نیــز صــادق اســت بــه  کمــک  یــک جامعــه محلــی 

ــه ایــن  ــه عالمــت مثبــت اســت، ب ک ــم. هنگامــی  ــاز می گردی میانه هــای رهاشــده در دموکراســی محلــی ب

کــه  کــه عالمــت منفــی اســت بــه ایــن معناســت  کــه همــه در جامعــه منتفــع می شــوند. هنگامــی  معناســت 

دموکراســی هنــوز بــه نفــع عــده ای و بــه زیــان دیگــران عمــل می کنــد.

عقب راننــده  اثــرات  طریقــی،  هــر  بــه  اقتصــادی  فرصت هــای  گســترش  آیــا  بدانیــم  می خواهیــم 

بــرای  رهاشــده  میانه هــای  مــا  خیــر.  یــا  می کنــد  کمتــر  را  منفــی(  )عالمــت  محلــی  دموکراســی 

گانــه بــرای جوامعــی ســاختیم  گــر مــا بــرای عقب رانــدن( را جدا مســئولیت پذیری دموکراســی محلــی )نما

کردنــد. ســپس آنهــا را بــا میانــه رهاشــده بــرای  کــه افزایــش رونــق اقتصــادی طــی دوره بررســی را تجربــه 

گزارش شــده در جــدول 6-2 نوســان  کردیــم.ee  نتایــج  کــه افــول اقتصــادی داشــتند مقایســه  روســتاهایی 

در عمــق قشــربندی اجتماعــی برحســب طبقــات اجتماعــی در جوامــع در نمونــه مــا در چهــار ایالــت هنــد 

را نشــان می دهنــد. مــا متوجــه الگــوی نتایــج می شــویم امــا علیــت را اســتنتاج نمی کنیــم.
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جدول 2-6

کنند که می توانند اثرات سرریز مثبت ایجاد  فرصت های اقتصادیی 

میانه رهاشده برای مسئولیت پذیری دموکراسی محلی

ایالت
که در رونق  33 درصد پایینی روستاها 

خالص رتبه بندی شدند
که در رونق خالص  33 درصد باالیی روستاها 

رتبه بندی شدند

معنادار منفی ترمعنادار منفیاوتار پرادش

مثبتمعنادار منفیبنگال غربی

معنادار منفی ترمعنادار منفیآسام

معنادار منفی ترمثبتآندرا پرادش

گــر میانــه  افزایــش رونــق اقتصــادی نما بــا  بنــگال غربــی، در تاییــد یافته هــای مــوردکاوی مــا،  در 

کــه بیانگــر فراینــد »پیــش رانــدن« بــه جــای عقــب رانــدن بــود.  کــرد  رهاشــده از منفــی بــه مثبــت تغییــر 

ــه بیشــتر  ــر ب کمت ــق  ــه جوامــع محلــی از رون ک ــی  یعنــی همــه از دموکراســی محلــی منتفــع می شــوند زمان

کمونیســت ها در بنــگال غربــی قــدرت نظــام طبقاتــی را درهــم  حرکــت می کننــد. ســه دهــه حکومــت 

شکســته اســت؛ اینــک مهمتریــن عامــل تفکیــک اجتماعــی، وابســتگی بــه حــزب سیاســی اســت چیــزی 

کــه بســیار آســانتر از دســته بندی طبقــه اجتماعــی توصیه شــده می تــوان تغییــر داد.

ــزوا و طــرد  ــار پــرادش و آســام از طــرف دیگــر، افزایــش فرصت هــای اقتصــادی باعــث تشــدید ان در اوت

کــرد.  کمتــری از مــردم متمرکــز  اجتماعــی شــد چــون دموکراســی محلــی منابــع را در دســتان تعــداد حتــی 

اوتــار پــرادش عمیقــا در راســتای دســته بندی های قشــر اجتماعــی تقســیم شــده اســت و ســازمان های 

کــه تحــت تاثیــر درگیــری ادامــه دار  کــه بــه قشــر اجتماعــی وابســته نباشــند. آســام  مردمــی معــدودی دارد 

گیــرودار اختالفــات قومــی و دینــی اســت. و هجــوم مــردم از بنــگالدش بــود، در 

ــا فرصت هــای اقتصــادی پاییــن دارد و عالمــت حتــی  آنــدرا پــرادش عالمت هــای مثبــت در جوامــع ب

بــاال دارنــد. همــه از  کــه فرصــت اقتصــادی  بــه نحــو شــگفت آوری در روســتاهایی مثبت تــر می شــود 

گروه هــای  شــد،  اشــاره  کــه  همانطــور  می شــوند.  منتفــع  مســئولیت پذیر  محلــی  دموکراســی های 

روی مســئولیت پذیری دموکراســی های محلــی داشــتند. قــوی  مثبــت  اثــر  زنــان،  خودیــاری 



ند
یک

کم
کم

را
فق

ه
هب

گون
چ

تر،
به

نی
مرا

حك
ت:

اس
ی

حل
،م

سی
سیا

ور
ام

مه
ه

367

نتیجه بحث اینکه، ما معتقدیم رونق اقتصاد می تواند »پیامدهای اخالقی« مثبت )فریدمن 2005( 

حتی در سطح ُخرد داشته باشد، به شرط اینکه مقداری نفوذ معتدل بر نابرابری های اجتماعی عمیق 

که دموکراسی و مشارکت مردم در حکمرانی از طریق سازمان های  بگذارد. این نتایج نشان می دهد 

مردم فقیر می تواند اثر نابرابری های اجتماعی عمیقًا حک شده در دسترسی به فرصت های اقتصادی 

روبه  اقتصادی  فرصت های  به  هرکسی  دسترسی  خودکار  به طور  و  تنهایی  به  رشد  نماید.  تعدیل  را 

گسترش در یک محیط اجتماعی نابرابر را به طور خودکار افزایش نخواهد داد.

کافــی نیســت. نابرابری هــا در دسترســی را می تــوان  گســترش فرصت هــای اقتصــادی مهــم اســت امــا 

کنشــگری جامعــه مدنــی، یــا بــا ترویــج ایدئولوژی هــای  بــا ایجــاد ســازمان های مــردم فقیــر، بــا تشــویق بــه 

کــه پشــتیبان عدالــت و عــزت نفــس بــرای همــه اســت، تعدیــل نمــود. دولــت 

نتیجه گیری: نقش های جدید برای دموکراسی محلی- فراتر از بازی حاصل جمع صفر

که هر روز تغییر می کند. دموکراسی درباره چیزی دایمی است، درحالی که سیاست چیزی است 

کاجرا، تانزانیا گروه مباحثه، غابونازی، 

بــرای ایده آل هــای دموکراســی ارزش  کــه مــردم فقیــر  شــواهد در ســطح ُخــرد مــا نشــان می دهــد 

کــه آنهــا  قائــل هســتند: آزادی، حقــوق، برابــری، مشــارکت و عدالــت. آنچــه شــگفت آور اســت اینســت 

ــورا در  ــه ش ــال چ ــود- ح ــی خ ــک محل ــاختار دموکراتی ــئولیت پذیری س ــن مس ــاط بی ــک ارتب ــن ی همچنی

کمیتــه اجرایــی روســتا در تانزانیــا یــا شــورای روســتا در هنــد- و تالش هــای خــود بــرای  افغانســتان یــا 

گســترده دموکراســی بــه عنــوان لیبــرال یــا غیرلیبــرال  خــروج از فقــر می بیننــد. درحالی کــه خصیصه هــای 

کارکــرد دموکراســی بــر زندگــی مــردم فقیــر تاثیــر  شــاید در ســطح ملــی مفیــد باشــد بــرای درک اینکــه چگونــه 

ــورها  کش ــتان های درون  ــا اس ــا، ی ــع، بخش ه ــده جوام ــطح تفکیک ش ــر س ــا ب ــت ت ــی اس ــذارد، حیات می گ

کشــور اســت. ــه درون  کارکــرد دموکراتیــک مربــوط ب ــود و ســه درصــد از تغییــرات در  ــز شــویم. ن متمرک

گفتمان هــای فقــر  کارکردهــای دولــت، وجــوه مالــی و امــور اداری،  علیرغــم تمرکــز اخیــر بــر تمرکززدایــی 

گرفته انــد. بررســی مــا بــه  گذشــته عمدتــًا عوامــل سیاســی و نهادهــای سیاســی را نادیــده  طــی 60 ســال 

کمــک بــه خــروج از فقــر اشــاره دارد. اهمیــت حیاتــی بهبــود دموکراســی محلــی بــرای 
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بــا توجــه بــه وجــود »ائتالف هــای قــدرت« )عجــم اوغلــو و رابینســون 2008(، دموکراســی محلــی اغلــب 

ــان  ــایرین زی ــد س ــع ببرن ــر نف ــردم فقی ــی م ــر برخ گ ــد. ا ــل می کن ــر عم ــع صف ــل جم ــازی حاص ــوان ب ــه عن ب

کــه دموکراســی های محلــی اغلــب فاســد می شــوند و  ــه عــالوه، شــواهد مــا نشــان می دهــد  می بیننــد. ب

بــه دســت فرادســتان تســخیر می گردنــد. احتمــال فســاد، طــرد شــدن، و تســخیر فرادســتان در جوامعــی 

کــه خطــوط پیرامــون قــدرت اجتماعــی،  ــه از نظــر اجتماعــی قشــربندی شــده اند جایــی  ک ــر اســت  باالت

اقتصــادی و سیاســی همگــرا می شــود. مــا روی اثــرات منفــی فســاد، برخــی اعــداد را قــرار دادیــم تــا ترتیــب 

عــددی را نشــان دهیــم. در اوتــار پــرادش یــک واحــد افزایــش فســاد، احتمــال خــروج از فقــر را بــه انــدازه 

ــن  ــت زمی ــش مالکی ــی افزای ــت ترکیب ــرات مثب ــدن اث ــی ش ــث خنث ــل باع ــن عام ــش داد. ای کاه ــد  ۱0 درص

بــه انــدازه یــک هکتــار و افزایــش تحصیــل از بی ســوادی بــه ســطح ســواد ابتدایــی می گــردد. در ســایر 

کــه مــردم فقیــر تــوان تحمــل دارنــد، در حــال یافتــن راهــی بــرای خــروج از فقر هســتند. مکان هــا، هنگامــی 

کــه دموکراســی محلــی می توانــد تســخیر نشــود و پاســخگو نگــه  خوشــبختانه، روش هایــی وجــود دارد 

داشــته شــود. آنهــا شــامل ترویــج رهبــران خــوب، تضمیــن حــق رای دادن در انتخابــات آزاد و عادالنــه، 

امــکان دسترســی بیشــتر بــه اطالعــات دربــاره دولــت محلــی، و پشــتیبانی از زندگــی اجتماعــی و مشــارکت 

کــه مشــروعیت دارنــد می تواننــد نقشــی  مــردم فقیــر در تصمیمــات جامعــه اســت. ســازمان های مردمــی 

بیــن محله هــا  بــه مقیــاس  آنهــا  کننــد خصوصــا وقتــی  ایفــا  پاســخگو نگهداشــتن دولت هــا  مهــم در 

کــه ارزش هــای عدالــت و انصــاف را تقــدس می بخشــد نیــز می توانــد نقــش  می رســند. فرهنــگ سیاســی 

گســترش می یابــد. کــه فرصت هــای اقتصــادی  کنــد هنگامــی  برابرســاز ایفــا 

بــه عنــوان  کــه عمدتــًا  ادارات دولــت محلــی،  بــا  کــه سیاســتمداران شــیوه مواجهــه  مهــم اســت 

کاالهــا و خدمــات از ســوی دولت هــای مرکــزی و ایالتــی هســتند- هماننــد  کانال هایــی بــرای توزیــع 

کارکــرد می تواننــد  کننــد. دولت هــای محلــی خــوش  ــازی حاصــل جمــع صفــر- را متوقــف  بازیگــران در ب

کمــک می کننــد. آنهــا می تواننــد ایــن  کــه بــه آزادســازی اقتصــاد از پاییــن  هویت هــای پویایــی باشــند 

ــه متنوع ســازی  کشــاورزی، تشــویق خانوارهــا ب ــا ایجــاد زیرســاخت ها، ترویــج روش هــای بهبــود  کار را ب

کارآفرینــی را محــدود می کننــد انجــام  ــه  ک ــی  ــردن قواعــد و مقررات ک ــع درآمــدی و معیشــت، و برمــال  مناب

کــه اهمیــت اختالفــات  گســترش می یابــد، امیــد بیشــتری مــی رود  کیــک اقتصــادی  کــه  دهنــد. در حینــی 

کاهــش یابــد. اجتماعــی در تعییــن تخصیص هــای اقتصــادی و سیاســی توســط دموکراســی های محلــی 
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کننــد. روایت هــای مــا  کیــک اقتصــادی ایفــا  گســترش  رهبــران محلــی می تواننــد نقــش حیاتــی در 

ــع  ــرای جوام ــی ب ــد برنامه های ــت، می توانن ــای درس ــا انگیزه ه ــی ب ــران محل ــه رهب ک ــن دارد  ــت از ای حکای

ــا  ــیا، و ت ــوب آس ــد. در جن ــا دهن ــت را ارتق ــر دول ــطوح باالت ــدگان در س ــع رای دهن ــد و مناف ــش بیاورن خوی

حــدی در ســایر مناطــق، نســلی جدیــد از رهبــران جوانتــر و تحصیلکرده تــر در حــال پدیــدار شــدن اســت 

کردنــد  کلیــدی در دگرگونــی اقتصــادی ایفــا  )کریشــنا 2002؛ پویــس 2007(. در چیــن، رهبــران محلــی نقــش 

)قیــان 2003؛ پوترمــن 2995(. نیــاز بــه توســعه ســازوکارهایی خواهــد بــود تــا پاســخگویی چنیــن رهبرانــی 

ایالتــی )اولکــن 2004(  کنــد: انتخابــات عادالنــه و حسابرســی های منظــم دولــت مرکــزی/  را ردیابــی 

ــد در ایــن رابطــه مفیــد باشــد. می توان

گرفتیــم دموکراســی یــک مفهــوم ســاده نیســت. دموکراســی محلــی، در  در انتهــا اینکــه، مــا نتیجــه 

صحنــه عمــل، مشــکالت خــاص خــود را دارد در عیــن حــال امیــدی بــزرگ را زنــده نگــه مــی دارد. آدام 

کــه بــرای دموکراســی مبــارزه می کــرد، در یــک ســخنرانی در  میچنیــک یــک مبــارز باســابقه لهســتانی 

کــرد: نیویــورک، ابهام هــای معنایــی دموکراســی را چنیــن تشــریح 

ــر  کســتری اســت ... دموکراســی بیهودگــی را ب خ اســت. دموکراســی خا دموکراســی نــه ســیاه و نــه ســر

تعالــی، شــرارت را بــر شــرافت، وعده هــای توخالــی را نســبت بــه صالحیــت درســت، انتخــاب می کنــد. 

ــه  گناهــکاری، تقدس بخشــی و خدعــه و نیرنــگ. ب کاملــی دایمــی، مخلوطــی از  ... دموکراســی یعنــی نا

کامــاًل عــادل دموکراســی را دوســت ندارنــد.  کــه جوینــدگان دولــت اخالقــی و جامعــه  همیــن دلیــل اســت 

کــه ظرفیــت زیــر ســوال بــردن خــود، همچنیــن ظرفیــت تصحیــح  در عیــن حــال تنهــا دموکراســی اســت 

اشــتباهات خــودش را دارد.

 ff.کستری زیبا است!« پایان داد گفتن »خا گزارش می شود میچنیک سخنرانی خویش را با 
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پیوست 6-1 عوامل مرتبط با مسئولیت پذیری دموکراسی محلی

شاخص تحلیل مولفه اصلی رأی دادن/ انتخابات
)rh508 ،رأی دادن در انتخابات ایالتی/ ملی )در حال حاضر

فاصله تا مرکز اصلی 
)c202bi( فاصله تا مرکز اصلی

دسترسی به اطالعات درباره دولت محلی
روندها در دسترسی به اطالعات درباره دولت محلی )طی ۱0 سال ....(

روزنامه خوانی در خانوار
گذشته ...( که هرکسی در خانوار روزنامه می خواند )در ۱ ماه  تعداد دفعاتی 

مشارکت در تصمیم گیری جامعه محلی
کانونی )طی ۱0 سال ...( گروه  مشارکت در امور جامعه محلی: مباحثه 

اقدام جمعی )شاخص .... با وزن های جاری(
گذشته .....( با همدیگر بودن برای حل مسائل آب )۱0 سال 

گذشته ....( کمک به همدیکر )۱0 سال  با همدیگر بودن برای 
سرمایه اجتماعی

گذشته .....( که یک خانوار به آنها تعلق دارد )۱0 سال  گروه هایی  تعداد 
توانمندسازی فردی )شاخص .....(

کنترل بر تصمیمات هر روزه )طی ۱0 سال ....(
جایگاه در نردبان قدرت و حقوق )۱0 سال قبل ....(

خشونت علیه زنان در جامعه محلی
گذشته ...( میانه رهاشده خشونت علیه دختران و زنان درون خانوارها )۱0 سال 

تحصیالت سرپرست خانوار
تحصیالت سرپرست خانوار )در حال حاضر، ....(

دامنه اختالفات اجتماعی 
گذشته، ...( دامنه اختالفات اجتماعی در جامعه محلی )۱0 سال 

شاخص دموکراسی محلی
شاخص تحلیل مولفه اصلی مسئولیت پذیری جاری دموکراسی محلی با استفاده از داده های سطح خانوار

اعتماد به مقامات دولت محلی )....(
رضایت از دموکراسی در دولت محلی 

که دولت محلی دغدغه ها را در نظر می گیرد دامنه ای 
 توانایی تاثیرگذاری بر اقدمات دولت محلی

کدها، بنگرید به پیوست 4. توجه: برای توضیح 
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پیوست 2-6

کامــل بــا مســئولیت پذیری دموکراســی محلــی بــه  نتایــج رگرســیون حداقــل مربعــات معمولــی 

ــته ــر وابس ــوان متغی عن

UP
Caste

WB
Landdist

ASSAM
Conf

AP
SHG

BAN
Empow

UGA
Panel

رأی دادن در انتخابات
0.094

]3.56[***
0.۱74

]3.۱6[***
0.043
]۱.42[

0.0۱9
]0.33[

0.008
]0.22[

0.۱3۱
]2.98[***

فاصله تا مرکز اصلی
0.00۱

]0.۱6[
-0.004
]0.56[

0.005
]۱.0۱[

-0.00۱
]0.28[

0.007
]0.60[

-0.0۱2
]2.40[**

روزنامه خوانی در خانوار
0.0۱2

]3.45[***
0.009

]2.06[**
0.009

]2.42[**
0.008

]0.87[
0.003

]0.32[

دسترسی به اطالعات در 
دولت محلی

۱.08
]20.47[***

۱.098
]7.62[***

0.823
]۱2.85[***

0.567
]5.08[***

0.469
]4.67[***

مشارکت در تصمیم گیری 
جامعه محلی

0.057
]0.90[

0.046
]0.45[

0.۱06
]۱.75[

0.006
]0.04[

0.247
]۱.38[

0.033
]0.40[

اقدام جمعی
)با وزن های جاری(

0.009
]0.۱8[

0.007
]0.۱۱[

0.۱08
]2.9۱[***

0.0۱۱
]0.۱۱[

-0.054
]0.42[

-0.094
]۱.۱8[

سرمایه اجتماعی
0.025
]0.44[

0.08۱
]۱.52[

0.0۱
]0.24[

0.00۱
]0.03[

0.20۱
]۱.98[**

-0.۱27
]2.54[**

توانمندسازی فردی
0.۱56

]4.8۱[***
-0.234

]5.75[***
0.294

]5.98[***
0.۱8

]2.87[***
-0.09
]۱.22[

خشونت علیه زنان در 
جامعه محلی

-0.407
]3.30[***

-0.084
]0.35[

-0.۱84
]۱.45[

0.303
]0.96[

تحصیالت سرپرست 
خانوار

0.002
]0.45[

0.022
]۱.۱8[

-0.006
]۱.30[

-0.0۱5
]0.54[

0.095
]2.26[**

دامنه تقسیمات 
اجتماعی

0.007
]0.۱7[

-0.004
]0.04[

0.0۱
]0۱7[

0.۱5
]۱.44[

0.227
]2.33[**

0.042
]0.78[

عدد ثابت
-2.286

]7.26[***
-2.496

]5.40[***
-۱.689

]5.99[ ***
-۱.268

]3.28[***
-2.445

]4.98[ ***
0.۱7

]0.90[
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۱,635۱,۱927468398507۱4مشاهدات

R20.320.340.370.۱50.۱۱0.06

کوالد است. توجه: آماره t مستحکم با خوشه، در آ
 P*< 0.10 P**< 0.05 P***< 0.10

)خطاهای استاندارد ناهمسانی واریانس- سازگار وایت(
کدها ، بنگرید به پیوست های 2 و 4. برای راهنمای 

MAL
Infra

SEN
 Infra

TAN
Ruv

AFG
Conf

INDO
Conf

PHI
conf

COL
Conf

MEX 
Ethn

PHI
Panel

0.۱5
]۱.36[ 

0.۱02
]۱.38[ 

0.005
]0.09[ 

0.442
]2.7۱[***

0.3۱8
]5.40[*** 

0.۱5
]2.54[**

0.۱46
]۱.7۱[*

0.228
]2.46[**

0.462
]۱.92[*

0.00۱
]0.30[ 

-0.009
]۱.28[ 

0.00۱
]0.20[ 

-0.007
]۱.45[ 

-0.027
]0.46[ 

0
]0.68[ 

-0.203
]۱.76[ *

0.0۱۱
]0.94[ 

0.095
]3.04[***

-0.0۱3
]3.45[***

 0.042
]2.34[**

0.043
]4.54[***

-0.002
]0.۱3[ 

0.007
]0.50[ 

-0.028
]۱.46[ 

-0.007
]0.55[ 

0.۱79
]2.23[**

 0.32۱
]2.82[***

0.34
]2.09[**

 0.449
]2.42[**

0.655
]۱.43[ 

0.279
]3.3۱[***

-0.473
]4.96[***

0.556
]3.94[***

0.023
]4.97[***

-0.44
]۱.37[ 

0.597
]2.6۱[*** 

0.294
]۱.۱9[ 

0.775
]۱.67[*

-0.۱46
]0.55[ 

-0.۱29
]0.50[ 

 0.۱54
]۱.66[*

 0.709
3.39[***

 0.۱72
]۱.88[*

-0.757
]0.72[ 

 -0.434
]2.۱6[**

-0.272
]۱.6۱[ 

-0.44۱
]3.94[***

-.0.083
]0.53[ 

0.۱33
]0.88[ 

0.352
]2.62[***

 0.306
]7.60[***

-0.073
]0.87[ 

0.0۱2
]0.2۱[ 

0.0۱3
]0.26[ 

-0.027
]0.30[ 

0.005
]0.08[ 

0.037
]0.49[ 

0.۱05
]۱.26[ 

0.074
]0.77[ 

0.2۱۱
]۱.2۱[ 

0.02
]0.۱3[ 

0.۱۱8
]۱.24[ 

0.058
]0.70[ 

-0.۱99
]2.33[**

0.0۱7
]0.29[ 

-0.0۱6
]0.2۱[ 

0.۱۱2
]۱.42[ 

0.05۱
]0.48[ 

0.۱72
]0.87[ 

۱.728
 ]2.57[**

-0.7۱4
]2.44[**

-۱.96
]۱.74[*

0.86
 ]5.2۱[***

۱.275
]0.68[ 

۱.۱58
]۱.3۱[ 

0.7۱8
]2.49[**

-0.285
]۱.97[**

-0.55
]0.68[ 

0.232
]۱.27[ 

-0.077
]۱.۱9[ 

-0.05
]0.06[ 

-0.۱32
]0.68[ 

0.086
]۱.۱5[ 

0.058
]0.50[ 

-0.92
]3.27[***

-0.2.7
]0.67[ 

0.0۱2
]0.3۱[ 

-0.۱84
]0.63[ 

0.۱6۱
]۱.۱۱[ 

0.093
]2.09[**

0.483
]3.06[***

0.07
]0.33[ 
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-۱.606
]0.67[ 

۱.075
]0.86[ 

۱.698
]0.94[ 

-3.۱3۱
]3.3۱[***

-0.886
]0.33[ 

-0.726
]0.6۱[ 

-3.072
]3.75[***

-۱.349
]۱.82[*

0.239
]0.34[ 

۱2228730۱72368300227294220

0.260.220.۱0.350.۱۱0.۱20.۱70.260.48

ــر را پوشــش  ــه آزادی هــا و حقــوق اساســی براب ک ــز درکتــاب لیبرالیســم سیاســی، می نویســد »اصــل نخســت  a. جــان راول

کــه مســتلزم تامیــن نیازهــای اساســی شــهروندان  گانــی قــرار بگیــرد  می دهــد شــاید براحتــی پــس از یــک اصــل پیشــین واژ

ــا ایــن حقــوق و آزادی هــا را  کــه بــرای شــهروندان بــه عنــوان موجــودات انســانی ضــروری اســت ت ــا آنجایــی اســت  دســت کم ت

ــند« )۱993: 7(. ــا باش ــودمند آنه ــری س ــه بکارگی ــادر ب ــد و ق کنن درک 

کــه دموکراســی باعــث عقــب مانــدن اقتصــادی هنــد شــده اســت دشــوار اســت. بــا وجــود  b. پشــتیبانی از ایــن اســتدالل 

کــرده اســت و انتظــار مــی رود بــا وجــود بحــران  خ رشــد 8 درصــدی را حفــظ  عرصــه سیاســت ائتالفــی پرمنازعــه، هنــد نــر

کنــد. ــا 7 درصــد رشــد  اقتصــادی بیــن 5 ت

c. ایــن تفســیر بدیــل از میــزان بــاالی رأی دهنــدگان بــه عنــوان عالمــت ناامیــدی رأی دهنــده را پراتــاپ بهانــو مهتــا 

بــا وی آوریــل 2008(.  پیشــنهاد داد )در مکاتبــه شــخصی 

کنیــد  d. ادبیــات در حــال رشــدی دربــاره پاســخگویی وجــود دارد شــامل پاســخگویی اجتماعــی و بــه ســمت پاییــن. نــگاه 

گائتــز و جنکینــز )2005(؛ النکینــا، هــوداال، و والمــن )2007(؛ نارایــان )2002ب(؛ سیســک )200۱(؛ و ایلمــاز،  بــه باونــس )2006(؛ 

بریــس و برثــت )2008(.

کشــوری در دســترس هســتند و برخــی از آنهــا بــه تفصیــل در نشــریات بعــدی در  گزارش هــای  کشــور در  e. نتایــج خــاص 

ایــن مجموعــه بحــث خواهنــد شــد.

f. تمرکززدایــی دولــت موضــوع مهــم و پیچیــده ای اســت امــا موضــوع تمرکــز مــا نیســت. بــرای مــروری بینش منــد از برخــی 

کــروک و مانــور )۱998(. کنیــد بــه بــاردان )2002(، شــاه و تامپســون )2004( و  مشــکالت در ایــن زمینــه نــگاه 

گانــه  کــه بــه شــکل جدا کانونــی دربــاره معیشــت، آزادی، قــدرت و دموکراســی ظاهــر شــد  گــروه  j. ایــن نــگاه در بحث هــای 

گــروه ســه پرســش پرســیده  بــرای زنــان، مــردان، و جوانــان در هــر جامعــه محلــی انجــام دادیــم. از شــرکت کنندگان در هــر 

گــی مهمتــر هســتند  کــدام ســه ویژ ــا ابعــاد آن چیســتند؟  گی هــا ی شــد: »از نظــر شــما دموکراســی چــه معنایــی می دهــد؟ ویژ

کــه معنــای »دموکراســی« می دهــد از قبــل در  ــان محلــی  ــه زب کارســاز می کننــد؟ چــرا؟« در هــر مــورد، واژه ب کــه دموکراســی را 

کارگاه هــای آموزشــی تعییــن شــده بــود یعنــی پیــش از اینکــه پژوهشــگر وارد حــوزه عملــی شــود.

کــرد با مهاجــرت دایره وار،  کشــور در هنــد ادعا  گوپتــا در نوشــته های خــود دربــاره هســته شــهر-  h. جامعه شــناس دیپانــکار 

کارگــران طبقــات فرودســت بــه صاحبــان منافــع زمینــدار  چشــم انداز سیاســی روســتایی در حــال تغییــر اســت. درحالیکــه 
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کــردن بــه شــهرها مهاجــرت  کار  کــم کار، وابســته بودنــد آنهــا اینــک بــرای  کشــاورزی  طبقــات باالتــر، خصوصــًا طــی فصــول 

کارگــران بــه روســتاهای خــود بازمی گردنــد، اغلــب پــول نقــد فراوانــی دارنــد و ســعی می کننــد  کــه ایــن  می کننــد. هنگامــی 

ــدام  ــا سیاســت های اق ــد همــراه ب ــد. ایــن رون کنن ــدا  ــتا پی ــی روس ــی و سیاس ــب اجتماع ــدی در سلســله مرات ــگاه جدی ــا جای ت

مثبتــه از قبیــل محفــوظ داشــتن مشــاغل دولتــی معیــن بــرای درخواســت های طبقــات فرودســت اجتماعــی، سیاســت ورزی 

ســتیزه جویانه تری را بــه هنــد روســتایی آورده اســت )گوپتــا و شــارما ۱99۱(.

کـه سـوهارتو به راه  گرچـه سـامانه ای  کار جمعـی داوطلبانـه، اسـتدالل می کنـد ا i. رائـو )2008( بـا تمرکـز بـر سـنت اندونـزی 

کـرد. ایـن سیاسـت یـک اشـتیاق هنجارگونـه  انداخـت زورگویانـه بـود، طـی زمـان درک جمعـی از شـهروند خـوب بـودن ایجـاد 

کـه در عـوض بنیانـی بـرای توسـعه اجتماع-محـور و حکمرانـی محلـی  بـرای شـهروندی و انتظـارات از دموکراسـی بوجـود آورد 

که  کـرد. موسـه )۱997( بـا بررسـی مدیریـت منابـع دارایی مشـترک در تامیل نادوی هند، اسـتدالل می کند  غیرمتمرکـز فراهـم 

کـه نمـاد روابـط اجتماعـی، جایـگاه، اعتبار و شـرافت  کردنـد  تانکرهـای آب و معابـد روسـتا بـه عنـوان نهادهـای عمومـی عمـل 

گـروه اجتماعی یک رویداد خاص از قبیل یک فسـتیوال را جشـن می گیرد  کـه وقتـی یـک  اسـت. تورنـر )۱982( نشـان می دهـد 

»آن در واقـع خـودش را جشـن می گیـرد بـا جلـوه دادن در قالـب نمادیـن آنچـه تصـور می کنـد زندگـی حیاتـی خویش اسـت.«

ــر در جامعــه مشــکالتی  ــه قــدرت نابراب کــه چگون ــز می شــوند  ــا 34( روی ایــن نکتــه متمرک g. فانــگ و رایــت )2003، 33 ت

کافــی بــه ایــن واقعیــت معطــوف مــی دارد  بــرای تمریــن دموکراســی مشــورتی ایجــاد می کنــد. چنیــن تمرینــی »شــاید توجــه نا

کــه برحســب  کــه شــرکت کنندگان در ایــن فرایندهــا معمــوال بــا همدیگــر از موضــع نابرابــر قــدرت روبــرو می شــوند. شــهروندانی 

ــزان بیشــتر  ــه می ــژادی و قومــی از مزایایــی برخــوردار هســتند ب ــب ن گروه هــای غال ــت در  ــا عضوی ــروت، تحصیــالت، درآمــد ی ث

گــر هــر دو طیــف ضعیــف و قــوی  کمتــر دارنــد در آنهــا شــرکت می کننــد. ا کــه رفــاه مــادی  کســانی  کارآمدتــری نســبت بــه  و 

تقــارن اطالعــات،  عــدم  مــادی،  اختیــار خــود- منابــع  ابزارهــای در  از  اینحــال  بــا  قــوی شــاید  نمایندگــی خوبــی دارنــد، 

کــه بــه نحــو غیرمعقــول از منافع شــان طرفــداری  کنــد تــا تصمیمــات جمعــی را پیــش ببــرد  ظرفیت هــای شــعاری- اســتفاده 

کافمــن )۱968( ایــن را »پارادوکــس دموکراســی مشــارکتی« می نامــد. می کننــد.« 

کــه هیــچ تغییــری در مســئولیت پذیری تجربــه  کنیــم، بــرای جوامعــی  ج  k. بنابرایــن مــا توانســتیم ایــن نوســانات را خــار

گــزارش نشــده اســت. کنشــی  نکردنــد وا

کــردن همــه متغیرهــا در یــک شــاخص ترکیبــی مســئولیت پذیری  l. از تکنیــک تحلیــل مولفه هــای اصلــی بــرای ســرجمع 

کّمــی بیــن ســنجه خودمــان از مســئولیت پذیری دموکراســی محلــی و توانایــی یــک خانــوار بــه خــروج  کردیــم. ارتبــاط  اســتفاده 

ــر  ــروج از فق ــد، خ ــزارش ش گ ــت 6  ــه در پیوس ک ــره  ــی چندمتغی ــیون خط ــدل رگرس ــتفاده از م ــا اس ــم. ب ــون می کنی ــر را آزم از فق

گرفتیــم، ارتبــاط آن را بــا چندیــن متغیــر وابســته دیگــر )شــامل مســئولیت پذیــری(  خانــوار را بــه عنــوان متغیــر وابســته در نظــر 

کــه معتقدیــم بــا تحــرک ارتبــاط دارد. کردیــم  آزمــون 

از  تغییــر در تحصیــالت در هــر ســطحی می دهیــم-  یــک واحــد  بــا  برابــر  اهــداف تحلیلــی خــود، وزن هــای  بــرای   .m
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ــه دبیرســتان. در جهــان واقــع، ایــن وزن دهــی شــاید صحــت  ــا پای ــا از تحصیــل ابتدایــی ت ــا تحصیــل ابتدایــی ی بی ســوادی ت

گــذار سرپرســت خانــوار از بی ســوادی بــه تحصیــالت ابتدایــی چــه بســا اهمیــت بیشــتری بــرای تاثیرگــذاری بــر  نداشــته باشــد. 

ــر. ــا دســت یافتــن بــه ســطح تحصیلــی باالت ــواده بــه خــروج از فقــر داشــته باشــد ت شــانس خان

گذاشتیم. کنار  n. در بافتارهای بررسی معین، این متغیر را به دلیل مشکل هم خطی 

کــه الیه هــای بیشــتری از  o. براســاس نظــر پرودهــام )۱995(، تمرکززدایــی می توانــد بــا فســاد بیشــتر همــراه باشــد چــون 

ــه میــزان مالیات هــای غیررســمی در  ک ــرد  ک ــرآورد  مالیات ســتانی ایجــاد می کنــد. پرودهــام )۱992( در بررســی خــود از زئیــر، ب

ــمی  ــای رس ــتر از مالیات ه ــر بیش ــت براب ــت کم هش ــا دس ــز و هدای ــی، جوای ــات محل ــه مقام ــا ب ــامل پاداش ه ــی، ش ــطح محل س

کــه رویه هــای  کنــد  اســت. قلــت منابــع مالــی در ســطوح پاییــن دموکراســی ها نیــز می توانــد میــدان را بــرای قواعــدی بــاز 

کمتــر  کــه تخصیــص  فســادزا را پنهــان می کنــد. ژوراوســکایا )2000( در بررســی خــود از دولت هــای منطقــه ای روســیه دریافــت 

کار محلــی را تضعیــف می کنــد. کســب و  ــرای تقویــت توســعه  ــه دولت هــای محلــی، انگیــزه آنهــا ب ــع ب مناب

خ رشــوه  کــه نــر p. هانــت )2007( بــا اســتفاده از داده هــای رشــوه گیری مقامــات عمومــی در اوگانــدا و پــرو بــرآورد می کنــد 

ــد  ــوه می پردازن ــه رش ک ــتریانی  ــتند. مش ــی هس ــد ناراض کن ــات  ــتریان از خدم ــه مش ک ــت  ــر اس ــی باالت ــوه در جاهای ــغ رش و مبال

ــد. کنن ــت  ــد دریاف ــوه نمی دهن ــه رش ک ــانی  کس ــه  ــبت ب ــری نس کیفیت ت ــات با ــد خدم می توانن

گــزارش دادنــد چــون  کمتــری را در جامعــه خــود  ج شــدند یعنــی فقیرنمانده هــا، میــزان فســاد  کــه از فقــر خــار q. کســانی 

کردنــد. اســتفاده از میــزان فســاد اولیــه و تحــرک  کمــک  کــه بــه تحــرک آنهــا  آنهــا روابــط نزدیکــی بــا رهبــران محلــی خــود دارنــد 

کاهــش می دهــد. بــا ارزیابــی جامعــه محلــی بــه عنــوان متغیــر مســتقل در مــدل رگرســیون، فضــا را بــرای چنیــن اثــرات هالــه ای 

کـرد چگونـه روابـط چندگانـه بـه هـم قفل شـده اقتصـادی و اجتماعی بین فرادسـتان محلی  r. شـاتچینر )۱963( توصیـف 

بـه عنـوان یـک مانـع نفوذناپذیـر پیشـرفت بـرای دیگـران توصیـف می گـردد. او توضیـح مشـهوری داده اسـت »یکـی از ایرادات 

ُکـر آسـمانی با لهجـه غلیظ طبقات باالیـی آواز می خوانند.« برخـی نظریه پردازان  گروه هـای  کـه  در بهشـت تکثرگرایـی اینسـت 

کـه دموکراسـی ها و یـا دولت هـای محلـی بـه آن مبتـال هسـتند.  تسـخیر فرادسـتان را بـه عنـوان یـک بیمـاری در نظـر می گیرنـد 

کردن بـه رأی دهندگان خود  کارگـزاران سیاسـی در سـطوح مناسـب غیرمتمرکـز شـاید انگیزه بیشـتری به خدمـت  کـه  درحالـی 

کـه از جنبـه فیزیکـی و اجتماعـی بـه آنهـا نزدیـک هسـتند )سـی برایـت ۱996؛ خمانـی 200۱؛ توماسـی و  داشـته باشـند چـون 

کـردن حامی طلبانـه بـه تعـدادی از آن رأی دهنـدگان  وینچلبـاوم ۱999(، ایـن نزدیـک بـودن ممکـن اسـت قـول دادن و عمـل 

کـه ابتـدا سـعی می کننـد بـه  کنـد. ایـن تغییـر بـه ویـژه بـرای دموکراسـی های محلـی تـازه ایجادشـده صـادق اسـت  را تسـهیل 

کننـد )کیفـر 2002(. واشـنی )2007( ایـن را محدودیـت سیاسـت تـوده ای می نامـد. حامیـان سیاسـی خـود خدمـت 

کننــد. رایــت  کردنــد تــا پدیــده تســخیر فرادســتان را بــه صــورت تجربــی توصیــف  کوشــش  کشــور  s. بررســی ها در چندیــن 

کــه عوامــل سیاســی بــر تخصیــص وجــوه فــدرال در بیــن ایالت هــای امریــکا تاثیــر می گــذارد  )۱974( برخــی از نخســتین شــواهد را 

کردنــد عبارتنــد از بــاردان و موخرجــی )2004، 2006(  کــه شــواهدی از تســخیر فرادســتان پیــدا  ارائــه داد. بررســی های جدیدتــر 
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کمک هــای بودجــه ای در 89 شــورای روســتا در بنــگال غربــی؛ اولکــن )2004( دربــاره پروژه هــای راهســازی  دربــاره اســتفاده از 

گاالســو و  ک )۱996( و بســلی، پانــده و رائــو )2007( دربــاره شــورای روســتا در هنــد؛ و  در اندونــزی؛ لیتــن )۱996(، متئــو و نایــا

راوالیــون )2005( دربــاره برنامــه غیرمتمرکــز غــذا بــرای تحصیــالت در بنــگالدش.

کلــی جمعیــت هنــد را بــه الیه هــای متفــاوت براســاس طبقــه یــا وارنــا  t. نظــام طبقاتــی در اوتــار پــرادش و هنــد بــه طــول 

کلــی« در مشــاغل مــورد احتــرام از قبیــل آمــوزش  )شــغل ســنتی( آنهــا تقســیم می کنــد. طبقــات اجتماعــی متعلــق بــه »دســته 

کــه امــروزه بــه  کســانی  ج از طبقــات اجتماعــی هســتند.  ــا خــار )برهمن هــا( مشــغول هســتند. در پاییــن نردبــان، نجس هــا ی

دالیت هــا شــناخته می شــوند شــامل طبقــات اجتماعــی محروم شــده. پــس از اینکــه هنــد اســتقالل خــود را بــاز یافــت، قانــون 

کشــاورزان  گانــه ای از »ســایر طبقــات عقب مانــده« ارائــه داد. ایــن دســته شــامل  اساســی تــازه تدوین شــده، دســته جدا

کــه طبقــات اجتامعــی محروم شــده نبودنــد امــا از بســیاری جهــات محــروم بودنــد.  روســتایی ماننــد یاداوهــا و لوهدی هــا بــود 

کمیســیون طبقــات عقب مانــده در هنــد از  ــرو نشــدند، نخســتین  ــا تبعیــض تاریخــی روب گرچــه ســایر طبقــات عقب مانــده ب ا

کــرد. بنابرایــن ســایر طبقــات  کــردن عقب ماندگــی آنهــا اســتفاده  طبقــات اجتماعــی بــه عنــوان معیــار صریحــی بــرای قضــاوت 

عقب مانــده نیــز بــه عنــوان »ســایر طبقــات عقب مانــده« شــناخته شــدند.

کیفـر و والیکـو )2008(، نامزدهـای انتخاباتـی در دموکراسـی های جـوان شـاید در رویه هـای حامی طلبـی  u. طبـق نظـر 

و فسـاد دخالـت داشـته باشـند تـا اعتبـار و رأی بـه دسـت آورنـد. چنیـن شـبکه های حامـی- پیـرو اغلـب نفـوذ عمیقـی دارنـد 

کـه »خریـدن رأی، یـک راهبـرد انتخاباتـی اثربخـش اسـت.« اما با پا به سـن  کوچکتـر جایـی  خصوصـًا در حوزه هـای انتخاباتـی 

گسـترش می دهـد، صندوق هـای رأی مخفیانـه را  کـه انـدازه حـوزه انتخاباتـی را  گذاشـتن دموکراسـی ها، اصالحـات سیاسـی 

که باعث می گـردد تا انتخابات موضوع-محورتر شـود.  ج انتخاباتـی وضـع می کند  معرفـی می کنـد و محدودیت هایـی بـر مخـار

v. قانـون اساسـی هنـد )مـواد 330 و 332( اسـتثنائاتی بـرای طبقـات اجتماعـی محروم شـده و قبایـل محروم شـده در 

مجالـس قانونگـذاری فـدرال و ایالتـی در نظـر می گیـرد. طبقـات اجتماعـی محروم شـده بـرای قرن های متمـادی، پایین نظام 

طبقاتـی هنـدو را اشـغال می کردنـد، در حالیکـه قبایـل محروم شـده بـا انـزوای فرهنگـی و جغرافیای خود مشـخص می شـوند.

کنترل حیوانات اهلی نیز استفاده می شود. که برای  w. التی، باتوم بلند، سالح سنتی 

کردیـم. سـنجه مـا از مسـئولیت پذیری دموکراسـی محلـی، متغیـر  x. مـا دوبـاره از فنـون رگرسـیون چندمتغیـره اسـتفاده 

را  پایین تـر  باالتـر و  کـه معتقدیـم می توانسـت مسـئولیت پذیری  کردیـم  را اسـتفاده  وابسـته شـد و مـا متغیرهـای مسـتقلی 

کند. چهارچوب و متغیرهای اسـتفاده شـده برای این تمرین در پیوسـت 6-۱ با نتایج در پیوسـت 6-2 آمده اسـت. تبیین 

کــه از ســوی بانــک جهانــی تامیــن مالــی شــده و توســط  y. برنامــه همبســتگی ملــی یــک برنامــه توســعه روســتایی اســت 

کمک هــای مالــی تــا ســقف 60 هــزار دالر بــه روســتاها  وزارتخانــه توســعه و بهســازی روســتایی مدیریــت می شــد. ایــن برنامــه 

بــرای پروژه هــای بهســازی، بازســازی و تولیــد درآمــد ارائــه می کنــد.

گــزارش شــهروندان یــک ارائه کننــده خدمــت را براســاس بازخــورد از اســتفاده کنندگان نمــره می دهــد.  z. کارت هــای 
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گــزارش،  کارت هــای  کــه در ســومین دور  پــاول )2007( بــا مستندســازی موفقیــت ایــن نــوآوری در بنگلــور هنــد، نشــان داد 

کــرده بــود. رضایتمنــدی مــردم از بیشــتر خدمــات عمومــی در ایــن شــهر، بهبــود شــگفت آوری را ثبــت 

aa. ایــن نتیجــه تاییــد دوبــاره یافته هــا در ادبیــات موضــوع دربــاره اثــر مثبــت مشــارکت جامعــه محلــی در ارائــه خدمــات و 

ســایر موضوعــات حکمرانــی اســت )ایشــام، نارایــان، و پریتچــت ۱994؛ ســانتوس ۱998؛ بایوچحــی 2005؛ فوســتر و روزنزویــگ 

کــه جلســات شــوراهای روســتا،  200۱( اســت. در یــک بررســی 500 روســتا در جنــوب هنــد، بزلــی، پانــده و رائــو )2007( دریافتنــد 

گروه هــا در ایــن روســتا فراهــم می ســازد- طبقــات اجتماعــی و قبایــل بــدون  ســکویی بــرای مشــارکت برخــی از محرومتریــن 

گذشــته جلســات شــوراهای  ــه ســال  ک زمیــن و محروم شــده. نتایــج آنهــا نشــان می دهــد خانوارهــای بی ســواد در روســتاها 

کــه آنهــا را مســتحق دریافــت مزایــا می کــرد. کارت زیــر خــط فقــر داشــتند  کردنــد بــا احتمــال بیشــتری  روســتا را برگــزار 

لی مشـابه بـه نفـع سیاسـت های توانمندسـاز بـرای مـردم فقیـر عرضـه مـی دارد. او بـا اسـتفاده  ک )2005( اسـتدال bb. نـا

کـه بـر  کل قـدرت در دسـترس را ثابـت فـرض بگیریـم، تالش هایـی  گـر میـزان  کـه ا کارایـی پارتویـی اسـتدالل می کنـد  از مفهـوم 

کـه خـود را در موضع  افزایـش قـدرت فقـرا تمرکـز یافتـه اسـت بـا احتمـال زیـاد بـا مقاومـت قابـل توجـه از غیرفقـرا روبـرو می شـود 

گزینه هایـی بـرای  زیـان دیـدن می بیننـد. بنابرایـن تنهـا روش سیاسـی عملـی بـرای توانمندسـازی فقـرا، تمرکـز بـر »شناسـایی 

کـه می توانـد بـه فقـرا نفـع برسـاند بـدون اینکـه افـت قابـل مقایسـه ای در منافـع غیرفقـرا را  تغییـر اقتصـادی و سیاسـی اسـت 

کـردن از آنچـه او »رویکـرد حاصـل جمـع صفـر« می نامـد به یک »بـازی حاصل جمـع مثبت«. ضـروری سـازد« یعنـی بـا حرکـت 

گرفته شــده  ــه ارزش هــای مفــروض  ک ــده وی  ــا ای ــم، ب کلــی داری ــا اســتدالل اصلــی فریدمــن موافقــت  cc. درحالیکــه مــا ب

غربــی سختکوشــی و دقــت و مآل اندیشــی، جوامــع غربــی را مســتعد بهــره وری و رشــد اقتصــادی می ســازد موافــق نیســتیم. 

کشــورهای در حــال توســعه از لحــاظ اخالقــی نســبت بــه  کــه مــردم  نویســنده ظاهــرا ایــن افســانه رو بــه زوال را زنــده می ســازد 

کردنــد. کمتــری  جهــان توســعه یافتــه پیشــرفت 

کــه در بنــگال غربــی و بنــگالدش اســتفاده می شــود. یــک مــون تقریبــًا میــزان  dd. یــک مــون ســنجه ســنتی وزن اســت 

ــع( برداشــت می شــود. ــا زمیــن )تقریبــا ۱338 متــر مرب کات ــه از 20  ک برنجــی اســت 

ee. مــا از شــاخص رونــق خالــص بــه عنــوان شــاخص رونــق اقتصــادی اســتفاده می کنیــم. ایــن شــاخص حرکــت خالــص 

کــه پاییــن آمدنــد. کســانی  کــه بــاال رفتنــد منهــای  کســانی  روی نردبــان زندگــی در یــک روســتا را انــدازه می گیــرد یعنــی همــه 

ff. گزارش شده در نیویورکر، 9 دسامبر ۱996 و نقل شده در باردان )۱999(.





فصل 7
پتانسیل بهره برداری نشده اقدام جمعی

هیــچ چیــز مهم تــر از وحــدت خانــواده و اشــتیاق بــه ادامــه بقــاء و جلــو رفتــن وجــود 

نــدارد. بــدون آن هیــچ چیــز نداریــم. 

کلمبیا آدریانا، زن 29 ساله، المیرادور، 

گر چه هر  کنیم. ا کشاورزی، باید خودمان را سازماندهی  ما برای رفتن به سر زمین های 

کارها را انجام دهیم.  کدام از ما یک تکه زمین ملکی داریم اما به تنهایی نمی توانیم 

کشاورزان نامدنی، رووما، تانزانیا، روستایی مورد تهدید شیرهای جنگل

ایـن آدم هـا بـه مـا می گوینـد بـرای سـاختن مدرسـه، بـرای خدمـات پلیـس و بـرای امـور 

کـه سـنگ ها را می آوریـم. مـا  کسـانی هسـتیم  اداری بایـد پـول بپردازیـم. امـا مـا همـان 

کجا می رود؟  کار ما اسـتفاده می شـود. پس این پول ها  آجر درسـت می کنیم و از نیروی 

گرا، تانزانیا، که درباره پروژه عمرانی اجتماع محور شکایت می کردند. گروه مباحثه مردان، بوگوکال، کا
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در سراســر دنیــا، افســانه ها، عمیق تریــن ارزش هــای یــک فرهنــگ را منتقــل می کننــد. مــا ایــن فصــل 

کــه احتمــااًل نخســتین بــار در قــرون  ک پشــت پرحــرف«  را بــا افســانه محبوبــی از هندوســتان بــه نــام »ال
a .ســوم تــا پنجــم نگاشــته شــده اســت، شــروع می کنیــم

ک پشــتی در برکــه روســتا زندگــی می کــرد. دو غــاز جــوان همیشــه بــه برکــه می آمدنــد  روزی روزگاری، ال

گرفــت  کی منطقــه را فــرا  و ســه تایــی دوســتان خوبــی بــرای هــم شــدند. یــک ســال، خشکســالی وحشــتنا

کردنــد. بــدون وجــود آب آشــامیدنی،  و همــه رودخانه هــا، تاالب هــا و برکه هــا شــروع بــه خشــک شــدن 

کــه می گذشــت پرنــدگان و حیوانــات روســتا یــک بــه یــک می مردنــد.  هــر روز 

ک پشــت را تنهــا  کــردن بــه دریاچــه دیگــر افتادنــد امــا نمی خواســتند دوستشــان ال کــوچ  غازهــا بــه فکــر 

کلفــت نمی آوریــد؟  گفــت، »چــرا یــک طنــاب  ک پشــت فکــری بــه ذهنــش رســید: او بــه غازهــا  بگذارنــد. ال

گرفــت. بــه ایــن  شــما بــا نوکتــان دو طــرف طنــاب را بگیریــد و مــن هــم بــا دهانــم وســط طنــاب را خواهــم 

کردنــد امــا چــون از پرحرفــی دوست شــان  کنــم.« غازهــا موافقــت  ترتیــب، مــن هــم می توانــم بــا شــما پــرواز 

گذاشــتند. »تــو بایــد قــول بدهــی در هنــگام پــرواز دهانــت را بــاز نکنــی.« خبــر داشــتند، یــک شــرط 

کردنــد. در بخشــی از ســفر از فــراز روســتایی  کــرد و ســه تایــی، سفرشــان را آغــاز  ک پشــت موافقــت  ال

کــه از دیــدن ایــن منظــره شــگفت زده شــده بودنــد شــروع بــه خندیــدن و  کردنــد. مــردم روســتا  عبــور 

گشــود تــا از  کنــد دهــان خــود را  کنتــرل  کــه نتوانســت هیجانــات خــود را  ک پشــت  کردنــد. ال دســت زدن 

ــرد.  کــه افتــاد و ُم ــرای چیســت؟«  کارهــا از ب غازهــا بپرســد، »دوســتان- ایــن 

ــک  ــت. ی گرف ــا  ــوان از آن ه ــادی را می ت ــای زی ــا و پنده ــه درس ه ک ــت  ــن اس ــه ای ــانه ها ب ــنگی افس قش

کــه بدانــی چــه موقــع دهانــت را بســته نگــه داری! امــا درس مهم تــر  درس روشــن افســانه بــاال ایــن بــود 

کســانی  بــرای مــا دربــاره اقدام هــای جمعــی، حلقه هــای اعتمــاد، دوســتی، و اهمیــت ارتبــاط داشــتن بــا 

کــه شــبیه مــا نیســتند تــا قــادر بــه بقــاء و پیشــرفت در زندگــی شــویم. اســت 

ــور اســتروم )۱990(  ــا الین گســترده ای در مــورد اقدامــات جمعــی از مانســر اولســون )۱965( ت ادبیــات 

و روبــرت پاتنــام )۱993( وجــود دارد. اینــک چیزهــای زیــادی در مــورد اقــدام جمعــی در بافتارهــای 

کــه در وصــف اقدام هــای جمعــی می  ســرایند و آن هایــی  کســانی  مختلــف می دانیــم، امــا منازعــه ای بیــن 

کــه معایــب را می بیننــد، درگرفتــه اســت. یافته هــای مــا، اهمیــت و پتانســیل اقــدام جمعــی مــردم عــادی 

کــه بــر پایــه  را تاییــد می کنــد. مــا بــرای ارتقــای چنیــن فعالیت هایــی راهبردهایــی را پیشــنهاد می دهیــم 
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گروه هــا بنــا می شــود تــا دسترســی عادالنــه بــه بازارهــا و تحقــق  حلقه هــای اعتمــادی ایجادشــده توســط 

دموکراســی های محلــی را افزایــش دهــد. 

ــرای سیاســت گذاری اســتخراج  لت هــای آنهــا را ب ــردن چهــار                                                                                                             یافتــه، دال ک ــا برجســته  در ایــن فصــل ب

کــه درون  کردیــم. نخســت اینکــه، در بیــن جوامــع مــورد مطالعــه مــا، خانــواده مهم تریــن ساختاریســت 

ــه مــا  گی هــای خانواده هــای موفــق بینش هایــی ب آن اقدامــات جمعــی محقــق می شــود. مشــاهده ویژ

کــه بــه طــور بالقــوه بــرای دیگــر اشــکال اقدام هــای جمعــی قابــل اســتفاده اســت. دوم، مــردم  می دهــد 

کــه بــه آن هــا در حفــظ  گروه هــای بــرادری خودجــوش دارنــد  گــرد هــم آمــدن در  گرایشــی طبیعــی بــه  فقیــر 

گرچــه روش هایــی  کمکــی بــه آنهــا در جهــت خــروج از فقــر نمی کنــد. ســوم،  کمــک می کنــد امــا غالبــًا  بقــاء 

بــرای بنــا نهــادن قالب هــای بومــی اقــدام جمعــی وجــود دارد، بیرونی هــا، چــه ســازمان های مــردم نهــاد 

کــه قبــاًل فقیــر بودنــد و تیــم مــا بــا  کســانی  و چــه دولــت، اغلــب دچــار اشــتباه می شــوند. افــراد فقیــر و 

ــد.  ــاد می کردن ــع حمایتــی ی ــه عنــوان مناب ــدرت از ســازمان های مــردم نهــاد ب ــه ن ــرد، ب ک آن هــا صحبــت 

دســتیابی بــه مقیــاس مناســب در فعالیت هــای اقتصــادی جمعــی امکان پذیــر اســت امــا احتیــاج بــه 

تفکــر جدیــد رادیــکال بــا جهتگیــری قــوی بــازاری و ســرمایه گذاری در ســازمان های مــردم فقیــر دارد. 

کمک هــای اقدام هــای جمعــی، سیاســی، یعنــی در راســتای بهبــود  چهــارم، ممکــن اســت مهم تریــن 

ــه اقدام هــای جمعــی  ک ــی  کاالهــای عمومــی محلــی باشــد. در حال کیفیــت دموکراســی محلــی و تامیــن 

اغلــب جایگزینــی بــرای شکســت های دولــت و بــازار هســتند، الزم اســت تــا از حالــت جایگزینــی بــه حالــت 

مکمــل بــودن بیــن عملکــرد ســازمان های مردمــی و دولــت محلــی تبدیــل شــوند.

اولین قرارگاه اقدام جمعی: خانواده

کــرده اســت، وحــدت خانــواده ام بــوده اســت. ایــن وحــدت،  کمــک  آنچــه بیــش از هــر چیــزی بــه مــن 

کار را می توانــی بکنــی. قــدرت ماســت. بــا یکدلــی و تفاهــم هــر 

کاس مکزیک توماس، مرد فقیرمانده، چا

کردیــم، خانــواده بــه عنــوان مهم تریــن نهــاد در زندگــی مــردم، اعــالم  کــه بررســی  در مکان هایــی 

کــه باعــث می شــد افــراد  شــدند. عشــق و یکدلــی خانــواده پشــتیبانی روحــی و روانــی ایجــاد می کــرد 
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کــرده  کاســه  بتواننــد در زمان هــای ســخت )در مشــکالت( زنــده بماننــد. خانواده هــا منابــع خــود را یــک 

ج شــوند. همچنیــن آحــاد مــردم بــرای مواجهــه بــا تکانه  هــا، چــه  کار می کننــد تــا از فقــر خــار و بــا هــم 

شکســت های مالــی، بیماری هــا یــا آوارگی هــای ناشــی از جنــگ و بدبختــی، اول از همــه بــه خانــواده 

کت دارایی هــای  )کــه  رجــوع می کننــد. امــا خانــواده همچنیــن از طریــق تقاضــا بــرای تســهیم و شــرا

مخاطــره ســواری مجانــی را بــه دنبــال دارد(، رســوم خانوادگــی ســرکوب کننده )مثــل تبعیــض جنســیتی( 

و ریســک گریزی، می توانــد مانــع پیشــرفت افــراد شــود.

کیفــی مــا، مرکزیــت خانــواده نمایــان اســت. مــا از رویکــرد اســتنتاجی  کّمــی و  در هــر دو نــوع داده هــای 

کردیــم تــا نقــش نهادهــا در انباشــت دارایــی را  کدگــذاری 2700 داســتان زندگــی در هنــد اســتفاده  بــرای 

کرده  کمک  کــه به آن هــا در انباشــت ســرمایه  کردنــد  کنیــم. مــردم از چهــار مجموعــه نهــاد صحبــت  کشــف 

گروه هــای متحــرک  بــود: نهاد هــای عمومــی، بخــش خصوصــی، جامعــه مدنــی و خانــواده. در بیــن همــه 

در هنــد، بیــش از 80 درصــد از ارجاعــات نهــادی بــه خانــواده برمی گشــت. ایــن رقــم در بیــن فقیرشــده ها 

88 درصــد؛ دربیــن فقیرمانده هــا 85 درصــد؛ در بیــن فقیرنمانده هــا 82 درصــد؛ و در بیــن فقیرنبوده هــا 

گروه هــای مباحثــه در دیگــر  8۱ درصــد بــود.b  ایــن برتــری و تقــدم خانــواده در داســتان های زندگــی و 

کشــوری نیــز مشــهود بــود. بافتارهــای 

کاری، عشق و ازخودگذشتگی اعتماد، فدا

کــه مــن دختــر چهارمــی و بامــزه  کــه بچــه بــودم والدینــم، خیلــی دوســتم داشــتند چــرا  از زمانــی  

کــرده ام - در ســال ۱997، مــادرم مریــض  کــردم و تــا االن بــا آن هــا زندگــی  بــودم.... در ســال ۱992 ازدواج 

کردنــد. همــه  گذاشــتند و بــرای مراســم تدفیــن هزینــه  کــرد همــه اقوام مــان آمدنــد و احتــرام  شــد و فــوت 

گرچــه  مــا ناراحــت بودیــم و ســوگواری می کردیــم. در حــال حاضــر بــا پــدر بیمــار و پیــرم زندگــی می کنــم.... 

خیلــی فقیــر هســتیم هیــچ بحــث و جدالــی در خانــواده وجــود نــدارد.

کامبوج کدادووم  چوان، زن 40 سا له اهل 

کــه اقدامــات جمعــی بــر آن هــا اســتوار اســت. مــردم  اعتمــاد، یکدلــی و همبســتگی پایه هایــی هســتند 

ــد. آن هــا اغلــب،  کردن ــواده را تکــرار  ــتن ایــن خصوصیــات در خان ــات پــی درپــی اهمیــت داش در مباحث
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کنونــی خانــوار می دیدنــد.  انســجام خانــواده را بــه عنــوان پیش شــرط تحــرک بــه جلــو یــا حفــظ وضعیــت 

خانواده هــا خصوصــا خانواده هــای بــزرگ، می تواننــد بــه افــراد حــس قــدرت بدهنــد. در روســتای 

کــه بــرادر و  گفــت، »وصلــت بــا یــک خانــواده بــزرگ  گــروه مباحثــه  کاشــم زنــی در  نورپــور بنــگالدش، 

خواهــر شــوهرهای زیــادی داشــته باشــی، قــدرت اســت.« طاهــره اضافــه می کنــد، »مقــدار عــددی اقــوام 

گــر مــردی فرزنــدان زیــادی دارد، قــدرت زیــادی دارد. بقیــه مــردم می ترســند  و خویشــان قــدرت اســت. ا

گــر بــرادران خانــواده متحــد باشــند، قــدرت  علیــه او حــرف بزننــد.« مــردان جــوان در روســتا افزودنــد، »ا

ــوند[.  ــته نمی ش ــچ وقــت شکس ــم هی ــا ه ــه ب ــتند ]ک ــوب هس ــج تکــه چ ــبیه پن ــرادر ش ــج ب ــون پن ــد چ دارن

ــند.« ــا می ترس ــتا از آن ه ــردم روس ــه م بقی

ک اندونــزی، خــروج از فقــر موفــق خــود را بــه عشــق و  کرامــرا نصیرالدیــن 3۱ ســاله، ماهی گیــر اهــل 

گرفتــن  کــه او هــر روز بــرای  کمک هــای بــه دردبخــور مهیــا شــده از ســوی همســرش، نســبت داد. در حالــی 

کــی می فروخــت. او صریحــًا اذعــان  کار می کــرد، همســرش در دکــه روســتا خورا و فــروش ماهــی بــه ســختی 

کمــک مالــی همســرش بــرای خانــواده ارزشــمند اســت. »قبــال ]۱0 ســال پیــش[، روزانــه ۱0000  کــه  داشــت 

کافــی نیســت. بــرای همیــن  کافــی بــود چــون مــن تنهــا یــک بچــه داشــتم. امــا امــروزه ایــن مقــدار  روپیــه 

کــرد تــا ثروتــش  کمــک  دکــه همســرم، بــرای مــن خیلــی مفیــد اســت.« همچنیــن همســر نصیرالدیــن بــه او 

کــردن اموالــم صحبــت  کــه دربــاره مدیریــت و جمع وجــور  کســی  کنــون بــا تنهــا  کنــد. »تا را مدیریــت 

کــس دیگــری نبــوده تــا بــرای مدیریــت ســرمایه هایم بــه او  کــرده ام، همســرم بــوده اســت. بــه جــز او هیــچ 

کنــم. اعتمــاد بــه نفــس مــن بیشــتر می شــود چــون همســرم مــن را درک می کنــد. او بــه مــن خیلــی  رجــوع 

کار دکــه اش، بنابرایــن در رویارویــی بــا مشــکالتم احســاس تنهایــی نمی کنــم.« کمــک می کنــد، مثــل 

کــردن خــود در راه خانــواده  داده هــای مــا حضــور یــک غریــزه قــوی تقریبــًا اجــدادی را بــرای فــدا 

خصوصــًا همســر و فرزنــدان، نشــان می دهــد. معمــواًل والدیــن در سراســر زندگی شــان خــود را بــه آب 

کننــد )کادر 7-۱(. از خودگذشــتگی حتــی  و آتــش می زننــد تــا وســیله تحصیــل فرزندانشــان را فراهــم 

کــردن همــه چیــز خــود بــرای بــه دســت آوردن پــول  کشــور و رهــا  کارهایــی ماننــد تــرک  می توانــد شــامل 

کار  کــش بــرای  باشــد تــا بــرای خانــواده فرســتاده شــود. ســعید مــرد 62 ســاله ای از روســتای آلمیچــی مرا

کــرد. هــدف اصلــی او بــه دســت آوردن یــک مقــرری ثابــت  در معــدن زغــال ســنگ بــه فرانســه مهاجــرت 

کنــد. بیــوه زنــان در  کــه وی در قیــد حیــات نبــود، تامیــن  بــود تــا امنیــت مالــی همســرش را در زمانــی  
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ــان زندگــی در جوامــع مــورد بررســی  کی داشــتند و همیشــه پایین تریــن رده نردب ــی اســفنا کــش زندگ مرا

کــه بــرای  گرفتــم، بزرگتریــن آرامــش بــرای مــن بــود چــرا  گفــت »وقتــی اولیــن حقوقــم را  مــا بودنــد. ســعید 

گــر مــن قبــل از او بمیرم.....خــدا می دانــد.... هیــچ تضمینــی  همســرم امنیــت بــه بــار خواهــد آورد. ا

ــروم؛  ــا ب ــم در آرامــش از دنی ــی االن می توان کننــد. ول ــی رفتــار  ــه خوب ــا مادرشــان ب ــم ب ــه فرزندان ک نیســت 

ــد.« کن ــی دراز  گدای ــت  ــش دس ــن نیازهای ــرای تامی ــت ب ــرم الزم نیس همس

کادر 1-7
گذشتن از هر چیزی برای فرستادن بچه ها به مدرسه

ــه  ــوهرش در مزرع ــد. ش کردن ــن  ــده تعیی ــتا فقیرمان ــاالن وی در روس ــن، را همس ــی، فیلیپی کیمات ــاله از با ــن زن 44 س کم را
کمــن بــه شــغل خدمتــکاری، آشــپزی و شســتن لبــاس پرداختــه بــود و  کار می کنــد. را کوچکشــان و بــر روی مزرعــه دیگــران 

کــردن آنهــا بپــردازد. کــودکان خــود و باســواد  کار می کــرد تــا دو وعــده غــذا بــرای  بشــدت 
ــا بچه هــا بتواننــد درس بخواننــد چــون روســتای آنهــا هیــچ  ــی آمــد ت کیمات ــه با ــواده خــود در ســال ۱998 ب ــا خان کمــن ب را
کیماتــی شــد چــون جنــگ داخلــی در منطقــه میندانائــو  مدرســه ای نداشــت. امــا خانــواده در ســال 2000 مجبــور بــه تــرک با
کافــه پیشــخدمتی می کــرد و شــب ها  کمــن صبح هــا در یــک  راه افتــاد. آنهــا بــه پارانــگ در یــک مرکــز تخلیــه نیــرو رفتنــد. را
کــه مــن بــه جــای پــول  کــه تمــام انــرژی مــن تخلیــه می شــود. زمان هایــی می رســید  هــم لبــاس می شســت. »مثــل ایــن بــود 
کار  ــد.  ــوردن دارن ــرای خ ــزی ب ــم چی ــم بچه های ــه می رس ــه خان ــی ب ــوم وقت ــن ش ــا مطمئ ــردم ت ــج می ک ــت برن ــا درخواس تنه
کــه زنــده بمانیــم. ایــن بهتــر بــود از اینکــه هیــچ چیــز  کنــم تــا  خیلــی ســختی بــود امــا مــن مجبــور بــودم برخــی چیزهــا را فــدا 

بــرای بچه هایــم نداشــته باشــم.
کنــون  کمــن و خانــواده اش در ســال 200۱ بــه آنجــا برگشــتند،. او ا کــرد را کیماتــی فروکــش   پــس از اینکــه درگیــری در با
کــه ِملــک و دیگــر دارایی هــای  ک می پــزد. بــرای خانــواده وی ســخت بــوده اســت  ســبزیجات می فروشــد و در روســتا خــورا
کمــن مقــداری  کــودکان خــود می کننــد. را کــه دارنــد صــرف تحصیــل  کــه آنهــا هــر چیــزی  ثابــت بــه دســت آورنــد چــون 
پس انــداز در خانــه در یــک قلــک نگــه مــی دارد امــا می گویــد » هــر وقــت نیــاز بــه هزینه هایــی بــرای تحصیــل بچه هایــم باشــد 
کننــد، پــس شــاید وقــت آن رســیده  گــر بچه هایــم درس شــان را تمــام  قلــک را می شــکنم.« او بــا لبخنــد نتیجــه می گیــرد »ا
کــه مــن واقعــا می خواهــم همــه بچه هایــم دانشــکده  کنیــم. بــه همیــن خاطــر اســت  کــه مــا زندگــی بهتــری را تجربــه  باشــد 

کــه مــن نتوانســتم در زندگــی بــه آن برســم.« کننــد- چیــزی  را تمــام 
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کسب وکار و مهاجرت کشاورزی،  مجموعه داشته های مشترک: 

گــر مــا راحــت  کننــد. ا کار  گــر خانــواده ای بخواهــد بــه پلــه باالتــر برســد، همــه افــراد بایــد ســخت  ا

بنشــینیم و بخوریــم حتــی تپه هــا هــم آب خواهنــد شــد.

گووینداپال، آندرا پرادش  مباحثه با زنان، 

کــردن بلکــه از تــرس تــرک  کار  کــه هرگــز بــه آمریــکا بــر نگــردم. نــه از تــرس  مــن بــه خــدا قســم خــورده ام 

گســیخته می کنــد و بــا پــول هــم نمی توانــی اثــرات ایــن  کــردن خانــواده. مهاجــرت، خانــواده را از هــم 

جدایــی را التیــام بخشــی.

گواداالمورس مکزیک آلدولفو 29 ساله از 

بــه جــز تامیــن پشــتوانه روانــی، یکدلــی خانــواده نقــش بســیار مهمــی در خــروج از فقــر از طریــق 

ــا درآمدزایــی دو ُبعــد  ــواده ب کتی ایفــا می کنــد. پشــتیبانی از خان فعالیت هــای اقتصــادی مشــترک و شــرا

کســب وکارها بــا  گردانــدن  کــردن همــه افــراد خانــواده از جملــه  کار  مهــم نزدیــک بــه هــم دارد. اولــی، 

کار و فرســتادن پــول بــرای خانــواده اســت. معمــواًل ایــن دو ُبعــد بــا  هــم اســت. دومــی، مهاجــرت بــرای 

کشــور بــرای  ج از  کــه خانوارهــا از پــول ارســالی عضــو خانــواده در خــار هــم ترکیــب می شــوند مثــل زمانــی 

ســرمایه گذاری در فرصت هــای معیشــتی در داخــل اســتفاده می کننــد. 

کارکــردن همــه اعضــای خانــواده از زنــان و فرزنــدان، امــری  کردیــم،  کــه بررســی  در میــان مکان هایــی 

متــداول اســت. اغلــب، ایــن همــکاری، بــه زحمــت، نیازهــای مصرفــی روزانــه را پوشــش می دهــد، امــا در 

بعضــی نمونه هــا، همیــن همــکاری منجــر بــه پس انــداز و حرکــت رو بــه بــاالی خانوارهــا می شــود.

گوجــه فرنگــی و فلفــل در قطعــه زمیــن  کــرد و  کار  کارگــر روزمــزد  کاندولیمــاری آســام، بــه عنــوان  لعــل در 

کنیــم.«  کــه بتوانیــم روغــن و نمــک تهیــه  کاشــت. او بــه یــاد مــی آورد، »اینقــدر پــول داشــتیم  کوچکــش 

کــه در  کنــد. خانــواده لعــل  ج تحصیــل چهــار پســرش را تامیــن  لعــل بــا مشــکالت فــراوان موفــق شــد خــر

ج شــده اســت. هم رده هــای او موفقیــت لعــل را  ســال ۱995 فقیــر شــناخته مــی شــد از آن پــس از فقــر خــار

کــه پســران تحصیل  کــرده او بــزرگ شــده اند و حــاال بــه ســبد خانــواده  بــه ایــن واقعیــت نســبت می دهنــد 

گوواهاتــی شــغلی دارد. پســر دوم فروشــگاه تجهیــزات الکتریکــی در  کمــک می کننــد. بزرگتریــن پســر در 
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ــیگار و  ــر، س ــن پس ــه جوان تری ــده در حالی ک ــم ازدواج ش ــور مراس ــومی، دکورات ــت. س ــرده اس ک ــاز  ــتا ب روس

کاندولیمــاری می فروشــد. وقتــی از لعــل راز موفقیتــش پرســیده  ــه ای در  ــوط آدامــس( در دک ــان )مخل پ

کــس درون خانــه بیکار]تنبــل[ نمی نشــیند. پســران مــن بــا همدیگــر همــکاری  گفــت، »هیــچ  شــد او 

می کننــد. در ســال 2003، همــه آن هــا بــا هــم ایــن خانــه را ســاختند. قبــاًل خانــه ای از بامبــو و پوشــال 

گالوانیــزه داریــم، دیوارهــای آجــری و زمین هــای بتونــی داریــم.  داشــتیم. االن روی ســقف ورقه هــای فلــز 

ــه  ــون مبل ــه، تخــت خــواب و تلویزی کاناپ ــا  ــد و آن را ب کردن ــه سیســتم الکتریکــی  ــه را مجهــز ب پســرها خان

کردند،«  گاو خریــداری  کردنــد. آن هــا حتــی بــه عنــوان یــک راهــکار اطمینــان زا، بــرای پدرشــان یــک جفــت 

گــر  کننــد. ا لعــل بــا خوشــحالی می گفــت »تنهــا آرزوی مــن ایــن اســت  کــه آن هــا در آینــده بیشــتر پیشــرفت 

کنــد، قطعــًا وضــع مالــی آن هــا بهتــر خواهــد شــد.« کمــک  خــدا بــه مــا 

کــه یکــی  کــردن بــا هــم همــکاری می کننــد، بســیار رایــج اســت  کار  کــه اعضــای خانــواده بــرای  هنگامــی 

کشــور  ج از  ج از جامعــه، معمــواًل بــه شــهری نزدیــک یــا حتــی خــار کــردن شــغل بــه خــار از اعضــا بــرای پیــدا 

ــاالی  ــه ب ــد، نقــش محــوری در حرکــت رو ب کرده ان ــه مهاجــرت  ک ــرود. وجــوه ارســالی از طــرف اعضایــی  ب

کــش و مکزیــک، مهاجــرت بــه اروپــا و آمریــکا، بــه ترتیــب روش هــای مهمــی  خانوارهــا بــازی می کنــد. در مرا

در فــرار از فقــر محســوب می شــوند. مهاجــرت خصوصــًا در جوامــع جنــگ زده مهــم اســت. وجــوه ارســالی 

ــا تکانه  هــای اقتصــادی برآمــده از  ــا ب ــه خانواده هــا ایــن امــکان را می دهــد ت ــه مهاجــران می فرســتند ب ک

کننــد. کنــار بیاینــد و در بعضــی مــوارد دارایــی بــه دســت آورنــد و ذخیــره  جنــگ، 

ــا  ــود. او ب ــده ب ــک فقیرنمان ــه اش ی ــد جامع ــریالنکا، از دی ــری س کومپوتی ــل  ــاله اه ــمین زن 25 س فاس

کار و زندگــی می کــرد. هــر دوتــا در  کویــت  کومپوتیــری زندگــی می کــرد درحالــی  کــه شــوهرش در  فرزنــدش در 

کار می کردنــد تــا نــان روزانه شــان  خانواده هــای فقیــر بــه دنیــا آمدنــد و در ابتــدا بــه  عنــوان باربــر در روســتا 

ــن زوج،  ــه ای ــک ب کم ــرای  ــرد و ب ــی می ک ــت زندگ کوی ــوهرش در  ــد. خوشــبختانه، مادرش ــت آورن را به دس

کردنــد.  کویــت مهاجــرت  کمــک مــادر، فاســمین و همســرش نیــز بــه  پــول می فرســتاد. در ســال 2003، بــا 

ــت  گف ــمین  ــد. فاس ــه ش ــکار خان ــمین خدمت ــرد، فاس کار می ک ــده  ــوان رانن ــه عن ــوهرش ب ــه ش ک ــی   درحال

ج، هــردوی مــا خیلــی پــول در آوردیــم.« »بعــد از رفتــن بــه خــار

کار سـختی بـود چـون شـغل دائمـی در ایـن منطقـه وجـود نداشـت. مـا  کـردن زندگی مـان  »قبـاًل اداره 

خانـه ای بـرای زندگـی در آن نداشـتیم. امـا االن شـوهرم ماهانـه ۱5000 روپیـه سـریالنکا درمـی آورد. خانـه 
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خودمـان را داریـم و هـرکاری بخواهیـم می توانیـم انجام دهیم. بنابراین احسـاس می کنم در حال حاضر 

کویـت بماند.  گرچـه دلتنـگ همسـرش بـود، فکـر می کـرد بهتـر اسـت موقتـًا در  زندگـی بهتـری داریـم.« او ا

گـر جنـگ شـروع  کارکنـد. او بایـد دوبـاره برگـردد. ا گـر همسـرم بـه سـریالنکا بیایـد نمی توانـد در اینجـا  »ا

کشـور بـودن بـه مـدت طوالنـی، خیلـی مفیـد نیسـت.« ج از  شـود، مـا هـم بایـد از اینجـا برویـم. در خـار

همچنیــن مهاجــرت بــه جهاتــی بــرای خانواده هــا خوبی  هــا و بدی هایــی دارد. نگرانــی از جدایــی 

کســانی  کــه در خانــه می ماننــد، تاثیــر می گــذارد. در  کــه مهاجــرت می کننــد و هــم  کســانی  هــم روی 

ــود،  ــده ب گذران ــکا،  ــه در آن ســوی مرزهــا، در آمری ک ــی را  داســتان آغازیــن مــا آدولفــو اهــل مکزیــک، زمان

کــه آن طــرف آب باشــی. فشــار زیــادی وجــود دارد و مــن دوســت  بــه خاطــر آورد. »خیلــی ســخت اســت 

کمــک  کنــم.« امــا هنــوز آدولفــو حــس می کنــد چــاره ای جــز مهاجــرت نــدارد. »مــن  نــدارم ایــن طــور زندگــی 

گواداالمــوروس هیــچ  خانــواده هســتم، مــن پســر بــودم ...« او شــانه هایش را بــاال انداخــت. »ایــن جــا در 

پولــی نیســت، هیــچ شــغلی نیســت ... مــن از خــدا می خواهــم مجبــور نباشــم هرگــز بــه آمریــکا برگــردم. نــه 

کــردن خانــواده. مهاجــرت خانــواده را از هــم جــدا می کنــد.« کارکــردن بلکــه از تــرس تــرک  از تــرس 

گــذاری وجــوه ارســالی در فعالیت هــای معیشــتی جدیــد بــه عنــوان مســیر روشــنی بــرای  ســرمایه 

تحــرک بســیاری از خانوارهــا، پدیــدار می شــود. شــاهانا فقیرنمانــده ای از دایابهــارای بنــگالدش، یکــی 

کوچکــی در دایابهــارا  کشــاورز  ک،  از زنــان توانمنــد روســتا شــناخته شــد. در ســال ۱995، همســرش، هــا

گرفتــن  ک در ســال ۱996بــا پــول قــرض  بــود. خانــواده نمی توانســت پیشــرفت چندانــی داشــته باشــد. هــا

کــرد. ســال اول  کــردن در عربســتان ســعودی تــرک  کار  ج ســفر، روســتا را بــه قصــد  ــرای خــر از اقوامــش ب

ک نتوانســت پــول زیــادی بــه خانــه بفرســتد. امــا در ســال۱998، او یــک  خیلــی ســخت بــود چنــان  کــه هــا

کــرد. خانــواده خیلــی زود  کــرد و شــروع بــه فرســتادن پــول بیشــتری  شــغل مطمئــن در عربســتان پیــدا 

کردنــد. شــاهانا  بــه پس انــداز و ســرمایه گذاری  کردنــد و شــروع  بازپرداخــت  را  همــه قرض های شــان 

گلــه  کیــان و  کــرد. او در ابتــدا روی پــرورش ما درآمــد ســخت بــه دســت آمــده همســرش را زیرکانــه اســتفاده 

کــرد. بــا منافــع حاصــل از آن و وجــوه ارســالی اضافــی، یــک خانــه آجــری بــا مســتراح  گاوهــا ســرمایه گذاری 

کــه  کــرد. او مراقــب بــود  کار  کشــت و  کشــاورزی خریــد و روی آن  صحرایــی ســاخت. او همچنیــن زمیــن 

ــرد، شــاهانا عضــو  ک ــات  هیــچ وقــت فرزندانــش از مدرســه رفتــن عقــب نماننــد. وقتــی تیــم مــا او را مالق

گــروه پس انــداز و یــک عضــو قابــل احتــرام در جامعــه بــود. فعالــی در یــک 
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عامــل  خانــواده  عضــو  یــک  مهاجــرت  مکزیــک،  کان  یوتــا و  کا  اوکســا در  بررســی  مــورد  جوامــع  در 

ــر،  ــز دیگ ــتند. تمای ــی هس ــان زندگ ــر نردب ــای باالت ــه روی پلکان ه ک ــت  ــی اس ــز آن های ــرای تمای ــدی ب کلی

کســب  کــه در  کــه درآمــدزا هســتند و همــه اعضایــی  ســبد معیشــتی متنــوع خانــواده اســت، بــا زنانــی 

کار می کننــد )جــدول 7-۱(. درواقــع، درمیــان مکان هــای  کارهــای خانوادگــی بــا مدیریــت مشــترک  و 

ــًا  ــواده، تقریب ــای خان ــی از اعض ــط یک ــه توس ج از جامع ــار ــغلی خ ــن ش ــک، یافت ــا در مکزی ــی م ــورد بررس م

کان، ایــن تالش هــا شــکل رفت وآمــد بــه  راه تضمین شــده ای بــرای صعــود در نردبــان اســت. در یوتــا

کا، معمــواًل اعضــای خانــواده بــه  گرفــت. در اوکســا کار غیرکشــاورزی بــه خــود  شــهرهای نزدیــک بــرای 

گرچــه منافــع وجــوه ارســالی مســتقیمًا بــه  دیگــر قســمت های مکزیــک یــا آمریــکا مهاجــرت می کننــد. 

ــه  ــطح جامع ــرک در س ــه تح ــر ب ــد منج ــن می توانن ــا همچنی ــد، آن ه ــده می رس ــای دریافت کنن خانواده ه

کشــورهایی  بــه  کــه  یــک عضــو دارنــد  کنان حداقــل  کثــر ســا ا بنــگالدش  شــوند. در روســتای نورپــور 

کرده انــد. مــردم نورپــور، پول هــای دریافتــی خــود را در  کســتان یــا عربســتان مهاجــرت  مثــل دوبــی، پا

کرده انــد. کســب وکارهای محلــی مثــل فــروش تلفــن همــراه و لــوازم خانگــی ســرمایه گذاری 

کــرده اســت تــا پولشــان را بــه جــای شــهرهای اطــراف، در خــود  افزایــش عرضــه محلــی، مــردم را قــادر 

کــردن، باعــث ایجــاد یــک بــازار پررونــق شــده و بــه تبــع آن، منافعــش بــه  ج  کننــد. ایــن خــر ج  روســتا خــر

کــردن بیشــتر در خــود جامعــه منجــر می شــود. ج  خــر



عی
جم

ام 
قد

ه ا
شد

ی ن
دار

ه بر
هر

ل ب
سی

تان
پ

389

جدول 1-7

کردن باعث حرکت به باال در مکزیک می شود کار  مهاجرت و چند نفر باهم 

دو پله پایینی
که خانوارها حاال دیگر فقیر  پله ای 

محسوب نمی شوند
پله های 2-۱

عدم مهاجرتمهاجرت

کا: اعضای خانوار به مکزیکوسیتی،  کسا اوا
کردند. شمال مکزیک، یا آمریکا مهاجرت 

جامعه  از  بیرون  خانوار  سرپرست  یوکاتان: 
کار می کند. کشاورزی یا ساختمانی  محلی در 

مهاجــرت  خانوارهــا  اعضــای  کا:  اوکســا
ــا  ــکا ب ــی امری کنان قانون ــا ــب س ــد و اغل کرده ان

دارنــد. پابرجــا  مشــاغل 
اشـــتغال  خانـــواده  اعضـــای  یوکاتـــان: 
غیرکشـــاورزی بیـــرون از جامعـــه محلـــی دارنـــد

ــواده غــذای خــودش را تولیــد  کا: خان اوکســا
زنــان  می فروشــد.  را  مــازادش  و  می کنــد 
لبــاس  می کننــد،  درســت  دســتی  صنایــع 
یــا غــذای پختــه می فروشــند. می شــویند، 

دارند.  حقوق بگیری  کار  شاید  زنان  یوکاتان: 
خواربارفروشی  یک  مالک  خانوارها  بیشتر 
کوچک بوده و/یا حیواناتی را پرورش می دهند.

خانوارهــا اغلــب مالــک یــک خواربارفروشــی، 
جامعــه  در  تورتیــال  فروشــگاه  یــا  نانوانــی 
محلــی هســتند. بســیاری هنــوز در حاشــیه 
کــرده یــا حیوانــات را پــرورش داده  کشــاورزی 
خانــوار  عضــو  یــک  از  بیــش  می فروشــند.  و 
ســایر  فــروش  بــا  هــم  همســر  و  می کنــد  کار 

می کنــد. کمــک  خدمــات  یــا  محصــوالت 

کانونی نردبان زندگی، مکزیک. گروه  منبع: مباحثه های 

مقابله با بدبختی

در سال ۱986، خانه ام خراب شد، برادرم مرد و دوتا از پسرانم مجروح شدند. هواپیماها روستای ما 

کشته شدن خودم هم فکر می کردم. هیچ امیدی نداشتم ... درحال  را بمباران می کردند... حتی به 

حاضر فرزندانم بزرگ شده اند و از من مراقبت می کنند. من احساس آرامش و اطمینان بیشتری می کنم.

نایم، مرد 60 ساله، ناشرخان افغانستان

کارکــرد مهــم خانوارهــا مواجه شــدن همگانــی بــا خطرهــا و بدبختی هاســت. خانواده هــا منابــع  یــک 

مالــی و روحی-روانــی خــود را بــا هــم جمــع می کننــد تــا بــا تکانه  هــای ســالمتی، مجروحیــت و مــرگ و میــر 

کارکــرد خانواده هــا خصوصــًا در مناطــق جنگــی مهــم اســت در افغانســتان، مــا افــرادی  کننــد. ایــن  مقابلــه 

کــه بــا اســتفاده از شــبکه های فرزنــدی خــود، از خانواده های شــان محافظــت می کننــد و  کردیــم  را پیــدا 

کتریــن مناطــق عبــور می کننــد )کادر 2-7(. کمــک یکدیگــر از خطرنا بــا 
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کادر 2-7
همبستگی در زمان جنگ

کــه پیرامونــش را باغ هــای انگــور احاطــه  رامیلــی غالــی زمانــی یــک روســتای زیبــا در دشــت های شــمالی افغانســتان بــود 
ک اشــباح گونه ای دارد. در ۱999، مــردم روســتا هــر چیــزی را در جنــگ شــدید  کنــون منظــره هراســنا کــرده بودنــد امــا ا
کــه تــرس  کشــاورزی  کــرد  بیــن طالبــان و متحــدان شــمالی بــا پشــتیبانی آمریــکا از دســت دادنــد. تیــم مــا بــا عبــدل دیــدار 
و وحشــت از دیــدن روســتای در حــال سوختن شــان را بــه یــاد مــی آورد. »آنهــا باغ هــا و انبارهــای انگــور مــا را بــه آتــش 
کردنــد.  کردنــد. البتــه طالبــان و متحــدان شــمالی خانه های مــان را غــارت  کانال هــای آبیــاری را منفجــر  کشــیدند. آنهــا 
کامــل ســوزاند. ســربازان متحــد شــمالی یــک زمســتان تمــام چــوب و الــوار از خانه هــای  طالبــان یــک بــار برخــی خانه هــا را 
گذاشــتند.« در زمــان بازدیــد تیــم میدانــی مــا،  کار  گــروه در روســتا میــن زمینــی  کننــد. و هــر دو  مــا را بردنــد تــا هیــزم درســت 

ــی 2000 میــن زمینــی دارد. ــه رامیلــی غال ک ــرآورد می شــد  ب
ــد. یــک مــرد  ــاد برون ــه شــهرهای نزدیــک ماننــد جالل آب ــه میــدان جنــگ، خانواده هــا مجبــور شــدند ب ــا تبدیــل روســتا ب ب
کابــل و  کــودکان در یــک طــرف و مــردان در طــرف دیگــر. آنهــا بــه  کــرد: زنــان و  بیــاد آورد »طالبــان خانواده هــا را بیــرون 
کمپ هایــی در جــالل آبــاد فرســتاده شــدند.« طالبــان همچنیــن ۱00 مــرد از روســتا را بــه یــک زنــدان  ســپس بــه ســرعت بــه 
در پلوچرخــی فرســتاد. بیســت تــا از ضعیفتریــن آنهــا در زنــدان مردنــد. سرنوشــت افــراد رانــده شــده، بهتــر نبــود. »مقامــات 
کــه  کابــل بازگردانــده اســت. در آن زمــان بــود  کــه طالبــان آنهــا را بــه  جالل آبــاد آنهــا را نمی خواســتند. اخبــاری وجــود داشــت 
گــروه مباحثــه بــه یــاد آورد »حــدود 500  کشــاورز در  کننــد. چیرمحمــد یــک  کشــور را تــرک  گرفتنــد  ایــن خانواده هــا تصمیــم 
کــه برخــی روســتائی ها پیــش از آن زندگــی می کردنــد. حــدود 50 خانــواده  کردنــد جایــی  کشــمیر مهاجــرت  خانــوار بــا هــم بــه 

کردنــد و 50 خانــواده دیگــر بــا هــم بــه ایــران رفتنــد.« بــه پنج شــیر مهاجــرت 

زمیـن،  اهلـی،  چهارپایـان  می کننـد-  اسـتفاده  دارایی هایشـان  از  خانواده هـا  بافتارهـا،  میـان  در 

کشـت  کـه جامعه محلی زیر  ج عضـو بیمـار خانـواده را بپردازنـد. در تینکاتـا  جواهـرآالت- تـا بتواننـد مخـار

قهـوه در روومـای تانزانیـا اسـت، آنالیـس 44سـاله از چندین مورد سـقط جنین آسـیب دیـد. بعد از بدنیا 

که در سـال ۱993با معلولیت زاده شـد، همه نیرو و امیدش به زندگی را از دسـت  آمدن فرزند چهارمش 

کردنـد،  کمـک  کـه بـه او  کـرد. در میـان افـرادی  داد. خیلـی زود بعـد از آن، دوبـاره حاملـه شـد و سـقط 

کـه از تینکاتا دور  ج می کـرد تـا بتواننـد به بیمارسـتانی  پدرشـوهرش بـود. در دوران بـارداری اش، پـول خـر

گفـت »این هـا بـرادرم، خواهـرم و  کردنـد. او  بـود، برونـد. بقیـه اقـوام در زمـان سـقط ها، بـه او خـون اهـدا 

گـروه خونـی متفاوتـی داریـم.« کنـد چـون  خالـه ام بودنـد. شـوهرم نمی توانسـت بـه مـن خـون اهـدا 

یــک  بــا  اغلــب  بنــگالدش و ســریالنکا،  ازدواج خصوصــًا در هندوســتان،  ج جهیزیــه و مراســم  خــر

کمــک می کننــد تــا جلــوی ضربــه را بگیرنــد.  تکانــه  مالــی بــرای خانــوار همــراه اســت. دوبــاره، خانواده هــا 

کــه او باالخــره بــرای  کورســی اوتارپــرادش از همــان زمــان تولــد دختــرش می دانســت  ســومان زنــی در 
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خریــدن جهیزیــه پــول می خواهــد. »مــن روز تولــدش خوشــحال بــودم چــون اولیــن فرزنــدم بــود امــا 

کــه تولــد دختــری در خانــواده فقیــر، مســاوی مــرگ اســت.« همســر ســومان  ناراحــت هــم بــودم چــرا 

ــه  گون ــچ  ــد. »هی ــاع برآی ــس اوض ــت از پ ــواده نمی توانس ــد و خان ــض ش ــر، مری ــد دخت ــد از تول ــه بع بالفاصل

غذایــی در خانــه نبــود و مــن و فرزندانــم مجبــور بودیــم روتــی ]نــان[ بــا نمــک و ســرکه بخوریــم.« بعــد 

کنــد. بــا آن پــول، ســومان  ازآن مــادر ســومان مقــداری پــول برایــش فرســتاد تــا بتوانــد خانــه اش را اداره 

کــم  گذاشــت.  ســه بســته بیســکویت، ۱0 بســته شــکالت و 5 بســته ســیگار خریــد و آن هــا را بــرای فــروش 

کوچــک ســرمایه گذاری  کــم امــا مــداوم، فروشــش بــاال رفــت باالخــره آنقــدر داشــت تــا در یــک مغــازه 

کنــد. در زمــان مصاحبــه ســومان 2000 روپیــه )حــدود 50 دالر آمریــکا( بــرای جهیزیــه دختــرش پس انــداز 

ــردم و  ک ــداز  ــتم، پس ان ــه داش ک ــه ای  ــک روپی ــر ی ــن ه ــت »م گف ــا  ــی م ــم میدان ــه تی ــومان ب ــود. س ــرده ب ک

گــر مــادرش پــا پیــش  کنــد چــه سرنوشــتی می داشــت ا گذاشــتم.« او نمی توانســت تصــور  آن را در بانــک 

کمــک نمی کــرد. نمی گذاشــت و بــه وی 

تفرق، فرار و مرگ: چگونه تجزیه خانواده منجر به سقوط می شود

ــه در  ک ــی  ــود. نیروی ــی دردآور ب ــن خیل ــرای م ــن ب ــرد. ای ک ــدا  ــواده ج ــرا از خان ــدرم م ــال ۱998، پ در س

ــدارد. ــود ن ــتید، وج ــدا هس ــه ج ک ــی  ــود دارد هنگام ــدت وج وح

بادلو، مرد 30 ساله فقیرمانده، هاتینا، اوتار پرادش

کــه از دســت دادن همســر یــا فرزنــدان بــه خاطــر مــرگ و میــر  در اهمیــت وجــود خانــواده همیــن بــس 

یــا جــدا شــدن یــا دور شــدن از خانــواده، می توانــد باعــث ســقوط بــه ســمت فقــر شــود. در جامعــه ای در 

کنــد، چــه  کــه بــه او وابســته اید، فــوت  گــر همســر شــما  منطقــه جنگــی در فیلیپیــن، مردهــا پرســیدند، »ا

کســب وکار وارد اســت و بــا مشــتریان بــه خوبــی معاملــه می کنــد.  کــه او در  می کنیــد؟ شــما می دانیــد 

]مــرگ او[ می توانــد یــک دلیــل بــرای رفتــن شــما بــه پائیــن باشــد. امــا واقعــًا مــا نمی توانیــم جلــوی مــرگ 

کــه سرنوشــت محتــوم همــگان اســت.« او را بگیریــم چــرا 

ایــن مســاله بــرای زنــان بــه ویــژه در جوامــع مردســاالر، بســیار حــاد اســت. در ســاختارهای مــورد 

کرده انــد، پایین تریــن پلــه نردبــان زندگــی  کــه همسران شــان آن هــا را تــرک  بررســی مــا، بیوه زنــان و زنانــی 
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کــش، زنان بیــوه و بــدون پــدر، بــه عنــوان درمانــدگان وصــف  کرده انــد. در افغانســتان و مرا را اشــغال 

گدایــی می افتنــد.  ــه  ــا پس انــداز، بیمــه و تامیــن اجتماعــی، خیلی هــا ب می شــوند. بــدون هیــچ درآمــد ی

ــی  ــرد. »بیوه زن ک ــی را در جامعه شــان توصیــف  کــش چنیــن زن ــار مرا ــان در تیندیات ــروه مباحثــه زن گ یــک 

کــه درآمــد نــدارد. او مایحتــاج خــود را از همســایگانش می گیــرد: مقــداری آرد، یــک  ایــن جــا هســت 

کــه همسران شــان را در طــول جنــگ افغانســتان از دســت  کمــی چــای و شــکر.« زنانــی  فنجــان روغــن، 

گفتنــد، »مردهــا شــبیه  گروهــی از مــردان در ناشــرخان  دادنــد نیــز در شــرایط مخوفــی زندگــی می کردنــد. 

ــد.« ــتری دارن ــدرت بیش ــد، ق ــتری دارن ــای بیش کوه ه ــه  ک ــی  ــتند. خانواده های ــوه هس ک

کــه ارثیــه خانــواده را تکــه تکــه می کنــد می توانــد بــه ســقوط  اختــالف نظــر میــان خواهــران و بــرادران 

ــواده  ــه ســایر اعضــای خان ــدان بزرگ ســال ب کــه ممکــن اســت فرزن ــه فقــر منجــر شــود چــرا  برخــی افــراد ب

کــه  کننــد. ایــن امــر بویــژه در ســاختار روســتاهای هندوســتان چشــم گیر اســت، جایــی  کــم توجهــی 

هنــوز زندگــی در خانواده هــای »مشــترک« یــا بــزرگ مرســوم اســت. در روســتای ختوســا در اوتــار پــرادش، 

گرفتــه بــود. »ســهم مــن تنهــا 8 بیقــاس از  چانــدر 47 ســاله، از برادرانــش جــدا شــده و ارثیــه ناچیــزی 

کشــاورزی در آن بــود. همچنیــن چــون قطعــه زمیــن مــن  کــه تنهــا یــک  بــار در ســال امــکان  زمینــی بــود 

ــم را از  کل محصوالت ــاله  ــر س ــیل ه ــودم. س ــه ب ــاری مواج ــکالت آبی ــا مش ــًا ب ــود، دائم ــه ب ــار رودخان کن در 

کــه بــه آن هــا متکــی بــود. ســه  کــه ســه پســر داشــت  بیــن می بــرد.« امــا او امیــدش را از دســت نــداد چــرا 

کــرد و بــرای هزینــه مراســم ازدواج وام  ســال بعــد از جداشــدن از برادرانــش، چانــدر پســر بزرگــش را دامــاد 

کشــت وکار بــه مــن  کم تریــن نگرانــی راجــع بــه وام داشــتم چــون فکــر می کــردم پســرم در  گرفــت. »مــن 

ــا  ــه فن ــد ب ــاس می کن ــر او احس ــال حاض ــم.« در ح ــت می کنی ــم وام را بازپرداخ ــا ه ــرد و ب ک ــد  ــک خواه کم

رفتــه اســت. »االن بیــرون آمــدن از زیــر بــار قــرض ســخت اســت. احســاس تنگدســتی می کنــم چــون هنــوز 

کنــم. بــرای مــن ســخت خواهــد بــود تــا از فقــر  بایــد بــرای ازدواج دو پســر و یــک دختــر دیگــرم برنامه ریــزی 

کــردن نیســتند. جدایــی  کار  کمــک مــن نخواهــد آمــد. بقیــه فرزندانــم در ســن  ج شــوم. هیچکــس بــه  خــار

پســرم بزرگتریــن دلیــل حرکــت روبــه پاییــن مــا بــوده اســت. او حتــی بــا مــا صحبــت نمی کنــد بنابرایــن مــن 

ــم از او درمــورد بازپرداخــت وام ازدواجــش، تقاضایــی داشــته باشــم؟« ــه می توان چگون
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خانواده به عنوان بار مالی

مــا می توانیــم هــر چقــدر دلمــان خواســت بچــه داشــته باشــیم. ۱0تــا ۱5تــا. امــا بعــدش خواهیــم مــرد. 

کنیــم؟ آیــا می توانیــم بــه آن هــا پوســت ذرت بخورانیــم؟ چگونــه می خواهیــم همــه آن هــا را ســیر 

مباحثه با مردان و زنان، باملوزی ماالوی 

کــه خانواده هــای بــزرگ بــرای خیلی هــا نشــان قــدرت هســتند، آن هــا همچنیــن می تواننــد  در حالــی 

کار بیشــتر، امــا بــه معنــای  مانــع حرکــت رو بــه بــاال باشــند. افــراد بیشــتر در یــک خانــواده یعنــی نیــروی 

افــراد  لبــاس پوشــاندن هــم هســت و  بــرای  کــردن، بدن هــای بیشــتر  بــرای ســیر  شــکم های بیشــتر 

ــوار اعمــال نظــر  ــا نیازهــا و خواســته های متفــاوت بایــد در تصمیم گیری هــا و برنامه هــای خان بیشــتری ب

کمتــر اســت. کننــد. ایــن امــر بــه معنــای تقســیم بیشــتر و پس انــداز 

کمتــر دارنــد در پاییــن  کار  کــه فرزنــد بیشــتر و نیــروی  در میــان مناطــق مــورد بررســی، خانواده هایــی 

افغانســتان، چنیــن  ریاخیــالو  مــردان در  گــروه مباحثــه  گرفتنــد.  قــرار  نردبان هــای جامعــه  پله هــای 

کردنــد. »معمــواًل فقیرترین هــا خانواده هــای بــزرگ- بطــور  خانوارهایــی در روســتای خــود را توصیــف 

ــچ  ــه هی ــد و ن ــی می کردن ــه در آن زندگ ک ــه ای  ــک خان ــه مال ــا ن ــد. آنه ــه- دارن متوســط هشــت نفــر در خان

کار  کــه درآمــد اندکــی دارنــد و فرزنــد در ســن  زمیــن دیگــری بودنــد. ایــن طبقــه شــامل بیوه زنانــی اســت 

کــه نمی توانــد درآمــد خوبــی بدســت  کــه رئیــس مــرد خانــوار آنقــدر مســن اســت  ندارنــد یــا خانواده هایــی 

کردنــد  گروهــی از مــردان در روســتای ماهی گیــری میرجاخاتــی بنــگالدش فکــر  آورد.« بــر همیــن منــوال، 

کمتــر، بهتــر قــادر بــه پس انــداز و ســرمایه گذاری در امــور معیشــتی  کوچک تــر بــا فرزنــد  کــه خانواده هــای 

کمتــری درون خانــواده باشــد، آن هــا می تواننــد حتــی مقــداری پــول ذخیــره  گــر اعضــای  هســتند. »ا

کننــد. بــا آن پس انــداز، می تواننــد تورهــای ماهی گیــری بیشــتری بخرنــد.« 

بــه  رســیدن  بــرای  مانعــی  چشــم  بــه  خــود  بــزرگ  خانواده هــای  بــه  مــردم  برخــی  مــاالوی،  در 

گفــت، »والدیــن بــه بچــه دار  گــروه مباحثــه جوانــان در مزاپونــدا  آرزوهای شــان نــگاه می کردنــد. یــک 

گرســنگی از بیــن رفتنــی نیســت. جوانــان چــون بچــه آن هــا )والدیــن( هســتند  شــدن ادامــه می دهنــد امــا 

بــا  خانوار هایــی  بگیرنــد.  را  بیشــتر  بچه هــای  داشــتن  بــه  والدین شــان  خواســت  جلــوی  نمی تواننــد 

گــر والدیــن  تعــداد ۱5 نفــر هــم وجــود دارنــد. همــه آنهــا لبــاس و چیزهــای دیگــر می خواهنــد. بنابرایــن ا
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کواچــا بگیرنــد، همــه آن  را صــرف خریــد  کار روزمــزدی روی زمین هــای دیگــران، 500  آن هــا بــا انجــام 

کارمــزدی بکننــد  کــی می کننــد. ایــن امــر باعــث می شــود بســیاری از پســران در زمین هــای دیگــران  خورا

کننــد.« تــا بتواننــد از خودشــان مراقبــت 

کــه آداب و رســوم مربــوط بــه شــریک و ســهیم بــودن بویــژه قــوی  در بافتارهــای آفریقایــی جایــی 

هســتند، شــبکه های خویشــاوندی بــه فراتــر از خانــواده هســته ای )مرکــب از پــدر و مــادر و فرزنــدان( 

ــا بــه  کنــد، انتظــار مــی رود ت ــان صعــود  ــاالی نردب ــه ب کــه موفــق می شــود ب گســترش می یابــد. از هرکســی 

کنــد. تســلیم شــدن  کمک رســانی  حلقه هــای بــزرگ اقــوام و خویشــان و حتــی اعضــای دیگــر جامعــه، 

ــواده منجــر  ــع خان کشــیدن خالــص مناب ــه  ــه ت ــد ب ــردن دیگــران، می توان ک ــه هنجــار اجتماعــی شــریک  ب

کمــک نکــردن هــم مذمــوم شــمرده می شــود و بــه طــرد شــدن از ســوی جامعــه ختــم می شــود.  شــود امــا 

گروه هــای مباحثــه مزاپونــدای مــاالوی یــک مثــال آوردنــد: »وقتــی آن هــا ]مــردم جامعــه  مــردان و زنــان در 

کبریــت بگیرنــد،  محلــی[ بخــار آبــی از دیگــر خانه هــا می بیننــد، تصمیــم می گیرنــد بــه آنجــا برونــد و چــوب 

گــر آن هــا را  کــه در آن خانــه پختــه شــده، دعــوت شــوند. ا کــه در واقــع می خواهنــد بــه غذایــی  در حالــی 

کــه شــما خســیس هســتید.« دعــوت نکنــی، آن هــا مــدام می گوینــد 

هستند.  کار  و  منابع  تقسیم  سر  بر  کشمکش  معرض  در  همچنین  بزرگ  خانواده های  نهایت،  در 

گر چند قابلمه بهم بخورند، سرو صدا ایجاد خواهد شد.  که »ا کرد  کورسی اوتار پرادش بحث  رامش در 

از  بعد  می شود.  زیاد  شدن  یقه  به  دست  احتمال  باشد،  خانواده  یک  در  عضو  بیشتری  تعداد  وقتی 

که همسران روی شوهران شان تاثیر می گذارند. معمواًل  ازدواج، اختالف ها و تنش ها باال می گیرد چون 

وقتی هزینه ها شروع به زیاد شدن می کنند، مشکالتی بروز می کند و اختالف در خانواده پیش می آید.«

کارکردن برای خود و  برای بعضی ها، جدایی از خانواده حتی به منزله نجات و آزادی برای سخت 

از خانواده  اوتار پرادش، جدایی  بهایرو خورد  تاراواتی زن 45 ساله اهل  نه دیگران قلمداد می شود. 

که در۱6سالگی با مرد بیسواد فقیری ازدواج  شوهرش را مثبت ترین اتفاق زندگی شان برشمرد. تاراواتی 

کار می کردند. تاراواتی  کل خانواده و دیگر اقوام شوهرش روی یک زمین خانوادگی باهم  کرد، در ابتدا با 

کرده بود.  که مثل ریسمان همه اعضا را به هم وصل  کسی  پدرشوهرش را مرد بخشنده ای می دانست، 

کرد و خانواده بزرگ شد، جنگ و  اما بعد از فوت او اوضاع خراب شد. وقتی برادر شوهر تاراواتی ازدواج 

گسترده اش جدا شد.  دعواها زیاد شد. در سال ۱990، وقتی تاراواتی 3۱ ساله بود، شوهرش از خانواده 
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کــه در آن زندگــی می کردنــد،  کــه از خودشــان داشــتند و خانــه ای  تاراواتــی و شــوهرش بــا زمینــی 

کــردن و پس انــداز  کار  کننــد. آن هــا پــس از حــدود هشــت ســال  توانســتند روی زمیــن خــود ســرمایه گذاری 

کتــور و زمیــن بیشــتری خریدنــد. بــا ایــن پیشــرفت ها، حاصل خیــزی زمیــن آن هــا افزایــش  کــردن، یــک ترا

ــرها،  ــرش، پس ــا همس ــودش ب ــه خ ــی در خان ــه راحت ــی ب ــت. تاراوات ــاال رف ــان ب ــأن اجتماعی ش ــت و ش یاف

گرفــت، »جــدا شــدن، نقطــه عطفــی بــود زیــرا از آن بــه بعــد  عروس هــا و نوه هــا زندگــی می کنــد. او نتیجــه 

کــرد.« ــاز  شــوهرم روی توانایی هــای خــودش حســاب ب

تبعیض جنسیتی و خشونت درون خانواده ها

که در این جامعه دختر به دنیا آمدم. تنها اشتباه من این بود 

دختر جوان اهل مچیری آندرا پرادش

ــی  گاه ــد و  ــه برون ــه مدرس ــران ب ــد دخت ــت ندارن ــا دوس ــت. آن ه ــی آدم هاس ــی از تعصب گرای ــن ناش ای

بــرای  مدرســه  می گوینــد  و  می دهنــد  نشــان  کنــش  وا رفتــن  مدرســه  علیــه  مــا  خانواده هــای  اوقــات 

دختــران خــوب نیســت.

ناجیال، دانش آموز مونث ۱8ساله اهل رامیلی غالی افغانستان

کــه یکدلــی و عدالــت بیــن اعضــا برقــرار باشــد.  لزومــًا همــه خانواده هــا یــک جمــع خوشــحال نیســتند 

گرچــه اغلــب بیــان نمی شــوند، بیــن مــردان و زنــان درون خانوارهــا روی می دهــد.  کــه  قوی تریــن تضادهــا 

ــیم  ــری، تقس ــا در تصمیم گی ــا و بی انصافی ه ــد: نابرابری ه ــر می چرخ ــائل زی ــور مس ــا دور مح ــن تضاده ای

کار، توزیــع منابــع، آزادی جایــی رفتــن و احتــرام.

گفــت مــردان جامعــه او بــه نــدرت بــا همسران شــان مشــورت  کــی در بوفــکاروی اوگانــدا  نادیاموها

ج  ــر ــش را خ ــه پول ــت و هم ــد فروخ ــن را خواه ــد زمی ــه زن بفهم ک ــن  ــدون ای ــرد ب ــت، »م گف ــد. او  می کنن

کردنــد برخــی  کــرد.« در بوتومولــی، روســتای دیگــری در اوگانــدا، زنــان یــادآوری  مشــروب خواری خواهــد 

کــه در  مــردان روســتای آن هــا حتــی تصمیــم بــه فروختــن دخترانشــان می گیرنــد، معمــواًل هنگامــی 

محافــل مشــروب خواری در حالــت مســتی بودنــد. همســران آن هــا هیــچ قدرتــی در ایــن زمینــه نداشــتند.



ــــز
فق

 از 
وج

خـــر

396

کــه اعضــای یــک خانــواده لزومــًا بــه عنــوان یــک  مثــل صدهــا پژوهشــگر پیــش از خــود، مــا دریافتیــم 

مجموعــه هماهنــگ بــا اولویت هــا و الگوهــای مصرفــی مشــابه عمــل نمی کننــد.c  مردهــا دوســت دارنــد 

کــه زنــان بیشــتر می خواهنــد اقالمــی  کننــد در حالــی  ج  درآمــد خــود را بــرای امــور شــخصی خودشــان خــر

کلــی خانــوار بخرنــد. را بــرای فرزنــدان و مصــرف 

تخصیــص نابرابــر منابــع بــر مبنــای جنســیت همچنیــن در عــدم ســرمایه گذاری روی تحصیــالت و 

مراقبت هــای ســالمتی دختــران بازتــاب مــی یابــد.d  وقتــی از دختــر جوانــی در مچیــری آنــدار پــرادش 

کالس نهــم، جلــوی  کــه در آینــده می خواهــد چــکاره شــود، اوگفــت، »والدینــم بعــد از  کردیــم  ســوال 

کننــد بــرای همیــن مانــع  گرفتنــد. آن هــا فکــر می کننــد زنــان نبایــد بیشــتر از ایــن تحصیــل  تحصیالتــم را 

کــه در ایــن جامعــه دختــر بــه دنیــا آمــدم. االن  رفتــن مــن بــه مدرســه شــدند. تنهــا اشــتباه مــن ایــن بــود 

کــه بخواهنــد بــرای مــن می گیرنــد.« تیم هــای پژوهشــی  مــن هیــچ آرزویــی نــدارم. والدینــم هــر تصمیمــی 

کــه بی ســواد مانــده بودنــد و درون چهاردیــواری  مــا بســیاری از دختــران را در ســایر بافتارهــا دیدنــد 

ــد. ــدا  کنن ــی پی ــوهران خوب ــه ش ک ــند  ــدوار باش ــتند امی ــا می توانس ــد و تنه ــور بودن ــان محص خانه های ش

زنــان و بویــژه دختــران در برابــر محدودیت هــای مرتبــط بــا آزادی هــای فیزیکــی عصبانــی بودنــد- 

کــه دوســت دارنــد. بــرای زنــان در اوتــار پــرادش،  آزادی پوشــیدن آن چــه می خواهنــد و رفتــن بــه جایــی 

آزادی یعنــی رهایــی از پوشــش، در افغانســتان، یعنــی رهایــی از چــادر. در بنــگالدش زنــان آرزو داشــتند 

گفتــه زنــان در تســامین مکزیــک، درحالیکــه  گرفتــن از شــوهران خــود بــه بــازار برونــد. طبــق  بــدون اجــازه 

دســت و پــای زنــان بســته اســت، مــردان آزادانــه »می رونــد و می آینــد و بــه دختــران و همســران خــود 

کجــا برونــد.« کــه چــه بکننــد و  دســتور می دهنــد 

نابرابـری درون خانـواری معمـواًل بـه خشـونت خانگـی دامـن می زنـد. در میـان بافتارهـا، زنـان اذعـان 

گرفته اند. در  کـه از سـوی شـوهران، والدیـن، بـرادران و دیگـر اقـوام خـود مـورد ضرب وشـتم قـرار  داشـتند 

کتـک می زنند چنانچه برای تماشـا  ح دادنـد چگونـه برادران شـان، آن هـا را  کـش، دختـران شـر آبزیـف مرا

کنـد، بـرای بـرادرش به  گـر مـردی بـه او نـگاه  کسـپاری بـه خیابـان آمـده باشـند. »حتـی ا کـردن مراسـم خا

منزله داشـتن رابطه نامشـروع تلقی می شـود و همانجا مسـتحق ناسـزا شـنیدن اسـت.« در بقیه موارد، 

بنـگالدش  روسـتاهای  از  می گیرنـد.  قـرار  خشـونت  هـدف  روزانـه  کوچـک  مشـاجره های  بخاطـر  زنـان 

کـه چگونـه آمـاده نکـردن بـه موقـع وعده غذای شـام  کانونـی توضیـح دادنـد  گروه هـای  کامبـوج  گرفتـه تـا 
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گفتنـد، »خشـونت خانگـی  کامبـوج مـردان جـوان  کهفونـگ  برانگیـزد. در  را  می توانـد خشـم شـوهران 

کار در جنـگل برگشـته اسـت،  کـه از  کـه زن بـه موقـع غـذا را بـرای شـوهری  ناشـی از ایـن واقعیـت اسـت 

کـه مـرد، مسـت اسـت.« آمـاده نکـرده اسـت. و بعضـی اوقـات هـم بـه خاطـر اینسـت 

ــه )در جنــوب  ــان شــایع اســت. تقاضــای جهیزی ــه زن درکل بافتارهــای مــورد بررســی، عــدم احتــرام ب

آســیا( و چندهمســری )در آفریقــا(، رســوم پذیرفته شــده جامعــه هســتند. در بعضی بافتارهــا، هنجارهای 

کــه مــردان از متــون مذهبــی بــرای دفــاع  نابرابــری جنســیتی عمیقــًا در برخــی بســترها حــک شــده اســت 

کــه »در  کالودومــای روومــا، تانزانیــا بحــث می کنــد  کار خــود بازگــو می کننــد. مــردی در  از مشــروعیت 

گذاشــته  کــه بــه ایــن جهــان قــدم  کســی اســت  انجیــل آمــده مــردان بــر زنــان قــدرت دارنــد، مــرد، اولیــن 

اســت. پرداخــت قیمــت عــروس بــه والدیــن زن، ایــن اجــازه را بــه مــرد می دهــد تــا بــر زن مســتولی شــود.« 

کــه  کالیا بنــگالدش مــردان مســخره می کردنــد، »قــدرت زنــان؟ ایــن دیگــر چیســت؟ هر چــه  در شــانتا

ــا  ــد ت ــالش می کنن ــه ت ک ــی  ــد.« زنان ــام دهن ــد انج ــم بای ــان می گویی ــران و خواهرانم ــادران، همس ــه م ــا ب م

ــر تلقــی می شــوند و ارزیابــی منفــی  ــا خیزنــد، معمــواًل پرخاش گ علیــه چنــان هنجارهــای اجتماعــی بــه پ

  e.)4 کادر 4-۱ در فصــل ــد بــه  ــه ارمغــان مــی آورد. )بنگری کــه وفــاداری، احتــرام ب ــی  می گیرنــد درحال

کســب احترام از همســرش  که درباره  کســانی اســت  ملیســا زن 35 ســاله در چیکسیســی ماالوی از آن 

کــرد- امــا نــه بــدون مقاومــت اولیــه. همســرش در ابتــدا بــه او اجــازه نــداد تــا بــرای تخمیــر و  صحبــت 

گــر وام بگیــرم بی نامــوس خواهــم شــد. او بــه خاطــر ایــن موضــوع مــن  گفــت ا فــروش آبجــو وام بگیــرد. »او 

کــه مــن تنهــا همســر او نبــودم.  کــرد ایــن واقعیــت بــود  کتــک زد. آنچــه مــرا بیــش از هــر چیــزی مصمــم  را 

مــن فهمیــده بــودم او پیــش از مــن زن دیگــری از موزامبیــک داشــته اســت.« ملیســا بــه پیــش رفــت و بــا 

گرفــت و بــا آن یــک عــدل لبــاس بــرای فــروش در بــازار محلــی خریــد.  وجــود مخالفت هــای شــوهرش وام 

گرفــت. »او شــروع  کســب وکار، پــول خوبــی بــه جیــب زد و در نهایــت مــورد احتــرام همســرش قــرار  بــا ایــن 

کنیــم.« گفــت مــا بایــد بنشــینیم و بــرای آینــده خــود برنامه ریــزی  کــرد و  کــردن بــا مــن  بــه مهربانــی 

»تضــاد  عبــارت  از  خانواده هــا  درون  جنســیتی  تنش هــای  توصیــف  بــرای   )۱990( ســن  آمارتیــا 

همکاری جویانــه« اســتفاده می کنــد. او می گویــد مــردان و زنــان هــر دو عالیــق مشــابه و متضــادی دارنــد 

کــه عالیــق بــا هــم تالقــی پیــدا می کننــد،  کــه بــر زندگــی خانوادگــی تاثیــر می گــذارد. بخاطــر مــوارد وســیعی 

گرایــش بــه پیگیــری همــکاری دارد، راهکارهــای توافق شــده، معمــواًل ضمنی،  تصمیم گیــری در خانــواده 
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کردنــد. درگیری هــا درون خانــواده هــا  از جنبه هــای تضادبرانگیــز. داده هــای مــا از ایــن تفســیر حمایــت 

گزینه هــای در دســترس زنــان اســت. ــا اینحــال خانــواده بهتریــن تکیــه گاه در غیــاب دیگــر  هســت ب

نشانه های اقدام جمعی خانواده موفق

کمــک  کــه چــه نــوع اقــدام جمعــی و هویت هــا می تواننــد در خــروج از فقــر بــه مــردم  وقتــی دربــاره ایــن 

کــه خانواده هــا را محیط هایــی موفــق بــرای اقــدام  گی هــای اصلــی  کننــد، می اندیشــیم مفیــد اســت ویژ

گی هــا بــارز اســت: هنجارهــای زیربنایــی  کنیــم. در داده هــای مــا، پنــج تــا از ایــن ویژ جمعــی می کنــد، درک 

اعتمــاد، وفــاداری و همبســتگی؛ تعامــالت و ارتباطــات مــداوم در دوره هــای زمانــی طوالنــی؛ اختیــار و 

کنتــرل بــر تصمیمــات و منابــع؛ ادغــام محصــوالت و یــا تولیــد محصــوالت مشــترک؛ و ســهیم بــودن هــم در 

منافــع مثبــت و هــم ریســک های منفــی.

گی هــای اقــدام جمعــی خانــواده موفــق در مقیــاس خیلــی محــدود در دیگــر انــواع نهادهــای  ایــن ویژ

گروه هــای خودجــوش مــردم فقیــر، ســازمان های اجتماع محــور بــا پشــتیبانی از بیــرون،  جمعــی مثــل 

ح هــای اعتبــارات ُخــرد بــزرگ مقیــاس، برنامه هــای عمرانــی اجتماع محــور و شــرکتهای بــا ســرمایه  طر

ُخــرد۱  )جــدول2-7(.

۱. microequity corporations
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جدول 2-7

گی های خانواده های موفق الگوبرداری می کنند هویت های جمعی، از برخی اما نه همه ویژ

سازمان های اجتماع محور

گی ها دوستانخانوادهویژ
گروه های 
خودجوش

گروه های 
سازمان یافته 

در پیوند با 
سازمان های 

بیرونی

طرحهای 
اعتبار 

ُخرد بزرگ 
مقیاس

برنامه های 
عمرانی 

اجتماع محور

شرکت های 
سرمایه ُخرد

اعتماد، 
وفاداری، 

همبستگی
پایین تا هیچباالباالباال

پایین/ 
متوسط

متوسط/ 
پایین

باال

تعامالت 
تکراری/ 

روابط 
بلندمدت

متوسطباالباالباال
پایین/ 
متوسط

متوسط/ 
پایین

باال

اقتدار و 
کنترل بر 

تصمیمات 
و منابع

باالپایین/ باالپایینپایینمتوسطپایینباال

تولید 
مشاع/ 
مشترک

مشاعمشاععمدتا مشاعمشاعمشاعهر دو

تسهیم 
ریسک 

منفی و نفع 
مثبت

منفیهر دو
منفی و 

محدود مقابله 
به مثل باال

عمدتا منفی؛ 
برخی مثبت

مثبتهردومنفی

گی هــای خانــواده، خصوصــًا اعتمــاد، حمایــت می کنــد. اعتماد،  ادبیــات اقتصــادی از اهمیــت ایــن ویژ

کــه در دوره هــای زمانــی طوالنــی شــکل  ــه زندگــی خانوادگــی اســت: اعتمــاد از تعامــالت و ارتباطاتــی  پای

گرفته انــد، ناشــی می شــود و ایــن تعامــالت و ارتباطــات را تقویــت نیــز می کنــد. چنیــن ســطوح باالیــی از 
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ج از خانــواده تعمیــم داد. حقیقتــًا برخــی اندیشــمندان،  اعتمــاد را بــه نــدرت می تــوان بــه اعضــای خــار

کــه چــرا برخــی فرهنگ هــا  کســی فراتــر از خانــواده را توضیحــی دانســته اند  کــردن بــه هــر  ناتوانــی در اعتمــاد 

کتــاب  از رونــق و شــکوفایی اقتصــادی بیشــتری نســبت بــه دیگــران برخوردارنــد. بانفیلــد )۱958(، در 

کــه بــرای توســعه نیافتگی،  کســانی بــود  »زیربنــای اخالقــی یــک جامعــه پســرفته«، یکــی از نخســتین 

ــی روســتاییان در حرکــت  ــه ناتوان توضیحــی فرهنگــی آورد. او پســرفت یــک روســتا در جنــوب ایتالیــا را ب

کــردن بــه فراتــر از منافــع آنــی خانواده شــان و همــکاری بــرای رســیدن بــه رفــاه عمومــی، نســبت داد. 

کــه در آن، اثــر مثبــت فرهنــگ »مدنــی« دگرخواهانه تــر  کــرد  پاتنــام )۱993( نیــز، از مثــال ایتالیــا اســتفاده 

کتــاب »اعتمــاد« نشــان داد  گذاشــت. فوکویامــا )۱995( در  کیفیــت نهادهــای سیاســی را بــه بحــث  بــر 

کســب وکارهای خانوادگــی موفــق در چیــن بــر پایــه ســطوح بــاالی اعتمــاد خانوادگــی بنــا  کــه چگونــه 

گســترش نمیی ابــد؛ بنابرایــن مشــکالتی در ارتقــای  شــده اســت. امــا ایــن اعتمــاد بــه اعضــای غیرفامیــل 

کســب وکارهای خانوادگــی بــه ســازمان های بــزرگ وجــود دارد.

همچنیــن داده هــای مــا، از اهمیــت اعتمــاد در بیــرون از خانــواده بــه  عنــوان مبنایــی بــرای تالش هــای 

کــه  کــرد. بطــور متوســط تقریبــًا 60 درصــد پاســخ گویان در مناطــق مــورد بررســی  همکاری جویانــه پشــتیبانی 

کننــد- حــل مشــکالت  گفتنــد آن هــا »احتمــال زیــادی« دارد بــرای حــل مشــکالت مشــترک بــا هــم همــکاری 

کــرد.  کــه بــه مــردم مــی تــوان اعتمــاد  گفتنــد  مربــوط بــه تامیــن آب یــا برخــورد بــا یــک بحــران- همچنیــن 

گفتنــد وقتــی مســئله اعتمــاد بــه  کننــد،  کــه احتمــال مــی رود همــکاری  برعکــس، تنهــا 40 درصــد از افــرادی 

کنیــد.« ح می شــود »شــما نمی توانیــد خیلــی مطمئــن باشــید و دقیــق عمــل  دیگــران مطــر

در محیط هــای غیــر فامیلــی خصوصــًا جاهایــی  کــه طرفیــن با هم ناآشــنا هســتند، اقدامــات اقتصادی 

کمبــود اطالعــات و عــدم توانایــی در پایــش  کژمنشــی۱ ،  جمعــی ممکــن اســت در معــرض مشــکالتی چــون 

گیــرد. َارو )۱97۱(، از بــازار بیمــه بــه عنــوان یــک مــدل اســتفاده می کنــد. وقتــی مشــتری  عملکــرد قــرار 

کشــیدن را انجــام دهــد  بیمــه نامــه عمــر را دریافــت می کنــد، انگیــزه دارد تــا رفتــار اختیــاری مثــل ســیگار 

کارگــزار بیمــه بخاطــر هزینه هــای بســیار بــاالی پی گیــری رفتارهــا، نمی توانــد همیشــه  کــه می دانــد  چــرا 

کار ســختی  کنتــرل رفتــار تــک تــک افــراد  ــه همیــن ترتیــب در تولیــد مشــترک، چــون  مراقــب او باشــد. ب

کننــد. کننــد و ســواری مجانــی  اســت، آن هــا می تواننــد از زیــرکار شــانه خالــی 

ــات  ــداوم و ارتباط ــالت م ــه تعام ــی  ک ــد جای ــاق می افت ــدرت اتف ــه ن ــا ب ــوارد در درون خانواده ه ــن م ای
۱. moral hazard
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  f.کاهــش می دهد بلندمــدت در بیــن اعضــای خانــواده انگیــزه و توانایــی بــرای ســواری مجانــی یــا تقلــب را 

کنــار هــم هســتند بنابرایــن اینکــه چگونــه  کــه اعضــای خانــواده بــرای مــدت طوالنــی  بــا ایــن پیــش فــرض 

کســب وکار خویــش، بــه  کننــد، در آینــده اهمیــت خواهــد داشــت. مــردم در اداره  امــروز بــا یکدیگــر رفتــار 

کــه وفــاداری بــه خانــواده، تعهــد مشــترک بــه بنــگاه خانوادگــی و موفقیــت  اقوام شــان متکــی هســتند چــرا 

اعضــای  بیــن  روابــط صمیمانــه  کارچــون 2003(.  و  بــرگ  )وارد ۱987؛ وان دن  مــی آورد  بــار  بــه  را  آن 

کاهــش می دهــد و  کــرده، اطالعــات نامتقــارن را  خانــواده، ارتباطــات و تصمیم گیــری مشــترک را تســهیل 

ریســک پذیری بــه نفــع بنــگاه را تشــویق می کنــد. عالیــق هــر فــردی آســان تر بــا فرصت هــای رشــد یافتــن 

ــز هســتند.  همراســتا می شــود و هزینه هــای دســتیابی، پایــش و اجــرای تماســهای رســمیتر عمــاًل ناچی

پیوندهــای اجتماعــی قــوی درون خانواده هــا در برابــر فشــارهای زیــادی ایســتادگی می کننــد، درحالیکــه 
j .گســیخته می شــوند ســایر قالب هــای اقــدام جمعــی اقتصــادی از هــم 

بــا توجــه بــه مشــکالت در تقلیــد همــه شــاخصه های خانواده هــا در اقدامــات جمعــی غیرخانوادگــی، 

کــردن اقدامــات جمعــی  مالکیــت و تولیــد مشــترک در ایــن محیط هــا بــه نــدرت صــورت می گیــرد. پیــدا 

کــه زنجیــره تولیــد و بازاریابــی مشــترک دارنــد، راحت تــر اســت- بــه عنــوان مثــال،  دارای چندیــن فعالیــت 

کی اســت. گاوهــا انفــرادی اســت امــا بازاریابــی شــیر بــه شــکل اشــترا گلــه  کــه مالکیــت  تعاونی هــای لبنــی 

گفتــه شــد، خانواده هــا معمــواًل بــا همدیگــر بــا تکانه  هــای منفــی مواجــه می شــوند. آن هــا  کــه  همان طــور 

ــا هــم تقســیم  کننــد و بیشــتر اوقــات، منافــع را ب ــا بــه جلــو حرکــت  کار می کننــد ت هــم چنیــن مشــترکًا باهــم 

ــیار  ــی بس ــای منف ــا تکانه  ه ــی ب ــته جمع ــه دس ــد مقابل ــخص ش ــواده، مش ج از خان ــار ــس، خ ــد. برعک می کنن

کــه رســیدگی بــه تکانه  هایــی  موفق تــر از تقســیم منافــع مثبــت اســت. ایــن امــر تــا حــدی بــه ایــن خاطــر اســت 

کــردن  مثــل بیمــاری، تصادفــات، آتــش ســوزی ها و مــرگ و میــر راحــت اســت و معمــوال چیــزی از پنهــان 

اطالعــات عایــد نمی شــود. موفقیت هــای غیرمنتظــره موضــوع دیگــری هســتند. درایــن حالــت، انگیــزه 

کامــاًل افشــا بشــوند، بایــد تقســیم هــم بشــوند. گــر آن هــا  کــه ا کــردن عایدی هــا باالســت چــرا  پنهــان 

در ادامــه ایــن فصــل، بطــور خالصــه، موفقیت هــا و شکســت های قالب هــای اصلــی غیرخانوادگــی 

گرفتــه تــا نمونه هــای اندکــی از دارایی های  گروه هــای غیررســمی افــراد فقیــر  اقدامــات جمعــی را از بســیاری 

گی هــای اقدامــات  ــه و تحلیــل می کنیــم. مــا میــزان توانایــی ایــن نهادهــا در بازتولیــد ویژ کتی، تجزی شــرا

کارکــردی آنهــا بــه جــای جنبــه شــکلی  جمعــی موفــق خانواده-محــور را ارزیابــی می کنیــم. مــا روی معــادل 
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کــه پایــش رفتــار حاصــل شــده اســت را در نظــر  تمرکــز می کنیــم؛ بــه عنــوان مثــال، مــا حــد و دامنــه ای 

کــه همیشــه مســتلزم تعامــل چهــره بــه چهــره هماننــد خانــواده خواهــد بــود. می گیریــم و فــرض نمی کنیــم 

در اهمیت دوستی 

کنــم. امــا در دبیرســتان،  مــن پســر بــدی در مدرســه بــودم. دوســت داشــتم مــواد مخــدر مصــرف 

گرفتــار مــواد  کــه واقعــًا زندگــی مــن را تحــت تأثیــر قــرار داد. مــا مثــل دو بــرادر بودیــم. مــن  دوســتی داشــتم 

کــرد  کــرد. او عمیقــًا مــرا متأثــر  گوشــزد  کار بــدم را بــه مــن  بــودم؛ او نبــود. او مشــاورم شــد و اثــرات مخــرب 

کــرد. کــه انجــام داده بــودم، بــاز  کنــم. او چشــمان مــن را بــه روی همــه اشــتباهاتی  کــرد تــا تغییــر  کمــک  و 

کیاللونای فیلیپین  وئل، مرد 25 ساله، فقیرنبوده، اهل 

ــی  کمک ــش از ارزش  ــرد، بی ک ــد  ــک خواهن کم ــا  ــه م ــتان مان ب ــه دوس ــتن از اینک ــان داش ارزش اطمین

ــه مــا می کننــد. کــه آنهــا ب اســت 

اپیکور

مــردان و زنــان فقیــر در مناطــق مــورد بررســی مــا، جملگــی دربــاره ارزش و اهمیــت داشــتن دوســتان 

کردنــد. در مواقــع نیــاز فــوری بــه پــول بــرای خریــد غــذا و دارو بــرای بچــه مریض، دوســتان  خــوب صحبــت 

کشــاورزی، ماهی گیــری، رانندگــی،  بــه داد هــم می رســیدند. همچنیــن دوســتان مهارت هــای ارزشــمند- 

فرشــبافی، بافندگــی- بــه هــم یــاد می دادنــد و از قیمت هــای بــازار همدیگــر را باخبــر می کردنــد. آن هــا 

کننــد. و در مناطــق جنــگ زده،  ممکنســت عادت هــای خــوب را ترویــج و تــرک عادت هــای بــد را تشــویق 

ــود. وقتــی  ــگار خانه هــای خودشــان ب کــه ان ــد  دوســتان، چنــان از خانه هــای همدیگــر مراقبــت می کردن

گرفتــار در جنــگ بیــن مســلمانان- مســیحیان،  از موهتــار مــردی در لوپوتوگــوی اندونــزی، روســتای 

ــه مــن  خ داد خان ــه شــورش ر ک ــی  گفــت، »زمان ــرده، او  ک ــه  حــال احســاس خطــر  ــا ب ــا ت ــه آی ک ســؤال شــد 

گونــه نبــود؟« روش هــای  گذشــته، خانــه مــن بــا دوســتی محفاظــت شــد، ایــن  پناهــگاه امنــی بــود. از ایــن 

کمــک هــم می آینــد بــا داســتانی از ریچــارد، مــرد فقیــری در تانزانیــا  کــه در آن دوســتان بــه  چندگانــه ای 

کادر 3-7(. تشــریح می شــود ) 
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کادر 3-7
داستان ریچارد: دوستان، نجاتم دادند

کــه 43 ســال ســن داشــت و طــی دوره بررســی بــه فقــر  کــرد  گــرای تانزانیــا، تیــم مــا ریچــارد را مالقــات  کا در منطقــه دورافتــاده 
گفــت »همــکاری بــا اقــوام و دوســتان« بــه او  کــرده و  کــرده بــود. در عیــن حــال، او ایمــان خــود را بــه زندگــی حفــظ  ســقوط 

کــرده اســت تــا خــودش را بــاال بکشــد. کمــک 
ریچارد زمانی از راه ماهیگیری در دریاچه ویکتوریا امرار معاش می کرد و مهارت های ماهیگیری خود را مدیون ماهیگیرانی 
که ۱8 سالش بود با آنها دوست شده بود. در سال ۱993، در سن 3۱ سالگی، ریچاد به یک جزیره  که هنگامی  دانست 
کن آنجا بود و ماهی ساردین می گرفت  که در دریاچه واقع شده بود. او تا سال ۱998 سا کرد  کوچک در اوگاندا مهاجرت 
کوچک خانوادگی مراقبت می کرد. در  کم درآمد بود. همسرش در موطنش باقی ماند و از مزرعه  که شغلی پرریسک و 
کردند. سپس او  که یک غده در سرش پیدا شد. دوستانش هزینه پزشکی وی را پرداخت  انتهای اقامت در اوگاندا بود 

کرد. کودکانش مرده است. او به تانزانیا آمد و شروع به سوگواری  که یکی از  کرد  پیامی دریافت 
کــه از والدینــش در زمــان جوانی  کشــت مــوز بــود، مهارتــی  کردنــد او در حــال  کــه تیــم میدانــی مــا ریچــارد را مالقــات  در زمانــی 
ــازار  ــه فــروش مــوز در ب ــد. هــر وقــت موفــق ب کاســبی وی بوده ان ــرای  ــاارزش ب ــود. دوســتانش یــک پشــتیبان ب گرفتــه ب ــاد  ی
کنــد. دوســتی نیــز  محلــی نمی شــد موزهــا را در خانــه دوســتش ذخیــره می کــرد بــه جــای اینکــه بــا خــود بــه روســتا حمــل 

کــه او هنــوز بــرای حمــل و نقــل مــوز بــه آن وابســته اســت. یــک دوچرخــه بــه وی قــرض داد 
کــه در برگشــت بــه خانــه  ــا مشــکالتی  ــا ب کردنــد ت کمــک  کمــک بــه معیشــت وی، بــه او  ــر  دوســتان وی در روســتا، عــالوه ب
گرفتــه بــود. بدتــر از همــه  گاز  کنــار بیایــد. همســرش در بیمارســتان بســتری شــده بــود، و بچــه اش را یــک ســگ  مواجــه شــد 
اینکــه، او متهــم بــه دزدی شــده بــود. »در ســال 2002، مــن از شــخصی مــوز خریــدم و دســتگیر شــدم. بــه مــن خبــر دادنــد 
کــه از آن آدم خریــدم یــک روز قبــل دزدی شــده بــود.« دوســتانم بــه پشــتیبانی از مــن محکــم  ایــن ســه دســته مــوزی 
کنــم  ایســتادند، و یکــی از آنهــا ۱0 هــزار شــیلینگ بــرای وثیقــه آزادی مــن پرداخــت. »نزدیــک بــود هــوای زنــدان را استشــمام 

کمکــم آمــد.« کــه دوســتم بــه 
بااینکــه او هنــوز در فقــر مطلــق بســر می بــرد، شــکرگزار اســت. او بــرای مقابلــه بــا شــرایط اضطــراری، پــول پس انــداز می کنــد 
کــه همــه  و دوچرخــه ای بــرای خــودش خریــده اســت و مشــاور تیــم فوتبــال روســتا اســت. »مــن هنــوز خــدا را شــکر می کنــم 
گذشــته  چیــز خــوب پیــش رفــت. مــن روابــط خوبــی بــا جامعــه محلــی دارم. مــن احســاس اطمینــان بیشــتری نســبت بــه 

می کنــم، چــون خانــواده ام باثبات تــر شــده و جامعــه و دوســتانم بــه مــن احتــرام می گذارنــد.«

کمک دوسـتان را تایید می کند.  کّمـی مـا میـزان باالی وابسـتگی افراد در جوامع محلی به  داده هـای 

گرفتن درمورد مصارف روزمره، و در رده دوم بعد از اقوام هسـتند. این یافته  دوسـتان منبع مهم قرض 

که بـرای آن ها نزول خـواران در رده دوم و دوسـتان در  گروه هـا بـه جـز فقیرشـده ها صـادق بود  بـرای همـه 

گروه هـا دوسـتان را مهم تر از  گرفتـن بودنـد. در بافتارهـای مـورد بررسـی آفریقایـی، همـه  کمـک  رده سـوم 

کردند. حتـی اقـوام و خویشـان بـه لحاظ منبـع اعتباری برای مصـرف، رده بندی 
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ــل ازدواج،  ــوار مث ــزرگ خان ــای ب ــردن در رویداده ک ــه  ــرای هزین ــر ب ــای بزرگ ت ــه وام ه ــاز ب ــی نی ــا وقت ام

گــروه متحــرک، دوســتان بــه مــکان ســوم  بیمــاری یــا مراســم تدفیــن پیــش می آیــد، در بیــن همــه چهــار 

بعــد از اقــوام و نزول خــواران ســقوط می کننــد.

گرچــه دوســتان می تواننــد در رفــع  ــز فقیــر هســتند.  معمــواًل دوســتان آدم هــای فقیــر، خودشــان نی

کمکــی  کننــد، امــا اغلــب نمی تواننــد بــه تأمیــن هزینه هــای اصلــی  کمــک  کمبودهــای مصرفــی روزانــه 

ــواران  ــه نزول خ ــنگین ب ــای س ــن هزینه ه ــرای تامی ــر ب ــردم فقی ــتر م ــه بیش ک ــت  ــن اس ــرای همی ــد. ب بکنن

کــه آن هــا تــالش می کننــد تــا بــا حامیــان قوی تــری  روی می آورنــد و همچنیــن بخاطــر ایــن موضــوع اســت 

کننــد. ارتبــاط برقــرار 

کار، فقیرمانده هــا و فقیرشــده ها عمدتــًا بــه اقــوام و نزول خــواران  کســب و  در شــروع فعالیت هــای 

ج شــده ها از فقــر( و فقیرنبوده هــا خیلــی بیشــتر بــه بانک هــای  وابســته اند. برعکــس، فقیرنمانده هــا )خار

کــه در طــول  گفتنــد  دولتــی دسترســی دارنــد. حــدود 23 درصــد فقیرنمانده هــا و 30درصــد فقیرنبوده هــا 

بانک هــای دولتــی وام  از  کشــاورزی و مغازه های شــان  تامیــن هزیــه زمین هــای  بــرای  بررســی،  دوره 

گرفتــن وام بانکــی  گرفتــه بودنــد. برعکــس تنهــا 5 درصــد فقیرمانده هــا و ۱8 درصــد فقیرشــده ها قــادر بــه 

کســب وکارها  کــه دوســتان شــاید نتواننــد بــرای تامیــن هزینــه رویدادهــای مهــم یــا  بودنــد. در حالــی 

گروه هــا، دوســتان خــود را بــا اقــوام در یــک رده بعنــوان مهم تریــن منبــع  کننــد، همــه  کمــک  بــه فقــرا 

اطالعــات دربــاره برنامه هــای دولتــی می انگاشــتند. 

به هم پیوستگی: سازمان های اجتماعی خودجوش 

گروهی تعلق نداشته نباشی، نمی توانی زنده بمانی. گر در این روستا به هیچ  ا

مباحثه با مردان، بوفکارو اوگاندا

گروه هــای  بــا آن مواجــه شــد، شــامل  مــا  تیــم  کــه  اقــدام جمعــی  نــوع  بجــز خانــواده، رایج تریــن 

کثــر  گــرد هــم می آینــد. بــه شــکل ذاتــی ا کــه بــرای رســیدن بــه نتایــج مشــترک  خودجــوش از مــردم اســت 

گروه هایــی،  کثــر چنیــن  کننــد و ا کســانی ماننــد خودشــان ارتبــاط برقــرار  مــردم ترجیــح می دهنــد بــا 

کــه همــه فقیــر هســتند. در جوامــع بــا درجــه بــاالی  دوســتان و همســایگانی را دور هــم جمــع می کننــد 



عی
جم

ام 
قد

ه ا
شد

ی ن
دار

ه بر
هر

ل ب
سی

تان
پ

405

کســی ماننــد خــود، می توانــد مشکل ســاز بشــود.  گرایــش بــه پیونــد داشــتن بــا  قشــربندی اجتماعــی، ایــن 

ــه  ک ــند  ــانی در تماس کس ــا  ــاره ب ــا دوب ــه آن ه ک ــرا  ــی دارد چ ــه م ــر نگ ــر را فقی ــراد فقی کار اف ــن  ــه، ای اول اینک

منابــع، اطالعــات و ارتباطــات محــدودی دارنــد. دوم اینکــه، فرادســتان نیــز بیــن خودشــان پیوندهــای 

کننــد بــه نحــوی از  گــر احســاس  محکمــی داشــته، مانــع دسترســی افــراد فقیــر بــه فرصت هــا شــده و ا

کثیفــی راه می اندازنــد.h  بنابرایــن  گاهــی اوقــات جنگ هــای  گرفتنــد  طــرف مــردم فقیــر مــورد تهدیــد قــرار 
i .گروه هــای به هم پیوســته ایــن نابرابری هــا را بازتــاب داده و جاودانــه می کننــد

گروه های به هم پیوسته مردم فقیر:  محدودیت های 

از پس اوضاع برآمدن اما نه رونق یافتن

کودکــش را بــه مدرســه  کســی بخواهــد  گــر  در ایــن جــا ســازمان های اعتبــاری رســمی وجــود نــدارد. ا

گروه هــای جامعــه محلــی  بفرســتد بایــد از دوســتان و اقــوام پــول قــرض بگیــرد. همچنیــن می تــوان از 

گرفــت. امــا مــا ضامــن نداریــم  مثــل بیــکا اویگــوز و اوکوســوکا ]گروه هــای اعتبــاری چرخشــی[ پــول قــرض 

کنیــم. و بــه همیــن خاطــر نمی توانیــم از اعتبــارات و وام هــای بانکــی و ســازمان های اعتبــاری اســتفاده 

گروه مباحثه مردان، بوفکاروی اوگاندا

تـا  کمـک می کنـد  گروه هـا بـه مـردم فقیـر  کـه وجـود  کیفـی مـا نشـان می دهـد  بطورکلـی، داده هـای 

گروه هـا در  کاری می کننـد.g  ایـن  کننـد امـا بـه نـدرت بیـش از آن  نیازهـای فـوری و مهـم خانـوار را بـرآورده 

کفـاف تامیـن منابع  کـه  کوچـک فعالیـت می کننـد و سرمایه شـان آنقـدر انـدک اسـت  مقیاس هـای بسـیار 

گـروه بـرای خـروج از فقـر  کـه بتواننـد بـه اعضـای  کسـب معـاش یـا بازارهایـی را نمی کنـد  مالـی، آمـوزش 

کـه از هـم جـدا  کمبـود منابـع، در حالتـی  کوچـک و دچـار  گروه هـای به هم پیوسـته  کننـد. حفـظ  کمـک 

بـوده و منـزوی هسـتند، معمـواًل مشـکل اسـت. در غیـاب معرفـی ایده هـای جدیـد، مهارت هـا، بازارها یا 

کردنـد منحـل می شـوند- یـا  گروه هـا بـه محـض اینکـه نیازهـای آنـی را برطـرف  سـرمایه، بسـیاری از ایـن 

کـه ثروتمنـدان تحمیـل می کننـد، مواجـه می شـوند، ثروتمندانـی  کـه آن هـا بـا موانـع سـنگینی  هنگامـی 

کننـد )گروه هـای فقـرا ازهـم می پاشـند(. گـرد هـم می آینـد تـا از منافـع خودشـان دفـاع  کـه 
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گاهـی اوقات  که  گروه هایی  کننـد. درچنیـن  در اغلـب مـوارد، مـردم فقیـر جمـع می شـوند تـا پس انـداز 

کمی  انجمن هـای اعتبـاری و پس اندازهـای چرخشـی نامیـده می شـوند، اعضـا )معمـواًل هفتگـی( مقـدار 

کل پـول پس اندازشـده را دریافـت می کننـد. هدف  پـول بـه صنـدوق اضافـه می کننـد و سـپس بـه نوبـت، 

گروه هایی ممکن اسـت  کـردن مایحتـاج اولیـه خانـوار اسـت.k  چنین  گروه هـای پس انـداز بـرآورده  اصلـی 

گرفته باشـند تـا با مشـکالت نوظهور سـروکله بزنند. نسـبتًا باثبـات باشـند، یـا مـوردی شـکل 

گروه هــای مالــی، اعتبــاری و پس انــداز بیشــتری را دیدیــم  بــه طــور متوســط، در جوامــع مــورد بررســی 

کــه حــول محــور معیشــت، ســالمتی، تحصیــالت، سیاســت، مذهــب یــا قومیــت شــکل  گروه هایــی  تــا 

کــه  گروه هــای سیاســی نیــز چشــم گیر اســت )شــکل 7-۱(. در هــر جامعــه ای  گرچــه حضــور  گرفتــه  باشــند، 

گــروه اعتبــاری وجــود داشــت.  کردیــم بطــور میانگیــن، بیــش از 2.5  بازدیــد 

شکل 1-7

ســالمتی،  معیشــتی،  گروه هــای  بــه  نســبت  پس انــدازی  اعتبــاری/  مالــی/  تامیــن  گروه هــای 

تحصیلی، دینی یا قومی در تمام مناطق مورد بررسی رایج تر هستند
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برخــی تفاوت هــای منطقــه ای هــم دیــده می شــود. جوامــع نمونــه در بنــگالدش، آنــدرا پــرادش، 

گروه هــای  گــروه اعتبــاری بــه ازای هــر روســتا دارنــد )شــکل 7-2(. برعکــس،  اوگانــدا و تایلنــد بیــش از ســه 

کــه اقامتــگاه  کردیــم وجــود دارد، جایــی   کلمبیــا بازدیــد  کــه در  اعتبــاری بســیار اندکــی در جوامــع محلــی 

کلیســا و ســایر انجمن هــای  ــادی از مــردم رانده شــده از موطن شــان اســت؛ در ایــن مکان هــا،  تعــداد زی

ــازی می کننــد. ــری ب مذهبــی نقــش مهم ت

شکل 2-7

تایلنــد  و  فیلیپیــن،  بنــگالدش،  اوگانــدا،  پــرداش،  آنــدرا  در  اعتبــاری  و  پس انــدازی  گروه هــای 

رایج تر هستند

 

گروه هــای تدفیــن و  گروه هــای پس انــداز،  در تقریبــًا تمــام جوامــع مــورد بررســی مــا در آفریقــا بجــز 

گروه هــای اعتبــاری چرخشــی، اعضــاء، مبالــغ منظــم )معمــواًل بــه  کســپاری وجــود دارد.l  هماننــد  خا

ــم  ــای مراس ــرای هزینه ه ــده ب ــد در آین ــا بتوانن ــد ت ــترک می پردازن ــدوق مش ــک صن ــه ی ــه( ب ــورت ماهان ص

گفــت،  گــرای تانزانیــا  کا کننــد. مــرد فقیــری در انتوگــو در  کســپاری و ســوگواری روی آن حســاب بــاز  خا

پــول پرداخــت می کنــم.  و ماهانــه 500 شــیلینگ  بوشــونگورو هســتم  کســپاری  گــروه خا »مــن عضــو 
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کفــن  کمــک هزینــه ۱0 هــزار شــیلینگی بــرای خریــد  گــروه شــامل حفــر جــای قبــر، آوردن هیــزم و  کارهــای 

گــروه  کــه  کمکــی نکنــد. چــرا  کمــک نکــرده اســت و امیــدوارم هرگــز  گــروه هیــچ وقــت بــه مــن  اســت. ایــن 

ــت.«  ــی نیس ــز خوب ــپاری چی کس ــت و خا ــپاری اس کس ــم خا ــرای مراس ب

کسـپاری،  گروه هـای خا کـه تـا پیـش از تشـکیل  در روسـتای بوفـکاروی اوگانـدا، زنـان بخاطـر آوردنـد 

کفن و دفن قسـمتی از زمین های خود را بفروشـند. »االن،  ج مراسـم  مردم مجبور می شـدند برای مخار

کـه جمـع شـده اسـت بـرای خریـد غـذای  گـروه از پولـی  کسـی را از دسـت می دهـد،  وقتـی یکـی از اعضـاء، 

گـر مجبـور  کسـپاری اسـتفاده می کنـد. بـرای ایـن مراسـم ا سـوگواران، تابـوت و دیگـر مایحتـاج مراسـم خا

کفـن و دفـن در  گروه هـای  کنـی، خیلـی پـول الزم دارد.«  ج  باشـی از پس اندازهـای شـخصی خـودت خـر

که چگونـه یکی از  کمـک می کننـد. زنـان روسـتا به یـاد می آورنـد  بوفـکارو بـه هنـگام بیمـاری هـم بـه افـراد 

گـروه ترتیب بردن او به بیمارسـتان بـا انگوزی،  کار می کـرد، مریـض شـد. رئیس  کـه در بـاغ  آن هـا درحالـی 

کردند. »ما بـه انگوزی ها لقب  برانـکار سـاخته شـده از مـواد محلـی را داد. زنـان بـا خوشـی خاصی اضافـه 

کمـک می کننـد افراد بـاالی شـانه های دیگران حمل شـوند.« کـه آن هـا  هلیکوپتـر شـخصی داده ایـم چـرا 

کــه در  گــزارش می شــود  بااین حــال نــوع دیگــر اقــدام جمعــی مــردم فقیــر، انجمــن شــخم زدن اســت. 

کــه »مــردان شــخم نمی زننــد.« در ابتــدای هــر فصــل  گروه هــا تنهــا زنــان می تواننــد عضــو شــوند چــرا  ایــن 

کار خانواده هــای نســبتا مرفــه جامعــه، آمــاده می کننــد. آن هــا  کشــت و  کشــاورزی، زنــان زمیــن را بــرای 

ــاب و  کت ــه  ــه مثاب ــان ب ــرف و فنج ــواع ظ ــاس، ان ــه، لب ــل قابلم ــواده مث ــاز خان ــورد نی ــالم م ــد اق ــرای خری ب

ج می کننــد. امــا پرداختی هــا همیشــه تضمین شــده  لبــاس فــرم بــرای فرزندانشــان در مدرســه، پــول خــر

کــه برداشــت محصــول خــوب نباشــد. و بــه خاطــر دله دزدی هــای جامعــه محلــی،  نیســت خصوصــًا وقتــی 

گــروه شــخم زنی، پــول  اعضــاء نیــاز بــه اقدامــات فــراوان بــرای حفاظــت از پولشــان دارنــد. خزانــه دار یــک 

گنــدم یــا حتــی درون یــک بطــری نگــه می داشــت.« کیســه های  را »زیــر تختــش پنهــان می کــرد یــا در 

ــه  ــه نــدرت ب ــه اقدامــات جمعــی ب ک ــرد  ک ــر ایــن یافتــه را اثبــات  ــه و تحلیــل رگرســیون مــا پیش ت تجزی

بــرای اندازه گیــری اقدامــات جمعــی خودجــوش  کمــک می کنــد. مــا از دو نشــانه  خــروج فقــرا از فقــر 

کــه بــا تحلیــل  کردیــم. اولــی، شــاخص تمایــل بــه اقــدام جمعــی اســت  در داده هــای خــود اســتفاده 

مولفه هــای اصلــی ســاخته شــده و شــامل دو پرســش اســت: )الــف( احتمــال همــکاری بیــن مــردم روســتا 

ــا و )ب( همــکاری درحــل مشــکالت عمومــی مثــل اقــدام بــه  ــا دیگــر بالی در حوادثــی مثــل آتش ســوزی ی
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ذخیــره آب در روســتا.m  پاســخ ها بــرای هــردو در یــک مقیــاس چهــار امتیــازی از خیلــی محتمــل تــا خیلــی 

نامحتمــل، طبقه بنــدی شــد. دومیــن نشــانه روی میــزان افزایــش دسترســی بــه شــبکه ها و ارتباطــات 

کاهــش یافتــه اســت )بــرای مشــاهده  کــه یــا ثابــت مانــده یــا در طــول۱0 ســال  درون جامعــه تمرکــز می کنــد 

تصریــح مفصــل و نتایــج دقیــق بــه پیوســت 4 و 6 بنگریــد(.

 شکل 7-3 و 7-4 رابطه بین شاخص اقدام جمعی و دسترسی به شبکه ها و حرکت خانوار از فقر، 

که این سنجه ها به نحو  کنترل دیگر متغیر ها را نشان می دهد. آن دسته از مناطق مورد بررسی  بعد از 

قبلی،  نمودارهای  نمودارها حذف شدند. مثل  از  نبودند  سازگار در همه جوامع محلی در دسترس 

نقطه ها بیانگر ضرایب هستند: هرچه ارتفاع آن ها بیشتر باشد، مقدار عددی ارتباط تخمین زده شده 

بیشتر است. میله های اطراف ضریب، نشاندهنده محدوده های یک و دو خطای استاندارد است. 

که می توان در تخمین انتظار داشت(  هرچه محدوده ها چفت تر باشند، خطای استاندارد )یا خطایی 

پایین تر است و ارتباط بین اقدام/ دسترسی جمعی به شبکه ها و خروج از فقر معنادارتر است. 

شکل 3-7

 منفی با خروج از فقر دارد
ً
تمایل جامعه محلی برای اقدام جمعی، ارتباط عمدتا
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شکل 4-7

تغییر در دسترسی به شبکه ها، ارتباط عمدتا منفی با خروج از فقر دارد

 اقــدام جمعــی یــا تغییــر در دسترســی بــه شــبکه ها، ارتباطــی عمدتــًا منفــی بــا تحــرک خانــوار دارد، بــه 

اســتثنای برخــی مناطــق در آفریقــا )اوگانــدا، ســنگال( و در افغانســتان و اندونــزی. در واقــع، ایــن ارتبــاط 

در جوامــع مــورد بررســی در اوتــار پــرادش، آنــدرا پــرادش، بنــگالدش، تانزانیــا )روومــا( و مکزیــک بطــور 

معنــاداری منفــی اســت. بــه بیــان دقیــق آمــاری، ارتبــاط منفــی نشــان می دهــد میــل بــه اقــدام جمعــی 

کــه فقیرمانده هــا  کمتــر و در میــان فقیرمانده هــا بیشــتر اســت. علــت آن اینســت  در بیــن فقیرنمانده هــا 

گــذران زندگــی در غیــاب دیگــر  گروه هــای همبســته خودشــان بــه عنــوان وســیله ای بــرای  بــه ســمت 

انتخاب هــا، جــذب می شــوند. فقیرمانده هــا بــا احتمــال بیشــتری در اقــدام جمعــی حضــور می یابنــد 

کــه آن هــا فقیــر هســتند. دقیقــًا بخاطــر ایــن 

گردهـم آمـدن بـرای خیـر جمعـی، ارتباطـی مثبـت امـا نـه معنـادار بـا خـروج از  در اوگانـدا، میـل بـه 

ج شـوند در روسـتاهایی  کـه احتمـال بیشـتری مـی رود از فقـر خـار فقـر دارد. بـه ایـن خاطـر، خانوار هایـی 
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که چشـمگیر  کـه مـردم بـا احتمـال بیشـتری در اقـدام جمعـی حضـور می یابنـد، امـا نه بـه نحوی  هسـتند 

گروه هایـی در جوامـع اوگاندایـی، از ایـن یافتـه پشـتیبانی می کنـد. کیفـی مـا بـرای  باشـد. داده هـای 

گرد هم آمدن و همکاری در بین خودشـان، به نظر نمی رسـد   درمجمـوع، پـس میـل افـراد فقیـر برای 

کوچـک فقـرا پیوند  گروه هـای خودجـوش  ارتبـاط مسـتقیمی بـا بیـرون آمـدن آن هـا از فقـر داشـته باشـد. 

گروه هـای  از  عمدتـا  آن هـا  و  می بیننـد  سـخت  را  منابـع  و  سـازمان ها  بیرونـی،  سـرمایه های  بـا  یافتـن 

پررونق تـر جـدا می ماننـد. امـا، میـل بـه همـکاری نقـش حیاتـی در بقای صرف و تسـکین دردهای ناشـی 

کـه می توانـد بنیـان  از فقـر دارد. همچنیـن ایـن همـکاری، وفـاداری و اعتمـاد بـه نفـس بـه بـار مـی آورد 

گروه های مردم  کنـد بطوریکه اندازه و نفـوذ  تقویـت اقـدام جمعـی و تشـکیل پیوندهـای بیرونـی را فراهـم 

گروه هـای  کـه در بخـش آخـر ایـن فصـل بحـث می کنیـم، اقدامـات  کنـد. در نهایـت همان گونـه  فقیـر رشـد 

کاالهـای عمومـی ارائـه  شـده دولتـی را بهبـود دهـد. کیفیـت  مـردم فقیـر می توانـد عملکـرد دولـت و 

کمــک  کــه حداقل هــا را دارنــد، به نحــو تناقض گونــه ای بــه جامعــه  کســانی  پــس اقــدام جمعــی توســط 

کمــک نکنــد. گرچــه ممکــن اســت بــه خــود مــردم فقیــر در خــروج از فقــر  می کنــد ا

سازماندهی توسط ثروتمندان: استقرار نیرو علیه مردم فقیر

کنــد بایــد ماهــی را بــا اجاره دارهــای  کســی در اراضــی دارای مالــک خصوصــی روســتا ماهی گیــری  گــر  ا

کنــد. ماهی گیــری آزادانــه در اراضــی باتالقــی بــرای روســتاییان ممنــوع  آن اراضــی خصوصــی تقســیم 

کرده انــد.  شــده اســت. اجاره دارهــا بــرای حفاظــت از اراضــی باتالقــی بــا آدم هــای خودشــان برنامه ریــزی 

کــه اســلحه، تپانچــه، ســپر،  ــد و افــرادی  ــا 20 ســگ دارن آن هــا از تاالب هــا مراقبــت می کننــد. آن هــا ۱5 ی

قمــه و غیــره دارنــد، بــه اســتخدام می گیرنــد.

کالیای بنگالدش  مباحثه با زنان، شانتا

اقــدام جمعــی مــردم فقیــر عمیقــا تحــت تاثیــر نابرابری هــای اجتماعــی اســت. تقســیمات اجتماعــی 

گروه هــای به هم پیوســته مجــزا- هــم بــرای ثروتمنــدان و هــم فقــرا  عمیــق بــه دنیاهایــی مــوازی- و 

گروه هــای مــردم  ــع و ارتباطــات هســتند،  گروه هــای مــردم فقیــر فاقــد مناب ــه  منتــج می شــود. درحالی ک

ــد. ــا برخوردارن ــن مزای ــه از ای ــر این ک ــا بخاط ــتند دقیق ــد هس ــد، قدرتمن ثروتمن
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گرچــه در جوامــع مــورد بررســی مــا تقســیم بندی های اجتماعــی بــه نظــر همه جایــی می آینــد، طبقــه 

ــی  ــروت، نشــانه های خصوصــًا قــوی تقســیم بندی در روســتاهای آســیای جنوب اجتماعــی، قومیــت و ث

کالیای بنــگالدش از راه ماهیگیــری در تاالب هــای روســتا زندگــی  هســتند. بســیاری از مــردم فقیــر شــانتا

و ســگ های  تپانچــه  از  تاالب هــا محافظــت می کننــد،  از  بــه شــدت  اراضــی  امــا صاحبــان  می کننــد. 

کــه در آن نواحــی ماهــی  کســانی   محافــظ بــرای دور نگــه داشــتن ماهی گیــران ضعیــف اســتفاده می کننــد. 

گرفته انــد  می گیرنــد یــا تنبیــه می شــوند و بــه زنــدان فرســتاده می شــوند و یــا مجبــور بــه تقســیم آنچــه 

گروه هــای مباحثــه مــردان و زنــان، یــک مقــام اجرایــی محلــی بــه صاحبــان  گفتــه  می شــوند. طبــق 

کننــد. او همچنیــن یــک تعاونــی از ماهی گیــران  اراضــی دســتور داد تــا چنــان فعالیت هایــی را متوقــف 

کــه ایــن مقــام رســمی بی درنــگ  گــروه اجــاره داد. تعجبــی نــدارد  محلــی تشــکیل داد و اراضــی را بــه ایــن 

کنــون، مشــکالت  ــه از زمــان انتقــال وی تا ک ــزارش داد  گ از آنجــا »منتقــل« شــد. یکــی از مطلعــان مهــم 

گفــت، »در حــال حاضــر صاحبــان اراضــی،  تاالب هــا را مســموم می کننــد ...  دوبــاره آغــاز شــده اند. او 

ــد.« کنن ــی  ــتند خودکش ــد و می خواس کنن ــل  ــه را تحم ــن تکان ــتند ای ــر نمی توانس ــردم فقی ــیاری از م بس

چنــان رفتــار افراطــی بــه نظــر در طــول زمان هــای رکــود اقتصــادی، شــایع تر اســت. همچنیــن ممکــن 

کیفیــت شــبکه های  باعــث شــود  افزایــش دهــد و  را  نابرابری هــای درحــال رشــد، وقــوع جــرم  اســت 

ــای  کاره ــه  ــرد، هم ک ــات  ــاالوی مالق ــا در م ــم م ــه تی ک ــنی  ــود. زن مس ــراب ش ــتر خ ــی بیش ــی حت اجتماع

بــه هیچکــس در روســتای خــود اعتمــاد  کــه  بــه تنهایــی انجــام می دهــد چــرا  را  کشــاورزی خــودش 

کاری شــدم.  گفــت، »مــن یــک  بــار قربانــی چنیــن  نمی کنــد و می ترســد محصوالتــش دزدیــده شــوند. او 

همــه غازهایــم دزدیــده شــدند.« مــورد او شــکل افراطــی آنچــه پاتنــام )2007( »تمــام زحمــات را خــود بــر 

گســیخته  کــه از نظــر اقتصــادی متفــرق و از هــم  کشــیدن« می نامــد، اســت، یعنــی در جوامعــی  دوش 

ک خــود پنــاه می برنــد. ک پشــت ها بــه ال هســتند مــردم ماننــد ال
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گروه های سازماندهی شده پیوند خورده به سازمان های بیرونی: 

گوسفندها قهوه، لبنیات و 

ــزار آن را داشــته باشــد. ایــن ســازمان ها ممکــن  ــع و اب ــد مناب ــرای عضــو تعاونــی شــدن، شــخص بای ب

کمکــی بــرای خــروج از فقــر باشــند. امــا در ابتــدا، الزم اســت یــک اســتاندارد مشــخص از زندگــی و  اســت 

گاو تــا عضــو تعاونــی دامــداران  توانایــی مالــی پرداخــت »ورودیــه عضویــت« را داشــته باشــید، مثــاًل داشــتن 

شــوید، و داشــتن ضامــن و پــول تــا وارد نظــام پس انــداز و اعتبــارات شــوید.

کش  گروه مباحثه درباره معیشت با مردان و زنان، فرجاما، مرا

گروه هـای مـردم فقیـر بـه نسـبت ضعیـف هسـتند، چـون همـه اعضـای آنهـا محدودیت های مشـابهی 

بـه هیـچ  گروه هـا  کـه ایـن  بـه ایـن علـت نیـز هسـت  امـا  دارنـد و منابـع ناچیـزی وارد تعاونـی می کننـد. 

منبـع بیرونـی سـرمایه و دانـش فنـی، ازقبیـل بانک هـا، نمایندگی هـای دولتی یـا سـازمان های مردم نهاد 

کامـل بـه دسـت فراموشـی سـپرده شـده  کت های بخـش خصوصـی تقریبـًا بطـور  متصـل نیسـتند. شـرا

اسـت. عـدم وجـود چنیـن سـازمان های ارتباط دهنـده ای در مناطـق روسـتایی مشـهود اسـت. 

ــل  ــم وص ــه ه ــی را ب ــای اجتماع گروه ه ــه  ک ــم  کردی ــدا  ــی پی ــه محل ــازمان های جامع ــواردی از س ــا م م

کردیــم، یــا توســط  گروه هــای پیونــد خــورده خودجــوش بحــث  می کننــد و برخــالف آنچــه قبــاًل دربــاره 

ســازمان های مردم نهــاد یــا دولــت حمایــت می شــدند. امــا آن هــا در بیــن داده هــای مــا بســیار انــدک 

ــد. کردن ــه  ــم تجرب ــا و تعمی ــی در ارتق ــل توجه ــکالت قاب ــد و مش بودن

ج حمایت شـده معرفـی می کنیم:  گروه هـای معیشـتی از خـار مـا از درون داده های مـان، سـه نمونـه از 

کـش و مـاالوی. هـر سـه مـورد بـه نحـوی موفـق بوده انـد. امـا هرکـدام تنهـا بـه یـک جامعـه  از تانزانیـا، مرا

که ارتقا و تعمیم آنها دشـوار اسـت. با اسـتفاده از این موردکاوی ها  محدود می شـوند و ثابت شـده اسـت 

و  شـدن  موفـق  بـرای  معیشـتی  گروه هـای  تالش هـای  مانـع  می توانـد  کـه  مشـکل  نـوع  چهـار  بقیـه،  و 

که  کردیـم. اول، حتـی هنگامـی  گسـترش منافع شـان بـه مجموعـه بزرگتـری از مـردم شـوند، را شناسـایی 

گروه هـا بـه منابـع خارجـی وصـل هسـتند، اغلـب هیـچ تالشـی نمی شـود تـا آنهـا در بلندمـدت، خودپایدار 

کمـک می کنـد، امـا می توانـد احتمـال فسـاد، تقلـب و تسـخیر  شـوند. دوم، در حالی کـه حمایـت خارجـی 

گروه ها عـدم اعتماد و همبسـتگی بین اعضا  و تصـرف فرادسـتان بـر منابـع جدیـد را افزایـش دهـد. سـوم، 
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گردیـد، یـا بـه خاطـر  گروه هایـی شـروع  کـه بـا چنیـن  کسـب وکارهایی  کـرد. درنهایـت،  را تجربـه خواهنـد 

مشـورت های ضعیـف یـا اشـباع سـریع بازارهـای محلـی، اغلـب غیرسـودآور شـدند.

کشــاورز قهــوه کار محلــی، 74 نفــر در ســال 2002،  در انگیمیونــی روســتایی در روومــای تانزانیــا، از 700 

کشــت قهــوه ارگانیــک روی آوردنــد. بعــد  کمــک ســازمان مردم نهــاد بین المللــی بــه نــام تکنوســرو بــه  بــا 

کــود،  کشــاورزان، نهــاده )مــواد اولیــه شــامل بــذر،  کــه بــرای  از اینکــه دولــت، تعاونی هــای قهــوه دولتــی 

فنــی فراهــم می کردنــد، تعطیــل  بــازار و مشــاوره  ابزارهــای پس انــداز،  یارانــه ای،  اعتبــار  ســم و ...( و 

کــه  کــرد. دو ســال بعــد از آزادســازی، هنگامــی  کشــاورزان قهــوه  ــا  کــردن ب کار  ــه  کــرد، تکنوســرو شــروع ب

کــرد،  کردنــد و قیمت هــای بین المللــی قهــوه ســقوط  مجموعــه جدیــدی از دالالن، بــازار قهــوه را تســخیر 

کــه  کشــاورزانی بودنــد  کــرد. تنهــا اســتثناء،  کشــاورزان قهــوه کار بــه نحــو عجیبــی افــت  رونــق اقتصــادی 

ــه »شــما  ک ــد  گروه هــا افتخــار می کردن ــد. ایــن  ــژه تغییــر روش داده بودن ــه ســمت قهــوه وی ــا تکنوســرو ب ب

ــه  ــی ب ــخ طبیع ــتم.« پاس ــژه هس ــوه کاران وی ــروه قه گ ــو  ــن عض ــید؛ م ــن باش ــدی م ــه ثروتمن ــد ب نمی توانی

گــروه قهــوه کاران ویــژه خواهــم پیوســت.« چنیــن رجزهایــی ایــن بــود »مــن هــم بــه 

ویــژه  قهــوه کاران  انجمــن  جدیــد  شــعبه  از  بخشــی  انگیمونــی  در  قهــوه  ویــژه  کشــاورزان  بعضــی 

کــه تکنوســرو بســیج  کشــاورزان اســت  گروه هــای 25 نفــره  کلیمانجــارو شــدند. ایــن انجمــن متشــکل از 

ــد. ســازمان   ــده بودن ــا قهــوه کاری ویــژه، آمــوزش دی ــه در بهتریــن فعالیت هــای مرتبــط ب ک کســانی  ــرد،  ک

ً و بــا قیمــت خوبــی می خــرد و چنانچــه 
مردم نهــاد بــرای آن هــا نهــاده فراهــم می کنــد، قهــوه آنهــا را نقــدا

قیمــت قهــوه در بازارهــای بین المللــی بهتــر از حــد انتظــار باشــد، بــه آنهــا مبلــغ اضافــی می دهــد. چــون 

کشــاورزی بــه  ــرای خریــد نهاده هــای  گروه هــا ب اعضــای انجمــن از ســوی تکنوســرو حمایــت می شــدند، 

کشــاورزی متعلــق بــه ســازمان های  اعتبــارات مــورد نیــاز دسترســی داشــتند و مقامــات توســعه و ترویــج 

کارهــا بــه خوبــی پیــش مــی رود. تکنوســرو  مردم نهــاد، از اراضــی آن هــا بازدیــد می کردنــد تــا مطمئــن شــوند 

بــه مقیــاس تعاونی هــای دولتــی نرســیده اســت و مشــکالتی چــون نبــود اعتمــاد، انســجام و ســرمایه 

گروه هــای قهــوه کاری انگیمیونــی هنــوز در بیــن انــدک نمونه هــا  کــرده اســت.  را در بیــن اعضــا تجربــه 

ــورد  ــق م ــر مناط ــا دیگ ــا ی ــا در رووم ــه تعاونی ه ــتند. هم ــم، هس کردی ــورد  ــه برخ ک ــی  ــای موفق از تعاونی ه

ــد. ــه عمــل نکرده ان گون بررســی ایــن 
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کــش، چندیــن نــوع از انجمن هــای رســمی، بخــش مهمــی از زندگــی اجتماعــی هســتند. ایــن  در مرا

کــه  کاربــران آب و پــرورش بزغالــه را شــامل می شــود  گرفتــه تــا انجمن هــای  گروه هــا از تعاونی هــای لبنــی 

گروه هــا، منافــع اقتصادیــی دارد  برخــی از آنهــا تحــت حمایــت دولــت محلــی هســتند. عضویــت در ایــن 

کــه معمــوال از طریــق بازاریابــی مشــترک محصــوالت مثــل شــیر بزغالــه بدســت می آیــد. امــا در طــول زمــان 

کنتــرل منابــع بــه اعضــای قدرتمندتــر و فرادســت تر رســیده اســت.  کــه  کرده انــد  اعضــای فقیــر شــکایت 

جامعــه فرجامــا بیشــترین ســطح تحــرک در بیــن هــم خانوارهــای فقیــر و هــم ثروتمنــد در نمونــه 

کــش مــا را دارد. ایــن جامعــه از تعــدادی انجمــن تعاونــی لبنیــات، انجمــن فرهنگــی و توســعه روســتا  مرا

و تشــکل های آب بــران بــرای مدیریــت آبیــاری نفــع بــرده اســت. خصوصــا تعاونــی لبنیــات در تحــرک 

ــاورزی  کش ــی در وزارت  ــی در اداره محل ــن تعاون ــت. ای ــته اس ــهم داش ــا س ــای فرجام ــیاری از خانواره بس

ــرای اعضــای  ــی ب ــرد. تعاون ک کــم اســتفاده  ــکار و از مقــررات وضع شــده توســط قبیلــه محلــی حا شــروع ب

گاوهــا در مالکیــت  کــرد.  کــم  گاو خریــد و هزینــه اش را از فــروش آتــی محصــول شــیر آن هــا  گلــه  خــود 

ــکا، انجمــن  کازابالن ــزی  ــات مرک ــه لبنی ــروش آن ب ــیر و ف ــع آوری ش ــرای جم ــالوه ب ــه ع ــد. ب شــخصی بودن

ــرد. ک ــازماندهی  ــا را س ــرورش آن ه ــه پ ــرد و پروس ک ــه  ــه تهی ــان علوف ــرای چارپای ب

سرمایه گذاری  بیشتری  گله های  روی  اعضا  که  چرا  است  شده  گسترده  سال ها  طول  در  تعاونی 

با  تا  است  کرده  کمک  مردم  به  دریافتی  سودهای  که  چرا  تعاونی ها  هستند  قدردان  زنان،  کرده اند. 

کشمکش های بین اعضا  ک تر بودند. آن ها  کنند. مردان، شکا بحران های موجود در خانوارها مقابله 

بین  و سنن خودمان  اساس رسوم  بر  را  »ما می توانیم دعواهای مان  گفتند  آن ها  گرچه  را می دیدند 

بارز بودند. در زمان بررسی ما، اعضا در مورد روش هایی  اما شکاف ها  کنیم.«  خودمان حل و فصل 

که محصوالت شان را خودشان به دیگر بازارهای محلی و منطقه ای ببرند و تعاونی  صحبت می کردند 

کم قابل دسترس شده بود.  که تعاونی برای خانواده های فقیرتر فرجاما، بسیار  را دور بزنند. مهمتر این  

کردند و در نتیجه فقرا جا ماندند. اعضای ثروتمندتر، شهریه عضویت را در طی سال ها بیشتر 

کلوب معیشـتی متشـکل از ۱0 زن در روسـتای باملوزی ماالوی یکی از معدود نمونه های موفق  یک 

گروه هـا مواجـه  کـه ایـن  کلـوب هـم بـا مشـکالت جـدی  کـه مـا دیدیـم. حتـی ایـن  تولیـد مشـترک بـوده 

کلـوب در سـال ۱997 تاسـیس شـده بـود توسـط دسـتیار توسـعه جامعـه۱   کـرده بـود.  می شـوند، برخـورد 

کار می کـرد. دسـتیار توسـعه جامعـه محلـی بـه  کـه بـرای وزارت توسـعه جامعـه محلـی و رفـاه اجتماعـی 
۱. community development assistant )CDA(
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گذشـته  رئیـس روسـتا نزدیـک شـده بـود تـا ایـده باشـگاه های زنانـه را بـه او بقبوالنـد امـا مـردم چـون در 

از دادن  گفتنـد، »مـا  ایـده نداشـتند آن هـا  ایـن  بـه  گرایشـی  ناامیـد شـده بودنـد،  گروه هایـی  از چنیـن 

کلـی تـالش  سـپرده هایمان بـه دولـت خسـته هسـتیم. دولـت فقـط می خواهـد از مـا پـول بـدزد.« بعـد از 

کننـد. کـه همسـایه بودنـد آمدنـد تـا دوبـاره آن را امتحـان  کـردن، باالخـره ۱0 زن  بـرای متقاعـد 

کیــک بــود. آن هــا هزینه هــای  کــه زنــان عهــده دار شــدند، پخت وپــز و فــروش  کســب وکاری  اولیــن 

کــه تیــم  کردنــد. زمانــی  کیــک درســت  کردنــد و در خانــه  مربــوط بــه روغــن و آرد و آشــپزی را تقســیم 

ــا  ــد. اعض ــترش داده بودن گس ــفند  گوس ــرورش  ــه پ ــود را ب کار خ ــان  ــرد، زن ک ــات  ــا را مالق ــا آن ه ــی م میدان

بصــورت دســته جمعــی 500 مــارک ســرمایه اولیــه جمــع و در تعاونی هــای اعتبــار و پس انــداز دولتــی 

کــرد.  ک دام دریافــت  گوســفند و خــورا گــروه وام 34 هــزار مارکــی بــرای خریــد  کردنــد و  ســپرده گذاری 

گوســفند ها  گوســفند آمــوزش دیدنــد.  گوســفند و چگونگــی ســاختن آغــل  آن هــا همچنیــن بــرای پــرورش 

گرفــت. ــق  ــان رون ــر شــدند و شــغل زن چنــد براب

ــفند ها  گوس ــه  ــد ب ــور بودن ــان مجب ــه زن ک ــی  ــد پیــش رفــت زمان ــی، ب ــال قحط ــال 200۱، س ــا در س کاره

گوســفندها مردنــد. در همــان  گــران شــده بــود. خیلــی از  کــه ذرت پوســت کنده خیلــی  علوفــه بدهنــد چــرا 

گرفتــن بازپرداخــت  بــه  زمــان مقامــات وام دهــی تعاونی هــای اعتبــاری و پس انــدازی دولتــی شــروع 

گــذاری  ــا در حسابشــان ســپرده  ــد ت ــه دســتیار توســعه جامعــه محلــی پــول دادن ــان ب ــد و زن کردن وام هــا 

کــه تعاونی هــای اعتبــاری و پس انــدازی دولتــی۱  از  گفــت  کنــد. دســتیار توســعه جامعــه محلــی بــه زنــان 

کــه بطــور مســتقیم پرداخت هــای  کــرد  پــول آن هــا بــه درســتی اســتفاده نمی کنــد و بــه آن هــا پیشــنهاد 

ــعه  ــتیار توس ــفانه، دس ــند. متاس ــته باش ــی نداش ــدازی دولت ــاری و پس ان ــای اعتب ــه تعاونی ه ــتری ب بیش

دســتیار  بــا  زنــان  و  درگذشــت  آن  از  بعــد   - کردنــد  اعتمــاد  او  بــه  کــه  مــردی  تنهــا   - محلــی  جامعــه 

کردنــد. »دســتیار جدیــد توســعه جامعــه محلــی، حســاب  کار  ــه  جدیــد توســعه جامعــه محلــی شــروع ب

گفــت آن هــا از اختــالف  کــرد. او  تعاونی هــای اعتبــاری و پس انــدازی دولتــی را در دفتــر خــودش توقیــف 

بیــن خودشــان و تعاونی هــای اعتبــاری و پس انــدازی دولتــی ســر در خواهنــد آورد. همزمــان شــیوع تــب 

کــه در آغل هــای  گوســفند هایی  گرچــه بــرای  کشــت  گوســفند های محلــی را  دام آفریقایــی بســیاری از 

گــروه پــرورش یافتــه بودنــد، اتفاقــی نیفتــاد، دســتیار جدیــد توســعه جامعــه محلــی  ساخته شــده توســط 

ــد. ــد بگیرن گوســفند های جدی ــرد آن هــا را بفروشــند و  ک ــان توصیــه  ــه زن ب
۱. Savings and Credit Cooperatives )SACCO(
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که بـرای پرداخت وام  تـا بـه امـروز، اعضای باشـگاه نمی دانند بر سـر حسـاب سـپرده  یـا پس اندازهایی 

کـرده بودنـد، چـه آمـده اسـت. در زمـان مالقـات تیـم میدانی مـا، زنان مصمـم بودند تا منابع شـان  تهیـه 

گوسـفند بـرای شـروع دوبـاره بخرنـد. ۱0زن در حـال حاضـر بیـش از ۱0 سـال  را روی هـم بگذارنـد و دو 

کار می کننـد )یـک عضـو جدیـد سـه سـال پیـش اضافـه شـد(. همـه آن هـا بیسـوادند امـا  کـه بـا هـم  اسـت 

کرده انـد تـا بتواننـد حسـاب سپرده هایشـان را بخوانند. با  کالس هـای سـوادآموزی بزرگسـاالن شـرکت  در 

گوسـفند  که با فروش  گونـه ای موفق شـده اند و آن هـا مغرورند از این  وجـود مشـکالت پیـش رو، زنـان بـه 

گوسـفند های بـزرگ سـفید در ایـن  گـر  گفتنـد، »ا بـه سـایر مـردم در موفقیـت آنهـا سـهیم بوده انـد. آن هـا 

کواچا  روسـتا و روسـتاهای مجـاور ببیننـد، آن هـا از آغل هـای مـا آمده انـد. مـا یـک بـره چهـار ماهـه را 2000 

حـرف  بـه  کـه  پشـیمانیم  واقعـا  مـا  می فروشـند.  کواچـا   6000 را  بالـغ  گوسـفند  یـک  آن هـا  می فروشـیم؛ 

کواچـا فروختیـم. گوسـفندانمان را ۱۱000  گـوش دادیـم و  دسـتیار توسـعه جامعـه محلـی 

ارتقا و تعمیم اقدام جمعی

کنــد،  کمــک  کــه بــه بهبــود امــرار معــاش خانواده هــای فقیــر  فعالیت هــای ارتقــا و تعمیم بخشــی 

کار ســختی اســت. در ایــن بخــش در  می توانــد منافعــی بــه بــارآورد امــا بــه دســت آوردن مســتقیم آن 

ابتــدا بــا تعجــب در مــورد جلــوه انــدک ســازمان های مردمــی در پشــتیبانی از فعالیت هــای جمعــی در 

ــه ســه اقــدام جمعــی ارتقــا و  مکان هــای مــورد بررســی مــا، بحــث می کنیــم. ســپس نگاهــی از نزدیــک ب

تعمیم بخــش می اندازیــم: پس انــداز و اعتبــارات، توســعه اجتماع محــور و شــرکت های ســرمایه ُخــرد.

غیبت سازمان های مردم نهاد

کــردم. می توانــم آنچــه را می خواهــم بگویــم، بگویــم. درســت بعــد از جنــگ و  افــکارم را جمــع و جــور 

کــس نمی توانــد  گــر افــکارم را بازگــو نکنــم بــه مبــارزه ادامــه خواهــم داد. هیــچ  کــه فهمیــدم ا درگیــری بــود 

ــا نمی توانــم انجــام دهــم ]می خنــدد[ کار می توانــم ی بگویــد چــه 

گلیکاتــی، منطقــه جنــگ زده در فیلیپیــن،  کمــک ســازمان های مردم نهــاد بــه او در  کــه دربــاره چگونگــی  مینــا زن 20 ســاله 

صحبــت می کنــد.
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کــرد تــا در مکان هــای مــورد بررســی  کمــک  کــه بــه آنهــا  در روایت هــای مــردم از مهم تریــن عواملــی 

از  وقتــی  غایــب هســتند. همچنیــن  بــارزی  بطــور  ج شــوند، ســازمان های مردم نهــاد  فقــر خــار از  مــا 

فقیرنمانده هــا پرســیده می شــود ســه دلیــل اصلــی خــروج از فقــر خــود را نــام ببرنــد، حمایت ســازمان های 

کمــی بیشــتر از  مردم نهــاد از قلــم می افتــد، و 3 دهــم درصــد پاســخ های ارائه شــده را در برمی گیــرد. تنهــا 

فعالیت هــای غیرقانونــی )۱دهــم درصــد(، بــه آن اشــاره شــد. 

کمکــی نمی کننــد. آن هــا  کــه ســازمان های مردم نهــاد وجــود ندارنــد یــا  ایــن یافتــه بدیــن معنــا نیســت 

کار آنهــا را بــه خــروج  خــود از  کــه پاســخ دهندگان مــا نمی تواننــد مســتقیمًا  کمــک می کننــد  گونــه ای  بــه 

کمک هــای مســتقیم ســازمان های مردم نهــاد معمــواًل  کــه  فقــر ارتبــاط دهنــد. یــک دلیلــش ایــن اســت 

انــدک اســت و در طــول زمــان پخــش می شــود مثــل مــورد وام هــای ُخــرد. حمایــت از امــرار معــاش اغلــب 

ــروز مشــکالتی در  ــا ب ــازار ی کــه باعــث رکــود ســریع ب ــازار صــورت می گیــرد  ــه و تحلیــل شــفاف ب بــدون تجزی

ــه  ــه تهی ــت ب ــن اس ــاد ممک ــازمان های مردم نه ــای س ــه فعالیت ه ــود، دوم این ک ــت می ش کیفی ــت و  قیم

کمک هــا بــرای حفــظ بقــا  زیرســاخت هایی مثــل تهیــه آب، مدرســه و درمانــگاه مرتبــط شــوند. ایــن 

ضروری انــد امــا بــه عنــوان دالیــل خــروج از فقــر قابــل مشــاهده نیســتند. ســوم بســیاری از ســازمان های 

کمــک بــه یتیمــان یــا معلــوالن یــا برقــراری  کمک رســانی های حیاتــی انســانی هســتند،  مردم نهــاد درگیــر 

آرامــش بعــد از بــروز بالیــای طبیعــی و یــا ســاخته دســت بشــر. در آخــر، بعضــی ســازمان های مردم نهــاد در 

کمــک می کنــد، فعالیت هایــی  کــه بــه »قــدرت بخشــیدن« بــه زنــان و مــردان فقیــر  فعالیت هایــی درگیرنــد 

گی هــا در  کــه بی  نهایــت مهم انــد امــا ضرورتــًا قابــل تبدیــل بــه ســرمایه اقتصــادی نیســتند. ایــن ویژ

ــی و بین المللــی مشــهود اســت.  ــه ســازمان های مردم نهــاد مل ــوط ب فعالیت هــای مرب

نهــاد  و  انجمــن محلــی  بــه  گروه هــای مباحثــه  فیلیپیــن،  گلیکاتــی جنــگ زده در  مثــال در  بــرای 

کردنــد. انجمــن زنــان یــک انجمن جدیــد اعتباری  کســفام۱ ( اشــاره  کمــک بــه قحطــی زدگان )ا بین المللــی 

گرفتــن حتــی از اعضــا دربــاره چگونگــی  کوچــک بــود، اطالعــات  شــامل 30 زن بــود. شــاید چــون جدیــد و 

کــرد، ســخت بــود. امــا ایــن موضــوع  کــدام ســازمان مردم نهــاد شــروع  عملکــرد ایــن ســازمان و اینکــه بــا 

کــه توســط غیراعضــا تاســیس شــده اند: تاســیس  گروه هایــی نیــز بــود  کــی از عــوارض بــرای  همچنیــن حا

کســفام بــه خاطــر فعالیت هایــش  کارکــرد موثــری از آن هــا ســخت اســت. ا گروه هــا آســان اســت امــا دریافــت 

ــود.  ــرده ب ک ــه از بیمــاری بچه هــا جلوگیــری  ک گرفــت خصوصــا در نصــب لوله هــای آب  ــرار  ــر ق مــورد تقدی
۱. Oxfam
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کســفام تنهــا از اثــرات  کــه ا ک اســت تــا ایــن  گفتنــد، »مــا نمی دانســتیم آب مــا چقــدر خطرنــا گــروه  اعضــای 

کســفام بالفاصلــه بعــد از درگیــری،  گفــت.« همچنیــن ا ریختــن فضــوالت انســانی بــه رودخانــه بــرای مــا 

کــرد. کاالهــای امــدادی را تهیــه 

گاهـی  گولوتـزا و ماتدومبـوی مـاالوی بـه چندیـن نـوع مختلـف از سـازمان های مردم نهـاد اشـاره و  در 

گفتنـد  گروه هـای مباحثـه  از آن هـا تمجیـد شـد. شـورای معلـوالن مـاالوی بـا معلـوالن در ارتبـاط اسـت. 

کـه حمایـت مالـی می کنـد و همچنیـن سـالی یک بـار بـه اعضـای  »بخـش خـوب ایـن سـازمان ایـن اسـت 

کسـب وکار می دهـد تـا فعالیت هـای درآمـدزا انجـام دهنـد.« سـازمان مردم نهـاد  خـود بـدون دردسـر وام 

کشـاورزان ُخـرده مالـک مـاالوی،  دیگـری از یتیمـان مراقبـت می کنـد. همچنیـن مـردم بـه انجمـن ملـی 

کشـاورزان بـه ارمغان مـی آورد و تولیدات شـان را می خرد. مردم  کـه روش هـای مـدرن برای  کردنـد  اشـاره 

کشـاورزان بـه عوامـل بیرونـی و عمدتـًا  کسـفام هسـتند امـا هنـوز دلیـل موفقیـت  قـدردان حمایت هـای ا

گفتند،  بارش هـا ربـط داده می شـود. مـاالوی در اوایـل دهـه 2000 از قحطـی رنج می برد؛ شـرکت کنندگان 

»در حـال حاضـر تنهـا دارایـی باقی مانـده بارش هـای خـوب اسـت. بازاریابـی بعضـی محصـوالت هنـوز 

کیسـه های  گفتند حتی زمانی که می توانند به تولید محصول بپردازند،  کشـاورزان سـویا  مشـکل اسـت. 

کـه بـازار خـود را پیـدا نکرده انـد. مـردم از چندیـن سـازمان  محصـول در حیـاط خلـوت جـا دارنـد چـرا 

کردنـد،« آن هـا مـردم را بـه دام چرخه هـای وام گیـری و بازپرداخـت می اندازنـد. »گاهـی  اعتبـاری انتقـاد 

کـم اسـت. بـا توزیـع 20 پتـو در بیـن بچه هـا در یـک  بـار و ۱۱پتـو بـار  کمـک سـازمان های مردم نهـاد بسـیار 

کافـی نیسـتند.« دیگـر، آن هـا را نجـات دادنـد امـا »این هـا بـرای مـردم نیازمنـد 

کمــک بــه مــردم بــرای افزایــش  بــا تمــام ایــن مشــکالت، جامعــه مدنــی نقــش حیاتــی خصوصــًا در 

اقدامــات اقتصادی شــان از طریــق ســازمان های مرتبــط و هــم پیمــان بــازی می کنــد. مــا بــا نمونه هــای 

پاییــن تشــریح  از آن هــا در  تــا  کــه ســه  کردیــم  ارتقــا و تعمیم  بخشــی برخــورد  از فعالیت هــای  اندکــی 

گــروه خودیــاری زنــان در جنــوب هنــد  می شــوند.n  دوتــا از آن هــا تحــت حمایــت دولــت هســتند: جنبــش 

ــان۱  در اندونــزی.  ککامات کــه بــه میلیون هــا زن فقیــر و اغلــب بیســواد مربــوط می شــود و برنامــه توســعه 

گرامیــن2  یــک ســازمان مردمــی مســتقل اســت شــامل یــک بانــک و چندیــن شــرکت فعالیــت  بانــک 

گرامیــن. ــرات  خــاص مثــل شــرکت مخاب

۱. Kecamatan Development Program
2. Grameen Bank
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کا  کســی ســه شــنبه یــک تــا گــر  پرداخــت اقســاط هفتگــی بــوده و همیــن مشــکل بزرگــی اســت. ا

کا را پــس بگیرنــد ]منتظــر  ــا ــا آن ت )واحــد پــول بنــگالدش( بگیــرد، ســه شــنبه بعــد آن هــا خواهنــد آمــد ت

کســی بمیــرد بــاز هــم بــرای  گــر  بازپرداخــت می نشــینند[. آ ن هــا حتــی تــا شــب می نشــینند. آن هــا حتــی ا

ــت. ــد نشس ــول خواهن پ

زیائول مردی در دیگباری بنگالدش 

کنیــد(. آن هــا همچنیــن  کمتــری نیــاز دارنــد )فصــل 5 را مشــاهده  مــردم فقیــر اعتبــار بیشــتر و نــه 

گرفتــن از نزول خــواران معمــواًل  گزینــه قــرض  کــه  خ هــای ســود باالتــر هســتند چــرا  حاضــر بــه پرداخــت نر

کــرده  گرامیــن و تقلیــد از آن در سراســر جهــان بــه مــردم فقیــر ثابــت  گرانتــر تمــام می شــود. تجربــه بانــک 

کوچــک را نمی بینیــم.  کارآفرینــان  گرچــه مــا هنــوز جریانــی از وام هــا بــه ســمت  تــا بانک پذیــر                                                                                          باشــند 

کــه هزینه هــای بــاالی پایــش، احتمــال عــدم  کــه بــه مــردم فقیــر وام بدهنــد چــرا  بانک هــا هنــوز مرددنــد 

کژمنشــی را افزایــش می دهــد )اســتیگلیتز و ویــس ۱98۱؛ بســتر  کالســیک  پرداخــت بــه موقــع، مشــکل 

  o.۱985، ۱994(. مــردم فقیــر وثیقــه ای هــم ندارنــد تــا بــا آن نشــان بدهنــد بــه بازپرداخــت تمایــل دارنــد

کمــی پــول قــرض می گرفتنــد و اغلــب در مکان هــای دور زندگــی می کردنــد  همچنیــن مــردم فقیــر میــزان 

ــه آن هــا می شــد. نوآوری هــای  ــاال رفتــن هزینه هــای معامالتــی خدمت رســانی ب کــه همیــن امــر باعــث ب

اخیــر بــا اســتفاده از »کارت هــای هوشــمند« بــر ایــن محدودیت هــا غلبــه می کننــد و اعتبــارات ُخــرد را بــا 

ــد. ــب می کنن ــی ترکی ــات مال ــیع تری از خدم ــف وس طی

کــه در آن اعتبــارات  گــزارش می کنیــم   طبــق داده هایمــان دو نمونــه از برنامه هــای بــزرگ مقیــاس را 

ــد.  کنن ــت  ــر حمای ــردم فقی ــاش م ــرار مع ــا از ام ــود ت ــه می ش ــر ارائ ــان فقی ــه زن ــات ب ــی از خدم ــرد و طیف ُخ

ج  کــه بیشــتر اعضــای آن هــا از فقــر خــار ــا وجــود دســتاوردهای چشــم گیر، روشــن نیســت  در دو مــورد، ب

کــه در ایــن برنامه هــا  کثــر آن هــا بهتــر از زمانــی زندگــی می کننــد  کــه ا گرچــه روشــن اســت  شــده اند یــا نــه- 

ــت  ــه توســط دول ک ــرادش اســت  ــدرا پ ــان در آن ــاری زن گروه هــای خودی ــد. مثــال اول  شــرکت نکــرده بودن

گردانــده می شــود و درحــال حاضــر بــه میلیون هــا زن فقیــر دسترســی دارنــد. دومیــن مثــال، بانــک  ایالتــی 

ــی از  ــن یک گرامی ــت.  ــگالدش اس ــر در بن ــان فقی ــت زن ــه در مالکی ک ــرد  ــارات ُخ ــک اعتب ــت، بان ــن اس گرامی
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کار می کننــد؛ ســایرین  کــه در بنــگالدش  چنــد نهــاد مردمــی اعتبــارات ُخــرد در مقیــاس بــزرگ اســت 

ک۱ ، ای.اس.ای2 ، و پروشــیکا3  هســتند. شــامل بــرا

ــی  ــده مال ــودش تأمین کنن ــن خ گرامی ــک  ــد و بان ــت دولت ان ــت حمای ــاری تح ــای خودی گروه ه ــه  گرچ

گروه هــای همبســتگی از زنــان فقیــر  گی هــای مشــترکی دارنــد. هــر دو تــای آنهــا  اســت، هــر دو برنامــه ویژ

ــی می کننــد. هــر  ــه هــم زندگ ــًا نزدیــک ب ــه هفتگــی همدیگــر را مالقــات می کننــد و عموم ک ــد  کردن ایجــاد 

بــه نفــس و وفــاداری مــی آورد. هــر دو روی  کــه حــس اعتمــاد  بــا فعالیت هایــی شــروع می شــوند  دو 

کــردن زنــان باهــم در  گــرد هــم جمــع  فعالیت هــای اعتبــاری و پس انــدازی تمرکــز دارنــد. درحالیکــه 

گروه هــا، باعــث ایجــاد همبســتگی بــرای پایــش همســاالن و آســانی مبــادالت بــا وجــود تســهیل گرها 

ــوی  ــر عض گ ــوند. ا ــتفاده می ش ــردی اس ــای ف ــرای فعالیت ه ــود و ب ــراد داده می ش ــه اف ــا ب ــود، وام ه می ش

ــر  گ ــوند، ا ــروم می ش ــدی مح ــای بع ــت وام ه ــراد از دریاف ــه اف ــد، هم کن ــی  کوتاه ــع  ــت به موق در بازپرداخ

ــه  ــزرگ انتخــاب می شــوند. ایــن امــر ب گرفتــن وام هــای ب ــرای  کننــد، آن هــا ب ــه موقــع پرداخــت  همگــی ب

ــا جمــع آوری  کننــد. ب کننــد و بیدرنــگ بازپرداخــت  ــا همدیگــر را پایــش  گــروه انگیــزه می دهــد ت اعضــای 

کوچــک بازپرداخت هــا تســهیل  کــردن مقــدار وام بــه اقســاط هفتگــی  در آســتانه درب منــازل و تقســیم 

خ بازپرداخــت آنهــا 90 تــا 98 درصــد بــاال می رونــد. هــر دو برنامــه، بــرای تأمیــن مالــی و  می شــوند و نــر

کــردن در برابــر بیمــاری و مــردن تنظیــم شــده اند. هــر دو بــرای تحصیــالت بچه هــا وام می دهنــد و  بیمــه 

دیگــر فعالیت هــای حمایتــی اجتماعــی را برعهــده دارنــد. 

گرامیــن معمــواًل  کرده انــد. قرض کننــدگان از  هــر دو برنامــه بــا فعالیت هــای معیشــتی بیــن اعضــا آغــاز 

کردن برنج و شــرکت های ریشــکاو  ک  گرفته تا پا کوچک می کنند، از ســبدبافی  کســب وکارهای  شــروع به 

پــرادش پیشــرفت های  آنــدرا  گروه هــای خودیــاری در  کوچــک(. اعضــای  )وســیله نقلیــه مســافربری 

ــا  کــردن مغازه هــای خــود رســیده اند. آن هــا ب ــه اداره  فــردی در زندگی شــان داشــته اند، از پــرورش دام ب

کــه شــامل ذرت و بــادام زمینــی بــود.  کردنــد  گروه هــا، همچنیــن بــرای دولــت حبوبــات تولیــد  کارکــردن در 

کــه بــه ســرعت بــه مقیــاس مناســب رســیده اســت  گروه هــا همچنیــن خــط اعتبــاری برنــج راه انداختنــد 

ــا  کوچــک ب ــر  ــد در مقادی ــه می توانن ک ــیده اســت، اعضایــی  ــود بخش ــا را بهب و امنیــت غذایــی همــه اعض

ــر از مغــازه، برنــج بخرنــد. قیمت هــای پایین ت
۱. BRAC
2. ASA
3. Proshika
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بــه  روســتاها  تمــام  متحدکــردن  بــا  گذشــته  دهــه  درطــول  پــرادش  آنــدرا  خودیــاری  گروه هــای 

ــت  ــد دس ــودی رش ــاس عم ــه مقی ــه ب ــی( و منطق ــت محل ــدل )رده دوم دول ــطح مان ــی در س اتحادیه های

یافته انــد. اینهــا بــرای اعضــا وام و خدمــات فراهــم می کننــد. در مــاه مــارس 2007، دولــت ایالتــی بــه 

ــًا  ــا دقیق ــود. این ه ــرده ب ک ــک  کم ــاری  ــروه خودی گ ــر درون 688.253  ــون زن فقی ــاماندهی 8.6 میلی س

که در عوض درون 9۱0 ســازمان در ســطح ماندل  درون بیش از 30.000 ســازمان روســتایی متحد شــدند 

کمتــری از اتحادیه هــای در ســطح منطقــه را تغذیــه می کردنــد. در ســال 2005،  کــه تعــداد  ادغــام شــدند 

کننــد، 475 میلیــون دالر از بانک هــا  ــز  ــداز هــر ســاله تجهی ــد 250 میلیــون دالر پس ان ــادر بودن گروه هــا ق

گرامیــن، دادن وام  بــدون وثیقــه  را بــه بیــش  دریافــت می کننــد )آیــار، نارایــان و راجــو، 2007 (. اخیــرًا بانــک 

کــه 97 درصــد آنهــا، زنــان هســتند. طبــق آمــار تارنمــای ســازمان، در  گســترش داده  از 7 میلیــون فقیــر 

کــرده اســت.  گرامیــن درمجمــوع وام هایــی بــه مبلــغ 6.55 میلیــارد دالر را تمدیــد  کتبــر 2007، بانــک  مــاه ا

ــختی  ــه س ــن ب گرامی ــک  ــا بان ــاری ی ــای خودی گروه ه ــای  ــر اعض ــروج از فق ــزان خ ــق از می ــای دقی آماره

گروه هــای  قابــل دســتیابی اســت. از بررســی خودمــان در آنــدرا پــرادش، متوجــه شــدیم تعلــق داشــتن بــه 

کــه 64 درصــد از اعضایــش از فقــر  کــرده  گرامیــن بــرآورد  خودیــاری بــا خــروج از فقــر رابطــه دارد. بانــک 
p.کرده انــد ج شــده اند درحالیکــه دیگــر بررســی ها برآوردهــای محافظه کارانه تــری  خــار

کــه ریســک های آن برونــزا و بــدون تغییــر هســتند و بــه  مــدل اعتبــارات ُخــرد جــواب می دهــد چــرا 

کننــد. ارتباطــات اجتماعــی، جایگزین هــای مؤثــری  تــا منابعشــان را تجمیــع  افــراد انگیــزه می دهــد 

بــرای شکســت بــازار یــا دولــت در ارائــه اعتبــارات شــدند. بــه هــر حــال درحالیکــه اعتبــارات ُخــرد از طریــق 

کــه مــردم از  کمــک می کنــد، زمانــی  گروهــی معمــواًل بــه ســهمیم شــدن در نقــاط منفــی آن  وام دهــی 

کوچــک بــرای مقابلــه بــا تکانه  هــا اســتفاده می کننــد، در ایجــاد نقــاط و نتایــج مثبــت از طریــق  وام هــای 

کــه نهادهــای اعتبــارات  کمتــر موفــق بــوده اســت.q  همــان عملیاتــی  گســترش وســایل معــاش، بــه مراتــب 

از آن اســتفاده می کننــد، ممکــن اســت مانــع توانایــی  بازپرداخــت   ُخــرد در جهــت تقویــت انضبــاط 

ــی ُخــرد،  ــه، بیشــتر نهادهــای تامیــن مال ــرای نمون کســب وکار شــود. ب ــرای اســتفاده از وام هــا در  اعضــا ب

کار فایده منــدی وام هــا بــرای تامیــن مالــی  کوچــک بــا زمــان بازپرداخــت فــوری می دهنــد. ایــن  وام هــای 

کــه بازگشــت ســود ممکــن اســت در میــان  کســب وکار را محــدود می کننــد، چــرا  فعالیت هایــی ماننــد یــک 

گــر زنــی  کردنــد، »بــرای مثــال، ا کورشــی )2006( مشــاهده  کــه رودمــن و  مــدت صــورت بگیــرد. همان طــور 
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گوســاله نمی توانــد یــک هفتــه بعــد بــرای او درآمدزایــی  گوســاله بگیــرد  وامــی بــرای خریــد و پــرورش یــک 

کــه نخســتین بازپرداخــت، در موعــدی مقــرر سرمی رســد.« نهایتــًا وام گیرنــدگان فقیــر از  ــی  کنــد، در حال

کســب وکار خویــش می ترســند. ــه از شکســت  ک ــردن خــودداری می کننــد چــرا  ک ریســک 

کــه روش هــای  کردنــد  کــه از بنــگالدش بودنــد، شــکایت  بعضــی از شــرکت کنندگان در بررســی مــا 

بازپرداخــت ســفت و ســخت، موانعــی را بــرای حرکــت بســوی بــاال تحمیــل می کنــد. در میرابــاری، افــراد 

کردنــد. جیبــون زنــی  فقیــر از اجبــار بــرای فــروش ریشکاهای شــان بــه خاطــر بــاز پرداخــت وام هــا، صحبــت 

کیــان خــود بــرای بازپرداخــت اقســاط وام شــد. او  گرفتــار در فقــر مزمــن در دیگبــاری مجبــور بــه فــروش ما

گرفتــم. از آن مبلــغ 5000  گرامیــن قــرض  ک و بانــک  ــرا کا از ب ــا افســوس می خــورد، »مــن حــدود ۱3.000 ت

ــم  کــه در آن زمــان زمین های کــردم چــرا  ــه بیهودگــی صــرف  ــده را ب ــای باقیمان کا را برگردانــدم و8.000 ت ــا ت

غ خریــدم. وقتــی نمی توانــم اقســاطم را  کنــم. امســال 9 تــا مــر کار  گرفتــه بــود و نمی توانســتم  را ســیل فرا

کنــم.« آســیه زنــی در حســن باغ، متعجبانــه  غ هــا آن را بازپرداخــت  کنــم مجبــورم بــا فروختــن مر پرداخــت 

کــه  می گویــد »ایــن وام هــا بــه چــه درد می خورنــد؟ مــا مجبوریــم هفتگــی قســط آنهــا را بپردازیــم. مبلغــی 

ــه می کشــد.« آن هــا می دهنــد خیلــی زود ت

توسعه اجتماع محور

که حتی ساختن مدرسه یک فعالیت مشارکتی است.  مردم این واقعیت را درک می کنند 

کو، جاوای شرقی، اندونزی ککاماتان صحبت می کنند، پاتوبا که در مورد برنامه توسعه  گروه مباحثه 

مــن خوابیــده بــودم. نگهبــان محلــی بــه خانــه ام آمــد و بــه مــن دســتور داد تــا بــروم و آجرهــا را بــرای 

کشــور و روســتای خــودم نیســتم؟ کنــم. آیــا مــن آزاد هســتم؟ آیــا مــن بــرده ای در  ســاختن مدرســه جابجــا 

گرا، تانزانیا  کا گروه مباحثه در مورد برنامه توسعه اجتماع محور، بوگوکال،  مرد فقیری در 

بانــک جهانــی  نارایــان در ســال ۱996 در  را هانــس بینســوانگر و دیپــا  واژه توســعه اجتماع محــور 

ــع و  ــر مناب ــرل ب کنت ــدار و  ــی اقت ــای اجتماع گروه ه ــه  ــه ب ک ــد  کن ــف  ــی را توصی ــا برنامه های ــد ت کردن ــداع  اب

ــان و مــردم  ــا زن گرفــت ت ــی می دهــد. تالش هــای ویــژه ای صــورت  تصمیمــات توســعه منجملــه امــور مال
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کنــد معمــواًل ســرمایه ها از دولت هــا بــه حســاب های بانکــی  گروه هــای حاشــیه ای را درگیــر  فقیــر و دیگــر 

جامعــه ســرازیر می شــوند. عیــار چنیــن برنامه هایــی وقتــی بــه خوبــی اجــرا شــوند، شــفافیت اســت: 

گســترده  اطالعــات مربــوط بــه قوانیــن، بودجــه، دســتمزدها، پیمانــکاران و میــزان مزایده هــا در ســطح 

کاهــش دهــد.  گریبانگیــر بســیاری از برنامه هــای ســنتی اســت  کــه  ــا فســاد و تبانــی را  پخــش می شــود ت

کــه در  برنامه هــای توســعه اجتماع محــور بــا همبســتگی و جلســات تبــادل اطالعــات در بیــن افــرادی 

ــا پیرامــون آن زندگــی می کننــد، شــروع می شــوند. اعضــای جامعــه، اولویت هــا را تعییــن  همــان روســتا ی

کمــک  ح هــای پیشــنهادی را ارائــه می دهنــد و برنامه هــا را اجــرا و بــر آنهــا نظــارت می کننــد.  می کننــد، طر

هزینه هــا بــرای زیرســاخت های همگانــی و وام هــا بــرای امــرار معــاش فــردی داده می شــود. برنامه هــای 

موفق تــر توســعه اجتماع محــور بــه ریســک های منفــی، بویــژه مخاطــرات ســالمت، چــه بــه طــور مســتقیم 

ــا نظام هــای مراقبــت بهداشــتی موجــود هــم توجــه دارنــد.  ــا از طریــق پیوندهایــی ب ی

ــارد دالری  ــه ۱.3 میلی ــا، برنام ــور دنی ــعه اجتماع مح ــای توس ــن برنامه ه ــن و موفق تری ــی از بزرگتری یک

کمــک هزینه هــای تخصیــص یافتــه بــرای توســعه  ککاماتــان۱  در اندونــزی اســت. ایــن برنامــه بــا  توســعه 

زیرســاخت های جامعــه محلــی، حــدود 35.000 روســتا، یعنــی نیمــی از همــه روســتاهای اندونــزی را 

گروه هــا حمایــت  کارآفرینانــه از طریــق  پوشــش می دهــد. ایــن برنامــه همچنیــن از انــواع فعالیت هــای 

کــرد بــه ایــن برنامــه بــه عنــوان یکــی  کــه تیم هــای بررســی مــا بازدیــد  می کنــد. در چندیــن جامعــه محلــی 

کننــده بــه رونــق اقتصــادی جامعــه محلــی اشــاره شــد. ایــن برنامــه از ســنت های  کمــک  از عوامــل اصلــی 

ــی در  گروه ــه  ــیاواراه )مباحث ــکالت( و موس ــل مش ــرای ح ــردن ب ک کار  ــم  ــا ه ــگ )ب ــگ رویون گوتون ــی  محل

مــورد مشــکالت( بهره بــرداری می کنــد. در جوامــع جنــگ زده شــمال مالوکــو، مســیحیان و مســلمانان 

کــه آن هــا نوســازی  کردنــد چــرا  گروه هــای مذهبــی اعتبــار ایــن برنامــه را تاییــد  بــا بازســازی اعتمــاد بیــن 

گرفتنــد.r  تجربــه اندونزیایی هــا اهمیــت اعتمــاد، یکدلــی، مشــارکت،  بــا یکدیگــر برعهــده  خانه هــا را 

گی هــای مربــوط بــه خانواده هــای موفــق- را در نتیجــه  شــفافیت، پاســخ گویی و تجمیــع ریســک ها- ویژ

ــد. ــریح می کن ــی تش ــدام جمع دادن اق

کــه چقــدر تغییــر  برعکــس، تجربــه توســعه اجتماع محــور در برخــی روســتاهای تانزانیــا نشــان می دهــد 

رویه هــای موجــود تســخیر فرادســتان و ســاختن اعتمــاد و همبســتگی مشــکل اســت. در محیط هــای بــا 

کــه منابــع بیرونــی نیــز بــه همــان صــورت  کنتــرل فرادســتان روی منابــع، محتمــل اســت  اعتمــاد پاییــن و 
۱. Kecamatan Development Program
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کار می کنــد  بــه تســخیر آنهــا درآیــد. بودجــه اقدامــات اجتماعــی تانزانیــا در بعضــی جوامــع بــه خوبــی 

ــر  ــرد. ه ک ــل  ــد عم ــه ب ــن برنام ــرا، ای گ کا ــو در  ــه بیهارامول ــوکال در منطق ــازی و بوگ گابون ــتاهای  ــا در روس ام

کــه هجــوم دائمــی مهاجــران، بــه ضعــف انســجام  دو، روســتاهای مــرزی نیمــه خشــکی هســتند جایــی  

کتشــاف اخیــر طــال بــا موجــی از جوینــدگان طــال  اجتماعــی و ســطوح پاییــن اعتمــاد منجــر شــده اســت. ا

همــراه شــد؛ ایــن امــر بــه بافــت اجتماعــی ســنتی فشــار آورده اســت و متهــم بــه افزایــش وقــوع جــرم اســت. 

در ایــن بافتــار، ابتــکار عمل هــای توســعه اجتماع محــور بــه عنــوان »مالیــات بــر توســعه«۱  شــناخته شــد، 

گرفــت تــا ضعفــا را هرچــه بیشــتر اســتثمار  گروههــای قدرتمنــد جامعــه قــرار  کــه در اختیــار رهبــران و  ابــزاری 

کنتــرل ایــن فرادســتان اســت و مــردم فقیــر چنیــن  کننــد. بیشــتر تصمیم گیری هــا دربــاره پروژه هــا، در 

ــد. یــک مــرد فقیــر در  کــردن را نقــض آزادی هــای خــود می نگرن ــرای مشــارکت و همــکاری  تقاضاهایــی ب

ــت را در  ــدارد آرامش ــازه ن ــس اج ک ــچ  ــی و هی ــی بخواب ــو می توان ــه ت ک ــت  ــی اس ــت، »آزادی وقت گف ــوکال  بوگ

شــب بــه هــم بزنــد. بــه تــو بگویــد بــرو و بــرای ســاختن مدرســه آب بیــاور.« 

در هـر دو روسـتای تانزانیـا، تجلـی قـوم و خویش پرسـتی و فسـاد، »کمک هـای توسـعه ای« را احاطـه 

کـرده اسـت. مـردم تـالش می کننـد از پلیـس و مقامـات رسـمی محلـی پنهـان بماننـد تـا مجبور نشـوند آن 

کننـد. مـردی نظـر داد »ایـن افـراد بـه مـا می گوینـد  کـه دارنـد، بـه آن هـا تسـلیم  مقـدار پس انـداز اندکـی را 

کـه سـنگ ها را جابجـا  کسـانی هسـتیم  مجبوریـم بـه مدرسـه، پلیـس و اداره جـات اعانـه بدهیـم. امـا مـا 

کجـا مـی رود؟  کارمـان را مجانـی عرضـه می کنیـم. پـس ایـن پول هـا  می کنیـم. مـا آجـر می سـازیم و نیـروی 

کـه ما می فهیمم ایـن پول به  آن هـا حتـی بـه مـا نمی گوینـد آنـرا بـرای چه چیـزی اسـتفاده می کنند. البته 

کجـا مـی رود. آنهـا ایـن پـول را بـرای مشـروب خواری صرف می کنند، بـرای خرید بزغاله های بیشـتر صرف 

کار مـازاد انجـام می دهیـم.« کـه برایشـان  می کننـد و بـرای پرداخـت بـه خودمـان وقتـی 

شرکت های مردم فقیر

مناطـق،  بیـن  در  افقـی  شـکل  بـه  معیشـتی  گروه هـای  تـا  می گیـرد  صـورت  تالش هایـی  حالی کـه  در 

خلـق  بـرای  عمـودی  تعمیـم  و  ارتقـا  از  مثال هایـی  بنـدرت  یابنـد،  تعمیـم  و  ارتقـا  کشـورها  و  ایالت هـا 

که در مالکیت و مدیریت فقرا اسـت و  یا از جانب آن ها باشـد، وجود دارند. در پاسـخ هایی  شـرکت هایی 

خ  گینه سـر گرچه صدها زن خا گرفتیـم، یـک نمونـه از چنین شـرکت هایی پیدا نکردیم.  کـه از 60.000 نفـر 

۱. “development tax”
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می کننـد، نـان ذرت مکزیکـی می پزنـد، هیـچ »بانـو فیلـز۱ «ی در داده هـای مـا وجـود نداشـت.

کسب وکارش را با شیرینی پزی برای مهمانی های خانگی با قیمت 50   در آمریکا خانم دبی فیلدز 

کرد. امروزه، شرکت شیرینی بانو فیلدز، یک مجموعه شرکت های  و 75 دالر در روز اول و دوم شروع 

میلیون دالر است. معادل  و فروش سالیانه 70  آمریکا  کز خرید  مرا امتیاز فروش در  با  ادغام عمودی 

که با تولید محصوالت مختلف مثل  هندی بانو فیلدز، شرکت لیجات پاپاد2 ، یک سازمان زنانه است 

کنون مانند یک  کرد و ا تنقالت پخته، آنها را به سرتاسر دنیا صادر می کند. این شرکت با هفت زن شروع 

که عنوان »خواهران« را دارند، اداره می شود. یکی از  شرکت تعاونی، با داشتن 40.000 زن مالک-عضو 

  s.ارزش های اصلی این شرکت، مفهوم »محبت، توجه و اعتماد خانوادگی دوطرفه« است

کی صاحبــان ســهام، مظهــر هنجارهایــی  پیشــرفته ترین شــکل نظــام ســرمایه داری، حقــوق اشــترا

کــه در خانواده هــای موفــق حــک شــده اســت، و مهم تریــن آن هــا اعتمــاد اســت. در بســیاری  اســت 

مــوارد، شــرکت ها ایــن اعتمــاد را نــه از طریــق ارتباطــات چهــره بــه چهــره بلکــه از طریــق هنجارهــا و 

گری و شــفافیت مالــی و حــق رأی ســهامداران در تصمیمــات بــزرگ،  رویه هــای نهــادی شــامل افشــا

کاهــش می یابــد و حتــی موجــب  اعمــال می کننــد. وقتــی قوانیــن و شــفافیت نقــض می شــود، اعتمــاد 

بــزرگ می شــود. غــرق شــدن شــرکت های 

ــا  ــه اینه ک ــتند  ــود هس ــای خ ــاد درون خانواده ه ــل و اعتم ــکار عم ــارت، ابت ــا دارای مه ــر ام ــردم فقی م

کســب وکارهای موفــق باشــد. آنچــه آن هــا بــرای تبدیــل شــدن  می توانــد بنیانــی بــرای ســرمایه گذاری در 

ــای  ــتیبانی راهنمایی ه ــایه پش ــا در س ــتند ت ــه هس ــای نوآوران ــد، ابزاره ــاز دارن ــاد نی ــات پاپ ــم لیج ــه خان ب

فنــی بــه تامیــن مالــی دسترســی یابنــد. حقیقتــًا آنهــا بــه ابزارهــای مالــی مشــابه در دســترس ثروتمنــدان 

ــاز  ــودی، نی ــور عم ــه ط ــان ب ــرار معاش ش ــم ام ــا و تعمی ــرای ارتق ــی ب ــرکت ها و روش های ــهام ش ــه س ازجمل

کادر 7-4 را بنگریــد(. حالــت ایــده آل، صاحــب ســهام ُخــرد بــودن  دارنــد. )بــرای برخــی از نوآوری هــا 

کســب وکار خــود باشــند. تامیــن مالــی بــا انتشــار ســهام، بــا تقســیم ریســک  کــه افــراد فقیــر مالــک  اســت 

کاهــش ریســک ها می شــود.  کمــک مالــی می کنــد، باعــث  کــه  ُخــرد و آن ســرمایه دار  کارآفریــن  بیــن 

کاهــش می دهــد و از همــه مهم تــر بــه فقــرا ایــن  همچنیــن ایــن نــوع ســرمایه گذاری هزینه هــای مبادلــه را 

کســب وکار متعلــق بــه خودشــان نفــع و ســهمی داشــته باشــند )پریتــس 2002(.  امــکان را می دهــد تــا در 

۱. Mrs. Fields
2. Lijjat Papad
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کادر 4-7
تحول اقدام جمعی به تشکیل شرکت های فقرا

کــم  کــه مــا خلــی  کــردن هســتند. بنابرایــن تعجبــی نــدارد  شــرکت های »انتفاعــی« و »فقــرا« نــادر بــوده و تــازه در حــال شــروع 
شــواهدی از چنیــن شــرکت هایی در داده هــای خودمــان دیدیــم.

کــرده اســت. ماســت شــیرین  ــا ســرمایه گذاری مشــترک شــرکت فرانســوی دانــون یــک شــرکت لبنیاتــی تاســیس  گرامیــن ب
کارخانــه 3000 تــن  یــک غــذای ســنتی در بنــگالدش اســت و بنابرایــن مــردم محلــی متقاضــی ایــن محصــول هســتند. 
کــه هــر  گاودار ُخــرد  گرامیــن را بــه اســتخدام درخواهــد آورد و شــیر را از 300  کــرد، ۱700 عضــو بانــک  ماســت تولیــد خواهــد 
کاســه فروختــه می شــود. بــه  کــرد. ماســت بــه قیمــت تعاونــی حــدود 7 ســنت هــر  گاو دارنــد، تامیــن خواهــد  کمتــر از 4  کــدام 
کامــل اعضــای بانــک  محــض اینکــه بدهــی بــه شــرکت فرانســوی پرداخــت شــد، ایــن »کســب وکار اجتماعــی« بــه مالکیــت 

گرامیــن درخواهــد آمــد. بنابرایــن زنــان فقیــر در موفقیــت آن ســهم و چشمداشــت خواهنــد داشــت.
کــه بخشــی از  کــرد  کوچــک تولیدکننده-مالــک ایجــاد  ک قومیتــی هنــدی، تعــدادی شــرکت  فابیندیــا۱  یــک شــرکت پوشــا
کمک هــای دریافتــی از یــک ســرمایه گذار خصوصــی، ســرمایه گذاری مشــترک  شــبکه شــرکت آرتیزنــال2  هســتند. شــبکه بــا 
کــه ســهامداران آن هنرمنــدان و صنعتــکاران هســتند. در حــال  کــرد  بــا مالکیــت جامعــه محلــی در مناطــق روســتایی برپــا 
کــه  حاضــر محصــوالت منســوجات و غیرمنســوجات از ۱5 هــزار صنعتــکار در 2۱ ایالــت هنــد تامیــن می شــود شــبکه ای 
گرچــه ایــن شــبکه، تامیــن  کنــد. ا انتظــار مــی رود ۱00 هــزار شــغل پایــدار بــرای ســهامداران صنعتــکار در ســال 20۱2 ایجــاد 
گســترش یافتــه  کــه در حــال حاضــر بــه مکانــی در دهلــی  کــرد،  منابــع بــرای زنجیــره تامیــن فابیندیــا را تســهیل خواهــد 

ــدار منتفــع خواهنــد شــد. ــی، و تقاضــای پای ــه منابــع مال اســت، صنعتــکاران از نهاده هــا، آمــوزش، دسترســی ب
کــه بــا ســرمایه گذاری در بازارهــای ســهام  عــالوه بــر شــرکت ها، مدل هــای جدیــد نهادهــای تامیــن مالــی خــرد وجــود دارد 
کنــش بــه پیشــنهاد عرضــه عمومــی ســهام در فاینانســیرا  عمومــی منابــع مالــی را تجهیــز می کننــد. پتانســیل آنهــا در وا
کمپارتامــوس3 ، بزرگتریــن وام دهنــده خــرد امریــکای التیــن بازتــاب می یابــد. ســهام نهــاد تامیــن مالــی خــرد در مکزیــک ۱3 
کــه حــدود 22 درصــد در روز نخســت معامــالت افزایــش می یافــت )ســی.جی.ای. ــا قیمت هایــی  ــار پذیره نویســی شــد ب ب
کــه نهــاد تامیــن مالــی ُخــرد تعییــن  خ بهــره باالیــی اســت  پــی 2007(. تقاضــای مــازاد بــرای ایــن ســهام عمدتــًا بازتابــی از نــر
خ بهــره بــاال- درآمــد بــاال بــه عنــوان  کمپارتامــوس از راهبــرد نــر می کنــد و زمانــی در محــدوده ۱۱0 درصــد در ســال بــود. 
گســترش خدمت رســانی بــه تعــداد افــراد بیشــتر دفــاع می کنــد؛ اصــواًل از مشــتریان موجــود خــود مبالــغ  ابــزاری بــرای 
خ هــای بهــره باالیــی  کمپارتامــوس بــا وجــود نر باالیــی می گیــرد تــا مشــتریان بالقــوه آتــی بیشــتری را تحــت پوشــش بگیــرد. 
ــاال  ــی ب خ هــای بهــره خیل ــه پرداخــت نر ــر مایــل ب ــدون مشــتری نبــوده اســت؛ مــردم فقی ــه می گیــرد، در هیــچ مقطعــی ب ک
ــه نزول خورهــا و ســایر  ک خ هایــی اســت  ــر از نر کامپرتامــوس وضــع می کنــد هنــوز پایین ت ــه  ک خ بهــره ای  ــر هســتند و البتــه ن

t .)2007 منابــع تعییــن می کننــد )ســی.جی.ای.پی

 3 2 ۱

۱. Fabindia
2. Artisanal Company Network
3. Financiera Compartamos
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کاالهای عمومی محلی همکاری در عرضه 

گذشــته، دولــت  کار می کنــد. در مقایســه بــا ۱0 ســال  اینــک دموکراســی بــا تمــام روح و تــوان خــود 

گاهــی و درک سیاســی  ــه آ ک کاالهــای عمومــی نشــان می دهــد چــرا  ــه  محلــی عالقــه و توجــه بیشــتری ب

مــردم بــاال رفتــه اســت. مــردم حــاال بــرای هــر موضوعــی، دولــت را ســؤال پیــچ می کننــد. جلســات برگــزار 

کنــکاش و تامــل  گونــه ای درگیــر  می شــود، و اجمــاع عمومــی مــورد توجــه قــرار می گیــرد و همــه مــردم بــه  

کار هســتند. فعالیت هــا و خــط مشــی های دولــت حــاال مردم گــرا شــده اســت.  در جوانــب 

مباحثه با مردان، لینگاتالی آندرا پرادش 

کالســیک( بــه نــام »حکمرانــی بــر دارایی هــای مشــترک«  کتــاب )اینــک  الینــور اوســتروم )۱990( در 

گروه هــای محلــی بــرای همــکاری در مدیریــت منابــع مالکیــت مشــترک و جلوگیــری از زیــاده  توانایــی 

کاالهــای  از آنهــا را نشــان می دهــد. داده هــای مــا مملــو از نمونه هــای همــکاری حــول  بهره بــرداری 

عمومــی محلــی اســت. ایــن همــکاری دو شــکل اصلــی دارد: بهبــود محیــط فیزیکــی و بهبــود محیــط 

گروهــی بــر محــور امــرار معــاش ، اقــدام جمعــی بــرای بهبــود محیــط فیزیکــی  اجتماعــی. برخــالف فعالیــت 

ــا مشــکالتی را  کار می کننــد ت ــا هــم  ــه ب ک و اجتماعــی معمــواًل توســط ثروتمنــدان و فقــرا انجــام می شــود 

ــان باشــد. کننــد. ایــن شــاید یکــی از دالیــل اصلــی موفقیــت آن ــر همــه آن هــا تأثیــر می گــذارد، حــل  کــه ب

ــی،  ــای عمومـ کاالهـ ــول  ــی حـ ــات جمعـ ــتر اقدامـ ــه بیشـ کـ ــید  ــر می رسـ ــه نظـ ــه بـ ــا اینگونـ ــه مـ در نمونـ

جایگزینـــی بـــرای شکســـت های بـــازار و دولـــت اســـت. در غیـــاب خدمـــات اساســـی مثـــل دبســـتان، 

کیفیـــت پاییـــن برخوردارنـــد، مـــردم دور هـــم جمـــع  درمانـــگاه یـــا امنیـــت، یـــا وقتـــی ایـــن خدمـــات از 

ــل  ــی مکمـ ــات جمعـ ــه از اقدامـ ــد نمونـ ــا چنـ ــند. مـ ــود بخشـ ــا بهبـ ــد یـ کننـ ــم  ــا را فراهـ ــا آن هـ ــوند تـ می شـ

ـــرای تقســـیم هزینه هـــا و مشـــارکت  ـــم. این هـــا شـــامل تالش هـــای مردمـــی ب کردی ـــت را پیـــدا  اقدامـــات دول

ــی  ــت. حتـ ــی اسـ ــای دولتـ ــا تالش هـ ــگ بـ ــه هماهنـ ــکالت جامعـ ــل مشـ ــی و حـ ــای عمومـ کاالهـ ــه  در ارائـ

کارکردهـــای مهمـــی در مطالبـــه حقـــوق مـــردم و  گروه هـــا،  کار می کنـــد،  کـــه دولـــت بـــه خوبـــی  زمانـــی 

کارکـــرد خوبـــی دارد، موضوعاتـــی  کـــه  پایـــش بـــر عملکـــرد بازارهـــا و دولـــت دارنـــد.u  در حکومـــت مدرنـــی 

کامـــاًل ســـازمان یافتـــه و تهدیـــد شکســـت در انتخابـــات، بـــه  گاه، جامعـــه مدنـــی  نظیـــر شـــهروندان آ

کننـــد. دولت هـــا انگیـــزه می دهـــد تـــا خیلـــی خـــوب عمـــل 
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بهبود محیط اجتماعی

کــه هنــگام مســتی قســم می خورنــد، خســته شــدند.  کســانی  افســران فرمانــده از دزدهــا، قاتل هــا و 

کــه از اجــرای امنیــت نمی هراســد، تشــکیل شــود-  گروهــی  آن هــا دور هــم جمــع شــدند و پیشــنهاد دادنــد 

ــد. آن هــا تســلیحاتی چــون  کردن ــد خودشــان را معرفــی  کشــتن بودن ــا  ــرای مــردن ی ــه آمــاده ب ک مردمــی 

گذاشــتند. خ لنگــر ذرت و منجنیــق- را روی هــم  تیروکمــان، چمــاق، تســمه های الســتیکی ضخیــم، چــر

گروه مباحثه، باملوزی ماالوی 

تــرس، جــرم،  از  غ  فــار کــه  کننــد  زندگــی  تقریبــًا همــه می خواهنــد در جامعــه محلــی و خانــواری 

کــه  خشــونت، تبعیــض اجتماعــی و تنش هــای اجتماعــی باشــد. یکــی از قالب هــای رایج تــر همــکاری 

کــه مــردم بــرای دفــاع از خــود، دور هــم جمــع می شــدند. همچنیــن  کردیــم ایــن بــود  بــا آن برخــورد 

کنان جامعــه محلــی بــرای  کــه ســا نمونه هــای بی شــماری خصوصــًا در بافتارهــای آفریقایــی یافتیــم 

می کردنــد.  همــکاری  خودشــان  از  حفاظــت 

ــتجات  ــا، دس ــاالوی و تانزانی ــًا در م ــم، خصوص کردی ــی  ــه بررس ک ــی  ــتاهای آفریقای ــیاری از روس در بس

دفــاع از روســتا رایــج اســت. در بعضــی از روســتاهای روومــای تانزانیــا، آن هــا در برابــر حیوانــات وحشــی 

از مــردم محافظــت می کننــد. در نامدنــی، روســتایی نزدیــک شــکارگاه ســلویوس، تــرس از حیوانــات 

گیــر اســت. فیل هــا، خوک هــای وحشــی و بوزینه هــا محصوالتــی مثــل شــالی، ذرت و مــوز  وحشــی فرا

ــر  ــه نظ ــه ب ک ــرا  ــتند چ ــی هس ــردم عصبان ــد. م ــراب می کنن ــتند خ ــه هس ــد جامع ــی درآم ــع اصل ــه مناب ک را 

می رســد دولــت بــه قیمــت جــان انســان ها، قصــد حفاظــت از حیوانــات وحشــی را دارد. چندیــن مــورد 

گــزارش شــد امــا هیــچ  کشــتن مــردم و چهارپایــان بــه دســت شــیرها بــه مراجــع متفــاوت  از آســیب زدن و 

گروه هــای دفاعــی خودشــان وارد عمــل شــده اند. »مــا بایــد  اقدامــی صــورت نگرفــت. حــاال روســتاییان در 

کســی زمیــن خــودش را دارد  کنیــم. بــا اینکــه هــر  کشــاورزی مهیــا  خودمــان را بــرای رفتــن بــه زمین هــای 

گــر می خواهــی بــه زمینــت بــروی در حالی کــه همســایه ات ســرگرم فعالیــت  امــا نمی توانــد تنهایــی بــرود. ا

کــه  گــر بــه ایــن معنــا باشــد  کنــی- حتــی ا اقتصــادی دیگــری مثــل عصاره گیــری اســت، بایــد ســفرت را لغــو 

گروه هــای دفاعــی روســتا معمــواًل بــا هــدف ایجــاد امنیــت  گــر چــه  تمــام روز را بیــکار در خانــه بمانــی.« ا

ــه نیــروی شــبه نظامــی محلــی تبدیــل می شــوند  شــناخته می شــوند، ایــن ســازمان ها در طــول زمــان ب
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گرفتــه بودنــد )کادر 5-7(.  کــه بــه خاطــر آن شــکل  در نتیجــه تهدیــدی بــرای همــان امنیتــی می شــوند 

گروه هــای مردمــی دفــاع از خــود، در مکان هــای جنــگ زده نیــز شــایع هســتند. در چندیــن  همچنیــن 

گفتنــد چگونــه دســتجات دفاعــی روســتا وارد حــل اختالف هــا شــدند و  جامعــه آســام، پاســخ دهندگان 

کمــک می کردنــد.  گاهــی بــا دادن وام،  کــه بــه اقدامــات ضداجتماعــی روی می آوردنــد  بــه مــردان جوانــی 

کــه برخــی اوقــات توســط ارتــش  گروه هایــی در مناطــق جنگــی اندونــزی و فیلیپیــن جایــی  وجــود چنیــن 

ــا امنیــت  کمــک می شــدند، رایــج اســت. زنــان در بعضــی بافتارهــا ســازماندهی یافتنــد ت ســازماندهی و 

خودشــان را علیــه خشــونت خانگــی بهبــود دهنــد. در بعضــی روســتاهای آنــدرا پــرادش، مشــارکت در 

ــکل تخمیــر  ــا فــروش ال ــه طــور دســته جمعــی ب ــا ب ــان ایــن شــجاعت را داد ت ــه زن ــاری، ب گروه هــای خودی

کننــد. در روســتای  کــه منشــاء خشــونت خانگــی تلقــی می شــد، مبــارزه  شــده محلــی بــه نــام ارکســا، 

تعطیــل  را  روســتا  در  فروشــی  مشــروب  مغازه هــای  همــه  تــا  شــدند  جمــع  گردهــم  زنــان  کاپــور  ماال

گفتنــد »مــا قوطی هــا و ســایر ظــروف پرشــده بــا مشــروب در انبــار را  کننــد. آن هــا بــه تیــم میدانــی مــا 

کــه بــه مــا قــدرت دســته  گروه هــای زنــان امکان پذیــر بــود  ــا تشــکیل  بیــرون انداختیــم. ایــن امــر فقــط ب

گروه هــای خودیــاری آن هــا بــه مقابلــه بــا ســوء  جمعــی داد.« در دهامپــور، زنــان توضیــح دادنــد چگونــه 

کت نمی نشــینیم. اخیــرًا  گــر هــر بی عدالتــی بــه زنــان مــا بشــود، ســا اســتفاده های جنســی پرداختنــد. »ا

گــروه مــا بــرای بررســی ایــن واقعــه آمدنــد و همــه مــا  کتــک زد.  مــردی درحالی کــه مســت بــوده، زنــش را 

گــر یــک بــار دیگــر ایــن اتفــاق بیفتــد تصمیمــات  گفتیــم ا کردیــم و  پیــش او رفتیــم و او را ضایــع و تهدیــد 

گذاشــته اســت.« ــه افزایــش  ــان روب گروه هــای زن گرفــت. قــدرت  جــدی علیــه او خواهیــم 

کلی تــر، صــدا و ســازماندهی زنــان، هنجارهــای عمیــق نابرابــری جنســیتی را بــه چالــش  بــه طــور 

گاهــی خشــونت بــه رقابــت می پردازنــد.  می کشــد. زمانی کــه آن هــا بــه خودبــاوری می رســند، بــا مقاومــت و 

کــه بعدهــا وقتــی زنــان شــروع بــه  گرایشــی می شــود  در بیشــتر نمونه هــا ایــن امــر تبدیــل بــه پذیــرش 

پــول آوردن بــرای خانــه می کننــد، مــورد ســتایش قــرار می گیرنــد. زنــی از یــک قبیلــه  فقیــر طبقاتــی در 

گروه هــای خودیــاری بــود  گفــت همســرش مخالــف پیوســتن او بــه  گامپــال، آنانتاپــور آنــدرا پــرادش  پوال

کــم شــود. شــوهرش  کاری زنــش  ج از روســتا باعــث می شــد ســاعت های  چــون برگــزاری جلســات در خــار

گرفــت و یــک  گــروه پیوســت. او ۱0.000 روپیــه )حــدود250 دالر( وام  کتــک مــی زد امــا بــه هــر حــال او بــه  او را 

کــم شــوهرش تغییــر عقیــده داد ودر حــال حاضــر زنــش را تشــویق بــه رفتــن  کــم  کــرد.  کوچــک بــاز  مغــازه 
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گــروه می کنــد. او بی ســواد اســت امــا هــر دو دختــرش داروســازی می خواننــد. در دایابهــارای  بــه جلســات 

گفــت، »امــا  گــروه بــا مخالفــت مشــابهی روبــرو شــد. شــهناز  بنــگالدش، شــهناز نیــز هنــگام پیوســتن بــه 

کــه همــه خانــواده از پس اندازهــای مــن، منتفــع می شــوند، دیگــر مخالفتــی ندارنــد.« زنــان در هــر  االن 

کــه در حــال حاضــر آن هــا اصــرار دارنــد نامشــان در اســنادی مثــل ســند  گفتنــد  دو مــکان مــورد بررســی 

کــه  کافــی نتــرس هســتند  کننــد بــه انــدازه  گــر همسران شــان بخواهنــد آن هــا را تــرک  زمیــن ثبــت شــود. و ا

بــه دادگاه برونــد. 

بــر  روبــرو هســتند، غلبــه  بــا آن  پــرادش  آنــدرا  زنــان در  گروه هــای  کــه  از چالش هایــی  یکــی دیگــر 

عبارت هــا،  و  آوازهــا  مذهبــی،  مراســم  طریــق  از  اســت.  طبقاتــی  تثبیت شــده  عمیــق  نابرابری هــای 

کا یکــی از اعضــای  کمــک می کننــد تــا موانــع قدیمــی را بشــکنند. پــدا گروه هــا بــه زنــان طبقــات مختلــف 

گفــت »وقتــی درگروه هــا دورهــم جمــع می شــویم، می فهمیــم  کــور  گروه هــای خودیــاری در روســتای آتما

کــه رنــگ خــون مــن و تــو یکــی اســت. در جلســات، درحــال حاضــر همــه بــا هــم می نشــینند. هیــچ 

گروه هــای طبقــات پاییــن  تبعیضــی وجــود نــدارد.« در مالکاپــور، مــردم می گفتنــد پیشــرفت در دسترســی 

گروه هاســت. »ده ســال پیــش نابرابری هــای  بــه معابــد و مــدارس مدیــون دورهــم  جمــع شــدن زنــان در 

کشــور مــا بیــداد می کــرد. بــه خاطــر ایــن تفاوت هــا، مــردم متعلــق بــه جوامــع  طبقاتــی و مذهبــی در 

قبیلــه ای و طبقــه خــاص، اجــازه ورود بــه معابــد را نداشــتند، االن، چنــان تفاوت هایــی وجــود نــدارد و 

کنــار مــا بــه معبــد می آینــد. آن هــا بــه خانه هــای مــا می آینــد و  حتــی مــردم متعلــق بــه طبقــات پاییــن در 

گــر چــه وجــود طبقــه خانوادگــی مختــص مناطــق مــورد بررســی در هنــد بــود، در  کنــار مــا می نشــینند.« ا

گروه هــا عامــل افزایــش حــس برابــری شــناخته می شــود. یکــی از  بقیــه مکان هــا نیــز همــکاری در قالــب 

گفــت، »ترنــگ ـ یعنــی همــه در روســتا برابریــم. تــارادا- یعنــی  پاســخ دهندگان مــا در تاتانتــوک اندونــزی 

کنــار هــم هســتیم.« کــه مــا در خوبــی و بــدی  گروه هــا بــه مــا آموختنــد  هیــچ تفاوتــی وجــود نــدارد. 
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کادر 5-7
محافظت از جامعه محلی در ماالوی: از حمایت تا سوءاستفاده

گروه هـای مباحثـه از همـکاری بـرای حفاظـت از خویـش و ایمنـی  کشـاورزی فقیـر منطقـه مزاپونـدای مـاالوی،  در جوامـع 
کـه در عـوض بـه دزدی و خشـونت  گسـترش یافـت  گرسـنگی شـدید  گفتنـد. در سـال 200۱، بـا وقـوع خشکسـالی،  سـخن 
گـزارش داد »ذرت هـای مـردم دزدیـده می شـد امـا بدتریـن تاثیـرش را روی بزهـا  گـروه مباحثـه  گسـترده منجـر شـد. یـک 
کامـاًل مـا را بـه بـازی  گذاشـت. مـردم زیـادی دام هـای خـود را از دسـت دادنـد.« یـک زن پنجـاه سـاله ادامـه داد »دزدهـا 
گـر متوجـه می شـدند در بیـرون خانـه خـودت خوابیـده ای. ما  گرفتنـد. آنهـا حتـی می توانسـتند لباسـتان را هـم در بیاورنـد ا
کـه واقعـًا وجـود داری! مـردم شـب  عـادت داشـتیم صبـح بیـدار شـویم و اموالمـان را سـالم ببینیـم و بگوییـم خدایـا شـکرت 
کشـته می شـدند.« گردشـگرهای خارجی به سـرقت می رفت. برخی از آنها نیز  که اموال  کشـته می شـدند در حالی  هنگام 

گروه هــای مباحثــه، پلیــس بــا دزدان  گفتــه  بــا وجــود درخواســت های مکــرر از مقامــات دولتــی، امنیــت بهبــود نیافــت. بــه 
گــروه امنیــت جامعــه  تبانــی می کــرد و بــه محــض اینکــه آنهــا را دســتگیر می کردنــد آزاد می شــدند. روســتائیان ســپس یــک 
گــروه  کنــون امنیــت را در روســتا برقــرار می کنــد امــا  گــروه ا گذاشــتند. ایــن  کــه اســمش را اینکاتــا  محلــی تشــکیل دادنــد 
کــه از ســوی مردم روســتا  کار می کنــد. »اینکاتــا آدم هایــی هســتند  کــه اینکاتــا واقعــا چگونــه  مباحثــه جوانــان روشــن ســاخت 
کــه از ســوی داروغــه روســتا بــه جــرم  کــه آنهــا انتخــاب شــدند بــه آنهــا قــدرت داده شــد. قبــال  انتخــاب شــده اند. هنگامــی 
ــا بــه جــرم دزدی دســتگیر می شــوید  دزدی دســتگیر می شــدید امــکان دفــاع از خــود را داشــتید امــا وقتــی از ســوی اینکات
ــا را  ــرد و آنه ــا را می گی ــاده دزده ــی س ــا خیل ــد، اینکات ــه ش ــدا متوج ــا بع ــم م ــه تی ک ــه  ــد.« آنگون ــد بکنی کاری نمی توانی ــچ  هی

ــد. پــس از آن دزدهــا را تحویــل پلیــس می دهــد. کتــک می زن
کــه ایــن  ح اســت  کــرده اســت و مــورد احتــرام جامعــه محلــی اســت. امــا صحبت هایــی مطــر کمــک  اینکاتــا بــه مهــار جرایــم 
کــرد. در بحثــی دربــاره امــرار معــاش مــردم، یکــی از  کــه بایــد بــا آن مقابلــه  گــروه خــودش بــه شــر دیگــری تبدیــل شــده اســت 
کاســبی مــا شــده اســت. بــه محــض اینکــه ســاعت شــش عصــر  گفــت: »اینکاتــا باعــث افــت  زنــان روســتا بــه مــا ایــن چنیــن 
کــه نوشــابه می فروشــیم می آینــد و  کاســبی پایــان یافتــه اســت. آنهــا بــه محلــی  کــه زمــان  می شــود آنهــا اعــالم می کننــد 
کــه مــا از فــروش نوشــابه  می گوینــد شیشــه های نوشــابه را می شــکنیم مگــر اینکــه بــه آنهــا نوشــابه مجانــی بدهیــم. پولــی 
درمی آوریــم خیلــی انــدک اســت. آنهــا اجــازه فــروش بیشــتر بــه مــا نمی دهنــد؛ ســپس تقاضــای پــول از مــا می کننــد تــا 

کــرد؟«  ــا بــا چنیــن اقداماتــی می تــوان وضــع بهتــری داشــت و پیشــرفت  ضــرری بــه مــا وارد نکننــد. آی

بهبود محیط فیزیکی

کمــک همــه جامعه ســاخته شــد. خانواده هایی  کارهــا را انجــام مــی داد. مدرســه بــا  جامعــه همــه ایــن 

کنند.  کــه بچه هایشــان در ایــن مدرســه هســتند بایــد بــا دادن پــول همــکاری 

گواداالمورس، مکزیک مباحثه با زنان، 

کوچک،  کنند یا بسازند. معمواًل در حد و اندازه های  گردهم می آیند تا زیرساخت ها را اصالح  مردم 

گلـی را درسـت می کننـد، شـاخ و بـرگ درختـان را هـرس می کننـد،  آن هـا جاده هـا و مسـیرهای مـال رو 
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گواداالمـوروس  را مرمـت می کننـد در  مـدارس و مکان هـای عبـادی می سـازند، آب بندان هـا و چاه هـا 

کـه زنـان مصمـم هسـتند تـا فرزندانشـان را بـه مدرسـه راهنمایـی بفرسـتند، جامعـه یـک  مکزیـک جایـی 

مدرسـه راهنمایـی بـه همـراه یـک مرکـز اجتماعـی و درمانگاه سـاخت. بخشـی از همه این ها بـا حواله ها، 

کـرد. در چیکسیسـی مـاالوی جامعـه  کمک هـای دولتـی دریافـت  تأمیـن مالـی شـد و مدرسـه درنهایـت 

قالـب  را  بـرای ساخت وسـاز، آجرهـا  بـا همدیگـر  تـا  کـرد  بـاز  بـرای فرزنـدان جـوان یـک پیـش دبسـتانی 

کارهـای زیاد با  کلیسـا، سـیمان و غـذا بـه بچه ها اعانـه داد. انجام  بزننـد. سـازمان رفاهـی تحـت حمایـت 

همدیگـر، یکدلـی و همـکاری را تقویـت می کنـد. در سـینالپارای آسـام، مـردم نظم اجتماعـی بهبود یافته 

کل جامعـه بـرای سـاختن نمقـار )سـالن عبـادت( نسـبت دادنـد. »مـا روسـتاییان بـا  را بـه جمـع شـدن 

کردیـم. بـا فـروش ماهی، حـدود صد هزار  هـم پارسـال آب بندان هـای بـزرگ حفـر و شـروع بـه ماهی گیـری 

روپیـه درآوردیـم و بـا ایـن پـول سـالن نیایـش بزرگـی در روسـتای مان سـاختیم. ایـن سـالن روسـتاییان را 

کـه قباًل در فعالیت های اجتماعی شـرکت  کسـانی  کـرده اسـت و در حال حاضر حتی  بیشـتر بـه هـم وصـل 

نمی کردنـد، شـرکت می کننـد؛ در ایـن مـکان جبـران اختالفـات هـم صـورت می گرفـت. قبـاًل ایـن مـکان 

کوچـک بـود و نمی توانسـت همـه افـراد را در خـود جـای دهـد امـا حـاال خیلـی بزرگتـر شـده اسـت.  خیلـی 

ایـن سـالن یکدلـی و احساسـات مذهبـی مـردم را افزایـش داده اسـت.«

فشار مطالبات و تقاضای پاسخگویی 

کــه نمی دانســتم آن هــا را روزی قــرار اســت انجــام دهــم. نمی دانســتم قــرار  کــرده ام  کارهایــی  مــن 

کســی توضیــح  کنــم، وارد اداره ای بشــوم و حقوقــم را بــه عنــوان فــردی رانــده شــده بــرای  اســت پیشــرفت 

بدهــم و بــرای حــق و حقوقــم بجنگــم. 

کلمبیا  آلجاندرای 35 ساله، زنی از ویال روزای 

ــرای  ــزاری قدرتمنــد ب ــر بهبــود محیــط اجتماعــی و فیزیکــی، اقــدام جمعــی جامعــه محلــی اب عــالوه ب

مــردم فقیــر فراهــم مــی آورد تــا مطالبــات خــود بــرای منابــع را پیــش ببرنــد و پاســخ گویی دولــت را تقویــت 

کــه بــرای رســیدن بــه  کننــد )هیــر، اســتوارت و تــورپ 2002(. مــا نمونه هــای نامحــدودی از مــردم را دیدیــم 

مطالباتــی ماننــد بهبــود جــاده ، تامیــن آب، مدرســه، درمانــگاه و ســالن  اجتماعــات، همــکاری می کردنــد. 
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آنهــا را اغلــب، در ابتــدا نادیــده می گرفتنــد و تنهــا بعــد از چندیــن بــار تــالش موفــق می شــدند. شــواهد مــا 

کــه نقــش تالش هــای  کــه اقــدام جمعــی باعــث تقویــت پاســخ گویی می شــود بــا بررســی هایی  بــرای ایــن 

 v.کل جامعــه برجســته می کنــد، حمایــت شــده اند کارکــردن بــه نفــع  جمعــی مــردم را در 

کنان شــیوانور آنــدرا پــرادش بــا بحــران آب شــرب مواجــه شــدند. زنــان مجبــور بودنــد هــر روز بــرای  ســا

ــاد  ــه ی ــد. آن هــا ب ــر راه برون کیلومت کافــی نبــود، 5  ــوار  ــرای همــه خان ــه معمــواًل ب ک آوردن یــک ظــرف آب 

ــرب  ــنگین ض ــای آب س ــن ظرف ه ــل ای ــر حم ــه خاط ــان ب گردن م ــت.  ــان درد می گرف ــد »بدن هایم آوردن

کفــش نداشــتند پاهای شــان زخمــی می شــد. مــا از  کــه بــه دنبــال مــا می آمدنــد چــون  می دیــد. فرزندانــی 

آب فقــط بــرای مصــرف نوشــیدنی اســتفاده می کردیــم و هــر 20 روز یکبــار اســتحمام می کردیــم.« در ســال 

ــا بقیــه روســتا بــه طــور دســته جمعی پیــش رهبــر محلــی رفتنــد عرضحــال دادنــد.  ۱998، زنــان همــراه ب

صــدای آن هــا شــنیده شــد و ســال بعــد روســتا مجهــز بــه چــاه عمیــق و لوله کشــی آب شــد.

ــک  ــی ی ــای جایگزین گرفتنــد تــا تقاض کنان روســتای بارومانــگا در اندونــزی بــا همدیگــر تصمیــم  ســا

کارمنــد دولتــی را بــه خاطــر عملکــرد ضعیــف و رفتــار فاســدش بکننــد. جامعــه تحــت تاثیــر جنــگ بیــن 

کارمنــد دولتــی از  کمــک دولتــی دریافــت می کــرد.  مســیحیان و مســلمانان بــود و بــرای پناهنده شــده ها 

کــه »عــالوه بــر،  ایــن ســرمایه ها بــه درســتی اســتفاده نمی کــرد. یکــی از مطلعیــن اصلــی مــا بــه خاطــر آورد 

ــت.«  ــورت نمی گرف ــی ص ــه خوب ــه ب ــه جامع ــانی ب ــد و خدمت رس ــده نمی ش ــنل او دی ــن پرس ــکاری بی هم

کــردن ایــن مامــور دولــت شــد.  دولــت محلــی تحــت فشــار جامعــه باالخــره مجبــور بــه جایگزیــن 

کــه درخواســت منابــع بیشــتر یــا  کردیــم از مردمــی تشــکیل می شــد  کــه پیــدا  بیشــتر نمونه هایــی 

کــه تقاضــای پاســخ گویی  کمــی از مردمــی را یافتیــم  پاســخ گو بــودن دولــت را داشــتند. نمونه هــای بســیار 

و مالکیــت  تولیــد  مــوارد  کــه  ایــن خاطــر  بــه  تقلبــی داشــتند شــاید  بازارهــای  از  یــا جبــران خســارت 

گردهــم آمــدن  کــه  ــد  ــا چــون از موضوعــات ســواری مجانــی رنــج می برن ــادر اســت ی مشــترک دارایی هــا ن

کــردن را ســخت می کنــد. کوچــک و طلــب قیمت هــای عادالنــه  تولیدکننــدگان 

مکمل بودن و جایگزینی: تعامل بین دولت ها و پیوندهای اجتماعی

کارکــرد  کارهایشــان جهــت دوطرفــه بیــن همــکاری مدنــی و  کیفــر )۱997( در  ک و   نــورث )۱990( و نــا

ک )۱998( و نارایــان )۱999( بعدهــا تعامــل پویــا بیــن دولــت و جامعــه  کردنــد. وولــکا دولت هــا را بررســی 
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بــه  روابــط و وظایــف دولــت،  پیونــد  از  ترکیبــات متفاوتــی  کــه  کردنــد  اســتدالل  و  کردنــد  بازبینــی  را 

بروندادهــای متفــاوت منجــر می شــود )شــکل5-7(. 

شکل 5-7

کارکرد دولت، به بروندادهای متفاوت منجر می شود ترکیبات متفاوت از پیوند روابط و 

 منبع: اقتباس شده از نارایان ۱999.

که با  گرفتـه اسـت(، حکمرانـی خـوب  کـه رفـاه اجتماعـی و اقتصـادی نـام  در سـناریو ایـده آل )ربـع اول 

گروه هـای اجتماعـی تکمیـل می شـود بـه بروندادهـای اقتصـادی  سـطوح بـاالی پیوندهـای عرضـی بیـن 

گروه هـای اجتماعـی غیررسـمی وظایـف دولـت را  تکمیـل می کننـد.  و اجتماعـی مثبـت منجـر می شـود. 

کلیسـا  ُکـر، در هـر  گروه هـای سـرایندگان  گردهـم می آینـد،  در حالیکـه مـردم در مسـابقات ورزشـی محلـی 

اجنـاس  تجـاری  گروه هـای  می رونـد،  نیـک  پیـک  بـه  دسـته جمعی  همسـایه ها  و  می نوازنـد  سـالنی  و 

کنـار آن هـا رونـق می گیـرد. کیفیـت صادراتـی تولیـد می کننـد و خدمـات فراهم شـده از طـرف دولـت در  با

ــم. روســتای   مــا شــواهدی از چرخه هــای فضیلــت بیــن دولت هــای محلــی و اقــدام جمعــی را دیدی

بــه  گذشــته  ســال   ۱0 در  بی مســئولیتی  از  دموکراســی اش  امتیــاز  فیلیپیــن،  بوکیدنــون  در  مینتانــگ 
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ــل اســت:  ــه خاطــر ترکیــب دو عام ــر ب ــرد. ایــن تغیی ک ــر  ــا تغیی ــی م ــان بررس ــای زم ــودن در انته ــئول ب مس

ــه  ک ــی  ــای اجتماع ــور انجمن ه ــردم دارد و حض ــرف م ــه ح ــنوا ب ــوش  ش گ ــه  ک ــتا  ــر روس ــک رهب ــاب ی انتخ

کردنــد. رهبــر روســتا، عــادل و خــوش برخــورد بــود و انجمن هــا بــا  شــروع بــه همــکاری بــا رهبــر منتخــب 

ــاه،  کوت ــل بیــن اعضــای جامعــه اداره می شــد. نتیجــه اینکــه در یــک زمــان نســبتا  درک و احتــرام متقاب

کامــل در بودجه هــای دولــت محلــی بوجــود آمــد.  شــفافیت 

امـا همـه جوامـع از خیـر مزایـای رهبـری خـوب یـا وحـدت اجتماعـی بهره منـد نمی شـوند. در چنیـن 

برنامـه  مثـل  دولتـی  برنامه هـای  توسـط  بیرونـی  مداخـالت  می دهـد  نشـان  مـا  شـواهد  بافتارهایـی، 

کـردن جوامـع محلـی در  همبسـتگی ملـی در افغانسـتان و جانمابهومـی  آنـدرا  پـرادش می توانـد در درگیـر 

کـه توسـط بانـک   کنـد. برنامـه همبسـتگی ملـی یـک برنامـه توسـعه روسـتایی اسـت  توسـعه نقـش بـازی 

کلیـد خـورده و وزارت توسـعه و توانبخشـی روسـتایی افغانسـتان آن را مدیریـت می کنـد. ایـن  جهانـی 

کمک هزینـه می دهـد. بـرای  برنامـه بـه روسـتاها بـرای پروژه هـای توانبخشـی، باز سـازی و درآمدزایـی، 

کمک هزینه هـا، جوامـع ابتـدا بایـد انتخابـات دموکراتیک برای شـورای توسـعه جامعه  بهره منـد شـدن از 

کـه مجـددا در تمام مراحل پروژه مشـارکت داشـته باشـد. بطور مشـابه، برنامـه جانمابهومی  کننـد  برگـزار 

کلیـد خـورد.  کـردن جوامـع در توسـعه خودشـان،  توسـط دولـت ایالتـی آنـدرا پـرادش بـرای درگیـر 

در ربــع دوم بنــام محرومیــت، جوامــع دارای دولت هــای بــا عملکــرد منطقــًا خــوب هســتند ولــی 

گروه هــای اجتماعــی مســلط قــرار دارنــد. محرومیــت بــه  این هــا بیــش از حــد تحــت نفــوذ یــا قبضــه 

کــه تیــم مــا در بافتــار جنــوب آســیا  درگیــری نهفتــه منجــر می شــود. ایــن امــر در بســیاری از روســتاهایی 

کی توســط  کــردن تاالب هــای اشــترا کــرد، قابــل مشــاهده اســت. مــواردی از قبیــل مســموم  بازدیــد 

کلیای بنــگالدش، یــا طبقــه بــاالی  مالــکان ثروتمنــد بــرای محروم ســازی ماهی گیــران فقیــر در شــانتا

کــرده و باعــث ســقوط  کــه فرصت هــا بــرای طبقــات پایینتــر را محــدود  جامعــه در دهامپــور اوتــار پــرادش 

ــه ایــن دســته شــدند.  آن هــا ب

ــونت  ــری، خش ــه درگی ــند جایی ک ــوم می رس ــع س ــه رب ــد، ب ــدا می کنن ــزل پی ــی تن ــن جوامع ــی چنی وقت

کــم اســت و دولــت یــا منحــل می شــود یــا ســقوط می کنــد. وقتــی دولــت از انجــام  ج حا ج ومــر و هــر

می شــوند.  حکومــت  غیررســمی  جایگزیــن  اولیــه،  اجتماعــی  گروه هــای  می ایســتد،  بــاز  وظایفــش 

کنتــرل اوضــاع را بدســت  گروه هــای مســلح،  جنگ ســاالرها، مافیــا، جنبش هــای غیرنظامــی و دیگــر 
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کلمبیــا دیدیــم جایی کــه بســیاری از جوامــع شــهری توســط  می گیرنــد. نمونه هایــی از ایــن مــورد را در 

بخش هــای غیرنظامــی مختلــف اداره می شــد و رهبــران جامعــه »ناپدیــد« می شــدند. بعضــی جوامــع در 

ــد.  کردن ــه ایــن دســته ســقوط  ــز ب آســام و جنــوب فیلیپیــن نی

ــه  ــر تفرق ــد ب ــد، می توانن ــول دارن ــزان معق ــه می ــی ب ــای عرض ــع پیونده ــه جوام ک ــی  ــال، زمان ــر ح ــه ه ب

کننــد. ایــن شــرایط در ربــع چهــارم بنــام  کننــد و بــا دولت هــای بــا عملکــرد ضعیــف مقابلــه  اجتماعــی غلبــه 

گروه هــای پس انــداز و احــزاب  گروه هــا و انجمن هــای فقــرا مثــل  از پــس مشــکالت برآمــدن وجــود دارد. 

کارآمــد می شــوند و راه کارهــای  تدافعــی )محافظــت( روســتا، جایگزیــن دولت هــای شکســت خــورده یــا نا

مبــارزه را ارائــه می دهنــد. بــرای مثــال در بنــگالدش، زنــان و مــردان فقیــر می خواســتند بــه وام هــای 

ح هــای اعتبــاری دولــت را دور از  کاغذبــازی اداری و فســاد، طر دولتــی دسترســی داشــته باشــند ولــی 

کــه بــه ســازمان های مردم نهــاد  گروه هــای خودشــان  کــرد. مــردم فهمیدنــد دریافــت اعتبــار از  دســترس 

ــه عدالــت  ــه اغلــب ب ک ــا  گروه هــای دفــاع از خــود اینکات ــر اســت. بطــور مشــابه،  متصــل هســتند، راحت ت

کــه بــا  پارتیزانــی منجــر می شــوند، بــه  عنــوان یــک سیســتم شــروع بــه ایجــاد امنیــت در جوامعــی می کننــد 

ــد.  ضعــف قانــون و نظــم مواجه ان

وقتــی ترتیبــات نهــادی رســمی چــه در تامیــن امنیــت یــا آمــوزش یــا اعتباردهــی، شکســت می خورنــد، 

امــا  کننــد.  را بطــور دســته جمعــی حــل  تــا خودشــان مشــکالت خــود  تــالش می کننــد  اغلــب  مــردم 

شکســت خورده  رســمی  نهادهــای  و  شکســت خورده  نوســازی  بــرای  جایگزین هایــی  تالش هــا  ایــن 

ــرای جلســات،  ــد ب کــه مــردم بای ــر اســت چــرا  ــه لحــاظ وقــت و پــول هزینه ب هســتند. اقدامــات جمعــی ب

ســازمان دهی، تهیــه پــول، اجــرای برنامه هــا، مدیریــت و اصــالح منابــع و حــل منازعــات دورهــم جمــع 

کنــار بکشــند بلکــه  کــه شــهروندان خودشــان را از تهیــه خدمــات اساســی  شــوند. ایــن بــدان معنــا نیســت 

تضمیــن می دهــد مــردم فقیــر بــه حداقل هــای اساســی دسترســی دارنــد، و آن هــا می تواننــد تــالش بــرای 

ــد. ــه دهن ــان را ادام ــود زندگی ش بهب

گروه هــای مــردم  کارشــان را درســت انجــام می دهنــد، شــبکه ها و  هنگامی کــه دولت هــا و بازارهــا 

کننــد.  کاالهــا و خدمــات بــازی  کلیــدی در تقویــت پاســخگویی تهیه کننــدگان  فقیــر می تواننــد نقشــی 

ــرای خلــق جامعــه ای  ــالش ب ــا ت ــا ب ــادر ســازند ت گروه هــا همچنیــن می تواننــد مــردم را ق ایــن شــبکه ها و 
w .کننــد ــه حقــوق شــهروندی خــود تمریــن  ــرای رســیدن ب ــه، ب عادالن
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نتیجه گیری 

ایــن  اســت.  اقــدام جمعــی، خانــواده  بــرای  واحــد  رایج تریــن  مــا،  بررســی  مــورد  بیــن جوامــع  در 

کــه تحــت حمایــت ســازمان های  ــا اقــدام جمعــی  کار می کنــد ی ــزوا  کــه در ان واحــد، یــک ســازمان بومــی 

کــه بــه نظــر می رســد  گی هــای خانــواده را  مردم نهــاد، دولــت یــا بخــش خصوصــی باشــد، نیســت. مــا ویژ

ــواده اســت، برجســته می کنیــم: همبســتگی اجتماعــی، وحــدت و  اســاس موفقیــت اقــدام جمعــی خان

کنتــرل روی تصمیمــات؛ تجمیــع منابــع  وفــاداری؛ تعامــالت و ارتباطــات مکــرر در طــول زمــان؛ اقتــدار و 

ــا تولیــد محصــول مشــترک؛ و توانایــی توزیــع هــم ریســک های منفــی و هــم دســتاوردهای مثبــت. و/ ی

کــم می آورنــد.  اندازه گیــری می شــوند،  ایــن معیارهــا  برابــر  اقــدام جمعــی وقتــی در  ســایر اشــکال 

گرفتیــم.  موفقیت هایــی وجــود دارنــد امــا همــه آن هــا محدودیت هایــی دارنــد. مــا چندیــن نتیجــه مهــم 

بــه  کوچــک مجــزا،  گروه هــای  فقیــر در  مــردم  اقــدام جمعــی  از نمونه هــا،  بســیاری  آنکــه، در  اول 

کمــک می کنــد امــا آن هــا را بــه جلــو نمی بــرد. حقیقتــًا در جوامــع طبقاتــی بــه  آن هــا در حفــظ بقــاء 

گروه هــای پیوندخــورده مــردم فقیــر، نابرابــری اجتماعــی را منعکــس و آن  را تــداوم  لحــاظ اجتماعــی، 

بخشــیدند. مــردم فقیــر دقیقــًا بــا ســایر مــردم فقیــر هم پیمــان می شــوند چــون آن هــا فقیــر هســتند و 

گروه هــای ثروتمنــد معمــواًل آنهــا را بــه بــازی نمی گیرنــد. نمی خواهیــم بگوییــم اقدامــات جمعــی از ســوی 

زنــان و مــردان فقیــر مهــم نیســت. پیوندهــای خودجــوش بیــن مــردم فقیــر بنیــان ضــروری بــرای ارتقــا و 

تعمیــم و بــرای ایجــاد جنبش هــای اجتماعــی را فراهــم می کنــد. ســازمان های مــردم فقیــر همچنیــن 

ــد. کلــی سیاســی و اجتماعــی دارن ــرات ســرریز مهــم در بهبــود محیــط  اث

کمکی نکند مگر اینکه مداخالت بیرونی وجود  دوم، اقدام جمعی شاید به خروج از فقر مردم فقیر 

کند محدودیت های منابع، دانش، مهارت ها، سرمایه و بازار را در هم  کمک  داشته باشد تا به آن ها 

گروه های مردم  گروه های خودیاری آندرا پرادش به  گرامین و  بشکنند. مداخالتی مثل اعتبارات ُخرد 

کافی برای دسترسی  فقیر اجازه می دهند به طور عمودی و افقی به هم مرتبط شوند تا بتوانند مقیاس 

کنند. کسب  به منابع بدست آورند و بتدریج آزادی بیان اجتماعی و سیاسی در جوامع خود 

ــی  ــج آن ــه نتای ــت و ب ــر اس ــر و منابع ب ــی زمان ب ــر خیل ــردم فقی ــادی م ــازمان های اقتص ــاد س ــوم، ایج س

منجــر نمی شــود. در نتیجــه ســازمان های مردم نهــاد، بخــش خصوصــی و دولت هــا، ســرمایه گذاری 

کمتــری در ســازمان های مــردم فقیــر می کننــد. بــدون چنــان ســرمایه گذاری، ارتقــا و تعمیــم  بســیار 
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ســازمان های مــردم فقیــر بطوریکــه آن هــا بازیگرانــی بــا قــدرت چانه زنــی در بــازار بشــوند، ناممکــن خواهــد 

بــود. همچنیــن بــرای مــردم فقیــر ناممکــن خواهــد بــود تــا منافــع بیشــتر در ســطوح باالتــر از زنجیــره ارزش 

کــه منافــع و عالیــق مــردم فقیــر و نــه  تولیــد بدســت آورنــد. ســرمایه گذاری در ســازمان ها و انجمن هایــی 

کــه ســازمان های غیردولتــی،  فرادســتان را نمایندگــی می کننــد، شــاید تنهــا فعالیــت بســیار مهمــی اســت 

شــرکت های خصوصــی، بنیادهــا و دولــت می تواننــد انجــام دهنــد تــا مطمئــن شــوند در اقتصادهــای 

ــردد. ــر برمی گ ــه مــردم فقی ــر ب ــازار، بازده هــای عادالنه ت ب

کـه جایگزیـن شکسـت دولـت و بازارهـا بـرای ارائـه خدمات اساسـی اسـت باید  چهـارم، اقـدام جمعـی 

گـذرا دیـده شـود. سـنت های اقـدام جمعـی در همـه جوامـع مهـم هسـتند و بنیانـی  بـه عنـوان تمهیـدی 

بـرای پیدایـش جامعـه مدنـی قـوی ایجـاد می کننـد. اهداف نهایی آن ها نباید سـاختن مـدارس یا فراری 

کننـد و بازارهـا و دولت هـا را پاسـخگو نگهدارند.  دادن شـیرها باشـد بلکـه بایـد بـرای برابـری تـالش 

توســعه  برنامه هــای  و  ُخــرد  اعتبــارات  از  اندکــی  معــروف  نمونه هــای  حالی کــه  در  نهایــت،  در 

ــه  ــد موفقیت هــای از ایــن دســت ب ــه بای ک ــد؛ چالــش پیــش رو اینســت  اجتماع محــور موفــق وجــود دارن

میــزان خیلــی بیشــتری داشــته باشــیم. ضــرورت ایجــاد ســازمان های شــبکه ای تشــکیل شــده از مــردم 

کننــد،  کــه در آن خودشــان مالکیــت را برعهــده بگیرنــد، و هروقــت الزم اســت مدیــران را اســتخدام  فقیــر 

کــه مطابــق ایــن توصیــف اســت، شــرکت های  گفــت تنهــا ســازمانی  وجــود دارد. بــه طعنــه می تــوان 

ــزرگ ایجــاد شــرکت ها و ســازمان های ُخــرد اعتبــاری متعلــق  ــم چالــش ب ســهامی می باشــد. مــا معتقدی

ــا بطــور دائمــی از فقــر  کنــد ت کمــک  ــر  ــادی از مــردم فقی ــه تعــداد زی ــد ب ــه می توان ک ــر اســت  ــه مــردم فقی ب

کننــد. کــه می خواهنــد زندگــی  گونــه  ج شــوند و آن  خــار
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کــه از قیــاس  قلمــرو پادشــاهی  a. ایــن افســانه در پانچاتانتــرا آمــده اســت مجموعــه پنــچ بخشــی از متــون باســتانی هنــدو 

کیــد دارنــد: از  کتاب هــا بــر پنــج اصــل مربــوط بــه ارزش دوســتی تا حیــوان اســتفاده می کنــد تــا دربــاره زندگــی آمــوزش دهــد. 

دســت دادن دوســتان، بــه دســت آوردن دوســتان، اختــالف بیــن دوســتان، جدایــی، و اتحــاد.

کــه  کمــک خانــواده مهمتریــن عامــل بــرای فقیرشــده ها و فقیرمانده هــا بــوده اســت بیانگــر اینســت  کــه  b. ایــن واقعیــت 

ــع )دولــت، ســازمان های مــردم نهــاد، بخــش  ــه ســایر مناب ــه دیگــران در دسترســی ب کمتــری نســبت ب گروه هــا توانایــی  ایــن 

خصوصــی( دارنــد. ایــن هــم علــت و هــم پیامــد وضعیــت دشــوار آنهــا اســت.

c. آلدرمــان و همــکاران )۱995( درگیــری بیــن خانــواده را بــه عنــوان عنصــر اساســی در برون دادهــای فقــر بــه رســمیت 

کــه اعضــای خانــوار احتمــااًل ترجیحــات متفاوتــی دارنــد و ایــن شــاید بــر پرداخت هــای انتقالــی  کیــد دارنــد  می شناســند. آنهــا تا

کاهــش فقــر تاثیــر بگــذارد. انجــام شــده بــه خانوارهــا بــرای 

d. کینــچ و ســن )۱983(  بــا اســتفاده از داده هــای بیمارســتان های هنــدی دربــاره پذیــرش دختــران و پســران، نشــان 

کــه دختــران قبــل از اینکــه بــه بیمارســتان بــرده شــوند معمــواًل بیمارتــر هســتند. خانواده هــا از نظــر خودشــان تبعیــض  دادنــد 

کــه تشــخیص زودتــر از بیمــاری جــدی در بیــن پســران وجــود داشــت. اندکــی در درمــان را تصــور می کردنــد، امــا آشــکار بــود 

ــس  ــز و روبین گاروال، هومفری ــه آ ــد ب کنی ــگاه  ــع، ن ــایر مناب ــن س ــات، در بی ــیتی در ادبی ــری جنس ــات نابراب ــرای مباحث e. ب

کــه هنجارهــای اجتماعــی معمــواًل جنســیتی هســتند یعنــی آنهــا  )2006( و روبینــس )2007(. روبینــس اســتدالل می کنــد 

ــان  ــرای مــردان و زن ــی از رفتــار مناســب و معمــول ب ــد. آنهــا تصورات ــکار می رون ــان ب ــرای مــردان و زن ــی ب ــه روش هــای متفاوت ب

ــه خــود مطمئــن باشــد پیــش از  ــد ب ــه یــک زن می توان ــه چگون ک تحمیــل می کننــد، محدودیت هــای روشــن وضــع می کننــد 

اینکــه جســور و تهاجمــی مالحظــه شــود.

کـه باعـث بـه رسـمیت شـناخته شـدن روابـط اجتماعـی در  کسـلرود )۱984( یـک اثـر مهـم اسـت  f. سـیر تکامـل همـکاری آ

کـه حتی وقتی افـراد از راهبردهای  اندیشـه اقتصـادی شـد. در آزمایش هـای مکـرر از بـازی معمـای زندانـی، نویسـنده دریافت 

کار  که این  کـه همکاری جویانه تـر بودند می تواند پدیدار شـود. هنگامی  ایـن بـه آن در پیـروی می کننـد، بروندادهـای باثبـات 

که همکاری بیـن افراد را بوجـود آوردند. کردنـد ایـن بروندادهـا معمـوال بـه علـت وجـود برخـی هنجارها بـود  را 

کامــل مصــون از موضوعــات حکمرانــی نیســتند. شــولز، لوباتکیــن و دینــو  j. بنگاه هــای مالکیــت خانوادگــی بــه طــور 

)2003( بــا تجزیــه و تحلیــل داده هــا از 833 بنــگاه در مالکیــت خانوادگــی در امریــکا متوجــه مشــکالتی ماننــد ســواری مجانــی 

کــه  کننــد  و مصــرف بــاالی مزایــا شــدند. بنگاه هــای خانوادگــی همچنیــن مجبــور بودنــد بــرای اعضــای خانــواده شــغل فراهــم 

گرســیک و همــکاران )۱997(  کــه از دیــدگاه تجــاری غیربهینــه هســتند. همچنیــن بنگریــد بــه  بــه تصمیماتــی منجــر می شــود 

و دایلــی و دولینگــر )۱992(.

h. بــرای ثروتمنــدان و قدرتمنــدان، تحکیــم ســرمایه اجتماعــی فرصت هــا را ارتقــا می بخشــد. ببینگتــون و همــکاران 

کــه فرادســتان محلــی در مناطــق روســتایی در اندونــزی قــادر بــه تحکیــم قــدرت خویــش از طریــق ارتباطــات  )2006( دریافتنــد 
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از  شــواهدی  همچنیــن   )2005( پاتسیورکوســکی  و  فیلیپــس  اوبریــن،  بودنــد.  محلــی  خصوصــی  شــرکت های  و  دولــت  بــا 

»ماهیــت محدودکننــده« ســرمایه اجتماعیپیونــد دهنــده در جوامعــی در امریــکا و روســیه یافــت. در مــوارد افراطــی، انســجام 

کالن، مافیــا، و القاعــده همگــی بــه ذهــن می رســند(. روبیــو )۱997(  کنــد )کوکلوکــس  اجتماعــی می توانــد خشــونت را تســهیل 

ــتیبانی  ــی پش ــای غیرقانون ــا از فعالیت ه کلمبی ــی در  ــازمان های جنای ــد درون س ــاالی پیون ــطوح ب ــدر س ــد چق ــان می ده نش

ــد. ــروه درگیــر بودن گ کــه در  کســانی می شــود  کــه منحصــرا نصیــب  ــا بازده هایــی  می کنــد، ب

کند. ادبیات درباره اقدام جمعی  گروه های مردم را حذف  کل  که مقید می کند همچنین می تواند  همان روابطی   .i

گروه های  کاهش مجموعه فرصت ها برای  گروه اجتماعی مخصوص خود باعث  که پیوستگی تنها درون  آشکارا ثابت می کند 

کار دچار  که جوانان آفریقایی آمریکایی در بازار  فاقد قدرت و ثروت می شود. در یک بررسی مشهور، لوری )۱997( نشان داد 

که به آنها اطالعاتی درباره مشاغل می دهد.  محرومیت هستند تا حدی چون والدین شان فاقد ارتباطات اجتماعی هستند 

پورتس )۱998( توصیف می کند چگونه نظام طبقاتی در هند، با مرزهای انعطاف ناپذیر خود، می تواند دسترسی طبقات 

کند. به عالوه، یک تاریخچه از برخورد تبعیضی ممکن است به درون انتظارات بروندادهای  پایینی به فرصت ها را محدود 

که طبقات پایینتر در هند تمایل  کنترل شده، نشان دادند  کند. هوف و پاندی )2006( با استفاده از آزمایش های  فقیر نفوذ 

کنند پاداش هایی ناعادالنه برای تالش های خویش به  که هرچقدر هم آنها سخت تالش  کردن این نکته داشتند  به باور 

کند. دست می آورند. این انتظارات یا باورها می تواند پیوند اجتماعی را بیشتر تقویت 

کار شــده اســت،  کــه توســط نویســندگان در ایــن موضــوع  g. یافته هــای بررســی مــا بــا یافته هــای پژوهش هــای پیشــین 

گــروه جامعــه محلــی  کــه بیــش از 200 هــزار  کنیــا، نارایــان و نیاموایــا )۱996( دریافتنــد  همراســتا هســتند. در یــک ارزیابــی فقــر در 

کــه آنهــا بــا منابــع  کردنــد چــون  کمــک  گریــز از فقــر  گروه هــا بنــدرت بــه فقــرا بــرای  در مناطــق روســتایی وجــود دارنــد. امــا ایــن 

گروه هــای بومــی در امریــکای التیــن،  کــه اعضــای بیشــتر  خارجــی بــدون ارتبــاط باقــی ماندنــد. نارایــان )2002 الــف( دریافــت 

ــود  ــت نب ــه عل ــن ب ــاره ای ــد. دوب ــی ماندن ــر باق ــد در فق ــان دادن ــی را نش ــی درون ــتگی اجتماع ــاالی همبس ــطوح ب ــه س درحالیک

منابــع و قــدرت بــود تــا قواعــد بــازی را بــه نفــع آنهــا منحــرف نمایــد.

کــه اعضــا  گوگرتــی )2007( دریافــت  کنیــای روســتایی،  k. در یــک بررســی از 70 انجمــن چرخشــی پس انــداز و اعتبــارات در 

گروهــی بــرای تامیــن هزینه هــای آنــی ازقبیــل اقــالم خانــوار، هزینــه مدرســه، غــذا، مراقبــت پزشــکی، و  عمدتــا از صندوق هــای 

کردنــد. لبــاس همچنیــن پرداخــت بدهــی عقــب افتــاده اســتفاده 

کامــال رایــج  کســپاری در روســتاهای تانزانیــا و اتیوپــی  گروه هــای مراســم خا l. درکــون و همــکاران )2006( متوجــه شــدند 

کامــال تعریف شــده هســتند، اغلــب بیمــه  گروه هایــی معمــوال »براســاس قواعــد و مقــررات  گــزارش دادنــد چنیــن  هســتند. آنهــا 

کســپاری عرضــه می دارنــد.« برمبنــای اضافــه پرداخــت بــرای هزینــه مراســم خا

گــواری از قبیــل مریضــی جــدی، یــا آتش ســوزی خانــه بــرای شــخصی  کنیــد اتفــاق نا m. پرســش )الــف( ایــن بــود »فــرض 

کــه مــردم در جامعــه محلــی بــا همدیگــر جمــع شــوند تــا  خ دهــد. بــه نظــر شــما چقــدر احتمــال دارد  در ایــن روســتا/ محلــه ر
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کــه ۱ خیلــی احتمــال دارد و 4 خیلــی بعیــد  کننــد؟ لطفــا پاســخ خــود را در مقیــاس ۱ تــا 4 عــدد بدهیــد،  کمــک  بــه ایــن شــخص 

کــرده اســت؟ لطفــا ارزیابــی خــود از وضعیــت ۱0 ســال قبــل را روی همــان  اســت. آیــا ایــن مســئله نســبت بــه ۱0 ســال قبــل تغییــر 

کافــی در ایــن روســتا/ محلــه  گــر یــک مشــکل بــرای بدســت آوردن آب  مقیــاس عــددی ارائــه دهیــد.« پرســش )ب( ایــن بــود »ا

کــرد؟  کــه مــردم در تــالش بــرای حــل مشــکل، همــکاری خواهنــد  وجــود داشــته باشــد، بــه نظــر شــما چقــدر احتمــال مــی رود 

کــه ۱ خیلــی احتمــال دارد و 4 بســیار بعیــد اســت. آیــا ایــن مســئله نســبت  لطفــا پاســخ خــود را در مقیــاس ۱ تــا 4 عــدد بدهیــد 

کــرده اســت؟ لطفــا ارزیابــی خــود از وضعیــت ۱0 ســال قبــل را روی همــان مقیــاس عــددی ارائــه دهیــد.« بــه ۱0 ســال قبــل تغییــر 

که به مقیاس بزرگ در آسیا و امریکای  کاماًل موفق داریم  n. مثال های شناخته شده بسیاری از سازمان های مردم نهاد 

کردن در سطوح ملی و بین المللی درباره  التین رسیدند. سازمان های مردم نهاد همچنین نقش حیاتی در مبارزات و البی 

چنین موضوعاتی از محو مین های زمینی، لغو بدهی و افزایش پشتیبانی توسعه ای برای آفریقا دارند.

o. امــا نبــود وثیقــه لزومــا یــک محدودیــت نیســت. در یــک پیمایــش ۱438 خانــوار در شــش اســتان اندونــزی توســط 

گــزارش  کــه اعتبارســنجی شــدند و از بانک هــا وام نگرفتنــد  ک )2007( تنهــا حــدود ۱0 درصــد از خانوارهایــی  جانســتن و مــوردا

ــه  ــوی ب ــی ق ــتند بی میل ــی داش ــار بانک ــه اعتب ک ــر  ــای فقی ــی از خانواره ــدود نیم ــود. درح ــع ب ــک مان ــه ی ــود وثیق ــه نب ک ــد  دادن

گــزارش دادنــد- آنهــا خیلــی ســاده نمی خواســتند وام بگیرنــد و بنابرایــن بــه دنبــال اعتبــارات بانکــی نبودنــد.  بدهــکار شــدن را 

کــه صــدور ســندهای قانونــی بــرای دارایی هایــی ماننــد زمیــن  چنیــن یافتــه ای تفکــرات ســنتی دربــاره اثــرات بالقــوه ای 

می توانــد روی فقــرا داشــته باشــد را بــه چالــش می کشــد )دســوتو 2000(.

گرامیــن را می تــوان بــه میــزان 5 درصــد در  کــه فقــر در بیــن اعضــای بانــک  p. در یــک بررســی ۱998، خاندکــر دریافــت 

کاهــش فقــر 2.7  کاهــش داد. ایــن نتیجــه در ســطح مشــارکت کننده را می تــوان بــه  ســال درنتیجــه مشــارکت در ایــن برنامــه 

ــا داده هــای پنــل از ســالهای ۱99۱/92 و ۱993/98،  کــرد. امــا در بررســی 2005 ب درصــدی در ســال در ســطح روســتا تفســیر 

کــه از بررســی های مقطعــی بــه  کوچکتــر از آنــی هســتند  کــه اثــرات بلندمــدت برنامه هــای اعتبــارات ُخــرد  خاندکــر نشــان داد 

دســت آمــد. یعنــی مشــارکت یــک زن در یــک برنامــه اعتبــارات ُخــرد، فقــر را بــه انــدازه ۱.6 درصــد در ســطح مشــارکت کننده و 

کاهــش می دهــد. ۱ درصــد در ســطح روســتا 

کــه وام هــای دریافتــی از نهادهــای  ک )2007( در یــک بررســی ۱438 خانــواری در اندونــزی دریافتنــد  q. جانســتون و مــوردا

کــرد. کمــک  کــم درآمــد بــه رفــع نیازهــای آنــی خانوارهــا در حــدود 30 درصــد زمان هــا  اعتبــارات ُخــرد توســط خانوارهــای 

گرچــه ایــن پــروژه تاثیــر  کــه ا ککاماتــان دریافتنــد  ک )2007(  در مــروری بــر تاثیــر پــروژه توســعه  r.  بــارون، دیپــروز و وولــکا

مســتقیم اندکــی بــر تخفیــف درگیــری در ســطح محلــی داشــته اســت، بــه شــکل غیرمســتقیم بــه تغییــر هنجارهــا، نگرش هــا و 

کــرد. کمــک  انتظــارات در رابطــه بــا چگونگــی حــل و فصــل اختالفــات 
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s. اطالعات درباره بانو فیلدز و لیجات پاداد در تارنمای آنها قابل دسترس است،

http://www.mrsfields.com

http://www.lijjat.com/index۱.asp

کــه در بیــن آنهــا می تــوان از  کوچــک وجــود دارد  کوچــک ســرمایه جســورانه بــرای بنگاه هــای ُخــرد و  t. تعــدادی صنــدوق 

کلینتــون  کاپیتــال نــام بــرد. بــرای توصیفــی از نوآوری هــا اخیــر بنگریــد بــه تارنمــای ابتــکار عمــل جهانــی  کاپیتــال و لــوک  روت 

)www.cgap.org کمــک بــه فقــرا گــروه مشــورتی بــرای  )www.clintonglobalinitiative.org( و ســی.چی.ای.پی ) 

گروه هــا انجــام می دهنــد تفــاوت می گذارنــد: غلبــه بــر  کــه  کارکردهایــی  u. هیــر، اســتوارت و ثــروپ )2002( بیــن ســه نــوع 

کمتــر برخــوردار  شکســت های بــازار و دولــت )کارایــی(، بهبــود جایــگاه اعضــای خویــش )مطالبــه( و توزیــع منابــع بــه اعضــای 

ــا ســایر  گروهــی، ی گروهــی )براســاس قواعــد، توزیــع درون  ــه روابــط درون  ک گروه هایــی  ــه  ک ــد  ــت(. آنهــا نتیجــه می گیرن )عدال

کننــد. کار  کارامــدی  نهادهــای محلــی( را بهتــر تنظیــم می کننــد احتمــال بیشــتری دارد باقــی بماننــد و بــه نحــو 

v. یک بررسی از ۱2۱ پروژه تامین آب محلی توسط ایشام، نارایان و پریتچت )۱994( نقش معنادار مشارکت را در تداوم 

بیشتر جامعه  برای حضور  تامین آب  پروژه های  که وقتی  پرینتچت )2006( دریافتند  و  کرد. هامر  شکار 
َ
آ کارکرد سامانه ها 

کارکرد بهتری در ایجاد و حفظ تامین  محلی تجدید طراحی شد، مکان های با روابط اجتماعی قوی تر و همکاری بیشتر 

که در ایالت های با سرمایه  ک )2000( با استفاده از داده های امریکا، دریافت  آب دارند تا مکان های با روابط ضعیفتر. نا

کار پاتنام )۱993( در ایتالیا ارتباط نزدیکی  اجتماعی بیشتر، عملکرد دولت رتبه باالتری داشت. یافته های ما همچنین با 

کیفیت عملکرد دولت منطقه ای بود. کیفیت انجمن های مدنی عامل اصلی تبیین  کمیت و  که پیشنهاد داد  دارد 

ــام خدمــات را بیشــتر در خدمــت  ــه ن ــی ب ــی 2004 بانــک جهان ــزارش توســعه جهان گ w. یکــی از نتیجه گیری هــای اصلــی 

کــه توانمندســازی فقــرا از طریــق تمهیداتــی از قبیــل افزایــش دسترســی بــه اطالعــات  مــردم فقیــر نگهداریــد )2003( ایــن بــود 

می توانــد بــه آنهــا اجــازه دهــد تــا سیاســتمداران را در قبــال تحویــل خدمــات پاســخگوتر بســازند.





فصل 8
جمع بندی و نتیجه گیری
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کــدام تیــم  کشــور، هــر  کــه چهــار ســال زمــان بــرده اســت؛ 2۱ منطقــه در ۱5  چگونــه از یــک بررســی 

کّمــی متفــاوت اســتفاده شــده اســت؛ و  کیفــی و  کشــوری خــاص خــود را داشــته اســت؛ از ۱0 ابــزار پژوهشــی 

پاســخ های بیــش از 60 هــزار نفــر را تجزیــه و تحلیــل شــده اســت، بــه عــالوه بــا داشــتن حســی از همــدردی، 

نتیجه گیــری می کنیــد؟

گســتردگی، و عمــق اســت و در ایــن اواخــر پیچیدگــی فنــی نیــز یافته  ادبیــات دربــاره فقــر دارای قدمــت، 

اســت. بررســی مــا ســه تحــول جدیــد اضافــه می کنــد. یکــی اینکــه مــا درصــدد فهــم فقــر هســتیم امــا نــه 

کــه معمــول اســت-  کــردن آنهــا- رویکــردی  کــه در حــال حاضــر فقیــر هســتند و بررســی  بــا یافتــن مردمــی 

کردنــد. از  کار را  کــه چگونــه ایــن  ج شــده اند و درخواســت از آنهــا  کــه از فقــر خــار کســانی  ــا یافتــن  بلکــه ب

گریخته انــد، ســؤال  کــه از فقــر  کســانی  کاهــش فقــر هســتیم، چــرا از  گــر مــا عالقه منــد بــه  گذشــته، ا ایــن 

کنیــم؟  کامــل  کــه هنــوز فقیــر هســتند تحقیــق می کننــد  کســانی  کــه دربــاره  نمی کنیــم، تــا صدهــا بررســی را 

کار را هــم در  کننــد. ایــن  کــه از مــردم خواســتیم داســتان های خودشــان را بازگــو  دومیــن تحــول ایــن بــود 

کانونــی انجــام دادیــم. بــه جــای حــدس زدن یــک روایــت  گــروه  بســترهای فــردی و در انــواع تمرین هــای 

کّمــی رفتــن، بــه مــردم اجــازه دادیــم روایت هــای خودشــان  نظــری و دنبــال تکمیــل جزئیــات بــه شــکل 

ــا حتــی واقعیــت آنهــا  کننــد و ســعی در فهمیــدن آنهــا داشــتیم. ایــن روایت هــا خــود واقعیــت ی را خلــق 

ــومین  ــتند. س ــان هس ــا از واقعیت های ش ــاص آنه ــی خ ــدی عموم ــت کم چهارچوب بن ــا دس ــتند، ام نیس

کــه بررســی مــا بــر واقعیت هــای محلــی متمرکــز شــد. درحالیکــه در بررســی های فقــر،  تحــول اینســت 

کــه مــردم در آن زندگــی می کننــد و بــه  بــه سیاســت های ملــی توجــه زیــادی می شــود، شــرایط محلــی 

گرفتــه می شــود. مــا اســتدالل می کنیــم ایــن شــرایط  شــکل روزانــه بــا آن در تعامــل هســتند اغلــب نادیــده 

محلــی در قلــب روایــت فقــر هســتند.

کالســیک پنــج خانــواده اســکار لوئیــس )۱959( تجربــه هــر روز و داســتان های زندگــی پنــج  کتــاب 

کتــاب وی بــا داشــتن تنهــا پنــج مضمــون داســتانی و  خانــواده فقیــر در مکزیــک را ردیابــی می کنــد. 

روایت گونــه، بــا این حــال تصویــری از پیچیدگــی عظیــم موضــوع ارائــه می دهــد. پــس دغدغــه مــا دربــاره 

کــه از روش هــای تحقیــق بــا پرســش های بــاز اســتفاده می کنــد تــا شــنوای  کنیــد  بررســی خودمــان را تصــور 

ج  ج و مــر کنــد. آیــا چیــزی فراتــر از هیاهــو و هــر صــدای ده هــا هــزار نفــر باشــد و هــزاران زندگــی را ردیابــی 

بیــرون خواهــد آمــد؟ شــاید پــس از بررســی 60 هــزار داســتان، هیــچ مضمــون مشــترکی وجــود نداشــته 
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باشــد و تنهــا 60 هــزار داســتان داشــته باشــیم. یــا شــاید در مواجهــه بــا انبــوه داده هــا، مــا تعمــدًا یــا بطــور 

گذشــته، »ســاخت زدایی« از روایت هــای  کنیــم، از ایــن  ــر آن تحمیــل  گاه، روایــت خودمــان را ب ناخــودآ

کادمیــک محبــوب اســت. ســایر مــردم، یــک ورزش فکــری آ

مضامیــن  یــا  روایت هــا  مجموعــه  یــک  داده هــا،  ایــن  از  تــا  کردیــم  را  خویــش  تــالش  کثــر  حدا مــا 

کــرده باشــیم، و  مشــترک بیــرون بکشــیم. مــا فــرض نمی کنیــم همــه موضوعــات مرتبــط را شناســایی 

کرده ایــم مجموعــه  کــه نســبت های خاصــی از علّیــت ارائــه ندهیــم. درعــوض، مــا ســعی  مراقــب هســتیم 

کــه عناصــر مشــترک را دربربگیرنــد امــا اجــازه نوســانات خــاص محلــی را بدهیــم.  فراروایت هایــی بســازیم 

کنیــم، مثال هایــی از مناطــق خــاص فراهــم  کرده ایــم خــاص و عــام را بــا هــم ترکیــب  کار، ســعی  در سراســر 

کلــی را نشــان دهنــد. کــه مضامیــن  کنیــم 

چهارچوب بندی »فقر«

دربــاره »فقــرا« دو فراروایــت از لحــاظ تاریخــی ســازگار وجــود دارد: یکــی بــا عقایــد جنــاح راســت سیاســی 

و دیگــری بــا جنــاح چــپ سیاســی مرتبــط اســت. آنهــا نقش هــای مهمــی در چهارچوب بنــدی موضــوع 

کرده انــد. کاهــش فقــر ایفــا  فقــر و 

گذشــته های  گرچــه از نظــر زمــان بــه  یکــی از فراروایت هــا را مفهــوم ویکتوریایــی از فقــر می نامیــم، ا

کــه خورشــید هرگــز  گســترده تر از امپراتــوری ای  دور بازمی گــردد و دامنــه جغرافیایــی داشــته اســت حتــی 

گذشــته  در آن غــروب نمی کــرد. در ایــن مفهــوم، مشــکل فقــر، آسیب شناســی مــردم فقیــر اســت. از ایــن 

گــر زندگــی یــک مســابقه عادالنــه اســت، پــس مشــکل باختــن، بــه خــود بازنده هــا مربــوط می شــود.  ا

کــه فقــر  گروهــی نســبتًا ثابــت از مردمــی در نظــر بگیــرد  ــه عنــوان  ــا »فقــرا« را ب ایــن رویکــرد تمایــل دارد ت

نتیجــه رفتــار )مشــروب خوری، اعتیــاد بــه مــواد مخــدر، تنبلــی(، نــوع نگــرش )تقدیرگرایــی، نداشــتن 

بدشانســی  یــا  بگیرنــد(،  یــاد  چیــزی  نمی تواننــد  کــه  )بی ســوادانی  مهــارت  نداشــتن  عمــل(،  ابتــکار 

کــه در  کارشناســان توســعه اقتصــادی  گرچــه انــدک  )ناتوانــی ذهنــی یــا فیزیکــی، بیــوه بــودن( آنهــا اســت. ا

کــه وضــع مالــی  کســانی  کار می کننــد بــا ایــن دیــدگاه موافقنــد، ایــن تصــور از فقــر در بیــن  کشــورهای فقیــر 

ــت دارد. ــان محبوبی ــد به یکس ــر و ثروتمن ــورهای فقی کش ــروه  گ ــر دو  ــد، در ه ــی دارن خوب
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ماننــد بســیاری از ایده هــای مانــدگار، ایــن ایــده هــم تکــه ای ناچیــز از حقیقــت و هــم حجــم عظیمــی از 

کــه پاســخ دهندگان در بررســی مــا اغلــب بــا آن موافقنــد  نفــع شــخصی در خــود دارد. تکــه ای از حقیقــت 

کــه ابتــکار عملــی ندارنــد بــا احتمــال بیشــتری در فقــر  کســانی  گرفتــار اعتیــاد جــدی یــا  کــه مــردم  اینســت 

باقــی می ماننــد. امــا چنیــن افــرادی، بخشــی ناچیــز از میلیون هــا مــردم فقیــر اطــراف جهــان را تشــکیل 

گــر همــه خرس هــا  می دهنــد. ایــن چهارچوب بنــدی از فقــر برپایــه یــک خطــای بنیــادی اســتوار اســت )ا
کــه همــه یــا حتــی بیشــتر مخلوقــات مــودار، خــرس هســتند. (۱ مــو دارنــد، بــه ایــن معنــی نیســت 

ــر مشــکل فقــر، مشــکل مــردم فقیــر اســت، پــس  گ ــه ا ک ــه ایــن معناســت  ــاد نفــع شــخصی ب حجــم زی

کنــش غیرمفیــد را توجیــه می کنــد. یکــی رویکــرد  مشــکل خــود مــردم فقیــر اســت. چنیــن بــاوری دو وا

کــه بــه عنــوان  گونــه اقــدام بــه نفــع فقــرا را، در صــورت وجــود، تحریــم می کنــد،  کــه هــر  ســازش ناپذیری 

کمــک بــه فقــرا، رفتارهــای بــد  آدم هــای ناشایســت تصویــر می شــوند. برخــی حتــی اســتدالل می آورنــد 

کنــش دیگــر شــامل  کــه علــت فقــر هســتند تشــویق می کنــد )بــرای مثــال مــورای ۱984(. وا و ناپســندی را 

کــه امــکان ادامــه حیــات داشــته  کمــک بــه آنهــا تــا حــدی  خیرخواهــی اســت- شناســایی فقیرتریــن فقــرا و 

ج شــوند. کــه از فقــر خــار کافــی  باشــند امــا نــه آنقــدر 

ــد،  ــه آن نیــز از عصــر ویکتوریایــی امــا از نقطــه ای متفــاوت در طیــف سیاســی می آی ک فراروایــت دیگــر 

ــر  ــل فق ــه ح ــوده و اینک ــازار ب ــای ب ــات نیروه ــر از عملی ــد و اجتناب ناپذی ــه نظام من ــر نتیج ــه فق ک ــت  اینس

کــه بــرای  نیازمنــد اقــدام سیاســی توده محــور اســت. در اینجــا نیــاز بــه دولتــی بــا نقــش پیشــگامانه اســت، 

کنــد.  گــر نــه خصمانــه نســبت بــه آنهــا اقــدام  »نجــات« فقــرا از دمدمــی مزاجــی یــک نظــام بــازار بی تفــاوت ا

گرفتــن بیشــمار از نفــع شــخصی بقــا می یابــد. کمــک  دوبــاره، ایــن دیــدگاه بــر تکــه ای از حقیقــت و 

کــه آنهــا بــا  کــه فقــرا بــا مبــارزه ای ســخت و دشــوار مواجه انــد در شــرایطی  تکــه ای از حقیقــت اینســت 

ــده ای  ــکل حساب ش ــه ش ــت ب ــن حال ــاوت و در بدتری ــت بی تف ــن حال ــه در بهتری ک ــد  ــی مواجهن بازارهای

کــه فصــل پنــج بیــان می کنــد مــردم فقیــر بــا نداشــتن دارایــی ،  علیــه آنهــا عمــل می کننــد. همانطــور 

ارتباطــات، دسترســی و برخــی اوقــات تخصــص تجــاری، اغلــب مشــکل زیــادی در اســتفاده از نیروهــای 

بــازار بــرای بیــرون آمــدن از فقــر دارنــد.

کــس دیگــری بایــد  گــر فقــرا نمی تواننــد خودشــان را نجــات دهنــد، پــس  کــه ا نفــع شــخصی اینســت 

کســانی اغلــب خیلــی خــوب  کــردن قــدرت بــه نــام بســیاری، انــدک  آنهــا را نجــات دهــد، و بــا قبضــه 
گردو نیست« را نیز داریم. گردی،  ۱. در زبان فارسی ضرب المثل »هر 
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کرده انــد. جیمــز اســکات )۱998( از دانشــگاهیان آمریکایــی اشــاره می کنــد بــرای اینکــه حکومــت،  عمــل 

موجــودات انســانی را مدیریت پذیــر بســازد، واقعیت هــای پیچیــده زندگــی آنهــا را بایــد بــه تصویــری 

کــه حکومــت قــادر بــه »دیــدن« اســت. ایــن ساده ســازی باعــث می شــود تــا مســائل،  ســاده تقلیــل دهــد 

کــه  کــه او »نوگرایــی بوروکراتیــک از بــاال« می نامــد یعنــی برنامه هایــی  مســتعد بــه راهکارهایــی شــوند 

کّمی ســازی می کنــد، و از قواعــد پیــروی می کنــد. تصویــر تالش هــای از بــاال بــه  طبقه بنــدی می کنــد، 

ــتگذاری،  ــی سیاس ــزی و طراح ــی برنامه ری ــائل فن ــه مس ــل دادن آن ب ــا تقلی ــر- ب ــذف فق ــرای ح ــن ب پایی

کــرد، و تامیــن مالــی آن راهــکار- قــدرت  کــه می تــوان بــا بوروکراســی وبــری مــدرن پیــاده  یافتــن راهــکاری 

کننــده باالیــی دارد. در ســپهرهایی محــدود، چنیــن برنامه هــای بــاال بــه پاییــن اغلــب نتایــج قابــل  اغوا

گســترش وســیع تحصیــالت و ســالمت عمومــی می انجامــد. امــا  ــه  ــرای مثــال، ب تحســینی داشــته اند، ب

تــالش بــرای محــو فقــر بــا حــذف نامرتبــی و پیچیدگــی، و در ایــن فراینــد، انتخــاب و اســتفاده از بازارهــا را 

ــوار( می انجامــد. گ ــر نگوییــم نا گ ــه نتایجــی ناامیدکننــده )ا کــردن، اغلــب ب محــدود 

کفایت این دو فراروایت از فقر را تشخیص  کار می کند عدم  که روی موضوعات توسعه  کسی  تقریبًا هر 

اینگونه  آنها  امیدواریم  ما  و  هستند،  پوشالی  مردان  آنها  می کنند  فکر  عده ای  که  درحالی  می دهد. 

 a.باشند، بااین حال برخی مردان پوشالی مثل راوانا شیطان هندو۱ ، ارزش سوزاندن در هر سال را دارند

مفیدتــری  شــیوه  می توانیــم  آیــا  نمی کننــد،  پشــتیبانی  فراروایت هــا  ایــن  از  مــا  یافته هــای  گــر  ا

کنیــم؟ یــک چهارچــوب بدیــل از فقــر، امــا ساده ســازی شــده، از  اندیشــیدن دربــاره فقــر را پیشــنهاد 

می آیــد. بیــرون  کردیــم  گــردآوری  مــا  کــه  فقیرنمانده هایــی  و  فقــرا  روایت هــای 

گســترده تر  در بررســی مــا از جوامــع در اطــراف جهــان، فقــر مشــکل »فقــرا« نیســت بلکــه موضوعــی 

اســت. فقــر مشــکل عــده بســیار و نــه تعــداد اندکــی اســت. فقــر ســیال گونه اســت: یــک وضعیــت یــا حالــت 

کــه در فقــر  گــی دائمــی. بیشــتر مردمــی  گرفتــار می بیننــد و نــه یــک ویژ کــه مــردم خودشــان را در آن  اســت 

زندگــی می کننــد از مشــکل تقدیرگرایــی یــا آرزوهــای حقیــر رنــج نمی برنــد؛ در عــوض آنهــا ابتــکار عمل هایی 

کــه بــا سختکوشــی بــر آن  بــکار می گیرنــد تــا شــرایط خــود را تغییــر دهنــد، و بیشــتر آنهــا مطمئــن هســتند 

کــرد. مــردم فقیــر آزادی و روابــط اجتماعــی خــود را ارزش می نهنــد، و می خواهنــد از آنهــا  غلبــه خواهنــد 

کننــد. امــا ابتکارعمل هــای آنهــا،  گــون اســتفاده  گونا بــرای بهبــود وضــع زندگــی خویــش بــه شــیوه های 

چــه بــه شــکل فــردی یــا جمعــی، اغلــب بــا فرصت هــا و درهــای بسته شــده بــه روی آنهــا برخــورد می کنــد، 
۱. Hindu demon Ravana
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کــه بــه تســخیر فرادســتان درآمــده  کلــک یــا دموکراســی های محلــی  چــه در بافتــار بازارهایــی پــر از دوز و 

کاهــش فقــر در محــل تقاطــع ابتــکار عمــل و فرصــت قــرار دارد. کلیــد  اســت. 

داللت های عملی

بررسی  این  نتایج  چگونه  که  می دهیم  ارائه  باره  این  در  را  ایده ها  برخی  کتاب  نتیجه گیری  در  ما 

کند. ما اینکار را با حدی از ترس انجام می  دهیم،  گاهی رسانی  می تواند تمرین و رویه برای توسعه را آ

که این بررسی طراحی نشده بود تا تاثیر برنامه های بحث انگیز عمومی مانند اعتبارات ُخرد، یا  چون 

کند. همچنین ما با این داده ها،  کرده و تحقیق  سیاست های بحث برانگیز، مانند تجارت آزاد را جدا 

کنیم- اینکه آیا بهتر است یک جاده در اینجا یا  نمی توانیم بازده های نسبی پروژه های خاص را ارزیابی 

آنجا بسازیم، یا برای افزایش بهره وری، مفیدتر است به نهاده ها یا آموزش فنی یارانه بدهیم.

آنچــه می توانیــم انجــام دهیــم ارتبــاط دادن یافته هــا بــه چهــار رویکــرد جــاری مربــوط بــه فقــر و ســپس 

ــن  ــا ای ــد. م کن ــازی  گاهی س ــر را آ ــش فق کاه ــای  ــد تالش ه ــم بای ــه معتقدی ک ــت  ــی اس ــه اصل ــتخراج س اس

کل تصویــر را نمی بینــد  کــه هیــچ بررســی،  کامــل نســبت بــه ایــن قضیــه ترســیم می کنیــم  اصــول را بــا علــم 

و هیــچ پاســخ ســاده ای وجــود نــدارد.

ــا  ــون ب گ گونا ــیوه های  ــه ش ــه ب ک ــی  کارگزاران ــالن و  ــن عام ــه بی گرفت ــاال  ــا ب ــای دائم ــث و جدل ه در بح

کارکنــان ســازمان های مــردم  کاهــش فقــر در ارتبــاط هســتند- اهــل فــن توســعه، فعــاالن حقــوق بشــری، 

کارآفرینــان، نیکــوکاران، اقتصاددانــان، و وزرای مالیــه، تقریبــًا همــه آنهــا، ازجملــه نویســندگان  نهــاد، 

ــوان چهــار رویکــرد اصلــی را تشــخیص داد. کتــاب، جــزو غیرفقیرهــا هســتند- می ت ایــن 

کــه تعیین کننده  کلیــد رشــد اســت. یــک دیــدگاه اینســت  رشــد ملــی همــه چیــز اســت، و سیاســتگذاری 

کشــوری  کــه محصــول اقتصــادی در  اصلــی بــرای اینکــه چــه تعــداد مــردم از فقــر بیــرون می آینــد اینســت 

گرچــه شــاید چرخــش )بــاال و پاییــن رفتــن( افــراد  کــه آنهــا زندگــی می کننــد بــا چــه ســرعتی رشــد می کنــد. ا

گســترش  را داشــته باشــیم و نوســانات محلــی دیــده شــود، در انتهــا بیشــتر مــردم بــا افزایــش دســتمزدها و 

ــردی بلکــه حاصــل  ــه نتیجــه اقدامــات ف کشــیده می شــوند. اینهــا ن ــاال  ــه ســمت ب ــه ب ک اشــتغال اســت 

کــه بــه نیروهــای بــازار آزاد  کاهــش فقــر بــه سیاســت هایی بســتگی دارد  نیروهــای بــازار هســتند. بنابرایــن 

کار خودشــان را انجــام دهنــد. کنیــم تــا  اجــازه فعالیــت دهیــم و تشــویق 
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کل  گرچــه ایــن دیــدگاه ریشــه در واقعیــت دارد، امــا  کــه در فصــل پنــج نشــان دادیــم، ا همانگونــه 

ــر  ــاید ه ــد ش ــد »رش ــان می کن ــتیگلیتز )2005( آن را بی ــوزف اس ــه ج ک ــه  ــرد. همانگون ــر را دربرنمی گی تصوی

ــد. ح می کن ــر ــدار را مط ــا دو هش ــی م ــت.« بررس ــز نیس ــا چی ــا تنه ــد، ام ــزی باش چی

نخسـت، اقتصـاد درحـال رشـد، فرصت هـای جدیـدی را خلق می کند، اما دسترسـی بـه آن فرصت ها 

آزاد بهره منـد نمی شـوند،  بازارهـای  بـه  برابـر  از دسترسـی  بـه هیـچ وجـه عادالنـه نیسـتند. مـردم فقیـر 

کـه اغلـب بـه  کار می کنـد. در عـوض، یـک دسـت مرئـی داریـم  کـه دسـت نامرئـی بـه نفـع هرکسـی  جایـی 

کـه مـردم فقیـر را عقـب نگـه مـی دارد. برخـی اوقات این دسـت مرئی، دسـت دولت  نحـوی عمـل می کنـد 

کام می سـازد  نـا را  فقیـر  مـردم  ابتکارعمل هـای  اثـر  کـه  را تحمیـل می کنـد  کـه محدودیت هایـی  اسـت، 

گرچه قصد و نیت دولت چنین نبوده اسـت(. برخی اوقات دسـت نامرئی از آسـتین فعاالن خصوصی  )ا

کننـد. کـه تبانـی می کننـد تـا بازارهـا را در خدمـت منافـع خویـش دسـتکاری  قدرتمنـد بیـرون می آیـد 

دوم، اقتصــاد ملــی مهــم اســت، امــا تفاوت هــای زیــادی بیــن مکان هــا وجــود دارد. هفتــاد و ســه 

درصــد نوســانات در رونــق خالــص بیــن جوامــع محلــی مــا، درون مناطــق مــورد بررســی اســت. آن جایــی 

کــه چقــدر از رشــد اقتصــادی ملــی  کــه شــخص زندگــی می کنــد می توانــد تفــاوت زیــادی بوجــود  آورد 

منتفــع می شــود. ســرعت بخشــیدن بــه رشــد مکان هــای عقب افتــاده، می توانــد هــم بــه پایــداری رشــد 

کــه بیشــتر از هــر چیــزی اهمیــت دارد. کنــد  کمــک  و هــم ایجــاد فرصــت محلــی 

سیاســتگذاری فقــر دربــاره تورهــای حمایتــی و برنامه هــای ایمنــی اســت. دیــدگاه دیگــر بــا تمرکــز 

کاهــش فقــر را موضــوع ایجــاد مجموعــه  کنتــرل دولت هــا اســت،  کــه مســتقیما تحــت  بــر ابزارهایــی 

بــرای  بودجــه  اختصــاص  و  درآمــد،  برنامه هــای خلــق  بازتوزیعــی،  انتقالــی  پرداخت هــای  از  درســتی 

ایــن  دوبــاره  می نگــرد.  می کننــد  اســتفاده  فقــرا  کــه  درمــان(  و  آمــوزش  )ازقبیــل  اجتماعــی  خدمــات 

کــه از مــردم  کــه در فصــول 6 و 7 نشــان دادیــم، مزایایــی دارد. قطعــا برنامه هایــی  رویکــرد همان طــور 

ــد ابعــاد مهــم سیاســتگذاری عمومــی  ــه آســیب پذیری های آنهــا می پردازن فقیــر پشــتیبانی می کننــد و ب

هســتند. امــا بررســی مــا ســه مالحظــه را پیشــنهاد می دهــد.

گــون از خانوارهــا  گونا کــه از مجموعــه داده هــای  نخســت، ماتریس هــای تحــرک اجتماعــی مــا آنچــه را 

گذارهــای فقــر خیلــی ســیال هســتند و »فقــرا« در واقــع یــک  طــی زمــان ردیابــی شــده بــود تقویــت می کنــد: 

گــروه اجتماعــی باثبــات و قابــل شناســایی نیســتند. بــاال و پاییــن رفتن هــای زیــادی وجــود دارد. هیــچ 
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فرمولــی ایســتا بــرای برنامه هــای هدفگــذاری- برحســب منطقــه، ســن، تحصیــالت، حتــی جایــگاه فقــر 

کســی، حتــی در آینــده نزدیــک، فقیــر خواهــد بــود. و  کنــد چــه  ــا دقــت پیش بینــی  جــاری- نمی توانــد ب

پرداخت هــای انتقالــی )کمک هــای مالــی بالعــوض، وام هــا، پرداخــت نقــدی یارانه هــا( بایــد ارقــام نســبتًا 

کاهــش دهنــد و یــا بــه  کننــد، یــا آســیب پذیری ایشــان را  بزرگــی باشــند تــا وضــع خانواده هــا را باثبــات 

ج شــدن از فقــر متوالــی، پایــان دهنــد.  چرخــه وارد شــدن و خــار

دربــاره  خویــش  نقــش  کــردن  غلــو  بــرای  مــردم  طبیعــی  تمایــل  گرفتــن  نظــر  در  بــا  حتــی  دوم، 

ــه برنامه هــای بیرونــی از هــر نوعــی  کــه چقــدر آدم هــای اندکــی، ب دستاوردهای شــان، شــگفت آور اســت 

گرچــه هیجان انگیــز اســت  بــه عنــوان عامــل راهشــگا در خــروج از فقــر خــود اعتبــار و بهــاء می دهنــد. ا

بافتارهــای  تفاوتــی در  نظــر می رســد  بــه  کــه  کنیــم  پیــدا  را  برنامه ریزی شــده ای  ابتکارعمل هــای  کــه 

کــه ســازمان های مردم نهــاد، بــه  خــاص بوجــود می آورنــد، بااینحــال توجــه بــه ایــن نکتــه منطقــی اســت 

عنــوان عامــل خــروج از فقــر بــه انــدازه تنهــا ســه دهم درصــد پاســخ دهندگان یــاد شــده بودنــد- نــه بیــش 

ــد،  ــاغل جدی ــات از مش ــتر اوق ــردم بیش ــد. م ــرده بودن ک ــاد  ــی« ی ــای غیرقانون ــه از »فعالیت ه ک ــی  از آنهای

کســب وکارهای جدیــد بــه عنــوان مســیرهای بیــرون آمــدن از فقــر  کشــاورزی جدیــد، و  فعالیت هــای 

ــه  ک ــدازه  ــر ان ــد، ه ــش دارن ــای نق ــه ایف ــاز ب ــانند نی ــاری می رس ــرون ی ــه از بی ک ــی  ــد. برنامه های ــاد می کنن ی

ــه ســمت ابتــکار  ــه ارتقــای فعالیت هــای معیشــتی خــود ب ــادر ب ــا مــردم را ق کوچــک باشــد، ت ایــن نقــش 

کار را بکننــد، تنهــا  کــه آنهــا بتواننــد ایــن  عمل هــای خودپایــدار و دارای ارزش در بــازار بســازد. در صورتــی 

ــد. ــدگار بدهن ــی مان کاهش ــه  ــه اینک ــد، ن ــف می دهن ــر را تخفی فق

مــورد  در  اســت.  متغیــر  فقــر  کاهــش  بــر  آنهــا  تاثیــر  امــا  هســتند،  مهــم  اجتماعــی  خدمــات  ســوم 

تحصیــالت، درحالیکــه ظاهــرًا نقــش بزرگــی ایفــا می کنــد، بیشــتر مــردم در اوان بزرگســالی همــه تحصیــالت 

کاهــش فقــر بایــد فقــر ایــن دســته از  کرده انــد.  کننــد دریافــت  کــه قــرار بــوده اســت دریافــت  رســمی را 

کاهــش دهــد، نــه اینکــه صرفــا از آنهــا بخواهیــم منتظــر باشــند تــا بچه هــای تحصیل کرده تــر آنهــا  مــردم را 

ــد. بتواننــد از فقــر بگریزن

ســالمتی نقشــی بــزرگ امــا معمــواًل در معنــای منفــی آن ایفــا می کنــد. ســالم بــودن بــه تنهایــی تقریبــًا 

کنــد. از طــرف دیگــر، ســالم نبــودن باعــث  ج  کافــی نیســت تــا رفــاه مــردم را بــاال بــرده و از فقــر خــار هرگــز 

کنــد. ســالم نبــودن بــه مــردم  هــدر رفتــن منابــع شــده و می توانــد خانــواده را از نظــر مالــی خانــه خــراب 
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کــه فقیــر نیســتند، یــک تکانــه جــدی بــر  کســانی  ج شــوند و در بیــن  فقیــر اجــازه نمی دهــد تــا از فقــر خــار

کاهــش دادن  کلیــدی دارد چــون بــا  ســالمت می توانــد باعــث ســقوط بــه فقــر شــود. ایــن یافتــه اهمیــت 

ج شــده  از فقــر را بــه شــدت افزایــش داد. ســقوط، می تــوان تعــداد افــراد خار

نهادهای  در  که  سومی  رویکرد  است.  نیکوکاری  فعالیت های  برای  چالشی  شدید،  و  مطلق  فقر 

گرفته است، این  کشورهای ثروتمند و فقیر شکل  کمتر رایج است اما در اذهان عمومی در  توسعه ای 

کمکی به جز نیکوکاری مستقیم نیاز ندارند. این دیدگاه، فقر را به سمت  که »فقرا« به هیچ  دیدگاه است 

که در اوج بدبختی هستند. در این مورد،  پایین تعریف می کند تنها فقیرترین فقرا را شامل می شود، 

که فقرا را به عنوان نیازمندان و شایسته نیکوکاری از جانب ثروتمندان توصیف نمود. آسان است 

بررســی مــا دربــاره ایــن دیــدگاه بــه فقــر واقعــًا صحبتــی نکــرد. مــا بــه پاســخ دهندگان خــود اجــازه 

یــا  آنهــا چگونــه فقــر را می بیننــد  کــه  ایــن دیــدگاه آن چیــزی نیســت  کننــد، و  را تعریــف  دادیــم فقــر 

ــر در ایــن بررســی، خودشــان را می بیننــد. در بیــن مکان هــای مــورد بررســی،  ــه بیشــتر مــردم فقی چگون

کــه فقیرنــد، بنابرایــن  کســانی هســتند  کوچکــی از  کت زده هــا بخــش بســیار  همیشــه بدبخت هــا و فال

شــرکت کنندگان مــا چیــزی در ایــن مــورد نداشــتند تــا بگوینــد.

کننـد  کمـک  کـه نمی تواننـد بـه خودشـان  کسـانی  کـه بخواهیـم بـه  قطعـًا هیـچ ایـرادی وارد نیسـت 

که بر  کـه توجـه را از فقـر بـه عنوان یـک پدیده جهانـی و تـوده وار،  کنیـم. خطـر ایـن دیـدگاه اینسـت  کمـک 

بیـش از نیمـی از جمعیـت جهـان تاثیـر می گـذارد، منحـرف می کنـد و آن را بـه عنـوان یک مشـکل محدود 

کـه بـا اقدامـات فـردی نیکـوکاری یـا پول و هدایای شـرکت ها قابل حل اسـت. به جای  بازتعریـف می کنـد 

کنند، بـه آنها اجازه  طلـب اینکـه بازارهـا و دولت هـا، دسترسـی عادالنـه و منصفانـه بـه فرصت هـا را ایجـاد 

کنند. می دهـد تـا بـا پرداخـت مبلـغ و مقـرری ناچیـز تبلیغاتـی و نمایشـی مشـکل را حـل 

کــه در بــاال توجــه داده شــد،  کاهــش فقــر از ســوی عامــالن بیرونــی محقــق خواهــد شــد. همــان طــور 

کــه علیــه فقــرا تبعیــض و ســوگیری دارد. سیســتم  برخــی فقــر را بــه عنــوان نتیجــه یــک سیســتم می نگرنــد 

ــی در  ــر عاملیت ــردی از ه ــکل ف ــه ش ــم ب ــی و ه ــکل جمع ــه ش ــم ب ــر را ه ــردم فقی ــه م ک ــدی  ــان قدرتمن چن

گــی بازتوزیــع  کــه ویژ ــا راهکارهایــی اســت  بوجــود آوردن تغییــر محــروم می کنــد. ایــن دیــدگاه مناســب ب

درآمــد بــزرگ مقیــاس یــا جایگزیــن بــازار شــدن بــه عنــوان یــک نظــام اقتصــادی را دارا هســتند.

کــه بــه فقــرا بــه عنــوان تــوده  بــدون  قــدرت می نگریــم، قــدرت ابتــکار عمــل فــردی آنهــا را  هنگامــی 
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کمتــر از آنچــه اســت نشــان می د هیــم. یــک »مــا« تصریــح نشــده بایــد  انــکار می کنیــم و اهمیــت آزادی را 

کــردن بــر نیروهــای سیســتمی قدرتمنــدی  کــه آنهــا از قابلیــت غلبــه  کنــد، بــه نحــوی  کمــک  بــه »آنهــا« 

کــه فقیــر هســتند اغلــب بــا جنگــی نابرابــر  کســانی  کــه آنهــا را عقــب نگــه مــی دارد، برخــوردار نیســتند. 

کــه ظاهــرًا علیــه آنهــا  علیــه نیروهــای اقتصــادی و سیاســی قدرتمنــد و نظام هــای رســمی مواجــه هســتند 

ســوگیری شــده اســت.

نمی بیننــد.  افتــاده  فقــر  دام  در  آنچنــان  را  خــود  خودشــان،  روایت هــای  در  فقیــر  مــردم  امــا 

ــه  ــرای ب ــود ب ــتفاده از آزادی خ ــا اس ــع ب ــر موان ــه ب ــتان هایی از غلب ــا داس ــا و باره ــا باره ــخ دهندگان م پاس

کردنــد. آنهــا حفــظ آزادی و قــدرت خــود را بــه عنــوان یــک اصــل مســلم  چنــگ آوردن فرصت هــا، تعریــف 

کــه  بــرای یافتــن راه خــروج از فقــر خــود می بیننــد. مــا ایــن بررســی را بــا ایــن بــاور و اعتقــاد تــرک می کنیــم 

کــه فقیــر هســتند  کســانی  کــه از ریشــه شــروع نشــود و بــه ابتــکار عمل هــا و فرصت هــای  هــر ابتــکار عملــی 

گمراهــی اســت. ــه  ــگاه نکنــد، محکــوم ب ن

گاهی رســانی  کاهــش فقــر آ کــه بایــد دربــاره  بــا توجــه بــه نواقــص و ایــرادات ایــن چهــار رویکــرد، اصولــی 

کدامنــد؟ کــرد، 

گسـترش یابد تا  کنند عرصه ها برای مردم فقیر  که همه اقدامات باید سـعی  نخسـتین اصل اینسـت 

که باید  کـه فقـرا را مـردم نیازمنـد »احتیاجـات اولیـه« می بینـد  گیرنـد. دیدگاهـی  عاملیـت خویـش را بـکار 

که مردم احتیاجات اولیه  که هیچ تردیدی نیسـت  کم اسـت. درحالی  تامین شـود، در تفکر توسـعه، حا

کردن به خودشـان را تضعیـف می کند.  کمک  دارنـد، تقلیـل مـردم بـه احتیاجـات اولیـه، توانایـی آنهـا در 

کـه مـردم احتیاجـات اولیـه دارنـد امـا آنهـا آرزو، جاه طلبـی، برنامـه، مهـارت، ایـده، و ترجیحـات نیز  البتـه 

کـه آنهـا  کـه فقـر را تجربـه می کننـد هیـچ فرقـی بـا بقیـه مـردم ندارنـد. بـا وجـود موانعـی  دارنـد- و مردمـی 

کودکان شـان بهتـر  بـرای  بـرای آنهـا و  آینـده  کـه  گرفتـار فقـر معتقدنـد  کثریـت غالـب مـردم  مواجه انـد، ا

خواهـد بـود، و آنهـا سخت کوشـی و ابتـکار عمـل را ابزارهـای رسـیدن بـه آن آینـده می بیننـد.

کاربــرد دارد.  گســترش عاملیــت بــه طــور یکســان بــرای هــر دو عرصه هــای عمومــی و خصوصــی  ایــن 

کــه موجــودات انســانی را نمی تــوان بــه نیازهــای حیوانــی آنهــا تقلیــل داد، موجــودات  دقیقــًا همان طــور 

انســانی همچنیــن قابــل تقلیــل بــه عرصــه خصوصــی انســان اقتصــادی نیســتند و هــر چیــز دیگــری 

را حک شــده- درون خانــواده،  مــردم  گســترش عاملیــت  اینهــا،  باشــد. درعــوض  دخالــت و فضولــی 
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موقعیــت مکانــی، جوامــع و هویت هــای همپوشــان، و بــه عنــوان شــهروندانی درون دولت هــای محلــی 

گســترش عاملیــت، اســم رمــز بــرای سیاســت بگــذار بگــذرد نیســت؛ آن بــه  و ملــی- در نظــر می گیــرد. 

گســترش دادن عاملیــت در ســپهرهای اجتماعــی و سیاســی زندگــی نیــز ربــط دارد.

زنــان، مــردان و جوانــان فقیــر عاملیــت خویــش را بــه عنــوان افــراد همچنیــن بــه شــکل دســته جمعی 

کــه برخــی اوقــات بــه صرفه هــای مقیــاس می رســند  گروه هــا و ســازمان هایی اعمــال می کننــد  از طریــق 

در  ســرمایه گذاری  بیرونــی،  فعــاالن  و  عامــالن  می شــوند(.  بهره منــد  شــدن  بــزرگ  منافــع  از  )یعنــی 

کاری بــس دشــوار می بیننــد. عــالوه  کنتــرل ایــن ســازمان ها اغلــب  ســازمان های فقــرا را بــدون تــالش بــه 

بــر ایــن، ســرمایه گذاری در ســازماندهی، چــه بــه دالیــل سیاســی یــا اقتصــادی، بنــدرت بازده هــای آنــی 

کمتــری می شــود. امــا چنیــن ســرمایه گذاری هایی بســیار  عایــد می کنــد؛ بنابرایــن ســرمایه گذاری بســیار 

گــرد می آینــد، تعــداد  گروه هــا و ســازمان های پیونــد یافتــه،  کــه مــردم فقیــر درون  حیاتــی اســت. هنگامــی 

پرشمارشــان قــدرت چانه زنــی آنهــا در بازارهــا و دموکراســی های محلــی افزایــش می یابــد و بازده هــای 

عادالنه تــر برایشــان بــه ارمغــان مــی آورد.

کــه مــردم  کــردن بازارهــا بــه نهادهایــی شــود  کــه اقدامــات بایــد ســعی در تبدیــل  اصــل دوم اینســت 

کننــد. تعــداد بســیار زیــادی از مــردم  فقیــر بتواننــد بــه نحــو عادالنــه بــه آنهــا دسترســی داشــته و مشــارکت 

ــر در  ــای براب ــر از فرصت ه ــردم فقی ــا م ــد. ام ــن می بینن ــا یافت ــیله ارتق ــور را وس ــل بازارمح ــکار عم ــر، ابت فقی

گســترش دادن دسترســی  بلکــه  بازارهــا نیســت  آزاد بهره منــد نمی شــوند. راهــکار، حــذف  بازارهــای 

ــاد ســازمان های مردم نهــاد، بدبینــی عمیقــی  ــه اســت. در بیــن تعــداد زی ــه شــیوه های عادالن ــه آنهــا ب ب

کســب وکار بــه ســازمان های مردم نهــاد و  گروه هــای  گرچــه برخــی  نســبت بــه بازارهــا دیــده می شــود، ا

ــه  ــر، ب ــد. بازارهــای عادالنه ت ــه عنــوان شــرکای تجــاری قابــل و الیــق، احتــرام نمی گذارن ــه مــردم فقیــر ب ب

کــه ایــن شــرکای دور از  خصــوص در مناطــق روســتایی، بــا احتمــال بیشــتری ظاهــر می شــوند هنگامــی 

کننــد و فعالیت هــای  کننــد و مدل هــای تجــاری جدیــد ایجــاد  کار می کننــد تــا نــوآوری  ذهــن بــا همدیگــر 

ــر برســانند. ــه جایگاه هــای باالت تولیــدی مــردم فقیــر را در زنجیــره ارزش ب

کســب وکارهای مــردم فقیــر، عــدم مزیت هــای بزرگــی در  کوچــک بیشــتر  انــدازه بســیار  مقیــاس و 

کــه بتــوان فعالیت هــای معیشــتی انــدک آنهــا را از طریــق  بــازار بــرای آنهــا ایجــاد می کنــد. هــر انــدازه 

ســازمان های مــردم فقیــر بــه هــم پیونــد داده و ارتقــا بخشــید، زمیــن بــازی مســطح تر خواهــد شــد. بــه 
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ــیدن  ــرای رس ــد- جاده هایــی ب ــارزه می کنن ــاالت مب ــات و اتص ــود ارتباط ــا نب ــر ب ــتر مــردم فقی ــالوه، بیش ع

و  اتصــال  بهبــود  کشــتزارها.  آبیــاری  بــرای  رســاندن آب  بــرای  کانال هایــی  بــرق،  اتصــال  بازارهــا،  بــه 

ارتبــاط خصوصــا بــرای جوامــع در مناطــق روســتایی، می توانــد توانایــی بهره منــد شــدن از فرصت هــای 

کــه  اقتصــادی را افزایــش دهــد. قطعــه دیگــر ایــن پــازل خدمــات اعتبــاری و مالــی اســت. وام هــای ُخــرد 

کــه  معمــواًل در دســترس فقــرا اســت اغلــب بســیار انــدک بــوده و شــرایط بازپرداخــت آنهــا خیلــی آنــی اســت 

کنــد. ســرانجام ارتبــاط  کمــک  کــردن ثــروت  کــه بــه جمــع  کــرد  نمی تــوان بــرای مقاصــد تولیــدی اســتفاده 

ــازار بســیار حیاتــی اســت. ــازار و دانــش فنــی ب داشــتن بــه اطالعــات ب

کننــد تــا  کمــک  کــه دموکراســی هــای محلــی خوش  کارکــرد می تواننــد بــه مــردم  ســومین اصــل اینســت 

گرفتــار فقــر در جســتجوی آزادی و قــدرت بــر زندگــی و معــاش خود هســتند.  ج شــوند. مردمــان  از فقــر خــار

کســب غنایــم  امــا حکمرانــی در ســطح محلــی در بیشــتر اوقــات بــه یــک مســابقه »اصــل جمــع صفــر« بــرای 

ــاد  ــران ایج ــرای دیگ ــی ب ــی و موانع ــرای برخ ــی ب ــت، فرصت های ــر اس گی ــاد همه جا ــود. فس ــل می ش تبدی

می کنــد. ترکیــب انتخابــات عادالنــه، بهبــود دسترســی بــه اطالعــات، و اقــدام جمعــی می توانــد مــردم 

کنــد تــا تقاضــای پاســخگویی از رهبــران محلــی خــود بکننــد. دموکراســی های محلــی عادالنه  فقیــر را قــادر 

کارهــای زیــادی بــرای آزادســازی اقتصادهــا از پاییــن بکننــد. و پاســخگو و رهبــران محلــی می تواننــد 

کار  کار می کننــد تــا جهــان پیرامــون خــود را تغییــر دهنــد. آنهــا امیــد دارنــد،  مــردم فقیــر همیشــه 

می کننــد، ریســک می کننــد، بــه چالــش می کشــند، ابتــکار عمــل دارنــد، شکســت می خورنــد و بارهــا 

کودکان شــان، بــرای خانواده های شــان،  و بارهــا تــالش می کننــد تــا جهــان را  بــرای خودشــان، بــرای 

کشورهای شــان مکانــی بهتــر بســازند. بــا وجــود تجربه هــای ]منفــی[  بــرای جوامــع محلی شــان، و بــرای 

کــه عادالنــه و منصفانــه باشــند بــاور می کننــد. مــا چــکار  مــردم فقیــر، آنهــا هنــوز بازارهــا و دولت هایــی را 

ــه ایــن واقعیــت شــکل بدهیــم؟ ــا ب می توانیــم بکنیــم ت

رئیــِس  دیــده می شــود.  رامایانــا هنــدو  اشــعار حماســی  در  رامــا  لــرد  اصلــی  راوانــا خصــم  فرهنــگ هندویســم،  در   .a

ــا ســوزاندن  ــود. در هنــد ایــن مناســبت را ب ــه دســت رامــا شکســت خــورده ب ــا شــر ب ــر ب ــا دیوهــا، در جنــگ خی کشاســاس ی را

مجســمه وی طــی فســتیوال ســاالنه جشــن می گیرنــد.
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کشوری پیوست 1: پژوهشگران و نهادهای درگیر در بررسی های 
1234567

موسسات پژوهشیپژوهشگران ارشدکشور

افغانستان
کوبــرو، نجیــب اهلل  فیلیبــرت د مرســی، آلجانــدرا وال 

ــار زی
موسسه مشاوره آلتای ۱ 

بنگالدش
شــانا رحمــان، فاطمــه جهــان ســیما، نشــاط شــارمین، 

گاوتــام شــوورا بیــواس
پروشیکا 2

کامبوج 3سو سواناریث، اینگرید فیتزجرالدکامبوج موسسه منابع توسعه 

کلمبیا
آنــا ماریــا ایبانــز، ماریــا تــرزا ماتیجاســویک، ســرگیو ایــوان 

گارســیا کارلــوس آریــل  پــرادا، 
مرکــز مطالعــات منطقــه ای تجــارت و 

قهــوه 4

ک سنهند بانک جهانی؛ ِای. سی. نیلسن هند5دیپا نارایان، بینیا

کاپور، جیوانا پرننوشیهند: آندرا پرادش بانک جهانی؛ ِای. سی. نیلسن هنددیپا نارایان، سمیه 

ک سن، آشتوش وارشنیهند: آسام بانک جهانی؛ ِای. سی. نیلسن هنددیپا نارایان، بینایا

هند: اوتار پرداش
نینــا  پــاول،  ســاومیک  نارایــان،  دیپــا  کاپــور،  ســمیه 

بادگایــان
بانک جهانی؛ ِای. سی. نیلسن هند

کالوس دینینگرهند: بنگال غربی ک سن، دیپا نارایان،  بانک جهانی؛ ِای. سی. نیلسن هندبینایا

کوسوماستوتی راحایو، ویتا فبریانیاندونزی موسسه پژوهشی اسمرو 6سری 

ماالوی
کادزاندیــرا، مانوهــار  گرانــت تســوکا، جــان  کســتون  ما

ــارما ش

دانشگاه ماالوی، مرکز پژوهش 
اجتماعی؛ موسسه بین المللی 

پژوهش سیاستگذاری غذا  7

کورنو، آلجاندرو رامیرزمکزیک گارسیا  تیرین لوند، ویسنت 

کش مرا
کر، میریــا پیگاتــو، خــوزه  عبدلســالم فازونــه، عزیــز شــا

کالیکــس، نــورا دودویــک، دیپــا نارایــان لوپــز- 

گــروه توســعه اقتصــادی و اجتماعــی، 
آفریقــا،  شــمال  و  خاورمیانــه  منطقــه 

جهانــی بانــک 

۱. Altai Consulting
2. PROSHIKA
3. Cambodia Development Resource Institute )CDRI(
4. Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales )CRECE(
5. World Bank; ACNielsen India
6. SMERU Research Institute
7. University of Malawi Centre for Social Research; International Food Policy Research Institute )IFPRI(



ها
ت

وس
پی

459

فیلیپین: بوکیدنون
کویســومبینگ، چونــا اچــواوز، ارلینــدا مونتیلو- گنــس  آ

بورتــن، اســکات مک نیوان
موسسه بین المللی پژوهش 

سیاستگذاری غذا

فیلیپین:
میناداناو )جنگ زده(

گتولن ارلیندا مونتیلو-بورتن، چونا اچواوز، ایملدا پا
موسســه پژوهشــی فرهنــگ مینادانــاو، 

دانشــگاه خاویــر  ۱

گویه، سوکیه سیونگان، آساتو باسنگال گروسول 2مامادو دافه، سلیمان  موسسه مشورتی سنا

مرکز تحلیل فقر، ای. سی. نیلسن النکا 3پراشان ثاالیاسینگامسریالنکا: درگیری

سریالنکا:
زمین های چای

سوســروتا  کوروپــو،  ســانجانا  گونتیلــک،  نرانجانــا 
ا نســکر گو

مرکز تحلیل فقر

گرا کا ابتکار عمل توسعه اقتصادی 4یواخیم دویردتتانزانیا: 

تانزانیا: رووما
رویمامــو،  دنیــس  ماشــیندانو،  اســوالد  کســی،  فلــورا 

چارلــی پراســپور 
بنیاد پژوهش اجتماعی و اقتصادی 5

تایلند
آرجپراچــان،  کدی  سامســا پیبولســراوت،  پریانــوت 

نیتســانگتیپ راجانــا  ســوکمارک،  پراسوســپه 

هیــات توســعه اجتماعــی و اقتصــادی 
ملــی، بنیــاد توســعه محلــی؛ موسســه 
آمــار  دفتــر  محلــی؛  دانــش  مدیریــت 

ملــی تایلنــد 6

کیریانگااوگاندا ریچارد سسوا
توسعه  و  ریزی  برنامه  مالیه،  وزارت 
اقتصادی؛ پروژه ارزیابی فقر مشارکتی 

اوگاندا؛ مرکز پژوهش های اساسی 7

 ۱234567

۱. Research Institute for Mindanao Culture, Xavier University
2. Senagrosol Consult
3. Centre for Poverty Analysis )CEPA(, AC Nielsen Lanka Pvt. Ltd.
4. Economic Development Initiatives )EDI(
5. Economic and Social Research Foundation )ESRF(
6. National Economic and Social Development Board; Local Development Foundation )LDF(; Local Knowledge Management Institute 
)LMI(; National Statistical Office of Thailand
7. Ministry of Finance, Planning and Economic Development; Uganda Participatory Poverty Assessment Project )UPPAP(; Centre for 
Basic Research
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پیوست 2: یادداشت فنی برای رگرسیون های خانوار

ایــن یادداشــت بــه موضوعــات فنــی مربــوط بــه اســتفاده از داده هــا از پیمایــش خانــوار می پــردازد 

کــه بــه عنــوان بخشــی از مطالعــه خــروج از فقــر انجــام شــد. بــه خصــوص، اســتفاده از پاســخ های خانــوار 

در یــک رگرســیون چندمتغیــره بــرای بررســی همبســتگی ها در ســطوح خــروج از فقــر فــردی و روســتایی 

گیــری، ایجــاد متغیرهــای وابســته و مســتقل، و قالــب  بحــث می کنــد. ایــن پیوســت بــه چارچــوب نمونــه 

گــزارش شــده  کامــل در پیوســت 6  و وزنهــای تبعــی رگرســیون چندمتغیــره نــگاه می کنــد. رگرســیون های 

کتــاب در بخشــهای مناســب بحــث شــده اســت. اســت و نتایــج در متــن 

توصیف این بررسی

که در 2۱ منطقه مطالعاتی متنوع در ۱5  بررسی خروج از فقر یک برنامه پژوهشی بزرگ پیچیده است 

کشور اطراف جهان انجام شد. این بررسی در تالش به تحلیل فرایندها از پایین، تعامل ها، و توالی  های 

کیفی را ترکیب می کند. تمرکز  کّمی و  گذارهای خانوارها به خروج از فقر، هر دو نوع بررسی های  مرتبط با 

گذشته )2005-۱995(  که موفق به خروج از فقر طی دهه  این مطالعه بر یادگیری از مردان و زنانی است 

گسترده جامعه  شده اند. درباره عوامل و فرایندهای تاثیرگذار بر انباشت دارایی آنها و نقش نهادهای 

محلی، در صورت وجود، در پشتیبانی یا مانع تراشی بر سر راه تحرک آنها بحث می کند.

انتخاب مناطق بررسی

کشـورها بـرای مشـارکت در ایـن بررسـی، تـالش بـه عمـل آمـد تـا  کشـورها و مناطـق درون  گزینـش  در 

که در جدول الف۱ نشـان دادیم،  کـه انـواع بافتارهـا پوشـش داده خواهد شـد. همانطور  مطمئـن شـویم 

خ رشـد ملـی و محیط های حکمرانـی، تفاوت  کشـور مـورد مطالعـه برحسـب سـطوح درآمـدی آنهـا، نر  ۱5

کـه نوسـان قابـل مالحظه ای در راسـتای ابعـاد وجـود دارد، برخی خانه ها  دارنـد. تعجبـی نـدارد درحالـی 

کشـور درآمـد پاییـن و حکمرانی باال، در بررسـی وجـود ندارد. در جـدول خالـی هسـتند: بـرای مثـال هیـچ 

گزینــش مناطــق همچنیــن بــه در دســترس بــودن موسســه های پژوهشــی عالقه  منــد و دارای ظرفیــت 

کشــوری بانــک جهانــی را  انجــام بررســی چندرشــته ای، و نیــز عالقه منــدی دولت هــای ملــی و تیم هــای 

جهــت همــکاری در ایــن مطالعــه، توجــه داشــته اســت.
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جدول الف1 

کشورها  برحسب درآمد، رشد و حکمرانی در بررسی خروج از فقر دسته بندی 

حکمرانی خیلی پایینحکمرانی پایینحکمرانی باالاقتصاد

کمتر( درآمد سرانه پایین )825 دالر یا 

هند، ماالوی، سنگالرشد باال
کامبوج،  بنگالدش، 

تانزانیا، اوگاندا

افغانستانرشد پایین

درآمد متوسط پایین )826 دالر تا 3255 دالر(

کش، سریالنکافیلیپین، تایلندرشد باال اندونزی، مرا

کلمبیارشد پایین

درآمد متوسط باال )3256 دالر تا ۱0065 دالر(

مکزیکرشد باال

رشد پایین

و   2004 در  رشد  خ  نر حکمرانی،  و  رشد  بندی های  طبقه  هستند.  سرانه  ناخالص  ملی  درآمد  درآمدی،  ارقام  توجه: 
پایین  رشد  با  کشور  بیانگر   3 مساوی  یا  کمتر  رشد  خ  نر یک  هستند.   2004 تا   ۱996 برای  حکمرانی  بندی  رتبه  میانگین 
کمتر از 2.5 اشاره دارد؛ رتبه بندی حکمرانی پایین،  است. رتبه بندی باالی حکمرانی به میانگین حکمرانی بزرگتر از صفر و 
کوچکتر  کوچکتر از صفر و بزرگتر از منفی نیم است؛ رتبه بندی حکمرانی خیلی پایین، میانگین حکمرانی  میانگین حکمرانی 
از منفی نیم و بزرگتر از منفی دو و نیم است. میانگین حکمرانی عبارتست از میانگین ساده شش مولفه )شنیده شدن صدا 
کنترل فساد( از مجموعه داده های  کیفیت تنظیم گری، و  کمیت قانون، اثربخشی دولت،  و پاسخگویی، ثبات سیاسی، حا

گرهای حکمرانی برای ۱996 تا 2004 است.« گزارش »حکمرانی اهمیت دارد نسخه 4: نما حکمرانی در 

گیری برای جوامع محلی )روستاها، محالت( نمونه 

گســترده فرضیه هــا، ایــن بررســی بــه پرسشــهای سیاســتگذاری خــاص پرداخــت  عــالوه بــر مجموعــه 

کــه بــرای درک  کــه نگرانــی جــاری در هــر منطقــه مــورد مطالعــه هســتند. تمرکــز بــر یــک یــا دو متغیــر بــود 

کاهــش فقــر در بافتــار محلــی مهــم هســتند. ایــن متغیرهــا از طریــق یــک فراینــد تکــراری شناســایی  رشــد و 

ــد و  ــث رش ــا مباح ــنا ب ــاوت آش ــالن متف ــا عام ــث ب ــا و بح ــودن داده ه ــترس ب ــاس در دس ــه براس ک ــدند  ش

کارشناســان فقــر و  فقــر در آن منطقــه شــود شــامل فعــاالن سیاســتگذاری در ســطح ملــی و ایالتــی و 
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کننــده. بــرای نمونــه بررســی مــاالوی،  کمــک  رشــد درون دولــت، موسســات پژوهشــی، و ســازمان های 

تاثیــر بــر تحــرک پذیــری دسترســی بــه زیرســاخت اجتماعــی و اقتصــادی را تحقیــق می کنــد. در ایالــت 

ــا جلوگیــری از خــروج از  ــه تحقیــق نقــش نظــام طبقاتــی در تســهیل ی ــار پــرادش هنــد، ایــن بررســی ب اوت

فقــر مــردم می پــردازد. بررســی اندونــزی بــر درگیری هــای ســطح محلــی تمرکــز دارد تــا درک شــود چگونــه 

درگیــری در بافتارهــای رشــد مختلــف بــر توانایــی مــردم بــه خــروج از فقــر تاثیــر می گــذارد. تمرکــز در تایلنــد 

بــر رشــد و نابرابــری اســت.

گرفتــه می شــود تــا نواحــی  گیــری متفــاوت بــرای نواحــی/ بلوک هــا/ روســتاها بــکار  ســه راهبــرد نمونــه 

گــروه بنــدی شــدند )جــدول الــف2(: کــه در ســه دســته  مطالعاتــی درون 2۱ منطقــه شناســایی شــود 

کــه داده هــای پنــل در  مناطــق بررســی بــا مجموعــه داده پنــل از پیــش موجــود. در مناطقــی   •

کــه در پنــج  کــه در پنــل پیشــین بــوده انــد دوبــاره بازدیــد شــدند. ایــن روشــی بــود  دســترس بــود، جوامعــی 

گــرای تانزانیــا؛ اوگانــدا؛ و ایالــت  کا کامبــوج؛ منطقــه بوکیدنــون فیلیپیــن؛ منطقــه  منطقــه اســتفاده شــد: 

ــار پــرادش هنــد. اوت

کــه تمرکــز بــر یــک مضمــون خــاص بــود، ایــن مضمون  مناطــق مــورد بررســی بــا تمرکــز خــاص: جایــی   •

گیــری بــه دســت آمــد. اشــتیاق بــه انتخــاب اســتان ها/ نواحــی، بلوک هــا، و جوامــع محلــی  از نمونــه 

کــه در ۱0 منطقــه اســتفاده شــد. تفــاوت معنــاداری در ابعــاد مرتبــط بــا مضمــون داشــت. ایــن روشــی بــود 

ــر  ــد ب کی ــا تا ــی ب ــی فرع ــک بررس ــامل ی ــر ش ــروج از فق ــی خ ــری. بررس ــا درگی ــی ب ــورد بررس ــق م مناط  •

کیــد بــر جمعیــت خانــه  کلمبیــا )بــا تا کار را در شــش منطقــه انجــام دادیــم: افغانســتان،  درگیــری بــود. ایــن 

گیــری فضایــی  بــه دوش(، اندونــزی، ســریالنکا، فیلیپیــن و ایالــت آســام در هنــد. در ایــن مناطــق، نمونــه 

گســترده تر بــا ســطوح باالتــر و پایین تــر درگیــری اختصــاص یافتــه بــود. بــه یافتــن جوامــع درون منطقــه 

ــا نام هــای ســاختگی  همــه جوامــع در ســطح محلــی در ایــن بررســی )روســتاها، محــالت و غیــره( را ب

کردیــم. هویت هــای حقوقــی ســطح باالتــر )بلوک هــا، اســتان ها، نواحــی،  کتــاب شناســایی  ایــن  در 

ــد. ــده ان ــایی ش ــا شناس ــی آنه ــام واقع ــا ن ــورها( ب کش ــا و  ــق، ایالت ه مناط
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جدول الف2

انتخاب مکان های درون مناطق مورد مطالعه

گزینش معیار 
تعداد جامعه 

محلی
تعداد پیمایش 

خانوار جامعه محلیبلوکاستان/ ناحیهمنطقه مورد بررسی

60839بررسی پنلهند: اندرا پرادش

-9بررسی پنلکامبوج

۱0259بررسی پنلفیلیپین: بوکیدنون

۱8724بررسی پنلاوگاندا

گرا کا -8بررسی پنلتانزانیا: 

کاسترشدهند: اوتار پرداش ۱۱0۱635تصادفیآبیاری و 

هند: بنگال غربی
استفاده هدفمند 
از پیمایش دولت

درصد منتفعان از 
اصالحات ارضی

80۱200تصادفی

سرانه فقربنگالدش
میانگین 

خ  زمینداری و نر
سواد

توانمندسازی 
زنان، امنیت 

غذایی، و رشد 
در دستمزد 

کشاورزی

۱6862

سریالنکا: چایکاری و 
الستیک طبیعی

نوع محصول، 
گسترش 

جغرافیایی، سرانه 
فقر

ک )خصوصــی/ دولتــی(،  مالکیــت امــال
کار  انــدازه جمعیــت، دوربــودن، عرضــه 

کن( کن/غیرســا )سا
20--

تایلند
رشد و نابرابری 

درآمد
رشد و نابرابری 

درامد
40600

کارمکزیک کسا ۱2346یوکاتان و ا

کش -9رشد و مهاجرتمرا

8332رشدتانزانیا: رووما
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ماالوی
دسترسی به زیر 
ساخت و بازارها

۱5۱39

سنگال
دسترسی به 

زیرساختها
۱530۱

50746رشد و درگیریهند: آسام

-9رشد و درگیریسریالنکا: درگیری

افغانستان: درگیری
کشت  درگیری، نزدیکی به شهر یا مرزها، 
و تجارت خشخاش، درجه دسترسی به 

کمک بین الملل
69۱

اندونزی: درگیری
نوع درگیری 

)قومی، دینی، 
محلی(

رشد
درگیری و ترکیب 

قومی/ دینی
۱0372

کلمبیا: درگیری

محلــی  جوامــع  آیــا  و  درگیــری،  رشــد، 
را  دوش  بــه  خانــه  جمعیــت  کن،  ســا
کــه خودشــان خانــه بــه  پذیرفتنــد یــا ایــن 

بودنــد دوش 

8252

فیلیپین: درگیری
بررسی انجام شده 

تنها در منطقه 
مینداناو

۱0300درگیریرشد

5238998کل

توجــه: در همــه مناطــق درگیــری، نواحــی بــا ســطح خیلــی بــاالی درگیــری فعــال )در زمــان پیمایــش(، بــه دالیــل تضمیــن 
ایمنــی بــرای تیــم میدانــی، انتخــاب نشــدند.

گیری برای پرسشنامه های خانوار: ماتریس تحرک اجتماعی نمونه 

کّمــی خانــوار  بررســی خــروج از فقــر شــامل چندیــن ابــزار متفــاوت اســت یکــی از آنهــا پرسشــنامه 

کــه  گــردآوری داده هــا(. بــرای بررســی هایی  اســت )بنگریــد بــه پیوســت 3 بــرای فهرســتی از روشــهای 

بــا بازدیــد دوبــاره خانوارهــای پنــل و مصاحبــه  از داده هــای پنــل اســتفاده می کننــد، پرسشــنامه ها 

کــه  گردیــد. در جایــی  کــه بــرای داده هــای پنــل قبــال مصاحبــه شــده بــود، انجــام  بــا همــان شــخصی 

گزینــش مطلعــان بــرای پرسشــنامه خانــوار بــر مبنــای تمریــن مرتــب  داده هــای پنــل در دســترس نبــود، 

گرفتــه شــد. ایــن بحــث  کانونــی بــه نــام »نردبــان زندگــی« برعهــده  گــروه  کــه طــی بحــث  کــردن خانــوار بــود 
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گام پیــش رفــت: ــه در هــر جامعــه مــورد بررســی انجــام شــد، در چهــار  ک

کــه بــر رونــق اقتصــادی جامعــه محلــی آنهــا  کانونــی ابتــدا رویدادهــا و عواملــی را بحــث می کــرد  گــروه   -۱

گذاشــته بــود. گذشــته تاثیــر  طــی ۱0 ســال 

ــرای جامعــه محلــی آنهــا می ســاخت. هــر پلــه  ــان زندگــی اســتعاره ای ب گــروه ســپس یــک نردب 2- آن 

ــن  ــوار معی ــای خان گی ه ــب ویژ ــروه برحس گ ــه  ک ــود  ــوار ب ــتی خان ــته از به زیس ــک دس ــا ی ــر ب ــان متناظ نردب

ــایر  ــن س ــی در بی ــه اجتماع ــی، و وجه ــرایط زندگ ــغل، ش ــا، ش ــن، دارایی ه ــت زمی ــد مالکی ــواردی مانن )م

گروه هــای  کــرد. ایــن فراینــد لزومــا تعــداد پله هــای نردبــان معینــی نداشــت، و  اعضــای جامعــه( تعریــف 

کــه آنهــا بــرای جوامــع محلــی خــود تعریــف می کردنــد، تفــاوت داشــتند. کانونــی برحســب تعــداد پله هایــی 

ــه  ک ــد  ــعه دادن ــر توس ــط فق ــان را از خ ــف خودش ــروه تعاری گ ــر  ــث، ه ــن بح ــی از ای ــوان بخش ــه عن 3- ب

کــه بــاالی آن مــردم را در  خــط فقــر اجتماعــی نامیــده شــد. خــط فقــر اجتماعــی، آن پلــه ای روی نردبــان 

کردنــد عالمــت مــی زد. جامعــه خودشــان فقیــر تلقــی نمــی 

کانونــی، یــک فعالیــت مرتــب  گــروه  4- بــه محــض اینکــه آن نردبــان بــه شــکل انتزاعــی ایجــاد می شــد، 

کن در  کثــر ۱50 خانــوار ســا کــردن خانــوار را انجــام مــی داد. جایــگاه هــر خانــوار روی یــک فهرســت تــا حدا

ــا جایگاهــش  ــان مذکــور مشــخص می شــد ت ــود( در نردب آن جامعــه )کــه پیــش از بحــث، توســعه یافتــه ب

هــم ۱0 ســال پیــش )۱995( و هــم امــروز )در زمــان پیمایــش، ســال 2005( نشــان دهــد. براســاس ایــن 

رتبــه بندی هــا، یــک ماتریــس تحــرک جامعــه محلــی بســط یافــت )بــرای مثالهــا فصــل 3 را بنگریــد(. ایــن 

کــه  ــا  ــد ی کــرده بودن ــان حرکــت  ــر نردب ــا پاییــن ت ــر ی ــه پله هــای باالت کــدام خانوارهــا ب ماتریــس نشــان داد 

در همــان پلــه، طــی ۱0 ســال دوره بررســی، باقــی ماندنــد. ماتریس هــای تحــرک جامعــه محلــی بررســی 

کــه براســاس درآمــد یــا مصــرف  گــذار اســتاندارد  خــروج از فقــر بــه شــیوه های زیــادی بــا ماتریس هــای 

گیــری شــده انــد، مشــابه اســت بــه اســتثنای اینکــه آنهــا براســاس دســته بندی هــای تعریــف شــده  انــدازه 

ــادآوری خاطــرات  جامعــه محلــی )نــه دســته بندی های ســاخته شــده ماننــد چارک هــای درآمــدی( و ی

جامعــه محلــی هســتند.

کردن ۱00 تا ۱50 خانوار فردی در یک جامعه است، منبع مفیدی برای  چون ماتریس براساس مرتب 

گرفته شده بود: گروه تحرک در نظر  انتخاب پاسخ دهندگان برای پیمایش خانوار ارائه می دهد. چهار 

که در سال ۱995 فقیر بودند اما در سال 2005 از فقر بیرون آمده بودند. فقیرنمانده ها: خانوارهایی 
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که در سال ۱995 فقیر بودند و در سال 2005 فقیر ماندند. فقیرمانده ها: خانوارهایی 

که در سال ۱995 فقیر نبودند و در سال 2005 نیز غیرفقیر ماندند. فقیرنبوده ها: خانوارهایی 

کردند. که در سال ۱995 فقیر نبودند اما در سال 2005 به ورطه فقر سقوط  فقیرشده ها: خانوارهایی 

در هــر مــورد، »فقیــر« بــه معنــای زیــر خــط فقــر تعریــف شــده جامعــه محلــی و »غیرفقیــر« بــه معنــای 

بــاالی آن خــط اســت.

کــم ۱5 خانــوار  گروه هــا طبقــه بنــدی شــدند، دســت  بــه محــض اینکــه خانوارهــا در ماتریــس بــه ایــن 

در هــر جامعــه محلــی بــرای پیمایــش انتخــاب شــدند. مــا تعمــدا از فقیرنمانده هــا و فقیرنبوده هــا نمونــه 

کــه از فقــر بیــرون آمــده بودنــد و  کســانی بــود  گرفتیــم چــون عالقــه ایــن بررســی در یادگیــری از  بیشــتری 

کننــد. جــدول الــف3 توزیــع مطلــوب تقریبــی بــرای نمونــه  کــه قــادر بودنــد ثــروت خویــش را حفــظ  کســانی 

گیــری پرسشــنامه های خانــوار در هــر جامعــه محلــی را نشــان می دهــد.

جدول الف3

گروه های تحرک توزیع مطلوب خانوارها در 

کنون ا

غیرفقیر یا بهتر شدن وضعیتفقیر یا بدتر شدن وضعیت۱0 سال قبل

فقیرنمانده ها: 40 درصدفقیرمانده ها: 20 درصدفقیر یا بدتر شدن اوضاع

فقیرنبوده ها: 30 درصدفقیرشده ها: ۱0 درصدغیرفقیر یا بهتر شدن اوضاع

گروه تحرک بســتگی  کافــی خانوارهــا در هر چهــار  وفــاداری بــه ایــن توزیــع بــه در دســترس بــودن تعــداد 

کــردن درصدهــای هــدف فراهــم نبــود: در جوامــع خیلــی فقیــر،  داشــت. برخــی اوقــات امــکان جــور 

کمتــری مصاحبــه شــدند.  بــرای نمونــه، تعــداد فقیرنمانده هــا محــدود بــود؛ بنابرایــن فقیرنمانده هــای 

بررســی های پنــل یــک اســتثنا بــه قاعــده توزیــع بــود. پرسشــنامه ها را بــا بازدیــد مجــدد خانوارهــای پنــل 

کــه بــرای پنــل قبــال مصاحبــه شــده بــود انجــام دادیــم. و مصاحبــه بــا همــان شــخص 

انجــام شــد. هــدف شناســایی و  بیــن 30 و 60 ســال ســن  بزرگســاالن  بــا  پرســش نامه هــا عمدتــا 

کمــک  کــه بــه تحــرک افــراد درون بافتــار بزرگتــر خانوارهــا و جوامــع محلــی آنهــا  درک دامنــه عواملــی بــود 
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کــه عــالوه بــر اطالعــات جمعیتــی  کردنــد یــا مانــع شــدند. ایــن پرسشــنامه های چندوجهــی نوآورانــه بــود 

ج، ســالمت و تحصیــل، اطالعاتــی دربــاره ســرمایه اجتماعــی هــر  و اقتصــادی دربــاره دارایی هــا، مخــار

پاســخ دهنــده، آرزوهــای شــخصی، و برداشــت ها از حکمرانــی محلــی، آزادی، جــرم، ناامنــی و خشــونت 

ــوار  ــا خان ج و دارایی هــا مرتبــط ب ــاره مخــار گــردآوری شــدند ها. درحالیکــه بســیاری از پرســش ها درب نیــز 

بــود پرسشــهای ذهنــی دربــاره فــرد بودنــد. ســتون ســمت راســت در جــدول الــف2 تعــداد پیمایش هــای 

ــط 9۱  ــا از فق ــن خانواره ــد. ای ــع آوری ش ــاوت جم ــی متف ــق بررس ــه در مناط ک ــد  ــه می کن ــوار را خالص خان

کل 8998 پیمایــش  ــرای  ــرد، ب ک ــر  ــرادش تغیی ــار پ ــوار در اوت ــه بیــش از ۱600 خان ــتان ب ــوار در افغانس خان

کل بررســی. ــوار در  خان

ــی  ــده مل ــه نماین ــک نمون ــا ی ــرد ت ــی نک ــچ تالش ــی هی ــن بررس ــت، ای ــه دارد. نخس ــه ارزش توج دو نکت

ــورد  ــق م ــا از مناط ــایی داده ه ــر شناس ــان ب ــه روش می ــا ب ــورها صرف کش ــام  ــا، ن ــد. در مباحثه ه کن ــاد  ایج

کــه »جوامــع  کشــورها اســتفاده شــد. بنابرایــن منظــور از اندونــزی، یعنــی روشــن باشــد  بررســی درون ایــن 

گیــری شــده بــرای بررســی مــا درون مناطــق منتخــب اندونــزی« مــورد نظــر مــا  محلی/خانوارهــا نمونــه 

کوتــه نوشــت ها و عالئــم اختصــاری هــر  کتــاب آوردیــم، ســعی می کنیــم  کــه در ابتــدای  اســت. همانگونــه 

کــه واحــد مطالعاتــی مــا یــک منطقــه  ــا بــه خواننــده یــادآور شــویم  کشــور و تمرکــز بررســی را بیاوریــم ت دو 

کشــور. مــورد مطالعــه اســت و نــه یــک 

فقیرنمانده هــا  یــا  فقیرنبوده هــا  یــا  فقــرا  تعــداد  تخمیــن  بــرای  خانــوار  پیمایش هــای  اینکــه،  دوم 

اســتفاده نشــده بــود. ایــن اعــداد را در ماتریــس تحــرک جامعــه محلــی تخمیــن زدیــم. پیمایش هــای 

گی هــا، نگرش هــا، رفتارهــا و بروندادهــا  خانــوار دو اســتفاده اصلــی داشــت. یکــی اینکــه تفــاوت در ویژ

انجــام  اســتفاده در  کــرد. دومیــن  گــزارش  را  گروه هــا  و ســایر  ج شــدند  فقــر خــار از  کــه  کســانی  بیــن 

کانونــی  گــروه  کــه توســط  رگرســیون های چندمتغیــره بــا اســتفاده از جایــگاه تحــرک خانــوار بــود، آنگونــه 

ــی  ــل زندگ ــوار و مح ــای خان گی ه ــوار و ویژ ــرک خان ــن تح ــی بی ــه ارتباط های ــرای اینک ــد، ب ــبت داده ش نس

کنیــم یــا ادعاهــای عّلــی بــر پایــه ایــن رگرســیون ها بکنیــم  کنیــم. مــا تالشــی نکردیــم تــا علیتــی ایجــاد  برقــرار 

ــی تفســیر ارتباطهــا همیــن عّلیــت اســت. گرچــه یــک شــیوه احتمال ا
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پیشینه به رگرسیون ها: متغیرهای وابسته و مستقل

ــته  ــر وابس ــرای متغی ــنجه ب ــک س ــف( ی ــم )ال کردی ــح  ــا را تصری ــدا اینه ــیون ها، ابت ــاختن رگرس ــرای س ب

ــرای هــر متغیــر مفهومــی، )ج( شــیوه ای  ــا »تحــرک فقــرا«(، )ب( ســنجه هایی ب )یعنــی »خــروج از فقــر« ی

کــه تفکیــک بیــن اثــرات خصوصــی و اجتماعــی برخــی از متغیرهــای مفهومــی را پیشــنهاد می دهیــم )بــه 

کنتــرل بــکار رفته در رگرســیون ها. خصــوص ســنجه های دموکراســی محلــی و عاملیــت(، و )د( متغیرهــای 

بررسی سنجه ها برای خروج از فقر و تحرک فقرا

کــه ۱0 ســال پیــش فقیــر  چــون ایــن بررســی دربــاره تحــرک مــردم فقیــر اســت تنهــا آن خانوارهایــی 

بودنــد، در آغــاز دوره بررســی، بــرای اهــداف تحلیــل رگرســیون شــامل شــده بودنــد. درون ایــن »مجموعــه 

کــه طــی ۱0 ســال از فقــر بیــرون آمــده بودنــد و  کســانی بــود  گذاشــتن بیــن  فقیــر اولیــه« هــدف تفــاوت 

ــرای تحلیــل رگرســیون اســتفاده شــد: ــد. دو متغیــر وابســته ب ــه بیــرون نیامــده بودن ک کســانی 

ج شــدند  کــه ابتــدا فقیــر بودنــد و بــاال آمدنــد و طــی ۱0 ســال از فقــر خــار خــروج از فقــر: خانوارهایــی   •

کردنــد و از خــط فقــر جامعــه محلــی عبــور 

کــه ابتــدا فقیــر بودنــد و طــی ۱0 ســال توانســتند یــک مســافتی بــاال بیاینــد  تحــرک فقــرا: خانوارهایــی   •

کردنــد یــا خیــر. بــدون توجــه بــه اینکــه از خــط فقــر جامعــه محلــی عبــور 

کــه می توانســت بــرای محاســبه متغیرهــای وابســته اســتفاده  کردنــد  ایــن داده هــا، دو ســنجه ارائــه 

کنــون را بــا ۱0 ســال  کــه ا شــود. نخســتین ســنجه آن جایــگاه و تغییــر رتبــه خانــوار در نردبــان زندگــی بــود 

ــرد. ســنجه دوم  ک ــان زندگــی شناســایی  ــی نردب کانون ــروه  گ ــه مباحثــه  ک ــه  پیــش مقایســه می کنــد آنگون

کنــون را بــا ۱0 ســال قبــل  کــه ا جایــگاه و تغییــر در رتبــه خودارزیابــی خانــوار در نردبــان زندگــی اســت 

ــرد. ک ــوار شناســایی  ــه توســط پاســخ دهنــده خــودش را در پرسشــنامه خان ک ــه  مقایســه می کنــد، آنگون

هــر دو متغیــر وابســته بــا اســتفاده از ســنجه نخســت ســاخته شــدند- برداشــت های جامعــه محلــی از 

کــه توجه داشــته باشــیم رتبه بنــدی تحــرک، خودارزیابی  تحــرک خانــوار روی نردبــان زندگــی. مهــم اســت 

کــه هنــگام رگــرس  کردیــم  کار را بــرای جلوگیــری از ســوگیری های درونزایــی یــا »اثــرات  هالــه«  نبــود. ایــن 

کننــده  ــر روی برداشــت وی از متغیرهــای اندازه گیــری  ــردن، ب ک ــوار از حرکــت  ــردن برداشــت خــود خان ک

کــه بــه لحــاظ  کــه مردمــی  دســته های مفهومــی ایجــاد می شــود. بــرای نمونــه، ایــن احتمــال هســت 
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هــم  عینــی  لحــاظ  از  دارنــد همچنیــن  بــر تصمیم گیــری  بیشــتری  کنتــرل  احســاس می کننــد  ذهنــی 

کــه آنهــا  کننــد  گــر دیگــران تصــور  کــه در حــال حرکــت بــه ســمت بــاال هســتند- حتــی ا احســاس می کننــد 

از لحــاظ اقتصــادی هیــچ تکانــی نخوردنــد. بــا اســتفاده از برداشــت جامعــه محلــی از تحــرک بــه عنــوان 

ــت،  ــمت راس ــای س ــنجه های متغیره ــوان س ــه عن ــوار ب ــاره خان ــراد درب ــای اف کنش ه ــته و وا ــر وابس متغی

کاهــش دهیــم.   کــم  گــر نمی توانیــم از بیــن ببریــم، دســت  ایــن مشــکل را ا

کــه  گــروه مباحثــه نردبــان زندگــی رتبــه بندی هــای تحــرک هــر خانــوار  ســاختن امتیــاز خــروج از فقــر. 

کانونــی، جایگیــری خانــوار روی نردبــان به زیســتی را  گــروه  کــرد بســط داد. اعضــای  پیمایــش را دریافــت 

کردنــد. براســاس ایــن رتبه  هــای  ۱0 ســال پیــش بــه یــاد آوردنــد و ســپس پلــه جــاری روی نردبــان را تعییــن 

تحــرک و خــط فقــر جامعــه محلــی، امتیــاز خــروج از فقــر بــه عنــوان یــک متغیــر دودویــی )بلــی/ خیــر( بــا 

استفاده از فرمول زیر ساخته شد.

  CPL کانونــی ســاخته شــد و گــروه  کــه توســط  کــه STEP بــه معنــای پلــه روی نردبــان زندگــی اســت   

کــرد و n دوره بیــادآوردن )تقریبــا ۱0 ســال( اســت. گــروه تعییــن  کــه  خــط فقــر جامعــه محلــی اســت 

از فقــر ســاخته می شــود در معــرض  بــرای خــروج  کــه  امتیــازی  فقــرا. هــر  امتیــاز حرکــت  ســاختن 

کــه در بیــن جوامــع محلــی و بافتارهــا تفــاوت می کنــد. بــا توجــه بــه  جایگــذاری یــک خــط آســتانه اســت 

گســترده تــر حرکــت  کــه خطــوط نســبی ماننــد خــط فقــر جامعــه محلــی ایجــاد می کنــد، امتیــاز  مشــکالتی 

به سمت باالی فقرا نیز به عنوان متغیر وابسته با استفاده از فرمول زیر استفاده شد:

 استفاده از سنجه ها برای دسته بندی های مفهومی متغیرهای مستقل

گونــی رگــرس شــد تــا  گونا متغیرهــای مســتقل خــروج از فقــر و تحــرک فقــرا بــر متغیرهــای مســتقل 

لــت نــدارد(. ایــن متغیرهــا  ارتباطــات جزئــی بوجــود آورد )هیــچ نســبتی از علیــت بیــان نمــی شــود یــا دال
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هــم متغیرهــای خانــوار و متغیرهــای جامعــه محلــی را شــامل می شــود. فهرســتی از همــه متغیرهــا، 

کدگــذاری در پیوســت 4 عرضــه شــده اســت. منابــع آنهــا و 

کـه بـر تحـرک  کنتـرل اسـتاندارد در سـطح خانـوار. در تخمیـن رگرسـیون ها، متغیرهایـی  متغیرهـای 

کنتـرل می کنیـم. اینهـا همبسـتگی های  خانـوار نفـوذ می گذارنـد امـا تمرکـز اصلـی ایـن بررسـی نیسـتند را 

متغیرهـای  سـایر  نفـوذ  تفکیـک  بـرای  عمدتـا  شـدند  شـامل  و  هسـتند  تحـرک  شـده  شـناخته  عمدتـا 

کـه شـاید همبسـتگی داشـته باشـند. بـرای نمونـه، خانوارهـای تحصیلکـرده تـر شـاید احسـاس  گـون  گونا

رگرسـیون  هـر  در  بگذارنـد.  خـود  محلـی  دولتهـای  بـر  بیشـتری  نفـوذ  یـا  کننـد  بیشـتری  توانمنـدی 

گی هـای اقتصـادی و جمعیتـی خانـوار شـامل یـک متغیـر جانشـین بـرای ثـروت اولیـه  چندمتغیـره، ویژ

خانـوار اسـت. مالکیـت در آغـاز دوره بررسـی شـامل اینهـا بـود )الـف( خانـه، )ب( مجموعـه دارایی هـای 

کشـاورزی. سـطح تحصیالت پاسـخ دهنده و تکانه های تندرسـی  خانوار، )پ( دام و احشـام، )ت( زمین 

کرد نیز به عنوان متغیرها در هر رگرسـیون شـامل شـده بود. کـه خانـوار طـی ۱0 سـال تجربـه  گـزارش شـده 

ــی، چندیــن متغیــر از  ــر هــم متغیرهایــی معمول ــه ایــن بررســی. عــالوه ب ــوار منحصــر ب متغیرهــای خان

کــه مــورد عالقــه خــاص بــه ایــن بررســی هســتند )پیوســت 4 را بنگریــد(: پرسشــنامه خانــوار وجــود دارد 

آرزوهـا. از پاسـخ دهنـدگان دو پرسـش شـد، یکـی دربـاره آرزوهـا بـرای پاسـخ دهنـده و یکـی دربـاره   •

آرزوهـا بـرای نسـلهای آینـده. ایـن پاسـخ ها بـا اسـتفاده از تحلیـل مولفه  هـای اصلـی ترکیـب شـده بودنـد.

عاملیــت شــخصی. از پاســخ دهنــدگان دو پرســش دربــاره ســطح عاملیــت آنهــا پرســیده شــد، یکــی   •

ــاره جایــگاه آنهــا روی نردبــان قــدرت و حقــوق مدنــی.  ــر تصمیمــات هــر روزه و یکــی درب کنتــرل ب ــاره  درب

دوبــاره، دو پرســش در یــک شــاخص واحــد بــا تحلیــل مولفه هــای اصلــی ترکیــب شــده بودنــد.

مســئولیت پذیــری دولــت محلــی. از پاســخ دهنــدگان چهــار پرســش شــده بــود دربــاره )الــف(   •

کــه  اعتمــاد آنهــا بــه مقامــات دولــت محلــی، )ب( رضایتمنــدی آنهــا از دموکراســی محلــی، )پ( دامنــه ای 

دولــت محلــی نگرانی هــای مــردم را در نظــر می گیــرد، و )ت( و توانایــی آنهــا بــرای تاثیرگــذاری بــر اقدامــات 

ــا اســتفاده از تحلیــل مولفه هــای اصلــی ترکیــب شــدند  دولــت محلــی. ایــن پاســخ ها در یــک شــاخص ب

)بــرای توضیــح بیشــتر دربــاره تحلیــل مولفــه اصلــی بــه ادامــه بنگریــد(.

بــاره پرســیده شــد )الــف(  ایــن  از پاســخ دهنــدگان چهــار پرســش در  بــودن اقتصــاد.  عادالنــه   •

ــا  ــا قانــون، )پ( اینکــه آی کشــاورزان قیمــت عادالنــه دریافــت می کننــد، )ب( عادالنــه بــودن در برخــورد ب
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پاســخ دهنــده از دریافــت اعتبــار محــروم شــده بــود، و )ت( اینکــه آیــا انتظــار دارد از دریافــت اعتبــار محروم 

شــود. دوبــاره، ایــن پاســخ ها در یــک شــاخص واحــد عادالنــه بــودن بــرای پاســخ دهنــده براســاس وزنهــا 

ــود. ــی ترکیــب شــده ب از تحلیــل مولفه هــای اصل

خشــونت علیــه زنــان. از پاســخ دهنــدگان دربــاره برداشــت شــان از شــیوع خشــونت علیــه زنــان در   •

جامعــه محلــی آنهــا پرســیده شــد.

کردیــم. بــرای  کــدام از مناطــق مــورد بررســی شــامل  مــا همچنیــن یــک متغیــر تمرکــز سیاســتی بــرای هــر 

مثــال در اوتــار پــرداش، متغیرهــای جانشــین شــامل طبقــه اجتماعــی هــر خانــوار بود.

ــه  ــش ب ــال پی ــرایط ۱0 س ــده از ش ــخ دهن ــر آوردن پاس ــه خاط ــوار، از ب ــطح خان ــای در س ــرای متغیره ب

جــای ســطوح جــاری اســتفاده شــد. ایــن یــک تــالش بــرای تخفیــف ســوگیری برونزایــی اســتفاده از 

گذشــته تاثیــر می پذیرنــد.  برداشــتهای جــاری اســت، چــون شــرایط جــاری قطعــا از تغییــرات طــی ۱0 ســال 

گــزارش  ج شــدند بــه احتمــال زیــاد  کــه از فقــر خــار کــه خانوارهایــی  کنــد  یکــی می توانــد بــه آســانی تصــور 

ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــه دلیــل آن حرکــت. البتــه، ب ــر ب ــرای مثــال، امتیــازات توانمندســازی باالت می دهنــد ب

کــه برداشــت های جــاری  گزینــه مــا اســتفاده از بازخوانــی داده هــا بــود، هیــچ تضمینــی نیســت  تنهــا 

گذشــته نیــز از رویدادهــا تاثیــر نپذیرفتــه باشــند. ــزارش شــده از  گ

ــوار، متغیرهــای در ســطح جامعــه محلــی دو نــوع هســتند. یــک مجموعــه  ــر متغیرهــای خان عــالوه ب

کنش هــای خانــوار و  کانونــی. دیگــری از اســتفاده وا گــروه  از ابزارهــای جامعــه محلــی می آیــد از قبیــل 

محاســبه میانه هــای رهاشــده می آیــد.

متغیرهــای جامعــه محلــی از ابزارهــای جامعــه محلــی. هفــت متغیــر در ســطح جامعــه محلــی در 

کــه یــا از اطالعــات ســطح جامعــه محلــی ارائــه شــده توســط مطلعــان یــا از  رگرســیون ها اســتفاده شــدند 

کانونــی بدســت آمــد. اینهــا عمدتــًا بــا ترکیــب پرســش ها بــه درون شــاخص های مــورد  گــروه  مباحثه هــای 

اســتفاده در تحلیــل مولفه هــای عامــل ایجــاد شــدند.

کلیــدی شــامل دو پرســش دربــاره فســاد شــد: یکــی دربــاره مقامــات  فســاد. پرسشــنامه مطلــع   •

گــروه  در ســطح ملــی و دیگــری دربــاره مقامــات در ســطح محلــی یــا جامعــه محلــی. بــه عــالوه، مباحثــه 

ــرد. ک ــد  ــی تولی ــه محل ــی در جامع ــات دولت ــن مقام ــاد در بی ــن از فس ــک تخمی ــی ی کانون

کلیــدی پرســیده شــد دربــاره قدرتمنــدی اقتصــاد محلــی،  قدرتمنــدی اولیــه اقتصــاد. از مطلعــان   •
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کارفرمایــان خصوصــی، و مشــکل یافتــن شــغل ۱0 ســال قبــل. حضــور 

کانونــی دربــاره روندهــا در رونــق  گــروه  تغییــر در رونــق اقتصــادی طــی ۱0 ســال. مباحثه هــای   •

ــه  جامعــه محلــی پرســیده شــد، روندهــا در فرصتهــای اقتصــادی در دســترس، روندهــا در دسترســی ب

چنیــن فرصتهایــی، و اینکــه آیــا تامیــن معــاش آســانتر یــا ســخت تر شــده بــود.

اقــدام جمعــی. از مطلعــان اصلــی دو پرســش شــد یکــی دربــاره احتمــال اینکــه جامعــه محلــی بــا   •

ــر  ــا همدیگ ــی ب ــه محل ــای جامع ــاره اعض ــی درب ــد و یک کنن ــل  ــکالت آب را ح ــوند و مش ــع ش ــر جم همدیگ

کننــد. کمــک  ــا بــه هــم  جمــع شــوند ت

کــردن مــردم براســاس  قشــربندی اجتماعــی. از مطلعــان اصلــی یــک پرســش دربــاره تقســیم   •

شــد. طبقاتــی(  نظــام  قومیــت،  )مثــال  محلــی  بــا  مرتبــط  اجتماعــی  دســته های 

کلیــدی دربــاره روندهــا طــی ۱0 در دامنــه تبعیــض در مــدارس  از مطلعــان  نابرابــری مدرســه.   •

شــد. پرســیده  جنســیت،  )ب(  و  دینــی  یــا  قومــی  عواملــی  )الــف(  براســاس 

کــه آیــا  کانونــی پرســیده شــد تــا تخمیــن بزننــد  گروه هــای  دسترســی بــه شــبکه ها یــا انجمن هــا. از   •

ــا  کاهــش یافتــه اســت )ی ــا  ــا انجمن هــای درون روســتا افزایــش ی طــی ۱0 ســال، دسترســی بــه شــبکه ها ی

ثابــت باقــی مانــده اســت(.

کــه از ابــزار پیمایــش خانــوار ســاخته شــد. پرسشــنامه خانــوار حــاوی  متغیرهــای جامعــه محلــی 

از مســئولیت پذیــری ســاختار  چندیــن پرســش دربــاره برداشــتهای خانــوار اســت شــامل برداشــتها 

کنش هــای  دموکراتیــک محلــی و برداشــتها از توانمندســازی و آرزوهــای خــود خانــوار. یــک میانگیــن از وا

ــا یــک  ــر از دموکراســی محلــی مســئوالنه ی گ ــرای ایــن پرســش ها نمــی توانــد بــه عنــوان یــک نما ــوار ب خان

ــا  گرهــای »درک از دموکراســی« ی کنشــها نما ــت، وا جامعــه توانمندشــده برخــورد شــود. در بهتریــن حال

»درک توانمندســازی« براســاس نمونــه پایــش شــده درون یــک جامعــه محلــی هســتند.

ــی  ــی محل ــه دموکراس ک ــد  ــخ دادن ــا پاس ــی خانواره ــه برخ ک ــد  ــد ایــن باش ــل آن می توان ــالوه، دلی ــه ع ب

کــردن در آن را داشــتند یــا منافعــی از آن بدســت  آنهــا مســئوالنه اســت چــون آنهــا یــک فرصــت مشــارکت 

آوردنــد. امــا مشــارکت یــک خانــوار می توانــد اثــر دلســردکننده یــا عقــب راننــده روی ســایر خانوارهــا در 

همــان جامعــه داشــته باشــد. بنابرایــن ارتبــاط میانگیــن یــا برداشــت خالــص شــاید لزومــا حاصــل جمــع 

ــرگ 2007(. برداشــتهای فــردی نباشــد )العطــاس، پریتچــت، و وترب
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اثــرات  و  بروندادهــا(  بــا  خانــوار  یــک  برداشــتهای  )ارتبــاط  خصوصــی  اثــرات  بیــن  تفکیــک  بــرای 

کــه نمونــه  اجتماعــی )تاثیــر یــک خانــوار روی دیگــر خانوارهــا(، مــا از ایــن واقعیــت اســتفاده می کنیــم 

گیــری مــا بوســیله جوامــع محلــی اســت. بنابرایــن مــا می توانیــم بــرای هــر جامعــه محلــی هــم برداشــت هــر 

خانــوار )اثــر خصوصــی( و هــم برداشــتها از دیگــر خانوارهــا در جامعــه محلــی )اثــر اجتماعــی( را محاســبه 

کنــش بــه پرســش زیــر را: »در مقایســه بــا ۱0 ســال پیــش، آیــا  کنیــد وا کنیــم. بــه عنــوان یــک مثــال مالحظــه 

کــه تصمیــم می گیرنــد چــه انجــام دهنــد؟( بــه آنچــه مردمــی مثــل شــما  کنــون )هنگامــی  دولــت محلــی ا

کمتــر، بیشــتر یــا یکســانی دارنــد؟ مــی  مــی « میانــه رهاشــده بــرای یــک فــرد معیــن  فکــر می کننــد، توجــه 

صرفــا برداشــت مســئولیت پذیــری دولــت محلــی از همــه دیگــر افــراد در جامعــه محلــی آنهــا، بــه طــوری 

کــه آن فــرد رهــا شــده اســت.

کــردن اثــرات اجتماعــی از اثــرات خصوصــی یــا  اســتفاده از میانــه رهاشــده یــک تــالش بــرای جدا

کنشــهای فــردی در جامعــه j بــه اســتثنای  کــردن همــه وا برداشــتهای خالــص خانــوار بوســیله ســرجمع 

کــه یــک رابطــه عّلــی خطــی بیــن تحــرک خانــوار فقیــر i در روســتای j و اینکــه  کنیــد  خانــوار i اســت. فــرض 

گــزارش می دهــد و برداشــتهای مســئولیت پذیــری دولــت از  آیــا مســئولیت پذیــری باالتــر دولــت محلــی را 

همه دیگر خانوارها در جامعه محلی.

که آن را باال می برد، ضریب BHH است. اثر خصوصی برداشتهای خانوار i از دولت محلی بر احتمالی 

 ۱/NJ از دولــت محلــی روی همــه دیگــر خانوارهــا در جامعــه، بــه تــوان i تاثیــر برداشــتهای خانــوار

بــرای هــر خانــوار. پــس تاثیــر اجتماعــی برداشــت های  رســاندن میانگیــن »جامعــه منهــای خانــوار« 

گــر هیــچ  خانــوار iام از دولــت محلــی βLOM/N j روی هــر خانــوار دیگــر در ایــن جامعــه محلــی اســت. ا

گــر برداشــتهای مثبــت خانــوار iام از مســئولیت پذیــری تحــت  تعاملــی نباشــد ایــن صفــر می شــود. امــا ا

کارهــای عمومــی  کاالی عمومــی حاصــل جمــع صفــر باشــد، مثــال یــک برنامــه  تاثیــر منافــع حاصــل از یــک 

کــردن دیگــر منتفــع می شــود، تاثیــر اجتماعــی بــر دیگــران می توانــد منفــی  کــه خانــوار iام بــا حــذف  محلــی 

باشــد )در واقــع، آن منفــی خواهــد بــود(. در ایــن مــورد، اثــر خالــص بــر تحــرک پذیــری فقــر بــا برداشــتهای 

خانــوار از مســئولیت پذیــری دولــت محلــی صرفــا حاصــل جمــع اثــرات خصوصــی و اجتماعــی اســت- امــا 

کــرد حاصــل جمــع ضرایــب تکــی بــه تنهایــی باشــد. نمــی تــوان فــرض 
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استفاده از مولفه های اصلی برای ترکیب متغیرهای مرتبط مفهومی

کـه تحلیلگـر شـاید آرزو داشـته باشـد بررسـی و اسـتخراج نمایـد، امـکان  بـرای بسـیاری از پدیده هـا 

کرد، هـا  وجـود نـدارد.  کـدام پرسـش بااتکاتریـن پاسـخ ها را تولیـد خواهـد  کـه  دانسـتن )بـا هـر دقتـی( 

که داده ها  بنابرایـن، پرسشـنامه ها اغلـب شـامل پرسـش هایی بـا مفاهیم دقیقا مرتبط اسـت. هنگامـی 

گزینـه تنها می ماند. ما با اسـتفاده از  در رگرسـیون های چندمتغیـره اسـتفاده می شـود، تحلیلگـر بـا چهـار 

کردیـم. مولفه هـای اصلـی تصمیـم بـه ترکیـب پرسشـها از نظـر مفهومـی بـه یـک شـاخص واحـد 

کلمـه »دسـت و دلبـاز بـودن« اسـت، خیلـی سـاده  گزینـه ردشـده بگوییـم. آن  کلمـه دربـاره سـه  یـک 

کار دارای مزیـت »اجـازه دادن بـه داده هـا تـا  کـردن همـه متغیرهـای احتمالـی در رگرسـیون. ایـن  شـامل 

گسـترده  که رگرسـیون هایی با 50 یا بیشـتر متغیر و هم خطی  تصمیم بگیرند« اسـت اما این ایراد را دارد 

گزینه دوم انتخاب  گـر متغیرهـا در واقـع از لحاظ مفهومی ارتباط نزدیکی داشـته باشـند.  ایجـاد می کنـد ا

که  کرد،  کار را می تـوان به شـکل اسـتقرایی  گـر بـرای هـر دسـته مفهومـی اسـت. ایـن  کـردن »بهتریـن« نما

گیری  کمتر وجـود دارد )یعنی بیشـتر در معرض خطـای اندازه  ریسـک انتخـاب مـورد بـا موفقیـت تجربـی 

کـه همـان تعریف  بـودن(، یـا آن را می تـوان براسـاس »مسـابقه اسـب« نامزدهـای در دسـترس انجـام داد 

گزینـه اسـتفاده از یـک شـاخص براسـاس میانگیـن مـوزون پرسـش ها اسـت.  کاوی اسـت. سـومین  داده 

کاهـش تعـداد متغیرهـا و اجتنـاب از داده کاوی اسـت امـا وزن هـا دلبخواهـی هسـتند.  ایـن دارای مزیـت 

تمریـن مشـترک اسـتفاده از وزن هـای »برابـر« هـم چیـز خاصی نـدارد تا توصیه شـود.

کــه بطــور معمــول اســتفاده میشــود  کاهــش داده هــا اســت  روش مولفه هــای اصلــی یــک تکنیــک 

کاهــش می دهــد. مولفه هــای اصلــی، همبســتگی بیــن  و مجموعــه متغیرهــا را بــه یــک متغیــر واحــد 

مجموعــه متغیرهــا را تجزیــه و تحلیــل می کنــد و یــک مجموعــه میانگین هــای مــوزون از متغیرهــای 

کثــر نوســان مشــترک در بیــن مجموعــه متغیرهــا  کــدام حدا کــه )الــف( هــر  زیربنایــی تولیــد می کنــد چنــان 

را ثبــت و ضبــط می کننــد، و )ب( هــر عامــل اضافــی پــس از نخســتین عامــل، نســبت بــه عامــل قبلــی 

مســتقل اســت. بنابرایــن، عامــل نخســت میانگیــن وزنــی خطــی از مجموعــه N متغیــر بــا وزن هایــی اســت 

کثــر ســازد. کلــی همــه متغیرهــا را حدا ــا واریانــس مشــترک  کــه چنــان انتخــاب شــده اســت ت

درحالیکــه از جهــات بســیاری، شــاخص تهیــه شــده حالــت ســلیقه ای دارد، ایــن ســه مزیــت را دارد. 

کاوی نیســت، بــه طوریکــه هــر اطالعاتــی دربــاره متغیــر مســتقل را در انتخــاب  نخســت اینکــه داده 
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گــر مجموعــه N متغیــر  کــه ا کنــد. دوم اینکــه، وزن هایــی را انتخــاب می کنــد  تصریــح مــدل اســتفاده نمــی 

واقعــا از لحــاظ مفهومــی مرتبــط باشــد، از لحــاظ آمــاری ایــن نوســان مشــترک را بــه بهتریــن نحــو دربرمــی 

گیــرد. ســوم اینکــه چــون یــک شــاخص خطــی اســت، نســبتا آســان از متغیــر زیربنایــی از طریــق ضریــب 

رگرســیون بــا متغیــر مســتقل ارتبــاط پیــدا می کنــد.

مــا تحلیــل مولفه هــای اصلــی را بــه شــکل جــدا بــرای هــر منطقــه مــورد مطالعــه انجــام دادیــم، بــه جای 

کنیــم. نتایــج بــرای هــر منطقــه مــورد  اینکــه وزن هــای مشــترکی بــه همــه مناطــق مــورد بررســی تحمیــل 

بررســی بــرای هــر متغیــر ســاخته شــده بــا تحلیــل مولفه هــای اصلــی در پیوســت 5 آمــده اســت. نخســت، 

هــر زمــان تنهــا دو متغیــر وجــود دارد، تحلیــل مولفه هــای اصلــی دقیقــا وزنهــای برابــری را بوجــود آورد. 

ــه  ــم ب کردی ــدد  ــذاری مج کدگ ــا را  ــه متغیره ــد. هم ــارات بودن ــا انتظ ــق ب ــا مطاب ــج عمدت ــه، نتای دوم اینک

کــه حــرکات در جهــت یکســان بــه لحــاظ عــددی بیانگــر حرکــت در همــان جهــت مفهومــی باشــد  طــوری 

کــه بیشــتر تحلیــل مولفه هــای  )ایــن لزومــا در پرسشــهای خــام صــادق نیســت(. بنابرایــن مــا می بینیــم 

کــه اغلــب تقریبــا  کــه انتظــار می رفــت، شــاخصهای بــا وزن هــای مثبــت تولیــد می کنــد  اصلــی همانطــور 

کشــورها در وزنهــا وجــود دارد شــامل  برابــر هســتند. امــا ســوم اینکــه، نوســان قابــل مالحظــه ای در بیــن 

برخــی مقادیــر منفــی. بــه جــای تــالش بــه انتخــاب »بهتریــن« بــرازش بــرای هــر منطقــه مــورد بررســی، مــا 

کردیــم. کــرده و وزن هــای تولیدشــده را اســتفاده  کاهــش داده هــا را بــرای هــر اجــرا پیــاده  صرفــا تکنیــک 

کــه مــا یــک  کامــال معمولــی متفــاوت بــود ایــن بــود  کــه ایــن فراینــد از تحلیــل مولفــه اصلــی  تنهــا روشــی 

شــاخص شــرایط ۱0 ســال قبــل می خواســتیم. امــا بــه جــای اســتفاده از وزن هــای شــاخص مولفــه اصلــی 

ــا را  ــپس آن وزنه ــم و س ــام دادی ــاری انج ــای ج ــی روی متغیره ــه اصل ــل مولف ــا تحلی ــش، م ــال پی از ۱0 س

کردیــم درحالیکــه مقادیــر متغیرهــای پایــه از  بــرای ســاختن یــک شــاخص بــرای ۱0 ســال پیــش اســتفاده 

آن زمــان را اســتفاده می کنیــم.

بــه محــض اینکــه امتیــازات تحلیــل مولفــه اصلــی را داشــتیم، امــکان اســتنتاج تخمیــن مربــوط بــه هــر 

متغیــر مولفــه در آن شــاخص بــا متغیــر وابســته )خــروج از فقــر یــا حرکــت فقــرا( وجــود داشــت. بــرای اینــکار 

کــه  کردیــم بــرای محاســبه ایــن  گام جلــو رفتیــم. نخســت، وزنهــای تحلیــل مولفــه اصلــی را اســتفاده  بــا دو 

چقــدر تغییــر در یــک مولفــه از شــاخص، آن شــاخص را تغییــر خواهــد داد )کــه مســتلزم واریانــس مولفــه 

ــی  ــه اصل ــل مولف ــاز تحلی ــه در امتی ک ــام(  ــای خ ــی از متغیره ــه عامل ــل مولف ــده تحلی ــل قاع ــه دلی ــت ب اس
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تولیــد شــد. ســپس، مــا ایــن مقــدار را در ضریــب رگرســیون حداقــل مربعــات معمولــی بــرای امتیــاز تحلیــل 

کردیــم تــا تغییــر مرتبــط بــا خــروج از فقــر یــا تحــرک فقــرا را تخمیــن بزنــد. مولفــه اصلــی ضــرب 

کــه تحلیــل مولفــه  اینجــا یــک مثــال رفتــن از مولفــه خــام بــه ارتبــاط برآوردشــده داریــم هنگامــی 

ــه آرزوهــا یــک  ک ــد  ــی در افغانســتان را درنظــر بگیری اصلــی اســتفاده شــده اســت. مــورد منطقــه مطالعات

ارتبــاط مثبــت معنــادار بــا توانایــی خانــوار ابتــدا فقیــر بــرای خــروج از فقــر طــی ۱0 ســال دارد. بــا مالحظــه 

کــه 2 واحــد افزایــش در باورهــا دربــاره آینــده  مولفه هــای فــردی از شــاخص آرزوهــا، متوجــه شــدیم 

خــود فــرد )۱= بدترشــده اســت، 3 = بهتــر شــده اســت( بــا تغییــر در تقریبــا 2 واحــد در شــاخص آرزوهــا بــا 

اســتفاده از فرمــول زیــر ارتبــاط دارد:

تغییــر در شــاخص تحلیــل مولفــه اصلــی= )بارگــذاری روی مولفــه فــردی ضربــدر دامنــه مولفــه فــردی( 

تقســیم بــر خطــای اســتاندارد مولفــه فــردی

)برای آرزوها در افغانستان( = ) 0/707۱  ضربدر 2( تقسیم بر 0/708

که ضربدر ضریب رگرسیون  تغییر بعدی 2 واحد در شاخص تحلیل مولفه اصلی برای آرزوها هنگامی 

 2۱ تقریبا  افزایش  با  می شود،   )0.۱۱( افغانستان  در  خانوار  آرزوهای  برای  معمولی  مربعات  حداقل 

گریز از فقر مرتبط است. دو واحد افزایش در آرزوها برای بچه ها، احتمال خروج از  درصدی در احتمال 

کرده و به 42 درصد می رساند )دامنه= 2، خطای استاندارد =0.36(. فقر را تقریبا دو برابر 

شکل تابع و وزن ها

شکل تابع

از مــدل حداقــل مربعــات معمولــی بــرای انجــام رگرســیون ها اســتفاده شــد. چــون متغیــر وابســته 

یــک برونــداد دودویــی اســت )صفــر و یکــی(، برخــی اوقــات بــه آن مــدل احتمالــی خطــی می گوینــد. 

ــار  ــر آم ــت( از نظ ــت و الجی ــل پروبی ــن )ازقبی ــون تخمی ــدود، فن ــته مح ــر وابس ــا متغی ــه ب ک ــت  ــهور اس مش

کــه بایــد درســت باشــد( در تخمیــن  کــه بــا تحمیــل ایــن محدودیــت )  کاراتــر هســتند. دلیــل آن اینســت 

کیــد بیــن صفــر و یــک باشــد، ایــن فنــون  کــه پیــش بینی هــای بروندادهــا توســط فنــون رگرســیون بایــد ا

خطاهــای اســتاندارد پایینتــر از حداقــل مربعــات معمولــی بوجــود می آورنــد.
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ــا  ــده الجیــت ی ــتفاده نکــردن از تخمین زنن ــان اس ــم. نخســت، زی کار را نکردی ــل ایــن  ــه ســه دلی ــا ب ام

کارایــی )خاصیــت مرتبــه دوم تخمیــن زننده هــا( اســت و نــه ســازگاری، و مــا تردیــد داریــم  پروبیــت تنهــا 

ــه  ــادار باشــد. دوم اینکــه مــدل احتمــال خطــی ب ــد خصوصــا معن ــه در ایــن مــورد، منافــع دقیــق بودن ک

کــه از شــاخص های پایــه ســاخته شــده بــا تحلیــل مولفــه  آســانی تفســیر می شــود بــه خصــوص هنگامــی 

گــزارش دادن ارتباط هــای برونــدادی حرکــت می کنیــم. ســوم اینکــه، بــا قالبهــای تابعــی  عاملــی بــه 

غیرخطــی ماننــد الجیــت و پروبیــت، اســتفاده از میانه هــای رهاشــده پیچیــده تــر می شــود.

گیــری برمبنــای خوشــه  کردنــد تــا بــا نمونــه  همــه خطاهــای اســتاندارد از تعدیــل اســتاندارد اســتفاده 

بــا اســتفاده از فنــون خوشــه در دســترس در نــرم افــزار تحلیــل داده اســتاتا ســازگار باشــند.

کامــل بــرای مناطــق مــورد بررســی در هنــد انجام شــد، مدل نســبتا مقتصدانه  درحالیکــه یــک تصریــح 

کوچکتــر بودنــد. تصریــح  کــه اندازه هــای نمونــه بســیار  ای بــرای مناطــق بررســی غیرهنــد اســتفاده شــد 

بــودن، شــاخص تحلیــل مولفــه عاملــی  بــرای عادالنــه  مــا شــاخص تحلیــل مولفــه عاملــی  کنــده  پرا

کــرد. میانه هــای رهاشــده تنهــا بــرای  بــرای نابرابــری اجتماعــی در مــدارس، مالکیــت زمیــن را حــذف 

تحلیل هــای مولفــه عاملــی مســئولیت پذیــر بــودن دموکراســی محلــی و عاملیــت شــخصی شــامل شــدند.

رگرسیون های موزون در برابر غیرموزون

کــه بــرای ابــزار خانــوار مصاحبــه شــدند چهــار موضــوع دربــاره وزن هــا  کســانی  گیــری  ســاختار نمونــه 

ــز شــدیم. گرچــه در ایــن شــاخص، مــا روی رگرســیون ها متمرک ــد ا کردن تولیــد 

کشــور  کنیــد در یــک  یــک مثــال ســاده اســتفاده می کنیــم تــا ایــن موضوعــات را نشــان دهیــم. فــرض 

معیــن، 25 درصــد جمعیــت شــامل مــردم قرمــز و 75 درصــد مــردم آبــی باشــند. مــردم قرمــز بــه طــور 

ــاره قــد و وزن  ــزار حــاوی مشــاهدات درب کنیــد یــک اب ــی هســتند. فــرض  ــر از مــردم آب میانگیــن بلندقدت

باشــد  آبــی  و  مــردم قرمــز  برابــری  تعــداد  انتخــاب شــده دارای  کنیــد نمونــه  فــرض  باشــد. ســرانجام 

گیــری شــده هســتند(. )بنابرایــن مــردم قرمــز زیــاده نمونــه 

گــی،  کلــی از پیمایــش خانــوار هــر ویژ گیــری تصادفــی نیســت، میانگیــن  کــه نمونــه  نخســت، از آنجــا 

گیــری شــده نیســت. میانگیــن قــد غیرمــوزون دربــاره میانگیــن  تخمین هــای ســازگار بــا جمعیــت نمونــه 

کــه مــردم قرمــز بلندتــر هســتند و در نمونــه زیادتــر آورده شــدند.  قــد جامعــه اشــتباه خواهــد بــود از آنجــا 

گیــری شــده  ــاد نمونــه  کــه چــون فقیرنمانده هــا زی در بررســی خــروج از فقــر، ایــن مثــال نشــان می دهــد 
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گی هــا از پیمایش هــای خانــوار، برآوردهــای از  کلــی ویژ گــر آنهــا متفــاوت هســتند، میانگین هــای  بودنــد، ا

گی هــای جامعــه نیســتند. کلــی ویژ میانگیــن 

گــروه بــه طــور تصادفــی انتخــاب می شــوند، پــس آمارهــای خالصــه از  کــه افــراد درون  دوم، مادامــی 

گروه هــا برمبنــای غیرمــوزون ســازگار هســتند. در ایــن مثــال، مقایســه میانگیــن قــد  تفاوت هــای بیــن 

مــردم قرمــز بــه میانگیــن قــد مــردم آبــی یــک تخمیــن ســازگار از قــد جامعــه فرعــی اســت.

گــزارش شــده غیرمــوزون هســتند. بــرای خــود رگرســیون ها، چــون  ســوم، همــه نتایــج رگرســیون 

ــئله  ــوزون یــک مس ــر غیرم ــوزون در براب ــیون های م ــوع رگرس ــم، موض ــی فــرض می کنی ــب تبع ــا یــک قال م

کارایــی تخمیــن زننــده اســت )کــه در آن تخمیــن زننده هــای مــوزون شــاید خطااهــای اســتاندارد پاییــن 

تــری بوجــود آورنــد( امــا نــه یــک مســئله ســازگاری.

کـه یـک رابطـه خطـی بیـن قـد و وزن وجـود دارد و ایـن  کنیـد  گردیـم، فـرض  بـه مثـال خودمـان برمـی 

رابطه خطی برای مردم قرمز و آبی یکسـان اسـت. در این حالت، یک رگرسـیون غیرموزون یک تخمین 

گیری شـده هسـتند. سـازگار از رابطـه بیـن قـد و وزن بوجـود مـی آورد باوجودیکـه مـردم قرمـز زیاده نمونه 

کاراتــری )خطاهــای  گیــری، تخمیــن زننــده  کــه اســتفاده از وزن هــای نمونــه  ایــن امــکان هســت 

ــا  ــتند. م ــک هس کوچ ــاال  ــع احتم ــن مناف ــه ای ک ــت  ــا اینس ــر م ــا نظ ــود آورد، ام ــر( بوج ــن ت ــتاندارد پایی اس

گــر تفــاوت بیــن »معنــادار  نمــی خواهیــم بــه خودمــان در هــر مــورد عالقــه بــه آمــاره t نشــان بدهیــم. یعنــی ا

کــردن فرضیــه صفــر در ســطح معنــادار بــودن اســتاندارد از قبیــل 5 درصــد  آمــاری« )معمــوال بــه نشــانه رد 

کــه تخمین هــا مــوزون یــا غیرمــوزون هســتند، ســوال برانگیــز  گرفتــه می شــود( در ایــن اســت  یــا ۱ درصــد 

ــزارش  گ ــی  کار تجرب ــاره  کلــی درب ــه بیشــتر رابطــه را در هــر مــورد بســازیم. ایــن یــک نکتــه  ک ــود  خواهــد ب

گــزارش مــا، چــون در بیشــتر مــوارد، انحراف هــای بــزرگ از رویه هــای آمــاری عمــال  شــده اســت نــه دربــاره 

کالســک آزمــون فرضیــه معتبــر هســتند وجــود دارد. کــه تحــت آن نظریــه  بکاررفتــه و شــرایطی 

کــه آنهــا در بیشــتر  گــر تخمین هــای ارتبــاط جزئــی مــوزون و غیرمــوزون متفــاوت بودنــد-  بــه عــالوه ا

کــه نتایــج مــوزون ترجیــح دارنــد.  کنــدوکاو شــدند نبودنــد- ایــن نشــانه ایــن نیســت  کــه در اینجــا  مــواردی 

در واقــع، از جنبــه آموزشــی، تفــاوت بیــن نتایــج غیرمــوزون و مــوزون را می تــوان بــه عنــوان یــک آزمــون 

کــرد. چــون در فرضیــه صفــر ادعایــی اســتفاده شــده   هاوســمن-مانند۱  )۱978( بــرای تصریــح مــدل تصــور 

در تخمیــن یــک رگرســیون حداقــل مربعــات معمولــی، هــر دو مــوزون و غیرمــوزون بــرای ضریــب »واقعــی« 
۱. Hausman-like test
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کــه آنهــا بایــد همچنیــن )در نمونه هــای بــزرگ( همگرا شــده و بــه یکدیگر  لــت دارد  ســازگار هســتند ایــن دال

کــه »بــزرگ« بــرای آزمونهــای آمــاری بوســیله ماتریــس  »نزدیــک« شــوند. بنابرایــن، تفــاوت بــزرگ )جایــی 

واریانس-کوواریانــس مناســب تفــاوت بیــن دو تخمیــن زننــده( بیــن نتایــج مــوزون و غیرمــوزون حکایــت 

کــه ایــن نــوع آزمــون یــک آزمــون تصریــح چندگانــه اســت )یعنــی دارای  از تصریــح بــد مــدل دارد. امــا ازآنجا

قــدرت در برابــر بســیاری قالب هــای بدتصریحــی اســت(، یــک تفــاوت بیــن مــوزون و غیرمــوزون بــه مرتبــه 

کــه نتیجــه مــوزون »بهتــر« اســت. اول، مشــکل تفســیر می شــود و نمــی توانــد معنــا دهــد 

بلکه  کلی  به طور  رگرسیون ها  نه درباره وزن دهی  نهایی غامض داریم  اینکه، یک مسئله  چهارم 

استفاده  محلی«  جامعه  گی های  »ویژ عنوان  به  معنا  یک  به  اینها  شده.  رها  میانگین های  درباره 

که تحت دسته بندی نخست  گزارش نمی شوند، ممکن است به نظر برسند  گرچه  می شود و بنابراین ا

گی های استفاده نمی شود. اما دو  که از نتایج غیرموزون تخمین زدن آماره خالصه ویژ قرار می گیرند 

که در  نکته وجود دارد. یکی اینکه، فرض خطی بودن اثر رعایت می شود؟ بنابراین ما فرض می کنیم 

از متغیر یک شخص فقیرشده  باالتر  ارزش  از داشتن یک  فقیرنمانده  تاثیر روی یک  میانه رهاشده، 

یا فقیرنبوده، یکسان است بنابراین در آن مورد، همان موضوع خطی بودن بحث شده در باال بکار 

انجام شود، سوگیری به  که نمونه گیری به شکل سازگار در بین روستاها  اینکه مادامی  می رود. دوم 

عنوان متغیرهای جامعه محلی از نمونه، باید بین روستاها )تقریبا به طور میانگین( ثابت باشد.

نتایج

گزارش شده است با خروج از فقر و سپس  نتایج رگرسیون برای هر منطقه مورد مطالعه در پیوست 6 

که انتظار می رود، نتایج به نحو قابل مالحظه ای در  حرکت فقرا به عنوان متغیر وابسته. همانگونه 

بین مناطق مورد بررسی برحسب هم مقدار و ضرایب و خطاهای استاندارد مربوطه آنها تغییر می کرد.

کــه ضریــب حداقــل  ــه می شــوند  ــا اســتفاده از یــک شــکل ارائ  در هــر دو متــن، ایــن نتایــج معمــوال ب

مربعــات معمولــی- مــدل احتمــال خطــی و محدوده هــای یــک و دو خطــای اســتاندارد اطــراف تخمیــن 

نقطــه ای نشــان می دهــد. ایــن بــه خواننــده اجــازه می دهــد تــا هــم مقــدار عــددی و درجــه دقــت 

ــد. کن ــی  ــورها را ارزیاب کش ــن  ــه در بی مربوط
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مروری بر ادبیات منتخب۱
ارائه پیشینه به معماهای کلیدی رشد و فقر در آن کشور 

کمک به طراحی بررسی
منابع فرعی و دست دوم

2
مصاحبه با مطلع اصلی 

کارگاه آموزشی، جدول  یا 
زمان ملی

کــه در بررســی مــورد  شناســایی پرسشــهای سیاســتی 
گیــرد توجــه قــرار 

توســعه یــک جــدول زمــان ملــی رویدادها و سیاســتهای 
کــرده یــا مانــع  کمــک  کــه بــه خــروج از فقــر مــردم  کلیــدی 

می شــوند.

کارشناســان سیاســتگذاری 
از دولــت، جامعــه مدنــی و 

ــی ــش خصوص بخ

خ جامعه محلی3 نیم ر

بــه  کــه  محلــی  جامعــه  ســطح  در  عوامــل  شناســایی 
کــرده یــا مانــع شــده اســت و رونــق  کمــک  خــروج از فقــر 

گذشــته کلــی جامعــه طــی ۱0 ســال 
از  آمــده  بیــرون  داده هــای  کدگــذاری  و  کــردن  کمــی 
از  آنهــا  بنــدی  رتبــه  مبنــای  بــر  کانونــی  مباحثه هــای 
و  آزادی  تــا  محلــی  جامعــه  رونــق  از  کــه  موضوعاتــی 

داشــت. نوســان  نابرابــری 

مطلعان اصلی

4
مصاحبه با مطلعان 

کلیدی: جدول زمانی 
جامعه محلی

درک رویدادهــای در ســطح جامعــه محلــی یــا عوامــی 
کــرد یــا مانــع شــد و رونــق  کمــک  کــه بــه خــروج از فقــر 

کلــی جامعــه محلــی
کردن نسبت به بافتار محلی درک پیدا 

2 تــا 4 مطلــع اصلــی در یــک 
گــروه یــا بــه شــکل فرعــی

5
کانونی:  گروه  مباحثه 

نردبان زندگی

کمــک  ــه خــروج از فقــر  کــه ب شناســایی دامنــه عواملــی 
ســطح  در  زمــان  طــی  رونــق  یــا  شــده  مانــع  یــا  کــرده 

محلــی جامعــه 
کمــک  ــه خــروج از فقــر  کــه ب شناســایی دامنــه عواملــی 
ســطح  در  زمــان  طــی  رونــق  یــا  شــده  مانــع  یــا  کــرده 

مختلــف ســطوح  در  حرکــت  دالیــل  و  خانــوار، 
ســطح  در  عوامــل  بیــن  تعامــل  و  توالــی  شناســایی 
نردبــان  متفــاوت  پله هــای  بیــن  حرکــت  کــه  خانــوار 

می کنــد. ممکــن  زندگــی 
در  خـــاص  خانوارهـــای  تحـــرک  جایـــگاه  شناســـایی 

محلـــی جامعـــه 

کانونی بزرگسال مرد گروه  یک 
کانونی بزرگسال زن گروه  یک 
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6

کانونی:  گروه  مباحثه 
معیشت، آزادی، قدرت، 

دموکراسی، و حکمرانی 
محلی

جامعــه  بــرای  اقتصــادی  فرصتهــای  در  روندهــا  درک 
محلــی

درک تاثیــر قواعــد و مقــررات دولــت و ســایر عوامــل بــر 
دسترســی بــه فرصتهــای اقتصــادی

و  قــدرت  آزادی،  مفاهیــم  از  مــردم  درک  کنــدوکاو 
ــه تحــرک اقتصــادی  ــه ایــن مفاهیــم ب ــری و چگون نابراب

دارد. ربــط  بهزیســتی  و 
کنــدوکاو درک مــردم از دموکراســی و چگونــه دموکراســی 

در ســطح محلــی عمــل می کنــد.

یک گروه کانونی بزرگسال مرد
یک گروه کانونی بزرگسال زن
محلی،  بافتار  به  وابسته 
به  می توان  را  فعالیت  این 
انجام  مباحثه  یک  شکل 
داد یا دو بخش بحث باشد 
)۱( منابع فرصت اقتصادی 
 )2( و  حکمرانی،  نقش  و 
و  نابرابری  قدرت،  آزادی، 
بخش   2 گر  ا دموکراسی. 
گروه  مباحثه   4 کل  باشد، 
کانونی در جامعه برای این 

فعالیت نیاز خواهد بود.

7
کانونی:  گروه  مباحثه 

آرزوهای جوانان

نیازهــای  تامیــن  بــرای  جوانــان  آرزوهــای  کنــدوکاو 
کــه آنهــا برمــی دارنــد تــا بــرای آینــده  گام هایــی  زندگــی و 

شــان آمــاده شــوند
قــدرت،  آزادی،  مفاهیــم  از  جوانــان  درک  کنــدوکاو 
نابرابــری، و موکراســی و چگونــه ایــن مفاهیــم بــه تحــرک 

اقتصــادی و بهزیســتی ربــط پیــدا می کنــد.

یک گروه کانونی پسران جوان
یک گروه کانونی دختران جوان

8

کوچـــک:  مـــوردکاوی  دو 
ســـطح  در  رویدادهـــای 
جامعـــه و عوامـــل موثـــر بـــر 

تحـــرک

دو  در  دیدگاه هــا  از  طیفــی  از  عمیــق  تحلیــل  ارائــه 
بــر رونــق اقتصــادی  یــا عامــل مهــم تاثیرگــذار  رویــداد 

گذشــته ســال   ۱0 طــی  جامعــه  از  کلــی 

مطلعــان اصلــی و مباحثــه 
کانونــی گــروه 



ــــز
فق

 از 
وج

خـــر

482

ت
الی

فع

گردآوری داده ها منابع اطالعاتهدفروش 

پرسشنامه خانوار9
کمــک  کــه بــه تحــرک خانــوار  شناســایی طیــف عواملــی 

کــرده یــا مانــع شــده اســت.

داده هـای  بـا  کشـورهای  بـرای 
انـدازه  بـه  باتوجـه  پنـل: 
نمونـه  راهبـرد  و  پنـل  نمونـه 
بایـد  تیـم  انتخابـی،  گیـری 
دوبـاره  پنـل  خانوارهـای  از 
عضـو  یـک  بـا  و  کـرده  بازدیـد 
 60 تـا   3( خانـوار  بزرگسـال 
کنـد.  مصاحبـه  سـن(  سـال 
نمونـه  شناسـایی  امـکان  گـر  ا
کافـی از پنـل نبـود، افـراد  بـزرگ 
بـه طـور تصادفـی از خانوارهـای 
گروه  شناسـایی شده با مباحثه 
انتخـاب  کانونـی نردبـان زندگـی 
بـه رسـته  کـه متعلـق  می شـوند 
بـرای  هسـتند.  خاصـی  تحـرک 
داده هـای  بـدون  کشـورهای 
پنـل: مطلعـان براسـاس تمریـن 
انتخـاب  خانـوار  کـردن  مرتـب 
گروه  کـه طی مباحثـه  می شـوند 
انجـام  زندگـی  نردبـان  کانونـی 

اسـت شـده 

۱0
مصاحبه باز- بسته: 

داستان زندگی فردی

و  گریختنــد،  فقــر  از  افــراد  برخــی  چــرا  و  چگونــه  درک 
گریختــن آنهــا منجــر شــد کــه بــه  عوامــل و فرایندهایــی 
درک چگونــه و چــرا برخــی افــراد موفــق بــه دور مانــدن از 
کمــک  کــه بــه آنهــا  فقــر شــدند و عوامــل و فرایندهایــی 

کننــد. کــرد تــا ثــروت خــود را حفــظ 
درک چگونــه و چــرا برخــی افــراد در دام همیشــه فقیــر 
کــه آنهــا  بــودن باقــی می ماننــد و عوامــل و فرایندهایــی 

را در فقــر نگــه مــی دارد.
کردنــد  درک چگونــه و چــرا برخــی افــراد بــه فقــر ســقوط 

کــه بــه افــول آنهــا منجــر شــد. و عوامــل و فرایندهایــی 
که با همدیگر باعث انباشت  درک عوامل و فرایندهایی 

کشیدن دارایی ها و پس اندازها می شوند. یا ته 

 30 زن(  یا  )مرد  بزرگساالن 
تا 60 سال سن. مهم است 
که یک پرسشنامه خانوار با 
که  شود  تکمیل  مطلع  هر 
فردی  زندگی  داستان  یک 
شناسایی  می دهد.  ارائه 
مطلعان از فرایندی مشابه 
برای  مطلعان  انتخاب  با 
پرسشنامه پیروی می کند.
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پیوست 4: فهرست متغیرها برای رگرسیون های خانوار

کدگذاری/ جهت یابیمنبعمتغیر توضیحی

فرصت اقتصادی

)PCA a قدرت اولیه اقتصاد )شاخص

)rc205b( قدرت اقتصاد محلی ۱0 سال پیشKI5 =خیلی ضعیف= ۱، خیلی قوی

کارآفرینان خصوصی ۱0 سال پیش  بله=۱، خیر= KI0حضور 

خیلی سخت= ۱، خیلی آسان= KI6مشکل یافتن شغل ۱0 سال پیش

)PCA تغییرات در رونق اقتصادی )شاخص

سخت تر= ۱، آسانتر= FGD)2آیا تامین هزینه زندگی آسانتر یا سختتر شده است 

کم رونقتر= ۱، پررونقتر= FGD3روند در رونق جامعه محلی 

کمتر=۱، بیشتر= FGD3روند در فرصتهای اقتصادی در دسترس

FGDروند در دسترسی به فرصتهای اقتصادی
کمتر دسترسی دارند= ۱

بیشتر دسترسی دارند= 3

دموکراسی محلی

)PCA مسئولیت پذیری دموکراسی محلی )شاخص

HHاعتماد به مقامات دولتی محلی
اصال وجود ندارد= ۱،

خیلی زیاد وجود دارد= 5

HHرضایتمندی با دموکراسی در دولت محلی
نارضایتی زیاد= ۱،

رضایتمندی زیاد= 4

که دولت محلی دغدغه ها و نگرانی ها را در نظر می گیرد کمتر= ۱، بیشتر= HH3دامنه ای 

HHتوانایی نفوذگذاری بر اقدامات دولت محلی
ــه  ــش یافت ــت=۱، افزای ــه اس ــش یافت کاه

اســت= 3

)PCA فساد )شاخص

کشوری تقریبا هیچکس= ۱، تقریبا همه= KI4فساد مقامات دولتی در سطح 

تقریبا هیچکس= ۱، تقریبا همه= KI4فساد مقامات دولتی در روستا

تقریبا هیچکس= ۱، تقریبا همه= FGD4فساد مقامات دولتی در جامعه محلی
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کدگذاری/ جهت یابیمنبعمتغیر توضیحی

عادالنه

)PCA عادالنه )شاخص

بدتر شده است= ۱، بهتر شده است= HH3کشاورزان قیمتهای عادالنه دریافت می کنند

بله= ۱، خیر= HH0عادالنه بودن در برخورد قانون در جامعه محلی

بله= ۱، خیر= HH0محروم شدن از اعتبار

بله= ۱، خیر= HH0انتظار محروم شدن از اعتبار

خشونت علیه زنان

اصال وجود نداشت=۱، خیلی زیاد= HH4خشونت علیه زنان در خانوار ۱0 سال پیش

عاملیت فردی

)PCA عاملیت شخصی )شاخص

مقیاس از ۱ تا HH۱0جایگاه اولیه روی نردبان ده پله ای قدرت و حقوق مدنی

کمتر= ۱، بیشتر= HH3کنترل بر تصمیمات هر روز )روند(

)PCA آرزوهای خانوار )شاخص

بدتر شد= ۱، بهتر شد= HH3آرزوهای برای خود

بدتر شد= ۱، بهتر شد= HH3آرزوهای برای نسل آینده

عاملیت دسته جمعی

)PCA شاخص اقدام جمعی )شاخص

KIباهم بودن برای حل مشکالت آب در ۱0 سال پیش
خیلــی بعیــد بــود= ۱، خیلــی احتمــال 

4 داشــت= 

کمک به یکدیگر در ۱0 سال پیش KIباهم بودن برای 
خیلــی بعیــد بــود= ۱، خیلــی احتمــال 

4 داشــت= 

دسترسی به شبکه ها و انجمن ها

FGDتغییر در دسترسی به شبکه ها و انجمن ها درون جامعه محلی

قشربندی اجتماعی

دامنه اختالفات اجتماعی در روستا ۱0 سال پیش

نبود دسته بندی= ۱، تا حد خیلی زیاد= KI5تفاوت بین مردم برمبنای قومیت، طبقه اجتماعی و غیره، ۱0 سال پیش
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سنجه نابرابری مدرسه )روند(

بهبود یافته است= ۱، بدتر شده است= KI3تبعیض قومی/ دینی در مدارس

بهبود یافته است= ۱، بدتر شده است= KI3تبعیض جنسیتی در مدارس

کنترل متغیرهای 

کنونی سرپرست خانوار مدرسه نرفته= ۱، دانشگاه رفته= HH8وضع تحصیلی 

بله= ۱، خیر= HH0تکانه سالمتی طی ۱0 سال 

تعداد هکتار در مالکیتHHمیزان زمین داری اولیه

مالک بودن )بله= 2، خیر= HH)0مالکیت مسکن ۱0 سال پیش

مالک بودن )بله= 2، خیر= HH)0شاخص دارایی اولیه 

مالک بودن )بله= 2، خیر= HH)0شاخص دام و احشام اولیه

توجه: پرسشهای مرجع در پرسشنامه جامعه محلی با حرف c و در پرسشنامه خانوار با حرف h نشان داده شده است. 
کدگذاری شده است. پسوند a به معنای جاری بودن )در زمان بررسی( است؛  که متغیر دوباره  پیشوند r به معنای اینست 

کانونی؛ HH= خانوار است. گروه  حرف b به معنای اولیه )تقریبا ۱0 سال پیش( ؛ KI= مطلع اصلی؛ FGD= مباحثه 
a. یــک تحلیــل مؤلفــه اصلــی نخســتین بــار در شــرایط جــاری انجــام شــده بــود و وزن هــا نســبت بــه شــرایط اولیــه ۱0 ســال 

پیــش بــکار رفتــه بــود. میانگیــن وزنــی شــرایط اولیــه )بــا وزن هــای جــاری( ســپس بــه عنــوان متغیــر توضیحــی اســتفاده شــد.
گیــری شــده اســت امــا بعیــد اســت طی ۱0 ســال  b. در پیمایــش، ســطح تحصیــالت سرپرســت خانــوار در ســال 2005 انــدازه 

کرده باشــد. گذشــته بــرای سرپرســت بزرگســال خانــوار تغییــر معنــاداری 
c. نمادهــای i، ii، iii و iv بــه ترتیــب بیانگــر زمیــن آبیــاری شــده، زمیــن محصــول موقــت دیمــی، زمیــن محصــول دائمــی 

دیمــی، و علفــزار و مــرداب هســتند.
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ب منطقه مورد بررس
س

ی، برح
ل مولفه عامل

ی ساخته شده با تحلی
ص ها

ی شاخ
ت 5: وزن ها برا

پیوس

U
P

Caste
W

B
Landdist

AP
SHG

BAN
Em

pow
U

GA
Panel

M
AL

Infra
SEN
Infra

TAN
Ruv

PHI
Panel

THAI
Ineq

M
EX

Ethn
CO

L
Conf

AFG
Conf

IN
DO

Conf
PHI

Conf
ASSAM

Con

ت اولیه اقتصاد محلی
قدر

ت اقتصاد 
قدر

محلی، ۱0 
ش

سال پی
)rc205b(

0.47
0.72

0.57
0.52

0.55
0.49

0.7۱
0.59

0.68
0.24

0.54
0.44

0.70
0.4۱

-0.05

حضور 
ش 

کارکنان بخ
خصوصی، ۱0 

ش
سال پی

)rc208b(

0.60
0.۱7

0.54
-0.42

0.46
0.56

0.7۱
0.60

0.3۱
0.68

0.6۱
0.69

-
0.42

0.72
0.7۱

ن 
ل یافت

مشک
ل، ۱0 سال 

شغ
ش

پی
)rc209b(

0.65
0.68

0.62
0.75

0.69
0.67

-
-0.54

0.66
0.70

0.57
-0.58

-
0.58

-0.56
0.70

۱.72
۱.56

۱.73
0.84

۱.7۱
۱.72

۱.4۱
0.66

۱.65
۱.6۱

۱.7۱
0.55

0.00
۱.70

0.57
۱.36

ی
ق اقتصاد

تغییر در رون

ق 
روند رون

جامعه محلی
)rc903(

0.58
0.55

0.۱5
0.53

0.45
0.57

0.55
-0.07

0.۱6
0.64

0.50
0.44

0.35
-0.03

0.37
0.50

ش 
امرار معا

آسانتر یا 
ت  تر شده 

سخ
ت 

اس
)rc904(

0.42
0.66

0.69
0.38

0.۱4
0.50

0.63
0.54

-0.5۱
0.55

0.50
0.46

0.45
0.5۱

0.39
0.44
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روند 
ی 

ت ها
فرص

ی در 
اقتصاد

س
دستر

)rc912(

0.54
0.4۱

0.70
0.52

0.64
0.40

0.46
0.62

0.59
0.36

0.49
0.46

0.67
0.62

0.55
0.49

روند دسترسی 
ی 

ت ها
به فرص

ی
اقتصاد

)rc917(

0.45
0.30

0.۱0
0.55

0.6۱
0.52

-0.3۱
0.56

0.6۱
0.39

0.50
0.62

0.47
0.59

0.64
0.56

۱.98
۱.92

۱.65
۱.98

۱.84
۱.99

۱.33
۱.66

0.85
۱.95

2.00
۱.98

۱.94
۱.69

۱.95
۱.99

ی دموکراسی محلی
ت پذیر

مسئولی

اعتماد به 
ت 

ت دول
مقاما

محلی
)rh415bi(

0.39
0.5۱

0.47
0.24

-
0.04

-
-0.29

0.49
0.۱9

0.44
0.۱0

-0.22
0.60

0.37
0.36

ت از 
رضای

دموکراسی در 
ت محلی

دول
)rh511(

0.53
0.57

0.47
0.50

0.5۱
0.53

0.56
0.45

0.64
0.54

0.5۱
0.4۱

0.6۱
0.63

0.58
0.57

میزان 
توجه به 

ی 
دغدغه ها

ط 
مردم توس

ت محلی
دول

)rh502b(

0.58
0.22

0.56
0.59

0.55
0.60

0.59
0.6۱

0.59
0.57

0.49
0.56

0.59
0.39

0.55
0.5۱

ی نفوذ 
توانای

ت 
بر اقداما

ت محلی
دول

)rh504(

0.49
0.6۱

0.49
0.59

0.66
0.60

0.58
0.58

0.06
0.59

0.55
0.7۱

0.48
0.29

0.48
0.54

۱.98
۱.90

۱.99
۱.9۱

۱.72
۱.77

۱.73
۱.35

۱.78
۱.89

۱.99
۱.78

۱.47
۱.92

۱.97
۱.98
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فساد

فساد در 
ت محلی 

دول
در سطح 

کشور
)c505b(

0.67
0.70

0.65
0.7۱

0.7۱
-

0.7۱
0.65

-0.7۱
-

-0.7۱
0.58

0.6۱
0.70

0.7۱
0.68

ت 
فساد مقاما

دولتی در 
روستا

)c506b(

0.69
0.7۱

0.68
0.7۱

0.7۱
-

0.7۱
0.63

0.7۱
مستقیما 
استفاده 

شد

مستقیما 
استفاده 

شد
0.64

0.57
0.7۱

0.70
0.73

ت 
فساد مقاما

دولتی در 
سطج جامعه 

محلی
)c924(

0.28
0.09

0.35
-

-
مستقیما 
استفاده 

شد
-

-0.43
-

0.7۱
0.5۱

0.08
-0.09

0.06

LOM
: HH:

0.55

۱.64
۱.50

۱.67
۱.4۱

۱.4۱
0.00

۱.4۱
0.84

0.00
0.00

0.00
۱.73

۱.73
۱.49

۱.3۱
۱.47

ت
عدال

کشاورزان 
ت عادالنه 

قیم
ت 

دریاف
می کنند

)rh240b(

0.۱3
0.32

-0.۱8
0.52

-
-

0.7۱
-0.۱6

0.7۱
0.25

-0.۱5
0.02

0.42
0.۱3

0.23

ت در 
عدال

برخورد با 
قانون درون 
جامعه محلی

)rh606b(

0.23
0.50

0.43
0.66

-0.03
0.29

0.7۱
-0.08

0.4۱
0.7۱

0.2۱
-0.۱9

0.24
0.0۱

-0.29
0.08
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ت از 
محرومی

اعتبار
)h234(

0.67
0.69

0.65
-

0.7۱
0.67

-
0.70

0.64
-

0.66
0.68

0.70
0.64

0.67
0.70

انتظار 
ت از 

محرومی
اعتبار

)h236(  

0.70
0.4۱

0.60
0.54

0.7۱
0.68

-
0.69

0.65
-

0.68
0.69

0.68
0.64

0.67
0.68

۱.72
۱.92

۱.50
۱.72

۱.38
۱.65

۱.4۱
۱.۱6

۱.70
۱.4۱

۱.79
۱.02

۱.63
۱.72

۱.۱8
۱.68

ت شخصی
عاملی

ی 
پله رو

ت 
نردبان قدر
و حقوق 

مدنی، ۱0 سال 
)h708( ش

پی

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

کنترل بر 
ت هر 

تصمیما
روزه

)rh501b(

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

۱.4۱
۱.4۱

۱.4۱
۱.4۱

۱.4۱
۱.4۱

۱.4۱
۱.4۱

۱.4۱
۱.4۱

۱.4۱
۱.4۱

۱.4۱
۱.4۱

۱.4۱
۱.4۱

ی خانوار
آرزوها

ی 
آرزوها برا

)rh716(  خود
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

-
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱

ی 
آرزوها برا

ل آتی
نس

)rh717(
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

-
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱

۱.4۱
۱.4۱

۱.4۱
۱.4۱

۱.4۱
۱.4۱

۱.4۱
۱.4۱

۱.4۱
-

۱.4۱
۱.4۱

۱.4۱
۱.4۱

۱.4۱
۱.4۱
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اقدام جمعی

گردهم آمدن 
ل 

ی ح
برا

ب، 
ت آ

مشکال
ش

۱0 سال پی
)rc412b(

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

مستقیما 
استفاده 

شد
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
-0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

گردهم آمدن 
ک 

ی کم
برا

به همدیگر، 
ش 

۱0 سال پی
)rc413b(

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

-
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

۱.4۱
۱.4۱

۱.4۱
۱.4۱

۱.4۱
۱.4۱

0.00
۱.4۱

۱.4۱
۱.4۱

۱.4۱
0.00

۱.4۱
۱.4۱

۱.4۱
۱.4۱

ی در مدرسه
نابرابر

ض 
تبعی

قومی/ دینی 
س

در مدار
)c305b(

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.69

-0.7۱
0.66

0.7۱
0.7۱

-0.7۱
0.7۱

-
0.7۱

ض 
تبعی

جنسیتی در 
س

مدار
)c304b(

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.7۱

0.7۱
0.69

0.7۱
0.66

0.7۱
0.7۱

-
0.7۱

-
0.7۱

میانه رهاشده: تغییر در 
س

ی در مدار
برابر

, )h303b(
ت, 

 3 = بهبود یاف
۱= بدتر شد(

0.20
0.35

0.7۱

۱.4۱
۱.4۱

۱.4۱
۱.4۱

۱.4۱
۱.4۱

۱.4۱
۱.59

0.00
۱.67

۱.4۱
۱.4۱

0.00
۱.4۱

0.00
۱.4۱
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ک فقرا
ی خروج از فقر و تحر

ج رگرسیون برا
ت 6: جداول نتای

پیوس

سته
ی با خروج از فقر به عنوان متغیر واب

ت معمول
ل مربعا

ل حداق
ج رگرسیون کام

نتای

ی 
متغیرها

ط با 
ستقل مرتب

م
خروج از فقر

U
P

Caste
W

B
Landdist

AP
SHG

BAN
Em

pow
U

G
A

Panel
M

AL
Infra

SEN
Infra

TAN
Ruv

PHI
Panel

THAI
Ineq

M
EX

Ethn
CO

L
Conf

AFG
Conf

IN
DO

Conf
PHI

Conf
ASSAM

Con

ت اولیه
 قدر

اقتصاد
)PCA

rc205b, rc208b,
rc209b(

0.02
)0.02(

0.0۱
)0.0۱(

0.02
)0.05(

0.03*
)0.0۱(

 0.۱۱
)0.۱۱(

-0.۱2**
)0.04(

0.04
)0.03(

-0.۱9***
)0.03(

-0.۱8***
)0.05(

0.08
)0.06(

0.05*
)0.03(

0.02*
)0.0۱(

-0.۱0***
)0.02(

-0.04***
)0.0۱(

-0.۱8**
)0.06(

0.04
)0.03(

ق
 تغییر رون

ی
اقتصاد

)PCA
rc904m, 
rc903m,
rc912m, 
rc917m(

-0.0۱
)0.0۱(

-0.0۱
)0.0۱(

0.00
)0.04(

0.07***
)0.02(

0.۱3**
)0.05(

0.0۱
)0.03(

0.00
)0.0۱(

-0.32***
)0.05(

0.03
)0.۱2(

0.04
)0.05(

0.04
)0.03(

0.02
)0.02(

0.08***
)0.03(

0.07***
)0.0۱(

0.06
)0.03(

0.0۱
)0.02(

ی
ت  پذیر

 مسئولی
دموکراسی محلی

)PCA rh504,
rrh415bi, rh511,

rh502b(

0.04**
)0.0۱(

0.03*
)0.0۱(

-0.02
)0.02(

0.06**
)0.02(

0.0۱
)0.02(

-0.05
)0.07(

-0.02
)0.04(

0.0۱
)0.03(

0.08*
)0.04(

-0.04
)0.03(

-0.0۱
)0.03(

0.00
)0.0۱(

-0.04
)0.04(

-0.0۱
)0.03(

0.04
)0.03(

0.04*
)0.02(

میانه رهاشده 
ی 

ت پذیر
مسئولی

دموکراسی محلی
)locdemocr-

acylom(

-0.03
)0.02(

-0.04
)0.02(

0.۱3*
)0.05(

-0.0۱7***
)0.06(

0.37*
)0.۱8(

-0.۱0*
)0.06(

-0.۱7***
)0.03(

0.77***
)0.۱7(

0.85**
)0.27(

0.04
)0.۱2(

0.06
)0.08(

0.27***
)0.05(

0.۱6*
)0.08(

-0.۱۱*
)0.04(

فساد
)PCA

c505b, c506b,
c924m(

-0.03
)0.0۱(

0.0۱
)0.0۱(

-0.04
)0.04(

-0.07***
)0.0۱(

-0.09*
)0.05(

0.2۱*
)0.۱0(

-0.08***
)0.0۱ (

0.09***
)0.0۱(

-0.02
)0.08(

-0.0۱
)0.۱0(

-0.03***
 )0.0۱(

0.09***
)0.03(

0.03
)0.03(
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U
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A
Panel

M
AL

Infra
SEN
Infra

TAN
Ruv
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Panel

THAI
Ineq

M
EX

Ethn
CO

L
Conf

AFG
Conf

IN
DO

Conf
PHI

Conf
ASSAM

Con

ت
ص عدال

شاخ
)PCA

rh240b, rh606b,
h234, h236(

0.03*
)0.0۱(

0.04*
)0.02(

0.05
)0.05(

0.04
)0.02(

ت اولیه 
قدر

اقتصاد
)PCA

rc205b, rc208b,
rc209b(

-0.02
)0.02(

0.0۱
)0.0۱(

-0.02
)0.05(

0.03*
)0.0۱(

0.۱۱
)0.۱۱(

-0.۱2**
)0.04(

0.04
)0.03(

-0.۱9***
)0.03(

-0.۱8***
)0.05(

0.08
)0.06(

0.05*
)0.03(

0.02*
)0.0۱(

-0.۱0***
)0.02(

-0.04***
)0.0۱(

-0.۱8**
)0.06(

0.04
)0.03(

ق 
تغییر رون

ی
اقتصاد

)PCA
rc904m, 
rc903m,
rc912m, 
rc917m(

-0.0۱
)0.0۱(

-0.0۱
)0.0۱(

0.00
)0.04(

0.07***
)0.02(

0.۱3**
)0.05(

0.0۱
)0.03(

0.00
)0.0۱(

-0.32***
)0.05(

0.03
)0.۱2(

0.04
)0.05(

0.04
)0.03(

0.02
)0.02(

0.08***
)0.03(

0.07***
)0.0۱(

0.06
)0.03(

0.0۱
)0.02(

ی 
ت پذیر

مسئولی
دموکراسی محلی

)PCA rh504,
rrh415bi, rh511,

rh502b(

0.04**
)0.0۱(

0.03*
)0.0۱(

-0.02
)0.02(

0.06**
)0.02(

0.0۱
)0.02(

-0.05
)0.07(

-0.02
)0.04(

0.0۱
)0.03(

0.08*
)0.04(

-0.04
)0.03(

-0.0۱
)0.03(

0.00
)0.0۱(

-0.04
)0.04(

-0.0۱
)0.03(

0.04
)0.03(

0.04*
)0.02(

میانه رهاشده 
ی 

ت پذیر
مسئولی

دموکراسی محلی
)locdemocr-

acylom(

-0.03
)0.02(

-0.04
)0.02(

0.۱3*
)0.05(

-0.0۱7***
)0.06(

0.37*
)0.۱8(

-0.۱0*
)0.06(

-0.۱7***
)0.03(

0.77***
)0.۱7(

0.85**
)0.27(

0.04
)0.۱2(

0.06
)0.08(

0.27***
)0.05(

0.۱6*
)0.08(

-0.۱۱*
)0.04(

فساد
)PCA

c505b, c506b,
c924m(

-0.03
)0.0۱(

0.0۱
)0.0۱(

-0.04
)0.04(

-0.07 ***
)0.0۱(

-0.09*
)0.05(

0.2۱*
)0.۱0(

-0.08***
)0.0۱(

0.09***
)0.0۱(

-0.02
)0.08(

-0.0۱
)0.۱0(

-0.03***
 )0.0۱(

0.09***
)0.03(

0.03
)0.03(
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ت
ص عدال

شاخ
)PCA

rh240b, rh606b,
h234, h236(

0.03*
)0.0۱(

0.04*
)0.02(

0.05
)0.05(

0.04
)0.02(

میانه رهاشده 
ت

ص عدال
شاخ

)fairindexlom(

-0.02
)0.03(

-0.03
)0.03(

0.00
)0.05(

ت 
ص عاملی

شاخ
شخصی

)PCA rh501b,
h708(

0.04*
)0.02(

-0.0۱
)0.03(

0.0۱
)0.03(

0.07**
)0.03(

0.04*
)0.02(

-0.07
)0.06(

-0.0۱
)0.03(

0.06
)0.07(

0.03
)0.03(

-0.03
)0.05(

0.05
)0.04(

0.03
)0.04(

0.05*
)0.03(

-0.06
)0.05(

0.08**
)0.03(

میانه رهاشده 
ت 

ص عاملی
شاخ

شخصی

-0.08
)0.06(

0.03
)0.04(

-0.23*
)0.09(

0.00
)0.08(

0.۱4
)0.36(

0.0۱
)0.۱5(

-0.۱0*
)0.05(

0.48
)۱.00(

0.۱3
)0.۱8(

0.۱4
)0.۱6(

0.97***
)0.2۱(

0.06
)0.09(

ی خانوار
آرزوها

)PCA
rh716, rh717(

0.۱4**
)0.0۱(

0.25**
)0.02(

-0.04*
)0.02(

0.0۱
)0.02(

0.03*
)0.02(

-0.02
)0.05(

0.00
)0.03(

0.03
)0.03(

-0.0۱
)0.04(

n.a
0.0۱

)0.03(
-0.02
)0.02(

0.۱۱*
)0.06(

0.0۱
)0.03(

0.03
)0.03(

0.09**
)0.02(

میانه رهاشده 
ی خانوار

آرزوها
)hhsasplom(

-0.۱8**
)0.03(

-0.۱9**
)0.03(

0.05
)0.05(

-0.۱0
)0.06(

ص اقدام 
شاخ

جمعی، ۱0 سال 
ل

قب
 )PCA rc412b,

rc413b(

-0.03*
)0.0۱(

-0.0۱
)0.02(

-0.۱۱*
)0.05(

-0.04***
)0.0۱(

0.05
)0.07(

n.a
0.۱5**
)0.05(

-0.25**
)0.05(

-0.2۱*
)0.09(

n.a
-0.07*
)0.03(

0.00
)0.02(

0.06**
)0.03(

0.۱۱***
)0.03(

n.a
0.0۱

)0.02(

تغییر در دسترسی 
به شبکه ها و 

ن ها
انجم

)rc919m, 1=less,
3=more(

-0.0۱
)0.0۱(

0.00
)0.0۱(

n.a
-0.28***

)0.06(
n.a

0.۱0
)0.07(

n.a
-0.56***

)0.۱0(
0.06

)0.48(
n.a

-0.05
)0.۱0(

-0.۱5***
)0.02(

n.a
-0.34***

)0.06(
-0.08
)0.06(

-0.04
)0.05(
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M
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L
Conf

AFG
Conf

IN
DO

Conf
PHI

Conf
ASSAM

Con

ت 
دامنه اختالفا

اجتماعی در 
روستا، ۱0 سال 

ش
پی

-0.0۱
)0.0۱(

0.00
)0.0۱(

0.03
)0.04(

0.06**
)0.02(

0.0۱
)0.07(

-0.۱0
)0.09(

-0.09
)0.06(

n.a
0.02

)0.29(
-0.07
)0.08(

0.3۱**
)0.۱3(

0.۱0***
)0.0۱(

-0.38***
)0.05(

0.۱7*
)0.09(

0.02
)0.02(

ت علبه 
خشون

زنان در خانوار، ۱0 
ش

سال پی

0.04
)0.02(

-0.08*
)0.04(

-0.08**
)0.03(

n.a
n.a

-0.02
)0.۱۱(

n.a
0.03

)0.03(
-0.08
)0.08(

0.0۱
)0.08(

0.02
)0.04(

0.03
)0.02(

-0.02
)0.04(

0.06
)0.04(

0.02
)0.07(

0.09**
)0.03(

میانه رهاشده 
ت علیه 

خشون
زنان در خانوار، ۱0 

ش
سال پی

-0.07
)0.05(

0.08
)0.05(

-0.۱5**
)0.05(

ی 
سنجه نابرابر

اجتماعی، روند
0.00

)0.0۱(
0.00

)0.0۱(
0.05

)0.04(
 0.00

)0.02(

وضع تحصیلی 
ت 

کنونی سرپرس
خانوار

0.04**
)0.0۱(

-0.0۱
)0.0۱(

0.03**
)0.0۱(

n.a
n.a

n.a
n.a

n.a
n.a

0.07**
 )0.03(

0.0۱
)0.03(

n.a
0.06*
)0.03(

n.a
0.04**
)0.0۱(

ت، ۱0 
تکانه سالم

ش
سال پی

-0.02
)0.04(

-0.04
)0.04(

0.00
)0.04(

-0.09**
)0.03(

-0.04
)0.08(

0.06
)0.20(

n.a
0.00

)0.07(
0.03

)0.06(
-0.07
)0.08(

0.06
)0.06(

0.05
)0.06(

-0.۱2
)0.۱7(

-0.05
)0.07(

-0.05
)0.07(

-0.09*
)0.05(

ی اولیه
ن دار

زمی
0.02**
)0.0۱(

0.00
)0.00(

-0.0۱
)0.0۱(

ن، 
ت مسک

مالکی
ش

۱0 سال پی
0.۱6

)0.۱2(
0.07

)0.04(
0.۱2**
)0.05(

n.a
-0.۱6
)0.23(

0.۱5***
)0.03(

-0.۱3
)0.09(

-0.03
)0.06(

0.04
)0.08(

-0.05
)0.07(

-0.0۱
)0.04(

0.۱5
)0.۱2(

0.04
)0.۱2(

-0.2۱*
)0.۱0(

0.۱6
)0.۱5(

ی 
ص دارای

شاخ
اولیه

-0.0۱
)0.04(

0.05**
)0.02(

0.00
)0.02(

0.۱2**
)0.05(

0.07
)0.06(

0.۱3*
)0.06(

n.a
0.08*
)0.04(

0.08
)0.09(

-0.09*
)0.04(

0.05*
)0.03(

-0.0۱
)0.02(

0.0۱
)0.08(

0.23***
)0.04(

0.۱0**
)0.04(

0.03
)0.04(

ص دام اولیه
شاخ

0.00
)0.0۱(

0.03
)0.0۱(

0.0۱
)0.0۱(

0.0۱***
)0.00(

n.a
0.03

)0.07(
n.a

-0.03
)0.04(

-0.04
)0.04(

n.a
-0.02
)0.03(

0.03
)0.02(

0.09
)0.۱۱(

0.00**
)0.00(

0.0۱
)0.06(

0.00
)0.02(
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متغیر سیاستی
-0.09*
)0.04(

-0.03
)0.03(

0.02
)0.02(

-0.06
)0.05(

-0.05**
)0.02(

-0.07**
)0.02(

0.20***
)0.0۱(

-0.05
)0.03(

-0.08**
)0.04(

-0.۱5***
)0.02(

0.04
)0.02(

ت
عدد ثاب

0.44**
)0.۱5(

0.54**
)0.06(

0.72**
)0.25(

۱.۱۱***
)0.۱7(

0.44**
)0.۱8(

0.34*
)0.۱9(

0.07
)0.27(

۱.90***
)0.۱3(

0.28
)0.20(

0.62*
)0.3۱(

0.24
)0.24(

-0.۱0
)0.۱5(

0.70*
)0.27(

۱.40***
)0.25(

0.89***
)0.۱8(

0.35
)0.32(

ت
مشاهدا

969
620

53۱
50۱

2۱7
75

200
233

۱00
2۱7

26۱
2۱۱

67
238

۱67
452

R2
0.32

0.4۱
0.۱7

0.۱8
0.۱7

0.09
0.20

0.۱6
0.44

0.09
0.۱2

0.5۱
0.20

0.۱9
0.36

0.30

ت.
س نیس

ی در دستر
ت. n.a. به معنا

ی استاندارد استحکام خوشه در پرانتز آمده اس
توجه: خطاها

*p < .10 **p < .05 ***p < .01 
ت(.

س- سازگار وای
ی استاندارد ناهمسانی واریان

)خطاها

سته
ک فقرا به عنوان متغیر واب

ص تحر
ی با شاخ

ت معمول
ل مربعا

ل حداق
ج رگرسیون کام

نتای

ط با 
ستقل مرتب

ی م
متغیرها

ک فقرا
تحر

U
P

Caste
W

B
Landdist

AP
SHG

BAN
Em

pow
U

G
A

Panel
M

AL
Infra

SEN
Infra

TAN
Ruv

PHI
Panel

THAI
Ineq

M
EX

Ethn
CO

L
Conf

AFG
Conf

IN
DO

Conf
PHI

Conf

ت اولیه اقتصاد
قدر

-0.0۱
)0.0۱(

0.0۱
)0.0۱(

0.0۱
)0.05(

0.0۱
)0.02(

0.08
)0.06(

-0.05**
)0.02(

-0.۱5***
)0.0۱(

-0.03*
)0.02(

-0.09***
)0.0۱(

0.۱5***
)0.03(

-0.07***
)0.0۱(

0.00
)0.06(

0.00
)0.04(

0.04
)0.07(

0.07**
)0.02(

ی
ق اقتصاد

تغییر در رون
0.00

)0.0۱(
-0.0۱
)0.0۱(

-0.0۱
)0.05(

0.06***
)0.02(

0.07
)0.04(

-0.05**
)0.02(

-0.33***
)0.06(

0.02
)0.02(

0.03***
)0.0۱(

0.0۱
)0.03(

0.03**
)0.0۱(

0.02
)0.02(

-0.۱2
)0.۱0(

0.05
)0.05(

0.0۱
)0.02(

ی دموکراسی محلی
ت پذیر

مسئولی
0.04**
)0.0۱(

0.03*
)0.0۱(

-0.3
)0.02(

0.05**
)0.02(

0.00
)0.02(

0.0۱
)0.03(

0.00
)0.02(

0.02
)0.02(

0.03
)0.03(

0.08***
)0.02(

0.00
)0.03(

-0.02
)0.03(

0.04
)0.07(

-0.04
)0.03(

0.04*
)0.02(

ی
ت پذیر

 میانه رهاشده مسئولی
دموکراسی محلی

-0.03
)0.02(

-0.02
)0.02(

0.20**
)0.05(

-0.27***
)0.07(

0.۱۱
)0.۱3(

-0.۱6**
)0.05(

-0.55***
)0.۱4(

0.29***
)0.04(

0.۱6***
)0.04(

0.09
)0.08(

0.90**
)0.30(

-0.06
)0.۱0(

-0.09**
)0.03(

فساد
-0.0۱
)0.0۱(

0.0۱
)0.0۱(

-0.0۱
)0.04(

-0.06**
)0.02(

-0.03
)0.04(

-0.02
)0.03(

0.2۱***
)0.0۱(

-0.03
)0.02(

-0.04**
)0.02(

0.07
)0.05(

0.02
)0.۱5(

0.0۱
)0.02(

ت
ص عدال

شاخ
0.02

)0.02(
0.04*
)0.02(

-0.0۱
)0.05(

0.05**
)0.02(
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ط با 

ستقل مرتب
ی م

متغیرها
ک فقرا

تحر
U

P
Caste

W
B

Landdist
AP

SHG
BAN

Em
pow

U
G

A
Panel

M
AL

Infra
SEN
Infra

TAN
Ruv

PHI
Panel

THAI
Ineq

M
EX

Ethn
CO

L
Conf

AFG
Conf

IN
DO

Conf
PHI

Conf

ت
ص عدال

میانه رهاشده شاخ
0.02

)0.03(
-0.02
)0.03(

-0.08
)0.06(

ت شخصی
ص عاملی

شاخ
0.04*
)0.02(

-0.0۱
)0.03(

0.02
)0.04(

0.05*
)0.02(

0.02
)0.02(

-0.0۱
)0.03(

0.0۱
)0.05(

0.02
)0.04(

-0.09
)0.05(

0.03**
)0.0۱(

-0.04
)0.04(

0.۱2*
)0.06(

0.03
)0.03(

0.07*
)0.03(

ت
ص عاملی

 میانه رهاشده شاخ
شخصی

-0.08
)0.05(

0.04
)0.05(

-0.۱2
)0.۱۱(

0.۱4*
)0.08(

-0.44*
)0.24(

0.04
)0.05(

0.36*
)0.2۱(

0.۱6
)0.۱4(

۱.46
)0.98(

-0.۱3
)0.۱7(

-0.03
)0.08(

ی خانوار
آرزوها

0.۱3**
)0.0۱(

0.24**
)0.02(

-0.04
)0.02(

-0.04
)0.02(

0.02
)0.03(

0.0۱
)0.02(

0.0۱
)0.04(

0.۱0**
)0.04(

0.00
)0.05(

0.03
)0.03(

0.02
)0.02(

0.00
)0.03(

-0.02
)0.04(

n.a
0.۱۱**
)0.02(

ی خانوار
میانه رهاشده آرزوها

-0.۱7**
)0.03(

-0.۱7**
)0.04(

0.04
)0.07(

-0.09
)0.06(

ص اقدام جمعی، ۱0 سال
 شاخ

ش
پی

-0.0۱
)0.0۱(

-0.02
)0.02(

-0.۱۱
)0.06(

0.00
)0.0۱(

0.06
)0.05(

0.۱7***
)0.05(

-0.02
)0.04(

0.06***
)0.06(

0.۱9***
)0.0۱(

0.04
)0.03(

-0.0۱
)0.05(

-0.۱8*
)0.09(

n.a
-0.03
)0.02(

 تغییر در دسترسی به شبکه
ن

و انجم
0.0۱

)0.0۱(
-0.0۱
)0.0۱(

n.a
-0.۱۱

)0.08(
n.a

n.a
-0.02
)0.۱۱(

n.a
-0.27***

)0.06(
0.00

)0.03(
-0.04
)0.03(

-0.05
)0.08(

0.40
)0.37(

n.a
-0.05
)0.04(

ت اجتماعی در
 دامنه اختالفا

ش
روستا، ۱0 سال پی

-0.0۱
)0.0۱(

0.02
)0.0۱(

-0.0۱
)0.03(

0.۱0 **
)0.04(

0.07
)0.04(

0.07
)0.08(

n.a
-0.۱8***

)0.05(
0.۱0**
)0.03(

-0.۱0***
)0.02(

-0.07
)0.۱6(

-0.۱6
)0.22(

-0.09
)0.07(

-0.00۱
)0.02(

ت علیه زنان در خانوار، ۱0
 خشون

ش
سال پی

0.04
)0.02(

-0.07
)0.04(

-0.05
)0.04(

n.a
n.a

n.a
0.00

)0.04(
0.02

)0.05(
-0.02
)0.05(

0.0۱
)0.07(

0.03*
)0.0۱(

-0.02
)0.03(

-0.۱0
)0.09(

-0.0۱
)0.05(

0.07**
)0.03(

ت علیه
 میانه رهاشده خشون

ش
زنان،  ۱0 سال پی

-0.05
)0.04(

0.02
)0.05(

-0.۱5**
)0.05(

ی مدرسه،  روند
سنجه نابرابر

0.0۱
)0.0۱(

0.00
)0.0۱(

0.06*
)0.03(

0.0۱
)0.02(

ت
 وضع تحصیلی فعلی سرپرس

خانوار
0.03**
)0.0۱(

-0.0۱
)0.0۱(

0.03***
)0.0۱(

n.a
n.a

n.a
n.a

0.06***
)0.0۱(

-0.03*
)0.02(

0.05
)0.03(

n.a
n.a

0.03*
)0.02(

ت، طی ۱0 سال
تکانه سالم

-0.04
)0.04(

-0.02
)0.04(

-0.04
)0.04(

-0.06*
)0.03(

0.04
)0.08(

n.a
0.0۱

)0.07(
-0.27
)0.20(

-0.07
)0.07(

-0.۱3*
)0.06(

0.03
)0.02(

-0.03
)0.05(

0.۱۱
)0.08(

-0.07
)0.08(

-0.08
)0.04(

ی اولیه
ن دار

زمی
0.0۱*
)0.0۱(

0.00*
)0.00(

-0.0۱
)0.0۱(
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ش
ن، ۱0 سال پی

ت مسک
مالکی

0.09
)0.۱۱(

0.04
)0.05(

0.۱4**
)0.06(

n.a
0.۱0***
)0.03(

-0.02
)0.09(

0.۱0
)0.۱۱(

0.03
)0.۱2(

-0.۱9
)0.۱3(

0.08
)0.07(

-0.0۱
)0.06(

-0.0۱
)0.۱7(

0.04
)0.06(

0.۱9
)0.۱7(

ی اولیه
ص دارای

شاخ
-0.0۱
)0.04(

0.04*
)0.02(

0.02
)0.02(

0.02
)0.04(

0.04
)0.05(

n.a
0.۱0**
)0.04(

0.02
)0.07(

0.۱5***
)0.05(

0.07
)0.05(

0.04
)0.04(

0.02
)0.03(

0.0۱
)0.0۱(

-0.08
)0.05(

0.03
)0.04(

ص دام اولیه
شاخ

0.00
)0.0۱(

0.03*
)0.0۱(

0.04
)0.02(

0.0۱
)0.00(

n.a
n.a

-0.03
)0.02(

0.۱8***
)0.03(

0.00
)0.00(

0.06
)0.05(

-0.0۱
)0.0۱(

-0.03
)0.03(

0.02
)0.05(

n.a
-0.02
)0.02(

متغیر سیاستی
-0.08*
)0.03(

-0.03
)0.03(

0.02
)0.0۱(

-0.03
)0.04(

۱.0۱***
)0.02(

-0.07***
)0.0۱(

-0.۱5***
)0.02(

0.08***
)0.0۱(

0.07**
)0.02(

0.03
)0.02(

ت
عدد ثاب

0.33*
)0.۱3(

0.63**
)0.08(

0.80*
)0.32(

0.68***
)0.22(

0.50***
)0.۱۱(

-0.0۱
)0.28(

-3.06***
)0.۱9(

0.99***
)0.26(

0.82***
)0.24(

0.84***
)0.۱8(

۱.06***
)0.۱3(

0.96***
)0.23(

0.4۱**
)0.۱6(

0.83**
)0.32(

0.54
)0.30(

ت
مشاهدا

969
620

53۱
50۱

2۱7
200

233
67

238
۱67

2۱۱
26۱

۱00
2۱7

452

R2
0.28

0.38
0.۱5

0.۱4
0.۱۱

0.۱3
0.۱5

0.22
0.۱4

0.22
0.4۱

0.۱4
0.27

0.09۱
0.32

ت.
س نیس

ی در دستر
ت. n.a. به معنا

ی استاندارد استحکام خوشه در پرانتز آمده اس
توجه: خطاها

*p < .10 **p < .05 ***p < .01 
ت(.

س- سازگار وای
ی استاندارد ناهمسانی واریان

)خطاها
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یادداشت های پیوست ها

جمعــی،  اقــدام  محلــی،  دموکراســی  اقتصــادی،  فرصــت  متغیرهــای  شــامل  اساســی  تصریــح   .۱

اســت. روســتا  در  اجتماعــی  اختالفــات  دامنــه  و  زنــان،  علیــه  خشــونت  آرزوهــا،  عاملیــت،  

ســطح  خانــه،   مالکیــت  احشــام،  و  دام  )دارایی هــا،  خانــوار  گی هــای  ویژ شــامل  همچنیــن   .2

ســالمت(. تکانــه  تحصیــالت، 

گــزارش شــده بــرای همــه رگرســیون ها بــرای نمونه گیــری خوشــه ای تصحیــح  3. خطاهــای اســتاندارد 

شــده است. 

کوچــک اســت، مــدل  کشــورهای غیرهندوســتان: چــون انــدازه نمونــه  4. رگرســیون های مربــوط بــه 

ــوم  ــا مفه ــوک ی ــر بل ــت ه ــده تح ــای محدودش ــه متغیره ــامل مجموع ــا ش ــت ت ــه اس ــل یافت ــی تقلی اساس

باشــد. عدالــت، نابرابــری مدرســه، و مالکیــت زمیــن حــذف شــده اســت.

کنتــرل بــر تصمیم گیــری را در شــاخص  5. رگرســیون  متغیرهــای مربــوط بــه قــدرت و حقــوق مدنــی و 

عاملیــت شــخصی ترکیــب می کننــد.

6. میانــه رهاشــده تنهــا بــرای شــاخص های دموکراســی و عاملیــت شــخصی شــامل می شــود. میانــه 

کشــور هندوســتان بــرای بقیــه  رهاشــده بــرای خشــونت علیــه زنــان، عدالــت، و آرزوهــا بــه اســتثنای 

حــذف شــده اســت.

کشورهای دچار درگیری شامل یک متغیر برای درگیری است.  .7

ــه  ــای میان ــی و متغیره ــات اجتماع ــاد،  اختالف ــری، فس ــگ و درگی ــار جن ــورهای دچ کش ــی  8. در برخ

ــا متغیــر درگیــری داشــت. رهاشــده حــذف شــد چــون همخطــی باالیــی ب

9. در مــاالوی، رتبه هــای مطلــق بــرای هــر خانــوار در ماتریــس تحــرک، بــه نحــو ســازگار وارد نشــده 

بــود. بنابرایــن امــکان محاســبه تحــرک بــه ســمت بــاال بــرای هــر خانــوار وجــود نداشــت. امــا جایــگاه هــر 

کــه بــا ماتریــس تحــرک رتبــه داده اســت )یعنــی اینکــه آیــا فقیرنمانــده، فقیرشــده، فقیربوده  خانــوار آنگونــه 

یــا فقیرنبــوده( در دســترس بــود و بــرای رگرســیون های خــروج از فقــر اســتفاده شــد.
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کشوری یادداشت های 

)Caste( UP: متغیر سیاستی اینکه آیا خانوار به طبقه َپست تعلق داشت یا خیر )۱= بلی، 0= خیر(.

گذشــته  )WB )Landdist: متغیــر سیاســتی اینکــه آیــا روســتا دارای برنامــه اصالحــات ارضی در ۱0 ســال 

بــوده اســت یــا خیــر )۱= بلــی، 0 = خیــر(.

گذشته تعلق داشته است.  که خانوار در ۱0 سال  گروه هایی  )AP )SHG: متغیر سیاستی،  تعداد 

)BAN )Empow : خشــونت علیــه زنــان: در دســترس نیســت. شــاخص فســاد تنهــا شــامل c505b  و 

c506b اســت. شــاخص دارایی هــای اولیــه. هیــچ متغیــر سیاســتگذاری شــامل نشــده اســت.

)UGA )Panel: تغییــر در دسترســی بــه شــبکه ها،  خشــونت علیــه زنــان، جایــگاه تحصیلــی سرپرســت 

خانــوار؛ مالکیــت منــزل، شــاخص دام اولیــه: در دســترس نیســت. مســئولیت پذیری دموکراســی محلــی 

شــامل rh415bi نمــی شــود. شــاخص فســاد تنهــا شــامل c505b  و c506b اســت. شــاخص دارایی هــای 

اولیــه = میانــه دارایی هــای ۱0 ســال پیــش اســت. هیــچ متغیــر سیاســتگذاری شــامل نشــده اســت.

)MAL )Infra: شــاخص اقــدام جمعــی،  وضــع تحصیلــی سرپرســت خانــوار: در دســترس نیســت. 

تغییــر در رونــق اقتصــادی شــامل تنهــا rc912  و rc917 اســت. بــرای فســاد c924  بــه طــور مســتقیم 

اســتفاده شــد. متغیــر سیاســتی بــرای تســهیالت رشــد در دســترس اســت.

)SEN )Infra: تغییــر در دسترســی بــه شــبکه ها، خشــونت علیــه زنــان، شــاخص دام اولیــه، شــاخص 

دارایــی اولیــه، وضــع تحصیلــی سرپرســت خانــوار، تکانه هــای ســالمتی: در دســترس نیســت. قــدرت 

شــامل  پذیــری دموکراســی محلــی  اســت. مســئولیت   rc208b و  rc205b تنهــا شــامل  اقتصــاد  اولیــه 

rh415bi  نمــی شــود. شــاخص فســاد شــامل c924 نمــی شــود. بــرای مالکیــت مســکن، شــرایط مســکن 

گرفتــه شــد )PCA rh207(. بــرای اقــدام جمعــی rc412، مســتقیما  بــه عنــوان متغیــر جانشــین در نظــر 

ــتر(. ــر، 3= بیش کمت ــت )۱=  ــی اس ــاخت اجتماع ــه زیرس ــی ب ــتی دسترس ــر سیاس ــد. متغی ــتفاده ش اس

)TAN )Ruv: وضــع تحصیلــی سرپرســت خانــوار، دامنــه اختالفــات اجتماعــی در روســتا: در دســترس 

ــه رهاشــده، درنتیجــه واریانــس پاییــن حــذف شــد. قــدرت  نیســت. شــاخص عاملیــت شــخصی و میان

شــود.  نمــی   c924 شــامل  فســاد  شــاخص  می شــود.   rc208b و    rc205b تنهــا  شــامل  اقتصــاد  اولیــه 

متغیرهــای انتســابی: آرزوهــای خانــوار، مســئولیت پذیــری دموکراســی محلــی. خشــونت علیــه زنــان، 

مالکیــت مســکن، تکانه هــای ســالمت. متغیــر سیاســتگذاری لگاریتــم )فاصلــه تــا مرکــز اصلــی( اســت.
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 c924 وضــع تحصیلــی سرپرســت خانــوار: در دســترس نیســت. شــاخص فســاد شــامل :PHI )Panel(

می شــود. هیــچ متغیــر سیاســتگذاری شــامل نشــده اســت. 

)THAI )Ineq: آرزوهــای خانــوار، شــاخص اقــدام جمعــی، تغییــر در دسترســی بــه شــبکه ها، وضــع 

تحصیلــی سرپرســت خانــوار، شــاخص دام اولیــه: در دســترس نیســت. متغیرهــای انتســابی: مســئولیت 

پذیــری دموکراســی محلــی، شــاخص عاملیــت شــخصی، خشــونت علیــه زنــان، دارایی هــای اولیــه، 

ــت. ــده اس ــامل نش ــتگذاری ش ــر سیاس ــچ متغی ــالمت. هی ــای س ــکن، تکانه ه ــت مس مالکی

)MEX )Ethn: همــه متغیرهــا بــه اســتثنای شــاخص دارایــی اولیــه، شــاخص دام اولیــه، و وضــع 

ــوار نســبت داده شــدند. شــاخص فســاد شــامل c506b می شــود. هیــچ متغیــر  تحصیــل سرپرســت خان

سیاســتگذاری شــامل نشــده اســت.

)Conf( COL: متغیــر سیاســتگذاری تاثیــر درگیــری اســت )صفــر= نبــود درگیــری، 4= اثــر زیانبــار بزرگ(. 

فســاد، میانــه رهاشــده مســئولیت پذیــری دموکراســی محلــی، و میانــه رهاشــده مســئولیت پذیــری 

ــا  ــاال ب ــی ب ــون همخط ــد چ ــذف ش ــخصی ح ــت ش ــاخص عاملی ــده ش ــه رهاش ــی، و میان ــی محل دموکراس

متغیــر درگیــری. متغیرهــای انتســابی: قــدرت اولیــه اقتصــاد، مســئولیت پذیــری دموکراســی محلــی، 

ــان، مالکیــت مســکن. ــوار، خشــونت علیــه زن آرزوهــای خان

کارکــرد بازارهــا اســت )۱= بــدون اثــر، 4= اثــر  )AFG )Conf: متغیــر سیاســتگذاری تاثیــر درگیــری بــر 

زیانبــار بــزرگ(. وضــع تحصیلــی سرپرســت خانــوار: در دســترس نیســت. تغییــر در دسترســی بــه شــبکه ها 

را شــامل نمــی شــود چــون نوســانی نداشــت. فســاد، اختالفــات اجتماعــی، و هــر دو میانــه رهاشــده 

حــذف شــدند چــون همخطــی بــاال بــا متغیــر درگیــری دارد. قــدرت اولیــه اقتصــاد: rc205b مســتقیما 

اســتفاده شــد. متغیرهــای انتســابی: مســئولیت پذیــری دموکراســی محلــی، شــاخص عاملیــت شــخصی، 

ــوار، مالکیــت مســکن. آرزوهــای خان

کارکــرد بازارهــا اســت )۱= خیــر، 4= اثــر زیانبــار  )INDO )Conf: متغیــر سیاســتگذاری تاثیــر درگیــری بــر 

بــزرگ(. متغیرهــای انتســابی: آرزوهــای خانــوار.

)PHI )Conf : شـاخص اقـدام جمعـی و وضـع تحصیلـی سرپرسـت خانوار: در دسـترس نیسـت. متغیر 

کارکـرد بازارهـای محلـی اسـت )۱= بـدون اثـر، 4= اثـر زیانبار بـزرگ(. میانه  سیاسـتگذاری تاثیـر درگیـری بـر 

رهاشـده از  شـاخص عاملیت شـخصی و فسـاد حذف شـد چون همخطی باال با متغیر درگیری داشـت.
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)Conf( ASSAM: متغیــر سیاســتی مســیر حرکــت درگیــری اســت )۱= صلــح بــه صلــح؛ 2= درگیــری بــه 

صلــح؛ 3 = صلــح بــه درگیــری؛ 4= درگیــری بــه درگیــری(.
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