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 :چکیده 

های مختلفی حائز اهمیت است که یکی از آنها سیاست اجتماعی و سیاست  فرهنگ، با توجه به ابعاد فرهنگی فقر، از جنبهمفهوم 

مفهوم فرهنگی  .های جدید تحوالتی با عنوان رویکرد فرهنگی انجام شده است توسعه، در سال  به طور کلی در حوزه. عمومی است

درواقع، . های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخالف فرآیند حاکم بر دوره است زهشدن در یک جمله، حاکی از ادغام شدن حو

، فرآیند دموکراسیزاسیون و اهمیت یافتن بیشتر نقش مردم، گسترش  های اخیر، گسترش صنایع فرهنگی و توسعه در دهه

کردهای اقتصادگرا در امر توسعه، باعث شده تر، ناکام ماندن روی های ارتباطی و فرآیندهای جهانی شدن و از همه مهم تکنولوژی

جامعه   ایم، آمده ما اکنون درمیان فرهنگ فقر و فقر فرهنگی گرفتار. های سیاست و اجتماع نیز گسترش یابد رویکرد فرهنگی به حوزه

ی کنیم در چنبره آن قرار ای را فراهم آورد تا فقر فرهنگی حاکمیت مطلق یابد و ماتالش م وقفه می کوشد زمینه شتاب و بی امروز پر

گرایی،  پرستی وماده ابزار: نگیریم و درمحیطی که فقر فرهنگی در آن حاکم است مواردی ازاین قبیل ملموس است که شامل

اساساً تجمل به معنای  .ورزی نگری وطمع انگیزی و سطحی انگاری و خساست فکری ، روزمره گی، تکبر و گمان اندیشی، ساده کوچک

شود فرد  گرایی در افراد شده و باعث می و آراستگی روح و ظاهر یک فرد است اما خروج از حد متعارف زندگی سبب تجملدادن  زینت

گرایی منفی رفته وزندگی اش را ازحدتعادل معمول خارج واز  به سمت تجمل... درزندگی خصوصی، اجتماعی، مسکن، لوازم زندگی و 

گرایی بیش از حد درجامعه، عدم شناخت ماهیت اصلی فرهنگ است، این یعنی وجود  علت اصلی فقر در جامعه تجمل .بین ببرد

درجامعه ... گرایی درشخصیت، هویت فرد درخانواده وترویج هرج و مرج ، فقر و  فقرفرهنگی درمیان افراد جامعه و از بین بردن مثبت

های  آفت جز ای که نتیجه  رویه وبی مضر تجمالت درباتالق جامعه شدن گرفتار از آفت های تجمل گرایی می توان به  .است

ها برای عقب نماندن ازیکدیگر مانندچشم  گریزی نخواهد داشت و به واسطه ترویج تجمالت است که خانواده فقرفرهنگ، اقتصادودین

ه موضوع فقر فرهنگ از این رو در این مقاله به صورت مبسوط ب .های هنگفت وبیجانیز می شوند روی هم چشمی تقلید گرفتار هزینه

 .پایدار می باشد خواهیم پرداخت رسیدن به توسعه که مانعی برای

 فرهنگ ، فقر ، سیاست ، اجتماع، تجمل گرایی ، توسعه پایدار: واژگان کلیدی 
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 :مقدمه  -1

که در جامعه و ذهنیت افراد یابد و در صورتی  شود و از نسلی به نسل دیگر تداوم می فرهنگ فقر به مرور زمان بر جامعه فقر حاکم می

های بیرونی در جهت رفع فقر مدتها به حیات خود ادامه داده و مانعی پایدار در  ساکن در آن ریشه بدواند، حتی پس از کسب موفقیت

قر در حالی که توسعه اقتصادی پایدار جهت کاهش دائمی ف. شود اجتماعی بدل می - جهت دستیابی به مراحل باالتر توسعه اقتصادی

کوشد اهمیت سیاسی و اجتماعی فقر را  می "بیل جردن".ضروری است و کاهش مداوم فقر جهت تضمین توسعه پایدار الزم است

تر و سرانجام  تر، کمتر دلسوز و آشفته ای نابرابرتر، ناعادالنه بررسی نموده و به جستجوی علل و تأثیرات نهفته انحراف به سوی جامعه

های ما از جامعه ناشی  نیازها و برخورداری»: گوید کند؛ او می به فقر نگاه می "ناتوانی بنیادی"ل مارکس با نگاه کار.پردازد ناکاراتر می

کند، اغلب بیمار است  شخص فقیر در مقایسه با دیگران کمتر عمر می.سنجیم نه با عینیت آنها شود، بنابراین ما آنها را با جامعه می می

های شخصیتی بیشتری  شود و با بحران ود مواد غذایی و وسایل بهداشتی به نواقص فکری و جسمی دچار میو معموالً بر اثر فقر و کمب

فقر ثبات سیاسی و همبستگی . او دارای تحصیالت کمتر، موفقیت و پیشرفت کمتر و خطرات بیشتری در جامعه است. روبروست

ازد، موجب افزایش میزان مرگ و میر خصوصاً در نوزادان و کودکان و اند اجتماعی و سالمت روانی را نیز در اقشار مبتال به خطر می

در زمان تشدید فشارهای اقتصادی ناشی از عوامل گوناگون، این استعداد .شود وری می مادران و کاهش نیروی انسانی و کاهش بهره

دهد و  اقشار پایین جامعه را تحت تأثیر قرارمی .کند اش بروز می کننده بالقوه جامعه بشری به سرعت در اثر عوامل ایجادکننده و تقویت

بروز فقر به آرامی از سطوح پایین جامعه آغاز و به سرعت بخش وسیعی از اقشار متوسط را تحت . خالصی از آن بسیار مشکل است

تصادی در همه ابعاد ترین شکل فقر اقتصادی است و بیماری ناشی از فقر و ضعف اق از آنجایی که غالباً عمده. دهد تأثیر قرار می

بر و مستلزم دانش پیشرفته و احاطه دقیق بر جامعه و  گیر، سرمایه ماندگی اقتصادی بسیار مشکل، وقت شود، جبران عقب گسترده می

طلبد و در جوامع پیشرفت  میمناسب  سنجشهای آماری بسیار دقیقی را جهت ارزیابی و  باشد و داده مسائل و مشکالت آن می

و کشورهای در حال پیشرفت به دلیل فقدان سرمایه کافی و علم و دانش مناسب، بررسی فقر ( به اصطالح جهان سوم)ننموده 

شخص فقیر در جامعه، مسائل، مشکالت  .گذارد در بخش خرد جامعه وخصوصاً شخصیت افراد این فرهنگ تأثیر می. شود تر می مشکل

شود و بیماریهای روانی،  دهد، در محیطی که فقر گسترده می های خاصی را ارائه می ای ویژه خود را دارد و واکنشه و حساسیت

در سطوح باالی جامعه نیز در اثر عدم .گردد اعتیاد، طالق، کودکان خیابانی، خودکشی و سرقت و قتل و مرگ و میر افزون می

. نماید یابد و اقتصاد را متأثر می زان درآمد افراد و در نتیجه مخارج جامعه نیز کاهش مییابد و می ها کاهش می گذاری اطمینان، سرمایه

گردد و در سطوح پایین مانند کارگران و کارمندان که در فضای خط فقر با  های علمی و فرهنگی سبب تنش و نگرانی می در بخش

زند و فساد در ادارات مانند  کنند؛ که به کارکرد مفیدشان ضربه می کنند و مادام به باال و پایین خط فقر حرکت می نگرانی زندگی می

پس از گذر از فقر و بهبود وضعیت مالی خانواده و اقتصاد جامعه، افرادی که در محیط فقر زندگی .گردد افزون می... رشوه، اختالس و 

کودکانی که مدتها و : عنوان مثال به .دهند ییر رویه نمیراحتی و به آسانی تغ اند، به ی فقر انس گرفته اند و با خلق و خوی جامعه کرده

اند، تغییر در روش زندگی خود را  ها با همساالن خود بازی کرده های کوچه در میان خاك... به کرّات با لباس کثیف و کهنه و
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در اثر مشکالت اقتصادی با نگرانی  کارمندان ادارات. نشینند گذارند و پای درس معلّم نمی پذیرند و به راحتی قدم در مدرسه نمی نمی

ها با روشهای غیرقانونی  بازده کاری آنها کاهش یافته و حتی در بعضی موارد سعی در جبران کاستی. شوند در محل کار خود حاضر می

مصرف اشتباه، شود؛ الگوی  مصرف در جامعه از حالت بهینه خارج می. شود گردند که یافت نمی نمایند و یا به دنبال کار دوم می می

تر از سطح فقر زندگی  تر و خطرناك در این شرایط افراد نگران از بازگشت به فقر در وضعی به مراتب سخت. شود تصحیح نمی

عادات جامعه از قبیل استفاده . شود ها و عدم اطمینان بیشتر می در سطح جامعه اعتقاد به عملکرد مسئوالن کمتر و ناراحتی.کنند می

های هنری کاسته شده و هنر تحت تأثیر آن  ها و نمایشگاه ها، سینماها، گالری پارك: و امکانات جمعی تفریحی مانند از فضای عمومی

دهد و استفاده از  کاالهای مصرفی مطلوب جای خود را به کاالهای نامطلوب می.آورد تر روی می ای گیرد و به مسائل کلیشه قرار می

های اجتماعی تغییر  خصوصیات گروه. دهد شود و بخش وسیعی از سرمایه جامعه را هدر می ایج میکاالهای نامطلوب ارزان در جامعه ر

ها  کند، خانواده راه و روش زندگی مردم تغییر می. کند کند و از آنها به جای منطق و تعقل، احساسات و هیجانات زودگذر بروزمی می

های دولت  شود و طبعاً برنامه شود و مشارکت مردم در اجتماع کمتر می شوند، ارتباطات اجتماعی و قوی کاسته می گراتر می درون

هایی که از لحاظ اقتصادی در  تکنولوژی پیشرفته توسط گروه»: گوید می "گالسکی"شود بدلیل نبود پشتوانه مردمی دچار مشکل می

درجامعه منش فقر، .یابد ود افزایش میهای موج شوند و در نتیجه، فاصله اجتماعی میان گروه وضع بهتری هستند، بهتر جذب می

( چندین ساله)هایی است که افراد جامعه با شرایط جدیدتر  این منش در حقیقت سازگاری. شود مدتی پس از حضور فقر حاکم می

طبعاً . سازد میکند و فرهنگ فقر را  های رفتاری بروز پیدا می صورت قالب های ایجاد شده به مرور زمان به این سازگاری. اند پیدا کرده

. کند بر و زمانبر است و فشار بسیاری را بر جامعه تحمیل می این فرهنگ با مرور زمان و در طوالنی مدت قابل اصالح است که هزینه

آید و هنجارهایی  رفتارهایی که به مرور زمان در اثر فقر در جامعه پدید می»: توان گفت فرهنگ فقر عبارت است از در حقیقت می

ای  فقر و بیماری رابطه» .؛ رفتارهایی که حاصل سازگاری فرد و جامعه در برابر شرایط موجود است«شود در جامعه ایجاد می است که

سوء تغذیه و عوارض آن چون کم هوشی، بیماری، کوتاه . کند تر می های دارو و درمان این رابطه را بغرنج دیرینه دارند، گرانی هزینه

ها و محرکهای  یابند، فاقد فرصت های فقر پرورش می ی فرهنگی، کودکانی که در محیط در زمینه.است قدی و کم وزنی محصول فقر

آنان همانند همساالن خود قادر به مفهوم سازی نیستند، خزانه لغات . شان هستند مناسب محیطی برای پرورش استعدادهای درونی

تخصصی است و لذا بیکاری در بین آنها  ل اصلی عدم کسب مهارت و بیسوادی عام بی.باشند آنها اندك و فاقد مهارتهای کالمی می

های روانی، فشارهای فراوان اجتماعی و اقتصادی  ماندگی ذهنی، بیماری رشد مصرف و قاچاق مواد مخدر، سرقت، نزاع، عقب. رایج است

 .قیر استهای معمول جامعه ف نشانه... و ناتوانی در ادامه و کنترل صحیح عواطف، پرخاشگری و 

 

 بررسی مفاهیم-3

 مفهوم فقر   1-3
وقتی . مفهوم فقر زمانی معنا پیدا می کند که در برابر غنا و توانگری مطرح شود وگر نه فقر به تنهایی مفهوم خاصی نخواهد داشت 

فقر به عنوان مفهومی در برابر توانگری مطرح می گردد بیانگر نابرابری هایی بین انسان ها می شود که این نابرابری ها مفهوم فقر را 
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فقر را می بایست پدیده ای اجتماعی عنوان نمود ؛ پدیده ای که برای مطرح شدن نیازمند افراد متعددی است و .روشن می سازند 

در جوامع نیز هرچقدر به سمت گسترش و بزرگی جامعه پیش برویم قابلیت مطرح . قابلیت مطرح شدن به صورت فردی را ندارد 

خانواده  فقر هم poina فقیر و penes و یونانی paucus می اید که با pauper التیناز ریشه  pauvre واژه .شدن فقر نیز بیشتر می شود 

خانواده است پس فقر را در یونان  مکافات ومجازات نیز هم poine  و واژه ( درد)  ponos  قرابت دارد وبا واژه ( گرسنه)  peinaمی باشد وبا 

با آن دست به گریبان است تعریف می کنند دیده می شود که ریشه یونانی لغت معنایی راه به جایی نداشتن ،مشکلی که فقیر  aporia با واژه

اگر مفاهیم فقیر وتوانگر را در یک چشم انداز با روش ریشه یابی لغوی . کیفی دارد وحال آن که ریشه التین آن از معنایی کمی برخوردار می باشد

ط خر مقیاس کیفی واژه غیر قابل اندازه گیری هستند وبر عکس فقر وفراوانی در یک مقایسه کنیم خواهیم دید که خصیصه ی گرسنگی وقدرت د

فقر و توانگری نسبت به . ولی در جهت مخالف هم حرکت می کنند از این امر خصلت نسبی هر دو مفهوم و امکان مفهوم بینابینی نتیجه می شود

ای مادی وفرهنگی فرد یا گروه ،مفاهیمی نسبی هستند ولی مشکل بتوان محیط فیزیکی و اجتماعی نسبت به موقعیت شخص ،نسبت به نیاز ه

با این حال سطحی از منابع مادی ومعنوی وجود دارد که زندگی در زیر آن ، عنوان انسانی خود . بین آنها خط ومرزی مورد قبول همگان پیدا کرد 

به بشریت است که بر همگی ما سنگینی می کند وبا هر وسیله ای باید ان واین حصار تیره روزی و بینوایی ،جنایت وتوهین . را از دست می دهد 

فقر یک استعداد بالقوه در .را افشا کرد در ضمن نباید فراموش کرد که فقر در کشورهای ثروت مند نیز وجود دارد اما نسبت آن کمتر است

گیرد و  کند و سطوح پائین جامعه را دربرمی روز میاش بسرعت ب جوامع بشری است که در اثر عوامل ایجاد کننده یا تقویت کننده

فقر نشانه بارز توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که ثبات سیاسی و همبستگی .خالصی از آن بسیارمشکل است

و کودکان و مادران  اجتماعی و سالمت روانی را در اقشار مبتال به خطری اندازد، موجب افزایش میزان مرگ ومیر باالخص در نوزادان

یابد و  فرهنگ فقر از نسلی به نسل دیگر تداوم می.شود وری می و کاهش متوسط طول عمر، کاهش کارآیی نیروی انسانی و کاهش بهره

ها در جهت رفع فقر مدتها به حیات خود ادامه داده و مانعی پایدار در جهت  اگر در جامعه ریشه بدواند، حتی پس از توفیق برنامه

توسعه پایدار جهت کاهش دائمی فقر ضروری است و کاهش : زیرا. شود یابی به مراحل باالتر توسعه اجتماعی ـ اقتصادی بدل میدست

ها و مطالعات گوناگون از فقر ارائه شده است و هر یک بخشی از این  تعاریف، دیدگاهها، پژوهش.فقر نیز متضمن توسعه پایدار است

 های جغرافیایی ند، زیرا این پدیده در جوامع گوناگون، فرهنگهای مختلف، ملیتهای متفاوت و محیطا پدیده را به تحلیل ایستاده

 .دهد های بسیار گوناگونی را ارائه می پذیر که چهره کند، یک پدیده شدیداً انعطاف مختلف و حتی در اندیشه افراد جامعه تغییر می

 

 

 

 مفهوم فقر فرهنگی 2-3

 .در بعضی شرایط ویژه رشد می کند و تجسم مجموعه مشترك ارزشها و الگوها می باشد از نظر لوییس، فرهنگ فقر

من که برای درك فقر از . اصطالح فرهنگ فقر در کاربرد انسان شناسی الگویی از زندگی است که از نسلی به نسلی سپرده می شود
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که میان ملل جدید، فقر تنها به معنای محرومیت فرهنگ چنین مفهومی را بکار بسته ام می خواهم به این واقعیت توجه کنم 

مکانیسمی عقالیی و تدافعی دارد که بدون آن . اقتصادی، بی سازمانی و یا کمبود بسیاری چیزها نیست بلکه فقر دارای ساخت است

ت که نسل به نسل به فقر استوار و پابرجاس. فقرا به زحمت می توانند به زندگی خود ادامه دهند و خالصه شیوه ای از زندگی است

این عاملی است که بر . فرهنگ فقر برای افراد کیفیت تعامالت اجتماعی است و عواقب روانی دارد. خانواده ها سپرده شده است

هم اکنون اشاره به چند نکته الزامی .پیوستن به فرهنگ ملی بزرگتر اثر می گذارد و خود به صورت یک خرده فرهنگ در می آید

 :است

. ندارد و تنها به معنای محرومیت اقتصادی نیست ( ...نداشتن پول، درآمد، شغل، امکانات، خدمات و ) تنها جنبه مالی فقر  -1

 .همین را می گوید "فقر قابلیتی"آمارتیاسن هم در کتاب توسعه به مثابه آزادی در مفهوم 

ر شیوه ای از تفکر مجموعه ای از هجارها را دربردارد و فقر تنها جنبه منفی ندارد بلکه یک خصلت سازگار کننده دارد یعنی فق -2

 .امکان سازگاری فرد با شرایط محروم بودن را برای فقرا فراهم می کند

 .فرهنگ فقر یک جنبه موروثی و یک جنبه اکتسابی دارد  -3

 مفهوم توسعه پایدار 3-1

برای  1891در سال  .میان توسعه و محیط زیست استدر حقیقت ایجاد تعادل  Sustainable Development توسعه پایدار یا

این سازمان در گزارش خود با نام . آمد (IUCN) نخستین بار نام توسعه پایدار در گزارش سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی

نیست، بلکه به یاری  استراتژی حفظ منابع طبیعی این واژه را برای توصیف وضعیتی به کار برد که توسعه نه تنها برای طبیعت مضر

پایداری در منابع طبیعی، پایداری سیاسی، پایداری اجتماعی و پایداری : تواند چهار جنبه داشته باشد پایداری می.آید آن هم می

های اجتماعی و اقتصادی آن هم  در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی اتفاقی تمرکز ندارد بلکه به جنبه.اقتصادی

 .توسعه پایدار محل تالقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است. کند میتوجه 
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بشری را در تمام با توجه به این که در جهان کنونی توسعه همه جانبه با سرعتی بسیار شدید در حال گسترش است و گستره عظیم 

های جهانی و زیستن در  عقب ماندن از آن به معنای دور ماندن از علم و فرهنگ و تجربه. نقاط عالم تحت تأثیر خود قرار داده است

های علمای اخالقی، فالسفه و  این سرعت بحدی سریع است که به نگرانی. تر از کشورهای دیگر و جهان پرتغییر است عصری عقب

ن اجتماعی و حتی متخصصان نظامی انجامیده است، طوری که این اعتقاد وجود دارد که جهان بسوی تباهی نسل بشر جامعه شناسا

گذشته از این نظریات، توسعه، راه رفاه اجتماعی جامعه .رود و مهار آن از دست بشریت خارج شده است آور پیش می با سرعتی سرسام

میزان مرگ و میر در اثر بیماری کاهش یافته، متوسط طول عمر بشری . وب ساخته استبشری را هموار کرده و شرایط زندگی را مطل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

منطق علم و . آمیز و کم خطر را باال برده است باال رفته، حق مشارکت عموم مردم در جامعه افزون شده و امیدهای زندگی مسالمت

فراموشی بسپارد، اما هنوز این زخم کهنه و چرکین فقر رود که بشریت به  عقل بر قدرت و قدرتمندان چیره شده و استعمار را می

دردی که علل و عوامل بسیاری در ایجاد، تداوم و حرکت بسوی . کند سیمای زشت و نازیبایی را به سیمای زیبای توسعه تحمیل می

فقر معیاری برای سنجش در علم جامعه شناسی  جلوی آن مؤثرند و جوامع بشری را در تمام ابعاد تحت تأثیر خود قرار داده است

گیری فقر و  ها و افراد یا میزان درآمد سرانه شاخص اندازه عدالت اجتماعی در یک جامعه است و در علم اقتصاد میزان درآمد خانواده

یف آمده است، فقیر در یک تعر …چیزی، نداری، مسکینی، تهیدستی و احتیاج و در ادبیات، فقر به مفهوم؛ بی.غنای افراد جامعه است

کسی که نیازمند : شود؛ در فرهنگ لغت معین فقیر به مفهوم تهیدست، محتاج، تنگدست و یا الف نزدیک با مفاهیم زیر شناخته می

فقیر یعنی : آنکه طبعش از مراد خالی بود آمده است در فرهنگ دهخدا: ب. حق باشد و ذلت سؤال را تنها در آستانه حق تحمل کند

ر، مسکین و کسی که بسیار محتاج است و محتاج، کسی که هیچ چیز ندارد ودر فرهنگ یونان به مفهوم راه درویش، گدا، بیچاره، نادا

گرفته شده  pauper به جایی نداشتن، مشکلی که فرد ندار با آن دست به گریبان است آمده است و در فرهنگ یونان از واژه التین

ف گوناگونی از فقر ارائه شده است که در آنها کوشش شده است ابعاد فقر تشریح تعاری.است و در فرانسه نیز به مفهوم فقیر آمده است

پذیر و در ابعاد گوناگونی قابل دگرگونی است زیرا انسان موجودی چندبعدی است و اصوالً در کلیه مواردی  شود، این واژه بسیار انعطاف

از طرفی انسان . انع بسیار دشوار و در بعضی موارد نیز غیرممکن استکه به انسان و مسائل ویژه او ارتباط دارد ارائه تعریفی جامع و م

بسیارمتفاوتی را  ابعاد …های اجتماعی مربوط به بشر همچون جنگ، علم، فقر و  موجودی چندبعدی است و بسیاری از پدیده

های جغرافیایی و  ها، موقعیت ملیتها،  کند این است که فقر در فرهنگ آنچه ارائه یک تعریف جامع از فقر را مشکل می.اند یافته

ها و یا متناسب  دهد و هر تعریف که با نگاه به یکی از موقعیت های متفاوت و ویژگیهای گوناگونی از خود بروز مینمود …ها و  اندیشه

شدن مفهوم حقیقی ها جهت روشن  با یکی از شرایط ارائه شود قادر به ارائه شرحی جامع از فقر نخواهد شد، لذا برخی از این تعریف

 فقر ارائه خواهد شد که با توجه به نوع و موضوع ارائه گردیده است

 »آلبرتو دورینا» 

بدور از هرگونه تعریف به معنای لغوی فقر اشاره کرده و آن را « فقر، پیشرفت و توسعه»فقرشناس دهه هشتاد قرن بیستم در کتاب  

فقر «اده است و از ارائه هرگونه تعریف شفاف از فقر سرباز زده است و آورده است؛در فرهنگها و زبانهای متفاوت مورد بررسی قرار د

معنای خاص خود را دارد، فقر لحن خاص خود، پویایی خاص خود و در برابر زندگی موضع خاص خود را دارد که از یک تعریف منفی 

 ».است گیرد متفاوت که عناصر تشکیل دهنده فرهنگ فقر را نادیده می( فقدان ثروت)

 »سامنر » 

تعریف مناسبی از فقر وجود ندارد و باید از بکاربردن این عبارت خودداری »: گوید در یکی از تحقیقات خود درباره طبقات اجتماعی می

 ».گیرد ای از تصورات نادرست اجتماعی را دربرمی پذیر است و پاره کرد زیرا به طور خطرناکی انعطاف

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 »دوین گال» 

رسد برای اجتناب از مشکل تعریف معنای فقر را بدیهی انگاشته است، او حتی یکی از عناوین فصلهایش را  ر میدر کتاب فقر بنظ 

فقیر بودن عبارت است از نداشتن پول کافی برای کارکرد «گوید؛ اما بالفاصله در ادامه می. گذاشته است« فقر همان فقیر بودن است»

فقر »عناوین دیگر فصلهای او از این قرارند . طریق آن در صدد رفع ضروریات زندگی برآیند موثر نظام اقتصادی که همه مجبورند تا از

فقر یعنی نداشتن پول کافی، »: گوید او بطور ضمنی در کتاب خود می« فقر ناتوانی است« »فقر عدم لیاقت است« »انگیز است نفرت

 »لیاقتی و ناتوانی است مورد تنفر بودن، بی

 »بیل جردن » 

این کتاب دیگری درباره تعریف فقر و تعیین حد آن نیست، بلکه درباره فقرا و چگونگی تأثیر فقر بر آنان »: گوید کتاب فقرا میدر 

بسیاری دیگر از محققان فقر نظیر آنچه در باال ذکر شد چه در قرون پیشین و حتی در اواخر قرن اخیر نیز تمایلی به ارائه »باشد می

البته . پذیر بوده و بسیاری از تعاریف با مصادیق فقر پذیرفته نیست اند، زیرا این پدیده بسیار انعطاف ن ندادهتعریف فقر از خود نشا

های مشترك آن، در ذهنیت اندیشمندان اقتصادی و جامعه شناسان و  های فقر بخصوص جنبه امروز بدلیل شناخت کافی از جنبه

 .داردحتی عموم مردم روشنی قابل وضوحی از فقر وجود 

 »تری رون » 

 .نامد که درآمد کل آن خانواده برای بدست آوردن حداقل ضروریات برای حفظ کارآیی فیزیکی کافی نباشد ای را فقیر می خانواده

 »اتکینسون » 

 .عقیده داشت، شخصی فقیر است که درآمدش بحدی پایین باشد که نیاز به مقرری اضافه پیدا کند

کند،  ها مورد توجه قرار گرفته است، اما برای ارائه یک دید قابل قبول از فقر کفایت نمی و درآمد خانواده در تعاریف فوق ابعاد اقتصادی

پذیرد اما دارای ابعاد فراتری هست که نگاه  ای می زیرا فقر اگرچه از اقتصاد جامعه و درآمد فردی و خانوادگی تأثیر بسیار قابل مالحظه

نیست و از طرفی نگاه انتزاعی به فقر است که میزان فقر با عوامل اقتصادی دیگری چون، ثروت اقتصادی تنها قادر به توصیف آن 

های عمومی  عالوه بر آنکه ثروت. شوند خانوار و منابع احتمالی دیگر تأمین حداقلهای زندگی، نیز ارتباط دارد که درآمد محسوب نمی

 .ای اجتماعی منظور شده استجامعه در تحقیقات جدید سازمان ملل جزء دارایی خانواره

 »پیتر تاون سند» 

توان فقیر نامید، هنگامی که منابع الزم را برای  ها و گروههای یک جامعه را می افراد خانواده»کند؛  ارائه می فقرتعریف زیر را از  

شرکت در فعالیتها و داشتن تسهیالت و داشتن شرایط مطلوب زندگی و تسهیالتی که مرسوم است، یا حداقل داشتن  دستیابی به غذا،

 کنند، پسندیده و مورد تشویق است را ندارند این تسهیالت در جوامعی که در آن زندگی می
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 »گالبرایت» 

که درآمدشان، حتی اگر برای بقاء کافی باشد از درآمد اجتماع  مردمی فقیراند»گوید  شمارد و می ای خرد می در تعریفی فقر را پدیده 

 بسیار پایین است

 »ارشیلر بی » 

برای برخی ناظرین، فقر تنها یک حالت ذهنی است تا وضعیت جیب شخص، »: گوید درباره بحث فقر در قالبهای غیراقتصادی می

 فقیر استدرواقع او عقیده دارد که کسی فقیر نیست مگر آنکه احساس کند 

 

 »مایکل هارینگتون » 

تواند  تواند و جامعه می فقر باید بطور مطلق، در رابطه با آنچه بشر می»: گوید رود و می بسیار فراتر از اینها می« آمریکای دیگر»درکتاب 

تا زمانیکه آمریکای  تر از پتانسیل خود باشد، این ملت به عنوان یک کل فقیر است و باشد تعریف گردد، تا زمانیکه آمریکا پایین

 دیگری وجود دارد، ما، همه ما، به همان دلیل فقیرتریم

  

 «منوچهر جهان تیغ«

داند که قادر به مشارکت در فعالیتهای جامعه نیستند و فاقد  ای که به سمینار فقر روستایی ارائه کرده است فقرا را افرادی می درمقاله 

 .باشند شرایط زندگی و تسهیالت یک زندگی معمولی می

 »دکتر حسین آسایش» 

فقیر کسی است که او و خانواده تحت تکفل او نتواند از حداقل یک زندگی قابل قبول برای سالهای قرن بیست »گوید؛  در تعریفی می 

ای  های به جامعه دیگر و منطق و یکم برخوردار شوند و این همان خط فقر است و خط فقر در همه جا یکسان نیست و قطعاً از جامعه

 .کند به منطقه دیگر تغییر می

 » (آرانی)دکتر حسین عظیمی» 

ای از اهداف دلخواه محروم  فقر حالتی است که در آن فرد از ابزار الزم برای برآوردن یک یا مجموعه»نویسد؛  در تعریفی از فقر می 

های دیگر در  نه اقتصادی و چه در زمینهاین تعاریف مبین آن است که فقرشناسان و ارائه دهندگان نظریات فقر چه در زمی است

باشند، زیرا این مفهوم نسبی و چندبعدی  ای از برداشتهای گوناگون درباره اینکه فقر چیست می مطالعاتشان تحت تأثیر دامنه گسترده
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آنگاه که محقق . ودش شود که از ارائه یک نگاه درست ناتوان می گردد و یا خاص می است، از این رو گاه تعریف فقر چنان مبهم می

شود و گاه در اثر  رسد که در اثر گستردگی مبهم می بخواهد یک تعریف کلی ارائه دهد در میان گستره وسیعی از کلیات به تعریفی می

از آنجا که .دهد یازد که تنها بخش خاص و محدودی را مورد توجه قرار می توجه به بخشی از مشکل بناچار به ارائه تعریفی دست می

ای است که این  ر یک موجود چندبعدی است و برای زندگی باید به رفع نیازهای گوناگونی بپردازد، توان او در یک جامعه تا اندازهبش

انسانی ممکن است . گیرد شود که کل طیف زندگی بشر را دربرمی نیازها برآورده شوند، از این رو فقر به مفهوم جامعی بدل می

تواند کسب کند، ممکن است فقیر  ت کافی در اختیارندارد و درآمد کافی جهت اداره زندگی خود نمیاحساس کند فقیر است که ثرو

یا ممکن است فقیر باشد چون از لحاظ روانی ضعیف است یا اینکه فقیر باشد زیرا . صالحیت است باشد چون به لحاظ فرهنگی بی

بسیاری از نیازهای . ری ناشی از شخصیت فرد و عرف جامعه استامکانات و نیازهای زندگی بش.هاست قربانی ترکیبی از محرومیت

گیرند، این حالت نیاز کاذب به تعبیری فقر نسبی است اما نیازهای حیاتی  جوامع بشری در اثر تحمیل جامعه شکل نیاز به خود را می

باید نیاز آموزش و بهداشت را نیز  فرد در جامعه همچون غذای کافی، مشکل مسکن و پوشاك را با فقر مطلق باید سنجید و به آن

های زندگی همچون غذا و پوشاك و مسکن و  توان حداقل شود می در بررسی نیازهای انسانی که فقدان آنها به فقر منجر می.افزود

چون های نخستین نیازهای بشری قرار داد و در وهله بعد نیازهای زندگی اجتماعی امروز بشر را هم بهداشت و آموزش را در رده

 .توانایی برقراری ارتباط مؤثر با جهان پیرامون و استفاده از امکانات و رفاهیات حال و آینده را به عنوان نیاز بعدی مدنظر قرار داد

های الکترونیک بدلیل کمبود منابع  بعنوان مثال در کشورهای پیشرفته و مدرن عدم توانایی تطابق فرهنگی و عدم آشنایی با سیستم

اکنون پس از .باشد شود و در شهرهای بزرگ دنیا نداشتن وسیله نقلیه شخصی نوعی از نیاز می علمی و فکری فقر تلقی میاقتصادی و 

رسد بتواند تعریفی کاملتر از فقر را تشریح نماید و  ارائه تعریف و توضیح درباره فقر از اندیشمندان مختلف تعریف ذیل که به نظر می

کنند،  فقر یعنی کمبود امکان یا امکانات الزم یا کافی برای فرد یا افرادی که در یک جامعه زندگی می .دشو آن را بیان کند ارائه می

تر از حداقلهای مورد لزوم زمان، مکان و شرایط محل زندگیشان قرار دهد حال در هر  طوری که این کمبود آنها را در سطحی پایین

شودو فقیر کسی است که خود و افراد تحت  یا خط فقرهای موجود سنجیده می زمینه که باشد خود نوعی فقر است و با خطر فقر

سرپرستی او از حداقلهای قابل قبول زندگی در جامعه و محل زندگی خود محروم باشند حال این فقر در بعد اقتصادی باشد یا 

 .یک فقر است خود موقعیت و جایگاه در باشد که بعدی درهر …فرهنگی یا اجتماعی و 

 

 

 :ویژگی های فرهنگ فقر 1-4

 

وعدم وابستگی بیشتر فقرا به نهادهای ملی و احزاب سیاسی، عدم همکاری . به لحاظ فرهنگی فقر، فرهنگی محلی و منطقه ای است

از ویژگی های فرهنگی آن می ... با موسسات بهداشتی و رفاهی، عدم استفاده از اماکن رفاهی و توسعه مثل بانکها، فروشگاهها و
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به لحاظ اقتصادی نیز مبارزه دایم برای زنده ماندن، بیکاری و کم کاری و مزدهای پایین، شغلهای بی مهارت، کارهای کودکان، .باشند

از ویژگی های فرهنگ ... نبود پس انداز، کمبود ذخیره مواد غذایی در خانه، قرض گرفتن ازنزول خواران محلی با بهره های سنگین و 

حاظ اجتماعی و روانی، محله های فقیر دارای ساخت شلوغ و آپارتمانهایی با حداقل ساخت سازمانی و ماهیت به ل.فقر می باشند

ازدواج بی ثبات و اکثر خانواده ها مادر محورند که این به دلیل ترك زوجه و . خانواده مبتنی بر نظام خویشاوندی دو طرفه می باشد

صیت فقیر به گونه ای است که فرد احساس تقدیرگرایی قومی، وابستگی، خود کم بینی نگرشها، ازه و شخ. ازدواجهای قراردادی است

و حقارت و احساس بودن در حاشیه اجتماع و نوعی حس ناامیدی می کنند و روش زندگ در زمان حال را برمی گزینند و به نوعی به 

در امور سیاسی مشارکت نمی کنند و استفاده کمی از افرادی که فرهنگ فقر را برمی گزینند اغلب .تقدیرگرایی ابدی تن می دهند

به اعتقاد لوییس فرهنگ فقر یک پدیده جدید است که در نتیجه تحوالت نظام سرمایه داری بوجود آمده و .نهادهای عمومی دارند

چون در واقع . تمثال در ایالت متحده آمریکا فقر هست ولی فرهنگ فقر موجود نیس. توسعه شهرهای جدید آن را شکل داده است

فرهنگ فقر عدم برخورداری از امکانات و زیستن در شرایط فقیرانه است و از طرف دیگر محصول شرایطی است که در زندگی های 

در جوامع شکار و گردآوری خوراك که غلبه نیروهای طبیعی و نبود تکنولوژی وجود داشته، ذهنیت انسانها به .مرفه دیده می شود

اگرچه اینها فقر را تجربه می کنند ولی فرهنگی منسجم و خودکفا و . نیست که مفهوم فرهنگ فقر را دربرمی گیرد زندگی به گونه ای

را اینگونه توصیف می ( مکزیکوسیتی)مثال لوییس زندگی خانواده سانچز .در عین حال رضایت از زندگی در اینگونه جوامع وجود دارد

لیه در همان محل بدون نیاز به ترك بلوك، خرافه پرستی و استفاده از تمثال مقدس برای زندگی دسته جمعی و رفع نیازهای او :کند

حفاظت و نگهداری محل، بیشتر خانواده ها با هم نسبت خونی دارند و بخشی دیگر بواسطه رابطه سنتی بین والده ها دارای رابطه 

امکانات برای شروع زندگی مشترك، کار کردن زن و مرد  سببی هستند، داشتن روحیه جمعی در داخل بلوك، راضی بودن به حداقل

پا به پای هم، راضی بودن به ساده ترین مشاغل و تصور دیگری را غیر از آن نداشتن، راضی بودن به درآمد کم، عدم تالش برای تغییر 

آورد و بایستی در لحظه زندگی کرد، در زندگی آینده، کسب درآمد با قمار و عشرت، اعتقاد به اینکه پس انداز در زندکی بدبختی می 

جلوگیری از تحصیالت عالیه زنان، کنترل و اعمال نظارت بر زنان، خشونت علیه همسر، میل به داشتن فرزند بیشتر، ایثار و گذشت، 

ازدواج، ارزش احساس محرومیت در برابر طبقه اشراف و احساس تنفر از آنها، اعتقاد به نذورات و سحر و جادو، نداشتن دید وسیع در 

دانستن کشتن انسانها و رفتن به زندان، زور و بازو را ارزش اجتماعی دانستن و تصور اینکه قانون، قانون جنگل است، زندگی در رویا 

 .برای فراموش کردن مشکالت بهخصوص برای دختران، رعایت آداب و سنن محلی و برگزاری سنتهای محلی خاص، مناسک گرایی

ازهم : هد که پیدایش خرده فرهنگ فقر زمینه ها و تجارب تاریخی ای را داشته که این زمینه ها عبارتند ازلوییس توضیح می د

اجتماعی و جایگزینی نظامی به جای نظام دیگر، تداوم نام بزرگ، فروپاشیدگی نظام های قبیله ای و -پاشیده شدن نظام اقتصادی

   . ...  مهاجرت قبایل به شهرها و

 

 :ه نظریه فرهنگ فقرنقدها ب 4-2
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 .داده های تجربی برخی جامعه شناسان نشان می دهد که در جوامع پیشرفته هم می تواند فرهنگ فقر وجود داشته باشد -1

مفهوم فرهنگ فقر بیش از حد به قدرت ساختار فرهنگی تکیه می کند و نقش عاملیت و فاعلیت را نادیده می گیرد که این دید  -2

 .ابدی از فقر ایجاد می کندیک دیگاه ازلی و 

یعنی . مفهوم فرهنگ را یک مفهوم بسیار ذهنی تلقی کرده و فرهنگ از دیدگاه لوییس همان ارزشها و هنجارها و باورهاست -3

. الگوهای فرهنگی است که تعیین کننده ی شیوه ی تفسیر فقر از کنش و موقعیت خود و تعیین کننده ی الگوی رفتاری فرد است

 .بسیار ذهنی است این تلقی

 .مفهوم فرهنگ فقر عمال مجموعه ای از پیامدهای منفی را به همراه دارد، مثال شیوه راهبردی برای خروج از فقر ارائه نمی کند -4

مفهوم فرهنگ فقر به لحاظ ایدئولوژیک وضعیت فقر را به نوعی توجیه می کند و با تلقی کردن فقر به مثابه یک شیوه ی زندگی  -5

 .ه تنها ایجابی و مثبت است، عمالً فقر را می پذیردکه ن

 

 :قابلیتهای این نظریه 4-3

مثال فقر را کسی . اغلب کسانی که در مورد فقر صحبت می کنند، شاخصها یفقر را جهانی می دانند. یک نگاه روانی به فقر دارد -1

 .دن و نسبی بودن فقر را می پذیردفرهنگ فقر احساس فقیر بو. می دانند که این ویژگی ها را نداشته باشد

اگر بخواهیم از مفهوم فرهنگ فقر نه به مثابه یک مفهوم تبیین گر و نه به مثابه یک مفهوم راهبردی یا سیاست راهبردی بلکه به  -2

 .مثابه یک مفهوم روشنگرانه استفاده کنیم، جنبه انتقادی هم دارد و نوعی خودآگاهی را برای فقرا ایجاد می کند

 

 

 فرهنگ فقر، نیازمند نگاه انسانی 4-4

هر کجا اثری از انسان و نقشی از کنشی انسانی در میان بوده است، شناخت انسان نیز دیر یا زود پدید آمده و تالش کرده است سهم 

در علوم  بندی رایج قرن نوزدهمی توان تقسیم به همین دلیل نیز، مشکل می. هایی ایفا کند دهی به چنان پرسش خود را در پاسخ

در واقع نظریه دورکیم مبنی بر گذار جوامع انسانی، همچون . را پذیرفت «پیشرفته»و « ابتدایی»اجتماعی مبنی بر تفکیک جوامع 

هاست که سلطه خود را بر علوم  مدت« انیکارگ»به حالت « مکانیک»و از حالت « پیچیدگی»به « سادگی»های طبیعی، از  موجودیت

رو، تغییرات زیست  از این. داده است« ابهام»و « پویایی»، «پیچیدگی»هایی مبتنی بر  اجتماعی از دست داده و جای خود را به نظریه

که ماهیت و ذات  از آنبیش « فرهنگ»برای ورود به « طبیعت»ها با  ها، به ویژه گسترش فضاهای انسان شناخت و وداع آن انسان  بومی
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نگاهی به گذشته .اند شناختی آن تاثیرگذار بوده های پژوهش شناسی آن و بر تبیین شناسی را تغییر دهند، بر روش چون انسان علمی

های  علوم اجتماعی، ما را به قلب این علوم در فاصله دو جنگ جهانی یعنی به دانشگاه شیکاگو و مکتب مطالعات شهری آن، با چهره

گرفت و هدف خود  شناسی شهری شکل می ای خاص از جامعه به دورانی که گونه ;برد می... رخشانی چون پارك، تامس، زنانیسکی ود

های  و روش... شناسی اجتماعی در شهرها های قومی، پدیده مهاجرت، آسیب های شهری، اقلیت را شناخت مسایلی همچون جماعت

مچون مشاهده، مصاحبه و مطالعات میدانی، یا نیز کار با اسناد زندگی روزمره، خاطرات و های کیفی و اتنوگرافیک ه خود را، روش

شناسی  اما شیکاگو پایه استواری بود که آینده خود را نه در جامعه.داد نامه افراد جامعه، موضوع تحقیق قرار می تاریخ شفاهی و زندگی

داری امریکا در دوران پس از جنگ  گیر سرمایه در حقیقت، رشد چشم. دشناسی فرهنگ این کشور متبلور کن امریکا بلکه در انسان

: شناسی وارد میدان کرد جهانی دوم و پدید آمدن یک طبقه متوسط جدید و گسترده، کارفرمایان جدیدی را برای جامعه

به همین . ها بودند و زندگی آن ها وری کارگران از خالل شناخت بهتر آن گذاران و مدیران صنعتی که در پی باال بردن بهره سرمایه

های شهری را رها کرده، به سوی  و خرده فرهنگ  های قومی دلیل نیز جامعه شناسی آمریکایی به سرعت محالت فقیر نشین و اقلیت

 و پوزیتیویستی را بر علوم هایی کمی های کار و صنعتی شدن حرکت کرد و در این راه به سلطه کاملی از روش مطالعات در حوزه

شناسی فرهنگی بود که با گزینش  در این حال، انسان. اجتماعی این کشور و از این راه بر علوم اجتماعی در سراسر جهان تحمیل کرد

هایش در میان بومیان آمریکا و همچنین با اتکا بر  های شیکاگو و بهره برداری از تجربیات خود در نخستین پژوهش همان روش

شناسی  ترتیب انسان بدین. ی در دو سنت بریتانیایی و فرانسوی، تداوم سنت شیکاگو را تضمین کردشناخت مطالعات گسترده مردم

رشدی که تا به امروز همچنان ادامه دارد و این شاخه را بدل به یکی از . انگیز در ایاالت متحده رشد کرد شهری با شتابی شگفت

اسکار لوییس، انسان شناس امریکایی با انتشار کتاب  1811تدای دهه در اب.شناسی فرهنگی کرده است های انسان پربارترین شاخه

شناسی را  برانگیزترین مفاهیم در تاریخ علوم اجتماعی و به ویژه تاریخ انسان شهرتی جهانی یافت و یکی از مجادله «کودکان سانچز»

نشینی را در شهر آغاز کرد و برای  حاشیه شناسانی بود که کار بر پدیده لوییس یکی از نخستین انسان. فرهنگ فقر: مطرح کرد

ای  را که به باور او جنبه« خرده فرهنگ»نخستین بار تالش کرد پدیده فقر را از خالل رویکردی فرهنگی تبیین کرده و نوع خاصی از 

شکل گرفتن شهرهای  نباید از یاد برد که تمایل به مطالعه بر پدیده فقر شهری تقریبائ همزمان با. جهان شمول داشت مطرح نماید

ها در قرن نوزده و از خالل کتاب مهم و تاثیرگذاری چون  های حاصل از ورود گسترده مهاجران روستایی به آن صنعتی و نابسامانی

اثر فردریش انگلس که در اواخر همین قرن منتشر شد و در حقیقت تشریحی از محالت « وضعیت طبقه کارگر در انگلستان»

نشینی چه در کشورهای توسعه یافته و  با این وصف فقر شهری و حاشیه. ند شهر دیگر بریتانیا بود، آغاز شده بودفقیرنشین لندن و چ

شهری همراه بود، بدل به موضوعات دارای الویت برای -چه بعدها در کشورهای درحال توسعه که عمومائ با پدیده مهاجرت روستا

  گونه پیشینه علمی شناسی شهری در ایران کامالئ نو و تقریبائ بدون هیچ ته انساناما رش.شناسی شهری در همه کشورها شدند انسان

شناسی و به  ای در جامعه البته در کشور ما نیز همچون دیگر کشورها، مطالعه بر جوامع و مشکالت شهری تا اندازه .آید شمار می به

 «نشینی حاشیه»رین محور این مطالعات نیز همین پدیده ت مهم. خصوص در شهرشناسی و مطالعات مدیریت شهری سابقه داشته است

و حتی پس  1351در اواخر دهه  تا هنگام انقالب اسالمی 1331های شهری بود که با رشد شتابزده شهرها از نیمه دهه  نشینی یا زاغه

ها و  ها، فرهنگ در پی شناخت آدمتوان مطالعه یا پژوهشی را نشان داد که  با این حال در طول سه دهه کمتر می. از آن ادامه یافت
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که شاید نگاه ما به این مردمان، به زندگی و به  این: ها بوده باشد و متاسفانه شاید امروز ناچار به اعتراف تلخی باشیم های انسان زندگی

« هنر ابتدایی»، «دین ابتدایی» ، از«مردمانی ابتدایی»ها، نگاهی مشابه نگاه اروپاییانی بود که در کشورهای بیگانه با خود از  فرهنگ آن

اما شاید .شد تحقیرآمیز مشاهده می« گرایی غریب»آنها نیز نشان از نوعی « برانگیز تحسین»گفتند و حتی در توصیف  و غیره سخن می

هری در هایی و با پدیده فقر ش تری را در رویکردی متفاوت با چنین جماعت تواند پیشینه گسترده شناسی شهری می جایی که انسان

 ...احمد، صمد بهرنگی، علی محمد افغانی و ایران، بیابد، در حوزه ادبی و در آثار نویسندگانی همچون غالمحسین ساعدی، جالل آل

ای پیام آوران انقالب در راه و شرکت اقشار فقیر  ، تا اندازه1351و دهه  1331در آثار این نویسندگان که عمدتا در اواخر دهه . است

ای جدید و از این دیدگاه بر این آثار  با مطالعه. را یافت« کودکان شانچز»هایی مشابه  نیز بودند، شاید بتوان گاه نمونه شهری در آن

. شناسی ادبیات در کشور ما بدهد ای به نقد ادبی و به ارائه الگوهایی برای انسان شاید بتوان نکات زیادی را روشن کرده و غنای تازه

های مطالعات  امروز به یکی از جذاب ترین حوزه...های زیستی و  وع طبیعی، قومی، زبانی، خرده فرهنگی، شیوهکشوری که به دلیل تن

دلیل این است که مفهوم فقر . این مفهوم نمی تواند در ایران خیلی مصداق داشته باشدبه طور کلی  .انسان شناختی تبدیل شده است

فکر تاریخی، هیچ گاه به گونه ای نبوده که فقر به عنوان سرنوشت محتوم تعریف شده در جامعه ایران هم در تفکر دینی و هم در ت

جامعه ایران حداقل در سالهای اخیر به خاطر وجود منابع زیرزمینی وضعیت . باشد و دین اسالم فرهنگ فقر را تجویز نکرده است

اکثریت مردم این . د ولی در کل جامعه ثروتمندی بوده استاگرچه مشکالت زیادی دار .بحرانی ای از لحاظ دارایی ثروتها نداشته است

و در نهایت اینکه داده ای که بتوان به کمک آن فقر جامعه . تصور را دارند که روزی فقرشان به پایان می رسد و از فقر ناراضی هستند

 .مان را سنجید، وجود ندارد

 

 

 نتیجه گیری  -5

فرهنگ را تعریف کنیم و بعداً، نبود آن را به عنوان فقر فرهنگی در نظر بگیریم، آنگاه محتوای برای شناخت فقر فرهنگی، ابتدا باید 

. با نتایج حاصل از فقر در جامعه سنجیده و به فرهنگ نه چندان پنهانی برسیم که فقر در جامعه دارد  را آن انواع و  وجودی فقر

. «فرهنگ راه و روش زندگی یک قوم است»: گوید می "هرسکوتیس" .همچنین فرهنگ در لغت به معنای خرد جمعی نیز آمده است

ها از  هاست، یعنی آن چیزهایی که تازه ها به زنده فرهنگ یعنی تحویل بار مرده»: نویسد در کتاب نفرین زمین می "احمد آل جالل"

های عمل بشری مربوط  که به رفتار و فراوردهفرهنگ عبارت است از الگوهایی « .اند ها به ارث برده ها از دیروزی ها و امروزی قدیمی

ها و دستاوردهای مادی و معنوی است که به وسیله انسانها در  ی ارزش  به بیان دیگر فرهنگ، مجموعه. تواند به ارث برسد است و می

از . زای عمر بشر داردترین مشکالت جوامع انسانی است که تاریخی به درا اما فقر، یکی از گسترده .طی تاریخ بشر شکل گرفته است

فقر در اشکال مختلف و به درجات . رو دیده است ی فراگیر، روبه زمانی که بشر، پا به عرصه گیتی نهاده، خویشتن را با این پدیده
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قر از سوی دیگر، وجود ف. تری برخوردار است شود و در جوامع توسعه یافته، از دامنه گسترده متفاوت، در همه جوامع انسانی یافت می

ساز بروز ناهنجاریهای اجتماعی و بستر مناسبی برای وقوع جرم و جنایت  ، غالباً زمینه(خصوصاً اگر گستردگی زیادی نیز داشته باشد)

 .فقر یک پاره فرهنگ است "ادوارد تیلور"به عقیده . در حقیقت فقر کمبود و فقدان چیزی را گویند. است

. است فرهنگی فقر صرفاً بندی تقسیم این در ما  مطالعه و بررسی قرار داد، اما نقطه تاکیدتوان مورد  های مختلف می فقر را از جنبه

فقر معنای خاص خود را دارد، فقر لحن خاص خود، بویایی خاص خود و در برابر زندگی وضع خاص خود را »: گوید می "دورینا آلبرتو"

هایی که  از جمله پدیده. «گیرد، متفاوت است فرهنگ فقر را ندیده می که عناصر تشکیل دهنده (فقدان ثروت)دارد که از تعریف منفی 

فقر . شود صورت الگو در جامعه ظاهر می شود نوعی خاص از زندگی است که به  پس از بروز فقر در طوالنی مدت در جامعه ظاهر می

کند و  ند و در جامعه حیات و نمود پیدا میما مدت قدرت خلق فرهنگی را دارد که اثرات آن مدتها پس از فقر باقی می در طوالنی 

ای پایه و اساس تمامی تغییر و تحوالت اجتماعی  از آنجا که عرصه فرهنگ در هر جامعه . بر است خالصی از آن بسیار مشکل و زمان

فقر مالی و هم فقر  در دین مقدس اسالم، هم .ساز سایر فقرها در جامعه خواهد بود آید؛ بنابراین فقر فرهنگی زمینه  به حساب می

: فرماید تر یاد کرده است و نیز خطاب به فرزندش می مرگ بزرگ»از فقر به عنوان ( ع)حضرت علی. فکری به شدت نکوهش شده است

ضعف در یقین، کاستی عقل، نازکی دین و کم حیایی در : شود هر کس به فقر مبتال شود، به چهار چیز دیگر نیز مبتال می! فرزندم»

 و  باران اطالعات هستیم واقعیت این است که ما در عصر حاضر از چهارسو در معرض بمب.«!بریم ، از فقر به خدا پناه میپس. صورت

کنیم، اما این دلیلی به کنار کشیدن از انقالبی که در دنیای دیجیتال  شود و آگاهی زیادی پیدا می مان افزوده می معلومات بر روز  روزبه

های جمعی به عنوان یک رسانه اثرگذار فرهنگی و اجتماعی یکسویه، تنها  رادیو، تلوزیون، ماهواره و دیگر رسانه. شود اتفاق افتاده، نمی

توانند نقش کامل و جامعی در اعتالی فرهنگی یک  نیازهای فرهنگی و اجتماعی را پوشش دهد و در عمل نمی توانند بخشی از می

هایمان نیستند   متأسفانه تلوزیون و مانند آن، امروزه چیزی جز یک وسیله سرگرمی و تزئینی در گوشه نشیمن خانه. جامعه ایفا کنند

نند که، مخاطبانشان یا خیلی چاقند، یا خیلی کچل و احتماالً مشکل جنسی دارند و ک و صاحبان کانالهای آن ور آب هم که فکر می

بر کسی پوشیده .اند ای اقامت دائم اروپا را بگیرند، و انرژی خود را برای فروش کاالهایی از این دست گذاشته خواهند یک هفته می

های مطالعه سیر در بین صفحات وب و یا   ه یکی از شیوهنیست که یکی از ابعاد مهم فرهنگی، مطالعه شخصی افراد است و امروز

سال  10ها در شرایطی که میزان اطالعات جهان در طی  سایت ما از مطالعه و سیر در بین صفحات انبوه وب اما سهم . اینترنت است

. شود، چقدر است ه دو برابر میما 19قبل دو برابر شده است و با نرخ رشد سریع، طبق گفته اتحادیه اسناد و آموزش آمریکا در هر 

ها باشد، گاهی هم شاید با یک ژست فیلسوفانه دم دکه روزنامه   سهم ما شاید چند برگ از صفحه مجالت زرد و ستون حوادث رونامه

خیلی از  !مها را مجانی مرور نموده و بعد با یک نخ سیگار دکه را ترك کنی فروشی بایستیم و همانطور سر پا، صفحه اول همه روزنامه 

اند و همیشه منتظر چاپ شماره جدید هستند تا مطالب بنده و دیگران را بخوانند   داغ عادت کرده  نامه آق دوستان هم عجیب به ویژه 

کتابهای . کتاب و یا منبع دیگری بروند مجله، روزنامه، سراغ تا نداده راه  در این مدت هم هیچ زحمتی به خود. و البته فیض ببرند

از بابک و . ها هم از ما بسیار گله دارند ها و سهراب اند و حافظ  گرفته خاك و  ایم گرد  های شهرمان از بس که سراغشان نرفته  خانهکتاب

دانیم؛ اما اخبار هنرمندان هالیود و بالیود را مشتاقانه پیگیری  افشین و سیاوش و مولوی چیزی جز یک اسم خشک و خالی نمی

؛ حوصله مطالعه، حوصله !ما خیلی فقیریم، حتی حوصله هم نداریم: گوید عروف دوستم افتادم که همیشه مییاد جمله م. کنیم می
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ها از   گی انگیز  ها و بی  رمقی  ها، بی  حوصلگی  به راستی ریشه این بی... . ورزش، حوصله تفریح، حوصله بحث و تبادل نظر و 

زندگی ! باید از فرصتهای کوتاه زندگی، جاودانگی را جست. ا از آن روی برگردانیمکجاست؟معتقدم خداوند زندگی را به ما نبخشیده ت

چیزهای اندك، که مرگ آنها را از ! فرصت یکه و یکتای زندگی را نباید صرف امور کم بها کرد! ای عظیم است چالشی بزرگ و مخاطره

ما همراه باشند؛ همچون معرفت بر نفس و شناخت هستی و  هایی اهمیت دارند که وقت کوچ ما از خانه بدن، با  توشه. گیرد ما می

 :استاد شریعتی چقدر زیبا و ساده آنرا توصیف کرده. واقعیت نیست این جز چیزی عذابیم و رنج در  فقری که ما از آن! خالق آن

 خواهم بگویم فقر می  

 کشد می سر جا همه  فقر  

 نیست  هم  فقر ، گرسنگی نیست، عریانی  

 طال و غذا نیست.....  نیست پول چیز آن ولی است، "نداشتن"  را فقر ، چیزی  

 ، نشیند می فروشی کتاب یک ی نرفته فروش کتابهای بر که است خاکی و گرد همان  فقر 

 ، کند می خرد را برگشتی های روزنامه که  است، بازیافت ماشین برنده های تیغه  فقر  

 اند روی آن یادگاری نوشتهای است که  ی سه هزار ساله فقر ، کتیبه  

 شود فقر ، پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته می  

 ، سر کردن نیست "غذا  بی"فقر ، شب را  اما   کشد می سر جا همه  فقر 

 است کردن سر "اندیشه بی"  فقر ، روز را. 

. است خطرناکتر و بدتر هم مالی فقر  اندیشه و بصیرت هم نوعی فقر است که از کمبود  فقر تنها، فقدان ثروت و سرمایه نیست، !آری

شویم و احتماالً تغییری هم در خود ایجاد  خوریم، غمگین می بارها و بارها آن را دیده، افسوس می خود روزمره زندگی در که فقری

همه فقر هستیم؟ مسئولیت تغذیه فکری جامعه را چه کسی به آیا واقعاً سزاوار این : کنیم دوباره همان پرسش را مطرح می! کنیم نمی

علما، بزرگان، دانشمندان، : عهده دارد؟ چه کسی باید به جامعه تغذیه فکری بدهد؟ جواب این پرسش خیلی واضح و روشن است

یکی از نیازهای فرد، تغذیه  .دها مسئولیت تغذیه فکری و فرهنگی جامعه را برعهده دارن استادان، نخبگان، صاحبان فکر و اندیشه؛ این

همانطور که بدن انسان نیاز به تغذیه جسمی دارد، نیاز به تغذیه فکری و  .فکری، تغذیه فرهنگی و تغذیه احساسی و عاطفی است

شود که از  استضعاف فکری شامل کسانی می .شود  اگر فردی تغذیه فکری نشود از لحاظ فکری هم مستضعف می. فرهنگی هم دارد

شود که   گی و استضعاف که در قرآن هم به آن اشاره شده است فقط به کسانی اطالق نمی  مانده  این عقب. اند فکری عقب مانده  نظر
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اند؛ بلکه شامل   یا کودك  شود که سفیه، دیوانه از لحاظ عقلی و فکری ذاتاً معلول هستند، استضعاف فکری فقط شامل کسانی نمی

توانستند به مراتب باالی فکری برسند؛ به رشد   به تفکر داشته، نیاز به روشنگری و هدایت داشته و می شود که نیاز  کسانی هم می

اند؛ چرا که جامعه این فکر را به آنها نداده، جامعه آنها را تغذیه فکری نکرده، تا به استضعاف  فکری دست پیدا کنند اما به آن نرسیده 

اند در بارگاه الهی   اگر کسانی که موجب استضعاف مالی انسانها شده! روز قیامت محاکمه شونداگر مستضعفین مالی درا . کشیده شدند

از آنها هم در مورد این کوتاهی و قصور . همینطور مستضعف فکری و عاملین آن نیز در درگاه الهی مؤاخذه خواهند شد! شوند محاکمه 

اند و مانع   استضعاف فکری و فرهنگی و حتی به استضعاف عاطفی کشیده که جامعه یا قشری از آن را به ای عده. شد خواهد  سؤال

ای است که متأسفانه خیلی به  این جنبه، جنبه. شوند اند؛ به سختی در پیشگاه خداوند محاکمه می ها شده  رشد جامعه در این زمینه

هم نیاز به تغذیه فکری، فرهنگی، احساسی و عاطفی بنابراین همان طوری که فرد نیاز به تغذیه فکر دارد، جامعه . شود آن توجه نمی

ای به استضعاف عاطفی یا فکری کشیده  دارد، جامعه نباید از نظر تغذیه عاطفی و احساسی با کمبود و نارسایی مواجه شود؛ تا عده 

 .شوند
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