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 /)مجموعه مقاالت(جمعيت و فقر در كشورهاي در حال توسعه
وستاوو دوسانتيس؛ ـي و گـاچــ ب  ويـيـل وـاسيمـم: رانـويرايشگ

وزارت : محمداسماعيل نوشمند، عليرضا خرمايي؛ تهران: مترجمان

كشاورزي، سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي، مركز  جهاد

  .ص ۱۷۹، ۱۳۸۴سي مسائل روستايي، تحقيقات و برر

 
بررسي پديدة فقر، در نگاه نخست، سهل و ممتنع است؛ در سطحي اوليه، مفهوم فقر 

در بر گيرندة شرايطي است مبني بر عدم برخورداري مردم از منابع اوليه  و الزم 

اما اگر به . جهت دستيابي به حداقل مصرف مواد غذايي و ساير ضروريات زندگي

شناسي و اقتصاد نگاه شود ابعاد پيچيدة آن ظاهر  هوم ساده، از بعد جمعيتهمين مف

  .شوند مي

اي  توان در سطوح فردي، خانواري و منطقه پديدة فقر و مشكل جمعيت را مي

هاي دخيل به مطالعة موشكافانه  بررسي كرد و در اين سطوح دربارة عوامل و مؤلفه

  .پرداخت

شامل چهار مقاله در  حال توسعه جمعيت و فقر در كشورهاي در كتاب

  .گيرد هاي مختلف فقر است كه عوامل برشمرده فوق را در بر مي زمينه

اول : رسد گيري عام مي به سه نتيجه» فقر و مشكل جمعيت«مقالة اول با عنوان 

حتي اگر بازده . آنكه بازده نسبت به مقياس در مصرف خانوار، اهميت فراواني دارد

مصرف خانوار را ناچيز فرض كنيم، همبستگي مثبت ميان فقر نسبت به مقياس در 
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. گردد شود، معكوس مي متمركز بر درآمد و اندازة خانوار كه اغلب بدان اشاره مي

هاي مبتني بر عوامل بيروني منفي تاكنون به طور كلي پشتوانة  دوم آنكه استدالل

بيروني منفي ، با باال گيري سوم آنكه در بررسي عوامل  تجربي ناچيزي دارند، نتيجه

يابد،  رفتن ميزان باروري نه تنها احتمال مرگ و مير مادران حين زايمان افزايش مي

همين موضوع . رسد نيز كاسته خواهد شد بلكه از ميزان منابعي كه به دختران مي

كنندة آمار مرگ و مير بيش از اندازة زنان در بنگالدش و  ساز باال رفتن نگران زمينه

  .قاط جنوب آسيا بوده استساير ن

هاي  هاي علّي و مؤلفه به زنجيره» تعامل جمعيت و فقر«مقالة دوم تحت عنوان 

ميانگين پايين درآمد و مخارج واقعي، و توزيع نابرابر ميان . پردازد رياضي فقر مي

هاي بزرگ بودن اندازة خانوار، باال بودن باروري  ها و معلول فقرا و غير فقرا، علت

درآمد و داراي درآمد متوسط از جمله محورهاي بحث اين مقاله  رهاي كمدر كشو

  .است

آثار درازمدت » شناسي، و فقر شايع قحطي، جمعيت«محور مقالة سوم با نام 

هدف اين مقاله بررسي آثار به وجود آمده ناشي . قحطي بر فقر و پيامدهاي آن است

ت كه بر مبناي چهار فرضيه از قحطي بر ساختار جوامع در حال توسعه و فقير اس

و سه » مالتوسي«هاي  مشي ها بر اصول و خط يكي از اين فرضيه. مطرح شده است

در ديدگاه مالتوس، قحطي سوپاپ . تاي ديگر بر اساس پسامالتوسي استوار است

دهد؛ در نتيجه اين  اطميناني براي گريز از فقر مفرط در اختيار بازماندگان قرار مي

شود كه سطح زندگي خود را باالتر از سطح بقاي محض  فراهم مي فرصت براي آنان

با اين حال، در اين ديدگاه به آثار درازمدت قحطي كه از طريق مجراهاي . ببرند

آثار . شود كنند، توجه كافي نمي شناسي عمل مي گوناگون اقتصادي و جمعيت

در . گيرند ار ميتري مورد توجه قر طور كامل هاي پسامالتوس به درازمدت در فرضيه

ديدگاه پسامالتوسي، نه قحطي مسئول تداوم مرگ و مير زياد در جهان ماقبل صنعتي 

شود و نه مرگ و مير زياد به عنوان عامل اساسي ازدياد باروري فرض  پنداشته مي

مدت  شناختي كوتاه شناختي و غيرجمعيت ها، آثار جمعيت از اين ديدگاه. گردد مي
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ناپذيري براي فرد، خانواده و جامعه داشته  اي برگشتقحطي ممكن است پيامده

  .باشد

به بررسي درآمد فردي، » روابط ميان ساختار خانوار و فقر«مقالة چهارم با عنوان 

ها، دسترسي به  سطوح بهداشت و آموزش، دسترسي به تسهيالت، مالكيت دارايي

  .دازدپر اطالعات، حقوق قانوني، تحرك و پويايي در ساختار خانوار مي

اند از كساني كه به لحاظ  فقيرترين فقرا ـ كه اغلب زنان هستند تا مردان ـ عبارت

وابستگي به خانوار فاقد تحرك و پويايي كافي بوده و از نظر دسترسي به منابع 

ساختار خانوار با شرايط اقتصادي سازگاري . خارج از خانه توانايي الزم را ندارند

هاي  افراد از جنبه. رود بعدي از رفاه فردي به شمار مي يابد و در بسياري موارد، مي

مختلفي اعم از حريم خصوصي، استقالل فردي و ارتباط با ساير افراد و غيره 

هاي مطلوب  براي كساني كه منابع بيشتري در اختيار دارند، ويژگي. اند متفاوت

ار خانوار گوناگوني از مقوالت مختلف زندگي، ممكن است در زمينة انتخاب ساخت

العمل نشان  بر زندگي آنان تأثير گذارد و آنان بر اساس اين تأثير و تأثرات عكس

  .دهند

از ميان انبوهي از  جمعيت و فقر در كشورهاي در حال توسعهمقاالت كتاب 

خواندن اين كتاب . مقاالت مربوطه به مسئله فقر انتخاب و با دقت ترجمه شده است

شناسي و ساير علوم وابسته  شناسي، جامعه فقر، جمعيتهاي  را به پژوهشگران حوزه

  .كنيم پيشنهاد مي

  

  شجاعي دكتر علي شاه
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افزايش توليد غذا از طريق : يشناخت مبوو اي كشته نوآوري

: لندن ,ويرايشگر نورمن آپهوف/ توسعه مشاركتي

  .ص ۳۰۶، ۲۰۰۲,اسكن ارث

  

براي برآوردن افزايش مورد انتظار در تقاضاي مواد غذايي و نيز به منظور رفع 
, تغذيه هستند ميليون نفر در سراسر جهان كه درحال حاضر دچار سوء 800نيازهاي 
  .عرضه جهاني به طور چشمگيري افزايش يابد الزم است

حتي با , شامل آب و اراضي قابل كشت, اما سرانه دسترسي به منابع طبيعي
 كنونيهاي  روش ن،اي برعالوه . كاهش ميزان رشد جمعيت، رو به كاهش است

 زيرا تا حد زيادي متكي بر, نگرنداشناختي وير به لحاظ بوم كشاورزيتوليد 
  .هستند فسيلي هاي و سوختسمي يي هاي شيميا نهاده

قدري بكاهند و مواد شيميايي از خطرهاي نوين، ممكن است  برخي از فناوري
اما اكثر كشاورزان جهان به دليل . انواع ديگري از انرژي را در اختيار ما قرار دهند

 اين. اند ها را نيافته گيري از اين فرصت ها امكان بهره هزينه سنگين و ساير محدوديت
آوارگي و فقيرتر شدن خانوارهاي روستايي  هها در برخي مناطق حتي ب فناوري
  .ده استانجامي

بايست با تداوم بخشيدن  براي برخي اين سؤال مطرح بوده است كه آيا مي
به رفع نيازهاي غذايي بپردازيم؟  ،راهبردهاي موجود پژوهش و توسعه كشاورزي
  هاي موجود وليد از مسير فناوريبسياري از متخصصان معتقدند كه افزايش ت



  ۱۵۱  بررسي كتاب

  

محيطي قابل قبول، هم از نظر اجتماعي  هم به لحاظ زيستاي كه  به گونهتواند  نمي
  .و هم از بعد اقتصادي پايدار باشد، امنيت غذايي را تضمين كند ،مطلوب

هاي انقالب سبز در دو برابر كردن  موجود به موفقيتاي طرفداران رويكرده
اكنون مشخص شده اما . كنند استناد ميساله  30ر يك دوره توليد غالت جهان د

. ميزان رشد كشاورزي و پيشرفت فناوري كند شده است 1990است كه در دهه 
ا بتنها است، صرف تر از توليد  همچنين بهتر شدن كيفيت تغذيه كه هدفي مهم

  .يابد افزايش توليد غالت تحقق نمي
هاي نوين  دهاهاي جايگزين بر اين باورند كه كشاورزي بدون نهمنتقدين رويكرد

ناگزير توليد كمتر را به دنبال خواهد داشت كه به كمبود مواد غذايي و فشار براي 
وري  بهرههاي انقالب سبز در  آنان به موفقيت. شود افزايش سطح زير كشت منجر مي

در مقابل، . كنند ي اشاره ميها هكتار جنگل و حفظ تنوع زيست اراضي و نجات ميليون
 محيطي ناشي از كشاورزي متكي به هاي زيست ي جايگزين، هزينههاحاميان رويكرد

اي ه وري نظام آنان در عين حال، كمتر بودن بهره. نندك ذكر مياي بيروني را ه نهاده
هاي  كه در آنها روشكنند  و موارد مهمي را ذكر مي شناختي را رد بوم و كشت

  .را دو يا سه برابر كرده استعملكرد يزان مجايگزين، 
هاي  تواند يا بايد جاي شيوه مي» كشاورزي جايگزين«فرض بر اين نيست كه 

. تنهايي كليه نيازهاي غذايي جهان را رفع كند را بگيرد و به» كشاورزي نوين«كنوني 
ننده است، زيرا اين مفهوم ك گمراه» كشاورزي جايگزين«در واقع، صحبت از 

گيرد كه برخي جديد و برخي مبتني  عه وسيعي از عمليات و فنون را در بر ميمجمو
  .اند بسيار كهني هستند كه كمتر مورد مطالعه قرار گرفته هاي بر اصول و رويه

, اي از رويكردهاي نوآورانه مجموعه شناختي وبوم هاي كشت نوآوريدر كتاب 
اين رويكردها كه مبتني بر  .شود آميز و متنوع توسعه كشاورزي ارائه مي موفقيت

هايي همچون  به استفاده از نهاده, مطالعه موردي هستند 12شواهد به دست آمده از  
در اين . هاي زياد و ناپايدار نه سرمايه, دانش، مهارت و نيروي انساني گرايش دارند
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مطالعات نشان داده شده است كه چنين رويكردهايي به افزايش چشمگير عملكرد 
  .مندانجا مي

نويسندگان مقاالت اين كتاب هم مفاهيم كليدي و هم ابزارهاي عملياتي را براي 
زيست و  دهي مجدد عمليات كشاورزي به سمت رويكردهايي سازگار با محيط جهت

كنند؛  رويكردهايي كه به مشكل  امنيت غذايي،  به لحاظ اجتماعي مطلوب ارائه مي
  .لك  در حال توسعه نظر دارنديافته و چه در مما چه در كشورهاي توسعه

اند از  هاي اصلي كه مقاالت كتاب در پي يافتن پاسخ آنها هستند، عبارت پرسش
كنندگان شهري و نيز  خصوص فقرا، مصرف به(اينكه اوالً چه چيزي به نفع مردم 

است؟، و ثانياً چه عاملي باعث پايداري منابع طبيعي كه ) توليدكنندگان روستايي
شود؟ دستيابي به توليد  دهند، مي ي و كل حيات انسان را تشكيل ميبنيان كشاورز

بيشتر مهم است، اما كافي نيست، زيرا الزم است كه عمليات جايگزين به لحاظ 
اي مفيد  اقتصادي براي خانوارها كارآمد و سودآور، و به لحاظ اجتماعي و تغذيه

  .باشند
ايش توليد با استفاده از منابع مطالعات موردي اين كتاب شواهدي را از امكان افز

فايده  - توانند از آزمون هزينه دهند كه احتماالً مي و دانش محلي به دست مي
ها در ميان كشاورزان به مثابه  كارگيري روش ميزان به. اقتصادي سربلند بيرون آيند

  . هاي جديد در نظر گرفته شده است آزمون عملي اقتصادي بودن رويكرد
وردي كتاب بر قاره آفريقا تمركز دارند، به اين دليل كه برخي از بيشتر مطالعات م

تر احتمال كمبود شديد  ها در آنجا جريان دارد، و از آن مهم ترين فعاليـت نوآورانه
هاي  چنانچه رويكرد. هاي آتي در اين منطقه بيشتر است مواد غذايي در دهه

غم وضعيت نامساعد خاك و ر شناختي بتوانند توليد مواد غذايي را علي وبوم كشت
 40هاي متعارف و نوين طي  اند كه روش آب افزايش دهند، به موفقيتي دست يافته

موارد مربوط به آمريكاي التين و آسيا تجاربي . اند سال اخير از آن محروم بوده
نويسندگان . هاي حاصل از مطالعات آفريقا در بر دارند متفاوت، اما سازگار با يافته

اند، زيرا  تعميم به ديگر كشورها نبوده هاي خاص قابل كنند كه در پي فناوري تاُكيد مي
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هاي  حل راه  ها هستند و اغلب شرايط محلي همواره مستلزم سازگار كردن فناوري
هايي هستند كه پس از  آنان به دنبال اصول و روش. كنند متفاوتي را طلب مي

  .ط متنوع به كار گرفتاي مناسب، بتوان آنها را در شرايه وتعديل جرح
در ايتاليا  1999مقاالت كتاب برگرفته از كنفرانسي هستند كه در آوريل 

هاي گوناگون و  پژوهشگر نگارنده اين مقاالت، داراي تخصص 24. برگزارشده است
هاي غيردولتي،  از كشورهاي مختلف هستند كه حوزه فعاليت آنان را سازمان

در . دهد المللي تشكيل مي هاي بين ير سازمانها، مؤسسات پژوهشي، و سا دانشگاه
شود، اما همه مقاالت ما را در درك بهتر دو  اين كتاب تجارب مختلفي بيان مي

اي مقاالت به  رشته ماهيت بين. كنند شناسي و مشاركت ياري مي وبوم موضوع كشت
  .كنند تا به بينشي جديدتر و فراگيرتر دست يابند خوانندگان كمك مي

هايي از اين دست،  كند با انتشار كتاب كتاب اظهار اميدواري مي ويرايشگر
هاي  كننده، و دستگاه هاي كمك روز افراد بيشتري از مجامع علمي، سازمان روزبه

كند، و  دولتي به اين نتيجه برسند كه اين حوزه كندوكاوي جدي را ايجاب مي
به متن راهبردهاي را از حاشيه پژوهش و توسعه كشاورزي » جايگزين«رويكردهاي 

 .هدايت كنند 21آتي امنيت غذايي و توسعه اقتصادي در قرن 

المللي غذا، كشاورزي و  مؤسسه بين«مدير , ويرايشگر كتاب» نورمن آپهوف«
 .در دانشگاه كرنل است» المللي دولت و كشاورزي بين«و استاد درس » توسعه كرنل

هاي  تر كتاب كشاورزي پيش مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي وزارت جهاد
را كه آپهوف از ويرايشگران آنها بوده داليلي براي موفقيت و داليلي براي اميدواري 

او عالوه بر نگارش سه مقاله براي كتاب . است، ترجمه و منتشر كرده است
. ، در تأليف دو مقاله ديگر نيز همكاري داشته استشناختي وبوم هاي كشت نوآوري

. بر اين كتاب استآموزنده اي  هاي توسعه كشاورزي مقدمه ره چالشمقاله او در با
و از , كند مقاله ميگوئل آلتيري مخاطبان را در درك بهتر مفهوم پايداري ياري مي

و دانشجوياني كه آشنايي متوسطي با  اين مقوله دارند بسيار  رو براي خوانندگان اين
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امي ن از ديگر نويسندگان صاحب جولز پرتي نيز. رسد مفيد و پرمحتوا به نظر مي
  . است كه در نگارش مقاالت كتاب مشاركتي فعال داشته است

از طريق ارجاع آن هاي مختلف  از نكات مثبت كتاب اين است كه فصليكي 
و بدين لحاظ  اند به يكديگر پيوند خوردهمتقابل شواهد حاصله از مطالعات موردي 

در اختيار نكته يا مبحث خاص يك بودن پذير  ابزار مفيدي براي ارزيابي توجيه
  ،آيد شناخت و بصيرتي كه با مطالعه كتاب به دست مي. دگير خواننده قرار مي

  .گذاران قرار گيرد سياست هاي كشاورزي مورد نظر تواند هنگام تدوين سياست مي
گذاران توليد  اين كتاب راهنما و منبعي ضروري براي متخصصان و سياست

غذايي و نيز براي دانشگاهيان و پژوهشگران است و برخي  كشاورزي و مواد
هاي كارشناسي و حتي كارشناسي  مقاالت آن براي مطالعات جانبي دانشجويان دوره

مطالعه اين  .درس مينظر به مناسب شناسي  كشاورزي و بوممند به مباحث  هارشد عالق
در كشورهاي در مند به موضوع توسعه كشاورزي  كتاب به كليه خوانندگان عالقه

  .شود حال توسعه پيشنهاد مي
  

  مهدي گنجيان 


