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چکيده
اين مقاله ضمن تصريح بر اهميت تعيين کنندههاي اجتماعي سالمت و بيماري ،مناسبات بين درد مزمن و
فقر را به مثابه مهمترين تعيين کننده اقتصادي و اجتماعي آن مطالعه ميکند .براي تحقق اين هدف،
روشهاي پژوهش کيفي و به طور مشخص اتنوگرافي رِوايي ،و حدود نه ماه حضور مستمر در ميدان و
انجام مشاهده و مصاحبه روايي با بيماران اسکلتي داراي درد مزمن بکار گرفته شده است .براي تحليل
دادهها از تحليل روايت مبتني بر مضمون و از مدل سيال ميلز و هابرمن استفاده شده است .يافتههاي اين
جستار نشان ميدهد که نوعي درهم تنيدگي يا همافزايي در شرايط محيطي ،شاخصهاي جمعيتشناختي و
ديگر تعيين کنندههاي احتماعي در خصوص درد مزمن وجود دارد .به طور مشخص ،شرايط جغرافيايي
خاص منطقه موکريان به همراه نظامهاي فرهنگي و اجتماعي فقر گستر با سوق دادن افراد ساکن در
منطقه به انجام فعاليتها و شغلهاي سخت و فرسايشي ،آنان را مستعد ابتال به بيماريهاي اسکلتي داراي
درد مزمن مينمايد .همچنين فقر اقتصادي حاصل از مشاغل کم درآمد و ناپايدار و غيرايمن و بيکار شدن
بر اثر درد و بيماري و ضعف يا فقدان حمايت اجتماعي کافي از يک سو ،و عدم توسعه يافتگي ،در حاشيه
بودن و فقدان امکانات و تسهيالت خدمات بهداشتي و درماني از سوي ديگر ،بيماران اسکلتي داراي درد
مزمن را در شرايط خطير جسماني و رواني و رنج روزافزون اجتماعي قرار داده است.
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مقدمه
در طول تاريخ بشري ،درد به عنوان پديدهاي ناشناخته از جنبههاي مختلفي مورد مطالعه ،بحث و
جدل قرار گرفته است و صاحب نظران اين حوزه ،ديدگاههاي متفاوتي در خصوص ماهيت و ابعاد
و علل آن ارائه نمودهاند .بهرغم اينکه درد پديدهاي ميان رشتهاي است و از منظر پزشکي ،زيستي،
روانشناختي و حتي ديني و مذهبي مطالعاتي درباره آن صورت گرفته است؛ ولي به طور سنتي حوزه
درد و مديريت آن در اختيار زيست پزشکي و مدلهاي آن است که بيشتر بر جنبههاي
نروفيزيولوژيکي متمرکز است و کم و بيش درد را به سيستم ارسال عاليم تقليل داده است .لدر1
( )1990معتقد است رهيافتهاي زيست پزشکي ،با تلقي بدن به مثابه ماشين (رويکرد مکانيکي)،
تجربه درد را به مشاهده دقيق نشانهها و عالئم ،محدود ميکند .اين رويکرد ،زمينههاي عاطفي و
اجتماعي فرد و محيط فرهنگي وي را ناديده ميگيرد و از واکنش فيزيولوژي بدن انسان حمايت
ميکند .اين درک تک بعدي و سادهانگارانه از درد ،بيش از يک و نيم قرن است که رويکردها و
گفتمانهاي زيست پزشکي را در حوزه درد مسلط کرده است .اين عوامل سبب کم رنگ شدن
حوزه علوم اجتماعي به طور عام و انسانشناسي به طور خاص و نهايتاً کم توجهي به سهم عوامل
فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي در ايجاد و تداوم درد و بيماري شده است.
با اين حال ،امروزه تأثيرعوامل اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،محيطي ،روانشناختي و ...به
عنوان تعيين کنندههاي اجتماعي سالمت واضح و مبرهن است .براي مثال ،سواد و آموزش،
دسترسي به امکانات بهداشتي از قبيل خدمات پزشکي وسالمت ،توسعه نيافتگي و فقر اقتصادي و
فرهنگي از جمله عواملي هستند که ميتوانند سالمت افراد را به تحت تاثير قرار دهند .در اين
ميان ،همانطور که کوفي عنان ،2دبير کل سابق سازمان ملل به درستي تصريح کرده است" ،فقر
بزرگترين دشمن سالمت در جهان در حال توسعه است ".فقر همواره به عنوان يک مسأله جهاني
و فراگير مطرح بوده و ريشه گرفتاريها و عقبماندگيهاي بخش اعظم کره زمين به ويژه در
عرصه سالمت و آسايش ،از جمله جامعه ما را تشکيل ميدهد (.) Fusted, 2010
فقر با ابعاد و خوشههاي گوناگون خود از جمله محروميت يا کم داشتهاي دوازده گانه آن
(کمداشت در نهادها و فقدان دسترسي؛ فقر زماني؛ ابعاد فصلي فقر؛ محل زندگي فقرا؛ انواع ناامني؛
بدزيستي (نبود آسايش) فيزيکي؛ فقر و کمداشتهاي مادي؛ ضعف در مناسبات اجتماعي؛
تحقير/مادوني قانوني و اسنادي؛ زد و بندهاي سياسي؛ فقدان اطالعات؛ و کمداشت در تحصيل و
1. Leder
2. Kofi Annan
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قابليتهاي زندگي ( )Chambers, 2006, 2008در زمره مهمترين مسائل و چالشهاي مردمان
قوم کرد ،نقش اصلي را در زندگي و بقاي بيماران داراي درد مزمن بازي ميکند .کردها عمدتاً در
غرب ايران و در مناطق کوهستاني و مرزي سردسير و با شرايط جغرافيايي خاص زندگي ميکنند.
اکثر شهرهاي کردنشين از مناطق مرزي ايران هستند و مردم اين منطقه در کنار مرزنشيني ،به
لحاظ قوميت ،زبان و همچنين مذهب (غالباً مسلمان سني مذهب هستند) در اقليت به سر ميبرند
يا در حاشيه هستند .عدم توسعهيافتگي ،کمبود امکانات ،نرخ بيکاري باال ،عدم دسترسي به امکانات
و تسهيالت رفاهي ،بهداشتي و ...از يک سو ،و شرايط محيطي و فرهنگي از سوي ديگر ،زمينههاي
الزم براي تداوم و بازتوليد انواع فقر و محروميت را فراهم مينمايد .بدين معني که ،در کنار فقدان
ساختار اقتصادي مناسب ،تقويت اعتقادات قومي و مذهبي ،گسترش فعاليتهاي اقتصادي سخت
و دشوار از جمله کولبري ،کارگري و حتي کشاورزي سنتي به دليل شرايط خاص جغرافيايي و
محيطي منطقه رو به افزايش است .زندگي در چنين شرايطي بستر گسترش درد و بيماريهاي
مزمن اسکلتي را فراهم نموده است؛ بطوريکه بيشتر زنان و مردان ميان سال (پنجاه سال به باال)
از دردهاي مزمن اسکلتي رنج ميبرند .اهميت اين موضوع ،اين ضرورت را ايجاد نمود تا در اين
پژوهش با رويکردي انسانشناختي ،تأثير جنبههاي مختلف فقر و محروميت بر درد مزمن را مورد
مطالعه قرار دهيم .اين رويکرد و کاربست روشهاي خاص آن از جمله اتنوگرافي ،تحليل روايت و
مشاهده مشارکتي ،ما را قادر ميسازد تا پيچيدگيهاي فرهنگي و اجتماعي مسألهاي مانند درد
مزمن و سهم فقر در آن را در بافت زندگي کردهاي موکريان به خوبي درک کنيم .زيرا همانگونه
که کانراد و بارکر )2010( 1معتقدند ،دانش پزشکي در مورد ناخوشي و بيماري توسط اقامه کنندگان
دعوي و طرفين ذينفع ساخته و توسعه داده ميشود .پس پژوهشگران بايد از پزشکي شدن مسائل
اجتماعي نگران باشند تا ناديده گرفتن يا تضعيف زمينههاي اجتماعي ،راهحلهاي پزشکي را تجويز
و تقويت ميکند .با اين اوصاف در اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش خواهيم
بود که فقر يا محروميت چگونه ميتواند بيماري و درد مزمن را ايجاد و يا تشديد نمايد؟

پيشينه نظري
ناديده گرفتن ابعاد اجتماعي درد در نظريههاي حوزه درد و بيماري باعث شده است تا اخيراً
پژوهشگران علوم اجتماعي و انساني در اين حوزه گام بگذارند و مسير خود را کم و بيش از حوزه
زيست پزشکي جدا نمايند .اين فرايند ،نقطه عطفي براي انسانشناسان پزشکي و درد است تا با
تمرکز بر بعد فرهنگي مسأله درد ،اهميت اين مطالعه را نشان دهند .انسانشناسان پزشکي روي
1. Peter Conrad and Kristin K. Barker
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ابعاد و معاني فرهنگي درد و عمل درد تأکيد دارند؛ و همانطور که سسيل هِلمَن 1معتقد است همه
گروههاي فرهنگي و اجتماعي بهطور مشابه به درد پاسخ نشان نميدهند و اينکه مردم چگونه درد
را درک کنند و به آن پاسخ دهند ،ميتواند ناشي از پس زمينههاي فرهنگي باشد .همچنين ارتباط
دادن درد با سالمتي و موارد ديگر از عوامل فرهنگي ناشي ميشود .او اضافه ميکند که گروههاي
اجتماعي و فرهنگي خاصي ،ممکن است براي درد ارزش قايل شوند .مخفي نگه داشتن درد يا ابراز
آن در عموم ،اگر در زمينه نظام ارزشي و اعتقادي گروههاي اجتماعي خاص ديده شود ،ممکن است
خواستني يا برخالف ميل باشد؛ عالوه بر اين ،ارزشها و اعتقادات فرهنگي ممکن است تجارب
درد را براي گروههايي که آن را به صورت مسأله ميبيند ،نرمال نشان دهند ( Helman, 1990:
 .)158جامعهشناسان پزشکي ،مدل دردي را پيشنهاد ميدهند که هدف آن تعريف درد نيست ،بلکه
اين است که تعريفهاي مختلف درد را در نظر بگيريم ،زيرا هر يک از دردمندان تجربه زندگي ،وسايل
ارتباطي ،و پويايي تعامل بين درد و محيط اجتماعي و فرهنگي خود را دارا هستند (.)Duncan, 2000
اين رويکرد جديد به درد ،راه را پيش روي گفتمان ها و روايتهاي ديگر ،به ويژه به جهانبيني
مبتاليان به درد باز ميکند و از آنجا که بدن ،ذهن ،احساسات ،و درکهاي اجتماعي و فرهنگي
همگي در هم آميخته اند ،فرد تعامل با محيط خود را  -نه با ذهن ،نه با مغز  -به عنوان منبع مهم دانش
در نظر ميگيرند ).(Bendelow and Williams, 1995
از گذشته ،فقر بيشتر به عنوان مفهوم يا محروميتي اقتصادي و مالي مد نظر بوده است و آن
را به معناي کمبود خدمات يا کاالهاي اساسي يا عدم برخورداري از حداقل امکانات معيشتي ،تعريف
ميکردند .اما امروزه پذيرش بعد اقتصادي صرف براي نشان دادن فقر زياد مورد پذيرش نيست و
بر همين اساس صاحب نظران اين حوزه تعاريف مختلفي از آن ارائه مينمايند .همسو با چمبرز،
برادشاو )2007( 2پنج نظريه فقر را بيان ميکند .اولين ديدگاه ،کمبودهاي فردي است .بر اساس
اين ديدگاه ،فقرشامل مجموعه وسيعي و چند وجهي از تبيينهايي است که بر فرد به عنوان مسئول
وضعيت فقرش متمرکز است .به طور معمول ،نظريهپردازان سياسي محافظه کار ،افراد را به خاطر
خلق مشکالتشان مقصر فقر ميدانند و استدالل ميکنند که با کار سختتر و انتخابهاي بهتر،
فقير ميتوانست از مشکالت خود جلوگيري کند .نوع دوم نظامهاي اعتقادي فرهنگي است که از
خرده فرهنگهاي فقر حمايت ميکنند .اين ديدگاه که ريشه در فرهنگ فقر دارد ،نشان ميدهد
که فقر با انتقال نسلي مجموعهاي از عقايد ،ارزشها و مهارتها خلق ميشود که به صورت
اجتماعي توليد امّا به صورت فردي حفظ ميشوند .افراد لزوماً مقصر نيستند ،زيرا قرباني خرده
1. Cecil G. Helman
2. Bradshaw
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فرهنگ يا اختالل عملکرد خود هستند .دسته سوم ،فقري است که با تحريفها و شناخت تفاوت-
هاي اجتماعي ،اقتصادي و سياسي حاصل ميشود .نظريهپردازان اين سنت نظامهاي اجتماعي،
اقتصادي و سياسي را عامل محدود کننده مردم براي دسترسي به منابع و فرصتهاي کسب درآمد
معرفي ميکنند .نوع چهارم فقر ناشي از نابرابريهاي جغرافيايي است .اين ديدگاه تمرکزش بر اين
واقعيت است که مردم ،نهادها و فرهنگها در نواحي جغرافيايي خاصي واقع شدهاند که با کمبود
منابع مادي براي توليد درآمد روبهرو هستند و قدرت درخواست توزيع مجدد را ندارند .گروه آخر
همبستگي متقابل دوراني و انباشتي است .اين ديدگاه ترکيبي از چهار نظريه قبلي است .زماني که
فرد و اجتماعش در چرخه فرصتها و مسائل گير ميکند و زماني که مسائل ومشکالت تسلط
مييابند ،آنها به فرصتهاي ديگر نزديک ميشوند و مجموعه انباشتي از مسائل به وجود ميآيد
که هرگونه واکنش مؤثر را غيرممکن ميکند .تبيين چرخهاي ،موقعيتهاي فردي و منابع اجتماعي
را صراحتاً به مثابه وابستگي متقابل در نظر ميگيرد.
مکگيبون و مکفرسون 1مطابق با نظر هانکيفسکي و کريستوفرسن )2008( 2در خصوص
درهم تنيدگي يا رابطه همافزايانه 3تعيين کنندههاي اجتماعي سالمت 4و تأکيد بر کنکاش براي
يافتن پاراديمهاي خالقانه همافزايي به منظور فهم بهتر و پاسخگويي به داليل بنيادي بيماري و
ناخوشي ،نحوه شکلگيري پژوهشها و سياستهاي حوزه سالمت از طريق همافزايي را از زبان
هانکيفسکي ،کورمير 5و ديمريچ ،)2009( 6وهانکيفسکي و کورمير ( )2010اينگونه توصيف مي-
کنند" :همافزايي يا درهم تنيدگي به مثابه پاراديمي جديد براي مقابله با رهيافتهاي تک بعدي و
دو بعدي ،بيش از پيش مورد پذيرش واقع شده است؛ رهيافتهايي که به منظور عَلَم کردن
پيچيدگي موقعيتهاي اجتماعي و تجارب تفاوتهاي ادراکي ضرورتها و پيامدهاي سالمت سر
برآوردهاند".
آنها معتقدند که نابرابريهاي حوزه سالمت بايد از طريق برهمکنش سه بخش تعيينکنندهاي
اجتماعي سالمت ،ايسمها (ايستارها) به مثابه تعيينکنندههاي اجتماعي سالمت و شرايط جغرافيايي
به عنوان تعيينکنندههاي اجتماعي سالمت توصيف شوند (به شکل  1نگاه کنيد) .آنها ادامه ميدهند
که عناصر موجود در هربخش برهمکنش دارند .براي مثال ،بيسوادي بر وضعيت اشتغال تأثير
1. McGibbon and McPherson
2. Hankivsky and Christofferson
3. Intersectionality
)4. Social Determinants of Health (SDH
5. Cormier
6. De Merich
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ميگذارد و آن هم به نوبه خود بر امنيت مسکن و غذا اثرگذار است؛ يا شرايط جغرافيايي نابرابر
تفاوتهاي سالمت را در شهر و روستا نشان ميدهد که بيشتر آميزهاي از سياستهاي تبعيض و
جداسازي اقليتها است .همچنين بايد به نحوه برهمکنش اين سه حوزه با هم نيز توجه کرد .در
شکل  ،1مفهوم نيروي مضاعف ،راه مفيدي را براي اتصال پيچيدگي حوزه سالمت با اثرات اجتماعي
تمامي اين همافزاييها در چرخه زندگي فراهم ميکند .براي مثال ،درحالي که امنيت غذايي و
مسکن فشار و استرسهاي جسماني و رواني خاصي را به وجود ميآورد؛ به طور همزمان ،زناني
که هر دوي اين کشمکشها را تجربه ميکنند ،از طريق سرپيچي و نافرماني کردن از تحليلهاي
سادهانگارانه ،تحت تأثير واقع ميشوند.

شکل  :1نيروهاي مضاعف مضيقهها :چارچوبي براي بررسي نابرابريهاي تعيينکنندههاي اجتماعي سالمت
((McGibbon et al. 2011: 65

پيشينه پژوهش
مطالعات زيادي وجود دارند که جنبههاي مختلف فرهنگي و اجتماعي درد را بررسي کردهاند.
زبروفسکي )1952( 1در کتاب "مردم در زمان درد "2چشمانداز تأثيرگذاري را در رابطه بين فرهنگ
و درد فراهم ميکند .وي در نتيجهگيري از مطالعه خود نشان داد که پاسخ رفتاري مشخصي به
1. Zborowski
2. People in Pain
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تجربه درد وجود دارد که مبتني بر قوميت و يا پس زمينه فرهنگي است .گوبرمن هيل)2015: 335( 1
در مطالعهاي با عنوان اتنوگرافي درد به اين نکته اشاره ميکند که استفاده از تکنيکهاي اتنوگرافي
در مطالعات پژوهشي ،بصيرت بيشتري را نسبت ساير روشها به دنبال دارد .همانطور که پاليز-
بالستاز 2و همکارانش ( )2013: 496-497در نتايج پژوهش خود در حوزه درد پيشنهاد ميکنند ،الزم
است درد مزمن از طريق تجارب بيماران و در زمينههاي خاص اجتماعي -فرهنگي تفسير و بيان
گردد.
مناسبات بين فقر و سالمت همواره در زمره مهمترين دغدغههاي کارشناسان علمي ،متوليان
و سياستگذاران حوزه سالمت بوده است .مروري بر دانستنيها ،برنامهها و مداخالت موجود نشان
ميدهد که مناسبات متقابل و پيچيدهاي بين فقر و سالمت وجود دارد ( Thiede and Traub,
1997؛ Kawachi, 2000؛ Wagstaff, 2002؛  .)Amzat and Razum, 2014اين مناسبات ها
صرفاً به جوامع و جمعيتهاي در حال توسعه مربوط نميشود ،بلکه در جهان توسعه يافته نيز چنين
مناسباتي وجود دارد ( .)Wilkinson and Pickett, 2006براي مثال ،تِيده و تراوب )1997( 3بر
اساس دادهاي طولي در آلمان نشان دادند که روابط پيچيده و چندسطحي و معنيداري بين فقر و
کيفيت زندگي مرتبط با سالمت قابل مشاهده است .گرول-کروپوکزيک )2017( 4معتقد است که
ال
نظرسنجيهايي که شدت درد را گزارش نميکنند و ناهمگونيها را گزارش ميدهند احتما ً
نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي درد را دست کم ميگيرند .او در مطالعه دوازده ساله نابرابريهاي
اجتماعي-جمعيتشناختي مؤثر در درد مزمن نشان داد که شيوع درد مزمن رو به افزايش است.
درد بر حسب جنس ،تحصيالت و ثروت تفاوت زيادي از خود نشان ميدهد ،اما تفاوتهاي
نژادي/قومي در درد اثر ندارد .موژيشوا 5و همکارانش ( )2017با مطالعه جنبههاي منتخب آگاهي
در حوزه سالمت در بين مراجعهکنندگان در معرض فقر ،ادعا ميکنند که اهميت وضعيت مالي در
ارتباط با هزينههاي درمان و حتي در ارتباط با پيشگيري احتمالي عميقتر شده است .سيلورمن 6و
همکارانش ( )2016: 7با مطالعه برنامههاي ضد فقر در ارتقاي سالمت اذعان ميکنند که برنامههاي
ضد فقر که اثرات ماندگار بر فقر ايجاد کنند ،تدوين نشده است.
در ايران ،بدنه دانش و پيشينه پژوهشي و مداخالتي مربوط به فقر و سالمت و مناسبات
پيچيده آنها چندان فربه و پهندامنه نيست و با کمتر از يک دهه پيشينه به شکلي بطئي دوران
1. Gooberman-Hill
2. Peláez-Ballestas
3. Thiede and Traub
4. Hanna Grol-Prokopczyk
5. Mojžíšová
6. Silverman
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کودکي و نوپايياش را سپري ميکند .ماهر در مقالهاي با عنوان رابطه فقر و سالمت در ايران
( )1384يکي از اوّلين تأمالت در اين خصوص را از خود نشان داده است .در اين مقاله او مشاهده
کرد که به مانند ساير جوامع در ايران نيز رابطه دوسويه بين دو متغير ثروت و درآمد و سالمت
برقرار است .به زعم وي ،نبايد از عوامل زيربنايي و اثرگذار فرهنگي و سياسي غفلت کرد؛ براي
اينکه اين عوامل ميتوانند هر دو سوي رابطه "فقر" و "سالمت" را تحتالشعاع قرار دهند.
بخش عمدهاي از بدنه دانش و پيشينه موجود درباره رابطه فقر (فقر درآمدي) و سالمت توسط
راغفر و همکارانش از جمله باباخاني ( )1391صورتبندي شده است .در اين مطالعات ،مناسبات دو
مفهوم عمدتاً با استفاده از شاخصهاي فقر درآمدي و مخارج دولت براي فقر و اميد به زندگي و
مرگ و مير کودکان براي سالمت ،آزمون و بررسي شده است .نتيجهگيري اين بوده است که
افزايش فقر و نابرابري درآمدي اثر معکوسي بر اميد به زندگي داشته و همچنين با ميزان مرگ و
مير کودکان زير  5سال رابطه مستقيم دارد .افزايش هزينههاي دولت در آموزش و بهداشت با اميد
به زندگي رابطه مستقيم و با مرگ و مير کودکان زير  5سال رابطه عکس دارد .بنابراين ،دولت به
عنوان نهادي سياست گذار بايستي بتواند زمينههاي مناسب براي ارتقاء سالمت افراد جامعه را
فراهم آورد (باباخاني و راغفر1388 ،؛ باباخاني و همکاران .)1391 ،در مقاالت ديگري ،راغفر و
همکارانش (الف ،1392ب )1392سهمِ ناکارآمدي نظام بيمههاي درماني در فقر خانوارهاي کشور
را نشان دادهاند .مشاهدات آنها مؤيد آن است که ساالنه جمعيت قابل توجهي از مردم در روستاها
و شهرهاي کشور به علت مواجهه با پرداختهاي مضاعف هزينههاي سالمت به زير خط فقر مي
روند ،در حالي که در غربالگريها و آمار مربوط به فقرا قرار نميگيرند.
در همين راستا ،اخيراً يوسفي و همکارانش ( )1392پژوهشي را در حيطه مديريت و اقتصاد
سالمت با عنوان "مؤلفهها ،ابعاد و تعيينکنندههاي هزينه سالمت خانوارها" انجام دادهاند .اين
مطالعه نشان ميدهد که در مجموع  93نوع هزينه سالمت (مستقيم ،غيرمستقيم و نامرئي) قابل
شناسايي است که به نحوي بر خانوارهاي ايراني تحميل ميشود .از اين ميان ،هزينههاي مستقيم
و غيرمستقيم سالمت و پزشکي به ترتيب بيش از  700هزار و  600هزار خانوار ايراني را در مشقت
و دشواري قرار ميدهد .هزينههاي مستقيم بهداشت و درمان ساالنه باعث سقوط بيش از 320
هزار خانوار به زير خط ميشود .طبق شواهد اين مطالعه ،انواع هزينههاي سالمت در مجموع بيش
از يک ميليون و سيصد هزار خانوار کشور را در مشقت و دشواري قرار ميدهد (يوسفي1392 ،؛
يوسفي و همکاران.)2014 ،
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منحيثالمجموع ،عموماً "بار بيماريها ،1به ويژه بيماريهاي مزمن و غيرواگير ،در هر
کشوري ،به ويژه در کشورهاي در حال تجربه تحوّالت جمعيتي و تغذيهاي ،2رابطهاي مستقيم و
به مراتب قويتر از آنچه پنداشته ميشود با فقر و شاخصهاي اقتصادي و نابرابري درآمدي دارد؛
زيرا انسان فقير به دليل نداشتن درآمد کافي توان به دست آوردن غذا ،مسکن و شغل مناسب را
نداشته و به همين دليل بيشتر در دام بيماري اسير ميگردد و از طرف ديگر دسترسي کمتري نيز
به خدمات سالمتي دارد و در نتيجه درآمد وي همواره رو به کاهش و کمداشتهايش رو به افزايش
است و اين چرخه معيوب و خانمانسوز ادامه مييابد.

روش پژوهش
اين پژوهش با رويکرد کيفي و روش اتنوگرافي رِوايي انجام گرفته است .انسانشناسان و
پژوهشگران کيفي در پژوهشهاي خود در حوزههاي بيماري و درد ،در کنار مشاهدات و مشارکتها،
به روايت نيز عالقه نشان دادهاند ،آنان اتنوگرافي روايي را همچون تالشي براي انتقال تماسها و
درگيرهاي بازنمايانه و انعکاسي برخوردهاي ميداني ميبينند .هارووينگ 3و همکاران ()2010
معتقدند ،در اتنوگرافي پژوهشگر جنبههاي اعتقادي و فرهنگي را در گروهي از افراد يا جوامع مورد
مطالعه قرار ميدهد؛ و اين رويکرد پژوهشي ،بنيان طبيعتگرايانه و تفسيري دارد؛ و به باور لِکمپت
و شنسول )2010( 4اين نوع مطالعات در مورد شناخت و تفسير راه و روش زندگي مردم ،درک
باورهايشان و چگونگي تطابق آنها با تغييرات محيطي است .به لحاظ تاريخي ،اتنوگرافي هم
محصول و هم فرايند پژوهش است .اين محصول شامل روايتها ،تفاسير ،بازسازي شبکههاي
اجتماعي ،رفتارها ،ارزشها ،اعتقادات ،باورها ،احساسات و ادراکات افراد در اقوام مختلف بوده است
و مهمترين ويژگياي که اتنوگرافي را به مثابه پژوهش علمي نشان ميدهد اين است که در آن،
از آنچه که در ميان مردم جامعه در بستر طبيعي رخ ميدهد داستان يا روايتي توليد ميشود  ...و
صداهاي مختلف و افراد حاشيهاي نيز وجود دارند و حقيقت تنها در روايتي واحد بازنمايي نميشود.
از ديد لِکمپت و شنسول ( ،)2010اتنوگرافي روشي علمي ،نظاممند و قابل تکرار است و به پژوهشگر
اجازه ميدهد تا از ابزار ضروري براي ورود به ميدان و موقعيتهاي جديد بهره بگيرد ،بدون آنکه
خود را به پيش فرضها يا ابزار از پيش موجود محدود کند .گابريوم و هالستين 5معتقدند اتنوگرافي
روايي اگر چه از شيوه و اعمال روايتي مردمنگاران آگاه است ،اساساً با کار روايتي آنهايي که تجارب
1. Burden of Disease
2. Demographic and Nutritional Transition
3. Harrowing
4. LeCompte and Schensul
5. Jaber F. Gubrium and James A. Holstein
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و زندگيشان تحت نظارت و توجه است ،ارتباط دارد .استفاده از واژه اتنوگرافي روايي براي بيان
ترکيب حسهاي تشخيص تحليلي ،فرايندي ،روششناختي و معرفت شناختي است که براي فهم
روايت در بافت اجتماعي ضروري است ( .)Gubrium and Holstein, 2008: 250-251همانطور
که مارتين کورتازي )Cortazzi, 2007: 384-395( 1ادعا ميکند ،تحليل ساختارها يا محتواي
روايت در پژوهشهاي اتنوگرافي کافي نيست؛ بلکه الزم است گزارشها به همراه انگيزه و توجه
گويندگان و زمينههاي فرهنگي که روايت در آن روي ميدهد نيزدر نظر گرفته شوند .روش
اتنوگرافي روايي به معني مطالعه اتنوگرافيکي روايت ،ميتواند ما را به فراسوي داستانها و روابط
واقعيشان با راوي و تجربه ببرد .اين روشي فرايندي و تحليلي است که در بررسي دقيق شرايط
اجتماعي ،بازيگرانشان ،و کنشهاي مرتبط با روايتها ،به عنوان هدف در نظر گرفته ميشود.
مطابق با نظر اسپرادلي )1980( 2ميدان مطالعه اتنوگرافي بايد ساده (محيط منفرد) ،در
دسترس ،فاقد مزاحمت براي ورود و گردآوري اطالعات و امکان تکرار فعاليتها را داشته باشد؛
همچنين آنان معتقدند که در هر موقعيت فرهنگي بايد سه عنصر مکان ،کنشگران و فعاليتها را
لحاظ قرار داد .ميدان مطالعه ما منطقه موکريان کردستان ،شامل شهرهاي کردنشين جنوب استان
آذربايجان غربي و درياچه اروميه و قسمت بسيار کوچکي از شمال غرب استان کردستان (بخشي
از شهرستان سقز) است .دراين پژوهش ،کار جمعآوري داده در مدت نه ماه حضور در ميدان مطالعه
(از فروردين  1397لغايت آذر ماه همان سال) ،اگرچه با مطالعات کتابخانهاي و مدارک و مستندات
موجود در حوزه درد و بيماري آغاز شد؛ ولي رفته رفته و به منظور تبيين و توصيف تمام زواياي
موضوع پژوهش از ساير ابزارهاي روش اتنوگرافي از جمله؛ مشاهده ،يادداشتبرداري ،مستندات و
مصاحبه 3با بيماران داراي درد مزمن و شنيدن روايت آنان ،استفاده شد .راويان درد شامل  13زن
و  7مرد باالي  48سال (انتخاب اين رده سني به علت شايع بودن بيماريهاي مزمن اسکلتي است
و اينکه افراد در اين سنين و پس از چندين سال زندگي با درد و بيماري تجربه و ذهنيت کافي در
خصوص بيماري و درد و رنج خود دارند) بودند .تحليل و تفسير يافتههاي اتنوگرافيک هم فرايندي
شناختي و هم ساز و کاري فني و تکنيکي است؛ اين کار در اتنوگرافي بيشتر فرايندي ذهني است
و نظم بخشي به دادهها ،سازماندهي و کدگذاري آنها در طول جريان پژوهش انجام ميشود.
استخراج مضامين و معاني موجود و تفسير روايتها از طريق تحليل روايت مضمونمحور ريزمن4
1. Martin Cortazzi
2. Spradly
 .3مصاحبه با بيماران مبتال به درد مزمن اسکلتي به زبان کردي و لهجه سوراني (لهجه رايج منطقه موکريان
کردستان) انجام گرفته و سپس به زبان فارسي ترجمه و گزارش شده است.
4. Cathrine Kohler Riessman
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( )2008انجام شد و براي نيل به اين هدف و همچنين تجزيه و تحليل دادهها از مدل سيال 1ميلز
و هابرمن )1994( 2استفاده شد .ميلز و هابرمن فرايند تحليل داده را به عنوان سه فعاليت مستمر و
سيال تقليل داده ،داده نمايي و طراحي و بازبيني نتيجه تعريف ميکنند .اين سه فعاليت تحليلي در
فرايند چرخهاي تعاملي قرار دارند .پژوهشگر در خالل گردآوري دادهها و سپس حرکت در بين
تقليل داده و داده نمايي و استخراج و بازبيني نتيجه ،براي مابقي مطالعه در حال جابجا شدن است.
در اين ديدگاه تحليل داده کيفي عملي مستمر و تکراري است .همچنين براي سنجش استحکام و
اعتبار نتايج کار از رويکرد مورس )2015( 3استفاده کرديم .مورس پيشنهاد ميکند که پژوهش
کيفي به واژهشناسي علوم اجتماعي برگردد و به جاي قابليت اعتماد از "دقت " 4استفاده گردد و
قابليت اطمينان ،اعتمادپذيري و قابليت انتقال را با روايي ،اعتبار و قابليت تعميمپذيري جايگزين
گردد .مورس معتقد است که دقت در پژوهشهاي اجتماعي از طريق بازنمايي خاص تجريد ،و
بسط نظري ،اعتبار نظريههاي کيفي را مستعد تعميمپذيري ميسازد .روايي نيز تکرار را ممکن
ميسازد اگرچه در پژوهشهاي کيفي امر مشکلي است".دقت "به عنوان يک مفهوم ،مهم است و
با ارزيابي بيروني که دقت پژوهش کيفي را ميسنجد ،در ارتباط است.

يافتهها
نتايج ارائه شده در اين بخش ،شامل مشاهدات ميداني و گزارش تجارب و روايت بيماران اسکلتي
داراي درد مزمن است که از طريق تبيين رابطه فقر حاکم بر جامعه مورد مطالعه و نحوه تأثير آن
بر تعيين کنندههاي اجتماعي درد و سالمت ارائه ميگردد.
فرهنگ ،آگاهي و پذيرش درد و بيماري :همافزايي هويت و تعيين کنندههاي سالمت

عدم آگاهي از وضعيت جسماني و سالمت بدني به عنوان يکي از مهمترين عوامل دخيل در فرايند
ابتال به بيماري و درد مزمن در بين کردهاي منطقه موکريان به چشم ميخورد .آگاهي و مراقبت
از بدن خود معلول عواملي از قبيل سطح تحصيالت و شغل ميباشد .از آنجا که در بين قوم کرد
(افراد  48سال به باالي مبتال به درد مزمن) سطح سواد مردان و زنان پايين است و بيشتر آنان
بيسواد و يا تحصيالتي در حد مقطع ابتدايي دارند ،انتظار ميرود دانش و آگاهي در خصوص درد،
بيماري و بدن پايين باشد .اين عامل در بين زنان جامعه بيشتر به چشم ميخورد (به جدول  1نگاه
کنيد) ،زيرا شرايط فرهنگ حاکم ،خصوصاً در چند نسل قبل ،سواد و تحصيل علم را براي زنان
1. Flow Model
2. Miles and Huberman
3. Janice M. Morse
4. Rigor
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جايز نميدانست و دختران صرفاً با کسب مهارتهاي زندگي براي ازدواج آماده ميشدند .از اين رو
عامل جنسيت در کنار سطح آگاهي و سواد نقش مهمي در جلوگيري از/ابتال به بيماري مزمن
ميتواند بازي کند .از سوي ديگر ،عدم تحصيالت کافي و کسب مهارت کافي ،نوع شغل افراد را
نيز تحت تأثير قرار داده است .به عبارت ديگر ،فرهنگ فقر و فقدان سواد و تحصيالت ،فقر اقتصادي
را در اين منطقه به بار آورده است و در جامعه سنتي کردستان ،خصوصاً تا چند نسل قبل ،کشاورزي
و دامداري و کارگري شغل بيشترمردان بوده است .زنان نيز که به لحاظ آگاهي شرايط بهتري
نسبت به مردان ندارند ،پا به پاي مردان کارهاي کشاورزي ،دامداري را در روستا انجام دادهاند و
حتي قسمت شهرنشين نيز به علت عدم تخصص و مهارت کافي در فصول خاصي از سال کارهايي
مانند کارگري در کورههاي آجرپزي را نيز انجام دادهاند .انجام کارهاي سنگين به مدت طوالني و
عدم مراقبت و آگاهي از وضعيت سالمت جسماني ،در کنار باورهاي مذهبي و اعتقاد به قضا و قدر
الهي در ابتال به بيماري ،درد مزمن را در بين بيماران تشديد کرده است.
جدول  :1اطالعات مصاحبه شوندگان
سابقه

نام بيمار

جنس

سن

نوع بيماري

کبري

زن

66

آرتروز زانو

معصومه

زن

73

سائيدگي لگن -آرتروز زانو

 5سال

دلنيا

زن

82

آرتروز زانو -ديسک کمر

 26سال

ليال

زن

70

آرتروز زانو -ديسک کمر

 30سال

افسانه

زن

57

ديسک کمر

 6سال

روناک

زن

59

آرتروز زانو -ديسک کمر

 15سال

بيسواد

زهره

زن

49

آرتروز زانو -ديسک کمر -رماتيسم

 15سال

بيسواد

خانهدار

سميه
شهين

زن
زن

70
65

آرتروز زانو
ديسک کمر

 22سال
 2سال

بيسواد
بيسواد

خانهدار
خانهدار

زهرا

زن

64

آرتروز زانو -ديسک کمر

 37سال

ابتدايي

خانهدار

مينا

زن

53

ديسک کمر

 4سال

بيسواد

خانهدار

بيماري
 26سال

تحصيالت

شغل

بيسواد

خانهدار

بيسواد

خانهدار

بيسواد

خانهدار

بيسواد

خانهدار

ديپلم

خياط
خانهدار

آرزو

زن

53

آرتروز زانو

 3سال

بيسواد

خانهدار

فاطمه

زن

57

ديسک کمر

 12سال

فقط خواندن

خانه دار

احمد
مصطفي
عزيز

مرد
مرد
مرد

56
53
61

ديسک کمر
ديسک کمر
ديسک کمر

 15سال
 3سال
 5سال

زير ديپلم
خواندن و نوشتن
بيسواد

کارمند (راننده)
کارمند
کشاورز

محمود

مرد

48

ديسک کمر

 11سال

زير ديپلم

راننده

سعيد

مرد

54

ضايعه نخاعي

 10سال

ديپلم

کارمند

سامان
علي

مرد
مرد

51
62

هيپ (تعويض مفصل)
شکستکي مهره کمر

 3سال
 2/5سال

ابتدايي
بيسواد

آزاد
بنا
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مردان اعتقاد کمتري به قضا و قدر (تقدير) در بيماري دارند و آن را صرفاً به شرايط سخت
کاري و محيطي و کار کشيدن بيش از حد از بدن و عدم آگاهي و اطالع کافي از وضعيت جسماني
ربط ميدهند .زنان در کنار کار سخت روزانه و زايمان ،عدم آگاهي از وضعيت جسماني و سالمت
و اعتقادات ديني و مذهبي را دليلي ديگر براي درد و بيماري ميدانند .دلنيا يکي بيماران مبتال به
آرتروز زانو و ديسک کمر که فاقد سواد و تحصيالت ميباشد و زندگي گذشته وي در روستا و با
کار سخت کشاورزي و دامداري سپري شده است ،علت درد خود را اينچنين بيان ميکند:
" ...قديما ]زمان زندگي در روستا[ کارهامون زياد بود ،خانواده پر جمعيتي بوديم .دامداري ميکرديم،
نان ميپختيم کارهاي مربوط به درست کردن شير ،پنير ،دوغ  ...انجام ميداديم .بعداً که به شهر آمديم
هنوز اين دردها رو نداشتم .اما کمکم خودشو نشون داد ... .اگرچه سرنوشت و تقدير الهي را در اين امر
بيتأثير نميدونم ،ولي بعضي وقتها هم ميگم از کار و مشقت زياده که به اين وضع دچار شدم ولي خب
باز راضي بوديم به رضاي خدا ،حتما خدا اينطور خواسته" (دلنيا هشتاد و دو ساله ،بيسواد ،خانهدار).

زهرا تجربه سي و هفت سال زندگي با درد مزمن آرتروز زانو و ديسک کمر را اينچنين بازگو ميکند:
"...ديسک کمر رو نميدونم بگم از کار بوده ،شايد از اين بوده که تو سن کم ازدواج کردم و بچه دار
شدم .من تو بيست و هفت سالگي پنج تا بچه داشتم خوب به فاصله چند سال من پنچ تا بچه آوردم،
اين زياده .جوان امروزي تو بيست و هفت سالگي هنوز ازدواج نکردند .من ميگم شايد از اين باشه .ولي
براي زانوهام مطمئنم ميگم از زانو زدنه .رو زانو تکيه کردن براي انجام بعضي کارها مثل خمير ورز
دادن يا روي زانو نشستن و چندين ساعت لباس شستن و ...هستش .صد در صد مطمئن هستم که
آرتروز زانوهام از اينهاست ... .قديما زمان ما ،زنها تو خونه وضع حمل ميکردند .براي زايمان همسايه
هم ميرفتم و بيشتر درد و زانوهام رو از اين ميدونم .من چاق بودم ميگفتند تو رو خدا تو بيا جلوي
ما و به اصطالح جلو ماما 1باش .زانوهات مثل حالت نماز خوندن خم ميشه ،تو اون حالت يه زن با
اون هيکلش ،خودش رو روي من ميانداخت تا بچه به دنيا مياومد .اينها تو ذهنم هست ميگم کاش
اين کار رو نمي کردم .به نظر خودم کمرم و پاهام از اين بوده که اين طور شده .اون موقع ميگفتم
ثواب داره ،ولي االن ميگم به خودم خيانت کردم و شر بود .اگه نميکردم شايد االن اينطور نبودم.
به خيال خودم ،آدمي اهل خير و خيرات بودم ،ولي به خودم و وجود خودم خيانت کردم .نميدونستم
اگه ميدونستم هرگز نميکردم .بقيه هم نميدونستند .اونا هم ميگفتند بيا ثواب داره بيا فالني
وضعيتش اينطوره و ثواب داره ،اونام نميدونستند وگرنه اصرار نميکردند" (زهرا شصت و چهار ساله،
خانهدار ،بيسواد).
فقر جغرافيايي و درد مزمن :همافزايي شرايط محيطي و شاخصهاي جمعيت شناختي

 .1به شخصي گفته ميشود که در وضع حمل سنتي براي زائو تکيه گاه محسوب ميشد تا با تکيه بر او و
قرار گرفتن روي پشت و کول او ضمن حفظ تعادل ،زائو شرايط مناسبي براي وضع حمل داشته باشد.
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پايين بودن سطح سواد و وجود نظامهاي فرهنگي حامي خرده فرهنگ فقر از يک سو ،و عدم
توسعه يافتگي ،عدم استقرار مدرنيته و جايگزيني فعاليتهاي خدماتي به جاي کار يدي از سوي
ديگر ،در کنار شرايط جغرافيايي خاص کردستان و وجود محيط طبيعي خشن و بسيار سخت براي
زندگي و فعاليتهاي روزمره ،زمينه را براي پرورش افراد قوي و خستگي ناپذير مهيا ميکند و
فرهنگ قوم کرد همسو با اين شرايط هرگونه ضعف و ناتواني را نهي نموده و افرادي را که به
داليل مختلف از جمله بيماري ،خود را از چرخه فعاليت و نبرد روزانه خارج مينمايند ،تنبل و
بيعرضه خطاب قرار ميدهد .به اين داليل غالباً مردان ،به عنوان تأمينکنندگان اصلي هزينه
زندگي که به کارهاي سختي از قبيل کشاورزي ،کارگري و حتي در بعضي شهرها و روستاها
کولبري مشغولند ،درد و بيماري را امري شخصي ،خصوصي و محرمانه ميدانند و از ابراز عمومي
آن خودداري مينمايند و در برابرآن از خود ضعف نشان نميدهند به گونهاي که در برابر درد ،سر
خم کردن نشانه مردانگي نيست .مردان به پزشک مراجعه نميکنند و يا زماني اين کار را انجام
ميدهند که عمالً از کار افتاده شوند .اگرچه شرايط مذکور و فرهنگ موجود تا حدودي بر زنان،
خصوصاً زنان مسن ،نيز اثرگذار بوده و شرايطي مشابه مردان دارند؛ ولي براي اکثر آنان پذيرش
درد و بيماري بسيار راحتتر صورت ميگيرد .از يک طرف زنان به راحتي ابراز درد ميکنند و از
بيماري و درد گاليه دارند که اين ميتواند تا حدي دليلي براي جلب توجه باشد ،از طرف ديگر به
عنوان جنس دوم در جامعه ،مخلوقي است که سهم بيشتري از درد و رنج دارد ،که اطالق عناويني
چون "ضعيفه" مدرکي دال بر پذيرش سهم بيشتر درد و رنج است .لذا تا زماني که بيماري و درد
عمالً فرد را از پا در نياورد و تکانشان را نبُرد ،از ابراز جمله من بيمارم و يا اينکه درد دارم ،خودداري
ميکنند .در چنين مواقعي ديگر نيازي به ابراز نيست ،چون حاالت بدني و جسماني و تغيير در روند
فعاليتهاي عادي فرد ،خود گواه همه چيز است ،و درد و بيماري وي را به شکلي درآورده است که
زبان بدن آن را بيان ميکند .حتي در بعضي از مواقع کار از کار گذشته و هيچ اقدام و برنامهاي
براي بيماري و فرد بيمار نميتوان انجام داد .براي مصطفي پذيرش بيماري ديسک کمر همين
شرايط را دارد:
"...ما بدبختيمون اينه که تا از حرکت و کار نيافتيم ،اون چيز رو بيماري نميدونيم .وگرنه مثالً کمر من
دو سه سال بود درد ميکرد و ميدونستم کار ميده دستم و بايد به پزشک مراجعه کنم ولي خب اهميت
نميدادم .هي ميگفتم چيزي نيست تا اينکه اينطور شدم .من اگه دنبال بيماريم بودم به اين روز نمي-
رسيد .من فکر ميکنم هم سن و سالهاي من همه اينطوريند تا به جاي باريک نرسه ،پزشک نميرند.
چون از پا و حرکت نيفتاده بودم خودم رو بيمار نميدونستم .به نظرم نسل و هم سن و سال ما همه
اينطوريند .شايد بين جوانهاي امروزي اينطور نباشه .تا زماني که ما بتونيم بخوريم و حرکت کنيم،
خودمون رو بيمار نميدونيم" (مصطفي ،پنجاه و سه ساله ،کارمند ،سواد خواندن و نوشتن).
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حال سالها زندگي در شرايط فقر جغرافيايي و انجام فعاليت و شغلهاي سخت و فرسايشي
به علت حمايتهاي فرهنگي ،درد و بيماري را براي افراد به بار آورده است .پذيريش بيماري و
درد ،و به تبعيت از آن ترس ازکارافتادگي ،براي مردان جامعه رنجي را با خود به همراه دارد ،که
بسيار از درد بيماري شديدتر است .به طور کلي در جوامع اسالمي مسئوليت و سرپرستي خانواده
برعهده مردان است و نانآوري و تأمين معاش وظيفه اصلي آنان است .بيماران مرد بيماري را برابر
با از دست دادن مسئوليت و سرپرستي خانوار ميدانند .ولي آيا بحث اقتصادي و تغيير مسئوليت در
خانواده واقعاً سخت و غيرقابل تحمل است؟ مگر سرپرستي خانواده آن هم در شرايط بد اقتصادي،
چه امتيازي دارد که آنها تمايل به از دست دادن آن ندارند؟ گويا مهمترين مسألهاي که براي مردان
رنجآور و نارحت کننده است ،از دست دادن و کاهش اقتدار است؛ چيزي که عمالً با از دست دادن
فعاليت اقتصادي و به دنبال آن سرپرستي خانواده ،حاصل ميشود؛ اقتداري که قانون ،عرف ،آداب
و رسوم و فرهنگ جامعه قوياً به مرد اختصاص ميدهد و از دست دادن آن حتي ميتواند همرده با
از دست دادن مردانگي و ماهيت زندگي آنان باشد .اهميت اين مسأله در جدا کردن مردان از جامعه
و خانواده نمايان ميگردد.
" ...اوني که زياد فکرم رو مشغول و ناراحت ميکنه اينه که نمي تونم کار و فعاليت اقتصادي داشته باشم
اين وظيفه بزرگ و سرپرست خانواده است قبالً همه چشمشون به من و دست من بود االن اينطوري
نيست اگه چيزي الزم باشه پسرم تأمين ميکنه و همه نگامون به دست پسرم هستش و اين خيلي
ناراحت کننده است .اگه پاي چپم هم مثل راستم بود خودم ميرفتم کاري ميکردم و پيش پسرم
ميموندم و يه جور پشتيباني و حمايت بود .اونم اينقدر تحت فشار نميبود .اين سخته که آدم نتونه کسب
و کار داشته باشه " (سامان ،پنجاه و يک ساله ،سواد ابتدايي ،شغل آزاد).

اين دقيقاً همان چيزي است که براي سعيد نيز رنج زندگي به بار آورده است:
" ...عامل همه اينها هم همين درد هستش؛ چون اين درد روح و روان من رو به هم زده .يه جوري شده
که قدرت و اقتدارم رو ازم ميگيره .االن يه جوري توان هيچي رو ندارم به نحوي اقتدارم کم شده ،زن
و بچههام مثل گذشته ازم حساب نميبرند .قبالً اين طور نبود ولي االن خودم همچين حسي رو دارم"
(سعيد ،پنجاه و چهار ساله ،ديپلم ،کارمند).

فقر اقتصادي-اجتماعي و درد مزمن :همافزايي شرايط جغرافيايي و تعيين کنندههاي
سالمت

به طور کلي شغل و حرفههاي کم درآمد و فقدان بستر و زمينه مناسب فعاليتهاي اقتصادي درآمدزا
در کردستان ،فقر مالي را گسترش داده است .همانطور که پيشتر نيز ذکر شد ،کاهش اقتدار مردان
و از دست دادن جايگاه در خانواده و جامعه که نتيجه از دست دادن شغل و فعاليت اقتصادي است،
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جايگاه و وضعيت اقتصادي بيمار را نيز دستخوش تغيير مينمايد .بيمار به دليل نداشتن مهارت
کافي ،و آموزش و تحصيالت مناسب از انتخاب شغل و حرفه جديد محروم است .همچنين به دليل
فقدان امنيت و حمايت شغلي در جامعه ،به ندرت براي کارگران و کشاورزان حمايتهايي از قبيل
بيمه از کار افتادگي وجود دارد؛ لذا اين عوامل آنها را زير فشار اقتصادي قرار ميدهد .به عالوه
باال بودن هزينه زندگي و داشتن خانوادههاي پر جمعيت در ميان قوم کرد ،اجازه پسانداز را به آنها
نميدهد .با اين شرايط اکنون بيمار بايد در فکر مهيا کردن هزينههاي درمان درد و بيماريش باشد.
باال بودن هزينههاي خدمات پزشکي ،عدم حمايت اجتماعي از افراد ،فقدان بيمه درماني کارآمد و
همچنين کمبود نظارت و کنترل نحوه محاسبه و دريافت هزينههاي پزشکي ،بيمار را نگران و سردرگم
ميکند .چه بسا در بسياري از موارد بيماران به همين داليل از ادامه فرايند درمان سرباز ميزنند و
زندگي با درد را بر اين شرايط ترجيح ميدهند .دلنيا که با چنين شرايطي غريبه نيست ،علت تأخير در
درمان و جراحي زانوهاي خودش را اينگونه بيان ميکند:
"...اون موقع پزشکا خيلي اطالعات به ما نميداند؛ مثالً همون پزشک تو مهاباد ميگفت چارهاي نداري
فقط بايد دارو بخوري؛ داروي خيلي گران قيمت تجويز ميکرد و هيچ تأثيري هم نداشت .سال نود و
يک تو قزوين پيش پزشک متخصص رفتم .گفت که زانوهاتو جراحي ميکنم ولي هر زانو بيست ميليون
ميگيرم .واسه اون موقع زياد بود .ميگفت نتيجه عمل هم نميدونم چي ميشه" (دلنيا هشتاد و دو
ساله ،بيسواد ،خانهدار).

اگرچه آمارها نرخ باالي شهرنشيني را در منطقه موکريان نشان ميدهند ،ولي اين نرخ فقط
در حد همان آمار و ارقام است و شهرنشيني با تمام جوانب ،امکانات و فرهنگ خود در اين شهر
حاکم نشده است و هنوز رگ و ريشههاي زندگي سنتي به چشم ميخورد .هنوز هم در فصل
کشاورزي و زراعت درصد کثيري از مردم به روستا و زادگاه آبا و اجداديشان ميروند و مانند سابق
به کار و فعاليت کشاورزي مشغول ميشوند و بعد از اتمام کار با بازگشت به شهر به کارهايي مثل
کارگري ،رانندگي ،مغازهداري و ...ميپردازند و حتي عدهاي هم که به طور ثابت در شهر ميمانند
به کار خريد و فروش محصوالت کشاورزي مشغولند .مواردي از اين قبيل باعث توليد و بازتوليد
فرهنگ و سبک زندگي به شيوه گذشتگان ميشود و اين موارد در ريز ريز امورات روزانه مردم قابل
رؤيت است؛ از غذا ،تغذيه ،آداب معاشرت گرفته تا رفت و آمد ،مهماني ،تفريح ،سبک زندگي و. ...
با پرسه زدن و گشتن در شهرها و مراکز استانهاي کشور و يا مشاهده آمار و ارقام موجود ،ميتوان
اين موضوع را درک کرد که حداقلي از نما و فرايند متمدن شدن ،توسعه شهري و تکنولوژي نوين
پزشکي در اکثر شهرهاي کشور (خصوصاً مراکز استانها) به چشم ميخورد و برجهاي سر به فلک
کشيده ،گالريها ،فرودگاه ،راهآهن ،بيمارستان ،درمانگاه و کلينيکها ،چهره و نماي تمدن شهري
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را به نمايش ميگذارند و مردمانشان را زير پروبال ناز و نعمت نگه ميدارند و براي نيازهايشان
پاسخهاي قرار دادهاند؛ اما غالب شهرهاي کردنشين در فاصله اندک با اين امکانات و تسهيالت
انبوه ،تبعيض و تفاوت را لمس ميکنند .چنين شهرهايي با حداقل امکانات پزشکي و درماني-
بهداشتي (اکثر شهرهاي منطقه موکريان فقط داراي يک بيمارستان ميباشند و از کمبود پزشکان
متخصص و فوقتخصص ،کلينيکهاي تخصصي ،تجهيزات و امکانات نوين پزشکي محروم
هستند) ،بيماران را نيازمند امکانات شهرهاي همجوار ميکند؛ خصوصاً بيماران داراي درد مزمن
که به طور مستمر بايد زندگي خود را در درمانگاهها و کلينيکها سپري کنند .براي مثال ،در بسياري
از شهرهاي اين منطقه دستگاه امآرآي وجود ندارد و بيماران براي يک تصويربرداري ساده بايد به
مراکز استان مراجعه نمايند و يا حتي در صورت وجود تجهيزات ،به علت کمبود آن (يک دستگاه
ازاين قبيل تجهيزات در بيمارستان دولتي مستقر ميشود) بايد ماهها به انتظار نوبت بنشينند.
لذا عالوه بر بحث مالي ،به نوعي فقر اقتصادي و اجتماعي منطقه موکريان ،از قبيل فقدان
امکانات و تجهيزات پزشکي ،و فقدان وسايل ارتباطي مانند فرودگاه ،راهآهن و ،...نيز منجر به
طوالني شدن فرايند درمان و نهايتاً دلسرد شدن بيمار از روند درمان و رها کردن معالجه ميگردد.
سامان از جمله بيمارن داراي درد مزمن است که فرايند تشخيص درد و بيماري برايش بسيار
پيچيده ،هزينهبر ،طوالني و نگران کننده شده بود .او که بعد از تصادف از ناحيه لگن به عارضه
سائيدگي دچار شده بود روز به روز درد بيشتري داشت:
"اينجا اون موقع تو شهر خودمون پزشکم سه ماه من رو سرکار گذاشت و گفت جراحيت ميکنم ولي
انجام نداد .نمي دونم جرات نداشت ،چي بود ولي هي به تأخير ميانداخت .هر دفعه ده روز ،پانزده روز.
بعد اون رفتم تهران ،پزشکهاي خوبي هم اونجا بودند اونجا برام نوبت جراحي گذاشتند ... .تهران رفتن
برام سخت بود ،دور بود؛ بايستي با قطار و اينا ميرفتي برام سخت بود .گفتند همين جراحي رو تو اروميه
هم پزشکها انجام ميدن .سال نود و پنج همون جا هر دو سمت رو جراحي کردم و تا االن خوب بودم
ولي امسال بعد تعطيالت عيد ،سمت چپم مجدداً شروع به درد کرد و کالً من رو از حرکت و پا انداخت
و بدون عصا ديگه نتونستم حرکت کنم و راه برم .تو تبريز پيش پزشک متخصص مغز و اعصاب رفتم
بعد از معاينه ،ام آراي و عکس و اينا من رو به پزشکي که جراحيم کرده بود ارجاع داد و گفت که تو
مشکل ديسک نداري و مشکل همون مفصله" (سامان ،پنجاه و يک ساله ،سواد ابتدايي ،شغل آزاد).

بحث و نتيجهگيري
به باور کانراد و بارکر ( )2010در مطالعه اجتماعي بيماري بايد در نظر داشت که تمام بيماريها در
سطح تجربي و به صورت اجتماعي و براساس نحوه درک افراد از زندگي با بيماري برساخته
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ميشوند .بر همين اساس و مطابق با ديدگاه گوبرمن هيل ( )2015و پاليز -بالستاز و همکارانش
( )2031به منظور دستيابي به بصيرت بيشتر با استفاده از تکنيکهاي اتنوگرافي درد مزمن را از
طريق تجارب بيماران و در زمينههاي خاص اجتماعي -فرهنگي مطالعه کرديم .يافتهها نشان داد
که وجود ابعاد و خوشههاي مختلف فقر ( )Bradshaw, 2007 and Chambers, 2006, 2008در
منطقه موکريان زمينه را براي شيوع بيمارهاي اسکلتي داراي درد مزمن فراهم نموده است .در اين
مقاله ما به کمک همافزايي سه بخش شرايط محيطي ،شاخصهاي جمعيتشناختي و تعيين
کنندههاي احتماعي سالمت ،نحوه اثرگذاري ابعاد مختلف فقر بر درد مزمن را نشان داديم؛ و
همچون تِيده و تراوب ( ،)1997کاواچي ( ،)2000واگاستف ( )2002و آمزت و رازوم ( )2014تأکيد
ميکنيم که مناسبات متقابل و پيچيدهاي بين فقر و سالمت وجود دارد .شرايط جغرافيايي خاص
کردستان در کنار نظامهاي فرهنگي حامي فقر با وادار کردن افراد به انجام فعاليتها و شغلهاي
سخت و فرسايشي ،آنان را مستعد ابتال به بيماريهاي اسکلتي داراي درد مزمن مينمايد .همسو
با يافتههاي گرول-کروپوکزيک ( )2017تحصيالت و سواد بر بيماري و درد مزمن اثر ميگذارد.
به اين معني که فرهنگ حاکم با تقويت و حمايت از عدم تحصيل و سواد آموزي (خصوصاً در بين
زنان) زمينه شيوع بيماري و درد مزمن را فراهم ميسازد .از سوي ديگر فرهنگ مسلط با ننگ
دانستن بيماري و درد ،و ممانعت از ابراز آن ،زمينه را براي نهادينه شدن درد و بيماري به عنوان
مسألهاي العالج فراهم مينمايد .يافتهها اين پژوهش همسو با نتايج مطالعه ماهر ( ،)1384باباخاني
و راغفر ( )1388و باباخاني و همکارنش ( )1391نشان ميدهد که بيماري و درد با ثروت و وضعيت
اقتصادي در ارتباط است .همچنين اين نتايج در راستاي نتايج موژيشوا و همکارانش (،)2017
راغفر (1392الف و ب) و يوسفي ( 1392و  )2014مبني بر پررنگ بودن اهميت وضيعت مالي در
هزينه درمان ،تأکيد ميکند که فقر اقتصادي حاصل مشاغل کم درآمد و همچنين بيکار شدن بر
اثر درد و بيماري و نبود حمايت اجتماعي ،بيمه درماني مناسب و ضعف آنچه که سيلورمن و
همکارانش ( )2016تحت عنوان برنامههاي کاهش فقر بيان ميکنند؛ از يک سو ،و عدم توسعه
يافتگي و فقدان امکانات و خدمات پزشکي و مراجعه به شهرهاي بزرگ کشور براي پيگيري و
معالجه درد و بيماري از سوي ديگر ،بيماران اسکلتي داراي درد مزمن را با چالش روبهرو ميکند و
بيمار و خانواده وي را در مشقت و دشواري قرار ميدهد.
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