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چکیده
مقدمه :تکدیگری عملی است که در آن از دیگران درخواست کمک میشود بدون
این که انتظار عمل متقابل وجود داشته باشد .تکدیگری دالیل مختلف اقتصادی و
اجتماعی-فرهنگی دارد .در این مقاله در مورد رسم قدیمی تکدیگری در روستایی
کوچک توضیح داده شده است.
روش :این مطالعه یک بررسی مردم شناسی در مورد رسم قدیمی پوف بود .با استفاده
از نمونهگیری به شیوه گلوله برفی ،افراد مطلع در مطالعه شرکت کردند .برای جمعآوری
دادهها از مصاحبه و مشاهده استفاده شد .دادهها به روش تحلیل محتوای کیفی مورد
تحلیل قرار گرفتند.
نتایج :پانزده فرد مطلع در این مطالعه شرکت کردند .یافتهها نشان داد رسم پوف (سفر
به شهرهای دیگر برای کسب درآمد از طریق تکدیگری) معموالً توسط مردان جوان
انجام میگیرد و از کودکان نیز در رسم پوف استفاده میشود .ساز و دهل نواختن ،نشان
دادن نسخهی پزشک،خود را به بیماری زدن ،شعر خواندن و نشان دادن کود.کان بیمار
و یا گرسنه در رسم پوف استفاده میشوند .شهرهای بزرگ و مناطق تجاری مکانهایی
هستند که برای انجام پوف انتخاب میشوند .کسانی که پوف را انجام میدهند ،به آسانی
درآمد کسب میکنند اما باید با مخاطرات سفر و برچسب “متکدی” کنار بیایند.
بحث و نتیجهگیری :اگرچه فقر بهعنوان مهمترین عامل تکدیگری مطرح شده
است ،بهنظر میرسد رسم قدیمی پوف یک هنجار اجتماعی است .فشاراجتماعی موجب
میشود مردان جوان این رسم را انجام دهند .پوف مکانیزمی است که با آن یک مرد
جوان در خانواده و اجتماع کوچک خود پذیرفته میشود .عالوه بر این بهدلیل اینکه
پوف روشی آسان برای کسب درآمد است ،افراد راغب هستند این کار را انجام دهند.

واژگان كليدي

A Study on the Traditional Custom of Poof (Beggary)
Mohammad Amin Najafzadeh: M.A. student of social work, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. amin.najafzade@yahoo.com

Masoomeh Maarefvand*: Ph.D of social work, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences,

[ Downloaded from socialworkmag.ir on 2022-08-18 ]

Tehran, Iran. arammaref@gmail.com

Abstract
Introduction: Begging is the practice of requesting others to grant a favor with no expectation of reciprocation. Begging has several economic
and sociocultural reasons. In this article a traditional custom of begging
in a small village in south Khorasan province has been described.
Methods: This study was an anthropologic investigation about a traditional custom of Poof. Through snowball sampling, informant persons
participated in the study. Interview and observation were used to data
collection. Data were evaluated by qualitative content analysis.
Results: Fifteen informant persons participated in this study. The findings showed that traditional custom of Poof (travelling to other cities to
earn money through beggary) usually is implemented by young men.
Drum playing, showing prescription, pretending to be ill, reading poems
and deception by showing sick or hungry children; are used in traditional custom of Poof. Big cities and commercial areas are the places
that are chosen for Poof. People who implement this traditional custom
easily earn money but they have to deal with dangers of travelling and
stigma of "beggar".
Conclusions: Although poverty has been mentioned as the main reason of beggary, it seems that the traditional custom of Poof is a social
norm. Social pressure leads young men to implement this custom. Poof
is a mechanism for socially acceptance of a young man in his family
and small community. Besides, persons are motivated to do this custom
because it is an easy way of earning money.
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مقدمه
تکدیگــری بــه معناي گدايي كردن ،دريوزگي )1( ،تكلف در ســوال و حاجت خواهي از اين و آن در كوي و برزن
و پافشــاري بر آن بيان شــده اســت ( )2و ِگدا ،مُت ِ َکدی ،یا َدریوزهگر به شخصی اطالق میشود که از طریق درخواست
کمک مادی از مردم روزی ستاندن میکند و با ایجاد حس ترحم از مردم پول میستاند و این کار بهصورت حرفه وی
محســوب گردد .تکدیگری نه تنها در ایران که در سراســر جهان وجود داشته و برخی از افراد جامعه از این راه درآمد
کسب میکنند.
در مطالعهای که در شــیراز در مورد  330متکدی انجام شــد ،بیش از  60درصد متکدیان کمتر از  20سال سن داشتند
و اغلب آنها از نظر جســمی و روانی در ســامت بسر میبردند )3( .اغلب پژوهشهایی که دالیل تکدیگری را مورد
توجه قراردادهاند ،بر عوامل اقتصادی-اجتماعی تأکید بیشتری داشتهاند 5،4،3( ،و  )6عالوه بر این ابتال به بیماری یکی
از دالیل شــکلگیری کلونیهای متکدیان بشــمار میرود .کار و ون برکل ( )2002شــرایط یکی از این کلونیها را در
جنوب هند گزارش کردهاند .شغل اعضای این کلونی تکدی بود و همه مردان به جذام مبتال بودند .بدشکلیهای ناشی
از این بیماری باعث شده بود مبتالیان به جذام در کنار هم یک کلونی را تشکیل دهند و در عین حال به دلیل مشکالت
جسمی ناشی از این بیماری ترحم مردم را جلب کرده از راه تکدیگری زندگی خود را میگذراندند)7( .
اما به نظر میرسد این تنها فقر اقتصادی و یا مشکالت جسمانی نیست که زمینه را برای انجام تکدیگری فراهم میکند.
در خرده فرهنگهایی که تکدیگری بهعنوان هنجار پذیرفته و تشویق میشود ،زمینههای فرهنگی نیز تأثیر قابل توجهی
بر آغاز و ادامه تکدیگری خواهند داشــت .مقالهی پیش رو در مورد رســم پوف تهیه شده است .این رسم در یکی از
روستاهای استان خراسان جنوبی رایج است .در سرشماری سال  1390جمعیت این روستا  1200نفر بود که از این تعداد
 51/25درصد مرد و بقیه زن بودند .حدود  ۵۰درصد از مردم روســتا تحصیل کرده و مابقی بیســواد بودند .تعداد ۳۱۳
نفر از اهالی این روستا اعالم کرده بودند در زمینهی کشاورزی ۴۵ ،نفر در زمینهی صنعت و  ۲۶نفر در ضمینهی خدمات
مشغول فعالیت هستند و بر این اساس شغل اصلی مردم روستا کشاورزی معرفی شده بود )8( .مردم روستا بخش مهمی
از آداب و رسوم محلی خود را حفظ کردهاند و آنچه در سرشماری گزارش نشده است این است که تعدادی از اهالی
این روســتا بر اساس رسم پوف از راه تکدیگری درآمد کســب میکنند و حرفه دیگری ندارند .این کار نزد مردم این
روستا بهعنوان یک هنجار قلمداد میشود .از نظر آنها انجام این کار یک هنر است و نشانهای است که توانایی مردان
روستا را تأیید میکند.
مددکاری اجتماعی برای مداخله در زمینه مشــکالت اجتماعی نیازمند شــناخت دقیق آنهاست .مشکالت اجتماعی
معموالً تحت تأثیر عوامل مختلف قرار میگیرند و درک صحیح و جامع این عوامل برای برنامهریزی بهمنظور کاهش و
یا برطرف کردن مشکل اجتماعی از اهمیت ویژهای برخوردار است .یکی از مشکالتی که معموالً مددکاران اجتماعی
برای برطرف کردن آن مشارکت فعال دارند ،تکدیگری است .معموالً تکدیگری با مشکالت دیگری مانند بیخانمانی،
اختالل مصرف مواد ،آزار و بهرهکشی و  ...در ارتباط قرار میگیرد.
ً
کسانی که پوف را انجام میدهند باید سفر کنند .شهرهای هدف در پوف معموال شهرهای بزرگ و برخوردار از نظر
اقتصادی هســتند .به این ترتیب وقتی برای ســاماندهی متکدیان در این شهرها برنامهریزی میشود ،الزم است به شرایط
فرهنگی کســانی که اقدام به تکدیگری میکنند نیز توجه شود .در این مقاله جزئیات دقیقتری در مورد رسم پوف که
یکی از رسوم ترغیب کننده تکدیگری است ،ارائه خواهد شد.
روش
این مطالعه مردمشناسی به روش کیفی انجام شد .نمونهگیری در این پژوهش به روش گلوله برفی انجام گرفت .دادهها
با اســتفاده از مصاحبه و مشاهده جمعآوری شدند .آشنایی با رسم پوف و تمایل به شرکت در پژوهش معیارهای اصلی
ورود شــرکتکنندگان در مطالعه بود .مصاحبهها با اهالی روستا و اهالی روستاهای اطراف و همچنین کارکنان سازمانها
و نهادهای دولتی که با آداب آنها آشنا بودند ،انجام شد.

بررسی رسم قدیمی پوف (تکدیگری)
تعداد زیادی از اهالی روســتا ( 50نفر) برای شــرکت در مصاحبه دعوت
شدند اما اغلب آنها حاضر به مصاحبه نشدند .عالوه بر این اهالی روستاهای
اطراف و یا کارکنان سازمانها و نهادهای دولتی نیز ترجیح میدادند که نام
آنها فاش نشود .از این رو اطالعات با رعایت گمنامی جمعآوری شدند.
برای ضبط صدا از مصاحبه شوندگان اجازه گرفته شد اغلب شرکتکنندهها
مایل نبودند صدای آنها در طول مصاحبهها ضبط شود از این رو پژوهشگر
تنها برخی نکات را در طول مصاحبه یادداشت میکرد و بالفاصله پس از
خاتمهمصاحبهنسبتبهثبتجزئیاتاقداممینمود.باتوجهبهاینکهمصاحبه
شــوندگان مایل بودند گمنام باقی بماننــد ،از عکس گرفتن و فیلمبرداری
خودداری شد .مصاحبهها تا زمان اشــباع اطالعات ادامه یافت .اطالعات

بدست آمده پس از ثبت ،به شیوه تحلیل محتوا
کدگذاری و طبقهبندی شدند .از تکنیکهای
تأیید شرکتکنندگان در طول انجام مصاحبه و
همچنین مرور مکرر مصاحبهها و کدها توسط
تیمپژوهشبرایافزایشاعتمادپذیریپژوهش
اســتفاده شد .رســم پوف توســط همه مردم
روستای مورد مطالعه انجام نمیشود .از این رو
به منظور جلوگیری از برچسب زنی به همه اهالی
روستا و رعایت مالحظات اخالقی در این مقاله
از ذکر نام روستا خودداری شده است.

یافته ها
زمــان آغاز پوف مشــخص نیســت اما اکنــون بهعنــوان یکی از
درصد فراوانی
فراوانی
ویژگیهای شرکتکنندگان
اصلیترین شغلهای مردم روستای مورد بررسی در این مطالعه شناخته
77
7
اهالی روستا
محل
میشــود و منبع اصلی درآمد مردم آن تلقی میشود .آنها از دیرباز
02
3
اهالی روستاهای اطراف
سکونت
33
5
اهالی سایر شهرها (کارمندان)
به این کار مشــغول بودهاند و برای این منظور به شــهرهای مختلف
02
3
بیسواد
ســفر میکردهاند .این کار معموالً در فصلهای ســرد ســال (پاییز و
47
0
ابتدایی
07
7
راهنمایی
زمستان) که کشــاورزی رونق چندانی ندارد ،انجام میشود 15 .نفر تحصیالت
6
4
دیپلم
در مصاحبهها شرکت کردند که نزدیک به نیمی از آنها ( 46درصد)
33
5
باالتر از دیپلم
را اهالی روســتا تشکیل میدادند .بیشتر آنها مرد بودند ( 60درصد)
72
6
زن
جنسیت
62
9
مرد
و تحصیــات  61درصد آنها دیپلم یا کمتــر از آن بود 26 .درصد
07
7
متکدی
شــرکتکنندگان در پژوهــش در زمان مصاحبه مشــغول تکدیگری
77
7
کشاورز /دامدار
شغل
بودند .مردان جوان اجراکنندگان اصلی رسم پوف میباشند .آنها با
43
0
کارمند
43
0
سایر
ایــن کار اثبات میکنند که آمادگی ازدواج دارند و خانواده عروس
07
7
زیر  4۱سال
میتوانند به توانایی آنها برای تأمین هزینههای زندگی اعتماد کنند.
62
9
 4۱تا  75سال
سن
برای این منظور مرد جوان معموالً قبل از ازدواج یک یا دو ســال را
43
0
باالی  75سال
باید صرف انجام پوف کنند و در صورت کسب درآمد کافی اجازه خواهد داشت برای ازدواج اقدام کند.
مرد  30ساله از اهالی روستا در حال انجام دادن پوف“ :معموالً هر جوونی که میخاد زندگی تشکیل بده باید پوف رو
بلد باشــه وگرنه با مشــکل روبرو میشه .پوف رفتاریه که باید نوجوانان بلد باشند ”.اگرچه معموالً پوف را مردان جوان
انجــام میدهنــد ،گاهی کودکان و زنان نیز در انجــام این کار حضور دارند .در صورتی کــه پوف به صورت گروهی
انجام شــود ،انجام دهندگان آن معموالً روابط خانوادگی دارند .اهالی این روســتا برای انجام پوف فقط با اهالی روستای
خودشــان همکاری میکنند و از وارد کردن دیگران در این کار پرهیز مینمایند .مرد  ۳۰ســاله اهل روستاهای اطراف:
“افراد این روستا فقط باهم کار میکنن و شرایطشون مشابه همه  ...به صورت گروهی کار میکنن و بیشتر خانوادگی”.
کودکان و تمارض به بیماری مهمترین ابزارهای جلب ترحم مردم در فرایند پوف :کســانی که پوف
را انجام میدهند معموالً برای جلب ترحم مردم از روشهای خاصی اســتفاده میکنند .عدهای با آوازخوانی و نواختن
ساز این کار را انجام میدهند ،عدهای با نشان دادن نسخهی پزشک و یا تمارض به بیماری ،وانمود کردن اینکه در راه
ماندهاند و یا کودکشان بیمار یا گرسنه است ،ترحم مردم را جلب میکنند.
یکی از خانمهای مســن اهل روســتا“ :از شخص مریضی که احتیاج به عمل جراحی دارد عکس میگیرن و با نسخهی
دکتر و فتوکپی به مردم نشون میدن و برای معالجهی مریض درخواست کمک میکنن”.
جدول( )1ویژگیهای جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان
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یکی از زنان روســتا“ :معموالً این کارو از
گذشــته و از پدراشــون به ارث بردن و این
کار کــه بهش ســفر میگن معموالً بیشــتر
مردها با یــک کودک خود و یا کودکی که
از دیگــران باخود میبــرن انجام میدن که
مــدت آن معمــوالً  ۱۰روز تا یک ماه طول
میکشه”.
در عین حال یکی اهالی روســتای اطراف
نیز بر این تأکید داشت که گاهی از کودکان
نیز برای انجام پوف استفاده میشود“ :پوف
از سن بلوغ شروع میشه و تا میانسالی ادامه
داره ...این کار مخصوص مردای روستاسو
گاهــی بچهها هم تو این مراســم شــرکت
میکنــن ”.دختــر دانش آموز اهل روســتا:
“پوف همون پول درآوردن بی دردسره که
مراحل مختلفی داره ...پوف کننده بســته به
استعدادش از مدح و قصیدهگویی ،نمایش،
ترانه محلی ،گول زدن و تحریک احساسات
مردم یا تمارض به بیماری استفاده میکنه”...
انتقال رســم پوف از نسلی به نسل
دیگر :در مــواردی کــه کــودکان همراه
پدران یا بستگان خود برای انجام پوف سفر
میکنند ،با روش انجام این کار آشــنا شــده
و متوجه میشــوند که کسب درآمد از این
طریق بسیار ســاده اســت .در مصاحبههای
انجام شــده با اهالی روستا بارها به این نکته
اشــاره شد که پوف یک رسم قدیمی است
که از اجدادشان به آنها رسیده است.
یکی از اهالی روســتا در حال انجام پوف:
“واال اون چیــزی کــه مــا یادمان میــاد از
اجدادمون همین کار بوده و زمان مشخصی
نیســت ولی واقعیتی که هســت اینه که توو
همیــن منطقه رواج داره و مــردم اینجا اینو
یک کار درســت میدونن .چند ویژگی هم
میتونه دخیل باشــه اینه که مردم اینجا مردم
تیزهوش و بــا زکاوتن حاال از چه روشــی
پول به دســت بیارن مهم نیست .خوش صدا
هســتند و از مقدار ســوادی که دارن از این
کار اســتفاده میکنن و اکثرا سیّدن و شاید

ایــن بضاعتی بوده که خــدا در این مردم قــرار داده ”.یکی از اهالی
روستا که در شهر بیرجند زندگی و کار میکند“ :در این روستا مراسم
پــوف مثه فرهنگ قدیمی در زندگیشــون رخنه کــرده و نوعی رفتار
اجتماعیه که نشــون دهنده توان و مهــارت در زندگی کردنه و نوعی
نمود برای شخص پوف کننده بوجود میاد”.
مخاطــرات انجام پوف :پوف از نظر اجتماعی در ســایر مناطق
ایران پسندیده نیست و تکدیگری با انگ اجتماعی همراه است .حتی
آن دســته از اهالی روســتا که به این کار میپردازنــد ،به دلیل اینکه
جامعه قضاوت خوبی نســبت به متکدیان ندارد ،تمایلی نداشــتند که
دیگران بدانند آنها در شــهرهای دیگر پوف را انجام دادهاند .عالوه
بر این موضوع مصاحبه شوندگان به مخاطرات پوف نیز اشاره کردند.
آنهــا بر این نکته تأکید داشــتند که برای انجام پوف ناچارند ســفر
کنند و در طول ســفر بروز مشــکالت پیشبینی نشده میتوانند برای
آنها مشــکل ساز باشد .یکی از مردان روســتا“ :خطرایی که ممکنه
باشه جوراجوره یکی اینکه سفر داره سفر بیخطر نیست دوم جاهایی
که میرن ممکنه دچار دزد بشــن مشکل دار شــن .جیب اینا رو بزنن.
پولشون رو بزنن”.
پیوند خوردن پوف با ســایر جرائم :مصاحبه شوندگان به این
نکته اشــاره میکردند که انجام پوف در مواردی با انجام سایر جرائم
نیز پیوند میخورد .یکی از زنان اهل روستا که در شهر زندگی میکند:
“در یکی از ســفرها افراد میرن خونهی یه پیرزنی برای انجام پوف.
وقتی متوجه میشــن که پیــرزن تنها زندگی میکنه شــبانه به خونهی
پیرزن میرن و  ....همســایهها که بعد از چند ساعت مشکوک میشن
به پلیس گزارش میدن .یکیشون دستگیر میشه و یکی دیگه از ایران
فرار میکنه”.
پــوف عاملی برای کســب اعتبار و منزلــت اجتماعی:
مهمترین مزیت پوف کســب درآمد مناســب در زمان کم و با تالش
اندک است .فرد با انجام پوف بدون اینکه مهارت خاصی داشته باشد
و زحمتی را متقبل شــده باشــد ،به درآمدی دست پیدا میکند که در
شــرایط معمول و از طریق اشــتغال به کار آن را با زحمت و ســختی
کســب خواهد کرد .عالوه بر کسب درآمد انجام پوف در میان مردم
این روســتا موجب ارتقای منزلت اجتماعی فرد میشود .در صورتی
که فردی از این کار ســرباز زند و یا در آن موفق نباشد ،از نظر مردم
روســتا فردی بیعرضه و غیرقابل اتکا تلقی میشود طوری که اهالی
حاضر نمیشوند دخترشان را به عقد مردی درآورند که پوف نکرده
و یا در آن موفق نبوده است.
یکی از مردان اهل روستا که در حال کشاورزی بود“ :از مزی تاش
نشــون دادن اســتقالل فردی و اعتقادیه .دســت پر برگشتن از پوف
نشونهی مهارتو نوعی منزلت اجتماعیه”.

بررسی رسم قدیمی پوف (تکدیگری)
یکــی از اهالی روســتا که مدتها قبــل از روســتا مهاجرت کرده
است“:رســم و رسوماتی هســت که مثلن قدیما به مسافرت میرفتن...
االن بهــش میگن تکدیگری توی شــهرای مختلف ایــران و اتفاقن
یکی از مســائل اصلی اینا این بود که یه جــوون باید تخصص توش
داشته باشــه تا بتونه داماد بشــه ”.یکی از کارمندانی که تا مدتی قبل
در روستا کار میکرد“ :یکی از این کارا که قدیم میگفتن اگه عرضه
هیچ کاری نــداره بره یک جا گدایی بکنه یعنــی اگر عرضهی هیچ
کاری رو نداره از گدایی کردن ننگ ندونه و زندگیش رو تامین کنه
که به بیراهه کشــیده نشه این یک ســالی هم که میره به عناوینی پول
در میارن بعضیها گدایی میکنن بعضیا دست بچه رو میگیرن و نسخه
پزشک نشون میدن”...
شهرها و مناطق برخوردار؛ محل اصلی انجام پوف :معموالً
پوف در شــهرهای بزرگ و مناطق پر درآمد انجام میشــود .بهعنوان
مثال تهران ،مشــهد ،شــیراز ،آذربایجان و شهرهای شــمالی از جمله
شهرهایی هســتند که قطعاً هرساله این کار در آنها انجام میشود .به
ندرت پوف در شــهرهای کوچک و نزدیک به روستای مورد مطالعه
انجام میشــود .پوف کننده بــرای انجام این کار بایــد بتواند در هر

شــهر مناطقی را انتخاب کند که افراد مرفه
بیشــتری در آنها زندگی و یــا رفت و آمد
میکننــد .از ایــن رو پوف کننــده عالوه بر
محل زندگــی افراد مرفه ،در اماکن تفریحی
و زیارتــی که تعداد زیادی از مردم به آنها
رفــت و آمد میکننــد نیز دیده میشــوند.
مردی اهل روســتا که در شهر کار میکند:
“در باال شــهر تهران ،درب منزل افراد مرفه،
درب اماکن تفریحی و زیارتی بهعنوان مثال
مدرک پزشــکی به افراد مرفه نشان میدهند
مبنــی بر اینکــه یکی از اعضــای خانوادهام
بیماری دارد و هزینههای آن باالســت و به
این شکل مبالغ باالیی را از افراد میگیرند”.
مرد  30ساله از اهالی روستا در حال انجام
دادن پوف“ :دو نفره ســه نفره پنج نفره .برن
به مازندران شیراز آذربایجان .در اونجا باید
جوهرهای از خود نشان بدن”.
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بحث و نتیجه گیری
پوف رســمی است که بر اساس آن مردم روستای مورد بررســی در این مطالعه به تکدیگری میپردازند .اصلیترین
منبع درآمد تعدادی از مردم در این روستا تکدیگری بشمار میرود .آنها پوف را همچنان جزئی از فرهنگ ،مهارت و
توانایی خود میدانند .مردم این روستا با احتیاط در مورد آداب و رسومشان حرف میزنند و به سختی حاضر میشوند
در مورد پوف ســخن بگویند .بهنظر میرســد نوعی نظارت از جانب اهالی روستا بر یکدیگر اعمال میشود و همچنین
بزرگان روســتا اجازهی صحبت در مورد این موضوع را نمیدهند .افراد شناخته شده و بزرگان روستا وجود این رسم را
رد میکنند اما در عین حال مردم روستا همچنان این کار را بهعنوان یک کار عادی انجام میدهند.
این روســتا تنها منطقهای نیســت که متکدیانی از آن برخاســتهاند اما وجه تمایز آن با ســایر مناطق در این اســت که
تکدیگری در این روستا عملی نیست که نکوهش شود .توانایی فرد در تکدیگری از نظر مردم این روستا مورد توجه
و تمجید قرار میگیرد و حتی آن را معیاری تعیین کننده برای آمادگی فرد برای ازدواج تلقی میکنند.
تمایل اهالی روســتا به ارتباطهای درون گروهی و پرهیز از توسعه روابط با سایر روستاها و اقوام میتواند دلیل مهمی
برای ادامه رسم پوف در میان اهالی باشد .مردم این روستا تمایلی به ازدواجهای برون گروهی ندارند و افرادی که اهل
این روســتا نباشــند ،بهســختی میتوانند روابط نزدیکی با اهالی آن برقرار کنند .هنوز تعدادی از پدران ،این رسم را به
فرزندان خود انتقال داده و آنها را به حفظ رسم پوف ترغیب میکنند.
انجام پوف در خارج از این روستا پذیرفتنی نیست .عدم تمایل اهالی به حرف زدن در مورد پوف و سعی در پنهان و یا
انکار کردن آن نشان میدهد آنها از انگ اجتماعی ناشی از انجام دادن پوف میگریزند اما به نظر میرسد نوعی فشار
و یا مزیت اجتماعی در میان اهالی برای انجام رسم پوف همچنان موجب ادامه آن میشود.
استفاده از کودکان برای برانگیختن ترحم مردم در واقع سوءاستفاده از کودکان بشمار میرود .از آنجایی که مردم این
روستا رسم پوف را پذیرفتهاند ،استفاده از کودکان در اجرای این رسم از نظر آنها بدون مشکل تلقی میشود .آگاهی
دادن به والدین در مورد مصادیق کودک آزاری میتواند احتمال استفاده از کودکان را در این رسم کاهش دهد.
کشــاورزی و دامداری در بســیاری از روستاهای استان تحت تأثیر کم آبی با مشــکل مواجه شده است و خانوارهای

محمدامین نجفزاده و همکاران
ســاکن این مناطق را بیش از گذشــته با فقر
روبرو کرده است اما این روستا با این مشکل
مواجه نیســت .همانطور که پیش از این نیز
اشاره شده این روستا جزء مناطق خوش آب
و هوا در استان شناخته شده است و کم آبی
برای اهالی این روستا مشکل جدی به وجود
نیاورده است .بهعبارت سادهتر در مقایسه با
سایر مناطق مشکل کم آبی نتوانسته است بر
کشــاورزی در این منطقه تأثیر قابل توجهی
داشــته باشــد .با این حال تعــدادی از مردم
این روســتا در فصلهای پاییز و زمستان که

کشاورزی انجام نمیگیرد ،به تکدیگری میپردازند .به نظر میرسد
مهمترین دلیل ادامه یافتن این رسم فقر نیست بلکه میتوان زمینههای
فرهنگی را مهمترین دلیل پایداری رســم پوف دانست .به این ترتیب
عالوه بر آموزش مهارتهای شــغلی و تســهیل راه اندازی کسب و
کارهای مجاز در روســتا ،اجرای مداخالتی برای تغییر نگرش مردم
بســیار تعیین کننده خواهند بود .از آنجایی که روابط درون گروهی
در این روستا بسیار تقویت میشود ،تغییر نگرش افراد کلیدی و مؤثر
در روســتا گام مهمی برای برچیده شدن رســم پوف بشمار میرود.
تأثیر این مداخالت میتواند در پژوهشهای بعدی مورد بررسی قرار
گیرد.
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