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چکیده
ـه گذشــته را مــورد بررســی قــرار
ایــن مقالــه ،رونــد تحــوالت مفهومــی فقــر و محرومیــت در چنــد دهـ 
ـره واقعــی فقــر و محرومیــت
داده اســت .نابســندگی و محدودیتهــای مطالعــات رایــج در نشــان دادن چهـ 
موجــب شــده کــه فقرپژوهــی در ســالهای اخیــر از تمرکــز بــر فقــر درآمــدی بــه بررســی فقــر قابلیتــی
و ســپس تحلیــل طــرد اجتماعــی ،تغییــر رویکــرد دهــد .ایــن بــه معنــی گــذار از رویکردهــای اقتصــادی
کمــی ،تکبعــدی ،ایســتا ،از بــاال بــه پاییــن ،شــیءانگارانه ،ابــزاری و بیتوجــه بــه قــدرت و عاملیــت،
و ّ
بــه رهیافتهــای جامعــهای و کیفــی ،فرامــادی ،چندوجهــی ،فراینــدی ،پویــا ،نســبی و رابطــهای اســت.
چرخــش مفهومــی و رویکــردی فقــر و محرومیــت از آن رو مهــم اســت کــه نــوع تعریــف و درک فقــر ،ارتبــاط
ـه بحــث ایــن مقالــه ایــن اســت کــه کاهــش فقــر بــه
مســتقیمی بــا سیاسـتهای مقابلــه بــا آن دارد .جانمایـ 
عنــوان مهمتریــن هــدف سیاســتگذاری اجتماعــی ،جنبههایــی فراتــر از اقتصــاد و بــازار را دربرمیگیــرد و
ناظــر بــه ســویههای مختلــف کیفیــت زندگــی اســت .بــا آن کــه گفتمــان مســلط مقابلــه بــا فقــر در جامعــه
ـده طــرد اجتماعــی ،بــدون آن کــه
مــا همچنــان اقتصادمحــور اســت امــا در ایــن مقالــه تأکیــد شــده کــه ایـ 
یکســره جــای رویکردهــای ســنتی مبــارزه بــا فقــر را بگیــرد ،ســازوکار مناســبتری بــرای بررســی و کاســتن از
فقــر و محرومیــت شــدید گروههــای آســیپپذیر در جامعــه اســت.
کلمات کلیدی :فقر درآمدی ،فقر قابلیتی ،طرد اجتماعی ،سیاستگذاری اجتماعی
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مقدمه
مشــکالت اجتماعــی (بیــکاری ،فقــر ،اعتیــاد ،خشــونت ،بیاعتمــادی اجتماعــی ،عــدم رعایــت حقــوق
شــهروندی ،تبعیــض اجتماعــی و جــز اینهــا) وجــه اجتنابناپذیــر جوامــع امروزیانــد (رفیعــی و دیگــران،
 )185 :1387و جامعـهای را نمیتــوان یافــت کــه بــا شــماری از ایــن مشــکالت (بــا گســتره و عمــق متفــاوت)
مواجــه نباشــد .از میــان ایــن مشــکالت ،فقــر بــه عنــوان واقعیتــی بــا ابعــاد مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی،
سیاســی ،فرهنگــی و تاریخــی ،همــواره یکــی از دغدغههــای مهــم سیاســتگذاران برنامهریــزان ،دانشــگاهیان
ـه اخیــر بــه شــکلی ویــژه مــورد توجــه کشــورها ،ســازمانها و محافــل
ـه مــردم بــوده و در چنــد دهـ 
و عامـ 
ـه  1990را
ـه فقــرای فراموششــده و دهـ 
ـه  1980را دهـ 
بینالمللــی قــرار گرفتــه اســت ،تــا جایــی کــه دهـ 
ـه جنــگ بــا فقــر یــا تغییــر راهبردهــای فقرزدایــی نامیدهانــد (طالــب و دیگــران.)24 :1389 ،
دهـ 
فقــر بــه عنــوان پدیــدهای پیچیــده و پردامنــه کــه جنبههــای مختلــف رفتــار انســانی و اجتماعــی را
دربرمیگیــرد (اســپیکر و دیگــران ،)2 :2007 ،اکنــون یکــی از بزرگتریــن چالشهــای پیــش روی جامعــه
جهانــی تلقــی میشــود و در کانــون تالشهــای توســعه در ســطح بینالمللــی قــرار دارد (فائــو و یونســکو،
 .)42 :1384بحــث فقــر ،در واقــع ،بخشــی از مبحــث وســیعتر توســعهیافتگی و توســعهنیافتگی اســت
ـه شــناخت علــل فقــر و اتخــاذ تدابیــری جهــت کاهــش یــا حتــی ریش ـهکنی آن ،مؤلفــه
و فراینــد دوگانـ 
اساســی مبحــث توســعه بــه شــمار میآیــد .بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع فقــر 190 ،کشــور جهــان در
ـزاره ســوم توســعه را امضــا کردنــد کــه اولیــن هــدف آن ،کاهــش فقــر تــا ســال
ـه هـ 
ســال  2000اعالمیـ 
( 2015در حــد نیمــی از جمعیــت فقیــر ســال  )2000تعییــن شــد (شــادی طلــب و دیگــران.)5 :1384 ،
ـعه پایــدار ،اولیــن هــدف از
ـه مهــم اقتصــادی -اجتماعــی توسـ 
بدیــن ترتیــب ،مبــارزه بــا فقــر بــه عنــوان جنبـ 
ـعه پایــدار ،فقــرا یکــی از گروههــای
ـعه هــزاره شــمرده میشــود .در چش ـمانداز توسـ 
ـتگانه توسـ 
اهــداف هشـ 
عمــده سیاســتهای اجتماعــی و رفاهیانــد (طالــب و دیگــران)165 :1387 ،؛ سیاســتهایی کــه

هــدف
کمــی و کیفــی زندگــی ایــن گــروه را جســتجو میکننــد .تمرکــز بــر فقــرا
توانمندســازی و ارتقــای ســطح ّ
بــه ویــژه از ایــن جهــت مهــم اســت کــه فراینــد فقــر ،آنهــا را از مشــارکت عادالنــه و نیــز تصمیمگیــری
درخصــوص فرصتهــای توســعه محــروم ســاخته اســت.
ـأله اجتماعــی (عنبــری ،)12 :1390 ،یکــی از عوامــل عمــده و تشــدیدکننده
فقــر بــه عنــوان یــک مسـ 
انــواع آسیپپذیریهاســت (بهــروان )4 :1390 ،و عــاوه بــر اینکــه تهدیــدی بــرای نظــام مســتقر و بافــت
جامعــه محســوب میشــود (راغفــر ،)256 :1384 ،نقشــی اساســی در بســیاری از مســائل و آســیبهای
اجتماعــی و اقتصــادی دارد مســائلی هماننــد تضعیــف ســازمان اجتماعــی (شــیخی)235 :1386 ،؛ گرســنگی
و ســوء تغذیــه (ســن )177 :1379 ،بیمــاری و بیســوادی (همتــی ،)109 :1389 ،بهداشــت نامناســب ،مــرگ
ومیــر اطفــال و کــودکان ،وضعیــت اجتماعــی نامســاعد زنــان ،اقلیتهــا و ســایر گروههــای حاشــیهای و بــه
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طــور کلــی ،محرومیــت اجتماعــی و کیفیــت زندگــی پاییــن (هــال و میجلــی ،)105-107 :1388 ،خشــونت
خانوادگــی ،ناامنــی و بیقدرتــی (نارایــان و دیگــران 2000 ،بــه نقــل از ازکیــا)59 :1390 ،؛ عــدم مشــارکت
در برنامههــای توســعه ،و انــزوا (لطیفــی)212 :1389 ،؛ بــه خطــر افتــادن صلــح (رئیــس دانــا)291 :1381 ،؛
تباهــی محیــط زیســت (کریشــنارائو )398 :1385 ،و روی آوردن بــه کارهــای نامطلــوب بــه عنــوان شــغل

بــه دلیــل نداشــتن حــق انتخــاب .بنابرایــن ،هرگونــه راهبــردی کــه چرخههــای فقــر را درهــم میشــکند،
ـترده فقــر،
ـته توجــه و پیگیــری اســت (گیدنــز .)121 :1386 ،اهمیــت ،جهانگیــری و پیامدهــای گسـ 
شایسـ 
واکاوی و تحلیــل هرچــه بیشــتر جنبههــای مختلــف آن را ضــروری ســاخته اســت .در واقــع ،درک چهــره
واقعــی فقــر بــه مــا کمــک میکنــد تــا بــه مجموعـهای از راهحلهــا و رویکردهــای عملــی و یکپارچــه بــرای
کاســتن از میــزان و تبعــات آن دســت یابیــم (ایفــاد.)8 :2011 :
ـوزه علــوم اجتماعــی بــه شــمار
ـره نخســتین مطالعــات حـ 
مطالعــات مربــوط بــه فقــر و آثــار آن از زمـ 
ـه گذشــته ،یکــی از
میآینــد .همچنیــن کثــرت مطالعــات فقــر و خاصــه افزایــش توجــه بــه آن در چنــد دهـ 
ـه توســعه تلقــی شــده اســت (زاهــدی .)55 :1386 ،فقــر در ایــران ،بــر
ـته مقولـ 
کارکردهــای پنهــان و ناخواسـ 
اســاس نتایــج چنــد پژوهــش ،یکــی از مشــکالت اجتماعــی اولوی ـتدار (از حیــث پیشــگیری ،کنتــرل و یــا
کاهــش آن در جهــت بهبــود ســامت جامعــه) شــناخته شــده اســت (رفیعــی و دیگــران1387 ،؛ معتمــدی،
ـه درحــال توســعهای ماننــد ایــران ،بــه دلیــل
ـه علمــی فقــر در جامعـ 
1386؛ امیراحمــدی .)1384 ،مطالعـ 
گســتردگی و عــوارض ســوء فــردی و اجتماعــی ایــن مقولــه و نیــز تأثیــر منفــی آن بــر فراینــد توســعه
کشــور ،اهمیــت فــراوان دارد امــا رویکــرد کالســیک و ســنتی مقابلــه بــا فقــر ،بــا تأکیــد تقریبـاً یکجانبــه بــر
جنبههــای اقتصــادی و درآمــدی ،ســایر ابعــاد فقــر و محرومیــت را نادیــده گرفتــه اســت؛ ابعــادی عمدت ـاً
جامعهشــناختی و فراتــر از پــول و بــازار و در واقــع ،مؤلفههــای گوناگــون کیفیــت زندگــی افــراد و گروههــای
جامعــه .در ایــن مقالــه تــاش شــده تــا رونــد تحــوالت مفهومــی فقــر و محرومیــت در دهههــای اخیــر و
در واقــع ،گــذار مفهومــی و رویکــردی در ایــن حــوزه بررســی شــود و بــا اتخــاذ رویکــردی جامعهشــناختی
بــه محرومیــت و بــه ویــژه تمرکــز بــر مفهــوم طــرد اجتماعــی ،1محدودیتهــای نگــرش ســنتی بــه فقــرا
و فقرپژوهــی مشــخص گــردد ،بــه ایــن امیــد کــه ایــن تحلیلهــا و تحــوالت نظــری و نگرشــی ،در عرصــه
ـه مــا ،چندســویگی و ابعــاد فرامــادی ایــن واقعیــت
تجربــی نیــز بــه کار بســته شــود و مطالعــات فقــر در جامعـ 
را مــورد توجــه قــرار دهنــد .ســاختار مقالــه بــه ایــن صــورت اســت کــه پــس از بررســی تحــوالت مفهومــی
ـه گذشــته و تغییــر رویکردهــای ایــن عرصــه از فقــر درآمــدی 2بــه فقــر
ـه فقــر در چنــد دهـ 
و نظــری مقولـ 
قابلیتــی 3و از فقــر قابلیتــی بــه طــرد اجتماعــی ،نســبت ایــن تحــوالت بــا سیاســتگذاری اجتماعــی بررســی
1. Social exclusion
2. Income poverty
3. Capability poverty
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شــده اســت .تأکیــد ایــن مقالــه بــه طــور خــاص بــر مفهــوم طــرد اجتماعــی اســت .ایــن مفهــوم کــه زمــان
چندانــی از طــرح آن در محافــل علمــی و دانشــگاهی کشــورمان نمیگــذرد از حیــث ابعــاد و حوزههایــی
ـده مناســبتری بــرای تبییــن و کاســتن از فقــر و محرومیــت
کــه دربرمیگیــرد ،نســبت بــه فقــر درآمــدی ،ایـ 
شــدید گروههــای آســیپپذیر در جامعــه اســت.
فقر درآمدی
اگرچــه فقــر ،قرنهــا موضــوع تأمــات عمومــی و تفاســیر دینــی بــوده اســت ،امــا نخســتین تالشهــای
کمــی کــه
نظاممنــد بــرای تعریــف ،اندازهگیــری و درک آن از قــرن نوزدهــم آغــاز شــد .اولیــن مطالعــات ّ
ـه قــرن نوزدهــم بــه انجــام رســید .آن
فقــر در آنهــا برابــر بــا کمبــود یــا نبــود درآمــد کافــی بــود ،در نیمـ 
دســته از تعاریــف فقــر کــه از شــاخص درآمــد اســتفاده میکننــد ،ایــن ایــده را انعــکاس میدهنــد کــه
انســانها بــرای بقــای خــود بــه حداقلــی از غــذا ،آب ،ســرپناه و پوشــاک نیــاز دارنــد .بــا تعریــف ایــن نیازهــای
حداقلــی و مرتبــط ســاختن آنهــا بــا قیمتهــا میتــوان یــک خــط فقــر مطلــق و حداقلــی ســاخت کــه از
آن در پیمایشهــای اجتماعــی و بــرای تعییــن تعــداد افــرادی اســتفاده میشــود کــه درآمدشــان آنهــا را
2
1
ـیبم رونتــری
بــه زیــر ایــن خــط میکشــاند .پیشــگام ایــن رویکــرد ،چارلــز بــوث در لنــدن بــود و بعدهــا سـ ُ
در مطالعــات خــود راجــع بــه فقــر در شــهر یــورک 3انگلســتان ( )1899آن را اصــاح کــرد (هــال و میجلــی،
 .)85 :1388رونتــری ،فقــر را ســطحی از ناکافــی بــودن درآمــد تعریــف کــرد کــه در آن نمیتــوان حداقــل
نیازهــا ماننــد غــذا ،مســکن و غیــره را تأمیــن کــرد.
اگــر فقــر را در دو شــکل ذهنــی (قضــاوت هــر فــرد در مــورد اینکــه آیــا نیازهــای وی بــه میــزان کافــی
ارضــاء میشــود یــا خیــر) و عینــی (ناتوانــی در بــرآوردن نیازهــای انســانی) مدنظــر قــرار دهیــم ،فقــر درآمدی
را بایــد بــه عنــوان شــکلی از فقــر عینــی در نظــر بگیریــم .فقــر درآمــدی ،خــود بــه دو صــورت مطلق و نســبی
قابــل طــرح اســت .فقــر مطلــق بــه معنــی محرومیــت یــا ناتوانــی در کســب حداقــل نیازهــای اساســی بــرای
ـه زندگــی اســت (راغفــر و ابراهیمــی60 :1386 ،؛ خالــدی و پرمــه .)66 :1384 ،فقــر در شــکل مطلــق یــا
ادامـ 
تهیدســتی تمــام و کمــال (گــوران ،)8 :2002 ،ناتوانــی از تأمیــن حداقــل درآمــد معیــن معیشــتی اســت کــه
ـه بقــا و بــرآوردن ســه نیــاز اساســی (خــوراک ،پوشــاک و مســکن) ضــروری اســت .اینگونــه
بــه منظــور ادامـ 
تعریــف ،معمــوالً بــدون ارجــاع بــه زمینــه یــا هنجارهــای اجتماعــی صــورت میگیــرد (اســپیکر و دیگــران،
 .)7 :2007فقــر نســبی (یــا فقــر بــه مثابــه محرومیــت نســبی) ،ناتوانــی از دســتیابی به ســطح معیشــت ســایر
مــردم اســت (پاییــن بــودن درآمــد فــرد یــا خانــوار نســبت بــه میانگیــن درآمــد جامعــه) .فقــر نســبی بــه
1. Charles Booth
2. Seebohm Rowntree
3.York
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عنــوان تصــور وجــود تفــاوت میــان انتظــارات ارزشــی انســانها و تواناییهــای ارزشــی آنهــا تعریــف میشــود
یعنــی وضعیــت فقــر در مقایســه بــا شــرایط زندگــی و کار ســایر اعضــای جامعــه (هزارجریبــی و صفــری
ـه فقــر نســبی ،توزیــع نابرابــر درآمدهــای جامعــه بیــن افــراد مختلــف
شــالی .)364-5 :1391 ،منشــاء اولیـ 
عنــوان شــده اســت .بدیــن ترتیــب ،تعریــف فقــر نســبی ،شــکل اجتماعــی و مقایسهــای دارد (اســپیکر و

دیگــران.)169 :2007 ،
ـبه خــط
ـه فقــر در کشــورهای جهــان ســوم ،معمــوالً از روش نیازهــای اساســی جهــت محاسـ 
بــرای مطالعـ 
فقــر اســتفاده میکننــد (محمــودی )30 :1381 ،و مفهــوم حداقــل هزینــه را بــه کار میبندنــد (طبیبیــان،
 263 :1379بــه نقــل از هزارجریبــی و صفــری شــالی .)363 :1391 ،در واقــع ،ســنگ بنــای اصلــی در طراحی
ـبه فقــر درآمــدی ،خــط فقــر اســت :بُرشــی در درآمــد کــه پایینتــر از آن ،یــک فــرد یــا
معیارهــای محاسـ 
خانــوار را میتــوان فقیــر دانســت .خطــوط فقــر درآمــدی در اندازهگیــری فقــر بــر نیازهــای مصرفــی حداقلــی
تمرکــز دارنــد و اطالعــات اندکــی درخصــوص بهداشــت ،آمــوزش ،مســکن و ســایر شــرایطی کــه مشــخصه
زندگــی ُفقــرا اســت ،فراهــم میآورنــد (هــال و میجلــی.)87 :1388 ،
معرفــی فقــر بــا معیــار درآمــد پولــی و تلقــی از آن بــه عنــوان کمبــود درآمــد کافــی موجــب میشــود کــه مبانی
ســنجش فقــر و راهکارهــای مقابلــه بــا آن بــر عنصــری بــه نــام درآمــد مبتنــی شــود (محمــودی و صمیمیفــر،
 .)10 :1384اندازهگیــری فقــر و یــا اندازهگیــری درصــد افــراد فقیــر بــا اســتفاده از معیارهــای درآمــدی بدیــن
معناســت کــه فقــر بــه معنــای فقــدان حداقــل درآمــد و فقیــر بــه معنــای کســی اســت کــه از ایــن حداقــل،
درآمــد کمتــری دارد (همــان .)13 ،بــر اســاس ایــن دیــدگاه ،مطالعــات بســیاری طــی یــک قــرن اخیــر صــورت
گرفتــه اســت .ایــن مطالعــات بــا در نظــر گرفتــن یــک ســبد حداقلــی از کاالهــا و خدمــات مــورد نیــاز فــرد یــا
ـه تأمیــن آن را بــه عنــوان خــط فقــر ،یعنــی خطــی کــه افــراد یــا خانوارهــای دارای درآمــد کمتــر
خانــوار ،هزینـ 
از آن فقیــر محســوب میشــوند ،تلقــی کــرده و آن را مبنــای محاســبات و اندازهگیــری فقــر قــرار دادهانــد.
رایجتریــن خــط فقــر ،اســتفاده از معیــار درآمــد روزانــه بــه دالر بــرای هــر فــرد اســت کــه در گزارشــهای مختلف
بانــک جهانــی از آن اســتفاده شــده اســت (همــان .)14 ،البتــه در ســال  2005درآمــد کمتــر از  1/25دالر در روز
بــه عنــوان فقــر مطلــق درنظرگرفتــه شــد و بدیــن ترتیــب1/4 ،میلیــارد نفــر از جمعیــت جهــان بــه عنــوان فقیــر
مطلــق شــناخته شــدند (ایفــاد.)2011 ،
معیارهایــی ماننــد خــط فقــر ،درصــد افــراد فقیــر (یــا درصــد افــراد زیــر خــط فقــر) ،شــکاف فقــر و جــز
اینهــا کــه بــه شناســایی فقیــران و تعــداد یــا درصــد آنهــا میپردازنــد ،همگــی مبتنــی بــر رویکــرد فقــر درآمــدی
هســتند .در ایــن رویکــرد ،سیاســتگذاریها عمدت ـاً متوجــه بهبــود درآمــد بــوده و معمــوالً در قالــب اقداماتــی
نظیــر پرداخــت یارانــه ،ســهمیهبندی کاالهــای اساســی ،بنهــای کارگــری و کارمنــدی ،سیاس ـتهای تثبیــت
ـه ضمنــی در فراینــد تولیــد بــه منظــور کاهــش قیمــت یــا کاهــش دســتوری نرخ
قیمــت از طریــق پرداخــت یارانـ 
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کمیگــرا و رشــدگرایانه و یــا حداکثــر ،مبتنــی بــر
بهــره و نــرخ ارز و  ...بــه انجــام میرســند .ایــن سیاس ـتهاّ ،
توزیــع مجــدد هســتند .بــه طــور خالصــه و بــا توجــه بــه آنچــه مطــرح شــد ،فقــر درآمــدی را میتــوان «فقــر
بــه مثابــه محرومیــت از درآمــد» تعریــف کــرد .بــر ایــن اســاس ،فقیــر یعنــی ناتــوان از تأمیــن درآمــد .معیــار فقــر
در اینجــا ،شــکاف درآمــدی اســت ،و مبــارزه بــا فقــر از طریــق سیاسـتهای حمایتــی صــورت میگیــرد .هــدف
ـه هــدف آنهــا فقــر زودگــذر اســت .رفــع فقــر در ایــن
ایــن سیاس ـتها ،رســاندن حــق بــه فــرد بــوده و جامعـ 
ـدوده فقــر نیــز صرف ـاً درآمــد ناکافــی اســت (محمــودی و صمیمیفــر،
حالــت ،شــکل کوتاهمــدت دارد ،و محـ 
 15 :1384و .)23-24
در ســالهای اخیــر ،تأکیــد بــر شــرایط مــادی و درآمــدی مرتبــط بــا فقــر و غفلــت از جنبههــای غیرمــادی،
مــورد انتقــاد بســیاری از متخصصــان قــرار گرفتــه اســت .آنهــا معتقدنــد اگرچــه مســائلی همچــون تأمیــن غــذا،
ایجــاد مصونیــت در برابــر بیماریهــا و تضمیــن دسترســی مــردم بــه مــدارس از اهمیــت برخوردارنــد ،امــا
مــواردی هماننــد مشــارکت سیاســی فرصــت ابــراز وجــود ،آزادی از اســتثمار اقتصــادی و دیگــر ابعــاد یــک
زندگــی ســالم کــه فراتــر از درآمــد هســتند نیــز بــه همیــن میــزان مهــم هســتند .فقــرا بــه شــدت تحــت
ـه درآمــد نمیتــوان بدانهــا
تأثیــر تبعیــض ،جــرم ،خشــونت ،ســتمگری و ســایر مســائلیاند کــه صرف ـاً از جنبـ 
پرداخــت (هــال و میجلــی .)89 :1388 ،رویکردهــای درآمــدی بــه فقــر ،تنهــا بــرای کاالهــا و خدمــات ارائهشــده
در بــازار ارزش قائلانــد ،بــه ســنتها و عــرف اجتمــاع و تفــاوت بیــن جوامــع بیتوجهانــد ،بیــن فقــر گــذرا
و مزمــن تفاوتــی قائــل نمیشــوند ،تأثیــر تفاوتهــای فــردی (جنســیت ،ســن ،مهــارت و )...و تغییــر شــرایط
اجتماعــی و محیطــی (آمــوزش ،امنیــت و )...بــر کســب درآمــد و اســتفاده از آن را نادیــده میگیرنــد (کانبــور و
اســکوایر 223-226 :1385 ،بــه نقــل از صادقــی ،)117 :1389 ،بهبــود درآمدهــا را بــه شــکل پایــدار مدنظــر قــرار
نمیدهنــد (محمــودی و صمیمیفــر ،)16 :1384 ،تغییرپذیــری نیازهــای واقعــی مــردم را پنهــان میکننــد
(گیدنــز )271 :1381 :گوناگونــی تواناییهــا و قابلیتهــای افــراد مختلــف را بــه حســاب نمیآورنــد (راغفــر،
 )257 :1384و ســایر راههــای اندیشــیدن بــه نابرابــری و عدالــت را مــورد بیتوجهــی قــرار میدهنــد (ســن،
.)227 :1385
بدیــن ترتیــب ،در کنــار ابعــاد مــادی ،بــه تدریــج دیدگاههایــی مبتنــی بــر وجــوه غیرمــادی فقــر و محرومیت
ـره ایــن دیدگاهها هســتند.
نیــز مطــرح و مــورد توجــه قــرار گرفــت .رویکردهــای فقــر قابلیتــی و طــرد اجتماعــی از زمـ 
فقر قابلیتی
مفهــوم قابلیــت ،نخســتین بــار در ســال  1981توســط آمارتیــا ســن مطــرح شــد .ایــن مفهــوم ،ناظــر بــه
حقــوق تحــت اختیــار داشــتن کاالهــا و ایجــاد فرصــت در حوزههــای گوناگــون اســت (دوهــان.)190 :2007 ،
1

1. Amartya Sen
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ـوزه تعریــف ،ارزشــگذاری و سیاســتگذاری بــا فقــر درآمــدی تفــاوت دارد .اگــر فقــر را
فقــر قابلیتــی در ســه حـ 
موضوعــی قابلیتــی بدانیــم ،بایــد آن را بـ ه مثابــه محرومیــت از قابلیتهــای فــردی و اجتماعــی یعنــی توانایــی
خــروج از وضعیــت فقــر تعریــف کنیــم :آســیپپذیری کــه ســقوط بیشــتر بــه دامــان فقــر را در پــی دارد .ســن
ـه کمبــود درآمــد به
بــا انتقــاد از هــر دو مفهــوم فقــر نســبی و مطلــق اســتدالل کــرد کــه فقــر را نبایــد از جنبـ 

بررســی نهــاد .رویکــرد ســن ،معطــوف بــه قابلیتهــای افــراد در دســتیابی بــه عملکردهــای ارزشــمندی اســت
کــه زندگیشــان را شــکل میدهــد؛ یعنــی آزادی افــراد در ارتقــاء آنچــه برایــش ارزش قائلانــد (ســن:1379 ،
 .)12بــه بــاور ســن ،افــراد بــرای تحقــق عملکردهــای مختلفــی کــه میتواننــد داشــته باشــند ،بایــد از قابلیــت
برخــوردار باشــند .قابلیــت از نظــر ســن یعنــی آنچــه مــردم واقعـاً قــادر بــه انجــام دادن آن هســتند .اینجــا
چــه بــودن و چــه کــردن انســانها اهمیــت محــوری نــدارد و آنچــه مهــم قلمــداد میشــود توانایــی بالقــوه
افــراد اســت بــرای انتخابــی متفــاوت از آنچــه هســتند و آنچــه انجــام میدهنــد (هــال و میجلــی96 :1388 ،؛
غفــاری و امیــدی38 :1388 :؛ محمــودی و صمیمیفــر .)5 :1384 ،قابلیــت در واقــع یعنــی فرصــت انتخــاب
اندیشــیده (ســن )63 :1379 ،کــه از طریــق دادن حــق ،آزادی و فرصتهــای گســتردهتر بــرای تعقیــب
ی کــه افــراد در آن قــرار دارنــد بایــد
اهــداف شــکل میگیــرد .بــه اعتقــاد ســن ،وضعیــت اقتصــادی و اجتماعـ 
محصــول یــک انتخــاب باشــد نــه اجبــار.
ـه کافــی و اجتنــاب از بیماریهــای قابــل
عملکردهــا در دیــدگاه ســن ،از ســطوح ابتدایــی بقــا ماننــد تغذیـ 
پیشــگیری و مرگومیــر زودرس تــا ســطوح پیچیــدهای نظیــر عــزت نفــس ،مشــارکت در زندگــی اجتماعــی
مجموعــه قابلیــت در فضــای عملکردهــا ،بازتــاب آزادی شــخصی در

و  ...را دربرمیگیرنــد (همــان.)6-7 ،
انتخــاب میــان زندگیهــای ممکــن اســت .قابلیــت را میتــوان بدیلــی بــرای مفهــوم فرصــت در اقتصــاد ُخــرد
متعــارف دانســت کــه بــه جــای کاالهــا بــه عملکردهــا توجــه میکنــد (گاســپر 2007 ،بــه نقــل از غفــاری و
امیــدی .)31 :1388 ،در واقــع ،رویکــرد قابلیتــی ،مــا را از فضــای کاالهــا ،درآمدهــا و فایدههــا دور میکنــد
دهنده زندگــی میبــرد (همــان .)75 ،بــر ایــن اســاس ،فقــر یعنــی کمبــود یــا

و بــه ســوی عناصــر تشــکیل
فقــدان قابلیتهــای اساســی در دســتیابی بــه برخــی از پایینتریــن ســطوح قابــل قبــول عملکــرد .رویکــرد
ـده انــدک قــرار دارد (بــا در نظــر گرفتــن ایــن
ـه فایـ 
قابلیتــی بــه فقــر ،هــم در مقابــل دیــدگاه فقــر بــه مثابـ 
نکتــه کــه نــگاه محــدود درآمــدی ،عمـ ً
ـه فایدهگرایــی اســت) و هــم در برابــر دیــدگاه فقــر
ا منتــج از نظریـ 
ـه درآمــد پاییــن (یــا بــه طــور کلیتــر ،کمبــود امکانــات اولیــه یــا کمبــود منابــع) .از دیــدگاه توســعه
بـ ه مثابـ 
ـده فقــر نــه لزومـاً بــه معنــای فقــر درآمــدی ،بلکــه بــه معنــای محرومیــت از حــق انتخــاب
انســانی نیــز پدیـ 
کــردن و انتخــاب شــدن و در اختیــار داشــتن فرصــت بــرای یــک زندگــی شــرافتمندانه اســت (شــادیطلب
و دیگــران.)5 :1384 ،
ـه عدالــت پیــش رفتــه و ســن نیــز بــا متــرادف
ـه گذشــته تــا حــد یــک نظریـ 
مفهــوم قابلیــت طــی دو دهـ 
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ـأله قابلیتهــای انســان بــا آزادیهــای انســانی ،آن را در حــد یــک پارادایــم توســعه مطــرح
قــرار دادن مسـ 
کــرده اســت .از نظــر هــواداران رویکــرد قابلیــت ،ایــن مقؤلــه بــه دو شــکل قابــل طــرح اســت -1 :قابلیــت پایــه
کــه مــواردی هماننــد ســواد آمــوزش ،بهداشــت و ســامت و غیــره را شــامل میشــود و تــا حــدی نزدیــک
اســت بــه رویکــرد نیازهــای اساســی  -2قابلیــت بنیــادی بــه معنــای وجــود شــرایطی کــه توانایــی الزم بــرای

رهــا شــدن از قحطــی ،گرســنگی و ســوء تغذیــه ســوادآموزی ،امــکان مشــارکت در زندگــی اجتماعی ،داشــتن
ســرپناه ،امــکان مســافرت و غیــره را فراهــم مـیآورد و نزدیــک اســت بــه بحــث وجــود فرصــت .دیــدگاه فقــر
قابلیتــی (فقــر بــه عنــوان جلوهــای از ســلب توانمندیهــای اساســی) ،ایــن عقیــده را کــه درآمــد پاییــن یکــی
ـده فقــر اســت نفــی نمیکنــد (راغفــر )254 :1384 ،امــا بــر محرومیتهایــی متمرکــز اســت کــه
از علــل عمـ 
فینفســه مهمانــد و ارزش ذاتــی و نهــادی دارنــد ،نــه درآمــد کــه تنهــا از نظــر ابــزاری قابــل توجــه اســت
(ســن .)205 :1385 ،کمــک دیــدگاه قابلیتــی بــه تحلیــل فقــر ،تغییــر توجــه از ابزارهــا (بــه ویــژه یــک ابــزار
خــاص یعنــی درآمــد) بــه اهدافــی اســت کــه مــردم بــه دنبــال آنهــا هســتند (همــان .)208 ،بــه اعتقــاد ســن،
اگــر بخواهیــم فقــر را برحســب درآمــد شناســایی کنیــم ،نــگاه صــرف بــه درآمدهــا (مســتقل از قابلیــت عمــل
ناشــی از آن درآمدهــا) نمیتوانــد درک روشــنی از فقــر فراهــم آورد .در فضــای درآمدهــا ،فقــر را بایــد از
ـه ناکافــی بــودن (در ایجــاد حداقــل قابلیتهــای متعــارف) بررســی کــرد و نــه صرفـاً پاییــن بــودن .ســن
جنبـ 
ـه کالســیک و پیشــتاز رونتــری دربــاب فقــر در بریتانیــا اشــاره میکنــد و اینکــه
در ایــن بحــث بــه مطالعـ 
رونتــری نیــز بــه ناکافــی بــودن درآمــد و نــه فقــط پاییــن بــودن آن عالقــه داشــت (ســن-171 :1379 ،
 .)170بدیــن ســان ،کانــون توجــه در تحلیــل فقــر بایــد قابلیــت (بــرای انجــام عمــل) در مقابــل دســتاورد
(عملکردهــای انجــام یافتــه) باشــد (همــان.)172 ،
2
1

بــا آنکــه رویکــرد قابلیتــی را میتــوان بــه نوعــی مبتنــی بــر
نظریــه ســاختیابی (آنتونــی گیدنــز )
و ناظــر بــه تعامــل میــان عاملیــت و ســاختار دانســت ،امــا بــا توجــه بــه محــور بــودن عاملیــت انســانی در
آن ،ایــن رویکــرد را بیشــتر میتــوان عاملیتگــرا در نظــر گرفــت (غفــاری و امیــدی .)30 :1388 ،آزادی
ـده ایــن رویکــرد هســتند .در واقــع ،قابلیــت در
مثبــت و عملکردهــا یــا کارکردهــای اساســی ،موضوعــات عمـ 
اینجــا نوعــی آزادی اســت؛ آزادی خودبنیــاد بــرای دســتیابی بــه ترکیبــات بدیــل عملکردهــا (همــان.)32 ،
ســن ،گســترش آزادی را هــم هــدف و هــم ابــزار توســعه قلمــداد میکنــد (موســوی و محمــدی:1388 ،
137؛ غفــاری و امیــدی31 :1388 ،؛ لفتویــچ .)92 :1385 ،وی قائــل اســت کــه فقــر و محرومیــت را بایــد از
منظــر آزادیهایــی کــه افــراد دارنــد درک کنیــم .گســترش توانمندیهــای انســان ،موضوعــی اســت کــه بــا
ایــن تفکــر ،ســازگاری مســتقیم دارد (ســن .)211 :1385 ،بدیــن ترتیــب ،بحــث ســن ،معطــوف بــه مســائل
1. Structuration
2. Anthony Giddens
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غیرمــادی ســبک زندگــی هماننــد فرصتهــا ،توانمندســازی ،امنیــت و مشــارکت اســت (هــال و میجلــی،
 .)97 :1388وی بحــث خــود را بــا قابلیــت آغــاز میکنــد و بــه آنجــا میرســد کــه قابلیــت یــا توانمنــدی،
بــرای افــراد آزادی ایجــاد میکنــد (موســوی و محمــدی .)136 :1388 ،افزایــش انتخابهــای واقعــی افــراد
یعنــی اینکــه مفهــوم قابلیــت ،اساسـاً بــه معنــای آزادی اســت (هزارجریبــی و صفــری شــالی.)357 :1391 ،

بــا اســتوار شــدن رفــاه فــردی و ترتیبــات اجتماعــی بــر ایــن اصــل کــه مــردم چــه میخواهنــد و قــادر بــه
انجــام چــه کاری هســتند ،نــوع نــگاه بــه ارزیابــی رفــاه فــردی ،از مطلوبیــت و منابــع و درآمــد بــه عملکردهــا
تغییــر یافــت (همــان .)358 ،ســن میگویــد توجــه بــه قابلیتهــا ،عــاوه بــر ارتقــاء وضعیــت درآمــدی ،مانــع
ســقوط بــه دامــان فقــر نیــز میشــود .برایــن اســاس ،کاالهــا و خدمــات لزومـاً از طریــق بــازار کار و درآمــد بــه
دســت نمیآینــد بلکــه بعضــی از خدمــات ،ضرورت ـاً بایــد اجتماعــی شــوند (راغفــر.)258 :1384 ،
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد ،رویکــرد فقــر قابلیتــی ،عــدم تبدیــل قابلیتهــا بــه عملکــرد را برابــر بــا
فقــر میدانــد .بــه طــور خالصــه ،در ایــن رویکــرد ،فقــر یعنــی محرومیــت از قابلیــت ،و فقیــر یعنــی کســی
کــه توانایــی خــروج از وضعیــت فقــر را نــدارد (فیروزآبــادی و صادقــی .)121 :1392 ،مطابــق ایــن دیــدگاه،
قابلیتهــا صرفـاً ارزش ابــزاری ندارنــد چــرا کــه حتــی اگــر در جامعـهای فقــر درآمــدی وجــود نداشــته باشــد،
قابلیتهــا همچنــان فینفســه ارزشــمند هســتند (ســن  1385بــه نقــل از فیروزآبــادی و صادقــی:1392 ،
 .)122معیــار فقــر در اینجــا شــکاف قابلیتــی اســت و مبــارزه بــا فقــر ،نیازمنــد رشــد قابلیتهــای فــردی
ـدوده فقــر ،درآمــد ،ســواد و
(توانمندســازی) اســت .رفــع فقــر در ایــن رویکــرد ،شــکل بلندمــدت دارد و محـ 
بهداشــت کــم و جــز اینهاســت .هــدف سیاسـتهای معطــوف بــه فقــر قابلیتــی ،رســیدن فــرد بــه حق بــوده و
ـه هــدف ایــن سیاسـتها فقــر مزمــن اســت (محمــودی و صمیمیفــر .)23 :1384 ،بــا در نظــر گرفتــن
جامعـ 
ایــن مــوارد ،دامنــه و عمــق فقــر واقعــی (برحســب محرومیــت ناشــی از کمبــود قابلیــت) ،ممکن اســت بســیار
شــدیدتر از فقــر درآمــدی باشــد.
ـه راهبردهــای کاهــش فقــر ،بیشــتر بــه قابلیتهــا و محرومیتهای فــردی و شــاخصهای
ســن البتــه در زمینـ 
ـعه انســانی توجــه نشــان داد و کمتــر بــه ابعــاد اجتماعــی و رابط ـهای محرومیــت پرداخــت .ایــن موضــوع
توسـ 
موجــب شــد کــه وی بعدهــا مفهــوم قابلیتهــای اجتماعــی را در چارچــوب مباحــث رابطــهای نظیــر طــرد
اجتماعــی مطــرح کنــد .در واقــع ،طــرح و گســترش دیدگاههــای غیرمــادی و چندوجهــی بــه فقــر و محرومیت در
محافــل آکادمیــک و سیاســتگذاری ســبب شــد کــه اهدافــی ماننــد حمایــت و شــمول اجتماعــی و مقابلــه بــا طرد
اجتماعــی بــه اهــداف پیشــین سیاســت اجتماعــی مثــل تأمیــن خدمــات رفاهی بــرای فقــرا اضافــه شــود (طالب و
ـه  ،1990نقــش ســازوکارهای طــرد اجتماعــی در ایجــاد و تــداوم فقــر ،نابرابــری
دیگــران )167 :1387 ،و طــی دهـ 
ـه  1970در گفتمــان علمی
و اوضــاع نامســاعد اجتماعــی ،مــورد توجــه قــرار گرفــت؛ گــو اینکــه ایــن مفهــوم از دهـ 
و سیاســت اجتماعــی اروپــا مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت (قاضینــژاد و ســاواالنپور.)144 :1387 ،
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ـه مفهــوم طــرد اجتماعــی را میتــوان بــا اندیشـ 
ـه
در مباحــث مرتبــط بــا رفــاه و سیاســت اجتماعــی ،ریشـ 
کارل مارکــس و ماکــس وبــر پــی گرفــت (بورچــارت و دیگــران .)2 :2002 ،البتــه پیــش از آنهــا آدام اســمیت و
در زمانهــای گذشــته ،ارســطو نیــز مفاهیمــی نزدیــک بــه طــرد اجتماعــی را پیــش کشــیدند و هــر دو متفکــر،
طــرد را برخاســته از فقــدان انتخــاب فــردی و یــا عــدم وجــود آزادی بــرای دســت زدن بــه انتخــاب دانســتند.

ـه  1970جســتوجو کــرد کــه
ـه دهـ 
بــه هــر روی ،کاربــرد مــدرن و متأخــر مفهــوم طــرد اجتماعــی را بایــد در فرانسـ 
در توصیــف شــرایط اجتماعــی گروههــای حاشــیهای ،قربانیــان تبعیــض و افــراد فاقــد حقــوق شــهروندی بــه کار
رفــت (پییرســون)4 :2002 ،؛ افــرادی هماننــد معلــوالن ذهنــی و جســمی ،ســالخوردگان ،کودکانــی کــه مــورد
بدرفتــاری قــرار گرفتــه بودنــد معتــادان ،بزهــکاران ،اشــخاص در معــرض یــا مســتعد خودکشــی و خانوادههــای
تــک سرپرســت یــا نابســامان .ریچــارد لنــوار 1نخســتین کســی بــود کــه در ســال  1974از اصطــاح طــرد
اجتماعــی اســتفاده کــرد و از اوضــاع ننـگآور کســانی ســخن گفــت کــه بــه ثمــرات رشــد اقتصــادی دسترســی
ندارنــد (بهــاال و الپیــر 2 :1999 ،بــه نقــل از غفــاری و امیــدی  .)225 :1390در واقــع ،بحرانهــای اقتصــادی
آن ســالها و پدیــداری و گســترش مســائلی ماننــد فردگرایــی فزاینــده تضعیــف پیوندهــای خانوادگــی ،افزایــش
بیثباتــی مشــاغل و نــرخ بیــکاری ،شــدت یافتــن نقــض حقــوق بشــر و کاهــش مشــارکت اجتماعــی ،موجــب
ـه اروپــا و رفتــه رفتــه در برخــی مناطــق جهــان شــد
دگرگونــی مفهومــی از فقــر بــه طــرد اجتماعــی در جامعـ 
ـده طــرد اجتماعــی ،تنهــا در ســالهای اخیــر شــکل عمومــی پیــدا کــرده اســت ،امــا
(پوگــی .)2004 ،اگرچــه ایـ 
ـه آن را میتــوان در مفهــوم همبســتگی اجتماعــی یافــت کــه بــه لحــاظ تاریخــی ،ویژگــی تفکــر پیرامــون
ریشـ 
ـاره اروپــا بــوده اســت (هــال و میجلــی.)94 :1388 ،
سیاســت اجتماعــی در قـ 
نتیجــه آن ،گروههــای اجتماعــی و افــرادی

بــه طــور کلــی ،طــرد اجتماعــی فراینــدی اســت کــه در
معیــن ،از اجتمــاع طــرد و بــه حاشــیه رانــده میشــوند (بلیکمــور .)435 :1385 ،در دیــدگاه گیدنــز ،طــرد
اجتماعــی بــا ســازوکارهایی در ارتبــاط اســت کــه گروههایــی از مــردم را از جریــان اصلــی اجتمــاع جــدا
میکننــد ( .)117 :1386فیتزپَتریــک ،طــرد اجتماعــی را رونــد جدایــی و گسســت از بــازار کار ،اجتماعــات
و ســازمانهای اجتماعــی ( )183 :1383و رونــدی پویــا از بــه حاشــیه رانــده شــدن اجتماعــی ()57 :1385
تعریــف کــرده اســت .طــرد اجتماعــی از نظــر هــال و میجلــی ،محرومیــت برخــی گروههــای جامعــه از
ســطح قابــل قبولــی از زندگــی یــا مشــارکت ضــروری اجتماعــی و سیاســی اســت ( .)456 :1388ســن ،طــرد
اجتماعــی را از حیــث نقــش ارتباطــی آن و در قالــب مشــارکت اجتماعــی ناکافــی ،عدم انســجام و همبســتگی
ـه اصلــی طــرد
اجتماعــی و فقــدان قــدرت ،مــورد توجــه قــرار داده اســت .بــر ایــن اســاس ،مشــارکت ،مؤلفـ 
ـرمایه اجتماعــی اســت (ســن .)2000 ،بــه
اجتماعــی اســت و طــرد هنگامــی رخ میدهــد کــه فــرد ،فاقــد سـ 
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فقر درآمدی ،فقر قابلیتی و طرد اجتماعی :روندشناسی تحول مفاهیم در بررسی فقر و محرومیت

47

بــاور ســن ،طــرد اجتماعــی ،مرتبــط اســت بــا شکســت در کســب ســطوحی از قابلیــت در اَشــکال مختلــف
ـه عــدم مشــارکت در
ـده طــرد بــه منزلـ 
کارکــردی (ســن 1985 ،بــه نقــل از غفــاری و تاجالدیــن .)7 :1384 ،ایـ 
فعالیتهــای اجتماعــی کلیــدی (تولیــد ،مصــرف ،حضــور سیاســی ،و کنــش و واکنــش اجتماعــی) نیــز تعریف
شــده اســت (هیلــز و دیگــران 2002 ،بــه نقــل از اَلــکاک .)182 :2012 ،بدیــن ترتیــب ،طــرد اجتماعی ،اشــاره
دارد بــه فراینــد پویــای ممانعــت از ورود کامــل یــا جزئــی بــه هرگونــه نظــام اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی یا
فرهنگــی کــه انســجام اجتماعــی شــخص در جامعــه را تعییــن میکننــد .ایــن ممانعــت ،بــا عملکــرد نــاکارای
یکــی یــا بیــش از یکــی از ایــن نظامهــا همبســته اســت :نظــام دموکراتیــک و قانونــی ،نظــام رفاهــی ،بــازار
کار ،و نظــام خانــواده و اجتمــاع محلــی (فلوتــن 2006 ،بــه نقــل از فیروزآبــادی و صادقــی .)27 :1392 ،طــرد
ـده ایــن محرومیــت اســت ،و بهرغــم ارتبــاط
اجتماعــی ،هــم وضعیتــی از محرومیــت و هــم فراینــد پدیدآورنـ 
تنگاتنــگ بــا مفهــوم فقــر چندوجهــی ،بــا آن همپوشــانی نــدارد .بــا آنکــه هــر دو مفهــوم ،متأثــر از رویکــرد
ناکامــی قابلیتــی 1ســن هســتند ،امــا در رویکــرد طــرد اجتماعــی ،ناکامــی مشــارکتی یــا عملکــردی 2پررنگتــر
اســت (پــارودی و اســکیولی.)2012 ،
ـه مشــارکت ،حقــوق شــهروندی ،دسترســی
بنابرایــن ،طــرد اجتماعــی را میتــوان برحســب چهــار مؤلفـ 
بــه فرصتهــا و بیقدرتــی ،تعریــف و تبییــن کــرد :الــف) مشــارکت :کنــار گذاشــته شــدن تدریجــی و
مــداوم افــراد ،خانوادههــا و گروههــا از مشــارکت کامــل در امــور اجتماعــی شــامل امــور نمادیــن و مــادی،
تولیــد ،عرضــه ،بهرهبــرداری از منابــع جامعــه بــرای تأمیــن معــاش ،و ســازماندهی زندگــی (میــار:2007 ،
 )3و شــبکههای اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی ب) حقــوق شــهروندی :محرومیــت کامــل یــا جزئــی
از حقــوق مدنــی ،سیاســی و اجتماعــی .طــرد اجتماعــی ،اساس ـاً ریشــه در بــه رســمیت شــناختن ناکافــی
حقــوق اجتماعــی دارد (راغفــر)259 :1384 ،؛ ج) دسترســی بــه فرصتهــا :مطرودیــن عــاوه بــر محرومیــت
دوره قابــل
از کاالهــا ،اســتانداردهای زندگــی و انتخابهــا و شــانسهای زندگــی ســایر افــراد جامعــه ،در 
توجهــی از زندگیشــان از نهادهــا ،خدمــات اجتماعــی ،شــبکههای اجتماعــی و فرصتهــای توســعهای اکثــر
افــراد جامعــه نیــز محرومانــد) بیقدرتــی :طــرد اجتماعــی بــه عنــوان فقــدان توانمنــدی در ســطح فــردی
و وجــود موانــع ســاختاری در ســطح اجتماعــی تعریــف میشــود و همچنیــن بــه توزیــع نابرابــر قــدرت در
جامعــه نســبت داده میشــود (پَرنــت و لیوئیــس.)2003 ،
مقولــه طــرد اجتماعــی ،نگرشــی جدیــد بــرای تحلیــل فقــر ارائــه میدهــد کــه جنبههــای مختلــف

فقــر (روابــط و حقــوق تقســیمات اجتماعــی و چندبعــدی بــودن) را دربرمیگیــرد .ایــن مقولــه ،اساسـاً ناظــر
بــه مســائل ارتباطــی اســت؛ یعنــی ضرورت ـاً رابط ـهای را بــا جامعــه و یــا زیربخشهــای آن شــامل میشــود
1. Capability failure
2. Functioning failure
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(غفــاری و امیــدی .)92 :1388 ،طــرد اجتماعــی بــه عنــوان یــک ســازه ،قطــع روابــط و پیوندهــای اجتماعــی
و در نهایــت ،تضعیــف انســجام اجتماعــی را در پــی دارد .دســتکم دو دســته علــل متفــاوت بــرای طــرد
اجتماعــی وجــود دارد :علــل مربــوط بــه فرایندهــا و علــل مربــوط بــه پیامدهــا .مفهــوم «تعلــق» را میتــوان
عامــل اصلــی فرایندهــا و «ترکیبــات مناســب منابــع» را میتــوان عامــل محــوری پیامدهــا دانســت .طــرد
اجتماعــی ،دارای یــک بُعــد ســوم هنجــاری (هــم در فراینــد و هــم در پیامــد) نیــز هســت :مفهــوم «اعتمــاد».
بدیــن ترتیــب ،اگــر یــک نارســایی بنیــادی در تعلــق ،اعتمــاد یــا دسترســی بــه ترکیــب مناســبی از منابــع
بــه وجــود آیــد آنــگاه طــرد اجتماعــی رخ خواهــد داد (وســلز و میدمــا 2002 ،بــه نقــل از غفــاری و امیــدی،
 .)90 :1388وســلز و میدمــا عــاوه بــر پیــش کشــیدن ســه بُعــد علّــی طــرد اجتماعــی ،ســه ســطح تحلیلــی
نیــز بــرای ایــن ابعــاد مطــرح میکننــد کــه از ســطح فــردی آغــاز میشــود ،ســپس بــه ناحیــه ،گــروه یــا
شــبکه کــه همــان جامعــه یــا زیســت جهــان اســت میرســد و در نهایــت ،ســطح ســاختاری و اجتماعــی
را دربرمیگیــرد (غفــاری و امیــدی .)228 :1390 ،آنچــه در طــرد اجتماعــی اهمیــت فــراوان دارد ،جنبــه
ـطه شــرایط و تصمیماتــی بیــرون از قــدرت کنترلشــان طــرد
عاملیــت اســت؛ بدیــن معنــا کــه افــراد بهواسـ 
میشــوند (فلوتــن 2006 ،بــه نقــل از فیروزآبــادی و صادقــی148 :1389 ،؛ صادقــی.)1388 ،
طــرد اجتماعــی ،عــاوه بــر خصلــت طولــی (مبتنــی بــر مــدت زمــان محرومیــت) ،ویژگــی دوری و
ـده آن ،خــود برآمــده از طــرد هســتند (پــارودی و اســکیولی،
دایرهــوار 1نیــز دارد؛ یعنــی عوامــل پدیدآورنـ 
ـه مقابــل شــمول اجتماعــی 2قــرار میگیــرد و بــا بررســی پدیدههایــی ماننــد قومیــت،
 .)2012طــرد در نقطـ 
جنســیت ،آســیپپذیری ،فقــدان امنیــت شــغلی ،ناتوانــی جســمی ،بیقدرتــی ،تبعیــض و حتــی عوامــل
روانشــناختی نظیــر تــرس ،نداشــتن عــزت نفــس ،کمبــود اعتمــاد بــه خــود و غیــره ،بــه فراســوی فقــر
راه میبــرد .مفهــوم طــرد اجتماعــی ،ناظــر بــه ایــن پرســش اســت کــه چــرا برخــی افــراد نمیتواننــد در
ـه مدنــی مشــارکت کننــد و چــه عوامــل و نهادهایــی ،طــرد ،شــمول و رهایــی را رقــم میزننــد
اقتصــاد و جامعـ 
(غفــاری و امیــدی .)225 :1390 ،در واقــع تمرکــز بــر زمینــه و شــرایطی کــه طــرد در آن رخ میدهــد،
ـده طــرد کمــک میکنــد (دوهــان1999 ،
بــه کشــف ســازوکارها ،روابــط اجتماعــی و نهادهــای ایجادکننـ 
بــه نقــل از فیروزآبــادی و صادقــی .)34 :1392 ،از میــان ابعــاد مختلــف طــرد اجتماعــی هفــت بُعــد آن
برجســتهتر هســتند -1 :فــردی (نظیــر عــدم ســامت ذهنــی و فیزیکــی ،و تحصیــات پاییــن)  -2اجتماعــی
(ماننــد بیخانمانــی و ارتــکاب جــرم)  -3اقتصــادی (مثــل بیــکاری بلندمــدت و فقــر درآمــدی)؛  -4سیاســی
(مثــ ً
ا فقــدان حقــوق سیاســی ،یــا بیاعتمــادی بــه فرایندهــای سیاســی)  -5مســائل مرتبــط بــا محــل
زندگــی (مثــل تخریــب محیطزیســت)؛  -6فضایــی (ماننــد حاشــیهای شــدن گروههــای آســیپپذیر) -7
1. Circular
2. Social inclusion
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ذکرشــده قبلــی در گروههایــی خــاص همچــون معلــوالن ،ســالخوردگان و

گروهــی (تجمیــع ویژگیهــای
اقلیتهــای قومــی) (پرســی -اســمیت 2000 ،بــه نقــل از بونــر.)3-4 :2006 ،
بدیــن ترتیــب ،مفهــوم طــرد اجتماعــی بــا تأکیــد بــر مخاطــرات برآمــده از شــکافهای موجــود در بافــت
ـه از هــم گســیخته را
اجتماعــی بــه پیامدهایــی فراتــر از نابرابــری اجتماعــی میپــردازد و خطــر یــک جامعـ 

گوشــزد میکنــد (غفــاری و امیــدی .)229 :1390 ،در حالــی کــه فقــر بــر دریافــت مــادی از کیفیــت زندگــی
اســتوار اســت و بــه وجــه توزیعــی محرومیــت اشــاره دارد و واحــد ســنجش آن فــرد ،خانــواده یــا خانوار اســت،
ـه رابطـهای محرومیــت را مهــم قلمــداد میکنــد و بیشــتر
طــرد بــر فهــم اجتماعــی از زندگــی اتــکا دارد جنبـ 
متمرکــز بــر گروههــا و اجتماعــات اســت (همــان .)230 ،آنچــه در فهــم طــرد اجتماعــی اهمیــت دارد ایــن
ـده واکنــش آنهــا بــه شــرایط
اســت کــه ادراک افــراد از هویــت اجتماعــی و کیفیــت زندگیشــان تعیینکننـ 
اجتماعیشــان اســت (بونــر.)2006 ،
رویکردها و گفتمانهای طرد اجتماعی
در یــک تقســیمبندی کلــی ،ســه رویکــرد بــه طــرد اجتماعــی وجــود دارد -1 :رویکــرد فرانســوی  :در ایــن
رویکــرد طــرد اجتماعــی ب ـ ه مثابــه فراینــد پویــای ســلب صالحیــت اجتماعــی 2درنظرگرفتــه میشــود .ایــن
دیــدگاه ،ناظــر بــه قطــع روابــط افــراد و جامعــه اســت و مفاهیــم کلیــدی آن ،همبســتگی و مســئولیت اجتماعــی
ـطه عــدم
هســتند -2 .رویکــرد آنگلوساکســون :3معطــوف بــه دو نــوع طــرد اســت :طــرد تحمیلــی ،کــه بــه واسـ 
قابلیــت و شکســت فعالیتهــای بــازار و ســایر عرصههــای حیــات اجتماعــی رقــم میخــورد ،و طــرد ارادی ،کــه
فــرد از روی اختیــار بــا جامعــه قطــع رابطــه میکنــد -3 .رویکــرد انحصــاری :4ایــن نگــرش ،جامعــه را متشــکل
از دو گــروه مجــزا میبینــد :خودیهــا ،کــه منابــع را در اختیــار دارنــد ،و غیرخودیهــا ،کــه فاقــد منابعانــد.
ـته دوم اســت (دامبروزیــو و گرادیــن 2003 ،بــه نقــل
طــرد اجتماعــی ،حاصــل تحمیــل منافــع گــروه اول بــر دسـ 
از هزارجریبــی و صفــری شــالی.)373-374 :1391 ،
بحــث ســیلور از ســه پارادایــم طــرد اجتماعــی ( ،)1994مبنــای تقســیمبندی پیشــین اســت .وی بــرای
تبییــن منابــع و ماهیــت طــرد اجتماعــی ،بــا اتــکا بــه نظریههــای مختلــف علــوم اجتماعــی و ایدئولــوژی
ـه طــرد و انســجام اجتماعــی ســخن گفتــه اســت -1 :پارادایــم انســجام یــا
سیاســی ،از ســه پارادایــم در زمینـ 
ـه کارکردگرایــی دورکیــم در ارتبــاط اســت ،عامل طــرد را
همبســتگی ،5کــه در فرانســه رشــد کــرده و بــا نظریـ 
گسســتگی پیوندهــای اجتماعــی مکانیکــی و ارگانیکــی میدانــد ،پیوندهایــی کــه نظامــی از حقــوق و وظایــف
1

1. French approach
2. Social disqualification
3. Anglosaxon
4. Monopoly approach
5. Solidarity
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ـه مقابــل وابســتگی جمعــی اســت.
را شــکل داده و بــه جامعــه نظــم میبخشــند .طــرد در ایــن دیــدگاه ،نقطـ 
 -2پارادایــم تخصصــی شــدن ،1کــه مبتنــی بــر فردگرایــی (مســئولیت فــردی) و محصــول ســنت لیبرالیســم
نتیجــه تخصصگرایــی برآمــده از تفاوتهــای اجتماعــی ،تقســیم کار اقتصــادی و جدایــی

اســت ،طــرد را
ـایه شکســت بــازار ،تبعیــض و تحقــق نیافتــن حقــوق افــراد رخ میدهــد
حوزههــا میدانــد کــه بیشــتر در سـ 
(بهــاال و الپیــر 7 :1999 ،بــه نقــل از غفــاری و امیــدی .)234 :1390 ،در واقــع طــرد اجتماعــی زمانــی پدیــد
نابســنده قلمروهــای اجتماعــی اســت و تنظیمهــا و مقــررات

میآیــد کــه جامعــه ،دســتخوش تمایزهــای
ـه معیــن بــه کار میبنــدد (فیروزآبــادی و صادقــی -3 .)139 :1392 ،پارادایــم
نامناســبی بــرای یــک عرصـ 
ـفه سیاســی سوســیال دموکراســی و رویکــرد جامعهشــناختی تضــاد (ملهــم از نظــرات
انحصــار ،کــه بــا فلسـ 
2
ـه وبــر در مــورد انســداد اجتماعــی بهــره میگیــرد و طــرد
مارکــس و وبــر) در ارتبــاط اســت ،خاصــه از نظریـ 

را در چارچــوب انحصــاری شــدن منابــع بــه ســود برخــی گروههــا توضیــح میدهــد .طــرد اجتماعــی در ایــن
دیــدگاه ،حاصــل برخــورد و اثرگــذاری متقابــل طبقــه ،موقعیتهــا (پایــگاه) و قــدرت سیاســی در یــک ســاختار
نابرابــر اســت کــه در راســتای منافــع طردناشــدگان یــا خودیهــا و بــه ضــرر غیرخودیهــا رخ میدهــد
(لیســتر 77 :2004 ،بــه نقــل از غفــاری و امیــدی235 :1390 ،؛ فیروزآبــادی و صادقــی.)140 :1392 ،
عــاوه بــر رویکردهــای یادشــده ،ســه گفتمــان رایــج نیــز در مــورد طــرد اجتماعــی وجــود دارد کــه بــه
عنــوان شــیوههای اندیشــیدن بــه طــرد مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد -1 :گفتمــان بازتوزیعگرایانــه :3معطــوف
ی اســت کــه موجــب فقــر میشــوند .هــدف ایــن گفتمــان،
بــه کارگــران و فقــرا و همچنیــن نیروهــای اجتماعـ 
ـه اعضــای جامعــه اســت و بدیــن منظــور ،بازتوزیــع قدرت ،ثــروت و
برقــراری حقــوق کامــل شــهروندی بــرای همـ 
ـه زیریــن( 4یــا وابســتگی اخالقــی
منابــع را بــرای ریشـهکنی طــرد توصیــه میکنــد -2 .گفتمــان اخالقــی طبقـ 
گروههــای فرودســت) :بــا عطــف توجــه بــه مــددکاری اجتماعــی ،تبیینــی فرهنگــی از محرومیــت بــه دســت
میدهــد و ناظــر بــه ایــن اســت کــه مطرودیــن بــه ســبب پــارهای نگرشهــای انحرافــی ،ضعفهــای اخالقــی

و رفتارهــای
مجرمانــه خودشــان از جریــان اصلــی جامعــه طــرد میشــوند -3 .گفتمــان ادغامگرایانــه( 5یــا
انســجامگرا) :رهــاورد تفکــر نودورکیمــی اســت و رســیدن بــه یکپارچگــی در چارچــوب نظــم اجتماعــی فراگیــر
ـه کلیــدی ایــن گفتمــان اســت و در آن ،همبســتگی
را جســتجو میکنــد .عنصــر کار (ورود بــه بــازار کار) ،مؤلفـ 
جامعــه از طریــق کار دســتمزدی حاصــل میشــود (لویتــاس.)2005 ،
ـته عمــده جــای میگیرنــد :دســته
در مجمــوع ،رویکردهــای نظــری مرتبــط بــا طــرد اجتماعــی در دو دسـ 
اول را میتــوان کارکردگــرا (دورکیمــی) خوانــد کــه طــرد را محصــول ادغــام نشــدن فــرد در گــروه گســتردهتر
1. Specialization
2. Social closure
3. Redistributionist
4. Moral underclass
5. Integrationist
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و رانــده شــدن فــرد یــا گــروه بــه بیــرون از جریــان اصلــی زندگــی میداننــد .دیدگاههــای ملهــم از ایــن
رویکــرد ،از ایــن جهــت کــه بــر نقــش نظامهــا و خــرده نظامهــای کارکــردی در ادغــام افــراد تأکیــد دارنــد،
بــه پارادایمهــای همبســتگی و تخصصــی شــدن (مطــرح شــده توســط ســیلور) و گفتمانهــای بازتوزیعگــرا و
ـته دوم از رویکردهــای نظــری کــه از نظــرات مارکــس و وبــر و
ادغامگــرا (مدنظــر لویتــاس) نزدیکتــر هســتند .دسـ 
نیــز فوکــو و پارکیــن تأثیــر پذیرفتهانــد ،مطرودیــن را افــرادی درون ســاخت اجتماعــی میداننــد کــه بــه واســطه
ادغــام در روابــط نابرابــر قــدرت طــرد شــدهاند .پارادایــم انحصــار (ســیلور) ،نزدیــک بــه ایــن رویکــرد اســت.

ـه تحلیلــی چندوجهــی از طــرد اجتماعــی و پیــش کشــیدن ســه
در ســال  ،2007لویتــاس و دیگــران بــا ارائـ 
ـوزه اساســی طــرد ،پژوهــش نظــری و تجربــی در ایــن عرصــه را وارد مســیر تــازهای کردنــد.
بُعــد عمــده و ده حـ 
ـه مباحثــی اســت کــه در
جــدول زیــر ضمــن آن کــه ایــن ابعــاد و حوزههــا را نشــان میدهــد ،در واقــع خالصـ 
ایــن مقالــه در مــورد طــرد اجتماعــی مطــرح شــده اســت:
ابعاد و حوزههای طرد اجتماعی
ابعاد

حوزهها

منابع

منابع مادی ،اقتصادی؛ دسترسی به خدمات دولتی و خصوصی ،منابع اجتماعی

مشارکت

مشارکت اقتصادی؛ مشارکت اجتماعی؛ فرهنگ ،آموزش و مهارتها؛ مشارکت سیاسی و مدنی

کیفیت زندگی

سالمتی و بهزیستی؛ محیط زندگی ،جرم ،آسیب و بزهکار شمردن

لویتاس و دیگران.10 :2007 ،
بحث و نتیجهگیری :تحلیل فقر و طرد و سیاستگذاری اجتماعی
کاهــش فقــر ،دســتکم بــه طــور لفظــی ،در رأس دســتورکار سیاســتگذاری اجتماعــی دولتهــا و
مؤسســات توســعه قــرار دارد (هــال و میجلــی27 :1388 ،؛ ســوورز و دالمــوس ،2008 ،اَلــکاک)180 :2012 ،

حــوزه سیاســت اجتماعــی قلمــداد میشــود.

و برنامههــای هدفمنــد کاهــش فقــر ،مرحلــهای از اقدامــات
اگرچــه دانــش مــا درخصــوص گســتره ویژگیهــا و ادراک فقــر ،نســبت بــه گذشــته افزایــش یافتــه ،امــا در
مــورد اینکــه چگونــه میتــوان ایــن دانســتهها را بــه روندهــای سیاســتگذاری پیونــد داد ،آگاهــی چندانــی
نداریــم.
حــوزه سیاســت اجتماعــی ،دو پرســش عمــده در ارتبــاط بــا تحلیــل فقــر مطــرح اســت -1 :ایــن

در
تحلیلهــا چــه تأثیــری بــر فرایندهــای سیاســتگذاری دارنــد؟  -2چگونــه نــوع تحلیــل فقــر میتوانــد بــه
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سیاســتگذاری اجتماعــی وجهــی محــدود (موســوم بــه پســماند )1یا غیــر آن ببخشــد (دوهــان.)116 :2007 ،
تحلیــل فقــر ،نقــش مهمــی در تعییــن اولویتهــای سیاســتگذاری (چــه سیاســتهای کالن اجتماعــی و
ـه فقــر طــی دهههــای گذشــته بهمنزلــه
اقتصــادی و چــه سیاس ـتهای بخشــی یــا هدفمنــد) دارد و مقولـ 
پلــی بیــن مباحــث آکادمیــک و اقدامــات سیاســتگذاری عمــل کــرده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در
بســیاری از کشــورها ازجملــه ایــران ،اولویتهــای سیاســتگذاری ،چنانکــه بایــد حاصــل تحلیلهــای جامــع
ـه تأثیرگــذاری بــر گفتمانهــای سیاســتگذاری و بــه ویــژه مفهومســازی
فقــر نیســتند .تحلیــل فقــر ،از جنبـ 
از سیاســت اجتماعــی ،حائــز اهمیــت فــراوان اســت .اگــر تحلیلهــای فقــر ،تنهــا بــه فقــر درآمــدی توجــه
نشــان داده و ســایر ابعــاد محرومیــت نظیــر جنســیت ،قومیــت ،دارایــی ،آســیپپذیری ،نابرابــری ،حقــوق،
ـره واقعــی و وجــوه گوناگــون ایــن
ـه دوم اهمیــت قــرار دهنــد ،چهـ 
محیطزیســت ،آمــوزش و تغذیــه را در مرتبـ 
پدیــده ،ناشــناخته باقــی میمانَــد .تأکیــد بــر شناســایی فقــرا بــه جــای چیستیشناســی علــل محرومیــت،
روابــط قــدرت و فرایندهــای طردکننــده از ارزش و کارآمــدی ایــن تحلیلهــا میکاهــد (دوهــان2007 ،
بــه نقــل از ابراهیمــی .)151 :1389 ،بایــد توجــه داشــت کــه شــکل تحلیــل فقــر ،رویکردهــای معطــوف
بــدان را متأثــر میســازد ،امــا اغلــب تحلیلهــای فقــر ،هــم در شناســایی اقدامــات سیاســتگذاری ضعیــف
پدیدآورنــده محرومیــت ،ارزشهــا

عمــل کردهانــد و هــم در معنــای جامعهشــناختی در درک فرایندهــای
و هنجارهــای مؤثــر بــر ایــن فرایندهــا و چگونگــی جــای گرفتــن ایــن اقدامــات در ســاختارهای اجتماعــی.
بدینســان میتــوان گفــت کــه تحلیلهــای موجــود فقــر ،غالبـاً بــا فقــدان یــا ضعــف تشــخیص پیوندهــای
ـأله دیگــر در ایــن زمینــه ،عــدم وجــود سیســتمهایی اســت
علّــی میــان فقــر و سیاســتگذاری مواجهانــد .مسـ 
کــه تغییــرات در بهزیســتی مــردم را بــه طــور دائــم ارزیابــی کننــد .ایــن امــر نیــز پیامدهــای مهمــی از
حیــث تدویــن سیاســت اجتماعــی بــه دنبــال داشــته اســت .توجــه بســیاری از تحلیلهــای فقــر بــه بررســی
ـه ایــن مقولــه ،ســنجش ویژگیهــای فقــرا و تعــداد و نســبت مــردم فقیــر موجــب شــده کــه میــان
تاریخچـ 
ی کــه مســتقیم و غیرمســتقیم بــر بهزیســتی افــراد اثــر میگذارنــد ،یــک
تحلیــل فقــر و سیاسـتهای عمومـ 
ـه فقــر ،امکانپذیــر
شــکاف مفهومــی بــه وجــود آیــد .کاســتن از ایــن شــکاف ،بــدون توجــه بــه ابعــاد چندگانـ 
نیست . .
هــدف سیاســتگذاری اجتماعــی بایــد افزایــش ادغــام اجتماعــی باشــد و ایــن امــر ،بــدون توجــه بــه
روابــط آزادانــه و داوطلبانــه میــان افــراد و تحــرک آزاد میــان قلمروهــای متمایــز اجتماعــی و اقتصــادی،
چنــدان میســر نیســت .در ادبیــات جدیــد رفــاه و سیاســت اجتماعــی ،توجــه ویــژهای بــه جنبههــای فرامــادی
ـده طــرد اجتماعــی ،گام مؤثــری در اصــاح سیاســتگذاری اجتماعــی عنــوان
محرومیــت اجتماعــی شــده و ایـ 
واژه طــرد اجتماعــی ،ریشــه در گفتمانهــای سیاســی دارد و بســط آن نیــز بیــش از آن کــه
شــده اســت .
1. Residual
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فعالیتــی دانشــگاهی باشــد براســاس نیــاز سیاســتگذاران و در محافــل سیاســتگذاری صــورت گرفتــه اســت
ـه طردپژوهی و
(اتکینســون و دیگــران 2005 ،بــه نقــل از فیروزآبــادی و صادقــی .)170 :1392 ،بنابرایــن ،رابطـ 
ـأله غریــب و تازهــای نیســت و بــا گــذار از دســتگاه مفهومــی فقــر بــه طــرد ،نگرشهــا در
سیاســتگذاری ،مسـ 
مــورد سیاس ـتهای فقرزدایــی نیــز تغییــر کــرده اســت.

همانگونــه کــه مالحظــه شــد ،مفهومپــردازی از فقــر و محرومیــت ،از رویکردهــای مــادی و درآمــدی
کمــی و غیرمنعطــف ،بــه ســمت رویکردهــای غیردرآمــدی ،نســبی ،رابطـهای ،پویــا،
مطلــق ،تکبعــدی ،ایســتاّ ،
چندبعــدی و کیفــی گرایــش یافتــه اســت .اگرچــه در تبییــن طــرد اجتماعــی (یــا تحلیلهــای اصطالح ـاً
جامعـ های 1از فقــر) نیــز مــواردی مثــل بیــکاری گســترده و حقــوق و دســتمزد ناکافــی اهمیــت خــاص خــود را
ـه اقتصــادی تقلیــل داده نمیشــود .بــا
دارنــد (کمیســیون اروپــا ،)69 :2010 ،امــا فقــر و محرومیــت بــه جنبـ 
ـه مجــزا و
توجــه بــه ویژگیهــا و ابعــاد مفهومــی طــرد ،منطقــی اســت کــه فقــر و طــرد اجتماعــی را دو مقولـ 
متفــاوت (راغفــر )259 :1384 ،و نــه دو جنبــه از یــک موضــوع واحــد در نظــر بگیریــم .اگرچــه طــرد اجتماعی
ـه فقــر باشــد (صادقــی )121 :1389 ،امــا متمایــز ســاختن
بــا فقــر در ارتبــاط بــوده و میتوانــد علــت یــا نتیجـ 
ی آنکــه بــه
ایــن دو مفهــوم بــه درک ایــن موضــوع کمــک میکنــد کــه افــراد میتواننــد فقیــر باشــند ب ـ 
لحــاظ اجتماعــی مطــرود باشــند ،و یــا در طــرد بــه ســر برنــد بــی آنکــه لزومـاً کــم درآمــد یــا فقیــر باشــند
(نارایــان 1999 ،بــه نقــل از صادقــی .)120 :1389 ،طــرد اجتماعــی بــه عنــوان فراینــدی چندوجهــی و پویــا،
محرومیتــی انباشــتی تلقــی میشــود و در واقــع ،طــرد اجتماعــی یــک جامعــه ،حاصــل انباشــتگی طــرد
ـده انــزوا ،از ایــن حیــث کــه
اجتماعــی افــراد آن جامعــه اســت .ایــن فراینــد حاشــیهایکننده و ایجادکننـ 
ـده مناســبتری بــرای بررســی
ـده دو عنصــر قــدرت و عاملیــت اســت ،در قیــاس بــا مفهــوم فقــر ،ایـ 
دربردارنـ 
محرومیتهــای شــدید افــراد و گروههــا بــه شــمارمیآید و مســائل اجتماعــی را بــه فراســوی بــازار میبــرد.
عنصــر عاملیــت در طــرد اجتماعــی ،ناظــر بــه هــر دو گــروه طردکننــدگان و طردشــوندگان اســت ،در حالــی
کــه اغلــب تحلیلهــای فقــر بــه شــکلی تقلیلگــرا صرف ـاً بــه طردشــوندگان (فقــرا) توجــه میکننــد و نــه
ـه محرومیــت را پنهــان میکننــد.
طردکننــدگان (عاملیــن فقــر) و بدیــن شــکل ،ابعــاد چندگانـ 
از جنبــهای دیگــر ،رویکردهــای درآمــدی چنــدان بــه کیفیــت زندگــی (کیفیــت روابــط اجتماعــی)
توجــه نمیکننــد و عمدتــاً غیرانتقــادی و بیاعتنــا بــه روابــط قدرتانــد .نــگاه از بــاال بــه پاییــن ،ابــزاری
و شــیءانگارانه و بــه عبارتــی ســختافزاری بــه فقــر و محرومیــت و تقلیــل دادن محرومیــت بــه فضــای
مفهومــی فقــر موجــب میشــود کــه مســائل پیچیــدهای ماننــد تبعیــض ،خشــونت و فرصتهــای نابرابــر
بــه درســتی فهــم نشــود و حــوزه و کارایــی سیاســت اجتماعــی محــدود شــود .مــردم ،ممکــن اســت بــه
ـیله نهادهــا و رفتارهایــی طــرد شــوند کــه نگرشهــا و ارزشهــای اجتماعــی مســلط (بهویــژه متعلــق بــه
وسـ 
1. Societal
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ـعه بینالمللــی،
گروههــای قدرتمنــد در جامعــه) را منعکــس ،تقویــت یــا بازتولیــد میکننــد (دپارتمــان توسـ 
 .)3 :2005در بررســی فقــر معمــوالً بــه بیــرون از جهــان مــادی چنــدان توجــه نمیشــود و صــرف ارائــه
کاالهــا و خدمــات بــه فقــرا و یــا حمایــت درآمــدی از آنهــا (بــدون توضیــح چنــد وچــون ناتوانــی فقــرا از
دسترســی بــه کاالهــا و خدمــات) از اهمیــت برخــوردار اســت ،امــا طــرد ،متمرکــز بــر جامعــه اســت و بــر

مشــارکت ،موقعیــت ،عضویــت و حقــوق اجتماعــی اتــکا دارد .اهمیــت مشــارکت اجتماعــی فعاالنــه تــا حــدی
ـازه اصلــی طــرد اجتماعــی خواندهانــد (غفــاری و امیــدی )230 :1390 ،و عــدم مشــارکت
اســت کــه آن را سـ 
ی شــدن افــراد تلقــی کردهانــد (غفــاری و نیــازی .)61 :1386 ،آنچــه بــه عنــوان
را عامــل اصلــی حاشــیها 
شــمول اجتماعــی مطرودیــن از آن یــاد میشــود ،مســتلزم فراهــم آوردن امــکان مشــارکت آنهــا در اجتمــاع
ـه کلیــدی احســاس معنــا و تعلــق) اســت (بونــر.)4 :2006 ،
(ب ـ ه مثابــه جنبـ 
برمبنــای آنچــه مطــرح شــد ،راهبردهــا و سیاســتهای مقابلــه بــا فقــر و محرومیــت اجتماعــی نیــز
شــیوه نگــرش و درک محرومیــت ،ارتبــاط تنگاتنگــی بــا سیاســتهای مقابلــه بــا آن دارد.

تفــاوت مییابنــد.
سیاس ـتهای ضدفقــر ،عمدت ـاً بــر اهمیــت برابــری درآمدهــا و دیگــر منابــع مالــی تأکیــد میکننــد و از ســوی
دیگــر ،سیاسـتهای مقابلــه بــا محرومیــت اجتماعــی بــر اهمیــت فراهــم آوردن فرصتهــای بیشــتر بــرای فقــرا
تأکیــد دارنــد تــا ایــن گــروه ،خــود در جهــت افزایــش درآمدهایشــان اقــدام کننــد (مــور .)1385 ،فقــرا بایــد بــه
عنــوان افــراد فعالــی درنظرگرفتــه شــوند کــه در فراینــد فقرزدایــی خودشــان نقــش دارنــد .بــه عــاوه کاربســت
ایــده طــرد اجتماعــی میتوانــد تقســیمبندیهای گفتمانــی مرســوم درخصــوص غیرفقــرا و فقــرا و یــا مــا و

ـه بوردیــو ،بایــد بــه ســازوکارهای طردآمیــز توجــه کنیــم و
دیگــران را تغییــر دهــد .در ایــن زمینــه ،طبــق گفتـ 
اینکــه چگونــه ســاختارها نهادهــا و روابــط اجتماعــی ،تفاوتهــا و امتیــازات اجتماعــی را بــه نفــع گروههــای
فرادســت بازتولیــد میکننــد و فرودســتان را از دســتیابی بــه موقعیتهــا و فرصتهــای بهتــر محــروم میســازند
(واکــوان 1383 ،بــه نقــل از فیروزآبــادی و صادقــی .)153 :1392 ،واقــع امــر ایــن اســت کــه چندوجهــی بــودن
طــرد اجتماعــی ،تحلیــل را متوجــه اثــرات متقابــل و علّــی ایــن وجــوه میکنــد و ایــن مســألهای اســت کــه در
پژوهشهــای رایــج فقــر کمتــر مــورد توجــه قــرار میگیــرد .بــه عــاوه ،مبــارزه بــا فقــر و طــرد مســتلزم ایــن
ـه عواملــی کــه در ایــن مبــارزه نقــش دارنــد بــه درســتی درک شــود .ایــن
ـویه همـ 
اســت کــه وابســتگی چندسـ 
ـه مدنــی،
عوامــل عبارتنــد از :خــود فقــرا (شــهروندان) ،دولــت ،ســازمانهای غیردولتــی ،مؤسســات خیریــه ،جامعـ 
شــرکتهای خصوصــی ،نهادهــای دینــی ،ســازمانهای محلــی یــا منطقـهای و حتــی کمککننــدگان خارجــی.
ـدیدکننده فقــر

تغییــر روندهــای فقــر و طــرد اجتماعــی مســتلزم ایــن اســت کــه ارتبــاط متقابــل عوامــل تشـ
و طــرد بــه روشــنی تشــخیص داده شــود (فریــزر و دیگــران )20 :2014 ،کــه ایــن خــود مســألهای چالشانگیــز
ی هســتند کــه از گذشــته
اســت .بســیاری از ایــن عوامــل بــه تازگــی پدیــد نیامدهانــد بلکــه مســائل ســاختار 
وجــود داشــتهاند .عــاوه بــر ایــن ،بــدون شــاخصهای درســت ،روابــط پیچیــده میــان ابعــاد مختلــف طــرد
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اجتماعــی را نمیتــوان بررســی کــرد .سیاســتگذاران ممکــن اســت بــرای کاســتن از تأثیــر فقــر بــر روابــط
اجتماعــی ،بــه راهکارهایــی ماننــد کار دســتمزدی بــه عنــوان ســازوکار افزایــش شــمول اجتماعی متوســل شــوند
امــا ایــن راهــکار ماننــد شمشــیر دولبــه اســت؛ کار دســتمزدی اگرچــه میتوانــد فقــر را کاهــش دهــد امــا در
عیــن حــال ممکــن اســت زمــان مــورد نیــاز بــرای مشــارکت و حمایــت اجتماعــی را بــه خــود اختصــاص داده

و بدیــن ترتیــب ،مســائل حــادی از حیــث تعــادل کار -زندگــی پدیــد آورد (لویتــاس .)155 :2006 ،مالحظــه
میشــود کــه راهبردهــای مبــارزه بــا فقــر و طــرد ،خــود ممکــن اســت مشــکالتی تــازه بــه دنبــال آورنــد.
ســازوکارهایی کــه افــراد و گروههــا را از دگرگونیهــا ،پویاییهــا و حقــوق اجتماعیشــان دور میکننــد،
ن شــده) و چــه طــرد منفعــل
چــه بــه طــرد فعــال بینجامنــد (پیامــد سیاس ـتهای آگاهانــه و از پیــش تعیی ـ 
(رهــاورد سیاسـتهایی کــه ناآگاهانــه بــه طــرد دامــن میزننــد) ،هــم بــرای قربانیــان طــرد و هــم جریــان غالــب
جامعــه کــه در معــرض پیامدهــای منفــی وجــود گروههــای مطــرود و حاشــیهای قــرار دارد بهــای ســنگینی
کمــی ،امــکان بررســی عمیــق ایــن پویاییهــا از دســت مـیرود .فقــر،
دربردارنــد .بــا فروکاســتن فقــر بــه ابعــاد ّ
یکــی از ابعــاد مهــم (نــه ضرورت ـاً مهمتریــن بُعــد) طــرد اجتماعــی اســت .مطالعــات جدیــد و پویــای فقــر ،بــا
تأکیــد بــر پیونــد آشــکار میــان تحلیــل فقــر و مفهــوم طــرد اجتماعــی ،از وجــه ایســتای تعاریــف مرســوم فقــر و
محرومیــت اجتماعــی فاصلــه میگیرنــد (بورژیگنــن .)2 :1999 ،گفتمــان مســلط محرومیتپژوهــی در کشــور
ـده طــرد اجتماعــی ،پرداختــن بــه فقــر و محرومیــت بــه شــکل
مــا همچنــان اقتصــادی و ایســتا اســت امــا ایـ 
چندرشــتهای را توصیــه میکنــد و ناظــر بــه ایــن اســت کــه افــراد و گروههــای مختلــف جامعــه ،ابعــاد متفاوتــی
از طــرد را در زمانهــای مختلــف تجربــه میکننــد .طــرد اجتماعــی ،علــت فقــر برخــی گروههــای جامعــه و
عامــل تشــدید فقــر شــمار دیگــری از گروههــا اســت و یکــی از عمدهتریــن اثــرات آن ،کاهــش ظرفیــت تولیــدی
و در نتیجــه ،پاییــن مانــدن نــرخ کاهــش فقــر کل جامعــه اســت .تحــول مفهومــی از فقــر بــه طــرد اجتماعــی
ـازه طــرد اجتماعــی بــه طــور کامــل بــه جــای مفهــوم فقــر نشســته باشــد
البتــه بــه معنــی آن نیســت کــه سـ 
بلکــه نشــانگر ایــن اســت کــه ایــن ســازه در ســالهای اخیــر ،ارزش و کارآمــدی تحلیلــی بیشــتری پیــدا کــرده
و تصویــر واقعیتــری از عمــق فقــر و محرومیــت افــراد و گروههــای آســیپپذیر جامعــه بــه دســت داده اســت؛
محرومیتــی کــه فقــر پولــی و درآمــدی ،تنهــا یکــی از جنبههــای آن اســت.
منابع
 ابراهیمــی ،مهــدی ( ،)1389بازاندیشــی سیاســت اجتماعــی (تحلیــل کتــاب اصــاح سیاســت اجتماعــیشــماره  ،2صــص (.)145-153

دوره یازدهــم،
مجلــه جامعهشناســی ایــران ،

نوشــته آریــان دوهــان)،

ـته نارایــان
 ازکیــا ،مصطفــی ( ،)1390صــدای فقــرا :فریــاد بــرای تغییــر (بررســی کتــاب صــدای فقــرا نوشـ ـماره .40
و دیگــران) ،کتــاب مــاه علــوم اجتماعــی ،ســال پانزدهــم ،شـ 
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 امیراحمــدی ،رحمــتاهلل ( ،)1384شناســایی و اولویتبنــدی آســیبهای اجتماعــی شــایع در مناطــقروســتایی دانشــگاه علــوم بهزیســتی و توانبخشــی.
ـه علیاصغــر ســعیدی و ســعید
 بلیکمــور ،کــن  ،)1385(.مقدم ـهای بــر سیاســتگذاری اجتماعــی ،ترجمـ مؤسســه عالــی پژوهــش تأمیناجتماعــی.

صادقــی تهــران:

-

-

-

-

-

-

بهروان ،حسین  ،)1390(.جامعهشناسی روستایی ،تهران :انتشارات جامعهشناسان.
خالــدی ،کوهســار و پرمــه ،زورار  ،)1384(.بررســی وضعیــت فقــر در مناطــق شــهری و روســتایی ایــران
شــماره  ،49صــص (.)84-1357

مجلــه اقتصــاد کشــاورزی و توســعه ،ســال ســیزدهم،

(،)1375-82
ـه رفــاه اجتماعــی ،ســال چهارم ،شــماره
راغفــر ،حســین ( ،)1384فقــر و ســاختار قــدرت در ایــران ،فصلنامـ 
 ،17صــص .249-288
ـه رفــاه
راغفــر ،حســین و ابراهیمــی ،زهــرا  ،)1386(.فقــر در ایــران طــی ســالهای  ،1368-83فصلنامـ 
شــماره  ،24ص .82-55

اجتماعــی ســال ششــم،
رفیعــی ،حســن و مدنــی ،ســعید و وامقــی ،مروئــه  ،)1387(.مشــکالت اجتماعــی در اولویــت ایــران ،مجلــه
ـماره 1و ،2صــص .184-208
دوره نهــم ،شـ 
جامعهشناســی ایــران ،
مؤسسه انتشارات نگاه.

رئیس دانا ،فریبرز  ،)1381(.اقتصاد سیاسی توسعه ،تهران:
زاهدی ،محمدجواد  ،)1386(.توسعه و نابرابری ،تهران :انتشارات مازیار.
ترجمه حسن فشارکی ،تهران :انتشارات شیرازه.

سن ،آمارتیا  ،)1379(.برابری و آزادی،

ترجمه محمدسعید نوری نائینی ،تهران :نشر نی.

سن ،آمارتیا  ،)1385(.توسعه یعنی آزادی،
شــادیطلب ،ژالــه و وهابــی ،معصومــه و ورمزیــار ،حســن ( ،)1384فقــر درآمــدی؛ فقــط یــک جنبــه از
ـماره  ،17صــص .227-248
ـه رفــاه اجتماعــی ،ســال چهــارم ،شـ 
فقــر زنــان سرپرســت خانــوار ،مجلـ 
شیخی ،محمدتقی  ،)1386(.جامعهشناسی شهری ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
ـه مــوردی
صادقــی ،علیرضــا  ،)1388(.بررســی وضعیــت طــرد اجتماعــی زنــان فقیــر روســتایی :مطالعـ 
ـکده علــوم اجتماعــی
ـه کارشناســی ارشــد ،دانشـ 
ـه امــداد شهرســتان شــهریار ،پایاننامـ 
زنــان تحــت پوشــش کمیتـ 
دانشــگاه تهــران.
صادقــی ،علیرضــا  ،)1389(.تحــوالت مفهومــی فقــر و محرومیــت در دهههــای اخیــر ،کتــاب مــاه علــوم
ـماره .34
اجتماعــی ،ســال چهاردهــم ،شـ 
طالــب ،مهــدی و فیروزآبــادی ،احمــد و ایمانــی جاجرمــی ،حســین و صادقــی ،علیرضــا ( ،)1387بررســی
گروههــای هــدف در تبلیغــات هشــتمین انتخابــات مجلــس شــورای اســامی در شــهر تهــران ،مجلــه
شــماره 1و ،2صــص .165-183

دوره نهــم،

جامعهشناســی ایــران
طالب ،مهدی و پیری ،صدیقه و محمدی ،سمیه ( ،)1389فراتحلیلی بر مطالعات فقر در
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شماره  ،2صص .23-40

دوره دوم،
توسعه روستایی ،

مجله
جامعه روستایی ایران ،

 عنبری ،موسی  ،)1390(.جامعهشناسی توسعه :از اقتصاد تا فرهنگ ،تهران ،انتشارات سمت. غفــاری ،غالمرضــا و تاجالدیــن ،محمدباقــر  ،)1384(.شناســایی مؤلفههــای محرومیــت اجتماعــی،شــماره  ،17صــص .33-56

فصلنامــه رفــاه اجتماعــی ،ســال چهــارم،

 غفاری ،غالمرضا و نیازی ،محسن  ،)1386(.جامعهشناسی مشارکت ،تهران :نشر نزدیک.-

-

توسعه اجتماعی ،تهران ،انتشارات شیرازه.

غفاری ،غالمرضا و امیدی ،رضا  ،)1388(.کیفیت زندگی :شاخص
ســازه راندهشــدگی

غفــاری ،غالمرضــا و امیــدی ،رضــا  ،)1390(.گــذار از دســتگاه مفهومــی فقــر بــه
شــماره  ،285صــص .222-237

فصلنامــه اطالعــات سیاســی -اقتصــادی،

اجتماعــی
ترجمــه ســیفاهلل فرمحمــدی و دیگــران،

توســعه روســتایی،

فائــو و یونســکو  ،)1384(.آمــوزش بــرای
تهــران انتشــارات جهــاد دانشــگاهی.
ـه هرمــز همایونپــور،
ـه رفــاه :سیاســت اجتماعــی چیســت؟ ،ترجمـ 
فیتزپتریــک ،تونــی  ،)1383(.نظریـ 
مؤسســه عالــی پژوهــش تأمیناجتماعــی.

تهــران
ترجمــه هرمــز همایونپــور ،تهــران :مؤسســه

فیتزپتریــک ،تونــی  ،)1385(.نظریههــای رفــاه جدیــد،
عالــی پژوهــش تأمیناجتماعــی.
فیروزآبــادی ،احمــد و صادقــی ،علیرضــا  ،)1389(.وضعیــت طــرد اجتماعــی زنــان فقیــر روســتایی ،مجلــه
ـماره اول ،صــص .143-174
بررســی مســائل اجتماعــی ایــران ،ســال اول ،شـ 
فیروزآبــادی ،احمــد و صادقــی ،علیرضــا  ،)1392(.طــرد اجتماعــی :رویکــردی جامعهشــناختی بــه
محرومیــت تهــران :انتشــارات جامعهشناســان.
ـه طــرد اجتماعــی و آمادگــی بــرای اعتیــاد،
قاضینــژاد ،مریــم و ســاواالنپور ،الهــام  ،)1387(.بررســی رابطـ 
ـماره  ،63صــص .139-180
ـه مســائل اجتماعــی ایــران ،ســال شــانزدهم ،شـ 
مجلـ 
ـه احمدرضــا یــاوری ،تهــران
ـعه پایــدار :اقتصــاد و ســازوکارها ،ترجمـ 
کریشــنارائو ،پینینتــی  ،)1385(.توسـ 
انتشــارات دانشــگاه تهــران.
ترجمه منوچهر صبوری ،تهران :نشر نی.

گیدنز ،آنتونی  ،)1381(.جامعهشناسی،
ترجمــه منوچهــر صبــوری ،تهــران:

گیدنــز ،آنتونــی  ،)1386(.راه ســوم :بازســازی سوســیال دموکراســی،
انتشــارات شــیرازه.

لطیفی ،غالمرضا ،)1389( .مبانی برنامهریزی و سیاست اجتماعی ،تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی.
ترجمه جواد افشارکهن ،مشهد :نشر مرندیز و نینگار.

لفتویچ ،آدریان  ،)1385(.دولتهای توسعهگرا،
شماره  ،24صص .27-57

پژوهشنامه بازرگانی،

فصلنامه

محمودی ،وحید  ،)1381(.اندازهگیری فقر در ایران،
ـه رفــاه اجتماعــی ،ســال چهــارم،
محمــودی ،وحیــد و صمیمیفــر ،قاســم ( ،)1384فقــر قابلیتــی ،فصلنامـ 
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.9-23  صــص،17 ـماره
 شـ
فصلنامــه رفــاه

، اولویتبنــدی آســیبها و مســائل اجتماعــی در ایــران،)1386(.  هــادی، معتمــدی.327-350  صــص،24 شــماره

،اجتماعــی ســال ششــم
. انتشارات دانژه: تهران، مفاهیم و نظریههای رفاه اجتماعی،)1388(.  محمدعلی، میرطاهر و محمدی، موسوی-

ـه مهــدی ابراهیمــی و
  ترجمـ، سیاســت اجتماعــی و توســعه،)1388(.  جیمــز، آنتونــی و میجلــی، هــال. انتشــارات جامعهشناســان: تهــران،علیرضــا صادقــی
 انتشــارات جامعــه و: تهــران، آناتومــی رفــاه اجتماعــی،)1391(.  رضــا، جعفــر و صفــری شــالی، هزارجریبــی.فرهنــگ
 پســتمدرن و مطالعــات، مــدرن، نظریههــای کالســیک: سیاســت اجتماعــی،)1389(  فریــده، همتــی. انتشــارات جامعهشناســان:مقایســهای تهــران
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- Bonner, Adrian .(2006). Social Exclusion and the Way out, John Wiley publications.
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-		 Burchardt, Tania; Le Grand, Julia and Piachaud, David .(2002). Understanding Social Exclusion
Oxford University Press.
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