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  :مرور و معرفی کتاب

  1مدت و بلندمدتعلل و پیامدهاي کوتاه: طرد اجتماعی
 

  *مییمهدي ابراه
  
  

شناسیم، نخستین بار ، در معنایی که امروزه از آن می2)زدگی یا واپس( طرد اجتماعی اصطالِح
ایستا از  وضعیتیکه طرد اجتماعی در عین این .در فرانسه مورد استفاده قرار گرفت 1970در دهۀ 

این مفهوم، ارتباط  .شوداین محرومیت نیز تلقی می پدیدآورندةآید، فرایند میشمارمحرومیت به
هر دو مفهوم، برگرفته از . پوشانی ندارداما با آن هم ،تنگاتنگی با مفهوِم فقِر چندوجهی دارد

، طرد اجتماعی، با این تفاوت که در رویکرد هستند 4موسوم به ناکامیِ قابلیتی 3دیدگاه آمارتیا سن
  .است 5ناتوانی در مشارکت و یا ناتوانیِ عملکردي به معنیاین ناکامی 

 
1 . Social Exclusion: Short and Long term Causes and Consequences (2012), Edited by 
Giuliana Parodi and Dario Sciulli, Published by Physica-Verlag (A Springer Company), 
264 pages. 

  جولیانا پارودي و داریو اسکیولی: ویراستاران
  صفحه 264) / چاپ اول( 2012: سال انتشار) /  اشپرینگر(وِرالگ  - فیزیکا: ناشر

  mehdi16359@gmail.com                         کارشناس ارشد توسعۀ اجتماعی، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران *

با توجه به . در نظر گرفته شده است Social Exclusionزدگی اجتماعی، در این متن، معادل با  طرد اجتماعی یا واپس.  2

هاي  گذرد و باب بحث در مورد آن در سال که زمانی چندان از طرح این مفهوم در محافل علمی و دانشگاهی کشور ما نمی این

  .فته براي این مفهومن فعالً جنبه پیشنهادي داردمعادل فارسی به کار ر. استاخیر گشوده شده 

3. Amartya Sen 

4. Capability Failure 

5. Functioning Failure 
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، و آموزش سالمتتقریبًا در همۀ تعاریف طرد اجتماعی، متغیرهایی مانند مسکن، بهداشت و 
هاي همچون مشکالت مالی، نیازهاي اساسی، تماس فاهیمیممسائل و توان مالحظه کرد و  را می

از حیث مقولۀ  .خورندنیز در برخی تعاریف آن به چشم می 2ناخشنوديِ اجتماعیو  1اجتماعی
مدت زمانِ  به عبارت دیگر،. آن است 3بودِن ، طولیطرد اجتماعیهاي یکی از ویژگیزمان، 

عالوه بر این،  .است) طرد گیرِيشکلو نیز (اي مهم در تعریف طرد اجتماعی محرومیت، مؤلفه
  .انباشتگیِ طرد اجتماعِی افراد آن جامعه دانستحاصلِ توان طرد اجتماعیِ یک جامعه را می

بهداشت و (طرد اجتماعی اثرگذار بر عمومِی  موضوعاتدر این کتاب، ضمن بررسیِ 
مانند (پذیر در این حوزه هاي آسیببرخی گروه ،)کاريشغلی و و شرایط  ،موزشآ، سالمت

نویسندگان کتاب همچنین . اندمورد توجه قرار گرفته) معلولین و افرادي که سابقۀ بزهکاري دارند
تأثیِر بحران اقتصادِي کنونِی جهان بر مسألۀ طرد اجتماعی را با عطف نظر به وضعیت بازارهاي 

طرد  4وار بودِندوري و دایرههاي مختلف کتاب بر خصلت در بخش. اندکار، به بحث کشیده
برآمده از طرد اجتماعی تأکید شده است؛ بدین معنا که عوامِل ایجادکنندة طرد اجتماعی، خود، 

  .هستند
بر مبناي ( و فصول آن توسط نویسندگان مختلففصل تشکیل شده  12بخش و  3کتاب از 

و  که پیش از بخش اول کتاب قرار گرفته فصل اول. نوشته شده است) طرِح ویراستاراِن کتاب
با بخش اول . ، به مقدمه و کلیت مباحث کتاب اختصاص داردنوشته شدهتوسط ویراستاران کتاب 

در فصل دوم که . فصل تشکیل شده است 4علِل ساختاري و بلندمدت طرد اجتماعی از عنواِن 
این است که چرا سبک زندگی سر بر بحث ، نام گرفته ، سبک زندگی، و رشدسالمتبهداشت و 

ور، بدین منظ) 5جیان لوئیجی کوپوال(نویسنده  .تواند اثرات مثبتی بر رشد اقتصادي داشته باشدمی
تواند تأثیري می گزینش عقالیی در زمینۀ مصرف کاالها  -1 :سه فرضیه را بررسی کرده است

تولیدکنندگاِن مشترك سالمت خود هستند؛ افراد جامعه،  -2منفی بر سالمت افراد داشته باشد؛ 
تحلیلی تطبیقی از با عنوانِ در فصل سوم  .ورِي نیروي کار داردسالمتی، تأثیر مثبتی بر بهره -3

 
1 .Social Contacts 

2. Social Dissatisfaction 

3. Longitudinal 

4. Circular 

5. Gianluigi Coppola 
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رابطۀ میان سواد و طرد تر از طرد اجتماعی، میزانِ باسوادي به منظورِ دستیابی به درکی روشن
فقر و  .مورد بررسی قرار گرفته است) ۀ رشد اقتصادياز حیث تأثیرِ این رابطه بر مقول(اجتماعی 

ها به مسیرهاي مناسبِ آموزشی و شغلی امکانِ ورود آن پایداِر یک فرد یا خانواده، طرد اجتماعِی
در این فصل، به مقولۀ آموزش از جنبۀ تقویت سرمایۀ انسانِی  .دهدرا کاهش می) آموزيمهارت(

هاي اجتماعی بحث شده که اي بودنِ پویاییآن از رابطههر کشور پرداخته شده و در کنار 
 شود کهموجب می سوادياز بی لمخاطرات حاص .دهندة سرمایۀ اجتماعیِ هر جامعه است نشان

در (ها توجه به برابرِي فرصت .شودطرد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادِي ناخواسته از جامعه تقویت 
که و نیز این از نکات مهِم این فصل استالعمریادگیرِي مادامو نیز ) زمینۀ آغاز و تداومِ آموزش

-سیاستمایۀ مباحث این فصل این است که جان .اندسواد و آموزش، شالودة جامعۀ مدنی
را ها آن 1تِر جامعه، شموِل اجتماعِیهاي ضعیفگروههاي ملی باید با ایجاد انگیزه در  گذاري

  .ارتقاء دهند
روندها اجتماعی در کشورهاي پساکمونیست،  -آموزش و تحرك اقتصاديبا نامِ فصل چهارم 

 و شرقی کشوِر پساکمونیست اروپاي مرکزي 12در نسلی الگوهاي تحرك آموزشِی میانو 
بلغارستان، جمهوري چک، استونی، مجارستان، التویا، لیتوانی، لهستان، اسلوواکی، اسلوونی، (

 50در میراث آموزشِی این کشورها . را مورد بررسی قرار داده است )روسیهاوکراین و رومانی، 
روند  -استدوراِن سوسیالیسم و هم گذار به اقتصاد بازار دربرگیرندة که هم  -  ساِل گذشته

صنعتی در  حوادثواکاوِي که عنواِن آن فصل پنجم  .دهدروشن و مشخصی را نشان نمی
عالقۀ روزافزون به بهبود ، است 2هاکشورهاي اروپایی با استفاده از تحلیِل موسوم به پوشِش داده

موضوِع هاي شغلی در کشورهاي عضو اتحادیۀ اروپا را شرایط کاري و کاهِش حوادث و بیماري
هاي با تمرکز بر بخشداده در محلِ کار را بحث خود قرار داده و در این زمینه، تعداد حوادث رخ

  .به بحث کشیده است 5و نیز توزیع 4و تولید صنعتی 3اي مانند ساختاقتصادي

 
1. Social Inclusion 

2 .Data Envelopment 

3. Construction 

4. Manufacturing 

5. Distribution 
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پذیر در برابر طرد اجتماعی، ساختاري آسیب هاي به لحاظگروهبا عنواِن بخش دوم کتاب 
به این مسأله پرداخته که  ،نام گرفته 1تخلفطرد اجتماعی و که فصل ششم . فصل است 3شامِل 

جریان غالبِ جامعه که در شوند و هم براي ن تلقی میآطرد اجتماعی، هم براي کسانی که قربانیِ 
 .دارددربراي قرار دارند، بهاي سنگینی هاي مطرود و حاشیهمعرِض پیامدهاي منفِی وجود گروه

سوء مصرف الکل و مواد مخدر، مانند بیکاري،  ،هاي دیگرِ طردارتکاِب خالف، اغلب با شاخص
-بهز رفتاِر خالفکارانه را ا 2تکوینی این فصل، مدلی. و سالمت ذهنی و فیزیکی در ارتباط است

، )3روجِر بولز( به باورِ نویسنده .متکی بر مفهوِم توسعۀ سرمایۀ انسانی است گیرد کهکارمی
که جرم و تخلف را تنها ناشی از اجبار با این قیاسدر نگریستن به تخلف از منظِر طرد اجتماعی، 

معلولیت که عنوانِ آن فصل هفتم  .آوردفراهم میدرخصوِص ارتکاِب جرم بدانیم، درك بهتري 
و به ویژه، تمایز میان  دهدبه دست میمسألۀ معلولیت  ی اقتصادي ازتحلیل، است و طرد اجتماعی

گونه نیستند را مورد هایی که اینمعلولیت کنند وهایی که محدودیت شغلی ایجاد میمعلولیت
هایی اختصاص یافته که میزاِن شموِل بخشی از فصل نیز به ارزیابیِ سیاست .دهدتوجه قرار می
که افراد، معلولیت خود را اعالم این در کشورهاي مختلف،  .دهندن را افزایش مییاجتماعِی معلول

و نیز هنجارهاي دارد شان هاي کارکرديبه میزاِن سالمت و محدودیت گیکنند یا خیر، بست
عالوه  .آیندبه وجود می گذاريهاي نهادي و سیاستچارچوبهایی که توسط فرهنگی و انگیزه

ساعات کار وضعیت نامطلوِب معلولین از حیث مشارکت در بازار کار، دستمزدهاي نسبی، بر این، 
  .باید مورد توجه قرار گیرد هاناسب بودنِ مهارتتو نام

-مثابۀ ابزاري براي سیاستمقررِي کشورِي معلولیت بهپرداخت ، فصل هشتم کتابعنواِن 
ها این مقرريبا تمرکز بر کشور ایتالیا به این مسأله پرداخته که  این فصل .است گذارِي ضد فقر

نواحی با نرِخ بیکاري و فقر در در ارتباط باشد، به عنواِن بیماري که با خود معلولیت بیشتر از این
ها بدان یکی از موضوعاتی که در این فصل در زمینۀ توزیعِ این مقرري .ارتباط استمختلف در 

به  .گذاري در سطح ملی و اجرا و اداره کردنِ اقدامات در سطح محلی استشده، قانون توجه
 در حالی که ،شوندمی   ها در سطح ملی تعریف عبارت دیگر، قواعد حاکم بر توزیِع این مقرري

یی که نهادها؛ ي پزشکی و اجراییِ محلی سپرده شده استیا نهادها هاکاربست این قواعد به کمیته

 
1. Offending 

2. Generic 

3 .Roger Bowles 
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اجتماعِی محلی  -توانند شرایط اقتصاديمیقواعد کلی و عمومی را دارند و این صالحیت تفسیِر 
منتقدان، از جمله به مشکالت فنِی پرداخت این  .دهند مورد توجه قراردر راهبردهاي خود  را

ها به رغم تغییر شرایط مقرري ثابت بودنِاشاره کرده و ها ناپذیريِ آنانعطاف ها و مقرري
به عنوانِ ( پرداخت مقرري نشانگِر نامناسب بودِن سیاستها را آن کنندگاِناقتصادِي دریافت

 انددانسته )معلولینابزاري براي حمایت از درآمد.  
فصل را  4بحران اقتصادي، بازارهاي کار و طرد اجتماعی، با عنوانِ بخش سوم کتاب 

در ایتالیا در طول بحران جهانی  2اشتغالِ ناقصو  1بیکاري، دلسرديدر فصل نهم که  .گیرد دربرمی
المللی بر اشتغال از تأثیر بحران اقتصادي بین ،هاي رسمیداده با نگاهی به ، نام گرفته و پس از آن

 اشتغاِل ناقص، همچنین . بگیران بحث شده استمزدبگیران و مستمريو درآمد از تغییرِ در مبحث
که موجب شده ارزیابیِ  سخن به میان آمده) عدم فعالیت اقتصادي(کار و بیکاري اِي دوره

لئونلو ترونتی و ریکاردو (نویسندگان  راهکارهايیکی از  .وضعیت بازار به سختی صورت گیرد
 این اقدام،. پرداخت مقرري به بیکاران است نظامِبراي خروج از این وضعیت، اصالح  )3گَتو

ها که شغل خود را به علت بحراِن اقتصادي از عالوه بر فراهم آوردنِ حمایت درآمدي براي آن
چه در اصالحاتی از این آن .بخشدتولید را سرعت میدهیِ دوبارة بخشِ سازماناند، دست داده

 4هاي حکومت و شرکاي اجتماعیاز اهمیت برخوردار است، روشن شدِن منافع و نقش دست
فقر و با عنواِن فصل دهم  .است) گذارِي صنعتِی جدیدچارچوِب توسعه و سیاستیک درونِ (

هاي حاصل از بیکاري را مورد بررسی قرار هزینه ،اسپانیابا نگاهی به دو کشور ایتالیا و بیکاري، 
ها و هاي عمده در ساختاِر بازاِر کاِر آنتفاوت از جمله به دلیلِ انتخاِب این دو کشور،. داده است

 و هاي بیمۀ بیکاريسیستمچندوچونِی  .صورت گرفته استو مالی شان به بحران اقتصادي واکنش
هاي حمایت از سیستم .از جمله مباحث این فصل است ،خانوارهابحراِن اقتصادي بر رفاه تأثیرِ 

توانند تغییِر چندانی در نرِخ نمیاند؛ هم از این نظر که نیازمند اصالحبیکاران در این دو کشور، 
نیستند احتماِل فقیر شدِن افراد را در سطحی ر قادبه وجود آورند و هم از این جنبه که  اشتغال

  .پایین نگه دارند

 
1. Discouragement 

2. Semi-Employment 

3. Leonello Tronti and Riccardo Gatto 

4. Social Partners 
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به منظورِ شناساییِ عواملی که ، بازارِ کار در طولِ بحرانِ مالی 1گذارهايبا نامِ فصل یازدهم در 
ناظر بر شرایط واقعی یا  راهبرد اول، :دو راهبرد مطرح شده استکنندة این گذارها هستند، تعیین

موسوم به استنباط کند و رویکرد دوم، و به آمارهاي ساِل قبل استناد میاشتغال است  قابِل تصوِر
تمرکِز این فصل بر  .رسمِی اشتغال است، شکلِ فصلی داشته و معطوف به شرایط 2بومیزیست

هایی مانند اند؛ گروههاست که تأثیِر منفِی بحراِن اقتصادي را کامًال احساس کردهبرخی از گروه
و مسئولیت فرزندان را  شده ها که از همسِر خود جداو سرپرستان خانوادهجوانان، مهاجران، زنان، 

عدم یکی از مشکالتی که تحقیق در مورد بازارهاي کار با آن مواجه است، . برعهده دارند
که فصل دوازدهمِ کتاب در سرانجام  .در سطحِ خُرد استهاي طولِی روزآمد دسترسی به داده

و در کشوِر ایتالیا تحرك نیروي کار ، است بازار، و بیکاري -هاي نیروي کارپویایی  عنوانِ آن 
کارلو لوکارِلی و چیارا ( نویسندگاِن این فصل. ه استگرفترابطۀ آن با بیکاري مورد توجه قرار 

) قتصادسنجِی خُردتوصیفی و ا(از دو رویکرد تحلیلی ، در بررسِی تحرك نیروي کار، )3موسیدا
تواند اثرات بحران اقتصادي را فردِي خاص میهاي ویژگی، آناندر دیدگاه  .انداستفاده کرده

بیکاري  رفعِاحتمالِ اگر تجربۀ کاري با مدرك تحصیلیِ باال همراه شود، براي مثال، . کاهش دهد
کارگرانی که سن باالتر و یابد و از سوي دیگر، افزایش میو یا از دست ندادنِ شغل یافتِن شغل و 

همچنین احتماِل از دست  .شان بیشتر استامکاِن بیکار شدن، دارند) موقت یا دائم(کاِر قراردادي 
ماهیت . وقت استوقت، کمتر از زنان و کارگراِن پارهرفتِن شغل براي مردان و کارگراِن تمام

از جمله نیز ) و در نتیجه، لزومِ مداخالت ساختاري براي خروج از این وضعیت(ساختارِي بیکاري 
-نویسندگان همچنین در بحث سیاست .بر آن تأکید شده استمواردي است که در این فصل 

ها و مانند تسهیِل دریافت وام از بانک(ضرورت تقویت ابزارهاي حمایتی  از ،گذارِي اقتصادي
از حیث (بانکی  نظامِکارایِی این بحث، به نقد  .اندسخن به میان آورده )هابهبود شرایط این وام

شان کار و شغلسازِي بازگشت جوانان به آسان .بردراه می) انطباقِ آن با شرایط اقتصاديِ کنونی
در نظر گرفتِن امتیازات مالِی خاص براي کارفرمایاِن پذیر و از طریق قراردادهاي شغلیِ انعطاف

    .اندمطرح شدهکه در این فصل  هستندتوانمند، از دیگر نکاتی 
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