
و علوم سياسي، دوره فصلنامه حقوق، مجلة دانشكد 53-68، صفحات 1392 پاييز،3، شمارة43ه حقوق

 حقوقية اجتماعي بر سرماية ابتناي توسعةنظري

∗محمد جواد جاويد

و علوم سياسي دانشگاه تهرانگروه حقوق عموميدانشيار  دانشكده حقوق

)24/4/1392: تاريخ تصويب- 4/8/1388: تاريخ دريافت(

 چكيده
ج، حقوقيةسرماي هاي معين امعه در چارچوب ناظر به روح انضباطي حاكم بر روابط شهروندان

و قانون مرسوم هر اجتماع  درة امكان توسع،براساس اين ديدگاه. استدر عرف  اجتماعي

و سرمايبي اساساً، حقوقي استةاي كه فاقد سرماي جامعه  حقوقي در اجتماعي شكلةمعناست

و طبعاً،با اين فرض. تر در آن استقرار يافته باشد گيرد كه وضع حقوقي پيش مي وضع حقوقي

اين اعتبار،به. حاكميت قانون نيز حكايت از گذار موفق از وضع طبيعي به وضع مدني دارد

 اجتماعي بر بسترةسنجي ايجاد توسع حاضر در پاسخ به پرسش امكانة اصلي مقالة فرضيطبيعتاً

در اجتماعي انسانةهر نوع توسعوجود، حقوقية حقوقي، معتقد است كه بدون سرمايةسرماي

نيجامعه ة تحقيق حاضر قصد دارد ضمن بيان چيستي سرماي،به ديگر سخن.ستباثبات

بةحقوقي، توضيح دهد كه چگونه سرماي دره حقوقي عنوان يك متغير مستقل نقش كليدي
و نهادينه كردن توسع . اجتماعي در يك جامعه برعهده داردةايجاد

 واژگان كليدي
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بر مفهوم  اجتماعيةشناسي توسع درآمدي
كه بدون مركزيت انساني ازآن،توسعه يك فرايند انساني است و اساساًة توسع،رو هر اجتماعي

و جهان انساني؛معناست شكلي از توسعه بي مت لذا فرد، خانواده، قبيله، جامعه، ملت ثرأ به نوعي

سه.)GARRY, 1991, 51( اندلهئاز اين مس توسعه را در ابعاد مرحلة در اين بيان جهان انساني

و البته هر جامعه و فكري طي كرده يا طبيعي، حياتي سه برهه درگير بوده يا است اي هم با اين

آن.)CLEVELAN, 2010, 964( خواهد بود  سوم ميالديةست كه در اوان هزارااما واقعيت

به واقعيت اي روياهاي گذشته انسان بيش از هر دوره هر چند. كندمينزديك هاي مدرن را

 ساختن ابرمردهاة اما انگيز، نيچه نيستي چونذشته، ديگر سخن از ابرمردگةبرخالف هزار

به سوي انواع در جامعه. زياد شده است كه آغوش خود را مهربانانه ادآشناسي معاصر و بيات را

. شناسي حقوق سهم بسزايي براي خود قائل است جديد از علوم متعدد گشوده است، جامعه

و اخالقي، مترصد فارغ از جنبه)Post-human( امروزه تفسير حقوقي از فراانسان هاي زيستي

كه اركان آن قرن جايگاه حقوقي خويش در جامعه و تحققي اي است  ها براساس مكتب اثباتي

)Positivisme(و فضاهاي مش  ,HABERMAS( وع علمي را مشخص كرده استرترسيم شده

از.)2002  دومة مديون نيم قرن اخير در هزار،مفاهيم در علوم اجتماعيخود اين توليد بسياري

هم. ميالدي است تةاز ميان كه برأ وقايعي ،زندگي بشر امروزي گذارده استشيوة ثير شگرفي

و دوم غفلت كردهاي جهاني توان از جنگ نمي  اما،هايي كه هر چند اروپايي بود جنگ؛ اول

و تمام شد كه ساختارشكني. جهاني تلقي هويت مسئلة ها آغاز گرديد، از دل همين برهه است

و، ادبيات حقوقي سنتشدبازار معنويت متكثر،گرديدبازتوليد شد، اقتصاد بازبيني  شكني كرد

جدةدر نهايت توسع اين نوشتار بر آن است تا نشان دهد چگونه. يدي يافت اجتماعي تفسير

ازةلئاين دو مس و چگونه  اخير در ساخت مفهومي كارا از فرايند مدنيت بشري دخيل هستند

و نهادهاي مدني وابسته نقشي كالن در بهينه شناسي حقوقي حقوق نظر جامعه سازي دانان دولت

، اما در بسياري از موارد كه هر چند نه تماماًرويكردي. اجتماعي برعهده دارندةمجراي توسع

مي شناسي حقوقي جامعه برخالف جامعه ةگردد كه در راستاي ابتناي توسع شناساني تلقي

ب مدت بر گروه اجتماعي بلند و نهادهاي مردمي وابسته آهاي اجتماعي ته با اين. كيد دارندأنها

به فعليت رساندن توانة توسع،تعبير تكوة بالق اجتماعي  بلكه،تك افراد در جمع نيست بشري

تفاوت اين دو رويكرد. استبيش از همه بالفعل ساختن استعدادهاي طبيعي اجتماع انساني

تك؛استآشكار بسيار  تك افراد است كه از مسير نوعي در اولي هدف پروراندن توان جمعي

د شناسي حقوقي مبتني بر نگاه جامعه جامعه و به توسعشناسانه ممكن است  ابعادةر نهايت

آن؛انجامدميهاي اجتماعي جمعي توان فردي در قالب گروه  حال آنكه در برداشت دوم مراد

كه مجموعا بهةست آن جامعهمثابة اجتماع افراد شهروند كه در اي واحد در نظر گرفته شود
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و مجموع اولين نگاه جامعه ت،است همبستهةشناسي به جامعه به عنوان يك كل واحد تككنه

و يا حتي گروه آن اعضا مي. هاي مختلف در كه گوييم نيازهاي جمعي در اين رويكرد است

و لذا سرماي بهة حقوقي مقدم بر سرمايةمقدم بر نيازهاي فردي است و اجتماعي  اقتصادي

وا.ن استآمفهوم رايج و در قع در اين قرائت جامعه را محوري بايد تا عموم بر گرد آن برآيد

راة حقوقي جامعه نيست كه دولت را نمايندةاين محور چيزي جز اراد و ضمانت  خود ساخته

ميةبا اين فرض توسع. از او خواسته است كه بر سرماي اجتماعي زماني پايدار  حقوقيةگردد

و سرمايه مثل توسع. استوار گردد وةفراتر از اين نگاه ساير اشكال توسعه  سياسي، فرهنگي

ت در عمل دو روي يك سكهاقتصادي و و بحث از تقدم يكي بر ديگري را اقتضائاتأاند خر

آن؛ اجتماعي مفهومي با تعاريف متعدد استةخالصه آنكه توسع. زند اجتماعي رقم مي  برخي

ميو را بهبود وضع رفاهي مادي  برخي ديگر،)ESTES, 2001,14( دانند معنوي شهروندان

سرةتوسع ميةزندگي شهروندان از طريق تقويت جامع اجتماعي را تقويت شمارند مدني

(JOHNSTON, 1993. 2-3) ،راةگروهي توسع كليد توسعه شاه،ها نهاده دولتبرعهدة اجتماعي

مي پذيري دولت را مسئوليت حل عده،)NANCY, 2000, 7(انندخو ها اي توسعه را قدرت

و مديريت بحران در هنگام اختالف و در)STIGLITZ, 1999, 91( داننديم تعارضات جامعه

در اجتماعي ناظر به فعاليت در حوزهةنهايت از نظر برخي توسع هاي غيردولتي يا غيرانتفاعي

و مشابه آن است .)PHILIP,1989, 8( اموري چون آموزش، تغذيه، بهداشت، امنيت

 شناسي حقوقي اجتماعي از منظر جامعهةتوسع
به توصيف  اجتماعي، توسعه به معناي كاربردةكه مراد از توسعشودميروشن، شده يادبا توجه

كار تاريخ بنيانگذار محافظه،Justus Möser1 جوستوس موزرچهنآنه لزوماًاست؛زيستي

و يا توسعه،اجتماعي كه در عصر استع در نظر داشت ار از سوي استعمارگراني چونماي

ميهاي مادي بريتانيا در افزايش توانمندي درة توسع چراكه عمالً.شد تلقي  اجتماعي هرچند

ده،مفهوم قديم مس عموماً، سوم قرن بيستمة يعني قبل از هاي كميو مقوله» رشد«ةلئ ناظر به

و پنجم همين قرن هاي دههاست، اما در بوده از ابعاد پيشرفت جوامع انساني  چهارم

كهبه،هاي كيفي افزايش چشمگيري يافت گرايش ة در اواخر قرن بيستم واژعمالًنحوي

 اجتماعي در مفهوم كالن خود ذهن انديشمندان را به خودةبيش از توسع» اجتماعيةسرماي«

و توسع حال در نگاه حقوق. كردجلب ةهاي اولي مقوله بشري طبعاًةدانان به وضع اجتماعي

كه در روايت قديم از توسعه با عناصري چون بهبود تغذيه، آموز و بهداشت دنبال زيستي ش

و حقوق در مورد اين جامعه.1 نك شناس )EFLER, 1999.(دان آلماني
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ب مي و اجتماعيهشد، اكنون و بنيادين هر انسان و اساسي تلقي ناپذيرري تغي،عنوان حقوق اوليه

و بشري انسان؛گردد مي مي بخشي كه در حقوق طبيعي و امروزه حقوق. خورد ها رقم دانان

كه عصر كمي جامعه  رشد در نگري در توسعه به مفهوم شناسان هر دو گروه بر اين باورند

و نيازهاي كالن اجتماعي مي رو مفهوم ايناز. باشد گذشته، امروزه كمتر جوابگوي اقتضائات

به مقوله، اجتماعي با رويكردي كيفي در عملةجديد از توسع  از اي نزديك شده كه متفقاً بسيار

م كنند، اما از نظر حقوق آن به نوعي سرمايه ياد مي و مادي دانان بنا در اين انباشت ثروت عنوي

از؛است» حقوقيسرماية«انساني معاصر،  شناسان مبناي اين تحول جامعهديدگاه حال آنكه

ت. است» اجتماعيسرماية«كيفي  و منطقي خر هر يك از اينأتقدم يا دو ما را به همان منش

و اقتصاد نزديك مي ت كند كه ذهن سياستمداران و وةخر توسعأدانان را در تقدم سعةتو سياسي

به خود مشغول كرده است 1.)1385جاويد،( اقتصادي در جامعه طي دو قرن اخير

دانان در واقع شناسي حقوقي حقوق اجتماعي از منظر جامعهةحال بايد افزود كه البته توسع

و امكانةنوعي بررسي وضعيت توسع  جامعه از طريق نهادينه كردنةسنجي توسع جمعي

مي اجتماعي بر سرمايهةار در واقع توسعاين اعتببه. است» قوانين« كه اي حقوقي سوار باشد

برةاين سرماي. براساس تمرين قانونمندي در بين شهروندان نهادينه شده است  حقوقي عالوه

بةدربرداشتن نيازهاي اولي و حقوق بنيادين درهب، اعضاي جامعهراي انساني عنوان مفروض

كه در ذيل تكاليف خود، در عمل چيزي جز رعايت و تكليف متقابل شهروندان  ضوابط حق

لزوم به رسميت( اجتماعي بر دو سطح كميةلذا توسع. گردد نيست نظارت دولت ضمانت مي

و تدارك زمين لزوم(و كيفي) فرديةها مبتني بر نيازهاي اولي انسانة عملي حقوق اوليةشناختن

ثةايجاد رابط و تكليف مبتني بر حقوق و نيازهاي اجتماعي شهروندان معنادار حق بنا) انويه

 بيش از هر عنصر ديگر ضامن، حقوقية سرمايةدهند دوسطحي تشكيلةاين مجموع. گردد مي

. پايدار خواهد بودةتوسع

 1385 آذر5، قدس، يكشنبه سياسي در ايرانةبررسي موانع توسعاويد، محمد جواد،ج.1
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ميجامعة اجتماعي در جامعه از مسيرة اين نوع بررسي از توسعطبيعتاً كه مدني گذرد

ة اين قسم اخير در مباحث توسعراكه اساساًچ؛دولت مشروع در آن نقش محوري دارد

و نيازي به واكاوي آن در بخش سرماينهفته اجتماعي به ديگر سخن،. حقوقي نيستةاست

و جامع اجتماعي بستري سختةتوسع قبولِ اعضاي موردةافزاري دارد كه وجود اجتماع

فر نرمةمرحل. شودمي آن محسوبةدهنده از جمل تشكيل و افزاري آن هم اتر از مشروعيت

و توسعةمقبوليت، متمركز بر كارآمدي دولت در راستاي خواست و تداوم ة مجموعة اوليه

و نخبگان آن را مسير سعادت جمعي شهروندان در جهت كمال مطلوبي است كه افراد دولت

مي جامعه كه نمايند اي ميارو ازاين.نداآنةدانند كه از سوي ديگر د ست ر اين افزاييم هرچند

درأ حقوقي جامعه منشة شهروند در بدو تولد سرمايوروايت، مثلث قانون، دولت و  غيراثباتي

و تداوم توسع، طبيعي داشته استأ منشأنتيجه عموم ة اما در استمرار خويش براي توليد

و اثباتي استوار است به دولت. اجتماعي بر رويكرد پزيتويستي از نمودهاي اين رويكرد توجه

. فارغ از مباني مشروعيتي آن است،شناسي حقوق عمومي جامعهدر

 اجتماعي بسيار نزديك به هرم هنجارهاي حقوقي هانسة در اينجا سخن از توسعطبعاً

و نظم حقوقي بر اساس وضع حاضر خواهد بود ازةبنابراين نگاه به توسع. كلسن  اجتماعي

 جمعيةهاي توسع سنجي افزايش قابليت امكاندانان در واقع شناسي حقوقي حقوق منظر جامعه

و تكليف متقابل شهروندان است از مسير راه طب. هاي قانوني حق شناسي جامعهاًتعيدر اين گذر

مي»در« نه حقوق صورت و  اجتماعي از دامن قوانينةكه توسعاين يعني؛حقوق»بر«گيرد

كه عموم حاضر برمي و نه از بيرون يا حواشي آن هاي خودجوش گروهةدربرگيرنداًخيزد

و در قرائت ديني و اليه-اجتماعي باةهاي اولي فلسفي نيز ناظر به منابع اصيل  قوانين منطبق
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 دانان پزيتويسم معتقدند، در اينجا نگاه تماماًكه حقوق چنان،تر به عبارت صريح. حقيقت است

كه به اليه،سكوالر است و وضع حاضر با شود نمي هاي پيشين قوانين توجهي از آن روي

كه اكنون شهروند در آن استنشاق مي و مالك قضاوت دولت فعلي يعني فضايي كند، مدنظر

. است

در دامن تعارضةقانونمندي توسع  هاي جمعي اجتماعي
مياز اين  اجتماعي معاصر از جهتةسازي توسعبه نوعي چالش در قانونمندتوان ديدگاه

سو. حقوقي دست يافت ساز ال رفتنؤيي در فرداي جنگ جهاني دوم موجي از به زير

و مدرنيته روايت را سنگ بناي گفتمان،هاي كالن از جمله توسعه، عقالنيت هاي رايج مدرنيسم

و تكثرنمايي ساز نسبيت اين پديده به تدريج زمينه.)1381،372ليوتار،( دچار بحران ساخت گرايي

و پايان فردگرايي ظهور نمودثر از منطق پسامأمتكه عموماًشد  .)MAFFESOLI, 2000( درنيسم

هاي اجتماعي مانع قانونمندسازي حركت اما از سوي ديگر، حركت بر امواج سيال گفتمان

ازةدانان نيم حقوق.)KREMER-MARIETTI, 2006( گرديد جمعي مي  اول قرن بيستم بيش

ر جامعه به پزيتويسم و توسعةا الزمشناسان اواخر قرن نوزدهم گرايش  جامعهة توليد علمي

مي در اين رويكرد جامعه. مدني دانستند به ما نشان دهد شناسي نيز تواند هم قوانين اجتماعي را

و تكامل  ةاز همين زمان انديش.)JOLIBERT, 2004( نها را تشخيص دهدآو هم سير تحول

هاي مردمي نمود حكومتپزيتويسم حقوقي با محوريت دادن به قوانين موضوعه در چارچوب

 مشروع يا نامشروع آنها معيار قضاوت قرارةها در اين نگاه فارغ از پيشين دولت. يافت

امور اجتماعي براساس استقرارتا،است» قانوني بودن« چراكه در اين مسير هدف؛گيرند مي

براي» يابي وعيتمشر« لزوماً، آنچه حقوق در كاربرد كالن خويش نيز برعهده داشتهاساساً. آنها

از. هدف قانوني بودن امور جامعه بوده است بلكه عموماً،قوانين نبوده در اين معناي اثباتي

كه جامعه هم حقوق است مي شناسي با حقوق و فهم وضع آوا و هر دو در صدد كشف گردد

و بهينه كه لزوماًةسازي امور براساس آن هستند اجتماعي موجود  مكاتب ييد مورد تاً رويكردي

به دنبال زيرساخت كه و الهي و كيفةهاي مشروع حاكم بر جامع حقوق طبيعي و كم  انساني

و منابع آنها هستند .)14، 1387جاويد،( نبوده است،مباني

برةحال سخن در آن است كه آيا توسع  اجتماعي نيز براي نهادينه شدن در جامعه بايد

مبسترهاي صرفاً ت قانوني استوار گردد يا آنأحتاج  مل در مباني مشروعيتي هم هست؟ واقعيت

كه همانا كه پيش ست شد گونه نه جامعه،تر گفته و شناسي حقوقي بر محور واقعيات بنا شده

و حقوق سبب اين ويژگي مشترك جامعه. حقايق  توافقي،تا هر دو شاخه از دانششده شناسي

كه لزوةبر محورهاي توسع و گروهماً اجتماعي نيز داشته باشند و جامعه هاي بيرون از جمع
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و جامعه اين رويكرد در ميان حقوق. گيرد اجتماعي آن شكل نمي كه مقوله دانان و شناساني ها

مي مسائل جامعه  از اين.)101، 1385ژرژگورويچ،( مشترك است،كنند شناسي حقوق را نيز دنبال

 هر چند در نظر حقايق؛د استوار گردد اجتماعي بر اساس واقعيات اجتماعي باية توسعديدگاه،

اما.دن در جامعه ظهور ندارهاي انساني آبشخورهاي ديگري هم داشته باشد كه عمالً جمعيت

كه در جامعه شناسي شناسي حقوقي فارغ از رويكرد حقوقي يا جامعه اين ظهورها هستند

مي برنامهأمحققان منش و مطالعه قرار مط. گيرند ريزي  اين واقعيات اجتماعيةالعبنابراين در

هاي مخفي آنان بلكه ظهورهاينه ريشه، اخيرةها در بين دو دست ترين چالش يكي از اساسي

به اختالف در ترسيم توسع كه منجر و دولت است  اجتماعيةبيروني عمل جمعي شهروندان

. گردد معاصر مي

و گروهة توسع)الف  هاي مدني اجتماعي با محوريت شهروند
 با اين شناسان در بررسي روابط حقوقي جامعه ضمن احترام به واقعيات حاضر، اساساً معهجا

و راهكارهاي حقوقي در آن از دامن قوانين خشك اجتماعي انديشه كه مسير تكامل جامعه

شناسان بيش از آنكه شناسي حقوقي جامعه جامعه.ندابه شدت مخالف،خيزد برمي

را چارچوب  جمعي اجتماع بداند، ابزارهاي خودجوشةدخيل در توسعهاي حقوقي جامعه

كه در قالب گروه مي مدني را و اساساً هاي اجتماعي رشد و نيازهاي كند  تابع منطق فهم جمعي

مي،طبيعي جامعه است و ساختارمند حقوقي مقدم از. شمارد بر امور مكتوب از نظر اين دسته

و رشد  ميجامعآيندة محققان آنچه سكان هدايت و مكتوبي،زنده را رقم نه قوانين موضوعه

به جوامع بشري منتقل به نسل ب همواره دولته،گشتاست كه نسل آها براي بقاي خود نانه

و ساري در اجتماع چنگ مي هر دههدركه ممكن است باشدميزنند، بلكه اموري جاري

و،مطابق نيازهاي جامعه تغيير يافته اين نوع نگاه. سبك ديگري را بطلبدشهروندان ذائقة سليقه

به وضع حقوق جامعه جامعه در بيشتر به نظام حقوقي كامن،شناسان و سيستم عرفي رايج ال

كه بر به معناي منبع اولي انگلستان شبيه است  قانونمندي در رفتارةاساس آن حقوق نوشته

و نهادهاي جمعي بسيار كمرنگ مي شناساني جامعهسخن اصل. گردد اجتماعي شهروندان

كهحقوقي  به وضع يافته دولتي بر طبق قوانين نوشته، بايد هاي نظام بيش از گروه اين است

و گروه و اقتضائات شهروندي در،ديدگاهاز اين. توجه شودهاي خودجوش اجتماعي سيال

به اين گونه جمعيت موفقاي جامعه پايدار اجتماعيةمسير توسع كه هاي خودجوش تر است

و براساس خواستت به برنامهةوجه كرده  هاي كتاب،براساس اين بينش كهنه. ريزي بپردازد آنان
و ترقي جامعه تلقي گردد، بلكه خودةتواند نسل در نسل پشتوان قطور قانون ديگر نمي  توسعه

و حقوق هم از بطن همين جماعت كه اساساً هاي متفرقه مدني برمي قانون و لذا حقوقي  خيزد
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و خودجوش مردمي تكيه نداشته باشدبر اي تواند وصف قانوني به خود نمي،ن مباني اجتماعي

نه. چراكه تداومي نخواهد داشت،گيرد و در اينجا آنچه مهم است نفسِ شهروند بودن است

و مختصات آن مي شهروندي قانوني كه دولت مشخصات تصوير زير تالش دارد. كند را تعيين

مشده يادتا نگاه  به نمايش بگذاردةجموعبه  مهم در اينةنكت. نظام حقوقي در جامعه را

به ساختار حقوقي جامعه است در نگاه جامعه)2(تصوير جايگاه مياني  تصويرناي.شناختي

كه نشان مي و پيش جريانة دغدغدهد وضعبه بلكه،هاي اجتماعي نيست توسعه بر گرد پس

بهدر مدني  بر. تاكيد دارد»هاي اجتماعي گروه« گذر از جمعيتهاي انساني اين تصوير عالوه

مي)2(اين خط ميانيدررا گذاري كارا، مسير قانونتاكيد بر وضع حاضر :سازد هموار

هاي خودجوش لذا گروه. محور است اجتماعي يك فرايند شهروندةدر اين بينش توسع

مي اجتماعي در دل توسعه با اي تعريف كه و به تبيين نقش مردم» اهي از پاييننگ«شوند ساالري

و تكامل توسعةجامع مية مدني در ترقي جمعي و جمعيت،در نتيجه. پردازد اجتماعي ها

و محرك مردمي در توسع گروه ة اقتضائات جامعةهاي اجتماعي جزئي فعال از اجزاي اصلي

و راد. شوند مدني تلقي مي  در چهار شاخه يكال عموماًمكاتب حامي اين بينش در اشكال ميانه

و ليبرال ها، سوسياليست ها، سنديكاليست در مجموع آنارشيست. قابل طرح هستند و ها ها

ت نئوليبرال و مالكيت اقتصادي،أها با كيد بر اصولي چون تمركززدايي در قدرت سياسي

ب سلطه ي اجبارجاهزدايي، ساختارزدايي، تقويت نيروهاي اجتماعي، تقويت ارتباط عقاليي

ب و شهروندان و تشويق مردم و در نتيجه جهانهحكومتي، ترغيب و تحذير جاي تهديد

ب زيست ب جاي سيستمهسازي وهسازي به مردم، نيروهاي مردمي دنبال محوريت دادن
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و حتي قانوني حكومت هستنديكةهاي مدني در برابر سلط جمعيت بنابراين امروزه نيز. طرفه

مس تعامل گروهذيل همين نوع از  بر«اي همچونلهئهاي اجتماعي در ارتباط با حقوق اگر حق

هاي تدارك بلكه تمهيد زمينه، مراد الزام دولت به تدارك آن نيست طبعاً،مطرح گردد» توسعه

در. هاست تا خود مفهوم توسعه را نيز تعيين كنند اين حقوق از مسير همين گروه اين رويكرد

در. دانان است اجتماعي از منظر حقوقة دولت محوري در توسعةعمل در تعارض با روي

مسبخش .شودميترله روشنئزير اين

و نهادهاي قانونية توسع)ب  اجتماعي بر محور دولت
و يا به تعبير حقوق عمومي، دولت و دل دولت در نگاه حكومت محور محور، جامعه در دامن

ك جزئي از اجزاي جامعهمثابة حاكم به  مياي ةدر واقع چهر. قرار دارد،شوده بر آن حكومت

و ابزار اصلي اين حاكميت هم در قو و در دولت به معناي حقيقي آن مشاهدهةعريان  مجريه

و نهادسازي است در اينجا سخن از دولت. شود مي هاي اجتماعي ابزارهاي گروه. ساالري

و نه غايي حركت توسعه ةكه با بدن هم درصورتينآ؛شوندميمحور حكومت تلقي كمكي

ب. حكومت در ارتباط باشند كه حكايت از حمايت از دولت ههگل با نوعي رهيافت تاريخي

ت داردعنوان نماد رشد عقالنيت عصر مدرن وأ، ماكس وبر با كيد بر عقالنيت ابزاري

منطق بوروكراتيك حكومت در رهيافت فرهنگي، ماركس با توجه به رهيافت اقتصادي مبتني بر 

و جديد با رهيافتي اجتماعي متكيو محافظه،داري به سوسياليسم گذار از سرمايه كاران قديم

و ثبات سياسي، همگي از توسعةسازي حوز بر نقش دولت در نهادينه وة سياسي  دولت محور

مي» اي از باال توسعه« كه گروه سخن و اجتماعي در آن هويت گويند و ابزار يابندميهاي مدني

.هاي كالن حكومت باشندكه حامي سياست مادامي؛العاده ارزشمندي هستند فوق

از اين با دو مقوله» اجتماعيةحق بر توسع«با» اجتماعيةداشتن توسع«حقوقي ديدگاه همه

و برخوردارى از حق دو امر متفاوت همان؛متفاوت است كه داشتن حق تنها البته.اند گونه

ك دانان حقوق بهنيستند و توسعه. اند اين حقيقـت رسيدهه يافتگي ذيل حقوق بشر حق توسعه

هر است حقوقى،اين. هاست انسانهمة براى  مى كه تواند مستقل از جنسيت، نژاد، سن، انسانى

و اعتقادةطبق بررسي. خود خواهان برخوردارى از آن باشد اجتماعى، مليت يا مذهب

مي2008شناسي سال جمعيت كه هر روز حدود نشان مى375دهد به دنيا  اما. آيند هزار انسان
به؛شوند گاه در طول عمر خود از حقوق خويش آگاه نمى بسيارى از آنها هيچ اينكهچه رسد

هم. بتوانند با برخوردارى از اين حقوق زندگى كنند بسياري حتي از حداقل حقوق اقتصادي

و پرورش كه نقش اينجاست.)ICPF, 1994, 162( اند بهره بي و در نهايت تقويت جامعه آموزش

و اين مهم به عملكرد دولت وابسته استتقويت فرهنگ جامعهو تأثير آن در فرهنگ توسعه
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و قانون؛تنها از دو طريق ممكن است آموزش قانونمندي نيز گذاري خوب در جامعه

فانتواند فارغ از فهم شهروند اين مهم نميطبعاً. شهروندان نظام. باشدآنها ضاي زيستيو

به  مي آموزهتعليم تربيتي جامعه نيز بر همين محور پردازد كه شهروندان را در راستاي هايي

ميةبرنام به پيش برد كالن كه سعادت همگان كه اگر دقت شود ايناز. باشد  تمام،روست

و تربيت ملي حساس دولت به نظام تعليم و عمالًا ها بدون استثنا نسبت  در بسياري از ند

و پرورش عموماً و آمريكا وزراي آموزش و كشورها از جمله در فرانسه، آلمان  از بين متفكران

تكةنتيجه آنكه رابط. شوند نخبگان علمي كشور انتخاب مي و تكليف عالوه بر تعهد تك حق

و شهروندان نيز به يكديگر، شامل روابط دولت را شهرون،به ديگر سخن. استشهروندان دان

 بر اساس نوعي تقسيم كار،كنيم كه داراي نيازهاي متقابل بوده افرادي تعريف مي

)DURKHEIM, 1986(و تكليف متقابل را فراهم كرده براي يكديگر زمينه اند هاي حق

آن عيندر.)102، 1385ژرژگورويچ،( به و نهادهاي وابسته به دولت حال بايد توجه داشت كه عنايت

به معناي كوچك ناسي حقوقي حقوقش در جامعه در دانان شمردن نقش كليدي شهروندان

دانان بر آن است كه نوعي نهادينه ساختن روابط بلكه بيشتر نظر حقوق، اجتماعي نيستةتوسع

به نهادينه و تكليف در بين شهروندان بيش از هر عامل ديگري ةسازي توسع متقابل حق

ك. انجاميداجتماعي خواهد هاي خودجوش در جامعه هم قابله شايد از مسير گروهروابطي

هاي اين نقش در حوزه. بدون نقش محوري دولت تداومي نخواهد داشت اما يقيناً،تحقق باشد

ت سازي، قانون آموزش، پرورش، فرهنگ و در نتيجه كيد بر نوعيأسازي، كدبندي قوانين، اجرا

و مستند بيشتر ميسر است .حقوق مكتوب

 حقوقية اجتماعي با رويكرد سرمايةي توسعابزارها
ت شناسي حقوقي حقوق جامعه و جامعهإدانان با شناسي حقوقي كيد بر نوعي اقتدار از باال

ت جامعه به امكان توسعأشناسان با و جنبش از پايين، هر دو معتقد ةكيد بر نوعي تحرك

و قوانين در جامعه ، سخن رفتكه سابقاً آنها چنانتنها اختالف. اند اجتماعي با محوريت حقوق

و من ميبدر تفسير مرجع و احكام حقوقي نه در اصل بنياديع قوانين و باز.آن بودنباشد

كه چرا رويكرد اين نوشتار بر  در عين حال. تفسير موضع گروه اول بنا شده استپاية ديديم

مي ايناب، طوالني دارديهنوز مسيربراي رسميت يافتن حقوقيةهرچند سرماي با حال توان

شدهمةمطالع در. قطاران او از جايگاه خاص آن باخبر كه لذا با در نظر گرفتن اين توضيح

و از طرف ديگرةجتماعي نيز وجود عناصر سرماياةتوسع  اجتماعي به غايت حياتي است

شكلجتماعي نيز عمدتاًاةسرماي بت گيري گروه ناظر به كه هاي غيردولتي بدانيم، شايد وان گفت

دةسرماي ، خانوادههمچونگروهي اجتماعي درونةسرماييكي: داردو شكل اساسي اجتماعي
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و قبيله و بسيجگروهي برون اجتماعيةسرمايديگريو قوم ديداز. مانند صنف، انجمن

و سارتر،شناس نئوماركسيست فرانسه جامعه،)BOURDIEU, 2000( بورديو  كه بسيار از ماركس

و بروز زيرةفرآيندهاي اجتماعي در نتيجازآنجاكه، پذيرفته استثيرأت ساختار اقتصادي ظهور

شكلنيزclass practices)(»هاي طبقاتي فعاليت« نقش،يابند مي و فهم در دهي اشكال نمادي

مزمردم از  و حتيةبا اين اعتقاد، وي سرماي. هم استندگي مؤثر را اجتماعي  روابط اجتماعي

ز ة بورديو را بسياري براي توضيح سرماي.داندمييادي مبتني بر سازمان اقتصاديتا حد

كه در اين نظر، مجموع،كنند اجتماعي معرفي مي  جامعه در حقيقتة اما بايد توجه داشت

كه براساس نظامي از جايگاه هاي قانونمند يا غيرمنظم افراد در درون يك جامعه است

 فرهنگية، سرماي) ميراث، زمين، درآمد، كار،تعامل( اقتصاديةهاي مختلف چون سرماي سرمايه

و مدرسه اندوخته، خلقيات،معرفت( ،دوستان( اجتماعية، سرماي)هاي ناشي از خانواده

و اعتباري)ها شبكه،ارتباطات و(و حتي سرمايه نمادين چون شهرت، احترام، توجه خاص

مي) امثال آن و نه لزوماً مشخص در اين ميان آنچه. نوعي خاص از سرمايه وسيلةبه شود

نظم،( حقوقيةاند، سرماي شناسان از جمله بورديو از آن غفلت كرده نويسندگان از جامعه

و عمومي، جراةحاكميت قانون، مدني، حقوق متقابل، مسئوليت متقابل، حوز م،ئ خصوصي

در. است) دولت و منزلت اجتماعي فرد را حقوق( درون خانواده اين نوع از سرمايه جايگاه

و دولت) حقوق صنفي(، صنف)خصوصي مي) حقوق عمومي(و اجتماع با. سازد مشخص

 قدرت شهروند در برابر استبداد،يافته اين ويژگي كه به هر ميزان اشكال اين نوع حقوق توسعه

و انباشت سرماي،فرد، گروه يا دولت براساس قوانين افزايش يابد به توسعه يترن افزوة جامعه

ةكه نهادينه شدن حقوق عمومي به معناي نهادينه شدن سرماي طوريهب. شودمي نزديك

مي. حقوقي بايد دانستةاجتماعي مبتني بر سرماي توان از سير اين سير از سرمايه را حتي

كه هگل  مدني ارائهةگيري جامع از نظام خانواده تا دولت در شكل)1831-1770( وفاداري

آدهد مي مينجاتا  ,HEGEL, 19 75( مشاهده كردتوانمي،داندكه جوهر يك دولت را قانون آن

31(.

و سرماية مراد از سرماي،توضيحاين با مة اجتماعي شدورد حقوقي حال. بحث مشخص

به موارد پيش مي كه حداقلي از سرماي حكمراني در جامعهگفته، طبيعتاً گوييم نظر  اجتماعيةاي

و در بعد ارتباطا ...ت انساني مثل اعتماد، احترام، صداقت، بهداشت روحي، وفاداري، اخالق

هاييي جمعيتا مبتني بر گردهماي شهري است كه صرفاً تر از جامعه بسيار آسان،داردوجود 

ةاز طرف ديگر وجود جامع. در آن نهادينه شده باشدگفته پيش بدون آنكه موارد؛انساني است

آنبه معناي سياس(مدني هاي هاي پراكنده در بين جمعيت خود ضمن اينكه معلول سرمايه)ي

درةانساني بوده، علت تقويت يا تضعيف سرماي رسالتي. شهروندان خواهد بودآيندة اجتماعي
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و ساماندهي به اين سرمايه در راستاي نهادينه،كه دولت برعهده دارد سازي آن است اما تداوم

مي. گذاري است هاي دولت در اين مسير قانونهيكي از گذرگاچگونه؟ طبعاً تواند اخالق قانون

به منزل بهةعرفي را نوعي شهروندان قانون محوري جبري حكومتي بر همگان الزام نموده

كه. افرادي اخالقي محسوب گردندتربيت كند كه از منظر روانشناختي نيز عمالً اما اخالقي

س دولت به جبر قانون آن به آن عادت كرده،اختهرا نهادينه به مرور زمان  جزئي از وجود، افراد

ميخويش شهروندي در ترين تفاوت يكي از بزرگ. كنند قلمداد و غربي هاي فرهنگ شرقي

در. گذاري است بالفعل حقوقي از مسير قانونة اجتماعي به سرماية بالقوةهمين تبديل سرماي

و در عموم حكومتهاي غربي اين مسير به خوبي كراسيوعموم دم هاي شرقي اينطي شده

مي به ظاهرو يا گشته راه ناقص طي شده يا ناتمام رها  كه حال آنكه همان. شود رعايت گونه

به توسع،در تصوير زير نشان داده شد كه برآيندي از مجموعة رسيدن ة سرماية اجتماعي

و اسازندة بدون عنصر،حقوقي جامعه است سرمايةاجتماعي و قانون،خيرمورد  يعني دولت

بة بدون سرماي،به ديگر سخن. ناممكن است،ها مطابق اين نوع سرمايه آ حقوقي كهه ن سبب

شدةسازي سرماي امكان نهادينهعمالً و بقاي ضمانت و در نتيجه تداوم  آن وجودة اجتماعي

.انجامدمي اجتماعي در جامعهة اجتماعي به توسعةندارد، سرماي
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 حقوقيةسازي سرماير نهادينهابزا
و ترديد چنان بي  اجتماعي ناممكنة تداوم توسع،حقوقيسرماية كه ديديم بدون وجود دولت

ةگونه كه در تعاريف پيشين از توسع اجتماعي همانة ستون فرايند توسع،به عبارت ديگر. است

ناةخرين خشت آن يعني سرمايآاجتماعي هم ديديم، بدون و لرزان حقوقي همواره تمام

كه چگونه بايد سرماي. خواهد بود آنةاكنون سخن در اين است و از  حقوقي سالم را شناخت

؟كردپاسباني

ازايواقعيت كه به جامعهديدگاهن است  همواره،دانان ويژه در نزد حقوق شناسي حقوقي

ها اجتماعي، انسانةدر توسعديدگاه از اين. بهترين ابزار در دست دولتمردان قانون بوده است

و قوانينْ»هدف«و شهروندان و رشد مردم زمينه هستند »ابزار«و افراد جامعه،ساز تسهيالت

اين قانون مشروع يا نامشروع در هر صورت براي شهروندان. شوندميتوسعه محسوب

بشدهميآور تلقي الزام و شهروندان را گريزي از اعتماد آناست مق. نيستهاه دار از اما اين

به سرمايه كافي نيست مي. ضمانت براي تبديل شدن عنصري يك براي همين منظور گوييم در

و تكاليف متقابل حاكم است جامعه بر در.)144، 1387جاويد،(خالف وضع طبيعي، منطق حقوق

و رعايت آن از سوي همگانةاين حد تنها وظيف و تضمين به شهروندان  دولت تفهيم اين نقش

و طبعاً، مدنيةراكه در رعايت اين اصل در جامعچ؛است و منافع همگان نهفته است  سعادت

و مصالح عموم استةدولت نمايند در نتيجه رمز قوام اين سرمايه عالوه بر نقش دولت. منافع

و درصورتي كه برخي از شهروندان تنها در متقابل بودن آن نهفته است تا همگان رعايت كنند

اساس، ساير اشكال سرمايه نيز لرزان بودهصورت يقيناً در اين،حق داشته باشندتكليف يا تنها 

،)JONES, 1994, 258( خود در كتاب حقوق پيتر جونز. تواند نامشروع تلقي گردد جامعه مي

و زايش اين نوع فهم از حقوق را جديد مي آنكه است بر اين باور انگارد قدر در جهان حقوق

م اما. مكن است فكر كنيم حقوق با سرشت وجود انسان تنيده شده استما شايع است كه

نه يونانيان گواه متعارف آن هم اين. اند هايي بدون حقوق نيز وجود داشته جهان  است كه

و نه رومي از. هاي قديم تصوري از اين نوع حقوق نداشتند باستان مسلماً آنها داراي تصوري

ميبودن)Right conduct( رفتار بحق در،رسد تصوري كه ما از حق داريم د، اما به نظر  نقشي

مي. هاي حقوقي آنها نداشت تفكر اخالقي يا نظام كنند مفهوم حقوق تا قبل بعضي محققان ادعا

را،از قرن چهاردهم در تفكر اروپايي ظاهر نگرديد  اما تحقيقات اخير تاريخ زايش اين مفاهيم

به عقب رانده است و مشخص به ندرت روشن در تاريخ انديشه، سرآغازهاي. تا قرن دوازدهم

مي و لحظ يافت به جهان گذاشت احتماالًةشود  برانگيز چالش دقيقي كه در آن مفهوم حقوق پا

مي. باقي خواهد ماند آن گسترش تواند صحيح باشد، اما اين بيان جونز از تاريخ حقوق غربي

به.ه خواهد بودترديد اشتبا به ساير نظامهاي حقوق جهان بي به حقوق در اين رابطه ويژه من
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كه مس به مراتب پيشةلئاسالمي نظر دارم و تكليف در ترسيم حقوق شهروندي تر تعامل حق

مي هاي يادو بيشتر از زمان مي. باشد شده در غرب و تقرير پيامبر براي نمونه و فعل به قول توان

كه حق تو را بر خودش خيري«: اند از جمله فرموده؛اشاره كرد)ص(  در مصاحبت با كسي

ح 522نهج الفصاحة،(.»دكند وجود ندار مانند حق او بر تو مراعات نمي ،2493(
قرن هفتم ميالدي.1

كه در خطب امام علي عليه ت،البالغه آمده است نهج207ةالسالم در سخناني مفصل برأ ضمن كيد

 طرفيني بودن حقوق
مي قدمهم در،)204، 1373جرداق،(  حق گفتگوةهنگامى كه دربار«: گويد اي

به هنگام انصاف شود، حق گسترده مى و و خواهى از يكديگر حق دقيق ترين چيزهاست ترين

او،كه كسى را بر ديگرى حقى است،سانآن. ترين امور است ميدان تنگ  آن ديگر را نيز بر

و هيچ كسى. حقى خواهد بود راكه بر همگان حق دارد  بر او حقى نيست، خداى تعالى كس

نه هيچ مي.»يك از بندگانش است، كه لذا خاطرنشان و«سازد خداوند براى من كه ولى امر

و همان كه مرا بر شما حقى است، شما را نيز زمامدار شما هستم، بر شما حقى مقرر داشته گونه

ب«پس،»بر من حقى است عضى از مردم واجب خداوند سبحان، بعضى از حقوق خود را براى

مى.و هر حقى را برابر پاداش حقى ديگر قرار داد. فرمود آيند بعضى از آن حقوق زمانى واجب

كه بر گردن دارد ادا نمايد كه)ع( از كالم حضرت اميرو باز1».كه آن ديگر نيز حقى را  است

هم هر كس حق كسي را كه حق انسان را ادا نمي«: اند فرموده انا او را پرستيده كند ادا نمايد،

مي.)164صبحي صالح، حكمت(»است و گفتاستفاده توان حتي از اين حديث كه در صورت كرد

مينكردن مراعات در.)111، 1385منتظري،( شود حقي از يك طرف، حق او هم ساقط ايشان

ت34ةخطب مسأ نيز ضمن و تكليف در اجتماع در سطح حاكمانةلئكيد بر متقابل بودن  حق

و شهروندان فرمان مي فرماندار من«: فرمايد بردار و شما را بر اى مردم، مرا بر شما حقى است

و نيك. حقى است به گردن من داريد، اندرز دادن و غنا حقى كه شما رائخواهى شماست م

تهب و و تعليم دادن شماست تا جاهل نمانيد تاأتمامى ميان شما تقسيم كردن ديب شماست

و پشتح.بياموزيد و در روياروى به گردن شما دارم، بايد كه در بيعت وفادار باشيد قى كه من

و چون فرا مى مى سر نيكخواه من باشيد و چون فرمان دهم فرمان خوانمتان به من پاسخ دهيد

.2»بريد

بياند تقريبا همگان پذيرفتهامروزه بيكه كسي در شهر آنچه باقي. تكليف نيست حق يا

و ضمانت آن استم،ماند مي به آموزش، اجرا سه بعد. يزان تعهد دولت به هر ميزان در اين

1.اءشْـيالْاء عسوقُّ اءالْح و ،كُملَيع لي منَ الْحقِّ مثْلُ الَّذي لَيع لَكُم و ،رِكُممةِ اءبِوِالي علَيكُم حقّا لي حانَهبس لَ اللَّهعج فَقَد دعب اءما

ال يجرِ ،في التَّناصف و اءضْيقُها ،في التَّواصفرَى لَهج إِال هلَيع ال يجرِي و ،هلَيع جرى إِال دحاءل .ي

تَعليمكُم كَيال.2 و ،كُملَيع كُمئيرُ فَيفتَو و لَكُم فَالنَّصيحةُ لَيع قُّكُما حمفَاء حقُّ، لَيع لَكُم و علَيكُم حقّا، لي نَّ إ ا النَّاسهيلُوا، اءهتَج 

و الطَّاعةُ حينَ وكُمعدينَ اءةُ حابالِْإج و و الْمغيبِ، دشْهي الْمف و النَّصيحةُ بِالْبيعةِ، فَاءفَالْو كُملَيع و اءما حقِّي تَعلَموا و تَأْديبكُم كَيما

رُكُمآم.
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مي،سستي صورت گيرد درة حقوقي، سرمايةان در سرمايزبه همان و در نهايت  اجتماعي

ميةتوسع .توان شاهد نابساماني يا حتي قهقرا بود اجتماعي

 نتيجه
و سرماي حقوقي بدون دولت محقق نميةسرماي ميةگردد آنةتواند زمين اجتماعي را ظهور

درةسرماي. دو عقيم خواهد بود اجتماعي بدون اينةحال توسع درعين. بخشدسرعت  حقوقي

بهةحقيقت برآيند مجموعه عناصري از سرماي و قانوني كه شكل رسمي  اجتماعي جامعه است

و دولت ضمانت اجراي آنها را برعهده دارد تا زمين وةخود گرفته تداوم آن در راستاي رشد

و منافع عام  هاي در اين مسير ارزشطبعاً. شهروندان از حركت سالم بازنايستدةمصالح

مي جامعه ةاما درهرحال توسع. دهي نمايد تواند الزامات قانوني را نيز جهت اي نسبت به ديگري

مية عناصر سرماية بر پايكه عمالً اجتماعي به مفهوم امروزي آن تواند نمي،شود اجتماعي بنا

كه دغدغ كه.مين شودأت، اين مهم را داردةبدون دولتي از بين دولت آنچه از اين سرمايه را

و شكل قانوني گروه و عادات جمعي يا اخالق عرفي برداشت كرده دادهبه آن هاي اجتماعي

ميسرماية است، به ديگري در اين خصوصناميم حقوقي يك جامعه  تا هر شهروندي نسبت

و معنوي نمايد و به عبارتي كنندة تقويتاين سرمايه هرچند اجزاي. احساس تعلق مادي آن

مية آن همان عناصر سرماي»محتواي«  برخورداريتاو تسري تعميم»شكل« اما،باشد اجتماعي

با همگان، متضمن نظامي از رابطه و تكاليف بين شهروندان ويكاي متقابل در حقوق ديگر

ميشهروندان با مي دولت و شهروندي تعريف كه ذيل قوانين اجتماعي اي جامعه.دشو باشد

و پيشروتر در توسع نزديك همةتر كه و هم محتواي سرماي اجتماعي خواهد بود  معنويةشكل

و سپس براساس منابع قانونيةآوا با سرماي جامعه را هم  مادي در ابتدا براساس مباني مشروع

ك و منافع عموم شهروندان نهادينه سازدآودنبتواند هدايت .نان را در جهت مصالح
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