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A Reflection on the Theoretical Formations of 
Social Security

Despite the impact of the theoretical approaches explaining the concept of social security on the social security 
system, in Iran, this concept does not have an independent dignity in sociological analysis and the existing 
theoretical analyses in a reductionist way often consider it as an economic concept. Therefore, examining the 
theoretical foundations of this concept, as a missing link in social security studies, is necessary to reveal the 
dimensions that influence policy making, why and how policies in this field are made. After examining and 
describing the existing theories in the way of a review according to the topic, their formulation was presented 
based on three models of the welfare state and good governance, which review indicates the difference 
between these models around the two issues of perception of power and the goal of providing socially 
formed. In the approaches of welfare state and good governance, power is understood in a structuralist, non-
historical and hierarchical way, which is responsible for the implementation of social security programs, but 
in the governance approach, social security is a special way of exercising power. And the government over 
itself and the citizens is understood to optimize the living standards. This critical evaluation indicates that the 
approaches that consider social security as a text and discourse and from a historical and discourse point 
of view, reveal its values, presuppositions and ideological dimensions and political retionality, have more 
explanatory power. 
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Highlights
1. The fundamental assumptions of social security have become problematic at some point in history, and this problematization has been done in 

relation to the event or events that have disrupted the previous symbolic order (discourse) and imposed a new speech order.
2. The explanatory power of the approaches that consider social security as a text and discourse and critically criticize its values, assumptions, 

ideological dimensions and political rationality is more than other approaches.
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مقدمه
رويکردهاي نظري مختلف با موضع گيري  نسبت به موضوع هایی 
نظي��ر دولت، جامعه، ب��ازار، فقر و عدالت، تفس��ير متفاوتي از نظام 
تأمين اجتماعي ارائ��ه مي دهند. اگرچه اين نظريه ها براي نظام هاي 
تأمين اجتماعي اهداف بازتوزيع درآمد، پوشش مخاطرات و ريسک و 
جبران خدمات قائل هستند، اما به حتم بين مفروضات پذيرفته شده 

و عام آنها مناقشه جدي وجود دارد.
 رويکردهاي نظري که از منظر رابطه ميان فقر، نابرابري و امنيت 
به تبيين رابطه دولت با مردم مي پردازند، همچون، نظريه هاي توسعه 
اقتصادي و سياس��ي، موضع گيري خود را نسبت به تأمين اجتماعي 

درخصوص کاراي��ي يا ناکارايي آن براي نظام اقتصادي جوامع انجام 
داده اند]1[. رويکردهاي سياس��ي، تأمي��ن اجتماعي را ابزار برقراري 
دموکراسي تلقي و رشد دموکراسي را باعث گسترش تأمين اجتماعي 
برمي شمرند. به اين ترتيب مواضع جريان هاي سياسي راست گرا در 
تأمين اجتماعي )الگوي محدود(، سوسيال دموکرات ها )الگوي جامع( 
و رويکرد راه سوم )ميانه( با فراهم آوردن عرصه رقابت بين گروه هاي 
مختلف اجتماعي با توجه به شرايط روز جوامع، قوام دموکراسي را در 
جوامع رشديافته و دموکرات به دنبال خواهد داشت]6-2[. نظرياتي 
که با طرح ش��يوه حکم راني س��ازگار با تحوالت اجتماعي و سياسي 
جوامع )مانن��د حکم راني مطلوب( نق��ش نهادهايي همچون تأمين 

Abs
 tract

به رغم تأثير رويکردهاي نظري تبيين کننده مفهوم تأمين اجتماعي بر نظام تأمين اجتماعي، اين مفهوم در ايران شأن مستقلي در تحليل هاي جامعه شناختي 
نداشته و تحليل هاي نظري موجود آن را به شکلي تقليل گرا و غالباً به عنوان مفهومی اقتصادي قلمداد مي کنند. بنابراين بررسي مباني نظري اين مفهوم، به مثابه 
حلقه مفقوده مطالعات تأمين اجتماعي ضروري است تا ابعاد تأثيرگذار بر سياست گذاري، چرايي و چگونگي سياست هاي اين حوزه آشکارتر شود. در این مطالعه 
پس از بررسي و شرح نظريه هاي موجود، به شیوه مروروی و بر حسب موضوع، صورت بندي آنها براساس سه الگوي دولت رفاه، حکم راني خوب و حکومت مندي 
ارائه ش��د که مرور آنها حاکي اس��ت تفاوت  اين الگوها حول دو موضوِع تلقي از قدرت و هدف تأمين اجتماعي ش��کل گرفته است. در رويکردهاي دولت رفاه و 
حکم راني مطلوب، قدرت به گونه اي س��اختارگرايانه، غيرتاريخي و سلس��له مراتبي فهم مي شود که کارکرد اجراي برنامه هاي تأمين اجتماعي را برعهده دارد؛ اما 
در رويکرد حکومت مندي، تأمين اجتماعي به مثابه ش��يوه خاصي از اعمال قدرت و حکومت بر خود و ش��هروندان براي بهينه س��ازي استانداردهاي زندگي فهم 
مي شود. داللت اين ارزيابي نقادانه بر آن است که رويکردهاي ناظر بر قلمداد کردن تأمين اجتماعي به مثابه متن و گفتمان که از منظر تاريخي و گفتماني پرده 

از ارزش ها، پيش فرض ها و ابعاد ايدئولوژيکي و عقالنيت سياسي آن برمي دارند، قدرت تبيين کنندگي بيشتري دارند. 
واژگان کليدي: تأمين اجتماعي، دولت رفاه، حکم راني خوب، قدرت، حکومت مندي

نکات ویژه
1- مفروضه های بنیادین تأمین اجتماعی در نقطه ای از تاریخ به مسئله پروبلماتیک بدل شده و این پروبلماتیک شدن در نسبت با رویداد یا رویدادهایی انجام شده که 

نظم نمادین )گفتمان( پیشین را درهم ریخته و نظم گفتاری جدیدی را تحمیل کرده است. 
2- ق��درت تبیین کنندگ��ی رویکردهایی که تأمین اجتماعی را به مثابه متن و گفتمان درنظر می گیرند و به صورتی نقادانه ارزش ها، پیش فرض ها، ابعاد ایدئولوژیکی و 

عقالنیت سیاسی آن را نقد می کنند، بیشتر از سایر رویکردهاست.
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اجتماعي را در جوامع حياتي قلمداد مي کنند و از منظر پرداختن به 
رابطه دولت و جامعه، مفاهيمي همچون تأمين اجتماعي را به مثابه 
ابزار دولت ها برای تحقق اهداف خود بر ش��مرده و آن  را از اين منظر 
تبيين مي کنند. براساس اين نظريات، غالباً دولت ها با ساختار رانتي 
براي غلبه بر بحران مش��روعيت خود به سياست هاي کالن توده گرا 
متوسل شده و به اين طريق مشروعيت کسب می کنند]7[. عالوه بر 
اي��ن موارد، رويکردهاي نظري متأخر و پساس��اختارگرا با نگاه نو به 
مفاهيم��ي همچون قدرت، ب��ه تبيين ارتباط بي��ن دولت و جامعه 
پرداخته و بر اين اس��اس موضع گيري متفاوتي نسبت به مفاهيمي 

همچون تأمين اجتماعي دارند. 
با وجود اي��ن رويکردهاي نظري غني براي تبيين مفهوم تأمين 
اجتماعي، واقعيت اين اس��ت که در تحليل هاي جامعه ش��ناختي در 
ايران، اين مفهوم غالباً ش��أن مستقلي نداش��ته و صورت بندي هاي 
نظ��ري آن عموماً با تقليل گرايي همراه اس��ت. همچنین برنامه ها و 
طرح هاي تأمين اجتماعي در رويکرد دولت رفاه بررس��ي مي شود و 
مفهوم��ي در رويکرد دولت رفاه درنظر گرفته می ش��ود. به جز تعداد 
اندکي که به صورت گفتماني موضوع های مرتبط را بررسي کرده اند، 
تحليل نظري از تأمين اجتماعي انجام نمي ش��ود و خاستگاه نظري 
آن در بررس��ي ها ناديده گرفته مي شود. اين در حالي است که بسته 
به رويکرد نظ��ري مأخوذه پيرامون اين مفهوم در سياس��ت گذاري 
براي آن، کارکردها و نقش نظام تأمين اجتماعي متفاوت مي شود و 
اثربخش��ي و کارايي اين نهاد نيز تحت الشعاع قرار مي گيرد. بنابراين 
ضروري است مباني نظري اين مفهوم گسترش يابد تا با افزايش درک 
از اين حلقه مفقوده مطالعات تأمين اجتماعي، بتوان ابعاد تأثيرگذار 
بر روند سياست گذاري، چرايي و چگونگي سياست هاي آن را آشکار 
کرد. در همين راس��تا، س��ؤال اصلي مطرح در این مطالعه، آن است 
که چه دس��ته بندي هايی مي توان از رويکردهاي نظري موجود براي 
تبيي��ن مفهوم تأمين اجتماعي انجام داد و هر يک، چه موضع گيري 

در قبال تأمين اجتماعي دارند؟ 
با توجه به ماهيت این مطالعه براي دس��تيابي به پاس��خ سؤال 
اصلي، مروري برحس��ب موضوع مطالعه )سازه هاي تئوريک( انجام 
شد که بر اين اساس طبقه بندي مفهومي، گونه شناسي، چارچوب 
نظري و داللت هاي مبتني بر نظريه ]8،9[ میان تبيين هاي نظري 
موجود درخصوص تأمين اجتماعي انجام شد تا با مقايسه سازه هاي 
نظري موج��ود، بتوان رويکرد نظري مناس��بی براي تبيين تأمين 

اجتماعي معرفي کرد که براي پيشبرد دانش و حل مسائل جديد، 
راهگشا باشد.

معرفي صورت بندي هاي نظري تأمين اجتماعي
تأمي��ن اجتماع��ي ازجمله ابزارهايي اس��ت ک��ه دولت ها براي 
اجراي سياست هاي فقرزدايي، برپايي عدالت و استقرار امنيت از آن 
اس��تفاده مي کنند. نظام تأمين اجتماعي حمايتي است که دولت به 
واس��طه سلس��له ای از اقدامات عمومي، مقابل فشارهاي اقتصادي و 
اجتماع��ي که از قطع يا کاهش قابل توجه درآمد ناش��ي از بيماري، 
بارداري، حوادث ش��غلي، بيکاري، ازکارافتادگي، سالمندي، مرگ و 
مراقبت ه��اي درماني براي خانواده و فرزندان ب��ه اعضاي خود ارائه 
مي کند]10[. به واسطه قبول تأمين اجتماعي به منزله حمايت دولت 
از شهروندان برابر خطرات اجتماعي و اقتصادي]11[، در اين صورت 
رويکرده��اي نظري که از منظر رابطه ميان فق��ر، نابرابري و امنيت 
ب��ه تبيين رابطه دول��ت با مردم مي پردازند ي��ا نظرياتي که با طرح 
شيوه حکم راني سازگار با تحوالت اجتماعي و سياسي جوامع )مانند 
حکم ران��ي مطلوب( نقش نهادهايي همچ��ون تأمين اجتماعي را در 
جوامع حياتي قلمداد مي کنن��د، در کنار رويکردهاي نظري متأخر 
و پساس��اختارگرا با نگاهی نو به مفاهيمي همچون قدرت به تبيين 
ارتباط بين دولت و جامعه مي پردازند، س��ه نسل مطرح نظريه ها در 

سير تحول تبيين نظري تأمين اجتماعي مطرح هستند.

رويکرد دولت رفاه
نس��ل اول، دولت رفاه است که در قالب رويکردهاي اقتصادي و 
سياسي، موضع گيري خود را نسبت به تأمين اجتماعي انجام می دهد. 
در اين رويکرد با تحلي��ل برنامه هاي تأمين اجتماعي از منظر تأثير 
آنها بر رش��د اقتصادي، همچنين نحوه بازتوزيع درآمدها در جوامع، 
توج��ه اصلي به اه��داف بازتوزيع درآمد و جب��ران خدمت معطوف 
مي ش��ود. طبق اين رويکرد، گسترش همگاني نظام تأمين اجتماعي 
در جامعه به عنوان هدف اصلي فعاليت دولت ها بايد همگام با توسعه 
اقتصادي به ايجاد سيس��تم پيوسته ارائه خدمات و تسهيالت رفاهي 
به کليه اقشار جامعه منجر شود]12[. نظرياتي همچون بازگشت به 
س��رمايه گذاري انس��اني، صرفه جويي در هزينه معامالت، بيمه عمر 
طوالن��ي، کينزگرايي گمراه کننده، راه حل پ��در ولخرج، بيمه بهينه 
بازنشستگي، سرريز سرمايه انساني و رفاه سالمندان ذيل رويکردهاي 



171

اقتصادي تبيين کننده تأمين اجتماعي قرار داد]13[.
رويکرده��اي سياس��ي در الگ��وي دولت رفاه بر اي��ن باورند که 
رش��د دموکراسي باعث گس��ترش تأمين اجتماعي مي شود. کارکرد 
اصل��ي تأمين اجتماعي از ديدگاه آنه��ا، رأي آوري برنامه هاي تأمين 
اجتماعي است. اگر دموکراسي نوعي نظام سياسي محسوب می شود 
که از طريق جلب مشارکت جمعي در فرايند تصميم گيري، حداکثر 
ظرفي��ت عقل جمعي را ب��ه کار مي گيرد و نيز با گ��ردش دوره اي و 
مسالمت آميز قدرت، ظرفيت ويران گري را در جامعه کاهش مي دهد؛ 
بنابراين گس��ترش نظام تأمين اجتماعي به خودي خود نوعي تعامل، 
همکاري، اعتماد و مشارکت اجتماعي را در جامعه پديد مي آورد که 
در جاي خود، مقّوم و گس��ترش دهنده شرايط الزم براي دموکراسي 

است]14[. 
رويک��رد دولت رفاه از اواخر ق��رن نوزدهم با بروز تحوالت عمده 
در الگوه��اي س��نتي کار و زندگ��ي در حيات جوامع ظاهر ش��د. با 
ش��کل گيري طبقات کارگر و کارفرماي صنعت��ي، مفهوم حمايت از 
ني��روي کار در دوران ازکارافتادگي و بيکاري مطرح و به تدريج باعث 
پيدايش دولت رفاه ش��د. اصول اساسي ش��الوده دولت رفاه، تأمين 
خدمات رفاهي براي تضمين بقا در شرايط اقتصاد آزاد سرمايه داري 
مدرن و وجود دولت دموکرات اس��ت. اواس��ط دهه هفت��اد تا اوايل 
دهه نود در قرن بیس��تم ميالدي، نظريه های صنعتي شدن به عنوان 
منش��أ ش��کل گيري دولت رفاه بر اين حوزه غلبه داشت، اما با رشد 
رويکردهاي مارکسيستي و نقد دولت سرمايه داري، نظريه هاي دولت 
رفاه بر مس��ائل سياسي متمرکز ش��دند. نظريه هاي دسته اول نگاه 
کارکردي و هنجاري به دولت رفاه داش��ته و از منظر نظم اجتماعي 
آن  را تبيين کرده اند. نظريات نئومارکسيستي دولت رفاه را وسيله اي 
براي اعمال ش��کل هاي خاص قدرت مي دانس��تند و از منظر کنترل 

اجتماعي و تضاد به آن نگريسته اند]15[.
مدل هاي دولت رفاه در کشورهاي مختلف به لحاظ سطوح مزاياي 
قابل ارائه در نظام تأمين اجتماع، به سه نوع گزينشي، محدود و جامع 
تقس��يم مي شوند. نظام گزينشي مبتني بر اين هدف اصلي است که 
سطح زندگي قبلي افراد حفظ شود. پرداخت حقوق بازنشستگي در 
اين الگو، با درآمد قبلي افراد در زمان اش��تغال منطبق مي ش��ود و  
بدين ترتيب تفاوت درآمد در زمان اشتغال، در سال هاي بازنشستگي 
نيز محفوظ مي ماند. در الگوي محدود، هدف اصلي تش��ويق اخالق 
کار و کارايي بازار اس��ت. در الگوي جامع، دولت نقش اصلي را بازي 

مي کند و بيشترين مزايا را ارائه مي دهد]16[.
در نس��ل اول نظريه هاي تببين کننده تأمين اجتماعي، به دلیل 
ارتب��اط تأمين اجتماعي ب��ا کارکرد بازتوزيع��ي دولت ها مي توان از 
نظري��ات دولت رانتي نيز بهره بُرد. در يک دولت رانتير، فقط درصد 
بسيار کمي از نيروي کار، درگير توليد رانت هستند و اکثر افراد جامعه 
دريافت کننده يا توزيع کننده رانت محسوب می شوند. دولت رانتير، 
دريافت کنن��ده اصلي رانت خارجي اس��ت و در هزينه کرد آن نقش 
اساسي دارد]17[. نظريه هاي متقدم دولت رانتير، سه مشخصه اتکاي 
اقتصاد داخلي به تخصيص منابع و استقالل از جامعه، فقدان نگراني 
از حمايت اجتماعي و مش��روعيت، همچنین پرداخت حقّ سکوت به 
مردم و س��رکوب متمردان براي دولت ها قائل هستند. اين دولت ها 
داراي ويژگي نئوپاتريمونياليسم بوده و نهادهاي عقالني و حقوقي با 
سلطه پاتريمونيال شکل گرفته اند. به عبارت دیگر، نهادهاي عقالني 
به ص��ورت ظاهري وجود دارند و منطق حاکم بر آنها پدرس��االرانه و 
روابط درون آنها از نوع حامي-پيرو اس��ت. دولت رانتي براي کس��ب 
و حفظ مش��روعيت با مصرف رانت در راس��تاي رفاه مردم و جانب 
همکاري نخبگان گروه هاي غيرحاکم، اغلب شکل پاتريمونياليستي به 
خود مي گيرد. از ارتباطات خانوادگي و خويشاوندي استفاده مي شود 
تا از افراد موردنظر دولت رانتير حمايت شود. استفاده از رانت در اين 
راستا مي تواند حمايت اکثر نخبگان غيرحاکم و گروه هاي جامعه از 
دولت رانتير را تضمين و درنتيجه، از بروز هرگونه چالش نس��بت به 

قدرت دولت رانتير جلوگيري شود]18[.
نظريه هاي نسل اول به واسطه بروز تحوالت و تغييرات اجتماعي 
در جوام��ع و کاهش قدرت تبيين کنندگي، به ب��ا انتقادهای جدي 
مواجه شدند. در واقع سير تحول رويکردهاي نظري در ادبيات توسعه 
و تغيير جهت گيري آنها از توسعه اقتصادي به توسعه انساني، از ايده 
ليبرال به دولت هاي دموکراتيک مشارکتي، به طرح نظريه هاي نسل 
دوم، همچون ايده حکم راني خوب در تبيين تأمين اجتماعي منتهي 

شد. 

رويکرد حکم راني خوب
به واس��طه حکم راني خوب، وضعيتي از توسعه فراهم مي آيد که 
در آن ب��ه فقرا و اف��راد کم درآمد حّق تقدم داده مي ش��ود و بهبود 
در امور زنان حاصل مي ش��ود؛ به نحوي که پایداری در محيط زيست 
ايجاد مي ش��ود، فرصت هاي اش��تغال جديد به وجود مي آيند و ساير 
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مسائل رفاهي ايجاد مي شود ]19[. از سند برنامه توسعه ملي سازمان 
ملل متحد نيز برمي آيد که موضوع حکم راني خوب با هدف دستيابي 
به توس��عه انساني پايدار مطرح شده که در آن، بر کاهش فقر، ايجاد 
شغل و رفاه پايدار، حفاظت محيط زيست و توانمندسازی زنان تأکيد 
مي ش��ود]20[. اساس��ي ترين کارکردهايي که ايده حکم راني خوب 
براي دولت برمي ش��مارد، نهادسازي، سياست گذاري به صورت کالن 
و عدالت گستري با کاربست مقررات گذاري است. با پذيرش اين ايده 
رابطه دولت و بخش خصوصي ديگر رقابتي نيس��ت، زیرا مش��ارکت 
بخش خصوصي در عرصه هاي عمومي شکل مي گيرد و با هماهنگي 
مي��ان دولت و بخ��ش خصوصي، منابع ملي انس��اني و اقتصادي در  

راستای دستيابي به آزادي و برابري صرف مي شوند]21[. 
حکم راني، فرايندي اس��ت که به موج��ب آن، نهادهاي عمومي، 
ب��ا مدیریت امور عموم��ي، تحقق حقوق بش��ر را تضمين مي کنند. 
حکم راني خوب اين امر را به نحوي فارغ از سوءاس��تفاده و فس��اد و 
با توجه شايس��ته به حاکميت قانون، سامان مي دهد]22[. بر اساس 
سندي که بانک جهاني در 2006 انتشار داد، حکم راني خوب داراي  

6 شاخص است که عبارتند از:
1- پاس�خ گويي و حق اظهارنظر: هر اندازه که آزادي بيان از س��وي 
رسانه ها، نش��ريات و افراد، مشارکت ش��هروندان در انتخاب دولت، 
اطالع يافت��ن از تصميم های اثرگ��ذار و آمادگ��ي دولت مردان براي 
پاسخ گويي بيشتر باشد، به همان اندازه وضعيت بهتري از حکم راني 

خوب در کشور وجود خواهد داشت. 
2- ثبات سياس�ي: هر چقدر در کش��ور تضادهاي فرهنگي و قومي 
کاهش يابد، اعتراض هاي سياسي و ناآرامي هاي اجتماعي به حداقل 
برس��د، برخورده��اي اجتماعي از قبي��ل اعتراض، اعتص��اب، ترور، 

خشونت هاي سياسي و آشوب هاي خياباني کاهش مي يابد.
3- اثربخشي دولت: شامل کيفيت نظام اداري، صالحيت و شايستگي 
کارگزاران، استقالل خدمات هماهنگي از فشارهاي سياسي و کيفيت 

تهيه و تدارک خدمات عمومي است.
 4- کيفيت قوانين و مق�ررات: توانمندي دولت در تدوين و اجراي 

سياست ها، قوانين و مقررات.
5- حاکميت قانون.

6- کنترل فساد]19[.
شاخص هاي حکم راني خوب همانند خط مشي برای ايجاد فضاي 
مناسب براي عملکرد بهينه در حوزه تأمين اجتماعي است. شفافيت 

بر قابليت دسترسي و دستيابي به اطالعات صحيح، دقيق و به موقع 
برای تضمين آگاهي سهام داران از وضعيت واقعي برنامه هاي تأمين 
اجتماعي و ش��يو ه مديريتي دالل��ت دارد. در فرايند تصميم گيري، 
شفافيت سبب ترويج صداقت، صحت و صالحيت و ممانعت از تخلف 
مي ش��ود. صراحت و سادگي قوانين، سيستم ها و فرايندها به تحديد 
حوزه هايي مي انجامد که در راهبري برنامه ها نياز به اعمال س��ليقه 
ش��خصي دارند. قابلي��ت پيش بيني به کاربردهاي مس��تمر قوانين، 
خط مش��ي ها و مقررات حمايتي مربوط اش��اره مي کند. با عنايت به 
ضرورت تبيين، حراست و اجراي مناسب برنامه هاي تأمين اجتماعي، 
حق��وق و وظايف اعض��ا و ذي نفع��ان، هرگونه تغيي��رات ناگهاني و 
غيرمترقبه در نرخ هاي حق بيمه، شرايط برخورداري از مزايا و ساير 
م��وارد مترتب مي تواند به طور جدي اعتبار برنامه ها را خدش��ه دار و 

تضعيف کند.
مشارکت داللت بر آموزش فعال، تعامل و حضور مؤثر سهام داران 
برای تضمين منافع آنها دارد. مش��ارکت هدفمند س��هام داران بسته 
به ميزان دسترس��ي آنها به اطالعات مؤسسه و ظرفيت ايشان براي 
درک و عم��ل برمبناي اطالعات مذکور دارد. پويايي به عنوان عنصر 
تغيير مثبت در حکم راني تعريف مي شود، در حالي که 4  اصل ديگر 
با هدف ت��داوم وضععيت موجود به کار گرفته مي ش��وند. پويايي به 
تغيير و بهبود وضع موجود تأکيد دارد که از طريق انجام فعاليت هاي 
مناسب تر، کارامدتر و پاسخ به نيازهاي رو به تکامل اعضا و ذي نفعان، 
همراه با خلق ارزش هاي جديد حاصل خواهد ش��د]23[. در واقع در 
اين ش��يوه اجراي تأمين اجتماعي درپي دس��تيابي به مشروعيت از 
مس��ير کارامدي و پاسخ گويي از مسير مديريت صحيح است که در 

اين نوع تحليل ها، دولت محور قرار داده مي شود. 

رويکرد حکومت مندي
با طرح نظريه هاي متأخرتر، مش��خص شد تبيين مسئله فقط با 
اتکا به س��اختارهايي نظير دولت، چندان ثمربخش نيست و به ورود 
حکومت به بررس��ي ها نیاز اس��ت؛ حکومتي که در آن قدرت حاکم 
درصدد بهينه س��ازي و پرورش اس��تاندارهاي زندگي اعضاي جامعه 
اس��ت. براي بررس��ي تأمين اجتماعي از اين رويک��رد، در واقع نحوه 
تحقق ق��درت به معناي فوکويي از طريق سياس��ت گذاري در حوزه 

تأمين اجتماعي بررسي مي شود. 
 باي��د از تفکراتي که به س��ياق رويکرد س��نتي متأثر از مکتب 
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واقع گرايي، سياس��ت را به مثابه جنگ قدرت، قدرت را با تفس��يري 
هابزي س��رکوب گر و منفي و س��وژه را به مثابه فاعل آزاد و کنش گر 
عقالني قلمداد مي کند، دس��ت کشيد و با جابه جايي نظري، مسئله 
حکومت را در تحقيقات و پژوهش ها مبناي اصلي قرار داد. مس��ئله 
حکومت به نوعي مربوط به فنون حکومت کردن است، يعني چگونه، 
توس��ط چه کس��ي، تا چه حد، براي چه اهدافي و با چه روش هايي 
حکوم��ت کني��م و حکوم��ت ش��ويم؟]24[.  فوکو با ط��رح مفهوم 
حکومت مندي نشان مي دهد چطور شبکه مفهومي که ممکن است 
براي تحليل ش��يوه هاي هدايت رفتار ديوانگان، بيماران، مجرمان و 
کودکان، معتبر تصور شود، براي تحليل پديده هاي کاماًل متفاوت و 
بزرگ مقياسي چون سياست اقتصادي يا مديريت کل بدنه اجتماعي 

نيز معتبر باشد]25[. 
فوک��و در مفهوم پردازي نحوه عملکرد قدرت، بر اين نظر اس��ت 
که ش��يوه هاي تفکر رايج به دولت مدرن در رويکردهاي کالس��يک 
يا بر الگوي حقوقي )چه چيزي به قدرت مش��روعيت مي بخشد؟( و 
يا بر الگوي نهادي )دولت چيس��ت؟( مبتني بوده، فقط به چيستي 
و چراي��ي قدرت مي پ��ردازد و در آنها ضرورت تحليل��ي از عملکرد 
واقعي قدرت ديده نمي ش��ود]26[. حکومت در چارچوب فوکويي و 
نه لزوماً در معناي دولت، عبارت اس��ت از هرگونه فعاليت کمابيش 
حساب شده و عقالني که تکثري از اقتدارها و عامل ها، آن  را برعهده 
دارند؛ مجموعه اي از تکنيک ها و اش��کال دانش را به کار مي گيرد، با 
کارکردن روي امي��ال، آرزوها، عالئق و باورهاي کنش گران مختلف  
در جستجوي شکل دادن به رفتار است و اهدافي مشخص اما متغير، 

همراه با مجموعه اي از پيامدهاي غيرقابل پيش بيني، علل و پيامدها 
را دنبال مي کند. بدين ترتيب تحليل حکومت يعني بررسي ابزارهاي 
محاسبه، نوع اقتدار يا عامل حکومت کردن، اشکال دانش، تکنيک ها، 
ابزارهاي مورد اس��تفاده، هس��تي و موضوعي که  بايد بر آن حکومت 

کرد، چگونگي فهم آن موضوع، اهداف و پيامدهاي مّدنظر]27[. 
حکومت من��دي روش��ي اس��ت ک��ه حکم رانان ب��راي تحقق 
سياست ها، از مجراي آن به تربيت شهروندان به هنجار مي انديشند. 
حکومت مندي پيوند بين اَش��کال حکوم��ت و عقالنيت ها را برقرار 
مي سازد، شکل خاصي از قدرت را به نمايش مي گذارد که در آن با 
برقراري روابط  پویا بين دانش و قدرت، با اس��تفاده از فّناوری  هاي 
حکومتي، بر س��وژه ها حکومت مي شود. بنابراين حکومت مندي با 
ارائه زاويه ديد جديد، ابزار تحليل مناسبي براي تحليل سياست هاي 
تأمي��ن اجتماعي محس��وب مي ش��ود. حکومت من��دي، الگويي از 
سوژه س��ازي و تبديل کردن اش��يا و موجودیت ها به موضوع قدرت 
و حکم راني با ذهنيت خاص تاريخي است. حکومت مندي در واقع 
به دنبال حکومت کردن بر خود و برس��اختن سوژه اي که خودش بر 
خودش اعمال کنترل داش��ته باشد اس��ت]27،28[. بهترين شيوه 
براي درک مفهوم حکومت مندي، مقايسه آن با ساير تحليل هاست 

)جدول1(.
فوکو تحليلي از قدرت را توس��عه داد که به س��ادگي برداش��تي 
حقوقي و منفي از قدرت نباشد، بلکه برداشتي از يک فّناوری قدرت 
باش��د. اين برداش��ت از قدرت، نظام هاي قدرت را به منزله نظام هاي 
قواعد شناس��ايي مي کند: قدرت کجاس��ت، چه کس��ي قدرت را در 
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جدول 1 | تفاوت تحليل حکومت مندي با ساير تحليل ها

تحليل حکومت مندي
ساير تحليل ها )ازجمله تاريخ مديريت، جامعه شناسي تاريخي شکل گيري 

دولت مدرن، جامعه شناسي حکم راني(

در ارتباط با مس��ائل، چه سازمان هايي براي نيل به چه اهدافي و از طريق چه استراتژي ها و تکنيک هايي سؤال اصلي
چه چيز اتفاق افتاد و چرا؟به وجود آمده اند.

توليد گونه و سنخ هاي خالص يا ايدئالتوليد يک نقشه تجربي از وضعيت عقالنيت ها و تکنيک هاي حکومت.جهت گيري روشي

جامعه شناسي حکومتمطالعه پهنه خاصي از دانستن و کنش کردن.موضوع مورد بررسي

متغيرهاي کّمي مانند ميزان درآمد، پرسنل دادگاه، هزينه ارتشزمينه گفتماني که متغيرها، مکان ها و اَشکال رؤيت پذيري واجد اهميت مي شوند.نقطه محوري

دانش، مجموعه وس��يعي از اف��راد، نظريه ها، پروژه ها، تجارب و تکنيک ها ک��ه به مؤلفه محوري حکومت موضع گيري نسبت به دانش
دانش؛ به معناي ايده هاتبديل شده اند.

شيوه تحليل
بررس��ي نحوه تثبيت تقسيم ها و تمايزهای بين عاليق عمومي و حوزه خصوصي، بررسي چگونگي تعريف 
مشکل ها به عنوان امر سياسي، بررسي نحوه برساخت سوژه ها در فّناوری هاي حکومت به عنوان شهروندان 

خودمختار، رهاشده و مسئول.
امر سياسي به عنوان موضوعي از قبل مسلّم فرض گرفته شده و 

بدون توجه به نحوه توليد آن بررسي و تحليل مي شود
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اختيار دارد، قواعد حاکم بر قدرت کدامند و قدرت چه نظام قوانيني 
را در بدن اجتماعي مس��تقر مي کند. به زعم او، غرب براي بازنمايي، 
صورت بندي و تحليل قدرت، هرگز نظام ديگري غير از نظام حقوق 

و نظام قانون نداشته است]29[. 
فوکو معتقد اس��ت دو انقالب بزرگ در فّناوری هاي قدرت وجود 
داش��ت: کشف انضباط و کش��ف تنظيم ها، تکميل کالبد-سياست و 
تکميل زيست-سياست. قدرت انضباطي برعکس انواع قديمي قدرت، 
درحالي که موضوع خود را رؤيت پذير مي سازد، خودش رؤيت ناپذير 
است. فرد تحت نظارت، روابط قدرت را بر پيکر خويش حک مي کند 
و عامل انقياد خويش��تن مي ش��ود و بدین ترتیب، نگاه به هنجارساز 
جوهر علوم اجتماعي مدرن را تشکيل مي دهد. در نگاه قدرت است 
که دانش درباره کساني که تحت نگاه هستند توليد مي شود. به طور 
کلي نوعي مکانيزم قدرت يا آناتومي سياسي، مجموعه اي از نهادهاي 
گوناگون را به دستگاه هايي تبديل کرد که درون آنها قدرت و دانش 

در رابطه متقابل با يکديگر واقع شدند]30[.  
سده هيجدهم اين نکته اساسي را کشف کرد که قدرت صرفاً 
بر س��وژه ها اعمال نمي ش��ود، آنچه قدرت بايد بر آن اعمال شود 
جمعيت اس��ت و جمعي��ت يعني چه؟ جمعيت صرف��اً به معناي 
يک گروه پُرش��مار انساني نيس��ت، بلکه موجوداتي زنده هستند 
ک��ه فراينده��ا و قوانين زيست ش��ناختي آنه��ا را در برمي گيرد 
و ب��ر آنها مس��لّط و حاکم اس��ت. جمعيت داراي ن��رخ مواليد و 
مرگ ومير اس��ت؛ منحني س��ني و ه��رم س��ني دارد، داراي نرخ 
ش��يوع بيماري ها و وضعيتي از س��المت است. جمعيت مي تواند 
زوال يا برعکس، توس��عه يابد. در اين سده دريافت شده است که 
اگر دقيق��اً مي خواهيم از جمعيت به منزله ماش��يني براي توليد، 
خلق ث��روت، دارايي ه��ا و تولد س��اير افراد اس��تفاده کنيم، اين 
موجودات زيست شناختي بايد درنظر گرفته شوند. بنابراين کشف 
جمعيت، هس��ته بزرگ فّناوری ديگري اس��ت که رويه سياس��ي 
 غرب حول آن دگرگون شد. اين فّناوری در مقابل کالبد-ساخت،

زيست-سياست نام دارد]29[ که به هر روي، رويکرد حکومت مندي 
از دهه 1990 به بعد، وارد حوزه سياست اجتماعي شده است. 

دسته بندي که ايندا )2008( با کاربست رويکرد حکومت مندي 
در تحلي��ل مس��ائل گوناگ��ون انج��ام داده، 3 محور اساس��ي دارد: 
عقالنيت ه��ا، فّناوری ها و س��وژه هاي حکومت که اتفاق��اً در رابطه با 
مسائل و موضوع های سياس��ت اجتماعي نيز کاربرد دارند]30[. در 

رابطه با عقالنيت سياسي، محققان حکومت مندي عموماً دو موضوع 
مه��م را بررس��ي مي کنند. موض��وع اول، ماهيت معرفت شناس��انه 
عقالنيت سياسي است. اين محققان عالقه مند به بررسی این هستند 
که عقالنيت ها چگونه از يک سو باعث پرورش اَشکال مناسب دانش و 
کارشناسي مي شوند و از سوي ديگر به آنها متکي  هستند. دانش هاي 
مربوط به اين نوع عالقه، ش��امل درک موضوع هاي مربوط به کردار 
حکومت��ي مانند فقرا، اراذل و اوباش، اقتصاد و جامعه مدني  اس��ت 
و روش هاي مناس��ب مديريت آنه��ا را تصريح مي کنن��د. بنابراين، 
محققان حکومت مندي به بررسي اين موضوع مي پردازند که چگونه 
کردارهاي حکومت با رژيم هاي خاص حقيقت و حرفه کارشناس��ان 
و س��ازمان هاي متعدد درهم تنيده ش��ده اند.موضوع دومي که مورد 
عالقه محققان حکومت مندي است، ماهيت مسئله ساز عقالنيت هاي 
سياسي است. آنها معتقدند حکومت ذاتاً يک حوزه مسئله سازکننده 
اس��ت؛ يعني حوزه اي اس��ت که در آن، گرايش به اي��ن وجود دارد 
که مسئوليت هاي سازمان هاي مديريتي براساس مسائلي که نياز به 
رسيدگي دارند، تعريف شود. تمرکز بر اين است که چگونه حکومت، 
به طبقه بندي مستمر تجربه زندگي به عنوان امري مسئله ساز محدود 
مي شود. به تبع اين ديدگاه راجع به حکومت، ادبيات حکومت مندي 
گرايش به کش��ف اين موضوع ها دارد که چگون��ه وقايع، فرايندها و 
پديده هاي مشخص به عنوان مسئله، فرمول بندي مي شوند؟ مسائل 
در چه مکان هايي ش��کل مي گيرند و چه سازمان هايي مسئول اين 

شکل گيري  هستند؟]31[.
موضوع ديگر در تحليل حکومت مندي، تکينک ها و فّناوری هاي 
حکومت اس��ت؛ اينکه چگونه حکومت ش��کل فّناورانه يا عمل گرا به 
خود مي گيرد. شکل فّناورانه حکومت، به حوزه مکانيزم هاي عملي، 
ابزارها، محاس��بات، رويه ها، دستگاه ها و اسنادي مربوط مي شود که 
س��ازمان هاي گوناگون س��عي دارند از طريق آنها، انديشه، تصميم و 
خواس��ته ديگران را به منظور نيل به اهدافي که خودش��ان مطلوب 

مي دانند، شکل دهند، به هنجار و ابزاري کنند]32[.
موض��وع ديگر در دي��دگاه محققان حکومت مندي، س��وژه هاي 
حکومت اس��ت؛ يعني انواع خودها، اف��راد، کنش گران، عامليت ها يا 
هويت هاي��ي که بر اثر کردارهای حکومتي ش��کل مي گيرند يا آن  را 
اطالع رس��اني مي کنند. تحليل سوژه هاي حکومت را مي توان در دو 
س��طح پيگيري کرد؛ سطح اول به این موضوع می پردازد که چگونه 
کردارها و برنامه هاي حکومتي س��عي دارند اَشکال خاصي از هويت 
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ف��ردي و جمعي و اَش��کال خاص عامليت و س��وبژکتيويته را توليد 
کنند. در سطح ديگر، چگونه عامليت هاي خاص، خودها و هويت هاي 
شخصي شان را توليد مي کنند. بنابراين، براي محققان حکومت مندي 
مهم اين است که نَه فقط به شکل گيري انواع خاص هويت هاي فردي 
و جمع��ي در نتيجه کردارهاي حکومت توج��ه کنند، بلکه بايد اين 
موضوع را نيز بررس��ي کنند که چگونه عامليت هاي خاص راجع به 
ان��واع خاص هوي��ت، مذاکره مي کنند؛ يعني از آن اس��تقبال، با آن 

انطباق مي يابند يا آنها را رد مي کنند]33[.

تفاوت صورت بندي هاي نظري تأمين اجتماعي 
ب��ا توجه به تفاوت ماهوي در اص��ول و مفروضه هاي بنيادين و 
رويکرد تحولي موجود در س��ه رويکرد غالِب دولت رفاه، حکم راني 
خوب و حکومت من��دي به تأمين اجتماعي، مي ت��وان اصلي ترين 
تفاوت  آنها را در دو حوزه مش��خص، شامل تلقي از قدرت و هدف 
تأمين اجتماعي نش��ان داد. در واقع از دهه 1980به بعد، نگاهی نو 
به نقش دولت در جامعه شده و با طرح مفاهیمی همچون حکم رانی 
بر لزوم شفاف س��ازی و پاسخ گو بودن دولت تأکید می شود. وظیفه 
دول��ت در پارادای��م دولت، انج��ام کارها و ارائه خدمات اس��ت، در 
حالی که در پارادایم حکم رانی، وظیفه راهبری جامعه اس��ت]34[. 
ایده حکم رانی تصویر موجود از حکومت ب�ه عن�وان نهادی در رأس 
سلس��له مراتب سیاس��ی،  اجتماعی و اقتصادی را متزلزل و کمت�ر 
ب�ه روی مؤلف�ه ق�درت تأكي�د م�ی کند؛ نهادگرایی و نهادس��ازی 
تش��ویق می ش���ود، سیاس��ت های اجتماعی و ارتباطی جایگزین 
سیاس��ت های تعارضی می شوند و بخش��ی از مسائل به عرصه های 
غیرسیاسی، یعنی سیاستی مانند سیاست بدن که مرتبط با مفهوم 
تأمین اجتماعی اس��ت، انتقال می یابد ک��ه ایده حکومت مندی به 
آن اش��اره دارد. حکومت مندشدن دولت به معنای حرکت از قدرت 
متمرکز سرکوب گر به ش��یوه غیرمتمرکز حکومت کردن از طریق 
نهادها و خود سوژه هاست]35[. بدین ترتیب حکومت درصدد تغییر 
و هدایت رفتار بش��ری اس��ت و در این زمینه هرچیزی که در این 
کنترل، تغییر، هدایت و عقالنی کردن رفتار، نیازمند حکومت کردن 
باش��د به موضوع حکومت تبدیل می ش��ود؛ ازجمله بدن، بیماری، 
معم��اری، فضا و مکان، زمان، اقتصاد ]36[ و مش��خص می ش��ود 
موضع گی��ری متفاوت هریک از ای��ن رویکردها به تأمین اجتماعی 

ناشی از چه است. 

تلقي از قدرت
موضع گيري متفاوت  اين الگوها در برابر تأمين اجتماعي، از تفاوت 
تلقي و برداش��ت  از دولت و در حالت کلي تر، قدرت ناش��ي مي شود. 
در الگ��وي دولت رفاه و همچنين الگ��وي حکم راني خوب )با اندکي 
تفاوت در ماهيت دولت(، دولت از منظر کارکردي و هنجاري به مثابه 
عامل س��امان دهنده توسعه در جامعه درحال گذار شناخته مي شود. 
دولت به عنوان ساختاري که با استفاده از قدرت، استقالل از طبقات 
و گروه ها و توانايي ديوان س��االرانه، کشور را به سمت توسعه هدايت 
مي کند، برساخت مي شود. از منظر دولت رفاه، اين دولت ها هستند 
که با قبول نقش حداقلي يا حداکثري، مسئوليت اجراي سياست های 
اجتماعي و فراهم کردن خدمات رفاهي و پرداخت هزينه ها را برعهده 
دارن��د. در اين الگ��و، دولت براي ايجاد تعادل اجتماعي و سياس��ي، 
تأمين خدمات اجتماعي پايه براي توده هاي نيازمند را برعهده دارد. 
دولت از طريق برنامه هاي تأمين اجتماعي معضالت ايجادشده توسط 
نظام اقتصادي بازار ازجمله رفاه س��المندان، بازنشستگي سالمندان، 
درآم��د خانوارها در ايام پيري، بيماري و معلوليت کارگري را مرتفع 
مي سازد. توزيع منابع از سوي دولت نظير امنيت اقتصادي، سالمت و 
تأمين اجتماعي، در کانون فعاليت هاي دولت قرار دارد. براين اساس، 
گس��ترش همگاني نظام تأمين اجتماع��ي در جامعه به عنوان هدف 
اصلي فعاليت دولت ها بايد همگام با رش��د و توسعه اقتصادي باشد 
و به سيستم پيوسته ارائه خدمات و تسهيالت رفاهي به کليه اقشار 

جامعه منجر شود.
الگوي حکم راني خوب، ماهيتي ارزش��ي براي دولت قائل نيست 
و دول��ت را ذاتاً خ��وب يا بد تلقي نمي کند. حذف دولت و جايگزيني 
آن با بازار را نيز ذاتاً خوب يا بد نمي داند. از اين منظر، دولت مستعد 
خودکامگي، انحصارطلبي، فساد، تأخير در عکس العمل، پاسخ گويي 
و انعطاف پذيري اس��ت. بازار ني��ز تأمين کننده تمام کاالهاي عمومي 
نيس��ت و مي تواند به س��وي رقاب��ت ناعادالنه و انحص��ار پيش رود و 
موجب بازتوزيع غيرمنصفانه در راس��تاي ايجاد فاصله طبقاتي ش��ود 
و ازآن جاکه همواره در پي س��ود اس��ت، ارزشي براي مفاهيمي مانند 
بهداشت عمومي، اشتغال، حمايت از اقشار آسيب پذير و... قائل نيست.  
ايده حکم راني خوب مبتني بر تعامل مثبت دولت و بازار بنا نهاده شده 
اس��ت. دولت توانمند، کارا و کوچک با عملکردي بهينه در راس��تاي 
تقويت و حمايت قانوني از بازار قدم برمي دارد و از اين رهگذر، عدالت 

اجتماعي و برقراري نظام تأمين اجتماعي تضمين مي شود]37[.

صورت بندي هاي نظري تأمین اجتماعي | شهبازی و همکاران
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 اگ��ر از ديدگاه دولت  رفاهي تکليف دول��ت در قالب حاکميت، 
اجراي نظام تأمين اجتماعي است، از منظر حکم راني مطلوب، دولت 
در قالب حکم راني پذيراي مشارکت بخش خصوصي مي شود، نه اينکه 
حاکميت از دولت به بخش خصوصي منتقل ش��ود و اين، مهم ترين 
وجه تمايز حکم راني با حکومت است. در الگوي حکومت مندي، براي 
بررسي موضوع ها ازجمله تأمين اجتماعي، حکومت و نه دولت، اصل 
است؛ حکومتي که قدرت حاکم در آن درصدد بهينه سازي و پرورش 
استاندارهاي زندگي اعضاي يک جمعيت است. در واقع نحوه تحقق 
ق��درت به معناي فوکويي از طريق سياس��ت گذاري در حوزه تأمين 
اجتماعي بررسي مي شود؛ اينکه چگونه از طريق سياست گذاري در 
حوزه تأمين اجتماعي، تداوم، توزيع و تعميق حکومت در ساختارهاي 

ذهني شهروندان صورت مي گيرد]27[.
فوک��و ب��ر اين نظر اس��ت که به طور س��نتي، تفکر سياس��ي با 
برداشتي متافيزيکي، فّن هدايت جهان ناقص آدميان به سوي زندگي 
س��عادتمند بوده، اما با گسست رخ داده، هدف غايي آن به افزايش و 
انسجام قدرت سياسي تبديل شد. در تحول ديگر، عقالنيت سياسي 
ديگر معطوف به دستيابي به زندگي سعادت مندانه، عدالت يا صرفاً 
حفظ ق��درت نبود، بلکه مي خواس��ت از طريق اعم��ال انضباط بر 
بدن ه��اي اتباع دولت، عرصه قدرت را برای خود قدرت، گس��ترش 
دهد. رفاه و حتي بقا، نه نتيجه فضيلت، بلکه محصول قدرت به شمار 
مي رفت. سياست بدين سان به سياست مشرف بر حيات تبديل شد 
که زندگي جمعيت ها و نابودي آنها تابع گزينش هاي سياسي شد. تا 
قبل از اين، مسئله رفاه و برنامه هاي آن به عنوان تأمین نياز انسان ها 
برپاي��ه اصول اخالقي، طبيعي مطرح مي ش��د، اما ب��ا طرح قدرت 
مشرف بر حيات، روابط واژگون شد. ديگر نياز انسان به عنوان غايات 
في نفس��ه يا موضوع های گفتماني تصور نمي شد بلکه از ديدگاهي 
ابزارگرايانه و تجربي به عنوان وس��يله افزايش قدرت دولت به شمار 

مي آمدند]30[.
 تلقي رويکردهاي پيش��ين از ق��درت، تلقي حقوقي و گفتماني 
مبتني بر اعمال زور، محدوديت و نفي بوده و متافيزيکي اس��ت. اين 
قدرت که به عن��وان مقاومتي منظم در مقابل واقعيت، به عنوان ابزار 
س��رکوب و به عنوان مان��ع حقيقت از ش��کل گيري دانش و معرفت 
جلوگيري مي کند يا دس��ت کم آن  را مخدوش مي س��ازد... شناخته 
مي شود که چون از حقيقت مي ترسد، بايد آن  را سرکوب کند]30[. 
در واقع قدرت، خودش را با توليد گفتماني که ظاهراً ضدقدرت است، 

اما جزئي از کاربرد وس��يع تر قدرت مدرن به ش��مار مي رود، پنهان 
مي س��ازد. درحالي که قدرت فقط س��رکوب نمي کند، بلکه مولّد نيز 
هست، سوژه و اُبژه مدرن توليد مي کند. اين قدرت است که از طريق 
فّناوری ه��اي خاص خويش، توليد حقيق��ت مي کند و از اين طريق 
سوژه را مي سازد. از منظر حکومت مندي، ادعاهاي حقيقت از طريق 
عمليات گفتماني و موقعيت سخن گويان و مکانيزم هاي نهادي، توليد 

مي شود و آثار قدرت با اين حقايق پيوند مي خورند]28[.

هدف تأمين اجتماعي 
در الگ��وي دولت رف��اه، تأمي��ن اجتماعي اب��زار بازتوزيع منابع 
حاصل از فعاليت اقتصادي منتج از صنعتي شدن در جامعه محسوب 
می ش��ود. کارکرد و ويژگي اصلي تأمين اجتماعي، بازتوزيع درآمد و 
ثروت اس��ت که از طريق آن مي توان ناکامي ها و نارس��ایي هاي بازار 
کار را کاه��ش داد. ه��دف از تأمين اجتماع��ي در الگوي حکم راني 
خ��وب که بر اي��ده برابري و آزادي اس��توار ش��ده، تأمی��ن عدالت 
اجتماعي اما به ش��يوه متفاوتي از دولت رفاه درنظر گرفته می شود. 
به س��بب ماهيت مش��ارکتي دولت در اين الگو، عدالت اجتماعي در 
قالب تأمين اجتماعي از طريق بازتوزيع منابع ملي با س��ازوکارهاي 
مش��ارکتي بخش خصوصي تحقق مي يابد. از منظر الگوي حکم راني 
خوب از طري��ق نوعي تأمين اجتماعي مش��ارکتي اهدافي همچون 
مشارکت همگاني حمايت شدگان، پاسخ گويي سريع و اطالع رساني، 
نظارت پذيري، خودتنظيم گري، شفافيت، فسادناپذيري، کارامدي و 
اثربخش��ي در جامعه تحقق مي يابد. در برداشت هاي سياسي که به 
الگوي حکم راني خوب منجر ش��ده، اج��راي تأمين اجتماعي درپي 
دس��تيابي به مش��روعيت از مسير کارامدي و پاس��خ گويي از مسير 

مديريت صحيح است]27[. 
در الگوي حکومت مندي، ش��يوه فهم موضوعات دگرگون ش��ده 
و موضوع ه��ا به صورت کل��ي برپايه ديدگاه��ي ابزارگرايانه و تجربي 
به عنوان وس��يله افزايش قدرت دولت فهم مي شوند. حکمرانان براي 
تحقق سياست هاي ش��ان، از مجراي آن به تربيت شهروندان بهنجار 
مي انديش��ند. غايت الگوي حکومت مندي به بي��ان دين ]27،38[، 
برساختن سوژه اي اس��ت که خودش بر خودش اعمال کنترل کند. 
به اين ترتيب نهادهايي همچون تأمين اجتماعي به مثابه شيوه خاصي 
از اعم��ال قدرت هس��تند که در زمينه گفتماني خاص خود ش��کل 
گرفته و اعمال قدرت در آن مفهوم س��ازي مي شود. به عبارت ديگر، 
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از طريق عقالنيت سياسي و گفتمان حاکم بر نهادها و ساختارهايي 
همچون تأمين اجتماعي، جمعيت حکومت مي شود، از ابزارهاي فني 
خاصي براي اعمال حکومت ش��هروندان بر خود و ديگران اس��تفاده 
مي ش��ود، ماهي��ت برنامه من��د و تکنيکي حکومت مفهوم س��ازي و 
مديريت مي شود، سوژه ها با مکانيزم سوژه سازي ساخته مي شوند و 

سوژه هاي حکومت شکل مي گيرند.
حکومت مندي الگويي از سوژه سازي و تبديل اشيا و موجودیت ها 
ب��ه موضوع قدرت و حکم راني با يک ذهنيت خاص تاريخي اس��ت؛ 
ذهنيتي که بسته به اُبژه اي که قرار است کنترل، رصدپذير و اداره پذير 
ش��ود، مجموعه دانش��ي را در بردارد که در اختيار کارشناس��انی از 
آن حيطه به عنوان کارگزاراني هس��تند که اي��ن ذهنيت تاريخي از 
خالل آنها عبور مي کند و آن را بدل به سوژه حکومت مندي مي کند. 
درواقع، فهم جايگاه تأمين اجتماعي در اين الگو، مستلزم تغيير تلقي 
و برداشت سنتي از قدرت و دولت است. براي فهم بيشتر در جدول2 
موضع گيري ه��اي رويکردهاي نظري مورد نظ��ر در اين مطالعه به 

تأمين اجتماعي توسط نویسنگان خالصه شده است.

بحث 
پس از بررس��ي صورت بن��دي نظري نظريه ه��اي موجود که به 
تبيين  تأمين اجتماعي پرداخته اند، دس��ته بندي براساس سه الگوي 
دولت رفاه، حکم راني خوب و حکومت مندي ارائه ش��د که نشان داد 
تفاوت ه��ا حول دو موضوع تلقي از ق��درت و هدف تأمين اجتماعي 
شکل گرفته است. موضع گيري متفاوت  اين الگوها نسبت به تأمين 
اجتماعي از تفاوت تلقي و برداش��ت  از دولت و قدرت ناشي مي شود. 
در الگ��وي دولت رفاه و حکم راني خوب، دولت از منظري کارکردي 
و هنجاري به مثابه عامل س��امان بخش توسعه در جامعه درحال گذار 
شناخته مي شود و به عنوان ساختاري که با استفاده از قدرت، استقالل 
از طبقات و گروه ها و توانايي ديوان ساالرانه کشور را به سمت توسعه 
هدايت مي کند، برس��اخت مي شود]32[. از منظر دولت رفاه، تأمین 
خدم��ات اجتماعي پايه توده هاي نيازمن��د را برعهده دارد. از طريق 
برنامه هاي تأمين اجتماعي معضالت ايجادشده توسط نظام اقتصادي 
بازار ازجمله رفاه سالمندان، بازنشستگي سالمندان، درآمد خانوارها 
در ايام پيري، بيماري و معلوليت کارگري را مرتفع مي س��ازد]39[. 

صورت بندي هاي نظري تأمین اجتماعي | شهبازی و همکاران

جدول 2 | اصلي ترين تفاوت رويکردهاي نظري در موضع گيري نسبت به مفهوم تأمين اجتماعي

رويکردهاي نظري تبيين کننده 
هدف از تأمين اجتماعيتلقي از قدرتنظام تأمين اجتماعي

دولت رفاه

- فهم ساختارگرايانه و غيرتاريخي از دولت
- فراگيري قدرت دولت

- رويکرد حداقلي و سنتي به قدرت و دولت
 - دولت به مثابه ساختاري متصلب با يک رابطه باال به 

   پايين و سلسله مراتبي با جامعه و مردم

- دولت، سازمان دهي، توسعه
- خصلت کارکردي و هنجاري دولت

- دولت مسئول اجراي سياست اجتماعي
- دولت مسئول فراهم کننده خدمات رفاهي

- خصلت بازتوزيعي دولت
 - ه��دف اصلي از تأمين اجتماعي، ارائة خدمات و تس��هيالت 

   رفاهي به کليه اقشار جامعه

 - تأمي��ن اجتماعي ابزار بازتوزيع منابع حاصل از 
     فعالي��ت اقتصادي منتج از صنعتي ش��دن در 

    جامعه
- کاستن از ناکامي ها و نارسایی هاي بازار کار

- تحليل يک س��ويه رابطه دوطرف��ه دولت و جامعه و حکم راني خوب
مغفول ماندن جامعه در اين تحليل ها

 - دولت توانمند، کارا و کوچک با عملکردي بهينه در راستاي 
   تقويت و حمايت قانوني از بازار

- تعامل مثبت دولت و بازار
 - رابطه شهروندان با حکومت کنندگان موضوع کليدي توسعه
   دولت در قالب حکم راني پذيراي مشارکت بخش خصوصي

- تأمين اجتماعي نوعي هماهنگي ميان دولت و مردم

 - اج��راي تأمي��ن اجتماعي در پي دس��تيابي به 
    مشروعيت از مس��ير کارامدي و پاسخ گويي از 

    مسير مديريت صحيح
 - تحقق عدالت اجتماعي در قالب تأمين اجتماعي 
    از طري��ق بازتوزيع منابع ملي با س��ازوکارهاي 

   مشارکتي بخش خصوصي

حکومت مندي
- محدود نبودن قدرت به دولت

- تلقي گفتماني از دولت

- اصل بودن حکومت در بررسي تأمين اجتماعي، و نه دولت
 - هدف تأمين اجتماعي بهينه س��ازي و پرورش استاندارهاي 

   زندگي اعضاي يک جمعيت
 - ت��داوم، توزي��ع و تعمي��ق حکومت در س��اختارهاي ذهني 
   شهروندان از طريق سياست گذاري در حوزه تأمين اجتماعي

 - تأمين اجتماعي به مثابه شيوه خاصي از اعمال 
   قدرت

 - حکومت ش��هروندان بر خود و ديگران از طريق 
    عقالنيت سياس��ي و گفتمان حاکم بر نهادها و 

   ساختارهايي همچون تأمين اجتماعي
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الگوي حکم راني خوب، اما ماهيتي ارزشي براي دولت قائل نيست و 
آن را ذاتاً خوب يا بد تلقي نمي کند. تأمين اجتماعي مفهومي مجرد 
که برعهده دولت باش��د، به شمار نمي رود و به نوعي هماهنگي ميان 
دول��ت و مردم نياز دارد]23[، زیرا در اين رويکرد نقش ش��هروندان 
پراهميت تر از نقش دولت هاس��ت و حکومت ها به مراقبت از حقوق 
و مطالبات ش��هروندان توصيه ش��ده اند. در الگ��وي حکومت مندي، 
حکوم��ت و نه دولت اصل اس��ت؛ حکومتي ک��ه در آن قدرت حاکم 
درصدد بهينه س��ازي و پرورش اس��تاندارهاي زندگ��ي اعضاي يک 
جمعيت اس��ت. براي بررسي تأمين اجتماعي از اين رويکرد، در واقع 
نح��وه تحقق قدرت به معناي فوکويي از طريق سياس��ت گذاري در 

حوزه تأمين اجتماعي بررسي مي شود]18[.
در هريک از اين رويکردهاي نظري مي توان اهداف متفاوتي براي 
تأمين اجتماعي متصور ش��د. در الگوي دولت رفاه، کارکرد و ويژگي 
اصلي آن بازتوزيع درآمد با هدف کاستن از ناکامي ها و نارسایي هاي 
ب��ازار کار اس��ت]40[. در الگوي حکم راني خ��وب، عدالت اجتماعي 
ازطريق بازتوزيع منابع ملي با سازوکارهاي مشارکتي بخش خصوصي 
تحق��ق مي ياب��د. در الگوي حکومت مندي، ش��يوه فه��م موضوع ها 
دگرگون شده و به صورت کلي برپايه ديدگاهي ابزارگرايانه و تجربي 
به عنوان وس��يله افزاي��ش قدرت دولت فهم مي ش��وند. در اين الگو، 
حکم رانان براي تحقق سياست ها، از مجراي آن به تربيت شهروندان 
به هنجار مي انديش��ند. نهادهايي همچون تأمين اجتماعي به مثابه 
ش��يوه خاصي از اعمال قدرت هستند که در زمينه گفتماني خاص 

خود شکل گرفته و اعمال قدرت در آن مفهوم سازي مي شود]33[.
واقعيت اين است که الگوهاي نظري دولت رفاه و حکم راني خوب، 
غالباً با گيرافتادن در بن بس��ت س��اختارگرايي، ماهيت غايت گرايانه 
و غيرتاريخ��ي پيدا کرده اند. در اين فهم س��اختاري و غايت گرايانه، 
س��اختار زيربنا و علت موجه اس��ت. پديداره��ا واقعيت هايي بديهي 
هستند و به فهم نظريه پرداز تحميل مي شوند. اين رويکردها امکان 
رص��د تاريخ جوامع و تکثر و مقاومت جامعه در برابر سياس��ت هاي 
دولت را غيرممکن مي کنند]27[. اين رويکردهاي نظري، سياس��ت 
اجتماعي و سياست تأمين اجتماعي را به عنوان محصول صنعتي شدن 
و رش��د س��رمايه داري فهم کرده و ويژگي هاي اجتماعي و سياسي 
و ش��رايط تاريخي جوامع را وقعي نداده ان��د. به رغم داعيه پرداختن 

ب��ه رابطه دولت و جامعه، در تحليل ه��اي خود دچار تقليل گرايي و 
يک سويه نگري شده و فقط با تحليل طرف دولت اين رابطه دوسويه، 
از تحليل طرف ديگر رابطه و تأثير بازخورد آن بر سياست هاي رفاهي 
دولت بازمانده اند. اين بن بس��ت ساختارگرايانه در آراي تبارشناسانه 
فوکو حل مي ش��ود؛ بدين معنا که ساختار زيربنايي بنيادينی وجود 
ن��دارد ک��ه همه چي��ز را توضيح ده��د. فوکو از ت��ن دادن به کلّيت 
ساختاري و ساختار تن مي زند. اينجا مسئله بر سر پروبلماتيک شدن 

بدن و رؤيت پذيري سوژه ذيل فّناوری هاي قدرت است]41[.
تلقي الگوهاي نظري دولت رف��اه و حکم راني مطلوب، از قدرت 
يک تلقي کالسيک است که مبتني بر اعمال زور است. اين در حالي 
اس��ت که قدرت، فقط س��رکوب نمي کند و مولّد نيز هست، سوژه و 
اُب��ژه مدرن توليد مي کند و در همين تاريخي که به مثابه توس��عه و 
پيشرفت بازنمايي مي شود، پديده هايي نظير پيدايش نهادهاي رفاهي 
پيش و پس از انقالب اسالمي در دوتايي قدرت/مقاومت توليد شده 
که فهم س��امان گفتماني حاکم بر اين پديده ها حائز اهميت اس��ت. 
اينکه آن چه هست همواره نبود، يعني مسائل و موجودیت ها همواره 
در بس��تر تالقي ها و در طول تاريخ ناپايدار و گذرا ش��کل گرفته اند. 
اين، همان فهم پروبلماتيک مدنظر فوکو اس��ت. فهم بستر و زمينه 
بدل ش��دن يک موضوع به مسئله اي براي نظريه پردازي و دستکاري 
پروبلماتيک رويکردهاي نظري مزبور گفتمان توسعه و انگاره پيشرفت 
اس��ت. جوامع درحال گذار براي رسيدن به انگاره پيشرفت و توسعه، 
 گريزي جز طي کردن غايات برشمرده توسط اين رويکردهاي نظري 
ندارند. این درحالي است بسترهاي اين رويکردها فهم و منطق حاکم 
بر آنها باید کش��ف شوند تا بتوان نش��ان داد همگي اين رويکردها، 
يک رژيم حقيقت هس��تند که به اين صورت بر نظريه پرداز جلوه گر 

شده اند]42[.
مفروضه هاي بنيادين تأمين اجتماعي در نقطه اي از تاريخ بدل به 
مسئله شده و اين پروبلماتيک شدن در نسبت با رويداد يا رويدادهايي 
صورت گرفته که نظم نمادين پيشين را درهم ريخته و نظم گفتماني 
جدي��دي را تحميل کرده اس��ت. با پروبلماتيک ک��ردن فقر، ثروت، 
جمعيت، بدن و ذهنيت به عنوان اُبژه هايي درخور مداخله و بررسي و 
دستکاري، اين اُبژه ها نيازمند الگويي جديد از قدرت و حکومت کردن 
هستند]30[. بنابراين با بازنويسي تاريخ و مواجهه با گفتمان توسعه، 
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خود را در رويدادهاي مغفول مانده در تاريخ سياست هاي رفاهي نظير 
جنگ جهاني اول و دوم و پيامدهاي آن براي ايران، بالياي طبيعي و 
اجتماعي نظير قحطي، شکل گيري طبقات اجتماعي و ائتالف سياسي 
آنها در بزنگاه هاي خاص تاريخي مي يابيم. الگوي عمل اين رويدادها 
در ايجاد اختالل در نظم پيشين فهم مي شود. اين نظام نظري است 
که ما را به س��مت فهم برهم خوردن نظم پيشين و ازکارافتادن نظام 
فهم، آگاهي، عقالنيت و در مجموع، سازمان زباني حاکم بر الگوهاي 

سياست ورزي و اداره جمعيت در نتيجه اين رويدادها مي کشاند.
مطابق رويکرد تبارشناسي، تشکيل هر رژيمي از حقيقت نيازمند 
برس��اخت دوتايي دوگانه و رقيب است که بتوان الگويي از قدرت را 
براي آن به کار بس��ت. به عبارت ديگر،  بايد موجودیت ها و مسائل را 
به اُبژه تبدیل تا در نسبت با اين اُبژه سازي، سوژه هايي خلق شوند که 
درون همان گفتمان بر اُبژه تسلط يابند و آن را بازنمايي کنند]43[ 
که اين اُبژه، ايران پس��اجنگ و پس��اانقالب اس��ت؛ ايران جنگ زده 
و انق��الب زده که نيازمند ش��کل جديدي از حکومت کردن اس��ت. 
بازنمايي اي��ران به مثابه معضل و مش��کل و عقب ماندگي، مضمون 
جامع��ه درحال گذار را به مثابه دالّي که توضيح دهنده و تبيين کننده 
همه نقص هاست، وارد معادالت زباني کرد]44[. ايران به مثابه کلّيتي 
که توس��عه نيافته، عقب مانده و بي نظم برساخت شده، راه نجات آن 
تنظيم های توس��عه اس��ت. اين تنظيم ها به پيداي��ش نهادهايي که 
هدفش��ان کنترل، دس��تکاري و مديريت ذهن و بدن براي رسيدن 
به حد نهايي تعريف ش��ده از س��وي اين گفتمان منجر ش��د و آنچه 
دش��من اين تنظيم ها محسوب می شود، همانا توسعه نيافتگي است. 
اين گفتمان همچنان تثبيت و بازتوليد مي ش��ود، بدون آنکه تاريخ 

برآمدن اين حقيقت را به ياد داشته باشيم.

نتيجه گيري 
رويکردهايي که تأمين اجتماعي را به مثابه متن و گفتمان درنظر 
گرفت��ه و از منظر تاريخي و گفتماني، پرده از ارزش ها، پيش فرض ها 
و ابع��اد ايدئولوژيک��ي و عقالني��ت سياس��ي آن برمي دارند، قدرت 
تبيين کنندگي بيشتري دارند. با اين وصف بايد محققان در بررسي 
موضوع های اجتماعي، از بينش جديد و تازه اي برخوردار باش��ند. از 
آنجا  که کش��ف زواياي پنهان يک پديده اجتماعي فقط با خروج از 

فضاي غالب و کلي آن پديده امکان پذير است، استفاده از رويکردهاي 
گفتماني راهگشاست. در سياست اجتماعي به مثابه گفتمان با پرهيز 
از تقليل گرايي و سطحي انديش��ي از طريق تحليل سامانه هاي زباني 
در حوزه هاي مختلف ازجمله آموزش، بهداش��ت، تأمين اجتماعي و 
اش��تغال، به تحليل روابط قدرت و شيوه هاي اعمال آن در هر دوره 
تاريخ��ي پرداخته مي ش��ود و مي توان به فهم وس��يع تري از عوامل 
نهادي، سياس��ي، تاريخي مؤثر برآن نائل شد. با توجه به اينکه ثقل 
سياس��ت اجتماعي در ايران با دولت به معناي بخشي از نهاد قدرت 
گره خورده و دولت يک تنه در ميدان سياست اجتماعي نقش آفريني 
مي کند، پيوند بين سياست اجتماعي و نهاد قدرت انکارناپذير است. 
بنابراين باید به بررسي روابط مبتني بر قدرت، نحوه تخصيص منابع، 
اعمال قدرت سياس��ي، تعريف مسائل، فّناوری هاي مختلف حکومت 
و س��وژه هاي توليدش��ده از طريق سياس��ت هاي اجتماع��ي در اين 
مکانيزم ها توجه شود. برهمین اساس، انجام تحقيق های پساتوسعه اي 

با رويکرد تبارشناسانه در اين حوزه پيشنهاد مي شود. 

تأییدیه اخالقی: موردی برای گزارش وجود ندارد.
تضاد منافع: نویسندگان این مقاله هیچ گونه تضاد منافعی اعالم نکردند.

سهم نویسندگان: نویسندگان سهم یکسانی در نگارش این مقاله داشته اند.
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