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چکیده
ــت  ــات دول ــت مداخ ــدود و ماهّی ــه ح ــا ب ــی، رویکرده ــذاری اجتماع ــرمایه گ ــده ی س ای  
ــرار داده  ــورد بازبینــی ق ــه طــور خــاص در حــوزه ی تأمیــن اجتماعــی را متحــّول ســاخته و م ــاه ب رف
ــای  ــذاری در چارچــوب رویکرد ه ــّررات گ ــازی و مق ــه خصوصــی س ــش ب ــز گرای ــر نی ــش  ت اســت. پی
ــات،  ــتن از مداخ ــمت کاس ــه س ــرفته را ب ــاه پیش ــت رف ــی دول ــن اجتماع ــام تأمی ــه نظ ــرال ب نئولیب
ــن  ــی تأمی ــد جایگزین ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــرده ب ــت ک ــی هدای ــن اجتماع ــای تأمی ــا و مزای حمایت ه
ــر  ــا فق ــه ب ــی شــهروندان در مقابل ــی از تمام ــی کاف ــی، حمایت ــذاری اجتماع ــا ســرمایه گ ــی ب اجتماع
ــوری،  ــی ف ــه ی حمایت ــر ســازد. ارائ ــن اجتماعــی را متأث ــر تأمی ــه حــّق ب ــد و دسترســی ب عرضــه نکن
کافــی و جامــع کــه دسترســی  همگانــی بــه حداقلــی از منابــع را تأمیــن کنــد مســتلزم بازگشــت بــه 
منطــق توزیعــی تأمیــن اجتماعــی و در تــداوم آن، تعییــن حــدود و نقــش دولــت در ایــن حــوزه اســت. 
ــن  ــوزه ی تأمی ــت در ح ــات دول ــوب مداخ ــوی مطل ــه الگ ــتیابی ب ــدف دس ــا ه ــش، ب ــن پژوه در ای
ــذار  ــرمایه گ ــت س ــه ی دول ــتی های نظری ــه کاس ــی ب ــی، نگاه ــی- تحلیل ــی توصیف ــا روش ــی ب اجتماع
ــاوت در  ــی« و »تف ــه ی دارای ــه مثاب ــوان، »شــغل ب ــت در دو عن ــات عدال ــر اقتضائ ــه ب ــی و تکی اجتماع
ــی شناســایی شــده  ــن اجتماع ــی تأمی ــه منطــق توزیع ــی در بازگشــت ب ــی« مبنای اســتعدادهای درون
ــا  ــی ب ــذاری اجتماع ــرمایه گ ــی س ــرورت همراه ــه ض ــر، ب ــش حاض ــاس  پژوه ــن اس ــر ای ــت. ب اس
مداخــات جبرانــی دولــت رفــاه ســّنتی، در قالــب مزایــای نظــام تأمیــن اجتماعــی، دســت یافته اســت. 
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مقدمه
ــوان در رویکــرد گســترش  ــه نظــام تأمیــن اجتماعــی و تحــوّلت آن را، می ت  تفــاوت رویکرد هــا ب
ــر رویکــرد فعال ســازی1 و  ــرال، بعدت ــن اجتماعــی، رویکــرد نئولیب ــای تأمی ــی و مزای مداخــات حمایت
در نهایــت توســعه ی آن بــه رویکــرد ســرمایه گــذاری اجتماعــی،2 دســته بندی کــرد.3 در ایــن مســیر 
ــد و  ــران کاهــش درآم ــی، جب ــت اجتماع ــژه حمای ــا کاروی ــی ب ــن اجتماع ــی نظــام تأمی منطــق توزیع
ــه و  ــه ســرمایه گذاری پیش گیران ــن حــوزه ب ــت در ای ــف شــد و مداخــات دول ــی تضعی ــه تورایمن ارائ

توانمندســاز بــا چشــم انــدازی بلنــد مــّدت، منتقــل شــده اســت.4

ــا  ــه مزای ــتگی ب ــزه ی کار، وابس ــف انگی ــی از تضعی ــی، نگرانی های ــای اجتماع ــترش حمایت ه  گس
ــا را  ــام مزای ــه نظ ــرال ک ــای نئولیب ــا ورود رویکرده ــرد.5 ب ــاد ک ــی ایج ــای عموم ــش هزینه ه و افزای
تضعیــف کننــده ی روحیــه کار و تــاش، ترویــج کننــده ی وابســتگی و در نهایــت ایجــاد کننــده ی فقــر 
می دانســتند،6 مداخــات دولــت در ایــن حــوزه در دو ســطح، دســتخوش تغییــر شــد. مزایــای مشــروط 

1-Activation.

2-Social Investment.

  3. برخی منابع فعال ســازی را متفاوت از ایده ی ســرمایه گذاری اجتماعی دانســته و برخی آن را بخشــی از مجموعه مفهومی 

سرمایه گذاری اجتماعی می دانند. ن.ک.به:

Morel, Nathalie, Bruno Palier and Joakim Palm. Beyond Welfare State as We Knew it?, in Toward A Social Invest-

 ment Welfare State? Ideas Politics and Challenges. N. Morel, B. Plalier and J. Palm (Eds.), First Ed. Bristol: The

 Policy Press, 2012, pp. 1-30.; Hemerjick, A. Two or Three Waves of Welfare State Transformation, in Toward a Social

 Investment Welfare State? Ideas Politics and Challenges. N. Morel, B. Palier and J. Palme (Eds.), First Ed. Bristol:

The Policy Press, 2012, pp. 33-60

4-Taylor-Gooby, P. “Opportunity and Solidarity”,  Journal of Social Policy, Vol. 40, No. 3, 2011: 53.

 5. در مرحله ی گسترش، تأمین اجتماعی همگانی ابزار مناسب مقابله با فقر تّلقی شد و در اشکال متنوع برنامه های انتقال درآمد، 

سامت عمومی، مسکن عمومی و آموزش توسعه یافت. بیمه ی بیکاری، مزایای از کار افتادگی یا ناتوانی، مستمری های سالمندی، 

مزایای بازماندگان، کمک هزینه ی کودکان و مساعدت های اجتماعی)social assistance(، از انواع حمایت های اجتماعی توسعه یافته، 

در این مرحله هستند. ن.ک.به:

 Hemerijck, A. 2012, Op. Cit, p. 41.

 6-Diamond, P., Lodge, G. “Dynamic Social Security after the Crises: Toward a New Welfare State”, International   

 Social Security Review, Vol. 67, 2014: 40

الگــوی مطلــوب مداخله دولت در حــوزه تأمین
 اجتماعی سرمایه گذاری اجتماعی و اقتضائات عدالت
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1. شــروط اشــتغال در ســطوحی متفاوت بر محور برداشتی سختگیرانه از »مسئولّیت فردی« در مقابله با فقر و با ادعای تشویق 
خوداتکایی و روحیه ی کار صورت بندی شدند. شروط اشتغال هم در بخش های غیر مشارکتی و هم  بخش های مشارکتی )بیمه 

 social(استفاده شدند؛ اگر چه به طور خاص در آمریکا بر بخش غیر مشارکتی؛ یعنی مساعدت اجتماعی )از کار افتادگی و بیکاری
assistance( متمرکز بودند. ن.ک.به:   

Gilbert, N. Transformation of Welfare State: The Silent Surrender of Public Responsibility. First Ed. Oxford: Oxford Uni-

 versity Press, 2002, p. 39-67

2. کاســتن از حمایت هــای اجتماعــی و مداخــات رفاهی دولت در ایــن دوره از جانب نهادهای بین المللی)بانک جهانی و ســازمان همکاری و 
توســعه ی اقتصادی( نیز دنبال می شــد. این نهادها، رقابت کشــورها در بازار جهانی  را مســتلزم کاستن از هزینه های عمومی می دانستند.ک.به:  
Diamond, P., Lodge, G., Op. Cit.: 40

3. آزاددویــن، علــی و جــواد کاشــانی، چالش هــای فــراروی اجــرای حــّق تأمیــن اجتماعــی بــه عنــوان یــک حّق بشــری، 
پژوهــش حقــوق عمومــی، 1397، شــماره 60،  ص . 20-24. حبیــب نــژاد، ســید احمــد و مرضیــه ســلمانی ســیبنی، نســبت ســنجی 
نظریــه ی دولــت رفــاه و نظــام حقوقــی جمهــوری اســامی ایــران در حــوزه ی  فقرزدایــی، فصلنامــه ی علمــی پژوهش های 
نویــن حقــوق اداری، زمســتان 99، شــماره 5، صــص. 64-65. بادینــی، حســن و حســین پشــت دار، نظــام حقوقــی تأمیــن 
اجتماعــی؛ گــذار از دولــت رفاه بــه ایده ی حکمرانــی خــوب، تحقیقــات حقوقــی، بهــار 92، شــماره 61 ، صــص 317-315.
 4-Jenson, J. Redesigning Citizenship Regimes after Neoliberalism: Moving Toward Social Investment, in What Future for . 

 Social Investment. N. Morel, B. Palier and J. Palm (Eds.), Stockholm: Digaloo, 2009, p. 33

5 . برخی، نظام مزایای مشروط به اشتغال را از انواع برنامه های فّعال سازی می دانند و برخی دیگر آن را در چارچوب رویکرد 
نئولیبرال بحث می کنند. با این حال این دو شیوه به طور خاص نقشی متفاوت برای بازار و دولت در هدایت افراد به اشتغال 
در نظر می گیرند. ابهام پیش گفته، بیش از همه به تنّوع رویه ها در کشورهای مختلف باز می گردد. به طور کلی مواردی چون 
کارآموزی، خدمات کاریابی، پرداخت یارانه به کارفرمایان، اشتغال زایی در بخش عمومی، شروط اشتغال و محرومیت های 

مرتبط با آن از انواع شیوه های فعال سازی تّلقی می شوند که در سطوح متفاوت به کار گرفته شده اند. 
 Bonoli, G. Active Labor Market Policy and Social Investment: a changing relationship, in Toward a Social Investment

 Welfare State? Ideas, Policies and Challenges. N. Morel, B. Plalier, J.Palm (Eds.). First Ed. Bristol: The Policy Press, 2012,

pp.181-204

)بــه اشــتغال و جســتجوی کار(، بــا هــدف کاســتن از وابســتگی و افزایــش اشــتغال پیش بینــی شــدند1 
ــا هــدف افزایــش کیفّیــت خدمــات، آزادی انتخــاب، کاســتن از  و خصوصی ســازی تأمیــن اجتماعــی ب
ــت و هزینه هــای عمومــی انجــام شــد.2 خصوصــی ســازی تأمیــن اجتماعــی  ــد دول مداخــات ناکارآم
ــش خطــرات  ــا، افزای ــش هزینه ه ــود، افزای ــق نب ــه موف ــش گفت ــداف پی ــه اه ــا در دســتیابی ب ــه تنه ن
مالــی، کاهــش شــفافّیت و آســیب بــه زنــان و اقلّیت هــا را در پــی داشــت.3 بــه عــاوه خصوصــی ســازی 
تأمیــن اجتماعــی بــا ظهــور دولــت تنظیم گــر همــراه بــود کــه مداخــات دولــت را بــه مــوارد شکســت 
بــازار و آثــار بیرونــی محــدود کــرد.   در نتیجــه ی ایــن تحــوّلت، نظــام تأمیــن اجتماعــی از توّجــه بــه 
موانــع متنــوع اشــتغال و مشــکات ســاختاری بــازار کار بازمانــد.4 مزایــای مشــروط بعدتــر در چارچــوب 
مفهــوم فعال ســازی5 از صــرف اشــتغال و جســتجوی کار بــه شــرکت در دوره هــای کارآمــوزی، مشــاوره 
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ــعه ی  ــان »توس ــب دو جری ــدند و در قال ــل ش ــتمزد، تبدی ــه در کار دارای دس ــت داوطلبان و فعالّی
ســرمایه انســانی«1 و »کارگســتری«2 توســعه یافتند.3

 اکنــون ایــده ی ســرمایه گــذاری اجتماعــی طــرح شــده اســت. در ایــن رویکــرد تأکیــد بــر رفــع 
ــود   ــرال و هــم چنیــن فّعال ســازی ب ــده ی محــوری در رویکــرد نئولیب ــق اشــتغال کــه ای ــر، از طری فق
تداوم یافــت و ســرمایه گــذاری بــا هــدف پیشــگیری از فقــر از طریــق افزایــش رشــد اقتصــادی و اشــتغال 
پذیــری شــهروندان مطــرح شــد. رشــد اقتصــادی و رفــاه اجتماعــی کــه ســابقًا اهدافــی ناســازگار تّلقــی 
ــده،  ــک های آین ــی ریس ــا پیش بین ــت ب ــتند4 و دول ــازگار هس ــی س ــرد اهداف ــن رویک ــدند در ای می ش
ــه ی  ــن اســاس مداخل ــر ای ــه هــر دو انجــام می دهــد.5 ب ــرای دســتیابی ب ــه را ب ســرمایه گــذاری بهین
ــاز توزیعــی  ــا شــیوه های ب دولــت ســرمایه گــذار در ایــن حــوزه را نوعــی پیــش  توزیــع، در مقایســه ب

ــد.6 ــاه ســّنتی می دانن ــت رف دول

 1-Human Resource Development . 

2-Workfare .  

3. برنامه های »کارگستری و اّول کار«، در آمریکا اولوّیت دارند و برنامه های »توسعه ی سرمایه ی انسانی« در مدل های اسکاندیناویایی 

متداول است. ن.ک.به:

 Peck, J. Theodor, N. “Work First: Workfare and the Regulation of Contingent Labor market”, Cambridge Journal of

 Economics, Vol. 24, No. 1, 2000: 119-138.;  Barbier, J.C. National System of Social Protection in Europe: two contrasted

 paths to activation, and maybe a third, in Regulation in Labor and Employment in Europe. J. Lind, H. Knudsen and H.

      Jorgensen (Eds.). Brussel: Peter Lang, 2004, pp. 233-253

 4-Hemerijck, A. 2012, Op. Cit., p. 46 . 

5-Jenson, J., Op. Cit., p. 61. Hemerijck, A. 2012, Op. Cit. ,pp.46- 47 .  

6-Choi, Y.J., Huber, E., Kim, W.S., Kwon, H.Y., Shi, S.J. “Social Investment on Knowledge-base Economy: New Poli- .  

 tics and Policies”, Policy and Society, Vol. 39, No. 2, 2020: 150

الگــوی مطلــوب مداخله دولت در حــوزه تأمین
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ــی1  ــت، جایگزین ــد گف ــود بای ــه می ش ــه آن پرداخت ــتار ب ــن نوش ــه در ای ــی ک ــح معضل   در توضی
تأمیــن اجتماعــی بــا ســرمایه گــذاری اجتماعــی و نظریــه ی دولــت رفــاه بــا نظریــه ی دولــت ســرمایه 
ــه ی حمایتــی کافــی  ــت را در ارائ ــرار گرفتــه اســت دول ــه ق گــذار اجتماعــی2 کــه امــروزه مــورد توّج
در دوره ی انتقــال از دولــت رفــاه ســّنتی بــه دولــت ســرمایه گــذار اجتماعــی و بــه طــور کلــی ارائــه ی  
ــود،  ــازار کار نخواهنــد ب ــه فعالّیــت در ب ــق ب ــه آن هــا کــه علی رغــم ســرمایه گذاری هــا موّف حمایــت ب

1. بــه طــور کلــی ســرمایه گــذاری اجتماعــی بــه دو شــکل طــرح شــده اســت. از یــک ســو، گیدنــز در کتــاب »راه ســوم: بازســازی 

لیبــرال دموکراســی« )The Third Way: The Renewal of Social Democracy( ،ســرمایه گــذاری اجتماعــی را جایگزیــن تأمیــن 

ــاه  ــت رف ــک دول ــرا به ی ــاب »چ ــون در کت ــپینگ اندرس ــر اس ــوی دیگ ــد و در س ــّنتی)social protection( می دان ــی س اجتماع

ــد را،  ــن درآم ــه طــور خــاص تضمی ــّنتی ب ــی س ــن اجتماع ــم« )Why We Need a New Welfare State( ،تأمی ــاز داری ــد نی جدی

ــت  ــده ی دول ــل ای ــز در تکمی ــر گیدن ــد. بعدت ــی و مکمــل آن می دان ــذاری اجتماع ــدی ســرمایه گ ــرای کارآم عنصــری ضــروری ب

ــه: ــرد. ن.ک.ب ــرح ک ــش )insuring state(،  مط ــان بخ ــت اطمین ــوان دول ــت عن ــده از آن را تح ــل ش ــی تعدی ــذار نوع ــرمایه گ س

Esping-Anderson, G. Toward a Good Society, Once Again?, in Why We Need A New Welfare State. G. Esping-An-

 derson, D. Gallie, A. Hemerijck, J. Myles (Eds.), First Ed. Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 5. ; Hemerijck,

 A. Social Investment and Its Critics, in The Uses of Social Investment. A. Hemerijck (Edt.), First Ed. Oxford: Oxfrod

 University Press, 2017, pp. 3-39.; Deeming, C., Smyth, P. “Social Investment after Neoliberalism: Policy Paradigms

and Political Platform”, Journal of Social Policy, Vol. 44, No.2, 2015: 299.; Lister, R. The Third Way Social In-

 vestment State, in Welfare State Change Towards a Third Way?. J. Lewis and R. Surender (Eds.), First Ed. Oxford:

 Oxford University Press, 2004, pp. 157- 182.; Eransus, Begona, Activation Policies and Minimum Income Schemes,

Available at (October 2021): https://www.researchgate.net/publication/237765259_Activation_Policies_and_Mini-

mum_Income_Schemes

اگرچــه مطالعــات جایگزینــی کامــل تأمیــن اجتماعــی ســّنتی بــا ســرمایه گــذاری اجتماعــی در کشــورهای اروپایــی را نشــان 

نمی دهنــد؛ بــا ایــن حــال می تــوان گفــت کاهــش منابــع عمومــی دولت هــا را بــه ایــن ســمت هدایــت کــرده اســت. ن.ک.بــه:

 Kuitto, K. “From Social Security to Social Investment? compensating and social investment welfare policies in a life

.course perspective”, Journal of Europe Social Policy, Vol. 25, No. 5, 2016: 459-460

بایــد گفــت تجربــه ی کشــورهای نوردیک از اســتفاده ی همزمــان از تأمین اجتماعی ســّنتی )تضمیــن درآمد( و ســرمایه گذاری 

اجتماعــی دســتاوردهای مثبتــی داشــته اســت و یــک موازنــه ی میان بــازار و عدالــت اجتماعــی از طریق یک دولت رفــاه خدمات 

محــور عرضــه می کنــد. بــا ایــن حــال ایــده ی ســرمایه گــذاری اجتماعــی در بریتانیــا در ســال های 1997-2010، در چارچــوب 

رویکــرد جایگزینــی بــه طــور قابــل توجهــی از ســطح هزنیه هــای مرتبــط بــا تأمیــن اجتماعــی ســّنتی کاســته اســت. ن.ک.بــه:

  Deeming, C., Smyth, P., Op. Cit.: 299-300. ; Dimond, P., Lodge, G., Op. Cit.: 39.

2. »دولت رفاه جدید«، »دولت رفاه توسعه ای« عناوین مختلف استفاده شده برای دولت در ایده ی سرمایه گذاری اجتماعی هستند.  



16

ناتــوان ســاخته و آن هــا را در فقــر رهــا می کنــد1 و دسترســی بــه حــّق بــر تأمیــن اجتماعــی را محــدود 
می کنــد.

ــه  ی  ــی و مطالع ــی- تحلیل ــیوه  ای توصیف ــا ش ــه ب ــر ک ــه ی حاض ــدف از مطالع ــاس ه ــن اس ــر ای  ب
ــات  ــر اقتضائ ــه ب ــا تکی ــادی و ب ــا رویکــردی انتق ــی را ب ــذاری اجتماع ــده ی ســرمایه گ ــه ای ای کتابخان
ــه الگویــی مطلــوب از  عدالــت در یــک اقتصــاد دانــش بنیــان مــورد توجــه قــرار می دهــد، دســتیابی ب

ــی اســت. ــن اجتماع ــت در حــوزه ی تأمی مداخــات دول

ــه  ــت ســرمایه گــذار اجتماعــی ب ــه دول ــا رویکــردی انتقــادی ب ــا ب  ایــن پژوهــش کوشــش دارد ت
ــه ی  ــی در رویه هــای مدیریــت عمومــی نویــن، گســتردگی صاحّیت هــای اختیــاری و ارائ نحــوی جزئ
مشــروط خدمــات و مزایــای اجتماعــی، بــه ایــن پرســش اصلــی پاســخ دهــد کــه آیــا جایگزینــی تأمیــن 
اجتماعــی بــا ســرمایه گــذاری اجتماعــی شــیوه ای مطلــوب در مداخــات رفاهــی دولــت اســت یا خیــر؟ 
ــت  ــدود و ماهّی ــر ح ــی ب ــه اقتضائات ــت چ ــه عدال ــردازد ک ــز بپ ــن پرســش نی ــه ای ــای آن ب ــر مبن و ب

مداخــات دولــت در ایــن حــوزه دارد؟ 

  فرضیــه ی ابتدایــی در ایــن نوشــتار آن اســت کــه علی رغــم ضــرورت اصــاح و منطبــق ســازی 
دولــت رفــاه ســّنتی بــا ضروریــات اقتصــاد دانــش بنیــان جهانــی شــده، ســرمایه گــذاری اجتماعــی بــه 
تنهایــی الگویــی مطلــوب از مداخــات دولــت در ایــن حــوزه عرضــه نمی کنــد و یــک ســاز و کار عادلنــه 
ــی  ــن اجتماع ــی تأمی ــیوه های حمایت ــا ش ــراه ب ــی و هم ــذاری اجتماع ــرمایه گ ــر از س ــه ای فرات مداخل
دولت هــای رفــاه ســّنتی را اقتضــا می کنــد. بــر ایــن اســاس دســتیابی بــه نظــام تأمیــن اجتماعــی  کــه 
عــاوه بــر تــاش بــرای رفــع فقــر از مســیر ســرمایه گــذاری در رشــد اقتصــادی و اشــتغال پذیــری، آن 
را در چشــم انــدازی کوتــاه مــّدت بــا مداخاتــی فــوری نیــز دنبــال کنــد مســتلزم بازگشــت بــه منطــق 

توزیعــی نظــام تأمیــن اجتماعــی اســت. 

ــداز  ــه الگــوی مطلــوب مداخــات دولــت در حــوزه ی تأمیــن اجتماعــی در چشــم ان   پرداختــن ب
ــا  ــد کــه ب ــاز می یاب ــر ب ــن ام ــت و ضــرورت خــود را در ای ــد، اهمّی ــت و تحــوّلت جدی ــات عدال اقتضائ
ــوزه ی  ــی در ح ــت توزیع ــه عدال ــه ب ــت، توج ــی دول ــات رفاه ــر مداخ ــترده ب ــای گس ــود انتقاده وج

 1-Morel, N., Palier, B., Palm , J., Op. Cit., p. 15. ; Choi, Y. J. Huber, E., Kim, W. S., Kwon, H. Y., Shi, S. J., Op.

 Cit.:152

از این رو بسیاری بر ضرورت بقای تأمین اجتماعی سّنتی در دولت سرمایه گذار تأکید دارند و برخی کارآمدی ایده ی سرمایه 

گذاری اجتماعی را وابسته به همراهی با تأمین اجتماعی سّنتی می دانند. 
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تأمیــن اجتماعــی مبنایــی فراتــر از نــوع دوســتی، خیرخواهی یــا اصــل همبســتگی در توجیــه مداخــات 
ــد.1 ــن اجتماعــی فراهــم می کن ــی تأمی ــت و نظــام حقوق ــی  دول جبران

 ایــن امــر در پــس زمینــه ی انتقــال از تأمیــن اجتماعــی بــه ســرمایه گــذاری اجتماعــی و کاســتی های 
ــده ی  ــز ای ــن تمرک ــم چنی ــد. ه ــدان می یاب ــت دو چن ــر اهمّی ــف  ت ــای ضعی ــت از گروه ه آن در حمای
ســرمایه گــذاری اجتماعــی بــر اســتفاده از شــیوه های مدیریــت عمومــی نویــن، تغییــر در مفهــوم ســّنتی 
حاکمّیــت، کمرنــگ شــدن مرزهــای بخــش عمومــی و بخــش خصوصــی و خــروج مفهــوم نفــع عمومــی از 

انحصــار دولــت را در پــی داشــته اســت و بــر صاحّیــت دولــت در ایــن حــوزه مؤثــر بــوده اســت.

ــه ســمت اســتفاده از فرایندهــا و ســاختارهای بخــش  ــت ب ــه، دول ــر ایــن اســاس در ایــن مرحل  ب
ــر اداری را در  ــدار(، ام ــازمان و روش )اقت ــر س ــر در عناص ــر تغیی ــاوه ب ــده و ع ــت ش ــی هدای خصوص
ــاخته  ــر س ــودمندی متأث ــدی و س ــای کارآم ــاخته و آن را از معیاره ــّول س ــز متح ــدف نی ــوزه ی ه ح
ــت قاضــی اداری و  ــف قراردادهــای اداری، حــوزه ی صاحّی ــوق اداری، تعری ــر حق ــن وضــع ب اســت. ای
ســاز و کارهــای عدالــت اداری و حــدود مســئولّیت مّدنــی اداره، مؤثــر اســت.2 بــر ایــن اســاس پرداختــن 
بــه الگــوی مطلــوب مداخلــه ی دولــت در حــوزه ی تأمیــن اجتماعــی عــاوه بــر تبییــن مبانــی نظــری، 

ــد.       ــی فراهــم می کن ــن اجتماع ــی تأمی ــرای نظــام حقوق ــی ب چارچوب

ــات  ــا مطالع ــی م ــات حقوق ــر چــه در ادبی ــد گفــت؛ اگ  در خصــوص پیشــینه ی بحــث حاضــر بای
ــن حــال  ــا ای ــاه انجــام شــده اســت ب ــت رف متنــوع و بســیاری در حوزه هــای تأمیــن اجتماعــی و دول
پژوهشــی حقوقــی بــا رویکــردی انتقــادی و معطــوف بــه نظریــه ی عدالــت کــه بــه طــور خــاص و جزئــی 
ایــده ی ســرمایه گــذاری اجتماعــی و دولــت ســرمایه گــذار اجتماعــی را مــورد مطالعــه قــرار دهد، یافــت 

نشــد و پژوهــش حاضــر از ایــن جهــت، مطالعــه ای بدیــع اســت. 

ــون  ــای؛ چ ــه مقاله ه ــوان ب ــی می ت ــذار اجتماع ــرمایه گ ــت س ــر دول ــده ب ــام ش ــات انج  در مطالع
ــذار  ــرمایه گ ــت س ــی «3 و »دول ــاه اروپای ــای رف ــر دولت ه ــر آن ب ــورو و تأثی ــی حوزه ی ی ــران مال »بح

1. تکیه بر اقتضائات عدالت در مبانی نظام حقوقی تأمین اجتماعی کارکرد تأمین اجتماعی در تعدیل نتایج نابرابر بخت آزمایی طبیعی و 

اجتماعی را، تبیین می کند. برای آگاهی بیشتر از این کارکرد تأمین اجتماعی. ن.ک.به: رنانی، محسن، تأمین اجتماعی و دموکراسی، 

فصلنامه ی تأمین اجتماعی، 1382، شماره 13، صص. 333. 

2. واعظی، مجتبی، مفهوم تحلیلی اداره و مدل های آن، پژوهشنامه ی حقوق تطبیقی، بهار و تابستان 99، دوره ی چهارم، شماره ی 

5، ص.324.

3. نیکنامی، رکسانا، بحران مالی حوزه ی یورو و تأثیر آن بر دولت های رفاه اروپایی، فصلنامه ی دولت پژوهی، زمستان 96، سال 

سوم، شماره 12، صص. 70-37.
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اجتماعــی در ایــران: مقایســه ی تطبیقــی اســتراتژی لیســبون اتحادیــه ی اروپــا و سیاســت های رفاهــی 
دولــت جمهــوری اســامی ایــران1 «، اشــاره کــرد. 

  بــه موجــب آن چــه در ادامــه گفتــه می شــود، پــس از معرفــی ایــده ی ســرمایه گــذاری اجتماعــی 
ــری در  ــه نابراب ــت نســبت ب ــات عدال ــی و اقتضائ ــذاری اجتماع ــه کاســتی های ســرمایه گ ــا ارجــاع ب ب
اشــتغال در دو عنــوان »تفــاوت در توانایی هــا« و »شــغل بــه مثابــه ی دارایــی2 « بــه ضــرورت همراهــی 
تأمیــن اجتماعــی بــا ســرمایه گــذاری اجتماعــی در مقابــل ایــده ی جایگزینــی دولــت رفــاه، بــا دولــت 

ســرمایه گــذار اجتماعــی خواهیــم پرداخــت. 

گفتار اّول: سرمایه گذاری اجتماعی 

ــه ی 1990،  ــط ده ــه از اواس ــت ک ــی اس ــه ای از ایده های ــی مجموع ــذاری اجتماع ــرمایه گ    س
ــک های  ــرای ریس ــی ب ــی راه حّل ــذاری اجتماع ــرمایه گ ــده اند.3 س ــرح ش ــاه ط ــت رف ــث دول در مباح
اجتماعــی جدیــد مرتبــط بــا اقتصــاد دانــش بنیــاِن جهانــی و تغییــر در ســاختار ســّنتی خانــواده در نظر 
گرفتــه شــده اســت.4 چنــان کــه پیــش تــر نیــز اشــاره شــد دولــت ســرمایه گــذار بــر مداخلــه ای فّعــال 
ــا هــدف توانمندســازی  ــت ب ــّدت5  متمرکــز اســت. دول ــد م ــب ســرمایه گــذاری بلن و پیشــینی در قال

1. عموزاده مهدیرجی، حنیف، دولت سرمایه گذار اجتماعی در ایران: مقایسه تطبیقی استراتژی لیسبون اتحادیه ی 
اروپا و سیاست های رفاهی دولت جمهوری اسامی ایران، اّولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی، 

زمستان 94. دسترسی در:                       
  /https://civilica.com/doc/550909                                                                         
2-Job as asset . 

3. برخی مباحث »سیاست اجتماعی موّلد« در دهه ی 1930 در سوئد را نخستین ریشه های ایده ی سرمایه گذاری اجتماعی 
می دانند. ن.ک.به:

 Morel, N., Palier, B., Palm , J., Op. Cit., p. 1.

4-Jenson, Jane, Op. Cit., p. 61.; Choi, Y. J., Huber, E., Kim, W. S., Kwon, H. Y., Shi, S. J., Op. Cit.: 153 .  

افزایش مشارکت زنان در بازار کار، کاهش امنّیت شغلی، پیری جمعّیت، افزایش هزینه های عمومی و هم چنین ریسک های مرتبط 
با اقتصاد دانش بنیان و خدماتی که تأثیراتی منفی بر رفاه کارگران کم مهارت، زنان، جوانان و کودکان داشته است، ریسک هایی 
هستند که تصّور می شود سرمایه گذاری اجتماعی به جهت تمرکز بر توانمندسازی افراد در مقایسه با شیوه های سابق می تواند بهتر 

پاسخ دهد. ن.ک.به:
 Deeming, C., Smyth, P., Op. Cit.: 299. Kuitto, K., Op. Cit.: 443-444. ; Eichhorst, Werner., Hemerjick, Anton and

 Scalise, Gemma, Welfare State, Labor Market, Social Investment and the Digital Transformation, IZA Institute of

Labor Economic. Available at (October 2021): https://ftp.iza.org/dp13391.pdf

 5. نئولیبرال ها نیز در سیاست اجتماعی به آینده توّجه داشتند. با این تفاوت که آن ها بر لزوم کاستن از هزینه های عمومی 
در راستای ایجاد نکردن بدهی برای نسل های بعد تأکید داشتند.

الگــوی مطلــوب مداخله دولت در حــوزه تأمین
 اجتماعی سرمایه گذاری اجتماعی و اقتضائات عدالت
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شــهروندان1 نســبت بــه موانــع اشــتغال در حوزه هایــی مرتبــط بــه ارائــه ی خدمــات عمومــی، اجتماعــی 
ــورداران  ــرای نابرخ ــازار کار ب ــر را در ب ــی براب ــاد فرصت های ــدف ایج ــق، ه ــن طری ــردازد و از ای می پ

ــد.  ــال می کن دنب

ــت.  ــاوت اس ــود متف ــش از خ ــای پی ــا دولت ه ــت ب ــذار از دو جه ــرمایه گ ــت س ــت دول ــد گف  بای
برخــاف رویکردهــای نئولیبــرال2 کــه بــر اهمّیــت بــازار و کاهــش هــر چــه بیشــتر مداخــات دولــت 
بــه مقــّررات گــذاری و خصوصــی ســازی تأمیــن اجتماعــی نظــر داشــتند، ســرمایه گــذاری اجتماعــی 

ــا فقــر تأکیــد دارد.  ــه و پیشــگیرانه دولــت در مبــارزه ب ــر اهمّیــت نقــش ســرمایه گذاران ب

ــا هــدف ارتقــای  ــع ب ــر خــاف دولت هــای رفــاه ســّنتی کــه نهادهــای توزیــع مناب  هــم چنیــن ب
ــا تأکیــد بــر  برابــری بودنــد و مدخلــه ای سلســله مراتبــی و متمرکــز داشــتند دولــت ســرمایه گــذار ب
ــق  ــا و از طری ــع فرصت ه ــی را در توزی ــت اجتماع ــری، عدال ــت اشــتغال پذی ــش ظرفّی ــوزش و افزای آم
مشــارکت بــا ســایر بازیگــران پــی می گیــرد؛3 در حالــی کــه مداخــات دولــت رفــاه ســّنتی در تأمیــن 
اجتماعــی ریســک هایی چــون؛ بیمــاری، از کار افتادگــی، بیــکاری و ســالمندی را پوشــش می دهــد و 
بیمه هــای اجتماعــی، مســاعدت اجتماعــی و ســایر شــیوه های تضمیــن درآمــد؛ چــون کمــک هزینــه ی 

ــا فقــر، تّلقــی می شــوند.4 کــودکان، ابزارهــای مقابلــه ب

 1-Cantillon, B., VanLancker, W. “Three Shortcomings of the Social Investment Perspective”, Social Policy & Society,

 Vol. 12, No. 4, 2013: 553

برای مثال دولت به جای پرداخت یارانه به اشتغال بر بازآموزی کارگران متمرکز می شود. در مقایسه با شیوه های کارگستری 

سرمایه گذاری اجتماعی تنها بازگرداندن فرد به بازار کار را دنبال نمی کند؛ بلکه سرمایه گذاری با افزایش اشتغال در آینده، 

پایداری اقتصادی دولت رفاه را تضمین می کند.

2. در این مرحله برداشت سختگیرانه از مسئولّیت فرد در مقابله با فقر که متأثر از برداشت کار محور از اصل عمل متقابل و 

ایده ی وابستگی رفاهی شکل گرفته بود، مسئولّیت فردی در مقابله با فقر را به اشتغال یا جستجوی کار تعریف می کرد. 

3-Esping-Anderson, G., Op. Cit., p. 2. ; Morel, N., Palier, B., Palm, J., Op. Cit, p. 15 . 

به طور خاص در اروپا ظهور تأمین اجتماعی فرصت محور، در قالب سیاست های »راه سّوم« که شکل گیدنزی، سرمایه گذاری 

اجتماعی است بر این مبنا بنا شده است. ن.ک.به:

 4-Bonvin, J.M., Farvaque, N. “Social Opportunities and Individual Responsibility: The Capability Approach and the

 Third Way”, Ethics and Economics, Vol. 2, No. 2, 2004: 2

 Bonvin, J.M., Otto, H.O., Wohlfarth, A., Ziegler, H. “The Rise of Welfare Service State: Conceptual challenge of an . 

   ambiguous welfare settlement and the need for new policy research”, Social work & Society, Vol. 16, No. 2, 2018: p. 3
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ــک های  ــا ریس ــه ب ــه در مقابل ــش گفت ــیوه های پی ــدی ش ــا درک ناکارآم ــذار ب ــرمایه گ ــت س  دول
جدیــد، مبــارزه بــا فقــر را از طریــق افزایــش ظرفّیــت اشــتغال پذیــری دنبــال می کنــد.1 اگــر بیمــه ی 
ــورد  ــای م ــر مســتمر در مهارت ه ــرد تغیی ــت می ک ــا اشــتغال مجــّدد حمای ــراد را ت ــکاری ســابقًا اف بی
ــرمایه ی  ــن رو، س ــته اســت. از ای ــّنتی کاس ــت س ــن حمای ــش ای ــان از نق ــش بنی ــاز در اقتصــاِد دان نی
انســانی و اشــتغال دو محــور اصلــی، بــرای موفقّیــت در تحصیــل محورهــای اصلــی مداخلــه ی دولــت 

ســرمایه گــذار هســتند.2

ــهروندان را در  ــری ش ــتغال پذی ــت اش ــش ظرفّی ــازی و افزای ــد س ــذار، توانمن ــرمایه گ ــت س  دول
حوزه هــای آمــوزش، خدمــات مراقبــت و سیاســت های بــازار کاِر فّعــال، پــی  می گیــرد. ارائــه ی 
ــی  ــوده و کارگران ــر ب ــت شــناختی مؤث ــش ظرفّی ــودکان، در افزای ــه ک ــگام ب ــوزش زود هن ــات آم خدم
خــّاق و متخّصــص در آینــده پــرورش می دهــد کــه در مواجهــه بــا ریســک های جدیــد چــون کاهــش 
ثبــات شــغلی و پایــداری دســتمزدها، گســترش قراردادهــای موّقــت و کاهــش تقاضــا بــرای نیــروی کار 

ــد.  ــال بمانن ــازار، فّع ــان در ب ــد هــم چن ــر متخّصــص می توانن ــارت و غی کــم مه

ایــده ی اصلــی آن اســت کــه شــهروندان توانمنــد بــا شــرایط متغّیــر بــازار، ســازگار می شــوند یا بــر 
ــر آمــوزش ارائــه ی خدمــات مراقبــت  مبنــای خاقّیتشــان مشــاغلی جدیــد تولیــد می کننــد. عــاوه ب
ــه  ــه ب ــا توّج ــواده ب ــّنتی خان ــاختار س ــر در س ــا تغیی ــط ب ــالمندان، ریســک های مرتب ــا س از کودکان ی
ضــرورت اشــتغال زنــان بــرای مقابلــه بــا فقــر، کــودکان و خانــواده را هــدف قــرار داده اســت.3 از ایــن 
ــع از اشــتغال  ــد و ایــن امــر مان ــا ســالمندان دارن ــه مراقبــت از کــودکان  ی ــد ب طریــق زنانــی کــه تعّه

ــال شــوند. ــازار کار فّع ــد در ب آن هــا اســت می توانن

ــی و تأکیــد  ــه ی خدمــات کارآمــوزی، مشــاوره ی کاریاب ــال؛ چــون ارائ ــازار کار فّع   سیاســت های ب
بــر نظــام مزایایــی گزینشــی، دارای محدودّیــت زمانــی و مشــروط بــه اشــتغال نیــز، ســّومین حــوزه ی 
ــراد  مداخلــه ی دولــت ســرمایه گــذار اســت. در ایــن سیاســت ها هــدف دولــت وارد کــردن تمامــی اف
دارای توانایــی، بــه بــازار کار اســت.4 بایــد گفــت ایــن ســبک از مداخلــه ی دولــت در مقابلــه بــا فقــر بــا 

ــم. ــه آن می پردازی ــه ب ــه در ادام ــز همــراه اســت ک کاســتی هایی نی

1-Lister, Ruth, Op. Cit., p. 158.

2-Deeming, C., Smyth, P., Op. Cit.: 298.

3-Morel, N., Palier, B., Palm, J., Op. Cit., p. 2 . 

4. وصالی، سعید و سّید محّمد بساطیان، بررسی جایگاه دولت فّعال در ایران: در باب تطبیق تابع رفاه دولتی با تابع 

رفاه اجتماعی در ایران، فصلنامه ی برنامه ریزی رفاه و توسعه ی اجتماعی، تابستان 91، دوره 4، شماره 11، ص. 7.

الگــوی مطلــوب مداخله دولت در حــوزه تأمین
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بند اّول: کاستی های سرمایه گذاری اجتماعی

ــی  ــر مبان ــه ب ــد ک ــام می دانن ــده ای ناتم ــی پدی ــه لحــاظ مفهوم ــی را ب ــذاری اجتماع   ســرمایه گ
مشــابه؛ اّمــا بــا نظرگاه هایــی متفــاوت بنــا شــده و در نظام هــای رفاهــی مختلــف اشــکالی متفاوت یافتــه 
ــه نظــام  ــا حــّدی ب ــن رو بررســی چالش هــا و کاســتی های ســرمایه گــذاری اجتماعــی ت اســت.1 از ای
ــرمایه  ــت س ــت دول ــوان گف ــی می ت ــور کل ــه ط ــت. ب ــط اس ــود، مرتب ــرح می ش ــه در آن ط ــی  ک رفاه
گــذار در تحّقــق اهــداف فعال ســازی بیــکاران، پیشــگیری از فقــر و انتقــال بیــن نســلی آن، از طریــق 

آمــوزش و افزایــش ظرفّیــت اشــتغال پذیــری، موّفــق نیســت.2

  در توضیــح بایــد گفــت تصــّور می شــد خدمــات آمــوزش زودهنــگام بــه کــودکان در چشــم انــداز 
ــوزی،  ــازی )کارآم ــت و فّعال س ــات مراقب ــد و خدم ــن کن ــه را تأمی ــش گفت ــداف پی ــّدت، اه ــد م بلن
کاریابــی و بعضــًا مزایــای مشــروط( دسترســی کوتــاه مــّدت بــه ایــن اهــداف را ممکــن ســازد. تحّقــق 
اهــداف ســرمایه گــذاری اجتماعــی از طریــق آمــوزش و افزایــش ظرفّیــت اشــتغال پذیــری افــراد کــم 

ــراد دارای تحصیــات ناکافــی، ممکــن می شــود.  ــا و اف ــه مزای درآمــد، بیــکاران وابســته ب

ــط و  ــه ی متوّس ــی را طبق ــذار اجتماع ــت ســرمایه گ ــه شــده در دول ــات ارائ ــه خدم ــی ک   در حال
آن هــا کــه اکنــون نیــز از ظرفّیــت اشــتغال پذیــری مناســبی برخوردارنــد بیشــتر اســتفاده می کننــد. 
ایــن امــر از یــک ســو بــه خدمــات محــور بــودن ســرمایه گــذاری اجتماعــی )مقابــل مزایــا محــور بــودن 
نظــام تأمیــن اجتماعــی(، بــاز می گــردد و از ســویی دیگــر بــه اولوّیــت منطــق بــازار و ســرمایه گــذاری 
ــه  ــن3 ب ــت عمومــی نوی ــا و شــیوه های مدیرّی ــر منطــق توزیعــی کــه در نتیجــه ی اســتفاده از ابزاره ب

مــوازات ایــده ی ســرمایه گــذاری اجتماعــی ایجــاد شــده اســت مرتبــط اســت.

 1-Hausermann, Silja, Bruno Palier. The Politics of Social Investment, in The Uses of Social Investment. A. Hemerijck

 (Edt.), First Ed. Oxford: Oxford University Press, 2017, pp.  339-340

ــّنتی  ــاه س ــت رف ــی دول ــن اجتماع ــام  تأمی ــوان »Matthew Effect« در نظ ــت عن ــه تح ــش گفت ــرایط پی ــت ش ــد گف 2. بای

ــال و ســرمایه ی  ــازار کار فّع ــر ب ــا ایــن حــال در دولــت ســرمایه گــذار، ســرمایه گــذاری ب نیــز مشــاهده و شــناخته شــده اســت ب

انســانی می توانــد نابرابری هــای از پیــش موجــود را تشــدید کنــد و در بلنــد مــّدت، نابرابــری اجتماعــی شــدیدتری 

ــوردار  ــارت برخ ــه از مه ــطحی اولّی ــد از س ــوزی بای ــات کارآم ــدی از خدم ــره من ــرای به ــراد ب ــال اف ــرای مث ــد؛ ب ــل کن حاص

باشــند. در نتیجــه آن هــا کــه از مهارتــی برخــوردار نیســتند نمی تواننــد از ایــن خدمــات بهــره منــد شــوند. ن.ک.بــه: 

 Bonoli, Giuliano, Bea Cantillon and Wim Val Lancker. Social Investment and Matthew Effect, in The Uses of Social

Investment, A. Hemerijck (Edt.). First Ed. Oxford: Oxford University Press, 2017, pp. 72- 73
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ــی،  ــذاری اجتماع ــرمایه گ ــتغال در س ــروط اش ــا ش ــازی ب ــای فّعال س ــداوم رویه ه ــن ت ــم چنی  ه
تأثیراتــی منفــی بــر میــزان تقاضــای افــراد نســبت بــه خدمــات و مشــارکت افــراد در برنامه هــای دولــت 

ســرمایه گــذار داشــته اســت.

1. مدیرّیت عمومی نوین 
ــام از  ــا اله ــی ب ــش عموم ــای بخ ــی عملکرده ــاز طراح ــای ب ــه معن ــن، ب ــی نوی ــت عموم   مدیرّی
ــداری  ــت اقت ــت، کاســتن از ماهّی ــی بخــش خصوصــی، کاســتن از مداخــات دول ــای مدیرّیت فرایند ه
و سلســله مراتبــی مداخــات، افزایــش انعطــاف پذیــری، مشــتری گرایــی، گســترش ارائــه ی خدمــات 
ســرمایه گــذاری اجتماعــی از جانــب بخــش خصوصــی و نهادهــای محّلــی بــا افزایــش تمرکــز زدایــی، 

ــازار اســت.1 ــر شــیوه ها و منطــق ب ــه ب ــذاری( و تکی ــرارداد واگ ــی )ق ــرارداد گرای ق

  مدیرّیــت عمومــی نویــن بــر اهــداف افزایــش کارآمــدی و اثرگــذاری خدمــات، افزایــش ســودمندی 
ــده ی ســرمایه  ــن اســاس در ای ــر ای و پاســخگویی و کاســتن از هزینه هــای عمومــی متمرکــز اســت. ب
گــذاری اجتماعــی، مداخــات دولــت تنهــا در فــرض کارآمــدی و بازدهــی واقعــی موّجــه خواهنــد بــود.2 
از آن جــا کــه مدیرّیــت عمومــی نویــن در ســایه ی ارزش هــای کارایــی و صرفــه جویــی اقــدام می کنــد، 

عدالــت اجتماعــی و نفــع عمومــی را چنــدان مــورد توجــه قــرار نمی دهــد.

ــب  ــی از جان ــن مال ــاص، تأمی ــور خ ــه ط ــی ب ــش خصوص ــش بخ ــن نق ــن اهمّیت یافت ــم چنی   ه
بخــش خصوصــی هزینه هــا را افزایــش داده و دسترســی متقاضیــان کــم درآمــد بــه خدمــات را محــدود 
ــای  ــر خــاف دولت ه ــن، ب ــی نوی ــت عموم ــازار در مدیرّی ــذاری و ب ــرمایه گ ــرده اســت.3  منطــق س ک
رفــاه ســّنتی کــه مزایــای تأمیــن اجتماعــی را بــر گروه هــای کــم درآمــد متمرکــز می کردنــد بــا تکیــه 
ــل ســنجش،  ــا بیشــترین بازدهــی و دارای نتایــج کّمــی قاب ــر کارآمــدی، ســرمایه ها را در مــواردی ب ب

ــد.4 ــذاری می کن ــرمایه گ س

  بــه ایــن معنــا کــه منابــع را بــه آن هــا کــه بــرای بــازه ی زمانــی بلنــد مّدتــی بیــکار بــوده و بــه 
ــت  ــدک از ظرفّی ــی از ســطحی بســیار ان ــل محرومّیت هــای قبل ــه دلی ــه ب ــا ک ــا وابســته اند یا آن ه مزای

 1-Newman, J. Modernizing the State: A New Style of Governance, in Welfare State Change: Toward a Third Way. J.

  Lewis and R. Surender, First Ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 74

2. واعظی، مجتبی، پیشین، ص.324.

3-Bonvin, J. M., Otto, H. O., Wohlfarth, A., Z., H., 2018, Op. Cit.: 10 .  

4-Ibid., p. 9.

الگــوی مطلــوب مداخله دولت در حــوزه تأمین
 اجتماعی سرمایه گذاری اجتماعی و اقتضائات عدالت
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ــرمایه  ــداف س ــه اه ــتیابی ب ــه دس ــی ک ــد؛1 در حال ــص نمی ده ــد تخصی ــری برخوردارن ــتغال پذی اش
ــه افزایــش ظرفّیــت اشــتغال  ــا ریســک های اجتماعــی جدیــد وابســته ب گــذاری اجتماعــی و مقابلــه ب
پذیــری در ایــن گروه هــا اســت. در ادامــه خواهیــم دیــد کــه تمرکــز ســرمایه ها بــر بخش هــای دارای 
ــه را  ــش گفت ــوران، چطــور وضــع پی ــاری مأم ــای اختی ــا صاحّیت   ه ــی ب ســوددهی بیشــتر در همراه

ــد.  ــدید می کن تش

2. سرمایه گذاری خدمات محور
  پیــاده ســازی برنامه هــای ســرمایه گــذاری اجتماعــی در حوزه هــای آمــوزش، مراقبــت و اشــتغال، 
مداخــات دولــت را عــاوه بــر انتقــال از جبــران بــه ســرمایه گــذاری در ســطحی دیگــر، از پرداخــت 
مزایــا بــه ارائــه ی خدمــات عمومــی اجتماعــی منتقــل کــرده اســت.2 اعطــای صاحّیت هــای اختیــاری 
گســترده بــه مأمــوران دولتــی محّلی یــا بخــش خصوصــی کــه بــا هــدف ارائــه ی خدمــات منحصــر بــه 
ــات  ــد انجــام می شــود، از اقتضائ ــّدد مواجهه ان ــده و متع ــع اشــتغال پیچی ــا موان ــه ب ــا ک ــه آن ه ــرد ب ف

پیــاده ســازی سیاســت ســرمایه گــذاری خدمــات محــور تّلقــی شــده اســت.3

ــی  ــل ناکام ــر دلی ــون از دیگ ــز و ناهمگ ــض آمی ــرانه، تبعی ــات خودس ــش تصمیم ــن رو افزای  از ای
دولــت ســرمایه گــذار اجتماعــی در دســتیابی بــه اهــداف هســتند.4 ایــن وضــع کاهــش تعــداد متقاضیان 
خدمــات عمومــی دولــت ســرمایه گــذار اجتماعــی در مقایســه بــا متقاضیــان مزایــای تأمیــن اجتماعــی 

در دولــت رفــاه ســّنتی را در پــی داشــته اســت.

ــع  ــا موان ــراد ب ــتغال پذیری اف ــت اش ــد ظرفّی ــه می توانن ــر چ ــرد، اگ ــه ف ــر ب ــای منحص   برنامه ه
اشــتغال متنــوع را افزایــش دهنــد؛ امــا ایــن افــراد بــرای خــروج از وضعّیــت بیــکاری و یافتــن شــغل در 
بــازار بــه زمــان و منابــع بیشــتری نیــاز دارنــد. مأمــوران بــا صاحّیــت اختیــاری گســترده و بــا ذهنّیتــی 
متأثــر از منطــق بــازار و ســرمایه گــذاری، نســبت بــه ایــن گروه هــای دارای موانــع اشــتغال پیچیــده و 
ظرفّیــت اشــتغال پذیــری کــم، تبعیــض آمیــز عمــل می کننــد و آن هــا را در اولوّیــت قــرار نمی دهنــد.

1-Bonoli, G., Cantillon, B., Val Lancker, W. Op. Cit., p. 66.

2-Bonvin, J. M., Otto, H. O., Wohlfarth, A., Ziegler, H., Op. Cit., pp. 4-5 . 

 3-Ibid., p. 9 .  

4. این سطح از صاحّیت اختیاری تنها در فرض بازنگری قضایی موجه است و فراتر از آن برخی شکل گیری نهادهای جمعی 

متقاضان مزایا برای پیشگیری از خودسری را نیز ضروری می دانند. ن.ک.به:

Rosanvallon, P. The Society of Equals (A. Goldhammer Trans.), Oxford: Harvard University Press, 2013, pp. 268-

269
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 عــاوه بــر گســتردگی صاحّیــت اختیــاری، تکیــه ی مدیرّیــت عمومــی نویــن بــر تمرکــز زدایــی، 
ــد. در  ــا می انجام ــات و حمایت ه ــه ی خدم ــض در ارائ ــدید تبعی ــی و تش ــه ناهمگون ــن ب ــم چنی ه
ــی  ــی اجتماع ــات عموم ــه ی خدم ــه ارائ ــف ب ــا مکّل ــه تنه ــی ن ــای محّل ــازی، نهاده ــای فّعال س رویه ه
ــه آن هــا داده  ــی نیــز ب ــع مال می شــوند؛ بلکــه صاحیت هایــی از جهــت وضــع مقــّررات و تأمیــن مناب
می شــود.1 تمرکززدایــی چالش هایــی خــاص از جهــت صاحّیــت و جایــگاه حقوقــی نهادهــای محّلــی، 
ــد و دسترســی  ــت ایجــاد می کن ــا دول ــا ب ــی آن ه ــی و رابطــه ی حقوق ــر دولت ــی غی ــا عموم خصوصی ی
ــن حــوزه را در عمــل محــدود، مبهــم و  ــن اجتماعــی و دادرســی در ای ــر تأمی ــه حــّق ب شــهروندان ب

ــازد.    ــون می س ناهمگ

2. شروط اشتغال در برنامه های فّعال سازی
  ســرمایه گــذاری اجتماعــی در حــوزه ی اشــتغال، رویه هــای فّعال ســازی را تــداوم بخشــیده اســت. 
ــای  ــا معیاره ــا ب ــت مزای ــرای دریاف ــی ب ــت  زمان ــی محدودّی ــا، پیش بین ــواع مزای کاســتن از ســطح و ان
ــه ی خدمــات مشــاوره ی اشــتغال و کاریابــی در کنــار مشــروط شــدن  ــه، ارائ شایســتگی ســخت گیران
ــواع  ــوزی(، از ان ــای کارآم ــرکت در دوره ه ــا ش ــتجوی کار  ی ــتغال، جس ــه اشتغال)اش ــا ب ــت مزای دریاف

ــتند. ــازی هس ــال س ــای فّع رویه ه

ــتغال را  ــق اش ــر از طری ــع فق ــا رف ــه تنه ــود شــغل، ن ــرایط کمب ــتغال در ش ــل شــرط اش    تحمی
ــا شــرایط کاری  ــه ب ــه اشــتغال در مشــاغل کــم  دســتمزد و بی آتی ــراد را ب حاصــل نمی کنــد؛ بلکــه اف
نامناســب، الــزام و آزادیشــان را محــدود می کنــد.2 اگــر چــه در برخــی آرای قضایــی معیارهایــی چــون 
ــی  ــات وجدان ــا اقتضائ ــودن و در تعــارض نبــودن ب ــرش اجتماعــی ب ــودن شــغل، واجــد پذی ــی ب عقان
ــا صــرف نامناســب  ــه بودن ی ــی آتی ــودن، ب ــم دســتمزد ب ــال ک ــن ح ــا ای ــتفاده شــده اند؛3 ب ــراد اس اف

 1-Minas, R., Wright, S., Van Berkel, Rik, Decentralization and Centralization: Governing the Activvation of Social   

Assistance Recipients in Europe, International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 32, No. 5/6, 2012: 287

 2-Deacon, A. Perspective on Welfare: Ideas, Ideologies & Policy Debate. First Ed. Buckingham: Open University  

 Press, 2002, p. 55. ; Handler, J.F. “The Rise and Spread of Workfare, Activation, Devolution and Privatization and

the Changing Status of Citizenship”, Public Law & Legal Theory Research Paper Series, 2008: 22-26

3. این معیارها در دعاوی مطرح در مراجع قضایی بین المللی از جهت تّلقی رویه های فعال سازی به مصادیق کار اجباری یا مغایرت آن ها 

با حقوق بشر، طرح شده اند. ن.ک.به: 

 Dermin, E. “Activation Policies for the Unemployed and the International Human Right Case Law on the Prohibition

   of Forced Labour”,  European Journal of Human Rights, Vol. 5, No. 13, 2014: 746- 776
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ــرای دریافــت  ــرد ب ــی موجــه در خــودداری از اشــتغال تّلقــی نمی شــوند و ف ــودن شــرایط کار، دلیل ب
مزایــا هــم چنــان ملــزم بــه اشــتغال در ایــن مــوارد خواهــد بــود.

ــی ســطح دســتمزدها  ــه کاهــش کّل ــا افزایــش عرضــه ی نیــروی کار ب ــه عــاوه ایــن رویه هــا ب   ب
منجــر شــده و شــرایط اقتصــادی همــه ی شــاغان را متأثــر خواهــد کــرد.1 از ایــن رو می تــوان گفــت 
نظــام مزایــای مشــروط بیــش از آن کــه ســاز و کاری در مبــارزه بــا فقــر از طریــق اشــتغال باشــد، بــه 
ــه  ــازار کار بــدل می شــود و فقــر را میــان شــاغان گســترش می دهــد. ب ــزار اجــرای سیاســت های ب اب
عــاوه مزایــای مشــروط، الزاماتــی رفتاری)اشــتغال( را پیــش شــرط دریافــت مزایــا قــرار می دهــد و از 
ایــن طریــق، درک از حــقّ  و وظایــف در نظــام حقوقــی تأمیــن اجتماعــی را صــورت بنــدی می کنــد.2

ــر مبنــای  ــد. ب ــر می خیزن ــا ب   ایــن الزامــات رفتــاری، از معیارهــای شایســتگی در هــر نظــام مزای
ــم  ــراد تنظی ــئولّیتی اف ــی و بی مس ــای تنبل ــش فرض ه ــر پی ــروط ب ــای مش ــام مزای ــا، نظ ــن معیاره ای
می شــوند و بــه بدنامــی دریافــت کننــدگان مزایــا می انجامــد. تأکیــد بــر اشــتغال پذیــری در چارچــوب 
ــی، بنــا شــده اســت: اّول ایــن کــه تمامــی افــراد از  ــر دو پیــش  فــرض کّل سیاســت های فّعال ســازی ب

ظرفّیــت اشــتغال برخوردارنــد و دّوم آن کــه مشــاغل کافــی در بــازار موجــود اســت.3

ــه  ــد ک ــه می کن ــکاران عرض ــه ی بی ــر هم ــان ب ــکاری، شروطی یکس ــل بی ــازی دلی ــن ساده س   ای
ــا ظرفّیــت اشــتغال پذیری معمــول متمرکــز می شــوند  ــر موانــع متــداول و رایــج بیــکاری در افــراد ب ب
و بــه نیازهــای خــاص افــرادی کــه اشــتغال پذیری اندکــی دارنــد و فرصت هایــی شــدیداً نابرابــر بــرای 
ــد بی توجــه اســت. از ایــن رو شــروط اشــتغال، کمتریــن فرصت هــا را همــراه  اشــتغال در اختیــار دارن
ــا ظرفیــت اشــتغال پذیــری کمتــر، عرضــه می کنــد.4 ایــن  ــه گروه هــای ب ــا ســخت  تریــن شــرایط ب ب

 1-Henning, C. “Liberalism, Perfectionism and Workfare”, Analyse  & Kritik, Vol. 31, No. 1, 2009: 159.; Carney,
 Terry, Welfare reform? following the “work-first” way, Brotherhood of St Laurence social policy working paper,
no. 7, p. 8. Available at (October 2021
https://library.bsl.org.au/jspui/bitstream/1/801/1/Carney_welfare_reform_work-first.pdf

 2-Harris, N. “Conditional rights benefit reform and drug users: reducing dependency”, Journal of Law and Society, Vol. 37,
No. 2, 2010: 236
3.  از آن جا که همه ی بیکاران از توانایی در اشتغال برخوردارند دلیل بیکاری به تأثیرات انگیزه ای انحرافی محدود می شود. بر این اساس 

استفاده از شروط اشتغال و محرومّیت های تنبهی از مزایا، همه ی بیکاران را به بازار کار هدایت خواهد کرد. .ک.به:
 Goodin, R.E. “Structures of Mutual Obligation”, Journal of Social Policy, Vol. 31, No. 4, 2002: 591-592
 4-White, S. “What’s Wrong with Workfare?”, Journal of  Applied Philosophy, Vol. 21, No. 3, 2004: 271-284. ;
Carney, T., Op. Cit.: 10
مزایای مشروط به اشتغال از جهات دیگری نیز، از جانب برابری گرایان، مورد نقد قرار گرفته اند؛ از جمله می توان به کمال گرایانه بودن، آسیب 

به عّزت نفس افراد، بی تفاوتی نسبت به تأمین نیازهای اولّیه، نقض همبستگی اجتماعی، تحدید آزادی، ایجاد فقر شاغان، نادیده گرفتن سهم 
افراد از میراث مشترک، اشاره کرد.
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گــروه از افــراد بــا موانعــی؛ چــون تحصیــات محــدود، اعتیــاد، مشــکات ســامت ذهنــی و جســمی، 
تعّهــدات مراقبــت از اعضــای خانــواده و مشــکات رفــت و آمــد رو بــه رو هســتند.

ــت از  ــک سرپرس ــای ت ــن2 و خانواده ه ــتغال پذیری پایی ــت اش ــا ظرفّی ــکاران ب ــا1، بی  دگرتوان ه
جملــه ایــن گروه هــا هســتند. اگــر چــه خدمــات آمــوزش، کارآمــوزی و مراقبــت در ســرمایه گــذاری 
ــی  ــان برخ ــم چن ــال ه ــن ح ــا ای ــازند ب ــرف می س ــه را برط ــش گفت ــع پی ــی از موان ــی بخش اجتماع
ــت در  ــه فعالّی ــادر ب ــاختاری ق ــای س ــا محرومیت ه ــای فردی ی ــطه ی ناتوانی ه ــه واس ــه ب ــا ک گروه ه
ــه  ــتیابی ب ــتای دس ــی در راس ــذاری اجتماع ــرمایه گ ــات س ــدی از خدم ــتند از بهره من ــازار کار نیس ب

ــوند. ــروم می ش ــتغال مح اش

گفتار دّوم: اقتضائات عدالت و سرمایه گذاری اجتماعی

ــن  ــای تأمی ــی مزای ــه جایگزن ــت از آن جــا ک ــوان گف ــه می ت ــای کاســتی های پیــش گفت ــر مبن  ب
اجتماعــی بــا خدمــات دولــت ســرمایه گــذار همــواره بخشــی از جامعــه را از پوشــش حمایتــی محــروم 
می ســازد و در فقــر رهــا می کنــد بقــای نظــام تأمیــن اجتماعــی در دولــت ســرمایه گــذار و همراهــی 
ــای  ــی حداقل ه ــن اجتماع ــای تأمی ــی ضــروری اســت. مزای ــذاری اجتماع ــرمایه گ ــات س ــا خدم آن ب
ــت اشــتغال  ــا ظرفّی ــد و ب ــد و برخــورداری گروه هــای کــم درآم ــرد فراهــم می کن ــرای ف ضــروری را ب
پذیــری انــدک را از خدمــات دولــت ســرمایه گــذار اجتماعــی ممکــن می ســازد. در ادامــه، ایــن ضــرورت 
را در پرتــو اقتضائــات عدالــت در چارچــوب نظــرِی رفــع فقــر و تأمیــن رفــاه از مســیر اشــتغال مــورد 

توّجــه قــرار خواهیــم داد. 

1. منظور از دگرتوان ها افراد دارای معلولّیت است.

2. منظور از افراد با ظرفّیت اشتغال پذیری پایین، بیکاران بلند مّدت است.
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بند اّول: شغل به مثابه ی دارایی

   مفهــوم شــغل بــه مثابــه ی دارایــی1 بخشــی از یــک نظریــه ی عدالــت اســت کــه هــدف دســتیابی 
بــه آزادی واقعــی را بــرای همــه دنبــال می کنــد. بــه موجــب ایــن نظریه یکــی از عناصــر ایجــاد آزادی 
ــن فرصت هــا اســت.  ــا کمتری ــراد ب ــه اف ــرای همــه، اعطــای بیشــترین فرصت هــای ممکــن ب واقعــی ب
ایــده ی شــغل بــه مثابــه ی دارایــی ماننــد ســرمایه گــذاری اجتماعــی بــه ایــن نکتــه توجــه دارد کــه 
ــل توجهــی از مشــاغل  ــراد در ســطح قاب ــروز برخورداری هــا و دارایی هــای اف در ســاختار اقتصــادی ام

ــود. ــی می ش ناش

ــا  ــرای اشــتغال در مقایســه ب ــر ب ــای براب ــت فرصت ه ــز اهمّی ــه نی ــن نظری ــن اســاس در ای ــر ای  ب
توزیــع منابــع مــورد توّجــه اســت.2 مفهــوم شــغل بــه مثابــه ی دارایــی بــر مبنــای ایــن درک بنــا شــده 

1.  فیلیــپ ون پارجــز از مدافعــان حداقــل درآمــد اســت. او تّلقــی از مشــاغل به دارایــی را با هدف شناســایی منبع مالیاتی بــرای تأمین 

 ،)employment rent( مالــی حداقــل درآمــد عــاوه بر مالیــات بر تخصیص منابــع طبیعی طــرح کــرده اســت و آن را اجــاره ی اشــتغال

نامیــده اســت. ون پاریجــز نظریــه اش را نوعــی از نظریــه ی عدالــت آزادیخــواه برابــری گــرا )liberal egalitarian( می دانــد. بایــد گفــت 

پیشــنهاد اخــذ مالیــات بــر اشــتغال تّلقــی از آن بــه دارایی های بیرونی و مشــترک که همه باید ســهمی مســاوی در آن داشــته باشــند، 

بــاز می گــردد. هــم چنیــن ایــن نــوع مالیــات، ابــزاری در تضمیــن بــی طرفی نســبت بــه برداشــت ها از زندگی خوب تلقی شــده اســت. 

ــا  ــی ب ــاب در همراه ــع کمی ــص مناب ــن تخصی ــت ای ــده اس ــب ش ــتغال موج ــر اش ــات ب ــذ مالی ــدم اخ ــه ع ــو ک ــن نح ــه ای ب

ــد،  ــته ان ــتغال داش ــه اش ــری ب ــوی ت ــح ق ــه ترجی ــانی را ک ــز، کس ــض آمی ــوی تبعی ــه نح ــازار کار ب ــازی ب ــت های فعال س سیاس

ــوب  ــی خ ــت از زندگ ــی در برداش ــی طرف ــن ب ــتای تضمی ــزاری در راس ــتغال، اب ــر اش ــات ب ــاس مالی ــن اس ــر ای ــدارد. ب ــّدم ب مق

ــد. ــت می انجام ــوب اس ــی خ ــان از زندگ ــی از برداشتش ــتغال بخش ــه اش ــا ک ــداری از آن ه ــه جانب ــت آن ب ــدم پرداخ ــت و ع اس

 real( فیلیــپ وان پاریجــز، بــی طرفــی در برداشــت از زندگــی خــوب را بخشــی از مفهــوم آزادی واقعــی بــرای همــه 

freedom for all( می دانــد. ایــن مفهــوم بــه نوبــه ی خــود بخشــی از نظریــه ی عدالــت او اســت. ایــن نظریــه، جامعــه ای 

از حق هــای مالکیــت شناســایی شــده  قالب یــک مجموعــه  افــراد در  بنــدی می کنــد کــه آزادی رســمی  را صــورت 

ــترین  ــس بیش ــر ک ــه ه ــوند ک ــع ش ــوی توزی ــه نح ــا ب ــد و فرصت ه ــده باش ــن ش ــود در آن تضمی ــر خ ــت ب ــد، مالکی باش

را دارنــد بدهــد.  افــرادی کــه کمتریــن فرصت هــا  بــه  را  بیشــترین فرصت هــا  باشــد و   را داشــته  فرصــت ممکــن 

بر این اساس او تاش می کند یک جامعه ی آزاد)عادلنه( را طراحی کند که افراد، آزادی زیستن به نحوی که انتخاب می کنند را داشته 

باشند. ن.ک.به:

 Van Parijs, P. Real Freedom for All: what if anything can justify capitalism, First Ed. Oxford: Clarendon Press, 1997,

pp. 89-130

2-Ibid, p. 90
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اســت کــه حّتــی در فــرض نامحتمــل اشــتغال کامــل، کمیابــی مشــاغل مانــع از آن اســت کــه افــراد بــا 
ــف و منافع)دســتمزد،  ــت اشــتغال پذیری یکســان، مشــاغلی مشــابه از جهــت تکالی ــا و ظرفّی مهارت ه

روابــط اجتماعــی و...( کســب کننــد.1

 بــر ایــن اســاس در ایــن دیــدگاه نامحتمــل بــودن دســتیابی بــه اشــتغال کامــل، کمیــاب بــودن 
ــاز توزیعــی  ــی و ب ــه ای جبران ــع، مســتلزم مداخل ــاوت مشــاغل از جهــت تکالیــف و مناف مشــاغل و تف
اســت؛ چــرا کــه در ایــن شــرایط همــواره برخــی افــراد علی رغــم تمایــل بــه اشــتغال و دارا بــودن مهارت 
کافــی موّفــق بــه اشــتغال نخواهنــد بــود و حّتــی بــر فــرض اشــتغال کامــل افــراد بــا مهارت یکســان، 
مشــاغلی مشــابه از جهــت تکالیــف و منافــع نخواهنــد داشــت و ایــن امــر وضعــی نابرابــر در اشــتغال 

ایجــاد می کنــد کــه آزادی واقعــی را محــدود خواهــد کــرد.2

ــه  ــزم ب ــد مل ــر کســب می کنن ــع بهت ــف و مناف ــا تکالی ــاغلی ب ــه مش ــا ک ــدگاه آن ه ــن دی    در ای
ــاره اســتخدام3 هســتند.   ــب اج ــر اشــتغال در قال ــات ب پرداخــت مالی

بند دّوم: تفاوت در استعدادهای درونی

ــط  ــراد رب ــاه اف ــه شــد در ســرمایه گــذاری اجتماعــی، ســطح رف ــز گفت ــر نی ــان کــه پیــش ت  چن
ــری  ــرد براب ــک رویک ــر در ی ــن ام ــد دارد. ای ــازار کار کســب می کنن ــه در ب ــا مشــاغلی ک مســتقیمی ب
ــه توانایی هایشــان  ــد ب ــراد کســب می کنن ــه اف ــه مشــاغلی ک ــراه اســت ک ــه هم ــن نکت ــا ای ــه ب گرایان

ــد دارد. ــوزش تأکی ــر آم ــن جهــت ب ــز از ای ــی نی ــذاری اجتماع وابســته اســت. ســرمایه گ

 بــا ایــن حــال از آن جــا کــه بخشــی از توانایی هــا، نــه بــه آمــوزش؛ بلکــه بــه اســتعدادهای درونــی 
کــه محصــول تاش یــا انتخــاب افــراد نیســتند مرتبــط اســت، در ایــن برداشــت از عدالــت، افــرادی کــه 
ــا ظرفیــت  ــی تولیدی ی ــد از توانای ــن دریافــت کرده ان ــه جهــت تفــاوت در اســتعدادهایی کــه از والدی ب
ــات  ــن اســاس اطاع ــر ای ــود. ب ــد ب ــران خواهن ــت جب ــد، مســتحق دریاف ــری برخوردارن اشــتغال کمت

ژنتیکــی بخشــی از منابعــی تّلقــی می شــوند کــه موضــوع توزیعــی برابــری گرایانــه هســتند. 

 1-Ibid, pp. 91- 92 .

 2-Ibid, p. 113- 125 .  

3-Employment Rent .  

الگــوی مطلــوب مداخله دولت در حــوزه تأمین
 اجتماعی سرمایه گذاری اجتماعی و اقتضائات عدالت
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 در ایــن نظریــه اســتعدادهای درونــی افــراد، نوعــی از منابــع طبیعــی هســتند کــه هیــچ کــس حّقی 
مالکانــه و پیشــینی نســبت بــه آن هــا نــدارد. بایــد گفــت در ایــن رویکــرد دســتیابی بــه فرصت هــای 
ــه در ایــن منابــع تّلقــی شــده اســت.1 ســرمایه  ــرای اشــتغال، مســتلزم توزیعــی برابــری گرایان ــر ب براب
گــذاری اجتماعــی بــا تأکیــد بــر خدمــات آمــوزش زود هنــگام، خدمــات نگهــداری و افزایــش اشــتغال 
ــش  ــه نق ــال ب ــن ح ــا ای ــد. ب ــم کن ــتغال را فراه ــای اش ــری در فرصت ه ــد براب ــاش می کن ــری، ت پذی
اســتعدادهای درونــی متفــاوت افــراد در ســطح اشــتغال پذیریشــان بــی توّجــه اســت و از منظــر عدالــت 
ایــن امــر، وضعــی ناعادلنــه نســبت بــه آن هــا کــه اســتعدادهای درونــی متفــاوت و بــه لحــاظ اقتصــادی 

کــم ارزش  تــر دارنــد ایجــاد کــرده و مقتضــی مداخلــه ای جبرانــی اســت.  

عدالــت  نظریــه ی  در  مالیــات  منابــع  از  تخــم)germ line genetic information(، یکــی  ســلول  ژنتیکــی  اطاعــات   .1

ــص  ــه تخصی ــت ک ــی اس ــع طبیع ــی از مناب ــه بخش ــن نظری ــم در ای ــلول تخ ــی س ــات ژنتیک ــت. اطاع ــپ اس ــان چ آزادی گرای

ــص  ــاس تخصی ــن اس ــر ای ــت. ب ــع اس ــن مناب ــص ای ــی تخصی ــاره ی ارزش رقابت ــت اج ــی پرداخ ــد جبران؛ یعن ــمول قواع آن مش

ــلول  ــی س ــات ژنتیک ــر اطاع ــات ب ــن، مالی ــه والدی ــت ک ــه آن اس ــروط ب ــل مش ــد مث ــب تولی ــع در قال ــن مناب ــه ی ای عادلن

تخــم را پرداخــت کننــد. والدینــی کــه فرزندانــی بــا اطاعــات ژنتیکــی بــا ارزش )اقتصادی(بالتــری دارنــد نســبت بــه 

آن هــا کــه اطاعــات ژنتیکــی کــم ارزش تــری را تخصیــص داده انــد مبلغــی بیشــتر پرداخــت خواهنــد کــرد. ن.ک.بــه:

 Steiner, H. “Left Libertarianism and the Ownership of Natural Resources”, Public Reason, Vol. 1, No. 1, 2009: 6-7.;

 Steiner, H. Three Just Taxes, in Arguing for Basic Income: Ethical Foundations for Radical Reform. P. Van Parijs

 (Edt.), First Ed. London: Verso, 1996, pp. 88-89. ; Steiner, H. An Essay on  Rights. First Ed. Oxford: Blackwell, 1994,

  pp. 274- 278

ــه ی  ــه را در میان ــن نظری ــد. او ای ــرح ش ــتاینر مط ــط اس ــار توّس ــن ب ــم اّولی ــلول تخ ــی س ــات ژنتیک ــر اطاع ــات ب ــده ی مالی ای

مباحــث تعــارض در مالکّیــت بــر خــود طــرح کــرد. تعــارض در مالکّیــت بــر خــود بــه ایــن ســؤال بــاز می گــردد کــه 

مــا چطــور مالــک خودمــان هســتیم وقتــی در عیــن حــال محصــول )artifact( کار دیگــران )والدینمــان( نیــز هســتیم. 

استاینر برای رفع این تعارض اطاعات ژنتیکی سلول تخم را نوعی منبع طبیعی و یک فاکتور تولید تّلقی کرد که والدین کار خود را با آن 

می آمیزند و تنها در فرض پرداخت مالیات آن، می توانند حقوقی عادلنه تا زمانی مشــخص نســبت به فرزند خود داشــته باشــند. ن.ک.به: 

 Steiner, H. “Debate: Universal Self-Ownership and the Fruits of One’s Labor: A Reply to Curchin”, The Journal of

 Political Philosophy, Vol. 16, No. 3, 2008: 350-255

توزیــع برابــری گرایانــه توانایی هــای افــراد معمــوًل به برده ســازی افــراد با اســتعدادتر می انجامــد. ســاز و کارهای مالیاتــی معطوف به 

این هدف افراد با توانایی های بیشــتر و ســودآورتر را به بیشــتر کار کردن نســبت به ســایرین ســوق می دهد. بر این اســاس، بســیاری 

بــر ایــن باورنــد کــه توانایی هــای افــراد نبایــد در مجموعه ی منابــع طبیعی که بــه نحــوی برابری گرایانه توزیع می شــوند قــرار گیرند.

بایــد گفــت مالیــات بر اطاعات ژنتیکی ســلول تخــم، مالیات بر توانایی های افراد نیســت؛ بلکــه تنها بخشــی از توانایی ها که محصول 

تاش یــا کار افــراد نیســتند و در دســته ی منابــع طبیعــی تّلقــی می شــوند را موضوع توزیــع برابری گرایانــه می داند. به عــاوه مالیات 

بــر اطاعــات ژنتیکــی ســلول تخم را نه خود فرد، بلکــه والدین او پرداخت می کنند کــه این نوع از منابع طبیعــی را تخصیص داده اند. 
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 نتیجه  گیری
ــت  ــا نهــاد دول ــای مــدرن آن از یــک ســو همــواره مفهومــی مرتبــط ب ــه معن  تأمیــن اجتماعــی ب
بــوده اســت و از دیگــر ســو مفهومــی برخاســته از عدالــت اجتماعــی. از ایــن رو نظــام حقوقــی تأمیــن 
اجتماعــی بســتر پــی گیــری عدالــت و فراینــد پیــاده ســازی آن اســت و معیــاری در ارزیابــی عادلنــه 
ــام  ــه نظ ــر آن ک ــاوه ب ــاه، ع ــت رف ــر در دول ــاس، تغیی ــن اس ــر ای ــد. ب ــه می کن ــع عرض ــودن جوام ب
ــر  ــتخوش تغیی ــا را دس ــی دولت ه ــال حکمران ــی از اعم ــه مثابه ی یک ــی ب ــن اجتماع ــی تأمی حقوق

ــازد. ــّول می س ــز متح ــت را نی ــات عدال ــا اقتضائ ــبت آن ب ــد، نس می کن

ــداز جهانــی شــدن، اقتصــاد دانــش    بازبینــی در حــدود و ماهّیــت مداخــات دولــت در چشــم ان
ــد  ــور ریســک های جدی ــی و ظه ــه عرصــه ی حکمران ــی ب ــی و فرامّل ــد مّل ــران جدی ــان، ورود بازیگ بنی
ــه هــدِف  ــود. ایــن پژوهــش، ب ــات عدالــت نخواهــد ب اگــر چــه ضــروری اســت؛ امــا مســتقل از اقتضائ
دســتیابی بــه الگویــی مطلــوب از مداخــات دولــت در میانــه ی ســرمایه گــذاری اجتماعــی و مداخــات 

ســّنتی دولــت رفــاه، در قالــب نظــام تأمیــن اجتماعــی انجــام شــده اســت. 

 یافته هــای ایــن پژوهــش بــر مداخــات ناکافــی و نامناســب دولــت ســرمایه گــذار اجتماعــی؛ چــون 
ــتغال  ــت اش ــا ظرفّی ــای ب ــه گروه ه ــبت ب ــازی نس ــای فّعال س ــِز برنامه ه ــض آمی ــازی تبعی ــاده س پی
ــاری  ــای اختی ــا صاحّیت ه ــط ب ــرانه ی مرتب ــات خودس ــال تصمیم ــش احتم ــدک، افزای ــری ان پذی
گســترده ی مأمــوران، کاهــش توّجــه بــه نفــع عمومــی و عدالــت اجتماعــی در نتیجــه ی اهمّیت یافتــن 
ــودن  ــی و نامناســب ب ــن، ناکاف ــت عمومــی نوی ــر از رویکــرد مدیرّی ــل ســنجش، متأث ــی قاب ــج کّم نتای

حــدود و ماهّیــت مداخــات دولــت ســرمایه گــذار اجتماعــی دللــت دارد.

ــای  ــه ی فرصت ه ــع ناعادلن ــود مشــاغل مشــابه از توزی ــا و کمب ــاوت در توانایی ه ــن تف   هــم چنی
ــر  ــده ب ــد کنن ــای تأکی ــوب رویکرد ه ــی در چارچ ــر را حّت ــه ای فرات ــت دارد و مداخل ــتغال حکای اش
ــری  ــه کارگی ــرورت ب ــه ض ــر، ب ــش حاض ــا پژوه ــای این یافته ه ــر مبن ــد. ب ــا می کن ــتغال، اقتض اش
توأمــان ســرمایه گــذاری اجتماعــی و تضمینــات حداقلــی دولــت رفــاه ســّنتی در قالــب نظــام تأمیــن 

ــت. ــت یافته اس ــی، دس اجتماع

ــا  ــر مشــارکت ب ــت، پیشــنهاد می شــود کــه عــاوه ب ــن اســاس در ســطح مداخــات دول ــر ای    ب
بازیگــران خصوصــی و مداخلــه در قالــب نظــام حقوقــی تأمیــن اجتماعــی محــدود، مشــروط به اشــتغال، 
ــژه  ــه وی ــا معیارهــای شایســتگی ســختگیرانه ب ــر بیمه هــای خصوصــی، گزینشــی و همــراه ب متکــی ب
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ــترش یافته اند  ــازی گس ــای فعال س ــر از ایده ه ــه متأث ــی ک ــاعدت اجتماع ــکاری و مس ــای بی در بیمه ه
ــای  ــه ی حمایت ه ــد و ارائ ــات درآم ــن ثب ــی تضمی ــئولّیت نهای ــت مس ــته اند، دول ــا کاس و از حمایت ه
ــت  ــر سیاس ــج نابراب ــق نتای ــن طری ــرد و از ای ــده گی ــر عه ــروط را ب ــر مش ــی و غی ــی همگان اجتماع
ــری در فرصت هــا  ــا ارتقــای براب گذاری هــای خــود را جبــران کنــد و کارآمــدی اقتصــادی را همــراه ب

تأمیــن کنــد. 

ــش از آن  ــی، بی ــذاری اجتماع ــرمایه گ ــداز س ــم ان ــا چش ــنده ب ــال و بخش ــاه فّع ــت رف ــک دول   ی
ــد  ــت. بای ــتفاده از آن اس ــد در اس ــیوه ای کارآم ــد، ش ــای عمومی باش ــر هزینه ه ــف ب ــاری مضاع ــه ب ک
گفــت همــان طــور کــه تأمیــن اجتماعــی بــدون ســرمایه گــذاری اجتماعــی نمی توانســت در مقابلــه 
ــی  ــای حداقل ــدون تضمین ه ــز ب ــی نی ــذاری اجتماع ــق باشــد، ســرمایه گ ــد موّف ــا ریســک های جدی ب
ــه ســاز و  ــود؛ بلکــه ب ــق نخواهــد ب ــد موّف ــا ریســک های جدی ــه ب ــه تنهــا در مقابل تأمیــن اجتماعــی ن

ــد.  ــز می انجام ــه نی کاری ناعادلن

  بــه عــاوه در ســطحی جزئی تــر، از آن جــا کــه ارائــه ی برنامه هــای منحصــر بــه فــرد بــرای فّعــال 
ــر  ــه تعاملــی مســتقیم و نظــارت مأمــوران ب ــه نظــام تأمیــن اجتماعــی، وابســته ب ســازی وابســتگان ب
متقاضیــان اســت پیشــنهاد می شــود ضمــن ارتقــای شــفافّیت در تصمیمــات مأمــوران اداری، محّلی یــا 
خصوصــی و تســهیل دسترســی بــه بازنگــری قضایــی مرتبــط بــا محرومّیــت از مزایــا بــرای اجتنــاب از 
تبعیــض آموزشــی مســتمر، از فرایندهــای قانونــی بــا هــدف بهبــود عملکــرد مأمــوران در بــه کارگیــری 

اختیاراتشــان در راســتای تضمیــن عدالــت فــردی شــده و نفــع عمومــی بــه آن هــا عرضــه شــود.

 هــم چنیــن از آن جــا کــه سیاســت های مرتبــط بــا ســرمایه گــذاری اجتماعــی در هــر کشــور تــا 
ــن سیاســت ها در  ــه ی ای ــه در آن وابســته اســت، مطالع ــه نظــام رفاهــی شــکل گرفت حــّد بســیاری ب
بســتر حقوقــی، فرهنگــی و نظــام ارزشــی موجــود در کشــورمان در قالــب پژوهش هــای آتــی پیشــنهاد 

می شــود. 
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The Desirable Model of State Intervention in the field 
of Social Security, Social Investment and the Require-

ments of Justice
Mohammad Rasekh*  
Maral Bordbar**

Abstract:
The idea of social investment has transformed and revised approaches to the scope 
and nature of welfare state interventions, particularly in the field of social security. In 
the past, the tendency towards privatization and regulation within the framework of 
neoliberal approaches to the social security system has led the advanced welfare state 
to reduce social security interventions, protections and benefits. The idea of replacing 
social security with social investment does not seem to provide all citizens with suffi-
cient protection in the face of poverty and affects access to the right to social security. 
Providing immediate, sufficient, and comprehensive support that provides universal 
access to a minimum of resources requires a return to the distributive logic of social 
security and in continuation the determination of the limits and role of state in this area. 
In this study, with the aim of achieving the desired model of state interventions in the 
field of social security by a descriptive-analytical method, looking at the shortcomings 
of the theory of social investment state and relying on the requirements of justice in 
two titles “job as an asset” and “difference in internal endowments” the basis for a re-
turn to the distributive logic of social security has been identified. Accordingly, present 
study has concluded the necessity of accompanying social investment with compen-
satory interventions of the traditional welfare state in the form of benefits of the social 
security system.

Keywords:internal endowments, social investment state, social investment, job as 
asset, social security system 
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