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جامعه

2و مریم رضایی1دکتر یارمحمد قاسمی

14/11/93: تاریخ پذیرش7/9/93:وصولتاریخ 

:چکیده
هایی   پذیري، هر دو پدیدهو هم قانوني اجتماعی هم سرمایه

رو، با توجه به چنین خاستگاه مشترکی، زي هستند؛ از اینزاد و جامعهجامعه
ي این ي حاضر به تحلیل نظري رابطهمقاله.  توان نسبتی بین آنها قائل شدمی

بر اساس یک .  شناسان پرداخته استدو مفهوم در آراء سه نسل از جامعه
شناسان موردنظر، این نتیجه، حاصل گردیده قی، در آراء جامعهرویکرد تطبی

ي اجتماعی و فرآیند نهادینه شدن     گیري سرمایهکه، مکانیسم شکل
گرایانه و ساختاري داشته در ي نسل اول، خصلتی، نظمپذیري در ایدهقانون

گر در کنار الزام ساختاري و در نسل سوم عالوه بر نسل دوم، رد پاي کنش
به سخن دیگر، .  شود، عنصر تضاد نیز دیده می)ساختار و کنش(این دو عامل 

رسیم، هم چند     هاي بعدي میشناسان به نسلهر قدر از نسل اول جامعه
گرایی در خصوص مفاهیم فوق و نسبت آنها با هم در بینی و هم واقعسبب

. خوردآراي آنان به چشم می

شناسی وفاقپذیري، الزام ساختاري، کنشگر، نوعاعی، قانوني اجتمسرمایه:مفاهیم کلیدي

ym_ghasemi)ي مسؤلنویسنده(اجتماعی دانشگاه ایالمدانشیار گروه علوم 1 2004@ yahoo.com
paeezan14@yahoo.comشناسی دانشگاه کردستانکارشناس ارشد جامعه2
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مسألهیانبمقدمه و 
شناسان، اقتصاددانان و متخصصین بسیاري از دانشمندان علوم اجتماعی، بویژه جامعه

دید آنان نسبت ياند؛ اما زاویهپذیري پرداختهاجتماعی و قانونيعلوم سیاسی  به سرمایه
این واقعیت حتی در .  فاهیم، علیرغم مشترکات فراوان، متفاوت بوده استبه کاربرد این م

نیز در عین دارا بودن برخی ) حداقل سه نسل(شناسی هاي مختلف جامعهآثار، نسل
. ها، با ساز و کارهاي خاصی منعکس شده استمشابهت

يفراگیر شدن امواج مدرنیته و نفوذ آن در اقصی نقاط جهان، توجه به سرمایه
چه؛ این دو در .اهمیت کرده استپذیري از سوي دیگر را پرسو و قانوناجتماعی، از یک

يمراد از سرمایه.رسند و بر یکدیگر اثر گذارندفضایی به نام جامعه به همدیگر می
هاي متقابل اجتماعی در جهت نیل مناسباتی است که از طریق کنشيهاجتماعی، مجموع

توان آن را در دو سطح و میگردد؛، در جامعه ایجاد میگرانکنشبه اهداف فردي، توسط
ها و ها، تشکلدر سطح ساختاري، شبکه«. ساختاري و شناختی مورد بررسی قرار داد

ها و عقاید مشترك ها، اعتماد گرایشنهادها مورد توجه هستند و در سطح شناختی، ارزش
شود که افراد با طی آن یري، به جریانی اطالق میپذقانون). 2000، 1اوفه(»گیرندقرار می

.گیرندرسمی جامعه را فرا میپذیري، ضوابط و قواعد رسمی و غیربه کمک جامعه
شناختی حاضر، این است که با وجود خاستگاه هستیيهاساسی در مقاليمسأله

یت این دو را شناسان ساز و کار اعالم موجودمشترك این دو پدیده که جامعه است، جامعه
براي بررسی این مسأله، ابتدا به . کنندبینند و چه نسبتی بین آنها برقرار میچگونه می

شناسان مبادرت خواهد شد و در این راستا آراء سه نسل از شناسی نسلی جامعهنوع
شناسان بر مبناي رویکردهاي بینشی و تعلق خاطر آنان به یک یا چند متغیر عمده جامعه

در واقع مالك .پذیري، مرور خواهد گردیداجتماعی و قانونينگی ایجاد سرمایهدر چگو
این دو نظران از حیث بینش کلی و نسبت صاحب2بندي، تعلقات پارادایمیکاین دسته

رو در از این. باشدشناسان موردنظر، مییابی آنها در آراء جامعهمفهوم با مکانیسم موجودیت
اجتماعی و يهاي مربوط به سرمایهرا روي انعکاس دیدگاهقدم بعدي، تالش خود 

پذیري، و نسبت آنها با هم، معطوف خواهیم کرد و روشن خواهیم نمود که در قانون
يشناس، کم و کیف سرمایههر جامعه) هاي اجتماعیشناسینوع(هاي اجتماعی ظرف

) ساختار، وفاق یا تضادـگرنشک(پذیري چگونه است؟ و متغیرهاي عمده اجتماعی و قانون
. گیري این دو مفهوم و نسبت آنها با هم، تأثیر دارندچگونه در مکانیسم شکل

1 Uphe
2 paradigmic
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نظريمباحث
حاضر مورد يحاضر، تالش خواهد شد تا مسألهينظري مقالهيهبا عنایت به صبغ

ناسان که مبین شتبیین نظري قرار گیرد، در این راستا به بازنمایی آراء سه نسل از جامعه
در نسل اول به آراء امیل .نمائیمشناسی است، مبادرت میسه نوع پارادایم در جامعه

دورکیم، در نسل دوم به دیدگاه تالکوت پارسونز و ماکس وبر بعنوان دو دیدگاه موازي اما 
شناسی و در نسل سوم شناسی و روششناسی، معرفتدر عین حال متفاوت از لحاظ هستی

گرا، ترکیبی یا چند سبب بین، یعنی بوردیو، شناسان تلفیقریات سه تن از جامعهبه نظ
. پردازیمنوربرت الیاس و یورگن هابر ماس می

1امیل دورکیم

. هاي دورکیم در خصوص این دو مفهوم، کتاب تقسیم کار اجتماعی استمحور بحث
د، همبستگی مکانیکی یا گویدورکیم دراین اثر درخشان، از دو گونه همبستگی سخن می

در هر دو نوع، دورکیم، بر این باور است که .خودبخودي و همبستگی اندامی یا آلی
که نوعی ؛هاي اجتماعی استمحتواي همبستگی، تقویت مناسبات اجتماعی یا همان کنش

گونهپذیري ایناجتماعی و قانونيکند دورکیم در این جا بین سرمایهسرمایه را ایجاد می
اجتماعی در يمنبع اصلی و مایه تام سرمایهيکند که، در حالی که جامعهرابطه برقرار می

یعنی کسی که این وجدان جمعی را نقض ـبین حامیان وجدان جمعی است، مجرم
. آیدشکن به حساب میگریز و قانونقانونـکندمی

. دار نکندحهگرا کسی است که وجدان جمعی را جریبه سخن دیگر، قانون
هر قدر تعداد مناسبات گوناگون که زیر تأثیر وجدان عمومی قرار «به نظر دورکیم 

بند کردن فرد به گروه، نیز وجدان عمومی، براي پاييهدارند، بیشتر باشد، پیوندهاي زایید
بیشتر خواهند بود؛ در نتیجه انسجام اجتماعی، بیشتر وابسته به این علت، خواهد بود و 

اجتماعی را ياین نوع سرمایه. )101: 1381دورکیم، (ثیر بیشتري از آن خواهد گرفت تأ
سمی یا پیوندي نامید زیرا غالباً میان افرادي که ارتباطراجتماعی غیريتوان، سرمایهمی

.)2002استون و هیوز، (نزدیک و صمیمی باهم دارند، وجود دارد 
يسرمایهيدهندهـ که شکلن گونه مناسباتاین بحث، بین ایيهدورکیم، در دنبال

. کنداي برقرار میرابطه) رعایت یا عدم رعایت قانون(و نوع نظام حقوقی ـاجتماعی است
:افزایداو می

گونه مناسبات، خود، تابعی است از تعداد قواعد اما، از سوي دیگر، تعداد این«
.)همان(» تنبیهی

1 E. Durkheim
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هاي ریشه در همانندي،خودي، مناسبات اجتماعیدر حالی که در همبستگی خود به 
کند، نباید گمان کرد که با گذار از این آنها نظارت میاجتماعی دارد و قواعد تنبیهی بر

.همبستگی، جامعه در یک هرج و مرج و بحران اجتماعی، براي همیشه گرفتار خواهد شد
ود به خودي به همبستگی چه در محل التقاي همبستگی خدارد که گردورکیم اذعان می
شود،فرما میحکم1هنجاريگذار باید طی شود و در این دوره، موقتاً بیياندامی، یک دوره

شود و نوعی دیگر از همبستگی اجتماعی که نشأت اما در هر حال این دوره سپري می
) میقواعد ترمی(گرفته از تقسیم کار است و نیز نوعی جدید از مناسبات و قواعد حقوقی 

برزخی يتوان، بدان دورهبه نظر دورکیم این دوره را که می. جایگزین آن خواهد شد
پذیري، کمتر گیرد و هم قانوناجتماعی در معرض افول قرار میياطالق نمود هم سرمایه

هاي اما با گسترش تقسیم کار، همانندي؛در ضمیر جمعی افراد، جاي خواهد داشت
هاي نظام اجتماعی را پذیري و عدم تشابه اجتماعی عرصهکیکاجتماعی کمرنگ شده و تف

شود که مبتنی بر کند و این بار همبستگی نوینی پدیدار مییکی پس از دیگري فتح می
پذیري، شکل دیگري جاست که قانونمناسبات جدید و نظام حقوقی جدید است و در این

وجدان جمعی کارایی خود را از نوین به تعبیر دورکیم،يهدر جامع. گیردبه خود می
دهد و به جایش قانون موضوعه، ساماندهی رفتاري و اخالقی جامعه را بر عهده دست می

اول، تعیین کردن بعضی تکالیف : اي دو هدف داردهر قانون نوشته«گیرد به نظر او، می
با این . )37: همان(» هاي الزم براي موارد تخلف از آنهااجباري، دوم معین کردن مجازات

یافته را بر یکایک افرا جامعه اعمال ون موضوعه یک سري فشارهاي سازمانچه قانحال گر
ما در «.نداکند اما به نظر او فشارهاي دیگري هم وجود دارند که برخاسته از رسوممی

چه مستقیم یا غیر به کار بستن قراردادها، تابع قواعدي هم هستیم که گريهشیو
خیزند، اما به همان نسبت و درست مانند قانونی مدونی بر نمیيهاز هیچ مجموعمستقیم، 

.)189: همان(» االجرا هستندقوانین مدرن قاطع و الزم
دانان، این دورکیم، کارکرد اصلی تقسیم کار در ایجاد همبستگی را، برخالف اقتصاد

کارکرد مهم آن، این «د، بلکه کنگر تبدیل میداند که تقسیم کار هر فردي را به مبادلهنمی
شود که یم کار نظامی از وظایف و حقوق مابین افراد بشر ایجاد میاست که بر اثر تقس

از سوي دیگر ).اجتماعیيمصداق سرمایه(گردد موجب پیوند پایدار آنان با یکدیگر می
آمیز و ي هماهنگی مسالمتکنندهآورد که تضمینسیم کار قواعد و مقرراتی پدید میتق

خواهد به بعد دورکیم در اینجا، می.)359: همان(» اندتقسیم شدههايمنظم نقش
هاي آنان، بپردازد و با رد استداللـ اندکه برخی به آن اشاره کردهـتقسیم کاريبیمارگونه

تقسیم کار مستلزم آن است که کارگر نه فقط غرق کار خود نشود، بلکه «اثبات نماید که 

1 anomie
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پذیرش تأثیرهاي ناشی از يهران خود را از نظر دور ندارد، بر آنها تأثیر بگذارد و آمادهمکا
چنین کارگري دیگر در حکم ماشینی نیست که حرکاتی را بدون آگاهی از .آنها باشد

رسند و این حرکات در جایی به هم میيهداند که همکند؛ بلکه میجهات آنها تکرار می
کار وي يداند که فایده؛ او دیگر میم و بیش از آن آگاه استهدفی دارند که وي ک

.)329: همان(» چیست
کند که در دورکیم با پیش کشیدن این بحث، توجه ما را به این نکته جلب می

اجتماعی يسرمایهـکه خاص جوامع مدرن استـهمبستگی مبتنی بر تقسیم کار فنی
سازد و بر آن قواعد گري خود را پدیدار میر اشکال دیگذارد، بلکه اتفاقاً دبه زوال نمیرو

. تري نظارت دارندتر و منظمدقیق
اجتماعی از نظر يوار، سرمایهمبتنی بر همبستگی انداميبه هر تقدیر، در جامعه

يهکمیت، کیفیت و برد، متفاوت از همبستگی مبتنی بر ماشینی است، برد آن از محدود
ورد و سمت و سویی ملی و جهانی به خود اعات محلی فراتر میکالن، قبیله و اجتم

غناي چندانی ندارد و از نظر کیفی، رسمی و يگیرد، از لحاظ کمیت، این سرمایهمی
اجتماعی ياجتماعی را با عنوان سرمایهيبرخی این سطح از سرمایه.باشدعقالنی می

به تبع این وضع، ).2002و هیوز، استون (کنند یافته یا رسمی معرفی میتعمیم
پذیري نیز، تحت ضوابط و معیارهاي محلی نبوده و ضمانت اجرایی آن از خشونت قانون

. دهدتغییر جهت می) حقوق ترمیمی(به سوي خشونت نمادین ) حقوق تنبیهی(عریان 
وان در تپذیري را میاجتماعی و قانونيسرمایهيهدر مجموع نگاه دورکیم به رابط

.شکل زیر نمایش داد

يهشناختی از رابطبهتر از متفکران معاصرش، تصویري جامعهدیدگاه دورکیم
دهد اما تحلیل او در این خصوص کلی و غیرپذیري به دست میاجتماعی و قانونيسرمایه

. دتفضیلی است و به ساز و کار روابط مفاهیم، التفات چندانی ندار

قانون
پذیري

تقسیم
کار

همبستگی 
ماشینی

تعامل افراد يسرمایه
اجتماعی

همبستگی 
اندامی

تعامل افراد يسرمایه
اجتماعی
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1ت پارسونزوتالک

این بحث بوده و نه يدر این گفتار پرداختن به آراء پارسونز به تفصیل، نه در حوصله
پردازیم که به مفاهیم ؛ لذا ما به گزینش مطالبی میشودضرورتی به تفصیل آن احساس می

. پذیري مرتبط استي اجتماعی و قانونموردنظر ما یعنی سرمایه
ونز آشکارا و به صراحت از این مفاهیم ذکري به میان نیاورده اما سردانیم که پامی

. شناختی دارداي جامعهواکاوي آراء او، مبین آن است که نگاهش به این مفاهیم صبغه
در این مدل .گیرداز سر میAGIL2پارسونز در این خصوص بحث خود را با معرفی مدل 

ردازد که از وفاق آنها نظام اجتماعی کل شکل پخرده نظام اجتماعی میاو به معرفی چهار
واره، خرده نظام اجتماعی، شخصیتی، فرهنگی و اندام: این چهار خرده نظام یعنی.گیردمی
چه کارکرد و جایگاه هر خرده نظام بدون ارتباط با کنند؛ اگرکدام کارکردهایی ایفا میهر

خرده نظام اجتماعی و فرهنگی بهتر يمعنی است، اما در بحث ما، رابطههاي دیگر بینظام
. پذیري تبیینی نظري ارائه دهداجتماعی و قانونيسرمایهيتواند از رابطهمی

خرده نظامی است که مرتبط با یکپارچگی «منظور پارسونز از خرده نظام اجتماعی، 
اجتماعی است و کارکردش حفظ نظم است؛ نظام حقوقی و نهادهاي اجتماع که نظم 

: 2009، 3یلیااسمیت و ر(»بخشند مرتبط با این خرده نظام هستندماعی را تحقق میاجت
30.(

شود که همراه هایی ساخته میبه نظر پارسونز، چون این نظام حول هنجارها و ارزش
لذا متشکل از ؛دهدگران را تشکیل میگران دیگر بخشی از محیط کنشبا کنش
زیرا ؛کنداجتماعی و هم فضاي مادي آن را ایجاد میياي است که هم سرمایهمجموعه

به . گیردگران و محیط کنش شکل میاجتماعی حول محور کنشيدانیم که سرمایهمی
رسمی با هاي اولیه یا غیرنحوي که افراد جامعه را در یک رویارویی رسمی با ساختار گروه

پارسونز هدف این تعامالت به چه به نظر گر. دهدهاي ثانویه، قرار میخصایص گروه
يگیري سرمایهحداکثر رساندن رضایت خاطر کنشگران درگیر است اما نافی شکل

اجتماعی و از مجراي آن افراد سعی يگیري سرمایهاجتماعی نیست؛ چه در خالل شکل
اجتماعی در بدو امر نیازمند یک يبنابراین سرمایه. دارند اهداف خود را متحقق سازند

گران بتوانند با یکدیگر تعامل برقرار کنند این ي اجتماعی است تا در بطن آن کنشفضا
تواند مظروف این نظام اهداف تعامل است که می.فضا، همان نظام اجتماعی پارسونز است

ها و مادي، معنوي یا ترکیبی از این دو باشد که جلوه هاي این مظروف، مشارکت
. هستند... ها و همکاري

1 T. Parsons
2 Adaptation Goal attainment , Integration, Latent pattern maintenance
3 Smith and Riley
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اعتماد که عنصر اصلی يهاي اجتماعی ماقبل تمدنی، پدیدهنظر پارسونز در نظامبه 
و 3، کیفیت2گرایانه، خاص1اي، عاطفیاجتماعی است، در قالب متغیرهاي انگارهيسرمایه

هاي نظام اجتماعی و تحول به انگارهيسازد اما با توسعه، خود را ظاهر می4جامعیت
یافته و غیر، اعتماد در ابعادي بسط8و ویژگی7، عملکرد6اطفیطرفی ع، بی5گراییعام

پذیري، هنگامی، خود را نشان در آراء پارسونز جایگاه قانون. کندرسمی خود را وانمود می
. پردازددهد که او به ارتباط نظام فرهنگی و اجتماعی میمی

شود ردي ساخته میاي از کنشگران فبه نظر پارسونز، یک نظام اجتماعی از مجموعه
اي فیزیکی یا محیطی دارد، با یکدیگر کنش متقابل جنبهکه در موقعیتی که دست کم

شوند و حسب گرایش به ارضاي حد مطلوب برانگیخته میاین کنشگران بر. دارند
ي یک نظام حسب و به واسطههایشان و همچنین با یکدیگر، برشان با موقعیترابطه

به نقل ؛1951پارسونز، (شود فرهنگی و نمادهاي مشترك مشخص میبندي شدهساختار
توجه به این ارتباط نهادي است که بین این دو مفهوم رابطه با).135: 1374،از ریتزر

اجتماعی يبه سخن دیگر در ارتباط با این دو خرده نظام است که سرمایه. شودبرقرار می
پارسونز با . کندپذیري نیز معنی پیدا مینظام، قانونگیرد و با توافق این دو خرده شکل می

او در کتاب ساختار . رسدپذیري میطرح مفهوم نهادینه کردن، به تبیین بهتري از قانون
پردازان در این زمینه را در توان کار تمامی نظریهمی«کنش اجتماعی، اعالم کرد که 

کننده و ها، انتخابر آن انسان، خالصه کرد، که د9کنشيگرایانهارادهينظریه
. »هاي گوناگون و وسایل مختلف براي رسیدن به آنها هستندگیرنده، در مورد هدفتصمیم

اي از کنش انسانی شود به الگویی پایهپارسونز بر این نظر بود که می). 55: 1378کرایب، (
ها و مقاصد تشکیل گر انسانی و سپس یک سلسله هدفرسید؛ این الگو نخست از کنش

توان، با ها انتخاب کند و وسایل مختلفی که میگر باید از میان آنشود، که کنشمی
است که باید از میان آنها گرهم این کنشباز. ها به این مقاصد دست یافتاستفاده از آن

دي و محیط از شماري عوامل ما.گیرندها در خأل صورت نمیانتخاب کند، اما این انتخاب
پارسونز . )همان(کند ها را محدود میاین انتخابياجتماعی ساخته شده است که دامنه

پذیري مورد توجه قرار راند، آن را بعنوان منبع اصلی قانونوقتی از محیط سخن می

1 affective
2 particalaristic
3 quality
4 diffuseness
5 universalism
6 affectively nutral
7 performance
8 specificity
9 voluntaristic theory of action
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ها و سایر افکار عموماً پذیرفته شامل هنجارها و ارزش«دهد، زیرا محیط از نظر او می
به عبارت دیگر . »)همان(گذارند ها و وسایل تأثیر میت که بر انتخاب هدفاي اسشده

. دهنداجتماعی افراد را شکل میياینها هستند که سمت و سو و کمیت و کیفیت سرمایه
گر، وسایل و اهداف و محیطی پس، از نگاه پارسونز، کنش بنیادي، از یک کنش

و ) همان(هاست جتماعی و هنجارها و ارزششود که شامل موضوعات مادي و اساخته می
) محل تعامل افراد(جا است که ارتباط بین نظام اجتماعی یعنی محیط مادي درست همین

. شودبرقرار می) نظام فرهنگی(هاي اجتماعی با استفاده و استعانت از هنجارها و ارزش
عی را برخاسته از نظام اجتمايآموزد که وي سرمایهواکاوي عمیق آثار پارسونز به ما می

شود افراد به تدریج در گران ساخته مید، نظامی که از مناسبات میان کنشدانکنش می
کنند و ها و هنجارها مناسبات خاصی برقرار مینظام اجتماعی با یکدیگر و با کمک ارزش

د؛ یافته باشرسمی براساس اعتماد بین فردي، نهادي و یا تعمیمممکن است رسمی یا غیر
نوعیت بخشیدن به مناسبات در «اساس نظر او بر.اجتماعی هستندياینها همان سرمایه
کسی این که چه نظر از ایناي که رفتار مربوط به هر نقش منزلتی، صرفطول زمان به گونه

ماند که در این صورت کل جامعه و نهادهاي دهد، ثابت مینقش را به خود اختصاص می
آورد که هر یک با هنجارها و هاي منزلتی به شمار اي از نقشتوان شبکهمختلف آن را، می

در .نامندمی1پارسونز این وضعیت را نهادینه شدن.شودهاي جاافتاده اداره میارزش
انتظاراتی که در (نهادینه شدن پاداش و مجازات براي برآورده کردن یا نکردن انتظارات 

در این تحلیل، پارسونز به استقرار یک .کندا فراهم میر) شوندفرآیند تعامل ایجاد می
گران که کارکرد آن نظارت بر کنشدهدرأي می) رسمیخواه رسمی یا غیر(نظام حقوقی 

اساس میزان پذیري آنان برمندي افراد یا قانونضابطه. توجه به نهادینه شدن استبا
ند تعامل اجتماعی و مناسبات خاص، هایی است که در فرآینهادینه شدن هنجارها و ارزش

. شودبین آنان رد و بدل می
خرد يما را به رابطهيپارسونز با طرح پیش نیازهاي نظام اجتماعی، باري دیگر توجه

، دهددارد و به ما نشان مینظام اجتماعی و فرهنگی، معطوف میهاي اجتماعی، بویژه نظام
خالل این ارتباط استخراج پذیري را ازو قانوناجتماعیيسرمایهيتا بتوانیم، رابطه

. او در این مورد به پیش نیازهاي کارکردي نظام اجتماعی اشاره داردنمائیم؛
گیري نهادینه به فراهم شدن مواد الزم براي شکلنیازها، هم ز در این پیشپارسون

ی را که در آن گیري یک نظام حقوقبندهاي پایانی، ضرورت شکلپردازد و هم درشدن می
به نظر پارسونز چنانچه فرآیند .کنددي و اجتماعی مستتر است گوشزد میهاي نهاالزام

حاصل ) یعنی اجتماعی و فرهنگی(اجتماعی شدن که از وفاق و همدستی دو خرده نظام 

1 institutionalization
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همرنگی یا به اما او اینافکند؛شود، به خوبی طی شود، همرنگی بر جامعه سایه میمی
. سازدداند و بر آن استثنائاتی وارد میپذیري، را امري مطلق نمیگر قانونتعبیري دی

،ریتزر(پارسونز چون نظم اجتماعی، در نظام اجتماعی، عجین است يدر نظریه
اجتماعی يپذیري ریشه در سرمایهتوان به این نتیجه رسید که قانونلذا می؛)136: 1374

.منطقی با آن استياي یک رابطهو کم و کیف آن داشته یا حداقل دار
يتوان گفت، از آنجایی که رابطهي پارسونز، میسرانجام اینکه، با استعانت از نظریه

منجر به ایجاد نظم ) فرهنگی، اجتماعی و شخصیتی(نظام همنطقی حداقل سه خرد
هنگی اجتماعی نیز به مدد دو خرده نظام فريشود، سرمایهاجتماعی در نظام اجتماعی می
گر نیز در صورتی که درگیر و دار این دو خرده گیرد و کنشو اجتماعی، در جامعه شکل می

گرا در پذیر و ضابطهپذیري را در خود نهادینه کرده باشد، جزیی قانوننظام، فرآیند جامعه
. نظام اجتماعی خواهد بود

ز نظر پارسونز پذیري ااجتماعی و قانونيسرمایهيدر شکل زیر ساز و کار رابطه
.آورده شده است

یک نظام اجتماعی کل است که در دو محیط يه نظر پارسونز هر جامعه به مثابهب
خرده نظام فرهنگی، محیط اجتماعی شامل سه . بندي شده استاجتماعی و مادي، تقسیم

.شودواره مربوط میاجتماعی و شخصیتی  است و محیط مادي نیز به خرده نظام اندام
این چهار خرده نظام ضمن اینکه در یک تعامل مستمر با هم هستند اما وظایف 

ها و هنجارها، محیط اجتماعی، محیط فرهنگی، ارزش.نمایندمتفاوتی را دنبال می
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گر و محیط مادي، انرژي کنشگران و تعامل آنها، محیط شخصیتی، اهداف مورد نظر کنش
. گیردنظام را در بر می

ي نهادینه شدن و        هگران با استعانت از نظام فرهنگی، پدیدنشاز تعامل ک
پذیري در ذهن شدن قواعد جامعه، امر قانونيهگیرد، آنگاه با ملکپذیري، شکل میجامعه

. شودمعناي عام آن در بین کنشگران؛ ایجاد می
و با توجه به یابد گران استمرار میاز سوي دیگر با تحقق نهادینه شدن، تعامالت کنش

اهدافی که آنان در زندگی دارند، پیوندهایی عقالنی بین هم برقرار نموده تا از خالل این 
اجتماعی شکل يپیوندها به اهداف مورد نظرشان برسند، با تحقق این فرآیند سرمایه

. گیردمی
و ها، گاه این پیوندها به شکل همکاريندهاي حاصله، مصادیق متعددي دارداما پیو

، سیاسی و نیز رسمی و غیر رسمی خود را هاي اجتماعیها و گاه در شکل مشارکتهمیاري
گیري حداقلی از اعتماد بین کنشگران، همچنین پیوندهاي مذکور، با شکل؛دهندنشان می

.شودمتحقق می

ماکس وبر 
شناسان متقدم، وبر نخستین کسی است که از کنش هم بعنوان واحد در بین جامعه

رفتار انسان سخن گفت و هم بعنوان رفتاري که باید فهمیده شود، نام برده يتحلیل اولیه
مدل از کنش 2لذا در مرکز تفکر وبر فهم این کنش مهم بود و در این راستا وي «است 

ي؛ و از رابطه)12: 2009یلی، ااسمیت و ر(»عقالنی را رقم زدیعنی کنش عقالنی و غیر
. اجتماعی را استخراج کرديگیري سرمایهتوان فرآیند شکلمیهاست که این کنش

هاي معطوف به هدف و تر یعنی کنشجزئیيهاي عقالنی را در دو گونهبر کنشو
اولین نوع که وبر از آن به کنش عقالیی .بندي کردهاي معطوف به ارزش تقسیمکنش

خص بطور منظم رفتار بالفعل و پیوندد که یک شابزاري، تعبیر کرده هنگامی به وقوع می
واقعی دیگران را به حساب آورده و این دانش را بعنوان شرایط وسایل عقالیی، جهت 

؛ 24: 1968وبر، (برد دستیابی به اهداف مورد محاسبه یا دنبال شده خود کنشگر به کار می
خود (دومین نوع کنش، رفتاري است که به خاطر خودش ؛)249: 1370به نقل از ترنر، 

قل از شانس براي اي مستهاي اساسی شخص و به گونهتقبل شده و در پرتو ارزش) رفتار
). همان(گردد موفقیت انجام می

هاي سنتی و ي اول را کنشداند، دستهالنی را نیز دو دسته میعقهاي غیروبر کنش
رفتاري است در نوع اول، منظور وبر.نامدهاي عاطفی یا احساسی میي دوم را کنشدسته

نظر اصلی وبر در اینجا، چنین بود نقطه. گرددخوگیري دیرینه تعیین میيکه به واسطه
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ها به صورت طبیعت ثانوي فرد درآمده و اجتماعی که اعتقادات و ارزشيکه در یک زمینه
ياند، در چنین زمینهالگوهاي کنش اجتماعی تثبیت شده و براي چندین سال تکرار گشته

اي بلکه آنها عموماً، به گونههاي خود ندارند؛ي وسیعی جهت گزینشاعی، مردم حوزهاجتم
. گوینداند، پاسخ میها مأنوس گشتههایی که با آن قرنعادي به موقعیت

شور و يعقالنی، منظور وبر، رفتاري است که به واسطههاي غیردر دومین نوع کنش
). همان(دد گراحساس در یک موقعیت مشخص تعیین می

دهد که افراد چگونه با انجام این از کنش، وبر به ما نشان می1شناسیدر این نوع
نوعان خود ارتباط برقرار نموده و به زندگی خود با هم) البته با شدت و ضعف(ها کنش

اجتماعی خود مبادرت يگیري سرمایهدهند؛ یا به سخنی دیگر، به شکلمعنی می
گیري تواند در وضعیت شکلها، میها و هم، کیفیت کنشهم، جهت کنشبتهنمایند؛ المی

بدین معنی، وقتی که افراد یک جامعه، عمده مناسباتشان .اجتماعی مؤثر باشديسرمایه
نوع دهند، طبیعتاً همسامان می) سنتی و عاطفی(عقالنی هاي غیررا از طریق کنش

رسمی هاي غیرکنند، واجد جنبهکدیگر پیدا میپیوندهاي آنان و نیز اعتمادي که به ی
شود، طبیعی، به بیان دیگر مشارکتی که از این طریق در بین مردم ایجاد می.است

یافته به خود هاي نهادي و تعمیمگروهی است و اعتماد نیز هنوز جنبهعاطفی، و درون
عقالنی، از لحاظ هاي ناسبات سامان یافته از مجراي کنشکه محالیدرنگرفته است؛

یافته؛ و پیوندي، رسمی و بین گروهی بوده و اعتماد ایجاد شده از این طریق نیز بسط
. به تعبیر گافمن است2تفاوتی مدنیمبتنی بر بی

هاي هاي عقالنی یا کنشست که جوامع بشري، مطلقاً از کنشوبر هرگز مدعی این نی
رو پیوندها و اعتمادي از این.داندي نسبی میکنند، بلکه آن را امرعقالنی استفاده میغیر

.هاستشود نیز مبتنی بر ترکیب این کنشکه بین افراد جامعه ایجاد می
توان نکاتی می3شناسی اقتدارشناسی حقوقی و نوعدر دو اثر دیگر وبر، یعنی جامعه

که شناسی حقوقیسؤال محوري وبر در جامعه. پذیري استنباط کرددر خصوص قانون
قسمتی از کتاب اقتصاد و جامعه است، این است که بفهمد در چه شرایطی قواعد و قوانین 

گردد و چگونه افراد به تبع آنها، به رفتارشان جهت حقوقی از طرف مردم مراعات می
شود که یک شناسی از حقوق صحبت میوقتی در جامعه«:او ابتدا می گوید.دهندمی

اي که اختصاصاً بدین احتمال یک قهر که محکمهيارج به وسیلهاعتبار یک نظم از خ
تواند بر روي رفتار اعضاي گروه در جهت واداشتن آنان به رعایت منظور تأسیس شده می

). 17: 1374وبر،(» آن اعمال کند یا هر تخلفی را کیفر دهد، تضمین شده است

1 typology
2 civil indifference
3 authority
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راي قانون است سخن وبر در این گفتار از ضرورت وجود یک دولت که ضامن اج
منتها نه ضرورتاً یک دولت مدرن امروزي بلکه، منظور او دستگاهی است که . گویدمی

وبر در اینجا .گیردعملش مطابق قواعدي که در نظر اعضاي گروه معتبر است، صورت می
سو از شود؛ او از یکبین چند مفهوم که امکان تداخل با هم دارند، تفکیک قائل می

آور دارد؛ حال چه زند و بر این باور است که میثاق همواره سرشتی الزامحرف می» قمیثا«
شود زیرا کیفر آن از سوي گروه اعمال می.دستگاه قهري وجود دشته باشد یا نداشته باشد

2و عرف1اما میثاق با سلوك اجتماعی از قبیل عادات؛)دولت(و نه از سوي یک نهاد رسمی 

. آور نیسترعایت یا عدم رعایت آنها الزاممتفاوت است؛ چه، 
قوانین و يهاي انسان اکنون نیز به وسیلهبا این حال به نظر وبر اعمال و فعالیت

شود؛ ولی مسأله این نیست که قبالً چنین تحمیلی وجود مقررات عقلی به ما تحمیل می
کرد، اکنون، حمیل مینداشته است؛ بلکه در گذشته، مذهب یا سنت بود که آنها را به ما ت

رسد که بر اساس اصول و موازین کنیم؛ چون به نظر میما از قوانین و مقررات اطاعت می
: 1385گرینت، (آن قدرت بوروکراسی است يهعقالنی و عقل سلیم بنا شده و بهترین نمون

162(.
د طور که پیش از این گفته شپذیري در آثار وبر همانهاي مربوط به قانونبحث

شناسی خود از اقتدار مستقیماً قابل استخراج نیستند و در البالي مباحثی که او در نوع
وبر در این خصوص، ابتدا، معتقد است که هر گروه .، پیدا کردتوان نکاتی مرتبطآورده، می

انسانی از هر رقم که باشد، براي بقاي خویش، از اعضایش متوقع است که قواعد و 
را مراعات کنند و در صورت لزوم آنان را به اطاعت از آن مجبور هنجارهاي مشترکی 

، و غالباً اتفاق می افتد که این اعضاء ناآگاهانه و بر حسب )269: 1362فروند، (کند می
عادت، مطابق مصوبات قانونی رفتار کنند، بدون آنکه کمترین شناختی از مفاد یا معنی 

) 258: همان(دقیق آن قوانین داشته باشند 
در این گفتار مجال پرداختن به تمامی .پردازدوبر آنگاه به تفکیک سه نوع اقتدار می

شود که هایی از آنها پرداخته میجوانب این سه نوع اقتدار وجود ندارد، بلکه صرفاً به جنبه
. پذیري استمربوط به قانون

روایی اي از فرمانگونه«وبر در اقتدار کاریسماتیک، معتقد است که این نوع اقتدار، 
العاده در شخص خاصی به برداران به سبب اعتقادشان به وجود صفت فوقاست که فرمان

.)257: 1369هیوز، (» نهندآن گردن می

1 usages
2 custom
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، گرتوان از سه نوع کنشنگارنده بر این باور است که در کنار این سه نوع اقتدار می
یی که کاریسما در دنیا. ع اقتدار، نام بردیعنی مرید، تابع و شهروند به تناسب هر سه نو

دهد، او خود ر اختیار فرامین کاریسما قرار می، مریدي است که خود را دزید فرمانبردارمی
ه و خود داند و فرمانبرداري از فرامین او را عین اطاعت از قانون دانستاو میيهرا سر سپرد

اي خارج از ه هیچ سخن، قانون و قاعدهداند، در واقع مرید برا در این میان مسئول می
انتخاب بین قانون يدهد که در لحظهبند نیست و ترجیح میفرامین کاریسما پاي

بتی که مرید به عشق و مح.رسمی و فرمان کاریسما، دومی را انتخاب نمایديموضوعه
دارد و حذر میاجتماعی بريا از هر گونه عامل، قانون و ضابطهدارد او ر) کاریسما(مرادش 

. دهدالعین خود قرار میجان و دل فرامین کاریسما را نصببا
نشان از وفاداري ) کاریسمایی(فرهمندي اطاعت در اقتدار «بنابراین به نظر وبر 

گیري حکومت فرهمندي، یعنی استقرار نظام با شکل). 268: 1370ترنر، ) (شخص است
جامعه، بر حسب قواعد عام، ـبه عنوان یک ساختارـمبتنی بر اطاعت از فرامین فرهمندي

شود و مناسبات رسمی مقید و محصور به نظم موجود اعم از سنتی یا عقلی، اداره نمی
پذیري فقط در مفهوم اطاعت از یا به سخنی دیگر قانون؛)1369:257هیوز، (نیست 

. شودفرامین رهبر فرهمند متجلی و متحقق می
بنابراین، دستگاه حقوقی در اغلب موارد . قسیم قوا وجود ندارددر نظام فرهمندي، ت

داند و نه اجراي قانون موضوعه؛ و معیار خود را موظف به اجراي فرامین کاریسما می
؛ و در مجموع، فرد خدشه به رهبر کاریسمایی است نه قانون موضوعهعضوگیري، اعتقاد بی

. الً مرید و مطاع کاریسما بداندپذیر کسی است که خود را کامشایسته و قانون
وبر در رهبري سنتی، اطاعت را بدور از وفاداري شخصی و ناشی از قدرت و قوانین 

هایشان را در پرتو رسوم کسب داند؛ در این نوع رهبري، رهبران، معموالً موقعیتکهن می
رسمیت کنند که موقعیت حقیقی رهبر را به ها از فرامینی اطاعت میکنند و تودهمی

گر چه در این نوع سلطه، فرد دیگر خود را مرید رهبر ). 269: 1370ترنر، (شناخته باشند 
کاریسمائی (نماید اما به نظر وبر هر دو نوع سلطه داند و غالباً خود را تابع او قلمداد مینمی

بر وفاداري و بیعت اتکا دارند و لذا سرسپردگی اشخاص به فردي واحد، مالك ) و سنتی
). 8: 1379شلوختر، (شایستگی آنان است 

پس دستگاه .همانند رهبري کاریسمایی، در اقتدار سنتی، تفکیک قوا وجود ندارد
شود، باالترین منصب قضایی حقوقی مستقل نیست و به مصلحت شخص رهبر اداره می

، مستقل منصوبشود، لذا دستگاه قضایی تحت مدیریت قاضیتوسط رهبر سنتی داده می
یافته، ایجاد نشده و اغلب مردم، تابع عنوان یک تیپ ساختاریست؛ هنوز شهروند بن
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پذیر کسی است که از فرامینی که موقعیت حقیقی دستورات و قوانین موجود هستند، قانون
.رهبر را به رسمیت شناخته باشد اطاعت نماید

شود و ا اداره میدارد که جامعه بر اساس تفکیک قودر نوع سوم اقتدار، وبر اظهار می
آل در این میان، شهروند است، شهروند فرد ایده. مبناي عمل اشخاص، قانون اساسی است

تابع کاریسما یا رهبر سنتی نیست به عبارت دیگر اطاعت فرد منشأ شخصی ندارد و صرفاً 
پذیري، بر اساس مندي و قانونرو قانوناز این.آحاد جامعه قانون استيداور همه

پذیر ناسوتی دارند و نه الهوتی، متحقق و عملی است؛ و قانونيهردادهایی که جنبقرا
الطبیعی و سنتی آنان، ءماوردینی ويهکسی است که نه شخصیت افراد مافوق و نه جذب

. برایش مالك و معیار است، بلکه رعایت قانون، شرط الزم و کافی در این خصوص است
و منزلت و ) حقوق یا دستمزد(کند که اوالً درآمد ت میفرد بدین خاطر از قانون اطاع

اعتبارش کاهش پیدا نکند یا از دست نرود، ثانیاً درآمد و مقام و منزلت خود را افزایش 
بنابراین وبر در بحث بوروکراسی بیشتر به ؛)69: 1374کاشانی، صبوري(بدهد و باال برد 

روکراسی دو وجه دارد، اول قانونی بودن، از نظر او اصول بو.گرایی پرداخته استقانون
منصوب هاي ناشی از مجموعه قوانین و مقررات مدون و یعنی عملکرد بر اساس روش
دوم، عقالنی بودن یعنی عملکرد بر مبناي دانش کارشناسی مراجع ذیصالح و مراکز قدرت؛

.)162: 1385گرینت، (و اصولی که قابل محاسبه و برآورد باشد 
شناسی هاي اساسی و نیز سنخشناسی کنشه آنچه که در خصوص نوعبا توجه ب

يبین سرمایهيهبندي از آراء و بر مبنی بر رابطتوان به یک جمعاقتدار، آمد اکنون می
يآور شدیم، سرمایهطوري که پیش از این یادهمان. پذیري، دست یافتاجتماعی و قانون

افراد در جامعه تشکیل شود، به يهاي چهارگانهتواند از خالل انواع کنشاجتماعی می
هاي چهارگانه، انواع پیوندها را بین افراد خواه پیوسته و خواه گسسته سخنی دیگر، کنش

هاي مربوطه نوعی اعتماد بین کنشگران شکل در صورت استمرار کنش. کنندایجاد می
قانونی، ـیا سنتی یا عقالنیها، در یک اقتدار کاریسمایی حال چنانچه این کنش. گیردمی

آید که در نوع خود منحصر به فرد صورت گیرد نوعی اطاعت و فرمانبري از آن بیرون می
هاي عقالنی برخوردار باشند، نوع اطاعت و عنوان مثال هر چه افراد، از کنشب.است
ي یک سرمایهعقالنی است و بالعکس هر قدر از ـپذیریشان، مبتنی بر اقتدار قانونیقانون

پذیري بهره بگیرند، قانون) ـ عاطفیسنتی(هاي غیر عقالنیاجتماعی نشأت گرفته ازکنش
آنان مبتنی بر اطاعت از خصایص شخصی فرمانروایان و افراد مافوق بوده، یا به عبارت دیگر 

.اطاعت آن قائم به شخص است تا قوانین موضوعه
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او با . خصوص روشمند و منظم استنظران در اینر صاحبموضع وبر بیش از سای
ي حقوقی، توانسته است تصویر هادر مورد اقتدار، کنش و نظام1آلساختن تیپ ایده

پذیري ارائه نماید که در شکل زیر آمده ي اجتماعی و قانونسرمایهيتري از رابطهشفاف
.است

نوربرت الیاس 
اندیشمندانی قرار داد که در تکمیل رویکرد تلفیق يهتوان در زمرالیاس را می

شناسی خرد و کالن، نقش اساسی و منحصر به فردي داشته است، مفاهیم کلیدي جامعه
شناسی کوشید با طرح جامعهو می«و الزامات ساختاري است، 2الیاس در این زمینه، خود

فرهنگ و جامعه ایجاد منطقی بین فرد،، پیوندي4شناسی مجازيیا جامعه» 3فرآیندي
داند که را محصول یک فرآیند، می» خود مدرن«او ).140: 2009یلی، ااسمیت و ر(»کند

).   همان(گیري دولت داردتنگاتنگی با شکليهها، شکل گرفته و رابطدر خالل قرن
يهاندیشید ترین اثر او در این رابطه فرآیند متمدن شدن است که خواهیم کوشمهم

فرد و جامعه را با این سئوال يالیاس رابطه.محوري او را اجماالً از این کتاب نقل کنیم
اي با سازماندهی از سوي دولت و انحصار قدرت و پول در کند که تمدن چه رابطهآغاز می

یک منطقه دارد؟ 

1 ideal type
2 self
3 process sociology
4 figurational

کنش

عقالنیسرمایه اجتماعی) اعتماد بسط یافته(شهرونديقانونی

سنتیاقتدار

فرهمندي

تابعیت

مرید بودن
غیر عقالنی

قانون اطاعت از 
تابع شخص

اجتماعیيسرمایه) اعتماد محلی(

اطاعت از قانون 
جداي از شخص
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ییر در احساس و رفتار انسانی در او بر این باور است که گسترش تمدن، موجب تغ
شود و گر چه امري آگاهانه نبوده، اما این تغییر رفتار، جهت و نظم جهتی خاص می

الیاس بالفاصله براي تبیین این رابطه، مفاهیم کلیدي خود یعنی . مشخصی داشته است
هار نفس کند که الزامات ساختاري، موجب مآورد و ادعا میساختار و خود، را به میان می

بلکه . هاستشود اما او بر این اعتقاد نیست که ساختارها محصول قصد قبلی انسانفرد می
از .انداند اما داراي ثباتمعتقد است که گر چه این ساختارها با قصد قبلی ساخته نشده

هاي فردي ناخواسته منجر به ایجاد ساختار منظمی رو، الیاس معتقد است که کنشاین
یعنی حاصل (که مبناي گسترش تمدن است اما این نظم نه عقالیی است شوندمی

فهم ي پیدایش آن قابل هچون شیو(و نه غیر عقالیی ؛)مند آدمی نیستهاي نیتتالش
افکار ياو را متوجهيهدهد، اندیشسؤال میپس چیست؟ پاسخی که الیاس به این ). است

ساختار منظم را با نظم طبیعت مترادف و آن را هگل این «به نظر او .کندمی» 1هگل«
این نظم، ). 421: 2007، 2کلهون و دیگران(»تحت عنوان نیرنگ عقل به کار برده است

افراد است، همان روح فردي از نظر هگل يههاي ناخواستیعنی ساختی که محصول کنش
.باشدمی

حال به .گیردل شکل میهاي متقاببه نظر الیاس شخصیت افراد در فرآیند وابستگی
الیاس دو عامل مهم را در فرآیند . شودها، پرداخته میگیري شخصیت انسانسازوکار شکل

، تفکیک کارکردهاي اجتماعی و دیگري بازسازي کلی داند، نخستگیري مؤثر میاین شکل
ردها هم او بر این اعتقاد است که با افزایش این تفکیک، آدمیان و کارک. ساختار اجتماعی

بیشتري داشته هاي افراد با هم هماهنگی گذارد و در این بین هر قدر کنشبه فزونی میرو
کند و موجب تنظیم رفتار یکایک تري پیدا میها، سازماندهی دقیقکنشيهباشد، شبک

تر باشد به نظر الیاس هر قدر ساختار پیچیده.آن مهار نفس استيهافراد شده که نتیج
).همان(تر خواهد بودس افراد نیز با ثباتکنترل نف

الیاس در مورد عامل دوم یعنی بازسازي کلی ساختار اجتماعی، بر این باور است که 
انحصار قدرت فیزیکی شرط اساسی انحصاري شدن قدرت ـفرایند تثبیت سازمان مرکزي

و خودکامگی است، منظور او از انحصاري شدن قدرت، توتالیتاریانیسم قدرت، استبداد 
نیست، بلکه قدرتی است که ابزار آن ارعاب مستقیم نبوده و بیشتر فشار و الزام ساختاري 

، فضاي اجتماعی )یعنی قدرت انحصاري شود(دند نویچنانچه این امر به تحقق بپ. است
شود، که مسیر تحول رفتار و ساختار عاطفی آدمیان بستگی به نوع آمیزي خلق میصلح

نخست .کنداو دو نوع جامعه را در این مورد از هم تفکیک می. داردانحصار قدرت 

1 Heggle
2 Calhoun & et al
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پایدار اي که فاقد انحصار قدرتاي که داراي انحصار قدرت پایدار بوده و دوم جامعهجامعه
اي که داراي انحصار قدرت پایدار باشد، چون از یک جامعه«الیاس معتقد است،. باشدمی

باشد و بالعکس ي کنش میهگستردياست؛ داراي یک شبکهبرخودار تفکیک کارکرد قوي،
فقدان انحصار قدرت پایدار، او را از داشتن یک نظام تفکیک کارکردي قوي، محروم و در 

).همان(»که کنش محدود برخوردار خواهد بود نتیجه، از یک شب
فیزیکی از ونت اولی، جامعه و افراد، در برابر هر گونه خشيهبه نظر الیاس در جامع

آمیز سوق گردد که جامعه به سمت مناسبات صلحکنند و این امر باعث میافراد حمایت می
یابد، و در کنار این احساس امنیت، امیال و عواطف فرد در معرض تهدید عوامل خارجی 

گیرد که این همان مهار نفس است و نبوده، بلکه در معرض تهدید خود شخص قرار می
به به سخنی دیگر، در چنین وضعیتی، میل و عاطفه . شودمیترش تمدنموجب گس

از .بنددوضعیت رفتاري از جامعه رخت بر میسمت اعتدال، حرکت کرده و فراز و فرود 
تحت کنترل قدرت در آمده و قابل کنترل نیست، بلکه سوي دیگر تهدیدها، مبهم و غیر

ي جامعه جابجا شده و به صهطور، خشونت و زور از عرشود، همینپذیر میمحاسبه
. شودها منتقل میها و پادگانسربازخانه

مدرن، آن را با جوامع پیشین مورد مقایسه يالیاس، براي تبیین بهتر وضعیت جامعه
دهد، به نظر او، در جوامع جنگجوي گذشته، کنترل نفس خصلتی متزلزل و قرار می

با . وده؛ ترسی که معلول زور فیزیکی عریان استثبات داشته و عمدتاً مبتنی بر ترس ببی
سویه بوده است، ناقص و یکاي ناپایدار و از نظر کارکرد کنترلاین حال، ترس پدیده

داریم و از سوي دیگر طغیان نفس ) پارسایی(سو انکار نفس در این جوامع از یک). همان(
).جوییلذت(

ندیشی اندیشی و بازاتمدن، باعث دوربه اعتقاد الیاس، الزامات عادي در جوامع م
ذهن کودکان شده و يساالن نیست؛ بلکه ملکهشود، این الزامات، صرفاً منحصر به بزرگمی

برعکس در جوامع جنگجو، فرد اسیر و .دهدناخودآگاه سوق میيهامیال آنان را به حوز
. رددگپذیر میوده و مهارش به دست آدمیان امکانزندانی رنج و درد ب

طوري که در همان.  س در مورد گسترش تمدن استکلی الیايهآنچه که آمده اید
پذیري اجتماعی و قانونينظران پیشین گفته شد، استخراج مفاهیم سرمایهمورد صاحب

ا و به هدر آراء این دانشمند اجتماعی؛ گر چه مستقیماً ممکن نیست؛ اما در خالل نوشته
پذیري را در اجتماعی و سپس قانونيتوان ردپاي سرمایهمیکارگیري مفاهیم محوري،

. آثارش باز شناخت
پیشامتمدن یا يهمتمدن و جامعيراند، جامعهالیاس از دو نوع جامعه، سخن می

و شخصیت انسانی را ا.بیند اما متفاوتهر کدام، ساختارهاي الزام را میدر. جنگجو
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رو، موجود انسانی از خالل این داند از ایندمیان میهاي متقابل بین آمحصول وابستگی
چه این پیوندها، آورد اما گرعامل، بین خود و دیگران پیوندهایی خاص به وجود می

این میان، در کار نبوده و دهند، اما قصد و نیت قبلی در ساختار اجتماعی را شکل می
يتوان گفت، سرمایهپس می.ها با هم استهاي انسان، پیامد ناخواسته کنشساختار

، ساختار اجتماعی را شکل گیرد، به طور ناخواستهاجتماعی که توسط پیوندها شکل می
شناسی الیاس از جوامع بشري، یعنی اجتماعی در تیپياما کیفیت سرمایه،دهدمی

. متمدن و غیر متمدن، متفاوت استيجامعه
فقدان انحصار قدرت يهنگجو؛ به واسطپیشامتمدن یا جيبه نظر الیاس در جامعه

کمیت و يکنندهکنش که تسهیليهپایدار، تفکیک کارکردي ضعیف است، لذا شبک
يتوان گفت که سرمایهو می؛اجتماعی است، نیز ضعیف و محدود استيکیفیت سرمایه

دارا يي مدرن به واسطههاما در جامعدارد؛بسط نیافته اجتماعی، خصلتی محلی، سنتی و
ي گسترش کنش، فرا بودن انحصار قدرت پایدار، و به تبع آن تفکیک کارکردي قوي، شبکه

اجتماعی در ياعتماد بعنوان مفهوم مرکزي سرمایه.یافته استمحلی، مدرن و بسط
در . نوع دوم، عام و مبسوط استينوع اول، محدود و محلی است و در جامعهيجامعه
هاي خویشاوندي، دینی، سنتی و گروهيي اجتماعی در محدودهمایهنوع اول سريهجامع

ي این هاجتماعی کلیيمتمدن سرمایهيهگیرد در حالی که در جامعنژادي شکل می
رنگ کرده و پیوندهاي اجتماعی متأثر از نوعی مهار نفس است که در ها را کممناسبت

. متمدن، بر انسان حاکم استيجامعه
.پذیري هم در دو جامعه شکل و محتوایی متفاوت داردیت فوق، قانونبه تبع وضع

فس مبتنی است و امري ناپایدار پیشامتمدن، کمتر بر مهار نيتبعیت از قانون در جامعه
اطاعت از قانون ترس و آن هم ترس فیزیکی و عریان، مجبور بهي افراد به واسطه.باشدمی

هاي فیزیکی در بین جبر فیزیکی و عریان و نیز خشونتحتی حضور،اندو ضوابط اجتماعی
اي مکانیسم کنترل اجتماعی ناقص در چنین جامعه. دهنده استبخش و آرامشآنان، لذت

شکنی افراد در اغلب ي ضابطههاي خشونت فیزیکی به واسطهسویه است و جلوهو یک
اما در .ش استهاي زیست جهان، حضور داشته و پخهاي اجتماعی و منطقهعرصه
آنهم فرامنی که در یک » فرامن«گیري ي شکلهمدرن به نظر الیاس، به واسطيهجامع

) پذیريقانون(سخن دیگر اطاعت از جامعه ساختار پیچیده شکل گرفته کنترل نفس یا به
در .تر است، تا اینکه محصول ترس از خشونت عریان در جامعه باشدتر و اقناعیبا ثبات

آمیز، افراد از درون خود را ي هاي صلحي ي حضور کششهمتمدن، به واسطيهجامع
ي متمدن پذیري در جامعهبینند که از ضوابط اجتماعی اطاعت نمایند، لذا قانونمجبور می

عوامل تهدید آفرین در .  زا و نشأت گرفته از مهار نفس استبه نظر الیاس، امري درون
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بینی نیستند، بلکه تحت کنترل قدرت درآمده و قابل پیشي مدرن، مبهم و غیر جامعه
در ) پذیريقانون(هاي کنترل اجتماعی و زور که مکانیسماند، خشونت قابل محاسبه

جهان جمع کرده و در هاي زیستقبل تمدن هستند، بساط خود را از منطقهي ماجامعه
بنابراین احساسشوند؛ستقر میها متراکم و مها و پادگانجاهاي خاصی از قبیل سربازخانه

خودکار، تبدیل نموده و آن را پذیري را به وضعیتی ، قانون)مهار نفس(الزامات شخصی 
. نمایدمیسال ذهن هر فردي خواه کودك و بزرگيملکه

.و کار این روابط نشان داده شده استدر شکل زیر ساز

گیري خود و چگونگی مهار آن در ي ما از تحلیل الیاس، فرآیند شکلظرنيهاستفاد
.نظري نوشتار حاضر بیفزایدتواند بر غناي رو ارجاع به آن میمدرن است و از اینيهجامع

1پیر بوردیو

شناسان و پذیري با آراء دیگر جامعهاجتماعی و قانونيافکار بوردیو در مورد سرمایه
شود که وي مستقیماً از عی متفاوت است، این تفاوت از آنجا ناشی مینظران اجتماصاحب
. نظر استاجتماعی سخن گفته و در این زمینه صاحبيسرمایه

مجموعه پیوندهاست؛ پیوندهایی که يهاجتماعی از نگاه بوردیو در برگیرنديسرمایه
کمابیش هاي هاي اجتماعی و برخورداري از شبکهوردن موقعیتآجهت به دست 

1 Pierre Bourdieu

گسترش
تمدن

اجتماعیيسرمایه

اعتماد

هايکنشساختار
ناخواسته

پذیريقانون

تفکیک کارکردي هماهنگی کنش مهار نفس

بازسازي کلی انحصار قدرت
خلق فضاي اجتماعی 

آمیز صلح
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توانند در مواقع ضروري به نفع فرد وارد اي از روابط، دوستان و آشنایان که میگسترده
).145: 1384فکوهی،(شود عمل شوند، بین مردم برقرار می

ترین نظران منسجماجتماعی گر چه به قول برخی از صاحبينگاه بوردیو به سرمایه
پذیرتر استنظران از این مفهوم آسیبیگر صاحبهاي دقرائتنظریه است اما در مقایسه با

اجتماعی ياز سوي دیگر بوردیو کمتر به بعد منفی و تاریک سرمایه).53: 2000، 1فاین(
). 1385:30،فیلد(توجه کرده و تفسیر او نسبت به دیگران قدیمی شده است 

ي، بهتر است به پذیراجتماعی و قانونيسرمایهيبا این حال براي فهم بهتر رابطه
. ترین مفاهیم کلیدي بوردیو پرداخته شودمهم

میدان به طوري کلی نوعی قلمرو اجتماعی است که داراي قواعد : 2میدان-1
کند و حامی ها را فراهم میاي از موقعیتاین قلمرو، مجموعه.سازماندهی خاص خود است

هاي فاوتند، افراد فرصتها متچون موقعیت.هاستهاي مرتبط با آن موقعیتمنش
به عبارت دیگر میدان در ).262: 2007لهون و دیگران، ک(متفاوتی در اختیار دارند

اجتماعی کما بیش محدودي است که در آن تعداد زیادي از يبوردیو، پهنهينظریه
اي وارد عملهاي سرمایهتعریف شده و توانایی3هايبازیگران یا کنشگران اجتماعی با منش

پردازند، تا بتوانند به حداکثر امتیازات ، همگرایی یا مبارزه با یکدیگر میو به رقابتشوندمی
). 145: 1384فکوهی، (ممکن دست یابند 

قدرتی است که تصمیمات - 1«:به نظر استونز میدان سه ویژگی دارد که عبارتند از
کشاکشی يصحنه- 2؛کندتحمیل می،شوندمشخص خود را بر کسانی که وارد آن می

است که کنشگران و نهادها از طریق آن در پی حفظ یا براندازي نظام موجود توزیع سرمایه 
). 333: 1379استونز، (» میدان در عین حال موجب آزادي عمل است-3؛هستند

شماري میدان کند یعنی جامعه در واقع از تعداد بیبندي میمیدان جامعه را منطقه
... هایی از قبیل صنعت، دانشگاه، حکومت، رسانه و میدانتشکیل شده است

او سرمایه «: مارکس متأثر استيبوردیو در بکارگیري سرمایه از اندیشه: 4سرمایه-2
داند که مردم در جستجوي آنها هستند و شامل امکانات و منابعی را چیزهاي خوبی می

اند، اند و لزوماً اجتماعیب گوناگونن دارند، این چیزهاي خوهستند که خصلت انباشته شد
.)320: 1387پور و محمدي، جالئی(» گیرندشان را از روابط اجتماعی میزیرا معناي

1 Fine
2 champ
3 habitus
4 capital
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ـ به چهار نوع داندفقط اقتصادي میـ برخالف مارکس که آن راسرمایه را بوردیو 
فرهنگی و يمایهسر،اجتماعیيسرمایه،اقتصادييسرمایه: کند که عبارتند ازتقسیم می

. نمادینيسرمایه
کلی آنها يمندي از سرمایهبوردیو بعدها جایگاه طبقاتی افراد را بر حسب میزان بهره

این يکند که شرح ترکیب انواع سرمایه از حوصلهتعیین می) ترکیب چهار نوع سرمایه(
. نوشتار خارج است

شناسی وي هاي جامعهتحلیلترین مفهوم بوردیو در، محوريمنش): ملکه(منش -3
کند که فرد در طول حیات خود ها تعریف میاي از قابلیتبوردیو منش را مجموعه«. است

اي که کند؛ به گونهل به طبیعتی ثانویه براي خویش میآنها را درونی کرده و در حقیقت بد
به ). 146: 1384فکوهی، (» کندآگاه باشد، بر اساس آنها عمل میلزوماًفرد بدون آنکه 

هاي ماندگار و قابل جابجایی اي از خوي و خصلتملکه یا منش، مجموعه«سخنی دیگر، 
» کنیماست که از طریق آن، ادراك و داوري کرده و در جهان پیرامون خود عمل می

.)334: 1379استونز، (
خصلتی تواند هم شویم که منش میاگر در این تعاریف اندکی دقت نمائیم، متوجه می

پذیر هم به عبارتی دیگر منش انعطاف.گر و نیروبخش باشدآور داشته و هم یاريالزام
بیر مارکس است؛ زیرا متضمن و در معنی دیگر همان تداعی ایدئولوژي، به تعهست؛

و مانند مارکس معتقد بوردی.باشدهاي ناقص و تحریف شده میهاي غلط و فهمشناخت
، لذا منش، خصلتی صرفاً پذیر نیستنرار از ایدئولوژي امکاطوري که فاست که همان

ها را خنثیتواند تا حدودي اثربخشی ایدئولوژيولی از آنجایی که انسان می«آور دارد الزام
: 1378، پور و محمديجالیی(» پذیر هم هستاي انعطافرو، منش داراي رویهکند، از این

319(.
؛ لذا هاي کنونی استبین تأثیرات گذشته و محركاز سوي دیگر چون منش میانجی

بوردیو در اینجا بین منش و سرمایه رابطه برقرار .دهندههم ساختمند است و هم ساخت
» مندي از سرمایه استکیفیت منش وابسته به میزان بهره«کند و معتقد است کهمی

.)1379:334استونز، (
ندگی افراد هاي زست که رفتارها و سبکهایی اتمایز مجموعه تفاوت: 1تمایز-4

هاي شان از لحاظ سرمایه و قرار گرفتن در میدانهاي متفاوتجامعه به دلیل موقعیت
به عبارت دیگر، چون .)146: 1384فکوهی، (» شودتماعی گوناگون میان آنها ظاهر میاج

هاي اجتماعی، دانقرار گرفتن در میيکلی و هم نحوهيافراد جامعه هم از لحاظ سرمایه

1 distinction
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هاي زندگی داراي آورند لذا، از لحاظ رفتار و سبکي خود را به دست میهاموقعیت
. کنداز نظر بوردیو داللت بر تمایز میهایی هستند که این وضعیت تفاوت

شناسی بوردیو روشن ز مفاهیم یاد شده در تحلیل جامعهاکنون که جایگاه هر کدام ا
براي . کنیمجویی میدر آراء او پیراپذیريي اجتماعی و قانونایهسرميشد اکنون رابطه

او باز يساختار و منش در اندیشهـکنشينیل به این هدف باري دیگر به رابطه
رهاي مختلف، از نظر بوردیو جامعه، یک نظام سلطه است که از طریق سازوکا. گردیممی

). همان(کند خود را باز تولید می
گیرد که به چیزهایی در نظر میهساختارها را به مثاب«بوردیو، در راستاي این اصل، 

بر این اساس ساختارها، ساختار دهنده هستند، .شوندکنش، تولید و بازتولید میيهواسط
د، هم هستند، به کنند؛ اما ساختارها در عین حال ساختمنیعنی کنش را هدایت و مهار می

بوردیو بر دیالکتیک بنابراین د؛کنن، آنها را تولید و بازتولید میگراناین معنا که کنش
محل برخورد ).1387:317پور و محمدي، جالیی(» کند، تأکید میساختار و کنش

کسیستی توان آن را معادل ایدئولوژي مارساختار و کنش، منش است، همان چیزي که می
تند ها هسي کنشدهندهپدید آورنده و سازمانهاي ها، زمینهدانست، به معنی دیگر، کنش

ي اهداف یا کنترل آشکار    ه، نوعی نشانه روي آگاهان، بدون آنکهتوانند عیناًکه می
شان منطبق شونده اهداف ضروري باشد، با پیامدهايهاي ضروري براي نیل بفعالیت

جه هستیم که به پس تا اینجا ما با یک ساختار موا؛)278: 2007کلهون و دیگران، (
ها داراي نوعی سازند، ضمن اینکه کنشهم کنش را میها دهد و منشها شکل میمنش

.استقالل نسبی هستند
یابیم که منش به مثابه ایدئولوژي از نظر مارکس و هاي فوق در میاز مجموع بحث

هاست که یاي از توانایز، قابل فهم است، در واقع مجموعهزیست جهان از نگاه آلفرد شوت
ي فرد به حساب     طبیعت ثانویهکند و جزءی میفرد در طول حیات خود آنها را درون

بخشی دارد و محصول الزاماتی ساختاري این بخش درونی شده، خصلت مشروعیت.آیدمی
ها به قواعد، باشد و فرد از منظر منشدیگر میهاي درونی فرد از سويسو و خواستاز یک

پذیر، کسی است که فرد قانون.نمایدنگرد و موضع، خود را تعیین میها مینونضوابط و قا
دهد، بلکه به طور ناخودآگاه و از به قانون تن می) ساختاري(نه تنها تحت الزامات بیرونی 

از نگاه بوردیو جامعه یک نظام سلطه است و این . کندنظر ایدئولوژي از قانون تبعیت میم
پذیري است، باز تولید بخش به قانوناز طریق منش که عامل مشروعیتباً سلطه را مرت

کند؛ و طبیعتاً ساز و کار این متابعت از قانون بدون خشونت عریان، دعوا و هر گونه می
.گردداین امر ممکن میسازي و خشونت نمادین مستقیم بوده، بلکه از طریق مجاببرخورد

آید مستقیم به شکل غیر مستقیم در مییح و تعارضدر خشونت نمادین، بیان از شکل صر
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کند در گفتمان براي تفهیم بهتر آن، استفاده می1زیباسازييکه در اینجا بوردیو از واژه
پذیري تحت چنین وضعیتی قانوندر. شودازي، نوعی خشونت نمادین اعمال میزیباس
با الزام ساختاري در عین وضعیتی.گیردساختار، معنا میاي دیالکتیکی بین کنش و رابطه

گران بدون وقوف باز تولید نظام سلطه است که کنشپذیري، همانقانون. کنشگرآزادي 
دهی به با شکل) جامعه(بخشند به سخنی دیگر نظام سلطه ، به آن مشروعیت میکامل
ضع کند تا به وضع موجود، طوري نگاه کنند که وگران را طوري هدایت میها کنشمنش

اما .یکایک افراد استيهپس تبعیت از آن وظیف.موجود امري طبیعی است، نه تاریخی
تحلیلی خود، طبیعی انگاشتن وضع يآوردن مفهوم تمایز به درون منظومهبوردیو با 

این .دهدشکند و خصلتی طبقاتی و گروهی بدان میموجود را از حالت اجماع کامل می
هاي اجتماعی گوناگون و تفاوت در ل استقرار افراد در میدانتمایزات رفتاري، به دلی

بوده و به ) اجتماعی نقش اساسی در آن دارديکه سرمایه(کل يمندي از سرمایهبهره
. هاي متفاوت استتعبیر دیگر تفاوت در موقعیت

این تحلیل بوردیو، خللی به رویکرد او در خصوص، ایفاي نقش منش در جایگاه 
کند و نظام سلطه در ، وارد نمی)جامعه(وژي و نیز خصلت باز تولیدي نظام سلطه ایدئول

واقع، کارکردش طبیعی انگاشتن وضعیت موجود و باز تولید آن در عین تمایز سالیق و 
توان گفت که نگاه افراد جامعه به بنابراین میهاي زندگی و رفتاري خواهد بود؛ سبک
چنانچه بخواهیم . ها، از قانون گوناگون استبرداشتپذیري متفاوت و قانونيهمقول

توان پذیري در قالب یک جمله فرموله نمائیم میاجتماعی را با قانونيسرمایهيرابطه
اجتماعی، نگاه متفاوتی به يمندي متفاوت از سرمایهبهرهگفت افراد با داشتن میزان 

مندي پذیري افراد بستگی به میزان بهرهپذیري دارند یا به سخنی دیگر، میزان قانونقانون
توان با توجه به آنچه که آمد، مجموعه آراي بوردیو را می.اجتماعی دارديآنان از سرمایه

.در این زمینه، به شکل زیر نشان داد

1 euphernisation

کردار اجتماعی

ي کلی فردیهسرما

منش ساختار

پذیريقانون
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پذیري در اما قانوناجتماعی روشن، جامع و روشمند است؛ينگاه بوردیو به سرمایه
دیگر به قول اسمیت کار او روي جوامع يعدي خیلی انتزاعی داشته و از جنبهاو بيدیشهان

؛ همچنین مرزهاي بین )136: 2009یلی، ااسمیت و ر(امروزین به سختی قابل تعمیم است
هاي رفتاري مردم در جهان امروز چنان در هم تنیده شده و قابل نفوذ است سالیق و رویه

ما از دیدگاه بوردیو يبا این حال استفاده.ن خصوص کار تجربی کردتوان در ایکه نمی
اجتماعی يسرمایهگیري اجتماعی و نقش آن در شکليبیشتر بر محور تعریف سرمایه

.کلی است

یورگن هابرماس
توان، تعلق فکریش به مکتب انتقادي، میيهرا به واسط1تفکر یورگن هابرماس

هاي مارکس، مکتب فرانکفورت و وبر، به یک با بازسازي اندیشهتفکري تلفیقی دانست او
چهارچوب فکري جدیدي رسید که سمت و سوي فکریش را از آراء مکتب فرانکفورت به 

. جدید سوق داديهسوي یک نظری
شناسی و هم از شناسی و روشمعرفتيهها برماس هم از جنبتمرکز اساسی نظریه

. مدرن استيبینشی، روي جامعهيهجنب
شناسی است که از مکتب پدیدار2او زیست جهانيیکی از مفاهیم اساسی در نظریه

به نظر او زیست جهان، جهان کنشگران، . و بویژه از آلفرد شوتس به عاریت گرفته است
عمومی و مبتنی بر کنش ارتباطی است در فضایی بدور از هر گونه فشار و زور يهسیطر

. است3هاي تخصصی کنش ارتباطی مباحثه یا گفتمانیکی از جنبه.بیرونی و درونی
آدمیان است تعاملی که مبتنی بر پذیرش غیر يکنش ارتباطی به معناي تعامل روزمره«

گفتمان «هاي انتقادي روزمره است و انتقادي در هنجارها و کردارهاي اجتماعی و نظام
: 1377اباذري، (» هامورد اعتبار گفتهعبارت است از استدالل آگاهانه و طرح دعوي در

74(.
شود و قایل میتفکیک ) کنش ارتباطی و مباحثه(گر چه هابرماس بین این دو مفهوم 

، اما هر دوي اینها به اعتقاد ما )215: 1374،ریترز(داند مباحثه را نوعی کنش ارتباطی می
هر دو اوالً تعامل صورت شوند، زیرا در اجتماعی محسوب میيهاي تحقق سرمایهعرصه

ها و اعتماد هاي اجتماعی، همکارياین تعامالت، تحقق مشارکتيهنتیجگیرد، ثانیاً می
يدهنده، سرمایهطوري که پیش از این آمد، این سه شاخص، تشکیلباشد و همانمی

. اجتماعی هستند

1 J. Habermas
2 life world
3 discourse
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د؛ در خالل داناز سوي دیگر، از آنجایی که هابرماس گفتمان را نوعی ارتباط می
تر دهد و موضوع این تعامل، مسائل تخصصیگفتمان، تعامالتی بین کنشگران روي می

توان گفت که اغلب مسائل تخصصی از مجراي گفتمان حل و فصل زیست جهان است، می
ر دنیاي بدیهی انگاشته شده، اگر زمانی فرا رسد که وفاق د«به عبارتی دیگر .خواهد شد

هاي اعتبار گران اجتماعی در متن زندگی روزمره در مورد دعويشدار شود و کنخدشه
ها اختالف نظر پیدا کنند و این امر به معضلی تبدیل شود، مربوطه به عقاید و ارزش

گفتگو و استدالل شد؛ توان با توسل به گفتمان در مورد اعتبار آنها وارد جریان بحث ومی
اي عقالنی مورد بحث قرار    مورد منازعه به شیوههاي اعتبار در جریان استدالل دعوي

شرط وارد شدن در این نوع استدالل و گفتگو آن است که آدمیان به طور برابر و . گیردمی
و تنها ) 75: همان(» برونی و درونی، با یکدیگر به تعامل بپردازنديآزاد و رها از نوع سلطه

. شدبا، گفتمان میراه وصول به حقیقت و توافق
، گفتمان است که در خالل در مورد حل و فصل مسایل فیمابینبنابراین اولین شرط،

شوند؛ حال اگر یکی از این االذهانی دارند، مطرح میهایی که خصلت بینآن استدالل
هابرماس، قانون محصول گفتگوهاي يمسایل را وضع قانون بدانیم بر اساس نظریه

هاي جمعی و گروهی تالشيهست و این امر در نتیجتخصصی در خالل زندگی روزمره ا
. شودحاصل می

ال که چنانچه شهروندان آزاد و برابر بخواهند زندگی هابرماس در پاسخ به این سؤ
قانون به نحو مشروع تنظیم کنند، باید کدام حقوق بنیادي را يمشترك خود را به وسیله

سازي ري دیگر توجه ما را به فرآیند قانونمتقابالً، براي یکدیگر به رسمیت بشناسند، با
.دهدوفاداري به قانون را توسط شهروندان مورد التفات قرار میيجلب نموده و آنگاه مسأله

: گویدال فوق میؤاو در پاسخ س
تجلی حکومت مردمی را با ایجاد نظام يسازي، مسألهچنین مفهومی از عمل قانون«

تواند، مدعی ض من این است که یک قانون زمانی میفر، پیشکندحقوق مرتبط می
مشروعیت باشد که تمام کسانی که از آن تأثیر خواهند پذیرفت، بتوانند ضمن مشارکت در 

).93: 1379منوچهري، (» یک گفتگوي عقالنی، با آن موافقت کرده باشند
شرکت که در یک گفتگوي عقالنی، ما بعنوان کسانی «:گویدهابرماس همچنین می

ي خاص، از طریق بحث و یک مسئلهيهخواهیم یا اقناع یکدیگر، دربارکنیم، میمی
کنندگان در یک چانه زدن، کوشش مشترك برسیم، اما بعنوان شرکتياحتجاح به عقیده

ما این است که منافع مختلف را با یکدیگر متوازن کنیم، حال اگر این گفتگو، جایی است 
سیاسی معقول از آن ظهور کند، در این صورت، وقتی مشروعیت يکه قرار است یک اراده

يهآید، قابل توجیه است که بر پای، که به روش دموکراتیک به دست مینتایج این گفتگو
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سازي هاي ارتباطی الزم جهت ادارهصورت. اي نهاده شده باشدقرار گفتگوي سنجیده
کند، باید به مشروعیت را تضمین میطور شرایطی که گذار و همینمعقول توسط قانون

ساز و کار اطاعت از قانون او سپس به ؛)169: 1382هابرماس، (» شکل قانونی نهادینه شود
. داندساز و هم ضامن اجراي آن میپرداخته و در این میان دولت را هم قانون) پذیريقانون(

: گویداو در این خصوص می
زیر با قانون يکند که به یکی از دو شیوهیر میقانون مدرن، مخاطبان خود را مخ«

توانند هنجارهاي قانونی را صرفاً محدودیتی بر آزادي خود محسوب کنند می: برخورد کنند
یا محض ؛و با حساب سود و زیان نقض احتمالی قانون به رویکرد نقض قانون رو کنند

اند که طوري ساخته شدههنجارهاي قضایی. احترام به قانون، از قانون تمکین کنند
باید این امکان . همزمان بتوان آنها را بعنوان قانون اجبارانگیز و قانون آزادي در نظر گرفت

وجود داشته باشد که از قوانین؛ نه به دلیل اجبارانگیز بودن، بلکه به دلیل مشروع بودن 
ه وجه مشروع و هم سازي باعتبار هنجار قانونی، یعنی آنکه دولت هم قانون.اطاعت کرد

سو وجه از یک.دولت باید هر دو وجه را تضمین کند. کنداجراي عملی آن را تضمین می
قانونی رفتار را که معطوف به اطاعت از قانون در حد معمول است و در صورت لزوم به 

کند، و از جانب دیگر وجه مجازات رفتار معارض آن ضمانت اجرایی کسب میيواسطه
دهد با احترام به قانون با یک هنجار قواعد حقوقی را که به ما امکان میمشروعیت 

). 166- 167: همان(» هماهنگ باشیم
اجتماعی با يبا توجه به واکاوي نظریات هابرماس، در مورد ارتباط سرمایه

، مشروعیت آن استتوان به این نتیجه اکتفا کرد که شرط اطاعت از قانونپذیري میقانون
به .است) دولت(گذار ، نیز در گرو بسط اعتماد نهادي به نهاد قانونو تحقق مشروعیت

ن نیز بیشتر پذیري شهرونداعبارت دیگر هر قدر اعتماد به دولت بیشتر باشد، میزان قانون
که ـگیرد که زیست جهاناما این امر زمانی در یک فرایند سالم قرار میخواهد بود؛

ـ که توسط سیستمـ اجتماعی سالم و بدور از هرگونه زور و اجبار استتعامالت يعرصه
. مخدوش و تخریب نشده باشددولت یکی از نمادهاي آن است ـ

.آراء هابرماس در شکل زیر نشان داده شده است
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ش حاضر التفات خورد که در پژوهتحلیل هابرماس دو مفهوم کلیدي به چشم میدر
يهاین دو یعنی اعتماد نهادي و مشروعیت دولت که رابط.به آنها حائز اهمیت است

.دهندپذیري را به ما نشان میاجتماعی و قانونيسرمایه

گیرينتیجه
پذیري و نسبت این اجتماعی و قانونيپاي سرمایهي گذرا به ردااشارهآنچه که آمد،

ي نگاه نسل اول به این مفاهیم و رابطه.شناسان بودسل از جامعهو با هم در آثار سه ند
پذیري در بستري شکل اجتماعی و هم قانونيگرایانه است زیرا هم سرمایهآنها با هم، وفاق

.گیرند که مبتنی بر نظم است؛ نظمی که در آن ساختار بر فرد چیرگی داردمی
گیري مفاهیم دوگانه، وجود کار شکلوفاق بر ساز و يدر نسل دوم، همچنان سایه

گر در کنار پاي کنشسویگی نیست و این بار رددارد اال اینکه این وفاق، مبتنی بر یک
اجتماعی و يشود همانند نسل اول کم و کیف سرمایهنظامی اجتماعی، پدیدار می

ر آراء نسل دوم، شناسی انواع کنش، دهاي تکاملی جامعه و نوعتوجه به سنخپذیري باقانون
.متفاوت است

تر است، چه؛ در نگاه نسل سوم به مفاهیم موردنظر، هم متواضعانه و هم واقع گرایانه
نوعی تضاد در کنار وفاق، بر مکانیسم يهفکري اغلب افراد این نسل، سایيهمای

امعه به ج. شودپذیري و نسبت این دو، دیده میاجتماعی و قانونيگیري سرمایهشکل
کنند، بازآفرینی ولوژي عمل میها را که به مثابه ایدئتعبیر بوردیو نظام سلطه است و منش

تواند در پذیري و حتی نسبت این دو نمیاجتماعی و هم قانونيپس هم سرمایه.نمایدمی

گفتمان

کنش ارتباطی

جهانزیست
ي سرمایه

اجتماعی

اعتماد نهادي پذیريقانون

عمومیيبسط حوزه مشروعیت دولت
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گیري این دو پدیده را در دو جهان اجتماعی هابرماس شکل. فضایی سالم، متجلی گردد
يزیست جهان بدون اجبار و زور سیستم و جهان اجتماعی تحت سیطره.داردمدنظر

اجتماعی و يزید، کم و کیف سرمایهته به اینکه فرد در کدام جهان میبس. سیستم
پذیري و هم عالوه بر اینها از نگاه هابرماس هم قانون. پذیري، متفاوت استقانون
شناسان این نسل از جمله در نگاه برخی دیگر از جامعه.اي است سیاسیگذاري پروژهقانون

الیاس، نوعی بازگشت به رهیافت نظري نسل اول وجود دارد؛ وقتی که الیاس، الزامات 
شود و این وضعیت نیز در همسو می) البته نه دقیقاً(کند، با دورکیم ساختاري را مطرح می

همانند دورکیم، الیاس، . گرددکس میپذیري، منعانوناجتماعی و قيگیري سرمایهشکل
اساس مهار نفس شکل اي که برزند جامعهشناسی دوگانه از جوامع دست میبه یک سنخ

هاي گردد و طبعاً این تفاوتاساس زور عریان و ترس اداره میاي که برگیرد و جامعهمی
.آورداجتماعی را پدید میيپذیري و سرمایهگونه قانونساختاري دو

پذیري است اجتماعی و قانونيدر مجموع، در نگاه هر سه نسل، جامعه موجد سرمایه
پذیري، بستگی به مکانیسم و کم و کیف و میزان تابعیت افراد در جامعه از قانون

جهان اجتماعی با وجود يهاجتماعی داشته و کنشگران در عرصيگیري سرمایهشکل
.نمایندنمودن منافع خویش، بدین امر مبادرت میالزامات ساختاري، و با لحاظ 
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