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چکیده
به شمار می آید که می تواند موقعیت و بستر کافی را برای استفاده از سرمایه انسانی و فیزیکی و
همچنین راهی برای موفقیت قلمداد شود .بدون توجه به سرمایه اجتماعی ،هیچ نظامی این امکان
را نمی یابد که به سرمایه ای برسد .به گونه ای که اکثر گروه ها ،سازمان و جوامع انسانی بدون
سرمایه اجتماعی ،و صرفا با تکیه بر سرمایه اقتصادی و انسانی نمی توانند به موفقیت کافی برسند.
این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارآمدی نظام سیاسی به روش توصیفی-
تحلیل انجام شده است.
واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،کارآمدی ،نظام سیاسی.
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 -1مقدمه
سررمایه اجتماعی از مفاهیم جدیدی اسرت که در بررسری های اقتصرادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح
گردیده اسرت .در کلی ترین سرط ،،سررمایه اجتماعی ویژگی هایی از یك جامعه یا گروه اجتماعی اسرت
که ظرفیت سرازماندهی جمعی و داوطلبانه برای حل مشرکتت متقابل یا مسرالل عمومی را افزایش می
دهد .به طور کلی می توان گفت :هر چه سرررمایه اجتماعی ملتی بیشررتر باشررد ،آن ملت ،وشررب ت تر و
ثروتمندتر واهد بود( .الوانی .)34 :1391 ،کاواچی معتقد اسرت بین سررمایه اجتماعی ،با توسرعه اقتصرادی،
بهداشرت ،عملکرد تدریجی دموکراسری و ممانعت از جرم و جنایت ارتبا تنااتن

وجود دارد (کاویچی،1

 .)31 :2001به طور کلی ،سررمایه اجتماعی مجموعه ای از هنجارها و ارزش های موجود در سریسرتم های
فکری ،علمی ،اجتماعی ،اقتصررادی ،فرهنای و سرریاسرری جامعه اسررت که از تنثیر نهاد های اجتماعی و
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اقتصرادی جامعه به دسرت می آید و دارای ویژگی هایی مانند اعتماد متقابل ،تعامل اجتماعی و احسرا
هویت جمعی و گروهی اسرت( .فاتحی و ا تصری .)149 :1391 ،اگر حکومت ها ،نظام های سریاسری و یا
دولت ها سریاسر این امکان را داشرته باشرند در الزام سریاسر یا  political obligationکه ترجمه آن
عبارت اند از :تعهد و تکلیف سریاسر ؛ به موفقیت برسرند ،نتیجه آن ثبات ،تداوم و پایداری نظام سریاسر
واهد بود؛ این نتیجه ای اسرت که تمامی دولت ها و نظام های سریاسر به دنبال تامین آن بوده و هسرتند
(عیسرری نیا .)36 :1397 ،با توجه به چنین جایااه مهمی که سرررمایه اجتماع دارد ،م توان این سرروار را
مطرح کرد که سررررمایه اجتماع در تداوم کارآمدی نظام سررریاسر ر جمهوری اسرررتم ایران چه نقش
جایااهی دارد؟ پژوهش حاضررر می کوشررد تا از منظر راهبردی به موضررو جایااه سرررمایه اجتماعی در
کارامدی نظام سریاسری کشرور بپردازد .در این پژوهش از روش توصریفی تحلیلی برای مطالعه و اسرتنتا از
اطتعات و داده های پژوهش در کنار روش اسررنادی برای جمع آوری داده های پژوهشرری مورد اسررتفاده
قرار گرفته است.
 -2مبانی نظری تحقیق
 -2-1سرمایه اجتماعی
به عقیده پانتام سرررمایه اجتماعی «وجوه گوناگون سررازمان اجتماعی نظیر اعتماد ،هنجار ها و شرربکه ها
اسرت که می توانند با تسرهیل اقدامات هماهن  ،کارایی جامعه را بهبود ب شرند» .پانتام شربکه ها ،هنجار ها،
اعتماد و مشرارکت را چهار موله اصلی سرمایه اجتماعی معرفی می کند ( .)putna, 1993: 165-172از
نظر کلمن سررمایه اجتماعی نشران دهنده منبع اسرت زیار متضرمن شربکه های مبتنی بر اعتماد و ارزش های
مشرتر اسرت (نرگارد .)2005 ،2ابعاد سررمای اجتماعی از نظرکلمن سره بعد زیر را در بر می گیرد-1 :تعهد،
انتظرارات -2 ،کرانرال هرای ارتبراطی -3هنجرار هرا و ضرررمرانرت هرای اجرایی مؤثر (گودرزونرد چاینی:1396 ،
.)24
 -2-2کارآمدی نظام سیاسی
به اعتقاد بسریاری از صراحبنظران کارآمدی عبارت از :کسر

هدف های تعیین شرده و رضرایت اطر

کسرانی اسرت که در رسریدن به اهداف نقش دارند .البته در علم سریاسرت مفهوم کارآمدی همچنین با مفاهیم
Kawachi,
Neergard,

32-

دیاری چون مشرروعیت و اقتدار سرنجیده می شرود و در این میان مشرروعیت و کارآمدی دو شرر اصرلی
بقای هر حکومتی اسرت و بین آ نها تعامل و ارتبا دوجانبه و مسرتقیمی وجود دارد .نظام سریاسری هناامی
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کارآمدی دارد که بتواند وظایفی را که بیش تر مردم یا حکومت شروندگان از او متوقعند انجام دهد در واقع
پشتیبانی واقعی و عینی مشروعیت هر نظامی وابسته به کارآمدی آن است (صیاد و همکاران)88 :1397 ،
 -2-3شاخص های سرمایه اجتماعی
اعتماد :از دیدگاه اکثر پژوهشراران سررمایه اجتماعی ،اعتماد برمشرارکت و بهبود کیفیت زندگی انسرانی
تاثیر گذار است.
انسررجام اجتماعی :آیزنشررتات بیان میکند که اصررلیترین مسرراله نظم اجتماعی برای بنیان گذاران جامعه
شناسی ،اعتماد و همبستای اجتماعی است(چلبی)12 :1375،
شربکه :از نظر جامعه شناسان عضویت در شبکه ها باعث ایجاد سرمایه اجتماعی برای افراد شده ورفاه و
آسایش وکیفیت زندگی را برای افراد ایجاد می کند (شافت  ،1998وارشنی )2000
آگاهی :آگاهی از مسالل وعوامل عمومی از عوامل موثر بر روابط اجتماعی است.
حس در شمار آورده شدن وریشه داشتن همراه است( .شجاعی)69 :1387،
مشرارکت :یکی از لوازم برنامه ریزی در دنیای جدیدتوجه به مشرارکت فعال و اثر ب ش همه جانبه افراد
جامعه در تمام ابعاد م تلف توسعه است( .محسنی تبریزی)54 :1996،
 -2-4شاخصهها و مکانیسمهای کارآمدی نظام سیاسی
بهطور کلی شرا صرهها و مکانیسرمهای کارآمدی در نظام جمهوری اسرتمی ایران به این صرورت می
باشد(فتحعلی: )105-10 :1383،
قانون  :قوانین و مقررات باید بر اسرا

احکام اسرتمی که قابلیت و انعطاف مزم را در شررایط زمانی و

مکانی دارا است و برگرفته از کتاب و سنت باشد .از این طریق است که نظام سیاسی کارآمد واهد شد و
مسرررالل پیشروی آن نیز از بین واهد رفت(دانایی فر ))51 :1391 ،این گونه قوانین دارای سرررا تار
سلسله مراتبی می باشند که در ابتغیه های رسمی باید این سا تار را حفظ کرد(کاتوزیان.)87 :1391 ،
شوورا و ماوارکت :این حق عمومی بیگمان در راسرتای جلوگیری از اسرتبداد حکومتی و بهدسرتآوردن
آزادیهای مردمی است( .آلعمران  ،159شوری 38؛ بقره )233
مسئولیتپذیری و نظارت بر انجام فعالیت ها :به گونه ای که که با اجرای درست آن میتوان بسیاری
از چرالش هرا و مشرررکتت درون حکومرت را حرل کرد و این طریق بره کرارآمردی در سرررط ،مطلوبی
رسید(.آلعمران 104 ،و )110
برابری :نظام سریاسری در صرورتی می تواند به کارآمدی برسرد که تبعی

های قومی ،گروهی ،رن ،

نژاد و قدرت و ثروت را از میان بردارد و برابری را گسترش دهد(حجرات)13 :
عدالت :این شررا صرره مهم در مباحث کارآمدی جایااه ویژهای دارد .بهگواهی قرآنکریم فلسررفه بعثت
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انبیا ،ارسال رسل ،انزال کت

و تشریع قوانین م تلف از سوی پروردگار ،در این راستاست (حدید)25 :

عقل :قرآنکریم انسررانها را در سرروره های بقره ،مالده ،انفال و طور به عقل گرایی فرا می واند و به
جایااه مهم عقل اشاره کرده است(بقره 170 ،164 :و 171؛ مالده 58 :و 103؛ انفال22 :؛ طور.)14 :
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احسرا

تعلق (وابسرتای به مکان) :حس تعلق با سررمایه گذاری یا تعلق نمادین تری به مکان ،به ویژه

مصولحت :مصرلحت ازجمله عناصرر و شرا ه های کارآمدی نظام سریاسری می باشد که که در مقابل با
مسایل جدید و نوظهور می تواند انعطافپذیری و حل مشکتت را در پی داشته باشد.
وحودت :بیتردیرد وحردت در تمرامی ابعراد اعم از وحردت بین مردم ،وحردت بین مردم و مسررر ومن و
وحدت بین مس ومن با یکدیار ،شر مزم و از شا صههای اساسی کارآمدی است.
ثبات سیاسی و عدم خاونت  :1وجود بی ثباتی های سیاسی موج

تزلزل در سیمای اجتماعی کشور

می شرود و در کارایی و کنش مؤثر دولت و همچنین جذب سررمایه گذاری های ارجی تأثیر می گذارد
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(دانایی فر.)150 :1388،
کنترل فسواد  :2مبارزه با فسراد به بهبود شرا ه های اجتماعی و اقتصرادی نظیر سررمایه گذاری ارجی
بیشرتر ،رشرد اقتصرادی ،درآمد بامتر ،مرگ و میر کمتر کودکان ،سرواد بامتر ،حقوق مالکیت قوی تر و
افزایش رشد کس

وکار شود و زمینه برای بهبود کیفیت زندگی فراهم می شود.

حق اظهارنظر و پاسوووگویی :3مردم بتوانند دولت را در برابر آنچه که برآنها تأثیر می گذارد مورد سرروال و
باز واست قرار دهند(.)Wallace,2009: 255
حاکمیت قانون :4حاکمیت قانون امنیت و احسرا

وشرب تی و رضرایت از زندگی را فراهم کند .در این زمینه قوه

ی قضالیه ی مستقل یك پیش نیاز است (قلی پور.)101 :1393 ،
 -2-5پیاینه پژوهش
عیسری نیا در ( )1397پژوهشری تحت عنوان «نقش سررمایه اجتماعی در پایداری نظام سریاسری جمهوری
اسرتمی ایران» انجام داده اسرت .ناارنده سرعی کرده اسرت در چارچوب نظریه سررمایه اجتماع پاتنام و
همچنین با اسررتفاده از روش آینده پژوه نقشرره راه ،به نقش و جایااه «اعتماد» به عنوان یک از عوامل و
عناصرر مهم سررمایه اجتماع در حفظ و پایداری نظام سریاسر جمهوری اسرتم ایران بپردازد  .بر اسرا
یافته های این تحقیق :در چهار دهه گذشررته ،از میزان اعتماد در سررط ،رجال و شرر صرریت ها و نهادها
کاسررته شررده اسررت .که این امر چالش های برای جمهوری اسررتم سررب

شررده اسررت که اگر برنامه و

راهکاری برای این مسراله اندیشریده نشرود با چالش های مهمی در ب ش بحران مشرروعیت مواجه واهیم
شد.
 -3نظام سیاسی در جمهوری اسالمی ایران
 -3-1فعالیتها در مسیر استقرار نظام جمهوری اسالمی
از جمله غعالیت هایی که جهت اسرتقرار سررمایه اجتماعی در نظام جمهوری اسرتمی ایران ضرروری به
نظر می رسد عبارت اند از:
تاوکیل نهادهای مردمی :اولین نهاد مردمی در قال

کمیتههای انقتب اسرتمی برای حفاظت از انقتب

استمی شکل گرفت که مهمترین وظیفه آن دستگیری و مجازات جنایتکاران رژیم پهلوی و ضدانقتبها
بود ( ردادادی .)4 :1388،از دیار نهرادهرای انقتبی کره در سرررایره انقتب اسرررتمی بره وجود آمرد ،سرررپراه
پاسداران انقتب استمی بود .برای ناهداری از دستاوردهای انقتب استمی (تقوی.)192 :1380،
1

Poitical Instablity and Violince.
Control of corruption
3
Voice and Accountability.
4
Rule of law.
2

انتوابات :انت ابات و رجو به آرای مردم ،یکی از نمادهای مهم واصررلی حکومتهایی اسررت که مردم
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شررکلگیری آن حکومتها نقش اسرراسرری داشررتهاند .امام مینی (ره) درباره حضررور تعیینکننده مردم در
انت ابات فرمودند« :جمهوری استمی ،حکومتی متکی بر آرای عمومی است ( ».مینی،

.)15 :2

تصووویق قانون اسوواسووی :قانون اسرراسرری «مجموعه قواعد و مقرراتی اسررت که حاکم بر حکومت و
صرررتحیرت قوای مملکرت و حقوق و آزادیهرای فرد و جرامعره و روابط فیمرابین آنهراسرررت (لنارودی،
 )80:1368ایران برای ن سرتین بار در سرال  1285ه.ش با نهضرت مشرروطیت ،صراح
با انقتب اسرتمی در ایران و تشرکیل نظام مقد
زنجانی،

قانون اسراسری شرد که

جمهوری اسرتمی ،شرکلگیری قانون اسراسری بود(عمید

.)201 :1

 -3-2کارآمدی در حوزه سیاست
یکی از شرا ههای کارآمدی نظامهای سریاسری امکان جذب حداکثری شرهروندان در امر حکمرانی و
داشرته باشرند (جعفری نیا .)89 :1391،هانتیناتون مشرارکت سریاسری را فعالیت صروصری شرهروندان بهقصرد
ترأثیرگرذاری بر تصرررمیمگیریهرای دولرت تعریف میکنرد (فیروزجرالیران .)86 :1387 ،برهطورکلی میزان
مشرارکت مردم در امور جامعه یکی از شرا ههای توسرعه سریاسری و بهتبع آن کارآمدی نظام سریاسری
محسوب میشود (امینی.)89 :1390 ،
 -3-3تولید سرمایه اجتماعی از طریق کارآمدی اقتصادی ،کارآمدی در ثبات سیاسی و عدالت
تولید سررمایه اجتماعی به وسریله ی حوزه اقتصراد بهواسرطه سررمایه انسرانی و محیطی اتفاق میافتد .بنیان
های شفاف و پاکیزه اقتصادی ،برابری پایااههای اقتصادی مردم و عدالت اقتصادی و ایجاد سطحی از رفاه
نسرربی اقتصررادی و درنهایت توسررعه پایدار میتواند موجبات اعتماد به سرریس رتم را افزایش دهد .اقتصرراد
به وبی میتواند باواسرطه کارآمدی ،سرط ،سررمایه اجتماعی را مضراعف نماید .باید توجه داشرت که صررف
دسرتااه بروکراسری باهدف گذاریهای موجود در قانون اسراسری بهتنهایی نمیتواند ایجاد سررمایه اجتماعی
نماید(دارا و اکی.)211-210 :1396 ،بر ی اجزای ثبات سیاسی از اهمیت بیشتری بر وردارند:
الف) نظم در جریان تعامتت سرریاسرری :قاعدهمندی نحوه مواجهه کارگزاران سرریاسرری نظام با مردم و
مواجهه با جریانات و احزاب و شر صریتهای سریاسری و البته نحوه باثبات بر ورد با دشرمن ،در تولید
سرمایه اجتماعی بسیار سودمند است (.)Ake,1974: 28
ب) نهادمندی سریاسری :نهادمندی اعم از التزام مدیران سرط ،بامی نظام و شر صریتهای صراح

نفو به

قانون و تبعیت از سرا تارهای موجود در کشرور اسرت (هانتیناتون .)15-10 :1375،برقراری عدالت منبع
میزال تولید اعتماد و اطمینان نسرربت بهنظام سرریاسرری اسررت .مهمترین فضرریلت برای یك نظام اجتماعی
عدالت است (.)Rawls,1999: 3
 -3-4نقش مردم در ماروعیت و اقتدار نظام سیاسی اسالم
از منظر اسررتم مشررروعیت به معنی حق اعمال قدرت تنها از آن داسررت و مکانیزم تحقق آن از طریق
حاکمیت پیامبر ،المه و اولی اممر تعریفشرده اسرت .یك اصرل اسراسری در دین اسرتم پذیرش آزادی مبتنی
بر «م اکراه فی الدین» (بقره )256 ،اسررت .وقتی در یك جامعه اسررتمی شررهروندان ود از سررر ا تیار و
آزادی ،دین اسرتم را موردپذیرش قرار میدهند ازجمله اصرول دین اسرتم که موردپذیرش ا تیاری آنها

جایگاه سرمایه اجتماعي در کارآمدی نظام سياسي

برقراری شررایطی اسرت که همه شرهروندان یك کشرور بهدور از تفاوتها بتوانند در اداره کشرور مشرارکت
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واقع میشرود این اسرت که فرد مسرلمان ود را تحت ومیت و سررپرسرتی الهی ،و تعالیم و فرامین و احکام
اسرتم را بهعنوان آموزههای سرعادتب ش و وشرب تی آفرین مبنای اعتقاد و اعمال و رفتار ود قرارمی
هد(مریجانی و غتمی ایرستان.)87 :1390 ،
نکته اول :در زمینه رابطه و نسربیت مردم با مشرروعیت الهی قدرت سریاسری اسرتم این است که مردم این
حاکمیت و حق اعمال قدرت ر در نظام سیاسی استم ود از سر میل و رغبت موردپذیرش قرار میدهند.
( مینی،1369 ،

.)36 :3

فصلنامه علمي (مقاله علمي ـ پژوهشي)جامعه شناسي سياسي ایران ،سال چهارم  ،شماره دوم(پياپي،)14تابستان 1400

نکته دوم :دراینباره این اسرت که وقتی قدرت و مشرروعیت و ومیت الهی از سروی مردم موردپذیرش
واقع میشرود این امر به معنای پذیرش زورگویی و دیکتاتوری متولیان امور نیسرت بلکه به معنای پذیرش
اعمال و اجرای احکام مبتنی بر حق و عدالت و کرامت انسانی استمی است ( مینی.)21 :1374 ،
نکته سرروم :درباره رابطه قدرت و مشررروعیت اله با مردم در این واقعت نهفته اسررت که اصررومً دین و
احکام و دسررتورات و قدرت الهی اسررتم برای اداره جامعه بشررری انزال شررده اسررت و هدف آن هدایت،
تکامل و رفاه و رستااری انسان است و بدیهی است که چنانچه این قدرت و حاکمیت الهی از سوی مردم
موردپذیرش واقع نشود حاکمیت الهی امکان تحقق پیدا نمیکند.
آیتاهلل  ...جوادی آملی دراینباره میگوید« :حاکمیت دین حق و نظام اسرتمی همانند هر نظام دیاری
با آرزوها تحقق نمیپذیرد بلکه حضرررور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را میطلبد ،مردم با پذیرش دین
اومً و پذیرش ومیت حاکم اسرررتمی ثانیاً دین دا را در جامعه محقق میسرررازند (جوادی آملی:1379 ،
 .)82سریره پیامبر (ص) و المه ( ) هم نشران میدهد آن بزرگواران هرچند که مقام نبوت و امامت ود از
داوند کسر

مرده بودند بااینوجود در عرصره سریاسرت و حکومت ،پذیرش و اسرتقبال و همراهی مردم را

شر تحقق نظام سیاسی استم میدانستند (مریجانی و غتمی ایرستان.)88 :1390 ،
 -4بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی در نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران
 -4-1بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی در اسالم
از دو طریق می توان به تبیین و توضی ،رابطه مفاهیم دینی و سرمایه اجتماعی پردا ت .ن ست که ود
دین بره عنوان یرك مکتر  ،ایردلولوژی و کرل جرامع ،سررررمرایره اجتمراعی اسرررت کره برایرد تتش کرد آن را در
جامعه توسررعه داد و جامعه را مبتنی بر ارزش های آن سررا ت .دوم؛ توجه به ارزش ها ،سرررمایه ها ابزار
های مترقی دین مانند :دامحوری ،عدالت و انصراف ورزی و  ...جهت رشرد و پرورش جوامع انسرانی و
به نوعی کاشررت و انباشررت سرررمایه اجتماعی اسررت (ردادی .)128 :1387،در جوامع مذهبی ،زمینه رشررد
سررمایه اجتماعی بیشرتر فراهم اسرت؛ زیرا هر چه ارزش های دینی و ا تقی تقویت شرده باشرد ،رفتار افراد
قرابلیرت پیش بینی بیشرررتری دارد (رنرانی .)28 :1382 ،بره عتوه ،در این جرامعره ،ا تق روا دارد و رفترار
های مطلوب در نظر گرفته می شرود که برای تولید سررمایه اجتماعی مفید اسرت (توتونچیان.)28 :1382 ،
دین استم سرشار از مفاهیم سرمایه اجتماعی است (توتونچیان.)82 :1383 ،
 -4-2نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی
به تعبیر وولف 1هم بازار و هم دولت به انسران ها به عنوان پیروان قواعد می نارند نه قاعده سرازان .این
تضرعیف اجتما  ،برای دولت و بازار هم مشرکتتی پدید آورده اسرت (صریدایی و همکاران.)198 :1388 ،
Wolf

1

به همین جهت سریاسرت گذاری های عمومی بایسرتی بکوشرند تا تعادل درسرتی بین اقتصراد بازار ،دولت و
جامعه مدنی به وجود آورند ولی در اغل
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موارد ،نقش بازار و دولت افزایش یافته و اجتما تضرعیف شرده

اسرت (شرار پور .)5 :1385 ،عامل تعیین کننده توسرعه ،به رغم تجربه های متفاوت ،کارآمد بودن دولت
است (الوانی)30 :1378،
 -4-3ابعاد و عناصر سرمایه اجتماعی در نظام جمهوری اسالمی ایران
دانشررمندان با توجه به رویکردهای م تلف ،سرررمایه اجتماعی را از طرق م تلف (جامعه شررناسرری،
اقتصرادی ،سریاسری  )....مورد کنکاش قرار داده و اجزاء و عناصرر گوناگونی را در بررسری های ود مطرح
نموده اند .سررمایه اجتماعی دارای ابعاد فراوانی اسرت که متناسر

با فرهن

مشرارکت در نهادهای مدنی و موسرسرات یریه ،ارتباطات مناسر

با دیاران ،تعهد و مسر ولیت ،همکاری و

روحیه کار گورهی و احسا

هر جامعه اسرت؛ مانند اعتماد،

هویت جمعی در این زمنیه مدنظر است (منظور و یادبودی.)148 :1387 ،

 -4-4قدرت اجتماعی رهبر و سرمایه اجتماعی
منافع مشررترز زندگی می کنند .این قدرت می تواند پشررتوانه نظام یا علیه آن باشررد و می تواند یك نو
آنومی اجتماعی حاکم شرررده و این نیرو هدر رود .یکی از عوامل مهم تبدیل این نیرو به پشرررتوانه ،تعامل
حاکم با مردم اسرت .در حکومت اسرتمی ،شر ه اول مملکت با دیاران برابر اسرت (امام مینی:1385 ،
 .)397این موارد می تواند بر حاکم قدرت اجتماعی ایجاد کند :هم رنای ش ون زندگی امام و امت ،اعتماد
رهبر به امت ،رعایت حقوق متقابل ،قدرت کارآمدی.
 -5بررسی نقش سرمایه اجتماعی در اجرای نظام سیاسی مطلوب
 -5-1سرمایه اجتماعی و رابطه آن با نظام سیاسی مطلوب در ایران
بعضری ،کشرورهای پیشررفته مطالعات در مورد سرمایه اجتماعی و (حکمرانی وب) در کشورهای جهان
سروم و به ویژه در ایران به روشرنی انجام نارفته و هنوز جای مطالعات بیشرتر احسرا

می شرود (سرعادت،

 .)2 :1387در ایران سرررمایه اجتماعی ،به ویژه در حوزه رابطه دولت و ملت (سررط ،کتن) ،غالبا ضررعیف
بوده اسرت؛ دلیل عمده این قضریه این اسرت که جامعه ما هنوز به سرامان سریاسری و اجتماعی نرسریده و
جامعه ای در حال گذار محسرروب می شررویم .در جامعه در حال گذار ایران ،به موازات فروپاشرری نظام
سرنتی ،نهادهای مدنی نوین هنوز قوام نیافته اند و این یعنی اینکه برای رسریدن به حکمرانی ول سرال ها
فراصرررلره داریم .محمرد علی کراتوزیران یکی از مهمترین عوامرل توسرررعره نیرافتای ایران در فقردان رابطره
دموکراتیك بین دولت و ملت ایران می داند و در نتیجه گام ن سرت در لق سررمایه اجتماعی اعتماد سراز
فی مابین ملت و دولت در ایران فراهم سررازی بسررتر مناسرر

و مطلوب برای اجرا و توسررعه روندهای

دموکراتیزاسیون است( .ابوالفتحی و قنبری.)21-20 :1397 ،
 -5-2فواید سرمایه اجتماعی برای نظام سیاسی
وابسوتگی متقابل و پیوسوتگی حاکمیت با جامعه :اسراسری ترین اتفاقی که وسریله افزایش میزان سررمایه
اجتماعی می افتد ،وابستای متقابل و هم بستای درونی حاکمیت با ملت است .در این فرض ،نیروی ثبات
ب ش در او

واهد بود و هزینه های اداره کشرور به شرکل کامت ملموسری کاهش واهد یافت (گولدنر،

 )236 :1368در این حرالرت مسررر لره حفظ نظرام و ثبرات آن همراننرد حف جران و ثبرات زنردگی مردم واهرد

جایگاه سرمایه اجتماعي در کارآمدی نظام سياسي

قدرت اجتماعی ناشری از اراده مردمی اسرت که در یك سررزمین معین و بر اسرا

یك سرری ارزش ها و
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بود .اعتماد و اطمینان ناشرری از بام بودن میزان سرررمایه اجتماعی ،حکومت را به ملك مردم مبدل واهد
کرد و طی آن امکان گسست میان مردم و حکومت به وجود ن واهد آمد (ساعی.)4 :1389 ،
دسووتیابی به اهدا  :با توجه به بسرریاری از شررا ه های جهانی شرردن در ایران و بالتبع کاهش نقش
دولت در انجام بسریاری از اهداف ،سررمایه اجتماعی به عنوان یك راه حل اجرا شردنی برای مشرکتت رشرد
و پیشرفت ،مورد توجه سیاستاذاران و مس ومن سیاست اجتماعی قرار گرفته است (کلمن.)462 :1377 ،

فصلنامه علمي (مقاله علمي ـ پژوهشي)جامعه شناسي سياسي ایران ،سال چهارم  ،شماره دوم(پياپي،)14تابستان 1400

افزایش ماوارکت در انتوابات :مشرارکت مردم در انت ابات یکی از شرا ه های مهم در تعیین میزان
سررمایه اجتماعی اسرت .شررکت افراد در انت ابات حتی اگر به معنای تایید قطعی نظام سریاسری مسرتقر نباشرد
اما نسبت به عدم شرکت در انت ابات پیام های مهمی از اعتماد ضمنی به سیستم حاکم بر کشور دارد (دارا
و اکی.)217 :1396 ،
 -5-3موانع پیاروی نظام سیاسی مطلوب در ایران از منظر سرمایه اجتماعی
ضرعف در هنجار های انسرجام ب ش ملی :سررمایه اجتماعی از نااه «فوکویاما» عبارت اسرت از :مجموعه
هنجار های موجود در نظام اجتماعی که موج

بام رفتن سررط ،همکاری اعضررای جامعه و پایین آمدن

سرط ،هزینه تبادمت و ارتباطات می گردد (موسروی .)119 :1389 ،جامعه ایران جامعه ای «کثیرالمله ای»
اسرت و در حال حاضرر مدیریت سریاسری جامعه در دسرت طبقه اصری بنام طبقه روحانیت اسرت و سرایر
طبقات و گروه های قومی و مذهبی تا حدود زیادی از رسررریدن به مناصر ر
هسرتند .این مسر له در بلندمدت و هم اکنون موج

مدیریتی بام دسرررتی ار

فرسرایش اعتماد بین گروه های قومی و مذهبی نسربت

به سیستم سیاسی می شود (ابوالفتحی و قنبری)22 :1397 ،
ضعف در اجرای قانون و پاس اویی :در این راستا نتایج دو پیمایش سال های  1379و  1382نشان می
دهد که در مورد اعتماد به حاکمیت قانون نیز پاسرره ها حاکی از آن اسررت که درصررد کمی از شررهروندان
(کمتر از  30درصد) به این امر اعتقاد دارند ،البته این میزان در سال  1382به حدود  10درصد کاهش یافته
است (صالحی امیری.)56 :1387 ،
بروکراتیزه شررردن جامعه« :زونیس» بوروکراسررری حجیم و بام بردن حجم نامه نااری های اداری را از
نشرانه های بی اعتمای در جامعه ایران می داند و معتقد اسرت این بی اعتمادی عمومی به همه حوزه های
قابل تسرری اسرت (حسرین پناهی و اشررف ایمنی .)73-73 :1390 ،از دیار نتایج بروکراتیزه شردن جامعه
مجال برای رشرد شربکه های ارتباط

غیر رسرمی (سررمایه اجتماعی منفی) و مبتنی بر رابطه اسرت که باعث

تضعیف سرمایه اجتماعی می شود (ابوالفتحی و قنبری.)25 :1397 ،
تمرکزگرایی :در اصل در آن نظام سیاسی که قدرت متمرکز 1است ،ن ست فساد بیشتر می شود وسپس
اعتماد کاهش می یابد (صرریادزاده و علمی .)114 :1392 ،می توان گفت همیشرره تمرکز منابع در دسررتااه
دولت ،از ابزار های مهم برای اعمال اقتدار و قدرت در ایران بوده اسرت .در اصرل  57قانون اسراسری ،قوای
حاکم در جمهوری اسرتمی ایران مسرتقل از هم هسرتند ،ولی درآ ر این قوا زیر نظر ومیت فقیه اداره می
شروند .میزان مراجعه مردم به دسرتااه های دولتی روز به روز افزایش یافته و همین افزایش تقاضرا از طرف
مردم و کمبود منابع و امکانات از سروی دولت زمینه تمرکز بیشرتر قدرت و به تبع آن افزایش فسراد دولتی
را فراهم واهد کرد (ابوالفتحی و قنبری.)26 :1397 ،
Centralization

1

فرهنگ سویاسوی :سریدنی وربا معتقد اسرت فرهن

سریاسری  1نظامی از اعتقادات تجربی ،نمادها ی معنادار

و ارزش ها و حالتی که در آن کنش سریاسری اتفاق می افتد ،می باشرد .فرهن
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سریاسری جهت گیری هنی

مردم به سریاسرت را میسرر می سرازد ( .)Mibagheri,2003: 35یکی از عوامل افول سررمایه اجتماعی در
ایران نامناسر

بودن سرا ت فرهنای (سریاسری) جامعه اسرت که اجازه همیاری و همکاری گروهی ،اعتماد

(مولفه سررمایه اجتماعی) به یك دیار و بر ورد عقتنی با مسرالل را نمی دهد (ابوالفتحی و قنبری:1397 ،
.)27
 -5-4نقش کاهش سرمایه اجتماعی و شکا

دولت و ملت در ایران

عدم پاسووگویی دولت ها در برابر مردم :زمانی که رجال سرریاسرری یك کشررور نتوانند پاس ر او و
مسر ول عملکردشران در قبال مردم باشرند به عنوان افرادی ناکارآمد و نامیق دیده واهند شرد .که این امر
می تواند اعتماد مردم نسبت به مدیران و مس ولین سیاسی را کاهش دهد و در نتیجه راه برای شکل گیری
عدم توجه کافی برخی دولتمردان و مسووئولین سوویاسووی در اداره امور :عدم توجه کافی بعضرری از
مس ولین سیاسی و رجال دولتی در انجام اموری که بر عهده آنها است می تواند زمینه را برای بی اعتمادی
بین دولت و ملت ایجاد کند .امروزه با گسترش و افزایش تکنولوژی های گوناگون اطتعاتی و رسانه های
جمعی و گروهی ،توسعه تبادل اطتعات و غیره فعالیت های مس ولین سیاسی و رجال دولتی توسط شبکه
های اطت رسرانی مورد بررسری قرار گرفته و از این طریق مردم از اقدامات و فعالیت های آنها مطلع می
شوند(الهی منش و میرزا نیا.)149 :1395 ،
ایجاد فاصووله و جدایی میان دولت و مردم و از بین رفتن وحدت ملی :این امر مسرررلم اسرررت که
سررتمت یك نظام سرریاسرری و یك اجتما و کشرروری زمانی تضررمین می شررود که همه افراد جامعه ،به
صررروص حکومرت کننردگران و حکومرت شرررونردگران ،برا یرك دیار در تعرامرل برابر براشرررنرد .چرا کره عردم
وحدت ،همدلی و همکاری باعث جدایی و نتایج سرویی برای جامعه سریاسری در پی واهد داشرت .در این
زمینه می توان به بحران رداد 1360اشاره کرد (الهی منش و میرزانیا.)149 :1395 ،
 -6نتیجه گیری
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سررمایه اجتماعی (بعد از سررمایه های مالی ،مادی یا فیزیکی و سررمایه انسرانی)به عنوان مرحله چهارم از
حلقه تکاملی سررمایه می باشرد که در توسرعه و پایداری و همچنین میزان ثبات نظام سریاسری کشرور ها
دارای جایااه و نقش بسریار مهمی می باشرد .بر این اسرا

جامعه ای که به سررمایه اجتماعی توجه مزم

را نداشررته باشررد ،سرررمایه های دیار را نیز از بین واهد برد .لذا امروزه در اثرگذار بودن و نقش مهم
سرمایه اجتماع در ثبات و پایداری دولت ها و نظام های سیاس از آن جمله در ثبات و پایدار جمهوری
اسرتم ایران در میان صراح

نظران دا ل و ارج جای هیچ گونه شرك و تردیدی نیسرت .کاهش

سررمایه اجتماع در نظام سریاسر مسراوی با مسرالل متعددی مانند :مسراله معرفت یا شرنا ت  ،مسراله مهارت
و مسرراله انایزش ر

واهد بود .در این میان مؤلفه اعتماد یک از مولفه ها و یک از بعدهای اسرراس ر

سرررمایه اجتماع به شررمار می آید که باید به آن توجه کافی را داشررت .ههم اکنون ادامه و تداوم نظام
جمهوری استم ایران به بعد عمل اعتماد مبتنی است و بر این اسا

پایداری و ثبات نظام سیاس مسیر
Political Culture

1

جایگاه سرمایه اجتماعي در کارآمدی نظام سياسي

نارضایتی های عمومی در ابعاد م تلف سیاسی ،اجتماعی و غیره را ایجاد کند (انفی.)2 :1392 ،

ودش را ادامه م دهد که نتیجه آن آزادی های مدن  ،کاهش فقر ،حیات محیط زیسررت ،ش ر ل و رفاه
پایدار و از این قبیل موارد واهیم بود .سرررمایه اجتماعی به عنوان گنجی نهان در هر جامعه ای به شررمار
می آید که اگرچه به صررورت عینی و ملمو

نمی باشررد ولی در واقع در زیر پوسررت هر جامعه ای به

عنوان یك پدیده مهم می باشررد که باید به آن توجه شررود .به گونه ای که با مطالعات کمی و کیفی میزان
حضرور این مت یر قابل ارزیابی اسرت .بهترین نو اسرتفاده از این مت یر ،اسرتفاده آن بر اسرا

فرهن

بومی

هر کشرور اسرت .بر طبق یافته های پژوهش عدم کارآمدی ،منجر به تقلیل میزان سررمایه اجتماعی شرده و
می تواند بر فلسرفه نظام سریاسری ،دشره وارد کند .در جهان امروز که عنصرر کارآمدی مشرروعیت تنظیم
کننده روابط دو جانبه ملت دولت با شرمار می رود بدیهی اسرت که کاهش کارآمدی به اُفت مشرروعیت
واهد انجامید .افت مشرروعیت به معنی کمرن

شردن ارتبا ملت با دولت و در نتیجه کاهش اعتماد دو

طرف به یکدیار واهد بود .آنچه مسرلمم اسرت این اسرت که جمهوری اسرتمی ایران از پس چهار دهه
فصلنامه علمي (مقاله علمي ـ پژوهشي)جامعه شناسي سياسي ایران ،سال چهارم  ،شماره دوم(پياپي،)14تابستان 1400

علیرغم توفیقاتی که در حفظ تمامیت ارضری ،اسرتقتل ملی و سریاسری و همبسرتای دینی و انقتبی ایجاد
کرده هنوز نتوانسرته اسرت بر معضرتت عمده اقتصرادی ،اجتماعی فرهنای و بعضراً سریاسری ود فالق آید و
این وضرعیت به ناکارآمدی این نظام و کاهش مشرروعیت آن در افکار عمومی منجر گردیده اسرت .در چنین
فضرایی اسرت که روابط ملت دولت به سرطحی قابل قبول ارتقاء واهد یافت و این ارتقاء روابط زمینه سراز
ترمیم سررمایه اجتماعی یا اعتماد عمومی را فراهم می کند .رو از مز انزوا و ایجاد ارتبا گروهی و
شربکه ای پیش زمینه تکوین سررمایه اجتماعی اسرت لذا بی راه نیسرت اگر ادعا شرود سررمایه اجتماعی
مجموعه ای اسرت از ارتباطات شربکه ای که بر اسرا

ارزش ها و هنجارهای هر جامعه شرکل و شرمایل

اصری به ود می گیرد و از آنجایی که ارزش ها و هنجارهای ایرانی نیز تحت تأثیر سره عنصرر هویت
تاری یِ ایرانی ،باورهای دینی شرریعی و الزامات زندگی مدرن تنظیم می شرروند چاره ای جز طراحی این
شربکه ها بر این اصرول سره گانه نیسرت .در حوزه فعالیت های سریاسری و اجتماعی نیز که موضرو بحث
ماسرت تشرکیل و فعالیت شربکه هایی مردم نهاد که بر این سره عنصرر اسرتوار شرده باشرند از سروی ملت و
طراحی و بروزرسرانی بدنه دولت و بروکراسری حاکم بر اسرا

سره عنصرر ملیت ،مذه

و مدرنیته از سروی

حاکمیت می تواند به مفصرل بندی گفتمانی مشرترز منتهی شرود که ضرمن فربه تر کردن روابط ملت دولت
زمینه ساز اعتماد این دو نهاد به یکدیار و در نتیجه به تصحی ،روند کارآمدی مشروعیت بینجامد.
 -6-1پیانهادات
در ادامه با تمرکز بر اجزای شرکل دهنده فرهن

جامعه ،راه های افزایش سررمایه اجتماعی بر پایه اصرول

ا تقی و بر ورداری از جامعه ای با نشا و دور از انزواطلبی به این شرح پیشنهاد می گردد:
•

ارزیابی و ارتقای سط ،فرهن

ا تقی جامعه :با تاکید بر روا راستاویی ،صداقت ،عذر واهی

کردن ،تقدیر کردن از اقدامات شایسته دیاران.
•

ارزیابی و ارتق ای سط ،فرهن

همیاری شهری :با تاکید بر؛ سط ،مشارکت در برگزاری انت ابات و

نظرسنجی های مهم اجتماعی ،مانند انت ابات شوراهای محلی و شهرداری ها ،همکاری در زیباسازی
شهر و امکان و معابر عمومی ،مشارکت در نظافت عمومی شهر.
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•

قانون پذیری جامعه :با تاکید بر افزایش سط ،آگاهی به قوانین

ارزیابی و ارتقای سط ،فرهن

اجتماعی ،رعایت ضوابط اداری و عام گرایی (قانون پذیری) در برابر اص گرایی (قومیت گرایی و
پارتی بازی).
•

ارزیابی و ارتقای سط ،فرهن

و وفاق و همبستای اجتماعی و ملی در جامعه :با تاکید بر ،احترام به

•

افزایش کارآمدی دولت :دولت باید با سازوکارهای دقیقی بتواند گسست بین واست های بحق مردم
و دمات دولتی را کاهش دهد.

•

رفع تعارضات سا تاری :بروز تنش در درون سا ت رسمی قدرت و تقابل نیروهای اصلی تصمیم
ساز ،در هر سط ،و اندازه ای که باشد به افت سرمایه اجتماعی منتهی می شود.

•

مشارکت جویی :دولت موظف است تا زمینه مزم برای مشارکت مردم در عرصه های م تلف را برای
ایجاد مشروعیت قدرت فراهم و از گسست میان مردم و حکومت ممانعت به عمل آورد.

جایگاه سرمایه اجتماعي در کارآمدی نظام سياسي

نماد های ملی ،چون ط ،زبان ،حس میهمن دوستی ،سط ،مس ولیت پذیری و...
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 −کلمن ،جیمز ،)1377( ،بنیادهای نظریه اجتماعی ،ترجمه منوچهر حیدری ،تهران نشر نی.

 −گودرزوند چاینی ،مهرداد ،هاشمی ،سید حامد ،یوسفی ،مینو ،)1396( ،تأثیر سرمایه اجتماعی بر
انت اب نام تجاری مصرفکنندگان ،مجله مدیریت توسعه و تحول ،شماره  ،31صفحات .31-21
 −گولدنر ،حسن ،)1368( ،بحران جامعه شناسی غرب ،ترجمه فریده ممتاز ،تهران ،شرکت سهامی انتشار
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 −مریجانی ،علی ،غتمی ایرستان ،)1390( ،رابطه اقتدار و مشروعیت در نظام سیاسی استم ،فصلنامه علوم سیاسی و
روابط بینالملل ،صفحات .90-66
 −لنارودی ،محمدم جعفر ،)1368( ،ترمینولوژی حقوق ،چاپ چهارم ،تهران ،کتابنامه گنج دانش.
 −محسنی تبریزی ،علیرضا ،)1369( ،بررسی زمینه های مشارکتی روستاییان و ارتبا آن با ترویج کشاورزی ،تهران.
 −منظور ،داوود ،یادبودی ،مهدی ،)1387( ،سرمایه اجتماعی عامل توسعه اجتماعی و اقتصادی ،راهبرد یاسر ،شماره
.15
 −موسوی مینی ،روح اهلل ،)1378( ،صحیفه امام ،تهران ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام مینی (ره).

جایگاه سرمایه اجتماعي در کارآمدی نظام سياسي

تأثیر فرهن

دولتگرا بر کارآمدی نظام سیاسی در جمهوری استمی ایران ،فصلنامه پژوهشهای

 −موسوی ،میر طی  ،)1389( ،اندیشه سرمایه اجتماعی ،وفاق اجتماعی ،توسعه سیاسی امنیت ملی،
فصلنامه ت صصی علوم سیاسی ،شماره سیزدهم.
 −الوانی شیروانی ،علیرضا ،)1382( ،سرمایه اجتماعی اصل محوری توسعه ،ماهنامه تدبیر ،شماره 147
فصلنامه علمي (مقاله علمي ـ پژوهشي)جامعه شناسي سياسي ایران ،سال چهارم  ،شماره دوم(پياپي،)14تابستان 1400

 −الوانی ،سید مهدی ،سید نقوی ،میر علی ،)1391( ،سرمایه اجتماعی ،مفاهیم و نظریه ها ،فصلنامه
مطالعات مدیریت ،شماره  33و .34

 −هانتیناتون ،سامولل ،)1375( ،سامان سیاسی در جوامع دست وش دگرگونی ،ترجمه :ثتثی ،محسن ،نشر
علم ،تهران
 −الهی منش ،محمدحسن ،میرزانیا ،علیرضا ،)1395( ،تاثیر سرمایه اجتماعی دولت های جمهوری استمی ایران بر
وندالیسم اجتماعی ،سپهر سیاست ،سال چهارم ،شماره یازدهم.
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