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 ي اجتماعي بازتاب سرمايه
 ملت -بر بهبود روابط دولت

 ∗16Fسهيال چگيني
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 23/6/1396 تاريخ تأييد:

 
 چكيده

ي اجتماعي در ي حاضر، بررسي تحليلي بازتاب عناصر حياتي سرمايهموضوع مقاله
ي اسالمي و نقش آن در رسيدن به پيشرفت است.  روابط حاكميت و مردم در متن جامعه

هاي اجتماعي است و قابل  هاي مهم سرمايه مدعا اين است كه اعتماد از شاخص
در اثر  -گيري اعتماد اجتماعي  ي اقتصادي را دارد؛ چراكه شكل ن به سرمايهشد تبديل
انجامد و انسجام  شهروندان و ايجاد امنيت مي  مندي به قانون -گستري كارگزاران  عدالت

 بخشد. در اين رهيافت، خدامحوري، اجتماعي و سطح مشاركت در جامعه را ارتقا مي
ل و مشاركت اجتماعي است. هدف بنيادي، كشف و ي آغازين ايجاد اعتماد متقابنقطه

ي اجتماعي از طريق بازنگري در نظرياتي هاي سرمايه تبيين ماهيت روابط ميان مؤلفه
ي  ي سرمايه يابي به توسعه اي را محور دست است كه افزايش حجم ساختاري شبكه

وري و كنند. نتايج كاربردي تحقيق حاكي از آن است كه خدامح اجتماعي معرفي مي
گردد و با فرسايش  هاي شناختي جامعه، به دستاورد مشاركت رهنمون مي بصيرت در اليه

 يابد. آن، كارآمدي نظام سياسي كاهش مي
 

 كليدي: هايواژه
 ملت. -اجتماعي، روابط دولت ي  هاي شناختي، پل سرمايه خدامحوري، اليه
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 مقدمه
جاى  ها بهندارد، افراد و گروهاي كه اعتماد متقابلي ميان آحاد آن وجود جامعه

انديشيدن به خدمت و سازندگى، بخشى از نيروها و امكانات خويش را صرف مقابله با 
ي كنند؛ در نتيجه، حركت جامعه در عرصه  بخشى ديگر و يا صرف نظارت و مراقبت مى

شود و هنگام مقابله با دشمن خارجى، قدرت   پيشرفت و سازندگى كُند يا متوقف مى
عالوه، گسست ميان اقشار جامعه و اختالفات گروهى،  يابد. به  اعي شديداً كاهش مىدف

هاى مثبت   ها و فعاليت  ها و گرايش رشد علم و فرهنگ را مختل و اقدامات فرهنگى گروه
مراتب اداري براي افزايش  ي سلسهدرحالي است كه توسعه كند. اين  طرفين را خنثى مى

مندنمودن آحاد جامعه، ظرفيت مقابله با لوايح براي قانون مشاركت اجتماعي و تصويب
شود  مي  هاي شناختي جامعه ناديده گرفته ها را ندارند؛ زيرا عامل مهم باورها، در اليه آسيب
ها، ناامني و اي معضالتي مانند: انحرافات اجتماعي، هنجارشكنيتواند به حل ريشه و نمي

د. اين نوشته برآن است تا با نوآوري در تدوين طرح ها بيانجامروي ديگر تعارضات و كج
ي نقش و تأثير خدامحوري و گسترش عدالت با جديدي از رويكرد اسالمي در زمينه

 -ي الگوي اسالميي اجتماعي، بتواند در مقولههاي حياتي در افزايش سرمايه توالي مؤلفه
 هكار بهبود روابطايراني پيشرفت مساعدت نمايد. اين مقاله، پاسخي است به را

تري را براي اين تعامل  بينانه ي تبيين واقع ي اجتماعي، تا زمينه بر سرمايه ملت مبتني -دولت
 -هاي غيرانتزاعي عدالت در مباني الگوي اسالميي جنبه بر ارائه فراهم آورد؛ لذا مبتني

بخش نويس تدابير در  ي پيش كننده ايراني پيشرفت و ناظر به وظايف دولت، تكميل
ي اصلي، رسيدن به اين هدف است كه خواهد بود. دغدغه "عدالت"و  "دولت اسالمي"

ملت و در  -ي بهبود روابط دولتي اجتماعي، با انگيزهي عناصر مؤثر بر سرمايهدر زمينه
هاي  توان ترسيم كرد كه بر اساس آن، مؤلفه نتيجه پيشرفت كشور، چه الگويي را مي

ي دانش  ي اسالمي احصاء گردند؟ اين پژوهش، با توسعه معهي اجتماعي در جا سرمايه
هاي شناختي و تأثير  ي الگوي جديدي در ترسيم نقش خدامحوري بر اليه نظري، به ارائه

را در تعهدات متقابل   پردازد و كاركرد آن ي اجتماعي مي افزايي سرمايه آن در هم
هم، از طريق تجزيه و تحليل نمايد؛ اين م حكومت و مردم در پيشرفت كشور تبيين مي

ي اجتماعي، قابل بررسي  گستري و اعتمادسازي در تقويت سرمايه جايگاه راهبردي عدالت
عدالت مانند  -شناختي  در بخش مباني جامعه -ي پيشرفت كشور   است. در الگوي پايه

 شناختي اين سند به اهميت است و مباني ارزش  تقوا از لوازم وفور نعمت محسوب شده 
ديگر، در برآيند مباني پايه،  بيان ها اشاره دارد. به ها و مكان ي زمان ذاتي عدالت در همه

هاي اساسي ديگر  پيشرفت حقيقي بر مدار عدالت استوار است؛ زيرا عدالت، محور ارزش
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اخالقي است و با حقوق طبيعي و فطري انسان،  مانند: ايمان به خدا، علم، تقوا و مكارم 
درونِ جهان هماهنگ است. بنابراين جا دارد كه با توجه به اهميت عدالت  اشياء و امور

ازپيش  ي اجتماعي، بيش در الگوي پايه، عامل تقويت اين ارزش در فرايند تكوين سرمايه
ي تعريف،  هاي نظري در زمينه ه دهي تحقيق، ابتدا به ديدگا بررسي شود. در سامان

ها،  جتماعي پرداخته خواهد شد؛ سپس در بخش يافتهي ا بندي و ابعاد سرمايه توصيف، طبقه
هاي استدالل  ها مورد ارزيابي و نقد قرار خواهند گرفت؛ در نهايت نيز با روش اين ديدگاه

هاي انتخابي الگوي  گيري از تفسير قرآن، علت گزينش مؤلفه چنين بهره عقالني و هم
 تحقيق تحليل خواهند گرديد.

 ي اجتماعي سرمايه
اي است كه با متغيرهايي مانند  رشته يك مفهوم بين "ي اجتماعي سرمايه"امروزه 

ي ديگران ارتباط دارد  عمومي، همبستگي و نگراني درباره اعتماد، آگاهي، مشاركت 
ي اجتماعي وجوه گوناگون سازمان اجتماعي نظير اعتماد، . سرمايه)1393گويان و همكاران،  (حق

كند و قادر است با تسهيل اقدامات هماهنگ و  تقويت ميها را متراكم و  هنجارها و شبكه
ي اجتماعي را  . سرمايه)297 -298: 1392(پونتام، ي متقابل، كارايي جامعه را بهبود بخشد  معامله

گروهي  گروهي يا بين ي درونتوان نوعي فرصت پديدآمده از حيات جمعي در حوزه مي
هاي متعدد با دو ويژگي  داراي مقولهشود و  دانست كه از طريق كاركرد آن تعريف مي

ي دوم، برخي است و در مرتبه كه از ساختار اجتماعي تشكيل شده  مشترك است: اول آن
. اعتماد متقابل، )1384(كلمن، نمايد  هاي افراد درون ساختار اجتماعي را تسهيل مي از كنش

ي است كه موجبات ي اجتماع ي منابع بالفعل يا بالقوه و جزئي از سرمايهزيرمجموعه
. )1384(بورديو، سازد  گران جامعه را فراهم مي هاي فردي و يا جمعي كنش تسهيل كنش

دهد كه ارتباطات و  ي اجتماعي نشان مي ي سرمايه شده در زمينه تحقيقات جهاني انجام
از اهميت بااليي  -دليل افزايش تعامل و انسجام جامعه  به -اي اجتماع  عملكرد شبكه

ي اجتماعي در توسعه ر است. نتايج تحقيقي كه به بررسي مفهوم سرمايهبرخوردا
ي اجتماعي براي مردم: احتياط، است، حاكي از آن است كه سرمايه  كشاورزي پرداخته

آورد  ارمغان مي ها، و تعهد به وجدان اخالقي، همبستگي، همكاري، اخالق، هنجارها، ارزش
 .)2016(نزار و همكاران، 

ي اجتماعي افزايش يابد، سطح اعتماد به دولت اين باور كه اگر سطح سرمايهي مطالعه
است. بررسي نتايج  ممكن است افزايش يابد، در كشور كانادا مورد بررسي قرار گرفته 

تواند خدمات خود را  بودن سطح اعتماد به دولت، دولت نمي ها نشان داد هنگام پايين داده
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طور كامل توسط  سازي آن به ا اهداف سياسي و روند پيادهطور مؤثر ارائه نمايد؛ زير به
است. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه بين سطح اعتماد به  شهروندان درك نشده 

سامان جامعه، سطح اعتماد به  ي اجتماعي، ارتباط وجود دارد و شرايط نابهدولت و سرمايه
با  -عي در اين بررسي دهد. چگونگي اتصال و پيوندهاي اجتمادولت را كاهش مي

ي اجتماعي با بهبود شرايط اقتصادي دهد كه سرمايهنشان مي -استفاده از روش پيمايشي 
 .)2013(ويور و همكاران، يابد   جامعه افزايش مي

ي اجتماعي در ارزيابي تحوالت جنگ بوسني  پژوهشي ديگر با موضوع نقش سرمايه
ي اجتماعي  داد كه سرمايه تحقيق نيز نشان ميهاي اين  است. يافته و هرزگوين اجرا شده 

سازد كه حتي در  يك مكانيزم پيچيده است كه شهروندان را در سطوح مختلف قادر مي
اي اجتماعي، به بازسازي صورت فقدان يك واحد سياسي مانند دولت، با عملكرد شبكه

رايط گذار، مانند ي اجتماعي در شي كشور بپردازند. اين سرمايهسياسي، اقتصادي و توسعه
كند و كشور را از خطر شكست و سقوط نجات يك عامل امنيتي متمركز عمل مي

 .)2012(پاپووا، دهد  مي
ي اجتماعي،  ي سرمايه تحقيقي در امريكا با هدف شناخت راهكارهاي جامعه در حوزه

بعد است. در اين تحقيق به شش  اي مانند تروريسم انجام گرفته  براي مقابله با فاجعه
ي اجتماعي، شامل: تعهدات و انتظارات، پتانسيل اطالعاتي، هنجارها، روابط قدرت،  سرمايه
است. نتايج پژوهش نشان  نهاد اشاره شده  هاي مردم هاي اجتماعي و سازمان سازمان

ي اضطراري  ي اجتماعي تنها شكل سرمايه است كه در طول يك دوره دهند سرمايه مي
17F. سامسون و گروز)2006(داينس، و افزايش قوا بيابد  تواند سريعاً تجديد مي

) در 1989( 1
سازماني اجتماعي و  هاي مختلف بي بين جنبه  اي قوي اند كه رابطه مطالعات خود نشان داده

 وجود دارد.  اجتماعي  عدم ثبات و انسجام
ان است، نش  اي هم كه در مراكز تحقيقاتي ايران انجام شده هاي پژوهشي نتايج يافته

ي اجتماعي سبب مشاركت در توليد دانش جديد  هاي سرمايه ي شاخص دهند توسعه مي
هاي كاري دانشگاهي با هدف مشاركت اجتماعي؛ اولويت دوم،  شود. اولويت اول، تيم مي

ي تحقيق و توسعه با هدف تعالي دانشگاه؛ اولويت سوم، نهادهاي حمايتي براي توسعه
. پژوهشي با هدف بررسي اثرات )1395پور و عنايتي،  عالي(تكثر فرهنگي در دانشگاه بود 
است. نتايج  ي اجتماعي، خالقيت و نوآوري انجام شده مستقيم رهبري موثق بر سرمايه

توانند در سبك رهبري خود از طريق ارتباطات دوسويه،  دهد مديران مي تحقيق نشان مي
                                                      

1. Sampson and Groves. 
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ها را افزايش  نوآوري آنتشريك مساعي، اعتماد و مشاركت با كاركنان، خالقيت و 
 .)1394(نصيري و همكاران، دهند 

اند، يافتن راهكارهايي براي برقراري  رو بوده اي كه همواره محققان با آن روبه مسأله
ي اجتماعي  است. تحقيقي در اين زمينه پيرامون تأثير سرمايه نظم و امنيت در جامعه بوده 

ط و مشاركت اجتماعي بر احساس امنيت هاي اعتماد، انسجام، آگاهي، رواب با مؤلفه
هاي تحقيق  است. يافته اجتماعي با ابعاد احساس امنيت جاني، مالي و سياسي انجام شده 

همان ميزان، نظم و  تر باشد، به ي اجتماعي در جامعه بيشنشان داد كه هرچه ميزان سرمايه
آگاهي اجتماعي هاي اعتماد، مشاركت و بود. شاخص تر خواهد  امنيت اجتماعي بيش

 بخش و همكاران،  (تاجاست  ترين همبستگي را با احساس امنيت اجتماعي نشان داده  بيش

1392(. 
ي اجتماعي بر آنومي اجتماعي در تحقيقي با روش پيمايشي به سنجش تأثير سرمايه

ي اجتماعي، شامل:  هاي سرمايه است. براساس نتايج تحقيق، مؤلفه ميان دانشجويان پرداخته 
اعتماد نهادي، مشاركت اجتماعي و انسجام اجتماعي بر آنومي اجتماعي تأثيري در حد 

 . )1391زاده و همكاران،  عباس (است  متوسط به باال داشته
بحث  به "ي اجتماعي و پيشگيري از جرم سرمايه"در تحقيقي با عنوان  )1387( غفاري

ها در  تواند نسبت به سازمان ي اجتماعي مي نظر او سرمايه پردازد؛ به از آنومي و جرم مي
هاي نظارتي و  كه عملكرد سازمان دليل اين ويژه به ذهن افراد نگرش مثبتي ايجاد كند؛ به

ها قوي است و سطوح همبستگي هنجاري باالست، مؤثرتر  ساير نهادها در جايي كه شبكه
 است. 

آنومي يا آشفتگي اجتماعي؛ پژوهشي در ") در تحقيقي با عنوان 1378( پور رفيع
است.   هاي اجتماعي پرداخته به بررسي ناهنجاري "ي پتانسيل آنومي در شهر تهران زمينه

گير است و ميزان انجام نتايج نشان داد كه عدم رعايت هنجارهاي رسمي بسيار فرا
هنجارهاي غيررسمي باالست. نمودار علّي نهايي اين تحقيق حاكي از آن است كه عواملي 

 ها تأثير دارند.  چون: نابرابري اجتماعي و وضعيت اقتصادي نامناسب بر ناهنجاري
ي اجتماعي بر عوامل ساختاري متمركز بوده، و ي سرمايه اغلب اين مطالعات در زمينه

توان  ها نمي اند. از اين يافته آن با ميزان جرم و ناهنجاري را مورد بررسي قرارداده  ي هرابط
 راهكار مؤثري در متن جامعه استخراج نمود كه به فرايندهاي دقيق منتهي به

ي اجتماعي منتج گردد؛ ليكن، روش اين مقاله، تجزيه و تحليل تأثير سطوح توليد سرمايه
 ي اجتماعي است كه با تقويت شناخت اسالمي حاصلسرمايه خرد و شناختي بر فرايند

 شود. مي
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 ي اجتماعي خدامحوري، خاستگاه تكوين سرمايه
كننده و  داشتن به ديگران داراي دو طرف اعتماد ظن اعتماد اجتماعي، حسن
ي  كه ثمره -باشد. حاصل اعتماد ي روابط اجتماعي مي كننده اعتمادشونده است كه تسهيل

ترين  ي خود، مهم نوبه مندي خواهد بود كه به رضايت -تري در جامعه است گس عدالت
عامل در رعايت قانون و هنجارهاست و به ايجاد نظم اجتماعي و برقراري امنيت 

پذيرد و وقتي از  عنوان يك كلّ، آسيب مي بيند، جامعه به انجامد. وقتي اعتماد صدمه مي مي
مندترين  ريزد. چراكه انسان، ارزش كند و فرو مي رود، اجتماع تزلزل پيدا مي ميان مي

ي الهي، پيكر اجتماع را نيز دچار آسيب  توجهي به اين سرمايه ي اجتماع است و بي سرمايه
ها  رو انسان داند؛ از اين ي جاودان، ارزش انسان را به تقوا مي ي اين سرمايه كند. آفريننده مي

18Fشوند مت الهى ميبا اطاعت از فرمان خدا و پيامبر مشمول رح

. رحمت قابل افزايش است 1
تر  ي خداوند بيشمندي از رحمت رحيمه تر باشد، بهره و هرچه تقوا و اطاعت شخص بيش

19Fاست شده  گرى قرآن به مؤمنين، متقين، مسلمين و اهل يقين نسبت داده  شود. هدايت مى

؛ 2
تند، ولى در مقام هاى آسمانى هسي مردم دنيا مورد خطاب پيامبران و كتاب اما همه

اى از  يابند. وقتي به مرحله ها هدايت مى پذيرشِ دعوت انبياء، تنها باوركنندگان راه آن
بارد  ها مى هدايت دست يافتند و خود را تسليم سخن حق كردند، باران رحمت الهى بر آن

هاى هدايت. تنها كسانى از )44: 1تفسيرالميزان، ج (گردد  ها افزوده مى و بر مراتب هدايت آن
ي قرآن كنند و در معرض تابش نور قرآن كنند كه خود را سرسپرده قرآن استفاده مى

تنها  گيرى نمايند، نهباشند؛ اما اگر با عناد و لجاجت برخورد كنند و در مقابل حق جبهه
20Fها نيز خواهد شد كارى آن ي خسران و زيانها نخواهندبود؛ بلكه مايه قرآن هادى آن

3 .
كه براساس آيات قرآن، خدامحوري عامل دريافت هدايت، رحمت و برقراري  آن  نتيجه

 عدالت است.
ي  هاي كاركردي مختلف است، اما در يك جامعه اگرچه اجزاء جامعه داراي تفاوت

چه  سالم ضرورت دارد برآيند عملكردها به تداوم تماميت كشور منجر شود. چنان
عناي متفاوتي دارد، ولي براساس استدالل ي اجتماعي در هر بخشي از جامعه م سرمايه

ي  ها، خدامحوري است. در حوزه ي بخشعقالني و براهين قرآني، عنصر اوليه در كليه
شدن نخبگان، انديشمندان و عموم مردم  معناي سهيم ي اجتماعي به عدالت سياسي، سرمايه

                                                      
 ).132عمران:  . و أَطيعوا اللَّه و الرَّسولَ لَعلَّكُم تُرْحمونَ (آل1
 ).2. هدى للْمتَّقينَ (بقره: 2
3ش ونَ الْقُرْآنِ ما هنُنَزِّلُ م ينَ إِلَّا خَساراً (اسراء: . ومالظَّال زِيدال ي ينَ ونؤْملْمةٌ لمحر و 82فاء.( 
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است. در  گيري جامعه و احساس مشاركت در قدرت سياسي هاي مختلف تصميم در اليه
ها و امكانات  ي شهروندان از ثروت مندي عادالنه معناي بهره ي عدالت اقتصادي به حوزه

ي حداقليِ عموم شهروندان از رفاه  مادي و كاهش شكاف طبقاتي با ضرورت استفاده
ي عدالت اجتماعي،  باشد. در حوزه هاي شغلي عادالنه مي شدن فرصت اجتماعي و فراهم

ي عدالت فرهنگي، افراد جامعه با احساس امنيت؛ و در حوزهامكان مشاركت براي 
هاي  تقويت اشتراكات فرهنگي و صميميت بين اقوام و مذاهب ايراني و تحكيم علقه

خواهي فرهنگي، ترويج فرهنگ بياني و مكتوبِ امر به معروف و نهي  وحدت و تماميت
رويج امنيت است. اجراي سازي عدالت و استقرار عدالت قضائي و ت از منكر براي زمينه

شود و انگيزه، اميد و تالش  اين كاركردها در جامعه، سبب رضايت و اعتماد عمومي مي
 انجامد. ي اجتماعي مي كند و در نتيجه به تقويت سرمايه را در ملت ايجاد مي

ي فرهنگى و طبقاتي بين آنان و مردم بوده است.  يكى از اسرار توفيق انبيا، نبود فاصله
21Fفرمايد مي (ع)لمؤمنيناميرا

ديگر، عيش و  گري و فقر؛ و از سوي : وجود ستم1
ي ورزيدن، كفران نعمت، پندناپذيري و ابا نداشتن از تأديه الهي، پايه خوشگذراني، بخل

شدن ثروت است و چنين دولت يا ملتي اقتدار كاذب و زودگذر دارند؛ زيرا در ايام  انبوه
داشت. بنابراين،  نهادن اصول ارزشي تحاشي نخواهند  شادكامي دروغين خويش، از زير پا

لزوم تهذيب نفس در فضاي نظام سياسي جامعه، مقوم اعتماد ملت به دولت است. ايشان 
زدايي  ي سياسي مردم با ايمان، هوسفرمايد: اولين برنامه البالغه مي نهج 87ي  در خطبه

22Fاست

23Fيب نفس استي راه رسيدن به اقتدار و كرامت نيز تهذ ؛ نقشه2

  . ايشان در بيان علت3
سان  واجب كرده كه به  راستى خدا بر پيشوايان عادل  گويند: به  زيستى خويش مى ساده

24Fدستان برآنان دشوار نيايد فقيران زندگى كنند، تا فقر تهي

پيشواى شما از   . آگاه باشيد كه4
25Fاست كرده نان اكتفا   ي كهنه و از غذاهاى آن به دو قرصدنيا به دو جامه

،  . وقتى رعيت5
- حق والى را بپردازد و والى، حق مردم را پاس دارد، راه دين استوار خواهد گرديد؛ نشانه

رو،  راه خواهد بود. ازاين ها روبه سامان و گام برافراشته خواهد شد و كارها به هاى عدالت 
                                                      

اَهللاِ كُفْراً أَو بخيالً . اضْرِب بِطَرْفك حيثُ شئْت منَ اَلناسِ فَهلْ تُبصرُ إِال فَقيراً يكَابِد فَقْراً أَو غَنياً بدلَ نعمةَ 1
 ).129ي  بخْلَ بِحق اَهللاِ وفْراً أَو متَمرداً كَأَن بِأُذُنه عنْ سمعِ اَلْمواعظ وقْراً (خطبهاتخَذَ اَلْ

2.هنْ نَفْسى عوالْه نَفْي هلدلُ علَ فَكَانَ أَودالْع هنَفْس أَلْزَم قَد . 
3لَم مقَو . ةُ تَتَمادى بِهِمتّى تَزَلِ الْكَرامالْقَرارِ (خطبه ح لُّوا دار165ي  ح.( 
4يتَبلَا يفَةِ النَّاسِ كَيبِضَع مهوا أَنْفُسرقَدلِ أَنْ يدةِ الْعملَى أَئع الَى فَرَضتَع خطبه. إِنَّ اللَّه) يرِ فَقْرُه209ي   غَ بِالْفَق.( 
 ).45ي  ياه بِطمرَيه، ومنْ طُعمه بِقُرْصيه (نامه. أَالَ وإِنَّ إِمامكُم قَد اكْتَفَي منْ دن5ْ
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يأس تبديل  رود و آزمندى دشمنان به  شود و اميد تداوم دولت مى  زمانه خوب مى
26Fگردد  مى

. اگر شهروندان احساس كنند كه در كشور عدالت برقرار است و مسئولين با 1
كنند و در برابر عموم مردم و حتي مخالفين خود،  فقر، فساد، تبعيض و اشرافيت مقابله مي

ها نيز قادر خواهند بود فشارهاي اقتصادي را  كنند، آن خارج از عدالت رفتار نمي
 كنند. تحمل 

گستري كارگزاراني است كه  كه، اعتمادسازي حاصل عدالت ي سخن آن خالصه
افزايي  آورندگان واقعي در عمل هستند. عمل به دستورات خداوند سبب هم مصداق ايمان

ي اجتماعي و عامل ايجاد همدلي، زدودن ي سرمايه دهنده هاي شناختي تشكيل كليه مؤلفه
اعتماد، عمل به هنجارها و برقراري نظم و امنيت  يابي به اتحاد و مشاركت، تعصبات، دست

ها در  و تأمين سعادت و تعالي جامعه در حد اكمل است. برخي از مصاديق اين ارزش
، )58(نسا:  داري ها و اجراي هنجارها مانند: امانت به رعايت ارزش  اند از: توصيه قرآن عبارت

، )1(مائده: ، وفاي به عهد )9(حشر: ايثار  ،)119(توبه: ، صداقت )86(نسا: ارتباط مطلوب با ديگران 
، )195(بقره: ، كمك به محرومان و فقرا )12(نور و حجرات: ظن و اعتماد به ساير مسلمانان  حسن

؛ اسرا: 34؛ فصلت: 96(مؤمنون: خلقي  ، خوش)54؛ مائده: 88؛ حجر: 215؛ شعراء: 37(اسرا: تواضع و فروتني 

، مشورت و )40؛ شوري: 14؛ تغابن: 22؛ نور: 126نحل:  ؛237و  178(بقره: ، بخشش و گذشت )53
 23؛ اسراء: 14و 13(لقمان: ، احترام به والدين )159عمران: ؛ آل22؛ نور: 38(شوري: با ديگران   مشاركت

 ؛ محمد:26؛ اسرا: 83؛ بقره: 36(نسا: ، اهميت ارتباط با خويشان )83؛ بقره: 8؛ عنكبوت: 32و  14؛ مريم: 24و 

 153(انعام: و...؛ تأكيد بر احترام به حقوق مؤمنين مانند: نهي از اختالف و توصيه به اتحاد  )22

و...؛ توصيه  )87(مائده: ، پرهيز از ظلم )2؛ مائده: 10 ؛ حجرات:46؛ انفال: 105و  104و  103 عمران:؛ آل159و 
، )254و  195و  267(بقره: ، پرداخت انفاق )245(بقره: الحسنه  هاي مالي مانند: قرض به كمك
بخشي به افكار، ايجاد بصيرت،  . اجراي اين دستورات موجب عمق)13(مجادله: زكات 

شود و با تجهيز  ي اجتماعي فزاينده در جامعه ميافزايش اتحاد و مشاركت و توليد سرمايه
هاي  هاي شناختي آحاد جامعه در جهت پرورش نگرش توحيدي و اجراي آن، سرمايه اليه

 يابد. اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي كشور رشد و تعالي مي

 ساز هنجارپذيري در جامعه عنصر اعتماد، زمينه
داراي اين ظرفيت است كه فرآيندهاي شبكه اجتماعي و اقتصادي را  "اعتمادسازي"

كند؛ زيرا اعتماد، ساختار مهمي در مدل كنش متقابل است. براي ايجاد ارتباط  تسهيل 

                                                      
 .216ي  . نامه1
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هاي  اعي، شخص بايد بتواند فضايي آكنده از اعتماد ايجاد كند كه در نتيجه، ترساجتم
شدن را كاهش داده، اميد به پذيرش، حمايت و تأييد را ارتقاء  خود و ديگري از طرد

. نهادهاي جامعه، نقش اصلي را در ايجاد اعتماد اجتماعي برعهده )488: 2008(بت، بخشد 
يافته ميان  توان پيوندهاي نظم . مفهوم انسجام اجتماعي را مي)2 -4 :2007(ريبال و وسيز، دارند 

مندي از احساس پذيرش از سوي  ها تعريف كرد. انسجام به مفهوم بهره كنشگران يا جمع
(اسماعيلي، هاي مشاركتي است  ديگران و راحتي در محيط همسايگي، اجتماع محلي و گروه

شود و كنش  ات در روابط ميان اشخاص حاصل ميي اجتماعي از تغيير . سرمايه)234: 1385
ي اجتماعي پايه و اساس كنترل اجتماعي است و شامل  كند. سرمايه را تسهيل مي

وجود آمده و اين همان  اشتراكات اجتماعي نيرومندي است كه براي تقويت نظم، به
م شود و در نتيجه، سطح انسجا چيزي است كه باعث احترام به قانون و هنجارها مي

يابد. سطح پايين انسجام اجتماعي، اغلب با متغيرهاي ساختاري مرتبط  اجتماعي افزايش مي
. تئوري )468- 490: 2002(بون و ديگران، زاي جامعه را افزايش دهد  تواند پيامدهاي آسيب مي
اجتماعي را كه مبناي كنترل   كند كه پيوند سازماني اجتماعي، چارچوبي فراهم مي بي

ي اجتماعي و تأثيرپذيري پذيري سرمايه هم بريزد؛ زيرا سطوح دسترس هجامعه است ب
 .)183 - 200: 2002(دينا و كلير، دهد  جمعي را كاهش مي

 مندي نظم و انسجام اجتماعي ثمره اعتماد و رضايت
ي اجتماعي، انسجام اجتماعي است. از ديدگاه هاي سرمايه يكي ديگر از مؤلفه

ناميد، قابل  ي مواجهه با چيزي كه وي نابهنجار مي وسيله نها بهدوركيم، انسجام اجتماعي ت
ي جنگ و سختي سبب انسجام اجتماعي  . وي معتقد بود دوره)446: 1384(ترنر، تعريف است 

ي صلح،  دهد؛ زيرا در دوره شود، ولي در دوران صلح، جدايي و واگرايي رخ مي مي
يابد. انسجام  ديگران افزايش ميتوجهي آنان به سرنوشت  فردگرايي شهروندان و بي

كند. دوركيم، احساسي را  ي تعاملي معين، شكل و معني پيدا مياجتماعي در يك حوزه
ي  نامد. از نظر دوركيم، عاطفه مي 27F1"عاطفه جمعي"آيد،  وجود مي كه در ميدان تعاملي به

يد و موجب آ وجود مي جمعيِ عميق غالباً طي مناسك جمعي مانند: مراسم ملي و مذهبي به
. جو داراي اعتماد، )3 -31: 1380(ازكيا و غفاري، شود  افزايش و تحكيم انسجام اجتماعي مي

بخش است و به حفظ و  كند كه در حقيقت، نوعي پوشش اطمينان ي حفاظتي ايجاد مي پيله
. اعتماد و انسجام شهروندان با )181: 1383(گيدنز، كند  تداوم محيط پيراموني ما كمك مي

                                                      
1. Collective Emotion. 
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باشد. نظم و انسجام، كه  ي اجتماعي مياجتماعي مرتبط از عناصر سرمايه  هاي زمانسا
تواند  هاي اعضاي جامعه شده و مي حاصل اعتماد و رضايت است، موجب افزايش پيوند

ها منجر به نظارت  چنين انسجام در فعاليت عنوان مبنايي براي كنترل اجتماعي باشد. هم به
شود. بنابراين،  كه خود يك نوع مشاركت محسوب مي شود ديگر اعضاي جامعه مي

ي  سطوح باالي مشاركت اجتماعي باعث تقويت سازمان اجتماعي و ارتقاء سرمايه
. مشاركت، احساس سازگاري مردم و در )283- 300 :2001(مسنر و روزنفلد، شود  اجتماعي مي

هاي توسعه از طريق گويي به برنامه نهايت افزايش پذيرش و توانايي آنان براي پاسخ
هاي  ها بر اساس تالش يابي برنامه گيري، اجرا و ارزش درگيركردن آنان با تصميم

ي اجتماعي مورد تملك يك فرد به  . حجم سرمايه)12 -13: 1382(محسني، است  يافته  سازمان
 ي فرهنگي و شناختي بستگي دارد كه افراد در تعامل با او در تصرف دارند. حجم سرمايه

 امنيت، دستاورد نظم و انسجام اجتماعي
، آرامش "أمن"هاست. معناى  ي زمينه هاي ملت در كليه امنيت، زيرساخت پيشرفت

هاست كه با نعمت  ترين نعمت خاطر و رفع نگرانى است. امنيت اجتماعى، يكى از بزرگ
 شوند: امنيت و كند. دو نعمت هستند كه ناسپاسى مى تندرستى و سالمت برابرى مى

فرمايد: بدترين وطن، جايى است كه  مي لي(ع). امام ع)170: 81(بحاراالنوار، جسالمت 
. اعتماد متقابل، انسجام، نظم و )5712(غررالحكم و دررالكلم، ح ساكنانش در آن در امان نباشند 

تواند كنترل اجتماعي و امنيت را تضمين كند؛ بنابراين، هاي وسيع ميپيوند ثبات ناشي از
سم تبديل پيوستگي و تعلق به جامعه و اعتماد اجتماعي، ساختار پيوندهاي اجتماعي مكاني

حداقل رسانيدن خطر يا تهديد است.  معناي به . امنيت به)6 -7: 2000 (برونينگ و ديگران،است 
فقط از نوع سنّتي و نظامي هستند، بلكه تهديدهاي جديد غيرنظامي براي از  اين تهديدها، نه

ي يك كشور از قدرت . استفاده) 76: 1376(لطفيان، شوند  مي اه ملي را نيز شامل بردن رف بين
ها و رفتارهاي  نرم براي دستكاري افكار عمومي كشور، آماج و تغيير ترجيحات، نگرش

. هدف تهديدهاي جديد غيرنظامي، زوال )3: 2004(ناي، خوانند  سياسي آنان را جنگ نرم مي
هاي فكري، فرهنگي و قلب جامعه را سست  ا بتوانند حلقهانديشه و مغز جامعه است ت

رو  شوند. از اين ي اصلي جامعه محسوب مي هاي شناختي، سرمايه كنند؛ زيرا اليه
يعني اعتماد و انسجام جامعه هدف اصلي  -زدن به مراكز ثقل و مرجع امنيت نرم  آسيب

از زندگي و متعاقب  هستند. هدف غايي عامالن تهديد نرم، كاهش ميزان رضايت مردم
دليل ماهيت  آن نارضايتي از نظام سياسي است. تهديدهاي غيرنظامي در مراحل تكوين به

صورت پنهان  ها به كنند، لذا اين تهديد شان چندان جلب توجه نمى ذهنى و انتزاعي
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هاي نرم و شناختي جامعه از قبيل هويت، فرهنگ،  پيشروى كرده و در جايگاه
كنند كه در هنگام  اى پيشرفت مي اجتماعى، كارآمدى و... به اندازه مشروعيت، مشاركت
چالش  افزار مديريت امنيت ملي را به هاى نرم كه زيرساخت دليل اين نمودارشدن تهديد، به

 يابد. اند، امكان مديريت تهديد در حد قابل توجهي كاهش مي كشيده

 ي اجتماعي ابعاد سرمايه
گذاري در روابط اجتماعي است  اي عام، نوعي سرمايهي اجتماعي در يك معنسرمايه 

ي اجتماعي . پوتنام، سرمايه)6: 1382(توسلي و موسوي، شود  كه با بازده مورد انتظار تعريف مي
ي اجتماعي  ي اجتماعي متراكم در مقابل سرمايه رسمي را در مقابل غيررسمي، سرمايه

نگر (برحسب  در مقابل بروننگر را  ي اجتماعي درون پراكنده و ضعيف، سرمايه
ي اجتماعي محدود (بين  اختصاص منافع به افراد غيرعضو يا عموم مردم) و نهايتاً سرمايه

افراد شبيه از نظر قوميت، سن و ...) را در مقابل اتصالي (بين افراد غيرمشابه) مطرح 
28F. ناهاپيت و گاشل)17(همان:  سازد مي

رمايه معنوي، ي اجتماعي را در ايجاد س نقش سرمايه 1
 كنند: ساختاري، ارتباطي و شناختي. به سه بعد تقسيم مي

 داراي سه زيرشاخه است: بعد ساختاري .1
 پيوندهاي موجود در شبكه، شامل وسعت و شدت ارتباطات موجود در شبكه؛ .الف

پذيري و تراكم  مراتب شبكه، ميزان ارتباط ب. شكل و تركيب شبكه، شامل سلسله
 شبكه؛

شده براي هدفي خاص  ي ايجاداندازه شبكه كه تاچه سب سازماني، مانند اينج. تنا
 ممكن است براي اهداف ديگر نيز استفاده شود.

اي است؛ از  هاي ذهني، عقلي و انديشه محور اين بعد، شناخت و فعاليت بعد شناختي:. 2
برد و در نتيجه، امكان فعاليت بهينه  ها بهره مي ها و ارزش زبان و بينش مشترك و آموزه

 كند. در نظام اجتماعي را براي اعضاي همان شبكه فراهم مي
هنجارها، تعهدات، روابط  چون اعتماد، هايي هم اين بعد داراي مؤلفه بعد ارتباطي:. 3

 .)242 -266: 1998ناهاپيت و گاشل،  (متقابل و تعيين هويت مشترك است 
29Fسرمايه از ديدگاه بورديو

به سه نوع متمايز قابل تقسيم است: اقتصادي، فرهنگي و  2
ي مرتبط با مالكيت  ي منابع حقيقي يا بالقوه ي اجتماعي، مجموعه اجتماعي؛ كه سرمايه

                                                      
1. Nahapiet and Ghoshal. 
2. Bourdieu. 
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شده بر اساس آشنايي و پذيرش متقابل است وبيش نهادينه ري از روابط كمي پايدا شبكه
30F. پوتنام)258-241 :1986(بورديو، 

تواند موجب تقويت  ي اجتماعي مي معتقد است كه سرمايه 1
ها  زمان، گسترش روابط حمايتي دوجانبه در اجتماعات و ملت طور هم همكاري، و به

هاي  رزشمند براي مبارزه با بسياري از نارساييگردد و بنابراين قادر است ابزاري ا
باشد  - ها هستند ناپذير آن كه جزء جدايي -چون جرايم  اجتماعي در جوامع مدرن، هم

يابي به اطالعات،  ي اجتماعي را ابزاري براي دست . برخي محققان، سرمايه)1993(پوتنام، 
31F(اوزي و دانلپدانند  تر مي تخصص و قدرت بيش

 . بر اساس الگوي تحقيق)60 -53: 2005، 2
 باشد كه بر ابعاد ديگر مؤثر است. ي اجتماعي، بعد شناختي مي ترين بعد سرمايهمهم

 ي اجتماعي  نقش نهادها در افزايش سرمايه
عنوان نهادهاي بنيادين در آموزش مستمر، نقش  ها و مذهب به خانواده، آموزش، رسانه
عنوان  رند؛ اما نهادهاي اقتصادي و حكومتي، بهي اجتماعي دا زيربنايي در توليد سرمايه

گيرند؛ زيرا كارگزاران حكومت و مسئولين دولتي و  نهادهاي ثانويه مورد توجه قرار مي
يابند و وارد نظام سياسي و  ي افراد جامعه در بستر اين نهادهاي بنيادين پرورش مي كليه

 شوند. گانه كشور مي قواي سه
شدن، مشاركت و كنش  ي اجتماعي تباط عاطفي، نحوهنهاد خانواده به كودك: ار
عنوان  چنين، معاشرت با خويشان و دوستان به آموزد. هم متقابل با اعضاي خانواده را مي

هاي اجتماعي و مراقبت و حمايت از فرزندان و سالمندان و تأمين معاش و  اعضاي شبكه
ي اجتماعي نقش دارند. مايهامنيت اقتصادي براي اعضاي خانواده، در توليد و آموزش سر

ي اجتماعي است كه  هاي ساختاري سرمايه ترين گروه از مؤلفهعنوان كوچك خانواده به
هاي ديگر دارد و محتاج حمايت  تري نسبت به گروه استحكام، انسجام و ارتباط بيش

 است. تري بيش
وزشي ها و مؤسسات آم نهاد آموزش داراي دو بخش رسمي (شامل: مدارس و دانشگاه

ها و ...) است.  بر يادگيري در اجتماعات، رسانه و پژوهشي) و بخش غيررسمي (مشتمل
ي مفهوم انتقال  معناست و دربردارنده پذيري هم آموزش در معناي وسيع كلمه با جامعه

ها، چگونگي  ها و مهارت بر آموزش دانش تربيتي عالوه -فرهنگ است. نهادهاي آموزشي
                                                      

1. Putnam. 
2. Uzzi and Dunlap. 
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پذيري، تعقل، خالقيت،  مراتب، تقسيم وظايف و مسئوليت ، سلسلههاي اجتماعي ايفاي نقش
هاي متعهد و  دهند و با پرورش انسان ها را آموزش مي ها و ارزش نوايي با اقوام و اقليت هم

 رسانند. ي اجتماعي ياري مي متخصص، جامعه را در توليد و افزايش سرمايه
مردان، اصالح و بازتوليد  و دولت تواند در: نقد عملكرد شهروندان ها مي نهاد رسانه

دار  ي آحاد جامعه نقش نظارت اجتماعي را عهده بخش به كليه ها و باورهاي آگاهي انديشه
 شود.

عنوان مجري و ناظر رسمي، با: وضع و اجراي مقررات،  تواند به نهاد حكومت مي
توليد و  برقراري عدالت، تأمين نظم، دفاع از جامعه و رعايت حقوق اعضاي جامعه در

 ي اجتماعي نقش اصلي را ايفا نمايد.گسترش سرمايه
نهاد اقتصاد با توليد كاالها و خدمات، توزيع منابع اقتصادي و ارتقاي سطح معيشتي، 

 ي پيشرفت و ترقي اعضاي جامعه است. كننده تأمين
يد و نما هاي ديني، ايمان و اميد در افراد اجتماع ايجاد مي نهاد مذهب؛ با ترويج آموزه

آورد.  وجود مي سويي را به ها، نوعي اعتماد، مشاركت اجتماعي، تعهد و هم با ترغيب آن
اجتماعي و نظارت فردي از  يافتن زندگي، همبستگي  ها، خودسازي، معنا شدن ارزش دروني

كاركردهاي نهاد مذهب است. دين، ميثاق عقيدتى هر نظام ايدئولوژيك است. در 
ي پيوند  آيند، دين، رشته بينى و بينش توحيدي پديد مى نبر اساس جها  جوامعي كه

 ي محبت، الفت، اعتماد، همكارى و حمايت طرفيني ايجاد ملت است و رابطه -دولت
جهت اهميت دارد كه ايمان، يگانه نيرويي است كه بشر را  كند. نهاد مذهب از آنمى
هد. گفتني است از طريق د ها سوق مي ها و زمينه سوي رشد و تكامل در تمامي عرصه به

و  )56: 5، ج1369(كليني، شود  ي فرائض و واجبات برپا مي امر به معروف و نهي از منكر، همه
سوي نيكي و معروف حركت دهند و   اند جامعه را به اي از عالم موظف مؤمنان در هر نقطه

32Fمعروف، پروردگار است  ها دور بدارند. اولين آمر به ها و پستي از بدي

از  (ص)پيامبرو  1
33Fبرترين آمران به معروف و ناهيان از منكر است

ي ساخت و مهندسي ها پايه. اين شاخص2
خوبي ايفا نمايند،  نظام اسالمي است و اگر هر يك از اين نهادها نتوانند نقش خود را به

 ي اجتماعي در آن جامعه با مشكل مواجه خواهد شد.ايجاد سرمايه

                                                      
 ).90الفَحشآء و المنكَرِ و البغي (نحل: القُربي و ينهي عنِ  . انَّ اهللاَ يأمرُ بِالعدلِ و االحسانِ و ايتآئِ ذي 1
 ).157اعراف:  . يأمرُهم بِالمعروف و ينهاهم عنِ المنكَر ( 2
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 الگوي مفهومي تحقيق
ي اجتماعي، خدامحوري است و با ي آغازين فرايند تكوين سرمايهنقطه
گيرد و ي اجتماعي است، شكل ميهاي حياتي سرمايه اعتماد كه از مؤلفه گستري و عدالت

گونه كه در نمودار  شود. همان ملت و پيشرفت كشور منتهي مي -به بهبود روابط دولت
يند با خدامحوري آغاز و پس از برقراري هاي اين فرا است، مؤلفه ترسيم شده  1ي  شماره

عدالت، رضايت، اعتماد، اطاعت از هنجارها، مشاركت اجتماعي و برقراري امنيت، 
ي آن، بهبود روابط شهروندان با شود كه ثمره ي اجتماعي حاصل ميافزاييِ سرمايه هم

 گردد. باشد و نهايتاً به رشد و تعالي جامعه منتهي مي حاكميت مي

 : الگوي چهارچوب مفهومي تحقيق1نمودار 

 
ي اجتماعي باال، بر روابط  در شرايط سرمايه -ي عدالت است  كه ثمره - "اعتماد"

كه عمل متقابل تحقق  يابد؛ زيرا شهروندان با اطمينان از اين ميان افراد جريان مي
قوي شد، نسبت به برقراري نظم هنجاري، تعهدي  يافت و هنجارها رعايت خواهند  خواهد 

رفتن ايمان نسبت به نيروي  داشت؛ اما در مقابل، عدم اعتماد موجب از ميان خواهند 
شناسي صحيح و برخاسته از تفكر توحيدي، عقل  نظارتي خواهد شد. در اين رهيافت، انسان

آورد  هاي هنجاري را براي كارگزاران و ملت به ارمغان ميو تفكر الهي و التزام به توصيه
ساالري  رو مردم شود؛ از اين ها پيوند برقرار مي ي شناختي، رفتار و عزم انسانها و بين اليه

گيرد كه حاصل آن  مي هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي شكل  ديني در بخش
 پيشرفت جامعه است.
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 ها  تحليل يافته
آمدن  سازد كه پديد تجزيه و تحليل الگوي تحقيق ما را به اين دريافت رهنمون مي

هاي  نداشتن به قواعد اخالقي و اجتماعي در اليه هاي فاقد هنجارهاي روشن و التزام رصهع
شود. برخي نظريات،  به بروز ناامني منجر مي -ي هرم  از رأس تا قاعده -مختلف جامعه 

عنوان عنصر اساسي در توسعه تلقي  گرايي را به تشكيل اجتماعات و احزاب و يا مردم
تبيين مسير رسيدن به پيشرفت، به جايگاه و تأثير متغير بنيادي كنند؛ اما اگر در  مي

ي اجتماعي توجه نشود، از  گستري و تأثيرات آن در افزايش سرمايه خدامحوري، عدالت
پردازد، ي شناختي نميكه چنين تحليلي به بررسي زيربنايي موضوع در زمينه جهت آن

معتقد است با  "پونتام"چه  ناحتمال تحريف علمي و لغزش وجود خواهد داشت. چنا
يابد و  هاي ارتباطي و افزايش ابعاد سازمان اجتماعي، كارايي جامعه بهبود مي تراكم شبكه

نظران و مدافعان جدي اين  ) از صاحب1384( شود. كلمن ي اجتماعي تقويت مي سرمايه
است گروهي فرصتي  گروهي يا بين ي درون نظر وي، حوزه شود؛ به رويكرد محسوب مي

هاي افراد درون ساختار  شود و كنش كه از طريق آن ساختار اجتماعي تشكيل مي
هاي  ها بايد اذعان نمود برخي گروه گردد. در ارزيابي و نقد اين ادعا اجتماعي تسهيل مي

اي در  شبكه توانند از طريق ارتباطات غيرشفاف به سوءاستفاده از روابط درون اجتماعي مي
بپردازند كه ناشي از عدم حاكميت اصول شناختي و اخالق است.  راستاي منافع گروهي

باورند كه سطح پايين انسجام اجتماعيِ مرتبط با متغيرهاي  ) و همكارانش براين2002( بون
زاي جامعه را افزايش دهد و افزايش امكانات  تواند پيامدهاي آسيب ساختاري آن مي

دهد به عامل شناختي  ديدگاه نشان مي شود. تحليل اين ساختاري سبب تسهيل مشاركت مي
شود، توجه  شهروندان و جلوگيري از آسيب جامعه مي  بخشي به بصيرت كه سبب عمق

) معتقدند 2001( جانبه بر وجوه ساختاري دارد. مسنر و روزنفلد است و تأكيدي يك نشده 
تماعي ي اج كردن سطوح مشاركت اجتماعي، سازمان اجتماعي تقويت و سرمايه با اضافه

ي  دهد كه محور اصلي در سرمايه يابد. تجزيه و تحليل اين نظريات نشان مي ارتقاء مي
اند و ابعاد شناختي كه  ي حجم و شمار ساختارهاي افقي قرار داده اجتماعي را، برپايه

است؛  حاشيه رانده شده  شود، به ي اجتماعي محسوب مي هاي عمودي و اصلي سرمايه ستون
دهد، هرگونه مداخله در ايجاد و عملكرد نهادهاي  ي اين مدعا نشان ميكه واكاو درحالي

ي سازي براي تجربه ها منجر شده و زمينه دارشدن اهداف خودجوش آن مشاركتي به خدشه
ها بايد اضافه كرد كه  در ارزيابي و تحليل اين ديدگاه .شهروندي محقق نخواهد شد

ي محيط  اي نتيجه ز بطن جامعه نباشد، تا اندازهها از باال، كه برخاسته ا گيري مشاركت شكل
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هاي  ريزي سياسي و عملكرد حاكميت است؛ در نتيجه مستقيماً تابع سياست نهادي، برنامه
گذاري در بخش عمومي قرار ها و سرمايهاي اتخاذشده توسط دولت رفاهي و توسعه

وضعيت رفاهي و شرايط هاي شناختي جامعه، اگر  شدن اليه كه با فعال گيرد. در صورتي مي
دليلي غير از فساد دستگاه حكومت تنزل نمايد، به كاهش اطمينان  زندگي شهروندان به

ي مدني منجر نخواهدشد و حتي شهروندان به توانايي دولت در تضمين توافقات با جامعه
گونه كه  دهد. همان ي اجتماعي رخ مي ي سرمايه در شرايط بحراني مانند جنگ، توسعه

ي ) در بررسي جنگ بوسني و هرزگوين نشان داد، سرمايه2012( پژوهش پاپووا نتايج
اجتماعي برخاسته از شناخت و بصيرت جامعه اين ظرفيت را دارد كه حتي در صورت 

ي  اي اجتماعي، به بازسازي سياسي، اقتصادي و توسعهفقدان حكومت، با عملكرد شبكه
هاي  توان ادعا كرد كه اليه بر الگوي تحقيق مي ينظري مبتن  كشور بپردازد. با تبيين مباني

جمعي و كيفيت روابط حاكم در جامعه محسوب   ي اجتماعي، منبع كنش شناختي سرمايه
كننده براي  ي اجتماعي، بنياني تسهيل توانند از كاربست سرمايه ها مي شوند و دولت مي

 ايند.پيشبرد راهبردهاي نظام سياسي در تعامالت اجتماعي ترسيم نم

 گيري و پيشنهادات نتيجه
هاي يك جامعه است  ي اجتماعي، پتانسيل نهفته در روابط ميان افراد و گروه سرمايه

شود. بررسي و تحليل الگوي كنش متقابل در اين  كه باعث تسهيل امور جامعه و افراد مي
ام اندك ديده با اعتماد و مشاركت پايين و انسج هاي آسيبدهد كه شبكه فرايند نشان مي

كنند؛ اما در چنين شرايطي، احتمال  و بدون الگوهاي نقش، رفتار خود را هدايت مي
يابد. براساس اين  كننده افزايش مي هاي زودگذر و خودتخريب كردن براساس انگيزه عمل

ي  توان چنين تحليل نمود كه تربيت خدامحور، عنصر زيرساختي سرمايهمنطق مي
ي راهنمايان رفتاري و الگوهاي  هاي اين زيرساختار با ارائه وزهشود. آم اجتماعي قلمداد مي

كنند. البته نظارت تمامي نهادهاي كشور نقش، اعمال معيارهاي رفتاري مثبت را ممكن مي
پذيري افراد متعهد و بصير بر مجاري ارتباطات اجتماعي از  با هماهنگي و مسئوليت

اي رفتاري مناسب در جامعه است. ه ي الگوها و كنش گيري فزاينده مقدمات شكل
ي هاي سرمايه توان چنين تفسير كرد كه تكوين خودجوش سلسله مراتب مؤلفه مي

اجتماعي، يعني بسط عدالت، رضامندي، اعتماد، رعايت هنجارها و مشاركت، داراي 
نظمي و  اعتمادي، بي ها يعني ظلم، نارضايتي، بي افزايي است. فقدان اين ويژگي قدرت هم

ديگر را  نيافتگي، يك هاي باطلِ توسعه كشي، در حفظ اليه ساماني، فريب، انزوا و بهرهناب
ي انسجام  هاي آن، با نقش فزاينده ي اجتماعي و مؤلفه كنند. بنابراين، سرمايه تشديد مي
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دهي و بسيج كنند  هاي جامعه را سازمانتوانند كنشاجتماعي و تقويت نظارت جمعي مي
ي اجتماعي  ي سرمايه دهند. بنابراين، نيروي بالقوههنجار را كاهش  ي نابهتا افراد، رفتارها
ملت مؤثر است.  -آميز تضادهاي فردي و اجتماعي و بهبود روابط دولت در حل مسالمت

ملت در جهت بسط الگوي  -ي اجتماعي با هدف بهبود روابط دولتتحليل ابعاد سرمايه
ولت اسالمي در ايجاد عدالت، اين ظرفيت را اسالمي ايراني پيشرفت، در بخش وظايف د

هاي اعتماد، رعايت هنجارها و تعهدات  ي شناختي با ايجاد مؤلفهدارد كه در گستره
 اخالقي، روابط متقابل و هويت مشترك را شكل دهد.

عنوان محرك اصلي در  هاي اسالمي به ها و ارزشبر كاربرد آموزه بعد شناختي، مشتمل
اي كه اساس آن برمبناي باشد. جامعه بخشي به حركت مي و عمقجهت ايجاد بصيرت 
نظر  رو به يابد. از اين مي  شود، به استحكام، بقا و پيشرفت دست عدالت بنيان گذاشته 

ي پيشرفت با پرورش شناخت توحيدي در سطح  هاي كالن برنامه رسد اگر سياست مي
تواند روشي مراه شود، ميگستري در سطح اجتماعي ه فردي و بسط و اعمال عدالت

يابي به چنين هدفي آن است كه كارگزاران و شهروندان، شرط دست كارساز باشد. پيش
ي حركت در مسير  ي عدالت، الزمه هاي رفتاري عادالنه در پيش گيرند؛ زيرا مطالبه كنش

ي تمدن اسالمي است. گسترش عدالت، به باالرفتن سطح اعتماد و در نتيجه رشد و توسعه
شود كه  نكته تأكيد مي انجامد. درمجموع، بر اين ي اجتماعي مي افزايي سرمايه به هم

خدامحوريِ كارگزاران، محرك ايفاي حقوق ديگران و برقراري عدالت است؛ در نتيجه، 
شود. در چنين شرايطي است  رضايت و اعتماد ميان كارگزاران حكومت و مردم ايجاد مي

، مشاركت و انسجام اجتماعي و برقراري  از عمل به قانوني اجتماعي متشكل  كه سرمايه
عنوان منبعي  تواند به ي اجتماعي ميگردد. درواقع، سرمايه نظم و امنيت تقويت مي

ي ي محدود سرمايهچون ساير اَشكال سرمايه محسوب شود؛ لذا ذخيره مند هم ارزش
نبود شغل و آموزش مطرح  عنوان شكلي از محروميت در كنار فقر، تواند به اجتماعي مي

ي اجتماعي براي رسيدن به اهداف موردنظر كافي ي موجود سرمايهگردد. اگر ذخيره
صورت، كاهش مشاركت شهروندان با حاكميت و متعاقب آن تعارض،  نباشد، در اين

روي مرتبط  ي اجتماعي با كج دهد؛ زيرا كاهش سرمايه هنجارشكني و ناامني روي مي
فزايش اين سرمايه، تربيت توحيدي آحاد جامعه و تجميع نيروي بالقوه است و سازوكار ا

ي هنجارها است و اعتماد، مشاركت اجتماعي و امنيت كننده عنوان تعيين و تنظيم آنان به
شوند و اعتمادسازي  يابي به پيشرفت محسوب مياز عناصر و منابع مورد نياز براي دست

شود؛ سپس تبادل ديدگاه  ا برقراري عدالت آغاز مياز سوي زمامداران و مسئوالن دولتي ب
ها از نيازهاي كليه اقشار  و اطالعات از سوي مسئوالن و مديران با مردم، سبب آگاهي آن
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شود؛ زيرا، صداقت و  جامعه براي عمل به وظايف و كسب رضايت شهروندان مي
هاي  ود و تا ردهش هاي عالي مديران آغاز مي شفافيت، زيربناي اعتماد است كه از بخش
ي ها، بدون سرمايه يابد. نظام سياسي و دولت پايين سازماني و قاعده هرم جامعه ادامه مي

بود.  اجتماعي و اعتماد عمومي قادر به پيشبرد اهداف كشور و نيل به پيشرفت نخواهند 
نمايد كه هدف  ها در نظام اسالمي، كارگزار ملت هستند و اين تكليف ايجاب مي دولت

ها، حل مشكالت مردم، تأمين رفاه، آرامش،  ي دولت هاي دولتي و مسئولين در همه شبخ
باشد. طبيعي است كه هر  هاي مطلوبامنيت و هموارساختن مسير پيشرفت كشور از روش

رو الزم است  باشد. ازاين دولتي براي رسيدن به اعتال و پيشرفت، ساليق گوناگوني داشته 
عنوان حق ضروري و مورد نياز  شور، انتقادها و تذكرات بهدر جهت پيشرفت و اعتالي ك

حاكميت با روشي منطقي و با قالب و موقعيت مناسب ارائه شود و تعامالت سازنده و 
 آلود گردد. رفتاري خشم هاي  آميز، جايگزين شيوه رأفت
ترين  داشتني فرمايد: دوست كه مي (ع)رسد مسئولين به تأسي از امام صادق نظر مي به

پذيراي  )639: 2، ج1369(كليني، برادران براي من كسي است كه عيوب مرا به من اهدا كند 
ي  مسأله  جاي برخورد با شخصيت مسئولين، به ديگر، منتقدين به انتقادات باشند. ازسوي

ي تالش براي مسئولين؛ و متعاقب آن، رشد ها متمركز شوند تا زمينه بررسي عملكرد آن
 اهم شود. هدف متعاليِ استمراربخشيدن به موجوديت جامعه وي كشور فرو توسعه

انداختن تعامل توأم با رأفت در اين  جريان ها در بستر ثابت نظام اسالمي، از طريق بهدولت
 شود. بستر و تأكيدبر هويت مشترك اسالمي و تاريخي ميسر مي

ي اجتماعي،  شد كه علت اصلي ناكارآمدي سرمايه منتهي   نتيجه بحث نهايي به اين
ي محوري، سبب ها است و تنزّل اين مؤلفهندادن به عوامل شناختي و نگرش اولويت

 -در نتيجه  -عدالتي و  رو بي شود. از اين گرايش به انحراف، كاهش نظم و امنيت مي
ي سياسى، فرهنگى و اقتصادى است. بررسي و  هرگونه توسعه  ترين آفت اعتمادي، مهم بي

ها و  هاي شناختي، ارزش ي اجتماعي نشان داد كه اليه گيري سرمايه لتحليل فرايند شك
ي اجتماعي محسوب  هنجارها كه در سطح خرد قرار دارند، عامل حياتي در افزايش سرمايه

ملت شد  -ي الگوي نويني در بهبود روابط دولت شوند. پژوهش حاضر منتهي به ارائه مي
ي اجتماعي، نيروي محركه در افزايش سرمايه عنوان هاي اسالمي بهكه با كاربست آموزه

مسير رسيدن به پيشرفت اسالمي ايراني را در ارتباط كارگزاران و شهروندان و ديگر 
سازد. روند تحقيق به راهكارهاي سياستي جديدي، با  هاي جامعه هموار مي بخش

لت م -هاي موجود در روابط دولت سازي شناختي براي رفع مشكالت و شكاف زيرساخت
 و هموارساختن مسير پيشرفت كشور منتهي شد:
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 ي پيشرفت راهكارهاي سياستي در جهت تعميق و تكميل الگوي پايه
نظر از آثار  نفسه، صرف عنوان هدفي في مدار، به گذاري در تربيت انسان دين سرمايه

ي اجتماعي و پلي براي تحقق اهداف آموزشي، بهداشتي، اقتصادي  آن بر افزايش سرمايه
 سياسي؛ و

ي اجتماعي با هدف  گيري و ارتقاي ساختاري سرمايه مراقبت در سازوكارهاي شكل
ممانعت از تبعات منفي آن، مانند: تسهيل ارتباطات در راستاي منافع گروهي خاص يا 

 صاحبان قدرت و ثروت؛
دليل اتخاذ  ي اجتماعي منفي، به گيري سرمايه شدن جامعه و شكل پيشگيري از قطبي

 آميز؛ اي تبعيضه سياست
 شفافيت سازماني و عدم تبعيض در راستاي ايجاد اعتماد در كنشگران اجتماعي؛

ساز در جهت ايجاد حس تعلق و انگيزه  هاي هويتتالش براي معرفي مؤلفه
 هاي جمعي؛ فعاليت

مجازات مسئوالن خاطي و استقرار عدالت قضايي جهت ممانعت از تأثير سوءعملكرد 
 اعتماد عمومي به اسالم و حاكميت. كارگزاران بر كاهش

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شوشتري؛  محمدعلي انصاري  ). غررالحكم و دررالكلم. ترجمه: شيخ 1380آمدي، عبدالواحد ( .1

قمي. قم: مؤسسه انتشاراتي  مهدي انصاري  والمسلمين شيخ  االسالم مصحح: حجت
 عصر(عج) (چاپ اول). امام

). بررسي رابطه بين اعتماد و مشاركت اجتماعي در 1380ازكيا، مصطفي و غفاري، غالمرضا ( .2
 .3 -31: 17ي علوم اجتماعي، شماره  نواحي روستايي شهرستان كاشان. نامه

هاي استان اصفهان.  ي اجتماعي در شهرستان بندي سرمايه ). سطح1385اسماعيلي، رضا ( .3
 .225 -248: 23فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره

ي اجتماعي. ترجمه: افشين خاكباز و حسن پويان.  هاي سرمايه ). شكل1384بورديو، پير ( .4
 تهران: نشر شيرازه.

تقي دلفروز. تهران:  هاي مدني. ترجمه: محمد ). دموكراسي و سنت1392پونتام، روبرت.دي ( .5
 شناسان. انتشارات جامعه

ي بين  ). تحليل رابطه1392رضا ( علياهللا و طرفي،  تاجبخش، غالمرضا و جوانمرد، كرم .6
ي علمي پژوهشي  ي اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي در شهر حميديه. فصلنامه سرمايه

 .13-45: 33مطالعات امنيت اجتماعي. شماره
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زاده.  شناختي. ترجمه: عبدالعلي لهسائي ي جامعه ). پيدايش نظريه1384ترنر، جاناتان.اچ ( .7
 شيراز: انتشارات نويد.

). سرمايه در نظريات كالسيك و جديد با 1382عباس و موسوي، مرضيه ( سلي، غالمتو .8
 .6: 26ي علوم اجتماعي، شماره  ي اجتماعي. نامه هاي سرمايه تاكيدبر نظريه

ي اجتماعي و جرم در سطوح  ي سرمايه ). تحليل رابطه1384چلبي، مسعود و مباركي، محمد ( .9
 . 3-44: 22ه شناسي، شمار خرد و كالن. مجله جامعه

). بررسي وضع 1393جوادين، رضا؛ مشايخي، مريم؛ منتظري، عباس ( گويان، زلفا؛ سيد حق .10
ي  ي اجتماعي، شماره ي اجتماعي در سازمان امور مالياتي استان قم. مديريت سرمايه سرمايه

 .21-42اول: 
 .). آنومي يا آشفتگي اجتماعي. تهران: انتشارات سروش1378پور، فرامرز ( رفيع .11
شناختي احساس آنومي اقتصادي  ). تحليل جامعه1386شياني، مليحه و محمدي، محمدعلي ( .12

 .11 -37: 25ي رفاه اجتماعي، شماره  در ميان جوانان. فصلنامه
هاي زايشي؛ پژوهشي با هدف  ). طراحي مدل شركت1395عنايتي، ترانه ( پور، عليرضا؛ عالي .13

: 1ي  ، شماره3 هي اجتماعي، دور مديريت سرمايه ها. ي اجتماعي در دانشگاه ي سرمايه توسعه
 .1ـ  21

). بررسي رابطه بين 1391بناب، سيدرضا (  باقر؛ اسالمي اقدم، محمد زاده، محمد؛ عليزاده عباس .14
، شماره 1ي اجتماعي و آنومي اجتماعي. مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران، دوره  سرمايه

1 :172- 145. 
باقر موسوى  تفسيرالميزان. ترجمه: سيد محمد ي  ). ترجمه1374سين (محمدح طباطبائي، سيد .15

 همدانى. قم: انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه (چاپ پنجم).
ي اجتماعي و پيشگيري از جرم. مجموعه مقاالت نخستين  ). سرمايه1387غفاري، غالمرضا ( .16

 .289 -263همايش پيشگيري از جرم، دفتر تحقيقات كاربردي پليس: 
 االسالم. البالغه. تهران: انتشارات فيض ). نهج1370نقي ( االسالم اصفهاني، سيدعلي فيض .17
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