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 چكيده

ي مهمي است؛ اين امر در تاريخ  ي دولت و ملت در جهان مدرن امروزي، مسأله رابطه
سنجش ارتباط بين راستا، متن حاضر روي  معاصر ايران نيز قابل بررسي است. در همين

ي اجتماعي و رفاه اجتماعي متمركز شده و با  دولت و ملت در چارچوب مفاهيم سرمايه
صورت  در سطوح اجتماعي (افقي) و سياسي (عمودي) و به "اعتماد"ي مفهومي  واسطه
دليل اثرگذاري شديد  ي متقابل مورد مداقه قرار گرفته است. ضرورت اين كار به رابطه

هاي اجتماعي در توسعه است؛ بنابراين، چگونگي  اعي و تمايالت و نگرشي اجتم سرمايه
ي دولت و ملت در ايران هاي رابطهتأثيرگذاري سرمايه و رفاه اجتماعي بر دگرديسي

ي  مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. پرسش اصلي حول اين است كه وضعيت سرمايه
گذارد؟  ي دولت و ملت اثر مي طهدادن به راب اجتماعي در ايران كنوني چگونه در شكل

ي ما بر اساس مداقه در روابط اجتماعي و سياسي در وضعيت ساختاري ايران  فرضيه
هاي متقدم و متأخر بين مباني دولت و  تواند هم شكاف بندي شده است كه مي صورت

ها را دربر بگيرد. اين متن با روش  ملت را پوشش دهد و هم راهكار احتمالي ترميم آن
كند كه  گيري از نگرش ديالكتيكي پردازش شده و مشخص مي في و تاريخي و با بهرهكي

اي در سطوح اجتماعي و سياسيِ تاريخ معاصر ايران، تداوم نسبي يافته است  تحوالت پايه
 ي اجتماعي در حالتي بحراني قرار دارد. و سرمايه
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 طرح مسأله
معناي  اي ديرپا در حيات جوامع انساني دارد. البته اين بهروابط دولت و ملت سابقه

ي زندگي سياسي جوامع انساني نيست؛ زيرا اصوالً  ي عيني مفهوم ملت از دوران اوليه سابقه
پيمان وستفالي وارد تعامالت و خصوص از زمان اي چندقرني و بهاين مفهوم با سابقه

تحوالت سياسي شده است. در مورد ايران نيز اين قضيه صادق است؛ از زماني كه مفهوم 
سياسي مطرح شد، در ارتباطي وثيق با مفهوم دولت قرار  -ملت در تحوالت اجتماعي
سياسي است كه  -هاي پويش تحوالت اجتماعيترين چالشگرفت. اين موضوع از مهم

ن پيش روي وضعيت تاريخي ايران قرار دارد. در اين چارچوب، يكي از مباحث چنا هم
هاي آن است و چالش "ي اجتماعي سرمايه"ي ميان دولت و ملت، بحث  مهم در رابطه

 شود.تحليلي و متقابل با رفاه اجتماعي در نظر گرفته ميي  كه در متن حاضر، در رابطه
ي دولت و ملت دارد؛ زيرا عملكرد  به رابطهي اجتماعي ربط وثيقي  اصوالً سرمايه
كند. يكي از موارد ي اجتماعي را متأثر مي آساني، سطح و كيفيت سرمايه ساخت سياسي به

كند، مفهوم ي اجتماعي را مشخص مي مهمي كه عملكرد دولت و اثرات آن بر سرمايه
است.  "عتمادا"ي اجتماعي نيز مفهوم  ترين عنصر سرمايهاست. مهم "رفاه اجتماعي"

شكلي متقابل،  وضعيت رفاه اجتماعي مستقيماً و با متأثركردن اعتماد اجتماعي و سياسي، به
ي دولت و ملت را متأثر از  ي رابطه گردد و در نهايت، چرخهي اجتماعي باز مي به سرمايه
بر وضعيت اجتماعي است و از  كند. تمامي اين چرخه نيز از يك جهت، مبتنيخود مي
بر وضعيت سياسي و آثار آن بر روابط اجتماعي بين مردم است كه در  يگر، مبتنيسوي د
بر  جا كه نسبت عناصر اين رابطه، مبتني هاي سياسي نمودي تام دارند. از آنفعاليت

موقعيت تاريخي است، ما ناگزير به در نظر داشتن خصوصيات و روندهاي تاريخي در 
 بررسي موضوع هستيم.

ها و ساختارهاي مختلف زماني و مكاني، در دو سطح كامالً مرتبط اين امر در بستر
توان ارتباط  كه مي بر اين كند. در بررسي موردي ايران نيز، عالوهعمودي و افقي، عمل مي

ها و نخبگانِ بستر اجتماعي را واكاوي كرد، ارتباط عمودي بين ساخت افقي بين توده
توان كنكاش نمود. در نظر گرفتن اين دو  مي سياسي با نيروهاي ساخت اجتماعي را نيز

ترين عنصر عنوان محوري به -دهد كه وضعيت اعتماد را حالت به ما اين امكان را مي
هم در سطح روابط اجتماعي بين مردم و هم در روابط عمودي بين  -ي اجتماعي  سرمايه

) در نظر دولت و ملت (در جهت اعتماد نيروهاي اجتماعي به ساخت و قدرت سياسي
ي  ترتيب پرسش محوري متن حاضر نيز معطوف به وضعيت سرمايه بگيريم. بدين

ي مفاهيم دولت و ملت خواهد بود. پرسش اصلي ما اين است  اجتماعي در چارچوب رابطه
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ي اجتماعي در ايران كنوني به ارتباط بين دولت و ملت  چگونه وضعيت سرمايه«كه 
ي اجتماعي، كامالً متأثر از  ت كه وضعيت سرمايهمفروض نوشته آن اس». دهد؟شكل مي

ي  دهنده ترين عنصر تشكيلرفاه اجتماعي است؛ لذا با ايجاد تغيير در عنصر اعتماد، مهم
ي پژوهش  كند. فرضيهي اجتماعي، دگرديسي رابطه دوبت و ملت را متعين مي سرمايه

ي اجتماعي و  فهوم سرمايهاي بين دو م اين است كه در شرايط كنوني ايران، نسبت ايجابي
شود تا اعتماد، بودن رفاه اجتماعي سبب مي رفاه در ساخت اجتماعي وجود ندارد. متزلزل

ي اجتماعي در ارتباط دولت و ملت، به مخاطره افتاده و حالتي  عنوان ستون سرمايه به
در ي اجتماعي در ايران كنوني،  ترتيب وضعيت سرمايه خود بگيرد. بدين گونه بهسيال

تر  وضعيتي نامطمئن و بحراني قرار دارد كه ارتباط بين دولت و ملت را هر لحظه متزلزل
 كند.خوش دگرگوني مي ساخته و آن را دست

 شناسي پژوهش روش
معاصر است.  "گراياننوتوكويل"ي اجتماعي، مديون  درك اهميت مفهوم سرمايه

هاي ادهاي اجتماعي و ويژگيتوكويل، از نخستين انديشمندان كالسيك بود كه ميان نه
ي اجتماعي اهميت  ي سرمايه چه از كار او براي نظريهكرد. آنفرهنگي پيوند برقرار مي

هاي بروز و ظهور نهادهاي اجتماعي و كيفيت ي ارتباط ميان شكل داشت، كاوش درباره
ها با شرايط گوناگون اجتماعي و تأثير خصوصيات فرهنگي جوامع بر سرشت سياسي  آن
توسط توكويل مطرح شد. توكويل آغازگر  "خلقيات ملي"هاست. اين بحث با مفهوم  آن

ي آن هستند. اين ديدگاه  دهنده ديدگاهي شد كه رابرت پاتنام و فرانسيس فوكوياما ادامه
ي  سرمايه"ها با عنوان  هاي فرهنگي جوامع، كه از آنها و ويژگيبر اهميت سنت

شود و تأثير آن بر عملكرد موفق نهادهاي ياد مي -خصوصا نزد پاتنام  - "اجتماعي
 .)138: 1386(عطار، دموكراتيك و اقتصادي، تأكيد دارند 

گروهي از قوت زيادي ي اجتماعي بين پاتنام معتقد است تنها در جايي كه سرمايه
 توانيم شاهد وجود نهادهاي مختلف مدني و موفقيت جامعه باشيم. برخوردار است، مي

ي اجتماعي، ايجادگر  عنوان شاخص مهم سرمايه قدرتمند مشاركت مدني بههاي سنت
ي اجتماعي در  . عناصر سرمايه)96: 1384بخش، (تاجاي قوي و موفق هستند ي مدني جامعه

 -درون تعريف پاتنام قرار دارند؛ اين عناصر كه حكومت خوب و پيشرفت اقتصادي
هاي اجتماعي امات اخالقي و هنجارها، ارزشاند از: الز كنند، عبارتسياسي را تضمين مي

ي اصلي  مايههاي داوطلبانه). بنويژه انجمنهاي اجتماعي (به(خصوصاً اعتماد) و شبكه
اي داراي نظام اقتصادي كارا و سطح باالي ي پاتنام در اين است كه اگر منطقه انديشه
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ي اجتماعي  آميز سرمايهتي انباشت موفقي ها را نتيجه پارچگي سياسي باشد، بايد آن يك
ي بنيادي، طي قرون مثابه هسته ي اجتماعي به در آن منطقه دانست. از نظر وي، سرمايه

يابي  ي الزم را براي دست شود و پايه متمادي در دل تاريخ يك جامعه حفظ و تقويت مي
ماد و كند هرجا اعتآورد. وي تأكيد ميي سياسي و اقتصادي فراهم مي آن جامعه به توسعه

 ها پيشرفتها و حتي ملتها، محلههاي اجتماعي شكوفا شوند، افراد، شركتشبكه
دهند كه رفاه اقتصادي اجتماعات، ريشه در مدنيت هاي تاريخي نشان ميكنند. يافتهمي

 كند:گيري مينتيجه آنان دارد، نه چيز ديگر. او
هاي مدني هايي از همكاريي اجتماعي شامل هنجارها و شبكه سرمايه«

طور ي اقتصادي و سياسي باشد؛ همان شرط توسعهرسد پيشنظر مي است كه به
 .)1377(پاتنام، » شرط حكومت كارآمد استكه پيش

كه مند است؛ اين ي اجتماعي در سطح ملي عالقه تر بر تأثير سرمايه پاتنام بيش
صادي دارد. از ي اقت ي اجتماعي چه تأثيري بر نهادهاي دمكراتيك و توسعه سرمايه

كننده و خودافزاينده  ي اجتماعي داراي ارتباطات دروني، خودتقويت منظر، منابع سرمايه اين
ي اجتماعي منجر به تعامل اجتماعي همراه با سطح بااليي  هستند. ويژگي بازتوليدي سرمايه

اين شود. نبود  ي متقابل، مشاركت مدني و رفاه اجتماعي مي از همكاري، اعتماد، معامله
كشي، انزوا،  اعتمادي، فريب و حيله و بهره ها در برخي از جوامع عهدشكني، بي ويژگي

 دنبال خواهد داشت. نظمي و ركود را به بي
پاتنام از تحقيقاتش نتيجه گرفت كه همبستگي بلندمدتي بين تعهدات مدني و رشد و 

ون اعتماد سرچشمه ي اقتصادي وجود دارد كه از عادت به همكاري و معيارهايي چ توسعه
شاخص  -ترين و تقريباً مهم -عنوان جزء اصلي  . از اعتماد به)86: 1385(فيلد، گيرد مي

هايي نظير انسجام و مشاركت اي كه محك گونه ي اجتماعي نام برده شده است؛ به سرمايه
شناختي (اعتماد و هنجارها) و هاي روان دهد و سبب تركيب شاخصرا زير سايه قرار مي
است. اعتماد عبارت است از تمايل به خطرپذيري در   ها) با هم شده رفتارشناختي (شبكه

بطن اجتماع بر اساس حس اعتماد به ديگران. ديگران نيز بر اساس انتظار ما پاسخ داده و 
 كنند؛ يا الاقل قصد آزاردهي ندارند. اعتمادهاي حمايتي دوجانبه عمل مي به روش

. )14: 1387(صالحي، برد وجودآمدن آن زمان زيادي مي ه است و بهاي حساس و شكنندپديده
گيري پيوندها و معاهدات اجتماعي است. اعتماد اجتماعي،  ي شكل اعتماد، الزمه

ي تعاون و همياري است و فقط در اين حالت است كه در عين وجود  ايجادكننده
 .)278: 1380(ازكيا و غفاري، ويم ش ها، قادر به حل مشكالت و انجام تعهدات اجتماعي مي تفاوت
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 رفاه اجتماعي
يافتگي جوامع تأكيد ي اجتماعي در ارتقاي توسعه تحقيقات بسياري به اهميت سرمايه

37Fتوان به پژوهش كريستوفرواند؛ براي مثال ميكرده

اشاره نمود. طبق مطالعات او، جوامع  1
ي  ي اجتماعي، در مقايسه با جوامع داراي سطح پايين سرمايه داراي سطح باالي سرمايه

جايي كه . از آن)Christoforou, 2003(اند اجتماعي، به سطوح رشد باالتري دست يافته
ت، ارتباط اي معرف رفاه اجتماعي همگاني اسواسطهطور بييافتگي بهسطح توسعه

ي اجتماعي و رفاه تاويل  توان به ارتباط ميان سرمايهي اجتماعي با توسعه را مي سرمايه
تواند سطح باالتري از رفاه ي اجتماعي باال مي كرد و نتيجه گرفت كه وجود سرمايه

ي اجتماعي و رفاه در  توان فرض كرد بين سرمايهاجتماعي را تأمين كند. بنابراين، مي
ها نيز تأييدگر اين نكته است ي پژوهش و كالن همبستگي وجود دارد. نتيجهسطوح خرد 

هاي چنين شاخص ي مثبتي با رفاه اجتماعي دارد. هم ي اجتماعي، رابطه سرمايه"كه 
هاي اجتماعي نيز با رفاه ي اجتماعي مانند اعتماد، هنجارهاي اجتماعي و شبكه سرمايه

 .)1388ي و همكاران: (زاهد "ي مثبتي دارند اجتماعي رابطه
اجماع زيادي وجود ندارد، اما وجود رفاه اجتماعي، واقعيتي  "رفاه"اگرچه در تعريف 

هاي عدم اجماع در . يكي از علت)Midgely, 2000: 25(اي است ضروري براي هر جامعه
رفاه «) بازگردد كه: 1378ي ديويد ماكارو ( تواند به اين گفتهتعريف رفاه اجتماعي مي

 "رفاه اجتماعي"سازمان ملل متحد، ». ماعي، سازماني عظيم، گوناگون و پيچيده استاجت
هايي كه تحت نظارت و با كمك دولت ها و برنامهي وسيعي از فعاليتعنوان دامنه  را به

 شود، تعريف كرده است.براي بهزيستي افراد جامعه انجام مي
اجتماعي برداشته شده است. در  هاي رفاههاي زيادي براي تعيين شاخصتاكنون گام

هاي اصلي آموزش و پرورش، گونه آمده كه: رفاه اجتماعي، شامل شاخصپژوهشي اين
بهداشت و درمان، تغذيه، مسكن، اشتغال، جمعيت، نيروي انساني، درآمد و هزينه و تأمين 

هاي فرعي گذران اوقات فراغت، محيط زيست، امنيت جاني و مالي اجتماعي و شاخص
تر . با وجود مباحث متعدد، براي اخذ رويكردي جامع)1391(هزارجريبي و همكاران: شود د ميفر

نسبت به مفهوم رفاه اجتماعي، نياز است كه آراي انديشمندان گوناگون در خصوص آن 
 )1مقايسه شود. (جدول 

                                                      
1. Christoforou. 
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 . آراي انديشمندان در خصوص رفاه اجتماعي1جدول 

ي بنتام،  عقيده هاي فردي است. بهاكم ساده و مكانيكي رفاهرفاه اجتماعي نوعي تر جرمي بنتام
مندي اجتماعي و با حداكثر خير و خوشبختي براي حداكثر رفاه اجتماعي با بهره

 آحاد مردم مساوي است.
توان گفت كه رفاه هاي بازار دارد و ميرفاه فردي، ارتباط نزديكي با انتخاب ا. سي. پيگو

هايي چون توليد يا ركود ثروت ملي، كه از راه شاخصتناسب رونق  اجتماعي به
 شود.گيري است، كم يا زياد ميناخالص ملي قابل اندازه

پذير  مندي از رفاه اجتماعي امكاني ميان افراد از حيث بهره ي او، مقايسه عقيده به ويلفردو پارتو
كردن وضعيت تواند فقط با بدتر رسد كه جامعه مياو، زماني مي نيست. از نظر

ي شماري از آحاد خود، شرايط شماري ديگر را بهتر كند. در اين حالت، جامعه
خويش رسيده است و ايجاد هرگونه تغيير  "كارايي مطلوب"ي مذكور به مرحله

 تر توجيهي ندارد. بيش
كه رفاه اجتماعي را تا سطح كارايي پارتو كاهش دهد، او كوشيده است بدون آن جان راولز

ي رفاه اجتماعي را از معيار كارايي دور كرده و  را تعريف نمايد. رالز، مقولهآن 
اي كه توزيع گرداند. به اعتقاد راولز، جامعههاي عدالت و اخالق باز ميبه حوزه

 اي دارد كه منابعمنابع در آن عادالنه باشد، وضعيت رفاهي بهتري از جامعه
 ع عادالنه به اين معناست كه برايشود. توزيشكل عادالنه توزيع نمي آن به
ترتيب، رفاه اجتماعي مستلزم حذف  ترين افراد مطلوب باشد؛ بدينمحروم

 هاي غيرعادالنه است، نه حذف صرف نابرابري.نابرابري
ي نظريه شهروندي و تجزيه مفهوم شهروندي به سه عنصر مدني، سياسي  او با ارائه تي.اچ. مارشال

ي رفاه اجتماعي ارائه كرده است.  و روشني درباره و اجتماعي، تحليل موجز
شهروندي از ديد او، موقعيت اعطا شده به اعضاي كامل اجتماع است و تمام افراد 

ي  واسطه ديگر برابرند. دستيابي به اين حقوق به برخوردار از اين موقعيت با يك
 شود.ايجاد نهادهاي مناسب محقق مي

 
 ).1381(اقتباس از: پاتريك، 

جز مجموع آحاد آن نيست، موافق  ي آدام اسميت كه جامعه چيزي به بنتام، با عقيده
بود و اعتقاد داشت كه ما مجبور نيستيم بحث خود را به رفاه فردي محدود كنيم. از ديد 

هاي فردي را دهد رفاهگيري به ما اجازه ميتوان اندازه گرفت؛ قابليت اندازهاو، رفاه را مي
معني،  اين يم و سطح متراكم رفاه اجتماعي را در مجموع اندازه بگيريم. بهباهم تركيب كن

ي بنتام، رفاه  عقيده هاي فردي است. بهرفاه اجتماعي نوعي تراكم ساده و مكانيكي رفاه
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مندي اجتماعي و با حداكثر خير و خوشبختي براي حداكثر آحاد مردم اجتماعي با بهره
. با اين وجود، رفاه اجتماعي بر يك محور اساسي )31 -32: 1381(پاتريك، مساوي است 

توان رفاه ي عدم قطعيت آن، امروزه ديگر نمي مسأله چرخد. اما با توجه بهمي ملت -دولت
نظرانه و صرفاً در سطح دولتي را صرفاً در سطح كالسيك آن و بر اساس مالحظات تنگ

 .)1390(هزارجريبي و همكاران: تعريف كرد 

 ي در قانون اساسي ايرانرفاه اجتماع
رفاه اجتماعي مانند طيف عظيم ديگر الزامات حاكميتي، در قانون اساسي مورد توجه 

صورت  اصل سوم به 12در بند » ايجاد رفاه«ي  قرار گرفته است. در قانون اساسي، مقوله
ريزي اقتصاد صحيح و عادالنه بر طبق ضوابط پي«زير مورد تأكيد قرار گرفته است: 

هاي اسالمي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه
موجب اصل سوم قانون اساسي  بنابراين، به». تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه

جمهوري اسالمي ايران، نظام اقتصادي، رفع فقر و محروميت، تغذيه، مسكن، كار، 
 دهد.ي را تشكيل ميبهداشت و بيمه، قلمرو رفاه اجتماع

 . رفاه اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران1شكل 

 
 )منبع: نويسنده(
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قانون اساسي نيز بر استقرار نظام اقتصادي مناسب در جهت رفع فقر و  43در اصل 
توان محروميت و تأمين نيازهاي اساسي تأكيد شده است. با توجه به اين دو اصل مي

 سي، نظام اقتصادي مناسب، زيرساخت نظام رفاه اجتماعي شناختهگفت در قانون اسا
هاي مالي در بر خدمات و حمايت ، تأمين اجتماعي مشتمل29چنين در اصل  شود. هممي

ماندگي، سرپرستي، در راهي بازنشستگي، بيكاري، پيري و از كار افتادگي، بي زمينه
صورت بيمه و غيره  هاي پزشكي بهحوادث و سوانح، خدمات بهداشتي، درماني و مراقبت

ي تأمين و رفاه اجتماعي براي  بيني شده است. بر اساس اصول قانون اساسي، وظيفهپيش
ي دولت است.  ي افراد كشور از محل درآمد عمومي و مشاركت مردم برعهده كليه

قانون اساسي، تأمين آموزش و پرورش رايگان،  43و  31، 30، 28، 21، 3موجب اصول:  به
سرپرست از وظايف تأمين مسكن و اشتغال افراد جامعه و حمايت از زنان و كودكان بي

در راستاي قانون اساسي  "نظام رفاه اجتماعي"ترتيب،  گردد. بديندولت محسوب مي
 ي دولت است. عهده ي مسائلي است كه تماماً به دربرگيرنده
علت اقتضائات زندگي  به«د انوجود، در جوامعي كه با تغييراتي مشابه مواجه با اين

هاي سنتي از اجتماعي و باالبودن ميزان درخواست مشاركت سياسي، نهادها و مكانيزم
هاي خواهان مشاركت و تأمين مشروعيت و اقتدار گويي به درخواست گروهپسِ پاسخ

و  داشت اقتدار دار نگهها، نهادهاي سياسي مدرن عهده جاي آن آيند و بهنظام سياسي برنمي
هاي نوپا جذب ثبات سياسي حكومت هستند. اگر نوسازي سياسي انجام نگيرد و گروه

 هاي خود را بيرون ازشوند و كنشها دچار سرخوردگي مينشوند، اين گروه
نمايد كه ي سياسي بيروني رخ مي دهند و توسعههاي قانوني و رسمي سامان ميچارچوب

ي  . در چارچوب بررسي اين تغييرات، مطالعه)54: 1375(مشيرزاده، » انجامدثباتي ميبه بي
، 1356دهد كه اعتماد مردم به مسئولين در چهار مقطع: ) نشان مي1378پور (ميداني رفيع

ي ميداني  شدت كاهش يافته است. مطالعهابتدا افزايش و سپس به 1373و  1371، 1365
 16824)، با 1379» (هانگرشها و طرح همايش ملي ارزش«ي ديگري با عنوان شده انجام

اعتمادي و بدبيني، كاهش احساس همبستگي و هاي بيگر گسترش شاخصنمونه نشان
عدالتي در عدالتي قانوني و بيعدالتي اجتماعي اعم از بيپيوند اجتماعي، افزايش احساس بي

ني، هاي شايستگي و كارداويژه در رعايت مالكاعتمادي سياسي بهبي ها، افزايشفرصت
» گير احساس تأثيرگذاري سياسي، كاهش احساس اميد اجتماعي و غيره كاهش چشم

 است.
ي كار پيمايشي ديگر در  براي بررسي سطح اعتماد اجتماعي در ايران، از دو دوره

هاي  سنجش افكار و ارزش«ايم كه با عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي استفاده كرده
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صورت گرفته است. اين آمارها هم ميزان اعتماد  1382و  1379هاي در سال» ايرانيان
ي زماني اين دو  دهند. هرچند فاصلهديگر، و هم به نظام سياسي را نشان مي مردم به يك

مردم نسبت به » اعتماد زياد«تر نيست، ولي باز هم بررسي ميزان  سال بيش 3پيمايش 
 تعميم به توجه و قابل ابلگر كاهش قها و اصناف مختلف در اغلب موارد نشانگروه
درصد از مردم خـود  2/58ها عالوه، طبق اين نظرسنجياست. به 1384تا  1368هاي سال
ها دانند. مطابق اين نظرسنجيكه بقيه مردم را قابل اعتماد نميدانند در حاليمي» خوب«را 

عدالتي در يبازي، تبعيض و بهاي اخالقي ميان مديران پايين است و پارتيميزان ارزش
. بر اساس اين دو نظرسنجي، مردم معتقدند )111:1387(سياهپوش، كند هاي اداري بيداد ميرويه

دولت در مبارزه با بيكاري، تورم، نابرابري، فقر و اعتياد، خوب عمل ننموده و 
تر شده است.  برداري، چاپلوسي، حسادت، عداوت، تظاهر و نااميدي ميان مردم بيش كاله

معتقد به تبعيض حكومت ميان  1382در سال  1/41و  1379گويان در سال پاسخ از 2/21
قائل به نبود آزادي  1382درصد در سال  8/65و  1379درصد در سال  9/50اقوام بودند و 

ي نادر مهرگان و همكارانش به نتايجي چنين مطالعه هم .)115: 1387(سياهپوش، اند بيان بوده
  )18ـ  17: 1391(مهرگان و ديگران، درخور توجه رسيده است 
با ساخت سياسي بدان پرداخته شد، مؤيد   اي كه در قالب رابطهتمامي اوضاع اجتماعي

دار ي اجتماعي در امتداد كاهش رفاه اجتماعي و خدشه اين قضيه بوده است كه سرمايه
شود بب ميهاي اجتماعي، سير قهقرايي يافته است؛ اين امر سشدن اعتماد در بين اليه

هماهنگي مهمي بين تغيير در وضعيت رفاهي روزمره مردم و تحول مفهوم اعتماد در 
دليل  ي اجتماعي به گويد سرمايهوجود بيايد. اين امر به ما مي مناسبات اجتماعي بين افراد به

شود تا يابد. اين وضعيت سبب ميچنان كاهش مي ضعف در رفاه اجتماعي و اعتماد هم
هاي رسمي هاي سياسي به نهادها و عرصهاي كه در فرايند رقابتجتماعيهر نيروي ا
شود، پيش از اعمال قدرت و نماياني عملكرد آن، از ضعف پيشيني در مي قدرت وارد

شود. اي رنج ببرد كه با بار شدن بر وضعيت رفاه اجتماعي تشديد ميسرمايه و اعتماد توده
اي در نهادها و روندهاي رسمي قدرت سياسي، از شود كه هر تغيير مدبرانهاين سبب مي

بر اين، اختالفات اجتماعي،  اش با ملت مواجه باشد. عالوهپيش با اين مشكل مهم در رابطه
فكري، ايدئولوژيك و حتي سبك زندگيِ فرهنگي، اجتماعي و سياسي در بين نيروهاي 

را زير تأثير خود قرار  حدي شديد است كه اعتماد، انسجام و مشاركت سياسي اجتماعي به
گوني در  كه هم معني ي مقابل اين قضيه نيز صادق است؛ به اين كه نقطهدهد. ضمن اينمي

مند در زندگي سياسي فرهنگ سياسي و اجتماعي، مانع اعتماد، انسجام و مشاركت سازمان
ي از عنوان نمودي عين شود. مثالً احزاب، بهي اجتماعي مي و افزايش كيفي سطح سرمايه
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گوني اجتماعي كافي برخوردار  مند و اجتماعي در زندگي سياسي، از هممشاركت سازمان
ي اجتماعي، در جهت بهبود روابط  نيستند و در نتيجه در ايجاد اعتماد و برساخت سرمايه

ي دولت و ملت در شرايط كنوني ايران از دولت و ملت ناتوان هستند. بنابراين رابطه
مفهوم  ي اجتماعي برخوردار نيست. تمام اين موارد به ر امر سرمايهي مناسبي دذخيره

 شود.ي دولت و ملت براي تحول اساسي معطوف ميدر رابطه "امتناع اجتماعي"كانوني 

 ي اجتماعي فرهنگ سياسي، ساخت سياسي و سرمايه
شود. در اين چارچوب، ما به اين بخش بر عملكردهاي ساخت سياسي متمركز مي

اش بر رفاه اجتماعي و اعتماد، و در نيروهاي حاضر در ساخت سياسي و اثرات هايكنش
پردازيم. پيش از ورود مستقيم به اين بحث ي اجتماعي مي نتيجه، بر تحولِ ملموسِ سرمايه

تر علم بايد يادآوري كنيم كه به خصوصيات و خلقيات ملي، در مطالعات تخصصي
گونه مطالعات به شود. اينپرداخته مي سياست، در چارچوب مباحث فرهنگ سياسي

ها بسيار دشوار و صدالبته مهم و اساسي  پردازند كه تحول آناي ميخصوصيات مبنايي
ي دولت و ملت در ايران در تواند ما را به اين مدعا برساند كه رابطههستند. اين امر مي

شناخت و آگاهي قالب يك تداوم تاريخي بسيار حياتي قرار گرفته است كه مشاهده، 
 فهم تمايالت فرهنگي يك جامعه از اهم«چنين  نسبت به آن ضروري است. هم

تنها وضع گذشته و   الملل است تا نههاي شناخت يك عالم علم سياسي و روابط بينشاقول
» تر حدس و گمان علمي بزندحال را متوجه شود، بلكه روندهاي آتي را بهتر و دقيق

ي دولت و ملت در ايران در چارچوب  دليل ما نيز ابتدا به رابطه همين ه؛ ب)1390القلم، (سريع
 شويم.ي اجتماعي وارد مي پردازيم و سپس به بحث سرمايهفرهنگ سياسي مي

 ي عموديمثابه يك شبكه فرهنگ سياسي پاتريمونياليسم به
 هاي فردي نسبت به سياست درگيريها و جهتالگوي نگرش«فرهنگ سياسي 

 پذيري سياسيكه از طريق جامعه )105: 1377(راش، است » ضاي يك نظام سياسيميان اع
 نيز فرهنگ "آمستوتز"گيرد. شود و مبناي رفتارهاي آنان قرار ميبه افراد منتقل مي
 داندي نظام سياسي ميهاي اساسي دربارهگيريها، هنجارها، و جهتسياسي را ارزش

)Amstutz,1982: 163( .احساسات، تلقيات، باورها،  -1«نويسد ياسي هم ميفرهنگ علوم س
سطح دانش و  -2هاي فرهنگي يك جامعه يا نظام سياسي؛ ها، هنجارها و ارزشآرمان

 هايجنبه -3ادراك طبقات گوناگون، اقشار اجتماعي و افراد از قدرت و سياست؛ 
اقتدار،  اي از فرهنگ عمومي جامعه كه با چگونگي برخورد با سياست، قدرت،ويژه

كه چه وظايفي را بايد انجام دهند، آزادي، عدالت، دولت، حكومت يا نظام سياسي و اين
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 ي تاريخي يك ملت در برخورد با حوادث وارتباط دارد؛ و اصوالً حاصل تجربه
. در نهايت، با بررسي )325: 1376(فرهنگ علوم سياسي، » هاي سياسي آن ملت استپديده

ها، باورها و هنجارهاي سياسي مردم، ، فرهنگ سياسي را ارزش"پناهي"تعاريف مختلف، 
ي نظام و نخبگان  ها درباره احساسات آنان نسبت به نظام و نخبگان سياسي، و ارزيابي آن

ها، ها، ويژگي. طيفي از خصلت)107: 1376(پناهي، سياسي حاكم تعريف كرده است 
كند. فرهنگ متمايز مي ديگر ا از همها رها، ايستارها و احساسات، ملتروحيات، ارزش

هاي سياسي ها و ستاندهها و واكنشسياسي، اين مجموعه از متغيرها را با رفتارها و كنش
ها، ايستارها و سنجد. فرهنگ سياسي معرف اين واقعيت است كه هر مجموعه از ارزشمي

ا تحوالت سياسي، كند؛ هرچند با گذشت زمان بها، ساختار فرهنگي خود را بنا ميخصلت
 .)1390القلم، (سريعشود المللي متحول ميبين اكنون ـويژه ـ هم اقتصادي و به

جا كه هاي سنتي نظام سياسي است. در اين نظام از آناز شكل "پاتريمونياليسم"
ي بزرگ، يك سرور دارد. به اعتقاد  چون يك خانواده خانواده رئيسي دارد، جامعه نيز هم

ي ساختارهاي اقتصادي واسطه هاي سنتي است كه بهنياليسم شكلي از نظاموبر، پاتريمو
 هاي سنتي متمايز گرديده است. وجود پيوندهاي شخصي ميانجامعه از ساير نظام

هاي اقتصادي به حمايت صاحبان هاي اقتصادي و مقامات دولتي و وابستگي گروهگروه
 -(رز و و يك نظام پاتريمونيال است پيرهاي حامي ـ قدرت از وجوه تشابه ميان شبكه

پيرو اوالً، منابع ممكن است  -هاي حامي؛ با اين تفاوت كه در نظام)190: 1385آكرمن، 
و رسوم جاي خود را به امتيازات و عطاياي عيني   ها و آداب متمركز نباشد و ثانياً، سنت

سمي، ابالغ شفاهي فرامين، مراتب غيرر . در اين سيستم، سلسله )322: 1384(وبر، داده باشند 
شدن  شخصي«سيستم كسب اطالعات فاقد اطمينان، ابهام در تعيين حريم خصوصي، 

بودن روابط (و در نتيجه عدم نهادينگي امور)، ستيز  سياست، تالش براي تقرب، غيررسمي
، )62: 1380(عيوضي، » گريمتوازن (سياست تفرقه بينداز و حكومت كن)، گرايش به نظامي

هاي گويي، از مشخصهو فروش مناصب، اجراي گزينشي قانون و عدم پاسخ رشوه
در يك نظام پاتريمونيال، انعطاف ساختاري «ي سياست و نظام اداري است.  برجسته

شكني ي بدعت و سنتديده متناسب با تغييرات وجود ندارد و هرگونه ابداع و نوآوري به
 .)381: 1384(وبر، » شودديده مي

 سي پاتريمونيال، ويژگي غالب در فرهنگ سياسي ايرانفرهنگ سيا
ي مواردي است از قبيل آمريت و تابعيت  فرهنگ سياسي پاتريمونياليستي، مجموعه

گريزي، تملق، چاپلوسي و شدت غيرمشاركتي، آكنده از ترس، بدبيني، سياست محض، به
يگران و چاپلوسي هاي بارز اين فرهنگ سياسي، بدبيني به دطلبي. يكي از ويژگيفرصت
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اند، به حاكمان براي كسب منفعت است. تقريباً تمامي سياحاني كه از ايران ديدن كرده
ي ي اجتماعي در جامعهرفتارهاي ايرانيان اشاراتي دارند كه نشان از فقدان اعتماد و سرمايه

روابط اجتماعي ي تأثيرات محيطي و . در ايران، مجموعه)15: 1380(مؤمني و جهانيان، ايران دارد 
وجود آورده است كه به اعتقاد بسياري،  و سياسي، فرهنگ سياسي متناسب با خود را به

پاتريمونياليستي است. مواردي مانند ضبط اموال زيردستان، استبداد مطلق، پذيرش آمريت 
جيمز "چون و چراي شاهان، از پيامدهاي فرهنگ سياسي پاتريمونياليستي است كه  بي

سازي چاپلوسي، بدان اشاره نموده و سعي در برجسته "حاجي بابا اصفهاني"در  "موريه
. )348: 1379(موريه، ي ايرانيان دارد استبدادزدگي، فرهنگ هنجارگريزي و شخصيت دوگانه

هاي تقريباً هميشگي هاي نخبه در دربار پادشاهان، درگيريهاي دائمي ميان گروهنزاع
، "تفرقه بينداز و حكومت كن"رر شاهان از سياست ميان اقوام و طوايف، استفاده مك
مردان مبتني ساخته است. اعتمادي به قدرت و دولتفرهنگ سياسي ايرانيان را بر بي

اعتمادي، اي است از احساس ناامني، بيفرهنگ سياسي ايرانيان در چنين وضعيتي، مجموعه
 دگرايي آشكار وطلبي، بدبيني مفرط، فر ومرج حسادت، سوءظن شديد، تمرد، هرج

گرايي اجباري، خودخواهي، فقدان انضباط و ناتواني در اتخاذ يك مشي ثابت و گروه
اعتماد، سبب شده كه برخي در اين موارد اغراق . كمبود )210: 1384(آبراهاميان، مشترك 

توانند با دو ايراني هرگز نمي«نويسد: كنند. مثالً؛ كنسول انگلستان در اصفهان مي
همكاري كنند؛ حتي اگر اين همكاري براي گرفتن پول از شخص سومي  ديگر يك
نيز معتقد است فقدان وجود ضوابط ثابت در روابط  "زونيس". )207: 1384(آبراهاميان، » باشد

ها يا خطاها، ي تالش واسطه  شاه و زيردستان، باعث گرديده تا نظام پاداش و تنبيه، نه به
. وي، )146: 1387(زونيس، بيني سياسي صورت پذيرد  پيش  لبلكه براساس فرآيندهاي غيرقاب

اعتمادي در هاي بيهاي اداري را از نشانهنگاريبوروكراسي حجيم و باالبودن حجم نامه
شدن بازار  ي آن، داغها تسري يافته و ثمرهي حوزهداند كه به همهي ايران ميجامعه

: 1387(زونيس، هاي مستقل بوده است د رسانهها و نبواعتمادي به رسانهعلت بي شايعات به

442(. 
ساز حركت كند كه شود تا ساخت سياسي در محوري حامياين شرايط سبب مي

رسميت شناخته نشود و  ها بههاي نخبگان اجتماعي و تودهرفتارهاي روزمره و كنش
 سبب تر كرده وي محرمان سياسي را تنگ درصدد تقابل با آن برآيد. اين امر دايره

جا ختم تر شود. اين وضعيت به اينشود تا شكاف بين سياست و اجتماع هرروز متنوعمي
هاي اجتماعي شدن گروه شود كه حدوث شرايط و لوازم مورد نياز براي توانمندمي
ي اجتماعي و افزايش  عنوان محملي براي افزايش ظرفيت رفتاري و كنشي سرمايه  به
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ند در خود متناقض باشد؛ زيرا وقتي در عمل از سوي توامشروعيت ساخت سياسي، مي
كند و با تغيير شرايط نيروهاي ساخت سياسي اجرايي شود، به پارادوكس برخورد مي

توان ادعا دليل مي همين شوند. بهها ديگر ابزارِ سيستم سياسي نمي اي، آناجتماعي حاشيه
ي اجتماعي  در جهت تحول سرمايهمثابه عاملي بازدارنده  كرد كه دولت، در اين حالت، به

ي  ترتيب، وضعيت اعتماد، رفاه اجتماعي و سرمايه كند. بدينبالقوه و بالفعل عمل مي
ساز و بدون چالش است، از تر حامي اجتماعي در مواردي خاص كه احتماالً بيش

 شود و در اكثر موارد دچار امتناع سياسي است.گشودگي سياسي برخوردار مي

 ي اجتماعي و رفاه اجتماعي پس از انقالب اسالمي سرمايه ساخت سياسي،
 هاي جديد حاكميتي، رفاه اجتماعي بيش از پيش اهميت يافته و ديگردر نظام

راستا و با تغيير هاي اقتصادي و مادي تعيين نمود. در اينتوان آن را صرفاً با شاخصنمي
ي  فاه اجتماعي، توجه به سرمايههاي تحقق ررويكرد نسبت به رفاه اجتماعي، يكي از راه

چنان تداوم اجتماعي و تقويت آن است. شرايط سطور پيشين تا زمان انقالب اسالمي هم
يافته بود؛ اما پس از انقالب اسالمي اين وضعيت تغيير و نيز تداوم يافت. در اين شرايط، 

ديد و رسمي ي جعرصه تازگي به كه كارگزاران آن به دليل اين عملكرد ساخت سياسي به
قدرت سياسي وارد شده بودند، هنوز در محور تقويت رفاه اجتماعي، تثبيت نسبي اعتماد و 

كرد. اين شرايط تا پايان جنگ تداوم داشت و ي اجتماعي حركت مي تقويت سرمايه
دليل سطح بسيار باال و مناسب  رغم كاهش سطح رفاه اجتماعي، بهي اجتماعي، علي سرمايه

هاي انقالبي آن، كشور و نيروهاي يافت؛ اما با پايان جنگ و ضرورتاعتماد تداوم 
 هاي عادي حيات خود شدند.سياسي وارد وضعيت -اجتماعي

سو متأثر از شرايط اجتماعي بود، و از سوي ديگر زير تأثير وضعيت تغييريافته از يك
ان اداري وضعيت ساخت سياسي و نظام بوروكراتيك آن قرار دارد. اصوالً وضعيت سازم

گرايي كافي بوده گرايي و تجربهدور از تخصص و مديريتي در ايران معاصر، تا حد مهمي 
است؛ اين وضعيت با اخالل در ارتباط بين نهادهاي رسمي با نيروهاي بيرون از ساختار 
رسمي حاكميتي، سبب تشويش ذهني و كاهش اعتماد نسبت به نهادهاي قدرت رسمي 

بر بحث اقتصادي و مالي)  شود تا رفاه اجتماعيِ (عالوهعتماد سبب ميشوند. اين تزلزل امي
ها و نخبگان اجتماعي، تنزل پيدا كرده و ايستار ذهني و فرهنگي نيروهاي مورد نيازِ توده

اجتماعي نسبت به ساخت قدرت رسمي و نهادهاي مديريتي آن مشوش و فاقد اعتماد 
ي اجتماعي در ايران  م تاريخي وضعيت سرمايهتواند به مدعاي تداوگردد. اين نكته مي

 مدد برساند.
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ي سو و رابطهسازمان دروني ضعيف دولت از يك«لحاظ ساختار رسمي مديريت،  به
گيري يك نظام حكمراني دولت با نيروهاي اجتماعي خاص از سوي ديگر، مانع شكل

انايي در كنترل هاي مختلف حكمراني (توكه بر مبناي شاخص قوي شده است. نتيجه اين
فساد، ثبات سياسي و نبود خشونت، كيفيت قوانين و مقررات، حاكميت قانون، اثربخشي 

گويي و صداي اعتراضي) كيفيت حكمراني ايران جايگاه  و كارآمدي حكومت، و پاسخ
هاي چه ارزيابي. نظام اداري ايران، چنان)161 -160: 1386(تركمان، » بسيار ضعيفي دارد

شدت ناكارا است؛ در تبيين اين  دهد، بهنشان مي -چون بانك جهاني  هم -ني نهادهاي جها
ناتواني در "، "ثباتي شديدبي"توان برشمرد: هم را مي ناكارايي سه علت مرتبط به

ناتواني "و  "هابر پرسنل ثابت دستگاه ساالر مبتنيگرا و شايستهكادرسازي مديريتي ضابطه
 ."ي نظام اداريراي بدنههاي الزم بدر ايجاد انگيزش

عدم توجه به نيروهاي شايسته و نخبه و نفي مديريت گذشته، تقريباً اصل فراگيري 
هاي ها و چارچوبدهد كه با تغييرات مديريتي، گاه حتي اساسنامهاست. تجربه نشان مي

داري و هاي ابار، رويه شوند؛ در نتيجه، هر چند سال يكرو ميرو به آنسازماني نيز از اين
افزايد؛ ها ميها و اضطرابها، نگرانييابد و بر شدت سردرگميقوانين و مقررات تغيير مي

(تركمان، آيد صورت يك قاعده درمي شود و روزمرگي بهتر ميها كوتاهافق زماني برنامه

تنها در  . براي زيرورو كردن گذشته، نيروهاي مورد اعتمادي الزم است كه نه)162: 1386
ر تغييرات مذكور مقاومت نكنند، بلكه در اجراي آن نهايت همكاري را داشته باشند. براب

جا گيري از نيروهاي خارج از كادر پرسنلي، ولو با حداقل شرايط، از اينضرورت بهره
مسائل  ي آن بهدليل نبود اعتماد كه ريشه آيد. بنابراين تغيير مديران بهپيش مي

گردد، به اصل اساسي ديگري تبديل شده است. هنگي بازميايدئولوژيك و سياسي و نه فر
صورت دور  ديگر را بازتوليد و به ثباتي سازماني و تغييرات مديريتي همصورت بي بدين

شود كه اعتقادي به صالحيت و كنند. اين وضعيت سبب ميباطل در نظام اداري عمل مي
داري وجود نداشته باشد و در هاي مختلف نظام اتوان كارشناسي نيروهاي ثابت دستگاه

 تر گردد. شدت پايين آمده و فساد هرچه بيش نتيجه كارآمدي به
شود تا به جرأت ادعا كنيم در شرايط كنوني ايران، نسبت ايجابي اين شرايط سبب مي

ي اجتماعي و رفاه در ساخت اجتماعي وجود ندارد.  و مطمئني بين دو مفهوم سرمايه
ي اجتماعي حالتي نامطمئن دارد و ارتباط بين دولت و ملت  ايهترتيب، وضعيت سرم بدين

بر  ي اجتماعي در ايران، با تكيه توانيم بگوييم كه سرمايهكند. بنابراين ميرا متزلزل مي
ي اعتماد و در ارتباط با مفهوم رفاه اجتماعي، دچار عدم رشد كافي در ابعاد اجتماعي  مؤلفه

 توان داليل زير را برشمرد:وع هم ميو سياسي شده است. براي اين موض
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 ي اجتماعي گروهي و تنزل سرمايهي اجتماعي درون . سطح باالي سرمايه1
 ي ميزان پايين اعتماد اجتماعي باشد. كنندهتواند تبيينگروهي ميبرون
هاي  افزاري توسعه است. تحليل برنامه هاي كالن كشور بر ابعاد سخت تمركز برنامه .2

باشد.  ي عدم توجه به ابعاد اجتماعي توسعه مي دهنده و بعد از انقالب، نشانعمراني قبل 
 .ها عمدتاً بر رشد اقتصادي و افزايش درآمد ملي تأكيد دارند محور برنامه

ي اجتماعي بود؛ اما برخي  . يكي از نتايج بزرگ پيروزي انقالب، تقويت سرمايه3
اند. نمودها و  ي اجتماعي گذاشته منفي بر سرمايههاي بعد از انقالب آثار  ها و برنامه سياست

علت  اي قابل تبيين و مشاهده است. ايران، به ي اجتماعي در هر جامعه مصاديق سرمايه
ها، احترام عامه به  مذهب مشترك، زبان مشترك، آيين و رسوم خاص، اعياد و عزاداري

، انسجام و مشاركت داراي عناصري از اعتماد امثال آن ها، و يك سري اصول و ارزش
اجتماعي است. مردم در مسائلي نظير سيل و زلزله و سقوط هواپيما همگي يك حس 

اند. در مسائلي نظير حضور ايران در جام جهاني يا قهرماني ورزشكاران و غيره، اين  داشته
مشاهده است.  روشني قابل ي اجتماعي است، به حس مشترك كه نماد و نمودي از سرمايه

ي اجتماعي، عنصري ثابت و خنثي نيست. نظام و سيستم اجتماعي  حال، سرمايه  يناما در ع
با هر تحركي، ممكن است دچار نقص در اعتماد اجتماعي، انسجام و مشاركت اجتماعي 

تدريج سبب مهاجرت، افسردگي، اعتياد و  ي اجتماعي كاهش يابد و به شود و سرمايه
 نارضايتي عمومي گردد.
گذاري، اداري و مديريتي نسبت و نهادهاي اجرايي، نظارتي، قانون بايد ساخت سياسي

هاي مختلف به تقويت رفاه اجتماعي و اعتمادسازي و اعتمادگستري در بين اقشار و اليه
ي مدني است؛ منظور،  اعتماد سياسي يكي از اجزاي جامعه«ساخت اجتماعي اقدام كنند. 

ي  و نهادهاي حكومتي است. سرمايه اعتماد شهروندان و نهادهاي مدني به حكومت
آيد و جرياني دست مي ي حكومت و نهادهاي مدني به اجتماعي با اعتمادسازي دوسويه

پذيري، رود كه تعهد مدني، مسئوليتسويه نيست. اگر از نهادهاي مدني انتظار مييك
را مندي  هاي ديگر و قانون گويي، صداقت، توجه به مصالح جمعي و مصالح گروهپاسخ

عنوان خط قرمزهاي معقول يا الزامات دموكراتيك بپذيرند و رعايت كنند، در برابر از   به
تر در برابر اين  گويي بيشتر و پاسخ رود با ايجاد تسهيالت بيش حكومت نيز انتظار مي

ها را به حكومت  ها، اعتمادسازي كند يا اعتماد آن نهادهاي مدني، در كنار نظارت بر آن
توان از ايجاد و گسترش شكاف ميان حكومت و نهادهاي  ز اين رهگذر ميجلب كند. ا

و  -ها، انتقادها و انتظارهاي معقول مدني جلوگيري كرد. پاسخ مثبت حكومت به خواست
هاي خود ي آگاهي حكومت به ضعف نهادهاي مدني از يك سو مايه -نه راديكال 
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ها به  ؛ و از سوي ديگر، افزايش اعتماد آنگرددها توانمند مي شود و با از ميان بردن آن مي
» انجامدي اجتماعي مي حكومت و استمرار همكاري با حكومت، به تقويت سرمايه

 .)1393(سردارنيا: 
جا بررسي شدند، در برآوردهاي نهادهاي معتبر كه تا بدين تمامي عوامل و شرايطي

مدار مؤيد تمام بحثي هاي واقعيتاند؛ اين برآوردها و آمارالمللي نمود يافتهجهاني و بين
 جا ارائه شد.است كه تا بدين

38Fبر طبق آمار يك سايت

ي  ي رفاه، كيفيت زندگي و سرمايه معتبر جهاني در زمينه 1
را در شاخص كلي رفاه  102ي  كشور، ايران رتبه 142در ميان  2004اجتماعي در سال 
وضع بهتري نسبت به سوريه،  تر از كويت، قطر، لبنان و تركيه و درداشت كه پايين

يابد كه تنزل مي 106ي  به رتبه 2015عراق و افغانستان بوده است. اما اين رتبه در سال 
 ي اين روند است. تر موضوع جهت جلوگيري از ادامهگر الزام دقيقنشان

از سال  -براي اثبات بهتر اين ادعا، در نمودار زير، وضعيت رفاه در كشور ايران را 
خوبي   ي رفاه كشور را به ايم كه روند رو به افول رتبهبه تصوير كشيده 2015تا سال  2009

 دهد.نشان مي
 كشور ارزيابي شده 142. افول رتبه رفاه كشور ايران از ميان  2شكل 

 

 ي براي درك بهتر شرايط ايران در آمارهاي جهاني، در نمودار زير به مقايسه
ايم كه اختالف رتبه و شاخص رفاه دو كشور را پرداختههاي رفاه ايران و تركيه شاخص

                                                      
1. prosperity.com. 
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تر باشند و  ها از مركز كمدهد. در نمودار زير، هرچه فاصله شاخصخوبي نمايش مي  به
ي وضعيت بهتري در شاخص مورد نظر  دهنده سمت صفر ميل نمايند، نشان ارقام آن به

 بود. خواهد
 ان و تركيههاي رفاه در دو كشور اير . مقايسه شاخص3شكل 

 
 ي تحصيالت ايران با تركيه و با ميانگين جهاني، ي رتبه بنابر شكل فوق و مقايسه

توان گفت كه شاخص ميزان تحصيالت در ايران در وضع مطلوب و بهتر از ميانگين مي
ديگر، نياز به بهبود كامالً محسوس است.  جهاني قرار دارد؛ ولي در تمامي هشت شاخص

به تصوير  2015ي رفاه ايران در مقايسه با برخي از كشورها در سال  در شكل زير، رتبه
  كشيده شده است:

 2015. رتبه رفاه ايران در مقايسه با ساير كشورها در سال 4شكل 

 

 گيريبندي و نتيجهجمع
ي محوري مد نظر بود كه اعتماد، عنصر و مفهوم كانوني  در سراسر اين متن، اين نكته

ي دولت و ملت است؛ عنصري كه براي ي اجتماعي براي بررسي رابطه سرمايهدر بررسي 
 ي اجتماعي در ايران، قابل پاسخ به پرسشِ معطوف به چگونگي وضعيت سرمايه

ي اجتماعي و سياسي بررسي شد. از لحاظ ي تجربي است. اين پاسخ نيز از دو جنبهمشاهده
اجتماعي در شرايط مقبوليت تام اعتماد، رفاه  ها و نخبگانرسد كه تودهنظر مي اجتماعي به
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ي اجتماعي قرار ندارند. اين موضوع هم در روابط بين  خصوص سرمايهاجتماعي و به
گذارد؛ چنين  نيروهاي اجتماعي صادق است و هم در روابط آنان با ساخت سياسي اثر مي

نشده و  شود تا روابط اجتماعي ضروري براي وجود آرامش فراهمحالتي سبب مي
گوني اجتماعي كافي و متناسبي برخوردار  ي اجتماعي از انسجام و هم وضعيت سرمايه

 نشود.
هاي عناصر اجتماعي در جهتي پيش رفته آيد فعاليتنظر مي از لحاظ سياسي نيز به

تنها بهبود كاملي در وضعيت نهادي آن ايجاد نشده است، بلكه اعمالش  است كه نه
تدريج موجب كاهش سطح رفاه اجتماعي، اعتماد و در نتيجه  د كه بهانسمتي سوق يافته به

گوني احتمالي  ي مهم به همشود. اين نكتهي اجتماعي مي افول سطح كمي و كيفي سرمايه
گوني فرهنگ  كه هم معني شود؛ به ايني اجتماعي منتهي مي خاصي در وضعيت سرمايه

مند در زندگي سياسي و بهبود ت سازمانسياسي و اجتماعي مانع اعتماد، انسجام و مشارك
 شود.ي اجتماعي مي كيفي سطح سرمايه

رسد كه ورود به روندهاي توسعه كامالً مفيد نظر مي رفت از اين وضعيت به براي برون
رسميت شناخته شود و  كاران اجتماعي و سياسي بهاست؛ اين امر نيز بايد از سوي محافظه

ي سياسي  ي سياسي! چراكه توسعه نه در معناي تقدم توسعه مبنايي سياسي پيدا كند. البته
بر اثرات مهم و  ي توسعه است؛ اين امر مبتني ترين مرحلهترين و رفيعباالترين و سخت

ترين سطح باشد؛ زيرا سياست باالترين و مهمدقيق سياست بر تمام ابعاد زندگي انساني مي
 ست. اين بدان معناست كه سياسترفتار، كنش، اخالق و تحول در زندگي انسان ا

ترين وجه از هستي جوامع انساني است كه در صورت اجماع ضروري، ورود كنندهتعيين
 كند.به روند توسعه را تسهيل مي

 
 منابع
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