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رکن انقالب؛ سرمایهی اجتماعی
یا انباشتسرمایه؟!
مقدمه
سـرمایهی اجتماعـی( )social capitalمفهومـی اسـت کـه بـه دلیـل تاکید
بـر ارتباطـات انسـانها و شـبکهی روابـط بیـن افـراد ،قدمتـی بـه انـدازهی
تاریـخ بشـریت دارد؛ امـا در ادبیـات علـوم اجتماعـی مفهـوم نوینی به شـمار
مـیرود کـه از علوم اجتماعـی وارد عرصهی علوم سیاسـی گردیـده و در کنار
سـرمایههای انسـانی ،اقتصـادی و فرهنگـی مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت.
سـرمایهی اجتماعـی ،یـا بعد معنـوی یک اجتمـاع ،میراثی تاریخی اسـت که
از طریـق تشـویق افراد به «همـکاری» و «مشـارکت» در تعامالت اجتماعی،
قـادر اسـت به حـل میزان بیشـتری از معضالت موجـود در آن اجتمـاع ،فایق
آید و حرکت به سـوی رشـد و توسـعهی شـتابان اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی
و .. .را امکانپذیـر سـازد .در واقـع ،سـرمایهی اجتماعـی را میتـوان در کنـار
سـرمایههای اقتصـادی و انسـانی ،بخشـی از ثروت ملـی به حسـاب آورد که
بسـتر مناسـبی برای بهرهبـرداری از سـرمایهی انسـانی و فیزیکی (مـادی) و
راهـی بـرای نیـل به موفقیـت قلمداد میشـود و بـدون سـرمایهی اجتماعی،

مهدی رشید

هیـچ اجتماعـی بـه هیـچ سـرمایهای نمیرسـد ،بـه طـوری کـه بسـیاری از
گروههـا ،سـازمانها و جوامـع انسـانی ،بـدون سـرمایهی اقتصـادی و صرفا با
تکیه بر سـرمایهی انسـانی و اجتماعی توانسـتهاند به موفقیت دسـت یابند؛ اما
هیـچ مجموعهی انسـانی ،بدون سـرمایهی اجتماعی نمیتوانـد اقدامات مفید
و هدفمنـدی انجـام دهـد .از ایـنرو سـرمایهی اجتماعـی یکـی از مهمترین
شـاخصههای رشـد و توسـعه ،اقتـدار ،احسـاس امنیـت اجتماعـی و منبـع
کنشهـای جمعـی اسـت که عامـل پیوند دهنـدهی عوامل اجتماعی اسـت و
موجب اسـتفادهی حداکثری از منابع فیزیکی و انسـانی در جهت رشد ،توسعه
و تعالـی جامعـه خواهد شـد .سـرمایهی اجتماعـی با شـاخصهایی؛ همچون،
اعتماد ،آگاهی ،مشـارکت ،شـبکهها و هنجارها سـنجیده میشـود و جامعهای
که هر یک از شـاخصهای یاد شـده در آن ،زیاد باشـد از سـرمایهی اجتماعی
باالیـی برخوردار اسـت.
ضروری اسـت برای روشـن شـدن ابعاد موضوع ،سـواالت مهمی مورد مداقه
قـرار گیرند؛ نظیر اینکه :سـرمایهی اجتماعی چیسـت؟ آیا جوامعـی که دارای
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سـرمایههای انسـانی ،فیزیکـی ،مالـی و ...هسـتند ،دارای میـزان باالیـی از
سـرمایهی اجتماعـی نیـز خواهند بود؟ مؤلفههـای سـرمایهی اجتماعی چه
هسـتند؟ تـراز سـرمایهی اجتماعـی در گفتمـان انقلاب اسلامی و نظـام
اجتماعی اسلام کدام اسـت؟ چه عواملی سـرمایهی اجتماعـی را در جامعه
دچـار بحـران میکنـد؟ راهکارهای موثـر در جامعـهی ایران بـرای افزایش
سـرمایهی اجتماعی چیسـت؟ آثـار بنیادین سـرمایهی اجتماعـی در جامعه
کـدام اسـت؟ در ایـن نـگاره در صـدد پاسـخ بـه این پرسـشها بـا رویکرد
تطبیقـی بر جمهوری اسلامی ایران هسـتیم.
 .1تعریف سرمایه و انواع آن با تاکید بر مفهوم سرمایهی اجتماعی

سـرمایه از ریشـهی  Capبـه معنـای سـر ،اساسـی ،اصلی و بزرگ اسـت.
در نخسـتین نـگاه ،سـرمایه عبارت اسـت از :جوهـره ،مایهی اصلـی و ثابت
دادهها و داشـتهها که میتواند «مادی» یا «معنوی» باشـد؛ 1یعنی سـرمایه
تنها شـامل مال و ثروت ،پول و دارایی نیسـت ،بلکه تواناییها ،اسـتعدادها،
عالقهمندیهـا و حتـی بینـش یک فـرد نیز جزء سـرمایههای او به شـمار
مـیرود .لـذا سـرمایه انواعی دارد کـه مهمترین آنهـا عبارتند از:
 .1.1سرمایهی انسانی

سـرمایهی انسـانی بـه مجموعـهی ویژگیهـا و داراییهایـی؛ نظیـر
تحصیلات ،معلومـات ،خالقیتهـا ،اسـتعدادها ،آموزههـا و مهارتهـای
انسـان اطالق میشـود ،که اگرچه فیزیکی نیسـتند؛ اما قابلیت تبدیل به آن
را دارنـد .اهمیـت این سـرمایه به حدی اسـت که آن را مکمل «سـرمایهی
اجتماعـی» میدانند و از سـرمایهی انسـانی ،به عنوان ابزاری برای رسـیدن
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بـه «سـرمایهی اجتماعـی» یـاد میکنند.
 .1.2سرمایهی فیزیکی اعم از طبیعی و مالی

سـرمایهی طبیعـی به منابعی اطالق میشـود کـه میتوانند به عنـوان مواد
خام در یک فرآیند اسـتفاده شـوند و ابعادی؛ همانند هوا ،آب ،خاک ،گیاهان
و حیوانـات ،دورنمـا ،چشـمانداز و ...را در بـر میگیرد .سـرمایهی مالی نیز به
پشـتوانهی مالی یک فعالیت اشـاره دارد که شـامل گونههـای مختلف پول
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و اعتبارات میشـود .نظیر بدهی سـرمایه ،ارزش سـرمایه ،درآمد و...
 .1.3سرمایهی اجتماعی

بحث سـرمایهی اجتماعی پیشـینهی طوالنـی دارد و همواره با شـکلهای
گوناگون در جوامع مطرح بوده اسـت؛ اما به صورت علمی و منسـجم اولین
بـار ،قبل از سـال 1916هانی فان ،از دانشـگاه ویرجینیای غربـی (در آمریکا)
مطـرح کـرد و علی رغم اهمیـت آن در تحقیقـات اجتماعی ،تا سـال1961
کـه جیـن جاکـوب در برنامهریزی به کار برد ،شـکل جدی بـه خود نگرفت.
البتـه رگههایـی از آن در قـرن 19در آثـار اکسـی دوتوکویل ،دورکیـم ،وبر و
مارکـس هم به چشـم میخـورد 4.تعاریف متعـددی از سـرمایهی اجتماعی
وجـود دارد؛ امـا در یـک تعریـف جامـع ،سـرمایهی اجتماعی عبارت اسـت
از« :جوهـر جامعـه ،انسـجام درونی فرهنگـی و اجتماعی جامعـه ،هنجارها
و ارزشهـای حاکـم بـر تعاملات فیمـا بیـن مـردم و نهادها که متناسـب
بـا فرهنـگ بومـی یـا ملی هـر جامعـهای ،به تسـهیل و تشـدید همگرایی
میـان افـراد و گروههـای آن جامعـه میانجامـد و افـراد و گروههـا را قـادر
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میسـازد تـا با یکدیگـر کار کننـد ».در واقـع ،میتوان سـرمایهی اجتماعی
را یـک مفهـوم مرکب از سـه بعد :سـاختار ،محتـوا و کارکرد تلقـی نمود که
سـاختار اجتماعـی آن ،همان شـبکهی ارتباطات اجتماعی اسـت و محتوای
آن ،عبـارت از اعتمـاد و هنجارهـای اجتماعـی بوده و کارکـرد آن نیز همان
5
عمـل متقابل اجتماعی اسـت».
سـرمایهی فیزیکـی بـا ایجـاد تغییـرات در مـواد بـرای شـکل دادن بـه
ابزارهایـی کـه تولیـد را تسـهیل میکنند به وجـود میآیـد و کامال ملموس
اسـت .سـرمایهی انسـانی با تغییـر دادن افـراد بـرای یـاد دادن مهارتها و
تواناییهایـی بـه آنها پدیـد میآید و افراد را توانا میسـازد تا به شـیوههای
جدیـد رفتـار کننـد کـه کمتـر ملمـوس اسـت و در مهارتها و دانشـی که
فردی کسـب کرده اسـت ،تجسم مییابد .اما سـرمایهی اجتماعی هنگامی
بـه وجـود میآیـد کـه روابط میـان افـراد به شـیوهای دگرگون میشـود که
کنـش را تسـهیل میکند 6.سـرمایهی اجتماعی ،برخالف دیگر سـرمایهها،
بـه صـورت فیزیکـی وجـود نـدارد ،بلکـه حاصـل تعاملات و هنجارهـای
گروهـی و اجتماعـی اسـت و افزایش آن میتواند سـبب پاییـن آمدن جدی
سـطح هزینههـای ادارهی جامعـه و نیـز هزینههـای عملیاتـی سـازمانها
شـود .سـرمایهی اجتماعی بـه مثابـ ه نوعی روغـن اجتماعی اسـت کـه در
عین تسـهیلکنندگی
مناسـبات بیـن افـراد ،ایفـای نقش میکنـد؛ یعنی در ِ
مناسـبات ،چسـبندگی هم ایجـاد میکند؛ بـه عبارتی هم چسـب اجتماعی
و هم روغـن اجتماعـی اسـت .لـذا هر شـبکهی اجتماعـی ،برای دسـتیابی
بـه اهـداف خـود ،عالوه بـر افـراد آگاه و بـا تجربه ،امکانـات و ابـزار مادی
بـه عواملـی؛ ماننـد اعتمـاد ،تعهـد و مسـئولیتپذیری و ...هم نیـاز دارد که
ایـن عوامـل ،همـان سـرمایههای اجتماعی هسـتند .لـذا در فراینـد تکوین
انقلاب اسلامی ،حضـرت امـام بـه خوبی میدانسـت تا جامعـه متحول
نشـود و سـرمایههای اجتماعـی یک انقالب و نظام اسلامی ایجـاد نگردد،
سرنوشـت نهضت اسلامی ایران نیز؛ مانند بسـیاری از نهضتهای سیاسی
و اجتماعـی دیگـر خواهـد بـود؛ از همینرو طی مبـارزهای علمـی ،اعتقادی
و سیاسـی پانـزده سـاله ،سـرمایههای اجتماعـی الزم بـرای وقـوع انقالب
اسلامی و تحقـق اهـداف آن را ایجاد نمودند و با اسـتفادهی هوشـمندانه و
مدبرانه از آن توانسـتند انقالب را رهبری کنند و نظام شـکوهمند و مقدس
جمهوری اسلامی را برپا سـازند.
 .2مولفهها و عناصر سرمایهی اجتماعی

بـدون تردیـد دولتهـا ،حکومتهـا و مسـئوالن ،افق سیاسـتگذاری خود
را بـر اسـاس رشـد و نهادینه کـردن سـرمایهی اجتماعی ترسـیم میکنند.
ایـن امـر در ادیـان الهـی هم بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت و دین
یکـی از اصلیتریـن منابـع غنـی مولفههای سـرمایهی اجتماعی به شـمار
مـیرود .دیـن ایـن قـدرت را دارد کـه به صورت محسـوس و نامحسـوس،
روابـط و هنجارهـای اجتماعـی قـوی مبتنی بـر نفع فـردی و جمعی همراه
بـا نـگاه عقالیی ،خیرخواهـی ،اعتماد در روابـط و عدالتمحوری ،براسـاس
رویکـرد الهـی و توحیـدی را بـرای زندگی دنیـوی و اخروی جوامع انسـانی
تضمین کند .این امر در دین اسلام با لحاظ گسـترهی مفاهیم ،دسـتورات
و مناسـک اجتماعـی آن کامال نمایان اسـت .برخـی از مهمترین مولفههای
سـرمایه اجتماعی عبارتند از:
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 .2.1اعتماد:

بسـیاری از جامعهشناسـان ،اعتمـاد را بنیادیتریـن رکـن
سـرمایهی اجتماعـی و الزمهی شـکلگیری پیوندهـا و
ی تعـاون و همیـاری
معاهـدات اجتماعی و ایجادکننـده 
بیـان میکننـد 7.وقتی «اعتمـاد» آسـیب دیـد ،بـه دنبـال
آن ،مشـارکت مدنـی در عرصههـای سیاسـی و اجتماعـی
ی و بیتعهـدی طرفین
نیـز لطمه میخـورد و بیمسـئولیت 
(دولـت و ملـت) بـر جامعـه غالـب شـده و اجتمـاع را
به فروپاشـی اخالقی و سـاختاری سـوق میدهد .از اینرو
سـخنان ،وعدههـا و عملکـرد دولتهـا و مسـئولین ،نقش
بنیادینـی در افزایـش یا کاهش سـرمایهی اجتماعـی دارد؛
مطالعـهی میدانـی در ادوار دولتهـا و مجلسهای انقالب
اسلامی این نکته را کاملا نمایان میسـازد؛ چنانکه هر
وقـت دولتهـای غربگـرای لیبـرال بـر سـر کار بودهاند
و مـدام بـه مـردم دروغ گفتهانـد ،سـطح رضایـت مـردم و
سـرمایهی اجتماعـی بـه شـدت کاهش یافته اسـت.
 .2.2اخالقیات ،ارزشها و هنجارهای اجتماعی:

بسـیاری از صاحـب نظـران معتقدند کـه در زمـان حاضر،
غالـب جوامـع بشـری بـه بحـران اخالقـی و مشـکالت
ناشـی از بیتوجهـی بـه ارزشهـای انسـانی و معنویـات
دچـاره شـدهاند و میـزان تخلفـات در امـور بازرگانـی،
داد و سـتد و تعـداد شـکایات و نارضایتیهـا روزافـزون
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اسـت و کنتـرل اجتماعـی نیـز چنـدان اعمال نمیشـود.
هنجارهـای اجتماعـی نیز مشـتمل بـر برداشـتها ،قواعد
و رسـوم غیررسـمی مشـترک اسـت که رفتارهـای معینی
را در اوضـاع تجویـز ،ممنوع یا تعدیـل میکند .هنجارهای
اجتماعـی میتوانـد مسـئولیتپذیری ،احتـرام بـه قانـون،
اخلاق حرفـهای ،احتـرام بـه بزرگترها ،تحمـل و پذیرش
تنـوع و کمک به مـردم نیازمند را به هنگام نیـاز دربرگیرد.
یکـی از اندیشـمندان علوم اجتماعی بیان میکنـد« :بدون
هنجارهـا تصـور اینکـه چگونه تعامـل و تبـادل نظر بین
غریبههـا اتفـاق میافتـد ،مشـکل اسـت».
 .2.3آگاهی و بیداری اجتماعی:

آگاهـی ،مؤثرتریـن و کارآمدتریـن ثـروت و سـرمایهی
هـر ملـت اسـت .هـر چـه آگاهـی مـردم جامعـه دربـاره
اقدامـات حکومـت ،پشـتوانهی برهانـی سیاسـتگذاریها
و پیشـرفتهای کشـور در عرصههـای مختلـف ،بیشـتر
باشـد ،حمایـت مـردم بیشـتر خواهـد شـد .رهبـر معظـم
انقلاب میفرماینـد« :یکـی از خصوصیـات حکومتـی
امیرالمؤمنیـن ،تبییـن اسـت .حضـرت ،حقایـق جامعـه را
بـرای مردم بیـان میکـرد 9...ایشـان میفرماینـد« :تبیین
اسـاس کار مـا اسـت .مـا بـا ذهنهـا مواجهیـم ،بـا دلها
مواجهیـم؛ بایـد دلهـا قانـع بشـود .اگـر دلها قانع نشـد،

بدنهـا بـه راه نمیافتـد ،جسـمها بـهکار نمیافتـد؛ این فرق
بیـن تفکـر اسلامی و تفکرات غیراسلامی اسـت ...تبیین و
بیـان ،مهمتریـن وظیفـهی پیغمبـران اسـت 10.امـروز فضای
مجـازی ،رسـانههای اجـارهای ،روزنامههـای زنجیـرهای و
پیامرسـانهای خارجـی بـه عنـوان خـط مقـدم اسـتحالهی
معنـوی نظام اسلامی فعـال هسـتند و اطالعات غلـط را در
سـطح گسـترده انتشـار میدهند تا پشـتوانهی مردمـی نظام
و سـرمایهی اجتماعـی را نابـود کننـد .متاسـفانه علـی رغـم
هشـدارهای رهبـر انقلاب مبنی بـر ضرورت شـبکهی ملی
اطالعـات و تکیـه بـر پیامرسـانهای داخلـی بـرای کوتاهی
دسـت اسـتکبار از افـکار و اعتقـادات ،پیگیـری نمی شـود.
 .2.4مشارکت اجتماعی:

مشـارکت اجتماعی فرایند سـازمان یافتهای است که از سوی
افـراد جامعه به صـورت آگاهانه ،داوطلبانـه و جمعی با در نظر
داشـتن اهـداف معیـن ،انجـام میگیـرد .وجـود شـبکههای
مشـارکت بـه عنـوان حوزههـای تولیـد کننـدهی سـرمایه
اجتماعـی بیشـترین توجـه را در ادبیات نوسـازی و توسـعهی
سیاسـی به خـود معطـوف کـرده اسـت 11.جهت بسـیاری از
آموزههـای اسلام ناب ،بر همیـاری اجتماعی و تعاون اسـت
و یکی از فلسـفههای وجود مسـاجد در اسلام همین اسـت.
اساسـا در نظـام والیـی مردم باید بیشـترین پیونـد و تعامل را
با یکدیگر داشـته باشـند تا سـعادت اجتماعی محقق شـود و
جامعـهی مطلوب شـکل گیرد.
 .2.5همبستگی اجتماعی:

همبسـتگی اجتماعی؛ یعنی احسـاس مسـئولیت متقابل بین
چنـد نفر یا چنـد گروه کـه از آگاهـى و اراده برخوردار باشـند.
اسلام به عنـوان کاملترین دین براى هدایت بشـر ،بهترین
معیارهـا و محورهـا را براى وفاق اجتماعى و همبسـتگى امت
اسلامى اصـول و مبـادى دیـن معرفى مىکند کـه از فطرت
سـلیم بشرى نشـأت گرفته اسـت .انسـجام و وحدت اعضاى
جامعـه ،از جمله مهمترین عواملى هسـتند کـه موفقیت آنها
را تضمیـن مىکنـد و جامعه را به سـوى رشـد و تعالى سـوق
مىدهـد .از سـوى دیگـر تفرقـه و پراکندگـى موجـب زوال و
12
انحطاط اسـت.
 .3عوامل افزایش و کاهش سرمایهی اجتماعی با تاکید بر
تطور تاریخ انقالب

تاریـخ انقالب اسلامی ،انباشـتی از تجربیات اجتماعی اسـت
کـه عمومـا تئوریهـای علـوم اجتماعـی و گفتمانهـای
غیرتوحیدی و سـکوالر را به چالش کشـیده اسـت .به همین
جهـت کلـی بریر(یکـی از نظریهپـردازان انقلاب) اعتـراف
میکنـد« :چیـزی کـه اغلـب در مـورد ایـران شـنیدهام ،این
اسـت کـه آن را نمی فهمیم» و میشـل فوکو نیز اذعـان دارد
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هیچ مجموعهی انسانی ،بدون
سرمایهی اجتماعی نمیتواند
اقدامات مفید و هدفمندی انجام
دهد .از اینرو سرمایهی اجتماعی
یکی از مهمترین شاخصههای
رشد و توسعه ،اقتدار ،احساس
امنیت اجتماعی و منبع
کنشهای جمعی است که عامل
پیوند دهندهی عوامل اجتماعی
است و موجب استفادهی
حداکثری از منابع فیزیکی و
انسانی در جهت رشد ،توسعه و
تعالی جامعه خواهد شد.

کـه« :جنبـش مردم ایـران ،تحت قانـون انقالبهـا در نیامد» 13سـرنگونی
رژیـم مسـتکبر متکی به همـه قدرتهای جهانی با دسـت خالـی ،خاموش
کـردن چـراغ فتنههای تجزیهطلبانـهی اول انقلاب بدون ارتـش و نیروی
امنیتی منسـجم ،شکسـت مقتدرانـهی جبههی اسـتکبار در جنگ تحمیلی
کـه بـه تعبیـر مقـام معظـم رهبـری ،یـک جنـگ بینالمللـی بـود و دهها
فتنـه و حرکـت براندازانـهی دیگر ،عامل این تحیر اسـت .پرسـش اساسـی
اینجاسـت کـه چـه عاملی ،انقلاب ایـران را این چنین بـه نقطهی عطفی
در تاریـخ بشـریت تبدیـل کرده اسـت؟ بـدون تردید عامل اساسـی تکوین
و تـداوم انقالب اسلامی ،سـرمایهی اجتماعـی برآمـده از عقالنیت «نظام
امـام و امـت» و آموزههـای اسلام ناب و فرهنگ ایرانی اسـت کـه در تمام
بحرانهـا مردم به صـورت داوطلبانه و خودجوش ،از نظـام حمایت کردهاند.
لـذا تمرکز بـر عوامل افزایش سـرمایهی اجتماعـی و زدودن عوامل کاهش
آن ،ضامـن حیـات اجتماعـی انقالب و پلی به تمدن نوین اسلامی اسـت.
مهمتریـن عوامـل عبارتند از:
 .3.1اعتماد به نفس ملی و اعتماد به مردم و ظرفیتهای داخلی

توسـعه و پیشـرفت بـر دوش لـرزان مردم و با مشـارکت مـردم ،در برنامهی
توسـعهی هیـچ کشـوری مشـاهده نمیشـود .حتـی انقالبهـای بـزرگ
دنیـا؛ ماننـد انقلاب فرانسـه و روسـیه نیز متکـی به تـودهی مـردم نبودند
و «روشـنفکران و قشـر انقالبیـون حرفـهای» سـهم اصلـی را داشـتند .اما
انقلاب اسلامی از ابتـدا بـا تلاش مـردم شـکل گرفـت و راهبـرد اصلی
رهبـران در تـداوم انقلاب هم ،حضـور حداکثری مـردم بوده اسـت 14.رهبر
معظـم انقلاب در بیانیـهی گام دوم انقلاب 6 ،بـار از مسـووالن و 22بار از
جوانـان نـام بردهانـد و ایـن نشـان میدهد مخاطـب رهبر انقلاب بیش از
اینکـه مسـووالن باشـند ،جوانـان و مـردم هسـتند .جوانـان صرفـا عوامل
اجرای پیشـرفت نیسـتند ،بلکه پیشـرانهای توسعه و قشـر راهبر توسعه در
نظـر گرفتـه شـدهاند .در همین راسـتا ایشـان مکـررا تمرکز بر تـوان داخلی
و بـه صحنـه کشـاندن مـردم را بـرای پیشـرفت و غلبـه بـر بحرانهـا ،به
عنـوان خطمشـی سیاسـتگذاری بـه مسـئوالن گوشـزد نمودهانـد .امـروز
عاقالنهتریـن و موثرترین سلاح مبارزه در جنگ اقتصـادی ،اعتماد به مردم
و تکیـه بـر تولیـد داخلـی اسـت که بـدون تردیـد براینـد این نـگاه ،تقویت
روحیهی مقاومت مردم و اعتماد به نفس ملی و سـرمایهی اجتماعی اسـت.
 .3.2صداقت ،شفافیت و پاسخ گویی

صداقـت و شـفافیت مسـووالن ،اعتمـاد عمومی مردم نسـبت بـه حاکمیت
را افزایـش داده و در نتیجـه بـه احیـا و تقویت سـرمایههای اجتماعی منجر
میشـود .در سـیرهی حاکمیتی امیرمؤمنان میبینیم که «چیـزی را از مردم
پنهـان نمیکردند مگر اسـرار نظامـی و امنیتی را ».امام صـادق میفرمایند:
« رسـول خـدا در وصیتـی به امام علی(علیهما السلام) فرمودنـدَ « :یا َعلِی
أَن َهـاک َعـن ث َ
ـرص َو اَلکـذ ِِب 15».بخش
َلا ِث خ َِص ٍ
لح َسـ ِد َو اَلحِ ِ
ـال ع َِظا ٍم اَ َ
مهمی از نامالیمات و نارواییها در میان مردم ناشـی از همین سـه خصلت
اسـت .اگـر مدیـران و حاکمـان با مـردم صادق باشـند و روندها ،سـاختارها،
نظـام اداری و چارچوبهـای قانونـی شـفاف باشـد ،مـردم احسـاس امنیت
اجتماعـی خواهند داشـت و بـا تمام وجـود از نظام حمایـت خواهند کرد.
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 .3.3عدالت اجتماعی

ی طبقاتی از مهمترین عواملی اسـت
نابرابـری اجتماعی ،اقتصادی و فاصل ه 
کـه سـرمایهی اجتماعـی را به خطـر میانـدازد؛ در واقـع افزایـش نابرابری
اقتصـادی و اجتماعـی افـراد یـک جامعه را نسـبت بـه دولت و بـه یکدیگر
بدبیـن میکنـد .تومـاس پیکتـی ،اقتصـاددان شـهیر فرانسـوی ،در کتـاب
«سـرمایه در قـرن  ،»۲۱بـر این نکته تاکید میکند که «هنگامیکه سـطح
نابرابریهـای اجتماعـی و اقتصادی بهمیـزان درخور توجهـی افزایش یابد،
اسـاس تعامالت انسـانی از همکاری بهسـمت تضـاد مـیرود ».وقتی مردم
تبعیضهـا و رانـت خواریهـا را مشـاهده کننـد اعتمـاد آنها به سـاختار از
بیـن میرود .اسلام هـم از طریق تربیت اعتقادی اخالقی مسـلمانان و هم
از طریـق وضـع قوانیـن مختلف برای رسـیدن به این هـدف تالش میکند
و میتوانـد از ایـن طریـق نقـش بسـزایی در افزایـش سـرمایهی اجتماعی
داشـته باشد.
 .3.4آموزش و تحصیالت

از دیگـر متغیرهـای تاثیرگـذار بر سـرمایهی اجتماعـی ،آموزش اسـت .بین
سـالهای رسـمی آمـوزش در مدرسـه و سـرمایهی اجتماعـی رابطـهی
مسـتقیمی وجـود دارد .فوکویاما معتقد اسـت که :فضایی کـه در آن دولتها
بـه احتمال زیاد بیشـترین توان مسـتقیم را برای تولید سـرمایهی اجتماعی
دارنـد ،آموزش و پرورش اسـت .مؤسسـات آموزشـی صرفا انتقـال دهندهی
سـرمایه انسـانی نیسـتند بلکـه سـرمایهی اجتماعـی در قالـب قوانیـن و
هنجارهـای اجتماعـی را نیز انتقال میدهند .متاسـفانه امـروز رکود علمی و
آموزشـی کشـور ،نوجوانان و جوانان را دچار فرسـایش و افسردگی اجتماعی
کـرده و قطـار آمـوزش از ریـل خـودش خـارج شـده اسـت .لذا بایـد نقش
آمـوزش و پـرورش در جمهـوری اسلامی ایران مـورد بازخوانـی و باز بینی
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قرار گیـرد.
 .3.5احترام به خواست مردم و شنیدن پیشنهادات و انتقادات

در جوامعـی کـه عمـوم مـردم به راحتـی و به آسـانی دغدغههـا و مطالبات
خـود را ارئـه میکننـد و نمیگذارند مطالبات و خواسـتهها به صـورت عقده
در درون جامعـه رسـوخ نمایـد ،سـرمایهی اجتماعـی پویـا میشـود و مردم
حکومـت و دولـت را از خـود میداننـد و با احسـاس تعلق خاطـر ،حمایت و
پشـتیبانی از حکومت را مسـئولیت اجتماعی خویش تلقی میکنند .حضرت
امیـر از قـول پیامبـر گرامی اسلام میفرمایـد« :تا زمانی کـه مردم
خواستههایشـان را بـدون لکنـت زبان به مسـئولین خود نگوینـد ،آن جامعه
اصلاح نمیشـود ».امـام علیه السلام به مالک اشـتر دسـتور میدهند که
بـا مردم ارتباط مسـتقیم داشـته باشـد و از نزدیک به حرفهـا و دیدگاههای
آنهـا گـوش سـپارد و از فاصلـه گرفتـن از آنها بپرهیـزد« :مبـادا به مدت
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طوالنـی خـود را از مردم دور نگـه داری».
بـه طور کلی عوامل بسـیاری سـبب افزایش و کاهش سـرمایهی اجتماعی
میشـود کـه چنـد مـورد از مهمتریـن عوامـل بـه صـورت مقایسـهای بـا
تاکیـد بـر شـرایط ایـران مـورد بررسـی قـرار گرفـت .با آسـیب دیـدن هر
کدام ،سـرمایهی اجتماعی تضعیف میشـود و کاهش سـرمایهی اجتماعی
مقدمـهی بسـیاری از بحرانهـای اجتماعـی خواهـد بـود .نکتـهای که باید
حتمـا مـد نظـر باشـد ایـن اسـت که دیـن ،به طـور خـاص دین اسلام بر
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شـکلگیری و ارتقـای مولفههـای سـرمایهی اجتماعی تاثیر
عمیقـی میگـذارد و حاکـم بـر همهی ایـن عوامل اسـت لذا
بـه صـورت جداگانه طرح نشـد.
 .4رویش ساختارهای انقالبی؛ یگانه راهبرد بازسازی
سرمایهی اجتماعی در ایران

در یـک نـگاه کلی ،عموم مکاتب بشـری و الهی ،سـرمایهی
اجتماعـی را بـه عنـوان شـریان حیـات جامعـه ،ضـروری
میداننـد .هـر شـبکهی اجتماعی ،برای دسـتیابی بـه اهداف
خـود ،علاوه بـر افـراد آگاه و بـا تجربـه و امکانـات و ابـزار
مـادی ،بـه عواملـی ماننـد :اعتمـاد ،تعهد و مسـئولیتپذیری
و ...هـم نیـاز دارد کـه ایـن عوامـل ،همـان سـرمایههای
اجتماعـی هسـتند .سـرمایهی اجتماعی بـا تولید قـدرت نرم
و امنیـت اجتماعـی ،نقـش بسـزایی در تقویت ثبات سیاسـی
در جامعـه دارد کـه تقویـت آن برحسـب سـبک و سـیاق
همـکاری ،همیـاری ،همزیسـتی مسـالمتآمیز و اعتمـاد
میتوانـد زمینههـای تحقـق امنیت اجتماعـی را مهیا سـازد.
سـرمایهی اجتماعی(معنـوی و مذهبـی) منبـع کنشهـای
جمعی اسـت کـه عامـل پیوند دهنـدهی عوامـل اجتماعی و
حلقهی واسـط سایر سـرمایهها (انسـانی ،اقتصادی ،فرهنگی
و )..بـوده و موجـب اسـتفادهی حداکثـری از منابـع فیزیکی و
انسـانی در جهـت رشـد ،توسـعه و تعالی جامعه خواهد شـد.
بـه اعتـراف بسـیاری از پژوهشگـران علـوم اجتماعـی آن
چیـزی کـه باعث پیشـرفت و توسـعهی کشـورهای صنعتی
گشـته ،انباشـت سـرمایه نبـوده ،بلکـه سـرمایهی اجتماعی
بـوده اسـت؛ یعنـی شـبکهها و هنجارهـای قـوی اجتماعـی
منجـر بـه سلامت روحـی و جسـمی افـراد شـده و فضـای

جامعـه را سـالم و آمـادهی فعالیتهـای فـردی و اجتماعـی
مینمایـد .لـذا در نظریههـای جدیـد توسـعه به این سـرمایه
بسـیار توجه میشـود .سـرمایهی اجتماعی در اسلام بسـیار
مهـم قلمـداد میشـود .انباشـت آموزههـای اجتماعـی دیـن
اسلام و تاکیـد بـر ایجـاد سـاختارها و شـبکههای اجتماعی
همـراه با هویتسـازی مشـترک در سـطوح مختلـف جوامع،
حاکـی از این امر اسـت .بر اسـاس بیانیـهی گام دوم ،همواره
عناصر مشـترکی برای همبسـتگی جوامع در سطوح مختلف،
حـول محـور توحید وجـود دارد کـه باید بر مبنـای آن هویت
جوامـع را تئوریـزه کرد؛ در واقع این سـطوح؛ هویتسـازی در
سـطح جهان شـیعه بـا آموزههـای شـیعی ،در سـطح جهان
اسلام بـا آموزههـای اسلامی و در سـطح جهان بشـریت با
آموزههـای فطـری اسـت .نکتـهی اساسـی این اسـت که در
گفتمـان اسلام ناب ،علاوه بر لزوم فعالیتهـای فرهنگی و
مردمـی برای ارتقای سـرمایهی اجتماعـی ،نقش مجموعهی
حکومت اسلامی «سـاختارها ،قوانین ،مدیران» بسیار بیشتر
اسـت و بایـد طـوری عمـل کنند تـا مردم بـا امنیـت خاطر،
سـوار بر کشـتی حکومت دینی به ساحل سـعادت برسند .لذا
امیر مؤمنان(علیه السلام) به مالک اشـتر میفرمایند« :بدان
کـههیـچ وسـیلهاى بـراى جلـب اعتمـاد والـى به وفـادارى
رعیـت ،بهتر از احسـان به آنها و تخفیـف هزینهها بر آنان و
عدماجبـار آنهـا به کارى که وظیفه ندارند نیسـت ،در این راه
آنقـدر بکوش تـا به وفـادارى آنان خوشبین شـوی که این
خوشبینـى بـار رنـج فراوانـى را از دوش تـو برمـىدارد ...اگر
ت بـر تو به سـتمگری گمان بـرد ،عذر خود را به آشـکارا
رعیـ 
18
بـا آنـان در میان نه و بـا این کار از بدگمانی آنها بـکاه» ....
معاالسـف ،امـروزه بسـیاری از پژوهشها ،آمارهـا و تعامالت
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سرمایهی اجتماعی ،برخالف دیگر
سرمایهها ،به صورت فیزیکی
وجود ندارد ،بلکه حاصل تعامالت
و هنجارهای گروهی و اجتماعی
است و افزایش آن میتواند
سبب پایین آمدن جدی سطح
هزینههای ادارهی جامعه و نیز
هزینههای عملیاتی سازمانها
شود .سرمایهی اجتماعی به
مثاب ه نوعی روغن اجتماعی است
که در مناسبات بین افراد،
ایفای نقش میکند؛ یعنی در
عین تسهیلکنندگی مناسبات،
ِ
چسبندگی هم ایجاد میکند.

اجتماعی نشـان میدهند که سـرمایهی اجتماعی در جامعهی ایران شـرایط
مطلوبـی نـدارد و یـا دسـت کـم در وضعیتی نیسـت که بتـوان بـروز نتایج
و کارکردهـای مثبـت اجتماعـی ،سیاسـی و اقتصـادی و ...را از آن انتظـار
داشـت .در فراینـد تکوین انقالب و بحرانهای سیاسـی -اجتماعی تحمیل
شـده بـر جمهـوری اسلامی ایـران اعـم از حرکتهـای تجزیهطلبانـه،
جنـگ تحمیلـی ،کودتاهـا ،فتنـهی ،88تحریمها و دههـا حرکـت براندازانه
و خصمانـهی سیاسـی ،اقتصـادی و فرهنگـی داخلـی و خارجـی ،سلاح
اصلـی مـردم ایـران در تقابـل بـا دشـمن ،سـرمایهی اجتماعـی بر آمـده از
متـن هویـت دینـی و ایرانـی بـوده اسـت .امـا هرچـه جلـو آمدهایـم ،در اثر
کاهـش عدالـت اجتماعـی و برخـی تبعیضهـا ،ضعـف برخی از سـاختارها
و قوانیـن ،رکـود اقتصـادی ،ویژهخواریهـا ،جناحگراییهـا و دههـا عامـل
دیگـر ،سـرمایهی اجتماعـی کاهش یافته اسـت .لـذا باید هـم حکمرانان و
هـم مـردم در جهت تغییر شـرایط حاکم بـر جامعه در جهت ارتقای سـطح
سـرمایهی اجتماعی اقداماتی موثر انجام دهند .نقش حکومت شـامل قوای
سـهگانهی مجریه ،قضاییـه و مقننه در ارتقای سـرمایهی اجتماعی ،اهمیت
فراوانـی دارد؛ بـه عنوان مثال احترام به قانـون و روحیهی جهادی و انقالبی
از سـوی مسـووالن بلندپایهی کشور میتواند نقطهی شـروع مناسبی برای
ارتقای سـطح سـرمایهی اجتماعی باشـد .لذا نقش قوهی مقننه در تصویب
سـاختارهای قانونـی راهگشـا و نظـارت بر حسـن اجرای قانـون و نقش قوه
قضاییـه در راسـتای صیانـت از قانـون و ضمانـت اجـرای قوانین و تسـاوی
همه در برابر قانون بسـیار حسـاس اسـت که اکنون زمینهی عمل انقالبی
ایـن دو قـوه فراهم گشـته اسـت .امـا نقش قوهی مجریه بسـیار اساسـیتر
اسـت؛ خصوصـا کـه اکثـر دولتها بعـد از انقالب با شـعار عدالـت ،آزادی و
رفـاه ،افـکار عمومی را جلب نمـوده؛ ولی در عمل بـا تبعیض ،منفعتطلبی،
ریاسـتطلبی ،تکیـه بـر اسـتکبار و ناکارآمـدی ،سـبب کاهش سـرمایهی
اجتماعـی و تضعیـف اقتدار ملی شـدهاند؛ بهویژه عملکرد شـکنندهی دولت
اعتـدال ،سـطح امید و انگیزهی مـردم را برای مشـارکت اجتماعی و فعالیت
مدنـی بسـیار پاییـن آورده اسـت .نکتهی جالب این اسـت که امـروز همین
جریانهایـی کـه کشـور را بـه بحران اعتمـاد عمومـی کشـاندهاند ،در یک
فـرار رو بـه جلـو ،فریـاد وا سـرمایهی اجتماعـی ،عدالـت و آزادی و .. .سـر
میدهنـد و عقالنیـت و کارآمـدی الگـوی انقلاب اسلامی و مـدل نظـام
والیـت فقیـه را به چالش میکشـند و خواسـتار رفراندوم هسـتند.
بنابرایـن بـه فرمـودهی رهبـر معظـم انقلاب ،تنهـا راه ترمیـم سـرمایهی
اجتماعـی در ایـران ،رویـش سـاختارها ،قـوای انقالبـی و جهـادی ،بهویژه
دولـت جـوان حزباللهـی اسـت تا بـا مدیریـت جهـادی و انقالبـی متکی
بـر ایمان ،بصیرت و ازخودگذشـتگی ،تمام سـاختارهای شـکننده و ناکارمد؛
هماننـد آمـوزش و پـرورش ،صمـت ،وزارت ارتباطـات ،وزارت فرهنـگ و
دیپلماسـی ذلتبـار را بازسـازی نمایـد و به جایگاه تمدنی خویـش در جهان
بشـریت برسـد .بـدون تردیـد این امـر در گـروی حماسـهآفرینی مـردم در
انتخـاب مدیـران انقالبی و دلسـوز اسـت.
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