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تحلیل دو سویهی رابطهی سرمایهی اجتماعی با توسعه ی سیاسی
علیابوالعلیاقدسی،6دکترمحمدرضامایلی 
چکیده
امروزه ،سرمايه ی اجتماعي توانسته است نظر بسياری از صاحب نظران را در مطالعات توسعه ،در زمينه هاای اجتمااعي،
اقتصادی و سياسي به خود جلب كند .درادبيات علم سياست ،مفهوم توسعه سياسي نزديا

تاريم مفهاوم باه سارمايهی

اجتماعي است .همچنيم در رويكرد سرمايه اجتماعي ،سياست در متم جامعه و از پاييم به باال نگريسته مي شاود .بحا
اعتماد و همبستگي ،از مباح

ديرپا در مطالعات توسعه ی سياسي است .همبستگي و انسجام ،در شبكه روابط واعتمااد،

نقش مهمي برای تعييم وضعيت هويت و مشروعيت ي

نظام سياسي ايفا ماي كنناد .در جامعاهای كاه اراراد مناسابات

مبتني بر اعتماد و همبستگي داشته باشند ،امكان وقوع مشاركت همگان در تصميم گيری ،تكويم و تحكيم دموكراساي
به منزلهی مهم تريم مشخصه توسعه سياسي بيشتر است .همانطور كه سرمايه ی اجتماعي مي تواند بر توساعه ی سياساي
اثر بگذارد ،توسعه ی سياسي ،نيز ميتواند كشور را از نظر پتانسيل هايي كه دارد روابط انسان ها را كه بر پايه ی روابط
قدرت است گسترش دهد .ايم پتانسيل ها تعامل جوامع بر سر قدرت ،توسط توسعه ی سياسي بساط پيادا ماي كناد .در
اثر تعامل پتانسيل های مذكور ،سازمان هايي ايجاد مي شود ،كه ايم سازمان ها ماي تواناد سارمايه ی اجتمااعي را بهتار
محقق نمايد .بالطبع زمينه های مشاركت و اعتماد ،بايم ايام ساازمان هاا ،در اثار تعامال راراهم ماي گاردد ،و در نتيجاه
،سرمايه ی اجتماعي شرط الزم برای توسعه ی سياسي است اماا شارط كااري نيسات .توساعه ی سياساي حتمااف ارازايش
سرمايه ی اجتماعي را به دنبال دارد اما سرمايه ی اجتماعي لزوماف ارزايش توسعه ی سياسي را باه دنباال نخواهاد داشات.
مسئله ايي كه درايم تحقيق به دنبال بررسي آن هستيم " تحليل دو سويه ی رابطه ی سارمايه ی اجتمااعي باا توساعه ی
سياسي است" .و بدنبال پاسخ به ايم سوال كه  :سرمايه ی اجتماعي چگونه مي تواند با توسعه ی سياساي ارتبااط داشاته
باشد؟
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مقدمه
امروزه در كنار سرمايه های سياسي ،مالي ،اقتصادی ،ررهنگي ،نماديم و ...سرمايه ديگری بنام
سرمايهی اجتماعي مورد توجه انديشمندان علوم اجتماعي  ،اقتصاد دانان و سياستگذاران قرار گررته
است .ايم مفهوم به پيوندها و ارتباﻃات ميان اعﻀای ي

شبكه اجتماعي به عنوان ي

منبع و

سرمايه با ارزش اشاره دارد كه با خلق هنجارها و اعتماد متقابل در جامعه موجب تحقق اهداف
اعﻀا مي شود .در ايم مطالعه با اراﺋه تعاريﻒ و ديدگاه های صاحبنظران عمده  ،به ريشه های
نهادی سرمايه ی اجتماعي و رابطه آن با توسعه ی سياسي پرداخته خواهد شد .الزم به ذكر است
چهارچوب نظری ايم پﮋوهش نظريه پاتنام و ديگران در خصوص سرمايه ی اجتماعي است و در
خصوص توسعه ی سياسي سعي شده از نظريات انديشمنداني كه در خصوص سرمايه ی اجتماعي
و توسعه ی سياسي توامان صاحب نظريه بوده اند استفاده گردد .از نظر پاتنام سرمايه ی اجتماعي به
صورت ي

رابطه دو جانبه محكم بيم سطوح مشاركت مدني و اعتماد بيم رردی خود را نشان مي

دهد .بطوری كه هرچه اعتماد بيم شهروندان بيشترباشد احتمال بيشتری وجود دارد كه در امور
جوامع خود مشاركت كنند .همچنيم كساني كه به يكديگر اعتماد مي كنند به نهادهای دولتي نيز
اعتماد بيشتری دارند .پاتنام سرمايه ی اجتماعي را وسيله ای برای رسيدن به توسعه در سيستم های
مختلﻒ سياسي مي داند .و تاكيد عمده وی بر مفهوم "اعتماد" مي باشد .به زعم وی هميم عامل
است كه مي تواند با جلب اعتماد ميان مردم و دولتمردان و نخبگان سياسي ،موجب توسعه ی
سياسي شود .وی ايم مدل را مدل ساختاری سرمايه ی اجتماعي ناميده است .درسال های اخير
بسياری از پﮋوهشگران به ايم نتيجه رسيده اند كه وضعيت و شرايط نامناسب ي

كشور ميتواند

موجب عدم امنيت ،درگيری ،خشونت ،عدم ثبات سياسي ،رقر و يا حتي رروپاشي ي

دولت و

حكومت گردد.ايم امر مي تواند ناشي از شرايط نامطلوب اقتصادی و يا سوء مديريت های سياسي
و اقتصادی باشد ) Elhawary & Others,2010: 245 (.و ( )Moreno & Anderson,2004:354
در هر منطقه ای هر دولت و حكومتي در بازه های زماني مشخﺺ ممكم است چنديم هدف و يا
حتي ميليونها هدف خرد و كالن را دنبال كند تا بتواند به توسعه مطلوب دست يابد ،رقر را كاهش
دهد ،به ثبات بيشتری برسد ،از نظر اقتصادی و سياسي رشد يابد .توسعه ی اقتصادی مستلزم حﻀور
بنگاه های اقتصادی رعال و قوی و ايجاد بسترهای مناسب جهت رشد اقتصادی مي باشد.رسيدن به
ايم امر نيازمند استراتﮋی های مناسبي جهت بكارگيری موثر و كارآمد منابع منطقه و برنامه های
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جامع و دقيق است )Collier P,Dollar,2002:389-408 (.و( )Aggarwal,2010:159شواهد
بيشتری حاكي از آن است كه با ايجاد تسهيالت جهت سرمايه گذاری مناسب در شركت ها و
بنگاه های داخلي و جذب منابع مالي؛ مديريت ريس

،ت بادل مناسب كاالها و خدمات راحت تر و

رشد اقتصادی و سياسي مطلوب تری خواهيم داشت)Misati &Nyamongo,2011:139-151 (.
و( ) Brown,1994:347-367هر جامعه ای عالوه بر سرمايه های ريزيكي ،اقتصادی ،سياسي،
ررهنگي ،انساني و نماديم با گونه ها و ميزاني از سرمايه اجتماعي هم سر و كار دارد كه با ديگر
انواع سرمايه رابطه متقابل دارد .سرمايه ی اجتماعي در جوامع سنتي(ماقبل مدرن) بيشتر جنبه درون
گروهي توام با اعتماد اجتماعي محدود و خاص داشته است كه امروز آن را با نام سرمايه ی
اجتماعي قديم مي شناسند .در جوامع مدرن با نوع ديگری از سرمايه ی اجتماعي سر و كار داريم
كه بيشتر جنبه بيم گروهي توام با اعتماد اجتماعي تعميم يارته و عام دارد كه از آن به عنوان
"سرمايه ی اجتماعي جديد" نام مي برند .اما هدف از توسعه ی سياسي گسترش مشاركت و رقابت
گروه های اجتماعي در زندگي سياسي مي باشد .مهمتريم لوازم بالرصل توسعه ی سياسي شامل :
سازمان يابي گروه ها و نيروهای اجتماعي ،آزادی آنها در مشاركت و رقابت سياسي  ،وجود
مكانيسم های حل منازعه نيرومند در درون ساختار سياسي  ،خشونت زدايي از زندگي سياسي در
جهت تقويت ثبات سياسي  ،مشروعيت چهارچوب های نهادی و قانوني برای رقابت وسازش
سياسي و جزء آن مي باشد.
در مباحثي كه امروزه پيرامون توسعه در جريان است ،سرمايه ی اجتماعي توانسته است نظربسياری
از صاحب نظران را در مطالعات توسعه ،در زمينه های اجتماعي ،اقتصادی و سياسي به خود جلب
كند و برداشتي مطرح از مفهوم سرمايه ی اجتماعي ،ايم بح

را با توسعه ی سياسي پيوند داده

است .با چنيم توجهي ،اگر ادبيات علم سياست را بررسي كنيم ،درمي يابيم كه در ميان مفاهيم
موجود ،مفهوم توسعه ی سياسي نزدي

تريم مفهوم به سرمايه ی اجتماعي است وبه نظر مي رسد

از ظرريت های الزم برای پيوند دادن مفاهيم سرماية اجتماعي با مفهوم توسعة سياسي برخوردار
است .هنگامي كه سرماية اجتماعي در نسبت با توسعة سياسي در نظر گررته مي شود ،مباحثي در
نظر مي آيد كه در ابتدای دهة  0591ميالدی از درون مفهوم توسعه سياسي بيرون زد .ايم مباح
به ويﮋه در ميان عالمان علم سياست كه با ديدگاهي ليبرال و با رويكردی مبتني بر سنت وبری
پارسونزی ،آثار زيادی را در حوزة سياست تطبيقي و آن گاه توسعة سياسي پديد آورده است،
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رواج داشت .دو اصطالح توسعة سياسي و سرمايه ی اجتماعي همچون مباحثي است كه در زمينة
سياست تطبيقي در دهه های  0591و  0591در وادی مفهوم سازی و نظريه پردازی قرار مي گيرد و
به صورت دو رشتة مطالعاتي درمي آيد .ايم دو رشتة مطالعاتي كه بر سنت وبری پارسونزی تكيه
مي زند ،در ررايند نوسازی تعريﻒ مي شود و هويت آن با علوم سياسي آمريكايي در مي آميزد.
سرمايه ی اجتماعي واژه ای است كه به تازگي وارد حوزه علوم اجتماعي گرديده است .درزمينه
بررسي روند ويارتم علت وعوامل تاثيرگذار بر آن صاحبنظران و دانشمندان علوم مختلﻒ ،ازجمله
نظريه پردازاني همچون پيربورديو ،جيمزكلمم،رابرت پاتنام وررانسيس روكوياما مطالعات مختلفي
بر آن انجام داده اند.و تعاريﻒ متعددی ازسرمايه ی اجتماعي اراﺋه كرده اند.
اصطالح سرمايه ی اجتماعي نخستيم باردراثركالسي

جيم جاكوب ،به نام مرگ و زندگي در

شهرهای بزرگ آمريكايي ( )0590به كارررته است .ايم اصطالح در دهه  05۹1توسط جيمز
كلمم -جامعه شناس آمريكايي -درمعنای وسيع تری مورد استفاده قرارگررت و رابرت پاتنام -
دانشمند علوم سياسي  -نفردومي بود كه بحثي قوی و پرشوری را درمورد سرمايه ی اجتماعي و
جامعه ی مدني درايتاليا و اياالت متحده برانگيخت ( .روكوياما ) 01 :0995،
پير بورديو( - )05۹9جامعه شناس ررانسوی  -نظريه بسط يارته ايي ازسرمايه ی اجتماعي مطرح مي
كند .ازنظر بورديو سرمايه همزمان هم مربوط به علم اقتصاد است وهم مجموعه ايي از روابط مبتني
برقدرت كه قلمروها وتعامالت اجتماعي مختلفي را به وجود مي آورد و معموالف نامرتبط با علم
اقتصاد تصورمي شود .سرمايه ررآيندی است كه ذاتاف با قدرت پيوند دارد .درواقع استنباط بورديو
ازسرمايه به گونه ايي است كه او تقريباف سرمايه و قدرت را مترادف با هم مي داند .شبكه های
اجتماعي شبكه هايي هستند كه ي

ررد درآنها جای گررته ،و از دل ايم شبكه ها است كه سرمايه

ی اجتماعي پديدارمي شود ،يعني؛ شبكه های اجتماعي را نبايد صرراف با توليدات روابط اجتماعي
برابر دانست ،زيرا چنيم كاری شبكه های اجتماعي را نامرﺋي مي سازد .شبكه هايي كه مي توانند
بسيارمتراكم باشند ولي درعيم حال به دليل عدم دسترسي به آنها نمي توانند منابعي را توليد
كنند(".ريليپس)Aftab.wikiedia.org :09۹9،
به نظر بورديو سرمايه ؛ هرمنبعي است كه درعرصه خاصي اثر مي گذارد و به ررد امكان مي دهد
كه سود خاصي را ازﻃريق مشاركت دررقابت برسرآن به دست آورد .سرمايه از نظر بورديو سه
شكل اساسي دارد:
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▪ اقتصادی :كه قابل تبديل شدن به پول است و به شكل حقوق مالكيت قابل نهادينه شدن است.
▪ ررهنگي :كه دربرخي شرايط به سرمايه اقتصادی تبديل مي شود و به شكل كيفيت آموزشي
نهادينه مي گردد.
▪ سرمايه ی اجتماعي :كه ازتعهدات اجتماعي ساخته شده است و تحت برخي شرايط قابل تبديل
به سرمايه اقتصادی مي باشد و يا ممكم است درشكل ي

عنوان اشراري نهادينه شود( .اكبری،

) 09 : 09۹9
پيربورديو برتبديل پذيری اشكال مختلﻒ سرمايه به نوع اقتصادی آن تاكيد دارد .وی سرمايه
اقتصادی را به عنوان كارانساني انباشته شده تعريﻒ مي كند .پس كنشگران ازﻃريق سرمايه ی
اجتماعي مي توانند دسترسي مستقيمي به منابع اقتصادی ( وام های يارانهايي ،راهنمای سرمايه
گذاری و )...داشته باشند .آنها مي توانند سرمايه ررهنگي خود را ازﻃريق تماس با كارشناسان يا
ارراد معتبرارزايش دهند ويا به گونه ايي ديگر ،آنها مي توانند با موسساتي كه اعتبارات با ارزش
عرضه مي دارند مرتبط شوند( .ريروزآبادی)009 :09۹۱،
جيمزكلمم مانند بورديو مفهوم سرمايه ی اجتماعي را از اقتصاد به جامعه شناسي آورد .كلمم
سرمايه ی اجتماعي را برحسب كاركردی كه دارد تعريﻒ مي كند .به عقيده او ايم مفهوم نه ي
موجود منفرد ،بلكه دربرگيرنده موجوديت های مختلفي است كه تمامي آنها دردوعنصر مشترک
هستند ،يعني همه آنها جنبه ايي ازساخت اجتماعي را درخود دارند و واكنش معيني ازكنشگران را
دردرون ايم ساختار تسهيل مي كنند .سرمايه ی اجتماعي همانند ديگر اشكال سرمايه مولد است و
رسيدن به اهداري را امكان پذيرمي سازد كه درنبود آن ،دسترسي به آن اهداف ناممكم خواهد
بود .سرمايه ی اجتماعي همانند سرمايه مادی و سرمايه انساني ،كامالف قابل مبادله نيست ،اما مي
تواند مختﺺ به رعاليت های مشخصي باشد .شكل مشخصي ازسرمايه ی اجتماعي كه درتسهيل
بعﻀي ازكنش ها ارزشمند است ،مي تواند برای كنش های ديگر بي رايده و يا حتي مﻀر باشد.
سرمايه ی اجتماعي برخالف اشكال ديگرسرمايه درذات ساختارروابط ميان كنشگران وجود دارد.
كلمم پس ازايم تعريﻒ ازسرمايه ی اجتماعي ،مجموعه های مختلفي ازكنش ها ،پيامدها و روابط
را سرمايه ی اجتماعي مي نامد .ازنظراو سرمايه ی اجتماعي ذاتاف قادر به كار است و سرمايه ی
اجتماعي هر آن چيزی است كه به مردم و نهادها امكان عمل مي دهد .بنابرايم ،سرمايه ی
اجتماعي ي

مكانيزم ،ي

شي و يا ي

پيامد نيست ،بلكه بهﻃور همزمان هري

يا تمامي آنها
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است .سرانجام اينكه سرمايه ی اجتماعي ازنظركلمم به لحاظ هنجاری و اخالقي خنثي است .يعني
نه مطلوب است و نه نامطلوب .و صرراف با رراهم كردن منابع الزم ،وقوع كنش ها را امكان پذير مي
سازد( .كلمم ) ۱90 : 0999 ،سرمايه ی اجتماعي ازنظراو ي

شي واحد نيست .انواع چيزهای

گوناگوني است كه دو ويﮋگي مشترک دارند:
 ) 0جنبه ايي ازي

ساخت اجتماعي هستند.

 ) 0تسهيلگر كنش های ارراد درون ساخت ها هستند.
جيمز كلمم  ،كه خود در زمرة نظريه پردازان توسعة سياسي در اواخر دهة  0591و اوايل دهة
 0591ميالدی است ،مفهوم سرماية اجتماعي رادر علوم اجتماعي بسط داد ،تا آنجا كه گفته مي
شود اصطالح سرماية اجتماعي كه توسط جيمز كلمم معرري شد ،در اصل بديم منظور وضع شد تا
هنجارها و انتظاراتي را توصيﻒ كند كه رعاليت اقتصادی را تﻀميم مي كنند ،اما درهمان زمان
نمي تواند چشم انداز دقيقي اراﺋه كند .كلمم خود در نگاهي به گذشته از لوری نام مي برد كه بر
مفهوم سرماية اجتماعي تكيه مي كند تا به بيان موقعيت های اقتصادی مختلفي كه جوانان اقليت و
غيراقليت به دليل پيوندهای اجتماعي با آن مواجه هستند ،كم

كند .به گفتة كلمم ،لوری

اصطالح سرماية اجتماعي را برای توصيﻒ ايم منابع وضع كرد .در كاربرد لوری  ،سرماية
اجتماعي ،مجموع منابعي است كه در ذات روابط خانوادگي و در سازمان اجتماعي جامعه وجود
دارد و برای رشد شناختي يا اجتماعي كودک يا جوان سودمند است .ايم منابع برای ارراد مختلﻒ
متفاوت است و مي تواند مزيّت مهمي برای كودكان و نوجوانان در رشد سرماية انساني آنها باشد.
( كلمم ) ۱9۹-۱95 : 0999 ،اما در ي

رديابي مفهومي مي توان گفت كه جاكوبز در سال 0590

سرماية اجتماعي را به كار گررت تا بر اهميت شبكه های مردم در شهرها تأييد كند و نشان دهد
چگونه آنچه او چشم هايي كه خيابان ها را مي نگرند ،مي نامد و به بياني ديگر همسايگان در
ايجاد امنيت رواني شهروندان تعييم كننده است )  ( Scott,1999:276-280در حالي كه لوری
مفهوم سرماية اجتماعي را برای تشخيﺺ منابع اجتماعي سودمند برای توسعة سرماية انساني وارد
اقتصاد كرد (.كلمم )۱91 :0999 ،ايم بورديو بود كه اوليم تالش مطالعاتي سيستماتي

را در

مورد سرماية اجتماعي به انجام رساند .از نظر بورديو سرماية اجتماعي ،جمع منابع عيني يا بالقوه ای
است كه حاصل شبكة بادوام روابط كمابيش نهادينه شدة آشنايي و شناخت متقابل يا به بيان ديگر،
عﻀويت در ي

گروه است .شبكه ايي كه هر ي

از اعﻀای خود را از پشتيباني سرماية جمعي
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برخوردار مي كند و آنان را مستحق اعتبار مي سازد(.بورديو) 9۹ :09۹۱ ،كلمم در ادامة ايم
رعاليت های نظری ،مفهوم سرماية اجتماعي را وارد حوزة جامعه شناسي مي كند و آن را به مثابة
ي

مفهوم علمي ،به پﮋوهش های اجتماعي معرري مي كند .كلمم در مفهوم سازی خود سه نوع

سرماية اجتماعي متفاوت را مشخﺺ مي كند :الزامات و انتظارات ،مجاری اﻃالعات و هنجارهای
اجتماعي؛ انسان ها در تبادل با يكديگر كارهايي برای يكديگر انجام مي دهند كه موجد الزامات و
انتظاراتي است .انسان ها در تبادل اﻃالعات به يكديگر اعتماد مي كنند .سرانجام هنجارهای
اجتماعي كه تا اندازه ای امنيت اخالقي را در جامعه گسترش مي دهد ،خود سرماية اجتماعي است
) (Coleman,1988: 120-94ايم مفهوم در توضيح جنبه های سياسي ،اقتصادی و اجتماعي جوامع
از ﻃريق آثار پاتنام گسترش و رشدی بي سابقه يارت و به منزلة مفهومي توضيح دهنده وارد علوم
سياسي شد .پاتنام با اشاره به سرماية ريزيكي به منزلة ابزار و سرماية انساني به مثابة امری آموزش
بخش كه هر دو در ارزايش زايندگي انسان تأثير زيادی دارند ،مطرح مي كند كه :سرماية
اجتماعي به وجوهي از سازمان اجتماعي مثل شبكه ها ،هنجارها و اعتماد اجتماعي باز مي گردد كه
همكاری و هماهنگي را برای منارع متقابل آسان مي كند ) (Putnam,1995: 213سازمان اجتماعي
از نظر پاتنام بيانگر جنبه هايي از زندگي است كه مشاركت كنندگان را قادر مي سازد تا برای
تعقيب اهداف مشترک با همديگر ،مؤثرتر عمل كنند ) ( Putnam,1995: 18-28پاتنام بر جنبه
های پيوند دهندة سرماية اجتماعي تأكيد مي كند و به رابطه با ديگران و پيوندهای مردم با زندگي
در جماعت خود اصرار مي ورزد )ibid: 29( .در بح

او ايم ررض وجود دارد كه هر چه با ديگر

مردم پيوند يابيم ،بيشتر به آنها اعتماد مي كنيم و برعكس (ibid) .بديم ترتيب ،انسجام و همبستگي
ميان انسانها و اعتماد ،دو مفهومي هستند كه در تحقق سرماية اجتماعي از نظر پاتنام به صورت
متقابل با يكديگر تعامل دارند و يكديگر را تقويت مي كنند.
روكوياما تعريﻒ ديگری اراﺋه مي دهد .او سرمايه ی اجتماعي را ايم گونه تعريﻒ مي كند:
" سرمايه ی اجتماعي را به سادگي مي توان به عنوان وجود مجموعه معيني ازهنجارها يا ارزش های
غيررسمي تعريﻒ كرد كه اعﻀای گروهي كه همكاری و تعاون ميانشان مجازاست ،درآن سهيم
هستند .مشاركت درارزش ها وهنجارها به خودی خود باع

توليد سرمايه ی اجتماعي نمي گردد،

چرا كه ايم ارزش ها ممكم است ارزش های منفي باشد( ".روكوياما) 00 : 0995،
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رابرت پاتنام تعريﻒ ديگری ازسرمايه ی اجتماعي اراﺋه مي دهد " .او برنحوه ی تاثيرسرمايه ی
اجتماعي بررژيم های سياسي و نهادهای دموكراتي

تاكيد كرده است .ازنظراوسرمايه ی

اجتماعي مجموعه ايي ازمفاهيمي مثل اعتماد ،هنجار ،شبكه های ارتباﻃي ميان ارراد ي

اجتماع

مي باشد .سرمايه ی اجتماعي وسيله ای برای رسيدن به توسعه ی سياسي واجتماعي درسيستم های
مختلﻒ سياسي است .پاتنام براعتماد تاكيد زيادی مي كند .ازنظراواعتماد و ارتبا ط متقابل درشبكه
های اجتماعي به عنوان منابعي هستند كه دركنش های اعﻀاء جامعه موجود است" ( عالقه
بند)www.fasleno.com :09۹۱،
و باالخره مي توان گفت "سرمايه ی اجتماعي ازمجموعه هنجارها و ارزش های موجود درسيستم
های ركری ،علمي ،اجتماعي ،اقتصادی ،ررهنگي و سياسي جامعه منتج مي شود و ايم هنجارها و
ارزش ها حاصل تاثير نهادهای اجتماعي واقتصادی ما است كه دارای ويﮋگي اعتماد متقابل ،تعامل
اجتماعي ،احساس هويت جمعي و گروهي وغيره است( .همان)
مفاهيمي همچون اعتماد ،همكاری وهمياری ميان اعﻀاء ي
هدرمند است كه باع

گروه يا جامعه شكل دهنده نظامي

دستيابي به اهداف ارزشمند گروه مي شود .ازايم رو شناخت عوامل موثر

درتقويت يا تﻀعيﻒ سرمايه ی اجتماعي مي تواند به جوامع ،درگسترش ابعاد سرمايه اجتمای
كم

نموده و موجب ارزايش عملكرد اجتماعي واقتصادی ارراد درجوامع گردد .ازجمله

عناصرمهم سرمايه ی اجتماعي اعتماد ومشاركت است .اعتماد مردم به يكديگر ،مردم به حكومت
و نهادهای اصلي جامعه ،اعتماد نهادهای مذكور به يكديگر و اعتماد حكومت و ايم نهادها به مردم
 ،وجوه مختلﻒ اعتماد اجتماعي را شكل مي دهند .ازسوی ديگر درستكاری ،صداقت ،ورای به
عهد ،انصاف وعدالت ارزش های اعتمادآرريم هستند .آزادی رعاليت مدني و بسته نبودن راه و
تشكيل نهادهای مستقل ازقدرت و حجيم نبودن دولت نيز مقوم و محرک مشاركت عمومي
است( ".عبدی)www.aftab.ir :09۹9،
سرمايه ی اجتماعي دو وجه يا دو نوع دارد:
 )0سرمايه ی اجتماعي درون گروهي ( مثل خانواده )
 )0سرمايه ی اجتماعي برون گروهي
امروزه سرماية اجتماعي در جريان توسعة ي

كشور در كنار انواع سرمايه اعم از ﻃبيعي ،انساني و

مادی( هم برون داد و هم درون داد توسعه) به شمار مي آيد .از ﻃرري نيز سرماية اجتماعي را مادة
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خام جامعة مدني دانسته اند .سرماية اجتماعي زيرمجموعة سرماية انساني نيست ،زيرا ايم سرمايه
متعلق به گروه هاست ونه ارراد .سرماية انساني معمولي مانند تحصيالت و مهارت را به تنهايي مي
توان كسب كرد ،اما هنجارهايي كه شالودة سرماية اجتماعي را تشكيل مي دهند در صورتي معني
دار هستند كه بيش از ي
همكاری دارند( تا ي

نفر در آنها سهيم باشند .سرماية اجتماعي مي تواند از دو نفر كه با هم
ملت را در بر بگيرد( .روكوياما( )09 :0995،اوسالنر و دكر به نقل از

كوهم و همكاران) ( 0559كواچي و همكاران ) 0555
(ن

و كيفر )  ( 0559پاتنام )  0111بيان مي كنند ايم ايده كه سرماية اجتماعي اكسير و درمان

بخش همة دردهای جامعه است ،ايدة مقبولي است .سرماية اجتماعي جامعه را سالم تر ،داراتر و
شايد باتدبيرتر و شكيباتر مي سازد .به نظر پاتنام سرماية اجتماعي موجب داشتم حكومت خوب و
كارا مي شود ( Oslaner & Decker,2001: 176) .در كشورهای توسعه نيارته ،رقدان سرماية
اجتماعي را حلقة مفقوده توسعه و رشد اقتصادی دانسته اند .اقتصاد جديد ،سرماية اجتماعي را به
كار مي گيرد و به هنجارهايي كه از بيرون نظام اقتصادی سرچشمه گررتهاند و بر ررتارهای
اقتصادی تأثير مي گذارند ،توجه جدی نشان مي دهد .از ايم رو اقتصاد دانان آن را به منزلة يكي از
شاخﺺ های مهم توسعه مطرح نموده اند .سرماية اجتماعي نه تنها برای مساﺋل كسب و كار بسيار
جالب و بااهميت است ،بلكه داليل جالب و مهم تری نيز برای يادگيری چگونگي توسعه و استفاده
از سرمايه های اجتماعي وجود دارد .تحقيقات و مطالعات منتشر شده در كشورهای توسعه نيارته،
رقدان سرماية اجتماعي را حلقة مفقوده توسعه و رشد اقتصادی دانسته اند .اقتصاد جديد ،سرماية
اجتماعي را به كار ميگيرد و به هنجارهايي كه از بيرون نظام اقتصادی سرچشمه گررتهاند و بر
ررتارهای اقتصادی تأثير ميگذارند ،توجه جدی نشان مي دهد .از ايم رو اقتصاددانان آن را به
منزلة يكي از شاخﺺ های مهم توسعه مطرح نموده اند .سرماية اجتماعي نه تنها برای مساﺋل كسب
و كار بسيار جالب و بااهميت است ،بلكه داليل جالب و مهم تری نيز برای يادگيری چگونگي
توسعه و استفاده از سرمايه های اجتماعي وجود دارد .تحقيقات و مطالعات منتشر شده نشان مي
دهد كه بيم سرماية اجتماعي و كيفيت ،هدف و مفهوم زندگي پيوند مستقيمي وجود دارد(.
بيكر ) 91 : 09۹0،توجه به سرماية اجتماعي مباح

توسعه را از مدل های صرف اقتصادی كه

معطوف به رشد اقتصادی و ارزايش توليد ناخالﺺ ملي هستند ،رراتر خواهد برد و آن را به مؤلفه
هايي چون نظام شبكه ها و ساختارهای اجتماعي و نيز ارزش و هنجارهای حاكم بر ايم شبكه ها و
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ساختارها نزدي

خواهد كرد و زمينه را برای نوعي بازنگری در تعريﻒ توسعه رراهم خواهد

نمود .بازنگری ای كه به نوعي در تعاريﻒ جديد توسعه معموالف ديده مي شود .برای نمونه توسعة
انساني مدّ نظر سازمان چنيم تعريﻒ مي شود :با عنايت به مفهوم سرماية اجتماعي مي توان توسعه
را غني سازی كنشهای اجتماعي ناشي از ارزايش تمايل به مشاركت و اعتماد اجتماعي دانست .در
ايم صورت گذر به سوی توسعه از مسير ايجاد نهادها ،تعادل های ارزشي ،باورها و هنجارها و
ساختارهای مولد و مشوق سرماية اجتماعي امكان پذير خواهد بود (.تشكر و معيني) 99 : 09۹0 ،
توزيع سرماية اجتماعي به شدت به الگوهای توسعة سياسي اقتصادی و وضعيت دموكراتي
جوامع وابسته است .تمامي كشورهای غني در سرماية اجتماعي دارای دموكراسي و همچنيم
هموارتريم اقتصاد رراصنعتي در جهان مي باشند .به نظر اوسالنر و دكر ،كشورهايي با سطوح باالتر
اعتماد ،عملكرد حكومتي مناسب تر ،رونق بيشتر و رشد اقتصادی بيشتر خواهند داشت .

(Oslaner

)& Decker,Op,tc,: 177

سرماية اجتماعي به ﻃور ثابت و مؤثری با بسياری از شاخصه های توسعة انساني ،اجتماعي و
اقتصادی از قبيل سطح تعليم و تربيت ،شاخﺺ توسعة انساني برنامة توسعة سازمان (كه بر اساس
برابری قدرت خريد  GDPشامل ﻃول عمر ،آموزش و پرورش و درآمد ،سرانة توليد ناخالﺺ
داخلي سنجيده مي شود) و تراكم توزيع دستيابي به رسانه های جمعي همراه است .بر اساس شواهد
به دست آمده در ميان شاخﺺ های سرماية اجتماعي ،اعتماد اجتماعي مهم تريم شاخﺺ است ،به
گونه ای كه عنوان مي شود ارتباط بيم سرماية اجتماعي با توسعة اجتماعي اقتصادی از ﻃريق
اعتماد اجتماعي برقرار مي گردد.
ابعاد مفهومي و نظری سرماية اجتماعي
ابعاد مفهومي و نظری مربوط به سرماية اجتماعي در ادبيات علوم اجتماعي به ويﮋه در چند دهة
اخير گستردگي قابل توجهي يارته است .مباح

نظری مطرح شده را در تقسيم بندی بر مبنای

محتوا و سطح تحليل مي توان در سه سطح خرد ،مياني و كالن بررسي كرد.
 .1سطح خرد
در ايم سطح سرماية اجتماعي در قالب روابط رردی و شبكه های ارتباﻃي بيم ارراد و هنجارها و
ارزش های غيررسمي حاكم بر آنها بررسي مي شود .بر ايم اساس ،سرماية اجتماعي موضوعاتي
چون شدت و كيفيت روابط و تعامالت بيم ارراد و گروه ها ،احساس تعهد و اعتماد دو جانبه به
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هنجارها و ارزش های مشترک را شامل مي شود و به منزلة ي

حس تعلق و پيوستگي اجتماعي

تلقي مي شود .جامعه شناسان شبكه ،سرماية اجتماعي را مجموعة ارتباﻃات ارقي بيم ارراد و شبكة
اشتغاالت مدني ميدانند و آن را واسط بيم هنجارها و اجرای قوانيم جامعه تلقي مينمايند و
سرماية اجتماعي را در مقياس خرد آن ديدهاند .در ايم سطح اعتماد به اعﻀای خانواده ،دوستان و
همكاران نقش و اهميت كليدی دارد سپس وجود ارزش های اجتماعي مثبتي چون صداقت،
امانت ،تعهد و ارزش های منفي چون تقلب ،كالهبرداری ،چاپلوسي اهميّت زيادی دارند .به نظر
روكوياما ،سرماية اجتماعي مجموعة معيني از هنجارها و ارزش های غيررسمي است كه اعﻀای
گروهي كه همكاری و تعاون ميانشان مجاز است ،در آن سهيم هستند .ايم هنجار ها زماني توليد
سرماية اجتماعي مي كند كه شامل سجايای مثبت از قبيل صداقت ،ادای تعهدات و ارتباﻃات
دوجانبه باشند.
 .2سطح میانی
در ايم سطح نظريه پردازاني همچون كلمم و پاتنام سرماية اجتماعي را نوعي موجوديت در نظر
مي گيرند كه نخست از جنبه هايي از ساخت اجتماعي برخوردار است؛ دوم ،كنش های خاص
كنشگران (حقيقي يا حقوقي) را درون ساختار اجتماعي تسهيل مي كند .ايم مفهوم ،ارتباﻃات
ارقي و عمودی را شامل مي شود و سازمان ها و روابط بينابيني (اعم از باشگاه ها ،انجمم ها،
شركت ها و احزاب سياسي) در زمرة آن قرار مي گيرند .كلمم ،اعتماد ،اختيار و تعهد را الزمة
سرمايه ی اجتماعي ي

گروه مي داند .به نظر كلمم سرما يه ی اجتماعي تركيبي از ساختا رهای

اجتماعي است كه تسهيل كنندة كنش های معيني از كنشگران در درون ايم ساختارها است .

(

)Coleman,1988:98سرماية اجتماعي مانند ديگر اشكال سرمايه مولد است .بدون آن نيل به
برخي از اهداف ميسر نيست .به نظر او سرماية اجتماعي منبعي برای كنش ارراد است .برای مثال
گروهي از ارراد كه واقعاف به يكديگر اعتماد دارند در قياس با گروهي كه راقد چنيم اعتمادی
هستند ،از قوای همكاری بيشتری با يكديگر برخوردارند .در ي

اجتماع روستايي ي

كشاورز

علوره را از كشاورز ديگر مي گيرد و ابزار و ادوات كار كشاورزی را به ﻃور گسترده به يكديگر
قرض مي دهند ،سرماية اجتماعي اجازه مي دهد كه هر كشاورز كارش را با حداقل سرماية
ريزيكي در قالب ابزارها و تجهيزات الزم انجام دهد ( Coleman,1990:304-307).
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جامعه شناساني چون ادواردز و رولي به دنبال مفهوم سازی كلمم تأ كيد مي كنند كه سرماية
اجتماعي ضرورتاف از بارت ويﮋ ه ای برخوردار است .در واقع سرماية اجتماعي در روابط اجتماعي و
هنجارهای اجتماعي موجود بيم گروه هايي كه كار مشاركتي را تسهيل مي كنند وجود دارد اما
ايم ضرورتاف قابل انتقال به ديگر بارت ها نيست (.پورموسوی ) 099: 09۹0 ،كلمم بر سودمندی
سرماية اجتماعي به مثابة منبعي برای همكاری روابط دو جانبه و اجتماعي تأكيد مي ورزد .به نظر
كلمم عواملي چون كم
كم

 ،ايدﺋولوژی ،اﻃالعات و هنجارها به ايجاد و گسترش سرماية اجتماعي

مي كنند .به نظر پاتنام همكاری و تعاون داوﻃلبانه در جايي كه ذخيره و انباشتي اساسي از

سرماية اجتماعي در قالب قواعد مبادله و شبكه های تعهد مدني وجود داشته باشد ،به آساني
صورت مي گيرد .سرماية اجتماعي داللت بر اشكالي از سازمان اجتماعي چون اعتماد ،قواعد و
شبكه ها دارد كه مي توانند كارايي جامعه را از ﻃريق كنش های متناسب تسهيل نمايند .در نتيجه
تعاون خودانگيخته از ﻃريق سرماية اجتماعي تسهيل مي شود Putnam & Others,1992: 167) (.

سرماية اجتماعي پديد های ارتباﻃي است كه مي تواند دارايي گروه ها ،انجمم های محلي و ملت
ها به حساب آيد .به نظر پاتنام سازمان های اجتماعي اتحاديه ها ،كليساها و گروه های اجتماعي
مي توانند از ﻃريق پيوند بيم شكاف های اجتماعي تفرقه اندازانه ،متحد كردن مردم دارای ارزش
ها و گذشته های متفاوت به بهبود بخشيدن به خلق و خوهای قلبي همانند بردباری ،همكاری و
روابط متقابل كم

كنند و همچنيم از ﻃريق مشاركت در ايجاد زيربنای اجتماعي استوار ،پربار و

درخشان ،نقش حياتي را در ايجاد سرماية اجتماعي ايفا كنند.عالوه بر ايم پاتنام معتقد است در
دموكراسي هايي كه از سرماية اجتماعي مطلوبي برخوردارند ،شهروندان آگاه بيشتر مراقب
مسئوالن منتخب برای پاسخگويي به عملكرد خود هستند و مسئوالن نيز از بازخواست شدن خود
آگاهي كامل دارند .پس بر اساس ادعا های پاتنام اوالف شبكه ها و هنجارهای اجتماعي برای
همكاری ،مشاركت و هماهنگي اجتماعي ضروری هستند ،ثانياف سرماية اجتماعي پيامدهای مهمي
برای دموكراسي در پي دارد( .پورموسوی )090 : 09۹0،پاتنام اعتماد اجتماعي ،هنجارهای معاملة
متقابل و اجتماعي را در قالب شبكه های ارقي تعامل به منزلة منابع اجتماعي در نظر مي گيرد .او
برای سرماية اجتماعي ويﮋگي بازتوليدی را لحاظ مي نمايد ،بديم صورت كه منابع سرماية
اجتماعي مقوی و خودارزون هستند .آنها در عيم حال كه موجد سرماية اجتماعي هستند با بسط
سرماية اجتماعي تقويت و گستردگي بيشتری پيدا مي كنند .با توجه به كار پاتنام در سال 0559
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سرماية اجتماعي به صورت نوعي ويﮋگي ررهنگي در نظر گررته مي شود كه لزوماف از دست دادن
آن خيلي مشكل نيست ،ليكم كسب آن بسيار سخت و مشكل است .به نظر پاتنام مورقيت
(عملكرد)حكومت های منطقه ای بيشتر بازتاب تراكم سرماية اجتماعي است به جای ايم كه
منعكس كنندة توسعة اقتصادی منطقه باشد.
تفاوت در سرماية اجتماعي درون منطقه ای بازتاب الگو های قديمي حاكم بر منطقه است .نگاه
پاتنام يادآور كار بنفيلد است كه قاﺋل به رابطة بيم عملكرد اقتصادی ،سياسي و ررهنگي بود .بنفيلد
ررهنگ جنوب ايتاليا را در قالب خانواده گرايي ضداخالق شناسايي كرده بود .ايم نگاه موجب
شد تا به ايم ايده توجه شود كه برای ررهنگ های غيرغربي بدون داشتم اقتصاد جديد و نظم
سياسي دموكراتي

 ،امكان ايجاد و حفظ سازمان های پايدار ميسّر نيست كه حاصل آن تعريﻒ

دهة توسعه برای كشورهای توسعه نيارته بود .ميزان های متفاوت رشد در اقتصادهای آسيايي ممكم
است با تغييرات در سرماية اجتماعي پيوند داشته باشند .به نظر روكوياما خانواده در ررهنگ چيم
عمدتاف مي تواند تعييم كند كه چرا ايم كشور از ي

ﻃرف دارای ي

ﻃرف ديگر برخوردار از توسعه در مقياس وسيعي نيست و از حي

تاريخ تجاری است و از

اقتصادی برخوردار از همكاری

و تعاون مورقيت آميزی است .بر عكس ،ژاپني ها پيوندها را در رراسوی خانواده بسط داده اند و
ايم به شكل سرماية اجتماعي كم

كرده و موجب سرمايه داری صنعتي شده است .تبييم

ررهنگي روكوياما مبتني بر شواهد خيلي قوی نيست .او تأثير قوانيم كشورها را بر توسعة اقتصادی
آنها ناديده مي گيرد .كلمم و پاتنام بر آثار مثبت سرماية اجتماعي تأكيد دارند .اولي بر نقش
سرماية اجتماعي در بهبود شرايط اقتصادی و اجتماعي و دومي بر سهم سرماية اجتماعي در تأسيس
و كارآمدی نهاد های دموكراتي

مدني تأكيد مي كند .كمپبل و جاوچلوويچ به نقل از پاتنام

سرماية اجتماعي را همبستگي اجتماعي محلي حاصل شده از چهار ويﮋگي .0 :وجود مجموعه ای
متراكم از سازمان ها و شبكه های اجتماعي محلي .0 ،سطوح باالی تعهد مدني يا مشاركت در
شبكه های اجتماعي محلي .9 ،هويت محلي قوی و مثبت و نيز احساس تجانس و برابری با اعﻀای
اجتماع و  .۱هنجارهای تعميم يارته مربوط به اعتماد و كم

متقابل بيم اعﻀای اجتماع محلي و

ايم نكته كه آيا آنها يكديگر را به لحاظ شخصي مي شناسند ،دانسته اند (.

Campel

) &Jovchelovitch,2000: 262باس معتقد است نظرية سرماية اجتماعي معطوف به بسط قﻀايايي
دربارة شرايطي است كه تحت آن حكومت ها و اجتماعات محلي بتوانند برای نيل به اهداف
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مشترک ،تعاون و همكاری داشته باشند .آن تعييم كنندة ترتيبات نهادی ارقي است كه بر ايجاد
شبكه هايي از اعتماد ،ادارة بهتر امور و عدالت اجتماعي تأثير مثبت دارد .سرماية اجتماعي نقش
مهمي را در تشويق به اشتراک مساعي در راﺋق آمدن بر شكست های بازار از ﻃريق كنش های
جمعي و اﺋتالف منابع مشترک ايفا مي نمايد؛ در نتيجه به نظر مي رسد برای ارتقای مشاركت
اجتماع محلي و توسعة متكي بر خود امری الزم است ( Boss,1997:1) .به نظر پاكستون سرماية
اجتماعي شامل دو مؤلفة پيوستگي های عيني بيم ارراد به منزلة شبكة عيني كه ارراد را در ي
رﻀای اجتماعي به يكديگر پيوند مي دهد و نوعي پيوند ذهني است كه موجب شكل گيری روابط
مبتني بر اعتماد متقابل و روابط عاﻃفي مثبت اعﻀای جامعه نسبت به يكديگر مي شود .سرماية
اجتماعي نوعي انرژی بالقوه است كه تسهيل كنندة كنش است.
 .3سطح كالن
نورث سرماية اجتماعي را از منظر اقتصاد سياسي و در سطح كالن شامل روابط قراردادی و روابط
نهادهای كالن (اعم از دولت ،حكومت سياسي و نظام های حقوقي و قﻀايي) مي داند .در ايم
سطح روابط ساختارهای رسمي مانند قوانيم و مقررات حاكميت سياسي ،ميزان مشاركت سياسي و
شكل گيری نهادهای سياسي ،اجزای سرماية اجتماعي هستند .در سطح كالن با سرماية اجتماعي
ساختاری سر و كار پيدا مي كنيم كه اعتماد به حكومت و نيز اعتماد به نظام های تخصصي مؤلفه
های اصلي آن را تشكيل مي دهند .روكوياما نيز سرماية اجتماعي را پديده ای جامعه شناختي در
نظر گررته است .به نظر او ملت ها مي توانند از سطوح متفاوتي از سرماية اجتماعي بر خوردار
باشند ،سرمايه ای كه ررصت الزم را برای تحقق دموكراسي يا صنعتي شدن آنها رراهم مي كند .به
نظر روكوياما سرماية اجتماعي را مي توان مجموعة معيني از هنجارها يا ارزش های غيررسمي
تعريﻒ كرد كه اعﻀای گروهي كه همكاری و تعاون ميانشان مجاز است ،در آن سهيم هستند
(.روكوياما  ) 01 : 0995،سرماية اجتماعي سرماية رردی نيست  :بلكه سرماية گروهي است .در
نهايت در شرايط وجود سرماية اجتماعي شاهد بسط و گسترش ررآيند مشاركت در حوزه های
مختلﻒ اقتصادی ،اجتماعي ،سياسي و ررهنگي و نيز بسط انجمم های داوﻃلبانه خواهيم بود،
ررآيندی كه مي تواند ساز و كاری مؤثر برای نيل به توسعه باشد .روكوياما منابع ايجادكنندة
سرماية اجتماعي را ايم گونه مطرح مي كند:
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 .0هنجارهايي كه به لحاظ نهادی ؛ ساخته شده اند (ساختمندی های نهادی) و منتج از نهادهای
رسمي مانند دولت و نظام های قانوني هستند.
 .0هنجارهايي كه خودجوش هستند (ساختمندی های خودجوش) و برخاسته از كنش های متقابل
اعﻀای ي

جامعه هستند.

 .9ساختمندی های برون زاد كه برخاسته از اجتماعي غير از اجتماع مبدأ خودشان هستند و مي
توانند از ديم ،ايدﺋولوژی ،ررهنگ و تجربة تاريخي مشترک نشات بگيرند.
 .۱هنجارهايي كه از ﻃبيعت ريشه گررته اند (ساختمندی های ﻃبيعي) مثل خانواده ،نﮋاد و قوميت(.
روكوياما ) 59-019 : 0995،كريستيم گروتارت بح

خود را با ايم مساله مطرح مي كند كه آيا

سرماية اجتماعي حلقة مفقوده است؟ برای تبييم ايم موضوع به ﻃرح ايم پرسش مي پردازد كه
تفاوت در نرخ های رشد اقتصادی كشورها يا برخي از مناﻃق را به رغم برخورداری يكسان از
منابع ريزيكي ﻃبيعي و سرماية انساني چگونه مي توان تبييم نمود؟ او با توجه به مطالعات انجام شده
به ﻃرح چهار مورد برای رراهم سازی پاسخ الزم برای ايم پرسش مي پردازد .مورد اول :به نقل از
بان

جهاني (  )0559و استيگليتز (  ) 0559مطرح شده است كه نرخ های باالی رشد اقتصادی

كشورهای آسيايي شرقي نسبت به ديگر بخش های جهان صرراف با عوامل مرسوم چون سرمايه
گذاری های اساسي ،ريزيكي و عيني قابل تبييم نيست .سياست های حكومت محيط مناسبي را از
ﻃريق تنظيمات نهادی و ﻃرح های سازماني رراهم كرده اند كه كارايي ،مبادلة اﻃالعات و
همكاری بيم دولت و صنعت را ارتقا داده اند .مورد دوم :به نقل از پاتنام (  ) 0559بيان شده است
كه تراكم باالتر انجمم های داوﻃلبانه در ميان مردم شمال ايتاليا نسبت به جنوب ايتاليا مورقيت
اقتصادی شمال ايتاليا را تبييم مي كند .مورد سوم :به نقل از باكلي (  ) 0559عنوان شده است كه
بعد از سقوط دولت سومالي بي نظمي مدني و سقوط درآمد بيشتر كشور را ررا گررت ليكم در
جايي كه نيروهای محلي قوت بيشتری داشتند ،بي نظمي مدني و سقوط درآمدها شدت چنداني
نداشت .مورد چهارم :پاتم و همكاران (  ) 0559بيان كرده اند كه در گجرات هند برخوردهای
خشونت آميز بيم مردم محلي و مقامات حكومتي موجب ركود اقتصادی شده بود .از وقتي كه
اجتماعات محلي بسيج شدند و مديريت نهادی را پذيررتند ،تﻀادها تقليل يارتند و بهره برداری از
زميم و درآمد روستاها ارزايش پيدا كرد .هر ي

از موارد مطرح شده جنبه ای از سرماية اجتماعي

و سهم آن را در رشد اقتصادی نشان مي دهد (Grootaert,2001:9) .سرماية اجتماعي در كنار
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ديگر اشكال سرمايه برای توسعه نوعي داده است و در عيم حال ستاندة رزايندة توسعه نيز مي باشد
 (Ibid:16) .شواهد زيادی وجود دارند مبني بر ايم كه سرماية اجتماعي مي تواند بر نتايج توسعه
چون رشد ،عدالت و امحای رقر تأثير داشته باشد .انجمم ها و نهادها شبكة غيررسمي را برای
سازمان دهي اﻃالعات مشترک ،هماهنگي رعاليت ها و تصميم گيری جمعي رراهم مي كنند.
)Ibid:11خير و شر بودن سرماية اجتماعي در مباح

(

جديد مربوط به سرماية اجتماعي عنوان مي

شود كه سرماية اجتماعي مفهومي بالقوه يكپارچه و واحد است ولي در بيشتر آثار جديد بر وجود
انواع متفاوت سرماية اجتماعي نيز تأكيد شده است .يكي از تفاوت ها در سرماية اجتماعي مربوط
به عﻀويت در شبكه های رسمي و غيررسمي مي شود .شبكه های رسمي به آساني بر حسب
عﻀويت سازماني شناخته مي شوند كه سنجش آن هم به سهولت صورت مي گيرد .ولي شواهد
مربوط به نقش شبكه های اجتماعي غيررسمي به آساني در دسترس نيستند .تفكي

مهم تر مربوط

به تفاوت بيم سرماية اجتماعي بيم گروهي و سرماية اجتماعي درون گروهي است .سرماية
اجتماعي درون گروهي با اعتماد به غريبه ها شناخته مي شود كه در آن شعاع اعتماد گسترة بيشتری
پيدا مي كند و شامل ارراد غيرخودی و بيرون از گروه خودی مي شود .به نظر اونيكس و بولم
سرماية اجتماعي برای سالمتي ارراد ،خانواده ها و اجتماعات حياتي است .سرماية اجتماعي مفهوم
يكپارچه و واحدی نيست بلكه دربردارندة عناصر و ابعاد متنوع و مختلفي است .سرماية اجتماعي
احتماالف در خود ترتيب های مختلفي دارد كه كاركردهای آنها در موازات با يكديگر قرار مي
گيرند .هم به شبكه های رسمي و غيررسمي و هم به سرماية اجتماعي بيم گروهي و درون گروهي
نياز داريم) Onyx &Bullen,2001:57) .در مجموع بررسي ابعاد كاركردی سرماية اجتماعي نشان
مي دهد كه ايم سرمايه مي تواند هم منبع خير و هم منبع شر باشد .همان گونه كه سرماية مالي را
مي توان هم برای تهيدستان و هم برای خريد سالح به كار برد ،شبكه ها نيز قادرند تا با تقويت
تبارگرايي ،تنفر نﮋادی و ررقه گرايي ،گروه ها را با يكديگر با شيوه هايي كه در كل برای جامعه
دارای نتايج منفي هستند ،متحد كنند (.پورموسوی،پيشيم ) 099:در مجموع آنجايي كه  :سرماية
اجتماعي به سطوح رراگروهي و ررابخشي ميل نمي كند و در سطح جامعه و در حوزة عمومي
شيوع پيدا نمي كند و مبتني بر نوعي ﻃايفه گرايي و خاص گرايي است ،ممكم است پيامدهای
منفي داشته باشد؛ به گونه ای كه هزينه های زندگي را در عرصه های مختلﻒ اجتماعي ،سياسي،
اقتصادی و ررهنگي ارزايش دهد و قطاعي بودن جامعه را تقويت كند به صورتي كه جامعه را از
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وراق و نظم پويای خود باز دارد.در ررسايش سرماية اجتماعي گفته شد كه وجود سرماية
اجتماعي ،ساز و كاری برای ارتقای توسعه است و رقدان و ررسايش آن مانعي برای توسعة
اجتماعي است.و مهم تر ايم كه سرماية اجتماعي از ويﮋگي خودزايي و خودمولدی برخوردار
است .يعني با استفادة مناسب از آن زمينه برای توليد و تقويت آن رراهم مي شود و استفاده نكردن
از آن موجب تقليل و نابودی آن مي شود و ايم موجب تفاوت بيم سرماية اجتماعي و اشكال
ديگر سرمايه شده است .ايجاد سرماية اجتماعي ممكم است برای اوليم بار مانند سرماية ريزيكي
هزينه داشته باشد ،اما پس از ايجاد ،تقويت آن از ﻃريق مصرف امكان پذير است ،برخالف سرماية
ريزيكي كه وقتي مصرف مي شود ،ررسوده و كهنه مي شود.در ايم باره سرماية اجتماعي مانند
سرماية انساني عمل مي كند .وقتي مهارتي از ﻃريق انجام كاری كسب مي شود ،چنانچه بعداف
تمريم و تجربه نشود ،به رراموشي سپرده مي شود .هميم ﻃور است حس همدلي و همدردی و
معاضدت نسبت به ديگران كه از ﻃريق ممارست و تمريم حفظ و تقويت مي شود (.متوسلي و بي
نياز ) ۱9 : 09۹0،عالوه بر استفاده نكردن درست از سرماية اجتماعي كه موجب ررسايش ايم
سرمايه مي شود گذار جوامع نيز به ويﮋه وقتي كه خصلت درون زا و مناسب خود را ندارد ،سرماية
اجتماعي جامعه را دچار ررسايش مي كند .به نظر استيگليتز جوامع سنتي اغلب دارای سطح بااليي
از سرماية اجتماعي و سرماية سازماني هستند ،هر چند ايم سرمايه ممكم است به گونه ای نباشد
كه برای تسهيل تغيير ،الزم است .اما در ررآيند توسعه ،ايم سرماية اجتماعي و سازماني اغلب
تﻀعيﻒ مي شود يا از ميان مي رود ،به گونه ای كه ممكم است ايم ررآيند تخريب ،پيش از ايجاد
سرماية جديد اجتماعي و سازماني روی دهد و جامعه را از ساختارهای ضروری و رﻀای اخالقي
كه الزمة كاركرد بهينة آن است ،محروم كند (.استيگليتز ) 0۹1 :09۹0،استيگليتز به گذار اقتصادی
در روسيه و چگونگي تﻀعيﻒ و ررسايش سرماية اجتماعي اشاره مي كند .به نظر اوروش گذار
اقتصادی در روسيه باع

تﻀعيﻒ سرماية اجتماعي شد .يكي ثروتمند مي شد نه به ايم خاﻃر كه

سخت كار كرده ،بلكه به ايم دليل كه از ارتبا ط های سياسي اش برای گررتم اموال دولتي به بهای
ارزان در جريان خصوصي سازی استفاده مي كرد .قراردادهای اجتماعي كه شهروندان را به هم
پيوند مي دهد ،گسسته شده بود ،زيرا بازنشستگان مي ديدند كه دولت اموالشان را به ثمم بخس
مي رروشد ولي ادعا مي كند كه پولي ندارد كه حقوق بازنشستگي آنها را بپردازد(.استيگليتز ،
پيشيم ) 01 :مهم تر ايم كه شرايط تورمي و رقدان مردم ساالری واقعي ويﮋگي هايي هستند كه در
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بيشتر كشورهای راقد نظم پويا ديده مي شود .ايم شرايط نيز نقش مهمي در ررسايش سرماية
اجتماعي ايم كشورها دارند .رقدان مردم ساالری واقعي و شكل نگررتم نهادهای مدني كه خود
حاصل رقدان سرماية اجتماعي اوليه است همچنان مانع شكل گيری ايم سرمايه مي شود كه در
مقياس های ملي و رراملي ررآيند توسعه را با مشكل مواجه مي كند .به نظر بيكر انجام امور تجاری
در كشورهای ديگر به ي

دولت باثبات ،شريﻒ ،مسئول و قابل اعتماد نياز دارد .كيفيت و

چگونگي دولت با توجه به غني بودن سرماية اجتماعي مانند شبكه های همكاری و تعاون،
معيارهای مشاركت مدني و روحية اعتماد تغيير مي كند (.بيكر ) 05 : 09۹0،در رﻀای غيرمردم
ساالرانه اعتماد عمومي و سرماية بيم گروهي جای خود را به اعتماد عشيره ای و سرماية درون
گروهي مي دهد كه خود مانع توسعه است .پاتنام در مطالعه اش دربارة جنوب ايتاليا به ايم نتيجه
مي رسد كه در مناﻃقي كه سرماية اجتماعي خوبي وجود دارد ،شاهد توسعة اقتصادی بيشتر و
دولت های محلي كارا و مسئول هستيم .بر عكس در جاهايي كه سرماية اجتماعي به ويﮋه در شكل
بيم گروهي آن وجود ندارد و به تعبير بنفيلد نوعي خانوده گرايي ضداخالق وجود دارد ،توسعة
اقتصادی و مسئوليت پذيری اجتماعي و نهادی در سطح پاييم قرار دارد.
سرمایة اجتماعی و فرهنگ سیاسی توسعه بخش:
بح
ي

اعتماد و همبستگي در درون شبكة اجتماعي در رابطة متقابل با يكديگر و به منزلة دو روی
سكه ،به نحوی كه به منارع عمومي كم

كند ،از محورهای هميشگي بح

سرماية اجتماعي

است .بديم نحو ،ايم اعتماد ميان ارراد جامعه كه به صورت اعتماد ميان غريبه ها و اعتماد در درون
ي

بارت وسيع از نهادهای اجتماعي نمايان مي شود ،در نهايت به صورت مجموعة ارزش ها،

رﻀاﺋل و انتظارات مشترک درون جامعه و به صورت ي

كل در مي آيد .از ﻃرري ،بدون ايم

تعامل ،اعتماد ارول مي يابد و در نقطة خاصي ايم ارول آغاز مي شود و خود را به صورت
معﻀالت اجتماعي جدی نمايان (Bim,1990:20) .از نگاه كالوس اوره ،انديشمندی كه در زمرة
ارراد مطرح نسل دوم مكتب ررانكفورت است ،اعتماد و هماهنگي اجتماعي ،دو كاركرد عمده در
سرماية اجتماعي هستند .به گفتة او ،هنگامي كه وساﺋل و ابزاری چون آييم نامه های دولتي از
ﻃريق مقررات تصويب شده و تعادل های خود به خودی بازار ،ظرريت انجام وظيفة اجتماعي
نداشته باشد ،اعتماد موجد وساﺋل و ابزاری برای هماهنگي اجتماعي است .او معتقد است كه
اعتماد موجب آزادی بيشتر ،به كارگيری بيشتر توانمندی و خالقيت شهروندان ،راﺋق آمدن بر كارا
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نبودن آييم نامه ها و مقررات و احساس امنيت مي شود (Offe,1999:42-46) .اما هر نوع اعتماد،
جزﺋي از سرماية اجتماعي محسوب نمي شود ،بلكه آن كه به سرماية اجتماعي كم

مي كند،

اعتمادی است كه بتوان به مردم غريبه ،تعميم داد و در برابر اعتماد خاص است كه محدود به
خانواده يا گروه ررد است .اعتماد خاص متمايل است به ملحق شدن به انواع هويت های گروهي و
خودی كه در برابر بيگانگان تشكيل مي يابند كه متعاقباف جناح گرايي را رزوني مي بخشد و امكان
توارق ميان نيروهای متعارض را از ﻃريق وساﺋل دموكراتي
قوانيم تعميم يارته كم

كاهش مي دهد .از ﻃرف ديگر

مي كنند كه شبكه ها و نهادهای اجتماعي در مقياس وسيع ،پيچيده و

مستقل ساخته شوند و به هميم دليل وضعي كليدی برای توسعة سرماية اجتماعي است .به عالوه،
اعتماد تعميم يارته به تعدادی از حاالت پيوند مي خورد كه ررهنگ دموكراتي
و امكان نقد را تﻀميم مي كنند

 ،تساهل در تكثر

) (Warren,1999:9توسعه گران سياسي دهه های  0591و

 0591ميالدی با رويكردهای مختلﻒ سيستمي و ساختي كاركردی ،ررآيند اجتماعي و تاريخ
تطبيقي تالش مي كردند سياست را مرتبط با متم جامعه و ررهنگ ببينند .در رويكرد سرماية
اجتماعي نيز سياست در متم جامعه و از پاييم به باال نگريسته مي شود .سرماية اجتماعي در علوم
اجتماعي ،به ويﮋه در علوم سياسي ،مفهومي نو به نظر ميرسد ،اما به دليل مشتركات بسيار زيادی
كه با مفهوم توسعه سياسي پيدا مي كند ،مي تواند دارای تبار و ادبيات غني خاص خود باشد؛ با
ايم تفاوت كه سرماية اجتماعي ،با مفهومي كه پاتنام در نظر دارد ،در واقع ررهنگ سياسي توسعه
بخش محسوب مي شود كه به ررآيند توسعة سياسي شتاب مي بخشد .چرا كه مفهومي از سرماية
اجتماعي نيز وجود دارد كه لزوماف با توسعة سياسي و دموكراسي سازگار نيست .در مقايسه ای بيم
ديدگاه های پاتنام و كلمم دربارة پﮋوهش سرماية اجتماعي مي بينيم كه پاتنام تمايل دارد بر
اشكال سرماية اجتماعي مبتني بر ارزش ها و منش های دموكراتي

تأكيد كند ،حال آن كه كلمم

در پي آن است كه زمينة وسيع تری از عمل را تبييم كند.

(Malony,Smith,and

)Stocker,2000:214به هميم دليل است كه  :به اثر پاتنام ،تحت عنوان كارآمد كردن
دموكراسي ،به منزلة متني مرتبط با ادبيات ررهنگ سياسي توسعه بخش توجه مي شود .پاتنام در
كتاب كارآمد كردن دموكراسي ،در سال  0559مطالعه ای موردی از ايتاليا اراﺋه مي كند كه در آن
عمل دموكراتي

را در سطح نهادها ،در سراسر بيست منطقة اداری ،با به كارگيری تكني

های

پﮋوهشي كمّي و كيفي مقايسه مي كند .او مقياسي از ﻃريق شاخصه هايي برای نماياندن عمل
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دموكراتي

در سطح نهادها ايجاد مي كند كه شاخصه های ثبات سياسي ،بودجه بندی ،خدمات

آماری و اﻃالع رساني ،قوانيم اصالحي ،نوآوری در قانونگذاری ،امكانات مراكز نگهداری
كودک ،تعداد بيمارستان های خانوادگي ،ابزار خط مشي صنعتي ،ظرريت پرداختم به كشاورزی،
هزينه های واحد بهداشت محلي ،توسعة مسكم و شهر و پاسخگويي بوروكراتي

را شامل مي

شود (Putnam,1993:65-73) .بر اساس ايم شاخصه ها پاتنام به ايم نتيجه مي رسد كه به لحاظ
جغراريايي ،ميزان عمل دموكراتي

در سطح نهادها در مناﻃق شمالي ايتاليا بيشتر از مناﻃق جنوبي

است .پاتنام براساس مطالعات خود ؛ در وادی امر مدعي مي شود كه ميزان نوسازی اجتماعي
اقتصادی توضيح دهندة تفاوت عملكردها در سطح نهادهاست - ( Ibid:83-86) .تحليل ساده ای
كه مقياس های توسعة اقتصادی درآمد سرانه ،توليد ناخالﺺ و سهم نيروی كار و ارزش ارزودة
كشاورزی و صنعتي را با عمل در سطح نهادها مقايسه مي كند ،نشان مي دهد كه مناﻃق با ميزان
باالتری از توسعة اقتصادی ،دارای ميزان باالتری از عمل در سطح نهادها هستند  (Ibid:85) .به
عالوه ،ايم سطوح از توسعة اقتصادی ،در شمال باالتر از جنوب است .با ايم حال ،وارسي دقيق تر
ارقام آشكار مي كند كه در درون جنوب يا شمال ايم رابطه از ميان مي رود .به بياني ديگر،
توسعةاقتصادی رو به سوی توضيح عمل در سطح نهادها دارد ،اما نمي تواند تفاوت های درون
شمال و جنوب را نشان دهد .پاتنام ش

داشت كه آيا رابطة ساده ميان توسعة اقتصادی و عمل در

سطح نهادها درست است و پارادوكس شمال جنوب ،او را به ايم مطلب راهنمايي مي كند كه در
جستجوی راكتورهای ديگری باشد كه ممكم است به توضيح عمل در سطح نهادها در ايتاليا
كم

كند .برای پاتنام پاسخ در تاريخ درگيری مدني در ايتاليا نهفته است :ي

انباشت كه در دورة ميانه آغاز مي شود و به ايتاليای مدرن منجر مي شود (.

ررايند آرام از
Ibid:62-(121

درگيرشدن در امر مدني در گرو مشاركت رعال در امور عمومي ،توسعة انگاره های برابری
سياسي ،همبستگي ،اعتماد ،تساهل و شكل گيری انجمم های داوﻃلبانه است ) Ibid:86-91) .
هنگامي كه تأثيرات ايم راكتورهای اضاره شده تحليل مي شود ،رابطة مستقيم توسعة اقتصادی و
عملكرد در سطح نهادها از ميان مي رود .پاتنام به جای آن ،مدلي را مشخﺺ مي كند كه پيوندی
ميان درگير شدن در امر مدني در گذشته (سال های  ) 0511با درگير شدن در امر مدني سا لهای
 05۹1مرتبط است( Ibid:157) .در ايم مطالعه ،پاتنام تحليل ررهنگ سياسي را گسترش داد تا نشان
دهد كه چگونه محيط اجتماعي حمايت كننده ،به ﻃور مستقيم عملكرد و نيز ثبات سيستم سياسي
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را باال مي برد .او نشان داد چگونه تنوع ررهنگي در درون ايتاليا بر كارايي بيست حكومت ناحيه ای
جديد كه در دهة  0591ايجاد شده بودند ،اثر مي گذارد .در حالي كه ايم حكومت ها در ساختار
و شكل قدرت شبيه بودند ،در عملكرد متفاوت بودند .پاسخ ايم تفاوت را پاتنام در ررهنگ
سياسي يارت .او استدالل مي كند كه مورق تريم ناحيه ها ،ررهنگ سياسي مثبتي داشتند ،يعني
سنتي از اعتماد و همكاری كه به سطح باالی آنچه او سرماية اجتماعي مي خواند ،منجر مي شود.
بح

اعتماد و همبستگي در زمرة مباح

ديرپا در قلمرو مطالعات ررهنگ سياسي است .لوسيم

پای دربارة اعتماد چنيم بيان مي كند كه :ررهنگ های سياسي يا بر ايم ايمان بنياديم بنا مي شوند
كه اعتماد و كار با همنوعان امكان پذير است يا بر ايم انتظار بنا مي شوند كه اغلب انسان ها بايد
غيرمعتمد باشند و به ويﮋه غريبه ها ،احتماالف خطرناک هستند .تعريﻒ هر ررهنگ سياسي بر حسب
الگوهای اعتماد يا بياعتمادی اش ،از ايم كه چه كساني احتماالف ارراد مطمئم و چه كساني احتماالف
دشمم هستند و انتظارش در مورد ايم كه آيا نهادهای عمومي (دولتي) در خور بياعتمادی
گسترده به نظر مي آيد ،به ﻃور جدی از ايجاد انواع سازمان های مردمي كه برای توسعه ی سياسي
امری اساسي است ،جلوگيری مي كند .اما مانعي ديگر از هميم نوع برای توسعه ،وجود گستردة
اعتماد غيرانتقادی و كودكانه ای به حكام و به هر شكل از اقتدار زياد است (Pye,1965:22) .در
واقع ،بح
به بح

اعتماد ،هنگامي كه با اقتدار زياد مرتبط ميشود رنگ سياسي بيشتری پيدا مي كند و

دربارة مشروعيت و تصوری كه ارراد ي

جامعه از اقتدار سياسي و حكومت دارند ،منجر

مي شود .پای دربارة همبستگي مي گويد كه :ررايند توسعة سياسي ،چنان كه اغلب نويسندگان
بدان مي نگرند ،به روشني دربرگيرندة گستره ای از ارق هاست ،آن چنان كه مردم از درون ديدگاه
های محدود ناحيه ای به بيرون سير مي كنند و دغدغه ای نسبت به كل سيستم سياسي پيدا مي
كنند .اما وقوع ايم ررآيند نبايد با ايم موضوع توأم باشد كه مردم نسبت به وابستگي های قديمي
كه به اجتماعات محلي آنها حيات مي بخشند ،بيگانه يا دشمم شوند (Ibid:22-23) .موضوع
همبستگي نيز در سطح سياسي تری به بح

راجع به هويت منجر مي شود .مي توان گفت كه

بحران در هويت در كنار بحران در مشروعيت ،نمايانگر بحران هايي عمده در توسعة سياسي است
كه مي توان آنها را بحران های توسعه سياسي ناميد .با در نظر داشتم تعاريﻒ ،معاني و مباحثي كه
دربارة مشروعيت و هويت در ادبيات مرتبط با ررهنگ سياسي وجود دارد ،مي توان گفت كه
هويت و مشروعيت در بح

توسعه سياسي با شبكة منسجم روابط و اعتماد در بح

سرماية
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اجتماعي متناظر است .در واقع ،همبستگي و انسجام در شبكة روابط و اعتماد ،نقش شاخصي برای
تعييم وضعيت هويت و مشروعيت ي

جامعة سياسي و ي

نظام سياسي ايفا مي كند .در تفسير

ايم وضع مي توان گفت كه در جامعه ای كه ارراد مناسباتي مبتني بر اعتماد و همبستگي داشته
باشند ،امكان وقوع مشاركت همگان در تصميم گيری و تكويم و تحكيم دموكراسي ،به مثابة مهم
تريم مشخصة توسعة سياسي بيشتر است .امكان سنجش ميزان تأثير سرماية اجتماعي بر توسعة
سياسي مساله ای كه بايد بدان توجه كرد آن است كه توسعه سياسي در ادبياتي كه از خود بر جای
گذاشته ،عمدتاف وجهي تفسيری داشته است به جای آن كه وجهي تبييني داشته باشد .اما سرماية
اجتماعي ،با توجه به مطالبي كه راجع به سنجش آن بح

شد ،تا اندازه ای به لحاظ يارتم روابط

علت و معلولي ،جنبة تبييني پيدا مي كند .با ايم حال همچنان در ايم مورد كه تا چه اندازه مي توان
سرماية اجتماعي را سنجيد و آن را از مفهومي كيفي در ي

جامعه به شاخﺺ كمي تبديل كرد،

اختالف نظر وجود دارد و مباحثي كه بر سر امكان اندازه گيری و سنجش سرماية اجتماعي بروز
مي كند ،نقدهايي را به ياد مي آورد كه از منظر پساررتارگرايي به تكني

های كمي رويكرد

ررتارگرايانه در مطالعات سياسي وارد آمد .روش های آماری تمركز بسيار محدودی بر موضوع
پﮋوهش دارد و تنها به جزء كوچكي از موضوع مي پردازد ،كه با وجود روشم بودن روابط ،علت
را نشان نمي دهد و به لحاظ علت يابي  ،ناكاري مي نمايد كه سرانجام در آشكارسازی معنا ناتوان
نشان داده شده است ( Marsh&Stocker,1995:166-170) .مطالعات زيادی برای سنجيدن سرماية
اجتماعي و كمّي كردن آن انجام گررته است .برخي معتقدند كه به دليل آن كه سرماية اجتماعي
مفهومي نسبتاف تازه ،چندوجهي و نادقيق است ،داده های دقيق دربارة آن در دست نيست .بنابرايم
نتايج بايد با مراقبت تفسير شود و در اغلب مواقع نتايج ،به جای آن كه قطعي باشد پيشنهادی است.
در ايم ميان تجربه نشان داده كه اعتماد از اهميت ويﮋه ای برخوردار است .برخي مطالعات ،بر ي
متغير واحد تكيه مي كنند و ديگران متغيرهای متفاوتي را به كار مي گيرند .متغيرهای اساسي
سنجش سرماية اجتماعي و توسعة سياست در زير آمده اند:
 مشاركت در انتخابات. برخورداری از قدرت ملي مثل توسعة اقتصادی ،توان نظامي ،يا اراده و توان پيگيری استراتﮋیملي در عرصة داخلي و بيم المللي.
 -دموكراسي و وجود اپوزيسيون واقعي.

یسرمایهیاجتماعی 698.....................................................................................


یرابطه

تحلیلدوسویه

 نمايندگي زنان. امكان مخالفت های سياسي. مشاركت. سياست گذاری های نويم برای خانواده ،توزيع عادالنة درآمد ،رشد اقتصادی ،تورم و بيكاری. تحقيق و بررسي پاسخ دربارة اعتماد. عﻀويت در سنديكای كارگری ،باشگاه و /يا مذاهب دارای تشكيالت. وضعيت همكاری مبتني بر اعتبار (در كشورهای توسعه يارته). ويﮋگي های خانوار يا خانواده ،شامل نسبت ررزند و كودک ،الگوهای زندگي سالخوردگان باررزندان خود و ثبات سكونت.
 تعداد رأی دهندگان ،روزنامه خوانان و حﻀور در مدارس مذهبي.شاخﺺ ديگر سرماية اجتماعي كه از تحقيق بان

جهاني به دست آمده است ،سنجة همكاری

مدني است كه در پاسخ به پرسش هايي
است دربارهی مؤلفههای زير:
ادعا برای برخورداری از منفعتي عمومي در هنگامي كه استحقاق آن را نداريم.پرداختم كراية حمل و نقل عمومي.تقلب در ماليات.نگه داشتم پولي كه پيدا مي شود.گزارش خسارت تصادف با خودرويي در حال پارک.پاتنام در كتاب كارآمد كردن دموكراسي ،چهار شاخﺺ درگيرشدن در امر مدني را به شرح زير
ذكر مي كند:
سرنوشت باشگاه ها و انجمم ها در هر منطقه.خواندن روزنامه.ميزان رأی.ترجيح رأی در انتخابات عمومي.پاتنام در كتاب بازی بولينگ به تنهايي شماری از شاخﺺ های سرماية اجتماعي را در پنج ﻃبقه
قرار داد:
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 زندگي جماعتي يا سازماني. درگير شدن با امور عمومي. اعمال داوﻃلبانه درون جماعت. معاشرت پذيری غيررسمي و اعتماد اجتماعي.هال در مطالعه ای كه منعكس كنندة كار پاتنام است ،سرماية اجتماعي را در انگلستان مطالعه مي
كند و شاخﺺ های متنوعي را به كار مي گيرد تا پنج جنبه از سرماية اجتماعي را اندازه گيری
كند:
 عﻀويت در سازمان های داوﻃلبي.كار داوﻃلبانه ،تال ش های خيريه ای. معاشرت پذيری غيررسمي.-

سطوح اعتماد اجتماعي( Hall,1999:25) .

منتقدان سنجش كمّي سرماية اجتماعي معتقدند كه بسياری از مطالعات تنها ي
اجتماعي (يا ي

شاخﺺ تركيبي تنها از ي

شاخﺺ از سرماية

صورت ايم مفهوم) ،مثل معيار همكاری شهروندی

يا رقط شاخﺺ اعتماد را به كار مي برند .به هميم دليل مي گويند كه ايم رويكرد نمي تواند به
نحوی مؤثر ،ماهيت چند وجهي ايم مفهوم را نشان دهد ( Paxton,1999:147) .ايم منتقدان
دربارة پرسش های تحقيق چنيم بيان مي كنند كه پرسش ها در سطح كل مملكت ممكم است به
نحوی متفاوت تفسير شوند (Knack &Keefer,1997:245 ) .برای مثال ،تفسير اغلب مردم در
پرسش های مربوط به پﮋوهش دربارة ارزش های جهاني مي تواند يا (اغلب مردمي كه مم مي
شناسم) يا (اغلب مردم در تمام جمعيت) باشد .اغلب سنجش های سرماية اجتماعي از ﻃريق تجميع
پاسخ ارراد محاسبه مي شوند .برخي محققان ذكر كرده اند كه سرماية اجتماعي به ﻃور عام
خصلتي از گروه اجتماعي محسوب مي شود كه نمي تواند به نحوی دقيق تنها از ﻃريق جمع كردن
پاسخ های رردی سنجيده شود .توسعة سياسي به منزلة مفهومي كه در دهة 0591معرري شد تا مساله
ی تغيير را در قلمرو سياست ،در پرتو دموكراسي و توانمندی ايجاد ثبات ،تعريﻒ كند ،با مفهوم
ررهنگ سياسي كه در همان دوران معرري شد ،پيوند خورد .ايم دو مفهوم منشأ ادبياتي غني و
بح

انگيز ،به ويﮋه راجع به توسعة كشورهای موسوم به جهان سوم شدند .از ﻃرري در دهة اخير،

مفهوم سرماية اجتماعي جايگاه مهمي در مباح

مربوط به توسعه يارته است .اررادی چون پاتنام

یسرمایهیاجتماعی 693.....................................................................................


یرابطه

تحلیلدوسویه

تالش كردند آن را پيش شرﻃي برای توسعة سياسي و به ﻃور كلي توسعه در تمامي جنبه های
حيات جامعه قلمداد كنند .به نظر مي رسد كه با توجه به موضوعات و مباحثي كه ررهنگ سياسي
و سرماية اجتماعي در خود دارند ،در زمينة ادبيات سياست تطبيقي ،به نحوی كه در اواخر دهة
 0591و اوايل دهة  0591ميالدی مبتني بر آرای وبر و پارسونز در آمريكا آغاز شد ،مي توان مفهوم
سرماية اجتماعي را به ادبيات غني و پردامنة ررهنگ سياسي متصل كرد و آن را مفهومي آشنا در
مباح

توسعة سياسي در نظر گررت .به ﻃور مشخﺺ آنچه سرماية اجتماعي را با بح

سابقه

دارتری چون توسعه سياسي پيوند مي دهد ،دو شاخصة اعتماد و همبستگي است .ايم دو شاخصه،
در جوامع مدرن امروزی گويای بخشي مهم از مباحثي هستند كه در تعاريﻒ توسعه سياسي ،در
برگيرندة مشروعيتي عقالني و هويتي حاصل از خواست آگاهانة شهروندان و در نتيجه وجود
مشاركت همگاني و برابری همة شهروندان ،در رﻀايي دموكراتي
توسعة سیاسی
بح

است.

1

توسعه از عمده تريم مباح

دربارة تغيير در مطالعة جوامع است .در زمينة توسعه ،دو سنت

ركری ماركسي و وبری ،ظرريت خود را برای ارجاع نسل های بعدی در توضيح و تحليل نظريات
نمايانده اند .بي ش
مباح

سنت ركری ماركسي نه تنها خود ظرف و زمينه ای است برای پرداختم به

توسعة اقتصادی و اجتماعي ،بلكه مملو از ايم گونه مباح

است ،به نحوی كه با ﻃرح

تعامل ميان انسان با جهان مادی و نيروهای مولد و شيوة توليد به ﻃورمستقيم مي تواند در مطالعة
توسعة اقتصادی و اجتماعي به كار آيد )chilcote,1981:2(.در سنت وبری نيز چنيم زمينه ای ديده
مي شود .به عالوه امكان استقالل امر ررهنگي و سياسي ،امكان پرداختم مستقل به امر سياست را
برای انديشمندان و پﮋوهشگران متمايل به چنيم استقاللي رراهم مي آورد .بر ايم اساس ،و مبتني بر
سنت وبری پارسونزی ،گروهي از نظريه پردازان علم سياست در آمريكا در اوايل دهة  0591واژة
توسعة سياسي را تعريﻒ و معرري كردند و آن را در سطح مفهومي در مطالعة كشورهای جهان
سوم به كار بستند .در ايم زمان الموند و ديگر همفكرانش در كميتة سياست تطبيقي در شورای
تحقيقات علوم اجتماعي در آمريكا ،دربارة ايم برنامة وسيع در مطالعة توسعة سياسي ،حول
موضوعاتي چون ارتباﻃات ،بوروكراسي ،نوسازی سياسي ،تعليم و تربيت ،ررهنگ سياسي ،احزاب
سياسي و موضوعاتي از ايم دست ،در سطحي گسترده بح

و مطالعه كردند و ادبياتي غني در ايم

زمينه خلق شد )Almond,1987: 440-444 (.ايم مطالعات مبتني بر واقعيتي بود كه پس از جنگ

پژوهشهایجامعهشناختی،سالیازدهم،شمارهاول،بهار6931

...................................................669

جهاني دوم به وجود آمد .در آن زمان ،با ظهور تعداد زيادی از كشورهای جديد در آسيا و آرريقا
و آمريكای التيم ،به دنبال گشوده شدن جنبه های تازه ای از مطالعه در علوم انساني ،در علم
سياست نيز به تدريج زمينه های مطالعاتي جديدی از جمله مطالعة سياسي در معرض مفهوم سازی
و نظريه پردازی قرار گررت .به ﻃور دقيق مي توان گفت كه مباح

مربوط به نوسازی كه از متم

مقايسة جامعة مدرن و سنتي و با تكيه بر آرای وبر و پارسونز برمي خاست ،در اوايل دهة 0591
نگاه خود را بر توسعة سياسي متمركز كرد )Huntington,1988:337( .از آنجا كه ادبيات توسعة
سياسي بر جنبه های سياسي تمايز قاﺋل مي شود )Chilcote,1981:272(.گاه ايم تمايز به بارز شدن
استقالل امر سياسي و گاه تأثير تعييم كنندة آن در توسعه ،به ويﮋه در جنبة اقتصادی ميانجامد .ايم
ادبيات عمدتاف نشان مي دهد كه مباح

توسعة سياسي در سه زمينة مرتبط با مفهوم دموكراسي،

تأكيد بر جنبه های تغيير در ررايند نوسازی و پرداختم به بحران ها و تبعات توسعة سياسي گسترش
يارته است  (ibid(.با وجود رويكردهای سازگاری كه نظريه پردازان توسعة سياسي در ايم ررآيند
توليد پرثمر ادبيات توسعة سياسي داشتند ،همچنان از همان ابتدا تعريفي يكسان از ايم مفهوم اراﺋه
نشد .چنان كه لوسيم پای ،از جملة نظريه پردازاني كه در اوايل دهة  0591ميالدی در زمرة
آغازگران بح

توسعة سياسي بود و نقشي مهم در گشودن جنبه های مختلﻒ آن ايفا كرد ،در

كتاب جنبه های توسعة سياسي به ده تعريﻒ در مورد توسعة سياسي اشاره مي كند .او معتقد است
كه توسعة سياسي به معاني مختلفي به شرح زير كار ررته است:
پيش شرط توسعة اقتصادی.
نمونة سياسي ای كه در كشورهای صنعتي وجود دارد
نوسازی سياسي.
عملكرد دولت ت

ملتي (دولت ملت).

توسعة اداری و حقوقي.
ساختم دموكراسي.
ثبات و تغيير منظم.
بسيج و مشاركت.
جنبه ای از ررآيند چندساحتي دگرگوني اجتماعي(.)Pye,1966:45
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آن گاه پس از بازگويي ايم معاني ،در تأملي در جمع بندی توسعة سياسي ،تعريفي را كه خود در
ذهم مي پرورد بر سه ويﮋگي برابری ،توانمندی و تنوعِ توأم با تمايز استوار مي كند) Ibid:45-47(.
تعريﻒ برخاسته از ايم سه ويﮋگي بر آثار بعدی منتشر شده در زمينة توسعة سياسي همچنان سايه
مي اركند و به ويﮋه مبنايي مي شود برای يكي از مهم تريم آثار در زمينة توسعة سياسي ،كه به
دربارة بحران های جوامعي مي پردازد كه دستخوش توسعة سياسي مي شوند.

بح

( )Binder&Others:1971:425در ايم زمينه جيمز كلمم در مقام يكي از همفكران پای در
توسعة سياسي ،مدعي است كه؛ مفهوم مدّ نظر ما از ررآيند توسعة سياسي ،تعاملي مستمر

مباح

ميان ررايند تمايز ساختاری ،الزامات برابری و توانمندی يكپارچه كننده ،پاسخگو و تطابق پذير
بودن ي

سيستم سياسي است )Coleman,1971:74( .توسعة سياسي به عنوان بخشي از سياست

تطبيقي در آمريكا از درون دوگانة مدرن و سنت ،ررايند كالن نوسازی سر بلند كرد
 )Huntington,1971:368(.آلموند نيز توسعة سياسي را جزﺋي از ررآيند كالن نوسازی در عرصه
های اجتماعي اقتصادی مي داند .او در ديدگاه ساختي كاركردی خود توسعة سياسي را با سه
ررآيند تنوع توأم با تمايز ساخت ها ،دنيوی شدن ررهنگي و استقالل درون سيستمي تعريﻒ مي
كند )Almond & powel,1978: 71-76(.از نظر او توسعة سياسي در درجة اول ،به ويﮋه به ظهور
نيروی اجرايي سياسي تخصصي شده و دواير بوروكراتي

كه توان تعييم اهداف عمومي و

اجرای آن را در رﻀای داخلي و بيم المللي دارد باز مي گردد .در درجة دوم به معنای ظهور
سازمان هايي به وسعت احزاب سياسي ،گروه های ذينفع و وسايل ارتباﻃي است كه در جهت و به
قصد مرتبط كردن گروه ها در جامعه با تعييم هدف و اجرای آن به كار مي رود )Ibid:358(.در
تعاريفي كه ديگر صاحب نظران از توسعة سياسي اراﺋه دادند ،به ميزان زيادی بخش هايي از مفهوم
سازی لوسيم پای ديده مي شود .چرا كه همچنان در توسعة سياسي عالمتي ناشي از معﻀالت
برخاسته از نوسازی سياسي مطرح مي شود كه :آن گاه توسعة سياسي اغلب به منزلة ي
سياسي برای حل ايم معﻀالت در نظر مي آيد )Dodd,1972:13 (.در واقع بح
ي

توانمندی

تغيير و توانمندی

نظام سياسي برای پذيرش تغيير ،مهم تريم وجه از مفهوم توسعة سياسي در نظر مي آيد .پای با

رويكردی نهادی معتقد است كه توسعة سياسي مي تواند برحسب ظرريت نظام سياسي برای
برآوردن نيازهای تغييريارتة اعﻀای جامعه تعريﻒ شود (Park,1984:58).از نظر او ايم نيازها مي
توانند از نيازهای معمولي تا عالي تريم نيازها تغيير كنند و در چنيم وضعي ،نهادها با كار شكل
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گيری رژيم ،يكپارچگي سياسي ،توسعة منابع و مديريت چالش ها مواجه مي شوند)Ibid:3(.
توسعه ی سياسي ،به دليل چندبعدی جامع و شديداف كيفي بودن آن ،پيچيده تريم سطح ي

جامعه

است .قبل ازاينكه تعريﻒ دقيقي ازتوسعه ی سياسي اراﺋه دهيم ،به نظرات برخي ازدانشمندان
درباب توسعه ی سياسي اشاره خواهيم نمود.
 .1رونالد چیکلوت :2چيلكوت معتقداست كه نظريات توسعه ی سياسي رابه سه قسمت مي توان
تقسيم كرد.
الﻒ) آن دسته كه توسعه ی سياسي رابادموكراسي مترادف مي دانند.
ب) آن دسته كه برتغيير و توسعه ی سياسي تمركز تحقيقاتي داشته اند.
ج ) آن دسته كه به تجزيه و تحليل بحران ها و مراحل تسلسلي توسعه ی سياسي پرداخته اند).سريع
القلم) 009 : 0990،
 .2بایندر معتقداست كه اگركشوری بخواهد به رشد و توسعه برسد ،بايد پنج بحران راپشت سر
بگذارد «.ايم پنج بحران عبارتنداز :بحران هويت ،بحران مشاركت ،بحران نفوذ ،بحران مشروعيت
و بحران توزيع» .او معتقداست كه وجه تمايز كشورهای توسعه يارته صنعتي ازكشورهای درحال
توسعه درآن است كه آنان درگذشته به ﻃريقي مورقيت آميز بحران های روق به ويﮋه بحران های
هويت و مشروعيت راپشت سرنهادهاند(.سيﻒ زاده ) 099 : 099۹،بايندر توسعه ی سياسي را در سه
مفهوم برابری ،ظرريت و تفكي

وظايﻒ خالصه كرده و ايم مفاهيم را در مجموع ،سندروم

توسعه ناميده است .عناصر سه گانه سندورم به ﻃور همزمان ،هم سو و وابسته بوده و همچنيم بالقوه
غير همسو و متناقض مي باشند .از نظر وی ررآيند توسعه و نوسازی را به دليل وجود تناقض های
ذاتي در عوامل تشكيل دهنده آن بايد ررآيندی ﻃوالني و پايان ناپذير دانست .به ﻃور منطقي نمي
توان حكومتي را پيدا كرد كه به ﻃور هم زمان دارای برابری تام و تفكي

وظايﻒ كامل و ظرريت

مطلق باشد .لذا ايم سه عنصر در حكومت های مختلﻒ با مقادير مختلﻒ در تعادل قرار دارند.
عالوه بر آن ،نه تنها توسعه پايان ناپذير است ،بلكه مسيری كه توسط كشورهای توسعه نيارته ﻃي
مي شود كامالف متفاوت و غيرقابل پيش بيني است .او معتقد است بحران های سياسي كه در سر راه
كشورهای در حال توسعه است عبارتند از :هويت ،مشروعيت ،مشاركت ،نفوذ و توزيع .هم زماني
و مجتمع بودن مشكالت حل آنها را مشكلتر مي سازد و روبرو بودن با ايم موضوعات وجه
مشترک ايم كشورهاست.
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به عقيده بايندر توسعه ی سياسي زماني تحقق مي يابد كه :
 -در ي

سيستم سياسي هويت ،ماهيت سياسي به خود گررته باشد.

 مشروعيت مبتني بر عملكرد باشد. دولت ها از قابليت بسيج منابع ملي برخوردار باشند. اكثريت جمعيت بالغ جامعه ،در اداره امور مشاركت داشته باشند. دسترسي سياسي ممكم و رراگير باشد. تخصيﺺ كاالها عقاليي ،اصولي و همگاني باشد. .3هانتینگتون :مفهوم توسعهی سياسي براساس ميزان صنعتي شدن ،تحري

وتجهيزاجتماعي،

رشداقتصادی ومشاركت سياسي را مورد ارزيابي قرارداده وبرايم اعتقاداست؛ درررآيند توسعهی
سياسي تقاضاهای جديدی به صورت مشاركت و ايفای نقش های جديدترظهورميكنند .بنابرايم
نظام سياسي بايد از ظرريت و توانايي های الزم برای تغيير وضعيت برخوردار باشد ،درغيرايم
صورت سيستم با بي ثباتي ،هرج و مرج ،و ..روبروخواهد شد(.هانتينگتون) 00-00: 09۹5،
 .4لوسین پای :توسعه ی سياسي را ارزايش ظرريت نظام درپاسخگويي به نيازها وخواستههای
مردم ،تنوع ساختاری ،تخصصي شدن ساختارها و همچنيم ارزايش مشاركت سياسي مي
داند(.قوام ) 5-01 : 0990،پای برايم نظراست كه؛ برای تحقق توسعهی مطلوب ي
بايد از ي

نظام سياسي

سلسله بحران ها به صورت مورقيت آميز عبور كند .وی تقدم و تأخری را برای مقابله با

بحران در نظر نمي گيرد ،زيرا شرايط اجتماعي و سياسي جوامع گوناگون از لحاظ قرار گررتم در
مسير هري

از ايم بحران ها متفاوت است .وی سه ويﮋگي مهم را برای مفهوم توسعه ی سياسي

مشخﺺ مي كند كه عبارتند از:
الﻒ) برابری :ازايم لحاظ توسعهی سياسي به مشاركت تودهای و اقدام عمومي در رعاليتهای
سياسي مربوط است .ايم مشاركت ممكم است به صورت تحرک دموكراتي

يا در شكل

تحرک توتاليتر باشد ،اما نكته اصلي تبديل شدن مردم به شهروندان رعّال است .درايم مورد دست
كم صورت ظاهرحاكميت عمومي ضروری است .و نيز قوانيم بايد دارای ماهيت همگاني باشد و
در اجرا كموبيش ازجنبه تفاوتهای شخصي خارج شود و دستيابي به مقامات سياسي بايد با توجه
به دستاوردها ،لياقت ها و صالحيتها باشد ،نه نتيجه روال انتصابي در نظام های اجتماعي سنتي.
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ب) ظرريت :ايم ويﮋگي توسعه ی سياسي به توانايي نظام سياسي دردادن «برون دادها»وبه ميزان
تاثيرآن برجامعه و اقتصاد اشاره دارد .ظرريت همچنيم با اجرای وظايﻒ حكومتي وشرايط اثرگذار
بر ايم اجرا همراه است وتمايلي است به تخصصي كردن حكومت به عقاليي كردن مديريت
ودادن سمت گيری دنيايي به جامعه.
ج) تغييرتدريجي :ايم ويﮋگي توسعه ی سياسي برگسترش واختصاصي كردن ساختارها داللت
ميكند .مقامات وكارگزاری ها تمايل مي يابند وظايﻒ مشخﺺ ومحدودی داشته باشند و تقسيم
كارمتعادلي در درون حكومت وجود داشته باشد .ايم ويﮋگي همچنيم متﻀمم يكپارچه كردن
مجموعه ساختارها و روندهاست.
 .5گابریل آلموند :وی دركتاب معروف خود با «بينگهام پاول »9تحت عنوان «سياست های
مقايسه ای»به شرح وبسط اركارخود پيرامون توسعهی سياسي پرداخته است .به نظر او ريشه اصلي
هدايتگری و نيروی محركه اساسي توسعه ی سياسي را ميتوان هم در محيط بيمالمللي ويا در
جامعه داخلي ويا در ميان برگزيدگان سياسي داخل درنظام بيم المللي پيدا نمود(.

& Almond

 )Powell,1966: 16-30اما اگر پويش توسعه ی سياسي ناشي ازمساﺋل داخلي باشد ،به دليل
گسترش تجارت و رونق و پيشررت صنعت ﻃبقه متوسطي پديد آمده كه ايم ﻃبقه خواهان انجام
اصالحات عمومي وبهبود وضعيت خود و برآوردن نيازهای جديد درعرصه اقتصاد و سياست
واجتماع بوده و از ايمرو تبديل به نيروی محركه ايجاد توسعهی سياسي برای برآوردن نيازهايش
مي شود .و اگرپويش توسعه به دليل اقدامات وتصميمات برگزيدگان سياسي باشد ،آنها در
جستجوی ارزايش منابع قدرت ودارايي خود برای تداوم و استمرارحكومتشان بوده وازايم رو با
ايجاد توسعهی سياسي ظرريت نظام سياسي وتوانايي آن را باال برده ،تا بديم ﻃريق پايه های سلطه
خود را مستحكمترنمايند .از نظرآلموند اگر نظام سياسي چهار مشكل موجود را حل نمايد امكان
تحقق توسعه ی سياسي درجامعه هست وآن چهارمشكل عبارتنداز:
الﻒ) مشكل نفوذ قدرت سياسي ويكپارچگي.
ب) ايجاد حس وراداری وتعهد نسبت به ملت ومنارع ملي ونظام سياسي درميان توده ها.
ج) مشكل مشاركت كه موجب پيدايش خواسته های جديد به ويﮋه پيرامون سهيم شدن در امر
قدرت و تصميم گيری سياسي مي شود.
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د) ايجاد روند توزيع منابع و امكانات مادی و ررصت های مختلﻒ زندگي همچون ررصت
تحصيلي وكسب درآمد و ايجاد حرف تازه وسايرموارد نظارت وكنترل داشته باشد)Ibid,34-41(.
آلموند نظريه ای را بر حسب قابليت های عملكرد سيستم های سياسي تدويم كرده است كه ﻃبق
آن ،سيستم های سياسي پس از كسب قابليت های جديد در ارتباط با محيط اجتماعي و بيم المللي
خود ،تغيير يا توسعه پيدا مي كنند.
بر ايم اساس معيار نيل به توسعه ی سياسي عبارت است از كسب قابليت های جديد ،به معنای
تخصصي شدن ساختار نقش و متنوع شدن جهت گيری ها كه مشتركاف امكان پاسخگويي كارآمد
و كم و بيش مستقل سيستم سياسي به ﻃيﻒ جديد مشكالت را رراهم مي آورد.
 .9آيزنشتات و ديامنت :۱وی توسعه ی سياسي را به ساختار سياسي تنوع يارته و تخصصي شده
وتوزيع اقتدار سياسي دركليه بخش ها و حوزه های جامعه مرتبط مي سازد .به نظر وی هر اندازه
جامعه از ساختارهايي برخوردار شود كه هر كدام دارای هويت مستقل برای خود باشند به همان
نسبت بردرجه توسعه ی سياسي آن ارزوده خواهدشد .برای مثال دري

نظام سنتي پدرساالری

رهبران قادر به بهره گيری مناسب ازمنابع وامكانات جامعه نبوده وازظرريت محدودی برای
پاسخگويي به خواست های عامه برخوردارند (.قوام ،پيشيم) 09 :
توسعه ی سياسي ارزايش ظرريت وكارايي ي

نظام سياسي درحل ورصل تﻀادهای منارع رردی

وجمعي ،تركيب مردمي بودن ،آزادگي وتغييرات اساسي دري
رشد دموكراسي مترادف است و هراندازه ي

جامعه است .توسعه ی سياسي با

نظام سياسي از انعطاف ناپذيری به انعطاف پذيری،

ازسادگي به پيچيدگي ،ازدنباله روی به خود مختاری و از پراكندگي به يگانگي گرايش پيدا كند،
به همان نسبت توسعه ی سياسي نيزدرآن نظام ارزايش مي يابد .نوسازی سياسي بيشتربه برقراری
تجمالت سياسي اشاره مي كند ،درحالي كه توسعه ی سياسي بيشترجنبه ررتاری وبنيادی دارد .به
بيان ديگر ،درحالي كه نوسازی سياسي با جنبه های روبنايي توسعه سروكاردارد ،توسعه ی سياسي
با دگرگوني های زيربنايي مربوط مي شود .درحالي كه نوسازی سياسي با جنبه های روبنايي توسعه
سروكار دارد ،توسعه ی سياسي با دگرگوني های زيربنايي مربوط مي شود.سه عامل سازمان،
كارايي ،تعقل عملي وهمبستگي ايدﺋولوژي
دانستهاند.
شاخص های توسعه ی سیاسی

رهبران وپيروان را ازلوازم توسعه ی سياسي
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برخالف معيارهای توسعه اقتصادی كه كميت پذيرند و از ﻃريق شاخﺺ هايي چون توليد ناخالﺺ
ملي ،درآمدسرانه ،ارزايش يا كاهش قدرت خريد ،ميزان اشتغال و……مي توان ميزان توسعه
اقتصادی را درچهارچوبهای آماری با محاسبات دقيق مورد ارزيابي وسنجش قرارداد .در توسعه
ی سياسي قادر به انجام چنيم كاری نيستيم؛ زيرا به علت كمّيت ناپذيری عناصركيفي توسعه ی
سياسي نمي توان پارامترهای توسعه ی سياسي رابه ﻃوردقيق اندازه گيری نمود .برای مثال تعييم
سطح جامعه پذيری يا مشروعيت سياسي ونهادی شدن آنها در ي

جامعه ورهم ميزان توسعه ی

سياسي ازآن به سختي مي تواند صورت پذيرد .مسأله مهم وجود متغيرهای نسبتاف زياد و ارتباط
پيچيده ای است كه ميان ايم متغيرها وجود دارد به ﻃوری كه ازتعامل ايم متغيرها به سادگي نمي
توان روابط علي و معلولي را از هم بازشناخت .مثالف مشروعيت سياسي خود باع

ارزايش سطح

مشاركت درجامعه مي شود ،در حالي كه مشاركت سياسي و اجتماعي به نوبه خود به توسعه ی
سياسي ومشروعيت سياسي كم

مي كند(.قوام ،پيشيم) 01-00 :

درمورد بسياری از پارامترهای اصلي توسعه ی سياسي چون مشروعيت ومشاركت سياسي ميان
محققان علوم سياسي اتفاق نظر وجود دارد ،اما به محض آنكه ايم عناصر در ارتباط با جوامع و
ررهنگ ها و ساختارهای متفاوت اقتصادی ،سياسي و اجتماعي موردبررسي قرارمي گيرند ،به
سادگي نمي توان باتوجه به پارامترهای مزبور جامعه ای را ازنظرسياسي توسعه يارته ويانظام
ديگرراعقب مانده تلقي كرد (.همان )ولي درهرصورت شاخﺺ هايي راكه ازپذيرش بيشتری
برخوردارندمي توان چنيم برشمرد:
 .0ميزان مشروعيت نظام واهتمام مردم به دولتمردان.
 .0مشاركت مردم از ﻃريق نهادهای اجتماعي ،سياسي نظير انتخابات مجلس ،احزاب و نهادهای
سياسي غيردولتي و مطبوعات و قدرت انتخاب حكومتي برخاسته از مردم بر مردم و ميزان آزادی
آنان.
 .9حكومت قانون و نه حكومت ررد به شكل استبدادی و ديكتاتوری و غيرشخصي بودن نظام
سياسي.
 .۱ميزان اقتدار در پاسخگويي به نيازهای مرم از ﻃريق ايجاد شبكه اداری كارآمد و رعال و حل
قانونمند مشكالت و معﻀالت سياسي جامعه .آنچه به نظرمي رسد ،ايم است كه با توسعه ی
سياسي بسياری از مشكالت جوامع سنتي حل مي شود و گشايش هايي رراهم مي آيد .وجود
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شاخﺺ های كه برشمرديم همگي نشان دهند ي

جامعه ای است كه به توسعه ی سياسي رسيده

باشد.
موجبات و مکانیسم های (شرایط) توسعه ی سیاسی
درتجربه دوقرني كه از به وجود آمدن دولت های ملي (دموكراسي) مي گذرد ،گروهي از
مكانيسم های سياسي توانسته اند قابليت خود را در ايجاد توسعه ی سياسي به اثبات رسانند كه
هميم مكانيسمها را بايد در آن واحد شرايط اساسي توسعهی سياسي دانست .مهم تريم ايم
مكانيسم ها عبارتنداز:
 .0انتخابي بودن نهادهای سياسي؛ ايم امربدان معناست كه اوالف منشأ قدرت درقاعده و پايه جامعه
به رسميت شناخته مي شود .ثانياف ايم حق به رسميت شناخته مي شود كه ايم قدرت پايه ای
حاكميت برخويش را در دست بگيرد .ثالثاف برای اعمال حاكميت ي

مكانيسم تفويض نمايندگي

تعييم مي شود .درايم تفويض انتخاب بايد بتواند در شرايط مناسب انجام بگيرد يعني تمام كساني
كه مايل به نماينده شدن هستند ،از ايم حق برخوردار باشند و تمام ارراد جامعه با حداقل شرايط
تعييم شده در قانون ازحق انتخاب كردن برخوردارباشند .درنظام های دموكراتي
برابری واقعي درانتخابات تا به حدی است كه به تمام احزاب كوچ

كم

برای ايجاد

های گسترده ای مي

شود تا بتوانند درتبليغات با حريفان قدرتمند خود يعني احزاب بزرگ رقابت كنند.
 .0نظارت مردم برنهادهای سياسي ،جامعه بايد بتواند نهادينه كردن حوزه سياسي را به حدی برساند
كه اوالف؛ نهادهای ايم حوزه را بتوان همچون اشخاص به زيرسوال برد و بازخواست كرد
ودرصورت احرازشدن خطايشان مورد مجازات قرارداد .ثانياف آنها در برابرمردم مسئول باشند وحق
مردم باشد كه به تعقيب ومجازات ايم نهادها ومسئووليم بپردازند ازﻃرري همه نهادهای حوزه
سياسي به دليل انتخابي بودنشان قابل تغييرهستند .اماتوسعه ی سياسي رانبايدتنهادر«قابليت
تغيير»مشاهده كرد ،بلكه منطقاف بايد خود تغيير را نيز شاهد بود .مهم تريم تغييرات بايد در آنچه به
«چرخش نخبگان» معروف است ديده شود .به ايم معنا كه هيچ شخصيت حقيقي به صورت
درازمدت در هيچ مقامي به جز مواردی استثنايي كه پای وحدت و هويت ملي مطرح است ،باقي
نماند .محدود بودن قانوني دوره های نمايندگي؛ برای مثال برای رياست جمهوری از مكانيسم های
بسيار مفيدی است كه مي تواند توسعه ی سياسي را تﻀميم كند.
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شفاريت اﻃالعاتي وضمانت تداوم رعاليت آنها در حوزه سياسي ،آزادی مطبوعات و رسانه های
ارتباط جمعي به ﻃور كلي اهميت بسيار بيشتری از آزادی احزاب و رعاليت سياسي دارد .تجربه
چند دهه گذشته در جهان نشان داده است كه بدون ي

شفاريت نسبتاف كامل سياسي كه تنها با

برخورداری ازآزادی واقعي در رسانه ها به دست مي آيد ،رعاليت احزاب و گروه های سياسي يا
شكل كامل خودی به خود مي گيرد و يا مستعد كشيده شدن به دام رساد مالي است و يا سرانجام
تحت تأثير و قدرت كامل نهادهای قدرت سنتي قرار خواهد گررت.
توسعه ی سياسي بدون آزادی رسانه ها معنا ندارد .شرط ايم آزادی نيز رقط اراده دولت به قاﺋل
شدن آن به عنوان ي

حق نيست؛ بلكه توانايي واقتداردولت به حمايت وضمانت ازايم حق

است.وجودگروه های رشاربه هرشكل درهرسطح وبا هرگونه ابزاری كه به كاربگيرند عليه آزادی
عمل رسانه ها ،نشان های بسيار نگران كننده ای از ضعﻒ و كمبود اقتدار دولتي است كه مانعي
بزرگ برای توسعه ی سياسي به شمار مي آيد.
تفكي

حوزه سياسي باحداكثرممكم چه درنهادها و چه دربازيگران خود ازحوزه قدرت سياسي؛

درجامعه قبل صنعتي درقالب هايي چون قوميت ،خانواده ،منزلت اجتماعي ثروت و……در ورود
جامعه به مدرنيته دچارشكنندگي مي شود ،اما تجربه نشان مي دهد كه عموماف به ويﮋه دركشورهای
درحال توسعه پس ازي

دوره تنش آشكار ميان ايم دوحوزه قدرت سياسي ،نوعي تلفيق وتاليﻒ

بيمارگونه ميان آن دوبرقرارمي شودكه درنهايت به حوزه قدرت مدرن مي رسد..به ايم معنا كه
درعيم آنكه قالب های مدرن توسعه ی سياسي نظيرمجلس قانون گذاری و نهادهای انتخاباتي
اجرايي وغيره درظاهرامربه وجودمي آيند ،اما در پشت ايم ظاهر دموكراتي

در واقع همان

مناسبات قبل صنعتي نظيرنظام خويشاوندی ،قوميت ،قبيله وغيره حكومت رادردست دارند.ادامه ايم
وضعيت وعدم مبارزه قاﻃع باآن مي تواندكل نظام سياسي اجتماعي رارلج كرده و ررآيند رشد و
توسعه را در تمامي جنبه های آن متوقﻒ ساخته و يا از سرعت آن بكاهد .ايم حالت همچنيم سبب
رساددروني ومزمم نهادهای سياسي جديدشده ونتيجه نهايي آن روی گرداني بيش ازبيش وبي
اعتمادی رزاينده مردم نسبت به كارايي آن نهادهاست كه دري

دورباﻃل به عدم تحقق توسعه ی

سياسي منجر مي شود.
عالوه بر مكانيسم هايي كه برشمرديم ،برخي ازموجبات كه باع
شود عبارتنداز؛

توسعه ی سياسي درجامعه مي
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 .0باسوادشدن مردم :كه از ايم ﻃريق مردم ازوضع دنيا باخبر و به حقوق خود آشنا مي شوند و
برای الگوی توسعه ،آمادگي بهتر مي يابند.
 .0پيشررت دانش ورم آوری :گروه های دانا و رم آور پشتوانه بيشتری برای حس استقالل درمقابل
حكومت ودرنتيجه تعديل اقتدارآن مي شوند.
 .9به وجود آمدن نخبگان پيشرو :آنها با نقد تفكر سنتي و پرسش های تازه ای كه مي اركنند،
چالش های تازه ررهنگي به وجود مي آورند ،نوآوری مي كنند و به دگرگوني ها دامم مي زنند.
 -۱تجددخواهي درسنت :دردرون گروه های سنتي ﻃيﻒ هايي پيدا مي شودكه با تفسير و تأويل
جديد سنت های تاريخي ،قومي وديني به تحول ياری مي رسانند.
 -9جنبش روشنفكری:روشنفكران وجدان حساس جامعه اندو با بازی های تازه واحياناف مخاﻃره
آميزركری و اجتماعي و سياسي موجبات توسعه ی سياسي رارراهم مي آورند (.ايوبي)09 : 0999 ،
دیدگاه هلیوجکورایب: 5
جكورايب توسعه ی سياسي را معادل نوسازی سياسي به عالوه نهادينه كردن سياسي مي داند .او
نوسازی سياسي را ررآيند ارزايش متغيرهای عملياتي ي
متغير جهت گيری عقاليي ،تفكي

حكومت مي داند و در ايم رابطه از سه

ساختاری و قابليت نام مي برد و برای اندازه گيری كمي و

كيفي آنها شاخﺺ هايي را معرري نموده است .جگورايب نهادينه كردن سياسي را نيز ررآيند
ارزايش متغيرهای مشاركتي ي

حكومت مي داند و برای تعريﻒ نهادينه كردن سياسي از سه

متغير جابه جايي سياسي ،يكپارچگي سياسي و نمايندگي سياسي استفاده كرده است و با تقسيم ايم
متغيرها به اجزای خود ،شاخﺺ های اندازه گيری تعييم كرده است.
جكورايب با وصل كردن ررآيند نهادينه كردن به نوسازی  ،شبكه مناسبي را برای مطالعه تطبيقي
سيستم های سياسي رراهم كرده است .با توجه به وابسته بودن ايم دو عمل ،الزمه توسعه ی سياسي
را وجود تعادل مناسب بيم ايم دو مي داند .به ﻃوری كه عدم تعادل (باال بودن سطح نوسازی و
پاييم بودن سطح نهادينه كردن) سيستم سياسي را به استفاده از شدت عمل و زور ناگزير مي كند.
برعكس ،عدم تعادل (باال بودن سطح نهادينه كردن و پاييم بودن سطح نوسازی) بر قابليت عملياتي
سيستم سياسي اثر ميگذارد .جكورايب معتقد است توسعه ی سياسي زماني به حداكثر مي رسد
كه حكومت مورد نظر عالوه بر حداكثر كردن قابيلت ها و كم
حداكثر اجماع سياسي نيز ناﺋل آمده باشد.

به توسعه كلي جامعه ،به
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نتیجهگیری
سرمايه ی اجتماعي با متغيرهای شناخته شده جامعه شناختي همچون اعتماد  ،آگاهي  ،نگراني
درباره ی ديگران ،مسايل عمومي  ،مشاركت در مسايل عمومي ،انسجام و همبستگي اجتماعي
ارتباط دارد .بايد توجه داشت كه سرمايه ی اجتماعي حتي اگر مفهومي واحد باشد  ،قطعاف مصداق
واحدی در همه ی جوامع ندارد و اقتﻀای سرمايه بودن آن ايم است كه در هر جامعه ای متناسب
با مقتﻀيات آن جامعه شكل مي گيرد .چرا كه هويت ملي ،پيشينه ی تاريخي  ،باورها ،ديم ،دردها،
و شادی های مشترک ،و سود و زيان های عمومي ي

جامعه در چند و چون توليد سرمايه ی

اجتماعي آن نق ش دارد و لذا نمي توان مولفه ها و ميزان سرمايه ی اجتماعي در جوامع و
كشورهای مختلﻒ را با شاخﺺ های يكسان سنجيد .به ﻃور مثال ميزان سرمايه ی اجتماعي در
ايران با سرمايه ی اجتماعي با ساير كشورها يكسان نيست .جوامعي كه از حاكميت خوب و سطوح
عالي سرمايه ی اجتماعي بيم مردم بهره مي برند دولت و جامعه مكمل يكديگرند و مورقيت
سياسي و اقتصادی در آن جوامع محتمل الوقوع است .ولي هنگامي كه سرمايه ی اجتماعي ضعيﻒ
باشد  ،گروه های قدرتمند به بهای حاشيه راندن گروه های ديگر بر دولت چيره مي گردند .در
واقع به تعبير روكوياما در ايم جوامع همواره نزاع نهفته در جريان است .سرمايه ی اجتماعي با توجه
به كاركردش تعريﻒ مي شود .سرمايه ی اجتماعي شيئ واحد نيست .سرمايه ی اجتماعي مانند
شكل های ديگر سرمايه مولد است .و دستيابي به هدف های معيني را تسهيل مي كند .هنجارهايي
را كه سرمايه ی اجتماعي توليد مي كند اساساف بايد شامل سجايايي از قبيل صداقت ،ادای تعهدات،
و ارتباﻃات دو جانبه باشد .سرمايه ی اجتماعي مجموعه هنجارهای موجود در سيستم اجتماعي
است كه موجب ارتقای سطح همكاری اعﻀای آن جامعه و پاييم آمدن سطح هزينه ی تبادالت و
ارتباﻃات مي گردد .بنابر ايم مفاهيمي از قبيل جامعه ی مدني ،توسعه ی سياسي  ،مشاركت سياسي
و  ...دارای ارتباﻃات مفهومي بسيار نزديكي با سرمايه ی اجتماعي ميگردند .هر قدر سرمايه ی
اجتماعي در جامعه ای باال باشد شيوه های تقسيم قدرت  ،رقابت در كسب قدرت  ،و شيوه های
برخورد هيات حاكمه با بحران اجتماعي و حتي سياسي در كشور مستلزم صرف هزينه های كمتری
خواهد بود .هانتينگتون اعتقاد دارد كه اگر جامعه ای بخواهد به اجتماع سياسي تبديل شود و به
توسعه اجتماعي دست يابد بايد قدرت بيم گروهي از ﻃريق نهاد های سياسي اعمال شود  .قدرت
بيم گروهي هانتينگتون در اينجا مترادف با شبكه های بيم گروهي در سرمايه ی اجتماعي است.
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سرمايه ی اجتماعي با تقويت شبكه های بيم گروهي موجب تقويت نهادها در ساختار سياسي مي
گردد .از نظر هانتينگتون هر چه ي
هر چه ي

سازمان منسجم تر باشد سطح نهادمندی آن نيز باالتر است و

سازمان از هم گسيخته تر باشد نهادمندی در آن كمتر است .در اينجا تنها عاملي كه

مي تواند به نظر راقم سطور نهادمندی سازمان ها را تقويت كند همان سرمايه ی اجتماعي است.
سرمايه ای كه مي تواند به عنوان دارويي نيرو بخش سطح همكاری ها و نهادمندی ها را در درون
ساختارهای سياسي ارزايش و در نهايت بستر توسعه ی سياسي در جامعه و ررآيند نيل به توسعه ی
سياسي پايدار را هموار سازد .از نظر هانتينگتون عقالنيت اقتدار سياسي ررمانبری انسان ها از قوانيم
ناشي از اقتدار سياسي را ارزايش مي دهد واگر ايم ررمانبری از قوانيم با كم

مولفه ی اعتماد در

سرمايه ی اجتماعي درآميزد آنگاه مردم قوانيم موضوعه ی اقتدار سياسي را به گوش جان پذيررته
و اقتدار تعهد آور در جامعه حاكم مي شود .در ايم صورت مردم در كشور به ناررماني مدني دست
نمي زنند .خيابان ها و مراكز دولت را به آتش نمي كشند و  .....هانتينگتون تاكيد مي كند كه در
راستای توسعه ی سياسي بايد حوزه های صالحيت خاص رني ،نظامي ،اداری ،علمي ،عهده دار
وظايﻒ سياسي شوند .تنها مولفه ای كه مي تواند امر تمايز كاركردی و ساختاری در جامعه را
محقق سازد همان سرمايه ی اجتماعي است چون سرمايه ی اجتماعي با تقويت شبكه های بيم
گروهي در جامعه آن دسته اررادی را كه دارای تخصﺺ الزم برای كسب مسووليت ها در اداره
امور جامعه است را برای پذيرش تصدی های مسووليتي در دولت تشويق نمايد .پس سرمايه ی
اجتماعي سهم كليدی مي تواند در تمايز كاركردی و ساختاری در امر توسعه ی سياسي ايفا نمايد.
هانتينگتون توسعه ی سياسي را به اشتراک هر چه بيشتر گروه های اجتماعي سراسر جامعه در امور
سياسي مي داند ،تقويت زمينه های انسجام گروه های اجتماعي بدون سرمايه ی اجتماعي ميسر
نيست .در دولت های دموكراتي

درجه نظارت مردم بر حكومت بسيار باال است يعني شهروندان

به ﻃور مستقيم و حتي غير مستقيم بر اعمال دولت مردان نظارت مي كنند .در اينجا تقويت سرمايه
ی اجتماعي مي تواند از اعمال نظارت دولت ها كاسته و امر نظارت را به مردم واگذارد و در
نهايت با تقويت مشاركت به ويﮋه سياسي امر توسعه ی سياسي تسهيل گردد.
سرماية اجتماعي ،و ارتباط آن با توسعة سياسي در جامعه ای چون ايران ،بسيار قابل تأمل است .به
ﻃور كلي جوامع شرقي چون ايران كه در آن سنت هايي چون ديم همچنان در متم زندگي مردم
قرار دارد و ملت هايي قديمي با گذشتة تاريخي روشم و تعريﻒ شده ای محسوب مي شوند،
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وضعي ويﮋه دارند .در دوره های اخير ايم سنت ها و تجربة قديم با وضعيت مدرن در هم آميخته و
در پي يارتم اشكال نويني است .بديم دليل ،به نظر مي آيد توجه به مساله ی سرماية اجتماعي مي
تواند برای تحوالت آينده راهگشا باشد .چرا كه بدون در نظر گررتم ظرريت های توسعه ی
سياسي و سرمايه ی اجتماعي نمي توان در تحوالت ،مشاركتي مثبت داشت .به هميم نحو برای
پيشبرد وضعيتي دموكراتي

به منزلة مهم تريم شاخصة ي

جامعة سياسي توسعه يارته ،توجه به

سرماية اجتماعي موجود و ظرريت های اعتماد در عرصة سياست ،حياتي به نظر مي رسد .با نگاهي
به مباح

نظری اراﺋه شده در زمينه های توسعه سياسي و سرماية اجتماعي ،با محور قرار دادن دو

شاخصة اعتماد و همبستگي و جستجو برای يارتم سرمايه های اجتماعي موجود و ظرريت های
ررهنگي برای تقويت ايم شاخصه ها مي توان امكان بيشتری را برای نيل به توسعة سياسي رراهم
كرد .به ويﮋه با تكيه بر عنصر ايدﺋولوژی كه از ﻃريق آن در زمينه های مختلﻒ مي توان بح
اعتماد را چه در مباح

نظری ،چه در تجربه های عملي ،بازسازی كرد و با تكيه بر عنصر ملّيت و

تجربة مشترک تاريخي ،مي توان همبستگي را در متم جامعة سياسي بازتعريﻒ نمود.
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1-Political Development
2-Chilcott,Ronald
3-Powell,Bingham
4- Eisenstadt,Michael & Dyament
5-Helyo Jackuribe
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