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حامد توانا1

چکیده

ســرمایۀ اجتماعــی از جملــه مفاهیمــی اســت کــه طــی چند دهــه اخیــر توجه محققــان علــوم اجتماعی 
و همچنیــن سیاســت مداران و اقتصاددانــان را جلــب کــرده اســت. ایــن مقولــه بیشــتر از آن  لحــاظ مهــم 
ــترده آن  ــر گس ــه تأثی ــه ب ــا توج ــال، ب ــن  ح ــع دارد. در عی ــعۀ جوام ــادی در توس ــر زی ــه تأثی ــده ک ــی ش تلق
می توانــد از جهــات دیگــر هــم مــورد عنایــت و تأکیــد باشــد، به خصــوص سیاســتمداران می تواننــد بــه ایــن 
عنصــر مهــم کــه موجــب پیشــبرد برنامه هــا و تحقــق اهــداف آن هــا در جامعــه می شــود توجــه بیشــتری 
داشــته باشــند. پرداختــن بــه موضــوع ســرمایۀ اجتماعــی بــا توجــه بــه رونــد نزولــی آن در ایران اســالمی ما 
را بــر آن مــی دارد تــا ضمــن اســتفاده از دانــش و تجربیــات دیگــران بــه منابــع غنــی اســالمی خــود توجــه 
کنیــم. یافته هــای ایــن مقالــه نشــان می دهــد نــگاه امیــر مؤمنــانg بــه مقولــه تولیــد و حفــظ ســرمایۀ 
اجتماعــی نگاهــی دین محــور و ارزش مــدار اســت. او بــرای حاکــم و کارگــزاران دولتــی در ارتبــاط بــا مقولــه 
ــال  ــان انتق ــت. ایش ــل اس ــا قائ ــا و هنجاره ــوی ارزش ه ــد الگ ــوری در ح ــش مح ــی، نق ــرمایۀ اجتماع س
ارزش هــا و هنجارهــای سرمایه ســاز را منــوط بــه ارتبــاط و تعامــل اخالقــی و حکیمانــه حاکمیــت بــا خــدا و 
خلــق می دانــد. وی پایبنــدی و اصــرار بــر ارزش هــای مهــم اعتمادســاز از قبیــل تعبــد خالصانــه و عدالت را 
مــورد تأکیــد قــرار می دهــد. در کل، می تــوان مدعــی شــد علــیg تولیــد و حفــظ ســرمایۀ اجتماعــی را 
منــوط بــه حفــظ و تقویــت و گســترش ارزش هــا و هنجارهــای دینــی و الهــی می دانــد. در ایــن راســتا هفت 
سیاســت کالن سرمایه ســاز در نامــه 53 مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت کــه عبارتنــد از: مــردم داری، تقیــد 
دینــی حاکمــان و کارگــزاران، عدالــت ورزی فراگیــر، اخالقــی بــودن حاکــم و کارگــزاران، شایسته ســاالری، 
حفــظ و ترویــج ارزش هــا، حکمــت ورزی. ایــن تحقیــق از روش تحلیــل اســنادی و تحلیــل مضمــون بــرای 

پاســخ بــه پرســش های تحقیــق بهــره بــرده اســت.

کلیدواژه ها: سرمایۀ اجتماعی، دولت، امام علیg، عهدنامۀ مالک اشتر.
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نقش دولت در صیانت از سرمایۀ اجتماعی
در نامۀ 53 نهج البالغه
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1. بیان مسئله

ــار اســتفاده می شــوند، چنــدان جلب توجــه نمی کننــد؛  ــرای اولیــن ب برخــی مفاهیــم وقتــی ب
امــا اســتفاده دیگــران از آن مفهــوم باعــث رونــق یافتــن و تبدیــل آن بــه مفهومــی مهــم در عرصــه 
علــوم می شــود. مفهــوم ســرمایۀ اجتماعــی شــاید از گذشــته بــا عناوینــی ماننــد اعتمــاد در جامعه 
مــورد توجــه بــوده اســت، امــا بــا عنــوان ســرمایۀ اجتماعــی کــه مفهومــی گســترده اســت، ســابقه 

چندانــی نــدارد.

فوکویامــا دربــارۀ به کارگیــری تعبیــر ســرمایۀ اجتماعــی می گویــد نخســتین بــار جیــن جاکــوب 
در اثــر کالســیک خــود بــا عنــوان »مــرگ و زندگــی شــهرهای بــزرگ آمریکایــی)1961(« آن را بــه 
کار بــرده اســت.او توضیــح داده بــود کــه شــبکه های اجتماعــی فشــرده در محدوده هــای حومــه 
ــورِی  ــن ل ــد. گل ــکیل می دهن ــی را تش ــرمایۀ اجتماع ــی از س ــهری، صورت ــط ش ــی و مختل قدیم
ــۀ  ــی را در ده ــرمایۀ اجتماع ــالح س ــناس اصط ــت جامعه ش ــرن الی ــون ای ــز همچ ــاددان نی اقتص
1970 بــرای توصیــف مشــکل توســعه اقتصــاد درون شــهری بــه کار برد)فوکویامــا، 1379: 10(.

ــرمایۀ  ــع از س ــی جام ــه تعریف ــت ب ــی الزم اس ــرمایۀ اجتماع ــا از س ــدد تعریف ه ــه تع ــه ب ــا توج ب
ــم. ــه می پردازی ــن عرص ــران ای ــدگاه صاحب نظ ــه دی ــدا ب ــن کار ابت ــرای ای ــیم. ب ــی برس اجتماع

پیــر بوردیــو ســرمایۀ اجتماعــی را تعلــق بــه یــک گــروه می دانــد و می گویــد: منظــور از آن امــکان 
تعامــل دائمــی و کارآمــد افــراد با یکدیگــر از طریق شــبکه های تمــاس اســت)ملکی، 1395: 14(.

بــه نظــر جیمــز کلمــن ســرمایۀ اجتماعــی ترکیبــی از ســاختارهای اجتماعــی اســت کــه 
تســهیل کننده کنش هــای معینــی از کنشــگران در درون ایــن ساختارهاســت. ســرمایۀ اجتماعــی 
ماننــد دیگــر اشــکال ســرمایۀ مولــد اســت کــه بــدون آن نیــل بــه برخــی از اهــداف میســر نیســت. 
بــه نظــر او، ســرمایۀ اجتماعــی منبعــی بــرای کنــش افــراد اســت. بــرای مثــال، گروهــی از افــراد 
کــه واقعــًا بــه یکدیگــر اعتمــاد دارنــد در قیــاس بــا گروهــی کــه فاقــد چنیــن اعتمــادی بیــن خــود 
ــاری، 1383: 278(.  ــا و غف ــر برخوردارند)ازکی ــا یکدیگ ــتری ب ــکاری بیش ــوای هم ــتند، از ق هس
ــد کــه کیفیــت و کمیــت  ــی می دان ــط و هنجارهای ــز ســرمایۀ اجتماعــی را نهادهــا، رواب ــام نی پاتن
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ــه نقــل از  تعامــالت اجتماعــی یــک جامعــه را شــکل می دهند)شــجاعی باغینــی، 1387: 19 ب
گراهــام هابــز(.

هافمن سرمایۀ اجتماعی را چنین تعریف می کند: مجموعه ای از نگرش ها، ارزش ها، هنجارها، 
شـبکه ها و اعتمـاد اجتماعـی کـه همیـاری در گروه هـا یا بین آن هـا را تسـهیل می کند)تـرک زاده، 
1396: 14(. فوکویامـا نیـز سـرمایۀ اجتماعـی را مجموعـه معینـی از هنجارهـا یـا ارزش هـای 
غیررسـمی می داند که اعضای گروه های همکار و همیار در آن سـهیم هسـتند)فوکویاما، 1379: 

10-11(. از نظـر او هنجارهـای همیاری، شـالوده سـرمایۀ اجتماعی اند)همـان: 92(.

ــد:  ــناس می گوی ــد. حق ش ــه کرده ان ــی ارائ ــرمایۀ اجتماع ــی از س ــم تعاریف ــی ه ــان ایران محقق
ســرمایۀ اجتماعــی یــک ظرفیــت، جوهــر اجتماعــی یــا هنجــاری غیررســمی اســت کــه همــکاری 
میــان افــراد و نهادهــای یــک جامعــه را ارتقــا می بخشد)حق شــناس، 1384(. او اضافــه می کنــد؛ 
در واقــع، می تــوان ســرمایۀ اجتماعــی را یــک مفهــوم مرکــب کــه دارای ســه بعــد: ســاختار، محتــوا 
و کارکــرد اســت، تلقــی نمــود کــه ســاختار اجتماعــی آن، همــان شــبکه ارتباطات اجتماعی اســت 
و محتــوای آن، عبــارت از اعتمــاد و هنجارهــای اجتماعــی اســت و کارکــرد آن نیــز همــان عمــل 

متقابــل اجتماعــی است)حق شــناس، 1384(.

رفیعــی راد معتقــد اســت ســرمایۀ اجتماعــی یعنــی اعتمــاد بــه شــبکه  های تعاملــی کــه می تواند 
بــا تســهیل اقدامــات هماهنــگ، کارایــی گــروه را در دســت یابی بــه برخــی اهــداف خــود بهبــود 

بخشــد)رفیعی راد، 1392(.

ازکیــا و غفــاری نیــز ســرمایۀ اجتماعــی را متشــکل از ســه مؤلفــه اعتمــاد اجتماعــی، انســجام 
و  رحیمیــان   .)279  :1388 غفــاری،  و  می دانند)ازکیــا  اجتماعــی  مشــارکت  و  اجتماعــی 
ــد: ســرمایۀ اجتماعــی شــامل حجــم  ــف می کنن همکارانــش ســرمایۀ اجتماعــی را چنیــن تعری
ــان و  ــهیل می کند)رحیمی ــراد را تس ــان اف ــکاری می ــه هم ــت ک ــان انسان هاس ــط می ــت رواب کیفی

.)2 :1397 همــکاران، 
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سـرمایۀ اجتماعـی را می تـوان در کنـار مفاهیمی همچون سـرمایۀ اقتصادی، سـرمایۀ انسـانی1 
و سـرمایۀ فرهنگـی2 بخشـی از ثـروت مّلی به حسـاب آورد که بسـتر مناسـبی بـرای بهره بـرداری از 
سـرمایۀ انسـانی و فیزیکـی )مـاّدی( و راهـی بـرای نیل بـه موفقیت قلمـداد می شود)حق شـناس، 

.)1384

آثار ویژگی ها یا مؤلفه ها محقق شماره

مشارکت  و  ارتباطات  به  معطوف 
اعضای یک سازمان

شکلی از سرمایه بوردیو 1

کمک به رسیدن افراد به اهداف و 
منافع خود

جنبه ای از ساختار اجتماعی که به عنوان 
منبعی در اختیار اعضا قرار می گیرد

کلمن 2

بهینه  مشارکت  و  ارتباط  ایجاد   
اعضای یک اجتماع و تأمین منافع 

متقابل آنان

اعتمـاد،  ماننـد  مفاهیـم  از  مجموعـه ای 
شـبکه ها و  هنجارهـا 

پاتنام 3

تسهیل همیاری در گروه ها یا بین 
آن ها

ارزش هـا،  نگرش هـا،  از  مجموعـه ای 
اجتماعـی اعتمـاد  و  شـبکه ها  هنجارهـا، 

هافمن 4

تقویت همکاری بین افراد و ایجاد 
و  ارتباطی  شبکه های  اعتماد، 

جامعۀ مدنی

ارزش هـای  و  هنجارهـا  از  مجموعـه ای 
سـمی ر غیر

فوکویاما 5

و  افراد  میان  همکاری  ارتقای 
نهادهای یک جامعه

 یک ظرفیت، جوهر اجتماعی یا هنجاری 
غیررسمی

حق شناس 6

و  هماهنگ  اقدامات  تسهیل 
دست یابی  در  گروه  کارایی  بهبود 

به برخی اهداف خود
اعتماد به شبکه  های تعاملی رفیعی راد 7

1. ایـن مفهـوم بـه معنی سـرمایه  گذاری برای پرورش انسـانی فرهیخته، سـالم و مطلع اسـت. در واقع، سـرمایۀ انسـانی را باید مهارت 
و توانایـی دانسـت که افراد آن را کسـب می کنند)رفیعی راد، 13۹2(.

2. سـرمایۀ فرهنگـی از مجموعـه وسـایل و امکاناتـی تشـکیل می شـود کـه به طـور مـداوم بـه فرد امـکان می دهـد به عنـوان مصرف 
کننـده و احتمـاال تولیدکننـده بـه کاالهای فرهنگی دسترسـی پیـدا کند)ضمیـری، 13۹۵: ۷3(
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طریق  از  جامعه  کارایی  تسهیل 
تسهیل  و  متناسب  کنش های 

تعاون خودانگیخته

چون  اجتماعی  سازمان  از  اشکالی 
اعتماد، قواعد و شبکه ها

ازکیا و 
غفاری

8

تسهیل همکاری میان افراد شامل حجم کیفیت روابط میان انسان ها رحیمیان 9

اهداف  به  افراد  رسیدن  به  کمک 
و  ارتباط  ایجاد  خود،  منافع  و 
یک  اعضای  بهینه  مشارکت 
و  اعتماد  ساخت  اجتماع، 
شبکه  و  اجتماعی  هنجارهای 
روابط و تسهیل و تقویت و ارتقای 
افراد  بین  هماهنگی  و  همکاری 
مدنی،  جامعۀ  ایجاد  نهادها،  و 
جامعه،  و  گروه  کارایی  بهبود 

تسهیل تعاون خودانگیخته

ساختار  از  جنبه ای  سرمایه،  از  شکلی 
و  هنجارها  اعتماد،  مانند  اجتماعی 
اعتماد  فردی،  بین  فرایندهای  شبکه ها، 
به شبکه  های تعاملی، اشکالی از سازمان 

اجتماعی، کیفیت روابط میان انسان ها

تجمیع با حذف موارد 
تکراری

جدول 1. تحلیل عناصر تعاریف سرمایۀ اجتماعی

با استفاده از جدول 1 شاید بتوان این تعریف تجمیعی را مطرح کرد:

ســرمایۀ اجتماعــی شــکلی از ســرمایه یــا جنبــه ای از ســاختار اجتماعــی یــا هنجــار و کیفیتــی 
ــود و  ــی می ش ــبکه های اجتماع ــاد و ش ــاد اعتم ــب ایج ــه موج ــت ک ــه اس ــراد جامع ــط اف از رواب
همــکاری و هماهنگــی افــراد، گروه هــا و نهادهــای اجتماعــی را تســهیل و تقویــت می کنــد و بدین 
ترتیــب بــا بهبــود کارایــی، وصــول بــه اهــداف و منافــع را ممکــن ســاخته و ســرعت می بخشــند. در 

تعریفــی مختصرتــر می تــوان گفــت:

ــکاری،  ــط، هم ــه رواب ــد ک ــاختار اجتماع ان ــی از س ــا جنبه های ــا ی ــی هنجاره ــرمایۀ اجتماع س
هماهنگــی و کارایــی افــراد و نهادهــا را تســهیل کــرده و افزایــش داده و تحقــق اهــداف و منافــع 

ــد. ــرعت می بخش ــان را س آن

ــه دو دســته ســرمایۀ اجتماعی انــد. آپهــوف ســرمایۀ  ــر ایــن اســاس، برخــی محققــان قائــل ب ب
اجتماعــی را بــه ســاختاری و شــناختی تقســیم می کنــد. او از یک ســو، اشــکال مختلــف 
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ســازمان های اجتماعــی شــامل نقش هــا، قواعــد، رویه هــای معمــول و فرایندهــا و شــبکه ها را از 
مصادیــق ســرمایۀ اجتماعــی ســاختاری و از ســوی دیگــر هنجارهــا، ارزش هــا، نگرش هــا و باورهــا 
ــی،1387: 23(  ــجاعی باغین ــوب می کند)ش ــناختی محس ــی ش ــرمایۀ اجتماع ــق س را از مصادی
البتــه برخــی محققــان، هنجارهــا، اعتمــاد، تعهــدات و هویــت مشــترک را ُبعــد ارتباطــی ســرمایۀ 
اجتماعــی محســوب کرده انــد )علینــی، 1391: 127(. توجــه بــه ایــن نکتــه نیــز حائــز اهمیــت 
اســت کــه ســرمایۀ اجتماعــی الزامــًاً در جهــت تقویــت جنبه هــای مثبــت اجتماعــی مؤثــر نیســت، 
ــی  ــرمایۀ اجتماع ــد: »س ــز می گوی ــام هاب ــد. گراه ــتیبانی کن ــی را پش ــاد منف ــد ابع ــه می توان بلک
می توانــد بازده هــای مثبــت یــا حتــی منفــی تولیــد کند«)شــجاعی باغینــی،1387: 21(. 
فوکویامــا نیــز بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد ارزش هایــی کــه مــورد تأکیــد قــرار می گیرنــد ممکــن 
ــان  ــود)فوکویاما، 1379: 11(. ج ــطح کالن ش ــی در س ــرمایۀ اجتماع ــف س ــث تضعی ــت باع اس
فیلــد ایــن ویژگــی را »طــرف تاریــک ســرمایۀ اجتماعــی« می نامد)فیلــد، 1385: 138(. به همین 
دلیــل، فوکویامــا تأکیــد می کنــد هنجارهایــی کــه تولیــد ســرمایۀ اجتماعــی می کننــد بایــد شــامل 
ســجایایی از قبیــل صداقت، ادای تعهــدات و ارتباطات دوجانبــه باشــد)فوکویاما، 1379 :12-11(.

فوکویامــا ســرمایۀ اجتماعــی را از ایــن  لحــاظ کــه خــاص گروه هاســت و دیگــر اینکــه الزامــًاً چیــز 
خوبــی نیســت از ســرمایۀ انســانی متمایــز می داند)همــان: 13( نکتــۀ دیگــری کــه فوکویامــا بــه 
ــری آن  ــی و اندازه گی ــرمایۀ اجتماع ــی در س ــات اجتماع ــی انحراف ــش منف ــد نق ــه می کن آن توج
اســت. از نظــر او، میــزان انحرافــات یــا آســیب های اجتماعــی نشــانگِر نبــود ســرمایۀ اجتماعــی 
ــی  ــه بررس ــی ب ــیب های اجتماع ــار آس ــی آم ــار یعن ــن معی ــا همی ــود ب ــت)همان: 19( او خ اس

ــردازد. ــکا می پ ــوص آمری ــی به خص ــورهای صنعت ــی در کش ــرمایۀ اجتماع ــت س وضعی

1-1. اهمیت و ضرورت تحقیق

اگــر بــه اهمیــت روابــط در جامعــه واقــف باشــیم، می توانیــم جایــگاه ســرمایۀ اجتماعــی را نیــز 
ــرای  به خوبــی درک کنیــم. وقتــی جامعــه را گروهــی از انســان ها بدانیــم کــه در یــک ســرزمین ب
ــود  ــه وج ــود ب ــان خ ــده را در می ــط پیچی ــه ای از رواب ــدی، مجموع ــداف و مقاص ــه اه ــیدن ب رس
می آورنــد و کیفیــت و کارایــی ایــن روابــط اســت کــه در وصــول بــه آن اهــداف تعیین کننــده اســت، 
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ــریع تر  ــر و س ــد را امکان پذیرت ــق مقاص ــیده و تحق ــود بخش ــط را بهب ــه رواب ــی ک ــت عامل ــه اهمی ب
می ســازد پــی می بریــم. یکــی از ایــن عوامــل، ســرمایۀ اجتماعــی اســت. اهمیــت ســرمایۀ 
اجتماعــی از دیــدگاه دیــن دوچنــدان اســت؛ چراکــه روابــط اجتماعــی و کیفیــت آن از منظــر دیــن 
ــر محــور کیفیــت روابــط انســان ها می چرخــد.  به خودی خــود موضوعیــت دارد و اهــداف دیــن ب
چنــد روایــت زیــر از میــان ده هــا روایتــی اســت کــه ســرمایۀ اجتماعــی را بــا ذکــر جایــگاه مؤلفه ها و 

ــد. ــرار می دهن ــد ق ــورد تأکی ــاخص های آن م ش

امــام صــادقg بــه َکهمــس فرمــود: هــرگاه پیــش عبداللــه بــن ابــی یعفــور رفتــی، ســالم مــرا 
بــه او برســان و بگــو: جعفــر بــن محمــد بــه تــو می گویــد: دقــت کــن در آن چیــزی کــه به وســیلۀ 
آن علــیg در محضــر رســول خــدا ســرافراز شــد. پــس تــو هــم آن هــا را بــرای خــودت الزم 
بــدان، مطمئنــًا علــیg بــا راســت گویی و امانتــداری در نــزد پیامبــر بــه آن درجــه و عظمــت 
رســید)کلینی، 1377، ج3: 163(. در حدیثــی دیگــر از امــام صــادقg آمــده اســت: هــر کــه به 

خــدا و روز جــزا ایمــان دارد، بایــد بــه وعــده ای کــه می دهــد وفــا کند)همــان: ج4: 69(.

در روایتــی دیگــر آمــده اســت کــه فــردی به امــام باقرg عــرض کــرد: یاران مــا در کوفــه جماعت 
زیادی انــد. اگــر بــه آنــان فرمــان دهیــد از شــما اطاعــت و پیــروی می کننــد. حضــرت فرمــود: آیــا 
آن هــا )بــدون نگرانــی( در جیــب بــرادر خــود دســت می کننــد تــا آنچــه نیــاز دارنــد بردارنــد؟ گفــت: 
نــه. فرمــود: پــس آن هــا در دادن جــان بخیل ترنــد. ســپس فرمــود: در هنــگام قیــام قائــم، آنچــه 
هســت، دوســتی و یگانگــی اســت تــا آنجــا کــه هــر کــس هــر چــه نیــاز دارد، از جیــب آن دیگــری 

برمــی دارد، بدون هیــچ ممانعتی)مفیــد،2009: 35(.

موضوعاتــی کــه در ایــن روایــات مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه ، جــزو شــاخص های ســرمایۀ اجتماعــی  
ــه  ــت ک ــی اس ــا و ارزش های ــه هنجاره ــد از جمل ــه عه ــای ب ــداری و وف ــت گویی و امانت ــت. راس اس
منجــر بــه اعتمــاد اجتماعــی می شــود. اعتمــاد از مؤلفه هــای اصلــی ســرمایۀ اجتماعــی اســت. 
روایــت آخــر نیــز بــه اعتمــاد بــاال در جامعــۀ شــیعی آرمانــی اشــاره دارد. این هــا نمونــه ای از ترویــج 

شــاخص های ســرمایۀ اجتماعــی و اهمیــت آن در آموزه هــای اســالمی و شــیعی اســت.

ــه موضــوع ســرمایۀ اجتماعــی در قوانیــن جمهــوری  ــم ســابقۀ پرداختــن ب خــوب اســت بدانی
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ــن  ــرای اولی ــون ب ــن قان ــردد. در ای ــعه برمی گ ــارم توس ــۀ چه ــون برنام ــادۀ 98 قان ــه م ــالمی ب اس
بــار بــه حفــظ و ارتقــای ســرمایۀ اجتماعــی تصریــح شــد)مدنی قهفرخــی، 1385: 5(. در ســند 
چشــم انداز 20 ســاله هــم بــه ســرمایۀ اجتماعــی توجــه و جــزو اهــداف ســند معرفــی شــده اســت. 
در ایــن ســند، ایــران اســالمی را در پایــان برنامــه 20 ســاله چنیــن توصیــف می کنــد: »متکــی بــر 
ســهم برتــر منابع انســانی و ســرمایۀ اجتماعــی در تولیــد مّلی«)همــان(. این ها مــواردی از اهمیت 
یافتــن ســرمایۀ اجتماعــی در جمهــوری اســالمی و برنامه ریــزی بــرای ارتقــای آن در جامعــه اســت.

اهمیــت ایــن تحقیــق عــالوه بــر آنچــه گفتــه شــد ایــن اســت کــه کشــور مــا در چنــد دهــۀ اخیــر 
تجربــه ای جدیــد در نظــام سیاســی را پشــت ســر می گــذارد و ایــن نظــام اهــداف بلنــدی دارد کــه 
جــز بــا شــناخت و به کارگیــری عوامــل تحقــق و تســریع حصــول آن هــا ممکــن نخواهــد بــود. پــس 
پرداختــن بــه نقــش حاکمیــت در صیانــت و افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی کــه از مهم تریــن عوامــل 
ــوی  ــا الگ ــاند. مطمئن ــاری می رس ــر ی ــن ام ــول ای ــه حص ــت، ب ــی اس ــرمایۀ اجتماع ــل در س دخی
اصلــی ایجــاد و صیانــت ســرمایۀ اجتماعــی در جامعــه دینــی ایــران اســالمی بایــد الگویــی دینــی 
و متخــذ از منابــع اصیــل اســالمی باشــد؛ امــا بــرای درک ضــرورت ایــن تحقیــق شــاید اشــاره ای 
بــه وضعیــت ســرمایۀ اجتماعــی در ایــران کافــی باشــد. در برخــی تحقیقــات، ســرمایۀ اجتماعــی 
ــاخص  ــوص ش ــت. به خص ــر اس ــزی کمت ــور تأمل برانگی ــورها به ط ــی کش ــه برخ ــبت ب ــران نس ای
اعتمــاد اجتماعــی در ایــن زمینــه بســیار نگران کننــده است)شــیرخانی و واســعی زاده، 1390: 
ــد نزولــی ســرمایۀ اجتماعــی را طــی چنــد دهــه اخیــر نشــان  213(. برخــی تحقیقــات نیــز رون
ــق را  ــن تحقی ــه ای ــد نتیج ــکل 1 می توانی ــکاران، 1394: 21(. در ش ــی و هم می دهند)نصرالله

. ببینید

شکل1 
سیر نزولی سرمایه اجتماعی در ایران 1389-1363



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 3 . پاییز1401

47 نقشدولتدرصیانتازسرمایۀاجتماعیدرنامۀ53نهجالبالغه
)حامدتوانا(

ایــن وضعیــت بــا توجــه بــه اســالمی بــودن جامعــۀ  ایــران و تأکیــد دیــن و فرهنــگ رســمی آن بــر 
ــر  ــر منفــی ب ــی اســت کــه اث ــل اخالقــی، حاکــی از وجــود عوامــل خــرد و کالن ارزش هــا و فضای
ــر ایجــاد و صیانــت از ســرمایۀ  ــر ب ــه عوامــل مؤث ســرمایۀ اجتماعــی دارد. بی توجهــی محققــان ب
اجتماعــی باعــث ایجــاد خــأ نظــری در بــاب ســرمایۀ اجتماعــی و در نتیجــه کاهش بیــش از پیش 

ایــن ســرمایۀ ارزشــمند در جامعــه ایــران می شــود.

1-2. روش تحقیق

روش تحقیــق در ایــن پژوهــش، بــه دو شــیوۀ تحلیــل اســنادی و تحلیــل مضمــون بــوده اســت. 
تحلیــل اســنادی در پاســخ بــه ســؤاالتی اســتفاده شــده کــه گــردآوری داده هــای آن هــا از اســناد 
و کتاب هــای مربوطــه صــورت گرفتــه اســت؛ امــا از آنجــا کــه در کالم امیــر مؤمنــانg و 
نهج البالغــه، بــه مفهــوم ســرمایۀ اجتماعــی به طــور مشــخص پرداختــه نشــده، بــه روش تحلیــل 
مضمــون، داده هــای مربــوط بــه سیاســت های دولــت اســالمی بــرای تقویــت ســرمایۀ اجتماعــی، 
ــی و فرعــی ســرمایۀ اجتماعــی، اســتخراج و دســته بندی  ــۀ شــاخص ها و مؤلفه هــای اصل ــر پای ب
ــتر«  ــک اش ــه مال ــه »عهدنام ــه ب ــه ک ــۀ 53« نهج البالغ ــر روی »نام ــن کار ب ــرای ای ــت. ب ــده اس ش
ــوب  ــانg محس ــر مؤمن ــگاه امی ــالمی از ن ــت اس ــت حکوم ــی مانیفس ــه  نوع ــت و ب ــروف اس مع
ــا خط مشــی  می شــود، تمرکــز شــده اســت. از میــان 91 داده مرتبــط، هفــت مضمــون اصلــی ی
کلــی اســتخراج شــد. در پایــان، خطــوط کلــی استخراج شــده بــا اســتفاده از داده هــای برگزیــده، 

تشــریح و توضیــح داده شــده اســت. 

1-3. پرسش ها و اهداف تحقیق

این تحقیق به دنبال پاسخ به سؤاالت اصلی و فرعی زیر بوده است:

سرمایۀ اجتماعی چیست؟ محققان چه تعریفی از آن و چه دیدگاهی در این باره دارند؟

اهمیت و آثار سرمایۀ اجتماعی چیست؟

وضعیت فعلی جامعۀ ایران از لحاظ برخورداری از سرمایه های اجتماعی چگونه است؟
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ــرمایۀ  ــظ س ــت و حف ــارۀ تقوی ــی درب ــرد و کالن ــت های خ ــه سیاس ــانg چ از کالم امیرمؤمن
اجتماعــی می تــوان اســتخراج کــرد؟

اهداف این تحقیق نیز بر اساس پرسش های آن عبارت است از:

تبیین جایگاه سرمایۀ اجتماعی.

استخراج دیدگاه امیر مؤمنانg دربارۀ نقش دولت در سرمایۀ اجتماعی از نهج البالغه.

1-4. پیشینۀ تحقیق

کتــب و مقــاالت زیــادی دربــارۀ ســرمایۀ اجتماعــی وجــود دارد کــه برخــی از آن هــا بررســی شــده 
اســت. از میــان کتاب هــا می تــوان مــوارد زیــر را نــام بــرد:

فوکویامــا )1379( درکتــاب »پایــان نظــم« خــود نحــوۀ تولیــد و مصــرف ســرمایۀ اجتماعــی در 
ــاوری مــدرن و آسیب شناســی آن را بیــان کــرده اســت. فصیحــی )1389( در کتــاب  اقتصــاد فّن
»اســالم و ســرمایۀ اجتماعــی بــا تأکیــد بــر رویکــرد فرهنگــی« بــه دیــدگاه اســالم دربــارۀ مقولــه 
ســرمایۀ اجتماعــی و همچنیــن نقــش آن در نهادینه ســازی ســرمایۀ اجتماعــی پرداختــه اســت. 
ــا و  ــر، مؤلفه ه ــالمی«، عناص ــای اس ــی در آموزه ه ــرمایۀ اجتماع ــاب »س ــی )1391( درکت علین
شــاخص هایی از ابعــاد آموزه هــای دیــن اســالم در ســه بخــش اعتقــادات، اخالقیــات و شــرعیات 
را در مقایســه بــا ابعــاد و ســطوح ســرمایۀ اجتماعــی بــه روش تحلیــل متــن بررســی کــرده اســت. 
فقیــه خلجانــی )1392( درکتــاب »ســرمایۀ اجتماعــی در اندیشــه و عمــل امــام خمینــی« بــه 
دیــدگاه امــام خمینــی بــه مقولــه ســرمایۀ اجتماعــی و نحــوۀ بهره گیــری ایشــان از آن در تحقق 

انقــالب اســالمی پرداختــه اســت.

تــرک زاده و همــکاران )1396( درکتــاب »کاوش مفهــوم ســرمایۀ اجتماعــی در قــرآن کریــم« بــا 
توجــه بــه نیــاز جامعــۀ اســالمی و همچنیــن غلبــه مفاهیــم و منظرهــای غربــی در عرصــه علــوم 
ــرمایۀ  ــی از س ــوب بوم ــم چهارچ ــرآن کری ــای ق ــر آموزه ه ــز ب ــا تمرک ــد ب ــعی کرده ان ــانی س انس
اجتماعــی ارائــه کننــد. ایــن چهارچــوب شــامل مبانــی، ابعــاد، پیامدهــا و جهت گیــری معنــوی 
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اســت. ایــن تحقیــق بــه روش تحلیــل مــوردی کیفــی انجــام شــده اســت.

از میــان مقــاالت نیــز بــه چنــد مــورد می تــوان اشــاره کــرد: دمــوری و همــکاران)1389( 
درمقالــه ای بــا عنــوان »واکاوی نقــش مذهــب شــیعی در آفرینــش ســرمایۀ اجتماعــی« بــه نقــش 
ــی را  ــرمایۀ اجتماع ــت س ــب در تقوی ــه مذه ــرده و مؤلف ــه ک ــعه توج ــی در توس ــرمایۀ اجتماع س
کاویده انــد. ایــن تحقیــق نشــان می دهــد شــاخص های ســرمایۀ اجتماعــی در دانشــجویان عضــو 
هیئت هــای مذهبــی به طــور محسوســی باالتــر اســت. مدنــی قهفرخــی)1385( در مقالــۀ خــود 
بــا عنــوان »ســرمایۀ اجتماعــی در ایــران« بــه موضــوع گنجانــده شــدن ارزیابــی و بررســی نحــوۀ 
بهبــود ســرمایۀ اجتماعــی در مــادۀ 98 قانــون بــوده برنامــۀ توســعه دولــت و ســند چشــم انداز 20 
ســاله پرداختــه اســت. ســاعی و همــکاران)1390( در مقالــۀ خــود بــا عنــوان »ســرمایۀ اجتماعــی 
و حکمرانــی خــوب: تحلیــل تطبیقــی فــازی بیــن کشــوری از ســال 2000 تــا 2008« بــه موضــوع 
ســرمایۀ اجتماعــی به عنــوان علــت حکمرانی خــوب پرداخته انــد. نصراللهــی و همــکاران)1394( 
نیــز درمقالــه ای بــا عنــوان »ســرمایۀ اجتماعــی و مؤلفه هــای آن در اســالم« بــه بررســی ترکیبــی از 
مؤلفه هــا و شــاخص های ســرمایۀ اجتماعــی از منظــر اســالم و فوکویامــا بیــن ســال های 1363 
تــا 1390 پرداختــه و بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه شــاخص های ســرمایۀ اجتماعــی در ایــن بــازۀ 
زمانــی در ایــران رونــد کاهشــی داشــته  اســت. رحیمیــان و همــکاران )1397( نیــز درمقالــه ای بــا 
ــات مقــام معظــم رهبــری و نقــش آن در  عنــوان »بررســی مؤلفه هــای ســرمایۀ اجتماعــی در بیان
تمدن ســازی نویــن اســالمی« الگویــی مفهومــی از ســرمایۀ اجتماعــی بــر اســاس بیانــات مقــام 

ــه کرده انــد. ــه تمدن ســازی نویــن اســالمی ارائ معظــم رهبــری در راســتای وصــول ب

مقــاالت دیگــری نیــز در زمینــۀ ســرمایۀ اجتماعــی وجــود دارد کــه عمدتــًا به بررســی مــوردی این 
ــه نظــر می رســد ایــن  ــا پدیده هــای اجتماعــی پرداخته انــد. ب ــا دیگــر ابعــاد ی ــه در ارتبــاط ب مقول
تحقیــق از لحــاظ موضــوع و روش تحقیــق در میــان تحقیقــات انجام شــده متفــاوت و حائز اهمیت 
اســت. در هیــچ اثــر مرتبــط بــا موضــوع مقالــه، دیــدگاه نهج البالغــه بررســی نشــده اســت. ایــن 
بررســی می توانــد تحقیــق بنیــادی محســوب شــود کــه داده هــا را در مقولــۀ مــورد بحــث از منظــر 

دینــی توســعه می دهــد.
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2. مؤلفه ها و شاخص های سرمایۀ اجتماعی

مؤلفه هــا و شــاخص های ســرمایۀ اجتماعــی، عناصــر یــا اجــزای تشــکیل دهنده، ایجادکننــده 
یــا مؤثــر در ســرمایۀ اجتماعــی اســت. بــرای اســتخراج داده هــای نامــۀ 53 نهج البالغــه آشــنایی بــا 
ایــن مؤلفه هــا و شــاخص ها از منظــر محققــاِن مقولــه ســرمایۀ اجتماعــی، مفیــد بلکــه الزم اســت. 
یکــی از محققــان صاحب نــام ایــن عرصــه پاتنــام اســت. او مؤلفه هــای اصلــی ســرمایۀ اجتماعــی را 

شــامل شــبکه ها، هنجارهــای همیــاری و اعتمــاد می دانــد.

بــه اعتقــاد پاتنــام هــر جامعــه ای از طریــق شــبکه های رســمی و غیررســمی ارتباطــات و 
مبــادالت بیــن افــراد شــناخته می شــود. ایــن شــبکه ها برخــی افقــی )گروه هــای هم تــراز ماننــد 
ــر  باشــگاه های ورزشــی( و برخــی عمــودی )ماننــد سلســله مراتب اجتماعــی( هســتند. پاتنــام ب
ــه  ــد ک ــود می آی ــه وج ــی ب ــاری هنگام ــای همی ــد دارد. هنجاره ــتر تأکی ــی بیش ــبکه های افق ش
ــوازن و  ــوع مت ــراد دارد. او دو ن ــری از اف ــداد دیگ ــرای تع ــابهی ب ــی مش ــات بیرون ــل تجلی ــک عم ی
تعمیم یافتــه از هنجارهــای همیــاری یــا معاملــه متقابــل را معرفــی می کنــد. اعتمــاد از نظــر پاتنام، 
عنصــر ضــروری تقویــت همــکاری اســت. او معتقــد اســت هرچــه ســطح اعتمــاد در جامعــه ای 
ــی،1392: 39-34(.  ــد)فقیه خلجان ــد ش ــتر خواه ــم بیش ــکاری ه ــال هم ــد احتم ــر باش باالت
دســته بندی دیگــری از ابعــاد ســرمایۀ اجتماعــی توســط گــروه »ِکِنــدی« در دانشــگاه هــاروارد، 
انجــام شــده کــه در عیــن توّجــه بــه متغیرهــای تقســیم پیشــین، ســرمایۀ اجتماعــی را بــه گونه ها و 

ــت: ــرده اس ــیم ک ــری تقس ــاد متّنوع ت ابع

1. اعتماد: شامل اعتماد اجتماعی بین همه افراد جامعه و اعتماد میان نژادهای مختلف.

2. مشارکت سیاسی: شامل مشارکت سیاسی عادی و مشارکت سیاسی نقادانه.

ــای  ــه معن ــی ب ــری مدن ــا و ... و رهب ــا و انجمن ه ــت در گروه ه ــای عضوی ــه معن ــارکت: ب 3. مش
ایفــای نقــش مدیریــت و رهبــری در آن هــا.

4. پیوندهــای اجتماعــی غیررســمی: شــامل جنبه های غیررســمی ســرمایۀ اجتماعــی مانند 
تعــداد دوســتان یــک فــرد، میــزان معاشــرت فــرد بــا دوســتان و ماننــد آن می شــود.
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ــازمان های  ــهروندان در س ــاری ش ــت افتخ ــامل عضوی ــی: ش ــه داوطلب ــش و روحی 5. بخش
ــا. ــتانه و خیریه ه ــان دوس ــات انس ــی، خدم غیردولت

6. مشــارکت مذهبــی: شــامل فعالیــت در امــور مســاجد و تکایــا، کلیســاها یــا اماکــن مذهبــی 
و زیارتــی.

7. عدالت در مشارکت مدنی بین قشرهای مختلف جامعه.

8. تنوع معاشرت ها و دوستی ها)حق شناس، 1384(.

ــای  ــرده، هنجاره ــر ک ــی ذک ــرمایۀ اجتماع ــع س ــرای مناب ــه ب ــدی ک ــم در طبقه بن ــا ه فوکویام
خودجــوش و بــرون زاد ماننــد دیــن و فرهنــگ را مهم تریــن آن هــا شــمرده اســت)فوکویاما، 
1379: 110( بــه نظــر پاکســتون، ســرمایۀ اجتماعــی دو مؤلفــه پیوســتگی های عینــی بیــن افراد 
ــد می دهــد و نوعــی  ــه یکدیگــر پیون به عنــوان شــبکۀ عینــی کــه افــراد را در فضــای اجتماعــی ب
پیونــد ذهنــی را کــه موجــب شــکل گیری روابــط مبتنی بــر اعتمــاد متقابــل و روابــط عاطفی مثبت 
اعضــای جامعــه نســبت بــه یکدیگــر می شــود، شــامل می گردد)ازکیــا و غفــاری، 1383: 279(.

رفیعــی راد عناصــر و مؤلفه هــای ســرمایۀ اجتماعــی را چنیــن معرفی کــرده اســت: برخی عناصر 
ــه امــور عمومــی، سیاســی و اجتماعــی،  اصلــی ســرمایۀ اجتماعــی عبــارت اســت از: آگاهــی ب
اعتمــاد عمومــی، اعتماد نهادی، مشــارکت غیررســمی همیارانه، مشــارکت غیررســمی خیریه ای، 
مشــارکت غیررســمی مذهبــی، شــرکت در اتحادیه هــا، انجمن هــا، ســازمان ها و مؤسســات مدنــی 
ــجام  ــی، انس ــاد اجتماع ــای اعتم ــا مؤلفه ه ــر م ــه نظ ــن،  ب ــود ای ــا وج ــد: ب ــمی. وی می گوی رس
اجتماعــی و مشــارکت اجتماعــی کــه در یــک رابطــه متعامــل قــرار گرفتــه و هــر کــدام تقویت کننده 
ــه از  ــه مؤلف ــن س ــوند. ای ــوب می ش ــی محس ــرمایه اجتماع ــی س ــای اصل ــد از مؤلفه ه دیگری ان
ــارکت  ــاری »مش ــا و غف ــتند)رفیعی راد، 1392(. ازکی ــز هس ــی نی ــدی جامعه شناس ــم کلی مفاهی
اجتماعــی« را مهم تریــن مؤلفه هــای ســرمایۀ اجتماعــی دانســته اند و ابعــاد کلیــدی آن را شــامل 

ــد: ــوارد می دانن ــن م ای

1.مشــارکت، فعالیــت ســازمان یافته از طــرف مــردم متحــد و متجانــس اســت کــه واحــد اولیــه آن 
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را متقاعدشــدن افــراد بــه کنــش جمعــی تشــکیل می دهــد؛

2.مبادرت به کنش و عمل جمعی؛

3.تفکر و تأمل مستقیم دربارۀ کارها و فعالیت ها؛

4.نظارت بر فرایند مشارکت؛

تعــدد و گســتردگی ســازمان  های محلــی و غیردولتــی در یــک جامعــه، شــاخص و بیانگــر وجــود 
مشــارکت اجتماعــی در آن جامعــه اســت)ازکیا و غفــاری، 292:1383(.

ــه  ــالم پرداخت ــی در اس ــرمایۀ اجتماع ــای س ــه مؤلفه ه ــی ب ــش در تحقیق ــی و همکاران نصرالله
و آن هــا را چنیــن معرفــی کرده انــد: اعتمــاد اجتماعــی، شــبکه های اجتماعــی، مشــارکت 
ــت  ــی ام ــورت، یکپارچگ ــورا و مش ــتی، ش ــوت و دوس ــی، اخ ــتگی اجتماع ــی، همبس اجتماع
اســالمی، وفــای بــه عهد)نصراللهــی و همــکاران، 1394: 28-32(. رحیمیــان و همکارانــش در 
تحقیقــی بــه شــاخص های ســرمایۀ اجتماعــی از نــگاه رهبــری معظــم پرداختــه و آن هــا را چنیــن 
نــام برده انــد: اعتمــاد بــه خــدا، اعتمادبه نفــس مّلــی، اعتمــاد بــه مــردم، اعتمــاد مــردم بــه نظــام 
ــالمی،  ــداری اس ــی، بی ــتگی اجتماع ــات، همبس ــردم در انتخاب ــترده م ــارکت گس ــالمی، مش اس
بیــداری ملت هــا، حمایــت از تولیــد مّلــی، حمایــت از دولت هــا )رحیمیــان و همــکاران، 1397: 
ــن  ــی را مهم تری ــبکه های اجتماع ــارکت و ش ــاد، مش ــم اعتم ــعی زاده ه ــیرخانی و واس 4-15(. ش

مؤلفه هــای ســرمایۀ اجتماعــی دانسته اند)شــیرخانی و واســعی زاده، 1390: 218(.
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مؤلفه های فرعی مؤلفه های اصلی نام محقق

اعتمـاد بین فـردی، اعتمـاد اجتماعـی، اعتماد نهـادی پیوندها، 
اجتماعـی،  حمایـت  همیـاری،  تعـاون،  اجتماعـی،   معاهـداِت 

انسـجام اجتماعـی، مشـارکت، روابـط اجتماعـی
اعتماد، هنجارها، شبکه ها پاتنام

اعتمـاد اجتماعـی شـامل اعتمـاد بـه افـرادی ماننـد: همسـایه، 
پلیـس یـک هم کیـش،  یـک فروشـگاه،  همـکار، فروشـنده 

اعتماد میان نژادهای مختلف
میـزان  رأی دهنـده،  تعـداد  شـامل  عـادی  سیاسـی  مشـارکت 
از  شـهروندان  اطالعـات  روزنامه هـا،  خریـد  حجـم  و  مطالعـه 

روز سیاسـی  مسـائل 
اعتصابـات،  راهپیمایی هـا،  شـامل  نقادانـه  سیاسـی  مشـارکت 

سیاسـی، انقـالب  تجمع هـا،  تحریم هـا، 
باشـگاه ها،  گروه هـا،  در  افـراد  رهبـری  نقـش  مدنـی:  رهبـری 

دانشـگاه و  مدرسـه  یـا  شـهر  امـور  و  انجمن هـا 
مذهبـی،  گروه هـای  انـواع  در  فعالیـت  شـامل  مدنـی  مشـارکت 
انجمن هـای  جوانـان،  سـازمان های  ورزشـی،  باشـگاه های 
مربـوط بـه والدیـن، گروه هـای و مؤسسـات خیریـه، تعاونی هـا و 

فرهنگ سـراها کارگـری،  اتحادیه هـای 
پیوندهـای غیررسـمی شـامل تعـداد دوسـتان یـک فـرد، میـزان 
معاشـرت فـرد بـا دوسـتان خـود در محیـط اداری و خـارج از آن، 

مشـارکت در بازی هـای گروهـی، دیـدار از فامیـل
بخشـش و روحیه داوطلبی شـامل عضویت افتخاری شهروندان 
در سـازمان های غیردولتـی خدمات انسـان دوسـتانه و همکاری 
به صـورت  داوطلبانـه، چـه  و  نهادهـای خیریـه  بـا  افـراد جامعـه 

مالـی و فکـری و صـرف وقت
تکایـا،  و  مسـاجد  امـور  در  فعالیـت  شـامل  مذهبـی  مشـارکت 

زیارتـی و  مذهبـی  اماکـن  یـا  و  کلیسـاها 

اعتماد
مشارکت سیاسی

مشارکت و رهبری مدنی
پیوندهای اجتماعی غیررسمی

بخشش و روحیۀ داوطلبی
مشارکت مذهبی

عدالت در مشارکت مدنی
تنوع معاشرت ها و دوستی ها

گروه 
ِکِندی

خانواده، دین، فرهنگ
هنجارهای خودجوش و 

برون زاد
فوکویامایا

شـبکه های عینـی، روابـط مبتنـی بـر اعتمـاد متقابـل و روابـط 
عاطفـی مثبـت اعضـای جامعـه در قبـال یکدیگـر

پیوستگی های عینی بین 
افراد پیوندهای ذهنی که 

موجب شکل گیری می شود
پاکستون
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آگاهـی بـه امور عمومـی، سیاسـی و اجتماعی، اعتمـاد عمومی، 
مشـارکت  همیارانـه،  غیررسـمی  مشـارکت  نهـادی،  اعتمـاد 
غیررسـمی خیریـه ای، مشـارکت غیررسـمی مذهبی، شـرکت در 
رسـمی مدنـی  مؤسسـات  و  سـازمان ها  انجمن هـا،  اتحادیه هـا، 

اعتماد اجتماعی، انسجام 
اجتماعی و مشارکت 

اجتماعی
رفیعی راد

فعالیـت سـازمان یافته از طـرف مـردم، مبـادرت بـه کنـش و عمل 
جمعـی، تفکـر و تأمـل مسـتقیم نسـبت بـه کارهـا و فعالیت هـا، 

تعـدد و گسـتردگی سـازمان  های محلـی و غیردولتـی
مشارکت اجتماعی

ازکیا و 
غفاری

اخـوت و دوسـتی، شـورا و مشـورت، یکپارچگـی امـت اسـالمی، 
وفـای بـه عهد

اعتماد اجتماعی، شبکه های 
اجتماعی، مشارکت 

اجتماعی، همبستگی 
اجتماعی

نصراللهی 
و 

همکارانش 
از منظر 

اسالم

اعتمـاد بـه خـدا، اعتمادبه نفـس مّلـی، اعتماد بـه مـردم، اعتماد 
مـردم بـه نظـام اسـالمی، مشـارکت گسـترده مـردم در انتخابات، 
ملت هـا،  بیـداری  اسـالمی،  بیـداری  اجتماعـی،  همبسـتگی 

حمایـت از تولیـد مّلـی، حمایـت از دولت هـا

اعتماد، مشارکت، 
همبستگی، بیداری، حمایت

رحیمیان و 
همکارانش 

از نگاه 
رهبری 

معظم

اعتماد و مشارکت اجتماعی
شیرخانی و 
واسعی زاده

انسجام و همبستگی، 
مشارکت، اعتماد، ارزش ها و 

هنجارها

مؤلفه های 
اصلی

جدول 3. مؤلفه ها و شاخص های اصلی و فرعی سرمایۀ اجتماعی از نظر محققان

بــر اســاس نتایــج به دســت آمده چهــار مؤلفــه انســجام و همبســتگی، مشــارکت، اعتمــاد، 
ارزش هــا و هنجارهــا مهم تریــن مؤلفه هــای ســرمایۀ اجتماعــی محســوب می شــوند. هــر یــک از 

ایــن مؤلفه هــا دارای مؤلفه هــای فرعــی و شــاخص هایی اســت.
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2-1. نقش دولت در صیانت از سرمایۀ اجتماعی از منظر محققان معاصر

ــیاری از  ــه بس ــورد توج ــی م ــرمایۀ اجتماع ــظ س ــت و حف ــت در تقوی ــا دول ــت ی ــش حاکمی نق
محققــان قــرار گرفتــه اســت، چراکــه حاکمیــت به عنــوان قوی تریــن ســازمان در هــر جامعــه، بــا 
نفــوذ و گســترش بســیار در بخش هــای مختلــف جامعــه، برخــورداری از ابــزار قانــون و بــا تســّلط 
بــر نهادهــای زیرمجموعــه خویــش و مــردم می توانــد در تولیــد و افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی تأثیــر 
بســزا داشــته باشــد. برخــی محققــان بــه نقــش دولــت در ســرمایۀ اجتماعــی پرداخته انــد. گراهــام 
هابــز ارتقــای توانایــی جامعــه را بــا نظــارت بــر عملکــرد دولــت امکان پذیــر می دانــد. چــه اینکــه از 
نظــر وی مقامــات دولــت در شــبکه های اجتماعــی اســتقرار بیشــتری دارنــد. ایــن نظــارت از نظــر 
وی بــه دلیــل نظــارت بــر ارائــه خدمــات عمومــی، کاالیــی عمومــی محســوب می شود)شــجاعی 

باغینــی، 1387: 20(.

فوکویامــا نیــز بــا تأکیــد بــر نقــش ســرمایۀ اجتماعــی، کاهــش آن را از مشــکالت مهــم 
ــدگاه  ــت دی ــه اهمی ــه ب ــا توج ــمرد)فوکویاما، 1379: 9( ب ــروز می ش ــان ام ــی های جه دموکراس
فوکویامــا در ایــن زمینــه و بــه دلیــل شــرح و بســط بیشــتری کــه در خصــوص نقــش دولــت در ایجاد 
و صیانــت از ســرمایۀ اجتماعــی ارائــه کــرده اســت، عنایــت بیشــتری بــه دیــدگاه وی می کنیــم. 
از نــگاه فوکویامــا جامعــۀ مدنــی محصــول ســرمایۀ اجتماعــی اســت. او معتقــد اســت در جامعــۀ 
مــدرن حاکمیت هــا بــه دنبــال تغییــر اخــالق افــراد نیســتند، بلکــه می خواهنــد بــا تکیــه بــر قانــون 
اساســی و مبادلــه مبتنــی بــر بــازار آزاد رفتارهــای اعضــای خــود را نظام منــد کننــد، در عیــن  حــال، 
اهمیــت هنجارهــای اخالقــی در ایــن جوامــع از ســوی برخــی محققــان مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه 

اســت)همان: 12 -13(.

از نظــر افــرادی چــون جــان گــری توفیق غــرب در تحــوالت عصر روشــنگری متکی به ســرمایه ای 
اجتماعــی انباشته شــده از قــرون گذشــته بــوده اســت؛ اما دنیــای مــدرن منابع ســرمایۀ اجتماعی 
جدیــدی تولیــد نکــرده اســت. بــه عقیــدۀ فوکویامــا تحــوالت دهــۀ 50 و 60 میــالدی در دنیــای 
ــت)همان: 15(.  ــوده اس ــته ب ــا گذش ــاوت ب ــیار متف ــی بس ــاد ارزش های ــا ایج ــراه ب ــی، هم صنعت
او معتقــد اســت هرچنــد هنجارهــای اجتماعــی در طــول تاریــخ در حــال تغییــر بــوده، امــا ایــن 
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تغییــرات در بــازۀ زمانــی 1965 تــا 1995 در جهــان صنعتــی چنــان بــوده اســت کــه می تــوان از 
آن بــه فروپاشــی بــزرگ یــاد کــرد. مهم تریــن ایــن تغییــرات در ایــن مقطــع زمانــی از نــگاه وی زوال 

خانــواده هســته ای بــوده اســت)همان: 21-20(.

ــر اســاس آنچــه بــه نظــم اجتماعــی  فوکویامــا منابــع ســرمایۀ اجتماعــی در جوامــع جدیــد را ب
ــی  ــک کل بررس ــوان ی ــه به عن ــطح جامع ــرادی و س ــای انف ــطح واحده ــود در دو س ــر می ش منج
می کند)همــان: 86(. او در یــک طبقه بنــدی، منابــع ســرمایۀ اجتماعــی را بــه چهــار طبقــه 

تقســیم می کنــد:

1. ساخته شــده به صــورت نهــادی شــامل دو قســم عقالنــی و غیرعقالنــی: منظــور از آن هــا 
هنجارهایــی اســت کــه در نتیجــۀ کنــش قصدمنــد مؤثــر بــر اجتمــاع ساخته شــده باشــند ماننــد 

وضــع قوانیــن توســط دولــت.

2. ساخته شــده به صــورت خودجــوش شــامل دو قســم عقالنــی و غیرعقالنــی: ایــن 
هنجارهــا بــه جــای نهادهــای رســمی از کنش هــای متقابــل غیــر تعمــدی اعضــای اجتمــاع بــه 

وجــود می آینــد.

3. ساخته شــده به صــورت بــرون زاد شــامل دیــن، ایدئولــوژی، فرهنــگ و تجربــۀ تاریخــی 
مشــترک: هنجارهایــی کــه از جایــی غیــر از همــان اجتماعــی کــه در آن بــه کار رفتــه سرچشــمه 

می گیرنــد.

4. طبیعــی شــامل خویشــاوندی، نــژاد و قومیــت: هنجارهایــی کــه از طبیعــت افــراد ریشــه 
)105-97 گرفته اند)همــان: 

ــی  ــش دولت ــارج از بخ ــًاً در خ ــی اساس ــرمایۀ اجتماع ــه س ــد ک ــان می ده ــدی نش ــن طبقه بن ای
ــرون زاد  ــد ب ــه آن تولی ــه ب ــق آنچ ــا از طری ــوش ی ــورت خودج ــه  ص ــا ب ــی ی ــد؛ یعن ــود می آی ــه وج ب
می گوینــد. در عیــن  حــال، فوکویامــا دولــت را در ایــن زمینــه از آن  جهــت کــه ســرمایۀ اجتماعــی 

ــان: 110(. ــل می داند)هم ــت دخی ــی اس ــک کاالی عموم ی
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نقــش دولــت در ایجــاد و حفــظ ســرمایۀ اجتماعــی در طبقــۀ اول یعنــی طبقــۀ »ساخته شــده بــه 
 صــورت نهــادی« اســت. وضــع قوانیــن و ایجــاد هنجارهــای اجتماعــی جدیــد از جملــه نقش های 

مهــم دولت هــا در ایــن زمینــه محســوب می شــود)همان: 99-97(.

فوکویامــا معتقــد اســت بنگاه هــای دولتــی از راه هــای مختلــف ســرمایۀ اجتماعــی تولیــد 
می کننــد. یکــی از اساســی ترین راه هــا، حراســت از حقــوق مالکیــت از طریــق یــک قاعــده 
شــفاف قانونــی اســت. نهادهــای دولتــی ماننــد مــدارس نیــز از طریــق ایجــاد اشــکال متعــارف 
ــد  ــا بای ــد دولت ه ــد می کن ــا تأکی ــد. فوکویام ــل بوده ان ــه دخی ــن زمین ــی در ای ــرمایۀ اجتماع س
نقش هایــی را عهــده دار شــوند کــه متناســب بــا وظایــف آن هاســت. نقش هایــی از قبیــل حراســت 
از حقــوق مالکیــت و جلوگیــری از فســاد و جــرم و ایجــاد امنیــت. به زعــم او دولت هــا هنگامی کــه 
ــه کاهــش ســرمایۀ اجتماعــی  می خواهنــد نقــش نهادهــای مدنــی دیگــر را بــه عهــده بگیرنــد ب

کمــک می کنند)همــان: 112-111(.

فوکویامــا بــا توجــه بــه تجربــۀ تلــخ جهــان صنعتــی در چنــد دهــۀ اخیــر یعنــی مقطــع فروپاشــی 
بــزرگ کــه در آن جابجایــی گســترده، فنــاوری و بازارهــای کار، هنجاری هــای مربــوط بــه جنســیت 
و خانــواده را تغییــر دادنــد، مهم تریــن راه حــل را در پیــش گرفتــن سیاســت هایی اجتماعــی 
می دانــد کــه وضعیــت فروپاشــی خانــواده را معکــوس ســازد. او به طــور مثــال، پیشــنهاد می دهــد 
بــا توجــه بــه تجربــۀ کشــور ژاپــن بایــد در کشــورهای صنعتــی قوانیــن تبعیض آمیــزی در زمینــۀ 
ــاالی ســر  ــواده و حضــور زن و مــرد ب ــه اســتحکام خان ــان وضــع شــود کــه ب دســتمزد مــردان و زن

فرزنــدان کمــک کند)همــان: 112(.

فوکویامـا در نتیجه گیـری کلی می گوید: سیاسـت های اجتماعی در هدف گیـری و طراحی های 
خـود باید بیشـتر به جنسـیت به عنوان یک امـر مهم و خاص توجه نشـان دهد. در این سیاسـت ها 
نبایـد تبعیض جنسـیتی ماننـد تبعیض نژادی امـری منفی تلقی شـود. او این تحلیـل را مبتنی بر 
این واقعیت می شـمرد که حرکت زنان به سـوی نیروی کار حقوق بگیر، مرکز فروپاشـی بزرگ اسـت. 
البتـه فوکویامـا نقـش مردان را هـم نادیده نمی گیرد. از نظر او باید با سیاسـت گذاری های مناسـب 
و تغییـر ارزش هـای فرهنگی، بی تعهدی مـردان به زنان و فرزندان را هم تحت تأثیـر قرار داد و نقش 
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پـدری را احیـا کرد، بر این اسـاس باید به مشـکل بیکاری پـدران توجه جدی شـود)همان: 114(.

ــرمایۀ  ــت س ــد و تقوی ــه تولی ــادر ب ــی ق ــا به تنهای ــت دولت ه ــد اس ــا معتق ــه فوکویام ــا ک از آنج
اجتماعــی نیســتند، بــه نقــش مهــم نهادهــای بیــرون از دولــت به خصــوص نهــاد مذهــب در ایــن 
خصــوص اشــاره می کنــد. او تصریــح می کنــد کــه بــرای تجدید حیــات اخــالق و حفــظ هنجارهای 
ــر اثــر دگرگونــی اقتصــادی درهــم  شکســته اند، بایــد فروپاشــی بــزرگ را خنثــی  اجتماعــی کــه ب

کرد)همــان: 121-119(.

ــه موضــوع ســرمایۀ  ــز ب ــام »اعتمــاد« دارد کــه در آن نی ــه ن ــی دیگــر ب ــا کتاب فرانســیس فوکویام
اجتماعــی پرداختــه اســت. او کــه در ایــن کتــاب نگاهــی آسیب شناســانه بــه لیبــرال دموکراســی 
غربــی دارد، اعتمــاد را اســاس فرهنــگ اقتصــادی جوامعــی ماننــد آمریــکا معرفــی کــرده و 
ــواده  ــاد خان ــش نه ــه نق ــز ب ــاب نی ــن کت ــد. او در ای ــدار می ده ــزون آن هش ــش روزاف ــارۀ کاه درب
در ســرمایۀ اجتماعــی و بــه مقایســه وضعیــت آن در کشــورهای صنعتــی همچــون چیــن، ژاپــن 
ــع ســرمایۀ اجتماعــی را  ــاب توزی ــن کت ــا در ای ــکا می پردازد)امیــری، 1374: 15(. فوکویام و آمری
بهتریــن اســتراتژی صنعتــی معرفــی کــرده و مفهومــی بــه نــام »مردم آمیــزی خودانگیختــه« را کــه 
شــکل های جدیــدی از جوامــع داوطلبانــه اســت معرفــی می کند)همــان: 13( وی در ایــن کتــاب 
نیــز بــر اهمیــت هنجارهــای ســنتی همچــون اســتحکام خانــواده و اهمیــت وجــدان کاری و کار 

جمعــی تأکیــد مــی ورزد.

ــرمایۀ  ــظ س ــد و حف ــت در تولی ــش دول ــوان نق ــد، می ت ــل ش ــا نق ــه از فوکویام ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
ــرد: ــر ک ــر ذک ــب زی ــه ترتی ــی را ب اجتماع

1.حراست از قوانین و مقررات اجتماعی به خصوص مقررات مربوط به مالکیت؛

2.خــودداری از ورود بــه حــوزۀ فعالیت هــای دیگــر نهادهــا و تمرکــز بــر نقش هــای متناســب بــا 
وظایــف دولــت؛

3.حفظ و تقویت نهادهای مرتبط با تربیت و جامعه پذیری از قبیل مدارس و دانشگاه های دولتی؛
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4.حفظ امنیت و مبارزه با عوامل بی اعتمادی و انحرافات اجتماعی؛

5.مقابله با حرکت زنان به سوی نیروی کار حقوق بگیر به عنوان مرکز فروپاشی بزرگ؛

6.ترویج ارزش های فرهنگی مرتبط با تعهد مردان به خانواده و احیای نقش پدری؛

7.تالش برای افزایش نقش اقتصادی مردان در خانواده و حل معضل بیکاری آن ها.

8.توجه به نقش نهادهای بیرون از دولت مانند مذهب در احیای اخالق و هنجارهای اجتماعی؛

از مجمــوع نظــرات فوکویامــا چنیــن برداشــت می شــود که تحــوالت ســریع دنیای صنعتــی باعث 
فروپاشــی نهــاد خانــواده و در نتیجــه، کاهــش ســرمایۀ اجتماعــی شــده اســت. بــر ایــن اســاس 
مهم تریــن نقــش دولت هــا و حکومت هــا، برعکــس ســاختن جریــان »فروپاشــی بــزرگ« از طریــق 

حفــظ و تقویــت روزافــزون کانــون خانــواده اســت.

g2-2. نقش دولت در صیانت از سرمایۀ اجتماعی از نگاه علی

نهج البالغــه از معتبرتریــن و ارزنده تریــن آثــار اســالمی کــه حــاوی خطبه هــا، نامه هــا و کلمــات 
قصــار امیرالمؤمنیــنg اســت، مرجــع ارزشــمندی بــرای تحقیــق در موضــوع ســرمایۀ اجتماعی 
ــه  ــخصیتی ک ــالم و ش ــان اس ــزرگ جه ــمندان ب ــی از اندیش ــیg یک ــود. عل ــوب می ش محس
ســال ها در متــن مســائل اجتماعــی و سیاســی بــوده و همچنیــن به عنــوان یــک حاکم مســلمان از 
آنچــه بــه انســجام و یکپارچگــی و توافــق آحــاد جامعــه می انجامــد اشــراف داشــته و در حکمرانــی 
خــود بــه کار بســته اســت؛ امــا بــا توجــه بــه گســتردگی مباحــث نهــج و تمرکــز ایــن پژوهــش بــر 
نقــش حکومــت اســالمی در صیانــت از ســرمایۀ اجتماعــی اســت، گــردآوری داده هــای پژوهــش 
بــه نامــۀ 53 نهج البالغــه کــه بــه نــام عهدنامــۀ مالــک اشــتر معــروف بــوده و مانیفســت حکومــت 

اســالمی محســوب می شــود، منحصــر شــده اســت.

پــس از گــردآوری 91 داده مرتبــط بــا شــاخص ها، مؤلفه هــا و سیاســت های مرتبــط بــا ســرمایۀ 
ــه در  ــد ک ــتخراج ش ــی اس ــی کل ــت کالن و خط مش ــه 7 سیاس ــۀ 53 نهج البالغ ــی از نام اجتماع

جــدول 4 همــراه بــا نــوع ســرمایۀ اجتماعــی مرتبــط بــه آن هــا آمــده اســت.
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سرمایۀ اجتماعی مرتبط سیاست های کالن شماره

همبستگی، اعتماد و هنجارها مردم داری 1

اعتماد و هنجارها تقید دینی حاکمان و کارگزاران 2

اعتماد و انسجام و همبستگی عدالت ورزی فراگیر 3

اعتماد، ارزش ها و هنجارها اخالقی بودن حاکم و کارگزاران 4

مشارکت و اعتماد شایسته ساالری 5

ارزش ها و هنجارها حفظ و ترویج ارزش ها 6

همبستگی و اعتماد حکمت ورزی 7

جدول 4. سیاست ها و خطی مشی های کلی ایجاد و حفظ سرمایۀ اجتماعی در نامۀ 53 نهج البالغه

ــت  ــانg حکوم ــگاه امیرمؤمن ــم از ن ــدول4 می بینی ــت های ج ــت سیاس ــور در فهرس همان ط
ــظ  ــاد و حف ــی در ایج ــای دین ــا و هنجاره ــاد ارزش ه ــو و نم ــۀ الگ ــش به مثاب ــالمی و کارگزاران اس
ســرمایۀ اجتماعــی نقش آفرینــی می کنــد. ایــن سیاســت ها و خطــی مشــی ها باعث همبســتگی، 
ــا حکومــت و به طــور غیرمســتقیم ارتبــاط  اعتمــاد و مشــارکت بیشــتر می شــود و ارتبــاط مــردم ب
آن هــا بــا یکدیگــر را تقویــت و تســهیل می کنــد. پــس حکومــت در جامعــۀ دینــی یکــی از مراکــز 
مهــم تولیــد و تقویــت ســرمایۀ اجتماعــی اســت. اکنــون بــه ارائــه توضیحاتــی در خصــوص ابعــاد 

ــم. ــده می پردازی ــای ذکرش راهبرده

2-2-1. مردم داری

مــردم داری در بیانــات حضــرت امیــرg شــامل مــردم داری اخالقــی، مالــی، عملــی و طبقاتــی 
اســت. در معنــای لغــوی مــردم داری در لغت نامــه دهخــدا آمــده اســت: مــردم داری یعنــی 
خوش رفتــاری بــا خلــق، مهربانــی و مالیمــت کــردن بــا مردمــان، مماشــات بــا مــردم، پاســداری 
خاطــر خلــق اهللا. مــردم داری بــه لحــاظ اجتماعــی بــه معنــای نوعــی تعامــل بــا مــردم اســت کــه 
ــرد. مــردم داری  ــرار می گی در آن شــرایط و اوضــاع مــردم بیــش از موضوعــات دیگــر موردتوجــه ق
مالــی بــر نیازهــای مالــی و مــادی مــردم متمرکــز می شــود به طوری کــه کم توجهــی بــه آن آســیبی 

ــد: ــات می فرمای ــن مالی ــوص گرفت ــانg در خص ــر مؤمن ــود. امی ــوب می ش ــدی محس ج
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ــول  ــت محص ــا از آف ــد ی ــکایت آورن ــو ش ــزد ت ــات ن ــنگینی مالی ــردازان از س ــات پ ــرگاه مالی »ه
ــا  ــی ی ــر آب گرفتگ ــن در اث ــدن زمی ــون ش ــا دگرگ ــاران ی ــی ب ــا کم ــمه ها ی ــدن چش ــک ش ــا خش ی
بی آبــی نــزد تــو گالیــه کننــد، از مالیــات آنــان بــکاه آن انــدازه کــه امیــد داری وضــع آنــان را بهبــود 

.)519  :1381 بخشــد«)نهج البالغه، 

مــردم داری عملــی بــه معنــای انجــام وظایــف اجرایــی و پیشــبرد امــور توســط حکومــت بــه نحوی 
اســت کــه اصــالح وضــع مــردم موضوعــی مهــم قلمــداد شــود. کاســتن از فشــارها و آســان گیری بر 

مــردم از ابعــاد مهــم ایــن نــوع مــردم داری اســت. به طــور مثــال حضــرت می فرماینــد:

ــار  ــان و اجب ــج آن ــار رن ــتن از ب ــت و کاس ــه رعی ــی ب ــی وال ــدازۀ نیک ــز به ان ــه هیچ چی ــدان ک »ب
ــت  ــی و رعی ــن( وال ــن )بی ــن ظ ــبب حس ــت، س ــان نیس ــده ی آن ــر عه ــه ب ــه کاری ک ــان ب نکردنش
ــن  ــرا ای ــم آورد، زی ــت فراه ــت را برای ــی رعی ــه خوش گمان ــی ک ــار کن ــان رفت ــد چن ــود. بای نمی ش

خوش گمانــی رنــج بســیاری را از تــو برمــی دارد.« )همــان: 512(.

مــردم داری اخالقــی بــه معنــای خوش اخالقــی، مالطفــت و مهربانــی بــا مــردم اســت کــه ابعــاد 
ــش  ــد بخش ــت داری خداون ــه دوس ــه ک ــود. »همان گون ــامل ش ــد ش ــی را می توان ــام مختلف و اقس
و چشم پوشــی اش را ارزانیــت کنــد، تــو نیــز بــر مــردم ببخــش و خطاهایشــان را نادیــده گیــر، زیــرا 
ــر از توســت.« )همــان: 508(.  ــو را حاکــم مصــر کــرده باالت ــان هســتی و آن کــه ت ــر از آن ــو باالت ت
منظــور از مــردم داری طبقاتــی رســیدگی های ویــژه بــه قشــرهای پاییــن جامعــه اســت. از بیانــات 
ــه  ــژه ای ب ــت وی ــد عنای ــالمی بای ــت اس ــه حکوم ــود ک ــتنباط می ش ــن اس ــانg چنی امیرمؤمن

ــال، می فرماینــد: طبقــات پاییــن جامعــه داشــته باشــد. به طــور مث

ــان کــه بیچاره انــد، از  »ســپس خــدا را خــدا را در نظــر بگیــرد در حــق طبقــۀ پاییــن جامعــه، آن
مســاکین، نیازمنــدان، بینوایــان و زمین گیــران. در میــان اینــان برخــی اظهــار نیــاز کننــد و برخــی 
ــارۀ ایشــان  ــو خواســته درب ــد از ت ــاز به ســوی دیگــران نگشــایند، حقوقــی را کــه خداون دســت نی

نگاهــداری، حفــظ نما«)همــان: 522(.

»بــه کارهــای ضعیفانــی کــه دستشــان بــه تــو نمی رســد رســیدگی کــن، همان هــا که در چشــم ها 



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 3 . پاییز1401

نقشدولتدرصیانتازسرمایۀاجتماعیدرنامۀ53نهجالبالغه62
)حامدتوانا(

خوارنــد و مــردم تحقیرشــان می کنند«)همــان(. مــردم داری بــا ابعــاد مختلــف آن باعــث اعتمــاد 
ــر  ــت بهت ــب حکوم ــن ترتی ــود. بدی ــت می ش ــا دول ــا ب ــه آن ه ــت رابط ــت و تقوی ــه حاکمی ــردم ب م

ــا مــردم، پیــش ببــرد. می توانــد برنامه هــای خــود را در ارتباطــی تســهیل شــده ب

2-2-2. تقید دینی حاکمان و کارگزاران

از دیگــر ســرمایه های اجتماعــی حکومــت در جامعــۀ اســالمی، تقید دینــی حاکمــان و کارگزاران 
اســت. به طــور مثــال، امیرمؤمنــانg در ایــن بــاره فرموده انــد:

»او )مالــک اشــتر( را فرمــان می دهــد بــه تقــوای الهــی و مقــدم داشــتن طاعــت خــدا بر هــر کاری 
و پیــروی از آنچــه خداونــد در کتــاب خــود بــدان فرمــان داده، از واجبــات و ســّنت های خــود کــه 
کســی جــز بــه پیــروی از آن هــا بــه ســعادت نرســد و جــز بــا انــکار و ضایــع کــردن آن بــه شــقاوت 

نیفتــد و بایــد کــه خــدای ســبحان را بــا دل و دســت و زبــان یــاری نماید«)همــان: 507(.

»پـس بایـد دوست داشـتنی ترین اندوخته هـا در نـزد تـو عمـل نیکـو باشـد؛ بنابرایـن، زمـام هوا و 
هوسـت را بـه دسـت گیر و بر نفس خـود در آنچه برای تو حالل نیسـت، بخل بورز«)همـان: 508(.

ایــن خصوصیــت از آن  جهــت باعــث ایجــاد اعتمــاد جامعــه بــه حاکمــان و کارگــزاران می شــود 
کــه بــا ارزش هــای جامعــه دینــی مطابقــت دارد. از ســوی دیگــر، ایــن رابطــه یــک ســرمایۀ معنــوی 
اســت کــه بــر اســاس آموزه هــای دینــی تأثیــرات ویــژه ای دارد. چه بســا بتــوان ایــن ســرمایه را بــا 
عنــوان »ســرمایۀ معنــوی« از اختصاصــات نهج البالغــه بلکــه نــگاه دینــی بــه ایــن مقوله محســوب 
ــا  ــرد ب ــه ف ــگاه، ســرمایۀ معنــوی ســرمایه ای اســت کــه از رابطــۀ خالصان ــن ن ــر اســاس ای کــرد. ب
ــه  ــت. البت ــه اس ــر آن در جامع ــن تأثی ــی ضام ــود و حق تعال ــم می ش ــرای او فراه ــال ب ــدای متع خ
آنچــه از تقیــد دینــی حاکمــان و کارگــزاران در جامعــه مــا رواج یافتــه، بیشــتر نوعــی مناســک گرایی 
قشــری اســت تــا تقیــد دینــی خالصــی که مــد نظر امیــر مؤمنــانg اســت. اســاس این ســرمایه، 
رابطــه ای درونــی خالصانــه بــا حق تعالــی اســت کــه بــه شــکل عمــل بــه وظایــف دینــی جلوه گــر 

می شــود و نشــانه ای از ریــا و تظاهــر در آن نیســت.
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2-2-3. عدالت ورزی فراگیر

عدالــت ورزی در اینجــا بــه معنــای ادای حــق مــردم و پرهیــز از تعــدی بــه آن هاســت. عدالــت از 
آن  جهــت کــه قاعــده ای عــام در تأمیــن منافــع مــردم محســوب می شــود، دلخــواه عامــه اســت. بــا 
ظهــور عدالــت در جامعــه، رابطــۀ مــردم بــا حاکمیت مســتحکم می شــود و بر انســجام و پیوســتگی 
جامعــه می افزایــد. عدالــت ورزی، اعتمــاد را نیــز تجدیــد و تقویــت می کنــد. به طــور مثــال، 

ــد: ــرت می فرماین حض

»هیچ چیــز ماننــد ســتمکاری نعمــت خــدا را دگرگــون نســازد و کیفــر او را ســرعت نبخشــد؛ زیــرا 
خداونــد دعــای ســتمدیدگان را می شــنود و در کمیــن ســتمکاران اســت«)همان: 509(.

ــم و  ــت. ظل ــه اس ــراد و جامع ــت اف ــتم در سرنوش ــم و س ــاد ظل ــر زی ــان دهندۀ تأثی ــان نش ــن بی ای
ســتم در مقابــل سیاســت اساســی عدالــت ورزی قــرار دارد. مطمئنــًا از جملــه نعمت هــای بــزرگ 
الهــی در یــک جامعــه، نعمــت وحــدت و یکپارچگــی اســت کــه بــا ظلــم و ســتم حاکمــان از دســت 
مــی رود و بیــن حاکمیــت و مــردم فاصلــه زیــادی ایجــاد می کنــد. ایشــان در توصیــه ای دیگــر بــر 
رعایــت عدالــت بیــن نزدیــکان و دیگــران تأکیــد می کنــد. موضوعــی کــه در جامعــۀ کنونــی مــا بــه 

نقطه ضعــف بســیاری از دولتمــردان بــدل شــده اســت:

»حــق را بــرای هرکــس کــه الزم باشــد، از نزدیــک و دور رعایــت نمــا و در ایــن راه شــکیبایی بــورز 
و پــاداش خویــش را بــه  حســاب خــدا گــذار. هرچنــد اجــرای حــق بــر زیــان خویشــان و نزدیکانــت 
باشــد. در ایــن کار آنجــا کــه بــر تــو ســنگین و گــران می آیــد، جویــای عاقبتــش بــاش کــه رعایــت 

حــق ســرانجام خوشــی دارد«) همــان: 526(.

2-2-4. اخالقی بودن حاکم و کارگزاران

اخــالق بــه معنــای صفــات ســتوده درونــی اســت کــه بــه شــکل رفتارهــای مطلــوب و دلخــواه 
انســان ها بــروز می کننــد. اخالقــی بــودن حاکــم و کارگــزاران ســطحی باالتــر از تقیــد دینی اســت. 
تقیــد دینــی در مقــام وظایــف عملــی اســت؛ امــا اخالقــی بــودن در جایــی اســت که وظیفــۀ عملی 
وجــود نــدارد بلکــه ابــراز رفتــاری خــاص حاکــی از اوصــاف شایســته در درون فــرد اســت. اخالقــی 
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ــطح  ــودن س ــی ب ــت. اخالق ــز اس ــتوده نی ــوب و س ــخصی مطل ــای ش ــه کنش ه ــر ب ــودن ناظ ب
گســترده ای از تعامــالت را پوشــش داده و چهــره ای محبــوب از کارگــزاران را بــه نمایــش می گــذارد. 
ــه آن هــا را افزایــش می دهــد و ارزش هــا و هنجارهــای اجتماعــی را تقویــت  در نتیجــه، اعتمــاد ب

ــد: ــرت فرموده ان ــال، حض ــور مث ــد. به ط می کن

ــا  ــد. آن گاه ب ــابقه بپیون ــته و خوش س ــای شایس ــل دودمان ه ــریف و اه ــد، ش ــردم آبرومن ــا م »ب
ــواری و  ــِع بزرگ ــا جام ــه آن ه ــاز ک ــرار س ــاط برق ــرد ارتب ــنده و جوانم ــجاع، بخش ــاِن دالور، ش مردم
شــاخه هایی از نیکویــی هســتند. ســپس از آنــان همچــون پــدر و مــادری کــه از احــوال فرزندشــان 

ــان: 515(. ــی کن«)هم ــند، دلجوی پرس

حضــرت در جــای دیگــری بــه پرهیــز حاکمــان از حــرص بــه مــال و ثروت انــدوزی توصیــه 
می کنــد:

»مــردم زمانــی تنگدســت شــوند کــه تمــام هــّم حاکمــان گــردآوردن مــال باشــد و بــه مانــدِن خــود 
بــر ســرکار بدگمــان باشــند و از عبرت هــا کمتــر ســود برند«)همــان: 520(.

2-2-5. شایسته ساالری

شایسته ســاالری بــه معنــای مــالک بــودن شایســتگی افــراد بــرای احــراز پســت ها یکــی از عوامــل 
ــت.  ــور اس ــا در ام ــد آن ه ــارکت قانونمن ــه مش ــاد زمین ــن ایج ــردم و همچنی ــاد م ــب اعتم ــم جل مه
شایسته ســاالری از قــرار گرفتــن پســت ها در دســت افــراد خــاص و ایجــاد حــس تبعیــض جلوگیــری 
می کنــد. بــا شایسته ســاالری جامعــه ترغیــب می شــود ارتقــا و پیشــرفت خــود را از طریــق انطبــاق بــا 
ضوابــط جســت وجو کنــد نــه از طریــق زد و بندهــا و بی قانونی هــا. شایسته ســاالری بــه قــرار گرفتــن 
شایســتگان بــر مناصــب بــه تقویــت هنجارهــا نیــز کمــک می کنــد. به طــور مثــال، حضــرت در ایــن 

ــد: خصــوص می فرمای

»دبیـران را بـه کارهایـی کـه بـرای حاکمان پیـش از تو بر عهده داشـته اند بیازمایی و از میان شـان به 
کسـی روی آور که در میان مردم اثری نیکوتر نهاده و در امانت داری شناخته شـده تر اسـت که این کار 

نشـانۀ خیرخواهـی تو برای خدا و برای مردمی اسـت کـه والیت آنان را برعهـده  گرفته ای«)همان(.
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»کارگزارانــت را از میــان گروهــی برگزیــن کــه اهــل تجربه انــد و حیــا دارنــد، از خاندان هــای صالــح 
ــر و  ــان محفوظ ت ــر و آبرویش ــان بزرگوارانه ت ــالق این ــرا اخ ــد؛ زی ــالم پیش قدم ترن ــه در اس ــان ک و آن

طمع شــان کمتــر و در ارزیابــی ســرانجام کارهــا ژرف اندیش ترند«)همــان: 518(.

2-2-6. حفظ و ترویج ارزش ها

ارزش هــای هــر اجتمــاع نقــش مهمــی در تعامل مفیــد و ســازنده افــراد اجتماع بــا یکدیگــر دارد. 
البتــه منظــور از ارزش هــا در اینجــا غالبــًا ارزش هــای رســمی اســت کــه بــر پایــۀ حکمــت و باهــدف 
اصــالح و پیشــبرد امــور ترویــج می شــوند و اال برخــی ارزش هــای عرفــی چه بســا برخــالف ایــن 

رویــه باشــند. در ترویــج ارزش هــا حضــرت به طــور مثــال، می فرماینــد:

»ســّنت نیکویــی را کــه بــزرگاِن ایــن اّمــت بــه آن عمــل کــرده و ســبب الفــت میــان مــردم گشــته و 
امــور رعیــت بــر پایــۀ آن ســامان یافتــه، مشــکن«)همان: 512(.

حضــرت در توصیــه ای دیگــر بــر رعایــت حــال نمازگــزاران در برپایــی نمــاز جماعت و جلوگیــری از 
بدبینــی مــردم بــه فرایــض دینــی تأکیــد می کنــد.

2-2-7. حکمت ورزی

ــه معانــی مختلفــی اســت امــا منظــور مــا از حکمــت ورزی در اینجــا  حکمــت و حکمــت ورزی ب
به کارگیــری خــرد و فرزانگــی در جهــت توجــه بــه ظرایــف امــور و ارتبــاط دقیــق بیــن آن هاســت. 
حکمــت ورزی بــا تأمیــن وضعیت مطلــوب، رضایــت و اعتمــاد را در مــردم ایجاد کرده و همبســتگی 
ــه را مــرور می کنیــم: ــن زمین ــه از توصیه هــای حضــرت در ای آن هــا را افزایــش می دهــد. دو نمون

»پیمانــی مبنــد کــه ]ابهامی در آن باشــد و[ راه تأویل در آن باز باشــد. پس از عهد بســتن و اســتوار 
کــردن پیمــان ]بــرای بــر هــم زدن آن[ بــر عبارت هــای دوپهلــو و ابهام انگیــز تکیــه مکن«)همــان: 
527(. حضــرت بــه رفتــار دقیــق و حکیمانــه ای کــه مانــع آســیب دیــدن جامعــه اســالمی اســت 

توصیــه می کنــد.

»آن گاه کارهایشــان را بررســی کــن و جاسوســانی راســتگو و وفــادار بــر آنــان بگمــار؛ زیــرا مراقبــت 
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نهایــی تــو از کارهــای آنــان ســبب امانتــداری و مــدارای ایشــان بــا مــردم اســت«)همان: 518(. 
امیــر مؤمنــانg در ایــن توصیــه هــم بــه تأثیــر وجــود جاسوســان و ناظــران در کنتــرل کارگــزاران 

می پــردازد کــه در زمــان خــود نوعــی رفتــار دقیــق و ظریــِف حکیمانــه و تأثیرگــذار بــوده اســت.

ــت و  ــۀ تقوی ــالمی را در زمین ــت اس ــی دول ــی های کل ــا خط مش ــت ها ی ــده سیاس ــوارد ذکرش م
حفــظ ســرمایۀ اجتماعــی از نــگاه امیــر مؤمنــانg نشــان می دهــد. در یک نــگاه کلــی، می توان 
گفــت امیــر مؤمنــانg نگاهــی ارزش محــور و هنجارمــداِر مطابــق بــا آموزه هــای دینــی و مــذاق 

جوامــع ارزشــی بــه تقویــت و حفــظ ســرمایۀ اجتماعــی دارد.
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3.نتیجه گیری 

تعامالت  روان شدن  به  که  است  اجتماعی  و ساختارهای  بر هنجارها  ناظر  اجتماعی  سرمایۀ 
اجتماعی منجر می شود. درک اهمیت سرمایۀ اجتماعی با آثار تجربه شده ای که در جوامع داشته، 
امکان پذیرتر است. تحقیقات انجام شده دربارۀ تأثیر سرمایۀ اجتماعی، تأثیر مثبت آن را در بهبود 
اوضاع جامعه نشان می دهد. یکی از کانون های تقویت و حفظ سرمایۀ اجتماعی حاکمیت و دولت 
بر نقش دولت در تقویت و گسترش سرمایۀ  است. برخی محققان در زمینه سرمایۀ اجتماعی 

اجتماعی تأکید کرده اند.

سـرمایۀ اجتماعـی در ایـران اسـالمی دارای فـراز و نشـیب هایی اسـت، امـا بـر اسـاس برخـی 
تحقیقـات می تـوان گفـت به طور کلی، سـیر نزولی داشـته اسـت که بایـد هرچه سـریع تر به ترمیم 
این آسـیب دیدگی اقدام کرد. در این میان نقش حاکمیت در ایجاد و صیانت از سـرمایۀ اجتماعی 
کامـال برجسـته اسـت؛ بنابرایـن بـا توجه به دینی بـودن جامعه ایـران و با توجـه به لزوم اسـتفاده از 
معـارف دینـی و منابـع اسـالمی در اصـالح وضعیـت موجـود دیـدگاه امیرمؤمنـانg در نامۀ 53 
نهج البالغـه به عنـوان مانیفسـت حکومـت اسـالمی می توانـد مرجـع ارزشـمندی بـرای محققـان 

باشد. 

 gدر نامۀ 53 نهج البالغه نشـان می دهد امیرمؤمنان gتحلیل مضمونی بیانات امیر مؤمنان
حفظ و صیانت سـرمایۀ اجتماعی را با هفت خط مشـی یا سیاسـت کلی زیر امکان پذیر می داند:

1.مردم داری؛

2.تقید دینی حاکمان و کارگزاران؛

3.عدالت ورزی فراگیر؛

4.اخالقی بودن حاکم و کارگزاران؛

5.شایسته ساالری؛

6.حفظ و ترویج ارزش ها؛

7.حکمت ورزی؛
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نـگاه امیرمؤمنـانg بـه مقولۀ تولیـد و حفظ سـرمایۀ اجتماعـی نگاهـی دین محـور و ارزش مدار 
اسـت. او بیـن حکومـت و مـردم قائـل به فاصله نیسـت. علیg بـرای حاکـم و کارگـزاران دولتی در 
ارتبـاط بـا مقولـه سـرمایۀ اجتماعـی، نقش محـوری در حد الگـوی ارزش هـا و هنجارها قائل اسـت. 
ایشـان انتقـال ارزش هـا و هنجارهـای سرمایه سـاز را منـوط بـه ارتبـاط و تعامـل اخالقـی و حکیمانه 
حاکمیـت بـا خـدا و خلق می دانـد. وی به پایبنـدی و اهتمام بـر ارزش های مهم اعتمادسـاز از قبیل 
تعبد خالصانه و عدالت تأکید می کند. در کل، می توان مدعی شـد علیg  تولید و حفظ سـرمایۀ 

اجتماعـی را منـوط بـه حفـظ و تقویت و گسـترش ارزش هـا و هنجارهـای دینی و الهـی می داند.

 وجـه اشـتراک دیـدگاه علـیg و برخـی متفکـران معاصـر ماننـد فوکویاما تأکیـد بـر ارزش ها و 
هنجارهای سـنتی اسـت که از گذشـته تاکنون عامل حفظ پیوندهای اجتماعی بوده است. با این 
تفـاوت کـه علـیg با توجه بـه نقش و جایـگاه حکومت در جامعه از منظر اسـالم، نقش شـخص 
حاکم و کارگزاران حکومت اسـالمی را در ایجاد و حفظ سـرمایۀ اجتماعی بسـیار پررنگ می نماید. 
علیg پایه ارزش ها و هنجاری های اجتماعی و درنتیجه سـرمایۀ اجتماعی را در ارتباط مسـتمر 
و خالصانـه بـا منبـع ارزش هـا و کمـاالت یعنـی خالـق جهـان می بینـد و آن را بـا توصیه هـای مؤکد 
اخالقـی در تعامـل با مردم نیرو می بخشـد. اندیشـمندان معاصر مانند فوکویامـا فراموش می کنند 
کـه موتـور محـرک  ارزش ها و هنجارهای انسـانی در اعماق فطرت انسـان ها نهفته اسـت و در طول 
تاریـخ، عاملـی مؤثرتـر از دیـن و مذهـب آن را شـکوفا نکـرده اسـت، به همیـن دین تنهـا به اهمیت 
مذهـب اشـاره می کننـد و از تفصیـل ایـن معنـا کـه مذهب چگونـه موفق به ایـن تأثیرگذاری شـده 
توجـه نمی کنـد. تأکیـد بـر ایـن نکتـه از آن  جهـت مهـم اسـت کـه در جامعۀ دینـی ما نیـز تأکید بر 

جایـگاه مذهـب نبایـد بدون توجـه به ریشـه ها و التزام به آن باشـد.

ویژگی دیدگاه محققان معاصر توجه به آسـیب هایی اسـت که در جهان معاصر، سـرمایۀ اجتماعی 
را تهدیـد می کنـد؛ چیـزی که به  احتمال  زیاد آسـیب جدی جامعۀ عصر علیg نبوده اسـت. 

نکتـۀ جالـب  توجه در بحث سـرمایۀ اجتماعی که مورد توجه محققان معاصـر قرار گرفته تأکید بر 
ارزش ها و هنجارهایی اسـت که از گذشـته های دور ادیان آسـمانی به آن اهتمام جدی داشـته اند. 
پـس می تـوان ادعـا کـرد تأکیـد امیـر مؤمنـانg بـر ارزش هـا و هنجارهـای انسـانی و الهـی و 

ریشـه های آن شـامل هنجارگرایـی محققـان معاصر نیز می شـود. 
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