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از  یکیبه عنوان  یاجتماع هیاز سرما انتیخوب و ص یحکمران نیرابطه ب 

 ج.ا.ا یبه قانون اساس یقدرت نرم با نگاه یهامولفه
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 11/44/1444ش: تاریخ پذیر                                  16/43/1444تاریخ دریافت: 

 چکیده
شووند، کوه صویانت از محسوب می ناملموس عمومی هایثروت از ایعمده بخش اجتماعی هایامروزه سرمایه     

 های قودرت نورم( اسوت، ایون  ونوه از حکمرانویثروت عمومی نیازمند حکمرانی مطلوب )به عنوان یکی از مولفه

 اداره بوه آن از و شوده پایدار توسعه ادبیات وارد یافته توسعه هایکشور و المللیبین عمومی هاینهاد سوی از عمدتا

 تعبیور اتبوا  نیازهای به واکنشگر و منصفانه پاسخگو، شفاف، منعطف، سبکی به کشور یک منابع مناسب مدیریت و

یون رو از اضمن صیانت از سرمایه اجتماعی، افزایش سطح قدرت نرم را در پی داشته باشد.  تواند،می که است شده

تحلیلوی و روش  وردآوری  -روش تحقیوق، توصویفی ایون پوهوهش، مطابق با مستندات موضووعی اراهوه شوده در

. در مقاله این سوال مطرح است که: چه ارتبواطی بوین حکمرانوی مطلووب )بوه عنووان باشدای میاطلاعات، کتابخانه

تووان دیگر حکمرانی مطلووب چگونوه موی های قدرت نرم( وثروت عمومی وجود دارد؟ یا به عبارتیکی از مولفه

رابطوه میوان حکمرانوی مطلووب و »توان این فرض را مطرح نمود کوه: ذارد؟ در پاسخ میبر سرمایه اجتماعی تاثیر 

 کنود خلوق شرایطی تواند سرمایه اجتماعی از نو  رابطه تعاملی و دو طرفه است به طریقی که حکمرانی مطلوب می

و شکوفا شودن سورمایه اجتمواعی راه را بورای انتخواب حکمرانوی مطلووب  شکوفا شود ه در آن سرمایه اجتماعیک

نتیجه کسب شده این است که سورمایه اجتمواعی اثورات میبتوی بور « شودکرده و سبب افزایش قدرت نرم میهموار 

بب ابعاد حکمرانی خوب شامل شفافیت، نظارت، توازن، دموکراسی و همبسوتگی دارد و حکمرانوی خووب نیوز سو

 افزایش و بالا رفتن سطح سرمایه اجتماعی خواهد شد. 

 .اجتماعی، قدرت نرم هایعمومی، سرمایه هایثروت مطلوب، حکمرانی  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

و اقتصادی  های تبیین در ملاحظات جامعه شناختیترین چارچوبمفهوم سرمایه یکی از غنی     

ته، دستخوش تحولاتی  ردیده است که به واسطه های  ذشمعاصر است. این مفهوم طی دهه

جدید سرمایه، مانند؛ سرمایه انسانی، سرمایه فرهنگی، سرمایه فکری  هایآنها شاهد ظهور نظریه

-شکال دیگر، حالتی استعارهباشیم. در این میان سرمایه اجتماعی بیشتر از ا  و سرمایه اجتماعی می

اما  .(3-1: 1333)باباجانی محمدی و تک روستا،  تو از عینیت کمتری برخوردار اس ای داشته

ترین مفاهیم، در در دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از کانونیبا این حال 

 و نظرانصاحب بین در زیادی شوق و شورو  ،ها و اشکال  ونا ونش، ظهور و بروز یافتهزمینه

سرمایه »نماید.اجتماعی را به شکل زیر تعریف مینمود. پیر بوردیو سرمایه  ایجاد پهوهشگران

ای بادوام از روابط کمابیش اجتماعی مجموعه منابع واقعی یا بالقوّه است که حاصل شبکه

ای که نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل یا به عبارت دیگر با عضویّت در  روه است؛ شبکه

کند و آنان را مستحق اعتبار  برخوردار می هر یک از اعضای خود را از پشتیبانی سرمایه جمعی

(. این تعریف از سرمایه اجتماعی دلالت بر این 43-33: 1334)احمدی و فیض آبادی،« سازدمی

های افراد و میزان سرمایه که دیگر دارد که سرمایه اجتماعی دو جزء سازنده دارد: تعداد شبکه

بوردیو بر این باور بود که سرمایه  .ی دارندهای شبکه داشته و افراد به این سرمایه دسترسبخش

اجتماعی یک دارایی برای افراد ثروتمند محسوب می شود که بواسطه آن برتری خود را نسبت 

آنچه از این مقدمه و تعریف . (1316به سایر طبقات دیگر در جامعه حفظ می کنند )فیلد، 

از سرمایه ابعاد و تنو  متفاوتی و توان برداشت کرد این است که این نو  سرمایه اجتماعی می

های قدرت نرم متعددی دارد که یکی از این انوا  حکمرانی مطلوب به عنوان یکی از شاخص

اقتصادی و اجرایی برای مدیریت امور یک ، اعمال قدرت سیاسیحکمرانی مطلوب، است زیرا 
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شود که منافع خود را هایی را شامل میفرایندها روابط و  روه، های پیچیدهو مکانیسم کشور

همتا در افزایش و ارتقای تواند نقش بیکند و میمیتصریح و حقوق و تعهدات خود را اعمال 

سطح سرمایه اجتماعی و به تبع آن قدرت نرم داشته باشد این رابطه تعاملی و مکملی میان 

رابطه سرمایه اجتماعی و حکمرانی مطلوب سبب شده است تا مقاله مذکور درصدد بررسی 

های قدرت حکمرانی مطلوب به عنوان یکی از مولفه»و « سرمایه اجتماعی»میان این دو مولفه 

برآمده و چگونگی و میزان تاثیر ذاری هریک از آنها بر دیگری را بررسی نماید. از این « نرم

دهد این است که امروزه تعریف و مصادیق رو آنچه ضرورت و اهمیت این مقاله را نشان می

های عمومی بسیار  سترده و وسیع شده و در قالب تعاریف و مصادیقی که در  ذشته وتثر

سرمایه » نجد چرا که در عصرحاضر شاهد مصادیق جدید و نو از اراهه شده است نمی

ناپذیر است علاوه بر آن نیز هستیم که ضرورت بررسی آنها در ابعاد جدید آن اجتناب« اجتماعی

حکمرانی »، «سرمایه اجتماعی»هایی همچون تا به بازشناسی کلیدواژهاین مقاله کوشش دارد 

پرداخته و مسئولیت « رابطه میان آنها»و « های قدرت نرممطلوب به عنوان یکی از مولفه

حکمرانی مطلوب در تملک و تصرف و اداره و نهایتا صیانت از سرمایه اجتماعی را مشخص 

ها و این مقاله خواهد افزود. مروری بر پهوهشنماید که این موضو  بر ضرورت و اهمیت 

های انجام شده دهد که پهوهشمطالعات انجام شده مرتبط با موضو  پهوهش حاضر نشان می

اند. های مختلفی به فرایند سرمایه اجتماعی و حکمرانی مطلوب توجه داشتهاین زمینه از جنبهدر

« های عمومیثروت»بازشناسی مفهوم »ا عنوان: ای ب( در مقاله1333خیر الله پروین و فراهانی )

به این نتیجه می رسد که برخلاف تصور « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 43در اصل 

نیست و اموال موضو  این اصل در سه « انفال»، صرِف «های عمومیثروت»رایج، منظور از 

جورج ای. فوی .  یرندار میقر« محوراموال عمومی کاربری»و « مباحات» ،«انفال»دسته کلی 
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در این « های خصوصی:  ذشته و حالثروت عمومی و ثروت»ای با عنوان: ( در مقاله1313)

های عمومی از منظر  لودردیل  و آدم اسمیت در ادامه تلاش دارد تا با مقاله ضمن بررسی ثروت

واردی ایجاد تمایز بین ثروت خصوصی و ثروت عمومی، بحث ثروت عمومی در قالب م

( در 1333) محسن علیزاده ثانی ،مهدی الوانیهمانند هوا، محیط زیست و آب را بررسی کند. 

حکمرانی خوب شهری، توسعه پایدار و نگاهی اجمالی به حکمرانی شهری »ای با عنوان: مقاله

در این مقاله ضمن بررسی حکمرانی خوب شهری و مؤلفه های آن، به طور اجمالی « در ایران

به توسعه پایدار و نسبت آن با حکمرانی خوب شهری پرداخته شده است و در پایان نیز نگاهی 

( 1334ابوالحسنی و نجاتی منفرد ) .به بحث حکمرانی خوب شهری در ایران پرداخته شده است

 یرد نگارنده نتیجه می« اندازقدرت نرم و سرمایه اجتماعی در سند چشم» ای با عنوان: در مقاله

تقویت و توجه  اندازچشم های قدرت نرم و سرمایه اجتماعی موجود در سندولفها ر مکه 

مسئولان کشور به منابع قدرت نرم ملت ایران با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، 

مندی از امنیت اجتماعی و قضایی متمرکز شود سبب تسهیل در حفظ کرامت انسانی و بهره

انداز هم مستلزم جنبش انداز خواهد شد و دستیابی به اهداف چشمچشمدستیابی به اهداف سند 

 نرم افزاری و تولید انبوه علم خواهد بود. 

از قانون  43توان بیان داشت در اصل ها و در راستای نوآوری مقاله میبا بررسی پیشینه     

 زافه نیست  های عمومی در اختیار حکومت اسلامی قرار  رفته استاساسی انفال و ثروت

ا ر بگوییم  تا قبل از این مقاله عموم حقوق دانان فعال در عرصه حقوق عمومی بین انفال و 

پنداشتند و تنها به جنبه های ملموس ثروت توجه ثروت های عمومی برابری معنایی می

داشتند و مسئولیت حاکم اسلامی را تنها در قلمروی صیانت یا بهربرداری از این دست 

های جدید در حوزه حقوق کردند مدعای این مقاله  شودن پنجرهجستجو می ثروت ها
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های عمومی ناملموس با تاکید بر صیانت از سرمایه اجتماعی از عمومی در تعریف از ثروت

 حکمرانی بین طریق حکمرانی مطلوب است از این رو هدف این مقاله بررسی ارتباط

 اجتماعی است. هایسرمایه از تصیان بر تاکید با  عمومی هایثروت و خوب

 چارچوب مفهومی: ثروت و انواع آن، سرمایه اجتماعی و حکمرانی مطلوب

ثروت عمومی و مصادیق »در راستای چارچوب نظری در این قسمت مفاهیمی از جمله      

  یرد.مورد بررسی و مطالعه قرار می« حکمرانی مطلوب»و « سرمایه اجتماعی»، «آن

 ی و مصادیق آنثروت عمومالف( 

کشور  ایشخص، جامعه، شرکت  کیهای متعلق به ییارزش همه دارا اریثروت مع     

های مشهود و نامشهود ییدارا هینظر  رفتن مجمو  ارزش بازار کل در است. ثوروت با

اما چنانچه به لغت نامه دهخدا .دیآیها از آن به دست میبده همه مؤسسه و کسر ایشخص 

. کیرت مال. ی. توانگری] ث  رْ و  [ )  اِ( ثراء. داراه رابر معنی ثروت امده مراجعه کنیم ب

: 1316ی، لنگرود یجعفر)به نقل از:  "تعبییر شده است . یمال. مکنت. نعمت. دولت. هست

ثروت جمع "کند در لغتنامه علوم اقتصادی ثروت در امریکا را اینچنین تعریف می (1431

 ( (https://www.encyclopedia.comق قرضه و املاک استهای نقد کالا اورا دارایی

های مشهود میل طلا کند داراییرا به دو قسمت بزرگ تقسیم بندی می 1هاو در ادامه دارایی

و زمین و خانه و ماشین و قایق و اثار هنری و جواهرات و سایر کالاهای مصرفی با دوام  و با 

های غیر مشهود ینها دارایی مادی است و داراییارزش قابل تشخیص در بازار اشاره کرد ا

ها اوراق سهام و قرضه می باشد بیمه ابزارِ مالیِ دارای ارزش هستند نمونه بارز این دارایی

های ارزشمند های دارایی غیرمشهود هستند چون از سرمایهعمر با ارزش نقدی و بیمه

                                                           
1. assetes 
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« ملموس و غیر ملموس»دارایی  کنند. بنابراین در بحث از ثروت همواره بحثمحافظت می

 مهم و شایان توجه است.

. باشند لمس و دیدن احساس، قابل شود که های  فته میثروت ملموس عمدتا به دارای     

 ارز، مشهود مانند دارایی. هستند اقتصادی ارزش و فیزیکی ماده یک دارای هادارایی این

 به عبارت دیگر. هستند مشهود هایارایید... و نقلیه وسایل مستغلات، و املاک نقد، پول

 مانند هستند شرکت یک به متعلق املاک یا فیزیکی هایدارایی معمولاً مشهود هایدارایی

 تولید برای هاشرکت که است دارایی اصلی نو  مشهود هایدارایی. ایرایانه تجهیزات

این  .(Internal Revenue Service, 2019) کنندمی استفاده خود خدمات و محصول

 استفاده تجارت در پیشرفت های عمومی ملموس اولا، برایدهد که ثروتبررسی نشان می

 تاجر که کالاهایی تولید برای استفاده مورد آلات ماشین و کارخانه میال، عنوان به. شودمی

 وجود دارای و هستند لمس یا مشاهده قابل مشهود هایرساند ثانیا، داراییمی فروش به

 ارزش با منبعی ثالیا، دارایی هستند غیره و مبلمان تجهیزات، و  یاهان مانند یکیفیز

 منفعتی در با این هدف که است کشور یا شرکت فرد، یک که متعلق به است اقتصادی

های ملموس، دارایی و ثروت نصیب صاحبش کند اما درست بر خلاف ثروت آینده

لمس  ،غیرپولی است که امکان دیده شدنناملموس به معنای هر  ونه ثروت و دارایی 

 نام از که همانطور نامشهود، هایبه عبارت دیگر دارایی سنجش فیزیکی را ندارد یاکردن و 

 دارای که است شرکت یک غیرانحصاری مدت طولانی هایمنابع و دارایی پیداست، آن

 حق ،علامت و برند تجاری شهرت واعتبار، حسن شامل هستند و خاصی تجاری ارزش

 طرح، تجاری، علامت مجوز، صدور قراردادهای معنوی، مالکیت اخترا ، ثبت حق چاپ،

قانون  44به استناد اصل  (.et al, Patel (5-2 :2017 است غیره و اینترنتی هایدامنه
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در بازیگران نظام اقتصادی ایران به دو  روه خصوصی و دولتی بخش کنیم  ا ر یاساس

 نیاست و ا ر ا یثروت خصوص نیا میبدان یبخش خصوصثروت را متعلق به  صورتی

ذکر  انیشا .است یعموم ، در مالکیتن ثروتآ یریبه تعب میرا متعلق به دولت بدان ییدارا

در  یقیو دق دهیچیپ زیتما رانیا یاسلام یجمهور یقانون اساساصول مختلف است به استناد 

 از دامنه مقاله حاضر خارج است. وجود دارد که حکومتی و یدولت ،یمومع ییدارا میمفاه

اما نکته بسیار مهم در بحث ثروت عمومی ناملموس توجه به این موضو  است که در 

های متفاوتی در این خصوص اراهه شده است. پرواضح ی اجتماعی، دید اهادبیات سرمایه

قیق ی اجتماعی وجود دارد و فهم دی سرمایهاست که هر دو سطح فردی و جمعی در مقوله

ی آن در سطوح فردی و اجتماعی ی خود در  رو اراههی اجتماعی به نوبهو کامل سرمایه

است. با توجه به  سترد ی هر یک از این مفاهیم و محدودیت موجود در این مقاله از 

 بین شود و صرفا در چارچوب مقاله ارتباطتک این مفاهیم صرف نظر میپرداختن به تک

های اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین جنبه هایسرمایه از صیانت و خوب حکمرانی

 ثروت عمومی ناملموس مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد  رفت.

 ب( سرمایه اجتماعی

توان به دو نو  پذیریِ ابعاد آن مینظر درجه و میزان عینیتی اجتماعی را از نقطهسرمایه     

بندی نمود. بعضی از تقسیم« ساختاری»اجتماعی ی و سرمایه« شناختی»ی اجتماعی سرمایه

ی اجتماعی ملموس و عینی )ساختاری( و بعضی دیگر مفهومی، ناملموس و ابعاد سرمایه

ی اجتماعی، اغلب انتزاعی )شناختی( است. نیاز به بیان نیست که بخش شناختی سرمایه

و ناظر ( 213: 1311ران، )غفوری و همکا ی شرایطدهنده و ایجادکنندهانتزاعی و ذهنی، سوق

ی کنش کنندهی نسبتاً عینی و ملموس و تسهیلبر کیفیت آن است. بعد ساختاری، جنبه
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ی ی مشترک است و ناظر بر کمیت سرمایههای  ونا ون نیل به فایدهمشترک اجتما 

ی اجتماعی بنابراین، بعد ساختاریِ سرمایه (.21: 1333)مهدوی و همکاران، اجتماعی است 

-ها، نهادها، قوانین و تشکیلات را در بر میها، تشکلتر مانند شبکهموری ملموس و عینیا

ها، اعتماد، که بعد شناختی شامل امور ذهنی و مفهومی از قبیل ارزش یرد در حالی

ی اجتماعی در سطح شود. برخی از نویسند ان بر سرمایهها و عقاید مشترک می رایش

اند و برخی دیگر آن را در سطح جامعه و به صورت  روهی دهانفرادی)خُرد( تأکید کر

ی یک ی اجتماعی به منزلهاند. بروهر بر این نظر است که ا ر چه سرمایهمدنظر قرار داده

-مفهوم اجتماعی تعبیر شده است، آن را باید در سطح انفرادی قابل بحث دانست. در حالی

ی اجتماعی، بیان ی بوردیو و پوتنام از سرمایههاکه حدود و ثغور آن با استناد به برداشت

ی اجتماعی هم در سطح انفرادی )مطابق نظر بوردیو( و هم در سطح کنند که سرمایهمی

ی کند که سرمایهجامعه )مطابق نظر پوتنام( قابل شناسایی است. کلمن نیز استدلال می

ر اجتماعی است ای از ساختااجتماعی یک ویه ی و خصلت فردی نیست، بلکه جنبه

ی کالای عمومی به سطوح توجه شود، باید  فت سرمایه(. 21: 1333)مهدوی و همکاران، 

ی کالای شخصی آورندهی اجتماعی، در سطح فردی فراهماجتماعی، به عنوان یک پدیده

شود. است که برای سود اقتصادی یا دیگر منافع شخصی مانند موقعیت تحصیلی استفاده می

چون کالایی عمومی است که اعضای یک  روه ی اجتماعی هماتر سرمایهدر سطح بال

برداری کنند، برای میال امنیت اجتماعی توانند از آن بهرهی اعضای جامعه میخاص یا همه

توانند استفاده کنند. با ی شهروندان میی اجتماعی است، همهجامعه را، که حاصل سرمایه

ای فردی یا جمعی است، ی اجتماعی ویه یا سرمایهاین حال، برخلاف این بحث که آی

تواند وجود داشته باشد و معتقدند کنند هر دو سطح می ران ادعا میبسیاری از پهوهش
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ی اجتماعی را به طور انحصاری جمعی یا فردی فرض که اشتباه خواهد بود ا ر سرمایه

توان بیان بندی از بحث میبه هر حال در یک جمع(. 141: 1334)موسوی و همکاران، کنیم 

دو حالت عمومی و شخصی دارد یا حالت فردی و شخصی داشت که سرمایه اجتماعی نیز 

 یرد یعنی زاهده فکر و تفکر شخص است یا حالت عمومی و کلی دارند و به به خود می

شود همانند شوند که به آنها سرمایه ناملموس عمومی  فته میتمام افراد جامعه مربوط می

 تواند تاثیراتی در سطح عام داشته باشد.حکمرانی مطلوب که می

 ج( حکمرانی خوب

« حکمرانی خوب»امروزه تقریباً همه مؤسسات مهم توسعه بر این نظر هستند که ترویج      

« حکمرانی خوب»ای آنها است. با وجود این اتفاق نظر، های توسعهبخش مهمی از برنامه

های مختلف و بازیگران متفاوت وش است؛ چرا که سازمانموضوعی کاملا مبهم و مغش

کنند.  ریندل نیز معتقد است درون این سازمانها، این مفهوم را به معنای مختلف تعبیر می

که حکمرانی خوب در اکیر موارد بیانگر فهرستی از خصوصیات پسندیده است که 

هنجاری درباره اموری میل های حکومت باید داشته باشد. حکمرانی خوب، بیانگر نگرانی

ای است که دولت باید انجام دهد ی خدمات پایهکاهش فقر، حفظ ثبات سیاسی یا عرضه

از این رو، می توان در خصوص حکمرانی خوب از (. 13: 1336)عیوضی و همکاران، 

ی یک مفهوم سخن به میان آورد. بدیهی است که قبل رویکردها و مباحث مختلف درباره

، در تقابل با مفهوم سنتی «حکمرانی»کند اصطلاح آنچه که جلب نظر می« وبخ»از صفت 

، عبارتی است که به لحاظ لغوی «اداره و تنظیم امور»و دولت است. « حکومت»و متداول 

ی شهروندان و شود که به رابطهبرای تعریف مفهوم نوظهورِ حکمرانی استفاده می

سازی ای از فرایند دمکراتیکتوان لحظها می شود. حکمرانی رکنند ان اطلاق میحکومت
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روز ولی به دیگر سخن، حکمرانی اصطلاح به(. 2: 1316)پیترز، ها محسوب کرد دولت

تواند به طرق مختلف به کار رود. رودز حداقل شش ای که میبغرنجی است، به  ونه

این اصطلاح به توان استدلال کرد که دهد. میکاربرد اصلی این اصطلاح را به دست می

اشاره دارد. « ای کم و بیش الزامیفرایند اتخاذ تصمیمات جمعی به شیوه»طور تقریبی به 

ی داوطلبانه و حکومت های همکاری و مذاکره یری از طریق بازار، شبکهبنابراین، تصمیم

رود که  یرد. در عمل، این اصطلاح برای تأکید نهادن بر این به کار می را در بر می

ها ای از سازمانای عملگرایانه از مجرای شبکههای عمومی بیش از پیش به شیوهیاستس

حکمرانی »ای باشد: ها نیز باید به طور حرفهی این سازمانی ادارهاجرا شود. و در نتیجه

به طور کلی،  (.341-341: 1313)تنسی و همکاران، « هاستی اداره کردن شبکهدرباره

شود که وان شیوه و روشی از اداره و مدیریت اجتماعی قلمداد می حکمرانِی خوب به عن

در آن قدرت سیاسی با مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی یک کشور اقدام به حرکت به 

هایی همچون کند. این نظام سیاسی در مسیر توسعه دارای ویه یسمت توسعه پایدار می

 (. 43: 1331)رضاهی و همکاران، ... است نظام قضایی قابل اعتماد، نظام اداری پاسخگو و

 د( قدرت نرم و رابطه آن با حکمرانی مطلوب

افزاری در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم مفهوم قدرت از حوزه سخت     

ها در صدد افزاری )قدرت نرم( تحول یافت و بسیاری از کشور)قدرت سخت( به حوزه نرم

جوزف  برد اهداف و منافع خود هستند از این رودر راستای پیش برداری از قدرت نرمبهره

این به  «قدرت نرم ابزاری برای موفقیت در سیاست جهانی»نای در کتاب خود تحت عنوان 

 یرد و بر کند که قدرت نرم یک کشور در مقابل قدرت سخت قرار میموضو  اشاره می

اقنا  تأکید دارد و در صدد جذب  خلاف قدرت سخت که بر اجبار و زور متکی است، بر
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دیگران از طریق جذابیت است. در واقع قدرت نرم همان جذابیت کشور در نگاه دیگران 

(. از آنجا که قدرت نرم با بکار یری ابزارهایی چون فرهنگ، 143-144: 1311است )نای، 

رفتار دیگر  های اخلاقی به صورت غیرمستقیم بر منافع و یاایدهولوژی، آرمان و یا ارزش

افزاری قدرت از  ذارد بنابراین موفقیت در کاربرد ابعاد نرمکشورها و جوامع تأثیر می

های فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی هر ها با توجه به شرایط و ویه یسوی دولت

(. و ابعاد و مصادیق آن مدام در حال 6-2: 1331باشد )بخشی، منطقه و کشور متفاوت می

های آن در راستای توجه به موضوعات حول است تحول در مصادیق و شاخصتغییر و ت

المللی، توانایی و جدید همچون اراهه مدل مناسب از حکومت، افزایش و کسب اعتبار بین

ی ای و افزایش کسب پرستیه و مقبولیت، ارایههای جهانی و منطقهاقتدار لازم در حل بحران

های استراتهیک مقبول، قدرت حی و اتخاذ سیاستتصویر میبت و مطلوب از خود، طرا

دهى و کنترل افکار عمومى و برخورد مناسب و اتخاذ مواضع مقبول در برخورد با شکل

توان نام برد که عمدتا در مباحث سیاسی ذیل عنوان حکمرانی المللى را میهاى بینبحران

کشور شده و افزایش سرمایه تواند سبب افزایش سرمایه اجتماعی مطلوب قرار  رفته که می

 نیز به نوبه خود افزایش قدرت نرم را در پی خواهد داشت.

 های پژوهشیافته

های قدرت نرم( بر حکمرانی مطلوب )به عنوان یکی از مولفهچگونگی تاثیر 

 ی اجتماعیسرمایه

ی مطلوب در این قسمت به بررسی چگونگی تاثیر و صیانت از سرمایه اجتماعی از سوی حکمران     

 شود.پرداخته می« بخش خصوصی فعال»و « جامعه مدنی قوی»، «دولت کارآمد»در سه قالب 
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 ی اجتماعیکارآمد و سرمایه الف( دولت

ی تواند در خلق و استمرار سرمایهرفتارهای دولت با در نظر  رفتن دو شرط اساسی می     

که در چارچوب الگوی حکمرانی اجتماعی مؤثر باشد؛ یکی، دولت به معنایی مدنظر است 

شود و دوم، رفتارهای قانونمند و اعتمادآفرین دولت منظور نظر است و نه خوب مطرح می

زایی برای نظام سیاسی. با ی مستقیم و با قصد هدایت افکار عمومی و مشروعیتمداخله

توان  فت ساخت قدرت به عنوان یکی از عناصر محوری لحاظ کردن این شروط می

 ذارد. ی اجتماعی در یک جامعه تأثیر میوی حکمرانِی خوب بر موجودیِ سرمایهالگ

 یری سازمانهای غیردولتی مؤثر، وجود صداهای اعتراضی و نقاد حاکمیت، وجود شکل

قوانینی که حقوق مدنی و شهروندی افراد را به رسمیت بشناسد و تضمین بکند، پاسخگویی 

های مختلفی بود خشونت، نظام اداریِ قوی و سالم جنبهسیاسی و نپذیری، ثباتو مسئولیت

خواه است که بر میزان همکاری  روهی بین افراد با از یک ساخت قدرت کارآمد توسعه

طور تخلفات اداری و مالی تأثیر یکدیگر، اعتماد افراد به حکومت و به همدیگر، و همین

مالکیت، فضای مطمئنی برای   ذارد. دولت کارآمد از طریق وضع قوانینی چون حقوقمی

صورت کاهد و بدینها میها و نگرانیشورهکند، از دلکسب و کار خصوصی فراهم می

کند افزاید و هم اعتماد افراد به یکدیگر را تقویت میهم بر سطح اعتماد جامعه به دولت می

دولت یک  ی اجتماعی وی سرمایهنیاز به بیان نیست که رابطه (.131: 1313)ترکمانی، 

جا و به تناسبِ بحث صرفاً فرایند تأثیر ذاریِ دولتِ قوی ی دوسویه است، اما در اینرابطه

ی اجتماعی در خلأ معنا، سرمایه یرد؛ بدینی اجتماعی مورد تأکید بیشتر قرار میبر سرمایه

-ی چشمگیری تابعی از دمکراتیک یرد، بلکه تکوین و  سترش آن، به  ونهشکل نمی

های سیاسی و نهادی برای  سترش آن با کمترین نِ نسبی نظامِ سیاسی، وجود فرصتبود
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بودن و دموکراسی مشارکتی تمرکز، فدرالیهای نهادی مانند عدمها، چارچوبمحدویت

ها و شهروندان فراهم است؛ ودر چنین فضایی است که زمینه برای مشارکت مدنِی انجمن

 (.131: 1311)سردارنیا،  شودمی

برای انباشت، « اعتمادسازی»و « بسترسازی»به طور کلی دولت از دو طریقِ اساسی یعنی      

ی اجتماعی کمک کند. بسترسازی به این معناست که دولت باید تواند به تولید سرمایهمی

های جمعی را فراهم بسترهای لازم برای تحریک و تشویق افراد جامعه به همکاری و اقدام

تواند از طریق بهسازیِ اجتماعی، بهسازیِ فردی و بهسازیِ نهادی ازی میسآورد. ظرفیت

انجام  یرد. در این میان تدارک ابزارهای کافی و بهنگام برای تعریف شفاف حقوق 

 مالکیِت فردی و نیز تدارک نهادی برای حفاظت جدی از آن که مستلزم وجود دستگاه

پذیر برای همه است از اهمیت اساسی طرف و دسترسقضاهی قاطع، سریع، ارزان، بی

باشد. اصولاً، نهادها قواعد بازی برای تعامل اعضای جامعه با یکدیگرند. برخوردار می

نشده یا غیرشفاف، غیرقابل اجرا و یا جانبدارانه باشند، تمایل موقعی که قواعد بازی، تعریف

اس این رویکرد، بر اس (.42: 1313)خضری، به همکاری و همیاری تضعیف خواهد شد 

ی اجتماعی نه ویه ی ذاتی افراد بلکه های سرمایهاعتماد متقابل به عنوان یکی از مؤلفه

، زنند. بنابراینای از شرایط و محیطی است که افراد در چارچوب آن دست به عمل میجنبه

د؛ ا ر محیط بازی، اعتمادپذیری و حفظ قول و قرارها را برای اعضای جامعه سودمند نساز

ی این اعتنایی به تعهدات و اعتماد متقابل را بالا نبرد، تمایل افراد به عرضهی بیو هزینه

هنجارها کاهش خواهد یافت. در واقع افراد بخش زیادی از رفتارهای خود را در واکنش به 

کنند که پیوسته با آنها در تعامل هستند و کنش خود را در محیط و هنجارهایی تنظیم می

نیز نقِش « اعتمادسازی»دهند. علاوه بر ایجاد بستر و محیطِ مناسب، آنها انجام می چارچوب
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کند. بدین مفهوم، دولت باید محیط ی اجتماعی بازی میمهمی در تولید و انباشت سرمایه

اجتماعی اعتمادزایی را تدارک ببیند که نه فقط اعتماد اعضای جامعه به اقدامات و 

های ی جامعه و ورود به شبکهرد؛ بلکه مشارکت در ادارههایش را فراهم آوسیاست

ی اعتماد ها معنادار سازد. بنابراین، یکی از عوامل اساسی متأثرکنندهاجتماعی را برای آن

اش با است. وجود دولتی که رابطه« ی دولت و کیفیت آن در جامعهسطح مداخله»عمومی، 

دادن به اعضای باشد، در اطمینان مندی مدنی شفاف و قاعدهبخش خصوصی و جامعه

هی پذیری بازدهجامعه در خصوص معناداری محیط فعالیت و همکاری و نیز بر شت

دولت نیز یکی از « صلاحیت و شایستگیِ »حاصل از هنرآفرینی کاملاً مؤثر خواهد بود. 

هایی آید. دولت شایسته و کارآمد با تعدیل نارساییعوامل اعتمادزای عمومی به حساب می

ی چون ناکارایی سازمانی، ناکارایی تخصیصی و نیز مشکل کار زاری و در نتیجه عرضه

-هایش بیشتر میمدیریت عمومیِ پرکیفیت، اعتماد عمومی را نسبت به اقدامات و سیاست

ریزی همچنین، نظام اداری مطلوب، سیستم مالی و بودجه (.44 -43: 1313)خضری، کند 

ای یک حسابرسی منسجم و شفاف و پاسخگو که در راستای تحت حاکمیت قانون و دار

 ذاری، تقویت سازی در سیاستمنابع کلان و ملی حرکت کند، مهندسی فرایندها یا شبکه

های نهادی و سازمانی، سازوکارهای تقویت استقلال قوا و نهادها، احتراز از انسداد ظرفیت

ها در مناطق مختلف و منابع و فرصتی پذیری، توزیع عادلانهسیاسی برای تسهیل نظارت

حاکمیت قانون و مبارزه با فساد و رفتارهای خودسرانه، از دیگر معیارهای ایجاد اعتماد 

 (.161-164: 1336)صفریان و همکاران،  آیندعمومی بین دولت و شهروندان به حساب می
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 ی اجتماعیمدنی قوی و سرمایهجامعه (ب

ی الگوی حکمرانیِ خوب محسوب ی سازنده انهعناصر سه ی مدنی عنصری ازجامعه     

ی اجتماعی پیوند سرمایه« میانیِ »توان با سطح شود. این عنصر از حکمرانی خوب را میمی

ی اجتماعی، که سرمایه« کلانِ»زد، درست به همان وجهی که عنصر دولت کارآمد با سطح 

ی مدنی به سه ر با هم قرار دارند. جامعهدر بحث قبلی به آن اشاره شد، در ارتباطی معنادا

ی غربی بکار رفته است؛ نخست، به عنوان وضعیتی که پیش از مفهوم در سنت اندیشه

-تکوین دولت وجود داشته است؛ دوم، به عنوان وضعیتی که پس از زوال دولت پدید می

کردند میی مدنی را جانشین دولت در آینده تلقی هایی که جامعهآید و سوم، اندیشه

 (361: 1316)بشیریه، 

ای از روابط ی مدنی به حوزهاستوار بر این نقطه نظر تاریخی، از لحاظ مفهومی جامعه     

ای از نهادها، شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعهاجتماعی اطلاق می

اهیم یونانی  یرد در قیاس با مفها، تشکلات خصوصی و مدنی را دربر میمؤسسات، انجمن

ی مدنی حدِفاصل پولیس )نظام سیاسی؛ هر چند در برای توضیح روابط اجتماعی، جامعه

یونان مرز نظام سیاسی از نظم اجتماعی بسیار کمرنگ بود( و اویکوس )خانواده و نظم 

ی عمومی جامعه و حدفاصل شهروند و آید. به بیان دیگر، حوزهخصوصی( به حساب می

ی ضربات نابهنگام دولت برای افراد جامعه کنندهر حمایتی و تعدیلدولت است و نقش سپ

 یرد. بر این مبنا، لاری ی خصوصی و دولت را دربر نمیکند و لذا حوزهرا بازی می

یافته، خودآفریننده، به شدت ی زند ی اجتماعی سازمانی مدنی را حوزهدایموند جامعه

-خودمختار و پایبند به نظمی حقوقی یا مجموعهداند که  ر و مستقل از دولت میخودیاری

ها و تبادل ها، منافع، اندیشهخواستهای از قوانین مشترک است که شهروندان در آن به بیان 
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-ی رویکرد به موضو  اغلب باعث میاین نحوه (.323: 1314)بشیریه،  پردازنداطلاعات می

د با دولت قلمداد شود؛ حال آنکه ی مدنی به عنوان قلمروی مستقل و متضاشود که جامعه

ی مدنی سه نسبت قابل تشخیص است. الف( در نسبت اول در ارتباط میان دولت و جامعه

ها و ی مدنی جزهی از دولت است، یعنی همان قلمرویی است که دولت ارزشجامعه

 یرد تا در کند و نهادهای آن را به خدمت خود میههمونی خود را بر آن اعمال می

ی مدنی ساقط شده تای ایدهولوژی آن عمل کنند. در چنین وضعیتی، استقلال جامعهراس

های آن تحت تسخیر و استعمار دولت درآمده و کارکرد است؛ چرا که کل نهادها و حوزه

اند تا شهروندان سر به راه و بهنجار بسازد. بنابراین، در این نسبت آموزشی و تربیتی یافته

ستقل از دولت ندارد، بلکه به نوعی بازوی ایدهولوژیک دولت برای ی مدنی هویتی مجامعه

ی مدنی ادامه و امتداد دولت در فرا یری سلطه و ههمونیِ نرم خود است و به نوعی جامعه

ی مدنی مستقل از دولت است. این نظام اجتماعی است. ب( در وضعیت دوم جامعه

ی مدنی و حفظ لت در امور جامعهی دوضرورت عدم مداخله»وضعیت با اصلِ لیبرالیِ 

ی مدنی قوی و نهادمند است و در هماهنگ است. در این برداشت، جامعه« استقلال آن

صورت تمایل دولت به  ستراندن ههمونی اخلاقی و فرهنگی خود در نظام اجتماعی جامعه 

-ولت میی دی با میل معطوف به سلطهکند و به مبارزهو استعمار نهادهای آن، مقاومت می

ی مدنی توان  فت در این برداشت، جامعه یری از اصطلاحات نظامی میپردازد. با وام

مترادف استحکامات دفاعی و سنگری درونی است که جامعه را از حملات تند و هجوم 

ی مدنی در تقابل با دارد. بنابراین، در این برداشت جامعهی دولت مصون نگه می زنده

-شود و نوعی جنگ سرد در میان آنها برقرار است. ج( وضعیت سوم را میدولت معنا می

ی مدنی قلمرو پیکار و رقابت است، لیکن نامید. در این شرایط، جامعه« نسبت متعادل»توان 
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ها و نه رقابت و پیکار میان دولت و نظام اجتماعی بلکه رقابت و پیکار میان ارزش

رپا است که هر یک در صدد تأثیر ذاری بر هنجارهای تقریباً همسطح و متوازنی ب

باشد. در این ی رهنمود به نظم سیاسی در قالب دولت میسیاستگذاری عمومی و اراهه

-ی مدنی تجاوز میی سیاسی به ندرت به قلمرو جامعههای قهری جامعهوضعیت، دستگاه

ی اشت، جامعهی سیاسی استقلال نسبی دارد. در این بردی مدنی از جامعهکنند و جامعه

-شود و تعادلی قوای آن پیوسته د ر ون میای پویا و زنده است که موازنهمدنی عرصه

ی مدنی، در  ذارد. میان دولت و جامعههای ناپایدار آن بر عملکرد دولت سیاسی اثر می

اند که شرایط ای واقعی برقرار است، یعنی این دو نه چنان از هم مستقلاین وضعیت، رابطه

همان اند و با یکدیگر اینتأثیر باشد و نه چنان در هم فرورفتهشان بر همدیگر بیونیدر

ی فایده بنماید. همین وضعیت سوم است که به جامعهشان ناممکن و بیاند که تفکیکشده

بخشد و آن را به قلمرو مبارزه ههمونیک و ضدههمونیک بدل مدنی شأن دموکراتیک می

ی مدنی، در این رویکرد، یک جامعه (.2611: روزنامه اعتماد شماره 1331)سلامت، سازد می

های متمایزی ترکیب ها و شیوه را یا چندمرکزی است که از نظمای اصولاً کیرتجامعه

جای مانده از نمایند ی ها چیزی جز نتایج بهشده که با هم مرزهای مشترک دارند. این نظم

توان آنها را قلمروهای زند ی نیستند که به درستی میعوامل انسانی در قلمروهای متفاوت 

ی مدنی را به این برداشت، مفهوم جامعه (.161: 1311)مدیسون، آزادی به حساب آورد 

، جایگزین دو وضعیت (134: 1311)عطار، ای از تعامل اجتماعی دموکراتیک عنوان حوزه

ه خودش را در تقابل با دولت ی مدنی این نیست کنماید. در اینجا، هدف جامعهقبلی می

پذیری ای از مسئولیتی شهروندان است تا درجهتقویت کند، بلکه هدفش قادرکردن همه
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شد یِ اقدامات مدنی در ای از حاکمیت قانون و نهادینهدولت را تضمین کنند و با پشتوانه

 بگذارد.ای از تساهل و مدارای مدنی را به نمایش میان شهروندان، عرصه

ی مدنی در الگوی حکمرانی خوب وجود دارد بنابراین، مفهوم و برداشتی که از جامعه     

ی ی مدنی و دولت است که دربر یرندهاین برداشت متعادِل سوم از نسبت میان جامعه

ی افراد در مقابل نیروهای یافته، هدفمند و داوطلبانهسازمانکنشی از همکاری و تعاون

)غفوری و همکاران،  باشدشدن افراد مییا در مقابل روند اتمیزه آفرین و سرکوبگرآشوب

ی مدنی در قالب الگوی حکمرانی خوب است که تحقق این مفهوم از جامعه(. 213: 1311

 ردد. نیاز به بیان نیست ی اجتماعی فراهم میهای لازم برای ایجاد و استمرار سرمایهزمینه

ی مدنی نسبتی متقابل و دوسویه ی اجتماعی و جامعهکه در تحلیل روابط و تعامل سرمایه

برقرار است اما در این تحقیق و بنا بر ملاحظات نظری که در فرضیه نیز مورد تأکید قرار 

ی الگوی سو معلول و وابستهی اجتماعی در مقام متغیر میانجی از یک رفته است، سرمایه

شود که ثیر ذاری قلمداد میحکمرانی خوب است و از سوی دیگر متغیر مستقل و تأ

رساند. وجود و حضورش در یک جامعه به مدیریت مطلوب حوادث غیرمترقبه یاری می

ی مدنی به عنوان عنصری از عناصر حکمرانی خوب بسترساز خلق و تداوم بنابراین، جامعه

قالب ی مدنی در آید. به این معنا، بازیگران و عناصر جامعهی اجتماعی به حساب میسرمایه

مراتبی ی سلسلههای متعدد با هم تعامل دارند و ساختار اجتماعی و سیاسی از جنبهشبکه

شود. اجزا و نهادهای مؤثر ضمن حفظ استقلال خود، خارج و به ساختاری افقی تبدیل می

-افزایی آناز یکدیگر اثر پذیرفته و بر یکدیگر اثر ذار هستند که این امر خود منجر به هم

ی مدنی با کارکرد خودسامانی و ی جامعهها در حوزهد. تعدد و تنو  شبکهشوها می

: 1314)پاتنام، ی اجتماعی تأثیر ذار است جمعی آ اهانه بر تقویت سرمایهانتخاب دسته
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ی اجتماعی بیش از همه مدیون ی مدنی و سرمایهواضح است که ارتباط جامعه(. 343

-از جمله نخستین اندیشمندان کلاسیک جامعه  رایان معاصر است؛ توکویل،نوتوکویل

شناسی بود که میان نهادهای اجتماعی و ویه ی فرهنگی پیوند برقرار کرد. به نظر وی، 

های بین اشخاص را توسعه های اجتماعِی مستقل از دولت احتمالاً مهارتمشارکت در  روه

سعت دید آنها شود، به  سترش ودهد، باعث تجارب و ورزید ی اعضای  روه میمی

کند کمک و تساهل، اعتماد به دیگران و مشارکت دموکراتیک سودمند را تشویق می

ی اجتماعی اهمیت ی سرمایهآنچه از کار او برای نظریه(. 213: 1311 ،)غفوری و همکاران

های بروز و ظهور نهادهای اجتماعی و کیفیت ی ارتباط میان شکلداشت، کاوش درباره

 ونا ون اجتماعی و تأثیری است که خصوصیات فرهنگی جوامع بر سرشت آنها با شرایط 

توسط توکویل مطرح شد. « خلقیات ملی»سیاسی آنها دارد. این بحث در چارچوب مفهوم 

های اخلاقی در موفقیت دموکراسی در امریکا، توکویل آغاز ر با توجه به اهمیت نگرش

های معاصر فوکویاما به عنوان نوتوکویلی دید اهی شد که امروزه رابرت پاتنام و فرانسیس

های فرهنگی جوامع که از ها و ویه یی آن هستند. این دید اه بر اهمیت سنتدهندهادامه

شود و تأثیر آن بر عملکرد ، خصوصاً نزد پاتنام، یاد می«ی اجتماعیسرمایه»آنها با عنوان 

بنابراین، جذابیت (. 131: 1311 )عطار،موفق نهادهای دموکراتیک و اقتصادی تأکید دارد 

توانند به های داوطلبانه میدهد چگونه سازماننظری این سنت در این است که نشان می

داند که به تعامل ها را در این میسازمان ی اجتماعی کمک کنند و ارزشایجاد سرمایه

 کنند.میی اعضا را حل افراد برای پیگیری اهداف جمعی کمک کرده و مشکلات پیچیده

ی مدنی که های میانی به عنوان عناصر اصلی جامعهاستوار بر این توصیفات، سازمان     

-ی اجتماعی را تشکیل میی سرمایهمایهمقدم بر نتایج و مزایای حاصل از آنهاست درون
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های داوطلبانه یا به عبارتی دهند. یعنی هرچه در جامعه مشارکت مدنی، تعداد انجمن

)غفوری و همکاران،  ی اجتماعی بیشتر خواهد بودنهاد بیشتر باشد، سرمایهمردم هایسازمان

های غیردولتی به عنوان نهادهای مدنی، ی مدنی سازمانسان، در جامعهبدین(. 211: 1311

ی اجتماعی فراهم ی اجتماعی هستند و زمینه را برای توسعهی سرمایهمولد و دربر یرنده

ی نیاز به بیان نیست که اعتماد به عنوان یکی از عناصر سازنده (.343: 1314)پوتنام، کنند می

های مختلف، چهره با مردم در زمینهبههای تعامل چهرهی اجتماعی از طریق تجربهسرمایه

هایی هستند؛ زیر های اصلی برای چنین تعاملهای داوطلبانه عرصه یرد، انجمنشکل می

دهند اعتماد اجتماعی در سرتاسر جامعه منتشر نند که اجازه میکهایی را خلق میآنها شبکه

ها در یری مدنی را ایجاد و اعضا را برای تأثیر ذاری بر امور عمومی توانا شود. انجمن

های داوطلبانه را نخستین منابع برای پوتنام انجمن (.211: 1311)غفوری و همکاران، سازند می

ی اجتماعی داند که سرمایهعی افقی و دخالت مدنی میهای اجتمااعتماد اجتماعی، شبکه

های اجتماعی، های داوطلبانه،  روهی انوا  انجمنبرآیند آنها است. به طوری که همه

های مدنی متراکم و چهره به تقویت شبکهبههای چهرههای خصوصی و نشستسازمان

شود و اجتماعی تقویت میکنند و بدین طریق پیوندهای اجتماعی و اعتماد وسیع کمک می

)غفوری و یابد جویانه در مساهل و علایق عمومی افزایش میهای همکاریبه تبع آن کنش

ی اجتماعی نیز ی مدنی، سرمایهتردید در شرایط قوت جامعهبی(. 211: 1311همکاران، 

ی مدنی ضعیف سدی مهم در راه تقویت تقویت خواهد شد و در مقابل، وجود یک جامعه

؛ چرا که با حضور فعال و (121: 1331)موسوی و ساعی، ی اجتماعی خواهد بود مایهسر

پذیری در تعاملات های مدنی، انعطافی مدنی و تقویت مشارکتی جامعهقدرتمندانه

ای و مذاکرات تعاملی  یری روابط شبکه روهی و شکلهای بیناجتماعی و همکاری
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ی تر و زمینهآسان و حل مشکلات اجتماعی کندی اجتماعی  سترش پیدا میسرمایه

 (.163: 1336)صفریان و همکاران،  شوداجتماعی توسعه فراهم می

 ی اجتماعیج( بخش خصوصیِ فعال و سرمایه

قدرت و مسئولیت میان نظام « توزیع»و « توازن»نمود و نماد بارز الگوی حکمرانی خوب      

، «دولت»است که در قالب سه مفهومِ کلی  سیاسی، نظام اجتماعی و نظم خصوصی و فردی

ی مدنی شود. دولت کارآمد، جامعهبندی میصورت« بخش خصوصی»و « ی مدنیجامعه»

دهند که هر ی حکمرانِی خوب را تشکیل میقوی و بخش خصوصِی فعال اعضای پیکره

شی نماید. هر بخیک با انجام مطلوب کارکرد خود به بهبود عملکرد کل سیستم کمک می

ها در نظمی کارکردی با آنها قرار دارد. تعدی و تجاوز هر ضمن استقلال از دیگر بخش

نماید؛ بنابراین، ها کلیت نظم این الگو را با مخاطره مواجه میبخش به قلمرو دیگر بخش

-تسخیر و استعمار هر عنصر توسط عنصر دیگر شورشی بر علیه موجودیت کل، قلمداد می

 انه در الگوی حکمرانی خوب لازم و ملزوم یکدیگر این اجزاء سه شود. وجود هر یک از

ی مدنی قوی و این دو مستلزم بخش هستند. بنابراین، دولت کارآمد مستلزم جامعه

شهروندانی فعال، خلاق و کارآفرین است. در قیاس با آنچه که در -خصوصی و البته فرد

ی اجتماعی  فته شد ا با سرمایهی مدنی قوی و نسبت آنهخصوص دولت کارآمد و جامعه

در ادامه به نسبت بخش خصوصی و نظم فردی ملحوظ در الگوی حکمرانی خوب با 

ی خصوصی ضمن اهمیت بخشی به جایگاه شود. در حوزهی اجتماعی پرداخته میسرمایه

شود. مندی وی فراهم میهای لازم برای بهرهفرصت« شبکه»فرد، از طریق روابطِ مبتنی بر 

دار ایجاد اشتغال، درآمد، تولید، تجارت و کسب و کارهایی برای ن بخش همچنین عهدهای

در واقع، تقویت (. 161: 1336)صفریان و همکاران،  فرد است که از کنترل دولت خارج است
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بخش خصوصی در الگوی حکمرانی خوب با هدفِ کاهش قلمرو فعالیت و تصدی دولت 

های کارآفرینیِ افراد و ارتقاء سطح کارایی بنگاهدر نظام اجتماعی؛ افزایش ظرفیت 

ی فناوری و یابی به سرمایهی داخلی و دستی بازارهای سرمایهاقتصادِی غیردولتی؛ توسعه

های منابع مالیِ خارجی؛ کسب درآمد از جامعه برای دولت جهت پوشش دادن هزینه

افزایش مشارکت مردم در امور ای و به منظور جلو یری از استقلال دولت از جامعه؛ بودجه

 یری و توزیع مناسب درآمدها از راه  سترش سهام در بین عموم مردم اقتصادی و تصمیم

های ارتقاء توان تولیدی اقتصاد کشور نمودن زمینهو رشد خلاقیت و کارآفرینی برای فراهم

 یرد. با این توصیف، تقویت بخش خصوصی و صورت می (12: 1334عمران، )آل

مندی از امکانات موجود و به تبع کاهش منابع وانمندسازی افراد برای خلق فرصت و بهرهت

جویی و ی رانتهای بالقوههایی که در اختیار نهادهای دولتی است، زمینهو ثروت

 یریِ نظام اقتصادی و برد و بستر شکلسوءاستفاده از امکانات عمومی را از بین می

آورد. به دیگر سخن، فردی شفاف و عارِی از تظاهر را فراهم می اجتماعی سالم و اخلاقیاتِ

کنند و با استقرار حکمرانی خوب، افراد نظام اجتماعی و سیاسی را بدون تبعیض تصور می

خصوصِی نحیف و ضعیف و دولت شاهد میزان کمتری از فساد هستند، در حالی که بخش

کند فردی تنگ و محدود می هایبزر ی که عرصه را برای بخش خصوصی و خلاقیت

به  (.111: 1313)فوکویاما،   یردامکان رشد فردی و همکاری و اعتماد بین افراد شکل نمی

هر صورت، با اصلاح ماهیت و رفتارهای دولت در چارچوب الگوی حکمرانی خوب، 

و  هایابند و  روهی ظهور و بروز میهای داوطلبانه زمینههای غیردولتی و انجمنسازمان

ها، شوند. تعدد و تکیر شبکههای اجتماعی بسترساز تعاملات و معاشرت بین افراد میشبکه

های مالی، اقتصادی، عاطفی، نماید و حمایتدسترسی به اطلاعات را برای افراد تسهیل می
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کند که این امر بر روی سلامت روان فرد دوستی، مشورتی و عملی برای آنها را فراهم می

دهد. در چنین فضای مبتنی بر اعتماد ی اعتماد فردی را افزایش میذارد و  ستره تأثیر می

)صفریان و همکاران،   رددبین فردی، عزت نفس، مشارکت و رضایت فردی حاصل می

های رسمی افزایش و باورمندی نسبت به اخبار و اطلاعات صادرشده از رسانه( 161: 1336

دولت »کند. بعد از بررسی سه مولفه جامعه تقویت می ی اجتماعی را دریابد و سرمایهمی

ی حکمرانی مطلوب و به عنوان سه مولفه« بخش خصوصی »و « جامعه مدنی»، «کارا آمد

تاثیر آنها بر سرمایه اجتماعی اکنون به نقش حکمرانی مطلوب در حفظ و اداره سرمایه 

 شود.اجتماعی پرداخته می

( بر حکمرانی مطلوب مایه ناملموس عمومینقش و تاثیر سرمایه اجتماعی )سر

 و قدرت نرم

حکمرانی خوب اصطلاحی جدید، نو و در زمره حفظ سرمایه اجتماعی عمومی به      

آید که به معنای مدیریت شایسته منابع و امور یک کشور به روشی منعطف، حساب می

توان بیان داشت و میشفاف، پاسخگو، منصفانه و واکنشگر به نیازهای افراد است. از این ر

که حکمرانی خوب دلالت بر حاکمیتی دارد که در یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک و 

های درست، خاصه در حوزه اقتصاد، به نحوی های اداری کارآمد و سیاستسازمان

دموکراتیک سازماندهی شده است بررسی تعاریف حکمرانی خوب نشان دهنده این 

تواند از حکمرانی چه تاثیراتی بر سرمایه اجتماعی می موضو  و سوال است که این نو 

ی میان حکمرانی مطلوب توان بیان داشت که رابطهداشته باشد؟ در پاسخ به سوال فوق می

ای که اولا، سرمایه آید به  ونهای دو سویه و مکمل به حساب میو سرمایه اجتماعی رابطه
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خوب دارد و ثانیا، حکمرانی خوب  اجتماعی اثرات مختلفی بر دموکراسی و حکمرانی

 (.(Ferdous, 2015: 10-12 عامل افزایش سرمایه اجتماعی است

الکسیس دو تاکویل از پیشگامان معروف مفهوم سرمایه اجتماعی، با  بررسی شرایط      

اجتماعی سوق دهنده دموکراسی در آمریکا بر رابطه ی سودمند میان سرمایه اجتماعی 

تراز با وی، جان اطات مدنی و پایداری دموکراسی تاکید دارد. همشکل  رفته در ارتب

استوارت میل نیز بر اهمیت سازمان اجتماعی و مشارکت مدنی در حکمرانی خوب تاکید 

های خوب اعضای آن تعیین کند. از نظر وی حکمرانی خوب توسط اجتما  و ویه یمی

ز خود در مورد عوامل و شرایط کند که ا ر امی شود. بر همین اساس، وی استدلال می

حکمرانی خوب در ابعادی کلی سوال بپرسیم، از پایین ترین تا بالاترین سطح آن در می 

که اصلی که بر سایر اصول برتری دارد، ویه ی های بشریتی است که شکل دهنده  یابیم

سیک، شود. با استناد به این مبنای کلاجامعه ای است که در آن این حکمرانی اعمال می

رویکردهای جدید بر منافع درونی و بیرونی سرمایه اجتماعی تاکید دارند که می توان آن 

را به حکمرانی ارتباط داد. اعضا، در سطح فردی و یا داخلی نه تنها باید صحبت کردن در 

هایشان را مطرح کنند، بلکه باید جمع و یا نامه نوشتنی را بدانند که بتوانند درخواست

ها و بحث در خصوص موضوعات اجتماعی را نیز فرا سات، سازماندهی پروژهمدیریت جل

های داوطلبانه ای برای نمایش آزمود ی سیاسی،  یرند. در نتیجه، اعضای سازمان

های مدنی و اجتماعی را اند. این مهارتمشارکت سیاسی و صلاحیت های مدنی پیدا شده

الی سرمایه اجتماعی پیوند داد. از بعد توان با سطح اجتماعی و عواقب سیاسی احتممی

شان غلبه سازد تا بر مشکلات کار جمعیخارجی، سرمایه اجتماعی شهروندان را قادر می

ها واکنش دهد تا به نحوی هماهنگ به موضوعات مرتبط با دولتکرده و به آنها اجازه می
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برای بیان منافع و  توان با توانمندسازی افرادنشان دهند. پس، سرمایه اجتماعی را می

ها، به عنوان یک مکانیزم مهم کنترل و هایشان به نحوی مشخص و قوی به دولتدرخواست

پاسخگویی فرآیندهای سیاسی نگریست. سیاست اراهه خدمات به نحوی است که 

کنند. مفهوم سرمایه اجتماعی به شهروندان نه تنها پاسخگویی بلکه مشارکت را مطالبه می

فرصت پیشرفت به سمت سطح بالاتری از مشارکت با بازیگران مختلف حکمرانی خوب 

دهد و سطح قدرت اجتماعی میل بخش خصوصی، بخش طرف سوم و شهروندان را می

توان استدلال کرد که در جوامعی که سرمایه نرم را افزایش خواهد داد. در مجمو ، می

ده را در قبال اعمالشان مسئولین انتخاب ش "شهروندان آ اه"غنی  اجتماعی دارند، 

شود این موضوعات کنند و این رهبران باور دارند که بر اعمال آنها نظارت میپاسخگو می

دهند که سرمایه اجتماعی چگونه نقش موثر و مفیدی در انتخاب و  زینش نشان می

توان سرمایه رسد که حکمرانی خوب میحکمرانی خوب دارد چرا که به این درک می

را ارتقا داده و بر حجم و ترکیب آن بیافزاید و موجب تقویت قدرت نرم  ردند اجتماعی 

این مطلب ما را بر آن داشت تا به بررسی و تاثیر حکمرانی خوب بر سرمایه اجتماعی در 

 ادامه بپردازیم.

 تاثیر حکمرانی خوب بر سرمایه اجتماعی و قدرت نرم

قیقات پیشگامش در خصوص این موضو  نتوانسته هیچ پهوهشگری بهتر از رابرت پوتنام و تح     

های سرمایه اجتماعی و اثربخشی است مفهوم سرمایه اجتماعی را محبوب کند. وی میان ویه ی

حاکمیت یک ارتباط ایجاد می کند. از نظر وی، سرمایه اجتماعی بیشتر، با حاکمیت بهتر برابری 

می  یرد که وجود مشارکت مدنی فعال و شبکه  کند. در تحقیقی از حاکمیت در ایتالیا وی نتیجهمی

برد و توضیح می دهد چرا حاکمیت در های متمرکز ارتباطی شکاف اجتماعی سنتی را از بین می
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شمال کشور نسبت به جنوب که این زیرساخت مدنی را ندارد، موفق تر است. اما تحقیقات دیگر 

اجتماعی یک سویه نیست بلکه تعاملی است. اند که رابطه علی میان حاکمیت و سرمایه اثبات کرده

دهد. به عنوان نمونه، دادن در عوض، طراحی نهادی حاکمیت، توسعه سرمایه اجتماعی را شکل می

امتیاز و یا امضای توافق در سطح خدمات با بخش داوطلبانه و یا جوامع، پشتیبانی ظرفیت سازی را 

تواند خلق سرمایه اجتماعی را شکل  دهد. به های شمول اجتماعی میعرضه کرده و ارتقای سیاست

اعتقاد مارلین تیلور، دولت می تواند شرایطی خلق کند که در آن سرمایه اجتماعی بسته به موردی که 

ممکن است وجود داشته باشد شکوفا شود )و یا نشود(. دخیل کردن افراد در حاکمیت می تواند 

ایجاد کند. یکی از مهمترین روش هایی که سرمایه اجتماعی را برای تضمین حاکمیت خوب 

توانند بر سرمایه اجتماعی اثر ذارند، خلق نهادها و فرصت مشارکت افراد و مداخله ها میدولت

دادن آنهاست. از طریق مداخله دادن افراد در حاکمیت خدمات،  شرکت کنند ان با نهادها و 

کان دسترسی به منابع خارجی ارزشمندی میل کنند که به آنها اممسئولین دولتی ارتباط برقرار می

دهد. از این روابط میان دولت ها و افرادی که در جایگاه سلسله پول، حمایت و یا اهرم سیاسی را می

یاد شده  "پیوند دهنده"مراتبی رسمی قدرت قرار دارند،  اهی اوقات تحت عنوان سرمایه اجتماعی 

یاست ها برای ارتقای مشارکت جامعه در حاکمیت  است. این رابطه، سرمایه ای اجتماعی که س

تواند تضمین  ر دهد. این نو  سرمایه اجتماعی میدارند را به بهترین فرصت اثر ذاری پیوند می

و نقش سرمایه اجتماعی در تضمین حکمرانی  ((Ferdous, 2015: 10-12 حکمرانی خوب باشد

بازیگران باید توانایی جذب د سازد چرا که تواند مستقیما قدرت نرم را متاثر از خومطلوب می

شود، داشته باشند ا ر بازیگری سایرین به سوی دید اه خاص خود را که مشرو  و معتبر تلقی می

تر قدرت سخت کاهش بتواند سایرین را به دید اه خود جذب کند نیاز به استفاده از منابع پرهزینه

ی سیاسی جهان امروز در حال جابه جایی از ژهوپلتیک و هاخواهد یافت. بنابراین، محورهای پارادایم
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-قدرت به سوی جهانی پسامدرن از تصویر و نفوذ در قالب قدرت نرم است که به شدت از سرمایه

 اجتماعی و حکمرانی مطلوب متاثر است.

 گیرینتیجه

المللی یگاه بیننظیری در رشد، توسعه پایدار و افزایش موقعیت و جاثروت عمومی همواره نقش بی     

کند این موضو  سبب شده است تا نوعی رقابت در سطج جهانی در این زمینه هر کشوری ایفاء می

برداری مناسب از این پتانسیل بالا در راستای توسعه و ارتقای شکل  یرد و هر کشوری در صدد بهره

رسد کشورها مشهود به نظر میالمللی هر یک از این جایگاه خود برآید اما آنچه در تلاش و تجربه بین

توان بیان داشت که امروزه همزمان درک و توجه آنها به بعد ناملموس ثروت عمومی است. بنابراین می

ها رشد خلاقیت، تفکر ی اینوسایل ارتباطی و مهمتر از همه با جهانی شدن، رشد تکنولوژی، سترش

بر خلاف  ذشته که ثروت اجتماعی هستیم که  سرمایه وهای جدید شاهد نوعی از انسانی و تولید ایده

شود عمدتا غیرپولی بوده، ماهیت عمدتا در حوزه کالاهایی با ارز مبادله و ارزش مادی محسوب می

شود که فیزیکی ندارند و در نهایت قابل شناسایی هستند که از آنها با عنوان دارایی ناملموس یاد می

ک معتبر، بیمه عمر، معروفیت و شخصیت، سرمایه اجتماعی، شقوق مختلفی از حق تالیف، برند و مار

 یرد آنچه در این مقاله های قدرت نرم( و غیره را در بر میحکمرانی مطلوب )به عنوان یکی از مولفه

تلاش شد مورد بررسی قرار  یرد وظیفه حکومت در صیانت از ثروت عمومی ناملموس است لذا در 

سرمایه اجتماعی و حکمرانی مطلوب در قالب سوالی با این عنوان که چه این راستا به بحث رابطه میان 

های قدرت نرم( و ثروت عمومی وجود دارد؟ یا ارتباطی بین حکمرانی مطلوب )به عنوان یکی از مولفه

 ذارد؟ پرداخته شد نتایج توان بر سرمایه اجتماعی تاثیر به عبارت دیگر حکمرانی مطلوب چگونه می

مقاله در راستای پاسخ به سوال فوق این است که امروزه حکمرانی مطلوب شاخص کسب شده از 

تعاملی » ذاری بر سرمایه اجتماعی تلقی شده که خود نیز از سرمایه اجتماعی در قالب نوعی رابطه تاثیر
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شده و بخش خصوصی مدنی نهادینهکارآمد، جامعهپذیرد بدین شرح که دولتِ تاثیر می« و دوطرفه

آیند که بر اساس مفروض بنیادی حساب میی الگوی حکمرانیِ خوب بهدهندهعناصر تشکیل فعال،

تواند به صورت جدا انه و مستقل از عناصر دیگر و همچنین در مقاله حاضر، هر یک از این عناصر می

رست ی اجتماعی در یک جامعه باشد دترکیب با دیگر عناصر، تولید ر و تأثیر ذار بر انباشت سرمایه

نقطه مقابل تاثیرپذیری حکمرانی مطلوب بر سرمایه اجتماعی این مسئله مطرح است که سرمایه 

نماید که فراهم می« شهروند آ اه» یری نوعی شهروند در قالب اجتماعی نیز زمینه لازم برای شکل

آورد وجود می مسئولین منتخب را وادار به پاسخگوی در قالب اعمال آنها نموده و این باور در آنها به

دهند که سرمایه اجتماعی چگونه نقش موثر شود این موضوعات نشان میبر اعمال آنها نظارت می که

رسد که حکمرانی و مفیدی در انتخاب و  زینش حکمرانی خوب دارد چرا که به این درک می

یرات متقابل و میبت توان سرمایه اجتماعی را ارتقا داده و بر حجم و ترکیب آن بیافزاید و تاثخوب می

های لازم برای کاربرد و افزایش قدرت نرم را فراهم نمایند سرمایه اجتماعی و حکمرانی مطلوب زمینه

ی معادلات نوین جهانی تا بدان جا چرا که امروزه سرمایه اجتماعی و حکمرانی مطلوب در عرصه

های بسیار بالای آن را برای ظرفیتاین عنصر را در قلمرو منابع قدرت نرم  نجانده و رسیده است که 

 اند، عکس این قضیه نیز صادق است که دراعمال نفوذ و تحمیل اراده مورد توجه ویهه قرار داده

 حالت در ببینند فاصله جاری حکمرانی و مطلوب حکمرانی بین اجتماعی های سرمایه صورتیکه

 می جمله ان از که زنند، می کشور پایدار توسعه در جبران قابل غیر اقداماتی به دست ناخواسته تدافعی

 سمت به انتقال قابل های ثروت و انسانی های سرمایه خروج به برخوردار اجتماعی سرمایه برای توان

 برابر در اقتصاد سالانه رشد به مستقیم ضربه علیرغم  اقدام این اثر که مطلوب حکمرانی با های کشور

است و  ناچیز بسیار پایدار اقتصادی درتوسعه موالید تولید عدم هب برخوردار کم اجتماعی سرمایه اقدام

آورد. بعبارت دیگر در صورت ادامه حکمرانی زمینه برای کاهش قدرت نرم یک کشور را فرآهم می
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نامطلوب نه تنها سرمایه های اجتماعی از بین می رود بلکه همین سرمایه های اجتماعی سرخورده 

ت نرم بیگانگان در نهاد های بنیادی حاکمیت ایجاد می کند و زمینه استحاله پایگاهی امن برای نفوذ قدر

نظام مستقر را بوجود می اورند. خاطر نشان می سازد برخوردهای دستوری حکمرانان در زمینه تولید 

و قانون تسهیل ازدواج جوانان 1444نسل از قبیل قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مصوب 

می توانند به تنهایی کارآمد باشند و نگاه به حفظ سرمایه های اجتماعی باید در تمام ن 1314مصوب 

ی این مقاله مبنی بر وجود نوعی رابطه زمینه های حکمرانی مطلوب رشد و  سترش یابد. بنابراین فرضیه

درت نرم تعاملی و دوطرفه میان سرمایه اجتماعی و حکمرانی مطلوب و تاثیر آنها بر افزایش یا کاهش ق

  ذارند.تایید شده و بررسی اسناد مرتبط در این مقاله بر تایید آن صحه می
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