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 چکیده

قدرت بهه ههورواداو و پاسداههت حه       کند که به ضرورت واگذاریِ بخشی از هایی را از این منظر تحلیل میمقالة حاضر سیاست دولت
ههد  الهلی مقالهة پهی  رو بررسهی   هار       . همساو هورواداو و دولت در اِعمها  قهدرتچ انهاو کهه هایسهته اسهتچ تهاروی اداراهد        

ااپذیری دولت بهه لهارت کهاه  سهرمایة      کند مشارکت ااپذیری دولت در سرمایة ارتماعی است و فرضیة پایة تحقی  بیاو می مشارکت
و دستخاش ااامنی و تودید  پذیرهدت  سیب یابد و حریم رامعهچ حیات مدای هورواداو و اخالق عمامی را بهو ااساای اماد می ارتماعی

از این روچ هر اه دولت در تحکیم فضای اعتماد و رضایتمندی عمامیچ از طری  ااتقا  قدرت به هورواداو بکاهد و در برخهارد  . کندمی
دارد و بهه تقایهت   های ارتمهاعی موهاو مهی   ها و ااهنجاریگرا رلاه کندچ به هماو اسبت رامعه را در برابر  سیببا هورواداو مشارکت
کاهد در روهت تبیهین و   هاچ مییابی داده گیری از هیاة علتتحلیلی و با بوره -مقالة حاضر به روش تالیفی. ااجامدسرمایة ارتماعی می
 .هدهچ گام بردارد تاریه مدعای مطرح

 کلیدواژگان 

 . زدایی عمامیچ کاه  سرمایة ارتماعیچ اارضایتی عمامیچ مشارکت مردم پذیری حازة عمامیچ اخالق سیب
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 مقدمه

تااش    ددر بیان مسئلة تحقیق حاضر، توجه به تأثیر متقابل گسترش حوزة مشاارت  هاوردندان   

پاییری د تقلیال    ر افزای  آسیبشا د شمچنین، تأثیر محدددسازی مشارت  مردم بمیزان ناشنجاری

پییر از سوی ددل ، موجب از این رد، اتخاذ نق  مشارت . سرمایة اجتماعی، اشمی  دافری دارد

عنوان عنصاری   تحقق زمینة شمسویی پایدار میان هوردندان د ددل ، د تقوی  سرمایة اجتماعی به

دشاد، خواشاد هاد    معی سوق میدارد د آدمیان را به خیر عمومی د جته جوامع را به حرت  دامی

ای بونجاار د  گیری جامعاه در صورت تحقق چنین دضعی، پای(. 62، ص5831پیران د شمکاران، )

ای ای ردیگاردان از جارم د فسااد ردزافازدن، باه مااباة ایاد        تا  جامعاه   عاری از جرم، یا دسا  

سط حوزة اقتدار عمل رسد گستردن د ب ، به نظر می در داتادی مسئله. یافتنی تلقی خواشد هد دس 

هوردندان د متعاقب آن مشارت  فعاالنه در جامعه، از جمله مسائلی اس  ته تعود د التزام ددلا   

تاوان گتا     در تدقیق مسئلة پاودش  مای  (. 25-26، ص6، ج5833قاری سیدفاطمی، )طلبد را می

لباا  نساب  باه    شاا اا فلستی د قواعد د شنجارشای مقرر حقوقی، ددل  -فارغ از مالحظات اخالقی

گیری د مشارت  فزایندة هوردندان داتن  نشان داد  د این عودهناسی را آهکارا در اساناد   قدرت

از ایان رد،   5.اناد حقوقی بنیادین خود یادآدر هد  د آن را با قوت د الظ  شر چه بیشتر، پییرفتاه 

ن بسایار اسا ،   شا در بیداری یا خاموهی حس قدرت د انگیزة مشاارت  در هاوردندا  تأثیر ددل 

توانند در برخورد نسب  به انتقال قدرت به مردم تامال   شا تصمی  بگیرند، می طوری ته اگر ددل  به

باه   ساعدی  6.بنیاد رفتار ترد  د موجبات خشنودی عمومی را فراش  تنناد  پییر د مشارت گسس 

                                                           

توان نام برد ته در بند ششات  اصال ساوم قاانون     برای نمونه د مصداق بومی بحث، ددل  جمووری اسالمی ایران را می. 5

بنیااد بادان    -کالیفِ بر ذماة خاود نشااند  د باا ردیکاردی د یتاه       اساسی، به این مو  توجه ترد  د آن را در ردیف ت

 .پرداخته اس 

ای از از این رد، اگر حاتمان فقط بوار  . خشنودسازی هوردندان از عوامل تحکی  قدرت د سبب بقای ددل  اس اصوال  . 6

جاان د دل از ایشاان    خرد داهته باهد، برای ددام خود ش  ته هد ، داجب اس  بر مردم هاتق  درزناد تاا ماردم باا     

 . حمای  تنند
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ن تاه مشاتق دردیشاند، نگوباان     پادهااشا »: تند بیانی  ریف این موضوع را به این هرح دصف می

مُلك خویشند؛ به حک  آن ته عدل د احسان د انصاف خدادندانِ مملک ، موجب امن د استقام ِ 

شمچنین، اگار  (. 551، ص5831اردتانی،  تجلی )« رعی  اس  د عمارت د زارع  بی  اتتاق افتد

باه داگایاری قادرت باه      توانناد نساب   شا صالح بدانند، یا به دیگر تعبیار، ردا ندانناد، مای   ددل 

تننادگی هاوردندان در سرنوها      هوردندان موضعی تدافعی گرفته د شرگونه مشاارت  د تعیاین  

شاا در ایجااد   بدین مناوال ددلا   . سیاسی، اقتصادی، اجتماعی د فرشنگی خوی  را به محاق ببرند

پای  رد باا   مقالاة  . هاود گری فعال بدل می ناشنجارشای اجتماعی د افزای  جرم د فساد، به تن 

گرفتن تأثیر رفتار ددل  بر مشارت  مردم، بر این بادر اس  ته پدیداری د افازای  جارم    متردض

نگارنادگان در ایان   . معلول نحوة نگرش د عملکرد ددل  در تقابل با مشاارت  هاوردندان اسا    

مایة مقاله به هیوة اسنادی د پیمایشی، به تقابل ددل  د مشارت  مردم د تاأثیر آن بار تااش  سار    

زدایای عماومی د نارضاایی عماومی      پییری فضاای عماومی، اخاالق   اجتماعی، از سه ردزنِ آسیب

 . پردازند   می

 پذیری فضای عمومی آسیب

در بیانی گیرا، به این نکته باید اذعان ترد ته میزان بادر نظام سیاسی به افزددن د تاساتن از دامناة   

پاییری حاوزة   ور جامعاه، بار مصاونی  د آسایب    اعمال مشارت  هوردندان در سیاس  د ادارة ام

قدری اشمی  دارد ته در پیدای  ساه   داد اجتماعی مسئله به بردن. گیارد عمومی، تأثیری مستقی  می

شاای مللقاه   شای اقتدارگرا د ددلا  شای دموتراتیك، ددل  شای سیاسی هامل ددل چور  از نظام

ز این میان، اعمال قدرت شمسان هاوردندان باا   ا(. 523، ص5818زاد ، سیف)نماید  خود را باز می

شای نوع نخس ، یعنی  فقط در نظام ددل  د مشارت  فعاالنه د مستمر در مدیری  سیاسی جامعه،

آقامحمد آقایی، )هود  گرا د در چارچوب الگویِ مشارت  سیاسی پایدار پدیدار می ددل  مشارت 

تر یاد هد، برای تعمیق در فو  مناسبات قدرت، ابتدا آثار  ته پی طور  شمان(. 511-511، ص5826

ناپییری را بررسی خواشی  تارد تاه در ایان راساتا، نخساتین موضاوع تحلیال،         ناهی از مشارت 

 . پییری فضای عمومی، خواشد بود پیامدشای متأثر از آسیب
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 سیاسی شهروندان  -انفعال مدنی

سیاسا  د تان  فعاالناه در تعیاین     هاوردندان از عرصاة   انتعاال د ددری  طور تلی، احساا     به

شای نامناسب ددل  مانند سرتوب شرگونه حس انگیزش، شیجان سرنوه  خوی ، در اثر برخورد

د نشاط سیاسی در هوردندان، دجود فضای بسته د تحمیل عقاید د بادرشاای جاازم، نداهاتن شار     

نبودن ددل ، فسااد اداری د سیاسای د    هتاف نوع تعامل سازند  با مردم، انتقادناپییری، پاسخگو د

شاای ایان دضاعی  متاأثر از     بنیان(. 661-682، ص5826آقامحمد آقایی، )هود مانند آن، ایجاد می

، 5818زاد ، سایف )شای عااطتی د سابك زنادگی هاوردندان اسا        هناسی اجتماعی د جنبهردان

د د برای مدتی مدید میادان  هو ، ته موجب تخریب ذشنی  هوردندان نسب  به ددل  می(512ص

ای عاری از شر گونه نشاط د فعالی  مؤثر سیاسی را، ته در اصل به هوردندان تعلق دارد، به عرصه

 .بردتند د تن  فعاالنة هوردندان را به محاق میبدل می

 شده انفعال به مثابة عضویت دریافت

اد . ژگان د ردیکرد نظاری اسا   نگرش شابرما  به مسئلة انتعال هوردندان، حادی نوآدری در دا

در بیان این دضعی ، شابرما  . تند تعبیر می 5«هد  عضوی  دریاف »موقعی  هوردند منتعل را به 

ای برخوردار  هد  هد  حالتی اس  ته هوردند با اینکه از حقوق تعریف افزاید، عضوی  دریاف می

شا د شای  امار مومای نادارد د در      هاس ، مشارت  چندانی در تنظی  د تابی  نوادشا، ردابط د ردی

 (.12، ص5832نیا، فاطمی)یك تالم عضوی  دی مؤثر نیس  

 تفاوتی سیاسی بی

سیاسای   -شای آماری حاصل از تحقیقااتِ میادانی راجاع باه انتعاال مادنی       شمچنین، براسا  داد 

چناان تاه   . تتادتی سیاسی داد  اسا   هوردندان، مشارت  فعاالنه د مؤثر جای خود را به نوعی بی

دموتراسای در  »از جمله اندیشمندان سرهانا  حاوزة سارمایة اجتمااعی، در مقالاة       6دیوید پاتنام

افاول اسا  د    هادت ردباه   بادر دارد ته در آمریکا حیات د درگیری عمومی به« پایان قرن: آمریکا

                                                           
1. Received membership 
2. Robert David Putnam (1941) 
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رد،  از ایان (. 16-18، ص5831انصاری، )ای به درگیری مدنی د هوردندی ندارند  مردم شی  عالقه

با نظر به نتایج تحقیقات آماری در این زمینه، آثار ناهی از انتعال هوردندان را شنگاامی تاه سال     

الزارساتلد د شمکااران،   )بنادی تارد   توان صورت یابد، چنین می عالقة ایشان به سیاس  تاش  می

 (:16، ص5836

سیاسای از ایشاان    شایی در باب نظرخواشی شای ممتنع از سوی هوردندان به پرس پاسخ( الف

 هود؛ بیشتر می

 یابد؛ هاخص گرای  به فعالی  د مبارزات مدنی، تاش  می( ب

 .هود پییری از را  ارتباطات سیاسی تنترل می تأثیر( ج

 انفعال نخبگان

ساازی در دردن جامعاه د   شمچنین، ملابق با تحقیقات علمی، نخبگان به دد هیوة معماول تصامی   

داسلة اینکه نمادشاای زنادة صااحبان فکار د ارادة مساتقل شساتند،        بهسازی برای هوردندان، الگو

بناابراین،  (. 28-21، ص5832انصااری،  )شای اجتماعی د تااریخی ماؤثر باهاند    توانند در تن  می

هود د هکاف  ناپییر ددل ، در این میان، موجب انتعال نخبگان جامعه می مشارت  -ردیکرد انتقال

 5در حقیق ، نخبگان حات  در جامعاه یاا نخبگاان قادرت،    . تند ر میمیان ددل  د نخبگان را بیشت

هود در تاردپود قدرت مسلط در جامعاه حضاور پررناا دارناد، صارفا       را  آنکه پنداهته می علی

در حقیق  آنان طیتای  (.  83-12، ص5835باتامور، )حاتمان د افراد مستقر در بدنة قدرت نیستند 

شای متوساط قادرت   گیران شستند ته در رد  سازان د تصمی  یشهدسیع از مشادران، سخنگویان، اند

از این رد، اتخاذ ردیکرد مبتنی بر عدم انتقال د گردش (. 12، ص5838زاد ، موسوی)حضور دارند 

 .تناد بر پیکر جامعاة سیاسای دارد مای    راناپییری  شای جبران قدرت به دس  نخبگان جامعه، للمه

انتعاال د   ناپاییر در پای دارد، باه صاورت     مشارت  -دگانة انتقالترین تأثیر منتی ته سیاس  د ت 

                                                           

هنا  هویر آمریکایی در اثر نخبگان قدرت در توصایف رداباز د اتحااد طبقااتی میاان       تعبیری ته سی رای  میلز جامعه. 5

 .یدجونخبگان سیاسی، نظامی د اقتصادی ایاالت متحدة آمریکا، از آن سود می
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هود د در نتاایج   دازدگی نخبگان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی د فرشنگی از قدرت مسلط نمایان می

یا  حاری  هاوردندی را باه مخااطر       رسااند د امن  به زندگی هوردندان آسیب می سوء آن، سریعا 

 .اندازد می

 و گسست همبستگی ملیاحساس بیگانگی اجتماعی 

بیگاانگی اجتمااعی، احساا     هود، مردمی محددد میشایی ته متأثر از آن مشارت  اتخاذ سیاس 

موساوی،  )معیاری، جدایی از جمع د گسسا  شمبساتگی ملای را در پای دارد      ناتوانی، پوچی، بی

کاوین  شایی در نحوة ددل  باا هاوردندان، از ت   به دیگر سخن، دجود چنین هکاف(. 12، ص5831

میلی نخبگاان   ت  بی اقبالی یا دس  نمونة این نوع رفتار را در بی. تنند شوی  ملی داحد، ممانع  می

رسد هاوردندان در چناین جاوامعی     به نظر می. توان عیان دید د ردهنتکران نسب  به انتخابات می

در . اتتتاا تنناد  شا د تفِ حضور در جامعاه  رسند ته به حداقلرفته به این نتیجه د تصمی  می رفته

یاباد تاه   تعلقی عمومی به سرنوها  خاود، باه ایان هاکل  واور مای        بوترین حال ، احسا  بی

هوردندان صرفا  در یك عرصة متعلق به خودهان، یعنی انتخابات، البته آن شا  شار از چناد ساال،     

  هادن آرایا   تعلقی د گسس  سیاسی آنکه، پس از برچید  هاشد مدعای این بی. تنندمشارت  می

دتاب موجاود در فضاای    رفتن تب سکون طور تلی به  سیاسی نامزدشا، اتمام هعارشای انتخاباتی د به

در . تنناد  گیری، به حداقلی از مشارت  بسند  مای  انتخابات، هوردندان در ساعات پایانی دق  رأی

حتای  منظاور را  دادن تکلیاف ملای باه    این حال ، تن  سیاسی تا حد یك نمای ِ آیینی برای انجام

در نتیجاه، احساا  تعلاق د شمبساتگی     . یابد شای آتی، تقلیل می دجدان یا جلوگیری از محردمی 

  5.رسد آزاد، آگاشانه د رضایتمندانة هوردندان به حداقل ممکن می

 شدن شهروندان  اتمیزه

شای ردیکرد عدم انتقال قدرت، فقدان ساختارشای مشارتتی در جامعاة سیاسای    ترین دیوگی از مو 
                                                           

مرتاز  : تواران )شای امنی  ملی جمواوری اساالمی ایاران     مشارت  در دشمین ددرة انتخابات ریاس  جمووری د بایسته. 5

 .(شای مجلس پودش 
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در چناین باافتی،   . نداهتن هوردندان در هرایط مشارتتی مؤثر د پایدار شمسان با ددل  اس  را  د

تاردن   در مسایر اتمیاز    6جاای سیاسا  مبتنای بار ادااام،      به 5ددل  با اتخاذ سیاس  مبتنی بر طرد

 . داردهوردندان گام برمی

 سیاست مبتنی بر طرد

گرایانه قرار دارد، در ردیکارد مبتنای بار ادااام،      مدر تقابل با سیاس  طرد هوردندان، سیاس  اداا

شاای  عناوان یکای از داقعیا     ددل  به شمة حقوق مدنی د سیاسی، د امتیازاتی ته هاوردندان، باه  

هان، امکان برخورداری از آن را دارند، متعود اس  د زمینة مشارت  فزاینادة هاوردندان را   زندگی

ی ، باید گت  ددل  با اتخاذ سیاس  طرد، به دد هیو ، با این توض. تنددر حوزة عمومی فراش  می

شاای برابار   نخس ، به هیوة ایرارادی، هوردندان را از جریان اصلی قدرت د دستیابی باه فرصا   

شاای  تند د ددم، به هیوة ارادی، دسترسی نخبگان به نوادشای عمومی د تانونمی اجتماعی محردم

 (.551-551، ص5813گیدنز، )تند قدرت، محددد می

 پذیری فقدان زمینة جامعه

سازی هاوردندان توساط ددلا      تاری شمسو با ردیکرد اداام –پییری ساخ   در حقیق ، جامعه

شاا، اعتقاادات   پییری هوردندان با اخی شنجارشاا، ارزش  شای جامعه بنابراین، نخستین تجربه. اس 

شاای  شاا د سابك  اگیاری هایو   شای اجتمااعی د فر دادن فعالی  اجتماعی، عضوی  در گرد ، انجام

ساز بسیاری از تحوالت رفتاری د  رفته این ردند زمینه رفته. گیردزندگی د رفتار اجتماعی، هکل می

پاییری سیاسای    جامعاه در شماین راساتا،   (. 551، ص5818ساتود ،  )هاود  بلوغ در هوردندان مای 

باال د آلان،   ) ردندان اسا  تردن د توسعة میزان نتوذ ددل  در زندگی سیاسی هاو  معنای نوادینه به

پییری سیاسی، هوردندان را از برخورداری از حق مشارت   ز این رد، عدم جامعها(. 22، ص5831

شاای گونااگون اجتمااعی برتناار      در تعیین سرنوه  خوی  د شمچنین، از مواجوه باا مسائولی   

                                                           
1. Exclusion 

2. Inclusion 
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ب  به حاق خاوی    در نتیجه، هوردندان در چنین هرایلی، از امکانِ آگاشی د هناخ  نس. تند می

شای اجتماعی د سیاسای، باه ددر نگاا  داهاته      گیری مبنی بر مداخله در تعیین د تغییر مسیر تصمی 

 (.526، ص5831رهیدی، )هوند  می

 تالش برای حداکثرسازی منافع شخصی

شا در مسیر توجه حداتاری به منافع هخصی د شواشای نتساانی د فردتاساتن شماة    نخستین تالش

مااباة موجاودی سیاسای     نتع هخصی متأثر از ردیکرد توما  شابز به انساان باه   احسا  بشری به

. هناخته هاد  5«فرمانردای عال » در حقیق ، پی  از پایان سدة شتدش ، نتع هخصی به منزلة. اس 

شای مادی د معنوی را زیار   سان محرتی در نظر گرفته هد ته شمة عال  در این بادر، نتع هخصی به

شر چناد ایان باادر باه پاارادایمی مسالط در       (. 11، ص5812شیرهمن، ) خود داردفرمان د قوانین 

توسعة اندیشة سیاسی د اقتصادی عصر جدید بدل هد، بارشا مورد انتقاد فالستة اخالق قرار گرفته 

ملارح هاد    « عواطف ایرطبیعای »د « عواطف هخصی»ترین انتقاد با تمییزگیاری میان مو . اس 

خیار  »انجامناد، لزدماا    مای « خیار خصوصای  »شر چند باه  « واطف هخصیع»بر این اسا ، . اس 

خیر خصوصای د خیار   »، فاقد زمینة الزم برای تأمین «عواطف ایرطبیعی»را دربرندارند د « عمومی

اس  ته شر دد جنباة  « عواطف طبیعی»در این بین ردش دافی به مقصود، تقوی  . شستند« عمومی

با تمای تأمال در نحاوة    (. 16-11، ص5812شیرهمن، ) هودخیر خصوصی د عمومی را هامل می

تاوان دریافا  در   پییری یا عدم انتقال قدرت به هوردندان، مای  شا در ردیکرد به انتقالرفتار ددل 

گریزی از سوی ددل ، هوردندان باه شای     ناپییری د مشارت  نتیجة اتخاذ سیاس  مبتنی بر انتقال

باا داساله در اقتصااد د باازار      د اثرگیاری مساتقی  یاا  درزی، مشارت   ردی میدانی برای سیاس 

رسند ته برای بقا، فقط باید به منافع د مصاال  هخصای خاود    یابند د سرانجام به این بادر می نمی

. گیارد رفته عواطف ایرطبیعی نظیر فساد در انواع د اقسام آن گریبان جامعه را مای  بیندیشند د رفته

هود تاه مشاارت  سیاسای در    حالی به یك الگوی مسلط بدل می تنند  در گیری مأیو  این نتیجه

بر این انگار  استوار اس  ته افراد در جامعة سیاسی، پس از سنج  معقول د محاسابه   ذات خود،

                                                           
1. Interest Governs the World  
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ساازندة   شا د تأمین مناافع خاوی ، باه تان  فعاالناه د      منظور تحقق خواسته سود د زیان خود، به

از ایاان رد، در بیشااتر مواقااع، اایاا  خواساا  اصاالی هااوردندان از   . آدرناادسیاساای ردی ماای

گرفتن د اِعمال قدرت د از مشارت  فعال در سیاس ، فقط عبارت اس  از تأثیر مستقی  بر  دس  به

برحق شای  منظور تأمین منافع د خواسته گیری آنان به انتخاب مجریان د اِعمال نتوذ بر نحوة تصمی 

 (.531، ص5812ایوبی، )هوردندیشان 

شار هاوردند، سارخورد  از نیاافتن      5حق بارآدرد  نشاود،   بنابراین، اگر این خواس  مسل  د به

خازد د محاور د اایا     جایگا  هوردندی خوی  در شرم قدرت د ساختار مشارت ، به دردن می

سان حتظ مناافع د موقعیا    تند د بدین اش را در حداتارسازی منافع فردی خود تعریف میمساعی

 (.561-563، ص5833الوی، رحم )همارد هخصی را بر شر چیز مرج  می

 زدایی عمومی اخالق

از دیگر پیامدشای ردیکرد مبتنی بر عدم انتقال قدرت، گسس  د هکس  توأماان اخاالق عماومی    

کتاه بایاد یاادآدر    در بیان این ن. اس  6زدایی عمومی در مناسبات میان هوردندان د ددل  یا اخالق

ناپییر در قدرت، نتیجة مستقی  داگیارنکردن بخشی از قدرت به هوردندان اس    هد ردیکرد انتقال

گریز نیز، پیامد تبعی عدم مشارت  مؤثر د مستمر هوردندان در ادارة امور جامعاه   د ردیة مشارت 

ترین عوامل زدال اخالق در ندادن قدرت، از مو  بر این اسا ، سیاس  ایردموتراتیكِ انتقال. اس 

ارزهی در سلوح تالن اجتماعی،  -شای اخالقیرفتن معیارشا د مالک سل  مناسبات فردی د ازبین

زدایای عماومی را باا مداقاه در اشا  پیامادشای        در مقالة حاضر، نگاا  باه اخاالق   . آیدبه همار می

رفاتن   ر جامعاه، ازباین  اعتماادی د  اجتماعی، هامل گساترش بای   -ناخوهایند آن در ادضاع سیاسی

 .گیری سرمایة اجتماعی د عدم بازتولید نظام ارزهی، پی می

                                                           

مساتمر د پایادار در سرنوها      مندی هوردندان در اعماال قادرت د برحقای در مشاارت      مبتنی بر دد ایدة بنیادین حق. 5

 .خوی ، د تکلیف بنیادین ددل  در تحقق آن

2. Norm less society 
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 اعتمادی در جامعه گسترش بی

هناختی د توسعه، میان دد مقولة اعتماد باه سااخ     گران حوزة متاشی  جامعهبه زع  برخی تحلیل

با پییرش این . ئل هدتارشای موار قدرت د اعتماد به نواد قدرت سیاسی د اجتماعی، باید تمییز قا

اگر نیك بنگری ، باه ایان نتیجاه    . هوی  رأی، با نکتة تعارض آهکار در این تمایزگیاری مواجه می

گرا، یکسار  بار   پییر د مشارت  شای سیاسی دموتراتیك د انتقالرشنمون خواشی  هد ته بنیان نظام

بنا بر این دیدگا ، شر چه . اس اعتمادی جامعه نسب  به قدرت سیاسی، بنا نواد  هد  میزانی از بی

تااجبخ ،  )یابد د بر عکاس  تر باهد، تارآیی آن نواد، افزای  میمیزان اعتماد به نواد قدرت پائین

فارغ از دادری در این زمینه، آنچه اشمی  دارد، تحلیل این مسائله اسا  تاه اتخااذ     (. 3، ص5832

شاا در مادیری    دانستن آن د سوی  شای جزمی ددل  در عدم داگیاری قدرت به هوردندانسیاس 

، 5833و، لا وزگقرا) 5گایارد  سیاسی جامعه، چه تأثیر سوئی بار اعتمااد هاوردندان بار جاای مای      

اعتماادی هاوردندان نساب  باه یکادیگر،       پاسخ به این پرس  را از دد منظر نخس ، بی (523ص

 . اعتمادی نسب  به ددل  بررسی خواشی  ترد سپس، بی

 ان نسبت به خوداعتمادی شهروند بی

تارین مظااشر گساترش    ترین د در عین حال دردناکتوان گت  ته از هایعدر یك نگا  اجمالی، می

مااباة انساان د    اعتمادی در جامعه، سلب اعتماد شر یك از هوردندان نسب  به جایگا  خاود باه  بی

از . سا  خاود در ذشان د رفتاار ا    حق د تاش  سل  انتظاارات د توقعاات معماول از    موجود ذی

شایی اسا  تاه هاوردندان در مناسابات      گرفتن حق نادید ترین دالیل حددث چنین دضعیتی،  مو 

هدت توقع دارند ته این حقوق از سوی حمای  د باه رسایم     اند د بهخود با ددل  به آن دلبسته

دشند، در دشلة نخسا  هاامل حقاوق    شا سه مجموعة منسج  را تشکیل میاین حق. هناخته هود

                                                           

تعبیار دیگار، هاوردندانِ فعاال د باا       یا باه « سرمایة اجتماعی»گیری پدیدة ارزهمندِ  ، به هکل«اعتماد ملی»باید اذعان ترد . 5

شای اجتماعی د بحران مشاارت ، یااری    ی  آن از آسیب، به ثبات قدرت د مصون«سرمایة اجتماعی»انجامد د  انگیز  می

 . رساند می
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انسانی از جمله حق برابری در برابر قانون؛ حق آزادی هخصی؛ حق آزادی بیان؛ حاق آزادی   مدنی

عقید ؛ حق آزادی ایمان؛ حق مالکی  د حق بستن قرارداد باا دیگاران؛ در دشلاة ددم، دربردارنادة     

هدن د حاق مشاارت  در حکوما ، د در     تردن د انتخاب حقوق سیاسی انسانی نظیر حق انتخاب

تنی بر حقوق اجتماعی د اقتصادی انسانی مانند حق دسترسی برابر به تندرستی د حق دشلة سوم مب

دلیال هاوردندبودن    برخورداری از مقررات حقوق تار عادالنه، تاه شار هاوردند فقاط د فقاط باه      

مند هد  د به شمین دلیل شموار  در مواجوه با ددل  خواشان پشتیبانی  خود د ذاتا  از آن بور  خودبه

شاا  نشدن این حاق  بنابراین، در صورت رعای (. 51، ص5833گای، )هود  این حقوق مید تضمین 

گیارد د   گیری هوردندان تح  تأثیر قرار مای اعتمادی رفتار د تصمی از سوی ددل ، ناامیدی د بی

نمونة چنین دضعیتی در تلقی شمارا   . هودتاری در جامعه حات  می فضایی توأم با تر  د محافظه

برای ماال، در موارد بسایار شنگاام   . هدنی اس  دددلی هوردندان نسب  به خود مشاشد  با تردید د

 5.اعتمادی نسب  به خود باهد  تواند نشان از بیهنیدن یك پیام یا جمله، تکرار شمان جمله می

 اعتمادی شهروندان نسبت به یکدیگربی

شاای  جتمااعی دجاود دارد تاه از جنباه    اعتمادی، داقعیتی به نام اعتماد ا در تقابل با فرض تالن بی

اعتمااد   با دجود این، آنچه به بحث ما در این مقاله ربط دارد، مسئلة بی 6.مختلف قابل ارزیابی اس 

هامار   زدایای از جامعاه باه    عنوان یکی از پیامدشای اخاالق  هوردندان نسب  به یکدیگر اس  ته به

نشاناختن از ساوی ددلا  باه      رسامی   هنادادن قادرت د با    آید ته خود معلول سیاسا  انتقاال   می

                                                           

ک د احساا   ارطاور تلای اد   شا د باه  شا، یافتهشا، هنید هناسی اجتماعی، فرد در چنین حالتی نسب  به دید  لحاظ ردان به. 5

نادر به رفتاری طبیعی د شمچنین، در جوامع توتالیتر این حال  از رفتاری ایرمعمول د . هوداعتماد می خود بدبین د بی

 . دشدمعمول در هوردندان تغییر هکل می

اعتماد نخبگان سیاسی نسب  به نخبگان ساایر  . 6اعتماد هوردندان نسب  به یکیدیگر؛ . 5اعتماد اجتماعی از چوار زادیه . 6

. ناك . هادنی اسا    سیاعتماد سلوح باال به سلوح پایین جامعه، برر. 1اعتماد نخبگان نسب  به یکدیگر؛ . 8شا؛ بخ 

 «توان به هوردندان اعتماد داه   چگونه می»تالد  ادفه، 
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د ( 622، ص5832ادفه، ) 5«اعتماد»برای تبیین این بحث، باید ابتدا میان دد متووم . هوردندان اس 

ردناد،  تاار مای   شر چند االب این دد متووم به صورت مترادف باه . تتکیك قائل هوی  6«اطمینان»

عنوان هکاف اجتماعی  بنابراین، آنچه به. س سان رابلة میان داقعی  د اقدام ا نسب  میان آن دد، به

بااری  . گاردد اعتماادی برمای   هود، مشخصا  د پی  شمه، به متووم بیاز آن یاد می 8د خلر اخالقی

در نظار آدریا  تاه هخصای اتومبیال خاود را باه        . باید از ماال بور  جویی ناگزیر  برای توضی  به

شمان استرداد، مستعیر، یاا اساساا  منکار عاریاه      دلی به درخواس  دیگری به دی عاریه داد  باهد،

تردیاد،   در ایان فارض، بای   . دشدهود یا اتومبیل را به شمان صورت ته تحویل گرفته، پس نمیمی

شای ردزمرة زندگی ته متأثر از تیتیات نظام سیاسی د قاانونی اسا ،    شای تاریخی د داقعی  تجربه

با نگا  به این ماال ساد  معلوم (. 621-652، ص5832، ادفه)گیارد  در رفتار دد طرف ماال تأثیر می

شاا د تصاویر د تصاور هاوردندان از      هود رفتارشای اجتماعی افراد تا چه میزان متأثر از ذشنی می

طوری ته اگر ددل  در میااق اجتمااعی خاود باا هاوردندان منصاف نباهاد د در        ددل  اس ، به

طور تلی از اسا  منکر شر گونه قراردادی هاود یاا    مواجوه با حق بنیادین حاتمی  هوردندان، به

جانبه د تحمیلی د تنوا به سود منافع خوی  تتسیر تناد، آنگاا  باردز رفتارشاایی در      قرارداد را یك

تنوا ددر از تصور نخواشد بود ته فزدنای   اعتمادی هوردندان نسب  به یکدیگر، نه ماال یادهد  د بی

 .خواشد گرف 

 نسبت به دولت اعتمادی شهروندانبی

ناپییر در مناسبات میان ددل  د هوردندان، به شر میازان د تحا  شار     د فاصلة آهتی  هکافایجاد 

هود د باه اساتقرار فضاایی    عاملی، مانع رسیدن به اجماع د اعتماد در زندگی سیاسی هوردندان می

ناد دردن جامعاه،   شایی شار چ  جود چنین هکافطور قلعی د  به. انجامددلی د نشاط می خالی از ش 

شاایی  در ددلا  . زند د سدی برای توسعة سیاسی پایدار خواشد بودبه تعارضات اجتماعی دامن می

                                                           
1. Confidence 

2. Reliance 

3. Moral hazard 
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ای، قومی، فرشنگی، د طبقاتی دجود داهته باهاد، اساساا  هارایط الزم     شای محلی، منلقه ته هکاف

جتمااعی د سیاسای را   شایی معموال  زندگی ا آید، زیرا چنین هکافدجود نمی یافتگی بهبرای توسعه

در چنین هارایلی بساتری مناساب    . دشد اعتمادی، د تر  د خشون  سوق می سوی بدبینی، بی به

برای فساد سیاسی به خاطر منافع هخصی، پراتندگی احزاب سیاسی، تمرتز اختیارات در یك نواد، 

شنگی خود د فر  گرایی، دجود تتکرات افراطی راجع به شوی  هدن نیردشای مسل ، اسلور  سیاسی

 (. 28، ص5831اخترهور، )گیارد فزدنی می  ن در برابر ابتکار ردبه تاری، د سوء بیگانگان، محافظه

 رفتن سرمایة اجتماعی ازبین

ای منسج  ای اس  ته از هبکهسرمایة اجتماعی به تعبیر تخصصی آن، برآیند نتایج داقعی یا بالقو 

. هاود هناخ  متقابل با عضوی  در یك گرد  حاصل مای  هدة آهنایی د دبی  نوادینه از ردابطِ ت 

در توضی  باید گت  منظور از هبکة منسج ، سااختاری اسا  تاه اعضاای خاود را از پشاتیبانی       

شمچنین، در تبیاین رداباط، بایاد گتا      . بخشدتند د به آنان اعتبار میسرمایة جمعی برخوردار می

تارگیری اس  مشترک  مادی یا نمادین مانند به ردابط در حال  عملی ممکن اس  ناهی از مبادالت

بوردیاو،  )لحاظ اجتماعی آن را به ش  مرتبط تناد   ، باهد د به(نام خانوادگی، طبقه د حزب د ایر )

با این تعریف، به نق  سرمایة اجتماعی در تارآمدی نظاام سیاسای د آثاار    (. 511-513، ص5812

 . پردازی زدال سرمایة اجتماعی می

 شدن جامعهة اجتماعی در دموکراتیکنقش سرمای

برای بررسی اینکه سرمایة اجتماعی چه نقشی در بوبود زندگی هوردندان دارد، باا توجاه باه نظار     

، ته تارترد اساسی د شنر سرمایة اجتماعی را در ایجاد پیوستگی مدنی در میان 5الکسی دد توتویل

اتیك شموار  حاهیة امنی بارای تضامین   دانس ، باید گت  ته در الگوی نظام دموتر هوردندان می

شای فردی دجود دارد د ددل  در چارچوب، ضامن د متعود به تضمین این حقاوق خواشاد   آزادی

                                                           
1. Alexis Charles Henri Clérel, Viscount de Tocqueville (1805 –1859( 
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بنابراین، سرمایة اجتماعی در جامعة مدنی نق  مؤثر د حیاتی در برقراری توازن میاان قادرت   . بود

از دیگر سو را بار عواد  دارد   ( ددل )سو د پشتیبانی از حقوق هوردندان در برابر آن  ددل  از یك

، 5812فوتویاماا،  )هدن نظام سیاسای خواشاد باود     د بدیلی در برابر جامعة مدنی برای دموتراتیك

 (.511-513ص

 دولت و سرمایة اجتماعی

برای بررسی نق  ددل  در حیات د زدال سرمایة اجتمااعی، بایاد ابتادا چواار عرصاه را از نظار       

قدر مشترک این چواار عرصاه، تاأثیر یاا     . دشدماعی را تح  تأثیر قرار میبگیرانی  ته سرمایة اجت

 .عدم تأثیر حضور ددل  در آن میان اس 

شا معموال  امکانات زیادی برای ایجاد سرمایة اجتماعی د به گردش اناداختن آن  نخس ، ددل 

رمایة اجتمااعی  شاا قابلیا  مساتقی  در ایجااد سا     ای ته در آن ددل ددم، عرصه در اختیار ندارند؛

اعاد د شنجارشاای اجتمااعی    دپردرش اس  ته سرمایة اجتمااعی را باه صاورت قو    دارند، آموزش

تاأمین تاالشاای    طور مستقی  در ایجاد سرمایة اجتمااعی از طریاق   شا بهسوم، ددل  تنند؛ منتقل می

صوصای  شا تصمی  به فعالیا  در بخا  خ  چوارم، اساسا  شر زمانی ته ددل  عمومی مؤثر شستند؛

گیرند، در حالی ته بوتر اس  آن فعالی  در حیلة بخ  خصوصی باهد، این امر تأثیری منتای  می

 (.528-521، ص5832تاجبخ ، )بر سرمایة اجتماعی خواشد گیاه  

هود د حااتی   اشمی  مسئلة سرمایة اجتماعی نیز در شمین چارچوب فکری تتسیر میبنابراین، 

ریاان ناپایاداری د انحلااط مشاارت  هاوردندان در تعیاین       تردن تکلیف ددلا  در ج  از برجسته

 (.88، ص5831بشیریه، ) 5سرنوه  خوی  اس 

هایان یادآدری اس  افزای  تنترل حکوم  بر منابع قدرت، اع  از منابع اجبارآمیز د ایار آن،  

. دشاد  گیارد د احتمال مشارت  د رقاب  سیاسی را تاش  مای  تأثیری منتی بر سرمایة اجتماعی می

                                                           

فرشناا  . 6مرتز بر منابع قدرت سیاسای؛  تنترل مت. 5توان به  نیافتگی سیاسی می شمچنین، از جمله عوامل مؤثر در توسعه. 5

 .شای سیاسی اهار  ترد چندپارگی. 8سیاسی رقاب  ستیز؛ 
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هود د تنترل حکوما  بار    هوردندان تلقی می از این رد، مانعی جدی برای بسط مشارت  سیاسی

 (.661-661، ص5826آقامحمد آقایی، ) 5تندانواع منابع اجتماعی را تشدید می

 عدم بازتولید نظام ارزشی 

شایی اس  تاه موجاب بارانگیختن    ق د شمسنا با داقعی طور تلی منلب نظام ارزهی در جامعه، به

شاای اجتمااعی د اثرگایاری بار محایط      گرفتن نقا   احسا  د اهتیاق در هوردندان برای برعود 

     نمایناد،  خاود را باازمی   شاایی چناد   شا در جلاو  این ارزش. هودپیرامون خود در جامعة سیاسی می

ذیاال  شار   . میشب. 3عواطف؛ . 1موارت؛ . 2سالم ؛  .1ترام ؛ . 1ثردت؛ . 8دان ؛ . 6قدرت؛ . 5

شاای تحقاق د پایاداری ارزش در حاوزة عماومی بررسای        مااباة بازدارناد    یك از این عوامل را به

 .تنی  می

 در حوزة قدرت

اهاعة ارزش قدرت در میان اتار هوردندان، نتایج از لحاظ توسعة شمکاری اجتماعی میان ددل  د 

طوری ته اگر اتار هوردندان از حق شمسان با ددل  در اعماال قادرت    به. هوردندان اشمی  دارد

سیاسی د متعاقب آن از امکان مداخله د مشارت  مستمر د پایدار در امر ادارة امور تشور د تعیاین  

یابناد د   سرنوه  خوی  برخوردار باهاند، نساب  باه تاار د زنادگی خاود عالقاة بیشاتری مای         
                                                           

انجامناد، باه هارح زیار      ترین عواملی را ته به ایجاد یك سرمایة اجتمااعی پایادار مای    توان بنیادی در یك نگا  گیرا، می. 5

 :بندی ترد دسته

شارت  خودخواستة فردی در برابر مشارت  اجبااری را موجاب   تنندگان ته م توجه به نق  د خواس ِ مشارت ( الف

 هود؛می
حمایا ِ هاوردندان از ددلا  را در پای      یساز شا د فرشنا شای رسمی ته اجرای صحی  این آموز  توجه به آموز ( ب

 آید؛ این حمای  با رضای  عمومی از ددل  به دجود می. دارد

 گیری دموتراسی را در پی دارد؛ وجه به ساختارشای اجتماعی ته دجود طبقة متوسط بزرگ برای هکلت( ج
 ساالر شستند؛ سره  نخبگان سیاسی ته طبقة سیاسی نسبتا  با ثبات، با اقتدار د هایسته( د

شاای سیاسای اداری د    د ساال  مقاام   گیاری مشاارتتی، انتخاباات آزاد   توجه به سنخ نوادشای حکوم  ته در قانون(  ش
 . قضایی تأثیر دارند
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در حاالی تاه اگار قادرت     . آمیز رفع تنناد  ل  را به ردش مسالم توهند تعارضات خود با دد می

ای معددد باهد، میزان پاسخگویی مسائوالن باه هاوردندان، تقلیال      طور انحصاری در اختیار عد  به

 .هودهناسی مواجه می یابد د جامعه با بحران تارآمدی، پاسخگویی د مسئولی  می

 در حوزة دانش

تند نسب  به مقتضیات اجتمااعی در   امعه، هوردندان را دادار میعدم انتشار د انحصار دان  در ج

تتاش  میان هوردندان د ددل  خواشاد   ای از ابوام د ناآگاشی گام بردارند د این خود سبب سوء شاله

 .هودبود د ضدارزش تلقی می

 در حوزة ثروت

ناقض دائمی میاان  عدم تعدیل ثردت د رداج تبعیض د نابرابری در میان هوردندان، سبب تضاد د ت

 .تاری د رفتار نابونجار در جامعه اس شای مو  بز هود د از انگیز طبقات مختلف می

 در حوزة کرامت انسانی

تاری د رفتارشای ضداجتماعی، تمبودشایی اس  تاه هاوردندان دردن   یکی از علل اصلی بردز بز 

خیزند د از قاانون سارپیچی   برمیددل   تنند د برای جبران آن به مبارز  علیه قدرتخود حس می

در . در چنین فضایی شی  تمایل مستقی  یا ایرمستقیمی برای انتقال قادرت دجاود نادارد   . تنندمی

به این معنا ته شر انسان به . حقیق ، تحمیل د تسلی  دد پایة حات  بر مناسبات مردم با ددل  اس 

شاای  التر اسا  د ایان خاود از زمیناه    گوید د تح  زدرگویی افراد با شای زیردس  زدر می انسان

 (. 261-261، ص5835صانعی، )رفتن ترام  انسانی د از علل بز  در جامعه اس   محاق اصلی به

 در حوزة سالمت اجتماعی

شای هخصیتی شمارا  باا احساا     شای عینی، برخی رفتارشای مجرمانه ناهی از آسیب بنا بر تجربه

توجوی به سالم  ردانی  بنابراین، بی. طلبی اس  د برتری شای حقارتگنا ، د برخی ناهی از عقد 

 .هودگیری شوی  ارزهی د سال  در افراد می هوردندان د صدمه به آن، موجب بحران در هکل

 های زندگیدر حوزة مهارت

عدم اهاعة ارزش موارت، مانند انحصارگری در دانا ، هاوردندان را از فعالیا  از طریاق تاار د      
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دارد د موجبات نارضایتی د ایجاد تعارضات با ساایر   نی بر تخصص د موارت بازمیشای مبتتوانایی

 . هودطور تلی، ضدارزش تلقی می تند د به طبقات اجتماعی را فراش  می

 در حوزة عواطف انسانی

شای عاطتی حس تتاش  د شمکااری د احتارام متقابال میاان افاراد را تمرناا        توجوی به ارزش بی

این عامل، . دشددرزانه د سرهار از نترت د تینه را گسترش می آلود د ارض ضتند د فضایی بغ می

اخالقای در برخوردشاای اجتمااعی ماؤثر      شای اجتماعی د لغزیدن به دادی بیخود در رتود ارزش

 .اس 

 در حوزة مذهب

شای میشبی د عدم آزادی عقاید دینی، با نقاض تراما  انساانی د تجاادز باه      توجوی به ارزش بی

طور مستقی  ارتباط دارد د عاملی در رتود تعاالی د   اخالقی فزایند  در جامعه، به فردی د بی حقوق

 (.816-828، ص5835صانعی، )آید تمال انسانی به همار می

ای گانه، باید اذعان ترد ایان مظااشر ارزهای در شار جامعاه      با دجود بررسی این عناصر شش 

ساسی  اجتماع نیز نسب  به برخی از ایان عناصار   به جامعة دیگر متتادت اس  د درجة حنسب  

پییری آن جوامع، هادت د ضاعف   نا پییری یا انتقال در مقایسه با دیگر عناصر، بسته به میزان انتقال

  (.Linz, 1970, pp.1269-1270) دارد

 نارضایتی عمومی

شاای  ای  ناشنجااری ای دیگر از آثار ناهی از ردیکرد عدم انتقال قدرت بر پیاد در مقام تبیین جنبه

طور بسیار پیچیاد  د   را  سادگی  اشر، به فردی د اجتماعی، باید یادآدر هد نارضایتی عمومی علی

تدریج حیات اجتماعی را دستخوش تودیاد د   در مناسبات میان هوردندان رسوخ ترد  د به خزند 

ن د آهاکارترین علا    تاری مااباة جادی   در داتادی احسا  نارضایتی ته به. تندناامنی فزایند  می

رساد، دد عامال قابال هناساایی     بحران دردن یك نظام سیاسی د بعضا  موجب زدال آن به نظر می

هایان . اس ، نخس ، ایجاد حس نابرابری در هوردندان د دیگری باالرفتن سل  انتظارت عمومی
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  از راشباری  یادآدری اس  نارضایتی عمومی در شر دد مورد، ناهی از ناتارآمدی د نااتوانی ددلا  

 . صحی ، منلقی، مشارتتی د مبتنی بر ایدة گردش قدرت به دس  هوردندان اس 

 ایجاد حس نابرابری در شهروندان

تند اعضای جامعه حقِ بنیادین براباری در  در عال  داقع، مضمون این حک  تلی فلستی ته بیان می

، 5832 ،د شمکااران  داد)تی دارد شماوار  اساتانائا   5شاا را دارناد،   گیاری  شمة امور از جمله تصامی  

ترین موضاوعات در رعایا  آیاین براباری د ایجااد رضاای  در        بنابراین، یکی از اساسی(. 13ص

 6.گیاری میان هوردندان از سوی ددلا  اسا    زندگی هوردندان، نتی شرگونه جانبداری د تبعیض

ای برابار  ش در این بادر برای ایجاد حس رضای  در هوردندان، ضردری اس  شمة افراد از فرص 

د عادالنه برای اعماال قادرت د مشاارت  در تعیاین سرنوها  سیاسای، اجتمااعی، اقتصاادی د         

در حقیق ، اجرای این مو  در یك جامعاه،  (. 552، ص5813جانسون، ) 8فرشنگی برخوردار باهند

شای شا د موقعی  به تضمین این امر بستگی دارد ته شمة هوردندان از اینکه در دسترسی به فرص 

. اند، احساا  رضاای  د خرساندی تنناد     نتع د سوی یاسی، اجتماعی، اقتصادی د فرشنگی، ذیس

تارگیری تاوان شماة هاوردندان در جامعاه را فاراش        امکان بهپیامد این احسا  رضای  شمگانی 

شاا در حاوزة عماومی، متاأثر از     در صورت افرای  ناابرابری  .(Verba et al., 1978, p.237)تند   می

جایگزین احسا  رضاای ، قناعا  د خوهای     دل ، حس نترت، نارضایتی د ابن عمومیرفتار د

طور ته بررسی هد، تعارضات اجتماعی در سل  دسایعی ددلا  را باا بحاران د      گیرد، د شمان می

 (.31-33، ص5831بشیریه، )تند  ناتارآمدی در رفع تنازعات مواجه می
                                                           

 .هود در تاریخ تحوالت سیاسی، انقالب فرانسه نقلة علتی در تحقق ایدة برابری د تسادی افراد در ادارة امور، تلقی می. 5
ردندی، از دیربااز رایاج   این هیوة برخورد با حقوق هاو . تردن هوردندان اس  شا مبنی بر مدرّج منظور، بادر برخی ددل . 6

در ددران خلتاای عباسای شا  بار خاالف دساتور       . در یونان، تودتان، زنان د بردگان، حق مداخله نداهتند. بود  اس 
در آن گتتمان، ایرانیان را موالی، مجاو  د  . تردند اعراب با ایرعرب نابرابر د خصمانه رفتار می( ص) حضرت رسول

  .5838جود ، . زمینه نك  برای ملالعة بیشتر در این. وانندخ مانند آن می

از شر  5اعالمیة جوانی حقوق بشر د مادة  61د مادة  65مادة  6بند بند ششت  اصل سوم قانون اساسی جمووری اسالمی، . 8
 .اقتصادی، نا ر به این امر اس  -سیاسی د اجتماعی -دد میااق مدنی
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 افزایش سطح انتظارات عمومی

شایی تاه  تند، بر خالف ددل ه ددل  در آن خود را خدمتگزار مردم معرفی میاالبا  در جوامعی ت

تنناد، سال    مشردعی  خود را از باال به پایین د بوار  از قادرت اعتقاادی د نظاامی تحمال مای      

بدین ترتیب، داتن  مساتقی  هاوردندان باه ددلا  در     . یابدانتظارات عمومی از ددل  افزای  می

ای نااگزیر تلقای   د ایان مسائله   5شای اجتماعی باود  د افزای  ناآرامی چنین هرایلی، نقض قانون

ناپییراناة ددلا ،    در حقیق ، تبعات رفتاار مشاارت   (. 512-515، ص5813فکوشی، )خواشد هد 

گیرد د آنان از شرگونه مداخله د مشاارت  ماؤثر در   تر از شمه، دامن هوردندان را می بیشتر د پی 

ایان دضاعی    . داردد اجتمااعی مرباوط باه آینادة خاوی  باازمی       تعیین ادضاع د احوال سیاسای 

افزایاد، پیامادشای خلرنااک ایان رفتاار      شا میاما آنچه بر داداه .تنند  اس  خود مأیو  خودی به

هاود   هکنی تا ستیز د جنا با شمه، نمایان می نشد  از قانون شای تنترلاس  ته در قالب ناشنجاری

 . گیردمی د نامِ آهنایِ جرم را به خود

 های عمومیناهنجاری

طااور تلاای، در فراینااد نارضااایتی عمااومی، نقااض قااانون از سااوی هااوردندان، آااااز حرتتاای  بااه

نشدن انتظارات هوردندی در نتیجة ضعف حکمرانای   آمیز علیه ددل  اس  ته در برآدرد  خشون 

ونگی بردز این در چگ(. 522-521، ص5831دینی ترتمانی، )د ساخ  ناتارآمد قدرت ریشه دارد 

 .ساز آن را بررسی تنی  دضعی ، باید برخی علل زمینه

 ناسازگاری اجتماعی

خود با محیط پیرامون، نخس  با محیطِ تعلق ته خانواد  نمونة بارز  وةهوردندان در نخستین مواج

شاا متکتال د   آن اس  در تعامل د در نسبتی مستقی  شستند د سپس با محیطِ مرجع ته االبا  ددل 

از ایان رد، نقا  ددلا     . گیرناد شای آن شستند، درگیر د در نسب  قرار مای تنندة چارچوب تعیین

                                                           
1. Social tensions 
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در ایار  . هوردندان اشمی  دارد 5عنوان متولی محیط مرجع در ایجاد تلابق د سازگاری اجتماعی به

 این صورت، فقدان زمینة الزم برای سازگاری اجتماعی هوردندان، موجب بردز رفتارشای نابونجار

 .هودد توردی د آسیب اجتماعی می

 کاهش آستانة تحمل شهروندان

شاای اجتمااعی، نتیجاة مساتقی      در ردیکرد عدم انتقال قدرت باه هاوردندان، افازای  ناشنجااری    

در . دشناد ستیز ددل  بردز می ناپییر د مشارت  داتنشی اس  ته هوردندان در برابر عملکرد انتقال

گراناة ددلا ، موجباات     گایار د سارتوب   برخوردشای تبعیضحقیق ، ریشة این تن  به صورت 

رساند تاه ددلا  از تاوان تاافی      تند د آنان را به این نتیجه می سرخوردگی هوردندان را فراش  می

در توضای  بایاد گتا     . برای برآدردن انتظارات د ملالبات معمول هاوردندی، برخاوردار نیسا    

طور ردزافزدن سال  توقعاات را    اقتصادی، به -اعیشای مدرن امردز  با افزای  توسعة اجتمددل 

سو د تاش  آستانة تحمل افراد از  شای اجتماعی از یكاند د به شمان میزان بر گسترة تن  باال برد 

تاوان گتا  تاوان د  رفیا      بناابراین، مای  (. 511-512، ص5813فکوشی، . )انددیگر سو، افزدد 

تحمل هوردندان د در نتیجه، افزای  د تاش  جرائ   سیاسی ددل ، رابلة مستقی  با تاش  آستانة

هان در پاییرش  لحاظ  رفی  سیاسی شا بهاز نظر تاریخی، ددل  (.16-18، ص5832فاضلی، )دارد 

طاوری تاه    باه . تاوان تقسای  تارد   یا طرد فرایند دموتراتیزاسیون، به ددل  قدرتمند د ضعیف مای 

شای بنیادی برای توزیع مجادد  گیریزی به تصمی شای قدرتمند ایردموتراتیك ته چندان نیا ددل 

شاای سالله د اساتیالی منساج ، مشاردعی       شایی شستند تاه دساتگا   منابع قدرت ندارند، ددل 

ایدئولوژی نسبتا  فراگیر، توانایی نسبی در اجرای تارتردشای عماومی د شمبساتگی دردن نخبگاان    

شمچناین،  . ماومی مواجاه نیساتند   بسایج ع حات  دارند د با هوردندان فعال د نیردمند د دضاعی   

شایی شستند ته از توانایی استیال، مشردعی ، تارآمادی د  تر، ددل شای ایردموتراتیك ضعیف نظام

ساان باا   بادین . شمبستگی دردنی تمتری برخوردارند د در مقابلِ هوردندان نیردمندتری قرار دارند

                                                           
1. Social adaptation 
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ایردموتراتیك، چوار ساختار عمدة گیار  شایترتیب عوامل مؤثر بر  رفی  سیاسی ددل  در نظام

آید ته از آن میان، در سه ساختار زمینة گیار به دموتراسی فراش  هد  د فقاط در یاك   دس  می به

آقاایی،   الوی د آقامحمد رحم )ساختار امکان د زمینة شی  گیاری به دموتراسی ایجاد نشد  اس  

 (. 612-621، ص5821

تراتیك در اداخر قارن بیسات ، یعنای گایار از بااال، گایار       در سه هکل رایج در گیارشای دمو

آمیازی در مسایر دموتراتیزاسایون     د گیار از طریق داگیاری قدرت، تجاارب موفقیا   آمیز سازش

  .(Gill, 2000, pp.174-180)دس  آمد  اس   به

 ناپذیری دولت در بروز و افزایش جرم تأثیر مشارکت

هناساان، آن را صارفا  داتنشای خلرنااک از     نگرش االب جارم در تحلیل پدیدة جرم، اگر متأثر از 

به دنبال فوا   هناختی فقط  هناختی، تاریخی د معرف  سوی مجرم بدانی  یا ملابق با ملالعات ردان

مااباة داتنشای انساانی،     خاستگا  جرم باهی ، در شر دد صورت، به دجو  سیاسی د حقوقی آن باه 

باه نظار    5فقط در پی هناخ  مبانی اجتماعی جارم باهای ،   شمچنین، اگر. تمتر توجه خواشی  ترد

در ایان مقاال، باا توجاه باه       6.ایا  رسد از نق  قدرت سیاسی ددل  در این زمینه اتل  ترد می

تنندة دضعیتی اس   نته بیا 1د شمچنین نظریة تضاد 8هناختی انحرافات اجتماعی، شای جامعهنظریه

ه جارم را تحا  تاأثیر تمرتاز در قادرت د ثاردت، تشادید        ته زمینة ایجاد ناشنجاری د گرای  ب

توان به حقایقی در نسب  میان ردیکرد ددل  به انباه  قدرت د افزای  جارم، دسا    تند، می می

گارای ددلا  در مواجواه باا     از این رد، در توضی  بایاد یاادآدر هاد تاه ردیکارد تمرتاز      . یاف 

ترین عواملی اس  د ملمو  ثردت، از عینیهوردندان، نسب  به دد منبع تمیاب شستی، قدرت د 

                                                           
 .هناسان اجتماعی ته به مبارزة علمی با پدیدة جرم د سیاس  جنابی مبتنی بر تیترزدایی معتقدند دیدگا  جرم. 5

شاای تنبیوای د تیتاری پدیادة قادرت      پردازان معاصار تاه باه جنباه     ماابة معددد فیلسوفان د نظریه دیدگا  میشل فوتو به. 6
 .نگریسته اس 

 .برچسب اجتماعی اس . 1تضاد د تشات  قدرت د ثردت، . 8پیوند افتراقی، . 6ناشنجاری، . 5یات مراد نظر. 8

4. Conflict theory 



644                                                                    9315، پاییز 3 ةشمار، 3 ةدور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

شا از صحنة مناسبات اجتمااعی، ایجااد   ته در مراتبی، تخریب فضای عمومی، طرد اخالق د ارزش

در چنین . نارضایتی بین هوردندان د ایجاد ناشنجاری عمومی در ابعاد مختلف جرائ  را در پی دارد

  دیوة خوی  برای اجارای ملاامع د مصاال     مند از قدرت د ثردت، از موقعیدضعی، اقلی  بور 

تنند د شر آینه امکان دستیابی به فرص  برابر برای زندگی مللوبِ اتاری  هخصی سوءاستتاد  می

نتیجه اینکه گردشی از طبقة اتاری ِ هوردندان ته در دضعی  بدتری نساب  باه   . تنندرا ضایع می

، بارای جباران ایان دضاعی  ناابرابر، باه اناواع        اند بور دیگران قرار دارند د از قدرت د ثردت بی

بناابراین در نتیجاة   (. 515-516، ص5818ساتود ،  )زنناد   رفتارشای مجرمانه د خلرناک دس  مای 

 شا به ماابة امری ناخوهاایند گریباان  چنین هرایلی، افزای  آمار جرائ  د دعادی قضایی در دادگا 

 5.جامعه د ددل  را خواشد فشرد

                                                           

هود، د  در محات  قضایی بررسی می  میلیون پردند  52شرسال »عضو تمیسیون قضایی د حقوقی مجلس، بنا بر ا وار . 5
مخدر د در مباحث حقوقی د مدنی نیز عمدتا  اختالفات شا در بخ  تیتری مربوط به مواد  بیشتر حج  پردند 

دگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانة مل ، دربارة برخی ا وارنظرشا  محمدعلی استنانی در گت . قراردادی اس 
توان گت  ایران جزء  جرأت می به  :میلیون نتر در تشور برای مسائل حقوقی د قضایی، افزدد 12مبنی بر درگیربودن 

ای ته رق  دارد  در  گونه هد  در قوة قضاییه را دارا اس  به شای تشکیل شورشایی اس  ته باالترین میزان پردند ت
هور د چادگان در مجلس هورای اسالمی، نمایندة مردم فریدن، فریددن. رسد میلیون پردند  می 52شرسال تقریبا به 

شای بددی، تجدیدنظر، دیوان عالی تشور د هورای  دادگا شا د تنوع محات  رسیدگی در  تنوع پردند : ادامه داد
این نمایند ، با بیان اینکه . عنوان منلقی نیس  د با استاندارد منلق حقوقی نیز سازگاری ندارد  اختالف به شی  حل

ین هك ا بددن: دشند، تصری  ترد پردندة حقوقی را مورد بررسی قرار می 1الی  1گاشی در تشور قضات در ردز بین 
این درحالی اس  ته در برخی . یابد مراتب افزای  می شا در محات  تیتری بیشتر اس  د در دادسرا نیز به تعداد پردند 

شایی ته باعث افزای   از عل : استنانی یادآدر هد. تشورشا شر قاضی در دد ردز هاید یك پردند  را بررسی تند
شا یا دادسرا  شایی ته تحقیقات آن تکمیل هد  در دادگا  ند شای قضایی هد  آن اس  ته صددرصد پرد حج  پردند 
شا  اند ته آن هوند، در حالی ته در دیگر تشورشا، اختیاراتی به پلیس د برخی از نوادشا داد  گیری داقع می مورد تصمی 

ربوطه را پیگیری شا رسیدگی تنند، تا جایی ته هاشد تاراگاشان یا پلیس ادارة پس  شستی  تا مسائل م خود به پردند 
 .تنند

شا در بخ  تیتری مربوط به  عضو تمیسیون قضایی د حقوقی مجلس هورای اسالمی، با بیان اینکه بیشتر حج  پردند 
بعد از مواد مخدر مباحای مربوط به چك د سرق  در ردة دیگر قرار دارد در مباحث حقوقی : مواد مخدر اس ، گت 

 . «شا را به خود اختصاص داد  اس  دی بیشترین حج  پردند د مدنی نیز عمدتا  اختالفات قراردا
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رانادن هاوردندان از ملالباة     گیری د سیاس  ددل  مبنی بر عقاب د هد، موضعطور ته یا شمان

گیری حاق مشاارت    شای تالن د ناامیدتردن هوردندان از پیگیاریحق اِعمال قدرت در سیاس 

جانبة خاود، دفاق قاانون اساسای د اساناد حقاوق بشاری،         فعال د مستمر در تعیین سرنوه  شمه

ثبااتی در ادضااع سیاسای د تودیادی اسا  جادی بارای         بی د هاشدی اس  از هردع یك بحران

شا در عرصة جامعة مدنی د شر آیناه افاول سارمایة اجتمااعی را در پای      آمیز انسانزیس  مسالم 

شای مقاله باید افزدد اتخاذ ردیکرد مبتنای بار   گیری از یافته از این رد، در مقام نتیجه. خواشد داه 

االبا  موجی از نارضایتی عمومی را در پی دارد تاه بازتااب آن    شا،عدم انتقال قدرت از سوی ددل 

تند د اخالقی فردی د اجتماعی را باه چاال    شای اجتماعی بردز میدر عمل به صورت ناشنجاری

هادة   اعتمادی مردم به یکدیگر د ایتای حقاوق تضاییع   پیامد عینی این رفتار، به هکل بی. تشاندمی

در نتیجه، اختالفات حقوقی د تیتری د ارتکاب جرم از نوع سااد    تند دخوی  از جامعه بردز می

پییری قادرت باه هاوردندان،     برعکس، اتخاذ ردیکرد انتقال. یابدیافته، افزای  می تا جرائ  سازمان

گیاری د تعلق هاوردندان باه یکادیگر هاد  د حاری       در دشلة نخس ، موجب تقوی  حس تأثیر

شمچناین، موجاب   . ماناد ة الیة زیرین نظام اجتماعی محتوظ مای شا د فضایل اخالقی به ماابارزش

زایی ددل  د مردم، فزدنی گیرد د به ساالم  ردانای    پییری د خردگرایی از طریق ش  هود نظ می

المللای د جواانی، باه نظار      د ملابق باا معیارشاای باین    گتته در تأیید نتایج پی . جامعه منجر هود

پییری د  ثربودن د انگیزش اجتماعی هوردندان در اثر مشارت رسد به شر میزان ته احسا  مؤ می

پاسخگویی ددل  زیاد هود، بر تارآمدی د تیتی  عملکرد نظام حکمرانی افزدد  خواشد هد د در 

هاود د ارتقاا    شای اجتماعی د انسانی از دضعی  افول د رتود خاارج مای  دری سرمایهپی آن بور 

 . یابدمی
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