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چكيده

از ديرهنگام مفهوم امنيت در مقام دانشواژهاي غليظ ،قابل حس و خواستني ،اما غيرشفاف،

ديرادراك و توهمزا در تاريخ بشر حضور يافته و اين ابهام در بستر تغيير و تحوالت پيچيده
ناشي از فشردگي زمان و مكان در عصر انقالب فناوري ارتباطاتـ اطالعات روزافزون شده

است .شايد «زندگي امن» نخستين و عاليترين تمناي بشر است ،زيرا در سايه تحقق آن ساير

درخواستها امكان تحقق مييابد .از اين رو« ،جامعه امن» در نگاه استراتژيستهاي مدرن
زيربناي توسعه پايدار تلقي ميشود و در مقام اهميت ،همنشين قدرت و منافع ملي است.

هدف مقاله آن است كه فرصتها و چالشهاي تحقق امنيت پايدار جمهوري اسالمي

ايران را با رويكرد قدرت نرم مورد بررسي قرار دهد .فرضيه تحقيق بر اين پايه استوار است

كه افزايش سرمايه اجتماعي به افزايش قدرت نرم و افزايش قدرت نرم به امنيت پايدار

ميانجامد .از اين رو ،سرمايه اجتماعي به مثابه «چسب اجتماعي» ،دستاوردي است از روابط

قدرت نرم و امنیت پایدار جمهوری اسالمی ایران در پرتو بازتولید سرمایه اجتماعی /امیر قدسی

در پرتو بازتوليد سرمايه اجتماعي

امير قدسي

1

بين افراد و گروهها كه بدون اين روابط ،به دست آوردن آنها ناممكن است .سرمايه اجتماعي
ميتواند موجب تقويت همكاري و به طور همزمان گسترش روابط حمايتي دوجانبه (مردمـ

مردم و حاكميتـ مردم) شود .روش تحقيق بر پايه مطالعه اسناد مكتوب ،اينترنتي و تحليل
محتواست .نتيجه تحقيق مؤيد اين حكم الهي است« :فمن اعتدي عليكم ،فاعتدوا عليه بمثل
مااعتدي عليكم» .الزمه موفقيت و پيروزي در رزمگاه جنگ نرم به كارگيري سالحي از همان

جنس است.

واژگان كليدي

امنيت پایدار ،فرهنگ ،سرمايه اجتماعي ،قدرت نرم ،جنگ نرم

 .1دانشجوي دكتري مطالعات فرهنگی دانشگاه جامع امام حسين(ع)
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بسياري از مفاهيم و نظريههايي كه در گذشته نه چندان دور به عنوان اصولي بيبديل
شناخته ميشدند ،در حال از دست دادن اعتبار محدود خود هستند .از اين رو ،در
سالهاي اخير ،تالشهاي معين و مداومي براي بازانديشي در برخي مقوالت فكري
مرتبط با سياست بينالملل و نوانديشي در پارادايمهاي مسلط صورت گرفته است.
در نتيجه ،بسياري از مفاهيمي كه پيشتر به منزله محصول خرد جمعي ،جاويدان
شناخته شده بودند ،به صورت بنيادين مورد چالش قرار گرفتهاند .نظريههاي امنيتي
هم در اين رهگذ ِر تحول ،بينصيب از چالش نبوده و شايد جلوههاي اين چالش در آن
بسيار مشهودتر بوده است .تحليلگراني كه زماني در مورد تحوالت ،نظريههاي قطعي
ميدادند ،اكنون دچار هراس شده و اين مفهوم بسيار مهم ،يعني امنيت را به صورت
بيسابقهاي در معرض آزمون قرار دادهاند.
از اين منظر ،به اعتقاد نگارنده ،تنها نظريه انتقادي ميتواند جذابيت نظري و
جهتدهي هنجاري الزم را براي تالشهاي صورتگرفته در راستاي تجديد نظر در
مفهوم امنيت برآورده كند .بر اين اساس ،ميتوان مطالعات جديد انتقادي امنيت
را توسعه داد ،زيرا رويكرد انتقادي اين توان بالقوه را دارد كه نه تنها مفهوم نظري
از جهان معاصر و آسيبهاي آن را مورد تحليل قرار دهد كه راههاي ممكن براي
تفوق اين واقعيت در كردارهاي سياسي را نيز نشان ميدهد .بنابراين ،بازسازي مفهوم
انتقادي امنيت كه در بطن مطالعات انتقادي امنيت قرار دارد ،ما را در يافتن مسير
مطالعات ياري ميدهد.
با تغيير رويكرد از جنبههاي «سلبي» امنيت (با تأكيد بر جنبههاي فيزيكي
برقراري امنيت) به سمت ديدگاه «ايجابي» كه بر «رضايتمندي» و كسب «اعتماد»
مردم به عنوان مبناي اصلي «امنيت» تأكيد دارد ،شاهد بازتوليد مفاهيمي بديع در
ادبيات سياسي ملل هستيم .از اين رو ،مطالعات و برنامههاي امنيتي در سالهاي
پاياني قرن بيستم به شدت متوجه مقوالتي چون «سرمايه اجتماعي» شده و حتي
معادالت و توانمنديهاي نظامي و فناوري را در همين چارچوب فهم و تجزيه و تحليل
ميكند .در نتيجه ،دولتها افزون بر سياستهاي خود در حوزه افزايش توان نظامي،
اقتصادي و فني ،الزم است به افزايش ميزان سرمايه اجتماعي خود همت گمارند تا
بتوانند در تأمين امنيت داخلي و ملي توفيق يابند .به عبارت ديگر« ،تأمين امنيت،

 .1ضرورتهاي پژوهش

پرداختن به هر پژوهش و تحقيق مستلزم وجود مسئله و دغدغهاي است كه پژوهشگر
و محقق را در مسير كشف حقيقت رهنمون ميسازد .مقاله حاضر نيز بر اين پايه و
احساس ضرورت در توجه به وضعيت موجود و روند توليد سرمايه اجتماعي در ايران
كه معياري براي سنجش قدرت نرم كشور است تدوين شده است .بخشي از اهم
ضرورتهاي پژوهش عبارت است از:
نقش بيبديل سرمايه اجتماعي در پيروزي انقالب اسالمي و لزوم حفظ و ارتقاي آن:
بدون شك ،سرمايه اجتماعي و قدرت نرم در واقعي و نابترين شكل آن در صحنه
انقالب اسالمي ايران متجلي شد .پيروزي انقالب اسالمي و پايداري ملت ايران در
هشت سال دفاع مقدس مرهون شناخت كامل حضرت امام (ره) از تأثير مهم اين عامل
بود و توانست با بهرهگيري از اين سرمايه معنوي بر قدرت سخت نظام حاكم غلبه يابد.
تنوع و پراكندگي جغرافيايي اقوام در ايران :ايران جزء كشورهاي داراي باالترين
تنوع و پراكندگي جغرافيايي قوميـ قبيلهاي است .از مؤلفههاي اساسي در شكلگيري
قدرت نرم ايجاد باالترين مقبوليت نظام ارزشي ميان اعضاي جامعه است .در سرزمين
ايران ،امتداد قوميتها در مناطق مرزي و آن سوي مرزها ،از موضوعات قابل توجه
است .از اين رو ،انسجام ملي و كاهش واگرايي از اهداف راهبردي نظام جمهوري
اسالمي در كسب باالترين ميزان قدرت نرم به شمار ميآيد.
ضرورتهاي راهبردي :سند چشمانداز كشور در افق  1404و برنامههاي توسعه پنج
ساله كشور ،هر يك بر جنبههايي از لزوم توجه به سرمايه اجتماعي تأكيد دارند و اين
رويكرد ،به ويژه در سالهاي اخير پررنگتر جلوه كرده است .از اين رو ،وظايف نهادهاي
تحقيقاتي و پژوهشي كشور بررسي و ترسيم راههاي اجرايي شدن آن است.
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بدون برخورداري از سرمايه قابل توجه در حوزه اجتماعي ميسر نيست يا دستكم
بسيار دشوار خواهد بود» (افتخاري.)23:1380 ،
با اين بيان ،هدف اساسي مقاله تبيين مفهومي بومي از اصطالح «سرمايه اجتماعي»
و ابعاد اثربخشي آن در برقراري امنيت پايدار در محيط امنيتي جمهوري اسالمي ايران
است.
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سرمايه اجتماعي 1در مقام يك دانشواژه ،گرچه از اوايل دهه  1920مطرح شد (فوكوياما،
 ،)10:1379به لحاظ مفهومي فاقد پيشينه طوالني است و كاربرد آن به تدريج از دهه
 1990در تزها و مقاالت دانشگاهي با كار افرادي چون جيمز كلمن (،)Colman, 1990
رابرت پوتنام ( )Putnam, 1995و فرانسيس فوكوياما ( )Fukuyama, 1999افزايش
يافته است.
سرمايه ـ در معناي عام خود ـ داللت بر مجموعه داراييها ،امكانات و منابع در
اختيار دارد .به طور كلي« ،سرمايه» به عنوان ذخيرهاي از داراييها كه ميتوان انباشت
و براي ايجاد ثروت آتي به كار گرفت ،تعريف ميشود .اساساً ايدهاي كه پيوندهاي
اجتماعي را به عنوان شكلي از سرمايه تشريح ميكند ،يك استعاره است .اين استعاره
بيانگر آن است كه پيوندها ميتوانند سودمند باشند و مانند هركدام از اشكال ديگر
سرمايه ميتوانيد در آن سرمايهگذاري كنيد و برحسب ميزان سرمايهگذاري ،انتظار
بازگشت سود مناسب را داشته باشيد (قاليباف و قدسي.)29:1390 ،
مفهوم سرمايه اجتماعي ابتدا در عرصه اقتصاد مورد توجه قرار گرفت و عمدتاً
معطوف نقش آن در توليد و افزايش سرمايه انساني ،اقتصادي و محيطي بود (بيكر،
 ،)13:1382اما به تدريج مورد اقبال انديشمندان ساير حوزهها ،از جمله علوم سياسي،
علوم اجتماعي ،جامعهشناسي ،مطالعات فرهنگي ،روابط بينالملل و جغرافياي سياسي
قرار گرفت .رابرت پوتنام ،انديشمند سياسي آمريكايي را ميتوان مدعي سهم زيادي
از مردمي كردن اصطالح سرمايه اجتماعي دانست (قدسي .)123:1389 ،از نظر او،
سرمايه اجتماعي متشكل از ويژگيهايي از يك سازمان اجتماعي چون «اعتماد»،
«هنجارها» و «شبكهها» است كه ميتوانند كارايي جامعه را از طريق تسهيل كنشهاي
تعاوني بهبود بخشند ( .)Putnam, 1993: 169از نظر دوتوكويل ،سرمايه اجتماعي يك
«چسب اجتماعي» است و جيمز كلمن آن را به مثابه «كارتهاي اعتباري» در دست
افراد جامعه ميداند (كلمن.)467:1377 ،
سرمايه اجتماعي نوعي توانايي است كه از گسترش اعتماد در يك يا بخشهايي
خاص از آن ناشي ميشود .سرمايه اجتماعي ميتواند در كوچكترين و پايهايترين
1 . Social Capital

عبارات و اصطالحات كليدي در خصوص مفهوم سرمايه اجتماعي
انديشمند

عبارات كليدي

پوتنام

شبكهها ،هنجارها و اعتماد جمعي تسهيلكننده
هماهنگي و تعاون براي تحقق نفع متقابل

كلمن

بلي و همكاران
بارت
اينگلهارت
آدلر و كوان
نهاپايت

هيرشمن
لين

دارايي گروهي و جمعي

شبكه شخصي و پيوستگيهاي نهادي
فرصتهاي عايد در شبكهاي اجتماعي
فرهنگ اعتماد و مدارا
نيت خير ،حسن نيت ،نيكخواهي

قدرت نرم و امنیت پایدار جمهوری اسالمی ایران در پرتو بازتولید سرمایه اجتماعی /امیر قدسی

گروه اجتماعي ،يعني خانواده ،و نيز در بزرگترين گروه ،يعني ملت و در همه گروههاي
حد فاصل ،تجسم يابد .سرمايه اجتماعي از روابط نهادي يك جامعه مدني شاداب و
مبتني بر فردگرايي همبستگيمحور و شهروندي فعاالنه تشكيل شده است (پاول،
 .)132:1387آلبريت هيرشمن ،فيلسوف علوم اجتماعي آلماني ،سرمايه اجتماعي را
«منبع اخالقي» مينامد؛ يعني منبعي كه بر خالف سرمايه فيزيكي ،به تبع استفاده،
افزايش مييابد ،نه نقصان و براثر استفاده نكردن نابود ميشود (پوتنام.)100:1384 ،
در نگاه پوتنام ،ويژگي بازتوليدي سرمايه اجتماعي موجب تعامل اجتماعي ،همراه با
سطح باالي همكاري ،اعتماد ،معامله متقابل ،مشاركت مدني و رفاه اجتماعي ميشود
(كاظمي پور.)31:1383 ،

مجموعه منابع بالفعل و بالقوه فرد در شبكه اجتماعي
منبع اخالقي
توليدكننده اعتبار اجتماعي ،تسهيلكننده مبادالت و
جريان اطالعات ،منابع نهفته

همچنين اصطالح سرمايه اجتماعي با عناويني چون انرژي اجتماعي 1،روحيه
جماعتي 2،پيوستگيهاي اجتماعي 3،فضيلت مدني 4،شبكههاي محلي 5،لطافت

. Social Energy
. Community Spirit
. Social Bands
. Civic Virtue
. Community Networks

1
2
3
4
5
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اجتماعي 1،دوستيهاي گسترده 2،زندگي جماعتي 3،همسايگي خوب 4،چسب
اجتماعي 5،سنت مدني 6،مدنيت 7،مداخله مدني 8و تور ايمني 9به كار ميرود.
فراري چون سرمايه اجتماعي نميتوان
بديهي است در خصوص سازه پيچيده و ّ
هرگز مدعي داشتن نگاه و تعريف جامع و مانع بود .آثار ،نظريهها و مفاهيم توليدي،
هر كدام از سنتها و نگاه ارزشي و هنجاري خاص پيروي ميكند و نوعي تقليلگرايي
مفهومي بينشي و روششناختي را در خود دارد.
ب) چيستي امنيت

معناي لغوي امنيت «رهايي از خطر ،تهديد ،آسيب ،هراس ،نگراني يا وجود آرامش،
اطمينان ،آسايش ،اعتماد ،تأمين و ضمانت است» (ماندال .)44:1379 ،از ديرباز مفهوم
امنيت در مقام دانشواژهاي غليظ ،قابل حس و خواستني ،اما غيرشفاف ،ديرادراك و
توهمزا ،در تاريخ بشر حضور دارد و اين ابهامـ به تعبير سوسوري آنـ با همنشيني و
همزماني با فراز و نشيبها و تغيير و تحوالت پيچيده تاريخ حيات بشري به جانشيني
و در زماني با مفهوم «ابهام» درآميخته است (زنگنه .)1383 ،شايد «زندگي امن»
نخستين تمناي بشر بوده است ،زيرا عاليترين درخواست بشر در مقام انسان سالم،
تعاليطلب و متأثر از فطرت پاك انساني (يعني آزادي) در پرتو وجود امنيت حاصل
ميآيد .از همين رو« ،جامعه امن» در منظر استراتژيستهاي مدرن ،زيربناي توسعه
پايدار تلقي ميشود و در مقام اهميت ،جانشين قدرت و همنشين منافع ملي است.
امنيت ،مفهومي چندوجهي است و به همين علت ،درباره معناي آن اختالف نظر
زيادي وجود دارد ،اما در مجموع ميتوان از تعاريف ارائهشده در مورد امنيت ،نقاط
مشترك ذيل را برداشت كرد:
. Social Ozone
. Extended Friendships
. Community Life
. Good Neighborliness
. Social Glue
. Civic Tradition
. Civilization
. Civic Involvement
. Safety Net

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 .3پيوند امنيت و سرمايه اجتماعي
با نگاهي به سير تحول الگوهاي تأمين امنيت ملي ميتوان بين دو ديدگاه اصلي (سلبي
و ايجابي) از يكديگر تمايز قايل شد« .در حالي كه ديدگاه سلبي 1بر نبود «تهديد»
تأكيد دارد و امنيت را وضعيتي تلقي ميكند كه در آن تهديدي براي ارزشهاي بازيگر
مقابل وجود نداشته باشد ،ديدگاه ايجابي 2آن را وضعيتي خاص ميداند كه افزون بر
نبود «تهديد» ،تعادلي بين «خواستههاي شهروندي» و «كارويژههاي دولتي» وجود
داشته باشد» (افتخاري28:1380 ،ـ  .)11متأثر از همين تفاوت ،امنيت در ديدگاه
سنتي بيشتر جنبه «نظامي» يافته است و مقوالتي چون جنگ و نزاع در كانون آن قرار
دارد و در ديدگاه ايجابي ،ماهيتي متفاوت و معطوف به «مردم» دارد؛ بدين صورت كه
1 . Negative
2 . Positive
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 .1امنيت يك ارزش است و اغلب ارزشي براي رسيدن به ساير ارزشهاست.
 .2امنيت هميشه در حال تغيير است و در درجات مختلف وجود خواهد داشت.
برخي ملتها يا افراد به داليل گوناگون خود را بيشتر از سايرين امن احساس ميكنند.
ميزان تهديد يا خطر ،تعداد ارزشهايي كه بايد حمايت شوند ،و انتظارات از آينده
ممكن است متفاوت باشند.
 .3امنيت نه فقط نگراني در مورد حفاظت از ارزشهايي است كه قب ً
ال به دست
آورده شدهاند ،بلكه مربوط به انتظارات ما در مورد ارزشهاي آينده نيز ميشود.
 .4امنيت به حداقل رساندن خطر يا تهديد را دربرميگيرد .اين تهديدها نه فقط
از نوع سنتي و نظامي ،كه تهديدهاي جديد غيرنظامي نسبت به رفاه ملي را نيز شامل
ميشود (ماندال.)76:1379 ،
در نظام بينالملل ،كشورها از لحاظ امكانات و تواناييهاي مادي و معنوي و
همچنين آرمانها و راهبردها در يك سطح قرار نداشته و از اين رو ،منافع آنها گاه در
تزاحم و تضاد با يكديگر قرار ميگيرد و اين امر به بروز درگيري بين آنها ميانجامد.
بر اين اساس ،برنامهريزي و تالش مستمر براي تأمين امنيت ملي يا گسترش دامنه
آن ،همواره يكي از مهمترين اولويت كشورها محسوب ميشود و بدين علت به تدوين
راهبردي امنيت ملي ميپردازند.
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ايجاد «رضايتمندي» و كسب «اعتماد» مردم ،مبناي اصلي «امنيت» به شمار ميآيد.
با اين تعريف ساده مشخص ميشود مطالعات و برنامههاي امنيتي در سالهاي
پاياني قرن بيستم به شدت متوجه مقوالتي چون «سرمايه اجتماعي» شده و حتي
معادالت و توانمنديهاي نظامي و فناوري را در همين چارچوب فهم و تجزيه و تحليل
ميكند .نتيجه آنكه ،دولتها افزون بر سياستهاي خود در حوزه افزايش توان نظامي،
اقتصادي و فني ،به افزايش ميزان سرمايه اجتماعيشان همت ميگمارند تا بتوانند
در تأمين امنيت داخلي و مليشان توفيق يابند .به عبارت ديگر ،تأمين امنيت ،بدون
برخورداري از سرمايه قابل توجه در حوزه اجتماعي ،ميسر نيست يا دستكم بسيار
دشوار خواهد بود (پيشين ،ص.)23
اهميت نظري و كاربردي «سرمايه اجتماعي» اقتضاي تالش براي درك بومي
آن دارد .اهميت اقدام از آنجا ناشي ميشود كه منابع ،شيوهها و مصاديق سرمايه
اجتماعي در جامعه ايراني ـ به دليل نوع ساخت سياسي و اجتماعيـ متفاوت با
الگوهاي متعارف جاري است و همين امر ،ظرفيتهاي مفهومي و ارزش راهبردي آن
را متمايز ميكند .جمهوري اسالمي ايران نخستين حكومتي است كه در عصر جديد
داعيه پيروي و ا ِعمال اصول اسالمي در سياست دارد .پايههاي اعتقادي اين حكومت
برگرفته از تفسيري خاص از اسالم است .به تعبير فردهاليدي ،انقالب اسالمي ايران
نخستين انقالب در تاريخ جديد (پس از انقالب كبير فرانسه در  )1789است كه
ايدئولوژي حاكم ،شكل سازمان ،اعضاي رهبريكننده و هدفهاي اعالمشده آن ،هم
در ظاهر و هم در باطن ،مذهبي بوده است (نظر آهاري .)53:1375 ،نظام حاصل از
اين انقالب نيز كام ً
ال بر پايههاي ايدئولوژي اسالمي استوار شده است .بنابراين ،طرح
مقوالت در عرصه سياست و حكومت جمهوري اسالمي ايران بدون يادآوري و تبيين
جنبه اسالمي آن نامفهوم خواهد بود.
معيار توجه به هر پديده را ميتوان در تدوين اسناد باالدستي هر حكومت جستوجو
كرد .سند چشمانداز بيست ساله و برنامههاي پنج ساله توسعه از اسناد باالدستي نظام
محسوب ميشوند كه در سالهاي اخير هر يك به نوعي بر لزوم توجه به «سرمايه
اجتماعي» تأكيد كردهاند.
بر پايه سند چشمانداز كشور در افق  1404كه بر اجرايي شدن دقيق آن از سوي
رهبري نظام تأكيد شده« ،ايران كشوري است توسعهيافته ،متكي بر اصول اخالقي و

قدرت نرم و امنیت پایدار جمهوری اسالمی ایران در پرتو بازتولید سرمایه اجتماعی /امیر قدسی

ارزشهاي اسالمي ،ملي و انقالبي ،مردمساالري ديني ،عدالت اجتماعي ،آزاديهاي
مشروع ،حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهرهمند از امنيت اجتماعي و قضايي ،متكي
بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي ،برخوردار از سالمت ،رفاه،
تأمين اجتماعي ،فرصتهاي برابر ،توزيع مناسب درآمد ،نهاد مستحكم خانواده ،دور از
فقر ،تبعيض و بهرهمند از محيط زيست مطلوب ،فعال ،مسئوليتپذير ،ايثارگر ،مؤمن،
رضايتمند ،برخوردار از وجدان كاري ،انضباط ،روحي ه تعاون و سازگاري اجتماعي،
متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن ».چنانكه
مالحظه ميشود ،امنيت اجتماعي و قضايي منوط به ايجاد سرمايه اجتماعي بيان شده
و دستيابي به ساير اهداف ،از جمله نهاد مستحكم خانواده ،مسئوليتپذيري اجتماعي،
ايثارگري ،وجدان كار ،رضايتمندي ،تعاون ،سازگاري اجتماعي و نظاير آن در گرو ايجاد
و تقويت سرمايه اجتماعي خواهد بود .از اين رو ،يكي از پايههاي توفيق در برقراري
امنيت پايدار ،توجه به تقويت ،توليد و بازتوليد سرمايه اجتماعي در كشور است.
ماده  98برنامه چهارم توسعه كشور نيز دولت را مكلف كرده است براي حفظ و
ارتقاي سرمايه اجتماعي اقدامات ذيل را به انجام رساند:
 .1تهيه سازوكارهاي سنجش و ارزيابي سرمايه اجتماعي كشور و ارائه گزارش
ساالنه و بررسي علل و عوامل اثرگذار بر آن؛
 .2تصويب سازوكارهاي اجرايي الزم براي افزايش سرمايه اجتماعي ،اعم از اعتماد
عمومي ،وفاق اجتماعي و قانونگرايي؛
 .3ارزيابي و انتشار گزارشهاي رضايتمندي عمومي به صورت ساالنه و تحليل
تغييرات آن براثر عملكرد عمومي حاكميت؛
 .4تدوين طرح جامع مشاركت و نظارت مردم ،نهادهاي غيردولتي و شوراهاي
اسالمي در توسعه پايدار.
به رغم تأكيدات و وظايف محوله ،از سال  1382گزارشي از مطالعات ملي درباره
ارزيابي سرمايه اجتماعي در ايران به صورت رسمي منتشر نشده است (مصطفوي،
.)1387
در ماده  44برنامه پنجم توسعه نيز «تحكيم و ارتقاي امنيت پايدار ،فراگير و
تضمينكننده اهداف و منافع ملي» بر پايه اجراي اقدامات زير آمده است:
 .1تقويت نقش مردم و اطالعات مردمي در پيشگيري از تحركات ضد امنيتي؛
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 .2تقويت و تعامل مؤثر دستگاههاي اطالعاتي ،انتظامي و قضايي و هماهنگي بين
آنها براي تأمين اشراف اطالعاتي و مقابله با هر نوع اخالل در امنيت عمومي ،اقتصادي
و اجتماعي و مقابله با تهديدهاي نرم؛
 .3ايجاد سامانه يكپارچه نرمافزاري اطالعاتي ،ارتقاي سطح حفاظت از اطالعات
رايانهاي ،توسعه علوم و فناوريهاي مرتبط با حفظ امنيت سامانههاي اطالعاتي و
ارتباطي به منظور صيانت از فضاي تبادل اطالعات ،تقويت فني براي مقابله با تخلفات
در فضاهاي رايانهاي و صيانت از حريم فردي و عمومي؛
 .4تقويت زيرساختهاي انسجام و همبستگي ملي براي پيشگيري و مقابله با
عوامل بروز گسستهاي هويتي ،اجتماعي ،فرهنگي و اعتقادي.
با نگاهي اجمالي به بندهاي يادشده ،دستيابي به اين اهداف در گرو ايجاد و تقويت
مؤلفههاي سرمايه اجتماعي چون اعتماد ،پيوند ،همراهي و وفاداريهاي اجتماعي
خواهد بود.
بررسي عملكردهاي انجامشده در قالب جنگ نرم نيز نشان ميدهد كه اجراي اين
نوع جنگ ،بر مبناي تحت تأثير قرار دادن برخي عوامل و زمينههاست .اهميت اين
مؤلفهها به اندازهاي است كه تحت تأثير قرار دادن آنها منتج به آشفتگي ملي ،بيثباتي
سياسي و عدم تعادل راهبردي خواهد شد .از هدفهاي اصلي جنگ نرم از بين بردن
يا تضعيف سرمايه اجتماعي است .سرمايه اجتماعي ناظر بر شاخصهايي است كه به
تقويت شبكه روابط اجتماعي و تسهيل فرايند گردش امور در اين شبكه و در نهايت
افزايش كارامدي ،در عين ثبات يا كاهش هزينههاي فعاليت در آن داللت دارد.
از عناصر اصلي سرمايه اجتماعي« ،اعتماد» است .اعتماد درونمايه سرمايه
اجتماعي و از عناصر امنيتآفرين است .انسانها در پرتو اعتماد به يكديگر از نوعي
احساس امنيت و آرامش برخوردار ميشوند و از آنجا كه اعتماد نوعي رفتار ضابطهمند
را شكل ميبخشد ،جايگزين بسياري از منابع قدرتي ميشود كه در پي وادار كردن
افراد به اجراي رفتارهاي ضابطهمند هستند .شبكه غيررسمي مراعات متقابل (شامل
گونههاي خاصي از روابط مانند دوستي ،ارتباطات خانوادگي يا مناسبات متقابل
فرهنگي) ،شبكه رسمي نظارت بر حسن اجراي ضوابط و شبكه فرارسمي تعهدات
اخالقي (شامل الزامهاي فردي و جمعي به اصول اخالقي با ماهيت فرارسمي) ،در
توليد اعتماد بسيار حايز اهميت است.
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«اعتبار» عنصر ديگر سرمايه اجتماعي است .اعتبار شامل ابعادي از سرمايه
اجتماعي ميشود كه در حكم پشتيبان بازيگرند .به عبارتي ،تصميمهاي بيانشده به
استناد به اين منابع ،معناي اجرايي مييابند و مخاطب نسبت به اجرا و تأثيرگذاري
آنها اطمينان حاصل ميكند .اعتبار منبع اصلي تعيين ظرفيت هر يك از بازيگران براي
بازيگران مطرح است .كارايي نهادهاي
اقدام يا گمانهزني در مورد نوع رفتار ساير رقبا و
ِ
امنيتبخش و امنيتافزا در جامعه ،در صورتي قرين توفيق خواهد بود كه از اعتبار
اجتماعي كافي برخوردار باشد و هر گونه خدشه در اين اعتبار موجب كاهش كارايي
خواهد شد.
«روابط» و «مشاركت»« ،دگرخواهي» و «وفاداري»« ،اميد» و «اميدواري» از اجزاي
شكلدهنده سرمايه اجتماعي و به عبارتي ،ثمره و نتيجه عملياتي سرمايه اجتماعي
هستند .در حقيقت ،تمام اين اجزا و عناصر را ميتوان «عناصر نامريي امنيت» براي هر
جامعه دانست« .بخش قابل توجهي از سرمايه اجتماعي با اميدهايي در ارتباط است
كه گر چه ممكن است با نتايج عيني موجود مطابق نباشد ،اما مخاطب را به پيروي و
اطاعت و اميد بهرهمندي از مزاياي آتي واميدارد» (افتخاري.)314:1389 ،
بنابراين ،اميدآفريني ،نگاه خوشبينانه و اميدوارانه ،اعتمادافزايي ،به ويژه با رفتار
و عملكرد مسئوالن و حسن ظن ميتواند در افزايش قدرت نرم و ناكامي جنگ نرم
دشمن مؤثر واقع شود .در نگاه مقام معظم رهبري« :دشمنان ما بيش از آنكه به منابع
طبيعي ما چشم طمع داشته باشند ،به منابع انساني كه منابع قدرت ما هستند چشم
طمع دارند .آنها ميدانند اگر اين سرمايههاي اجتماعي از دست يك ملت گرفته شود،
اگر يك ملت غيرت ملي و وحدت و همبستگي خود را از دست بدهد ،اگر نشاط كار و
ابتكار را از دست بدهد ،اگر حركت علمي رو به پيشرفت خود را از دست بدهد ،كام ً
ال
در دسترس دشمنان قرار خواهد گرفت .ميتوانند راحت به او زور بگويند .ميتوانند
بر او سلطه پيدا كنند .ميتوانند منابع طبيعي و مادي او را هم غارت كنند» (ديدار با
مردم استان همدان.)82/5/15 ،
 .4سرمايه اجتماعي در سير تحوالت انقالب اسالمي

سرمايه اجتماعي را ميتوان حاصل پديدههاي اعتماد متقابل ،تعامل اجتماعي متقابل،
گروههاي اجتماعي ،احساس هويت جمعي و گروهي ،احساس وجود تصويري مشترك
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از آينده و كارگروهي در يك نظام اجتماعي دانست .در صحنه انقالب اسالمي،
اعتماد و تعامل اجتماعي مردم و فراموش كردن اختالفات نوعي باشكوه از احساس
هويت جمعي و گروهي را به وجود آورد .رهبري بيبديل امام خميني(ره) و اقدامات
اعتمادآفرين ايشان ،از ديگر كاركردهاي سرمايه اجتماعي در به ثمر نشاندن انقالب
اسالمي است .عالوه بر اعتماد بسيار باالي مردم به شخص امام خميني(ره) ،ايشان
توانست با ظرفيتسازي و اعتمادسازيهايي چون تربيت كادرهاي انقالبي و معتمد،
اعتماد به نخبگان سياسي و به صحنه آوردن آنها و همچنين اقداماتي چون برگزاري
همهپرسيهاي گسترده كه بر اساس آن همه ساختارها و مقامات عاليرتبه نظام با
رأي مستقيم مردم برگزيده ميشوند ،مؤلفههاي سرمايه اجتماعي را به صورت عيني
به خدمت گيرد.
در مقطع حساس و سرنوشتساز پس از پيروزي انقالب اسالمي نيز بهرههاي
فراواني از سرمايه اجتماعي حاصل شد .در اين مقطع ،به ويژه در رخداد جنگ
تحميلي ،اين كاركرد استمرار يافت .از جمله اعتماد به نفس فوقالعاده حضرت امام
موجب اعتماد به نفس آحاد مردم و پشتيباني بيدريغ آنها از آرمانهاي ايشان شد .به
تعبيري ،عمر بيش از سي ساله انقالب اسالمي ايران نشان ميدهد كه اين نظام مرهون
يكي از عوامل مهم تداوم و پايداري خود ،يعني حمايتهاي مردمي ،انباشت و توسعه
«سرمايه اجتماعي» است.
اما سرمايه اجتماعي همانند تمام سرمايهها ،نيازمند مراقبت و نگهداري است تا
آفات موجود بر سر راه مانع رشد يا نابودي آن نشود .چنانكه بيان شد ،از جمله اركان
مهم سرمايه اجتماعي اعتماد و مشاركتهاي اجتماعي است .اين اعتماد ميتواند در
عرصههاي مختلف همچون اعتماد مردم به يكديگر ،اعتماد مردم به حكومت و نهادهاي
اصلي جامعه ،اعتماد نهادهاي يادشده به يكديگر و اعتماد حكومت و اين نهادها به
مردم تجلي يابد .از سوي ديگر ،درستكاري ،صداقت ،وفاي به عهد ،انصاف و عدالت
ارزشهاي اعتمادآفريناند .سرمايهاجتماعي را ميتوان در دو شكل متبلور دانست.1 :
سرمايهاجتماعيدرونگروهي (مثل خانواده)؛  .2سرمايهاجتماعيبرونگروهي.
عدهاي از جامعهشناسان بر اين باورند كه سرمايه اجتماعي برونگروهي ،يعني
روابط بين افراد در ايران نيازمند تقويت بيشتر است .به عقيده آنها ،سرمايه اجتماعي
در ايران در قالب نمادهايي چون هيأتهاي خودجوش مذهبي خود را نمايان ميكند.
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تشكيل هيأتهاي عزاداري ،كمك به زلزلهزدگان ،آسيبديدگان و ...از جمله اين موارد
است .اما در شرايطي غير از مواقع اضطراري يا خاص ،سرمايه اجتماعي در جامعه
كمرنگ ميشود و در بسياري موارد اصوالً به چشم نميآيد (عالقهبندي.)1384 ،
ميزان سرمايه اجتماعي در هر جامعه بر مبناي دو روش مورد سنجش قرار ميگيرد:
 .1ميزان كاركرد مؤلفههاي سرمايه اجتماعي در جامعه (اعتماد ،ارتباط ،مشاركت
و وفاداريهاي اجتماعي) كه از آن به روش مثبتگرا نيز ياد ميشود.
 .2ميزان وقوع ناهنجاريهاي اجتماعي (قتل ،بزهكاري ،كالهبرداري و نظاير آن)
كه از آن به روش منفيگرا ياد ميشود.
در مطالعات و تحقيقات صورتگرفته ،به نظر ميرسد هنوز مفهوم همكاري گروهي
و سرمايه اجتماعي در روابط اجتماعي كشورمان شناختهشده نيست و ميزان اين
سرمايه در وضعيتي نامطلوب قرار دارد .گواه اين مطلب ،افزايش چشمگير تعهدهاي
محضري در انواع گوناگون معامالت مالي و پولي است؛ به گونهاي كه اگر به موقع
مدرك و سند معتبر و محكمي از طرف مقابل گرفته نشود ،دلمشغولي فراواني براي
طرف ديگر معامله به وجود ميآورد و احتمال خسران در معامله افزايش مييابد .نگاهي
به آمار پروندههاي متعدد دادگاههاي گوناگون نيز گواهي محكمتر بر اين ادعاست.
بر همين پايه ،ميزان اعتماد افراد درون خانوادهها و آشنايان بيشتر از ميزان اعتماد
آنها به نهادها و ارگانهاي دولتي است .عالوه بر آن ،ميزان مشاركت غيررسمي افراد در
فعاليتهايي چون شركت در انجمنهاي خيريه و هيأتهاي مذهبي و ديد و بازديدها،
بيشتر از ميزان مشاركت رسمي آنها در كارهايي مثل شركت در انتخابات گوناگون ،و
بر عهد ه گرفتنمسئوليترسمياست .آمارها نشان ميدهد مردم به اعضاي خانواده،
دوستان و اقوام خود بيشتر از مردم ديگر ،دولت و نهادها اعتماد دارند .گزارش دفتر
طرحهاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در سال  1380براي سنجش ارزشها و
نگرشهاي ايرانيان نشان ميدهد كه  88/4درصد مردم به اعضاي خانواده خود بسيار
زياد اعتماد دارند .اين رقم درباره اقوام  49درصد و درباره دوستان نيز  49درصد بوده
است .در مقابل ،مردم يكديگر را تا اندازه  4/3درصد مورد اعتماد ارزيابي كردهاند .عالوه
بر آن ،نتايج تحقيق «سنجش اعتماد اجتماعي» با دو معرف اعتماد به مردم و اعتماد
به مسئوالن نشان ميدهد كه از نظر پاسخگويان ،اعتماد مردم نسبت به هم در مقياس
پنج بخشي (از سطح خيليكم تا خيلي زياد) عبارت است از 67/8 :درصد18/4 ،
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درصد 9/8 ،درصد 0/9 ،درصد 3/2 ،درصد و همچنين اعتماد مردم نسبت به مسئوالن
به همين ترتيب عبارت است از 44/2 :درصد 21/3 ،درصد 24/2 ،درصد 6/1 ،درصد،
 4/1درصد (رفيع پور .)1373 ،اين آمار خود نشاندهنده ميزان باالي بياعتمادي
مردم حتي نسبت به يكديگر و شهروندان است كه ميتواند بيانگر پايين آمدن اعتماد
مردم به دستگاهها و ارگانهاي رسمي كشور باشد .اين نوع بياعتماديها نسبت به
يكديگر در روابط خانوادگي نيز ديده ميشود كه ممكن است سرچشمه بسياري از
مشكالت و حتي طالقها باشد .بر پايه آمار بهدستآمده ،ميزان طالق از سال 1371
تا  1380سيري صعودي داشته است (عالقهبند .)130:1384 ،به استناد آمارهاي
ثبتشده ،ميان ميزان مشاركت غيررسمي افراد با مشاركت رسمي آنها تفاوتهايي
وجود دارد .ميانگين تعداد موارد رفت و آمد با اقوام نسبت به رفتو آمد با همكاران
بيشتر است .تعداد موارد رفت و آمد افراد با اقوام  3/8درصد ،همسايهها  3/9درصد،
دوستان  2/4درصد و با همكاران  1/6درصد مرتبه در ماه است (رجبزاده.)68:1382 ،
رواج قانونشكني ،باال رفتن ميزان تعهدات محضري ،افزايش تجهيزات كنترل افراد،
عدم رعايت حقوق شهروندي و بسياري موارد ديگر ،از جمله داليل نزول اعتماد و
مشاركت در جامعه و به تبع آن ،كاهش امنيت اجتماعي است.
براساس اين اطالعات و تحقيقات صورتگرفته ديگر ميتوان چنين نتيجهگيري
كرد كه ميزان سرمايه اجتماعي درونگروهي در ايران ،بيشتر از ميزان سرمايه
برونگروهي است و جامعه ما بيشتر به نوعي همكاري و تعاون خودجوش در قالب
فعاليتهاي غيررسمي گرايش دارند.
 .5راهبردها و راهكارهاي افزايش سرمايه اجتماعي و امنيت پايدار

امروز در ارزيابي معادالت قدرت ،سرمايه اجتماعي از جمله عوامل ايجادكننده قدرت
نرم هر كشور و جامعه محسوب ميشود و از نتايج آن ميتوان به برقراري امنيت پايدار
اشاره كرد ،زيرا وجود عواملي همچون وفاداري ،اعتماد و اميد ،مباني و شالودههاي نظم
و نظام اجتماعي را مستحكم ميكند و باعث تقويت انسجام اجتماعي ميشود.
سرمايه اجتماعي را ميتوان به مثابه منبع كنش جمعي در نظر گرفت كه منتهي
به نتايجي وسيع ميشود .سرمايه اجتماعي نشانه جامعهاي قوي است و بخشي از
فرايند «ظرفيتسازي» 1است.

148

1 . Capacity Building Process

ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﭘﻳﻭﻧﺩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﻛﻧﺵ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

به عبارتي ،اهميت اين مقوله به اندازهاي است كه موفقيت جوامع ،افراد و به نوعي
امنيت جامعه به آن بستگي دارد (.)Stone, 2000: 25- 27
با اين مقدمه ،برخي راهبردها و راهكارهاي ايجاد ،توسعه و تعميق سرمايه اجتماعي
كه از نتايج عيني و ملموس آن ميتوان به ايجاد امنيت اجتماعي پايدار اشاره كرد،
مورد بررسي قرار ميگيرد:
الف) آسيبشناسي علل عدم شكلگيري مطلوب سرمايه اجتماعي

اصطالح آسيبشناسي معادل واژه  Pathologyدر زبان انگليسي است كه در
رشتههاي مختلف علوم طبيعي ،انساني و پايه داراي كاربرد است .هدف از مطالعات
آسيبشناسانه در حوزههاي مختلف علوم تكميل و تأمين فرايندهاي سهگانه شناسايي،
تشخيص ،پيشگيري يا درمان است كه برآيند اين فرايند پيشنهاد راهحلهاي مناسب
براي دفع يا رفع آفات و آسيبهاست (رضايي.)74:1387 ،
در فرهنگ واژگان تعاريفي براي اصطالح آسيبشناسي آمده ،از جمله «حالتي
زيستشناختي كه در آن يك ارگانيسم از عملكرد صحيح و مناسب منع شده است»
(رهنمايي ،بيتا) .بنابراين ،پاتولوژيستها 1آن دسته از متخصصين پزشكياند كه
با نابهنجاريهاي ارگانيك سر و كار دارند .به نظر ميرسد سطوح چهارگانه زير
دربرگيرنده موارد مختلف شكلگيري آسيب باشد:
 .1مسئله 2:در اين مرحله ،سؤالها و ابهاماتي براي جامعه به وجود ميآيد كه
اگر متوليان امور و نهادهاي تفكر اجتماعي به خوبي و موقع مناسب به آنها پاسخ
ندهند ،بايد در انتظار شكلگيري سطحي ديگر از آسيب بود و توان و انرژي مضاعفي
را مصروف حل آن كرد .از ويژگيهاي انسانهاي بصير ،مسئلهيابي است و با بستن
چشمها اصوالً مسئلهاي مشاهده نميشود!
1 . Pathologists
2 . Issue
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سرمايه اجتماعي از ديدگاه وبر (غفاري)73:1390 ،
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 .2مشكل 1:اين سطح از آسيب ،در بديهيترين شكل آن زماني شكل ميگيرد كه
پاسخهاي مناسب به سؤالها و ابهامات موجود جامعه داده نشود يا در مسير دستيابي
به اهداف مد نظر توفيقي حاصل نگردد.
تشخيص مشكل و عدم به
 .3بحران 2:در صورت عدم توانايي در شناخت مسئله،
ِ
كارگيري تمهيدات الزم براي مقابله با آن بحران ايجاد ميشود كه حل آن مستلزم
تالش مضاعف ،هزينه و وقت بيشتر است و احتمال تأثيرگذاري نيز ضعيفتر خواهد
بود.
 .4فاجعه 3:شكلگيري فاجعه ،نتيجه نهايت بيتوجهي به مسئله ،مشكل و بحران
است و معموالً براثر هجوم چندين بحران شكل ميگيرد و رفع آن اغلب ناممكن است.
بنابراين ،مطالعات و پژوهشهاي مورد نياز در خصوص علل عدم رشد و توسعه
مطلوب سرمايه اجتماعي با رويكرد آسيبشناسانه ،از ضرورتهاي توفيق در اين مسير
است.
ب) لزوم تغيير رويكرد در امنيتسازي

امنيت ،همانند بسياري واژگان موجود در ادبيات ملل ،در سير تطور مفهومي خود،
از گستره معنايي وسيعي برخوردار شده و از اين رو ،امروز ابعادي وسيع و متنوع از
مفهوم امنيت وجود دارد .چنان كه بيان شد ،تا زمان درك اهميت مؤلفههاي ذهني
امنيتآفرين ،اعتقاد راسخ ،مبتني بر بيبديل بودن ابزارهاي فيزيكي و رويكردهاي
سلبي براي ايجاد امنيت در جامعه بود .اما امروز «حكمراني مطلوب امنيتي ،امنيت
را به عنوان خيري جمعي ،ارزشمند ميشمرد و مفهوم «دولت درستكار» را به عنوان
پيششرط ارتباط سازنده ميان نهادهاي امنيتي ،دولت و اجتماعات محلي ميپذيرد
(غفاري.)109:1390 ،
با اين توصيف ،لزوم تغيير رويكرد از جنبههاي سلبي به سمت جنبههاي ايجابي
برقراري امنيت ،بيش از پيش احساس ميشود .توان و نيروي مورد نياز براي تحقق
و تأمين امنيت ايجابي ،با توان و نيروي نيازمند براي تحقق امنيت سلبي ،متفاوت
است و اينجا به قابليتها و توانايي استفاده از دانش و سازوكارهاي ارتباطي و رسانهاي
1 . Problem
2 . Crisis
3 . Catastrophe

نياز است .به تعبيري ،در وجه سلبي ،به تواناييهاي سختافزاري نياز است و در بُعد
ايجابي ،بايد به توانمنديهاي نرمافزاري مجهز بود.

با دقت و تأمل در مفاهيمي مانند «اعتماد»« ،اعتبار»« ،وفاداري» و «اميد» به مثابه
شاخصهاي سنجش سرمايه اجتماعي ،يكي از اهداف مهم جنگ نرم ،مخدوشسازي و
تزلزل در اين مؤلفههاست .اگر حريف بتواند در جامعهاي اعتماد ميان مردم با يكديگر و
حكومت را مخدوش كند« ،اعتبار» موجود را تضعيف كند ،وفاداريها را تقليل دهد و
اميدها را كموزن كند يا از بين ببرد ،توانسته است شالودههاي امنيتآفريني را سست
كند و آن كشور را در معرض ناامني و فروپاشي قرار دهد.
در ادامه ،بيانات مقام معظم رهبري در خصوص هر يك از مؤلفههاي مرتبط با
بحث به عنوان راهبردهاي افزايش سرمايه اجتماعي و دستيابي به امنيت پايدار مورد
استناد قرار ميگيرد .مقام معظم رهبري در ترسيم وظايف خطير رسانه مليـ به عنوان
اصليترين نهاد فرهنگساز كشورـ «اعتمادسازي» را مهمترين رسالت اين نهاد معرفي
ميكند« :رسانه ملي اگر بخواهد به عنوان مهمترين ابزار فرهنگي در كشور از عهده
اين كار بر بيايد ،بايد اين چيزها را در خود تأمين كند :امين نظام باشد؛ مورد اعتماد
مردم باشد؛ برخوردار از مزيتهاي رقابتي باشد» (.)1383/9/11
از ديگر اقدامات اعتمادساز ايجاد بستر و فضاهاي تعامل و نقد و ظرفيتسازي
به منظور پاسخگويي مطلوب به سؤالها و شبهههاي جامعه است .چنانكه بيان شد،
بحرانهاي اجتماعي (و به دنبال آن ناامني اجتماعي) ،به صورتي گسترده براثر عدم
پاسخگويي به موقع به سؤالها و مشكالت جامعه بروز و ظهور مييابد و در جامعهاي
با ويژگيهاي خاص ايدئولوژيك چون جامعه ايران ،پاسخگويي به شبههها در مورد
ارزشهاي ديني و هنجارهاي مذهبي بسيار حايز اهميت است .مقام معظم رهبري
پاسخگويي مناسب به اين ضرورت حياتي را در ايجاد كرسيهاي آزادانديشي و تبادل
آرا و انديشهها براي جريانهاي سياسي كشور دانسته و ميفرمايند« :بهترين زمينه
براي ايجاد فضاي اظهار نظر آزاد ،تسريع در راهاندازي كرسيهاي آزادانديشي در
دانشگاههاست» (ديدار با استادان و نخبگان كشور.)88/8/6 ،
ايشان ترويج «اميد» در جامعه را سبب پويايي جامعه و نااميدي دشمنان ميدانند
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ج) تقويت و تعميق مؤلفههاي سرمايه اجتماعي در جامعه
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و ميفرمايند« :مخدوش كردن نشانههاي اميد و تبديل آنها به نشانههاي يأس و ترديد،
و القاي بنبست و سياهنمايي و در نهايت گرفتن پويايي جامعه يكي از خطوط مخالفان
است» (ديدار رئيسجمهور و نمايندگان مجلس و خبرگان رهبري.)88/7/2 ،
معظم له با درك عميق اين موضوع كه ناامني ريشه در عدم اطمينان نسبت به
آينده و عدم توانايي در كنترل آينده دارد ،در ديدار با نخبگان بيان ميدارند« :مواظب
باشيد نگاهتان به آينده نگاه بدبينانه نباشد؛ نگاه اميدوارانه باشد ،نه نگاه نوميدانه .اگر
نگاه نوميدانه شد ،نگاه بدبينانه شد ،نگاه «چه فايدهاي دارد» شد ،به دنبالش بيعملي،
به دنبالش بيتحركي ،به دنبالش انزواست .مطلقاً ديگر حركتي وجود نخواهد داشت؛
همان است كه دشمن ميخواهد» (ديدار با دانشجويان و نخبگان.)88/6/4 ،
اعتماد به نفس از ديگر عوامل و بسترهاي ايجاد سرمايه اجتماعي است ،زيرا
جامعه متزلزل و فاقد اراده براي ريسك ،هيچگاه قادر نخواهد بود به جايگاه شايسته
خود دست يابد .در هر رويارويي ،طرفي به برتري ميرسد كه نيروهايش از اعتماد به
نفس بيشتري برخوردار باشند .از اين رو ،اعتماد به نفس از جمله شروط الزم براي نيل
به پيروزي است .وجود اعتماد به نفس به معني باال بودن روحيه و برآيندي از داشتن
اميد و انگيزه است .ايجاد سلطه بر جوامعي كه افراد آن داراي اعتماد به نفساند ،بسيار
دشوار خواهد بود .رهبري در اين خصوص نيز تأكيد دارند« :چرا من مسئله اعتماد
به نفس را اص ً
ال مطرح ميكنم؟ مگر در كشور چه اتفاقي افتاده كه بنده اصرار دارم
روي اعتماد به نفس ملتمان يا جوانانمان تكيه كنم؟ توضيحي وجود دارد .ملت ما
براثر انقالب ،براثر دفاع مقدس ،براثر تأثير شخصيت ويژه اما م خمینی(ره) كه در ايجاد
اعتماد به نفس ملي ،شخص امام و عناصر تشكيلدهنده شخصيت او يكي از بيشترين
تأثيرها را داشتـ و براثر پيشرفتهاي گوناگون ،امروز به نصاب قابل قبولي از اعتماد
به نفس دست يافته است .بيم آن هست كه در عرصه جنگهاي رواني و تبليغاتي و
به اصطالح جنگ نرم بين ما و دشمناني كه بسيار اصرار بر ادامه اين نبرد دارند ،اين
اعتماد به نفس يا خدشه پيدا كند ،يا تضعيف شود ،متزلزل بشود يا الاقل در حدي كه
ملت ما به آن احتياج دارد ،پيش نرود .ما در نيمه راهيم .من به عيان ميبينم كه در
ذهن و زبان و عمل بسياري از برجستگان كشورمان اين اعتماد به نفس هنوز به حد
نصاب الزم نرسيده است» (ديدار با دانشجويان دانشگاههاي استان يزد.)86/10/13 ،
ايجاد اعتماد به نفس به روشهاي گوناگون ميسر است ،از جمله نقشدهي بيشتر به

نتیجه گیری
«زندگي امن» ،نخستين و عاليترين خواسته بشر است ،چرا که در سایه تحقق
آن ،سایر درخواست ها امکان تحقق می یابد .از این رو« ،جامعه امن» در نگاه
استراتژيستهاي مدرن ،زيربناي توسعه پايدار تلقي ميشود؛ و در مقام اهميت،
همنشين قدرت و منافع ملّي است.
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران« ،سرمایه اجتماعی» به عنوان یکی از شاخص
های قدرت نرم ،از نقش حایز اهمیتی در تولید امنیت برخوردار است .سرمايه
اجتماعي ،نوعي توانايي است كه از گسترش اعتماد در يك يا بخش هاي خاصي از
جامعه ناشي مي شود .سرمايه اجتماعي مي تواند در كوچك ترين و پايه اي ترين
گروه اجتماعي(خانواده) ،و نيز در بزرگ ترين گروه( ملت) و در همه گروه هاي حد
فاصل ،تجسم يابد.
سرمایه اجتماعی و قدرت نرم ،در واقعی و ناب ترین شکل آن در صحنه انقالب
اسالمی ایران متجلی گردید .پیروزی انقالب اسالمی و پایداری ملت ایران در هشت
سال دفاع مقدس ،مرهون شناخت کامل حضرت امام خمینی (ره) از تاثیر مهم این
عامل بود و توانست با بهره گيري از این سرمایه معنوی ،بر قدرت سخت نظام حاکم
غلبه یابد.
سرمايه اجتماعي اما ،همانند تمامي سرمايه ها ،نيازمند مراقبت و نگهداري است
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مردم در اداره امور جامعه و اعتماد كردن به آنها .به بيان فوكوياما ،تصديگري دولتها
در انجام فعاليتهايي كه بهتر است به بخش خصوصي يا جامعه مدني گذاشته شود،
تأثيري به شدت منفي بر سرمايه اجتماعي بر جاي ميگذارد (فوكوياما.)195:1384 ،
به هر ميزان كه مردم خود را در اداره امور جامعه مؤثر احساس كنند ،عالوه بر تقويت
ارتباطات درونگروهي كه از مؤلفههاي اساسي سرمايه اجتماعي است ،خود را در
مسائل مرتبط با امنيت (رواني ،اجتماعي و فيزيكي) شريك ميدانند .اگر دولت در
همه امور دخالت كند ،مردم به دولت وابسته ميشوند و تواناييهاي خودجوش خود
را براي تعامل و كار كردن با يكديگر از دست ميدهند .دولتها ميتوانند با تعريف
و تثبيت حقوق مالكيت و برقراري امنيت عمومي به روند اعتماد به نفس جامعه و
بازتوليد سرمايه اجتماعي كمك فراوان كنند.
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تا آفات موجود بر سر راه ،مانع رشد و يا نابودي آن نگردد .با دقت و تامل در مفاهيمي
مانند «اعتماد» « ،اعتبار» « ،وفاداري» و « اميد » ،به مثابه شاخص هاي سنجش
سرمايه اجتماعي ،به خوبي در مي يابيم كه يكي از اهداف مهم جنگ نرم ،مخدوش
سازي و تزلزل در اين مولفه ها مي باشد .اگر حريف بتواند در جامعه اي اعتماد ميان
مردم با يكديگر و حكومت را مخدوش نمايد« ،اعتبار»موجود را تضعيف كند ،وفاداري
ها را تقليل دهد و اميدها را كم وزن و يا از بين ببرد ،توانسته است شالوده هاي امنيت
آفريني را سست نموده و آن كشور را در معرض نا امني و فرو پاشي قرار دهد.
آسيب شناسي علل عدم شكل گيري مطلوب سرمايه اجتماعي؛ لزوم تغيير
رويكرد در امنيت سازي؛ و تقويت و تعميق مولفه هاي سرمايه اجتماعي در جامعه ،از
جمله راه کارهای پیشنهادی و مورد تاکید مقاله برای برقراری امنیت پایدارجمهوری
اسالمی ایران بوده است.
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