
 

 اجتماعی سرمایه (. تحلیل1398) حسین، محمدی دوست و مرتضی ،علویان

 شناسی نهادهای اجتماعی،جامعه فوکو. میشل هایاندیشه کاربست با ایران در

۶(13 ،)۶۶-39. 

 سرمایه اجتماعی در ایران با کاربست اندیشه های میشل فوکوتحلیل 

 2حسین دوست محمدیو  1مرتضی علویان

 ۱۷/۴/۱۳9۸تاریخ پذیرش:                                                            ۲9/۶/۱۳9۷ تاریخ دریافت:

 

 چکیده
میان مردم و حاکمان سیاسی نیازمندند، این نیاز به صورت  اقل ارتباطهای سیاسی گوناگون به حدنظام

سود و دی و ننیازمجتماعی به نوعی با سرمایه ا بیانبا این  .یابدمیمشروعیت و کارآمدی قابلیت مطالعه 

ای هست که توانایی ایجاد پیوند بین منافع در این میان حلقه مفقوده کند.زیان ارتباط وثیقی پیدا می

که نام  است« اعتماد»مدی را داراست و آن عنصرت و کارآمردم و حاکمیت یعنی دو عامل مشروعی

های میشل اندیشه پژوهشگران برآنند تا ضمن بکارگیری نوشتار. در این علمی آن سرمایه اجتماعی است

نظریه سرمایه اجتماعی و تأکید بر رویکرد  استفاده از با و  در سه حوزه دانش، قدرت و حکومت فوکو

گیری سرمایه اجتماعی جهت تأمین منافع در سطح کالن یعنی روابط مابین دولت بکاررابرت پاتنام در 

 هاو تقریب آرمانها به واقعیت یتمتا به نزدیکی هرچه بیشتر مردم و حاک به راهکاری دست یابند و ملت

و رضایت و رفاه  از یکسو بینجامد و از این رهگذر میزان کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی کشورمان

وش تحقیق پژوهشگران برای نیل به این هدف از ردر این تحقیق ارتقاء یابد.  از سوی دیگر شهروندان

 اند. برده ای بهرهکتابخانه حلیلی و برای گردآوری منابع از روشت -توصیفی

  .مندیحکومت ؛ قدرت؛دانش ؛اعتماد ؛سرمایه اجتماعی :هاکلیدواژه
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 لهأبیان مسو  مقدمه – ۱

لرزان با اشاره به نتایج ه جایگاه ایران و سرمایه اجتماعی مقالمنابع گوناگون از جمله در در 

 142جایگاه ایران را در بین  ،م و با در نظر گرفتن شاخص رفاه اجتماعیتوتحقیقات مؤسسه لگا

(. همچنین روزنامه اعتماد در 1۶/2/1397 فرارو)داند می دهمیازیکصد و کشور مورد مطالعه 

ت و و شاخص صداق 10کند که اعتماد عمومی بین مردم ایران به %عنوان می 3409شماره 

 2۶40(. روزنامه شرق در شماره 25/9/1394وزنامه اعتماد ررسیده است ) %8امانتداری به 

های ایرانیان که طی دو مرحله در سال ها و نگرشبازخوانی نتایج پیمایش ملی ارزش ضمن

در جامعه ما اعتماد روندی نزولی  گیردبه انجام رسیده است نتیجه می 1382و سال  1379

روندی نزولی داشته و از  1382تا سال  1379دارد، شاخص اعتماد مردم به حاکمیت از سال 

ارگزاران رسیده است، بر اساس همین نتایج میزان اعتماد مردم به زمامداران و ک %47به  55%

مردم ایران قانونمندی  %10رسد، بر اساس نتایج این پیمایش تنها می %20نظام به سختی به 

(. همه این حقایق به ویژه 5/5/1395روزنامه شرق ) ر حاکمیت با مردم را قبول دارنددر رفتا

توان ترسیم کرد بیانگر این می 139۶تا  1382سیرنزولی این روند از سال ادامه که از ریتصوی

واقعیتند که جامعه ما هم در سطح خرد یعنی روابط بین فردی هم در سطح میانی یعنی روابط 

که موضوع این  اکمیتو هم در سطح کالن یعنی روابط مردم و ح هان گروهها و شبکهبی

برخی از عالئم کمبود سرمایه اجتماعی  . های عمیق و گسترده استدچار نارسایی پژوهش است

تفاوتی، تبعیض، افزایش آمار طالق، فروپاشی بازی، بیدر جامعه امروز ما عبارتند از پارتی

مردم در  و . حاکمیت(20:1385 )اختر محقق، و... اهش سن اعتیادکخانواده، اُفت تحصیلی، 

و بر اساس برداشت کِنِت  با اندکی اغماض سهم خود را دارند. هر کدام گیری این بحرانشکل

« 2اعتماد»اگر همه مفاهیم مشمول سرمایه اجتماعی را به کلیدواژه  نیوتن از سرمایه اجتماعی

ی متشکله های مختلف ملت ، قواالیه در جمهوری اسالمی ایران توانیم ادعا کنیممی فروبکاهیم

نام دولت و ملت دیگر آن میزان اعتماد گذشته را به یکدیگر ندارند.  ت و از آن باالترحاکمی

سرمایه اجتماعی است.  ،بر اساس برداشت رابرت پاتنام دیگر اعتماد متقابل مابین دولت و ملت

های میشل پرسش اصلی که در این تحقیق پیش روی ماست این است که با توجه به برداشت

های جدیدی که برای مردم -و نقش فوکو از عناصر تأثیرگذاری همچون قدرت، دانش و حکومت

داشتی نو و روزآمد از این از راه ایجاد بر تواندسرمایه اجتماعی چگونه می و حاکمیت قائل است

ارتباط مردم و حاکمیت در  و تسهیل به تصحیح خلق باوری مشترک درباره آنها عناصر و

ای فرضیه اصلی این پژوهش آن است که در اثر اعمال پاره؟ بینجامدی ایران جمهوری اسالم

سیاستهای نادرست حاکمیتی، قوانین و قواعد کهنه که منطبق با شرایط روز جامعه ما نیستند، 



 ۴۱ .......................................فوکو    میشل های اندیشه کاربست با ایران در اجتماعی سرمایه تحلیل

 

در پیوند با جامعه جهانی، عدم دسترسی به  های اقتصاد و فرهنگ، ناکامیناکارآمدی در بخش 

انسانی و عدم گردش واقعی قدرت  -طبیعی -دردست داشتن منابع مادی علیرغم 1توسعه پایدار

 اطمینان بالمآل و اعتماد مردم به حاکمیت در بدنه سیاسی و مدیریتی نظام سیاسی کشور

نیز ارائه راهکاری نوشتار است. هدف اصلی طرح و پردازش این  کاهش یافته حاکمیت به مردم

ابتدا شناسایی سپس تبیین و سرانجام حاکمیت را  است که شکاف حاصل شده ما بین مردم و

هایی در ایران هرچند در زمینه سرمایه اجتماعی پژوهش نماید. آن ارائه ترمیمراهکاری برای 

 سرمایه اجتماعی در ایران پرداخته نشده است.به صورت گرفته است اما با کاربست فوق، 

 پیشینه پژوهش-۲

هانی فان در یک واژه آمریکایی است.  جغرافیایی اساساًسرمایه اجتماعی به لحاظ تاریخی و 

پژوهشگر دیگر اولین کسی بود که از این کلیدواژه استفاده کرد اما تا زمانی که  191۶سال 

استفاده  ه بودریزی شهری به کار نبردپروژه برنامهدر  19۶1سال آمریکایی جیکوبز آنرا در 

در تحقیقاتی که در آمریکا  های بعددر دهه .(5:1384توسلی و موسوی، ) کردعمومی پیدا ن

مد که سرمایه اجتماعی همان اعتماد عمومی است و در آن ن نتایج بدست آانجام شد ای

فعالیت و مشارکت باالتر  باالتر 2یی این اعتماد عمومی باالتر است که مردم تعهد مدنیلتهااای

بیشتر در حوزه  این کلیدواژه 9881این وصف تا سال  . با3(42:2004)االیک و ریلو، دارند

نشده بود و این   وارد عرصه سیاستهنوز  اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی کاربرد داشت و

جیمز کلمن بود که در این سال سرمایه اجتماعی را به حوزه سیاست نیز تسری داد )الوانی و 

ع سرمایه وجود دارد نوچهار اجتماعی  –اساسا در مطالعات اقتصادی  (.4:1381 سید نقوی،

 ،صیداییرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی )شامل سرمایه فیزیکی، سرمایه طبیعی، س

مادی و اقتصادی و  صبغهسرمایه اجتماعی برعکس سایر انواع سرمایه که بیشتر  .(189:1388

سرمایه اجتماعی چیزی  ی دارند ماهیتی غیرمادی و کیفی دارد به تعبیر کیان تاج بخشکمّ

لذا  .(29:1384 تاج بخش،) د با دیگر افراد و گروهها داریمهای خوت که در روابط یا شبکهاس

آنکه بر بستری از ارتباط شکل  یا حداقل است 4باید دانست سرمایه اجتماعی از جنس ارتباط

نباید پنداشت سرمایه اجتماعی یک کاالی عمومی است بلکه بر  برخی ادعا دارند اما گیردمی

االی شخصی و خصوصی است که به اشتراک گذاشتن آن نتایج مثبت و منفی عکس یک ک

 

1- Sustainable Development 

2- Civic Engagement 

3- Alike & Realo 

4- Communication 
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عای گروه دیگر با رد اد.   (29:2002 ،1)فوکویاما وردآای را برای فرد به ارمغان میدهگستر

در واقع سرمایه اجتماعی یک پدیده غیر فردی و گویند شخصی بودن سرمایه اجتماعی می

توان از آن برای رفع و دفع بحران می 2بحرانمواجهه جامعه با ر زمان الزاما اجتماعی است که د

های فردی و ه اجتماعی به نوعی درمانگر بحرانسرمای (.187:1387)ردادی،  استفاده کرد

رود. برخی بر این باورند که سرمایه اجتماعی مواردی همچون اعتماد، اجتماعی نیز به شمار می

اندیشه اصلی در سرمایه اجتماعی این است که خانواده،  رد.گیاعتقاد، باورها و... را دربر می

-دهند که فرد در مواقع بحرانی میبسیار مهمی را تشکیل می یدارای و... دوستان و همکاران

کیان تاج بخش برای توصیف این وضعیت  (۶:1384 ) توسلی و موسوی، تکیه کند هاتواند به آن

درباره  یدانشمندان بسیار (.98:1384 اج بخش،)ت کنداستفاده می« بانک لطف» از واژه 

 توان به جیمز کلمن، پیر بوردیو،اند که از آن میان میژوهش نمودهسرمایه اجتماعی تحقیق و پ

کلیپاتریک برای تحلیل سرمایه  .فرانسیس فوکویاما و رابرت پاتنام اشاره نمود فالک کلیپاتریک،

 ،)صیدایی النرد، سطح میانی و سطح کاجتماعی سه سطح مجزا قائل است شامل سطح خُ

-ابط گروهها و شبکهسطح میانی ناطر بر رو ناظر بر روابط فردی است،طح خرد س (.200:1388

ی روابط مردم و های اجتماعی است اما سطح کالن به نوعی با مدیریت کالن جامعه یعن

مرزهای سیاسی نیز  حتی برخی در مقوله سرمایه اجتماعی پا را از یابد.حاکمیت ارتباط می

رابرت  اند.بخشیده الملل نیز تسریث را به روابط بینمباح این فراتر نهاده و مانند اینگلهارت

ای و قهپاتنام یکی از اندیشمندانی است که سرمایه اجتماعی را از جنبه کالن و در سطح منط

از این  کندتمرکز میها نهاد –ملت  –مابین دولت و بر روابط فی دهدملی مورد مطالعه قرار می

نکه رسد. پاتنام ضمن آتر به نظر میای این تحقیق مناسبدیدگاههای او بر کاربست روی

داند بر نحوه تأثیر می 3اسیسرمایه اجتماعی را یکی از ابزارهای کارآمد رسیدن به توسعه سی

الوانی و ) تأکید داردنیز های سیاسی و نهادهای دموکراتیک این نوع سرمایه بر رژیم

رابرت پاتنام از جمله اندیشمندانی است که سرمایه اجتماعی را با عنصر  .(1381: ۶سیدنقوی،

داند لذا معتقد است همین عنصر بین مردم و نهاد حاکمیت برابر میمااعتماد در روابط فی

ن این از دیگر اندیشمندا. دهدظام سیاسی را به یکدیگر اتصال میاعتماد است که بدنه مردم و ن

دارند کنت نیوتن است او بر این باور عرصه که برداشتی مشابه با پاتنام از سرمایه اجتماعی 

تر اعتماد یا به عبارت روشن  توان معادل سرمایه سیاسیاست که سرمایه اجتماعی را می

 

1- Fukuyama 

2- Crisis 

3- Political Development 
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برخالف بسیاری از اندیشمندان این حوزه که  پاتنام.  1(205:2001 )نیوتن، کار بردسیاسی به

که با  دارد «2ابزاری»از سرمایه اجتماعی برداشتی  گاهی هنجاری به سرمایه اجتماعی دارندن

چنانچه مبدأ حرکت منافع و سود و زیان طرفهای رابطه پیوند ناگسستنی پیدا کرده است. 

-ها با هم و استحاله فرد در جامعه بدانیم در این مفهوم سرمایهسرمایه اجتماعی را پیوند انسان

گیری جامعه شود و به نوعی به ماده خام شکلنزدیک می 3ی به مرزهای جامعه مدنیعاجتما

انجامد لذا باید ای و ملی میجات محلی، منطقهستهها، احزاب و دها ، شبکهمدنی در قالب گروه

یک پدیده خودجوش،  عالوه بر اینکه مبتنی بر ایجاد رابطه است سرمایه اجتماعی گفت

ه به سمت رأس هرم حاکمیت حرکت یناذهنی است که از مبدأ قاعده جامعغیرقابل تملک و ب

همچنین پاتنام بر این باور است که با ارزش ترین عناصر در (. ۶:1381نماید) شریفیان ثانی،می

ها و ابل] شاید همان ارزشهای ارتباطی و معیارهای ایجاد رابطه متقسرمایه اجتماعی شبکه

دیگر ویژگی سرمایه اجتماعی در اندیشه رابرت پاتنام بر  .4(1:2002 )سوبل، باشندهنجارها[ می

-طرف «5سود»خالف سایر اندیشمندان این حوزه این است که سرمایه اجتماعی با اصل تأمین 

های ارتباط ارتباط منوط به تضمین منافع طرف های رابطه گره خورده است به نحوی که این

ند حوزه مطالعات سرمایه اجتماعی یعنی فوکویاما نیز هر دیگر اندیشم مثال دولت و ملت است.

مابین دولت و ملت پرداخته و معتقد است اجتماعی در روابط فی هچند مختصر به نقش سرمای

با بکارگیری برخی  به حصول سرمایه اجتماعی نیازمندتر است لذا باید به نسبت ملت دولت

تقویت نهادهای مدنی، توسعه مله تشویق و ها این نوع سرمایه را تقویت نماید از جسیاست

داوطلبانه، پرهیز از گسترش  هاین امنیت شهروندان در خالل فعالیتهای عمومی، تأمیآموزش

 (.197:1388 )صیدایی، های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیگری در فعالیتتصدی

  روش تحقیق-۳

 فضای گفتمانگیفوکو و  - ۱ – ۳

. حاصل دگردیسی عنصر زبان است های اخیرهای سیاسی در  دهه-غالب تحلیل پدیدهرویکرد 

در این فرایند اندیشمندان بسیاری از جمله فرگه، هایدگر، ویتگنشتاین، سوسور و دیگران 

بژه شناسایی و به عنوان عنصری مستقل از سوژه و ااند. آنها توانستند زبان را آفرینی کردهنقش

 

1- Newton 

2 - Implemental 

3- Civil Society 

4- Sobel 

5- Advantage 
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یند متحول شده تغییر زاویه نگاه چه به طور اساسی در این فرآآن عبارت دیگر؛به  معرفی نمایند.

این تغییر زاویه دید به زبان که نام دیگر آن چرخش  .(24:1385بشیریه،) به موضوع زبان است

تر گوناگونی را به تر و راهبردیجدیدی خلق کرد که مأموریتهای مهمزبانی است در واقع زبان 

های ادراک و آگاهی مطرح کرد و اندیشهم و باور را به جای رساند. چنین زبانی فهانجام می

ه دال مرکزی آن فضایی ک .سوژه محورانه را به کناری نهاد و فضای جدید بیناذهنی را خلق کرد

 شود. بندی میها ، واقعیتها و حقایق است و بوسیله بیناذهنیت مفصلشناور بودن پدیده

ست او که خود تحت ای چنین فضایی میشل فوکوثر در خلق و اعتالهای مؤیکی از چهره

های مختلف علوم نی است در فحوای کندوکاو در حوزهتأثیر چرخش زبانی و تحلیل گفتما

انسانی به دنیای سیاست نیز سری زده است و از قضا دال مرکزی سیاست یعنی قدرت را 

ا برعکس اندیشمندان کرده است اماره حکومت نیز نظریه پردازی و قلمفرساییبرگزیده و درب

 به کیفیت و کاربرد آن پرداختهپیش از خود به جای پرداختن به ذات، ماهیت و جوهره قدرت 

و به جای چهره منفی قدرت به چهره های مثبت و مولد آن نیز اشاره کرده است. بر این اساس 

رداشت برخالف بن و مسیر آاز دیدگاه فوکو عنصر قدرت در همه جهات قابلیت حرکت دارد 

به این اندازه تا نیست. شاید بتوان مدعی شد که قبل از فوکو هیچ کس  سنتی از باال به پایین

ت اسدر مطالعه عنصر قدرت دقیق و عمیق نشده باشد و این ویژگی منحصر به فرد میشل فوکو

یا مویرگهای قدرت  که به جای پردازش به سطوح کالن سیاست به میکرو فیزیکهای سیاست

. آنچه که در این بین برای او از هرچیز دیگری ارزشمندتر است (۶8:1390)فوکو، است پرداخته

شود بلکه مهم این که قدرت به دست چه کسی اعمال می مسئله این نیست:»این نکته است 

 (. 179:1382،خوشروزاده) «شوداست که بدانیم این قدرت چگونه و با چه مکانیسمی اعمال می

-اب آوریم بی شک باید او را سیاستشناسان معاصر به حسر سیاستفوکو را اگر در شما

بیش از هر  حکومت ، سیاست و قدرت و شیوه بکارگیری آنها «کیفیت»شناسی بنامیم که به 

دهد یعنی همان روشی که ماکس وبر درباره دموکراسی پیش گرفته چیز دیگری اهمیت می

       را به « 1آرمان »گیرد تا هرچه بیشتر ار میکتمام مساعی خود را بهفوکو  .توجه دارد ،بود

های فوکو را چنانچه بخواهیم اندیشه نزدیک نماید.« مردم »را به « 3حکومت »و « 2واقعیت »

 آن روئیده است اشاره کنیم.بستری که اندیشه او بربررسی نماییم ابتدا باید به در حوزه سیاست 

باشد لذا نخست باید تفاوتهای یسم و پست مدرنیسم ی دو مکتب مدرنتفاوتها فوکو شاید حاصل

 

1- Ideal 

2- Reality 

3- Government 
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جدول زیر  سپس به تحلیل اندیشه او پرداخت. عمده این دو مکتب در حوزه سیاست را شناخت

 .(533:1391)حقیقت، ستاهرچند به اختصار بیانگر این تفاوته

 تفاوتهای مدرنیسم و پست مدرنیسم در حوزه سیاست :۱جدول  

 پست مدرنیسم مدرنیسم

 نفی دولت به عنوان سمبل هویت ملی و محور اشتراک ظهور دولت مدرن به عنوان محور اشتراک اجتماعی

 بدگمانی نسبت به قدرت و سلطه نهادینه شدن قدرت و کنترل

 هنگی خواسته های مردمنفی نقش تحزب در هما تحزب و محوریت آن در هماهنگی خواسته های مردم

 خصوصی کردن بعد سیاسی پدیده ها ها عمومی کردن بعد سیاسی پدیده

 نفی پارلمانتاریسم و نقش احزاب سیاسی ظهور پارلمانتاریسم و نقش برجسته احزاب سیاسی

و رویکرد  های فوکوه البته با ماهیت و جوهره اندیشهپست مدرنیسم به تعریف ساده ک

 دوری از محوری وسوژه  تمرکز وتطابق دارد یعنی دوری از  تا حدودی نیز تحلیل گفتمان

لذا در  .کردکاری که مدرنیته با ابزار عقل می ،تعمق و تأمل در کنه مسائل پیچیده هستی

-مکتب جدید آن عقل مدرن قابل استفاده نیست زیرا قرار نیست به مسائل غامض هستی

البته نه  نگردیدگاه پست مدرنیسم با نگاهی سطحشناسانه پرداخته شود بلکه قرار است از 

دیدیم و به آن میروزه همه به مسائل زندگی روزمره بپردازیم و آنچه را که در اطرافمان حیسط

با این تعریف  .دادیم را دوباره و البته با دقت بنگریم و برای آنها اهمیت قائل شویمت نمیاهمی

 گوید من اساساًهرچند که خود می ند پست مدرن به شمار آیدیک اندیشمتواند میفوکو 

از خاکستر  به نام پست مدرنیسم نیسم را قبول ندارم تا به زوال آن و ظهور مکتب جدیدیمدر

امدرن و در ان فوکو را در شمار اندیشمندان پسآن اعتقاد داشته باشم. به هر حال نظریه پرداز

اگرچه اندیشمندان نظریه انتقادی بویژه  دهند.چوب رویکرد تحلیل گفتمان قرار میراچ

اند اما اوکه توانست دایره آنرا گسترش کلید واژه گفتمان بسیار کمک کردهعتالی هابرماس به ا

در  او .و سیاست باز نماید میشل فوکو بود به معنای اعم آن دهد و پای آنرا به عرصه قدرت

شناسی و است که عبارتند از دیرینه یکرد عمده استفاده کردهخلق آثار خود از دو رو

لودویک  شباهت به سرگذشت ارگیری این دو رویکرد بیبککو در داستان فو .تبارشناسی

شناختند زیرا این متقدم و ویتگنشتاین متأخر میویتگنشتاین نیست که او را با عنوان ویتگنشت

 .(1۶2:1389)موسوی، کندمی در هر مقطع زمانی و در هر اثر خود برداشت خاصی از زبان ارائه

دیگر از اندیشمندان نیز رقم خورده است که معروفترین  البته چنین سرنوشتی برای بسیاری
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در این دو رویکرد  فوکو نیز دان آلمانی است.اقتصادآنها کارل مارکس فیلسوف، جامعه شناس و 

یخ دارد که اندکی با های علمی و به تبع آن تحوالت جامعه و تار-در واقع دو نوع نگاه به پدیده

وع دلیل ارتباط اندک آن با موض بهپردازیم و شناسی میهاما ابتدائا به دیرین هم متفاوتند

 کنیم.بحثمان به سرعت از آن عبور می

 1دیرینه شناسی -۱ – ۱ – ۳

لیل واقع نوعی نگاه یا نوعی توجه خاص فوکو نسبت به دانش است که به د شناسی دردیرینه

رینه شناسی سازوکاری است یابد. دیباطی که با گفتمان دارد اهمیت میترو ا پرداختن به تاریخ

آن در ظرف زمانی خاص  که به جای جستجوی علت به وجود آمدن دانش به چرایی و چگونگی

یعنی به جای پرداختن به سرگذشت دانشمندان و سیر تاریخی تکوین  .پردازدآن دانش می

انش سوژه محورانه هستند به تبیین شرایط و بسترهایی که آن د یدانش که اصوال رویکردهای

-دیرینه .کندمحوری را رد میبا این کار سوژه و کندگرفته است توجه میآن بسترها شکلدر 

 –دانش  -گفتمانیکردار» محور « علم  –شناخت  –آگاهی » شناسی به جای بررسی محور

و دانش حاصل تحوالت و ارتباطات از نظر فوک .(2۶4:1393)فوکو، کندرا بررسی می« علم 

-دیرینه در .نه اراده فردی خاص در مقطع خاصی از زمان است امل گوناگونپیچیده بین عو

بسته »و  3«گسست» 2«خودبسندگی»ترین آنها ویژگیهایی دارد که مهم گفتمان، شناسی

با عمق با هدف غایی  -شناسی فوکو دو شعار اساسی دارد: الف به هر روی دیرینه .است «بودن

همی پدیده ها نیست بلکه حاصل سریخ روایت یکسان و پشتتار –ب  .و با محتوی مبارزه کنید

با همه این اوصاف به دالیل زیر دیرینه شناسی  .و حوادث از پیش تعیین نشده است اتفاقات

 :رودهای سیاسی به شمار نمیلعه پدیدهبرای مطافوکو ابزار مناسبی 

باطات آن رش ارتشناسی فوکو جلوی گستخودکفایی و خودبسندگی گفتمان در دیرینه –1

این ویژگی باعث تضعیف  .راندرد و عنصر ارتباط را به حاشیه میگیها را میبا سایر پدیده

 شود.های سیاسی میسی در مطالعه پدیدهرویکرد دیرینه شنا

در  این رویکرد به دلیل وابستگی به زمان جلوی استفاده قطعی از آن 4نسبی بودن – 2

  .دگیریتحلیل پدیده های سیاسی را م

 

1- Archeology 

2- Autarchy 

3- Discontinuity 

4- Relativity 
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های سیاسی دستیابی به قواعدی است که بتواند هدف علم سیاست از تحلیل پدیده – 3

  .آیداری که از عهده این رویکرد برنمیبینی کند کهای مشابه پیشسوژه را در موقعیترفتار 

یژه در گفتمان بوقبض و بسط شناسی بیش از آن که نیروی خود را صرف دیرینه – 4

های گیری دانش در حوزهرف بررسی چگونگی شکلخود را ص همه تواناید عرصه سیاست نم

 ای برخوردار شده استدهاستفااست لذا از گستردگی غیرقابل نموده مختلف

 (.554:1391)حقیقت،

 تبارشناسی -۳-۱-۲

ایت ماهیت و غ ست که هیچ اصل، اساس،فوکو بر این پیش فرض بنا نهاده شده اتبارشناسی 

وید حقیقت گکند و میاز این قاعده مستثنی نمیحتی حقیقت را نیز  . اوجود نداردمتافیزیکی و

 ای از محدودیتها و اجبارها نیست.و البته چیزی غیر از مجموعه متعلق به این جهان است

هایی است که دارد بلکه در سطح به دنبال گزارهرود و به عمق کاری نتبارشناسی به اعماق نمی

 » هدف عمده تبارشناسی فوکو پرداختن به رابطه  توجه نکرده است. ه آنهاب تا به حال کسی

زداست و نقطه رشناسی ضد مرکز است و اساسا مرکزاست. تبا« حقیقت »و سلطه با « قدرت

 ثقل در تولیدات نظری را نشانه گرفته است و با این رویکرد که به دنبال مرکز، کانون، خاستگاه

است و حتی  1«نقد»بواقع نوعی  «تبار شناسی»ردیم به شدت مخالف است.گزاره ها بگ و یا مبدأ

ن تمرکز فرصت بروز و هایی که زیر سایه ایاز سوی گزاره است 2«شورش»از آن باالتر نوعی 

دال مرکزی در . اندعلیه همه گفتمانهایی که بر اساس رویکرد تمرکز شکل گرفته اندظهور نیافته

ای از در شبکه روندی که .بژه استبدیل شدن انسان به سوژه و اونگی تتبارشناسی فوکو چگ

به هرحال باید پذیرفت که  (.558:1391،همان) گیرد.شکل می« دانش»و « قدرت»روابط 

فوکو »سخن گفتن از اندیشه های فوکو کار چندان ساده ای نیست زیرا او خود اقرار کرده که 

فوکو با تأسی به رویکرد سوسور در  .(9:1382ن،)کچوئیا «یک موضوع دشوار و مهارنشدنی است

ید به رابطه ی باهای سیاسزبان شناسی و گادامر در تفسیرگرایی معتقد است در تحلیل پدیده

های خود او بویژه در تواند در اندیشهمی فوکو این دیدگاه توجه نمود زمینهو  متن تعاملی

یدا کردن دال مرکزی سیاست یعنی قدرت لذا او با پ .دیرینه شناسی مورد جستجو قرار گیرد

سعی دارد قدرت را نه به معنا و مفهوم کالسیک آن که در زمینه خودش و به مفهومی جدید 

 

1- Criticism 

2- Uprising 
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 قرار دهد.   کنکاشمورد 

 فوکو و دانش -۳-۲

اما دال  است «نسبت قدرت و دانش» حوزه سیاست و اجتماع  در فوکو اندیشه های گرانیگاه

در . (50:1388،و نوابخش )کریمی سئله قدرت استر این عرصه مهای او دکزی اندیشهمر

 .«دانش»و دیگری « قدرت»های فوکو وجود دارد یکی موع دو کلید واژه اصلی در اندیشهمج

حوزه مسائل افزاید دانش بویژه درداند و میرا عامل اصلی مولد بودن قدرت می فوکو دانش

اما نباید  .رداری اجتماعی بسیار مؤثر استاجتماعی در تولید و گسترش اطاعت و فرمانب

با چنین تعریفی از  زیرا او ماهیتاً کرد که منظور فوکو از دانش علم یا دانستن نیستفراموش

ش مورد نظر او های دانتواند یکی از زیرمجموعه. از نظر فوکو علم تنها میدانش مخالف است

به عقیده » کند.در ارتباط با قدرت تعریف میش را او دان .(2۶۶:1393 فوکو،) باشد نه معادل آن

)نش، « شوند.می هایی است که در نهادهای رسمی اظهاردانش در بردارنده ادعاها و گزارهفوکو 

سیستم به ]شاید منظور فوکو از دانش مجموعه ابزارهایی باشد که هر حکومت .(39: 1391

به  [به تعبیر هابرماسی آنزه عمومی حو]ل سلطه خود بر جامعهابرای اعم [تعبیر هابرماسی آن

توانند گسترش عجیبی پیدا کنند و از اقتصاد به ویژه در دولتهای این ابزارها می .گیردکار می

و  ، ایدئولوژی، فرهنگ و هنر، تکنولوژی تا ورزش، پروپاگاندا و فعالیتهای زیرزمینی1تحصیلدار

نوع برداشت فوکو از دانش و قدرت بی این  .را دربر بگیرند 2لذت حتی تجلیات جسمی مانند

فوکو  از سوی دیگر .شباهت به تقابل حوزه عمومی و سیستم در اندیشه یورگن هابرماس نیست

است که در سراسر  3ایک کسی نیست بلکه نوعی رابطه شبکهبر این باور است که قدرت در تمل

در اندیشه فوکو هیچ  .(40:1385 )شاکری، حصار حاکمان نیستجامعه گسترش یافته و در ان

چیز و از جمله دانش خارج از روابط قدرت وجود ندارد و اساسا همیشه قدرت دانش را در کنار 

چون دانش آنگونه که به آن اشاره رفت ابزار  .(330: 1382 خالقی،) دارد و همراه خود خود

د و نبود یکی تر این دو عامل الزم و ملزوم یکدیگرنبه عبارت روشناعمال و حفظ قدرت است 

  انجامد.به نابودی دیگری می

 

1- Rentier 

2  - Pleasure 

3  - Grid Relationship 
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 فوکو و قدرت -۳-۳

ری وبِتا پیش از فوکو قدرت به همان مفهوم کالسیک خود با مضمونی هابزی و تا حدودی ِ

رفت اما در دیدگاه فوکو قدرت از یک کار میبهیعنی ابزار به سلطه یا به انقیاد درآوردن دیگران 

ص که دارای ویژگیهای غیر بسیار ویژه به نوعی موقعیت خاابزار ساده محدود با کاربردی 

هم دارای  قدرت مورد نظر فوکو هم مولد است و هم متکثر و .شوداست تبدیل می انحصاری

ناگفته نماند این نوع اطاعت  .هدف نهایی آن انقیاد و اطاعت سوژه هاست های مثبت کهجنبه

ک متفاوت است زیرا در آن مفهوم قدرت جهتی های کالسیماهیتا با مفهوم اطاعت در اندیشه

ند و کقدرت در جهات گوناگون حرکت می ،اما در مفهوم جدید یکسویه و عمودی داشت

قدرت  کوواز نظر ف. نمایدو اطاعت نیز لباس اقناع بر تن می گیردصورتهای گوناگونی به خود می

اهبردی است که انسان وضعیت ریک ویژگی یا یک ابزار یا نوعی برخورداری نیست بلکه نوعی 

استوار است البته روابط آزادانه نه تحت سلطه زیرا واژه « رابطه»گیرد و بر پایه بر میرا در

مقاومت که همزاد قدرت است تنها زمانی حضور و بروز دارد که آزادی در روابط وجود داشته 

ای مبتنی بر است رابطه ت بردگی که برده در آن اسیر زنجیراساو بر همین اساس مدعی باشد

قدرت یک » کند:ین وصف او قدرت را چنین معرفی میبا ا .(1۶5:1390)سایمونز، قدرت نیست

به یک وضعیت پیچیده نهاد و یک ساختار یا یک دارایی نیست بلکه نامی است که ما 

ک تمل تواند درفوکو بر این باور است که قدرت نمی .(42: 1391)نش، « دهیم.استراتژیک می

ای است که در سراسر جامعه گسترش یافته و در انحصار بلکه نوعی رابطه شبکه کسی باشد

های فوکو جنس قدرت است موضوع مهم دیگر در اندیشه .(40:1385 )شاکری، حاکمان نیست

ی قدرت فوکویی باعث این ویژگ .کالسیک ماهیتی نرم دارد که بر عکس جوهره سخت قدرتِ

س و لمس نباشد و به آرامی و کامال ناخودآگاه سوژه را متأثر نماید از این شود قدرت قابل حمی

روی ممکن است قدرت از راه مطالعه یک کتاب، دیدن یک فیلم یا گوش دادن به یک آهنگ 

که در این مفهوم از قدرت صاحب قدرت فقط  پیداستناگفته  .سوژه را تحت انقیاد خود در آورد

ود بهره بگیرد بلکه صاحب از پروپاگاندا برای تحقق اهداف خدولت یا شخص حاکم نیست که 

 تواند نویسنده یک کتاب، کارگردان یک فیلم یا آهنگساز و نوازنده یک ملودی باشدقدرت می

 گفتمان . از نظر فوکووژه اعمال کرده استسای از قدرت را بر که خواسته یا ناخواسته الیه

کند لذا دهد یا در درون خود ترکیب میهم آشتی میصر قدرت و دانش را با دو عن سرانجام

گفتمان هم تولید »به گفته او:  ممتنع استرابطه آن دو و گفتمان بسیار پیچیده و سهل و 

یشل م (.5۶:1382 )عضدانلو، «کننده قدرت است هم نیرو دهنده آن است هم فرساینده آن

-نیست و کسانی که حکومت می ع قدرتکس به تنهایی منبفوکو با بیان این مطلب که هیچ
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به دو موضوع مهم  .(۶7:1375 )عضدانلو، آنهایی نیستند که قدرت را در دست دارند کنند الزاماً

کند اول آنکه روابط قدرت بسیار پیچیده و بسیار گسترده است دوم آنکه قدرت ممکن اشاره می

ف در توصیف قدرت در شاید فرکال .است گاهی آشکار شود اما گاهی ممکن است پنهان بماند

فوکو با چنین توصیفی از  زبان و قدرت در پشت زبان تحت تأثیر این برداشت فوکو بوده باشد.

 برد و آن را با قلمرو روابط فردی وعنصر را از مقوله سیاست فراتر میقدرت عرصه حضور این 

یی بر آن قطار قدرت فوکو به هرحال ریلی که .کنداجتماعی و حتی احساسات درگیر می

تواند بین جنین و مادر یا بین یک فرمانروا و فرمانبر کند رابطه است این رابطه میحرکت می

به نقطه دیگر است به نحوی  لذا قدرت در واقع ابتدا به ساکن عامل اتصال یک نقطه .ایجاد شود

اما نکته ظریفی  .که هر دو سر رابطه آزادانه تأثیر دیگری را بپذیرند یا بر دیگری تأثیر بگذارند

متکثر و پیچیده است به این مفهوم  قدرت رابطه که نباید از آن غفلت کرد این است که این نوع

شبیه هم نیست و هرکدام شاید به نحو دلخواه  الزاماً« ب»و نقطه « الف»که رابطه بین نقطه 

-رار نیست بلکه مجموعهع رابطه برقخود ارتباط برقرار نماید ثانیا بین دو نقطه الزاما تنها یک نو

 ای از ارتباطات ممکن است برقرار گردد. 

هایی دارد که برخی از آن ویژگیها از این در مجموع قدرت در نظام فکری فوکو ویژگی

 قرارند:

 شود نه قابلیت واگذاری دارد.شود نه تقسیم مییست نه تصاحب میقدرت شئ ن – 1

  یا از دست دادن داشته باشد. قدرت یک امکان نیست که قابلیت تصرف و – 2

در  .کندحتی جسم روابطی درونی برقرار می ها مانند اقتصاد یا-قدرت با سایر حوزه – 3

شود اطاعت زیرا در نهایت از بدن خواسته می اندیشه فوکو رابطه بدن و قدرت بسیار قوی است

 1«ولوژی سیاسی بدنتکن»و... از نظر فوکو قدرت  کند، تعظیم کند، تولید کند، لذت ببخشد

تبلور  رگانیک با سایر حوزه هاست کهدر پیوند ا اساساً از این روی .(29:1384)نقیب زاده، است

 یابد.می

دهد و حرکت طبیعی تا کالن ترین مناسبات را پوشش میترین روابط قدرت ذره بینی – 4

 آن از پائین به باالست.

هدف و سرگردان هم به بینیست اما  کسقدرت برای ظهور وابسته به تصمیم هیچ – 5

 آید.وجود نمی

 

1- Body Political Technology 
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تمام شود همانجا هم هست و هر جا نافرمانی و سرپیچی  1مقاومت هرجا قدرت هست – ۶

رابطه قدرت و مقاومت هم مانند رابطه قدرت و دانش یک  با این وصف .شودقدرت هم تمام می

شباهت با برداشت از زبان نیست ر اندیشه فوکو برداشت از قدرت بید رابطه راهبردی است.

د را مستقل از اراده گیرد و مسیر حرکت خومی زبان فارغ از اراده سوژه شکلیعنی همانگونه که 

 .کنداست قدرت نیز واقعیت را تولید میکند و حتی باالتر از آن موجد حقیقت انسان طی می

-نسان را زیر سلطه خود قرار میه اشود بلکبژه رها میتنها از تسلط سوژه و انه  چنین قدرتی

فوکو همانگونه که پیشتر به آن اشاره رفت دهد. بژه قدرت قرار میدمی را سوژه و ادهد و آ

عامل قدرت  کانون قدرت کجاست؟فیلسوف سطح است نه عمق لذا به جای پرداختن به اینکه 

درت با دولت، احزاب تواند در رفتار سیاسی مردم تأثیر بگذارد؟یا ارتباط قتا چه اندازه می

کند که به این مسئله توجه می و سواالتی از این دست های اجتماعی چیست؟سیاسی و جنبش

گیری چنین قدرتی به جهت است کشیده شود؟ و اساساً دامنه عنصر قدرت تا کجاها ممکن

مع معاصر چه سرانجامی یند دگردیسی قدرت با توجه به مختصات جدید جواکدام سوست؟ فرآ

 ؟ اهد یافت خو

 فوکو و حکومت -۳-۴

عنوان مبدع نظریه فوکو به حکومت یک نگاه تاریخی است این در حالی است که او را به  نگاه

تواند موضوع بحث مستقل که این تناقض می (52:1392 ،میلز)  شناسندگسست تاریخی می

به اعماق تاریخ  مت و دولتدیگری باشد، به هر حال او برای مطالعه سیر تکوین و تحول حکو

باید در اواخر قرون وسطی ، کشد اما نقطه عزیمت او در مطالعه دولت و حکومت را سرک می

به مفهوم مدرن گیری دولت این عصر که زمانه شکل .دانست2و عصر روشنگری رنسانس اوایل

فوکو با  .است 3«نیکولو ماکیاولی »پادوایی و  یومارسیل رود معاصر با ظهور آن نیز به شمار می

درنظرگرفتن آثار ماکیاولی به ویژه رساله شهریار او و برخی آثار دیگر اندیشمندان معاصر و یا 

ی به نحوه تکوین ابه شکلی پایه« یرپریگیوم دوال»و « ا دوالموت لو وایهفرانسو»بعد از او مانند 

طرح نموده و بررسی حکومت را م فوکو به نقل از لووایه سه شکل از پردازد.دولت و حکومت می

 کند شامل:می

 .که می توان آنرا موضوع اخالق دانست« خود»اداره درست  – 1

 

1- Defiance 

2- Enlightenment age 

3- Nicolo Maciavelli 
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 .گنجدکه در چارچوب اقتصاد می« خانواده»اداره درست  – 2

  (.13:1384 )فوکو، که موضوع علم سیاست است« دولت»اداره درست حکومت و  – 3

ه بین این سه عامل پیوستگی ذاتی وجود رسد کبه این نتیجه می این بررسی فوکو در خالل

ناگفته پیداست که  .دارد یعنی از اولی به دومی و دومی به سومی نوعی وابستگی برقرار است

اقتصاد به عنوان حلقه اتصال دو عامل دیگر از جایگاه برتری برخوردار است و به زعم فوکو وارد 

ردن است از این روی او همرأی با کردن عنصر اقتصاد به عمل سیاسی مسئله اساسی حکومت ک

که مسئولیتشان را بر عهده  حکومت چیدمان درست چیزهایی است» گوید: مییر یدوالپر

این تقبل مسئولیت شرایطی را (. 15:1384 ،همان) «ایم تا به سمتی مناسب هدایت شوندگرفته

بیانگر نقش  کهیسه ویژگی «حکمت»و  «سخت کوشی»، «شکیبایی»طلبد که عبارتند از می

هدف فوکو از اشاره به این نقل قول بویژه  .پدر در خانواده و ملکه در کندوی زنبور عسل است

تمثیل ملکه بیان این نتیجه است که حاکم خوب و موفق کسی است که مانند ملکه علیرغم 

هیچ وقت از آن استفاده نکند و با بکارگیری قدرت نرم ، نفوذ و  1)قدرت سخت( داشتن نیش

نکته دیگری که در  را به نحوی مسالمت آمیز و تفاهمی به پیش برد. تأثیرگذاری این مسئولیت

ت و اِعمال اندیشه فوکو راجع به حکومت قابل بررسی است این است که او بین اِعمال قدر

یر مدعی است اوال حکومت کردن نوعی هنر شود و به تبع دوالپریحاکمیت تفاوت قائل می

که فرد توانایی شود حقق میمانی مخالقیت و ظرافت دارد ثانیا این هنر ز هوش، است و نیاز به

تر حکومت موفق به عبارت روشن ترکیب اِعمال قدرت با اِعمال حاکمیت را داشته باشد.

و  حکومتی است که بتواند حد و مرز حاکمیت فردی سوژه ها و قدرت فائقه دولت را به درستی

در دیدگاه خود نیکولو  ایجاد تزاحم بین آنها پیشگیری نماید. ترسیم کند و از بدون تنش

مردم از حکومت چشمداشت چندانی ندارند و تنها کافی است که حکومت  ماکیاولی اساساً

کند جلب محبت و ستمگر نباشد تا به صفت خوب بودن متصف گردد.... او در ادامه تأکید می

عظیمی است که در اختیار زمامدار قرار دارد  ها سرمایهاعتماد مردم برای عبور از بحران

میشل فوکو با عنایت به چنین برداشتی از فرایند حکومت کلید واژه  .(87:1389)ماکیاولی،

او درباره این  خود. 2«مندیحکومت»افزاید به نام دیدی را به عرصه اندیشه سیاسی میج

 ز است: منظور من از حکومت مندی سه چی: » گویدکلیدواژه جدید می

 

1- Hard Power 

2- Governmentality 
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اقتصاد  جمعیت،»محاسبات، تاکتیکها که بر سه پایهها، نهادها، ای از رویهمجموعه – 1

 اند.استوار شده «سیاسی و امنیت

توسعه دانش و تقویت استیالی حاکمیت برتر و انضباط]تأسیس حکومت[ در راستای  – 2

 بروکراسی.

مه یافته است و طی آن دولت حال ادا و تا زمانفرایندی که از قرون وسطی آغاز شده  – 3

مند کنونی تغییر ماهیت داده ائی شبانکارگی آن به وضعیت حکومتابتد از شکل

  (.27:1384است)فوکو،

شیوه فکر کردن و » اند: مندی را این گونه تعریف کردهبرخی از نظریه پردازان حکومت

کردن قدرت در ی اِعمال و محدود هاآرمانی به واقعیت از طریق تکنیک هاینزدیک کردن ایده

از این  .(3:1392 می،)خرمشاد و اسال «گویندمندی میهای زندگی جمعی را حکومتحیطه

مندی با اندکی اغماض همان مکتب لیبرالیسم آید که آبشخور اصلی حکومتتعریف چنین برمی

برای دولت است  غربی است که خواهان حداکثر آزادی و رفاه برای فرد و حداقل اجازه دخالت

برخی ضمن  کید شده است.أجمع تبا این تفاوت که در این تعریف به جای تأکید بر فرد بر 

پذیرش تفاوت حکومت و حکمرانی، حکمرانی را معادل حکومتمندی گرفته و بر نقش برجسته 

میشل فوکو با  (.77:1389 جامعه مدنی و بخش خصوصی در آن تأکید دارند)جاوید و ایزدی،

بانی افزاید هدف نهایی قدرت شم نمادین وظائف حکومت به وظائف شبان یا پلیس میتقسی

خرت است اما هدف نهایی پلیس رستگاری در این جهان از آتضمین رستگاری فردی در جهان

مندی کلیدواژه حکومت .(85:1390)سایمونز، طریق تضمین بهداشت، امنیت، آموزش و... است

ترکیب وظائف و اهداف شبان و پلیس است یعنی گسترش رفاه مورد نظر میشل فوکو گویی 

مندی اهداف چه ممکن است از طرح فرایند حکومتفوکو اگر  همراه با تعمیق معنویت.

 دهد:هدف را بر سایر اهداف اولویت می متعددی داشته باشد اما بی شک او این دو

نه آن به وسیله نیروهای دانا الف: توانمند سازی حکومت از راه بکارگیری دانش و تقویت بد

در خدمت همه اقشار جامعه و نه  دولت یا حکومت موفق یگیربه شکل و توانا، این رویکرد فوکو

   انجامد.میفقط طبقه برخوردار 

کردن هرچه بیشتر حکومت و جامعه به یکدیگر به نحوی که دولت و مردم رقیب ب: نزدیک

  .باشندهم  و یاور یکدیگر نباشند بلکه رفیق
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 های پژوهشیافته -۴

ارائه  جهت افزایش سرمایه اجتماعی پیشنهادیراهبردهای های پژوهش در قالب در ادامه یافته

 گردد.می

 پذیرش واقعیت -۴-۱

 های اجتماعی از جملهبحران در عرصه اجتماع منجر به درمان آشکاربی شک کتمان حقایق  

ن گام در مسیر حل و فصل بحران حادث شده در نخواهد شد لذا اولی افول سرمایه اجتماعی

عرصه سرمایه اجتماعی اقرار و اعتراف به این حقیقت است که هم جامعه ما و هم نظام سیاسی 

 -اند و این وضعیت به روابط دولت کندگی شدهکشور در درون خود دچار نوعی شکاف و پرا

کشورمان را با مشکالتی مواجه نموده ملت نیز تسری یافته و بالمآل راهبرد کالن توسعه پایدار 

در حوزه اجتماع  بر اساس دیدگاه رابرت پاتنام سرمایه اجتماعی از  سه عنصر هنجارها،  است.

گیرد. اما مشکل اینجاست که هنجارهای نسل گذشته و نسل جوان ها و اعتماد شکل میشبکه

از سوی دیگر نه  ایدئولوژیکرغی مدنیِ و هنجارهای ایدئولوژیک از یک سو و هنجارهای رسمیِ

نیز  واقعی و مجازی ی مردمیِهاعرصه شبکهدر افزایی ندارند که در تقابل با یکدیگرند. تنها هم

های اجتماعیِ مردمی همراه و های رسمی با شبکهن وضعیتی حاکم است و کمابیش شبکهچنی

ر است به نحوی که تآنچه ذکر شد بغرنج همدل نیستند. در حوزه اعتماد عمومی شرایط از

های رسیده است که در تناسب با کشور %10میزان اعتماد در سال جاری بین مردم به حدود 

جالب است بدانیم که این میزان از اعتماد  .توان مشاهده کردتوسعه یافته عمق فاجعه را می

 در حوزه .(205:1388،)صیدایی بوده است %۶5از این حدود  سال پیش 17مردمی تنها در 

ن موارد عدم مشکالتی که نتیجه قهری آاجتماعی رو به نابودی است.  هاقتصاد نیز سرمای

گذار داخلی و خارجی و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری و گذاری مولد از سوی سرمایهسرمایه

-و... می تکدی گری، حاشیه نشینیبالمآل ناهنجاریهای اجتماعی گسترده مانند اعتیاد، سرقت، 

اعتمادی که به بی کردمشاهده  حوزه سیاست بایداوج افول سرمایه اجتماعی را دراما  باشد.

اعتمادی مخلص کالم آنکه بین حاکمیت و جامعه نوعی فضای بی نظام به جامعه انجامیده است.

 دوطرفه حاکم است که خود از عوامل اصلی افول سرمایه اجتماعی در کشور ماست. 

در فرایند ترمیم سرمایه  ی دانش، قدرت و حکومتبازتعریف مفاهیم راهبرد -۴-۲

 اجتماعی
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دانش، قدرت و  در زمینه خصوصها بهمه زمینهویژگی اصلی اندیشه فوکو در  :دانش

است. به عبارت دیگر در چارچوب تبارشناسی فوکو ما نه  و بیناذهنیت حکومت تمرکزگریزی

آنگاه در پرتو بیناذهنیت به  ئیمن شورش نماآتنها باید تمرکز را نقد کنیم که باید علیه 

از یکسو و  و عنصر نقدلذا در بازتعریف این مفاهیم همیشه باید د بازتعریف آن مفاهیم بپردازیم

در اوم هستند مدنظر داشته باشیم. را که به نوعی بیانگر تغییر مد بیناذهنیت از سوی دیگر

بژه است که خارج از اراده سوژه و اده اندیشه فوکو دانش در ترکیب با قدرت عاملی مولد و زاین

پردازد. در این تعبیر داشمندان و نظریه پردازان هیچ نقشی در تولید و به تولید واقعیت می

-شود و انتقال می هایی هستند که دانش در آنها تولید میپردازش دانش ندارند و تنها محمل

نیست  2نالجیا  1ساینس ش به معنیدر تعبیر فوکو دانباید دانست که  .(117:1392 )میلز، یابد

و دولت برای  شوندهایی است که در نهادهای رسمی اظهار میبلکه به معنی ادعاها یا گزاره

و گیرد از این روی دانش گستره وسیعی را دربرمی کند.نها استفاده میآکنترل جامعه از 

شود. به ندا و... را شامل می، تکنولوژی، ورزش، پروپاگاایدئولوژی، فرهنگ، هنر اقتصاد،سیاست، 

تر دانش مجموعه ابزارهایی هستند که دولت با بکارگیری آنها به کنترل تعبیر روشن

جامعه باید توسط دولت کنترل شود.  –دارد: الف  پیام پردازد. این موضوع سهمی ]جامعه[سوژه

 –ده نماید. ج دولت مجاز است برای کنترل جامعه از تمامی امکانات در اختیار استفا –ب 

های میشل فوکو هر بر اساس اندیشه و حال آن که جریان حرکت دانش از باال به پایین است.

توان چنین استنباط و یا به عبارت دیگر از منظر فوکو می سه این موارد باید بازخوانی شوند

 حداقل اوال به دلیل تمرکزگریزی نباید دانش تنها در دست دولت قراربگیرد بلکه نمود که؛

هایی از دانش به مفهوم فوکویی آن باید قلمرو حضور و حاکمیت مردم باشد مانند بخش

ها به کاهش ، از این روی حضور گسترده حاکمیت در این عرصهاقتصاد ورزش، فرهنگ، هنر،

. ثانیا ها و بالمآل افول سرمایه اجتماعی خواهد انجامید حضور و مشارکت مردم در این حوزه

 عمومی کنترل و نظارت شود نه آنکه توسط افکار خود و باید ور خواست مردم استدولت تبل

کند سمت و باید در مسیری که جامعه تعیین میجامعه را کنترل و هدایت کند بلکه  دولت

، اصرار حاکمیت بر ادامه کنترل و تحت کنترل ملت باشد سوی حرکت خود را تبیین نماید

. شودنظام سیاسی و از دست رفتن اعتماد بنفس ملی منجر می اعتمادی مردم بهجامعه به بی

ثالثا جریان حرکت دانش باید از پایین به باال باشد نه برعکس زیرا مفاهیمی همچون ایدئولوژی، 

 

1- Science  
2- Knowledge 
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فرهنگ و هنر، اقتصاد و تکنولوژی، ورزش و... پیش و بیش از آنکه حیطه تأثیر دولت باشند 

نوع کاربرد هرکدام و  بازتعریف این مفاهیم مبینباید تر ا مهمو از همه اینهقلمرو حضور مردمند 

. نتیجه طبیعی چنین اساس فضای گفتمانی و بیناذهنی باشدترسیم مسیر حرکت آن بر 

مفاهیم مشترک بین فرایندی این است که دولت دست از تالش برای تحمیل تعاریف خود از 

ضای بیناذهنی جامعه گردن نهد و به جای بردارد و به تعاریف برآمده از ف حاکمیت و جامعه

تا مردم حاکمیت را رفیق خود  نقش خادم جامعه را بر عهده بگیرد ارباببازی کردن نقش 

 اعتماد باشند.بدانند و به آن اعتماد کنند نه آنکه رقیب خود قلمداد کنند و به آن بی

رت مخالف است و مدعی ساده و روشن از قد کالسیک، با ارائه تعریفی فوکو اساساً: قدرت

است قدرت یک وضعیت پیچیده استراتژیک است. با این تعریف قدرت در منظومه فکری فوکو 

یی باشد هاویژگیکو قدرت باید دارای یک مفهوم گفتمانی و بیناذهنی است. در اندیشه فو

همزاد  ،بودن ، آشکار و پنهانبودن ، نرمبودن های مثبت، متکثر، دارای جنبهبودن مولد شامل

وضعیتی که امروزه در روابط مردم و حاکمیت در  .مبتنی بر رابطه آزادانه بودن و مقاومت

کشورهای توسعه نیافته از جمله ایران شاهدیم نتیجه تعاریف سنتی و جزم گرا از قدرت است. 

به معنی  شود قدرتله تعریفی که از ماکس وبر نقل میازجم در تعاریف سنتی از  قدرت

. در تعریف کالسیک چند ن عمل مطلوب سوژه نیستبه انجام عملی است که آ ن سوژهرکردوادا

ویژگی مستتر است اول آنکه قدرت متمرکز است دوم آنکه مسیر حرکت قدرت از باال به پایین 

ای جز تسلیم ندارد و چهارم آنکه قدرت سنتی قدرت سخت است. است سوم آنکه سوژه چاره

نماید. از نظر او پیش میشل فوکو تعریف جدیدی از قدرت ارائه می در مقابل این تعاریف سنتی

ای که آزادانه و بدور از گیری قدرت برقراری رابطه است اما نه هر رابطه ای بلکه رابطهنیاز شکل

فوکو منکر قدرت سخت و بکارگیری داغ و درفش در مدیریت جوامع مدرن سلطه باشد. اساسا 

-معرفی میاست  1که مبتنی بر اقناع و پذیرش قدرت نرم را  ،رناتیوامروزی است و به عنوان آلت

کند. قدرت نرم برعکس قدرت سخت] پلیس، نیروهای مسلح، سازمانهای اطالعاتی و امنیتی[ 

توان از گیرد در این تعریف میتری را دربر میو گستره وسیع تنها در اختیار حاکمیت نیست

های اجتماعی، ها، شبکهتصویری خانگی، ماهواره هایانههنر، ادبیات، سینما، مطبوعات، رس

روشن است که در  کامالً گیری و انتقال قدرت نام برد.ای مجازی و... به عنوان بستر شکلفض

چنین تعریفی از قدرت تمرکز هیچ جایگاهی ندارد و چنین قدرتی در تمامی بدنه اجتماع به 

نیز غیرقابل تصاحب و غیرقابل  قیقا به همین دلیلحضور و بروز دارد و د آشکار و پنهانصورت 

 

1. Satisfaction 
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کند مسیری عمودی حرکت نمی قدرتی برخالف قدرت کالسیک تنها درچنین  .کنترل است

های بی شماری را پیش روی خود دارد. نکته مهمی که مسیرها و جهتها و حق انتخاب بلکه 

را الزم  «قدرت و مقاومت»که او ن توجه کرد این است عریف فوکو از قدرت باید حتما به آدر ت

در برابر قدرت مقاومتی « فضایی آزاد و بدور از سلطه»داند یعنی چنانچه در و ملزوم هم می

شکل نگیرد عمال قدرتی اعمال نشده است و هرجا در برابر قدرت مقاومتی صورت پذیرد بیانگر 

جامعه و تسلیم در برابر حال اعمال شدن است و جریان دارد لذا سکوت  این است که قدرت در

تصمیمات حاکمیت یا بی تفاوتی در مقابل عملکرد دولت به معنی توقف چرخه قدرت و سکون 

یش سرمایه و اضمحالل آن جامعه است. جمهوری اسالمی ایران چنانچه خواهان ترمیم و افزا

از  -الف  :ار خود قرار دهدباید موارد ذیل را در دستور ک باشد و جلب اعتماد مردماجتماعی 

دست بردارد و به  برای کلیدواژه قدرت تعاریف کالسیک، سخت و خشن، تمرکزگرا و  پیشینی

ی دولت جامعه را در د. در چنین وضعیتپسینی از قدرت گردن نه 2گفتمانی 1تعاریف بیناذهنیِ 

-مومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی مینماید و این خود باعث افزایش اعتماد عقدرت شریک می

برای  ا به رسمیت بشناسد و ضمن اقرار شفاهیحاکمیت سهم مردم از قدرت ر  -ب ود. ش

 -ج   تا در جلب اطمینان و اعتماد مردم موفق شود. های عملی نیز برداردتحقق آن گام

های اجتماعی و فرهنگی به حداقل حضور و آن هم در قالب نظارت در حوزه همچنین دولت

با   -د  پرهیز نماید. دهیو جهت هاقیم یا اعمال سلیقه در این بخشستاکتفا نماید و از حضور م

حد امکان حاکمیت فضای اقتصادی تولید و لتی تا سرتوجه به اثبات ناکارآمدی نظریه اقتصاد دو

از ورود مستقیم یا غیر  و را در اختیار مردم بگذارددرات و واردات اص ، کسب و کار ،توزیع 

دولت جایگاه خودداری نماید. تنها با بکارگیری این سیاست هاست که ها مستقیم به این حوزه

 خواهد یافت.یابد و ملت نیز به آنچه که سهم او از قدرت است دست واقعی خود را باز می

داستان حکومت در تاریخ علوم سیاسی داستان درازدامنی است. از پیشقراوالن  :حکومت

الطون و ارسطو گرفته تا آباء کلیسا در قرون وسطی، اندیشه سیاسی در یونان باستان همچون اف

های مدرن و پسامدرن از اصحاب قرارداد اجتماعی در عصر روشنگری گرفته تا طرفداران دولت

اند که حکومت چیست؟ راهبردی مواجه بوده هایدر عصر حاضر همه و همه با این پرسش

بسیاری از  حکمرانی کرد؟توان خوب چگونه میهایی دارد؟ و حکومت خوب چه ویژگی

اندیشمندان در حوزه سیاست چه در گذشته و چه در حال طرفدار تعاریف پیشینی و 

 

1  - Intersubjectivity 

2  - Discursive 
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از  1آرمانگرایانه از سیاست بوده و هستند اما اندیشمندان عصر پسامدرن قائل به تعاریف پسینی

کو نیز کلیدواژگان عرصه سیاست به ویژه حکومتند. از دیدگاه این اندیشمندان که میشل فو

ها برای آن تأسیس شدهها بر آرمانی که حکومتکارکرد حکومت و کیفیت یکی از آنهاست نوع

اند رجحان دارد. در تعریف میشل فوکو حکومت یعنی چیدمان درست چیزهایی که 

ایم تا به سمتی مناسب هدایت شوند. در این تعریف چند نکته مسئولیتشان را بر عهده گرفته

های این چیدمان بخش ل آنکه حکومت یک چیدمان درست است. دوم آنکهقابل رصد است او

.  سوم آنکه وظیفه داریم این داریم ما مسئولیت اجرای آنها را بر عهدههمان مواردی هستند که 

مناسب از  این سمتِ ها وان مسئولیت چیدمان را به سمتی مناسب هدایت نمائیم. چهارم آنکه

با این وصف  د.نگفتمانی تعیین و تبیین شودر خالل روابط بیناذهنیِ  و باید اندقبل تعیین نشده

اوال دست به  جمهوری اسالمی ایران برای ایجاد اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی باید

مسیر دستیابی به هدف غایی  ساختار بروکراسی خود بزند تا از راه چیدمان درست بازسازی

کنونی نظام سنگین، حجیم، ناکارآمد و بعضا ناهماهنگ است.  نظام را هموار نماید. ساختار

طفره  3و پاسخگویی به افکار عمومی 2توان یافت که از ایجاد شفافیتکمتر سازمان دولتی را می

های حاکم است. بخش ه تا حدودی فضای تنش و عدم تعاملگانبر روابط قوای سهنرود. 

گانه حضور و فعالیت گسترده دارند انونی قوای سهجود خارج از بدنه قبسیاری در بروکراسی مو

در  کنند.میپرداخت  مالیات شوند و نهمی، نه حسابرسی پاسخگو نیستند به افکار عمومی  که

دست به  بدنه بروکراسی نظام جمهوری اسالمی بسیاری از سازمانها و نهادهای دولتی و انقالبی

که با ماهیت اصلی تأسیس آنها مغایرت دارد. زنند اقتصادی و سیاسی می های متعددفعالیت

اما وظائفی  گیری چیدمان درست در حکومتند.شمار دیگر مخل شکلهمه این موارد و موارد بی

که حکومت بر عهده دارد کدامند؟ و این وظائف را چه کس یا کسانی باید تبیین نمایند؟ در 

را و عملگرا در بدنه نگدو طیف آرما تو آن حضور و فعالی شویمچالشی جدی مواجه میاینجا با 

که در نهادهای ثابت و غیرانتخابی بروکراسی حضور  آرمانگرا. گفتمان بروکراسی کشورمان است

که در عملگرا  آنکه طیفبه مقوله حکومتند حال و ایدئولوژیک دارند طرفدار نگاه پیشینی

 های پراگماتیستی و نتیجهیاستحضور دارند خواهان بکارگیری س انتخابی عمدتاً  نهاهای موقتِ

رسد هم قالب باشند. به هر روی و با توجه به دیدگاه پسامدرن میشل فوکو به نظر میمیمحور 

مبتنی بر  و هم محتوای حکومت خوب باید تابعی از دیدگاههای مردم همان عصر و زمانه

 

1 - Ulterior Definitions  

2- Transparency  

3- Public Opinion 
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حکومتمندی » واژه داری خوب از کلید. فوکو برای تبیین حکومتباشد هنجارهای همان جامعه

 2منتالیتیبه معنی حکومت کردن و  1گوورناین کلیدواژه جدید از دو بخش  کند.استفاده می« 

حکومت بر اساس  ده است که معنی تحت اللفظی آن به معنی عقلی و فکری تشکیل ش

تحلیل های خود وکو ف (.۶:2009 ،3)کولیر شودمی یا بکارگیری فکر و عقل در حکومتعقالنیت 

-رت سیاسی دولت محدود و منحصر نمیمندی را تنها در سازمانهای سیاسی و یا قدز حکومتا

ن بسیار گسترده وظیفه آ که داندمی 4کردنب حکومتمندی را نوعی هنر خوکند بلکه حکومت

در این تعریف از حکومت، فوکو معتقد است . تر از امور اجرایی روزمره و هدایت جامعه است

او  .گرایی نزدیک نمایدای آرمانگرایی را به مرزهای واقعت که بتواند مرزهحکومتی موفق اس

توانمندسازی دولت از طریق تبیین  –نماید: الف ا پیشنهاد میبرای این منظور دو رویکرد ر

های غیردولتی و جذب و گری به بخشریزی و نظارتی و واگذاری تصدیدقیق وظائف برنامه

فراهم ساختن  –کشور. ب  وزش دیده و متخصص در بدنه بروکراسیبکارگیری نیروی انسانی آم

تماعی محلی و های اجی شبکهه راه اندازمساعدت بگیری دولت مدنی از طریق زمینه شکل

های های داوطلبانه مدنی و واگذاری برخی از مسئولیتای و تشویق و هدایت فعالیتمنطقه

خوب هم دارای قدرت سخت و هم دارای قدرت در دیدگاه فوکو حکومت  .دولت به این نهادها

کند ظرافت است توصیه میداند که نیازمند خالقیت و رم است اما چون حکومت را هنری مین

به حکومت با استفاده از قدرت نرم دست به کار اقناع جامعه شود و اندیشه تحمیل و سرکوب را 

در کندوی زنبور عسل معتقد است  . او ضمن مقایسه حاکم با پدر خانواده یا ملکهکناری نهد

حکومت کردن بدون بکاربردن قدرت سخت نیازمند شکیبایی، سخت کوشی و حکمت و اندیشه 

فوکو یکی دیگر از رموز موفقیت حکومت خوب را در توانایی ایجاد توازن ما بین حاکمیت  است.

ه دارای ترکیب و کداند. چنین حکومتی قدرت فائقه دولتی از سوی دیگر میفردی از یکسو و  

، عملکردی مثبت و قابل تحسین، اهدافی روشن و منطبق با خواست عمومی چیدمانی متناسب

تواند مورد پذیرش مردم جامعه باشد می های مسلطِو مسیری مبتنی بر هنجارها و ارزش

 سرمایه اجتماعی را به حداکثر ممکن برساند.

 

3- Govern 

2- Mentality 

3- Collier 

4- Good Governance Art 
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خرد، میانی  سطح سهیه اجتماعی درترمیم سرما مردم در جایگاهنقش و تبیین  -۴-۳

 کالن و

کند شامل عنوان مجزا تقسیم بندی می 4پیر بوردیو در یک تقسیم بندی کلی سرمایه را ذیل 

 .(1۶3:1378سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، سرمایه نمادین، سرمایه اجتماعی) عطار،

فرهنگی را معادل دانش و  سرمایه اقتصادی را معادل ثروت، سرمایه با اندکی تسامح چنانچه

ای جز این نخواهیم داشت که دین را معادل افتخار بدانیم چارههنر و معرفت، سرمایه نما

گسترش و تعمیق سرمایه . مردم در تکوین، بنامیم یمردماعتماد سرمایه اجتماعی را نیز معادل 

 مورد نظر ح بندیبا نیم نگاهی به سطلذا  ای داشته باشندتوانند نقش سازندهاجتماعی می

خواهیم  نقش مردم در سرمایه اجتماعی بررسی نی و کالن بهدر سه سطح خرد، میاکلیپاتریک 

 :پرداخت

گیری سرمایه اجتماعی رابطه است پس هر فرد از آنجائیکه بستر اصلی شکل :سطح خُرد

باید به فراخور باید در پی افزایش مهارت برقراری ارتباط با دیگران باشد. در همین راستا افراد 

ارتباطات رو در رو و شبکه هنگی و اجتماعی خود در پی گسترشوضعیت خانوادگی، کاری ، فر

، ای با دیگران و جستجوی دوستان جدید باشند. افراد خانواده و فامیل، دوستان و همکاران

به چهره،  برخورد چهره توانند در این فرایند در اولویت قرار گیرند.می همسایگان و اهالی محل

های و چت، ارتباط و مکالمه تلفنی منظم در برخی از مناسبت برقرای ارتباط از طریق پیامک

روند. پیام اصلی برقراری ارتباط فردی با خاص از مصادیق تحکیم رابطه فردی به شمار می

ز از تواند به هنگام نیادیگران این است که انسان فراموش نکند در این جهان تنها نیست و می

خود درخواست یاری و مساعدت نماید و به عنوان عنصری مفید و مؤثر به هنگام خطر نوعان هم

 به کمک ایشان بشتابد.

در واقع  یا به تعبیر رابرت پاتنام سرمایه اجتماعی انحصاری طح میانیس :سطح میانی

ها این گروه و این مهم به دست نخواهد آمد مگر آنکه گروهی استهای درونعرصه تمرین کار

. در این و چشم انداز مشترک در رسیدن به اهداف فعالیت گروهی باشند. ، هدفدارای هویت

نحوی از انحاء دارای وجوه مشترک  که به آمد ها در پی یافتن افرادی برخواهندسطح انسان

یخ و های طبیعت و زیست بوم، فرهنگ و هنر، تارمندان به حوزهعالقهآیی گردهمباشند همانند 

ی، سندیکاهای صنف ، ورزش و سرگرمی،تعاونیهای فعالیتهای اقتصادی و مالی، سنن، فعالیت

احزاب سیاسی، بنیادهای بومی و محلی، محافل دینی و مذهبی و.... این سطح از سرمایه 

ت به سزایی برخوردار است اجتماعی به دلیل قرارگرفتن مابین دو سطح خرد و کالن از اهمی

های رسمی را به افراد انتقال پذیری ارزشطی قرار دادن افراد در فرایند جامعهواند تزیرا می
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سطح خرد به سطح کالن  تواند انتقال دهنده تغییرات اجتماعی و فرهنگی ازمیدهد. همچنین 

گیرد این است که نوع و رد توجه مضاعف قرارهای این سطح باید موای که در فعالیتباشد. نکته

ها بط اعضاء باید مبتنی بر کنش ارتباطی، تعامل و مدارا و بیناذهنیت باشد زیرا گروهکیفیت روا

گرایی ندارند لذا ای با فرهنگ اقتدارطلبی و نخبهداوطلبانه هیچ میانه های مردم نهادِ و شبکه

حاکم به این  گفتمان بکارگیری هرگونه ضوابط سلسله مراتبی و انتقال یا تسری منویات رسمیِ

پیداست که این ناگفته  گردد.اُفت شدید عملکرد آنها میها یا هگروباعث فروپاشی این بطروا

ابط فردی درون زیرسطح رو –تواند به دو زیرسطح دیگر تقسیم شود شامل الف سطح خود می

یا همان  هاها و گروهو همکاری متقابل شبکه زیرسطح روابط –ای. ب فضای گروهی و شبکه

 زمانی.همکاری بین سا

رابرت پاتنام سرمایه اجتماعی در این سطح را سرمایه اجتماعی فراگیر یا : سطح کالن

توان به دو سرمایه اجتماعی در این سطح را مینقش و جایگاه مردم در  نامد.گروهی میبرون

نقش  –نقش و جایگاه قانونی و رسمی مردم. بخش دوم  –بخش تقسیم نمود شامل: بخش اول 

 . با نیم نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مستقل و مدنی مردمیردولتیو جایگاه غ

ترین وظائف قانونی مردم را ذیل سه عنوان مشارکت در انتخابات، همکاری در مهمتوان می

های ... و نظارت مستمر بر فعالیت بخشهای دولت از طریق پرداخت مالیات وتأمین هزینه

 به معروف و نهی از منکر رتحت عنوان ام ورت مستقیم و غیرمستقیمگوناگون حاکمیت به ص

ویژگی عمده این موارد آن است که اقدامات شرکت در انتخابات، پرداخت مالیات  خالصه نمود.

ام و نظارت عمدتا فردی است و در صورت تغییر شکل از حالت فردی به گروهی با واسطه انج

مردم  القاعده عرصه غیبت حاکمیت و حضور مردم استگرفت. اما در بخش دوم که علی خواهد

  عهده گیرند از جمله:تری را برتوانند نقش برجستهمی

توانند می هااین نوع فعالیتدر مردم . غیرسیاسی های داوطلبانه مدنیِبر فعالیتتمرکز  -الف

مابین فی فردیبدون آنکه حساسیت حاکمیت را برانگیزند بستری را فراهم نمایند تا هم ارتباط 

گشایی شود تعمیق یابد هم کار گروهی به تمرین گذاشته شود و هم از کار دولت گره اعضاء

های خیریه که با های زیست محیطی و طرفداران حیات وحش، انجمنمانند فعالیت انجمن

های انساندوستانه در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه به کمک مسئولین خواهند شتافت. فعالیت

آمیز و برد زمینه برقرای روابط پایدار و مسالمت –ها در قالب بازی برد ین نوع فعالیتا

 نمایند.اعتمادساز بین مردم و حاکمیت را فراهم می
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مردم عالوه  های بخش دولتی. در این حوزهنظارت غیرمستقیم و نامحسوس بر فعالیت -ب

 در اختیار دارند نیز 1ای مجازی اجتماعیهی همانند شبکهجدید بر ابزارهای سنتی ابزار کارآمد

ها تقریبا هیچ موضوع های گوناگون مردم در این شبکهکه با حضور گسترده و مداوم طیف

تبدیل دفتر کار ای یا فساد پنهانی از چشمان تیزبین افکارعمومی پوشیده نخواهد ماند. محرمانه

ور و وظائف حاکمیت به کارآمدی شفاف سازی امای، مسئولین و مصادر امور به اتاقی شیشه

 نظام و جلب رضایت جامعه خواهد انجامید.

از مجراهای قانونی به نیت  جامعه پیگیری مطالباتمطالبات مستمر قانونی از دولت.  -ج

نه تنها به چاالکی، شفافیت و کارآمدی عملکرد بروکراسی  پاسخگوییعادت دادن مسئوالن به 

و نظام سیاسی را به پاسخگویی و حفظ ارتباط سازنده با مردم  بدنه دولتخواهد انجامید بلکه 

عادت خواهد داد که نتیجه آن چیزی جز رفع نیازمندیهای مردم و جلب اعتماد ایشان نخواهد 

  بود.

هر نظام سیاسی خواه ناخواه دارای نقاط قوت و ضعفی است که  :2انتقال مدنی اعتراضات -د

یا  مسلم ماند. در صورت بروز هر گونه ناکارآمدیپنهان نمیاز دید جامعه و نخبگان هر حوزه 

در بدنه حاکمیت مردم ناگزیر از بیان اعتراض هستند اما از خواست عمومی  آشکار انحراف

زمان هستند باید از ها و حفظ اعتماد نظام سیاسی به صورت همچنانچه مردم خواهان رفع کژی

سخت پرهیز نمایند و ضمن استفاده حداکثری از  خشن و غیرقانونی، اعتراضی هرگونه رویکرد

پیمایی مسالمت آمیز و بدون قانون اساسی که برگزاری راه 27از جمله اصل  های قانونیظرفیت

دست به کار مقاومت مدنی شوند و از برهم زدن  داندحمل سالح را از حقوق مصرح مردم می

توانند دست مردم می ،به افزایش مالیاتنظم عمومی خودداری کنند. به عنوان مثال در اعتراض 

یا  نمایند برگزاری انتخابات آنرا تحریم عتراض به روند ناسالمبزنند یا در صورت ا به اعتصاب

م و افزایش قیمت رتو ضمن شرکت رأی مخدوش به صندوق بیندازند یا در صورت عدم مهار

های مسالمت آمیز مراتب ین راهبرخی کاالها از خرید و فروش آن کاالها پرهیز نمایند و از ا

 .را به گوش زمامداران برسانند های موجوداز سیاست ناخرسندی خود

 

1- Social Virtual Networks 

2- Civic Exceptions Transmission 
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 روند تکامل سرمایه اجتماعی :۱نمودار 

 نتیجه گیریبحث و  -5

به  دولت -ملت مشروعیت تنظیم کننده روابط دو جانبه  -در جهان امروز که عنصر کارآمدی

فت مشروعیت خواهد انجامید. افت ش کارآمدی به اُرود بدیهی است که کاهشمار می

اد دو طرف به و در نتیجه کاهش اعتم ملت با دولتمشروعیت به معنی کمرنگ شدن ارتباط 

علیرغم دهه  4آنچه مسلّم است این است که جمهوری اسالمی ایران از پس د. یکدیگر خواهد بو

ی و همبستگی دینی و انقالبی ایجاد توفیقاتی که در حفظ تمامیت ارضی، استقالل ملی و سیاس

خود  سیاسی فرهنگی و بعضاً  –، اجتماعی هنوز نتوانسته است بر معضالت عمده اقتصادیکرده 

فائق آید و این وضعیت به ناکارآمدی این نظام و کاهش مشروعیت آن در افکار عمومی منجر 

ر حوزه معضالت د تالش کردگردیده است. این تحقیق با پیش فرض گرفتن واقعیت فوق 

ابتدا از راه پذیرش واقعیت سپس از طریق شناخت ابعاد واقعیت راهکاری ارائه  سیاسی مبتالبه

به حداقل ممکن برسد. به همین منظور در این  و دولت بین ملت نماید تا شکاف حاصل شده

پژوهش سعی شده است موضوع در چارچوب نظری سرمایه اجتماعی به ویژه دیدگاه رابرت 

نچه که در این آنام که نگاهی سیاسی به مقوله سرمایه اجتماعی دارد مطرح گردد. اما پات
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 معاصر تحقیق به عنوان راه حل پیشنهاد شده است کاربست اندیشه های میشل فوکو اندیشمند

واژگان دانش، فرانسوی است که در فضایی گفتمانی و با تعاریف بیناذهنی به بازتولید کلید

به تعریفی توان چوب است که با قرائتی گفتمانی میداخته است. در این چارقدرت و حکومت پر

مشروعیت  –مابین دولت و ملت دست یافت و به بازخوانی رابطه کارآمدی مشترک از روابط فی

خواهد دولت به سطحی قابل قبول ارتقاء  –. در چنین فضایی است که روابط ملت اشاره کرد

کند. ساز ترمیم سرمایه اجتماعی یا اعتماد عمومی را فراهم میینهو این ارتقاء روابط زم یافت

ای زوا و ایجاد ارتباط گروهی و شبکهخروج از الک ان که پیشتر به آن اشاره رفت ههمان گون

است لذا بی راه نیست اگر ادعا شود سرمایه اجتماعی  سرمایه اجتماعی زمینه تکوینپیش

و  شکلمعه ها و هنجارهای هر جاای که بر اساس ارزشای است از ارتباطات شبکهمجموعه

ها و هنجارهای ایرانی نیز تحت تأثیر سه و از آنجاییکه ارزش گیردشمایل خاصی به خود می

شوند چاره ی و الزامات زندگی مدرن تنظیم میعنصر هویت تاریخِی ایرانی، باورهای دینِی شیع

های سیاسی و در حوزه فعالیت گانه نیست.ها  بر این اصول سه ای جز طراحی این شبکه

نهاد که بر این سه هایی مردمتشکیل و فعالیت شبکه نیز که موضوع بحث ماست اجتماعی

عنصر استوار شده باشند از سوی ملت و طراحی و بروزرسانی بدنه دولت و بروکراسی حاکم بر 

بندی گفتمانی ه مفصلتواند بمیاساس سه عنصر ملیت، مذهب و مدرنیته از سوی حاکمیت 

ساز اعتماد این دو نهاد به زمینه دولت - تر کردن روابط ملتکه ضمن فربه منتهی شودمشترک 
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