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چکیده
اين نوشتار ميکوشد به اين پرسش پاسخ دهد که در کـدا يـ از پـارادايمهـای
اصلي توسعه (نوسازی ،وابستگي و نظا جهاني) ،به مفهـو سـرمايۀ اجتمـاعي و
مؤلفه های آن توجه شده است؟ برای پاسخ به اين پرسش ،ابتدا تعريفي جـام از
سرمايۀ اجتماعي ارائه ميشود .سپس با در نظـر رـرفتن ايـن تعريـو و بـا روش
توصــیفي -تحلیلــي و بــا ابــعار جمـ آوری اطالعــاو و دادههــا از منــاب موجــود
کتابخانهای ،آثار برجستهترين انديشمندان ايـن سـه پـارادايم بررسـي مـيشـود.
يافتههای تحقیق نشان ميدهد کـه سـرمايۀ اجتمـاعي ،در رـرايشهـای متـأخر
پارادايم نوسازی به دلیل نگرش معطوف به نیروها و عوامل داخلي (دروننگری) و
اهمیت دادن به متغیرهای فرهنگي و اجتماعي در روند توسعۀ کشورها ،تا حـدی
مورد توجه قرار ررفته است .اهتما نسبي پـارادايم نوسـازی بـه مفهـو سـرمايۀ
اجتماعي ،از نقاط قوو آن محسوب شـده و تـداو آن در عصـر طاليـي سـرمايه
اجتماعي را ممکن کرده است.
واژههای کلیدی :سرمايۀ اجتماعي ،پاردايمهـای توسـعه ،نوسـازی ،وابسـتگي و
نظا جهاني.

* استاديار رروه علو سیاسي ،دانشگاه يعد
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مقدمه
سرمايۀ اجتماعي را ميتوان يکي از پُرکاربردترين اصطالحاو علـو اجتمـاعي و يکـي از
مفاهیم مهم برای مطالعاو توسعه دانست .زماني تصور ميشد که نبود سرمايۀ فیعيکـي،
مهــمتــرين دلیــل توســعهنیــافتگي کشورهاســت .شکســت توســعه در کشــورهای دارای
نهادههای فیعيکي و مناب طبیعي در دهۀ  ،1980باعـ رـرخش از تأکیـد بـر سـرمايۀ
فیعيکي به سرمايۀ انساني شد .پس از تحلیل نتايج ي دهه تأکیـد بـر سـرمايۀ انسـاني،
اين نتیجه به دست آمد که به رغـم اهمیـت سـرمايۀ انسـاني ،فقـدان رونـهای ديگـر از
سرمايه يعني سرمايۀ اجتمـاعي اسـت کـه توسـعهنیـافتگي برخـي از کشـورها را تـداو
بخشیده است.
آيا اين سیر تحول به معنای آن است که تا دهههای اخیر ،هیچ کدا از پارادايمهـای
توسعه به اين مفهو توجهي نداشتهاند؟ بـه عبـارو ديگـر ،آيـا مکاتـو و رارروبهـای
تئوريکي که در زمینه توسعه از دهه  1940و 1950به بعد مطرح شدند ،جايي برای ايـن
مفهو بازکردهاند؟ برای پاسخ به اين پرسش ،سه پارادايم اصلي توسـعه يعنـي نوسـازی،
وابستگي و نظا جهاني انتخاب شده و تالش شده است تا با بررسي محورهای اصلي اين
پاردايمها ،جايگاه سرمايۀ اجتماعي در آنها مورد بح قرار ریرد .در اين نوشـتار ،تفسـیر
«دايانا هانت» از مفهو پارادايم کـوهني پذيرفتـه شـده اسـت .بـه نظـر هانـت ،پـارادايم
«منظومهای از ارزشها ،باورها و ادراکاو از واقعیت تجربي به همـراه رـارروب نظـری و
روششناختي متمايعی است که به وسیله دستهای از دانشـمندان بـرای تفسـیر ماهیـت
بخشي از جهاني که در آن زندري ميکنیم مورد استفاده قرار مـيریـرد»

( Hunt, 1989:

. )2
دربارۀ سرمايۀ اجتماعي و نقش آن در توسعه ،پژوهشهای متعددی انجا شده است
(پاتنا 1380 ،؛ کلمن1386 ،؛ عطار1388 ،؛ رناني1390 ،؛ وارنر2001 ،؛ سـوآين ،)2003 ،امـا کمتـر
پژوهشي را ميتوان يافت که در آن ،جايگاه سـرمايۀ اجتمـاعي در پـارادايمهـای توسـعه
تحلیل شده باشد .دو مفروض پايهای نوشته حاضر عبارو است از:
 -سرمايۀ اجتماعي ،مهمترين سرمايه برای جهشهای توسعهای ي کشور است.
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 بخشي از مختصاو الگوی توسعۀ هر کشور ،برخاسته از پارادايم توسعهای اسـتکه آن کشور بررعيده است.
بر اين مبنا ،درک جايگاه سرمايۀ اجتمـاعي در پـارادايمهـای توسـعه بـرای انتخـاب
پارادايم مطلوب توسعه و بهبود الگوی توسعه مهم خواهد بود.
نوشتار حاضر دارای دو فرضیه است:
 پارادايم نوسازی (بهويژه مباح جديد اين پارادايم) ،اهتما بیشتری به سـرمايۀاجتماعي دارد.
 دو پارادايم وابستگي و نظا جهاني (به جع آثار پیتر ايوانع) ،کمترين توجه را بـهسرمايۀ اجتماعي داشتهاند.
اين نوشتار از دو قسمت و ي نتیجهریری تشکیل شده است .در قسـمت اول ،يـ
تعريو جام و مان از مفهو سرمايۀ اجتماعي ارائه شده است .در قسمت بعد ،با در نظر
ررفتن تعريو پیشرفته ،جايگاه سرمايۀ اجتماعي در پارادايمهای اصلي توسـعه تحلیـل
شده است .اين دو بخش بـا اسـتفاده از روش توصـیفي -تحلیلـي و بـا ابـعار جمـ آوری
اطالعاو و دادهها از مناب موجود کتابخانـهای انجـا شـده اسـت .در نهايـت در بخـش
نتیجهریری نیع جم بندی از مباح ارائه شده است.
سرمایۀ اجتماعی :رویکردها ،شاخصها و پیامدها
سرمايۀ اجتماعي ،مفهومي است که در اقتصاد ،تجـارو ،جامعـهشناسـي و بهداشـت
عمومي برای اشاره به ارتباطاو درون و میانرروهي از آن اسـتفاده مـيشـود .هـر رنـد
تعاريو مختلفي برای اين مفهـو وجـود دارد ،اغلـو آنهـا بـر ايـن باورنـد کـه سـرمايۀ
اجتماعي نوعي عالج برای بسیاری از مشکالو جامعه مدرن و نیمهمدرن است .بـه طـور
کلي نظريۀ سرمايۀ اجتماعي دارای رهار رويکرد اصلي است :رويکـرد جماعـتررايانـه،1
شبکهای ،2نهادی 3و همافعايي .1جدول زير ،شاخصها و پیامـدهای سـرمايۀ اجتمـاعي را
در اين رهار رويکرد نشان ميدهد.
1. Communitarian
2. Networks
3 . Institutional
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جدول  -1رویکردهای چهارگانه سرمایه اجتماعی
رویکرد

جماعتررا

شاخصها

پیامدها

ســرمايۀ اجتمــاعي بــه عنــوان وجــوهي از
سـازمان اجتمـاعي ماننـد مشـارکت مــدني،
هنجارهای عمل متقابل و اعتماد به ديگـران
در ســازمانهــای محلــي ماننــد کلــوبهــا،

ســرمايه اجتمــاعي (بــه عنــوان متغیــر
مستقل) همکاری بـرای سـود دوطرفـه را
تسهیل ميکند و بـر سـطر رفـاه جامعـه
تأثیر ميرذارد ()Putnam, 1993

انجمـنهـا و رـروههـای مـدني

( Putnam,

)1993; 1995

شبکهای

نهادی

همافعايي

سرمايۀ اجتماعي در برریرنـدۀ انجمـنهـای سرمايه اجتماعي (به عنوان متغیر مستقل
افقــي و عمــودی میــان مــرد و مجموعــه و/يا وابسته) شمشـیری دولبـه اسـت کـه
ارتباطاو درون و میان واحـدهای اجتمـاعي ميتواند طیفي از خدماو باارزش را برای
()Woolcock & Narayan, 2000
اعضاء جامعه فراهم کند يا هعينـه زيـادی
را بر جامعه تحمیل کنـد ( & Woolcock
)Narayan, 2000
سرمايۀ اجتمـاعي در برریرنـدۀ بخـشهـای
خصوصـــي و عمـــومي ( & Woolcock
 )Narayan, 2000کــه در جامعــۀ مــدني
فعالیت ميکننـد .جامعـه مـدني تـا میعانـي
ميتواند فعالیت کنـد کـه نهادهـای دولتـي
زمینه آن را فراهم ( )Adger, 2003کنند.

سرمايه اجتمـاعي ،متغیـر وابسـته اسـت.
کیفیــت نهادهــای سیاســي ،حقــوقي ،و
اقتصادی باع افعايش سرمايه اجتمـاعي
ميشود؛ سـرمايه اجتمـاعيای کـه خـود
باعــ کـــاهش نـــرخ فقـــر مـــيشـــود
()Woolcock & Narayan, 2000

ارتباط دولت  -ملت و شبکههـای متـراکم و
اجتماعي ،عوامل اصـليانـد .ايـن شـبکههـا،
مکمل و جانشین بالقوۀ بخشهای دولتـي و
غیر دولتي برای ارتقای توسعه پايدار هستند

سرمايۀ اجتماعي ،متغیر واسط اسـت کـه
نهادهای عمومي و خصوصـي مـيسـازند
( .)Woolcock & Narayan, 2000سرمايۀ
اجتماعي ،پروسۀ توسعه را تقويت ميکند.

(Woolcock & Narayan, 2000؛ Adger,

.)2003

منبع :گردآوری از نویسنده

1. Synergy
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سرمايۀ اجتماعي ،تعاريو متعدد ،اشکال متنوع و اجعای روناروني دارد که بسـته بـه
هر کدا از اين رهار رويکرد ،توصیفي متفـاوو از آن ارائـه مـيشـود :مهمتـرين مؤلفـه
سرمايۀ اجتماعي برای کلمـن ( )1990هنجارهـای اجتمـاعي ،بـرای هی تـر ( )1983و
پوتس ( )1993همبسـتگي رروهـي و بـرای پاتنـا ( )1995مشـارکت در سـازمانهای
داوطلبانه و مدني است .به جهت آنکـه رابـرو پاتنـا  ،يکـي از فراریرتـرين نظريـههـای
سرمايۀ اجتماعي را ارائه داده و در تحلیل خود بـه نقـش سـرمايۀ اجتمـاعي در فرآينـد
توسعه توجه داشته است ،ميتوان رفت که تعريو پاتنا به عنوان تعريفي جماعترـرا از
سرمايه اجتماعي برای اهداف اين نوشـتار مناسـو اسـت( .)1رويکـرد پاتنـا بـه سـرمايۀ
اجتماعي يکي از فراریرترين رويکردهای موجود دربـارۀ سـرمايۀ اجتمـاعي اسـت (عطـار،
.)83 :1391
از نظر پاتنا  ،سرمايه اجتماعي مفهومي مرتبط با مشارکت منطقـهای و ملـي ،عنصـر
پايهای نهادهای دموکراتیـ و عامـل توسـعۀ اقتصـادی اسـت (.)McGonigal, 2007: 2
رابرو پاتنا  ،سرمايه اجتماعي را وجهي از سازمان اجتماعي شامل شبکههـا ،هنجارهـا و
اعتماد ميداند که هماهنگي و تشري مساعي را برای سود دوطرفـه تسـهیل مـيکننـد
( .)Putnam, 1993: 36پاتنا بـه رونـهای سـرمايۀ اجتمـاعي را تعريـو مـيکنـد کـه در
بردارنده عناصر آن نیع باشد .به نظر او ،عناصر سرمايۀ اجتماعي يعني العامـاو اخالقـي و
هنجارها ،ارزشهای اجتماعي (اعتماد) و شـبکههای اجتمـاعي (انجمنهـای داوطلبانـه)،
حکومت خوب و پیشرفت اقتصادی را تضمین ميکنند.
ايدۀ اصلي پاتنا اين است که ارر منطقهای دارای نظا اقتصـادی کـارايي باشـد و از
سطر بااليي از يکپـاررگي سیاسـي نیـع برخـوردار باشـد ،بايـد آنهـا را نتیجـه انباشـت
موفقیتآمیع سـرمايۀ اجتمـاعي در آن منطقـه دانسـت .بـه نظـر او« ،هـر جـا اعتمـاد و
شبکههای اجتماعي شکوفا شود ،افراد ،شـرکتها ،محلـههـا و حتـي ملـتهـا پیشـرفت
مــيکننــد» ( .)Putnam, 2000: 20پاتنــا  ،ســرمايه اجتمــاعي را بــه ســرمايه اجتمــاعي
«درونرروهي»( 1انجمنهايي که با تأکید بر انسجا دروني به حذف غريبهها ميپردازنـد)

1. bonding social capital
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و سرمايه اجتماعي «میانرروهي( »1انجمنهـايي کـه بـا رروههـای ديگـر (غريبـهها) در

جامعه ارتباط برقرار کنند) تقسیم ميکند (تاجبخـش .)33 :1384 ،در ايـن تلقـي ،سـرمايه
اجتماعي میانرروهي به عنوان سرمايهای دروناجتماعي ،همان نوع سرمايهای است کـه

1. bridging social capital
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توسعۀ جوام را امکانپذير ميکند.
جایگاه مفهوم سرمایۀ اجتماعی در پارادایمهای سهگانۀ توسعه
مفهــو ســرمايۀ اجتمــاعي بــه عنــوان مفهــومي دروناجتمــاعي ،رــه جايگــاهي در
پارادايمهای سهرانه توسعه دارد؟ برای پاسخ به اين پرسش ،بايد ابتدا عرصههای تحلیلي
توسعه را به دو بخش تحلیل در سطر عوامل داخلي و تحلیل در سـطر عوامـل خـارجي
تقسیم کرد .به عبارو ديگر پارادايمهای توسعه ،سـوریریهـای تحلیلـي متفـاوتي دارد.
برخي از آنها به مؤلفهها و عوامل داخلي اشاره کرده و آنها را عامل يا مان توسعه قلمـداد
کردهاند؛ برخي ديگر نیع مؤلفهها و عوامل خارجي را عامل يا مان توسعه دانسـتهانـد .بـر
اساس اين تقسیم بندی و با توجه به تعريو پذيرفته شده در بخش قبـل ميتـوان رفـت
که تنها پارادايم يا پارادايمهای توسـعهای کـه بـه نقـش عوامـل داخلـي (پـارادايمهـای
درون نگر) و به اهمیت متغیرهای فرهنگي و اجتمـاعي در رونـد توسـعۀ کشـورها توجـه
داشتهاند ،ميتوانند به مفهو سرمايه اجتماعي نیع توجه کرده باشند.
از اينرو دو سؤال مشخص قابل طرح است:
 آيا اين پارادايمهای توسعه ،در تحلیل داليل توسعهيافتگي (نیـافتگي) کشـورها،دروننگر (تأکید بر عوامل داخلي) يا بروننگر (تأکید بر عوامل خارجي) هستند؟
 آيا متغیرهای فرهنگي  -اجتماعي در فرآيند توسعهيافتگي اهمیت دارند؟بر مبنای پاسخگويي به اين سؤاالو است که ميتوان جايگاه سرمايه اجتمـاعي را در
پارادايمهای سهرانۀ توسعه مشخص کرد.
پارادایم نوسازی
پارادايم نوسازی به عنوان برجستهترين پارادايم توسعه در دوران جنگ سرد ،تلفیقـي
از تکاملررايي اروپايي و کارکردررايي آمريکايي بود .دو پرسش اصلي پـارادايم نوسـازی
عبارو بود از :ره ریع مان پیشرفت کشـورهای توسـعهنیافتـه بـه سـوی مـدل جامعـه
صنعتي مدرن ميشود؟ و ره شرايط و مکانیع هايي باع رذار اجتماعي از حالت سـنتي
به مدرن ميشود؟ (پیت و وي .)114 :1384 ،
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هررند میان کالسی ها و متأخرين اين پارادايم ،تفاووهايي وجود دارد ،در کل اين

پارادايم ،توسعهنیافتگي را پیامد مستقیم خصوصـیاو داخلـي کشـورها بـهويژه اقتصـاد،
خصلتهای فرهنگي و روانشناختي خاص جامعه سنتي و نهادهای کهن تلقي مـيکنـد
(اينگلهارو و ولعل .)42 :1389 ،ايدههای اصلي پارادايم کالسی نوسـازی دربـارۀ توسـعه را
ميتوان در رويکرد پنج انديشمند اجتمـاعي مطالعـه کـرد« :حـس وفـاداری و صـداقت»
موريشیما« ،میل به پیشرفت» م

کللند« ،انسانهای نوررا»ی اينکلس« ،مطالعاو در باب

مذهو توکوراوا» در ژاپن (در کـل نقـش مـذهو) توسـط بـال و «ارتبـاط میـان توسـعۀ
اقتصادی و توسعۀ سیاسي» لیپست.
موضوع مورد مطالعه موريشیما ،1تأثیر فرهنگ در نوسازی و توسعۀ اقتصادی جوامـ
بود .او در ارتباط با بحثي نعدي به مفهو سرمايه اجتماعي ،به اخالق ساموراييها اشاره
ميکند .موريشیما معتقد است که ساموراييهای سابق که شرکتهای بـعر را ايجـاد و
هدايت کردند ،حس وفـاداری و صـداقت 2را از کنفوسیوسیسـم خـاص خـود وارد حـوزۀ
صنعت کردند .به همین دلیل ،صـناي بـعر در ژاپـن امـروز بـرای اسـتخدا  ،نیـاز بـه
«بازارهايي با حسن وفاداری» 3دارند؛ يعني کارمنداني که بـا صـداقت و وفـاداری ،نیـروی
خود را در ازای ي
«ديويد م

موقعیت شغلي دايمي به کار ریرند (ديويس.)279 :1379 ،

کللند ،)1961( »4عامل «میل به پیشرفت» 5را بسیار مهم ميدانـد و آن را

اصليترين دلیل توسعه در ي جامعه تلقي ميکند .به نظر او ،میعان میل به پیشرفت را
ميتوان از طريق القای انگیعۀ پیشرفت از طريق آموزش افـعايش داد (پیـت و ويـ :1384 ،
 .)119وی در ريشهيابي انگیعۀ پیشرفت ،نقش نهاد خانواده و فرآيند جامعهپذيری توسـط
والدين را مهم ميداند .در نگاه وی به نهاد خانواده ،به مفاهیمي رون اعتمـاد ،يـادریری
پذيرش هنجارهای رروهي  -همگـاني و يـادریری مشـارکت بـرای رسـیدن بـه اهـداف

1. Morishima

2. Loyalty
3. Loyalty Markets
4. David McClelland

5. need for achievement
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جمعي ،توجهي اندک شده است .توجه وی به خانواده ،بیشتر بـه فرزنـدان اسـت تـا بـه
روابط میان خود فرزندان يا فرزندان و والدين و برعکس .او به عنوان ي روانشناس ،بـه
افراد به عنوان مجموعهای منفرد نگاه ميکند تا بـه عنـوان يـ جامعـهشـناس در نگـاه
ارتباطي و مجموعهای به افراد.
در بح های «الکس اينکلس »1دربارۀ انسانهای متجدد ،نعديکي بیشتری بـه مفهـو
سرمايه اجتماعي وجود دارد .وی در بررسي ويژرـيهـای مشـترک در میـان انسـانهای
متجدد« ،وارد شدن در سیاست مدني» را مهمتـرين خصیصـۀ فرهنگـي جامعـۀ متجـدد
ميداند .به نظـر او« ،انسـانهای متجـدد بـه انجمنهـای داوطلبانـه پیوسـته و در امـور
اجتماعي محلي خود مشارکت ميکنند» (ی.سو .)59 :1378 ،او ريشۀ ايـن انجمـنطلبـي و
موفقیتهای حاصل از آن را در تجربیاو ،ادراکاو و ارزشهای خاص هر جامعه ميدانـد
( .)Inkeles, 1960: 260ارر از نگاهي پاتنامي به اين رعارۀ اينکلسي نگاه کنـیم ،ميتـوان
انسان متجدد را فردی دانست که حامل سـرمايۀ اجتمـاعي در وسـی ترين شـکل خـود
است .انسان متجدد ،شوق مشارکت دارد ،زيرا وی آموخته است که تنها در صورو وجود
اعتماد است که دستیابي به اهداف جمعي ممکن ميشود؛ اهـداف جمعـيای کـه باعـ
محققشدن اهداف فردی نیع خواهند شد .او ضمن مقايسۀ انسان مدرن با انسان سـنتي،
به ويژري اعتماد نیع اشاره ميکنـد« :انسـان مـدرن در انجـا وفـايو بـه مـرد اعتمـاد
ميکند ،در حالي که انسان سنتي به افراد بیرون از خانواده بياعتماد اسـت»

( & Inkeles

.)Smith, 1974: 26

«بال »2با بررسي ارتباط میان مذهو و توسعۀ اقتصادی ،سه نـوع همبسـتگي را میـان
اين دو مشخص ميکند:
 .1تأثیر مستقیم و بيواسطۀ مذهو بر آيینها و اخالقیاو اقتصادی؛
 .2تأثیر باواسطۀ مذهو بر اقتصاد از طريق عامل نهاد سیاسي؛
 .3تأثیر باواسطۀ مذهو از طريق نهاد خانواده (ی.سو.)62 :1378 ،

1. Alex Inkeles
2. Bella
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سومین نوع همبستگي ،ارتباط مستقیمي با مفهو سرمايۀ اجتمـاعي دارد؛ زيـرا بـال

معتقد است که اين آيینها و تکالیو خـانوادري هسـتند کـه معیارهـای درسـتکـاری،
برابری و اعتماد به يکديگر را تقويت کرده ،قواعد عـا در جهـان کسـووکار را رسـترش
ميدهند (همان.)65 :
بــه نظــر وی ،حــد خاصــي از تبــارررايي يــا بــه زبــان پاتنــا « ،ســرمايۀ اجتمــاعي
درونرروهي» ميتواند موجو رونق نوسازی شود (همانطور که به نظر او در ژاپن رنین
اتفاقي روی داد) .اما ارر اين تبارررايي ،بیش از انـدازه رسـترش يابـد ،موجـو شکسـت
نوسازی خواهد شد (همانطور که به نظر او در رین اتفاق افتاد) .از نگـاه پاتنـامي ،حـد
خاصي از سرمايه اجتماعي درونرروهي الز است تا انسجا رروه حفـ شـود .امـا ارـر
جامعهای درصدد دستیابي به اهداف توسعه (سیاسي  -اقتصادی) است ،بايـد هنجارهـای
مشترک و اعتماد میان رروهها را در قالو شبکههای مدني ايجاد کند؛ امری که بـه نظـر
بال ،مذهو ژاپن موفق به انجا آن شد.
در بح های «سیمور مارتین لیپست »1دربارۀ ارتباط میان توسعۀ اقتصادی و توسـعۀ
سیاسي ،کمتر به مفهو سرمايۀ اجتماعي توجه شده اسـت .لیپسـت بیشـتر بـه ارتبـاط
میان اين دو مقوله ميپردازد ،تا به لواز رسیدن به هر کدا  .برای مثال وی با اشـاره بـه
عواملي رون ثروو ،درآمد سرانه ،سطر صنعتي بودن ،شهرنشـیني و آمـوزش و پـرورش
نشان ميدهد که هر جا ثروو ،توزي رستردهتری داشـته باشـد و يـا در سـطحي ديگـر
توسعه اقتصادی به وقوع پیوسته باشد ،فاهراً توسعه سیاسي نیع به وقوع خواهد پیوسـت
(.)Lipset, 1960: 51-54

انديشمندان کالسی پارادايم نوسازی بر اين باور بودند کـه هـر رقـدر جامعـهای از
مختصاو ي جامعه مدرن فاصله ررفته و به جوام سنتي نعدي تـر شـود ،بـر اهمیـت
نقش روابط غیـر رسـمي در ارتباطـاو افـعوده ميشـود؛ زيـرا در يـ جامعـه مـدرن و
بوروکراتیعه شده ،روابط شخصي ،مستقیم و غیر رسـمي ،جـای خـود را بـه روابـط غیـر
شخصي و رسمي ميدهد (قوا  .)93 :1374 ،در اين معنـا ،علـيرغـم تأکیـدهای برخـي از
انديشــمندان کالســی نوســازی ،ايــن پــارادايم در دهــههــای  1950و  ،1960رواب ـط
1. Seymour Martin Lipset
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اجتماعي ،اعتماد و هنجارهای سنتي را نامناسو برای توسعه ميدانست و از اينرو ايـده
«رذار از سنت به مدرنیته» را عاملي در جهت توسعۀ جوام تلقي ميکرد

( & Woolcock

.)Narayan: 2000:
برخالف کالسی ها (که متـأثر از مـاکس وبـر بودنـد) ،در نظريـاو پـارادايم جديـد
نوسازی ،بر نقش روابط غیر رسمي در کشورهای مدرن و اهمیت آن در فرآينـد نوسـازی
و توسعه در جوام در حال توسعه تأکید ميشود؛ روابطي که ارـر در رـارروب منطقـي
خود قرار ریرد ،از تأثیراو منفي آن کـم شـده و بـه عـاملي بـرای توسـعۀ جوامـ بـدل
ميشود .در مطالعاو جديد نوسازی برعکس مطالعاو کالسی  ،ديگر سنت و تجـدد بـه
عنوان مفاهیم متباين در نظر ررفته نميشود .به عالوه در اين مطالعاو ،نـه تنهـا سـنت
مان توسعه پنداشته نميشود ،بلکـه سـعي ميشـود تـا نقـش مثبـت و مفیـد برخـي از
سنتها در فرآيند توسعه مورد توجه قرار ریرد.
اشاره شد که در ديدراه پاتنا  ،سرمايۀ اجتماعي به عنوان سنت تاريخي ي جامعـه،
نقش مهمي در توسعۀ آن جامعه دارد .دقیقاً از همین زاويـه اسـت کـه ميتـوان برخـي
سنتها را نه مان  ،بلکه ابعار توسعه دانست؛ ابعاری که در هـر جامعـهای ،ويژرـي خـاص
خود را دارد .از اين منظر ،مباح جديد پارادايم نوسازی با تأکید بر مطالعـاو مشـخص
موردی و تحلیلهای تاريخي ،به تعريو ما از سرمايۀ اجتماعي نعدي ميشود.
در مطالعاو «وانگ »1دربارۀ تبارررايي در مديريت هنگکنگ ،بر نقـش شـرکتهـای
خانوادري در موفقیت فرآيند توسعه تأکید شده است .به نظر او« ،میعان اعتمـاد در بـین
اعضای شرکتهای خانوادري ،نسبت به شرکتهايي که در آن ،غريبهها در کنار هم کـار
ميکنند بیشتر است .در شرکتهای خانوادري هنگکنگ ،رسیدن به اتفاق نظر آسـانتر
اســت و ضــرورو کمتــری بــرای مســئولیتخــواهي متقابــل وجــود دارد .ايــن عوامــل،
انعطافپذيری کارکرد شرکتهای خانوادري را افعايش ميدهـد؛ زيـرا آنهـا ميتواننـد در
شرايط وقوع تغییراو سري  ،به سرعت تصمیمریری نموده و با وابستگي کمتر به اسـناد
مکتوب ،رازداری بیشتری نیع در کار خود داشته باشند .در نتیجه آنـان بـهويژه آمـادري

1. Wang
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کامل دارند که در موقعیتهايي که مستلع ريس باالست ،بـه بقـا و رشـد خـود ادامـه

دهند (ی.سو.)84 :1378 ،
ايدۀ اهمیت شرکتهای خانوادري در فرآيند توسعه ،موضوع مطالعاو بسـیاری بـوده
است .به عنوان مثال ميتوان به مطالعاو «پرز رونعالس )2006( »1دربـارۀ مکانیسـمهای
کنترلي خانوادري در کاهش ريس شرکتهای تجاری و بندسـن 2و همکـاران ()2007
دربارۀ نقش شبکههای خانوادري در عملکرد مطلـوب شـرکتهـای تجـاری اشـاره کـرد.
بارکارو 3و همکاران ( )2003و مـورک 4و همکـاران ( )2005نیـع در ايـن مـورد بحـ
کرده اند که در کشورهای در حال توسعه به دلیل ضـعو نهادهـای اقتصـادی و حقـوقي،
کردارهای تجاری تاجران کامالً متکي به شبکههای خـانوادري اسـت کـه در میـان ايـن
تاجران شکل ررفته است .شبکههای خانوادري مـيتواننـد بـا کمـ بـه فـراهم کـردن
اطالعاو و قراردادهای الز االجـرا ،بخـش مهمـي از نااطمینـاني و ريسـ محـیطهـای
تجاری را کاهش دهند (.)Bunkanwanicha et al, 2013: 1
ايدۀ اصلي اين پژوهشها را دادههای تجربي نیع تأيید ميکند .کارفرمايان از آنرو که
مايل به کاهش هعينههای خود هستند ،ترجیر ميدهند تا در صورو امکـان ،افـرادی را
استخدا کنند که بتوانند به آنها اعتماد کنند .آنها به آشنايان خود رجوع ميکننـد زيـرا
در اين نوع ارتباط ،هعينۀ مبادله به شدو کاهش يافته و انگیعه برای موفقیت شرکت (به
عنوان شرکت خانوادۀ ما که من نیع در سود حال يا دارايي آيندۀ آن سهیم خـواهم بـود)
افعايش مييابد .مشاهداو نشان ميدهد که بسیاری از شرکتهـای خصوصـي بـعر در
امريکای التین و شرق آسـیا را خانوادههـای پرنفـو اداره مـيکننـد ( Garrido & Peres,
.)2()1998: 141
انديشههای «ساموئل هانتینگتون» نیع در رـارروب پـارادايم جديـد نوسـازی مطـرح
شده است .بح های او ،دامنه وسیعي از مباح را در برميریرد؛ اما آن ه بـه بحـ مـا

1. Perez-Gonzales
2. Bennedsen
3. Burkart
4. Morck
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مربوط ميشود ،نگاه او به مفهو «بستر فرهنگي» به عنوان يکي از پیششـرطهـای مهـم
توسعه است .او در ايـن بسـتر فرهنگـي ،نقـش مـذهو را مهـم مـيدانـد .هـانتینگتون،
فرهنــگهــای مــذهبي را بــه دو دســته تقســیم ميکنــد :رــروه اول از مــذاهو يعنــي
فرهنگهای مذهبي «معطوف به هدف» ،بـا توسـعه (و دموکراسـي) مخـالو هسـتند .در
نقطه مقابل ،فرهنگهای مذهبي «معطوف به ابعار» قرار دارنـد کـه تناسـو بیشـتری بـا
توسعه و مدرنیعاسیون دارند .به نظر هانتینگتون در اين نوع اخیـر از مـذهو ،مصـالحه و
سازش به رسمیت شناخته ميشود ( .)Wucherpfennig & Deutsch, 2009: 13اين سـنت
تاريخي مصالحه و سازش يا به زبان پاتنا  ،سرمايۀ اجتماعي میانرروهـي ،نقـش مهمـي
در توسعۀ جامعه دارد.
هانتینگتون در پیشرفتار کتاب مهم «اهمیت فرهنـگ» کـه در بردارنـده بیسـتودو
مقاله از انديشمندان مختلو دربارۀ اهمیـت فرهنـگ در حـوزههـای رونـارون اسـت ،در
تبیین داليل تفاوو سطر توسعۀ اقتصادی کره جنوبي و غنا در فاصلۀ سالهـای -1960
( 1990عليرغم شباهتهای فراوان اقتصاد اين دو کشور در اوايل دهه  ،)1960بـا طـرح
اين پرسش که رگونه ميتوان رنین تفاوو شگرفي را در توسعۀ ايـن دو کشـور تبیـین
کرد؟ به اين نکته اشاره ميکند که بدون ش  ،عوامل مختلفـي در ايـن زمینـه دخالـت
داشتهاند .اما به نظر ميرسد که فرهنگ ،نقشي عمـده را در ايـن تبیـین بـر عهـده دارد
(ر.ک :هانتینگتون و هريسون .)1383 ،اهمیت فرهنگ در فرآينـد توسـعه ،يکـي از مهمتـرين
محورهايي است که در آرای نظريهپردازان سرمايۀ اجتماعي به آن اشاره شده است.
پارادایم وابستگی
پارادايم وابستگي که در آمريکای التین فهور کرد ،پاسـخي بـه برخـي ضـعوهـا در
نظريۀ نوسازی و برخي شکستها در تجربـۀ توسـعه بـود .ايـن پـارادايم در انديشـههای
اقتصاددانان سـاختارررايي رـون «رائـول پـربیش» و انديشـههای نومارکیسسـتي ريشـه
داشت .ايدۀ محوری مکتو وابستگي اين بود کـه توسـعۀ اروپـا ،توسـعهنیـافتگي دنیـای
غیراروپايي را به دنبال داشت .اين پارادايم فکری ،مخالو اين نظر بود که توسعۀ اروپـا -
به طور اعم يا اخـص  -ريشـه در منـاب و امکانـاو اروپـا داشـت .از نظـر نظريـهپردازان
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وابستگي ،توسعه اروپا مبتني بر تخريو خارجي بود .استیالی خشن ،کنترل مسـتعمراو

و غارو مردمان ،مناب و مازاد جوام غیر اروپايي ،حاصل رنـین فرآينـدهای تـاريخي و
جغرافیای جهاني جديدی بود؛ يعني جهان اول اروپايي به عنوان مرکع و جهان سو غیـر
اروپايي به عنوان پیرامون (پیت و ويـ  .)155 :1384 ،رهرۀ برجسته ايـن پـارادايم« ،آنـدره
روندر فران  »1بود.
از نظر روندر فران  ،نخستین ضعو مکتو نوسازی ،ارائه يـ

«تبیـین درونرـرا» از

توسعۀ جهان سو بود .فران  ،مخالو اين اصل محوری پارادايم نوسازی بود کـه برخـي
نارساييها و اشکاالو ،نظیر فرهنگ سنتي ،تراکم جمعیت ،سرمايهرذاری ناریع يا فقدان
انگیعه پیشرفت در کشورهای جهان سو وجود دارد که موجو عقوماندري و رکود آنهـا
ميشود .فران

با ارائه ي

تبیین «برونررا» از توسعۀ جهان سو  ،تبیـین «درونررايانـه»

مکتو نوسازی را يکسره نادرست ميدانست .از نظر فرانـ  ،انتقـال مـازاد اقتصـادی (در
رارروب مکانیع رابطهای متروپل  -اقمار )2در میـان کشورهاسـت کـه توسـعهنیـافتگي
کشورهای جهان سو و توسعۀ کشورهای غربي را موجو شده است (ی.سـو.)124 :1378 ،
فران علت توسعهنیافتگي را وجود فرآيند مداو غارو مازاد کشـورهای توسـعهنیافتـه و
انتقال آن به مراکع نظا سرمايهداری جهاني مـيدانـد .تـداو ايـن رونـد در کشـورهای
مختلو (بهويژه تجارو انحصارررايانه) منجر به تداو فقر تودۀ مرد شده اسـت ( Frank,
.)1969: 285
هر رند فران  ،مدل خود را تا سطر داخلي کشورهای قمر (مشخصاً شـهرهای ايـن
کشورها) بسط ميدهد ،به دلیل تحلیل برونررايانه از توسعه ،تمرکع اصلي تحلیـل خـود
را در سطر کالن خارج از مرزهای ملي حف ميکند .وی در کتـاب مهـم خـود بـه نـا
«سوپر استثمار در جهان سو » از برخي کشورهای امپريالیست به عنوان کشـورهايي يـاد
ميکند که مسئول استثمار فعلي جهان (=توسعهنیافتگي کشورها) هستند .هم نـین در
کتاب «تراکم ثروو در جهان» ،جناياو غرب برای جم کردن ثروو از قـرن پـانعدهم تـا
زمان انقالب کبیر فرانسه در اواخر قرن هجدهم را عامل اصلي توسعهنیافتگي بسـیاری از
1. Andre Gunder Frank
2. Metropole–Satellite

بررسي جايگاه مفهو سرمايه اجتماعي در پارادايمهای 213 / ...

کشورها قلمداد ميکند (فرانـ  .)8 :1359 ،فران  ،تنها راه توسـعۀ ايـن کشـورها را وقـوع
انقالب سوسیالیستي مـيدانـد تـا اينکـه تـودههـا جـايگعين طبقـاو حـاکم موجـود در
کشورهای پیرامـون شـوند و ضـمن کنتـرل مـازاد اقتصـادی ،بـيدرنـگ مسـیر توسـعۀ
سوسیالیستي را در پیش ریرند و خود را از نظا سرمايهداری بـینالمللـي خـارج کننـد
(.)Frank, 1969: 290
در مجموع در نظريۀ فران  ،توسعهنیافتگي بسیاری از کشورها ،پیامـدی از نهادهـای
قديمي موجود در منـاطق دورافتـاده ،يـا وجـود سـنتهای قـوی ضـد مـدني و يـا رواج
بياعتمادی فراریر در میان مرد و حتي ناشي از خردرريـعی 1ايـن جوامـ نبـود؛ بلکـه
توسعهنیافتگي توسط همان فرآيندهايي به وجود آمد که باع توسعۀ مرکـع شـده بـود.
توسعهنیافتگي در پیرامون ناشي از کاهش مازادی بود که برای سرمايهرذاری در توسـعۀ
مرکع مصادره ميشد (همان.)305 :
«سمیر امین ،»2اين آموزۀ فران را که شیوۀ تولیـد سـرمايهداری بـر پیرامـون حـاکم
است ،رد ميکند .اين امر به او اين امکان را ميدهد تا بتوانـد صـوروبندیهـای ماقبـل
سرمايهداری واقعي را که هنوز در پیرامون يافت مـيشـود ،تحلیـل کنـد ( Hunt, 1989:
 .)185او هر رند با طرح اين رعاره که «رشد بیش از حد فعالیتهای غیر مولـد ،معلـول
تناقضهـای اتـي در سـرمايهداری پیرامـوني ،نظیــر کنـدپويي صـنعتيشـدن ،بیکــاری
روزافعون  ،مهاجرو نومیدانه از مناطق روستايي به شهرها و نظاير آن است» (ی.سو:1378 ،

 ،)131تا حدودی به تأثیر عوامل داخلي مخصوصاً تأثیر مهاجرو در رشد فعالیتهای غیر
مولد (که مان از انباشت سرمايه در کشورهای پیراموني شده است) ميپردازد ،نتوانسـت
با پردازش آن ،مفهو سرمايۀ اجتماعي تضعیوشده به وسیله عامل مهاجرو نومیدانـه را
رديابي کند .او نیع در کل در رارروب کلي پارادايم وابسـتگي ،نظريـاو خـود را مطـرح
کرد و در اين رارروب نیع (با وجود اختالفاو زياد با ديگران) باقي ماند.

1. irrationalism
2. Samir Amin
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«دوسسانتوس ،»1يکي ديگر از برجستگان اين پارادايم فکری دربارۀ توسعه است .بـه

نظر او ،وابستگي وضعیتي است که در آن اقتصاد رروهي از کشورها با توسعه و رسـترش
رروه ديگر ،محدود و مشروط ميشـود .زمـاني کـه برخـي از کشـورها بتواننـد از طريـق
انگیعشهای دروني خود رسترش يابند ،در حالي که کشـورهای ديگـر کـه در موقعیـت
وابستهای قرار دارند ،فقط بتوانند در سايه رسترش کشـورهای مسـلط رسـترش يابنـد،
رابطۀ وابستگي متقابل بین دو يا رند کشور و يا بین رنین کشـورهايي و نظـا تجـارو
جهاني ،مبدل به رابطۀ وابستگي ميشود (.)Dos Santos, 1970: 231
دوسسانتوس نیع فرآيند توسـعهيـافتگي کشـورهای توسـعهنیافتـه را نـه در زمینـه
تاريخي خاص آن (شايد در مفهو وجود سرمايۀ اجتماعي) ،بلکه تنها در قالو بازتـابي از
توسعهيافتگي کشورهای توسعهيافته ميبیند .هر رند او استدالل ميکـرد کـه وابسـتگي
صرفاً پديدهای خارجي نیست و ميتواند در اشکال مختلفي تجلي يابد که يگانه علـت آن
همدستي و همکاری طبقاو مسلط داخلـي بـا بـورژوازی متروپـل اسـت ( Hunt, 1989:
 ،)203تحلیل طبقاتي او از قشربندیهای خـاص جوامـ پیرامـوني ،بـه تحلیـل طبقـاو
حاکم ،آن هم در سايه تحلیل ارتباط آنها با سرمايۀ خارجي ،محدود ميمانـد .در نگـاه او
نیع سلطۀ انحصاری سرمايههای خارجي و فنّاوری خارجي در سطوح ملـي و بینالمللـي،
عامل عقو ماندري و به حاشیه رفـتن اجتماعـاو در مرزهـای کشـورهای توسـعهنیافتـه
ميشود.
در اواخر دهه  ،1970انديشمنداني از درون اين مکتو ،با انتقاد از برخي ايدههای آن
تالش کردند تا اين پـارادايم را بـهروز کننـد؛ پـارادايمي کـه در شـکل جديـد خـود بـه
«وابستگي جديد» معروف شـد« .کاردوسـو »2از شـاخصتـرين ايـن افـراد بـود .کاردوسـو
برخالف انديشمندان کالسی وابسـتگي کـه صـرفاً توجـه خـود را بـه شـرايط خـارجي
وابستگي معطوف کردند ،بیشتر به ساختهای داخلي وابستگي تأکید داشت .او به جـای
توجه به زيربنای اقتصادی وابستگي ،بـه تحلیـل ابعـاد و جنبـههای سیاسـي -اجتمـاعي
وابستگي بهويژه به مبارزاو طبقاتي ،نعاعهای رروهي و جنبشهای سیاسي اهمیت مي-
1. Dos Santos

2. Cardoso
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داد .به نظر او در دوران ما ،مسئلۀ اصلي (توسعه) عبارو است از جنـبشهـای مردمـي و
آراهي آنان نسبت به مناف خاص خود .در نتیجه آن ه بیش از همه اهمیـت دارد ،خـود
اين جنبشها ،مبارزاو طبقاتي درون آنها و البته از همه مهـمتـر ،تعیـین مجـدد منـاف
است ( .)Caporaso, 1980: 610با اين حال به نظر او ،سـلطه خـارجي از طريـق فعالیـت
رروهها و طبقاو محلي که در راه تحقق مناف خارجي ميکوشند ،به صورو ي نیـروی
داخلي جلوه ميکند (ی.سو .)169 :1378 ،اين به معنای بازرشت به همان ايـدۀ کالسـی
پارادايم وابستگي است :عامل خارجي ،علت اصلي توسعهنیافتگي است.
«ايوانع ،»1يکي ديگر از شاخصترين انديشمندان پارادايم متأخر وابستگي اسـت .او در
توضیر مدل خود دربارۀ برزيل دهههای 1970و  ،1980يعني زماني کـه برزيـل از يـ
دورۀ پررونق اقتصادی (دوران معجعۀ اقتصادی) به بيثباتي اقتصادی عمیقي فرو غلتیـده
بود ،نظريه «ائتالف سهرانه» میان دولت ،شرکتهای رندملیتي و سرمايۀ محلي را مطرح
ميکند .ايوانع به دنبال درک روابط میان دولت و جامعۀ مدني ،توسعۀ اقتصادی -صنعتي
در برزيل و امريکای التین ،نوع ارتبـاط میـان ايـن ائـتالف سـهرانـه و مباحـ توسـعه
بینالمللي است .از نظر او ،رابطه دولت و بخش خصوصـي از طريـق مشـارکت نهادهـا و
تشکلهای جامعه مدني است که ميتواند از مشروعیت برخوردار و از فساد و احتشـا بـه
دور باشد .تکیه بر جامعه مدني و نهادهـای رروهـي آن ،رـردآوری و اشـاعۀ اطالعـاو را
تسهیل و حرکت جمعي را تسري ميکند .بدين ترتیـو بـا تمرکعزدايـي و شفافسـازی
روندها از يکسو و عمليسازی مشارکت مردمـي از سـوی ديگـر ،جلـوی سـوءاسـتفاده از
مناصو دولتي و به فساد کشانده شدن روابط بخش خصوصـي و دولتـي ررفتـه شـده و
ررخۀ توسعۀ صنعتي شتاب بیشتری ميریرد (ايوانع.)15 :1380 ،
او در بسیاری از کتو خود به دنبال آن است که نشان دهد که کدا دولتها ،به رـه
ساختار دروني و با کدا نوع از روابط بیروني (از يکسو با رروههـای اجتمـاعي و از سـوی
ديگر با فضای بینالمللي) ،قادر بوده توسعه ره نـوع صـنايعي را تسـري کنـد و در نتیجـه
کدا دولتها موفق شدهاند منعلت کشورشان را در تقسیم کار جهاني ارتقا بخشـند (ايـوانع،
 .)12 :1380در کل شايد نوع نگاهي که ايوانع به مقولۀ توسعه دارد ،ي اسـتثنا در پـارادايم
1. Evans
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وابستگي باشد .ايوانع از معدود نويسندران اين پارادايم فکری است کـه افکـارش ،مرزهـای

پروبلماتی وابستگي را رسترش داده اسـت .درک افکـار او ،ابعارمفهـومي دقیقـي را بـرای
کاوش دربارۀ مسائل مربوط به توسعه در اختیار پژوهشگران قرار ميدهد.
ديگر نظريهپردازان پارادايم وابستگي جديد ،با طرح مفاهیمي رون دولت ديوانساالر
 اقتدارررا (اودانل ،)1فرآيند وابستگي پويا (رلد )2و ...هنـوز هـم در خـارج از رـارروبمرزهای داخلي به دنبال علتيابي توسعهنیافتگي هستند و ديدراهي بـروننگـر داشـتند.
هر رند در میان اينان رلد به عوامل داخلي بیشتر ميپردازد ،حتي او نیع بدون توجه بـه
اهمیت مؤلفههای اجتماعي و فرهنگي ،بر دولت وابسته متمرکع ميشود.
پارادایم نظام جهانی
سومین پارادايم مطرح در حوزۀ مطالعاو توسعه در اواخر دهه  ،1970پـارادايم نظـا
جهاني است .اين پارادايم ،ريشه در آرای نظريهپردازان مکتو «آنال» 3دارد؛ مکتبي که دو
مورخ فرانسوی به نا های «لوسین فور» 4و «مارک بلوخ» 5در سال  1929تأسیس کردنـد.
پیروان اين مکتو با استفاده از روش تطبیقـي و بـا در نظـر رـرفتن دورههـای طـوالني
تاريخي ،به بررسي تفاووها و شباهتهای بین جوام ميپرداختند .پارادايم نظا جهاني
متأثر از ايدههای نومارکسیستي و مکتو تاريخي «فرناند برادل »6بـود (ی.سـو.)13 :1378 ،
ويژري شاخص متدلوژي پارادايم نظا جهاني ،تمرکع بر نظا هـای تـاريخي اسـت و در
آن تالش شده تا ويژريهای اجتماعي جوام و اجتماعاو فقیر در يل رابطهشان با ابعار
تولید و در رارروب نظا جهـاني اسـتثمار سـرمايهداری تعريـو شـود .بـدين معنـا ،در
پارادايم نظا جهاني از روش تاريخي مکتو آنال برای تحلیل روابطي اسـتفاده شـده کـه

1. O'Donnell
2. Gold
3. Annual

4. Lucien Febvre
5. Marc Bloch
6. Fernand Braudel

بررسي جايگاه مفهو سرمايه اجتماعي در پارادايمهای 217 / ...

میان جوام فقیر با کشورهای قدرتمند مرکع بر اساس تقسیم کار جهـاني سـرمايهداری
وجود دارد (.)Woolcock, 2001: 14
شاخصترين (و در واقـ تنهـا) رهـرۀ پـارادايم نظـا جهـاني و نماينـدۀ برجسـته و
انگلیسيزبان مکتـو آنـال« ،ايمانوئـل والرشـتاين »1بـود .وی بـا توجـه بـه رشـد سـري
کشورهای آسیای شرقي ،بحران کشورهای سوسیالیستي و بحران سرمايهداری آمريکايي
که پارادايم وابستگي قادر به تبیین آنها نبود ،نظريۀ خود را مطرح کرد.
والرشتاين ،نظا جهاني را نظامي ميدانـد کـه متشـکل از دو عنصـر اساسـي اسـت:
تقسیم کار جهاني و نظا های فرهنگي متعدد .او در انتقاد به تقسـیم دووجهـي مرکـع -
پیرامــون (يــا متروپــل  -قمــر) ،مفهــو نیمــهپیرامــون 2را وارد تحلیــل خــود ميکنــد.
نیمهپیرامون (يا نیمهاقماری) ،مناطقي است که عناصر مختلطي از مرکع و پیرامـون را در
خود دارد .والرشتاين ،نقش اين نیمهپیرامون را بسیار مهم ميدانسـت .در ايـن پـارادايم،
نظا جهاني دارای بخشهای ساختاری اسـت (مرکـع ،نیمـهپیرامـون ،پیرامـون) کـه در
مراحل متناوب توسعه و رکود به وجود آمدهاند( .)3والرشتاين معتقـد بـود کـه در رنـین
رارروبي و با استفاده از تحلیلهای تطبیقي ميتوان کـل نظـا سـرمايهداری و توسـعۀ
بخشهای منطقهای آن را صـوروبنـدی نظـری کـرد .او ،انديشـه «جهـان سـو » 3را رد
ميکرد ،زيرا بر اين اعتقاد بـود کـه تنهـا «يـ » جهـان وجـود دارد کـه بـا يـ

شـبکۀ

پی یدهای از روابط مبادالتي اقتصـادی بـه يکـديگر وصـل شـدهانـد
.)1974
واحد تحلیل در اين ديدراه ،نظا جهاني است .برخالف ديدراه وابستگي ،کـه توجـه
خود را به کشورهای ملي متمرکع ساخته است ،ديدراه نظا جهاني تالش مـيکـرد کـه
کل جهان را به عنوان واحد تحلیل علو اجتماعي مدنظر قرار دهد .بـه نظـر والرشـتاين،
تبیین تاريخي بايد نقطه ععيمت خود را نظا جهاني قرار دهد و تمامي پديدهها نیع بايـد

(ر.کWallerstein, :

1. Immanuel Wallerstein
2. semi periphery
3. Third world
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برحسو عوارض و پیامدهايي که برای کلیت نظا جهاني و نیع بـرای اجـعای خُردتـر آن
دارند ،بررسي شود (ی.سو.)237 :1378 ،

ديدراه نظا جهاني با تأکید بر اين نکته که نظا جهاني تنها پديدۀ واقعي اسـت ،نـه
تنها به شناخت مناسباو اجتماعي ملموس داخلي که زيربنـای آن بـه اصـطالح اقتصـاد
جهاني سرمايهداری قرار دارد و موجو تکامل ديالکتیکي آن در طول تـاريخ شـده اسـت
توجهي نميکند ،بلکه آن را در هالهای از ابها نیع قرار ميدهد .اين ديدراه حتي ارر هم
به مناسباو داخلي و تاريخ داخلي ي کشـور توجـه کنـد ،آن را در پرتـو کلیـت نظـا
جهاني در نظر ميریرد؛ نگاه کالننگری که با نگاه میاننگر (مابین سطوح خرد و کـالن)
معطوف به تحلیل سرمايۀ اجتماعي به مثابه جـوهرۀ جامعـۀ مـدني يـ کشـور ،فاصـلۀ
بسیاری دارد.
نتیجهگیری
سرمايۀ اجتماعي ،ريس ها و نااطمینانيهايي که در هر محیط اقتصادی وجـود دارد،
کاهش ميدهد .انديشۀ سرمايۀ اجتماعي با طرح اين موضوع که ميتوان با ايجاد اعتمـاد
متقابل ،تقويت شبکههای همیاری و هنجارهای اخالقي ،ريس ها و عد قطعیتهايي را
که در اقتصاد کشورهای در حال توسعه وجود دارد ،کاهش و کسووکارهـا را رونـق داد،
نقش مهمي در رسترش مطالعاو توسعه و درک اهمیت متغیرهای اجتماعي و فرهنگـي
در فرآيند توسعه در دهههای اخیر داشته است .به جهت آنکه پارادايمهای توسـعه بـرای
فهم ريشههای توسعهيافتگي و راهکارهای خروج از توسعهنیافتگي طرح شدهانـد ،اهتمـا
يا بيتوجهي آنها به نقش سرمايه اجتماعي ميتواند نشاندهنده کارآمدی يا ضـعو ايـن
پارادايمها باشد .در واق توجه هر کدا از اين پارادايمهـا بـه سـرمايۀ اجتمـاعي ،دلیلـي
است بر اينکه رويکرد کالن آنها به توسعه کار ميکند يا نه.
تحلیل نوشتار حاضر نشان داد که در هیچکدا از پارادايمهای سهرانه توسـعه يعنـي
نوسازی ،وابستگي و نظا جهاني ،به مفهـو سـرمايۀ اجتمـاعي بـه عنـوان يـ مفهـو
مستقل توجه نشده است .با اين حـال در مباحـ جديـد پـارادايم نوسـازی بـه نسـبت
کالسی ها ،توجه بیشتری به سرمايۀ اجتماعي به عنوان متغیری مستقل صورو ررفتـه
است .تأکید پارادايم نوسازی بر نقش عوامل داخلي و متغیرهای فرهنگـي -اجتمـاعي در
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فرآيند توسعه ،باع شده تا اين پارادايم به برخي مؤلفـههای سـرمايۀ اجتمـاعي اهتمـا
داشته باشد.
دو پارادايم ديگر يعني وابستگي و نظا جهاني ،به دلیل غلبـه رويکـرد مارکسیسـتي،
بروننگری و کلررا 1بر آن ،رندان توجهي به عوامل داخلي نداشتهاند .ايـن دو پـارادايم،
بعر ترين نقـص پـارادايم نوسـازی را توجـه زيـاد آن بـه عوامـل و متغیرهـای داخلـي
مي پنداشتند .آنها به جای توجه به عوامل داخلـي ،بـه عوامـل خـارجي توسـعهنیـافتگي
جوام اقماری تأکید ميکردند و بـه جـای اهمیـت دادن بـه خصـلتهـای اجتمـاعي و
فرهنگي (که حتي محیط اقتصادی نیـع متـأثر از آنهـا بـود) ،بیشـتر بـر تعـامالو صـرفاً
اقتصادی تأکید ميکردند.
از اينرو افق ديد اين دو پارادايم ،بسیار متفـاوو از نظريـههـای مـرتبط بـا سـرمايۀ
اجتماعي بود که در آنها بر عوامل داخلي از ي طرف و مقوالو فرهنگـي و اجتمـاعي از
طرف ديگر تأکید ميشد .اين ضعوها ،دلیلي است بر اينکه ررا با فروپاشي نظا شوروی
و افول انديشههای مارکسیستي ،عصر طاليي دو پـارادايم وابسـتگي و نظـا جهـاني بـه
پايان رسید .پارادايم نوسازی هر رند ضعوهای بسیاری دارد ،نشان داد کـه بـرای فهـم
ريشههای توسعهنیافتگي ،بايد دروننگر و برای جهـش در توسـعه ،بايـد بـرونرـرا بـود.
دروننگری پارادايم نوسازی و توجه آن بـه متغیرهـای فرهنگـي و اجتمـاعي و از ايـنرو
اهتما نسبي آن به مفهو سرمايه اجتماعي ،از نقاط قوو اين پارادايم محسـوب شـده و
تداو آن در عصر طاليي سرمايه اجتماعي را ممکن کرده است.
پینوشت
 .1برای مطالعه نگاهي انتقادی به نظريۀ پاتنا دربارۀ سرمايۀ اجتماعي ،ر.ک:

Schudson,

.1996

 .2برای مطالعه بیشتر ،ر.ک :عطار.1393 ،
 .3والرشتاين از ديدراه جغرافیايي  -جامعهشناختي ،رهار مرحلۀ عمده در تـاريخ اقتصـاد
سرمايهداری جهاني را مشخص ميکنـد و سـاختار آن در هـر مرحلـه ،شـکل ويـژهای
داشته و دارای روندهای متناوب در دورههای اقتصادی است.
1. holistic
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