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 چکیده

این . باشد گرا و دین یکی از عوامل مهم در بررسی آن می سرمایۀ اجتماعی مفهومی است زمینه

گام . کند تا تصویری از سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ اسالمی ایران ارائه دهد پژوهش تالش می

: هاست گیری چارچوبی برای این مفهوم یافتن پاسخی برای این پرسش شکل ر جهتنخست د

 آورد؟ ها روی می ای به کنشگری در شبکه هستۀ سرمایۀ اجتماعی چیست؟ کنشگر با چه انگیزه

اند؟ برای پاسخ به این سؤاالت با توجه به جامعۀ  های سرمایۀ اجتماعی کدام مؤلفه( سرچشمه)

بررسی نظام . و دینی توجه شده است( از صفویه تا دورة معاصر)ماعیایران به دو وجه اجت

اجتماعی ایران نشان داد سرمایۀ اجتماعی ساختاری به دلیل حضور و اثرگذاری محدود و ناچیز 

های  سو سرچشمه های اسالم از یک آموزه. های رسمی دچار ضعف است ها و شبکه گروه

سوی دیگر عناصر شناختی آن را تأیید و توصیه سرمایۀ اجتماعی را ترویج و تقویت و از 

بنابراین سرمایۀ اجتماعی در ایران برخالف غرب، در شکل شناختی غنی و نیرومند . کنند می

گیری همچنین،  این نتیجه. کند های الزم را برای رشد و شکوفایی آن فراهم می بوده و انگیزه

 .سازد ر ایران را ممکن میهای بروز سرمایۀ اجتماعی د ها و شیوه تعیین مؤلفه

 .سرمایۀ اجتماعی، اسالم، ایران، دین، ساختار اجتماعی: واژگان کلیدی
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 مقدمه و بیان مسئله
هاای مختلاف    ای است که از اواخر قرن گذشته در ادبیات آکادمیک حوزه سرمایۀ اجتماعی واژه

ایان  . کشیده شده استهای دیگر جامعه نیز  طرح و گسترش یافته و کاربرد آن به سطوح و الیه

ای اشااره دارد کاه از بطان     تشکیل شده و باه سارمایه  « اجتماعی»و « سرمایه»مفهوم از دو واژة 

سرمایۀ اجتماعی به روابط بین افراد در جامعه چه در جایگاه . روابط اجتماعی قابل حصول است

افاراد جامعاه    لازوم ارتبااب باین   . و چه در جایگاه عضوی از یک گروه نظار دارد ( کنشگر)فرد 

موضوع و سرفصل جدیدی نیست، اما برقراری رابطه مطابق مفهوم سرمایه اجتماعی، نیل به سود 

هاای   سارمایۀ اجتمااعی در حاوزه   . کناد  یا هدف و دستیابی به منابع را برای کنشگر تسهیل مای 

 ناد معتقد(  00 )و دیگران   کارپنتر. مختلف، با اهداف و کاربردهای متفاوت مطرح شده است

 ییابعاد فضا برای بررسیدانان  یجغرافی، کنش جمع یبررس یبراآن را  ونیاسیاقتصاددانان و س

 یمحل یها تیساخت محله و ارتقا ظرف یبرا ییرویبه عنوان ن یطراحان شهر، اجتماعی ۀسرمای

( 31  )فیلاد  . مای بینناد   یاسا یس ،یاقتصادی عاملی برای رسیدن به منابع توسعۀ جهان و بانک

هایی چون آموزش، سالمت، توسعۀ اقتصاادی،   یی و اثربخشی سرمایۀ اجتماعی را در حوزهکارا

ای، گروتاائرت و   در  توسعۀ محله( 000 )  در توسعۀ سیاسی، ریدین و پنینگتن(  00 )  پاتنام

ها، تسهیل توانمندسازی، افزایش امنیات و کاارپنتر و دیگاران     در ارتقا فرصت(  00 )  باشتلیر

هاای   افزایش مشارکت جمعی دانسته و برخی بارای آن اهمیتای در ساطر سارمایه     در(  00 )

سارمایۀ اجتمااعی در عاین حاال     (. 31  ؛ کلمن، 31  فیلد، )شوند  انسانی و فیزیکی قائل می

هاا،   مؤلفاه . مفهومی است که در هر دو شکل ساختاری و شناختی وابسته به بستر و زمینه اسات 

ۀ اجتماعی تحت تأثیر بساتر اجتمااعی، دینای، تااریخی باوده      کارکرد، تعریف و سنجش سرمای

 یهاا  یژگا یو با»و ,Kay, 2006   993 (Portes; ؛ 00 ؛ گروتائرت و باشتلیر،  3  تاجبخش،)

  پالمر و پرکینز(.  9  :13پیران، ) «.تنگاتنگ دارد یا آن رابطه یساختار جامعه و عناصر و اجزا

ر تحقیقات تجربای خاود در چاین و ژاپان، وابساتگی      د(   0 ) 1و ویسینک، هازلزت(   0 )

از سوی دیگر، یکی از موضوعات مطرح در مفهاوم  . اند سرمایۀ اجتماعی را به شرایط نشان داده

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
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(  3  )فوکویاماا  ( 31  )سرمایۀ اجتماعی، رابطۀ آن با دین بوده و اندیشمندانی چاون کلمان   

وز سرمایۀ اجتماعی پرداختاه و تحقیقاات   گیری، کارکرد و بر به نقش آن در شکل( 31  )فیلد 

 . تجربی مختلفی نیز در این زمینه انجام شده است

توان به نقش  ، میاجتماعی ۀسرمایهای منتفع از  با توجه به اهمیت، کارکرد، و تنوع حوزه

های  های جامعۀ معاصر ایران نظر داشت و شیوه مثبت آن در رفع یا کاهش برخی چالش

سازی، گسترش  رسد چنانچه در پیاده به نظر می. را بررسی و جستجو کرد گیری و حفظ آن شکل

گیری،  و استفاده از سرمایۀ اجتماعی در ایران، به ابعاد مختلف این مفهوم نظیر دالیل شکل

های اجتماعی مفاهیم اسالمی  عیناً مطابق ادبیات غرب نگاه و از ظرفیت... ها و اشکال بروز، مؤلفه

توجهی شود، نتایج مورد انتظار به دست نخواهد  ه موقعیت اجتماعی ایران بیدر قرآن غفلت و ب

ای انجام شود که  بایست براساس شرایط به گونه براین اساس، بررسی سرمایۀ اجتماعی می. آمد

و نیز منطبق با ( نظر به ماهیت دین اسالم و جایگاه ویژة آن در ایران)منطبق با جامعۀ اسالمی 

گیری از مزایا و ثمرات سرمایۀ  به بیانی دیگر، بهره. عی جامعۀ ایران باشدهای اجتما ظرفیت

دهد که بتوان از تأثیر دین  اجتماعی و افزایش کارایی آن، در صورتی در سطر جامعه رخ می

های اجتماعی ایران بر این مفهوم در وجوه مختلف آن آگاهی  های آن و نیز ویژگی اسالم و آموزه

تر مفهوم و شناسایی نقاب قوت و ضعف  تر و دقیق تواند به ارزیابی صحیر یاین آگاهی م. یافت

ها برای افزایش سرمایۀ اجتماعی در  گذاری ها و سیاست ریزی آن در ایران کمک کرده و در برنامه

در مجموع، مسئله و دغدغۀ پژوهش باور به این ضرورت  .سطوح مختلف کاربرد داشته باشد

های سرمایۀ اجتماعی باید به شناخت و  از نتایج مثبت و دستاوردبردن  است که برای بهره

 .های جامعۀ اسالمی ایران پرداخت بازخوانی این مفهوم براساس ظرفیت

 اهداف و سؤاالت پژوهش

هدف اصلی پژوهش آن است که تصویری از سرمایۀ اجتماعی در ایران، متأثر از دیان اساالم و   

. هاای اساالم و ب   هاای آماوزه   دساتاورد . ه در آن الاف مختصات اجتماعی ایران ارائاه کناد کا   

برای نیل به ایان  . های اجتماعی جامعۀ ایران برای وجوه مختلف این مفهوم روشن شود ظرفیت

هدف و در گام نخست الزم است تا به مفهوم سرمایۀ اجتماعی در شرایطی که در آن طرح شده 

و گساترة مفهاومی و بارای آنکاه بتاوان      دلیال تناوع تعااریف     به. یعنی ادبیات غرب اشاره شود

چارچوبی روشن و قابل تحلیل ارائه کرد، این پژوهش سارمایۀ اجتمااعی را در ساطر خارد و     
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، و باا تأکیاد بار دو شاکل سااختاری و      (ای در مقابل رویکارد شابکه  )میانی، در رویکرد فردی 

چه مفاهیمی .  : استه طور مشخص در پی پاسخ به این پرسش شناختی آن مدّنظر قرار داده و به

های  مؤلفه.  ها و  سرچشمه.  هسته یا جوهر، .  در تعریف سرمایۀ اجتماعی طرح شده است؟ 

هاا   اند؟ هدف پژوهش در گام نهایی، بازخوانی و انطباق  هسته، سرچشمه سرمایۀ اجتماعی کدام

دیان اساالم و در    هاای  ، متأثر از آموزه(دست آمده در گام اول به)های سرمایۀ اجتماعی  و مؤلفه

بوده و در پی آن است که بداند آیا هساته یاا   ( از صفویه تا دورة معاصر)شرایط اجتماعی ایران 

های سارمایۀ اجتمااعی در    جوهر سرمایۀ اجتماعی در ایران جاری است؟ کدام یک از سرچشمه

وصیه شاده  های آن در اسالم ت پرتو تعالیم و احکام اسالم قابل حصول است؟ کدام یک از مؤلفه

یا در شرایط اجتماعی ایران وجود دارد؟ و در نهایت، سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ اسالمی ایاران  

 در کدام سطوح و اشکال خود دچار ضعف یا قوت است؟ 

 پیشینۀ تحقیق در غرب و ایران
کید ها و نظریات مرتبط با این مفهوم مورد تأ تأثیر و نقش دین در سرمایۀ اجتماعی در اکثر پژوهش

حضور (  3  و فوکویاما،  31  فیلد، )داری  قرار گرفته و به رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با افول دین

از دید جاان و  . اشاره شده است( 31  کلمن، )و ایدئولوژی و مذهب (  00 پاتنام، )در کلیسا 

تمااعی  اج ۀسارمای  دیتول یها برا مکان نیتر در سطر خرد، مهم ژهیو هب ساها،یکل(  00 )  کلمن

ی مدن ینهادها گرید یاجتماع یها تالشمعتقد است در مقیاسی فراتر، (  00 )  اسمیت .هستند

های  پژوهش .ندنک استفادهاعتماد و انسجام  تیتقو یبرا توانند از پتانسیل سرمایۀ اجتماعی دینی می

 :توان در سه دسته جای داد تجربی در غرب با موضوع دین و سرمایۀ اجتماعی را می

حضور در کلیسا یا خدمات مذهبی ، )ها به بررسی رابطۀ دین  بسیاری از پژوهش :ستۀ اولد

ها و  طور مستقیم یا مؤلفه و سرمایۀ اجتماعی به...( های مذهبی و داری، عضویت در گروه دین

مفاهیم مرتبط با آن نظیر انجام کارهای داوطلبانه، مشارکت مدنی و اجتماعی، اعتماد، کنش 

ها عموماً دین را عاملی برای ساخت سرمایۀ اجتماعی و  این پژوهش. اند پرداخته. ..سیاسی و

 Mencken and)داری و کارهای داوطلبانه  های مدنی دانسته و به رابطۀ مثبت بین دین مهارت

Fitz, 2013; Yeung, 2004; Stromsens, 2008; Lam, 2002)  مشارکت اجتماعی(Lewis at all, 

و  نید نیب ۀرابط هب ( 00 ) و دیگران  الولند. اند اشاره کرده( 30  گیدنز،)و اعتماد  (2013

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
1  John & Coleman 

2 Smidt 

3 Loveland 
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کار  هب ی،اجتماع یها مهارت ی،نیها و مراسم د سنت ی،اجتماع ییایپو قیاز طر یمشارکت مدن

 .اند کرده تأکید یاسیس تیفعال یبرا زهیانگ جادیا ،ها افتادن شبکه

بر سرمایۀ اجتماعی یا  ها و فرقه انیاد و رسومبرخی مطالعات به تأثیر مناسک  :دستۀ دوم

برخالف  ،تیحیمسدر پیمایش خود نتیجه گرفته ( 0 0 )  جیونگ. اند پرداخته های آن مؤلفه

 یمختلف بر داوطلب انیاد ریثأت(  00 )الم . دهد یم شیافراد را افزا یمدن تیمشغولبودیسم، 

 .استدانسته متفاوت را افراد 

تالش ( که تعداد آنها به مراتب کمتر از دو گروه پیشین است)ها  شاین پژوه :دستۀ سوم

اند تا رابطۀ دین و سرمایۀ اجتماعی را از منظر تأثیر دین بر باورهای فرد بسنجند و به  کرده

تأثیر دین در این تحقیقات . بپردازند( متأثر از دین)های خصوصی و یا وجوه ذهنی فرد  جنبه

شود که  هایی در ذهن فرد سنجیده می ی باورها، اعتقادات و ارزشگیر براساس نقش آن در شکل

الولند و دیگران . شود می( های آن یا مؤلفه)هایی در جهت ارتقا سرمایۀ اجتماعی  منجر به کنش

 شدیاند یو لزوم کمک به آنها م گرانید یازهایبه ن  «فردی عبادت»فرد هنگام کنند  بیان می(  00 )

مشاهده (   0 )منکن و فیتز . خواهد بودداوطلبانه  یتوسعه و بهبود نهادهاکه نمود اجتماعی آن 

در (  00 )الم  .دارد یآنها از خدا بستگ فیافراد به تعر ۀداوطلبان یها تیفعال و دامنۀ نوعکردند 

افراد  تیبر عضو  ینیدی ها ارزش تیبا تقو ی استدارنید یشکل که از گوید عبادت بیانی کلی می

 گریمتفاوت از د یاجتماعرمایۀ از س ینوع ایگونه  یدارا ینید یها گروه. گذارد یها اثر م در گروه

های  دار به دلیل حضور در شبکه افراد دین (  00 ؛ اسمیت،Wuthnow, 2002) دشون میها  گروه

 (.0 0 لیم و پاتنام،)اجتماعی دینی رضایت بیشتری از زندگی دارند 

گروه فوق به چه وجهی از دین توجه کرده و تأثیر آن را بر کدام  سه اما باید پرسید محققین در
 از دو منظر نید نییتب(  9  )اند؟ از نظر همیلتون بخش از سرمایۀ اجتماعی آزموده یا تأیید کرده

یابی دین در خرد انسان  به ریشه یشناخت نظریات روان. یشناخت و جامعه یشناخت روان: است ممکن
 یشناخت جامعه کردیدر روپردازند، ولی  می( انهیگرا عاطفه)وجوه عاطفی انسان  یا در( انهیگرا لعق)

پرداخته  نید یعملکردهای  جنبهبه بیش از آنکه به باورهای فرد و اعتقادات دینی او توجه شود 
شناختی داشته و دین را از منظر  از این منظر، مطالعات گروه الف و ب، رویکردی جامعه.  شود می

در این مطالعات، دین عاملی برای گردهم آمدن افراد و . اند سنجیده و تعریف کردهکارکردی 

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
1 Jeong 
2 Private Prayer 
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مدّنظر است و نه نقش ( نقش ابزاری)دهندة دین  گیری یک گروه یا شبکه بوده و وجه سازمان شکل
ها آن نبوده که آیا باورها و  بیانی دیگر، دغدغه و پرسش این پژوهش به. معنوی یا ذهنی آن

های  پژوهش. بوده است یا خیر... یاری، اعمال داوطلبانه و نی عاملی برای مشارکت، هماعتقادات دی
شناختی  ن توان ذیل رویکرد روا اند، می گروه سوم را، که به وجه ذهنی و شناختی دین توجه داشته

ده کمبود تحقیقات انجام ش.  : اند ها به سه نکتۀ مشترک اشاره کرده این گروه از پژوهش. قرار داد
هایی که در غرب مرتبط با  پژوهش. لزوم انجام مطالعات بیشتر.  دشوار بودن آن، .  در این زمینه، 

مشارکت در نتیجه گرفته (   0 ) سرکیسیان. سرمایۀ اجتماعی و اسالم انجام شده اندک هستند
»  گوید خن میس ریثأت نیمنبع ااما از ابهام در  مثبت دارد ۀرابط یمدن تیبا مشغول یاسالم ینهادها

 ای ردیگ یوابسته به آن صورت م یاست که در نهادها یتالش جمع ۀجینت استیاسالم بر س ریثأت ایآ
 ,Sarkissian)« است؟ افتهینماز جمعه تبلور  هیشب یاست که در مراسم نید نیا یها آموزه ۀجینت

بخشی جمعی  ویتمعتقد است اسالم از طریق ه(   0 )  در پژوهشی دیگر، هاپکینز  (2012:610
ها نیز همچون دستۀ سوم به دشواری  این پژوهش. تواند به ایجاد سرمایۀ اجتماعی کمک کند می

، و لزوم انجام مطالعات (  0 ؛ سرکیسیان،  0 گِیل،)ویژه برای مسلمانان  داری، به سنجش دین
اسالم، اشاره  ویژه در خصوص های تحقیقات غرب، به و همچنین به کاستی(   0 هاپکینز، )بیشتر 
معتقد است این تحقیقات در نگاه به معنویتِ اسالم بیشتر به ظاهر آن توجه (   0 )  گیل. اند کرده
اند تا آنچه که واقعاً و جود دارد، لذا از دید او در خصوص مفهوم سرمایۀ اجتماعی تحقیقات  کرده

 یها مشارکت ةوزخاص آن در ح یهادو چه در کاربر یچه در نگاه کل»باید به بازنگری 
 .بپردازند (Gale, 2011:402)« محور یند

توان در  اند را می هایی که در ایران به بررسی رابطۀ اسالم و سرمایۀ اجتماعی پرداخته پژوهش

 :دو دستۀ تجربی و نظری جای داد
سرمایۀ اجتماعی ( های عمدتاً مؤلفه)و ( داری دین)های تجربی به بررسی رابطۀ دین  پژوهش . 

های  ها در تعیین مؤلفه عدم توجه به شرایط و ویژگی  در غالب این تحقیقات. اند داختهپر
سرمایۀ اجتماعی و عدم شفافیت رویکرد و سطر مورد سنجش از نقاب ضعف و توجه به 

ها نیز  گروهی دیگر از پژوهش. شود وجوه ذهنی و شناختی دین نقطۀ قوت آنها محسوب می
پرداخته و در عملیاتی ... ماعی و اقتصاد، توسعه، ساختار محله وبه بررسی رابطۀ سرمایۀ اجت

 .اند داری و تأثیر آن توجه کرده کردن مفاهیم به دین

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
1 Sarkissian 
2 Hopkins 
3 Gale 

 .اشاره کرد(  3   ،یمانیا ،یروزآبادیف)توان به یاستثنا م یبرا  
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های سرمایۀ  ، تأثیر اسالم بر مؤلفهثیو احاد اتیبا استفاده از آهای نظری که  در پژوهش.  

ها  بر آنکه مؤلفه وهعال( 33  ؛ کوهکن، 39  ؛ فصیحی،  9  علینی، )اجتماعی بررسی شده 

اند، به زمینۀ تحقیق و دیگر وجوه سرمایۀ اجتماعی توجه  های غرب برداشت شده عیناً از مدل

عیناً از ( 90  ؛ درخشه و ردادی،  9  زایی،  زارعی و لک)ها  برخی پژوهش. نشده است

اند،  ردهبر آنکه به شرایط اجتماعی توجه نک اند لیکن عالوه های غربی استفاده نکرده مدل

 . اند صرفاً به رابطۀ یکی از وجوه سرمایۀ اجتماعی با اسالم یا شیعه توجه کرده

و تأثیر ( شناختی رویکرد روان)این پژوهش در قیاس با تحقیقات غربی بر وجه ذهنی دین 

آن بر دو شکل شناختی و ساختاری سرمایۀ اجتماعی توجه دارد و در قیاس با تحقیقات داخلی، 

بر  زمان تأثیر شرایط اسالمی و اجتماعی ایران را عالوه طر و رویکرد مشخص، همبا تعیین س

توجه به هر دو . ها و هستۀ آن نیز بررسی کرده است های سرمایۀ اجتماعی بر سرچشمه مؤلفه

های سرمایۀ  نظیر مؤلفه)های پژوهش  وجه اسالمی و اجتماعی شرایط امکان استفاده از یافته

 .کند اربردهای تجربی فراهم میرا برای ک( اجتماعی

 چارچوب مفهومی 
هاای   بنادی  پرداختن به سرمایۀ اجتماعی، با توجه به آنکه مفهومی پیچیده و با تعاریف و تقسایم 

ایان پاژوهش بارای پرهیاز از     . تواند گسترده و گاه پراکنده و مغشوش باشاد   مختلف است، می

از میان رویکردهایی کاه باه سارمایۀ    .  : برد میکار  پراکندگی و نیز تدقیق مسئله دو تمهید را به

به رویکرد فردی و سطر خرد و ( خرد، میانی، کالن)اجتماعی وجود دارد و سطوح مختلف آن 

میانی گرایش داشته، همچنین سرمایۀ اجتماعی را براساس دو شکل ساختاری و شناختی بررسی 

هاا،   ن اجتماعی به خصاوص نقاش  با اشکال مختلف سازما»سرمایۀ اجتماعی ساختاری . کند می

و سرمایۀ اجتماعی شناختی ناشای    (Uphoff, 2000: 218) «ها و روش همراه است قوانین، رویه

ها و  ها، نگرش طور خاص هنجارها، ارزش که از فرهنگ و ایدئولوژی و به»از فرایند ذهنی است 

داف و سؤاالت خود، بر وجوه پژوهش متأثر از اه.  ( همان)« اند اعتقادات استحکام و قوام یافته

های آن متمرکز شده و  ها و مؤلفه تعاریف، جوهر، سرچشمه: مشخصی از سرمایۀ اجتماعی شامل

 .کند ریزی می چارچوب مفهومی خود را براساس آنها پی

برای سرمایۀ اجتماعی تعاریفِ مختلف و متنوعی ارائه شده  :تعاریف سرمایۀ اجتماعی

مفهوم مورد  فیتعر یکه برا یدیعوامل کل نیب یمستدل ییگرا هم کی»رغم این تنوع  گرچه علی



 
 

 

 

 
 8931سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان / هاي اجتماعي متفكران مسلمان فصلنامه نظريه   881 

  

 

توان برای رسیدن به  بدین جهت می .(Wood, 2006: 8)« .وجود دارد رندیگ یاستفاده قرار م

از سرمایۀ اجتماعی به تعاریف مختلف ارائه شده برای آن و استخراج ( هرچند موسّع)تعریفی 

کند تا با شناخت و انتخاب مفاهیم و  این امر کمک می. ستمفاهیم و نکات کلیدی آنها توسل ج

گوید رسیدن به تعریفی از سرمایۀ اجتماعی،  می(  9  )واژگان کلیدی آنچنان که پیران

بر این اساس، در این . ها و متغیرهای اصلی آن ممکن شود سازی آن و انتخاب مؤلفه مفهوم

ک انتخاب  تعاریف، نخست میزان اهمیت و مال. تعریف از این مفهوم مراجعه شد   پژوهش به 

فراگیری ارجاعات به آن بوده و بیشتر شامل تعاریف اندیشمندان مطرح و مؤلف این مفهوم و 

 . بوده است( خرد و میانی)سپس نزدیکی آنها به رویکرد و سطر این پژوهش 

روابط : اند از کار رفته به ترتیب فراوانی عبارت مفاهیم و واژگانی که در این تعاریف به

از منظر نتایج یا ثمرات نیز ... ، شبکه، اعتماد، هنجار، ساختار اجتماعی، منابع و(اجتماعی)

توان گفت سرمایۀ اجتماعی  براین اساس، می. بیشترین اشاره به تسهیل کنش فردی یا جمعی بود

سازد وجود  ن میکند و آنچه ایجاد آن را ممک ها امکان ظهور پیدا می در روابط اجتماعی و شبکه

اعتماد و هنجارهای اجتماعی است تا از طریق آن به منابع موجود دسترسی پیدا شود و هدف یا 

نتیجۀ مشترک آن نیز تسهیل کنش افراد برای رسیدن به اهداف گروهی و فردی از طریق مبادلۀ  

تباب درون نیل به این اهداف یا دستاوردها در غیاب آن تعامل و ار. منابع هریک از اعضاست

 .شبکه، ممکن نبود

های سرمایۀ اجتماعی گامی ضروری (شاخص) شناخت مؤلفه: های سرمایۀ اجتماعی مؤلفه

برای کاربردی کردن آن است، گرچه انجام این امر برای مفاهیمی انتزاعی چون سرمایۀ اجتماعی 

لیل تنوع در تعریف د های تجربی نیز به شود و پژوهش عموماً به نتایج مشابه و یکسانی منجر نمی

های سرمایۀ اجتماعی  این پژوهش برای تعیین مؤلفه. اند های مختلفی را طرح کرده و سطر، مؤلفه

تحقیق    تحقیق فارسی و   )میالدی    0 تا  000 های  به برخی تحقیقات که بین سال

سرمایۀ  های مؤلفه.  : اند، مراجعه کرد انجام شده و دارای این وجوه مشترک بوده( التین

رویکرد آنها .  اند؛  در سطر خرد و میانی بوده.  اند؛  اجتماعی به صراحت در پژوهش بیان شده

توان  ها، می با استخراج  مؤلفه. اند ای اشاره نکرده رویکرد فردی بوده یا به اتخاذ رویکرد شبکه

شبکه، .  ،  قابلتعامل مت.  اعتماد، .  های سرمایۀ اجتماعی در سطر خرد و میانی  مؤلفه گفت

شود  سبب می( شکل شناختی)وجود اعتماد . مشارکت اجتماعی هستند.  روابط همسایگی، .  

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
1.Reciprocity 
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شکل )تعامل متقابل . تر ایجاد شده و نیز عمق و کیفیت بهتری پیدا کنند روابط بین افراد سریع

منفعت  یبرا ایدهند  یانجام م گرانید یرا برا یافراد خدمت»است که  یمعن ندیب( شناختی

نامشخص در  یمحبت در زمان نیانتظار که ا نیبا ا گذارند، اما عموماً یم هیاز خود ما گرانید

ها عناصر  شبکه .(Onyx&Bullen, 2000: 24)« .آنها پاسخ داده خواهد شد ازیو در هنگام ن ندهیآ

که به روابط اجتماعی درون خود نظم (  00 استون، )ساختاری سرمایۀ اجتماعی هستند 

 .سازند بخشیده و امکان دسترسی افراد به منابع درون شبکه را ممکن می

از آنچه گفتیم اهمیت و نقش روابط و تعامل در سرمایۀ اجتماعی : هستۀ سرمایۀ اجتماعی 

اجتماعی  ۀسرمای  .هستۀ سرمایۀ اجتماعی است« رابطه»توان گفت  ای که می گونه روشن شد، به

اجتماعی به مردم به  ۀسرمای» قتیت و نه در خود آنها و در حقافراد نهفته اس نیدر روابط ب

تنها در سایۀ ارتباب و  .گر و نه نظاره  (Onyx & Bullen, 2000: 25) «نگرد یعنوان سازنده م

 .تعامل بین کنشگران است که امکان خلق سرمایۀ اجتماعی وجود دارد

تر بدین پرسش پرداخته شده در حوزة سرمایۀ اجتماعی کم :های سرمایۀ اجتماعی سرچشمه

که افراد چرا به تعامل با دیگران، تعاملی که همراه با اعطای کمک، خیر و منفعت به دیگران 

 کنند؟  است؛ مبادرت می

اند؟  های سرمایۀ اجتماعی کدام توان این سؤال را بدین صورت طرح کرد که سرچشمه می

گذاری را برای  ریزی و سیاست برنامهپاسخ به این سؤال از آن جهت اهمیت دارد که امکان 

،  «نظریۀ انتخاب عقالنی»کلمن با طرح . افزایش سطر سرمایۀ اجتماعی به دست خواهد داد

طور مشخص دو  به( 933 )پورتز . داند کنش  عقالنی  هدفمند را انگیزه و عاملی برای کنشگر می

 ییجو کمال: کند معرفی می گرانیافراد از کمک به د ةزیانگ واجتماعی  ۀسرمای ۀسرچشمعامل را 

نگاه  .داند می فیتکل همچون را گرانیبه د فرد کمک کردن جویی، از منظر کمال.  یو ابزار

که کمک به دیگری متأثر از اطمینان یا امیدی است که  دارد دیکأمتقابل ت تعامل هنجارابزاری بر 

ای دیگر و حتی فردی  شیوه گرچه ممکن است این بازگشت به)فرد به بازگشت این کمک دارد 

 (.گیرنده صورت گیرد به جز کمک

گیری  ها یا دالیل دیگری نیز برای همکاری بین افراد، که به شکل در کنار نظرات پورتز، انگیزه

اعتبار و »معتقد است کسب (  933 )  گود. شود، بیان شده است سرمایۀ اجتماعی منجر می

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
1 Rational Choice Theory 

2 Consummatory & Instrumental 
3 Good 
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 ایافراد  لیتما». فراد به یکدیگر و کنش اجتماعی شودتواند عاملی برای اعتماد ا می  «شهرت

ممکن است سبب شود آنها  یاجتماع ۀنیدر زم خود« اعتبارشهرت و » یها به حفظ و نگهدار گروه

شهرت و .. .افراد شود نیمشترک ب یها یهمکار لیتسه یبرا یآورند که مسبب یرو ییبه رفتارها

 ,Rydin & Penington)« .باشد یدرک عقالن ای تصور ،یتواند ابزار تعهد عموم یاعتبار م

 . ای برای سرمایۀ اجتماعی باشد تواند سرچشمه به بیانی دیگر، کسب اعتبار می. (2000:161

 :  توان سه عامل یا انگیزة زیر را سرچشمۀ سرمایۀ اجتماعی دانست از مجموع نظرات ارائه شده می

دوستی و حس خیرخواهانۀ منابعش را  راساس نوعآنگاه که فرد ب (:گرایی کمال)محوری  دیگر.  

ها و مطالعات در شرح  پژوهش. کند ای عرضه می از تعامل با دیگران در قالب فردی یا شبکه

دانیم فرد در  آورد دچار خأل و کمبود هستند اما می محوری روی می دالیلی که فرد به دیگر

های آن  داند و دیگر آنکه دین و آموزه این حالت، مقابله به مثل را شرب برقراری رابطه نمی

 .در بروز این شکل از انگیزه نقش دارند

افراد از آنجا که در تعامل با دیگران به سود، منفعت یا نتایج مثبتی : (ابزاری) یمحور منفعت . 

در این شکل از . آورند های مختلف روی می رسند به برقراری ارتباب با دیگران در شبکه می

ر ادبیات سرمایۀ اجتماعی بیشتر بدان توجه شده، فرد با این فرض منابع خود را انگیزه که د

 .کند که تضمینی برای بازگشت آن وجود دارد و اساس کنش او محاسبۀ عقالنی است عرضه می

در این شکل از انگیزه، کنشگر بیش از آنکه انتظاری برای  (:کسب شهرت)اعتبارمحوری .  

باشد در جستجوی کسب شهرت و اعتبار در میان گروه و بازگشت منابع خود داشته 

 . جامعه است

توانند از طریق تعامل  ها می در مجموع، براساس مفهوم سرمایۀ اجتماعی، منابع درون گروه

افراد، در سایۀ اعتماد و هنجارهایی نظیر تعامل متقابل، به سرمایه تبدیل شده و کنش جمعی را 

شوند افراد به  ها یا دالیلی که سبب می سرچشمه. اعضا عمل کنندتسهیل و در جهت تأمین منافع 

، «دیگرمحوری»گیری سرمایۀ اجتماعی روی آورند در قالب  های اجتماعی در جهت شکل کنش

بوده و « رابطه»جوهر و هستۀ سرمایۀ اجتماعی . قابل طرح هستند« اعتبارمحوری»، «محوری منفعت»

اعتماد، تعامل متقابل، شبکه، روابط »گانه  های پنج ها یا شاخص توان در سطر خرد و میانی مؤلفه می

 .را برای سرمایۀ اجتماعی بیان کرد« همسایگی و مشارکت اجتماعی

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
1 Reputation 
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 روش تحقیق
توان گفت این پژوهش توصایفی اکتشاافی    های آن می براساس نوع و ماهیت پژوهش و پرسش

ای بارای درک   ها در پی ایجاد زمینه شگونه از پژوه این. شود ای طرح نمی است که در آن فرضیه

برای نیل به این هدف در این پاژوهش از روش  . ای و شناسایی و تبیین آن هستند بهتر هر پدیده

روش اسنادی یعنی تحلیل آن دسته از اسنادی کاه شاامل اطالعااتی    . اسنادی استفاده شده است

پژوهشگر به دنباال واکااوی    ،روش در این(.  99 بیلی، ) های مورد مطالعه هستند پدیده ةدربار

هاای متناوع و ایجااد     شناسای  های پنهان ماتن نیسات بلکاه در پای سانخ      مقاصد ذهنی یا انگیزه

های اسانادی   مند و منظم از داده نظام ةاین روش برای استفاد .بندی رویکردهای متعدد است طبقه

و نیز برای یاافتن   پژوهشبندی و ارزیابی مطالب مرتبط با موضوع  برای کشف، استخراج، طبقه

این (.  9  صادقی و عرفان منش، ) مناسب است های اجتماعی خط سیر و فرایند تکوینی پدیده

پژوهش برای افزایش اعتبار تحقیق از راهبردهایی چون استفاده از مناابع معتبار و مرجاع و نیاز     

 .کند ایجاد تنوع در منابع و رجوع به منابع متعدد استفاده می

 (بحث و تحلیل)  جتماعی در ایرانسرمایۀ ا
چارچوب )این پژوهش در گام نهایی، سرمایۀ اجتماعی را براساس چارچوبی که از بخش پیشین 

به تاأثیر اساالم و شارایط    . بدین منظور الف. گذارد دست آمده در ایران، به بحث می به( مفهومی

با نگاهی باه  . پرداخته و ب ها اسالمی بر وجوه سرمایۀ اجتماعی شامل هسته، سرچشمه و مؤلفه

های این دو  تلفیق یافته. شود های اجتماعی ایران، تأثیر آن بر سرمایۀ اجتماعی بررسی می ویژگی

 . انجامد بخش، به ترسیم تصویری از این مفهوم در جامعۀ اسالمی ایران می

است  یاجتماع ینید اسالمبر رابطۀ دین و سرمایۀ اجتماعی، از آنجا که      عالوه: بستر اسالمی 

 یاجتماع یۀسرما آن دستاوردهایی برای یها رود که آموزه یانتظار م، (طباطبایی، تفسیر المیزان)

هسته، سرچشمه )، بنابراین بررسی وجود و میزان تأثیر اسالم بر سرمایۀ اجتماعی ندداشته باش

. ه باشد ضروری استتواند برای هر دو شکل شناختی و ساختاری آن داشت و نتایجی که می...( و

 . این پژوهش در بررسی خود صرفاً به آیات قرآن کریم مراجعه کرده است

های  آموزه. شود رابطه بین افراد هستۀ سرمایۀ اجتماعی تلقی می :هستۀ سرمایۀ اجتماعی

 :توانند بر ایجاد رابطه بین افراد مؤثر باشند اسالم از سه جهت می
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کرر مسلمانان را به تعامل و برقراری دوستی با دیگران توصیه اسالم با تعابیر مختلف و م. الف

بدان اشاره شده تأکیدی است بر آنکه مؤمنین بدون   که در قرآن« اخوت»مفهوم . کرده است

برخی اخوت را . توجه به ثروت یا جایگاه خود به ارتباب و تعامل با دیگران روی آورند

 (.33  کوهکن، )ند دان تر از رابطۀ شهروندی می فراتر و عمیق

کند که به برقراری یا  های اسالم مسلمانان را ملزم یا دعوت به آداب و فضائلی می آموزه. ب

 ....و  رویی تسهیل تعامل بین افراد کمک کند از جمله حسن خلق، احترام به دیگران، خوش

راری رابطه های خود نیز شرایط مناسب را برای برق اسالم از طریق فرائض، مناسک و آئین. ج

به جز مواردی چون حج و نماز جمعه که در سطر کالن سرمایۀ اجتماعی . فراهم کرده است

در . تواند در سطر خرد و میانی امکان تعامل را فراهم کند کنند، نماز جماعت می عمل می

های غیررسمی، اشاره کرد که  عنوان گروه های مذهبی، به توان به هیئت ایران، همچنین می

. کنند بر کارکردهای مذهبی، امکان تعامل و ارتباب اجتماعی را میان اعضا مهیا می عالوه

در مسیر جامعۀ ( هر چند محدود)آفرینی  بر نقش ها عالوه اند این هیئت تحقیقات نشان داده

در باال بردن سرمایۀ اجتماعی اعضای خود نقش دارند (  3  زاهدزاهدی، گروسی، )مدنی

های اسالم مشوق و  این اساس، احکام، فرائض و توصیه بر(. 39  دموری و دیگران، )

 .شود خواهان برقراری ارتباب بین افراد است که خود هستۀ سرمایۀ اجتماعی دانسته می

است، ( برخالف غرب)به باور اسالم، که دینی الهی : های سرمایۀ اجتماعی سرچشمه

دنیائى بلکه فراتر از آن و سعادت  و مادى حیات مزایاى از مندى بهره سعادت غایی انسان نه

های سرمایۀ  از سرچشمه)از دید اسالم دیگرمحوری (  طباطبایی، تفسیر المیزان)اخروی است 

نوعی وظیفه و ... و کمک به دیگری اعم از کمک مالی، فکری، معنوی، عاطفی و( اجتماعی

( صرف)طلبانه  گاه منفعتن. برد کردار خیر محسوب شده و او را به سوی کمال و تعالی پیش می

معتقدند دین ( 90  )درخشی و ردادی . شود به رابطه نه تنها توصیه نشده بلکه مذموم دانسته می

انگیزة فرد مسلمان از کمک به . کند های غیرمادی برای تولید سرمایۀ اجتماعی ایجاد می انگیزه

تنها توجه به نفع و  دیگری یا مشارکت در یک فعالیت جمعی یا حضور و کنش در یک گروه،

سود شخصی خود نبوده بلکه اسالم به او آموخته، کمک به دیگران یک فضیلت و توجه به نفع 

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
 0 سورة حجرات، آیه   

   حجرات ،2 نور،   فصلت ،1 عنکبوت ، 3بقره :ة مبارکه و آیاتسور  

 سوره مبارکه آل عمران 00 ذیل تفسیر آیه  
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کمک به دیگری فارغ از نتیجه یا منفعتی که ممکن است برای فرد   .عمومی یک وظیفه است

دارد  اسالم انتظاراز سوی دیگر   .شود داشته باشد، بالذات پسندیده و عمل خیر محسوب می

العین خود  همواره شخص خود را نصب» :که یمعن نیداشته باشند بد یاجتماع یافراد تفکر

نگرد و منافع خود را جزئى از منافع  بلکه خود را جز الینفک و وابسته به اجتماع مى ،بیند نمى

ار، توصیه به ایث( طباطبایی، تفسیر المیزان) «.بیند مى... را خیر خودش ماعاجتماع و خیر اجت

دهد که توجه اسالم تنها به کسب منفعت و سود شخصی نیست یا  نشان می... و  انفاق، گذشت

تعبیر و تعریفش از سود شخصی متفاوت از آن چیزی است که منجر به نگاهی ابزاری به 

اسالم در بخش دیگر سرچشمۀ سرمایۀ اجتماعی، یعنی اعتبار محوری، . مشارکت و تعاون شود

نامی، آوازه و اعتبار برای مسلمان در جامعه نیز از دید اسالم  کسب خوش. داردهایی  نیز توصیه

خواهند نامی نیک از آنها بر  بنابر آیات قرآن، پیامبران الهی از او می. پسندیده و مورد تأیید است

نامی آنها  های دنیوی اعمال حسنۀ مسلمانان را خوش ، همچنین قرآن یکی از پاداش جای بماند

   .داند ن مردم و باقی ماندن نام و آوازة نیک میدر میا

ای که برای  های اسالم، از میان سه سرچشمه توان نتیجه گرفت مطابق با آموزه در مجموع می

و اعتبارمحوری ( گرایی کمال)سرمایۀ اجتماعی منتج از دیدگاه غربی بیان شد، دیگرمحوری 

ذکر این . ۀ اجتماعی در بین مسلمانان باشدای قوی و غنی برای ایجاد سرمای تواند سرچشمه می

گیری سرمایۀ اجتماعی  نکته ضروری است چگونگی ترغیب کنشگران به کنش در جهت شکل

به بیانی دیگر، (.  3  ؛ فوکویاما، 31  فیلد، )های  کنونی  جوامع غربی است  یکی از دغدغه

د انگیزه برای کنشگر را های سرمایۀ اجتماعی در غرب دچار فقر شده و توان ایجا سرچشمه

توانند منبعی مستمر برای خلق  های آن با توان انگیزشی خود می ندارند، حال آنکه اسالم و آموزه

 .سرمایۀ اجتماعی باشند

مشارکت  ،یگیاعتماد، تعامل متقابل، شبکه، روابط همسا ترشیپ :اجتماعی ۀسرمای یها لفهؤم

، در ادامه به مطرح شدند یانیعی در سطر خرد و ماجتما ۀسرمایهای  لفهؤبه عنوان م یاجتماع

 . شود ها پرداخته می اشارات اسالم در باب این مؤلفه

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
  2 تا 1 سوره بقره آیات  

  2 سورة بقره، آیه  

 در باب گذشت 23 در باب انفاق، بقره،    در باب ایثار، بقره 9 ،حشر 2، طه، 9سورة مبارکه و آیات یوسف،  

   سورة شعراء، آیه  

     تا    و  30تا 22سورة صافات آیات  
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یافته و اعتماد به بستگان ارائه  ۀ نهادی، تعمیمنوگ سهرایجی برای اعتماد  یبند میتقس در :اعتماد

اسالم  نید یاجتماع یاسیتوان در دستورات س یرا م یاعتماد نهاد(.  00 استون، )شده است 

شده ... و یعدل، مساوات، عدالت اجتماع یکه در خصوص برقرار ییها هیتوص. جستجو کرد

اعتماد نهادی در  .ندشوبرآمده از آن  ینهادها زیافراد جامعه به حکومت و نتوانند سبب اعتماد  می

شود اما برخی  سطر کالن سرمایۀ اجتماعی قابل طرح است که در این پژوهش بدان پرداخته نمی

مضامینی چون امامت، اخوت و والیت را نیز ( 90  ؛ درخشه و ردادی،33  کوهکن، )تحقیقات 

یافته  دربارة اعتماد به بستگان و اعتماد تعمیم. اند گیری این نوع از اعتماد دانسته عاملی برای شکل

ها و  شده اما توصیهن« اعتماد»باید گفت در متون دینی و آیات قرآن اشارة مستقیمی به واژة 

تأکیدات فراوانی در باب خصائلی وجود دارد که وجود آنها الزمه و موجد اعتماد بوده و به رشد 

سفارش به راستگویی، حسن ظن، (. 32  ، مقدم یمنتظرنظرپور و )کنند  می آن در جامعه کمک 

های فرد مؤمن  از نشانهشان  ، که برخی...و  امانتداری، وفای به عهد، پرهیز از نفاق، صلۀ ارحام

. ساز ایجاد اعتمادی عمیق و فراگیر بین مسلمانان  شوند توانند زمینه است، صفاتی هستند که می

های اجتماعی و اقتصادی و علینی  به تأثیر اسالم در ایجاد اعتماد در قالب مؤلفه( 33  )کوهکن 

 .اند در قالب مؤلفه های سلبی و ایجابی اشاره کرده(  9  )

هنجار تعامل متقابل بر این استوار است که فرد دهنده براساس اصل بازگشت  :مل متقابلتعا

کند، اما در فضائل اسالمی بازگشت سود، شرب کمک  کمک یا خدمتِ خود به دیگران کمک می

به معنای کمک بدون انتظار متقابل و ارجر دانستن   ایثار که در قرآن بدان سفارش شده. نیست

ها و باورها نقشی  های خود و اشاعۀ ارزش تواند از طریق توصیه اسالم می  .استدیگری بر خود 
شود  فضایلی چون ایثار و انفاق سبب می. گیری هنجارهای اجتماعی داشته باشد عمده در شکل

تر و کاراتر از آنچه در غرب مدنظر است در جامعه رواج  تا هنجار تعامل متقابل به شکلی عمیق
های غنی سرمایۀ  یکی از سرچشمه« دیگرمحوری»مل متقابل پیوندی نزدیک با مؤلفۀ تعا. یابد

 .اجتماعی در فضایی اسالمی دارد

های خود، نتوانست اشارة مستقیمی در آیات قرآن و متون  این پژوهش در بررسی :شبکه

به این نیز تلویحاً (  9  )علینی . بیابد... ها، نهادها و دینی مبنی بر توصیه به حضور در شبکه

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
 .، منافقون3، مؤمنون3 ، نساء 22 بقره،، 9  سورة مبارکه و آیات توبه،   

عیناً در قرآن نیامده « ایثار»ضروری است یادآوری شود واژة . 1 ، سورة اعلی،  9سورة مبارکه و آیات یوسف  

 .است
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نیز به ضعف نهادهای مدنی در کشورهای اسالمی اشاره (   0 )نکته اذعان کرده و سرکیسیان 

یکی از مباحث سرمایۀ اجتماعی در ادبیات غرب، معطوف به چگونگی تضمین بازگشت   .دارد

؛ تاجبخش، 31  فیلد،  ؛31  کلمن، )کمکی است که دهنده در اختیار گروه قرار می دهد 

های وضع شده در داخل شبکه  تضمین در غرب، عمدتاً متکی به قوانین و رویه این(.  3  

توانند تضمینی برای  هایی چون وفای به عهد و امانتداری می است، اما در جامعۀ اسالمی، آموزه

 .شود ای دینی محسوب می دهنده باشند چراکه عمل به آنها وظیفه کمک

و « اخوت»ر روابط حسنه با دیگران، اشاره به تأکید ب :یمشارکت اجتماع ،یگیروابط همسا

های اسالمی، مسلمانان را به تعامل با یکدیگر  در آموزه  و تکریم همسایگان  در قرآن« شورا»

برقراری رابطه با همسایه و احترام آنها جزئی از فرهنگ اسالمی . کند دعوت و توصیه می

آنگونه که در   .ق همسایه وجود داردهای مختلفی دربارة حقو محسوب شده و اشارات و توصیه

رنگ هستند، اما  ها کم های رسمی در قالب شبکه سطور قبل نیز اشاره شد، گرچه مشارکت

توان گفت  های اسالم وجود دارد می براساس تأکیدی که بر شورا و جایگاه همسایه در آموزه

سطر همسایگان و محله  های کوچک و غیررسمی در اسالم زمینه را برای برقرای رابطه در گروه

 .کند مهیّا می

 بستر اجتماعی . ب

در تحقیقات مرتبط با سرمایۀ اجتماعی  بسترهای اجتماعی  تر به لزوم توجه به تاریخ و زمینه پیش

برای آگاهی از تأثیر شرایط اجتماعی باه بررسای سااختار اجتمااعی ایاران و کانش        . اشاره شد

در این بخش، تمرکز بر شکل ساختاری . شود م پرداخته میاجتماعی  کنشگران منطبق با این مفهو

ها و نیز جایگااه، گساتره و نقاش آنهاا در شارایط       ها و شبکه عبارتی گروه سرمایۀ اجتماعی و به

 .باشد اجتماعی ایران از عصر صفوی تا معاصر می

 صفویکند که دولت  یم انیب هیصفو ةدر دور اصناف و نهادها یدر بررس(  9  )ی وانیک

 ینهادها قیارتباب حکومت و جامعه از طر. داد یرشد و قدرت گرفتن را به اصناف نم ةاجاز

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
 .(Sarkissian,2012; Smidt, 2003: )اند، نک اسالم بر مشارکت اشاره کرده یمنف ایمثبت  اتیثأبه ت قاتیتحق  

 .3 ، شورا 0 حجرات: و آیات سورة مبارکه  

 .1 سورة نساء،   

 (.زانیالم ریتفس ،ییطباطبا) دانند یم یگیحقوق همسا فیتعر یبرا یینساء را مبنا ۀمبارک ةسور 1  یۀآ یبرخ   



 
 

 

 

 
 8931سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان / هاي اجتماعي متفكران مسلمان فصلنامه نظريه   811 

  

 

، دولتحفظ قدرت به منظور  ...کالنتر، داروغه، محتسب، کدخدا و ونچ یمختلف و مناصب

 ۀفرصت توسع» گرفت، لیکن قدرت حاکمه صورت می... کاهش منازعات و ات،یمال یآور جمع

، وجودعدم  .( 9  : 2 ،یوانیک) «.داد یرا به جامعه نم خودجوش یمحل یثر هرگونه نهادهاؤم

پردازان نیز  ۀ رسمی در ایران مورد تأیید برخی نظریهافتی سازمان های گروه آفرینی ثبت یا نقش

را  یررسمیغ یها گروهتوان  یم ،گرید یسو از ( 9   ،یرمضان؛  9   ران،یپ)قرار گرفته است 

 یبرا ی غیررسمی و مخفیانهجلسات لیبه تشک(  9  )ی وانیک. افتی نیرآف نقش رانیا ۀدر جامع

 یکه حکومت، خدمات رفاه ییاز آنجا» .کند یاشاره م (در دورة صفوی)ی اهداف مختلف صنف

در مقدار  یفرد ای یصورت جمع را به یخدمات نیوران انجام چن شهیکرد، پ یفراهم نم یاجتماع

« .دادند یو جماعت محالت انجام م یمذهب ،یاجتماع یها با گروه سهیدر مقا یتر تیپراهم

که به صورت  ،انییروستا نیب یو همکار یاریوجود همهمچنین  .( 9  :    ،یوانیک)

 . دهد یم لیتشک رانیجامعه ا بارةرا در(  3  )ی فرهاد یۀنظر یۀشد، پا یانجام م یررسمیغ

 دایتداوم پ زین رانیامروز ا ۀدر جامع یررسمیغ یو حضور نهادها یرسم ینهادها ضعف

بر  یوجه غالب روابط اجتماع یریگ خود عدم شکل یۀدر نظر ( 9  ) پور یجالئ .کرده است

التزام  ضعف»داند و شاهد آن را  یم رانیاجتماع ا یدرون یها ییاز نارسا یکرا ی یروابط مدن یۀپا

داند که در سطر  یم(  9  :0   پور، یجالئ) «یاعتماد یب و گسترش... ی و هنجار یاخالق

ضعف دوم از دید او، . وجود دارد... دولت و ،فرد گان،یخانواده، همسا یاعضا نیروابط ب

دچار  اه سمن و یمدن ینهادها نظیراز نهادها  یاریبس بوده و رانیاجتماعی در ا ۀسرمای شیفرسا

متوسط و  ۀطبقدرصد اقشار 0  یحت یها از مشارکت و همراه سمنای که  د به گونهبحران هستن

با نام  رانیامروز ا ۀجامع بارةدر ،خود یۀدر نظر(  3  ) دفریمع. ستندیهم برخوردار ن رانیا دیجد

شکل  یررسمیغ یها که در قالب گروه یررسمیغ یکند که هنجارها یم انیب «یعرف یسازگار»

 رانیپ. ندک یآن عرضه م یها رمجموعهیز ایهستند که دولت  یرسم یکاراتر از هنجارها رندیگ یم

مفهوم  ی،وابستگمبحث  در  و «رانیا ۀجامع ینیسرزم استیراهبرد و س» یۀدر نظر ( 9  )

ۀ سرمای»سبب شده  رانیا خیدر تار ینظام زورمدار دیبازتول دیگو یم ،نهیاجتماعی به زم ۀسرمای

برعکس، . ابدیتداوم  زیبس ناچ یها در حد قرن یاعتماد مردم به حکومت برا یۀاجتماعی بر پا

اجتماعی حاصل از  ۀسو و سرمای کیاز  یتبار ،یخون یوندهایاجتماعی حاصل از پ ۀسرمای

 ییدر سطر باال گر،ید یاز سو یجهان نآ یها ارزش ازای  به مذهب با مجموعه یتعلق همگان

در اجتماعی  ۀسرمای کنند های دیگر نیز بیان می پژوهش .(  :  9  ، رانیپ)«.قرار داشته است
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 یمشارکت اجتماع، (31  ی، عبداله)آن بوده ( کالن)بیشتر از سطر نهادی  رانیرد در اسطر خ

 یها شاخصو (  3  موسوی، ) فیضع ،قابل قبول اما در سطر کالن ،در سطر خردنیز 

زاهدی و )های مشارکت رسمی است  تر از شاخص قوی یا هیریو خ یمذهب یررسمیمشارکت غ

ناشی از وابستگی مکانی و )های زادگاهی  همچنین انجمن(  3  ؛ فیروزآبادی، 33  دیگران، 

 (. 90  رستمعلی زاده و فیروزآبادی،)های رسمی کاراتر هستند  در بین انجمن( قومی

های رسمی در نظام اجتماعی ایران  ها و شبکه گروه.  : توان بیان کرد در مجموع می

 . اند ی، در گذشته یا حال، داشتهگیری یا ارتقا سرمایۀ اجتماع تأثیرگذاری اندکی در شکل

های مشترک مذهبی، قومی، فامیلی، محلی در  نهادهای غیررسمی و عمدتاً مبتنی بر پایه.  

در بیانی کلی، نظام اجتماعی ایران در شکل . اند گیری سرمایۀ اجتماعی کاراتر بوده شکل

 .ساختاری سرمایۀ اجتماعی و در سطر کالن و میانی دچار ضعف است

 ها بندی یافته جمع
های اسالم به ما کمک کرد تا دریابیم مفهاوم سارمایۀ    کنکاش در شرایط اجتماعی ایران و آموزه

. هاایی باا جواماع غربای آن دارد     های آن در ایاران تفااوت   اجتماعی، هسته، سرچشمه، و مؤلفه

ا ترویج توان گفت هستۀ سرمایۀ اجتماعی در ایران جاری است و اسالم به طرق مختلف آن ر می

هاای   های سرمایۀ اجتماعی اسات، آماوزه   که غرب در تکاپوی تقویت سرچشمه حالی کند، در می

هاا و   در ساوی دیگار، گاروه   . ای غنی برای دیگرمحوری و اعتبارمحوری هساتند  اسالم پشتوانه

ها در جامعۀ ایران و در مقایسه با غرب از قدرت و کارآمدی کمتری برخوردار باوده و در   شبکه

توان گفت  اند، کنشگران تمایل کمتری به حضور در آنها دارند و در نتیجه می عه نهادینه نشدهجام

توان از هار   دالیل این ضعف را می. توان و ضعیف است سرمایۀ اجتماعی ساختاری در ایران کم

در مقابل، سرمایۀ اجتماعی شناختی در قیاس باا شاکل   . دو منظر اجتماعی و دینی مشاهده کرد

های مرتبط با این شکل سرمایۀ اجتماعی نظیار   ری آن در جامعۀ ایران کاراتر بوده و مؤلفهساختا

هاای اساالم بلکاه متاأثر از تااریخ و زنادگی        نه تنها به واساطۀ آماوزه  ... اعتماد، تعامل متقابل و

های غیررسمی، در مقیاس خرد و  براین اساس گروه. تر و مقبول هستند اجتماعی ایرانیان پررنگ

های رسمی شکل گرفته و  تر و بیشتر از گروه انی، عموماً در سطر محالت و همسایگی راحتمی

هاایی در   تعامل و ارتباب میان همسایگان، بستگان و همکااران رخ داده و مشاارکت  . کنش دارند

های بروز سرمایۀ اجتماعی در ایران و غرب  گیرد و به بیانی دیگر، شیوه همین سطر صورت می
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رسد که سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ ایاران،   بندی می این پژوهش به این جمع. دارند هایی تفاوت

تاری دارد، ولای در شاکل     هاای مساتحکم   تار و پشاتوانه   نسبت به غرب در شکل شناختی قوی

با توجه به ضعف در شکل ساختاری، قوت در شکل شناختی، و تفاوت . ساختاری ضعیف است

های سرمایۀ اجتماعی را در سطر خرد و میانی  توان مؤلفه ی میهای بروز سرمایۀ اجتماع در شیوه

. مشارکت محلی معرفی کرد.  پیوندهای همسایگی و .  تعامل متقابل، .  اعتماد، .  و در ایران 

کند درک صحیحی از این مفهوم در پژوهش به دست آید و عملیااتی   گیری، کمک می این نتیجه

 . کردن آن با آگاهی بیشتری ممکن شود

 ۀسرمایسخن آخر، نشان دادیم که در ادبیات غرب تأکید بر شبکه و وجه ساختاری 

دهندة دین نظر کرده و به وجه  ای که حتی تحقیقات دینی به وجه سازمان گونه است، به اجتماعی

تواند بر کنش  منجر به خلق سرمایۀ اجتماعی شود، توجه  آموزههای دین می  ذهنی و تأثیری که

خواستار ( 000 ) اُفه. کنند برخی این غفلت و اهمیت عناصر شناختی را یادآوری می .اند نکرده

روابط اتخاذ نگاهی انسانی و نه صرفاً ساختاری به سرمایۀ اجتماعی است و معتقد است حتی 

مردم از رفتار ». ردیگ یشکل م ی و متأثر از عناصر شناختیذهن یندیفرا قیطر از شبکهدرون 

 ۀسرمای. کنند یم تیدارد، احساس رضا یا نهیهز شانیکه برا یوقت یحت خود، ۀدستان نوع

 کیشود مردم سخاوتمندانه و با تشر یاست که سبب م یانسان یتیبرخاسته از ظرف اجتماعی

اجتماعی را شاهد  ۀمرتبط با سرمای یاندک یها دهینبود ما پد نیاگر چن. دنفکر و عمل کن یمساع

این خأل در ایران، متأثر از شرایط اجتماعی و اسالم وجود   (Uphoff, 2000: 230).«.میبود

و نه صرفاً )ویژه اگر تحقیقات به تأثیر دین بر همۀ وجوه سرمایۀ اجتماعی  نخواهد داشت به

 .توجه کنند زمینه و بسترپرداخته و در تبیین مفهوم نیز به تأثیر ( ها مؤلفه

 گیری نتیجه

اش میسار و حصاول    اعی با گستردگی مفهومی و کااربردی برای آنکه بحث دربارة سرمایۀ اجتم

در مقابال  )نتیجه ممکن باشد، این پژوهش آن را در ساطر خارد و میاانی و باا رویکارد فاردی      

گیری چارچوبی مشخص بارای   در گام نخست و به جهت شکل. بررسی کرد( ای رویکرد شبکه

هساتۀ  . گذاری شد اعی هدفهای سرمایۀ اجتم بحث، شناخت و تعیین هسته، سرچشمه، و مؤلفه

، و «محوری منفعت»، «دیگرمحوری»های آن ذیل سه عنوان  و سرچشمه« رابطه»سرمایۀ اجتماعی 

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
1 Uphoff 
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این پژوهش با رصد تحقیقات مختلفی کاه از نظار رویکارد و ساطر     . بیان شد« اعتبار محوری»

ل، شابکه، رواباط   های سرمایۀ اجتماعی را اعتماد، تعامل متقاب همسو با این پژوهش بودند، مؤلفه

 . همسایگی و مشارکت اجتماعی تشخیص داد

از ( ایران)گرا بودن مفهوم سرمایۀ اجتماعی، واکاوی بستر تحقیق  در ادامه و با توجه به زمینه

و مطابق با چارچوبی که در گام اول ( از صفویه تا کنون)بستر اجتماعی .  بستر اسالمی .  منظر 

ها و  رسی ساختار اجتماعی گذشته و معاصر ایران نشان داد گروهبر. دست آمده بود انجام شد به

های غیررسمی در جامعه  تری نسبت به گروه رنگ های رسمی حضور و کنشگری کم شبکه

  :مرور چارچوب پیش گفته در آینه اسالم با مراجعه به آیات قرآن کریم مشخص کرد .اند داشته

 .ات در اسالم سفارش و مدح شده استرابطه که هستۀ سرمایۀ اجتماعی است به کر -

هستند « اعتبارمحوری»و « دیگرمحوری»هایی غنی و پربار برای  های اسالم سرچشمه آموزه -

 .توانند موجد سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ اسالمی باشند که می

های اسالمی دربارة سرمایۀ  هایی روشن و شفاف از آموزه گرچه این پژوهش به نشانه -

ها و  های رسمی نرسید، اما اسالم در ابعاد مختلف، توصیه اختاری و تشکیل شبکهاجتماعی س

گیری، حفظ و تحکیم عناصر شناختی سرمایۀ اجتماعی همچون اعتماد و  احکامی در جهت شکل

 .توانند در سطر میانی سرمایۀ اجتماعی اثرگذار باشند هنجار تعامل متقابل دارد که البته خود می

عتماد، توان ا مایۀ اجتماعی در سطر خرد و میانی و در ایران اسالمی را میهای سر مؤلفه -

 .دانست( عناصر ساختاری)ی و مشارکت محل ،یگیهمسا یوندهایپ (عناصر شناختی)تعامل متقابل

 باو  یقواً نسبت رانیا ۀدر جامعشناختی  یاجتماع یۀسرماتوان گفت  در مجموع می

 .ف استیضع و در سطر کالن و میانی یساختار شکلدر  یاست ول یمستحکم یها پشتوانه

که ادبیات غرب در آن دچار ( شکل شناختی)ای اسالم و شرایط اجتماعی ایران در همان نقطه

اگر جامعۀ غرب برای جبران خأل عناصر شناختی . فقر بوده و سکوت کرده، غنی و پربار است

شود، مختصات  می( اد اعتماد و هنجاربرای ایج)سرمایۀ اجتماعی متکی به ساز و کارهای شبکه 

ای مؤثر و کارا از سرمایۀ اجتماعی شناختی است و  اسالمی اجتماعی ایران واجد و حامل پشتوانه

های سرمایۀ اجتماعی در غرب دچار ضعف شده و توان ایجاد انگیزه برای کنشگر  اگر سرچشمه

توانند منبعی مستمر برای خلق سرمایۀ  یهای آن با توان انگیزشی خود م  را ندارند، اسالم و آموزه

تر از این مفهوم در ایران به دست  کند درکی صحیر گیری، کمک می این نتیجه. اجتماعی باشند
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گذاری برای افزایش سطر سرمایۀ اجتماعی را  ریزی و سیاست بینی، برنامه آورده و پیش

 .تر انجام دهیم آگاهانه

 منابع
 قرآن کریم 

 علم: ، تهران، مبانی مفهومی و نظری سرمایۀ اجتماعی( 9  ) پیران، پرویز. 

 کیان گردآوری توسعه، و دموکراسی اعتماد، اجتماعی، های ، سرمایه( 3  ) تاجبخش، کیان 

 .شیرازه نشر :پویان، تهران حسن خاکباز، افشین ترجمۀ دیگران، و پاتنام رابرت تاجبخش؛

 علم :تهران ،کژمدرن ۀجامع: رانیا یجامعه شناس ،( 9  ) درضایپور، حم یجالئ. 

 نهادهای  رییگ در شکل یاجتماع یۀنقش سرما»، (90  ) داحمدیس، روزآبادییف ،اله یول، زاده یرستمعل

: شماره اول/سال چهارم ،رانیا یاجتماع ۀمطالعات توسع ،«(یهای زادگاه انجمن) نیمهاجر داریپا

   -   . 

 دهای سرمایۀ اجتماعی و نقش دین در بهبود آنکژکارکر» ،(90  ) درخشه، جالل، ردادی، محسن» ،

 . 2- 9:  هسال دوم، شمار، جستارهای سیاسی معاصر

 نقش مذهب  یواکاو» ،(39  ) ررضایدمنه، محسن، کنجکاو منفرد، ام یطاهر وش،یدار ،یدمور

 . -   : ة شمار ازدهم،یسال  ،یمطالعات مل ،«یاجتماع یۀسرما نشیدر آفر یعیش

 نسخه الکترونیکی: ، مشهدشناسی ایران های جامعه ساختار نظریه، ( 9  ) ضلرمضانی، ابوالف . 

 فصلنامه ، «رانیدر ا یاجتماع یۀو سرما عهیفقه ش»، ( 9  ) زارعی، راضیه، لک زایی، نجف
 .2  -1  :   ، شماره شناسی شیعه

 ه مثابه ب یصنف یها و تشکل یمذهب یهاتیئه» ،( 3  ) دهیسع ،یگروس ؛دیسع ،یزاهدزاهدان

دانشگاه ) یو علوم انسان اتیادب ة،  دانشکد«دوره قاجار یمورد ۀمطالع یدولت ریغ یها سازمان

 .   -    :  و0 شماره ،(اصفهان

 با رفاه  یاجتماع یۀسرما ۀرابط» ،(33  ) نیپور، پرو یعل ؛حهیمل ،یانیش ؛محمدجواد ،یزاهد

 . 0 -    :  ة سال نهم، شمار ،یفصلنامه رفاه اجتماع ،«یاجتماع

 شناختی پژوهش اسنادی در علوم  مبانی روش» ،( 9  ) عرفان منش، ایمان ؛صادقی فسایی، سهیال

 . 1-9 : 9 ة، شمارراهبرد فرهنگ ،«اجتماعی

 نسخه الکترونیکیتفسیر المیزان، نیمحمد حس ،ییطباطبا ،. 

 علوم ، «رانیدر ا یعاجتما یۀسرما لیسنجش و تحل یها حل مسائل و راه»، (31  ) محمد ،یعبداله
 .  -3 ،  ة شمار ،یاجتماع
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 بوستان کتاب ۀسسؤم: قم ،یاسالم یها در آموزه یاجتماع یۀسرما، ( 9  ) محمد ،ینیعل. 

 یشناس و جامعه یشناس بر مردم یدرآمد -رانیدر ا یگریاریفرهنگ ، (33  ) فرهادی، مرتضی 
 .مرکز نشر دانشگاهی: ، چاپ پنجم، تهرانتعاون

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات: تهران ،یاجتماع یۀاسالم و سرما ،(39  ) ان اهللام ،یحیفص. 

 ،نوین قلم حکایت: تهران توسلی، غالمعباس ترجمۀ ،نظم ، پایان( 3  ) فرانسیس فوکویاما. 

 یاقتصاد ۀو توسع یاجتماع یۀسرما»، ( 3  ) فیروزآبادی، سیداحمد؛ ایمانی جاجرمی، حسین 

 92 -   :   ، شمارة فصلنامه رفاه اجتماعی، «اندر تهر یاجتماع

 در شهر  یاجتماع یۀسرما یریثر بر شکل گؤعوامل م یبررس ،( 3   ) احمد دیس ،یروزآبادیف
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