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  درآمدي بر سرماية اجتماعي بر پايه عقالنيت ديني
  ∗فاطمه براتلودکتر 

  ∗∗عیمحمد صنا
  چكيده

توجه به ادبیات موجود در حوزة دانش علوم اجتماعی و مدیریت نظام فرهنگی ـ اجتماعی و نیز ادبیـات   
تواند رویکردي بیافریند کـه خـود بـا پـارادایمی توحیـدي          فلسفی در حوزة اندیشۀ دینی می     و  فقهی، کالمی،   
  .د ما را در ارائۀ تفسیري نو از مفاهیم اجتماعی یاري دهدتوان چنین رویکردي می. فهمیدنی است

 و یعـ ی امـور طب انـد کـه در آن    بـوده  آل دهیـ  ا شهريبه دنبال طراحی     دیرباز از یاجتماع اندیشمندان علوم 
 ظـاهر  فعاالنه ی از قواعد اجتماعيروی کنشگران در پاي  در چنین جامعه . است ين نحو جار  ی به بهتر  یاجتماع

در .  اجتمـاعی تبیـین و تفـسیر شـود    ۀتواند با متغیر سرمای ن فرایندي در ادبیات علوم انسانی می     چنی. شوند یم
  .ترین مضمون به این معناست نهی از منکر نزدیک ادبیات دینی امر به معروف و

هاي معرفتی امیدوار به ارائۀ مدلی شـناختی اسـت     این مقاله با تکنیک حل مسئله در پی استفاده از دارایی          
توانـد راهـی نـو در حـوزة گـسترش        درون دینی مـی اي ه با استفادة ابزارگونه از عقالنیت مدرن ذیل اندیش که

از این رو، ضمن پرداختن به ادبیات سرمایۀ اجتمـاعی، مـدلی شـناختی بـه     . مفهومی ادبیات بومی کشور باشد  
  .منظور نهادینه کردن بعدي از اندیشۀ اجتماعی دینی ارائه شده است

  

  ها ژهكليدوا
  .دینی، سرمایۀ اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر رویکرد درون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .عضو هيئت علمي پژوهشكده علوم سياسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ∗
  ).ع(صادقکارشناس ارشد الهيات دانشگاه امام  ∗∗
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  مقدمه
: شود  مسائل و مشکالت اجتماعی استفاده می     بارة  هاي متعددي در    در حال حاضر از واژه    

  اجتماعی، آسیب اجتماعی، مشکالت اجتماعی یا بحران اجتماعیۀلئسیر روند اجتماعی، مس   
 سـازد   مـی  را مختلفردهاي اجتماعی است که کارکرد   هنجارها و نرم   رفتارهایی خالف    بیانگرکه  

 و یا به    )524: 1370ساروخانی،   (دهد  آن کارکرد جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می         دنبالو به   
شود که در چارچوب اصول اخالقی و قواعـد عـام           هر نوع عمل فردي یا جمعی اطالق می       

شـود   ع قانونی و یا قبح اخالقی و اجتماعی روبرو مـی       و در نتیجه با من     گیرد  نمیجامعه قرار   
  .)15: 1381عبداللهی، (

 اجتمـاعی معنـا   تعـدد هاي م  در سازه، خوشایند یا ناخوشایند ،پیامد رفتارهایی از این نوع    
رسد بهترین راهکار براي مهـار و       به نظرمی . اند    هاي فرهنگی جامعه    تابعی از زمینه  که  یابد    می  

تـوان راهکـاري    پس می. متن همان جامعه برخاسته باشد     اعی نیز باید از   ل اجتم ئاصالح مسا 
اینجاست کـه پـارادایم دینـی و غیردینـی،     . براساس محتواي فرهنگ موجود جامعه ارائه داد      

  .شود هاي اجتماعی متمایز می رویکرد علمی و رویکرد دینی در پدیده
بـوم   ز متغیرهـاي گونـاگون زیـست   هاي ارزشی جامعه متأثر ا     سازي مؤلفه  با اینکه نهادینه  

تمـاد اجتمـاعی در   سازي متغیرهایی مانند اع دهد که نهادینه فرهنگی است، مطالعات نشان می 
 ایـن  ۀریـش . 1تـر اسـت   اقشار افزون  آموزشی و دینی در مقایسه با دیگر    ـ هاي فرهنگی   گروه

ی و از سویی دیگـر  هاي دین هایی جستجو کرد که از یک طرف با آموزه نکته را باید در مؤلفه   
 با اعتقادات و باورهاي عمومی ارتباطی نزدیک دارند، ازجمله خیرخواهی نسبت به دیگـران            

نصح و حتی امر به معروف و نهی از منکـر یـاد     ،  که در ادبیات دینی از آن به دعوت به خیر         
 ۀعتوان مجمو    را به سادگی می    2 اجتماعی ۀفرانسیس فوکویاما معتقد است که سرمای      .شود  می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .۱۳۸۲و ۱۳۷۹ سال ،هاي ايرانيان ها و نگرش ارزش  .١
 هاي آن با مشكالت گيري ميزان سرماية اجتماعي به دليل انتزاعي و كيفي بودن مفهوم و شاخص اگرچه بررسي تغيير، تحول و اندازه. ٢

 تصويري تواند  انجام شده مي١٣٨٢و  ١٣٧٩هاي   كه در سالهاي ايرانيان ها و نگرش ارزش اما طرح پيدايش ،جدي مواجه است
 ` .دهد به دست هرچند مبهم را 
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 انـد  هاي غیررسمی تعریف کرد کـه اعـضاي گـروه در آن سـهیم       هنجارها یا ارزش   ازمعینی  
 ۀهرگونه اختالل در کیفیت و کمیـت روابـط مبتنـی بـر سـرمای     . )10 ـ  11: 1379فوکویاما، (

اجتماعی، عواقب و پیامدهایی چون از هم گـسیختگی، آنـومی، سـاختار اجتمـاعی، فـساد،                 
 گالتونـگ،  (دارد را در پـی ) و نه جمعی(تباطات مبنی بر منافع شخصی    ار پریشی، خشونت و   روان

 اجتماعی تحلیـل  ۀلئ موضوعی از بحران یا مسمثابهتواند به  که هریک می) 173 ـ  86: 1383
 وضـعیتی اسـت کـه در    ،م ریختگـی اجتمـاعی   ه  در برابر نظم اجتماعی یا به      ،آنومی.  1شود
  ).1387فاضل و میري آشتیانی،  (استهاي بسیاري  شهرها خود علت معلول کالن

یـا   »نـه فاضـله   یمد «،آل دهی ا شهريبه دنبال طراحی     دیرباز از یاجتماع اندیشمندان علوم 
 ۀ نقطـ 3. اسـت ين نحو جـار ی به بهتر  ی و اجتماع  یعی امور طب  اند که در آن     بوده 2کی ن ۀجامع

آن اسـت کـه    رهاي قدیم یا جدید آن است که در جامعۀ نیـک بهتـ   محسوس در میان نظریه   
 کـنش داوطلبانـه   . ها نقش داشته باشـند     در کنش ) يو نه اجبار  (داوطلبانه  ) مخاطبان(همگان  

  شوند، افراد کمتر احساسیاگر قواعد اجتماعی درون. دشو یموجب حفظ حرمت کنشگران م
  .ردیگ ی داوطلبانه به خود می حاکم بر جامعه حالتی و نظم اجتماعکنند میاجبار و زور 

ـ ا. شوند ی فعال ظاهر م   ی از قواعد اجتماع   يرویعۀ نیک کنشگران در پ    در جام  ن امـر در   ی
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

a به طوري كه ميانگين ، كاهش يافته است١٣٨٢ تا ١٣٧٩   سال ازهاي سرماية اجتماعي دهد ميزان شاخص آمارها نشان مي 
در سال ) حد زياد( درصد ٥/٢٢بندي به قول و قرار از  دوستي، صداقت و پاي هاي گذشت، امانتداري، انصاف، كمك و نوع شاخص
 ـ ٨٦ بينانه در صورت پايداري شرايط براي سال با ديدي خوش.  رسيده است١٣٨٢در سال ) در حد زياد( درصد ١/١٤ به ١٣٧٩
هايي نظير دورويي، تقلب،  ميانگين شاخص. كاهش يابد) در حد زياد( درصد ٦ كه اين ميزان به حدود است پذير بيني  پيش١٣٨٥

 تا ١٣٧٩هاي   سال در،هستند اعتماد عمومي و تشكيل سرماية اجتماعي بر سر راهوسي كه همگي از موانع جدي تملق و چاپل
در ) در حد زياد( درصد ٢/٦٦ها از   افراد جامعه رواج پيدا كرده است، به طوري كه ميانگين اين شاخصميان در حد زيادي ١٣٨٢
شود اگر شرايط به همان صورت باقي  بيني مي پيش.  افزايش يافته است١٣٨٢در سال ) در حد زياد( درصد ٩/٧١ به ١٣٧٩سال 

اين در اين مطلب نشان دهندة بحران سرماية اجتماعي . يابد درصد افزايش ٥/٧٧ اين ميزان به بيش از ١٣٨٥ ـ ٨٦بماند، در سال 
  ).١٠٥-١٠٦: ١٣٨٧ ، ميري آشتياني الهامفاضل، رضا و( هاست سال
بديهي .  اجتماعي و آسيب اجتماعيةبحران اجتماعي، مسئل: گيرند نظر مي شناسان سه سطح تحليل را در هجامع باره در اين. ١

 . ذهني يا عيني متفاوت استةبندي براساس شدت و ضعف حضور آن پديدة خاص در جامع است اين تقسيم
2  . Good Society 

 سايت جامعه شناسي ايران. ٣



  ، سال دهم، دوره سوم، شماره ششمنامه پژوهش فرهنگي  ■  ٣٠

  

 بـا  ، در نهایـت ، جامعه را با چـالش مواجـه سـازد   ي ساختاريها انیتواند بن ین حال که م یع
  .دشو ی جامعه مییایتدبیر صحیح باعث پو

 تبیـین و تفـسیر    اجتماعیۀتواند با متغیر سرمای چنین فرایندي در ادبیات علوم انسانی می     
تـرین مـضمون بـه ایـن         نهی از منکر نزدیک     بررسی ادبیات دینی، امر به معروف و       در. شود

  .اي است  چنین رابطهتبییناین مقاله در پی . معناست
  

   اجتماعي آني ـبوم فرهنگ  و زيستي اجتماعةيسرما
هدیـد   فردیـت مـدرن و فردگرایـی و نگرانـی از ت      ۀشناسی مسئل    مباحث جامعه  ةدر حوز 

هاي فردگرایانه، کاهش تعهدات شهروندي و مسئولیت اجتمـاعی، شخـصی شـدن               طلبی نفع
هاي زندگی و به تعبیري از دست دادن تدریجی زبان مشترك باعث توجه       ها و پروژه    گفتمان

بـه  هـاي   پـردازي  در یکی از نظریه. لۀ عمل جمعی در حوزة عمومی شده است   ئمجدد به مس  
 بنـدي   دسـته  از سوي بانک جهانی       چهار نوع سرمایه   1 پایدار ۀسع تو ةمتفاوت در حوز  نسبت  

 ناپذیر از مجموعه واقع جزئی تفکیکدر ها سرمایۀ اجتماعی است که  یکی از آن . 2شده است
   . 3 استها ثروت ملت

شناسی است که به سرعت بـه   سرمایۀ اجتماعی از مفاهیم جدید، سخت و پیچیدة جامعه  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .هاي آينده است بخشيدن به ثروت براي نسل غنا به معني حفظ يا و شود پردازي مي لل نظريهتوجه به ثروت م با  پايدارةتوسع. ١
  :شود تمايز قايل مي ها  ثروت ملتةدهند هار جزء تشكيلچبانك جهاني ميان . ٢

  .شود ط ميمربو  پايدارةجانوران كه به بعد محيطي توسع گياهان و معادن، جنگل، هاي محيطي مثل آب، دارايي : طبيعيةسرماي
آهن و  تجهيزات زيربنايي مثل خطوط راه و ها ساختمان ها، كارخانه آالت، موجودي ماشين :بشر ساز شده يا دست   توليد ةسرماي
  . پايدار داللت دارندةاقتصادي توسع بعد ها كه بر جاده
 عـد ب،  اجتمـاعي ةسـرماي  اه بـا بهداشت مبتني است و همر   آموزش و  مهارت، هاي سازنده افراد كه بر     ظرفيت : انساني ةسرماي

  .دهد  پايدار راتشكيل ميةاجتماعي توسع
 گيرنـد و  اعتمـاد شـكل مـي    روابط متكي بر هايي كه با هنجارهاي مشترك و سسهؤم و ها ها، انجمن  شبكه:  اجتماعي ةسرماي

 .كنند همكاري را تسهيل مي
 چند هر.  انساني استةسرماي  سرماية اجتماعي ومابين تفاوت رسد، اين بحث مفيد به نظر مي    اي كه يادآوري آن در     نكته. ٣

 را ها هاي علمي آن بحث توان در اما نمي، دهند  پايدار راتشكيل ميةكنار يكديگر بعد اجتماعي توسع نوع سرمايه در كه اين دو
 .گرفتجاي يكديگر به كار   به
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پردازان سـرمایۀ اجتمـاعی را       نظریه .گیر شده است    راه یافته و همه   هاي علمی گوناگون      رشته
 میـان  و  دانند کـه همکـاري در درون       ها و درکی می    ها، هنجارها، ارزش    اي از شبکه    جموعهم

  .کند  میآسان  کسب منافع متقابل برايها را  گروه
اي  جامعـه سـرمایۀ اجتمـاعی در   «:  آورده شده است1998 بانک جهانی در سال   ۀیانیدر ب 

هـاي   هایی است که بر کنش و واکنش ها و ارزش    مفروض دربرگیرندة نهادها، روابط، نظرگاه    
 لیکن سرمایۀ اجتماعی. اند و در توسعۀ اقتصادي و اجتماعی سهمی مهم دارند بین مردم حاکم

ـ ما  بلکه همـچون بن،گیرند جمع سادة نهادهایی نیست که جامعه را دربرمی         بـه شــمار   يا هی
 سرمایۀ اجتماعی در عین حال دربرگیرندة. زند د که نهادهاي یاد شده را به هم پیوند می      یآ یم

 ها و هنجارهاي مشترك الزم براي رفتار اجتماعی است که در روابط شخصی افراد، در ارزش
امري کـه  . هاي مدنی منعکس شده است اعتماد آنان به یکدیگر و در حس مشترك مسئولیت    

) 1997؛ بانک جهـانی،   1993 ،پیرس(» .سازد  تر و فراتر از جمع افراد می      جامعه را چیزي بیش   
  خـوب ۀ افـراد آن که همـ گوید  سخن نمی آلی   سرمایۀ اجتماعی از مدینۀ فاضله یا جهان ایده       

کند کـه     کیفیت روابط و انتظاراتی بحث می      بارة مناسب است، بلکه در    یشان و رفتارها  هستند
  .شود ا پراکنده می روابط اجتماعی انباشته یراهاز 

هاي اجتماعی مـردم را بـه نظـم، همکـاري و            رویکردهاي نظریۀ سرمایۀ اجتماعی شبکه    
سرمایۀ اجتماعی بر تمایالت و رفتارهایی داللت دارد که بـراي         . کند  اعتمادپذیري تشویق می  

هاي اخالق دموکراسـی در نظـام مـدرن           گیري   نهادهاي جامعۀ مدنی و جهت     وجودآوردن  به
رشد فرهنگ مدنی که بر عدالت اجتماعی و توازن میـان حقـوق و     .  ضرورت دارد  اهمیت و 

سرمایۀ اجتماعی مفهومی اسـت  . شود  دیگرخواهی تسهیل میة با انگیز ،تعهدات استوار است  
سـاز    هنجارهاي اجتماعی و ساختارهاي موجـود در هـر جامعـه کـه زمینـه     میانکه به تمایز   

ذخیـره جامعـه از   «فوکویامـا سـرمایۀ اجتمـاعی را    . ندک  کمک می   اعمال دیگرخواهانه است،    
  سرمایۀ اجتماعی در متون علمیگوناگونبا مروري بر تعاریف . داند می 1»هاي مشترك ارزش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cox,E.Building Social Capital,Health Promotion. 



  ، سال دهم، دوره سوم، شماره ششمنامه پژوهش فرهنگي  ■  ٣٢

  

. شـود   پردازي از آن اسـتفاده مـی        خوریم که در نظریه     به مفاهیم مشترکی برمی    هاي اخیر  سال
  افراد، اعتماد، هنجارهايمابینها، دادوستد  مشارکت در شبکه:  مفاهیم عبارتند ازاینبرخی از 

 .کنشگراییو مندي از منابع مشترك،  اجتماعی، بهره

 و معنا بخشیدن بـه  1سازي کنش اجتماعی  تواند به دلیل غنی     افزایش سرمایۀ اجتماعی می   
تـداوم آن را   خشد وب، به آن نشاط ب کندتر نظام اجتماعی را پررنگ هاي حضور در   آن، انگیزه 

  .ن کندتضمی
وقتـی کـنش   .  اجتماعی معطوف به کنش اجتماعی و توانایی گـسترش آن اسـت     ۀسرمای

. تر خواهـد بـود      هم قابلیت گسترش دارد و هم غنی       ،اجتماعی حامل سرمایۀ اجتماعی باشد    
 ضمن احساس رضـایت درونـی از    ،سرمایۀ اجتماعی باعث خواهد شد که کنشگر اجتماعی       

  .هاي مرتبط دیگر نیز وارد شود شخاطر به کن  با اطمینان،کنش خود
.  کنشگر اسـت مشوق و   کند  میسرمایۀ اجتماعی کنش را از حالت رفتار مکانیکی خارج          

توجه به مفهوم سـرمایۀ اجتمـاعی باعـث        . کند  سرمایۀ اجتماعی کنش را به جریان تبدیل می       
ـ        این. صورت و ایستا دیده نشود    ه  شود تا کنش ب     می ک جـا  گونه نیست که کنش کنشگر از ی

 سـاختار و جریـان    اجتمـاعی، کـنش را در   ۀ سرمای ۀنظری. شروع و به جاي دیگر ختم شود      
  .شود  خود نیز انباشتی را موجب میکهکنش نتیجۀ انباشت است   به نحوي که هر،نگرد می

 خانواده، نهادهايمثل ی یبانک جهانی مدعی است که سرمایۀ اجتماعی دربرگیرندة نهادها
 کـنش  ها آن که در بطن     است نهاد فرهنگ و  هاد اقتصاد، نهاد سیاست،     رسمی و غیررسمی، ن   

هـایی   سـرمایۀ اجتمـاعی بـدون چنـین کـنش و واکـنش      .  برقراراستها انسانهاي  و واکنش 
ها یا متغیرهاي ارزشی ممکـن   کنش و واکنش نیز بر پایۀ قواعد، هنجارها و الزام        . معناست  بی
  .رن امروز است شهر مد شود که سازندة مرزها در کالن می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از ) Action(و كنش ) Behavior(توان نتيجه گرفت كه ميان رفتار  شناسي مي  گذرا به مفهوم كنش در جامعهبا نگاهي .١

توان كنش   اما هر رفتاري را نمي،توان رفتار به حساب آورد هر كنشي را مي. منظر دانش اجتماعي تفاوت محسوسي وجود دارد
 . بسترها، تأثيرات و تأثرات رفتار استها، منابع، كنش اجتماعي متوجه زمينه. اجتماعي دانست
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 .اسـت  رفتارهاي داوطلبانه  ثیرأمعطوف به ت   اجتماعی ادبیات سرمایۀ  ازچشمگیري   میزان
)Har & Dekker, 1999;  Billiet & Cambre, 1999; Hodg Kinson & Weitzman, 1992( 

. کننـد   آنان بیان میمیاناین سرمایه را غالباً با نرخ مشارکت افراد در زندگی جمعی و اعتماد             
و  اسـت  عموماً مقید به زمان و مکان ه از سرمایۀ اجتماعیآثار و نتایج و اشکال متعدد استفاد 

  . تنگاتنگ داردارتباط عناصر و اجزا آن ،هاي ساختار جامعه با ویژگی
  

   حضور سرماية اجتماعي از نگاه انديشمندانةعرص
  :شود میهاي موجود سرمایۀ اجتماعی در سه سطح تعریف  اساس دیدگاه بر
  

  ) فرديميانروابط (سطح خرد 
هـاي   بین افـراد، هنجارهـا و ارزش      ماهاي ارتباطی     در این سطح بر روابط فردي و شبکه       

 موضـوعاتی   شـامل این اساس، سرمایۀ اجتمـاعی  بر. دشو ها تأکید می  غیررسمی حاکم بر آن   
 اعتماد دوجانبهها، احساس تعهد و   افراد و گروهمیاناعم از شدت و کیفیت روابط و تعامالت 

  .شود شود و حس تعلق پایۀ همبستگی اجتماعی می هاي مشترك می به هنجارها و ارزش
بین افـراد و  مـا  ارتباطـات افقـی     ۀپرداز مشهور، سرمایۀ اجتماعی را مجموع       نظریه  پوتنام،  

  و موجباست هنجارها و اجراي قوانین جامعه میانداند که واسط   اشتغاالت مدنی میۀشبک
 .شود  حفظ اعتماد افراد نسبت به اعتبار این قوانین و روابط اجتماعی حاصل از آن میجلب و

 ها، هنجارها و اعتمادي  با شبکه استبا این تعریف، سرمایۀ اجتماعی نوعی سازمان اجتماعی
ـ رو  اجتماعاتی چون خانواده، دوستان و همسایگان رکن اساسی آن به شمار می           کهخاص    دن

  .)1380پوتنام، (
هـاي غیررسـمی      معینی از هنجارها و ارزش     ۀ اجتماعی، مجموع  ۀه نظر فوکویاما، سرمای   ب

. ها جـاري اسـت   م هستند که همکاري و تعاون میان آنیاست که اعضاي گروهی در آن سه   
کند که شامل سجایاي مثبت از قبیل صـداقت،   این هنجارها زمانی سرمایۀ اجتماعی تولید می      
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 ، منفی باشدیاتواند مثبت  به نظر او سرمایۀ اجتماعی می. نبه باشد دوجاروابطاداي تعهدات و 
 جامعه هـستند، سـرمایۀ      بیشتر افراد هاي   هاي مافیایی که در تضاد با منافع و ارزش          گروه مثالً

  .)2: 1379فوکویاما،  (دارنداجتماعی منفی 
  

  )غيررسمي هاي رسمي و ها و سازمان انجمن(سطح مياني 
سرمایۀ اجتماعی را نوعی موجودیت با دو       » کلمن«پردازانی همچون     در این سطح، نظریه   

هایی از ساخت اجتماعی اسـت و دوم         گیرند که نخست برخوردار از جنبه       عنصر در نظر می   
را در درون سـاختار اجتمـاعی تـسهیل     ) حقیقی یا حقـوقی   (هاي خاص کنشگران   آنکه کنش 

ها و روابـط بینـابینی     سازمانکهشود   میافقی و عـموديشامل ارتباطات این مفهوم، . کند  می
کلمـن  . گیرنـد    آن قرار می   ةدر زمر ) ها و احزاب سیاسی    ها، شرکت  ها، انجمن  اعم از باشگاه  (

  .داند  میها  سرمایۀ اجتماعی گروهۀاعتماد، اختیار و تعهد را الزم
  

  )نهادهاي اجتماعي(سطح كالن 
ماعی را شـامل روابـط قـراردادي و    سرمایۀ اجت» نورث«در این سطح اندیشمندانی چون   

هـاي حقـوقی و    اعم از دولت، حکومت سیاسی و نظام ( ساختاري نهادهاي کـالن     ارتباطات
 و ساختارهاي رسـمی ماننـد       ارتباطاتسطح کالن سرمایۀ اجتماعی شامل      . دندان می) قضایی

 ،حکومت سیاسی، سطح مشارکت، سطح تمرکز هاي حقوقی،  قوانین و مقررات و چهارچوب
از این منظر سرمایۀ اجتماعی، مجموع نهادهایی نیـست  . شود گیري سیاسی می   یند شکل او فر 

  .ها در کنار هم است کنند، بلکه عامل نگهداشت آن بندي می که جامعه را پی
هنگام استفاده از مفهوم سرمایۀ اجتماعی باید به سه موضوع محوري توجهی ویژه نـشان    

  : عبارتند ازکهداد 
  اجتماعی   یا اصل ذاتی سرمایۀجوهر   .1
  اجتماعی  منابع سرمایۀ  .2
  هاي سرمایۀ اجتماعی آثار یا مصداق  نتایج،  .3
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زندگی شهرهاي بـزرگ     مرگ در « نام   کالسیکی با  اثر در اصطالح سرمایۀ اجتماعی ابتدا   
ط هاي اجتماعی شکل گرفته در برخـی از نقـا    شبکه  که کار رفته است    به ،)همان( »آمریکایی

  که در مقایسه با عوامل رسمی برقرارکنندهکند  شکلی از سرمایۀ اجتماعی معرفی می راشهرها
  . 1دنکن نظم اجتماعی چون نیروي انتظامی پلیس، نقش بهتري ایفا می

 ها اهداف  که به واسطۀ آنکنند هایی معرفی می  شبکهرا سرمایۀ اجتماعی ةپردازان واژ نظریه
 سـرمایۀ اجتمـاعی هنجـاري    ،بـه عبـارت دیگـر   . شوند  تأمین میخرد و کالن اجتماعی بهتر   

 همکاري و همـدلی را افـزایش    کهغیررسمی است که میان دو یا تعدادي از افراد در جامعه            
  .دهد می

ها    بلکه معتقد است باید آن     ،داند  هاي اجتماعی را موهبتی طبیعی نمی       شبکه 2بوردیو یر  پی
وي سرمایۀ اجتماعی را یکی از اشکال سـرمایه         . داد  لتشکیهاي منطقی و هدفمند       را با کنش  

کند که براي دستیابی بـه    و اشاره می   داند  میهاي اقتصادي و سرمایۀ فرهنگی        در کنار سرمایه  
  .کرداي  هاي هوشمندانه گذاري سرمایۀ اجتماعی باید در منابع اقتصادي و فرهنگی سرمایه

 و دسـتیابی  استیگر اشکال سرمایه مولد  از نگاه جیمز کلمن، سرمایۀ اجتماعی همانند د       
 وي حضور. نیافتنی هستند ها دست سازد که در صورت نبود آن  میممکنبه اهداف معینی را     

  :داند ثر میؤچهار عامل را در سرمایۀ اجتماعی جامعه م
 نیاز اجتماعی به کمک همنوع  .1

  .ع عام تأکید دارندآن دسته از اعتقاداتی که به ضرورت عمل به نف ایدئولوژي و   .2
 .سازد  میآگاهثر که فرد را ؤ و ماهنجارهاي نیرومند، کار. 3

 .سازد جریان بالقوه اطالعات در روابط اجتماعی که زمینۀ کنش را مهیا می  .4

هـا و متغیرهـاي    هاي متفاوت دربـارة شـاخص   دیدگاهبا  سرمایۀ اجتماعی ةمتفکران حوز 
: نظر دارند کننده اتفاق وي سه مؤلفه یا سه شاخص تعیین       سرمایۀ اجتماعی عموماً بر ر     ةسازند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. jane Jacobs 
2. Pier Bourdieu 
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  . همیاري و و مشارکت،هاي اجتماعی، اعتماد عضویت در گروه
یافتـه در اجتمـاع یـا      رد یا افراد آشنا، گاه به شـکل تعمـیم         فاعتماد اجتماعی گاه میان دو      

 سوي نظمی  عه بهبرندة جام این عوامل پیش. شود میصورت اعتماد مدنی در جامعه مشاهده  به
  .شود میاساس مختصات خاص هر جامعه توصیف  اجتماعی است که بر

  

  امر به معروف و نهي از منكر در انديشه و عمل
  .شود یی می امر به معروف و نهی از منکر شناسابانگرش درون دینی، جامعۀ نیک  در

مـن  آون باهللا ولـو   منوت کنتم خیرامه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و          
  .سقونالهم منهم المومنون واکثرهم الف اهل الکتاب لکان خیرا

 يکوکـار یبـه ن  ) مـردم را  (د،  یا ها خلق شده    انسان يد که به سو   ی هست ین امت یکوتریشما ن 
مان آورند به ید و اگر اهل کتاب ا   یمان به خدا دار   ید و ا  یدار می باز يد و از بدکار   یکن  می وادار

  .)110/آل عمران (ندا شتر فاسقیمان و بیها باا  از آنیخهاست؛ بر نفع آن
گویـد اي   خواهد به امت اسالم رنگ و شکل و چهره بدهد، می        می ابتدااین آیه از همان     

 ي شوید که در سیماي اندیشه و گفتار شما خیر و حمایتا ه شما باید امت و جامع!مسلمانان
  .)1380بهشتی، (د از معروف و درگیري با منکر به چشم همگان بیای

  وداد ایمانی و محبت قلبی است که در نهایتۀ مردمان جامعۀ نیک برقراري رابطۀشاخص
 و اعتمـاد بـه یکـدیگر    ،به همبستگی و تحکیم پیوندها، مشارکت در سرنوشت افراد جامعـه         

  .انجامد می
یمـون  والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکـر ویق           
  .الصلوه ویوتون الزکوه ویطیعون اهللا ورسوله اولئک سیرحمهم اهللا ان اهللا عزیز حکیم

 یکو امر و از کـار زشـت نهـ   یگر را به کار ن   یکدی. اوران هم هستند  یمن  ؤمردان و زنان م   
 همانا که. کنند یدهند و خدا و رسولش را اطاعت م یدارند و زکات م یکنند و نماز به پا م   یم

  .)71/توبه (م استیز و حکی آنان را مشمول رحمت خواهد کرد که خدا عزيه زودخداوند ب
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  نه ایمان تقلیدي، ایمان حقیقی و واقعیۀاین آیه معتقد است الزم شهید مطهري در تفسیر
  چنین محبتی امر به معروف و نهی از منکربراي عالقه به سرنوشت یکدیگر است و ،یا تلقینی

  :استالزم 
دوسـت و   ند، حامی وا یک به یکدیگرند و به موجب اینکه با یکدیگر نزدیکمنان نزد ؤم«

 مندند و در حقیقت به سرنوشت خود که یک واحد ناصر یکدیگرند و به سرنوشت هم عالقه
  ها باز کنند و یکدیگر را از زشتی  ورزند و لذا امر به معروف می        دهند، عالقه می    را تشکیل می  

ناشی از وداد ایمانی است و لـذا ایـن   )  به معروف و نهی از منکر   امر(این دو عمل     .دارند  می
 بالفاصله به دنبال بیان والء ایمانی مسلمانان) المنکر یامرونَ بالمعروفِ و ینهونَ عنِ(دو جمله 

  ».واقع شده است
 اشرار و بدان نیست و ناپسندها جـاي         ۀ پیامد آن چیزي جز سلط      چنین نباشد  اگر جامعه 
ـ      «:می فرماید )ع(یامام عل  .هند گرفت پسندها را خوا    عـن  یال تترکوا االمـر بـالمعروف و النه

 از منکـر را  یمر به معـروف و نهـ  ا» ستجاب لکمیکم شرارکم ثم تدعون  فال       ی عل یولیالمنکر ف 
  .1 شما مستجاب نخواهد شديد وگرنه بدان شما بر شما مسلط خواهند شد و دعایترك نکن

 ؟ 2دشو  امر به معروف و نهی از منکر چگونه تبیین میۀ مقول سرمایۀ اجتماعی باۀ رابطاما
  

  مدل مطلوب سرماية اجتماعي
 هاي ترسیمی هاي ریاضی، مدل از قبیل مدل گوناگونیهاي  علمی، مدلهاي   مدلۀدر عرص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شناسانه يا پرداختن به مسائل  يابي با نگاه جامعه  لهئمس: کرديابي   هلئشناسي يا مس    لهئتوان دو نوع مس     ها مي   براساس ارزش . ١

هاي مطرح در  ها و نظريه حل مطلوب با روش اه انتخاب ر:يابي حل  راهدوم. هلئ مواجهه و درك مسگوناگوناجتماعي در مراحل 
  . علم مدرن كه پس از رنسانس اروپايي پديد آمده استةحوز

هاي مطلق  له ارزشئ و حل مس، آن پيداست معيار اصلي در رويارويي، ادراكنامگونه كه از  ديني همان شناسي درون اما در مسئله
در اينجا اختالف اساسي ميان روشنفكر و عالم . سازند ليلي فرد را مهيا مي، چارچوب تحتعددديني و فطري هستند كه در مراحل م

هاي الهي و فطري نوع انسان براي جامعه وجود دارد،  شود، عالم ديني تالش دارد تا مسائلي را كه با توجه به ارزش  ميآشکارديني 
هـاي   امعه را به سوي آگاهي و هوشياري به بحـران اخالق، ج  با تأمل و تأكيد بردر نهايتخودآگاه اجتماعي بيدار سازد و      در

  .اش رهنمون سازد اساسي
2. Conceptual models 



  ، سال دهم، دوره سوم، شماره ششمنامه پژوهش فرهنگي  ■  ٣٨

  

 هـاي مفهـومی   هاي اجتماعی، مدل تبیین پدیده  اما در،دشو  استفاده میعديهاي چند ب و مدل 
  : عبارتند ازآنبرخی از فواید .  کاربرد بیشتري دارند)40 ـ 45: 1386الوانی، (

  مشی مسائل اجتماعی سادگی و روشنی در تبیین خطـ 
 مشی هاي مهم مشکالت خط ی جنبهیشناساـ 

 هاي اصلی مدل  ارتباط با تأکید بر ویژگیبرقراريتوانایی ـ 

 1 درك بهترباتشخیص عناصر مهم از غیرمهم ـ 

  اجتماعی حاضرـ و پاسداشت سرمایۀ اجتماعی در زیست بوم فرهنگی مدل توسعه اینک
  :دشو ارائه می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در این مدل دو جریان یا ایده ایجابی و بازدارنده در تعامـل بـا سـرمایۀ اجتمـاعی دیـده             
  :شود می

بخشی   توسعه،ها که نسبت به سرمایۀ اجتماعی نقش ایجابی امر به پسندها و شایستگی . 1
  :این جریان یا ایده خود شامل اجزا و عناصري است که عبارتند از. داردم عناصر و تحکی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ها دارد اين شناخت عالوه بر دانش ديني، نياز به بصيرت سياسي و اجتماعي براي تشخيص اولويت. ١
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  ،ها شناخت و آگاهی نسبت به پسندها و شایستگیـ 
  ،ن جامعهئو شهمۀها در  ترویج فراگیر پسندها و شایستگیـ 
  ،هاي آحاد جامعه  ارزشمثابهتثبیت پسندها به ـ 
  .استنگر جامعۀ نیک نشاکه ها  آراستگی جامعه به این ارزشـ 
  ها نهی از ناپسندها و ناشایستگی. 2

 حفظ و پاسداشت سرمایۀ اجتماعی مانعی براي به هـدر           با نقشی بازدارنده     با این جریان 
  : اجزا و عناصري است که عبارتند ازةاین جریان یا ایده نیز دربردارند .رفتن آن است

  ،اه شناخت و بصیرت نسبت به ناپسندها و ناشایستگیـ 
  ،ها تقلیل ناپسندها و ناشایستگیـ 
  ،ها ها و فراهم آوردن بستر مناسب براي رشد فضایل و شایستگی تنزیه جامعه از ناپاکیـ 
  . آراسته و نیکاي هنیل به جامعـ 
سازي احکام  توجه به اینکه امر به معروف و نهی از منکر نظام نظارتی جامع براي پیاده       با
 تکلیف، این  و تضمینی براي تحقق اهداف آن است، اسالمی جامعه و حکومتساخت ،الهی

  :شود یشرعی و اجتماعی در دو رابطۀ مهم مطرح م
بانی و نظارت بر اجراي قانون و حمایـت   ه نوعی دید، که رابطۀ خرد در میان اشخاص  .1

اي از فرماندهی و فرمانبري همگانی و ناشـی از همبـستگی    از اخالق اجتماعی است و آمیزه    
  .ماعی و اعتقادياجت

 نظارت و  وحکومتاز سوي  ، رابطۀ کالن دولت و مردم، که ثمرة آن ارشاد و رهبري     .2
  . است از طرف مردمبازدارندگی

ها قرابـت دارد، زیـرا در         رابطۀ نخست با حق انتقاد و پاسخگویی و مبادلۀ آزادانۀ اندیشه          
گیـرد و   خالقی و اعتقادي باال مـی هاي ا  اجتماعی، خواه و ناخواه، دامنۀ بحثروابطگونه   این

وانگهی، هر اقدام عملی به انکـار و تأییـد          . آمیزد  به هم می  را  حق آزادي و تکلیف اجتماعی      
رفتار دیگري، منوط به تصمیم روانی و انتخاب آزاد دربارة ارزش آن رفتار است که فقیهـان                 
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  در برابر اندیشۀ رایج و متکیخواهد در رابطۀ دوم، شخص می. اند نامیده» تأیید و انکار قلبی  «
  .هاي اجتماعی و دولتی سخن بگوید و از وضع موجود انتقاد کند به قدرت

حکومت در تمهیدهاي سیاسی و اقتصادي و اجتماعی در حدود قواعد حقوقی عمـومی       
، ایـن   امـا . هاي فرهنگی مناسب بـا جامعـه را در پـیش گیـرد              تواند سیاست   آزاد است و می   

 جواز عبـور از ایـن    وبه مرز آزادي و احترام به شخصیت اشخاص است ها محدود    سیاست
 کـرده   بیان اصل دوم، ترکیبی از آزادي و تکلیف را          6قانون اساسی، در بند     . مرز قانون است  

کرامـت و ارزش واالي انـسان و   «هاي نظام جمهوري اسـالمی را   این بند یکی از پایه  . است
  .دهد قرار می» خدالیت او در برابر ئوآزادي توأم با مس

 از منکر به مثابه نوعی سرمایۀ اجتماعی شـامل مـوارد زیـر           یکارکرد امر به معروف و نه     
  :خواهد بود

   خودسازي.1
 هاي اجتماعی را در نخستین نگاه، در شمار مبارزه» امر به معروف و نهی از منکر«با اینکه 

، باید دانست که این اقدام اجتماعی اند  شمرده» جهاد«آورند و بیشتر فقیهان آن را از فروع           می
تواند امر به معروف کنـد کـه آن را     زیرا کسی می  نیست؛ پذیر   جز از راه مبارزه با نفس امکان      

. بشناسد و به کار و پندار نیک معتقد باشد و معنی خودسازي براي سعادت دیگران را بفهمد   
 پلیدي را بدانـد و خویـشتن را     تواند نهی از منکر کند که معنی زشتی و          همچنین، انسانی می  

  .هاي ناپاك دور نگاه دارد و تقوا پیشه کند از آالیش
   غیرسازي و تربیت اجتماعی.2

در عین حال که موجودي است اصیل و مـستقل و بـااراده، ناچـار           :  دارد هانسان دو چهر  
همبـستگی  . است که با دیگران زندگی کند و سرنوشت خود را با آنـان بـه اشـتراك گـذارد       

اجتماعی در اسالم تا جایی است که اگر کسی انسانی را به جفا و فساد بکشد، در حکم این            
 انسان، به منزلۀ زندگی بخشیدن بـه همـۀ    یک و احیاي استاست که همه را به قتل رسانده     

 همه در رهبري. تفاوتی محکوم است اي، خودخواهی و بی در چنین جمع همبسته. مردم است
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  .ول یکدیگرندئاجتماعی شریک و مس
  سازي هاي تصمیم مداري در عرصه  انتقاد از کارگزاران اجتماعی یا اهتمام به پاسخ.3

  حق خالق،در نظام توحیدي. پذیرد پایان نمی» غیرسازي«و » خودسازي«وظیفۀ مسلمان با 
 مسند و منصبی و هر مقامی امین خدا و خلق است،صاحب هر . یابد در ارادة جمع تجلی می

  صاحبان اصلی قدرت حقدر جایگاه مردم نیز .کندد بسان امینی دلسوز و مسئول عمل  بایکه
دارند بر کار او نظارت کنند، بر معروفش بخوانند و از منکر باز دارند و امـانتی را کـه بـه او             

برترین جهادها گفتن سخن حق و ترویج عدل      «: فرماید  اند بازستانند، چنانکه پیامبر می      سپرده
  .1»ستمکار استنزد حاکم 

  ولیت در بعد جهانیئ احساس مس.4
کـم   اند، یا دسـت  هاي متمدن پذیرفته  را همۀ ملت پذیري در بعد جهانی     امروزه، مسئولیت 

 بـه   وپـردازد   به عبادت و نیایش در برابر خالق میی که مسلمان. کنند  به پذیرش آن تظاهر می    
. اعتنا بماند تواند به سرنوشت انسان بی یمن ،ورزد  در زمین نیز عشق میخدادار  جهان و امانت

  .ماند ها و منکرها براي مقام انسانی در مرزهاي معین محدود نمی پس دامنۀ معروف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٤٠١٢، ح١٣٣٠: ٢ابن ماجه، ج سنن (ان افضل الجهاد كلمه عدل عند امام جائر. ١
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