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چکیده

تعامالت اجتماعی ،روابط و علقههای محلهای ،مشارکت و بسیاری مفاهیم اجتماعی دیگر که همگی تحت عنوان سرمایه اجتماعی مطرح
هستند از جمله مهمترین دلمشغولیهای طراحان ،برنامهریزان و مدیران شهری است که نقش بهسزایی را در آفرینش و تقویت حس مکان،
دلبستگی مکانی ،رضایتمندی سکونتی ،هویت مکانی و بسیاری کیفیتهای مکانی دیگر عهدهدار است .بر همین اساس چنانچه تقویت این
عوامل اجتماعی را که در این تحقیق از آنها تحت عنوان سرمایه اجتماعی یاد میشود به عنوان یکی از اهداف طرحها و برنامههای شهری
در نظرگیریم ،نگاه به گذشته جامعه ایرانی ،نقاط قوت و ضعف بسیاری را در توانایی ارتباطات اجتماعی ایرانیان در جهت همسایگی اجتماعی،
مشارکت شهروندی و زندگی جمعی نشان خواهد داد که میتواند روشنیبخش جامعه امروز در نیل به اهدافش باشد .در این بین ادبیات نیز
به عنوان میراثی مکتوب از گذشتگان میتواند نقش مهمی در شناسایی روندها و رویهها عهدهدار باشد .در واقع همواره بخشی از ادبیات به
اجتماعیات اختصاص دارد و بیانگر راز و رمزهای نهفته در مناسبات میان مردم است .ازاینروی پژوهش حاضر با هدف واکاوی مناسبات
اجتماعی در جامعه سنتی ایران با مروری بر تعاریف سرمایه اجتماعی به ارزیابی مؤلفههای سهگانه آن در متون کهن پارسی پرداخته است.
بر این اساس در یک سامانه پژوهش کیفی مبتنی بر رویکرد پژوهش تفسیری -تاریخی ،با استفاده از روش تحلیل محتوا تالش شده تا به
بررسی هر یک از مؤلفههای سهگانه سرمایه اجتماعی در متون کهن ادبی ایران همچون خمسه نظامی ،مثنوی معنوی و گلستان سعدی
پرداخته شود .نتایج مطالعات حاضر حکایت از آن دارد که محالت به عنوان مهمترین تجلی شبکههای اجتماعی در زندگی شهری جامعه
ایرانی مهمترین عامل تعیینکننده دیگر مؤلفههای سرمایه اجتماعی (روابط و تعامالت اجتماعی ،هنجارهای همیاری و اعتماد) هستند .بر
این اساس برخالف جوامع غربی که تعامالت میان شهروندان عمدت ًا بهصورت میان گروهی ،در مقیاس شهر و در فضاهای شهری صورت
میپذیرفته است ،تعامالت ایرانیان بهصورت درونگروهی و در مقیاس محالت تحقق مییافته است بهگونهای که در شکلگیری شبکههای
اجتماعی ،ارتباطات افقی بسیار قوییتر از ارتباطات عمودی( آوندی)بوده است .همچنین در حالی که هنجارهای همیاری و اعتماد در دو
سطح خرد و میانه از سطح مطلوبی برخوردار است لیکن اعتماد در سطح کالن سست و شکننده است .عالوه بر این به نظر میرسد مشارکت
دادن مردم در مدیریت فضاهای شهری از طریق شکلگیری و اولویت دادن به سازمانهای مردمنهاد به مثابه حلقه واسطه عرصه عمومی
و دولتی نقش بهسزایی در تقویت سرمایه اجتماعی بین گروهی میتواند عهدهدار باشد.
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مقدمه

انسان ب ه طور ذاتی در تعامل ،تقابل و کنش با دیگران بوده
و مجموعه اینها نیازهای وی را برآورده کرده و زندگی او را
میسر میسازد .مجموعه این کنشها (تعامالت اجتماعی ،روابط
و علقههای محلهای ،مشارکت و بسیاری مفاهیم اجتماعی دیگر)
که همگی تحت عنوان سرمایه اجتماعی قابل گردهمآییاند از
جمله مهمترین دلمشغولیهای طراحان ،برنامهریزان و مدیران
شهری است که نقش بهسزایی را در آفرینش و تقویت حس
مکان (Stedman, 2003; Jorgensen and Stedman,
 ،)2006; smith, 2011دلبستگی مکانی (،)Lewica, 2010
رضایتمندی سکونتی ( ،)Bonaiuto, et al, 1999هویت مکانی
( )Twigger- Ross and Uzell, 1996و بسیاری کیفیتهای
مکانی دیگر عهدهدار است .این اهمیت تا بدانجاست که بسیاری
از محققان و نظریهپردازان با مرتبط دانستن تجارب زیسته و معانی
مکانی با عوامل اجتماعی فوق ،مکان را اساس ًا امری اجتماعی
معرفی کردهاند (;Low and Altman, 1992; Fried, 1963
.)Chawla, 1992; Hidalgo and Hernandez, 2001
بر همین اساس چنانچه تقویت این عوامل اجتماعی را که در
این تحقیق از آنها تحت عنوان سرمایه اجتماعی یاد میشود به
عنوان یکی از اهداف طرحها و برنامههای شهری در نظرگیریم،
نگاه به گذشته جامعه ایرانی میتواند نقاط قوت و ضعف بسیاری
در توانایی ارتباطات اجتماعی ایرانیان در جهت همسایگی
اجتماعی ،مشارکت شهروندی و زندگی جمعی آشکار سازد که
خود روشنیبخش جامعه امروز در نیل به اهدافش است.
از این رو پژوهش حاضر با هدف سنجش مؤلفههای سرمایه
اجتماعی در جامعه کهن ایرانی به مداقه در ادبیات کهن پارسی
به مثابه آینه تمامنمای فرهنگ و زندگی گذشتگان پرداخته
است .در واقع چنین به نظر میرسد که هنر و ادبیات به مثابه
صادقترین مظهر تاریخ و جهانبینی هر قوم و ملت ،به اتکای
مجموعه فرهنگ مادی و معنوی خود میتواند نقش بهسزایی در
کشف و درک چگونگی کنشهای اجتماعی مردم و به طور خاص
مؤلفههای سرمایه اجتماعی داشته باشد .ادبیات کهن پارسی نیز
حاوی گنجینهای غنی از حکایات ،افسانهها ،و تمثیلهای ایرانی
است که صرف ًا به خاطر ابالغ ایدههای فلسفی و عرفانی پیچیده
به وجود نیامده ،بلکه با رویکردی تمثیلی نگاهی تازه در برابر ما
به جهان و ابعاد گمشده و بکرش میگشاید.
در واقع همواره بخشی از ادبیات به اجتماعیات اختصاص دارد که
بیانگر راز و رمزهای نهفته در مناسبات میان مردم بوده و مطالعه
آن میتواند مناسبات اجتماعی میان مردم در روزگاری دیگر را
آشکار سازد .از همین روی واکاوی زمینهها ،عناصر و مسایل
اجتماعی در ادبیات کهن که به اجتماعیات در ادبیات معروف است
به منظور کشف و درک مصادیق مؤلفههای سرمایه اجتماعی در
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جامعه کهن ایرانی موضوع این نگارش است.
روش تحقیق

براساس چارچوب تحقیقی لیندا گروت ( )1390در حوزه معماری
و با توجه به ماهیت میانرشتهای و فرضیات هستیشناختی
پژوهش حاضر مبتنی بر واقعیتهایی با ساختار چندگانه بر
مبنای ارزشهای اجتماعی ،فرهنگی و  ...که از طریق اسناد و
نوشتارهای ادبی پیشینیان قابل دستیابی و کشف است ،پژوهش
حاضر را میبایست متعلق به نظام پژوهش کیفی و به بیان
دیگر سامانه پژوهش تفسیری و ساختارگرا دانست که با توجه
به ضرورت تفسیر شرایط اجتماعی گذشته که از طریق ارجاع به
متون ادبی صورت خواهد پذیرفت از راهبرد پژوهش تفسیری-
تاریخی بهره خواهد جست.
از این رو سعی شده با استفاده از روش تحلیل محتوا ،ضمن
کاوش در متون کهن ادبیات پارسی ،اشعار و حکایاتی را به
عنوان مصداقی از هریک از مؤلفههای سرمایه اجتماعی ،یافته و
با تأویل آن مصادیق ،شرایط و اوضاع جامعه ایرانی در هر یک از
مؤلفهها مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد .بر این اساس تحقیق
حاضر متشکل از سه بخش است  :بخش نخست با مروری
بر تعاریف گوناگون سرمایه اجتماعی از سوی نظریهپردازان
مختلف ،به معرفی سرمایه اجتماعی ،گونهها ،سطوح مختلف
و مؤلفههای آن میپردازد و بخش دوم به جستجوی اشعار و
حکایاتی در ادبیات پارسی که بیانگر اشاراتی پیرامون یکی یا
چند مورد از مؤلفههای سرمایه اجتماعی است .بخش پایانی
نیز در نهایت مبتنی بر یک رویکرد تفسیری و تاریخی به بیان
بازنمون هر یک از اشعار و حکایات در زندگی شهری جامعه
ایرانی پرداخته و به تشریح مؤلفههای سهگانه سرمایه اجتماعی
در جامعه ایرانی مبادرت دارد.
پیشینه تحقیق

1

سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم جدید ،سخت و پیچیده
جامعهشناسی است که اگرچه لفظ و معنای آن قدمتی طوالنی
در علوم اجتماعی دارد فراگیری روز افزون آن در رشتههای
علمی گوناگون و به کارگیری آن از سوی اندیشمندان مختلف
(جیکوبز1961 ،؛ کلمن1998 ،؛ بوردیو1986 ،؛ پوتنام1993 ،؛
کاکس1995 ،؛ وولکاک2001 ،؛ پورتز1998 ،؛ فوکویاما1999 ،؛
پاکستون )1999 ،آن را به مفهومی سهل و ممتنع بدل کرده
بهگونهای که تاکنون واژگان و اصطالحات متفاوتی همچون
انرژی اجتماعی ،2روحیه محلی ،3پیوندهای اجتماعی ،4زندگی
محلی ،5چسب اجتماعی6و  ...از سوی نظریهپردازان مختلف به
منظور ارجاع به سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است.
مفهوم سرمایه اجتماعی نخستینبار توسط هانیفان 7و به منظور
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بیان اهمیت مشارکت اجتماعی در ارتقای عملکرد مدارس به کار
گرفته شد .بعد از هانیفان و از سال 1980مفهوم سرمایه اجتماعی
در آثار جمیزکلمن ،8پیر بوردیو 9و رابرت پوتنام 10به کار گرفته شد
که میتوان آنها را الهامبخش اکثر آثار فعلی دانست .بوردیو با
بهرهگیری از علم اقتصاد به تببین مفهوم سرمایه اجتماعی از نگاه
ارزش افزوده پرداخت .اندیشمندان دیگر بعد از وی ،همچون پوتنام،
آن را از علم اقتصاد خارج کرده و به حوزه جامعهشناسی و به تبع
آن سایر علوم گسترش دادند.
در حوزه شهرسازی نیز مباحث مرتبط با سرمایه اجتماعی را باید عمدتاً
هم آغاز با مباحث جین جیکوبز 11در کتاب مرگ و زندگی شهرهای
بزرگ آمریکا دانست که در آن تالش میکند با نقد دیدگاههای
مدرن در خالی کردن فضاهای شهری از مردم به تبیین نقش و
اهمیت سرمایه اجتماعی در حفظ پاکیزگی ،نظم ،امنیت ،برخورد با
جرایم شهری و سرزندگی فضاهای شهری بپردازد .بعد از جیکوبز نیز
با اهمیت یافتن تعامالت اجتماعی و خلق اجتماعات محلی بار دیگر
سرمایه اجتماعی به عنوان الزمه مشارکت مردم در آفرینش و مدیریت
اجتماعات مورد توجه قرار گرفت (.)Chiras & Wann, 2003
تعاریف سرمایه اجتماعی

گونهها و سطوح مختلف سرمایه اجتماعی

از نظر ناریان سرمایه اجتماعی براساس نوع روابط میان افراد به سه
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از نظر لغوی «سرمایه اجتماعی» که معادل فارسی «»Social Capital
در زبان انگلیسی است از دو واژه «سرمایه »12و «اجتماعی»13
ساخته شده است« .سرمایه» منبعی است که افراد ،اجتماع ،و
نهایت ًا کل جامعه از آن برای تحقق اهدافشان استفاده میکنند.
به عبارت دیگر ابزارهایی که فرد ،گروه ،نهاد یا جامعهای برای
رسیدن به هدفهایش از آن استفاده میکند سرمایه نامیده میشود.
واژه «اجتماعی» نیز به عنوان یک صفت و آنچنانکه در فرهنگ
لغت آکسفورد بهصورت  .1وابسته به جامعه؛  .2وابسته به موقعیت
اجتماعی؛  .3معاشرت با دیگران؛  .4زندگی گروهی ب ه طور طبیعی
و؛  .5دوستی تعریف شده است ( )Oxford, 2007به مسایل و
موضوعاتی که با اجتماع ،نظام اجتماعی ،جامعه و معاشرت در
ارتباط است ،مرتبط میشود.
به عقیده کلمن سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است
که به افراد (به مثابه کنشگران) اجازه میدهد تا با استفاده از آن
به منافع خود دست یابند .در واقع از نظر کلمن روابط اجتماعی
هنگامی به وجود میآیند که افراد کوشش میکنند از منابع فردی
خود بهترین استفاده را به عمل آورند و از همین روی این منابع
اجتماعی -ساختاری که به واقع سرمایهای برای فرد هستند ،سرمایه
اجتماعی در نظر گرفته میشود (کلمن 458 :1378 ،و .)462
بر همین منوال بوردیو نیز سرمایه اجتماعی را مجموع منابع
بالفعل و بالقوهای میداند که به داشتن شبکه پایداری از روابط
متقابل کم و بیش نهادینه شده ناشی از آشنایی ،مورد پذیرش
قرار گرفتن و شناخته شده بودن ،متصل و مربوط است

( .)Bourdieu, 1993: 51از نظر وی سرمایه اجتماعی از تعهدات
و وظایف و مسئولیتهای اجتماعی (پیوندها و روابط اجتماعی)
تشکیل میشود که تحت شرایطی خاص قابل تبدیل شدن به
سرمایه اقتصادی است و ممکن است تحت عنوان ،منزلت ،نسب و
حسب اجتماعی نهادینه شود (.)Bourdieu, 1972
لین نیز بر این عقیده است که سرمایه اجتماعی ،منابع نهفته در
شبکهها و انجمنهایی است که فرد عضویت آن را دارا بوده و به فرد
در راستای دستیابی به متاع فردی کمک میکنند (.)Lin, 2001: 56
با این وجود پوتنام ( )2000 ,1996 ,1995 ,1993به پیروی از آلکسی
توکویل 14با تمرکز بر روی کارکرد سرمایه اجتماعی در دستیابی به
متاع جمعی بر این عقیده است که "سرمایه اجتماعی ،خصایص یا
مشخصات سازمان اجتماعی -یعنی مواردی چون شبکهها ،هنجارها
و اعتماد اجتماعی -را دربرمیگیرد که همکاری متقابل و هماهنگی
در جهت منافع مشترک را تسهیل میکند" (.)Putnam, 1995: 35
به عقیده وی تجربه مشغولیت در انجمنهای مدنی سبب خواهد
شد تا مردم بهتر بتوانند تفاوتها و مناقشات را حلوفصل و
به طور مشترک با یکدیگر همکاری و فعالیت کنند (.)Ibid
در همین راستا رهن و برهم نیز بر این عقیدهاند که سرمایه اجتماعی
رشته روابط متقابل همکارانه شهروندانی است که بر حل مشکالت
با عمل جمعی تأکید دارند (.)Rahan & Brehm, 1997: 999
بدین ترتیب همچنانکه از جدول  1نیز برمیآید ،نظریهها و تعاریف
سرمایه اجتماعی را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد .بر این
اساس درحالیکه دسته نخست بر متاع فردی سرمایه اجتماعی
تأکید ورزیده و سرمایه اجتماعی را محصول فرآیندهای شبکهای
(در عوض مشارکت همکارانه) میدانند ،کانون توجه دسته دوم را
باید بر متاع جمعی سرمایه اجتماعی متمرکز دانست که بر تجربه
مشغولیت در سازمانهای مدنی به مثابه امری حیاتی برای اثرات
مثبت سرمایه اجتماعی تأکید میورزد.
به عنوان مثال درحالیکه نظریهپردازانی همچون بوردیو ()1986
و لین ( )2001دلمشغول چگونگی منفعترسانی سرمایه اجتماعی
به افراد هستند و با رویکردی منبع محور 15به سرمایه اجتماعی ،در
عوض مشارکت در انجمنهای رسمی بر تهییج و بسیج شبکههای
اجتماعی فردی و غیر رسمی پای فشرده و بر شیوههایی تأکید
میورزند که از طریق آنها سرمایه اجتماعی انحصاری و منحصربهفرد
است ،نظریهپردازان دیگر همچون پوتنام ( ،)2000رهن و برهم بیشتر
عالقمند به چگونگی تولید متاع جمعی توسط سرمایه اجتماعی
هستند و بر نقش کار گروهی و همکاری با یکدیگر در کسب اعتماد،
سازش و تالش برای دستیابی به اهداف مشترک تأکید میورزند
(.)Li, Pickles and Savage, 2003
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جدول  .1تعاریف و مفاهیم محوری سرمایه اجتماعی از دیدگاه نظریه پردازان مختلف .مأخذ  :نگارندگان.

Table 1. Definitions and central concepts of social capital from in the views of different theorists. Source: authors.

تعریف

مفاهیم محوری

نظریهپرداز

سال ارایه

هانیفان

1916

"من در استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی به آنچه که در منابع معمو ًال از سرمایه مراد میشود نظر
ندارم و آن را صرف ًا تمثیلی یا استعاری به کار میبرم .منظورم ملک و دارایی شخصی یا پول نقد
نیست ،بلکه منظور من آن چیزی است که این اشیاء و مادیات ملموس را در زندگی روزمره اکثریت
مردم با معنا و ارزشمند میسازد؛ یعنی کار خیر ،دوستی ،دلسوزی متقابل و رابطه اجتماعی گروهی
از افراد و خانوادهها که پدیدآورنده واحدی اجتماعی یا اجتماعی روستایی هستند که مرکزیت
منطقی آن مدرسه به شمار میرود.
در ساختن اجتماعی محلی به سان سازمان کسب و کار و یا توسعه آن ،قبل از آنکه فعالیتی سازنده
انجام گیرد ،انباشت سرمایه الزم است" (به نقل از پیران1385 ،الف.)20 :

نیت و قصد خیر ،دوستی،
عالقهمندی و جذبه دو سویه،
روابط اجتماعی ،احترام متقابل،
تیمارگری

بوردیو

1986

"مجموع منابع بالفعل و بالقوهای میداند که به داشتن شبکه پایداری از روابط متقابل کم و بیش
نهادینه شده ناشی از آشنایی ،مورد پذیرش قرار گرفتن و شناخته شده بودن ،متصل و مربوط است"
(به نقل از پیران 1385 ،ب)21 :

شبکه اجتماعی ،عضویت،
اجتماعی شدن در درون
خانواده ،تعلیم و تربیت،
دوسویگی ،منابع ،روابط،
دسترسی

کلمن

1990

سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنشگر اجازه میدهد تا با استفاده از آن
به منافع خود دست یابد " :روابط اجتماعی هنگامی به وجود میآیند که افراد کوشش میکنند از
منابع فردی خود بهترین استفاده را به عمل آورند ،و نباید تنها به عنوان اجزاء ساختارهای اجتماعی
در نظر گرفته شوند.
آنها را میتوان منابعی برای افراد نیز در نظر گرفت .من این منابع اجتماعی -ساختاری را دارای
سرمایهای برای فرد ،یعنی سرمایه اجتماعی در نظر میگیرم» (کلمن 458 :1378 ،و .)462

روابط اجتماعی ،منافع فردی،
ساختارهای اجتماعی

لوری

1992

"سرمایه اجتماعی گویای روابط متقابل اجتماعی است که به طور طبیعی بین افراد شکل میگیرد"
مجموعه منابعی که در ذات روابط خانوادگی و سازمان اجتماعی وجود داشته و برای رشد اجتماعی
افراد سودمند است (غفاری.)1383 ،

روابط اجتماعی ،دستیابی
به حمایت ،بازارگاه ،دارایی،
نابرابری

1995

"به سادگی ،سرمایه اجتماعی را میتوان به عنوان مجموعهای از ارزشها یا هنجارهای غیر رسمی
تعریف کرد که اعضای یک گروه ،مشترک ًا بدانها باور دارند و همکاری بین آنان را مجاز میسازد"
(.)Fukuyama, 1995

ارزشها و هنجارهای
غیررسمی مشترک بین اعضای
گروه ،تعاون و همکاری

...........................................................

فوکویاما

پوتنام

1999

شکل و نمونهای از یک هنجار غیر رسمی است که باعث ترویج همکاری بین دو یا چند فرد
میشود .هنجارهای تشکیلدهنده سرمایه اجتماعی میتوانند از هنجارهای روابط متقابل دو
دوست گرفته تا آموزههای پیچیدهای را دربرگیرند (فوکویاما.)22 :1379 ،

میزان جرم و جنایت ،فروپاشی
خانواده ،مصرف مواد مخدر،
طرح دعاوی و دادخواهی،
خودکشی و ...

1995

"سرمایه اجتماعی ،خصایص یا مشخصات سازمان اجتماعی -یعنی مواردی چون شبکهها ،هنجارها
و اعتماد اجتماعی -را دربرمیگیرد که همکاری متقابل و هماهنگی در جهت منافع مشترک را
تسهیل میکند" (.)Putnam, 1995: 35

شبکههای اجتماعی ،هنجار،
اعتماد

........................................................................44......
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پنار

1997

"سرمایه اجتماعی رشته روابط متقابل اجتماعی است که بر رفتار فرد اثر گذارده و بدان طریق بر
رشد اقتصاد مؤثر واقع میشود" (.)Pennar, 1997

رشته روابط متقابل اجتماعی،
رفتار فردی ،رشد اقتصادی

رهن و برهم

1997

سرمایه اجتماعی رشته روابط متقابل همکارانه شهروندانی است که بر حل مشکالت با عمل جمعی
تأکید دارند ()Rahan & Brehm, 1997: 999

روابط متقابل اجتماعی ،رفتار
فردی ،رشد اقتصادی

1998

"سرمایه اجتماعی دربرگیرنده نهادها ،روابط و ارزشهایی است که بر کنش و واکنش بین مردم
حاکم است و در توسعه اقتصادی و اجتماعی سهمیدارد .لیکن سرمایه اجتماعی جمع ساده
نهادهایی نیست که جامه را دربرگیرند ،بلکه چون مالطی به شمار میرود که نهادهای یاد شده را
به هم پیوند میدهد .سرمایه اجتماعی در عین حال دربرگیرنده ارزشها و هنجارهای مشترک الزم
برای رفتار اجتماعی است که روابط مشخص افراد در اعتماد به هم و درک مشترک مسئولیتهای
مدنی منعکس شده است .امری که جامعه را چیزی فراتر از جمع میسازد" (پیران و همکاران،
16 :1385؛ غفاری.)1383 ،

نهادها ،روابط و کنشگری،
ارزشها و هنجارهای مشترک،
اعتماد ،توسعه اقتصادی و
اجتماعی

اونیکس و بولن

2000

مشارکت در اجتماع محلی ،کنشگرایی در یک موقعیت اجتماعی ،احساس اعتماد و امنیت،
پیوندهای همسایگی ،ظرفیت پذیرش تفاوتها ،بها دادن به زندگی ،پیوندهای کاری ،پیوندهای
دولتی و خانوادگی (شریفیانثانی)1380 ،

مشارکت در جامعه محلی،
عاملیت اجتماعی ،احساس
امنیت و اعتماد ،تعامالت با
همسایگان ،تعامالت با خانواده
و دوستان ،تحمل تنوع ،ارزش
زندگی،تعامالت شغلی

کوهن و پروساک

2001

بانک جهانی

پیوندهای فعال ذخیره شده همچون اعتماد ،فهم متقابل ،ارزشها و رفتارهای مشترک در میان
اعضای جامعه است که عمل همکاری را امکانپذیر میسازد (.)Cohen & Prusak, 2001

پیوندهای اجتماعی ،اعتماد،
ارزشها

روزالیند ادواردز

2004

"سرمایه اجتماعی به ارزشها و هنجارهایی مربوط است که از پیوندها و روابط متقابل گروهی و
اجتماعی تفاهم شده مردم نشأت گرفته و به نوبه خود پدیدآورنده آن پیوندها و روابط محسوب
میشود" ()Edwards, 2004: 81

ارزشها و هنجارها ،پیوند و
روابط اجتماعی ،شبکه اجتماعی

پیران

1385

"آن دسته از مفاهیم ملموسی که در زندگی روزمره افراد اهمیت بسیاری دارد یعنی مصاحبت،
همراهی ،مراوده اجتماعی بین افراد و خانوادهها که یک واحد اجتماعی را شکل میدهند .اگر
یک فرد با همسایه خود ارتباط برقرار کند و آن دو با همسایگان دیگر ارتباط برقرار سازند ،در این
صورت یک انباشت از سرمایه اجتماعی به وجود آمده که خود میتواند نیازهای اجتماعی فرد را
برآورده سازد و از نشر اجتماعی این قابلیت را در خود دارد که برای پیشبرد بهتر مقاصد زندگی در
کل اجتماع عمل کند" (پیران و همکاران)1385 ،

مصاحبت و همراهی در واحد
اجتماعی ،انباشت سرمایه ،رفع
نیاز

............................................................

لی ،پیکلز و ساویچ

2003

سرمایه اجتماعی میتواند به سه فرآیند متفاوت که هر کدام پویایی و هواداران خاص خود را دارد
تقسیم شود از نظر ایشان سرمایه اجتماعی در قالب سه گونه دلبستگی محلهای ،شبکه اجتماعی
و مشارکت مدنی قابل مفهومسازی است .بهگونهای که دو دسته نخست در ارتباط با شبکههای
اجتماعی غیر رسمی و دسته سوم در ارتباط با شبکههای اجتماعی رسمی قرار میگیرند (Li,
.)Pickles and Savage, 2003 and 2005

پیوندهای همسایگی،
شبکههای اجتماعی ،مشارکت
مدنی
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دسته سرمایه اجتماعی درونگروهی ،16بین گروهی 17و ارتباطی
قابل تقسیم است .بر این اساس درحالیکه سرمایه اجتماعی
درونگروهی ،با پیوستگی میان اعضای یک گروه شناخته میشود،
سرمایه اجتماعی بین گروهی با پیوندهای میان گروههای مختلف
همچون افراد محالت مختلف ،گروههای دوستی متفاوت و...
شناخته میشود .سرمایه اجتماعی ارتباطی نیز از طریق پیوند میان
افراد با منزلتهای اجتماعی یا قدرت متفاوت و از طبقات اقتصادی
اجتماعی مختلف معرفی میشود (.)Naryan, 1999: 56
بر این اساس ،سطوح مختلف سرمایه اجتماعی را میتوان در سه سطح
خُ رد ،میانی و کالن تبیین کرد بهگونهای که سه نوع مختلف سرمایه
اجتماعی درونگروهی ،بین گروهی و ارتباطی را به ترتیب متناظر با
سه سطح خُ رد ،میانی و کالن سرمایه اجتماعی دانست .بر این اساس
درحالیکه سطح خُ رد به روابط میان افراد در درون گروهها پرداخته و
همچنانکه پوتنام ()Putnam, 1993: 56; Putnam, 1995: 123
نیز سرمایه اجتماعی را مجموعهای از پیوستگیهای افقی میان
مردم میداند ،بر روابط و هنجارهای میان اعضای خانواده ،دوستان،
همکاران ،محالت و  ...تأکید ورزیده و برابر با سازمانهای محلی
همچون انجمنها ،باشگاهها و گروههای اجتماعی است ،سطح
میانی مشتمل بر پیوستگیهای عمودی و افقی فرافردی میان
گروهها بوده و سطح کالن بر روابط عمودی میان طبقات مختلف
اجتماعی ،اقتصادی و قدرت و نیز روابط میان مردم و ساختارها و
نهادهای رسمی و حکومتی تمرکز مییابد.
18

...........................................................

مؤلفههای سرمایه اجتماعی

همچنانکه نظریهپردازان مختلف تعاریف متفاوتی از سرمایه
اجتماعی ارائه کردهاند ،مؤلفههای سرمایه اجتماعی نیز از دیدگاه
نظریهپردازان مختلف به شیوههای متنوعی بیان شده است .به
عنوان مثال در حالی که اندیشمندانی همچون پنار ( ،)1997رهن
و برهم ( ،)1997لوری ( ،)1992فیلد ( )1385و آدلر ( )2000با
تأکید بر نقش روابط و کنش متقابل ،موضوع سرمایه اجتماعی را
اساس ًا مسئله روابط و تعامالت اجتماعی بیان میدارند اندیشمندان
دیگر همچون ادواردز ( )2004و فوکویاما ( )1995نقطه کانونی
توجه خویش را در تعریف سرمایه اجتماعی بر ارزشها و هنجارها
متمرکز کردهاند.
به عقیده ناهاپیل و قوشال ()Nahapil & Ghoshal, 1998
سرمایه اجتماعی متشکل از سه بعد ساختاری ،شناختی و ارتباطی
است که به ترتیب مشتمل بر پیوندهای موجود در شبکه ،شکل
و ترکیب شبکه ،تناسب سازمانی ،زبان و عالیم و روایتهای
مشترک ،اعتماد ،هنجارها ،تعهدات و روابط متقابل و تعیین هویت
مشترک هستند (به نقل از الوانی و سیدنقوی.)1382 ،
پاکستون )1999( 19از نگاهی دیگر با تقسیمبندی مؤلفههای
سرمایه اجتماعی به دو دسته پیوندهای عینی بر این عقیده است
در حالی که پیوندهای عینی ،در یک ساختار شبکهای افراد را به
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یکدیگر مرتبط میکنند ،پیوندهای ذهنی ،به پیوندهای عاطفی افراد
با یکدیگر بر پایه ویژگیهای همچون دوجانبگی ،اعتماد ،و احساس
مثبت اشاره میکنند (فیروزآبادی و ایمانی 200 :1385 ،و .)201
برگر -اشمیت 20نیز سرمایه اجتماعی را مشتمل بر عناصری همچون
روابط اجتماعی ،فعالیتها و مشارکتهای سیاسی و اجتماعی ،کیفیت
روابط اجتماعی ،کیفیت نهادهای اجتماعی دانسته و فیکول جی
اعتماد ،بده بستان ،شبکههای اجتماعی ،جامعهپذیری و حس تعلق را
از جمله ابعاد سرمایه اجتماعی معرفی کرده و سرچشمه اصلی آنها را
محیط و تواناییهای آن معرفی میکند (شجاعی باغینی.)65 :1387 ،
از نظر هیرشمن ( )2000نیز انرژی اجتماعی یا همان سرمایه
اجتماعی از سه جزء .1دوستیها؛  .2ایدهآلها و ارزشهای
مشترک و  .3آگاهیهای مشترک تشکیل شده است (به نقل از
موسوی .)43 :1385 ،لی ،پیکلز و ساویچ نیز از سه متغیر پیوندهای
همسایگی ،شبکههای اجتماعی ،مشارکت مدنی به عنوان مؤلفههای
سرمایه اجتماعی یاد کردهاند(.)Li, Pickles and Savage, 2003
عالوه بر این میتوان به تقسیمبندی ائتالف بینالمللی هبیتات و
گروه کندی دانشگاه هاروارد به عنوان دیگر تقسیمبندیهای معتبر
اشاره کرد .بر این اساس در حالی که از نظر ائتالف بینالمللی هبیتات
ابعاد سرمایه اجتماعی را میبایست مشتمل بر  6عامل اعتماد،
کنش متقابل ،تعلقات مشترک به سوی وابستگیها ،هنجارهای
مشترک رفتاری ،کانالهای ارتباطی مؤثر و شبکههای رسمی و
غیررسمی دانست (هبیتات )1986 ،گروه کندی دانشگاه هاروارد بر
این عقیده است که سرمایه اجتماعی متشکل از  11عامل اعتماد،
مشارکت سیاسی ،مشارکت و رهبری مدنی ،پیوندهای اجتماعی
غیر رسمی ،بخشش و روحیه داوطلبی ،مشارکت مذهبی،
عدالت در مشارکت مدنی و تنوع معاشرتها و دوستیهای است
(الوانی و شیروانی59-57 :1385 ،؛ الوانی و سیدنقوی.)11-14 :1382 ،
آنچنانکه از فوق نیز برمیآید چنین به نظر میرسد که علیرغم
تفاوت در مصادیق هر یک از تعاریف و تقسیمبندیها ،با این
وجود مقولههای کلی یکسانی را میتوان در تمامی تعاریف و
تقسیمبندیها شاهد بود و لذا تنوع تعاریف و تقسیمبندیها بیشتر
نشأت گرفته از سیر زمانی ،نوع سرمایه اجتماعی و سطح آن است.
با توجه به این موارد به نظر میرسد که تقسیمبندی سهگانه
مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر پایه تعریف پوتنام در سه شاخه
شبکه ،هنجارهای همیاری و اعتماد به میزان مؤثری در ارزیابی
مؤلفههای سرمایه اجتماعی در ادبیات کهن فارسی کارگشا خواهد
بود .پوتنام با معرفی سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعهای از
پیوستگیهای افقی میان مردم بر این عقیده است که همبستگی
اجتماعی در اجتماعات محلی در ارتباط با شبکههای اجتماعی،
هنجارها و اعتماد میان افراد و امری ضروری برای بهبود کیفیت
زندگی و توسعه محلهای است .لذا در ادامه ضمن تبیین هر یک از
مؤلفهها به بررسی هر یک از ایشان در متون مورد نظر از دیدگاه
شهری پرداخته میشود.
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بررسی تطبیقی مؤلفههای سرمایه اجتماعی در متون ادبی
الف .شبکهها

منطبق بر آنچه که پیشتر در تبیین انواع شبکهها بیان شد ،بازشناسی
جامعه ایرانی در دو شبکه افقی (پیوندهای درونگروهی) و عمودی
یا آوندی (پیوندهای میان گروهی) قابل بررسی است بهگونهای که
میتوان سنت شهرنشینی ایران را منبعث از این دو شبکه دانست.
در حالی که در نظام کاستی جامعه ایرانی و خصوص ًا پیش از اسالم،
شاهد طبقات و کاستهای گوناگونی هستیم که اگرچه افراد در
درون هر یک از کاستها به سبب روابط قومی ،خونی ،نسبی و
سببی دارای رابطه برادری و برابری هستند لیکن نظام کاستها
با تحمیل ارزشها و هنجارهای خود از شکلگیری ارتباط میان
کاستها جلوگیری به عمل میآورد .پس از اسالم این کاستها با
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الف .شبکهها  :به عقیده پوتنام وجود روابط ،کنشها و شبکههای
اجتماعی را باید از جمله اساسیترین و مهمترین مفاهیم مندرج
در تعریف سرمایه اجتماعی به حساب آورد (پیران 1385 ،ب) .به
عقیده وی ارتباط میان اعضای یک جامعه است که آنها را قادر
میسازد تا با همکاری با یکدیگر به توانایی کسب چیزهایی برسند
که به تنهایی قادر به کسب آن نیستند .در واقع از نظر وی ارتباط،
پیشنیاز تعامل و کنشگری است؛ در ارتباط است که هنجارها و
ارزشها فرصت بروز یافته ،شکل گرفته و معنا مییابند .لذا تعامل
و روابط اجتماعی را میبایست ویژگی ذاتی سرمایه اجتماعی،
و سرمایه اجتماعی را زاده کنش و واکنشهای افراد دانست
(پیران 1385 ،الف؛ موسوی)1385 ،؛ کنشهایی که در بستر
چارچوبها و شبکههای اجتماعی مختلف شکل میگیرند و خود
به آفرینش آنها کمک میکنند.
بر همین اساس پوتنام روابط اجتماعی افراد و تعامالت آنان با یکدیگر
را بنیادیترین جزء سرمایه اجتماعی معرفی میکند و شبکهها را به
عنوان خاستگاه دو مؤلفه دیگر سرمایه اجتماعی یعنی هنجارهای
اعتماد و همیاری مطرح میسازد .پوتنام با تفکیک شبکههای افقی
یا "مساوات طلب" از شبکههای عمومی یا "انحصار طلب" نوع دوم
را فاقد توان برقراری اعتماد و هنجارهای همیاری معرفی میکند.
از نظر او شبکههای افقی در قالب مشارکتهای مدنی (انجمنها،
باشگاهها و احزاب  )...به دلیل ارایه چارچوب فرهنگی برای همکاری،
مولد هنجارهای اعتماد همیاری هستند (.)Putnam, 2000
لذا میتوان دو نوع شبکه را شناسایی کرد که به شکلگیری
دو نوع خاص سرمایه اجتماعی افقی یا پیوندی (مبتنی بر
ارتباطات درون طبقهای) و عمودی یا آوندی (با یک شبکه
و رابطه طولی میان باالدست و پاییندست) منجر خواهند شد.
ب .هنجارهای همیاری  :هنجار در اصطالح دانش جامعهشناسی به
یک الگوی رفتاری گفته میشود که روابط و کنشهای اجتماعی را
تنظیم میکند و اکثریت جامعه خود را به آن پایبند میدانند .درواقع
وجود هنجارهای اجتماعی یک الزام و التزامی میان افراد ایجاد میکند
که منجر به تسهیل عملکرد میشود (کاوسی و کیاسی.)55 :1388 ،
پوتنام هنجارهای همیاری را مولدترین جزء سرمایه اجتماعی دانسته
و حتی آن را مالک سرمایه اجتماعی مینامد .پوتنام خود اینگونه به
تعریف هنجارهای همیاری میپردازد " :من اکنون این کار را برای
شما انجام میدهم بیآنکه چیزی فوراً در مقابل انتظار داشته باشم،
و شاید حتی بیآنکه شما را بشناسم ،با این اطمینآن که ،در طول راه،
شما یا دیگری لطف مرا پاسخ خواهید داد" (.)Putnam, 2000: 45
وی در ادامه و در تعریف هنجارهای همیاری به دو نوع متوازن و
تعمیمیافته اشاره میکند .از نظر وی در حالی که ما در نوع متوازن
با مبادله همزمان چیزهایی باارزش برابر ،مانند موقعی که همکاران
روزهای تعطیلشان را با هم عوض میکنند ،مواجه هستیم ،در نوع
تعمیمیافته رابطه تبادلی مداومی در جریان است که در همه حال
یکطرفه و غیرمتوازن بوده اما انتظارات متقابلی ایجاد میکند،

مبنی بر این که سود اعطا شده ،باید در آینده بازپرداخت شود
(کاوسی و کیاسی .)1388 ،لذا هنجارهای همیاری را میتوان بیشتر
حاکم بر کیفیت بین روابط دانست که توسط احساس مسئولیت
فردی در برابر شخص دیگر (متوازن) و احساس مسئولیت فرد در
برابر اجتماع یا ایثارگری اجتماعی (تعمیمیافته) تبیین میشود.
ج .اعتماد  :در فرهنگ عمید اعتماد مترادف با تکیه کردن ،واگذاشتن
کار به کس ،اطمینان ،وثوق ،باور و اعتقاد به کار گرفته میشود
(عمید  )201 :1369،که همگی بر اشتراک ،همدلی ،تحمل و برادری
تأکید دارند .بر همین اساس گیدنز به منظور تعریف اعتماد از واژه
مقابل آن بیاعتمادی بهره میگیرد که اموری نظیر دروغ ،تزویر،
بیصداقتی و بیانصافی را شامل میشود (زینآبادی.)38 :1387 ،
از نظر وی این امور که پایههای بیاعتمادی را در جوامع بنیان
میگذارند یا در نتیجه بیاعتمادی افراد جامعه به وجود میآیند،
پتانسیلهای پیشرفت و رشد را از جامعه گرفته و با حذف سالمت
اخالقی از جامعه ،آن را دچار اضمحالل میسازد .اعتماد ،هم
به عنوان نتیجه و پیامد و هم به عنوان یکی از اجزای سرمایه
اجتماعی به کار رفته است .اعتماد مفهوم کانونی سرمایه اجتماعی
است که در عرصهها و موقعیتهای مختلف ،نقش تسهیلگر را
ایفا میکند .اعتماد از عناصر ضروری برای تقویت همکاری بوده
و حاصل پیشبینیپذیری رفتار دیگران است که در یک جامعه
کوچک از طریق آشنایی نزدیک با دیگران حاصل میشود؛ اما در
جوامع بزرگتر اعتماد غیر شخصیتر یا شکل غیر مستقیمی از اعتماد
ضرورت مییابد (حیدری.)22:1384،
بر این اساس با نگاهی تحلیلی میتوان اعتماد را در سه سطح
خرد ،میانه و کالن مورد بررسی قرار داد .در حالی که در سطح
خرد ،به اعتماد در روابط شخصی و خصوصی در درون گروهها
پرداخته میشود ،در سطح میانی اعتماد ،تعمیمیافته به عموم مردم
و گروههای واسطه و سازمانهای کوچک است و در سطح کالن
نیز اعتماد به دولت ،نهادها وسازمانهای دولتی مدنظر قرار میگیرد
(زینآبادی.)36:1387،
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مالحظاتی چند به گروههای نژادی ،مذهبی تغییر یافته که هریک در
محلهای از شهر اسکان مییابند .در این نظام شبکهای ،تعلق داشتن
به هر طبقه ،به فرد دید طبقهای و هنجارهای طبقهای میدهد که
ممکن است با هنجارهای طبقه دیگر در تضاد باشد .این تضادها
همانگونه که ذکر آن رفت در حالی که ارتباطات درونگروهی
بیشتری را میسر میسازد بر تمایز و کاهش ارتباطات بین گروهی
تأکید میورزند .21نظامی این ارتباطات را اینگونه در بازگشتن
خسرو از قصر شیرین به نظم بیان میدارد (نظامی:)188 :1360 ،
چه باید ملک جان دادن به شوخی که بنشیند کالغش بر کلوخی
مرا چون من کسی باید به ناموس که باشد همسر طاووس
سعدی نیز پیوندهای درونگروهی ایرانیان و شکاف میان طبقات
و کاستهای مختلف در جامعه ایرانی را اینگونه در قالب حکایت
«سیاهی دنیا» بیان میدارد :
طوطی را با زاغی در قفس کردند طوطی از قبح مشاهده او مجاهده
میبرد و میگفت این چه طلعت مکروه است و هیات ممقوت و
منظر ملعون و شمایل ناموزون یا غراب البین یا لیت بینی و بینک
بعد المشرقین …عجیبتر آنکه غراب هم از مجاورت طوطی به جان
آمده بود و ملول شده و ال حول کنان از گردش گیتی همی نالید»
(سعدی .)131 :1375 ،طوطی و کالغی را با هم در قفسی کردند.
«طوطی که کالغ را دید گفت :سیاهی پرهای تو مانند تاریکی
شب است ،تو شوم و بدقدمی .فاصله بین من و تو از شرق تا غرب
است .هیچگاه فکر نمیکردم با کالغی همنشین شوم .هر صبحگاه
کسی که روزش را با دیدن تو آغاز کند ،آن روز برایش تیره و تار
موشکـی در کـف مهـار اشتــری
اشتر از چستی که با او شـد روان
بـر شتـر زد پـرتـو انـدیشـــهاش
تـا بیـامـد بــر لـب جـوی بـزرگ
مـوش آنجا ایستاد و خشک گشت
ایـن توقف چیسـت حیرانی چـرا
تـو قـالوزی و پیشآهنگ مــن
گفت ایـن آب شگرفست و عمیق
گفت اشتــر تــا ببینـم حـد آب
گفت تا زانوست آب ای کور موش
گفت مـور تست و ما را اژدهاست
گـر تـرا تـا زانو است ای پـر هنر
گفت گستـاخــی مـکن بـار دگر
تو مری با مثل خود موشان بـکن
گفـت تـوبـه کـردم از بـهر خـدا
رحم آمـد مـر شتر را گفت هین
ایـن گذشتن شد مسلم مـر مـرا
چون پیمبر نیستی پس رو به راه
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میشود ،آیا سیاهتر و تاریکتر از تو در دنیا هست؟ اما کالغ سیاه
هم از همنشینی با طوطی زیبا به تنگ آمده بود و از بخت بد خود
مینالید و میگفت  :خدایا نه زیبایی به من دادی و نه سرنوشتم را
زیبا رقم زدی .سزای من این نیست که هم در قفس باشم و هم
آزار همنشین ببینم .چه کردم که عاقبتم همصحبتی با چنین ابلهی
است .من همین که بر دیوار باغی با کالغی همراه شوم آسوده
خاطرم .دانا از همنشینی با نادان رنج میکشد و نادان از دیدن دانا
هراسان میشود.
از جمله دیگر اجتماعیات در ادبیات که به تبیین موضوع فوق
میپردازد نیز میتوان به داستان موش و شتر از مثنوی معنوی
(موالنا 255 :1380 ،و  )256اشاره کرد .موالنا در این داستان
تضاد بین گروهی را نشان میدهد و بر روابط درونگروهی تأکید
میورزد .22البته در آخر داستآن که شتر با مهربانی موش را از آب
عبور میدهد نشان از شکلگیری رابطه برون گروهی است که
برای شکلگیری چنین ارتباطی شرایطی الزم است.
جملگی این اشعار و حکایات ،حکایت از آن دارند که فارغ از نوع نژاد،
مذهب و یا صنف هر طبقه و یا برتری هر یک از ایشان بر دیگری،
هر فرد تنها در پیوند با اعضای گروه و اجتماع خویش است و رغبت
و تمایلی به ارتباط با سایر گروهها مشاهده نمیشود آنچنانکه
حتی کالغ هم در نتیجه مصاحبت با طوطی لب به شکوه گشوده
و از مصاحب خویش دوری میجوید .این عدم رغبت به خصوص
آن هنگام که گروهها در عرض یکدیگر قرار میگیرند به طرز
مشهودتری قابل پیگیری است بهگونهای که کمتر مراودهای میان
در ربود و شـــد روان او از مـــری
مـوش غره شـد کــه هستـم پهلـوان
گفت بنمـایم تـرا تـو بــاش خــوش
کـانـدرو گشتـی زبـون پیـل سترگ
گفـت اشتـر ای رفیق کـوه و دشــت
پـــا بنـــه مــردانــه انـدر جو در آ
در میان ره مبــاش و تــن مــزن
مـن همــیترسم ز غـرقاب ای رفیق
پـــا درو بنهــاد آن اشتــر شــتاب
از چه حیران گشتی و رفتی ز هوش
کـــه ز زانـو تـا بــه زانو فرقه است
مــر مـرا صد گز گذشت از فرق سر
تــا نسـوزد جسـم و جانت زین شرر
بــا شتـر مـر مـوش را نبود سخـن
بــگذران زیـن آب مهلک مـر مــرا
بــر جـه و بآر کـودبـان مـن نشین
بـگـذرانـم صــد هــزاران چون تـرا
تــا رسـی از چـاه روزی سـوی جـاه
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تو رعیت باش چون سلطان نهای
چون نهای کامل دکان تنها مگیر
انصتوا را گوش کن خاموش باش
ور بـگـویی شکــل استفسار گـو
اقشار جامعه و ساخت حکومتی در متون ادبی و تاریخی گزارش شده
است .این تفاوت بین هنجارهای طبقهای حتی شامل اندیشمندان
نیز بوده است .محسنیان راد دراینباره با بررسی آثار باقیمانده از
اندیشمندان نظم نویس قرون گذشته مینویسد :
"[اندیشمندان] نسبت به شبکه اجتماعی متشکل از آنچه آنان عوام
مینامیدند ،بیاعتماد بودند .آنان شگفتزده و هراسان از سرعت
جابجایی رازها در شبکه بودند و عوام را خطرناک میدانستند و معتقد
بودند که باید از آنان دوری کرد .به طوری که حتی شهرتی که در
شبکه به دست میآوردند ،برایشان دلپذیر نبود .اندیشمندان ،عوام را
الیق همصحبتی نمیدانستند و برای زن عوام جایگاهی پستتر از
مرد عوام قایل بودند و حتی برای فرزندانشان آرزو میکردند که در
پوستین خلق نیفتند" (محسنیان راد.)164-165 :1386،
مصداق عینی این اشعار و حکایات را نیز میتوان به وضوح بر
شکلگیری و تقسیمبندی محالت شهری براساس قوم ،نژاد ،مذهب
و صنف دانست که هر محله را به سان یگانی اجتماعی -کالبدی
از دیگر محالت جدا میکرد .روابط و تعامالت اجتماعی تنها درون
محالتی صورت میپذیرفت که خود گروههای اجتماعی تبلوریافته
کالبدیبودند .سلسله مراتب دسترسی و راهها نیز مشتمل بر گذرها،

راسته ،کویها و هشتیها این تمایز و تفکیک گروهی را تقویت
کرده و مقیاس تعامالت اجتماعی میان ساکنین را برخالف جوامع
غربی که بیشتر در مقیاس فضاهای شهری صورت میپذیرفت
به مقیاس محلی محدود میکرد .بر این اساس میتوان گفت که
اگرچه گروههای قومی ،نژادی ،مذهبی و صنفی در قالب محالت،
گتوها و صنفها شبکههای افقی قوی را فراهم میآوردند اما ارتباط
میان طبقات و کاستها با یکدیگر و حکومت ،شبکههای آوندی را
خلق میکرد که از شکلگیری ارتباط میان افراد در طبقات مختلف
ممانعت به عمل میآورد.
ب .هنجارهای همیاری

از آنجا که انسان موجودی است اجتماعی برای تأمین نیازهای مادی
و معنوی خود به تعامل ،همیاری و همکاری با دیگران نیازمند است.
این تعامل و همکاری و قرار گیری در اجتماع سبب ایجاد حس
مسئولیت و تکلیف در انسان میشود ،احساس مسئولیتی که با رعایت
حقوق دیگران معنا پیدا میکند و وجدان انسان را نسبت به همنوعان
خود بیدار نگه میدارد .انسانی که نمیتواند نسبت به رنج و سختی
دیگران بیتفاوت باشد (جعفری )106:1385 ،آنچنانکه سعدی

کس سـوی لقمـان فرستـادی ز پـــی
قــاصدا تا خـواجـه پسخوردش خورد
هــر طعـامـی کـو نخــوردی ریختی
ایــن بــود پیــونــدی بیانتها
گفـت رو فـرزنـد لقمــان را بخـــوان
همچــو شکـر خوردش و چون انگبین
تــا رسیـد آن گـرچهــا تا هفــدهـم
تـا چـه شیرین خربزهست این بنگـرم
طبعها شـد مشتهـی و لقمهجو
همزبان کـرد آبـله هم حلق سوخـت
بعد از آن گفتش که ای جان و جهـان
لطـف چــون انگـاشتـی این قهــر را
یــا مـگر پیش تو این جانت عـدوست
کـه مـرا عـذریسـت بـس کن ساعتی
خــوردهام چندانکه از شرمـم دو تو
مــن ننـوشـم ای تــو صاحب معرفـت
رستــهانـد و غـرق دانــه و دام تــــو
خـــاک صـد ره بــر ســر اجزام بــاد
انـدریـن بطیخ تلخـی کـی گـذاشــت
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هـــر طعـــامــی کــوریـدنـدی بــــوی
تــا که لقمـــان دســـت سـوی آن بــرد
ســـؤر او خــوردی و شــور انـگیختــــی
ور بخـــوردی بـــی دل و بیاشتها
خــربـــزه آورده بـــودنـــد ارمغـــــان
چــون بــریـــد و داد او را یـــک بریـن
از خــوشی کـــــه خـــورد داد او را دوم
مــانـد گــرچی گفــت این را من خـورم
او چنین خـــوش میخورد کــــز ذوق او
چـون بخــورد از تـلخیش آتــش فروخت
سـاعتـی بــیخــود شــد از تـــلخی آن
نــوش چــون کـــردی تو چندین زهر را
این چه صبرست این صبوری ازچه روسـت
چــون نیــاوردی بـــه حیـلـت حجتـی
گفــت مــن از دسـت نعمتبخش تو
شـرمـم آمــد کـــه یـکی تلــخ از کفـت
چــــون همـــه اجـــزام از انعـــام تــو
گــر ز یــک تلخــی کنــم فریــاد و داد
لــذت دســت شکــربخشــت بـداشـت

خــود مران چون مرد کشتیبان نهای
دسـتخوش میباش تا گردی خمیـر
چـــون زبان حق نگشتی گوش باش
بـــا شهنشاهان تو مسکیـنوار گــو
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آن را شرط سلبی تعریف آدمی بر میشمارد (سعدی: )28 :1375 ،
تو کز محنت دیگران بیغمی
نشاید که نامت نهند آدمی
و یا حافظ با تأکید بر حفظ حقوق دیگران میگوید (حافظ: )75 :1388 ،
مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن
که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست
و یا (حافظ: )121 :1388 ،
درخت دوستی بنشآن که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد
اما بیشک یکی از بهترین نمونههای رابطه انسان با انسان را
میبایست در مثنوی موالنا شاهد بود (موالنا.)192-194 :1380 ،
آنجا که موالنا میکوشد با تبیین رابطه انسان با انسان ،رابطه انسان
با خدا ،رابطه انسان با هستی ،رابطه انسان با خویش به بیان شهر
آرمانی خویش بپردازد (بهزادفر و همکاران .)1-23 :1388 ،از این
روی انسان آرمانی او انسان کاملی است ،و حکایاتی که مثال میزند
راه تعالی و تکامل انسان است .حکایت زیر که از دفتر دوم انتخاب
شده است ،حقشناسی و سپاس یک انسان نسبت به انسان دیگر
را نشان میدهد.
نگاه عرفانی این حکایت در مقام طعنه و اعتراض به آن دسته از
انسانهایی است که در نعمتهای خداوند غرق بودهاند و حتی
از همان زمانی که نطفهای بیش نبودند ،احسان و لطف و توجه
پروردگار در حق آنان جاری بوده و با گذشت روزگار ،نعمتهای
خداوند بر ایشان فزونی یافته است ولی به محض برخورد با اندک
ناگواری و اندوه که به نسبت خوشیها و لذتها بسیار ناچیز است،
لب به انکار نعمتهای الهی میگشایند و به اعتراض روی میآورند
و همه رحمتها و نعمتهای خداوندی را از یاد میبرند .لذا موالنا
با نهی مردم از ناسپاسی نسبت به یکدیگر ،ریشه چنین صفت
ناپسندی را فراموشکاری آدمی بیان میدارد (موالنا.)283 :1380 ،
همــــه راه بـر بــاغ و دیـــوار نـــی
ز لشـگــر یکــی دسـت برزد فــــراخ
نچیــده یکــی میــوه تــر هنـــــوز
ســواری دیگـــر گوسپنـدی گـرفـت
سکندر چــو زیــن عبـرت آگاه گشت
چــو آمـد بــه دروازه شهــر تنــــگ
در آن شهــر شــد بــا تنی چنــد پیر
دکــانهــا بســی یــافـــت آراستــه
بپرسیـدشـان کـاین چنین بیهراس
بدیـــن ایمنـی چـون زییــد از گزنـــد
همـــان باغبــان نیسـت بـر بــاغ کـس
شبـــانی نــه و صـــد هـــزاران گلــه
چگونـه اسـت و این نـاحفاظی ز چیست

........................................................................50......

 81فصلنامه علمی ـ پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر

ناسپاسی و فراموشی تو
یاد ناورد آن عسلنوشی تو
همچنین بهترین نمودهای ایثار و فداکاری اجتماعی (همیاری
اجتماعی) را در متون حماسی به خصوص شاهنامه فردوسی
میتوان دید .آنجا که پهلوانان با تحمل سختیها و مرارتها و به
خطر انداختن جانشان ،برای آزادی و رهایی همنوعان و خویشان
و یاران خویش تالش میکنند .داستانهای شاهنامه از هفتخوان
رستم گرفته تا نبرد فریدون و کاوه آهنگر با ضحاک و آرش کمانگیر
همه حاکی از ایثارگری پهلوانان در راه جامعه است .گزافه نیست که
ابیات زیر را حد اعالی این ایثار و فداکاری در راه اجتماع و وطن
برشماریم (فردوسی: )119 :1390 ،
چنین گفت موبد که مـردن به نام
بـه از زنده دشمن بدو شادکام
اگر مـن شوم کشته بر دسـت اوی
نشود سیهروز چون آب جوی
چـو گـودرز و هفتـاد پـور گــزین
همـــه پهـلـوانـان بـا آفـریـن
نبـاشد بـه ایـران تـن مـن مبــاد
چنیــن دارم از مـوبد پاک یاد
که چون برکشد از چمن بیخ سرو
سـزد گـر گیـا را نبویـد تـذرو
ج .اعتماد
اعتماد در سطح خرد

یکی از بهترین بیانهای ادبی که نشانگر اعتماد در سطح خرد در
سنت شهرسازی ایرانیان است خمسه نظامی است .بخش سی و
ششم اقبالنامه خمسه که به رسیدن اسکندر به سرحدات شمالی
میپردازد در واقع روایتی از آرمانشهر گنجوی است؛ شهر زیبایی

گــــــله در گــــــله کس نگهدار نی
کــــــزان میوهای برگشاید ز شــــاخ
ز خشـکی تنش چون کمـان گشت کوز
تبـش کـرد و زان کـار بنــدی گرفــت
ز خشــک و تــرش دسـت کوتاه گشت
نـدیدش دری ز آهـن و چـوب و سنـگ
همــه غـایـت انـدیش و عبرتپذیر
در و قفـــــل از جمـــله بـرخـواستــه
چرایید و خــود را نــداریــد پـاس
کــه بـر در نـدارد کسـی قفـل و بنــد
رمـــه نیــز چوپـــان نـــدارد ز پــس
گلــه کــرده بــر کــوه و صحــرا یلـه
حفــاظ شمـــا را تــوال به کیــــست؟

Vol.12/No.33/ Summer 2015/Assessment of Social Capital’s Dimensions in Iranian Cities through... /73-90

و اعتماد ،که از زبان اسکندر ،اسطورهای از فیلسوف ،شاه و پیامبر،
بیان میشود (نظامی.)651-655 :1360 ،
داستان این شهر از آنجا شروع میشود که اسکندر پس از سفرهای
دور و دراز و کشورگشاییهای بسیار به دیار ناشناختهای میرسد که
همانند بهشت میماند و در آن رمهها بدون شبان و باغ و بستان
بی نگهبان رها شده است .در باغ سربازی از سپاه اسکندر به شاخه
درختی دست میبرد تا میوهای بچیند ،اما دستش در دم خشک
میشود و سرباز دیگری که گوسفندی میگیرد ،دچار تب میشود،
اسکندر که از ماجرا با خبر میشود به سپاهیان فرمان میدهد که از
این یکی گه زین دین و کفر را زو رنگ و بوی
ایـن یکـی کـافـی و لیکـن فـاش را ز اعتقـاد
زیـن یکـی نـاصر عبـاد اهلل خلفی ترت و مرت
پاسبانان تو اند این سـگ پرستان همچـو سگ
زشــت بـاشد نقش نفس خـوب را از راه طبـع
انـدریـن زنـدان برین دنـدان زنـان سگصفت
تــا ببینـی روی آن مـردم کشـان چون زعفران
گـرچـه آدم سیـرتان سگصفت مستولیاند
جـــوهـــر آدم بـــرون تــازد بــرآرد نـاگهــان

و آن دگر که فخـر ملک و ملک را زو ننگ و عـار
و آن دگـر شـافـی و لیکـن فــاش را ز اضطــرار
وز دگــر حــافظ بــالداهلل جهـانی تــار و مــار
هســـت مـرداران ایشـان هـم بدیشـان واگـذار
گـریه کردن پیش مشتی سگ پرست موشخوار
روزکی چند ای ستمکش صبر کردن دندان فشار
تـا ببینی رنـگ آن محنت کشـان چـون گل انار
هــم کنونبینی کــه از میـدان دل عیـاروار
زیـن سگـان آدمـی کیمخـت وم خـر ردم دمـار
شبکههای محلهای است که روابط و تعامالت میان افراد صورت
پذیرفته و اعتماد شکل مییابد .لذا اعتماد در این سطح را میبایست
به تبعیت از روابط اجتماعی موجود در شبکههای اجتماعی (محله)
در باالترین حد ممکن ارزیابی کرد .بهگونهای که همسایگان راز دار
و محرم یکدیگر بوده و حافظ جان و مال و ناموس یکدیگر بودهاند.
اعتماد در سطح میانه

از جمله مصادیق ادبی که به چرایی و چگونگی شکلگیری اعتماد
بین مردم ،گروهها و قشرهای مختلف میپردازد «قصه مرغان» از
مجموعه «رسالههای عرفانی» شیخ اشراق سهروردی است .در
داستان ،مرغان ابتدا به دام میافتند و پس از رهایی و عبور از کوههای
نهگانه به پیشگاه ملک میرسند .هنوز بندی بر پای مرغان است که
نتوانستهاند بردارند .خود ملک هم بند را برنمیدارد ،او پس از شنیدن
داستان آنها و شرح اسارتشان ،رسولی با آنها میفرستد تا به آنکه بند
بر پای آنها گذاشته است بگوید که بند را بردارد (صادقی.)1377 ،
این داستان نیز بیان هنرمندانه سیر و سلوک معنوی به شیوهای رمز
آمیز است .شکلگیری اعتماد میان طبیب و بیمار امری الزم است.
انسان تا زمانی که به طبیب اعتماد نداشته باشد نمیتواند داروی او
را قبول کند (که در مبانی سرمایه اجتماعی از نوع اعتماد به غریبهها
از آن یاد میشود) .طبیب این مثال نماینده قشر درمانگران است.
از دیدگاه شهری ،طبیب درمانگر مشکالت شهری است و زمانی
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آییم بردباری پیشه سازیم .کسی را که دچار آسیب و زیان شود
یاری رسانیم و زیانش را جبران میکنیم .همدیگر را برابر میدانیم
و منزلت اجتماعی یکسانی داریم .سخنچین نیستیم و . ...
داستان نظامی فرای رمز و رازهای اخالقی و پنهان و نهان،
تصویری ساده از یک شهر خیالی است که روابط انسانها در آن
بر پایه اعتماد شکل گرفته است ،نه نگهبانی وجود دارد و نه پلیس.
سرمایه اجتماعی مثبت در این شهر در حد باالیی است .البته در
این داستان با حذف نهادهای عمومی و نهاد حاکمیت (توجه به
شبکههای افقی در عوض شبکههای عمودی) ،شکلگیری اعتماد
در سطح خرد یعنی در روابط شخصی مشاهده میشود.
با نگاهی دوباره به داستان ،تأکید ویژه ساکنان شهر به راستی و
درستی و پرهیز از دروغ و ریا را میبینیم ،نکتهای که با تعریف
گیدنز از بیاعتمادی که پیشتر بدان پرداخته شد ،مطابقت دارد.
مردم شهر عوامل بیاعتمادی را از جامعه حذف کردهاند .و در پایان
اینکه این روابط اعتماد آمیز آنقدر توانایی دارد که هر فرد غریبهای
را نیز تحت تأثیر قرار دهد .به عبارتی دیگر قابلیت تعمیمپذیری
دارد آنچنانکه اسکندر در گذر از این شهر به هر جا که پا میگذارد
به کمک افراد بیچاره میپردازد.
همچنانکه پیشتر نیز ذکر آن رفت سطح خُ رد اعتماد را میبایست
در قالب روابط شخصی درونگروهی و به عبارت دیگر اجتماعات
قومی ،مذهبی ،صنفی و محلهای جستجو کرد .به بیان دیگر در

دست یازی به باغ و گلهها بپرهیزند ،سپس از میان سبزهزارها میتازد
تا به شهر برسد ،شهر را نیز بیدر و دربان و دکانها را بی قفل و
بند میبیند .مردم شهر به پیشباز آمده و رسم مهماننوازی به جای
میآورند .اسکندر که از وضع شهر شگفتزده شده از وضعیت شهر
میپرسد .مردم شهر در پاسخ به اسکندر به توصیف جامعه سعادتمند
خود میپردازند و مزایا و محاسنش را برمیشمارند و میگویند ما
جامعه خود را بر بنیاد راستی و پرهیز از دروغ بنا کردهایم .در ادامه
مردم شهر به دیگر ویژگیهای شهرشان میپردازند و میگویند در
رنج و سختی یار و یاور یکدیگر هستیم و چون به مصیبت گرفتار
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دارویش برای معضالت شهری مؤثر است که اعتماد مردمی را برای
مشارکت جلب کند .اعتماد میان فرد و اقشار مختلف نشاندهنده
سطح میانی اعتماد است.
باید توجه داشت این سطح از اعتماد تأثیر بسیار مهمی بر روابط
و تعامالت اجتماعی داشته و توانایی تنظیمکنندگی ارتباطات و
مناسبات اجتماعی را دارد .در کشور ما این نوع اعتماد دارای قدمت
و اهمیت بسیار باالیی است .از آنجا که این سطح از اعتماد در
صورت ضعف و ناتوانی سطح کالن ،قابلیت جایگزینی آن (به جای
اعتماد به حکومت) را دارد ،در دیگر کشورها سازمانهای مردمنهاد
و غیر دولتی( )NGOرابط میان دولت و مردم بوده و موجبات
انسجام و تقویت تعهدات اجتماعی را فراهم میآورند.
با نگاهی گذرا به ادبیات کهن اینگونه برداشت میشود که نگاه ادبا
به صاحبان پارهای از نقشهای اجتماعی بیشتر از موضع طعنه ،انتقاد
و موعظه است .از شاعران پارسی گوی کمتر کسی را میشناسیم
که به قاضی ،محتسب ،صوفی ،فقیه ،واعظ و زاهد طعنهای نزده
باشد یا آنان را به سبب رفتارهای ناصواب به باد سرزنش نگرفته
باشد (وحیدا .)3:1381،سنایی با دیدی ژرف به بهترین وجه این
تأثیرات را در شعر خود نشان داده است که ناشی از انتقاد از وضع
موجود جامعه زمان وی و شرایط حکومت است .شفیعی کدکنی
قصاید انتقادی سنایی را "نقد جامعه" مینامد .چیزی که امروزه
میتوان از آن به عنوان نظارت اجتماعی نام برد .حس مسئولیت
اجتماعی شهروندان نسبت به مسئولین و دیگر اقشار جامعه پایه ساز
اعتماد و افزایش دهندة سرمایه اجتماعی است.
در قصیده زیر سنایی به مذمت علما و فقهای پر نفوذ و قدرتمند
اما جاهطلب و ریاکاری میپردازد که توجیهگر ظلم ظالمان هستند
(سنایی.)282 :1391 ،
در عرصه شهری نیز همچنانکه از ابیات فوق برمیآید اعتماد
میان گروهها ،اقوام ،مذاهب و محالت مختلف همچون روابط
میان ایشان در سطح پایینی قرار داشته و عمدت ًا بر پایه طعنه و
مدارا بوده است .وجود محالت در نزاع و نیز محدود کردن حقوق
اقلیتهای مذهبی آنچنانکه به عنوان مثال درباره محله جوباره در
شهر اصفهان شاهد هستیم (تحویلدار )1388 ،خود گواهی بر این
عدم اعتماد میان گروههای اجتماعی مختلف است .با این وجود
اصناف بازار را میتوان نمونهای از نهادها دانست که به عنوان
حلقه ارتباطی میان گروههای مختلف و نیز مردم و حکام از جایگاه
واالیی در میان مردم برخوردار بودهاند .بر این اساس با وجود عدم
اعتماد در میان مردم در گروههای مختلف ،برخورداری اصناف و
نهادهای مردمی واسط میان مردم و حکومت از اعتماد مردمی را
میبایست از ویژگیهای جامعه سنتی ایران به شمار آورد.
اعتماد در سطح کالن

از ویژگیهای بارز جامعه ایرانی این است که دورههای مختلفی از
حکام متفاوت را تجربه کرده است؛ هم حکومتهای آزاداندیشی
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چون آلبویه و هم حکومتهای مستبد و پرصالبتی چون سلجوقی
و صفوی .در این میان اوضاعی از سامانی و نابسامانیهای (مانند
دورههای یورش بیگانگان) متفاوت را شاهد بوده و البته وجه بارز
دیگری که از جامعه ایرانی دیده میشود جدایی طبقه حاکم از عامه
مردم و نوعی ارتباط عمودی میان این طبقات است .ارتباطی که از
آن میتوان به ارتباط فرودست با فرادست نام برد .ارتباطی که گمان
میرود منشاء انواع مداحیها و چاپلوسیهاست (چه از روی ناچاری
از ترس جان و مال ،چه از روی زیرکی برای کسب جاه و مقام).
محسنیانراد به نقل از لنینتون در تحلیل محتوای اشعار ارتباطی
 43اندیشمند نظم نویس ایرانی طی  11قرن و مجموعهای از
ضربالمثلهای فارسی ،به این نتیجه میرسد که نخبگان ایرانی
در اثر فشار شرایط حاکم در دورههای نابسامانی و ماندگاری استبداد
ایرانی ابتدا مجبور به مداحی فرادستان شدند ،سپس در اثر تحوالت
بعدی به سکوت روی آوردهاند (محسنیان راد .)153:1386،برای
روشنتر شدن این موضوع به سفرنامه ابنبطوطه و بازدید وی از
ایران اشاره میشود.
"روز بار عام سلطان ( قاجاری) پیش او میرفتیم سالم
میدادیم ،سالم دادن چنین است که باید انگشت سبابه خود را
بر زمین نهاده و سپس همان انگشت را بلند کرده تا سر خود
برده و بگوییم :خداوند عزت تو را زیاد گرداند و در مورد
دیگری به رسم سالم دادن به شیخ در شیراز اشاره میکند که
فرد هنگام سالم دادن گوش خود را گرفته و بر پای او بوسه
میزد و گوش به دست مینشست" (علی نصیب.)268:1382،
از مهمترین شاعرانی که در مدح و ثنای سالطین شعر سرودهاند
میتوان رودکی ،دقیقی ،کسمایی مروزی را نام برد که اکثراً
شاعرانی درباری بودهاند ،اما شاعران دیگری نیز بودهاند که درباری
نبوده اما به دالیلی موجه و به اقتضای زمان حال از شاهان و
امیران به نیکی یادکردهاند نظیر فردوسی ،نظامی ،سعدی و حافظ
(مؤتمن.)80:1364 ،
ابیات زیر نمونههایی از مدیحهسراییهایی است که در وصف
سالطین سروده شده است :
فرخی سیستانی در دعای به سلطان محمود غزنوی (فرخی
سیستانی: )67 :1385 ،
چندانکه جـهانسـت مـلک شاه جهان باد
بـا دولـت پـاینده و بـا بـخت جوان باد
تــا بـود ملـک شهـرده و شهـرستــان بود
همـواره چنـان شهـرده و شهرستان باد
چونانکه ازو عـالمـی از بـد بـه امـاننــد
جـان و تـن او از همـه بدها به امان باد
شاهان جهان را ز نهیبش تن و جان نیست
جان و تن شاهانش فدای تن و جان باد
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و یا منوچهری در مدح سلطان محمود غزنوی (منوچهری: )156 :1338 ،
خـوی تو همـیگردد و خویی که نگـردد
خـوی مـلک پیلتـن شیـر شکــارست
مسعـود مـلک آنکـه بـه جنـب هنـر او
انـدرمـلکان هـر چـه هنر بود عوارست
آن ملکستانی که هر آن ملک که بستاند
کـو تیـغ بـدو تیـز کنــد ملکسپارست
در لشـکر اسـکنــدر از اســـب نبــودی
چندانکه در این لشـکر از پیل قطارست
ده پـانـزده مـن بیش نبـد گرز فریدون
هفتـاد منـی گـرز شـه شیــر شکارست
از چـوب بــدی تخــت سلیمـان پیمبر
وین تخـت شـه مشـرق از زر عیـارست
لذا همانطور که اشاره شد فارغ از مدحهایی که به فراخور اوضاع از
سوی شاعران به عنوان نخبگان جامعه در وصف حکام سروده شده
است ،جدایی طبقه حاکم از مردم یکی از وجوه بارز جامعه ایرانی
بوده است که ریشه در نظام کاستی و طبقاتی موجود و نیز شرایط
اقلیمی داشته است .این نگاه طبقاتی و سلسله مراتبی همچنین

از مشخصههای بارز آرمانشهر فارابی است .که فالمکی از آن به
عنوان هرم اجتماعی -فضایی نام برده است« .مقامها در مدینه
فاضله ردهبندی میشوند و هر مقامی را مرتبتی است ویژه ،هر یک
از شهروندان که در لحظهای معین از مسیر متحول جامعه شهری،
در مقام یا موضعی معین قرار میگیرد ،با افرادی مرتبط خواهد بود
که یا بر وی مقدماند ،یا همتراز ویاند و یا پس از وی در مرتبتی
پایینتر قرار دارند» (فالمکی .)229 :1385،وجود نظام طبقاتی در
آرمانشهر فارابی و شکلگیری سرمایههای اجتماعی در یک رابطه
طولی واضح است.
الزم به ذکر است ،در آرمانشهر فارابی انسانها میتوانند به میل
خود در جهت تصاعدی و برای جایگزین شدن در مرتبه واالتر
قرار گیرند و این"جای انسانهاست که ثابت است نه خود آنها"
(فالمکی .)214 :1385 ،به عبارت دیگر فارابی رسیدن به منتها
درجه کمال (نزدیک شدن به خدا -قرارگیری در مقام رئیس
نخست) را برای انسان از طریق آرمانشهرش خواستار است .البته،
فارابی از دیدی خاص به روابط موجود میان مردم و نظام مستولی
بر فضای اجتماعی نگاه میکند و قصد اصلیاش تأیید عدم تعرض،
بهصورت بالشرط ،میان مردم است (فالمکی )206 :1385 ،که
میتوان آن را اعتماد شکل یافته میان طبقات دانست.

نتیجهگیری
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امروزه دیگر اهمیت و ارزشهای دستیابی به سرمایه اجتماعی در یک جامعه بر کسی پوشیده نیست .دستاوردهایی که از مشارکت و همیاری،
حس مسئولیت اجتماعی و اعتماد عمومی به دست میآید راههای پیشرفت جامعه را هموار میسازد .در نیل به این هدف بازگشت به گذشته
و بررسی ریشهها و زمینهها میتواند راهگشای بسترها و تواناییهای امروز برای عبور از نقاط ضعف و نیل به اجتماعی پایدار باشد .امری
که در این نوشتار سعی شده تا از رهگذر ادبیات که نمودی واضح و مبرهن از ویژگیهای جامعه است صورت پذیرد .در واقع همواره بخشی
از ادبیات به اجتماعیات اختصاص دارد ،چه آنجا که ادیب در مقام شاعر به وصف آرمانشهر خویش پرداخته و چه آنجا که از رهگذر حکایت
به نقد جامعه خویش مبادرت میورزد .بر همین اساس بررسی مؤلفههای سهگانه سرمایه اجتماعی مشتمل بر شبکه ،هنجارهای همیاری
و اعتماد در متون کهن ادب فارسی هر یک زوایایی از روابط و پیوندهای ایرانیان را در جامعه شهری آن زمان آشکار میسازد .مطالعات
این نوشتار حکایت از آن دارد که سرمایه اجتماعی ایرانیان بر پایه پیوندهای افقی و از نوع درونگروهی بوده و مهمترین تجلی شبکههای
موجود در جامعه سنتی ایران را میبایست در نظام محالت شهر ایرانی جستجو کرد .در واقع نظام محلهبندی که توأمان دربرگیرنده و
تعریفکننده اجتماع عالیق (همچون نژاد ،مذهب ،پیشه) و اجتماع مکانی است را میباید مهمترین مصداق عینی پیوندهای درونگروهی و
تضاد برونگروهی میان مردم دانست که براساس آن در حالی که پیوندهای عاطفی مردم در درون هر یک از کاستها و طبقات (شبکههای
افقی) از سطح باالیی برخوردار است ارتباط میان طبقات مختلف با یکدیگر و یا در سطحی فراتر با طبقات فرادست و حکومت (شبکههای
آوندی) ضعیف و شکننده است و لذا در شکلگیری شبکههای اجتماعی ،ارتباطات افقی بسیار قویتر از ارتباطات عمودی (آوندی) بوده
است .به عبارت دیگر برخالف جوامع غربی که تعامالت میان شهروندان عمدت ًا بهصورت میان گروهی ،در مقیاس شهر و در فضاهای شهری
صورت میپذیرفته است ،سرمایه اجتماعی ایرانیان را باید مبتنی بر سطح خُ رد دانست.
همچنین نتایج پژوهش حاضر با تأیید فرضیه پوتنام مبنی بر تأثیرپذیری هنجارهای همیاری و اعتماد از شبکههای اجتماعی بیانگر نقش
پیوندهای درونمحلی بر هنجارهای همیاری و اعتماد است .به عبارت دیگر در حالی که پیوندهای درونمحلی ایرانیان ،هنجارهای همیاری
و اعتماد را در سطح محالت تقویت میبخشیده ،در سطح کالن تضعیفگر این عواملبوده است .بر این اساس در حالی که به تبعیت از
روابط اجتماعی درونگروهی ،هنجارهای همیاری (در دو سطح خُ رد و میانه) و اعتماد در سطح خُ رد از باالترین میزان خود برخوردار بوده،
اعتماد میان گروهها ،اقوام ،مذاهب و محالت مختلف همچون روابط میان ایشان در سطحی پایین و بر پایه طعنه و مدارا قرار داشته است.
با این وجود هرگاه شبکههای اجتماعی دیگر همچون اصناف گروههای قومی ،محلی ،مذهبی را گرد هم میآورده به پیروی از روابط درون
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صنفها اعتماد میان گروههای مختلف (سطح میانی) تقویت میشده است .به بیان دیگر اصناف بازار را میتوان نمونهای از نهادها یا
سازمانهای مردمنهاد دانست که به عنوان حلقه ارتباطی میان گروههای مختلف و نیز مردم و حکام میتواند تقویت بخش سرمایه اجتماعی
در سطوح مختلف باشد .در سطح کالن نیز که دربردارنده شبکههای اجتماعی رسمی (ارتباط آوندی میان مردم و طبقه حاکم) است اعتماد
در پایینترین سطح واقع است.
پینوشتها

Linda Groat .1
Social Energy .2
Community Sprit .3
Social Bonds .4
Community Life .5
Social Glue .6
Lyda Judson Hanifan . 7
James Samuel Coleman . 8
Pierre Bourdieu . 9
Robert Putnam .10
Jane Jacobs .11
Capital .12
Social .13
Alexis de Tocqueville . 14
Resorce- based .15
BondingSocial Capital .16
Bridging Social Capital .17
Linkig Social Capital .18
Pamela Paxton .19
Regina Berger-Schmitt .20

...........................................................
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Abstract

Human beings are inherently in relation and interaction with each other. In fact, these interactions make them able
to satisfy their needs. The set of these actions (social interaction, neighborhood ties, participation and so many other
concepts) that are gathered under social capital concept, are among most important concerns of urban designers, planners
and managers which has a significant role in creating a sense of place, place affiliation, residential satisfaction, place
identity and other place qualities. This importance of the issue has led many of researchers and theorists to introduce
place as a social phenomenon by linking place meanings with lived experiences. So, if we consider the enforcement
of these social factors, called in this paper as social capital, as one of the urban plans` goal, looking at the past of
Iranian society would reveal many positive and negative points of Iranian social relationship for social neighboring,
civic participation and collective life which help contemporary society to achieve their goals. Therefore the current
research aim in assessment of social capital dimension in Old Iranian society has scrutinized Old Persian literature
as a mirror of culture and life of ancestors. In other words it seems that literature as a written heritage of the past and
the brightest of each nation worldview can play a significant role in discovering and understanding people social
actions and particularly social capital dimensions. Old Persian literature such as other languages literature contains
rich treasures of anecdotes, fables, allegories and Proverbs that not only express philosophical and Theosophical
views among people but also discovers invisible points of social capital in people’s social relationship. In fact, a part
of literature belongs always to social issues and reveals myths and secrets in people ties. So the current study aims to
analyze social relationship tradition in Iranian society and it has assessed triple Dimensions of social capital in Old
Persian literature text by reviewing social capital’s definition. Therefore in a qualitative system of inquiry, based on
historical- interpretive approach by using content analysis, this essay tries to study three dimensions of social Capital
in literature books such as Khamse Nezami, Masnavi Manavi and Gholestane Saadi. The result of this paper shows that
Iranian social capital is based on bonding ties and neighborhoods as a significant expression of social networks and
the most determinative and predictive factor of social interaction, norms, trust in urban life of Iranian society. In fact
system of neighborhoods includes community of interests (such as race, religion, occupation) and community of place
which is the most important evidence of intergroup bonds and intragroup conflicts. Therefore while affective bonds
inside each class or neighborhood are strong, the relation between different class and neighborhood or between people
and upper class (such as government) is too weak. In other word despite western societies in which the relationships
between citizens are among different groups, in urban spaces and in city scale, Iranian interactions were occurred
within a group and in neighborhood scale, so that Bonding Networks are more powerful than Bridging Network in
Social Networks. Furthermore, although Collaboration Norms and Trust in micro and middle level are desirable but
Trust in macro level and Bonding Networks are not. It seems that People Participation in management of Public space
and prioritization of NGOs as an interface of public and governmental sphere can have significant role in improving
Bridging Social Capital.
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