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 The moral framework, as one of the basic coordinates for 
understanding concepts, has found a special role in the 
social sciences. If we consider the moral philosophy as a 
criterion for the validity or inadmissibility of an action, then 
the knowledge of ethical philosophy will be in charge of 
examining the theories of normative ethics. One of the 
concepts whose normative framework should be examined 
based on the knowledge of the philosophy of ethics is social 
capital. Although examples of social capital in the religion 
of Islam are also considered, but neglect of the normative 
framework of this concept in religious studies has led to the 
introduction of religion and religiosity in some studies only 
as a micro component to strengthen social capital. 
The present study, conducted in an analytical manner and in 
the context of moral philosophy, presents a division of 
religious studies in the field of social capital. The study 
extracts the normative framework of social capital and 
shows the criticisms of the concept of social capital witch 
emerged through the framework of "Utilitarianism". 
According to the findings of this study, the components that 
are presented as social capital in Islam, while having a 
collective consequence, have some characteristics that 
justify them in the form of "deontological ethics" and this is 
something that is far from the eyes of researchers in this 
field. While this study is not going to analyze the social 
capital on the basis of the Islamic moral philosophy, its 
denotations will be informative for religious studies due to 
its consideration of the features of concepts introduced into 
the humanities. 
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 هایی برای مطالعات اسالمیتحلیل انتقادی چارچوب اخالقی سرمایه اجتماعی؛ داللت
 (s.farahanifard@qom.ac.ir؛ دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه قمنویسنده مسئول، ) فرد سعید فراهانی

 (hrhoveize@gmail.com ؛دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه قم) حمیدرضا مقصودی
  (aliakbar.ebrahimnejad@gmail.com؛ قمه نشگادا) نژاد رفسنجانی اکبر ابراهیمی علی

 
 اطالعات مقاله   چکیده

اساسیی بیراد کرم مهیا، در کر عنوان یکی از مختصات امروزه چارچوب اخالقی به
اد یافته است؛ اگر فلسهه اخالق را مع ار روایی ییا نیاروایی علوم اجتماعی نقش ویژه

یک فعل بدان د کر این صورت کانش فلسهه اخالقر متولی بررسی نظریات اخالقیی 
بنیدد راییا از اد تحل لیی و کر بسیتر تقسی دخوا،د بوک. پژو،ش حاضر که با شی وه

پرکازک. کر این ق تدوین شده است به تحل ل مههوم سرمایه اجتماعی میفلسهه اخال
بندد مطالعیات کینیی حیوزه سیرمایه اجتمیاعیر بیا اسیتخرا  پژو،ش ضمن تقس د

چارچوب اخالقی سرمایه اجتماعیر انتقاکات وارک بر مههوم سرمایه اجتماعی که بیه 
ررسی قرار گرفتیه اسیت. آن پدیدار شده استر مورک ب« گراییفایده»واسطه چارچوب 

،اد این پژو،شر به علت کرم ناقص از فلسهه کیندارد و عدم توجه براساس یافته
موضیوعی بیراد مطالعیات سیرمایه  به خاستگاه اخالقی سرمایه اجتماعیر کیین بیه

اجتماعی تنزل کاکه شده است. ،رچند مقالیه کرصیدک تحل یل سیرمایه اجتمیاعی از 
،یاد آن بیراد مطالعیات کینیی بیه  سیتر امیا کتلیتمبناد فلسهۀ اخالق اسالم ن

 واسطه توجه به مختصات مها، د وارکاتی کر علوم انسانیر را،گشا خوا،د بوک.
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  مقدمه. 1

هـای اییـر پردازان در سالاز جمله مفاهیمی که به دلیل تکثر در نظریه
با پیچیدگی بغرنجی رو به رو شده، سرمایه اجتمـاعی اسـ س سـرمایه 

رود؛ امـا در اجتماعی اگرچه بیشتر یک بحث دانشگاهی به شمار مـی
پسند نیـ  بـدل شـده اسـ س   ـور موضوعی عامهدو دهۀ گذشته به 

المللـی عنوان یک کنشگر سیاسی بینبه 1افرادی چون جورج سوروس
پردازان اصلی سـرمایه اجتمـاعی و پیونـد یـوردن ایـن در میان نظریه

اجتمـاعی در دو دهـه اییـر، ایـن مفهـوم را مفهوم با تحوالت سیاسی
های آن افـ وده بر پیچیدگی وزۀ ژورنالیسم سیاسی نی  وارد کرده و  به

منافع  اصل از آن، اغتشاش مفهومی  چنین کاربردی در کنار»اس س 
س (1392 )پیران،« تر کرده اس و عملیاتی سرمایه اجتماعی را گسترده

هـای الخصـو  انالـال اثرات این موضوع بر اتفاقات سیاسی علـی
مـدارانی چـون جـورج سـوروس نیـ  در آفرینی سیاس رنگی و نالش

ت ژورنالیسـتی و عامیانـه نالـش جـدی داشـته ورود این مفهوم به ادبیا
عنـوان یـک مفهـوم اس س تا جایی که امروزه تعامل با ایـن مفهـوم بـه
 نظری و چه بسا فلسفی بسیار مشکل شده اس س

های آن کـدام در مورد اینکه سرمایه اجتماعی چیس  و مؤلفه
 (1998نظـران وجـود نـداردس کلمـن )اس ، توافالی میان صا ب

سرمایۀ اجتماعی یک مفهوم ساده و بسیط نیس ، بلکـه گوید: می
طـور کلـی دارای دو شایصـه ای از مفاهیم اس  کـه بـهمجموعه

باشند: باید شامل وجوهی از سایتار اجتماعی باشـند و از طـر  
کنند را توجیـه کننـد دیگر فعالی  افرادی که در اجتماع زندگی می

(Montgomery, 2000ــی ــل م ــ(س کی ــوم س ــد: مفه رمایه گوی
اجتماعی به مشارک  مدنی، اعتمـاد و فعالیـ  منتنـی بـر تعـاون 

(س شاید بتوان بریـی Keele, 2004کند )مابین مردم بازگش  می
تر دانس س از جمله یورگنسل برادلی که در ها را جامعیابیاز مؤلفه

ــوان  ســرمایه اجتمــاعی در یــک جامعــه »مالالــه یــود تحــ  عن
رمایه اجتمـاعی شناسـایی نمـوده سه نوع مؤلفه برای سـ« متساهل

ــ   ــوع کیفی ــه ن ــرمایه اجتمــاعی دارای س ــه نظــر وی س اســ س ب
( 6هـای اجتمـاعیشنکه 5)هنجار، 4ایرابطه 3)اعتماد(، 2شنایتی

                                                           

1. George Soros 

2. Cognitive. 

3. Trust. 
4. Relational. 

5. Norm. 

6. social networks. 

)رهنری، یانواده و سازمان( اس  که توسعه هر یـک  7و سایتاری
منوط به مشارک  مردم در سایتن یک چارچو  اجتماعی اسـ  

(Jorgensen, 2004س سه)  گانۀ اعتماد، مشارک  و صـداق  نیـ
 سرمایه اجتماعی از شهرت فراوانی بریوردار اس س

زمان با گسترش این نظریه طی چند دهـه اییـر مطالعـات هم
بسیاری به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و دین پردایتندس نگاهی 

هـای صـورت گرفتـه دهد عمده پژوهشبه این مطالعات نشان می
دقیق به فلسفه دین و دینـداری و غفلـ  از چـارچو   بدون توجه

ــژوهش ــه پ ــاعی ب ــرمایه اجتم ــی س ــفه ایالق ــذکور فلس ــای م ه
عنـوان یـک مفهـوم اندس به این معنا که سرمایه اجتماعی بهپردایته

های ایـدوولوژیک تصـور شـده اسـ س در ینثی و یالی از ارزش
 پژوهش  اضر ضمن بررسی سرمایه اجتماعی و تنیین چـارچو 

های دینی در این ایم دق  پژوهشآن در فلسفه ایالق تالش کرده
  وزه را از این منظر مورد بررسی قرار دهیمس

 
 .مطالعات دینی در حوزه سرمایه اجتماعی2

مروری بـر مطالعـات دینـی در  ـوزه سـرمایه اجتمـاعی، نشـان 
انـدس در دهد این مطالعات عمومـا  بـا دو رویکـرد انجـام شـدهمی

اول دینـداری یـک مفهـوم مسـتالل از سـرمایه اجتمـاعی رویکرد 
تواننـد سـرمایه انگاشته شده اس  و در کنار سایر عناصری که می

توانـد بـر آن اثـربخش اجتماعی را مؤثر سازند، دینداری نیـ  مـی
توانـد سـرمایه گونه که بازی فوتنـال مـیعنوان مثال همانباشدس به

تواند منجر به اف ایش سطح یاجتماعی را متأثر کند، دینداری نی  م
سرمایه اجتمـاعی شـودس در رویکـرد دوم نیـ  تـالش شـده اسـ  

های سرمایه اجتماعی بر پایـه منـانی ها و شایصاستخراج مؤلفه
کدام از ایـن دو رویکـرد، سـرمایه دینی استخراج شود؛ اما در هیچ

عنـوان یـک مفهـوم دارای ارزش و پیوسـته بـه منـانی اجتماعی بـه
داری مورد کنکاش قـرار نگرفتـه اسـ س در اقتصاد سرمایهمعرفتی 

شـده ییـل ایـن دو رویکـرد های انجـامادامه به شر ی بر پژوهش
 شودسپردایته می

 

                                                           

7. Structural. 
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 . رویکرد اول: دینداری مؤثر بر سرمایه اجتماعی2−1

در جایگاه دین تنهـا   1در رویکرد اول با توجه به اینکه با نوعی تن ل
با یک متغیر مؤثر مواجـه هسـتیم، توجـه نداشـتن  بـه چـارچو  

انتظـار اسـ س ایـن فلسفه ایالق سـرمایه اجتمـاعی امـری قابـل
 سـرمایه بـر دینـداری تأثیر ها عموما  به استخراج ضریبپژوهش

بـیش از  1394−1384هـای اندس در یالل سالاجتماعی پردایته
تـرین اند که اصلیاین رویکرد تدوین شده بیس  پژوهش معتنر با

 اجتمـاعی ها  اکی از این اس  که سرمایهما صل این پژوهش

 بـین در نی  و شهروندان بیشتر از دانشجویان و کارمندان بین در

اسـ   دینـداری از متـأثر تهران از بیشتر شهرستان و استان مراک 
 شودساشاره می(س که به بریی از آنها 1395)نیازی و دیگران، 

( در پژوهشـی تحـ  عنــوان 1394عناسـی شـوازی و کرمـی )
رابطه مشارک  در اجتماعات دینی دین و سرمایه اجتماعی: مطالعه »

به مطالعه رابطه مشـارک  در اجتماعـات دینـی و  «و سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی در بین شـهروندان شـهر شـیراز بـا اسـتفاده از روش 

اندس جامعه آماری تحالیـق تمـامی پرسشنامه پردایته پیمایش و با اب ار
بـا  نفـره 410ای اند کـه نمونـهساله شهر شیراز بوده 59−15افراد بین 

طــور ای و بــهای چندمر لــهگیــری یوشــهاســتفاده از روش نمونــه
اندس نتایج این تحالیـق  ـاکی از آن اسـ  کـه تصادفی انتخا  شده

مختلف سرمایه اجتمـاعی از  بین شرک  در اجتماعات دینی و ابعاد
گروهــی و اعتمــاد نهــادی، قنیــل انســجام اجتمــاعی، اعتمــاد درون

همنستگی مثن  و معناداری وجود دارد کـه در ایـن میـان بیشـترین 
همنستگی با اعتماد نهادی بوده اسـ س ایـن بـدین معناسـ  کـه بـا 
اف ایش مشارک  افراد در اجتماعات دینی، سرمایه اجتماعی آنان نی  

یابد، النته در این تحالیق رابطه معناداری بین مشارک  در ف ایش میا
 اجتماعات دینی با مشارک  اجتماعی مشاهده نشده اس س

ــأثیر دینــداری در 1394ســلیمانی و دیگــران ) ــه بررســی ت ( ب
پـردازدس جامعـه های ساکن شهر قم مـیسرمایه اجتماعی یانواده

 160565های سـاکن قـم بـه تعـداد آماری این پژوهش، یانواده
یانوار  376یانوار و  جم نمونه انتخابی براساس فرمول کوکران 

ای از چهـار یـانوار بـا روش یوشـه 400بوده اس  کـه درنهایـ  
دهـد سـرمایه منطاله شهر قم انتخا  شدندس نتایج تحالیق نشان مـی

ــاال، درصــد از یــانواده 65اجتمــاعی  درصــد متوســط و  33هــا ب
                                                           

1. Reduction. 

پایین بوده اس س متغیرهـای مسـتالل، دینـداری و پایگـاه درصد  2
اقتصادی در سـرمایه اجتمـاعی یـانواده تـأثیر زیـادی −اجتماعی

داشتندس فرازوفرود سـرمایه اجتمـاعی در یـانواده بیشـتر متـأثر از 
یانوادگی و اجتماعی اس ، زیرا تغییرات اجتمـاعی و عوامل برون

انـدس انواده مؤثر بودهتر، ازجمله ی های کوچکمحیطی بر سای 
از کاهش سرمایه اجتماعی یانواده، نالش مراکـ  و  جلوگیریبرای 

های مذهنی، دوستان و الگوهای انتخابی و نهادهای دینی و هیئ 
 .مذهنی اهمی  دارد

( در پژوهشی تح  عنوان 1390قاسمی و امیری اسفرجانی )
ــین جامعــه» ــر ســرمایه اجتمــاعیتنی ــداری ب ــأثیر دین  شــنایتی ت

دینداری و ابعـاد آن  «گروهی )مطالعه موردی شهر اصفهان(درون
را در نالش متغیر بیرونـی و سـطح سـرمایه اجتمـاعی را در نالـش 
متغیر درونی تعریف کـرده اسـ س وی مـدعی اسـ  چهـارچو  
نظری پژوهش با استفاده از نظریـات اندیشـمندان مختلـف چـون 

 7کلمن، 6فوکویاما،آسلینر،  5مالینوفسکی، 4برگر، 3وبر، 2دورکیم،
شدهس روش تحالیق در این پـژوهش پیمایشـی و تدارک دیده 8پاتنام

هـا، پرسشـنامه دارای اعتنـار و قابلیـ  اعتمـاد اب ار گردآوری داده
سـال بـه بـاالی شـهر  15اس س جامعه آمـاری تحالیـق جمعیـ  

ای گیـری سـهمیهنفـر و روش نمونـه 384اصفهان، تعـداد نمونـه 
گروه سّنی، جنس و منطاله محـل زنـدگی بـوده براساس متغیرهای 

دهـد کـه اکثـر افـراد نمونـه بـه اس س نتیجه این پژوهش نشان می
لحاظ سطح دینداری و سرمایه اجتماعی در سطح متوسط و باال و 

انـدس آزمـون تنها درصد کمی از آنها در سطح ضعیف قـرار داشـته
یه اجتمـاعی بـر سـرما 14/0ها نشان داد که دینداری به می ان فرضیه

و معنادار بـوده اسـ س  05/0تأثیر دارد و این تأثیر در سطح کمتر از 
بیشترین تأثیر را بر  09/0از بین ابعاد دینداری، بعد اعتالادی با می ان 

سرمایٔه اجتماعی داشته اس  و بعد از آن به ترتیب بعد مناسـکی بـا 
تـأثیر را بیشترین  05/0و بعد عاطفی با  06/0، بعد پیامدی با 08/0

 اندسبر سرمایه اجتماعی داشته 05/0در سطح معناداری کمتر از 
                                                           

2. durkheim 

3. weber 

4. berger 

5. Malinovskyi 

6. fukuyama 

7. coleman 

8. putnam 
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 های دینی مؤثر بر سرمایه اجتماعی. رویکرد دوم: مؤلفه2−2

هایی دینـی کـه ها، ا کام، دستورات و توصیهدر رویکرد دوم گ اره
هـایی بـرای عنوان مؤلفهاند بهعموما  در  وزه اجتماعی صادر شده

گیرنـدس بـه عنـارتی در اجتماعی مورد بحث قرار میبهنود سرمایه 
دینی از  یث تأثیرگذاری بـر های درونها دین و مؤلفهاین پژوهش

زاده و دیگران اندس  میدیسرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته
 منظـر از اجتمـاعی سـرمایه»( در پژوهشی تح  عنوان 1398)

ل الزم بـرای ایجـاد و ، عوامـ«راهنردهـا عوامـل، ها،مؤلفه قرآن؛
افــ ایش ســرمایه اجتمــاعی براســاس منــانی قــرآن را مهــرورزی، 

زدایی،  مای  اجتمـاعی، انسـجام اجتمـاعی، هنجـارگرایی تنش
کند؛ و عواملی چون نظارت همگانی، پایننـدی بـه وسسس معرفی می

پذیری، آزادی دین و عالیـده را در افـ ایش عهد و پیمان، مسئولی 
دانندس در ادامه نی  عـواملی کـه در نگـاه مؤثر میسرمایه اجتماعی 

کننـدس آنها صرفا  دینی اس  را بر سرمایه اجتماعی مؤثر معرفی می
گرایـی، عنودیـ  و اند از: قناع ، تالـوا، آرمـاناین عوامل عنارت

 (س166،  1398زاده و دیگران، یواهی ) میدیعدال 
 ازهسـ مفهـومی ف ـای ( بـا تحلیـل1394علینی و غفاری )

نویسـند:   ـرت بـا می اجتماعی در کالم امام علی سرمایه
طلنی در برقراری روابط اجتمـاعی، بـه عنای  به اصل ایمان و  ق

کیــد دارد کــه بــه دور از  روابــط گــرم، پیوســته و صــمیمی تأ
های اب اری و مادی به سرمایه اجتماعی طلنی و سودجوییمنفع 
 (س26،  1394غفاری، شود )علینی و ای منجر میگسترده

ــوان  ــ  عن ــی تح ــری در پژوهش ــاعی در »افس ــرمایه اجتم س
اصول ایالقی نظیر تعـاون، صـنر و »نویسد: ( می1392« )اسالم

مرابطه، مشورت، تکافل اجتماعی در کنار جننه اجتماعی بسیاری 
از ا کام و دستورات اسالم مثل نماز جماع ، نماز جمعه، امر به 

توانـد نـوع یـا  و زکات و یمـس مـیمعرو  و نهی از منکر، 
نظیری از شنکه روابط اجتمـاعی را در جامعـه اسـالمی ایجـاد بی

 (س113،  1392)افسری، « کند
 در کـه پژوهشـی نتـایج براسـاس (1391کنریـا ) فاضـلی

 و ایجـاد در  اکمـان عمـده نالـش اند بـرانجام داده البالغهنهج
 و کـرده تأکیـد اسـالمی جامعـه در اجتمـاعی سـرمایه ارتالـای

 به صورت زیر اسالمی جامعه در را اجتماعی های سرمایهمؤلفه

 الهی، کنترل هوای تالوای و یدامحوری بر کنند: تأکیدمطرح می

 و ورزی، عفـویشـون  نفـی و مردمـان به نسن  نفس، محن 
 طلنـی،قـدرت و صالح، نفـی یودکـامگی عمل بخشش، انجام

 گرایـی،یـوا  نفـی ایـی،گرتنعیض نفی مردمان، توده به توجه

 (س1391وسسس )فاضلی کنریا،  انصا  بر تأکید
اگرچه یواستگاه سرمایه اجتمـاعی در »نویسد: توتونچیان می

دین مطرح نشده اس ، اما دین اسالم سرشـار از مفـاهیم سـرمایه 
نه سرمایه فی یکی چندانی در  اجتماعی اس س   رت رسول

ایتیار داشتند و نه سرمایه انسـانی گسـترده، همـه سـرمایه ایشـان 
شـنای  و همین سرمایه اجتمـاعی بـود کـه زمـان و مکـان نمـی

)توتونچیـان، « توانس  اسالم را تا اقصـی نالـاط دنیـا نفـوی دهـد
 (س82،  1382

شده ییل ایـن های مطرح، به ایتصار به بریی از پژوهش1نمودار 
 کندسدو رویکرد اشاره می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یاجتماع یهدر حوزه سرما ینید یهاپژوهش یشینه: پ1 نمودار

 (پژوهش هاییافته)برگرفته از 

 
 

 :اولرویکرک
سرمایهوضع تتأث رپذیردبررسی

 جوامعوافراککینداردازاجتماعی

 :کومرویکرک
سرمایهبرتأث رگذارکینیکرونعناصر

 اجتماعی

(؛ 1394)کرمییییشیییوازدرعباسیییی
فاضییلنصییرآباکدربییاقیسییل مانیر

الهیییرفییر الهیییرنعمییت؛(1394)
امی ن؛(1392)فیرکمؤمنیم رجل لر
 یرقاسییم (؛1392)شییریقیب ییدختیر

راسییی ر؛ (1390)یاسیییهرجان  یییردام
افشییانیر؛ (1391)حق قیییشییعبانرور
نوریییانح ییدردرندوشیینرعسییکرد

نعمیت  یرگنجی ؛(1391)آبیاکدنجف
 یربییییان ؛(1388)دطییییا،ر  یرالهیییی

خنیده رو  یراورعی یقصید یرخوراسگان
(1388). 

گییواردبابییابیصییهردرزاکهر ییددحم
(؛ 1394)غهیییاردوعل نیییی(؛ 1398)

یییییاکبر  فاضییییلی(؛ 1392)افسییییرد
الیویرد(؛ 1382)توتونچ ان(؛ 1391)
(1382.) 
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 سرمایه اجتماعی. تحلیل چارچوب فلسفه اخالقی 3

دانش فلسفه ایالق با اراوـه معیارهـایی بـرای روایـی یـا نـاروایی 
هـای یـو  از ها، به دننال تمیی  افعال، اقدامات و سیاسـ پدیده

ایالقـی  های بد اس س مکاتـب فلسـفهافعال، اقدامات و سیاس 
 1گـرا،بندی کلـی، در سـه دسـته نظریـات ف ـیل در یک تالسیم

بنـدی اسـ س قابل دسـته 3گراو نظریات پیامد 2گرانظریات تکلیف
گرفتـه از داننـد کـه نشـأتگرا عملـی را روا مـینظریات ف یل »

هـای هـا و ویژگـیها، نیـ ف یل  باشد؛ در اینجاس  که انگی ه
گرا عمِل یابدس نظریات تکلیف منشی و شخصیتی فاعل اهمی  می

س ایــن داننــدبراســاس اصــول، قواعــد و تکــالیف را ارزشــمند مــی
محـور و عمـلگرایـی قاعـدهنظریات در تنیین تکلیف، به تکلیف

شوندس نظریـات پیامـدگرا نیـ  عملـی را صـحیح محور تالسیم می
)عربـی و « داننـد کـه منجـر بـه بیشـترین پیامـد یـو  شـودمی

 (س38−36،  1392همکاران، 
کنیم سـرمایه اجتمـاعی را با توجه به آنچه گفته شد، تالش می

انش فلسفۀ ایالق تحلیل کنـیم؛ امـا ابتـدا  تـالش در چارچو  د
کنیم این مفهوم را تا  دی کنکـاش کنـیم تـا زمینـه الزم بـرای می

طـور عـام بـه بررسی ایالقی آن فراهم شودس سرمایه اجتماعی بـه
وبرگش  اشـاره دارد مفاهیم اعتماد و دوسویگی یا روابطی با رف 

دهد و بـه نتـایجی میهای اجتماعی رخ که معموال  در درون شنکه
هد  روابط یادشده »گرددس عمدتا  مثن  و مواردی منفی منجر می

اسـتفاده از منـابعی اسـ  کـه افــراد بـه دالیـل گونـاگون ازجملــه 
های فردی چون جنس، سن، تحصیالت، پایگـاه و من لـ  ویژگی

اندس منـابع یادشـده تنهـا بـا اجتماعی و نظایر آن طی زمان انناشته
مثنــ  منــابع و ســهیم شــدن در منــابع اع ــای  تصــور انناشــ 

گیردس سـرمایه های متنوع اجتماعی مورداستفاده قرار میبندیگروه
اجتماعی، آثار، نتایج و َاشکال استفاده از آن عموما  مالید به زمـان 

هـای سـایتار جامعـه و عناصـر اجـ ا  آن و مکان بوده و با ویژگی
 (س32،  1385)پیران، « رابطه تنگاتنگ دارد

کنـد، اما آنچه بررسی ایالقی سرمایه اجتماعی را میسرتر می
پردازی اس س وجه اصلی اشتراک در مفهوم« سرمایه»یود مفهوم 

سـرمایه »تـوان در سرمایه اجتماعی با سـایر انـواع سـرمایه را مـی
                                                           

1. Virtual theories. 

2. Deontological theories. 

3. Consequentialist theories. 

تصور کردس سرمایه بودن سرمایه اجتماعی، لـوازم ایالقـی « بودن
، «عامــل تولیــد بــودن»کنــدس مــی متعــددی را بــر ایــن مفهــوم بــار

پـذیر منادلـه»، «پـذیر بـودنمحاسنه» ،«آوریسودآوری و منفع »
پـذیر تصـا ب بـودن و تملـکقابل»، «پذیر بودنانناش »، «بودن
ایـن عناصـر «س تنـدیل بـودن بـه سـایر انـواع سـرمایهقابل»و « بودن

 هستندسوارۀ سرمایه اجتماعی ای از پیامدگرایی در طرحنشانگر گونه
شــناس فرانســوی و صــا ب مالالــه بوردیــو فیلســو  و جامعــه

که توانس  بـرای  (Bourdieu,1986) 4های سرمایهشکل معرو 
رمایه اجتمـاعی انسـجام بخشـد، قاوـل اسـ  بار به بحث سـاولین

سرمایه اجتماعی از تعهدات، وظایف، پیونـدها و روابـط اجتمـاعی 
زاده بـودن و مانند من ل ، نسب و  سب اجتمـاعی مماننـد نجیـب

تنـدیل شود که تح  شـرایط یـا  قابـلاشرا  بودن[ تشکیل می
وی  س(Bourdieu,1986 , 243)شدن به سـرمایه اقتصـادی اسـ  

شـود کـه مشـاهده معتالد اس  سرمایه اجتماعی جایی آشکار می
های اقتصادی و فرهنگـی یکسـان شود افراد مختلف با سرمایهمی

آورنـد، ایـن امـر منـتج از وسـع  های مختلفی به دس  میبازده
کار رفتـه توسـط آنـان  مسرمایه اجتمـاعی[ بـه های گروهیسرمایه

هـای التحصـیلی از دانشـگاهفامیلی، فارغهای اس  مانند سرمایه
س (Bourdieu,1986 , 2)معتنر، اشرافی ، نسب یـانوادگی وسسس 

شناس معرو  آمریکایی که نالش بسـ ایی در توسـعه کلمن جامعه
مفهوم سرمایه اجتماعی در دنیای انگلیسی زبان دارد، هنگام تنیین 

هـای سـرمایه اجتمـاعی، بـا عنوان یکی از مؤلفهمفهوم اعتماد، به
کنـدس اراوه مثالی به جننه اب ارگرایانه کاربس  این مؤلفه اشـاره مـی

برای توضیح این رویکرد به مثال وی اشـاره یـواهیم کـردس کلمـن 
نویسد اگر فرد الف کاری را برای فـرد   انجـام دهـد و بـه   می

قـع و اعتماد داشته باشد که در آینده جنران یواهد کرد ایـن امـر تو
آوردس این تکلیـف را انتظاری در الف و تکلیفی برای   به وجود می

توان همچون یک برگه اعتنار معنی کردس اگر الف تعداد زیادی از می
ها که در مناسناتش با اشخاصـی کـه بـا آنـان رابطـه دارد در این برگه

هـای اعتنـاری کـامال  ایتیار داشته باشـد، در آن صـورت ایـن برگـه
ها اعتنـار زیـادی بـه مایه مالی عمل یواهند کردس این برگهمشابه سر
تواند بـدان متوسـل شـود و بـه دهند که در صورت ل وم میالف می

                                                           

4. The forms of capital. 
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بیان دیگر آن را مطالنه کند مگر آنکه او یردمندانـه اعتمـاد نورزیـده 
انـد قابلیـ  باشد یعنی دیونی که در دیگران نسن  به او ایجـاد شـده

ــدی ر ــدن بع ــ  ش ــند بازپردای ــته باش  س(Greely,2016 )ا نداش
نویسـد: سـرمایه همچنین کلمن در توضیح سرمایه اجتماعی مـی

اجتماعی  اصل تالش افراد برای پیگیری نفع شخصی اس ، بـه 
عنارتی فعاالن اقتصادی به دننال ایجاد سـرمایه اجتمـاعی نیسـتند 
بلکه آنها در پی منافع فردی هستند اما نایواسته سرمایه اجتماعی 

و این مسئله عامل اصلی تمای  سرمایه اجتمـاعی از  شودایجاد می
سرمایه فی یکی و انسانی اس  زیرا هر دوی آنها )سرمایه فی یکـی 

ــا  ــتج از انتخ ــانی( من ــد و انس ــدی و ه ــای عم ــتند ه دار هس
(312,1994 , p,Coleman)س 

نظریات ایالقی پیامدگرا با تمرکـ  بـر پیامـدهای یـک فعـل، 
دانند که بهتـرین پیامـد را داشـته و ایالقی می فعلی را فعل یو 

های سرمایه باشدس در چارچو  پیامدگرایی، ایجاد و تالوی  مؤلفه
شکل « بیشترین پیامدهای یو »اجتماعی، منتنی بر ارزشمندِی 

گیـرد، گیـردس از طرفـی آن پیامـدی کـه مـورد توجـه قـرار مـیمی
را در پـی  بـاالتر اسـ س منفعتـی کـه یـود« فایـده»یا « منفع »

سازدس به ایـن معنـا کـه پیامـد انناش ، منادله و تملیک نمایان می
کنـدس النتـه مناسب را در فایده بیشـتر مـالی و پـولی تحویـل مـی

داننـد و گرایی نمیپیداس  که پیامدگرایان یود را محدود به فایده
کننـد سـایر منظرهـا بـه با توسعه منظر یود به پیامـد، تـالش مـی

تح  شـمول یـود درآورنـدس بنـابراین نسـن  نگـاه  ایالق را نی 
1گرا، عامل و یا  مطلق اس سپیامدگرا با نگاه فایده

  
تر از آن اس  که در بند قنـل گرایی کمی دقیقالنته مفهوم فایده

پیرامون این دسته از نظریات )نظریـات پیامـدگرا( و در »یکر شدس 
شـود کـه مطـرح مـییافتن مالک فعِل یو ، دو سؤال دیگـر نیـ  

کنـدس پاسخ به این دو سؤال سایر شالوق این نظریـه را تکمیـل مـی
کدام نوع از پیامد مالک ارزیابی اسـ   »هرگاه در پاسخ به سؤال 

پیامِد مورد توجـه، منفعـ  … لذت، مطلوبی ، منفع ، کمال یا 
مـالک  بیشترین پیامِد یـو  چـه کسـی»باشد و در مالابِل سؤال 

                                                           

 یرادایخ چدنن ییامدداایپ یمعرفد بدا کد  انددکرده تالش انیامدگرایپ از یبرخ. 1
 سنخ نیا ک  داستیپ اما داند تنسع  را خند  ینظر  ،یاخرو یراایخ و یاخالق

 مشدتل  را  ینظر  چراک . کندیم ساقط انتفاع زیح از را  ینظر  مفهنم، تنسع  از
 .شندیم متعارض  یاول یدعن  با ک  کندیم یمعرف یلیمفاا بر

نی  منفعِ  جامعه مدنظر باشد مو « یا جامعه  ارزیابی اس   فرد
« گرایی مواجه هستیمنه منفع  فرد[، آنگاه در این صورت با فایده

(س بـا بررسـی مفهـوم سـرمایه 34،   1392)عربی و همکاران، 
تـوان گفـ  اجتماعی و تطنیق آن با نظریات فلسـفه ایـالق، مـی

  اس س 2«گرایانهفایده»ای سرمایه اجتماعی، نظریه

 (١٣٩٢گرایی )عربی و همکاران، : نسبت پیامدگرایی و فایده٢نمودار 

ابتنای این نظریه بر چارچو  ارزشی مـذکور و مالایسـه آن بـا 
ای هـای ایالقـی، محـل ورود انتالـادات گسـتردهسایر چارچو 

اس  که یصوصا  باید مورد توجـه پژوهشـگران  ـوزه مطالعـات 
اسالمی قرار گیـردس اولـین بخـش از انتالـاداتی کـه بـه چـارچو  
ایالقی سرمایه اجتماعی وارد اس ، مربوط به پذیرفتن چارچو  

گرایی برای سرمایه اجتماعی اس  )نالِد چـارچو ( و دسـته فایده
گرایـی دوم، انتالاداتی اس  کـه در پـی پـذیرفتن چـارچو  فایـده

دامـه بـه هـر دو دسـته شوند )نالـد در چـارچو (س در امطرح می
 انتالادات اشاره یواهیم کردس

 
. عدم سنخیت چارچوب اخالقی سرمایه اجتماعی با 3−1

 های اجتماعی مختلفسنت

گرایـی( سـنخیتی بـا چارچو  ایالقی سرمایه اجتمـاعی )فایـده
های متنوع و مختلف اجتمـاعی بشـر نـداردس در بسـیاری از سن 
سرمایه اجتماعی و عوامل های اساسی های اجتماعی، مؤلفهسن 

ــ  ــدهتالوی ــارچو  فای ــک از چ ــده آن، منف ــری کنن ــی پیگی گرای
یـک جامعـه بـه واسـطه  4هـایبـه عنـارتی اگـر ارزش 3شوندسمی

گرایی نی  مورد پیگیری افراد جامعـه چارچو  ارزشی غیر از فایده
                                                           

2. Utilitarianistic. 

 (:Rationality of Traditions Macintyre’s) مقال .ک: ر. 3

4. Norms. 

 پ امدگرایی

 

 گراییفایده
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گرایی( آیـا بـاز هـم ایـن  گرایی یا ف یل  قرار گیرند )مانند تکلیف
عنوان سرمایه اجتماعی تلالـی یواهنـد شـد یـا در چنـین موارد به

 (سLaitinen, 2015صورتی به آنها سرمایه اطالق نخواهد شد  )
ر ـم وسسس النـین، صـلههایی که در راه اصالح یاتانواع تالش

شود و مسـلمین فـارغ از در دین منین اسالم به مسلمین توصیه می
  امتثـال امـر شـارع بـه منفع  داشتن یا نداشتن آنها و تنها از بـا

پردازند از این سـنخ اسـ ؛ هرچنـد هـر عمـل فـرد انجام آنها می
مسلمان دارای پیامدی برای اوس  اما طنیعتا  منظور این اس  کـه 
صر  پیامد، مالک عمل نیس س به عالوه مراد از پیامد ن د انسـان 
مومن؛ منفع  مالی و پولی نیس س اهمی  ایـن مسـئله در جـایی 

شود که در صـورت تـ ا م یـک تکلیـف الهـی و یـک آشکار می
اگر آشکار شود کـه عمـل بـه تکلیـف  1ارزش ایالقی اجتماعی،

هـای جمعـی اجتمـاعی )بخوانیـد سـرمایههمممکن اس  منافع 
اجتماعی!( را در یطر اندازد، براساس چارچو  ایالقی سـرمایه 

 توان آن تکلیف الهی را تـرک کـرد؛ در  ـالی کـه دراجتماعی می
جامعه اسالمی پاینندی افـراد جامعـه بـه بسـیاری از هنجارهـا از 

عنوان مثـال، امتثـال گیردس بهمنظر تکلیف الهی مورد توجه قرار می
از منکر موجـب از بـین رفـتن اجتماعـات به امر به معرو  و نهی 

شود یا منفع  پولی و مالی  اصل از بسیاری از انواع آلود میگناه
گرایـی بردس در چنین شـرایطی، تکلیـفبین میمجالس قمار را از 

معارض بـا سـرمایه اجتمـاعی اسـ س لـذا معتالـدین بـه سـرمایه 
اجتماعی، در این منظر،  کم به تعطیلـی تکلیـف الهـی امـر بـه 

  دهندسمعرو  و نهی از منکر می
شود در اسالم، ا کام تابع مصـالح هسـتند و هرچند گفته می

کنـد در مجمـوع بـه تکلیـف یـود عمـل مـیکـه فـردی هنگامی
اما از منظر اسالمی ایـن  2شودمصلح  فردی و جمعی تأمین می
هـا، متفـاوت از منـافع جمعـی مصلح  به واسطه بریی ویژگـی

شده در سرمایه اجتماعی اس س وجود نی  الهی یا ایال  مطرح
                                                           

 یبدرا را یخاصد یاداارزش یمکتب ار. ستین یاله ارزش لزوما   یاخالق ارزش. 1
 یحتد و تدزاح  در یالهد یاداارزش بدا اسدت ملکن ک  داندیم یاخالق خند

 .رندیگ قرار تعارض

 و مطلد  تبعیت تبعیت، انکار نظری  س  و دارد وجند نظر اختالف بحث این در. 2
 مطل ، تبعیت فرض با حاضر پژواش در. است شده طرح آن برای نسبی تبعیت

 یت  مصت ح  از احکت   تبعیت  عتم  یت  تبعیت : رک) اید برده پیش را بحث این
 (.علیدوست ابنالقاس  ؛واقعی مف سم

در اعمال عنادی و  تـی اعمـال اجتمـاعی در سـرمایه اجتمـاعی 
ییل آیه  المیزانداردس عالمه طناطنایی در تفسیر شریف جایگاهی ن

 تی برای انفاق نی  شرط رضـای الهـی را  3سوره منارکه بالره 272
فوایـد انفـاق در غیـر راه یـدا »دارنـد: کنند و بیـان مـیمطرح می

ممکن اس  توأم با ضررهایی باشد که ) تما  هس ( بـرای اینکـه 
بد انگی ه این هس  که مـن وقتی رضای یدا انگی ه آدمی نناشد ال

 اجـ  توانگر به فالیر انفاق کنم تا شر او را از یود دفع نمایم و یا 
او را برآورم تا اعتدالی به  ال جامعه بنخشم و فاصله طنالاتی را کـم 

طور غیرمسـتالیم منـافعی عایـد یـود ها بهکنم )و در همه این فرض
اسـتثمار فالیـر بـه شود( و این یود نوعی اسـتخدام و کننده میانفاق

بسا در دل فالیر آثار سو  بـه جـای گـذارد و نفع یویش اس  که چه
سو ، در دل فالرا متراکم شود و ناآرامی و بلواها بـه راه  بسا این آثارچه

گـر صورت بگیرد و انفاق بیندازد، اما اگر انفاق تنها برای رضای یدا
ر سو  پدیـد ج  یشنودی او هدفی و منظوری نداشته باشد، آن آثابه

، 2)المیـ ان، ج« شودآید و در نتیجه این عمل، ییر محض مینمی
های اجتمـاعی، هرچنـد توسـعه شنکه (س در بحث روابط و596 

روابــط یــانوادگی در دیــن اســالم بســیار مــورد توجــه اســ  امــا 
 23ای نناید رابطه فرد با یدا را تح  تأثیر قرار دهـدس آیـه رابطه هیچ

اید، پدران کسانی که ایمان آورده ای»دارد: بیان می سوره منارکه توبه
انـد اولیـای یـود و برادران یود را اگر کفر را بر ایمـان تـرجیح داده

ندانیـد، کســانی کــه از شــما بــا ایشــان دوســتی کننــد یــود ایشــان 
براسـاس فهـم رایـج از سـرمایه اجتمـاعی تـرک  4«اندستمگران هم

معنـا ر معنوی )غیرمـادی( بـیدوستی با پدر و مادر به یاطر یک ام
شودس ویژگی سوم، افق زمـانی بازگشـ  مصـلح  اسـ س تلالی می

زنـد نهایتـا   یـات منفع  جمعی که سرمایه اجتماعی از آن دم می
شود اما مصلح  واقعی، ا کام ناظر بـه  یـات دنیایی را شامل می

دنیــایی و ایــروی فــرد اســ  کــه در رویکــرد متعــار  از ســرمایه 
گیرنـد و ین مصالح )منـافع( مـالک ارزیـابی قـرار نمـیاجتماعی ا

توسعه  یات دنیوی بـه  یـات ایـروی بـریال  معنـای رایـج از 
  اجتماعی اس سسرمایه 

                                                           

ل   ْیس  . ل  3 دِٰکن  الل    ْیک  ع  ل  اُاْ  و  ْهِدیُاد  ن  ی  اءُ م  ش  ا ُتنِفُقدنْا ِمدْن خ   ی  م  نُفِسدُکْ   ْیدر  و  ِِل  ف 
ا ُتنِفُقنْا ِمْن خ   م  ْجِ  اللِ  و  اء  و  ا ُتنِفُقنن  ِإَّل  اْبِتغ  م  ف   ْیر  و  . ْیُکْ  ِإل   ُین  ُلنن  نُتْ  َّل  ُتْظل  أ   و 

ا. 4 اأ   ی  ه  ذِ  یُّ کُ  ین  ال  ان  ِإْخن  ُکْ  و  اء  اب  ِخُذوْا ء  ت  ُننْا َّل  ت  ام  ْولِ ء  اء  ْ  أ  دی  ی  ل  نْا اْلُکْفدر  ع  بُّ ح  ِإِن اْسدت 
اِن اْلِ  ن  یل  م  ُه و  ل  ن  ت  . ی  اِلُلنن  دِٰئک  ُاُ  الظ  ُأْول  نُکْ  ف   مِّ
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رسد عمده مطالعاتی کـه بریـی براساس آنچه یکر شد به نظر می
عنوان شواهدی برای وجود سـرمایه اجتمـاعی در های دینی را بهمؤلفه

اندس هرچند عمـوم گرایی را پذیرفتهاند، چارچو  فایدهکردهاسالم یکر 
هـای یـود را براسـاس ها از مسـلمان تـا غیرمسـلمان انتخـا انسان

« انتخـا  ایـف و اسـهل»و « اعتنار فایـده و غایـ »قواعدی مانند 
( امـا اگـر دسـتورات الهـی را 25،  1398دهند )عربـی، انجام می

عنـوان مننـایی های دینی بهنیم؛ مؤلفهاب اری برای رشد و کمال بشر بدا
برای انجام فعل بهینه، عالالیی و ایالقی افراد و استخراج اصول ثانوی 
 اکم بر نهادهای اجتماعی ازجملـه اقتصـاد اسـ ، نـه انطنـاق ایـن 

، 1395وفـا و دیگـران، هـا )زاهـدیمنانی با وضعی  موجـود انسـان
عنـوان ی کـه بـههـای(س لذا دستورات الهـی و یصوصـا  مؤلفـه75 

شـوند در ضـمن داشـتن پیامـد سرمایه اجتماعی در اسالم مطرح می
ــی ــی ویژگ ــی، دارای بری ــب جمع ــا را در قال ــه آنه ــتند ک ــا هس ه

سازد و این امـری اسـ  کـه از چشـم موجه می« گرایی الهیتکلیف»
محالالان این  وزه دور مانده اس س واضح اس  که در این نوشـتار، در 

گرایی به عنوان معیار روایی پذیرفتـه شـده اسـ س مالام ت ا م، تکلیف
 اما قاول به این هستیم که در بسیاری از موارد، ت ا می وجود نداردس

 
 ها. ابتناء بر منافع یک جمع در مقابل منافع جمع3−2

عنوان یک انتالاد در چارچو  قابـل طـرح اسـ  انتالاد دیگر که به
سـرمایه اجتمـاعی گرایـی را بـرای این اس  کـه  تـی اگـر فایـده

هـا در انتفـاع از سـرمایه برگ ینیم و بپذیریم اشـخا  یـا شـرک 
باشـند و بـه جـ  آزادی دیگـران، هـیچ اجتماعِی یود، مختار مـی

اجتمـاعی  دی برای تعریف کم و کیـف انتفـاع آنـان از سـرمایه 
وجود ندارد و اگر معیار نفع یا عدم نفـع را هـر یـک از مـوارد لـذت 

سود اسمی، توسـعه انسـانی و یـاسسس بگـذاریم؛ در آنی، معادل پولی 
های مختلف، معیاری برای ق اوت شرایط تعارض میان منافع گروه

عنوان مثال، گاهی اهدا  سـازمان در  ـالی منـافع یـک نداریمس به
کند که منافع جمـع دیگـری را را تأمین می جمع )سازمان یا گروه(

فساد و تنانی مطـرح اسـ ؛ های کندس این موارد در گروهتهدید می
منظور اف ایش منافع جمعی اقـدام بـه تنـانی ها نی  بهزیرا این گروه

پردازان ایـن  ـوزه، کنندس آیا در چنین صورتی نظریهبرای فساد می
دانند هرچنـد پیگیـری تشخیص و پیگیری منفع  جمع را روا می

  های تنهکار، عدم افشادر گروه 1نفع شخصی در  مای  از فساد
نویسـد همنسـتگی وسسس باشـد  فوکویامـا مـی 2تخلف سـازمانی

گروهی در جوامع انسانی معموال  به قیم  دشمنی با افـراد یـارج 
( در ایـن Fukuyama,2001 ,108 ) 3آیـداز گروه به دسـ  مـی

اصرار بر منافع جمـع در مالابـل »نوشتار از این انتالاد تح  عنوان 
 ایمستعنیر کرده« هامنافع جمع

 
. عدم قدرت تمییز میان سرمایه اجتماعی خوب یا سرمایه 3−3

 اجتماعی بد

مطابق با تعریف سرمایه اجتمـاعی، هرگونـه نظـام اجتمـاعی کـه 
توانـد سـرمایه ای از منفع  جمعی منجر شـود مـیگونهمنتهی به

اجتماعی به شمار رودس در اینجا باید این مسئله را پاسخ گف  کـه 
منظور جراوم بسیار منسجم و کارآمدی که بههای توان جمعآیا می

شوند را سرمایه اجتماعی دانسـ   طنعـا  یافته تأسیس میسازمان
هـا را بایـد پردازی سرمایۀ اجتمـاعی، ایـن جمـعبا توجه به مفهوم

دارای سرمایه اجتماعی دانس س چراکه اوال  جمع منسـجم و دارای 
لی فراوانـی را بـرای روابط قوی هسـتند و ثانیـا  انتفـاع پـولی و مـا

توانند کنشگری کـالن ها میاع ای یود به دننال دارندس این جمع
تـوان بـه المللی نیـ  داشـته باشـندس از ایـن جملـه مـیو  تی بین

های تولید و توزیع مواد مخدر اشاره کـرد کـه در کشـورهای جمع
یاصی از دنیا  تی تولید نایالص ملی را تح  تـأثیر یـود قـرار 

باندهای مواد مخدر در کلمنیا و سایتار تولید یشخاش دهندس می
توان در ایـن زمینـه در افغانستان از این موارد هستندس همچنین می

هـای ای یا شـرک آیهای تروریستی مانند موساد و سیبه سازمان
ــد مــرب چــون بلــک هــای واتــر اشــاره کــردس جمــعتجــاری تولی

پوشـان اوکراینـی و نجیای مانند جوکرهای عراقی، ناریافتهسازمان
رونـدس پوشان گرجستانی نی  سرمایه اجتماعی بـه شـمار مـیسرخ
هایی که با ایجاد پیوند با مراک  قدرت جهانی بـرای اع ـای جمع

کننـد؛ امـا در عـین  ـال، مـادی زیـادی ایجـاد مـی یود، انتفاع
                                                           

1. Corruption. 
2. Whistle blowing. 

 شدعاع ارچد  ننیسددمدی( Radius of trust) اعتلداد شعاع مفهنم طرح با وی. 3

 افدزایش منفدی خدارجی اثدرا  احتلدا  باشد، گروه اعضای ب  محدود اعتلاد

 خدی خنش آثار یابد امتداد گروه اعضای از فراتر اعتلاد شعاع ارچ  و یابدمی

 .بند خنااند مثبت خارجی اثرا  و دارد دنبا  ب  بیشتری
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ــور ــب کش ــی و تخری ــی، فروپاش ــات سیاس ــدم ثن ــا ع ــا را ب ه
 کنندسمی مواجه

دهـد کـه یافتـه، بوردیـو توضـیح مـیتنیین انحصار سـازماندر 
عنـوان اشـرا  و هایی که در اروپا در طول سالیان مختلف بهیانواده

اند اجازه ع ـوی  سـایر افـراد جامعـه در نجیب زادگان مطرح بوده
ها یک انحصار غیـر منتنـی دادند و لذا در طول قرناین شنکه را نمی

 1977, (503بـه وجـود آمـده اسـ   ساالری )عـدال (بر شایسته
,Bourdieuاین امر در دیگر شنکه ) : هـا نیـ  بررسـی  شـده اسـ

عنوان مثال، به دلیـل وجـود تعصـنات نژادپرسـتانه در یـک شـنکه به
پوسـ  در طـول تـاریخ آن محلـه، ع ـوی  در محلی، افراد سـیاه

هـای کـم اند و از طرفی همین شنکههای کمتری را تجربه کردهشنکه
انـد های با بازدهی اقتصادی و اجتماعی ضعیف بـودهی  ج و شنکهن
(Warde & Tampubolon, 2008, 163 س) 

تواند سرمایه اجتمـاعی یـو  و اما اینکه چگونه این نظریه نمی
گـردد؛ از منظـر های مفهوم سرمایه باز میبد را تمیی  دهد به ویژگی

فرناندو برودل مچهره برجسته مکتب فرانسـوی آنـال[ هسـته مفهـوم 
 ایـن و اسـ  انحصـار پـی در سـرمایه، انحصـار اسـ س سـرمایه

 و گـروه یـودی بـه تفکیـک و اجتماعی هوی  طریق از انحصار
 بین اعتماد اف ایش و یودی گروه بین دهدس پیوندمی رخ غیریودی

دهـد و همـین امـر می اف ایش آنها بین رد را اجتماعی آنها، سرمایه
 اعتمـاد تخلف، افشاگری زیرا کند،می مسدود را تخلف افشاگری

 (سOreyzi, 2018: 170دهد )می را کاهش گروهی بین
ها و نتـایج منفـی سـرمایه این انتالاد که از سنخ انتالادات به جننه

هــای متفــاوت تحــ  عنــوان طنیعــ  و منطــق اســ  در پــژوهش
قابل پیگیـری اسـ  و در پـس آن ایـن مطلـب نهفتـه  1داریسرمایه

توانــد بــرای دار یــو  اســ  مــیاســ  کــه آنچــه بــرای ســرمایه
کننده و در واقع جامعه بد باشدس به همین ترتیـب آن سـرمایه مصر 

اجتماعی که بتواند برای صا ب آن یو  باشد ممکن اسـ  بـرای 
چنـد ایـن سـرمایه دیگران )افراد یارج از شنکه( بد باشـد؛ زیـرا هر

شود؛ اما اگر کنترل منافع آن اجتماعی نوعی کاالی عمومی تلالی می
در ایتیار گروه یاصی قرار گیرد )که عموما  چنین اس ( آنگـاه ایـن 

                                                           

1. The Nature and Logic of Capitalism. 

ــه یــک کــاالی باشــگاهی ــدیل شــده اســ   2کــاالی عمــومی ب تن
(Aldridge, Halpern & Fitzpatrick, 2002 س) 

 بندی. جمع4

نظــران اولیــه دادیــم دغدغــه صــا ب در پــژوهش  اضــر نشــان
هـای ارزشـی ازجملـه های سرمایه اجتماعی، تنیین پدیدهپژوهش

های متأیر به دلیل تـالش نابرابری و انحصار بوده اس  و پژوهش
تنـع عـدم برای منفک سایتن مساول ارزشی از علوم انسـانی و بـه

صرا   نظریات سرمایه اجتماعی در پاسخ به سؤاالت ایالقـی، 
 ایده اولیه انحرا  پیدا کرده اس ساز 

بنـدی رایـج همچنین نشان دادیم هرچند ممکـن اسـ  تالسـیم
اندیشمندان مسـلمان رو بـه نظریات ایالق به صورت کامل با تأیید 

رو نشود؛ اما توجه به این چارچو  در آن دسـته از مطالعـات دینـی 
پردازنـد، امـری ضـروری بـه نظـر که به تحلیل مفاهیم وارداتی مـی

رسدس بر همین اساس نشان داده شد که تحلیل فلسفی چارچو  می
دهنده انطناق آن با نظریـات ایـالق ایالقی سرمایه اجتماعی نشان

گرا( اس س مالایسه این دسته از نظریات بـا یامدگرایی جمعی )فایدهپ
دهد آنچـه هـم اکنـون در گرا نشان میگرا و ف یل نظریات تکلیف

دانش اقتصاد تحـ  عنـوان سـرمایه اجتمـاعی مـورد تحلیـل قـرار 
های اجتماعی مختلف سنخی  ندارد و الزم اسـ  گیرد با سن می

های مختلـف شود در سن جتماعی میآنچه از آن تعنیر به سرمایه ا
شـودس وجـود نیـ  ازجمله زندگی مؤمنانه و زندگی تو یدی متمای  

الهـی، نظــام والیـ  و افــق زمـانی بازگشــ  مصـلح ، بریــی از 
عنـوان یـک راهنـر هایی اس  که توجه به آنها در نظام دینی بهویژگی

                                                           

2. Club good. 

بروارکانتقاکات
فلسههچارچوب
نظریهاخالقی

 اجتماعیسرمایه

کرشدنمنحصر
شمولعدموپ امدگرایی

 یاجتماع د،اسنت
 گرایی فمختلف مانند تکل

کرجمعمنافعبرابتناء
 ،اجمعمنافعمقابل

م انتم  زقدرتعدم
بدوخوباجتماعیسرمایه

 اجتماعی
 

وانحصارتقویتوتوسعه
 زمانطولکرنابرابرد

نظریهاخالقیچارچوبنقد
)نقد  اجتماعیسرمایه

 (چارچوب

بهپاسخگوییتوانعدم
کر)نقد  اخالقیسؤاتت

 (چارچوب
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درک کالن  یات بشری، میان مفهوم سرمایه اجتمـاعی در اسـالم و 
 سازدسرایج سرمایه اجتماعی وجوه تمای  جدی را آشکار می

های دینی بدون توجه به این امر، تعالیم دینی بهنوددهنـده پژوهش
عنوان دستورات دین منین اسالم برای تالویـ  یـا روابط اجتماعی را به

اند و این در  الی اسـ  گرا تلالی کرده گسترش سرمایه اجتماعِی فایده
ر امر یا نهی که روابط اجتمـاعی را بهنـود بخشـد نـاظر بـه که ال اما  ه

منافع جمعی تشریع نشده اس  و اگر شـده باشـد نیـ  هـر تنعیتـی بـا 
 پذیردسهد  دستیابی به منافع جمعی صورت نمی

انواع مخاطرات یکرشده ماننـد ایجـاد انحصـارهای گروهـی، 
 طلنـیگرایـی )منفعـ سـازی فایـدهپیامد طنیعی موجه… تنانی و

هـای دینـی جمعی( اس  در  الی که تمـامی آنچـه در پـژوهش
شود هرگ  به  یطه های سرمایه اجتماعی یوانده میعنوان مؤلفهبه

 مخاطرات مذکور منتج نخواهد شدس
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