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  چكيده

علـم اقتصـاد و علـوم     دانشـمندان نظـران و   صـاحب  ياست که همواره از سـو  یر و تأثر فرهنگ و اقتصاد مقوله مهمیتأث

توسـعه   ةحـوز ازآنجاکـه   .در تبیـین رابطـه آنهـا مـدخلیت دارد    ک، ی ف ارائه شده از هریتعار، بودهمورد مالحظه  یاجتماع

گـردد، هـدف ایـن     ترین عامل توسعه قلمـداد مـی   به عنوان مهم، یاجتماع ۀیسرماو ن دو امر یا ین حوزه ارتباطیتر عیوس

 يبـر روابـط و رفتارهـا    یمبتن یاجتماع ۀیسرمابر محور سرمایه اجتماعی است. ، شتار بازپژوهی ترابط فرهنگ و توسعهنو

فرهنـگ  ، گرید ينسبت به فرهنگ حاکم بر جامعه دارد. از سو يدیشد یوابستگ، درون جامعه بوده ها در انسان یتعامالت

 گـردد.  یها و ارتباطات دچار تحول مـ  شرفتیو پ ها رساختیبا توجه به زو  بودهشرفت جامعه یزان توسعه و پیز متأثر از مین

ـ ؛ اعتمـاد، مشـارکت و هم  یه اجتماعیمهم سرما يها شاخصدهد که  هاي پژوهش نشان می یافته ـ متـأثر از عقا  ،ياری د، ی

توسـعه  و شـرفت  یپ، رو ازایـن  .باشـد  یمرگذار بر عمق و استحکام آنها یجامعه و تأث یفرهنگ يها و هنجارها باورها، ارزش

  است. یجاد بستر مناسب تعامالت اجتماعیا ردنقش آن ت مقوله فرهنگ و یمستلزم توجه به اهم

  .فرهنگ، اقتصاد، توسعه  سرمایه اجتماعی، ها: کلیدواژه
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  . مقدمه۱

 یاز سـؤاالت مهـم و اساسـ   ، يگـر یک بـر د یـ ر هـر  یزان تـأث ین امکان ارتباط اقتصاد و فرهنگ و مییتع

ـ تعر یمستلزم بازشناس ،ن سؤالیباشد. پاسخ به ا یگذاران م استیو س يدازان اقتصادپر هینظر ف منتخـب  ی

اسـت. امـروزه    ياقتصـاد  يگـذار  اسـت یو س يزیر از برنامه یین هدف نهاییز تعیاز فرهنگ و اقتصاد و ن

 – يصـاد اقت يهـا  يگـذار  اسـت یهـا و س  يزیر از برنامه ییدار، هدف نهایجانبه و پا توسعه، با صفت همه

 ياقتصـاد  ،يمـاد  يازهـا یدر کنـار ن  ،یفرهنگـ  – يمعنـو  يازهایو توجه به نشود  میمحسوب  یاجتماع

  شود. یتوسعه قلمداد م يها ها و برنامه يتئور یابیمهم ارز يارهایاز مع ،یجوامع انسان

گـر یعنـی سـرمایه اقتصـادي و انسـانی مطـرح       یه دی، اگرچه پس از دو سـرما یه اجتماعیسرما

روز نه تنها در امـر توسـعه،    به ر مورد توجه روزافزون قرار گرفته و روزیاخ يها ، اما در سالدهیگرد

د یآن تأک تیاهم و نقش گر بریه دیانت از دو سرمایو ص يور د، ارتقاء و بهرهیبلکه در کشف و تول

  نهاده شده است. يشتریب

ـ  یه اجتماعیسرما يت و نقش اقتصادین اهمییتب و  ،سـو  کیـ در امـر توسـعه از   ل آن یبـد  یو نقش ب

 ،باشـند  یمـ  ياریـ که عبارت از اعتماد، مشارکت و هم ،یه اجتماعیمهم سرما يها ن شاخصیکه ب ینسبت

کـه توسـعه    يریز تأثیها و هنجارها هستند و ن اعتقادات، باورها، ارزش :فرهنگ که عبارت از يها انیبا بن

فرهنـگ حـاکم بـر    دیگر،  اعضا و به عبارت یاجتماعجوامع بر مناسبات و ارتباطات  یافتگیا نای یافتگی

ن مهـم  یـ سـازد. ا  یمتر و فرهنگ را آشکار یه اجتماعیعالمانه ارتباط سرما یلزوم بررس ،جوامع داراست

آن  ز نظام حاکم بـر نیبوده و » افتهیتوسعه «به » در حال توسعه«ر حال گذار از حالت دجامعه ما که  يبرا

 ،اسـت  یو فرهنگـ  يشتر به امور معنویفراخوان به توجه هرچه ب یو مدع داشته یو فرهنگ یصبغه ارزش

  خواهد داشت. یت مضاعفیاهم

 یه اجتمـاع یارتباط سـرما  یو چگونگ یستیچ :از استن مقاله عبارت یدر ا یپرسش اساسرو،  ازاین

ظ نمـوده  ز ارتباط امر توسـعه را بـا فرهنـگ لحـا    یکه در دل خود ارتباط اقتصاد و فرهنگ و ن ،با فرهنگ

  ر ارائه شده است:یز يها هین پرسش، فرضیا يبرا یاست. در پاسخ علم

کننـده رونـد امـور     لیتسـه  ،»یه اجتمـاع یسـرما «در قالب  یوجود سطح مناسب تعامالت اجتماع. 1

  متأثر از فرهنگ حاکم بر جامعه است.، ن سطح مناسبیل به ایبوده و ن ياقتصاد

بـر   يزان رشد و توسعه اقتصادیه نبوده، بلکه میک سویو اقتصاد  یه اجتماعیر فرهنگ بر سرمایتأث. 2

  باشد. یرگذار میک تأثیهر  يها ز فرهنگ و شاخصیو ن یه اجتماعیسطح سرما



   ۷ فرهنگ نقطه تالقي اقتصاد و  عي،سرمايه اجتما

 ات پژوهشي. ادب۲

ت در مفهـوم  یمستلزم شـفاف  ،و فرهنگ یه اجتماعیز سرمایارتباط اقتصاد و فرهنگ و ن یچگونگ یبررس

که در رابطه بـا اقتصـاد و فرهنـگ     یمختلف يکردهایف و رویاست. تعار» فرهنگ«و  »یه اجتماعیسرما«

ـ نـد. در ا ک یم مین دو مقوله ترسین ایرا ب یارتباط خاص ةک نحوی هر ،باشد یمطرح م  یبررسـ  ،ن راسـتا ی

ن یـ ف مختلـف ا یاس تعـار یـ و ق، دهینخست محسوب گرد، گام یه اجتماعیخچه طرح مفهوم سرمایتار

  ق خواهد بود.یادامه تحق يف مطلوب راهگشایتخاذ تعرمفهوم و مفهوم فرهنگ و ا

  و ارتباط فرهنگ و اقتصاد يه اجتماعيخچه بحث سرماي. تار۱- ۲

ـ  یمفهوم، »یاجتماع هیسرما«  ریسـا  و یشناسـ  روان اقتصـاد،  ،یشناسـ  جامعـه  در کـه  اسـت  يا رشـته  نیب

 مفهـوم  بـه  بـار  نینخسـت . است یشناس جامعه مفهوم، نیا خاستگاه البته. دارد کاربرد یاجتماع يها حوزه

 یشناسـ  جامعه در گرچه .رفت کار به 1916 سال در فانیهان جودسن دایل توسط مفهوم نیا ،آن نیامروز

ـ ن اقتصـاد  علـم  حـوزه  بـه  که است دهه سه به کینزد اما رود، یم کار بهاین مفهوم  که است یرزمانید  زی

ـ  در یاجتماع هیسرما اتیادب يانفجار گسترش بتوان دیشا نکهیا جالب. است شده وارد ـ اخ دهـه  کی  ر،ی

 حـوزة  وارد ریـ اخ يهـا  سـال  در که، ن واژهیا الف). 1385 یرنان(است  بوده اقتصاددانان همت به عمدتاً

 ياقتصـاد  و یاجتمـاع  مسـائل  یابیـ  علت و لیتحل در را يا تازه چهیدر، دهیگرد اقتصاد و یاجتماع علوم

ـ ا دانشـمندان  و نظـران  صـاحب  توسـط  یعیسو مطالعات، نهیزم نیدر ا. است گشوده  صـورت  علـوم  نی

 بـن  ،)1997( يلـور  گلـن  ،)1966( کلمن مزیج ،)1961( جاکوب نیج همچون یپردازان هیو نظر گرفته

 ۀیسـرما  از را يمتعـدد  فیتعـار ، )1995( امـا یفوکو و)1983( کـر یب ،)1981( امسـن یلیو ،)1980( پرات

 .اند کرده ارائه یاجتماع

 سـتم یس توسـعه «خـود    مقالـه  در او. داننـد  یمـ  وبر ماکس معموالً را اقتصاد و هنگفر بحث آغازگر

 یبعضـ ( در موجود یاخالق اصول به، یشمال يکایآمر و اروپا یغرب شمال در را يدار هیسرما، »ياقتصاد

 یاساسـ  سـنت  نیا :گفت بتوان دیشا البته .)1374وبر، ر.ك: (دهد  یم ربط سمیپروتستانت) يها شاخه ریز

ـ  تیاسم آدام دیعقا و آرا به ياقتصاد تفکر در توجه قابل و بسـیاري،   نظـر  از کـه  یکسـ  ؛گـردد  یمـ از ب

 متقابـل  یهمـدل  يروین: دیگو یم) 1759( یاخالق عواطف کتاب در تیاسم. است اقتصاد علم انگذاریبن

 گـران ید يجـا  بـه  را خـود  دارند عادت ذاتاً مردم ازآنجاکه. کند یم حفظ را جامعه که است يزیچ همان

ـ  در یاخالقـ  و بهنجـار  يرفتـار  هکـ بل کنند، یم استفاده سوء گریکدی از رحمانه یب بگذارند، . رنـد یگ شیپ

  شود. یم شرویپ و آرام يا جامعه جادیا به منجر ،افراد وجود در نفس یذات مهار رو، نیازا
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  مين مفاهيي. تب۲- ۲

، دارنـد  یکه در عرف و گفتمان علمـ بسیاري  رغم کاربرد ی، عل»فرهنگ«و   »یه اجتماعیسرما«دو مفهوم 

ـ پرهبراي  یکاف یبخش تیق و شفافیدق یمستلزم بررس هـا و اظهارنظرهـا    يهـا در داور  تفـاهم  ز از سـوء ی

  ر نخواهد بود.یپذ ات متناقض امکانیا قبول نظریرد  ،ن مهمیباشند. بدون ا یم
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 را یاجتمـاع  ۀی، سـرما کایییآمر بزرگ يشهرها یگزند و مرگ کتاب در) 1961( جاکوب نیج

 نظافـت،  حفظ با ارتباط در يشهر یمیقد يها محدوده در که داند یم يا فشرده یاجتماع يها شبکه

 بـا  سـه یمقا در ،یزندگ تیفیک بهبود مورد در ماتیتصم ریسا و یابانیخ تیجنا و جرم وجود عدم

 خـود  از يشـتر یب تیمسئول ،یانتظام يروهاین و سیپل یحفاظت يروین مانند یرسم ينهادها عوامل

 یردولتـ یغ يهـا  تشـکل  در تـوان  یامروز، م يایدن در را فیتعر نیا ینیع نمونه کی. دهند یم نشان

 صـورت  بـه  را يقدرتمنـد  يروهـا ین ، بعضـاً یاجتمـاع  شـبکه  نیا. افتی ستیز طیمح از تیحما

ـ  کـه  آورد یمـ  وجود به نهاد مردم يها تشکل  توقـف  موجـب  سـت یز طیمحـ  زا تیـ حما در یحت

  .شوند یم دولت یعمران يها پروژه

 موجـب  کـه  اسـت  یاجتمـاع  چـارچوب  کیـ  شامل یاجتماع هیسرما، )1966( کلمن مزیج نظر از

 یابیدر دسـت  اسـت  ممکن آن فقدان که يا گونه به. گردد یم چارچوب نیا درون افراد انیم روابط لیتسه

  کند. لیتحم جامعه آن ادافر به را يشتریب نهیهز نیمع هدف کی به

 در و یخـانوادگ  روابـط  ذات در کـه  داند یم یمنابع مجموع را یاجتماع هیسرما، )1997( يلور گلن

  است. سودمند افراد یاجتماع رشد يبرا و دارد وجود جامعه یاجتماع سازمان

 ستاندو از یگروه خانواده، کی افراد نیب روابط یاجتماع هیسرما فیتعر ، در)1980( پرات بن

 مبـادالت  بر رابطه نیا آثار یبررس به و کند یم فیتعر fرابطه  صورت به را شرکت کی يشرکا ای

ـ  در پـرات  بـن  مطالعـات  دنبـال  بـه  ، کـه )1983 و 1981( کریب و امسنیلیوپردازد.  یم ياقتصاد  یپ

 از يا بودنـد، مجموعـه   ياقتصاد ينهادها بر عملکرد یاجتماع سازمان کی ياثرگذار وهیش یبررس

 سیفرانسـ اسـت.   گرفتـه  نـام  دیـ جد» ينهـاد  اقتصـاد « کـه  کردند يگذار هیپا را ياقتصاد مطالعات

ـ  هنجارها از ینیمع مجموعه عنوان به توان یم را یاجتماع هیاست: سرما ، معتقد)1995( امایفوکو  ای

ـ ا آنکه بر مشروط. کرد فیتعر یررسمیغ يها ارزش  ماننـد  مثبـت  يهـا  ارزش شـامل  هنجارهـا  نی

  باشد. جانبه دو ارتباطات و تعهدات يادا اقت،صد
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 همچـون  یمیمفـاه شـامل   مفهوم نیا که است نیا دیآ یم بر یاجتماع هیسرما متعدد فیتعار از آنچه

 بـه  یابیدسـت  سمت به را گروه که ينحو به، بوده گروه کی ياعضا نیب متقابل روابط و يهمکار اعتماد،

 آنچـه رو،  ازایـن . کند یم تیهدا شود، یتلق مثبت جامعه در جیرا يارهایمع و ها ارزش يمبنا بر که یهدف

ـ دل بـه  یاجتمـاع  هیسـرما  اسـت  ممکن هر چند که است نیا ،شود یم استنباط فیتعر نیا از ـ تقو لی  تی

ـ  در یمثبت عامل لزوماً، متفاوت يها گروه نیب دافعه يروهاین و گروه کی ياعضا نیب جاذبه يروهاین  کی

 یعـامل ، جامعه آن یاحتماع ،ياقتصاد عملکرد در سهولت و شبردیپ يبرا قطعاً یول ،دیاین شمار به جامعه

  .رود یم شمار به يضرور

  . فرهنگ2- 2- 2

، ي، هنجـار یخیگرانـه، تـار   ن وصـف یف فرهنـگ در عنـاو  یتعـار  يبند رغم دسته یعل، )1393( يآشور

ف یـ همراه با تعر، مفهوم فرهنگق یکند که کاربرد دق یاذعان م، یدارشناختیو پد ي، ساختاریشناخت روان

 کنـد:  یف مین تعریفرهنگ را چن یفرهنگ ابتداین بند کتاب یدر نخست لوریتاشود.  یآغاز م لوریتاآن با 

و  ییات و هرگونـه توانـا  یـ ن، هنـر، قـانون، اخالق  یـ ست شامل دانش، د يا ت درهم تافتهیفرهنگ ... کل«

  .)1871(ر.ك: تایلور،  »وردآ یاز جامعه به دست م يهمچون عضو یکه آدم یعادت

کـه   ییبه همراه کاالها، ن، عادات و رسوم آنهایک جامعه معی ياعضا یوه زندگیفرهنگ را ش، دنزیگ

گـردد کـه    یاطـالق مـ   یکند که جامعه به نظام روابط متقـابل  یکرده و خاطرنشان م یمعرف، کنند ید میتول

تواند بـدون جامعـه وجـود     ینم یچ فرهنگید. هساز یگر مربوط میکدیبه را فرهنگ مشترك  يدارا افراد

 :فرهنگ عبارت اسـت از از نظر وي بدون فرهنگ وجود ندارد.  يا چ جامعهیگونه که ه همان، داشته باشد

کـه   يمـاد  يکنند و کاالهـا  یم يرویکه از آن پ یین دارند. هنجارهایک گروه معی يکه اعضا ییها ارزش

 ين، عادات و رسوم آنها، همراه بـا کاالهـا  یک جامعه معی ياعضا یوه زندگیکنند. فرهنگ به ش ید میتول

 ).1393آشوري، ( شود یاطالق م ،کنند ید میکه تول يماد

، ت به فـرد اسـت  یهمچون نسبت شخص، نکه نسبت فرهنگ به جامعهیبا اشاره به ا، )1387( يفوالد

ـ از طر . مـا شـود  یاخته مـ گران سیق تعامل و کنش متقابل با دیاز طر یت آدمیکند که شخص ید میتأک ق ی

م. یمنـد کنـ   ش را قاعـده یخـو  یم که چگونه خود را با جامعه هماهنگ ساخته، زنـدگ یآموز ین کنش میا

د، تفکـر و تأمـل   یشـ یا هنجار دانسـت، اند یرا ارزش و  يزیتوان در جامعه چ ینم، شدن یبدون اجتماع

 محور است. سان فرهنگان یاجتماع یگران پاسخ داد. زندگیکرد، سخن گفت و در مقابل د

۱۰     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

ـ داند که در ذهن یاز معرفت م یفرهنگ را بخش، )1382( ایپارسان ا در یـ ت مشـترك افـراد جامعـه و    ی

، سـت ین یقیو تصد ي، تصوریذهن يها یمراد از معرفت آگاه، ياز نظر و ست جهان وارد شده است.یز

  رد.یگ یز فرا میرا ن ش، اعتقاد، عادات و آدابیاست که احساس، عاطفه، گرا یعام يبلکه معنا

ت و وجـود  ینکـه در درون شخصـ  ایا یـ ک تصور ساده باشد و ینکه در حد یاعم از ا، یهر نوع آگاه

کـه   یهنگـام ، ا در تقابل با خود گرفتـه باشـد  یافراد رسوخ کرده باشد و عزم و جزم آنها را در خدمت و 

  شود. یدر قلمرو فرهنگ واقع م، دا کندیپ یصورت جمع

شـناخت   ینش و نگرش فراهم آمـده از نـوع  یباست از: ن پژوهش فرهنگ عبارت یدر انکه ایجه ینت

کـه اغلـب بـه    ، نش و نگـرش ین بیبر ا یمبتن يز رفتار و هنجارهای، جهان و... و نی، آدمینسبت به هست

  سازد. ین میک اجتماع را معیافراد  یو اجتماع يرفتار فرد  ،صورت ناخودآگاه

  تحقيق نهيشي. پ۲- ۳

  العات داخلیالف. مط

ران، نوشـته  یـ و ارتبـاط آن بـا فرهنـگ در ا    یه اجتماعین اثر در رابطه با مقوله سرمایتر ن و مهمیتر جامع

ـ بـا شـرح و ب  ، ن کتابیدر ا ياست. و افول اخالق و اقتصاد يها چرخهبا عنوان ، مویدفرو  یرنان ان ی

ت یـ عقالن يبنـد  ت و دستهیم عقالنن مفهوییآن با تب يو اقتصاد یفرهنگ يها و شاخصه یه اجتماعیسرما

بـر   یمبتنـ ، ک جامعهیدر  یه اجتماعیکند که سطح سرما ید میتأک، ینیو آئ ي، هنجاريدر سه دسته ابزار

  .)1390  است (ر.ك: رنانی و مویدفر، ت حاکم بر آن جامعهیسطح عقالن

در  یناصـر اجتمـاع  ر عیسـا ت فرهنگ بـر  ید دارند که به رغم اولویتأک، )1389و همکاران ( این صالح

ـ نوع کنش و واکـنش  ، را بر عهده دارد ییکننده نها نیی، آنچه نقش تعیافتگیند توسعه یفرا ا بـه عبـارت   ی

همچون اقتصـاد و  ، عناصر جامعهسایر ان فرهنگ و یم یکیالکتید ینوع تعامل مثبت در قالب ارتباط، بهتر

  است است.یس

 بعـدها  محیط، به توجه بدون اجتماعی سرمایه نظریه کاربرد :) معتقدند1389( مقدم يمنتظرو  نظرپور

 فرهنـگ  بـه  توجـه  بـا ، آن اجزاي دقیق شناخت و مفهوم در بازنگري. است ناقص آن، اجراي شرایط و

  .است يضرور دي اقتصا توسعه فرایند در عی اجتما نقش سرمایه تبیینبراي  ملی و دینی

هـا و   نهادها، رابطهشامل  یه اجتماعیدارند که سرماد ین نکته تأکی) بر ا1387( مقدم يمنتظرو  نظرپور

و  یمـردم حـاکم هسـتند و در تحقـق توسـعه اجتمـاع       يهـا  ها و واکـنش  است که بر کنش ییها ارزش



   ۱۱ فرهنگ نقطه تالقي اقتصاد و  عي،سرمايه اجتما

بلکـه  ، رنـد یگ یست که جامعه را دربر مـ ین ییجمع ساده نهادها یه اجتماعیاما سرما، اثرگذارند ياقتصاد

شـامل  ن حـال  یدر عـ ، یه اجتماعیزند. سرما یوند میه را به هم پش گفتیپ ياست که نهادها یمانند مالط

افـراد و در   یشخصـ  ياسـت کـه در رفتارهـا    یرفتار اجتمـاع  يمشترك الزم برا يها و هنجارها ارزش

که جامعـه   يا منعکس شده است. به گونه یمدن يها تیگر و در حس مشترك مسئولیکدیاعتماد آنان به 

  سازد. یش از جمع افراد میب يزیرا چ

اگرچه نظریات مطرح شده تا حدودي به طور ضـمنی مقولـه ارتبـاط سـرمایه اجتمـاعی و      ، بنابراین

اند. بـه عبـارت    ک به طور خاص به این موضوع نپرداختهیهیچ ، اما اند فرهنگ را مورد مالحظه قرار داده

ـ       شد دیگر، اگر چه مطالب مطروح گ و سـرمایه  ه مسـتلزم در نظـر گـرفتن ارتبـاط دقیـق و وثیـق فرهن

  ده است.شطرح نشن وراین مهم به طور ، ک از مطالب بررسی شدهیدر هیچ ، اما اجتماعی است

  ب. مطالعات خارجی

توسـعه   یفرهنگـ  یشناسـ  گونـه «)، در مقالـه  5و124ص  -1388ت فرهنگ ی(اهم انو گروندونایمار

داند کـه   می يا ر را توسعهدای، توسعه پايو ابزار یذات يها ن ارزشیز قائل شدن بی، با تما»ياقتصاد

ـ بـا اذعـان بـه ا    ياسـت. و  یذات يها بر ارزش یمبتن ، آن دسـته  یذاتـ  يهـا  ن موضـوع کـه ارزش  ی

 يهـا  م و ارزشیکنـ  ید مـ ییـ هایی هستند که ما بدون توجه به منافع و مضراتشـان، آنهـا را تأ   ارزش

کنـد کـه    ید مـ یاشند؛ تأکب یت ما میهستند که چون به نفع ما هستند، مورد حما ییها ، ارزشيابزار

ـ پا يا جاد توسعهیت ایبوده و قابل ينوعاً ابزار ياقتصاد يها ارزش  يهـا  ن ارزشیـ دار را ندارنـد. ا ی

 يابـزار  يهـا  ار سـنجش ارزش یـ دار و معیـ توسـعه پا  يهستند که مبنا» یاصول اخالق«ا ی یفرهنگ

  است. یند فرهنگیک فرای، يتوسعه اقتصاد  رو، نیا باشند. از یم

ـ م رابطه در باب شهیاند خیتار هرگونه، فرهنگ و اقتصاددر کتاب ، ونگی  اقتصـاد را  و فرهنـگ  انی

ـ تأک يو. کنـد  یم انیب اقتصاد از دو شکل انیم رابطه خیتار، حال نیع در  قـرن  اواخـر  کنـد کـه از   ید مـ ی

 کـه  اسـت  یرسـم  اقتصـاد  همان، یکی :است داشته وجود اقتصاد علم نوع دو کم، دست بعد، به نوزدهم

ـ بن سـنت  همـان ، گـر ید نوع .است مقتصدانه رفتار ای ییجو صرفه يمعنا به و میشناس یم ما همه  در يادی

 کننـده  نیتضـم  که جامعه يها بخش مطالعه آن یعنی؛ است متمرکز اقتصاد مطالعه بر که است اقتصاد علم

ـ از رقابت ا يا خچهیان تاریضمن ب يو .خدماتند و کاالها عیتوز و مصرف د،یتول کـه در  ، دگاهیـ ن دو دی

قلمـرو  ک یـ کند کـه هنـوز    یخاطر نشان م، دیبه اوج خود رس ییو نهادگرا یکرد اقتصاد رسمیتقابل رو

۱۲     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

 یقـات ین حـوزه تحق یـ کرد. ا یفا میا یهمچنان نقش مهم، طه از اقتصاد وجود داشت که در آن فرهنگیح

  .)1390(یونگ،  د اقتصاد توسعه استیجد

ـ    یف از فرهنگ ارائـه مـ  یدو تعر، تصاد و فرهنگاقدر کتاب ، )1392( یتراسب جنبـه   یکنـد کـه اول

هـا، اعتقـادات، آداب و    فرهنگ را مجموعـه نگـرش  ، ف نخستیدارد. تعر یحالت وصف یو دوم یاسم

ـ تعر .ا مطـرح اسـت  یـ مشـترك   یداند که در هر گروهـ  یم یها و اعمال ها، ارزش رسوم، عرف ، ف دومی

 يکننـده معنـا   خالقانـه بـودن، منتقـل    یژگیسه و يند که داراک یمقلمداد  ییها تیفرهنگ را وصف فعال

توانـد از   یف نخسـت نمـ  یـ کند کـه اقتصـاد در تعر   یاذعان م، يباشد. و یعقالن یژگین و واجد وینماد

آزمـون   يبرا یطرفانه علم ید آن بر روش بیاقتصاد مدرن و تأک يهر چند دقت صور .فرهنگ جدا باشد

  دامن زند.، است ینه فرهنگیک رشته فاقد زمیشائبه را که اقتصاد به عنوان ن یممکن است ا  ،ها هیفرض

 دارنـد،  عالقـه  فقر زدودن و گرسنگان يغذا نیتأم به که توسعه، متعهد متخصصان کند ید میتأک سن

 يمـاد  يهـا  تیمحروم از سرشار یجهان در فرهنگ بر هنگام نابه تمرکز نظرشان به آنچه به نسبت اغلب

ـ توان یمـ  چگونه شما. دهند ینم خرج به ییبایشک ،است گوناگون ـ ا کـه  طـور  آن ،دی  مطـرح  اسـتدالل  نی

ـ تغذ سـوء  ای یگرسنگ مقهور مردم که یدرحال... دیکن صحبت فرهنگ درباره، شود یم ـ  هی  ییهـا  يمـار یب ای

ـ انگ توان ینم است؟ يریشگیپ قابل یآسان به که هستند ـ ا پشـت  زشی ـ ناد را انتقـاد  نی ـ . گرفـت  دهی  یول

ـ ناپا و یرواقعـ یغ شرفتیپ از - نگر مرحله و – گرا کیتفک تصنعا اهدگید  آدام کـه  طـور  همـان . اسـت  داری

 جمـالت  و کـار کنـد،   »یاخالقـ  احساسـات « نقش درك بدون تواند ینم هم اقتصاد یحت: گفت تیاسم

ـ ب شتریب »اتیاخالق بعد غذا اول« یپول سه ياپرا در برشت برتولت نانهیبدب  تـا  اسـت  أسیـ  يرو از یانی

 .)1998(سن،  تیاولو کی از تیحما

)، معتقد است: مفهوم اعتماد کـه معمـوالً بـه عنـوان هسـته مرکـزي سـرمایه        2013( تیتن برون

شود؛ امري کـه موجـب    گیرد، بیشتر بر مبناي تفسیر فرهنگی تعبیر می اجتماعی مورد لحاظ قرار می

و، تفسـیر ایـدئولوژیکال از سـرمایه    ر اجتماعی آن پنهان بمانـد. ازایـن   –شود واقعیت اقتصادي  می

  داند. اجتماعی را غیرمفید می

تواند بـه واسـطه تحلیـل     می» سرمایه اجتماعی«بررسی مفهوم : معتقدند، )2015و همکاران ( سیکس

محورساختار اجتماع بـوده و اغلـب بـه    » اعتماد«مفهوم ، تر دنبال شود. از نظر ایشان مفهوم اعتماد گسترده

یح دهنده عمل جمعی کاربرد دارد. اگرچه این مفهوم که در نظریه سرمایه اجتمـاعی  عنوان خصیصه توض

  یابد. هاي نئولیبرال مقوم جامعه ظهور و بروز می صرفاً از ارزش، مستتر است



   ۱۳ فرهنگ نقطه تالقي اقتصاد و  عي،سرمايه اجتما

توجه خاص به ربط فرهنـگ و  ، ندک آنچه که در پیشینه علمی مقاله در خارج از ایران جلب توجه می

نقطـه نظـرات   افزون بر است. » اعتماد«ارتباط هر دو این موضوعات با مفهوم در قالب ، سرمایه اجتماعی

که به نوعی مخالفت با نگرش فرهنگی و ایدئولوژیک با مقولـه اعتمـاد و سـرمایه اجتمـاعی     ، تیتن برون

  اند. نظران بر اهمیت این ارتباط و پیوند تأکید داشته سایر صاحب، است

  پژوهش ينظر ي. مبان۳

ـ ، نـه منـابع  یص بهیجدا از هدف آن در نظر گرفته شود. تخصـ د یتواند و نبا ینم ف اقتصادیتعر شـک   یب

همـه افـراد جامعـه باشـد. سـعادت و رفـاه        یمعـادل سـعادت اجتمـاع   د یبا یاست که م یبر هدف یمبتن

نظر کـردن   ن هدف و صرفیاپذیرش د. یت عدالت فراهم آیتواند بدون احساس حاکم یز نمین یاجتماع

سـازد.   ین امـر را قابـل وصـول مـ    یـ است کـه ا  یقیطر، یمخل در منافع جمع يودگذر و فرداز منافع ز

تنهـا و تنهـا   ، ه توسط آحاد جامعهین رویکننده ا لیتعامل سازنده و تسهبراي  یه و آمادگین رویرش ایپذ

ـ ا يهـا  نـه یکه فراهم آورنده زم، نشیاز نگرش و ب یدر گرو نوع خاص ر یپـذ  امکـان ، ن تعـامالت اسـت  ی

مؤثر در تحقـق   ینقش –آن  بر یمبتن ينش خاص و هنجارهاینگرش و ب –فرهنگ ، رو نیاواهد بود. ازخ

ـ یزم  ،اسـت کـه بـه نوبـه خـود      یه اجتمـاع یفراهم آورنـده سـرما    ،گریبه عبارت د رد.ن تعامالت دایا ۀ ن

  ند.کن یجامعه را از سعادت و عدالت تأم يمند بهره

  عدالت و سعادت طريق وصول به ،ياجتماع هي. سرما۱- ۳

ـ ا خـود  کـه  اسـت  یاجتمـاع  سعادت ،یاجتماع زانیر برنامه و حکمرانان ریتدب یاصل اهداف از  نی

باشـد؛   یمـ  مهم نیهم زین اقتصاد علم هدف اینکه تر جالب. باشد یم عدالت جادیا به منوط زین مقوله

 از و شیخـو  تـالش  و یسـع  و از مبادلـه  شخص که است یمعن نیا به منابع نهیبه صیتخص یعنی

 عـدالت  هـم  را طیشـرا  و احساس نیا یاصل دارد. محور سعادت و تیرضا خود، احساس یزندگ

  .)1386 ،یرنان(دهد  یم لیتشک

 يبـرا  یمالکـ  و اریمع ک،یهر  و داشته اهتمام مقوله دو نیا به نسبت ياقتصاد مختلف مکاتب

ـ ما ار شـتر یب ثروت سوداگران، ای ها سمیلیمرکانت. اند نموده نیمع آن  و داننـد  یمـ  کشـور  ۀ سـعادت ی

 عبـارات  با هم ها کینئوکالس و ها کیکالس ادامه در. را عتیطب با شتریب هرچه ها، تطابق وکراتیزیف

 بـا  را »کنـد  رشد گونه چه است بلد خودش ساز شیرها را عتیطب« اریمع گر، همانید یتوجهات و

  .کردند دنبال ینامرئ دست و »فر لسه« قانون

۱۴     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

 يدیـ جد يهـا  مـالك   ،کارآمـد  و آگـاه  یانسـان  يروین تیترب و يتکنولوژ داشتن صر،معا دوران در

ـ ا بـه  تیدر نها ها یبررس و مطالعات. اما دشو می قلمداد جوامع يبرتر و سعادت عامل که ندهست  امـر  نی

 یتیشخصـ  و يفکـر  تحول کی شتریب، جامعه کی سعادت یینها مالك عنوان به توسعه که دیگرد یمنته

 و کـاال  مصـرف  ییتوانـا  توسـعه  .اسـت  خاص یفن و یعلم يها ییتوانا و ژهیو يرفتار عادت با همراه

ـ ا بتوانند که است ییها انسان دیتول ییتوانا بلکه ست،ین متیق گران و شرفتهیپ خدمات  را کاالهـا  گونـه  نی

ـ با بلکـه  کنـد،  ینم تیکفا هم کاالها گونه نیا دیتول ییتوانا یحت، پس. کنند دیتول  ییهـا  انسـان  نبتـوا  دی

ـ ، دهیبخشـ  بهبـود  را آنهـا  بتواننـد  بلکه ، کنند دیتول تنها نه را شرفتهیپ يکاالها که کردربیت ت  يکاالهـا  ای

 منـوط  یانسـان  و ياقتصاد هیسرما از بیش نیل به سعادت، گرید عبارت به .کنند داعاب يدتریجد شرفتهیپ

ـ ا حیصـح  يریبه کارگ و دیتول امکان تا است یاجتماع هیسرما به ـ ا و آورده فـراهم  را هـا  هیسـرما  نی  نی

 و ياریـ هم ،یاجتمـاع  یهمبسـتگ  اعتمـاد،  :از اسـت  عبـارت  یاجتمـاع  هیسـرما . بخشد تداوم را ندیفرا

ـ تول« یاصـل  ابزار و »الزم شرط« یاجتماع هیسرما، رو نیازا. تعامالت بودن ریپذ ینیب شیپ و ییقانونگرا  دی

  .د استیجد جوامع در »سعادت

 نظـام  قیـ دق ییکارآ و، سو کی از سعادت تحقق يبرا که است يگرید شرط، عدالت ای دوم مقوله اما

 گـر ید يسو ازاست.  شده شمرده »قانون با مطابق و یاخالق عمل« همان، سعادت. است یالزام ياقتصاد

ـ ن و اخـالق  و قـانون  منشـأ  کـه  اسـت روشن  .شود یم قلمداد »اصول تیرعا« ساده انیب به زین عدالت  زی

، منبـع  کـدام  يمبنـا  بـر  و یقیطر چه از نکهیا .باشد مناقشه محل تواند یم  ،عدالت در تیرعا قابل لاصو

 نکـه یاسـت. امـا   ا مطرحدر این زمینه  یمتفاوت ينظرها و بحث، است یدسترس قابل اصول و نیقوان نیا

ـ ارع: از اسـت  عبارت عدالت و قانون و اخالق با مطابق عمل انجام: از است عبارت سعادت  اصـول  تی

  .ردیگ قرار ها دگاهید همه توافق مورد تواند یم که است ياریمع و مالك، خاص

ـ  آحـاد سـوي   از یجمعـ  اصول و نیقوان و قواعد رشیپذ را یاجتماع هیسرما اگر حال  جامعـه  کی

 وی اسـت  اجتمـاع  عـدالت  و سـعادت  گذار انیبن یاجتماع هیسرمافت: گ نانیاطم با توان یم، مینک قلمداد

  .گردد یم محسوب الزم شرط امور نیا تحقق يبرا

  يه اجتماعيسرما يستي. چ۲- ۳

در  يجـد  موضـوعات  از یکی ،ياقتصاد توسعه با آن رابطه و یاجتماع هیسرما به مربوط مطالعات اکنون

 عنـوان  از، یاجتمـاع  مفهـوم  کیـ  يبرا چرا که شود می مطرح سؤال نیا نجایادر . شود یم قلمداد اقتصاد



   ۱۵ فرهنگ نقطه تالقي اقتصاد و  عي،سرمايه اجتما

 اقتصـاد  »رشد موتور« ینوع به که ییها دهیپد يبرا معموالً که است نیا پاسخ شود؟ یم فادهاست »هیسرما«

ـ  از »انباشـت « مفهـوم  هیسـرما  حال، نیع در. شود یم استفاده »هیسرما« عنوان از شوند، یم محسوب  کی

 نهفتـه  هـم  »جیتـدر « مفهوم ،یانباشت هر در .کند یم یتداع زین را) ها ارزش ریو سا پول، کاال،( خوب زیچ

 یجیتـدر  طـور  بـه  کـه  اسـت  یخوب زیچ کی منظور  ،»یاجتماع هیسرما«شود  فته میگ یوقت پس. است

  ب). 1385 ،یرنان(کند  عمل اقتصاد حرکت موتور عنوان به تواند یم ه،شد انباشته

 کـار  سر و یانسان هیسرما و ياقتصاد ای يماد هیسرما همچون؛ يگرید يها هیسرما با اقتصاد در

 شـدند  متوجـه  ، اقتصـاددانان يالدیمـ  90 دهۀ در آغاز و شرق بلوك یفروپاش از پس باًیتقر. میدار

 در حرکتنـد.  توسـعه  يسـرحد  قلمرو يسو به سرعت به که دارند وجود کشورها ای جوامع یبرخ

 یا انباشـته  و گسترده آنها یانسان هیسرما نه و دارند يدرخور ياقتصاد و يماد هیسرما نه که یدرحال

 بـر  ن، اقتصـاددانان یبنـابرا . مطرح بود» یاجتماع هیسرما« نام به يگرید هیسرما نجایا در. است دهبو

بـاال بردنـد و    ياقتصـاد  رشد حد موتور تا جیتدر به را آن ارزش و شدند متمرکز یاجتماع هیسرما

 یکاف حد به آن انباشت ابد وی گسترش یاجتماع هیسرما ،يا جامعه در اگر که دندیرس جهینت نیا به

 افتندیدر آنان. شود یم ریسراز جامعه آن به گرید ازمناطق ،ياقتصاد هیسرما و یانسان هیسرما برسد،

 ، وجـود يا منطقـه  هـر  بـه  ياقتصـاد  و یانسان يها هیسرما جلب و جذب یاصل عامل واقع، در که

  .است بوده یاجتماع هیسرما از یکاف انباشت

 در افتـه، ی توسـعه  يکشـورها  از ریـ غ به. شد يآور جمع نهیزم نیا در هم یخوب یتجرب شواهد البته

 منـاطق  در یافتگی توسعه اختالف یحت. آمد دست به يادیز شواهد زین شرویپ توسعه در حال يکشورها

 در یاجتمـاع  هیسـرما  در تفـاوت  آن، علت و گرفت قرار مطالعه مورد زین شرفتهیپ يکشورها در مختلف

 کـه  داد نشـان  يا مطالعـه  در) 1993( پاتنامنمونه،  عنوان به .شد هداد صیتشخ کشور کی مختلف مناطق

ـ تالیا جنـوب  در که شود یم یناشامر  نیا از، ایتالیا و جنوب شمال در توسعه سطح اختالف  علـت  بـه  ،ای

  .کشور است آن شمال از تر نیپائ اریبس یاجتماع هیسرما سطح ا،یماف گسترده تیفعال

ـ  گـره « ،یاجتمـاع  ارتبـاط  هرگونـه  به ،یشناس جامعه در ست؟یچ یاجتماع هیسرما اما  ونـد یپ ای

. شـوند  یم آغاز »یاجتماع رهیذخ« کی يریگ شکل با ها گره. ب) 1385ند (رنانی، یگو یم »یاجتماع

ـ  ها رهیذخ. یاجتماع ساده ارتباطات و برخوردها همان از: است عبارت یاجتماع رهیذخ  ادامـه  یوقت

ـ  بـه  کم شوند، کم می تکرار زین يگرید موارد در و ابندی می ـ  و ونـد یپ کی  لیتبـد  یاجتمـاع  گـره  ای

  .شود یم لیتبد ثبات با و نهینهاد يا رابطه به یعنیشود؛  یم

۱۶     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

 و اعتمـاد  بـر  رفته رفته، شده شتریب شتر ویب آنها نیب یاجتماع رهیذخ، افراد يهمکار و ارتباط هر بار با

ـ  کـه  است  »یاجتماع هیسرما« همانا  ،ارتباط و داعتما نیا. شود یم افزوده گریکدی بر افراد هیتک  افـراد  نیب

هـر   یو روان سهولت با، اجتماع آن افراد یاجتماع تعامالت که شود یم ب، موجآمده وجود به جمع کی

ـ آم تیموفق و ها ارتباط تداوم با هیسرما نیا مقدار البته. گردد انجام شتریب چه ـ ی( آنهـا  بـودن  زی  یوقتـ  یعن

  .شود یم شتریب، )باشد مقابل طرف انتظار طابقم طرف، هر رفتار

. اسـت  فـرد  بـه  فـرد  سطح ای خرد اول، سطح سطح است: سطح سه يدارا یاجتماع هیسرما

 نـوع  نیا از کنند، یم اعتماد هم به و دارند يهمکار و مانهیصم ارتباط هم با که دوست دو رابطه

 ارتباط گریهمد با افراد از يا مجموعه گرا اکنون. نامند یم »يآوند یاجتماع هیسرما« را نیا. است

ـ ا عضـو  افـراد  و ردیگ شکل یاجتماع شبکه کی که يا گونه به باشند، داشته متقاطع و متقابل  نی

 به گیرد که می شکل یاجتماع هیسرما یانیم سطح ای دوم سطح باشند، داشته اعتماد هم شبکه، به

 سـطح  در منفرد، يها شبکه و ها گروه نیا راگ باز. شود اطالق می» يهموند یاجتماع هیسرما« آن

 یاجتمـاع  هیسـرما « آن کنند، به يهمکار هم با بتوانند کنند، برقرار ارتباط گریهمد با جامعه کل

). به عبارت دیگر، ارتباط فـرد بـا   328- 323، ص 1390 و مویدفر، یرنان(شود  گفته می» يوندیپ

هـاي   ود. هنگامی که این رابطـه از شاخصـه  ش اي اجتماعی محسوب می طورکلی رابطه به  دیگري،

گردد. حال اگر ایـن رابطـه،    مند باشد، نوعی سرمایه اجتماعی محسوب می سرمایه اجتماعی بهره

گویند. اگر رابطـه  » آوندي«فردي باشد، یعنی فرد با فرد دیگر، این سرمایه اجتماعی را  صرفاً بین

و » همونـدي «آن را سـرمایه اجتمـاعی   اجتماعی میان اعضاي یک گروه، دسـته و حـزب باشـد،    

ها و در کلیـت اجتمـاع مالحظـه گـردد، آن را      هنگامی که سرمایه اجتماعی با ارتباط مابین گروه

  گویند.» پیوندي«سرمایه اجتماعی 

 شـاخص  :کنند یم استفاده شاخص سه از عمدتاً یاجتماع هیسرما يریگ اندازه يبرا ،یشناس در جامعه

 یشخصـ  اعتمـاد . افتهی میتعم ای عام اعتماد و یشخص اعتماد: است سطح دواراي د که است اعتماد اول،

ـ  اعتماد ،میشناس یم را او که يگرید هر کس ای همکار ای ،خانواده از يعضو به که است آن  اعتمـاد . میکن

 و عـام  اعتمـاد  شـاخص  نیهم. میکن اعتماد ،میندار آنها از یخاص شناخت که یکسان به که است آن عام

  ).1386(رنانی،  است مهم یشناس جامعه و اقتصاد علم نظر از که است آن آمدن وجود به هنحو

ـ  نکـه یا نخسـت  اسـت.  یژگـ یو سهداراي  مشارکت. است یاجتماع مشارکت دوم، شاخص  یعقالن

 شـاخص  نیسـوم . باشـد  افتـه ی سازمان نکهیا سوم و باشد مستمر نکهیا دوم. نباشد یاحساس یعنی ؛باشد



   ۱۷ فرهنگ نقطه تالقي اقتصاد و  عي،سرمايه اجتما

 از و دیشناسـ  ینم او را که یکس به، منت و توقع بدون شما نکهیا یعنی ياریهم. ياریهم از است عبارت

  د (همان).یکن یخدمت ای کمک ،دیندار جبران توقع او

 توجه هم يگرید يها شاخص شاخص، به سه نیا بر اقتصاد، عالوه در نکهیا تیاهم حائز نکته

 امـا  هستند، یاصل اریمع هم اقتصاددانان يبرا شده ادی شاخص سه گر، گرچهید عبارت به. شود یم

ـ  زیـ است، ن یررسمیغ ای یرسم باتیترت چارچوب در افراد يرفتارها نکهیآنان، ا نظر از  اریـ مع کی

ـ ید يها ارزش مانند یررسمیغ و نیقوان مثل یرسم باتیترت رایاست؛ ز یاجتماع هیسرما يبرا  و ین

 در واقــع. کنــد یمــ ریپــذ کنتــرل و ریپــذ ینــیب شیپــ گــرانید يســو از مــا را ي، رفتارهــایاخالقــ

ر یپـذ  ینیب شیتر، پ قیدق عبارت به. کند یم کمک اعتماد يریگ شکل به خود رفتارها، يریپذ ینیب شیپ

  .کند یم ایمه را عام اعتماد شاخصه اقتصاددانان يبرا که است شاخص بودن

  و اقتصاد يه اجتماعي. سرما۳- ۳

 نامحـدود  يازهـا ین بـه ، ابیـ کم منـابع  نـه یبه صیتخص یبررس علم به، روشن و ساده صورت به اقتصاد

 و بـازار  ص،یتخصـ  مسیمکان نیتر مهم ،راستا نیا در. )1380(ر.ك: رحمانی و دادگر،  است شده فیتعر

 عبـارت  جامعـه  در اقتصاد محرکه موتور گر،ید عبارت به. است تقاضا و عرضه، بازار يروهاین نیتر مهم

ـ ن مورد منابع آوردن به دست و خود يازهاین کسب جهت در افراد نکهیا یعنی ،مبادله :از است  ملـزم ، ازی

ـ ا در مـؤثر  عوامـل  .ردیپـذ  یم انجام بهتر بازار در مبادله نیا .هستند مبادله به  و عرضـه  همانـا ، مبادلـه  نی

  .است نیطرف ازین مورد و مختلف منابع يتقاضا

 حاضـر  افراد یعقالن يها انتخاب ای تیعقالن آن و است استوار تر مهم اصل کی بر، نظام نیا همه اما

 وارد، دارنـد  کیـ هـر   ارزش و آنهـا  يهـا  تیاولو ازها،ین از که یشناخت يمبنا بر ها انسان. است بازار در

ـ  رفتـار  و تیعقالن يمعنا، نخستدارد:  تیاهم مقوله دو رابطه نیا دررو،  ازاین. گردند یم مبادله  یعقالن

  .شود یم پرداخت مبادله نیا بابت که يا نهیهز و مبادله، دوم و مطلوب

 و بـازار  ییباشـد، کـارا   کمتـر  مبادله نهیهز و باشد برخوردار يباالتر سطح از تیعقالن هر قدر

بـود،   جامعـه  آحاد انیم منابع نهیبه صیتخص همانا اقتصاد، که علم هدف بوده، باالتر ياقتصاد نظام

  .شد خواهد تر محقق

 و یاجتمـاع  يامـر  تیعقالن. يمعنو و يهنجار ،يابزار تیت: عقالناس سطح داراي سه تیعقالن

اسـت   یواقعـ  یزنـدگ  يهـا  تیمحـدود  و طیشرا چارچوب در عقل کاربرد یمعن به و است یخیتار

 ياز: سـازگار  اسـت  عبـارت  يابـزار  تیعقالن ط، یشرا نیا در ).77- 71، ص 1390و مویدفر،  یرنان(

۱۸     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

 روزمـره  امـور  در کـه  اسـت  تیـ عقالن از یسـطح  يابـزار  تیگر، عقالنید عبارت به. هدف با لهیوس

 بـه  دنیرسـ  يبـرا  تا شود یم گرفته کار به ها تیفعال و اءیاش انیم کرن انتخاب و سهیمقا ي، برایزندگ

  شود (همان). دهیبرگز روش و لهیوس نیبهتر خود، نظر مورد ارزش ای هدف

 يهـا  تیـ مطلوب بـا  مطابق يرفتارها اب روش يسازگار و تطابق :از است عبارت» يهنجار تیعقالن«

 و هـا  نیـی آ بـا ، نـد یگز یبرمـ  اهـدافش  دنیرسـ  يبـرا  فـرد  کـه  ییها روش و ابزارها تطابق یعنی؛ اجتماع

 بـا ، ننـد یگز یبرمـ  افـراد  کـه  ییها روش و ابزارها تطابق. است شده رفتهیپذ جامعه توسط که ییها ارزش

  .دهد یم شکل را» يمعنو تیعقالن« ای تیعقالن سوم سطح، آنها یانسان تیهو

 مشخص را اقدام تیکم واقع در کند. یم مشخص را هدف به دنیرس ، روش»يابزار تیعقالن«

 يمعنو تیعقالن و »عمل تیفیک« با يهنجار تیعقالن دارد، سر و کار »عمل تیکم« کند یعنی با یم

 یررسـم یو غ یسـم ر بـات یترت با که ت، آنچهیعقالن سطوح انیدر م. است مرتبط »عمل تیماه« با

 باتیاز ترت صحبت یگر، وقتید عبارت به. است يمعنو تیعقالن و يهنجار تیاست، عقالن مرتبط

، یررسـم یغ بـات یترت بـا  ارتبـاط  در م.یهسـت  مواجه» يهنجار تیعقالن« است، با قانون مثالً یرسم

 لیتشـک  گـر، ید عبـارت  بـه  .م (همـان) یباشـ  یم مواجه» يمعنو تیعقالن« با و اخالق نید همچون

 تیعقالن« به را يابزار تیشود. عقالن یم آغاز يابزار تیعقالن و انتخاب يآزاد با یاجتماع هیسرما

 هیسـرما  از جامعـه  اي کـه  بـه گونـه   ابـد، ی یمـ  گسترش زین آن لهیوس به و سازد یم مبدل» هنجاري

 تیـ عقالن و طیمحـ  طیشـرا  درجۀ انطبـاق  ،یاجتماع هیسرما از یغن جامعه. شود یم یغن ،یاجتماع

 تیعقالن يمبنا بر شتریب تا کند یم کمک جامعه افراد دیگر، به عبارت دهد. به یم شیافزا را يمعنو

  .کنند (همان) عمل خود يمعنو

هنگامی که بر روابط اجتماعی صرفاً خودخواهی و کسـب  : توان گفت تر این مهم می در تبیین شفاف

عقالنیـت حـاکم بـر    ، ز در حداقل میزان خود بودهسرمایه اجتماعی نی، منفعت فردي سطحی حاکم است

اشیاء و نفوس غیر خود را صرفاً ابـزاري بـراي نیـل بـه مقاصـد      ، هر کس .جامعه عقالنیت ابزاري است

در  –اعتمـاد، مشـارکت و همیـاري     –هـاي سـرمایه اجتمـاعی     شاخصـه رو،  ازاین .ندک خود ارزیابی می

حتی با فـرض  ، هاي سرمایه اجتماعی، عقالنیت حاکم نیز حداقل میزان خود خواهد بود. با رشد شاخصه

بـه سـمت رعایـت    ، از ابـزاري صـرف   ،اینکه کسب حداکثر منفعت هنوز هدف غائی محسـوب گـردد  

رعایـت قواعـد   کـه  یابنـد   چرا کـه افـراد مـی   ؛ کند هنجارها و رفتارهاي مورد قبول جمعی سوق پیدا می

منافع آنها را هرچه بیشـتر تـأمین خواهـد    ، رعایت همیاريمشارکت و ایجاد زمینه اعتماد هرچه بیشتر و 
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بـاالترین  ، باور به هویت مشترك انسان و هویت نـوعی و رعایـت آن از یـک سـو     ،د. در مرتبه نهاییکر

عقالنیت خاصـی را بـر جامعـه حـاکم خواهـد      ، سطح سرمایه اجتماعی را فراهم نموده و از سوي دیگر

  ند.ک نظر را صرفاً در راستاي حفظ هویت نوعی مجاز قلمداد می ساخت که تعقیب منافع و اهداف مورد

 تحـول  و کنـد  یم متأثر را جامعه کی تیعقالن نوع نخست یاجتماع هیسرما :توان گفت می، رو ینا از

 فـراهم  آنهـا  يهـا  انتخـاب  جهـت  افـراد  يبـرا  که ییها مالك به توجه با و خود نوبه به زین تیعقالن در

 سـطح  و یاجتمـاع  هیسـرما  سـطح  ارتقـاء  و رشـد  لـذا  .شود یم ياقتصاد ملکردع رییتغ، موجب کند یم

ــ در تیــعقالن ــنها در .دارد متقابــل يا رابطــه، جامعــه کی ــا، تی ــه توجــه ب  و اعتمــاد ســطح ارتقــاء ب

 شـتر یب هرچـه  کاهش موجب باال، یاجتماع هیسرما پرتو در، جامعه آحاد يرفتارها رتر بودنیپذ ینیب شیپ

 شـتر یب و رشـد  بـازار  شـتر یب ییکـارآ  موجـب ، خـود  سهم به، مبادله نهیهز کاهش. گردد یم مبادله نهیهز

 سـطح  ارتقـاء  موجب امور نیا خود، مناسب یاجتماع نظم کی در که است یاجتماع توسعه و ياقتصاد

  .بود خواهد جامعه تیعقالن و یاجتماع هیسرما

  و فرهنگ يه اجتماعي. رابطه متقابل سرما۴- ۳

هر ارتبـاط و تعامـل   اما باشد.  یجامعه م يو تعامالت اعضا یبر ارتباطات اجتماع یمبتن یه اجتماعیسرما

ک یـ  يان اعضایرا در م يفرد نیکه ارتباطات ب ییها ست. شاخصهین یه اجتماعیاز سرما یحاک، یاجتماع

 يهانـد یکننـده رونـد فرا   لیبخشد که تسـه  یت را به آنها مین قابلینموده و ا یخاص یژگیو يجامعه دارا

: هسـتند کـه عبـارت اسـت از     یه اجتماعیسرما يها همانا شاخصه، گردند یو اجتماع یاسی، سياقتصاد

گـاه  یاعتمـاد جا زبـور،  م يهـا  ان شاخصـه یـ در م ارانـه بـودن.  یو هم ياریاعتماد، مشارکت آگاهانه و اخت

  د:یگو یم یاجتماع هیسرما از خود فیدر تعر امایفوکو دارد. يتر برجسته

ـ  انیم مشترك یررسمیغ يهنجارها ای ها ارزش از يا مجموعه توان یم را یاعاجتم هیسرما  افـراد  از یگروه

 معقـول  رفتـار  یهمگ که باشند داشته انتظار گروه نیا ياعضا اگر. کنند یم يهمکار گریکدی با که دانست

 باعـث  کـه  اسـت  ییروین همانند اعتماد. داشت خواهند اعتماد گریکدی به آنگاه باشند، داشته يا صادقانه و

  ).1995فوکویاما، (کند  تیفعال کارآمدتر یبه شکل یگروه ای سازمان هر شود یم

 نقـش  بـر  ، بلکهیاجتماع هیسرما در اعتماد مقوله به تنها نه امایفوکو م،یکن یم مالحظه طور که همان

 یه اجتمـاع یسرما يها رو، شاخصه ازاین. دارد دیتأک یاجتماع هیسرما تحقق در هنجارها و ها ارزش

 بـه  و فرهنگ و یاجتماع هیسرما نیب یخوب یارتباط پل تواند یمشارکت، م و ياریهم یعنی اعتماد،

ان یـ هـا، صـرفاً بـا تکـرار مـراودات م      ن خصلتیهرگز ا .آورد فراهم اقتصاد و فرهنگ نیآن، ب تبع

۲۰     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

ر نگـرش،  ب یگر و مختار است و مبتن انتخاب يگردد. انسان موجود یک جامعه حاصل نمی ياعضا

ـ نما یو انتخاب م يداور ش یات خوینش و تجربیب ـ ی بـر   یقبلـ  يهـا  شـک بـازخورد انتخـاب    ید. ب

دارد.  يا ن مهم نقـش برجسـته  یز در ایشه نیرگذار خواهد بود، اما تفکر و اندیتأث يبعد يها انتخاب

 يهـا  تهـا، مـا بـا تفـاو     کنواخت انسـان یات نسبتاً یو تجرب يظاهر يها رغم شباهت یرو، عل نیازا

  ق در سطح جهان مواجه هستیم.یعم یفرهنگ

، سـت جوامـع  یط زیو محـ  یمـ یط اقلیعالوه بر شـرا ، یو تعامالت اجتماع یجمع يتفاوت رفتارها

 ،ها به نوبـه خـود   نشیها و ب ن نگرشینش حاکم بر آنها نسبت به عالم و آدم است. ایبر نگرش و ب یمبتن

ـ باشـد. ازا  یهـا مـ   گر انتخابیت بر درفتارها، هنجارها و تعامال یعامل رجحان برخ بـا توجـه بـه      ،رو نی

که فرهنگ غالـب آن جامعـه   ، ک جامعهیغالب بر  يکه از فرهنگ ارائه شد، معرفت و هنجارها یفیتعار

  باشد. یافراد جامعه م یاجتماع يها تیها و فعال کننده در کنش نییعامل تع  ،گردد یمحسوب م

با توجه به اهمیـت ارتباطـات بـین نسـلی     ، اد سرمایه اجتماعینقش آموزش در ایج، نکته مهم دیگر

همـواره در  ، هـا  با توجه به آمد و شـد نسـل  ، تشکیل و تداوم سرمایه اجتماعی است. جامعه انسانیبراي 

هـا، مفـاهیم، باورهـا، عقایـد و      بدون لحاظ انتقال آگـاهی ، ین امرا .حال تغییر و تحول از نظر کمی است

امـري کـه در نقطـه مقابـل عامـل تـداوم و اسـتحکام        ؛ موجب گسست پیوندها گرددتواند  می، هنجارها

  گردد. پیوندها محسوب می

هـاي   یکی از عوامل اصلی تشکیل سرمایه اجتماعی در یک جامعه، ارتباط محکم و پایدار نسلی نسل

ین عوامـل  خود از مؤثرتر، هاي مختلف در یک جامعه باشد. انباشت ارتباطات نسل مختلف آن جامعه می

مقولـه فرهنـگ بـه واسـطه     ، باشد. بنابراین تشکیل پیوندهاي موثق و قابل اعتماد در میان آحاد جامعه می

  ).1390رنانی و مویدفر، ( باشد بر سرمایه اجتماعی تأثیرگذار می، عامل تأثیرگذار آموزش بین نسلی

مـورد غفلـت   د می است که نبایاما تأثیرپذیري فرهنگ نسبت به سرمایه اجتماعی و اقتصاد نیز امر مه

هاي مناسب اقتصادي، و تعامالت صحیح اقتصـادي شـکل گرفتـه در یـک      واقع گردد. وجود زیرساخت

ـ ، هاي همگـانی بـوده و بـا تـأمین نیازهـاي حـداقلی آحـاد جامعـه         گسترش آموزشۀ زمین، جامعه ۀ زمین

  گردد. تر فراهم می تعامالت فرهنگی مناسب

دهـد،   نیازهاي اقتصادي در یک جامعه کمتر توسعه یافته رخ مـی  هایی که براي تأمین کشمکش

شـک   بخشد. بی ساز دوري افراد از اعتماد، و مشارکت بوده، امکان همیاري را تنزل می همواره زمینه

باشد. هر مقـدار   تأثیر این عوامل اقتصادي بر فرهنگ، وابسته به غنا و محتواي فرهنگ مورد نظر می
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دهنده یک فرهنگ، از استحکام و قدرت بیشـتري برخـوردار    بینش تشکیل منطق حاکم بر نگرش و

هاي درهم کوبنده نیز بیشتر خواهد بود. بعکس، بـا   باشد، امکان مقاومت صاحبان آن در مقابل تنش

هـاي وارد بـر آن، از قـدرت     هاي فرهنگی، جامعه نسبت بـه تغییـرات و شـوك    تزلزل مبانی و پایه

وده، با بروز این مسـائل، بیشـتر در معـرض اضـمحالل فرهنگـی قـرار       مقاومت کمتري برخوردار ب

  خواهد گرفت (همان).

م دانستن خـالق عـالم و اعتقـاد بـه روز جـزا و      یم و علیمیزان عقاید راسخ در رابطه با حک، رو ینا از

ا هـ  ن خصلتیر ایتأث، به عهد در میان معتقدین و به تبع آن يدر ایجاد خصوصیت صداقت و وفا، پاداش

جامعـه و   يو مشـارکت همدالنـه و مشـفقانه اعضـا     يسـاز  منجر به اعتمـاد  يرفتار يها بر اتخاذ روش

 يپاسـخگو ، هـا  نشییها و گز ارانه در انتخابیکرد همیو اتخاذ رو یبر منافع شخص، ح مصالح جمعیترج

وح گـر تفـاوت سـط    هیـ ز توجیجوامع مختلف و ن یه اجتماعیو اختالف سطح سرما یفرهنگ يها تفاوت

باشد. اگرچه این نکته نیز قابل توجه اسـت کـه تجربیـات آحـاد جامعـه از رفتـار حاکمـان و         یتوسعه م

تواند اثر ایـن   می، ها و مقدار و نحوه توزیع قبلی منابع تعامالت اجتماعی گذشته و نیز کیفیت زیر ساخت

  معتقدات را دستخوش تغییر قرار دهد.

  گيري . نتيجه۴

 عبارتنـد  که مقوله نیا شاخص سه بر دیتأک با و یاجتماع هیسرما مورد در شده ئهارا مطالب بندي جمع با

 تـوان  یمـ  ها شاخص نیا سه هر تحقق در فرهنگ مهم نقش به توجه با و ياریهم و مشارکت اعتماد، :از

  که: نمود اذعان

 رايدا هـا  بیـنش  و هـا  نگـرش  بـر  مبتنـی  و، بوده جامعه بودي هم و همبستگی مهم عامل فرهنگ. 1

  .باشد می... و اقتصادي سیاسی، اجتماعی، از اعم، زندگی مختلف شئون در جلوه و بروز نمود،

 را آن علـم  و فلسـفه  دیـن،  کـه  اسـت  جامعه بر حاکم بینش و نگرش همانا، فرهنگ اصلی هسته. 2

  ند.دار تبلور جامعه یک بر حاکم بینی جهان، در امور این. هستند متأثر آن از و، نموده پشتیبانی

 همانا که عقالنیت اساس بر را خود اختیارهاي و ها انتخاب و مختار است موجودي . انسان3

رو،  ازایـن . دهـد  مـی  اسـت، انجـام   شـرایط  با متناسب بهینه انتخاب اساس بر ها مطلوبیت ترجیح

 او بـراي  را محـیط  و شـرایط  کـه  او بیـنش  و نگرش بر مبتنی وي منتخب هنجارهاي و رفتارها

  .داد خواهد نماید، انجام می تفسیر و یرپذ شناخت

۲۲     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

 عقالنـی  هـاي  انتخـاب  بـر  مبتنـی ، نبوده مجزا ها انسان رفتاري کنش از نیز جامعه یک افراد ارتباط. 4

 نظیـر  جمعـی  زنـدگی گونـاگون   هـاي  عرصـه  در جامعـه  یک هاي انسان که مختلفی هاي کنش. باشد می

 متـأثر ، اسـت  جامعه آحاد بر حاکم بینش و نگرش بر بتنیم ازآنجاکه، دهند می انجام... و اقتصاد  سیاست،

  .باشند می جامعه فرهنگ از تبلوري و بوده حاکم بینی جهان از

 جامعـه  فرهنـگ  از متـأثر  ،اجتمـاعی  سرمایه ارتقاء و وجود  تشکیل، نیز و اجتماعی کنش هرگونه. 5

 و ارزیـابی  قابل نظر مورد جامعه گیفرهن هویت به توجه با نیز آن ارتقاء امکان و سطح آن، ماهیت، بوده

سـرمایه   –فرضیه اول مبنی بر اینکـه سـطح مناسـب تعـامالت اجتمـاعی      ، در نتیجه .است سنجی امکان

 گردد. اثبات می، باشد متأثر از فرهنگ می –اجتماعی 

ت تـأثیر پـذیرفتن فرهنـگ از تعـامال    ، ها تأثیرگذار بوده ها و بینش مناسبات اجتماعی نیز بر نگرش. 6

  که شامل تعامالت اقتصادي است و نیز متأثر شدن فرهنگ از اقتصاد، باورپذیر خواهد بود.، اجتماعی
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