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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف دستيابي به مفهوم سرماية اجتماعي شبکه در منظومة فکری امام موسي صدر شکل
گرفت و در همين راستا به مطالعة آثار او كه دستاورد تجربة همزيستي رهبری ديني در يک جامعة متشکّل از مذاهب
و فرقههای گوناگون به شمار ميرود ،پرداخت .روش :در اين پژوهش برای گردآوری اطالعات از شيوۀ كتابخانهای،
در استناد دادهها از روش اسنادی و در تجزيه و تحليل مطالب از روش تحليل محتوايي از نوع توصيفي تحليلي بهره
گرفته شد .یافتهها :از انديشة امام موسي صدر دريافت ميشود كه مفهوم شبکه بر خالف نظريات كالسيک ،تنها
برساختة روابط انساني نيست؛ بلکه گسترۀ آن را تمام هستي با همة اليهها و ابعاد پيدا و نهان تشکيل ميدهد.
نتیجهگیری :صدر هستي را شبکة اجتماعي وسيعي در نظر ميگيرد كه هماهنگي و همسويي با آن انسان را بهرهمند
از منابع بالقوه و بالفعلي ميكند كه حاصل سرماية اجتماعي اين شبکة عظيم اجتماعي است.
واژگان کلیدی :سرماية اجتماعي ،امام موسي صدر ،شبکة اجتماعي ،شبکة هستي.
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الف) مقدمه
سرماية اجتماعي از مفاهيم پايهای علوم اجتماعي است كه بر ارزشمندی رابطة بين افراد ،داللت و بر روابط
ميان انسانها تمركز دارد؛ روابطي كه در تمام لحظات زندگي روزمره و طول عمر انسانها جريان دارد و رفتار
و نگرش آنان را تحت تأثير قرار ميدهد و ناظر بر اين نکته است كه روابط ميان افراد جامعه ،سرماية
گرانبهايي است كه ميتواند با كمترين هزينه نيازهای فردی و اجتماعي را رفع كند(ردادی )31 :1389 ،و ارتقای
همکاری اعضای جامعه را به دنبال داشته باشد.
كشور لبنان با وجود مساحت كم ،از جمله جوامع متکثری است كه اديان و مذاهب و نژادهای مختلفي
را درون خود جای داده است .وجود چنين تنوع و ناهمگوني فرقهها و اقليتهای قومي و مذهبي ،مشکالت
بسياری را برای صلح و ثبات مردم و همچنين توزيع قدرت به وجود آورده است .با توجه به حضور  20سالة
امام موسي صدر در لبنان و اهتمام در جهت تقويت و پويايي طايفة شيعه و جدّيت در برقراری رابطه با ديگر
فرقهها ،ارادۀ اصلي پژوهش حاضر بررسي و مطالعة بنيانهای فکری صدر در خصوص سرماية اجتماعي و
مؤلفههای آن است .هر چند در آرای اجتماعي وی تركيب سرماية اجتماعي به عنوان مفهومي مستقل به كار
گرفته نشده است ،اما با اطمينان ميتوان ادعا كرد كه «ارزشمندی رابطه» به عنوان عصاره و جوهر مفهوم
سرماية اجتماعي در اين ديدگاه جايگاه ويژهای را به خود اختصاص داده و در برابر جسم افراد به عنوان
پيکر جامعه« ،روح جامعه» تلقي شده است .در اين نگرش آموزهها ،مفاهيم و مصاديق مستقيم و غير مستقيم
بسياری موجود است كه از آنها ميتوان مفاهيم مرتبط با توليد ،انباشت و افزايش سرماية اجتماعي را
دريافت؛ مؤلفههايي كه به عنوان زمينه و موضع تجلي سرماية اجتماعي در نظريههای كالسيک وجود ندارد
و با ايجاد جريان همدلي و تبادل اساس همکاری اجتماعي و شکلگيری جامعه را هموار ميكند .اما هدف
اصلي پژوهش حاضر ،بررسي و مطالعة بنيانهای فکری امام صدر در خصوص سرماية اجتماعي است .برای
دستيابي به اين مقصود ،ابتدا رويکردهای سرماية اجتماعي از نظر مهمترين صاحبنظران علوم اجتماعي
بررسي شده و سپس مؤلفههايي مختص سرماية اجتماعي در آرای اجتماعي امام صدر احصا و ويژگيهای
آنها برشمرده خواهد شد.

ب) مباني نظری
 .1امام موسي صدر
امام موسي صدر در خانوادهای متولد شد كه به لحاظ منزلتي و سرماية فرهنگي دارای شبکة اجتماعي
وسيعي در لبنان ،ايران و عراق بوده و ميراث اجتماعي به جا مانده از پدربزرگ و پدر ،او را در شبکهای از
مناسبات تربيت خانوادگي قرار ميداد .او در حوزههای علمية قم و نجف ،دانش فقه تشيّع را نزد اساتيد
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معروف طي كرد و در دانشگاه تهران گرايشهای حقوق در اقتصاد را آموزش ديد .اين دو حيطه،
قانونمحوری ،عقل معاش ،ادب حکمراني و مصلحتانديشي را به او آموخت تا در اصالح جامعة
فالكتزده و فقير جنوب لبنان و تحقق اهداف خويش ،راه درست را انتخاب كند .صدر متفاوت با رويکرد
رايج رهبران ديني زمان خود ،كمتر در پي طرح مباحث عقيدتي برآمده و در مقام عمل به اصالح ساختار
اجتماعي جامعه خود دست زد .او از موضع دين دغدغة دنيای مردم را داشت و اين راز و رمز محبوبيت و
نيز تأثير او در جامعه بود .عقل هوشمند و ايمان نامحدود او نسبت به حق ،همراه با فصاحت و بالغت گفتار
نيک ،جوّ سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و مذهبي آن برهه از تاريخ لبنان را در خود ذوب كرد و ادبيات نويني
را برای دفاع از اسالم و كرامت انسان ارائه كرد كه تجربة موفقي برخاسته از متن سنّت اسالمي بود و در
عين حال ،به لحاظ نظری ،امروزه يکي از مباحث مطرح در حوزۀ سياسي اجتماعي محسوب ميشود.
 .2سرمایة اجتماعي
دغدغة تنزل روابط اجتماعي از جمله موضوعاتي است كه در جامعهشناسي كالسيک به چشم ميخورد و
شايد بتوان گفت كه تولد جامعهشناسي ،معلول نگراني مربوط به روند رو به تنزل روابط اجتماعي در نتيجة
صنعتي شدن و آغاز مدرنيته است(شارعپور .)15 :1379 ،اين مسئله به ويژه در اياالت متحده و بريتانيا صادق است
و يکي از داليل آن ،وجود ماهيت فردگرايانة روابط اجتماعي معاصر در اين

كشورهاست(پاتنام و همکاران،

 .)10 :1384عمدۀ جامعهشناسان كالسيک متوجه تبيين و تشريح چگونگي مخدوش شدن روابط اجتماعي و
خصوصيات منفعالنة فرد در قبال جامعه و ساختار اجتماعي بودند .اميل دوركيم 1به انتقال جامعه از حالت
انسجام مکانيکي به انسجام ارگانيک كه تابع فردی رابطة مستقيم و ناشي از تقسيم كار اجتماعي است اشاره
دارد و آثار آن را به صورت بيهنجاری و اختالل در روابط اجتماعي بررسي ميكند .فرديناند تونيس 2با
تأثير زندگي شهری بر حيات انساني و غلبة ارادۀ عقالني بر ارادۀ طبيعي ،نظراتي را ابراز داشته است .به نظر
جرج زيمل 3،فرايندهايي مانند تقسيم كار فزاينده ،عقالنيت مفرط و نظاير آن ،سبب پيدايش دلزدگي و
احتياط در روابط اجتماعي در شهر شده است(شارعپور .)15 :1379 ،كارل مانهايم 4به اثرات صنعتي شدن،
عقالنيت ،بوركراسي و تخصص تأكيد دارد و اين عوامل را در بروز بيياوری و نااميدی در انسان دخيل
ميداند.كارل ماركس 5تقسيم كار ،مالکيت خصوصي و روابط اجتماعي توليد در نظام سرمايهداری را از
عوامل اصلي اختالل در روابط اجتماعي انسانها ذكر ميكند .ماكس وبر 6،روابط و ضوابط قراردادی و نظم

1. Émile Durkheim
2. Ferdinand Tönnies
3. Georg Simmel
4. Karl Mannheim
5. Karl Heinrich Marx
6. Max Weber
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مفرط در كنشهای انساني ،بوروكراسي و عقالنيت مفرط ناشي از آن را از علل اساسي بيقدرتي انسان
ميداند .سيرايت ميلز 1به تضاد بارز بين آزادی و عقل از سويي و اثرات تقسيم كار ،بروكراسي و
عقلگرايي مفرط از سوی ديگر اشاره دارد و ماكس هوركهايمر 2،علت مخدوش شدن روابط اجتماعي را
ناشي از فرهنگ صنعتي ،وسايل ارتباط جمعي و فنّاوری مدرن ميداند .جامعهشناسان معاصر برای بررسي
كمّيت و كيفيت روابط اجتماعي در جامعه ،از مفهوم سرماية اجتماعي بهره

جستهاند(باقری زنوز و علمي:1388 ،

 )126و معتقدند تأكيد بر روابط و ارزشها به عنوان عوالمل مؤثر در تبيين ساختارها و رفتارها ،ارمغان سرماية
اجتماعي برای نظرية اجتماعي است(فيلد .)202 :1385 ،در حقيقت ميتوان گفت مفهوم سرماية اجتماعي،
متناسب با روح نامطمئن و پرسشگر عصر حاضر است .ناامن بودن ارتباطات ما در دورهای كه كريچ هوفر

3

آن را «شکلدهي اجتماعي به فردگرا شدن فرد» مينامد ،ميتواند آن چيزی باشدكه توجه ما را به ارزش
آنها جلب ميكند .در واقع؛ پيشكشيدن بحث سرماية اجتماعي در دهههای اخير به دليل احساس خطر
انديشمندان از اتميزه شدن جامعهها و محدود شدن روابط و صميميتها و خزيدن مردم در الک فردگرايي
افراطي بوده است(.معيدفر و دربندی)36 :1385 ،

 .3سرمایة اجتماعي شبکه
با مروری بر مفهوم سرماية اجتماعي آشکار ميشود كه پژوهشگران مختلف به تعريف واحدی برای
سرماية اجتماعي دست نيافتهاند و به بيان آكچوماک 4،محققان سرماية اجتماعي ،خود از سرماية اجتماعي
بيبهرهاند(پاکسرشت .)75 :1393 ،در چنين شرايطي ،اولين گام ،انتخاب تعريف مطلوب به اقتضای هدف مطالعه
است .وولکاک و نارايان 5با چهار رويکرد متفاوت ،تقسيمبندی سودمند و جامعي را از تعاريف سرماية
اجتماعي ارائه كردهاند.
یک) رویکرد اجتماعگرایي 6:در باور اجتماعگرايان سرماية اجتماعي بيشتر يک خير عمومي و
دارايي جمعي محسوب ميشود كه همگان در فوايد آن شريکاند .بر اين اساس ،هر چه ميزان سرماية
اجتماعي بيشتر باشد ،تأثير آن بر رفاه اجتماع بيشتر خواهد بود .جيمز كلمن 7،رابرت پاتنام 8و فرانسيس
فوكوياما 9،سه مدافع صاحبنظر اين رويکرد محسوب ميشوند(.پاتنام و همکاران535 :1384 ،؛ پاکسرشت)76 :1393 ،

1. Charles Wright Mills
2. Max Horkheimer
3. Kirch Hofer
4. Samih Akcomak
5. Michael Woolcock & Deepa Narayan-Parker
6. Communitarian Approach
7. James Kelman
8. Robert D. Putnam
9. Yoshihiro Francis Fukuyama
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دو) رویکرد شبکهای 1:در اين رويکرد ،سرماية اجتماعي كااليي فردی و دارايي مهم موجود
در چارچوب ارتباطي است كه ميان افراد برقرار شده است .اين تلقي در تعارض آشکار با
رويکردی است كه شبکهها را بخشي از سرماية اجتماعي ميداند .در اين ديدگاه ،ويژگيهای
شبکه؛ يعني خصوصيات ساختي ،مانند اندازه ،تراكم ،تركيب ،خصوصيات تعاملي مانند شيوۀ
تماس ،فراواني تماس ،صميميت ،دوام رابطه و خصوصيات كاركردی مانند انواع حمايتها از
بيشترين اهميت برخوردارند .محققاني چون :پير بورديو 2،روالن بارت 3،الجاندرو پورتس 4و
نانلين 5سرماية اجتماعي را از اين منظر تعريف و

تبيين كردهاند(.پاتنام و همکاران538 :1384 ،؛ پاکسرشت:1393 ،

)79-77

سه) رویکرد نهادی 6:اين ديدگاه در تعريف سرماية اجتماعي از موضع اجتماعگرايي متأثر
است و سرماية اجتماعي را يک دارايي جمعي متجلي در جامعة مدني و نظامي از روابط و
هنجارهای تسهيلكننده كنش جمعي در حوزههای مختلف تعريف ميكند .اما در تحليل و
نظريهپردازی اين مفهوم ،مسير ديگری را در پيش ميگيرد و مدعي است كه ماندگاری شبکههای
اجتماعي و جامعة مدني تا اندازۀ زيادی نتيجة محيط نهادی ،حقوقي و سياسي

است(.پاتنام و همکاران،

545 :1384؛ پاکسرشت)79-81 :1393 ،

چهار) رویکرد همافزایي 7:تالش اين رويکرد بر رفع كاستيهای وجوه فردی و جمعي از طريق ارائة
تعريفي است كه ابعاد نهادی و شبکهای و همچنين سازمان رسمي و غير رسمي سرماية اجتماعي را در كنار
هم قرار دهد .در اين رويکرد ،سرماية اجتماعي ذخيرۀ شبکههای رسمي و غير رسمي است كه افراد برای
توليد و تخصيص خدمات و كاالها از آن استفاده ميكنند .راهبردهای متأثر از اين ديدگاه به دليل تأكيد
همزمان بر ويژگيهای نهادی و همچنين ويژگي شبکههای اجتماعي از حيث درونگروهي يا برونگروهي
بودن و در نهايت ،الگوی ارتباط و تعامل اين دو ،از امتيازات مهمي به نسبت توصيههای سه ديدگاه پيشين
در خصوص ارتقای سرماية اجتماعي برخوردارند(.پاتنام و همکاران548-549 :1384 ،؛ پاکسرشت)81-84 :1393 ،

رويکردهای چهارگانه مذكور گويای اين نکته است كه ايدۀ سرماية اجتماعي دارای تعاريف متعدد،
اشکال متنوع و اجزای گوناگوني است و بسته به هر نظريه ،شکلي خاص پيدا ميكند؛ همچنانكه گره
1. Network Approach
2. Pierre Bourdieu
3. Roland Barthes
4. Alejandro portes
5. Nan Lin
6. Institutional Approach
7. Synergy Approach
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خوردن ايدۀ سرماية اجتماعي به تحليل شبکهای به تلقي شبکهای از سرماية اجتماعي اشاره دارد .بدين
مفهوم سرماية اجتماعي ،تراكم منابع بالفعل يا بالقوهای است كه با در اختيار داشتن شبکة بادوامي از روابط
كم و بيش نهادينهشده مبتني بر آشنايي يا شناخت دوطرف ايجاد ميشود .بر اين اساس ،حجم سرماية
اجتماعي يک فرد به اندازۀ شبکه پيوندهايي كه او ميتواند به نحو مؤثری بسيج كند و به ميزان و حجم
سرماية افرادی بستگي دارد كه با آنها پيوند برقرار كرده است(ابوالحسني و عطار .)145 :1392 ،در مجموع ،اين
رويکرد را ميتوان در اين گزاره خالصه كرد كه :سرماية اجتماعي شبکه بر منابع ابزاری و حمايتي متنوع و
موجود در شبکه ،كه با سرمايهگذاری افراد در روابط اجتماعي و دستيابي به پيوندهای اجتماعي مختلف به
دست ميآيد ،متمركز است(.توسلي و امانيكالريجاني)91 :1392 ،

ج) پیشینة پژوهش
دربارۀ شناسايي مؤلفههای سرماية اجتماعي از ديدگاه امام صدر ،پژوهشي انجام نشده؛ مگر پژوهشي كه
«تأثير دلبستگي ايمن بر شکلگيری سرماية اجتماعي با تأكيد بر انديشة تربيتي امام موسي صدر»(روحي برندق و

همکاران )1398 ،را بررسي كرده است .و اما پژوهشهايي كه بيشترين ارتباط را با موضوع اين بحث دارند؛ در
فصل سوم كتاب «سرماية اجتماعي در انديشه و عمل امام خميني(ره)»(فقيهخلجاني ،)1392 ،مؤلف ميكوشد تا
ظرفيتهای سرماية اجتماعي را در انديشه و عمل امام خميني شرح دهد و با ذكر  12ويژگي جزيي در
آخرين فصل كتاب ،عناصر و ويژگيهای سرمايهساز رهبری امام خميني را برميشمارد .امير محمدی نيز در
پاياننامة خود(محمدی ،)1389 ،دستگاه تفکر سياسي امام را در سه سطح فلسفة سياسي ،نظرية سياسي و الگوی
سياسي بررسي كرده و در هر يک از اين سطوح به منابع ،نتايج و شيوههايي برای تقويت سرماية اجتماعي
رسيده است كه با تقويت و توسعة هر يک ميتوان به توليد و تقويت بيشتر سرماية اجتماعي در جامعه ايران
دست يافت.
در گسترۀ مقاالت نيز تبيين ابعاد مختلف سرماية اجتماعي در انديشه و عمل امام خميني بيشترين
فراواني را به خود اختصاص داده است؛ از جمله مقالة «شناسايي مؤلفههای شناختي سرماية اجتماعي از
ديدگاه امام خميني» كه خدامحوری ،اسالممحوری ،اعتماد ،قانونگرايي و خدمت برای خدا و اعتقاد به
نظارت الهي ،مهمترين مؤلفههای بعد شناختي سرماية اجتماعي در بيانات حضرت امام معرفي شدهاند.
مقالة «تحليل فضای مفهومي سازۀ سرماية اجتماعي در كالم امام علي(ع)»(عليني و همکاران )1394 ،با استناد
به خطبهها ،نامهها و كلمات قصار حضرت علي(ع) ،روابط اجتماعي به مثابه سرماية اجتماعي را در
نهجالبالغه بررسي كرده است .در مقالة «تحليل محتوای مفهوم سرماية اجتماعي در احاديث امام

کاووس روحی برندق وهمکاران 683 

رضا(ع)»(بهروان و بهروان )1392 ،نيز پژوهشگر تمامي ابعاد و مؤلفههای مفهوم سرماية اجتماعي را كه در احاديث
رضوی به درجات متفاوت اشاره شده ،برشمرده است.
همانگونه كه گفته شد ،در هيچ يک از آثار پژوهشي مذكور ،سرماية اجتماعي در انديشة امام موسي
صدر مورد توجه قرار نگرفته و بررسي نشدهاست .از اين رو ،نوآوری پژوهش حاضر از دو جنبه است :اول،
تمركز بحث بر انديشة اجتماعي امام صدر به عنوان مصلح اجتماعي و دوم ،دستيابي به مفهوم و مؤلفههای
سرماية اجتماعي در انديشة امام موسي صدر.

د) روششناسي پژوهش
پژوهش كيفي پيش رو ،دادههای مورد نياز را به روش كتابخانهای و با مطالعة آثار امام موسي صدر
جمعآوری كرده است .برای اين منظور ،با مراجعه به مجموعة  12جلدی كتاب «گامبهگام با امام» كه
حاصل طرحهای خالقانه و فعاليتهای خستگيناپذير و تجربة مديريتي و رهبری وی بوده ،مفاهيم هدفمند
سرماية اجتماعي را انتخاب و پس از فيشبرداری ،در استناد دادهها از روش اسنادی بهره گرفته است.
بهكارگيری روش پژوهش اسنادی يکي از ويژگيهای عمدۀ روششناختي در پژوهشهای علوم انساني ،به
ويژه مطالعات جامعهشناختي با بُرد كالن به شمار ميرود .در اين روش ،پژوهشگر دادههای پژوهشي خود
را دربارۀ كنشگران ،وقايع و پديدههای اجتماعي ،از بين منابع و اسناد جمعآوری

ميكند(عرفانمنش و صادقي

فسايي .)61-63 :1394 ،از آنجا كه پژوهشگر در اين روش به دنبال واكاوی مقاصد ذهني و ادراک انگيزههای
پنهان يک متن نيست و صدر نيز به صراحت از سرماية اجتماعي و مؤلفههای آن سخن به ميان نياورده است،
پژوهش حاضر در تجزيه و تحليل مطالب از روش تحليل محتوايي از نوع توصيفي تحليلي استفاده كرده تا
به وسيلة اين روش تمامي فيشهای مربوطه مورد ارزيابي و تحليلي منظمتر ،دقيقتر و از همه مهمتر با درجات
باالتری از پايايي قرار گرفته(قائدی و گلشني )57-58 :1395 ،و مفاهيم مربوط به سرماية اجتماعي و مؤلفههای آن
در آنها شناخته و كشف شود.

هـ) تبیین سرمایة اجتماعي شبکه در آرای امام موسي صدر

سرماية اجتماعي به عنوان رابطة بين كنشگران انساني ،دارای منابع ايجادكنندۀ متعددی است.
همچنانكه از نظر رهيافت شبکهای ،تشکيل شبکههای اجتماعى اساس سرماية اجتماعى در جامعه
بهشمار ميرود .ايدۀ اصلي اين رهيافت بر ارزشمندی شبکههای اجتماعي داللت دارد؛ يعني
همانطور كه سرماية فيزيکي يا سرماية انساني هم به صورت فردی و هم در شکل جمعي ميتوانند
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موجب افزايش بهرهوری شوند ،ارتباطات اجتماعي و روابط ميان كارگزاران اجتماعي هم بر
بهرهوری افراد و گروهها تأثير ميگذارند(پاتنام و همکاران .)147-148 :1384 ،در اين رهيافت ،شبکة اجتماعي
يا منبع توليدكنندۀ سرماية اجتماعي ،تركيبي از كنشگران و روابط بين آنهاست و افراد برای
دستيابي به اطالعات ،منابع و موقعيتها ،به روابط شخصي و نزديکان خود متکياند .از ديدگاه نظرية
شبکه ،كنشگران ميتوانند افراد باشند ،اما گروهها ،اصناف و جوامع را نيز ميتوان كنشگر به شمار
آورد(.مرزبان و قليجان)56-57 :1388 ،

تأمل در اين صورتبندی به خوبي مشخص ميكند كه منابع سازندۀ سرماية اجتماعي و همچنين
شبکة اجتماعي ،برساختة انسانها ،جماعتها و گروههای انساني و در زمينه و بستر جامعه است .اما
رهيافتهای سرماية اجتماعي شبکه در انديشة امام موسي صدر تفاوتهای بنياديني با ايدههای
كالسيک دارد .در واقع؛ در انديشة صدر ،ماهيت شبکه متفاوت از نظريات مرسوم ،نه در
مجموعهای از انسانها كه در كل هستي معنا پيدا ميكند(ضاهر ،1396 ،ج 327 ،96 :1؛ ج  .)70 :12شبکه در اين
ديدگاه ،اشاره به كل «هستي» به صورت يک نظام به همپيوسته و هماهنگ دارد كه در تمام
اليههای آن بين موجودات رابطة علت و معلولي ،اثرگذاری و اثرپذيری برقرار

است(واسطي و گلکار،

 .)61 :1398موجودات در آن ارتباط دوطرفة تعاملي با يکديگر دارند و هر حركتي در هستي ،برايند
تمام اين تعامالت است .بر اين اساس ،ميتوان گفت كه نقطة تمركز صدر همون ديدگاه شبکه ،به
جای تأكيد بركنشگران و ويژگيهای فردیشان به عنوان واحد تحليل ،به ساختار روابط كنشگران
توجه ميكند(باستاني و همکاران .)50 :1387 ،از سوی ديگر ،انسان نيز به عنوان بخشي از شبکة هستي و بلکه
سرآمد آن ،از طبيعت و موجودات اطراف خود متأثر و به طور خودجوش با همنوعان خويش و
جامعه تعامل و تأثير متقابل دارد(ضاهر ،1396 ،ج 186 :1؛ ج  .)40-41 :3تصويری اينچنين ،بيانگر اين نکته
است كه انسان ،محدود در عالم مادی و خاكي نيست و ارتباط هماهنگ شدهای با اجزای ديگر
اين شبکة هستي دارد .به اين معنا كه تمام موجودات در شبکة هستي با انسان ارتباط دارند يا بر
انسان تأثير ميگذارند يا از وی تأثير ميپذيرند(همان ،ج 177 :1؛ ج  .)319 ،309 :2بر اين اساس ميتوان گفت
كه مبنای هستيشناسي صدر ،هستيشناسي انسانمحور است؛ البته نه به معنای اومانيستي غربي،
بلکه به معنای خليفهاللهي و جانشيني خدا(.همان ،ج )223 :1

كسب سرماية اجتماعي از اليهها و مراتب هستي و در نگاه صدر را ميتوان در چهار ساحت
كلي بررسي كرد.
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 .1ارتباط با خود؛ احساس کرامت
صدر اولين گامهای تکوين و بالندگي سرماية اجتماعي را در درون انسان جستجو ميكند و «حسن ظن به
خود» را هستة مركزی هر رابطهای ميداند؛ زيرا باور دارد انسان صاحب كرامت همچنانكه به خود احترام
ميگذارد ،به ديگران نيز احترام ميگذارد؛ در ديگران تأثير گذاشته و از آنان تأثير ميپذيرد و همکاری
ميكند(همان ،ج  )387 :11و با چنين تعامالتي است كه جامعه ايجاد ميشود و سرماية اجتماعي شکل ميپذيرد.
بر اين اساس ،اگر كسي احساس كرامت كند و به خود حسن ظن داشته باشد ،بيگمان نسبت به ديگران هم
احساس صداقت و صراحت دارد و ميزان احترام و همکاری و اطمينان او هم باال خواهد بود؛ زيرا ريشة همة
آنها به احترام به خود برميگردد.
 .2ارتباط با غیب
یک) اعتقاد به یگانگي آفریدگار؛ كه نتيجة آن اعتقاد به انسجام در آفرينش ،پيوستگي در همة اجزا و
ابعاد جهان هستي و پيوند داشتن گذشته با حال و حال با آينده و نيز تعامل ميان همة موجودات با همة انواع
و تفاوتهایشان است و اين به معنای يکسان بودنِ ذات همة موجودات و عدم قداست يا نحوستِ يک
پديده و همچنين به معنای برابری انسانها و درکِ متقابل ميان انسانهاست(.صدر ،بيتا)41 :

دو) باور به معاد به عنوان نتیجة حتمي تعامل انسان و هستي(ضاهر ،1396 ،ج )83 :9؛ در انديشة صدر،
ايمان به خدای يگانه با تزريق اين باور كه همة انسانها به خواست خدا از يک پدر آفريده شده و همانند
دندانه های شانه با يکديگر برابرند و هيچ كس بر ديگری امتياز ندارد ،تعامل با ديگران را آسانسازی
ميكند(همان ،ج  240 :1و  )404و امکان نمود سرماية اجتماعي را به بهترين شکل فراهم ميكند .از سويي ديگر،
با تأكيد بر وحدت ذاتي و پاكي سرشت انسانها ،بياعتمادی به ديگران را دور و با تقويت همکاری به
استواری سرماية اجتماعي ميانجامد .باور به معاد نيز با نامتناهي كردن واقعيتها و امکانات بشری در برابر
زندگي تنگ اين دنيايي انسان ،افقي فراتر از همة نيروها و قابليتها تا بينهايت ميگشايد و با خلق وسعت
نگرش انسانها به سوی بينهايت ،ظرفيت تعامل ميان افراد را بيشتر

كرده(همان ،ج )411-412 :11

اجتماعي افزونتری توليد ميكند.
 .3ارتباط با همنوع
يک) رابطة افراد با يکديگر يا همان حقوق مدني.
دو) رابطة خانوادهها ،شهرها و گروهها با يکديگر يا همان حقوق اداری.
سه) رابطة مردم با حکومت.
چهار) ارتباط جوامع با يکديگر يا همان حقوق بينالملل(.همان ،ج )432-434 :1

و سرماية
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در انديشة امام صدر ،انسانيت وجود واحدی است كه اجزای آن با هم در تعامل بوده و ميل به وحدت
دارند .او شرط تعامل ميان افراد جامعه را وجود تفاوت در تواناييها و استعدادها ميداند و معتقد است اگر
همة اعضای جامعه به لحاظ توانايي و توانگری و فقر در يک رتبه و شکل باشند ،ديگر جامعهای شکل
نخواهد گرفت؛ زيرا در اين اوضاع ،تعامل و دادوستدی تحقق نخواهد يافت .ديگر كسي واجد چيزی
نيست كه ديگری فاقدش باشد(همان ،ج  .)336 :2در حقيقت؛ امام صدر وجود پيوندهای انساني مختلف را به
معنای سرچشمههای تجارب ،دستاوردها و مطالعاتي ميداند كه ضمن آسانسازی همکاری و تعامل انسانها
با يکديگر ،روابط درون جامعه را بيهيچ خطری تقويت و سرماية اجتماعي افزونتری ميكنند.
 .4ارتباط با عوامل هستي
عوامل و آثار تکويني كه آدمي ميتواند از اين نيروها استفاده كند و بر آنها اثر گذارد و از طريق علم در
آنها تصرف كند(همان ،ج  .)312 ،340 :10همچنانكه گفته شد ،هستي در نگاه صدر ،خلقتي است واحد،
بههمپيوسته و هماهنگ و سرشار از معنويت و زيبايي و استوار بر اساس حق ،عدالت و نظم كه هر جزء آن
ضمن ايفای نقش و وظيفة وجودیِ خود ،به طور دقيق و متقن ،با اجزای ديگر نيز در تکوين و بقا و عمل و
فعل و انفعال ارتباط دارند و به سمتي واحد و به سوی واالترين اهداف حركت ميكنند(همان ،ج .)263-264 :1
خورشيد و ماه و ستارگان و چارپايان و همة موجودات به صورت دقيق و منظم و بدون تخلف و خيانت و
انحراف وظيفهای را ادا ميكنند كه در جهان بر عهدهشان نهاده شده است(همان ،ج )339 :12؛ همچنانكه قلب
انسان كارش را انجام ميدهد و همينطور هر جزيي از بدن ،مگر اينکه دچار عارضهای شده باشد .صدر
شرط كاميابي و جاودانگي انسان را در هماهنگي با خويش و جهان هستي ميداند؛ به طوری كه همانند قلب
خود در بدن و خورشيد در خلقت در زندگي خود منظم و در سلوكش عادل و در تصرفاتش دقيق باشد و
بر اساس حق و عدالت و برنامهريزی دقيق در همة طرحها و تحركاتش گام بردارد و نقش خويش را در
هستي ايفا كند(همان ،ج  )290 :2و اين يعني پيوستن انسان به حركت هماهنگ و يکپارچة كائنات در مبدء و
حركت و معاد(همان ،ج  .)309 :2الگويي برگرفته از هستي كه انسان در زندگي و در كارهايش بايد به آن ملتزم
باشد؛ زيرا خاستگاه ،مسير و شيوه يکي است .اين نوع نگاه به هستي و جهانبيني باعث ميشود كه انسان
احساس كند دستگاه عظيم آفرينش دست به دست او داده و با او در راه حق همکاری و از فعاليتهای مثبتش
پشتيباني ميكند .در حقيقت؛ هستي مورد تعريف صدر به عنوان يک شبکه ،از «اعضای شبکه» و
مجموعهای از «پيوندها» كه هر جزء آن با اجزای ديگرش در تکوين و بقا و عمل و فعل و انفعال ارتباط
دارد تشکيل شده است و به سمتي واحد و به سوی واالترين اهداف حركت ميكند .در يک سنجش،
چنانكه باری ولمن 1به عنوان يکي از نظريهپردازان سرماية اجتماعي شبکه ،معتقد است تنوع روابط ،طيف
1. Barry Wellman
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وسيعي از حمايتهای متنوع را برای افراد فراهم ميآورد(باستاني و همکاران)50 :1387 ،؛ صدر نيز هستي را شبکة اجتماعي
وسيعي در نظر ميگيرد كه هماهنگي و همسويي با آن ،انسان را بهرهمند از منابع بالقوه و بالفعلي ميكند كه حاصل
سرماية اجتماعي اين شبکة عظيم اجتماعي است؛ شبکهای كه هر يک از اعضای خود را از پشتيباني سرماية جمعي
برخوردار ميكند و آنان را مستحق اعتبار ميسازد و دستيابي به اهداف را برای آنان آسان ميكند .در اين شبکه همة
نيروها و تواناييهای فرد در همة موقعيتها و بحرانها و نيز نيروهای هستي با سطوح مختلف آن متمركز شده و
بدينترتيب در برايند اين تواناييها ،نيروی بزرگي پديد ميآيد كه در رسيدن به هيچ هدفي ،هرچند سخت و دشوار،
ناتوان نيست .بنابر اين ،انساني كه در اين شبکة وسيع به دنبال كسب سرماية اجتماعي است ،بايد همانند و هماهنگ با
هستي ،رفتاری مبتني بر عدالت داشته باشد(.ضاهر ،1396 ،ج )289-290 :2

در اين رابطه شايد ديدگاه صدر را بتوان با رويکرد شبکهای بورديو مقايسه كرد .در ديدگاه بورديو ،متأثر از
فيزيک نوين ،عناصر و مفاهيم ثابت و اليتغيّر نيستند ،بلکه در ارتباط با يکديگر قابل درک و تعريفاند .در نتيجه
فرايند تقسيم كار و تفکيک امور ،جهان باز و كالن اجتماعي ،به «ميدان»های كوچک و بستة بسياری تقسيم شده
است .اين جهانهای كوچک يا ميدانها ،جزيي از جهان اجتماعياند كه به شکل خودمختار «عمل» ميكنند .هر كدام
منافع ،مباحث ،قوانين ِ و اهداف يا «منش»خود را دارند .هر فردی در آن واحد ،عضو ميدانهای بسياری است و در هر
ميداني جايگاه متفاوتي

دارد(شريعتي:1388 ،

 .)12منظور از «عمل» در اين ديدگاه ،ديالکتيکِ «منش» و «ميدان»

است(جمشيدیها و پرستش .)9 :1386 ،در حقيقت؛ رويکرد ديالکتيکي ،گويای آن است كه يک جامعه يا گروه اجتماعي به
همان ميزان كه منظم و ساختمند است ،به همان ميزان نيز حامل و جامع تفاوتهای حساس ميان اجزاست .تفاوتهای
حساسي كه اگر چه متفاوتاند ،ولي با اشتراكات ميان اجزای متفاوت و با هر درجهای از تفاوت ،هماهنگ شده
است و يک كل تمام را تشکيل ميدهد و اين يعني ،تمام جهان هستي و به مراتب جهان اجتماعي يا جامعه ،يک
ديالکتيک است(ابوالحسنتنهايي .)11-112 :1383 ،بررسي نظريات صدر نيز نشان ميدهد كه انسان جزء يا عنصری در شبکة
هستي است كه با عناصر ديگر هستي مانند همنوعان ،عوامل هستي و عوامل غيبي به صورت تعاملي و برايندی مرتبط
است و سرماية اجتماعي او برايند نيروهايي است كه بر او وارد ميشود و نيروهايي كه او وارد ميكند(صادقي و واسطي،

 .)238 :1399در حقيقت؛ از نگاه صدر ،سرماية اجتماعي محصول رويکردهای تعاملي ديالتيکي در كنش و واكنشهای
افراد در جهان هستي ،جهان اجتماعي و غيب است كه با عدالت گسترده شده و از آسمان تا زمين بر ريشههای عميق
امتداد خواهد يافت.

و) بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش با انگيزۀ شناخت و تبيين سرماية اجتماعي امام موسي صدر با استفاده از روش تحليل شبکة اجتماعي
انجام گرفته است .در نگاه صاحبنظران كالسيک ،سرماية اجتماعي را ميتوان سرمايهای حاصل از تعاملهای
اجتماعي افراد در شبکههای مختلف اجتماعي دانست .بر اين اساس ،حجم سرماية اجتماعي يک فرد به اندازه و
حجم

سرماية

افرادی

بستگي

كه

با

آنان

پيوند

برقرار

كرده

است.
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اصل اساسي رويکرد شبکهای به سرماية اجتماعي ،سرمايهگذاری افراد در روابط اجتماعي و دستيابي به پيوندهای
اجتماعي است؛ به طوری كه انسانها ،جماعتها و گروههای انساني ،تنها منبع توليدكنندۀ سرماية اجتماعياند .اما بر
خالف نگاه كالسيک كه جوهر شبکة اجتماعي را تنها در روابط انساني جستجو ميكند ،توجه و دقت در نظريات
امام صدر نشانگر آن است كه گسترۀ شبکة اجتماعي محدود بر گروهها و جوامع نيست و وسعتي به ابعاد تمام هستي
دارد .در واقع؛ امام صدر با نگرشي غايتگرا ،انسان را عضو سرآمد و اصلي شبکة هستي به عنوان يک نظام به
همپيوسته و هماهنگ ميداند؛ شبکهای كه موجودات در آن ارتباط دوطرفة تعاملي دارند و هر حركتي در آن ،برايند
تمام اين تعامالت است .در ادامة پژوهش ،چهار مؤلفة ارتباطيِ شاخص كه در شبکة هستي ايجاد سرماية اجتماعي
ميكنند ،شناسايي و معرفي و تبيين شدند.
يافتههای پژوهش نشان ميدهد كه كانون و اساس توليد سرماية اجتماعي در نظر صدر ،ارتباط مثبت انسان با
خود و يا به عبارت ايشان «احساس كرامت» است؛ زيرا انسان صاحب كرامت همچنانكه به خود احترام ميگذارد ،به
ديگران نيز احترام ميگذارد و بر اين اساس ،زمينة همکاری و تعامل با ديگران را برقرار كرده و اساس توليد سرماية
اجتماعي را شکل ميدهد .همچنين «باورداشت عالم غيب» با دو شاخص اصلي «اعتقاد به يگانگي آفريدگار» و
«اعتقاد به معاد» مؤلفة ديگری است كه با ايجاد وسعت نگرش انسانها به سوی بينهايت ،ظرفيت تعامل ميان افراد را
بيشتر كرده و به تثبيت و تقويت سرماية اجتماعي منتهي ميشود .ارتباط با همنوعان نيز سومين منبع شکلگيری سرماية
اجتماعي است كه نظرات صدر دربارۀ آن ارائه شد .اما ارتباط با عوامل هستي ،بنيادیترين و شاخصترين مؤلفة
دريافتشده از نظريات صدر است .بررسي نظريات صدر در اين رابطه حاكي از آن است كه اگر انسان همانند ساير
اجزا در خلقت در زندگي خود منظم و بر اساس حق و عدالت گام بردارد ،دستگاه عظيم آفرينش نيز همراستا با او در
راه حق همکاری و از فعاليتهای مثبتش پشتيباني ميكند .در مجموع ،مفهوم سرماية اجتماعي در انديشة صدر را
ميتوان چنين بيان كرد :سرماية اجتماعي محصول تعامل افراد در جهان هستي ،جهان اجتماعي و غيب است كه با
عدالت گسترده شده و امتدادی از آسمان تا زمين خواهد داشت.
پیشنهادها
اين پژوهش در مجال محدود خود تنها به بررسي منابع كانوني سرماية اجتماعي شبکه در آرای امام موسي صدر
پرداخته و از چگونگي دستيابي به اين منابع ،يا سخني به ميان نياورده يا به صورت گذرا از آن گذشته است؛ در حالي
كه ابزارهای حمايتي و روشهای دسترسي اين منابع در شبکة هستي به صورت مفصل مورد توجه امام صدر بوده و
تبيين و تشريح آنها ميتواند موضوع تحقيق و پژوهشي ديگری باشد .برای نمونه ،امام صدر برای كسب سرماية
اجتماعي از شبکة همنوعان ،از دو هنجار گفتگو و رواداری بسيار بهره برده و نظريات بديعي ارائه كرده است .از
سوی ديگر ،اعتماد اجتماعي ،مشاركت اجتماعي و انسجام اجتماعي ،به عنوان سه مؤلفة اصلي سرماية اجتماعي در
نظريات كالسيک نيز ميتواند به عنوان پژوهشي مستقل در نظريات وی بررسي شود.
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