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  مقدمه

دهـد کـه    نشان می هاي سیاسی فعال در دوران صد ساله اخیر ایران، جریان بررسی و مطالعۀ

سـازي بـر وقـوع و رونـد      همواره نقش تأثیرگذار و سرنوشت گرا، جریان مذهبی اسالمهرچند 

هـاي سیاسـی    اما حقایق حکایت از آن دارد که جریان حوادث سیاسی این دوران داشته است،

ـ   از زمان تأسـیس سلسـله پهلـوي تـا      ویژه به مخالف حکومت در ایران ـ طی صد سال اخیر 

فعال  بلکه حضور است،  شده ا به جریان مذهبی خالصه نمیتنه ش،1357زمان وقوع انقالب 

 دیگرمنتقـدین و مخـالفین عمـدة    عنـوان  بـه گرا و جریان چپ و مارکسیسـت   دو جریان ملی

  .همواره مورد توجه بوده است حکومت،

اگرچه در آفرینش وقایعی همچون جنبش تنبـاکو یـا قیـام پـانزده خـرداد کـه علیـه         لذا،

 کننـده و اساسـی   تعیـین  گراهـا نقشـی   یعنی اسالم یک جریان، اًحکومت صورت گرفت، صرف

عامـل یـک    دالیل مختلـف، مشـترکاً   هاي مذکور به همه جریان اما در مواردي نیز، اند، داشته

شدن صنعت  انقالب مشروطه و جریان ملی همچون واقعۀ اند؛ حکومتی بوده تحول سیاسی ضد

کـه   1357انقالب سـال   گرا بود یا در واقعۀ کاري دو جریان مذهبی و ملی نفت که حاصل هم

  . هر سه جریان در آن حضور داشتند

هـا و   گیـري  هرچند تا زمان قیام پانزده خـرداد، در مقـاطع مختلـف، شـاهد بـروز موضـع      

از دوران بعـد از   هاي رژیم پهلوي هستیم، اما عمالً هاي هر سه جریان علیه سیاست مخالفت

 گـرا،  اسالم جریان ـ  گراها انجامید بیش از همه به سرکوب اسالمکه ـ   1342پانزده خرداد  واقعۀ

تـرین   سرسـخت  عنـوان  بـه ها بر مخالفت خود علیه حکومت افزود و  تر از سایر جریان پرقدرت

  .معتقد است 1»جان فوران« در این زمینه،. مخالف رژیم مطرح شد

شـاه  ] چپجریان [ملی و مخالفان غیر دینی  قدرت جبهۀ ،1341در اوایل سال 

دنبـال درگذشـت    رو به افول رفـت و در میـان روحانیـان، رهبـري جدیـدي بـه      

رهبري مبـارزات پراکنـده    سمت بروجردي پدید آمد که روحانیت را به ]اهللا آیت[

                                                                       

1. John Foran.
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,Foran. (راند مردم علیه شاه پیش می Fragile Resistence...: 545(  

اي کـه در   گونـه  به نیز ادامه یافت، ایران 1357البته، این وضعیت تا زمان وقوع انقالب سال 

نمود برتـري جریـان   . گراها بود اسالم قاطع برعهدة طور بهرهبري انقالبیون  زمان وقوع انقالب،

  .مشاهده کرد راه افتاد، گراها به دنبال رهبري اسالم اي که به توان در حرکت توده گرا را می اسالم

  :معتقد است »محسن میالنی«در این زمینه، 

تـرین مخـالفین    گـرا از عمـده   گـرا و اسـالم   اینکه همواره سه جریان چپ، ملیبا 

هـاي مردمـی    رفتند و هر یک با هر میزانـی در تحریـک تـوده    می شمار بهپهلوي 

رهبري نهضـت را در   ،]گرا جریان مذهبی اسالم[اما تنها روحانیان نقش داشتند،

  )210: گیري انقالب اسالمی میالنی، شکل( .دست گرفتند

 مخـالفین عمـدة   آنهـا جـزو   وجود سه جریان سیاسی فعال که همواره همـۀ که چرا با این

گیـري انقـالب اسـالمی نقـش      میزان مختلف در شکل یک بهآمدند و هر شمار می حکومت به

 گـرفتن رهبـري انقـالب،    دسـت  گرا کامیاب شد و توانست ضمن به داشتند، تنها جریان اسالم

مورد  از منظرهاي مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کند،حکومت مورد نظر خود را مستقر 

  .بحث قرار گرفته است

هاي فکري و  معتقدند که تالش انقالب ایران، »رهیافت فرهنگی«مبتنی بر  گران، تحلیل

ویژه روحانیت شیعه و برخی روشـنفکران دینـی بـراي ارائـه      فرهنگی اندیشمندان مسلمان به

مان دچار برخی انحرافات شده بـود از یـک سـو و از سـوي     واقعی اسالم که در طول ز چهرة

 گیري ایمان اسالمی در میان آنهـا،  پذیرش اسالم اصیل و راستین از جانب مردم و اوج دیگر،

انقـالب اسـالمی در ایـران؛    «چون  آثاري مثال، طور به .عامل اصلی ایجاد تحول انقالبی بود

نوشتۀ حامـد  » انقالب اسالمی در ایران«، ینوشتۀ جالل الدین فارس »فلسفه انقالب اسالمی

 و عنایــتنوشــتۀ حمیــد » انقــالب اســالمی؛ مــذهب در قالــب ایــدئولوژي سیاســی« الگــار،

»Accomodation and Revolution in imami Shi,l Jurisprudence«  نوشتۀ نورمن

اسـالم   هـایی چـون تشـیع و    با تأکید بـر آمـوزه   هایی است که عمدتاً ، از جمله پژوهشکالدر
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داننـد کـه    هاي فرهنگی می خواست ، انقالب را ثمرة+سیاسی و نیز نقش رهبري امام خمینی

  .گرا بود جریان اسالم آن، منادي عمدة

هاي فرهنگی همچون احیاي مفاهیم شیعی  مواردي از آموزه حمید عنایت، نمونه، عنوان به

کـربال و عاشـورا را    واقعـۀ طـور کلـی احیـاي     نظیر مفهوم شهادت، غیبت و انتظار فرج و بـه 

نیـز در   1نورمن کالدر )48-45 :...عنایت، انقالب اسالمی( .شمرد می این موفقیت بر مایۀ خمیر

  :گیرد که مقالۀ خود چنین نتیجه می

واسـطۀ   اي زیاد بـه  خمینی در مقام یک رهبر انقالبی، تا اندازه ]اهللا آیت[ موقعیت

هیم انقالبی موجود در سـنت فقهـی شـیعه    کردن از مفا برداري توانایی او در بهره

,Calder( .امامیه بوده است Accomodation and Revolution...(  

گراها  عامل موفقیت اسالم توان چنین استنباط کرد که این دسته از مطالعات، می بنابراین،

ز سـا  دانند و عوامـل فرهنگـی را زمینـه    گرا می را همراهی فرهنگ دینی مردم با جریان اسالم

  .کنند گیري انقالبی ایران معرفی می شکل

انقـالب ایـران را    ،»چنـد علیتـی  «یـا  » چند سـببی «از میان نظریاتی که مبتنی بر رهیافت 

انقـالب  « ،نوشـتۀ جـان فـوران   » مقاومت شـکننده «توان به آثاري چون  اند نیز می تحلیل کرده

اشاره  3یا نظریۀ فریده فرهی دينوشته فرد هالی 2»گرایی مذهبی توسعه نامتوازن و مردم: ایران

  .دهد گراها را مورد بحث قرار می کرد که موضوع موفقیت اسالم

  :گوید در این خصوص می »فرهی«

گرفتـه   طلب و پیرامونی ایران، از آنجا که با مداخلـۀ خـارجی شـکل    دولت اقتدار

تفاوت م بود، فاقد مشروعیت الزم بود، لذا در این بستر بود که نظام ارزشی کامالً
                                                                       

1. Norman Calder.

2. “The Iranian Revolution: Uneven Development and Religious Populism”, in: 

State and Ideology in the Middle East and Pakistan.
3. State Disintegeration and Urban- Based Revolutionary Crisis: A Camarative 

Analysis of Iran and Nicaragua.
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هـاي   گرفت و رهبران مذهبی توانستند با بسیج گروه از نظام ارزشی مسلط شکل

. مختلف شهري، رهبري انقالب را در دسـت گرفتـه و رژیـم را مضـمحل سـازند     

)Farhi ,State Disintegeration... : 231-256(  

 اند، پرداختهگرا  به موضوع پیروزي جریان اسالم تري اما از میان مطالعاتی که با صراحت بیش

» منازعات سیاسی و بسیج منابع نیروها«شده در قالب رهیافت مبتنی بر توان به نظریات ارائه می

 )...Tilly, From Mobolization to. (است 1اصل این نظریه، مربوط به چارلز تیلی. اشاره کرد

آمیـز،   مخالفت پردازان این رهیافت، معتقد است براي عمل جمعی از جمله نظریه »میثاق پارسا«

هاي فعال و مؤثّر براي ارتباطات و بسیج منابع و  الزم است ساختارهاي قدرتمند همبستگی، شبکه

منظور تقویت نیروهاي مخالف در مقابل رژیم،  هاي فعال به برخی از اشکال ائتالف با دیگر گروه

ـاي اصـلی    گـروه هـاي   نتیجه اتخاذ چنین رهیافتی، ارائه شرح مفصل از فعالیـت . پدیدار شوند ه

  )...parsa, Social Origins of. (کننده در انقالب مانند روحانیون است شرکت

طور ویژه و البته بر رهیافت بسیج منابع نیروها، موضوع موفقیت جریان  در میان آثاري که به

در  لیبرال ناسیونالیسـم «توان به کتاب  طور مشخص می اند، به گرا را مورد تحلیل قرار داده اسالم

با ارائه این تئوري به نقد ناکارآمدي  وي در این کتاب. اشاره کرد سیاوشی،نوشتۀ سوسن » ایران

  :دارد پردازد و عنوان می گیري رهبري انقالب می دست نهضت لیبرال ناسیونالیست در به

مورد نیـاز   ،دهی انقالب تمام منابعی را که چارلز تیلی در بسیج منابع براي شکل

. هـا فاقـد آن بودنـد    که سایر جریـان  گراها بود؛ در حالی اختیار اسالم داند، در می

  )20-19: در ایران سیاوشی، لیبرال ناسیونالیسم(

را بررسی کرده  مسئلهتخصصی این  طور بهنامه  عالوه بر کار تخصصی سیاوشی، دو پایان

نامـه   پایـان  در. گیرنـد  است که البته در شمار نظریات مربوط به رهیافت فرهنگـی قـرار مـی   

» ایران 1357یابی علل موفقیت نیروهاي مذهبی و شکست جریان سکوالر در انقالب  ریشه«

                                                                       

1. Charls Tilly.
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طـور کلـی پیشـینۀ     خواهی انقالبیون و به اسالم ،نوشته شده علیزاده جاجرمکه توسط حسین 

هـاي   بررسـی علـل نـاتوانی گـروه    « نامۀ ویژه طیف روحانیت و در پایان مبارزاتی مذهبیون، به

نوشتۀ » گرا در کسب و حفظ قدرت در روند انقالب اسالمی گرا و توانمندي جریان اسالم ملی

و  +هاي مذهبی همچون امـام خمینـی   نیز، عمدتاً مواردي نظیر نفوذ شخصیتاهللا قربانی  نبی

ها و داشتن ایدئولوژي قوي مبـارزه بـراي    هایی چون قدرت سازماندهی باالي مذهبی ظرفیت

  .گراها دانسته شده است از علل عمدة پیروزي اسالم گرا، مبارزان اسالم

توان این موفقیت را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و آن از نگاه  اما از نگاه دیگري نیز می

دهـد کـه سـرمایه     گرفته با ایـن موضـوع نشـان مـی     مطالعات صورت. سرمایۀ اجتماعی است

 .یۀ انسـانی فـردي داشـته باشـد    اي در توسـعۀ سـرما   کننـده  توانـد نقـش تعیـین    اجتماعی می

)Coleman, Foundation of Social Theory(  

تـأثیر مثبتـی بـر کارآمـدي      اجتمـاعی،  سیاسـی معتقدنـد کـه سـرمایۀ     اندیشمندان حوزة

   .اقتصـادي نیـز تـأثیر مطلـوبی داشـته اسـت       طـور کـه بـر توسـعۀ     همان ،سیاسی دارد نظام

)Putnam, Making Democracy Work...: 20( ایـن ایـده مطـرح شـده اسـت کـه        ،لذا

که در جوامع دموکراتیک  ضمن این کردن جوامع دارد؛ نقش مؤثري در مدنی اجتماعی، سرمایۀ

 )همـان . (هاي مـدنی مـی شـود    موجب افزایش کارآمدي نهاد اجتماعی، رفتن سرمایۀ باال نیز،

هتـر دارنـد و   کاري و مشارکت ب آن است که مردم با حکومت هم وجهی از کارآمدي در اینجا،

  .شود همین امر موجب تسهیل در انجام امور میان دولت و مردم می

صورت تخصصـی، بحثـی در مـورد بررسـی      در خصوص این پژوهش باید گفت هرچند به

تـوان بـه    گرا صورت نگرفتـه اسـت، امـا مـی     نقش سرمایۀ اجتماعی در پیروزي جریان اسالم

هـاي   الي تحلیـل  گران در البه تند که تحلیلمدارك و شواهدي اشاره کرد که بیانگر این هس

مثـال، وجـود    طـور  به. اند مستقیم اشاراتی به این موضوع داشته خود به صورت مستقیم و غیر

هاي مذهبی و مدارس مذهبی در دوران پهلوي، از  هیئتهاي اجتماعی همچون مساجد،  شبکه

کـه نقـش    شدند که ضمن ایـن  گراها محسوب می اختیار اسالم  هاي اجتماعی در جمله سرمایه

گرا بوده و بـیش از همـه،    گیري انقالب داشتند، صرفاً در اختیار جریان اسالم مهمی در شکل
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  :در همین زمینه معتقد است »میالنی«. بهره ببرند  آنها توانستند در جهت مقاصد خود از آن

ن ، انجمـ هیئـت ها علیـه دولـت از هـزاران مسـجد،      گراها براي بسیج توده اسالم

اي از بسـیج   چنین شـبکۀ گسـترده  . کردند اسالمی و مدارس و بازار استفاده می

میالنـی،  .(نمود هاي مملکتی دشوار می ها، کارآمد افتاد و مهار آن براي مقام توده

  )213: ...گیري انقالب اسالمی شکل

  قلمرو و روش تحقیق .2

. شـود  از مصاحبه استفاده مـی  از روش مطالعۀ اسناد تاریخی و نیز در مواردي، در این پژوهش

طور که ذکر شد، چارچوب نظري تحقیق، مبتنی بـر نظریـه پاتنـام اسـت کـه آن را در       همان

جامعۀ ایتالیا به آزمون گذاشته است؛ البته، با این تفاوت که مطالعۀ پاتنـام مربـوط بـه زمـان     

. ه اسـت ستمداد جستویژه میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه ا هاي کمی، به اوست که از روش

کم چند دهۀ گذشته ایـران اسـت و از    صدد بررسی تحوالت دستکه این پژوهش، در در حالی

آنجا که مطالعات پیمایشی قوي و مرتبط با بحث در ارتباط با این دوران صورت نگرفته است، 

هاي مختلف تاریخی است و  ها و تحلیل هاي مطالعۀ اسنادي که حاوي بررسی گزارش از روش

. سري مصاحبه براي تأیید فرضیه، بهره جسته است همچنین در قسمتی از بحث، از انجام یک

  .است 1357 ـ 1320هاي  ه زمانی سالزمانی تحقیق نیز، دور محدودة

  تعریف مفاهیم .3

  گرا جریان اسالم. 3-1

هاي سیاسـی مخـالف رژیـم پهلـوي اعـم از عالمـان        ها، احزاب و گروه به آن دسته از تشکّل

هاي اسـالمی و بـا هـدف     آموزه شود که با توسل به روحانی اطالق می وحانی و متدینان غیرر

با تفکر جدایی دین از سیاست، به مبارزه با این رژیـم   هاي دینی و مخالفت پاسداري از ارزش

 گراهـا، در  اوج نگـرش اسـالم  ) 19: ...هـاي مـذهبی   ها و سـازمان  جعفریان، جریان( .پرداختند

  .م سیاسی اسالمی و تشکیل حکومت اسالمی بودبرقراري نظا
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  جریان چپ مارکسیست .3-2

شـود کـه    هاي سیاسی مخالف رژیم پهلوي اطالق می ها، احزاب و گروه به آن دسته از تشکل

طور رسمی بعد از جنگ جهانی اول، فعالیت خود را آغـاز کـرده    زمان انقالب مشروطه و به از

؛ ناکـامی چـپ   بهروز، شورشیان آرمـانخواه . (رزه برگزیدندمکتب مبا عنوان بهمارکسیسم را  و

  )263 :ایران در

  گرا جریان ملی .3-3

شـود کـه    هاي سیاسی مخالف رژیم پهلوي اطالق می ها، احزاب و گروه به آن دسته از تشکل

) 19: جعفریـان، همـان  (انـد   خواهی در ایـران نشـأت گرفتـه    بقایاي جریان فکري مشروطه از

ضـمن پـذیرش سـاختار نظـام سیاسـی       صدد تغییر نظام سیاسی باشند، که در نتر از ای بیش و

، سـولیوان ( .ورزیدنـد  بر تحقق نوع واقعی آن بـه دور از هرگونـه انحـراف تأکیـد مـی      موجود،

  )118ـ  116: مأموریت در ایران

  اجتماعی سرمایۀ .3-4

ر به پیوندي کـه  شود که نظ ها، عوامل و حتی محیطی غیرمادي تلقی می سري ویژگی به یک

ي را باال برده و موجـب افـزایش   همیارکاري و  هم روحیۀ کند، میان اعضاي جامعه ایجاد می

رابـرت  «رفته در این پژوهش از سرمایۀ اجتماعی، همان تعریـف   کار تعریف به. شود اعتماد می

مـاد  روابـط و اعت  ي، شبکۀهمیاراز سرمایۀ اجتماعی است که شامل سه مؤلفه هنجار  »پاتنام

  )پاتنام، همان.(است

  چارچوب نظري تحقیق. 4

تعریف سرمایۀ اجتماعی .4-1
1

  

بودن تعاریف  متنوع اند، علوم اجتماعی با آن مواجه بوده از جمله مشکالتی که دانشمندان حوزة
                                                                       

1. Social Capital.
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کـه   این آنچه مسلم است،. است اجتماعی صورت گرفته و نظریاتی بوده که نسبت به سرمایۀ

است که واژة اجتماع، نظر به  تشکیل شده  »اجتماع«و  »سرمایه« و واژةاجتماعی از د سرمایۀ

  .طور مفصل در مورد آن صحبت شده، نیازي به تبیین ندارد که به این

 سـعادت، (شـود   منبعی است که از آن براي ایجاد ارزش افزوده اسـتفاده مـی   1اما سرمایه،

یکـی از   در واقع، اصطالح سرمایه، )13 :...ي فیزیکیها تجزیه و تحلیل وضعیت روند سرمایه

هـایی کـه    براي توصـیف منـابع و دارایـی    ترین مفاهیم اقتصادي است که در این حوزه، مهم

. رود کار می به ملموس داشته باشند، پولی و همچنین ملموس و غیر توانند شکل پولی و غیر می

خلـق مفهـوم جدیـدي    اي در  رشته با رویکرد بین اجتماعی، اصطالح سرمایه در بحث سرمایۀ

  .است  استعمال شده

. ارائـه شـده اسـت    آن از مفاهیمی است کـه تعـاریف گونـاگونی بـراي     اجتماعی، سرمایۀ

از واژگـان و تعـابیر مختلفـی چـون      منظـور تبیـین فضـاي مفهـومی ایـن اصـطالح،       به لذا،

و چســب  5زنــدگی محلّــی 4هــاي اجتمــاعی، پیوســتگی 3محلـّـی، روحیــۀ 2اجتمــاعی، انــرژي

اي از روابـط، تعـامالت    سـرمایه اجتمـاعی را مجموعـه    ، برخـی . استفاده شده است 6اعیاجتم

هاي اجتماعی وجود داشـته و موجـب گرمـی     هاي اجتماعی که در میان افراد و گروه شبکه و

غفـاري، اعتمـاد   ( .انـد  شود، تعریـف کـرده   کنش اجتماعی می کنندة روابط اجتماعی و تسهیل

اجتماعی بـه نهادهـا، روابـط اجتمـاعی      سرمایۀ نگاه بانک جهانی، در )18 :اجتماعی در ایران

. دهند هنجارهایی اشاره دارد که کمیت و کیفیت تعامالت اجتماعی یک جامعه را شکل می و

 .دهـد  چسبی است که ایـن نهادهـا را بـه یکـدیگر پیونـد مـی       عنوان بهاجتماعی  سرمایۀ لذا،

                                                                       

1. Capital.

2. Social Energy.

3. Community Spirit.

4. Social Bonds.

5. Community Life.

6. Social Glue.
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)Word, the initiative on defining monitoring...: 5 (کند که سرمایۀ عنوان می 1وینتر 

هنجارها، اعتماد و تعامل متقابل ایجـاد   به وسیلۀ روابط اجتماعی است که جانبۀ منافع دو اجتماعی،

  )...Winter ,Towards a Theorised Understanding of Family Life(. شود می

هـا از قبیـل اعتمـاد،     و سـازمان  هاي اجتمـاعی نهادهـا   اما پاتنام معتقد است تمام ویژگی

که البته  )167پاتنام، همان، (شوند اجتماعی نامیده می سرمایۀ هاي اجتماعی، هنجارها و شبکه

اجتماعی، همـان تعریـف و مفهـوم پاتنـام از      شده از سرمایۀ برده کار تعریف به در این پژوهش،

  .اجتماعی است سرمایۀ

  هاي سرمایه اجتماعی نظریه .4-2

را  اجتماعی سرمایۀ او. صورت گرفت »پیر بوردیو«اجتماعی توسط  تئوریک مفهوم سرمایۀ توسعۀ

اي که در آن عمل  بسته به عرصه سرمایه، »بوردیو«لذا، به عقیده . داند یکی از اشکال سرمایه می

  )Bourdiue, The Form of Capital: 58-241.(کند به سه شکل اساسی ظاهر می شود می

  .شدن به پول است قابل تبدیل تصادي که مستقیماًاق سرمایۀ) الف

  .شدن به سرمایه اقتصادي را دارد قابلیت تبدیل شرایط، فرهنگی که تحت برخی از سرمایۀ) ب

شده از تعهدات اجتماعی است و تحت برخی از شرایط بـه   اجتماعی که ساخته سرمایۀ) ج

  .شود اقتصادي تبدیل می سرمایۀ

اجتمـاعی را بـه    سـرمایۀ  هاي این عرصـه،  مله دیگر شخصیتاز ج »فرانسیس فوکویاما«

 وي،. بخشـد  کند که همکاري میان دو یا چند نفر را ارتقا می رسمی تعریف می هنجارهاي غیر

اجتماعی و هنجارهاي غیرمولـد   هنجارهاي اجتماعی را به دو بخش هنجارهاي مولّد سرمایۀ

کـاري میـان    ارتقاي هـم  مولد، به اي غیرهنجارهاي مولد، برخالف هنجاره. کند آن تقسیم می

,Fukuyama( .شود اعضاي گروه منجر می the end of order: 12(  

یک  عنوان او به. شناسی آورد نیز مفهوم سرمایه اجتماعی را از اقتصاد به جامعه »جیمز کلمن«

                                                                       

1. Winter.
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 اسـت، آموزش و پرورش داشته  آمریکایی که تأثیر قابل توجهی در مطالعۀ شناس برجستۀ جامعه

هاي معینی  یابی به هدف داند و امکان دست این شکل از سرمایه را مانند دیگر اشکال آن مولد می

  )312ـ  302کلمن، همان، ( .سازد فراهم می نیافتنی است، را که در نبود آن دست

اجتماعی را تشـکیل   توانند سرمایۀ گوناگونی از منابع که می مجموعۀ ،»کلمن« به عقیدة

 مجاري اطالعـاتی  .2تکالیف، انتظارات و قابلیت اعتماد ساختارها  .1 :رد هستندسه مو دهند،

  )65ـ  47: همان. (هنجارها و احکام بازدارنده مؤثر .3

  نظریه رابرت پاتنام .4-3

پاتنام که تئوري این پـژوهش  . برجسته شد »رابرت پاتنام«اجتماعی با کاربرد  مفهوم سرمایۀ

هاي سازمان اجتمـاعی از   سرمایه اجتماعی را مشخصه سته است،وي استمداد ج نیز از نظریۀ

کـاري را بـراي کسـب سـود      ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی که هماهنگی و هـم  قبیل شبکه

  )پاتنام، همان( .کند معرفی می کنند، متقابل تسهیل می

هـاي سیاسـی و نهادهـاي     اجتمـاعی بـر رژیـم    تـأثیر سـرمایۀ   پاتنام در تحقیقـاتش روي 

هـاي دموکراتیـک موفـق و برخـی دیگـر       که چرا برخی حکومـت  وکراتیک در پاسخ به ایندم

شـمال و   وي کـه دو منطقـۀ  . کنـد  اجتماعی را مطرح می بحث سرمایۀ اند؟ کرده ناموفق عمل

شمال  هاي منطقۀ یافت که حکومت به این نتیجه دست جنوب ایتالیا را مورد تحقیق قرار داد،

اي  هـاي منطقـه   از حکومت ها نیز کارآمدتر شان و در اجراي سیاست یکرد داخل ایتالیا در عمل

  )150ـ  53: همان.(اند جنوب ایتالیا بوده

شود که چرا با وجود ساختارهاي مشـابه و منـابع مـالی و     براي پاتنام این سؤال ایجاد می

سخ اي شمال از جنوب بهتر بوده است؟ وي در پا هاي منطقه عملکرد حکومت قانونی یکسان،

هـاي اجتمـاعی    سري شـبکه  اجتماعی را مطرح کرده و وجود یک بحث سرمایۀ به این سؤال،

هـاي   سرودهاي مذهبی یـا باشـگاه    هاي فوتبال، عضویت در گروه زا همچون باشگاه مشارکت

، تاجبخش، سرمایه اجتمـاعی ( .کند هاي موفقیت مناطق شمال معرفی می نیکوکاران را نشانه

  )96 :توسعهاعتماد، دموکراسی و 
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 دانـد؛  مـردم بـا حکومـت مـی     تر کاري بیش هاي اجتماعی را عاملی براي هم شبکه پاتنام،

اعتماد نیز رشد  شوند، ها که هنجارهاي مستحکم رابطه متقابل تقویت می چراکه در این شبکه

  .شود یان مردم و حکومت برقرار میکاري بهتري م کرده و هم

  اجتماعی هاي سرمایه ها و شاخص مؤلفه .4-4

هـاي متفـاوتی را بـراي     شاخص اجتماعی، نظران با توجه به تعاریف مختلف از سرمایۀ صاحب

یازده مورد  در دانشگاه هاروارد، »کندي«گروه  مثال، طور به. اند در نظر گرفته اجتماعی سرمایۀ

هایی چـون اعتمـاد، مشـارکت     مؤلفه. اجتماعی برگزیده است هاي سرمایۀ شاخص عنوان بهرا 

، الوانی و نقوي، سرمایه اجتماعی( .سیاسی، مشارکت و رهبري مدنی از جمله این موارد است

هـاي   مؤلفـه  گرفتـه،  در مطالعات داخلی که در ایران نیز صورت )14ـ   11: ها مفاهیم و نظریه

در تحقیق  »فیروزآبادي« براي نمونه،. است  شده مختلفی براي سرمایه اجتماعی در نظر گرفته

گیـري آن در شـهر تهـران،     اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل خصوص بررسی سرمایۀخود در 

رسمی را  هاي آگاهی و توجه به امور عمومی، اعتماد، مشارکت رسمی و مشارکت غیر شاخص

اما در اینجـا   )...و فیروزآبادي، بررسی سرمایه اجتماعی( .اجتماعی برگزیده است براي سرمایۀ

همـان   شـود و آن  پردازیم که در پژوهش به آن پرداخته مـی  ایی میه ما به آن دسته از مؤلفه

  .است هایی است که پاتنام براي سرمایه اجتماعی در نظر گرفته مؤلفه

  )networks( ها شبکه .4-4-1

یـک ویژگـی    پیوسته از افرادي است که معموالً هم از درون به اي شبکه اجتماعی، یک شبکۀ

ا یک ورزش خاص را دوست داشته باشـند یـا در یـک شـغل     ممکن است آنه مثالً. عام دارند

گزارش تحقیقی کمیسیون . (و یا حتی مذهب مشترك داشته باشند کار بوده مشغول به مشابه،

دو  پاتنـام، ) 14 :اري عمـومی ذگـ  وري استرالیا، سرمایه اجتماعی و تـأثیر آن بـر سیاسـت    بهره

  :داند یاجتماعی مؤثر م ها را در تولید سرمایۀ ویژگی شبکه

یافته را رواج دهند  ي تعمیمهمیارهایی که هنجارهاي محکمی از  شبکه :ساخت شبکه) الف
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طریـق سـرمایه    و بدین )173پاتنام، همان، (موجب تقویت اعتماد و تسهیل همکاري شوند  و

  .اجتماعی تولید کنند

ـ   تر باشد، ها و فشردگی آنها بیش هرچه تعداد شبکه :فشردگی شـبکه ) ب تـري   یشاحتمـال ب

  )290 ـ 257: همان.(وجود دارد که شهروندان بتوانند در جهت منافع متقابل همکاري کنند

مولد  ي نبوده و در نتیجه،همیارها مولد اعتماد و هنجارهاي  شبکه همۀ از نظر پاتنام، البته،

 هاي عمودي بر خالف افقی، شهروندان نـابرابر را بـه وسـیلۀ    شبکه. سرمایه اجتماعی نیستند

هـا را   شـبکه  پاتنام، )302: همان( .دهند هم پیوند می مراتب به  وابط نابرابر و مبتنی بر سلسلهر

  .داند ي میهمیاراجتماعی یعنی اعتماد و هنجارهاي  دیگر سرمایۀ خواستگاه دو مولفۀ

اجتمـاعی و   هاي روابط به تمـام مجراهـاي ارتباطـاتی عمـدتاً     شبکه در این پژوهش نیز،

 شود کـه افـراد بـا مقاصـد مختلفـی،      ایران دوران پهلوي اطالق می جامعۀ سیاسی معمول در

هاي سیاسی مخـالف   احساس تعلق بدان داشتند و محفل مناسبی براي فعالیت سیاسی جریان

  .آمدند می شمار بهو مأمنی براي یارگیري آنها 

  )norms(يهمیارهنجارهاي  .4-4-2

رسمی مشترك است که رفتارهـاي   رسوم غیرها، قواعد و  همان برداشت ي،همیارهنجارهاي 

  .کند ممنوع و یا تعدیل می و تجویز ،معینی را در اوضاع مختلف

وي  .گویـد  یافته سخن می ي تعمیمهمیاري متوازن و هنجار همیارپاتنام از دو نوع هنجار 

ن آن را چنـی  دانـد،  ترین جزء آن می اجتماعی و مولد یافته را مالك سرمایۀ ي تعمیمهمیارکه 

  :کند تعریف می

یافته، مربوط به زمانی اسـت کـه کسـی کـاري را بـراي دیگـري        ي تعمیمهمیار

کـه   آن که انتظار پاسخ فـوري داشـته باشـد و حتـی شـاید بـی       آن بی دهد، انجام

 .دیگـري پاسـخ او را خواهـد داد    با ایـن اطمینـان کـه در زمـان     بشناسد، را وي

)Putnam, Bowling Alone...: 134(  

حاصل باورهـا   یعنی هنجارهایی که عمدتاً ي در این پژوهش،همیارز هنجارهاي مقصود ا
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ي افـراد بـا   همکـار هاي اعتقادي جامعه ایران دوران پهلوي بوده و موجـب تسـهیل    و ارزش

  .دیگر یا گروه و کشورشان شده است یک

  )rustt( اعتماد .4-4-3

حاصـل   ایـن مفهـوم،  . تنـام اسـت  اجتمـاعی مـورد نظـر پا    هاي سرمایۀ اعتماد، از دیگر مولّفه

بینی رفتار دیگران است که در یک جامعه کوچک از طریق آشنایی نزدیـک بـا دیگـران     پیش

یـا  ) گسـترده (و اعتمـاد اجتمـاعی  ) عمقی(پاتنام که از دو نوع اعتماد شخصی. شود حاصل می

ـ  یافته را بـراي جامعـه سـودمند    اعتماد تعمیم گوید، سخن می 1یافته اعتماد تعمیم  .دانـد  ر مـی ت

)Putnam, Making Democracy Work...: 290-312( ،اعتماد، همکـاري را   از نظر وي

تر  احتمال همکاري هم بیش کند و هرچه سطح اعتماد در یک جامعه باالتر باشد، تسهیل می

مقصود از اعتماد در ایـن پـژوهش،   ) Fukuyama, the end of order: 14-17( .خواهد بود

  .یافته است هاي سیاسی است که نوعی اعتماد تعمیم اعتماد به جریان

  تطبیق تئوري پژوهش با تئوري پاتنام .4-5

اي یا گروهی  گونه که در صفحات گذشته بحث شد، مطابق نظریۀ پاتنام، چنانچه در جامعه همان

ي قـوي، بـر   همیارهاي قوي روابط وجود داشته باشد و از طرفی، هنجارهاي  یا سازمانی، شبکه

ط میان اعضاي شبکه حاکم باشد، همبستگی میان افراد جامعه، گروه یا سازمان باال خواهـد  رواب

در واقع، همین اعتماد . شود الي این روابط ایجاد می بود و این به سبب اعتمادي است که در البه

منزلۀ سرمایۀ اجتماعی است که کارآمدي آن مجموعه را  ها، به شده نسبت به این مجموعه ایجاد

لذا، این اعتماد، چنانچه نسـبت بـه نهادهـاي    . دهد ر ایفاي نقش و تحقق اهدافش افزایش مید

ي مردم با حکومت افزایش یافته و حکومت در چنین وضعیتی همکارحکومتی ایجاد شود، طبیعتاً 

اگر بخواهیم تعریف عملیاتی نظریۀ . بودن، از مشروعیت باالیی برخوردار خواهد شد کارآمد دلیل به

  .اشاره کرد) 1- 2(توان به شکل تنام را در قالب یک نمودار ترسیم کنیم، میپا

                                                                       

1. Generalizd Trust.
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  نقش سرمایۀ اجتماعی در کارآمدي نهادهاي دموکراتیک مناطق شمال ایتالیا .1- 2شکل 

بر این اساس، مبتنی بر تئوري پاتنام، باید در خصوص نقش سرمایۀ اجتماعی در موفقیت 

گـرا   ونه تحلیل کنیم که یکی از دالیل عمدة موفقیـت جریـان اسـالم   گ گرا، این جریان اسالم

هاي پایانی سـلطنت پهلـوي،    یک گروه موفق مخالف حکومت که توانست طی سال عنوان به

دار شود و پس از پیـروزي انقـالب، نظـام سیاسـی خـود را       رهبري مخالفین حکومت را عهده

هاي قوي روابط و هنجارهاي مسـتحکم   کهگراها از وجود شب جایگزین کند، برخورداري اسالم

. ي مردم ایجاد شـده اسـت  همکاري بوده است که به دنبال آن، اعتماد مورد نیاز براي همیار

ي بـا آنهـا، عمـالً    همکـار گراها و پذیرش  این بدین معناست که مردم با اعتمادشان به اسالم

بـارزه بـا حکومـت پهلـوي     هایشـان در م  کننـده خواسـته   تـأمین  عنـوان  بهگرا را  جریان اسالم

چنانچه بخواهیم نمودار . کرده و اطاعت از رهبران این جریان را بر خود واجب دانستند انتخاب

  .اشاره کرد) 2-2(توان به شکل این نظریه را ترسیم کنیم می

  

  

ــد  ــاي   کارآم ــودن نهاده ب

ــت  ــک ایال ــاي  دموکراتی ه

شمالی ایتالیا در مقایسه با 

هاي جنوب  نهادهاي ایالت

  هاي شمالی ایتالیا باال در ایالت سرمایه اجتماعیوجود 

)social capital(  

  
  

  
  
  
  

  

ماعی میان مردم روابط احت شبکه

و نهادهاي اجتماعی و سیاسی 

)Social networks(

کننده روابط هنجارهاي تحکیم 

  میان مردم و نهادها

)Social norms(  

ــه     ــدیگر، ب ــه یک ــاد ب اعتم

  نهادهاي اجتماعی و سیاسی

)Social trust(

گـرا   موفقیت جریان اسالم

دست گرفتن رهبري  در به

انقـــالب و مســـتقرکردن 

ري اسالمینظام جمهو

  

کننده روابط  هنجارهاي تحکیم

  گرا میان مردم و جریان اسالم

)Social norms(  

اعتماد سیاسی به جریان 

ي همکارگرا و  اسالم

فعال با این جریان

مساجد

هاي مذهبی هیئت

مدارس اسالمی

  سرمایۀ اجتماعیگراها از  گیري اسالم بهره

  شبکه هاي روابط

گرا جریان اسالم



90       89تابستان /  21شماره / انقالب اسالمی یپژوهشعلمی ـ فصلنامه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دست گرفتن رهبري  گرا در به موفقیت جریان اسالمنقش سرمایۀ اجتماعی در  .1- 2شکل 

  و مستقرکردن نظام جمهوري اسالمی انقالب

  )1357 ـ 1320(گرا نقش سرمایۀ اجتماعی در موفقیت جریان اسالم .5

هاي قوي روابط و  بودن از شبکه برخوردار دلیل بهگرا  مطابق نظریۀ این پژوهش، جریان اسالم

دو جریـان دیگـر در میـان مــردم     تـر از  ي توانسـت بسـیار قــوي  همیـار داشـتن هنجارهـاي   

  .سازي کرده و رهبري مخالفین رژیم پهلوي را از آن خود کند اعتماد

  سرمایۀ اجتماعی عنوان بهگرا  اسالم شبکه روابط .5-1

اجتمـاعی محسـوب    هاي سرمایۀ ترین مولّفه اي هاي روابط از پایه ذکر شد که شبکه پیش از این

اجتماعی  سرمایۀ فۀترین مول ترین عامل و اساسی گرا نیز مهم در خصوص جریان اسالم. شود می

براي انجام یک اقدام مشترك جمعی داشـت   در ایجاد همبستگی میان اعضا، بنیادین که نقشی

  .ها از آن محروم بودند گراها بود و سایر جریان در اختیار اسالم هایی بود که صرفاً شبکه

هـا   بکهتوان این ش می هاي اجتماعی، شده از شبکه هاي ذکر بندي از آنجا که مطابق تقسیم

,Claus & Fuche( رسمی تقسیم کرد هاي غیر شبکه هاي رسمی و را به شبکه A Decline 
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of Social Capital...: 193-198(، هاي مختلف رسمی  توان شبکه گراها نیز می براي اسالم

صورت  عضویت اعضا به رسمی، خالف غیر هاي رسمی بر در شبکه. رسمی در نظر گرفت و غیر

  .ترسمی و مشخص اس

  گراها رسمی اسالم هاي روابط شبکه .5-1-1

ها، مـدارس و حتـی    ها، کانون ها، انجمن تشکل گراها شامل کلیۀ هاي روابط رسمی اسالم شبکه

براي نمونـه،  . عضویت رسمی داشتند گرا در آنها، شد که بخشی از مخالفین اسالم هایی می گروه

هایی چون گروه ابوذر، گروه مهدویون یـا   اسالمی، حزب ملل اسالمی یا گروه هاي مؤتلفۀ هیئت

هایی چـون جمعیـت فـداییان     هاي اسالمی دانشجویی یا حتی جمعیت هایی چون انجمن انجمن

هایی که عضویت  ها و گروه از جمله تشکل. حساب آورد ها به توان از جمله این شبکه اسالم را می

کـه متشـکل از برخـی جوانـان مبـارز       این گروه. گروه ابوذر بود شکل رسمی بود، افراد در آن به

هاي سیاسی خود را در برخی از جلسات مذهبی در این شهر  فعالیت تجربۀ شهرستان نهاوند بود،

  )312ـ  310 :اهللا حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازي شرح مبارزات آیت( .آغاز کرد

عضـویت  شـاهد   هـا،  گـرا در ایـن گـروه    عالوه بر عضویت رسمی مخـالفین اسـالم   البته،

چون ماهیت وجود این  اما، .ها هستیم گرا نیز در این گروه رسمی بسیاري از مخالفین اسالم غیر

هاي  بندي شبکه ها را در تقسیم این نوع شبکه گیرد، ها با عضویت رسمی افراد شکل می شبکه

  .یمده رسمی قرار می

  مدارس اسالمی شبکۀ .5-1-1-1

ها بـود و جنبـۀ رسـمی داشـت،      گرا در اختیار اسالم ط کهبهاي روا ترین شبکه یکی از شاخص

هـاي متعـددي بـا     مدارس اسالمی که در سرتاسر ایران از شـعبه . شبکۀ مدارس اسالمی بود

آمـد کـه بسـیاري از     شـمار مـی   منزلۀ شبکۀ روابط رسمی به هاي مختلف برخوردار بود، به نام

  .داد هم پیوند می مخالفین را تحت ساختار مدرسۀ دینی به

بـا عنـوان    ، فعالیت خود را در ایـران شـروع کردنـد،   1320 ویژه از دهۀ این مدارس که به

اسـتدالل  . و در واکنش به تأسیس مـدارس جدیـد شـکل گرفتنـد     یافته مدارس دینی شهرت
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گرفته  مؤسسین مدارس دینی این بود که نظام جدید آموزشی که در واقع از الگوي غربی بهره

  .نظامی غیردینی بود بود،

تـأثیر   گراها که هاي روابط رسمی اسالم ترین شبکه در واقع، اگر بخواهیم یکی از شاخص

همین مـدارس دینـی و اسـالمی     گیري انقالب اسالمی داشت را نام ببریم، اي در شکل عمده

گرا را مبنی بـر   بخشی از اهداف مخالفین اسالم گستردگی در سراسر کشور، دلیل بهبودند که 

دهندة مخالفین  ساختند و نقش شبکۀ پیوند برآورده می ،میان مردم و رهبرانتقویت همبستگی 

  .کردند گرا را ایفا می اسالم

  گرا رسمی اسالم هاي روابط غیر شبکه .5-1-2

هـاي روابـط    از شـبکه  هاي روابـط رسـمی،   شبکه داشتن عالوه بر در اختیار گرا، جریان اسالم

صـورت غیررسـمی و    گرا بـه  اري از مخالفین اسالمغیررسمی نیز برخوردار بود که اگرچه بسی

لحاظ تأثیرگـذاري و ایجـاد پیونـد و     اما در بسیاري موارد به در آن عضویت داشتند، نشده ثبت

نمونـه از   بـه دو . تأثیرگـذارتر و کارآمـدتر بودنـد    هـا،  همبستگی میـان اعضـاي ایـن شـبکه    

  :شود ها اشاره می ترین این شبکه شاخص

  اجدمس شبکۀ. 5-1-2-1

ي مکان سجده و محل نهادن پیشانی بر خاك در محضر پروردگار متعال معنا به مسجد در لغت،

  )303: 9، ج طباطبایی، المیزان.(اي براي سجده به درگاه خداست خانه است و در اصطالح،

گرفتن جایگاه و کارکرد مساجد  در نظر شناختی قابل توجه است، آنچه که در تحلیل جامعه

  .هاي مهم پایگاه اجتماعی است مولّفه عنوان بهذهبی و تجمعات م

 هر از گاهی مساجد، آمده، هاي مختلف و با توجه به وقایع تاریخی و سیاسی پیش در دوره

صـورت مقطعـی و زودگـذر     هاي اجتماعی و به اي از کارکردهاي اولیه را بنا به ضرورت گوشه

هاي تحریـک و تهیـیج و    ترین پایگاه از فعالیکی  در دوران پهلوي دوم نیز،. اند دار شده عهده

یکی از عناصر مهم در پیروزي «عقیده حامد الگار  به .حمایت مردم براي انقالب، مساجد بودند

 دیگـر نـه گوشـۀ    نقش مسـجد، . کردي آن بود احیاي مجدد مسجد و تمام ابعاد عمل انقالب،
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و مرکـز فرمانـدهی بـدل     بـارزه مسجد به یـک کـانون م   بلکه برعکس، عزلت از جامعه بود،

  )65: الگار، دین و دولت در ایران( .»گردید

راهبـري   وظیفۀ ها، مساجد در محله. اند کارکردهاي مختلفی داشته مساجد در دوران انقالب،

پایگاه تجمـع نیروهـاي انقـالب و حرکـت      همچنین، .عهده داشتند مردم را در امور اجتماعی به

مساجد در دوران انقـالب   اجتماعی، اما از منظر سرمایۀ. دم بودهاي مر تظاهرات و ابراز اعتراض

تـرین مراکـز ارتبـاطی     یکـی از مهـم   عنوان به هاي اجتماعی را ایفا کرده و نقش شبکه اسالمی،

نقـش   ترین مناطق وجود داشـت،  گرا که در سراسر مناطق ایران حتی در دوردست جریان اسالم

مخـتص جریـان    صـرفاً  داشتن چنین پتانسـیلی، . کردهمکاري مخالفین ایفا  مهمی را در جلب

  :نویسد باره می از وابستگان سفارت آمریکا در ایران در این »جان استمپل« .گرا بود اسالم

هـزار   200تـا   180هزار مسجد و  90تا  80 تقریباً میلیونی ایران، 35در کشور 

ال پیام از شهري ترین راه براي ارس ترین راه و مطمئن سریع. روحانی وجود دارند

گرفـت کـه توسـط     مسـجد انجـام مـی    از طریـق شـبکۀ   به رهبران شـهر دیگـر،  

  )91: استمپل، درون انقالب اسالمی( .یافت روحانیون رده باال سازمان می

  سیاسی ـ هاي مذهبی هیئت شبکۀ .5-1-2-2

 جامعـۀ  هـاي  از ویژگی ویژه در ایام محرم، به بیت، همواره سوگواري و عزاداري در رساي اهل

طلبانـه   چه سنت سوگواري در دوره صفویه صـورت معکـوس و شـفاعت   اگر. ایرانی بوده است

انقـالب اسـالمی در    گیري نهضـت  ویژه با شکل اما این سنت دینی به محض به خود گرفت،

  .، کارکرد سیاسی به خود گرفت1342سال 

ز مسـاجد  هـاي مـذهبی در بسـیاري ا    هیئـت ، عالوه بر وجـود  57ـ   1343هاي  طی سال

 پرونـدة  آنهـا  هایی پدید آمد که گرایش سیاسی داشـتند و سـاواك بـراي اکثـر     هیئت تهران،

انصارالحسین بـود کـه    هیئتاتفاقیون و  هیئت ها، هیئتاین  نمونۀ .سیاسی تشکیل داده بود

کرد و کسانی چـون شـهید محالتـی از     هاي افراد مختلف برگزار می جلسات مکرّري در خانه

مرکـز بررسـی   ( .کردنـد  مطالب سیاسی عنوان می که نوعاً می آن جلسات بودندسخنرانان رس

هاي مـذهبی در تحریـک    هیئتها و  تکیه ها، اهمیت حسینیه )408ـ   13 :1اسناد تاریخی، ج 
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، بـراي  1357ـ   1343هـاي   قدري قابل توجه بود که رژیم نیز طـی سـال   نیروهاي انقالبی به

سیاسی  پروندة مذهبی در شهرستان، هیئت 41سینیه و ح 15مذهبی در تهران و  هیئت 148

  )272: ...و نیروهاي مذهبی همبلی، سلسله پهلوي( .تشکیل داده بود

تر در  مسجد با حضور جوانان و پیروان متدین و بیش -ها که بر محور روحانی این حرکت

ـ    درواقع نقش شبکه شد، ایام محرم و ماه رمضان برگزار می راي جریـان  هایی را داشـت کـه ب

ها نقش تجمیع اهداف  عبارت دیگر، این شبکه به. شد اجتماعی محسوب می سرمایۀ گرا، اسالم

که در اکثریت این مجالس از مظالم حکومت و صـدمات   ها را داشتند و با توجه به این و آرمان

هپیمایی و مخالفت علیـه  ترین محفل براي فراخوان را شد، مناسب وارده به اسالم صحبت می

  .رژیم بود

  گراها هاي روابط اسالم هاي شبکه ویژگی .5-1-3

شـده در نظریـه پاتنـام، از دو ویژگـی      گراها همچون شبکۀ روابط ذکر هاي روابط اسالم شبکه

  .عمده برخوردار بودند

  گرا هاي اسالم ساخت شبکه .5-1-3-1

 مولـد سـرمایۀ   گـر، عبارت دی مولد اعتماد و به هاي روابط، شبکه طور که گفته شد، همۀ همان

هـاي روابـط    ، اما شبکه),Making Democracy Work: 299 Putnam(اجتماعی نیستند 

اي، از نـوع   لحاظ ویژگـی سـاخت شـبکه    هاي مذهبی، به هیئتگراها همچون مساجد و  اسالم

. آینـد  می شمار بهي همیارکننده هنجار  هاي افقی هستند که مولّد اعتماد و تقویت همان شبکه

رتبه شبکه، خود را ملزم به رعایت هنجارهـاي شـبکه    حتی مقامات عالی ها، نوع شبکه در این

شـود و   مراتب یافت نمی گونه رابطه عمودي مبنی بر وجود سلسله هیچ در این روابط،. دانند می

سري هنجارها هستند کـه ایـن رونـد     عموم اعضا در سطوح مختلف، ملزم به پایبندي به یک

  .شود د عاملی است که موجب تقویت همبستگی گروهی میبودن شبکه، خو افقی

تر، در مورد شبکۀ رسمی مدارس اسالمی نیز صـادق   صورت خفیف همین قاعده، اگرچه به

بندي اجتماعی  کلّیۀ محصالن مشغول به تحصیل در مدارس اسالمی، نه بر اساس سطح. بود
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نگر این مدارس، در یـک   ساواتمراتبی، بلکه بر اساس پایبندي به اصول م یا گرایشات سلسله

  .سطح افقی و برابر قرار داشتند

  گرا هاي اسالم فشردگی شبکه .5-1-3-2

و امکـان   هـا  هـا و کـانون   ها، گروه افزایش تعداد انجمن اي، منظور از فشردگی یا تراکم شبکه

 Putnam, Bowling(هـاي چندگانـه اسـت     هاي متـداخل و مشـارکت در عرصـه    عضویت

Alone...: 313 (کند تر می اعضا با شبکه را بیش که این وضعیت، زمینۀ همکاري.  

گراها در سرتاسر کشور حتـی در دورتـرین نقـاط کشـور،      دهند که اسالم ها نشان می بررسی

همین امر، موجب شده بود تا بسیاري از افراد . رسمی بودند هاي روابط رسمی یا غیر داراي شبکه

گراها  هاي روابط مختلف متعلق به اسالم رت متداخل در شبکهصو گرا به متمایل به جریان اسالم

صورت  به عمالً نمونه، بسیاري از افرادي که با حضور در مساجد، عنوان به .عضویت داشته باشند

دیگـر شـبکه   (هاي مـذهبی  هیئتمتداخل نیز در  طور به شدند، مساجد می غیررسمی عضو شبکۀ

 یا ممکن بود کسانی عالوه بـر عضـویت  . و عضو بودندشرکت کرده ) گرا رسمی اسالم روابط غیر

  .رسمی، در شبکۀ رسمی مدارس اسالمی نیز عضویت داشته باشند داشتن در این دو شبکه غیر

هاي  طرف و از طرف دیگر، عضویت متداخل اعضا در شبکه ها از یک این گستردگی شبکه

زمینۀ همکاري اعضـا را بـراي   کرد و  تر را فراهم می مختلف، شرایط برقراري پیوند مستحکم

  .کرد ها و تظاهرات تسهیل می مایییک عمل جمعی مشترك همچون شرکت در راهپی

  گراها ي اسالمهمیارهنجارهاي  .5-2

ي هستند که همیارهاي سرمایۀ اجتماعی، هنجارهاي  گونه که گفته شد، از جمله مولّفه همان

ایجاد اعتماد اعضا به یکدیگر و اعتماد اعضا به ساز  اي، زمینه ویژه در روابط شبکه وجود آنها به

  .کند ي را فراهم میهمکارسترهاي شود و سرانجام ب رهبران می

هاي   معینی از زمینه داند که رفتار مناسب در محدودة هنجار را قواعد رفتاري می ،»گیدنز«

  )282 :شناسی ، جامعهگیدنز.(سازد اجتماعی را مشخص می

 .اي اسـت  هاي عمومی داراي اهمیت ویژه هنجارها و ارزش اعی،اجتم در بحث از سرمایۀ
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)Word, the initiative on defining monitoring...: 5 (  ،هنجارهـاي   در نظریـۀ پاتنـام

 .اعتماد را بـه همـراه دارد   نقش مهمی را در برقراري تعهد متقابل داشته و سرانجام، ي،همیار

)Putnam, Making Democracy Work...: 232-295 (    چنانچه بخـواهیم مطـابق نظـر

بایـد بـه دنبـال     گـرا باشـیم،   ي در درون جریان اسـالم همیارپاتنام در جستجوي هنجارهاي 

 گـرا بااعتمـاد کـرده و زمینـۀ     هنجارهایی باشیم که مردم را نسبت به رهبران جریـان اسـالم  

تـرین هنجارهـاي    دهد که مهـم  ها نشان می بررسی. کرد همکاري آنها را با رهبران فراهم می

 -ساز حرکت جمعی آنها بود، همان باورهـا و اعتقـادات دینـی     گراها که زمینه ي اسالمهمیار

. شد که براي مردم تبـدیل بـه هنجـار شـده بـود      مردم را شامل می ـ  مبتنی بر مذهب تشیع

بـراي نمونـه،   . شیعی از عوامل اصلی موجد همبسـتگی اجتمـاعی بـود    عبارت دیگر، اسالم به

از بارزترین تعطیالت رسمی بوده یا  ^هایی چون برگزاري مراسم بزرگداشت شهادت ائمهنماد

داري ماه رمضان، مراسم عید فطر، مراسم حـج، عیـد قربـان، تاسـوعا و      هایی چون روزه آیین

 Sivan, Radical.(است  رفته شمار می دهنده مردم به صورت مالت و سیمان پیوند عاشورا به

Islam...: 187-188(  

موفقیـت آنهـا در    گراها وجود داشت که عامل عمدة ي اسالمهمیاردو ویژگی در هنجارهاي 

گـرا از باورهـا و اعتقـاداتی     رهبران اسـالم  اول،. شد جلب اعتماد عمومی و سیاسی محسوب می

کردنـد کـه بـراي     ي براي جلب اعتماد و ایجاد همکاري استفاده مـی همیارهنجارهاي  عنوان به

 ي،همیـار ایـن هنجارهـاي    دوم،. امري طبیعی و قابل قبول بود ،)گراها ن اسالمپیروا(مخاطبین

  .هاي سیاسی فاقد آن بودند برآمده از باورها و اعتقادات دینی اصیل و قوي بود که دیگر جریان

  گراها؛ باورها و هنجارهاي مردم ي اسالمهمیارهنجارهاي  .5-2-1

انتظار فرج و یا وقایعی همچون واقعه  ی چون غیبت،باورها و هنجارهای ،»حمید عنایت« به عقیدة

از عوامـل اصـلی    بود،  شکل هنجار درآمده به )دوران پهلوي(ایران تاریخی کربال که براي جامعۀ

بودن انقـالب ایـران    مذهبی عنایت که به وجهۀ. رفت شمار می کشیدن رژیم سلطنتی به چالش به

 )48 :...عنایـت، انقـالب اسـالمی   . (داند انقالب می مذهب تشیع را ایدئولوژي دائمی تأکید دارد،
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و  یک حرکـت سیاسـی   عنوان بهشناس فرانسوي نیز عامل تشیع را  ، مردم»یردیگارد ژان پی«

انقـالب   دهنـدة  هنجارهایی چون شهادت و باورهایی چون امامت را از عوامـل اصـلی شـکل   

  )25 :ایران در قرن بیستم یر دیگارد، پی. (داند اسالمی می

هاي  ویژه مربوط به سال به خصوص تاریخ انقالب،به اسناد تاریخی و روایاتی که درمراجعه 

هـاي   ترین مخالفت ، صورت گرفته است نیز حکایت از آن دارد که اغلب و مهم1342-1357

هـایی چـون مسـجد،     از شـبکه  گرفت، ها شکل می و تظاهرات مردمی که در قالب راهپیمایی

ادامـه پیـدا    س اسالمی آغاز و با تکیه بر هنجارهایی که ذکـر شـد،  هاي مذهبی و مدار هیئت

گرا بـا هـدف تولیـد و تقویـت هنجـار       کلّیه مفاهیمی که از سوي رهبران اسالم کرد؛ زیرا می

مفاهیم ناآشنا و نامأنوسی  شد، کار گرفته می  ي براي مشارکت مردم در مخالفت با رژیم بههمیار

اعتقادات  جزو داتی بودند که سالیان سال مردم با آنها زیسته بودند وباورها و اعتقا بلکه،. نبودند

تعلّقشـان بـه    ماهیتـاً  که این دلیل به هاي سیاسی، جریان سایر که در حالی. آمد شمار می آنها به

لذا هرگـز   مردم ایران نداشت، ي عمومهمیارهنجارهایی بود که اشتراك زیادي با هنجارهاي 

بزند؛ چراکه مکتب مارکسیسم، وارداتی و  گراها به بسیج سیاسی دست الممانند اس نتوانستند به

هاي مارکسیستی  گروه اي که همۀ گونه به هاي ناهماهنگ با باورهاي مردم بود؛ حاوي اندیشه

اکثریـت آنهـا از    هـاي آن اعتقـاد داشـتند و    به صحت انقالب اکتبر روسیه و آمـوزه  در ایران،

گرا نیز اگرچه بـرخالف جریـان    جریان ملی )264: همانبهروز، ( .کردند استالینیسم پیروي می

و مخالفت خود با  که در روش مبارزاتی این دلیل بهاما  از مشروعیت باالتري برخوردار بود، چپ،

قادر به  کرد، ایجاد همکاري استفاده نمی برايرژیم پهلوي از همان هنجارها و باورهاي مردم 

  )Sivan, Ibid. (نبودي همیاراز هنجار  گیري بهره

  )آور الزام(ي قويهمیارگرا؛ هنجارهاي  ي اسالمهمیارهنجارهاي  .5-2-2

از فرهنـگ   در واقـع ایـن هنجارهـا،   . آور بودنـد  قوي و الزام گراها، ي اسالمهمیارهاي  هنجار

نوعی  عنوان بهتشیع نیز خود  اي به نام تشیع برآمده بود و که از پدیده شد اي ناشی می سیاسی

انقالبـی در ایـران    هـاي  که از پتانسیل باالیی براي ایجاد جنبش شد گري قلمداد می اسالمی
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  :کاتوزیان معتقد است .برخوردار بود

هـاي مـردم    توانست با نیروي عشـق، تـوده   کدام آرمان همچون اسالم شیعی می

همین دلیل بود که در  عادي را به میدان بکشاند و شهادت را شعار آنها سازد؟ به

هـا همـه رنـگ اسـالمی      هاي عظیم روزهاي تاسوعا و عاشورا، حرکـت  راهپیمایی

  )7و  6: کاتوزیان، گذري بر انقالب ایران( .داشت

بسـتگی میـان    کننـده در هـم   از جمله عناصر اساسی فرهنگ سیاسی شیعه که نقشی تعیین

دانستن  نامشروعقانونی و  غیر منطقی آن، که نتیجۀ به پدیدة غیبت است مخالفین داشت، عقیدة

گـري در   انقالبـی  بخش نوعی روحیـۀ  الهام این اعتقاد، )9 :، همانعنایت( .حاکمان موقتی است

تـرین نیـروي محرّکـه بـراي      عنصر دیگر، شهادت است که شاید قوي. میان شیعیان شده است

ره شهادت، همـوا  عرب، مورخ و نویسندة ،»علی الوردي«تعبیر  رود و به شمار می عمل سیاسی به

  )283- 4 :شناسی نظم ، جامعهچلپی. (صورت یک آتشفشان خاموش درآورده است شیعه را به

هاي انقالبـی   و سرچشمه بروز و گسترش حرکت منشأ ترکیب دو عنصر غیبت و شهادت،

:...Amirarjomand, The Shadow of God. (در مقاطعی از تاریخ ایران شده است 261 (

اجتماعی متعددي همچون جنبش تنباکو، نهضـت   ـ  انقالبی هاي جنبش اخیر نیز، در دو سدة

هـا و   ، از مصادیق بـارز ایـن حرکـت   57 سال مشروطیت، نهضت ملی نفت و انقالب اسالمی

کـه نـه اندیشـۀ     در حـالی ) 8 :همـان  عنایـت، . (انـد  گري سیاسـی بـوده   نمودار جنبش و فعال

گـرا، هرگـز    لق به جریـان ملـی  مارکسیسم متعلق به جریان چپ و نه اندیشۀ ناسیونالیسم متع

  .طراز با اسالم شیعی را نداشتند توان ایجاد یک بسیج سیاسی هم

  گرا به جریان اسالم اعتماد سیاسی .5-3

حکایـت از   هاي سیاسی مخالف پهلوي، ها در خصوص میزان اعتماد عمومی به جریان بررسی

. اسـت  ها برخـوردار بـوده    گروه گرا از اعتماد باالتري نسبت به سایر آن دارد که جریان اسالم

هاي روابط قوي و از طرفی  داشتن شبکه اختیار در دلیل بهگراها  گونه که گفته شد، اسالم همان

همین  .سوي خود جلب کردند اعتماد مردم را به ي مورد نظر،همیارشدن به هنجارهاي  متوسل
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 گراها را در مخالفت بـا  اسالم رهبري مردم، موجب شده بود تا گرا، اعتماد باال به جریان اسالم

هاي متعدد جواب  و راهپیمایی ها رژیم پذیرفته و به تقاضاهاي آنها مبنی بر برگزاري تظاهرات

  .مثبت بدهند

، هیئـت ها علیه دولت، از هـزاران مسـجد و    گراها براي بسیج توده به گفتۀ میالنی، اسالم

اي از بسـیج   هـار چنـین شـبکه گسـترده    لذا، م. کردند هاي اسالمی و بازار استفاده می انجمن

نشانه  هاي مردم به واقع، حضور تودهدر) 212: همانمیالنی، ( .ها براي حکومت دشوار بود توده

کـه البتـه    هاي مبارزة بـا رژیـم در ایـران بـود     ترین روش جمله مهم از ها، اعتراض در خیابان

اسـتفاده از  . ه خود گرفتشکل سیاسی ب در نهایت، صورت مراسم خاص مذهبی آغاز شد و به

ها مانند  شهداي هر شهر و برگزاري نمازهاي جماعت در خیابان تاسوعا، چهلم مراسم عاشورا،

 هـاي مارکسیسـتی در میـان تـودة     که گروه در حالی. ها بودند این شیوه نماز عید فطر از جملۀ

کـه انتظـار    زمـانی  لـذا،  .فکر بود روشن از طبقۀ نیروهاي آنها مردم جایگاهی نداشتند و عمدة

 .این امـر محقـق نشـد    را براي خود جلب کنند، کم حمایت دهقانان و کارگران رفت دست می

)Abrahamian, Iran Between Two Revolution: 328 (گراها نیز حتی تا آخـرین   ملی

آمیـز   لحظات، در پی سرنگونی حکومت پهلوي نبودند و خواهان اجـراي اصـالحات مسـالمت   

  .و عمالً تودة مردم به آنها اعتماد نداشتند) 217: میالنی، همان( بودند

  گرا ساز همکاري با جریان اسالم زمینه گراها، اعتماد مردم به اسالم .5-3-1

 Miszetal, Trust in( .کننده ارتباطات و گفتمان است تأمین اعتماد، 1،»میسزتال« اعتقادبه 

Modern Societies( ،تحقیقات قابـل توجـه وجـود دارد کـه      اي از مجموعه در حال حاضر

افـراد تمایـل    دهد در جایی که روابط مبتنی بر اعتماد در سطح بـاالیی وجـود دارد،   نشان می

طور ویژه دارند و حتـی   طور کلی و همچنین تعامل همکارانه به زیادي براي تبادل اجتماعی به

 همچنـین، یـک رابطـۀ   ) همـان . (نـد هایی را بپذیر مخاطره تر تمایل دارند در این تبادل، بیش

 و همکـاري،  شـود  همکاري را موجـب مـی   اعتماد،. دوسویه بین اعتماد و همکاري وجود دارد
                                                                       

1. Misztal.
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  )61: ...قلیچ لی، تبیین نقش سرمایه فکري. (شود می موجب اعتماد

هاي قوي اجتماعی کـه در اختیـار    دلیل وجود شبکه تودة مردم به طور که گفته شد، همان

از سـوي   ها و هنجارهـایی کـه عمومـاً    بود و با توجه به پایبندي نسبت به ارزشگراها  اسالم

تري نسبت بـه جریـان    اعتماد بیش ناخواه در مسایل سیاسی، خواه شد، گراها تقویت می اسالم

هـاي خـویش را در پیـروي و اطاعـت از      تحقق خواسـت  بودند و درواقع، گرا پیدا کرده  اسالم

گـرا مبنـی بـر     دلیل و در پی درخواست جریان اسـالم  همین به .انستندد ها می گرا فرامین اسالم

 اي از مردم و مخالفین فعال جامعـه،  بخش عمده انجام اعتصاب، برپایی راهپیمایی یا تحصن،

گراهـا، عمـالً نـوعی تهدیـد      دادن به خواسـت اسـالم   که با تن در حالی. دادند جواب مثبت می

ویژه با زعامت  به گراها، زمانی که اسالم دلیل، همین به. ندحکومتی علیه خویش را پذیرفته بود

کردند ـ   به برگزاري راهپیمایی علیه رژیم اقدام می +و رهبري روحانیون همچون امام خمینی

تظاهرکنندگان  دادن جان  شده و احتمال از دست نظامی برقرار   آن هم در شرایطی که حکومت

هـاي شـدید    شوند که بـا وجـود مراقبـت    گرا حاضر می مباز معتمدین به جریان اسال ـ  رود می

  .ها بیایند علیه رژیم به خیابان نظامی،

  نتیجه .6

هاي کسب اعتماد بـراي ایجـاد رابطـۀ     هاي مذکور نشان داد که یکی از بهترین شیوه بررسی

عبـارت   شدن به هنجارهایی است که مخاطب را تحریک و ترغیب یـا بـه   زا، متوسل يهمکار

شک چنین هنجارهایی، خود، موجب افزایش اعتماد گروهی  ي کند و بیهمکاراضی به بهتر، ر

از طرفی، عنـوان شـد کـه تقویـت و تأثیرگـذاري ایـن هنجارهـا در قالـب         . شود و جمعی می

زدن بـه هنجارهـاي    ها، بستري بـراي دامـن   پذیر است و شبکه هاي قوي روابط، امکان شبکه

لـذا، بررسـی فعالیـت    . آینـد  شـمار مـی   زا بـه  يهمکـار یز و آم مشترك و برقراري رابطۀ اعتماد

داد که از میـان   ، نشان1357-1320هاي  هاي مختلف سیاسی دوران پهلوي، طی سال جریان

بـودن   گراها بودند کـه بـا دارا   گرا، تنها اسالم گرا، چپ و ملی سه جریان سیاسی مخالف اسالم
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ي مذهبی و مدارس اسالمی و همچنین ها هیئتهاي روابط رسمی و غیررسمی مساجد،  شبکه

 عنوان به ×نظیر انتظار، غیبت و سوگواري امام حسین  هاي قوي گیري از باورها و ارزش با بهره

ي، توانایی آن را داشتند تا ضمن جلـب اعتمـاد سیاسـی تـودة مـردم،      همیارهنجارهاي قوي 

اي در  کننده بسیار تعیین هاي متعدد که نقش و راهپیمایی  جمعیت وسیعی را در قالب تظاهرات

ي همکـار پیروزي انقالب اسالمی داشتند، به راه اندازند و از این طریق، همواره به پشتوانه و 

. تودة مردم، ضمن براندازي نظام سلطنتی پهلوي، نظـام جمهـوري اسـالمی را برقـرار کننـد     

هـا را بـه    مـذهبی کرد کـه   گرا همانند سیستمی عمل می هاي ارتباطاتی اسالم بنابراین، شبکه

هـاي مـدرن،    ساخت و این، چیزي است که کانـال  راحتی قادر به عمل سازمانی و گروهی می

هـاي   گراهـا نیـز کـه محـروم از ایـن شـبکه       ها و ملی لذا، چپ. هرگز قادر به انجام آن نبودند

 Benard( .بهره بودند ارتباطاتی سنتی بودند، عمالً از سرمایۀ اجتماعی الزم براي مبارزه، بی

&Khalizad, Secularization...: 238-239(  
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