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شازار میشد؛ شأايم ترتیب ،زيان ك هبرداری يا رعاينتنكنردن

مقدمه و بیان مسأله

اصتدادی)

شازارهای ايرانی ،می ت صی ديم و دنیای مردم شوده؛ چنانكنأ

هنجارهای اا صی در فعالیت های اصتدادی (اا

دلی مراجع روزان مردم شهرها شأ شازارها و میدود آنها شجز

شیشتر از سود آن شود؛ شناشرايم ،امكان ك هبنرداری و كارهنای

كسبوكار ،شرای دسترسی شأ اماكم و مراكز مذهبی شنهر نینز،

ا

ديگر ،شأ مداص می رسید .در چنیم فضنای اجتمناعی،

شوده است .ازايم رو ،در شازارهای ايرانی فضای كسبوكنار شنا

معام ا اصتدادی شسنهولت انجنام منیشند و هزيننأ عنرفیم

نشانأهای مرشواشأ شاورها و آيیمهای مذهبی درآمیختأ اسنت.

مبادلأ ،مداص شود (مسینی.)5939 ،
در شازار كنونی ،آشكارا مباددا اصتدنادی شنأوينژه ننو

معماری گنبدها و تزئیناا و نلوش روی آنهنا اينم م،لنب را
تیيید می كند .تجم مردم در اوصناا شنرعی و مناسنبت هنای

مدادار آن ،مشنك شنده و هزيننأهنای اجتمناعی مبناددا

ااص آيینی در مساجد؛ مدارس؛ تكايا و مسنینیأهنای شنازار،

اصتدادی شأگونأای ملموس و چشمگیر ،افزايش يافتنأ اسنت.

شازتاب فضای ديگری در آن شود كنأ درهنمتنیندگی مناسنباا

ايم امر ،شأ دلی افزايش دروغگويی؛ تللنب؛ رصاشنت ناسنالم و

ديم شا اصتداد و ديگر جنبأهای زندگی مردم را نشنان منیداد.

ك هبرداری در شازار است كأ هزيننأهنای اجتمناعی مبناددا

ايم شازارها نشانأ تمدن كهم ايرانی و استمرار و پوينايی آن در

اصتدادی را افزايش داده و از میزان و ملدار معام ا اصتدادی
كاستأ است .ايم مسیلأ ،شاعن

عول تاريخ شودهاند (مسینی.)55:5939 ،

شنده اسنت رنرورا وجنود

شازارهای ايرانی صلب اصتدادی شهر و مدارس و مسناجد،

اعتماد و انسجام اجتماعی راهكاری شرای كناهش آسنیبهنای

شنوده انند .اتیناد اينم دو

شازار میسوب شود .انسنجام اجتمناعی در زمنان ناشسنامانی و

پايگاه های فرهنگنی و ايندئولوکي

دارو است .امی

عندر ،يعنی اصتداد و فرهنگ (ايدئولوکی) تغییراا سیاسنی و

كاهش همبستگی و اعتماد اجتماعی مانند ي

اجتماعی شسیاری را در عول تاريخ معاصنر اينران ،شنأ وجنود

دوركیم ،از شرجستأ تريم نظريأپردازان انسجام اجتماعی اسنت

آورده است .شازاريان ،از صديمی تريم عبلناا اجتمناعی اينران

كأ شا مشاهد ناشسامانیهای جامع زمان انود ،اينم نظرينأ را

میسوب میشوند كنأ نلنش تنیمیمكنننده منالی جرينانهنای

ارائأ كرده است .شأنظر آيزنشتاد ،مهمتريم مسیلأ نظم اجتماعی

اجتماعی و سیاسی اایر ايران را شأ عهده داشتأاند .درايممیان،

شرای دوركیم ،و تا مدی تونیس ،اعتماد و همبستگی اجتماعی

شازار تهران در ايم تغییر و تینودا سیاسنی ،شنأادنوص از

است ،يعننی شندون انسنجام و ننوعی اعتمناد ،پاينداری نظنم

دهأ های  10و  10شمسی شا ايدای دو نلش عمد تیمیمكنننده

اجتماعی ممكم نیسنت (چلبنی .)58:5923 ،دوركنیم ،رنرورا

مالی و سازماندهی امور ،موصعیت ممتازی داشتأ است.

همبستگی اجتمناعی را امنری شنديهی منی دانند و منیگويند:

نتاي ،تیلی نشنان داد شازارينان صنديم ،در فعالینتهنای

انسانها شأ رواش جمعی نیاز دارند؛ زيرا ايم رواش  ،آنان را شأ

اصتدادی ،شأ عهد و پیمان انود شسنیار وفنادار شنودهانند .آنهنا

اهدا

جمعنی وصن منیكنند .دوركنیم ،سن مت جامعنأ را

م،اش ارزشها و سنم مذهبی شأ شراي صرارداد  -كأ معمنود

واشستأ شأ میزان درج همبستگی اجتماعی آنها دانسنتأ اسنت.

شأ صورا شداهی شیان میشد  -پايبند شودهاند .شا وجود چننیم

همبستگی اجتماعی ،ومدا ،س مت و يكپنارچگی گنروه را

صانونی اگر فردی از شراي صرارداد سرپیچی میكرد ،شأ دسنت

تعییم میكند و هرجنا كنأ اينم همبسنتگی نیرومنندتر شاشند،

شننازاریهننای ديگننر ششنندا مجننازاا مننیشنند و افننراد از

گرايش افراد را شأ هم شیشتر میكند و شر میزان رواشن متلاشن

معاملأكردن شا او پرهیز میكردند .شأعباراديگنر ،سنرپیچی از

میان آنان میافزايد (تنهنايی .)599:5911 ،اينم مورنو  ،موجنب

اصتدادی شازار را تشكی منیدادنند)

تشديد تماسها و گسترش فرصت های ارتباا اجتماعی آننان

صوانیم صرارداد (كأ اا

منجر شأ عرد افراد از شنبكأ رواشن اجتمناعی و اصتدنادی در

شا يكديگر اواهد شد .شأعبنارا ديگنر ،هرچنأ اعضنای ين
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جامعأ متیدتر شاشند ،رواش گوناگون اود را شنا يكنديگر ينا

افزايش منی ياشند .رواشن اجتمناعی كوتناهمندا ،چنندپاره و

(آشراهنام.)536:5969 ،

غیرتخددننی درون شننازار تهننران و شننیم شننازاریهننا و ديگننر

انسجام اجتماعی ،ماص پذيرش و نهادينأ كردن نظام ارزشنی

تجنناراكنننندگان ،تننا منندی اسننت كننأ متننی گنناهی شننأ

جامعننأ اسننت و شاتوجننأشننأ روشهننای

ازهم گسیختگی شبك رواش اجتماعی میرسد؛ درمالیكأ ايم

اعتمادسازی در درجاا فردی و شیمسازمانی تلويت میشنود.

شبك رواش  ،تلريبا چه تا پنجاه سال پنیش شنأ وجنود آمنده

شرايم اساس ،شايد مؤسساتی وجود داشتأ شاشند كأ ارزشهنا و

است .درواص  ،در ا ل دهأهای چه و پنجاه شمسی رواشن

هنجارهای تلويتكنند انسجام اجتمناعی را تنظنیم و تیكنیم

اجتماعی منظم ،زمینأ سناز ايجناد پیونندهای رنعیدی در شنیم

كنند .ايم پژوهش ،شاتوجأشأ ساشل تاريخیاس می ايران ،راش،أ

عبلاا متنوعی از شازاریها شد.

شأصورا جمعنی ،شیشنتر مدنی منیكننند
و هنجنناری ينن

عودنی مردم شا نهاد منذهب و مسنجد ،و نلنش اينم نهناد در

شلخاری صهی ( )5921در پايان نامأ اود شا عنوان «اصتدناد

پیونددادن آنها سعی دارد اينم مسنائ را شررسنی كنند :راش،نأ

غیررسمی در شازار تهران» اصتداد غیررسنمی شنازار را شررسنی

مسجد و شازار ،نلش آن شر انسجام اجتماعی و درنتیجأ ،كاهش

كرده است .موروعاا ديگری كأ او در تیلین انود م،نر

آسیبهای اجتماعی شازار و هزين مباددا اجتماعی.

كرده ،عبارتند از :تعريف اصتداد غیررسمی ،ويژگیهنا و علن
شأ وجودآمدن آن؛ شررسی پیامندهای مببنت و مندنی اينم ننو
مسیلأ اجتماعی؛ انوا مشاغ غیررسمی

پیشینة تحقیق

اصتداد ،شأصورا ي

درشاره شازار جغرافیايی پژوهش های زيادی انجام نشده اسنت؛

موجود در شازار تهنران؛ علن دسنتفروشنی؛ تركینب صنومی

اما درشار شازار ،شأ عنوركلی ،شازارهنای اينران ،شنأ عوراناص،

شارشرها و دستفروشها و شررسی فعالیتهای دستفروشان و

تیلیلاتی انجام شده است .شعضی از آنها را كأ شیشتريم ارتباا

شننارشران شننأصننورا ين

اننردهفرهنننگ .در ايننم تیلی ن  ،از

را شا مورو مدنظر اينم تیلین دارنند ،شنأصنورا مختدنر

روش های متنداول انسنان شناسنی؛ يعننی مشناهد همنراه شنا

معرفی میكنیم.

مشاركت استداده شده است؛ ازاينم رو ،شنا مراجعن مكنرر شنأ

كشاورزيان ( )2007در كتاب شازار و دولت در ايران شازار

می  ،در سناعاا مختلنف ،مرامن كنار فعنادن شنأصنورا

تهران را از ديدگاه جامعأشناسی اصتدادی شررسی كرده اسنت.

مستلیم مشاهده شده است .در ايم م،العأ مدامبأهنای شناز و

از نظنر او ايننم شننازار ،شسننیار پیچینده 5اسننت و شاينند از اشعنناد

عودنی مدا استداده شده است كأ البتنأ شنأ علنت مشنك ا

مختلف ،شررسنی شنود .او در اينم كنار ،از روش كیدنی و شنا

موجننود شننرای مضننور میلن در میننی  ،زمننان مدننامبأ شننا

مدامب عمی شا شازاريان تهران ،مشناهده مشناركتی و

میدوديت مواجأ شده است .فضای شازار كأ همیشأ تنردد در

روش اسنادی شا استداده از مناش دسنتأ اول و دوم سنود شنرده

آن شسیار زياد است ،امكان مدامبأ و گدتگوهای عودنی را از

اسننت .شننأ تدننور كشنناورزيان ،پننیش از ايننم ،شننبكأ رواش ن

شیم میشرد .در ايم تیلین  ،از روش گنروه متمركنز ،اسنتداده

تكنی

اجتمنناعی در شننازار تهننران درازمنندا؛ عمننودی؛ افلننی و

شده است كأ ي

چندوجهی شوده؛ اما در زمان كنونی ،شیشتر شأ شنك گسنیختأ،

در زمان كوتاه مورد نظر است.

موصتی و ناشراشر است .ايم گونأ تغییراا سنااتاری در ملیناس
شبكأ رواش اجتماعی شأ تنزل اعتماد و مشاركت منجر میشود
و هم زمان ،امكان ك هبرداری و ملأ و كل

در شازار شیو و

پور صاسم ( )5935در پاياننامأ كارشناسی ارشد انود ،شنا
عنوان «اا

Highly Complex Case

در شازار؛ م،العأای در اا

مرفأای سأ نسن

از زرگران و فرشفروشان شازاراوی» شا استداده از روش كیدی
و شا تكنین

1

روش كیدی شا هد

دستیاشی شنأ اع عناا،

مدنامبأ عمین و مشناهد مشناركتی ورنعیت
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اا
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را در شیم فنرش فروشنان و ع فروشنان شنهر انوی،

اجتماعی آن ،تغییر سااتار صنانونی و كناهش رعاينت صنوانیم

شررسی كرده است .از نظر او شازار در ايران ،مكانی شرای مبادلأ

اا صی ،مهمتريم تغییراا فرهنگی ،كناهش پايبنندی ديننی و

و اصتداد نبنوده؛ شلكنأ همنواره سنازمانی اجتمناعی ،در كننار

رعايننتنكننردن صننوانیم آن ،كنناهش راش،ننأ شننا علمننا دينننی و

سازمان سیاست و ديم شوده است.

گسترش تیدی ا در شیم شازاريان ،و مهمتريم تغییر سیاسنی

مهمتريم سرماي شازار ،اعتماد و سنرماي اجتمناعی شنوده،
كأ ايم سنرمايأ و اعتمناد ناشنی از آن ،ريشنأ در دينم داشنتأ
است .شازاريان ،شا استداده از پايگاه اجتماعی انود ،گذشنتأ از
تبلیغ شرای ديم ،شأوسیلأ اان

ااصشنان ،شنأصنورا الگنو

ديده میشدند.

شازار هم ،تضعیف صدرا و انسجام شازاريان است.
جبنناری ( )5913در كتنناب همیشننأ شننازار شننازار را مانننند
سازمانی سنتی میداند كأ توانايی مدرنشدن شأ شنیوه صنیی
را داشت؛ ولی توسع تیمیلی و مدرنیتأ اجباری ،صادر شأ درک
ايم توان شاللوه نبوده؛ و متی شا سیاستهنای نادرسنت ،آن را

شازار ،در دوران گذشتأ ،نامی معادل اعتمناد شنوده؛ يعننی

شأ نیرويی در ملاش ايم مدرنیت ريشأدار ،تبندي كنرده اسنت.

سازمانی كأ شأصورا میانجی ماشیم صدرا و تودههنای منردم

مؤلف در ايم كتاب ،رمم ارائ شر كوتاهی از راش ،سننت

عم میكرده است .جايگاه شازار و شازاريان ،شا تغییراا نس ها

و مدرنیتأ ،شاتوجأشأ نلش سازمانهای سنتی میگويد :شازار ،در

در ايران ،تغییر كرده است .نس جديند ،جواننانی هسنتند كنأ

ملننام مبننارزه ،در ملاشن مدرنیتن تیمیلننی دولننت و در شراشننر

شأعور مرفأای ،فعالیت اصتدادی را ،سرمش امور انود صنرار

سیاستهای آن ،كأ ريشأ در اعتلاداا جامعنأ نداشنتأ اسنت،

دادهاند و همراهی شا سازمان ديم و سیاست را كنار گذاشتأاند.

صرارگرفت .سنت آشنا و مردمی ،در شراشر سیاست مندرن ولنی

مبتننی شنر عنر  ،در

ناآشنا شا همگان .ولی در ادامأ ،شأ مدرن شدن تدريجی شنازار و

مرفأای ،در نس سوم ،تغییر كرده است و

شازاريان ،توجأ نكرده است .او ايم مورو را ارزيناشی نكنرده

اا

دينی نس اول ،شأصورا اا

نس دوم و اا

شأتب آن ،نس های دوم و سوم ،نلش میانجیگنری انود را از

كأ چگونأ مدرنیتأ ،اارج ازچارچوب هنای دولنت ،از عرين

دست دادهاند .ايم اتدا  ،شأادوص در نس سوم شیشتر دينده

اننود شازاريننان ،ندننوا و تلاشن سنننت و مدرنیتننأ را در دل آن

میشود ،زيرا آنها اودمینوری را جنايگزيم ارجاعناا ديننی

ايجادكرده است و اينم توسنع ننامتوازن را ماصن ملاومنت

كردهاند.

اولیأای میدانند كنأ دراونر ناآگناهی و ناكنارايی دولنتهنا و

میمدی ( )5938نیز ،در پاياننامأ كارشناسی ارشد انود،

تبلیغاا مندی علیأ مدرنیتأ اتدا افتاده اسنت .در اينم كتناب،

شا عنوان «شررسی عوام مؤور شر تغییراا اجتماعی شازار تبريز،

جباری فعالیتهنای منالی تجنار و شازارينان؛ رواشن كناری و

از دوره دوم پهلوی تاكنون» شنا اسنتداده از روش كیدنی سنعی

اجتماعی آنها؛ گروههای تشكی دهند شنازار؛ راش،ن شنازار شنا

كرده است تیویر مدرنشدن را شر ويژگیهای فرهنگی و رونن

جامع اعرا

اصتدادی شازار تبريز ،شررسی كند .او نتاي ،تیلین انود را در

است.

و نیز فعالینتهنای ایرين آن را شررسنی كنرده

اشعاد تغییراا اصتدادی؛ اجتماعی؛ سیاسی؛ فرهنگی و كالبندی
ارائأ داده و صدد داشتأ است ايم تغیینراا و علن آنهنا را در

چارچوب نظری

تمامی اشعاد ارزياشی كنند .او منینويسند :مهنمتنريم تغیینراا

شازار ،جزئی از سازمان اصتداد در جوامن معاصنر اسنت و شنأ

اصتدادی شازار تبريز ،ان،با نداشتم ورعیت شنازار شنا اصتدناد

همیم دلی  ،انديشنمندان علنوم اجتمناعی و اصتدنادی شنأ آن

و

توجأ میكنند .هرچند آوار متعددی دراينم زمیننأ وجنود دارد،

جدينند اسننت .مهننمتننريم تغییننراا

انديشمندان كمتر شأ اشعناد اجتمناعی شنازار توجنأ كنردهانند و

منندرن و كنناهش روننن آن ،ازشننیمرفننتم شعضننی اصنننا
شننأوجودنیامنندن اصنننا
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89

شیشتر ،جنبأ های اصتدادی آن مدنظر شنوده اسنت .سنوئدشر

5

شسیار مهم و اساسی داشتأ كنرده اسنت

(يناری ،5921 ،شنأ نلن از

( )2005ادعا میكند كأ متی نظريأهنای اصتدنادی هنم ،غالبنا

نواری .)182 :5925 ،او در تیلی عبلناتی دينم ،شنأ اينم نتیجنأ

نتوانستأ اند شخوشی پیچیندگی پدينده شنازار را تورنی دهنند.

رسیده كأ ديمِ هیچ كدام از صشرهای اجتماعی واشستگی چندان

داگ س نورث )1977( 8و شرنارد شارشر )1977( 9میگوينند در

روشنی شأ ماهیت آنان نندارد (كراينب .)926 :5928 ،شناوجودايم،

ادشیاا اصتدادی مدهوم شازار ،شنیش از آنكنأ شنأعنور صنري ،

راش،أ شیم اصتداد و ديم را ندی نكرده و معتلد اسنت صداسنت

ارزياشی شود ،شأصورا پوشنیده شررسنی شنده اسنت .آنچنأ

دينی شا رهايی از سنتگرايی اصتدادی شأ میزان زيادی تضعیف

م،العأ شازار را مهم میكند ،كمبود م،النب درشنار شررسنی آن

میشود (ماكسوشر.)18 :5911 ،

شأصورا ي

پديده اجتماعی است؛ درمالیكأ درشناره شنازار،

شأصورا نظام صیمتگذاری ،م،الب شیشتری وجود دارد

(سوئد

شر .)53:5921 ،

شأ هد

در كار وشر ،فعالیت عل نی مع،و

-عل نینت

اشزاری -يكی از انوا صوراهای نوعی كننش در ين

عنر

مدهنومی صلمنداد منیشننود كنأ فعالینتهنای از روی عننادا،
كنشهای سنتی و كنشهای عل نی مع،و

شأ ارزش را هنم،

نظريههای اجتماعی درباره بازار

شام میشود؛ اما ايم نو فعالیت (فعالینت عل ننی مع،نو

ايم م،الب نظراا انديشمندان اجتماعی ،درشاره شازار است كأ

شأ هد ) شر جامعأ مدرن ،تسل يافتأ است .شأ نظر منیرسند

و صوانیم اصتدادی را شررسی كردهاند.

مبادل شازار ،هم سرمشلی شرای ايم فعالیت است و هم منروجج

هركدام ،شأنوعی ،اا

آن .در مبادل شنازار ،تعلینب منناف شندون ممنانعتی از جاننب
نظرية مارکس وبر

سنتها ،میرّمناا ،منزلنتهنا و ديگنر تكنالیف ااتنی انجنام

مناكس وشننر ( )1864-1920يكننی از شخدننیتهننای شرجسننتأ

میشود؛ زيرا ايم امنور ،از زاوين ديند انتخناب ،كارآمندتريم

جامعأشناسی اصتدادی شأ شمار میآيد .وشر ،شنیانگنذار نظنری

وساي شرای نی شأ هدفی معیم ،يعننی هندفی غیرعل ننی شنأ

جامعأشناسنی اصتدنادی شنوده و م،العناا تجرشنی او ،شاعن

نظر میرسند .شأعباراديگنر ،مبادلن شنازار ،عل نینت فراگینر

پیشنرفت اينم رشنتأ شنده اسنت ) .(Swedberg, 1998دغدغن

مدرن شأ صورا غیرشخدنی و عناری از امساسناا اسنت و

اصلی وشر ،موصعیت مدیبتشار انسان مدرن اسنت ،زينرا او در

گذشتأ از اينكأ چأ كسی ،چأ چینزی ينا چنأ هندفی ،مندجنظر

جامع شازار ،تنها میشود .عل نینت شنازار ،شخشنی از مرامن

شاشد ،از ي

عل نی شدن جامعأ است كأ فرد را شا مداصلی از معنا و آزادی

پولی شدن مباددا شازار ،مددا شنارزی از مهنمتنريم وجنأ

شأ مال اود رها میكند .ديدگاه وشر ،شا وجود آنكنأ شراسناس

ممیز عل نیت مدرن اسنت ،زينرا در نتیجن پنولیشندن همنأ

فردگرايننی روششنننااتیای اسننت (كننأ وی در آن شننا سنننت

ملیناس هزيننأ و

اصتدادی لیبرال و نئوك سی

شري

است) ديندگاهی كنام

روشهای ممكم ،نتاي ،آن را میتوان شا ي
فايده وامد ،شأ صورا كمی در آورد

دراور توجأ میسوب میشود (اسلیتر.)581 :5926 ،
وشر ،ديم را ين

روش مساشگرانأ پینروی منیكنند .گذشنتأازآن،

(اسلیتر.)586 :5926 ،

درنهايت ،شايد توجأ داشت كأ وشنر ،همنان صندر كنأ شنأ

عامن روشننايی و واشسنتأ شنأ زيرشننای

ورعیت واصعی شازار و عل نیت مع،و

شأ هد  ،توجأ دارد،

اصتدادی نمیداند ،معتلد است كأ ديم ،در شسیاری از ملاع و

شأ مورو ديگری نیز توجأ میكند .ايم مسیلأ ،نلش معام ا

مرام تكام تاريخی؛ اجتماعی؛ سیاسنی و اصتدنادی ،نلشنی

شازار در رواج نوعی جهتگیری اهنی نسنبت شنأ مسناشگری
است كأ ازعر

1

Swedberg
Douglass North
3
Bernard Barber
2

ساير مناش فرهنگنی كنتنرلكنننده اصنولی و

رسننمی (مانننند اان

پروتسننتانی) نیننز ،ممايننت مننیشننود.
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پروتستان

زيم  ،معتلد است همانعور كأ جامعأ ،شدون اعتمناد شنأ

همان عوركأ اكر شد ،تیویرگذارتريم كار وشر ،اا

است .او ادعا میكند كسی كأ شأ پروتستانتیزم زاهداننأ معتلند

معنای واصعی وجود ندارد ،شأ همان اندازه ،معام ا پولی نینز،

است ،شأوسیلأ آرزوی رهايی انگیزه میگیرد و شر همان اساس

شدون اعتماد از شیم میروند (.)Smelser & Swedberg, 2005: 11

مندعت يا وواب مذهبی .)5درنتیجنأ ،شنأ

او ،شننأجننای فننرد يننا سنناات اجتمنناعی ،انننوا «زيسننت

ددي متناصض و متداوتی ،فرد معتلد اواهد شد كار دنیايی كأ

اجتماعی» يا فعالیت متلاشن را وامند اصنلی تیلین تعرينف

شأ شیوهای روشمندانأ انجام میشود ،وسیلأای شرای رستگاری

میكند« .يكی از نتاي ،معاملأ ،كأ گونأای از زيسنت اجتمناعی

نیز ،عم میكند (ي

است

است ،ايجاد پیوندی درونی میان انسانهاست ،يعننی شنأجنای

(چلبی.)5926 ،

نظرية جرج زيمل

گردآوری افراد ،جامعأ را شأ وجود میآورد»

8

زيم نیز ،شأ سراغ شسنیاری از آن مدناهیمی منیرود كنأ وشنر
م،ر كرده است ،ازجملأ شأ سراغ مداهیمی چون فردیشندن؛
عل يیشدن؛ پولی شدن يعننی اسناس عل ننیكنردن زنندگی
معاصر او پول را ي

عام دگرگونكننده اجتمناعی و نینروی

میانجیگرانأ میداند و شأاينمترتینب ،مضنامیم يادشنده را شنأ
شنك صنري تننری وارد تیلین جامعن شنازار منیكنند .ايننم
مورننوعاا ،در چننارچوب منندل روششنننااتی او جننا داده
مننیشننوند .زيمنن  ،شازتننابهننای فلسنندی و م مظنناا
جامعأ شنااتی را شا شیوه ااص اود تركیب كرد؛ امنا فلسندأ
پول در چارچوب اودش اهمیت فو العادهای دارد.
نكتأ اصلی ديدگاه زيم  ،ايم است كأ پول و مدرنیتأ شنأ
هم تعل دارند .در جامعأ امروزی ،مجموعنأای از ارزشهنای
مسل وجود ندارد و همأ چیز شأ هم مرتب است.
همچنیم ،نظريأ زيم  ،شینشهای جامعأشنااتی را در شنر
دارد كأ ارتباا شیم پول شنا اصتندار؛ امسناس؛ اعتمناد و ديگنر
پديدهها را نشان میدهند.
آن عوركأ زيم میگويد :ارزش پنول شنأ انندازه صندرا
رمانت آن ،يعنی چراأ اصتدنادی اسنت .همچننیم ،پنول شنا
امساساا مهم اصتدادی مانند ترس؛ امید؛ تماين و ارن،راب
اماعأ شده است .ايم ،همان سنهم اسنتداده از جامعنأشناسنی
فرهنگی در م،العاا اصتدادی است كأ زلیزر نیز از آن سنخم
شأ میان میآورد (.)Swedberg, 2005: 16

(اسلیتر،591 :5926 ،

شأ نل از ترننر .)56 :5326 9چنیم روشی ،او را كام پینرو سننت
جامعأشناسی ك سی

می كند كأ در آن ،افنراد اان

مینور

م،ر اند؛ درمالیكأ در ملاش  ،سنت فايدهشاوری ناظر شنر فنرد
ارهوار است .همچنیم ،ازنظر زيم  ،روش مبادلأ همانند ديگر
گونأ های زيست اجتماعی نتیجأ فعالینت هنای متلاشن فنردی
نیست؛ شلكأ در ساات اجتماعی و فرهنگ منادی شنأصنورا
عینی درآمده است و من،ن ِ وينژه انود و متدناوا شنا من،ن
ااصج فعالیتهنای متلاشن دارد .ازاينمرو ،زيمن شنأ جرينان
شی وارگی توجأ می كنند .او (شنرا

انديشنمندان ديگنر)

شأجای آن كأ شنی وارگی را پیامند سنرمايأداری و مناسنباا
شازار شداند ،آن را «تراکدی فرهنگ» میدانسنت .شنرايماسناس،
«پول» شأ معیاری شرای سنجش ارزش چیزهنا شندل منیشنود،
شأعوریكأ ديگر شا كادها يا مواد ااصی (ماننند عن ) ارتبناا
ندارد؛ شلكأ شدون توجأ شأ ارزش اود ،نشاندهنده ارزش هنر
چیز ديگری است

(اسلیتر.)596 :5926 ،

نظرية امیل دورکیم
اولیم كتاب اصلی دوركنیم «تلسنیم كنار در جامعنأ» ()1893
شیش از همأ ،شا جامعأشناسی اصتدنادی ارتبناا مسنتلیم دارد.
هسننتأ مركننزی آن ،شننام مبننامبی درشنناره تغییننراا سنناات
اجتماعی است كأ در نتیجأ توسعأ جامعأ ،از دولنت نامتمنايز
در دوران نخستیم ايجاد شده و شأ مرملأای منیرسند كنأ در
دوران مدرن شا تلسیم كار پیچیده ،مشخص میشنود .دوركنیم

a religious interest
Georg Simmel

1
2

Turner

3
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81

مادونأ اصتدنادی و

است كأ جامعأ شراساس افراد مجزّايی سااتأ شنده اسنت كنأ

مندعتش را شراساس كارايی میدانند .آنچأ او ارافأ كرد ،شعند

عب مناف شخدی اود ،پیمانهای دوجانبأ میشندند .دوركیم،

جامعأشنااتی تلسیم كار شود ،يعننی چگوننأ تلسنیم كنار ،از

كار اود را از ي

عري هماهنگكردن فعالیتهای تخددی شأ انسنجام جامعنأ

اساس آن ،شباهت اعضاست و ويژگی آن يكدستی و ومندا

میكند .شأايم ترتیب ،سیستم ملوصی شا پیشرفت جامعنأ،

وجدان جمعی است .تلسیم كار مدرن ،ناشی از فرآيندی است

كم

شأ سمت تلسیم كار پیشنرفتأتنر تغیینر منیكنند (

كأ عی آن «وظايف تا جايی كأ همأ را در شر شگینرد» ،تلسنیم

& Smelser

.)Swedberg, 2005: 10

منیشنود ( .)Smelser & Swedberg, 2005: 218ازاينمرو ،نظنم

از ديدگاه دوركیم و متدكران شعدی (ازجملنأ پارسنونز و
5

اسملسر  )1956ايم شیوه فايدهشاوری ي

الگوی همبستگی مكانیكی آغاز میكند كنأ

اساس ناملبول ،هم

مدرن ،ناشی از تجم افراد نیست ،شلكأ ناشی از روش تدكی
است و دزم است مینان «شخنشهنای تخددنیشنده» راش،ن

شرای ايجاد جامعأ ،هم شرای شازار است .ايند معنام ا مننظم

مداوم شرصرار شاشد ،شأعوریكأ ايم شخشها وظايف را شأعنور

شراساس صراردادهای ااتیاری وجود نوعی نظنم اا صنی را از

م،لوب ،میان اود تلسیم كنند.

پیش مدروض میگیرد ،چرا كأ شیم افراد جامعنأ ،صراردادهنای

دوركیم ،همچنیم شراساس زمان و تداوم ،ايم مورنو را

معدودی وجود دارند كأ شراساس میاسب ند شخدی میترم

م،ر میكنند كنأ معنام ا را نبايند شرمسنب هنمزمنانی و

شمرده می شوند .ازايم رو ،صراردادها مستلزم سن ،نظنارا و

ناهم زمانی (كأ مشخد شازار نئوك سی

است) شررسی كنرد؛

اجباری شیشتر از س ،آن معام تی است كأ عمن در جامعنأ

شلكأ شنأ جنای آن ،شايند مبناددا را شرمسنب رواشن متلاشن

شازار لیبرال جريان دارد .چنانكأ دوركیم يادآوری میكنند «در
هر صرارداد ،ي

عندر غیر صنراردادیِ «اجتننابناپنذير وجنود

پايدارتری تدسیر كرد كأ نشاندهننده همبسنتگی ارگانین
ي

در

جامعأ مبتنی شر تلسیم كار است.

ننو اصتندار

شأ ايمترتیب ،دوركیم معتلد است كنأ در جامعن مندرن،

اا صی كأ موجب دزم ادجرا شودن صراردادهنا منیشنود .اينم

همبستگی اا صی ،شراساس مدلی ارگانین

از نظنم اجتمناعی

عناصر غیر صراردادی معمود در شك ملدراا صضايی و اصتدار

پديد میآيد؛ البتأ او نمیگويد كنأ تلسنیم كنار ،اودشنأانود،

دولت ظاهر میشوند؛ اما متی ايمها نیز صرفا شواهدی عیننی

گونأهای جديندی از همبسنتگی ايجناد منیكنند .درواصن  ،او

از پیوننندهای اا صننی عمینن ترننند كننأ وجودشننان شننرای

شیران جامعأای را كأ در آن میزيست را مدداصی از شینران

ملبولیتشخ شنیدن شنأ هنر ننو مجنازاا رسنمی و سنازمانی

همبستگی میدانست .شراساس اينم ديندگاه چننیم فردگراينی

رروری است .درملیلت ،نگرانی اصلی دوركیم ايم شنود كنأ

نننوعی آسننیب شننأ نظننر مننی رسنند كننأ در دوره گننذاری كننأ

شا گسترش تلسیم كار در جامعأ ،و شنأتبن آن ،پیشنرفتهنای

جامعأ های غرشی در آن شأ سر میشرنند سنرشرآورده ،يعننی در

اایر اصتدادی (در فرانسأ) ممكم است عمن فنردی فرصنت

دوران گذار از مبانی همبستگی مكانیكی صديم (كأ عمدتا ين

دارد كأ عبارا است از فرض اصولی وجود ين

پیدا كند عندر اا صی را از شیم شبنرد (

Smelser & Swedberg,

نو جهانشیننی منذهبی و جمن شاوراننأ اسنت) شنأ ين
همبستگی ارگانی

.)2005: 10

شناشرايم ،اورگذارتريم استددل های دوركیم ،درشاره تلسیم

ننو

جديد كأ هننوز شنأ وجنود نیامنده اسنت.

درملیلت ،در مرتبأ نخست ،تلسیم كار ،ين

نینروی ششندا

كار است كأ ايم مورو  ،تینوجلی كنام مندرن در صیناس شنا

تدكی كننده است كأ افراد را م،اش نلش های منیدرشأفرد و

انديشأ های روشنگری است .ايده اصلی ايم شیوه تدكنر ،اينم

جايگنناه واصعنیشننان در سننازمان اجتمنناعی از هننم ،متمننايز و
تدكی

Smelser

1

میكند.
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همچنیم ،تلسیم كار ،افراد را از صید سااتارها و نمادهای

وشر در مورد مسیل مدرنیتأ است كأ اصنول اا صنی را شنرای

جمعی سنتی نینز رهنا منیكنند كنأ اينم سننتهنا پنیشتنر،

رفتار فرد و مسؤولیت پذيری او دزم میدانسنت .اينم اصنول،

فراهمكنند صوانیم اا صی نظم اجتماعی شوده اند .شأايم ترتیب،

ررورا انتخابهای فردی و پیرویكردن فنرد از ارزشهنای

در ايم ورعیت ،ي

وادتر را شأ ي

جامعأ چگونأ شاز هم پايدار میماند؟

شاتوجننأشننأ ايننم ملنندماا ،از نظننر دوركننیم ،شننازار ،نظننم
اجتماعی را پديد نمیآورد ،شلكنأ انود ،نیازمنند نظنم اسنت.

اندازه معتبر میداند« :ما شايد توجنأ كننیم كنأ

صراردادها ،شايد شراساس ررايت عرفیم شاشد و ملو آنهنا را
هم میترم ششمارد»

(اسلیتر ،شأ نل از تامپسم.)511:5321 ،

شاوجودايم ،نظم اجتماعی ،ناچار شايد گونأای از نظم شاشد كنأ
شا مناسباا شازار و نو تلسیم كار ،هماهننگ شاشند .چننانكنأ

نظرية تالکوت پارسونز و جامعهشناسی اقتصادی

اسلیتر شأ نل از هولتم )1992: 189( 5يادآور میشود ،اگنر در

اصتداد در نظريأ نئوك سی هنا شنأصنورا شنینانی مسنتل از

جهان تدكی شد مدرن ،پیدايش مبانی اا صی همبستگی

جامعأ در نظر گرفتأ می شود؛ اما در ملاش  ،در جامعنأشناسنی

«شأهیچوجأ شا نیروهای النزامآور همنراه نباشند ،پنس شايند در

اصتدادی ،شأ تعبیر پارسونز 8در كتاب ساات كننش اجتمناعی

صالب فعالیتهای فردی ،و شأ ويژه در صالب تكالیف فنردی در

غعالیت اجتماعی 9يكی از اردهنظام های جامعنأ ،و درنتیجنأ،

صبال افراد ديگر ظاهر شود» .فردشاوری ،تعبیری لزوما مندرن از

مكم نظام اجتماعی میسوب میشود

( Smelser & Swedberg,

پیوستگی اجتماعی است :آنچنأ دزم اسنت ،وجنود نیروهنايی

.)2005: 3-4

ي

است كأ شنأجنای توصنف در فنرد ارهوار و غیراجتمناعی (شنأ

تالكوا پارسونز ،كسی است كأ زمین رشد جامعأشناسی

پیشنرفت

اصتدادی را فنراهم كنرد .نظرينأپنردازان منناف  ،آنچننان كنأ

فردشاوری اا صی شوند؛ ازايمرو ،دوركیم ،شا ايم استددل كنأ

پارسونز اشاره میكند ،نمیتوانند از پنس مسنئلأ هناشزی نظنم

جامعأ ،شعضی از ارزشهای آغازيم را در چارچوب تلسیمكار

شرآيند .وی در پاسخ شأ ايم پرسش كأ :چأ صندر امتمنال دارد

رشد و پرورش می دهد ،شأدنبال ايجاد ننوعی «آينیم فردينت»

جامعأای كأ افراد در آن شنأ دنبنال هند هنای مسنتل انود

است كأ مهمتريم اركان آن ،ارزشصائ شندن شنرای واشسنتگی

هستند (و شأ تعبیر وشر ،در ورعیت تعارراا ارزشی دينین

متلاش  ،همراه شا امترام شأ افنراد و توجنأ شنأ آزادی و شراشنری

صرار دارند) شتواند انسجام اود را مدی كند .شأ نظنر او ،آنچنأ

آنان است؛ اما ارزشهايی كأ دوركنیم م،نر منیكنند ،جنز

فايده شاوران شأ آن توجأ نمنیكننند ،اينم اسنت كنأ هنجارهنا

ملو اساسی يا ااتیاراا فرد صامب مناف شخدی شأ شمار

(ارزش های تجسميافتنأ) شنرای يكپنارچگی جامعنأ رنروری

نمی آيد؛ شلكأ از صبی هنجارها يا شاورهايی اجتماعی است كنأ

هستند و همانها نظم را تولید میكنند .مناف  ،همیشنأ شخشنی

شكلی كنأ منورد نظنر فايندهشناوری اسنت) شاعن

عهده دار انجام وظنايف و كاركردهنای تهنی شنده از وجندان
جمعی پیشیماند .از ايم ديدگاه ،اا

میورشودن و پیگینری

هستند كأ ي

جامعأ ،شراساس آنها سااتأ نمیشود (

Smelser

.)& Swedberg, 2005: 13

مناف شخدی ،نأ ارزش هايی كام متضادند و نأ ارزشهنايی

شأايمترتیب ،شخش اعظم راهم پارسونز ،درشناره مدهنوم

مشاشأ ،چنان كأ فايده شاوران تدور میكننند .هنولتم ،ينادآوری

فرهننگ اسنت كننأ او آن را ننوعی چسننب اجتمناعی صلمننداد

میكند كأ ازنظر دوركیم ،اا صیشودن ،شنأ معننی انكنار ندنس

میكند .او در آوار اولیأاش ،كنأ ين

ننو شرداشنت وشنری از

نیست ،شلكأ شأ معنی «ت ش ندس در صبنال تكنالیف اا صنی»

نظري فعالیت اجتماعی میسوب میشوند ،نیوه شنك گینری

است

(1992:191

فعالیتهای هدفمند افراد را شررسی میكند .ازآنجاكأ ايم كنار،

 .)Holton,ايم م،لب ،تا مدی شبیأ راه من

Holton

1

Parsons
The Structure of Social Action

2
3
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هولت.)813-868 :5338 ،8

در ورعیتی كأ ارزش ها شا هم تعارض دارند ،هنوز هم مسنیل
انسجام اجتماعی را م نمیكند ،توجأ پارسونز ،شنیشازپنیش

ازايمرو ،نظري نظامها يا سیستمهای پارسنونز ،معنام ا

شأ مدهوم نظام (سیستم) اجتماعی جلب میشود كنأ مجموعن

شازار را شأ دلی انسجام شخشی سیستمی آن ،در چارچوب مدی

كاركردی از نظامهاست كأ ارزشهای فرهنگنی در چنارچوب

نظم اجتماعی جای میدهد؛ اما درهمانمال ،آن را شا مداهیمی

نهادهای ايم نظامها شرای از كنشها را الزامآور میسنازند .از

اساسا سیاسی ،فرهنگی و هنجاری و نیز ،مدهنوم نئوك سنیكی

نظر او ،مورو تیلی جامعأشننااتی ،اينم اسنت كنأ سننت

عل نی تعريف میكند .از نظر پارسونز نینز ،هماننند دوركنیم،

فرهنگی تا چأ مند در هنجارهنای اجتمناعی النزامآور ينا در

فرهنگ و هنجارمندی در تمام اشعاد فعالیتهای اجتماعی ندوا

ارزشهای نهادیشده ،رسوخ كرده است .شأعباراديگر ،سنت

میكنند.

فرهنگی تا چأ اندازه توانسنتأ اسنت از لیناه جهنتدادن شنأ
كنشها ،نلش اجبارهای هنجاری را ايدا كند
پارسونز شأ نل از م

(اسلیتر،582 :5926 ،

كارتی.)5321:856 5

اخالق اقتصادی
عی چنديم دهأ ،انديشمندان علوم مردمشناسی ،علنومسیاسنی

شرايم اساس ،پارسونز معتلد است كأ اصتدناد همنواره در

و تاريخ تیيید كردهاند كأ ديدگاه فايندهگراينی شنأعنور كامن ،

چارچوب نظم اجتماعی جای گرفتأ است ،هر چند تدسیر

فعالیتهای اصتدادی را مشخص نمنیكنند؛ چنرا كنأ در اينم

او از ايم امر ،شا شرداشت پودنی كام متداوا است .پارسنونز

ديدگاه ،عناصر زمینأای و اا صنی در رواشن انسنانی اهمیتنی

و اسملسننر ( )1956اسننتددل منیكنننند كننأ هننیچ سننازمان يننا

ندارند.

ي

صوراشندی اجتماعی ،شأ عور كامن اصتدنادی نیسنت؛ شلكنأ

همچنننیم ويويانننا زلیننزر و پنناول دامنناگیو 9ازجملننأ

«وجأ اصتدادی» شأ يكی از چهار وظیدأ يا كاركرد عامی كأ هر

شخدیتهای شااص علوم اجتماعیانند كنأ اهمینت زينادی

نظام اجتماعی شايد انجام دهد ،يعنی كناركرد ان،بنا  ،شنباهت

شرای نلش جامعأ شناسی فرهنگی ،در م،العاا اصتدادی ،صائ

دارد (سأ كاركرد يا وظید ديگر عبارتنند از  :نین شنأ هند ،

هستند .دايماگیو ،نلش تنظیمكننندگی ارزش هنا و هنجارهنای

انسجام و مدی الگوی پنهان) .شأ نظر منیرسند سنازمانهنای

اجتماعی را در اصتداد تیيید میكند .در آونار زلینزر ،فرهننگ،

جهان واصعی ،از صبین شنازار ينا شنگناههنای اصتدنادی ،تلريبنا

نلش میوری دارد؛ تاجايی كأ در يكی از آوار اایرش ()1994

شأصورا انیداری ،شأ يكی از كاركردها مع،و
شنازار شنأ كناركرد ان،بنا مع،ننو

هستند (مب

ادعا میكند كأ پول ي

اسنت) امنا اينم مورننو

شلكأ پول در اشكال معتبر فرهنگنی مختلدنی ظناهر منیشنود

شأهیچوجأ صاد نیست .سازمان شازار ،دزم اسنت شنا امنوری
چون مدی الگو (فرهنگ) نین شنأ هند

جوهر انبی يا غیراجتمناعی نیسنت؛

( .)Swedberg, 2005: 16اشر

( )1999نیز ،شأ نل از هاننت و

(دسنتورالعم هنا و

ويت ( )1986و فنرل و گرشنام ( )1985شنر اينم نكتنأ تیكیند

ملدراا سیاسی) و انسجام (شرصراری چارچوب های هنجناری

میكند كأ سااتار فرهنگی میی فعالیت ،شنر تدنمیم فعنادن

واشت) نیز سروكار داشتأ شاشد .مب كناركرد انسنجام شنا آنچنأ

اصتدادی در شازار ،تیویر شسزايی دارد .او ،م،اش نظنر هاننت و

دوركیم آن را صلمرو استلرار صواعد شازی مینامید ،كام من،ب

ويت ( )1993و فرل و گرشنام ( 1)1985سنااتار فرهنگنی را

است .ايم صلمرو ،منردم را در گرمناگرم رصاشنت اصتدنادی شنأ

شننام فلسنندأ اا ن

نلشها و مناسباا اجتماعی شأويژه شأ اساس صرارداد و رفتار و

ارزش های اا صی در ي

سلوک «شنگاه داری» متعهد میكند

 ،درک فعننادن اصتدننادی از اانن

و

میی كار ،يا سنازمان هنر جامعنأ

(اسنلیتر ،583 :5926 ،شنأ نلن از
2

Holt
Viviana Zelizer and Paul DiMaggio
4
)Ferrell and Gresham (1985) and Hunt and Vitell (1993
3

McCarthy
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دارند و تبعیت میض از آنها صنوانیم هسنتیشناسنانأ و رمنوز

میداند.
در هنر فرهنننگ ،شعضنی رمننوز رفتناری وجننود دارد كننأ

رفتاری را در نظنامهنای اا صنی فنردی شنازآفرينی منیكنند؛

نشاندهند مساسیتهای فرهنگی ،درشاره اجتنناب از اعمنالی

شناشرايم ،تجار ااورمیاننأای ايندهآلیسنتتنر شنوده اسنت و -

است كأ در موصعیتهای شدون سااتار و از پیشتعینیمنشنده،

همچنیم آنهنا از صنوانیم رسنمی ،شیشنتر از غرشنیهنا اعاعنت

رخ م نیدهنند .ايننم رمننوز اا صننی ،شننرای كنناهش امسنناس

میكردند -شأعبارا ديگر ،ايم دانشمندان ،در كار انود نتیجنأ

ش تكلیدی شأ كار میروند و نلش تنظیمكنندگی شر نظام فغالیت

گرفتأاند تجار ااورمیانأای نسبت شأ همتايان انود در غنرب،

در مینی هننای اصتدننادی دارننند .رمننوز اا صننی ،در جوامن

كمتر نسبیگرا هستند.

ااورمیانأ شا امساساا درآمیختأاند و تعدنب زينادی درشناره

ازسوی ديگر ،مايك شونیم نینز ،در شررسنی تجنار ينزدی

آنهننا وجننود دارد .هانننت و ويتن ( )1986و فننرل و گرشننام

م نیگوي ند« :ش نازاریهننا ،كارهننای تجنناری اننود راكننام در

( )1985تددي منی كننند كنأ تجنار ،هنجارهنای اا صنی را

چننارچوب اا صننی اصتدنناد اسنن می انجننام مننیدادننند» .در

5

تیلیلنناتی كننأ آرمسننترانگ )1996( 1در ارتبنناا شننا مننديران

( )1980معتلد است شررسی داوریهای اا صی در میی كار،

استرالیايی ،ماديی و سنگاپوری انجام داده است ،نتناي ،نشنان

دو جنب نسبیتگرايی (پیامدگرا) و ايدهالیسنتی (غیرپیامندگرا)

دادننند كننأ شننیم فردگرايننی و میننزان اهمیننت مسننائ اا صننی

دارد .ويتننال و رالپننالی و سننینگاپكدای )1993( 8در م،العنناا

درکشده افراد ،ارتباعی صوی وجود دارد .درنهايت ،شأ پینروی

اود دريافتند كأ تجاری كأ كمتر نسبیگرا و شیشتر ايدهالیست

از ديدگاه چلبی ( )561 :5911مسؤولیت آگاهیرسانی درشناره

هسننتند ،نسننبت شننأ آنهننايی كننأ شیشننتر نسننبیتگننرا و كمتننر

علاينند و ارزشهننای اساسننی اا صننی در نظننام اجتمنناعی و

ايدهالیست هستند ،گرايش شیشتری شرای نشاندادن درستكاری،

همچنیم ،شازتولید و مدی رموز اا صی شر عهد سازمان هنای

9

مدی الگو است (مانند ديم و آموزشوپرورش) .ازعر ديگر،

مدعی هستند كأ داوریهای اا صی و هنجارهنای واشسنتأ شنأ

جامعنأ،

شراساس فلسندأهنای متدناوتی شنأ كنار منیشرنند .فورسنايت

صداصت و امانتداری دارنند .ويتنال و سنینگاپكدای ()1993
هستیشناسی تجنار ،شنأوسنیلأ فسنلد اان

عب نظر او ،درصنورتی كنأ در منوز اا صنی ين

شخدنی آنهنا

ااننت ل در رواش ن ايجنناد شننود ،جامعننأ از رننعف تعهنند و

مشخص میشود .آنها میگويند هر دو شعد فلسد اا صی ،شنر

دلبستگی جمعی صندمأ اواهند ديند .همچننیم ،اانت ل در

هنجارهای هستیشناسی تجار ،تیویر دارند .ايندهآلگراينی ،شنر

رواشنن گدتمننانی اا صننی ،میننزان اعتمنناد متلاشنن و میننزان

آنها تیویر مببت ،و نسبیگرايی تیویر مندی دارد.

پرهیزكاری و امتماد ارزش آنها را در جامعأ كاهش میدهد.

سینگاپكدای و همكارانش ( )1995در ي

فعالیت تجرشی

دريافتند ايدهآلگرايی ،شر درک تجار از اهمیت وجود اا

و

مسؤولیت اجتماعی در كارهايشان ،تیویر مببت ،و نسبیگراينی
شر درک آنها تنیویر مندنی دارد .ويتنال ،نناواچیكوای و شنارنز

1

در انتهنای ايننم شخننش ،شنأ شعضننی از رمننوز اا صننی در
تجارا شیمالمل اشاره میشود .آنها عبارتند از:
اعتماد؛
اندا ؛

( )1993: 756-757شراساس يافتأهای تیلیلاا تجرشیاشان در

تللبنكردن؛

ااورمیانأ ،مدعی هستند كنأ دسنتوراا اسن م درشناره رمنوز

درستكاری؛

رفتاری در میی های اصتدنادی اينم من،لنأ ،اهمینت شنايانی

شدافیت كام در اع عاا مالی؛

1

Forsyth
Vitell, Rallapalli and Singhapakdi
3
Vitell and Singhapakdi
4
Vitell, Nwachukwu and Barnes

مسؤولشودن درشراشر صرضها؛

2

Armstrong

5
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میترمشمردن سنتها و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی؛

رفتار اجتماعی هستند .آنها چگنونگی مرامن تولیند؛ توزين ؛

امترام شأ صراردادها؛ توافن هنا؛ و مسنئولیتهنای اكرشنده در

پننذيرش يننا اصتبنناس سننااتارها و نیننز نظريننأهننای نهننادی

میتوای صرارداد.

فرسودهشدن و جنايگزيمشندن اننوا جديند آنهنا را م،العنأ

همچنیم ،در جايی ديگر ،اان

كنار شنام اينم دسنتوراا

سنتی است:

مننیكنننند .آنچننأ كننأ توجننأ شننأ م،العننأ سننازمانهننا را در
جامعأشناسی اصتدادی مهم منیكنند ،فراينندی اسنت كنأ شنأ

در چانأزنی صاد شاش؛

واسنن،أ آن ،ارزشهننای اجتمنناعی نهادينننأ 5و سننبب تببیننت

سر صولت شمان؛

شازارها میشوند ( .)Fourcade, 2007: 1023نلش سنازمانهنا در

ملیلت را شگو؛

اصتداد ،شام كاهش هزين معام ا ،رمانت تعهند و ورن

(ملو ِ) افراد و مالكیت آنها را میترم ششمار؛

صوانیم شرای رفتار پسنديده در رواش است .ايم امور ،زمیننأ را

عل نی شینديش و

شرای ورود اا

شردشار شاش.

.)19

شأ اصتداد فنراهم منیكننند (

8

Zelizer, 2007:

نظام اودتنظیم میسنوب

سازمانها متشك از صواعد رسمی؛ صانونهای غیررسنمی؛

میشود ،ننأ نظنامی كنأ فناعلی آن را از شینرون اداره منیكنند

ويژگیهنای اجراينی و آمینزهای از اينمهاسنت كنأ عملكنرد

( .)Swedberg, 2005صرارداد ،چارچوب نهادی است كنأ چننیم

اصتدادی را ايجاد منیكننند .در واصعینت ،اع عناا نناصص و

فرايندهايی را انضنباا منیشخشند و میندوديتهنای آنهنا را

ظرفیت اهنی ششر شرای پردازش اع عاا میدود است .ششنر

جامعأ

شننرای نظننمشخشننیدن شننأ مبادلننأ و ايجنناد امكننان معاملننأ،

اجنرا منیكننند ( .)Parsons and Smelser, 1984:105چنارچوب

میدوديتهايی را شنرای فعالینت متلاشن انود ،فنراهم كنرده

صنراردادی ،انضنباا دهنندگان انوشی

است؛ اما شأدلی ناصصشودن اع عاا و میدوديتهای اهننی

شاتوجأشأ ايم م،الب ،شازار ي

تعريف كرده و فرايندهای دادوستد اصتدادی را در ي
صانون ،شرای ايم اهدا

هستند (.)Swedberg, 2005

علايد و ايندئولوکیهنا نلنش مهمنی در انتخنابهنا و هزينن
معام ا شازارهای ناصص ،ايدا میكنند.

اهمیت نقش سازمان ها در اقتصااد ،و کااهش هزيناههاای

ايم میزان اع عاا ناصص و ظرفیت اهنی شرای پنردازش

اجتماعی مبادالت بازار

اع عاا ،هزين مبناددا را تعینیم منیكننند و اينم م،لنب،

دوركیم ،سازمانها را واصعیتهای اا صی در اصتداد منیدانند.

اسنناس شننك گیننری سننازمانهاسننت .مورننو  ،فلن فننرض

م،العأ سازمانهای اجتماعی راهنمای مناسبی شرای تیلی نظم

عل نیت نیست ،شلكأ شنراي اناص هنر مبادلنأ ،منان از آن

نظام اصتدادی اسنت .شنرای مبنال ،تیلین نظنم

میشود كأ افراد شأعور همزمان مناف اود را شأ مداكبر میزان

اا صی شازار ،شنا شررسنی نهناد صنرارداد و نهناد صیمنت میسنر

ممكم شرسانند .مدل هزين مبادلأ صدر ،ايم م،لب را پیششینی

میشود كأ شأ ترتیب هماهننگكنننده ،راهنمنای تلسنیمكنار و

میكند .هزينأهای مبادلنأ ،شنأ علنت هزيننأشرشنودن اع عناا

رواش اصتدادی هستند (.)Beckert, 2002: 80-83

افزايش میياشد و ايم اع عاا شأعور نامسناوی شنیم عنرفیم

هنجاری ي

در نظري نهادی كوشنش شنر اينم اسنت كنأ جنبنأهنای

مبادلأ نگهداری میشود .هزينأ های اندازهگیری اشعاد چندگاننأ

سااتار اجتماعی را شأصورا عمی تر شررسی كنند .نظريأهای

و شاارزش كادها و ادماا مبادلأشده ،يا انندازهگینری مینزان

نهادی ،شنیانهايی را ارزياشی میكننند كنأ در سن ،سنااتاری

كار عام ن و هزينأهای تضمیم اجرای صراردادهنا هزيننأهنای

(شام الگوها؛ ملرراا؛ صوانیم؛ هنجارها و عناداا) راهنمنای

1

Institutionalization
2
Stabilize
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مبادلأ را تعییم میكننند .سنازمانهنا شنرای كناهش ترديند در

عنوان مبال سواری مجانی 5يكنی از نشنانأهنای سنازمانهنای

معننام ا ششننری ايجنناد مننیشننوند و همننراه شننا فننمآوری

ناكار است.

استدادهشده ،هزينأهای مبادلأ و تولید را تعییم میكننند

(السنم،

.)512-513 :5921

كاركرد اصلی سازمانها ،كاهش هزينأ مبادلأ است

(السنم،

)535 :5921؛ آنها صوانیم شازی در شازار و صواعد معاملأ را شنرای

كوز ،معتلد است هرچأ هزيننأهنای مبادلنأ كمتنر شاشند،

دسننتیاشی شننأ تعننادل ،تعیننیم م نیكنننند .نهادهننا شجننز ايجنناد

كارها تخددیتر ،شهرهوری سیستم شیشنتر اواهند شنود ولنی

میدوديتهای رفتاری در جهانی كأ ازنظر اع عاتی ناصص ،و

جامعنأ نینز ،دارد.

ازنظر عل نیت میدود است ،نلش ننوعی داننش را نینز ،ايدنا

هزينأهای معاملأ ،شستگی شأ نهادهنای ين

منظور ،سیستم ملوصی؛ سیاسی؛ اجتماعی؛ آموزشنی؛ فرهنگنی

میكنند.

و مانند آن است .در عم  ،ايم سازمانها هسنتند كنأ شنازدهی
ي

اصتداد را سازماندهی و هدايت میكنند

(السم.)552 :5921 ،

ساخت رابطهای وفعالیتهای حکشده در روابط اجتماعی

السننم ،شننأ نل ن از داگ ن س نننورث ( )1994م نیگوي ند:

پیوندهای م شده ،پیوندهای اجتماعی شنا رواشن صنوی؛ امنا

سازمانها راهنمای كنش متلاش انسانها هستند و مند و منرز

پیوندهای شدون واشستگی 8پیوندهای شازاری شا رواشن سنرد و

مجموعأ انتخاب های افراد را تعییم میكنند .آنهنا شنأ تیسنیس

اشننزاری هسننتند .ايننم دو نننو پیوننند ،نشنناندهننند ماهیننت

ي

سااتار شاوباا (اما نأ لزوما كارا) شرای فعالیتهای متلاشن

انسانی ،كم

میكنند و هد

معام ااند.

از ايم سااتارها كاهش ترديند

انسجام اجتماعی ،شأ معنای توافن جمعنی مینان اعضنای

در شازار است .درملیلت ،نهادها انگیزهها را سامان میدهنند و

جامعأ است .شأ عباراديگر ،انسجام شأعوركلی ،ناظر شر میزان

راهنمای مبادلنأكننندگان در شازارنند .آنهنا هسنتند كنأ تعینیم

و الگوی راش ،متلاش شیم فعادن ،گروهها و اردهفرهنگهنای

میكنند فعادن ،چأ كارهنايی را انجنام دهنند و چنأ كارهنايی

تمايزيافتأ است (افروغ.)510:5912 ،

شرايشان ممنو است .در شی

تغییراا سازمانی ،ايم مورنو

انسجام اجتماعی در ي

می ،تعاملی معیم ،شك و معنا

م،ر میشود كأ سازمانها شأدلین ريشنأداشنتم در فرهننگ

پیدا میكند .دوركیم ،امساسی را كأ در میدان تعاملی شأ وجود

جامعأ ،شا سرعت تغییر در صوانیم رسمی هماهنگ نمیشوند.

میآيد ،عاعد جمعی مینامد .از نظر او ،عاعد جمعی عمین ،

نكتأ مهم در عرامی سیاستها و صوانینی كأ شرای كاهش

اغلب ،عی آداب جمعی (مب اعیاد؛ مراسم ملی؛ منذهبی و)...

هزين مبادلنأ و شهبنود عملكنرد اصتدنادی م،نر منیشنوند،

شأ وجود میآيند و شنأ اينم روش ،ددين افنزايش و تیكنیم

توجأكردن شأ راش ،آنهنا شنا نهادهنای غیررسنمی اسنت .اگنر

انسجام اجتماعی را فراهم میكند (چلبی.)88:5918 ،

سازمانهايی رسمی و سنازگار شنا نهادهنای غیررسنمی ايجناد

انسجام ،وصتی رخ میدهد كنأ عواعنف افنراد ،شنأوسنیلأ

نشوند ،دستیاشی شأ نتاي ،مورد نظر ،ممكم نمنیشنود و متنی،

نهادهای فرهنگ ،تنظنیم شنوند .جنايی كنأ افنراد متدن شنأ

ايم امكان وجود دارد كأ ورعیت ،از آنچأ هست شندتر شنود.

جماعت اجتماعی شده شاشند ،جايی كأ فعالیتها تنظیم شنده

شرايماساس ،شرای مواجهأ شا آوار زيانشار سنااتار سنازماندهی

و شأ وسیلأ هنجارهنا هماهننگ شندهانند و جايگناه نناشراشری

جديد ،در تغییراا و عرامی سیاسنتهنا و صنوانیم ،شايند شنأ
ترتیباا نهادی نیز ،توجنأ و سنااتار سنازماندهی مناسنب را
شاتوجأ شأ شراي ااص ،انتخاب كرد؛ تا شأ ايم صورا ،هزين

صانونی تدور

میشوند (ترنر.)191:5910،

انسجام اجتماعی ماصن پنذيرش و نهاديننأكنردن نظنام
ارزشی و هنجاری ي

جامعأ است كأ شاتوجنأشنأ روشهنای

اجتماعی مباددا كاستأ شود (السم ،596 :5921 ،شنأ نلن از كناز).
مسیلأ هماهنگی و همكاری در غیاب نهادها م نمیشود .شنأ

Free riding
arm's-length ties

1
2

پیوند شازارمسجد :انسجام اجتماعی در شازار تهران

95

اعتمادسننازی در جنبننأهننای فننردی و شننیم سننازمانی تلويننت

شأدستآوردن صیمنتهنای متدناوا ريسن

مننیشننود .شننراون ،شننرايم علیننده اسننت كننأ در اكبننر جوامن ،

(.)Uzzi, 2005: 207-208

را كناهش دهنند

رمانتهای صانونی رسمی منب اولی كنترل اجتماعی نیسنتند؛

البتننأ ،نتنناي ،تیلیلنناا تجرشننی زيننادی نیننز درشنناره

چنان كأ شرای مدی سااتار اعتلنادی ،ارزشهنا و هنجارهنای

ادوصیاا متمايز مبناددا جاسنازیشنده ،وجنود دارد .شنأ

جامع شزرگتر ،آداب ديننی هنم ،تیویرگذارنند .از نظنر شنراون،

عنوان مبال ،رواش شبكأای در صناي کاپم و همیمعور ايتالینا

نیروی میرک در پشت اكبر سازمانها ازجملأ نهاد دينم ،نیناز

پیوندهای شخدی و شا اعتماد داشتأاند .در ايم صورا كنام

شرای شرصراری انسجام اجتماعی و وباا اسنت (

Ford & Brwn,

صاش پیششینی است كأ ايم رواش میتوانند هزينأهنای كنتنرل
را كاهش دهند (.)Uzzi, 2005:208

.)1997:30

5

دانشمندانی همچون شنومپیتر ( )1950پنودنی ( )1957و

همچنننیم رومننو ،شننوارتز و دار ( )1983شننأ ايننم نتنناي،

گرانننووتر ( )1985معتلدننند فعالیننت اصتدننادی ،در سننااتار

رسیدند كأ جاسازی شركتها در شبكأهای تولید میلی نشان

اجتماعی شازار گسترش يافتأ اسنت .همچننیم ،آنهنا شنر تنیویر

داد كأ فعادن جاسازیشده ،شأجنای آن كنأ صیمنتهنا را شناد

رواش اجتماعی شازار ،شر رفتار اصتدادی ،شسیار تیكید كردهانند؛

عل نننی

درمالی كأ اصتداددانها ،می گويند رواش اجتماعی تیویر زيادی
شر معام ا اصتدادی ندارد و متی ،گناهی شاعن

شبرننند ،رارننی هسننتند تننا تمركزشننان را از اهنندا
اصتدادی شرای رسیدن شأ اهندا

در دسنتاوردهای متوسن و

ناكارآمندی

استل ل در شهره شرداری؛ شر كشت و زر شلندمدا و همكاری

شازار میشود .نئوك سی ها ،شیشتر از ديدگاههای اصتدنادی در

تغییر دهند .ا سیر ايم ادشیاا نشان میدهند كنأ جاسنازی،

تیلی های اود استداده میكننند .آنهنا معتلدنند در شازارهنای

تولید فرصتهای اصتداديی میكند كأ شا هیچ چیز ديگر متنی

مدرن (كأ آنهنا را تدرديافتنأ منی نامنند) الگوهنای مبادلنأ ،شنا

شازارها ،صراردادها يا همبستگی عمودی جايگزيم نمنیشنوند.

پیوندهای شدون واشستگی گره اوردهاند .در ايم ننو پیونندها

در ايم نو رواشن (جاسنازیشنده) شنر اهندا

شلندمندا و

انگیزه فعالیت ،مندعت فردی است ،شأ عوری كأ فعنادن ،دائمنا

همكنناری تیكینند مننیشننود و متننی همكنناری پننس از مبادلننأ

اريداران و فروشندگان جديدشنان را تغیینر منی دهنند تنا از

اصتدادی نیز ،ادامأ دارد.

ورودی (تازهوارد) های جديد شازار ،امتیاز شأ دسنت آورنند و
همچنیم ،از واشستگی شپرهیزند .ايم الگنوی مبادلنأ ،شنا صیمنت

ارتباط عقالنیت ابزاری ،قابلیت پایش بینای ،فعالیات هاای

میدود میشود .درواص  ،صیمت چكیده تمام اع عاتی است كأ

حکشده در روابط اجتماعی و هزينة معامالت

شرای تدمیمگیری شايستأ و مناسب ،شأويژه در زمنان مضنور

تیلی وشر از عل نیت اشزاری شأ شسیاری از ويژگیهای مرشوا

تعداد زيادی اريندار ،فروشننده ينا معاملنأ نامشنخص ،دزم

شأ شازار ،تعمیم داده میشود .نخست ،اينكأ (درستی نشان داده

است .در ايم شازار ،رواش فردی ارهای شندهانند .اگنر رواشن

شده) پولی شدن ،پیوند میكمی شا كمجیكنردن دارد .صیمنت هنا

رمنی هم در شیم شخشها شأ وجود آيد ،در آنها شیشتر مندعت

«نشانأ های االدی» از فايندهمنندی نیسنتند؛ شلكنأ «میدنول

فردی مورد نظر است .در ايم شازارها رفتار سنودمیور ،شیشنتر

جنننگ و صننل میننان مننناف اننند» و ناشننی از رصاشننت عننام ن

از رفتار دگراواهانأ و متعهدانأ وجنود دارد .شنأ همنیم دلین

اصتدادی در شازار هستند؛ ازايمرو ،پول اساسنا از اينم جهنت

است كنأ پیونندهای شندون واشسنتگی عملكنرد فعالینتهنای

اهمیننت دارد كننأ اشننزار شیننان كمجننی فرصننتهننا و مخنناعراا

اصتدادی را تسهی میكننند شنأ همنیم دلین هنم شنركتهنا

شرآوردهشدهای است كنأ در جرينان دنبنالكنردن مزينتهنای

تجارتشان را در شیم شسیاری از رصبا پراكنده منیسنازند تنا شنا
Romo and Schwartz and Dore
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رصاشتی شا يكديگر ت صی منیكننند» .اشعناد مهنم هنر منوصعیتی

سازمانگرا صرار دارد .ردپای ايم رشتأ از انديشنأهنا ،شنأ آونار

شرمسب مالتهای پولی متداوتی شیان میشنود كنأ از رصاشنت

رنالدكوز می رسد كأ مدهوم «هزينأ های اجتماعی» را م،نر و

شازار و شرنامأهای شنگاهها شأ دست منی آيند و شنأاينمترتینب،

شراساسآن ،وظايف و عملكنرد شنركتهنا را مشنخص كنرد.

شیوههای مختلف را از لیاه هزينأهنا و نتناي ،دصیلنا ملايسنأ

اصلی كوز ،ايم شود كأ معام ا اصتدنادی «هزيننأهنای

میكنند .وشر ،شأصرامت میگويد عل نیت ظاهری ي

شی

اصتداد

اجتماعی دارند و ايم هزينأها غیر از هزينأهای مستلیم تولیند

پولی و شأايمترتیب ،عل نیت ظاهری نظم اجتماعی مدرن ،شنأ

است .ايم هزينأ ها شأ ساير هزينأهای شركتها و عام ن شازار

«آزادی كام شازار» واشستأ است.

ارافأ میشود؛ يعنی هزين آنان ،شنام هزيننأهنای اجتمناعی

ويژگی دوم ،ايمكأ عل يیشدن ،شأ كنترل مرامن تولیند

معام ا شنازار شنأ ارناف هزيننأهنای مسنتلیم تولیند اسنت.

در داان مؤسسنناا اداری اصتدننادی و غیراصتدننادی واشسننتأ

هزينأهای اجتماعی يعنی «هزينأهنای معاملنأ »5شنام هزينن

است .همچنیم ،ايم ادلت شنأ پینروی تمنامی عناصنر ين

زمانی و پولی جستوجوی اع عاا در شازار ،و هزين انعلناد

فرآيند -ممجملأ نیروی كار -از مرام شرنامنأرينزی شسنتگی

صراردادها و مدی اجرای آنهاست .نكت اصلی شی

دارد كأ ايم امر ،شأ معنای افزايش توانايی میاسب هزين تمنام

زياد چنیم هزينأهايی ،شر چگونگی سنازماندهی شنركتهنا و

اع عاا و نتاي ،است .ايم امر ،تا مدی موكنول شنأ افنزايش

شك گیری مالكینت اصتدنادی آنهاسنت .سنازماندهی سلسنلأ

دانش علمی و فنی است تا شتوان شأ جريان افتادن منواد و كنار

مراتبی شركتهای شزر

را شايد شراساس افزايش كارايی آنهنا

را در ا ل تولید (مب تیلوريسم) عل يی كرد .در چنارچوب

در شازار ،روشم كرد :ايم سااتار ،ترديد را كناهش منی دهند؛

ايم دانشها و آگاهیها هم عوام وسیلأای شرای دستیاشی شنأ

هماهنگی میان كارها را افزايش میدهند؛ عنرز عمن افنراد را

تولیدی كارآمد میسوب میشوند .انسانها نینز ،يكنی از اينم

تنظیم میكند و موجب صرفأجويی در هزين انعلاد صرارداد شنا

عوام هستند كأ شأ م  ،شايد مدعول صلمداد شوند نأ فاعن  ،و

تولیدكنندگان كادها و ادماا مختلف میشنود

ازسوی ديگر ،شايد از ديدگاه ارزشهای ظاهری شأ آنهنا توجنأ

.)513-520

شود ،نأ از ديد ارزشهای ااتی.
وشر نینز ،هماننند مناركس ،شنرای جداشندن كنارگران از
مالكیت اشزار تولید ،اهمیت زيادی صائ است .نتیجأ میرومیت
كارگران از مالكیت اشزار تولید ،واشستگی كام معاش آننان شنأ
شازار كار است؛ شأايم ترتیب ،آنها را از درااتیارداشتم هرگوننأ
صدرتی شرای كنترل مرام تولید (يعنی مراملنی كنأ در آن ،از
كار آنان استداده می شنود) شناز منیدارنند .اينم امنر ،موجنب
عمی ترشدن تلسیم اجتماعی و فنی كار میشنود و كنارآيی و
شازدهی اصتدادی را افزايش میدهد؛ امنا درعنیممنال ،شاعن
افزايش شیگانگی و رعف نیز ،میشود

(اسلیتر.)582 :5926 ،

ديدگاه های شدي  ،درشاره سازمان های اصتدنادی شنأ دنبنال
تیلی سااتارها ،مناسباا و عل نیتهای پیچیدهتری هستند.
يكی از نافذتريم شااأهای شی  ،در موز علم جديد اصتداد

كوز ،تیویر

(اسنلیتر:5926 ،

اعتماد اجتماعی
اعتماد ،نوعی راش ،كیدی است كنأ شنأ تعبینر كلمنم ،صندرا
عم كردن را آسان میكند و ايم راش،أ ،در فعالیتهای انسنان،
شأادوص فعالیتهای مع،نو

شنأ آيننده ،آشنكار منیشنود

(كلمم .)831:5911 ،اعتمناد ،تسنهی كننند معنام ا در فضنای
اجتماعی است كأ هزين مذاكراا و مباددا اجتمناعی را شنأ
مداص میرساند .همچنیم ،شرای م مسنائ مرشنواشنأ نظنم
اجتماعی ،نلش تعییمكنندهای دارد و عندر پنیشصنراردادی و
تلويننتكننننده مینناا اجتمنناعی اسننت .شننأ تعبیننری ،مدنناهیم
مرشواشأ اعتماد ،شأعنور شناللوه رواشن اجتمناعی را توصنیف
میكنند كأ درشردارنده تمايزاا افلی شیم موزههای مرشوا شنأ
فضای عمومی و شخدی است .شرای مبنال ،فوكويامنا ()1995
Transaction costs
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از آن شأ صورا شاادی شرای شیان سرماي اجتماعی در معنای
ارزشهای جمعی شبكأهای اجتماعی و اا

كردهاند و شرای انجام وظايف ،پیشلدم شدهاند .سنومیم مؤلدن

فرهنگنی (كنأ

آن ،تجانس ،يعنی توجأ شأ مناف ديگران و آمادگیداشتم شرای

شنیاد رشند و وبناا اصتدنادی را تشنكی منیدهنند) اسنتداده

انجام وظیدأ ای است كأ دراواست كرده اند ،متی اگنر انجنام

میكند .سلیگمم ،شرداشنت دوگاننأای از اعتمناد را رواج داده

آن ،شا مناف شخدیمان در تعارض شاشد .زتومكنا ،اعتمناد را،

است كأ اشاره شأ زمینأهای مختلف شرای راش ،شنیم افنراد در

نوعی شنراشنندیكنردن درشناره رفتارهنای امتمنالی ديگنران

می ،شخدی و اشكال نهادينأشد اعتماد در فضنای عمنومی

میداند (ازكیا و غداری.)821:5938 ،

دارد .شأ نظر او ،اعتماد زمانی كأ از س ،ارد شأ سن ،كن ن

در جامعننأای كننأ ريننا؛ تزويننر؛ میلننأ و ندننا در رواشن

منتل می شود شايد در رمانت صوانیم صرار گیرند .فوكوياما ،شأ

اجتماعی تسل داشتأ شاشد ،اعتماد ،جايگاهی نخواهد داشنت

شرداشت عمومی از اعتماد معتلد است .او ايم شرداشنت را

و افراد جامعأ ،شأجنای جمن گراينی ،مدنامبت و مشناركت،

جامعنأ صانونمنند ،تعرينف

دنبال فردگرايی اوداواهانأ اواهند شود .در چننیم شنراي،ی

میكند كأ مبتنی شر رفتار تعاونی و هنجارهای مشنترک اسنت.

میزان تعمیمدادن اعتماد اجتماعی متلاش  ،شنأعنور چشنمگیری

ي

شراساس انتظار ماص شده در ي

ايند سنرماي

كاهش میياشند؛ چننانكنأ فعنادن اجتمناعی دررواشن انود،

اوس نر ،در  1997اعتماد عمنومی را شنأ كمن

اجتماعی تعريف میكند .ايم ايده ،شا ارزشهای مشترک ،مناف

امساس امنیت نمیكنند .همچنیم ،آن دستأ از فعنادن ملیلنی
هستند ،تماين شیشنتری شنأ تعلینب منناف

شخدی و شك دهی آنها شراساس فعالیت جمعی پیونند دارد.

و مجازی كأ مال

نتاي ،ماص از ايم مبام  ،چنیم است :رواش اعتماد ازعري

شخدی اود پیدا میكنند ،شدون آنكأ امساس تعهند عمنومی

ارادهگرايی مشخص میشنود ،اعتمناد شنا ارزشهنای مشنترک

نسبت شأ مدال جمعی داشتأ شاشند

پیوند دارد و شأعور شاللوه ،شا رواش،ی كأ اساس آنها صنرارداد و

از :چلبی.)5918 ،

(ازكیا و غداری 5938 ،شأ نلن

اجبار است ،ناسازگار است (.)Tonkiss, 1998:258

زتومكا نیز ،ايم مورنو را م،نر منیكنند كنأ ديندگاه

نظرية وبر دربارة اخالق

فرهنگگرا ،جامع شاللوه و پوينا را شنأ اتیناد و جمن منناف ،

از نظر وشر ،نظام ارزشی در انتخابهنای انسنان مهنم اسنت و

اجتمنا اا صنی توجنأ

اساس زندگانی ششر را تشكی میدهد .او فعالیتهای انسنانی

تللی نمیدهد؛ شلكأ شأ آن ،مانند ي

می كند .او میگويد :جامعأ اا صی كمتنر شنا سنازمان رسنمی

را چنیم تلسیمشندی میكند:

ارتباا دارد ،شیشنتر شنا امسناس تعلن ؛ اعتمناد؛ مسنؤولیت و

رفتار اجتماعی ممكم است شأ روش عل نی عبلأشندی و

وظیدأشناسی مرتب است .اينم وظیدنأشناسنی نینز ،در شراشنر

شاتوجننأشننأ ين

هنند  ،شرنامننأريننزی شننود .در ايننم مالننت،

افرادی است كأ شا آنها ارزشها ،مناف و هند هنای مشنترک

عبلأشندی شر ايم انتظار مبتننی اسنت كنأ شنا اشنیا  ،ورنعیت

دارد .اجتما اا صی شیوه اصنلی ارتبناا داشنتم شنا ديگنران

شیرونی و شا ساير افراد شأ نیو معیننی رفتنار اواهند شند و از

است كأ آن را شأ صورا ما تعريف كردهاند .ملولأ منا شنا سنأ

چنننیم انتظنناراتی شننأصننورا «شننراي » يننا وسنناي تیلنن

الزام اا صی اعتماد ،وفناداری و اشنتراک مسناعی شنا ديگنران

موفلیتآمیز هد هايی استداده میشود كنأ شنأ عنرز عل ننی

تعريف میشود .م،اش اينم تدسنیر ،در اجتمنا اا صنی سنأ

توس اود فرد ،انتخاب شدهاند .چنیم رفتاری «رفتار مع،و

نشان اصلی وجود دارد كأ نخستیم آنها اعتمناد ،يعننی انتظنار

شأ هد » نامیده میشود.

رفتار صادصانأ از جانب ديگنران اسنت .نشنان دوم ،وفناداری
يعنی اعتماد كام داشتم نسبت شأ كسانی است كأ شأ ما اعتماد

رفتار اجتماعی شأوسیلأ اعتلناد آگاهاننأ شنأ ارزش م،لن
كردار ،مستل از هر نو میرک اارجی عبلأشندی و شراساس
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معیارهايی ماننند اا صیناا ،زيباشناسنی و منذهب ،سننجیده
میشود .ايم نمونأ از شرنامأريزی عل ننی درشناره ين
م،ل «رفتار مع،و

ارزش

دين و انسجام اجتماعی

شأ ارزش» نامیده میشود.

انسجام اجتماعی معمود مدهومی را شیان میكند كأ م،ناش آن،

رفتار اجتماعی ممكم اسنت شنأعنور اندعنالی و شنأوينژه

اعضای جامعأ شأ صورا گروهی شأ يكديگر واشسنتأ ،شنأعنور

عاعدی عبلأشندی شود .در ايم مالت ،رفتار میدنول تركینب

متلاش  ،نیازمند يكديگرند (شینرو .)100:5966 ،همچننیم ،انسنجام

ااصی از امساساا و عواعف فرد است.

اجتماعی نوعی امساس گرايش شأ ديگران ،نیز ارتباا و تعام

رفتار اجتماعی ممكم است شأعور سننتی يعننی شراسناس

شا آنها است و منظور از آن ،امسناس مسنؤولیت متلاشن شنیم

(چلبی 15-18 :5911 ،شأ نل از وشنر،

(شیرو-5966 ،

عادا ديرينأ ،عبلأشندی شود
.)15-5961:18

چند ندر يا چندگروه است كأ آگاهی و اراده دارند

 .)100:در ايم معنا ايم انسجام ،درملیلت امساس همبسنتگی،

وشر ،شیم دو نو رواش اجتماعی كأ شنأ عبنارتی «اان

پیوند و تعهند عناعدی اسنت كنأ اعضنای جامعنأ نسنبت شنأ

اعتلادی» و «اا

مسؤولیتی» هستند ،تمايز صاي میشود .شنأ

نظننر او «اانن

مسننؤولیتی» فعالیننت انسننانی را شننا معیننار

ايم شرداشت از انسجام ،شا شرداشت روانشناسان اجتماعی

اصنلی آن ،كنارايی

از ايم مدهوم نزدين  ،و شنأ عنوركلی ،تعرينف آن از انسنجام

است؛ شناشرايم ،تعريف آن ،شراساس انتخاب وساي متناسب شنا

اجتماعی امساس نزديكی عاعدی شا افراد ديگر است .شنأ نظنر

اعتلنادی» افنراد را مجبنور

میرسد انسجام اجتماعی مدهنومی فراتنر از امسناس ارتبناا

میكند كأ م،اش امساساتشان ،و شدون اتكا آشكار ينا پنهنان

عاعدی افراد شا يكديگر شاشد؛ چراكأ درواص  ،شايد شر نتیجأ ايم

(چلبی .18-19 :5911 ،شنأ نلن از آرون،

امساس نیز ،ددلنت كنند .شنأ عبناراديگنر ،در معننای صبن ،

مسنؤولیتی»

انسجام اجتماعی اغلب سازگاری اجتمناعی تدنور منیشنود،

آشكارا ،از شعضی اعتلاداا سرچشمأ گرفتأ اند؛ زيرا درنهايت،

درمالیكأ ايم دو مدهوم ،شا يكديگر تداوا دارند .شنأصنورا

چننیم

كام تر ،انسجام اجتماعی شر سازگاری اجتماعی ددلت دارد و

«وساي هد ها» تدسیر منیكنند و هند
اهدا

مورد نظنر اسنت« .اان

شأ عواصب اصدام ،عم كنند

 .)5962آرون ،معتلند اسنت كنأ هرگوننأ «اان
ايم نو اا

 ،شأدنبال سنودمندی اسنت و در هند
اعتلادی» ي

جستجويی شايد ترديد كرد« .اا

ايدهآل است كأ هركس ،شايد تا آن مد شأ آن نزدي
شا میدوديتهای دزم شرای ي

نو اان
شود ،كنأ

رفتار معلنول ،متضناد نباشند

(چلبی ،11 :5911 ،شأ نل از آرون.)5962 ،

«فعالیت معلول ،از ايم دو مالت نشئت میگینرد .مناكس
وشر نینز ،در عنیم اشناره شنأ تضناد جاودانن اينم دو ،آنهنا را
كام كنند يكديگر میداند و میگويد :اا

اعتلاد و اان

مسؤولیت شا هم متنناصض نیسنتند؛ شلكنأ همنديگر را تكمین
میكنند و مجمو آنها انسان اصی  ،يعنی انسنانی را منیسنازد
كأ مدعی رسالت سیاسی است .شأ نظنر منیرسند آنچنأ وشنر
«اا

پروتستان» منینامند ،اينم ادوصنیت را دارد ،يعننی

جنبأهای عاعدی و تعهداا را شا مساشگری و عل نیت همنراه
كرده است" (چلبی.)11 :5911 ،

يكديگر دارند (وزيری.)552:5929 ،

شأنوعی میدول آن است.
شراسنناس نظريننأهننای جامعننأشناسننی شسننیاری از مننناف
اجتماعی ماص عضويت در انجممهای داوعلبانأ است .اينم
انجممها در دو عرصأ فردی و اجتماعی م،ر اند و در عرصأ
فرد انجممهای داوعلبانأ ،درک اجتماعی و اعتماد را شأ منردم
آموزش میدهند؛ زينرا در آنهنا شنأ افنراد مختلدنی كنأ اغلنب
پسزمینأها و نظامهای ارزشی گوناگونی دارند ،اجازه فعالینت
مشترک داده میشود .ايم انجمنمهنا شناگردآوردی تین هنای
اجتماعی گوناگون ،شأ همأ كم

میكنند كأ ديگنران را درک،

و شا آنها همدلی كنند .آنها هنر سازش؛ تواننايی ايجناد راش،نأ؛
تیم ؛ مشاركت و همكاری شا تی های اجتماعی گونناگون را
میآموزند .در صلمنرو فنردی مشناركت شنهروندان در جامعنأ
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میلی و انجام فعالیتهنای داوعلباننأ ،رفتارهنای اجتمناعی و

ررورياا علمی در ايران (كأ جامعأای در مال گنذار اسنت)

عاعدأ را شأ آنها میآمنوزد .اينم رفتارهنا عبارتنند از :اعتمناد؛

است .در تیلی نظنام اعتلنادی ادينان ،فوكويامنا ارزشهنای

راش،أ متلاش ؛ يكپارچگی و همكاری ،كأ دراينممینان ،اعتمناد،

اا صی مانند صداصت؛ اعتماد؛ ايبار و موارد مشناشأ را موجنب

نلش اساسی و شايد مهمتريم نلش را دارد .ايم انجممهنا در

مشاركت اجتماعی شنیم اعضنای ين

گنروه و فرصنأ منذهبی

عرصأ اجتماعی گروه هنای داوعلباننأ شنا پیونندهای مشنترک،

میداند.

شبكأهای اجتماعی تولید میكنند كأ آنها ك جامعأ را شأ هنم

ديم ،میاا شخنش اسنت؛ شنأ عنوریكنأ اجنرای مراسنم

پیوند میزنند .ايم گروههنا مینان افنراد هنم فكنر ،پیونندهای

مذهبی ،میراث گروه را اشلا و امیا میكند و ارزشهای پايندار

اجتماعی شرصرار منیكننند و شنأ مننزلهنايی مینان گنروههنای

آن را شأ نس های آينده انتلنال منیدهند (دوركنیم )800:5911 ،و

اجتماعی گوناگون هستند .شبكأهای مشاركت مندنی ازجملنأ

پاينننداری هنجارهنننا و ارزشهنننای مننناكم ،از رنننرورياا

انجمننمهننای همسننايگی مراكننز سننروداوانی ،تعنناونیهننا،

شك گیری مشاركت اجتماعی است.

شاشگاههای ورزشی و گروههای تودهای فعالیت افلی شنديدی

آنها شا تكیأ شر شواهد تجرشی ،معتلدند افرادی كأ شأعنور

را شأ نمايش میگذارنند .هرچنأ اينم شنبكأ هنا در جامعنأای

منظم و شیشتر در عباداا دينی شأويژه عبناداهنا و تشنريداا

متراكمتر شاشند ،امتمنال شیشنتری وجنود دارد كنأ شنهروندان

جمعی دينی شركت میكنند ،شنبكأهنای اجتمناعی و رواشن

(پاتننام،

وسی تری دارند؛ شناشرايم ،از تباددا كاد ،ادماا و اع عاا

شتوانند شرای مناف متلاش  ،شنا يكنديگر همكناری كننند

 .)836:5921شاتوجأ شأ ويژگیهای جامعأ ايران ،شأ نظر می رسند

فراوانتر و متنو تنری نینز ،شرانوردار منیشنوند .تشنريداا

مهننمتننريم و نیرومننندتريم سننازمان مننؤور در شننك گیننری

(ادماا) دينی و فعالیتهای مرتب شا آن ،افرادی شا تعهنداا

مشاركتهای اجتماعی نهاد ديم است ،زينرا در دينم اسن م،

و پايبندیهای اعتلادی مشترک را دور هم جم میكنند و ايم

آموزههای دينی ،شر رفتارهايی تیكید دارنند كنأ زمیننأ و شسنتر

جماعننتهننای دينننی غالبننا شننبكأهننايی شننرای ممايننتهننای

شك گیری مشاركتهای اجتماعی را فراهم میكنند؛ شنناشرايم،

اجتماعی ،اشنزاری و كمن هنای عناعدی اجتمناعی (همچنون

توجأ شأ ايم منب مؤور و راش،أ آن شنا مشناركت اجتمناعی ،از

همیاری) هستند (.)Elison & Levin, 1988:406
مشارکت
عامالمنفعه
آموزش مسائل
شرعی

پیوند بازار و مسجد

انسجام

تعیین سود شرعی

بازتولید اخالق

کاهش هزينه

قناعت

اقتصادی

مبادالت

پرهیز از مال حرام
گرايش به رشوه
گرايش به تنزيل
کالهبرداری
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روش تحقیق

تعاريف عملیناتی شعضنی از متغیرهنای اسنتدادهشنده در اينم

روش پیمايش

تیلی  ،عبارتند از:

متغیرهای مرشنواشنأ ين

تیلین علمنی ،شايند شنأ دو شنیوه

تعريننف شننوند .اشتنندا ،شاينند شننرای ايننم متغیرهننا تعنناريف

انسننجام :شننركت در انجمننمهننا ،تعامنن و ارتبنناا متلاشنن
اجتماعی ،تواف جمعی.

مدهننومی ارائننأ كننرد .ايننم تعنناريف آن دسننتأ از كیدینناا
متغیرهننا را كننأ مسننتل از زمننان و مكنناناننند ،توصننیف

ارزشهای مربوطبه اقتصاد اسالمی

میكنند؛ اما در تشخیص اتدنا هنای منرتب ينا غیرمنرتب شنا

مساسننیت نسننبت شننأ درآمنند نامشننرو ؛ مساسننیت شننأ مننال

(كنوپر،81-81 :5913 ،

مننرام؛ رعايننت مننراموم ن ل شننرعی؛ صناعننت در زننندگی؛

شننأ نلنن از كننارل اسننمیت ،السننورا و آرونسننم .)5316 ،5پننس از

يننادگیری مسننائ شننرعی مرشننواشننأ كسننبوكننار ،مشنناركت

تعاريف مدهومی متغیرهنا شايند ازنظنر عملیناتی نینز ،تعرينف

در كنن سهننای مكاسننب؛ میننزان سننود شراسنناس صننوانیم

شوند تا شأ ايم وسنیلأ ،تواننايی مشناهده تجرشنی پیندا كننند.

شرعی و تیویر للم مرام در زندگی.

مدهوم مندنظر ،از آنهنا اسنتداده منیشنود

متغیننننر ،مجموعننننأای از

«تعريننننف عملینننناتی ينننن

دسنننتورالعم هاسنننت كنننأ منننوادث درانننور مشننناهده را
توصنیف مننیكننند .اي نم امننر ،امكننان شررسننی ي ن

هنجارهای اخالق اقتصادی

موصعی نت

امترام شأ صراردادهنا؛ امتنرام شنأ توافن هنا و مسنؤولیتهنای

ااص را شرای پژوهشگر فنراهم منیكنند تنا مشنخص شنود

(توافن ) اكرشننده در زمننان معاملننأ؛ اندننا ؛ تللننبنكننردن؛

(كننوپر،81-81 :5913 ،

درسننتكاری؛ صننداصت؛ امانننتداری؛ وفننای شننأ عهنند؛ امتننرام

آي نا مدهننومی در آن ،وجننود دارد ي نا نننأ»
شأ نل از رينولدز.)8

شأ ملو ديگران و رعايت اصول اا صی در كار.

در عرامننی ايننم تیلینن  ،شننأمنظننور پاسننخگويی شننأ
سننؤادا نخسننتیم ،از روشهننای مختلدننی اسننتداده شنند.
شننازار تهننران ،ازنظننر اشعنناد اجتمنناعی شننأ اننندازه شازارهننای
ديگننر شنننااتأشننده نیسننت؛ شننناشرايم ،ازآنجاكننأ مورننو
مننورد نظنننر منننا درک ينن

عقالنیت ابزاری
مساشگری.
فعالیتهای اصتدادی م شده در رواش اجتماعی:

پدينننده ناشننننااتأ و پیچیننند

كاركردن شا اويشاوندان و كاركردن شا اريدار آشنا.

اجتمنناعی شننود ،تیلینن مننوردی گزينننأ مناسننبی شننأ نظننر

سرماي اجتماعی:

رسننید .ازسننویديگننر ،در ايننم تیلی ن  ،چرايننی و چگننونگی

اعتماد متلاش .

روشهای ديگر هم استداده شده است.

هزينههای اجتماعی معامله

رادادهای ديگری نینز منورد نظنر شنوده اسنت؛ شنناشرايم ،از
عننر ايننم تیلینن  ،تنن

مننوردی و جز نگننر اسننت،

يعننی شنازار تهنران در آن شررسننی و صضنايا تجزينأ و تیلین
شده است

هزين زمنانی جسنتجوی اع عناا؛ هزينن پنولی جسنتجوی
آن؛ هزينننن انعلننناد صراردادهنننا؛ هزينن ن مدنننی و اجنننرای

(ک .يم.)60- 13 :5916 ،

صراردادها؛ میبیت؛ اعتبار و اوشنامی.

تعاريف عملیاتی مدل تحلیلی

قابلیت پیشبینی
صاش پیششینیشودن آينده و امساس امنیت شغلی.

Carl Smith, Ellsworth & Aronson
Reynolds.

1
2
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فردگرايی خودخواهانه

در پرسشنننامأ موجننود اسننت كننأ پاسننخگويان م،نناش آن،

ناديدهگرفتم ملو ديگران در هنگام تدمیمگیری.

نظراا اود را اع م كردهاند.

ابزار جمعآوری اطالعات و دادههای کمی

روش نمونهگیری

در اينننم تیلین ن  ،از پرسشننننام اسنننتاندارد شنننده ،شنننرای

جامعن ن آمننناری (در شخنننش روش كمنننی) اينننم تیلین ن ،

گننردآوری اع عنناا اسننتداده شننده اسننت« .پرسشنننامأ،

شراسنناس اع عنناا موجننود درشننار وامنندهای فعننال در

مجموعأ پرسشهنايی اسنت كنأ تمنامی شنااصهنای مهنم

شازار تهران اسنت .تعنداد نمونن آمناری ،شناتوجنأشنأ رنواش

مدنناهیم مننورد نظننر در فررننیاا را شننام مننیشننود .هننر

مهم اينم پنژوهش ،ماننند اهمینت اصننا ؛ نسنبت جمعیتنی

پرسنش ،شنا يكنی از شنااصهننا شراشنر اسنت و پاسنخی كننأ

در هننر صنننف؛ نننو فعالیننت شننغلی و ....مشننخص شننده

دريافننت منیكننند ،اع عنناا دزم شننرای سنننجیدن فررنیأ را

است.
شننناات نننو جامع ن آمنناری ،نمونننأگیننری تیلی ن را

فراهم میكند » (كیوی.)512 :5912 ،

مشخص میكنند .شاتوجنأشنأ شنناات اولین منا از تركینب و
آزمون مقدماتی پرسشنامه

5

سنناات جمعیتننی شننازار تهننران ،اشتنندا در انتخنناب نننو

صبنن از عرامننی نهننايی پرسشنننامأ از جنبننأهننای مختلننف،

نمونننننأگیننننری ،تنننن ش شننننده شننننود كننننأ از نننننو

شیش از پن،شنار ارزيناشی شند .شنرای مبنال شنأ شعضنی از اينم

«سننهمیأایامتمننالی» اسننتداده شننود امننا همننانعوركننأ اكننر

جنبننأهننا اشنناره مننیشننود :مسننائ زشننانی ،تدهننیم صننیی و

شد ،جلب اعتمناد شازارينان ،نخسنتیم شنرا صبنول همكناری

سننري س نؤادا و مسننائ روان نی (مساسننیت افننراد نسننبت

و تكمینن ن پرسشنننننامأ شننننود .شننننرايماسنننناس ،تعننننداد

شننأ سننؤادا) ،و از همننأ مهننمتننر ،جنبننأهننای سنناات

پرسشنامأ های تكمین شنده نینز ،متناسنب شنا شخنشهنا و ينا

8

شغ هايی در شنازار شنود كنأ میلن منیتوانسنت از سنرمايأ

پرسشنامأ ،شنام  :روانشنودن پرسشننامأ؛ پنرش هنای اهننی

از پرسشها؛ زمنان صنر شنده شنرای پاسنخگويی؛ ع صنأ و

اجتمنناعی اننود در آنجننا اسننتداده كننند .شننناشرايم ،از شننیو

توجنأ پاسنخگو و شنأدسنتآوردن اشعناد پرسنشهنای شسننتأ.

نمونننأگیننری «سننهیمأای متناسننب شننا مجننم» اسننتداده شنند و

در ايم مرملنأ ،سنعی شنده اسنت تمنام سنؤادا شنأ شنك

تا مد ممكنم ،از امتمنالیشنودن نموننأهنا نینز ،شهنره گرفتنأ

عیفهنای  6صسنمتی (اصن تنا ایلنیزيناد) عرامنی شنوند

شد .شراسناس رنواش نموننأگینری سنهمیأای شايند در اشتندا

تنا پاسننخگويان ،در كننمتننريم زمننان ممكننم و شسننهولت ،شننأ

تعننداد افننراد شنناغ در هننر صنننف مشننخص شننوند و شننأ

سؤادا پاسخ دهند.

نسننبت فراوانننی آن تعننداد ،مجننم نمونننأای شننرای تكمینن

پرسشنننام اكرشننده ،گويننأهننايی داشننتأ اسننت كننأ
شراسنناسآنهننا پاسننخگويان میننزان موافلننت و مخالدننت اننود

پرسشنامأ ،مشخص شود.
در هنگننننام تیوينننن پرسشنننننامأ ،پننننس از ارائنننن

را نسبت شأ میتوای گوينأ ،شینان كنردهانند .اينم گوينأهنا در

تورننییاا كامنن و پاسننخگويی شننأ شعضننی از جنبننأهننای

عیننف 1صسننمتی (كننام مخننالف= ....0كننام م مواف ن =

سننؤالشرانگیننز ازنظننر پاسننخگويان ،پرسشنننامأهننا در ااتیننار

ين

 )1لیكرا ،آورده شده انند .همچننیم گوينأ هنای ديگنری ،شنا

آنننان صننرار گرفنننت و روز (هننای) شعننند ،شننرای تیوينن

عیننف 6صسننمتی لیكننرا (اصن م= ....0ایلننی زينناد=  )1نیننز،

پرسشنامأهای تكمی شده ،مراجعأ شد.

pretest
8

منظور ازپرش های اهنی ،عدم انسجام در ساات پرسشنامأ است.

1

سننؤادتی كننأ در اشتنندا م،ننر شننده شودننند ،درواصنن ،
نننوعی ارزينناشی شننرای مدننول اعمینننان و اعتمنناد نسننبت شننأ
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شخص میل شنود ،تنا پاسنخگويان م،منئم شنوند كنأ اينم

پاسننخگويان ناشنننااتأ شننوديم و شراسنناس جننو فرهنگننی

تیلی  ،مرشنواشنأ ادار داراينی نیسنت و جنبن سیاسنی نینز،

شنازار تهننران ،آنهننا شننأ مننا اعتمنناد كننافی نداشننتند ،شننأواسنن،

ننندارد .در ايننم مرملننأ ،تننا جننايی كننأ امكننان اسننتداده از

افننراد معتمنند ،شننأ آنهننا معرفننی شننديم و شننأ پاسننخگويان

سنننرمايأ اجتمننناعی منننا در شنننازار تهنننران ملننندور شنننود،

ديگر ،دسترسی پیدا كرديم.
از  800پرسشنننننامأ توزينن ن شننننده  501مننننورد آن،

نمونننأگیننری را شرمسننب رننواش نمونننأگیننری سننهمیأای

دراور استداده تشخیص داده شد.

امتمننالی توسننعأ داديننم .در مننواصعی كننأ شننرای شراننی از

جدول  -1توزيع فراوانی نسبی شغل
طبقات

فراوانی

درصد

ارازی
ع
فرش
لوازمالتیرير
صماش
پوشاک
كارگاه تولیدی
لوازم اانگی
كشبا و جوراب
آجی و اشكبار
سراج
پ ستی و نايلون
مجمو
مدلوده
ك

52
1
6
1
2
98
6
2
6
6
9
5
501
9
501

56/2
1/1
1/6
1/1
1/1
83/3
1/6
1/1
1/6
1/6
8/2
0/3
31/8
5/3
500

درصد
معتبر
51/9
1/2
1/2
1/2
1/1
90/2
1/2
1/1
1/2
1/2
8/3
5
500

درصد تجمعی
51/9
88/5
81/3
98/1
10/1
15/8
16/3
21/6
30/1
36/8
33

بررسی رابطاة باین اعتمااد و اخاالق اقتصاادی و هزيناة

شنیان هايی چنون ملنو تجناری ،صنرارداد و ...متكنی اسنت،

معامالت اجتماعی

مسننتلزم مجموعننأ صننوانیم و اصننول اا صننی نانوشننتأای

در معنننام تی كنننأ در شنننبك رواشننن اجتمننناعی انجنننام

است كأ آن را اعتمناد اجتمناعی منی انوانیم .وجنود اعتمناد

میشوند ،همكناری روانتنر اسنت؛ زينرا ازنظنر روانشناسنی

اجتمنناعی در میننان اعضننای ينن

تشننكی ا اصتدننادی شننأ

كار و همانعوركأ آزی ( )2005نینز ،ادعنا منیكنند ،شنأدلین

مینننزان شسنننیار زينننادی هزينن ن آن را كننناهش ،كنننارايی و

اع عاتی كنأ افنراد از هنم دارنند و آشننايی عنرفیم مبادلنأ،

موصعیننت آن را افنننزايش منننیدهننند .فوكويامنننا ،در درجنن
جامعنأ را شنرای دسنتیاشی شنأ سنعادا،

اعتمنناد متلاشنن شیشننتر و درنتیجننأ ،تدننمیمگیننری شننرای

نخست ،توانايی ين

فعالیننت اصتدننادی و معاملننأ ،رامننتتننر انجننام مننیشننود.

شأ دوام و صوام جامعن مندنی ،تواننايی افنراد شنرای مشناركت

فوكويامننا ،معتلنند اسننت تلريبننا تمننام ت ن شهننای اصتدننادی

و شننزر  ،و رعايننت

و همكنناری در اجتماعنناا كوچنن

شنركت

صواعننند اا صنننی ماننننند اعتمننناد ،صنننداصت و اتكاپنننذيری

عظننیم ،شننا تشننكی تی صننورا مننیگیننرد كننأ دزمننأ آن

واشسننتأ مننیداننند (ازكیننا و غدنناری .)902:5938 ،همننانگونننأ كننأ

همكاریهای اجتمناعی اسنت .شنأنظنر اصتدناددانان ،تواننايی

در جدول ديده میشنود ،اعتمناد ،شنر اان

اصتدنادی تنیویر

سنننازماندهی تشنننكی ا اصتدنننادی گذشنننتأاز آنكنننأ ،شنننر

مببننت دارد ( )0/918يعنننی هرچننأ اعتمنناد شیشننتر شننود،

اعم از ادارهكردن ي

مغناز كوچن

تنا ايجناد ين
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اا ن
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اصتدننادی هننم در معننام ا اجتمنناعی افننراد ،شیشننتر
اصتدننادی

مننیشننود .رننريب هننمتغییننری اعتمنناد و اا ن

رابطااة انسااجام اجتماااعی بااا بعهاای متغیرهااای اخااالق
اقتصادی

شسننیار معنننادار اسننت (در منند )0/000؛ شننأايننمترتیننب ،ايننم

راش،ن انسننجام اجتمنناعی پاسننخگويان شننا متغیرهننای ارزشننی

فرریأ تیيید میشنود .راش،ن شعندی نینز نشنان منیدهند كنأ

و اا ن

اصتدننادی نشننان مننیدهنند كننأ هرچننأ ارزشهننای

هرچأ اعتمناد شیشنتر شاشند ،هزينن اجتمناعی مبناددا كمتنر

اجتمننناعی و اان ن

مننیشننود (شننا رننريب هننمتغییننری  0/861و معننناداری

اجتماعی نیز افزايش منیياشند؛ شنأاينمترتینب ،پیونند شنازار و

 )0/001شننناشرايم ،اعتمنناد اجتمنناعی شننأ كنناهش هزينننأهننای
اجتماعی معام ا منجر میشود.

مبادالت اجتماعی اعتماد

اا اصتدادی
هزيننننن اجتمنننناعی
مباددا

مسجد ،تنیویر مببتنی شنر آن گذاشنتأ اسنت ( .)0/818در شنیم
متغیرهننا مشنناركت در كارهننای عننامالمندعننأ ،پرهیننز از مننال

جدول  -2بررسی رابطة همبستگی اعتماد و اخالق اقتصادی و هزينة

متغیر

اصتدنننادی افنننزايش ياشننند ،انسنننجام

ضريب
هبستگی
0/918

0/000

0/861

0/001

انسجام اجتمناعی نشنان دادهانند .همچننیم ،مینزان معنناداری
تمننام رواشنن  ،شسننیار اننوب اسننت ،شننناشرايم ،نتنناي ،را شننأ

تعداد
مشاهدات
506

معناداری

مننرام و پايبننندی شننأ اان

اصتدننادی راش،ن صننویتننری شننا

جامع آماری تعمیم دادهايم.

31

جدول  -3رابطة انسجام اجتماعی با بعهی از متغیرها
ضريب همبستگی

معناداری

تعداد مشاهدات

متغیر

0/915

0/000

21

آموزش مسائ شرعی

0/895

0/051

21

تعییم سود شرعی

0/853

0/080

22

صناعت

0/811

0/051

20

پرهیز از مال مرام

0/100

0/000

20

گرايش شأ رشوه

0/882

0/051

26

گرايش شأ تنزي

0/951

0/008

21

ك هبرداری

0/819

0/001

30

پیوند شازار و مسجد

0/911

0/000

23

0/919

0/000

39

مشنننننناركت در كارهننننننای
عامالمندعأ

پايبندی شأ اا

اصتدادی

رابطة ارزشها با متغیرهای اخالق اقتصادی

تنزي ن و رشننوه؛ صناعننت و توجننأ شننأ سننود شننرعی شیشننتر

ررايب ايم جدول نشان منیدهنند كنأ هنر چنأ پايبنندی شنأ

اسننت .آمننوزش مسننائ شننرعی و ارزشهننا شننا راش،ننأای

ارزشهننای اجتمنناعی اا صنننی شیشننتر شاشنند ،مشننناركت

مببننت ( )0/611نشننان مننیدهنند كننأ شننا آمننوزش و افننزايش

دركارهننای عننامالمندعننأ؛ پرهیننز از مننال مننرام؛ پايبننندی شننأ

مسننائ شننرعی ارزشهننای اجتمنناعی اا صننی اسننتوارتر

اصتدننادی؛ اننودداری از ك هبننرداری؛ شننیمیلننی شننأ

منیشننوند .همچننیم ،ارزشهننا راش،ننأ مببنت و معننناداری شننا

اا ن
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10

پايبننندی شننأ اا ن

اصتدننادی و انسننجام درکشننده ،دارننند؛

اصتدادی تلويت میشود.

ارزشها اصول اا

شننناشرايم ،نتنناي ،جنندول نشننان مننیدهننند كننأ شننا تلويننت
جدول  -4رابطة ارزشها و متغیرهای اخالق اقتصادی
ضريب همبستگی

معناداری

تعداد مشاهدات

متغیر
مشاركت در كارهای عامالمندعأ

0/153

0/000

36

آموزش مسائ شرعی

0/611

0/000

39

تعییم سود شرعی

0/118

0/000

36

صناعت

0/601

0/000

21

پرهیز از مال مرام

0/111

0/000

31

گرايش شأ رشوه

0/531

0/081

32

گرايش شأ تنزي

0/132

0/000

38

ك هبرداری

0/865

0/001

32

پیوند شازار و مسجد

0/920

0/000

25

0/918

0/000

506

0/832

0/008

39

پايبندی شأ اا

اصتدادی

انسجام اجتماعی

جدول  -5بررسی رابطة همبستگی اخالق اقتصادی و هزينة معامالت
اجتماعی
متغیر
اا

اصتدادی

ضريب همبستگی

معناداری

تعداد مشاهدات

0/818

0/006

26

معادلة رگرسیون متغیرهای مستقل مؤثر بر ارزش
شرای ايم كنار ،از متغیرهنای مسنتل «پرهینز از منال منرام»،
«يننادگیری مسننائ شننرعی»« ،صناعننت» و «سودشننرعی» شننا
روش  Enterدر میاسنننبأ اسنننتداده شننند .همنننانعوركنننأ

تحلیال رگرساایون چنادمتغیره ارزش اجتماااعی و اخااالق

جنندول  6نشننان مننیدهنند ،تیلی ن رگرسننیون تننا چهارگننام

اقتصادی

پننیش رفتننأ اسننت .در گننام نخسننت« ،پرهیننز از مننال مننرام»

در ايننم روش ،شننا اع عنناتی كننأ از مجموعننأ متغیرهننای

وارد شننده اسننت كننأ میننزان رننريب همبسننتگی آن ( )Rشننا

مسننتل وجننود دارد ،ملننادير متغیننر واشسننتأ ،پننیششینننی

متغیر واشسنتأ 0/113شنأ دسنت آمنده اسنت .در اينم مرملنأ،

مننیشننود .رننرايب رگرسننیون غیراسننتاندارد ( )bشننأ اوننر

2

میننزان رننريب تعیننیم شراشننر  R = ./116و رننريب تعیننیم
2

مشترک متغیرهای مسنتل  ،اشناره دارنند؛ يعننی ملندار تنیویر

تعدي شده شراشنر شنا  R Ad= 0./162شنأ دسنت آمنده اسنت.

متغیر مستل شر متغینر واشسنتأ را زمنانی كنأ تمنام متغیرهنای

در گننام دوم ،شننا وارد ش ندن دومننیم متغیننر ،يعنننی «يننادگیری

مسننتل ديگننر در معادلننأ مضننور دارننند ،نشننان مننیدهننند

R=0/211

(دواس )858 :5916 ،امنننا ملنننادير رنننرايب اسنننتاندارد ()B

مسننائ شننرعی» رننريب همبسننتگی چندگانننأ شننأ
2

رننريب تعیننیم شننأ  R =0/110و رننريب تعیننیم تعنندي
2

از

شننده  R Ad= 0/160افننزايش يافتننأ اسننت .در گننام سننوم،

متغیرهنای مسننتل شننأ كنار مننیرود (دواس .)851 :5916 ،متغیننر

صناعننت وارد معادلننأ شننده كننأ میننزان رننريب همبسننتگی آن

واشسننتأ ،شننأوسننیلأ متغیرهننای مسننتل  ،و شننا اسننتداده از

( )Rشننا متغیننر واشسننتأ 0/310اسننت .شننا ورود ايننم متغی نر شننأ

شننأعننور جداگانننأ ،شننرای ارزينناشی اوننر نسننبی هرينن

رريب همبستگی چندمتغیره ( )R2مشخص میشود.

2

معادلننأ ،میننزان رننريب تعیننیم شراشننر  R = 0/221و رننريب
تعیننیم تعنندي شننده شراشننر  R2Ad= 0/216شننأ دسننت آمننده

پیوند شازارمسجد :انسجام اجتماعی در شازار تهران
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است .در مرملن آانر «سنود شنرعی» وارد شنده كنأ مینزان

= R2Adافنزايش يافتنأ اسننت .شنناشرايم ،شنناورود هنر كنندام از

رننريب همبسننتگی  R=0/313رننريب تعیننیم شراشننر /300

متغیرها شأ معادلأ ،متغیر واشستأ شیشتر مشخص میشود.

= R2و رننريب تعیننیم تعنندي شننده شننأ میننزان 0/235
جدول  -6تحلیل رگرسیون عوامل بین آزمودنیها
متغیرمستل x
independent

پرهیز از مال
مرام
يادگیری مسائ
شرعی

نو راش،أ

نو واشستأy
dependent
ارزش
اجتماعی و

مببت

اا صی
ارزش

راش،أ

اجتماعی و

مببت

اا صی

راش،أ

اجتماعی و

مببت

اا صی
ارزش
سودشرعی

راش،أ

اجتماعی و

مببت

اا صی

معادلأ رگرسیون

2

R

Y=./193+./324x

Y=./289+./436x

Y=./348+./374x

Y=./103+./153x

همانعوركنأ در جندول  1دينده منیشنود ،مینزان  Fدر

./113

./113

./211

./310

./313

معناداری

معناداری

معناداری

رد يا صبول

عدد واشت

رريب

مدل

فرریأ H

R

معلولی
راش،أ

ارزش
صناعت

علت و

س،

س،

س،

نتیجأ

.»001

.»001

./110

.»001

./221

.»001

./305

.»001

.»001

.»001

.»001

.»001

.»001

.»001

.»001

صبول

صبول

صبول

صبول

نشاندهنده معنادار شودن رگرسیون است.

سننن33 ،درصننند ( )0/000معننننادار شنننده اسنننت كنننأ
جدول  -7برآورد تعیین تأثیر عوامل بین آزمودنیها
آماره
متغیر

مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

سطح
معناداری

29530

5

09515

619952

0/000

19115

8

09031

129112

0/000

صناعت

89812

9

09013

5569110

0/000

سود شرعی

59319

5

09019

5059891

0/000

پرهیز از مال مرام
ينننادگیری مسنننائ
شرعی

جنندول  1نشننان مننیدهنند كننأ متغیننر «پرهیننز از مننال

متغینننر صناعنننت در سننن33/3 ،درصننند ( )sig=./000و

مننرام» در سنن33/3 ،درصنند ( )sig=./000متغیننر يننادگیری

متغینننر سنننود شنننرعی در سننن33 ،درصننند ()sig=./050

مسننائ شننرعیاصتدننادی در سنن33 ،درصنند ()sig=./000

معنننادار هسننتند .شراسنناس ملننادير  Bايننم جنندول ،معادلنن
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رگرسیون شأ ايم صورا نوشتأ

واشستأ ،تغییر ايجناد منیشنود .همچننیم ،شنأ ازا ين

میشود:

وامند

ارزش = ( ./509Yسنننود شنننرعی) (0 /812 +صناعنننت) +

تغییننر در انیننرا معیننار يننادگیری مسننائ شننرعی ،شننأاننندازه

(0 /823يننادگیری مسننائ شننرعی) (0 / 539+پرهیننز از مننال

 0/196در انینننرا معینننار متغینننر واشسنننتأ ،تغیینننر ايجننناد
مننیشننود .درمننالیكننأ ،در ملاشنن ينن

مرام) 0/ 615+
صضناوا درشنناره سنهم و نلننش هرين

از متغیرهننای در

تبییم متغیر واشستأ را شايد شنأ ملنادير شتنا واگنذار كنرد؛ زينرا
اينننم ملنننادير استانداردشنننده اسنننت و امكنننان ملايسنننأ و
مشننخصكننردن سننهم نسننبی هرينن

وامنند تغییننر در

انیرا معیار صناعنت ،شنأ انندازه  0/911انینرا معینار متغینر
واشسننتأ ،تغییننر ايجنناد شننده اسننت و «سننود شننرعی» شننأازا
ينن

وامنند تغییننر در انیننرا معیننار ،شننأاننندازه 0/519

از متغیرهننا را فننراهم

انیرا معیار متغینر واشسنتأ ،تغیینر ايجناد منیكنند .شنناشرايم،

میسازد .شراساس شتنای شنأدسنتآمنده شنرای «پرهینز از منال

يننادگیری مسننائ شننرعی در تبیننیم متغیننر واشسننتأ ،شیشننتر از

مرام» در شراشنر ين

وامند تغیینر در انینرا معینار «پرهینز

ساير متغیرهاست.

از مننال مننرام» شننأاننندازه  0/981در انیننرا معیننار متغیننر
جدول  -8برآورد اندازه متغیر ارزش اجتماعی و اخالق اقتصادی
متغیر

B

خطای استاندارد

Beta

T

سطع معناداری

رريب واشت

./615

./506

پرهیز از مال مرام

0/539

./091

0/981

0/823

0/091

0/196

2/158

كنترل درونی /صناعت

./812

0/092

0/911

6/165

0/000

سود شرعی

0/509

0/092

0/519

8/101

0/050

ينننادگیری مسننننائ شننننرعی
اصتدادی

تحلیل مسیر

6/561

0/000

1/853

0/000
0/000

Sig

میشود.

شرای آزمودن مندل علنی اسنتداده از تیلین مسنیر رنروری

«درملیلت ،تیلین مسنیر ،راهنی شنرای ارزيناشی مینزان

است .ررايب مسنیر كنأ همنان وزنهنای شتنا هسنتند ملندار

تناسننب و همخننوانی مجموعننأای از اع عنناا شننا منندل

اور هر متغیر را شر متغینر واشسنتأاش تعینیم منیكننند و تنیویر

است» (دواس.)889 :5916 ،

مسننتلیم و غیرمسننتلیم متغیرهننا شننا ايننم روش صاشنن فهننم
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انسجام

0/277
0/334

متغیرهای اخالقی

هزينه مبادالت
0/564

اقتصادی

0/546

-/336

0/34

0/877

ارزش

0/102
0/325

اعتماد

اا صی در زمان مناسنبتهنای منذهبی و نینز ،پنس از انجنام

نتیجه
شازار در دوران گذشتأ ،نامی معادل اعتماد شنوده اسنت؛ يعننی

فرائض روزانأ ،اا

سازمانی كأ مانند میانجی ماشیم صدرا و توده های مردم ،عم

اشاعأ و گسترش منیدهنند .اينمگوننأ فعالینتهنا انسنجام و

میكرد .شازاریهای صديم ،آموزش نظری دزم را در مسناجد و

يگانگی شازار را در ارتباا شا شعد اا صی و آنچأ كأ دوركنیم،

و

آن را عندر غیرصراردادی صرارداد و در جايی ديگنر ،پارسنونز،

مكاسننب درک مننیكردننند .م،نناش ايننم م،الننب ،روننند

آن را چسب اجتماعی صلمداد میكند ،تیمیم میكننند .جايگناه

جامعأپذيرشدن شازاریها تا مندی روشنم منیشنود .آنهنا در

شازار و شازاريان شا تغییر نس ها در اينران ،تغیینر كنرده اسنت.

موزههای شنازار در صالنب شنركت در كن سهنای اان

میم مشاركت در فعالیتها ،اواه مسجد و ،...اهدا

مشنرو

عملی مرشواشنأ فعالینتهنای شنازار را

رواش اجتماعی مستیكمی كنأ در گذشنتأ ،در شنیم شازارينان

را

ماكم شود و نظم اجتماعیاصتدادی شنازار ،شراسناس آن شرصنرار

میآمواتند .ازايمرو ،تعهداا اصتدادی  -كنأ پارسنونز ،آن را

میشد ،كناهش يافتنأ اسنت .همچننیم ،مندرنشندن سنازمان

«اردهنظام مدی الگوهای فرهنگی» (نهدتگی) مینامند -شنازار

اصتدادی ،شر سازمان اصتدادی شازار تهران و عملكرد آن ،تنیویر

تهران ،در ايم مكانها شازتولید میشنده اسنت .شازتولیند نظنام

گذاشتأ است؛ چنانكأ كاهش اعتمناد در مینان اعضنای شنازار،

هنجاری در ايم مكانها (يعنی مسناجد و امنامزادههنا ،كنأ در

رواج تللنننب و ورشكسنننتگی و جانشنننینی اسنننناد كتبنننی و

صالب موزههای علمی اس می در شازار فعالینتهنای اا صنی

صراردادهای رسمی شأجای تعهند شنداهی پیشنیم ،از مسنايلی

دارند) شديم گونأ است كأ آنها شنا اسنتداده از سنازوكار وعنی

هستند كأ در شازار مشاهده میشنوند .ازسنویديگنر ،شنیو و

جامعننأ و همننیمعننور نیننو دسترسننی شننأ ايننم اهنندا
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شدا امكان ك هبرداری ،ملأ و كلن

در اينم شنازار ،شاعن

س ن مت روانننی ،از نلننش جماعننتهننا و گننروههننای دينننی،

كاهش اعتماد شازاريان شده و درنتیجأ ،فعالیت اصتدادی در آن

درفننراهمكننردن پیوننندها و ممايننتهننای اجتمنناعی شننرای

را دشوار كنرده اسنت .در مینان شازارينان صنديم ،سنرپیچی از

مؤمنیم،سرچشمأ گرفتأاند)Elison & Levin, 1988:406( .

اصتدادی شازار را تشكی منیدادنند)

جستجو در يافتأهای ديگنر پژوهشنگران درزمیننأ شنازار،

صوانیم صرارداد (كأ اا

مجازاا های سختی در پی داشتأ است .شنأاينم ترتینب ،زينانِ

اا صیاا و اعتماد ،نشان میدهد كأ در سالهای اایر ،كاهش

رعايتنكردن هنجارهنای اا صنی در فعالینتهنای اصتدنادی

اعتماد و همكاری ،شدا و شیو ك هبرداری و ملأشنازی را

اصتدادی» شیشتر از سود آن شود؛ شناشرايم ،امكنان

افننزايش داده اسننت .در پننژوهش ديگننری ،از نظننر نويسنننده،

يعنی «اا

ك هبننرداری و كارهننای ا ن

ديگننر ،شننأ مننداص ممكننم

مهمتريم سرمايأای كأ در شازار وجود داشتأ ،اعتماد و سنرماي

میرسید .در چنیم فضای اجتماعی مباددا اصتدادی شسهولت

اجتماعی شوده و ايم سرمايأ و اعتمناد ناشنی از آن ،ريشنأ در

انجام میشد و هزين عرفیم مبادلأ ،منداص ممكنم شنود؛ امنا

ديم داشتأ است.

افزايش دروغگويی ،تللب و رصاشت ناسنالم و ك هبنرداری در

شنا شر نتاي ،پژوهش مارر و م،العاا شراساس نظريأهای

شازار كنونی تهران ،هزينأهای اجتمناعی مبناددا اصتدنادی را

جامعأشناسی شسیاری از مناف اجتماعی ازعرين عضنويت در

افزايش داده ،و از میزان و مجم آنها كاستأ است.

گروههای داوعلبانأ ،ماص میشود.
اصتدنادی

نتاي ،تیلی و سنجش راش ،متغیرهای آن نیز ،نشان داده

ارزشهای اجتماعی منشنی هنجارهنای اان

هستند و شأوسیلأ ساات راش،أای شازتولید و تلويت میشوند؛

است كأ شا افزايش میزان اعتمناد اجتمناعی اان

اصتدنادی

شناشرايم ساات راش،أای شأ تیكنیم سناات سنازمانی كمن

افنزايش ،و ازسنویديگنر ،هزينن مبناددا كناهش منیياشنند.

می كند .همچنیم ،اعتماد متلاش  ،مللأ راش در ساات نهنادی

همچنیم ،همراه شا افزايش انسجام اجتماعی و ارزشها اان

و راش،أای شازار تهران است .اينم اعتمناد ،يكنی از متغیرهنای

اصتدادی نیز ،تلويت میشود.

كاهش هزينأهای اجتماعی مباددا اصتدادی

اگر شبكأ رواش اصتدادی شیش از اندازه هم تودرتو شنده

اساسی در شی

است و م،اش ديدگاه ايم تیلی  ،در فعالیتهای م شده در

شاشد ،مرزهايش آنصدر میكنم منیشنوند كنأ اجنازه ورود و

رواش اجتماعی شازتولیند منیشنود)Ford & Brwn, 1997:30( .

انروج را شنرای نیروهنای جديند فنراهم نمنیكننند ،در ايننم

نكتأ مهم در نظري دوركیم ،نلشی است كأ او شنرای شاورهنا و

صننورا ،امكننان پیوننندهای تكننراری شیشننتر مننیشننود.

دينی صائ است .درملیلنت ،او صائن شنأ كاركردهنای

شأ عبارا ديگنر ،اع عناا جديند و ينا ننوآوری از شینرون از

اجتماعی دينم ازعرين دو عندنرشنیادی آن ،يعننی شاورهنا و

مرزهای شبكأای پیونندی وجنود ندارنند .در اينم ورنعیت،

است

جريان اع عاا جديد ينا ننوآوری كناهش منیياشند ،شنأاينم

(همیلتنون)516:5911 ،؛ چراكنأ مناسن  ،يعننی تجلنی شاورهنا و

ترتیننب ،ممكننم اسننت شننازار توانننايی دزم شننرای ان،بننا شننا

عرصأ ظهور آنها .دوركیم ،معتلد است آداب ديننی (مناسن )

تلاراهای میی اود را نداشتأ شاشد و ايم امر ،درنهايت ،شنأ

شرای كاركرد درست زندگی اا صی ما همانصدر رنروریانند

كاهش نلش آن در نظام اصتدادی نويم ،كم

میكند .شهتنريم

كأ اوراک شرای نگهداشتم زندگی جسمانی ما ررورا دارد؛

سااتار در شنبكأ ،وجنود هنر دو ننو راش،نأ ،يعننی رواشن

مناس

شأويژه مناس

دينی است .از نظر او ،ديم زائید مناس

است كنأ گنروه ،انود را تیيیند و

شبكأای م شده و رواش شدون واشستگی ،يعنی تدكی شنده

زيرا ازعري همیم مناس

مدی میكند (همیلتون .)513:5911 ،السون و لويم ،معتلدنند كنأ

است؛ زيرا هركدام از اينم پیونندها ،شنازدهی متدناوتی دارنند.

دستكم ،شخشی از رواش مشاهدهشنده شنیم فعالینت ديننی و

پیوندهای م شده ،شبكأ را صوی میكنند و پیوندهای شندون
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واشستگی منان عناي شنندی ينا ايزولنأ شندن شنبكأ در شراشنر
تلاراهای شازار ،و همچنیم فرصتهای جديد میشوند

مسل شاشند.

( Uzzi,

از عر ديگر ،فهم عمی رفتار شازاريان ،شنأ فعالینتهنای

 .)2005:م شدگی ورعیتی شیمانند شرای مبادلنأ فنراهم

متلاش و مكرر شا آنها واشستأ است؛ زيرا ممكم است میل در

میكند .ايم مالت ،منت ،از سااتار اجتماعی مشخدنی اسنت

تدسیر شعضی از رفتارها اشتباه كند .در يكنی از مدنامبأهنای

كأ شبكأهای سازمانی و فراينندهای تدنمیمگینری در سن،

عمی  ،عنوان شد كنأ «شنازاری هنا ع منت 5غلن منی دهنند»

اردرفتاری هستند .در ايم ورنعیت ،اعتمناد ،ماننند سنااتار

شناشرايم ،توصیأ میشود میللانی كأ صدد انجام پژوهشهنايی

مكمرانی اولیأ ،عم میكند و میاسب مخناعره و نظنامهنای

از ايم صبی را دارند ،شايد تا آن اندازه شنا مینی تیلین آشننا

كنترل در شازار ،نلش دوم را شازی منیكننند .انتلنال اع عناا

شاشند كأ شتوانند درست را از غل  ،تشخیص دهند.

230

شسیار ارزشمندتر ،رمنیتر و كن نگرتنر از اع عناا درشناره
صیمت در معام ا شنازاری نناب منیشنود .فعنادن در سن،

پیشنهادهای اجرايی

اردرفتاری شأجای صنوانیم سنخت ،از صنوانیم تدنمیمگینری

نكتأ مهم ،ايم است كأ در عرامی سیاستها و صنوانیم شنرای

فنردی را

كاهش هزين مبادلأ و شهبنود عملكنرد اصتدنادی شايند متوجنأ

كیدی و شدون استددل پیروی ،و مندعتهای كوچ

شرای همكاری عودنی مدا رها میكنند .ايم عوام  ،تولیداا

راش،أ آن ،شا سازمان های غیررسمی شود.

سري شنرای تلارناهای شنازار ،ان،بنا هماهننگ شنا مینی و

از كنوز .)5360 ،شراساس شررسیهای انجامشده در ايم تیلی  ،و

جوركردن تولید شا تلارای مدر كننده را مهیا منیسنازد كنأ

شاتوجأشأ رشد ملوصی جوام درمالگذار ،شايد گدنت تلوينت

همأ آنها از اعتماد اجتماعی در شازار هستند كأ اود از نهادها

سازمان های رسمی در ملام جانشیم مؤسسناتی شنا چنارچوب

نشیا میگیرند.

هنجاری سنتی ررورا دارد .درايمزمینأ ،هنجارهای صانونی و

(السم 596 :5921 ،شأ نل

ملدراا سیاسی شخوشی نلش صوانیم غیررسمی و اجتمناعی را
پیشنهادات

ايدا می كنند؛ البتأ ،ايم امر ،شأ شازدهی مناسب سیستم صضايی و

پیشنهادات روشی

اجرايی جامعأ نیز ،واشستأ است .شأايممنظور ،شأ نظر منیرسند

چنانكأ اكر شد ،شرا دزم شرای ورود شأ دستأ شازاريان تهران

همكاری كمیسیون اجتماعی مجلس شا كمیسنیون اصتدنادی و

«اعتماد» است .ازسوی ديگر ،آنها شايد م،مئم شوند كأ میلن

همچنیم ،توجأ شیشنتر مركنز پنژوهشهنای مجلنس شنورای

اودشنان) «دسنتگاههنای

اس می ،شرای م ايم مسیلأ ،راهگشا شاشد .شنأعبناراديگنر،

اجرايننی» ننندارد .همچنننیم ،شننازاریهننا نسننبت شننأ دو نننو از

چنانچأ سازمانهای رسمی اعم از اجراينی و ،...در ارتبناا شنا

سؤادا مساس هستند.

كارايی صوانیم تلويت شوند ،شر نظم اصتدادی شازار نیز ،افنزوده

هیچگونأ ارتباعی شنا (شنأ اصن،

نخست سؤادتی كأ شنأ هنر نینوی ،مینزان داراينی آنهنا
مشخص میشود و دوم ،سؤادتی كأ ازنظر آنها سیاسی است.

میشود .مؤسساا اجرايی ،شايند در عرصنأهنای مختلنف ،در
تلويت كارايی صوانیم ،داالت داشتأ شاشند .شنرای مبنال ،كنارا

شناشرايم ،پیشنهاد روشی در اينم تیلین  ،اينم اسنت كنأ

شودن صوانیم مرشوا شأ تخلداا ك هبرداری ،هزينن اجتمناعی

رويكننرد تركیبننی ،شهتننريم روش شننرای ايننمگونننأ تیلیلنناا،

مباددا در شازار تهران را كاهش میدهد و درنتیجأ ،شأ مجنم

شأمنظور شررسنی چننیم متغیرهنايی اسنت .همچننیم ،در اينم

آنها میافزايد .از ویديگر ،ايم سازمانهنا شنرای جلنوگیری از

شیوه ،شايد روشهای كیدی شأادوص مشاهداا مستلیم ،اعم

فساد سازمانی شأمنظور كارايی صنوانیم ورن شنده نینز ،عمن

از مشنناركتی و غیرمشنناركتی و نیننز ،مشنناهداا غیرمسننتلیم،
sign
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چلبی ،م .و جنادلأ« .)5926( . ،شررسی عوام فرهنگی منؤور

میكنند.

شر موفلیت اصتدادی» ،پژوهش نامنأ مجلنأ علنوم
انسانی ،دانشگاه شهید شهشتی ،ص .511-551

منابع
آشراهام ،ج-اچ .)5969( .مبانی رشند جامعنأشناسنی ،ترجمنأ:

چلبی ،م .)5911( .شررسی تجرشی اا

انتشاراا مركز پژوهشهای شنیادی.

مسم پويان ،تهران :چاپخش.
آرون ،ر .)5918( .مرام اساسی انديشنأ در جامعنأ ،ترجمنأ:

كار در ايران ،تهنران:

 .)5921( .------تیلینن اجتمنناعی در فضننای فعالیننت،تهران :نشر نی.

شاصرپرهام ،تهنران :انتشناراا و آمنوزش انلن ب

 .)5923( .-------جامعأشناسی نظم ،تهران :نشر نی.

اس می.
ازكیا ،م .و غداری ،ر .)5938( .توسعأ روسنتايی ،تهنران :نشنر

« .)5916( .------تعهنند كننار» ،نامننأ پننژوهش ،مركننزپژوهشهای شنیادی ،سال  ،8ش  ،1ص .69-1

نی.
اسلیتر ،دن و تونیكس ،فنرن .)5926( .جامعنأ شنازار ،ترجمنأ:

مسینی صمنی ،م .)5939( .تغیینراا سناات اجتمناعی شنازار
تهران ،پايان نامأ دكتنری ،تهنران :دانشنگاه شنهید

مسیم صاریان ،تهران :نشر نی.

شهشتی.

افننروغ« .)5921( . ،اننردهفرهنننگهننا ،مشنناركت و وفننا

اجتماعی» ،مجموعنأ ملنادا وفنا اجتمناعی و

ديلینننی ،ا .)5921( .نظريننأهننای ك سننی

جامعننأشناسننی،

فرهنگ عمومی ،تهران :سازمان چاپ و انتشاراا

ترجمأ :شهرنگ صديلی و ومید علنوعی ،تهنران:

وزارا فرهنگ و ارشاد اس می.

نشر نی.

السننم ،اد« .)5921( .اصتدنناد اننرد نهادهننا» ،فدننلنامأ علمننی

رفی پور،

سهامی انتشار.

تخددی تكاپو ،ترجمأ :مسیم رادمرد ،ش  55و
روشأ،

 ،58ص .19-11

شلخاری صهی ،م .)5921( .اصتداد غیررسنمی در شنازار تهنران،
پاياننامأ كارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
پاتننام ،ر .)5920( .دموكراسنی و سننتهنای مندنی ،ترجمنأ:
میمدتلی دلدروز ،تهران :انتشاراا اس م.

پورصاسم ،م .)5935( .اان

در شنازار :م،العنأای در اان

مرفأای سنأ نسن از زرگنران و فنرشفروشنان
شازاراوی ،پايان نامأ كارشناسنی ارشند ،دانشنگاه

 .)596( .جامعأشناسنی تنالكوا پارسنونز ،ترجمنأ:
عبدالیسیم نی گهر ،تهران :انتشاراا تبیان.

ريتننزر ،ج .)5919( .نظريننأهننای جامعننأشناسننی ،ترجمننأ:
اممدررا غرویزاد ،تهران :انتشاراا ماجد.
سوئد شر  ،ر .)5921( .سااتار اجتماعی شازار ،ترجمأ :مجیند
مسینی نبار و میمدررا غ می ،رشت :انتشاراا
كتیبأ گی .
كرايب ،ی .)5928( .نظري اجتماعی ك سی  ،ترجمأ :شنهناز
مسمیپرست ،تهران :نشر آگأ.

تهران.

تنهننايی .)5911( . ،درآمنندی شننر مكاتننب و نظريننأهننای
جامعأشناسی ،تهران :منديز.
جباری ،م .)5913( .همیشأ شازار ،تهران :انتشاراا آگاه.
ج لی ملندم ،م .)5913( .درآمندی شنر جامعنأشناسنی دينم،

آرا جامعأشناسان شزر

 .)5911( .كندوكاوها و پنداشتأها ،تهران :شنركت

درشاره ديم ،تهران :مركز.

كلمم ،ج .)5911( .شنیادهای نظري اجتماعی ،ترجمأ :مننوچهر
صبوری ،تهران :نشر نی.
كننوپر ،ه .)5913( .پننژوهش تركیبننی ،ترجمننأ :میمنندعلی
ممیدرفیعی ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
كوزر ،ل .)5911( .زندگی و انديشنأ شزرگنان جامعنأشناسنی،
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 انسجام اجتماعی در شازار تهران:پیوند شازارمسجد

. انتشاراا علمی: تهران، میسم و وی:ترجمأ

 روش تیلینن در علننوم.)5912( . ل، و كننامپنهود. ر،كیننوی
: تهنران، عبدالیسیم نین گهنر: ترجمأ،اجتماعی
.نشر توتیا

 شررسی عوام مؤور شر تغییراا اجتماعی.)5938( . ،میمدی
 پاينان نامنأ، دوره دوم پهلوی تناكنون،شازار تبريز
 دانشنگاه شنهید،كارشناسی ارشد علوم اجتماعی
.شهشتی

 ن شننیم میننزان سننرمايأ، شررسننی راش.)5925( . ،م مسنننی
اجتماعی و نو ديم داری در شنیم داننش آمنوزان
 علنیآشناد،سال سوم دشیرستان در اسنتان گلسنتان
، پايان نامأ كارشناسی ارشند جامعنأشناسنی،گنبد
.دانشگاه ترشیت مدرس
 شركت سهامی: تهران، انیرافاا اجتماعی.)5925( .

،ممتاز

.انتشار
،پروتسننتانی و رو سننرمايأداری

 اانن.)5911( . م،وشننر

 انتشناراا: تهنران، عبندالمعبود اندناری:ترجمأ
.سمت

 شررسی جامعأشننااتی نظرينأهنای.)5916( . ، كاظمی،وري
ن دينم و، شا تیكید شر راش،دينی متدكران مسلمان
 دكتننر،هننری،اينندئولوکی در نظرينناا اسننتاد م
 پايناننامنأ كارشناسنی،شريعتی و مهدی شازرگان
. دانشگاه تهران: تهران،ارشد علوم اجتماعی
 میسننم: ترجمننأ، جامعننأشناسننی ديننم.)5911( . م،همیلتننون
. مؤسسأ فرهنگی انتشاراا تبیان: صم،و وی

 شررسننی عوام ن مننؤور شننر میننزان.)5921( . ج،ينناری كجاشنناد
 پاياننامأ كارشناسنی ارشند،پايبندی دينی جوانان
. دانشگاه شهید شهشتی: تهران،علوم اجتماعی
 علنی پارسنائیان و: ترجمنأ، تیلین منوردی.)5916( . ر،يم
. دفتر پژوهشهای فرهنگی: تهران،میمد اعراشی
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