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  سرمایه اجتماعی یا سرمایه مذهبی،
  تراند؟ بکدام یک براي اقتصاد مطلو

 **/ حسن دلیري *نادر مهرگان

  چکیده:
ان، مشارکت و تعامل بین افراد حـائز اهمیـت بـوده    سدر طول تاریخ زندگی جمعی ان

میالدي، به اهمیت این قدرت در جامعه پی برده و آن را  60است. دانشمندان، از دهه 
ر ایـن سـرمایه دارد، د   نامیدند. علی رغم آثار فراوان مثبتی کـه » سرمایه اجتماعی«

بـا  ایـن،   ایجاد نزاع و رویارویی در جوامع شده است. عالوه بـر  بسیاري موارد موجب
انباشت سرمایه اجتماعی، هیچ ضمانت اجرایی براي پایبندي افراد به قوانین موجـود  

این راستا، مشکالت رفتاري همچون سواري مجانی، کژگزینی،  در گروه وجود ندارد. در
ایـن   گیرد.  افع گروه در قالب گروه خواهی شکل میکژمنشی و پیگیري کورکورانه من

این  ». سرمایه اجتماعی یک خوبی مطلق است«این باور است که  امر حاکی از شکست
بـا تأکیـد بـر    » سرمایه مذهبی«نوشتار، با استفاده از روش تحلیلی به معرفی مفهوم 

ـ   مذهب اسالم، می ر دارا بـودن  پردازد. فرضیه مقاله آن است سرمایه مذهبی عـالوه ب
این رو، اقتصاد با پیگیري  هاي آن را ندارد. از فواید موجود در سرمایه اجتماعی، نقصان

  بیشتري دست یابد.انباشت سرمایه مذهبی قادر خواهد بود به کارایی 
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 مقدمه

کار را بـه صـورت همگـن در نظـر      همواره اندیشمندان اقتصادي عامل نیروي 1950پیش از دهه
هـاي مختلفـی برخـوردار باشـند، در      که افـراد ممکـن اسـت از توانـایی     این واقعیت  گرفتند. می

هاي مرسوم براي رشد،  این نوع نگرش سبب شد که مدل هاي اقتصادي جایگاهی نداشت.  تحلیل
متوجـه نقـش   این نقیصه، محققان را اقتصادي را توضیح دهند.  نتوانند به طور کامل دالیل رشد

این راستا، سرمایه انسانی به عنوان عاملی تلقی شد کـه نقـش    . درکردسرمایه انسانی در اقتصاد 
  دارد.» رشد توضیح داده نشده« اصلی را در تبیین

به عنوان یکی از  کار پدر نظریه سرمایه انسانی معتقد است که نقش بهبود کیفیت نیروي 1شولتز
امـا مطالعـات    2هاي سنتی رشد اقتصادي، فراموش شـده اسـت.   عوامل تعیین کننده رشد، در تحلیل

هـا نشـان دادنـد کـه      ایـن بررسـی  تجربی به نتیجۀ یکسانی راجع به نقش سرمایه انسانی نرسـیدند.  
اغلب کشورها نیز  براي همه کشورها وجود دارد وفناوري اینکه امکان دستیابی به پیشرفت  رغم علی

  .گیرد کرده برخوردارند، بازهم رشد اقتصادي متناسب در همه کشورها شکل نمی کار تحصیل از نیروي

میالدي، اقتصاددانان متوجه شـدند، کـه برخـی     90پس از فروپاشی بلوك شرق و آغاز دهه 
درخوري دارند یافتگی درحرکتند که نه سرمایه مادي  جوامع یا کشورها به سوي مرزهاي توسعه

در این زمان پژوهشگران متوجه سرمایه  3و نه سرمایه انسانی آنها بسیار گسترده و انباشته است.
  شدند. »سرمایه اجتماعی«دیگري به نام 

) مطرح شد، اما مفهوم آن 1916( 4اولین بار توسط هانیفان» سرمایه اجتماعی«هرچند واژه 
هاي نوین اخالق جامعـه   یش از میالد مسیح، بنیانچهارصد سال پدارد. ریشه در اعصار گذشته 

عمـل  «هـاي خـود    هاي اصلی سـقراط بـود. وي در اندیشـه    و مسئله نظم و صلح، یکی از دغدغه
  کند. ترین وسیله پیشرفت جامعه معرفی می را به عنوان اصلی» اخالقی

دغدغـه  همـان قـدر کـه     هاي نوین اخالق جامعه و مسئله نظم و صلح و عمل اخالقی بنیان
کند کـه در   را مطرح می» يجمهور«گیري شد. افالطون  سقراط بود، توسط شاگردان وي نیز پی

نیز که بازتاب دهنده تاریخ  16دوگانگی اخالق فرد و حکومت رد شده بود. در فلورانس قرن آن 
و  5ایتالیاي عصر رنسانس بـود، نیکولـو ماکیـاولی    هاي جمهوري اعصار باستان و نیز ثبات نهاد بی

این نتیجه رسیدند که موفقیت یا شکست نهادهـاي آزاد، بـه ویژگـی     چند تن از معاصرین وي به
  6.بستگی دارد» شان فضیلت«یا » شهروندان«
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توان گفت که توجه به کیفیت رفتارهاي انسانی از ابتداي تاریخ و از زمـانی کـه    بنابراین، می
این عقیده تأکید داشـتند   ن بوده است و برانسان زندگی جمعی را برگزید، مورد توجه اندیشمندا

  تواند موجب بهبود کمی و کیفی اقتصاد جوامع گردد. دهی کیفی رفتارهاي انسانی، می که شکل

دهـی بـه رفتارهـاي     با جهتاین است که آیا سرمایه اجتماعی به تنهایی قادر است  اما سؤال
مـواردي کـارکرد سـرمایه اجتمـاعی بـا      افراد جامعه، موجب بهبود کارکرد اقتصاد گردد؟ در چه 

شود؟ چرا در مواردي سرمایه اجتماعی باال، نه تنها براي اقتصاد مفید نیسـت،   شکست مواجه می
  هاي سرمایه اجتماعی چه باید کرد؟ بلکه مضر هم هست؟ براي گریز از نقص

سـرمایه  « به معرفی مفهوم نـوین سـرمایه بـه نـام    ها  سوالاین  در راستاي پاسخ بهاین مقاله 
فرضیه مقاله آن است که سرمایه مذهبی نه . پرداخت دبا تأکید بر مذهب اسالم خواه 7»مذهبی

تنها مزایاي سرمایه اجتماعی را داراست؛ بلکه مشکالت خاص آن را نیز ندارد. براي بررسـی ایـن   
فرضیه، پس از مـروري بـر ادبیـات موضـوع بـه معرفـی سـرمایه اجتمـاعی و سـرمایه مـذهبی           

سـرمایه  هاي  مزیتردازیم. در ادامه پس از تحلیل موارد شکست سرمایه اجتماعی به تبیین پ می
  پردازیم. مذهبی می

 ادبیات موضوعپیشینه تحقیق و . 1

مطالعات زیادي که در زمینه سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی انجام گرفته، موضوع سرمایه  علیرغم
سـرمایه  «اي بـا عنـوان    ) در مقالـه 1387عزتی و عـاقلی ( مذهبی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

  اند. به بررسی مفهوم سرمایه مذهبی پرداخته» مذهبی: ماهیت، عناصر تشکیل دهنده و آثار آن

در توسعه اقتصـادي بـه تشـریح    » نقش سرمایه مذهبی اخالق«ما در مقاله دیگري با عنوان 
در این نوشتار، به طور خاص  پرداختیم.سالمی و نقش آن در توسعه کشورهاي اسرمایه مذهبی ایده 

  پردازیم. هاي اقتصاد اسالمی می به مقایسه سرمایه اجتماعی و مذهبی در چار چوب اندیشه

سـرمایه  «در ابتداي بحث و براي آشنایی با چارچوب تئوریک مباحـث، الزم اسـت مفـاهیم    
 پردازیم. به بیان مفاهیم می اینجا رو، در این را بشناسیم. از» سرمایه مذهبی«و » اجتماعی

  سرمایه اجتماعی
تـوان   تفاوت محسوسی وجود دارد. هر کنشـی را مـی   از منظر جامعه شناسی، بین رفتار و کنش

. کنش اجتماعی متوجه 8توان کنش اجتماعی دانست رفتار به حساب آورد، اما هر رفتاري را نمی
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هاي اجتماعی، در  ها، منابع، بسترها، تأثیرات و تأثرات رفتار است. براي بررسی نقش کنش زمینه
ها،  اینجا، هر یک از دایره پردازیم. در دهی سرمایه اجتماعی به توضیح و تبیین مثال زیر می شکل

ل دهد که از دیدگاه اقتصاد سنتی مستقل از هـم عمـ   یک عضو از یک جامعه فرضی را نشان می
را در » الـف «باشد. براي مثال، اگـر فـرد    کرده و به دنبال تأمین حداکثر منافع شخصی خود می

نظر بگیریم، خواهیم دید که او بر پایه اعتماد متقابل، که ناشی از پیوندهاي اجتماعی اوست، بـه  
افراد اوالً، بـه  این  پردازد. حال اگر اعتماد متقابل بین برقراري ارتباط با افراد مورد اعتماد خود می

دلیل وجود گروههاي اجتماعی مشترك و ثانیاً، در هنجارهاي مشترك و ثالثاً اهداف مشترك به 
و سایرین » الف«کنش متقابل به سایر اعضاء، از نوع کنش میان فرد آید، موجب گسترش   وجود

و قابـل پـیش   منـد   آید که رفتار آن قاعـده  می وجود به  Bاین شرایط، شبکه فرضی  گردد. در می
  باشد. بینی و نظارت توسط سایرین می

  هاي اجتماعی گیري سرمایه اجتماعی به وسیله کنش : فرآیند شکل1شکل 

  
هاي رفتاري اعضاي شبکه معرف هنجارهایی است که شبکه بر پایـه آن اسـتوار گردیـده     ویژگی

دیگـر از اعضـاي    به واسطه پیوندهاي اجتمـاعی دیگـر، بـا تعـدادي    » الف«است. اکنون اگر فرد 
شـبکه  ، Bاعتماد متقابل و هنجارهـاي مشـترك، مسـتقل از هنجارهـاي شـبکه      جامعه، بر پایه 

به واسـطه وجـود یـک عضـو مشـترك       Cو  Bهاي متداخل  را به وجود آورد، شبکه Cاجتماعی 
هاي خود به اعضـاي هـر دو    در گسترش کنش» الف«این حالت، توانایی فرد  ایجاد شده است. در

گـردد.   می Dتر و کارآمدتر  و برقراري ارتباط مثبت در بین آنها، موجب ایجاد شبکه وسیعشبکه 
یـا در   Dنیز دارد که مستقل از شـبکه   Aاین شبکه، احتمال وجود شبکه دیگري مانند  در کنار

هـاي   گـران در تشـکیل شـبکه    کند. با توجـه بـه تشـریح روابـط کـنش      تخاصم با آن فعالیت می
آیــد کـه ســرمایه اجتمـاعی در اصــل توانـایی گســترش     نی بـه دســت مـی  اجتمـاعی، بـه روشــ  

ایسـتا در آورده و تبـدیل بـه     کـنش را از حالـت   هاست. به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی کنش
کند. سرمایه اجتماعی خود حاصل شرکت در یک کنش مشارکت آمیـز و مبتنـی بـر     جریان می



   55 تراند؟ بسرمایه اجتماعی یا سرمایه مذهبی، کدام یک براي اقتصاد مطلبو

 

کند، بدون  گروه، سازمان یا جامعه تسهیل می اعتماد است که جریان آزاد اطالعات را درون یک
  9.آنکه خود یک کنش باشد

رود. بر مبنـاي   گران، پایه و اساس نظام به شمار می در یک نظام اجتماعی، تقابل میان کنش
مبادالت  گران است. تقابل در این تقابل در راستاي تأمین اهداف نهایی کنش هاي هدفمند، کنش

ایـن،    شود. اي از یک جامعه دیده می ها در هر تشکل ساده افراد و گروهدائمی کاال و خدمات بین 
جامعه را از یک طرف در تولید هنجارهاي مشـترك، هویـت مشـترك، اعتمـاد و اطمینـان و از      

)، 2004(11ادواردزگونـه کـه    همـان  10.سازد طرف دیگر روابط اقتصادي قوي با یکدیگر متحد می
ها و هنجارهایی مربوط اسـت کـه از پیونـدها و روابـط      ارزش دارد سرمایه اجتماعی به عنوان می

ت گرفته و به نوبه خود، پدیدآورنده آن پیوندها و أمتقابل گروهی اجتماعی تفاهم شده مردم نش
اینجا، واژة سرمایه در سرمایه اجتماعی دیگـر مفهـومی اسـتعاري     شود. در روابط نیز محسوب می

همانند سـرمایه انسـانی و سـرمایه فیزیکـی، یکـی از      باید  می سرمایه اجتماعی را نیز. بلکه ندارد
  12هاي اقتصادي دانست. سرمایه

  سطوح مختلف سرمایه اجتماعی
هـاي سـرمایه    هاي مختلفـی از سـطوح و گونـه    هاي صورت گرفته، دسته بندي میان پژوهشدر 

گونـاگون  ها که براي شناخت سـطوح   بندي این دسته اینجا یکی از  اجتماعی مطرح شده است. در
سـرمایه اجتمـاعی بـه دو    بنـدي،   ن دسـته ایـ   در 13شود. معرفی میسرمایه اجتماعی مفید است، 

هـایی از   شود. سرمایه اجتماعی در سطح خرد، ناظر بر رفتار شبکه یم میدسته خرد و کالن تقس
هـا،   افراد و خانوارهاست و موضوعاتی اعم از شدت و کیفیت روابط و تعامالت بین افـراد و گـروه  

  شود. هاي مشترك را شامل می احساس تعهد و اعتماد متقابل به هنجارها و ارزش

این نوع از  14فالک و کیلپاتریک. جتماعی کالن استدسته بعدي سرمایه اجتماعی، سرمایه ا
ســرمایه اجتمــاعی را مطــابق بــا چــارچوب تحلیــل خــود، ســرمایه اجتمــاعی در ســطح کــالن  

هاي تعـاملی   این نوع از سرمایه اجتماعی در اثر انباشته شدن ارزش این دو،  شناسند. به تعبیر می
ها به یکدیگر بـه وجـود    ها و اتصال شبکه شبکهها و قابلیت گسترش آنها به بیرون از  درون شبکه
جامعـه را بـه   دادن  سـوق جریـان اطالعـات و   کـردن  تر  روانانباشت این سرمایه با  15.آمده است

  شود. میسهولت مبادله و حداکثر کارایی موجب سمت شرایط اطالعات کامل 
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مجمـوع سـرمایه    این است کـه،  ها دارد  اي که سرمایه اجتماعی با سایر سرمایه تفاوت عمده
گیرد که بـراي   این تناقض از آنجا نشأت می اجتماعی خرد، نشانگر سرمایه اجتماعی کالن نیست.

تجمیع سرمایه اجتماعی، با برآیند بردارهاي سرمایه اجتماعی خـرد تمـام کنشـگران اقتصـادي     
ت هـم  هاي اجتماعی فردي، در خـالف جهـ   گونه که بسیاري از سرمایه مواجه خواهیم بود. همان

هـاي خـرد برابـر بـا سـرمایه       کنند. پس، مجموع بـرداري سـرمایه   هستند و یکدیگر را خنثی می
  .اجتماعی کالن نخواهد بود

رسد کـه تشـکیل سـرمایه اجتمـاعی کـالن تـابعی از میـزان         به نظر میهر چند در بدو امر 
اعضـاي درون  اتصـال  کـه   دهد نشان می تر اما بررسی دقیق، انباشت سرمایه اجتماعی خرد است

شـود، در شـکل تشـدید     ایجاد اعتماد و صداقت درون گروهـی مـی   شبکه به یکدیگر، که موجب
  برون گروهی را نیز به وجود آورد.هاي قوي  تواند ضدیت شده خود می

توان براي سرمایه اجتماعی خـرد، یـک نقطـه حـدي قائـل شـد، بـه         میرسد که  به نظر می
باشد. با گسترش سرمایه اجتمـاعی از   ، داراي آثار مثبت میاي که افزایش آن تا نقطه حدي گونه

ها و تبدیل اعتماد خاص به اعتماد عـام، سـرمایه اجتمـاعی کـالن      ها به میان شبکه درون شبکه
یـک نقطـه حـدي و گسـترش     اما با افزایش سرمایه اجتماعی خـرد، فراتـر از    16گردد. تشکیل می

راد به یکدیگر از حد بهینه خارج شده و موجب تضاد اي اف تعصبات درون گروهی، اتصال درون شبکه
گردد. این امر در واقع به معنی کاهش سرمایه اجتماعی کالن است. بدین  و تخاصم برون گروهی می

  17داد. ) انجام نشان2توان رابطه بین سرمایه اجتماعی خرد و کالن را همچون شکل( ترتیب، می
  و کالن ) : رابطه بین سرمایه اجتماعی خرد2شکل (

  
آیـد، منظـور سـرمایه     هاي اقتصاد کالن، وقتی از سرمایه اجتماعی سخن به میان مـی  در ارزیابی

هاي اجتماعی خرد است. روشـن اسـت کـه     اجتماعی کالن است که برابر با جمع برداري سرمایه
ده و هایی از سرمایه اجتماعی خرد یکدیگر را خنثی کـر   به دلیل برداري بودن این سرمایه، دسته
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رو، سرمایۀ اجتماعی کـالن، برابـر بـا جمـع اسـکالر       این  کنند. از اي هم یکدیگر را تقویت می عده
  18سرمایه اجتماعی خرد نخواهد بود.

  سرمایه مذهبی
نتیجه و کارِ مذهب اوالً، تحریک دائمی از یک کشش درونی و دادن انگیـزه و نیـروي الزم بـراي    

سمت و سوي تحول و صیرورت بـه انسـان اسـت. اخـتالف      دگرگونی و دیگر شدن و ثانیاً، دادن
هـایی   این دو، بلکه در عنـوان و عـدد مقـوالت و عرصـه     میان مذاهب و شبه مذاهب، نه در اصل

ترین مذاهب، با اندك تفاوت در  است که باید از آنها گذشت. به طوري که در فراگیرترین و زنده
را به عنوان عناصـر جـوهري دیـن و    » موقعیت«و » تمنی«، »مادیت«توان فرا رفتنِ از  تأکید می

  19مذهب، شناسایی کرد.

اینجا نیز منظور ما از مذهب، همین عناصر جوهري همسـو در تمـامی ادیـان اسـت کـه        در
  رو، سـرمایه مـذهبی بـه مجموعـه اعتقادهـا، باورهـا،       ایـن  سـازند. از  شاکله اصلی مـذاهب را مـی  

ایـن باورهـا و    ایمان مذهبی نشأت گرفتـه باشـد.    مذهب و شود که از وجود گفته می  هایی ارزش
اعتقادها شامل اصول کلی مذاهب خواهد بود. سرمایه مذهبی در دید کلی بـراي اکثـر مـذاهب    

براي مثـال، تمـامی مـذاهب قتـل، دزدي،      20دینی داراي بردارهایی شامل عقاید همسو هستند.
. اما در حالـت جزیـی تـر،    دانند میو و پسندیده نیکرا قبیح و صداقت، کار، فداکاري را دروغ و... 

هاي اقتصادي گونـاگون   ایجاد کنش تواند سبب هاي مذهبی حاصل از مذاهب مختلف می سرمایه
  ود.در شرایط یکسان ش

هاي مذهبی برخاسته از اسالم تأکید شده است. منظـور از سـرمایه    این مطالعه بر نگرش  در
اینکـه توسـط یـک نیـروي      باورهاي کالن است که افراد بـدون مذهبی، آن دسته از اعتقادات و 

رو، افرادي کـه داراي   این  دهند. از بیرونی ملزم شوند، توسط نداي قلب و باورشان آن را انجام می
ایـن جـا    سرمایه مذهبی هستند، بر پایه اعتقادات خـود کـه برخاسـته از باورهـاي مـذهبی (در     

دات است که همواره به عنوان نـاظم اعمالشـان همـواره    اسالمی) عمل خواهند کرد. همین اعتقا
آیـات و مفـاهیم  قـرآن کـریم بـراي نمـایش         این مقاله، از در کنارشان حضور خواهد داشت. در

  اعتقادات فردي با انباشت سرمایه مذهبی برخاسته از اسالم بهره خواهیم برد.

 موارد شکست سرمایه اجتماعی در اقتصاد بازار

  .کنیم می ترین موارد شکست کارکرد سرمایه اجتماعی را بیان اجمال چند مورد از مهماینجا به  در 
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اسـتفاده    22اي از کاالهاي عمـومی  ست که عدها مقصود از سواري مجانی آن 21سواري مجانی: .1
سرمایه اجتمـاعی از نظـر ماهیـت کـاالیی      اي بابت آن بپردازند. اینکه هزینه بدون ،کنند  می

براین، احتمال بروز سواري مجانی در استفاده از آن همـواره وجـود خواهـد    عمومی است. بنا
توانـد سـبب    اعتقاد دارد که سرمایه اجتمـاعی مـی   )2008( 23داشت. براي مثال، سیلکوست

هـاي اجتمـاعی شـود.     بروز سواري مجانی و شانه خالی کردن از کـار در بـین اعضـاء شـبکه    
) نیز معتقد به بروز سواري مجـانی در  2006( 25) و بریر و ویسر2004و همکاران ( 24کارپنتر

  باشند. هاي با انباشت سرمایه اجتماعی می شبکه
آن است کـه فـرد بـا عضـویت در     » خواهیشبکه «این بخش، منظور از واژه  . شبکه خواهی: در2

دخواهی تکامل یافتـه را  یک شبکه اجتماعی با انباشت مقادیر سرمایه اجتماعی، نوعی از خو
ایـن رفتـار    در خود شکوفا کند و همواره به دنبال نفع گروه و شبکه خود به هر قیمتی است.

هاي بین گروهی در جوامع  تواند موجب بروز تخاصم و درگیري است که می» شبکه خواهی«
  شده و بعضاً موجب مجادالت مهم نهادي در اجتماع گردد.

 مایه اجتماعی در کارکردهاي اقتصاديمقایسه سرمایه مذهبی و سر

آید، سرمایه اجتماعی و سـرمایه مـذهبی، بیشـتر     طور که از تعاریف و مفاهیم به دست می همان
هایی وجـود دارد کـه    ها و تشابه ت این دو، تفاو . اما بیندارندجنبه شخصیتی، رفتاري و اجتماعی 

  26.در ادامه به آن خواهیم پرداخت

، پایبندي بـه قـوانین   27ها، همچون اعتماد اي از شاخص توان مجموعه یسرمایه اجتماعی را م
 31و توان دسترسـی بـه دانـش و اطالعـات     30، مشارکت اجتماعی29، بستگی اجتماعی28اجتماعی

ایـن   اي که سرمایه اجتماعی باالیی داشـته باشـد، بایـد داراي مقـادیر بـاالیی در       دانست. جامعه
بر پایه سرمایه مذهبی، (با تأکید بـر دیـن مبـین اسـالم)     ها باشد. براي مثال، فردي که  شاخص

تعالی نشأت خواهد گرفت و وي در جامعه به دنبال مشورت  کند، رفتارش از اوامر باري رفتار می
و کسانى که [نداى] پروردگارشان را پاسخ «فرماید:  می و همکاري خواهد بود؛ زیرا خدا در قرآن

ایم  و کارشان در میانشان مشورت است و از آنچه روزیشان داده اند [مثبت] داده و نماز برپا کرده
  ).38: شورى»(کنند انفاق مى

 همچنین روحیه همکاري و کار جمعـی در او متبلـور خواهـد شـد؛ زیـرا خداونـد در قـرآن       
در نیکوکارى و پرهیزگارى با یکدیگر همکارى کنید و در گناه و تعدى دستیار هـم  «فرماید:  می

  ).2: همائد»(کیفر است ا پروا کنید که خدا سخت نشوید و از خد
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اي کـه   گیر خواهد شد، بـه گونـه   همچنین با پیروي از دستورات الهی، اعتماد در جامعه همه
گروه کوچک داراي سرمایه اجتماعی، که تنها اعتماد در درون افراد آن وجود داشت، بـا انباشـت   

داراي سطوح گسترده اعتماد و با حداقل نا اطمینانی خواهد بود. براي مثال، امر به سرمایه مذهبی، 
هـاي اعتمادسـاز در اندیشـه دینـی      توان به روشنی از ارزش برپایی قسط و دادگري میان مردم را می

  32کرد.قلمداد کرد و خلق اعتماد در سطوح گوناگون را در نتیجه برپایی آن در جامعه مالحظه 

، فردي که داراي سرمایه مذهبی است، بر طبق موازین دیـن مبـین اسـالم از اوامـر     بنابراین
به راستى [ما] پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و با آنها کتـاب  «کند: ذیل پیروي می

که در آن براى مردم خطرى سـخت   ،و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند و آهن را
پدید آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسـى در نهـان او و پیـامبرانش را یـارى      ،ى استو سودهای

  .)25: حدید»(کند آرى خدا نیرومند شکست ناپذیر است مى

دسترسـی بـه اطالعـات،     .توان دستیابی به اطالعات اسـت  ،شکل مهمی از سرمایه اجتماعی
دسـتیابی بـه اطالعـات را کـاهش      هـاي  هزینـه  ،ولی استفاده از روابط اجتمـاعی  ،هزینه بر است

رو، با باال رفـتن سـرمایه    ایناز دهد. میزان باالي سرمایه اجتماعی، نتیجه تعامالت زیاد است. می
 یابد. افراد اجتماعی، گردش اطالعات افزایش یافته و ناهمگونی اطالعات بین افراد نیز کاهش می

قابل خود براي دستیابی به اطالعات، هزینـه  توانند در روابط مت سرمایه اجتماعی باالتر، میداراي 
کمتري بپردازند. در نتیجه، افراد با سرمایه اجتماعی باالتر، توان دستیابی بـه اطالعـات بـاالتري    

  نیز دارند.

)، یکی از نتایج سـرمایه اجتمـاعی را افـزایش اطالعـات و تسـهیل      1385پیران و همکاران (
هـاي رشـد سـرمایه اجتمـاعی در یـک       یکی از شـاخص ها، . به اعتقاد آندانند مبادله اطالعات می

  است.اجتماع، میزان آگاهی و روحیه علم اندوزي در بین افراد آن اجتماع 

 حال، فردي که داراي انباشت سرمایه مذهبی باشد، از آنجایی که به دسـتورات الهـی عمـل   
 خدوانـد در قـرآن  تواند بـه سـمت علـم انـدوزي و کسـب دانـش سـوق یابـد؛ زیـرا           کند، می می
ي از علـم  ا که بهره برد و بر کسانی اند باال می ایمان آورده خداوند کسانی از شما را که«فرماید:  می

داننـد   کـه نمـی   داننـد و کسـانی   که می یا کسانیآ بگو«)؛ 11:آیه(بخشد. درجات بزرگی می ،دارند
دانـش عطـا کـردیم و    او را حکمـت و   ،چون به حد رشد رسید«)؛ 9:زمر(»هرگز مساوي هستند؟

  33.)22:یوسف»(دهیم نیکوکاران را چنین پاداش مى
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سرمایه مذهبی اغلب کارکردهاي سرمایه اجتماعی همچون مشارکت، مشورت، دسترسی به 
این  اطالعات، اعتماد را حتی با اطمینان بیشتري در نتایج مطلوب مورد انتظار خواهد داشت. اما 

  ؟دو سرمایه، چه تفاوتی با هم دارند

هاي سرمایه اجتماعی و مذهبی، مراجعه به بسط مطالعـه فیلـد    تر شدن تفاوت براي مشخص
با توجه بـه جـدول،   ) آمده است. 1این مقایسه در پنج شاخص در جدول (  34) الزم است.2003(

دهنـد   هایی که آنها را شکل مـی  توان دریافت که سرمایه اجتماعی بر روابط بین افراد و شبکه می
شود. اما سرمایه مذهبی در هر دو حالت وجود خواهد داشت؛ چه به صورت فردي، و  میمتمرکز 

توان گفت که سرمایه مذهبی در اثر گـذاري سـایر    رو، می این  چه به صورت روابط بین فردي. از
هـا بایسـتی زیـر     ها به صورت عرضی و طولی نقش خواهد داشت، و تمرکز سایر سـرمایه  سرمایه

هـایی چـون    گیري سرمایه اجتمـاعی از شـاخص   ایه مذهبی باشد. براي اندازهاي از سرم مجموعه
گیـري سـرمایه    شود. اما اندازه ها سنجیده می سطوح مشارکت فعال در زندگی مدنی یا در شبکه

گیـري آن شـاید بـه     به مذهب وابسته است؛ شاخصی که انـدازه افراد مذهبی، به درجۀ پایبندي 
  ي سرمایه اجتماعی باشد.ها تر از شاخص مراتب پیچیده

  

  ): تمایز بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی1جدول (

  سرمایه مذهبی  سرمایه اجتماعی  

فرد و روابط (به نوعی در عرض و طول تمرکز   روابط  تمرکز
  ها وجود دارد) سایر سرمایه

  درجه پایبندي به مذهب  ها و سطوح اعتماد عضویت/مشارکت در گروه  اندازه گیري

  نتایج
سود اُخروي براي فرد و انسجام اجتماعی و تقارن   انسجام اجتماعی  مستقیم

  اطالعاتی براي جامعه

ها، تقارن  افزایش بهره وري سایر سرمایه  دستاورد اقتصادي سرمایه اجتماعی باالتر  غیرمستقیم
  اطالعاتی

  اي کنش متقابل/ دایره  الگو
الگوي رسد و  می الگوي ماورا زمانی که به فرد

  رسد می کروي بدون محدودیت که به جامعه
  افزایش جریان شفاف سازي مذهب  ایجاد ظرفیت و توانمند سازي حقوق شهروندي،  سیاست

  هاي پژوهش منبع: یافته
  

و نتـایج گسـترده دیگـري چـون انسـجام       35سرمایه اجتماعی، بازده را براساس کیفیـت زنـدگی  
امـا سـرمایه مـذهبی، یـک نتیجـه       36گیـرد.  اجتماعی و تولید بیشتر سرمایه اجتماعی اندازه می
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مستقیم دارد و آن حس قلبی است که پس از مصرف سرمایه مذهبی، به مصرف کننده آن القاء 
ود حتمـی دارد؛ سـودي   کند که انتظار س شود. فرد به آن دلیل از سرمایه مذهبی مصرف می می

       بدون ریسک و نااطمینانی، سود اُخروي که به او وعـده داده شـده اسـت. بنـابراین، حتـی خـود
گونـه کـه در    استفاده از سرمایه مذهبی سبب افزایش مطلوبیت براي افراد خواهـد شـد. همـان   

شان به یاد خـدا   اند و دلهاي ایمان آورده همان کسانى که«اسالم، به افراد چنین وعده داده شده: 
هـر کـس از مـرد یـا زن     «)؛ 28: رعد( یابد آگاه باش که با یاد خدا دلها آرامش مى ،گیرد آرام مى

 اى حیات [حقیقى] بخشـیم و مسـلماً   او را با زندگى پاکیزه کار شایسته کند و مؤمن باشد قطعاً
  ).97: نحل. (پاداش خواهیم داد ،دادند به آنان بهتر از آنچه انجام مى

هاي سرمایه مذهبی نسبت بـه   یکی دیگر از مزیتتوان  مینیز را کاهش نااطمینانی و ریسک 
امیـدي   گونه نـا  عملش اطمینان داشته و بدون هیچ دفرد از بازخوردانست. اگر سرمایه اجتماعی 

  رساند. از سود آتی، عمل را به انجام می

ر کمی دارد و بیشتر پراکنـده  الگوي سرمایه اجتماعی به رویکرد خطی و مستقیم توجه بسیا
رسـد. سـرمایه مـذهبی نیـز در الگـو تـا حـدي شـبیه سـرمایه           و کمی هم ابهام آمیز به نظر می

  تر. اي بسیار وسیع اجتماعی است، اما با دامنه

طور که گفته شد، افراد با استفاده از سرمایه مذهبی به دنبال نتایج اقتصـادي زودرس   همان
آیـد. بنـابراین،    مادي به دسـت نمـی   ياین دنیا جر اُخروي هستند که در نیستند، آنها به دنبال ا

شـود کـه سـرمایه مـذهبی داراي      الگویی ماوراء زمان براي خود متصورند. همین الگو سبب مـی 
  الگوي مادي غیرمستقیمی باشد که عواید مادي آن به همه افراد جامعه برسد.

ابعاد الگو در سرمایه مذهبی دو جنبه خواهد داشت: یکی ماوراء زمـان، کـه ناشـی از انتظـار     
بعدي در مکـان   nاجر اُخروي براي فرد با انباشت مقادیر سرمایه مذهبی است و دیگري، الگوي 

  .گذارد و زمان، که به تمامی افراد جامعه که در جوار آن فرد قرار دارند، اثر می

گذاري در منابع انسانی، به وسـیلۀ نـرخ بازگشـت     ا بدون محدودیت سرمایهالگویی کروي ام
گیـري   شود که با تأثیر بر درآمد فرد و یا سودآوري سـازمانی او انـدازه   مناسب سرمایه توجیه می

که، سـرمایه اجتمـاعی و سـرمایه مـذهبی چنـین بازگشـت قابـل مالحظـه و          شود. در حالی می
، بازگشت سود در سرمایه اجتمـاعی و سـرمایه مـذهبی اصـوالً     محاسبه نخواهند داشت. در واقع
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ها و آموزش، اعتماد و همکاري بین اعضاء در سـطح   گیري نیست. سود تأسیس شبکه قابل اندازه
نهادهاي دولتی و جامعه مدنی (سرمایه اجتماعی) و مطلوبیـت حاصـل از اجـر اُخـروي، اعتمـاد      

د قابـل  قـارن اطالعـات (سـرمایه مـذهبی) دسـتاور     عمومی و آثار غیرمستقیم بر بهـروه وري و ت 
  گیري نخواهند بود. اندازه

یجاد یا فعال شود، باید حـداقل دو نفـر در جامعـه    ا  اي سرمایه اجتماعی براي آنکه در جامعه
وجود داشته باشد؛ یعنی برخالف سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، که بر عاملیت فـردي تأکیـد   

ها و روابط بین آنها متکی است. اما سرمایۀ مذهبی با ایـن سـه    بر شبکه دارند، سرمایه اجتماعی
سرمایه تفاوت دارد. انباشت و تبلور سرمایۀ مذهبی در فرد، هیچ نیـازي بـه وجـود افـراد دیگـر      
ندارد، هر چند انعکاس سرمایه مذهبی در واکنش افرد نهفته اسـت، امـا دلیلـی نـدارد کـه ایـن       

  اعی در برابر فرد دیگري باشد.واکنش همانند سرمایه اجتم

، نـوع نگـرش   »کارفرما«در برابر » کار نیروي«تواند در نوع نگرش  انعکاس سرمایه مذهبی می
در برابـر  » کـار  نیروي«، با ماشین آالت و نوع نگرش »کیفیت و کمیت کار«در برابر » کار نیروي«
ه مـذهبی در نهـاد افـراد جـاي     نیز متبلور شود. بنابراین، سرمای» استفاده از دانش و تخصصش«

  هاي متقابلی که با دوستانشان دارند (سرمایه اجتماعی). دارد، نه در بین کنش

اي کـه کیفیـت بـه     سـرمایه «گونـه تفسـیر کنـیم:     این رو، بهتر است سرمایه مذهبی را  این از
هـا بـه    سـرمایه وري تمـامی   یعنـی بهـره  ». کند هایش را تعیین می کارگیري فرد از سایر سرمایه

اینجـا   گران بستگی خواهد داشـت. تـا    مذهبی در بین کنش صورت غیرمستقیم، به اندازه سرمایه
ایـن   برد که سرمایه اجتماعی و سرمایه مذهبی، در مفهوم از هم جدا هسـتند. حـال   توان پی می

سـخ مثبـت   این دو سرمایه در عملکرد نیز نتایج متفاوتی دارند؟ اگـر پا  سؤال مطرح است که آیا 
 است، کدامیک نتایج مطلوبتري براي اقتصاد دارند؟

ند بر متغیرهـاي اقتصـادي تـأثیر    نتوا هاي به هم پیوسته (سرمایه اجتماعی)، زمانی می گروه
ایـن معنـا کـه     به 37.و در راستاي اخالقیات رفتار کنندبوده که همسو با هم باشند مثبت داشته 

ایـن طریـق، سـبب تقویـت       مسو با یکدیگر بـوده و از سطوح خرد سرمایه اجتماعی، بردارهاي ه
اي و دانش تولید  این سؤال مطرح است که، مگر انرژي هسته سرمایه اجتماعی کالن شوند. حال

ها سبب کشـتار و   این سرمایه اند؟ پس چرا  هاي فیزیکی و انسانی ناب نشأت نگرفته آن از سرمایه
هایی با سرمایه اجتمـاعی   مافیاي ایتالیایی از گروه قتل عام مردم هیروشیما و ناکازاکی شد؟ مگر
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هاي خـالف قـانونی چـون تجـارت مـواد       ها به دنبال فعالیت این گروه اند؟ چرا  باال تشکیل نشده
این اعمال ناشی از انباشت سرمایه انسانی و اجتماعی بـاالي آنـان    مخدر، قتل، کشتار رفتند؟ آیا 

  اند، چیست؟ هاي اقتصادي نشأت گرفته ز سرمایهاین پیامدهاي منفی، که ا بود؟ دلیل

ها از یکدیگر، بحثی را مطرح کـرد کـه بعـدها بـه مثلـث کلمـن        براي تفکیک سرمایهکلمن 
دهد. سرمایه انسانی در نقاط تقـاطع و   را نشان می a, b, c) روابط سه فرد 3شهرت یافت. شکل(

ایـن    کننـد، قـرار دارد. امـا    ل مـی سرمایه اجتماعی در خطوطی که این نقاط را به یکدیگر متصـ 
سؤال اساسی مطرح است که: چه چیزي کیفیت و کمیت بـردار سـرمایه اجتمـاعی را مشـخص     

آیـا سـرمایه مـذهبی را      کنـد؟  کند؟ چه چیز کیفیت و کمیت سرمایه انسانی را مشخص مـی  می
ایـن    مذهبی را بـر توان سیطره سرمایه  این مثلث قرار دارد؟ اگر اندکی دقت شود، می توان در می

کـنش داشـته باشـد. چـه چیـز موجـب        bتواند از راههاي فراوانی با  می aمثلث درك کرد. فرد 
این راهها را براي کنش انتخـاب کنـد؟ تنهـا مقـدار مشخصـی از انباشـت        ، یکی از aشود که  می

ار برقـر  bو aکند تا سرمایه اجتماعی با خـط مسـتقیم بـین     سرمایه مذهبی است که ضمانت می
  دیگر.  شود، نه با خط چین و یا هر مسیر

 ها با یکدیگر ): تشریح تفاوت سرمایه3شکل(

  
  

هاي بسیار مهم بین افرادي که سرمایه مذهبی دارند، با افرادي که فقط  یکی دیگر از تفاوت
اي فرضی چهار فرد  سرمایه اجتماعی دارند، در توابع مطلوبیت آنان است. فرض کنید در جامعه

a,b,c,d  که3وجود دارند (همانند شکل (a,b,c  با یکدیگر یک شبکه اجتماعی را تشکیل
یک فرد منفرد و خارج از  bدهند و در بین آنها انباشت سرمایه اجتماعی وجود دارد. و فرد  می

راه  5بخواهد یک کنش انجام دهد و براي انجام آن  aاست. حال، اگر فرد  Mشبکه اجتماعی 
)، وي کدام را انتخاب 2داشته باشد و هر کدام نتایج متفاوتی را در برگیرند(همانند جدول 

  کند؟ می
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  ها ): مثالی براي تشریح تفاوتهاي سرمایه2جدول(

 dسود  cسود  bسود  aسود   انتخاب
)1(  3 -  1 -  1 -  1 -  
)2(  25  -  -  -  
)3(  11  5/5  5/5  -  
)4(  8  8  8  -  
)5(  7  7  7  7  

  

دهد، سود خود  انجام می aشود، با هر انتخابی که بازیگر  ) مشاهده می1طور که در جدول( همان
اي نـدارد، وي   گونه سـرمایه  هیچ aکنیم که فرد  و سایر افراد را تغییر خواهد داد. حال فرض می

تواند با یک کنش نابخردانه موجـب زیـان خـود و     این حالت می تواند سودي ببرد و حتی در نمی
تنها داراي سـرمایه فیزیکـی باشـد، ولـی دانـش اسـتفاده از آن را        aسایر افراد شود. اما اگر فرد 

کنـد کـه    ) را انتخاب مـی 2زمانی حالت ( aشود. فرد  ) حاصل می1نداشته باشد حالتی همانند (
اي خودخواهانـه   این فـرد داراي روحیـه   یعنی هیچ گونه سرمایه اجتماعی و مذهبی نداشته باشد؛

푢 است و درتابع مطلوبیت او تنها سود خود او قرار دارد؛ یعنی = 푓(훿 )  )훿    نشـان دهنـده
  :این تابع برقرار است، به صورت زیر خواهد بود اي که براي مقادیر سود است و رابطه

푑푢
푑훿 ≥ 0		푎푛푑	

푑푢
푑훿 = 0														푖 = 표푡ℎ푒푟		푝푒푟푠표푛 

تنها به سود خودش مرتبط بـوده و منفعـت سـایر     aدهد که مطلوبیت فرد  این فرمول نشان می
واحد خواهد  25داراي سودي معادل  aاین حالت، فرد  کند. در ایجاد نمی افراد براي او مطلوبیتی

در  aبرند. حال فرض کنیم کـه فـرد    تفاعی نمیاین کنش هیچ ان بود. در صورتی که سایر افراد از
انباشـتی از سـرمایه    aاین حالـت، فـرد    ). در3عضو است (شکل  Mیک شبکه اجتماعی همچون 

) یـا  3حالـت (  aاین رو، فـرد   یابد. از اش نمود می اجتماعی دارد که در کنش با افراد داخل شبکه
هم خود و هم سایر افرادي که بـا آنهـا کـنش دارد، منتفـع      ) را انتخاب خواهد کرد که در آن4(

푢 این صورت بوده به aشوند. بنابراین، تابع مطلوبیت  می = 푓(훿 ) = 푓(훿 , 훿 , 훿 و روابـط   (
  زیر براي او صادق است:

푑푢
푑훿 ≥ 0		푖 = 푎, 푑, 푐								푎푛푑												

푑푢
푑훿 = 0														푗 = 푑 



   65 تراند؟ بسرمایه اجتماعی یا سرمایه مذهبی، کدام یک براي اقتصاد مطلبو

 

، aتوجهی نـدارد. در بـین هـر دو انتخـاب      dگاه به سود فرد  هاي خود هیچ ب انتخادر بین  aاما 
نخواهـد داشـت.    aگونه تأثیري بـر مطلوبیـت فـرد     هیچ dصفر بوده و تغییرات سود فرد  dسود 

این حالت بـه   در a))، اما فرد 2خودخواه نباشد (مثل انتخاب ( aاین حالت فرد   بنابراین، شاید در
شـبکه  «این حالـت، یـک فـرد     در aکند. فرد  نوعی خودخواهی با مراتب وسیع تري را تجربه می

موظـف  ، Mاست، وي بر طبق موازین و قوانینی که به آن پایبند است یعنی موازین شبکه » خواه
خـودش در آن  اي که  ) را انجام دهد؛ انتخابی که تنها به شبکه4) یا (3است یکی از دو انتخاب (

  رساند. عضو است سود می

این صـورت،   داراي انباشتی از سرمایه مذهبی باشد. در aاما حالتی را در نظر بگیرید که فرد 
هاي اخالقی که دارد، نه تنها خودش و اطرافیان و دوسـتانش   بر طبق آموزه aتابع مطلوبیت فرد 

نگران افراد دورتري که هیچ آشنایی بـا آنهـا نـدارد و     aاین حالت فرد  گیرد، بلکه در را در بر می
ایـن صـورت    این حالـت، بـه   در aباشد. تابع مطلوبیت فرد  هیچ الزامی به کمک آنان ندارد نیز می

  بود: خواهد

푢 = 푓(훿 , 훿 , 훿 , 훿 , 휗 ) 
  و روابط زیر براي او صادق است:

푑푢
푑훿

≥ 0		푖 = 푎, 푑, 푐, 푑		표푟		푡표푡푎푙		푝푒푟푠표푛		푎푛푑		
푑푢
푑휗

	≥ 0 

کند که داراي انباشـت سـرمایه مـذهبی     ) را انتخاب می5تنها در صورتی حالت ( aبنابراین، فرد 
شود، در تابع مطلوبیت فـردي کـه مقـادیر متنـابهی از انباشـت       طور که مشاهده می باشد. همان

ایـن متغیـر نشـان     هم دخیل اسـت.  휗 عنوانسرمایه مذهبی را در اختیار دارد، متغیري تحت 
ـ   ایـن   در . آورد دسـت مـی  ه دهنده میزان خُرسندي است که فرد با استفاده از سرمایه مـذهبی ب

ی در آن وجود نـدارد، بـر مـوازین    حالت فرد به امید منفعت انتظاري (اجر اُخروي)، که هیچ شکّ
نیز براي وي انباشـتی از  » اس موازینعمل کردن بر اس«کند. بنابراین، خود فعل  مذهب عمل می

  وجود خواهد آورد. مطلوبیت به

تنها بـراي  را اگر سرمایه مذهبی، برخاسته از دین مبین اسالم باشد، فرد مسلمان، کار نیک 
دهـد   ، انجام مـی عنوان اجر اُخروي داده است هایی به آنکه خدایش به او فرمان داده، و به او وعده

یا بهشـت جاویـدان کـه بـه       این [عقوبت] بهتر است  یاآ  بگو«آمده است: گونه که در قرآن  همان
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وصـف بهشـتى   «)؛ 15:فرقـان ( پرهیزگاران وعده داده شده است که پاداش و سرانجام آنان است
میـوه و   ،که به پرهیزگاران وعده داده شده [این است که] از زیر [درختان ] آن نهرها روان است

انـد و فرجـام کـافران آتـش      است فرجام کسانى که پرهیزگـارى کـرده   این . اش پایدار است سایه
به آمرزش و  ،اند ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده خدا کسانى را که«)؛ 35:رعد( [دوزخ] است

  38).9ه: ائد(م پاداشى بزرگ وعده داده است

رضاي خـدا و  ت گرفته از دین مبین اسالم، براي أبنابراین، فرد با انباشت سرمایه مذهبی نش
دهد، نه فقط براي سود دنیوي. اما فردي که داراي  رسیدن به بهشت ابدي کارهایش را انجام می

اي کـه در   دهد که براي گـروه و شـبکه   می انباشت سرمایه اجتماعی است. تنها کارهایی را انجام
  39آن عضو است، مطلوب باشد.

شـک   بـی کند که  را دنبال می فردي که داراي سرمایه مذهبی است، سود انتظاريهمچنین 
ایـن فـرد    محقق خواهد شد؛ چون خداي او به او وعده تحقق قطعی آن را داده اسـت. بنـابراین،   

هاي اقتصادي (البته بر پایه محاسبات دنیـوي)، بـه    امیدي از نامالیمات دنیوي و شکست بدون نا
گونـه شـکی در آن    کـه هـیچ   دارد 휗کارهایش ادامه خواهد داد؛ زیرا تابع مطلوبت او یک جزء 

  نیست.

هـاي خـود توسـط     کـنش  رداما فرد با سرمایه اجتماعی، همواره داراي نااطمینانی در بـازخو 
شود فرد کامالً در اختیـار گـروه نبـوده و بـه نفـع       رهبر گروه خواهد بود. همین شک موجب می

کـه داراي   aفـرد  هـاي بـاال،    شخصی هم فکر کند و سبب ایجاد سواري مجانی گردد. در انتخاب
کـدام را بـر    a) را انتخاب کنـد؛ حـال، فـرد    4(یا ) و 3توانست مسیر ( سرمایه اجتماعی بود، می

  گزیند؟ می

) را انتخـاب خواهـد   3از سرمایه مذهبی بی بهره باشد، به احتمال فراوان حالـت (  aاگر فرد 
خودش سـود بـاالتري    کرد. او از یک سو بر طبق تابع مطلوبیت خود عمل کرده و از سوي دیگر،

با فقدان سرمایه مذهبی هیچ ضمانت اجرایی به پایبنـدي بـه    aرا برده است. بر این اساس، فرد 
این قوانین و اسـتفاده بیشـتر از    قوانین گروه نخواهد داشت و همواره به دنبال راهی براي فرار از 

ی اسـت کـه موجـب    هـای  سود گروه براي خود است (سواري مجانی). این نقیصه یکـی از حالـت  
  40شکست مکانیسم سرمایه اجتماعی خواهد شد.
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این باورند که بسـیاري از مشـکالت کشـورهاي توسـعه نیافتـه بـا عـدم         برخی از محققان بر
راستگویی و شفافیت رهبران و مدیران ارشد و همچنـین عـدم شـفافیت کـاري و سـیطره دروغ      

داراي انباشـت مقـادیر چشـمگیري از    میان مردم رابطه دارد. اما در یـک جامعـه، کـه افـرادش     
سرمایه مذهبی هستند، همواره عملشان بر پایه راستی و درستی خواهد بـود، خـواه یـک نظـام     

این افرد مطابق با اصول و قواعـد   قانونی براي بازرسی اعمال وجود داشته باشد، خواه نباشد؛ زیرا 
  رد.اخالقی رفتار خواهند ک

هـاي انسـانی اسـت و     اندیشی و راستگویی از باالترین صفتهاي اسالمی راست  مطابق آموزه
اند. بنابراین، فرد با سرمایه مـذهبی در هـر شـرایطی     افراد راستگو، همتراز پیامبران شمرده شده

اینکـه    از«گونه که در قرآن آمده اسـت:   که باشد، به دنبال راستی و راستگویی خواهد بود. همان
بلکـه [ایـن]    ،آوردنتـان منـت مگذاریـد    نهند بگو بر مـن از اسـالم   اند بر تو منت مى اسالم آورده

: حجـرات ( اگـر راسـتگو باشـید    ،گذارد ایمان بر شما منت مى کردن شما به خداست که با هدایت
شان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهـد عـذاب    تا خدا راستگویان را به [پاداش] راستى«)؛ 17

  41).24: حزاب(ا همواره آمرزنده مهربان استایشان ببخشاید که خدا  کند یا بر

موارد دیگري نیز وجود دارد که سرمایه اجتماعی قادر به ایجاد کـارایی در اقتصـاد نخواهـد    
سمت بهبود وضعیت افراد حرکت نمود. براي مثـال،   توان به اما با داشتن سرمایه مذهبی می  بود،

این حالـت،    گیرد. در آن بازار شکل نمی در مباحث اقتصاد اطالعات مواردي وجود دارد که تحت
اقتصـاد را   43و کژگزینـی  42واقعی جلوه دادن اطالعات، بـه دو حالـت کژمنشـی    افراد بازار با غیر

  کنند. دچار اختالل می

اي را تصور کنید که براي آنکه بتواند بهتر ماشین دست دوم خـود را   به طور نمونه، فروشنده
ایـن حالـت، مکـانیزم اقتصـاد قـادر بـه        گویـد. در  به خریدار نمـی  اي از عیوب آن را بفروشد، پاره

تشکیل بازاري کارا نخواهد بود. اگر فروشنده با خریدار آشنایی (سرمایه اجتماعی) داشته باشـد.  
  شود. تر می تري به وي خواهد داد و بازار به نقطه کارا نزدیک حتماً اطالعات کامل

بـاالیی باشـد، چـه بـا خریـدار کـنش داشـته باشـد          اما اگر فروشنده داراي سرمایه مذهبی
دهـد؛ زیـرا    (سرمایه اجتماعی) و چه نداشته باشد، اطالعات کاملی را از کاالي خـود بـه وي مـی   

هـاي مـذهبی وي    این حالت تابع مطلوبیت فرد فروشنده داراي متغیري است که در آن آموزه در
این حالت، نظام بـازار بـه    کند. در نادرست منع می ها، او را از دادن اطالعات این آموزه قرار دارند. 
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اگر فردي که داراي سرمایه همچنین شرایط اطالعات کامل نزدیک شده و بازار کارا خواهد شد. 
پایه اوامر خداي خود عمل کـرده و همـواره چـه     مذهبی (با تأکید بر دین مبین اسالم) است، بر

رش را نیکو و بـراي رضـایت و خشـنودي خـدا     تحت نظارت فردي جامعه باشد، و چه نباشد، کا
ایـد و اگـر بـدى     کـرده  نیکی کنید به خود نیکی اگر«فرماید:  انجام خواهد داد؛ زیرا در قرآن، می

ایـد از پروردگارتـان    ایمان آورده بگو اى بندگان من که«)؛ 7: سراء(ااید]  کنید به خود [بد نموده
نیکى خواهد بود و زمین خدا فراخ اسـت   ،اند خوبى کردهاین دنیا   پروا بدارید براى کسانى که در

  .)10(زمر: حساب [و] به تمام خواهند یافت تردید شکیبایان پاداش خود را بى بى

  فردي که تنها انباشتی از سرمایه اجتماعی دارد، تنها به دنبال اهداف گـروه خـود اسـت. در   
هـاي دیگـر جامعـه     گـروهش، گـروه   این میان براي او اهمیتی نخواهد داشت که با تحقق هدف

اي که فقط  متضرر شوند یا نه. بنابراین، عدالت را قوانین گروه نشان خواهد داد. عدالت در جامعه
هاي اخالقی و مذهبی ) در آن هست، برقـراري حـداکثر منفعـت     سرمایه اجتماعی (بدون نگرش

سرمایه مذهبی است، به دنبال هم به هر قیمتی است. اما فردي که داراي انباشت  براي گروه، آن
این عدل به سود اقتصادي براي او نیز منجـر نشـود. همـانطور کـه      برقراري عدل است، حتی اگر

پیوسته به عدالت قیام کنید و بـراى   ،اید ایمان آورده اى کسانى که« فرماید: خداوند در قرآن می
 .در و خویشاوندان [شما] باشـد خدا گواهى دهید هر چند به زیان خودتان یا [به زیان] پدر و ما

 .باز خدا بـه آن دو [از شـما] سـزاوارتر اسـت     ،اگر [یکى از دو طرف دعوا] توانگر یا نیازمند باشد
پس از پى هوس نروید که [درنتیجه از حق] عدول کنید و اگـر بـه انحـراف گراییـد یـا اعـراض       

  ).135:نساء( دهید آگاه است قطعا خدا به آنچه انجام مى ،نمایید

هاي موجود در سـرمایه   تواند بسیاري از نقص برخاسته از اسالم، میبنابراین سرمایه مذهبی 
اجتماعی و شکست بازار همچون سواري مجانی، شبکه خواهی، کژگزینی و کژمنشـی را مرتفـع   

  کرده و اقتصاد را به سمت کارایی سوق دهد.

 نتیجه گیري

توان تأثیر مثبتی بـر   ها در جامعه می تعامل انسانسرمایه اجتماعی، به عنوان برآیند مشارکت و 
هـایی اسـت کـه     داراي نقص این سرمایه اي از موارد  هاي اقتصادي داشته باشد. اما در پاره فعالیت

توان با معرفی سرمایه  هاي کارا فاصله بگیرید. این نقیصه را می شود اقتصاد از تخصیص سبب می
  کرد.بر طرف نوینی به نام سرمایه مذهبی 
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هاي مثبت سرمایه اجتماعی (همچون اعتماد، دسترسـی   تواند اغلب جنبه سرمایه مذهبی می
هـاي آن (همچـون سـواري مجـانی و      به اطالعات و مشارکت) را پوشش داده و بسیاري از نقص

تواند سبب عدم بروز کژگزینـی و   این، سرمایه مذهبی می شبکه خواهی) را مرتفع نماید. عالوه بر
شود تا  ر اقتصاد شده و اقتصاد را از ناکارایی دور کند. وجود سرمایه مذهبی سبب میکژمنشی د

  قرار گیرد.ستی مورد استفاده رهاي فیزیکی، انسانی و اجتماعی به د سرمایه

فرد حتـی در زمـانی کـه هـیچ نظـارت بیرونـی بـر نحـوه         سرمایه مذهبی، در صورت وجود 
اسـتفاده  رفتارش نیست، از سرمایه انسانی نهفتـه در خـود را در مسـیر ضـرر زدن بـه دیگـران       

این رفتار   .یستهاي سرمایه اجتماعی خود ن ؛ و هیچگاه به دنبال سواري مجانی در گروهکند نمی
که هر کس بـر خـودش دارد و یـا، بـه بیـان       گیرد؛ نظارتی نیکو، از یک نظارت درونی نشأت می

ایـن   تر، نظارتی که اخالقیات و وجدان (سرمایه مذهبی) هر فرد بر اعمال و رفتار او دارد.  درست
ایـن خصوصـیات حتمـاً     اي با  نظارت همواره با فرد است؛ چون فرد خود، ناظر خود است. جامعه

  شکوفایی خواهد رسید. وچه از لحاظ اقتصادي و چه از لحاظ فرهنگی به بلوغ 
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ن معنا که یک طرف مبادله، عملی انجام دهد کـه بـر   ای کژمنشی یا مخاطرات اخالقی مصداق عمل پنهان است. به

ن موضوع مسئله کارگزار ای رفاه طرف دیگر اثر بگذارد، اما طرف دوم نسبت به آن عمل بی اطالع باشد. مصداق بارز
  فرما است.کار

43. Adverse Selection. 
کژ گزینی مربوط به گزینش نادرست است. براي مثال در بازار کار کارگران با بهره وري پایین تمایل دارند خـود را  

 ن نوعی از کژ گزینی است.ای از دسته کارگران با بهره وري باال معرفی کنند و
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