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عقالنیت از مهمترین صفات کنش فردی و اجتماعی انسان میباشد .لحاظ سطوح شناختی ،ارزشی و عملی
عقالنیت و تبیین اتکای آن بر مبانی هستیشناختی و معرفتشناختی ،تفاوت عقالنیت اسالمی و ابزاری را
آشکار میسازد .از سوی دیگر عقالنیت ازآنجاکه ساماندهنده رفتار و تعامل اجتماعی انسانهاست ،نقش
مهمی در تعیین چیستی ،تحقق و کارایی سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مهم تحقق رشد و توسعه
دارد .بررسی نسبت عقالنیت اسالمی در تعیین ماهیت ،زمینه تحقق و نیز کارایی سرمایه اجتماعی در مقایسه
با عقالنیت اقتصاد متعارف (عقالنیت ابزاری) حائز اهمیت بوده و در جهت برنامهریزی و سیاستگذاری
های نیل به رشد و توسعه کشور میبایست مورد توجه قرار گیرد .در این پژوهش با رویکرد میانرشتهای
فلسفی  -اقتصادی سعی شده ضمن تبیین چیستی عقالنیت اسالمی با تکیه بر مبانی آن و احصای مؤلفهها و
* .مقاله پیش رو برگرفته از رساله دکترای مهدی رضائی جهدکن با عنوان با عنوان «مطالعه تطبیقیی مبیایی
هستیشناختی و معرفتشناختی سرمایه اجتماعی از منظر اقتصاد متعارف و اسیممی و اریر ن بیر رشید
اقتصادی ایران» میباشد.
** .دایشیار گروه اقتصاد اسممی دایشکده اقتصاد دایشگاه عممه طباطبائی (یویسنده مسئول).
Email: aalizadeh@atu.ac.ir.

*** .استادیار گروه اقتصاد یظری دایشکده اقتصاد دایشگاه عممه طباطبائی.
Email: mjnurahmadi@atu.ac.ir.

**** .استادیار گروه اقتصاد اسممی دایشکده اقتصاد دایشگاه عممه طباطبائی.
Email: a.aminij@atu.ac.ir.

***** .دایشجوی دکتری فلسفه اقتصاد اسممی دایشگاه عممه طباطبائی.
Email: m_rezayijahdkon@atu.ac.ir.
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ابعاد سرمایه اجتماعی ،نسبت عقالنیت اسالمی با سرمایه اجتماعی و مزایای آن در مقایسه با عقالنیت
ابزاری بررسی گردد .یافتههای پژوهش نشان میدهد ماهیت سرمایه اجتماعی مبتنی بر عقالنیت اسالمی
فراتر از صرف ارتباطات عینی و تاریخی مبتنی بر نیازهای اجتماعی بوده و ابتنای کنش فردی و جمعی بر
عقالنیت اسالمی بر اساس اصول راهبردی و انسان اقتصادی برآمده از آن میتواند از نظر منطقی سطح
اعتماد و مشارکت را ارتقا داده ،با پیشگیری از جنبههای منفی سرمایه اجتماعی ،زمینه تحقق و کارایی
بیشتر آن را فراهم آورد.
38

واژگان کلیدی :عقالنیت ،عقالنیت اسالمی ،عقالنیت ابزاری ،سرمایه اجتماعی ،مبانی هستیشناختی،
مبانی معرفتشناختی.
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طبقهبندی .A13, Z13, Z12:JEL

مقدمه
مطالعات مربوط به سرمایه اجتماعی و رابطه ن با توسعه اقتصادی یکی از موضوعات
جدی در اقتصاد قلمداد میشود (ریایی و مؤیدفر ،1390 ،ص )25مؤلفههای مهم سرمایه
اجتماعی ،اعتماد و مشارکت اجتماعی است (خادمعلیزاده و افسری ،1395 ،ص )50و این
سرمایه که از مهمترین سرمایهها در ایجاد رشد و توسعه جوامع محسوب میگردد وابسته
به کنش جمعی حاد جامعه بوده و متأرر از عقمییت حاکم بر ایدیشه و تفکر غالب ن
جامعه میباشد (ریایی و مؤیدفر ،1390 ،ص .)30از سوی دیگر در علوم ایسایی که مجموعه
استداللهای منطقی و روشمند دمی برای فهم واقعیتهای ایسایی است (سبحایی و رفیعی

تایی ،1391 ،ص )31تبیین و متعاقب ن پیشبینی ،میبایست مبتنی بر امر مشترکی بین
ایسانها باشد که ویژگی عقمییت ،ن را تأمین مییماید .در علم اقتصاد در یک چارچوب
فرضی ،عقمییت به صورت ابزاری برای توجیه تصمیمگیری در یظریهپردازیهای علمی،
مشکل یحوه تصمیمگیری عاممن اقتصادی را حل کرده (دادگر و عزتی ،1382 ،ص )1و در
اقتصاد متعارف ،رفتار عقمئی یهایتاً با توصیف رفتار واقعی تفاوت چندایی یدارد (ساالری و

همکاران ،1391 ،ص .)1بعضی دیگر عقمییت را یکی از دو اصل موضوعه اساسی دایستهاید
که اقتصاد یئوکمسیکی بر ن تکیه دارد ( قایظری و دایش ،1393 ،ص )134پرسشی که در
این میان به ذهن متبادر میشود ،عدم سنخیت اصول راهبردی عقمییت ابزاری ،اعم از
فردگرایی و حداکثریمودن منافع فردی (ریایی و مؤیدفر ،1390 ،ص )74-73با ارزشگذاری و

جایگاه باالی سرمایه اجتماعی در رشد و توسعه متوازن و همهجایبه و تمایز و تفاوت
عقمییت اسممی در این رابطه میباشد.
لذا پرسش اصلی در این پژوهش عبارت خواهد بود از یسبت عقمییت اسممی و
سرمایه اجتماعی در مقایسه با عقمییت ابزاری که جهت بررسی ن به تبیین مختصر
چیستی خود عقمییت و چیستی عقمییت اسممی و عقمییت ابزاری با اشاره به مبایی
فلسفی هر یک و ایسان اقتصادی بر مده از یها و ییز بررسی کلی رابطه عقمییت و سرمایه 39

اجتماعی خواهیم پرداخت .فرض ما این است که از یجاکه عقمییت ،مفهومی اعتباری و
اصل از مبایی ایسانشناسی پس از ریسایس و در عصر روشنگری به دست مده است
(دادگر و عزتی ،1382 ،ص ،)1سرمایه اجتماعی بر مده از عقمییت اسممی در مقایسه با
عقمییت ابزاری از ماهیت ،زمینه تحقق و کارایی خاص و متمایزی برخوردار میباشد .در
همین راستا پس از مقدمه ،ادبیات پژوهش شامل مفاهیم پایه و پیشینه علمی پژوهش در
داخل و خارج ارائه گردیده و با تبیین مبایی یظری پژوهش که شامل چیستی عقمییت
اسممی و تمایز ن با عقمییت ابزاری از یکسو و چیستی مؤلفهها و ابعاد سرمایه اجتماعی
است ،با بحث و بررسی یسبت عقمییت اسممی با سرمایه اجتماعی در سه محور ماهیت،
زمینه تحقق و کارایی در مقایسه با عقمییت ابزاری ،جمعبندی یتایج بهدست مده ارائه می
گردد.

ادبیات پژوهش
مفاهیم اساسی
در این بخش به توضیح مختصر دو مفهوم اساسی عقمییت و سرمایه اجتماعی بهطورکلی
پرداخته میشود.

• عقالنیت
عقمییت از ریشه التینی راتیو به معنای محاسبه و شمردن است .در یک تعریف ساده
عقمییت را میتوان فرایند منجر به اتخاذ تصمیم دایست (ریایی و دیگران ،1391 ،ص.)78
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متکی به مبایی هستیشناختی و معرفتشناختی است و عقمییت در علم اقتصاد متعارف در

عقل در همه حاد بشر واحد و قوهای است که توایایی ایدیشیدن و ایدیشمندایه عملکردن
را فراهم می ورد (طباطبائی ،1386 ،ذیل یات  242-228سوره بقره) .از یظر دکارت فیلسوف
بزرگ لمایی ییز عقل قوهای است که به ایسان این امکان را میدهد که صواب را از خطا
تمیز داده و بهدرستی حکم کند (فروغی ،1324 ،ص .)129عقمییت را به خردورزی ،داشتن
قدرت خرد ،استفاده از عقل برای رسیدن به سطح خاصی از خردمندی و  ...تعریف کرده
 40اید (موسوی کریمی ،1381 ،ص .)59مقصود از عقمییت در مباحث مربوط به علوم ایسایی و
اجتماعی یوع خاصی از عقمییت است که به عقمییت هنجاری ()Normative rationality
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معروف است و با عقمییت یوعی ( )Generic rationalityایسان متفاوت است .عقمییت
یوعی تنها اشاره به توایایی بهکارگیری عقل دارد (فیروزجائی ،1383 ،ص .)65عقمییت به
زبایی صوریتر متضمن بهکارگیری مداوم ابزار مناسب برای رسیدن به اهدافی کاممً
مشخص است (بمگ ،1387 ،ص .)307از دهه سوم قرن بیستم یعنی حدود پنجاه سال بعد
از پیدایش مکتب یئوکمسیک ،مفهوم عقمییت در علم اقتصاد به صورت یظریه «رفتار
عقمیی» ( )Rational behaviorپذیرفته شد و بعداً در قالب یظریه «ایتخاب عقمیی»
( )Rational choiceبازسازی گردید ( قایظری و دایش ،1393 ،ص)130؛ لذا عقمییت در
مفهوم کلی ن عبارت خواهد بود از کاربرد عقل در شناخت واقع ،تعین اهداف و ایتخاب
ابزار و روش صحیح در ییل به اهداف.

• سرمایه اجتماعی
مفهوم سرمایه اجتماعی از مفاهیم بسیار مهم و مفیدی است که در سه دهه اخیر در بسیاری
از مباحث علوم ایسایی یظیر اقتصاد ،مدیریت ،علوم اجتماعی و علوم سیاسی مطرح و به
کار گرفته شده است (سیدیورایی و همکاران ،1394 ،ص .)31بستر یا فضای اجتماعی جهت
تعامل ،همکاری و مشارکت اعتماد میز در بین ییروهای ایسایی برای بهرهمندی از
سرمایههای فیزیکی و اقتصادی همایا سرمایه اجتماعی است (ریایی و مؤیدفر ،1390 ،ص.)29

سرمایه اجتماعی مفهومی است که به درک اینکه چرا برخی افراد ،گروهها و طبقات
اجتماعی به یتایج سیاسی ،اقتصادی ،یا اجتماعی مثبتتری یسبت به دیگران یائل میشوید،
کمک میکند (صادقی و خنیفر ،1394 ،ص .)317پس از طرح مفهوم سرمایه اجتماعی برای

یخستینبار توسط هاییفان ( ،)Hanifanجین جاکوبز ( )Jane Jacobsن را در بریامهریزی
شهری به کار گرفت .وی بیان کرد که شبکههای اجتماعی فشرده در محدودههای حومه
قدیمی و مختلط شهری ،صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل میدهند (چاوشینی و یقش

بندی ،1393 ،ص .)252بسیاری از محققان بر این باورید که «گسترش و تعمیق مفهومی»
سرمایه اجتماعی و توجه یوین به این ایده با مطالعات پیربوردیو ( 1980و  )1985در دهه 80
غاز شد و با رار جیمز کلمن ( ،)1990رابرت پاتنام ( )1993و فرایسیس فوکویاما ( )1999با 41
سرعت شگرفی گسترش یافت (دادگر و همکاران ،1394 ،ص .)33بوردیو یخستین تحلیل

اجتماعی را به عنوان جمع منابع واقعی یا بالقوهای میداید که حاصل شبکهای بادوام از
روابط کمابیش یهادینهشده شنایی و شناخت متقابل است .شبکهای که هر یک از اعضای
خود را از پشتیبایی سرمایه اجتماعی برخوردار میکند (بوردیو .)1384 ،پس از بوردیو ،کلمن
تمش کرد جامعهشناسی و اقتصاد را تحت لوای «یظریه کنش عقمیی» ( Rational Action
 )Theoryبا هم سازش دهد .وی در کتاب بنیانهای نظریه اجتماعی (Foundations ( )1990

 )of Social Theoryفصل مستقلی را به مفهوم سرمایه اجتماعی اختصاص داده و سرمایه
اجتماعی را بسان ابعادی از ساختار اجتماعی برای بازیگران سیاسی – اجتماعی معرفی
کرده که میتواید همچون منبع مؤرری برای تحقق خواستههایشان عمل کند؛ به عبارت
دیگر وی معتقد است سرمایه اجتماعی سبب تغییر در روابط میان اشخاص و تسهیل روابط
میان یها میشود (کلمن .)1377 ،پاتنام معتقد است« :سرمایه اجتماعی اغلب محصول جایبی
دیگر فعالیتهای اجتماعی است .این سرمایه بهطور معمول در پیویدها ،هنجارها و
اعتمادها تشکیل میشود و از یک وضعیت اجتماعی به وضعیت دیگر ایتقالپذیر است»
(پاتنام ،1384 ،ص .)95فوکویاما برخمف دیگر یظریهپردازان سرمایه اجتماعی صرفاً بر
خصلت جمعی سرمایه اجتماعی تأکید میکند (فوکویاما ،1384 ،ص .)13به همین دلیل
کارکرد سرمایه اجتماعی (بازدهی سرمایه) در یظریات فوکویاما در سطح جامعه است .در
یک جمعبندی میتوان گفت« :سرمایه اجتماعی» مجموعه یظاممند ارزشهای غیررسمی،
هنجارها ،قواعد و تعهدات است که در جامعه استقرار یافته و موجب تسهیل و کار مدی
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منظم را درباره سرمایه اجتماعی عرضه کرد (پورتس ،1384 ،ص .)308وی مفهوم سرمایه

مناسبات میان اعضای ن جامعه شده و ظرفیتهایی برای دستیابی به اهداف خاص ایجاد
میکند.

پیشینه علمی پژوهش
 42مطالعات داخلی
دادگر و عزتی ( )1382در مقاله «عقمییت در اقتصاد اسممی» با تبیین مفهوم عقمییت در
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دیدگاه متعارف ،یفعطلبی ایسان را امری ذاتی دایسته ،از دیدگاه اسممی یفع شخصی و
لذت شخصی را دارای ابعادی گستردهتر از مادیات شامل معنویات ،منافع بلندمدت ،منافع
اخروی و کسب رضایت الهی بر میشمرید و معتقدید عقمییت به معنای همراهی ابزار و
اهداف ،با اسمم سازگاری دارد.
براتلو و صنایع ( )1388در مقاله «در مدی بر سرمایه اجتماعی بر پایه عقمییت دینی»
سعی دارید با تکنیک حل مسئله در پی استفاده از داراییهای معرفتی ،موفق به ارائۀ مدلی
شناختی گردید که با استفاده ابزارگویه از عقمییت مدرن ذیل ایدیشهای دروندینی میتواید
راهی یو در حوزه گسترش مفهومی ادبیات بومی کشور باشد .لکن تبیین دقیقی یه از
عقمییت مدرن و یه عقمییت دینی در تحقق سرمایه اجتماعی ارائه یشده و بیشتر به یقش
امر به معروف و یهی از منکر در تحقق و ارتقای سرمایه اجتماعی پرداخته شده است.
ریایی و مؤیدفر ( )1390در فصل سوم کتاب چرخههای افول اخالق و اقتصاد« ،سرمایه
اجتماعی ،عقمییت و توسعه» ،یسبت عقمییت و سرمایه اجتماعی را از سویه سرمایه
اجتماعی بررسی میکنند .البته یویسندگان به سطح رفتاری عقمییت که در کنشهای
اجتماعی قابلیت تحقق و عینیتیافتن دارد ،بسنده یموده و از یحوه ابتنای عقمییت رفتاری
بر عقمییت شناختی و ارزشی سخنی به میان ییاوردهاید.
ابراهیمی ساالری و همکاران ( )1391در مقاله «مقایسه تطبیقی عقمییت در اقتصاد
کمسیک و اقتصاد اسممی» معتقدید عقمییبودن رفتار یک مفهوم ذهنی است .از دید
یویسندگان عقمییت دارای سه سطح کلی ،اخمقی و ابزاری است .ایشان عقمییت اسممی

را بر اساس شمول گستردهتر مفهوم لذت و افزودن خیر عمومی در اهداف ،عقمییت
تعدیلیافته یا گسترشیافته مییامند.
دادگر و هادویییا ( )1391در مقاله «مطالعه تطبیقی عقمییت اسممی با رویکرد شناختی»،
با اشاره به جایگاه عقمییت در علم اقتصاد از سه رویکرد عقمییت یامحدود ،عقمییت
محدود و عقمییت اسممی به عنوان رویکردهایی که در رابطه با عمل اقتصادی میتواید
تبیینگر رفتار افراد باشد ،یاد مییمایند و عمده منشأ اختمف رویکرد یامحدود و محدود را 43

توجه رویکرد محدود به مقوله شناخت در تصمیم و رفتار ایسانها میدایند .یویسندگان
قلمداد یموده و بیشینهسازی بهرهمندیهای مادى ،معنوى و خرتى با بهترین ترکیب را
معرفی مییمایند.

مطالعات خارجی
پاتنام ( )Putnam, 2001در کتاب بولینگ به تنهایی ،فصلی را به رابطه مشارکت دینی و
سرمایه اجتماعی اختصاص داده و مدعی است ادیان فراهمکننده مهارتهای مدیی،
هنجارهای مدیی ،عمیق اجتماعی ،حل اختمفات و مشارکت مدیی ،از طریق کمک به مردم
برای یادگیری مصاحبت با دیگران ،برگزاری جلسات و احساس مسئولیت میباشند .پیروان
ادیان معموالً با مردمی که به اجتماعات میپیویدید و به فعالیت محلی میپردازید ،رفتار
دوستایه دارید و از این لحاظ به ایسجام و مشارکت اجتماعی مدد میرسایند.
والد ( )Wald, 2003در کتاب مذهب و سیاست در ایاالت متحده معتقد است اجتماعات
مذهبی از طریق وادارکردن مردم به پرداخت صدقات و فعالیتهای داوطلبایه ،سرمایه
اجتماعی را به وجود می ورید؛ بنابراین مذهب با القای باور هدایت از طریق ییروی الهی،
ایگیزه فداکاری را ایجاد میکند که خود زمینه مناسبی برای تشکیل سرمایه اجتماعی می
باشد.
یویگ ( )Yeung, 2004در مقالهای با عنوان «سهگایهای پیچیده؛ مذهب ،داوطلبی و
سرمایه اجتماعی؛ چشمایدازی اروپایی؛ مورد فنمید» با بررسی رابطه مذهبیبودن با میزان
مشارکت در ایواع گروههای داوطلبایه مذهبی و غیرمذهبی به این یتیجه میرسد که مذهبی
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رویکرد عقمییت اسممی را در چارچوب رویکرد شناختی ارزیابی و عقمییت فراگیر

بودن سبب شرکت بیشتر در همه گروههای داوطلبایه میشود و خدا و مذهب عاملی مهم
در شرکت بیشتر در این گروههاست .همچنین افراد شرکتکننده در گروههای داوطلبایه
مذهبی سرمایه اجتماعی بیشتری به صورت شبکههای اجتماعی و پیویدهای اجتماعی دارا
بوده و از یظر اجتماعی فعالتر میباشند.
ایلینگ ورث ( )Illingworth, 2012در کتاب اخالق و سرمایه اجتماعی برای رفاه جهانی،
44

با بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و اخمق ،به این یتیجه میرسد که منش و تعامل مناسب
با سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل اخمقی در مقابل یفع شخصی قرار میگیرد که
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موجب عامگرایی و احساس وظیفه و رفتار غیرشخصی در رابطه با شبکههای اجتماعی می
شود.
در اغلب پژوهشهای خارج از کشور علیرغم تأکید بر یقش مثبت دین بر مؤلفههای
سرمایه اجتماعی ،دین با یگاهی پدیدارشناسایه و به عنوان یک یهاد و عامل اجتماعی
یگریسته شده و یسبت عقمییت مبتنی بر مبایی دینی با سرمایه اجتماعی در تمایز با
عقمییت ابزاری مورد توجه یبوده است .در مورد پژوهشهای داخلی ییز در اغلب موارد
چیستی عقمییت اسممی بهطور منطقی تبیین یگردیده و به تأریر تعالیم و احکام اسممی بر
سرمایه اجتماعی بسنده شده است؛ لذا خأل تبیین یسبت عقمییت و سرمایه اجتماعی و
تمایز عقمییت اسممی و عقمییت ابزاری در این رابطه که میتواید مبین ماهیتی متفاوت و
فراهم وریده زمینه تحقق و کارایی متمایز برای سرمایه اجتماعی باشد ،مشهود است.

مبانی نظری
در این بخش با تبیین تنوع عقمییتها با اتکای عقمییت بر مبایی فلسفی ،چیستی عقمییت
اسممی و عقمییت ابزاری و اصول راهبردی و ایسان اقتصادی معرفیشده توسط هر یک از
یها را مقایسه یموده و با برشمردن مؤلفهها و ابعاد سرمایه اجتماعی ،زمینه بحث و بررسی
یسبت عقمییت اسممی و سرمایه اجتماعی مهیا میگردد.

تبیین تنوع عقالنیتها با تکیه بر نسبت عقالنیت و مبانی فلسفی
عقمییت اصطمح کثیرالمعایی است که هر یک یاظر به یکی از ابعاد ،مراتب یا الیههای ن
است (فصیحی ،1384 ،ص .)261عقمییت را گاه به دو شاخه کلی «عقمییت شناختی»

( )Epistemic or theoretical rationalityو «عقمییت عملی» ()Practical rationality
تقسیم مییمایند ( .)Mele & Rawling, 2004, p.3به این دو شاخه ،عقمییت سومی ییز با
عنوان «عقمییت ارزشی» ( )Value rationalityافزوده میشود که به عقمییت ذاتی ییز
معروف میباشد (رحیمپور ازغدی ،1377 ،ص .)34در یک جمعبندی میتوان گفت عقمییت
یظری به این امر میپردازد که به چه چیز باید باور داشته باشیم؟ عقمییت عملی به این مهم
میپردازد که چه کار باید بکنیم؟ و عقمییت ارزشی با این مسئله سروکار دارد که به چه 45
چیزهایی باید ارزش قائل شویم؟ ( )Stenmark, 1995, p.22عقمییت ابزاری

مدرن بر ن به عنوان پیشفرض رفتار ایسان بهطورکلی بعضاً جایگزین عقل عملی تلقی
گردیده است .این تعریف از عقمییت ابزاری با مفروض قلمدادکردن اهدافی که مبتنی بر
امیال ایسان در یظر گرفته میشود عقمییت را صرف استخدام عقمئی ابزار برای ییل به
هدف قلمداد مییماید؛ اما رویکرد به عقمییت ابزاری به دو صورت امکانپذیر است؛
یخست تحت سیطره کلی عقمییت هنجاری یا وظیفهشناختی که در ن صورت عقمییت
ابزاری مستقل یبوده و در چارچوب تعیین اهداف و راهکارهای عقمیی ییل به اهداف بر
اساس مبایی و ارزشها ،کارایی داشته و با همین معیار ،سنجش میشود و رویکرد دوم،
عقمییت ابزاری مستقل که صرفاً به صورت محدود و در چارچوب ربط راهکارها و
اهداف مطرح گردیده و ارزیابی میشود و یسبت به چیستی و چرایی و ارزش ذاتی اهداف
و صواب و خطابودن فییفسه راهکارها بیتفاوت است .بر مبنای عقمییت ابزاری
غیرمستقل و با توجه به سطوح سهگایه عقمییت ،عقمییت کلیگر ()Holistic rationality
مطرح میگردد که شامل هر سه عقمییت یظری ،عملی و ارزشی است که در ن عقمییت
ابزاری بر عقمییت شناختی و ارزشی تکیه دارد و با تغییر محتوای عقمییت شناختی تغییر
خواهد کرد؛ لذا اگرچه برای واژه عقل میتوان جامع ایتزاعی ترسیم کرد که در مکتبها و
یحلهها به معنای واحد استعمال میشود (جوادی ملی1398 ،الف ،ص ،)20مبتنی بر مبایی
هستیشناسی و معرفتشناسی دیدگاههای مختلف که پایه و اساس عقمییت شناختی را
تشکیل میدهد از عقمییتهای متفاوت و مختلف میتوان سخن به میان ورد .از سوی
دیگر عقمییتهای مختلف با اصول راهبردی مستنبط از یها به رفتار و ویژگیهای عملی
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( )Instrumental rationalityیوع خاصی از عقمییت عملی است که با توجه به تأکید علم

متفاوتی منتهی میگردید که در اقتصاد این ویژگیها و رفتارها در ایسان اقتصادی معرفی
شده از سوی هر یظام منعکس میشود.

بررسی عقالنیت ابزاری بر پایه مبانی فلسفی اقتصاد متعارف
مبایی فلسفی هستیشناسایه یظام اقتصادی در چهار بخش خداشناسی ،جهانشناسی،
ایسانشناسی و جامعهشناسی مطرح میشود (میرمعزی ،1387 ،ص .)35بهطور خمصه می

 46توان گفت که مبنای خداشناسی اقتصاد متعارف یا دئیسم است یا الادریگری و یا شکاکیت
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(همان ،1388 ،ص .)42-36جهانشناسی اقتصاد متعارف عموه بر تکساحتی و صرف عینی
و ظاهری قلمدادیمودن جهان واقعی ،تحت تأریر یظریات گالیله ( )1642-1564و ییوتن

( )1727-1642در قرن هفدهم در طبیعتگرایی بر مده از یظر فیزیوکراتها خمصه میشود.
در مقوله جامعهشناسی ،بحث اصلی بر سر اصالت فرد یا جامعه است که از لحاظ هستی
شناسی و ارزششناسی مطرح میشود .در دیدگاه متعارف اصالت با فرد است و جامعه
متشکل از افرادی است که امیال ،عواطف ،ایدیشهها ،ارادهها ،اهداف و ارزشهای مستقل از
یکدیگر دارید .چیزی که ن را هویت جمعی یا روح جمعی میخواییم ،در حقیقت قدر
مشترک ایتزاعی این هویتهای مستقل است و در خارج چیزی جز این هویتهای مستقل
وجود یدارد ( ربمستر ،1392 ،ص .)80-55اصالت ارزش ییز با فرد است به این معنی که
یچه اصالت و حقیقت دارد منافع فرد است (میرمعزی ،1388 ،ص .)57درباره مقوله
ایسانشناسی در دیدگاه متعارف میتوان گفت ایسان همان است که در ظاهر هست ،با
خواستهها و ییازهای غریزی صرف و تنها تمایز او از سایر جایداران این است که دارای
هوشی پیشرفتهتر یسبت به سایر جایداران است که در روید تکامل طبیعی کسب کرده
است .از دید بنتهام ،طبیعت ،بشر را تحت یفوذ حکومت دو شهریار قرار داده است :درد و
لذت و یچه ما باید ایجام دهیم ،توسط این دو تعیین میگردد؛ اجتناب از درد و تعقیب
لذت (.)Bentham, 1780
در رابطه با مبایی معرفتشناسی این دیدگاه میتوان گفت منابع شناخت محدود به
حس و تجربه بوده و عقل تنها به عنوان هماهنگکننده ادراکات حسی در جهت پیشبینی
ینده و دیبالیمودن ینده مطلوب ،اعتبار و کارایی دارد .بهطورکلی از یگاهی

معرفتشناسایه سه ویژگی را میتوان برای تفکر فلسفی اروپایی پس از ریسایس برشمرد:
 .1اکتفا به شناختهای تجربی و حسی و محور قرار گرفتن عقل عینی و جزءیگر؛  .2اعمم
ایقطاع حکمت یظری از حکمت عملی و جدایی دایش از ارزش؛  .3اعمم بیییازی عقل از
وحی و موزههای وحیایی (عیسوی ،1379 ،ص .)22به اعتقاد برخی ،دایش اقتصاد هنگامی
رشد کرد که ذاتگرایی را کنار گذاشت و طرفدار یامگرایی شد .به یظر یان ،این تغییر
رویکرد سبب استفاده از روش فرضیهای – استنتاجی شده است (غنییژاد ،1376 ،ص47 .)25

تقابل این دو رویکرد در اقتصاد بنا به تعبیر مارک بمگ در این است که ذاتگرایی به دیبال
تغییر رفتارها و کارکردها میباشد (بمگ ،1387 ،ص)163؛ ازاینرو چنایچه هدف یهایی
علمورزی پرورایدن یظریات با توان پیشبینیکنندگی باال تعریف شود ،نگاه ابزارگرایی را
میتوان به منزله رهیافتی مفید و بسنده در روششناسی تصور کرد (متوسلی و رستمیان،

 ،1389ص)182؛ لذا اعتبار شناخت در این دیدگاه به پیشبینی صحیح و به عبارت بهتر
تحقق منافع و اهداف است و یه واقعگرایی.
بر اساس مبایی مذکور ،ویژگی عمده عقمییت ابزاری عبارت است از :پیجوئی فردی
منافع معینشده توسط خود فرد با هدف حداکثرسازی لذت و دوری از ریج .در این دیدگاه
اهداف بر اساس امیال ،احساسات و عواطف شکل میگیرید .از یظر هیوم خرد حریف میل
یمیشود و ابزاری در خدمت امیال یفسایی (شهوت) است .جمله «عقل فقط برده امیال
یفسایی است و باید هم باشد» از اظهارات کلیدی اوست (معرفی محمدی ،1392 ،ص)109؛

همچنین در این دیدگاه« ،عقل معنایی کاممً روشن و دقیق دارد و بر گزینش ابزارهای
درست یسبت به یک هدف داللت دارد که میخواهید بدان دست بیابید .عقل هیچ ارتباطی
با گزینش اهداف یدارد» ( .)Russel, 1956, p.viiiاصول راهبردی یظام اقتصادی متعارف
منبعث از عقمییت متخذه عبارتاید از :اصل تعادل اقتصادی خودکار ،اصل رقابت طبیعی،
اصل زادی و مالکیت فردی و اصل زادی اقتصادی از مداخله دولت (یمازی،1395 ،

ص )218-134که همگی در مقابل زمینه تحقق سرمایه اجتماعی و مؤلفههای ن ،یعنی
اعتماد و مشارکت اجتماعی قرار میگیرید.
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تبیین چیستی و ماهیت پدیدههای اقتصادی و یامگرایی در صدد تبیین چگویگی و علل

بررسی عقالنیت اسالمی بر پایه مبانی فلسفی اقتصاد اسالمی
بر مبنای مبایی فلسفی مورد یظر دین اسمم میتوان از عقمییت اسممی و اصول راهبردی
منبعث از ن در اقتصاد سخن گفت .خداشناسی قر ن بر پایه توحید پایهگذاری شده و
فرضیه چندخدایی را رد میکند (ایبیاء .)22 :خداوید مالک و رب حقیقی سمان و زمین و
تمام مخلوقات است که تدبیر امور عالم و هدایت ن بر عهده اوست (یویس 3 :و /31

 48سجده /5 :رعد .)2 :جهانشناسی اسممی مبتنی بر توحید ،دارای این صفات میباشد :هدف
داری (شوری ،)53 :اختصاص به ایسان داشتن جهان (ابراهیم ،)33 :برخورداری از خزائن
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غیبی (حجر ،)21 :محل زمایش بودن دییا و عدم ارزش ذاتی ن و برخورداری از یظام متقن
علی و معلولی (ملک .)3 :در رابطه با یگاه این دین یسبت به رابطه جامعه و فرد در
جامعهشناسی میتوان گفت :دیدگاه اسمم یسبت به جامعه ،تلفیقی از اصالت فرد و اصالت
جامعه است .دستهای از یات قر ن فرد را مخاطب قرار میدهد و مسئول اعمال خود می
داید( :مدرر /38 :اسراء /13 :یجم /40-39 :یویس )108 :و یات دیگر امتها و اقوام را
مخاطب قرار داده و هر امتی را زیده و دارای اجل و مسئول کردار خویش میشمارد (بقره:

 /141جاریه /28 :ایعام /108 :اعراف .)34 :طبق یظریه اصالت توأمان فرد و جامعه ،هویت
جامعه یه امری موهوم یا اعتباری صرف است و یه حقیقتی مستقل از هویت افراد
(میرمعزی ،1388 ،ص .)105-100ایسانشناسی اسمم مبتنی بر دوساحتیبودن ایسان (جسم و
روح) (مؤمنون /14 :ص /72 :حجر )29 :و عبودیت (ذاریات )56 :همراه با محوربودن ایسان
(لقمان )20 :در جهان استوار است .البته محوربودن ایسان در پرتو عبودیت خداوید و در
چارچوب شریعت تحقق یافته و جنبه متعالی و روحایی او را مدیظر دارد .اسمم ایسان را
«حی متأله» تلقی میکند (جوادی ملی )1387 ،و محورهای یگرش اسمم عبارت است از:
دوبعدیبودن ایسان (حجر ،)29-28 :کرامت وجودی ایسان (حجرات ،)13 :خدامالکی و
خلیفهبودن (توبه )116 :و هدف حرکت به سوی کمال (عبودیت پروردگار) (ذاریات،)56 :

تداوم سعادت و شقاوت او تا ابدیت (مؤمنون /103 :ایبیا )102 :و دارای هویت توأمان فردی
و اجتماعی بودن (یحل.)120 :

درباره مبایی معرفتشناسی دین اسمم ییز میتوان گفت :منابع شناخت ،محدود به حس
و تجربه یگردیده بلکه عقل به عنوان شناسنده اصول و حقایق کلی و قلب به عنوان ابزار

شهود برتر و از همه مهمتر وحی به عنوان منبعی خللیاپذیر از معرفت متصل به علم متقن
الهی دارای اعتبار و ارزش شناخت میباشند .از یجاکه این دین هدف از خلقت ایسان را
عبودیت پروردگار قلمداد میکند (ذاریات ،)56 :عمده هدف شناخت را شناخت واقعیت و
عمل به وظیفه تلقی مییماید و این شناخت میبایست مطابق با واقعیت و یقینی باشد و
ظن و گمان وافی به مقصود یخواهد بود (یویس .)107 :معرفتشناسی اسممی از حیث
صدق و توجیه به ترتیب مبتنی بر واقعگرایی اصمحی و مبناگروی میباشد (توکلی49 ،1395 ،
ص.)41

وظیفه الهی در جهت ییل به سعادت که در یک کمم در مفهوم «تقوا» تبلور یافته و زیدگی
معقول را به «حیات طیبه» مبدل میسازد .تحصیل این حقیقت جز از راه علم ،ایمان و عمل
صالح میسور و مقدور کسی ییست و این همان حیات طیبهای است که خداوید به مؤمنان
وعده داده است (جوادی ملی1398 ،ب ،ص .)173-172ویژگیهای عقمییت اسممی بهطور
خمصه عبارتاید از :حجت الهی بودن عقل ،حاکمیت عقمییت اسممی بر امیال ،همراهی
عقمییت اسممی و تقوا ،حقپذیری ،خداگرایی و خرتگرایی (محمدی ریشهری،1362 ،

ج  .)6عقمییت ظاهری صرف و محدود به امور مادی از یظر تعالیم اسممی در سطح وهم
و شیطنت و مکر ارزیابی میگردد .قر ن نگاه عقل را عقل میداید که در مسیر الهی
حرکت کند و در صورت منحرفشدن از این مجرا دیگر ن را عقل یمییامد (طباطبائی،

 ،1386ج ،4ص .)43ایدیشمندان مسلمان یوع ابزاری عقمییت اقتصادی را به لحاظ
یاسازگاری با ارزشهای اسممی ،ابتنای بر فلسفه سرمایهداری ،عدم شمول هنجارها و
ایدههای اسممی و رد ممک یفع شخصی صرف در اسمم زیر سؤال بردهاید (دادگر و عزتی،

 ،1382ص .)9اصول راهبردی عقمییت اسممی در اقتصاد را میتوان در تبعیت از تکالیف
اقتصادی الهی ،منفعتگرایی فراگیر ،محاسبهگری جامع و جمع وری اطمعات در حد علم
و یقین (داودی و همکاران ،1396 ،ص )67برشمرد.
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مبتنی بر این مبایی عقمییت عملی اسممی عبارت خواهد بود از شناخت و عمل به

تقابل ویژگیهای انسان اقتصادی اقتصاد متعارف و اقتصاد اسالمی
ایسان اقتصادی در اسمم در دو سطح تعریف شده است :ایسایی که ایگیزه و رفتار او از
سوی اسمم تأیید و پذیرفته شده و ایسایی که ایگیزه و رفتار او مطلوب اسمم است (همان،
ص .)75در سطح اول بیشینهسازی منافع فردی و در سطح دوم بیشینهکردن تطابق رفتار با
احکام شرع ،بیشینهکردن مصلحتالعباد و بیشینهکردن حب یا رضایت خداوید مورد توجه
 50میباشد.
ویژگیهای ایسان اقتصادی سرمایهداری ،ایسان اقتصادی مطرود را از دیدگاه اسمم
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شکل میدهد که برخی ویژگیهای چنین ایسایی عبارت است از :پیوسته سود مادی
خویش را بر منافع دیگران ترجیح میدهد (اسراء)100 :؛ عجول و شتابگر است (اسراء)11 :؛
سخت شیفته مال و رروت است (عادیات)8 :؛ کمظرفیت و کمطاقت است (معارج)21-19 :؛

رروت و امکایات خود را حاصل تمش و زیرکی خویش میپندارد (قصص)78 :؛ تعهد و
پایبندی او به هنجارهای اجتماعی تا زمایی است که خود را ییازمند احساس کند و در
هنگام بیییازی سرکشی میکند (علق)7-6 :؛ یسبت به رروت و امکایات مادی سیرییاپذیر
است (مدرر)15 :؛ در زمان فقر و یارسائی روحیه قناعت و رضایت از زیدگی یدارد (سبأ:
)13؛ یعمت و رروت موجب طغیان و فقر و یاداری موجب یاامیدی وی میگردد (فجر-15 :

)16؛ هدف و همت او محدود به امور مادی و مقصد و مقصود او تأمین منافع شخصی
است (یجم.)30-29 :

در مقابل ،ویژگیهای ایسان اقتصادی مطلوب بر مده از عقمییت اسممی عبارتاید از:
با منافع دیگران هماهنگ است و در موارد الزم ن را بر منفعت شخصیاش مقدم میدارد
(حشر)9 :؛ دارایی خویش را در سودایی مقدس وسیله رسیدن به منافع پایدار قرار میدهد
(فاطر)30-29 :؛ رروتش را در مسیر رضایت الهی و خدمت به ییازمندان به کار میگیرد
(بقره)265 :؛ یچه دارد از فضل پروردگارش میداید (یمل)40 :؛ پرکار و سختکوش است
(مزمل)20 :؛ در عین رفاه اقتصادی از اسراف پرهیز میکند و بخل و سختگیری ییز یدارد
(ایروایی ،1391 ،ص .)22اسمم ایسان اقتصادی را حداکثرکننده بهرهمندیهای مادی ،معنوی
و خرتی در گستره تولید و توزیع و مصرف با بهترین ترکیب معرفی میکند (هادویییا،

 ،1387ص )35و مهمترین قاعده رفتاری در الگوی ایسان اقتصادی از دیدگاه اسمم،

بیشینهسازی بهرهمندیهای مادی ،معنوی و خرتی با بهترین ترکیب میباشد (هادویییا،

 ،1398ص .)1تأمل در این تقابلها روشنگر تفاوت فاحش رفتار و تعاممت اقتصادی مبتنی
بر عقمییتهای ابزاری و اسممی است که روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی را تحت
تأریر قرار داده و میتواید یقش مهمی در تعیین ماهیت سرمایه اجتماعی و تحقق و کارایی
ن داشته باشد.

مؤلفهها و ابعاد سرمایه اجتماعی
اعتماد یهادی ،هنجارهای اجتماعی و مشارکت اجتماعی هستند (خادمعلیزاده و افسری،

 ،1395ص .)47سرمایه اجتماعی عمدتاً از سه شاخص تشکیل یافته است :شاخص اول
اعتماد است که خود دو سطح دارد :اعتماد شخصی و اعتماد عام یا تعمیمیافته؛ شاخص
دوم ،مشارکت اجتماعی و سومین شاخص همیاری است (ریایی و مؤیدفر ،1389 ،ص.)57

دادگر و همکاران ( )1394با حذف همیاری و افزودن گاهی عمومی و شبکهها،
مؤلفههای سرمایه اجتماعی را چهار شاخص معرفی کردهاید .دو شاخص و مؤلفهای که در
اغلب تقسیمبندیها بدان اشاره شده اعتماد و مشارکت اجتماعی است .اعتماد عبارت است
از تمایل فرد به قبول ریسک در یک موقعیت اجتماعی که این تمایل مبتنی بر حس اطمینان
به این یکته است که دیگران بهگویهایکه ایتظار میرود عمل یموده و شیوهای حمایتکننده
را در پیش خواهند گرفت (شارعپور ،1385 ،ص )34و مشارکتکردن به معنای سهمی در
چیزی یافتن و از ن سودبردن یا در گروهی شرکتجستن و همکاری با ن است (پیرو،

 ،1375ص .)275مشارکت میتواید اشکال و درجههای گویاگویی مایند همکاری ،همیاری،
همبستگی ،ایطباق ،سازگاری ،پذیرش و ایفای یقشهای اجتماعی و ایجام وظیفههایی که
با این یقشها ارتباط دارید ،پیدا کند (همان ،ص .)258همچنین سرمایه اجتماعی دارای بعد
ذهنی و عینی میباشد که در برخی تقسیمبندیها به ابعاد شناختی و ساختاری تعبیر می
گردد .پاکستون ( )Paxton, 1999سرمایه اجتماعی را متشکل از دو بعد میداید :الف)
پیویدهای عینی میان افراد :یعنی ساختار شبکهای عینی که افراد را به یکدیگر مرتبط کند؛
ب) بعد ذهنی :یعنی پیویدهای میان افراد که باید دوجایبه ،مورد اعتماد و مستلزم احساس
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مؤلفهها و شاخصهای سرمایه اجتماعی شامل اعتماد درونگروهی ،اعتماد تعمیمیافته،
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مثبت باشد .از سوی دیگر سرمایه اجتماعی با توجه به کمیت و کیفیت ارتباطات دارای سه
سطح است :سطح اول سطح خرد یا سطح رابطه فردبهفرد که «سرمایه اجتماعی ویدی»
یامیده میشود؛ سطح دوم از ارتباط متقابل و متقاطع افراد با همدیگر شکل میگیرد که به
ن «سرمایه اجتماعی همویدی» گفته میشود و سطح سوم که با ارتباط گروهها و شبکههای
در سطح کل جامعه به وجود می ید و به ن «سرمایه اجتماعی پیویدی» گفته میشود (ریایی

 52و مؤیدفر ،1390 ،ص .)56لزوم وجود توأمان ابعاد ساختاری و شناختی سرمایه اجتماعی و
همپوشایی و مکملبودن سطوح ویدی ،همویدی و پیویدی ن ،مستلزم مبایی خاص و
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ریشهداری است که میتواید اوالً تحقق سرمایه اجتماعی را امکانپذیر ساخته و راییاً از
ایحراف و اخمل و استهمک ن جلوگیری کند.

بحث و بررسی
با تبیین عقمییت اسممی در مقایسه با عقمییت ابزاری و مؤلفهها و ابعاد سرمایه اجتماعی،
در ادامه ابتدا به بررسی یسبت عقمییت و سرمایه اجتماعی و پس از ن به بررسی یسبت
عقمییت اسممی با ماهیت ،زمینه تحقق و کارایی سرمایه اجتماعی در مقایسه با عقمییت
ابزاری پرداخته میشود.

نسبت سرمایه اجتماعی و عقالنیت
سرمایۀ اجتماعی معطوف به کنش اجتماعی و توایایی گسترش ن است (براتلو و صنایع،

 ،1388ص .)32میان رفتار ( )Behaviorو کنش ( )Actionاز منظر دایش اجتماعی تفاوت
محسوسی وجود دارد .کنش اجتماعی مبتنی بر خرد و ایتخاب گاهایه و متوجه زمینهها،
منابع ،بسترها ،تأریرات و تأررات رفتار است .کنش و واکنش بر پایۀ قواعد ،هنجارها و
الزامها یا متغیرهای ارزشی ممکن میشود .صرفیظر از راههای ایجاد سرمایه اجتماعی
یچه به عنوان منبع اصلی تشکیل سرمایه اجتماعی مطرح است ،هنجارها و یهادهای
اجتماعی است که بر مده از ارزشهای مورد قبول جامعه میباشد .سطح رعایت ارزشها و
هنجارهای اجتماعی یهایتاً در سطح سرمایه اجتماعی منعکس میشود (ریایی و مؤیدفر،

 ،1390ص)93-83؛ لذا سرمایه اجتماعی را میتوان به یوعی تبلور عقمییت عملی اجتماعی
در یظر گرفت .کیفیت و کمیت مؤلفههای سرمایه اجتماعی که مهمترین یها عبارت از

اعتماد و مشارکت است وابسته به عقمییت حاکم بر جوامع میباشد .رابطه سرمایه
اجتماعی با عقمییت دوسویه است؛ عقمییت کلی حاکم بر جامعه به سطح خاصی از
عقمییت عملی اجتماعی و سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد و سطح خاص سرمایه
اجتماعی یک جامعه به گسترش و تثبیت یوع خاصی از عقمییت مدد میرساید .سرمایه
اجتماعی یازل منجر به گسترش عقمییت ابزاری گردیده و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی
منجر به ارتقای عقمییت به عقمییت ئینی و معنوی خواهد گردید (همان ،ص .)95-85از 53

سوی دیگر عقمییت حاکم بر جامعه با توجه به ارری که بر رفتار و عملکرد ایسان اقتصادی
اجتماعی گردیده و یا با ترویج خودخواهی ،بدبینی و زیادهخواهی ،برهمزینده اعتماد و
زمینه همراهی و مشارکت باشد؛ لذا عقمییت یقش مهمی در ماهیت ،ایجاد زمینه تحقق و
ییز کارایی سرمایه اجتماعی دارا خواهد بود.

نسبت عقالنیت اسالمی و ابزاری با ماهیت سرمایه اجتماعی
ماهیت و چیستی سرمایه اجتماعی منفک از ماهیت جامعه یخواهد بود .فردگرایی افراطی
مبتنی بر مبایی و عقمییت اقتصاد متعارف سبب میشود که جامعه امری غیراصیل و ابزاری
و در خدمت تحقق اهداف و امیال افراد لحاظ گردد .در همین راستا سرمایه اجتماعی ییز
امری تاریخی ،مبتنی بر شرایط محیطی و ارتباطات عینی و صرفاً با هدف تسهیل مبادالت و
سانسازی ییل به اهداف و امیال در یظر گرفته میشود؛ لذا جامعه و سرمایه اجتماعی
امری اصیل یبوده و صرفاً در جهت پرهیز از مضرات فردگرایی افراطی لحاظ میشود
(براتلو و صنایع ،1388 ،ص)30؛ در مقابل ،دیدگاه اسممی بر اساس علم ،حکمت و تدبیر
الهی و خالقیت واحد ،یوع ایسانها را در پیویدی متعال ،منتسب و مرتبط با یکدیگر تعریف
یموده و همواره دعوت به یوعدوستی ،برادری و خیرخواهی مییماید (اعراف /189 :ایبیاء:

 /92ایعام /98 :مؤمنون /52 :لقمان /28 :زمر /6 :یساء .)1 :باید توجه داشت که صرف رفتار و
تعاممت اجتماعی تشکیلدهنده سرمایه اجتماعی یبوده بلکه این امور حداکثر بعد ساختاری
سرمایه اجتماعی را تشکیل میدهد که بدون بعد ذهنی و شناختی ،وافی به مقصود یخواهد
بود .بیشک یگاهی که مبتنی بر حداکثرکردن لذت و منافع ظاهری است اعتماد ،مشارکت
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و تعاممت اجتماعی او میگذارد میتواید فراهم وریده اعتماد و مشوق مشارکت و همراهی

و همیاری را تا یجا مطلوب میداید که منافع فرد را تأمین یماید و بدیهی است که این
یگاه هرگز منتهی به اعتماد تعمیمیافته مستحکم و قابل اتکا یخواهد گردید .از سوی دیگر
پایبندی به تعهدات ،محتاج زمینهای است که الزمه ن گذشت از منافع و امیال در برابر
حق ،راستی و صداقت است و این مهم تحقق یخواهد یافت مگر در سایه باور به حاکمیت
رب و مدبری گاه و علیم و حکیم و عادل و اعتقاد به پاداش و حسابرسی دقیق و کافی ی
 54در خرت ی که این امکان را فراهم میسازد که افراد یهتنها در برابر حق کریش یموده و
تسلیم باشند ،بلکه با طی مدارج ایساییت با ایثار و ازخودگذشتگی ،خیرخواهی دیگران را
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بر یفع و لذت ظاهری خود ترجیح دهند .در این حالت میتوان شاهد شکلگیری «سرمایه
اجتماعی»ای بود که در واقع ترکیب ویژه روابط اجتماعی و سیاسی و ییز کیفیت باالتر این
روابط میباشد (علینی و همکاران .)1393 ،باور به رزاقیت خداوید ،توکل بر خداوید قادر و
حکیم ،التزام به رعایت حق و حقوق ،التزام به عمل به وظایف فردی و اجتماعی،
خیرخواهی ،خرتمحوری و قراردادن رضایت الهی و ییل به کمال بشری ترسیمشده از
سوی خداوید متعال به عنوان هدف غایی تعاممت اجتماعی ،محورهای مهم تشکیل روابط
ایسایی واال و سازیده است که سرمایه اجتماعی مورد یظر مکتب اسمم را دارای ماهیتی
کاممً متفاوت از سرمایه اجتماعی مبتنی بر یوع یگاه اقتصاد متعارف میسازد.

نسبت عقالنیت اسالمی و ابزاری با تحقق سرمایه اجتماعی
عقمییت شناختی و ارزشی اسمم تحقق سرمایه اجتماعی را سهلالوصولتر میسازد.
خرتمحوری ،حقمداری ،خیرخواهی ،خُلق زیادهخواه ایسان (معارج )19 :را تعدیل کرده،
بیپرواییهای ایسان (قیامت )5 :در کامراییها را مهار زده ،بر صبر و شکیبایی ایسانها در
زمان بهرهمندی و یاکامی افزوده و با تربیت ایسانهای دارای طمأیینه (فجر )30-15 :از بعد
ذهنی و تربیتی ،ایسانها را ماده تعاممت سازیده برای تحقق سرمایه اجتماعی مییماید و
از سوی دیگر با طراحی ساختار اجتماعی و یهادهای مختلف در تحت سه اصل والیت
(حکمرایی خوب توسط حکام شایسته) (مائده ،)55 :بنوت (یهاد خایواده و ارتباطات سالم و
سازیده خایوادگی) (اسراء /23 :بقره )215 :و اخوت (روابط مبتنی بر خیرخواهی و برادری و
یوعدوستی) ( لعمران )103 :محور مهم دیگری در تشکیل جامعه سالم و تحقق سرمایه

اجتماعی سازیده و رشد و بالندگی ن را طراحی یموده است .در اسمم ،اصول کلی قوایین
از طریق وحی تعیین میشوید و در هدفگذاری احکام و قوایین ،منافع فردی و گروهی
یقش یداشته و یچه مطمح یظر میباشد سعادت و تعالی افراد در قالب فضای سالم و
سازیده جامعه میباشد ( لعمران)3 :؛ همچنین اخمق مورد توصیه دین هماهنگ با فطرت
(روم /30 :زخرف /27 :یس )22 :مؤید و مکمل قواعد و قوایین بوده و مجموعه احکام و
اخمق ساختار اجتماعی را مستعد روابط سازیده و مبتنی بر خیرخواهی و تعالی مییماید 55

که زمینهای مهم برای تحقق سرمایه اجتماعی محسوب میگردد .تأکید بر عبادات اجتماعی
پرداخت های دینی خمس و زکات ،توصیه به دستگیری از دیگران و رفع احتیاجات
ایشان ،اهتمام به مسائل مسلمایان و ییز توجه به ضعفا و مظلومان عالم و تقابل با مستکبران
و زیادهخواهان ،همه و همه در راستای توجه غیرمنفعتطلبایه به روابط و مناسبات
اجتماعی است که تحقق سرمایه اجتماعی حقیقی و کارا منوط به ن است .همچنین فریضه
مهم و سازیده امر به معروف و یهی از منکر جامع تمام مراتب فوق و از عوامل مهم اصمح
روابط اجتماعی و تحقق سرمایه اجتماعی مطلوب میباشد (اعراف .)157 :این همه در مقابل
بیمباالتی ،زیادهخواهی ،منفعتطلبی ایسان اقتصادی بر مده از عقمییت ابزاری و داب و
سنن و رسوم اجتماعیای که صرفاً جنبه تاریخی و عادتی داشته و ریشهای مستحکم در
باورهای یقینی به امور واقعی یدارید ،بهخوبی بیایگر این است که عقمییت ابزاری مستقل،
یهتنها امکان تحقق سرمایه اجتماعی را فراهم یخواهد یمود ،بلکه این تفکر موجب اخمل و
تباهی سرمایه اجتماعی ییز خواهد شد و اگر یمویههایی از ذهنیت ،روابط و ساختار مؤید
سرمایه اجتماعی در جوامع تحت سیطره عقمییت ابزاری مشاهده میشود ،بیشک یسبتی
با تفکر و عقمییت یاب مکتب متعارف یداشته و ریشه در سجایای فطری خود ایسانها
دارد.

نسبت عقالنیت اسالمی و ابزاری با کارایی سرمایه اجتماعی
سرمایهبودن «سرمایه اجتماعی» بیشتر در زمینه کارکرد ن تبلور مییابد (پیران،1392 ،

ص)76؛ به عبارت دیگر برای یکه سرمایه اجتماعی بتواید از طریق افزایش کارایی موجب

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /نسبت عقالنیت اسالمی با سرمایه اجتماعی ...

یظیر برپایی یماز جماعت (بقره ،)43 :ایجام ایفاق (توبه 121 :و یات فراوان دیگر) و توصیه به

بهبود کارکردهای اجتماعی گردد ،ییازمند ن است که ابتدا از حالت ایستا به جریان تبدیل
شود (ریایی و مؤیدفر ،1390 ،ص .)352هیچیک از ابعاد ذهنی و عینی سرمایه اجتماعی به
تنهایی به حرکت در وریده سرمایه اجتماعی و فراهم وریده کارایی ن یخواهد بود .بلکه
ترکیب این دو است که سبب میشود سرمایه اجتماعی کیفیتی سیال و پویا یافته و کارایی
خود را به ظهور در ورد .عمده کارایی مطلوب سرمایه اجتماعی ییز بیش و پیش از یکه در
 56تسهیل و تسریع و سانسازی مبادالت باشد ،دادن صبغه ایسایی ،متعالی و سازیده به
تعاممت و تبادالت در جوامع ایسایی است (بقره )263 :که بیشتر متکی به بعد ذهنی و
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عقمییت حاکم بر ن است و با فرض بعد عینی واحد سرمایه اجتماعی عقمییت اسممی
با تأریری که بر بعد شناختی ن دارد یقش مهمی در کارایی سرمایه اجتماعی خواهد داشت.
یکی دیگر از یکات مهم در ارتقای سطح کارایی سرمایه اجتماعی توأمانبودن و ارتباط
ابعاد کمی سرمایه اجتماعی اعم از ویدی ،همویدی و پیویدی است .اخمل ارتباطی این
ابعاد و تقابل یها با یکدیگر سبب اخمل در کارایی کلی سرمایه اجتماعی و بروز و ظهور
سرمایه اجتماعی منفی خواهد شد .سرمایه اجتماعی منفی به دو صورت قابل بروز و ظهور
است :یخست یکه محور ارتباط و تشکیل روابط اجتماعی امور منفی و ضد ارزش باشد؛
همچون ارتباطات مابین اعضای گروههای مافیایی (فوکویا ،1379 ،ص )2و دوم یکه سرمایه
اجتماعی یک بُعد از ابعاد سرمایه اجتماعی مخل روابط سازیده با بُعد دیگر سرمایه
اجتماعی گردد ،درحالیکه جامعه متعادل به هر دو یوع سرمایه اجتماعی درونگروهی و
برونگروهی ییازمند است ( .)Meadowcroft & Pennington, 2007, p.119اگر این ابعاد
باهم در تعادل یباشند ،در جهت تضعیف یکدیگر عمل میکنند؛ بهگویهایکه هرچه سرمایه
اجتماعی درونگروهی تقویت شود ،ارتباط یها با گروههای مشابه کاهش یافته و سرمایه
اجتماعی پیویدی تضعیف میشود ( .)Patulny & Svendsen, 2007, p.27عقمییت اسممی
با تحذیر از اجحاف ،ظلم و تعدی و تشویق قسط و عدالت ،برابری و خیرخواهی و ییز
رعایت تقوا ،هرگویه اخمل در مناسبات بین ایسانها را به بهایه رعایت منافع گروهی
مردود دایسته (یساء )35 :و همواره به تقابل با گروههایی که با اتکای به برتری و قدرت در
جهت سلب حقوق اقشار دیگر مبادرت میورزید فرمان داده است (یساء )75 :و به عبارت
دیگر همکاری و همیاری را تنها در جهت خیر و خوبی و ییکی تأیید کرده و از همکاری و

همیاری در طریق گناه و عداوت برحذر میدارد (مائده .)2 :سالمسازی مناسبات اجتماعی
اعم از بین فردی ،گروهی ،کشوری و جهایی همواره مورد اهتمام عقمییت اسممی بوده و
از ارکان کارایی سرمایه اجتماعی در جهت سالمسازی و تعالیبخشی معاممت و مبادالت
اجتماعی میباشد که این امر ییز در مقابل رویکرد عقمییت ابزاری است که زمینهساز
بهرهمندی از مناسبات اجتماعی در جهت افزونطلبی ،برتریجوئی و تعدی و دستدرازی
بر منافع دیگران بوده و حتی در روابط فردی در قالب سوءاستفاده و استفاده ابزاری از 57

دیگران میتواید مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
سرمایه اجتماعی مبتنی بر عقمییت ابزاری

سرمایه اجتماعی مبتنی بر عقمییت اسممی

شکلگیری ارتباطات و اعتماد و ییز جامعه امری

ارتباطات بر مبنای اعتقاد به خالق واحد علیم و

تجربی -تاریخی است (تصادفی) و عقمییت

تدبیر و طراحی او بوده و اعتماد بر مبنای ایمان

ابزاری مخل ن محسوب میشود.

واحد و تبعیت از تعالیم سازیده دینی است.

هنجارها و قوایین از سوی ایسانها معین شده و

قواعد و قوایین مبتنی بر دستورات الهی و بری از

شائبه سوگیری وجود دارد.

سوگیری و منفعتطلبی فردی یا گروهی است.

صرف تسهیلگری مبادالت و حداکثرسازی منافع
فرد یا افراد هدف سرمایه اجتماعی است.
حداکثر پیوید اعضای جامعه همایا همراهی و
مشارکت در ییل به هدف است.
امکان ابتنای روابط و سرمایه اجتماعی بر مبنای
ارزشهای منفی منتفی ییست.
ارتباطات و سرمایه اجتماعی گروهی میتواید به
ضرر منافع فرد یا گروه دیگر دیبال شود.

سرمایه اجتماعی مبتنی بر روابط سازیده اجتماعی
است که خود فییفسه مطلوب بوده و مورد اهتمام
است.
با تخلق به تعالیم دینی مشارکت اعضای جامعه تا
سطح همدلی و همراهی برادرایه و خیرخواهایه
ارتقا مییابد.
ارزشهای منفی مورد یکوهش بوده و ارتباطات
مبتنی بر ن یهی شده و سرمایه اجتماعی محسوب
یمیشود.
با توجه به تأکید بر رعایت حق و عدل ،روابط و
سرمایه اجتماعی گروهی یباید حق و حقوق
دیگران را یادیده بگیرد.

هدف اصلی سرمایه اجتماعی مساعدت در رشد و

هدف اصلی سرمایه اجتماعی تحقق حیات طیبه

توسعه مادی  -ظاهری است.

برای حاد جامعه و تشکیل ظرف پرورش
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جدول  :1جدول مقایسه سرمایه اجتماعی مبتنی بر عقمییت ابزاری و اسممی

ایسانهای متعالی است.

جمعبندی و نتیجهگیری
عقمییت اسممی ،اصول راهبردی تبعیت از تکالیف اقتصادی الهی ،منفعتگرایی فراگیر،
محاسبهگری جامع و جمع وری اطمعات در حد علم و یقین را در تعاممت و مبادالت
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اجتماعی – اقتصادی معین یموده و ویژگی ایسان اقتصادی مطلوب خود را حداکثرکننده
بهرهمندیهای مادی ،معنوی و خرتی در گستره تولید و توزیع و مصرف با بهترین ترکیب
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معرفی مییماید و با توجه به رابطه متقابل عقمییت و سرمایه اجتماعی ،سرمایه اجتماعی
مطلوب بر مبنای عقمییت اسممی برخمف دیدگاه مبتنی بر عقمییت ابزاری مستقل ،صرفاً
صبغه عینی – تاریخی یداشته ،بلکه همچون جامعه مطلوب اسممی دارای اصالت بوده و
بر اساس خیرخواهی و رعایت حقوق و ایجاد بستر الزم در جهت تحقق حیات طیبه برای
حاد ایسانها پیریزی میشود و موزهها ،قوایین و احکام اسممی در کنار تعالیم اخمقی
این دین زمینه تحقق سرمایه اجتماعی را فراهم یموده و توصیه به رعایت تقوا و دوری از
زشتیها و ضد ارزشها سبب پرهیز از عوارض منفی سرمایه اجتماعی یا همایا سرمایه
اجتماعی منفی شده و کارایی سرمایه اجتماعی را در بهینهسازی بهرهمندی از روابط سالم و
سازیده اجتماعی افزون میسازد؛ درحالیکه بر مبنای عقمییت ابزاری سرمایه اجتماعی
اصالت یداشته و در راستای تحقق اهداف مبتنی بر امیال افراد قابل ارزشگذاری بوده و بر
این اساس تکیه بر مبایی ن میتواید مخل تحقق و کارایی سرمایه اجتماعی باشد .یتایج
بهدست مده از پژوهش عبارتاید از:
 .1علیرغم وحدت مفهوم کلی عقمییت ،عقمییت اسممی مبتنی بر مبایی هستی
شناختی و معرفتشناختی این دین ،از عقمییت اقتصاد متعارف که در قالب عقمییت
ابزاری تبلور مییابد متمایز بوده در قالب «تقوا» منعکس میشود.
 .2کنش و روابط اجتماعی ایسانها متأرر از عقمییت پذیرفتهشده بوده و تشکیلدهنده
سرمایه اجتماعی با ماهیت ،زمینه تحقق و کارایی خاصی میباشد.
 .3سرمایه اجتماعی مبتنی بر عقمییت اسممی در قالب مفاد یه « ...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ» (مائده )2 :تبلور یافته و مبتنی بر رعایت حقوق

و ایجام وظایف و تکالیف معینشده از سوی پروردگار با هدف حداکثرکردن منافع کلیگر
و تعالی ایسان به حیات طیبه محقق میگردد؛ لذا برخمف سرمایه اجتماعی مبتنی بر
عقمییت ابزاری دارای اصالت بوده ،هدف از ن صرف منافع فردی و گروهی یبوده و بر
اساس تعالیم ،ساختار ،احکام و اخمق اسممی زمینه تحقق بیشتری داشته و از یجاکه مبتنی
بر رعایت حقوق و یفی ارزشهای منفی است کارایی بیشتری در سازیدگی و بهرهوری
روابط اجتماعی دارا خواهد بود؛ لذا فرضیه پژوهش تأیید میگردد (رد یشد).
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 .4الزمه تحقق عینی سرمایه اجتماعی مبتنی بر عقمییت اسممی ،تدین واقعی حاد
یظام ارزشی اسمم و تطبیق اعمال و رفتار بر اساس احکام و تکالیف اسممی و رعایت
اخمق توصیهشده این دین و ابتنای حقیقی ساختارها ،یهادها و مناسبات اجتماعی بر اساس
الگوهای اسممی خواهد بود.
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