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 چكيده
ترين نيازهاي بشـر، نيـاز او بـه     رو يكي از اصلي انسان  موجودي اجتماعي آفريده شده و از همين

سـاز ارتباطـات    به مثابه پيوند معنوي افـراد و زمينـه  » دوستي«زندان تنهايي است. نهاد رهايي از 
هاي ارضاي اين نياز و در نتيجه مطلوب ذاتي انسان اسـت. از سـوي    مادي آنان يكي از بهترين راه

تـوان چنـين    اسـت. بنـابراين مـي   » روابط اجتماعي«ديگر، ايده محوري نظريه سرمايه اجتماعي، 
هـا از   بـين انسـان  » روابط اجتمـاعي «عنوان نوع خاصي از  به» دوستي«ري كرد كه رابطة گي نتيجه

عوامل اصلي ارتقاي سرمايه اجتماعي جامعه است. تحقيق حاضر نخست با تكيه بر منـابع شـيعي   
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كه آن را −هاي آن نظريه  منطقي، داللت−رآمده و سپـس با تحليل عقالنييابي و دوسـتي ب دوست
را در افزايش سرمايه اجتماعي مثبت (سازنده) جامعه بررسي كرده  −ناميده» بخش دوستي تعالي«
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  مقدمه
کنـد در نظـر  که در آن زندگی و رشد می تواند طبیعت انسان را مستقل از جهان اجتماعی کسی نمی

هـای زنـدگی انسـانی، ماهیـت پیچیـده و غالبـًا متغیـر  تنـوع محیطافزون بر ایـن بـه دلیـل بیاورد. 
آشـنایاِن مان بـه رقابـت و همکـاری بـا خویشـاوندان، های اجتماعی، و همچنین نیاز توأ یپیوستگ

ها، بشر نیازمند یک کارآموزی درازمدت جهت تسلط یافتن بر جهان  غیرخویشاوند و [حتی] غریبه
ترین راه  ین و اصـیلتـر مهم» دوستی کردن). «۵۶، ص٢٠٠٢ 1،اجتماعی است (اسمیت و هارت

  این اجتماعی شدن است.
پردازد، مفهوم  ها می عی انساناز سوی دیگر، مفهوم تقریبًا نوظهور دیگری که به موضوع روابط اجتما

طور ذاتـی بسـیار سـاده اسـت. ایـده محـوری آن را  سرمایه اجتماعی است. نظریه سرمایه اجتماعی به
خالصه کرد: اعضای جامعه با برقراری تمـاس بـا یکـدیگر و پایـدار » روابط اجتماعی«توان در واژه  می

کنند که به تنهایی  این طریق چیزهایی را کسب میشوند و از  ساختن آنها قادر به همکاری با یکدیگر می
  ).٧، ص١٣٨۶شوند (فیلد،  باشند و یا با دشواری بسیار، موفق به کسب آنها می قادر به کسب آنها نمی

که دوستی، نوع خاصـی از روابـط اجتمـاعی اسـت از ایـن رو  به روشنی معلوم است که از آنجایی 
  جامعه، نقش بارزی در میزان و عیار سرمایه اجتماعی جامعه دارد.کیفیت و کمّیت آن در میان آحاد افراد 

و مبتنی بر منابع اسـالمی (شـیعی)  2بنیاد پردازی داده اساس روش نظریهدر مقاله حاضر ابتدا بر
ایـم و در ادامـه،  خصوص دوستی از منظر اسـالمی برآمـده درصدد دستیابی به یک نظریه جامع در

بـه نظـر  ایـم؛ زیـرا بررسـی کـردهسرمایه اجتماعی مثبت جامعه  رتقایهای آن نظریه را در ا داللت
وجوه مدرن زندگی در جامعه امروزی ایران، که تفکیک و تمایز بیشتر میان افراد گسترش رسد با  می
بـه همبسـتگی  یکیانکـنتیجـه تبـدیل همبسـتگی م (فردگرا) شـدن سـاختار جامعـه و در وار و اتم
ورت وجود یک تئوری مستحکم و کارآمد که بیانگر نحوه ارتباطات و را در پی داشته، ضر یکیارگان

پیوندهای صحیح و شرعی میان افراد باشد و تولیـد، انباشـت و مصـرف سـرمایه اجتمـاعی مثبـت 
  شود. یجامعه را تضمین کند، بیش از پیش احساس م

  
  مبانی و پیشینۀ نظری

  دوستی −
، ١٣٩۴جدایی، و رهـایی از زنـدان تنهـایی اسـت (فـروم، ترین احتیاج بشر نیاز او به غلبه بر  عمیق
) و تنها راه کامل [برای ارضای این نیاز] در وصول به پیوند دوجانبـه نهفتـه اسـت: در پیونـد ١٧ص

                                                           
1. Smith, Peter K., & Hart, Craig H. 

2. Grounded Theory 



      ٧  کشور اجتماعی سرمایه مدیریت در آن های داللت و اسالم در »بخش تعالی دوستی« نظریه

 

). دوستی از یک ارتباط مخصوص بین دو فرِد [از نظر شـأن و ٢٧شخصی با شخص دیگر (همان، 
فـرد ایجادشـده درگیـر هسـتند، ایجـاد  طـور منحصـربه به نفرۀ جایگاه] مساوی، که در یک گروه دو

است که بـا سـه » شده دوجانبه ساخته«نفرۀ  ). درواقع دوستی یک پدیده دو١٩٩٨شود (کلمن،  می
ول و  شـود (بـگ ویژگی: رابطه دوسویه، نزدیکی [جسمانی] و صـمیمیت [روحـانی] شـناخته مـی

اشتن، زندان تنهایی و انـزوای خـود را وسیله دوست ده ). انسان ب٢٠٠٠ :؛ اشنایدر٢٠١١ :اشمیت
). احتیاج مـا ۵٢، ص١٣٩۴کند (فروم،  که نتیجه خودفریفتگی و خودپرستی به وجود آمده، رها می

کنـد تـا بـا  گیرد و همـین احتیـاج مـا را وادار مـی به دوست داشتن از احساس تنهایی سرچشمه می
  ).٧٧، تجربه وصل، بر اضطراِب تنهایی و جدایی فائق آییم (همان

ین بعدی است که خداوند بـه خـاطر آن وی را آفریـده تر مهماز طرفی، ُبعد اجتماعی در انسان 
در اوایـل ،احتمـاالً ،جـز   ههـای زنـدگی بـ ). دوستی در همه زمـان٢٧، ص١٣٨۴است (مدرسی، 

هـای  در غالـب زمـان ها انسـان) و تقریبًا جمله ٢١٧، ص٢٠٠٩ 1،شیرخوارگی وجود دارد (روبین
داننـد کـه  هـا هـم مـی ). حتی بچـه١٩٩٢ 2،آپ خود با دیگران روابط دوستی دارند (هارتزندگی 

دارنـد،  کنند و دوستان خـود را نگـهیابی دانند که اگر بخواهند دوست  دوستان مهم هستند و نیز می
). همین روح جمعی انسان ٢٨٢، ص٢٠٠٩باید نحوه سر کردن با آنها را به خوبی بدانند (روبین، 

دوستی بنا بر این )؛ ٧، ص١٣٩٣کشاند (محدثی،  او را به مهرورزی، دوستی و رفاقت می است که
  هم یک ضرورت اجتماعی در زندگی است و هم عامل همبستگی افراد (همان). 

های دشـوار زنـدگی بگـذرد: انسـانی کـه  ها و راه تواند از گردنه بدون وجود دوستان، انسان نمی
که او را در تحقق بخشیدن به اهداف و حـل مشـکالتش یـاری −عی ای از روابط اجتما هنوز شبکه

). ١١، ص١٣٨۴برای خود به وجود نیاورده است، موفق و کامیاب نخواهد شد (مدرسـی،  −رساند
گیری از یاری و کمک دوستان در زندگی، میزان تحمل مشـکالت و توفیـق دسـتیابی بـه  چراکه بهره

). داشـتن ٧، ص١٣٩٣آیـد (محـدثی،  شتوانه به شـمار مـیکند و برای انسان پ اهداف را بیشتر می
). دوسـتان ١ای بر شادی، آرامش ذهنی و طول عمر انسان دارد (شـکل  العاده دوست تأثیرات خارق

بر حمایت کردن از یکدیگر در برابر تهدیدات خارجی و فشارهای زندگی جمعـی، پشـتیبانی افزون 
رسـان  هنگام نیـاز از حیـث اقتصـادی و عملـی یـاریاخالقی و عاطفی نیز از همدیگر داشته و در 

  ).٢٠١٨ 3،یکدیگرند (دانبار
دوستی، نیاز روحی انسان است. نیاز بـه دوسـتی در عمـق جـان آدمـی نهفتـه مضاف بر اینکه 

                                                           
1. Rubin, K. 

2. Hartup, W. W. 

3. Dunbar R.I.M 



                        ١٣٩٨ زمستان- بهار/ ١۶و١۵ش/ ٨س/ مدیریت اسالم و   ٨

 

بـرد، طعـم شـیرین  ریزد و از این دوستی در زندگی بهـره مـی است. وقتی با کسی طرح دوستی می
انسـان  ). درواقـع٩، صآیـد (همـان ساس غربـت و تنهـایی درمـیچشد و از اح حیات را بهتر می

، ١٣٨٨حسب فطرت و سرشت خود ناگزیر است با همنوعان خود پیوند برقرار کند (الحیـدری، بر
). به بیان دیگر، دوستی به خودی خود خوشـایند و دلپـذیر اسـت. دوسـتی بـرخالف سـایر ١٧ص

ی خـارج از خـود نیـاز نـدارد. هـدف دوسـتی نهادهای اجتماعی دارای کارکرد نیست یعنی به هدف
چیزی جز تداوم دوستی نیست. دوست بودن به خودِی خود ارزش است و به تعبیر کانت، یک امـر 

  مطلق اخالقی است.
  
  

  

  

  

  

  
  سرمایه اجتماعی −

سطوح، ابعاد، انـواع، علـل، مفهوم سرمایه اجتماعی را از برخی جهات اصلی (رویکردها، در ذیل 
  ایم: کرده...) مرور و

 3نهـادی، 2ای، شـبکه 1گـرا، از میان چهار رویکرد مطرح در مطالعه سرمایه اجتماعی (اجتماع
های ارتباطات اجتماعی به صـورت منفـرد و مجـّزا از  تنها به شبکه» گرا رویکرد اجتماع«)، 4افزا هم

ه و مفهـوم درون یـک شـبکه پرداختـ ها انسـانبه کمیت و کیفیت تعامالت میان تنها یکدیگر یعنی 
                                                           
1. communitarian 

2. network  

3. institutional 

4. synergic 

 مشارکت در (پیوند با)
 اجتماع 

جمعی) طور منظم با دیگران (دستهبه
 تفریح کردن، غذا خوردن و...

 تعداد دوستان
 موجود در جامعهاعتماد 

 رضایت از زندگی

 شـادی

 ارزشمندی زندگی

 (با اندکی تغییر)]  ٢٠١٨. عوامل تأثیرگذار بر زندگی خوب [منبع: دانبار:١شکل
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ای و نیـز  شبکه به ارتباطات میان، بنا بر این  داند  سرمایه اجتماعی را به درون این روابط محدود می
نهـد. ایـن رویکـرد، میـزان سـرمایه اجتمـاعی  بستر نهادی و محیطی سرمایه اجتماعی واقعی نمی

و البتـه بـر بزرگـی و های اجتماعی موجـود در آن دانسـته  جامعه را برابر با جمع جبری تعداد شبکه
کید دارد.  تراکم این شبکه هـای  تری دارد و عالوه بـر انجمـن دایره وسیع» ای رویکرد شبکه«ها نیز تأ

ها را نیز  های رسمی، و نیز ارتباطات میان شبکه ها و سازمان های عمودی، گروه افقی مدنی، انجمن
ین کارکردهای مطلوب و نـامطلوب گرا، ب دهد؛ ضمن آنکه برخالف رویکرد اجتماع مدنظر قرار می

، »دیـدگاه نهـادی«دانـد. از منظـر  سرمایه اجتماعی تمیز قائل شده و آن را فاقـد حسـن ذاتـی مـی
های اجتمـاعی و جامعـه مـدنی عمـدتًا محصـول بسـتر سیاسـی، حقـوقی،  نیروهای حیاتی شبکه

عنـوان یـک  عی را بـهه قبلی (که سرمایه اجتماخالف دو دیدگافرهنگی و اقتصادی جامعه است و بر
عنـوان یـک متغیـر وابسـته  مایه اجتمـاعی بـهکردند)، دیدگاه نهادی به سـر متغیر مستقل مطرح می

هـا، هماننـد دیـدگاه  گرا بر ساختار سیستمی شبکه همانند دیدگاه اجتماع» افزا دیدگاه هم«نگرد.  می
زمینه و بستر (یا بـه تعبیـر سیسـتمی ای، و همانند دیدگاه نهادی بر  شبکه ای بر ارتباطات میان شبکه

  ). ١٣٩٨کند (بنائی و دیگران،  مان توجه میطور توأ بهگیری سرمایه اجتماعی  آن: محیِط) شکل
یت و سـطح خـرد: قابلیـت انفـرادی افـراد [در عضـو .١سرمایه اجتماعی شـامل سـه سـطح: 

اعی و سـاختار سطح میانی: چنـد و چـون تعـامالت اجتمـ .٢ مشارکت در یک شبکه اجتماعی]؛
 .٣و  های مختلف سیستمی متعلق به شبکه درونی ارتباطات بین افراد و نیز ساختاربندی میان شبکه

  ها با محیطشان است.  سطح کالن: بستر نهادی ظهور سرمایه اجتماعی و نیز تعامالت شبکه
ت در سطح میانِی مفهوم سرمایه اجتمـاعی از سـاختار سیسـتمی سـرمایه اجتمـاعی (ارتباطـا

شود. عناصر اصلی این سطح در سه بعد (شـناختی، ارتبـاطی،  مند درون سیستم) صحبت می نظام
یـک شـبکه از  اعضـای» ادراک واحـد. «١از دو مؤلفه:  1اند. بعد شناختی ساختاری) ساخت یافته

پنج  2،های حاکم بر آن شبکه تشکیل شده است. بعد ارتباطی ارزش .٢اهداف مشترک آن شبکه، و 
  و  حـّس تعلـق .۴ . اعتمـاد؛٣ پـذیری؛ جامعـه .٢ نتظارات و تعهدات مشترک و متقابل؛ا .١ مؤلفه:

سـایر تـری نسـبت بـه  نقش پررنگ» اعتماد«گیرد. البته در این بین،  قواعد و هنجارها را دربرمی .۵
 توان گفت اعتماد، مؤلفه کلیدی سرمایه اجتماعی است؛ و بعد ت میکه به جرئ طوری دارد بهموارد 

بسـتان −. بـده۴هـای اطالعـات و  کانـال .٣. ساختارها؛ ٢ ها؛ شبکه .١از چهار مؤلفه:  3ساختاری
  تشکیل یافته است (همان).

                                                           
1. cognitive 

2. communicative 

3. structural 
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کـه  1. سرمایه اجتماعی پیوندی١یابند:  تعامالت اجتماعی در سه نوع متفاوت بروز و ظهور می
قلمروهـای قـومی، یـا در های اخوت، بـین  های همگن [همانند درون سازمان به روابط درون گروه

ها] و همچنین به پیوندهای نزدیکی که مردم نوعًا بـرای گـذران روزمـره خـود بـه آنهـا تکیـه  باشگاه
های بیـرون از شـبکه بـوده و  در ارتباط با دارایی 2زننده سرمایه اجتماعی پل .٢ کنند، اشاره دارد؛ می

گونه پیونـدهای ضـعیف  تنی است. اینمب 3کاربرد دارد و بر پیوندهای ضعیف برای توزیع اطالعات
تر بـا اقـوام و دوسـتاِن نزدیـک عمـًال بـرای  با منابع متنوع ممکن است در مقایسه با پیوندهای قوی

تر باشد (مثًال در شکار یک فرصـت شـغلی).  کنند، باارزش افرادی که در جهت پیشرفت تالش می
   هـا اشـاره دارد؛ انـواع مختلـف شـبکه زننـده بـه تنـوع در روابـط میـان درواقع سرمایه اجتماعی پل

گونـه از سـرمایه اجتمـاعی را نـوعی از سـرمایه  اگرچه برخـی ایـن 4. سرمایه اجتماعی ارتباطی:٣
زننـده کـه بـه ارتباطـات  اما سرمایه اجتماعی ارتبـاطی (بـرخالف پـل ؛دانند زننده می اجتماعی پل

هـای  دهد و به پیوند بین الیـه را شکل میدوسویه افقی توجه دارد) ُبعد عمودی از سرمایه اجتماعی 
  ثروت و جایگاه اجتماعی اشاره دارد (همان).

  مــدنی، و  .١بنــدی انــواع ســرمایه اجتمــاعی، تفکیــک آن بــه دو گونــه:  نــوع دیگــری از طبقــه
حکومتی است. در حقیقت بین سرمایه اجتماعی حکومتی (مثًال: اجرای قراردادهای اجتماعی،  .٢

هـای  ..) و سـرمایه اجتمـاعی مـدنی (مـثًال: ارزشهای مـدنی، و. حاکمیت قانون، گسترش آزادی
...) تمـایز هـا و هـای غیررسـمی، عضـویت در انجمن های مشترک، هنجارها، شـبکه فراگیر، سنت
های سنجش سرمایه اجتمـاعی را نیـز در دو  توان شاخص بندی می مبنای همین گونه وجود دارد. بر

  بندی نمود. گروه مجزا تقسیم
هـا؛  . زمینه١، علل ایجاد و گسترش (یا عدم گسترش) سرمایه اجتماعی را که در پنج دسته: ٢شکل 

  دهد (همان). اند، نمایش می بندی شده . موانع طبقه۵ها؛  . پیشران۴ها؛  ؛. روش٣. عوامل٢
های عملکرد مطلوب و نحوه تأثیر سازنده سـرمایه اجتمـاعی جهـت دسـتیابی بـه اهـداف  مکانیزم

گـیری؛  تصمیم−. اطالعاتـی٣فرهنـگی؛ −. روانی٢لجسـتیک؛  −یابی . منبع١اش، از شش حیث:  غایی
ای نمونـه بـه بنـدی و تفکیـک اسـت. بـر . کنترلی، قابل دسته۶اجرایی؛ و −. عملیاتی۵. سـاختاری؛ ۴

  یــابی)،  کارکردهــای: تبــدیل شــدن ســرمایه اجتمــاعی بــه انــواع دیگــر ســرمایه (ذیــل ســازوکار منبــع
ــافردی  ــات بین ــادل اطالع ــهیل تب ــی)، تس ــازوکار فرهنگ ــل س ــراد (ذی ــان اف ــتگی می ــاد همبس   ایج
                                                           
1. bonding 

2. bridging 

3. weak tie 

4. linking 
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 (ذیل سازوکار اطالعاتی)، کمک به برقـراری ارتباطـات شـهروندان و مقامـات دولتـی (ذیـل سـازوکار
طلبانه (ذیل  ساختاری)، افزایش کیفیت آموزش (ذیل سازوکار عملکردی)، و کاستن از رفتارهای فرصت

توان اشاره کرد (همان). البته در کنار کارکردهای مثبت، سرمایه اجتمـاعی ممکـن  سازوکار کنترلی) می
توانـد  تمـاعی مـیاست کارکردهای منفی و نامطلوبی نیز به همراه داشته باشـد. بـه عبـارتی سـرمایه اج

سرمایه اجتماعی (سرمایه اجتماعی منفـی) را  1های مثبت و یا حتی منفی تولید کند. کژکارکردهای بازده
  بندی کرد: توان طبقه طور عمده در دو دسته می به

/ جامعـه : سرمایه اجتماعی قوی در یک گروهبار است اثراتی که برای خود اعضای گروه زیان .١
 نتیجـۀ تعلق افراد آن گـروه یـا جامعـه مـانع از دگراندیشـی آنـان شـده و درشود که حس  باعث می

ایـن تفکـر همچنـین رو محـدود گـردد.  هایشان شبیه به هم و از همـین آراء و دیدگاه 2،اندیشی گروه
هـای فـردی را سـد کـرده و از سـوی دیگـر  های همگرا، راه بروز و ظهـور خالقیـت غالب و ارزش

نیز از جملـه همـین آثـار منفـی  3»سواری گرفتن رایگان«سازد. پدیده  می های آنها را محدود آزادی
است که براساس آن، برخی از اعضای گروه در پرتو تمسک به انسجام و اتحاد گروهی، بدون آنکـه 

  کنند؛ هزینه عضویت در گروه را بپردازند از مزایای عضویت در گروه استفاده می
از  سـازمانی ناشـی / درونگروهـی گـروه: پیونـد قـوی دروناثرات منفی برای افراد خارج از  .٢

/ ملـی غلـط، کن است در بستر یک فرهنگ سـازمانی/ سازمان ممسرمایه اجتماعی زیاد یک گروه
گروه و تبعیض قائل شدن به ضـرر سـایر افـراد غیرعضـو  سایر اعضایبازی به سود  افراد را به پارتی

هـای ناعادالنـه بـه  را کـاهش داده و بـا تحمیـل هزینـهواداشته، میزان فراگیری مشارکت در جامعـه 
  دیگران، سرمایه اجتماعی کّل کشور را پایین بیاورد (همان).

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1. dysfunctions 

2. group-thinking 

3. free riding 
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  پیشینه تحقیق

هـای نسـبتًا  هـا و مقالـه و دوستی چه از دیدگاه اسالمی و چه غیر آن، کتاب یابی دوستآیین  ۀدربار
یج هـا عمـدتًا نتـاهـای آن فرض در مبـانی نظـری و پیش زیادی نوشته شده است که به دلیل اختالف

متفاوتی حاصل شده است. برای مثال: برخی، دوستی را ذاتی بشر دانسته و برخی دیگـر آن را فقـط 
طلبی  دانند، برخی دوستی کردن را از مجرای منفعـت (و نه ذاتی او) می از ضروریات زندگی انسان

چـه کـه . آنآورنـد ر میشـما  ای برای کمال معنوی انسان به کنند و بعضی دیگر آن را وسیله تبیین می
عنـوان موضـوعی بـرای  که موضوع مزبور در این مقاله به پس از جستجوی فراوان محقق باعث شد

 یابی دوستپردازی انتخاب گردد، فقدان یک تئوری کامل و جامع پیرامون دوستی و  مطالعه و نظریه
رغـم بـه هایی کـه در ایـن خصـوص وجـود دارد، ها و کتاب از دیدگاه اسالم بوده است. همه نوشته

بـه های نـه  است که احیانًا در دسـته  های فراوانی از قرآن و احادیث گردآوری دادهفقط ارزشمندی، 
آمده  ها گرفتار اند و خواننده در حجم انبوه داده بندی و بعضًا شرح داده شده منطقی، طبقهطور کامل 

و سودمند بودن آن مکتوبات ، کاربردی مسئلهآورد. این  ها به دست نمیو سیری منظم و منطقی از آن
منـد میـان مفـاهیم، پدیـده  با برقراری روابـط نظام» نظریه«را به نحو بارزی کاهش داده است. یک 

و دوسـتی) را تبیـین کـرده و الگـویی معنـادار و کـاربردی بـه  یابی دوسـت(در اینجا:  مورد مطالعه
  دارد.  مخاطبانش عرضه می

ای که در ارتباط با موضوع  طالعاتی به دست آمد تنها نظریهای که از جستجو در منابع ا با نتیجه

 هازمینه
 فرهنگی
 مدنی
 رسمی
 

 هاپیشران
 اقتصاد موفق

کارگیری مستمر س.ا.به
پیوندهای خارجی

 

 هاروش
 سازی هنجارهادرونی

 پذیرسازیجامعه
 تعامالت یادگیری

 های مشارکتیفعالیت
 هاتوسعه انجمن

 توجه به نهاد خانواده
 ساختارهای مذهبی سـنتی
 ایجاد فضای باز سیاسی
 همکاری اجتماعی اجباری
 پیمانکاری بومی/ محّلی

موانع
از خانه زنانکار بیرون

تحرک فزاینده
شناختیتغییرات جمعیت

های جدیدتکنولوژی
مهاجرت به شهر

هاکاهش فعالیت در انجمن
تبعیض اجتماعی

آمیز حکومتیگرایشات تعصب
تعارضات قومی

مداخالت حکومتی
 

عوامل
توان درونی افراد
تمایل درونی افراد

منابع
اعتماد عمومی

 

 موارد مرتبط با چگونگی ایجاد سرمایه اجتماعی

 ]ـ١٣٩٨چگونگی ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی [منبع: بنائی و دیگران، : موارد مرتبط با ٢شکل 
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از دکتـر » دوسـتی اسـالمی«با عنـوان  ای از منظر اسالمی وجود دارد، نظریه یابی دوستدوستی و 
له ازدواج ت که برخالف عنوانش بیشتر به مسـئمحمدجواد جاوید و دکتر محمدمهدی شمسائی اس

بـا همچنـین  1.دوســتی نـدارد مسـئلهضر، ربط چندانی بـه موقت پرداخته و از دیدگاه محققان حا
پژوهشی فارسی مرتبط بـا موضـوع سـرمایه اجتمـاعی در نشـریه −بررسی بیش از صد مقاله علمی

کنون تـا ١٣٩٣قاله علمی منتشره از سـال م ٧٢٠دانشگاه تهران و نیز » مدیریت سرمایه اجتماعی«
ی نور (نورمگز)، هـیچ پژوهشـی کـه در آن در کل نشریات کشور از طریق پایگاه مجالت تخصص

  رابطه بین دوستی و سرمایه اجتماعی بررسی شده باشد، یافت نگردید.
  همچنین با بررسی صدها عنوان مرتبط با پژوهش حاضر در مقاالت خارجی، صـرفًا در مقالـه

گر بـر های تماس و تعامل افـراد بـا یکـدی ) تأثیر ساختار اجتماعی فرصت٢٠١۴( 2یوهانس استادر
نشـینی، همکـاری و حتـی  های دوستی بررسی شده است که در آن محقق، دوستی را بـا هـم شبکه

  آشنایی خلط کرده و معنایی مجمل و عامیانه از دوستی را مدنظر قرار داده است. 
) سرمایه اجتماعی افراد عضو یک شبکه اجتماعی را بـا دو مؤلفـه ٢٠١٨همچنین رابین دانبار (

هـای اجتمـاعی  گیـرد کـه کسـانی کـه در شـبکه بررسی کرده و چنین نتیجه می» قعم«و » گستره«
زیـرا از  ؛تر و بیشتری عضو هستند، لزومًا از سـرمایه اجتمـاعی بیشـتری برخـوردار نیسـتند گسترده
ممکـن اسـت ، از ایـن رو تواند کمبود تعداد دوستان را پوشـش دهـد  ها می که عمق دوستی آنجایی

تر) دارای همان اندازه سرمایه اجتمـاعی باشـد. او  دوستان بسیار کمتر (ولی صمیمیکسی با تعداد 
مـا (اعـم از زمـان و  3درصـد از کـّل نیـروی اجتمـاعی ۴٠کند که چیزی حدود  همچنین بیان می

درصـد  ٢٠یابـد و  از بقیه هستند اختصاص مـی تر مهمنزدیکی عاطفی) فقط به پنج نفر که برای ما 
درصد از تالش اجتماعی مـا فقـط بـه پـانزده نفـر  ۶٠نفر بعدی (یعنی چیزی حدود دیگر نیز به ده 

بر طبق ایـن الگـو، هـر فـرد  ).٣کند (شکل  را نیز معرفی می 4اختصاص دارد). دانبار دوایر دوستی
مراتبـی) مشـخص شـده اسـت.   الیه (سلسـلهعضو دوایر دوستی متعددی است که به صورت الیه

                                                           
طور که در خالل تحقیق معلوم گردید، روابط جنسی موضـوعیتی نـدارد.  از دیدگاه اسالمی، همان» دوستی«. در موضوع ١

شود و رابطه با جنس مخالف اساسًا از موضوع دوسـتی خـارج  یکدیگر تعریف میدوستی، در میان افراد یک جنسیت با 
شود، به همان پارادایم تعلق داشته و همراه  است. لذا آنچه که در نگاه غربی به عنوان دوستی با جنس مخالف مطرح می

پـردازان بـا  افتـاده کـه نظریـهرو اتفـاق  آمیز است. در نظریه مزبور ایـن اشـتباه از آن تناقض» اسالمی«کردن آن با صفت 
اند تـا متعـه (ازدواج موقـت) را بـه مثابـه  گرایانه با جنس مخالف در جامعه امروز ایران خواسته های غرب مشاهده دوستی

دوسـتی «بدیلی شرعی برای آن معرفی کنند و این امر سبب خلط بین دو مفهوم اساسًا متفـاوت و لفظـًا مشـترک [یعنـی 
کید است که این بحث از اساس با موضوع مقاله ١٣٩۶شده است (بنائی، »] بیدوستی غر«و » اسالمی ) و البته شایان تأ

  حاضر ارتباطی ندارد.
2. Johannes Stauder 

3. social effort 

4. friendship circles 
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دوستی [منبع: دانب

عضای الیه پایینی
ومی و متعارف ا
رکز دایره به سمت
 (دیگرخواهانه)
میمی، دوستان خ
ل همکاران و هم

ی دستیابی به یک
ستفاده شده است

ی،ا زمینـه ئـوری
پ ). فرایند نظریه١

پاسخ به آن سؤال
د کدگذاری باز،

اشاره به د کد که

دوایر د .٣شکل 

ر اعضبراب ٣ر الیه،
هد که اندازه عمو
ارد. هرچه از مرک

هدوستان رفتار نوع
گی، دوستان صم

دانیم مثل ها را می

  هش
له، نخست، برای

اس 1»رانِدد تئوری
اسـته از داده، تئ

١٣٨۶ و امامی،
 پژوهش، برای پ

فرایندگردد. طّی  ی
قایسه کدها، چند

١۴  

اعضای هر
ده نشان می

عضویت دا
و شوق به ر
اصلی زندگ
فقط نام آنها

  

  

  

  

  

  

روش پژوه
در این مقاله

گر«تحقیق 
تئوری برخا

فرد (دانایی
طرح سؤال
گاحصاء می
سپس با مقا



      ١۵  کشور اجتماعی سرمایه مدیریت در آن های داللت و اسالم در »بخش تعالی دوستی« نظریه

 

را  2»مقولـه«تـر بـا عنـوان  گیرند. در ادامه چند مفهوم مشترک، یک مفهوم بـزرگ قرار می 1»مفهوم«
 سـازی از مفـاهیم) روی سـازی از کـدها و مقولـه دهند. این دو کار (یعنی عمل مفهـوم تشکیل می

شود؛ و درنهایت با برقـراری یـک ارتبـاط منطقـی و  رفته اصطالحًا کدگذاری محوری نامیده می هم 
دست آمده در فرایندی موسوم به کدگذاری انتخـابی، آنهـا در قالـب   های به سیستماتیک بین مقوله

هـای  ها و شـباهت گردند. برای تحکیم بخشیدن به تئوری حاصل، تفاوت متجلی می» تئوری«یک 
  ).١٣٩۶(بنائی، » شود های دیگر بررسی می آن با پژوهش

آمـده از  دسـت  بنیاد، در مرحله کدگذاری انتخابی، مقوالت و مفاهیم به پردازی داده در روش نظریه
ت ذهنی محقق در یک انگاره منظم و منطقی قرار مراحل پیشین تحقیق به کمک خالقیت، تجربه و قدر

دهند. در موضوع پژوهش حاضر، از آنجایی که محقق با انبـوهی  دست می پایانی را به » تئوری«گرفته و 
عنوان یک نوآوری، در ایـن مقالـه تـالش شـده اسـت تـا  رو بود، لذا به به های به ظاهر نامرتبط رو از داده

بخشـی بـه مقـوالت و مفـاهیم معرفـی گـردد  عنوان مبنایی برای نظـم به رویکرد استراتژیک (راهبردی)
که هر کدام از مقوالت حاصله، در ذیل یکی از اجـزای الگـوی راهبـردی (مأموریـت، آرمـان،  طوری به

بندی شـده و  مشی، و یا کنترل) طبقه ارزش، عامل خارجی، عامل داخلی، هدف، استراتژی، منبع، خط
  حاصل نگاه راهبردمدارانه به موضوع مورد بررسی باشد (همان).تئوری حاصل درواقع 

بر همین مبنا، برای شروع کار، محقق ابتدا با جسـتجو در منـابع اسـالمی (فارسـی و عربـی)، 
 ؛)١٣٨۴ ،دوستی و دوستان: مجموعه معارف اسالمی در هنر رفتار با مردم (مدرسی .١های:  کتاب

، ۶الحکمه، ج میزان .۴ ؛)١٣٩٣ ،دوستی (محدثی .٣و  ؛)١٣٨٨ ،یابی (الحیدری روش دوست .٢
برداری،  ) را با نظر خبرگان امر برگزید و ضمن مطالعه و فیش١٣٨٩، شهری (محمدی ری ٢٩٢باب

آمده در طبقه مخصوص به خود، آنهـا را کدگـذاری نمـود. بـا  دست  همزمان با قرار دادن مطالب به
زای ها، به دلیل حجم انبوه مطالـب ذیـل برخـی از اجـ دهجلوتر رفتن کار مطالعه و کدگذاری باز دا

تر درون هـر طبقـه احسـاس  بندی جزئی ها)، نیاز به یک دسته ارزش الگوی راهبردی (مثًال در طبقۀ
هـای ذیـل  شده، تشخیص داده شد که داده  های فراهم شد و با مداّقه نسبت به جنس و محتوای داده

گـروه:  به اقتضای موضوع مورد پژوهش به چهار زیـر» تژیاسترا«و » مشی خط«، »ارزش«عناویِن 
بنـدی  حفظ و اسـتمرار دوسـتی تقسـیم .۴؛ دوستی ورزیدن  ؛ .٣یابی دوست .٢؛ ارتباط با مردم .١

ها کمک شـایانی کـرد. ایـن  گردد. این کار به افزایش سرعت و سهولت ادامه کار کدگذاری باز داده
آوری و کدگـذاری  محـوری مقـدماتی اسـت کـه پـس از جمـعبندی درواقع نوعی کدگذاری  دسته
بسـا در جریـان ادامـه کـار پـژوهش دچـار  شود و البته چه های بسیار به ذهن محقق متبادر می داده

                                                           
1. concept 

2. category 



                        ١٣٩٨ زمستان- بهار/ ١۶و١۵ش/ ٨س/ مدیریت اسالم و   ١۶

 

کفایـت «تغییرات اساسی گردد. با پایان کار بر روی منابع، محقق برای اینکه از رسیدن بـه مرحلـه 
 شماری را به زبان فارسـی از طریـق جسـتجوی کلیـد یهای ب گاه اطمینان حاصل کند، وب» نظری
مورد مطالعه قرار داد آن نیز  یابی، فلسفه دوستی و نظایر های مختلفی همچون: دوستی، دوست واژه
1که در پیوست شماره یک هم به روشنی معلوم است طور همانو −

هـای مزبـور،  گـاه بررسی وب −
ها  آمده اضافه کرد. با اشباع شدن داده  دست  قبًال به فقط تعداد اندکی از کدهای جدید را به کدهای

و دستیابی به حالت کفایت نظری در مورد کدها، نوبت به کدگذاری محوری رسید. در جدول زیـر 
شده بـه نمـایش درآمـده اسـت   ها و مفاهیم و مقوالت استخراج ای از کدگذاری محوری داده نمونه

  ها)، کـدهای بـه ها و مقوله ذاری محوری (تعیین مفهوماست که در جریان کدگگفتنی ). ١(جدول 
دست آمده در جریان کدگذاری باز، بارها و بارها مورد بازبینی و تغییر قرار گرفته و بنا بر مفاهیم و یا 

بنـدی  دست آمده، تغییر عنوان پیدا کرده و یا چینش مجدد یافتنـد. ضـمن آنکـه تقسـیم  مقوالت به
کارگیری رویکرد راهبـردی) سـبب شـد تـا بـه دسـت  هگوی استراتژیک (بحسب اجزای الها بر داده

آوردن و تعیین مقوالت نهایی با سهولت و نظم منطقی بیشتری صورت پذیرد. دلیل این امر آن است 
اساس یک که آن طبقه برکه مقوله یا مقوالت نهایی در هر طبقه نهایتًا باید با جزئی از الگوی استراتژ

هـای  حاصل شـده از داده اهوی داشته باشد. برای مثال مقولۀخوانی و سنخیت مآن ایجاد شده، هم
  ل و آرمانی از موضوع مورد بررسی (دوستی) باشند.ئا باید معّرف یک نمونه اید» آرمان«طبقه 

که دو مرحله کدگذاری باز و محوری پژوهش از ابتدا تحت هدایت الگوی راهبردی   از آنجایی
زیـرا دسـتیابی بـه  ؛لذا محقق برای دستیابی به نظریه پایانی با مشکلی مواجه نبود ،گرفت انجام می

درواقع در ضـمن انجـام تحقیـق و از همـان ابتـدا انجـام از طریق مرحله کدگذاری انتخابی  نظریه
   پذیرفته است. می

اش،  که بـا عنایـت بـه زمینـه اسـالمی−شده  در پایان تحقیق جهت ارزیابی اعتبار نظریه تولید
دوسـتی قّوت آن، نسخه الکترونیکی کتـاب  و بررسی −گذاری شد نام» بخش دوستی تعالی«نظریه 

رغم برخورداری  به ) مورد بررسی کامل قرار گرفت و ١٣٨۵شهری،  (محمدی ری در قرآن و حدیث
کتاب مزبور از صدها آیه و حدیث پیرامون موضـوع دوسـتی، هـیچ مفهـوم یـا مقولـه جدیـدی بـه 

شـده، مسـتندات  حصـاءصرفًا برای برخی از کدهایی که پیشـتر اای تحقیق افزوده نگردید و ه یافته
» مـدیریت رفتـاری«جدیدی فراهم آمد. به عالوه نظریه حاصل، پیش از انتشـار، در کـالس درس 

دوره دکتری دانشگاه تهران در حضور استاد و پانزده نفر از دانشجویان مقطع دکتـری بـه مثابـه یـک 
  یید رسید.ستفاده از نظرات، محتوای آن به تأگان مطرح و به بحث گذارده شد و ضمن اگروه خبر

                                                           
هزار کلمـه بـه  است که در چیزی قریب به بیست » باز«شده به روش  های کدگذاری  حاوی داده» پیوست شماره یک. «١

  پیوست مقاله اصلی آمده و در دفتر نشریه موجود است.



      ١٧  کشور اجتماعی سرمایه مدیریت در آن های داللت و اسالم در »بخش تعالی دوستی« نظریه

 

منطقی تطبیقی میان مفـاهیم و مقـوالت کلیـدی نظریـه حاصـله و −در ادامه با تحلیل عقالنی
های آن برای رشد سرمایه اجتماعی مثبت (سـازنده)  مفاهیم اصلی نظریه سرمایه اجتماعی، داللت

  رسی گردید. جامعه اسالمی بر
  

  ها ای از کدگذاری محوری داده . نمونه١جدول 

  )I» (آرمان«شده ذیل طبقه کدگذاری محورِی کدهای شناسایی−
  مقوله  مفهوم  بندی جمع کلیدواژه کد  شاخص

I1 علت غایی   در راه خدا  دوستی در راه خدا
  دوستی

در مسیر 
  کمال

الی
ت تع

وس
د

 
ش
بخ

  

I2  دوست  محبوب دوستمحبوبیت حداکثری و دائمی
  مطلوب فرد

محبوِب 
 معتمد اعتماد مالی صددرصدی I15  معتمد

I3  رنگیک رنگی دوسترویی و یکیک 

های  ویژگی
شخصیتی 
  دوست

یگانگی 
(یکی بودن 

  با دوست)

I4  یکدل یکدلی (یگانگی قلبی) با دوست 

I5  تأثیرناپذیری دوست از مادیات در
  گرا غیرمادی دوستی

I14  صداقت حداکثری، ویژگی دوست
  صادق راستین

I9  وفادار وفاداری نسبت به دوست 
I8  قدرشناس قدرشناس بودن دوست 
I6  یاری دریغ دوستیاری بی 

یت
حما

 
ری
گ

  

های  ویژگی
رفتاری/ 
کارکردی 
  دوست

  گری امامت

I7  ها وهمراهی با دوست در بحران
  همراهی مشکالت

I10  فداکاری در راه دوستفداکاری 
I11  پایش دلسوزانه انتقاد سازنده از دوست 

یت
هدا

 
ری
گ

  

I12  سویداللت زبانی و عملی دوست به
  راهنمایی خیر

I13 انگیزش گرایی در دوستایجاد آخرت 

  
  های پژوهش یافته

  اسالمییابی و دوستی از منظر  مقوالت کلیدی به دست آمده در موضوع دوست −
سازی از  بندی و مفهوم مند در منابع و پیروی از الگوی راهبردی (استراتژیک) در طبقه با فحص نظام

ریـزی  کـدام از اجـزای مـدل برنامـه ها، زیرمقوالت و بـالتبع آنهـا، مقـوالت اصـلی ذیـل هـر داده
  اند. استخراج گردیده ٢یابی و دوستی به نحو مندرج در جدول  استراتژیک در موضوع دوست

  
  



                        ١٣٩٨ زمستان- بهار/ ١۶و١۵ش/ ٨س/ مدیریت اسالم و   ١٨

 

  »بخش دوستی تعالی«دهنده نظریه  . مقوالت و زیرمقوالت شکل٢جدول 
  زیرمقوالت مقوله/ مقوالت اصلی جزء برنامه استراتژیک  ردیف

  آرمان/  ١
  بخش دوستی تعالی  آل انداز ایده چشم

  در مسیر کمال
  محبوب و معتمد
  یگانگی با دوست

  گری نسبت به دوست امامت

  رسالتمأموریت/   ٢
  دوستی

  چیستی دوستی

  تعامل (رابطه متقابل)
  دیگرگزینی

  مدار (بر پایه دوست داشتن یکدیگر) حب
  در طول زمان

  منبعث از فطرت سالم طرفین

  چرایی دوستی
  لذت
  منفعت
  فضیلت

  قرابت مستمر دوستان  چگونگی دوستی
  ارزشمندی ذاتی دوستی

  ها ارزش  ٣
  بخش) دوستی تعالی (در

  جاذبه در حّد اعلی

  برخوردی خوش
  مهربانی
  فروتنی

  گرایی مثبت تعامل
  رفتار دیگرخواهانه

  های ممنوعه نشینی هم  یابی ایجاد زمینه مناسب دوست
  های مرّجح نشینی هم

  کارایی در انتخاب دوست  یابی وری در دوست بهره
  دوست اثربخشی در انتخاب

 ـــ رعایت آیین برادری
 ـــ استمرار و تداوم دوستی

  اهداف  ۴
 ـــ اصالح نفس
 ـــ دوستان بیشتر

 ـــ دوستی بیست ساله

  های دوستی مشی سیاست/ خط  ۵
  بخش تعالی

  زا پرهیز از عوامل دافعه  دافعه در حّد ضرورت
  رعایت حریم شخصی

  تشکیل شبکه دوستان
  نااهلجدایی از

  دوستی با دوستان دوست
  دشمنی با دشمنان دوست

  رعایت عدالت
  در قبال همه دوستان

  احترام مساوی به کرامت انسانی افراد
  قلبی افراد−تبعیض منطقی در جایگاه ذهنی

  پرانی پرهیز از دوست

  پرهیز از آزار دوست
  اعتمادسازی پرهیز از بی
  احترامی به دوست پرهیز از بی

  ممنوعیت خیانت به دوست



      ١٩  کشور اجتماعی سرمایه مدیریت در آن های داللت و اسالم در »بخش تعالی دوستی« نظریه

 

  زیرمقوالت مقوله/ مقوالت اصلی جزء برنامه استراتژیک  ردیف

۶  
  های استراتژی

  دوستِی 
  بخش تعالی

 منشانهثبات در برخورد بزرگ
  ـــ داری)(مردم

  تمایز در تعامل با مردم
  استراتژی مدارا

  استراتژی پهن کردن دام دوستی
  بستان−استراتژی بده

  های آغاز دوستی آزمایش  آزمودن
  های حین دوستی آزمایش

  ورزی برادروار دوستی
  مهرورزی حداکثری به دوست

  تکریم دوست
  جانبه از دوست پشتیبانی همه

  بخشی به دوستی تداوم
  دفع عوامل جدایی
  پیوند مجدد

  تزریق انرژی نو به دوستی

  
یه دوستی تعالی −   بخش الگوی راهبردی نظر

شـده در فراینـدهای کدگـذاری،  استراتژیک و براساس مقوالت احصاء ریزی مبتنی بر الگوی برنامه
) نمایش داد. الزم بـه ۴توان الگوی راهبردی نظریه حاصله نهایی را به صورت شکل زیر (شکل  می

اسالمی (از نـوع متون های موجود در  که اوًال این نظریه با استفاده از داده  است از آنجایییاد آوری 
ه و ثانیًا دوستی را در راستای کمال انسانی و فرع بر آن در نظر گرفته اسـت و نیـز شیعی) تکوین یافت

   برای آن انتخاب گردید.» بخش دوستی تعالی«عنوان  1،شناسانه خاص خود به سبب مبنای انسان
   

                                                           
 کند. شناسانه نظریه حاضر مجال موّسع و مستقل دیگری را طلب می . پرداختن به مبانی انسان١



                        ١٣٩٨ زمستان- بهار/ ١۶و١۵ش/ ٨س/ مدیریت اسالم و   ٢٠

 

 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بخش دوستِی تعالی نظریۀ . الگوی راهبردی (مدل استراتژیک)۴شکل 

  
یه دوستی تعالی − یر اجمالی از نظر   بخش تقر

در طول عمـر ، بنا بر این انسان، اجتماعی و فطرتًا مایل به ایجاد ارتباط با سایرین آفریده شده است 
» دوستی«ها به  نشینی اما همه این هم ؛و مصاحبت بسیار دارد» نشینی هم«های دیگر  خود با انسان

ها به قصـد دسـتیابی بـه منـافع شـرعی (مثـل  نشینی شود و نباید هم بشود. بسیاری از هم ختم نمی
از ایـن های حالل (مثل بازی و مسابقه) برای طرفین است و  خرید و فروش) یا برخورداری از لذت

پس از حصول مقصود، زمینه آن از بین رفته یا کمرنگ شـده و متعاقبـًا طـرفین از یکـدیگر جـدا رو 
  شوند. می

 ی دارد. دوسـتی، تعامـل دیگرگزینانـۀنشـین صـحبتی و هـم دوستی، مقامی بـس واالتـر از هـم
ای  هاوًال: تعامـل اسـت زیـرا رابطـ ان منبعث از فطـرت سـالم طـرفین اسـت:مدار در طول زم حّب 

کید می دوسویه است؛ شـود و لـذا دیگرگـزین  ثانیًا: در آن به توجه به طرف مقابل (و نه خود فرد) تأ
شاید وجه تسـمیه دهد (و  تشکیل می» دوست داشتن«پیوند دوستی را  ۀثالثًا: اساس و جوهر است؛

مر خود را با هـم ای مستمر داشته و قسمتی از ع رابعًا: دوستان با یکدیگر رابطه آن هم همین باشد)؛

 هاارزش
.جاذبه در حّد اعلی 
 ایجاد زمینه مناسب جهت

 یابی.دوست
 کارایی و اثربخشی

 یابی.دوست
.رعایت آیین برادری 
.استمرار دوستی 

مأموریت
 مدار در چیستی:  تعامل دیگرگزینانه حّب

 طول زمان منبعث از فطرت سالم طرفین.
 چرایی:   فضیلت > منفعت > لذت 
 چگونگی: قرابت مستمر و حداکثری

 دوستان حقیقی که ذاتًا ارزشمند است.

 آرمان
 بخشدوستِی تعالـی 

 اهداف بلندمدت
صالح خویشتن.ا 
 افزودن بر شمار

 دوستان.
 تحقق دوستی

بیست ساله.

هااستراتژی
 تمایز در

 تعامل.
 ثبات در

برخورد 
 منشانه. بزرگ
.آزمودن 
ورزِی دوستی

 برادروار.
بخشیتداوم

هامشیخط
.دافعه در حد ضرورت 
.تشکیل شبکه دوستان 
 رعایت عدالت در

دوستی در مورد همه 
 دوستان.
پرانی. پرهیز از دوست 
.استمرار دوستی 
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گذرانند و خامسًا: دوستی منشأیی فطری دارد یعنی برخاسته از فطرت سالم انسان است و همین  می
  شود که پیوند دوستی برای انسان، ارزش ذاتی داشته باشد. باعث می

که دوستان بر یکدیگر تأثیرگذاری تدریجی، نامحسوس و دائمی دارند و باعث تغییر   اما از آنجایی
شوند (و در نتیجه دوستان، قرابت مسـتمری نسـبت بـه هـم  عقاید، احساسات و رفتار همدیگر میدر 

دارند)، ارزش ذاتِی دوستی نباید باعث شود که انسان مؤمن هر کسی را به عنوان دوست برگزینـد و بـا 
او بـه  رو از هـر چیـزی کـه بـه رسـیدن گرا است و از همین او پیوند دوستی برقرار کن زیرا مؤمن کمال

را مبنای انتخاب دوست خود گردانـد » فضیلت«بایستی بپرهیزد. او باید  کند می کمالش لطمه وارد می
  عنوان علل فرعی دوستی در نظر داشته باشد. دوستی را به» منافع«و » ها لذت«و 

مؤمن برای دستیابی به چنین دوستی اوًال باید خود شخصیتی با حداکثر جاذبه داشته باشد یعنی 
اش فقـط در حـّد ضـرورت  بتواند همه مردم را در حّد اعلی به سمت خویش جـذب کنـد و دافعـه

های مناسب، زمینه انتخاب دوسـت را از میـان آنـان فـراهم آورد، و  نشین ثانیًا با انتخاب هم ؛باشد
هـای بایسـته بـرای انتخـاب او را بشناسـد.  ثالثًا معیارهای الزم برای یـک دوسـت خـوب و مـالک

منشـانه برخـورد  دار است و در برخورد با همه مردم بـزرگ توان گفت که مؤمن مردم رفته می مه روی
کند؛ اما در تعامالت خود با دیگران، شخصیت و روحیات آنـان را در نظـر گرفتـه و بـا هـرکس  می

لـذا در انتخـاب دوسـت، دقیـق و قائـل بـه گـزینش  کند و اش تعامل می متناسب با شاکله وجودی
  گزیند.  های او سربلند بیرون بیایند را به دوستی برمی هوشیارانه بوده و فقط کسانی که از آزمون

جو باشد و پیوند دوستی  گرا و تعالی ل او برای دوستی فردی است که همچون خودش کمالایدئا
(انصـاف، داند که برای این منظور طرفین باید آیین بـرادری  باشد. او می» بخش تعالی«با او برایش 

...) را بدانند و مراعات نمایند تا بتواننـد بـا یکـدیگر دوسـتِی دال، احترام، تواضع، خیرخواهی واعت
ای استمرار داشته و خواهـد توانسـت در طـول  برادرواِر مداومی داشته باشند زیرا فقط چنین دوستی

  زمان، کارکردهایش را برای طرفیِن پیوند محقق سازد. 
بخش خود، دائمًا  ای از دوستان تعالی فزودن در شمار دوستان و تشکیل شبکهعالوه مؤمن با ا به

طلبـی بـرای خـود (و نیـز بـرای آنهـا) تـالش  جویی و کمال در ایجاد منبع قدرتمندی برای حقیقت
وافر دارد و دوست ندارد هیچ انسان مستحّقی از  ها عالقۀ انسانکند. او به سرنوشت متعالی همه  می

زا اسـت و فقـط همراهـی بـا کسـانی کـه بـا  روم بماند. راه کمال، سخت و دهشـتاین جایگاه مح
اند، امید وصول به غایت مطلوب نهایی را زنده نگـه خواهـد  سرشت دل و هم هدف، هم یکدیگر هم

داشت. کسانی که از سر دوست داشتن، یکدیگر را در همه حال به لحاظ فکـری، روحـی و عملـی 
کننـد. در  شونده، مستمرًا همدیگر را در مسیر تعالی یاری می ه تقویتپشتیبانی کرده و در یک چرخ
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و  ،پـذیر اسـت ورزِی حقیقـی امکـان توان گفت که رسیدن به کمال تنها از مسیر دوستی مجموع می
  ».بخش دوستی تعالی«آنهم یک 

  
یه دوستی تعالی داللت −   بخش در بهبود مدیریت سرمایه اجتماعی جامعه های نظر

حور اصلی مفهوم سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی اسـت. اگرچـه محوریـت نظریـه موضوع و م
که دوستی صفت خاصی است که  اما از آنجایی؛ یابی و دوستی است دوست» بخش دوستی تعالی«

شـود و بـه عبـارت دیگـر دوسـتی از مجـرای ارتباطـات  به برخی از روابط اجتماعی منتسـب مـی
کند که بـه ارتباطـات  جامعیت نظریه اقتضاء می ، بنا بر این شود اجتماعی (و نه در خأل) محقق می

مشی  بخش خصوصًا در مراحل ارزش، خط در نظریه دوستی تعالی مسئلهاجتماعی نیز بپردازد. این 
توان نتیجه گرفـت کـه نظریـه  لحاظ شده است؛ بنابراین می» ارتباط با مردم«و استراتژی ذیل عنوان 

عنـوان یـک رابطـه  بهطور عام و هم از طریق رابطه دوستی  روابط اجتماعی بهله هم از مجرای حاص
  خاص، بر سرمایه اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود.

بخش اصالتًا و بالذات بر رفتار کنشگران (و نـه بـر سـاختار)  از سوی دیگر نظریه دوستی تعالی
ه اجتماعی را متأثر خواهد سـاخت؛ این نظریه از دیدگاه خرد (و نه کالن) نظریه سرمای ،تمرکز دارد

بخش اصالتًا از مجرای تأثیرگذاری بر عاملیت افـراد اسـت کـه  به عبارت دیگر نظریه دوستی تعالی
  سرمایه اجتماعی را دچار تغییر خواهد کرد. 

دهـی و  بخش در جامعـه امکـان شـکل های دوستان تعالی هرچند البته در صورت تحقق شبکه
ولی این تأثیر بـه لحـاظ شـأنی، ثانویـه و  ؛سازد سرمایه اجتماعی را نیز فراهم میتغییر بستر نهادی 

بخش در هر سه سطح  فرعی و از حیث زمانی، متأخر خواهد بود. به بیان دیگر نظریه دوستی تعالی
  آفرین است: از تئوری سرمایه اجتماعی (خرد، میانی و کالن) به نحوی متفاوت تأثیرگذار و نقش

د از سرمایه اجتماعی، این تئوری با دعوت افراد به داشـتن جاذبـه در حـد اعلـی و در سطح ُخر
اصـالح  تـر مهممنشانه با همه مردم، و از همه  دافعه در حد ضرورت، داشتن ثبات در برخورد بزرگ
  سازد. خویشتن، ایجاد و تداوم روابط اجتماعی را تسهیل می

انی از سرمایه اجتماعی یعنی در چند و چـون بخش در سطح می تأثیر عمده نظریه دوستی تعالی
بیان که  گونه  همانتعامالت اجتماعی و ساختار شبکه درونی ارتباطات بین افراد است. با این حال 

شد در مرحله نهادینه شدن این تئوری در جامعه، این نظریـه قابلیـت تأثیرگـذاری بـر بسـتر نهـادی 
شـناختی نظریـه نیـز همـاهنگی  ضوع با مبنای انسـانسرمایه اجتماعی را نیز خواهد داشت. این مو

  اند. ارای اصالت فلسفیزیرا بر آن مبنا، هم فرد و هم جامعه توأمان د ؛دارد
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در سطح میانی سرمایه اجتماعی و در بعد شناختی و نیز ارتباطی این سطح، نظریـه بـا معرفـی 
واحد اعضای شـبکه دوسـتی از  ل، ادراکانداز ایدئا عنوان یک آرمان و چشم بخش به دوستی تعالی

اهداف مشترک را در پی خواهد داشت. همچنین این نظریه با معرفی آیین برادری و خصوصًا توصیه 
های حاکم بـر شـبکه دوسـتان را شـفاف  به رعایت عدالت در دوستی در مورد همه دوستان، ارزش

ای  وت به تشکیل شـبکهساخته است. همچنین در بعد ساختاری از همین سطح، نظریه مزبور با دع
  آفرین خواهد بود. پرانی نقش از دوستان، افزودن بر شمار دوستان و پرهیز از دوست

بخش به سبب جامعیتی که دارد هر سه نـوع سـرمایه اجتمـاعی: پیونـدی،  نظریه دوستی تعالی
ت چرا کـه یه اجتماعی پیوندی اسدهد اما درواقع تمرکز آن بر سرما زننده و ارتباطی را پوشش می پل
جـویی و  اساس این نظریه، دوستی باید بر محور یک عامل معنوی (و نه مادی) که همـان تعـالیبر

است قوام یابد فلذا شبکه دوستان، متشکل از افرادی است که در این معنا متحد بوده و  1طلبی کمال
  اند. ای همگن را ایجاد کرده رو شبکه از همین

نظریه سـرمایه اجتمـاعی اسـت ولـذا در هـر چهـار رویکـرد: لّب » روابط اجتماعی«با اینکه 
افزا از این نظریه، توجه به روابط اجتماعی مورد اهتمـام متفکـران  ای، نهادی و هم گرا، شبکه اجتماع

های ارتباطات اجتماعی به  گرا به شبکه امر قرار دارد؛ با این حال به دلیل توجه بیشتر رویکرد اجتماع
ی ها انسـانز یکدیگر (یعنی توجه ِصرف به کمیت و کیفیت تعـامالت میـان صورت منفرد و مجزا ا

بخـش در ایـن رویکـرد اخیـر رهاوردهـای  رسد نظریه دوسـتی تعـالی درون یک شبکه) به نظر می
  بیشتری نسبت به سایر رویکردها داشته باشد.

واسطه استوار است یعنی چنین نوعی از دوستی به » فضیلت«بخش بر محوریت  دوستی تعالی
. ایـن موضـوع مـانعی بـرای گیـرد های شخصیتی مثبت و خوب طرفین شکل مـی فضایل و ویژگی

زیـرا اوًال دوسـتی بـر محـور فضـیلت لزومـًا مـانع از  ؛شود سرمایه اجتماعی محسوب نمی ارتقای
بخـش، فـرد  بردن از دوستان نیست؛ ثانیًا بر طبق نظریـه دوسـتی تعـالی» لذت«دیدن و » منفعت«

نشینی با آنها واجد لذت و یا منفعـت البتـه  اما هم ؛که با کسانی که الیق دوستی نیستند مجاز است
)، ارتبـاط برقـرار فران، همسـایگان، مشـتریان، و...همکاران، همس :از نوع پسندیده آن است (مثالً 

 بخش در هر حال به ارتباط اجتماعی توصـیه دارد هرچنـد کـه شـیوه آن را نماید و لذا دوستی تعالی
   سازد. مقید می

بخش بر سـرمایه اجتمـاعی کشـور آن اسـت کـه ایـن  ثیرات نظریه دوستی تعالیترین تأ مهماز 
نظریه، سرمایه اجتماعی منفی (نامطلوب) را که درواقع کژکاردکردهای سرمایه اجتماعی یک شبکه 
                                                           

بخـش همـان تقـّرب بـه پروردگـار یگانـه عـالم و  نظریه دوستی تعالیدر » طلبی کمال«و » جویی تعالی«. منظور اصلی از ١
 است.» انسان کامل«حرکت به سمت مقام 
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ه در پـی تعـالی بـرد. افـرادی کـ برای افراد آن شبکه یا افراد خارج از آن شـبکه اسـت را از بـین مـی
آیند، ظلم به دیگران را  بخش در می شخصیتی و کمال نفسانی خود به عضویت شبکه دوستان تعالی

بـازی  دانند و بنابراین از تحمیل هزینـه بـه دیگـران ابـا دارنـد، پـارتی ناروا و مخالف کمال خود می
حـال توسـعه هماننـد گیرند؛ همان مشکالتی کـه در کشـورهای در  کنند و سواری رایگان نمی نمی

  خورد. کشور ما به شدت به چشم می
  دهد. بخش چیزی درباره سرمایه اجتماعی حکومتی ارائه نمی نظریه دوستی تعالی

  
  نتیجه پژوهش

هر دو وجـودی مسـتقل و عینـی داشـته و اصـالت دارنـد، » جامعه«و » فرد«از دیدگاه فلسفه صدرایی، 
طور متقابل بر افراد تأثیرگذار اسـت؛ امـا بنـا بـر  و جامعه نیز به سازند مضاف بر اینکه  افراد جامعه را می

) بلکه به ١٣٩۵، انسان ظرفی خالی نیست که تنها توسط جامعه پر شود (پارسانیا، »فطرت«نظریه قرآنی 
کننـده  ها گرایش دارد و جامعه صرفًا رشددهنده یا سـرکوب ها و خوبی ها، زیبایی نحو خدادادی به نیکی

طور خاص، دوستی، فرع بـر کمـال انسـانی  شاتی است. بر همین اساس روابط اجتماعی و بهچنین گرای
است. حرکت تکاملی انسان حرکتی است بر مرکب جسمانیت، در بستر مـدنیت و بـه سـمت و سـوی 

های جسمی و مدنی الزمه کمال انسان هسـتند؛ امـا  ). جنبه١٣٩۴زاده،  نیا و حسینی وحدانیت (شکری
  توانند کمال نهایی انسان را تأمین کنند.  گرا دارند و هرگز نمی ماهیتی کثرت

رو فراسـوی  ک از کثرت به وحدت اسـت و از همـینبه بیان دیگر حرکت تکاملی حرکت و سلو
آفـرین قـرار داشـته باشـد تـا  الگوی مدنی [و ارتباطات اجتماعی] باید یک الگوی کیهانی وحـدت

بر افزون به وحدانیت برساند (همان). بر همین مبنا دوستان حرکت تکاملی انسان را تداوم ببخشد و 
کنند باید در  یکدیگر را برآورده می» دنیوی«اینکه نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و در یک کالم 

بخـش بـر  نیز یاور یکدیگر باشند. نظریه دوستی تعالی» اخروی«رسیدن به کمال معنوی و سعادت 
  چنین مبنایی استوار است.

طرف دیگر چون روابط دوستی در میزان و کیفیت سرمایه اجتمـاعی جامعـه اثرگـذار اسـت از 
ای که  ای متناسب با خود را تولید خواهد کرد. سرمایه بخش نیز سرمایه اجتماعی فلذا دوستی تعالی

رو از کژکارکردهـای  شـود و از همـین کامًال پاک و طیب بوده و به قیمت تضّرر دیگران حاصل نمـی
افراد جامعـه بیشتر تمام یا از سوی  گذاری حاللی اگر  ه اجتماعی عاری است. چنین سرمایهسرمای

ای فاضـله (بـه  به مدینهدر نهایت گرا را گرد هم آورده و  های کمال صورت پذیرد، اجتماعی از انسان
    تعبیر فارابی) منتهی خواهد شد. إن شاء الله.
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