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 چکیده:
در سالهاي اخیر شاهد ورود اصطالح سرمایۀ اجتماعی در گفتمانها و اسناد علمی    زمینه و هدف:

هاي گوناگون  ایم. سرمایۀ اجتماعی بعنوان عاملی براي موفقیت در عرصهدر قلمروهاي مختلف بوده
هاي زندگانی با برخورداري از سالمت اجتماعی مورد بحث قرار میگیرد. توجیه این تمرکز بر مقوله

هاي انسانی ایفا میکنند  اجتماعی مبتنی بر نقشی است که آنها در تولید و افزایش سرمایۀ  سرمایۀ
و به همین دلیل امروزه در بررسی و تدوین شاخصهاي اجتماعی و توسعۀ توسط سازمانهاي معتبر 

 است.  جهانی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده
تحلیلی بوده است. در ابتدا مطالعه کامل   - روش مطالعه در این جستار توصیفی    روش مطالعه:

منابع  مطالعۀ  به  گرفته، سپس  انجام  عبداللطیف طسوجی  نسخۀ  از  هزارویک شب  داستانهاي 
مربوط به سرمایۀ اجتماعی از نظرگاه پیر بوردیو پرداخته شده، آن گاه سطح فکري داستانهاي  

 هزارویک شب از این منظر مورد بررسی قرار گرفته است.
«هزارویک شب» از جمله کتب پیش از دورة هخامنشیان است که عالوه بر مسائل ادبی   ها:هیافت

سرمایۀ   اي برخوردار است و در حوزةو سیاسی، بلحاظ مسائل اجتماعی و اخالقی از اهمیت ویژه
با توجه به پیشرفت دانش و تئوریهاي  هاي قابل توجهی میباشد.  اجتماعی حاوي عناصر و مؤلفه

که در زمینۀ سرمایۀ اجتماعی توسط صاحبنظران ارائه گردیده است، در این پژوهش  جدیدي  
نگاره فکري  نظریهسطح  مبناي  بر  و  نوین  دیدگاهی  از  شب  هزارویک  بوردیو، هاي  پیر  هاي 

 شناس فرانسوي سدة بیستم، مورد بررسی قرار گرفته است.  جامعه
است که شاخصهاي سرمایۀ اجتماعی    حاکی از آن   نتایج حاصل در این پژوهش  گیري:نتیجه

سه منظر سطوح  از  داستانها  این  در  دینی،  بکاررفته  اعتقادات  شامل  کالن  و  میانی  خُرد،  گانۀ 
 اعتماد، امید، بخشش و بخشایش، صبر، همکاري و تعاون میباشد.

 1399فروردین  22 :دریافت تاریخ   
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 13989خرداد  17: اصالح تاریخ   
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: In recent years, we have witnessed the 
introduction of the word social capital in discourses and scientific documents 
in various fields. Social capital is discussed as a factor for success in various 
areas of life with social health. The justification for this focus on social capital is 
based on the role it plays in the production and increase of human capital, and 
for this reason today it has a special place in the study and development of 
social indicators and development by reputable global organizations. 
METHODOLOGY: The research method in this article is descriptive-analytical. 
First, a complete study of the tales of One Thousand and One Nights from the 
version of Abdul Latif Tassoji has been done, and then the sources related to 
social capital from Pierre Bourdieu's point of view have been explored. 
FINDINGS: "One Thousand and One Nights" is one of the books before the 
Achaemenid period, which in addition to literary and political issues is of special 
importance in terms of social and moral issues and in the field of social capital 
contains significant elements and components. Due to the development of new 
knowledge and theories in the field of social capital presented by experts, in 
this study, the intellectual level of Thousand and One Nights drawings from a 
new perspective and based on the theories of the twentieth century French 
sociologist, Pierre Bourdieu, is examined. 
CONCLUSION: The results of this study indicate that the indicators of social 
capital used in these tales from the perspective of the three levels of micro, 
medium, and macro include religious beliefs, trust, hope, forgiveness and 
forgiveness, patience, cooperation and cooperation. 
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 مقدمه 
است که رفتارهاي متقابل افراد   هایی اجتماعیاز هنجارها، ارزشها، ارتباطات و شبکه  اي سرمایۀ اجتماعی مجموعه

میگیرد. آنها شکل   در   تواندی م  یاجتماع  سرمایۀ  فیتضع  ای  ت یتقو  در  ثرؤم  عوامل  شناخت  نروی ازا  در چارچوب 
 ۀصبغ  که  یاجتماع  سرمایۀ  مفهوم.  شود  جوامع  در  افراد  عملکرد  شیافزا  موجب  و  کرده  کمک  آن  ابعاد  گسترش

 قلمداد   تیموفق  به  لی ن  ي برا  یراه  و  یکیزیف  و  یانسان  سرمایۀ  ي وربهره  ي برا  یمناسب   بستر  دارد،  شناسانهجامعه
 يها شبکه و کندیم فای ا جوامع در یانسان و یکیزیف سرمایۀ از مهمتر اریبس ینقش  یاجتماع سرمایۀ امروزه .شودیم

 ها سرمایۀ  ریسا  یاجتماع  سرمایۀ  ابیغ  در  نرویازا.  سازمانهاست  و  انسانها  انیم  بخشانسجام  یگروه  و  یجمع  روابط
 ياقتصاد   و  یفرهنگ  تکامل   و  توسعه  ي راهها  مودنیپ  یاجتماع  سرمایۀ  بدون  و  دهندیم  ازدست  را  خود  یاثربخش
 افراد   اعتماد  زانیم  ةدهندنشان  ي اجامعه  ای  گروه  هر  در  یاجتماع  سرمایۀ  زانی م  یکل  بطور.  شودی م  دشوار  و  ناهموار

میگردد،   رفتاري   ي کنشها  لیتسه  موجب  یاجتماع  سرمایۀ  از  یقبول  قابل  زانیم  وجود  نیهمچن.  است  گریکدی  به
 برخوردار است. ییبسزا تیاهماز  این سرمایۀ فیتضع ای تی تقو در ثرؤم عوامل ییشناسا نرویازا

 ی میباشد اجتماع  سرمایۀ  ةحوز  در  یتوجه  قابل  ي ها لفهؤم  و   عناصر  ي حاوآن    معاصر   و   کیکالس  انواع   در  یادب  متون
«هزار و یک شب»    .باشد  گذارریثأت  آن  فی ک   و  درکم  تواندیم  روزمره  یزندگدر    متون  نیا  حضور  و   نقش  به  توجه  که

به زبان انسانها و حیوانات میباشد.    پیوستهاز جمله متون پیش از دورة هخامنشی است که شامل رشته حکایات بهم
این شخصیتهاي تمثیلی در یک پیوند اجتماعی ظاهر میشوند، سخن میگویند، مناظره میکنند، همدیگر را یاري 

و خالصه همۀ در یک جامعۀه  میرسانند  داستان  آنچه  این  نویسندة  اساساً  دارد.  وجود  تا   انسانی  است  خواسته 
را گاه از زبان انسانها و گاه از زبان پرندگان و جانوران در این  و سطوح فکري اشخاصچگونگی مناسبات اجتماعی  

داري،  اصول کشور   آنان، ترویج و اشاعۀحکایات بازگو نماید و در حقیقت اهم درونمایه و زیربناي فکري و اجتماعی  
 و   تی اهم  به  بردن  یحاضر پ  قیتحق  از  هدف اعتماد، عدالت اجتماعی، خویشتنداري، مشارکت و همکاري است.  

 عمل  به   تاًینها  و  کنندیم  فایا  انسانها  نیب   روابط   و  ي بشر  اتیح  در   یمهم  نقش  چه  نکهیا  و  شاخصها  از  کیهر  مفهوم
بنابراین مطالعۀ «هزار و یک شب» و بررسی   .است  یاجتماع  و  ي فرد  یزندگ  در  یاخالق  قیعم  می مفاه  نیا  درآوردن

 این کار پژوهشی است. سطح فکري شخصیتهاي داستانی آن از این منظر نتیجۀ
 

 سابقۀ پژوهش 
نامه و مقاالت ارزشمندي در زمینل سرمایۀ اجتماعی چه در خارج از کشور و چه در داخل نگارش یافته کتب، پایان

 تانهاي هزار و یک شب در این زمینه صورت نگرفته است.است ولی تاکنون کاري تحقیقی در داس
 

 بحث و بررسی 
 سرمایۀ اجتماعی

علمی و   «سرمایۀ اجتماعی از جمله مفاهیم چندوجهی در علوم اجتماعی است که در اوایل قرن بیستم بصورت
 هرچندآکادمیک مطرح و در بین اندیشمندان، نگرشها، دیدگاهها و نظریات مختلفی در تعریف آن ابراز شده است.  

 از  ي واحد   ریتصو  خود،  درون  در  آنها  ۀهم  اما  بخورد  بچشم  میمفاه  نیا  نیب   ییتفاوتها  امر  ظاهر  در  است  ممکن
اندیشه  .دارند  یاجتماع  سرمایۀ اقدام که در میان جامعه  مندي نخستین  شناسان معاصر بطور خاص به این مهم 
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است. بوردیو سه نوع سرمایه را شناسایی نموده است. این اشکال سرمایه عبارتند از شکل    1بوردیو» نموده «پیر
  اقتصادي (پول و مالکیت)، فرهنگی (شناخت، مهارتها و کیفیت تحصیلی) و اجتماعی (ارتباطات و عضویت گروهی)» 

 ).241(نظریۀ کنش، بوردیو: ص 
-مجموعهسرمایۀ اجتماعی از نظر بوردیو بر تعهدات و ارتباطات اجتماعی مبتنی است و آن را چنین تعریف میکند: «

 و   ییآشنا  از  شدهنهینهاد  شیب  و  کم  روابط  از  بادوام  ۀشبک  ک ی  تیمالک  با  که  است  بالقوه  ای  بالفعل  منابع  از  ي ا
 از   را  شیاعضا  از  کی  هر  گروه،  کی  در  تیعضو  گر،ید  عبارت  به  ».است  افتهی  وندیپ  دوجانبه  و  متقابل  شناخت

» کندیم  کلمه  مختلف  یمعان  به  اعتبار  سزاوار   را  آنان  که  یتیصالح  .سازدیم   برخوردار  یجمع  سرمایۀ  یبانیپشت 
 . ) 249ص  (همان:

 آنان   و  است  عامالن  از  یگروه  ای  عامالن  انحصار  در  که  افتهیتجمع  کار  از  است  عبارت  هسرمای  ،وی بورد  فیتعر  بر  بنا
 که  دارند   ادعا  صاحبنظران  یبعض).  284همان: ص  (   درآورند  تصرف  به  را  یاجتماع   ي روهاین  که   سازدیم  قادر  را

  به   هسرمای   او   اعتقاد  به.  است  یاجتماع  سرمایۀ  مفهوم  نییتب  در  شناسانهجامعه  یۀنظر  نیمنسجمتر  و یبورد  یۀنظر
: ثالثی  معاصر،  دوران  در  ی شناسجامعه  ي ها هینظر(   ردیبگ  اریاخت  در  را  گرانید  و  خود  سرنوشت  که  دهدیم  اجازه  فرد
 . ) 724ص

 : دارد یبستگعامل  دو به فرد کی تملک تحت یاجتماع سرمایۀ حجم  ویبورد اعتقاد به«
 . کند جیبس را آنها  ي ثرؤم بطور تواندیم که ییوندهایپ ۀشبک ةندازا -1
 یۀنظر(   »است  مرتبط  آنان  با  که  یکسان  از  کی  هر  تیمالک  تحت)  نینماد  ا ی  ی فرهنگ  ،ياقتصاد(   سرمایۀ   حجم  -2

 .) 243ص : بوردیو ،کنش
  بطور  که  است  ي زیچ  بلکه  ست،ین  یاجتماع  ای  یعیطب  ي اداده  ارتباطات،  ۀشبک  بعنوان  یاجتماع  سرمایۀ  او،  اعتقاد  به

 يفرد   بصورت  است،  يگذار هسرمای  ي های استراتژ  دستاورد  ،هسرمای  نیا  و  کرد  کار  دیبا  آن  آوردن  بدست   ي برا  مداوم
  قابل زمان یط در میمستق بطور انجامد،یم  یاجتماع مناسبات تیتثب و جادیا  به که ناآگاهانه ای  آگاهانه ،یجمع ای

 ت یامن   و  یاجتماع  سرمایۀ(   باشد  شاوندانیخو  نیب  در  ای  کار  محل  ،ی گیهمسا  در  تواندیم  مناسبات  نیا.  است  استفاده
 .   ) 77-78صص : غفاري  ،یانتظام

 
 ی اجتماع سرمایۀ  سطوح  
 ، ی اجتماع   سرمایۀ  به مربوط  آثار  در  رد،یگ  قرار کالن  ای  یانیم  ،ي فرد سطوح  از  کیکدام  در  یاجتماع  سرمایۀ  نکهیا

 دید  يفرد  سطح  در  دیبا   را  یاجتماع  سرمایۀ  معتقدند  پژوهشگران  یبرخ.  است  شده  یگوناگون  مباحث  طرح  موجب
 را   آن  زین  سوم  ۀدست  و   داد  قرار  توجه  مورد  یاجتماع  و  یجمع   سطح  در  را  آن  دیبا  که  باورند  نیا  بر  زین  یبرخ  و

 ۀچندگان  سطوح  در  کهدارد    را  نیا  استعداد  و  تیقابل  یاجتماع  سرمایۀ  دارند  دهیعق  و  دانندیم  ییایپو   ي هایژگیو  ي دارا
 حاصل   یعموم  اجماع  نیا  ی،اجتماع  سرمایۀ  دیجد  ي ها نوشته  در ).  57(همان: ص    شود   مطرح  یکالن   و  یانیم  ي،فرد

 ن یب   در  تعامل  ینوع  به  ل ئقا  و  شود  گرفته  نظر  در  ي اجامعه  تا  ي فرد  سطوح  در  تواندیم  هسرمای  نیا  کهاست    شده
 .) 58همان: ص (   هستند کالن و یانیم خرد، سطوح
 : داد قرار یبررس مورد منظر دو از توانیم را یاجتماع سرمایۀ خرد، سطح در: خرد سطح

 
١ Bourdieu  
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 ی وشناخت بعد که هستند باور  نیا بر یاجتماع  سرمایۀ در ها ه ینظر  نیا از ي اریبسي: هنجار و یشناخت  منظر الف) 
افراد،   احساس تعهد در قبال آیندة  تعاون،  اعتماد،  جادیا  باعث  که  است  یاجتماع  سرمایۀ  در  یارزش  و  رباو  ي،هنجار

 .  کندیم فراهم است، یساخت بعد که  را دوم بعد شیدای پ ۀن یزم و شودیمفکري و عملی  مشارکتهمکاري و 
  ، يرفتار  ي کنشها   تعاملها،  ها،شبکه  شتریب  ،ي ساختار  بعد  در   یاجتماع  سرمایۀ  سنجش  درب) منظر ساختاري:   

مانند مؤلفه هاي صبر و امید   ند.مطرح  ملموس  و   ینیع  بعد  در  شتریبقرار دارند که    یررسمیغ  و  ی رسم  يمشارکتها
 و بخشش و بخشایش.

 . شودیم سازمانها و  هاسسهؤم نهادها، انواع شامل سطح  نیای: انیم سطح
  با   دولت  د یشد  برخورد،  مانیا  و  نید  ،یاجتماع  ي ارزشها  و  باورها  جوامع،  رسوم  و  آداب  کالن  سطح  در:  کالن  سطح
 .     ) 15-17فوکویاما: صص  نظم، انیپا( » است مدنظر یاجتماع سرمایۀ ةنابودکنند  و فساد عوامل

 را  یاجتماع  سرمایۀ  امروزه.  است  روابط  نی ا  تیفیک  زین  و  یاجتماع  روابط  ةژیو  ة ترکیببازگوکنند   یاجتماع  سرمایۀ
 يری شگیپ  ي اتدبیري بر  اجتماعات،  در  ي سازتیظرف  ي ابزارها  از  نیهمچن  و   داریپا   ۀتوسع  و  ملتها  ثروت  ي اجزا  از  یکی
 ی اجتماع  و  ي فرد  سالمت  ي ارتقا  و  یاجتماع  رفاه  ي هابرنامه  تیموفق  ي برا  یعامل  و  یاجتماع  مشکالت  کاهش  و
 . ) 275ص :  زاهدي  ،ي نابرابر و توسعه(  دانندیم
 

هاي سطوح سرمایۀ اجتماعی درصد مؤلفه  
 

 
 

اجتماعی بکاررفته در «داستانهاي هزار و یک شب» که شامل اعتقادات   هاي سطوح سرمایۀدر این نمودار، مولفه
دینی، اعتماد، امید، بخشش و بخشایش، صبر، همکاري و تعاون است، بصورت درصد نشان داده شده است که به  

 تحلیل آنها میپردازیم.
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 اعتقادات دینی 
ماعی، میتوان به این امر اذعان کرد که این اجت  هاي یک جامعه، بویژه سرمایۀبا تعمق در معنی و مفهوم سرمایه

مقوله نقش بسیار پراهمیتی در بهبود روابط میان انسانها دارد و موجب رشد و ترقی جامعه ازلحاظ معنوي و مادي 
بینی واحد در افراد یک اجتماع، نوعی هماهنگی و  میشود. در حقیقت مذهب یا دین میتواند با ایجاد یک جهان

آنان  میان  فهم   همدلی  یک  به  میتوانند  دینی  دستورهاي  از  پیروي  با  اجتماع  یک  افراد  نماید. همچنین  ایجاد 
مشترك از مسائل مادي پیرامون خود و نیز از مسائل معنوي دست یابند که با عمل و پایبندي به این دستورها، 

ست، بین آنان بوجود آید نوعی اعتماد، مشارکت اجتماعی، تعهد و همسویی، که الزمۀ ایجاد سرمایۀ اجتماعی ا
). «چیزي که بیش از هر امر دیگر حق را محترم، عدالت را مقدس، دلها را به یکدیگر 117(پایان نظم، فوکویاما: ص  

ارزشهاي  به  تا عمق وجدان آدمی تزریق مینماید،  را  تقوا و عفاف  برقرار،  افراد  را میان  اعتماد متقابل  مهربان و 
ه افراد را مانند اعضاي یک اندام به هم پیوند داده و متحد میکند، «دین و ایمان اخالقی اعتبار میبخشد و هم

ایجاد سرمایۀ اجتماعی   از راههاي گوناگون نقش مهمی در  از پدیده  –دینی» است. دین  هاي مهم بمثابه یکی 
سرمایۀ اجتماعی منحصر هاي مؤثر در ایجاد  ایفا میکند. بدلیل آنکه بیشتر آموزه  –اجتماعی و مورد نیاز جامعۀ نو 

به دین هستند، هیچ پدیدة دیگري نمیتواند بدیل دین قرار بگیرد و کارکرد و نقش دین را در این زمینه ایفا نماید.  
ها در انحصار دین نیستند ولی وقتی دین آنها را مورد تأکید قرار میدهد، رغبت و میل بیشتري گرچه برخی از آموزه

اند. آید. افراد متعددي از دین بعنوان عامل موجد سرمایۀ اجتماعی یاد نمودهدم بوجود میدر انجام آنها در میان مر
تقویت    یکی از کارکردهاي دین را نظارت و کنترل اجتماعی قلمداد نموده و معتقد است که دین ازطریق1«دورکیم»

ارزشها و هنجارهاي مهم و مسئول دانستن انسانها در سرنوشت مشترکشان، نقش مهمی در کنترل اجتماعی ایفا  
 ). 82: ص فصیحی میکند» (دین و سرمایۀ اجتماعی،

و   نام خدا  ذکر  قرآن،  قرائت  نماز،  را خواندن  انسان  اصلی سعادت  راه  نویسنده  و یک شب،  هزار  داستانهاي  در 
 هایی از آن با توضیحات تبیین میگردد. ینی میداند. نمونههاي دآموزه

عمران، یس، الرحمن،  «قمرالزمان نماز مغرب و عشا بجا آورده بر تخت نشست و تالوت میکرد تا اینکه سورة بقره، آل 
 تعالی استغاثه نمود» (هزار و یک شب، طسوجی: ص تبارك و معوذتین بخواند و ختم دعاهاي دیگر کرده به خداي 

298                                                  .( 
نویسنده از خواندن قرآن، نماز و استغاثه به درگاه الهی بعنوان ارکان اصلی دین یاد کرده است. دعا به درگاه حضرت 

هاي  حق از مفاهیم اصلی در داستانهاست و سرمایۀ بسیار عظیم براي انسان دانسته شده است. همچنین به سوره
 تعالی باشد، ایمن است.مختلف قرآن از جمله یس، الرحمن و ... اشاره کرده و معتقد است هر کس در سایۀ حق 

 دین  اسالم دین که کرد باخبر را او اسعد. شد جستجو اسالم دین از برداشته  او پاي  و دست از قید  آن، از «... پس
. نمیدهد  کس  به  سودي   آتش  و  است  آیات  و  معجزات  خداوند  ) ص ( محمد    اسالمیان  پیغمبر  و  است  محکم  و  حق

 شد ...»  سعادت اهل از و  راند زبان بر شهادتین پس. گرفت جاي  دلش در ایمان حب و کرد اذعان اسالم به بستان
 ). 348(همان: ص 

نویسنده، دین اسالم و آیین الهی را شاهراه اصلی موفقیت و سعادت واقعی بشریت معرفی کرده و معتقد است 
ترین مرتبه فرود هاي خود تکیه زند، سرانجام در پستکسی که از دین و آیین الهی یاري نجسته و فقط به اندیشه

 آید و در زندگانی فردي و اجتماعی دچار انحطاط میگردد.   می

 
١ Durkheim 
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شده باشد،   نزدیک  ما  اجل   اگر   و  رسید  خواهیم  بدو   ما  باشند  نوشته  چیزي   ما  پیشانی  به   اگر:  گفت  «... طاووس
 گریزي  حادثات  از  را  .. هیچکس.مرد    نخواهد  نرسد  روزش  و  نخورد  خود  روزي   تا  هرکس  و  است  محال   ما  خالصی

 گفتم  او   به   من.  ورزید  غفلت  خود  تسبیح  از  او  که  نبود  تسبیح  ترك  جز   او  هالك  سبب  که  دانستم  یقین  من.  نیست
 شود  غافل  تسبیح  از  که  هر وقت  و  میکند تسبیح  خداست، مخلوق  هر که  آنکه  از  میترسم  تو  بر  تسبیح   ترك  از  من
 ). 259گردد» (همان: ص  هالك او مکافات به

همانگونه که در این داستان مشهود است، انسانهایی که توان خود را براي انجام کارها کافی میدانند و به علم و 
فهم خود مغرور هستند و از حضرت حق یاري نمیجویند، در نهایت عاجز میشوند. به هیچ عنوان بشر بتنهایی و 

 د.بدون یاري حق نمیتواند، زندگی پویا در بطن جامعه داشته باش
 مکه   زیارت  شوق  مرا:  گفت  او   به  کرد،  ادا  نماز   چون .  است  ایستاده  نماز   به  که دید   رفت،  خواهرش  نزد  «ضوءالمکان

  الزمان نزهت.  روم  حج  به  کس  همه  از  بیخبر  برداشته،  مال   اي پاره  که  است  این  من  قصد.  است)  ص( نبی    قبر  و
 ).135مگذار» (همان: ص  محرومم زیارت فیض از و ببر خویشتن با نیز مرا که داد سوگندش

کننده  عالیق دینی چیزي جز صور تمثیل عالیق اجتماعی و اخالقی نیستند. جامعه هم علت نمود دینی و هم توجیه
 گرایانۀ مهم و عامل پیوند جامعه است. تمایزي است که میان شیء مقدس و نامقدس دیده میشود. دین ابزار عمل

 بجا   حج  مناسک  گشته  معظمه  مکۀ  داخل  اینکه  تا  رساندند  حاجیان  محمل  به  را  خود  شد،  شبنیمه  چون  «پس
 میخواهم :  گفت  ضوءالمکان  .کردند  بازگشت  قصد  حاجیان  آن  از  پس.  آمدند)  ص( نبی    قبر  زیارت  به   آنجا  از  و.  آوردند

رسیدند» (همان:   المقدسبیت  به  تا  رفتند  .شدند  روانه  مقدسیان  با  کنم   زیارت  نیز   آنجا را  و  بروم  المقدسبیت  به
 ). 136ص 

نویسندة داستان، گوهر ادیان را واحد شمرده و همۀ آنها را منتهی به حق و حقیقت دانسته است. بنابراین از نظر  
او نداي الهی را همۀ اقوام با هر زبان و نژادي میشنوند و شنیدن نداي الهی در انحصار پیروان هیچ دینی نیست.  

  ابوالبشر   آدم  که  بازگو  اي؟شده  غافل  مرگ  از  چه  بهر  از  و   گرفتاري   امل  طول   به  بدینسان  چرا  آدم،  پسر  «اي 
 و   جبابره  و  عمالقه  سالطین  و  رفتند  کجا  قیاصره،  و  اکاسره  پادشاهان  شدند؟  چگونه  فرزندانش  با  نوح  و  کجاست؟
 هامان  و  قارون  کجاست.  مردند  جملگی  حشم  و  خدم  خداوندان  و  عجم  و  عرب  بزرگان  شد؟  چه  را  آفاق  خداوندان

 ). 690ذواالوتاد؟» (همان: ص  و کنعان و عاد بن شداد و
در واقع دین یک نهاد اجتماعی جهانی و عمومی است و داراي اشکال متنوعی میباشد. معتقدین به مذهب ممکن 

اعمال عبادي آنان میباشد. اما در    دهندة تفاوت در نوعاست به پرستش خدایان و نیاکان یا بتها بپردازند که نشان
اي از باورها، عقاید، ارزشها، قوانین اجتماعی و ایدئولوژي واحد در یک اجتماع و  اینجا، منظور از مذهب، مجموعه

 اینکه چه نقشی در ایجاد سرمایۀ اجتماعی میتواند داشته باشد، میباشد. 
  نماز   و  است  تعالیخداي   به  بندگان  وصل  سبب  نماز:  گفت  کنیزك  چیست؟  نماز  فایدة  که  ده  خبر  مرا  کنیزك،  «اي 

  و کند خشنود را تعالیخداي  و بگرداند را بالها و گرداند روشن را روي  و کند  نورانی را دل  اول : است خصلت ده را
  به   را  بنده  و  فرونشاند  را  خدا  غضب  و  کند  زیاد   را  رحمت  و  دارد  نگاه  دشمنان  شر  از  و  آورد  خشم  به  را  شیطان
است» (همان:    دین  ستون  و  است  واجبات  از  نماز  و  بازدارد  زشت  کارهاي   از  را  نمازکننده  و  کند  نزدیک  خود  خواجۀ

 ). 547ص 
نویسنده از ویژگی و فایدة نماز براي انسان میگوید. نماز و یاد خدا راه موفقیت بشر و رهایی از شر شیطان است. 

خدایش میگردد و دیگر اثر اجتماعی   هب   نسانکه موجب نزدیکی ا   یکی اثر فردي   :در نماز دو اثر عمده نهفته است
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بشري و همنوعان   ۀبه جامعنسبت  ،اهل نماز و عبادت باشدکه  کسی    .آوردرا در جامعه مسئول بار می  فرداست که  
انسانی    خویش با خدااحساس وظیفه میکند.  احساس   قدرتمندي نیروي    ش در درون،  رازونیاز میکند  ي خودکه 
اعتقادات دینی باعث انسجام و همبستگی گروهی،  ت دارد.  الو توانایی بیشتري در غلبه بر سختیها و مشک  میکند

آرامش و پیشرفت اجتماعی   احساس مسئولیت، اعتماد و هویت اجتماعی و همچنین بازدارندگی از اعمال خالف،
تسهیل میکند که میتوان از آن بعنوان یک سرمایۀ   د. بنابراین اعتقادات دینی دسترسی به اهداف مشترك راگردمی

 .اجتماعی معنوي نام برد
 

  اعتماد
 بدون .  است  اعتماد  جو  وجود  شود،یم  جوامع  در  آن  ۀتوسع  و  رشد  باعث  که  یاجتماع  سرمایۀ  ۀبرجست  ارکان  از  یکی

 اعتماد   بر   هیتک  با  یاجتماع  سرمایۀ  وجوه  از  ي اریبس  و  ابدییم  میتحک  و   تیتقو  اعتماد،  ساره یسا  در  یانسان  روابط  شک
 . ) 12ص  : چلبی ،شناسی نظمجامعه(  رسدیم ظهور منصه به

 نده ی آ  به  معطوف  ي ریجهتگ   که  هاکنش   از  دسته  آن  در  صوصخب  کند،یم  دایپ  نمود  انسان  ي کنشها  نیب  در  اعتماد
 يفضا در مبادالت ةکنندلیتسه اعتماد. کندیم لیتسه  را کردن عمل قدرت  که است یفیک ۀرابط ینوع  آن و دارد

 نظم  به  مربوط  لئمسا  حل  ي برا  و  رساندی م  حداقل  به  را  یاجتماع   مبادالت   و   مذاکرات   ۀنیهز  که   است  یاجتماع
  مربوط   میمفاه   ي ر یتعب  به.  است  یاجتماع  اتیح   مقوم  و  ي قراردادشیپ  عنصر  و   دارد  ي ا کنندهنییتع  نقش  یاجتماع

  به  مربوط  ي هاحوزه  نی ب  یافق  زاتیتما  ةدربردارند   که  ندینمایم  فیتوص  را  یاجتماع   روابط  بالقوه  بطور   اعتماد  به
 . ) 8ص :  ازکیا ،بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی(   است یشخص و یعموم ي فضا

 در  اعتماد  عنصر  به  از ین  ضرورت  هیتوج  در  »م؟ی کن  اعتماد  شهروندان  به  چگونهتحت عنوان «  خود  ۀمقال  در  1»اوفه«
 است،   موجود  ي اجامعه  هر  در  اعتماد  نکهیا   فرض  با  و  کرده  اشاره  نظم  ي برقرار  ي برا  جامعه  کالن  ي ازهاین  به  جامعه،

 قوام  و  ي داریپا  ي برا  را   ي فرد  ي ها زهیانگ  ي و.  داندیم  حتریصح   ي امر  شجادیا   ي جا  به  را  آن  حفظ  و  نمودن  فعال 
 :  دهدیم شنهادیپ حل راه دو آن، لیتکم ي برا و ندیب یم ناقص اعتماد

 .فرد تعلق احساس و مشترك ي تهایهو تیتقو منبع بعنوان گروهها به  توجه یکی
 سرمایۀ (   دهند  گسترش  جامعه  سطح  در  را  اعتماد  توانندیم  خود  ي توانمند  اساس  بر  که  جامعه  ي نهادها   ي گرید

 .) 237ص : ولکاك توسعه، و یدموکراس  اعتماد، ،یاجتماع
 : است کرده مطرح  نیچن را یاجتماع اعتماد انواع اوفه

 .گرانید ي ایدن یفرع ۀمقول ای خود ي هایهمشهر به شهروندان اعتماد  -1
  دادگاه   نظام  س،یپل  ها،رسانه  ندگان،ینما  :لیقب از  .بخشها  ری سا  نخبگان  ای  یاسیس  نخبگان  به  شهروندان  اعتماد  -2
 . پزشکان ای

 ، یدانشگاه   ،ی نید  ،ي کارگر   ،ي تجار  ي بخشها  ،نخبگان   :لیقب  از  .بخشها  گرید  نخبگان  و   گریکدی  به  نخبگان  اعتماد  -3
 ... .  و یارتش

 اعتماد (   هاتوده  ي رفتار  ي شهایگرا  ةدربار  نخبگان  اعتماداز قبیل:  .  جامعه  نییپا  سطوح  به  باال  سطوح  اعتماد  -4
 ). 52ص : امیرکافی آن، بر ثرؤم عوامل و یاجتماع

 
١ Offe 
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 دو  نیب  اعتماد  ۀرابط  از   بحث  تنها  خرد  سطح  در.  است  کرده  یبررس  کالن  و  خرد  سطح  دو   در  را   اعتماد  1»کلمن«
 عامل   نیچند  ي موارد  در  و  عامل  دو  از  شیب  که  دیگوی م  سخن  ي ادهیچیپ  نظام  از  کالن  بحث  در  کلمن  اما  .است  فرد
  و   تیر یمد(   کنندیم  اعتماد  گریکدی  به  مشترك  ي ارزشها  ي کسری  ي مبنا  بر  افراد  و  هستند  لیدخ  اعتماد  فراکرد  در

 .) 112ص : صالحی امیري   ،یاجتماع سرمایۀ
ترین عامل بهبود سار اعتماد است. نویسنده بهترین و برجستهدر داستانها، بیشتر روابطی که بچشم میخورد در سایه

 روابط انسانی را اعتماد میداند.
  زیر   به   سر  ساعتی  عمر.  بازگردم  تو  بسوي   خود  سپرده،  کسی  به  را  کودك  آن  کار   من  دهی  مهلت  مرا  روز  سه  «اگر

. کرد   نگاه  حاضران  به  جوان  آن  شود؟  ضامن  را  جوان  این  که  کیست:  گفت  کرده  نظر  حاضران  به  آن   از  پس.  انداخت
 ).508است» (هزار و یک شب، طسوجی: ص  ضامن مرا این: گفت کرده اشاره ابوذر به ایشان میان در

نویسنده به نسبت دادن موضوع اعتماد به سالطین و حاکمان (در برخی داستانها) در پی آن است تا به مردم عامه 
این معنی را القا کند که حاکمان و مردم به همدیگر نهایت اعتماد را دارند، از این جهت مردم نیز باید در بین 

  را  او  حالتی که  در  شدم  ضامن  را  پسر  این  سوگند،  داخ  به:  گفت  «ابوذر  روابط خویش بر این اصل پایبند باشند.
 گفت:   آورده  من  به  رو  و  کرد  اعراض  حاضران  از  او  چون  ولکن  است  قبیله  کدام  از  او  که  نمیدانستم  و  نمیشناختم

است» (همان: ص   گشته  منسوخ  جهان  در  مروت  که  نگویند  تا  کنم  رد  را  او  که  نپسندیدم  من  است،  من  ضامن  این
509.( 

یافته دانست را میتوان اعتماد تعمیماي  به گروههاي قومی و قبیله  اوجداي از تعلق    فرد ناشناسبه    ابوذر  اعتماد 
اعتمادي ازبین بی   هاي اتفاقیطول زمان توسط نمونه   و ثابت و محکم است و در  ،به جهان  اومبتنی بر نگاه  که  

 . نمیرود
 برداشته  مردم  میان  از  احسان  که  نگویند  تا  بخشیدیم  جوان  این  به  را   پدر  خون  ما:  گفتند  جوان  دو  هنگام  آن  «در
  ابوذر  جوانمردي   از  و  قاتل  جوان  آن  درستی  پیمان  و  راستی  از   و  جوان  دو  آن  بخشیدن  از  عمر  پس.  است  شده

 ).510بگیرید» (همان: ص  المال بیت از  را پدر دیه: گفت جوان دو آن به و شد خوشحال 
  درپتانسیل بخشایش میگردد و این  با  همراه  حس همدلی و درك احساسات دیگران  در داستان، اعتماد منجر به  

کنشگران اجتماعی رخ میدهد   ش در محیط اجتماعی و در یک کنش متقابل نمادین با سایرایکه بخشاست  حالی  
بر    شثیر أو ت  نه، روابط اجتماعی آناشدو داراي اثرات فراوانی بر کنشهاي آتی فرد ذیحق، کنشهاي فرد بخشیده

 است.  اجتماعی ۀتقویت بیشتر سرمایمعطوف به افزایش کل افراد مطلع از آن و 
 داري  اعتماد   من  بر.  است  من  با  نیز  تو  کسوت  و  نفقه  و  خریدم  درمش  هزارپنجاه  به  را  کنیزك  این:  گفت  جوان  «آن
 مستی   را  یونس.  ببرم  را  او  فرستاده  قیمت  که  باشد  تو  نزد  در  کنیز  یا  بازفرستم  تو   به  فردا  را  او  قیمت  و   ببرم  کنیز  که
: گفت  خود  با  و  فرورفت  فکر  به  یونس  که  نرفت  ساعتی.  دارم  اعتماد  تو  بر  آري :  گفت  و  داشت  آن   بر  بیم  و  شرم  و

). 817رفت» (همان: ص    کجا   به  که  نمیدانم  و  نمیشناسم  را  او  که  دادم  کسی  به   را  کنیزك  و  کردم  اینکه  بود  کار  چه
موانع ارتباطی را مرتفع    و  در روابط چهره به چهره خود را نشان میدهددر این داستان اعتماد یونس به آن جوان  
 د.  گردمیسازد و بسیاري از تعامالت را موجب می

 نفقه   زر  دینار  دپانص  این  و  کردي   من  به  که  است  ظنیحسن  بجهت  دینار  هزار  این  و  کنیز  قیمت  این  یونس،  «... اي 
  یونس  سواري   بهر  از  را   اسبی  غالم،  اي :  گفت  آن  از   پس .  خرید  خواهی  خود   پیوندان  بهر  از   که  است  سوغاتی  و  تو   راه

 
١ Koleman 
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  رسیده،   من به خالفت  امر  که بدانی  وقت هر یونس،  اي : گفت آنگاه. بیاور او حوایج حمل  براي  از استري  و  بنه زین
 ).818گردانم» (همان: ص  نیازبی ترا و کنم بلند ترا قدر سوگند خدا  به که آي  من نزد
 ق ی عم  داریپا  ۀشبک  کی.  ساز موفقیتهاي بزرگ استراهگشا و زمینه  باشد،  ادیز  یاجتماع   ي هاشبکه  در  اعتماد  اگر

  و  تریغن  را  ارتباط  چهره  به  چهره  اتصاالت.  گردد  ي خودباور  و  اعتماد  کسب  لی تسه  باعث  تواندیم  روابط  از  یغن  و
 .سازدی م مستحکمتر

 بیرون   چون.  بنشین  الرشیدهارون  خلیفه  انتظار  به  و  شو  بغداد  بسوي   سپاري   خاك  به  مرا و  کنی  نماز  من  بر  «چون
  کشتی   از  که  خواست  ). «چون520کن» (همان: ص    رد  بدو  اي یافته  من  جیب  از   آنچه  و  برسان  او   به  من  سالم  آید
 در   که  کفنی  با  و  ده  غسل  آنگاه!  یابی  مرده  درخت  این  زیر  در   مرا  آیی  من  نزد  به  فردا  چون:  گفت  من  به  درآید  به

 عصا   و  انبان  و  خرقه  این   و  بسپار  خاکم  به  ریگستان   این  در  کرده،  نماز  من  به  و   کن  کفن  مرا  بود،  خواهد  من  سر  زیر
 ).580برسان» (همان: ص  او به بخواهد تو از را اینها بیاید کسی وقت هر. ببر خود با

زاده به ابوعامر بصري و نیز در حکایت «تَرَکه پیر» اعتماد شیخ به زادة پرهیزکار» اعتماد خلیفهحکایت «خلیفهدر  
فردي میگردد و بالطبع مرد نکوکار در ایجاد و تقویت امانتداري نقش دارد و باعث تقویت و انسجام روابط میان

   جلب اعتماد دیگران میباشد. رفتار اجتماعی ةویژه در حوزبمهمترین تأثیر امانتداري 
اعتماد را میستاید و بیشتر روابط نیک انسانی بر اساس اعتماد بنا شده است. گاهی نیز از    نویسندة داستان، مقولۀ

 درسی   میخواهم  فرزند   اي :  گفت  من  به  دالالن  «شیخمند و ناالن است.  نبود این عنصر مهم در جامعۀ خویش گله
  و  بستان  حجت   فروش  زمان  و   مفروش  نسیه  را   خود   مال   هرگز  اینکه   آن  و .  باشد  سودمند  تو  براي   که  دهم  تو   به

 ). 76بگیر» (همان: ص  گواه
 یاجتماع  تعامل  نیا  در.  دارد  وجود  تعامل  آنان  انیم  که  باشدیم  اعتمادشونده  و   اعتمادکننده  عنصر  دو  ي دارا  اعتماد

. است  مطرح  متقابل  انتظارات  اعتمادشونده  و  اعتمادکننده  نی ب  روابط  در.  شود  برآورده  منافعشان   دارند  انتظار  نیطرف
 . برسانند حداقل به را انیز  و ضرر و شوند مندبهره آن منافع از یاجتماع روابط یپ در که دارند انتظار دو هر یعنی

  برادر   جاي   به  مرا   و  است  من  شوهرخواهر  و   ماست   از  حاجب  که  بسپاریم  حاجب  به   را   او   ما  وزیر،  اي :  گفت  «ملک
 ).233ص  کنیم» (همان: اطاعت باشد، ملک راي  آنچه هر: گفت وزیر. است

 م ی دار  گرانید  به  که  ینانیاطم  ي مبنا  بر.  است  یاجتماع  متن  ک ی  در  مخاطرات  رشی پذ  به  لیتما  متضمن  اعتماد،
 .  باشند نداشته را ما به زدن بیآس و صدمه قصد ،حداقل ای دهند پاسخ ما به نآنا که دیآیم بوجود  انتظار نیا

  تو   خانۀ  در  و  آوردم  پناه  تو   بر   شدن  کشته  بیم  از   من  گفت:  کیک   چیست؟  اینجا  به   تو   آمدن  سبب  :گفت  «موش
 ). 270ص  برآساي» (همان: اینجا در گفتی تو که است چنین سخن اگر: گفت موش. ندارم طمعی

 اعتماد   او  بر  ایشان  اینکه  تا .  برساند  روزي   را  خوارانروزي   خدا.  دهد  نان  دهد،  دندان  که  آن کس  هر:  گفت  «خارپشت
 ).272ص  درآمدند» (همان: او خانۀ به و  بخوردند  را او نیرنگ فریب کرده،

نویسنده در بیشتر موارد اعتماد را در قالب شخصیت حیوانات نمایش میدهد که این حیوانات هر کدام نماد انسانها 
 جمله   از  ي اکاریر  و  ي گرلهیحخورند و اعتماد میکنند و سرانجام پشیمان میشوند.  هستند. گاهی فریب یکدیگر را می

 رفته رفته  ،رفت  انیازم  یاجتماع  سرمایۀ  یاصل  شاخص  بعنوان  اعتماد  کهی  زمان  .است  اعتماد  ةبرندنیازب  عوامل
 . شودی م یاجتماع ۀتل دچار جامعه
 حاجت   و   شد  نخواهم  نزدیک  تو  بر  و   نیست  اعتماد  تو  سخنان  به  مرا  که  شو  دور  من  از  مکاره،  غدارة  اي :  گفت  «شبان

 ). 260ص  گشت» (همان: دور  آخرت از افتاد رغبت تو به را که هر ندارم، تو وصال  به
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اعتمادي از خود نشان میدهد و با تعمق در داستانها، گاه به مواردي برمیخوریم که نویسنده به برخی از زنان، بی
 د را به آگاهی وادارد که مبادا با اعتماد تام به زنان، فریب مکر و نیرنگ آنان را بخورد.  در پی آن است تا مخاطب خو

: گفت   و  آمد  من  نزد  خراسانی  مردي .  رسید  هم  به  تنگدستی  روزها  اي پاره  در   مرا  است  گفته  زیادي   «ابوحسان
 هزار ده  که  میخواهم  و  است  گران  من  بر  آن  بردن  که  است  مالی  من  با  و  امکرده  حج  قصد  و  هستم  غریب  مردي 

 در  معتبر  جاي   به  گرفتم،  تو  از  همیان  بازگردم ... چون  آورده  جا  به  حج  تا  بگذارم  ودیعت  به  تو  نزد   مال   آن  از  درم
 ). 472بستان» (همان: ص   من از همیان و آي  من نزد به شود،  فردا  چون تو. گذاشتم معتمدي  نزد

 نکه ی ا  بابت  ازوجود دارد    ي کمتر   ینگران  دارند،  اعتماد  هم  به  جامعه  افراد  که  یطیشرا  درنویسنده بازگو میکند  
 يگذار هسرمای  شتریب  یانسان  سرمایۀ  در  جهیدرنت  و   د بمان  پاداشی ب  گرانید  قصور   و  ضعف  بخاطر  انآن  ي تالشها
 .شد خواهد
 پیغمبر   خفتم،  چون  آنکه  از  روم   خواب  که  است  نگذاشته  تو  سبب  به  مرا)  ص(  پیغمبر  دوش  ابوحسان،  اي :  «گفت

 مرد   آن  به   را   این:  و گفت  داد   من  به  درم  هزارده  خلیفه  آن  از   پس.  دریاب  را  زیادي   ابوحسان:  گفت  من  به)  ص ( 
  به   را  شریفه  مدینۀ  قضاوت  منشور  نیز   و  بساز  را  خویشتن  اینها  به :  گفت  و   نیز داد  دیگر  درم  هزارسی  و   بده  خراسانی

 ببخشود» (همانجا). من به گرانبها خلعت و داد ترتیب من بهر از دینار پانصد ماه هر در و داد من
گرامی   پیغمبراصل مهمی که هرگز نباید فراموش کرد اعتماد به خدا و پیامبران است که کارساز و کارگشاست.  

حکومتی آن حضرت ایجاد اعتماد بین   هاي یکی از مؤلفه   که  اسالم (ص) الگو و سرآمد انسانهاي تمام دورانهاست
به همکاري   امانتداري   ةبراي همکاري فراتر از دایر   شرایطدر این داستان با تکیه بر اعتماد،   .حکومت و مردم است

 کشیده میشود. احسانی و اکرامی  
می میان  به  اجتماعی سخن  اعتماد  از  از جمله    ،آیدوقتی  آن  مهم  کارکردهاي  افزایش به  اخالقی،  تراکم  ایجاد 

مشروعیت حکومت در جامعه، درك دیگران و پذیرش آنان، افزایش کنش و هویت جمعی و مصونیت از خطرات 
احتمالی اشاره میشود. در مقابل، ازدست رفتن این سرمایۀ اجتماعی از فرد یا گروه یا دولتی موجب افزایش خطرات 

و رقابت بیشتر در میان گروهها و طبقات اجتماعی شده و جامعه را با  گیري گرایشهاي تدافعی، بیگانگی  و شکل 
 . خطر فروپاشی درونی مواجه میسازد

  ل ئمسا  حل در که است یاجتماع تعامل نیادیبن عناصر از یکی اعتماد شودیم روشن شده،گفته  مباحث در ملأت با
 محسوب  ي ا جامعه  هر  تیموجود  ي برا  ي د یکل  و  عمده  شرطشیپ  و  دارد  کنندهنیی تع   ینقش  یاجتماع  نظم  به  مربوط

(سرمایۀ اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، ولکاك:   است  یاجتماع  ي فضا  در  مبادالت  ةکنندلیتسه  و  شودیم
 ). 206ص 

 امید
نویسنده در داستانها، مخاطب را به ترویج امید و امیدواري فرامیخواند. وي معتقد است امیدواري میتواند همچون 

هاي زندگی بیرون بکشد و روابط بین انسانها را تقویت کند. ازاینرو میتوان محرکی قدرتمند انسان را از سراشیبی
  کنیز   است؟  ترامیدوارکننده  آیه  کدام:  گفت  شد. «قاري به نوعی در انباشت سرمایۀ اجتماعی در جامعه دخیل با

 جَمِیعاً   الذّنُوبَ  یَغفِرُ  اهللاَ  إنَّ  اهللاِ  رَحمَهِ  مِن  التَقنَطُوا  أنفُسِهِم  عَلَی  أسرَفُوا  الَّذِینَ  عِبَادَِي  یَا  «قُل  تعالیخداي   قول :  گفت
  زیرا .  نشوید  ناامید  خدا  رحمت   از  اید،کرده  اسراف  خویش  زیان   بر   که  من  بندگان  اي   بگو(   1الرَّحِیمُ»  الغَفُورُ   هُوَ  إنَّهُ

 ). 522مهربان)» (هزار و یک شب، طسوجی: ص  و آمرزنده اوست. آمرزدمی را گناهان همۀ خدا
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و ایمان دارد که این امید، وي را به زندگی دوباره   نگارنده با استناد به آیۀ قرآن، انسان را به امیدواري فرامیخواند
برمیگرداند. وي توصیه بر پرهیز از ناامیدي میکند و همواره خداوند را منبع الیزال امید معرفی مینماید. انتظار 

روز به امید خویش بیفزاید و براي رسیدن به مقصود، نامالیمات را تحمل کند  نویسنده آن است که انسان روزبه
رنه راه نجات را گم خواهد کرد. همچنین معتقد است منبع نهایی امید، درگاه حق است و انسان از این درگاه وگ

 است که ارتزاق میکند.
 تمنا   و  نداشت  پسري   لکن  میفرستادند  خراج  مغرب  و  مشرق  از  او  براي   از  و  بود  بزرگ  اقلیم  هفت  پادشاهان  «به

 شناسان ستاره  روزها،  از  روزي .  بنشیند  او   جاي   به  مرگ  از  پس  که  دکن  عطا  او  به  فرزندي   تعالیخداي   که  میکرد
 ).604ص  (همان: هست» پسر از اي بهره ترا ملک، اي : گفتند او به کرده، حساب را ملک طالع و گشودند کتابها

زندگی را زمانی ترسیم میکند که امید کسی به بار نشیند. این منتهاي نشاط آدمی   هاي نویسنده، زیباترین لحظه
است که میتواند هم براي شخصیت فردي وي مفید واقع شود و هم روح نشاط و سرزندگی را در اجتماع گسترش 

ي اجتماعی یک هااي شادمان شود و این یکی از رازهاي پرورش سرمایۀدهد تا جایی که منجر به پا گرفتن جامعه
 جامعه است. 

  خود   خانۀ   به   جعفر.  کشت  خواهم  را   تو   غالم   جاي   به  نیابی  را  او  اگر  میخواهم  تو   از  را   غالم:  جعفر گفت  به  «خلیفه
  در   بهی  دید  خردسالش،  دختر  با  وداع  گشت ... هنگام  مشغول   طاعت  به   خواند و  نماز  گشود،  دعا  به  دست  و  آمد

 من   به  را  به  این  و  گرفت  من  از  دینار  دو  ریحان  غالممان:  گفت  دختر  کجاست؟  از  به  این:  گفت.  است  دختر  جیب
 ). 60(همان: ص  کرد» پیدا امید خویشتن  خالص به شنید داستان این چون جعفر. داد

نویسنده نقش امید را پررنگ نشان میدهد، گویی قصد دارد به مخاطبان خویش این نکته را بفهماند که هماهنگی  
رچشمۀ امید است. امید را بعد از ایمان و قبل از مصیبت یکی از فضایل الهی معرفی میکند. امید و سرزندگی از س

 فضیلت الهی است و متعلقش خداست و انسان بواسطۀ خدا و با ارادة خویش امید را میجوید و به رهایی میرسد. 
  کسی   ولی بگشایم او بهر از را زمین گنجهاي  کند خالص مرا هرکه داشتم دل   در. ماندم دریا قعر در دراز «سالیان

 ).31بکشم» (همان: ص  بخواهد که هرگونه به را او برهاند مرا که هر گفتم  خود با. نرهاند مرا
در این داستان امیدواري رابطۀ معناداري با سالمت روانی دارد. آنکه امید به آینده را ازدست میدهد در اوج قدرت 

با امنیت رومادي بهره ناامیدي قرار هاي فزونانی نداشته و دچار وسوسهاي  خواهانه میگردد. امیدواري درمقابل 
 میگیرد که خود ریشۀ بیماریهاي روانی و جسمانی است و میتواند معضالت اجتماعی وسیعی را در پی داشته باشد. 

.. .گفت اهللابسم و بستد من از درمها شیخ پس. کن خدا  بر توکل و آور من پیش درمها فرزند، اي : گفت «ابوالمظفر
باشد» (همان:   تو  دست  در  ما  خالص  که  هست  امید  ابوالمظفر،  اي :  گفتند  یافتند  گشوده  را  شیخ  بازرگانان  چون
 ).    424ص 

مشکالت محافظت کند و   وجود پیوندهاي عمیق انسانی مبتنی بر اعتماد میتواند امیدآفرین باشد و افراد را دربرابر
در شرایطی که با موانعی در طول مسیرشان مواجه میشوند، افراد امیدوار و بخصوص آنان که از قدرت راهیابی 

ریزي باالیی برخوردارند، میتوانند راهکارهایی براي رسیدن به هدف تصور کنند و براي راههاي احتمالی نیز برنامه
افراد امیدوار آن را    که راه رسیدننمایند و حتی هنگامی به هدف مسدود و این وضعیت شکست تلقی میشود، 

انگارند که باید با یافتن راههاي دیگر برآن غلبه و از آن گذر کنند. بنابراین گروههاي مختلف میتوانند چالشی می
 سرمایۀ اجتماعی را همچون منبعی براي دستیابی به اهداف سودمند بکار گیرند.
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  القاضی،   موالنا  یا:  گفت  عالالدین  بستانی؟  ايکرده  شرط  آنچه  تا  نمیگویی  طالق  را   زن  چرا:  گفت  نعالالدی  به  «قاضی
 روز   ده:  گفت  قاضی  ...!  دهم؟  طالق  رضابی  بامداد  هنگام  و  کنم  تزویج  خفتن  وقت  من  که  است  مذهب  کدام  به

 محکمه   از   شرط  این  به  و   گوید  طالق  یا  کند   ادا  مهر  یا   روز  ده   از  پیش  که  کردند  شرط  عالالدین  با   و  داد  باید  مهلت
 سحر.  کارهاست  بسی  را  خدا  غیب  در.  دار  آسوده  خاطر  تو:  گفت   دخترك.  بازگفت  دخترك  به  ... حکایت  آمد  بیرون

 ).372است» (همان: ص  آبستن شب زاید چه تا
اجتماعی از جمله متغیرهایی است که نقش مهمی در افزایش امید به آینده دارد؛ چراکه امید دربردارنده   سرمایۀ

آورد با این تصور که احتمال بدیلی براي خوشبینی بوجود میتصورات و توجه افراد به آینده است و واریانس بی 
اي هاي پویایی و نشاط در جامعه و انگارهانهدارد نتایج مثبت حاصل گردد. امیدواري و خوشبینی به آینده از نش

 ). 86براي پیشرفت اجتماعی است (سرمایۀ اجتماعی و امید به آینده، مردانیفر و دیگران: ص 
 

 بخشش و بخشایش
رفتارهایی قلمداد کرد که باعث رشد   برخی فعلهاي اخالقی در داستانها مطرح شده است که میتوان آنها را در زمرة

این رفتارها میتوان به بخشش و بخشایش اشاره کرد که به نوعی سبب بهبود   اعی میشود، از جملۀسرمایۀ اجتم
تفکر    روابط میان انسانها میگردد و شالودة داستانهاي هزار و یک شب بر این است و ازاینرو میتوان اساس و شیوة

 و نگرش نویسنده را به سرمایۀ اجتماعی یافت.
ملک سه پسر داشت. چون این حکایات به پایان رسید، زمین ببوسید و گفت: اي ملک  «در این زمان شهرزاد از  

جهان، اینان فرزندان تواند، تمنا دارم مرا به این کودکان ببخشایی و از کشتنم آزاد کنی. ملک کودکان را به سینه  
بودم. ملک شهریار به وزیر    گرفت و گفت: به خدا سوگند من پیش از این ترا بخشوده بودم و از هر آسیب امان داده

تعالی بر تو ببخشاید که دختر کریمۀ خود را به من تزویج خود پدر شهرزاد خلعتی فاخر داده به او گفت: خداي 
کردي و سبب منع من از کشتن دختران مردم شدي. پس از آن ملک به امرا و وزرا و بزرگان دولت خلعتها بخشید  

 ).1200ک شب، طسوجی: ص و تمامی رعیت را نواخت» (هزار و ی
. نتایج این فرآیندها ملک شهریار میگرددش فرآیندي است که شامل تغییر در احساسات و نگرش  ای بخشبخشش و  

بعد میباشد. در این داستان به  انگیزه براي مقابله به مثل و نیاز به رهایی از احساسات منفی    ازبین رفتن موجب  
واقع مفهوم عفو دربرابر تنبیه و همچنین مفهوم گذشت بعنوان یک   درتوجه شده است.  ش  ایارتباطی عفو و بخش

امر اجتماعی فراقانونی دربرابر برخورد و تالفی قرار میگیرد. بنابراین مفهوم عفو و گذشت زمانی مطرح میشود که 
پوشی ن چشمشخص آشکار و بصورت آگاهانه و علنی از برخورد با آ  ۀدر سازمان اجتماعی عمل یا رفتار هنجارشکنان

هاي رسمی و غیررسمی انجام میگیرد بلکه تنها ازطریق تنبیههشود. به این ترتیب، تنظیم کنش و روابط اجتماعی ن
  .ش و ترك تنبیه نیز سازمان مییابدایازطریق بخش

هستیم    طائی  حاتم  مهمان  امشب  ما:  که  گفت  حاضران  با  کرده  استهزا  و  سخریه  را  حاتم  حمیر،  ملک  ذوالکراع  «پس
 نحر   را  او  شتر  من  و  خواسته  ضیافت  من  از  حمیر  ملک  ذوالکراع  که  بدان  عدي،  اي :  گفت  من  به  خواب  در  ... پدرم
 گرفته   را  اشتر  ذوالکراع  پس.  نبود  چیزي   من  نزد   در  که  بخواه  عذر   و   سوار شود  که  دریاب  اشتري   با   را   او  تو  کردم،

 ).391(همان: ص ماندند»  شگفت در حاتم سخاي  و جود از
و  کند  بخشش  همواره  میخواهد  خود  مخاطب  از  وي  باالست.  بسیار  نویسنده  نزد  در  مقوله  این  منزلت  و  ارج 
بخشندگی را پیشۀ خود سازد و در این راستا از حاتم طایی که از دیرباز مظهر بخشندگی است بهره میبرد و این 
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د و معتقد است که هر کسی  بر سر خاك حاتم حاضر شود رفتار اجتماعی را محدود به زمان زندگانی وي نمیدان
نیز اطعام میگردد که پیامدهاي مثبت و سازنده براي کل افراد جامعه و درنتیجه محیط اجتماعی فراهم مینماید و  

   تک افراد جامعه نقش دارد.بعنوان سرمایۀ اجتماعی در کیفیت روانی تک
  آمد از   خوش  حکایت  ترا  اگر  میگویم،  را  آن  است،  حکایتی  طرفه  غزاله  نای  با  مرا  عفریتان  امیر  اي:  گفت  اول   «پیر
  سگان   با   دوم  پیرمرد  .درگذشتم  او  خون   سوم یک  از!  داستانی  عجب:  گفت  درگذر ... عفریت  بازرگان  این  خون  سر

 استر   صاحب  که  سوم  مرد.  گذشتم  او  خون  دیگر  سومیک  از  گفتی  زیبایی  قصۀ:  گفت  آمد ... عفریت  جلو  شکاري 
 این  خون  باقی  از  بدهید  قول   افتد  پسند  اگر  بازگویم  حکایتی  طرفه  دهی  رخصت  من  به  اگر  گفت:  عفریت  به  بود

-30درگذشت» (همان: صص    بازرگان  خون   باقی  از  و  درآمد  طرب  در  تعجب  غایت  از  درگذرید ... عفریت  جوان
26 .( 

اجتماعی بر اساس روابط شکل گرفته است. هر عاملی که موجب رشد و بهبود این روابط گردد،   ایدة اصلی سرمایۀ
اي بس ارزشمند تلقی میگردد که انسانها موظف به ازدیاد آن هستند. رفتارهایی همچون بخشایش در شمار سرمایه

 ه گردد.که حاصل روابط انسانهاست، میتواند موجب فراهم شدن سرمایۀ اجتماعی در یک جامع
  زیر  به  سر  ایشان.  گفت  مرحبا  برادران  به  درآوري ... جوذر  به  ملک  زندان  از  مرا   برادران  که  میخواهم:  «جوذرگفت

 فروختید   مرا  که  داشت  کار   آن  بر   را  شما  طمع   و  شیطان  که  مکنید  گریه:  گفت  ایشان  به   جوذر.  گریستند  افکنده
 چاه   به  را  او   که  کردید  من  با   شما   که  کردند  آن   از  بیش  وي   با   او   برادران   که  میگیرم   تسلی)  ع(   یوسف  از  من  ولکن

 ). 746درافکندند» (همان: ص 
سعی نویسنده در آفریدن مضامین انسانی و آوردن مضامین قرآنی از جمله حضرت یوسف (ع) بر این بوده است تا  

از (ع)    وسفمیکند. حضرت یقابل کنش افراد مصداق پیدا  مش درایمفهوم بخشپیوند میان انسانها را محکم کند.  
برادران مت ناحآن  شد و   ثرأعذرخواهى  از  را که  ناد  ن آنا  یۀهمه مصائب  بود،  او وارد شده  را   گرفت  دهیبه  آنان    و 

میتوان این برداشت را داشت برد. از فحواي داستان  رفتاري که جوذر نیز در قبال برادران دغلکار خود بکار    .دوبخش
واقع   د. در گردش اجتماعی میایکه هر نوع همبستگی و درگیري اجتماعی سبب افزایش بردباري و پتانسیل بخش

در کنار عوامل دیگر مانند نقش و حمایت اجتماعی   ،ماعی که داراي ارزش و معناي مثبتی هستند پیوندهاي اجت
 . ش دیگران و سالمت روان میشودایسبب افزایش بردباري، قابلیت بخش

 ماندم  محروم  مکرمت  این  از  اینکه  بسبب  من.  نشاند  او  جاي   به   ترا  و  کرد  قبض  را   ولی  فالن  روح  تعالی«خداي 
 هر   به.  است  من  فضل  از  نعمتها  این  بدانکه  من،   بندة  اي :  گفت  من   به  که  دیدم  خواب  در  را  تعالیخداي .  گریستم

 ).580هستم» (همان: ص  توانا چیز همه به من و کنم عطا خواهم که کس
نگارنده در این داستان عطا و بخشش را فضل الهی میشمارد که به هر کس بخواهد بیحساب عطا میکند. بنابراین 

آن   به پذیري  هاي عقالنی و وحیانی، فضایل اخالق اجتماعی از جایگاه بلندي برخوردار است و در جامعهدر آموزه
خدایی گرفتن انسان است و با رحمت و مودت رنگ    ۀکید میشود. بخشندگی و سخاوت یک عمل انسانی و نشانأت

 . یابدیو بخشش و سخاوت به دیگران معنا م
به    را   ایشان  و  ببخشاي   ایشان  بر  که  میدهم  سوگند  پاکت  پدران  حرمت  به  ترا  خلیفه  اي :  گفت  خلیفه  «خواهر
  تو  شراب  و  طعام  و  هستند  تو   امان  در  و   تو  حکم  زیر  ایشان  که  بخواه  خدا  از  پاداش   و  اجر  و   کن  عطا  یکدیگر
 یکدیگر   به  را  شما  و  درگذشته  شما  از  نیست  باکی  شما  بر:  گفت  خلیفه.  هستم  ایشان  خون  شفیع  من  و  اندنوشیده

 ). 359بخشیدم» (همان: ص 
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عوامل رفتاري،    ،افتدنهایی ازطریق تحوالت عاطفی و عقالنی شخص اتفاق می  ۀش در مرحلایبخش   ةاگرچه پدید
ثیر این أخانواده، دوستان و گروههاي اجتماعی تحت ت.  ثیر میگذارندأی بر این فرآیند تاجتماعی و محیطی فراوان

و کنش   آید، ابعاد اجتماعی پیدا میکندعمل قرار میگیرند، بنابراین این عمل که ابتدا بسیار شخصی به نظر می
 متقابل نمادین تلقی میگردد. 

 احسان   و  فضل  شکر  رفته،  ملک  نزد  به  .است  بحري   سندباد نام  مرا  و  منم  بضاعت  خداوند   بدانکه  ناخدا،  اي :  «گفتم
 چون .  کرد  بذل   من  به  بسیار  مالی  و   داد  سفر   جواز  ملک.  خواستم  دستوري   را  سفر   آن  از   پس.  آوردم  جاي   به  را  او
 ). 650ص  داشتم» (همان: خود با بسیار مالی و کرانبی بضاعت رسیدیم بغداد به

اي از روابط اجتماعی واقع شبکه  در  ریزي میکند.داستانها، بیشتر روابط را بر اساس بخشش پایهنویسنده در البالي  
.  مصاحبت و همدلی، کمک و حمایت عاطفی است  ةدربرگیرند  ،را شامل میشود  که این روابطو پیامدهاي کارکردي  

 بخشش است که آرامش و آسایش بر یک جامعه حاکم میگردد.  در سایۀ
 کس   ناموس  و  پاکدامنی  و  خصال خوب   چه  من  دوستدار  اي :  میگفت  که  شنید  را  القلوبقوت  صداي   خلیفه  «روزي 

. کرد  بد   خلیفه  این  ولی  بود  پاك  مرد  آن  کن،  داوري   تو   گواهند،  مالیک   و  هستی  گواه  خداوند  اي .  داشتی  پاس
  و  نمود  احسان  مساکین  به  و  شد  خوشحال   القلوبقوت.  بخشید  القلوبقوت   به  را  غانم  خلیفه  بستان ...  او  از  انتقام
کرد. هزار دینار دیگر برداشت و شیخ بزرگ محلی را فراخواند و گفت: این زرها به فقیران و غریبان   انفاق  بسیار

ببخش. شیخ بزرگ گفت: اگر بخواهی احسان نمایی در خانه، غریبی بیمار است تو به عیادت ایشان بیا، شاید درد 
 ).118چون با کسی سخن نمیگوید» (همان: ص  خود با تو بازگوید، 

این داستان   به بخشدر  و    ،احساسات  بهبود  باعثخلیفه،  ش  ایاقدام  روانی   غانم میگردد، جسمانی  وضع  بیماري 
و درنهایت باعث تسهیل ترمیم روابط آورد  سرور و شادي را به ارمغان میو    بخشدیآرامش روحی و روانی را تحقق م

   گردد.ارتباطات عاطفی و اجتماعی می و تقویت
پس معن از غالمان خود چیزي خواست که به دختران بذل کند، در نزد .  دادند  آب  را  زائده  بنمعن  دختران  «آن

 زرین   تیرها   آن  ناوك  که  بداد  ترکش  از  تیر  ده  دختران  از  یکی  هر  براي   از  غالمان از زر و سیم چیزي نیافت. آنگاه
زائده و این شعر را    بنمعن   از  مگر  نیست  سخاوت  و  خصلت  این:  که  گفت  دیگري   با  ترکاندخ  از   یکی  پس .  بودند

 برخواند:  
ــا  بنمود  ـــخا  چون  ـید بیضـ ـــتت  ـبه  سـ  دسـ

ــخی ــت و ـنه خواـهد بود چون تو سـ  اي ـنه هسـ
 

بفزود   جهانی  جهان  در  تو  جود   از 
  «... جود  مایۀ  اي   باشد  دال  قافیه   گو 

 )393(همان: ص                                     
بخشنده بخشش و جوانمردي در زمرة فعلهاي اخالقی است که مکرر در این داستان مورد ستایش قرار گرفته است.  

چراکه کمال به او اجازه   ؛احساس نوعی کمال در خود داردو  اي از مهر و محبت الهی است  احساس میکند که جلوه
مند دیگران بهره  ،داده است تا بخشندگی کند. انسان سخی و بخشنده میکوشد از آن کمالی که در اختیار دارد

 .دهدمیگردند و اینگونه خود را مجراي فیض الهی قرار 
که در سخا و جود شهره   امیر  از  آورده،  خیار   موسم  غیر  در:  آمد و گفت  زائده  بن معن  نزد  درازگوش  بر  سوار  «مردي 

  سیدي،   یا :  گفت  ... پس  است  بسیار:  فرمود  معن  دینار.  هزار:  گفت  داري؟  تمنا  چند:  امیر فرمود.  دارم  است تمنایی
  پشت   بر  که  خندید  چندان  امیر.  است  نشسته  زائده  بنمعن  امیر  و  ایستاده  در  بر  خر  اینک  نباشد  دینار  سی  اگر

 و   پنجاه  و  یکصد   و  دویست  و  سیصد  و  پانصد  و  دینار   هزار  را  اعرابی :  فرمود  خواسته  را   خود  وکیل  آن  از   پس.  افتاد
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گشته    مبهوت  گرفته،  دینار   هشتاد  و  یکصد  و  دوهزار  اعرابی  پس.  باشد  ایستاده  در  بر  خر  که  بگذرد  تا  بده  دینار  سی
 ).394بازگشت» (همان: ص  دعاگویان و ثناخوان و

نیاز طبیعی و فطري خود   با کمک به دیگري گام بلندي در راه تخلق به اخالق خدایی و پاسخگویی به  انسان 
اینگونه خوي   زیرا هر انسانی بطور طبیعی دوست دارد رحمت و محبت خویش را به دیگري نشان دهد تا  ؛برمیدارد

 جامۀ عمل بپوشاند.  اجتماعی خویش -باشد و به وظیفۀ انسانی گرخدایی بودن خویش را نشان
 فرمود   و  ماند  شگفت  هم  منصور  پلیدي   و  پستی  از   و  آمد  عجب  یحیی  کرم  و  جود  از   را  خلیفه:  که  است  گفته  «صالح
 و  بازگشتم  یحیی  بسوي   من  پس.  نگیریم  بازپس  ایم،کرده  موهبت  آنچه  ما  که  کنید  رد  خالد  بنیحیی  به  گوهرها

  و   گردد  تنگدل   شود،  چیزبی   مرد  چون  صالح،  اي :  گفت  خالد  بنیحیی.  کردم  حدیث   او را  بدکرداري   و  منصور  قصۀ
 خواست   معذرت  منصور  جانب   از  یحیی  پس  نگیرند.  او  زشت  کردار  و  گفتار  به  را   او  و  دهد  روي   پریشانی  را  خاطرش

 کریم  خُلق  این  با   تو  که  افسوس  آورد،  نخواهد  عرصه  به  وجودي   تو   چون  روزگار:  گفتم  و  شدم  گریان   من  اینکه  تا
 ).430-431شد» (همان: صص  خواهی پنهان خاك زیر در

قهري با هنجارشکنی   ۀش بعنوان یک کنش اجتماعی تلقی شده است که طی آن، فرد از مقابلایمفهوم عفو و بخش
 . نویسنده چه بخشش مال و دارایی و چه بخشایش گناهکار راافراد، با هدف جلوگیري از تکرار آن، پرهیز میکند

نوعی فضیلت اخالقی میشمارد. به تحقیق، این نوع رفتار نیک اخالقی باعث بهبود روابط انسانی و تشکیل سرمایۀ 
 اجتماعی در هر جامعه خواهد شد. نگارنده در داستانها این صفت اخالقی را در دوران خویش انعکاس داده است.

 
 صبر 

به کرّات در نقش بسیار مهم در تکامل فردي و اجتماعی بشر بر عهده دارد و  صبر یک فضیلت اخالقی است که  
داستانهاي هزار و یک شب، به آن اشاره شده است. با اندکی تأمل در معنی و مفهوم آن میتوان به این نکته پی 

راستاي افزایش برد که رواج این فعل اخالقی در جامعه، باعث بهبود روابط انسانی خواهد گردید و به نوعی در  
  بردباري،   ،صبر، حلم چون  مفاهیمی  با اجتماعی مداراي سطح سرمایۀ اجتماعی یک جامعه بکار گرفته خواهد شد.  

بیشتري برخوردار است؛  اجتماعی و    سالمت روانیاز    اي که مدارا پیشه کندتحمل قرین است و جامعه  ۀآستانو  
از این روست که داستان هزار و یک اسـت.   اجتمـاعی  ةـرمایس الینفـک  ي یکـی از اجـزا  بنابراین صبر و شکیبایی

 شب، مملو از تبلیغ و رواج این خصلت و خوي اخالقی است.
تعالی او را به مقام امتحان آورد که مقدار صبر و شکر او را بداند. بادي تند به سوي او فرستاد. باد  «تا اینکه خداي 

ا او را میزد تا به ساحل رسانید. آنگاه عنکبوت به سبب سالمت خویش خانۀ او را برداشته به دریا انداخت و موجه
به پروردگار سجده کرد. عنکبوت شکیبا شد و او را امید این بود که به مکان خود باز خواهد گشت» (هزار و یک 

 ). 1060شب، طسوجی: ص 
د شکیبا بود. روزها در میان تعالی بجا آورد و به حکم تقدیر گردن بنهاد. پس به دوري حبیب خو«پس حمد خداي 

  و  نشست  صدر  در  درآمده  ایوان   به   مردم حکمرانی میکرد و شبها در جدایی خواجه خود میگریست ... ملکه زمرد
 علی   مُنّ  ایوب  عن  البالء  کشف  و   یعقوب  علی  یوسف  ردّ  من ‹یا:  میکرد  مناجات  این  و   بود  دوخته ایوان  در  بر  چشم

 من  بر  من،  به  موالیم  بازگرداندن  با  کردي   بال  رفع   ایوب   از  و  برگرداندي   یعقوب  به  یوسف  که  کسی  اي (   سیّدي›  بردّ
 ).447» (همان: ص )گذار. منت
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امتحان الهی توسط عنکبوت پرداخته است. شایان ذکر است که این مضمون   پردازي صبر دربرابرنگارنده به مضمون
صراحت از امتحان به عنوان یک سنت به  1سوره عنکبوت  2  ۀخداوند در آیدر سورة عنکبوت نیز تبیین شده است.  

شده اموري   امتحان الهی بیان  اي که براي سنتانسانها بدان مبتال میشوند. البته فلسفه  ۀالهی یاد میکند که هم
آنها بازشناسی شخصیت هر انسان، معلوم کردن میزان ایمان و باور، شناخت جزم و عزم   ۀچند است که از جمل

  . اشاره شده است   افراد، افزایش ظرفیت، اظهار استعداد و توان و مانند آن است که در آیات و روایات بسیاري به آنها
هاي دینی، سپس صبر و شکیبایی را آورده است، ازاینرو که در آموزهنویسنده در هر دو داستان اول حمد و شکر و  

آورد و پس از آن در مقابل محنتها مورد امتحان قرار میگیرد و اگر شکیبا  انسان نخست در مقابل انعام، شکر بجا می
توسل به صبر   با و یعقوب  طورکه پیامبرانی همچون ایوب  انهم  یابد. باشد به درجۀ شاکران و صابران یکجا دست می

 به این درجه نائل گردند.  توانستند 
 و   باال آمد  آب  از  اي نرینه  پشتسنگ  «و از براي مردان هیچ چیز بهتر از شکیبایی به ناخوشیهاي دنیا نیست. ناگاه

 خداوندان  با  گرفتن  انس  آن  از   پس   و  بودن  شکیبا  نخست  دهد،  تسلی  غربت  کربت  در   را  خردمندان  چیزي که:  گفت
خردمند باید که در حزن و اندوه، تحمل و شکیبایی پیشه کند که . میگویی راست : گفت مرغابی. صفاست و صدق
 ). 262کند» (همان: ص  دور آدمی از بیم و اضطراب روزگار حادثات در و پسندیده است  خصلتی صبر

فرایند فعاالنه با  صبر  ناخوشیهاي دنیا و  اي است که موجب میشود مرغابی که نمادي تمثیلی است در مواجهه 
موقعیتهاي دشوار و غیرقابل تغییر، ناله و شکایت نکرده و شکیبایی پیشه کند و در پذیرش وضع موجود و قبول 

 شرایط ناخوشایند و دشواري که اکنون در آن قرار دارد بردباري ورزد.
ان دچار اضطراب و اغتشاش که در مقابل حوادث ناگوار نتوانند صبر کنند و ضعف روحی نشان دهند، روانشافرادي 

سازي در مقابل  در واقع مصونصبر    تنی اضطراب را در جسم خود تجربه مینمایند.د و بدنبال آن اثرات روان گردمی
 است مطرح  در جامعه  مقاومسازي افراد دربرابر فشارهاي روانی  که براي  ی  ییکی از روشها  و اضطراب است و  استرس

 .همین مبنا استوار است بر
: گفت  وزیر.  کنم  چون  قمرالزمان  خود  فرزند  کار  در  که  بگو  من  با  وزیر،  اي :  گفت  کرده  خلوت  وزیر  با  شهرمان  «ملک

 گویی،سخن  او  با  ازدواج  امر  در  که  خواهی  چون  و  کنی  صبر  دیگر  یک سال   که  است  این  راي   مرا  اکنون  ملک،  اي 
 کار   این  بر  و  کن  حاضر  را  او  تو  باشند،  حاضر   وزرا  و  امرا  همه  که  حکومت  روز  به  بلکه  مگوي،  خلوت  در  سخن

 ). 296ص  نماي» (همان: دعوتش
نویسنده صبر را در سیاست و آداب کشورداري و معاشرت اجتماعی از خصلت ضروري پادشاهان میداند؛ چراکه به  

ها بمنظور دستیابی به نتیجۀ مطلوب در سرنوشت فرد و جامعه دخیل بوده و از  تأخیر انداختن برخی از خواسته
 فرسایش سرمایۀ اجتماعی جلوگیري مینماید.

  ايکرده  قصد  که   کار  این  در  ملک،  اي :  گفت  و  آمد  ملک  نزدیک  به  چهارم  وزیر  پس .  داد  نفرما  پسر  کشتن  به  «ملک
 نکند   اندیشه   را  کارها  پیامدهاي  هرکس(   بصاحب›  له  ما الدهر  العواقب  یتدبرلم  ‹من :  اندگفته  مثل  در  که   کن  صبر
 ). 704در کاري شتاب کند پشیمان گردد.)» (همان: ص  بود و هرکس نخواهد او آن از دنیا
  میجرا  از  ي ار یبس  از  نخست  ۀدرج  در  ،شود  نهینهاد  افراد  در  مثبت  یاجتماع  منش  کی  بعنوان  ییبایشک  و  صبر  اگر
 تعامالت  که  است  آن  صبر  کوتر ین  حاصل  اما  شودیم  کاسته  ،هستند  زدهشتاب  العملعکس   و  بازخورد  معلول   که

 
 »یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ الیُفْتَنُونَأَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ « 1
 ) ایم رهاشان کنند و هیچ امتحانشان نکنند؟آیا مردم چنین پنداشتند که به صرف اینکه گفتند ما ایمان (به خدا) آورده(
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 دادن  نشان  و   مقابل  فرد  رفتار   لیتحل  در  آموزدیم  ما   به  و  سازد یم  همراه  ي خردمند  و   مدارا  ینوع   با   را  یاجتماع
     . میزی بپره موردیب شتاب از آن به واکنش

 نیز   تو .  مُرد  وقتی که  و خوردن و نوشیدن و خندیدن ترك کرد تا  میزد  نوحه  و   میگریست  پیوسته  جوان  آن  «پس
من این پند به تو گفتم، دیگر خود دانی والسالم.   آورد.می  کردن پسندیده نیست و پشیمانی  شتاب  بدانکه  ملک،  اي 

 ). 712بازگشت» (همان: ص  خود پسر کشتن از ملک
آورد؛ بویژه در نویسنده گوشزد مینماید که عجله و شتاب در مقابل صبر قرار دارد و پشیمانی و ناکامی به بار می

  و   استقامت  آنان  ي روزیپ  عامل  نیمهمتر  که  دهدیم  یگواه  بزرگ   مردان  خِیتاراز.  سشرایط و موقعیتهاي سرنوشت
  .ندیآی درم پا از زود اریبس هایگرفتار درمانند آن جوان   اندبهرهیب صفت نیا از که ي افراد و است بوده ییبایشک

 مُعلَم  مرغ  این  سخن  که   و فرزانگی است  بترس. این نه شیوة خردمندي   خدا  از  و  باش  برحذر  کار  این  از  مرد،  «اي 
 ماجرا   آمده  طوطی   نزد  شود،  بامداد   چون  برو  یاران   از   یکی  خانۀ   به   برخاسته  امشب.  داري   گوش  را  الیَعلَم  حیوان  و
 ). 696شود» (همان: ص  آشکار تو  بر او دروغ و راست تا  بازپرس او از

 خسران   و  ضرر  از  بشر  نجات   ي راهها  از  یکرفی میکند و یهاي خردمندي و فرزانگی را صبر معنویسنده یکی از نشانه
 ییالعملهاعکس   ا ی  قضاوتها  در   را  یاجتماع  یزندگ  در   تغابنها  ازوي بسیاري    منظر  از  راکه چ.  داندیم  آن  به   توسل   را
جوهر عقل است و در پاسخ   بنابراین صبر بمنزلۀ  .ردیپذیم   انجام  تحمل  و  صبر  از  دور  به  و  عجوالنه  که  می ابییم

اي ناکارآمد و مدیریت واکنشهاي هیجانی یا هر جنبۀ مربوط به آن یا مدیریت افزایش سریع عواطف منفی  مقابله
 ناپذیر است.و پیامدهاي آن اجتناب

 که  باشم  نشنیده را آن  هرگز من که بگویی من با غریب حدیثی و عجیب حکایتی که  میخواهم  تو از من: گفت «و
: داد  جواب  بازرگان   حسن.  گردانم  خود  وزیران  بزرگ   و  بخشم  هاقلعه   و  شهرها  ترا  افتد،  پسند   مرا   حکایت  آن  راگ

باشی» (همان:   نشنیده  حدیث  آن  از  بهتر  عمر  تمامی  در  که  گویم  حدیثی  ترا  تا  میخواهم  مهلت  سالی  ایهاالخلیفه،
 ). 903ص 

خواسته آوردن  بدست  بمنظور  نویسنده  بازرگان  داستان حسن  این  در  میداند.  کردن  پیشه  به صبر  منوط  را  ها 
اش نهاده است به انجام دستیابی به سطح سرمایۀ اجتماعی باالتر در صورتی میتواند مسئولیتی را که پادشاه برعهده

 برساند که توأم با صبر باشد. صبر، رمز و راز موفقیت در تمامی مراحل زندگانی است. 
 نعمت  که  وقتی  و  کند  صبر  رسد  او   به  بال  که  وقتی.  آري :  گفت  بود؟  تواند  زاهد  باشد  داشته  مال   که  کسی:  یدند«پرس
 ). 148گزارد» (همان: ص  شکر رسد

رستگاري  شخص و جامعه را به اوج    ةپیکر  یتواندمنگارنده صبر و شکر را دو بال پرواز بسوي پرهیزکاري میداند که  
موجب تعادل روانی افراد شده و که    باشدیم  یاجتماع  روابط  در  ي شتنداریخو  ي محورهااین دو مقوله از    برساند.

و ادراك   ساز است و در مفهومشان نوعی فهمصبر و شکر دو مفهوم جریان گردد.  مانع از افراط و تفریط در کارها می
درك روشن و موضع  ج میکند و در  خار  شخصی  انفعال و تحلیلهاي ذهنی  که شخص و جامعه را ازنهفته است  

 ش قرار میدهد.دقیقتر از شرایط پیرامون
«اي ملک بجهت شکر و شکیبایی از تنهایی برستی و پس از نومیدي و سالخوردگی از این پسر خرسند و مسرور 

 ). 1060گشتی» (همان: ص 
نعمت اوالد که از شاخصهاي  در این داستان ملک پس از نومیدي و سالخوردگی بجهت شکر و شکیبایی باالخره از  

بارور   ندطیبه و پرثمري هست که میتوان  ةصبر و شکر دو شجرسرمایۀ اجتماعی است، خرسند و مسرور میگردد.  



 165/  بررسی سطح فکري داستانهاي هزارویک شب از دیدگاهی نوین

 

روازه امید را به روي انسان بگشایند و فرد را از تنگناها رهایی بخشیده و به فراخناي سعادت د  و  دند و ثمر دهنشو
 فردي و اجتماعی برسانند.

آب و گیاه  هاي بسیار و بیابانهاي بیگفت: اي فرزند، من ترا در این روزها روانه کنم ولکن در راه تو مهلکه«ملک  
شااهللا ترا به مقصود رسانم» (همان: ص هست، اگر صبر کنی عاقبت کار نیکو شود و ناچار در کار تو بکوشم و ان 

956 .( 
که در اینجا به معناي لغوي صبر که برگرفته از افادات شفاهی با درنظر گرفتن واژة «گیاه»، خالی از لطف نمیباشد  

 اي گردد: «صبر نام گیاهی تلخ است که ثمر شیرینی در بر دارد.» است نیز اشاره
بیابانهاي بیملک مهلکه از وي تمنی دارد   آبهاي بسیار و  و گیاه و موانع راه را به فرزندش گوشزد مینماید و 

 و   مواجهه  در  ي داریپا  ي معنا   به  صبر  تا عاقبت کار نیکو گردد.  واکنشهاي تند و احساسی و دور از عقل بروز ندهد
، صبر به برخالف تصور عامه .شودی م مقصود و مقصد بسمت انسان حرکت مانع که  ی استعوامل  و علل با ییارویرو

فعالیتی عقالنی است که بر اساس آن، فرد صابر براي رسیدن به   معناي کنار کشیدن و انفعال نیست بلکه اصوالً
 . اهداف خود از آن بهره میبرد

«حسن چون این سخن از دخترکان بشنید سرشکش از دیده روان گشت. آنگاه خواهر حسن گفت: اي برادر، خاطر  
مقصود برسی. هرکه شکیبا شود، مقصود یابد که ‹الصبر مفتاح الفرج› پس از آن گفت: آسوده دار و صبر کن که به  

 ). 951اي برادر، دل قوي دار و عزیمت استوار کن که اندوه و حزن آدمی را رنجور گرداند» (همان: ص 
و قرار  ترین نوع صبر میداند و معتقد است عاشق بدون معشوق نمیتواند صبر  نویسنده صبر از معشوق را سخت

 جمله   ازصبر    داشته باشد. اشک ریختن در هجران و فراق معشوق و صبر بر آن موجب تعالی و کمال عشق میشود.
گشایش  چراک  ؛ است  شده   مبذول   آن  به  یخاص  توجه  ،ین ید  ي هاآموزه  در  که  است  يارزشمند  صفات کلید  ه 

 يماد  ،یاجتماع و ي فرد یزندگ  مختلف  ي هاعرصه  در تواندی م انساناست که  ي داریپا و صبر یۀسا درکارهاست و 
 .دینما دایپ یدسترس شیخو اهداف به و نموده تکامل و رشد ،يمعنو و
 شکیب.  است  افراد  یت ی شخص  ي ها یژگیـو  و  ابعاد  یبررس  ، ی متعال  ۀعـجام  از  بحث  ي فکر  ي هانهیزمشیپ  از  یکی

  يانسانها   از  منظور.  کوشندیم  خود  یروح  ابعاد   تیتقو  در  که  خودساخته  است  ي افراد  گرو  در  جامعه  کی  یتعال
 ان یب  به  و  داده   نشان  خود  از   یزندگ  ناهموار  طیشرا   مقابل  در   يشتریب  قیتطب  قدرت  که  هستند  ي افراد   ،خودساخته

 ش ی افزا انسان در  را بحران  تیریمد قدرت  که یعوامل از یکی . برخوردارند بحران تیریمد مهارت  از ي امروز و ساده
 ۀ شی اند   در  آن  بتبع  و  ی نید  میتعال  در  نرویازا  است،  انیزندگ  ي هایدشوار  تحمل  یعبارت  به   ای  ي بردبار  و  صبر  دهد،یم

 . دارد ي اژهیو گاهیجا ما ادب و فرهنگ بزرگان
 

 همکاري و تعاون 
 اندازه   تا  اجتماعی  زندگی  یکی از ارکان و اصول سالمت یک جامعه، همکاري و تعاون در بین مردم است. کیفیت

آنچه روابط انسانها را در یک اجتماع .  است  وابسته  یکدیگر  با  همکاري   و  تعاون  به  جامعه  اعضاي   تمایل  به  زیادي 
همکاري و همیاري بر   روابط میگردد، یاري و پشتیبانی بین افراد است. مقولۀ  دوام میبخشد و موجب رشد بهینه

میکند و   مشخص  اجتماعی  سرمایۀ  بر  را  همکاري و تعاون  نقش  اهمیت  نکته  این  اساس دوستیها و همدلیهاست و
نقش کلیدي آن را برجسته میسازد. در داستانهاي هزار و یک شب در راستاي ترویج و بسط این فعل انسانی در 

 اشاره شده است. جوامع، به این سطح از سرمایۀ اجتماعی به کرّات
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 فروش   و  خرید  به  دکان  در  من.  گذاشت  میراث   به  ما  براي   زر  دینار  هزار  سه  مبلغ  گفت  حیات  بدرود  من  پدر  «چون
 دادم او به  دینار هزار. بازآمد خالیدست و پول بی سالی چند از  پس اما  رفت سفر  به دیگرم برادر. نشستم و تجارت

 گفتم .  بود  دینار   هزار  شش   که  برگرفتم  اي اندوخته  و  کردم  همکاري   ایشان  کند ... با  خود  دست  سرمایۀ  را   آن  تا
کنیم»   استفاده  سرمایۀ  این  از   بتوانیم  مبادا  روز   دیدیم  زیان  اگر  تا  کنیم  مخفی  جایی   در   خاك  زیر  در   را   این  از  نیمی

 ). 28(هزار و یک شب، طسوجی: ص 
گذاري براي رسیدن به مقصود بدانیم، اگر تعاون و همکاري افراد را در فعالیتهاي مشترك و تلفیق امکانات و سرمایه

درخواهیم یافت که مسئله برادري و اخوت دینی در فراهم نمودن شرایط کارساز است. زندگی اجتماعی انسانها بر  
باط بکار گرفتن همۀ استعدادها و استقرار نظام تعـاون و اساس ارتباط و وابستگی بنا شده است که الزمۀ این ارت

 مـدار «همکاري» جایگزین «رقابت» میگردد. همکاري میباشد. در نظام تعـاون
 هم   با  پس.  درپیوستند  ایشان  به   نیز  دولت  بزرگان  همۀ   و  درپیوست   ایشان  با  و   درآمد  به   شهر  از  نیز  الزمان«نزهت

 ایشان   از  شرکان  ملک  و   نعمان  ملک  خون  و  کنند  جنگ  رومیان  با  که  شد  این  راي  را  همه  و  کردند  تدبیر  و  نشستند
 ). 248بگیرند» (همان: ص 

در این داستان تأکید بر اجتماع و پیوستگی افراد با یکدیگر است، زیرا وجود فرد محدود است. به همین جهت، 
ناچیز هریک از افراد هرگز قابل قیاس نخواهد   آثار و نتایجی که بر همکاري و همیاري مترتب است، با اثر محدود و

بود. هنگامی که افراد با یکدیگر اجتماع کنند و در تدبیر امور پشتوانۀ همدیگر باشند، روحیه وحدت در کالبد آنان  
 سرمایۀ  افراد،  میان  قوي   همکاري   و  تعاون  وجود  دمیده میشود و از تفرقه و پراکندگی در امان خواهند بود. بدون

 داشت. نخواهد وجود عیاجتما
  او  به  و  شد  گریان.  دید  او  گریستن  زن  آن  چون.  ریخت  دیدگان  از  آب  دید  را   رخسارپري   آن  عاشق،   مرد  «چون
 من   اگر .  اي داده  مرگ  دست  به   را  خود  که  رسیده  پایه  بدین  عشق  ترا  که  نبود  این  من  گمان  سوگند  خدا  به:  گفت
 ).499میکردم» (همان: ص  یاري  ترا ماجرا این در بودم دانسته را حالت این

یکی از مصادیق همدلی و همکاري بین افراد، عیادت از بیماران است. آن مرد عاشق به همدلی دیگران نیاز دارد و  
هنگام مالقات و حضور معشوقش در کنار او انس و الفتی بین آنان ایجاد میگردد و در شرایط حاد او را یاري میکند. 

ته باشد، روابط انسانی حاکم خواهد شد و بعید است که اي همیاري و همدردي رواج داشبنابراین اگر در جامعه
کردن را مطرح میکند و بدین طریق از مخاطب جاي متن صفت یاري  کسی از غمی ناالن گردد. نویسنده در جاي 

 خویش میخواهد که در ترویج این رفتار اخالقی بکوشد. 
 ملک :  گفتند  یکدیگر  با  وزرا  آنگاه.  رمودف  ملکزاده   کشتن  به  آورده،  حاضر  خود  نزد  وزیران  و  شد  خشمگین  «ملک

 یکدله   ایشان  پس  بازنداشتید؟  کشتن  از  مرا   و  نکردید  تدبیري   چرا  گوید  شما  با  و  شود  پشیمان  بکشد  را  او  اگر
 ).695بازدارند» (همان: ص   پسر کشتن از را ملک کرده تدبیري که گشتند

  و   زندگی  براي   اي طریقه  بعنوان  میگردند و ملک را از کشتن پسر بازمیدارند، تعاون  در این داستان که وزرا یکدله
 از   اي مجموعه  شامل  که  دربرمیگیرد  را  رفتاري   هاي شیوه  و  است که پوششها  شده  معرفی  حیات  براي   اي فلسفه
  دلیلی  هر  به جامعه اعضاي  هست. زمانی که نیز انسانها اجتماعی و فردي  زندگی راهنمایی درجهت مبانی  و اصول 

نویسنده قصد دارد هر    .میکند  بروز  متعددي   مشکالت  و   مسایل  نباشند،  مندعالقه  یکدیگر  با  همکاري   و   تعاون  به
کس را که مروج همدلی، همکاري و همدردي است، با عنوان دوست در خالل داستانها بستاید، ازاینرو در داستانهاي  

 ربلند میباشند. وي چنین کسانی همواره پیروز و س
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  میبرد؟ آنگاه   مجلس  در   مرا   دختر  نام  کسی  تو   چون   آیا  گفت:  و  شد  خشمگین  سخت  شنید،  او  سخن   ملک  «چون
 که   او  عشیره  و  پیوندان.  رسید  قصر  در  به  گریخته  صالح.  کنید  جدا  تن  از  پلیدك  این  گفت سر  و  زد   غالمان  بر  بانگ
بود. صالح با پیوندان خود ملک سمندل   فرستاده  او  یاري   به  صالح  مادر  را  ایشان  او را دیدند و  بودند  بیش  سوار  هزار

 ).893را گرفته بازوان او بستند» (همان: ص 
اي در پایداري و تداوم حیات فردي و  در این حکایت بر اهمیت نقش کنشهاي جمعی و استحکام پیوندهاي عشیره

و عناصر اجتماعی را در یاري رساندن به این امر مهم اجتماعی تأکید کرده و تأثیر همکاري و تعاون بین پیوندان  
 مورد توجه جدي قرار داده است.

  و  درآمد به شهر از کرده ترك را خود عیال  و اهل تهیدستی، از. بود بد روزگار و چیزبی و داشت بسیار وام «مردي 
 بزرگان   از  جمعی.  افتاد  گذر  شهر  هاي کوچه  از   یکی  به  را  او  پس.  رسید  شهري   به  دیرزمانی  از  پس.  میرفت  حیران

 ). 460بود» (همان: ص  شبیه ملوك مکان به که رسیدند جایی  به تا رفت ایشان با میروند که دید را
افراد نیازمند، فقیر و محروم وجود دارند. کسانی که یا توان کار و کوشش ندارند یا    اي بدون تردید در هر جامعه

هایشان را تأمین کنند. ازآنجاکه در بینش اسالمی، همۀ افراد  اي نیست که تمام مخارج و هزینهدرآمدشان به اندازه
د در حد ممکن و مورد قبول باید تأمین بندگان خدایند و تمام ثروتها نیز متعلق به اوست، نیازمندیهاي اینگونه افرا

 شوند. این مسئله بخوبی ضرورت تعاون و یاري به همنوعان را در جامعه به اثبات میرساند.
الحرام شدم. چون مناسک حج به جا آوردم به زیارت بن معبر قیسی گفته است که سالی به زیارت بیت«عبداهللا

وضه میان قبر و منبر نشسته بودم که نالۀ حزینی شنیدم ... در حال قبر پیغمبر (ص) بازگشتم. شبی از شبها در ر
از شما  به مصیبت عشق گرفتار آمده است،  بدانید که عتبه  قوم  اي  انصار شدیم. گفتم:  به مسجد  و  برخاستیم 

 سلیم بنی  مکان  به  تا  شدند  سوار  ما  با  نیز  قوم  میخواهم که بسوي سماوه با من یار شوید. گفتند: سمعاً و طاعتاً. پس
 ). 811-812رسیدیم» (همان: صص 

یکی از راهکارهاي ورود به ساختار تعاون در اسالم «عبادت» است. عبادتهایی نظیر نماز، روزه، حج، خمس، زکات، 
امر به معروف و نهی از منکر واکنشهاي افراد جامعه را به هم پیوند میزند. هماهنگی یکی از اصول مهم تعاون است. 

ساز همبستگی اخالقی و  کنندگان بوسیلۀ همین رفتارها، همبستگی روحی پیدا میکنند که زمینهو حج نمازگزاران  
 اجتماعی است.  

: گفت.  برآري   ما  حاجت  تا  چشید  نخواهیم  تو  طعام:  گفتیم  ما.  گستردند  طعامها  درآمد.  به  ما  استقبال   به  «غطریف
  نزد  خشمگین   غطریف.  کن تزویج  است،  قوم  اکابر  از  که  منذر بنعتبه  به  را  خود دختر  گفتیم  چیست؟  شما  حاجت

 هزار:  گفت  غطریف.  بازگردند  که  کن  گران  ایشان  بر  مهر:  گفت   ریا  کنم؟  رد  چیز   چه  با  را  ایشان:  گفت  و  شد  ریا
  او   مهر  در   عنبر  حقه  پنج  و   یمانی  برد   از  حله   صد  و  هجرت  از  پس  سکه   از  درم   هزار  پنج  و  سرخ  زر  از  دستبند

کردم آیا تو نیز دعوت ما اجابت کردي یا نه؟ غطریف گفت: اجابت کردم»    قبول   را  اینها  من:  گفت  عبداهللا.  میخواهم
 ).812-813(همان: صص 

تعاون اجتماعی بعنوان یک سرمایۀ اجتماعی گسترة وسیعی دارد که مسائل اجتماعی، حقوقی و اخالقی را دربر   
هاي ازدواج و تشکیل خانواده جوانان راد و نهادهایی که در فراهم کردن زمینهمیگیرد. بعنوان نمونه تعاون میان اف

در تالشند یکی از مصادیق بارز تعاون اجتماعی است.  اگر در میان افراد جامعه روحیۀ تعاون حکومت کند، زمینه  
ترقی، تعالی و براي پیشرفت مادي و معنوي آن جامعه فراهم میشود و تعـاون و همکـاري بستر مناسبی براي  

جمعی را بر کارهاي فردي ترجیح میدهد. جانبۀ آن جامعه میگردد. بدین گونه اسالم کارهاي دستهشکوفایی همه
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جمعی از اتقان و استحکام بیشتري برخوردار است و از جمع شدن نیروهاي افراد، نیروي عظیمی زیرا کارهاي دسته
 آید که امور مشکل را آسان میسازد.  فراهم می

از آنچه گذشت مشخص میشود که تعاون به معنی یاري و پشتیبانی یکدیگر و همکاري و همراهی در هر کاري 
 است. همکاري همگانی در تحقق نیکیها و ادامۀ حیات جامعۀ انسانی بسیار اثرگذار است.  

 
 گیري نتیجه

 اجتماعی است.   جه به سطوح سرمایۀاي تومندان ثابت شده است که یکی از ابعاد مهم هر توسعهامروزه بر اندیشه
 از  ي دار یپا  ۀشبک  تا  دهدیم  اجازه  گروه  ا ی  فرد  کی  به  که  است   ي معنو  ای  ي ماد  منابع  مجموعه  یاجتماع  سرمایۀ
 ان یم  روابط  دری  اجتماع  سرمایۀ  .دنباش  داشته  اریاخت  در  را  متقابل  شناخت  و  ییآشنا  شدهنهینهاد  شیب  و  کم  روابط
.  دینما  لیتسه  را  کنش  که  شود  دگرگون  ياوهیش  به  افراد  انیم  روابط  که  دیآیم   بوجود  یموقع  و  ابد ییم  تجسم  افراد

 . است رممکنیغاجتماعی  سرمایۀ مختلف  سطوح نقش فهم بدون یاجتماع ي ایدن دركبوردیو معتقد است 
، گاه از زبان انسانها و گاه از زبان پرندگان و جانوران در سبک در اثر گرانقدر هزار و یک شب، سطوح فکري اشخاص

  همسایگان،   دوستان،  خانواده،  قبیل  از  اجتماعی،  هاي داستانی بازگو میگردد. افراد جامعه در سطوح مختلف شبکه
 کیفیت   بهبود  منظور  به  جامعه  و  هاشبکه  ها،گروه  در  االنهفع  مشارکت  با  مردمی،  سازمانهاي   خویشاوندي،  هاي شبکه

 برخوردار  بیشتري   انسجام  و  استـحکام  از  روابط  این  ها هرچهدر این نگاره  .میکوشند  خود  جمعی  و  فردي   زندگی
 .میشوند مواجه عمل در بیشتري اثربخشی و  بهتر کارایی با میکنند و عمل ترهماهنگ افـراد باشد،

هاي سرمایۀ اجتماعی در سه سطح خرد، میانی و کالن قابل  نتایج بررسی در داستانها حاکی از این است که مقوله
 . ثرترین شکل به خواننده منتقل میگرددؤبه م پیام نویسندهشناسایی است و از رهگذر سبک این سطوح 

اشد. تقویت اعتماد و همکاري بین سطح خرد، از منظر شناختی و هنجاري، شامل اعتماد، تعاون و همکاري میب
ها منجر میگردد افراد عالوه بر ایجاد منافع براي آنان به تقویت فضاي اعتماد و تعمیم شعاي همکاري در سایر گروه

و آنان را نیز منتفع میگرداند و از منظر ساختاري، شامل تعاملها و کنشهاي رفتاري از قبیل صبر، امید، بخشش و  
انداز و اهداف مشترك براي افراد میشود. از این گیري چشمده است. این سطح، منجر به شکلبخشایش قابل مشاه

نظرگاه، همکاري و تعاون، باالترین بسامد کارکرد را در داستانها به خود اختصاص داده است و پس از آن بخشش 
مؤلفۀ اعتماد و پنجمین و بخشایش داراي بیشترین سطح کارکرد در حکایات میباشد. چهارمین سطح مربوط به  

 آن شاخص امید را دربر دارد و نمود صبر در نازلترین سطح نمودار قرار گرفته است.  
سطح میانی هر دو بعد خانواده و بعد سازمانی را دربردارد که از پیوندها و روابط بین شخصیت داستانها  پرده 

پذیري، منشأ اصلی ظهور هنجارهاي اجتماعی است و دارد. در حکایات، خانواده بعنوان مهمترین عامل جامعهبرمی
اجتماعی بر همکاري و هماهنگی نیروهاي انسانی و هنجارهایی که همکاري و هماهنگی در بعد سازمانی، سرمایۀ  

ثر  ؤمبسیار    هادر انتقال خواننده به فضاي داستان. استفاده از این سبک  کید داردأ در سازمان را افزایش میدهند، ت
 گشته است.ها توسط خواننده سبب دریافت بهتر گفتهبوده و 

گیري هاي اجتماعی مبنایی براي شکلو سطح کالن مبتنی بر اعتقادات دینی میباشد. دین ازطریق ایجاد شبکه
را  و هنجارها  روابط شده  در  اجتماعی  تقویت سرمایۀ  به  منجر  دینی  باورهاي  بطوریکه  است.  اجتماعی  سرمایۀ 

 ید و این مؤلفه سومین سطح در نمودار را به خود اختصاص داده است. پذیر مینماتوسعه
گروهی نسبتاً قویتري اي فضاي داستانهاي هزار و یک شب هنوز روابط خویشاوندي و دروندر جوامع ابتدایی و قبیله

ظیم میشود. هاي سرمایۀ اجتماعی شناختی تنحکمفرماست و تعامالت افراد بر اساس شناخت و اعتماد بمنزلۀ مؤلفه
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گیري تعامالت و در چنین جوامعی هماهنگی الزم بین سطوح و ابعاد سرمایۀ اجتماعی وجود دارد و براي شکل
روابط، ابعاد سرمایۀ اجتماعی از سمت شناختی به ساختاري سوق مییابد تا براي برقراري و استحکام روابط بین 

ه بگیرد، در غیر این صورت نمیتوان شاهد ساختار پویایی از  افراد و گروهها وظیفه تسهیل و تقویت روابط را برعهد 
سرمایۀ اجتماعی بود. بنابراین ساختار و ترکیب سرمایۀ اجتماعی از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید مورد توجه 

انها و تأکید جدي قرار گیرد. اما نکتۀ اساسی در این است که ترکیب و ساختار مطلوب سرمایۀ اجتماعی در داست
ایجاب میکند که بین سطوح سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن تناظر و هماهنگی وجود داشته باشد. بنابراین سرمایۀ 

 اجتماعی از سطح انفرادي گرفته تا سطح اجتماعی قابل تسري و کاربرد است.
 

 نویسندگان  مشارکت
دانشـگاه آزاد  انسـانی علوم و ادبیات دانشـکده در مصـوب  فارسـی ادبیات و  زبان  دکتراي  دوره رسـاله از مقاله این

  داـشته  عهده  بر را  رـساله این راهنماییزاده  پروانه عادل دکتر   ـسرکار خانم.  اـست  ـشده اـستخراج اـسالمی واحد تبریز
 این   پژوهشـگر عنوان به سـرکار خانم نسـرین فنافی الهی. انددر تصـحیح مقاله و کمک در نگارش نقش داشـته و

اله تیابی به نتیجه تحقیق ایفاي نقش کردند  نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده  گردآوري   در  رـس آقاي دکتر کامران . و دـس
ایی فخري  تند. پژوهش این مشـاور نقش ،در نگارش آن کمک با نیز پاـش   محتواي تحلیل نهایت  در  را برعهده داـش

 .است بوده  پژوهشگر سه هر  مشارکت و تالش حاصل مقاله
 
 

 قدردانی  و تشکر
که در انجام این تحقیق از نظرات   تبریز هاي تمام استادان محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد  بدین وسیله از حمایت

هایم را در نگارش این مقاله آنها بهره بردم، و همچنین سالها از محضرشان کسب فیض کردم و ماحصل آموخته
 بکار بردم، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
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