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بندی افراد به قوانین و  ای برای  دستتیابی به نم  و ببات اجتاایی و ستیاستی، نیازمند پایهر جامعه

ینوان یکی از  توان از مفهوم تعهد بهرو میاینستتتاز ازهنجارهای مورد تأیید موجود در آن جامعه ا

ها و  ای از هنجارها، ارزشسترمایه اجتاایی مجاویهترین ارکان سترمایه اجتاایی یاد کرد   محوری

جب تستهی   گیرد و موها شتک  میتعهدات اخالقی استا که رفتارهای متقاب  افراد در ااراو  آن

توان  مفهوم از دیربتاز در جتامعته ایران م رو بوده و انعکتا  آن را میگردد  این  روابط اجتاتایی می

پیش از    متونجاله  »هزار و یک شتتبا ازمانده از ادوار گذشتتته مشتتاهده کرد   در آبار ادبی برجای

بر مستال  ادبی و ستیاستی به لحاس مستال  اجتاایی و اخالقی از  دوره هخامنشتیان استا که یالوه

های قاب  توجهی  سترمایه اجتاایی حاوی یناصتر و مفلفه ر استا و در حوزهای برخوردااهایا ویژه

ای انجام شتده  های منابع کتابخانهاین پژوهش به روش توصتیفی و تحلیلی  و با تکیه بر داده   استا

  و یالکرد   شتدهاصتلی سترمایه اجتاایی )تعهد( بررستی  هایشتاخهتهدر این پژوهش یکی از  استا  

ستازی مشتارکا و رفع مشتکالت ستیاستی و اجتاایی در  رفای حکایات متن  این شتاخ  در زمینه

توانتد بته ینوان راهکتاری در برقراری  هتا میتردیتد آگتاهی از این یتافتتهتبیین شتتتده استتتا کته بتدون  

یج حاصت  در این پژوهش یابی به سترمایه اجتاایی مفید باشتد  نتاروابط اجتاایی مناستب و دستا

های  توان در نگارهاین مقوله را می عهد به یدالا و تعهد به مشتارکا استا مین امنیا، تتعهد به تأ
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 مقدمه

یافته و در حال توسعه های اقتهادی و اجتاایی جوامع توسعهجدیدی اسا که در بررسیاجتاایی از مفاهی   سترمای   

تر از وزه نقشتی بستیار مه امر  کهد شتومیدهی روابط اجتاایی افراد بررستی  م رو شتده استا و نقش آن در شتک 

ابربخشتی خود را از   هاستایر سترمایه  ،کند  در نبود سترمایه اجتااییایفا میفیزیکی و انستانی در جامعه های  سترمایه

  ی ادب متون   دشتومیتوستعه و تکام  فرهنگی و اقتهتادی ناهاوار و دشتوار   هایدهند و بدون آن پیاودن راهدستا می

 و  نقش به توجه  که  اندیاجتاای  هیسترما ۀحوز  در توجهی  قاب های  مفلفه  و  یناصتری حاوعاصتر  م  و  ک یکالست   شتک   در

های  با استتفاده از توصتیه   باشتد  گذارریبتأی  اجتاای  هیسترما  فیک و  ک   در  تواندمی روزمرهی  زندگ  در  متون نیا حضتور

گیری از تجربیات افراد در  مشتتارکا جاعی و بهره  ،آمیزمستتالااهای  ها در مقام نمر و یا  در زمینهآنشتتده  م رو

  ستترمایتوان شتتاهد تحق   دیگر، میها با یک گاانی و حستتن ،ن، در ارتباا انستتانبر نیک   تأکیدارتباطات متقاب  و  

های ها با الهام از آموزهآن  ها و جوامع انسانی بود  متون ادبی در دستر  جامعه که یادهاجتاایی گسترده بین انسان

جاعی و تاریخی قاب  ایتنایی    ها در حافمههایی از آناند و مفاد و مضتامین بخشآمدهتحریر در   رشتتدینی و ملی به 

استتتفاده    خوبی برای حفظ و احیای ستترمایه اجتاایی برخوردارند  بالقوه  هایاز ایضتتای جامعه وجود دارد، از ،رفیا

 نیا  متون، در نیای  گستتردگ به توجه  با  دشتوتواند به رشتد و بالندگی جامعه منجر  بهینه و درستا از این منابع می

ازجاله کتب    شتب  ک ی و هزار  اکتفا شتده استا   هزار و یک شتبهای  داستتان  درشتاخ  »تعهدا  ی  بررست  به  فقطمقاله  

این  استتا ها و حیوانات  پیوستتته به زبان انستتانه بهپیش از دوره هخامنشتتی استتا که شتتام  رشتتته حکایات  

دیگر را یاری  کنند، ه گویند، منا،ره میگردند، ستتخن میهای تاثیلی در یک پیوند اجتاایی ،اهر میشتتخهتتیا

 آنچه در یک جامعه  هاخیزند، شتاهی دارند و دادگاهی و  کنند، به جنگ و منازیه برمیپردازی میرستانند، توطئهمی

داری  حکوما هایخواستته استا اگونگی مناستبات اجتاایی و شتیوه  انستانی وجود دارد  استاستاو نویستنده این داستتان

هراند کاربرد حکایات در    ها و گاه از زبان پرندگان و جانوران در این حکایات بیان کند را گاه از زبان انستان  هاانستان

بخشتتی به وی و لذتتحریک حس کنجکا، به منمور  استتا ایالی آن قدر ناونههای نم  و نثر که  این ابر گرانکتا 

اصتتول    ها ترویج و اشتتایهآنمایه و زیربنای فکری و اجتاایی  توان گفا که در حقیقا، دروناستتا، اما می  مخاطبان

  اساداری و تعهد داری، رازخویی، خویشتنداری، هاکاری، یدالا اجتاایی، نرمکشور

های سترمایه اجتاایی »تعهدا، در نگارهبارۀ  تحقیقی جامع درهایی که از منابع مختلف انجام شتد،  با توجه به بررستی 

و بررستی مفهوم سترمایه  شتب  ک ی و هزارهای  بنابراین م العه داستتان زانجام نگرفته استا شتب  ک ی و هزار  هایداستتان

این پژوهش به روش توصتتیفی و  این کار پژوهشتتی استتا  ، از این منمر نتیجههاداستتتاناین  های  در نگاره  اجتاایی

 ای انجام شده اسا های منابع کتابخانهتحلیلی و با تکیه بر داده
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 تعهد  مفهوم .1

یاتارداشتتتتنا استتتا تعهتد در لتتا بته معنتای »بته گردن گرفتن کتاری، بته یهتده گرفتن، یهتد بستتتتن،  اخواری و ت

که انستتان داند  میبندی به اصتتول و قراردادهایی  شتتهید م هری تعهد را به معنی پاینامه دهخدا، ذی  تعهد(   )لتا

  به نمر ایشتان فرد متعهد، کستی استا که به یهد و پیاان خود وفادار بوده و از هاستامعتقد و پایدار نستبا به آن

تعهد داللا بر میزان وفاداری    (25: 1375،  ستنجری)بستته استا، صتیانا کند  پیاان  ها  اهدافی که به خاطر حفظ آن

به اصتتول  بندی فرد  الزام و پای موجب دارد و از ستتوی دیگر،بستتتگی  فرد، به اجتنا  از مخاطرات اجتاایی و اخالقی  

کنشتتتگر یقالنی،  کته ارا ال  فستتت کلان در جوا  این    (167:  1390،   فتاری)  شتتتودقی، متذهبی و اجتاتایی میاخال

ده ، زمانی استا که  که من خدمتی برای شتاا انجام میدهد: »زمانیطور جوا  میآورد؟ اینتعهدات را به وجود می

کن  که  مند به منافع شتخهتی باشت ، دري میاگر من یقالنی و یالقه   زیادی برای من ندارد  هزینشتاا نیاز دارید و 

که من نیازمندم با خدمتی آن را جبران استا که حارتر خواهید بود زمانی  قدر زیاداهایا این خدما برای شتاا آن

  (473: 1377،  کلانا )ند نویی سیاسا بیاه را تشکی  دهدتوابنابراین ایجاد تعهدات با انجام دادن کاک می  زکنید

بند باشتند  »به خویش پایهای  احستا  تعهد کنند و به پیااندیگر  کیهای استالم، افراد باید نستبا به استا  آموزهبر

پیاان با مشتترکان، در صتتورت    بارۀحتی در  1قرار خواهند گرفا اال فستت ها، مورد  ها وفا کنید که ق عاو پیاانپیاان

گیری سترمایه اجتاایی  ریایا مفاد پیاان، وفای به پیاان را نشتانگر تقوا دانستته استا که انین اموری، زمینه شتک 

  (570: 1385، دلشاد تهرانی)  شودا میر س ح کالن بین اما و ملد

 

 شب کی  و هزار  ی خط نسخه .2

-12372نستتخه خ ی هزار و یک شتتب، از ذخایر ارزشتتاند کتابخانه ستتل نتی کا  گلستتتان تهران به شتتااره ببا 

فرمانروای آذربایجان )فرزند یبا  میرزا و برادر محاد شتاه    ،ه ق  به فرمان بهان میرزا 1251در ستال   استا  12367

جلتدی   4قتاجتار( توستتتط یبتدالل یف طستتتوجی تبریزی، معروش بته مالبتاشتتتی، از کتتا  یربی، الف لیلته و لیلته اتا   

»ترجاه فارسی نسخه با شیوایی و درایا تاام و    (24:  1372 ،دارزنده )شب  والقا طبع مهر به فارسی ترجاه شد»ب

الشتعرا میرزا محاد  برگردانده و اشتعار فارستی »شتاس هزار و یک شتبهای ادبی یهتر قاجار با ینوان  توجه به ویژگی

  اای از ابیات یربی متن اصلی پرداخته و گنجانده شده اسایلی سروش اصفهانیا در برابر پاره

ه ق  و به خط خوش نستتعلی  »میرزا محاد حستین  1269در ستال   هزار و یک شتب ی  تاریخ پایان کتابا نستخه خ

اندازی رو( و بین ست رها طال وست ر )پشتا   30نویستی شتده استا  متن نوشتتاری نستخه در هر صتفحه  تهرانیا خوش

ق ع رحلی به   متر تحریر شتده استا  ابعاد نستخه درستانتی  17×27شتده و میان جداول کاند و زرین به ابعاد تقریبی

متر  ستانتی  18×32متر و مجالس نقاشتی نستخه هاراه با جداول مذهب و مرصتع به ابعاد ستانتی 30×45اندازه تقریبی  

مجلس و گاه   6تا   3مهتور    صتفحدر هر   نویس )پشتا و رو مهتور( به تهتویر درآمده استادر صتفحه مقاب  متن دستا

  (133: 1384،  هاان)ا  شودمتاایز شده، مشاهده میمجلس نقاشی که به وسیله جداول مذهب مرصع  7
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 شب  کی و هزار  ی نسخه خط یهانگاره  در  تعهد  مفهوم .3

یهد و پیاان    ترهای قویآوردن آستایش و راحتی با انستاندستابههای رتعیف برای گاه انستان شتب  ک ی و هزاردر  

گتذارنتد کته در این نتامته را زیر پتا میآن پیاتانآنتان در امتان باتاننتد و پس از متدتی ه   بنتدنتد تتا از خشتتت  و آستتتیتب  می

    تعهد به مشارکا  -3  زتعهد به یدالا  -2  زمین امنیاتعهد به تأ  -1: شودمیها اشاره  آنجستار به سه نوع از 

 تیامن نیمتأ به  تعهد .3.1

زیر سایه امنیا اسا  یکی از بارزترین انواع سرمایه اجتاایی در هر جامعه، امنیا و احسا  آن در جامعه اسا  در   

تاامی مکاتب و    رسد  یابد و آرامش زیر اتر امنیا به بالندگی میهای اخالقی، رفتاری و     رشد میکه دیگر ارزش

اند و  های خود قرار دادهسازی امنیا را در جامعه خویش، سرلوحه تئوریای از تاریخ، پیادهاحزا  سیاسی در هر دوره

،  )یااره  انداند و گاه به صورت نسبی، آن را در متن اجتااع اجرا کردهدالیلی از یهده این مه  برنیامدههریک گاه بنا به  

ای شود   های آن در جوامع، ابتدا باید به معنا و مفهوم آن اشارهیابی به مفهوم امنیا و جلوهبرای دسا   (5:  1383

  ز کری  آمده اسا، متضاد »خوشا به معنای »فزعا اساآنکه معانی آن در قر»امنیا در اص الو زبان یربی و انان

رود اتفاق ناخوشایندی ر  دهد  در زمان حارر و آینده انتمار نایکه  ن ایخاطر از  رو امنیا یعنی آرامش و آسودگیایناز

و نیازهای  گونه که امنیا برای رروریات  و بدین معنی متضاد آن تر ، بی ، دلهره و یدم اطاینان و آرامش اسا  هاان 

امور معنوی و روحی نیز رروری می برای  نیاز دارد، جامعهنااید، انانمادی الزم اسا،  به آن  فرد  گروهی    که هر 

شود که فقدان  ای فرد و جامعه تلقی میهای پایهامنیا از نیازها و ررورت   (9)هاان:   ها نیز به آن نیازمند اساانسان

 کننده و خ رناکی به دنبال دارد های نگرانبازتا یا اختالل در آن، پیامدها و 

تر اسا   امنیا اجتاایی برای آحاد جامعه از بسیاری از مورویات دیگری که ماکن اسا مه  تلقی شود، رروری

سازد، سرمایه  و  میبخشد و جامعه را سال ، آرام و م لهایی که امنیا را ارتقا میلفهترین مفبنابراین، یکی از اصلی

اسا  ا مفهوم     (88:  1383،  )راموزجتاایی  به  اسا  الزم  نویسنده،  یک  ادبی  آبار  در  امنیا  شاخ   بررسی  برای 

داستانشناسی  جامعه در  آن  تحلی   به  تعریف،  این  پایه  بر  و سپس  افکنده  نمری  مقوله    شب  ک ی   و   هزارهای  این 

ترین آن در س ح خرد و  شناسی، تعاریف متعددی برای امنیا در نمر گرفته شده اسا که مه پرداخا  از نمر جامعه

دارند  »ویورا امنیا اجتاایی را تواناندی    تأکید  دسته اول تعاریفی هستند که بر تهدید هویا جاعی  اساکالن  

ولی    ز در شرایط تتییر و تهدیدات یینی تعریف کرده اسا  های بنیادین خود جامعه برای مراقبا از خهوصیات و ویژگی

  (29: 1386، )گروسی  داندامنیا اجتاایی را با نیاز به حفظ هویا مرتبط می 

دهنده  دهند  آنان امنیا اجتاایی را رفع تهدید از ینهر اتهالریف متفاوتی از امنیا اجتاایی اراله میابرخی دیگر تع

 گیرند  این نوع تعریف امنیا شام :در نمر میدیگر ک یایضای جامعه به 

 امنیا حاص  فضای اجتاایی اسا  -

 گیرد این فضای اجتاایی س ح کالن یا دولا به معنای یام را دربر نای -

 شود  د محدود نایامنیا اجتاایی فقط به س ح امنیا فر -
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ورزد که ینهر یا یناصر ویژه مانند جنسیا، قومیا، مذهب و     می  تأکیدای از افراد  امنیا اجتاایی بر مجاویه  -

 سازد  ها را به ه  مرتبط میآن

  (68: 1388، هاان) شود ، امنیا متزلزل میدشودهنده افراد تهدید های اتهالکه ارزشزمانی -

»        گرددیم  پرداخته  ها آن   یتحل  بهکه     یخوریبرم  مقوله   ن یا  از  یمتعدد  موارد  به  شب   ک ی   و  هزار  یهاداستان  در

   شودمی  گفته  زیاد  تالیااط  این  از:  گفا  پدرم   کنید  پرستش   را   خدا  و   بردارید  دسا  پرستیبا  و  کفر  از  مردمان  ای

  خواه   جالد  به شهر  میدان در   را  او من  ، بردارد دسا  پرستی با از  که   کسی  هر  بازگردید خود  پدران  دین  از  که  مبادا 

های سرمایه  لفهامنیا و احسا  امنیا در زمره مف(   53:  1391،  طسوجید    ا )برنیاوردن  دم   تر   از   مردم   سپرد

بیند، به زیباترین  زند و هرگاه امنیا را در گوشه و کنار میاجتاایی اسا  نویسنده موارد ناامنی را معتررانه فریاد می

( مربوا به  1تهویر شااره )  کند کشد و خرسند از این احسا ، به مردم این مقوله را توصیه میوجه به تهویر می

ا  این نگاره بخشی از داستان حن  هست   گوید من مسلاان و دلی  شاا مینگاره »یفریتی سر راه حسن قرار گرفته و  

حسن اشاره دارد  وسیل   بهدانی شدن نورالنسا در زندان خواهرش و آزاد شدنش  بهری و نورالنساسا  این ماجرا به زن

 و در نوع خود ناودار فقدان امنیا در جامعه اسا  

 

، مأخذ: )کا   5جلد  ،  1269،  گوید من مسلاان و دلی  شاا هست   هزار و یک شبمینگاره یفریتی سر راه حسن قرار گرفته و    :1تهویر

 گلستان(

  از   زینهار  زینهار   اسا  آدمیزاد  از  من  بی   و  بیاارم  اندوه   ایا  از:  گفا  ب ه   شد  جویا  را  هراسش  سبب  طاوو »     

  ای جزیره  در   ما   که  یافا  نتواند  دسا   ترا   آدمیزاده   نیسا  باکی   ترا  »    اکنون  ( 254باش    ا )هاان:    برحذر  آدم بنی

  من   خاتون،  ای:  گفا  او  به  »    نعاا   (255  ا )هاان:   یابد    راه  ما  به  که  اسا  محال  را  آدمیزاد  و  هستی    دریا  میان

جا  بههرا  نویسنده از نبود امنیا جانی، جا  (357  ا )هاان:  ده   پناه   مرا ام آورده پناه   تو بر و  بخر  مرا هست   مالوي

  حریر  ایپاراه  به  را  دي»    کو   زند  این هرا  گاه از دسا دشانان و گاه دوستان اسا هایش موج میدر داستان

:  گفا  الدین شاس  و  کردند  سردابه  به   اش زخ   بی   از  را  او   سپردند  مادرش  به  گاه آن   گفتند   تکبیر   گوشش  به  پیچیده

محافما کودکان در  در این حکایا، اطاینان از امنیا و     (365  ا )هاان:   نیاید    بیرون  سردابه  از  ،ندمد  خط  را  او  تا

 مدنمر اسا ها  ریبهها و اش  زخ برابر 
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 نسرین فنا فی الهی، پروانه  یادل زاده، کامران پاشایی فخری

  بودن   از  من :  که  گفا   و بیامد  الزماننزها  خویش  زن   نزد  به  ، شد  آگاه   فکان قضی  با   ماکانکان  یش   از  کهنآ  از   »    پس 

  الزماننزها  کنی   منع فکانقضی از  را   ماکانکان  که  اسا این  در   صوا    اندرم تشویش به جا یک  در   دختر و  پسر این

  در   روز   هفا   را  او  که  اسا  این   من  رای   ملک،  ای:  گفا  »    حکی    (233گفتی    ا )هاان:    راسا   ملک،  ای :  گفا

  خواجه:  گفا  او  به   سپرده  کنیزي  آن   به   پسر  و   خواسا  بود،   خاصان   از   که   را  خوبروی  کنیزکی  ملک   بگذاری  نزهتگاهی

  (695میا    ا )هاان:  بیرون قهر  از نگذرد روز  هفا  تا و  بشو  قهر فالن  به برداشته خود

های امنیا در داستان، احسا  امن بودن از جانب سالطین اسا  شاید خرسندی از بعضی شاهان که  یکی از جلوه

هایی شده اسا  نویسنده داشته اسا، این احسا  امنیا را در وی ایجاد کرده اسا و این امر منجر به نوشتن داستان

 اند جلوه داده اسا  ریقی امنیتی را که سالطین در جامعه ایجاد کردهکه به ط

  و  روم   خویش   خانه  به  که  بده  دستور   ،ایگرفته  تهای    کشتن   برای  که  اکنون  ملک   ای   بود  این   نه  من   »    پاداش

از اینکه بعضی از  نویسنده در داستان گاه از نبود امنیا در جامعه شاکی اسا و گاه     (33بگذارم    ا )هاان:    وصیا

  و   محتاج   تو  به :  گفا  او  به   »    مرد  سالطین از روی خودخواهی به فکر امنیا مردم نیستند، احسا  خوبی ندارد  

  ترتیب  او  برای  از  جداگانه  مکانی  خود  خانه  در   کرد  امر  یحیی    دهی  ایزی  من  به  که  امآورده  شفیع   تو  سوی  به  را  خدا

  جامعه   آن   ا یامن  زانیم   بر  ی اکنندهنییتع  ریبأت  یاجامعه  هر   بر  حاک   یاجتاای   روابط  نوع   (504دادند    ا )هاان:  

  ی  یمح  راتیبأت  و  یوام   خروج  ای  ورود  با  یاژهیو  یبرخوردها  خود،  یاجتاای  تعامالت  نوع  به  توجه  با  یاجامعه  هر   دارد

  از   جامعه  در  موجود  یاجتاای   روابط  هراه  یکل  طوربه   زد  خواهد  رق   را  جامعه  هر  ا یامن  ایفیک   مسئله  نیا   دارد

پور  ولی)  گرددیم  ترشی ب  یاجتاای   ی ناامن   رفع  و   ایامن  به  ی ابیدست   به   دیام   باشد،  برخوردار  یترشیب  وفاق   و   انسجام

  زمیزان تواناندی هر جامعه اسا  کنندهکه معرفی   اساامنیا یکی از ابعاد سرمایه اجتاایی     (144:  1381  ،زرومی

 تر خواهد شد   های سرمایه اجتاایی رشد کند، امنیا در آن جامعه بیشقدر دیگر شاخ  اراکه هر

   عدالتبه   تعهد .3.2

فرهنگ  انسان در  برای  و  انسان  با رشد جوامع، هاراه  از دیرباز،  از مفاهیای که  و    ،ها م رو شده اسایکی  »یدل 

ترین امتیازات  هاسا  بشر از آن هنگام که پا بر یرصه خاي گذاشا، خواهان کسب بیشسانگستریا در میان انیدالا

و امکانات برای خویش بود  اما از دیگر سوی روو و روان این انسان برای تقسی  برابر این امکانات نیازمند ابزاری بود 

ام »یدالاا که مردمان با تکیه بر آن توانستند  که هرگز ست  و نابرابری در آن راه نیابد و این ابزار مفهومی بود به ن

قاما تاریخ برای به دسا آوردن ورعیتی برابر، مبارزه کنند و آنچه    به اندازه   ، ح  خویش را از ستاگران بیرون بکشند

 های بعدی انتقال دهند را که از این مبارزه به دسا آوردند، برای نس 

بیانگر خدشه  قرآن،  در  و حوا  آدم  کرده»داستان  ایجاد  یدل  وجود  آنان در  که  اسا  با کااالت  ای  این خدشه  اند  

یدالتی دوری جسا و با گرایش  ن با م رو کردن این داستان به ما آموخا که باید از بیخداوندی جبران شد  ولی قرآ

یدالتی در آن  به سوی ح ، یدالا را پیشه خود ساخا     از نمر قرآن، نمام هستی براسا  یدالا اسا و ،ل  و بی

  ا م هستی و پایاال کردن آن اسانما  از این رو هرگونه رفتار خالش یدالا، درسا به معنی نادیده گرفتن  زجای ندارد

انین با در نمر  با توجه به جایگاه یدالا در میان جوامع و ارزش آن از دیدگاه قرآن و ه    (124:  1382،  خانی)یلی
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و یدل اجتاایی، یدالا  بارزترین مهادی  سرمایه  از  یکی  که  نکته  این  مقوله  گرفتن  این  تعریف  به  اسا،  گستری 

 پردازی  می

استقاما باشد و در شریعا یبارت از استقاما    یدالا در لتا    جرجانی گوید:مساوات  و  یروانهی میدالا یعنی دادگری،  

  دادداد،    ی:معن   به  لتا  در  یدل    )دهخدا، ذی  یدالا(  اجتنا  از آنچه محمور اسا در دینبر طری  ح  اسا به  

  مقاب  اندازه و حد ایتدال،  ، در هر یک از قوا  طی تفر و  افراا ان یم  متوسط  حد  خودش،  ی جا به  یزیا  هر نهادن  دادن، 

افزون بر معنی لتوی یدالا، از سوی برخی محققان از جاله استاد م هری در کتا  »یدل    )هاان، ذی  یدل(   ،ل 

 الهیا برای یدل اهار معنی اراله شده اسا:

 ز »موزون بودن -1

 زتساوی و نفی هرگونه تبعیض -2

 ز حقی ح  او راافراد و ی ا کردن به هر ذیریایا حقوق  -3

،  م هری) رحاا به آنچه امکان وجود را داردا وجود و امتناع نکردن در افاره و  ریایا استحقاق در افاره -4

1389 :54)   

شناسی اسا و سرمایه اجتاایی یکی از یناوینی اسا  از آن جایی که موروع پژوهش حارر در راب ه با مقوله جامعه 

ای  شناسان از یدالا نیز اشارهلذا الزم اسا به تعریف جامعه  زشناسان رواج پیدا کرده اساامروز در میان جامعهکه  

توان به معنای زیر اشاره کرد: »یدل در لتا  اند که از آن میان میکنی   آنان برای یدالا تعاریف متعددی اراله داده

وان گفا  توزن کردن و     اسا  با توجه به این معانی مین دو ایز، ه به معنی با ایزی برابر آمدن، اندازه کردن میا

ال  دنبال م رو شدن این مفاهی  این سفسازد و به  نحوی معانی برابری و توزیع را ناایان میکه مفهوم یدل و یدالا به

ینوان  بهفوق نیز  ال  فسترتیب پاسخ  بدین؟  اساآید که برابری در اه ایزی یا توزیع اه ایزی مورد توجه  پیش می

های یدالا  اما این کافی نیسا زیرا با میان آمدن رویکردهای جدید، رویه ز دشومیموروع یدالا به تعریف آن ارافه 

طرز تلقی )ارزیابی    شود:دري یدالا این ور تعریف می   جا نای اند  با توجه به توریحات مختهر فوق در  نیز م رو شده

  (20: 1388، یعقوبی)ا  های توزیعانین رویهها و ه و احسا ( افراد از توزیع منابع، امتیازات، پاداش

  کی  و  هزار  دربعد از اراله تعریفی از یدالا و مفهوم آن، با توجه به موروع پژوهش الزم اسا به سابقه طرو این مقوله  
الی داستان  در البه     هزار و یک شب، از جاله متونی اسا که در با  یدالا، داد سخن داده اسادشوپرداخته    شب

ندای یدالا ایتاادهاواره  و  گستری،  به گوش میطلبی  ایتراضدادگری  فریاد  و  و  رسد  نقض یدالا  به جها  آمیز 

 شود  گستری بلند مییدل

  فرمود   خود   امنای  گاه به آن   بیاارم  من  که   بناود  انان  و  کرد   آشکار  بیااری   انوشیروان  یادل   ملک  روزها   از  »    روزی    

  اق ار ملک  گااشتگان  بیاورند دارو ساختن جها به ویران ایدهکده از کهن  خشتی او برای از و بگردند او مالکا که

 انوشیروان    نیافتی   کهن  خشتی   و   خرا   مکانی   مالکا   تاامی   در »:  که  گفتند   و   بازآمدند  ملک  سوی   به  و   گشتند  والیا

  اکنون   کن  تجربا  خود والیا   که   بود   این   من   قهد :  گفا  و   آورد   جا   به   تعالی   خدای   شکر  و   شد   فرحناي  سخن   این   از
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 نسرین فنا فی الهی، پروانه  یادل زاده، کامران پاشایی فخری

  جااین  به  قهه  اون  اسا  شهرزاد  انتمام  در  مالکتیان  احوال  و  تاام  مالکا  کار  ناانده،  ویران  مکانی  مالکا  در  که

  که آن  از  بود،  هاوالیا  آبادی  به  هو   را  بینپیش  ملوي  و  پیشین  پادشاهان  کهبدان  جوانبخا،  ملک   ای:  گفا  رسانید

نویسنده     (569:  1391،  طسوجی شود    ا )  آباد  داد  و  یدل  با  ها والیا  و  آید  دسا  به  هاوالیا  آبادی  به  مال  دانستندمی

انسانی هستند، صفات نیک آنان را برجسته کرده،     جامعالگویی برای  ین اندیشه که پادشاهان و حاکاان  با تکیه بر ا

توجه وی اسا  سرمایه اجتاایی  سعی در گسترش و بسط آن در میان مردم دارد و از این میان یدل حاکاان مورد  

ها بایث بهبود و ارتقای روابط  شود  نوع کارکرد و رفتار آنان در هاه زمینهها و حاکاان مییک جامعه، متوجه دولا

( که  2شااره )تهویر     گری حاکاان سعی در انتقال این مسئله دارد  نویسنده با م رو کردن یدالادشومیانسانی  

 با شاه ترسی  کرده اسا  را  بخشی از ارتباا درباریان ،هزار و یک شب اساهای یکی از نگاره

 

 ( 134:  1382، )ذکاء،  1275-1268،  الاکان بر تخا نشسته و وزیر استاده، نسخه مهور هزار و یک شبروء   :2تهویر

  که  اندگفته ال ری  ق اع  از مثلی  ،این برای از و نااار انهاش از و اسا کار به یدل ایز  هاه در  که بدان ملک  »    ای 

  شاننمام فروگذارند،  انهاش دزدیده  های مال کردن بخش در   و خود  کار در   اگر اسا، ستاگری شیوه که ن ای با  را ایشان 

تواند جهانداری کند که یدل و انهاش سرلوحه برنامه وی در این داستان، حاکای می  ( 147شود    ا )هاان:    مخت 

رکان سرمایه اجتاایی هر جامعه  تواند گریزی به یدالا سیاسی داشته باشد که در نوع خود یکی از اباشد و این می

ای شایسته اداره شود تا مردم در فضایی یادالنه  گونهلا سیاسی آن اسا که امور کشور بهرود  منمور از یداشاار میبه

 به زندگی خود ادامه دهند 

  ناگهان    اندشده  بسته   زنجیر  به   که   دیدم   را   سگ  دو   این  ناگهان   ، آمدممی  خانه   به   دکان   از  که  شام   هنگام   شب   »    یک

  خواهند   سگ  صورت  به  شان مکافات  سزای   به  سال   ده   تا  و  هستند   تو  برادران   اینان :  گفا  من  به   دیدم  را  دختر   هاان

بررسی یدالا در این داستان، این ارزش را دارد تا به مخاطب خود تفهی  کند که یدالا به    ( 30ماند    ا )هاان:  

ها م رو  ینوان یک سرمایه اجتاایی تا اه اندازه از ارزش و ایتبار برخوردار بوده و طی ایهار تا اه اندازه در جامعه

  به  حال   دادم  نجات  کواک   زندان   از  ترا  من  مروتبی  ای  که  خروشید  صیاد    باش  مردن  آماده   صیاد   بوده اسا  »    ای

  بر   ، داشا  کنار   در  که   را  تیغ   و   برخاسا  جای   از   »    ملک  (  31کنی؟    ا )هاان:  می   هدیه   من   به  مرگ   پاداش،   جای

  حکوما  و  سپرد  او  پسر  به  لشکر  امارت  و  داد   بسیاری   خدما  و  بخواسا  را  صیاد    کرد  نیاه  دو  به  را  او  و  آورد  فرود   دختر
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ترین ناادهای سرمایه اجتاایی در هر  ترین و برجستهاز مه   (  40کرد    ا )هاان:    تفویض  صیاد   به   را   السود   جزایر

 ای یدالا و گسترش یدل در میان افراد آن جامعه اسا  جامعه

  احسان   و   تفقد  مورد   را  او   نیز  خود  من   و  کرده  او  به  زیادی  محبا  من  پدر  که   دانسا  و  شنید  را   امگریه  وقتی  »     الم

  خواهی  را   خود  نیکویی   جوا   حال  کردی،  نیکویی  تو  اون  سل ان،  پسر   ای :  گفا  و  کرد  باز  مرا  پای  و  دسا  ام،داده  قرار

های  لفهینوان یکی از مفبهمفاهی  آن را    توان یدل و انهاش ودر این داستان می(   44کرد    ا )هاان:    رها  مرا  و  دید

 اجتاایی به یینه دید  سرمایه 

  سخنی   اگر  بنابراین  زهست   الرشیدهارون  خلیفه   من  که  بدانید  اکنون  ولی  نشناختید  مرا  شاا :  گفا  آنان  به  »    خلیفه

  که   پرسید   من   از  والی   »     (52سازد    ا )هاان:    جدا   تان بدن  از  سر  تا   ده  می  دستور  د خی    به  ، بگویید  حقیقا   جز

  ایتراش  شدم   نااار  من   زدند  تازیانه  خوردممی  تا   و   درآوردند  مرا   لبا   داد   دستور  سپس  خریدی؟   کجا   از   را  گردنبند  این

  نکنی   شکنجه   را   ما   یک یک   تا   ولی   ای:  گفا والی   به   »    و   (83بریدند    ا )هاان:    مرا  دسا   که   داد  دستور  والی    بکن 

  نابینایی   به   را  خود  ما :  گفا   و   گشود   را  اشاانش    بزنند  تازیانه   را  او  داد   دستور  والی    یافا   نخواهی  آگاهی   حقیقا   از

دهنده جایگاه واالی این سرمایه اجتاایی  گستری نشان یدالا و یدل   (91بروی     ا )هاان:    مردم   خانه  به  که  بودی   زده

ای از نسخه مهور  ره( نگا3تهویر شااره )  در ذهن نگارنده و از سوی دیگر اهایا آن برای اجتااع زمان نویسنده اسا 

 هزار و یک شب اسا که به تنبیه یکی از مردم یادی جامعه توسط شاهزاده اشاره دارد 

 

 ه ق  مأخذ: )کا  گلستان( 1269زند، نسخه هزار و یک شب می: کنیزي به حک  دختر مردی را که پنهان شده گردن 3تهویر

  جاآن  در  را  شب  از  پاسی  و  آمدم  فرود  کاروانسرا  فالن  در   و  شدم  داخ   شهر  این  به  امشب  من  الوالی،  ایها:  گفا  »    او

  سرهنگان   والی    اسا  شده  گ   من   خورجین  از   ،بود  آن  در   دینار  هزار  دو  که  ایبدره  که  دیدم   شدم  بیدار   اون   بخفت 

 »       (461  ا )هاان:   کند    یقوبا  را  ایشان  که  خواسا  والی    آوردند  حارر  ،بود  اندر  سراکاروان  به  کس  هر  که  فرمود  را

  سه   و   بگذران    تیغ  از  را  برمکآل  هاه  نشود،  پیدا   دختر  ۀکشند  اگر  سوگند  یبدالا لب بن    یبا    روو   به:  گفا  خلیفه

در این داستان، تعریف یدل، رساندن ح      (59فراگرفا    ا )هاان:    را  برمکی   جعفر  نگرانی  و  تشویش   داد   مهلا  روز

کند که مجرمان، به  شده، تعریف میاجراو یقوبا مجرم به جرمِ مرتکب شده اسا  نویسنده زمانی یدالا را    دارح به  

 شده، یقوبا گردند مرتکبجرم گناه 
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 نسرین فنا فی الهی، پروانه  یادل زاده، کامران پاشایی فخری

   افتاد  اتفاق  امرود  درخا  زیر   در  و  باغ  شرقی  ساا  در:  گفا   داد؟   روی   باغ  مکان   کدام  در  کار  این :  گفا  او  به  دانیال»    

  کدام   در :  که  پرسید   دانیال   بازگفا  ماجرا  نیز   او   بازگو  ایدیده  آنچه:  که  پرسید   او  از   آورده  حارر   را   دیگری   آن   از   پس

  سر   ایستاده  زن  آن  هااین  هاه  با   بود  سیب  درخا  زیر   ربی   ساا  در:  گفا  مرد  آن  داد؟  روی  حادبه  این  باغ  از  مکان

  شیخ   دو  آن  حال  در   فرمود  نازل  صایقه  تعالیخدای  گاه آن   خواسامی  خالصی  تعالی  خدای   از  و  داشا  آساان  به

   (507  ا )هاان:   سرزد  (  ع)  دانیال   از  که  بود  ایمعجزه  اول  این  و  شد  آشکار   مردم  به  زن  آن  پاکدامنی  و  بسوخا  با بان

 گستری پیامبران، بیانگر اهایا و یماا مفهوم یدالا و جایگاه آن در اجتااع اسا   تبیین یدل الهی و یدالا

  داده  جوا   درشتتی به و  نپذیرفته  او ستخن  گرگ   شتود  نیکو تو  کار  یاقبا تا  بگذار ستتاگری  و کن  پیشته  انهتاش »    تو

نویستتنده در جای جای متن، به ریایا یدل و انهتتاش  ( 260)هاان:  نباشتتد    ا   کاری  بزرگان  کارهای به ترا:  گفا

ترستتاند  زیر پا گذاشتتتن اصتتول یدالا یواقب  کند و ،الاان را از اینکه آماج تیر مملومان واقع شتتوند، میدیوت می

 و  زگشتابا  ارت را  و  تشتویش با  نخستتین ستوار  حال  در»    گیر ،الاان خواهد شتد تلخی دارد که به طور حت  گریبان

  تیغ  ستتوار  نیستتا  خبر  هایان  از مرا:  گفا  خارکن  کجاستتا؟ ،بود  مانده  جای  در من  از  که  هایانی:  گفا  کنهیزم با

  کشتتته   ستتت  به  دیگر  یکی و  بردمی  زر  دینار هزار  یکی که  استتا  حکاا  اه این  در   کشتتا  را  خارکن و  برکشتتید

های زورگویان و حاکاان  آید، گاه این سترمایه اجتاایی زیر گامکه از داستتان برمیانان  (580   ا )هاان:    !شتود؟می

وفور یدالا در  بهپایاال شتتده و ستتبب ناله و گله نویستتنده از اجرا نشتتدن آن گردیده استتا و گاه قل  نویستتندگی  

 زرو  اون   »   اش اذیان کرده و به وجود انین سترمایه ارزشتاندی در جامعه خویش ابراز خرستندی کرده استا جامعه

  در   معروفی، انهتاش و  یدل به تو  ملک، ای:  گفا بوستیده را  ملک   بستاا طرش  و  درآمد  ملک  نزد به  کنیزي  شتد،  دوم

نویستتتنتده هاواره حتاکاتان را دیوت بته یتدل و انهتتتاش     (697  ا )هاتان:   کن    داوری  یتدالتا بته  پستتترت  و  من  میتان

 او  پستر  دولا  بزرگان  مرد و  گشتا  رنجور  ملک  آن  »  ر حکایات مشتحون از این مقوله استا نااید، ارا که سترتاست می

  (590یتافتنتد    ا )هاتان:    راحتا  او  زمتان  در  مردمتان  و  کردمی  یتدالتا  رییتا  بتا  بلوقیتا  برگزیتدنتد  ستتتل نتا  بته  را  بلوقیتا

 و  کتابت   بالد  بته  و  گفتنتدمی  طیقاو   ملتک   را  او  کته  بود  پتادشتتتاهی  من  پتدر  کته  بتدان  برادر،  ای:  گفتا  او  بته  جوان»   

 و  فرستتادندمی خراج  متر  و  مشترق از  او برای از و  بود  بزرگ  اقلی   هفا  پادشتاهان به و  کردمی  حکارانی  شتهالنبنی

گستتری در آن که یدالا و یدلیابی   درمیبا توجه به حکایات    (604کرد    ا )هاان:  می  یدالا  خود  حکارانی  در او

ارزشتاند اجتاایی    ها به این سترمایهجای داستتانجایدوران تا اه اندازه از ارزش واالیی برخوردار بوده و نگارنده در  

 ( به مسئله نابهنجاری در یدالا و مداخله احتاالی دختر قاری پرداخته اسا 4تهویر شااره ) اشاره کرده اسا 

 

 ه ق، مأخذ: )موزه کا  گلستان(1269،  دختر قاری، هزار و یک شب  تهویر مکالاه یجوزه با  4
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  هر  در    داشا  نام   مباري  بن  محاد   که  بود  یج    ملوي  از   ملکی   گذشته  زمان  در   که   بدان   جوانبخا،   ملک   ای  »       

   (902)هاان:     ا  بود  کری    و   دلیر  یادل،   پادشاهی   او  و   کردمی  جدال  نهر  سوی  آن   بالد  و   سند   و   هند   کافران  با   سال

  برداشا  فقیر   از  امیر  جور  و  گرفا  ،ال   از  مملوم  داد   نشسا  مالکا  تخا  بر  نهاده  سر   بر  کسروی  تاج  »   بدرباس ،

ترین  یکی از اساسی   (890برد    ا )هاان:    می   سر  به  یدالا  به  مردمان   میان  در   پیوسته  و   کرد مای   خود  به  را   مردمان

توانی  به این مه  پی ببری   پروری اسا  با دقا در مفهوم این سرمایه میاجتاایی، یدالا و یدل های سرمایه  شاخ 

ها خواهد شد  البته یکس این مسئله ه  صادق اسا و بهبود روابط  که برپایی یدالا منجر به بهبود روابط میان انسان

خود    اندیشه  دیگرند  نویسنده درالزم و ملزوم یک گردد  این دو  ها ه  بایث برقراری یدالا در جامعه می میان انسان

رو که روزی ستای بر  ایناز  ز خواندجایگاه واالیی برای یدالا قال  اسا و حاکاان یهر خود را به برپایی آن فرامی

گذارد بلکه رامن  بیر نایها تأها، گاهی یدالا تنها بر روابط انسانکسی رود، ناالن اسا  به ایتقاد نگارنده داستان

گستری شاهان، از ایتقاد وی بر یدالا سیاسی  نویسنده بر یدل  تأکیدبقای ملک در گرو ریایا کردن اصول یدل اسا   

 کند  مین سرمایه اجتاایی جوامع بازی میهاان یدالتی که نقش اصلی را در تأ، دهد میخبر 

 مشارکت به  تعهد .3.3

قدمتی به درازای تاریخ زندگی اجتاایی بشر دارد که در طول حیات طوالنی خود، روند تکام  و    ، »مفهوم مشارکا 

دگرگونی را پشا سرگذاشته و به اقتضای شرایط زمانی و مکانی خود، تعاریف مختلف به خود دیده اسا  مشارکا  

صورت آگاهانه، داوطلبانه و جاعی، با در    ای دانسا که از سوی افراد جامعه بهیافتهتوان فرآیند سازماناجتاایی را می

ها،  گیرد  وجود نهادهایی اون انجانهای مشخ ، به منمور سهی  شدن در منابع مختلف انجام می نمر داشتن هدش

  مشارکا اجتاایی، شرکا  اسابارزی از مشارکا و هاکاری افراد    های محلی و  یردولتی، ناونهها، سازمانگروه

  به یبارت دیگر مشارکا  اسادر حیات سیاسی، اقتهادی و فرهنگی و به طور کلی تاام ابعاد حیات    ها فعاالنه انسان

های ارادی داللا دارد که از طری  آن، ایضای یک جامعه در امور محله، شهر و روستا  اجتاایی به آن دسته از فعالیا

 )مستقی  یا  یر مستقی ( در شک  دادن حیات اجتاایی، مشارکا دارند 

ترین توجه را در ادبیات نوسازی و  اجتاایی، بیش  سرمایه  کننده های تولیدینوان حوزهبههای مشارکا  وجود شبکه 

تعامالت ایضای شبکه بر مبنای ارتباطات زبانی اسا،   جایی که شیوه سیاسی به خود مع وش کرده اسا  از آن توسعه

دیگر  ها لکنا زبان نباشد، افراد بر مبنای سخن و کالم با یک ای موف  هستند که در آنهای مشارکا اجتااییشبکه

مشارکا به (   15:  1387اختر محققی،  ارتباا برقرار ناایند و به من   کالم، مسال  طرفین را ح  و فه  کنند ا )

های مشارکا  گرفتن منابع شخهی، به منمور سهی  شدن در یک اقدام جاعی اسا  در بسیاری از تئوریکاربهعنی م

تر اسا و  تر باشد، مشارکا بیشیضو قوی  که هر قدر انگیزهاصلی م رو اسا: یکی آن  اجتاایی معاوالو دو فرریه

:  1384،  ازکیا،  فاری )  اساتر  بخش، بیشدستیابی به نتایج ررایاتر باشد، امکان  هرقدر مشارکا بیشکه  نای دوم  

12)  

ج( هاکاری و هایاری    ز ( پذیرش مسئولیا   زند از: الف( درگیری ذهنی و یاطفیاهای مه  در مشارکا یبارتاندیشه

در جوامع، به    های هزار و یک شب در راستای ترویج و بسط این فع  انسانیدر داستان  در جها تامین منافع افراد 

  معامله   برای  که   را  متایی   کنی   سفر   که   شد  قرار   آن   از   »    بعد   کرّات اشاره شده اسا بهاایی  این س ح از سرمایه اجت
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 نسرین فنا فی الهی، پروانه  یادل زاده، کامران پاشایی فخری

  اکنونه   من :  گفت   او  به   »    و    (28:  1391،  طسوجی)   بردی     ا  زیادی   نفع   و   فروختی    خو    ، بودی   برده  تجارت   و

 ( 57  ا )هاان:  پذیرفا  جوان آن  شوی  هاراه من با  توانیمی  باشی مای  نیز تو اگر  هست  بتداد  یازم 

قادر می  آنان را  با مردم اسا که  رفتار  نویی  بر زندگیمشارکا اجتاایی،  بر حوادث موبر  تا  قاطع  شان تأسازد  بیر 

و آنان را از کارهای بیهوده  کرده  بگذارند  نویسنده در حکایات، مردم را به هاکاری، مشارکا و کسب و کار دیوت  

 دارد برحذر می

  دینار  صد و بیسایک   به  را  اجنا    و   آمد  مشتری  خرهبال    خدمت   در  یافتی   من   اجنا   برای  مشتری  اگر  »    گفا

  مقدار   هاین  و  توسا  معامله  ح   دره   ده  خروار،  هر  در  گفا  و  سپرد  من  به  دیگر  کنجد  خروار  پنجاه جوان  و  فروخت 

  ی اقتهاد  مشارکا   (77کردم    ا )هاان:  سود  و   فروخت   کنجد   دره   هزار  روز   آن  من   بگیری  مشتری   از  توانی می  ه 

  مناسب  ع یتوز تر، م لو  و  ترشیب ی گذار هیسرما  انداز،پس جها  در   مختلف اقشار  آگاهانه ی هاکار و  حضور  ی معنا به

  توسعه   ند یفرا  در  جامعه   نییپا  ی هاطبقه  ی واقع  مشارکا  در اسا     ی زندگ   رروری   یکاالها  از  نهی به  مهرش  و   تریادالنه  و

   دارند شرکا منابع از  یبرخوردار و نمارت  ، یریگ ی تها اجرا، س وو  در

  کردن   حیلا   به:  که  گفا  او  به  ساسان  ملک   بکشی   را  او  کرده   حیلتی   تو  و  من   باش  زود   اسا  صوا   بس  تو  یأر»     

مشارکا در کارهای    بارۀدر  ( 247  ا )هاان:   کن     هالي  را  او  زودیبه  و  بشتاب   حیله  به:  گفا  الزمان  نزها   بشتا 

  کنند، یم   استفاده  یاجتاای   ه یسرما  مفهوم   از   که   ی کسان  ترشیب  مجاوع  در  باشد،  داشته  وجود  ی مخاطرات  اگر   ی حت  ناروا،

  از   یک ی  مشارکا  که  ی اجتاای  هیسرما  معتقدند  انآن   دارند  ی اجتاای  هیسرما  مثبا  یامدهایپ  بر  تأکید   به  شیگرا

  هاآن از  ی ل یخ اسا  ماکن  که   سازد  ی متنوی مشتري اهداش به  ی ابیدسا  به قادر   را  هاگروه  و  افراد تواندیم  هاسا،آن

    باشد   یرمستقی  ا ی   یمستق یمنف  یامدها ی پ ی دارا ن،یریسا یبرا

  داده  روی   که   حادبه   این  در   تا   بنشینید :  گفا  ایشان   به  خلیفه   خواهر  آمدند  خود   به  اون   بیفتادند  بیخود   دو  »    هر

رو باید از آزادی کام   ایناز زخواندفرامییی  أره نگارنده، مردم را به مشورت و   (357  ا )هاان:  کنی    خالصی  تدبیر

  ر یناپذایکا  ا،ی پو  ینهر  مشارکا  واقع  درو از جاله ح  ا،هارنمر برخوردار باشند و دارای اهایا و ارزش تلقی شوند   

       اسا ط یشرا کننده دگرگون و ی نی بشیپ رقاب ی   یحدود تا و

  و   آمد  مجلس   به  ،دربرداشا  کهن   سفید   ایجامه  که   ریب  مردی  بود،   نشسته  متکلاان  و  فقیهان   با  مونمأ  »    روزی 

  در  را   مسئله  پس   ناودند  اقدام  همشکل  مسال   ح   و به  کردند  شروع  گفتن  سخن  به  فقیهان    نشسا  هاه  از  ترپایین

  در   آن ی ارتقا و یل    دیتول  در  افراد  ،یلای  مشارکا در   (431داشتند    ا )هاان:  یرره مجلس  اه   تااما به روز  آن

  وفاق   شیافزا  و  یگتفرهن  تعام   و    یتسه   ، یمردم  هنر  ایتقوناایند   می  اقدام   مشکله  مسال   ح    و  هاگروه  نیب

    اسا مشارکا  مه   یها یرصه از  جوامع در یاای تاجت

  سخن  آن  که   گفا  خواهد  سخنی  روز  هفا   تا   که  دید  نمرکرد،   را  زادهملک   طالع   سندباد،  حکی    روزها  از  »    روزی

  او   که   اسا   این   من  یأر ملک،  ای :  گفا حکی   کرد؟ باید  تدبیر  اه   حکی ،   ای :  پرسید  ملک   بود  خواهد  او   هالي  سبب

  یات یح   لمسا  و  مه    یوام   از   یک ی  گرانید  از  ینمرخواه  و  مشورت   (694بگذاری    ا )هاان:    نزهتگاهی   در  روز  هفا  را

با     اسا  ی انسان  یواال  اهداش  به    ین  و  جامعهفرد و    سالما  جها   عایشر  یدستورها  نیترارزنده  و  یریگ  ی تها  در
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انین تعاریفی که محققان از مشارکا اجتاایی اراله  ، ه اساها مشارکا و مشورت  هایی که مضاون آندقا در متن

ایناند، میداده اسا  توان  آگاهانه  اقدام  نیازمند  هر ایز  از  بیش  و  اسا  مردم  برداشا کرد که مشارکا ح   طور 

ها و استعدادهای خود را  یابند که قابلیاانگیزد  مردم از راه مشارکا فرصا میدادن برمیمشارکا مردم را به یاری

ای گویای میزان سرمایه  های مشارکا اجتاایی در هر جامعهرو وجود شبکهایناز  زبرای دستیابی به اهداش به کار گیرند

تر  اجتاایی آن جامعه  نی  سرمایتر باشد، مشارکا در جامعه گسترده هایاجتاایی آن جامعه اسا  هر اندازه شبکه

 اسا  

 گیرینتیجه

  ۀ مادهای جامعه استا و آن را بیرگذار در بستیاری از حوزهمی اند بعدی در یلوم اجتاایی و تأسترمایه اجتاایی مفهو

آید  از نمر نویستتنده این کتا   مردم به وجود می  روزانهاند که از بین هزاران کنش متقاب   مدنی دانستتته  خام جامعه

های مه  روابط انستانی استا  »روابطا خالصته کرد  تعهد یکی از جنبه ۀوا توان در  محوری تعهد را می ۀاید  ،ارزشتاند

   ی هستتاین مستئله    شتاهد ورتووبه  هزار و یک شتب  ما در  استاستاز مشتارکا و هاکاری میان ایضتای جامعه که زمینه

شتام  صتداقا،   ترهای فردی که بیشها و جانوران بعد از تعام  و ارتباا مستتار، با توجه به ویژگی، انستاندر این ابر

در   ترشتان )که بیشبه و،ایف استا،اندیشتی و مهربانی  مردی، نیک کاری، جوانگویی، درستاداری، دانایی، راستاامانا

  در این شتودمییگر  ستاز هاکاری و مشتارکا آنان با یکدهمتعهد بوده و این زمینبین نخبگان ستیاستی رایج استا(  

محوله به هانویان، احستتا  مستتئولیا کرده و این یا  آنان اوالو بایث   ها و حیوانات در قبال و،یفهانستتان  حکایات

کنتد  طب  رگ جلوگیری میایجتاد ایتاتاد و آستتتودگی خاطر شتتتده و بانیتاو امنیتا را افزایش داده و از بروز خ رات بز

ایتااد یاومی در ست ح گستترده،    دشتومیها و وفای به یهد موجب به پیاانبندی  پایهای استالم »ستفارش آموزه

ها به ینوان ستتاب  انستتانحیوانات به هزار و یک شتتبد  در  گستتترش پیدا کند و روابط ستتال  و مناستتب شتتک  بگیر

روابط   ۀکنندتقویاایتااد شتده و     مایها ذکرشتده بتایا وفادار هستتند که این یا  آن ناونهتعهدات خود در هر سته  

دیگر  کیها و تعهداتی وابستته استا که نستبا به دادها، پیاانشتدت به قراربهها  زیرا روابط بین انستان  استازاجتاایی  

بررسی مربوا  مورداخالقی مثبا    هایها شاهد دو ارزش اخالقی مثبا و منفی هستی  که ارزشدارند  در این داستان

حستد، حر  و طاع و حیله بوده که    مانند بررستیمورداخالقی منفی    هایو ارزش استابه تعهد در روابط اجتاایی  

ها و موجودات به دنبال امنیا جانی هستتند و تحق  آن اوالو بعد از شتدت نفی شتده استا  در این حکایات انستانبه

از نتتایج آن    شتتتودپتذیر میکننتده تر  و دلهره و بتانیتاو بعتد از بته وجود آمتدن ایتاتاد متقتابت ، امکتانایجتادنتابودی یتامت   

آمد و گردش آزادانه( و مشتارکا اجتاایی و ستیاستی اشتاره کرد  نویستنده این ورفاتوان به ایجاد امنیا جاعی )می

   افراد  ناخا و با توجه به تعهد تجربه، لیاقا، ،رفیا و  بر این باور استا که انتهتا  کارگزاران باید از روی شت کتا   

گذارند و یدم انتخا  متعهدانه و بجا، تعادل طبقات و بیر میکار دولا تأ طور مستتقی  بر روندزیرا کارگزاران به  زباشتد

 کشاند ده، کشور را به تباهی و تزلزل میبه ه  ز  جایگاه اجتاایی جامعه را
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