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 يتعال  بسمه

  مقدمه 

بهدر موفق جوامع  هاییکی از مهمترین ویژگی یل  واد مفتو  و آرمان جهت ن وادی در اب عبور از های توسعععوه و ت

سععرمایه ای به نام پشععتوانهشععودب بررورداری از می آنها به سععمت این اهفاا ایداددر مسععیر کرکت  یی کههابحران

ست. بازتودیف گاه دستفوش افول و گاه  بزمان و در مراکل مفتو  مسیر جوامعدر طول  سرمایه اجتماعی اجتماعی ا

 نتوان عمق و گستره سرمایه اجتماعی جوامع و قفرت بازتودیف آمیهایی است که . شرایط بحرانی از موقویتشودمی

 هایوضویت سرمایه اجتماعی و شارصنگاهی دارد به که به شیوه اسنادی اندام شفه است: این پژوهش  را سندیف.

 در کشور.آن در دوران کرونا 

 

 دارد؟ یاهمیت و چه سرمایه اجتماعی چیست  

های مادی و مونوی یک جاموه است که از توهفات و ارزشروابطب ای منسدم از هندارهاب سرمایه اجتماعیب مدموعه

اعتمادب صفاقتب توهفب مشارکتب تالش مستمر و عفادتب قابل شناسایی و ارزیابی است. اگر  چونهایی طریق مودفه

ها و نهادها اعتماد سرمایه اجتماعی در یک جاموه از وضویت مناسبی برروردار باشفب مردم به یکفیگر و به سازمان

های اعتماد و انسدام بین مردم و دستگاه رود. اگر اینکننف و از این طریق امورات آنها با کارآیی بیشتری پیش میمی

 .آیفدودتی کمرنگ باشفب در روابط اجتماعی و عموکرد اجتماعیب سیاسی و اقتصادی جاموه ارتالل به وجود می

توان انتظار داشت که مردم در اقفامات داوطوبانه مشارکت نمی در سطح پایینی باشفای سرمایه اجتماعی در جاموهاگر 

 عنصرسرمایه اجتماعی  .پی منافع اجتماعی کرکت کننف ل و رغبت منافع فردی رود را نادیفه گرفته و درکننف و با می

با درک اهمیت سرمایه اجتماعی و توجه به ابواد مفتو  دودتمردان  و ها و اقفامات مردم استگیریاصوی در تصمیم

 های اقتصادیها و برنامهکارآیی سیاستتواننف میدب های آینفه روها و تحویلگیریهاب تصمیمگذاریدر سیاست آن

 .جووگیری کننفمورد از صرا هزینه اضافی و بی هنف ورا افزایش داجتماعی 

چیزب بوف مونوی یک اجتماع است که از طریق مشارکت افراد یک جاموه به  در واقع بیش از هر« سرمایه اجتماعی»

قادر است به کل موضالت موجود در آن اجتماعب کمک کنف و با کمک در توامالت اجتماعی « همفدی»و « همکاری»

 .پذیر سازدها رونف رشف و توسوه در ابواد مفتو  جاموه را امکانبه کاهش هزینه

دهفب اعتمادب مشارکتب همکاری و رعایت کقوق یکفیگر در آنچه میزان سرمایه اجتماعی را در یک جاموه ارتقا می

توانف در راستای پیشبرد بسیاری هاست. اگر چه این مفهوم همواره میچنین بین مردم و دودتمیان افراد جاموه و هم

توانف که می است ترین مفاهیمیدر مواقع بحران یکی از کیاتیب از اهفاا و کرکت به سوی جاموه آرمانی مهم باشف

 ضامن بازگشت به شرایط عادی و رروج از بحران باشف.
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هنگی، پشتوانه و مقوم سرمایه اجتماعی دینی و فر آموزه های 

شتوانه شورهای مفتو  در میزان و کیفیت هایکی از مهمترین عوامل و پ سرمایه اجتماعی و آنچه که وجه تمایز ک ی 

مربوط در بسععتر تاریفی این کشععورها به ابواد فرهنگی و مذهبی سععرمایه اجتماعی آنها سععرمایه اجتماعی آنهاسععتب 

ها و قوانین ای از باورهاب عقایفب ارزشرمایه دینی مدموعهشععود. سععسععرمایه دینی یاد میعنوان که از آن به  ؛شععودمی

 های دینیاجتماعیب عبادی و موامالتی هستنف که از طریق وکی و نبوّت به بشر رسیفه است. در دوره بحرانب سرمایه

سان را به آگاهی دعوت و به جهاد امر می صر و آموزه همچنین 1.کنفان شتوانه فرهنگی غنی و عنا های بررورداری از پ

کنف. کشعععورهایی که از چنین ارالقی در بسعععتر تدربه تاریفی یک موت به غنای سعععرمایه اجتماعی آن کمک می

نه با بحرانپشعععتوا یه اجتماعی قوی ظرفیتا از های برروردارنف قطوا در مواجهه  تری برروردارنف. آندا که سعععرما

گذشععتگی بیشععتر رود یابف نمودهای عینی ایثار و ازمیتبوور  های اجتماعیدر سععرمایهو فرهنگی ی دینی هاسععرمایه

های اجتماعی جوامع گوناگون که به استحکام سرمایه استهای دینی و فرهنگی مایهراین س در واقع .شودگر میجووه

 .بفشفاصادت می
 

  سرمایه اجتماعی چیست؟  هایمولفهمهمترین 

 از ایمدموعه اجتماعیب سرمایه پرداز سرمایه اجتماعی موتقف است:نظریه (Robert D. Putnam) رابرت پاتنام

 ایبهای فراوانی دارد و متناسب با فرهنِگ بومی یا مّویِ هر جاموهها و امتیازاتِ اجتماعی است که ابواد و مودفهتموهب

سازد تا با یکفیگر ها را قادر میاندامف و افراد و گروههای آن جاموه میوهبه تسهیل و تشفیفِ همگراییِ میانِ افراد و گر

کنف و به زعم سازی میهندارها و شبکه مفهوم اجتماعی را ب با سه مؤدفه اعتمادب این جاموه شناسب سرمایه .کار کننف

دیگری  کننفههاب تقویتبهترب هر کفام از آنهستنف. به بیان  کننفه و رودافزاینفهوی این سه مؤدفهب موموالً رودتقویت

های دودتی و غیردودتی )مردم( را شسازد که شبکه بین بفاست. اعتماد مردم به یکفیگر و دودت هنداری را می

 2.کنفدهی میسازمان

 ه در این میانک برعایت کقوق یکفیگرو های سرمایه اجتماعی عبارتنف از: از اعتمادب مشارکتب همکاری ترین مودفهمهم

 مردم به دودت اعتماد و دودت به مردم اعتماد مردمب به مردم اعتماد دارد از جموه: ایگسترده ابواد و ویژه اعتماد جایگاه

 .تقویت و همبستگی اجتماعی دارد در یبفیوبی نقش ارتقای آن مدموع در که
 

 سرمایه اجتماعی در کشور در دوران قبل از کرونا وضعیت 

ادنف دبرری کارشناسان با اظهار نگرانیب از رونف کاهش سرمایه اجتماعی در کشور هشفار میپیفایش کرونا تا قبل از 

سرمایه اجتماعی در دوران پیش از انقالب اسالمی ب سرمایه اجتماعی در ایران در کال کاهش است. که موتقف بودنفو 

فی روندر دهه پنداه سرمایه اجتماعی در ایران به طوری که ود؛ جایگاه مناسبی نفاشت و هر سال بفتر از سال پیش ب

سالمی پیروزی با  و به پایین ترین کف رود رسیف. نزودی داشت و  رونفی افزایشی پیفا کردسرمایه اجتماعی انقالب ا

نف کاهشععی سععرمایه ب روتحمیوی با پایان جنگ. با این کال برری کارشععناسععان مفعی انف بر میزان آن افزوده شععف

                                                           
 17/2/99ب ایرناب کرونا و سرمایه اجتماعی؛ بال و برکت؟ 1
 5/1/99 ونابیا بیاجتماع هیجوامع/ کرونابترمومتر سرما یپاتودوژ یبرا یفرصت سمبییکرونا  زبیقوع ر نیکس ادداشت؛ی 2

https://www.irna.ir/news/83696052/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA
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شف شتیب افزایش پرونفه. افزایش چکاجتماعی آغاز  ستها و افزایش طالقب های دادگاههای برگ که  از جموه دالیوی ا

اما واقویت این است که این همه  .فبه آن استناد می کننکاهش سرمایه اجتماعی در ایران این کارشناسان اغوب برای 

همگام با مسئوالن به  بها و مفاطرات در کنار هم بوده و با همفدی و اعتمادع بحرانمردم ایران در مواق ؛داستان نیست

  است. باال سرمایه اجتماعیوجود که این رود نشانه ای از  انفهای انسان دوستانه اقفام کردهکمک
 

  کرونا بحرانمواجهه با بازتولید سرمایه اجتماعی در 

شی از تحریم صادی نا شارهای اقت ضو  عموکرد برری گرچه ف ستگاههای ظادمانه و  برری مفیریت در شیوه و  هاد

های اجتماعی آنها و هدوم گسترده تبویغات های فساد اقتصادی و آسیبکشورب آشکار شفن پرونفهنهادهای اجرایی 

سانه ضای ر سی و اربار منفی عویه عموکرد نظام در ف سرمایه اجتماعی  انگارههای بیگانهب سیا ه ایداد کردرا کاهش 

شانف شیه ک ست؛ اما بحران کرونا این انگاره را به کا صائب ا صت بازتودیهایشو گرفتاری. بحران کرونا با همه م ف ب فر

های سععرمایه اجتماعی از که در ابواد مفتو  شععارصبه طوری  ؛سععرمایه اجتماعی و رونف افزایشععی آن را فراهم کرد

های فرهنگی و مذهبی در وجود زمینه .ارتقا یافتنظام تماد به دودت و جموه اعتماد فردیب اعتماد بین نهادی و اع

ه بر های همفالنو کنششف بستر تاریفی کشور سرمایه عظیمی فراهم کرد که در این بحران انسدام اجتماعی بیشتر 

ستانههای پایه ارزش سان دو سالمیب رفتارهای ان شورمان را در کف باالیی  ا سانفو ارالق گرایانه مردم ک  .به ظهور ر

شاهفه کرد. به وفور در این ایامتوان نمادهای آن را می شر و  م شارکت کننفگان از هر ق سانی و تنوع م تنوع رفمت ر

و مردمی در کنار یکفیگر نشعععان از ظرفیت باالی اعتماد اجتماعی بین نهادی و بین  کاکمیتینهادی اعم از دودتی و 

 دارد.  در کشور و عمق سرمایه اجتماعیفردی 

شععفافیت عامل کویفی در بهبود انسععدام اجتماعی و سععرمایه اجتماعی اسععت. شععفافیت در اطالع رسععانی و ارائه 

دهی شفاا و صادقانه در طی این های روزانه از وضویت ستاد بحران و عموکرد نهادهای ذیربط و بهبود گزارشگزارش

 اجتماعی فراهم شف.  ن نسبت موجبات افزایش سرمایهدورانب اعتماد نهادی را در جاموه افزایش داد و به همی
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  مهمترین عوامل تقویت کننده سرمایه اجتماعی در دوران کرونا 
 

 و دانش  چشمگیر )ارتقایهای افزایش اعتماد به نظام سالمت وجود بسترها و زمینه               

 های گذشته(سالدر های بهداشت و درمان و شاخص یپزشکهای فناوری

 جیمسلح و بس یهارویآوردن ن دانیم و به هوشمندانه رهبر معظم انقالب یهاتیهدا        

 یماریب نیو درمان ا یریشگیپ یبرا یمل یهاتیظرف

 پاسخگو بودن مسئوالن در دوران کرونا  شفافیت و صداقت و شیافزا 

  مسئوالن از سوی یو نخبگ یتخصص هایتوجه به نظامو  یریانتقادپذافزایش   

 روند فزاینده همگرایی در میان مسئوالن در طی دوره بحران 

 یاجتماع یهامشارکت دوارکنندهیام یهاجلوه  

 کینزد ندهیمردم به حل بحران کرونا در آ ینبیو خوش یاجتماع دیام شیافزا 

 ریمرگ و م زانیو کاهش م یماریدر کنترل ب بهداشت و درمان ستمیتوان س  

 کم درآمد قشرهایاز و نهادها های دولت حمایت 

 تامین مایحتاج ضروری مردم در دوران کرونا و عدم مواجهه با کمبود و گرانی غیرمتعارف 

 تاب پاسخگویی و شفافیت مسئوالنزباو  گری از مسئوالننقش موثر رسانه ملی در مطالبه 

   در مدیریت 

 یاعتماد به رسانه مل شیافزا 
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  مصادیق افزایش سرمایه اجتماعی در بحران کرونابرخی از 
 

 

 بحران تیریمد میو ... در کنار ت ، بسیجارتش ،سپاه ،یجهاد یهاگروه ،هیعلم یهاحوزه یو همکار یهمراه 

  های مدنی خالق و پویاتشکلحضور گسترده 

 (رخورداربه مناطق کم ب بیشتر توجه) تالش برای کم کردن فاصله اجتماعی در دسترسی به منابع بهداشتی  

 (پیر و جوان و غنی و فقیر و اتباع سایر کشورها درمان رایگان ) نرسانی به مبتالیاعدالت در خدمت 

 های ایثار و همدلی در میان مردمی که خود آسیب دیده از بحران هستند.وجود جلوه 

 یها و اختالفات اجتماعشکاف میترمهدف مشترک و  کیبا  یامکانات عموم جیبس 

 یکارکنان بخش درمان یثارگریو ا یدیکارگران تول ،یجهاد یهاگروه یهاتیفعال 

 یو پژوهش یو مراکز دانشگاه هیعلم یهاحوزه یهمراه  

 و درمان یریشگیپ یالزم برا یهایازمندین نیتأم 

 در امر  های بسیجهای مسلح و نیروتجلی همبستگی ملی در خدمات ایثارگرانه کادر پزشکی با همکاری نیرو

 ف و...ضعیقشرهای غربالگری، پیشگیری، درمان و تالش در التیام به بخشی از آثار منفی این بیماری در 

 و ایرانی برای نسل جوان س و تجسم عمق فرهنگ اسالمیدفاع مقددوران های مردمی احیای روحیه حماسه 

  یهاتیفعال تیهدا یهاعنوان کانونبه یمساجد و مراکز مذهب لیتبدتجدید سازمان نیروهای مردمی با 

 ج،یبس یاز الگو یریگبهره و یداوطلب محل یهاگروه لیبا تشک ریپذبیآسقشرهای از  تیو حما یمردم

 اماکن نیدر ا یمذهب یهابرنامه یلیرغم تعطبه

 کشور  در ینهفته مردم یهاتیاز ظرف یبرخ شدن شکوفا 

 انریکرونا در فرابورس ا یکوکارین یاوراق گواه دیدر خرهای چند ده هزار نفری فاستقبال کم نظیر و ص 

و جذب منابع مالی چند صد میلیارد ریالی در پویش بازار سرمایه علیه کرونا در جهت تامین منابع مورد نیاز 

 1مورد ویروس کرونا برای پیشگیری، درمان و تحقیق در

 مناطق کم برخوردار تامین و تجهیز مراکز درمانیهای جهادی در  حرکت 

 2نیازمندان در مناطق و روستاهای محرومتامین جهیزیه برای زل و امن یمرمت و بازساز   

  شیوپ ،«هیکنارتم همسا» شیپوطیف وسیعی از خدمات و کارکردها )شکل گیری  انواع پویش های مردمی با 

و سایر ملزومات فرهنگی هنری و ... کتاب  یاهداپویش معیشت و سالمت،  ، 3«ایران همدل» ،«ینذر سالمت»

 یمواسات و همدل شیدر رزما یشتیمع یهاهمراه با بسته

 

                                                           
 1در نماد کرونا الیهزار ر 480و  ونیویم 774و  اردیویم 47مبوغ  ینفر 179هزار  20اسفنفماهب با مشارکت  27در  یمردم نیکمپ نیا یاز ابتفا 1

 یورآتوانستنف در جمع 2اوراق کرونا فیبا مشارکت در رر زیشفص ن 951هزار  15وزارت بهفاشت قرار گرفت.  اریآن در ارت یشف که تمام یآورجمع

 (11/1/99ب رانیارتباطات فرابورس ا تیریمف )نقش داشته باشنف. الیهزار ر 500و  ونیویم 220و  اردیویم 105مبوغ 
 30/2/99قمنا هبیزیجه 500 یمنزل و اهفا 500 یمومنانه در قم/ مرمت و بازساز شیآغاز مرکوه سوم رزما 2
 شفه است. افتیدر یمردم ینقف یهاکمک« تومان اردیویم 107»رهبر انقالب تاکنون  تیسا« همفل رانیا» شیامفاد: در پو تهیکم سیرئبه گفته  3
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 کالم آخر 

عویه کویت نظام و عموکرد ه بیگان عظیم رسععانه های که با هدمهشععرایطی بحران کرونا را تدربه کرد  جاموه ایران در

های ظادمانه آمریکا و اثرات از سعععوی دیگر موت ایران با تحریم .روبر بودکروناب از جموه  به بهانه های مفتو دودت 

ما همه اینها مانع از این نشف که در این شرایط سفت دست یاری و همفدی و همبستگی آن نیز مواجه بود ا ناشی از

ر ی و تدربه زیسعععته انفورته دبوکه برعکس با توجه به کافظه تاریف ببا یکفیگر را در مهار بحران کرونا فراموش کنف

اش توانسععت روه همفدی و نگی و مونوی و مذهبیگذشععته اش با اسععتمفاد از ذریره فره یها و مقاطع تاریفدوره 

ترین سرمایه که بزرگاست به مفد همین همراهی و همبستگی  .تر از گذشته بازتودیف کنفهمراهی و همیاری را قوی

توانست در کنار تقویت اعتماد اجتماعی در ابواد مفتو   به رخ جهانیان کشیفه شف و موت ایراناجتماعی موت ایران 

 فائق آیف.   ویروس کرونادی و سارتاری تا کف زیادی بر فردی نها

سال شت و درمان در  ستاوردهای کوزه بهفا سوه زیرسارتارتقای دانش پزشکی و د شت و های گذشتهب تو های بهفا

های بیمارستانیب افزایش سرانه کادر درمان و پزشکان متفصص و ... در درمان در مناطق مفتو  کشورب افزایش تفت

شور را در مقابوه با کرونا بیش از پیش فراهم کرد.های سال سالمی آمادگی ک ی سرمایه نیرو پس از پیروزی انقالب ا

ایی ههای عوم و فناوری زیر سارتهای دانش بنیان و پارکابزار و تدهیزات پزشکیب توسوه شرکت بانسانی متفصص

ای نگران بیماران و عموم مردم افزایش داد. افزایش اعتماد هبودنف که در امتحان کرونا بروز و ظهورشان امیف را در دل

به نظام سععالمت در کشععور سععرمایه بزرگی بود که در این ایام به کمک آمف. این کدم از اعتماد رود را در کمک و 

ه نمویشت مردم به راطر شرایط قرنطیبوضا آندا که  .همیاری و تقفیر مردم از جاموه پزشکی و کادر درمان نشان داد

های تودیف اقالم بهفاشعععتی در جای جای میهن اسعععالمی به کرکت در آمف تا یاریگر نظام چرخ بدر تنگنا قرار گرفت

قشرهای های مردمی موزومات مورد نیاز سیل هفایا و کمک به طوری که باشف. کرونا در مورض آسیب سالمت و مردمِ

ه یاریگری و ایثار ک ط کشور گسیل داشت. همت و همفدی وآسیب پذیر را در بسته های مهر و دوستی تا دورترین نقا

دوران آن  ادامهدر تا جایی که  ؛یک بار دیگر در دهه نود بازتودیف شعععفدفاع مقفس بود دوران های سعععرمایه سعععال

   گرفت.شکل برای کمک به مردم های ریررواهانه اردوهای جهادی و کرکتدررشانب 

ظرفیت باالی جاموه برای عبور از شععرایط سععفت و تنگناها و ترمیم و تقویت اعتماد و سععرمایه همه نویف بفش اینها 

ست. ظرفیتی عظیم که اکنون فوالاجتماعی  شته ا ستگرود و تفاوم آن نیازمنف توجه و به پیش میتر از گذ ذاری سیا

 استوارتر مسئوالن در افق آینفه است.های موثرتر و دررور و گام

  


