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 چکیده:
عی به عتماد و هنجارها داراي  سرمایه اجتما عی، ا عنوان روابط اجتما

ساسی  ک جامعه نقش ا پیامدهاي مثبت و منفی است. کمیت و کیفیت روابط در ی
شتر  عی در ایران بی عی دارد. شکل سرمایه اجتما ع و پیامد سرمایه اجتما در نو

آیا چنین سرما درون ست  رابري گروهی ا شی در بازتولید ناب عی نق یه اجتما
ستفاده از مصاحبه  عی دارد.؟ روش پژوهش، کیفی و گردآوري اطالعات با ا اجتما

سال  12عمیق با  انجام شده است. تحلیل  1396نفر در شهر سنندج در نیمه دوم 
ستر روابط  یافته ج مدل پارادایمی با سه مقوله اصلی، ب ها منجر به استخرا

عی، سر عی شده است.  ه درونمایاجتما ري اجتما راب گروهی (مقوله محوري) و ناب
ک وادگی و مناس دان زیاد، روابط سنتی خان شاون شان داد که خوی ج ن هاي  نتای

عی درون عّلی است که منجر به سرمایه اجتما گروهی شده  مرتبط با آن شرایط 
شاوندگرایی و رابطه به جاي ضا است. اتخاذ راهبردهاي قوم بطه از مداري، خوی

شگران با شرایط زمینه اي اقتصادي، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران و  سوي کن
سی و فقدان نظارت منجر به پیامدهایی مانند  عوامل مداخله کننده مانند بوروکرا

شاوندساالري و انحراف در توزیع منابع شده است که همگی دال  پارتی بازي، خوی
عی در جامعه ري اجتما راب ر بازتولید ناب راین ضررورت دارد در تحلیل  ب است. بناب

عی درون عمومی، سرمایه اجتما عی و همچنین توزیع منابع  رابري اجتما گروهی  ناب
 در نظر گرفته شود.
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 مسأله یانب و دمهمق
هاي اعی به نوعی رابطه دیالکتیکی با هم دارند و پدیدهساختارها و روابط اجتم

اي که کنشگران در آن تعامل اجتماعی دارند اجتماعی نیز حاصل این رابطه هستند؛ زمینه
کند و بنابراین شکل و نوع روابط اجتماعی نیز تغییر پیدا کرده و در در طی زمان تغییر می

گیرند. براي فهم چگونگی ی متفاوتی شکل میهاي اجتماعنتیجه ساختارها، مسائل و پدیده
اي که روابط هاي اجتماعی، بررسی روابط اجتماعی و زمینهگیري مسائل و پدیدهشکل

 اجتماعی در آن جاري است ضروري است.
بازي، خویشاوندگرایی بازي، پارتیهاي اجتماعی مانند رابطهي ایران پدیدهدر جامعه

کنند. به د و با روابط اجتماعی خویش آنها را بازتولید میمفاهیمی آشنا براي مردم هستن
نظر اصحاب اندیشه و عوام، چنین مسائل اجتماعی هم ساختار اجتماعی، سیاسی و 

هاي اجتماعی، اقتصادي جامعه را از مسیر توسعه منحرف کرده است و هم به نابرابري
 اقتصادي و سیاسی دامن زده است.

 Durkheim, Spencer & Tonniesشناسی مانند عهپردازان کالسیک جامنظریه
بندي جوامع سنتی و سنتی دانسته و در تیپ ي مسائل ذکر شده را ویژگی ساختاري جامعه

ي سنتی، چنین روابطی کارکردي است و افراد اند. در جامعهمدرن به آن اشاره کرده
شود چنین تر میه پیچیدهکنند اما وقتی جامعنیازهاي خود از طریق این روابط برآورده می

آید. اما در روابطی بتدریج رنگ باخته و پیامدهاي منفی آن نیز در جامعه به چشم نمی
ي ایران چنین روابطی همچنان وجود دارند و از گستردگی زیادي هم برخوردار جامعه

هستند. در ایران حجم دولت به دلیل ساختار سیاسی و اقتصادي گسترده است و برابري و 
 ي کند اما شکل روابط اجتماعی شیوهعدالت در توزیع مزایا و منافع اهمیت پیدا می

دهد و این همان چیزي است که به دسترسی مردم به مزایا و منافع را تحت تأثیر قرار می
آورد. در چولگی در توزیع منابع ارزشمند در جامعه به وجود می Chalabi, 1996تعبیر 

تاریخی همچون ـ  ماعی همیشه از ساختارهاي کالن اجتماعیخصوص منبع نابرابري اجت
 )، ضرورت سازمانیDurkheim( )، تقسیم کارMarx( ي تولیدمالکیت خصوصی و شیوه

)Davis & Mooreقدرت، مشروعیت و حیثیت ،( )Weber( یابی)، ساختGiddens ... و (
ماعی یا توزیع چوله ) اما نابرابري اجتRabani and et al. 2011: 277( یاد شده است

ي اجتماعی باشد که روابط اجتماعی در آن شکل تواند ناشی از زمینهمنابع ارزشمند می
 ي اجتماعی اشاره کرد. توان به نوع سرمایهگیرد که میمی
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اي پیدا کرده اجتماعی ادبیات گسترده يشناسی و اقتصاد مفهوم سرمایهدر جامعه
 ,Puttnamنظرانی مانند  اجتماعی از نظر صاحب ي ایهطور کلی منظور از سرماست و به

Bourdieu, Coleman, … ها و اعتماد ها، هنجارها و ارزشاي از روابط و شبکهمجموعه
اجتماعی  ي است که براي جامعه ضروري است. در ایران نیز با توجه به مبانی نظري سرمایه

اجتماعی  ي ول در ادبیات سرمایهمورد مغف ي هاي زیادي انجام شده است اما نکتهپژوهش
 ي یافته که سرمایهو ساختار روابط اجتماعی در کشورهاي توسعه این است که زمینه

اجتماعی در آن شکل گرفته است متفاوت با کشورهاي دیگر و از جمله ایران است و 
اجتماعی و پیامدهاي مترتب بر آن نیز متفاوت است. در ایران  ي بنابراین شکل سرمایه

گروهی اجتماعی میان ي (خانوادگی) بیشتر از سرمایه اجتماعی درون گروهی ي سرمایه
با استفاده از  Etemadifar ها این تفاوت بیشتر است. پژوهشاست و در برخی از استان

اجتماعی  ي اي نشان داد که سرمایهبا تحلیل خوشه 1389هاي پیمایش ملی داده
هاي کردستان، یک و دیگر بستگان) در استان ي درجه(بستگان  گروهیخانوادگی یا درون

یلویه و بویر احمد بسیار بیشتر از گبوشهر، خراسان جنوبی، اردبیل، کرمانشاه، گلستان و که
ي ). هدف از این پژوهش شناخت زمینهEtemadifar, 2016( ها استدیگر استان

شهر سنندج است.  گیري روابط اجتماعی و نوع روابط اجتماعی و پیامد آن در شکل
بنابراین این مقاله به دنبال پاسخ به سؤاالت زیر است: روابط اجتماعی که منجر به 

گیرند؟ نوع شوند در چه زمینه و بستري در جامعه شکل میاجتماعی می ي سرمایه
اجتماعی چگونه  ي اجتماعی ناشی از این روابط چگونه است؟ این نوع سرمایه ي سرمایه

 شود؟ اجتماعی میباعث نابرابري 
 

 پیشینه پژوهش
 ي گیري سرمایههایی که به نقش زمینه و بستر اجتماعی شکلدر ادامه پژوهش

اجتماعی به ویژه نقش آن در نابرابري اجتماعی اشاره  ي اجتماعی و پیامدهاي سرمایه
 شود.اند بررسی میکرده

اجتماعی  ي سرمایهبررسی تأثیر «در پژوهشی با عنوان )، 1389قاسمی و همکاران (
اجتماعی  ي ي سرمایهي بدیع و نو دربارهایده» اقتصادي ي گروهی بر توسعه درون
گروهی بر  اجتماعی درون ي ي سرمایهگروهی مطرح و باور به تأثیر مثبت و سازنده درون

 ي سرمایه«اند که کرده اند و این فرضیه را مطرحي اقتصادي را به چالش کشیدهتوسعه
شود و داراي انواع گوناگونی است که هاي متنوعی را شامل میگروهی حوزهدرون اجتماعی
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گروهی بسته و محدود است که این  گروهی آن مبتنی بر اعتماد و روابط درون نوع درون
ن گروهی ي مبادالت و عدم اعتماد بیگرایی، باال رفتن هزینهوضعیت موجب رواج فرقه

اقتصادي یک کشور است به این ترتیب  ي ی بر توسعهي آن تأثیر منفشود و نتیجه می
 ي ي سرمایههایی در حوزهاندکه پژوهشاستفاده کرده Sabatiniدیدگاه  پژوهشگران از

طور  اقتصادي دارد و بر این باور است که توسعه به ي گروهی و توسعهاجتماعی درون
اقتصادي و  ي یان توسعهگروهی همبستگی دارد و م ی بروناجتماع ي معناداري با سرمایه

گروهی، همبستگی منفی وجود  ناجتماعی درو ي پیوندهاي قوي خانوادگی و یا سرمایه
 ). Ghasemi & et. al., 2010( دارد

اجتماعی و  ي سرمایه ي در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه )،1389( خامخلف
دگان به مناطق شهرداري کننآماري مراجعه ي فساد اداري با استفاده از پیمایش و جامعه

گرایی در محیط اجتماعی و اداري ایران تهران به این نتیجه دست یافته است که بین خاص
 ).Khalafkhani, 2010و فساد اداري همبستگی مستقیم وجود دارد (

اجتماعی با الگوهاي  ي رابطه فساد و سرمایه«در پژوهشی با عنوان  )،1393( سیدزاده
ها و موانع رشد اقتصادي پرداخته است. از نظر وي فساد متغیر ركبه شناسایی مح» رشد

اقتصادي مانعی براي رشد اقتصادي است، در  ي مهمی است که در ادبیات رشد و توسعه
اجتماعی محرکی براي رشد اقتصادي است. در این  ي مقابل وي معتقد است که سرمایه

قتصادي مورد بررسی قرار گرفته است و متغیر فساد اقتصادي با رشد ا ي پژوهش ابتدا رابطه
اجتماعی بر  ي ي تأثیرگذاري سرمایهاجتماعی و فساد و نحوه ي سرمایه ي در ادامه به رابطه

هاي پژوهش حاضر نشان داد که فساد اثر منفی بر رشد اقتصادي پرداخته شده است. یافته
تلویحاً اثر مثبت بر  اجتماعی اثري منفی بر فساد اقتصادي و ي رشد اقتصادي و سرمایه

 ).Sayadzadeh, 2014( رشد اقتصادي دارد
به نقش گذار جمعیتی در تحوالت خانواده پرداخته است. در این  )،1391( احمدي

اند تغییرات جمعیتی کشور که در طی مراحل مختلف گذار جمعیتی بوده 50پژوهش 
ري در خانواده مورد مطالعه پذیشناختی خانواده و همچنین جامعهخانواده، تغییرات جامعه

اي است که عنوان بستر و زمینهگذار جمعیتی به يقرار گرفته و نتایج حاکی از نقش تجربه
 ).Ahmadi, 2012( پذیرندروابط خانوادگی از آن تأثیر می

اي به بسط نظري ي تحلیل شبکهاي با استفاده از نظریهدر مقاله)، 1386پور (شارع
پور اعی در بازتولید نابرابري آموزشی پرداخته است. به نظر شارعهاي اجتمنقش شبکه

ي اي، منابع موجود در شبکهدهد تا با بررسی الگوهاي رابطهاي به ما اجازه میتحلیل شبکه
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تواند در تبیین آموز و میزان پیوند او با عامالن نهادي را تعیین کنیم. این اطالعات میدانش
آموزي کمک مؤثري باشد زیرا توزیع نابرابر هاي مختلف دانشوهنابرابري آموزشی بین گر

هاي اجتماعی تواند سبب بازتولید نابرابريهاي مختلف میاجتماعی در بین گروه ي سرمایه
 ).Shrepour, 2007( آموزان شوداز جمله نابرابري آموزشی در بین دانش

ناشی از شرایط پژوهشی که نشان دهد که کمیت و کیفیت روابط خویشاوندي 
گیري روابط اجتماعی و شکل عنوان زمینه و بستر اجتماعی در شکل تواند بهجمعیتی می

ها به نقش گذار جمعیتی در نوع اجتماعی باشد وجود ندارد اما برخی از پژوهش ي سرمایه
اجتماعی در ایران و پیامدهاي اقتصادي آن و همچنین  ي روابط خانوادگی و یا نوع سرمایه

اي در یکی از ها به نقش روابط شبکهاند. یکی از پژوهشآن در فساد اداري اشاره کرده نقش
ابعاد نابرابري اجتماعی ( نابرابري آموزشی) تأکید دارد. اما در پژوهش حاضر بستر و 

اجتماعی  يگروهی و همچنین نقش سرمایهاجتماعی درون ي گیري سرمایهي شکل زمینه
شود. بنابراین پژوهش حاضر در این نکته ي اجتماعی توضیح داده میگروهی در نابرابردرون

 تواند منجر به نابرابري شود بدیع است.گروهی میي اجتماعی درونکه سرمایه
 

 پژوهش چارچوب مفهومی
اجتماعی در یک جامعه بستگی به ساخت آن جامعه دارد و یکی از عواملی  ي سرمایه

اقتصادي، فرهنگی و سیاسی) را تحت تأثیر قرار  (ساختار اجتماعی، که ساخت جامعه
گذار جمعیتی است. دو نوع گذار جمعیتی وجود دارد. گذار جمعیتی اول  ي دهد تجربه می

شود و گذار جمعیتی دوم که جوامع به تغییر و تحوالت باروري و مرگ و میر مربوط می
ت ازدواج و زناشویی است. کنند، مربوط به تحوالبعد از گذار جمعیتی اول آن را تجربه می

عنوان شناسان از گذار جمعیتی بهجمعیت نظر است. در این مقاله گذار جمعیتی اول مد
تغییر و تحوالتی که در روندهاي مرگ و میر و باروري در طی جریان توسعه به وجود 

گی اند. در حالی که چگوناند و پیامد آن را به رشد جمعیت تقلیل دادهآید یاد کرده می
تواند تا صد سال تاریخ یک جامعه را رقم زند. ایران یکی از گذار جمعیتی می ي تجربه

یافته و در حال توسعه گذار جمعیتی آن با کشورهاي توسعه ي کشورهایی است که تجربه
هاي گذار جمعیتی داشته است. از کامالً متفاوت بوده است و شاید یکی از بدترین تجربه

ي یابد و در دههدرصد افزایش می 5/1رشد جمعیت ایران با بیش از نرخ  1340تا  1320
یافته و ر حالی که خیلی از کشورهاي توسعهیابد. ددرصد افزایش می 5/2به بیش از  1340

اند اما کشور ایران عالوه در حال توسعه با چنین نرخی گذار جمعیتی را پشت سر گذاشته
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نرخ رشد جمعیت  1360و همچنین  1350ي ههسال در د 40بر این رشد جمعیت در طی 
درصدي را تجربه کرده است و این تجربه به شکل نسلی تا صد سال یعنی از  5/3بیش از 

اقتصادي، اجتماعی، جمعیتی،  ي وقایع خاصی در زمینه  1450ي تا دهه 1350ي دهه
به تغییر و تحول  .. براي کشور رقم زده و خواهد زد اما متأسفانه این پدیده فقط.سیاسی و 

شناسان و اقتصاددانان تقلیل پیدا کرده جمعیتی و نهایتاً رشد جمعیت در بین جمعیت
تغییر و دگرگونی هاي مختلف جامعه بسط داده نشده است. است و پیامدهاي آن در حوزه

هاي اقتصادي و حتی ي سیاست دهنده جمعیت، برآیند تغییر و دگرگونی عوامل شکل
بسیاري از عوامل  ي کنندهبرآیند منطقی گذار جمعیتی تعیین ت. سپسایدئولوژیک اس

بخشی به روابط و مناسبات اجتماعی جوامع اعی، اقتصادي و سیاسی است که شکلاجتم
افزایش و کاهش رشد جمعیت و  ي لهأامدهاي همین گذار جمعیتی است. مسنیز یکی از پی

انسانی است.  ي ماعی هر جامعهترین مباحث اقتصادي، اجت تبعات آن از جمله مهم
 ي عنوان توسعه نظران، مدل جمعیتی را به شود در ابتدا صاحب که دیده می همچنان

هاي اجتماعی و فرهنگی  اند و کمتر به نقش مدل جمعیتی در حوزهاقتصادي در نظر گرفته
جامعه  هاي نظران به تأثیر عوامل جمعیتی در سایر حوزه تدریج صاحب اند؛ اما به پرداخته

شود: یکی از  ها اشاره می اند که در زیر به برخی از آن اقتصاد نیز پرداخته ي غیر از حوزه
دار در تعداد خویشاوندان در هر نسل یا کوهورت  نتایج آشکار گذار جمعیتی تفاوت معنی

هاي اجتماعی و اقتصادي  گذارد و از موج زندگی را پشت سر می ي است. هر کوهورت چرخه
کند، تقاضاي بازار  پذیرد. تفاوت زیاد در جمعیت کوهورت بازار کار را دگرگون می یتأثیر م

دهد و همچنین نیازهاي آموزشی و خدمات نظام  کار، کاالها را تحت تأثیر خود قرار می
هاي آینده را نیز تحت تأثیر  ها همچنین سیاست دهد. آن بهداشتی را تحت تأثیر قرار می

گذار جمعیتی در نهاد خانواده هم که اساس  ي نین نقش تجربهدهند. همچ خود قرار می
اي که بعد خانواده به سه و چهار نفر تقلیل پیدا کرده با جامعه هم است مهم است. جامعه

اي که بعد خانواده بیش از پنج نفر است ساختار خانواده در این دو جامعه با هم جامعه
اجتماعی  ي رد و نشان سرمایهمتفاوت خواهد بود. متفاوت هستند و مسائل متنابه آنها نیز 

به بعد در ایران مشاهده  1320ي دهه ازتوان در بستر گذار جمعیتی گروهی را میدرون
کرد، که به دلیل کاهش مرگ و میر و به ویژه مرگ و میر کودکان که منجر به افزایش بعد 

ایران  ي خویشاوندي در سطح جامعه ي خانوارها در ایران شد و پیامد آن نیز روابط گسترده
خویشاوندي و  ها و تکثر روابط دروناي خانوادهبوده است. به تدریج باعث ایجاد و رشد اعض

ي خود روابط و مناسباتی اي در جامعه شد. این عامل به نوبهفامیلی در سطح گسترده
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 ي ی و رشد سرمایهگروهعنوان روابط درونتوان از آن بهآورد که میدید میاجتماعی را پ
 گروهی نام برد. اجتماعی درون

 ي جامعه ي گذار جمعیتی در استان کردستان و شهر سنندج نیز مانند تجربه ي تجربه
یکی از  کند.ایران بوده است و پیامدهایی که برشمرده شد نیز در شهر سنندج صدق می

اعی است. در گیري روابط اجتمپیامدهاي اجتماعی گذار جمعیتی نقش آن در شکل
سر نگذاشته است و پیوندهاي  اي که هنوز پیامدهاي گذار جمعیتی را پشتجامعه

گروهی خواهد بود که پیامدهاي اجتماعی آن درون ي خانوادگی در آن زیاد است سرمایه
اجتماعی  ي سرمایه Fineاي را نخواهد داشت. زیرا به نظر اجتماعی توسعه ي سرمایه

اي به خودي خود براي تسري به سایر شرایط نادرست هر نتیجهوابسته به متن است و 
 ).Fine, 2001( است

 ي آید که سطح پایینی از سرمایهاي زمانی به وجود میاجتماعی توسعه ي سرمایه
(که بیانگر کیفیت خوبی از ارتباطات خانوادگی است) و سطح باالیی از  اجتماعی اتصالی

 ي ناي ارتباط ضعیف میان جمع دوستان) و سرمایهبه معاعی انتقالی (اجتم ي سرمایه
هاي داوطلبان و سطوح باالي به معناي ارتباط میان اعضاء در سازماناجتماعی ارتباطی (

 ).Sabatini, 2005: 3( آگاهی مدنی) وجود داشته باشد
اي است که اجتماعی حاصل جمع منابع بالفعل یا بالقوه ي سرمایه Bourdieuبه نظر 

پایدار مناسبات کمابیش نهادي شده ارتباط یا شناخت متقابل مربوط  ي ت شبکهبه مالکی
 . )Bourdieu, 2005( هست

ي از قوانین، هنجارها، ااجتماعی به معناي مجموعه ي سرمایه Colemanبه نظر 
در روابط اجتماعی، ساختارهاي بط متقابل و اعتماد نهادینه شده تعهدات، رواالزامات، 

له مراتب نهادي جامعه است که اعضاي آن را قادر به دستیابی به اهداف اجتماعی و سلس
 .)Coleman, 1998( سازدجمعی و فردي می

 Putnamهاي نظام اجتماعی اجتماعی را آن دسته از عناصر و ویژگی ي سرمایه
داند که هاي اجتماعی) می(مانند اعتماد اجتماعی، هنجارهاي معامله متقابل و شبکه

و همکاري را بین افراد یک جامعه براي دستیابی به سود متقابل تسهیل هماهنگی 
گروهی تقسیم گروهی و بین اجتماعی را به دو شکل اجتماعی درون ي کنند. وي سرمایه می
هاي اجتماعی عنوان پل ارتباطی گروه گروهی را بهاجتماعی برون ي کند. سرمایهمی

هاي گروهی تنها گروه اجتماعی درون ي یهکه سرما کند در حالیگوناگون تعریف می
همان فرض اساسی پژوهش  . این نکته بیان )Putnam, 2000( دهدجنس را پیوند می هم
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جنس در مقیاس  هاي هممورد نظر، یعنی سنندج، گروه ي حاضر است که در جامعه
را  صورت درونی روابط و مناسبات خویش ... به خانوادگی، خویشاوندي، دوستی، شغلی و

هاي اجتماعیِ غیر از خود، گروهی با دیگر گروهبخشند و از ارتباطات برونسر و سامان می
 کنند.اجتناب می

معینی از هنجارها یا  ي اجتماعی وجود مجموعه ي سرمایه Fukuyamaاز دید 
هاي غیر رسمی است که اعضاي گروهی که همکاري و تعاون میان آنها مجاز است،  ارزش

 هستند.در آن سهیم 
 Fukuyamaگیرد که کند اما نتیجه میها، نیز بحث میاز ابعاد منفی سایر سرمایه

گروهی بیش از سایر اجتماعی درون ي احتمال تولید اثرات منفی توسط سرمایه
گروهی در اغلب، همبستگی درونهم این است که   هاست و دلیل اصلی آن سرمایه

شود. اعتماد گروهی ایجاد مییه اعضاي برونه قیمت خصومت بر علاجتماعات انسانی ب
کند و او نتایج منفی اجتماعی بازي می ي نقش مهمی در مفهوم فوکویاما از سرمایه

نماید هر چه شعاع شعاع اعتماد تشریح می ي اجتماعی را با استفاده از ایده ي سرمایه
 شود شتر میاعتماد محدود به اعضاي خود گروه باشد احتمال بروز اثرات منفی بی

)Fukuyama, 2005: 172.(  استحکام قیود و الزامات «همچنین او معتقد است که
 »شود هاي مختلف می خانوادگی باعث ضعف روابط بین اشخاص غیر وابسته خانواده و گروه

)Fukuyama, 1999( .Fukuyama اجتماعی تأکید  ي که بر کارکردهاي منفی سرمایه
معکوس بین پیوندهاي مستحکم اخالقیِ داخلی گروه با  ي گذارد، معتقد است رابطهمی

تواند موجب کاهش همکاري  میزان عدم اعتماد گروه به افراد غیر عضو، گاهی اوقات می
 ي مثابه شکلی از سرمایه مؤثر گروه با جامعه شود. مثالً وي ضمن تأیید اهمیت خانواده به 

نی میان مناسبات خانوادگی و مناسبات ها تواز اجتماعی به جوامعی اشاره دارد که در آن
غیر خانوادگی وجود نداشته است. مناسبات خانوادگی به زیان دیگر مناسبات اجتماعی 

اخالقی) اصوالً به دلیل وجود روابط اخالقی غیر رسمی  مداري غیر شود (خانواده تأکید می
یبایی و نژادگرایی را بازي، ناشک هایی از قبیل آشناپروري، پارتی ها، وجود پدیده در شبکه

اجتماعی تفکیک  ي بایست از اشکال واقعی سرمایه داند که البته می همیشه محتمل می
 ).Field, 2009: 119( شوند

Lin و » منابع نهفته«اجتماعی یعنی  ي دو عنصر مفهومی و مهم سرمایه
وابط و هاي افراد در ر گذاري کند و نتایج سرمایهرا مطرح می» اي هاي شبکه موقعیت«

کند  بندي می هاي اجتماعی در ارتباط با دو نوع کنش ابزاري و کنش اظهاري طبقه شبکه
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که براي کنش ابزاري سه نوع بازدهی اقتصادي (ثروت)، سیاسی (قدرت) و اجتماعی 
اجتماعی ابزاري است براي تحکیم منابع و دفاع در  ي (شهرت) و در کنش اظهاري سرمایه

مالی منابع و به سه نوع بازدهی سالمت جسمانی، سالمت روانی و برابر از دست دادن احت
 ).Lin, 2001: 5( کند رضایت از زندگی اشاره می

هم نوعی فرصت و هم  ي الگوهاي پیوند بین اعضاي یک شبکه  Wellmanبه نظر
نوعی محدودیت هستند زیرا این الگوها بر میزان دسترسی افراد به منابعی نظیر اطالعات، 

اي از اي نظام اجتماعی به صورت شبکهقدرت اثر دارد. از دیدگاه تحلیل شبکه ثروت و
روابط به هم وابسته است که در آن افراد دسترسی یکسانی به منابع کمیاب ندارند. او با 

هاي دستیابی به شرایط ي توزیع نابرابر فرصتمطرح کردن مفهوم توزیع اجتماعی، مسئله
رابطه با افرادي که کنترل منابعی نظیر اطالعات بازار کار و اجتماعی مختلف و برقراري 

 Crowell). به نظر کراول Wellman, 1983( کندنفوذ بوروکراتیک دارند را مهم تلقی می
 ).Crowell, 2004( شناسیم مهم استدر الگوهاي موفقیت کار چه کسانی را می

و تحرك شغلی ي کار جوهاي ارتباطی در فرآیند جستشبکه Granovetterبه نظر 
 ها در قشربندي اجتماعی مهم هستندمهم است و روابط اجتماعی و شبکه

)Granovetter, 1984.( 
اندیشمندان مختلفی از جمله روسو، دورکیم، مارکس، وبر، پارسونز، دارندورف، 

اجتماعی و قشربندي  يي نابرابري اجتماعی، طبقهلنسکی، بوردیو، پوالنزاس درباه
هاي خود را در قالب رویکردهاي نظري کارکردگرایی ساختی، و ابعاد آن، دیدگاهاجتماعی 

عنوان تقسیم اند. دورکیم نابرابري را بهانتقادي، تفسیرگرایی و فمینیسم مطرح کرده
نامساوي پاداش، مارکس به تقسیم نابرابر ارزش اضافی، وبر تقسیم نامساوي اقتدار، گیدنز 

). Rabani & et al, 2011( اندزیع قدرت و ثروت تعریف کردهنظمی تویابی بیبه ساخت
Garabb هاي میان افراد ي نابرابري به تفاوتهاي مختلف دربارهبندي دیدگاهدر جمع
ها و امتیازاتی ها و پاداشي زندگی آنها خاصه بر حقوق و فرصتکند که بر نحوهاشاره می

نابرابري، توزیع چوله Chalabi . از نظر )Grabb, 1994(که از آن برخورداند تأثیر دارد 
عبارتند از:  Hurst . ابعاد نابرابري از نظر)Chalabi, 1996( منابع ارزشمند در جامعه است

چه در . آن)Hurst, 2018( (پایگاهی)، جنسیتی، قومی و نژادي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی
ابر منابع و منافع اقتصادي در یک این مقاله مدنظر است نابرابري اجتماعی ناشی توزیع نابر

افتد که گروهی اتفاق میاجتماعی درون ي نظام اقتصادي دولتی است که در بستر سرمایه
شود که به خواري، خویشاوندساالري در جامعه یاد میبازي، فساد، رانتعنوان پارتیاز آن به
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گروهی بسیار درون اجتماعی يتعریف چلبی از نابرابري نزدیک است. در گذشته سرمایه
مفید بوده است اما با رشد بوروکراسی و دیوانساالري در ایران و اقتصاد دولتی به نظر 

گروهی باعث انحراف از توزیع عادالنه مزایاي اجتماعی اجتماعی درون ي رسد سرمایه می
من ي ایران داشده است و یکی از عواملی که از طریق رانت بر نابرابري اجتماعی در جامعه

گیرد و ایی خاص قرار میه زند. زیرا منافع اقتصادي و اجتماعی تنها در خدمت گروهمی
 شود.موجب ایجاد تبعیض میان اعضاي جامعه می

 
 پژوهش شناسیروش

گروهی در بازتولید اجتماعی درون ي این پژوهش با توجه به هدف آن که نقش سرمایه
ها آوري دادهبرده است. تکنیک جمع هبهر نابرابري اجتماعی بوده است از رویکرد کیفی

ها هم با توجه به هدف پژوهش شهر سنندج و نمونه يعمیق بوده است. جامعه يمصاحبه
دوم سال  ي هدفمند و نظري از بین مردان شهر سنندج در نیمه ي اهداف پژوهش به شیوه

 17طمینان بیشتر تا نفر به اشباع نظري حاصل شد اما براي ا 12اند. با انتخاب شده 1396
ها تحصیالت دیپلم و کمتر داشته و ها ادامه یافت. چهار نفر از مصاحبه شوندهنفر مصاحبه

 50تا  22سنی آنها بین  ياند و دامنههشت نفر دیگر تحصیالت لیسانس و باالتر داشته
ها بوده مقولهها با استفاده از روش استقرایی و استخراج مفاهیم و اند. تحلیل دادهساله بوده

 است. 
ها بر اساس مقوالت  حله، دادهتحلیل کدگذاري باز است. در این مر يهنخستین مرحل

کنندگان  اند. در این پژوهش محققان از میان آراء مشارکتاطالعاتی کدگذاري شده يهعمد
ها یا مقوالت را در جدولی  رچسببمقوله یا برچسب ابتدایی رسیدند. این  13به بیش از 

انجام شده است که  ظم بخشیده و براي مراحل بعد آماده شدند. سپس کدگذاري محورين
اي گفته  هسته يهاي، پدید ب شده که به چنین مقولهمحوري انتخا يهدر آن یک مقول

 ي هس و کوربین شکل گرفته و حول پدیدشود. انواع مقوالتی که در کارهاي اشتراومی
اي  هسته ي هشرایط علّی (عواملی که موجب پدیدرند: گیرد از این قرا اي شکل می هسته
گر  محوري)، شرایط مداخله ي هدامات اتخاذ شده در پاسخ به پدیدها (اق اند)، استراتژي شده

گذارند) و پیامدها  ها تأثیر می اي (عوامل وضعیتی عام و خاص که بر استراتژي و زمینه
ند. این طبقات در قالب یک مدل دیداري شو ها) می کارگیري استراتژي (نتایج حاصل از به

محوري را در بر  ي هحوري به یکدیگر مرتبط شده و پدیدنام پارادایم کدگذاري م  به
). در این مرحله است مفاهیم ابتدایی از Strauss & Corbin, 2015:88( گیرند می
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اعی ي اجتمو حول سرمایه هاي کدگذاري باز استخراج شدند پژوهش از دل جدول برچسب
 فوق قرار گرفتند. يهشد هاي ذکر گروهی، نظمی از مفاهیم در ویژگیدرون

 
 ي پژوهشهایافته

ها ابتدا سیزده مفهوم استخراج شدند که در آخر این مفاهیم به در کدگذاري مصاحبه
(گذار  گروهی، زمینه و بستر روابط اجتماعیاجتماعی درون ي مهم سرمایه ي سه مقوله

بري اجتماعی تبدیل شدند. مقوالت استخراج شده بر اساس ارتباط معنایی جمعیتی) و نابرا
 در قالب خط داستان در ارتباط با هم قرار گرفتند. 

 
 گروهیسرمایه اجتماعی درون
گروهی، همبستگی و درون ي ها مفاهیم روابط خانوادگی، رابطهبر اساس مصاحبه

ود آورده بودند که بیانگر شکل و یا گروهی بوجاجتماعی درون ي ي سرمایههمدلی مقوله
اجتماعی  ي اجتماعی افراد در جامعه است. متعاقباً از این شکل و نوع سرمایه ي نوع سرمایه

 شود:ها آورده میکه روابط و مناسبات اجتماعی خاص خود را دارد از بیان مصاحبه شونده
 

 :ساله، دیپلم، راننده تاکسی در سنندج 50بهروز 
تونه بدون یک سري روابط و ارتباطات زندگی کنه. حاال که باشه نمی آدم هر جایی

اش باشه یا توي تونه توي خانوادهتونه توي محل کار باشه، میاین روابط و ارتباطات آدم می
ست که هاي نزدیک و دوستانیجمع دوستاش. روابط من هم بیشتر با خانواده، فامیل

 شناسیم. وندهاي فامیلی همدیگر رو میکار یا پی يواسطه  هاست یا به سال
شود، شکلِ روابط اجتماعی این فرد در طور که در این مصاحبه دیده میهمان

هاي نزدیک هاي خویشاوندي و خانوادگی و دیگر گروهموردنظر، در درونِ گروه ي جامعه
وندان برقرار تواند با دوستان، همکاران، همسایگان یا خویشااین رابطه می سامان یافته است.

 شود. 
 

 :ساله، کارشناسی ادبیات عربی و دبیر عربی در سنندج 42قادر، 
ها این رابطه و  تنهایی و بدون ارتباط با دیگران زندگی کنه. براي انسان تونه آدم نمی

ما  ي ارتباط داشتن موضوع خیلی مهمی هست. حاال توي بعضی از جوامع مثل جامعه
 شه.ش براي آدم هویت هم محسوب میي نزدیک با قوم خویرابطه
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سنتی  ي ي اجتماعی است. هویت فردي در جامعههویت افراد محصول رابطه
که در  حالی شود، در هاي کوچک خانوادگی حاصل می خود از وابستگی به گروه خودبه
اند، احراز هویت در  تنیده  هاي مدرن امروزي که روابط اجتماعی چندگانه و درهم جامعه
تواند چند الیه باشد. در این  اي دائمی است که باید آن را فتح کرد. هویت فرد می مبارزه

بنابراین  ؛سازد مشارکت دارد پل ارتباطی می ها هاي مختلفی که با آن حالت، فرد میان گروه
گروهی منبع ها مشخص است روابط خانوادگی و درونهمچنان که در متن مصاحبه

 بخش است. هویت
 

 :ی شهرسازي شاغل در شهرداري سنندجه، کارشناسسال 38محسن 
ام هست، نخست با خانواده ي احساس صمیمیت، نزدیکی و همبستگی من در درجه

همبستگی رو دارم. من در  ي ام هم این رابطهبعد با خویشاوندان نزدیک و دوستان نزدیک
ت جمعی مثل صوراکثر مواقع اگر مشکل خاصی پیش نیاد توي مراسمات و چیزهایی که به

عروسی، عزا یا هر اتفاق دیگه که مستلزم این باشه که خانواده و خویشاوندان و دوستان 
شوند که ما روابطمون خیلی به هم  کنم؛ یعنی این چیزها باعث میباشند شرکت می

 تر بشه.نزدیک
گروهی شکل طور که مشخص است مناسک و مراسم هم بر اساس روابط درونهمان

ر این نوع مناسبات افراد غیر عضو و ناهمانند که خارج از نوع روابط گیرد و دمی
ها اجتماعی نداشته  آمیزي با دیگر گروه گروهی قرار دارند هیچ شانسی براي در هم درون

 گیرد.باشند بنابراین روابط بین گروهی شکل نمی
 

 :ساله، کارشناسی اقتصاد، داراي یک شغل ارشد در بانک دولتی 42یاسر، 
هاي خود بیشتر احساس  مذهب اول نسبت به خویشاوندان و هم ي ن در مرحلهم

هایی دونم که توي مراسمکنم. مثالً من همیشه خودمو موظف میهمدلی و نزدیکی می
مثل عروسی، عزاداري، کارهاي تفریحی یا معامالت اقتصادي با همین خویشاوندان و هم 

 شناسیم درگیر بشم.هاست همدیگر را میهاي خودم که سالمذهب
گروهی و خویشاوندي است بنابراین در این جامعه به دلیل این که بیشتر روابط درون

برند و اي که وارد شوند چنین روابطی را با همراه خود میچنین افرادي در هر حوزه
ي سیاسی، شغلی، اجتماعی و اقتصادي نیز روابط شود در حوزههمچنان که مالحظه می

 شده است.ی برقرار گروهدرون
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 روابط گسترده و سنتی خویشاوندي
ها پرسیده شده که چرا روابط شما بیشتر با در این بخش از مصاحبه شونده

گروهی شما گروهی شما نسبت به روابط بینخویشاوندان است و به نوعی روابط درون
خویشاوندان از  بیشتر است. مفاهیم خویشاوندان زیاد، عرف رایج، حفظ منافع و اعتماد به

ي روابط بستر و زمینه ي مقوله ي دهندهها استخراج شده است که به نوعی تشکیلمصاحبه
گروهی اجتماعی است که گستردگی خویشاوندان و اعتماد به آنها و در نتیجه روابط درون

روابط گسترده و سنتی خویشاوندي یاد  ي ایجاد کرده است که در اینجا از آن به نام مقوله
 گذار جمعیتی در این زمینه نقش مهمی داشته است.  ي شده است که تجربه

 
 تاکسی هساله، دیپلم، رانند 50بهروز، 

روابط ما با قوم و خویش خیلی گسترده است، چون اعضاي قوم و خویش خیلی زیاده. 
م اصطالح یک خانواده گسترده رو داریم که اآلن توي جاهاي زیادي با هم ارتباط داری ما به

 و مشغول کارهاي مختلفی هستیم.
دار در تعداد خویشاوندان گذار جمعیتی اول تفاوت معنی ي یکی از نتایج آشکار تجربه

به بعد باعث ایجاد و رشد  1320در هر نسل یا کوهورت است. افزایش رشد جمعیت از 
هاي ي خویشاوندان و همچنین اعضاي نسبی و سببی شده است. در خانوادهگسترده

له والدین، فرزندان، شماري از افراد، از جم گسترده بر اساس مناسبات خونی، تعداد بی
ها و عمه و ها، پسرعمو و دخترعموها، عموها، خالهها، عمهها و مادربزرگپدربزرگ

شود حجم ارتباطات خانوادگی افزایش یابد و شود و این باعث می ها را شامل می زاده دایی
 نیازي به ارتباط با افراد غیر خویشاوند احساس نشود. 

 
 بیکارساله، دیپلم و  33سهراب، 

هاي نزدیک ام رو با خانواده و فامیلکه چرا من بیشتر روابط مهم زندگی در جواب این
تونم بگم چون به اینها اعتماد داره. عالوه بر این آدم اگه توي یه همچین کنم، میبرقرار می

کنه و روابطی احساسات و تعلقات مذهبی هم داشته باشه، احساس همدري بیشتر می
 کنن.ال هم احساس مسئولیت میهمدیگه در قب

تبع مناسبات و روابط  هاي مرکزي روابط اجتماعی سنتی و به یکی از هسته
هاي ارتباطی خانوادگی و فامیلی اعتماد است. اعتماد اجتماعی هم  گروهی در شبکه درون

اجتماعی است. از نظر  ي بعنوان یک جزء ذهنی، هم بعنوان علت، پیامد و معلول سرمایه
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ز اعتماد، یعنی ضامن و تعهد دادن به شخص، گروه یا نظام در طول زمان آینده که گیدن
شود. اعتماد باید دو سویه باشد تا مؤثر واقع شود و در قبال درستی و کذب آن مشخص می

 ).Giddenes, 2001: 175( رخدادهاي احتمالی در آینده، آسایش خاطر فراهم کند
 

 امداد ي ساله، کارمند کمیته 40علیرضا، 
اش رو با کنه که آدم روابطما وجود داره ایجاب می ي عرف رایجی که توي جامعه

نزدیکانش داشته باشه چون آدم مدام با این فامیل و دوستان و آشناهاست که سروکار داره. 
 عرف هم همینه.

گیري شکل ي در دسترس بودن اقوم و خویشاوندان و همچنین زیاد بودن آنها زمینه
شود که گستردگی روابط با بستگان درجه اول و ایی در رابطه با روابط اجتماعی میهنجاره

شود (قدیمی) از آن یاد می کند و شاید عرفی که به نام روابط سنتیدوم را بازتولید می
گروهی است تا محتواي عرف و سنت بازتولید آن بیشتر به دلیل روابط اجتماعی درون

 خاص.
 

 اريساله و باز 41فؤاد، 
روابط ما فقط محدود به امروز و دیروز نیست ما توي خویشاوندان و فامیل و دوستان 

هم آشنا بودن و همکاري داشتن؛  نوعی از قدیم باهم رابطه داشتیم یعنی پدرامون هم با به
دیگه شه توي جاهاي مختلف هواي همث میطوري خوب و بدمون یکیه که این باع یعنی به

گر کاري از دستمون بر بیاد براي همدیگه انجام بدیم. خویشاوندان، رو داشته باشیم و ا
اي مستحکم براي یک فرد در جامعه هم عنوان پایه ها به دگی و تأکید بر آنهاي خانوامراسم

گروهی در یک جامعه دارد و هم چرایی این نوع روابط را در نشان از نوعی روابط درون
هاي اجتماعی که فرد در ت به خویشاوندان و شبکهرساند. تعهد اخالقی نسبجامعه می

گروهی محسوب  اجتماعی درون ي ها وجود دارد، یکی از اصول اساسی براي سرمایه آن
اصولِ اخالقی  کهگیرد اي از روابط اجتماعی قرار میشود. وقتی یک فرد در شبکه می

تعهد داشته باشد و  اي براي گروه وجود دارد که باید در هر صورت نسبت به آننانوشته
 گروهی خویش است. ي آن تعهد به روابط دروننتیجه
 

 نابرابري اجتماعی 
ها در راستاي پیامد روابط اجتماعی خویشاوندان و بستگان، مفاهیم تحلیل مصاحبه

بازي، خویشاوندساالري، رابطه به جاي ضابطه و انحراف در توزیع عدالتی، رانت، پارتیبی
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نابرابري اجتماعی قرار  ي ند که مفاهیم ذکر شده تحت عنوان مقولهمنابع استخراج شد
 گرفتند.  

               
 ساله دیپلم و پیمانکار 32اصالن، 

شود کاري انجام داد؛ یعنی اگه اینها بدون داشتن رابطه و همکاري با دیگران نمی
ه و همکار مهمه، نباشن کار آدم خوب پیش نمیره. حاال رابطه داشتن با فامیل و خانواد

تر کنم و اغلب راحتروال اداري و قانونی کارهام و مثالً گرفتن وامی چیزي رو طی نمی
بال همدیگه رو  و هستیم، یعنی پر هم همیشه در ارتباط که با کنم چونحلش می

تونن براي آدم کاري انجام بدن و آدم تنها گیریم. چون خانواده و خویشاوندان می می
ها. افراد غیر عضو خانواده و گروه خویشاوندان هم اینها حساب کنه نه غریبه تونه روي می

ام و دن. من توي زندگیمثل ما همیشه اگر کاري از دستشون بیاد براي خودشون انجام می
 کارم خیلی این چیزها رو دیدم.

بندي توان وي را در دستهدو ساله که می و  فرد مورد مصاحبه، جوانی است سی
کند که در ارتباط مستقیم با سایر افراد و هاي مدرن قرار داد، شغل وي نیز ایجاب می آدم

...  هاي اجتماعی در جامعه باشد؛ اما این ظاهرِ نسبتاً مدرن از جمله تحصیالت، کار وگروه
نتوانسته است، فرد را به سمت روابط خارج از شعاع همکاري با خویشاوندان و اعتماد به 

اجتماعی  ي سرمایه« Putnamخویشاوندي سوق دهد. بنا بر دیدگاه  هاي غیرگروه
اي که همکاري و تعاون را میان اعضاي گروه  ي اعتماد، همدلی و شبکهمثابه گروهی به درون

). حال اگر Putnam, 2005( »بخشد خاص در جهت نیل به منافع متقابل تسهیل می
در چنین روابط اجتماعی تصریح کنیم، بندي نابرابري اجتماعی را  بخواهیم چگونگی شکل

یابی به منافع مشخص مادي متضمن عدم دستیابی دیگر  صراحت دید که دست توان بهمی
شود؛ مثالً در این مصاحبه مشخص است که شخصی که ها به این منافع می افراد و گروه

ند، مدعی است ... تصاحب ک پیمانکاري از کارفرما یا گرفتن وام و ي توانسته است یک پروژه
ي ها و حتی کارگر ساده به آشناها و شبکهکه کار خویش را از متخصص، راننده، فروشنده

کند. به این ترتیب افراد دیگر شانس و امکان برخورداري از ارتباطی خویشاوندي محدود می
ک این منافع مادي را ندارند و منافع مادي و دیگر منافع موجود تنها به افراد خاص درون ی

هاي ها و شبکه افراد در موقعیتLin از دیدگاه شود. گروه خویشاوندي و بستگان محدود می
صورت بالقوه براي ایشان در آینده منافع  بخشند که به سامان می و اجتماعی روابطی را سر

 هاي اجتماعی مطلوبی به بار آورد. و موقعیت
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 ساله، کارشناسی اقتصاد، بانکدار 40کاوه، 
اش رو تنها به شه یه نفر اعتماد و روابطا خانواده و قوم و خویش باعث میروابط ب«

گروه خودش محدود کنه و اگر هم کاري از دستش بیاد اول براي گروه خودش انجام بده 
گه المثلی که میکنم این ضربکنند؛ یعنی فکر می مین کار رو مینه بقیه چون بقیه هم ه

کامالً درست باشه؛ یعنی تو اول باید » جد حرام استچراغی که به خانه رواست به مس«
طوري طوریه و اینبعد دیگران. همه جا این یدت و خانوادت و ... رو داشته باشهواي خو

هم بوده، من توي شغلم تونستم براي افراد فامیل شرایطی رو فراهم کنم که بتونن در 
ضمانت و غیره هم همیشه تا هاي بانکی جایی مشغول کار بشن. عالوه بر اون در کاري

جایی که امکان داشته شرایطی رو پیش آوردم که آشناها و خانواده همیشه بتونن به 
دونم در جاهاي دیگه هم باالخره کار ترین راه ممکن کارشون رو انجام بدن. چون می سهل

 ها و فامیل خواهد افتاد.من به این آشنا
سو و دسترسی نابرابر به ع جمعی از یکمنافع گروهی بر منافگرایی و ترجیح خاص

اجتماعی  ي ي مبادالت از سوي دیگر، از نتایج گسترش سرمایهاطالعات و باال رفتن هزینه
شود که در فرآیند توسعه، برابري  ي خود موجب می نوبه گروهی است. این وضعیت به درون

شود. اصل سهولت در  و رفع فقر که مستلزم همکاري و اعتماد متقابل است، اختالل ایجاد
 اعی نسبت به دیگر اعضاي جامعه ازهاي اجتمشود که بعضی از گروهدسترسی باعث می

ر افراد مورد هاي اجتماعی منتفع شوند و دیگ مندي از موقعیت شرایط مناسب براي بهره
ولی  ـ که هر چند قانوناً منع شده هستنداین نوع مناسبات اجتماعی  تبعیض قرار بگیرند.

بازي و  پروري و پارتیمانند آشناـ  اندنوعی هنجار نانوشته تبدیل شده صورت عرفی به  به
کننده و باز فساد اداري یاد کرد که ایجادعنوان  توان از آن به ساالري میخویشاوند

  .هم هستند ي نابرابري در جامعه ي تولیدکننده
 

 ساله، کارشناسی اقتصاد، شغل ارشد بانک دولتی 42یاسر، 
کنم هنوز براي ما روابط و طوري نباشه ولی من فکر میشاید خیلی جاها این«

شناسم  اعتمادهایی که با فامیل و خانواده داریم اهمیت داره. بعد من یا کسایی دیگه که می
تونن یه کاري بکنن هواي قوم خویش رو دارن؛  رسه و می که دستشون به دهنشون می

شه روشون رو زمین انداخت.  ره ازت انتظار دارن و نمیشه نداشته باشی. باالخ یعنی نمی
 .»چون توي فامیل و آشناها اسم آدم بد درمی ره و این خوب نیست
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 ي ترین و آشکارترین نوع سرمایهگی، قومی، مذهبی و غیره از بارزمناسبات خانواد
فراد در دهد، اهاي این مصاحبه نشان میطور که یافتهگروهی هستند. هماناجتماعی درون

کنند که نسبت به آشنا و فامیل خویش مدیون هستند و باید در قبال جامعه احساس می
ها و روابط خویشاوندي است که توانسته است ین آشناایشان اداي دین کنند؛ زیرا ا

همچنان مناسبات و روابط اجتماعی درون جامعه را سامان بخشد. این روند جدایی 
منبع تولید ها بین خود، متقابالً  اجتماعی آن ي ودنِ شبکههاي اجتماعی و محدود ب گروه

تضادهاي موجود در «کند که خوبی اشاره می  به Giddenesباره نابرابري است. در این
گیرد باعث جدایی جامعه که از تضاد دسترسی به منافع و عدم دسترسی به منابع شکل می

 .)Giddenes, 2001( »شودهر چه بیشتر طبقات اجتماعی از همدیگر می
 

 ساله، کارشناسی شهرسازي و شاغل در شهرداري 38محسن، 
من که االن شاغل هستم یه طوري هست که اگر خانواده و فامیل و دوستام کارشون «

کنم به هر نحوي که هست براشون انجام بدم. این کار به نظرم به من بیفته سعی می
انتظار دارم اونا برام انجام بدن؛ یعنی یه بده ضروریه چون من هم اگه کاري برام پیش بیاد 

 ».صورت نگفته بین ما هست بستانی به
شوند که اگر یک فرد یا گروه اجتماعی در یک موقعیت گروهی باعث می روابط درون

مادي  هاي دسترسی به منافع هولت در راهمناسب اجتماعی قرار بگیرد که دسترسی و یا س
ي نخست افراد درون شبکه ي همراه داشته باشد، در مرحله و دیگر منافع اجتماعی را به

هاي اجتماعی در دسترس خاصِ گروهی و از شرایط مادي و اجتماعی حاصل از موقعیت
اهمیت باشند؛ ولی خود ظاهر بی  چند کوچک و به گروه منتفع شوند. حال این منافع هر

هاي اجتماعی از گروه شود که بعضیاین اصل دسترسی و سهولت در دسترسی باعث می
هاي اجتماعی  مندي از موقعیت نسبت به دیگر اعضاي جامعه از شرایط مناسب براي بهره
هاي اجتماعی و  که در شبکه منتفع شوند و دیگر افراد به دلیل ناهمانندي و این

در یک نظام اجتماعی که  خویشاوندي دیگر حضور دارند مورد تبعیض قرار بگیرند.
قرار خواهند گرفت و » ضوابط« جاي به» روابط«ي اولویت داشته باشد، ساالرخویشاوند

 »آشناها«و » ها والیتی هم«و » ها همشهري«تر  که افراد خویشاوند در معنایی گستردهاین
 کنند. می و امتیازات را میان یکدیگر تقسیممشاغل 
 

 میساله، کارشناسی ارشد حقوق و شاغل در دفتر ثبت و اسناد رس 42بهرام 
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به قول مردم که این روزها خیلی هم کاربرد داره، همه جا شده رابطه و توي هیچ «
صورت عادالنه با مردم رفتار بشه اي وجود نداره که بر اساس قانون و بهیی ضابطهجا
و اگر هم توي هر شرایطی باشه  طوري که آدم احساس تعهد بیشتري با آشناهاش داره به

یش و دوستان انتظار داشته باشه. توي همین روابط قوم و تونه از همین قوم و خومی
تونه پیوندها و جایگاه خودش رو پیدا کنه و گرنه خویشی و دوستان هست که آدم می

 .»مونه حتی توي شهر خودشروابط آدم مثل غریبه می  این بیرون از
فراد با روست که در پشت شرایط قانونی احراز یک نقش، بعضی از ا این مسئله از آن
آورد و بر ها را به وجود می اجتماعی آن ي هاي اجتماعی که سرمایه توجه به داشتن زمینه

ا کنند و این شوند به یک نقش خاص دست پیداساس قانون و هنجاري نانوشته، موفق می
صورت بالقوه  شود که افراد دیگر که به باعث میاول  ي که در مرحلهموضوع عالوه بر این

راز آن شرایط و ایفاي نقش را در آن موقعیت دارند به آن دست پیدا نکنند، بلکه توانایی اح
 ي شود فردي که بر اساس روابط و مناسبات اجتماعی که سرمایهاز سوي دیگر باعث می

گروهی وي باعث شده است به جایگاه موردنظر برسد نیز در تداوم این امر  اجتماعی درون
رود در مقابل جایگاه و امتیازي رت متقابل از وي انتظار میصو مؤثر است چون در آینده به

صورت متقابل براي جبران این نیکی و امتیازي  که به وي ارزانی داده شده است خود نیز به
گروهی به وي هدیه داده است، در موضع جبران  اجتماعی درون ي که سرمایه و شبکه

به اعضاي خود گروه باشد احتمال  دهر چه شعاع اعتماد محدو Fukuyamaبه نظر برآید. 
شود؛ زیرا پیوندهاي مستحکم اخالقی داخلی گروه با میزان بروز اثرات منفی بیشتر می

تواند موجب کاهش همکاري مؤثر گروه با جامعه گردد  اعتماد گروه به افراد غیر عضو، می
خانوادگی این بدین معناست که هیچ توازنی میان مناسبات خانوادگی و مناسبات غیر 

شود  وجود ندارد و بر مناسبات خانوادگی به زیان دیگر مناسبات اجتماعی تأکید می
هاي  رسمی در شبکه اخالقی) و اصوالً به دلیل وجود روابط اخالقی غیر مداري غیر (خانواده

بازي، ناشکیبایی و نژادگرایی را  هایی از قبیل آشناپروري، پارتی اجتماعی، وجود پدیده
 ).Fukuyama, 2006( داند تمل میهمیشه مح

گروهی در نابرابري اجتماعی با اجتماعی درون ي در ادامه مدل پارادایمی نقش سرمایه
 ي ها آمده است. در این مدل مقولههاي استخراج شده از مصاحبهاستفاده از مفاهیم و مقوله

حت شرایط ي مذکور تگروهی است که پدیدهي اجتماعی درونسرمایه ي مرکزي پدیده
ها و علی مانند خویشاوندان زیاد، خانواده گسترده، روابط سنتی خانوادگی، عرف و مناسک

هایی که بر مبناي چنین روابطی شکل گرفته است به وجود آمده است. شرایط مراسم
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(تأکید بر  (اقتصاد دولتی و وجود منابع عمومی و دلتی زیاد) و اجتماعی اي اقتصاديزمینه
هاي دینی حمایت هاي سنتی و آموزهعنوان منبع هویت بخش، ارزششاوندي بهروابط خوی

و سیاسی (انتخابات، بسیج سیاسی، نیاز به انسجام) نیز از  گروهی)روابط درون ي کننده
و طویل و اي مانند بوروکراسی عریض کند و شرایط مداخلهچنین روابطی حمایت می

رت بر چنین روابطی به دلیل گستردگی روابط و عدم امکان نظافقدان نظارت کافی و یا 
هایی از سوي کنشگران همچنین گستردگی بوروکراسی منجر به خلق راهبردها و استراتژي

پذیري بیشتر مداري در جامعه، حفظ روابط فامیلی، مسئولیتتوان به قومشده است که می
ها و ادرات دولتی سازمان نسبت به نزدیکان، اعتماد به خویشان و رابطه به جاي ضابطه در

اي که منابع و منافع دولتی و غیر دولتی اشاره کرد. اتخاد راهبردهاي مذکور در جامعه
بازي، ایجاد رانت، عدالتی، پارتیگسترده است پیامدهایی به دنبال دارد که عبارتند از: بی

 منابع و ...، بده بستان قومی، انحراف در توزیع رجیح منافع قومی، خویشاوندساالريت
کنند که در مدل پیامدهاي ذکر شده همگی به نوعی نابرابري در جامعه را بازتولید می

گروهی در جامعه ي اجتماعی درونسرمایه ي عنوان پیامد گسترش پدیدهرادایمی هم بهپا
 مشخص شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابرابري اجتماعیگروهی در ناجتماعی درون ي مدل پارادایمی نقش سرمایه :1شکل 
Figure 1: Paradigm model of the Role of Intra-Group Social Capital in 

Social Inequality 
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 گیرينتیجه
گروهی ي اجتماعی دورنگیري سرمایههاي شکلهدف اصلی این مقاله بررسی زمینه

براي  در جامعه و همچنین نقش آن بر نابرابرهاي اجتماعی در شهر سنندج بوده است.
ها مدل پارادایمی بسط داده شده است که رسیدن به این مقصود بر اساس تحلیل مصاحبه

محوري و پیامد استراتژي کنشگران در مواجهه با  ي در آن شرایط علّی پدیده، مقوله
ها گروهی است نشان داده شده است. یافتهي اجتماعی درونمحوري که سرمایه ي پدیده

هدف رابطه افراد بیشتر با خویشاوندان نزدیک و دور بوده است  ي نشان داد که در جامعه
گروهی یا خانوادگی است که این یافته با اجتماعی از نوع درون ي یعنی شکل غالب سرمایه

مطابقت دارد که در پژوهش مذکور اشاره شده است که در برخی از  Etemadifarپژوهش 
گروهی اجتماعی برون ي وهی بیش از سرمایهگراجتماعی درون ي هاي ایران سرمایهاستان

شوندگان دلیل این نوع روابط را نیز زیادي قوم و خویشان، در دسترس مصاحبه. بوده است
 ي اشاره کرده است سرمایه  Fineاند. همچنان کهبودن آنها و اعتماد بین آنها ذکر کرده

م خویش زیاد است پس اجتماعی وابسته به متن و زمینه است پس در این جامعه چون قو
ساز این شرایط زمینهبه تبع آن روابط قومی و خویشی نیز گسترده است. یکی از عوامل 

ي فامیلی و خانوادگی ساختاري، گذار جمعیتی اول است که باعث ایجاد روابط گسترده
. شاید در نگاه نخست و با دید غیر انتقادي گستردگی )Ahmadi, 2012( شده است

گروهی نشان از همبستگی و انسجام یک جامعه باشد همچنان که ماعی دروني اجتسرمایه
اند؛ اما تشدید و فراگیري این شوندگان به همبستگی و همدلی نیز اشاره داشتهمصاحبه

شود، هاي بسته و ایجاد بدبینی نسبت به دیگران میگیري گروهمسئله، منجر به شکل
سازد و باعث محدود شدن شعاع اعتماد در می اعتماد متقابل میان آحاد ملت را مخدوش

. در چنین به این پیامد منفی اشاره کرده است Fukuyamaشود همچنان که جامعه می
گیرند و وابستگی به گروه خودي یا به تعبیر گروهی شکل نمیهاي بین حالتی شبکه
Durkhiem نظر برخی  اي که ازسرمایه شود.مشابهت، مبناي تعامل و روابط متقابل می

. چون شوداي قلمداد نمیاجتماعی توسعه ي اصالٌ سرمایهSabatini پردازان مانند نظریه
ي ارتباطی(در سطوح باالي آگاهی مدنی) با توسعه ارتباط ي اتصالی است و سرمایهسرمایه

گروهی پیامدهاي مثبتی نیز دارد اما اجتماعی درون ي دارد. همچنان که اشاره شده سرمایه
ي ن پژوهش بر پیامد منفی این پدیده تمرکز دارد. در شرایطی که در جامعه سرمایهای

گروهی رواج دارد و شرایط سیاسی، اقتصادي و اجتماعی جامعه نیز بر آن اجتماعی درون
شود تأکید دارد و همچنین بووروکراسی اداري و فقدان نظارت نیز باعث تقویت آن می
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ها اشاره شده است استراتژي کنشگران در مواجهه با هبنابراین همچنان که در مصاحب
مداري، حفظ روابط فامیلی، تعهد نسبت به خویشاوندان و چنین شرایط ساختاري قوم

هایی در جامعه منجر به رابطه به جاي ضابطه در روابط اداري است. پیامد چنین استراتژي
بازي، عدالتی، رانت، پارتیبیشوندگان به مفاهیمی مانند شود که مصاحبهپیامدهایی می

ها ساالري و انحراف در توزیع منابع اشاره کرده بودند که از این مفاهیم در یافتهخویشاوند
اجتماعی  ي نابرابري اجتماعی یاد شده است. تکثر و گسترش سرمایه ي تحت عنوان مقوله

هاي دولتی و شبه ها در دست نهاداي که غالب منابع و توزیع آنگروهی در جامعهدرون
اي که شوند. چرا که در جامعهدولتی است، این نوع از مناسبات محل پرسش و نقد واقع می

هاي خانوادگی و به صورت ساختاري منابع و توزیع آن در دست نهادهاي دولتی باشد، گروه
خویشاوندي که در موقعیت اجتماعی مناسبی در جهت دسترسی به این منابع قرار دارند، 

کنند. این هاي اجتماعی دولتی را توزیع میگروهی، منابع و موقعیتاساس روابط درون بر
هاي اجتماعی که در موقعیت مناسب دسترسی به منابع شود که دیگر گروهامر باعث می

اقتصادي و اجتماعیِ دولتی قرار ندارند، نسبت به دسترسی به این منافع محروم باقی 
ح منافع گروهی بر منافع جمعی از یک سو و دسترسی نابرابر به گرایی و ترجیخاصبمانند. 

اجتماعی  ي مبادالت از سوي دیگر، از نتایج گسترش سرمایه ي اطالعات و باال رفتن هزینه
از نابراري دارد  Chalbiرسد این وضعیت به تعریفی که گروهی است. به نظر می درون

اي که توزیع منابع را در و پدیده ؛یع منابعنزدیک است؛ نابرابري یعنی توزیع چوله در توز
این پیامد  .گروهی استي اجتماعی درونهدف با توجه ساختار جامعه، سرمایه ي جامعه

، Sayadzadeh ،Ghasemiهاي گروهی با نتایج پژوهشاجتماعی درون ي منفی سرمایه
Khalafkhan  وSharepour ي ههاي مذکور بر نقش سرمایمطابقت دارد؛ پژوهش 

 اند.اجتماعی در فساد اداري، نابرابري آموزشی و اثر منفی بر توسعه اشاره کرده
شود این پژوهش منکر این نیست که نابرابري از روابط و مناسبات در پایان یادآور می

گیرد، صورت ساختاري نشأت می  تولید، طبقه و دیگر عناصر کالن در سطح اجتماعی و به
گروهی ارتباط سه ژوهش با واکاوي مناسبات اجتماعی و روابط دروناما از طرف دیگر این پ

اجتماعی گستردگی روابط خویشاوندي، اعتماد و منافع که همدیگر را تقویت  يپدیده
 کنند با ایجاد یک مدل پارادایمی نرسیم کرده است.  می

وسعه هاي تشود در عملیاتی کردن برنامههاي پژوهش پیشنهاد میبا توجه به یافته
گروهی در چوله شدن نوزیع منابع و منافع در نظر گرفته اجتماعی دروني نقش سرمایه

ایران  يگیري روابط اجتماعی در جامعهشود. با توجه به اهمیت نقش بستر و زمینه شکل
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هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی نقش شود در تحلیل و تبیین پدیدهپیشنهاد می
وهی در نظر گرفته شود. در این پژوهش سعی کرده است تا گري اجتماعی درون سرمایه

ي اجتماعی ایجاد کند پیشنهاد ي سرمایهبسط نظري هر چند در سطح خُرد در زمینه
اجتماعی  ي هاي کمی، پیامدهاي سرمایهشود با کاربست آن با استفاده از پژوهش می

نابرابري اجتماعی انجام ي ویژه در زمینههاي مختلف جامعه و بهگروهی در حوزهدرون
 پذیرد. 
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Abstract:  
 
Social capital has positive and negative consequences as social 

relations, trust and norms. The quantity and quality of relationships in a 
society play a central role in the type and consequence of social capital. The 
social capital in Iran more intra-group. Does such social capital play a role in 
reproducing social inequality? The research method was qualitative and data 
gathering was done through in-depth interviews with 12 people in the second 
half of 2017 in Sanandaj. The analysis of the findings has resulted in the 
extraction of a paradigm model with three main categories: social relations 
context, intergroup capital (core category) and social inequality. The results 
showed that many relatives, traditional family relationships and the rituals 
associated with it were causal conditions that led to intra-group social 
capital. Using Strategies such as ethnocentrism, nepotism and relationships 
rather than rules by actors with the underlying economic, political and 
cultural society and confounding factors such as bureaucracy and lack of 
supervision led to consequences such as favoritism, nepotism and variation 
in the distribution of resources All of which points to the reproduction of 
social inequality in society. It is therefore necessary to consider intra- group 
social capital in the analysis of social inequality as well as in the distribution 
of public resources. 
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