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  چكيده
اي  شـرط عمـده   و ازلحاظ اجتماعي پيش هاي مهم روابط انساني است اعتماد يكي از جنبه

 ةسـرماي  ةاي از نظريـ  رو مبحث عمـده  ازاينآيد.  شمار مي بهاي  براي موجوديت هر جامعه
شـناختي بـه بررسـي     جامعـه اين مقاله با رويكرد در  اعتماد است. ةبر مقول اجتماعي مبتني
هـاي   عنـوان يكـي از مؤلفـه    بـه را و اعتماد  يمپرداز مي نامه گرشاسبهاي  برخي از داستان

صداي دروني  عنوان به ،از اين جهت كه ادبيات حماسيكنيم.  بررسي مياجتماعي  ةسرماي
 چنين منبع درخـوري بـراي   ترين زواياي زندگي مردم و هم پنهان ةدهند انعكاس ،هر ملت
بررسـي موضـوع    ،آيد مي  شمار شناسي به و روان ،شناسي شناسي، جامعه هاي مردم پژوهش

تواند ما را از ميـزان   عنوان بخشي از فرهنگ اصيل گذشته مي موردنظر در اين نوع ادبي به
 ةمند در جامعـ  هاي هدف و در تسهيل كنش كندانعكاس ابعاد اعتماد در جوامع سنتي آگاه 
هـاي   شـاخص  طبق نامه گرشاسباعتماد در  ةامروز نيز نتايج پرثمري برجاي گذارد. مقول

دستاورد اين  بندي شده است. و اعتماد نهادي تقسيم ،يافته اعتماد تعميم شخصي، اعتماد بين
 نامه گرشاسباجتماعي در  ةاي از سرماي عنوان مؤلفه پژوهش ناظر بر اين است كه اعتماد به

  شده وجود دارد. تعيين هاي با شاخص
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  درآمد پيش. 1
تـرين حامـل     امروزه بر كسي پوشيده نيست كه زبان و آثار ادبـي برتـرين عامـل و مهـم    

كـه  كمـك زبـاني    وسـيع بـه   يشخصيت ما درحـد  آيد.  شمار مي ميراث فرهنگي بشر به
. )59: 1384 (رنجبر و سـتوده  گيرد  شكل مي شود  ازطريق فرهنگ جامعه به ما منتقل مي

 توان به شـناختي نـو از    مي به ارزش و عمق محتوا، باتوجه ،شناسي ادبيات ازمنظر جامعه
ازديـدگاه   ادبيات كهن دست يافت و عناصر زنـده و پويـاي ادب و فرهنـگ گذشـته را    

 خـود  ةآثـار ادبـي بـا شـكل و قالـب ويـژ       مندان قرار داد.  القهع اختيار شناسي در  جامعه
كه زندگي فـردي و   هستندهايي   و ويژگي ،معيارها ها،  ارزش   ةكنند زندگي و بيان ةنمايند

   ةيكي از ابزارهاي مهم زباني و وسيل ادبيات حماسي دارد.  ها جريان  محور آن برجمعي 
ميـراث  يكـي از   ،العـاده   باال و رسايي فوقو اطناب با قدرت ايجاز  ،رماندگا ةساخت مردم

 عـام و  طور انواع ادبي بهاست.  يكليت زنده و پوياي اخالقيات انسانها و  فرهنگي ملت
 مـردم تـا   انـد  هاي مختلف جامعه  ابزاري براي آگاهي قشر طور خاص ادبيات حماسي به

دسـت افـراد اعصـار پيشـين      بهرسيده  اثبات هاي به  بتوانند براساس عقل و منطق و تجربه
هاي واال   اخالق حسنه و استفاده از انديشه ةپاي زندگي خود را تنظيم و اجتماع خود را بر

به بعد كيفي زنـدگي انسـاني، در ارتقـاي      توجهبذل با  ،آثار ادبي كنند.و درست تربيت 
پديـده و   لـة منز ادبيات بـه  ،اين اساس بر كنند.  ايفا مي نقشي مهم زندگي فردي و جمعي

ادبيات بشر بعد مهمـي از ميـراث   نوع ترين   عنوان قديمي به ي اجتماعي و حماسه  ا مقوله
 ساختار اساسي در عنصرمثابة  اجتماعي به ةكه در توليد و بازتوليد سرماي استهر ملت 
هـاي   ويـژه در حماسـه   به در حماسه، .هويت ملي هر جامعه نقش مهمي دارد فرهنگ و
 درسـتي،  راسـتي،  رو ازايـن  كوشـد.  نام و گريز از ننگ مي پهلوان براي رسيدن به ايراني،
تـرين چيزهـايي    هاي اخالقي از مهم ارزشساير و  ،داري پيمان خداباوري، دوستي، ميهن

هـايي كـه پهلـوان     يعنـي ارزش  گير دارد، است كه در رفتار پهلوانان بزرگ نمودي چشم
گـاه نبـرد    ههاي ايراني جلو بينيم حماسه روست كه مي ازاين كند. بازي مي جان ها آن براي

را كه اعتماد  يمين مقاله برآنادر  ميان حق و باطل و خير و شر و اهورا و اهريمن است.
اين جهت  از .يمبررسي كن نامه  گرشاسباجتماعي در  ةهاي سرماي  عنوان يكي از مؤلفه به

زيربنـايي در روابـط اجتمـاعي اسـت و     هـاي مهـم و     اعتماد يكي از مؤلفه سو كه ازيك
ديگـر   شود و ازسـوي   اي محسوب مي  هاي اجتماعي در هر جامعه  گاه شبكه  نخستين تكيه

  موردبررسي بسيار حائز اهميت است.اسدي ازنظر موضوع  ةنام  گرشاسب
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 ،انساني فرهنگي، ةاي است كه دركنار سرماي رشته اجتماعي مفهومي جديد و بين ةسرماي
 و شـود  ارتقاي سطح توسعه در جوامع انساني شمرده مي برو اقتصادي از عوامل تأثيرگذار 

اهميـت   شناسـي مـدرن،   در جامعـه  ثروت يك ملت اسـت.  ناپذير از مجموعه جزئي تفكيك
هـاي    اعتماد يكي از جنبـه  شود.  اجتماعي مطرح مي ةروابط اجتماعي درقالب ديدگاه سرماي

شـناختي و ذهنـي    ياعتماد مفهـوم  اجتماعي است. سرمايةين جزء مهم روابط انساني و اول
اعتقـاد و   داشـتن،  اطمينان، وثوق گرمي، تكيه و پشتمعناي  بهاعتماد  معين فرهنگدر است. 
و در  )303: 1342(معين  استشده دانسته و سپردن چيزي به كسي ازروي صداقت  ،اعتبار

كـاري كسـي و     درسـت و  گويي باورداشتن به راستمعني  اد بهنيز اعتم سخن بزرگ فرهنگ
داشـتن اسـت    گرمـي   يا حمايت كسي يا چيزي و پشـت  ،ياري ،ييآكاراميد و اتكاداشتن به 

  .)166: 1381 (انوري
ارتبـاط   علـت خـأل   بهاجتماعي  ةگران شبك  تحليل ويژه پردازان اجتماعي به امروزه نظريه

اي به چگـونگي روابـط     طور گسترده به ... و ،مدرنيتهوجود  فردگرايي مفرط، چهره، به چهره
را كـه از روابـط و پيونـدهاي     ها  پديدهآنان طيف وسيعي از . اند  بين افراد در جامعه پرداخته

هـا ديوارهـاي     تعبير اسحاق نيوتن انسان به اند.  پذيرد موردبررسي قرار داده اجتماعي تأثير مي
   .)59: 1384 ي(كووكنند   بنا نميكافي پل ارتباطي  ةانداز اما به، سازند  زيادي مي

دارد   هميت بسياريآغاز تغيير در جامعه ا ةاي مهم و نقط  عنوان مؤلفه توجه به فرهنگ به
اين فرهنگ است كه نقش بسيار مهمـي را   ةكنند خود منعكس سهم و ادبيات حماسي نيز به

اجتمـاعي و هـم فرهنـگ جـزء      ةجاكه هم سرماي ازآن. كند  ي تبليغاتي ايفا مي  ا وسيله درمقام
 ةدرواقـع سـرماي   تواننـد داشـته باشـند.     رفتار بشري هستند، پس وجه مشترك زيـادي مـي  

 خواني مثنويو  نقالي، سرايي، شاهنامه ادبيات حماسي، خيزد و  اجتماعي از دل فرهنگ برمي
 ةتـوان گفـت سـرماي     مـي ديگـر   سـخن  بهند. شو  ي از فرهنگ ملي ايرانيان شمرده ميئنيز جز

 ةسـرماي امروز چه   اجتماعي شكل (رفتارهاي) مطلوب فرهنگ هر جامعه است و معموالً آن
 .شـد  مـي يـاد  از آن فرهنگي و اخالقي  ةعنوان سرماي در گذشته با شود خوانده مياجتماعي 

 رو ذهنـي  نهـادن بـه قلـم    گـام  ادبيات حماسي ةدرواقع نگريستن به فرهنگ اجتماعي در آين
و  هـا  دركنـار بازتـاب دالوري   ،عنوان رساترين بخش ادبيـات  بنابراين به سنتي است. ةجامع

 ها،هنجار ،هارفتار ةكنند هاي اجتماع و تبيين  نديشهگاه ا  هاي قومي، تجلي  بزرگي افتخارات و
  اند.  يا رد كرده   را پذيرفته ها هايي است كه مردم آن  و ارزش

جهت بررسي اين است كه  پنجم، ةشاعر سد اسدي طوسي، ةنام  گرشاسبعلت انتخاب 
و سبك  روش طبقحماسي ملي است كه  ةترين منظوم  بزرگمعتقدند اتفاق  بهشناسان   سخن
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وقـايع و   دربـارة  يآهنگـ  يـك  ةسـاد  ةمنظومـ  فقـط اين اثـر   است.   سروده شده شاهنامه
پروردن دقايق ادبي و نمودن به  تر آن بيش   ةنيست بلكه توجه گويند هاي تاريخي افسانه

روش استعمال لغات فارسي و بيان دستورهاي اخالقي و تربيتي و اجتماعي بوده اسـت  
تحقيق ثلث ابيات اين منظومه در حكمـت و موعظـه و آيـين زنـدگاني اسـت كـه        و به
  .)6: 1393 اسدي طوسي(نياز نتواند بود   كس از آن بي هيچ

تر پـژوهش   آثار ادبي كم اجتماعي در اعتماد ةدربار دهد نشان مي   پژوهش ةبررسي پيشين
بررسي تحمل و مـداراي اجتمـاعي   »  ة مقال موارد اشاره كرد: اين توان به مي . مثالًشده است

علـي نصـر    ةنوشـت » با تأكيـد بـر ديـدگاه سـعدي     سرماية اجتماعيعنوان يكي از اجزاي  به
در  سـرماية اجتمـاعي  هـاي    بررسـي مؤلفـه  « اصفهاني و محمداسـماعيل شـائمي بزرگـي و   

 سرماية ةمؤلفازمنظر المثل فارسي را   ضرب 6016 دار كه از ليلي ركاب »ياريبهمن ةنام داستان
متقابـل و   ةو هنجارهاي معاملـ ، وفاق اجتماعي، مداراي مشاركت، اجتماعي ازجمله اعتماد،

نقد سرمايه و ضـد سـرماية اجتمـاعي در شـعر     « اجتماعي بررسي كرده است و مقالة تعهد
حميدرضـا مشـايخي و    اثـر » سـياب  از بدر شاكر باران سروداز نيما و  ها آدم يآو  داروگ

  ارسالن احمدي. 
كه  اين با ،نامه  گرشاسبحماسي  ةشود منظوم بررسي پيشينة پژوهش روشن مي به  باتوجه

تـاكنون بررسـي    ،اسـت  ازجملـه اعتمـاد   اجتمـاعي ة هـاي سـرماي    حاوي بسياري از مؤلفـه 
  است.   نشده
 

  چهارچوب مفهومي. 2
  اعتماد 1.2
 هـا،  هـا، خـانواده    شـبكه  روابـط،  افراد، ةهم ميانمشترك در ةكووي اعتماد يك جنب ةنوشت به

اعتمـاد را انتظـار    )1996( كـوهن  و فرهنگ سراسر دنياست. ،تمدن ،اقتصاد ها،  ملت نهادها،
ازنظـر گيـدنز اعتمـاد جـزء ضـروري و       .داند مينيت مداوم ازسوي ديگران  دريافت حسن

عنـوان   كاكس با تكيه بر عامل اعتماد بـه  .)28: 1378(گيدنز است الينفك زندگي اجتماعي 
كند كـه وجـود اعتمـاد ميـان افـراد و        اجتماعي اين نكته را خاطرنشان مي سرمايةشاخص 
و اجتماعات مؤثر خواهـد   ،همكاران همسايگان، ن،دوستا روابط اعضاي خانواده، بر اجتماع

 و اعتماد نياز دارد. ،گويد دولت خوب به سالح، غذا  كنفوسيوس مي .)89: 1384بود (بهزاد 
سـپس غـذا    و روايي نتواند به اين سه مهم دست يابـد، بايـد نخسـت از اسـلحه      اگر فرمان
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 چـون بـدون اعتمـاد دوام نخواهـد آورد     كنـد، و اعتمـاد را تـا آخـر حفـظ      كند نظر صرف
   .)413: 1387  (كووي

وطنـان در   آميز دركنار هـم  داند كه حاصل زندگي مسالمت  دوركيم اعتماد را آرامشي مي
اسـت. سـليگمن معتقـد اسـت اعتمـاد       دور از هرگونه دشمني و خصومت، به حالت صلح،

   .)17: 1384 (زتومكا روابط مستمر اجتماعي است ةي ضروري در هما مؤلفه
رو مفهوم اعتماد  ازاين. داند  سنتي مي ةاعتماد را يكي از جهات مهم جامع جفري الگزندر

اعتماد را متشكل از دو جـزء اصـلي    زتومكا ).4(همان:  داراي معناي خاص فرهنگي است
اخالقي نيست بلكـه چيـزي اسـت كـه      ينظر او اعتماد فقط دستور به .داند  باور و تعهد مي

   .)160 (همان:شود  ميافراد ممكن  ةهاي روزمر ازطريق آن تجربه
  
  اعتماد اجتماعي 2.2

كـه تاحـد زيـادي     چنـان  شناسـي اسـت،   اعتماد اجتماعي يكي از مفاهيم اساسي در جامعـه 
  شود و  شناسي شمرده مي هاي جامعه گرانيگاه نظريه

گيري روابط اجتماعي و مستلزم معيارهايي چون  شكلماحصل انگيزش و محركي براي 
آن چيزهايي است كه روابط  ةو هم ،انصاف شايستگي، ثبات، عينيت، صداقت مشهود،

رو الزم است در  ازاين بخشد. ها تداوم و وسعت مي را براساس عمل مداوم به اين مالك
بر توجـه بـه ابعـاد      هساختاري درنظر گرفت كه در آن عالو ةمثاب بررسي اعتماد آن را به

 شـود  زمان توجـه مـي   طور هم تماعي نيز بههاي فرهنگي و اج شخصي و فردي به زمينه
  .)108: 1383 (آزادارمكي

 دامنـي،  گـر پـاك   اعتماد اجتماعي اطمينان به قابليت يك شخص يا سيستم است كه بيان
  .)125: 1384 (عبدالرحماني آرامش است و ،ايمان به مردم

اعتمـاد در روابـط   . 1 توان چنين برشمرد: تعاريف اعتماد اجتماعي را ميوجوه اشتراك 
مفهوم  اعتماد، در. 2 هاي آن است. شود و يكي از جنبه گيرد و تقويت مي اجتماعي شكل مي

راه  اعتماد با خطركردن و مخـاطره هـم  . 3. خر زماني و وابستگي امور به آينده وجود داردأت
هـوم اعتمـاد   فو امور نيـز بـا م   بيني رفتارها يعني عدم پيش مفهوم عدم تعين اجتماعي؛ است
اعتماد اكتسابي . 5. اعتماد استمركزي  ةترين عنصر و هست ظن نيز مهم حسن. 4 است.  مأتو

آيـد و طـي    مـي   هاي اولية زندگي پديـد  از همان سالپذيري و  است و درطي جريان جامعه
  .)17: 1387 آبادي (زين يابد انتقال ميهاي بعدي  سلو به ن شود ميتجارب اجتماعي تقويت 
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  انواع اعتماد اجتماعي 3.2
اوفـه اعتمـاد   . هاي گوناگوني صورت گرفته اسـت   بندي تقسيم اجتماعي انواع اعتماد ةدربار

اعتماد شهروندان به نخبگان سياسي  هاي خود، شهري اجتماعي را به اعتماد شهروندان به هم
و اعتمـاد   ،هـا  ديگر و نخبگان ديگـر بخـش   نخبگان به يك اعتماد ها، يا نخبگان ساير بخش

  .)207: 1384 بخش (تاج سطوح باال به سطوح پايين جامعه تقسيم كرده است
؛ اعتمـاد بنيـادي  . 1 اجتماعي را بـه چهـار دسـته تقسـيم كـرده اسـت:       اعتماد نيز زگيدن

از معيدفر  نقل به ،1380ز(گيدن يافته تعميم اعتماد. 4؛ انتزاعي اعتماد. 3 ؛شخصي بين اعتماد  .2
   .)13: 1388 گيري و جهان

اسـت   ت گرفتهراجتماعي صو اعتماد ةهايي كه دربار  بندي تر تقسيم براين در بيش عالوه
  شود.  و نهادي ديده مي ،يافته تعميم شخصي، سه نوع اعتماد بين

مربـوط بـه ديـدگاه     اسـت  قرار گرفتهاساس تحليل اين مقاله در بندي ديگري كه  دسته
  سه دسته تقسيم كرده است:وي اعتماد اجتماعي را به  زتومكاست.

  ؛شخصي اعتماد بين. 1
  ؛هاي اجتماعي  طبقاتي و نقش اعتماد .2
   .اعتماد نهادي. 3

  شخصي اعتماد بين 1.3.2
 سـرماية گروهـي اسـت. شـناخت     گروهـي و بـرون   اجتماعي داراي دو وجـه درون  سرماية

و همسـايگان   ،دوسـتان  ،انهاي خانواده، خويشـاوند   گروهي در درون گروه اجتماعي درون
 يو دوسـت  ،خويشـاوندي  ،گيهـاي خـانواد    گـروه  ،چارلز هورتن كـولي  باور به ميسر است.
براي اين سه  خاطر افراد دارند. هاي مشابهي در تأمين احساس امنيت و آرامش هركدام نقش

و روابط دوسـتانه   ،همكاري نزديك ستگي عاطفي،پيو صفات مشتركي نظير وفاداري،   گروه
  .)43: 1382(محسني و جاراللهي  اند  ل شدهئقا

شخصي تعريـف   ارچوب اعتماد بينهاجتماعي را در چ سرمايةوولكاك و ناريان مفهوم 
 فـرد  هـر آشـنايان   و ،اين است كه خـانواده، دوسـتان   سرماية اجتماعياصلي   ة ايد اند.  كرده

آن را بـراي   و اسـتمداد كـرد     از آن ها توان در بحران  دهند كه مي  را تشكيل مي يدارايي مهم
  .)391: 1384بخش  كار گرفت (تاج  كسب منافعي به
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  نامهگرشاسبتحليل انواع اعتماد در . 3
  اعتماد به خانواده 1.3

بـه   و فرزنـد.  ،مادر ترين و نخستين شكل سازمان اجتماعي است شامل پدر،  خانواده قديمي
  ). 161: 1356 (گورويچ شود  اي نيز گفته مي  هسته ةخانواد اي  چنين خانواده

ازنظـر وي  . )16: 1387(غفـاري   دانـد   اجتماعي مي سرمايةكلمن خانواده را مكان كهن 
طـور اعـم و    روابـط خويشـاوندي بـه    واجتماعي اسـت   هاي ترين تشكل  خانواده از قديمي

  ).41 :1384بنيادهاي اجتماعي است (فيلد  گر  طور اخص نمايان خانواده به
كه نمونة اعتماد ناب در  اعتماد شاه كورنگ به دخترش را، نامه  گرشاسبنمونه در  ازباب

  توان ديد:  ابيات مياين  در، شود كانون خانواده شمرده مي
ــري  ــز دلب ــود ك ــرش ب  پري را بـه رخ كـردي از دل بـري      يكــي دخت

 بـه ميـدان سـوار    و ايوان نگـار  در   بهاربه مجلس  به كاخ اندرون بت،
  )46: 1393 (اسدي طوسي

ــود شــاه زاولســتان  ــد رســته ب ــتان    ز ب ــر دلســ ــدبير آن دختــ  ز تــ
 نه روزي ز فرمـانش كـردي گـذر      نه هرگز بـه كـس دادي او را پـدر   

ــاه  ــا م ــود پيمــانش ب ــان ب  اوي كه جفت آن گزيند كه بپسندد   روي چن
ــرآن ك   نگذاشـتي خواهنده كـس پـيش    ز ــتي Ĥه ــوار برگاش ــدي خ  م

ــ   پـــدر دان مـــرا شـــاه زاولســـتان  جــز مــن دگــر دلســتان هنــدارد ب
ــان  ــرا هســت فرم ــر م  كه جفت آن گزينم كـم آيـد هـوا      روا  وز او م

  )49 - 47: همان(
احساس امنيـت   ةكنند كه تأمين، پدر) و (دختر در ابيات زير اعتماد ميان اعضاي خانواده

  :روشني نمايان است به آيد، شمار مي و آرامش در خانواده به
ــي    پيشـت رهـي   كاي بخت، ،چنين گفت ــد ز مــن ب ــي كــه ناي ــو دان  رهــي  ت

 نـــه آنـــم كـــه بـــر دوده ننـــگ آورم   اگــر  بــزم اگــر ســاز جنــگ آورم    
 كه از هـر شـه انـدر جهـان بهترسـت        كنـون جفـتم آن شـاه نيـك اخترســت    

ــود      چــه بــود  آن جــم يــاد كــرد همــه كــار ــادي نم ــاه ش ــنيد ازو ش ــو بش  چ
ــژده   ــوش م ــت خ ــدو گف ــم  ب ــاديم    اي دادي ــازه بگشــ ــادي دري تــ  ز شــ

ــاج و تخــت   ــرا ت ــرخ م ــود ف ــو ب  كه جم را به من داد بخت ست اينوز ت   ز ت
  )62 - 61: (همان
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  :شده است(شاه زابل) به دامادش جمشيد بازنمايي  در اين ابيات نيز اعتماد كورنگ
ــم  ــر جـ ــد بـ ــرفراز  بيامـ ــه سـ ــاز  ز دور   شـ ــردش نم ــرد و ب ــرين ك  آف

ــاد  ــاد    لبــت گفــت جاويــد و پرخنــده ب  در ايــن خانــه بودنــت فرخنــده ب
 بدانديش چـون مـاه بگرفتـه كاسـت       كاست بادي و راست  چو خورشيد بي

ــوهرت     از اين پس دهد بوسـه مـاه افسـرت    ــود گ ــن ب ــوهر م ــم از گ  ه
ــر   ــا دخت ــه ب ــده ك ــا زن ــويش ت  ام  ســت او و مــن بنــده  وپرســتار ت   ام  خ

ــيش      گر اكنون نه آنـي كـه بـودي ز پـيش     ــز ب ــاني و زان ني ــن هم ــر م  ب
  (همان)

هاي نخستين در برقراري روابط متقابل انساني   شناسان براي گروه نظربه اهميتي كه جامعه
شناخت فرد سئله بردن به اين م هاي مهم براي پي  يكي از شاخص ند،ا تر قائل وسيع ةبا جامع

اعتماد ميان پدر و دختر شاخص  درنظرگرفتن اين مطلب در اين ابيات، با مورداعتماد است.
 سـرماية اي از  ميـزان گسـترده   ةدهنـد   ات شـاهد نشـان  ابيـ  اسـت.    مرجع در نظر گرفته شده
مختـار و آزاد   انتخاب همسر دختر خود را در گونه كه شاه زابل  آن اجتماعي و اعتماد است،

 رو دختـر شـاه زابـل     ازايـن  كند. دخترش را بسيار مهم تلقي ميبرگزيدن همسرگذارد و   مي
اين ابيات نمـودي از سـطح    ةهم گزيند. انتخاب خود به همسري برمي جمشيد را با رأي و

  گروهي با شاخص خانواده است. دروناعتماد 
  

  به دوستان اعتماد 2.3
در ايـن نـوع از اعتمـاد    . »دوست كم است و يك دشـمن بسـيار  هزار « اند از قديم گفته

 و لو  (اُجاق كالسي وجود دارد يا دو هم ،عشاق ميان دوستان، تعامالت   ةشخصي حوز بين
 هـاي قـديمي،    كالسي  هاي غيررسمي فرد با هم  طور خالصه دوستي به. )101: 1384 زاهدي

 حمايت اجتماعي، تراوش اطالعات، تأمين ارتباطات، ةواسط تواند به  يا دوستان مي ،همكاران
 ةكنند تقويت حمايت عاطفيو  رواني، سالمت فكري و جسمي،ـ  آرامش روحي خاطر، امنيت
   .)73 :1386 پور  (شارع اجتماعي آن فرد باشد سرماية

دوسـتي   ةاعتمـاد و شـبك   ةها مؤلفـ   اعتماد به دوست شرايط و آدابي دارد كه باوجود آن
سـطح   ةدهند وجود دارد كه نشان   هاي بسياري   المثل  در فرهنگ ايراني ضرب گيرد.  يشكل م
اعتماد  تكثّر فرهنگي در ايران، به  باتوجهايراني است.  ةگونه اعتماد در جامع  اي از اين گسترده
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را بــاالتر از اعتمــاد  گروهــي در ســطح دروناعتمــاد و غالبــاً  داردگرايــي  ميــل بــه خــاص
  .)16: 1388(ازكيا  دانند  گروهي مي برون

سنتي و كمي جمعيت به غناي كيفي روابـط كمـك    ةبودن ابعاد جامع جاكه كوچك  ازآن
 رو ازايـن  شـناختند.  اش مي  هاي شخصيتي  فرد مورداعتماد را با تمامي جنبه اشخاص كرد،  مي

و تعهد شـهروندان   ،اعتماد بستگي،  ترين عناصر فرهنگ ايران را احساس هم  مهم آستين رني
  .)52: 1387برشمرده است (عباسيان 

شـناختي   توان موضوع كانوني و تأثيرگذار بر سـاير مسـائل جامعـه     اعتماد را مي بنابراين
   .)81: 1381 (ساروخاني كشور قلمداد كرد

وتخت جدا شد و جهان زير فرمان ضحاك  كه از تاج هنگاميجمشيد ، نامه  گرشاسبدر 
جا با دختـر شـاه زابلسـتان      به زابلستان رسيد و در آن ،پيمودن راهي طوالنيپس از  درآمد،

  آشنا شد. 
كشـيده    تصـوير   و بـه شـده  اين ابيات اعتماد ميان دختر شاه زابل و جمشـيد مطـرح    در
  است:  شده

 كنان گفـت كـاي شـاه راسـت     نيايش   پاي خاست چو پردخته شد جاي، بر
ــاد   ــونين گش ــم راز چ ــر دل ــرد ب ــژاد هســتي تــو جمشــيد فــرخ كــه   خ  ن

 ام بـــه بنـــد هـــواي تـــو دل بســـته   ام ســت تــا خســته ز مهــر تــو ديــري
ــن   ــار م ــك به ــو اين ــار ت ــتا نگ  ســتا گســار مــن بــرين پرنيــان غــم   س

ــر   تـــرا ام كنـــون گـــر پـــذيري مـــرا ــرا    ب ــري م ــت گي ــه جف ــين ب  آي
 كــنم خــاك تــن تــا بــه پــي بســپري   دهم جان گـر از دل بـه مـن بنگـري    

  )55: 1393 (اسدي طوسي

  دهد: دختر شاه زابل چنين پاسخ مي ةبه ابراز عالق جمشيد
 دواند همـي گـرد ايـن تيـره گـوي        كــين آتــش تيــز پــوي بــه دارنــده،

ــده   ــا زن ــه ت ــت  ك ــيچ نازارم ــت     ام ه ــاز آرم ــواره ن ــج و هم ــرم رن  ب
 كه با جـان بـود گـر برآيـد ز لـب        چنان دارم اين راز تـو روز و شـب  

  شاه زابل:دختر 
نـدت مـنم دوسـت    ا همه دشمن   بــه گيتــي نــدانم پنــاه تــو كــس

  )57 (همان:
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  و در ابيات ديگر:
 جـاي  كه تا در غم آرند مهـرت بـه     چو دستت رسد دوسـتان را بپـاي  

 كه بر دشمنت چيرگي هم بدوست   ايمني جز به دوست دشمن مدار ز
  )29 - 28 (همان:

هـاي رايـج در     الگوهاي رفتاري و رويه شده يا باورهاي پذيرفته ةچكيد« اگر فرهنگ را
 ةايراني جامعـ  ةجامع، )50: 1383 اسميت از نقل به ،(كروبر و كلوهن »جامعه و قبيله بدانيم

ادبيـات   ادبيـات حماسـي،   ارجاع به امثـال و حكـم،   با ،رو  ازاين است. گرايي بوده دوست
 هـاي دينـي و    لبته آموزها است.   شده  باارزش تلقي مي بسيار هاي دوستي  شبكه ...، و، غنايي

هنجارهـاي اجتمـاعي   و  هـا  ارزش و ،فرهنـگ  هاي اجتماعي ازجمله خـانواده،  ادبي، نظام
نيـز   (ع) حضـرت علـي  . ها اشاره كـرد   توان به چند نمونه از آن  كه مي است،  تأثير نبوده  بي

زيـرا مصـالح   ، كـردن اسـت   دوستي عقلْاول و سرآغاز  فرمايد  درمورد نشانة خردمندي مي
تـرين مـردم كسـي      كردن با ديگران اسـت و نـاتوان   دنيوي و اخروي انسان درگرو دوستي

 را از دسـت بدهـد  دوست گرفتن عاجز باشد و قدر دوستي را نداند و  است كه از دوست
  است: آمده نامه قابوساين پيوند قوي كهن ايراني در  درمورد ).45: 1385 (شريفي

 باشـند  ناگزير باشند زنده تا مردمان كه پسر اي بدان .است بزرگ گنجي نيك دوست
 پرسـيدند  را حكيمـي  چه آن از .دوست  بي كه به باشد برادر  بي اگر مرد كه دوستان، از
 دوسـتان  كـار  بـه  كن انديشه پس .به دوست هم برادر گفت برادر؟ يا بهتر دوست كه
 گــردد گســتريده هنرهــا و شــود پوشــيده مــردم هــاي  عيــب بســيار دوســتان بــا كــه

  .)157: 1372 العمالي(عنصر
را به هيچ دارويي    ها باشد كه آن  دوستان را در دل رنج«گويد:   مي مافيهفيهمولوي نيز در 

 الخيل شفاء به ديدار دوست كه لقاء الّانه به خفتن نه به گشتن و نه به خوردن  خوش نشود.
  .)643: 1382 (زماني» العيل
  
  يافته تعميماعتماد  3.3

طبقات اجتماعي قرار دارند كه جمعي  شخصي و اعتماد نهادي در حدفاصل ميان اعتماد بين
اعتمـاد   .با هم اشـتراك دارنـد  هاي عام   يكه در برخي از ويژگ شوند ي دانسته مياشخاصاز 

هاي اجتمـاعي    و نقشاعتماد به عموم مردم و اعتماد به طبقات  ةخود به دو دست يافته تعميم
  .شود  تقسيم مي
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  اعتماد به عموم مردم 1.3.3
 ياغلب برمبناي انتظارات رفتـار  يابد و  ها و افراد ناآشنا تعميم مي  اعتمادي است كه به غريبه

  .)119: 1385فر   شود (خوش  هنجارهاي مشترك ايجاد مي ي دربارةيا احساس
  خواند: ميو تسليم دربرابر ضحاك  ،اعتماد به لزوم تعهد، را گرشاسب اثرط ،در اين ابيات

ــاش   ــتنده ب ــه پرس ــر ش ــي ب ــو رفت ــاش     چ ــده ب ــانش را بن ــته، فرم ــر بس  كم
 سـوز و دوسـت   به رادي شود با تو دل   چنان كن كه هركس كه نزديك اوست
 كـه بـدخواه اوسـت    مخواه از بن او را   بـــه دل دوســـتان ورا دار دوســـت  
ــزاي     همــه خــوي و كــردار او را ســتاي    ــوهش ف ــمنش را نك ــان دش  هم

  )83: 1393 (اسدي طوسي

شـود و بـه وي     رود و تسليم امر او مي  گرشاسب درپي توصية اثرط به دربار ضحاك مي
ارچوب خـانواده پـا فراتـر    هـ تر شده و از چ اعتماد وسيع ةابيات داير اين در كند.  اعتماد مي

  است.  نهاده

  ها اعتماد به طبقات و نقش 1.1.3.3
هــاي   نقــش اعتمــاد بــه طبقــات و يافتــه هــاي اعتمــاد تعمــيم  ديگــر از شــاخصيكــي 
شـود و اعتمـاد از بافـت      تـر مـي    در اعتماد طبقاتي، شعاع اعتماد گسـترده  است.  اجتماعي

 شـود.   گيرد و به مسائل فرهنگي و سياسي و مذهبي تعميم داده مي  گروهي فاصله مي درون
ازنظـر   ،هاي اجتماعي  هاي ميان گروه  پايگاه افراد به تفاوتبر نقش و  اعتماد اجتماعي مبني

شـود   مـي اطـالق   شـوند،   هـا قائـل مـي     كـه ديگـران بـراي آن     اجتماعي ياحترام يا اعتبار
  .)226: 1387  (گيدنز

  شود:   گون تقسيم مي به اعتماد به خدا و اعتماد هم نامه  گرشاسباعتماد طبقاتي در 

  اعتماد مذهبي) الف
كه اعتماد اجتماعي  اين به  باتوجه اعتماد به خداست. ازديدگاه زتومكا اعتماد ابعاد يكي از

ايـن   ترين برداشت قديمي، زيادي دارد ةبلكه جرياني است كه پيشين انديشة جديدي نيست
كه انسان خود را بـه آن   مافوق طبيعي يايمان و اطمينان به قدرتبه  كند مربوط ميمفهوم را 

تـوان    زاد مـي  عنوان نظامي ماورايي و بـرون  بهرا دين و اعتماد ديني  كند. مياحساس وابسته 
چنين اعتمـاد در كشـورهايي    اجتماعي و هم ةگيري سرماي ترين عوامل شكل يكي از اساسي
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قراين و شـواهد   درنظر گرفت. اي دارند،  انداز ديني و مذهبي و توسعه كه چشم ،مانند ايران
از عناصر اصلي فرهنگ و هويت ايرانيان قبل از اسالم نيز اعتقاد دهد يكي  تاريخي نشان مي

 محـوري،  خـانواده  هويت ملي ايران خـدامحوري،  ةجوهر«است.  ناپيدا بوده يبه پروردگار
   .)265: 1389(حاجياني » بوده است و ... ،دوستي نوع

فرهنـگ  از اعتقادات پـيش از زرتشـت تـا اسـالم و     . اند ايرانيان هميشه خدامحور بوده«
  .)95: 1387(عباسيان  »است   شيعي اين عنصر به حيات خود مجدانه ادامه داده

سـنتي نقـش الزم را    ةخـدا در كـاركرد عـادي جامعـ    « كنـد:  كيد ميأكه گورويچ ت چنان
هاي جوامع   توان يكي از شاخص  رو مي ازاين .)219: 1356(گورويچ و مندراس  »كند  مي  ايفا

 جوامع سنتي«تعبيرديگر  و به )46: 1388گرايي نام برد (ازكيا  تيسنتي را خدامحوري و معنو
  .)50: 1384 خلق (نيك »و هنجارگرا هستند ،گرا سنت گرا، ارزش

  گويد: مي نامه  گرشاسب ةكه اسدي نيز در مقدم چنان
 پـاي  كه از كاف و نون كرد گيتي به   نمـــاي ســـپاس از خـــدا ايـــزد ره

ــود      يكــي كــش نــه آز و نــه انبــاز بــود ــاز ب ــه آغ ــد ن ــام باش ــه انج  ن
 مـــا او بپرســـد ز او، از نپرســـد   چـرا  به كارش درون نيست چون و

  )29: 1393 (اسدي طوسي
 جـاي ديـوان بـود    زمـين  كه ويران   دل از دين نشـايد كـه ويـران بـود    

ــن،  ــه دار دي ــان  نگ ــكار و نه  ست بنيـاد هـر دو جهـان   ا كه دين   آش
ــاد   ــن  از نه ــت دي ــاه روان اس ــرازوي داد     پن ــت و تـ ــد بهشـ  كليـ

 كه دل ره به نورش به يـزدان بـرد     ست در پيش چشـم خـرد   چراغي
 كه هرگز نه فرسوده گردد نه زشت   اي از بهشـت   روان راست نو حلـه 

ــود    ــا ب ــه دان ــرد هرك ــن گ  بــه دهــر آن گرايــد كــه كانــا بــود   ره دي
  )31(همان: 

  سنخيت) بر گون (اعتماد مبني اعتماد هم )ب
تواند بر ميزان   گوني در اعضاي گروه يا شبكه است كه مي هم بر سنخيت، در اعتماد مبني

ت ظاهري مبنايي براي اعتماد شـمرده  ئدر اين نوع از اعتماد هي و سطح اعتماد تأثير بگذارد.
علت احتمالي اين امر ايـن اسـت كـه مـا رفتـار افـرادي هماننـد         گويد  هاردين مي شود.  مي

نظر ارل تكوويچ مردم تمايل  به. )93: 1384(زتومكا  بيني كنيم پيشتوانيم   تر ميبهخودمان را 
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 خودشان نيستند اعتماد كنند و به كساني كه همانند دارند به كساني كه شبيه خودشان هستند
 كند ميگر   اعتماد جلوه افراد را قابل ت ظاهريئاعتماد نكنند. بنابراين نمود يا طرز رفتار و هي

  .شود مييا بالعكس موجب شك و بدگماني 
صـورت   دهد و به نشان ميرا با اين بيت معروف كه گرايش افراد به همانندان خود  ههم

  آشنا هستيم: مثل درآمده است
 جنس پرواز جنس با هم كند هم   كبــوتر بــا كبــوتر بــاز بــا بــاز     

  )4103: 1381 (بهمنيار

هاي جوامـع سـنتي و صـنعتي را در ايـن       تفاوتگران يكي از  رو برخي از پژوهش ازاين
 و (گـورويچ  همگـن هسـتند   و ،متجانس به هم،افراد در جوامع سنتي شبيه  دانند كه مي

كـه او را   حاصـل الگوهـاي فرهنگـي   آدمي جز  قول اريك فروم ) و به155 :1356 مندراس
زيادي هاي  مثل در جوامع سنتي ما نيز اين نوع اعتماد رواج داشته است و نيست. سازند مي

  .»گنگان دانند زبان گنگانْ«يا » هم جفت شد  در و تخته به« مانند ،باره داريم دراين
اعضا بودن  خوديو ها،   بودن، آشنايي شكل  هم دليل ميزان سازگاري، گون به ي همها  شبكه

اي   انگيزهاين شباهت  كند. ميديگر  يككنند و همين سنخيت افراد را جذب   به هم اعتماد مي
 هـاي تعامـل و دوسـتي.     براي درخواست اعتماد و متقابالً پذيرش اعتمـاد و شـبكه  شود   مي
گرايي قومي و محلي بسياري   زبان يا كرد كه اعتماد و وحدت و هم آذري طور مثال دو نفر به

دهند به زبـان و گـويش خـود      كنند، ترجيح مي  ديگر را مالقات مي ميانشان است، وقتي هم
  بر سنخيت است. ن بگويند كه گوياي اعتماد مبنيسخ

جاكـه جمشـيد بـه      آن، گون اسـت  نيز اعتماد هم نامه  گرشاسبيكي از وجوه اعتماد در 
وتخت و داستان آوارگي  كشيدن از تاج مهر خويش و دست آورد و راز سربه  زابلستان پناه مي

اعتماد متقابل است كه به ازدواج  كند و سرانجام اين  خود را براي دختر شاه زابل تعريف مي
  .شود  آن دو منجر مي

ــار اوي    ــود ك ــته ب ــيش دانس ــم از پ ــار اوي      ج ــدار و گفت ــدش دي ــوش آم  خ
   گــر از رازم آگــه شــود بــيم نيســت       دژخـيم نيسـت   به دل گفـت كـاين مـاه 

 به هركس گمان آن بـرد كانـدر اوسـت      كرا در جهان خـوي زشـت ار نكوسـت   
ــد    ــردم خردمنـ ــه مـ ــود بـ ــامي بـ  كـــه مـــردم بـــه مـــردم گرامـــي بـــود   نـ

  )49: 1393 (اسدي طوسي
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   :كند دختر شاه زابل هم در پاسخ جمشيد خود را از گوهر و تبار شاهان معرفي مي
ــي   چهـار  بت زابلي گفـت از ايـن هـر    ــ  ن ــن جــز از تخم ــهريار ةام م  ش

  (همان)
 نمـون  كه بد دايـه مـه را و هـم ره      همــان گــه زن جــادوي پرفســون 
 چنين ميهمانت چون فتادت بگوي   به زابل زبان گفت كاي مهرجـوي 

كش از ديرگه بازداري تو دوسـت    اوست درست از گمان من اين شاه 
  )53(همان: 

  كند:  گونه وصف مي  جمشيد را اين و در ابياتي ديگر دخترْ
ــان    ــين ايرانيـ ــه آيـ ــواني بـ  گشاده كـش و تنـگ بسـته ميـان       جـ

 ستا كه از هر شه اندر جهان بهتر   ستا اختر شاه نيككنون جفتم آن 
  )60(همان: 

  اعتماد نهادي 4.3
اعتماد مربوط به اعتماد نهادي است كه با شاخص علم و دانـش و خـرد    ةترين مقول  انتزاعي

  نمود دارد.
  
  بر علم اعتماد مبني 5.3
 ةجتماعي را دارد عرصـ ا سرماية ايجادترين قابليت مستقيم در   مهم ديگري كه بزرگ ةعرص

شكل قواعد و هنجارهاي اجتمـاعي   اجتماعي را به سرمايةتواند   علم مي علم و دانش است.
ماننـد   ،هاسـت   ها و سـازمان   ترين اعتماد معطوف به نهاد  زتومكا انتزاعي ةعقيد منتقل كند. به

عنوان بهتـرين   به زعم وي اعتماد به علم . بهغيره و ،بانك، كليسا وپرورش، اعتماد به آموزش
 ةجامعـ  يقيناً). 49: 1384 روش براي نيل به حقيقت مثال خوبي در اين مورد است (زتومكا

و  ،دانـايي، خردمنـدي   گـردآوردن درصدد خود فرهنگي   ـ  ساختار علميدليل  سنتي ايران به
ز شناسـان، خردگـرا و خـردور    زعم بسياري از فرهنگ به ،است. فرهنگ ايراني   توانايي بوده

 شناسـد.  مردمي خردمند ميشان ايرانيان را از آغاز تشكل تمدن و قوميت بوده است. فردوسي
كه برگرفته از هويت ايراني و انساني است، خردورزي و خداپرستي دو  ،در بينش فردوسي

   ).102: 1387 خسروي( شوند  سوي تعالي محسوب مي بال حركت به
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 ، انعكاسمردم بازتاب فرهنگ جامعه است ةانديشه و سخن تود ةجاكه بخش عمد  ازآن
  توان ديد.  روشني مي هب نامه  گرشاسباين بينش كهن را در 

 پيري رسيد ز بازي بكش سر چو   هنرهـــا بـــه برنـــايي آور پديـــد
ــيش     تـر  بر آن كوش كت سال تا بـيش  ــر ب ــاه از هن ــري پايگ ــر ب  ت

ــ  ــاي از انديش ــه ةمياس ــون گون  فـزون كه دانش ز انديشـه گـردد      گ
  )45 - 41: 1393 (اسدي طوسي

 كه تا بر بدت كس نباشـد شـاد     چنان زي خردمند و دانـا و راد 
  )37 (همان:

دوستي و گرايش  بر علم مبتني و نويسندگان ،ادبا ،فيلسوفان بسياري از خردمندان، ةتوصي
گرايـي   تفكـرات علـم   بطه بـا علـم،  در را« گويد:  اسالمي ندوشن مي به اين نهاد بوده است.

و ابوريحان بيروني در اين ميان مهم است كه اينان را درپي احياي فرهنگ و  ،رازي سينا، ابن
  .)259: 1389(حاجياني  »دوستي هويت ايراني تلقي نمود علم

دانسـتند   مـي اني بودند كه خوانـدن و نوشـتن   گورويچ افراد بانفوذ در جامعه كس نظر به
هـركس كـه    را(علـم)   بر روش ور باربر اعتماد مبتنيبا به. )218: 1356(گورويچ و مندراس 

  .)50: 1384(زتومكا گرفت بهترين نتيجه را خواهد كند دنبال 
و آگاهي همگـي تبلـور    ،عالم علم، دانش، عقل و هوش، دانايي، خردمندي، در گذشته،

  .ها وجود نداشت  معنايي زيادي ميان آن ةدرواقع فاصل. معني دانايي و آموختن بودند
پژوهي  (خودسروري) را در دانش مقام علوو بزرگي  ايران، ةشاعر بلندآواز ناصرخسرو،

  :داند  اندوزي و علم و عمل مي رفتو مع
 زير آوري چـرخ نيلـوفري را   به   درخت تو گر بار دانش بگيـرد 

  )63: 1384قبادياني (

  شمارد:  گونه برمي امام محمد غزالي نيز يكي از فوايد علم را اين
 خـالي  خطـر  از وقـت  هـيچ  به عامي كه دانستي چون نيست، علم از بزرگوارتر كاري هيچ
و  تـر  فاضـل  شد خواهد مشغول بدان آدمي كه كاري هيچ به كه شد معلوم جا  اين از .نباشد
 دنيـا  طلـب  بـراي  شـد  خواهـد  مشغول آن به كه پيشه هر و بود نخواهد علم از تراربزرگو
  .)11 :1361 ي(غزال هاست  پيشه از بهتر نيز دنيا در را خلق تر بيش علم و بود خواهد
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  گيري و نتيجه بندي . جمع4
سنتي  ةرو ذهني جامع نهادن به قلم گام نگريستن به فرهنگ اجتماعي در پرتو ادبيات حماسي

هـاي   و داسـتان  ،هـا   مردي پاي تخارات ملي،اي با رخدادهاي اجتماعي ازقبيل اف  جامعه؛ است
هاي احساسي و ادراكي و ارزشي مردم  گيري   جهت گيري از ظرايف ادبي  بهره عاشقانه كه با

  كند.  خوبي نمايان مي اجتماعي به   ةدادهاي روزمر روي   ةرا دربار
هاي ادبيات حماسي و ميراث مكتوب   ترين نمونه عنوان يكي از قديمي به ،نامه  گرشاسب

منبع  شناختي، هاي ادبي و زيبايي  بر ويژگي عالوهو،  به اجتماعيات اختصاص دارد گذشتگان،
كـه   ي اسـت. چنـان  ختشنا  و روان ،يختشنا جامعه ي،ختشنا هاي مردم  درخوري براي پژوهش

  و آيين زندگاني اختصاص دارد.  ،موعظه سوم ابيات آن به حكمت، يك تقريباً
بـا  (گروهـي   دروندهد انـواع اعتمـاد     هاي پژوهش نشان مي  يافته شناختي، ازمنظر جامعه

 هـاي  بـا شـاخص  (يافته  و اعتماد تعميم )اعتماد به دوستان اعتماد به خانواده و هاي شاخص
) با شاخص اعتماد به علم و خـرد (و اعتماد نهادي ) گون اعتماد به خدا و اعتماد به افراد هم

 ةعنوان مؤلف اعتماد به رو، ازاين اي دارد. هتگير و جايگاه برجس نمودي چشم نامه  گرشاسبدر 
ل اجتماعي ازجمله ئمساكه  توجه است جهت قابل ايناز  نامه  گرشاسباجتماعي در  ةسرماي

ها و  كه در داستان چنان ؛است روابط اجتماعي و اخالقيات بسيار مهم بوده ياعتماد و برقرار
اعتماد  ،نهادن به علم و ارزش دادنانند اعتبارم ،نمود يافته است نامه  گرشاسبهاي  شخصيت

 تر با هم سنخيت دارنـد،  اعتماد افرادي كه بيش چنين اعتماد دختر به پدر،  پدر به دختر و هم
ازنظـر اسـدي طوسـي جـزء     كـه همگـي    موارد ديگر و ،مداربودن اعتماد به خداوند و دين

  رفته است.   شمار مي هايش به  هاي افراد در داستان  الگوهاي باارزش و الزامات رفتاري نقش
  
  نامه كتاب

بررسي تطبيقـي اعتمـاد متقابـل دربـين دو جـنس      ؛ جنسيت اجتماع، اعتماد،«، )1383( آزادارمكي، تقي
  .18 ش ،ايران شناسيجامعه، »مخالف

عوامل مؤثر بر آن دربين ساكنان شـهر   اجتماعي و اعتماد«، )1384زاهدي ( و محمدجواد لو، سجاد اُجاق
  .24 ش، اجتماعيشناسي و علوم  جامعه ةمجل ،»زنجان

    .3  ، س1، ش »هاي توسعة روستايي  اعتماد اجتماعي در مشاركت مردم در سطح«)، 1388زكيا، مصطفي (ا
    .دنياي كتاب ، تهران:نامه  گرشاسب ،)1393( اسدي طوسي، ابونصر علي بن احمد

هاي  دفتر پژوهش حسن پويان، تهران: ة، ترجميفرهنگ ةينظر بر يآمد  در ،)1383( اسميت، فيليپ دانيل
  .ها  گوي تمدنو المللي گفت فرهنگي مركز بين
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    .، تهران: سخن7 ، جسخن بزرگ فرهنگ، )1381(حسن  انوري،
 ،اجتمـاعي  رفـاه  ةنامفصل ،»؛ بستري براي ارتقاي سالمت رواناجتماعي ةسرماي«، )1384( داوود بهزاد،

  .6  ش
    .دانشگاه تهران :كوشش فريدون بهمنيار، تهران به، بهمنياري  نامة   داستان، )1381( احمد بهمنيار،

حسن پويـان و افشـين    ة، ترجم، و توسعهدموكراسي ،اعتماد ؛اجتماعي ةسرماي )،1384( كيان بخش،  تاج
 .شيرازه :خاكباز، تهران

ــاني، ــراهيم حاجيـ ــي، )1389( ابـ ــي هويـــت در كنكاشـ ــاپ دوم، ،ايرانـ ــران چـ ــكد: تهـ  ةپژوهشـ
 .استراتژيك  تحقيقات

 ةدانشـكد تهران: دكتري،  رسالة ،سياسي مشاركت اجتماعي بر ةسرماي تأثير، )1385( رضا  غالم فر،  خوش
 .باييططبا   اجتماعي دانشگاه عالمه  علوم
 .ستوده :تبريز فاطمه گالبي، ةترجم ،شناختيجامعه ةنظري يك ؛اعتماد، )1384( پيوتر زتومكا،
  : ني.تهران ،يبلخ محمد نيالدجالل موالنا يمعنو يمثنو يموضوع شرح، )1382( كريم زماني،
 ةنامـ  پـژوهش  ،»اجتماعي در جامعـه  نظريات مربوط به اعتماد و ها تئوري«)، 1387(مرتضي  آبادي، زين

  . 16ش  ،ياجتماع اعتماد
  .اطالعات: تهران ،ارتباطات شناسيجامعه، )1381( باقر ساروخاني،

پژوهشي   ـ  علمية نام ، فصل»هاي كشور  استان در اجتماعي ةسرماي بندي  رتبه«، )1386( محمود پور،  شارع
      .26ش  ،7 س ،اجتماعي رفاه

  قم: معروف. ،2 ، جحديث فروغ ،)1385شريفي، محمود (
  .اختران :، تهرانحكم و امثال در سياسي فرهنگ، )1387( اكبر علي عباسيان،

 ،يانتظـام  دانـش  ،»سرماية اجتماعيعنوان نشانگان  بهثير اعتماد اجتماعي أت«، )1384( رضا عبدالرحماني،
  .26 ش

 .سپهر :تهران حسين يوسفي، كوشش غالم به ،نامهقابوس، )1372( كيكاووس بن اسكندر عنصرالمعالي،
  .سپهر :تهران رنجبر، كوشش احمد به ،كيمياي سعادت ةگزيد، )1361( محمد   بن محمد غزالي طوسي،

 ةتحقيقــات و توســع ةمؤسســ :، تهــراناجتمــاعي ةســرماي نظــري تبيــين ،)1387( رضــا  غــالم غفــاري،
 انساني.  علوم

  .كوير :تهران حسين رمضاني، غفاري و رضا  غالم ةترجم ،ياجتماع يةسرما، )1384جان ( فيلد،
  .نگاه: تهران زاده،  سيدحسن تقي ةبا مقدم ،ديوان ناصرخسرو، )1384ناصرخسرو (، قبادياني
 .اميركبير: تهران ،شناسي  جامعه مباني، )1356(دراس منهاروي  و ژرژ گورويچ،
 ناصـر  ة، ترجمـ جديـد  عصـر  در شخصـي  هويـت  و جامعه ؛تشخص و تجدد، )1387( آنتوني گيدنز،

  .ني :تهران موفقيان،
  آرون. ، تهران:ايران در اجتماعي مشاركت، )1382( جاراللهيعذرا منوچهر و  محسني،
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 .چاپخش :تهران ،روستايي شناسيجامعه، )1384( اكبر علي خلق،  نيك


