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تحلیلی بر تدوین الگوی سرمایة اجتماعی شهری
بر مبنای جریان اربعین
امین فرجی ،1محمدمهدی ذوالفقارزاده کرمانی ،2رضا باقری کاهکش

3

 .1استادیار ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3دانشجوی کارشناسیارشد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت8931/50/81 :؛ تاریخ پذیرش)8931/53/81 :

چکيده
مدیران شهری همواره به دنبال حل مشکالت شهر بهمنظور ایجاد یک آرمانشهر ایدهآل هستند ،در این زمینه بررسی حرکت اربع ین ب ا
درنظرگرفتن مسائل و مشکالتی که مدیران شهری با آن مواجهند ،نشان میدهد نهتنها بسیاری از این مشکالت در فضای اربع ین ح ل
میشود ،بلکه فراتر از آن ،اربعین ساکنان خود را بهسوی اهدافی واالتر و حرکت همراه با رشد دع وت م یکن د .ای ن پ ووه ب ا ه د
بررسی جریان اربعین بهویوه در سالهای اخیر به دنبال شناسایی ابعاد مختلف و متمایز ،و تدوین الگوی سرمایة اجتماعی آن اس ت .ن و
تحقیق نظری و کاربردی و روش تحقیق کیفی است .قلمرو تحقیق ،متنهای مکتوب و شفاهی بوده و سعی بر توصیف کیف ی محت وای
مفاهیم متون شده است .روش گردآوری اطالعات ،میدانی و کتابخانهای است و جامعه آماری ش امل خبرگ ان ح وزة معرفت ی ،ش هری،
مدیران و مجریان حاضر در اربعین و مجموعة کتب مرتبط با موضو است .نمونههای پووه با روش نمونهگیری گلوله برفی انتخ اب و
حجم نمونة مورد نیاز براساس معیار اشبا نظری تعیین شد .روش تجزیهوتحلیل داده ،تحلیل مضمون بود .در نتیجة این پ ووه  ،ابع اد
مختلفی از جریان اربعین و مؤلفههای سرمایة اجتماعی شناسایی و پیشنهادهایی نیز برای بهکارگیری الگوی بهدستآمده ب رای م دیریت
شهری مطرح شد.

کليدواژگان
جریان اربعین ،سرمایة اجتماعی ،مدیریت شهری.

 نویسندة مسئول ،رایانامهa.faraji@ut.ac.ir :

این مقاله برگرفته از پایاننامة کارشناسی ارشد در رشته مدیریت امور شهری دانشگاه تهران با عنوان تحلیلی برر ترد ین
الگوی سرمایة اجتماعی شهری بر مبنای جریان اربعین است.
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مقدمه
جود ر ابط پیوندهای اجتماعی در جوامع امر ز یکی از ضر رتهای اجتنابناپذیری است که
توجه تمرکز بر آن میتواند راه حل بخش قابلتوجهی از مشکالت ادارة شهرهای بزرگ امر زی
باشد ،این پیوندها ارتباطات اجتماعی ،یا به بیانی ،سررمایههرای اجتمراعی در بسریاری از مروارد
تسهیلکنندة دشواریهای موجود بر سر راه مدیریت شهر حل مشکالت آن است .ایرن پیونرد
همافزایی حاصل از آن ،زمانی که حول محور اعتقادات مرذاه

شرکل مریگیررد ،نترایجی بر

شگفتانگیز به دنبال دارد.
اصطالح سرمایة اجتماعی قبل از سال  ،9191توسط هانیفران 9از دانشرگاه یرجینیرای غربری
مطرح شد .اما نخستینبار در اثر کالسیک جین جاکوب مورد اسرتفاده قررار گرفرت ،کره در آن ا
توضیح داده بود شبکههای اجتماعی فشررده در محرد دههرای حومرة قردیمی مخرتلط شرهری،
صورتی از سرمایة اجتماعی را تشکیل مریدهنرد در ارتبرا برا حفرظ نتافرت تمیرزی محلره،
پاکسازی جرم جنایت خیابانی تصمیمهای دیگر در حیطة بهبود کیفیت زندگی ،در مقایسه برا
عوامل نهادهای رسمی مانند نیر ی حفاظتی پلی

نیر های انتتامی ،مسئولیت بیشرتری از خرود

نشان میدهند (الوانی شیر انی ،9131 ،ص .)91یکی از متاهر سرمایة اجتمراعی را مریتروان در
کارنا الها اجتماعات بزرگ بشری جست جو کرد.
در طول تاریخ بشری ،همواره اجتماعات بزرگ بشری شکل گرفتره اسرت .در ایرن برین ،دیرن
بهعنوان مهم ترین عامل همبستگی تجمع بشر بوده اسرت بخرش مهمری از ایرن نقرشآفرینری
مذه

در اجتماعات بشری ،به اسطة رهبران دینی بوده است .با این ر یکرد ،مهمترین اجتماعات

بشری در تاریخ معاصر را چنین میتوان برشمرد:
 اجتماع  ۲میلیون نفری شیعیان در کربال در دسامبر  ۲9۲در ر ز اربعین ( 9۲1۱قمری).1. Hanifan
2. Jane Jacobs
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 اجتماع  9۱تا  93میلیون نفری شیعیان در کربال در ژانویه  ۲91در ر ز اربعین (9۲1۲قمری).
 اجتماع  9۱تا  93میلیون نفری شیعیان در کربال در سال  ۲9در ر ز اربعین. اجتماع  9۱میلیون نفری شیعیان در کربال در سال  ۲99در ر ز اربعین. اجتماع  9۲میلیون نفری هندیها در تامیل ناد ی هند در سال  9111در تشییع جنازة آنا. اجتماع  9۲تا  9۲میلیون نفری شیعیان در کربال در سال  ۲9۲در ر ز اربعین. اجتماع  9۲تا  9۲میلیون نفری شیعیان در کربال در سال  ۲۲1در ر ز اربعین. اجتماع  ۱تا  1میلیون نفری ایرانیان در تشییع تدفین امام خمینی (ره) در .9131در این فهرست ،مراسم اربعین حسینی در کربال در سال  ، ۲91با

میلیون نفر ،برزرگتررین

تجمع مسالمت آمیز تاریخ بشر به شمار میر د .پدیردهای کره نمونرهای از آن را در زمران انقرالب
اسالمی ایران جنگ تحمیلی هشتساله نیز شاهد بودیم .جریانی که در آن قلوب اقوام ،ملیرتهرا
مذاه

گوناگون در قال

فرارا از

کار انهای کوچک بزرگ در گرر ههرای سرنی مختلر

انگیزههای فردی مادی بهسوی مقصدی مشترک ،به یکی از عتیمترین اجتماعرات خودجروش
بشری منجر شده است .اجتماعی که به اسطة این سرمایة عتیم نهتنها بر مشکالت رایج بر جوامرع
امر ز فائق آمده ،بلکه فراتر از آن دستا ردهایی را که همواره ایدهآل مدیران شهری برای رسیدن به
آرمانشهر دستنیافتنی بشر بوده ،به همراه داشته است .قیام امام حسرین (ع) در سرال  19هجرری
آغاز جریانی بود که الگویی عینی از سرمایة اجتماعی را در قال

اعتماد ،صداقت ،مشارکت جرز

آن ،به منصة ظهور رساند .این مؤلفهها را در بیان امر زی سرمایة اجتمراعی تعریر

مریکننرد کره

شامل مجموعة هنجارها ،ر ابط ،تعهدات ارزشهای مادی معنروی یرک جامعره اسرت .شراید
بیشترین تأثیر سرمایة اجتماعی بر اعتماد متمرکز است این اعتماد مرهون رفتار شخصریتی اسرت
که سرمایة اجتماعی را تولید میکند (اعتصامی .)911۱ ،آنچه در این مقاله مبنرای بررسری هرد
اصلی است ،به اقع ،نگاهی به مؤلفههایی مانند اعتمراد در جریران اربعرین بهررهگیرری از آن در
الگوی مدیریت شهری است ،تا مبنایی برای حل مسائل شهرها مدیریت شهری باشد.
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بيان مسئله
امر زه شهرهای بزرگ در برخری مروارد شرهرهای متوسرط کوچرک ،در مسرائل مشرکالت
متعددی درگیرند ،که میتوان حاشیهنشینی ،بافتهرای فرسروده ،جررائم آسری هرای اجتمراعی،
ترافیک ،برخوردهای اقلیتی مذهبی جرز آن را بررای نمونره نرام بررد .در ایرن میران ،گسسرت
اجتماعی الگوهای جزیرهای رفتارهای شهر ندی جدایی مدیریت شهری شهر ندان یکری از
مشکالت مطرح در شهرهای امر زی است .در این زمینه ،مریتروان فقردان سررمایة اجتمراعی ،یرا
حداقل ضع
الگو در تعری

آن مبنای بر ز چنین مسائلی است .این مهم در هلة نخست ،حاکی از نوعی فقردان
سرمایة اجتماعی شهری است.

در اصل ،ظهور شهرهای بزرگ کوچک ،بالطبع زندگی شهری اقوام گر ههای مختلر
در کنار هم ،مدیران شهری را با چالشهرای گونراگون متنروعی بررای مردیریت شرهرها حرل
معضالت آن ر بهر کرده است .مدیریت مطلوب شهر بهمعنرای بررسری مشرکالت برنامرهریرزی،
نتارت بر هماهنگی بخشهای مختل

چگرونگی امکران ترأمین اجررای طررحهرا نیازهرای

عمومی مردم است که قبل از تولد تا هنگام مرگ با آن سر کار دارند .بهعبارت دیگر ،مدیریت باید
بر همة جهات اجرایی که افراد ساکن شهر با آن تماس دارند برای اجرای صرحیح امرور دفرع
مشکالت تأمین نیازها بکوشد (رجاء ،911۲،ص.)9۲3
شاید بتوان گفت سرمایة اجتماعی یکی از راهکارهای بر نرفرت مسرائل اجتمراعی شرهرهای
بزرگ تسهیل امور مدیریت شهری است .مفهوم سرمایة اجتماعی ابعراد مختلر
که از آن میان ،میتوان به سرمایة اجتماعی سالمت (

متنروعی دارد

Kawachi et al., 2008; Moor & Kawachi,

 ،)2017سررمایة اجتمراعی آمروزش ( ،)Kagle & Galosy, 2017سررمایة اجتمراعی کرارآفرینی
( ،)Williams et al., 2017سرمایة اجتماعی توسرعة اقتصرادی ( ،)Baende Bofota, 2017سررمایة
اجتماعی تابآ ری محلی ( ،)Aldrich & Meyer, 2015سررمایة اجتمراعی فقرر

( Hong et al.,

 ،)2017سرمایة اجتماعی سرمایة فرهنگی  ...اشاره کرد .یکی از حوزههرای سررمایة اجتمراعی،
توجه به عناصر مذهبی

عقیدتی ( Smidt, 2003; Candland, 2000; Maselko et al., 2011; Kassa,
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 )2012در جامعه است .اهمیت سرمایة اجتماعی که مبرین کرنشهرای مشرخ
ساختارهای اجتماعی است ،زمانی مشخ

برین افرراد در ن

میشود که در کنار انواع دیگرر از سررمایههرایی ماننرد

سرمایههای فیزیکی ،انسانی اقتصادی به حل مشکالت پیچیدة شهرهای برزرگ کمرک مریکنرد
مشکالتی که حل آنها فقط با مشارکت همهجانبة افراد جامعه امکانپذیر است.
جریان اربعین بهعنوان یکی از متاهر سرمایة اجتماعی دینی از زمرانهرای گذشرته رایرج بروده

است ،همانطور که قاضی طباطبائی در کتاب تحقیق دربارة ا ل اربعرین حضررت سیدالشرهدا (ع)
مینویسد حرکت به سوی کربال در ر ز اربعین از زمان امامان معصروم (ع) در برین شریعیان رایرج
بوده است شیعیان حتی در زمان بنیامیه بنیعباس نیز به ایرن حرکرت مقیرد برودهانرد (قاضری
طباطبائی .)9113 ،اما آنچه در سالهای اخیر شاهد بوده ایم ،گسیل خیرل عتریم مردمری از ایرران،
عراق سایر کشورهای مختل

دنیا در طیفی از مذاه

فارا از اندیشههای مذهبی اهدا

اسالمی ،حتی غیراسالمی به کربال اسرت.

دینی نهفته آشکار پیادهر ی اربعین ،میتوان ایرن جریران را

بهعنوان عالیترین نماد همبستگی تشیع برشرمرد .بریشرک قرارگیرری مرردم در نهایرت تعرا ن
همکاری نیز اعتماد که در بخشبخش سفر موج میزند ،حاکی از جود یک مبنا ،یا دال مرکرزی
است که به شکلگیری مدینة فاضلهای متحرک منجر مریشرود .در ایرن زمینره ،جریران اربعرین در
سالهای اخیر چنان باشکوه عتیم در حال جلوهگرشدن است ،که نمیتوان بهسادگی از کنرار آن
عبور کرد ،جمعشدن خیل کثیر میلیونی انسانها از ملیتهرا ،اقروام ،حتری ادیران مختلر  ،ایرن
گردهمایی را به بزرگترین حرکت تجمع جمعی بشر تبدیل کرده است ،بهطوری که میتوان آن
را یکی از مهمترین ،عتیمترین جامعترین مراسم مبتنی بر حرکت در دنیا دانست .حال با توجره
به اهمیت مفه وم سرمایة اجتمراعی در مردیریت شرهری از سرویی ،برر ز ظهرور ایرن مفهروم
اجتماعی در ماجرای اربعین به زیباترین عتیم تررین شرکل خرود از سروی دیگرر بررسری ابعراد
مختل

اربعین ،همچنین ،مؤلفههای سرمایة اجتماعی در آن اهمیت مییابد .از ایرن ر  ،پره هش

حاضر در جست جوی پاسخ به پرسشهای زیر است:
 ابعاد متمایز اصلی جریان اربعین ریشههای آن کدام است؟ -مؤلفههای سرمایة اجتماعی شهری در ابعاد مختل

بر مبنای جریان اربعین چیست؟
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مبانی نظری پژوهش
سرررمایة 9اجتمرراعی مفهرروم جدیرردی اسررت کرره مررورد توجرره بسرریاری از اندیشررمندان ،از جملرره
جامعهشناسان ،مسئوالن صاح نتران حوزة برنامه ریزی مدیریت شرهری قررار گرفتره اسرت.
اهمیت سرمایة اجتماعی که مبین کنشهای مشخ
زمانی مشخ

بین افراد در ن ساختارهای اجتمراعی اسرت،

میشود که در کنار انواع دیگر از سرمایههایی چون سرمایههای فیزیکری ،انسرانی

اقتصادی به حل مشکالت پیچیدة شهرهای بزرگ کمک میکند مشکالتی کره حرل آنهرا فقرط برا
مشارکت همهجانبة افراد جامعه امکانپذیر اسرت .بره هرر ر ی ،سررمایة اجتمراعی در چرارچوب
مفاهیم تعری های مختل

به کار برده شده است .در جد ل  9مجموعهای از تعری های بانرک

جهانی از سرمایة اجتماعی بیان شده است.
از منابع مهم سرمایة اجتماعی با رها اعتقادات ارزشهای حاکم در جامعه است .ایرن اصرول
مبانی اساسی مهم جامعه از دین نشأت میگیرد .دین میتواند در تعری

ارزشها ،هنجارهرای

اجتماعی ،ر حیة گر هی ،همکاری ،تعا ن ،گسترش مشارکت دا طلبانه ماننرد آن نقرش مرؤثری
داشته باشد .حال اثربخشی دین در توسعة سرمایة اجتماعی عال ه بر ماهیت محتروای آن ،تحرت
تأثیر میزان تدین افراد نیز میباشد .یعنی مذه

دیرن بخرش مهمری از هویرت افرراد جامعره را

تشکیل میدهد .بنابراین ،دین چه از طریق محتوا ،چه از طریق حضور در زنردگی افرراد جامعره
میتواند اعتماد ،مشارکت ،ر حیة همکاری تعا ن را تقویت کند (زارعی متین ،9111 ،ص.)۲3۲
میتوان گفت مهمترین ابعاد مورد نتر سرمایة اجتماعی در جریران اربعرین برهطرور خراص،
حرکت امام حسین (ع) بهطور عام ،به این شرحاند .9 :اعتمادسازی  .صداقت  .1فرهنرگسرازی
زمینة تولید سرمایة اجتماعی  .۲محبت عطوفت  .۱آگاهسازی  .1تعهرد  .1تعرا ن

همیراری

 .3مشارکتجویی  .1عدالتخواهی (اعتصامی.)911۱ ،
 .9سرمایه هر چیزی است که میتواند در تعلق تملک فرد قرار گیرد که درگذشرته اساسراص صرورت مرادی کرامالص عینری
داشت در علم اقتصاد جایگاه خود را مییافت (تراسبی ،911۲ ،ص.)11
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جدول  .1مجموعه تعاریف سرمایۀ اجتماعی

محقق/محققان
بوردیو

یازتعریفهایمنتشرشدهتوسطبانکجهانی

مجموعها

مجموع منابع بالقو ه یا بالفعلی است که با عضویت در شبکة پایایی از ر ابط کم بیش

9

نهادینهشده از آشنایی یا شناخت متقابل ،بهدست میآید.
اجزای اصلی سازمان اجتماعی ،مانند اعتماد ،هنجارها

پوتنام

شبکههایی که میتوانند کارایی

اجتماعی را با تسهیل کنشهای هماهنگ بهبود دهند.

گر تارت ،ن نهادها ،ر ابط ،نگرشها ،ارزشها یی که تعامالت بین اشخاص را مدیریت کرده
باستالر

به توسعة

1

اجتماعی اقتصادی کمک میکند.

۲

ر ابطی که اشخاص در آن سرمایهگذاری میکنند جریانی از منافع را به جود میآ رند.

ببینگتون
فافچمپ

۱

شبکهای از پدیدة اجتماعی مرتبط (به یهه نقشی که ر ابط بینفردی ،عضویت کلوپ
شبکههای اجتماعی ،در تبادل اجتماعی کارآمد بازی میکند).

ر بینسون
سیل

1

ا ستر م

1

احساس همدردی ،نگرانی ،همدلی ،احترام ،ح
شخ

اجبار

اعتماد یک شخ

یا گر هی به

یا گر هی دیگر.

سرمایة اجتماعی ،دانش ،ادر اک ،هنجارها ،قوانین

انتتارات مشترک دربارة الگوهای تعامالت

است که گر هی از افراد در برخورد با مسئلههای غامض اجتماعی ،موقعیتهای عمل جمعی با
خود به سازمان میآ رند افراد باید ر شهای تقویت انتتارات اعتماد متقابل را برای غلبه بر
سوسههای کوتاهمدت ناخوشایند کش

کنند.

منبع :اکبری911 ،

پيشينة پژوهش
مطالعات در حوزة سرمایة اجتماعی در ابعاد ز ایای مختلر

انجرام گرفتره اسرت کره مریتروان

فهرست طوالنی از آن را برشمرد ،اما بررسی موضوع اربعین به یهه ارتبا آن با مدیریت شهری
بهعنوان یکی از عالیترین نمودهای سرمایة اجتماعی ،چندان مورد توجره نبروده اسرت .از معرد د
1. Bourdieu
2. Putnam
3. Grootaert & Van Bastelaer
4. Bebbington
5. Fafchamps
6. Robinson & Siles
7. Ostrom
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مطالعات انجامگرفته میتوان به مطالعة پورعزت ( )911۱اشاره کرد .ی جریان اربعین را بهعنروان
یک کالنشهر متحرک مورد توجه قرار داده بر لز م مدیریت خردمندانه آن بهگونرهای کره هری
خدشهای به سالمت ر انی جسمی مردم راهی در این نهضرت عتریم ارد نشرود ،تأکیرد کررده
است .ایشان اربعین را ملتی در حال حرکت توصی

کرده ،که از خود ابراز جود ،هویتسرازی

تمدنسازی میکند .حرکتی که در آن مردم ،گذشت ،ایثار ،فر تنی ،تواضع ،عشق ،ایمان ،مفهروم
سبقت کمی کیفی ،مادی معنوی را میآموزند مدیریت این حرکت ،بایرد همرة جنبرههرای
مادی معنوی آن را پوشش دهد ،از بهداشت ر انی جسمی افراد گرفته ،ترا امنیرت اجتمراعی
تأمین تغذیه اقامتگاه سالم برای همة مهاجران مشتاق طریق شهدای کربال .جمالی ( )911۲اربعین
را ماکتی از آرمانشهر مهد ی معرفی کرده بیان میکند مهمترین محوریترین جلوة این حادثة
عتیم ،ترسیمی زیبا لو در مقیاسی کوچک زمانمند از مدینة فاضلهای است که همة انبیرا ائمره
(ع) به دنبال تحقق آن بودهاند ،قرار است در عصر ظهور آخررین منجری محقرق شرود .یکری از
یهگیهای ممتاز عصر ظهور ،پذیرش الیت از سوی انسانهاست یعنی جامعة بشری به حدی از
رشد میرسد که میتواند الیت حقه را بپذیرد جامعهای متحد یکپارچه حول محور لی خردا
شکل می گیرد همگان ر ابطشان را بر محور این توال تنتریم مریکننرد ،یعنری همرة د سرتیهرا،
دشمنیها ر ابط اجتماعی این جامعه عین تولی به الیت حقه تبری از ا لیای طراغوت اسرت.
در اربعین انسان شاهد بر ز باالترین جلوههای محبرت تبرری از سرتمگران مسرتکبران تراریخ
است .گذشته از این ،ر ح فرهنگ اربعین ،در ر ایات بسیار پیرامون یهگیهای آرمانشهر دینی در
عصر ظهور آخرین حجت خدا سخن به میان آمده است ،همین یهگریهرا برهخروبی مریتوانرد
ظرفیتی عتیم در جهان امر ز ایجاد کند ههمونی ایجادشده توسط تجدد آرمانشهر مادی امر ز
را از بین ببرد در ظلمات دنیای امر ز نوری برای رفتن ایجاد

کند.

از دیگر مطالعات انجامگرفته میتوان به مقالة هادی اعتمی همکاران ( )911۲اشاره کررد کره
به تحلیل نقش سرمایة اجتماعی در حکمرانی مطلوب شهر پرداختهانرد .یافترههرای پره هش آنران
نشان میدهد جود سرمایة اجتماعی بین شهر ندان میتوانرد باعر

پیردایش انجمرنهرا مردنی

مردمنهاد در سطح شهر شود مردم میتوانند با فعالیت در آنها ،خواستهها نیازهای خرود را برا
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یکدیگر در میان بگذارند با تعامل با یکدیگر آنها را برطرر

کننرد .از طرفری ،ایرن انجمرنهرا

میتوانند سیلهای برای نقد عملکرد مسئوالن اجرایی د لتی ،همچنین ،برای پیگیری مطالبرات
خواستههایشان از نهادها سازمانهای اجرایی د لرت باشرد .در نهایرت اینکره شرهرداریهرا
شورای شهر در امور مدیریتی شهر درگیرنرد مریتواننرد از ایرن گرر ههرای مردمری نهادهرای
خودجوش حمایت کنند از توان آنها در امور اجرایی شهر بهره ببرنرد .از طرفری ،مرردم از یرک
حامی سیاسی محلی در فعالیتهای شهری برخوردارند که ایرن حرامی محلری همران حکومرت
محلری (شررهرداری شررورای شررهر) اسررت .بنررابراین ،رسریدن برره حکمر ایرری مطلرروب شررهری
آرمانگرایانه نیست آن را میتروان براسراس سررمایة اجتمراعی بره جرود آ رد .در ایرن الگروی
حکمرانی ،شهری شهرنشینی ارتباطی به جرای شهرنشرینی ابرزاری برا چسر

نگهدارنردة سررمایة

اجتماعی جود دارد .به این ترتی  ،هر چه حکومت شهری اجد بنیانهای دموکراتیک مبتنی بر
ارزشهای برخاسته از اجتماعات محلی باشد ،به همان میزان دارای عرصههای عمومی فررا ترر
بارزتر در حوزة فضاهای شهری خواهد بود.
ملکان ملکان ( )911۲در تحقیقی دیگر که به بررسی رابطة بین سرمایة اجتمراعی مردیریت
شهری میپردازد ،نشان میدهد سرمایة اجتماعی بهطور عمده ،مبتنی بر عوامل فرهنگی اجتماعی
است شناسایی آن بهعنوان یک نوع سرمایه چه در سطح مدیریت کالن توسعة کشورها چره در
سطح مدیریت شهرها سازمانها ،میتواند شناخت جدیدی را از نتامهای اقتصرادی  -اجتمراعی
ایجاد کند مدیران را در هدایت بهتر کالنشهرها یراری کنرد .از سررمایة اجتمراعی تعریر هرای
مختلفی بیان شده است .یکی از تعری هرای مطررح ایرن اسرت کره سررمایة اجتمراعی مجموعرة
هنجارهای موجود در نتامهای اجتماعی است که موج
شده موج

ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه

پایینآمدن سطح هزینههای تبادالت ارتباطات میشود.

یوکو نیشیده ) ۲۲1( 9در پایان نامة دکتری خود در دانشگاه ا زاکا با عنوان سرمایة اجتمراعی
1. Nishide
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جامعة مدنی در ژاپن ،نقش سرمایة اجتماعی در بهبود شرایط فاجعه را بررسی کرده زلزلرة کوبره
در سال  911۱را از این نگاه تبیین میکند .سال  911۱در ژاپرن بره عنروان سرال دا طلبری شرناخته
می شود به این دلیل که در حادثة زلزلة کوبه در این کشور  9/11میلیون نفر ژاپنی ،دا طل

کمرک

به هموطنان خود شدند .این موضوع خود عاملی برای توسعة جامعة مردنی در کشرور ژاپرن شرد.
کشور ژاپن ،فجایع طبیعی زیادی در یک دهة اخیر ،مانند سیل ،طوفان های استوایی زلزله تجربره
کرده است .بینش ها ر یکردها در مواجهه با بحران به مدد امدادهای غیرانتفاعی دا طلبانه دچار
تحوالت فرا انی شده است .این په هشگر در پایان نامة خود ارتباطات بین افرراد پشرتیبانیهرای
متقابل به عبارت دیگر ،ارزش سرمایة اجتماعی را از مهرم تررین درسهرای آمروختنی در فراینرد
بازسازی زلزلة کوبه میداند .مطالعات ا نشان می دهد فجرایع طبیعری

قرایع برزرگ اجتمراعی،

سرمایه های اجتماعی مانند اعتماد شبکههای اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهند .در عین حرال،
سرمایة اجتماعی که در تالشهای اجتماعی ادغام ترکی

شده باشد ،ر ند مواجهره برا فجرایع را

تحتالشعاع خود قرار میدهد.
روش پژوهش
په هش حاضر براساس هرد

از نروع نترری کراربردی از نترر ر یکررد ،کیفری اسرت از

استراتهی توصیفی بهره گرفته است .ر ش گردآ ری دادهها اطالعات در این تحقیرق ر شهرای
کتابخانهای میدانی بوده است .در بررسی اسنادی ،متنهای مکتروب شرفاهی شرامل کترابهرا،
مقالهها ،مجلهها سخنرانیها ،مصاحبهها پیرامون موضروع اربعرین مردیریت شرهری بررسری
سعی بر توصی

کیفی محتوای مفاهیم متون یادشده شده است .پ

از متون نتری تحقیق ،مقاالت کت

از استخراج دادههرای نترری،

مربوطه ،دادههای مورد نیراز تکمیلری برا برهکرارگیری ابرزار

مصاحبه جمعآ ری شد .مصاحبهشوندگان  9۲نفر از خبرگان در حوزههای معرفتی ،مدیریت امرور
شهری ،مدیران مجریان حاضر در جریان اربعین بوده است که حجم آن بر مبنای منطرق اشرباع

نتری تعیین شد .در عین حال ،برای تکمیل تصدیق یافتهها از منابع دیگری مانند مجموعة کتر
اهلل متّم نوره ،کا شی در کش

ابعاد الهی ،تمدنی مهد ی حرکت عتیم اربعرین حسرینی دیگرر
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کت

مرتبط بهره گرفته شده است .همچنین ،ر ش تجزیه تحلیل اطالعات مستخرج از مصراحبه

نیز مطالعة اسنادی مبتنی بر ر ش تحلیل مضمون است .در این زمینه ،شش مرحله طی شد (جد ل
).
جدول  .2فرایند گامبهگام تحلیل مضمون

مرحله

اقدام

گام

 مکتوبکردن دادهها (در صورت لز م) .9آشناشدن با متن

 مطالعة ا لیه مطالعة مجدد دادهها -نوشتن ایدههای ا لیه

 .9تجزیه
توصی

متن

 .ایجاد کدهای ا لیه
کدگذاری
 .1جست جو شناخت
مضامین

 -پیشنهاد چارچوب کدگذاری تهیة قال

مضامین

 تفکیک متن به بخشهای کوچکتر کدگذاری یهگیهای جال -تطبیقدادن کدها با قال

دادهها

مضامین

 استخراج مضامین از بخشهای کدگذاشتة متن پاالیش بازبینی مضامین بررسی کنترل همخوانی مضامین با کدهای مستخرج -مرت کردن مضامین

 .تشریح

 .۲ترسیم شبکة مضامین

 انتخاب مضامین پایه ،سازماندهنده فراگیر -ترسیم نقشه(های) مضامین

تفسیر متن

 اصالح تأیید شبکه(های) مضامین .۱تحلیل شبکة مضامین

 تعری توصی -تلخی

 .1ترکی
ادغام متن

 .1تد ین گزارش

نامگذاری مضامین
توضیح شبکة مضامین
شبکة مضامین بیان مختصر صریح آن

 -استخراج نمونههای جال

دادهها

 مرتبطکردن نتایج تحلیل با پرسشهای تحقیق مبانی نتری -نوشتن گزارش علمی تخصصی از تحلیل

یافتههای پژوهش
در این په هش به ترتی  ،بر مبنای پرسشهای طرحشده ،یافتههرای پره هش در د قسرمت بیران
میشود .در این بخش ،پاسخها بهتفکیک مقوالت په هش تحلیل شده کدهای مفهومی از پاسخها
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استخراج میشود .برای هر یک از مصاحبههای انجرامگرفتره همچنرین ،مترون مررتبط ،یرک کرد
اختصاص داده شد سپ  ،براساس همة مفاهیم شناساییشده در کل تحقیق دستهبنردی کلریترری
انجام گرفت که به شناسایی تمهای اصلی منجر شد .همچنین ،برای مصاحبههرا حرر
متون حر

بررای

P

 Tبهکار گرفته شد .تمهای اصلی استخراجشده در ادامه مطرح میشود.

ابعاد متمایز و اصلی جریان اربعين و ریشههای آن کدام است؟
جدول  .3نمونۀ شرح مصاحبه و کدهای استخراجی مقولۀ اول

مصاحبهشونده

متن/پاسخ

یامتن

کدهایاستخراجشده


"حرکت اربعین با توجه به حضور گسترده

میلیونی مردم

میتواند از ابعاد مختل مورد بررسی قرار گیرد که یکی از آنها  -حضور میلیونی حماسی مردم
جمعیتها
 حضور اقوامبعد حماسی ماجرا میباشد .از سوی دیگر ،حضور اقوام
ملیتهای گوناگون در کنار هم موضوع اربعین را از نقطهنتر

P1

در کنار هم

ادیان مختل

جمعیتشناسی مهم جلوه میدهد .از دیگر مسائل مهم درحرکت  -سازماندهی بهداشت
اربعین بهداشت تغذیه است که در صورت عدم توجه میتواند
بعد سیع میلیونی

تغذیه در

مشکالت فرا انی را برای افراد حاضر در اربعین ایجاد کند ....
جدول  .4نمونۀ شرح متون بررسیشده و کدهای استخراجی مقولۀ اول

کدمتن

متن

بررسیشده

کداستخراجی

زیارتکردن یک مسئله است ،لی اقامة زیارت اینکه یک عبادت یا رابطة  -حرکت از زیارت فردی
الهی در جامعه به بر ز کشیده شود به ظهور آید ،امر یههای است .هم
به سوی رفتار حرکت

پیادهر ی

جمعیبودن
T1

هم جمعیبودن آن چنین اثری دارد .اساساص مفهوم موک
اجتماعیبودن را میرساند ،که طی آن گر هی با رفق

رفاقت حرکت میکنند سیر میکنند.
همه به سمت یک نقطه در حرکت هستند

همین حرکت برای نشاندادن

آن نقطه مورد توجه ،چقدر میتواند ر ی کل عالم مؤثر باشد .در این سفر
هی

یهگیای انسانها را از هم جدا نمیکند ،مگر نسبتشان با آن نقطه

هد  ،این صحنه قدرتی را به بر ز میکشاند این قدرت حول آن نقطه
برای دشمن فوقالعاده ترساننده است ....

گر هی در قبال امام (ع)
 اربعین یک ر یدادحرکت هدفمند است.
 مانور قدرتاقتدار

نمایش

ایجاد رع

حشت برای دشمنان
اسالم.
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پ

از شرح پاسخها اسرتخراج کردها مفهروم ترمهرای اصرلی تعیرین مریشرود .کردهای

استخراجشده تمهای فرعی هستند که با دستهبندی آنها به تمهای اصلی تبدیل شدهاند .مفهرومهرا
نیز از دستهبندی تمهای اصلی به موضوعات کلیتر برگرفته شدهاند .نتایج مقولة موقعیت پرسش
ا ل در جد ل  ۱بیان شده است.
ادامۀ جدول  .5مفهوم و کدهای استخراجشده از مقولۀ اول

مقوله

مفهوم

مضمون(اصلی)

منبعکد

مضمونفرعی
 -حضور میلیونی حماسی مردم

بعد جمعیتی ،زیارتی  -خدماترسانی در حجم سیع
گردشگری

در زمان

اندک

P1-P2-P3-T3-T4

 اربعین یک ر یداد حرکت هدفمند است. -اربعین یک شهر قائم

در

متحرک سیال

مؤلفههاوابعادمتمایزواصلیجریاناربعین


حرکت است.
شهر پویا

مکان است.

مدیریت شهری
پویا ،مردممحور
مبتنی بر
اهدا

الهی

 -اربعین یک شهر در حال ارتقا در زمان

P4-P7-T4-T3

 اربعین شهری حی سرزنده استمدیریت شهری
مردمی صددرصد  -خودجوش مردمیبودن جریان اربعین
مشارکتی

P1-P3-P5-T3

 -همبستگی تعامالت اجتماعی

غیرمتمرکز
بهداشت تغذیه

اجتماعی

میلیونی

اقتصاد شهری

 -عدم دغدغة معیشتی

آرمانشهر دینی

 -شهر آرمانی

بعد ساختاری شهر
حقوقی امنیت

 -سازماندهی بهداشت تغذیه در بعد سیع

 -شهر اربعین دارای جهت ،مقصد

T3
T3-T4-T5

مسیر

است.
 -حضور اقوام جمعیتها ادیان مختل

تابآ ری

P1

کنار هم
 -عدم جود هرگونه تبعیض قومی نهادی

T3

در
P1-P2-P3-P6-T4T5-T2
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ادامۀ جدول  .5مفهوم و کدهای استخراجشده از مقولۀ اول

مقوله

مفهوم

مضمون(اصلی)
جرم ،جنایت امنیت
اجتماعی
رفتار اخالق مدار
تمدن اسالمی

منبعکد

مضمونفرعی
 عدم جود جرم ناهنجاریهای اجتماعی -رفق ،محبت سلم بین افراد

P1-P5-T2-T3

T1-T2-T4-T5

 فر تنی عدم خودپسندی تکبر -زمینهسازی تمدن نوین اسالمی

P9-T4-T5

 شجاعت زائرین شرکتکننده در مراسمهویت دینی
فرهنگ تمدن

اجتماعی

اسالمی بر پایة

شرکتکنندگان در راهپیمایی اربعین
 حرکت در حمایت از متلوم -هویت اجتماعی براساس ح

ح  ،مودت
فر تنی

ر حیة

ایثار

فداکاری

در

بین
P2-P3-P4-P5-T2T5

به امام (ع) نه

قومیت نهاد
رخداد فرهنگی

 اربعین یک رخداد عتیم فرهنگی با ر یکرددینی است

P9-T1

 نبود هرگونه تبعیض قومی نهادیسبک زندگی اسالمی  -رفق محبت سلم بین افراد

T2-T5-T1-T4

 فر تنی عدم خودپسندی تکبرمذهبی
اعتقادی با
ر یکرد زیارت
جمعی به سوی
امام (ع)

رفتار بر اساس
با رهای مذهبی
مناسک دینی
حرکت از زیارت

توکل

اعتقادی

زیارت گر هی

P1-P5-P6-T2

 اربعین یک حرکت مذهبی است. -سبقت جمعی در بهرهمندی از امام (ع)

فردی به سوی رفتار  -حرکت از زیارت فردی به سوی رفتار

سیاسی امنیتی
حاصل از اتحاد

 -پیوند بین قلوب براساس مشترکات دینی

P2-P6-T1

حرکت گر هی در قبال امام (ع)
 -اثرگذاری سیاسی به یهه در منطقة خا رمیانه

اثرگذاری سیاسی

 مانور قدرت نمایش اقتدار ایجاد رعحشت برای دشمنان اسالم

P3-T1-T4
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ادامۀ جدول  .5مفهوم و کدهای استخراجشده از مقولۀ اول

مقوله

مفهوم

مضمون(اصلی)

منبعکد

مضمونفرعی
 اربعین عرصهای است که منجر به اتحادموحدین

اتحاد یکپارچگی

حقجویان عالم بر ضداستکبار

امر زی شده است.
 -میتواند زمینهای برای شکلگیری سپاه عتیم

T4-T5-P3

یکپارچة اسالم در مقابل استکبار جهانی
شود.
اقتصاد مبتنی بر برکت
در مقابل اقتصاد
اقتصاد مبتنی بر ربوی حاکم بر جهان
برکت
گردش مالی عتیم
مردمی

 توزیع سخا تمندانه ارزاق عدم جود حرص طمع در بین زائرین -اقتصاد مبتنی بر برکت در قبال اقتصاد ربوی

P3-T3

 عدم دغدغه معیشتی -در اربعین یک گردش مالی بزرگ

یک

اقعة اقتصادی عتیم ر میدهد.

T1-T4

 اقتصاد مبتنی بر مشارکت تعا ن -آرامش ر حی ر انی

ر انشناسی

ثبات ر حی

 -میل به خدمت خود را نادیدهگرفتن

مبتنی بر تقوا
خودشناسی

 -بهجت صفای باالی ر حی

T5

رفتار بر محور ح
به همنوع

 -افراد بهجای نزاع

کشمکش به همگرایی

محبت به یکدیگر ر ی میآ رند.

T5

 -تمام منیتها تکثرها رنگ میبازد.

ا لین بعد برگرفته از مضامین استخراجشده نگاه به اربعین از منتر شهر مدیریت شهری است
که با توجه به فضای حاکم بر اربعین آن را تبدیل به مدیریت شهری پویا ،مردممحرور مبتنری برر
اهدا

الهی کرده است .حضور میلیونی هدفمند زائررین شرکلگیرری جهرتدار موکر هرا

سکونتگاهها به سمت حرم امام (ع) ،مشارکت جمعی دا طلبانه در انجامدادن امرور مختلر ،
مودت رحمت حاکم بر ر ابط شبکهها نشاندهندة مدیریت شهری با یهگیهای مطرح اسرت.
شهر اربعین مدیریت حاکم بر آن با توجه یهگیهایی که بیان شد ،مدلی از آرمرانشرهر دینری را
در ذهن متبادر میکند.
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بعد دیگر که از کدهای بهدستآمدة دیگر آشکار میشود ،حقوقی امنیت اجتماعی اسرت کره
در پی تابآ ری حاکم مودت رحمت جاری در بین افراد شکل یههای به خود گرفتره اسرت.
بعد دیگر فرهنگ تمدن اسالمی است که بر پایة ح  ،مودت فر تنری شرکلگرفتره خبرر از
سبک زندگی جدیدی میدهرد کره همرواره شرعار ایردهآل اندیشرمندان حروزههرای فرهنگری
اجتماعی بوده است تابآ ری حاکم بر ر ابط بین افراد ،فر تنی ،عشق محبرت ،عردم نگرانری
دربارة مسائل اقتصادی را به ر هر بینندهای میکشد .بعد بعدی جنبة اجتماعی گر هری زیرارت
امام (ع) است ،زیارت اربعین از سالها قبل جود داشته است ،امام آنچه ایرن موضروع را در ایرن
زمانه پررنگ میکند ،حرکت از زیارت فردی به سمت حرکت زیارت اجتماعی عتیم است که با
پیوند بین قلوب رشد ارتقای جمعی در حال حرکت ر ی میدهد .بعد مهرم دیگرر سیاسری
امنیتی حاصل از اتحاد توکل به خدا ند است ،همانطور که در عصر حاضرر شراهدیم ،عرراق از
ناامنترین کشورهای منطقه است ،که حضور داعش نیز به آن دامرن زده اسرت امرا در ایرن میران
حضور شجاعانة افراد در راستای زنده نگهداشتن فرهنگ شهادت بهتبع آن اتحاد حاصرل از ایرن
تفکر ازبینرفتن اختالفات قومی نهادی در پی ارتبا فطری بین افراد به ظهور عزت اقتداری
منجر شده است که با هی نیر یی قابل شکلگیری نبوده نخواهد بود .این بعد از اربعین بره یرهه
در بعد نتامی تشکیل سپاه در حمایت از متلوم ،چندان مهم است که بهعنوان تهدیدی از جانر
کشورهای معاند بررسی شده است .بعد بسیار جال

دیگر ،بعد اقتصادی است که دقیقاص نقطة مقابل

اقتصاد مبتنی بر ربای امر زی است که در جهان جریان دارد .اقتصاد اربعین اقتصاد مبتنی بر برکرت
معامله با خداست ،در اربعین هی ک

نگران رزق ر زی خود نیست با خرود آذ قره حمرل

نمیکند عال ه بر این ،بین خادمین رقابت بر سر انفاق بخشش بیشتر است .بهطوری کره گراهی
شاهد گریه التماس مردم عراق برای استفاده از ارزاق فراهمشده برای زائرین هسرتیم مرواردی
مانند این فرا ان در اربعین دیده میشود که با معادالت اقتصادی امر ز جهان قابل توضریح نیسرت.
بعد قابل بررسی دیگر بعد ر انشناسی است که هم از منتر فردی هم اجتماعی قابل رصردکردن
است ،ثبات ر حی ر انی افراد در اربعین مثالزدنی است آرامش حاصرل از حرکرت برهسروی
امام (ع) رشد ارتقا همراه با این حرکت بستری از آرامش ر انی در بعد اجتماعی را نیز ایجراد
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میکند .در اربعین همة منیتها تکثرها رنگ میبازد شاهد شکلگیرری امرت احردة اسرالمی
براساس بستری از سالمت ر انی هستیم .برای ابعاد یادشده ریشههای گوناگونی بیان شرده اسرت،
که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد .شاید بتوان مهمترین ریشة اربعین را دینی ،مذهبی تاریخی
دانست که از سالها قبل با شهادت امام (ع) در کربال در قلوب مؤمنین تشکیل شده ترا امرر ز
به جوشش خود ادامه داده است ،اما پرسشی که مطرح میشود این اسرت کره چررا در ایرن زمران
شاهد چنین حرکت جوش خر ش میلیونی از کشورهای گوناگون ،حتی ادیان مختل

برهسروی

امام هستیم ،حال آنکه ماجرای کربال اتفاق جدیدی نیست سالها از قوع آن سپری میشرود .در
پاسخ به این پرسش میتوان به عوامل سیاسی منطقهای ،مانند ازبینرفتن حزب بعر

بازشردن

موانع فیزیکی بر سر راه زیارت اربعین اشاره کرد عال ه بر این ،کنشهای متأثر از فضای حاکم برر
اربعین فرار از مادی زدگی در عصر حاضر دالیل دیگری اسرت کره از منترر جامعرهشناسری بره
پرسش یادشده پاسخ میدهد .اما در کنار همة عوامل یادشده به نترر مریرسرد برنامرة خدا نرد در
گسترش نور رفعت جامعة بشری تربیت بشر برای برپایی آرمانشهر مد نترر مهرمتررین دلیرل
قوع جریان اربعین در این بعد سیع باشد ،بنابراین ،اگر به ریشههای اربعین از این منتر نگریسته
شود ،نمیتوان بهراحتی از کنار آن عبور کرد لز م بررسی آن از ز ایای گوناگون توجیه

شکل  .1ابعاد متمایز و اصلی جریان اربعین و ریشههای آن

مییابد.
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مؤلفههای سرمایة اجتماعی شهری در ابعاد مختلف بر مبنای جریان اربعين چيست؟
ادامۀ جدول  .6مفهوم و کدهای استخراجشده از مقولۀ دوم

مفهوم

مقوله

مضمون(اصلی)
رابطة براساس
مودت رحمت

اعتماد مبتنی
بر رحمت
ح

نسبت

به امام (ع)

شکلگیری
شبکههای اجتماعی
در بستری از

ابعادمتمایزاربعیندرحوزةسرمایةاجتماعی

مضمونفرعی
 رابطة عاشقانه بین عاشق معشوق -اعتماد گر هی در پی رابطة عاشقانه با محبوب

حرکت مذهبی

P1-T4

 ارتبا براساس فق مدارا -شهر ند شهر اربعین به ساختار

اعتماد در پی

منبعکد

زندگی که در آن

قرار دارد ،اعتماد دارد زیرا بر این با ر است که این
شهر تعامل با دیگران میتواند منجر به ارتقای ا
دیگران شود.

P4-P6

 اعتماد در پی ایجاد شبکههای اجتماعی شکلمیگیرد.
 -اعتماد منجر به بر ز سینرژی میشود.

احساس امنیت
فیزیکی
امنیت مبتنی
بر حدت
همدلی

احساس امنیت
ر انی

ملی

آزادانه بد ن ترس از سرکوبشدن فعالیت کنند.
 -امنیت در سطوح مختل

فردی ،اجتماعی اعتقادی

P4-P5

 منسک اجتماعی اربعین بهعنوان بزرگترین اجتماعبشری در عصر حاضر ،موج

فعالیتهای گر هی

مبنای رضای در پی جود هد
مشترک

تولید منبعی منسکی

T4-T5

در خلق امنیت برای جامعة میزبان شده است.
 -مشارکت در امور مدنی

مشارکت

به امام (ع)

 -احساس امنیت در کنار اقوام مختل

ظهور بر ز دارد.
امنیت در سطح

الهی قرب

اصالص شناختی نسبت به آنها ندارند.

P3-P1-T4

 -در پی جود امنیت باالی اجتماعی افراد میتوانند

عزت

اجتماعی بر

 -افراد منازل خود را در اختیار افرادی قرار میدهند که

اجتماعی از جمله برپایی

موک ها پخت غذا
 -جود هد

مشترک بین زائرین

 خاستگاه مقصود امام (ع) است. هدفمندبودن شهر اربعین -خاستگاه مقصود امام (ع) است.

P1-P3-P5T1-T3
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ادامۀ جدول  .6مفهوم و کدهای استخراجشده از مقولۀ دوم

مقوله

مفهوم

مضمون(اصلی)

منبعکد

مضمونفرعی
 -مشارکت جمعی افراد حاضر

تعامل گر هی

مردمی در حجم عتیم در

 -تعامل گر ههای مختل

بستری از اعتماد صورت میگیرد.

P3-P5-P9P6-P7

 مشارکت نقطة شر ع حرکت اربعین است. شبکههای اجتماعی منجر به رشد اربعین میشود.شبکههای اجتماعی  -سرمایة اجتماعی شبکة ر ابط پایدار است ،اما در

P6-P7-P8

اربعین شاهد شبکة ر ابط گذرا هستیم.
فعالیت
دا طلبانه

P1-P2-P3P5-P7

فعالیت دا طلبانه  -فعالیتهای دا طلبانه
 حضور مسالمتآمیزمختل

تابآ ری

حضور اقوام،

حاصل از

ملیتها حتی

کنشهای بین

ادیان مختل

فردی مبتنی

بد ن تنش اقوام

گر ههای

در طول زیارت

 -حضور اقوام

ملیتهای مختل

نهادهای گوناگون

با رنگها

به د ر از هرگونه تنش

تعصبات قومی نهادی

P1-P3-T1T4-P4

 با توجه به تغییر سطح فعالیت از سطح غریزه بهفطرت شاهد سطح باالیی از تابآ ری فرهنگی در

بر فطرت

اربعین هستیم.
عدالت اجتماعی

 -عدالت اجتماعی

عدم برتری افراد اقوام مختل

بر همدیگر

P3-P7

 مهمترین مؤلفهای که در جریان اربعین مشهود است،هویتیافتن در
نسبتیافتن با
امام (ع)

هویت دینی
اسالمی

هویت است .این هویت یک هویت اسالمی
جمعی است ،که افراد را به تاریخ

متلومیت امام

P4-T4

حسین (ع) متصل میکند
 -ایجاد حدت هویتی

نقشة مضامین بهدستآمده از مصاحبههای انجامگرفتره گویرای مؤلفرههرای سررمایة اجتمراعی
موجود در اربعین است که در ادامه توضیح داده خواهند شد .اعتماد ا لین مؤلفة برهدسرتآمرده از
مصاحبههای انجامگرفته است .ر ابط مبتنی بر مودت رحمت برین افرراد در بسرتری از حرکرت
مذهبی به ایجاد اعتماد مبتنی بر رحمت ح

نسبت به امام (ع) منجرر شرده اسرت کره نتیرر آن
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کمتر یافت میشود .شهر ند شهر اربعین به ساختار زندگیای که در آن قرار دارد ،اعتماد میکند
زیرا بر این با ر است که این شهر تعامل با دیگران میتواند به ارتقای ا

دیگران منجرر شرود.

مؤلفة دیگر امنیت است ،امنیت در اربعین را میتوان به دستههای گوناگونی مانند فردی ،ملی ،حتی
ر انی دستهبندی کرد ،امنیت در اربعین مبتنی بر حدت ،همدلی عزت است که یهگری متمرایز
این مؤلفه از اربعین است .احساس امنیت فردی با توجه به حضرور اقروام ملیرتهرای گونراگون
به یهه عراقی ایرانی که زمانی باهم در جنگ بودند همچنین ،قبایل گوناگون عرب در کنار هرم
خبر از امنیتی بینتیر

یهه در اربعین میدهد .از طرفی ،حضرور میلیرونی افرراد یکپرارچگی

همدلی در دفاع از متلوم به شکلگیری امنیت در بعد ملی منطقه منجر شده است ،که ناامنیهای
موجود در منطقه حضور داعش که در سالهای اخیر پررنگ شده است ،نتوانسته خدشهای بر آن
ارد کند.
مؤلفة مهم دیگر مشارکت است که بر مبنای رضای الهی قرب به امام (ع) شکل میگیررد .در
این راستا در پی جود هد

مشترک که همان امام (ع) قرب به ایشان اسرت ،شراهد فعالیرت

گستردة زائران خادمان بد ن هماهنگی ازپیشتعیینشده توسط سازمانها یرا ارگرانهرای د لتری
هستیم بهطوری که شبکة ر ابط بین افراد در مدت زمان کوتاه به شرکل گرر ههرای کوچرک
بزرگ شکل میگیرد فعالیتها بهطور هماهنگ در راستای خدمترسانی رسرانیدن افرراد بره
هد

که همان مرکز توجه امام (ع) است ،انجام مریشرود .از مشرهودترین مؤلفرههرای سررمایة

اجتماعی در اربعین فعالیتهای دا طلبانره اسرت ،برهطروری کره مریتروان گفرت اربعرین همرة
فعالیتهای آن از ابتدا تا انتها به صرورت دا طلبانره انجرام مریگیررد .حضرور در اربعرین ،برپرایی
موک ها ،خدمترسانی ،حمل نقل توزیع ارزاق ،نهتنها بهصرورت دا طلبانره ،بلکره فراترر از آن
به صورت رقابتی انجام میگیرد افراد برای خدمتدادن به یکدیگر در اختیار قررار دادن منرازل
خود برای اسکان زائران باهم رقابت میکننرد .مؤلفرة دیگرری کره بسریار جلر
تاب آ ری است .حضور اقوام ،ملیتها ،حتی ادیان مختل

توجره مریکنرد،

در کنار هم به شکلگیری فضایی منجر

میشود که کمتر نتیر آن را میتوان در جاهای دیگر مشاهده کرد .حضرور مسرالمتآمیرز برد ن

تحليلی بر تدوین الگوی سرمایة اجتماعی شهری بر مبنای جریان اربعين

تنش اقوام گر ههای مختل

644 

فقط زمانی توجیهشدنی است که سطح فعالیتها تعرامالت افرراد

از سطح غریزه به فطرت ارتقا یابد این اتفاقی است که در طول اربعین اقع مریشرود .در طرول
زیارت اربعین موضوعاتی مانند رنگ ،نهاد ،قومیت ،حتی دین رنگ مریبرازد نسربت افرراد براهم
براساس رابطة آنها با امام (ع) تعری

میشود .مؤلفة دیگر هویت است .هویتی که در نسبتیافتن

افراد با امام (ع) شکل میگیرد این هویت هویتی اسالمی جمعی است که افرراد را بره تراریخ
متلومیت امام حسین (ع) متصل میشود به حدت یکپارچگی همدلی منجر میشود.

شکل  .2مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی شهری در ابعاد مختلف بر مبنای جریان اربعین

نتيجهگيری
این په هش با هد

بررسی ابعاد گوناگون متمرایز اربعرین انجرام گرفتره در پری آن ،سررمایة

اجتماعی اربعین کش

مؤلفههای موجود در آن بررسی شده است .سررمایة اجتمراعی برهعنروان

مفهومی مهم کلیدی ،در سالهای اخیر بهمنتور تبیین مسائل گوناگون مدیریتی بهکار گرفته شرده
است .از منتر سرمایة اجتماعی ،جامعه شهر مطلوب جامعهای سرشار از تعامل ،گرم پویا است
که همة افراد آن به منابع ارزشمند ثر ت ،قدرت ،منزلت معرفت دسترسی داشته باشند اعضای
جامعه مشارکت فعاالنه برای توسعه بهبود امور شهری دارنرد همرة ایرن مروارد در بسرتری از
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اعتماد امنیت مشارکت اجتماعی صورت میگیرد که مؤلفههای اصلی سرمایة اجتمراعی را شرکل
میدهند .از سویی ،در سالهای اخیر با پدیدهای عتیم اجتماعی با عنوان زیارت اربعین مواجهیم
که از ابعاد ز ایای گوناگون قابل مطالعه است الگویی شگفتانگیز قابلبررسری از منترهرای
گوناگون علمی محسوب میشود .در این زمینه ،پاسخهای مصراحبهشروندگان در شرکل  9گویرای
ز ایای متنوع قابل مطالعة اربعین است نکتة شایان توجه در این میان ،خاصبودن ایرن ز ایرا بره
علت جود بستر معنوی اربعین خداییبودن آن اسرت .بررای نمونره ،نگراه بره اربعرین از منترر
مدیریت شهری سبکی از مدیریت شهری را به نمایش میگذارد که پویا ،مرردممحرور مبتنری برر
اهدا

الهی شکلگرفته است ،شهر ند خود را نهتنها به مقصد میرسراند ،بلکره در طرول مسریر

ارتقا نیز میدهد .سبکی از مدیریت که نتیر آن را نمیتوان در طول تاریخ مشاهده کررد .همچنرین،
بررسی بعد اقتصادی اربعین نشان میدهد آنچه از منتر اقتصرادی شرکل مریگیررد ،در چرارچوب
معادالت اقتصادی ر ز دنیا نمیگنجد .در اقتصاد اربعین نهتنها ربا ،مالاند زی منافع شخصری یرا
گر هی جایی ندارد ،بلکه ایثرار بخشرش انفراق در راه خردا سرودمند اسرت افرزایش سررمایه
محسوب میشود در کمال تعج
مختل

شگفتی ،رقابت ایجاد میکند .محققران گونراگون از ز ایرای

به اربعین نگریسته ،از نتر شهر مدیریت شهری به این موضوع پرداختهانرد ،از جملره

میتوان به ماکتی برای آرمانشهر اسالمی ،شهر عتیم در حال حرکت ،شهر اربعرین غیرره اشراره
کرد.
اما همانطور که بیان شد با توجه به ماهیت اجتماعی پرشور اربعین همچنین ،نقش سرمایة
اجتماعی در مدیریت شهری بخش د م پرسش های په هش به کش

بررسی ابعاد مؤلفههرای

سرمایة اجتماعی اربعین اختصاص داده شد که ماننرد پاسرخهرای پرسرشهرای قبرل شراهدیم کره
مؤلفههای بهدستآمده فراتر از مفهومی که معر

آن هستند ،رنگ بوی فضای معنوی اربعرین را

گرفتهاند .برای نمونه اعتماد که از مهمترین مؤلفههای سرمایة اجتماعی است در بستری از محبرت،
رحمت ح

نسبت به امام (ع) شکل میگیرد که بینتیر اسرت بره همرین ترتیر  ،مشرارکت

اجتماعی بر مبنای رضای الهی قرب به امام (ع) تابآ ری حاصل از کنشهای بینفردی مبتنی

تحليلی بر تدوین الگوی سرمایة اجتماعی شهری بر مبنای جریان اربعين

بر به علت فضای حاکم بر اربعین شکل خاص
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یههای به خود گرفتهاند که کمتر نتیر آن یافرت

میشود .تحقیقاتی که در این زمینه توسط دیگر محققان انجام گرفته است ،اگرچه برهصرراحت برا
عنوان سرمایة اجتماعی مؤلفههای آن مطرح نشده است ،در بسیاری موارد نمایانگر ایرن موضروع
است ،بهطوری که موضوع اعتماد امنیت تابآ ری با عنا ین مشابه از منترهای گونراگون مرورد
توجه په هشگران علوم مختل

قرار گرفته است .بنابراین ،همانطور که گفته شد سرمایة اجتماعی

اربعین الگوی جامع کاملی نهتنها برای مدیریت شهری ،بلکه برای سایر علوم اجتمراعی خواهرد
بود.
در پایان ،باید اضافه کرد آنچه در این په هش مطالعه شد ،فقط ر زنهای از این حرکرت عتریم
است میتوان بهجرأت گفت اربعین قابلیتهای عتیم شگفتانگیزی دارد که هرگز با معادالت
حدادنی نیست .در این زمینه ،اضح است نگاه به اربعین فقرط
علمی مادی دردسترس بشر توضی 
از نتر سرمایة اجتماعی قادر نیست همة ابعاد آن را آشکار کند بررسی ابعاد مختل

آن نیراز بره

بررسی گستردة آن از منترهای گوناگون دیگر است.
پيشنهادهای پژوهش
ا لین مقولهای که میتواند در بهرهمندی از سرمایة اجتماعی ،به یهه سررمایة اجتمراعی موجرود در
اربعین ،برای مدیریت شهرهای امر ز مفید باشد ،آموزش ارزشهای موجود در اربعین آشناکردن
مدیران شهری با مؤلفههای سرمایة اجتماعی است.
مقولة بعدی برنامهریزی مدیریت براساس مشترکات فرهنگری ،دینری فطرری اسرت ،زیررا
همانطور که بیان شد اربعین جریانی است که شبکة ر ابط افراد گر هها در آن براسراس فطررت
اهدا

مشترک الهی شکل میگیرد .بنابراین ،سوقدادن برنامهریزیهای شهری با چنین اهدافی

مردمنهادکردن آن میتواند مفید باشد.
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