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برتری روحانیت بهعنوان یک نیروی سیاسی بر دیگر رقبای خود در وضهعیت
خأل قدر

سیاسی پس از انقالب شد .این مقاله بها اسهتفاده از روش تحلیهل

شبکه اجتمهاعی بهرای سهنجش میهزان انباشهت سهرمایه اجتمهاعی در شهبکه
اجتماعی مساجد ،یک مطالعه موردی در مورد مسجد هدایت تهران انجام داده
است .در این راستا با کمک نرمافهزار  NodeXLالگهوی ارتبهاطی میهان فعهاالن
سیاسی این مسجد ارائه شده و در پایان ،نقش شبکه این مسجد در پدید آمدن
امکان هنجارسازی با محوریت روحانیت که درنهایت منجر به برتری سیاسهی
این گروه شد ،تبیین شده است.
واژگان کلیدی :س مایه راصماعی ،شبکه راصماعی ،رنقالب رسالمی ری رن ،شبکه

م ااد ،م جد هدریت ،روحانیت ،ودرت
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مقدمه
طری مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان یکهی از اشهکال مختله

سهرمایه در ادبیها

جدیدِ حوزه علوم اجتماعی رشد چشمگیری داشته است ،اما ارتباط ایهن مفههوم بها
مقوله قدر

بهعنوان مهمترین م لفه اثرگاار در سیاست تها حهدی پوشهیده بهوده و

همچنان مبهم باقی مانده است .بررسی رابطه این دو م لفهه بها یکهدیگر در شهرایط
از هر انقالب ،نوعی خأل قدر

سیاسی پدید میآید و میزان سرمایة اجتمهاعی یهک

گروه میتواند عامل تعیینکنندهای برای برتری سیاسی آن گروه باشد.
به طورکلی ،انقالب با رویکردی دولتمحور عمدتاً بهعنوان کنشهی سیاسهی بها
ماهیتی سلبی نسبت به نظام سیاسی حاکم در یک کشور تعریه

مهیشهود (فهوران،

 .)28 :1382چگونگی و چرایی شکلگیری کنش انقالبی میان شهروندان داخل یهک
ساختار اجتماعی و سیاسی ،همواره پدیدهای مهم و جهااب بهرای تحقیهق و انجهام
کارهای پژوهشی در حوزه علوم سیاسی تلقی میشود .انقهالب اسهالمی ایهران نیهز
مستًنی نبوده و مانند سایر انقالبها نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده اسهت و
طبعاً آثاری که درباره آن به نگارش درآمده از تنوع دیهدگاه و دنهای قابهل تحسهینی
برخوردار است .برخی پژوهشها ،وقوع انقالب اسهالمی ایهران را در قالهب نظریهه
توسعه نامتوازن ،و عدهای دیگر این انقالب را واکنشی نسبت به فرایند مدنیزاسهیون
و یا پدیدهای طبیعی و نشاندهنده تضاد ذاتی در الگوی اقتصادی سرمایهداری تلقهی
میکنند .همچنین برخی از پژوهشگران ،انقالب اسالمی ایران را یک طریِ ارزشی و
نیازی ماهبی از سوی انقالبیون عنوان کردهانهد( .زیبهاکالم .)66-98 :1387 ،امها در
میان آثاری که به انقالب پرداختهاند ،کمتر به بحث چگونگی نهادینهه شهدن قهدر
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سیاسی پس از انقالب توجه شده است .بهعبار

دیگر ،پرداختن به ایهن مسهئله کهه

چرا یک نیروی اجتماعی و سیاسهی خهاص توانسهت سیسهتم سیاسهی جدیهدی را
به وجود آورد و دیگر نیروهای رقیهب خهود را کنهار زنهد ،جایگهاهی حاشهیهای در
ادبیا

علمی موجود درباره انقالب اسالمی ایران دارد .بسیاری از آثار منتشرشده در

این زمینه به بررسی چگونگی تسلط گفتمانی بهر گفتمهان دیگهر در فضهای پهس از
انقالب میپردازند و چرایی چیرگی یک گفتمان بر گفتمان دیگر را در قالب بافت و
فضای انقالبی کشور دارای معنها دانسهته و معتقدنهد ،گفتمهان مسهلط بهه مطالبها
انقالبیون پاسخ م ثرتری داده است ).(Vahdat, 2003: 599-631
اما پژوهش حاضر با تأکید بر عنصر سرمایه اجتماعی نگاهی ساختارگرایانهه بهه
پدیده ماکور دارد از این نظر که ساختارها جدای از تحوال  ،به بقهای خهود ادامهه
خواهند داد .اساساً هنگامیکه یک محقق ادعا میکند که توانسته است بهه سهاختاری
دست یابد ،در متن کالم خود بیان میدارد که یک پیوستگی زمهانی را کشه

کهرده

است که استقالل نسبی از کنشهگران دارد (لیتهل .)167 :1373 ،مقالهه حاضهر نشهان
خواهد داد کهه سهاختارهای اجتمهاعی منسهجم و دیردولتهی در وضهعیت پهیش از
انقالب ،می توانند عملکردی اثرگاار در تکوین سیستم سیاسی جدید پهس از وقهوع
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انقالب داشته باشند .البته این مقالهه نقهش مههم کهارگزاران در شهکل دادن بهه ایهن
ساختارها را انکار نمیکند و چنانکه تحقیقا

روششناختی بهخوبی نشان دادهانهد،

اذعان میدارد پدیده های اجتماعی معموالً در تعامل بهین سهاختار و کهارگزار تبلهور
مییابند (توحیدفام و حسینیان امیری ،)1388 ،ولی تمرکز این مقاله بیشتر بهر تبیهین
یک عامل مهم ساختاری است.
یکی از مهمترین ساختارهای فعهال و مسهتقل از حاکمیهت در فضهای سیاسهی
کشور پیش از انقالب اسالمی ،شبکه مساجد است .در جریهان انقهالب ،مسهاجد در
سراسر کشور به اصلیترین مکان برای فعالیت سیاسی انقالبیهون تبهدیل شهدند کهه
همین مسئله باعث شد تا همانند یک حزب سیاسی (و چه بسا فراتهر از آن) بتواننهد
در تکههوین سیسههتم سیاسههی جدیههد ،نقشههی محههوری داشههته باشههند .البتههه نقههش
منحصربه فهرد مسهاجد در کشهورهای اسهالمی و بهه ویهژه در جامعهه ایهران توجهه

صاحبنظران زیادی را به خود جلب کرده است .جهان اسهپوزیتو 1و ژیهل کپهل 2در
موارد متعددی از تحلیل های خود بر اهمیت این نقش تأکید داشتهاند و این نکتهه را
به خوبی نشان دادهاند که در کشورهای اسالمی که معموالً از فقدان آزادی بیان رنها
می برند و مطبوعا

و رسانهها و همچنین احزاب سیاسی هیچ گاه توان خودنمایی و

ایفای نقش م ثر را پیدا نمیکنند ،این مساجد هستند که بهعنوان منسجمترین شهبکه
اجتماعی مستقل از دولت ایفای نقهش مهیکننهد ) .(Esposito, 1999: 114ایهن کهارکرد
سیاسی مساجد را میتوان در قالب فنون تحلیل شبکه بررسی کرد که درواقهع روش
اصلی پژوهش کنونی است.
درواقع ،سرمایه اجتماعی موجود در شبکههای اجتمهاعی مسهاجد در وضهعیت
خأل قدر

سیاسی پس از انقالب بههعنهوان م لفههای هنجارسهاز عمهل کهرده و در

تکوین الگوی توزیع قدر

و شکلگیری نظام سیاسی جدید نقهش مهمهی را بهازی

کشور پیش از وقوع انقالب ،به بررسی موردی عملکرد مسجد هدایت بهعنوان یکی
از سیاسیترین مسهاجد شههر تههران مهیپهردازیم .ایهن ارزیهابی را براسهاس اسهناد
منتشرشده ساواک توسط «مرکز اسناد انقالب اسالمی» با بههکهارگیری روش تحلیهل
شبکه انجام میدهیم ،و سپس ضمن ارائه مدلی از الگهوی ارتبهاطی فعهاالن سیاسهی
مسجد هدایت ،به تحلیل چگونگی کهارکرد سیاسهی شهبکه اجتمهاعی ایهن مسهجد
می پردازیم .پیش از ورود به بحث ،ابتدا تاریخچهه تکهوین و بسهط مفههوم سهرمایه
اجتماعی و ارتباط آن با شبکههای اجتماعی را مورد بررسی و کنکاش قرار میدهیم.
 .1پیشینه پژوهش
سرمایه اجتماعی که یکی از موضوعا

جدید در حهوزه علهوم اجتمهاعی محسهوب

میشود ،به مجموعه منابع مادی و معنوی اطالق میگردد که به یهک فهرد یها گهروه
اجازه میدهد تا شبکه پایداری از روابط کموبیش نهادینههشهده آشهنایی و شهناخت
متقابل را شکل دهد ) .(Kepel, 2006: 65بحث سرمایه اجتماعی در دهههههای  1930و
1. John Esposito
2. Gilles Kepel
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 1960نخستینبار در قالب رویکردهای ساختارگرایانه مطهری شهد همهانگونهه کهه
دورکیم جامعه را گردهمایی اتمهای جدا از هم تصور نمیکرد و معتقد بود اعضا از
طریق گسترش پیوند میان خودشان متحد مهیشهوند (فیلهد .)29 :1388 ،امها شهکل
امروزی بحث سرمایه اجتماعی ریشه در دهه  1990دارد .پهیش از دههه  1990نگهاه

کلی به بحث سرمایه اجتماعی بیشتر ماهیتی انتقادی داشت ،بههگونههای کهه پهییهر
بوردیو 1مفهوم خشونت نمادین را مطری کرد و نقش نمادها را در بازتولید اجتماعی
سلطه بررسی کرد .وی معتقد بود ،از طریق نظام آموزشی 2ارزشههای طبقهاتیِ یهک
طبقه (طبقه مسلط) بر دیگر طبقا

دیکته میشود .درواقع افراد برای کاریابی نیاز به

فراگیر نداشته و هرچقدر بتوانند عاد وارههها 3را بهتهر بهه میهدان 4منتقهل

تخص

کنند ،دارای سرمایه فرهنگی (فیلهد )26 :1388 ،بیشهتری هسهتند و همهین موضهوع
است که موجب کسب اعتبار بیشتر برای فرد یا گهروه مربوطهه مهیشهود (مارشهال،
 )1(.)242-243 :1388اسههتفاده از اسههتعاره سههرمایه فرهنگههی بههرای نشههان دادن ایههن
واقعیت است که چگونه ذائقه فرهنگی باعث کسب منزلت یک گروه در مقابل دیگر
گروههای اجتماعی میشود ).(Lin, 2004: 29
پس از بوردیو ،کلمن 5به بررسی تأثیر سرمایه اجتمهاعی بهر عملکهرد آموزشهی
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نوجوانان کاتولیک و مقایسه وضعیت آموزشی دانهشآموختگهان مهدارس دولتهی و
خصوصی مییل پهردازد .درواقهع کلمهن مبتکهر مفههوم سهرمایه اجتمهاعی در حهوزه
مطالعا

علوم اجتماعی قلمداد میشود .وی بر نقش ارتباطا

بهعنوان عامل اصهلی

در انباشت اعتبار برای شکلگیری سرمایه اجتماعی تأکیهد دارد و ایهن مسهئله از دو
جنبه حائز اهمیت است :اینکهه چگونهه یهک سهاختار مهیتوانهد امکانها

را بهرای

اشخاص فراهم کند و در مقابل ،فرد ،مطری اسهت کهه در قالهب ارتباطها

کسهب

اعتبار میکند .درنهایت وی سه شهکل از سهرمایه اجتمهاعی را در قالهب تکهالی

و

1. Pierre Bourdieu
2. Pedagogic
3. Habitués
4. Field
5. James Samuel Coleman

انتظارا  ،مجاری اطالعاتی و هنجارهای اجتماعی مورد بحث قهرار مهیدههد
) .2004: 31هم راستا با آثار بوردیهو و کلمهن ،تحقیقها

(Lin,

بسهیاری معطهوف بهه نقهش

سرمایه اجتماعی در شغلیابی انجام شده است .در این زمینه پائولو باربیهری 1رابطهه
سرمایه اجتماعی و بیکاری را مورد بررسی قرار میدهد .خوداشتغالی و پایدارسهازی
مشادل از دیگر بحثهای مورد توجه وی محسوب مهیشهوند (کلمهن-91 :1389 ،
.)41
بحههث سههرمایه اجتمههاعی محههدود بههه حههوزههههای علمههی جامعهههشناسههی و
انسانشناسی باقی نمانده است .رابطه سرمایه اجتماعی و میزان جرائم خیابانی مهورد
توجه بسیاری از محققان حوزه جرمشناسی نیز بوده است .بهعنوان نمونه فلیشر 2بهه
بررسی شبکه جرائم خیابانی میان نوجوانان پرداخته اسهت ).(Barbieri, 2003: 681-701
بحث سرمایه اجتماعی در کشورهایی با میزان جرائم باال تا بهحال محور توجه بهوده
شناسایی و مهار میزان جرائم ،موفق عمل کردهاند .همچنین تحقیقا

نشان مهیدههد

که مناطقی با سرمایه اجتمهاعی بهاالتر شهاهد میهزان وقهوع جهرم کمتهری بهودهانهد
) .(Fleisher, 2005: 120-134البته بحث سرمایه اجتمهاعی فقهط دربرگیرنهده جنبههههای
مًبت در بهبود کنترل اجتماعی نیست .تحقیقا

نشان میدهد که سهرمایه اجتمهاعی

انباشته شده در روسیه پس از فروپاشی شوروی سبب شکلگیری شبکههای مافیهایی
گستردهای در این کشور شده است که تاحدی روند توسعه و رشد اقتصادی کشهور
روسیه را دچار مشکل کردهاند ).(Cuesta, 2009: 37-56
در حوزه علوم سیاسی و رابطه سرمایه اجتماعی و قدر  ،آثار کمتهری منتشهر
شده است .مهمترین بحث مطریشده در این حوزه توسط پاتنام 3ارائهه شهده اسهت.
وی که استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد است ،توانست با نگارش کتاب «بولینگ
الون» (بولینگ بهتنهایی) 4مفهوم سرمایه اجتماعی را وارد ادبیا

علمی علوم سیاسی
1. Palo Barbieri
2. Mark Fleisher

3. Robert David Putnam
4. Bowling Alone
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کند .وی در این کتاب پرسشی را مبنیبهر اینکهه چهرا نهرخ مشهارکت در انتخابها
امریکا کاهش یافته است ،مطری میکند .او میپرسد« :عموم کسانیکه رأی نمیدهند
چه کسانی هستند و دالیل عهدم مشهارکت آنهها در انتخابها

چیسهت » در پاسهخ

پرسش باال ،پاتنام ضمن موجه دانستن دالیل شخصی و جمعی ،شکاف نسل را دلیل
اصلی کاهش میزان مشارکت شهروندان امریکایی تلقی میکند .بهه اعتقهاد وی ،ایهن
شکاف نسل سبب گسست در دانش سیاسی دو نسل متفاو

امریکا (نسهل جوانهان

پیش و پس از سال  )1970شده است بهگونهای کهه در سهال  1965میهزان مطالعهه
3

1

5

3

روزنامه در میان امریکاییها بوده است که این رقم پس از  1990به کاهش یافتهه
است .همچنین نرخ پیگیری اخبار از طریق تلویزیون در امریکا در سالهای ذکرشده
بهترتیب از  52درصد به  41درصد کاهش یافته است که این مسئله نیز نشهاندهنهده
فروکش کردن سطح مشارکت مدنی در جامعه امریکا است .در ادامه وی تأکیهد دارد
که شکاف نسلی صرفاً سبب کاهش دانش سیاسیِ امریکهاییهها نشهده اسهت ،بلکهه
میزان اطالع شهروندان آن کشور دربهاره تروریسهم ،تحهوال
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مشکال

اقتصهادی در جههان،

در حوزه حملونقل ،تصادفهای هوایی و مر ومیر جادهای نیهز درحهال

افت و کاهش محسوسی بوده است .پاتنام بهشکلی کنایهآمیز بیان میدارد کهه دیگهر
عمر روزنامهها به پایان رسیده است و امروزه این موسیقی رپ است کهه بهه ایفهای
نقش اطالع رسانی در جامعه میپردازد .همچنین او ضمن نقد ساختار کنونی جامعهه
امریکا ،مر

انجمنها ،باشگاهها و نهادهای جامعه مدنی را در آینده نزدیک محتمهل

میداند ).(Gilbert, 2009: 57-74
پاتنام سرمایه اجتماعی را در سه واژه شبکه اجتمهاعی ،اعتمهاد و هنجارسهازی

خالصه می کنهد .او معتقهد اسهت ،دموکراسهی امریکها کهه مهورد تحسهین آلکسهی
دوتوکویل بود ،امروزه در ورطه نابودی قرار دارد که دلیل و چرایهی ایهن مسهئله از
بین رفتن انجمنها عنوان شده است .از نظر وی انجمنها همهان نقهش شهبکهههای
اجتماعی منسجم و پویایی را در جامعه امریکا ایفا میکنند که در درون خهود دارای
عناصری چون اعتماد و هنجارسازی هستند .امها امهروزه رواا شهبکهههای مجهازی

باعث نابودی پایههای جامعه امریکایی شده و مسئله تولیهد و بههرهوری آنهها را بهه
چالش کشیده است

)2001: 33-39

 .(Putnam,پاتنام برای این تغییر چهار دلیهل را ذکهر

میکند :پراکندگی مدنی ،مشغولیت کامهل ،سهرگرمیههای الکترونیکهی و مجهازی و
مهمتر از همه تغییر نسل که بهه اعتقهاد وی سهبب کهاهش نهرخ مشهارکت مهدنی و
سیاسی جوانان امروزی در جامعهه امریکها شهده اسهت ) .(Lin, 2004: 32-43در مهورد
میزان مشارکت سیاسی و عوامل تأثیرگاار بر آن مطالعا

روزنستون ،هانسن ،وربا و

نای 1نیز راهگشا است (فیلد.)60-61 :1381 ،
در حوزههای علوم کاربردی همچون سیاستگهااری ،مارسهدن 2و همکهارانش
نقش سرمایه اجتماعی را در بهبهود عملکهرد سیاسهتگهااری بهداشهتی و پزشهکی
مطری کردند .آنها نشان دادهاند که چگونه سرمایه اجتمهاعی بهه وجودآمهده در یهک
شبکه میتواند جلوی شیوع برخی از بیماریهای واگیردار را بگیهرد .همچنهین کهار
میشود ).(Verba and Nie, 1972 (Rosenstone and Hansen ;1993
یکی از مسائل مورد توجه محققان علوم سیاسهی ،نقهش سهرمایه اجتمهاعی در
وضعیت مهاجران و آوارگان است .درباره اهمیت مقوله آوارگی و مهاجر

و نقهش

آنها در زندگی سیاسی جوامع بهویژه صنعتی آثار زیادی منتشر شهده اسهت .لهوییس
ریان 3و همکارانش نشان میدهند که چگونه مهاجران لهسهتانی سهاکن در لنهدن بهه
کمک شبکه اجتماعی لهستانیهای مقیم لندن توانستهاند برچسب معضهل اجتمهاعی
بودن را از روی خود برداشته و در راستای کاریابی ،سرمایهگااریههای اقتصهادی و
بهبود اوضاع زندگی خود بهتر از دیگر مههاجران خهارجی شههر لنهدن عمهل کننهد
).(Malley & Marsden, 2008: 222-269
اما در حوزه صلح و پایان منازعا  ،سرمایه اجتماعی نقش م ثرتری ایفها کهرده
است .تحقیقا

روبرتو بلونی 4نشان میدهد که چگونه سهازمان ههای دیردولتهی در
1. Steven Rosenstone, John Hansen, Sidney Verba, Norman Nie
2. Peter Marsden
3. Louise Ryan
4. Roberto Belloni

سرمایه اجتماعی مساجد و انقالب اسالمی ایران (مطالعه موردی شبکه اجتماعی مسجد هدایت)

کردن در قالب شبکه سبب افزایش بهرهوری سیستمهای خدما

بهداشتی و درمانی
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ایرلند شمالی توانستهاند صهلح را بهه ایهن کشهور بازگرداننهد ).(Ryan, 2008: 672-690
همچنین میشل کاکس 1مدعی است که سهرمایه اجتمهاعی یکهی از عوامهل مههم در
کاهش میزان خشونت تظاهرا

بهوقوعپیوسته در شهرق اروپها حهد فاصهل -2001

 1999بوده است .وی بیهان مهیدارد کهه طهی  22شهورش رخداده در شهرق اروپها،
سرمایه اجتماعی ،جهتگیری سیاسی تظاهرا کنندگان ،وضعیت اقتصادی کشهور و
اندازه شهرها در میزان خشونت بهکاررفته میان تظاهرا کننهدگان اثرگهاار بهودهانهد
).(Belloni, 2009: 5-21
پرسشی که آثار مطریشده به آن نمهیپردازنهد ،نقهش سهرمایه اجتمهاعی در کهنش
سیاسی علیه سیستم سیاسی در شهرایط انقالبهی و همچنهین میهزان تهأثیر آن در تکهوین
سیسهتم سیاسهی جدیهد ،پهس از وقهوع انقههالب اسهت .اگرچهه چنهانکهه اشهاره شههد،
تحلیل گرانی همچهون اسهپوزیتو و کپهل نقهش شهبکة اجتمهاعی مسهاجد را در انقهالب
اسالمی ایران مورد توجه قرار دادهاند ،ولی تهاکنون ایهن نقهش بها اسهتفاده از مهدلههای
تحلیل شبکههای اجتماعی مورد بررسی قرار نگرفته است .پژوهش کنونی بهدنبال پاسهخ
به این مسئله است که چگونه یک نیروی اجتماعی توانست پس از وقوع انقالب سیسهتم
سیاسی یا به تعبیری نظم سیاسی مطلوب خود را (با وجود مخالفت گهروهههای رقیهب)
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برقرار سازد .ادعایِ مقاله این است که شناخت مفهوم سرمایه اجتماعی میتواند روشهنگر
این مسئله باشد .باید درنظر داشت که سهرمایه اجتمهاعی مهیتوانهد از راهههای مختلفهی
ایجاد شود ،اما درنهایت در قالبی ساختاری و هنجاری نمود مهییابهد

)(Cox, 2009: 22-36

بنابراین قابلیت هنجارسازی که جزو عناصر درونی شهبکهههای اجتمهاعی توسهط پاتنهام
معرفی شد ،میتواند در وضعیت خأل قدر  ،وظیفهه نظهمسهازی در جامعهه را برعههده
بگیرد .در این راستا ،به نقش مساجد کشهور پهیش از انقهالب و چگهونگی پدیهد آمهدن
اعتماد و هنجارسازی درون شبکه فعاالن سیاسی مساجد ،ضمن مطالعة مهوردی یکهی از
تأثیرگاارترین مساجد پرداخته خواهد شد.
 .2عملیاتیسازی پژوهش
اگر ادعا شود که سرمایه اجتماعی بدون شبکهها قابل تصور نیست ،ادعای بیاساسی
1. Michaelene Cox

نخواهد بود .اما منظور از شبکه اجتماعی چیست شبکه را میتهوان در یهک نگهاره
منفرد بهعنوان تودهای از کنشهای متقابل بین بسیاری از مردم که در مکهان و زمهان
متفاو

صور

میگیرد توصی

کرد .آنچه در این کنش متقابهل اهمیهت دارد ایهن

است که چه کسی با چه کسی ارتباط دارد و الگوی میان آنان چیست زیهرا الگهوی
ارتبهاطی در جریهان اطالعها
سویی دیگر ،مطالعا
مطالعا

تأثیرگهاار اسهت ) .(Reimer & et al, 2008, 256-274از

انجامشده در حوزه تحلیل شبکههای اجتمهاعی بهه دو بخهش

تمامشبکه 1و خودمحور 2تقسیم میشود .در مطالعا

تمهامشهبکه ،الگهوی

ارتباطی میان شئ و یا کنشگرانی که موضوع مطالعهه هسهتند ،در سهطح کهالن و در
قالب یک مجموعه اجتماعی بررسی میشود ،درحالیکه در رویکرد خودمحور ،شئ
یا کنشگر اصلی یا کانونی در قالب یک خوشه 3یا شبکه محلی بررسی میگردد .ولی
در هر دو بخش مطالعاتی ،الگوی نهایی در قالهب گهرافهها نمهایش داده مهیشهود
کارکرد سیاسی مساجد پیش از انقالب اسالمی ایران استفاده شده اسهت .بهر همهین
اساس ،کارکرد سیاسی مساجد در شهرستانهها و تههران ،بهه کمهک نمونهه مهوردی
مسجد هدایت ،بررسی خواهد شد.
 .2-1مساجد شهرستان

تا آنجا که اطالعا

دردسترس اجازه میدهد ،جامعترین آمار مربهوط بهه مسهاجد و

اماکن ماهبی در کشور مربوط به سال  1375است .طبق گزارش مرکز آمار ایهران در
قالب طری «تهیه شناسنامه برای اماکن ماهبی و مساجد کشور» ،در این سال حهدود
 78/908مکان ماهبی در سراسر کشور وجود داشته که  57/635مورد آن (تقریباً 73
درصد) را مساجد تشکیل داده است .همچنین این آمار نشهان مهیدههد کهه در کهل
کشور  256/610نفر نیروی انسانی در مساجد کشور فعالیت مهیکردنهد کهه از ایهن
تعداد ،استان خراسان (که امروزه بهه سهه اسهتان تقسهیم شهده اسهت)  12/9درصهد
1. Whole Network
2. Egocentric
3. Cluster

سرمایه اجتماعی مساجد و انقالب اسالمی ایران (مطالعه موردی شبکه اجتماعی مسجد هدایت)

(بروگمن .)21-25 :1389 ،در پژوهش کنونی از الگهوی خودمحهور بهرای بررسهی
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نیروهای انسانی فعال در مساجد کشور را در خود جای داده است

(Carrington, Scott

).& Wasserman, 2005: 24-26
مساجد از دیرباز نقشهای اجتمهاعی متعهددی را در جوامهع اسهالمی برعههده
داشتهاند .در جهان تشیع نههاد مسهجد دارای کهارکردههای متنهوعی در حهوزهههای
سیاسی ،اجتماعی ،آموزشی و اخالقی بوده اسهت و همچنهان ایهن کارکردهها را دارا
میباشد( .)2اما در این پژوهش بیشتر کارکرد سیاسی مساجد مدنظر قرار گرفته است.
در این راستا ،اسناد منتشرشده ساواک توسط «مرکهز اسهناد انقهالب اسهالمی» مهورد
کنکاش قرار گرفته است .از میان  250سهند مهورد بررسهی ،آمهاری بهه شهری زیهر
هجدول شماره  1و 2ه بهدست آمده است:
جدول شماره ( .)1توزیع فراوانی مساجد به نسبت مرکز و شهرستانها

منطد /وا د گیارش دهنده
وا د مرکی
وا د شیرستانها

فراوانی نسبی ب درصد
% 60/8
% 39/2

جدول شماره ( .)2توزیع فراوانی مساجد شهرستانها به نسبت شهرهای قم و مشهد
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نا شیرستان
سف
مشید
دیگر شیرستانهای کشور

فراوانی نسبی ب درصد
% 39
% 32
% 29

الزم به ذکر است که اسناد منتشرشده ساواک بیشتر معطوف بهه وعهاظ و روحهانیون
بهههوده اسهههت .بههههعنهههوان نمونهههه  9/2درصهههد اسهههناد ،مربهههوط بهههه شهههخ
«حجتاالسالموالمسلمین شیخ محمدتقی فلسفی» است .با توجه به اعداد مندرا در
جدول ،میتوان ادعا کرد که بیشتر فعالیتهای سیاسی مساجد شهرستانهای کشهور
در شهرهای مشهد و یا قم بوده است .همچنین توزیع اسهناد سهاواک دربهاره دیگهر
شهرستانهای کشور نیز مربوط به توابع این دو شهر ماهبی است .همانگونه کهه در
شکل شماره ( )1مشاهده میکنید ،تقارنی میان دو شهر قم و مشهد ،در زمینه میهزان
فعالیت سیاسی وعاظ و مسهاجد شهرسهتانههای اطرافشهان وجهود دارد و محهدوده
فعالیت سیاسی وعاظ و مساجد کشور از دایهره منهدرا در تصهویر فراتهر نمهیرود
(اخالقی.)211-216 :1384 ،

شکل شماره ( .)1توزیع مساجد فعال سیاسی در کشور

بررسی چگونگی عملکرد سیاسی این مساجد ،هدف اصلی پژوهش کنونی است .بر
مورد بررسی قرار گرفته است .در این راستا فعالیت سیاسی وعهاظ و روحهانیون در
کنار کارکرد سیاسی مساجد شهرستانهای کشور مدنظر قرار گرفته است ،بههشهکلی
که عناوین و فعالیت سیاسی تشخی
موضوعا

دادهشده توسهط گزارشهگر سهاواک بههعنهوان

مورد بحث دستهبندی شهده اسهت .عملکهرد سیاسهی فعهاالن مهاهبی و

وعاظ در مساجد شهرستانهای کشور را به سه مورد زیر میتهوان تقسهیم کهرد کهه
برای نمونه به اسناد شماره  204 ،95و  249بهعنوان نماینده هریهک از کهارکردههای
ماکور ،اشاره شده است .1 :حمل اعالمیهها و نوارهای صوتی امام خمینی و بازنشر
سخنان وی( .2 )3سفرهای تبلیغاتی وعاظ در طول ایام تعطیلی حوزه که گاهی جنبهه
سیاسی به خودشان میگرفتند (سلیمی .3 .)458 :1386 ،سازماندههی بهه تظهاهرا
علیه حکومت که عموماً در حوالی ایام انقالب صهور

مهیگرفتهه اسهت (سهلیمی،

 .)323 :1386بنابراین بهطور خالصه میتوان گفت ،بخهش عمهده فعالیهت سیاسهی
انجامشده در مساجد شهرستانهای کشور معطوف به امهر اطهالعرسهانی و تبلیغها
بوده است .در این مرحله برای درک بهتر شبکه مساجد به مطالعهه مهوردی یکهی از
م ثرترین مساجد پایتخت میپردازیم.

سرمایه اجتماعی مساجد و انقالب اسالمی ایران (مطالعه موردی شبکه اجتماعی مسجد هدایت)
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 .2-2مسجد هدایت

بر خی از مساجد شهر تهران همچهون مسهجد لهرزاده ،ارک و قبها جهزو فعهالتهرین
مساجد سیاسی کشور تلقی میشدند .اما در این بین ،مسجد هدایت واقع در خیابهان
جمهوری (اسالمبول سابق) ،نزدیک به اللهزار ،پراهمیتترین آنها محسوب میشهد.
نگارش یک گزارش از این مسجد بهطور متوسط در هر هفته توسط مأمور سهاواک،
از سال  1340تا  ،1356نشاندهنده اهمیت سیاسی ایهن مسهجد اسهت .ایهن مسهجد
توسط آیتاهلل طالقانی  ،چند تن از خیرین و کسبه محل و به کمک برخی از دوستان
نزدیک ایشان ،همچون مهندس بازرگان بازسازی شد و پس از آن دوباره شهروع بهه
فعالیت کرد.
مسجد هدایت محل کافهها و کابارههای موجهود در آن زمهان در شههر تههران
بوده و به تعبیری آن محله منطقهای تفریحی در دل یکی از مراکز خریدوفروش شهر
(که بافتی سنتی داشته) محسوب میشده است .در این میان وجود مسجد بههعنهوان
عبادتگاهی برای کسبه محل در منطقهای تفریحی سبب به وجود آمدن اختالف میهان
رهگاران تلقی میشد .به نقل از مهدی طالقانی فرزند آیتاهلل طالقهانی ،پهدر ایشهان
پس از برعهده گرفتنِ امامت جمعه مسجد هدایت بههدنبهال چهارهای بهرای مشهکل
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یادشده بوده است .به تعبیر دیگر« :مشتریان سینما و م منان مسجد به چشم مههر بهه
یکدیگر نمینگریستند» .بنابراین آیتاهلل طالقانی برای حل این معضل این بیت شهعر
را بر سردر مسجد نصب کردند:
متا) کیر و دین بیمشتری نیسم

گروهی این ،گروهی آن پسندند (سلیمی)512 :1386 ،

کارکرد سیاسی این مسجد را میتوان با بیان چند ویژگی به تصویر کشید .نخسهت اینکهه
مسجد هدایت بخش اعظمی از اقشار مردمی را به خودش جاب کرده بهود .ازیهکسهو
پزشکان ،مهندسان ،دانشجویان ،اساتید ،روشنفکران و کارمندان بههعنهوان طبقهه متوسهط
جدید شهری ،و از سوی دیگر بازاریان و روحهانیون بههعنهوان طبقهه متوسهط قهدیم ،و
همچنین دیگر اقشار مردمی همچون اصناف ،ورزشکاران و کارگران در جلسا هفتگهی

مسجد که پناشنبهها برگزار مهیشهد ،حضهوری فعهال داشهتند (طالقهانی-758 :1388 ،
 .)751ویژگی دوم اینکه اشخاص سیاسی مختل  ،از طی ها و احزاب سیاسی متفهاو
در جلسا هفتگی مسجد حاضر میشدند .از بین اشخاص معروف میتوان به مهنهدس

مهدی بازرگان ،دکتر علی شریعتی ،عز اهلل سحابی ،اللهیار صهالح ،محمهد حنیه نهژاد،

شهید مطهری ،شهید واحدی و طهماسبی ،شهید رجایی و علیاکبهر هاشهمی رفسهنجانی
اشاره کرد .از سوی دیگر اعضای احزاب متنوعی چون جبهه ملی ،نهضت آزادی ،حهزب
ملت ایران ،حزب زحمتکشان ،حزب نیروی سهوم و تشهکلههای دانشهجویی همچهون
انجمههن اسههالمی دانشههجویان دانشههگاه تهههران در مسههجد هههدایت بههه فعالیههت سیاسههی
میپرداختند (مرکز بررسهی اسهناد تهاریخی وزار اطالعها  :1389 ،سهندهای شهماره

 20 /37076 -312 /4079 -312 /2797 -316 /1613ههههه –  .)316 / 1438سهههومین
ویژگی ،عملکرد وسیع سیاسی مسجد ههدایت در حهوزه اطهالعرسهانی و بسهیا منهابع
است .جمعآوری کمکهای مردمی برای فقرا یا زلزلهزدگهان ،پخهش خبهر کشهته شهدن
مرحوم تختی ،فروش جزوه های آموزشهی تفسهیر قهرآن مهنهدس بازرگهان ،دعهو بهه
برقراری تظاهرا ضددولتی که گاهی با  100یا  200نفر انجام میگرفت (مرکهز بررسهی
 20 /32292 -316 /351هههه  ،)312 /4315 -2نمونههههههایی از ایههن مههوارد محسههوب
میشوند.
این ویژگیها نشان می دهد که کارکرد سیاسی مسهجد ههدایت بههعنهوان یهک
مسجد پایتخت قدری متفاو

از مساجد دیگر بوده است .چرایی ایهن مطلهب را در

سه م لفه میتوان جستجو کرد .1 :شخصیت متکًر آیتاهلل طالقانی ،بههگونههای کهه
اکًر فعاالن سیاسی ،چه چپها و ملی گرایان ،و چه ماهبیون در مجهالس سهخنرانی
وی حضور داشتند  .2جغرافیای مسجد ههدایت کهه بهه دلیهل نزدیکهی بهه بهازار و
دانشگاه ،مکان مناسبی برای پیوند این دو قشر سنتی و جدیدِ طبقه متوسط را فهراهم
میآورد  . 3پیچیدگی زندگی شهرنشینی جدید در قلب پایتخت ،از این نظر کهه اوالً
سبب میشد تا مردم برای کسب اطالعا

بیشتر به مساجد روی آورند .دلیل آن نیز

این بود که سیستم بسته اطالعرسانی در حکومت پهلوی سبب میشد تا شههروندان
برای با خبر شدن از وقایع اتفاقافتاده به دیگر وسایل اطالعرسانی خهارا از اقتهدار
حاکمیت همچون رادیوهای خارجی و مسهاجد روی آورنهد (مرکهز بررسهی اسهناد
تههاریخی وزار

اطالعهها  :1389 ،سههندهای شههماره-316/1671 -316/1277 :

20 /32917هه  /11096 -311/901 -2س

 )311/904 -311/903 -2610 -ثانیهاً
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وجود طبقا

و اقشار مختل

در شهرهای بزر  ،با ماهیتی جبرآمیز لزوم همنشینی

با دیگر اقشار و جریانهای فکری و سیاسی را به شهروندان آن دیکتهه مهیکنهد کهه
این خود به دنایِ شبکه ارتباطی آنان میافزاید.
 .2-3سرمایه اجتماعی مساجد

یکی از و جوه م ثر بر تولیهد سهرمایه اجتمهاعی در مسهاجد ،ارتبهاط مسهتقیم میهان
کنشگران فعال در شبکه مساجد است .بر همین اساس ،فرض بر آن است که شهبکه
اجتماعی مساجد بهعنوان یهک شهبکه حقیقهیهنهه بههصهور
نمودیافته در فضای وِب که در تحوال

پدیهدهای مجهازی و

اخیر جهان عهرب موسهوم بهه بههار عربهی

نقش داشتنده دارای برخی م لفههای تبیینکننده در ماهیهت سهاختار ارتبهاطی خهود
است .از مهمترین این م لفهها میتوان به دو مفههوم چگهالی 1و انتقهالیهافتگی 2کهه
تفاو

شبکههای حقیقی را با شبکههای مجازی در تولید سرمایه اجتماعی مشخ

میسازند ،اشاره کرد .منظور از چگالی ،میزان شناخت کنشگران از یکدیگر است کهه
درواقع بر میزان اعتماد متقابل آنها تأثیرگاار است .عالوهبر این ،اگر «ال » با «ب» و
«ب» با «پ» در ارتباط باشهد ،احتمهال و شهانس اینکهه روزی میهان «اله » و «پ»
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پیوندی برقرار شود ،انتقالیافتگی نامیده میشود (کیها و محمهودی.)12-21 :1390 ،
باید درنظر داشت که میزان انتقالیافتگی در شهبکهههای اجتمهاعی حقیقهی کمتهر از
شبکههای اجتماعی مجازی است ،که این امر در گسترش نیافتن شایعهها ،تأثیرگهاار
است .انتقالیافتگی سبب میشود تا کنش افراد سریعتر بهوقوع بپیوندد کهه ایهن امهر
در وقوع تحوال

بهار عربی از اواخر سال  2010در کشورهای تونس و مصر مه ثر

بود (بروگمن .)37-38 :1389 ،از سهویی میهزان چگهالی در شهبکهههای اجتمهاعی
حقیقی بهدلیل اثر مجاور  3میان کنشگران بیشتر است .در معرض قرار گرفتن 4یا به
تعبیری تماس مستقیم میان کنشگران که در ادبیا

تحلیل شهبکه بها عبهار

بسهامد

تماس شناخته میشود ،سبب ارزیابی مًبت از یکهدیگر شهده کهه ایهن امهر افهزایش
1. Density
2. Transitivity
3. Proximity Effect
4. Repeated Exposure

اعتماد میان آنها را در پی دارد )4(.این اعتماد به وجودآمهده در شهبکهههای اجتمهاعی
حقیقی در امر هنجارسازی م ثر واقع شده و ارزشهای معطوف به شبکه را متجلهی
میسازد .اینگونه است که نظم مطلوب شبکه مساجد کشهور توانسهت در وضهعیت
پس از انقالب حاکم شود.

خأل قدر

 .3ارائه الگو و تفسیر آن
الگوی ارتباطی شبکه فعاالن سیاسی مسهجد ههدایت ،طبهق الگهوریتم فروچرمهان1ه
2

راینگولد و به کمک نهرمافهزار  NodeXLدر شهکل شهماره ( )2آورده شهده اسهت.
الگوریتم اشارهشده توسط دو پژوهشگر به نامهای فروچرمان و راینگولد و به کمک
روش ترسیم اسپرینگ 3طراحی شده اسهت .ایهن الگهوریتم ،قابلیهت آن را دارد کهه
گرافِ 4شبکه را بهصور

مجموعهای از حلقهها و فنرهای مکهانیکی نمهایش دههد.

الزم به ذکر است کهه در یهک شهبکه ،کنشهگران را تهارک 5و ارتبهاط آنهان را لبهه

6

ارتباط متقابل را داشته باشند .دلیل استفاده از ایهن الگهو نیهز ایهن اسهت کهه امکهان
نمایش مناسبتر را برای گرافهای کوچکتر ،با تقریباً  50تارک ،فهراهم مهیسهازد
(بارون و دیگران.)397-398 :1388 ،
با توجه به شکل بهدستآمده به کمک نرمافزار ذکرشده ،دو کنشگر کهانونی در
میان فعاالن سیاسی مسجد هدایت ،آیتاهلل طالقانی و مهندس بازرگان هستند کهه در
کنار سایر کنشگران همچون دانشجویان ،بازاریان و کسبه ،روحانیون ،فعاالن سیاسی،
اصناف ،تشکلها و احزاب سیاسی ،شبکه اجتماعی فعاالن سیاسی مسجد ههدایت را
تشکیل دادهاند .این دو کنشگر که توانستهاند بهین دانشهگاهیان ،روحهانیون ،بهازار و
احزاب سیاسی اتصال برقرار کنند ،در ادبیا

تحلیل شبکه ،اتصالگران شبکه نامیهده
1. Fruchterman
2. Reingold
3. Spring
4. Graph
5. Vertex
6. Edge
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می شوند .بین این دو فرد و سایر کنشگران ،مجموعه روابطی بهصور

مًلثها و یا

اشکالی با سه رأس و دو ضلع پدید آمده اسهت کهه بهه آنهها سههتهایی مهیگوینهد.
سهتاییها به دو نوع بسته 1و باز 2تقسیم میشوند .در سهتاییهای بهاز (یعنهی اینکهه
سه رأس وجود دارد و دو ضلع بهتعبیری مًلًی هنوز پدید نیامده است .درواقع فرد
«ال » با «ب» و «پ» در ارتباط است اما «ب» و «پ» بها یکهدیگر ارتبهاطی ندارنهد)
سرمایه اجتماعی برای رأس هرم شکل میگیرد ،هرچند دو رأس دیگر نیهز از رابطهه
سود میبرند ،اما بیشترین فایده برای یکی از رئوس است .درحهالیکهه در سههتهایی
بسته (یک مًلث کامل ،جاییکه هر سه کنشهگر بها ههم درارتبهاط هسهتند) سهرمایه
اجتماعی تنها میان سه کنشگر انباشته مهیشهود و بهه کنشهگران دیگهر تسهری پیهدا
نمیکند ) .(Harel & Koren, 2001: 183-196تفاو

این دو نوع سهتایی را مهیتهوان بهه

کارکرد بانک (سهتایی باز) و خانواده (سهتایی بسته) تشبیه کرد .در مًال بانکهداری،
بانکدار یا بهتعبیری «ال » به دلیل نبودن ارتباط بین کنشگران دیگر ،سپرده «ب» را به
«پ» وام میدهد و از این رابطه صاحب سود میشود ،بدون اینکه خود «ب» و «پ»
به هم دسترسی داشته باشند .اما در یک خانواده ،اعتمهاد میهان پهدر ،مهادر و فرزنهد
برای همة اعضا انباشته میشود.
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شکل شماره ( .)2شبکه اجتماعی فعاالن سیاسی مسجد هدایت (کنشگر کانونی سمت راست ،نیتاهلل طالقانی
و کنشگر کانونی سمت چپ ،مهندس بازرگان است)

1. Closed Triad
2. Open Triad

برای درک بهتر مطالب باال ،الزم به ذکر است که اتصالگهران کرانهه یهک شهبکه بهه
کمک مفهوم مرکزیت بِیْنیّت 1قابل تشخی

هستند .مرکزیت بِیْنیّهت مفههومی اسهت

که نشان می دهد بازیگران برقرارکننده ارتباط میهان حفهرهههای سهاختاری 2در یهک
شبکه دارای مرکزیت بیشتری هستند .بازیگری بها مرکزیهت بِینیهت بهاال ،کنشهگری
است که توانسته میان دو بخش مختل

از شبکه بهنحوی ارتباط برقرار کنهد کهه در

حالت عادی چنین چیزی ممکن نیست یعنی نبود کنشگر سبب نبود ارتباط میان دو
بخش شبکه میشود (میرمحمدصادقی .)30 -32 :1391 ،همچنهین منظهور از حفهره
ساختاری همان خأل به وجودآمده در «تمًیل بانکدار ،سپردهگاار و وامگیرنده» است.
درواقع حفره حاصل در اثر عدم ارتباط میان سهایر کنشهگران در یهک شهبکه پدیهد
میآید .مقدار مرکزیت بِینیت بهطور خام و نُرمالنشده ،برای آیهتاهلل طالقهانی عهدد
تقریبی  586/9را نمایش مهیدههد .پهس از وی مهنهدس بازرگهان بیشهترین میهزان
بِینیت مربوط به او مقدار عددیِ  467/4را بیان میدارد .امها پرسهش ایهن اسهت کهه
اعداد باال چگونه به دست آمده و کاربرد آن چیست پاسخ به پرسهش بهاال نیهاز بهه
تشریح بیشتر شبکه ترسیمشده دارد.
شبکه نمایش دادهشده دارای  37تارک و  130لبه است و  64درصد رابهط بهین
تارک بهشکل متقابل 3و دوطرفه بوده است .همچنین میانگین فاصله ژئودیسک4ههای
شبکه عدد  2/2و حداکًر آن ،یعنی قطر 5شبکه 5 ،است .الزم به توضهیح اسهت کهه
فاصله ژئودیسک ،کوتاهترین فاصله میهان دو تهارک اسهت و میهانگین آن ،میهانگین
فواصل میان همه تارکهای شبکه است .بهعالوه ،قطر یا حداکًر فاصهله ژئودیسهک
نیز بیشترین فاصله میان دو تارک در یک شبکه ،یا به تعبیری فاصله میهان دورتهرین
تارکها در یک شبکه است .حهال براسهاس دادهههای بهاال و از طریهق فرمهول زیهر
1. Betweenness Centrality
2. Structural Holes
3. Reciprocated
4. Geodesic Distance
5. Diameter
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میتوان نرخ خام مرکزیت بِینیت را محاسبه کرد پس مرکزیت بِینیت  Bبهرای تهارک
یا گروه  iعبار

است از مجموع نسبتهای تعداد ژئودیسکهایی که  vرا از طریهق

 iبه  uمتصل میکنند)) ،(gu,v(iو همه ژئودیسکهایی که  vرا به  uوصهل مهیکننهد
بدون آنکه از  iگار کنند) .(gu,vبنابراین:

𝑖∄𝑣 𝑢,

)𝑖(𝑣𝑔𝑢,
𝑣𝑔𝑢,

𝑣<𝑢∑ = 𝐵

رقم بهدستآمده از طریق تقسیم شدن بر ) 12 (n − 2)(n − 1نرمهال خواههد شهد.
کسر ماکور نشاندهنده حداکًر مسیرهای کوتاه به وجودآمده در شبکه است و در آن
 nبرابر با تعداد کل تارکها است

)(Kilduff & Tsai, 2003: 29-30, 139

داشت:

درنتیجه خواهیم

)𝑖(𝑣𝑔𝑢,
𝑣<𝑢∑ 2
𝑣𝑔𝑢,

)𝐵𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 = (𝑛−2)(𝑛−1

مقدار اولیه رقم مرکزیت بِینیت برای آیهتاهلل طالقهانی و مهنهدس بازرگهان بهه
کمک نرمافزار  NodeXLبهدست آمده اسهت امها بهرای تجزیههوتحلیهل بهتهر ،نمهره
بهنجار یا همان نرمال شده مرکزیت بِینیت مورد نیاز است .بر همین اساس مرکزیهت
بِینیت نرمال ،برای آیتاهلل طالقانی و مهندس بازرگان بهترتیب اعداد زیهر بههدسهت
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میآید:

= 0.74

934.8
1260

2×467.4

= ), 2) 𝐵 = (37−2)(37−1

= 0.93

1173.8
1260

2×586.9

= )1) 𝐵 = (37−2)(37−1

مرکزیت بِینیت نرمال ،عددی است بین  0و  1که نزدیکی آن به عدد یک بههمعنهی تأییهد
نقش واسطهگری و اتصالکنندگی بازیگر یا تارک مورد نظهر اسهت .در شهبکه اجتمهاعی
مسجد هدایت ،آیتاهلل طالقانی نقش ارتباطدهنده میهان گهره1ههای موجهود در شهبکه و
پوشش حفرههای ساختاری آن را ایفا میکند (با مرکزیت بِینیت نرمهالِ  )0/93و پهس از
وی مهندس بازرگان (با مرکزیت بِینیت نرمالِ  )0/74قرار دارد .دیگهر کنشهگران شهبکه،
وضعیت بسیار متفاوتی با دو فرد نامبرده دارند .برای درک بهتر این مسئله کمهک گهرفتن
از نمودار شماره ( )1الزم بهنظر میرسد .نمودار ماکور بهشکل تابعی دیرنرمال در آمهده
است .درواقع شمار و فراوانی تارکهایی که مرکزیت بِینیت باالیی دارند ،بسهیار کمتهر از
مقادیر خرد بهدستآمده بهرای ایهن شهاخ

در شهبکه اسهت ( 26تهارک از  37تهارک
1. Node

موجود در شبکه مرکز بِینیت زیر  13/6دارند که نمره نرمالشده آن مقهدار  0/02اسهت).
این مسئله نشان میدهد ،شبکه باال بر محوریت دو فرد بوده و با توجه به شهکل شهماره
( )2میتوان ادعا کرد که ماهیتی ستارهای به خود گرفته است یعنهی شهبکه ،رهبرمحهور
است و آیتاهلل طالقانی بیش از هر فرد دیگری ،با توجه به نرخ مرکزیت بِینیت وی ،ایهن
نقش را برعهده دارد .بر همین اساس میتوان استدالل کرد که سرمایه اجتمهاعی وی نیهز
بیش از دیگر کنشگران فعال در این شبکه است.
نمودار شماره ( .)1مرکزیت بینیت در شبکه اجتماعی مسجد هدایت
30
20

فراوانی

10
0
7

3

برای ترسیم الگوی باال ،شناسایی کنشگران کانونی یها بهه تعبیهر دیگهر ،تهارکههای
شبکه ،ضروری بهنظر میرسد .در این راستا پژوهشهگران بها بررسهی گهزارشههای
ارائه شده توسط مأموران ساواک دربهاره فعهاالن مسهجد ههدایت ،اشهخاص مطهری
نامبردهشده در هر سند را بهعنوان کنشگران شبکه یا همان تارک شبکه مهدنظر قهرار
داده اند .در این میان ،نام برخی افراد بیش از دیگر فعاالن ذکر شده است که از میهان
اسامی نامبردهشده ،تنها  37تارک انتخاب شدهاند .اما لبه یا ارتباط درونشبکهای ایهن
اشخاص در قالب رابطه ساختاری و تشکیالتی فهرد نهامبهردهشهده در ههر سهند بها
کنشگران کانونی مسجد ترسیم شده است .همان گونه که گفته شد ،برخهی نهادههای
اجتماعی همچون احزاب سیاسی ،تشکلهای دانشجویی و یا اصناف و کسبه بازاری
بنا بر ارتباط ساختاری خود با کنشگران اصلی مسجد ،فعالیت سیاسی خود را سامان
میبخشیدند .برای نمونه ،محمد توسلی ،عبهاس صهاحبالزمهانی و یهونس یکتها در
بخشی از خاطرا

خود به ارتباط ساختاری موجود میان نهضت آزادی ،جبههه ملهی

دوم ،انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران با مهندس بازرگان و شخ

آیتاهلل

سرمایه اجتماعی مساجد و انقالب اسالمی ایران (مطالعه موردی شبکه اجتماعی مسجد هدایت)
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طالقانی اشاره میکنند ) .(Carrington, Scott & Wasserman, 2005: 24-26از سویی ،بنا بهر
روایت برخی از فعاالن سابق مسجد هدایت ،حضور مکرر برخی چهرههای مشههور
روحانیت در مسجد هدایت در کنار حضور اصناف و کسبه بازار بهدلیل عالقة آنهان
به آیت اهلل طالقانی قابل توجه است (امجدی .)143-155 :1387 ،جایگاه افراد عادی
بازار در مسجد هدایت بهگونهای بوده که حتی در زمان سپری شدن دوران زنهدان و

محکومیت آیتاهلل طالقانی ،گاهی یکی از کسبه محل بهنهام آقهای ابهراهیم موسهوی
حسینی وظیفه امامت نمهاز جماعهت را برعههده داشهتند (امجهدی 200 - :1387 ،و

.)156–159

بر همین اساس ،و با توجه به پیونهد سهاختاری انجمهن اسهالمی دانشهجویان،
نهضت آزادی و انجمن اسالمی مهندسان با مهنهدس بازرگهان و آیهتاهلل طالقهانی و
علقه کسبه بازاری و قشهری از روحانیهت بهه آیهت اهلل طالقهانی ،مهنهدس بازرگهان
بهعنوان رابط میان دانشگاهیان (دانشجویان و اسهاتید فعهال در انجمهن اسهالمی) ،و
همچنین آیتاهلل طالقانی به عنوان رابط میان روحانیت و بازار و ارتباط هر دویِ آنان
با فعاالن سیاسی احزاب ملیگرا ،پیشفرضهای اولیه مدل درنظر گرفته شدهانهد .در
ایهن راسههتا ،فعههاالن سیاسههی چههپ ،کهه عمههدتاً جوانههان فعههال در انجمههن اسههالمی
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دانشجویان نیز بودند ،به طور تقریبی مرتبط با هر دو اتصهالگهر کرانهه مهدل ،یعنهی
مهندس بازرگان و آیتاهلل طالقانی ،تلقی شدند .این مسئله شامل همهه جریهانههای
سیاسی چپ نبوده است زیرا عمدتاً فعاالن چپِ با گرایشهای اسالمی در جلسها
مسجد حضور مییافتند (امجدی .)192 :1387 ،بهااینحهال برخهی از فعهاالن سهابق
حزب توده همچون محمد نصیری نیز در برخی از جلسههای مسجد حضهور فعهال
داشتند (امجهدی .)154-155 :1387 ،همچنهین الزم بهه توضهیح اسهت کهه تمهامی
پیوندها و تارکهای ترسیم شده در شبکه براساس دادههای اسهتخرااشهده از اسهناد
ساواک بوده و اسناد ماکور توسط مرکز اسناد انقالب اسهالمی بههصهور
منتشر شده است (مرکز بررسی اسناد تاریخی وزار

عمهومی

اطالعا  :1389 ،سهند شهماره

 20/10289ه).
عالوه بر موارد ذکرشده پیشین ،نکا

دیگری را نیز بهرای الگهوی ترسهیمشهده

میتوان عنوان کرد .هرچند شاخ

بروندرجههای 21( 1ارتبهاط) و دروندرجههای

2

( 17ارتباط) مهندس بازرگان بیشتر از آیتاهلل طالقانی ( 14ارتبهاط دروندرجههای و
 19ارتباط بروندرجهای) است ،اما ارتباط مرحوم بازرگان با بخشی از شبکه بهشکل
دیرمستقیم بوده است .شهایانِ ذکهر اسهت کهه پیونهدهای دروندرجههای بهر میهزان
ارتباطا

انجام شهده بها کنشهگر تأکیهد دارد (ارتبهاطی کهه دیگهر کنشهگران بها وی

داشتهاند) درحالی که پیوندهای برون درجهای مقدار ارتباط انجامشده بهوسهیله خهود
کنشگر را نمایش میدهد .باالتر بودن دو رقم باال بهرای مهنهدس بازرگهان بههدلیهل
حضور بیشتر دانشجویان در مسجد و ارتباط گسترده آنان با شخ

آقهای بازرگهان

ارزیابی میشود .درواقع بخش اصلی فعاالن سیاسی مسجد را دانشهگاهیان ،بههویهژه
دانشجویان تشکیل میدادند که با هر دو رأس شبکه در ارتباط بودند (الزم بهه ذکهر
است این ارتباط با شخ

مهندس بازرگان بیشتر بوده است) ،اما خوشه دیگهری در

دربرگیرنده اقشار سنتی جامعه است ،ارتباط مستقیمی بها شهخ

آیهتاهلل طالقهانی

دارد و چرایی آن را باید در دو نوع همریختگی ارزشی 3و اجتماعی 4میان روحانیون
و طبقه متوسط سنتی جستجو کرد که سبب تشکیل پیوند قهویتهر میهان آنهان شهده
است .به تعبیر دقیقتر این سرمایه اجتماعی انباشهتهشهده در شهبکه فعهاالن سیاسهی
مسجد هدایت میتواند پاسخ دهد که چرا پس از وقوع انقالب ،روحانیان از سرمایه
اجتماعی بیشتری برخوردار بودند و درنتیجه بهگفته پاتنام در هنجارسازی ،موفهقتهر
از سایر جریانهای سیاسی عمل کردهاند .توضیح مهوارد بهاال در شهکل شهماره ()3
بهتر قابل تشخی

است.

در این شکل م لفه« 5اله » دانشهگاهیان ،م لفهه «ب» بازاریهان و روحهانیون و
م لفه «پ» فعاالن سیاسی و اعضای مرتبط با احزاب هستند .همانگونه که مشهاهده
1. Out-Degree
2. In-Degree
3. Value Homophile
4. Status Homophile
5. Component

سرمایه اجتماعی مساجد و انقالب اسالمی ایران (مطالعه موردی شبکه اجتماعی مسجد هدایت)

شبکه وجود دارد که متشکل از بازاریان ،کسبه و روحانیون اسهت .ایهن خوشهه کهه

95

میشود ،آیتاهلل طالقانی میان این دو م لفه نقش اتصالگر کرانه را داشته اسهت کهه
درواقع محل اتصال دو خوشه درون شبکه اجتماعی فعاالن سیاسی مسهجد ههدایت
نیز تلقی میشود این درحالی است که مهندس بازرگان بهطور دیرمسهتقیم بها قشهر
سنتی مسجد در ارتباط بوده و عمهوم مبهادال

وی معطهوف بهه دانشهگاهیان شهده

است .شهکل زیهر براسهاس الگهوریتم  Harel-Koren Fast Multi-Scaleترسهیم شهده
است .الزم به ذکر است الگوریتم اشارهشده گونهای متفاو
این الگوریتم هم برای گرافهای بزر

با الگهوی پیشهین دارد.

و هم برای گرافهای کوچهک کهاربرد دارد

و آنچه بیش از هر چیز در آن دارای اهمیت است ،جنبههای زیباییشهناختی ترسهیم
یک گراف است )5(.بر همین اساس ،در راستای استفاده از کیفیت بهتر بهرای نمهایش
الگوی ارائهشده و بهرهگیری از افق دیهد مناسهبتهر بهرای ارزیهابی گهراف ،از ایهن
الگوریتم استفاده شده است.
شکل شماره ( .)3شبکه اجتماعی فعاالن سیاسی مسجد هدایت (کنشگر کانونی سمت راست مهندس بازرگان
و کنشگر کانونی سمت چپ نیتاهلل طالقانی است)

پژوهشنامه علوم سیاسی  سال نهم  شماره چهارم  پاییز 1393

96

پ

ررف
ب

نتیجهگیری
در مقاله حاضر تالش شد تا بحث جدیدی درباره مفهوم سرمایه اجتمهاعی و رابطهه
آن با قدر

سیاسی در وضعیت پسهاانقالبی گشهوده شهود .در ایهن راسهتا انقهالب

اسالمی ایرا ن برای بررسی هرچه بیشتر ،مورد تحقیق و وارسهی قهرار گرفتهه اسهت.
اساساً تصور سرمایه اجتماعی بدون درنظر گرفتن شبکه اجتمهاعی سهازنده سهرمایه،
امکانپایر نیست .بر همین اساس نقش شبکه اجتماعی مساجد کشور ،کهه شهبکهای
حقیقی محسوب میشود ،برای تولید سرمایه اجتمهاعی بهرای نیروههای اجتمهاعی و
سیاسی فعال ،پیش از انقالب بررسی شد .ابتدا شهبکه مسهاجد کشهور در دو بخهش
شهرستانها و شهر تهران مورد توجه قرار گرفت .نتیجه بهدست آمده م ید آن اسهت
که کارکرد سیاسی مساجد شهرستانهای کشور در محدوده جغرافیایی خاصی بهوده
و از تنوع و تکًر کارکردیِ کمتهری نسهبت بهه مسهاجد تههران برخهوردار هسهتند.
همچنین برای بررسی دقیقتر مساجد شهر تهران ،کارکرد سیاسی یکی از فعالتهرین
مساجد آن زمان هیعنی مسجد هدایته مورد بررسی قرار گرفت .نتایا بهدستآمهده
از تحلیل شبکه مسجد هدایت حاکی از آن است که شبکه اجتماعی فعهاالن سیاسهی
آیتاهلل طالقانی است .بررسی عملکرد سیاسی شبکه مسهجد بها توجهه بهه شهاخ
مرکزیت بِینیت داللت بر آن دارد که کنشگر اصلی و مرکهزی شهبکه توانسهته اسهت
میان گرهها ،م لفهها و تارکهای بیشتری ارتباط برقرار کند و این امر سبب افهزایش
سرمایه اجتماعی وی شده است .بر همین اساس طبق نظر پاتنهام مهیتهوان اسهتدالل
کرد که توانایی شخ

ماکور برای هنجارسازی در شبکه بیش از سایر افهراد تلقهی

می شود .برقهرار کهردن ارتبهاط میهان دو قشهر طبقهه متوسهط ،یعنهی دانشهجویان و
دانشگاهیان با بازاریان و روحانیون توسط آیتاهلل طالقانی به کمک ساختار شهبکهای
مسجد هدایت باعث انباشت سرمایه بیشتر بهرای روحهانیون ،بههدلیهل ههمریختگهی
ارزشی و پایگاهی میان آنان و رهبهر شهبکه شهده اسهت و بهه همهین دلیهل امکهان
هنجارسازی بیشتر را برای آنان فراهم ا ده اسهت .حهال در وضهعیت خهأل قهدر
هیعنی شرایط پس از انقالب ه نقش نیروهای اجتماعی که دارای سرمایه اجتماعی یها
به تعبیری شبکه اجتماعی سازمانیافتهتری هستند ،در ایجاد هنجارسهازی در جامعهه
نمود بیشتری مییابد .با توجه به اینکه در شهرایط پسهاانقالبی ههیچ قهانونی وجهود
نداشته و اساساً منبع مشروعیتداری برای وضع قانون و نظهمسهازی وجهود نهدارد
هزیرا هنوز قدر

فائقهای بر جامعه مسهلط نشهده اسهته آن نیهروی اجتمهاعی کهه

سرمایه اجتماعی مساجد و انقالب اسالمی ایران (مطالعه موردی شبکه اجتماعی مسجد هدایت)
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قدر

هنجارسازی بیشتری دارد میتواند در قدر سازیههای بعهدی موفهق عمهل

کرده و به تکوین ساختار و نظم سیاسی مطلوب خود اقهدام کنهد .ازآنجاکهه قهدر
هنجارسازی در اختیار آن نیروی اجتماعی خواهد بود که سرمایه اجتمهاعی بیشهتر و
شبکه منسجمتری در درون جامعه داشته باشد ،میتوان بر نقش و عملکهرد سیاسهی
روحانیت بهعنوان میراثدار اصلی سرمایه اجتماعی مساجد ،در تکوین نوع سهاختار
سیاسی کشور پس از انقالب اسالمی صحه گااشت .همچنین مقاله حاضهر بهر ایهن
مدعا است که توانسته اسهت امکهان پهیشبینهیپهایری بیشهتری را بهرای برخهی از
پدیدههای سیاسی مرتبط با بحث شبکهها و سرمایه اجتماعی همچهون انقهالبههای
سیاسی فراهم کند .درواقع شناخت بهتر این مسهئله مهیتوانهد ایهن امکهان را بهرای
محققان علوم سیاسی و حتی سیاستمداران فراهم سازد که درباره تشخی
مورد تحوال

آتی کشورهای دستخوش تغییرا

سیاسی اساسی ،ازجملهه تحهوال

جاری جهان عرب ،با دقت نظر بیشتری اظهارنظر کنند*.
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خهود در

پینوشتها
 .1مفهوم سرمایه فرهنگی استعارهای بود که بوردیو در مقاله «بازتولید فرهنگی و اجتمهاعی
در  »1973مطری کرد .استدالل وی بر این مدعا حاکم بود که پدران و مادران طبقه متوسهط
به فرزندانشان نوعی سرمایه فرهنگی که شامل نوعی توانش فرهنگی و زبانی اسهت منتقهل
میکنند که این امر به حفظ نابرابری سلسهلهمراتبهی در یهک اجتمهاع انسهانی ،مشهروعیت
میبخشد.
 .2برای کسب اطالعا بیشتر رجوع کنید به سایت مرکز آمهار ایهران بهه نشهانی( :تهاریخ:
مرداد ماه )1392
 .3تصویر از سایت  www.maps.google.comگرفته شده است.
 .4طبیعتاً تحقیق و بررسی درباره ماهیهت و چگهونگی تأثیرگهااری شهبکهههای اجتمهاعی
مجازی در تحوال سیاسی کشورهای عربی خاورمیانه از اواخر سال  2010میالدی به بعد
(موسوم به بهار عربی یا بیداری اسالمی) نیازمند انجام پژوهشهی مسهتقل از بحهث کنهونی
است .درنتیجه صرفاً برای مشخ شدن تمایز میان شبکه اجتماعی حقیقی و مجازی به آن
اشاره شده است و بر همین اساس از اظهارنظر درباره پدیده ماکور پرهیز میشود.
 .5برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به :مرکز بررسی اسناد تاریخی وزار اطالعا  ،پیشهین،
جلد اول و دوم .برخی از اسناد مورد استفاده بهطور تفکیهکشهده بهرای احهزاب سیاسهی:
 20/10289ه  311/68س -ن  3034 316/351ط س  312 /3999برخههی از اسههناد
مربوط به دانشجویان 312/2717 312 /1950 312/1894 :برخی از اسناد مربوط به کسبه
محههل 20/11960 :ه  316/1748برخههی از اسههناد مربههوط بههه شخصههیتهههای سیاسههی و
روحانیون /1003 :س م  12726همچنین رجوع کنید به :جلیل امجدی ،پیشین ،اسهناد
شماره  23 ،14 ،6 ،5و .25–29
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