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Abstract
Trust is one of the most important aspects of human relationships and the creator of participation and
balance among members of society. Social trust is one of the most important characteristics of social capital,
for which various types and levels of trust have been defined. Trust is generally divided into intragroup and
intergroup categories. Intragroup trust includes trust in relatives, personal trust, and interpersonal trust.
Intergroup trust includes institutional trust, fundamental trust, and moral values. Meanwhile, dependent
variables related to social trust include the performance of the government, security, and religion. Social trust
is in the minds of many traditional and contemporary sociologists. The concept of trust manifests itself in
many different ways. This issue is one of the most important factors in establishing communication between
members of the community.
Trust is the basic foundation and pulse of the social order. The existence of social problems indicates a
lack of trust in society. The expression of social problems, ugliness, and vulgarity of the corrupt class,
especially in the institutional systems and the performance of the government, has long been seen in the
poems of our poets and writers. Seif Farghani is a poet of the seventh and eighth centuries AH who, as a
reformer and social critic, critically expresses bad social and economic conditions.
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In Seif's poetry, bad social conditions have destroyed the public’s trust in the government and even in the
society, and Seif, as a representative of these people, expresses distrust, especially of the government and its
institutions. The present study investigates social trust in Seif Farghani’s poems based on the theories of
three sociological theorists: Anthony Giddens, Robert Putnam, and Francis Fukuyama. Interpersonal trust,
personal trust, institutional trust, religion, security, and moral values are the most common subsets of social
trust in the theories of these three sociological theorists. Analysis of the theoretical content of Seif's poetry
ideas shows the poet’s dominant thought in the field of intergroup trust. Saif’s biggest complaint is the poor
performance of the government and the governing body of the society.
In Seif’s Divan, due to the transformation of social life, the disruption of social order, and corruption,
instead of trust, one should speak of distrust. The only trust that can be seen in Seif’s Divan is the
interpersonal trust that is based on the relationship between the lover and beloved. Religion, security, and
moral values have also been examined as other variables of social trust in Seif’s Divan which are directly
related to institutional trust and government performance. In general, Seif believes that a ruler who does not
have religious and moral values in the society disrupts the security and order of the society. According to
him, having religion can increase social trust in society.
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چکیده
اعتماد اجتماعی یکی از مهمترین شاخصههای سرمایة اجتماعی است که در ادبیات اعتماد ،انواع و سطوح گوناگونی ب رای
آن تعریف شده است .هریک از نظریهپردازان جامعهشناسی انواع و تعاریف متعددی برای اعتماد بیان کردهاند .مقالة حاضر ب ه
موضوع اعتماد اجتماعی در اشعار سیف فرغانی با تکیهبر نظریههای سه نظریهپرداز جامعهشناس -آنتونی گیدنز ،رابرت پاتن ا
و فرانسیس فوکومایا -اختصاص دارد .فرغانی در جایگاه شاعری سیاسی و اجتماعی با لحنی تند مشکالت حاکم بر جامع ه را
نقد میکند و منتقدانه به نکوهش حاکمان و صاحبان مناصب دولتی میپردازد .بهدلیل اینکه بیشترین گالیة سیف از حکومت و
نمایندگان آن است ،اعتماد نهادی و عملکرد دولت بیش از سایر مصادیق در نظ ر انتق ادی وی جل وه یافت ه اس ت .دگرگ ونی

پایههای حیات اجتماعی ،عملکرد ضعیف دولت و شرایط بد اجتماعی دلیل از کار افتادن نبض حیات اعتماد در دی وان س یف
است .پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفیتحلیلی انجا شده است .در این تحقیق سعی بر آن است با تعمق در دیوان سیف ان واع
اعتماد اجتماعی از منظر جامعهشناختی شرح داده شود .اعتماد اجتم اعی ب هط ورکلی ب ه دو دس تة درونگ روه و ب رونگ روه
دستهبندی میشود .اعتماد درونگروهی شامل اعتماد به نزدیکان و خویشاوندان ،اعتماد شخصی و اعتماد ب ینف ردی و اعتم اد
برونگروهی شامل اعتماد نهادی ،اعتماد بنیادی و ارزشهایاخالقی است؛ در عین حال اعتماد مبتنیبر عملکرد دول ت ،امنی ت
و دین که به عنوان متغیرهای وابسته به اعتماد اجتماعی است ،از دیدگاه این سه نظریهپرداز بررسی میشوند.
کلیدواژهها :سیف فرغانی ،اشعار انتقادی سیف ،اعتماد اجتماعی ،عملکرد دولت ،نظریات جامعهشناختی
مقدمه
سیف فرغانی از شاعران قرن هفتم و هشتم هجری است که در دورۀ مغوالن در آسیای ص غیر م یزیس ته اس ت .موض وع
قصیدههای سیف در ادبیات فارسی را میتوان دلیلی بر اوج مهارت او در سرایش اشعار فارس ی دانس ت .محت وای قص ایدش
 مسؤول مکاتبات
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عالوهبر نعت پیامبر و وعظ و اندرز عمدتاً دربارۀ اوضاع اجتماعی و سیاسی است .بیان مس الل و مش کالت اجتم اعی و بی ان
زشتیها و پلشتیهای طبقة فاسد بهخصوص در دستگاههای نهادی و عملکرد دولت در اشعار سیف به چشم میخورد .س یف
به شاعر منتقد اجتماعی در ادبیات شناخته شده است« .در می ان ش اعران دورۀ مغ ول ،ش فا ت رین و گزن دهت رین انتق ادات
اجتماعی را میتوان در شعر سیفالدین محمد فرغانی مشاهده کرد» (دری و هادی .)120 :1389 ،سیف یک مصلح اجتم اعی
است که همچو یک منتقد ،شرایط بد اجتماعی و اقتصادی را منتقدانه بیان میکند و از این شیوۀ انتقاد هراسی ندارد .در زم انی
که اندیشة غالب اکثر شاعران ،مدح امرا و سالطین بود ،سیف از مدیحهگویی پرهیز کرده و تنها یکبار ایلخان مغ ول را م دح
کرده است .اشعار سیف ،اشعاری فرازمان و فرامکان است .هرجا ظلم و بیدادی ح اکم باش د ،اش عار س یف همچ ون آین های
حقایق را بیان میکند و به ظالمان هشدار میدهد .حملة مغول به ایران که در زم ان س یف اتف ا م یافت د ،پای هه ای حی ات
اجتماعی را دگرگون میکند و باعث برهم خوردن نظم اجتماعی ،فساد اخالقی و انواع عیوب و انحطاطهای اخالقی در کشور
میشود .شرایط بد اجتماعی ،اعتماد مرد جامعه را به دولت و حتی افراد جامعه از بین برده است و سیف در نقشِ نماین دهای
از این مرد به بیان بیاعتمادی بهخصوص از دولت و نهادهای آن میپردازد .اعتماد ،پایة اساسی و نبض تپنده نظ م اجتم اعی
است .از نظر سیف اعتماد در جامعه وجود ندارد.
پیشینة تحقیق
سیف را شاعر اجتماعی میشناسند و در این زمینه آثاری دربارۀ اشعار این شاعر تألیف شده است؛ ازجمله:
 «پیشینه عصیان سیاسی و نقد قدرت در اشعار س یف فرغ انی و عبی د زاک انی» از کرم ی و حس ینی ک ازرونی ()1389؛نویسندگان در این مقاله ،آشفتگی قرن هفتم و هشتم را که بستر مناسبی برای بروز آثاری در حوزۀ ادبی ات انتق ادی اس ت ،ب ه
تصویر می کشند .سیف فرغانی و عبید زاکانی در حقیقت بازگوکنندۀ وضع موجود ،ظلم حاکمان ریاکار و مظلومیت عامه مرد
هستند .هردوی اینها یک هد

را  -هرچند با شیوۀ بیان نسبتاً متفاوت -بیان می کنند و حکا و امرا را هد

تیر طعن و آم اج

انتقادات قرار میدهند.
 «ابعاد مختلف نقد اجتماعی در دیوان سیفالدین محمد فرغانی» (دری و هادی)1389 ،؛ در این مقاله با معرفی سیف ب هعنوان سیاسی و اجتماعیترین شاعر دورۀ مغول از آشفتگیهای سیاسی -اجتماعی و س قوط اخ ال اجتم اعی و ارزشه ای
انسانی در این دوره سخن میرود .نویسنده شفا ترین و گزندهترین انتقادات را ازآنِ سیف میداند .سیف صاحبان مناص ب و
موقعیتهای سیاسی و اجتماعی را زیر ذرهبین خود قرار میدهد و ب ه انتق اد بازاری ان ک مف روش ،م داحی و تمل ق ش اعران
درباری ،بیعدالتیهای اجتماعی ،نبودِ امنیت و آسایش ،فرمانروایی مرد ناالیق و بیدین ،حاکمان س تمگر ،عوان ان حکوم ت،
قاضی رشوهخوار و صوفیان دروغی میپردازد.
 «هجو مغول به ایران و مؤلفههای پایداری در اشعار سیف فرغانی» (جهانشاهی افشار و روس تا)1392 ،؛ در ای ن مقال هایستادگی و مقاومت شاعر در مقابل ظلم و ستم حاکم در قرن هفتم و هشتم هجری مطرح شده اس ت ک ه س یف ی ک ش اعر
پایداری با انتقاد از دنیاپرستی و شناساندن چهرۀ ظالمان درخواست ایستادگی در برابر ستمگران را دارد و مرد را به قیا علی ة
استبداد فرامیخواند.
«سیف فرغانی و انتقادهای اجتماعی» (سرامی و رفاعی)1391 ،؛ در این پژوهش اندیشه و انتقادات سیف در ق رن هف تم و
هشتم ،بهعنوان یکی از سیاه ترین دورههای تاریخ بررسی شده است .شعر سیف با نشاندادن محرومیتها ،فقر ،ظلم حاکمان و
صاحبان مناصب ،آینة تما نمای روزگار خودش است .فرغانی در عین پایبندی به تقوا از درد مرد روزگ ارش غاف ل نب وده و
شعرش را در خدمت جامعه قرار داده است.
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 «بهدنبال شعر بیدروغ در دیوان سیفالدین فرغانی» (ترابی)1365 ،؛ نگارنده معتقد است سیف در قص ایدش ب ه ن دایوجدان بیدار خود پاسخ گفته و از تما قشرهای جامعه :وزیران ،مستوفیان ،قاضیان شرع ،بازاریان ،ص وفیان و زاه دان س خن
گفته است و انتقادها بیشتر متوجه طبقه حاکم است .سیف با چنان حدّت و تیزی لب به انتقاد ظلم حاکم در جامعه پرداخته که
میتوان گفت حق سخن را در این زمینه ادا کرده است .شاعر با احساس پاک ،بدون چاپلوسی و سرپوش گذاش تن ،ش عر ب ی
دروغی ساخته است.
 «مضامین اجتماعی در شعر فارسی عهد مغول» (کزکاوا)1384 ،؛ نگارنده در این مقاله به این امر اشاره میکن د ک ه ش عرانتقادی در قرن هفتم و هشتم بهدلیآلشفتگی وضع روزگار ،میدان مساعدی برای فراگی ری پی دا ک رده و ش اعران ب ه تص ویر
اوضاع اجتماعی زمان خود پرداخته اند که سیف فرغانی هم یکی از این شاعران است.
پژوهشهای متعدد دیگری چه در زمینة بررسی بعد اجتماعی و چه بعد زیباشناختی شعر سیف انجا گرفته اس ت؛ ام ا در
بررسی بعد اعتماد اجتماعی از منظر جامعهشناختی ،تاکنون پژوهش مستقلی شکل نگرفته است .پژوهش حاض ر ،بع د اعتم اد
اجتماعی را -که یکی از مصادیق سرمایة اجتماعی است -براساس دیدگاههای سه نظریهپرداز جامعهشناسی بررسی کرده است.
روش پژوهش
روش کار این مقاله به شیوۀ توصیفی -تحلیلی است .ابتدا نظریات این س ه نظری هپرداز(گی دنز ،پاتن ا  ،فوکویام ا) درب ارۀ
اعتماد اجتماعی مطرح شده و پس از تحلیل و بررسی اشعار سیف ،انواع اعتماد اجتم اعی از منظ ر جامع هش ناختی در دی وان
شاعر بررسی شده است.
چارچوب نظری
اعتماد یکی از جنبههای مهم روابط انسانی و آفرینندۀ مشارکت و تعاون در میان اعضای جامعه است .ازآنجاکه در جوام ع
گذشته مرد بیشتر با کسانی ارتباط داشتند که با آنها آش نا بودن د و دامن ة تعامالتش ان در مقایس ه ب ا جامع ة معاص ر بس یار
محدودتر بود ،اعتماد درونگروهی یا اعتماد بینشخصی بیشتری در بین مرد وجود داشت .رفتهرفته با گسترش شهرنش ینی و
آشنایی افراد با غریبهها نیاز شد که به پدیدههای فراتر از افراد انسانی اعتماد شود و اعتماد برونگروهی ک ه ش امل اعتم اد ب ه
اغیار و نهادها بود ،بیشتر مورد توجه قرار گیرد .یکی از اساسیترین مساللی ک ه جوام ع ب هخص وص جامع ة ام روزی ب ا آن
مواجهند ،اعتماد اجتماعی است .اعتماد اجتماعی یکی از ابعاد مهم زن دگی بش ری را تش کیل م یده د و یک ی از مه مت رین
زیرمجموعههای سرمایة اجتماعی به شمار میرود« .سرمایه اجتماعی بهطور خالصه ،به معنای هنجارها و شبکههایی است ک ه
امکان مشارکت مرد در اقدامات جمعی بهمنظور کسب سود متقابل را فراهم میکند ....و میت وان آن را ب همنزل ة هنجاره ا و
شبکههای عمومیای دانست که دستکم دربرگیرندۀ سه عنصر :آگاهی ،اعتماد و مشارکت باشد» (تاجبخش و دیگ ران:1382 ،
 .)10اعتماد یکی از جنبههای مهم روابط انسانی است و تمایل افراد را برای برقراری ارتباط با گ روهه ای مختل ف در جامع ه
افزایش میدهد .هرچه فاصلة مکانی و زمانی بیشتر باشد ،نیاز به اعتماد هم بیشتر میشود .در جوامع قدیم بهدلی ل مح دودیت
زمان و مکان ،اعتماد بیشتری در همة روابط نسبت به امروز وجود داش ت .می زان اعتم اد اجتم اعی در ش رایط و زم انه ای
مختلف تفاوت معناداری پیدا میکند .این میزان اعتماد در بین گروههای مختل ف جامع ه متف اوت اس ت« .اعتم اد ب ه عن وان
عنصری مهم از پایینترین سطوح روابط در خانواده میان پدر و مادر و فرزندان آغاز میش ود ،س پس در س طح گس تردهت ری
مانند خویشاوندان ،دوستان و گروه همساالن ادامه یافته و درنهایت در سطح گروهها و نهادهای جامعه تجلی مییابد» (وث وقی
و رحمانی .)32 :1392 ،اعتماد ،پایة اساسی نظم اجتماعی است و انسجا را در جامعه افزایش میدهد .امنیت حاکم بر جامع ه
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باعث افزایش اعتماد در بین افراد میشود و پیروی از معیارهای اعتماد اجتماعی باعث تسهیل روابط بین افراد میشود .اعتم اد
اجتماعی عاملی برای تعامل بین افراد نسلهای مختلف در جامعه است« .اعتماد ازجمله مقوالت اساسی در مطالعات اجتم اعی
و سیاسی معاصر است که غالباً ذیل بحث سرمایة اجتماعی در کانون توجه قرار گرفته و ازجمله میانجیهایی اس ت ک ه ش یوۀ
تعامل اطمینانبخش اجزای نظا با یکدیگر را تبین میکند» (زتومکا ،2003 ،به نقل از فرهمند و دیگ ران .)78 :1395 ،اعتم اد
در لغت به معنای تکیهکردن ،برگزیدن ،اطمینان و کاری به کسی واگذارکردن است« .در فرهنگ لغت آکسفورد اعتماد ب همعن ی
اطمینان به بعضی صفات یا ویژگیهای یک شخص و حتی درستی و حقانیت ی ک نظری ه تعری ف ش ده اس ت» (اوج اقلو و
زاهدی .)93 :1384 ،جامعهشناسان دربارۀ اعتماد اجتماع-ی که یکی از مهمترین مقولههای سرمایة اجتماعی است -نظریههای
متفاوتی دادهاند .آنتونی گیدنز ،رابرت پاتنا و فوکویاما ازجمله نظریهپردازان سرمایة اجتماعی هستند« .در کنار بوردیو و کلمن
و دیگر نظریهپردازانِ سرمایة اجتماعی ،پاتنا  ،شاید معرو ترین نویسنده و مدعی سرمایة اجتماعی در جهان امروز م یباش د»
(تاجبخش .)12 :1384 ،پاتنا معتقد است اگر اعتماد به کار گرفته شود ،افزایش م ییاب د و در ص ورت ع د ک اربرد ک اهش
مییابد« .از نظر پاتنا اعتماد اجتماعی به همان اندازه که یک نگرش شخصی است ،یک دارای ی ض روری نظ ا اجتم اعی ب ه
شمار میرود» (صادقی دهچشمه .)118 :1388 ،پاتنا اعتماد را وسیلهای برای رسیدن به آرامش و کمال میداند« .اعتماد ،رش د
انسان و شکوفایی استعدادها و تواناییهای او را تسهیل میکند و رابطة بین او و جه ان را ب ه رابط ة خ ال و ش کوفا تب دیل
میسازد تا فرد بتواند آرامش ،امنیت ،آزادی و استقالل را با دیگران تجربه کن د»( ،80 :1993،Putnamب ه نق ل از میرف ردی و
احمدی .)33 :1395 ،وی معتقد است بین اعتم اد و همک اری رابط ة مس تقیم وج ود دارد« .اعتم اد یک ی از اج زای س رمایة
اجتماعی است ،اعتماد و همکاری را تسهیل میکند و هرچه اعتماد در جامعه بیشتر باشد ،احتمال همکاری اف زایش م ییاب د»
(عباسزاده و میرزایی .)202 :1393 ،بهطورکلی مؤلفههای مورد نظر پاتنا  ،شاملِ عملکرد دولت ،دی ن ،سیاس ت ،اعتم اد ب ین
شخصی و چهره به چهره ،اعتماد رسمی یا نهادی ،اعتماد تعمیمیافته و اعتماد مبتنیبر عملکرد دولت و دین به عنوان مهمترین
متغیرهای مرتبط با اعتماد اجتماعی است .پاتنا «اعتماد را بع دی از س رمایة اجتم اعی م یدان د و آن را ب ر س ه بع دِ اعتم اد
غیررسمی یا شخصی ،اعتماد تعمیمیافته یا اعتماد نهادی تقسیم میکند» (نک .ظهیرینیا و دیگران.)92 :1395 ،
گیدنز  -یکی دیگر از نظریهپردازان اعتماد اجتماعی -باور دارد زمانی که فرد در روابط متقابل خود ب ا دیگ ری نگ اهی منف ی
داشته باشد ،این نشان از سلب اعتماد است .گیدنز در جامعة سنتی ،سیستم خویشاوندی و اجتماع محلی را مهمت رین زمین هه ای
اعتماد میداند« .گیدنز معتقد است که چهار زمینة محلی اعتماد یعنی ،خویشاوندی ،اجتماع محلی ،سنت و کیه انشناس ی م ذهبی
بر فرهنگهای پیش از مدرن تسلط دارند»(ظهیری نیا و دیگران .)90 :1395 ،گیدنز اعتماد بنیادی را سپر پشتیبانی میداند که اف راد
در جریان رویارویی با زندگی در پناه آن قرار میگیرند« .اعتماد بنیادین نگرشی است که فرد نسبت به خود و دنیای پیرامون خ ود
دارد و موجب تقویت این احساس میشود که اف راد و ام ور دنی ا قاب ل و دارای ثب ات و اس تمرار هس تند» (گی دنز.)23 :1377 ،
بهطورکلی ،اعتماد شخصی و چهره به چهره ،اعتماد بینفردی ،اعتماد نهادی ،ارزشهای اخالقی و امنیت ،قانونگرای ی و دی ن ب ه
عنوان متغیرهای اعتماد اجتماعی از نظر آنتونی گیدنز است .گیدنز «تأثیر دین بر اعتم اد سیاس ی را خ اص جوام ع س نتی دانس ته
است» (پناهی و شایگان .)106 :1386 ،بهطورکلی گیدنز ،فوکویاما و پاتنا بر تأثیر دین بر افزایش س رمایة اجتم اعی -ک ه اعتم اد
مهمترین بخش آن است -تأکید زیادی داشتهاند .از نظر گیدنز «باورداشتهای مذهبی مهمترین کارشان این است ک ه معم والً ب ه
تجربه ،رویدادها و موقعیتها اعتماد تزریق میکنند» (موالیی و دیگران.)110 :1395 ،
فوکویاما در افزایش سرمایة اجتماعی نقش دولت را بسیار پررنگ میداند .در اندیشة فوکویاما نقش دولت مهمترین عام ل
در افزایش موجودی سرمایة اجتماعی و اعتماد در جامعه است« .مهمترین متغیر تأثیرگذار بر اعتم اد اجتم اعی ،متغی ر اعتم اد
نهادی است .این یافتهها با نظر افه ( )1384و نظر فوکویاما ( )14 :1385در مورد توانایی نهادها برای گسترش اعتماد اجتم اعی
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همسوست» (شارعپور و دیگران .)11 :1389 ،بهطورکلی سیاست ،ارزشهای اخالقی ،صداقت ،همیاری ،ع د خودخ واهی و
فرصتطلبی ،دوا و قوا جامعة مدنی ،مشارکت و همکاری ،نقش و عملکرد دولت ،قانونگرایی و امنیت ب ه عن وان یک ی از
عوامل مهم و مرتبط با اعتماد اجتماعی از نظر فوکویاما هستند .دین یکی دیگر از عواملی است که در کنار مؤلفههای اجتماعی
از نظر فوکویاما حالز اهمیت شمرده شده است .از نظر وی «در میان عناصری ک ه در جامع ه ،اعتم اد اجتم اعی را ب ه وج ود
میآورند و یا آن را تقویت میکنند ،نقش دین و مذهب دارای اهمیت است» (موالیی و دیگران .)110 :1395 ،فوکویاما نیل به
توانایی و شکوفایی افراد در مشارکت با یکدیگر را در اعتماد اجتماعی خالصه میکند .بهطورکلی دیدگاهه ایِ مط رح درب ارۀ
اعتماد اجتماعی ،تحت عنوان کلی نظریههای خرد و کالن تقسیمبندی میشوند .پاتنا و فوکویاما برای بررسیهایِ خود دربارۀ
اعتماد ،سطح تحلیل کالن را برمیگزینند.
گیدنز برخال

پاتنا و فوکویاما اعتماد را ترکیبی از یک دید روانشناسی با تکیهبر خصوص یت شخص ی و ف ردی و ی ک

دید جامعهشناسی با تأکید بر ویژگی جمعی و کالن و یا نظا اجتماعی میداند .گیدنز «بر ارتباط پدی دهه ای خ رد و ک الن و
ترکیب و تلفیق این دو سطوح در تحلیل و بررسی اعتماد اجتماعی تأکید میکند» (همان .)100 :اعتماد بنی ادی یک ی دیگ ر از
زیرمجموعههای اعتماد اجتماعی در نظریة گیدنز است .وی این نوع اعتماد را بنیادی و اساسی برای انواع دیگر اعتماد میداند.
درواقع این نوع اعتماد ،ویژگی روانشناختی و فردی دارد .اکثر جامعهشناسان اعتم اد اجتم اعی را در جه ان معاص ر بررس ی
کردهاند .از نظر گیدنز زمان و مکان نقش مهمی در اعتماد و مؤلفههای آن دارند .بنابراین اعتماد تعمیمیافته که مه مت رین بع د
اعتماد اجتماعی از نظر فوکویاماست ،در جامعة جدید بهطور خاص اهمیت پیدا ک رده و ش اید نت وان آن را در جامع ة س نتی
بررسی کرد .درواقع در گذشته بهدلیل محدودیت زمانی و شناختی که افراد نسبت به هم داشتند ،نی از ب ه ای ن ن وع از اعتم اد
احساس نمیشد .اعتماد که یکی از جنبههای مهم روابط انسانی است از دیرباز در جوامع مختلف وجود داشته است و وج ود
آن به عنوان یکی از عناصر نظا بخش جامعه سبب شکوفایی شرایط اجتماعی بوده است«.بهطورکلی اعتماد اجتماعی به معن ی
پایبند بودن به هنجارها و ارزشهایی است که مورد قبول آحاد جامعه است و سبب رشد و ارتقای شرایط فرهنگی ،اجتم اعی
و همچنین بالندگی اقتصادی میشود»(میرفردی و احمدی.)28 :1395 ،
شعر سیف ،آینة تما نمای عصر خود است .طبقة حاکم جامعه ،قاضی رشوهخوار ،نمایندۀ ظالم دولت و حتی افراد جامع ه
که به همکاری ظالمان قد برافراشتهاند ،از نگاه تیزبین سیف در امان نبودهاند« .او واقعبینانه با طبقة حاکم برخورد میکن د و در
محک نگاه تیز و منتقدانهاش ،این طبقه و در رأس آنان ،خان یا سلطان ،خلوص و عیار واقعی خود را نمایان میسازد» (سرامی
و رفاهی .)14 :1391 ،بهطورکلی سیف یکی از شاعران پایداری است که به مبارزه با بیعدالتی و نبودِ امنیت پرداخته و اعتم اد
که یکی از پایههای اساسی نظم و امنیت در جامعه است در شعرش منعکس شده است .سیف «با انتقاد از دنیاپرس تی و تأکی د
بر بیاعتباری آن و شناساندن چهرۀ ظالمان و درخواست ایستادگی در برابر آنها ،مرد را به قیا علیه استبداد ف را م یخوان د»
(جهانشاهی افشار و روستا .)115 :1392 ،بعد اعتماد اجتماعی از دیدگاه سه نظریهپرداز جامعهشناسی :گیدنز ،پاتنا و فوکویاما
در دیوان شاعر منتقد اجتماعی قرن هفتم ،سیف فرغانی بررسی میشود .اعتماد اجتماعی به عنوان یک ی از مه مت رین عوام ل
برقراری ارتباط ،زمینهساز همکاری میان اعضای جامعه است.
اعتماد اجتماعی در اندیشة بسیاری از جامعهشناسان سنتی و معاصر به چشم م یخ ورد .مفه و اعتم اد در ص ورته ای
مختلفی نمایان میشود .متفکران و جامعهشناسان برای اعتماد ،ابعاد اصلی :اعتماد نهادی ،اعتماد بین ف ردی ،اعتم اد شخص ی،
اعتماد بنیادی ،اعتماد انتزاعی ،اعتماد تعمیمیافته ،اعتماد سیاسی و ابعاد فرعی چون :اعتماد مبتن یب ر عملک رد دول ت ،امنی ت،
ارزشهای اخالقی (صداقت ،خودخواهی ،خیرخ واهی و )....و دی ن را در نظ ر گرفت هان د .ب هط ورکلی اعتم اد ب ه دو دس تة
درونگروه :اعتماد شخصی و فردی و اعتماد برونگروه :اعتماد نه ادی ،انتزاع ی ،بنی ادی و اعتم اد مبتن یب ر عملک رد دول ت
تقسیمبندی میشود که در اینجا به چند مورد از آن اشاره میکنیم:
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انواع اعتماد
اعتماد درونگروهی
 -1-1اعتماد میان افراد
اعتماد بینفردی ،صورتی دیگر از اعتماد اجتماعی است که تفاوت چندانی با دیگر گونههای اعتماد ندارد .اعتماد بینفردی
شامل ارتباط میان خانواده ،دوستان و تما افرادی است که در جامعه با آنها در تعامل و ارتباط هستیم .شکلگیری اعتماد ب ین
فردی نیازمند رعایت معیارهایی چون باور ،انتظار مثبت بین دو طر

و تمایل به برآورده کردن ارزشه ای تعری فش ده ب ین

افراد است .اعتماد افراد با برآورده شدن انتظاراتی که از یکدیگر دارند افزایش مییابد« .بلویس ( )1999و نوب ت ب و ()2002
اعتمادبین فردی را پدیدۀ شناختهشدهای که میتواند بین افراد یک سازمان با افرادی از سازمان دیگر یا حت ی ب ین س ازمانه ا
شکل بگیرد معرفی نمودند» (مولرینگ و همکاران ،2004 ،به نقل از دهنوی و احمدی.)5 :1392 ،
و قل

مزن

ان توان

 -م رد از س یم و زر چ و ص فر ته ی

از رق

 -ب ه زبانش ان نظ ر نک ن زینه ار

ک ه ب ه دل دش منان ج ان توان

د
د

(فرغانی)185 :1364 ،
 -با غیر دوست بی ع و ش ری ک رده منقط ع

خ ود را ب دو فروخت ه و او را خری دهان د
(همان)25 ،

از نظر شاعر نبودِ اعتماد بین افراد ،دادوستد و همکاری بین آنها را از بین میبرد .پاتنا معتقد است بین اعتماد و همکاری
رابطة مستقیم وجود دارد« .اعتماد یکی از اجزای سرمایة اجتماعی است ،اعتماد همکاری را تسهیل میکند و هرچ ه اعتم اد در
جامعه بیشتر باشد ،احتمال همکاری افزایش مییابد» (عباسزاده و میرزایی.)202 :1393 ،
 -اسعد المعرکه خوانی تو کسی را ک ه ب ود

روب ه حیل هگ ری ی ا س گ م رد خ واری
(فرغانی)25 :1364 ،

سیف در این بیت شاعری را نکوهش میکند که به پادشاه ظالمی میپردازد که همهساله کارش فسق و فجور است و لق ب
شیر میدان به کسی می دهد که همچون روباه حیلهگری و سگ آد خواری است .اعتماد سیف نس بت ب ه اف راد جامع ة خ ود
بهخاطر پیروی از ظلم و ظالم از بین رفته است.
 -بقطع دوستی آنجا که دشمن در میان آی د

دو ی ار ناش کیبا را ز یک دیگر بگردان د
(همان)437 :

 -ای پس ر از م رد زمان ه ح ذر گی ر

بگذر از این کوی و خان ه ج ای دگ ر گی ر
(همان)207 :

سیف در جامعهای زندگی میکند که از بیاعتمادی حاکم بر آن رنج میبرد .این بیاعتمادی در وجود س یف رخن ه و او را
نسبت به اعضای جامعه نیز حساس کرده است .اوضاع بهمریختة جامعه و بیاعتمادی مرد نسبت ب ه حکوم ت ،ب یاعتم ادی
نسبت به افراد جامعه را نیز به وجود آورده است.
 -ای ام ا مت نعم ب ه طع ا ش اهان

تا تو فربه شدهای پهل وی دی ن اس ت ن زار
(همان)65 :

اما و راهنمای دینی مرد درواقع جزلی از مرد به شمار میرود .بنابراین بیاعتمادی به اما جامعه بیاعتمادیِ ب ینف ردی
محسوب میشود.
 -در این شهر ار کسی بینی ،در این مرد بسی بینی

کسی کو بر سری دو روی و بر گردون دو س ر دارد
(همان)65 :
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 -در جن

بت

و دش

منان ک

افر

در جی
وب

بت

وس

روران کف

ار

ا هم

ه متف

هک

ردار

قب

 -ت و ب ا هم ه متح د ب ه س یرت

ت

 -مردم ان تش نهگ ر از زن دگانی گش ته س یر

چ ون س گان گرس نه افت اده ان در یک دگر

(همان)72 :
(همان)181 :
سیف در این بیت بیاعتماد رایج بین مرد را به عملکرد حکومت و روی کار آمدن حاکم جدید و ظالم رب ط م یده د و
معتقد است این بیاعتمادی فردی در عملکرد دولت ریشه دارد.
 -ای زتو هم خرقه هم سجادۀ ت و ب ینم از

در حقیت بر من و تو اس م درویش ی مج از
(همان)177 :

سیف به افراد ریاکاری میتازد که در جامعه خرقة زهد بر تن میکنند و ادعای درویشی و عالمی م یکنن د ،زه د آنه ا را
حقیقی نمیداند و نمیتواند به آنها اعتماد کند.
 -بهر مخدو مجازی دل و دین ت رک کن ی

ت ا ت را دس ت ده د پای ة خ دمتکاری
(همان)25،

شاعر در درجة اول بیاعتمادی نهادی و عملکرد دولت را به تصویر میکشد و در پی آن ،بیاعتم ادی ب ه اف راد جامع ه را
بیان میکند.
 -م ن از ب رای دل او دگ ر نگ ویم ش عر

که آب مینکند ب یش از ای ن اث ر در س نگ
(همان)89 :

 -ندید نعمت از اخوان و بر اخوان حس د دی د

به حق سورۀ یوسف ز اخوان بی نی از ک ن
(همان)176 :

 -2-1اعتماد شخصی
اعتماد شخصی ،صورتی از اعتماد اجتماعی است که مبتنیبر روابط بین فردی است با این تفاوت که مفهو آن عین یت ر و
سطح آن خردتر است .در این نوع ارتباط فرد با اشخاص معدود در ارتباط است و شاید بتوان گفت یکی از معایب اعتماد بین
شخصی ،محدود بودن قلمرو آن است« .اعتماد بین شخصی :ک ه از آن ب ه اعتم اد خ اص ،اعتم اد شخص ی (،Hughes et al
 )2000یا اعتماد اجتماعی به آشنایان ( )2000 ،cox and Caldwellنیز تعبیر شده است .این نوع اعتماد معموالً در شبکهه ای
اجتماعی و روابط پایدار دیده میشود» (ادریسی و همکاران .)11 :1391 ،اکثر اعتماد بین شخص ی در دی وان س یف مبن ی ب ر
اعتماد بین عاشق و معشو است .گاهی معشو خداوند است ،این نوع از اعتماد بهخص وص در غزلی ات ش اعر ب ه فراوان ی
دیده میشود.
 -ب ه ج ز ب ر آی ت ت و اعتم ادش نیس ت

دل ار ز مص حف اندیش ه ف ال بگش اید
(فرغانی)134 :1364 ،

 -اگ ر خیرخ واهی ز عش ا ب اش

ک

ه هس

تند عش

ا خی

ر البش

ر

(همان)136 :
سیف اگر در مقا عاشق باشد ،به معشو اعتماد کامل دارد و اگر در مقا معشو باشد ،به عاشق اعتماد کامل دارد.
 -هرک ه در س ایة ت و باش د نیس ت

روز اور ا ب

ه آفت

اب نی

از

(همان)306 :
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 -ب یخط ا گ ر خ ون م ن ری زی رواس ت

ای خط ای ت و ب ه ن زد م ا ص واب
(همان)313 :

 -فقی ر ت و نکن د اعتم اد ج ز ب ر ت و

چ و آدم ی نزن د تکی ه ب ر عص ا س ایه
(همان)809 :

 -به تو پناه بر از هم ه ک ه ب ر س ر خ اک

درخ توار نم یافکن د گی اه س ایه
(همان)808 :

قحط از آن سال گشته مستولی که بهر قوت روز

کشته خواهر را بردار خ ورده م ادر را پس ر
(همان)

بیکفایتیِ حاکم در وضع نیازهای مرد و بیتدبیری در زمان قحطی باعث از بین رفتن اعتم اد ب ین نزدی کت رین اف راد و
خانواده شده است .این نوع از بیاعتمادی در فقر و فقر در بیکفایتی و کاردان نبودن دولت ریشه دارد.
 -چون مگس در شهد مظلو ان در آوی زد ب دو

ان در آن روزی ک ه از فرزن د بگری زد پ در
(همان)182 :
ا عزی

واهیم یاف

زان نخ

ت

 -چو یعقوب و یوسف در این کهن هح بس

مق

 -ب هج ز بی ت اح زان نخ واهیم یاف ت

ب هج ز کی د اخ وان نخ واهیم یاف ت
(همان)199 :

اعتراض شاعر به بیاعتمادی بین نزدیکان است .سیف این بیاعتمادی را به حیله و فریب برادران یوسف مانند میکند و از
این عد اعتماد شکوه سر میدهد.
اعتماد برونگروهی
 -1-1اعتماد نهادی
اعتماد نهادی یکی از زیرمجموعههای اعتماد به نظا یا سیستم است که شامل اعتماد ب ه نهاده ا ،س ازمانه ا ،ارگ انه ا و
دولتی است که افراد در سایة آن زندگی میکنند« .اعتماد نهادی داللت دارد بر میزان مقبولیت و کارایی و اعتمادی که مرد ب ه
نهادهای (رسمی و دولتی) دارند .به تعبیر دوگان انعکاس فقدان اعتماد به نهادها در اغلب موارد ،نتیجة بیاعتمادی ب ه اف رادی
است که عهدهدار امور آن نهادها هستند» (میرفردی و احمدی .)34 :1395 ،اعتماد نهادی یکی از مهمترین مصدا های اعتم اد
اجتماعی است .باوجود تقسیم بندیهای فراوانی که دربارۀ اعتماد اجتماعی وجود دارد ،اهمیت ای ن بع د از اعتم اد ت ا ح دی
است که متفکران ارزشمندی چون گیدنز ،گاهی اعتماد اجتماعی را به دو بخش کلی ،اعتماد نهادی و اعتماد میان افراد تقس یم
میکند .اعتماد نهادی به عنوان اعتماد برونگروهی ،اعتماد مرد به نهاد حکومتی است که مجری برقراری قوانین تعری فش ده
در جامعه است .نقض قوانین موجب بیاعتمادی و درنهایت پرخاش و آشوب در جامعه میشود.
 -ایا قاضی حیلتگر ،حرا آشا  ،رشوتخ وار

که بیدینیست دین تو و بیشرمی شعار ت و
(فرغانی)11 :1364 ،

قاضی ،نمایندۀ دولت و مأمور اجرای عدالت است؛ بیدین ی قاض ی پرهیزگ اری وی را از ب ین م یب رد و ای ن ب یدین ی،
بیعدالتی و در پی آن بیاعتمادی را نسبت به حکومت به بار میآورد.
 -ظلم به هر خانه الن ه ک رده چ و خط ا

ع دل چ و عنق ا ز چش م خل ق نه ان ب ود
(همان)144 :

 -امیران همچو گرگان و رعیت گوس پندانش ان

سگ درگاه خویشم خوان ز گرگان بینیاز ک ن
(همان)175 :
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 -م رد ب یعق ل و دی ن گرفت ه والی ت

حال بره چون ب ود چ ون گ ر

ش بان ب ود
(همان)

ه در دس

رحان اوفت

تس

اده

 -ب ه عه د ای ن س گان از ب یش بانیس ت

رم

 -رعی ت گوس پندان ای ن س گان گ ر

هم

پلنگ ی چن د م یخ واهیم ی ارب

دری

 -این زمان دولت گوسالهپرس تان زر اس ت

گاو اگ ر بان گ کن د ره بزندش ان ب ه خ وار

(همان)119 :
ه در گوس
ن دیوان

پندان اوفت
هگرگ

اده
اده

ان اوفت

(همان)
(فرغانی)64 :1364 ،
 -راست گویم چو کدو جمله گلو و شکمند

ای ن جماع ت ک ه ز پ الیزِ زمانن د خی ار
(همان)67 :

-ع

دل را س

ا الغرس

ت ولی

ک

ظل

م را فرب

ت ران در وی

هس

(همان)241 :
از نظر سیف حکومت با برقراری عدالت در میان مرد میتواند اعتماد را در بین افراد تقویت کند؛ ازطر

دیگر بیعدالتی

آنها زمینة بیاعتمادی اعضای جامعه به حکومت را به وجود می آورد.
 بب ین در ن ان خل ق ای ن کژدم ان را -عوان

ان ان

درو گ

ویی س

گانند

چ

و ان

در گوش

ب

هس

ال قح

ت کرم
ط در ن

ان اوفت

اده

ان اوفت

اده

(همان)118 :
 -از انگش

تس

لیمان رفت

هخ

اتم

ول

ی در دس

ت دی

وان اوفت

اده

(همان)119 :
 -کان درین ای ا ای خاق ان کس ریمع دلت

ظلم حجاج است ان در رو و ن ی ع دل عم ر
(همان)180 :

 -هتک اس تار مس لمانان چن ین ت ا ک یکنن د

ظالم ان خان هس وز و ک افران پ ردهدر
(همان)181 :

ب ر جه ان ش ما نی ز بگ ذرد

ه م رون ق زم ان ش ما نی ز بگ ذرد

ه مم ر

وی ن ب و محن ت از پ ی آن ت ا کن د خ راب

ب ر دول تآش یان ش ما نی ز بگ ذرد

در مملکت چو غرش شیران گذش ت و رف ت

ای ن عوع و س گان ش ما نی ز بگ ذرد
(همان)217 :

چو تو بی رأی و بی تدبیر او را پیروی ک ردی

تو در دوزخ شوی از پیشین و از پ س پیش کار ت و
(همان)218 :

از نظر سیف دولتی که در آن امنیت و اعتماد وجود ندارد ،نمایندۀ آن به پیروی از همان دولت ،بدون تدبیر ب ه ادارۀ ام ور
میپردازد؛ درنتیجه برهم خوردن قاعدۀ جامعه ،بیاعتمادی و در آخرت نیز آتش دوزخ را در پی دارد .ای نقبی ل دی دگاهه ای
سیف ،دید معنویگرایِ این شاعر را نشان میدهد.
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 -2-1اعتماد مبتنیبر عملکرد دولت
عملکرد دولت با اعتماد نهادی رابطة تنگاتنگی دارد و گاهی این دو مقوله ب هج ای ه م ب ه ک ار گرفت ه م یش ود .دول ت
مهمترین ارگان در برقراری نظم اجتماعی و بهتبع آن ایجاد اعتماد اجتماعی است .هر سه نظریه پرداز (پاتنا  ،فوکویاما ،گیدنز)
دولت را یکی از مهمترین عوامل در افزایش یا کاهش اعتماد اجتماعی میدانند .از نظر پاتنا «اعتم اد ع ا ب هوس یلة عملک رد
دولت تسهیل میگردد ،درحالیکه اعتماد مزیت ی اس ت ک ه چنانک ه م ورد اس تفاده ق رار بگی رد اف زایش و در ص ورت ع د
بهکارگیری کاهش مییابد» (کتابی و دیگران.)103 :1389 ،
 -ظل مه ایی رود ب ر اه ل زب ان

زی ن عوان ان ک ه در زم ان توان د
(فرغانی)103 :1364 ،

ظلم حاکم بر جامعه ناشی از بهمریختگیِ اوضاع اجتماعی و انحطاطهای اخالقی است .هرچه ظل م بیش تر باش د ،اعتم اد
اجتماعی بهتبع آن کاهش مییابد و از نظر فوکویاما هرچه انحرافات و آسیبهای اجتماعی بیش تر باش د ،س رمایة اجتم اعی و
بهتبع آن اعتماد کمتر خواهد بود .وی استدالل میکند که «نبود سرمایة اجتماعی ،انحرافات و آسیبهای اجتماعی را به هم راه
دارد و لذا میتوان از آمارهای انحرافات اجتماعی به عنوان مقیاس منفی سرمایه استفاده نمود» (فوکویاما.)20 :1385 ،
-ه

یچک

س را نمان

د آس

ایش

ت

ا چن

ین ناکس

ان کس

ان توان

د

(همان)
 -تو را بینند در دوزخ به دن دان س گان داده

زب ان لغوگ وی ت و ،ده ان رش وهخ وار ت و
(همان)12 :

رشوهخواری قاضی ،بیاعتمادی مرد را به همراه آورده که شاعر به عنوان نمایندۀ مرد چنین شخصی را مس تحق ع ذاب
دوزخ میداند.
انی ک

هگ

رد خ

وان توان

د

 -همچ و س گ قص د ن ان م ا دارن د

گربک

 -ی ا چ و س گ پ ای آدم ی گیرن د

همچ و س گ س ر ب ه آس تان توان د
(همان)185 :

 -از امی ران ج ود ج وییم از عوان ان مردم ی

ما ز گربه موش و از سگ استخوان تا کی خ وهیم
(همان)216 :

 -این نوبت از کس ان ب ه ش ما ناکس ان رس ید

نوب ت ز ناکس ان ش ما نی ز بگ ذرد
(همان)218 :

 -به باطل چون تو مشغولی ز حق و خلق بیخشیت

نه خ وفی در درون ت و ن ه امن ی در دی ار ت و
(همان)9:

بیتوجهی دولت به مرد و نداشتن عذاب وجدان ،ناامنی در کشور و بیاعتمادی مرد را به همراه داشته است.
 -خان هه ا الن ة روب اه ش د از ویران ی

ش هرها خان ة ش طرنج ش د از ب یش اهی
(همان)173 :

 -خلق بیم است که چون ذره پراکن ده ش وند

گ ر ب ه ایش ان نرس د س ایة ظل لالله ی
(همان)

 -ب یم آن اس ت ک ه اب دال خض ر را گوین د

گرسوی رو روی م ردن خ ود م یخ واهی
(همان)
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 -مرغ کو را جای اندر باغ باشد چون درخ ت

گر بگیری ور بداری در قفس آسوده نیس ت
(همان)203 :

به حدی اوضاع اجتماعی شاعر به هم ریخته است که فرقی نمیکند که مرغ در قفس باشد یا آزاد ،هردو برایش ظلم است.
 -از پی مالی که امسالت مگر حاص ل ش ود

در پی این س روران از دس ت دادی پ اردین
(همان)228 :

 -حاکمی عادل همیباید ک ه دن دان برکن د

مار ظلم این عقارب را به یک افس ون ع دل
(همان)202 :

سیف ،نمایندۀ حاکم بر جامعه را بهدلیل ظلم فراگیرش در گزندگی به مار و عقرب تشبیه کرده است .ظلم حاکم بر جامع ه
باعث برهم خوردن نظم و در پی آن بیاعتمادی شده است .شاعر از نبود حاکمی عادل مینالد.
ظالمان سرگشته چون چرخند تا س رگین ج ور

گاو جهل این خران انداخت برگردون ع دل
(همان)201 :

 -در زمان ناکسان ،آس وده ه م ن اکس ب ود

ناکسی نتوان شدن گرچند کس آسوده نیست
(همان)203 :

 -هرکه را زی ن ام را م دح کن ی ظل م ب ود

خاص ه ام روز ک ه از ع دل نمان د آث اری
(همان)25 :
ه اس

 -ت ا ک ه ب ر نط ع مملک ت ای ش اه

دو س

 -اس ب دول ت ب ه س ر درآی د زود

ک

 -ان درین ای ا کاس ایش نم ییاب د ان ا

حکم بر ارباب علم اه ل جهال ت م یکنن د

ین س

تیزهرو رخ
واران پیادگ

ان توان

د

ان توان

د

(همان)185 :
(همان)246 :
شاعر اوضاع ناپایدار اجتماعی ایران را به تصویر میکشد بهزعم وی در این دوران عدهای از افراد ن ادان و ب یدرای ت ب ر
نظا حکومتی حاکم هستند که در سلب آسایش و آرامش مرد تأثیر زیادی دارند .اوضاع پریشان عام ه م رد ب یاعتم ادی را
نسبت به حاکمان جامعه ترویج داده است.
 -شب مخسب ای غافل و نیک و نگ هدار از عس س

رخت خویش اکنون که این دزدان ایال ت م یکنن د
(همان)

 -همچ و بلب ل ک ه براف راز گل ی بنش یند

چن د گفت ی س خن و ه یچ نک ردی ک اری
(همان)24 :

 -تو را در سر کلهداریست چون کافر از آن هر شب

ببن دد عق د ب ا فتن ه س ر دس تاردار ت و
(همان)12 :

قاضی در زمانة شاعر و از نظر وی ،برخال

وظیفهای که برعهده دارد ،هر شب در فک ر ایج اد فتن ه و ن اامنی در جامع ه

است.
 -ظالمی را که همه ساله ب ود ک ارش فس ق

ب ه طم ع ن ا من ه ع ادل و نیکوک اری
(همان)25 :

 -در دور م ا از آت ش بی داد ظالم ان

چون رود و سیل تیره شد آبوهوای خ اک
(همان)137 :
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از نظر سیف ظلم همهجا را فراگرفته است و کارگزاران حکومتی لحظهای از ظلم و ستم نسبت به م رد دری

نم یکنن د.

فرغانی شدت ظلموستم در روزگار خود را چنان توصیف میکند که نهتنها مرد از این بیداد در رنج و سختیاند ،که خاک هم
بهخاطر وجود این ظالمان تیره شده است .بدون شک در چنین وضعی اعتماد نسبت به حکومت و حتی افراد جایگاهی ندارد.
 -دل بیچ ارهای راض ی نباش د از قف ای ت و

زن همس ایهای آم ن نب وده در ج وار ت و
(همان)11 :

قاضی به عنوان نمایندۀ دولت ،عدالت را برقرار نمیکند و بیاعتمادی نسبت به حکومت و نمایندۀ آن به وجود میآورد.
 -ای که اندر ملک گفتی مینهم ق انون ع دل

ظلم ک ردی ای اش اراتت ه م بی رون ع دل

 -دیگران در وی چو مجمر عود احسان س وختند

وین خسان را هیمه سرگین است در کانون ع دل
(همان)

 -3-1دین
گسترش اعتماد به تقویت عناصر دینی و فرهنگ اسالمی کمک میکند و گسترش دین نیز تقویت اعتم اد اجتم اعی را ب ه
همراه دارد« .دین در نظریات جامعهشناسانِ کالسیک ،به عنوان عامل تأثیرگذار بر اعتم اد مط رح ب وده اس ت .در نظری هه ای
اندیشمندان متأخر مانند فوکویاما ،گیدنز ،پاتنا و کلمن نیز دین عامل تأثیرگذار بر سرمایة اجتماعی -که اعتماد ج ز اص لی آن
است -مطرح شده است» (پناهی و شایگان .)75 :1386 ،گیدنز دینداری حکا و پیوندهای قومی آن ان ب ا م رد را در جوام ع
سنتی مالک اعتماد به کنشگران سیاسی میداند .با تضعیف اعتماد اجتماعی ،دین به عنوان یکی از ارزشهای مهم جامعه رک ود
پیدا میکند .پاتنا نیز دین را دلیلی بر افزایش اعتماد اجتماعی میداند« .پاتن ا یک ی از کارکرده ای مه م م ذهب را اف زایش
سرمایة اجتماعی میداند و معتقد است مذهب با تشویق پیروان به فعالیتهای گروهی ،گذران وقت خود با خانواده و دیگران،
برگزاری مراسم و برنامههای جمعی و کالسهای آموزشی موجب تقویت سرمایة اجتماعی م یش ود» (هم ان .)81 :س یف در
اشعار خویش به نقش مفید دین و تأثیرات منفی اجرانکردن امور برمبنای دین اشاره میکند:
ب ه قِ رانه ا زوال ممک ن نیس ت

دولت ی را ک

ه دی

ن ق رین باش

د

نیس ت حاج ت ب ه ع ون و نص رت ک س

دولت ی را ک

ه دی

ن مع ین باش

د

(فرغانی)174 :1364 ،
ندار

خص مش از ش اه رو و چ ین باش د

ص

احب دول

ت ار ب

ود دی

دس ت و دول ت ورا ب ود ب ه مث ل

گ

د

 -کنی دیندار را خواری و دنیادار را ع زت

عزیز توست خوار ما ،عزیز ماست خوار ت و

ر علم

دارش آس

تین باش

(همان)
(همان)
عملکرد ضعیف دولت در پی روی کار آمدن افراد بیدین باعث برهمریختگی جامعه و درنتیجه بیاعتمادی شده است.
-دولت

ی را ک

ه دی

ن کن

د بنی

اد

همچ

و بنی

اد دی

ن مت

ین باش

د

( همان)173 :
سیف معتقد است حکومتی که برپایة دین باشد ،بنیاد آن محکم است .بنیاد حکومتی استوار میماند که مرد ب ه آن اعتم اد
دارند .بنابراین بین اعتماد و دین رابطة مستقیم وجود دارد .فوکویاما بر تأثیر دین بر افزایش سرمایة اجتم اعی و اعتم اد تأکی د
زیادی داشته است« .از نظر فوکویاما در میان عناصری که در جامعه اعتماد اجتماعی را به وج ود م یآورد و ی ا آن را تقوی ت
میکند ،نقش دین و مذهب دارای اهمیت است» (موالیی و دیگران.)110 :1395 ،
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 -نیست در رو از اسال به جز نا و شدهس ت

قطب دین مضطرب و رکن ش ریعت واه ی
(همان)

 -به بن د وح بس س زایی ک ه از ت و دیوان ه

امور دینی و دی ن درهمس ت چ ون زنجی ر
(همان)121 :

سیف ،نمایندۀ اجرای نظم و عدالت در جامعه را بهواسطة بیتوجهی او به دین شایستة بند و زنجیر میداند .او معتقد است
نبود دین امور دنیایی را مختل میکند.
 -دین از این قو ضعیف اس ت ازی را بب رد

ظلم ت چه رۀ ش ب روش نی روی نه ار
(همان)67 :

کارکرد دین در جامعه و نقش آن در حفظ تعادل نظم اجتماعی از اهمیت ویژهای برخوردار است .میتوان گفت بین دی ن
و نظم اجتماعی ارتباط مستقیمی وجود دارد .سیف معتقد است حاکمی که از دین برخوردار نیست ،توانایی برق راری نظ م در
جامعه را ندارد و عد برقراری نظم و عدالت باعث ایجاد ظلم در جامعه شده است« .پاتنا یکی از کارکردهای مهم م ذهب را
افزایش سرمایة اجتماعی میداند» (پناهی و شایگان.)81 :1386 ،
اندرین دور که رف ت از پ ی ن ان دی ن را آب

ش اهبازان چ و ش ترمرغ ش دند آت شخ وار
(فرغانی)67 :1364 ،

ک معی ار اس ت زر ش رع چ و ه ر قالب ی

س که ب رد از در دی ن ز ب رای دین ار
(همان)

خری شد پیشکار تو که دروی نیست یک جودین

دل خلق ی ازو تنگس ت ان در روز ب اتو
(همان)8:

نداشتن دین دلیلی بر ناجوانمردی و آزار خلق و در پی آن بیاعتمادی شده است.
 -نه ترسی نفس ظالم را ز بیم گوشمال ت و

نه بیمی اهل باطل را ز ع دل ح قگ ذار ت و
(همان)9 :

نداشتن دین و روحیة خداپرستی باعث ایجاد ظلم حکومت به مرد و درنتیجه ایجاد بیاعتمادی مرد به دولت شده است.
سیف معتقد است فردی که دین ندارد ،از هیچ ظلمی دری نمیکند.
ز بیدینی تو چون گبری و زند تو سجل ت و

ز بیعلمی تو چون گاوی و نطق ت و خ وار ت و
(همان)11 :

از نظر سیف نمایندگان دولت باید افراد دینداری باشند .افرادی که از دین پیروی نمیکنند و خداترسی (یکی از مقولههای
دینداری) در نهاد و رفتارش نباشد ،بیعدالتی را در جامعه اشاعه میدهند که درنتیجة آن بیاعتمادی را به همراه میآورد.
 -4-1امنیت
امنیت اجتماعی همانند سایر متغیرهای وابسته به اعتماد اجتماعی رابطة مستقیم و معناداری با اعتماد دارد« .امنیت بهمعن ای
ایمنشدن ،در امان بودن و بیبیمی ،آسودگی و آرامش است .احساس امنیت نیز عبارت است از نوعی ذهنیت و جه تگی ری
روانی مثبت» (بحریپور و رستگارخالد .)13 :1392 ،احساس امنیت نقش مهم ی در زن دگی اجتم اعی اف راد دارد .گی دنز در
ارتباط با چگونگی شکلگیری امنیت ،بحث اعتماد بنیادی را مطرح میکند .اعتماد بنیادی دیدگاهی نس بت ب ه خ ود و جه ان
پیرامون آن است« .گیدنز به طرح امنیت وجودی به عنوان یکی از صورتهای مهم امنیت پرداخته است .وی احساس امنیت را
به اعتماد ربط میدهد» (ر.ک شایگان و دیگران .)97 :1394 ،پاتنا و فوکویاما نی ز مانن د گی ذنز اعتم اد اجتم اعی را یک ی از
مهمترین مصادیق در جهت ارتقای امنیت اجتماعی میدانند.
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اشکم گورست و پهلوی لحد بر پشت خاک

گر کسی خواهد که اندر م أمنی س ازد مق ر
(همان)183 :

زج

ور ظالم

ان در ش

هر خویش

ی

ب ه خ واری چ ون غریب ان اوفت اده
(همان)119 :
تم

رد می

دان اوفت

اده

زن ان را گ وی در می دان و چوگ ان

ز دس

امن از این خاک چنان رفته ک ه گریاب د ب از

خ و ِ آن اس ت ک ه از آب بترس د م اهی

(همان)119 :
(همان)173 :
 -خان هه ا الن ة روب اه ش د از ویران ی

ش هرها خان ة ش طرنج ش د از ب یش اهی
(همان)

حملة مغول ،ویرانی شهرها و خرابی خانهها را در پی داشت .آشفتگی و نابهسامانی اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران نتیج ة
تسلط قبایل مغول در دورۀ سیف بود .این ویرانی از عد امنیت -که یکی از متغیرهای اعتماد است -ناشی میشود.
نفس اگرچه مرده باشد آمنی زو شرط نیست

دزد اگر چ ه خفت ه باش د پاس بان بی دار ب ه
(همان)186 :

بیداربودن پاسبان نشانة برقراری امنیت در شهر است .شاعر با تأکید بر بیداری پاسبان خواهان امنیت در جامعه است.
 -5-1ارزشهای اخالقی
ارزشهای اخالقی نیز مانند سایر مؤلف هه ای اعتم اد و س رمایة اجتم اعی از اهمی ت خ اص خ ود برخورداراس ت .اگ ر
بیاعتمادی در جامعه حاکم باشد ،شالودههای ارزشهای اخالقی دچار اختالل میشود .ارزشهای اخالقی یک ی از مه مت رین
پایههای مدینة فاضلهای است که افراد جامعه در پی آن هستند« .اعتماد ممکن است به عنوان محص ول ارزشه ای اخالق ی و
مذهبی باشد که شرافت و عشق متقابل را تجویز میکند» (رحمانی خلیلی و حسینی امین .)4 :1391 ،این ارزشها خود ش املِ
صداقت ،عد خودخواهی ،بیاعتنایی به دنیا ،عد همیاری و نداشتن حرص و طمع در دیوان سیف مطرح اس ت .ب هط ورکلی
رابطة مستقیم و معناداری بین ارزشهای اخالقی و اعتماد وجود دارد« .به عبارتی هرچه در جامعه ارزشه ای اخالق ی مثبت ی
چون صداقت ،درستی ،راستی ،تالش بیشتر و ارزشهای منفی چون ریا ،حق هب ازی ،فریبک اری و کالهب رداری کمت ر می زان
اعتماد اجتماعی بیشتر میشود» (کتابی و دیگران.)116 :1389 ،
 -1-1-5صداقت
زر مغشوش عمل دار مسنجش زآن ک نیس ت

به ر ب ازار قیام ت نق د میزان ی م را
(فرغانی)105 :1364 ،

شاعر نبود راستی و صداقت را در شعر بیان میکند .سیف با قراردادن خود در جایگاه افرادی که راستی را پیشه نمیکنن د،
سخن خود را بیان میکند.
راست چون واعظ ،نان جوی بدین شاد مشو

ک ه س خن گ ویی و جه ال بگوین د آری
(همان)24 :

سیف در عین ستایش راستی و صداقت به تعریض و کنایه به دورغگوییِ واعظ شهر اشاره میکند و آن را مینکوهد.
 -2-1-5خودخواهی
بهطورکلی خودخواهی افراد گاهی باعث رعایتنکردن حقو دیگران است که بهدنبال آن بیاعتمادی را به وجود میآورد.
«از نظر فوکویاما اعتماد هنگامی به وجود میآید که مرد هنجارهای مشترک ،صداقت و همیاری را به کار گرفت ه باش ند و ب ا
خودخواهی و فرصتطلبی که مخرب اعتمادند فاصله بگیرند» (عظیمی.)201 :1392 ،
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ای از ب رای ب ردن گنجین هه ای م ور

چون موش نقب کرده درین تودههای خ اک

ای داده به ر دنی ی دون عم ر خ ود ب ه ب اد

گوهر چو آب صر

مک ن در به ای خ اک

 -دایم تو از محب ت دنی ا و ح رص و م ال

نعم ت ش مرده محن ت دارال بالی خ اک

(همان)137 ،
(همان)138 :
 -3-1-5فاش کردن راز
 -سیف فرغانی تو هتک سر مرد م یکن ی

رو به مکتب شو که طفلی با ت و نت وان گف ت راز
(همان)179 ،

رازداری نیز به عنوان یکی از متغیرهای ارزشهای اخالقی رابطة مستقیمی با اعتماد دارد .سیف معتق د اس ت کس انی ک ه
اسرار مرد را فاش میکنند ،بهگونهای مورد بیاعتمادی قرار میگیرند که حتی کودکان از گفتن رازهای خود با آنها ابا دارند.
 -4-1-5عدم خیرخواهی
در هر جامعهای نیاز مبر به پیشوایی برای هدایت مرد هست .حملة مغول و اوضاع آشفته کشور چن ان م رد را در الک
خود فرو برده که نسبت به هم بیتفاوت شدهاند و این بیتفاوتی و عد خیرخواهی بیاعتمادی را به وجود آورده است.
مملکت جمل ه پ ر از منک ر و معروف ی ن ه

که به خی ر ام ر کن د ی ا ب ود از ش ر ن اهی
(همان)173 :

م دح ای ن ق و دل روش ن ت و تی ره کن د

همچ ورو را کل ف و آین ه را زنگ اری

از ثن ای ام را نی ک نگه دار زب ان

گرچه رنگ ین س خنی نق ش مک ن دی واری
(همان)24 :

ظالم ان م رده و مظلومک ان نوح ه کن ان

هیچ دلسوزی نباش د م رده را ب ر نوح هگ ر
(همان)181 :

سیف ظالمان را به مرده و مرد مظلو را به نوحهگر تشبیه میکند و معتقد است همانگونه که مرده بر نوحهگ ر دلس وزی
نمیکند ،حاکمان ظالم نیز بر مرد رحمی ندارند و همیاری بین مرد و حاکمان وجود ندارد.
 -5-1-5مشارکت
شاعر برای برقراری اعتماد و بهبود اوضاع جامعه به نصیحت م ی پ ردازد و از ح اکم م یخواه د ب رای بهب ود وض عیت
مشارکت کند ،نصیحت را بپذیرد تا اعتماد بین مرد و دولت بهبود یابد.
خود ارچه پی ر ش ود دول تش ج وان باش د

اگ ر قب ول نص یحت کن د ج وان از پی ر
(همان)123 :

کژ روی پیشینه کنی جمله ت و را ی ار ش وند

ور ره راس ت روی ه یچ نی ابی ب اری
(همان)25 :

فوکویاما به مشارکت و همکاری در اجتماع معتقد است .درواقع زمانی که بیعدالتی و ظلم در جامعه باشد ،افراد جامعه ب ا
همکاری و اتحاد ،سهمی در از بین بردن آن دارند؛ اما در این جا شاعر مشارکت مرد را در اشاعة ظلم بیان میکند.
نتیجه
اعتماد اجتماعی یکی از مهمترین زیر مجموعههایِ سرمایة اجتماعی به شمار میرود .بهطورکلی اعتماد یکی از جنب هه ای
مهم روابط انسانی است که به عنوان عنصری مهم در پایینترین سطح از رواب ط ب ین خ انواده ش روع و در جامع ه گس ترش
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مییابد .گیدنز ،فوکویاما و پاتنا سه نظریهپرداز جامعهشناسی هستند که هرکدا جداگانه به بررسی اعتماد اجتماعی ب ه عن وان
یکی از اساسیترین جنبههای سرمایة اجتماعی پرداختهاند .اعتماد نهادی ،اعتم اد ب ین ف ردی ،اعتم اد شخص ی و ارزشه ای
اخالقی به عنوان مهمترین مصادیق سرمایة اجتماعی و دین ،امنیت ،اعتماد مبتنیبر عملکرد دولت به عنوان متغیرهای وابسته و
مرتبط با اعتماد اجتماعی در دیوان سیف بررسی شده است .براساس دیدگاه دوگانه و دولالیستی مطرح در جامعهشناسیِ امی ل
دورکیم ( -)Emile Durkheimیکی از جامعهشناسان مطرح -و همچنین اندیشة گیدنز -که ویژگ یه ای اعتم اد در جامع ة
مدرن و سنتی را مطرح کردند -اعتماد اجتماعی به دو دستة درونگروه و برونگروه دستهبن دی م یش ود .اعتم اد درونگ روه
شامل اعتماد به خویشاوندان و نزدیکان و اعتماد شخصی و اعتماد برونگروه ،شامل اعتماد به اغیار ،نهاده ا و س ازمانهاس ت.
براساس دیدگاههایِ سرمایة اجتماعی ،این نوع دو اعتماد است که به توسعه میانجام د .ازآنجاک ه س یف ش اعر اجتم اعی و
منتقدی ستیهنده است ،میتوان گفت بیشترین نمود از اعتماد نهادی و عملکرد دولت را در شعر وی م یت وان یاف ت .تحلی ل
محتوای نظری اندیشههای شعر سیف نشاندهندۀ اندیشة غالب شاعر در زمینة اعتماد برونگروهی است .اعتماد ب رونگروه ی
در جامعه به توسعه منتهی میشود .تمرکز شاعر بر اعتمادبرون گروهی تلویحاً توجه وی را به توسعه و پیشرفت کش ور نش ان
میدهد .بیشترین گالیة سیف از عملکرد ضعیف دولت و نهادی است که ب ر جامع ه ح اکم اس ت .در دی وان س یف ب هدلی ل
دگرگونیهای حیات اجتماعی ،برهمخوردن نظم جامعه ،فساد و انحطاط اخالقی به جای اعتم اد بای د از ع د اعتم اد س خن
گفت .تنها اعتمادی که در دیوان وی بهخصوص در بخش غزلیاتش به چشم میخورد ،اعتم اد ب ینشخص یِ مبتن یب ر رواب ط
عاشق و معشو است و این موضوع بهدلیل توجه سیف به سعدی در غزلیاتش حضور یافته اس ت .م یت وان گف ت در س ایر
ابیات موجی از بیاعتمادی به حکومت دیده میشود .سیف از افراد جامعه نیز شکایت میکند و بیاعتمادی خ ود را ب ه آنه ا
نشان میدهد و دلیل این بیاعتمادی را همکاری این افراد با حکومتی میداند که خود عامل اصلی این بیاعتمادی است .دی ن،
امنیت و ارزشهای اخالقی نیز به عنوان یکی دیگر از متغیرهای اعتماد اجتماعی در دیوانش بررسی شد که رابطة مستقیمی ب ا
اعتماد نهادی و عملکرد دولت دارند .بهطورکلی سیف معتقد است حاکمی که از ارزشهای دین ی و اخالق ی در جامع ه ته ی
باشد ،امنیت و نظم حاکم بر جامعه را برهم میزند و توانایی اجرای عدالت را ندارد؛ در ای ن ص ورت ریش ة ب یاعتم ادی در
جامعه به وجود میآید .به اعتقاد وی با داشتن دین میتوان اعتماد اجتماعی را در جامعه افزایش داد.
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