مدیریت سرمایة اجتماعی

Print ISSN: 2423-6071
Online ISSN: 2423-608X

دورة  ،2شمارة  ،3پاییز 4331

http://jscm.ut.ac.ir

صفحات  313ـ 343

بررسي مؤلفههاي سرماية اجتماعي اسالمي در نص و احاديث در
رهگذر رابطة علم و دين
يوسف صادقي * ،حسين خنيفر

2

 .1کارشناسارشد ،پرديس فارابي دانشگاه تهران ،ايران
 .2استاد ،پرديس فارابي دانشگاه تهران ،ايران

(تاريخ دريافت49/20/20 :؛ تاريخ پذيرش)49/20/02 :

چکيده
سرماية اجتماعي منبعي است كه ممكن است افراد ،گروهها و جوامع براي نيل به نتايج مطلوب آن را بهكار گيرند ،و مفهومي است كهه در
بسياري موارد توسط تحليلگران اجتماعي براي توصيف طيف وسيعي از فرايندهاي اجتماعي بهكار گرفته ميشهود و بهه درا اينكهه هرا
برخي افراد ،گروهها و طبقات اجتماعي به نتايج سياسي ،اقتصادي ،يا اجتماعي مثبتتري نسبت به ديگران نايل ميشوند ،كمک ميكنهد.
در زمينة شكل گيري و تكوين سرماية اجتماعي ،بررسي دين و فرهنگ ديني بيش از هر مورد ديگري الزم است .دين به عنهوان ناهامي
ماورايي ميتواند به عنوان يكي از اساسيترين عوامل در شكلگيري سرماية اجتماعي در جهاني كه بار ديگر به نقشآفريني دين در ايهن
عرصه اقرار كرده است ،تأثيرگذار است .اين مقاله در توجه به رابطة فسلفي دين و علم ،به دنبال تبيهين علمهي و رهيافهت عقلهي  -نقلهي
مؤلفههاي سرماية اجتماعي اسالمي در نص و احاديث است.

کليدواژگان
سرماية اجتماعي ،معرفتشناسي ديني ،نص و احاديث ،ناريهپردازي ديني.

* نویسندة مسئول ،رایانامهyouseff.sadeghii@gmail.com :
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مقدمه
مفهوم سرمایة اجتماعي مانند سایر مفاهيم علوم اجتماعي باید از طریق ارتباط باا بساتر هرهن اي
اجتماعي هر جامعه بررسي شود .با اینكه این مفاهيم عام هستند تا حدي تواهاق عماومي درباارة
آنها جود دارد ،در هر هرهنگ كشوري متناسب با هرهنگ ،عرف به یژه آماوزههااي مابهبي
آن كشور توجهي خاص را ميطلبد (عباسزاده همكاران ،0931 ،ص.)3
تكوین سرمایة اجتماعي مستلزم جود عواملي است ،از جمله دیان هرهناگ دیناي .باه نرار
ميرسد دین به عنوان ارزش متعالي با كاركردهایي مانناد انباباطبخشاي ،حياا بخشاي نناين
ساز كارهایي موجب تشكيل سرمایة اجتماعي ميشود .به یژه باه دليال جاود نشاماناداز دیناي
توسعه در جامعة كنوني ایران ،رابطة دین سرمایة اجتماعي نيز از منرر تأثيري كاه دیان بار ایان
هرایند دارد ،مهم است .برخي محققان رابطة سرمایة اجتماعي را با اخالق بررسي كاردهاناد آن را
با عنوان یك اصل اخالقي در مقابل نفع شخصي قرار دادهاند كاه موجاب عاامگرایاي احسااس
ظيفه ،رهتار غيرشخصي در رابطه با شبكههاي اجتماعي ميشود (.)Illingworth, 2012
برخي دی ر از محققان رابطة مبهبيبودن با ميزان شركت در انواع گر ههاي دا طلباناة مابهبي
غيرمبهبي را بررسي كردند نشان دادند مبهبي بودن باعث شركت بيشاتر در هماة گار ههااي
دا طلبانه مي شود خدا مبهب عاملي مهم در شركت بيشتر در این گار ههاا اسات .همچناين،
اهراد شركتكننده در گر ه هاي دا طلبانة مبهبي سرمایة اجتماعي بيشتري به صاور

شابكههااي

اجتماعي پيوندهاي اجتماعي داشتند از نرر اجتماعي هعالتر بودند (.)Yeung, 2004
هدف ن ارش این مقاله تبيين مؤلفههاي سرمایة اجتماعي در دین اسالم از طریق بررساي نا
احادیث بر اساس شيوة علمي مطالعا

اسنادي پيمایشي است .باا توجاه باه اینكاه مفهاوم

سرمایة اجتماعي در شكل حاضر مفهومي غربي است ،سعي شاده اسات از باهكاارگيري ر یاهاي
ارزشي كه مي توانست محققان را به سمت كليگویي ببرد ،اجتناب شود .از این ر  ،محققان ابتدا با
به كارگيري هراگير تحقيقا

موجود مرتبط با موضوع تعریف علمي عنا ین سرمایة اجتمااعي،

دین دینداري كنكاش در ارتباط منطقي بين آنها ،سعي كردهاند رهياهت عقلي نقلي جدیدي
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را ارائه كنند كه از یك طرف نشان دهندة اهميت مفهوم سرمایة اجتماعي از طارف دی ار اثباا
ماهيت متفا

این مفهوم در دین اسالم باشد.

رابطة فلسفی علم و دین
یكي از مهمترین رایج ترین مباحث مطرح در ميان متفكران ر شنفكران دیني بحاث از سانخ
ماهيت گزارههاي دیني است .گواه اهميت این مسئله لز م توجه باه آن از ساوي عالماان دیناي،
خاصه آنان كه داعية ساختن بنياننهادن معرهتهاي دیني علوم انساني اسالمي را دارند ،اسات.
اضح است معبل یادشده در تصميمگيري ما در بارة نيستي علم دیناي امكاان اثباا
عدم امكان اثبا

آن یاا

آن تأثير نقش بسياري دارد .به یژه آنكه علم دیني مورد نرار مراكازي مانناد

پژ هش اه حوزه دانش اه ،علمي اقعگرا غيرنسبي است .طبيعي ترین دیادگاهي كاه در زميناة
علم دیني ن ون ي دستيابي به آن مطرح است ،دیدگاهي ر شمند است كه در اساتنباط معاارف
دیني ،رایج متدا ل است .به كارگيري این ر ش در مقام استنباط علاوم انسااني اساالمي نيازمناد
تبيين برخي مسائل است كه برخي از مهمترین آنها عبار اند از:
 تعریف گزارة علمي قواعد منطقي حاكم بر آن؛ تعریف گزارة دیني قواعد حاكم بر آن؛ كشف ،استخراج استنباط گزارههاي علمي از منابع شرعي متون دیني؛ رابطة بين گزارههاي علمي گزارههاي دیني.این مقاله جهت تبيين مؤلفههاي اسالمي سرمایة اجتماعي از قواعد یادشاده پيار ي مايكناد
جریان منرم یادشده را جهت بناي بحث بر ر ش علمي بهكار ميگيرد.
تعریف سرمایة اجتماعی
برخالف تاریخچة موجود اصطالح سارمایة اجتمااعي ،تفكار اندیشاة سارمایة اجتمااعي بسايار
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قدیمي تر از كاربرد ا لية این اصطالح در ا ایل قرن بيستم است .آندریاني )3109( 0معتقد است كه
آدام اسميت 3پيشتر با تأكيد بر اهميت ن الي شبكهها انجمنهاي تجاري به عناوان كاناالهااي
اصلي انتقال شهر

اعتمادپبیري در راستاي مناهع هردي ،به شكلي بر نقش پيوندهاي اجتمااعي

صحه گباشته است (پاكسرشت ،0939 ،ص.)47
سرمایة اجتماعي از طریق هنجارهایي توليد ميشود كه شاامل ساجایایي مانناد صاداقت ،اداي
تعهدا

ارتباطا

د جانبهاناد ( .)Fukuyama, 1991, p.11سارمایة اجتمااعي شاكلي از سارمایه

است كه سبب تسهيل در دسترسي به اطالعا

منابع حياتي به منرور ارتقاي عملكرد اساتفادة

مناسب از هرصتهاي محيطي ميشود (.)Johanson et al., 2013
جاكوب 9سرمایة اجتماعي را در قالب شبكههاي اجتماعي تعریف ميكناد كاه كاركردهاایي در
جامعه دارند غيرقابل جای زینياند .این كاركردها مي تواند سبب توسعة اقتصادي در جوامع شود.
پاتنام 7سرمایة اجتماعي را مجموعهاي از مفاهيم مانند اعتمااد ،هنجارهاا شابكههاا مايداناد كاه
موجب ارتباط مشاركت بهينة اعباي یك اجتماع مي شاود در نهایات ،منااهع متقابال آناان را
تأمين ميكند .از نرر بر  ،سرمایة اجتماعي داشتن د ستان ،همراهان ارتباطا

عمومي است كاه

به هرد هرصت ميدهد سرمایة مالي انساني خود را بهكار گيرد (.)Alguezaui & Filieri , 2010
رویکردهاي نظري سرمایة اجتماعی
رويکرد اجتماعگرايي :طرهداران ر یكرد اجتماعگرایي ،سرمایة اجتماعي را امكاني ساختاري براي
تسهيل عمل جمعي قلمداد ميكنند .پاتنام یكي از جدي ترین مداهعان این دیدگاه بيان ميكند ایجاد
رشد سرمایة اجتماعي ممكن است در نتيجة یك بحران ملي ملموس مانند جنگ یا هاجعة طبيعي
تسهيل شود (هيلد  ،0911 ،ص .)03
1. Andreani
2. Adam Smith
3. Jacob
4. Putnam
5. Field
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رويکرررد رربکهاي :در ر یكاارد شاابكهاي ساارمایة اجتماااعي ،كااادیي هااردي اساات بااه
سرمایه گباري اهراد در ر ابط اجتماعي دراختيارقرارگرهتن مناابع موجاود در ایان ر اباط باراي
كسب بازده سود مورد انترار اطالق ميشود (باستاني همكاران ،0914 ،ص .) 5این دیدگاه بار
بهكارگيري سرمایة اجتماعي به سيلة اهراد اینكه اهراد ن ونه به منابع جاايگرهتاه در شابكههاا
دست ميیابند از آن براي بهدستآ ردن سود بازده استفاده ميكنند ،تمركز كرده است (باستاني
صالحي هيكویي.)0915 ،
رويکرد نهادي :این ر یكرد بيان ميكند د لاتهاا از طریاق برجساتهكاردن نقاش كيفيات
نهادهاي نرارتي ،عملكرد نخب ان سياسي ماهيت انتراراتي كه از شهر ندان دارند بر امكان رشاد
سرمایة اجتماعي تأثير ميگبارند .كوتاه سخن اینكه در این ر یكرد ،ضعيت سارمایة اجتمااعي در
جامعه تابع ظرهيت د لت نهادهاي د لتي براي جلب اعتمااد شاهر ندان هاراهمكاردن هبااي
هعاليت آزادانة نهادهاي جامع مدني عملكرد مؤثر در راستاي مناهع عمومي جامعه است (هاضالي
اشتياقي.)0930 ،
رويکرد همافزايي :این ر یكرد تالش ميكند توصيههاي د دیدگاه شابكه نهاادي را باراي
بهبود سرمایة اجتماعي تركيب كند .ظرهيت جامعه براي كنش جمعي عملكرد د لت ،د عنصر
مؤلفة اصلي این ر یكرد براي توضيح نقش احتمالي سرمایة اجتماعي در توسعه محسوب ميشود.
در جوامعي كه حاكميت خوب سطوح متعالي سارمایة اجتمااعي باينگر هاي دارناد ،د لات
جامعه مكمل یكدی رند موهقيت اقتصادي نرم اجتماعي محتملالوقوع است .بنابراین ،ناالش
توليد سرمایة اجتماعي به ال وي تعریف ارتباط بين نهادهاي رسمي گر ههاي اجتمااعي مرباوط
است ( لكاك نارایان ،0913 ،0ص.) 1

1.Woolcock & Narayan
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رویکرد نظري اسالم به روابط اجتماعی (فرد – جامعه – دولت)
عالمه طباطبایي به قدر

بيشتر جامعه در برابر هرد اعتقاد دارد بر آن اسات كاه در صاورتي كاه

جامعه اصالح نشود ،تربيت اجتماعي یا اصالً ماؤثر نيسات یاا تاأثير بسايار كماي دارد (عابادي
همكاران ،0931 ،ص .)59ایشان معتقد است یژگي هاي جامعه با مجموع یژگايهااي تاكتاك
اعباي آن مطابق است عال ه بر آن جامعه یژگيهاي خاصي دارد كه هيچیك از اهراد بهتنهاایي
اجد آن نيست .از طرهي ،ممكن است یژگيهایي خاص داشته باشد كه با یژگيهاا

ضاعيت

كلي جامعه هرق دارد (طباطبایي ،0915 ،ج ،7ص .)533اما نون همواره كل از جزء قويتر اسات،
ارادة هرد نميتواند با ارادة جمعيت معارضه كند .اگر جامعه بخواهد امري را تحقق بخشد ،هرد نياز
نانار است تابع آن شود هر پيشامدي را كه در نتيجة تحقق آن امر به جاود آماد تحمال كناد؛
حتي گاه ارادة جامعه آنقدر قوي است كه اراده شعور هارد را سالب مايكناد .باه ایان ترتياب،
سعاد

شقا

انسان به عنوان جزئي از جامعه در گر ساعاد

شاقا

كال جامعاه اسات

(طباطبایي ،0915 ،ج ،7ص .)0 1-0 7در نتيجه ،مي توان گفت اساالم باه قادر

تاأثير بيشاتر

جامعه بر هرد تا هرد بر جامعه معتقد است.
اميرالمؤمنين علي (ع) به ارتباط جامعه د لتمردان نيز اشاره ميكند رابطة این د را متقابال
د جانبه ميدانند .حبر

در خطبة  305در این زمينه مايهرمایناد« :هَلَيسَات تَصالُحا اَلرَِعةياةُ اَّدَِ

بَّصَالَحَّ اَلْوادَةَّ َ دَ تَصلُحا اَلْوادَةُ اَّدَِ بَّاستةقَامَةَّ اَلرَِعةيةَّ»؛ رعيات (جامعاه) اصاالح نمايشاود م ار باه
صالحبودن زمامداران زمامداران نيز صالح نميشوند ،م ار اینكاه ماردم اساتقامت داشاته باشاند.
پيامبر اكرم (ص) نيز در تأثير متقابل جامعه د لت ميهرمایند« :كَما تَكُونُوا یوَّلي عَلَيكُم»؛ هر طور
باشيد ،همانگونه بر شما حكومت ميشود (نهجالفصاحه ،ص ،505ح.)3013
البته اميرالمؤمنين علي (ع) به تأثيرگباري د لت د لتمردان بر جامعه اهراد اشاره كرده است
قدر

نهادي د لت را بيشتر از قدر

جامعه ميداند .حبر

ميهرمایند« :النَِاسا بَّأُمَرَائةهَّم أَشْابَها

مةنْهام بَّآبَائةهَّم»؛ مردم به د لتمردان خود شبيهترناد تاا باه پدرانشاان (تحافالعقاول ،ص .)311ایان
حدیث تأثير گفتار كردار مسئودن حكومتي را در هرهنگسازي تربيت اجتماعي حتي بيشاتر از
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خانواده ميداند .سهلالوصولبودن دسترسي به رهتارها ،ارزشها سبك زندگي مسئودن د لتي در
جامعة امر زي دخالت بيشتر د لت ها در امور ر زمرة زندگي مردم ،تأثير نقش د لتماردان را در
جامعه د نندان كرده است .نتيجه آنكه اسالم تأثير جامعه را در تربيات هارد بيشاتر مايداناد از
طرهي د لت جامعه را داراي ارتباطي متقابل ميداند از این جهات ،ر یكارد نراري اساالم در
تشكيل سرمایة اجتماعي جامعه را ميتوان ر یكرد هماهزایي دانست.
ابعاد سرمایة اجتماعی
با جمعبندي الهامگرهتن از مدلهاي بيانشده در این نوشتار ،مدلي بهكار گرهته مايشاود كاه در
محد دة توصيفي این تحقيق در سطح ارتباط جامعه د لت بتواند كاربردي باشد.
جدول .1نظريههاي مختلف دربارة ابعاد سرماية اجتماعي

نظريهپرداز

سال طرح

لينا
ان بورن

0333

توضيحات
 .0ابست ي :تمایل توانایي تبعيت اهداف هردي از اهداف جمعي؛
 .3اعتماد :مقدمهاي بر اكنش جمعي موهقيتآميز.
 .0بعد ساختاري :ال وي كلي ميزان ارتباط اهراد با یكدی ر در سازمان؛
 .3بعد ارتباطي :ماهيت كيفيت ارتباطا ؛

ناهاپيت گوشال
0331
بوردیو

0311

گر ه كندي

3117

دك لي

311

 .9بعد شناختي :زبان ،كدها ر ایتهاي مشترك؛ ميزان اشتراك كاركنان
در ن یك شبكة اجتماعي.
 .0اندازة گر ه یا شبكه؛
 .3حجم سرمایهاي كه هر یك از اعباي شبكه داراي آن هستند.
 .0اعتماد؛  .3مشاركت سياسي (عادي نقادانه)؛ .9مشاركت رهبري مدني
(مشاركت در گر هها انجمنها جز آن)؛  .7پيوندهاي اجتماعي
غيررسمي؛  .بخشش ر حية دا طلبي؛  .5عدالت در مشاركت مدني؛
 .4مشاركت مبهبي؛  .1تنوع معاشر ها د ستيها.

منبع :محققساخته0937 ،

 .0شبكههاي ساختاري :هبایي ،رابطهاي ،رسمي ،غيررسمي؛
 .3كيفيت :ر ابط متقابل؛ اعتماد (نهادي اجتماعي).
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در این مقاله از مدل ناهاپيت گوشال )0331( 0كه به مدل  CRSمعار ف اسات ،باراي تبياين
مؤلفههاي سرمایة اجتماعي بهره گرهتهایم .مؤلفههاي این مدل بهطور مختصر عبار اند از:
 .1مؤلفة ساختاري :این بعد سرمایة اجتماعي به ال وي كلي تماسهاي بين اهراد اشاره ميكند.
این بعد سعي در شناخت ارتباطا

كلي ال اوي دسترساي اهاراد باه یكادی ر دارد .بعاد

ساختاري بستري را هراهم ميكند كه سرمایة اجتماعي بتواند ظهور پيادا كناد بقياة ابعااد
سرمایة اجتماعي در این بستر جاي گيرد (هرندي ،0939 ،ص .)05
 .2مؤلفة ناختي :این بعد به منابعي اشاره ميكند كه هراهمكنندة مراهر ،تعبيرها تفسايرهاي
مشترك در ميان گر ههاست .سرمایة شناختي بازتابي از ميزان تعهد دهاع اعبااي جامعاه
از هدف رسالت خود است (هرندي ،0939 ،ص.)055
 .3مؤلفة ارتباطي :این بعد بر ارتباط ميان اهراد تأكيد ميكند .در ارتباط متقابل مياان انساانهاا
شبكه به جود مي آید این شبكه حامل سرمایة اجتماعي است .اعتماد ،هنجارها ،هویات،
الزاما

انترارا

نقش از مهمتارین جنباههااي ایان بعاد اسات (

& Wickramasinghe

.)Weliwitigoda, 2011
منابع سرمایة اجتماعی
سرمایة اجتماعي به عنوان رابطة بين كنش ران انساني داراي منابع متعددي است كه از نرر هوكویاما
یكي از معتبرترین صاحبنرران سرمایة اجتماعي عبار اند از (هوكویاما ،0943 ،ص:)0 5
 .1نهادي :از طریق قوانين نرامهاي قانوني؛
 .2خودجوش :كه از كنشهاي متقابل اعباي یك اجتماع به جود ميآید.
 .3برونزاد :منرور از آن سرنشمه هنجارها غير از همان اجتماعي است كه در آن بهكار گرهته
مي شود دراین ميان نقش دین ،ایدئولوژي هرهنگ بسيار برجسته است .در ایان جهات
1. Nahapiet & Ghoshal
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بر نيز به تأثير دین در ایجاد شبكههاي اعتمااد كاه جاود آنهاا باراي ر اباط تجااري
اقتصادي ضر ري است ،اشاره ميكند.
 .4طبيعت :كه بيشترین تأكيد آن بر اهميت نرام خویشا ندي است.
تأثير دین بر سرمایة اجتماعی
ادیان مختلف آثاري متفا

بر سرمایة اجتماعي پير ان خود داشتند .برخاي تحقيقاا

نشاان داده

است مسيحيت در كرة جنوبي بر مشاركت مدني پير ان تأثير گباشته است در حالي كه بودیسام
قادر به تأثير این ننيني نبوده است .دربارة اعتماد هيچ یك از ادیان مسيحيت كاتوليسام بودیسام
تأثيري بر اعتماد بين شخ

نداشتهاند .اعتماد تعميمیاهته در نرر جيانگ ،این قاعدة طالیاي اسات

كه نسبت به دی ران طوري رهتار كن كه مایلي با تو رهتار شود (.)Jeon, 2010
ادیان هراهمكنندة مهار هااي مادني ،هنجارهااي مادني ،عالیاق اجتمااعي ،حال اختالهاا ،
مشاركت مدني از طریق كمك به مردم براي یادگيري مصاحبت باا دی اران ،برگازاري جلساا
احساس مسئوليت ميباشند .پير ان ادیان معمودً با مردمي كه به اجتماعا
محلي ميپردازند ،رهتار د ستانه دارند
مردم به پرداخت صدقا

(2000

 .)Putnam,اجتماعاا

ميپيوندند به هعاليت

مابهبي از طریاق اداركاردن

هعاليتهاي دا طلبانه سرمایة اجتماعي ميآهرینند .بنابراین ،مابهب باا

القاي با ر هدایت به سيلة نير ي الهي ان يزة هداكاري ایجاد ميكند

(2003

 )Wald,با تأكيد بار

همنوایي همبست ي به جاي هردگرایي نفع شخصي باعاث رشاد سارمایة اجتمااعي مايشاوند
( .)Jeon, 2010ایوانز 0نيز بر نقش هعاليتها مناسك دیني در بهباود كانشهااي متقابال اهاراد در
پيوند اعتماد آنها به یكدی ر تأكيد ميكند معتقد است رهتار دیني با ساایر مؤمناان ،د ساتان
اعباي خانواده مي تواند گامي در جهت ایجاد سرمایة اجتمااعي تلقاي شاود (ایاوانز همكااران،
 ،0911ص .)053 –05
1. Evans
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تعریف عملياتی دینداري
دین مفهومي كلي ،دینداري مفهومي مصداقي جلوهاي از دین است .كنت به ابعاد سهگانة دیان
یعني عقاید ،عواطف عمل بر حسب ابعاد سهگانة جودي انسان اشاره كرده است (شجاعيزناد،
 ،0917ص .)93د ركيم 0دین را نرامي مشترك الزامآ ر از اعتقادها اعمال ميداند كه باه اماور
مقدس مربوط مي شود همة پير ان خود را در یك نرام اخالقي گرد هم ميآ رد (گيدنز،0917 ،3
ص .) 17ماكس بر دین را نوعي خاص از رهتار در یك زندگي اجتماعي ميداند معتقاد اسات
كه باید شرایط نيز آثار آن را مطالعه بررسي كرد ( یلم ،0944 ،9ص.)33
در این مقاله تعریف گالك استارك براي تعریف علمي دینداري بهكار گرهته شده است .این
د معتقدند با جود تفا

هاي ادیان ،ميتوان جوه مشتركي را بين آنها یاهت .این جاوه ابعااد

دینداري را تشكيل ميدهند عبار اند از (اهشاني ،0911 ،ص:)43
 .1بعد اعتقادي يا باور ديني :عبار

است از ایدهها ن رشهایي كه انتراار ماير د پيار ان

دیني خاص معتقد به آن باشند ،مانند اعتقاد به خدا ،بهشت جز آن.
 .2بعد مناسکي :اعمالي كه در یك دین باید باه جاا آ رده شاود مانناد نمااز ر زه در دیان
اسالم.
 .3بعد عاطفي يا تجربي :این بعد شامل عواطف احسااس پيار ان یاك دیان اسات كاه در
ارتباط با جود خدا یا یك هستي برتر مقتدر تعریف ميشود.
 .4بعد فکري يا دانش ديني :بيان اطالعا

در سطح عامتر دربارة اعتقادا

دیني است.

 .5بعد پيامدي يا آثار ديني :تأثير دین در اعمال رهتارهاي ر زمرة زندگي بشري است.
با توجه به اینكه بعد هكري یا دانش دیني قابل تلفيق در بعد اعتقادي ،بعد عاطفي را ميتاوان

1. Durkheim
2. Giddens
3. Willem
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در بعد پيامدي در نرر گرهت ،در این پژ هش سه بعد اعتقادي ،مناسكي (عبادي) پيامدي بهكاار
گرهته شده است.
روش تحقيق و مدل مفهومی پژوهش
نتایج بحث تا اینجا ر شن كرد كه دین مي تواند از منابع ایجاد اهزایش سارمایة اجتمااعي باشاد.
مباني علمي نيز در جهت اشتراك ادیان مختلف بياان شاد ایان اشاتراك در ساه بعاد اعتقاادي،
مناسكي پيامدي تبيين شد .ر یكرد اسالم به ر ابط اجتماعي نيز ر یكرد هماهزایاي یعناي نقاش
متقابل د لت جامعه تشخي
اجتماعي انتخاب شد ،مدل

داده شد .همچنين ،مدلي كه از منابع علمي باراي معرهاي سارمایة
سه بعد ساختاري ،شناختي ارتباطي دارد .بار اسااس مطالاب

CRS

یادشده ميتوان مؤلفههاي سرمایة اجتماعي اسالمي را در مدل مفهومي شكل  0جست جو كرد .باا
توجه به این مدل براي طبقهبنادي بحاث ،مؤلفاههااي سااختاري ،شاناختي ارتبااطي سارمایة
اجتماعي بر اساس مؤلفه هاي دینداري با مادنررگرهتن ارتبااط هارد جامعاه باا د لات جداگاناه
بررسي ميشود.
سرمایة اجتماعي اسالمي
(ساختاري ،شناختي ،ارتباطي)
منبع سرمایة اجتماعي

ارتباط متقابل
هرد ،جامعه د لت

دین
ر یكرد هماهزایي اسالمي

مؤلفههاي دینداري

اعتقادي
مناسكي
پيامدي
شكل  .1مدل مفهومي پژوهش
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محقق با بهكارگيري مدل شكل  0ر ش مطالعة اسنادي پيمایشي سعي كرده است رهيااهتي
را بيان كند كه در آن دین به عنوان دساتورالعملي كييرادجازا جاامع در بخاشهااي كاونكتري
تقسيم در این بخشها ،با رجوع به مهم ترین متن دیني یعني قرآن ،سپس ،نهجالبالغه احادیث،
مؤلفههاي سرمایة اجتماعي اسالمي را تبيين كند .در این رهياهت جهت اساتحكام علماي بحاث
معرهتشناسي بر ندیني ،نرار محققاان غرباي در جهات بخاش عقلاي تاأثير دیان در سارمایة
اجتماعي بهكار گرهته شده است.
بعد ساختاري سرمایة اجتماعی اسالمی
در اسالم مؤلفههاي اعتقادي ،مناسكي پيامدي جود دارند كه بستر سرمایة اجتماعي هستند .ایان
بستر ایجاد سرمایة اجتماعي نيز توسط جامعه د لت ميتواند شكل ب يرد هرد نهااد یكادی ر
را تكميل كنند.
مؤلفة اعتقادي

مشارکت و انسجام اجتماعي :شاید مهمترین عنصري باشد كه بستر همبست ي اجتمااعي اساالمي
را بر اساس كالم اميرالمؤمنين علي (ع) در خطبة  034نهجالبالغه هراهم ميكند .ایشان ميهرمایناد:
«الْزَماوا السَّوَادَ الْأَعرَمَ هَإَّنَّ یَدَاللَّهة مَعَ الْجَمَاعَه» در آن بر مسالمانان حباور در اجتماعاا

بازر

اجب شده است ،لطف امداد الهي را با جماعت دانسته اسات .همچناين ،آیاة  019ساورة آل
عمران دربارة اعتقاد به اجتماع اجتناب از تفرقه ،ميهرمایادَ « :اعتَصةاماواْ بَّحَبالَّ اللِاهة جَمةيعواا َدَ
تَفَرَّقُواْ َاذْكُرُ اْ نةعمَه اللِهة عَلَيكُم اَّذْ كُنتُم أَعدَاء هَأَلَّفَ بَينَ قُلُوبَّكُم هَأَصبَحتُم بَّنةعمَتةهة اَّخْوَانًا» .البتاه ایان
حد

عدم تفرقه در حول محور الهي دانسته شده است باه اساطة نعمات الهاي مسالمانان

برادرند .تشكيل هيئت مبهبي به مناسبت سوگواريهاي ائمه به خصوص ایام عاشورا تاساوعا
تشكيل اجتماعا

حول محور دیت اهل بيت (ع) از مصادیق بارز این آیه است .البته شأن ناز ل

آیه این بود كه در د ران جاهليت د قبيلة بزر

در مدینه به نام «ا س» «خزرج» جود داشاتند

كه بيش از یكصد سال جنگ خونریزى اختالف در ميان آن د جریان داشات .ایان آیاا

در
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این زمينه نازل شد به صور
دعو

حكمي عمومى همة مسلمانان را با بيان مؤثر مؤكادى باه اتحااد

كرد.

مؤلفه مناسکی

بسياري از عبادا

اسالمي جمعي است ،یا در عين هرادابودن ،به انجاامدادن جمعاي آنهاا دساتور

اكيد داده شده است زمينه را براي ساخت اجتماعا
نماز جماعت :در رأس عبادا

ستون دین

بزر

كونك هراهم كرده است.

سيلة عر ج تقرب مؤمن كلياد بهشات

نراغ قبر بازدارنده از هحشا منكر است .اگر نه نماز باراي ساهولت باه صاور

هارادا جاایز

شمرده شده است ،اصل بر جماعت آن است گر نه همة زمين سجدهگاه پاك قارار داده شاده
است ،هبيلت نماز جماعت در مسجد ننان عريم شمرده شده است كه اعجاببران يز اسات
قطعاً خير كيير در آن نهفته است .عبادا

جمعي سبب شكوهایي هرهنگ دیني در جامعه ميشود

ساختن اجتماعي سالم نزدیكي دلهاي مسلمانان را با د شاد ش قراردادن برادران دیني سهلتار
ميكند .پيامبر (ص) دربارة نماز جماعت ميهرمایند« :هَاإَّنْ زَادا ا عَلَاى الْعَشَارَةَّ هَلَاو صَاارَ

بَّحَاارا

السَّمَا َا ة َ الْأَرضَّ كُلُّهَا مةدَاداً َ الْأَشْجَارا أَقْالماً َ اليَّقَالنَّ مَعَ الْمَالئةكَهة كُتَّابااً لَام یَقْادةرا ا أَنْ یَكْتُبااوا
ثَوَابَ َرْك َعة َاحةدَه»؛ اگر بيش از ده نفر شدند ،اگر دریاهاى آسمان زمين مركِب جان اناس
هرشت ان نویسنده شوند ،نخواهند توانست ثواب یاك ركعات آن را بنویساند (بحاارادنوار ،ج،11
ص .)0
نماز جمعره :حكومات اساالم ي باا برقاراري نمااز جمعاه كاه هلسافة سياساي ،اجتمااعي
آگاهي بخش دارد ،در ایجاد بستر رشد سرمایة اجتماعي بسيار مؤثر است .اهميات نمااز جمعاه در
قرآن نيز بيان شده است ،آنجا كه ميهرماید« :یَا أَیُّهَا الَّبةینَ آمَنُوا اَّذَا نُودةي لةلصَّلَاهة مةان یَاومَّ الْجاماعَاهة
هَاسعَوا اَّلَى ذةكْرَّ اللَّهة َ ذَرا ا الْبَيعَ ذَلةكُم خَيرٌ لَّكُم اَّن كُنتُم تَعلَماونَ» (جمعه .)3 /حكومات مايتواناد
مسائل ر ز سياسي ،اقتصادي هرهن ي را هر هفته براي اهراد یاك جامعاه باهطاور ر درر

باا

استفاده از غناي بادي رسانهاي منابر نماز جمعه بازگو كرده از این طریق به ارتباط متقابل جامعه
حكومت نزدیكي این د نهاد مؤثر در رشد سرمایة اجتماعي كمك كند.
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حج :اميرالمؤمنين ميهرماید« :جَعَلَها سابحانَها َ تَعالي لةلْاةسالمَّ عَلَماً» (نهج البالغه ،خطبة  .)0یعني
همانطوري كه پرنمها رمز اتحاد ی ان ي جمعيتها نشانة همبست ي آنهاست برپابودن آن
عالمت حيا

آنهاست ،كعبه براي اسالم ننين است .در حدیث دی ري ارد شده است« :دیازالُ

الدّینُ قائةماً ما قامَتة الْكَعبَها»؛ مادام كه كعبه بهپاست ،اسالم بهپاست .ميتوان گفت ماادام كاه حاج
زنده باقي است ،اسالم زنده باقي است .كعبه پرنم مقادس اساالم یكاي از رماوز حاد
مسلمين است .هر سه مورد یادشده از عباد هایي است كاه ایجااد اجتماعاا

كوناك بازر

اسالمي را با خود دارد.
مؤلفة پيامدي

این مؤلفه شامل مواردي است كه با پبیرهتن اصول اساالمي در زنادگي هاردي اجتمااعي بار ز
خواهد كرد رشد سرمایة اجتماعي را به دنبال خواهد داشت.
اخوت :برادري مسلمانان موسع ترین نرام اسالمي است كه پياماد قباول دیان اساالم اسات
موجبا

ایجاد سرمایة اجتماعي را در سایة برادري مسلمانان هراهم ميكند .مسلمانان بر اساس آیة

«اَشةدّاءا عَلَى الكُفِارَّ راحَماءا بَينَهام» (هتح ،)33 /باید رحمانيترین رهتار را با بارادران هامكايش خاود
داشته باشند .از جهت مداراكردن رحمت با برادران دیني احادیث زیادي ارد شاده اسات .اماام
محمد باقر (ع) ميهرمایند« :اةنَِ لةكُلَِّ شَيءٍ قُفالً َ قُفلُ ادیمانَّ الرَِّهقُ» (اصول كاهي ،ج ،3ص .)001یا
اینكه امام صادق (ع) ميهرماید« :انَ اهللَ رَهيقٌ یحةاباِ الرِهاقَ یعاينُ عَلَياهة» ( ساائلالشايعه ،ج ،0
ص.)340
بعد ارتباطی سرمایة اجتماعی اسالمی
مؤلفة ارتباطي موجب ارتباط ميان اهراد ميشود ارتباط ميان اهاراد را گساترش مايدهاد .هرناه
مؤلفة ارتباطي تقویت شود ،اهراد بيشتري با یكادی ر ارتبااط برقارار مايكنناد شابكة اجتمااعي
ارتباطا

ميان اهراد را گستردهتر كند (كوهكن ،0911 ،ص .)094مهمترین جنبههاي بعد ارتبااطي،

اعتماد هنجارهاي سازندة اعتماد ميان اعباي جامعه است.
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مؤلفة اعتقادي

دین مبين اسالم براي ایجاد اعتماد بين اهراد جامعه ساختن ارتبااطي مناساب متقابال باين اهاراد
جامعه از یك طرف ،بين جامعه د لت اهميت زیادي قائل شده است.
پرهيز از بدگماني :ا گر در مقابل اعتماد ،اژة بادگماني را در نرار ب ياریم ،در قارآن كاریم
احادیث ،اجتناب از سوءظن بسيار تأكيد شده است .قرآن دربارة اجتناب از بسياري از سوءظانهاا
ميهرماید« :یا أَیهَا الَِبینَ آمَنُوا اجتَنةباوا كَييراً مةنَ الرَِنَِّ اَّنَِ بَعضَ الرَِانَِّ» (حجارا  .)03 /اميرالماؤمنين
علي (ع) در حكمت  01 0غررالحكم بدگماني را مسا ي بايدیناي مايداناد در جاایي دی ار،
بدترین مردم را كسي ميداند كه به هيچ كس اعتمادي ندارد« :شَرُِ النِاسَّ مَنْ د یَيةقُ بَّأَحَد لةساوءة ظَنَِهة
َد یَيةقُ بَّهة أَحَبٌ لةساوءة هةعلةهة» (نهجالبالغه ،حكمت.)951
اعتمادسازي حکومتي :كساب اعتمااد ماردم خوشابيني باه جامعاه از مسالما
حكومتداري در كالم اميرالمؤمنين علي (ع) محسوب شده اسات .حبار

الزاماا

در اهميات اعتمااد

خوشبيني مردم به حاكم در نامة  9نهجالبالغه به مالك اشتر ميهرمایند« :هَلْيكُنْ مةنْاكَ هةاي ذَلةاكَ
أَمرٌ یجتَمةعا لَكَ بَّهة حاسنُ اَلرَِنَِّ بَّرَعةيتةكَ هَإَّنَِ حاسنَ اَلرَِنَِّ یقْطَاعا عَنْاكَ نَصَاباً طَاوَّیالً» ...در راه جلاب
اعتماد مردم آنقدر بكوش تا به هاداري رعيت خوشبين شوي كه ایان خاوشبيناي رناج طاودني
مشكال

را از تو بر ميدارد .در هرازي دی ر از این نامه نيز بيان ميكناد َ « :اَّنْ ظَنَِاتة اَلرَِعةيَِاةُ بَّاكَ

حَيفاً هَأَصحةرْ لَهام بَّعابْرَّكَ َ اةعدةلْ عَنْكَ ظُنُونَهام هَإَّنَِ هةي ذَلةكَ رَّیَاضَهو مةنْاكَ لةنَفْسةاكَ َ رَّهْقااً بَّرَعةيَِتةاكَ
َاَّعبَاراً تَبلُغُ » ...؛ هرگاه رعيت به تو بدگمان شود ،عبر خویش را آشكارا با آنان در ميان ب ابار
با این كار از بدگماني نجاتشان ده .این كار ریاضتي براي خودسازي تو مهربانيكردن نسبت به
رعيت است این پوزشخواهي تو آنان را به حق اميدارد.
مؤلفة مناسکی

عبادا

اقتصادي با موضوع كمك به دی ران در دین مبين اسالم جود دارد كه ميتواناد اعتمااد را

در بين اهراد جامعه ساري جاري كند.
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قرضالحسنه :قرضالحسنه سانت اساالم اسات كاه اقتصااد را در خادمت عقياده مايگيارد.
قرضالحسنه ،تجلي حاكميت ارزشهاي اخالقي مباني عقيدتي بر سودجویيهاي اقتصادي است.
آیا

زیادي درباارة قارض دادن باه دی اران در قارآن بياان شاده اسات ،تاا جاایي كاه در آنهاا

قرض گيرنده خدا ند معرهي شده است بدین سيله از مسلمانان خواسته شده است باه خدا ناد
قرض دهند« :مَن ذَا الَِبةي یاقْرَّضا اللَِهَ قَرْضًا حَسَنًا هَيابَاعةفَها لَها َلَاها أَجارٌ كَارَّیم» (حدیاد )00 /؛ «اَّنْ
تُقْرَّضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً یاباعةفْها لَكُم َ یَغْفةرْ لَكُم َ اللَّها شَكُور حَليم» (تغاابن)04 /؛ «مَِان ذَا الَِابةي
یاقْرَّضُ اللَِهَ قَرْضًا حَسَنًا هَيابَاَعةف َُه لَها أَضْعَاهًا كَيةيرَ ًه َاللَِهُ یَقْابَّضُ َ یَبصاااطُوَ اَّلَياهَّ تُرْجَعااون» (بقاره/
 .)37البته آیاا

دی اري مانناد (آل عماران( ،)37 /مزمال( )31 /مائاده )03 /نياز باه مسائلة

قرضالحسنه اشاره كردهاند كه نشاان از اهميات آن دارد .حكومات اساالمي نياز باا درنررگارهتن
اهميت این اصل اقتصادي اسالمي ميتواند به ظيفة خود جهت رشد سرمایة اجتمااعي در جامعاه
عمل كند.
انفاق :انفاق ن يز یكي از عبادا

اقتصادي مهم اسالمي در جهت توسعة متوازن جامعه اسات

در ایجاد حس همدلي اعتماد بين مسلمانان به یژه قشر نيازمند طبقة ثر تمند تأثير زیادي دارد.
آیا

متعددي از قرآن كریم حكمتهاي زیادي از نهجالبالغاه غاررالحكم باه موضاوع انفااق

پرداخته است .این موضوع در سومين آیة سورة بقره در ابتدایي كه قارآن كاریم خصوصايتهااي
اهراد هدایتشده را توضيح ميدهد ،آمده است« :الَّبینَ یاؤْمةنُاونَ بَّالْغَيابَّ َ یاقيمااونَ الصَّاالهَ َ مةمَّاا
رَزَقْناهام یانْفةقُونَ» (بقره .)3 /آیا

متعدد دی اري مانناد (بقاره،347 ،349 ،341 ،351 ،35 ،357 /

( ،)044 34نساء( )79 /انفاال53 ،94 ،9 /

 )5باه موضاوع انفااق پرداختاه اسات .اساالم

ميخواهد همة شئون زندگي جامعه را طوري منرم مرتب كند كه ضامن سعاد

دنياا آخار

باشد به اسطة آن انسان با معارف الهي اخالقي انساني ،در یاك زنادگي پااكيزه د ر از رذایال
اخالقي زیست كند .این جز با یك زندگي خوشي كه از نرر آساایش ،صافا صاميميت در هماة
اهراد جامعه مشابه باشد ،ميسر نماي شاود نناين زنادگي جاز باا اصاالح حاال هم اان رهاع
نيازمنديهاي زندگي ایشان ،امكانپبیر نيست راهش این است كه اهراد جامعه ،از آنچه دارند در
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راه پركردن خألهاي اجتماعي كه همان نيازمنديهاي طبقة محر م اسات ،صارف كنناد .در قارآن
خدا ند با مبامين گوناگون توان ران را به انفاق بخشش سوق داده بدین سيله اهميات آن را
بيان كرده است؛ « َ أَنفةقُواْ هىَّ سَبَّيلَّ اللَّهة َ لَا تُلْقُواْ بَّأَیدةیكُم اَّلاىَ التهَّلُكَاةَّ َ أَحسةانُواْ اَّنَّ اللَّاهَ یحاابُّ
الْماحسةنةينَ» (بقره« .)03 /یَأَیُّهَا الَّبةینَ ءَامَنُواْ أَنفةقُواْ مةمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبلَّ أَن یَأْتىَّ یَوم لَّا بَيع هةياهة َ لَاا
خُلِه َ لَا شَفَاعَةٌ َ الْكَاهةرُ نَ هاما الرَّالةماونَ» اى كسانى كاه ایماان آ ردهایاد! از آنچاه باه شاما ر زى
كردیم انفاق كنيد! پيش از آنكه ر زى بياید كه نه كسي براي گشایش خود نيزي تواند خرید نه
د ستي شفاعتي بهكار آید كاهران ،همان ستم رانند (بقره.َ)3 4 /
زکات :از مصادیق بارز صدقا

است كه به عناوان پشاتوانة ماالي برناماههااي اجتمااعي ،در

اصالح ساختار جامعه تطهير زندگي ،تزكية نفوس تأليف قلوب مردم ،نقشي بسزا دارد .كيار
تعابير بلند عبر آموز از قبيل بالگردان هرد جامعه ،زمينهساز ناز ل رحمات بركات ،عامال
توسعة عمر گسترش زندگي ،تجار

مستقيم با خدا ند ،ذكر عملي جز آن ،كه در زبان آیاا

ر ایا  ،عمق با ر مؤمنان عرف جامعه ،در شأن این اجب الهاي ،جااري سااري اسات ،از
جای اه یژة این عباد
كه قرآن زكا

اجتماعي ضر ر

اهتمام به آن خبر ميدهد .شاید بتوان مهمترین دليلي

را بعد از نماز مایة برادري مسلمانان دانست این آیه قرآن كریم باشد كه ميهرمایاد:

«هَإَّنْ تاباوا َ أَقاماوا الصَِالةَ َ آتَواا الزَِكاهَ هَإَّخْوانُكُم هةي الدةِینَّ َ نُفَصةِلُ اآلْیا ة لةقَوم یعلَماونَ»؛ پس اگر
توبه كنند نماز برپا دارند زكا

دهند در این صور

برادران دینى شما ماىباشاند ماا آیاا

[خود] را براى گر هى كه مىدانند به تفصيل بيان مىكنيم (توبه.)00 /
مؤلفة پيامدي

هنجارهاي بسياري در ر زمرة زندگي هردي زندگي اجتماعي ناشي از قبول دین اسالم است كاه
ميتواند در ساختن رشد بعد ارتباطي سرمایة اجتماعي مؤلفة اصلي آن یعني اعتماد متقابل باين
اهراد مؤثر باشد .برخي از این هنجارها ایجابي ،برخي سلبي جزء محرما

دین مبين هستند.

 883

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،2شمارة  ،3پایيز 9314

مؤلفههاي ایجابی

صله رحم :از كارهاى بسيار نيك اعمال پسندیده كه حبر

حق انبيا اماماان نسابت باه آن

اصرار كرده اند ،صله رحم است .اسالم تحكيم پيوندهاي خویشا ندي استحكام ر ابط خانوادگي
را بهشد

مورد تأكيد توجه قرار داده است صله رحم رسايدگي باه بسات ان را باه عناوان

ارزشي الهي اجب كرده است خداي متعال آن را در ردیف پرستش خاویش قارار داده اسات
ميهرماید َ « :اعباد ا اهللَ َ دتُشركُوا بَّهة شَيئاً َ بالوالةدینَّ احساناً بَّبةي القُرباي»؛ خادا را بپرساتيد
هيچ نيز را شریك ا قرار ندهيد به پدر مادر خویشان نيكي كني (نساء.)95 /
اميرمؤمنان علي (ع) نيز به هرزندش سفارش ميكند« :اَكرم عَشيرتَكَ ،هَاةنَّهم جَناحااكَ الِابي باهة
تَطيرُ َ ،اَصلُكَ الِبي اةليهة تَصيرُ َ ،یداكَ الَّتي بَّها تَصوالُ»؛ خویشانت را گرامي بدار ،زیرا آنان باال
پَرَّ تو هستند كه با آنان پر از ميكني اصل ریشة تو ميباشند كه به ایشان باز ميگردي دست
(یا ر) تو هستند كه با آنها (به دشمن) حمله ميكني ( پير ز ميشوي( (نهاجالبالغاه ،ناماة .)90
این همة تأكيد سفارش نسبت به صله رحم در قارآن احادیاث ،بياانكننادة ضار ر

نقاش

حياتي آن است .در منابع هقهي ما نيز ننين آمده است :صله رحم مطلقاً اجب است هر نناد كاه
خویشا ندان انسان مرتد یا كاهر باشند (استفتاأ

از محبر امام خميني ،ج ،0ص.)714

ايثار :ایيار ميتواند گونههاي مختلفي داشته باشد .گاه با هداكردن جان انجام ميگيرد گااه باا
دادن مال .زماني هم با هزینهكردن اعتبار آبر

البته برخي ا قا

باشد كه هرد بهطور ارادي بهدليل یك هدف آرمان مقادس

هم ميتواناد تركيباي از اینهاا
اد ،تصاميم ب يارد از عالیاق

داشتههاي خویش اغماض كرده دغدغهها دلن رانيها مناهع غير را بر خود مرجح بداند در
راه برطرف كردن مشكال

هرار ي دی ري گام بردارد .شاید مهمترین مصداق ایيار در قرآن ،آیهاي

است كه به آنچه در خانة اميرالمؤمنين گبشت ،ميپردازد « :یطعةمونَ الطَّعامَ عَلاي حابَِّاهة مةساكينًا
یتيموا اَسيرا اةنَّما نُطعةماكُم لةوَجهة اللِهة د نُریدا مةنكُم جَزاءو د شُكورا» (انساان .)33 /در آیاة دی اري
خدا ند از جود تجارتي هميش ي بين خدا ند مؤمنان پرده برميدارد كه در آن مؤمناان جاان
مال خویش را بهطور كامل در اختيار خدا ناد قارار داده اسات ،در برابار بهشات بارین را نصايب
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خویش ميكند« :اةنَّ اللِهَ اشتَري مةنَ الماؤمةنينَ اَنفُسَهام اَمولَهام بَّاَنَّ لَهااما الجَنَّاةَ ...هَاستَبشةار ا بَّبَايعةكُما
الَّبي بایعتُم بَّهة ذلةكَ هاوَ الفَوزا العَريم» (توبه.)000 /
نصيحت و خيرخواهي :نصيحت خيرخواهى به معناى اقعى كلمه از اصول ادیان الهى است
همة پيامبران ،بدان متصف بودند با همة جود تالش مىكردند مردم را به راه خيار صاالح،
رهنمون شوند در این راه از هيچ كوششى دریغ نداشتند .حبر

ناوح علياهالساالم 3 1 ،ساال

آیين آسمانى خویش را تبليغ كرد به یژگى نصيحت گرى خویش اشاره كرد هرماود« :ابَلِغُكُام
رَّساد ة رَبّى َ انْصَحا لَكُم َ اعلَما مةنَ اللَِهة ما دتَعلَماونَ» (اعراف .)59 /قرآن كاریم حبار

هاود

صالح شعيب را نيز با این یژگي توصايف كارده اسات .همچناين ،اميرالماؤمنين علاي (ع) نياز
ميهرمایند« :النَِصيحَةُ یايْمةرُ الَمحَبَِهَ»؛ محبت ،ثمرة خيرخواهى است (غررالحكم ،ح.)507
وفاي به عهد :هاي به عهد یكي از اصول پایههاي بااهميت اخالقي است كاه هام در قارآن
مجيد هم در ر ایا

سخنان پيشوایان دین بر آن تأكيد شده است .قرآن كریم در آیة شریفة « َ

أَ هُوا بَّالعَهدة انَّ العَهدَ كانَ مَسئُولااً» (اسراء ،)97 /پایبندي به عهاد پيماان را یاك ظيفاة شارعي
دانسته است در این زمينه بين اینكه مورد عهد نه باشد شخصي كه با ا پيمان بسته ميشاود،
نه كسي باشد ،تفا

نميگبارد .بنابراین ،هر عهد پيماني كه بر خلااف احكام الهي بسته نشده

باشد ،عمل به آن اجب بوده پيمانشكني نقض عهد گناه محسوب ميشود بر همين اسااس
خدا ند متعال ميهرماید قطعاً از پيمان سؤال ميشود .یكي از مصادیق هاي به عهد امانتداري است
كه كه مورد تأكيد سيرة نبوي ائمة اطهار بوده در جلب اعتماد مردم بسيار مؤثر است.
عدالت اجتماعي :ادراك بيعدالتي اثري مخارب بار ر ناد توساعه دارد .زیارا اهتماام نيار ي
انساني ان يزش عناصر اجتماعي را تحتالشعاع خود قرار ميدهاد .بايعادالتي توزیاع ناابرابر
دستا ردهاي اجتماعي موجب تعميق شكاف طبقاتي ،تبعيف عزم ملاي تنازل ر حياة تاالش
هعاليت ميشود بر آسيبهاي ر انشناختي اعباي جامعه مياهزاید (الاواني پاورعز ،0913 ،
ص .)04ر حية تالش ميل به موهقيتطلبي رابطه اي حساس با ر ند دریاهت پااداش اساتحقاقي
دارد .اگر اهراد تصور كنند رابطة منطقي بين تالش پاداش جاود نادارد ،یاا اهاراد كامتاالشتار
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بهرهاي مانند اهراد پرتالش كسب ميكنند ،احتمال طفرهرهتن اجتماعي 0اهزایش ميیاباد (رضاایيان،
 ،0943ص .)341 –343ایجاد زیرساختها براي رعایات عادالت اجتمااعي رعایات عادالت از
مهمترین ظایف حكومت اسالمي در قبال جامعه است .آسيبهااي ر انشاناختي ناشاي از ادراك
بي عدالتي ،خسارتهاي غير قابل جبراني را بر جامعه تحميل ميكند .باراي مياال بار ز تعارضاا
خصمانه ،اهزایش شكایا

پر نده هاي قبایي ،كاهش اميد باه آیناده ،اهازایش عادم اطميناان

كاهش سطح اعتماد عمومي از پيامدهاي شيوع بيعدالتي است

(2000

 .)Greenberg,در حاالي كاه

اميرالمؤمنين علي (ع) یكي از مهم ترین ظایف مدیران كارگزاران د لت اسالمي را مردمد ستي،
خدمت به مردم جلب اعتماد عمومي ميداند .امام (ع) در نامة  75باه یكاي از كاارگزاران خاود
مينویسد َ « :اخْفةض لةلرَّعةيَّةَّ جَناحَكََ ،ابساطْ لَهام َجهَكَ َ ،اَلةانْ لَهاام جانةبَاكَ َ ،آسَّ بَيانَهام هةاى
اللَّحرَةَّ َ النَّرْرَةَّ َ ،ادَّْشارَةَّ َ التَّحةيَّةَّ ،حَتِى دیَطْمَاعَ الْعارَمااءا هاى حَيفةاكَ َ ،دیَيااَسَ البُّاعَفاءا مةانْ
عَدلةكَ »...پر بالت را برابر رعيت ب ستران ،با مردم گشاده ر ي هر تن باش در ن اه اشاارة
نشم در سالمكردن اشارهكردن با هم ان یكسان باش تا ز رمندان در ستم تاو طماع نكنناد
ناتوانان از عدالت تو مأیوس ن ردند .اميرالمؤمنين (ع) حتي در تقسيم ن اه اشاره نياز عادالت را
به مدیران حكومتي توصيه ميكند.
نهاد قضايي و نظارتي :تأمين امنيت قراردادهاي اقتصاادي تجااري ،برخاورد باا متخلفاان
قبا

صحيح عاددنه در جای اه مورد نياز ،از عناصري است كه اعتماد جامعه باه حكومات

اعتماد در بين اهراد جامعه را اهزایش خواهد داد .قتي جامعه مطمئن باشد كه نهادهاي نراارتي باا
قدر

عدالت به ظایف خود عمل ميكند ،اعتماد بيشتري بين اهراد آن جامعه درك مايشاود

در نهایت ،به كاهش جرم پر ندههاي قبایي نيز كمك خواهاد كارد .اماا شارط دزم یاك نهااد
قبایي كارآمد نير ي انساني قاضي عادل است .موضوعي كاه در كاالم اميرالماؤمنين (ع) تأكياد
شده است .البته ننين اهرادي اندك شامرده شادهاناد .حبار

در ناماة  9نهاجالبالغاه در بياان
1. Social Loafing

بررسی مؤلفههاي سرمایة اجتماعی اسالمی در نص و احادیث در رهگذر رابطة علم و دین

یژگيهاي قبا

883 

ميهرمایند« :ثُمَّ اخْتَرْ لةلحاكْمَّ بَينَ النِاسَّ اَهْبَلَ رَعةيَّتةكَ هى نَفْسةكَ ،مةمَّانْ دتَبايقُ

بَّهة ادُْماورا َ ،د تُمحةكُها الْخُصاوما َ ،د یَتَمادى هةى الزَّلَّهة ...دیَزْدَهيهة اةطْراء َ ،دیَستَميلُها اةغْراء َ ،اُ لئةكَ
قَليلٌ» ظيفة اصلي حكومت در این موضوع انتخاب ،پر رش حفظ نناين اهارادي اسات تاا باا
ساختن یك مجموعة نرارتي سالم ،به برآ ردن اعتماد دزم در جامعه منجر شود.
مؤلفههاي سلبی

ترک تهمت و غيبت :حبر

امام صادق (ع) ميهرمود« :غيبت آن است كه دربارة برادر

ب ویي

نيزي را كه خدا بر ا پوشانده است اما نيزي را كه در جاود ا آشاكار ظااهر اسات ميال
تندخویي شتابزدگي( ،گفتن آن) غيبت نيست بهتان آن است كه دربارهاش ب ویي نيزي كاه در
ا نيست» (اصول كاهي ،ج ،3ص .)9 1در قرآن كریم غيبتكردن مانند خوردن گوشت برادر دیني
دانسته شده است ...« :د یغْتَب بَعبُكُم بَعباً أَیحةباِ أَحَداكُم أَنْ یأْكُلَ لَحمَ أَخيهة مَيتاً هَكَرَّهتُمااوها»..
(حجرا  .)3 /بدگویي پشت سر برادر مسلمان به بياعتمادي منجر خواهد شد.
ترک بخل وحسادت و استهزاء :مشتقا
لي در آیا

بخل در قرآن كریم  03بار بهكار گرهتاه شاده اسات

دی ري نيز اژهها تعبيراتي مانند شُحّ (حشر ،)3 /امساك (اسراء ،)011 /بستهباودن

دست به گردن (اسراء )33 /منع خير (ق )3 /بهكار گرهته شده است به موضاوع بخال اشااره
كرده است ،یا با آن ارتباط دارد .در ر ایا

نيز از بخل نكوهش شدیدي شاده اسات .قارآن كاریم

بخيل را محر م درگاه الهي ميداند ميهرمایدَ « :دَ یَحسَبَنَِ الَِبةینَ یَبخَلُونَ بَّمَا آتَاهاما اللِها مةن هَبْلةهة
هاوَ خَيرًا لَِهام بَلْ هاوَ شَرٌِ لَِهام سَياطَوَِقُونَ مَا بَخةلُواْ بَّهة یَومَ الْقةيَامَهة َلةلِهة مةيرَاثُ السَِامَا َا ة َاألَرضَّ َاللِاها
بَّمَا تَعمَلُونَ خَبَّيرٌ» .همچنين ،حسد ناخشنودي از موهقيت كسي ز ال نعمت ا را تمناكردن است.
حسد حد اهراطي رهتار كسي است كه از نيكبختي مردمان رنج ميبرد .در تعریفاي ،حساد ،آرز ي
نابودي نعمتهاي دی ران خواستن آن نعمتها هقط براي خود است .البته در بدي این خصيصاه
همين بس كه بزرگترین دشمنان مسلمانان یعني یهودیان متصف به این یژگياند (بقره.)013 /
دربارة مولفههاي سلبي ایجابي اعتمادساز ،ميتوان عناصر زیاد از اخالق اسالمي را نام برد كه
هم در احادیث هم در قرآن به آنها اشاره شده است اما سعي شد به مهمترین آنها اشاره شود.
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بعد شناختی سرمایة اجتماعی اسالمی
سرمایة شناختي بازتابي از ميزان تعهاد دهااع اعبااي جامعاه از هادف رساالت خاود اسات.
مهمترین جنبههاي عنصر شناختي عبار

از اهداف مشترك ،زبان كادهاي مشاترك حكایاا ،

اسطورهها استعارههاي مشترك یك جامعه است (هرندي ،0939 ،ص.)054
وحدت حول مشترکات :بر اساس آنچه گبشت مي توان گفت مهامتارین عناصاري كاه بعاد
شناخت سرمایة اجتماعي را تشكيل ميدهد ،آیا
مشتركا

دیني تأكيد ميكنند .محور حد

ر ایاتي است كه بر حفظ حد

بار اسااس

در دیدگاه قرآني «توحيد» در مرتبة دی ر دین اسالم

است .قرآن كریم ،پيامبر را به سوي اهل كتاب ميهرستد از آنان براي پيوستن به شعار توحياد
جدایي از غير ا دعو

ميكند« :قُلْ یَا أَهلَ الْكةتَابَّ تَعَالَوا اَّلَى كَلةمَةٍ سَوَاءٍ بَينَنَا َبَينَكُم أَلَِا نَعباادَ اَّلَِاا

اللَِهَ َلَا نُشْرَّكَ بَّهة شَيئًا َلَا یَتَِخةبَ بَعبُنَا بَعبًا أَربَابواا مةانْ دا نَّ اللَِاهة هَاإَّنْ تَوَلَِاوا هَقُولُاوا اشْاهَدا ا بَّأَنَِاا
ماسلةماونَ»؛ اي پيامبر به اهل كتاب ب و ،بيایيد بر اساس كلمهاي كه بين ما شما مشترك است ،غير
از خدا را نپرستيم یكدی ر را در برابر خدا ند به عنوان رب پر ردگار ن يریم ( حد

كنايم)؛

پس اگر ر ي برگرداندند ب ویيد ،شاهد باشيد كه ما اهل تسليم به حاق هساتيم (آل عماران.)57 /
خدا ند در آیة  31سورة بقره ميهرماید ...« :المؤمنونَ كلٌِ امانَ بَّاللِاهة مالئكتاهة كُتُباهة راساالهة
دنُفرَِّقُ بينَ احدٍ مةن راسالهة قالوا سَمةعنا اطَعنا غُفرانَكَ ربَِنا اةلَيكَ المَصير»؛ یعني مؤمنان هماه
به خدا هرشت ان خدا كتب پيامبران خدا ایمان آ ردند (گفتند) ما ميان هيچ یك از پيامبران
خدا هرق ن باریم همه یك زبان یك دل هرمان خادا را شانيده اطاعات كاردیم .خادایا ماا
آمرزش تو را ميخواهيم ميدانيم كه بازگشت همه به سوي توست.
پيغمبر اكرم صلي اهلل عليه آله نيز هرمودهاند« :اَیهَا النِاسا اةنَّ رَبَّكُم احةد َ اَباكُم احةد ،كُلُّكُام
لةآدَمَ َ آدَما مةنْ تُرابٍ ،اةنَّ اَكْرَمَكُم عةنْدَ اللِهة اَتْقيكُم َ لَيسَ لةعَرَبَّي عَلاي عَجَمةاي ِ هَبْالٌ اةلِاا بَّاالتَّقْوي»
(تحفالعقول ،ص)97؛ یعني همانا پر ردگار شما یكي است ،پدر شما یكي است ،همة شما هرزناد
آدم هستيد آدم از خاك است ،گراميترین شما نزد خدا ند باتقواترین شماست ،عرب را بر عجم
هبيلت نيست م ر به سيلة تقوا .تأكيد بر مشتركا

دیني در اساالم پایااني نادارد .قارآن كاریم،

883 
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پيامبر احد ،عبادا

دیني یكساان ارزش هاا هنجارهااي بساياري كاه در باين اقاوام مختلاف

حد بخش است در همة مؤلفاه هااي دیناداري از قبيال اعتقاادي ،مناساكي پيامادي یاهات
ميشود؛ مي تواند از بزرگترین عناصر ساخت سرمایة اجتماعي در بين اقوام مختلف از یك مابهب
حتي مباهب مختلف اسالمي باشد.
بحث و نتيجه
نقش مبهب در پيشبرد امور اجتماعي مدني كاه توساط جامعاهشناساان نخساتين مانناد بار
د ركيم مورد تأكيد بود ،توسط جامعهشناسان اخير كمرنگ جلوه داده شد .ليكن در د دهاة اخيار
تحقيقا

حاكي از تأثير مهم آشكار مبهب در پيشبرد اماور مادني اسات

(2012

.)Lichterman,

هوكویاما معتقد است جامعة مدرن بد ن پشتوانة مابهب ،هرهناگ سانت تااریخي از پایاة هار
خوهد ریخت .ا دربارة موهقيت جوامع مدرن معتقد است تنها به این علات توهياق یاهتاهاناد كاه
سرمایة اجتماعي انباشته شده در قر ن متمادي را زنده ن اه دارناد (حكمات .)0919 ،از نرار ي
دامنة هنجارهایي كه سرمایة اجتماعي را به جود ميآ رند ،مي تواند از هنجارهاي متقابال باين د
د ست تا تمام آموزههاي پيچيده كامالً جزءبه جزء مسيحيت یاا آیاين كنوهسايوس را دربرگيارد
(عباسزاده همكاران ،0931 ،ص.)3
این مقاله به دنبال تبيين مؤلفههاي سرمایة اجتماعي دیني باا باه كاارگيري ماتن قارآن كاریم
احادیث است در این راه از اصول علمي استفاده ميكند .بدیهي است كلياا

اخاالق اساالمي

عمل به آن ،سرمایة اجتماعي را اهزایش ميدهد لي این مقاله جهت پرهيز از كلايگاویي تبياين
راهكارهاي عملي ،سعي كرد پس از تجزیة مؤلفههاي سرمایة اجتماعي ،آنها را از طریق مؤلفههاي
علمي دینداري (نه مؤلفههاي مفهومي دیني) كه مصداقي هستند ،به دین اسالم پيوناد زناد .ممكان
است مواردي در اخالق اسالمي ،احادیث آیاتي جود داشته محقق از آنها غاهل ماناده باشاد
اما سعي شده است مهمترین جنبههاي دینداري در راستاي موازین مشخ

علمي ارائه شود.

نكتة مهمي كه در ابتداي پژ هش ذهن محقق را به خود مشغول كرده بود ،این بود كاه ن وناه
تفا

ماهوي بين مفهوم سرمایة اجتماعي در دین اسالم تعریفي متدا ل را كه اندیشمندان غربي

 833

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،2شمارة  ،3پایيز 9314

از آن بيان ميكنند ،مطرح كند .همچنين ،به این تفا

در طول تحقيق باهطاور نامحساوس اشااره

شده است به نرر محقق نكتة برتر تحقيق است .اهميت موضوع ایان اسات كاه مفهاوم سارمایة
اجتماعي در شكل هعلي خود توسط اندیشمندان غربي مطرح شده اسات اشااره باه جاود ایان
مفهوم در اسالم بد ن كليگویي ارزشگرایي ،اهتمام محقق را ميطلبياد .از ایان جهات از ابتادا
سعي شد در جریان استددلي پژ هش نرار محققاان غرباي در هماة مراحال مانناد تعریافهاا
ر یكردهاي سرمایة اجتماعي ،تعریفهاي دینداري ،منابع مؤلفههااي سارمایة اجتمااعي باهكاار
گرهته شود .محقق سعي كرد با بهكارگيري اصول علمي مورد اذعان محققان غربي نشاان دهاد كاه
تأثير دین اسالم در ایجاد بسترها ملز ما

سرمایة اجتماعي بسيار بيشتر از تاأثير ساایر ادیاان در

سرمایة اجتماعي از نرر همان محققان است .این مهم با تجزیاة دیناداري از طریاق اصاول علماي
انجام گرهت نشان داده شد كه در همة اركان دین اسالم مفهوم سرمایة اجتماعي مورد اشاره قرار
گرهته است .این نتيجه در هلة ا ل اهميت اعتبار مفهوم سرمایة اجتماعي در دین اسالم را نشان
ميدهد ،اما با كمي تأمل مي توان دریاهت كه نكتة مهام تار ،تفاا

ماهيات سارمایة اجتمااعي در

اسالمي مدلهاي غربي آن است .حبور مفهوم سرمایة اجتماعي در بسياري از مباحث اعتقاادي،
عبادي سياسي اسالم نشان مي دهد كه سرمایة اجتماعي در این دین ابزاري براي رشاد اقتصاادي
همان طور بانك جهاني از آن یاد مي كند یا داشتن د ستان ،همراهان ارتباطا

عمومي كه به هارد

هرصت ميدهد از سرمایة مالي انساني خود استفاده كناد ( ،)Alguezaui & Filieri, 2010نيسات.
مفهوم سرمایة اجتماعي خود یك هدف در دیان اساالم اسات كاه تاأثير زیااد در مفهاوم عادالت
اجتماعي دارد از آن نيز تأثير زیادي ميپبیرد .محقق تصور ميكند ذكار اهميات مفهاوم سارمایة
اجتماعي از راه اثبا

حبور آن در همة اركان هردي اجتماعي دین اسالم ،نشان از تفاا

ن ااه

دین اسالم به مفهومي است كه در نرر محققان غربي تنها ابزاري براي رسيدن باه توساعه اسات
این سير نرریه پردازي توسعه بوده است كه به مفهوم سرمایة اجتماعي منتهي شده اسات .در حاالي
كه مفهوم سرمایة اجتماعي در دین اسالم یكي از مهمترین سرمایههاي مسلمانان د لات اساالمي
در كسب رضایت خدا ند تقرب به درگاه الهي است.

831 

بررسی مؤلفههاي سرمایة اجتماعی اسالمی در نص و احادیث در رهگذر رابطة علم و دین

نكته اي دی ر كه تحقيق جاري را از سایر پژ هشهاي مشابه متفا

ميكناد ،تعياين ر یكارد

كلي اسالم به سرمایة اجتماعي است .این نكتة مهم باعث شده است تالش محقق براي رسيدن باه
مفهوم سرمایة اجتماعي تنها به تحصيل نكا
هم عبادا

اخالقي عبادي هردي دین منجر نشاود .در نتيجاه،

جمعي تأكيد شده است هم نكااتي كاه د لات اساالمي در جهات تشاكيل سارمایة

اجتماعي باید مورد توجه قرار دهد ،تبيين شد .بدین معنا كه جود د لت اسالمي به عنوان بساتر
ضامن اجراي عبادا

جمعي هم به عنوان نهاد عامل قدرتمند در اعتماد باين ساطوح مختلاف

جامعه ،ميتواند در ایجاد سرمایة اجتماعي نقشي مهم داشته باشد.
پوشيده نيست رابطة معنوي غيرمادي با قدرتي دیزال اعتقاد به اهميت مردم در این رابطاه،
ناخودآگاه اهزایش سرمایة اجتماعي را به دنبال خواهد داشت .معيارهاي غيرمادي رابطة معناوي باا
درگاه احادیت ،سازندة بهترین باكيفيتترین ارتباطا

عاطفي انساني در بين مردم است .اماري

كه امر زه دنياي غرب نيز بدان اعتراف كرده است به نرر ميرسد كه بار دی ر نياز باه بازگشات
بدان در دنياي غرب در حال ا جگرهتن است .این ظيفاة نخب اان كشاور اسات كاه در شالوغي
مدرنيته تالش براي توسعة اقتصادي سياسي ،اصول متقن غيرقابل خدشاة دیناي برگرهتاه از
آیا

الهي سنت پيامبر (ص) اهل بيت (ع) را هراموش نكنند به عنوان محكماا

مجارب

استوار بهكار گيرند هرگونه ناهم وني را در ابتدا با آنها مقایسه كاهش زا یه با این دساتورا
الهي را در دستور كار قرار دهند.
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