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 چکیده

معاار    ةاین مفهوم در حوز. ترین مفاهیمی است که مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته استیکی از اصلیسرمایة اجتماعی 
سارمایة اجتمااعی   هاای  ت مربوط به ارتباط متقابل بین افراد از جمله بسترهای بررسی مؤلفاه روایادر این مقاله . دینی قابل بررسی است
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شارو    ةکه نقطا  کندد ذهنی در معنای تمایل به مشارکت اجتماعی فراهم میهای ارتبا،ی زمینه را برای پیونمؤلفه. بررسی شدسا تاری 

تواناد پیوناد افاراد را از ساط      این عنصر مای . تداوم  ط تولید آن منوط به تحقق عنصر اعتماد است. استسرمایة اجتماعی یند تولید افر
جایگااه باروز ساط  عینای     . دزا از آن بحا  شاده اسات   های شنا تی به عنوان اصاو  اعتماا  ذهنی به عینی ارتقا دهد که در ذیل مؤلفه

شاکل  سرمایة اجتماعی سا تار مفهومی  شبر این اساس. تلقی شده استسرمایة اجتماعی است که بستر تولید « ا وت»ارتبا،اتش سازمان 
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 مقدمه

 ةعمدد  دلید   بددین . بخشی به حیات اجتماعی انسان استترین کارکردهای دین سامانیکی از مهم

عنداوینی مثد  اداب مشاتدرت     بدا کتب حدیثی، بخشی از کتاب خود را به تبیین روابد  اجتمداعی   

 ،32، ج قد  هدد  3044تدی  حرعداملی،    ؛3-024، ص13جقد،   هد3041 مجلسی،) انداختصاص داده

سری اصول اجتماعی دست یافت کده در ییوندد    توان به یکبا بررسی این روایات می .(5-131ص

 .قرار دارندسرمایة اجتماعی وثیق با 

اجتماعی، نوعی دارایی است که بر مبنای ایجاد، گسترش و تشمیق روابد  اجتمداعی و    ةسرمای

ان  ةدر صورت توزیع صحیح و بهیند  طوری که اید، بهن اجتماعی به وجود میروش تشام  کنشگرا

تدوان در انباتدت   هدا را نمدی  رو، امروزه توفیق سازمان از این. یفزایدبتواند بر انسجام اجتماعی می

 های اطالعاتی و ارتبداطی ارزیدابی کدرد   ثروت مادی و تجهیز به اخرین امکانات فیزیکی و فناوری

های انسانی، مالی و فیزیکی، تدک  دیگدری از   در کنار سرمایه(. 20، ص3144، مکارانهمقیمی و )

این مفهوم به ییونددها و ارتباطداتی میدان    . مورد توجه روزافزون قرار گرفته استسرمایة اجتماعی 

که با خلدق هنجارهدا و اعتمداد متقابد  موجدب       اتاره دارداعضای یک تبکه به عنوان منبع ارزش 

بدا  سدرمایة اجتمداعی   به بیان دیگر، (. 04، ص3141رزمی،  و باستانی) توداعضا می تحقق اهداف

فصدیحی،  ) کندد تدن جامشه ییشگیری کرده و کنش را تسهی  می ایهای ارتباطی از ذرهایجاد تبکه

 .(34، ص3134

کدان  ان اقددام تدود؛ زیدرا ام    ةبازیابی تده و بر توسشسرمایة اجتماعی های  زمینه بایدبنابراین، 

، 3144امیدری اسدفرجانی،    و قاسدمی ) کمتر مورد تناسایی قرار گیدرد  ،بودن دارد به دلی  ناملموس

ای در گدرو تدناخت انسدان و اقتضداحات حداکم بدر ابشداد        تردید تناخت چنین یدیدهبی(. 22ص

مسدتقیم و   هدای  هدر روایات اتار. وجودی اوست که از طریق دست یازیدن به روایات میسر است

تواند مطالشدات  ها میمند انروش ةمطالش. تده استسرمایة اجتماعی تقیم به مفاهیم ناظر به غیرمس

 . و نظام اجتماعی را سامان دهد درا از تناقض و تشارض رهایی بخشسرمایة اجتماعی 
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 لهئبیان مس

ارتباطات  ای ازافراد جامشه با برقراری ارتباط با یکدیگر تبکه. ابشاد مختلفی داردسرمایة اجتماعی 

. کنند های مشترک سشی در توسشه و ترویج ان میگذاردن ارزش اتتراک و با به دهند میرا تشکی  

های اجتماعی در چنین وضشیتی، هرچه بر تشداد افراد افزوده تود، به همان میزان بر گسترش تبکه

دین یکی . اهد بودمستلزم عواملی خوسرمایة اجتماعی تولید، انباتت و افزایش . افزوده خواهد تد

هاست که بر حیات انسان در طول تاری  سایه افکنده است؛ زیرا همواره دین ترین ان از مهم

؛ 14، ص3، ج3145دورانت، ) تده استنمودی بوده است که عموم افراد بشر را تام  می

بخش مهم دستورهای دین نیز به تبیین زندگی اجتماعی مطلوب (. 14، ص3، ج3114لوکاس، 

؛ هدف افرینشصاص دارد؛ زیرا در قالب نهادهای مختلف جایگاه بسیار واالیی در دستیابی به اخت

بر این اساس، جامشه در (. 043، ص3143یزدی،  مصباح) داردتشالی و استکمال حقیقی  یشنی

یندی با ایجاد تشلق اکه طی فر یابدتواند هویت دینی های اجتماعی مأخوذ از دین میبستر ارزش

گیری هویت جمشی به دین و مذهب در بین افراد جامشه، نقش بسیار مهمی در ایجاد و تک خاطر 

 (.2، ص3134، همکارانگنجی و ) دارد

هدای  ان بدا ارزش  ةو رابطد سدرمایة اجتمداعی    ةبا وجود چنین اهمیتی، فقر مطالشداتی در زمیند  

اسدت بخدش عظیمدی از     و این امر موجب تده ،مشهود است اجتماعی مطرح در منابع دینی کامالً

هدا تدوجهی بده    یدا در مقدام تبیدین ان    ؛نادیده گرفته توند ،روایات ناظر به رواب  اجتماعی هستند

 ةبر این اساس، هدف اساسی تحقیق این اسدت کده بدا مطالشد    . غرض صاحبان اصلی روایت نشود

ررسدی روایدات   استخراج و تبیین تود تدا الگدویی از ب  سرمایة اجتماعی های اساسی روایات، مؤلفه

 . دست اید اجتماعی به ةحوز

روایات مرتب  با این حوزه زیداد اسدت، از بدین کتدب حددیثی، احادید         ةاما از انجا که گستر

 دلید   .تألیف عبداهلل جوادی املی محور مباح  قرار گرفته است مفاتیح الحیاتتده در کتاب  درج

 کدرد ست که تاید به جرأت بتدوان بیدان   انتخاب این کتاب و توجه به احادی  موجود در ان این ا

مناسبات فردی و اجتماعی است این کتاب یکی از مشدودترین جوامع حدیثی است که سشی داتته 

های دینی را از سطح توجه به امور فردی به امور اجتماعی  زندگی سامان داده و اموزه ةرا در عرص
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مؤلدف کتداب، ان را جلدد دوم     ،ایدن اسداس  بر . دکنو ان را از حالت انزوا خارج  زندانسان ییوند 

راه سدلوک بنددگان و    مفداتیح الجندان  گونه که ؛ زیرا هماناست به تمار اورده مفاتیح الجنانکتاب 

 مفداتیح الحیدات  اعمال عبادی هموار کرده است، کتداب   دادن ارتباط انسان با خدا را از طریق انجام

هدای وحیدانی    ی بندگان را با همان رویکرد، بدا امدوزه  ویژه امور اجتماع ون دنیایی بهئنیز بنا دارد ت

از این رو، مؤلف با تکیه بر منابع وحیانی، اصول و مبانی و نیز مواد و فروعاتی استنباط . دکنمرتب  

مشنابخشی به زندگی انسان در ابشاد مختلف به ویژه بشد اجتمداعی   برایاست که  کردهو استخراج 

در واقع، هدف غایی تألیف ان توجه بده امدور    (.11، ص3145ملی، جوادی ا) ایدانسان به کار می

مناسبات خدود در مدتن    همةای مبتنی بر دین است تا افراد ان جامشه دنیوی انسان و ساخت جامشه

این کتاب اعتبار روایات و یرهیز از نقد   بارة دیگر در ةنکت. های دینی ییوند بزنندحیات را با اموزه

، 3145جدوادی املدی،   ) صول عقلی و نقلی مشارف اسدالمی هماهندن نیسدت   روایاتی است که با ا

 (.10ص

 ةبر مبنای مطالشد سرمایة اجتماعی های اساسی اصلی تحقیق این است که مؤلفه یرسشبنابراین، 

هایی قاب  تقسیم است؟ ایا امکان دستیابی به ها در چه دستهو ان ،کدام است یادتدهروایات کتاب 

 یا خیر؟ ،ها وجود دارداعده بر مبنای انسری اصول و ق یک

 تحقیق ةمبانی نظری و پیشین

 اجتماعی ةبررسی مفهوم سرمای

علوم اجتماعی از دیرباز در مقوالت متشددی مانند اعتماد، همبستگی، انسدجام اجتمداعی و جدز ان    

. تدد ی سرمایة اجتمداع جدید با عنوان  یگیری مفهومساز تک این مقوالت زمینه. بح  کرده است

لدی،   قلدی  )گیدرد   تناسی سرچشدمه مدی  طور عمده از رتتة جامشه اجتماعی بهسرمایة نظری  ةتوسش

ها خاستگاه توجه این گروه علمی و یدیدارکردن سرمایة یادتده، تشام  ذاتی انسان(. 05، ص3133

تددن   رحگفتنی است از مط .(Huvila et al., 2010, p.303)با یکدیگر و تالش برای رفع نیازهاست 

 3444گذرد، اما این مفهوم، تسل  درخور مالحظة خود را اوای  دهة سرمایة اجتماعی چند دهه می

طوری که در این دهه،  به(. Huvila et al., 2010, p.305)های اجتماعی کسب کرده است در یژوهش
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هی و همکاران، فقی)های علوم اجتماعی بسیار به ان توجه تد به مفهومی اثرگذار تبدی  و در رتته

تناسدی، مطالشدات    البته این مفهوم به دلی  ییوند با علوم دیگر نظیدر حقدو ، روان  (. 14، ص3135

فرهنگی، علوم اقتصادی و سیاسی و جز ان در حوزة این علدوم وارد تدده و مطالشدات تخصصدی     

 ,Gilbert, 2009, p.57; Guesta, 2009, p.37; Lin, 2004, p.29; Barbieri)ها را متأثر کرده اسدت  ان

2003, p.681  .)توان گفدت  می. این امر زمینه قبض و بس  مفهومی سرمایة اجتماعی را موجب تد

 .(Forte et al., 2015, p.49)در تشریف سرمایة اجتماعی اجماعی وجود ندارد 

هدای مفهدومی ان در تطبیدق بدا دیگدر      تاخصده  سدرمایة اجتمداعی بایدد   در دستیابی به مفهوم 

. سدازی ان اسدت  هدا، نقدش جامشده   از جمله این تاخصه. ای ملموس انسانی بررسی توده هسرمای

وجدود  دهد، با تشکی  می( در سطوح مختلف خرد و کالن) ای از نهادهازیربنای جامشه را مجموعه

تدود، بلکده نیداز بده     کنار یکدیگر به تشکی  جامشده منجدر نمدی   این، صرف قرارگرفتن نهادها در 

این . ها را به هم متص  کند مثابة چسبی عم  کرده که ک  این نهادها و سازمان عنصری است که به

 ة، سدرمای در حقیقدت (. Bebbington et al., 2004, p.35)چسدب همدان سدرمایة اجتمداعی اسدت      

کندد و راه  انسانی و فیزیکی سدازمان ایجداد مدی    های هاجتماعی، بستری مناسب برای ارتقای سرمای

 (.2، ص3131، همکارانالوانی و )کند  هموار میکامیابی سازمانی را 

اصلی که چه نقاط مشترکی بین مفهوم متداول  یرسشعالوه بر این، کوتش برای یاس  به این 

. ه اسدت کدرد وجود دارد، دستیابی به مفهوم ان را تسدهی   سرمایة اجتماعی سرمایه و کاربرد ان در 

توان منبشی است که به کمک ان میاجتماعی سرمایة نخست،  ةتوان گفت در وهلمی ،با این وصف

یدذیر  تددنی و تدا حددی تبددی      تصاحبسرمایة اجتماعی دوم،  ؛گذاری کردمنابع دیگر سرمایه در

انسانی، برای انکه قددرت تولیددی    ةفیزیکی و سرمای ةمانند سرمایسرمایة اجتماعی و سوم،  ؛است

بدا  (. 51، ص3134مقدم،  منتظری و نظریور) استنیازمند مراقبت و نگهداری به خود را حفظ کند، 

های فرد با دیگر افدراد   در رواب  یا تبکهسرمایة اجتماعی ها، این تفاوت که برخالف دیگر سرمایه

کارامدی (. 304-342، ص3143اقامحسنی، و  ؛ محسنی تبریزی3130کیان تاجبخش، ) وجود دارد

هدا  نباتدد، دیگدر سدرمایه   سرمایة اجتمداعی  ا است؛ زیرا تسرمایة اجتماعی ها در گرو دیگر سرمایه

در سرمایة اجتماعی بنابراین، با توجه به نقش . امکان ظهور و بروز مختص خود را نخواهند داتت
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انسدانی و فیزیکدی، تشریدف زیدر      ةهای ان با دیگر سرمایسازی و نیز توجه به تفاوتیند جامشهافر

منددی از  نظدام  ةمجموعد سرمایة اجتمداعی  »: دتومی مطرحدر این یژوهش سرمایة اجتماعی برای 

هنجارهای اجتماعی است که با مشارکت افراد بر مبنای اعتماد در بسدتر نهادهدای جامشده اسدتقرار     

یافته و از طریق تسهی  تشامالت میان اعضای جامشه، زمینه را بدرای رتدد و ارتقدای ان نهادهدا و     

 .«دکن های انسانی و فیزیکی فراهم میدیگر سرمایه

 و نماگرهای آنسرمایة اجتماعی ابعاد 

 ام سدرمایة ند یات. تدده اسدت  مطدرح  سدرمایة اجتمداعی   ها و ابشداد  مؤلفه ةمختلفی دربار های هنظری

عنوان ویژگدی سدازمان اجتمداعی     ها، هنجارهای همیاری و اعتماد بهرا با سه مؤلفه تبکهاجتماعی 

، اعتماد، مشارکت و تشلدق اجتمداعی را   دیگری(. 30، ص3130موسوی،  و توسلی) دکن تشریف می

و همکاران، هشت تداخص اعتمداد،    یاتنام(. 14، ص3134فیلد، ) تمردها و ابشاد ان برمیاز مؤلفه

تددن،   غیررسدمی، بخشدش و داوطلدب   سدازی   مشارکت سیاسی، مشاترتی و رهبری مدنی، اجتماع

هدای مفهدوم   هدا را تداخص  مشارکت اعتقادی، برابری مشارکت مدنی در جامشده و تندوع دوسدتی   

بدا اینکده در بدین نماگرهدا و ابشداد      (. Rogers et al., 2011, p.20)اندد  سرمایة اجتماعی مطرح کرده

یدک ندوع از هدم     اند، امدا یادتده، سه عنصر هنجارهای مشترک، اعتماد و مشارکت محوریت یافته

سرمایة اجتماعی ای بر مبنای رتته یادتده وجود دارد که مطالشات بین های هگسیختگی در بین نظری

 .های یادتده فق  در حد سازمان کاربرد دارندعالوه بر این، برخی مدل. دکنرا با مشک  مواجه می

ها و ابشاد ان ، هم بیشتر مؤلفهدبایسرمایة اجتماعی ابشاد  ةبنابراین، در انتخاب یک مدل برای مطالش

ازمان را مدنظر قرار داد؛ زیرا سازمان فق  نماگر را در نظر گرفت و هم در بشد ساختار فراتر از س

این دو نکته، در این یژوهش، مدلی که برای تبیین  ةبا مالحظ. بخشی از رواب  اجتماعی است

است که از سوی برخی ز  CRCکار گرفته تده است، مدل  اجتماعی بهسرمایة های  مؤلفه

های اجتماعی را در سه حوزه مؤلفههای سرمایة این مدل، مؤلفه. یژوهشگران مطرح تده است

در این (. Nahapiet & Ghoshal, 1998, pp.254-256)ساختاری، ارتباطی و تناختی قرار داده است 

اعتماد تحت تأثیر هنجار و رواب  متقاب   .مدل، مفهوم اعتماد محور تشریف سرمایة اجتماعی است

 (. 321، ص3133کوهکن، ) دهد می را تشکی سرمایة اجتماعی د و روح تو انسانی تولید می
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بدون این . استسرمایة اجتماعی های ساختاری مربوط به جایگاه بروز و ظهور مؤلفه

از (. 3134مهرگان و دلیری، ) ماندهای دیگر به صورت غیرفشال و نهفته باقی میساختارها، مؤلفه

، 3141هرندی، ) یاد تده است عنوان الگوهای کلی تماس و ارتباط بین افراد نیز مؤلفه ساختاری به

مراتب و    لهاین بشد، با تشداد دفشات تشامالت و وجود ارتباطات در سراسر سطوح سلس(. 45ص

ارتباطی  ةبر این اساس، مؤلف(. Whipel et al., 2015, p.6) تودعملکرد بین طرفین ایجاد می

 .ساختاری است ةگیری مؤلفزیربنای تک 

تمرکدز ایدن تدناخت بدر     . ختی اسدت کده افدراد از یکددیگر دارندد     تناختی ناظر به تنا ةمؤلف

از ایدن اتدتراکات بدا    . بخش به رواب  طرفیندی هسدتند  اتتراکاتی است که عام  ییوند اولیه و قوام

اندداز   ، درک مشدترک یدا چشدم   (Bolino et al., 2002, p.506) تشابیر مختلفی نظیر اتدتراک دیددگاه  

هدای  ، زبان و کدهای مشترک و حکایدات، اسدطوره و اسدتشاره   (Whipel et al., 2015, p.6) مشترک

در رواب  متقاب  و  خود خودبهالبته این اتتراکات . یاد تده است( 341، ص3141هرندی، ) مشترک

بسدا افدراد بدا وجدود      گیری ان، نقش طریقیت و نده موضدوعیت دارندد؛ زیدرا چده     ویژه در تک  به

اتتراکات، طریقی بدرای ییددایش عنصدر مهمدی بده ندام       . تنداتتراکات تمایلی به ارتباط نداتته با

 . گیری رواب  و قوام ان در گرو ان استاعتماد هستند که تک 

سرمایة اجتماعی اصلی و محوری  ةبنابراین، در تحلی  این مدل باید گفت، با توجه به اینکه اید

را داتدت کده ارتبداط بدین     ماعی سرمایة اجتتوان انتظار تولید بر رواب  قرار گرفته است، زمانی می

از ایدن اتدتراکات   . مبادرت افراد به ارتباط بر مبندای اتدتراکات طرفیندی اسدت    . افراد تک  بگیرد

قابد   سدرمایة اجتمداعی   هدا در بشدد ارتبداطی    توان به هنجارهای مشترک یاد کرد که کارکرد ان می

گونده   ی وجدود نددارد، یشندی ایدن    مستقیم ةبین این هنجارها و برقراری ارتباط رابط. ابی استیارز

ارتباط هم تک  بگیرد، بلکه گاهی بدا وجدود    ضرورتاًنیست که هر کجا هنجارهای مشترک باتد، 

. تدود باتد، محقق نمدی سرمایة اجتماعی هنجارهای مشترک، ارتباط مؤثری که بتواند محم  تولید 

سدرمایة  و ان، مؤلفده تدناختی   نیز لحدا  تدود   سرمایة اجتماعی بنابراین، نیاز است بشد دیگری از 

تدداوم ایدن   . تدود گیری رواب  مدی محور این مؤلفه، اعتماد است که موجب تک . استاجتماعی 

ایدن نکتده نیدز    بیدان  . خواهدد بدود  سرمایة اجتمداعی  های ساختاری لفهمؤ اند کردهارتباطات فراهم 
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، اعتماد در بشدد  دلی بدین  .ضروری است که تداوم ارتباطات منوط به یایایی و مانایی اعتماد است

اگر اعتمداد وجدود   . کند میسرمایة اجتماعی اجتماعی، این بشد را کارامد و مولد  ةساختاری سرمای

با ایدن تحلید ،   (. 323، ص3133کوهکن، ) سخن گفتسرمایة اجتماعی توان از نداتته باتد، نمی

گیری رواب  هد بود؛ زیرا تک در این مدل خواسرمایة اجتماعی ترین مفهوم مفهوم اعتماد محوری

اجتماعی، حلقه واس   ةعنوان بشد تناختی سرمای اعتماد به. و تداوم ان منوط به وجود اعتماد است

عندوان   تدوان بده  از اعتماد می(. 43، ص3132فوکویاما، )تود  میان بشد ارتباطی و ساختاری تلقی می

 .نام بردسرمایة اجتماعی و توزیع در مراح  تولید، انباتت سرمایة اجتماعی یند افر ةسنج
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گفتن از تقدم و تأخر زمدانی   اجتماعی، سخن ةهای سرمایمؤلفه ةیکی از مباح  جدی در حوز

عندوان موجدودی    یدن توضدیح کده انسدان بده     با ا. ها در جریان ارتباط استظهور و بروز این مؤلفه

سنجی ارتباط با دیگران بدر  امکان(. 44، ص3143 دیرکس،) تودگذار تشریف می اجتماعی یا قانون

سدرمایة  های ارتباطی اولین محف  ظهدور  بنابراین، مؤلفه. گیردمبنای هنجارهای مشترک صورت می

را سدرمایة اجتمداعی   ان، مسدیر تولیدد    فقددان زایدش اعتمداد و یدا    . به لحا  زمانی استاجتماعی 

اگر در بستر هنجارها و اعتماد اولیه ناتی از ان، اعتماد ثانوی ایجاد و تقویت . کردمتفاوت خواهد 

بده  سدرمایة اجتمداعی    ة، دومین مؤلفنظراز این . قابلیت رتد خواهد داتتسرمایة اجتماعی تود، 

 عتماد و ظهور هنجارهدای مشدترک ناتدی از   تقویت این ا. تناختی است ةلحا  ظهور زمانی، مؤلف

هدای سداختاری تدک     های اجتماعی خواهد تدد کده در یدی ان مؤلفده    تبکه ةان، موجبات توسش

 .دکرترسیم  3به ترح تک  توان نمودار مفهومی این مدل را می. گیرد می

 پژوهشروش 

تناسدی روایدات   بر این اساس، بده گونده  . توصیفی است -یژوهش حاضر از نوع تحقیقات تحلیلی

هدای ارتبداطی،   در موضوع تشام  مؤمنان با یکدیگر مبتنی بر مؤلفده  مفاتیح الحیاتمندرج در کتاب 

 . تناختی و ساختاری یرداخته تده است

نوع رواب  تخصی مدردم بدا یکددیگر در طدول مددت تشدامالت        ةکنند های ارتباطی بیانمؤلفه

ارتباط میان افدراد   بر عبارت دیگر، بشد ارتباطی،به (. 434، ص3140کریمی و همکاران، ) هاست ان

بده وجدود   سدرمایة اجتمداعی   حام   ةهاست که تبک؛ زیرا در ارتباط متقاب  بین انسانکند میتأکید 

سدرمایة اجتمداعی   هدای ایدن بشدد از    ترین جنبهاز جمله مهم(. Putnam et al., 1988. p.19) ایدمی

. ها به سمت ارتباط متقاب ، هنجارهای مشترک اسدت انسانعنوان عام  انگیزتی مهم در گرایش  به

دهند نظرهای خود را با دهندگان اجازه می که به مشارکت اند این هنجارها، سیستم عقیدتی مشترکی

بدا تتبدع در   (. 3144مقیمدی و همکداران،   ) های مشترکی داتدته باتدند  هم در میان گذارند و تجربه

 دربدارة تدناختی کده روایدات     و ندوع  است تده مانی تناساییای ةروایات، هنجارهای مشترک جامش
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تناسدی روایدات   بر این اساس، هنجارهای مشترک مالک گونه. است تدهتبیین  ،دهدها اراحه می ان

 . قرار گرفته استسرمایة اجتماعی در این بشد از 

دیگر را فدراهم  تددن افدراد بدا یکد     که امکان ترکیب اند هاییمؤلفه ةکنند های تناختی بیانمؤلفه

ها موجب تشمیق ارتباط متقاب  بدین افدراد   در حقیقت، این مؤلفه(. 3142بهروان و بهروان، )کند  می

مقیمدی و  ) دکنند توانندد اهدداف خدود را تنظدیم     دهدد کده مدی   و ان را در مسیری قرار می تود می

ثیر هنجارهدای  اجتمداعی، اعتمداد تحدت تدأ     ةاین بشدد از سدرمای   ةترین جنبمهم(. 3144همکاران، 

کوهکن، ) دهدرا تشکی  میسرمایة اجتماعی و روح  تود مشترک و ارتباط متقاب  انسانی تولید می

تود، از ان تشبیر به بشد اعتماد تناخته می ةبه وسیلسرمایة اجتماعی که  او از انج( 324، ص3133

ات متقاب  افراد بر مبنای بر این اساس، روایات ناظر به ارتباط. تده استسرمایة اجتماعی تناختی 

 ،بندی تدده دسته ،تودمیمنجر یا ترک فشلی خاص که به ایجاد اعتماد در رواب  متقاب   دادن انجام

و  گرفتده، تناسی انجام دهند گونهو بر مبنای نوع تناختی که روایات از افشال اعتمادزا به دست می

 . ده استتاصول اعتمادزا استخراج 

خورتدید و تسدلیمی،   ) ارایدش، ترکیدب و ییونددهای تدبکه اسدت      ةکنند ساختاری بیان ةمؤلف

ای افراد با یکدیگر در قالب یک ساختار های ان ییوندهای تبکهترین جنبهکه از جمله مهم(. 3143

بدا تتبدع در روایدات    (. 3141زاده و همکاران،  حمیدی) اجتماعی و یایبندی افراد به اصول ان است

ختار و اای افراد را در قالب یک سبین مفاهیم دینی، ییوندهای تبکه مفهوم اخوت در تدمشخص 

 . دهد سازمان تشکی  می

 های ارتباطیشناسی روایات ناظر به مؤلفهگونه

تناسدی  گونده . های ارتباطی، هنجارهای مشترک اسدت مؤلفه ةترین جنبکه بیان تد، مهم طور همان

 .گیردجارهای مشترک انجام میهن نظرهای ارتباطی از روایات در ذی  مؤلفه

 هنجارهای مشترک

اهمیدت ان  . دهنده به سمت برقراری ارتباط متقاب  اسدت  هنجارهای مشترک عام  ییوندی و سو 
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اندد   دانسدته سرمایة اجتماعی ای است که برخی ان را مترادف با به اندازهسرمایة اجتماعی در تولید 

الودة سدرمایة اجتمداعی بده تدمار     ی مشدترک، تد  در حقیقت، هنجارها(. 04، ص3114فوکویاما، )

اید؛ زیرا، خاستگاه ارتباطات اجتمداعی، تماید  افدراد بده مشدارکت بدا یکددیگر اسدت کده از           می

هنجارهای مشترک بین  ةبه عبارت دیگر، فرد با مالحظ. گیردهنجارهای مشترک بین انان نشأت می

مای  به سطح ذهندی مشدارکت اجتمداعی فدرد     از این ت. کندخود و دیگری تمای  به ارتباط ییدا می

فراتر از این سطح، سطح عینی مشارکت است که با حضور فشال فرد در یک تشامد   . تودتشبیر می

هدای  سدری گدزاره   یک کنندة بررسی روایات بیان(. 41، ص3135موسوی، ) یابداجتماعی تحقق می

وایداتی یداد کدرد کده اصدول بنیدادین       توان به راز این روایات می. ناظر به هنجارهای مشترک است

 .کنند های مختلف ان تبیین می اجتماع افراد را در الیه

و  های دینی و ایمانی انان اسدت  اسالمی جایگاه ارزتی افراد نزد خدا براساس لیاقت ةدر جامش

اند که فاسدق و  کسانی ، مانندیس ایا کسانی که فاسق هستند: گوید این یک اص  قرانی است که می

مسلمانان در یک سطح نیست، بلکه مراتبی گوناگون دارد  ةالبته ایمان هم(. 33: سجده) اند؟رکشس

از این مراتب، حقو  خاصی در روایات در نظر گرفته تده است کده تداکله    یککه به تناسب هر 

ن اقدر (. 213، ص3145جدوادی املدی،   ) دهدد تشامالت افراد در یک جامشه ایمانی را تشدکی  مدی  

نشین مبنی بر داتدتن ایمدان را رد    ت از وجود چنین مراتبی یاد کرده و ادعای اعراب بادیهصراح به

تاا»: اسدالم قدرار داده اسدت    ةکرده و ان را در زمر اَلل  الق تَلاقآ لآت ْلاََْاتَََلاااَِ اآت ْلاَِ اََنا تااقآتَماَتَاْتآَنن  َْتبْل آ اْلَأَ  ِ قالَت
اقتآَآت ك قآ َا ُآاي  ميتا اْلَْل  تدما  : ها بگدو �ایم، به ان ایمان اورده: نشین گفتند ؛ اعراب بادیه(30 :حجرات) « َيَدخآم 

طبق این ایه . «.ایم، ولى هنوز ایمان وارد قلب تما نشده است ید اسالم اوردهیاید، بگو ایمان نیاورده

تفاوت اسالم و ایمان، در این است که اسالم تک  ظاهرى قانونى دارد، و هر کس تهادتین را بدر  

ولدى ایمدان   . دتو  تود، و احکام اسالم بر او جارى مى کند در سلک مسلمانان وارد مىزبان جارى 

همچندین اسدالم   . یک امر واقشى و باطنى است و جایگاه ان قلب ادمى است، نه زبدان و ظداهر او  

هاى مادى و مندافع تخصدى، ولدى ایمدان      هاى مختلفى داتته باتد، حتى انگیزه ممکن است انگیزه

، 22، ج3113مکدارم تدیرازی،   ) گیدرد  هاى مشنوى، از علم و اگاهى، سرچشدمه مدى   زهاز انگی حتماً

اْلَلَبَدتدآافتَا»: اسالم قرار دارد ةایمان، در مرتب ةبنابراین، فرد قب  از قرارگرفتن در مرتب(. 233ص ُآ َقتَداَيقآت 
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َُا اَيقآ  ااًاَحَّت  ُآانآَنن  اََلاَيقآ  َِ ااًا انآَنن  َُ اَيقآ  َُ نیز بده همدین   (. 21، ص2، ج3041کلینی، ) «انآَسَ لاانآَسَ لاًاقَتَدَماَْ

، در حالى که اند دلی  است که در بشضى از روایات مفهوم اسالم منحصر به اقرار لفظى تمرده تده

کلیندی،  ) «االیمان اقرار و عم ، و االسالم اقرار بال عم »: ایمان اقرار توأم با عم  مشرفى تده است

 (. 25، ص2، ج3041

ایمانی برای برقراری تشام  افراد با یکدیگر، اسالم  ةاولین هنجار مشترک در یک جامش بنابراین،

 حیطدة وارد در ( قلبدی  اعتقدادی  بدی حتی با ) است؛ زیرا فرد به محض اقرار ظاهری و ذکر تهادتین

این سدطح از بداور ایمدانی موجدب     (. 142، ص3 ، ج هد3144ی، حطباطبا) تودمسلمین می ةجامش

تود که رعایت ان در روایات مورد سدفارش قدرار گرفتده    زمانی از حقو  متقاب  میگیری ساتک 

 ةگسدتر  ةهدای ظداهری، موجدب توسدش    توجه به این مدالک (. 213، ص3145جوادی املی، ) است

سنجی ان برای همگان میسر بوده و نیاز به تحقیق و کنکداش  ود؛ زیرا صحت تشامالت اجتماعی می

له، از ایدن مرتبده بده    ئبا توجه به همین مسد . طرف مقاب  ارتباط نیست دربارةباطنی برای قضاوت 

سدری   تندی بدر یدک   بتود؛ زیدرا تشدامالت افدراد در ایدن الیده م     رویین و ظاهری یاد می ةعنوان الی

وارد در  ،و بر مبنای همین اقدرار ظداهری   کرده است رفتارهای ظاهری فرد است که اقرار به اسالم

دهنده تشام  افراد بر مبنای روایدات منددرج در    محورهای سازمان. استگستره تشاملی جامشه تده 

نبدود  ، نداتدتن و مکر نکدردن  اندد از خیاندت  رویدین ارتبداطی عبدارت    ةدر الی مفاتیح الحیاتکتاب 

 (. 214، ص3145جوادی املی، )کردن ، محروم ننکردن نکردن، ظلم و ستم بدخواهی، غیبت

کردند، دسته دوم از روایات وجود رویین ارتباط را تبیین می ةاول که الی ةعالوه بر روایات دست

های رویین سدخن گفتده   هایی متفاوت از گزارهدارند که محور ارتباطی را عمق بخشیده و از گزاره

ای بداالتر از  گفتده تدد، ایمدان در مرتبده     طور که همان. ها، ایمان استمحور این گزاره. تده است

در . هدای الهدی و نده مدادی دارد    از باورهای قلبی فرد بر مبنای انگیدزه  اسالم قرار داتته و حکایت

گویا، بدا  . تر ارتباطات اجتماعی افراد تشریف تده استعمیق ةزیرین و الی ةروایات، ایمان تاخص

های رویین، الیه دومی برای تشمیق ان در نظدر گرفتده   ارتباطات اجتماعی بر مبنای تاخصه ةتوسش

 .ت ان با ایمان استکه محوری ،تده است
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 ةدهند امده است، بدو عام  ییوند مفاتیح الحیاتاساس روایاتی که ذی  عنصر ایمان در کتاب بر

عامد  نخسدت، ابددیت بداوری     . تدوند افراد در بشد ذهنی وجود دارد که در ذی  ایمان تشریف می

. تدود دیت را تام  مدی و افقی به بلندای اب ،نبودهمحدود بر این اساس، حیات انسان به دنیا . است

های ناظر به ان عالم از این رو، در روایات وقتی سخن از تشامالت اجتماعی مؤمنان است، از مالک

که دستیابی  کندها تفهیم و نیز به ان کرده، کافی برای مؤمنان فراهم ةسخن گفته تده است تا انگیز

در روایتدی از امدام   . یذیر استامکان به بلندای ابدیت در بستر تشامالت اجتماعی و نه دوری از ان

ها منوط بده ییوندد   مندی از انهای هر مؤمن سخن به میان امده است که بهره، از دارایی(ع) صاد 

در حقیقت، عام  . ارتباطات با مؤمنین تده است ة، سفارش به توسشدلی به همین . اجتماعی است

های اخروی فدرد مدؤمن   بردن از دارایی ان بهرهافراد در بشد ذهنی در چنین فضایی، امک ةییونددهند

بر برادران مؤمن خود بیفزایید، زیرا هر مؤمنی یک دعای مسدتجاب دارد  »: برای تأمین ابدیت است

بدرادری  : من خویش را بیفزایید؛ زیرا برای هر مؤمنی تدفاعتی اسدت و فرمدود   ؤن مابرادر: و فرمود

ی ایشان حقی است که در روز قیامدت بدا ان، یداداش    مؤمنان را افزایش دهید؛ چرا که نزد خدا برا

 (.234، ص3145جوادی املی، ) «دهدانان را می

با اکتفا به عوامد  ظداهری میسدر     فق دانند که طی مسیر ابدیت عالوه بر این، چنین کسانی می

هدای  نیست و تا عوام  مشنوی و امدادهای غیبی تام  حال انسان نشدود، از دسدتیابی بده خواسدته    

ها و ترور دامن انسان را گرفته و بر این بیفزاییم موانع راه را که به صورت بدی. مانندبدی باز میا

جستن از ان امدادهای غیبی از لوازم ایمانی افراد به ابدیت  یاریبنابراین، . دارداو را از مسیر باز می

دادهای غیبدی را در  تدوجهی از امد   تایانتوجه تده و جلب بخش  مسئلةدر روایات به این . است

بستر ارتباطات اجتماعی تشریف کرده است، تا مؤمنان متوجه این امر بشوند که رهیافت به ابددیت  

امدادرسدانی  ( ع) در روایتدی از امدام صداد    . یذیر خواهدد بدود  از تشامالت اجتماعی مؤمنانه امکان

ردن حاجدات مندوط بده    تدن دعا، دورماندن از تدرور، بدراو   فرتتگان به مؤمنان از منظر مستجاب

اجتماعی از سه نفر از مؤمنان یا بیشدتر تدک  نگرفتده،    »: ده استتاجتماع سه نفر یا بیشتر مؤمنان 

گویندد و  مگر اینکه فرتتگانی همانندتان حضور یابند که اگر ان جمع دعای خیری کنند، امین می

هدا دور کندد و اگدر ان    را از انخواهند که این بدی اگر انان، از تری به خدا یناه برند، از خدا می
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، 3145جوادی املدی،  ) «کنند تا حاجت انان را براوردگروه، حاجتی بخواهند، نزد خدا تفاعت می

ذهندی افدراد مدؤمن در مشندای تماید  اندان بده مشدارکت          ةدر حقیقت، عام  ییونددهند(. 234ص

رفتن در کنار دیگدر مؤمندان و   مندی از امدادهای غیبی است که در یرتو قرارگاجتماعی، امکان بهره

  . ایدحضور اجتماعی انان به دست می

 ةدارنددگان ایمدان واقشدی کسدانی هسدتند کده در زمدر       . عام  دوم، احیای امر اه  بیت اسدت 

ترین وجوه والیت اه  بیت، ییوندی است که  یکی از مهم. بیت قرار دارندباورمندان به والیت اه 

بده مؤمندان سدفارش تدده اسدت کده بدا        . ایات برقرار تدده اسدت  بین ان و اجتماع مؤمنین در رو

گدرد هدم   »: دکنناحیای امر اه  بیت را فراهم  ةگو با یکدیگر، زمینو قرارگرفتن در کنار هم و گفت

خدا رحمت کند کسی را کده امدر   . کنندگو کنید که فرتتگان، تما را احاطه میو ایید و با هم گفت

 (. 13، ص3042خوان، مصادقه اال) «کندما را زنده می

یذیری مؤمندان اسدت   باوری و والیتدر بشد ذهنی، والیت ةبنابراین، از جمله عناصر ییونددهند

 ةیذیر است و این خود، عام  انگیدز تنهایی بلکه در اجتماع مؤمنان امکان ان، نه به ةکه احیا و توسش

ذهندی افدراد بدر مبندای      ةدهندخاستگاه و عوام  ییوند. مشارکت مؤمنان در یک جمع مؤمنانه است

 .تود بیان می 3به ترح جدول عنصر ایمانی افراد 
 

 (ایمان)افراد در سطح زیرین  خاستگاه پیوند ذهنی. 1جدول 

 ةتاخص

 ابدیت باوری

 عام  ییوند ذهنی
 تاخصة ایمان

 باوری والیت

 عام  ییوند ذهنی

 های فرد مؤمن بردن از دارایی امکان بهره
 والیت اه  بیت امکان احیای

 بردن از امدادهای غیبی امکان بهره

استحکام و انسجام به حیدات   به دلی های رویین این نکته ضروری است که عام  بیاندر یایان 

تا در یرتو ان، جامشه اسالمی از هرگونه تفرقده جددا بدوده و زمینده      ،دنیایی انسان تشبیه تده است

سدازی بدرای سداخت    هدف از تولید این سدرمایه، زمینده  . هم باتدفراسرمایة اجتماعی برای تولید 

ای است که افراد در یرتو ارتباطات با یکدیگر زمینه را برای رتد و تدکوفایی اسدتشدادهای   جامشه

د که این هم، منوط به تحقق عام  زیدرین ایمدان اسدت کده     کننانسانی و جلب عنایات الهی فراهم 
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مطلدوب از   ةدر حقیقدت، جامشد  . اخروی به صورت توأمدان اسدت  ناظر به انسجام حیات دنیایی و 

تشامالت اجتماعی خود موجبات ارامش و  ةای خواهد بود که افراد ان با توسشمنظر روایات جامشه

واضح است که در یدک  . افزایند حیات اخروی خود می ةو بر توسش کنند میامنیت را در دنیا فراهم 

و اختالف دیدگاه و سدطح ایمدانی بدا یکددیگر      نیستندشه یکسان افراد ان جام همةافق نگاه  هجامش

های انسانی و نیز ظواهر اسالمی در سطح رویین ارتباطدات و تشمیدق ان بده    توجه به ارزش. دارند

 .ها استسطح زیرین ناتی از توجه به همین تفاوت

 های شناختی شناسی روایات ناظر به مؤلفهگونه

گذر از ابشاد ذهنی مشدارکت  . ناظر به بشد ذهنی مشارکت استتماعی سرمایة اجهای ارتباطی مؤلفه

به ابشاد عینی ان و حضور فشاالنه در سطح نهادهای اجتماعی منوط به تحقق عنصر اعتماد است که 

بدون تحقق اعتماد، ارتباطات افدراد  . دکن را فراهم میسرمایة اجتماعی تناختی  ةاساس و بنیاد مؤلف

های رویین و زیرین ان، ارتباط به صورت عیندی  باقیمانده و با وجود تحقق الیهدر همان بشد ذهنی 

تدود و  اعتمداد تدناخته مدی    ةبه وسیلسرمایة اجتماعی  ،در واقع. و در خارج تک  نخواهد گرفت

اورد و از طدرف  را بده وجدود مدی   سرمایة اجتماعی از طرفی، اعتماد، . ای با ان دارددوسویه ةرابط

کافی وجود داتته باتد، اعتماد میان افراد تقویت  ةبه اندازسرمایة اجتماعی ای جامشهدیگر، اگر در 

اعتمداد   ةبدا مقولد  سرمایة اجتمداعی  بنابراین، ظهور عینی (. 544، ص3145، همةتوکلی و ) تودمی

بده وسدیله اعتمداد تدناخته     سدرمایة اجتمداعی    کدرد توان بیان که میطوری ییوند خورده است، به 

سدرمایة اجتمداعی   کافی عمیق باتدد تدا    ةتود رواب  میان افراد به اندازاعتماد موجب می. تود می

 (.311، ص3131کوهکن، ) دتومطلوب تولید 

هدا  هدایی دارد کده تشهدد نسدبت بده ان     حکایت از گدزاره  مفاتیح الحیاتبررسی روایات کتاب 

ی از مشکالت اساسدی در تشهدد   یک. دتوتواند، موجب ایجاد اعتماد و تشمیق ان در تشام  افراد  می

هدای  هدا در منظومده گدزاره   ظاهری بدین ان  ارتباطی بیها از سوی افراد، تنوع و نسبت به این گزاره

در این تحقیدق براسداس روش تحلید  داده    . ها اتاره تده استاجتماعی است که در روایات بدان
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ر به ایجداد اعتمداد را در ذید     های منجسشی بر ان تده است اصولی استخراج تود که بتوان گزاره

 . ان ساماندهی کرد

های کیفی است که با یافتن الگوهای یوتدیده  روش تحلی  داده، در واقع، نوعی استنتاج از داده

تدوان از  به کمدک ایدن روش مدی   . های تحقیق را بهبود بخشدکند یافتهها تالش میموجود در داده

 تدری بده دسددت اورد  کدرده و مضددامین دقیدق  هدای متندوع گدذر    تمرکدز صدرف بدر ظداهر گددزاره    

(Sandelowski & Barroso, 2006, p.145 .)تدود ها با کدگدذاری بداز اغداز مدی    یند تحلی  دادهافر .

ها و ابشاد مربوط به هر مفهوم تده و ویژگی کدگذاری باز تحلیلی است که طی ان مفاهیم تناسایی

تدود و بدر   گذاری میها نامتده در داده اهدهدر کدگذاری باز، وقایع یا چیزهای مش. تودکشف می

ایراندی و  ) فردتدن ایدن وقدایع تدده اسدت     تود که موجب منحصربههایی تمرکز میفهم مشخصه

 (.34، ص3140همکاران، 

که  تدبررسی  مفاتیح الحیاتکنندة رواب  اجتماعی در کتاب  این یژوهش، روایات تبییندر 

تری کشف تد ها مضامین دقیقبا بررسی ابشاد مشترک ان ،های متنوع ان کدگذاری و سپسگزاره

 کنندة محتوای این مضامین بیان. ای دارندکننده که در ایجاد اعتماد و تشمیق ان نقش تشیین

های ذهنی یا رویکرد کلی افرادی است که فرضها، ییش این توصیه. های نگرتی است توصیه

بسیار مهم در ایجاد  یتواند عاملها می ادن این نگرشمدنظر قرارد. درصدد تشام  با دیگران هستند

البته ظهور سرمایة اجتماعی فق  با وجود حس اعتماد در . حس اعتماد در رواب  اجتماعی باتد

د تا تورفتارهایی از سوی طرفین رابطه در مقام عم  نیز مشاهده  دتود و بایرواب  ایجاد نمی

این رفتارها ناظر به همان . دتوتولید سرمایة اجتماعی فراهم زمینه برای تشمیق اعتماد و به تبع ان 

در  از این رو،. تودهای رفتاری یاد می ها به عنوان توصیهکه در اینجا از ان اند های نگرتیتوصیه

ها های رفتاری متناسب با هر یک از نگرشهای نگرتی و هم به توصیهاین یژوهش هم به توصیه

های های نگرتی و نیز توصیهتوصیه کنندة بیان 2جدول . تده است در رواب  اجتماعی اتاره

براساس روش تحلی  داده  مفاتیح الحیاتبا بررسی روایات مندرج در کتاب  است که رفتاری

 (:233-144، ص3145جوادی املی، ) دست امده است به
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 های ایجاد اعتماد مؤلفه. 2جدول 

 های رفتاریتوصیه های نگرشیتوصیه

تسریع در تأمین نیاز نیازمندان و  لزوم

 به ان نسبت به عبادات دادن اولویت

 کردن اطشام و سیراب

 لباستأمین 

 تأمین مسکن

 تزویج

 دادن قرض

 مداراکردن در تجارت

 گوو برگزاری جلسات مذاکره و گفت ارتقای مشنوی ةدغدغ

 خیرخواهی
 اهدای عیوب فرد

 نقد منصفانه

 حسن ظن

 دیگری بارةبه گفتار دیگران در یتوجه بی

 حم  رفتار تخص بر صحت

 یافتن توجیه صحیح نسبت به کالم فرد

 به فرد نزدن اتهام

 یوتی صفح و چشم

 های فردیوتی از لغزش چشم

 بخشش در مقاب  حرمان تخص

 ارتباط با وجود قطع ارتباط توس  فرد کردنبرقرار

 حمایت غیابی

 دعا در غیاب فرد

 حفظ ابروی فرد

 هاخوبی کردنظاهر

 هاداتتن بدی نگاه مخفی

یندد تشامد    انگرش و رفتار در فر ةهایی در حوز ، توصیه2 های مندرج در جدول براساس گزاره

هدا   ها موجب ایجاد اعتماد و تشمیق ان در بدین ان  افراد با یکدیگر تده است که تشهد نسبت به ان

مالحظه کند فرد دیگری از اعضای جامشه، به حمایت مادی و مشنوی از تود؛ زیرا هرگاه فردی  می

اعمال و رفتار او را بدر مبندای حسدن     همةو همچنین سشی دارد  است او در مقاب  دیگران یرداخته

حمایدت   از اودر یدک جمدع نیدز     او، و از دیگر سوی، حاضر است در زمان غیبت کندظن تحلی  

 . تود میو ترغیب به تشام  با او  یابد اعتماد می، به چنین تخصی کند
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های نگرتی بر مبنای روش تحلی  داده بدرای دسدتیابی   گفته در بح  توصیه بررسی موارد ییش

های نگرتی به نام تر، مفهوم بسیار اساسی و مشترک در بین مفاهیم ناظر به توصیهبه مضمون دقیق

بدر مبندای روایدات،    . بدان اتاره تدده اسدت   که در روایات نیز کند یرا به ذهن متبادر م« مواسات»

یسندد برای دیگری نیز بپسدندد و انچده بدرای    مواسات چنین است که تخص انچه برای خود می

های خود ها و کراهترغبت(. 244، ص3145جوادی املی، ) برای غیر نیز نپسندد ،یسنددخود نمی

طور طبیشی و بر مبنای  انسان به. استرا برای دیگران نیز خواستن و دریغ داتتن، مضمون مواسات 

د که تأمین نیازهایش از سوی دیگران در اولویدت قدرار بگیدرد یدا     دارحب نسبت به خود، دوست 

ه و هنگدام غیبدت در یدک جمدع، مدورد      کرددیگران با حسن ظن و از سر خیرخواهی با او تشام  

حب نسبت به خدود  ة محدود د،کندر چنین وضشی، او اگر مواسات را رعایت . حمایت قرار بگیرد

بس  و گسترش اص  مواسدات در  . دیگران نیز همان را خواهد خواست دربارةو  دهد میرا توسشه 

ایمانی موجبات تشمیق اعتماد خواهد بود؛ زیرا افدراد ان جامشده، خدود را     ةتشام  طرفینی در جامش

 .ددانند که در قبال دیگران مسئولیت داربسان یکی از اعضای ییکری می

 های ساختاری ناسی روایات ناظر به مؤلفهش گونه

سدتر ان تولیدد   بدر سدرمایة اجتمداعی   اجتماعی، سازمان و نهادی است که  ةساختاری سرمایة مؤلف

گفتده ارتبداط    یدیش  ةایدن مؤلفده بدا دو مؤلفد    . و در سراسر سازمان قابلیدت توزیدع دارد   است تده

بررسدی روایدات در   . تقویت ابشاد مختلف ان دارد ظرنییدایی سازمان و هم از  نظرتنگاتنگی هم از 

ارتباطدات متقابد  افدراد در     همدة اسدت کده   « اخوت»سازمانی به نام  کنندة ارتباط متقاب  بیان زمینة

یک سازمان بدزر  اجتمداعی    ةدر واقع، اخوت به مثاب. توداسالمی در قالب ان تشریف می ةجامش

کی با یکدیگر دارند و از نظر سازمانی در یک رده قدرار  نزدی ةاعضای ان رابط همةکند که عم  می

هدای رویدین   حداق  ترط ورود در سازمان اخوت برخورداری فرد از الیه(. 3133کوهکن، ) دارند

فدرد در یدک   . های انسانی و اقرار ظاهری به مبانی اصی  اسالمی اسدت یشنی ارزش ،ارتباطی ةمؤلف

 اعضای این سازمان قدرار گرفتده   ةز مصادیق رفتاری در زمریک دسته ا دادن اسالمی با انجام ةجامش
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، 2، ج3041کلیندی،  ) «وجبدت اخوتده  »تشبیدر  . تدود و رعایت حقو  او بر دیگران واجب می است

از دیگر سو، مانایی فدرد در ایدن   . بشد از ذکر برخی مصادیق رفتاری ناظر به این مشناست( 214ص

خدروج   ةزمین نکردن دیگر اعضای سازمان است و اهتمام رسازمان بر مبنای اهتمام فرد نسبت به امو

، 3041 کلیندی، ) «بامور المسدلمین فلدیس بمسدلم     من أصبح و لم یهتم»: دکن از سازمان را فراهم می

 . (304، ص2ج

اصد  نخسدت،   . کنند بر سازمان اخوت اصولی حاکم است که موجبات تقویت ان را فراهم می

روایتدی کده دلید  اکدرام     . بین برادران حاضر در این سدازمان اسدت   «این همانی» ةبرقرارتدن رابط

نداظر بده ایدن     ،انان مشرفی کرده و انان از یکدیگر بده تدمار اورده اسدت   « این همانی»برادران را 

ُآا...اََْخاَكاْلَللآَسَ َ اااََْحد بَا»: مشناست َات ان  َِ اَْهَت اَِ ََ َات ُآان  ُآافَن ه ت ب َنت َْ اَْ ُآاَِ َ ت (. 244، ص3145لدی،  جدوادی ام ) «َْج 

هدای  بدا توجده بده تشدارض    ) داتتن چنین بینشی نسبت به دیگر برادران و یایبندی به اقتضاحات ان

است که اگر یایبنددی بده اصد      کردهاز این رو، در ادامه بیان . برای همگان میسر نیست( اجتماعی

نددارد؛ زیدرا ایدن    اور است، حق مفارقت با برادر خویش را  این همانی برای برخی سخت و عتاب

ها خارج و کیان سازمان اخدوت را بده مخداطره    ها از درون سینهتود تا حقد و کینهکار موجب می

ُ ا»: بیندازد اهَتَفس  اَنااي  ُآاَِ يَلَت اَْسآم اَاخ  ُآاَحَّت  َْاْ داًاَفََلاْتآَفار َق ا ََ ََََْي ا َُ ا اَْ َُ اإ    (.121، ص3114ابن بابویه، ) «...َِ

در ایدن ندوع از خودمحدوری، فدرد     . ان اخوت، یرهیز از خودمحوری اسدت اص  دوم، در سازم

از این رو، خود را بر قطع رواب  اجتماعی . کند محوری ارتباطات اجتماعی قلمداد می ةخود را نقط

ان رابطده الزم ایدد، همدواره انتظدار      ةبا دیگران محق دانسته و از دیگر سوی، اگر ییوسدت دوبدار  

از این رو، در . سازمان اخوت است ةمخاطر ةاین چنین خودمحوری، نقط. دییشگامی دیگران را دار

از کسی که بر تو ... با مردم مدارا کن: روایات متشددی بر غلبه بر این خودمحوری تأکید تده است

بپیوند و بخشش کن ان که تو را محروم کدرده   ،ستم کرده است درگذر و به انکه از تو بردیه است

 (. 13، ص15 ، ج3041مجلسی، ) است

با این توضیح که . اص  سوم، تقدم رتبی حاکم بر این سازمان با وجود برابری اعضای ان است

و نه طولی برقرار است، به این مشنا که همگان در یک ردیف  ،عرضی ةبین اعضای سازمان رابط
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ن تأیید ضم(. 311، ص3133کوهکن، ) و هی  برتری و مزیتی نسبت به دیگر ندارند ،قرار داتته

این نظر در رواب  سازمانی اخوت که مؤید روایی هم دارد، اما باید گفت که این دیدگاه، دیدگاه 

نسبت به  نداتتن افراد در درون این سازمان ضمن برتری. کاملی نسبت به سازمان اخوت نیست

از  تعبار ،از نظر فلسفی .استتأخر در فلسفه مورد بح  . دارندیکدیگر، تقدم و تأخر رتبی 

وجود برخی صفات در یکی و فقدان ان در دلی  اختالف نسبت دوچیز به یک مبدأ مشین به 

در سازمان (. 214، ص3130ی، حطباطبا) (با وجود اتتراک هر دو در اص  نسبت) دیگری است

اخوت نیز وضع به همین منوال است، یشنی افراد درون ان ضمن اتتراک در اص  نسبت با 

. های خاص تقدم رتبی دارندسری ویژگی رخی دیگر به دلی  برخورداری از یکسازمان، برخی بر ب

رهیافت به این مشنا در روایتی از امیرالمؤمنین است که در ان افراد حاضر در سازمان اخوت به دو 

راهکارهایی  یک، بندی تده و برای تشام  با هرقسم برادران قاب  اعتماد و غیرقاب  اعتماد دسته

 (.213، ص3145جوادی املی، ) استه تدبیان 

گیدرد،  ها نشأت میمالک و مشیار برادران قاب  اعتماد در ارتباط با دیگران از دینداری و یقین ان

یند ارتباط با دیگران گاهی به مقتضای ایمان و گاهی بده  ابرخالف برادران غیرقاب  اعتماد که در فر

بدا وجدود ایدن تفداوت،     (. 331، ص4 ، ج3132 المازندرانی،) کنندمقتضای نفس و تیطان عم  می

گسسدت اجتمداعی اسدت؛ چده      فقدانمتیقن در تشام  با هر دوی این اصناف،  وجه مشترک و قدر

انکه مالک ییوند با اخوان غیرقاب  اعتماد، دفع ضرر انان، تقیه، مصلحت یا هرچیز دیگری باتد که 

 (.141ص ،4 ، ج3040مجلسی، ) اندبرخی متشرض ان تده

 حث و نتیجهب

رواب  متقاب  اجتمداعی محدور یدژوهش قدرار      ةدر حوز مفاتیح الحیاتتده در کتاب  روایات درج

سدرمایة اجتمداعی   رویکرد این بررسی دستیابی به اصول رواب  اجتمداعی نداظر بده تولیدد     . گرفت

وز هدر  های ارتباطی، تناختی و ساختاری با توجه به تقدم و تأخر زمانی ظهور و بدر براساس مؤلفه

 .هاستاز ان یک
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اجتماعی، هنجار مشترکی که موجب تمای   ةارتباطی سرمای ةدر بح  از مؤلف تد کهمشخص 

تود، در دو سطح اسالم و افراد به برقراری ارتباط و مشارکت در سطح مختلف امور اجتماعی می

 ةد در حوزبر مبنای روایات، فرد به محض یذیرش ظواهر اسالمی وار. است تدنی ایمان تبیین

سری حقو   که با تثبیت یک طوری تود، بهاسالمی می ةرواب  اجتماعی با سایرین در جامش

اجتماعی در قبال ان تخص، دیگران از تالش برای دستیابی به صحت و سقم این ظواهر منع 

د در های اجتماعی ان، ارتباطات افرابنیان کردن اما به منظور تشمیق این رواب  و مستحکم. اندتده

تر از اسالم به عنوان یک امر مستقر در قلب، محور این سطح متوقف نشده و ایمان در سطح عمیق

گیرد که در روایات موجود در کتاب مفاتیح الحیات با دو عنصر باور به رواب  اجتماعی قرار می

یت، امکان عام  این ییوند بر مبنای باور به ابد. ابدیت و امر والیت اه  بیت ییوند خورده است

های مشنوی مؤمن و نیز جلب امدادهای غیبی؛ و بر مبنای امر والیت اه  بیت، بردن از دارایی بهره

یذیر تالش برای احیای ان است که دستیابی به ان جز در بستر رواب  اجتماعی مؤمنان امکان

 . نیست

عنصر اعتماد به وجود تناختی با محوریت  ةهای ارتباطی، زمینه برای تحقق مؤلفبا تحقق مؤلفه

هدای نگرتدی و   های روایی در بح  از اعتماد با روش تحلی  داده به صورت توصیهگزاره. اید می

اند از لزوم تسریع در تدأمین نیازهدای دیگدران و    های نگرتی عبارتتوصیه. دتبندی رفتاری دسته

سدن ظدن، صدفح و    بخشیدن ان نسبت به عبادات، دغدغه ارتقای مشندوی، خیرخدواهی، ح   اولویت

است که به مشنای خواسدتن  « مساوات»ها تر این توصیهمضمون دقیق. یوتی و حمایت غیابیچشم

های رفتاری نیز متناسدب بدا   توصیه. های خود برای دیگران استها و کراهتتبو دریغ داتتن رغ

 . های نگرتی در روایات مورد اتاره قرار گرفته استهمین توصیه

هدا  دهد و تقویت ان مؤلفهتباطی و تناختی در سازمانی به نام اخوت روی میهای ارمؤلفه همة

این سازمان، در  ةالبته توسش. کندروزافزون ان کمک می ةتده و بر توسشیاد موجب تقویت سازمان

بدر  همدانی مؤمندان، غلبده    بده سده اصد  ایدن     یدژوهش گرو یایبندی به اصول ان است که در ایدن  

 .در ان با وجود برابری همه اعضای سازمان با یکدیگر استو تقدم رتبی  یخودمحور
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 پیشنهادها

�:تود یژوهش حاضر اراحه میییشنهادهای زیر برای 

تدوین جامع حدیثی از روایات مرتب  با ابشاد و نماگرهای مختلف سرمایة اجتماعی برای  .3

 .ای در حوزة سرمایة اجتماعی رتته کردن مطالشات بین  فراهم

الشات ییشینی سرمایة اجتماعی در حوزة تربیت؛ به دلی  ضرورت زیرساختی دادن مط انجام .2

 .ان در تربیت افراد با توانمندی از تشامالت اجتماعی مطلوب
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 منابع و مآخذ

 .نشر کتابچی: تهران. األمالی(. 3114)ابن بابویه، محمد بن على  .3

های ایران بر  بندی غیرمستقیم استان بهرت(. 3141)باستانی، علیرضا، و رزمی، سید محمدجواد  .2

 .05-11، صفحات 55، تمارة 30، دورة نامة رفاه اجتماعی فص . حسب سرمایة اجتماعی

تحلی  محتوای مفهوم سرمایة اجتماعی در احادی  امام (. 3142)بهروان، حسین، و بهروان، ندا  .1

 .335-304ات ، صفح1، تمارة 4دورة . نامة تحقیقات فرهنگی ایرانفص (. ع)رضا

مفهوم سرمایه در نظریات کالسیک و جدید با (. 3130) موسوی، مرضیه ، وعباس توسلی، غالم .0

 .3-12، صفحات 24، تمارة علوم اجتماعی ةنام. های سرمایة اجتماعی یهنظرتأکید بر 

اعتماد رکن اصلی سرمایة (. 3145)توکلی، عبداهلل، یوربهروازن، علی، و محمدیانی، دانیال  

، 0، تمارة 1دورة  مدیریت سرمایة اجتماعی،. ، طراحی الگویی مبتنی بر تشالیم اسالمیاعیاجتم

 .543-534صفحات 

 .مرکز نشر اسراء: قم. الحیاتمفاتیح(. 3145)جوادی املی، عبداهلل  

های  بررسی تأثیر مؤلفه(. 3141)فر، عرفان زاده، علی، تهیدزاده، فریبا، و موحدیحمیدی 

، صفحات 2، تمارة 3، دورة مدیریت سرمایة اجتماعی. بر نواوری سازمانی سرمایة اجتماعی

221-241. 

های دولتی تهر کرمان  بندی بانک رتبه(. 3143)خورتید، صدیقه، و تسلیمی، محمدسشید  

، تمارة دوم، صفحات 34، دورة مدیریت فرهنن سازمانی. براساس سطح سرمایة اجتماعی

53-24. 

5.

سازمان انتشارات و اموزش : ترجمة احمد ارام، تهران. ری  تمدنتا(. 3145)دورانت، وی   

 .انقالب اسالمی
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