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Abstract  
One of the major issues in sociology is the role of ideology and religious values in 

sociological theories and social phenomena. The most prominent example of these 

teachings is a statement by Lady Fatima (a), saying that Allah has asked people to follow 

Ahl al-Bayt (a) in order to establish the social system and set them as the leaders to prevent 

divisions. The hypothesis of this paper is that this statement is a reference to the theory of 

social capital underlying Imamate, as this article defines social capital theory as generalized 

theorems in a desirable social interactive network that has a reasoning consistency element. 

This element is the degree to which following the religious guardianship will introduce 

systemic order as well as psychological and behavioral security to the highest levels of 

social capital.  
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 شیعههای  با تکیه بر آموزه «محور امامت» سرمایة اجتماعی ةنظری
 حامد پوررستمی

 ایران ،الهیات، دانشگاه تهران، تهران ةدانشکددانشیار، 

 (13/83/3188 تاریخ پذیرش:ـ  31/80/80 )تاریخ دریافت:

 چکیده
. اجتماعی استهای  شناختی و پدیده جامعههای  بر نظریه پایه ی دینها ایدئولوژی و ارزشی، نقش شناس جامعهیکی از موضوعات مهم در 

 ؛.«الفرقة من أمانا إمامتنا و للملة نظاماً طاعتنا...  اهلل فجعل»است مبنی بر اینکه  (س)ها سخن حضرت فاطمه زهرا بارز این آموزهنمونة 
مقاله فرضیة . است داده قرارها  تفرقه از ماندن امان در عامل را ما رهبری و اجتماعی نظام برقراری سبب را بیت اهل ما از پیروی خداوند

 به سرمایة اجتماعی نظریةدر این نوشتار  زیرا، .است« پایه امامت سرمایة اجتماعینظریة »ناظر به این سخن بدین سمت رفته است که 
و این عنصر  است دارربرخو تعلیلی بخش قوام عنصر یک از شده است کهتعریف  اجتماعی مطلوب تعاملی شبکة در یافته تعمیم قضایای

تحقق خواهد  سرمایة اجتماعیترین مراتب  بخشی و امنیت روانی و رفتاری را در عالی پذیری جامعه است که موجبات نظام تعلیلی والیت
همبستگی از رابطة نه آنکه تنها  ؛ی و رویکرد تبیینی استاز نوع علّ سرمایة اجتماعیو  امامتدر این نظریه نوع رابطه میان متغیر  .بخشید

ای  رابطه داللت بر وجود ،و لغوی، و همچنین شواهد تاریخی، همگی ادبی قواعد کالم، روهمانند ظ دالیلیشته باشد. نوع مستقیم وجود دا
 گردآوری شده است.ای  روش تحقیق تحلیل محتوا با ابزار فیش است که با رویکرد کتابخانه دارد. همبستگی( )نه یعلّ

 واژگانکلید
 .سرمایة اجتماعی ة، نظام امامت، نظریسرمایة اجتماعی ،(س)حضرت فاطمه زهرا انسجام، ،امنیت روانی
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 مقدمه

ی تردیدهایی شناس جامعهجامعه و تفکرات ر دنقش دین و ایدئولوژی  در زمینةاگرچه در گذشته 

آفرینی را امری  اجتماعی این نقشهای  ی و پدیدهشناس های جامعه وجود داشت، امروزه نظریه

 وجود ناگسستنی و محکمای  رابطه اجتماعی نظام و ایدئولوژی میان ،اند. در واقع روشن ساخته

 آنهای  و کنش اجتماعی نظام اساساً نیست، بلکه مربوط او محیطی زندگی شرایط به که دارد

 ساختگی نظامی نشود گذاری پایه ایدئولوژی یک اساس بر که نظامی. است جامعه فکر طرز ةزایید

و  ایدئولوژی یک به است نیازمند اجتماعی نظام یک به بشر که همچنان ،در واقع. است ناپایدار و

 .دارد احتیاج بینی مطلوب نیز جهان

 های اندیشه تأثیر تحت شدت به ،هنوز ،دین به شناختی جامعه رویکردهای ،به باور آنتونی گیدنز

 سه این از یک هیچ. است ،وبر و یمدورک و مارکس یعنی ،شناسی جامعه کالسیک پرداز نظریه سه

 خواهد کاهش امروزی دوران در دین اهمیت کردند می فکر همگی و نبودند مذهبی شناس جامعه

 مذاهب طرفداران زیرا ؟است توهم یک اساساً مذهب که بودند باور این بر ها چرا آن. یافت

گیدنز  اما،باشند.  شده متقاعد دارند که اعتقاداتی اعتبار مورد در کلی طور به است ممکن مختلف

 این جامعه مختلف انواع با آشکارشان ارتباط و مذاهب گوناگونی اصل اما»نویسد:  می در ادامه

 به دیگر بیان، تجربه و مشاهدات معاصر نشان .(205: 6731 گیدنز).« برد می سؤال زیر را اعتبار

در فرایندهای ثر ؤمو ارتباطی روشن و  تأثیر دین )اعم از خوب یا بد(دهد ایدئولوژی و  می

درستی نبوده  ةنظرییافت  خواهد آینده کاهش در دین اهمیت کهد و این موضوع ناجتماعی دار

همواره تفکرات متافیزیکی و اعتقادات ماورایی نقش خود را بر روندها و  اساساً چوناست. 

 د.ناجتماعی داشته و دارهای  کنش

نداشت، دالیل خوبی در دست دینی اگرچه خود ایمان  ،دانشمندی مانند دورکیم ،عالوه بر این

مذهبی  داشت تا به اهمیت دین در ارتباط با رفتار اخالقی معترف باشد. زیرا خود در محیط

 به ،اش به تنظیم اجتماعی، اعتقاد داشت که جامعه بر مبنای عالقه ،دورکیم .متعصبی بزرگ شده بود

باید در درون فرد حضور داشته باشد و دین یکی از نیروهای ایجاد  ،نیروی نظارت درونی منزلة 

 های . از منظر وبر نیز جنبش(691: 6731 کوزر)است های جامعه  التزام اخالقی در برابر خواست
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 ؛تنیس معلول صرفاً ةپدید یک دین اند و شده شگرفی های دگرگونی موجب غالباً دین از ملهم

 نقاط دیگر در آن رشد عدم در و غرب در داری سرمایه پیدایش در اساسی نقشی دین، برعکس

 .(72: 6739 ریتزر) است داشته جهان

توان در  می همچنان که ؛خوبی پیدا و پدیدار است اسالمی نیز این موضوع بههای  در آموزه

و ها  بینی از جهانای  مجموعه)انگیز مکتب اسالم  شگفت تأثیروضوح  به )س(حضرت زهرا ةخطب

 . حضرتدکرمختلف آن مشاهده های  سیستم را در تحول و دگرگونی جامعه و خرده ها( ایدئولوژی

اِرِب، َو نُْهَزَة الطَّاِمِع، َو ُقْبَسَة اْلِعْجالِن، »فرماید:  می َو ُکْنتُْم َعلى َشفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر، ُمْذَقَة الشَّ

َََتَسطََّفُکُم النَّاُ  َء اْلَ  َو َمْوِطی ْقماِم، َتْشَربُوَن الطَّْرَ،، َو َتْتتاتُوَن اْلِتمَّ، َاِذلَّةخ ساِسنََن، َتساُووَن َاْن 

ِه َو اِلِه َبْعَم اللََّتََّا وَ  َْ ٍم َصلَّى اللَُّه َعَل َبْعَم َاْن الَّتی، َو  ِمْن َحْوِلُکْم، َوَاْنَتَذُکُم اللَُّه َتباَرَک َو َتعالی ِبُمَحمَّ

جاِل، َو ُذْؤباِن اْلَعَرِب، َو َمَرَمِة َاْهِل اْلِکتابِ   بر شما ؛ و(19: 6160 الهدی علم) «.ُمِنَی ِببَُهِم الر ِ

 قرار طمّاعان طمع معرض در و بوده آب اى  جرعه مانند و یدداشت قرار آتش از پرتگاهى ةکنار

 از، بودید روندگان لگدکوب، گردید  مى خاموش بالفاصله که بودید اى زنه آتش همچون ،داشتید

 استفاده غذا عنوان به درختان پوست از و بودند کرده آلوده را آن شتران که نوشیدید  مى آبى

، بربایند را شما بودند شما اطراف در که مردمانى که ترسیدند  مى، بودید مطرود و خوار، کردید  مى

 دست از آنکه از بعد، داد نجات حضرت آن دسته ب را شما حاالتى چنین از بعد تعالى خداى تا

 .کشیدید ها ناراحتی کتاب اهل سرکشان و عرب هاى گرگ و قدرتمندان

و  زندآن روز رقم  ةجامعحول شگرفی را برای تتوانست ین اسالم طبق سخن حضرت، د

و  ارتقا بخشدرا عزت ملی، امنیت اجتماعی، فرهنگ عمومی  راهبردی و مهمی همچونهای  لفهؤم

دینی و ارزشی در نظام های  نقش آموزه ،رو ازین سطح و سبک زندگی مردم را متحول کند.

 اجتماعی و فکری پوشیده نیست.

 لهئمسبیان 

پژوهان  نیست و دینای  آفرین است سخن تازه وحدت و انسجام اجتماعی نقش ةمقولاینکه دین در 

دینی از حیث های  اند. اما اینکه آموزه باب ارائه کردهان اشارات و نظریاتی در این شناس جامعهو 
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شناختی نقش برجسته داشته  جامعههای  نظریه ةعرضشناسی علوم اجتماعی بتواند در تولید و  روش

 باشد کمتر بدان پرداخته شده است.

ی و شناس جامعهمفهوم نظریه در  زمینة این مهم مستلزم آن است که ابتدا تقریر و تبیینی در

 وحیانی( داشته باشیم. ،بخش آزمایشی، پیمایشی، میدانی یابی منجز و اطمینان مرتبط )عللهای  خصهشا

کشور چیرگی یافته است، تنها های  که امروزه بر دانشگاه ،محور ی غربشناس جامعهدر سفانه أمت

های  میدانی مالک اعتبار علت یا علل در تحلیل پدیده ،روش و معیار آزمایشی، پیمایشیسه 

های  وحیانی و دینی در کشف و تولید نظریههای  شود و به روش و معیار آموزه می اجتماعی قلمداد

محور و سکوالر چنین انتظاری  ی غربشناس جامعهنباید از  ،شود. البته نمیتوجهی  شناختی جامعه

لم و ع ةحیطدینی را در های  آموزه ی سکوالر اساساًشناس جامعهمبانی و اصول  چون .داشت

 نخواهد شد.ها  کند و طبیعی است که اعتنا و توجهی هم به این آموزه نمی علمی قلمدادهای  گزاره

 
 

 ةحوزت و ابهامات سؤاال به .وجود دارد وضعیتنیز همین  سرمایة اجتماعیموضوع  در زمینة

یعنی مشاهدات تجربی و میدانی و  ،شود بر اساس فیزیک جامعه می سعی سرمایة اجتماعی

وحیانی در تبیین ابعاد های  پاسخ داده شود و در این میان جایگاه دین و آموزه ،حداکثر پیمایشی

 رنگ است. خالی یا کم سرمایة اجتماعیفراروی 
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 تحقیق پیشینة

 6961 سال از قبل، را سرمایة اجتماعی موضوع ،غربی ویرجینیای دانشگاه از ،فان هانینخستین بار، 

 6910 سال تا ،اجتماعی تحقیقات در آن اهمیت رغم به، اما .کرد مطرح خود ةمقال در، میالدی

 در. نگرفت خود به جدی شکل، برد کاره بآن را  شهری ریزی برنامه در جاکوب جین که ،میالدی

 برای سرمایة اجتماعی تئوری از لوری. کرد اقتصاد ةعرص وارد لوری را تئوری این، 6930 ةده

امروزه نیز دانشمندان و  .کرد استفاده درآمد توزیع بودن ناعادالنه و نئوکالسیک نظریات از انتقاد

ویلیامسون  ،(6930بن پرات ) ،(6930گلن لوری ) ،(6911)پردازانی همچون جمیز کلمن  نظریه

ارائه  اجتماعیسرمایة ز تعاریف متعددی ا ... و ،(6990فرانسیس فوکویاما ) ،(6937بیکر ) ،(6936)

 ،اقتصادی ،جتماعیا از: اند که عبارت کرد، پیر بوردیو سه نوع سرمایه را شناسایی مثالًاند.  کرده

دانست که به ارتباطات و مشارکت اعضای  می را شکلی از سرمایه سرمایة اجتماعی. او فرهنگی

های  یدن به سرمایهفرهنگی ابزاری برای رس ةسرمای در کنارتواند  می یک سازمان توجه دارد و

 (.51ـ  9 :6736 سیدنقوی و الوانی) اقتصادی باشد

یک دیدگاه ابزاری  سرمایة اجتماعی ةزمینشود، این دیدگاه آخر در  می گونه که مالحظه همان

 ةسرماینتواند موجب رشد  سرمایة اجتماعیاگر  ،از دیدگاه بوردیو ،دیگر عبارتبه  .صرف است

سرمایة برای تعریف  ،برخالف بوردیو ،کاربردی نخواهد داشت. اما جیمز کُلمن ،اقتصادی شود

ری( از ذهنی و نظ از نقش و کاربرد آن کمک گرفت و تعریفی کارکردی )و نه صرفاً اجتماعی

عبارت است از ارزش آن جنبه از  سرمایة اجتماعی ،. بر این اساسارائه داد سرمایة اجتماعی

گیرد تا بتوانند به اهداف و منافع خود  می عنوان منبعی در اختیار اعضا قرارساختار اجتماعی که به 

را هدف نهایی در نظر « اقتصادی ةسرمای»که  ،برخالف بوردیو ،کُلمن ،بنابراین. دست پیدا کنند

 ةسرمایرا ابزاری برای حصول به  سرمایة اجتماعیتر دانست و  را مهم« انسانی ةسرمای» ،گرفته بود

 سرمایة اجتماعیاست که  سرمایة اجتماعیاخیر ن امحققپوتنام نیز یکی دیگر از . به کار بردانسانی 

داند که موجب ایجاد ارتباط و  ها می و شبکه ،هنجارها ،از مفاهیمی مانند اعتمادای  را مجموعه

او  شود و در نهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد. می اعضای یک اجتماع ةبهینمشارکت 

مختلف های  سیاسی و اجتماعی در نظام ةتوسعبرای رسیدن به ای  را وسیله سرمایة اجتماعی
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؛ 51ـ  9 :6736 سیدنقوی الوانی و) وی بر مفهوم اعتماد بود ةعمددانست و تأکید  می سیاسی

 (.53 ،زندگی حدیث

تر  تر و متعالی معقول سرمایة اجتماعی ةمقولانی مانند کلمن و پوتنام به شناس جامعهاگرچه نگاه 

آمیز به  پیشین نگاه نظریه های پژوهشبا  پژوهشرسد، وجه تمایز این  می از نگاه بوردیو به نظر

 شیعه است.های  بر اساس آموزه سرمایة اجتماعی ةمقول

 ، چنین رویکردی در آثار دانشمندان به چشمکردتا جایی که نویسنده بررسی  ،از سوی دیگر

تاریخی و  ةپیشین« دینیهای  گزاره ةپایبر  سرمایة اجتماعی ةنظری» ةمقولر بیان، خورد. به دیگ نمی

ی سکوالر شناس جامعهاین رویکرد در های  و زمینهها  ظرفیت اساساً ندارد. زیراتحقیقی چندانی 

 کند. می تر پردازش به این مقوله را پررنگ ةانگیزو این مهم  وجود ندارد

دینی استوار های  پارادایم تشنگی علوم اجتماعی به آموزه ةپایحاضر بر  پژوهش ،بر این اساس

چه از حیث نظریه بودن چه از  ،سرمایة اجتماعی ةنظریمانند  ،انهشناس های جامعه یعنی نظریه ؛است

روشن دین  تأثیر ،وحیانی دین است. در واقعهای  بیش از هر چیز نیازمند تبیین ،حیث تبیین نظریه

های  و روشها  کند ظرفیت می اجتماعی ایجابهای  ی و پدیدهشناس جامعهاسالمی بر  های و آموزه

دینی بر جامعه بیش از پیش مورد توجه و بررسی قرار های  دهی مطلوب آموزه گذاری و جهتتأثیر

 کنند: می بنیادین را مطرح سؤال. محققان اجتماعی در تحقیقات خود دو نوع گیرد

تواند عینی  می ناظر به تحقیق توصیفی است که این توصیف سؤال اوضاع چگونه است؟ این .6

 چرایی تحقیقِ تبیینی شود.های  یا انتزاعی باشد و منجر به طرح پرسش

گونه تحقیقات  ناظر به تحقیق تبیینی است که محور این سؤالگونه است؟ این  چرا این .5

 ی است.علّهای  تبیین ةارائچرایی مستلزم های  چرایی است و پاسخ دادن به پرسشهای  پرسش

مورد نیاز را های  اهل بیت رفت و پاسخهای  توان سراغ آموزه می بر اساس همین دو پرسش

ی و شناس جامعه ةحوزچیستی و چرایی در  در زمینةکه هایی  . به دیگر بیان، پرسشدکردریافت 

شوند.  می دینی مواجههای  آموزه خوب و عمیقهای  شوند با پاسخ می اجتماعی مطرحهای  پدیده

چندانی  ةپیشینچوب نظری از ردر این چا سرمایة اجتماعی ةنظریستی و چگونگی یچ ،بنابراین

 برخوردار نیست.
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 روش تحقیق

گ نس منبع گران لی و عقلی است که در تفکر شیعه دوروش تحقیق در این نوشتار روش ترکیبی نق

 ةپایو بر ای  کتابخانه ْ روش گردآوری مطالباما دینی و علمی است. های  بخشی داده در حجیت

 ست. ابزار گردآوری نیز فیش است.شیعی اهای  تحلیل محتوای آموزه

 مفاهیم بنیادین
 یشناس جامعهدر  «نظریه»

 :دارد اصلی معنای دو یشناس جامعه در «نظریه»باور دانشمندن  به

 که، ای فرانظریه چارچوب یک روی از طبیعی لوممانند عکه  ،کلمه خاص معنای به نظریه یکی

 ،پارادایمنظریه به معنای  دیگری و ،شوند می تنظیم، رود به کار می ها آن سیسأت هنمایار مثابة به

 زبان به بیشتر و رود می کار بهای  فرانظریه فرضیات یا قضایا ازای  مجموعه معنای به اینجا درکه 

 توان می مرتبط قضایای این از. شود می واقع استفاده مورد اجتماعیهای  واقعیت ةمطالع برای رمز

 در که گونه آن، نظریه . مفهومشوند می مواجه واقعیت با اصوالً که کرد استنتاج را نتایجی

 از و شود نامیده پارادایم است بهتر که شود می حقایقی طرفی شامل از، رود می کاره ب یشناس جامعه

 .(13: 6731 بوریکو و بودون) گیرد می بر در را خاص معنای به نظریه دیگر طرف

شود که محور آن بر ای  طور عمده شامل فرضیهه رسد نظریه به معنای خاص کلمه ب می اما به نظر

روح آن که زمین نظریة جاذبة مانند ؛ پردازد می اساس علیت است. یعنی به علت و چرایی یک پدیده

 و قضایا نقش محوری ایفاها  است. ولی در نظریه به معنای دوم بیشتر گزارهناظر به علت این جاذبه 

 تواند منجر به ترسیم و تولید یک قانون شود. می از چند گزاره کهای  یعنی مجموعه؛ کنند می

 ،یا اسقرایی هستندها  گیرند. نظریه می شکل سؤالو دپایة بر  اجتماعی غالباًهای  دیگر آنکه نظریهنکتة 

اولیه در مقام فرضیه نظریة که  ،یا قیاسی هستند ،دنشو می مشاهدات و شواهد به نظریه منجر که از

 علمی نظریةدر علوم اجتماعی و رفتاری امروز گفتنی است . (55 ـ 69: 6795)دواس شود  میارزیابی 

 بنا ،سازد می را علمی واقعیت که ،اعتماد قابل دانش بر بلکه ؛نیست پیشنهاد یا ،گمان، حدس یک

همین شاخصه ما را به . است های اجتماعی پدیده یا طبیعت فرایندهای توضیح آن هدف و است شده 

ترین  مهم . چونکند می بیشتر راغبها  نظریهارائة دینی و وحیانی در های  اهمیت بیش از پیش آموزه
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ای  به منبع وحیانی معصومانه . زیراستها دینی اهل بیت اعتبار و اعتماد گزارههای  آموزهشاخصة 

 (..گیرد می )دالیل و مستندات عقلی و نقلی این موضوع در علم کالم مورد بحث و بررسی قرار اند متصل

د تجربی و میدانی و پیمایشی است و اهی غربی قوام یک نظریه بر اساس شوشناس جامعهدر 

از این منابع دینی  ها اساساً آن چوند. شو نمی علمی وحی بیانی و قرآنی گرفتههای  از گزارهای  بهره

ی ایران اسالمی شناس جامعهولی جای شگفت است که در  .ندا محروم ،یعنی قرآن و عترت ،شیعه

های  و کنشها  از منابع و مبانی و معارف اسالمی و شیعی در تبیین و تحلیل رفتارها و پدیدهنیز 

تر و کمتر  پیمایشی ضعیف ةشد تکمیلهای  از فرمها  شود. آیا اعتبار این آموزه نمی اجتماعی استمداد

 رنگ است؟ کم سرمایة اجتماعیاجتماعی مانند های  دینی با پدیدههای  است؟ آیا ارتباط آموزه

گویی  دینی، منابع دین ظرفیت و قابلیت سترگی برای پاسخهای  این در حالی است که حسب آموزه

ََْک اْلِکتاَب تِْبَاناخ »آیة شریفة از جمله ؛ نی دارندانساجامعة و تبیین ابهامات علمی و عملی  ْلنا َعَل َو َنزَّ

ما این کتاب را بر کند  می است که خداوند تصریح« ِلُکل ِ َشْی ٍء َو هُمىخ َو َرْحَمةخ َو بُْشرى لِْلُمْسِلمَنَ 

 ست.هدایت و رحمت و بشارت براى مسلمانان ا ةمایتو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و 

 ، این ادعا را در علوم انسانی ،علوم طبیعی تبیان برای هر چیزی است اگر نگوییم که قرآن در

 )ع(در حدیثى از امام صادقخصوص آنکه  به ؛توان کرد می ،شناسی ی و روانشناس جامعهمانند 

مردم  به خدا سوگند چیزى که مورد نیاز .خداوند در قرآن هر چیزى را بیان کرده است» :خوانیم مى

آگاه  .شد در قرآن نازل مى ،تا کسى نگوید اگر فالن مطلب درست بود ؛بوده است کم نگذارده

یا در  .(310: 7، ق 6165 حویزی) .«هاى بشر را خدا در آن نازل کرده است نیازمندی ةهمباشید 

است در خداوند متعال چیزى را که مورد نیاز این امت » آمده است: )ع(حدیث دیگرى از امام باقر

کتابش فروگذار نکرده و براى رسولش تبیین نموده است و براى هر چیزى حدى قرار داده و دلیل 

.« روشنى براى آن نهاده و براى هر کسى که از این حد تجاوز کند حد و مجازاتى قائل شده است

 .(310: 7، ق 6165 حویزی)

 یاجتماعی در هر دو معناهای  نظریهتواند نقش راهبردی در تولید  می دینیهای  آموزه ،بنابراین

 با منطقی قواعددر نظریه به معنای خاص کلمه نظریه ناظر به روابط و  ونآن داشته باشد. چ

و یکی  هاست پدیده معلولی و علت ةرابط بیانگر که است یهای و شامل گزاره ،ارتباط در ،دیگر یک
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 جهان و جامعه است.های  حقایق و پدیدهیابی  مهم متون دینی ناظر به تعلیل و علتهای  از بخش

 به که است منطقی و پیوسته ةمجموع یک قالب در متعدد قضایای جامعدر معنای دوم هم نظریه 

دینی حکایت از کدها و های  ا در آموزهرسیری گذو  کرد تبیین راها  پدیده برخی توان می آن کمک

 .(60: 6731 اشرف) ارزنده در این باب داردهای  فیش

 یافته تعمیم قضایای و قانون»تعریف مختار نویسنده از نظریه چنین است:  ،حسب آنچه گذشت

تعریفی ترکیبی از  و است برخوردار یعلّ ةرابط و تعلیل بخش قوام عنصر از که یشناس جامعه در

 «تواند باشد. می تعاریف فوق

 سرمایة اجتماعی ةنظری

اهمیت استراتژیک یکی از واژگان پرگفتمان در عصر حاضر تبدیل شده است. به  سرمایة اجتماعی

 «مشکالت ةهم عالج»نوعی  منزلة به سرمایة اجتماعیاین مقوله باعث شده برخی دانشمندان از 

 که است شناسی جامعه در مفهومی این اصطالح. (Portes 1998: 1-24) یاد کنند مدرن ةجامع در

کیفیت تعامالت ترسیم  به منظوراجتماعی های  سیستم خرده و علوم انسانیگوناگون های  حوزه در

 .شود می استفاده آن انسانی از

س روستایی یکی از اولین های محلی از مدار حمایت بارةدر 6961در سال  فان هانی .جی .ال ةمقال

فردی در  گذاری سرمایهدر اشاره به همبستگی اجتماعی و  «سرمایة اجتماعی»موارد استفاده از عبارت 

های  منظور امالک، دارایی کند. را با اقالم مادی مقایسه می سرمایة اجتماعیفان  هانی .جامعه است

محسوس در زندگی  یشود این اشیا یا پول نیست. منظور آن چیزی است که باعث می ،شخصی

و مراودات اجتماعی بین  ،نیت، دوستی، حس همدردی یعنی حسن ؛مردم بیشتر به حساب بیایند ةروزمر

اگر شخصی دهد  می وی ادامه .دهند که یک واحد اجتماعی را تشکیل می ،ها گروهی از افراد یا خانواده

 ،آن دو با دیگر همسایگان ارتباط برقرار کنند، در این حالتْ  اش ارتباط برقرار کند و به تعاقب با همسایه

و  کند میها را برآورده  ی آنبه وجود خواهد آمد که فوراً نیازهای شخص سرمایة اجتماعیانباشتی از 

که کل اجتماع از  درحالی .شوددر کل آن اجتماع  کیفیت زندگیتواند باعث بهبود چشمگیر  حتی می

و دوستی با  ،شود، خود افراد نیز از مزایایی ]همچون[ مساعدت، همدردی منتفع میش ئاجزاهمکاری 

 .(Hanifan 1916: 130-138) شد مند خواهند همسایگان بهره

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:L._J._Hanifan&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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 موجودات از تنوعی»: کند می تعریف چنین عملی دیدگاه از را سرمایة اجتماعینیز  کلمن جیمز

 از بعضی و شوند می شامل را اجتماعی ساختارهای از بخشی ها آن ةهمیعنی  ؛مشترک عنصر دو با

 آن هر سرمایة اجتماعیکنند. این بدان معناست که  می تسهیل ساختار آن را در عامالن های فعالیت

 شود و ناشی می اجتماعی هنجارهای و ،متقابل عمل حس، اعتماد، روابط ةشبک ازکه  است چیزی

 .(Foley & Edwards 1997: 550-561) کند را تسهیل می اجتماعی یا فردی فعالیت

 ةشبکنوعی ساختار و  کرداستخراج  سرمایة اجتماعیتوان از قدر مشترک تعاریف  می آنچه

مهم در این  ةنکتهای انسانی بنیان نهاده شده است.  تعاملی مطلوب است که بر اساس ارزش

محور  ارزشهای  است. این شبکه ،«ارزش دارای اجتماعی های شبکه»یعنی  ،آن اصلی ةایداصطالح 

دینی های  ماهیت و خاصیت حقیقی آموزه خورد که اساساً می دینی پیوندهای  آموزه ةمقولاز آنجا با 

 پیشینة تحقیقاتجای این مقوله در سفانه أمتکه  هستند بخش متعالی و الهامهای  و منشها  ارزش

 خالی است. سرمایة اجتماعی
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د کراجتماعی تعریف  مطلوب تعاملی ةشبکرا نوعی  سرمایة اجتماعیتوان  می به باور نویسنده

 علمی و عملی وحیانی و الهی در جامعه است.های  که این مطلوبیت در گرو تحقق آموزه

 از بوده که یشناس جامعه در یافته تعمیم قضایای و قانون ةنظری ،حسب آنچه تاکنون گذشت

 نوعی نیز به سرمایة اجتماعیاز سوی دیگر  .است برخوردار یعلّ ةرابط و تعلیل بخش قوام عنصر

 یافته تعمیم قضایای سرمایة اجتماعی ةنظریشد. بر این پایه،  تعریف اجتماعی مطلوب تعاملی ةشبک

 دار است.رتعلیلی برخو بخش قوام عنصر که از یک استاجتماعی  مطلوب تعاملی ةشبکدر 

چیست و  سرمایة اجتماعی ةتعلیلی در نظری بخش اینجاست که این عنصر قوام سؤالحال 

 ؟بکندتواند  می شیعی چه کمکیهای  آموزه

آن طبق قواعد اج نتاستعلت وقوع یک واقعه و  منظور از تبیین توضیحِ ،در علوم اجتماعی

سرمایة  ةپدید یا پدیده را )مثالًتر است. در تبیین ابتدا باید یک واقعه  منطق قیاس از قوانین کلی

تر استنتاج یافته  انین کلیومعلول بپنداریم و در پی یافتن علت آن باشیم که این علت از ق (یاجتماع

مباحث نظری است که محقق در هدایت جریان  ةمقولتبیین از (. 667: 6731 پور رفیع)است 

نظریه و چارچوب نظری اصلی ف اهدیکی از ا ده و اساساًبر می الگوی نظری در تحقیق از آن سود

اهل بیت های  به آموزه سرمایة اجتماعی ةدربارکه  دیگر بیان، نوع پرسشیبه  .تحقیق استدر 

 را سرمایة اجتماعیانسجام و شود پرسشی تبیینی است که علت یا علل اصلی پیدایش  می عرضه

 محور( علمی )تبیینای  یهکه گذشت، پاسخ به این پرسش منتهی به نظرفی یتعارطبق  جوید. می

یکی  ؛مهم است هعلمی دو شاخص ةنظریاین در است.  سرمایة اجتماعی ةنظریشود که همان  می

استوار و ...(  ،)مانند اسناد معتبر، پیمایش، آزمایشدانش قابل اعتماد  ةپایاعتبار که باید بر  ةشاخص

 است. ،یعنی همان تبیین ،ک پدیدهچگونگی و علت ی رکه ناظر ب چرایی ةو دوم شاخص 6باشد

و اگر این گردد  اعتبار در تحقیقات اسنادی به اعتبار سند برمی ةشاخصطور که اشاره شد  انهم

سند یا اعتبار منبع نقل( نزد  ةزنجیردرستی به اهل بیت منتهی شود )در صورت صحت  سند به

علمی در  ةنظریدوم  ةشاخصطلبد. اما  می شیعه حجت است که اثبات این بحث مجال دیگری را

                                                                                                                                                    
کـه شـیعه معتقـد اسـت،     گونـه   آن ،شناسی سکوالر غرب از دانش و دلیل اسناد معتبـر دیـن   جامعه ،گذشتطور که  همان .6

 برد. چندانی نمی ةبهرمتأسفانه اما  ؛مند است بهرهشناسی  در جامعهولی شیعه از این عنصر سترگ بهره است.  بی
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 باعث علتی که ؛است سرمایة اجتماعیانسجام و  ةمقولدر تبیینی یا علّی  ةرابطبررسی اینجا 

 .کند کار واحد و هماهنگ جامعه سیستم و اجزا دشو می

 عنصر قوام و کمال نظریه
انگیزی را در مسجد النبی ایراد  شگفت ةخطب )س(، حضرت صدیقه)ص(بعد از رحلت نبی اکرم

فدک معروف  ةخطباست. اگرچه این خطبه به برخوردار عمیق  یانیق و باطن یاز ظاهردند که موفر

زیرا تنها بخش کوچکی از خطبه به موضوع  .گذاری دقیق نیست باید گفت این نام ،شده است

و  ،فدک اشاره دارد و بخش عمده و غالب آن به معارف و احکام الهی، جایگاه نبوت و والیت

در فرازی از این خطبه آمده است: از جمله آنکه ؛ پردازد می تامهای  و نباید هاهمچنین باید

؛ (523 ،6 ج: 6713 طبرسی) «.وجعل هللا ... طاعتنا نظاما للملة و إمامتنا أمانا من الفرقة»

 عامل را ما امامت و اسالمی امت در اجتماعی نظام برقراری سبب را بیت اهل ما از پیروی خداوند

 .است داده قرارها  تفرقه از ماندن امان در

ها  کند که وجود آن می اشاره« انسجام»و  «نیتام»و « یافتگی نظام»مانند هایی  این فراز به معلول

ارتباطی  سرمایة اجتماعی ةمقولو با  استیتی راهبردی و حیاتی برخوردار از اهمای  در هر جامعه

 بحث چنین است:تبیین و تشریح  .تنگاتنگ دارد

 بخش طاعت نظام

 ةریش از «طاعت» ةواژ «.طاعتنا نظاما للملة»آمده است:  )س(حضرت زهرا ةخطبدر بخش اول 

 رغبت و خضوع با همراه (176 ،7 ج :6155 فارس بن)ا «بردن فرمان» معنای  به( کَرْه ضد) «وع ط»

 اطاعت اند گفته «اجابت» و «اِتّباع» با «اطاعت» تفاوت در .(259 : 6151 اصفهانی راغب) است

 اجابت و فرمان  بدون یا فرمان با پیروی مطلق اِتّباع که درحالی، است برتر موجودی از فرمانبری

 (.733  ،6  ج :6731 مصطفوی) است زیردست موجود درخواست

شود. نظام در لغت به  می به نام نظامای  پدیدهپیدایش اما این اطاعت و پیروی از ثقلین موجب 

 ؛«.الذی َنظم به اللولو و کل سَط َنظم به لولو او غَره وهو نظامالسَط »این معنا آمده است: 

: 6102)ابن منظور  کشند می مروارید و نظایر آن را به رشتههای  که با آن دانهای  ریسمان و رشته

نهفته تعاملی مطلوب اجتماعی  ةشبکو نوعی از وم انسجام فهنظام م ةواژدر  ،رو . ازین(«نظم» ذیل
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یافتگی یک جامعه بر اساس امر والیت  نظام. است سرمایة اجتماعیناظر به ماهیت  که دقیقاً است

 دیگر کمک تعامل رفتاری مردم با یک ةشبکدر بروز و ظهور سه ویژگی تنظیم، تسهیل، ترفیع 

 کند. می

 پدید را سرمایة اجتماعی اجتماعی است سازمان گفته شاید بر همین اساس باشد که کلمن

 زیادتری ةهزین با یا آید دست به توانست نمی آن نبود در که را هایی هدف به دستیابی و آورد می

های  مجموعهاند نظام  گفتهه ک چنان .(111: 6733 کلمن) کند می تسهیل آید دست به بود ممکن

و  ،قادر است مبنا، مقصد، روشو ند ک میها را تبیین و تحلیل  آن و دهد می معنا را مرتبط هدفمند

 (.96: 6739 آقایی پورسید)کند  را مشخصمراحل 

برند  می کاره امامت بدربارة  )ع(یکی از تعبیرات و توصیفاتی که امام رضا دقیقاًجالب آنکه نکتة 

عز  صالح الدنیا و نظام المسلمین و إن االمام زمام الدین و»فرماید:  می است. امام« نظام»تعبیر 

میان خداوند اتصال و انسجام رشتة یعنی آن (. 761: 6731بحرانی ؛ 551: 6153)نعمانی .« المؤمنین

آفرینی  و سرمایهبخشی  که در واقع نقش انسجام نظام و راهبرد امامت است شبندگانمتعال و 

مایة پیروی و اطاعت از اهل بیت را  )س(حضرت صدیقه در اینجا نیز .را دارداجتماعی در جامعه 

 شمارد. مینظام و انسجام یک ملت بر

رای واقف شدن به نقش و بی امروز بسیار حائز اهمیت است. شناس جامعهاین موضوع در 

های  به ماهیت نظامی یابتدا، با نگاهی سرمایة اجتماعیو  کارکرد ایدئولوژی در ایجاد انسجام

بشری در ذات خود دارای تکثر و تشتت و های  توان شاهد بود که جوامع و اجتماع می اجتماعی،

الف هستند. برای کاهش این اختالفات و ایجاد یکپارچگی در افراد جامعه، ایدئولوژی بهترین اخت

این گیرند.  می مددکاری است که کارشناسان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای این امر به کار

اطاعت  چونبیشتر توجه شود.  شناختی جامعه حیث از شود به جایگاه اهل بیت می موضوع باعث

اگر مبنای منش و بینش و  زیراشده است. دهی به جامعه قلمداد  بخشی و انسجام ها رمز نظام از آن

 ،به نام والیت ،یک جامعه بر اساس اطاعت و پیروی از مرجعی متعالی و یکپارچههای  ارزش

و امنیت پیش  ،سوی وحدت، صداقت، محبته تعاملی جامعه ب ةشبکباشد، تردیدی نیست که 

قرآن و اهل بیت و های  در پرتو آموزه معرفتی و اجتماعی ةسرمایتفکر شیعه، در خواهد رفت. 
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رویکرد تبیینی در ها نهفته است که این موضوع از حیث  طاعت و فرمانبری صحیح از آن

« طاعتنا»در « نا»توجه به ضمیر در واقع  .است سرمایة اجتماعیو خلق انسجام  علت یشناس جامعه

و شود  می معنا که آنچه سبب ایجاد نظام منسجم و هماهنگ در میان ملتست. بدین قابل اعتنا

بلکه  ؛هر اطاعت و تبعیتی نیستزند  می تعاملی مطلوب و ارزشی را میان اعضای جامعه رقم ةشبک

تنها موجب  ناب اهل بیت است. وگرنه فاصله گرفتن از محور ثقلین، نههای  اطاعت از آموزه

 شود. می ب نابسامانی و تشتت امور هم، بلکه موجشود نمی انسجام

 آفرین امامت وحدت

نظام اطاعت از  یعنی به یکی از آثار مهم ؛فرماید می سخن خویش را تکمیلصدیقه حضرت  ،در ادامه

 «.إمامتنا أمانا من الفرقةو ... »کند:  می اشاره که همان مصونیت از تفرقه و درگیری استوالیت 

 ةواژبه « طاعتنا» ةواژی که ممکن است ایجاد شود آن است که چرا حضرت پس از سؤال

طاعت توان چنین گفت که  می در پاسخ کلیدی چیست؟ ةواژاین دو  ةاند؟ رابط اشاره کرده« امامتنا»

از حیث لغوی امامت به همان معنای گیرد.  می امامت صورتراهبرد و پیروی از اهل بیت در قالب 

از حیث  ،اما .(«امم» ذیل :6103 جوهری ؛6109 فراهیدی) رود می کاره پیشوایی و اقتدا برهبری و 

امامت و رهبری تفاوت وجود دارد. در اصطالح علم مدیریت، رهبری  ةواژاصطالحی، در تعریف 

 گذاریتأثیریا ( 609: 6731 الوانی)وظایفشان با میل و عالقه  دادن گذاری بر افراد در انجامتأثیررا 

 .اند دهکرتعریف  (36: 6739 هرسی) بر افراد برای تحقق هدف مشترک

با نگاه مدیریتی و راهبردی، رهبری جامعه را فن بسیج کردن و بهتر سامان دادن  ،شهید مطهری

این امور و  ةهمکه  (572: 6732)مطهری  کرده استو بهتر کنترل کردن نیروهای انسانی معنا 

رهبری و امامت جامعه  ،کالمی از حیث ،. امایابد می پیروی معنامفاهیم در قالب اصل طاعت و 

یا  (16: 6731)بحرانی  ریاست و سرپرستی عمومی مردم در امور دین و دنیا به نیابت از پیامبر

 خاطرنشان .(320: 6912)معتزلی  تعریف شده استوالیت در تصرف امور دینی و دنیایی امت 

طبق  و استی و امامت جامعه امری فرامدیریتی و فراسیاسی رهبر یفرهنگ اسالمدر  شود می
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 یمعنوو یک عهد و پیمان آسمانی و  6استحدیث رضوی منزلت انبیا و خالفت خدا و رسولش 

کردن و  جیبس و هنرهدفمند  یگذارتأثیر ئلی نظیرمساو  5میان خداوند و امام قلمداد شده است

 است. این عهد یکارکردها بخشی از فقط یسانان یروهایسامان دادن و بهتر کنترل کردن ن

نظام های  ایجاد وحدت و جلوگیری از تفرقه و اختالف یکی از کارکردها و معلول ،بنابراین

در  سرمایة اجتماعی مبارز و مهتواند یکی از مصادیق  می که خود طاعت و امامت اهل بیت است

جامع دانست که ای  را نظام و برنامه توان آن می با نگاه راهبردشناسانه به امامت،. یک جامعه باشد

را  ،جامعهتعاملی  ةو تعالی در شبکاز جمله انسجام  ،بر اساس دین شکل گرفته و اهداف خاصی

ها و امکانات معنوی و مادی به  ظرفیت همةکارگیری  هکند. در این برنامه هنر و فن ب می دنبال

ترین سطح به  در عالی جزا و فرایندهای برنامهبهترین شکل لحاظ شده و سازماندهی و هماهنگی ا

آن های  از جمله ویژگی عاملی و ارتباطی در جامعه وت ةشبکخورد که محصول آن کمال  می چشم

 امنیت و صداقت است. و اعتماد

نظریة  چونی در نظام امامت نهفته باشد. شناس جامعهحوزة در  کارکردگرایانشدة  گمرسد  می به نظر

 نظام، اقتصادی نظام چون نهادهایی جامعه یک سازندة اجزای که باور است این برکارکردگرایی 

 ضروری کارکردهای بدون که هستند  پرورشی و آموزشی های سازمان و ،مذهب، خانواده نظام، سیاسی

 و حیات افتادن خطر به اجزا این اختالل یا فقدان نتیجة و داشت نخواهد وجود ای جامعه ها آن منظم و

 از یک هر و اند متقابل ارتباط دارای( سیستم اجزای) نهادها این همة. است اجتماعی سیستم کل بقای

 ای گونه به و باشند داشته مناسب ساختمان و قابلیت و اندازه باید خود مشخص نقش ایفای جهت ها آن

و نهادها باید به ها  سیستم این خردههمة رسد  می اما به نظر. دنباش سازگار دیگر اجزای با که دنکن عمل

که در تعبیر  به دست آورندرشته و ریسمانی متصل باشند تا بتوانند سازواری و هماهنگی الزم را 

                                                                                                                                                    
إن االمامة خالفة اهلل وخالفة رسوله صـلى   ،االوصیاءإن االمامة منزلة االنبیاء وإرث ) :ه در حدیث رضوی آمده استک. چنان6

( که بر موضوع جانشینی پیـامبر تاکیـد   اهلل علیه واله ومقام أمیر المؤمنین علیه السالم وخالفة الحسن والحسین علیهما السالم

 110شده است. تحف العقول، ص

امامـت   استنباط نمود و خداونـد  651 ه،بقر(، الظالمینمن ذریتی قال ال ینال عهدی  و. تعبیر و تعریفی که می توان از آیه )5

 . دینما یکه از امامان و رهبران جامعه اخذ منامیده است  یمانیو پ یعهدرا 
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آفرین همان نظام طاعت و امامت اهل بیت است.  بخش و وحدت انسجامرشتة این  )س(حضرت صدیقه

 مشترک های ارزش در( وفاق و هنگیاهم) سازواری سیستم اجزای سازگاری اصلی ضامن ،در واقع

 .شود می که در تفکر شیعه همان نظام امامت نامیده است

سرمایة واالیی برای انسجام و های  آنکه اگرچه در راهبرد امامت ظرفیت بیانقابل  ةنکت

کند موضوع اطاعت و تبعیت از  می کیدأتبر آن  )س(آنچه حضرت زهرا ،جامعه نهفته است اجتماعی

خود خواهد رسید مطلوب  سرمایة اجتماعیو ایسته جامعه زمانی به وحدت بامامت است. یعنی 

که مردم پیروی از امام جامعه را در دستور کار خود قرار دهند و در این صورت است که جامعه 

سرمایة فان  هانی .جی .ال به قول دانشمندانی مانند ؛کند می به سمت توحید و یکی شدن حرکت

 ةشاکلمطلوب.  اجتماعی مراودات و ،همدردی حس، دوستی، نیت حسن واقعی یعنی اجتماعی

اصل توحید این نظام و راهبرد فرو خواهد  ةمالحظراهبرد امامت بر توحید استوار است و بدون 

توحیدی  ةجوهرطاعت اهل بیت نیز در  برخاسته از سرمایة اجتماعیبخشی و  راز انسجام .ریخت

 گیرند هم به او ختم می م جوهره و هویت خود را از خدایعنی امام و امامت هآن نهفته است. 

 چون گردد. میمحوری بازیعنی آغاز و انجام و اول و آخر راهبرد امامت به توحید و خدا .شوند می

 کننددعوت آیند که انسان را به سوی خداوند  می راهبر(یعنی راه( و امام )یعنی نظام امامت ) اساساً

 .است سرمایة اجتماعیواجد واحد و ای  جامعهو این موضوع همان راز پیدایش 

زیرا پایه است.  امامت )س(حضرت زهراهای  از منظر آموزه سرمایة اجتماعی ةنظری ،بر این اساس

 عنصر از تعریف شد که یشناس جامعه در یافته تعمیم قضایای و قانون نظریهحسب آنچه گذشت 

 ةشبک نیز نوعی سرمایة اجتماعیاز سوی دیگر  .است برخوردار یعلّ ةرابط و تعلیل بخش قوام

سرمایة  ةنظریلیلی در بخش و تع این پایه، آن عنصر قوام شد. بر تعریف اجتماعی مطلوب تعاملی

 دقت و ظرافت بدان اشاره کرده است. اب )س(نظام والیت و طاعتی است که حضرت زهرا اجتماعی

همبستگی است یا  ةممکن است مطرح شود که آیا سخن حضرت ناظر به رابط سؤالالبته این 

ثری أو ت تأثیر ةتنها رابط سرمایة اجتماعیعلیت؟ بدین معنا که متغیر طاعت اهل بیت با 

شود. زیرا  می همبستگی با علیت اشتباه گرفته غالباًی و معلولی؟ علّ ة)همبستگی( دارند یا رابط

 آید یا تغییرپذیری در دو عامل و متغیر مشاهده می نبال رویداد دیگرصرف اینکه رویدادی به د
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شود بدان معنا نیست که یکی علت دیگری است. بلکه پیوند دو رویداد ممکن است اتفاقی  می

مشاهده  ،در تحقیقات علوم اجتماعی، همبستگی را ةتوانیم رابط میباشد یا علّی. البته گفتنی است 

به باور کارشناسان روش تحقیق، علت را باید  .توانیم مشاهده کنیم نمی راعلت  ةرابط اما، کنیم،

 (.57 ـ 56: 6795 دواس)خطاپذیرند  لزوماًها  استنباط کرد که با این همه این استنباط

 
 

ظاهر کالم داللت بر این دارد که طاعت و امامت اهل بیت علت  )س(اما در سخن حضرت زهرا

یعنی سخن از نوع همبستگی. ای  نه تنها رابطه ،در جامعه باشند اجتماعیسرمایة خلق بخشی و  نظام

که با  حضرت داللت بر این ندارد که رابطه در اینجا تنها از نوع همبستگی مستقیم باشد، طوری

یابد و علت این پدیده چیز  می افزایش نیز سرمایة اجتماعیو افزایش متغیر طاعت متغیر وحدت 

کم خالف ظاهر  طاعت و امامت اهل بیت ندارد. چنین برداشتی دست دیگری است و ربطی به

گذشت که « نظام» ةواژشناسی  کالم و قواعد ادبی است و از حیث لغوی نیز مباحثی پیرامون مفهوم

 ی باشد نه همبستگی.علّ ةرابطبر وجود ای  تواند قرینه می خود

که با  طوری ؛ی نظریه استعلّ ةرابطو شواهد تاریخی مسلم نیز ناظر به ن یقرا ،عالوه بر این

 مثالً به اوج رسید.اسالمی  ةجامع میانتعاملی و ارتباطی مطلوب  ةشبکموضوع  گسترش اسالم
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بدیل  بی سرمایة اجتماعینوعی از خزرج  با ورودش به مدینه با ایجاد پیمان میان اوس و ()صپیامبر

. مورخ آن زمان را بیمه کرد ةجامعانسجام و با رشد عواطف انسانی و معیارهای دینی  را رقم زد

نیز ظهور اسالم و اطاعت از فرامین نبوی را باعث پیدایش شکل نوینی  ،طبریابن جریر مشهور، 

خدای عالم دین اسالم را آورد و به برکت دین : »نویسد می و داند میاز وحدت اجتماعی در جامعه 

را به ها  مام مردم را در گرد اسالم جمع نمود و آنو تکرد اسالم الفت و برادری میان مردم برقرار 

بودند که  ،اوس و خزرج ،بزرگ مدینهل یقباها دو تا از  ترین آن از مهم برادری دعوت کرد که یکی

سال بین این دو قبیله جنگ و غارت  650که  درحالی ؛با آغوش باز از تاریخ اسالم استقبال کردند

و ها  با آموزهدر نقلی دیگر آمده است که نبی مکرم  .(11 ،1 ج: 6795 طبری) .«حاکم بوده است

الفت و برادری و یکپارچگی  برای مردمخشی از آیات قرآن ایدئولوژی دینی خود و خواندن ب

و بعد از این سخنرانی برخی شیوخ و بزرگان  دندکرها تشریح و تفسیر  اسالمی را برای آن ةجامع

و فساد و اختالف میان قوم خزرج و اوس است که  چنان شرّ آن ،یا رسول اهلل» :مدینه عرضه داشتند

با این سخنان زیبا که شما بیان کردید و  .ور نیست چنین آتش اختالف شعله در میان هیچ قومی این

با این آیات قرآنی ما امیدواریم که خدای عالم به برکت تو و به برکت دین تو و قرآن تو این آتش 

 ،3 ج: 6105 حجر ابن) «.الفت برقرار کندها  قوم خاموش کند و میان آن اختالف را میان این دو

 (.552 ،7 ج: 6101 نیشابوری حاکم؛ 635

دهد که نقش رهبری پیامبر اسالم و اطاعت از فرامین  می وضوح نشان این جریان تاریخی هم به

توان بدیلی  نمی بود و سرمایة اجتماعیو انسجام ساز در رشد  نقشی علّی و پدیدهاو  هایدستورو 

کم از  ی وحدت دستشناس جامعه ةنظریاعتبار  ،. بنابرایندکرتاریخ اسالم پیدا  ةگستربرای آن در 

 دو بعد قابل توجه است:

 )س(شیعه اسنادی مانند سخنان فاطمه زهرامقاله و باور فرض  که طبق پیش ،بعد اسنادی آن. 6

 دارد. )ص(ریشه در عصمت اهل بیت پیامبربخش و معتبر قلمداد شده و  اسنادی حجیت

دایش وحدت و اسالمی و رهبری نبوی در پیهای  بدیل آموزه نقش بی به که آن، بعد تاریخی .5

 است. شدهکید أتتصریح و  تاریخی مشهور و معتبر در بسیاری از منابع سرمایة اجتماعی
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 نتیجه

اجتماعی های  ی و پدیدهشناس جامعهعرصة دینی در های  آفرینی دین و آموزه یکی از وجوه مهم نقش

سرمایة نظریة مانند  ،انهشناس های جامعه یعنی نظریه؛ پردازی است ها نظریه یکی از این عرصهاست. 

های  بیش از هر چیز نیازمند تبیین ،چه از حیث نظریه بودن چه از حیث تبیین نظریه ،اجتماعی

 .است دینیهای  آموزه به اجتماعی علوم شنگیت بنای نوشتار حاضر پارادایموحیانی دین است. 

 آن یمعنا دو در اجتماعیهای  نظریه تولید در راهبردی نقش تواند می دینیهای  آموزه بنابراین

 دیگر یک با منطقی قواعد و روابط به ناظر نظریه کلمه خاص معنای به نظریه در چون. باشد داشته

 دوم معنای در. هاست پدیده معلولی و علت ةرابط بیانگر که استی یها گزاره شامل و ارتباط در و

 آن کمک به که است منطقی و پیوسته ةمجموع یک قالب در متعدد قضایای جامع نظریه هم

نقش پررنگ  از حکایت دینیهای  آموزه در ارگذ سیری .کرد تبیین راها  پدیده از برخی توان می

 .شیعی در هر دو معنا از نظریه داردهای  آموزه

آید  می به دست ،)س(ویژه حضرت فاطمه زهرا به ،شیعیهای  که از آموزههایی  یکی از نظریه

شود.  می قلمداد سرمایة اجتماعیی شناس جامعه سو با همپایه است که  امامت سرمایة اجتماعی ةنظری

از که  شدهاجتماعی تعریف  مطلوب تعاملی ةشبکدر  یافته تعمیم قضایای سرمایة اجتماعی ةنظری

 ةمقولاجتماعی  ةنظریبخش در  لی قوامآن عنصر تعلیدار است. رتعلیلی برخو بخش قوام عنصر یک

وجعل هللا ... طاعتنا نظاما »: حضرت چنین نمود دارد ةخطباست که در سترگ امامت و والیت 

 اجتماعی نظام برقراری سبب را بیت اهل ما از پیروی خداوند ؛.«الفرقةللملة و إمامتنا أمانا من 

است. حسب این فراز  داده قرارها  تفرقه از ماندن امان در عامل را ما رهبری و اسالمی امت در

 و امامت نظام قوام معلول جامعههای  سیستم خرده و مردم میان در سرمایة اجتماعی تحقق کمال

 .است ،مانند اطاعت ،آن از برخاسته لوازم تحقق

 تواند می که است بیت اهل از اطاعت و تبعیت این، صدیقه حضرت منظر از ،اساس این بر

 با نگاه راهبردشناسانه به امامت، .بخشد ارزش و انسجام را اسالمی ةجامع ةپیکر و اسالم ارکان

 و اهداف خاصی است جامع دانست که بر اساس دین شکل گرفتهای  را نظام و برنامه توان آن می

کند. در این برنامه هنر و فن  می دنبال ،املی جامعهتع ةشبکاز جمله انسجام و تعالی در  را،
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ها و امکانات معنوی و مادی به بهترین شکل لحاظ شده و سازماندهی و  ظرفیت همةکارگیری  هب

خورد که محصول آن کمال  می ترین سطح به چشم هماهنگی اجزا و فرایندهای برنامه در عالی

 و صداقت است. ،آن اعتماد، امنیتهای  ویژگیتعاملی و ارتباطی در جامعه و از جمله  ةشبک
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