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 چكيده 

اسالمی نیاز به مبانی فلسفی و دانش بومی دارد. _احیای تمدن اسالمی و الگوی توسعۀ ایرانی

العات غربی دارند، در اساس، بازخوانی مفاهیم امروزین توسعه، که عمدتاً ریشه در مط برهمین

 نماید.اندیشۀ حاکم بر شهر اسالمی ضروری می

است که یکی از عوامل توسعۀ « سرمایۀ اجتماعی»هدف اصلی پژوهش جستجوی مفهوم 

شود و نقطۀ عطف پیوند فلسفه، عرفان و کالم  های مالصدرا تلقی می اندیشهمحور در انسان

محوری و  هرمنوتیک سنتی، که مبتنی بر مؤلفوش است. در این مقاله با استفاده از ر اسالمی

در سه گام به خوانش سرمایۀ اجتماعی در حکمت صدرایی  محوری است، تالش شده متن

های مکتوب صدرالمتألهین ابتدا با تبدیل دست یابیم. در گام نخست، با تفسیر آثار و اندیشه

دوم، با شود. در گام راج میهای مالصدرا استخمتن به جهان زیسته، آثار اجتماعی نظریه

شود تا مفاهیم فلسفی در سطح تالش می آمیزند ودر هم میو متن  کشف افق متن، تفسیر

در گام سوم، باید گفت سرمایۀ اجتماعی در نظر نظری به مفاهیم اجتماعی نزدیک شود. 

بروز مالصدرا منطبق بر فضایل اخالقی در چارچوب قوانین الهی است که در روابط جمعی 

های با تناظر مؤلفه قرابت دارد.« سرمایۀ اجتماعی دینی»های یابد و از این ره با مؤلفهمی

یابیم که ای مالصدرا در میههای مستخرج از اندیشهنظری سرمایۀ اجتماعی با مؤلفه

اخالقی و فردی دارند، لیکن های سرمایۀ اجتماعی دینی هرچند تکیه بر فضایل  مؤلفه

های سرمایۀ اجتماعی در گذارند، متناظر با مؤلفهدر روابط بین فردی برجای میای که  نتیجه

 مبانی نظری غربی است. 
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 مقدمه و بيان مسئله

مدنی را در نزد هیچ طوری که فرهنگ و ت سازد. به مثلث زندگی بشر را دین، فرهنگ و تمدن می

(. 53: 1531توان یافت مگر آنکه شکلی از مذهب در آن وجود داشته باشد )حجازی،  قومی نمی

های اسالمی است که در پیشرفت علم و هنر و فرهنگ و تمدن اسالمی مجموعه باورها و ارزش

خود  عنوان دین ی اجتماعی و سیاسی، در بین ملل و مردمی که اسالم را به ظهور نهادها

یابد. تمدن اسالمی با بعثت رسول خدا )ص( آغاز شد و توسط مسلمانان با پذیرفتند، نمود می

های قرآن و رسول خدا تا قرن پنجم هجری به اوج خود رسید. تا اینکه پس از یک اتکا بر آموزه

 11 دوره افول متأثر از حمالت صلیبیان، مغوالن و مشکالت داخلی جهان اسالم؛ مجدداً در قرن

 .هجری قمری در عهد صفویان رونق یافت

تمدن اسالمی در ابتدا با توجه به زمینه و بستر فرهنگی اعراب درخصوص علوم عقلی 

توسعه یافت و تفکر فلسفی جز در میان ائمه اطهار رواج نداشت، تا اینکه در اوایل قرن چهارم 

پنجم، در اثر مساعى فیلسوف احیا کرد و در اوایل قرن « ابو نصر فارابى»هجرى، فلسفه را 

« شیخ سهروردى»توسعۀ کامل یافت و در قرن ششم نیز فلسفۀ اشراق را « بو على سینا»معروف 

کوشید که در پیشرفت   رشد اندلسى در بسط فلسفه تنقیح نمود، در قرن هفتم در اندلس، ابن

لسفه از میان اکثریت رشد، ف تفکر و اشاعۀ فلسفه شیعه جایگاه و نقشی خاص دارد. با رفتن ابن

ویژه در این بخش  تسنن رفت، اما در میان شیعه همچنان مسیر رشد خود را ادامه داد. کسى که به

هـ.ق( است که در  ۲۵2 - 3۹۵باید مورد توجه بسیار قرار گیرد خواجه نصیرالدین طوسى )

ور کرد زمان با حمله مغوالن، ظه شرایط بسیار سخت اجتماعى و سیاسى ایران، یعنى هم

 (.155۲)طباطبایی، 

واسطۀ غلبۀ مغول آثار تمدن و علوم اسالمی ضعیف شد تا  پس از طوسى، در قرون بعد، به

اینکه در عصر صفویه در اوایل سدۀ یازدهم، صدر المتألهین شیرازى ظهور کرد و با ترکیب 

ه تا امروز کالم بنا نهاد ک فلسفۀ اشراق و مشّاء طریقتی جدید در ترکیب عرفان، فلسفه و

 (.15۵2زاده آملی،  ترین طریقه فلسفی در ایران بوده است )حسن رایج
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اسالمی از سدۀ _فکری غالب در شهر ایرانی عنوان جریان ترتیب، فلسفۀ مالصدرا به بدین

یازدهم تا به امروز، مبنای مناسبی را برای مطالعه و بررسی هنجارهای حاکم بر شهر 

های توان ریشهکه آیا میدهد. حال نکتۀ در خور توجه این است دست می اسالمی به_ایرانی

شناسان کالسیک غربی آغاز شده،  های جامعهرا که از اندیشه« 1سرمایۀ اجتماعی»مفهومی مانند 

های توسعه و حرکت جوامع غربی به  ها بسط یافته و عامل موفقیت بسیاری از طرحطی سال

تمدن اسالمی جستجو کرد. ازآنجاکه مراد از شهر اسالمی سمت پایداری بوده در مفاهیم شهر و 

عنوان نقطۀ عطف  های صدرای شیرازی به اندیشۀ اسالمی حاکم بر شهر است، آراء و اندیشه

 آورد.پیوند فلسفه، عرفان و کالم اسالمی شرایط مناسبی را برای این پژوهش فراهم می

تر ۀ مناسبی را برای مطالعۀ دقیقنگاه مالصدرا به جامعه و ضرورت وجود جامعه، زمین

کند. تا از این ره بتوان با بررسی کاربست اجتماعی های اجتماعی و سیاسی وی فراهم میاندیشه

های مالصدرا در مورد اصالت وجود، عقالنیت، حرکت جوهری، قانون و و سیاسی نظریه

امل پایداری و موفقیت عنوان ع به« سرمایۀ اجتماعی»سیاست، بابی تازه برای جستجوی مفهوم 

 جوامع شهری در اندیشۀ حاکم بر شهر اسالمی گشود.

 های پژوهشاهداف و پرسش

اسالمی نیاز به مبانی فکری و فلسفی و _بدون شک، احیای تمدن اسالمی و الگوی توسعۀ ایرانی

عات اساس، بازخوانی مفاهیم امروزین توسعه، که عمدتاً ریشه در مطال دانش بومی دارد. برهمین

 نماید.غربی دارند، در اندیشۀ حاکم بر شهر اسالمی ضروری می

عنوان یکی از عوامل  به« سرمایۀ اجتماعی»های مفهوم هدف اصلی پژوهش جستجوی ریشه

ست. در این مقاله با خوانش مفاهیم حکمت های مالصدراآراء و اندیشهمحور در  انسان ۀتوسع

ح نظری به مفاهیم کاربردی توسعه در سطح عملی شود مفاهیم فلسفی در سطصدرایی سعی می

 نزدیک شود.

های مالصدرا  شود؛ نخست شناخت آرا و اندیشه بنابراین در این نوشتار دو هدف پیگری می

های  های مالصدرا در باب مؤلفه و کاربست اجتماعی آنها. و دوم ارائۀ تفسیری روشن از اندیشه

 سرمایۀ اجتماعی. 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Social Capital 
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 اند از: تهای پژوهش عبارپرسش

-هایی شناخته میسرمایۀ اجتماعی در چارچوب حکمت صدرایی چیست و با چه مؤلفه -

 شود؟

های این های سرمایۀ اجتماعی در حکمت صدرایی با مؤلفهوجه تشابه یا افتراق مؤلفه -

 مفهوم در ادبیات نظری اندیشمندان غربی چیست؟

 پيشينۀ پژوهش

صدرا مطالب متعددی در مقاالت و برخی کتب مطرح شده های مالدربارۀ آثار اجتماعی اندیشه

( در مقالۀ 15۹5محمدی ) توان به مطالعۀ محمد کاظم کریمی و کریم خاناست. برای مثال، می

های اجتماعی  اشاره کرد. در این مقاله اندیشه« رویکردهای اجتماعی سیاسی در اندیشۀ مالصدرا»

مالصدرا برای پاسخگویی به نیازهای جامعۀ معاصر  دنبال کشف پاسخ مالصدرا بررسی شده و به

 در حوزۀ جامعه، اقتصاد، حکومت و عدالت است.

اصالت فرد و جامعه و آثار اجتماعی آن بر مبنای حکمت »( در مقالۀ 15۹۵حسن خیری )

کند و با بررسی نظریۀ اصالت وجود و حرکت جوهری، اصالت جامعه را استنتاج می« صدرایی

که هم فرد و هم جامعه دارای اصالت بوده و از آثار وجودی متمایزی برخوردار  داردبیان می

ساز باشد. هم جامعه  تواند هویتهستند. جامعه مصداق بارز وحدت در عین کثرت است و می

 گذارد و هم افراد در تکوین هویت جامعه مؤثر هستند.بر سیر تحول افراد اثر می

( در 15۹3زایی )و شریف لک« دیشۀ سیاسی مالصدراان»( در مقالۀ 15۵5محسن مهاجر )

های مالصدرا را در باب حکومت، قانون و  آراء و اندیشه فلسفه سیاسی صدرالمتالهینکتاب 

اند. نتیجۀ این مطالعات بیانگر توجه مالصدرا به علم سیاست و تعریف  سیاست بررسی کرده

های دینی و انسانی  این، جنبه بر هبندی علوم است. عالو جایگاهی مستقل برای آن در طبقه

سیاست مورد توجه قرار گرفته و از یکدیگر تفکیک شده است؛ بنابراین دستورهای الهی و 

گذاری باید در چارچوب  کند. اما سیاست نیاز نمی ازجمله فقه سیاسی ما را از علم سیاست بی

 گیرد. دستورهای الهی صورت
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با موضوع آثار اجتماعی و سیاسی اندیشۀ  توان گفت مطالعات متعددیدرمجموع، می

های صورت گرفته تمرکز بر مالصدرا صورت گرفته است. لیکن وجه تمایز این مقاله با پژوهش

های اجتماعی و سیاسی مالصدرا به منظور تدوین استنتاج مفهوم سرمایۀ اجتماعی از اندیشه

 در شهر اسالمی است. مبانی توسعه

 تعریف مفاهيم

ای دارد. اصطالح مفهوم سرمایۀ اجتماعی ابعاد مفهومی و ادبیات گستردهجتماعی: سرمایۀ ا

، در دانشگاه ویرجینیای غربی، مطرح شد و 1در مقالۀ هانی فان 1۹1۲سرمایۀ اجتماعی در سال 

( مطرح شد. 1۹۲1) 2جین جیکوبز مرگ و زندگی شهرهای آمریکاییبعدها دوباره در کتاب 

که میان سرمایۀ اجتماعی و رابطۀ اجتماعی پیوند درونی وجود دارد و کند هانی فان بیان می

(. به منظور تبیین 15۹1سرمایۀ اجتماعی درون رابطۀ اجتماعی نهفته و پنهان است )حبیب، 

شناسی،  نظران این حوزه از زوایای مختلف سیاسی، جامعه مفهوم سرمایۀ اجتماعی صاحب

اند. در این میان، با توجه های این مفهوم کردهابعاد و مؤلفه مدیریتی و... اقدام به تعریف و تبیین

نظران این حوزه دنبال  های اجتماعی سرمایۀ اجتماعی در تعاریف صاحبلفهؤبه هدف پژوهش م

دارد که درواقع سرمایۀ اجتماعی در روابط میان افراد میشود. بعد اجتماعی این مفهوم بیان می

دهد تا با استفاده از آن است که به کنشگر اجازه می ختار اجتماعییابد و بخشی از ساتجسم می

 به منابع محلی خود دست یابد.

 اجتماعی نوع سرمایۀ دو به توانرا می اجتماعیسرمایۀ  رابطه میان کنشگران نوع مبنای بر

5گروهی درون
ط )رواب 4گروهی یا ارتباطی بین اجتماعی سرمایۀ قومی( و )میان اعضای یک گروه 

 سرمایۀ فوق، بندی تقسیم بر ه عالو. (Coleman, 1988)نمود  ها( تقسیمافقی بین افراد و گروه

3به دو بعد شناختی را برحسب مقیاس اجتماعی
و ها، باورها( ارزش به مربوط ذهنی )با خصلت 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Hanifan 

2. Jacobs 

3. Bonding Social Capital 

4. Bridging Social Capital 

5. Cognitive 
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 اند. الکبندی نموده طبقه و غیررسمی( نیز رسمی نهادهای عملکرد و ساخت بر ناظر) 1ساختاری

کند بعد شناختی به روابط متقابل و اعتماد ( در تعریف سرمایۀ اجتماعی بیان می2005) 2لی

شود. بعد ساختاری نیز الگوی  داشته و اعتماد نیز خود به دو نوع نهادی و اجتماعی تقسیم می

ارتباطی معناکه این بعد میزان  شود در نظر دارد. بدینها یافت میکلی روابطی را که در سازمان

 شود. کنند را شامل میکه افراد با یکدیگر در سازمان جامعه برقرار می

منظور رعایت ایجاز کالم  با توجه به گستردگی ادبیات نظری درخصوص سرمایۀ اجتماعی و به

های پردازان این حوزه و شاخصترین نظریهترین تعاریف از برجستهبرای ارائه تعریفی جامع، معتبر

 است. گردآوری شده 1آنها مبتنی بر بعد اجتماعی این مفهوم در جدول شمارۀ  مورد توجه

 های سرمایۀ اجتماعی در ادبيات جهانیتعاریف و شاخص 0جدول شمارۀ 

 های اصلی شاخص ابعاد حوزه تعریف نظریه پردازان

 0بوردیو

(0890) 

منابعی که در دسترسی به خدمات گروه 

 کند را آسان می

جامعه 

 شناسی

عد ب

 ساختاری
 مشارکت اجتماعی

 4کلمن

(0899) 

هایی از ساختار اجتماعی که  جنبه

کنشگران برای رسیدن به منافعشان از 

 کنند آنها به عنوان منبع استفاده می

جامعه 

 شناسی

بعد 

 ارتباطی
 اعتماد

بعد 

 ساختاری
 حمایت اجتماعی

 0پوتنام

(9110) 

اعتماد، هنجارها و شبکه هایی که 

رای منافع متقابل را تسهیل همکاری ب

 کند می

اقتصاد 

 سیاسی

بعد 

 ساختاری

 -مشارکت اجتماعی

 نهادهای مدنی

 6فوکویاما

(9111) 

ای از  اشتراک اعضای گروه در مجموعه

ای که  های غیررسمی هنجارها یا ارزش

 تعاون میانشان مجاز است

جامعه 

 شناسی

بعد 

 ساختاری
 مشارکت اجتماعی

بعد 

 ارتباطی

د اجتماعی )هنجارها اعتما

 های غیررسمی( و ارزش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Structural 

2. Lee, Laurence Lock 

3. Bourdieu 

4. Coleman 

5. Putnam 
6. Fukuyama 
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 های سرمایۀ اجتماعی در ادبيات جهانیتعاریف و شاخص 0دول شمارۀ ادامه ج

 های اصلی شاخص ابعاد حوزه تعریف نظریه پردازان

افه و فوش 
0(9119) 

یک منبع با مالکیت جمعی متعلق به 

 ها محله، جوامع، مناطق و بخش

جامعه 

 شناسی

بعد 

 ارتباطی
 اعتماد

بعد 

 ساختاری
 پذیری انجمن

 الک لی

 

طور کلی، شامل  سرمایۀ اجتماعی به

ها و ها، ارزشنهادها، روابط، گرایش

هنجارهایی است که بر رفتار افراد و 

 ها حاکم است.سازمان

 مدیریت

بعد 

 ساختاری

 

پیوندهای موجود در 

شبکه، شکل و ترکیب 

 شبکه و تناسب سازمانی

ن پژوهش از سرمایۀ اجتماعی در نظر دارد و در ادامه براساس آن به تفسیر آرا تعریفی که ای

سرمایۀ »پردازیم، برایندی از تعاریف ارائه شده است که براساس آن های صدرا میو اندیشه

های واسطۀ فرایندهای اجتماعی و روابط میان شبکه هاست که به ای از ارزشاجتماعی مجموعه

گردد. سرمایۀ اجتماعی در روابط میان ماعی غیررسمی( تولید و بازتولید میاجتماعی )روابط اجت

آید که عوامل محیطی یا اجتماعی روابط میان افراد را به وجود می یابد و زمانی بهافراد تجسم می

بر مبنای این تعریف تجمیعی، «. های اجتماعی تسهیل شوندای دگرگون کنند که کنششیوه

، 2هایی چون مشارکت اجتماعیدو بعد ساختاری و ارتباطی با شاخص سرمایۀ اجتماعی در

، پیوندهای موجود در شبکه، شکل ۲پذیری، انجمن3، نهادهای مدنی4، حمایت اجتماعی5اعتماد

 شود.تعریف می ۵و ترکیب شبکه و تناسب سازمانی

 روش تحقيق

. هرمنوتیک به معنای تأویل شودپاسخ به سؤاالت تحقیق با استفاده از روش هرمنوتیک انجام می

تفسیر به معنی ورود اندیشه  و تفسیر برای دستیابی به معنای نهفته در پس هرچیزی است.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Offe and Fuchs 

2. Social participation 

3. Trust 

4. Social protection 

5. Civil society organizations 

6. Associationability 

7. Network connections, network form and composition, and organizational fit 
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کند تا پس از تبیین،  )اندیشه مأخوذ از زمان حال( محققی است که موضوع خاصی را مطالعه می

محوری و  مؤلفمند را از آن ارائه دهد. هرمنوتیک سنتی با تأکیدی که بر  تحلیلی نظام

 محوری دارد، برای تبیین و تفهم معنایی متفاوت از متون تاریخی کاربرد دارد. متن

 توان در سه گام خالصه کرد:مراحل کلی تحقیق با استفاده از روش هرمنوتیک سنتی را می

 . تبدیل متن به جهان زیسته1

 . کشف افق متن2

 . ذوب افق مفسر در افق متن5

های شود در گام نخست، با تفسیر آثار و اندیشهاین نوشتار تالش میدر همین راستا، در 

های مالصدرا مکتوب صدرالمتألهین ابتدا با تبدیل متن به جهان زیسته، آثار اجتماعی نظریه

شود تا تالش می آمیزند ودر هم میو متن  دوم، با کشف افق متن، تفسیرشود. در گام استخراج 

در گام سوم، با ذوب افق مفسر ظری به مفاهیم اجتماعی نزدیک شود. مفاهیم فلسفی در سطح ن

در افق متن باید گفت سرمایۀ اجتماعی در نظر مالصدرا محدود به فضایل اخالقی در چارچوب 

سرمایۀ اجتماعی »های یابد و از این ره با مؤلفهقوانین الهی است که در روابط جمعی بروز می

-های مستخرج از اندیشههای نظری سرمایۀ اجتماعی با مؤلفهمؤلفه قرابت دارد. با تناظر« دینی

های سرمایۀ اجتماعی دینی هرچند تکیه بر فضایل اخالقی و یابیم که مؤلفههای مالصدرا، درمی

های گذاردند متناظر با مؤلفهای که در روابط بین فردی برجای میفردی دارند، لیکن نتیجه

 ای غربی است.هسرمایۀ اجتماعی در نظریه
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 مراحل تحقيق 0تصویر شمارۀ 

 های پژوهش یافته

حکمت صدرایی چیست و با چه  سرمایۀ اجتماعی در»پژوهش با این سؤال آغاز شد:  

سرمایۀ »برای پاسخ به این سؤال در بررسی مفاهیم تحقیق، مفهوم « شود؟هایی شناخته می مؤلفه

شناسان غربی بررسی شد تا مفهوم در ردازان و جامعهپ های آن از دیدگاه نظریهو مؤلفه« اجتماعی

ادبیات معاصر غرب روشن شود. در ادامه با توجه به روش تحقیق، یعنی هرمنوتیک سنتی، با 

پذیرد: محوری دارد، پاسخ به سؤال در سه گام صورت می محوری و متن تأکیدی که بر مؤلف

ی است تا مفاهیم فلسفی در سطح گام اول شامل تلخیص مفاهیم اجتماعی از حکمت صدرای

نظری به مفاهیم اجتماعی نزدیک شود. در گام دوم، تالش شد تا از مفاهیم اجتماعی حکمت 
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های این مفهوم در صدرایی مفهوم سرمایۀ اجتماعی تفسیر شود و سپس در گام آخر، مؤلفه

 حکمت صدرایی ارائه شده است.

 . مفاهيم اجتماعی حكمت صدرایی0

آید بیانی مستقیم از فلفسه و اندیشۀ مالصدرا نیست، بلکه تالشی است برای مه میآنچه در ادا

ای برای خوانش سرمایۀ معرفی کاربست اجتماعی مفاهیم در اندیشۀ مالصدرا تا در ادامه زمینه

 دست دهد. اجتماعی در آثار صدرا به

 الف( نظریۀ اصالت وجود و جامعه

( 1534، 15۵۲، 15۲1مالصدرا )صدرالدین شیرازی،  بنیادی نظریۀ عنوان به وجود، اصالت

 همۀ اجزای که است منزلۀ پیوندی به و کندایجاد می نظام اجتماعی درکل پیوندی و وحدت

 که است جایی مالصدرا نظر از جامعه اساس، دهد. برهمیننشان می متصل یکدیگر به را جامعه

 اما واحد نظامى دارای هستى و است ستیه دارای بنابراین رسند،کمال می به آن در هاانسان

 آن مراتب تمام بر وحدت اما است، شده پذیرفته آن در کثرت آنکه که ضمن است مراتبی سلسله

 و مختلف هایسلیقه و اختالف آرا و عرَضی های کثرت هم گفت باید رو، ازاین .دارد سیطره

 جهت در را آنها تشکیکی، عالیوحدت مت یک با هم و پذیردمی را اجتماعی های گروه و احزاب

(. درنتیجه، جامعه مصداقی بارز ۹5 _۹1: 15۹5محمدی،  دهد )کریمی، خانمی قرار واحد هدف

ای متکثر از افراد است و هم به عنوان کلیتی واحد دارای از وحدت در کثرت است. هم مجموعه

 آثار وجودی است.

 ب( کاربست نظریۀ عقالنيت در زندگی اجتماعی

داند. عقل در نظر مالصدرا عبارت است  ترین ویژگی انسان را در عقالنیت او میرا بنیادیمالصد

تواند انسان را به  از قوۀ مدرکه نفسانی که در وجود انسان، سرچشمه تمام چیزی است که می

سینا و  بندی دوگانۀ فالسفۀ یونانی، ابن از تقسیم االسفار االربعهحقیقت برساند. مالصدرا در 

کار برده است.  به« عقل عملی»و « عقل نظری»نصیر در باب عقل استفاده کرده و اصطالح  جهخوا
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مالصدرا تقسیم عقل به نظری و عملی را به اعتبار تصرفات نفس در امور کلی و جزئی 

دانسته و عقل عملی را مربوط به کیفیت عمل و عقل نظری را نامربوط به کیفیت عمل معرفی  می

 (. 1۵-1۲: 155۹ن، کند )اکبریامی

ترین استعداد در وجود انسان دانسته و معتقد  ترین و با ارزش وی بعد نظری عقل را مهم

حقایق عقالنی را شهود کرده و جهان اخالقی خود را « عقل نظری»است، انسان به کمک 

 سازد. در نظر صدرا، اگر نظر نبود، عمل هم معنا نداشت؛ عمل باید پشتوانه نظری داشته می

باشد. از منظر صدرا، کار عقل عملی خدمت گذاری به عقل نظری است. از نظر صدرا، عقل 

نظری زیربنای ارزش و تحقق انسان کامل است و غایت اخالق، که همانا خدایی شدن است، بر 

 تفکیک با و داندمی پذیر امکان عقل ابزار با را حقیقت به یافتن راه پایۀ عقل نظری است. مالصدرا

 و نظری عهدۀ عقل به را تکوین عالم در و تحقیق نظری امور شناخت نظری، عقل از عملی عقل

 رابطۀ به توجه داند. بامی عملی عقل محصول را اجتماعی انسان زندگی به مربوط امور دهیسامان

و  واقع عالم از نظری عقل که تصویری سایۀ در عملی عقل طبعاً عملی، عقل و نظری متقابل عقل

  .زند رقم می را اجتماعی هایپدیده و امور خلق آگاهانه، صورت به کند،می عرضه جهان

 ج( کارکرد اجتماعی نظریۀ حرکت جوهری 

 و ثبات فاقد ماده جهان است معتقد پنداشتند،می امرى ثابت را جوهر که قدما، مالصدرا برخالف

 حرکت عین ست، و اینا « جوهری حرکت» حال در دارد، عالم شهرت در هرچه و است آرامش

 در فقط حرکت که بود این بر اعتقاد ایشان، از قبل که گردید در حالی مطرح نظریه این است.

 آنها فساد موجب را اشیا جوهر در حرکت و افتد می اتفاق موجودات و اَعراض اشیا و حاالت

 (.112: 15۲۹کردند )مطهری، می تلقی

شود. می ارادی تقسیم یا قَسری و قهری یا طبیعی قسم دو به حرکت اسالمی، فلسفۀ در

 اگر که طوری به موجودات است، طبیعت اقتضای و افتدمی اتفاق تکوین عالم در طبیعی حرکت

 حرکت اما گیرد؛می طبیعت صورت مقتضاى به حرکت آن نکند، دخالت خارج از عاملى هیچ

 دهد،نمی انجام را آن ودخ ذاتى طبیعت موجب به و خود خودبه موجود که است حرکتى قَسری
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(. حکمت صدرایی در صدد پیوند 115دارد )همان:  دخالت آن انجام در خارجى عامل یک بلکه

 نوع انسان که کندتأکید می خاطر، همین به حرکت ارادی است. و به حرکت جوهری غیر ارادی

 که همچنان اند، به گرگ نزدیک نوع، لحاظ به که داریم هاییانسان است. ما انواع بلکه نیست،

 اند. متفاوت درجات دارای اینها و شوند نزدیک می هافرشته به نوع، لحاظ به که داریم هاییانسان

 ارادی جوهریِ حرکت در چون است؛ نهفته جوهریِ ارادی حرکت در مسئله این راز است بدیهی

 را خویش جوهر گیرد،می کار به خود زندگی در که تدبیری نیز و سلوک و سیر تواند با می انسان

 به مراتب باالی کمال برساند.  را خود و تغییر دهد

توان به جامعه تعمیم داد، ازآنجاکه جامعه محصول وجود حرکت جوهری انسان را می

 راه کمال سمت به تا بگیرد شکل باید انسان وجود در جوهری تک افراد است، ابتدا حرکت تک

 به کمال خواهد رسید. نیز جامعه یافت، دست سعادت و کمال به انسانی اگر جوهر و یابد،

اجتماعی و حرکت  شرایط تغییر برای تالش اساس و با پذیرش حرکت جوهری ارادی برهمین

 تغییر به درست ریزیبرنامه تواند بایافته می کمال انسان است. زیرا پذیر به سمت کمال امکان

که  کرد خواهد طی را سعادت کمال و راه یزمان جامعه کند. در این راستا، اقدام محیط خود

 همان حرکت سعادت، و کمال مسیر طی و حرکت کنند کمال و سعادت سوی به آن تک افراد تک

 است.   انسان جوهری وجود

 د( نقش قانون در زندگی اجتماعی 

ها اگر در جایی جمع شوند و قانونی نباشد که  زندگی اجتماعی بدون قانون ممکن نیست. انسان

ومرج و  هرکس را در جای خود قرار داده و حقوق و تکالیفشان را مشخص سازد، فساد و هرج

پس اگر امر را در افراد مهمل واگذارده بود، بدون قانونی » :ناامنی بر آن حکمفرما خواهد شد

افتادند و آن، ایشان را از  مضبوط در تخصیصات و تقسیمات، هر آینه در منازعه و مقاتله می

: 15۲2)شیرازی، « شد داشت و امر به فساد و افساد منجر می ریق و سیر به حق باز میسلوک ط

است که منشأ آن خداوند متعال است. خدا « قانون شرع»(. قانون مورد بحث مالصدرا 4۵2-3۵5

دهد و ناچار به انتخاب شارعی است که  ها قرار می از طریق وحی این قوانین را در اختیار انسان
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ن قوانین معیشت مردم را منتظم کند و ایشان را به سمت کمال هدایت کند و این براساس ای

 شارع کسی نیست جز نبی. 

 رفتار عدالت به همگان را که توافق مورد قانونِ وجود اجتماع، دوام و بقا برای صدرالمتألهین

 اعضای مصالح به است؛ زیرا مقدس شرع تنها قانونی چنین است داند. بدیهیمی ضروری کند،

 کرده است. بینیپیش ضرورت دارد، آنها کمال و سعادت برای آنچه هر و دارد وقوف جامعه

 گذاری ه( ضرورت ایجاد حكومت و سياست

 این درنتیجه، اند،مختلف اخالق و عادات و خلقت از نظر ضرورت، حکم به هاانسان

 در اختالل و ومرج هرج اعثب و کندمی تهدید را عدالت اجتماعى و اجتماع همواره اختالفات

 وضع مالصدرا نظر از اختالف، برابر در انسان واکنش رو، نخستین ازاین شود؛می جامعه نظام

 را آن سازد وادار را شکنانقانون و کند اعطا او به را حقی صاحب حقّ هر که قانونى است؛ قانون

 در را انبیا بعثت است. وی التاقامۀ عد مالصدرا نزد حکومت تشکیل گونه، فلسفه بپذیرند. بدین

-می جامعه نظام حفظ سبب را آنان ازسوی عادالنه قوانین و وضع کندمی تبیین عدل اقامۀ جهت

عنوان  (. تأکید مالصدرا بر الهی بودن قانون و انتخاب نبی و امام به5۲5: 15۲1داند )شیرازی، 

دارد. زیرا فقط این قانون الهی  مجری قانون اشاره به اهمیت عدالت اجتماعی در تفکر مالصدرا

 از اعضا همۀ مندی است که حق و تکلیف هریک از اعضای جامعه را مشخص کرده و به بهره

 پردازد.می از آن مراقبت و حفظ در اهتمام و حقشان حقوق

  و خمیرمایۀ  دارد و در سرشت  و سیاست  اجتماع  به  گرایش  طبعاً  دیگر، انسان ازطرف

  است  عبارت  است. از نظر صدرالدین شیرازی، سیاست  نهفته  اجتماعی  زندگی  به  میل  وجودش

آنها را   اینکه  برای  است  فرد انسانی  اختیار و انتخاب  حسن  براساس  که  جزئی  از نفس  از حرکت

  ستسیا  دو قسم  را به  گرداند. او سیاست  را اصالح  گرد آورد و جماعتشان  مندی بر محور نظام

  شارع  از طرف  که  تدابیری  مجموعۀ  را به  الهی  کند و سیاست می  تقسیم  الهی  و سیاست  انسانی

  البد من»کند  می  است، اطالق  شده  در نظر گرفته  انسان  اجتماعی  حیات  اصالح  برای  مقدس

  حقیقی  را متولیان  شیعی  ا و امامانو انبی« الدنیا فی  معیشتهم  النتظام  لسیکونه  منهجاً  لهم  یعین  شارع

 (.15۲2داند. )شیرازی،  می  سیاست  این
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  باشد که می  جامعه  اصالح  ها برایانسان  تدابیر انتخابی  همان انسانی نیز   سیاست  مفهوم

  و از شریعت  الهی  نباید از سیاست  انسانی  سیاست  گذشت. او تأکید زیاد دارد که  آن  تعریف

کجسد ال   الشرع عن  المجرده السیاسۀ»: فرماید می  انسانی  سیاست  مالصدرا در ذیل. شود  منفک

)شیرازی، « وجود ندارد  روح  در آن  که  است  شریعت همانند جسدی  بدون  سیاست: فیه  روح

15۵۲ :5۵5 .) 

  انسانی  معۀجا  هدایت، تدبیر و اصالح  معنای  در نظر مالصدرا به  مطلوب  بنابراین، سیاست

نگردد و   ومرج  خود دچار هرج  تا در مسیر تکاملی  در چارچوب قوانین منبعث از شریعت است

 های مختلف نیز باید در چارچوب قوانین الهی باشد. گذاری در حوزهتبع آن سیاست به

 . سرمایۀ اجتماعی در حكمت صدرایی9

 جامعه ماهیت و فرد ماهیت است و« وجود»صدرایی، آنچه اصالت دارد  حکمت برمبنای

 وجودی محدودۀ در فرد هم وجود از ای حصه از به برخورداری نظر و ندارند اصالت کدام هیچ

 اعضای جامعه تحقق آحاد وجودی آثار برایند از که جامعه، هم و حقیقی است آثار دارای خویش

جودی آن نیز قابل است. پس با فرض قبول اصالت جامعه، آثار و حقیقی آثار دارای یابد، می

-ها و آثار متمایزی میپذیرش است. هر جامعه بر حسب سعۀ وجودی اعضایش دارای ویژگی

کنش تک آنهاست و هم چیزی بیشتر که حاصل برهم شود که هم برایند آثار وجودی تک

-سازد از رابطۀ بین اعضای جامعه حاصل میآنهاست. درواقع، آنچه آثار وجودی جامعه را می

 تواند می اجتماعی براین، تمام اعضای جامعه دارای آثار وجودی یکسان نیستند؛ نظام الوهشود. ع

 به جامعه برای نفر هزاران سوی از اثر این که نحوی به گردد؛ برخوردار یک نفر وجودی برکت از

 کسب عالم با آگاهانه ارتباط یا خداوند با خود تعامل از را وجودی سعۀ این و او آمد نمی دست

 ولی است موجود یک امروز، تا دور گذشتۀ از تمدن و جامعه، امت منظر، باشد. ازاین کرده

اند. پس وجود یا عدم  بوده سهیم آن تحقق در جامعه آحاد از بیش هریک و کم که است موجودی

توان از آثار وجودی جامعه دانست که در تحقق آن افراد وجود سرمایۀ اجتماعی در جامعه را می

 با سطح تأثیرگذاری متفاوت مشارکت دارند.جامعه 
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شخصیت  و توان گفت، هویتبا تکیه بر نظر مالصدرا در باب حرکت جوهری ارادی می

 ایجاد تغییر برای ها انسان و نیست خود فرهنگ و تاریخ به نسبت منفعل الزاماً هویت یک انسانی،

براین،  پذیرند. عالوه تأثیر می اجتماعی نیز عوامل از بر سعۀ وجودی خود خود، عالوه نفس در

 باشد داشته تأثیرگذار و فعال موضعی خود اجتماعی نظام و ساختار قبال در تواندمی همواره انسان

 اجتماعی است که به فرد امکان ساختن زندگی تغییر مناسبات بر تأثیرگذاری توانِ همین و

ت کمال و پرورش فضائل اخالقی دهد. پس با حرکت افراد به سمرا می و جامعۀ آرمانی مطلوب

هایی چون گیرد. و در جریان این تکامل مؤلفهدر آحاد افراد، حرکت تکاملی جامعه نیز شکل می

 یابند.های اجتماعی تکامل میعنوان فضیلت اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی و... به

به  سازد و عقل عملی معطوفدر حکمت صدرایی، عقل نظری جهان اخالقی را می

ها برای سامان دادن زندگی اجتماعی خود مبتنی هاست. انسانساماندهی زندگی اجتماعی انسان

عنوان عناصر  سوی تشکیل جوامع و ابداع قوانین و مقررات به بر نظام ارزشی و اخالقی خود به

آورند. درنتیجه، قوانین اجتماعی باید بر مبنای همین نظام اخالقی،  میاجتماعی شدن روی 

پیوندی و انسجام اجتماعی است، سوق دهد. و ازآنجاکه در سوی کمال، که همان هم جامعه را به

-های اخالقی دینی است، پس حکمت عملی مدّتفکر صدرا، تنها نظام اخالقی مورد قبول آموزه

ای از قوانین اجتماعی است که در چارچوب شرع مقدس اسالم تعریف شده  نظر صدرا مجموعه

ن قوانین در بعد فردی، آثار اجتماعی قابل توجهی داشته و جامعه را به سمت کمال و رعایت ای

 کند. هدایت می

موضوع دیگر در تفکر صدرا، که بر تعریف جایگاه سرمایۀ اجتماعی در این اندیشه مؤثر 

 نیز حاکم قانون الهی، بر عالوه است، نگاه او به قانون و سیاست است. در جامعۀ آرمانی، باید

انسانی را تدابیر کنند. صدرا سیاست  تبعیت قانون از نیز مردم و باشد خداوند طرف از نصوبم

  نباید از سیاست  انسانی  داند و عقیده دارد که سیاستمی  جامعه  اصالح  ها برایانسان  انتخابی

، هرگونه داند درنتیجه. درواقع، مالصدرا سیاست را ابزار دین میشود  منفک  و از شریعت  الهی

های گذاری در حوزۀ اجتماعی باید منبعث از شریعت باشد. درواقع، قوانین و ارزش سیاست

 شود.الهی عامل تنظیم روابط بین فردی در سطح جامعه تعریف می
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شد، سرمایۀ اجتماعی در تفکر صدرا، بیشتر از آنکه حاصل کنش با توجه به آنچه گفته 

 او تک افراد جامعه است. طبعاً د بیرونی آثار وجودی تکجمعی میان افراد جامعه باشد، نمو

 استعدادی و دارای قوه را انسانی نفس و کندمی جستجو افراد اصالح مسیر از را جامعه اصالح

گردد و جامعه از می اعتالیش فراهم و رشد زمینۀ خاص، مراحلی در حرکت طریق از که داندمی

یابی و  کند. ازآنجاکه بخشی از حقیقتال حرکت میسوی کم آثار وجودی آن متأثر شده و به

تک افراد است. بنابراین، گرچه نظام اجتماعی  وجودیابی نظام اجتماعی محصول رفتار تک

دهد و جامعه باید خود را برای آن نظام اجتماعی مطلوب رخ می )عج(آرمانی در زمان امام زمان

افراد است. پس آحاد افراد جامعه باید با درک آماده سازد، ولی رسیدن به آن نظام محصول رفتار 

 های اجتماعی در جهت تکامل اجتماعی گام بردارند. ها و فرصتشرایط و موقعیت

هایی جستجو کرد که اوالً توان در مؤلفه را می درنتیجه، سرمایۀ اجتماعی در حکمت صدرایی

مؤثر بر حرکت جوهری افراد به سمت کمال است و ثانیاً منبعث از شریعت است. براساس 

سرمایۀ اجتماعی »های مالصدرا با مفهوم  مفاهیم ذکر شده سرمایۀ اجتماعی در آرا و اندیشه

 تشویق با هستند. مذهب انگیزه و تعهّد از منابع قدرتمندی مذهبی هایآلقرابت دارد. ایده« دینی

 های سازمان دارد. مدنی جامعۀ بر سودمندی ، اثراخالقی هایدرس و یادگرفتن عبادت به اعضایش

 و اعضا از اجتماعی حمایت با طورمستقیم، به مدنی چه زندگی به مذهبی اعتقادات بر مبتنی

 تلقین مدنی، های مهارت پرورش با قیم،طورغیرمست به و چه تر وسیع جامعۀ به اجتماعی خدمات

 (. 155: 155۵کند )امیری، خدمت می دوستی، نوع و تشویق دگرخواهی اخالقی، های ارزش

ازآنجاکه در تفکر صدرا، تکامل جامعه در گرو تکامل فرد است و سعادت و کمال افراد نیز 

های تکوین م را مؤلفههای اخالقی دین اسال توان آموزهدر گرو عمل زیر چتر شریعت، پس می

 سرمایۀ اجتماعی در چارچوب این تفکر دانست.

 های اجتماعی،ارزش تعریف پذیری، جامعه در تسهیل بخشی، انسجام در تواند می دین

احترام  و اعتماد بر اجتماعی مبتنی هایکنش برقراری تعاون، و همکاری گروهی، روحیۀ تقویت

پیوندی اجتماعی را  انسجام و هم و کند ایفا مؤثری نقش مشارکت فعاالنه تقویت و و گسترش

 سبب شود.
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 های سرمایۀ اجتماعی در حكمت صدرایی. مؤلفه0

 توانمندترین نیز دهد، دینتشکیل می« اخالق»جوهرۀ سرمایۀ اجتماعی دینی را  و اصلی وجه

 انسان که است آن باشد،می اسالم مطرح دین اخالقی هایآموزه در است. آنچه اخالق مولّد عامل

سازد.  دور خود از را های اخالقیو پلیدی رذایل و بیاراید اخالقی هاینیکی و فضایل به را خود

 سرمایۀ به تقویت منجر اخالقی رذایل از پرهیز و اخالقی فضایل به عمل و شناخت بنابراین

 به اسالم یند خاص توجه و (. درواقع، عنایت15۹2گردد )علینی، غفاری و زهیری،  می اجتماعی

مؤمنان  و اسالمی جامعۀ اعضای پیوند و تحکیم موجب زندگی برنامۀ عنوان به دستورهای اخالقی

توان بین فردی را می پیوندهای و روابط مؤثر در اخالقی های ترتیب، مؤلفه این شود، و بهمی

 .معرفی کرد های سرمایۀ اجتماعی دینیعنوان مؤلفه به

 )نيكوکاری( احسان

کند و ها توصیه میعموم انسان به سودرسانی و کردن نیکی اسالم به دین هایآموزه در کهازآنجا

و پیوندهای  روابط بیشتر هرچه استحکام به سازد کهای دگرگون میگونه روابط بین فردی را به

 سرمایۀ گیری شکل موجب نیکوکاری و احسان توان گفت کهشود، میاجتماعی منجر می

 .(۹5)نساء،  شد اجتماعی خواهد

 احترام 

 به است،که اسالمی هایتأکید آموزه مورد یکی از اصول داشتن نگه حرمت و داشتن گرامی

-شبکه تشکیل و پیوندهای اجتماعی ایجاد و افراد روابط تقویت سرمایۀ اجتماعی و گیری شکل

 .(14شود )اسراء، اجتماعی منجر می های منسجم

 همياری و تعاون

 و برآوردن گوناگون مشکالت رفع عنوان یک فضیلت اخالقی در ی بههمیار و تعاون

 و نیازها تأمین برای به یکدیگر مسلمانان کمک و کاربرد دارد. یاری اسالمی جامعه در هانیازمندی
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پیوندهای  ایجاد و پایدار و روابط صمیمی گیری شکل موجب جامعه، در موجود مشکالت حل

 .(2شود )مائده، می سرمایه منجر تقویت به که گردداجتماعی مستحکم می

 خلق  حُسن

است که در روابط  اسالم اصول اخالقی از دیگران با معاشرت در نیکو برخورد اخالقی و خوش

 کدورت و کینه رفع موجب دیگران با نیکو برخورد و اخالقی کند. خوشبین فردی نمود پیدا می

 .(54گردد )فصلت، رمایۀ اجتماعی میو تقویت س یکدیگر به نزدیکی افراد درنتیجه و

  معاشرت حُسن

 هاست.دشمنی و هاکینه رفع و حصول مودّت نتیجۀ حسن معاشرت و رعایت احترام معاشرین،

 گیری شکل به منجر تنها نه است، اسالم دستورهای دین از که دیگران، با پسندیده و نیکو معاشرت

گردید  خواهد مردم آحاد آمیز مسالمت مزیستیه موجب شود بلکهسرمایۀ اجتماعی می تقویت و

 .(55)بقره، 

 اصالح  و صلح

تعبیر  با دینی، برادران میان در ویژه به اصالح، و صَالح و صلح به خویش اجتماعی در تعالیم اسالم

 سرمایۀ تقویت به اصالح و صالح و صلح اصول به است. پایبندی کرده تأکید« اصالح ذات بین»

 .(51اهد شد )انفعل، خو منجر اجتماعی

 وحدت و همبستگی

میان  در اتحاد اهمیت بر و نگریسته آن اجتماعی دیدگاه از اتحاد مسئلۀ به دین مبین اسالم 

 وهلۀ در مسلمانان میان همبستگی و وحدت است. کرده تأکید های خرد و کالن اجتماعی گروه

 با بعد، مرحلۀ در که گردد می منجر گروهی درون اجتماعی سرمایۀ تقویت و به پیدایی نخست،

 اجتماعی برون سرمایۀ تقویت به توحید براساس الهی ادیان دیگر پیروان با اتحاد مسلمانان

 .(4۲)انفال،  گرددمی منجر گروهی
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 ظن  حسن

 آن به دین اسالم های آموزه در که است اخالقی شایستۀ صفات از یکی گمانی خوش و ظن حسن

 مردم با در رفتار آن بیرونی آثار که است قلبی و درونی امری گمانی است. خوش شده تأکید

 .(12شد )حجرات،  خواهد افراد بین صمیمی روابط ایجاد موجب و گرددمی مشخص

 )بخشش( عفو

 گیری به شکل منجر و است محکم پیوندهای و ها دوستی ایجاد برای شرایطی بخشش و عفو

 اسالمی در جامعۀ گروهی درون اجتماعی مایۀسر نوع ویژه به آن تقویت و اجتماعی سرمایۀ

 های اقلیت و حتی مخالفان دیگران برابر در آگاهانه مدارای و گذشت دیگر، شد. ازطرف خواهد

شود می منتهی گروهی اجتماعی برون سرمایۀ ایجاد به است، دین تعالیم و ها توصیه از که دینی،

 .(41)شوری، 

 عزّت

جب استحکام روابط بین فردی و تنظیم روابط بر مبنای عزّت فضیلتی اخالقی است که مو

 پیوندهای وی و اسالمی جامعه در مؤمن منشانه عزّت رفتارهای شود. همچنینهای دینی میآموزه

 خرد و پیوندهای روابط در گروهیدرون اجتماعی سرمایۀ گرددمی موجب اجتماعی های شبکه در

 .( 4۹انفال، بگیرد ) شکل ایمانی جامعۀ سطح در کالن و

 دوستی  و محبّت

 ای جامعه تنها نه گرددمی موجب گیرد، می شکل اخوّت سایۀ در که پیوندی اجتماعی، تعامل و هم

 و یار همدلی، و اتّحاد با که آیند در واحدی پیکر صورت به جامعه افراد بلکه شکل بگیرد، منسجم

 کالن و خرد در سطح اسالمی جامعه در حاکم دوستی و محبت بنابراین باشند؛ می یاور یکدیگر

 .(۵1خواهد گردید )توبه، آن تقویت و اجتماعی سرمایۀ گیری شکل موجب

های سرمایه اجتماعی در وجه تشابه یا افتراق مولفه»برای پاسخ به پرسش دوم تحقیق یعنی 

م با توجه به مفاهی« های این مفهوم در ادبیات کالسیک غرب چیست؟حکمت صدرایی با مؤلفه
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معنای آنچه که  اجتماعی بههای پیشین، باید گفت مفهوم سرمایۀ و تعاریف ارائه شده در بخش

شود، با شکل و پیوندی اجتماعی خوانده می عنوان عاملی برای هم در ادبیات کالسیک غرب به

توان در حکمت صدرا، که منبعث از و محتوایی یکسان را می تأکیداتی متفاوت اما با نتیجه

های سرمایۀ اجتماعی دینی مبتنی  شد، مؤلفهطور که گفته عت اسالم است، یافت. همانشری

های سرمایۀ اجتماعی در ادبیات معاصر بر که مؤلفه های اخالق فردی است، درصورتیآموزه

روابط بین فردی تأکید دارد، درواقع، در این تعریف سرمایۀ اجتماعی محصول رفتار و کنش 

شود. و بازتولید آن از طریق تغییر و تنظیم روابط بین فردی حاصل میجمعی است و تولید 

پیوندی اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی از طریق اصالح  که در سرمایۀ اجتماعی دینی هم درحالی

شود. تأکید بر فضائلی چون احسان، احترام، حسن معاشرت و... جو میواخالق فردی جست

طور که مالصدرا، در نظریۀ  فردی آحاد جامعه است، اما همان هایاگرچه ظاهراً مبتنی بر ویژگی

 اجتماعی نظام و ساختار قبال در تواندمی همواره کند، انسانحرکت جوهری، بر آن تأکید می

اجتماعی است  تغییر مناسبات بر تأثیرگذاری توان همین و باشد داشته تأثیرگذار و فعال موضعی

دهد. پس با حرکت افراد به سمت را می و جامعۀ آرمانی لوبمط که به فرد امکان ساختن زندگی

گیرد. در کمال و پرورش فضائل اخالقی در آحاد افراد، حرکت تکاملی جامعه نیز شکل می

های اجتماعی چون جریان این تکامل، فضایل اخالقی چون احسان، احترام و... به فضیلت

 انجامد.پذیری و... می حمایت، مشارکت، انجمن

های سرمایۀ اجتماعی در حکمت صدرایی  منظور روشن شدن این بحث مؤلفه ادامه، به در

های سرمایۀ اجتماعی در ادبیات کالسیک غرب )به عنوان آثار های اخالقی( و مؤلفه)آموزه

 شود.ارائه می 2های اخالقی( تطابق داده شده و نتیجۀ آن در جدول شمارۀ اجتماعی فضیلت
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-های سرمایۀ اجتماعی در حكمت صدرایی )سرمایۀ اجتماعی دینی( و مؤلفهاق مؤلفهانطب 9جدول شمارۀ 

 های این مفهوم در ادبيات کالسيک غرب

 

 گيرینتيجه

سرمایۀ »های مفهوم طور که در ابتدای مقاله بیان شد، هدف اصلی پژوهش جستجوی ریشه همان

عنوان  های مالصدرا به اء و اندیشهآرمحور در عنوان یکی از عوامل توسعۀ انسان به« اجتماعی

. برای پاسخ به این هدف با فلسفۀ غالب در شهر اسالمی از سدۀ یازدهم تا به امروز است

استفاده از روش هرمونتیک سنتی متن آثار مالصدرا مورد خوانش قرار گرفت تا با استخراج 

فاهیم کاربردی توسعه در های وی، مفاهیم فلسفی در سطح نظری، به ممفاهیم اجتماعی از نظریه
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های عنوان یکی از مؤلفه سطح عملی نزدیک شده و امکان خوانش مفهوم سرمایۀ اجتماعی به

 محور در جامعۀ معاصر، فراهم شود. توسعۀ انسان

عاطفی و تالش او  و عقلی استعدادهای از انسان وجودی در حکمت صدرایی، برخورداری

کند که ها، در زیست اجتماعی انسان حقیقتی را تولید میبرای به فعلیت درآوردن این استعداد

 اجتماعی نظام بروز و ظهور از بخشی توان از آن با عنوان نظام اجتماعی نام برد. ازآنجاکهمی

 جامعه افراد آحاد پس گردد.معنادار می افراد اجتماعی افراد است، تعهدات تک تک رفتار محصول

 بردارند و گام اجتماعی تکامل جهت در های اجتماعیفرصت و هاموقعیت و شرایط درک با باید

 رسانند. یاری حرکت به سمت کمال سیر در جامعه را

ترین مسائل در راستای حرکت جوهری جامعه و نیل به جامعۀ آرمانی تولید و یکی از مهم

واسطۀ  هایی است که بهبازتولید سرمایۀ اجتماعی است. سرمایۀ اجتماعی مجموعۀ ارزش

های گردد؛ یافتههای اجتماعی تولید و بازتولید میفرایندهای اجتماعی و روابط میان شبکه

عنوان یک فضیلت اجتماعی در آرا و  سرمایۀ اجتماعی بهپژوهش بیانگر این مهم است که 

های اخالقی افراد جامعه است که بر روابط میان فردی و های مالصدرا نتیجۀ فضیلتاندیشه

گذارد. درواقع، خوانش سرمایۀ اجتماعی در اندیشۀ صدرا، بر مبنای اعی تأثیر میهای اجتمکنش

و براساس مقیاس به واسطۀ « گروهیسرمایۀ اجتماعی درون»نوع رابطۀ میان کنشگران، بیانگر 

-تعریف می« سرمایۀ اجتماعی شناختی»عنوان  ها و باورها بههای ذهنی، ارزشتأکید بر خصلت

که از این بررسی حاصل شد، قرابت مفهوم سرمایۀ اجتماعی در اندیشۀ  شود. نتیجۀ دیگری

های طور که پیش از این گفته شد، مؤلفه همان است.« سرمایۀ اجتماعی دینی»صدرا با مفهوم 

های اخالق فردی است اما نکتۀ درخور سرمایۀ اجتماعی در حکمت صدرایی مبتنی بر آموزه

سویی،  خالقی چون احسان، احترام، کرامت و... در افراد ازهای اتجلی ارزشتوجه این است که 

انسانی  تحوالت دیگر، این گردد و ازسویباعث به فعلیت درآمدن استعدادهای انسانی می

 گردد. واسطۀ تأثیر بر روابط بین فردی منتج به تحول جامعه می به

رمایۀ اجتماعی در این ترین وجه تمایز و افتراق مفهوم سهای مفهومی، مهمبا وجود شباهت

دیگر، ضرورت  های فردی و ازسویسو، تأکید بر فرد و ویژگی توان از یکدو زمینۀ نظری را می
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حرکت فرد به سمت کمال برای رسیدن جامعه به سعادت و کمال در حکمت صدرایی دانست. 

در سطح های سرمایۀ اجتماعی در ادبیات غرب بر تنظیم روابط بین فردی که مؤلفه درصورتی

جامعه تأکید دارد، درواقع، در این تعریف سرمایۀ اجتماعی محصول رفتار و کنش جمعی است 

که در  شود. درحالیو تولید و بازتولید آن از طریق تغییر و تنظیم روابط بین فردی حاصل می

شود. سرمایۀ اجتماعی در تفکر صدرا، این مفهوم از طریق اصالح اخالق فردی حاصل می

های غربی، در یک رابطۀ دو سویه میان فرد و جامعه شکل ، سرمایۀ اجتماعی در اندیشهدرواقع

 ای برای سیر تکاملی جامعه است.که در تفکر صدرا، تکامل فرد مقدمه گیرد، درصورتیمی

های فردی آحاد جامعه است، اما تأکید بر فضائل اخالقی اگرچه ظاهراً مبتنی بر ویژگی

 اجتماعی نظام و ساختار قبال در تواندمی همواره آید، انسانشۀ مالصدرا برمیطور که از اندی همان

اجتماعی  تغییر مناسبات بر تأثیرگذاری توان همین و باشد داشته تأثیرگذار و فعال موضعی خود

 دهد. را می و جامعۀ آرمانی مطلوب است که به فرد امکان ساختن زندگی

 منابع

 ( 154۹ارسطو ،)حمید عنایت، تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی. ، ترجمۀسیاست 

 تهران: انتشارات نهضت زنان شرح حال و آراء فلسفی مالصدرا(، 15۲1الدین ) آشتیانی، جالل ،

 مسلمان.

 ( 155۹اکبریان، رضا ،)«5۵-14: ۲2، خردنامه، «نسبت میان نظر و عمل از دیدگاه مالصدرا. 

 ( 155۵صالحی امیری، سیدرضا ،)تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام.تماعیسرمایۀ اج ، 

 ( 15۹1حبیب، فرح ،)« سنجش چارچوب ارزیابی سرمایۀ اجتماعی در ساختار شهر با تأکید بر نقش

 . 14-3: 12، هویت شهری، «فضاهای عمومی

 ( 1531حجازی، فخرالدین ،)،تهران: بعثت. نقش پیامبران در تمدن اسالمی 

 ( 15۵2حسنزاده آملی، حسن ،)قم: بوستان کتاب.3ج  یک کلمه هزار و ، 

 ( 155۲شایگان، فریبا ،)شناسی، دانشگاه  ، رسالۀ دکتری جامعهبررسی رابطه دینداری و اعتماد سیاسی

 عالمه طباطبایی.

 ( 15۲2شیرازی، صدرالدین ،)ترجمۀ عبداهلل نورانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.المبداء و المعاد ، 
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 ( 1415شیرازی، صدرالدین ،)تدوین محمد خواجوی، قم: بیدار.۵سیر قرآن کریم ج تف ، 

 ( 15۵۲شیرازی، صدرالدین ،) تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.2شرح اصول کافی ج ، 

 ( 15۲2شیرازی، محمد ابن ابراهیم  ،)ترجمۀ مهدی حائری یزدی، قم: بیداد.التصور و التصدیق ، 

 ( 15۲1شیرازی، صدرالدین ،)الدین آشتیانی،  ، تدوین سید جاللبیۀ فی المناهج السلوکیۀالشواهد الربو

 تهران: نشر دانشگاهی.

 ( 1534شیرازی، صدرالدین ،) الدین آشتیانی، تهران: انجمن  ، تدوین سید جاللالمبداء و المعاد

 حکمت و فلسفه ایران.

 ( 15۲۲شیرازی، صدرالدین،) تهران: انتشارات  ، ترجمۀ جواد مصلح،ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه

 روش.

 ( 15۵۲شیرازی، صدرالدین ،)تدوین محمد خواجوی، تهران: انتشارات مولوی.رساله سه اصل ، 

 ( 15۲2شیرازی، صدرالدین ،)قم: دفتر تبلیغات اسالمی.المسائل القدسیۀ _رسائل فلسفی ، 

 ( 155۲طباطبایی، سیدمحمد حسین ،)تر تبلیغات ، ترجمۀ هادی خسروشاهی، قم: دفشیعه در اسالم

 اسالمی حوزۀ علمیه قم.

 ( 15۹2علینی، محمد؛ غفاری، غالمرضا؛ زهیری، علیرضا ،)« مبانی دینی سرمایۀ اجتماعی و رابطۀ آن

 .155-1۲۲: ۲۵، شمارۀ فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی، «با حکمرانی خوب

 ( 15۵2کربن، هانری ،)انتشارات جاویدان.، ترجمۀ ذبیح ا... منصوری، تهرانصدرالدین شیرازی : 

 رویکردهای سیاسی اجتماعی در فلسفه »(، 15۹5محمدی، کریم ) کریمی، محمد کاظم؛ خان

 .112-55: 3، شمارۀ فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه،  «مالصدرا

 ( 15۵۵کلمن، جیمز ،)ترجمۀ منوچهر بنیادهای نظریۀ اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه ،

 شر نی.صبوری، تهران: ن

 ( 15۹2کیخا، نجمه ،)«فصلنامه ، «مناسبات اخالق و سیاست در حکمت متعالیه براساس عالم مثال

 .۹1-5۹: 2، شمارۀ سیاست متعالیه

 ( 15۹2لکزایی، شریف ،)«شمارۀ فصلنامه سیاست متعالیه، «فرد و جامعه در حکمت سیاسی متعالیه ،

5 :23-42 . 
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