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ووسه ه در

كنار ساير سرمايههها ه يييييهي انسهاني و اقتصهاد ه مرهرش ههاس اسهت و مفههومي
ميانرهتها بهويژس در رهته ها علوم سياسي اقتصاد و جام ههناسي است؛ امّا مفهوم آن
كه به روابط و پيوناها انسانها مربوط ميهود و موجب هميار متقابل آحاد جام هه و
استحيام پايهها اجتماع و سياست ميگردد در آموزسها ديني بهويژس دين اسالم بهويور
يايت ميهود .آموزسها دين اسالم در اب اد اعتقاد

اخالقهي و مناسهيي آن من هر بهه

پياايي و وقويت سرمايه اجتماعي در هيل درونگروهي در مرحله اول و برونگروههي در
مرحله ب ا ميگردد.
همچنين ميان حيمراني خوب و سرمايۀ اجتماعي پيونا وثيقي وجود دارد .مهه وهرين
جنبه الگو حيمراني خوب ابتنا آن بر مشاركت ي ال مردم و نهادها ماني است كهه
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بحث سرمايه اجتماعي مبحثي نوظهور است كه از دههه  0791در ادبيها

**1

آنان بخشي از حيمراني ولقي ميهونا .قابل ذكر است آنچه اهميت بيشهتر دارد كيفيهت
اين بخش از حيمراني است؛ چرا كه در اين الگو صرياً مشاركت مردم مورد ووجه نيست
* دانشجوی دکتری دینپژوهی و پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
** دانشیار دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
***

دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی و پژوهشگر پژوهشكده علوم و اندیشه سیاسی.
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بليه كيفيت مردم و نهادها ماني و مناسبا

و اروباط آنها و به عباروي سرمايه اجتمهاعي

است كه بسيار مه محسوب ميگردد .پرسش اصلي اين مقاله آن اسهت كهه دتلهتهها
مفهومي سرمايه اجتماعي در م موعه آموزس ها دين اسالم كاام اسهت و رابرهه سهرمايه
اجتماعي با حيمراني خوب چيست؟

كليدواژگان :سرمایه اجتماعی ،حکمرانی خوب ،آموزههاي دین اسالم ،همبستتیی

اجتماعی و سياسی.
مقدمه 
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انسانها از طریق روابط با یکدییر در صدد تأمين نيازمنديها و محقّق ساختن اهداف
خود میباشند؛ از این طریق پدیدهاي به نام «جامعه» 1شکل گرفته است .برقراري رابطته
افراد موجب تبادل اطالعات بين آنان می شود .هرچه روابط افراد جامعه از استحکام بيشتر
و كيفيت باالتري برخوردار باشد و به صورت نظاممندتر و هماهنت تتر عمتل كننتد ،بته
اهداف جمعی در زمان كوتاهتر و با صرف هزینة كمتر دست پيتدا ختواهيم كترد .در ایتن
حالت میتوان شاهد شکلگيري «سرمایة اجتماعی» 2بود كه درواقع تركيب ویتة روابتط
اجتماعی و سياسی و نيز كيفيت این روابط میباشد.
عوامل متعددي در شکلگيري سرمایة اجتماعی تأثيرگذارند كه یکی از عوامل مهتم و
اساسی دین و آموزههاي دینی است .به هر حال به نظر میرسد دین چه از طریق حضتور
افراد در مراكز مذهبی و فعاليتهاي اجتماعی و تحکيم روابتط اجتمتاعی و چته از طریتق
اهميت دادن فرد مؤمن به ابعاد و عناصر دین میتواند حسّ اعتماد ،پيوند ،هویت مشترك،
همبستیی اجتماعی و روحيه همکاري و تعاون اجتماعی را در افراد ایجتاد كنتد كته ایتن
عناصر از مظاهر و پيامدهاي سرمایة اجتماعی محسوب میگردند.
آنچه پةوهش حاضر در پی آن است در مرتبه نخست ،شناستایی سترمایة اجتمتاعی و
مؤلفههاي آن در آموزههاي دین اسالم و در مرتبه بعد ،بيتان رابطته سترمایه اجتمتاعی و
حکمرانی خوب است و این مسئله اهميت مییابد كه سرمایه اجتماعی بتا دارا بتودن چته
عناصر و ویةگیهایی میتواند زمينههاي شکلگيتري حکمرانتی ختوب را فتراهم ستازد.
پرسش اصلی این مقاله آن است كه «داللتهاي مفهومی(سنجههاي) سترمایة اجتمتاعی
1.Society.
2. Social Capital.

در مجموعه آموزههاي دین اسالم كداماند و رابطه سرمایه اجتمتاعی بتا حکمرانتی ختوب
چيست؟»
سرمایهاجتماعیوحکمرانیخوب 

دربردارنده جنبه هنجاري مفهوم حکمرانی و ماهيت روابط صاحبان قدرت و اقشار مختل
مردم میباشد.
حکمرانی خوب در گزارش سازمان ملل در مورد توسعه اقتصادي تاجيکستتان عبتارت
است از نظامی از ارزشها ،سياستهتا و نهادهتا كته بتا آن جامعته و سياستت و مستا ل
اجتماعی خود را از طریق تعامل سه بخش دولت و خصوصی و مدنی مدیریت میكند .در
تعری دییري حکمرانی خوب شامل سازوكارها ،فرایندها و نهادهایی است كه به واستطه
آنها ،شهروندان و گروهها و نهادهاي مدنی منافع خود را دنبال و حقوق قانونی خود را اجرا
میكنند و تعهداتشان را برآورده میسازند و تفاوتشان را تعدیل میكنند (قلم،پمر1939 ،
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امروزه حکومتها در پی آناند از طریق دخالتت بيشتتر متردم در حکمرانتی ،نتهتنهتا
مشروعيت خود را فزاینده سازند ،بلکه به بهبود حکمرانی یاري رسانند .بیگمان در چنتين
شرایطی به مردم به دیده سرمایه اجتماعی مینیرند ،نه ابزار حکومت.
نهادهاي بينالمللی در پاسخ به اوضاع نامطلوب جوامع در حال توسعه حکمرانی خوب
را مطرح كردند .این الیو بيشتر بر مهندسی اجتماعی تکيه داشت تتا بتر مهندستی فنتی.
الیوهاي مهندسی اجتماعی بر رویکردهاي شهروندمدار تأكيد داشت و بخشی از حکمرانی
را بر عهده شهروندان و بهتعبيري جامعه مدنی میگذاشت .در الیوهاي جدید ،نحوه تعامل
دولت و شهروندان از اهميت خاصی برخوردار است و دولتتهتا بتازییر اصتلی بته شتمار
نمیآیند؛ بلکه بازییران مختلفی از جمله دولت ،نهادهاي متدنی و شتهروندان ستهمی در
حکمرانی دارند .بانک جهانی نيز در توضيح این الیو بيان میدارد كه واداركردن دولت بته
پاسخیویی بيشتر در برابتر نيازهتاي متردم و نزدیتکتركتردن دولتت و متردم از طریتق
مشاركتهاي گستردهتر و تمركززدایی عالوه بر توانمند سازي حکومت ،قابليتهاي آن را
نيز افزایش میدهد (.)The World Bank, 1997, p.2-3
برخی معتقدند حکمروایی یا حکمرانی خوب عبارت است از «متدیریت متؤثر اقتدامات
عمومی از طریق ایجاد یک رژیم (مجموعهاي از قوانين و مقررات) كه به عنوان نقطه آغاز
جهتِ ارتقا و پيادهسازي ارزشهاي اجتماعی ایجادشده از طرف تکتک افراد و گروههاي
اجتماعی پذیرفتته شتده استت» (اسماعیل زاده و هاتم 1931 ،ص .)101ایتن تعریت
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ص .)38
نکته كليدي این نظریه تعامل و همکاري سه بخش دولتتی و خصوصتی و نهادهتاي
مدنی است كه بر نظام شراكتی تأكيد دارد و از طریق دخالتدادن مردم در حکمرانی ابعادِ
حکمرانی را توسعه میدهد و امکان توزیع قتدرت را فتراهم متیآورد و مشتتمل بتر یتک
استراتةي اصالحی وسيع براي تقویت نهادهاي جامعه مدنی است .درواقع میتتوان گفتت
پيش از این ،تعری حکمرانی فقط به دولت مربوط و آن را شامل میشتد؛ حتال آنکته در
كاربرد جدید عالوه بر دولت ،جامعه مدنی و بخش خصوصی را نيز در بر میگيرد.
حکمرانی خوب به عنوان یک موضوع مستحدثه از حيث ساختاري دو جنبه دارد؛ یکی
اینکه بر نقش مشاركتی مردم در حکمرانی تأكيد دارد و دییر اینکه الیوي مشاركت را بتر
مبناي یک الیوي سه وجهی از حکومت ،بخش خصوصی و نهادهاي مدنی قرار میدهتد
كه هر كدام نقش و وظایفی بر عهده دارند .درباره جنبه نخست در متون دینی نشانههتاي
فراوانی وجود دارد كه به آنها اشاره خواهد شد؛ اما جنبه دوم كمتر مورد توجه نصوص واقع
شده است .این امور بهطورمعمول در یک دوره تاریخی به عنوان یک تجربه بشري بروز و
ظهور یافته است .بهرهگيري امام خمينی از الیوي جمهوریت اینیونه است.
امام خمينی به عنوان یک عالم دینی با خوانشی كته از دیتن داشتت ،بته تأستيس
حکومت اسالمی مبادرت ورزید و براي مردم در تعيين سرنوشتت كشتور و تعيتين برختی
كارگزاران حکومت و نظارت بر مسئوالن و نهادهاي حکومت و سرانجام دخالتت در امتور
عمومی كشور جاییاه ویةهاي قایل بود .وي معتقد است كه «مملکت باید بتا دستت ختود
مردم ،با دست خود اشخاص اداره شود .شهرها باید به توسط خودتان اداره بشتود ،توستط
خودتان آباد بشود» (امعم خالن 1931 ،ج 10ص )993و «امروز مسئوليت به عهده ملت
است» ( هاعن ج 11ص .)131از اینرو الیوي جمهوریت را كه یک تجربه مقبول بشري
بود ،به كار گرفت.
تالش براي تفکيک نقشها و تقسيم وظای و واگذاري برخی امور توستط حتاكم بته
مردم ظهور و بروز حکمرانی حکومت است تا عالوه بر جلتوگيري از تمركتز قتدرت ،اداره
عمومی بهبود بيشتري یابد .این موضوع مورد اهتمام آموزههاي دینی نيز بوده است.
اقامه قسط در آیه « لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النوا
بالقسط» (حدید )11 :آشکارا بر عهده مردم گذاشته شده است .تفسير نمونه اشاره دارد كه
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این آیه از خودجوشی مردم حکایت میكند .این آیه نمیفرماید كه هدف این بوده كه انبيا

انسانها را وادار به اقامه قسط كنند؛ بلکه میگوید هدف این بوده كه مردم مجري قسط و
عدل باشند (مکع،م شلرازی  1933ص .)931اگرچه حاكم و مردم توأمان اقامته قستط را

 1931ص .)441از این دو – حکمران و مردم -اگر بناست یکی براي دییري باشد ،ایتن
حکمران است كه براي توده محکوم استت ،نته تتوده محکتوم بتراي حکمتران (هامعن
ص.)443

اميرمؤمنان بارهتا از حقتوق متقابتل متردم و حاكمتان یتاد كترده استت .یکتی از
خطبههاي نهجالبالغه عالوه بر بيان رابطه مردم و حکومت به برخی كتارویةههتاي آنتان
چنين اشاره دارد « :ایها النا انی لی علیکم حقاً و لکم عَلَیَّ حَقٌّ فأَمَّا حَقُّکُوم عَلَویَّ فالن ویحه لکوم و
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بر عهده دارند ،آیه بهروشنی از دولت هدایتیر سخن میگوید كه مسير هدایت را بتر پایته
بينات و كتاب و ميزان معين میكند و از مردم میخواهد خود امور را بر عهده گيرنتد و از
جمله عدالت را كه اساس حکومت اسالمی است ،رونق بخشند .اطالق كلمته «بالقستط»
گویاي آن است كه عدالت همه امور سياسی ،اجتماعی و اقتصادي را در برمیگيرد.
مناسبات ميان حکومت و مردم و كيفيت آن مورد توجه اندیشه حکومتی امام علی
بوده است .شهيد مطهري در كتاب سيري در نهجالبالغه چنين میگوید :یکی از چيزهایی
كه رضایت عموم مردم بدان بستیی دارد ،این است كه حکومت با چه دیتدهاي بته تتوده
مردم و به خودش نیاه میكند؛ با این چشم كه آنها برده و مملوك و خود مالک و صاحب
اختيار است و یا با این چشم كه آنها صاحب حقاند و او خود ،تنها وكيل و امين و نماینده
است؟ در صورت اول ،هر خدمتی انجام دهد از نوع تيماري است كه مالتک یتک حيتوان
براي حيوان خویش انجام دهد و در صورت دوم از نوع خدمتی است كه یک امين صتالح
انجام میدهد .اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی كه مشتعر
بر نفی حق حاكميت آنها باشد ،از شرایط اوليه جلب رضا و اطمينان آنان استت (مطهمری

تمفیر فِیئکم علیکم و تعلیمکم کیال تجهلما و تأدیبکم کیما تعلمما» :اي مردم بهدرستی كته مترا بتر
شما حقی است و شما را بر من حقی .حقی كه شما بر من دارید ،این استت كته خيرختواه
شما باشم ،در راه افزونساختن اموال (اسباب رفاه و آسایش) شتما همتت گمتارم ،در امتر
آم وزش شما بکوشم تا از ورطه جهل رهایی یابيد و به شما آداب (زندگی فردي و ستلوك
اجتماعی) بياموزم تا دانا و فرهيخته گردید (نهجالبالغه  1931خطبه  94ص.)80
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درمجموع میتوان گفت حکمروایی یتا حکمرانتی ختوب 1بتدون وجتود اجتماعتات و
جمعهایی كه مبتنی بر نظام تعامالت و ارتباطات بهينه باشند ،ميسر نيست؛ جمعهایی كه
موجد كارایی دستهجمعیاند« .اجتماعات بخشی از حاكميت خوباند؛ زیرا گاه بته مستا لی
میپردازند كه با عمل افراد تنها یا به وسيله دولتها قابتل حتل نيستت» (بمعول1933 ،
ص .)911بهتعبيري جوامع از حل مشکالتی كه بازار و دولت در حل آنهتا نتاتوانانتد ،بتر
میآیند« .اجتماعات قادرند در اعمال حاكميت در مواردي كه قراردادهاي بازاري یا احکتام
دولتی به علت آنکه اطالعات الزم براي تخصيص و تنفيذ مبتادالت و دستتورالعملهتاي
سودمند بهطوركارآمد در دسترس قضات ،مقامات دولتی و دییر عوامل خارجی قرار ندارند
و با ناكامی روبرو میشوند ،نقش مهمی ایفا كنند .این بهخصوص مصداق موردي است كه
روابط جاري در بين اعضاي اجتماع ،پشتيبان اعتماد و عالیق متقابل یا صرفاً حسن اجراي
هنجارهاي گروهی متقابل را عمالً تقویت میكند» (هاعن ص .)913
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به باور دیوید هلد اگر مردم بدانند فرصتهایی براي مشاركت موثر در امر تصميمگيري
وجود دارد ،معتقد خواهند شد كه مشاركت در امور كاري ارزشمند است و فعاالنه مشاركت
خواهند كرد و تصميمگيريهاي دستهجمعی را اجباري قلمداد خواهندكرد .وي دموكراسی
مشاركتی را موجب تسریع تکامل انستان ،ارتقتاي احستاس ستودمندي سياستی ،كتاهش
احساس بيیانیی از مراكز قدرت ،تقویت مسا ل دستتهجمعتی و كمتک بته شتکلگيتري
شهروندانی فعال و آگاه و دلبسته به امور حکومتی میداند (هلد  1934ص.)931
بدینترتيب براي تأسيس حکمرانی خوب میبایست با تکيه بر سرمایه اجتماعی یعنتی
«روابط اجتماعی كه قابليت توليدكنندگی افراد و گروههاي مؤثر» را داراست ،اقتدام كترد.
بدینمنظور دولت در حکمرانی خوب می بایست در تدوین و مقررات ،ضتوابط ،ارزشهتا و
همچنين مشخص ساختن ارزش هاي ملی و تقویت هنجارهاي حاكم بر جامعه دینی نقش
ایفا كند .از سوي دییر جامعه مدنی كه بخش دییري از حکمرانی خوب تلقی میشتود از
طریق تجهيز منابع ملی ،تأمين شبکه غيررسمی روابط ميان افراد و گروههاي اجتمتاعی و
تعهد احساسی و درونی مردم بویةه در موضوع «اعتماد» ،خودیتاري اجتمتاعی بتر عهتده
گيرد.
با مراجعه به برخی كارویةههاي حکمرانی خوب ،آشکارا تالقی آن با سرمایه اجتمتاعی
1. good governance.

سرمایهاجتماعیدرآثارجامعهشناسان 


پيشينه مفهوم سرمایه اجتماعی را میتوان در آثار جامعهشناستان كالستيک جستتجو
كرد .دوركيم روابط را منبعی از نظم میدانست .تونيس نيز به تمييز بتين معاشترت ارادي
(گمينشافت یا اجتماع) و معاشرت ابزاري (گزلشافت یا جامعه) پرداخت .ماكس وبتر نيتز
مباحثی مطرح میكند كه به مفهوم اعتماد معطوف است؛ یعنی آمادگی افراد بتراي اینکته
در یک متن اجتماعی و در روابط اجتماعی بپذیرند به سایر افراد اعتماد بورزند و به همتان
نحو ،دییران نيز باید از خود اعتماد نشان دهند .این پيشينه را در آراي جتور زیمتل نيتز
میتوان یافت؛ وقتی كه از مفهوم داد و ستد صحبت میكنتد .بته عبتارتی دییتر هرچنتد
سرمایة اجتماعی مفهومی نوظهتور استت ،امّتا ریشتههتاي نظتري آن در آثتار كالستيک
جامعهشناسی موجود است .اید سرمایه اجتماعی به پيوندهاي بين ستطح خترد تجربيتات
فردي و فعاليت روزانه و روابط ميان نهادها ،انجمنها و اجتماع توجته دارد .در ضتمن بتا
تعری پيوندها ،به عنوان شکلی از سرمایه ،این مفهوم بته شتکلی گستترده معطتوف بته
مجموعهاي از تبيينهایی است كه میتواند سطوح خرد ،ميانی و كالن را با یکدییر پيوند
دهد .در دور معاصر تقریباً همه اذعان دارند ،این نوشتههاي مؤثر پيربوردیو ،جيمزكلمن و
رابرت پانتام در طرح این بخش نقش مهمی ایفا كردهاند.
بوردیو از پيشیامان طرح مفهوم سرمایه اجتماعی است كته آن را در طتی ستالهتاي
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خودنمایی میكند .بهطور مثال در ویةگی «مشاركت» ،اعضاي جامعه بهصورت مستقيم و
یا غير مستقيم و از طریق نهادهاي واستطِ مشتروع و یتا نماینتدگیهتا ،جاییتاه سترمایه
اجتمتتاعی در حکمرانتتی ختتوب مشتتهود استتت .همچنتتين در متتورد كتتارویةههتتاي
«مسئوليتپذیري» افراد و گروههاي اجتماعی در نهادها و فرآیندهاي اجتماعی از یکسو،
و «اجماع» ميان آنان از سوي دییر اهميت دارد .حکمرانی خوب مستتلزم ميتانجیگتري
ميان دیدگاه هاي مختل موجود در جامعه به منظور رسيدن به «اجماع» گسترده بته نفتع
كل جامعه میباشد كه پایه توسعه انسانی پایدار بشمار میآید.
این چند ویةگی و دییر ویةگیهاي حکمرانی خوب از نوع اید ولوژي بومی میباشتند
كه در چارچوب هاي سياسی ،اجتماعی و فرهنیی كشورها ،مورد تفستير و بتازخوانی قترار
می گيرند .این موضوع ،امکان فهم بيشتري دربار سرمایة اجتماعی متورد نيتاز حکمرانتی
خوب بهدست میدهد .بنابراین با مراجعه به منابع دینی ،ویةگی هاي سرمایه اجتمتاعی در
جغرافياي مذهبی حاصل میشود.

314

 3412و  3482گسترش داد .وي بر این باور است كه ميزان سرمایه اجتماعی كه یک فرد
از آن برخوردار است ،بسته به انداز شبکه ارتباطات وي میتواند بهطورمؤثري تغييتر یابتد

()Bourdieu, 1986, p. 249
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كلمن نيز سرمایه اجتماعی را هنجارها ،شبکههاي اجتماعی و روابط ميتان كودكتان و
جوانانی میداند كه براي رشد فرد مفيد هستند (.)Coleman, 1990, p.334
پانتام نظریهپرداز مطرح مفهوم سرمایه اجتماعی و اندیشمند سياسی قایل است كه اید
اصلی نظریه سرمایه اجتماعی این است كه شبکهها داراي ارزش میباشند .وي میگویتد:
«روابط اجتماعی در قابليت توليدكنندگی افراد و گروهها مؤثر است؛ شبکههتا داراي ارزش
میباشند و روابط اجتماعی در قابليت توليدكننتدگی افتراد و گتروههتا متؤثر متیباشتند»
( .)Putnam, 2000 ,p.18به اعتقتاد وي سترمایه اجتمتاعی بته ویةگتیهتاي ستازمان
اجتماعی از قبيل شبکهها و هنجارها و اعتماد اشاره دارد كه هماهنیی و همکتاري بتراي
كسب سود متقابل را تسهيل میكنند .او معتقد است سرمایه اجتماعی سود سرمایهگتذاري
در زمينه سرمایه فيزیکی و سرمایه انستانی را افتزایش متیدهتد .همچنتين «فرانستيس
فوكویاما» سرمایة اجتماعی را مجموعة معيّنی از هنجارها یا ارزشهاي غيررسمی میداند
كه اعضاي گروهی كه همکاري و تعاون ميان آنان برقرار است ،در آن سهيماند .در ضمن
مفهوم سرمایه اجتماعی را در آراي افراد دییري مانند كتالوس اففته ،آلکستی دوتوكویتل،
اینیلهارت ،لوي ،فوش ،بيکر ،شي و برت میتوان مالحظه كرد.
در یک جمعبندي در مورد سرمایه اجتماعی میتوان گفت ادبيات توليدشتده در زمينته
سرمایه اجتماعی طی دو دهه اخير تمامی مشخصتات یتک مفهتوم یتا تئتوري نتو را دارا
میباشد .تعداد مطالعات نشر یافته در این حوزه بهسترعت در حتال رشتد استت .بنتابراین
سرمایة اجتماعی در یک اجتماع شامل مؤسسات ،روابط ،گرایشها و ارزشهاي حاكم بتر
روابط افراد و همکاري آنها در توسعه اقتصادي و اجتماعی است؛ نظریهاي كه در آن روابط
اجتماعی ،شبکههاي اجتمتاعی ،هنجارهتاي اجتمتاعی و ارزشهتاي اجتمتاعی از لحتا
كاربردي و توسعه اجتماع مهم بته نظتر متیرستد ،در نوشتتههتا و علتوم مختلت نظيتر
جامعهشناسی ،انسانشناسی و علوم سياسی نيز بيان شده است .این نظریه بهطورعمده در
نوشتههاي محققانی ،نظير جيمتز كلمتن و رابترت پاتنتام وجتود دارد .آنتان و بستياري از
نویسندگان دییر مبادرت به تعری نظریه فوق كرده و بهطور كاربردي و عملی به تعری
حد و مرز این نظریه پرداختند؛ افرادي مثل گروترت ت  ،3441پورتس ت  ،3448ول كوك ت

 ،3448نارایتان ت  ،3444ستراگلدین و گروتترت ت  ،0222ول كتوك و نارایتان ت 0222
(صعلح ،املری و کعوس 1933 ،ص.)93
سرمایهاجتماعیودین 
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آموزشهاي مذهبی بهطوركلّی با اشتغاالت مدنی همبستیی دارد .دین موجب میشود
مردم یکدییر را بيشتر بشناسند و از ارتباط بيشتتري بتا یکتدییر برختوردار باشتند .افتراد
مذهبی بهطورمدام در افزایش سترمایه اجتمتاعی فعّتالانتد .ایتدهآلهتاي متذهبی منتابع
قدرتمندي از تعهّد و انیيزه هستند .اگر موجود انسانی معتقد باشد كه یک نيروي الهتی او
را هدایت میكند ،حاضر به فداكاري است .بهطوركلّی درگيريهاي مذهبی ،اهميّت زیادي
در گروههاي مدنی دارد .پاتنام معتقد است مذهب خصوصی 1ممکن است بهطوراخالقی و
فيزیکی كاملتر باشد ،ليکن دربرگيرند سرمایه اجتماعی نيست .او همچنين معتقد استت
همة مذاهب به یک ميتزان در افتزایش سترمایه اجتمتاعی دخيتل نيستتند؛ بتراي مثتال
مسيحيت انجيلی بيشتر درگير فعاليتهاي درون اجتماع دینی خودشان میشوند و كمتر به
مسا ل اجتماعی گستردهتر وارد میشوند؛ لذا موجب افزایش سترمایه اجتمتاعی در ستطح
جامعه نمیشوند (هرچند سرمایه اجتماعی آنان در گروه مذهبی باال متیباشتد)؛ بترعکس
پروتستانها بيشتر به شركت در انجمنهاي داوطلبانه تشویق متیشتوند و بته اشتتغاالت
مدنی بيشتر وارد میشوند .خالصه مذهب بتا تشتویق اعضتایش بته عبتادت و گذرانتدن
وقتشان با اعضاي خانواده و یادگرفتن درسهاي اخالقی كه در سنّت دین موجتود استت،
اثر سودمندي بر جامعه مدنی دارد .سازمانهاي مبتنی بر اعتقادات مذهبی به زندگی مدنی
چه بهطورمستقيم ت با حمایت اجتماعی از اعضا و خدمات اجتماعی به جامعة وسيعتتر ت و
چه بهطورغيرمستقيم با پرورش مهارتهاي متدنی ،تلقتين ارزشهتاي اخالقتی ،تشتویق
دگرخواهی و نوع دوستی و تستهيل استتخدام اعضتاي كليستا در مشتاغل متدنی ختدمت
میكنند (هاعن ص.)193
جيمز كلمن هم به تأثير ساختارهاي مذهبی بر مشاركت مدنی و سرمایه اجتمتاعی در
امریکا میپردازد و میگوید این ساختارها نهتنها پروژههاي مذهبی ،بلکه منابع ستکوالر را
نيز تحت تأثير قرار میدهند .او با مقایسه ميتزان تترك تحصتيل دانتشآمتوزان متدارس
كاتوليک و مذهبی با مدارس عمومی و غيرمذهبی نشان داده است كه رابطه چندجانبهاي

1.Privatized religion.
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بين ساختارهاي مذهبی و ساختارهاي آموزشی وجتود دارد .او تصتریح متیكنتد سترمایه
اجتماعی مذهبی تأثير قابل مالحظهاي بر كاهش ميزان ترك تحصيل دانش آموزان دارد.
وي علّت این امر را سرمایه اجتماعی در دستترس متدارس وابستته بته ستازمانهتاي
مذهبی میداند و قایل است این امر تا اندازهاي به ارتباطتات اجتمتاعی و ستاختاري بتين
مدرسه و والدین از طریق اجتماع مذهبی بستیی دارد (کلان  1933ص.)430
به هر حال او معتقد است سرمایه اجتماعی مذهبی عالوه بر تشویقِ افراد به شركت در
سازمانهاي داوطلبانه ممکن است خود موجتب بستيج داوطلبانته شتود و بتر روي دییتر
كنشها تأثير بیذارد؛ زیرا مذهب این پتانسيل را دارد كه منبع قدرتمند و پایتداري بتراي
سرمایه اجتماعی باشد و داراي اثرهاي مطلتوب اجتمتاعی و اخالقتی باشتد .او متیگویتد
«كسانی كه نقش مذهب را بر سرمایه اجتماعی فراموش كرده یا فقط اثرهاي منفی آن را
میبينند ،چشم خود را به روي واقعيت بستهانتد» ( Greely, 2002: p.6- 8بمه نلم از
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شعیگعن  1938ص.)140

رابطه دین و سرمایه اجتماعی را در دیدگاههاي گيدنز هم میتوان دید .دین از نظتر او
از عوامل مهم اعتمادساز در جوامتع پتيش از متدرن استت .بته بتاور گيتدنز دیتن وستيلة
سازماندهنده اعتماد به چند شيوه است .افزون بر خدایان و نيروهاي متذهبی ،كتارگزاران
مذهبی نيز حمایتهاي قابل اتّکا مثبتی را براي مؤمنان فراهم میكنند .البته گيدنز معتقد
است دین نفوذ دوگانته دارد .باورداشتتهتا و عملکردهتاي متذهبی پناهیتاهی در برابتر
نامالیمات زندگی روزانه است؛ ليکن میتوانند سرچشمة ذاتی اضطراب و نیرانی متذهبی
نيز باشند .وي در تفاوت جوامع مدرن و سنّتی از نظر عوامل اعتمادساز میگوید:
بيشتر موفقيتهاي زندگی اجتماعی مدرن با دین به صورت نفوذ حاكم بر زنتدگی روزانته
سازگاري ندارند ،اما به نظر میرسد كه محو كامل اندیشه و فعاليّت مذهبی در جهان مدرن رخ
نمیدهد؛ زیرا دین پاسخیوي برخی از پرسشهاي وجودي میباشد كه در گذشته هم مطترح
بوده و دین به آنها جواب داده است (گلدن 1934 ،ص.)113 -199

درمجموع میتوان گفت اكثر جامعهشناسان نقتش دیتن را در افتزایش ابعتاد مختلت
سرمایه اجتماعی مهم میدانند .آنان این امر را نهتنها مختص جوامع سنّتی نمیدانند؛ بلکه
معتقدند در جوامع مدرن هم دین بهویةه با تشکيل انجمنهاي داوطلبانه نقتش بتارزي در
افزایش اجتماعی دارد .بيشتتر صتاحبنظتران در بيتان «نقتش دیتن در تکتوین سترمایه
اجتماعی» دین را از عوامل سازند كاركردهایی میدانند كه سرمایه اجتماعی نيز به نوعی

آنها را دارا میباشد .آنان با مبنا قراردادن مدل «گتالك و استتارك» در تعریت عمليّتاتی
دینداري و دیدگاه اندیشمندان و متفکّران جامعهشناسی دین دربار كاركردهاي دین بيتان
میكنند كه دین میتواند در انسجامبخشی ،تسهيل در جامعهپتذیري ،تعریت ارزشهتا و
هنجارهاي اجتماعی ،تحکيم عواط مشترك ،تقویت پایه هاي كنترل اجتماعی ،افتزایش
آرامش خاطر ،تقویت روحيه گروهی ،همکاري و تعتاون ،برقتراري كتنشهتاي اجتمتاعی
مبتنی بر اعتماد و صداقت ،تثبيت احساس تعهتد و التتزام ،گستترش و تقویتت مشتاركت
فعاالنه نقش مؤثري ایفا كند و مشاركت را صورت ستازمانی و نهتادي بخشتد كته پيونتد
وثيقی با حکمرانی خوب پيدا میكند؛ حکمرانیاي كه به معناي اداره و تنظيم امور است و
به رابطه شهروندان و حکومتكنندگان اطالق میشود.
چارچوبمفهومی 

مبانی دینی سرمایه اجتماعی و رابطه آن با حکمرانی خوب

مقصود از آموزههاي دینی ،آموزههاي دیتن استالم بته معنتاي تعتاليم ،آمتوزشهتا و
دستورهاي اسالم در تمامی ابعاد (اعتقادات و اخالقيات و احکام) میباشد .منظور از مفهوم
ستترمایه اجتمتتاعی ( )Social Capitalكتته مفهتتومی بتتينرشتتتهاي استتت بتتا رویکتترد
جامعهشناختی و به روابط ،پيوندها ،نیترشهتا ،ارزشهتا ،هنجارهتا ،شتبکههتا و اعتمتاد
اجتماعی مربوط میشود كه همياري در گروهها یا بين آنها را تسهيل میكند.
درواقع سرمایه اجتماعی با كاهش هزینههاي تعامل و تقویت رفتار هميارانه و گسترش
آگاهی منافعی را براي جامعه ایجاد میكند؛ از اینرو سایر وجوه توسعه به نحتو تنیاتنت
به سرمایه اجتماعی وابسته است؛ زیرا سرمایه اجتماعی ربط و پيوندي است كه كل جامعه
را به هم نیه میدارد و در پرتو ارتباطات متقابل موجب نزدیکتی انستانهتا بته یکتدییر
میشود .درضمن مقياس فرافردي حکمروایی سياستی مطلتوب را در پتی دارد؛ چترا كته
موضوع محوري حکمرانی خوب چیونیی دستیافتن به حکومتی است كه بتواند زمينهساز
توسعهاي مردمساالر و برابرخواهانه باشد.
با توجه به ادبيتات تجربتی (پيشتينه تحقيتق) و مبنتاي نظتري و چتارچوب مفهتومی
پتةوهش ،تتالش متا در ارا تة دستتیاه مفهتومی ،رویکتترد تركيبتی و تلفيقتی از دیتتدگاه
صاحبنظران و اندیشمندان در حوزه سرمایة اجتماعی است تا با مراجعه به متتن قترآن و
روایات متوجه شویم آموزههاي دین اسالم تا چه اندازه دستیاه مفهومی و مدل ارا هشده را
حمایت میكنند و با آن هماهن اند.
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ابععد و سطرح
سرمعیه اجتاعی،
مؤلفه هع وشعخص هع
1
2

اعتقادات
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4

اخالقیات
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3

سطح خرد

سطح
کالن

ایمان به خداوند (توحید)

کالن

+ + + + + +

ایمان به پیاامررانالهای و حرارت
محمد

سطح خرد

سطح

جامعه انسانی
جامعه اسالمی
همسایگان
دوستان
خویشان
خانواده
جامعه انسانی
جامعه اسالمی
همسایگان
دوستان
خویشان
خانواده

ابعاد آموزه های دین اسالم

ب ُعد یلن( ،سعختع،ی)

ب ُعد ذهن( ،شنعخت)،

+ + + + + +

(نروت)

+ + + + + +

ایمان به روز جزا و قیامت (معاد)
ایمااان بااه کتااا هااای آساامانی و

+ + + + + +

قرآن

+ + + + + +

5

ایمان به امور غیری

1

احسان (نیكوکاری)

+ + + + + +

2

احترام (گرامیداشتن)

+ + + + + +

3

تعاون و امداد (همیاری)

+ + + + + +

4

حُسن خلق (خوشاخالقی)

+ + + + + +

5

حُسن معاشرت (اد )

+ + + + + +

6

صلح و اصالح (آشتی)

+ + + + + +

7

وحدت و اتحاد (همرستگی)

+ + + + + +

8

تواضع (فروتنی)

+ + + + + +

9

حُسن ظن (خوشگمانی)

+ + + + + +

11

حِلم (بردباری)

+ + + + + +

11

عفو (بخشش)

+ + + + + +

12

عِزّت (ارجمندی و سرافرازی)

+ + + + + +

شرعیات (احكام و مناسك)

13

کرامت (شرافت و بزرگواری)

+ + + + + +

14

محرت و اخوّت (دوستی)

+ + + + + +

1

نماز جماعت و نماز جمعه

+ + + + + +

2

حج

+ + + + + +

3

جهاد

+ + + + + +

4

امر به معروف و نهی از منكر

+ + + + + +

5

انفاق

+ + + + + +

روشپژوهش 
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با توجه به ویةگیهاي موضوع كه جنبة اكتشافی دارد ،از روش اسنادي و كيفی تحليل
متن استفاده شده استت كته بتا مراجعته بته متتن قترآن كتریم و متتن ستخنان پيتامبر
در نهجالفصاحه و متن سخنان امير مؤمنان ،علتی در غتررالحکم و دررالکلتم در
اكرم
جهت تأیيد دستیاه مفهومی گام برداریم .واحد تحليل در این پةوهش ،مضمون متیباشتد
كه واحد داللتی به شمار میآید و عبارت از مطلب واحدي است كه دربار موضوعی گفته
می شود .این مضمون ممکن است از كل یک آیه یا روایت یا بخشی از آن یا حتی واژههتا
و كلماتی از آن برداشت شود.
در تحليل محتواي كيفی و تحليل متن كه مناسبترین روش در این تحقيق میباشد،
به اقتضاي مسئلة مورد بررسی در این تحقيق ،از آنجا كه استفاده از واژگان صرف كليتتِ
تحقيق را به صورت جامع و مانع پوشش نمیداد ،بتا استتفاده از فحتواي آیتات و روایتات
مرتبط با عناصر ،مؤلفهها و شاخصهاي مرتبط به ابعاد آموزههاي دین اسالم در سه بخش
اعتقادات ،اخالقيات و شرعيات (احکام و مناسک) را مالك قرار داده و با لحا ابعاد عينی
و ذهنی و سطوح خفرد و كالن سرمایه اجتماعی ،ضمن بيان تعدادي آیه و روایت مرتبط به
هر مؤلفه و شاخص ،آیه و حدیثی محوري مرتبط با آن مؤلفه و شاخص آورده شده است.
الزم به ذكر است نمونههاي انتخابی پةوهش به این جهت گتزینش شتده استت كته
و مصدر اصلی وحی و كتاب عملی و راهنماي
قرآن بزرگترین معجزه پيامبر اسالم
زندگی مسلمانان و مؤمنان در تمامی ازمنه و امکنه میباشد .همچنين نهتجالفصتاحه كته
است ،از آن جهت انتخاب شتده
حاوي سخنان و كلمات قصار پيامبر گرامی اسالم
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است كه وصل به وحی است و مورد وفاق تمامی مسلمانان ت اعم از شيعه و سنی و تمامی
در غررالحکم
فرق اسالمی ت میباشد .انتخاب سخنان و كلمات كوتاه اميرمؤمنان علی
و دررالکلتم نيز به جهت همعصري حضرت به زمان وحی میباشد كه سخنان ایشان متورد
وفاق تمامی شيعيان ت از هر فرقه و گروهی ت است كته حضترت را بته جانشتينی پيتامبر
اسالم و امام اول قبول دارند .پيشفرض پةوهشیر در انتخاب متون فوق به لحا تقتارن
مورد اتفتاق تمتامی
زمانی در عصر وحی بوده است كه كالم وحی و سخنان پيامبر
مسلمانان و سخنان امام علی مورد اتفاق شيعيان میباشد.
یافتهها 
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در این قسمت با توجه به دستیاه مفهومی ارا ه شده ،در چارچوب مفهومی به تفکيک
به ابعاد آموزهاي دین اسالم در سه بخش اعتقادات ،اخالقيات و شرعيات پرداخته میشود.
بعد از توضيح مؤلفه هاي مربوط به هر بخش در دو بعد عينی و ذهنی سرمایه اجتماعی در
سطوح خرد و كالن ،با توجه به تعدد آیات و روایات ذیل هر مؤلفته ،در پتاورقی تنهتا بته
در نهجالفصاحه و یک ستخن از
آدرس یک آیه از قرآن ،یک سخن از پيامبر اسالم
امام علی در غررالحکم و دررالکلم بسنده شده است.
آموزههاياعتقاديدیناسالم 


در این بخش آثار «ایمان» به عنوان اساسیترین پایته دیتن استالم در بعتد ذهنتی و
شناختی مطرح است كه آثار آن در سطح خرد و كالن آشکار میشود .فرد مؤمن با تمسک
به آموزه هاي دینی كه در متن قرآن و سخنان پيشوایان دین آمده است ،ارتباط ستازنده و
صميمی خویش را در سطح خرد بتا اعضتاي ختانواده ،خویشتان ،دوستتان و همستاییان
بهگونهاي تنظيم میكند كه مورد رضایت خداوند باشد؛ همچنين در ستطح كتالن نيتز بتا
اعضاي جامعه اسالمی كه سرمایة اجتماعی درونگروهی است ،ارتباط و پيونتد نزدیتک و
تنیاتن برقرار میكند و در جامعه انسانی نيز بر طبق آموزههاي دینی كته انستانهتا در
خلقت و آفرینش با یکدییر شریکاند 1،پيوند و ارتباطی سالم جهت برآوردن نيازها برقرار
میسازد تا سرمایه اجتماعی بينگروهی شکل بیيرد.

 .1حررت علی
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در عهدنامه مالك اشتر مردم را به دو دسته همسان در آفرینش و برادر دینی تقسیم

میکند( :اخ لك فی الدین ،او نظیر لك فی الخلق) و رعایت حقوق همه آنان را بر حاکم واجب میداند
(نهجالرالغه ،نامه .)53

آموزه هاي اعتقادي دین اسالم با پنج مؤلفه ایمان به خداوند ،ایمان به پيامبران الهتی
 ،ایمان به روز جزا و قيامت ،ایمان به كتتابهتاي آستمانی
گذشته و حضرت محمد
گذشته و قرآن و ایمان به امور غيبی كه داراي بعد ذهنیاند ،در نظر گرفته شده است كته
با مراجعه به متن قرآن ،نهجالبالغه و غررالحکم و دررالکلم ،تعداد هر مؤلفته بته دستت آمتده
است.
در جدول ذیل پنج مؤلفه اعتقادي اسالم كه داراي بعد ذهنی میباشند ،در سطوح خرد
و كالن سرمایه اجتماعی با توجه به آموزههاي اسالمی بيان شده است.
بعد ذهن( ،شنعخت)،
ابععد و سطرح سرمعیه اجتاعی،

دوستعن
خریشعن
خعنراده

هاسعیگعن

جعمعه اسالم،

جعمعه انسعن،

1

ایمان به خداوند (توحید)
ایمان به پیامرران الهی گذشته و حررت محماد
(نروت)

9

ایمان به روز جزا و قیامت (معاد)

4

ایمان به کتا های آسمانی پیشین و قرآن

1

ایمان امور غیری
جدول مؤلفههای اعتقادی اسالم
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مؤلفههعی ایتلعدی اسالم
1

سطح خرد

سطح کالن

.1ایمانبهخداوند(توحيد) 

توحيد و اقرار به ییانیی خداوند جزءِ اصول دین و زیربناییترین پایة اعتقادات در دین
اسالم و تمامی ادیان آسمانی محسوب میشود .اصل توحيد و یکتاپرستی در تمامی سطوح
خفرد و كالن سرمایه اجتماعی تأثيرگذار است.
قرآن :در دین هيچ اجباري نيست ،راه از بيراهه بهخوبی آشکار شتده استت .پتس هتر
كس به طاغوت كفر ورزد و به خدا ایمان آورد ،بهیقتين بته دستتاویزي استتوار كته آن را
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گسستن نيست ،چن

زده است و خداوند شنوایی داناست (بلره.)118 :

نهج الفصاحه :اسالم بر پنج چيز استوار شده است :شهادت به اینکه خدایی جز ختداي
ییانه نيست (ص 84ش.)1031
غررالحکم و دررالکلم :كسی كه داراي ایمان به خدا باشد ،به او پناه ببرد (ج 1ص33
ش.)133
.2ایمانبهپيامبرانالهیگذشتهوحضرتمحمد

(نبوت) 
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ایمان به رسالت پيامبران الهی و پيامبر گرامی اسالم 4كه هدف از بعثت آنتان دعتوت
به توحيد و اجتناب از طاغوت است ،میتواند در تمامی ستطوح خترد و كتالن از ختانواده
گرفته تا در روابط درونگروهی مؤمنان و پيوندهاي بتينگروهتی انستانهتا تتأثير مثبتت
بیذارد.
قرآن :پس به خدا و پيامبر او و آن نوري كه ما فرو فرستادیم ،ایمان آوریتد و ختدا بته
آنچه میكنيد ،آگاه است (تغعبن.)3 :
نهجالفصاحه :به خداوند قسم پس از من كسی را نخواهيد یافت كه درباره شما عادلتر

از من باشد (ص 481ش.)9138
غرررالحم  دررالملر  :پيامبران خداوند سبحان ،ترجمانان حق و سفيران ميان خالق و
مخلوق هستند (ج 1ص 483ش.)9133
.3ایمانبهروزجزاوقيامت(معاد) 

باور به جهان جاوید و ایمان به معاد و روز قيامت موجب متیشتود آدمتی ارتباطتات و
پيوندهاي خود را با دییران چه در سطح خرد و چه در سطح كالن بتر استاس رضتایت و
خواست الهی تنظيم كند .آموزه ایمان به معاد به تثبيتت و تقویتت هرچته بيشتتر سترمایه
اجتماعی بهویةه سرمایه اجتماعی درونگروهی جامعه ایمانی در ستطح خفترد و در ستطح
كالن منجر خواهد گردید.
قرآن :خداوند كسی است كه هيچ معبودي جز او نيست .بهیقتين در روز رستتاخيز كته
هيچ شکی در آن نيست ،شما را گرد خواهد آورد و راستیوتر از خداوند در سخن كيستت؟
(نسعء.)33 :
نهجالفصراحه :روز رستاخيز مردم را بر اساس نيتتهایشتان بتر متیانیيزنتد (ص981
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ش.)9103

غررالحم  دررالمل  :كسی كه چشم به راه مرگ باشد ،به سوي خوبیها بشتابد (ج1
ص 448ش.)3938
ایمانبهكتابهايآسمانیپيشينوقرآن 

.4

باور به كتابهاي آسمانی به ویتةه قترآن كته حتاوي كتالم وحتی استت و عمتل بته
دستورهاي حياتبخش و زندگیساز آن به عنوان كتاب هدایت موجب میگردد تا سرمایه
اجتماعی قوي و مستحکم بهویةه سرمایه اجتماعی درونگروهی در بين مسلمانان و جامعه
اسالمی شکل بیيرد.
قررآن :اي كسانی كه ایمان آوردهاید به خدا و پيامبر او و كتابی كه بتر پيتامبرش فترو
فرستاد و كتابهایی كه از قبل نازل كرده بیروید (نسعء.)198 :
نهجالفصاحه :پيوسته پيرو كتاب خدا باشيد و بر مدار آن بچرخيد (ص 193ش.)1133

غرررالحم  دررالملر  :از خداوند ایمان بخواهيد و به موجب قترآن عمتل كنيتد (ج1
.5ایمانبهامورغيبی 

باور و ایمان به امور غيبی در كنار امور محسوس و آشکار ،یکی از آموزههاي اعتقادي
دین اسالم ،موجب میشود سرمایه اجتماعی درونگروهی قوي بين جامعه ایمتانی شتکل
بیيرد.
قرآن :آنان كه به غيب ایمان میآورند و نماز را بر پا میدارند و از آنچه به ایشان روزي
دادهایم ،انفاق میكنند (بلره .)9:
هجالفصراحه :شخص باید از دو فرشته خویش كه با او هستند شرم كند ،چنانکته از دو
ن 
مرد پارسا از همساییان خود شرم میكند كه فرشتیان شب و روز با او هستتند (ص981
ش.)1931
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ص 911ش.)3193

غررالحم  دررالمل  :بهراستی به همراه هر انسانی دو فرشته است كته او را نیهبتانی
میكنند (ج 1ص 413ش.)3141
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بخشدوم:آموزههاياخالقیدیناسالم 


اخالق در اسالم یکی از اركان سهگانه ،اسالم (عقاید ،اخالق و احکام) استت .اختالق
هر گونه رفتاري نيست ،بلکه رفتاري است كته كمتال مطلتوب دارد (نراقم ،ج1931 1
ص .)9موضوع علم اخالق ،انسان است ،از این نظر كه میتواند واجد صفات نيک یتا بتد
باشد (اسالم 1938 ،ص .)99-94از نظر دینی اخالقی بودن عبارت است از عملكتردن
براساس قواعد وحيانی و تکاليفی كه پایه و اساس آنها از جانب خداونتد استت (مطهمری
 1983ص.)43
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گفتنی است وجه اصلی و جوهره سرمایه اجتماعی را «اخالق» تشکيل متیدهتد كته
دین نيز توانمندترین عامل مولّد اخالق است .آنچه در آمتوزههتاي اخالقتی دیتن استالم
مطرح میباشد ،آن است كه انسان خود را به فضایل و نيکیهاي اخالقی بياراید و رذایل و
پليديهاي اخالقی را از خود دور سازد تا به صفت «تقوا» كه ویةگی انسان كامتل استت،
نایل گردد .بنابراین شناخت و عمل به فضایل اخالقی و پرهيز از رذایل اخالقی منجر بته
تقویت سرمایه اجتماعی میگردد.
در این بخش تنها چهارده مؤلفه اخالقی در جنبه ایجابی (فضایل اخالقی) انتخاب شده
است كه در هفت مؤلفه بعد عينی و در هفت مؤلفه دییر بعد ذهنی غلبه دارد.
الف)بعُدعينیمؤلفههاياخالقی 

در ابعاد آموزهاي اخالقی دین اسالم ،عنایت و توجه خاص دین اسالم را به دستورهاي
اخالقی به عنوان برنامة زندگی در جهت تحکيم و پيوند اعضاي جامعة اسالمی و مؤمنان
شاهد هستيم.
در این قسمت تالش شده است تا مواردي از مؤلفههاي اخالقی كه بعد عينی و بيرونی
آن غلبه دارد و در روابط و پيوندهاي ملموس بين افراد قابل مشاهده است ،انتخاب گردد و
و ستخنان
در سطح خرد و كالن با عنایت به كالم خداوند و ستخنان پيتامبر استالم
بررسی گردد .جدول ذیل هفت مؤلّفه اخالقی اسالم را كه غلبته عينتی
حضرت علی
دارد ،در سطوح خرد و كالن سرمایه اجتماعی نشان میدهد:

بعد یلن( ،سعختع،ی)
ابععد و سطرح سرمعیه اجتاعی،

سطح خرد

کالن

خعنراده

1

احترام (گرامیداشتن)

×

×

×

×

×

×

9

تعاون و امداد (همیاری)

×

×

×

×

×

×

4

حُسن خلق (خوشاخالقی)

×

×

×

×

×

×

1

حُسن معاشرت (اد )

×

×

×

×

×

×

8

صلح و اصالح (آشتی)

×

×

×

×

×

×

3

وحدت و اتّحاد (همرستگی)

×

×

×

×

×

×

دوستعن

1

احسان (نیكوکاری)

×

×

×

×

×

×

جدول مؤلفههای عینی اخالقی اسالم

)1احسان(نيکوكاري) 

از آنجا كه در نیاه آموزههاي دین استالم ،بته نيکتیكتردن و سودرستانی بته عمتوم
انسانها ،اعم از مسلمان و غيرمسلمان ،توصيه اكيد شده استت ،متیتتوان چنتين نتيجته
گرفت كه احسان و نيکوكاري موجب شتکلگيتري سترمایه اجتمتاعی ،هتم بته صتورت
درونگروهی و هم به صورت بينگروهی خواهد شد كه به استحکام هرچه بيشتر روابط و
پيوندها ،هم در جامعه اسالمی و هم در جامعه بشري منجر خواهد گردید.
قرآن :و خدا را بپرستيد و چيزي را با او شریک میردانيد و به پدر و مادر احسان كنيد و
دربار خویشاوندان و یتيمان و مستمندان و همسایه خویش وهمسایه بيیانه و همنشين و
در راهمانده و بردگان خود نيکی كنيد كه خدا كستی را كته متکبتر و فختر فتروش استت
دوست نمیدارد (نسعء.)98 :

مبانی دینی سرمایه اجتماعی و رابطه آن با حکمرانی خوب

خریشعن

هاسعیگعن

جعمعه اسالم،

جعمعه انسعن،

مؤلفههعی اخالق ،اسالم

سطح
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نهجالفصاحه :به نيکی كوش كه نيکوكار دوست دارد متردم در خيتر و فراوانتی باشتند

(ص 901ش.)1380

غررالحم  دررالمل  :كسی كه به مردم احسان كند ،محبت و دوستی آنان با او پاینده
خواهد شد (ج 1ص 181ش.)1331
احترام(گرامیداشتن) 

)2

گرامیداشتن و حرمت نیهداشتن دییران بهویةه مسلمانان و مؤمنان كه متورد تأكيتد
آموزههاي اسالمی است ،به شکلگيري سرمایه اجتمتاعی درونگروهتی در ميتان جامعته
اسالمی منجر میگردد كه موجب تقویت روابط افراد و ایجاد پيوند و تشکيل شتبکههتاي
منسجم بهویةه در ميان مسلمانان و مؤمنان میگردد.
قرآن :و از سر مهربانی ،بال مهربانی بر مادر و پدر خود بیستر (اسراء.)14:
نهجالفصراحه :وقتی بزرگ طایفتهاي پتيش شتما آمتد ،او را بتزرگ شتمارید (ص91
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ش.)191

غررالحم  دررالمل  :خویشاوندانت را گرامی بدار كه اینها بال و پر تو هستند كه بدان
پرواز میكنی و اصل و ریشه تو هستند كه بازگشت تو به سوي آنهاست و دست و بتازوي
تو هستند كه بدان حمله كنی (ج 1ص.)480
)3تعاونوامداد(همياري) 

در آموزههاي دین اسالم بر اصل تعاون و همياري جهت رفتع مشتکالت گونتاگون و
برآوردن نيازمنديها در جامعه اسالمی تأكيد شتده استت .یتاري و كمتک مستلمانان بته
یکدییر براي تأمين نيازها و حل مشکالت موجود در جامعه ،موجب شتکلگيتري روابتط
صميمی و پایدار و ایجاد پيوند بين مسلمانان و مؤمنان میگردد كته بته تقویتت سترمایه
اجتماعی درونگروهی در جامعه اسالمی منجر میگردد.
قرآن :اي كسانی كه ایمان آوردهاید ...در نيکوكاري و پرهيزكاري با یکدییر همکتاري
كنيد (معئده.)1:
نهجالفصراحه :برادر خود را همياري كن ،چه ستمیر باشد و چه ستمدیده؛ اگتر ستتمیر

است او را از ستم باز دار و اگر ستمدیده است ،او را یاري كن (ص 31ش.)181
غررالحم  دررالمل  :بهترین عدالت ،یاريدادن ستمدیده است (ص 431ش.)3840
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)4حُسنخلق(خوشبرخوردي) 

خوشاخالقی ،برخورد نيکو در معاشرت با دییران ،داشتن زبان نرم و خوش از اصتول
اخالقی اسالم در برخورد با انسانهاست .خداوند در بيانی صریح و بیابهام و بته صتورت
مطلق سفارش میكند كه با مردم به نيکتویی ستخن بیویيتد (ممرادی  1933ص.)133
خوشاخالقی و برخورد نيکو با دییران موجب رفع كينه و كتدورت و در نتيجته نزدیکتی
افراد به یکدییر میگردد .این امتر منجتر بته تقویتت سترمایه اجتمتاعی هتم بته شتکل
1
درونگروهی و هم به شکل برونگروهی میگردد.
قرآنکری  :و نيکی با بدي یکسان نيست .بدي را با آنچه خود بهتتر استت دفتع كتن؛
آنیاه كسی كه ميان تو و او دشمنی است ،گویی دوستی یکدل میگردد (فصلت.)94 :
نهجالفصراحه :ختوشهمستاییی مایته آبتادي شتهرها و درازي عمرهاستت (ص110

ش.)1931
ص 113ش.)313
)5حُسنمعاشرت(ادب) 

در آموزه هاي دین اسالم امر شده است كه در برخورد با دییران ادب را رعایت كنيد و
از اهانت به مقدسات دییران حتی مشركان اجتناب نمایيد 2.سفارش قرآن بر این است كه
حتیاالمکان پاسخ بدي ،خوبی باشد 3.همچنين تصریح شتده استت كته بنتدگان متؤمن
هنیامی كه لَغوي را میبينند از آن با بزرگواري میگذرند 4.نتيجه چنين برخوردي ،حصول
مودّت و رفع كينهها و دشمنیهاست .معاشرت نيکو و پسندیده با دییران كه از دستورهاي
دین اسالم است ،نهتنها منجر به شکلگيري و تقویت سرمایه اجتمتاعی درونگروهتی در
جامعه اسالمی خواهد شد ،بلکه سرمایه اجتماعی بينگروهی را در جامعته بشتري تقویتت
خواهد كرد و موجب همزیستی مسالمتآميز آحاد مردم خواهد گردید.
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غرررالحم  دررالملر :بر تو باد بته گشتادهرویتی كته آن كمنتد محبتت استت (ج1

 .1عنكروت .46 :نهجالفصاحه ،ص ،211ش .1375آمدی غررالحكم و دررالكلم ،ج ،1ص ،159ش.928

 .2انعام.118 :
 .3فصلت 34 :و .35
 .4قصص.55 :
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قرآن :و با مردم با زبان خوش سخن بیویيد (بلره.)39 :

نهرجالفصراحه :هيچ پدري سرمایهاي بهتتر از ادب نيتک بته فرزنتد ختود نتداده استت

(ص 938ش.)1131
غررررالحم  دررالملر  :مصتتاحبت دوستتت عاقتتل ،حيتتات و زنتتدگی روح استتت (ج1
ص 813ش.)4331
)6صلحواصالح(آشتی) 
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آموزه هاي دین اسالم در چارچوب تعليم و تربيت اسالمی خویش تالش كرده است تا
حس صلحجویی و اصالحطلبی را در وجود مردم پرورش دهد .بر ایتن استاس ،استالم در
تعاليم اجتماعی خویش به صلح و صَالح و اصالح بهویةه در ميان برادران دینی بتا تعبيتر
«اصالح ذات بين» تأكيد كرده است .پایبندي به اصول صلح و صالح و اصالح در تمامی
سطوح خرد و كالن به تقویت سرمایه اجتماعی درونگروهی و برونگروهی منجر خواهتد
شد.
قررآن :و اگر به صلح گرایيدند ،تو نيز بدان گراي و بر ختدا توكتل نمتا كته او شتنواي
داناست( .انفعل.)81 :
نهجالفصاحه :از خدا پروا كنيد و ميان خویشان خود را اصالح كنيد (ص 11ش.)43

غرررالحم  دررالملر :كسی كه با مردم با مستالمت رفتتار كنتد ،دوستتانش بستيار و
دشمنانش اندك شود (ج 1ص 140ش.)4103
)7وحدت(همبستگی) 

قرآن به مسئلة اتحاد از دیدگاه اجتمتاعی آن نیریستته و بتر اهميتت اتحتاد در ميتان
جهانيان ،ادیان ،مسلمانان و نهاد خانواده تأكيد كرده است و پيوند ميان دلهاي مؤمنان را
نوعی تصرّف الهی میشمارد .وحدت و همبستیی ميان مستلمانان در وهلته نخستت بته
پيدایی و تقویت سرمایه اجتماعی درونگروهی منجر میگردد كه در مرحله بعد بتا اتحتاد
مسلمانان با پيروان دییر ادیان الهتی بتر استاس توحيتد بته تقویتت سترمایه اجتمتاعی
برونگروهی منجر میگردد.
قررآن :و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد و با هم نزاع مکنيد كه سست شوید و مهابتت
شما از بين برود و صبر كنيد كه خدا با شکيبایان است (انفعل.)48 :
نهجالفصاحه :جماعت مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است (ص 104ش.)1119


غررالحم  دررالملر  :پيوند و اتحتاد بتا خویشتان ،محبتت و دوستتی متیآورد (ج1
ص 481ش.)9144
ب.بعدذهنیمؤلّفههاياخالقی 

در این قسمت از آموزههاي اخالقی دین اسالم ،مواردي از مؤلّفههاي اخالقتی استالم
انتخاب شده است كه داراي غلبة بعد ذهنیاند؛ یعنی درواقع بيشتتر امتور درونتیانتد كته
تثبيت هر كدام از این مؤلّفهها در قلب آدمی موجبِ تأثير بيرونی در ارتباط و پيوند هرچته
بيشتر و بهتر فرد با سایر افراد در جامعه میگردد .این امر درنهایت به شکلگيري و تقویت
سترمایة اجتمتتاعی در مرحلتة نخستتت در بتين مستتلمانان و مؤمنتان در جامعتتة استتالمی
میانجامد و در مرحلة بعد به تقویت سرمایة اجتماعی در بين انسانها در جامعتة انستانی.
جدول ذیل هفت مؤلّفه اخالقی اسالم را كه غلبة ذهنی دارنتد ،در ستطوح خترد و كتالن
سرمایة اجتماعی مینماید.
ابععد و سطرح سرمعیه اجتاعی،

سطح کالن

سطح خرد

خعنراده

1

حُسن ظن (خوشگمانی)

×

×

×

×

×

×

9

حِلم (بردباری)

×

×

×

×

×

×

4

عفو (بخشش)

×

×

×

×

×

×

1

عزت (ارجمندی و سرافرازی)

×

×

×

×

×

×

8

کرامت (شرافت و بزرگواری)

×

×

×

×

×

×

3

محرت و دوستی (همرستگی)

×

×

×

×

×

×

دوستعن

خریشعن

هاسعیگعن

جعمعه اسالم( ،مسلاعنعن)

جعمعه انسعن( ،انسعنهع)

1

تواضع (فروتنی)

×

×

×

×

×

×

مؤلفههعی اخالق ،اسالم
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بعد ذهن( ،شنعخت)،

جدول مؤلفههای ذهنی اخالقی اسالمی
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.1تواضع(فروتنی) 

تواضع و فروتنی یکی از صفات پسندیده است كه اگر آدمی در درون خود متخلّتق بته
این صفت نيکو گردد ،بروز بيرونی آن در رفتارهاي وي با دییران میباشد (فرهنگ ،وابط
اجتاعی ،د ،آمرزههعی اسالم 1933 ،ج 1ص .)143-111با نیاه به آموزههاي استالمی
در مییابيم خاستیاه اصلی تواضع جامعة اسالمی و ایمانی است كه درنتيجته بته تقویتت
سرمایه اجتماعی درونگروهی در سطوح خرد و كالن در جامعه اسالمی منجر میگردد.
قرآن :و بندگان خداي رحمان كسانیاند كه روي زمين به نرمی گام بر میدارند و چون
نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به مالیمت پاسخ میدهند (فرقعن.)89 :
نهجالفصراحه :تواضع كنيد كه تواضع در دل است و مسلمان نباید مسلمان را آزار دهتد

(ص 901ش.)1330
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غررالحم  دررالمل  :زنهار روي خود را از روي تکبر از مردم میردان و با مردم نرمی
و فروتنی كن از براي خداوندي كه تو را بلند كرده است (ج 1ص 149ش.)10191
حسنظن(خوشگمانی) 

.2

حسن ظن و خوشگمانی یکی از صفات شایسته اخالقی است كه در آموزههاي دیتن
اسالم به آن تأكيد شده است .خوشگمانی امري درونی و قلبی است كه آثار بيرونی آن در
رفتار با مردم مشخص میگردد و موجب ایجاد روابط صميمی بين افراد خواهد شتد .ایتن
امر باعث تقویت سرمایه اجتماعی بهویةه سرمایه اجتماعی درونگروهی خواهد شد.
قرآن :اي ایمانآورندگان ،از بسياري گمانها بپرهيزید كه پارهاي از گمانها گناه است
(حجرات.)11 :
نهجالفصاحه :خوشگمانی به دییران از نيکی عبادت است (ص 111ش.)1933


غرررالحم  دررالملر  :كسی كه گمانش به مردم نيکو باشد ،دوستی و محبت آنتان را
دریافت میكند (ج 1ص 88ش.)1303
.3حلم(بردباري) 

حلم آرامش نفس است ،بهطوريكه غضب بهآسانی آدمی را حركت ندهد و نامالیمات
او را بهزودي آشفته و مضطرب نسازد (نراقی ،مهدی و مجتراوی ،ساید جااللالادین،1385 ،
ج ،1ص .)361حلم و بردباري در برخورد با سایر افراد چه در سطح خفترد و چته در ستطح
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كالن موجب نزدیکی دلها و ایجاد پيوند و روابط صميمی و نزدیک افراد میگردد كه بته

تشکيل سرمایه اجتماعی و تقویت آن به ویةه سرمایه اجتماعی درونگروهی میانجامتد و
موجب استحکام پایههاي روابط اجتماعی و درنتيجته شتکوفایی جامعته استالمی خواهتد
گردید.
قررآن :اي پروردگار من ،مرا فرزندي از صالحان بخش .پس او را به پسري بردبار مةده
دادیم (صعفعت100:و.)101
نهجالفصاحه :عاقل آن است كه با سبکسر و نادان بردباري كند (ص 131ش.)1398

غرررالحم  دررالملر  :با حلم و بردباري ،یاران و دوستان زیتاد گردنتد (ج 1ص134
ش.)1141
.4عفو(بخشش) 

نهجالفصاحه :همدییر را ببخشيد تا كينههایتان از ميان برخيزد (ص 131ش.)1111

غررالحم  دررالمل  :گذشت بهترین یادگيري است (ج 1ص 191ش.)1111
.5عزت 

از آنجا كه مؤمن در آموزههاي دینی عزیز است و عزیز به انسان نفوذناپذیر میگویند؛
یعنی كسی كه تحت تأثير ثروت ،قدرت ،مقام و شهرت قرار نخواهد گرفت و بتا تهدیتد و
تطميع نمی توان در او نفوذ پيدا كرد و او را از پا در آورد .بنابراین مؤمن داراي عزّت نفتس
است كه همچون كوه با صالبت و استوار است .شخص برختوردار از عتزّت نفتس ،رابطته
صميمی خود را با افراد همكيش و همآیين خویش و دییر افراد بر استاس رضتایت الهتی
تنظيم خواهد كرد .همچنين رفتارهاي عزّتمنشانه مؤمن در جامعه استالمی و پيونتدهاي
وي در شبکههاي اجتماعی موجب میگردد سترمایه اجتمتاعی درونگروهتی در روابتط و
پيوندهاي خفرد و كالن در سطح جامعه ایمانی شکل بیيرد.
قررآن :و هر كه بر خدا توكل كند ،بداند كه در حقيقت خدا عزیز و شکستناپذیر حکيم
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عفو و بخشش بستري براي ایجاد دوستیها و پيونتدهاي محکتم استت و منجتر بته
شکلگيري سرمایه اجتماعی و تقویت آن بهویةه نوع سترمایه اجتمتاعی درونگروهتی در
جامعه اسالمی خواهد شد .از طرف دییر گذشت و مداراي آگاهانه در برابر دییتران حتتی
مخالفان و اقليتهاي دینی كه از توصيهها و تعاليم دین است ،به ایجاد سرمایه اجتمتاعی
برونگروهی منتهی میشود.
قرآن :پس هر كه در گذرد و نيکوكاري كند ،پاداش او بر عهده خداست (شر،ی.)40:
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است (انفعل.)43 :

نهجالفصراحه :بهترین كارهاي نيک آن است كه دوستان و همنشينان را عزیتز بتداري

(ص 83ش.)938
غررالحم  دررالمل  :عتزت دسترستی پيتداكردن بته پيتروزي استت (ج 1ص113
ش.)8933
.6كرامت 
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انسان با اتّصاف به صتفت اخالقتیِ كرامتت و بزرگتواري و دوري از پستتی و دنا تت،
شخصيتی را براي خود قایل خواهد بود كه خداوند براي او با عنوان «خليفه اهلل» رقم زده
است .انسان كریم و بزرگوار به شخصيت و كرامت انسانها ار مینهد و روابط اجتمتاعی
و پيوندهاي خود را در سطوح خفرد و كالن جامعه بر اساس این ویةگی شکل میدهد؛ این
امر به تشکيل و تقویتت سترمایه اجتمتاعی درونگروهتی در جامعته استالمی و سترمایه
اجتماعی برونگروهی در جامعه جهانی منجر خواهد شد.
قرآن :و چون بر لغو بیذرند با بزرگواري میگذرند (فرقعن.)31 :
نهجالفصاحه :فرزندان خود را گرامی شمارید و نيکو تربيتشان كنيد (ص 34ش.)411


غررالحم  دررالمل :كسی كه كرم و بزرگواري دارد ،خصلتهایش زیبا ،احسانكننده
نعمتها و پيونددهنده خویشاوندي است (ج 1ص 933ش.)3331
.7محبّتودوستی(اخوّت) 

از تعاليم دینی بر میآید كه عزّت و شکوه ملّت در گرو افلفت دلهاي افتراد آن استت.
در واقع در بسياري از آداب اجتماعی و قوانين حيات جمعی كه در دین استالم وجتود دارد،
مهر و محبت محور قرار گرفته است .محبت و دوستی سایه اتحاد و اتفاق افراد در جامعته
میباشد.
تعامل سالم و همیرایی كه در سایه اخوّت ایمانی شکل میگيترد ،همچنتين دوستتی
مسلمانان و مهرورزي اهل ایمان با یکدییر موجب میگردد نهتنها جامعهاي منسجم شکل
بیيرد ،بلکه افراد جامعه به صورت پيکر واحدي در میآیند كه با اتّحاد و همدلی ،یار و یاور
یکدییر میباشند؛ بنابراین برادري دینی و محبت و دوستی حتاكم در جامعته استالمی در
سطح خفرد و كالن موجب شکلگيري سرمایه اجتماعی درونگروهی و تقویت آن خواهتد
گردید.

قرآن :و مردان و زنان با ایمان ،دوستانِ یکدییرند (تربه.)31 :

نهجالفصراحه :اساس عقل پس از ایمان به خدا دوستی با مردم و نيکوكاري با ختوب و

بد است (ص 143ش.)1898
غررالحم  دررالملر  :دوستی در راه خدا از پيوند خویشاوندي محکتمتتر استت (ج1
ص 118ش.)1493
بخشسوم:آموزههاياحکامیدیناسالم 
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احکام در اسالم یکی از اركان سهگانه اسالم (عقاید و اخالق و احکام) است .احکتام و
فقه اسالم به دو بخش فردي و جمعی قابل تقسيم است .عبادتهتاي فتردي نستبت بته
عبادتهاي جمعی در اسالم بسيار محدود و اندك است؛ اما مردم در همين عبادتها هتم
تشویق به پرداختن به امور مردم و رسيدگی به حال آنان ،خدمت به بندگان خدا ،مهربتانی
و مهرورزي به آنان ،دعا براي دییران شدهاند كه پيوستیی و ارتبتاط و پيونتد بتا جمتع و
دییران را كه همان سرمایه اجتماعی است ،شاهد هستيم .با نیاه به تعاليم و دستتورهتاي
آسمانی اسالم میتوان ابعاد اجتماعی آن را از سه منظر كلّی بررسی كرد:
 .3بخشی از احکام و تعاليم اسالم بهگونهاي كه اجرا و اقامه آنها بیشکلگيري جامعه
و حضور مردم در عرصة اجتماعی مقدور و ميسر نيست؛ نظير جهاد ،حج ،نماز جمعه و امر
به معروف و نهی از منکر 1كه این دسته از تعاليم و احکام اسالم اجتماعیِ محضاند؛ پس
بستر اجراي آنها ،جامعة انسانی است.
 .0در برخی تعاليم اسالم به اجتماع تصریح نشده است؛ ليکن شارع غيرمستقيم حضور
مردم را الزم شمرده است؛ مانند نماز جماعت 2ظهور این دستته از تعتاليم الهتی ،اجتمتاع
انسانی را طلب میكند و بیوجود جامعه هر چند تحقق دارند ،جلوه و ظهور كامل ندارند.
 .1دستورها و تعاليم كلی اسالم یعنی خطوط كلی اسالم ،مهمترین بخش دین استت
كه اجتماعی است .اجتماعیبودن خطوط اصلی و كلی دین به ایتن معناستت كته استاس
 .1ر.ك :آل عمران .111 :حج.27 :
 .2موارد دیگری مانند رسیدگی به مشكالت دیگران ،عیادت بیماران ،برآوردن حاجتهای
مسلمانان ،پرهیز از تعاون در اثم و عدوان ،تعاون در قسط و عدل ،تشییع جنازه ،دادن
قرضالحسنه به یكدیگر و بسیاری از امور و احكام اخالقی که تجلّی و ظهور آنها فقط در
جامعه است ،شامل این قسم میگردد.
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اسالم بر مبناي فطرت انسانی ،اجتماعی و به عبارتی در جامعه اجراشدنی است .گذشته از
اینکه بخش عظيمی از اصول و كلياتِ دین اجتماعی است ،جنبههاي عبادي و اخالقی آن
در این جهت تشریع شدهاند (جرادی آمل 1933 ،ص.)111-118
هاوشاخصهاياحکام 

بُعدعينیمؤلفه

بعد یلن( ،سعختع،ی)
ابععد و سطرح سرمعیه اجتاعی،

سطح کالن

سطح خرد
خعنراده

9

جهاد

×

×

×

×

×

×

4

امر به معروف و نهی از منكر

×

×

×

×

×

×

1

انفاق

×

×

×

×

×

×

دوستعن

1

حج

×

×

×

×

×

×

اسالم،

1

نماز جماعت و نماز جمعه

×

×

×

×

×

×

مؤلفههعی بُعد احکعم ،اسالم

جعمعه

خریشعن

هاسعیگعن

جعمعه انسعن،
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در این بخش پنج مؤلفه و شاخص از شرعيات (احکام و مناسک) كه داراي بعد عينی و
ملموسان د ،انتخاب شده است كه در بيشتر موارد ت نماز جماعت و نماز جمعه ،حج ،جهتاد،
امر به معروف و نهی از منکر و انفاق ت تقيّد و عملكردن به هر مورد موجب پيوستتیی و
همبستیی جامعه اسالمی (مسلمانان و مؤمنان) و درنتيجه شکلگيري و افزایش سترمایة
اجتماعی درون گروهی خواهد شد .برخی موارد ماننتد انفتاق عتالوه بتر تثبيتت و تقویتت
سرمایة اجتماعی درونگروهی با مصادیقی كه براي آن در نظر گرفته شده استت ت ماننتد
لزوم انفاق مال در راه رفع نيازمندان ،مهتاجران و غيترمستلمانان ت موجتب شتکلگيتري
سرمایة اجتماعی بينگروهی و تقویت آن خواهد شد.
این پنج مؤلّفه در جدول ذیل در سطوح خفرد و كالن سرمایه اجتماعی در نظتر گرفتته
شده است.

جدول مؤلّفههای احكام اسالم

.1نمازجماعتونمازجمعه 
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تأكيد آموزههاي اسالم بر اهميت و برگزاري نمازهاي یوميّه به صورت جماعت ،ارتباط

مستمر مسلمانان و مؤمنان را موجب میگردد .این حضور در نماز جماعتت و نمتاز جمعته
باعث میشود مؤمنان از مسایل روز جامعه و نيازها و مشکالت یکدییر باخبر شتوند .ایتن
امر به تحکيم روابط و پيوندها در جامعه اسالمی منجر خواهد شتد و درنتيجته منجتر بته
تقویت سرمایه اجتماعی درونگروهی در جوامع اسالمی خواهد شد.
قرآن :و نماز را بر پا دارید و زكات را بدهيد و با ركوعكنندگان ركوع كنيد (بلره.)49 :
نهجالفصراحه :وقتی كسی در نماز پيشواي مردم ( امام جماعت) شد ،نماز را كوتاه كنتد

كه در ميان نمازگزاران ،كوچک و بزرگ و بيمار و ناتوان و حاجتمند به سر میبرنتد و هتر
وقت براي خود نماز گزارد هرچند خواهد طول دهد (ص 40ش.)138
غررالحم  دررالملر  :نماز دژ محکتم ختداي رحمتان و وستيلهاي بتراي دور كتردن
شيطان است (ج 1ص 11ش.)1108
.2حج 

حضور یکپارچه و یکدست مردم مسلمان از سراسر جهان در مراسم باشکوه حج بيانیر
همبستیی قوي در بين مسلمانان است كه توليد سرمایه اجتماعی درونگروهی در جامعته
اسالمی میكند كه می تواند ذخيتره مناستبی بتراي امتت استالمی محستوب گتردد و بتا
برنامهریزي در سطح كتالن متیتوانتد حتوایج و نيازهتاي مستلمانان را بترآورده ستازد و
مشکالت آنان را رفع نماید و به پيشرفت و تعالی جامعه یاري رساند.
قررآن :خداوند زیارت كعبه بيتالحرام را وسيله بهپاداشتن مصالح مردم قرار داده استت
(معئده.)33 :
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حج از تعاليم اجتماعی اسالم است .موضوع حج در اسالم بهگونهاي تنظيم شده استت
كه بدون جمع و اجتماع تحقق پيدا نمیكند؛ مانند مواق آن از قبيل عرفات ،مشتعر ،منتا
كه باید در زمان و مکان واحد گروهی انجام شود (هاعن ص .)113

نهجالفصاحه :به حج روید تا بتینيتاز شتوید و ستفر كنيتد تتا ستالم بمانيتد (ص103

ش.)1943
غررالحم  دررالمل  :زیارت خانته ختدا امنيتت از عتذاب دوزخ استت (ج 1ص114
ش.)1433
.3جهاد 

مبارزه با دشمنان دین از مهمترین ابعاد اجتماعی اسالم است .فریضه جهاد در استالم
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جهاد با دشتمنان دیتن را مایته عتزّت
بیوجود اجتماع تحقق نمیپذیرد .پيامبر اكرم
مسلمانان دانسته است .جهاد در اسالم بسيار اهميت دارد؛ ليکن باید دانست اصل اوّلی در
حيات اجتماعی اسالم ،صلح و صفا و صميميت است ،نته جنت و جهتاد و عتداوت .روح
جهاد ،هرچند ابتدایی هم باشد ،به دفاع باز میگردد و بازگشت دفاع با تحليتل عميتق بته
دفع مزاحم است؛ زیرا مستکبران همواره مانع نفوذ تبليغی اسالماند (جرادی آمل1933 ،
ص.)113-180
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جهاد یکی از آموزههاي عملی دین اسالم است كه مسلمانان را زیر یک پترچم بتراي
مبارزه با دشمنان و كسانی كه مانع تعالی جامعه اسالمی و مسلمانان میباشند ،گترد هتم
میآورد كه این امر به تشکيل و تقویت سرمایه اجتماعی درونگروهی در جامعه استالمی
منجر میگردد.
قررآن :و در راه خدا با كسانی كه با شما می جنیند ،بجنیيد؛ ولی از اندازه در نیذریتد؛
زیرا خداوند تجاوزگران را دوست نمیدارد (بلره.)130 :
نهجالفصاحه :او مسلمانی جهاد در راه خداست كه جز مسلمانان برجسته بدان نرسند
(ص 148ش.)1813

غررالحم  دررالمل  :هان! بدانيد كه خداوند مرا مأمور كرده است به جنیيدن و پيکار
با پيمانشکنان و سركشان و فسادگران در زمين (ج 1ص 101ش.)1901
.4امربهمعروفونهیازمنکر 

امر به معروف و نهی از منکر از فروعات و ضروریات اسالم محستوب متیگتردد كته
عالوه بر اهميت و جاییاه ویةه وحيانی از ضرورت عقالنی برخوردار استت .انستان ازآنرو
كه موجودي اجتماعی است ،سرنوشت خود را با سرنوشت دییتران گترهختورده متییابتد
بهگونهاي كه هر فردي در جامعه ،هم از رفتار دییران متأثر میشود و هم بر دییران تأثير
میگذارد .ازاینرو افزون بر اصالح نفتس بایتد در اصتالح دییتران نيتز كوشتيد؛ چراكته
بیتوجهی به رفتار دییران نوعی بیاعتنایی به سرنوشت خویش است .بدیهی استت اگتر
فساد و آلودگی فراگير شود و جامعه را به ورطه تباهی سوق دهد ،او نيز از این خطر مصون
نمیماند و آتش آن دامن او را نيز خواهد گرفت.
امر به معروف و نهی از منکر به عنوان دو اصل نظارتی و كنترلی از ویةگیهاي جامعه
اسالمی است كه مسلمانان در درون جامعه اسالمی یکدییر را به ارزشهاي واالي دینتی
و انسانی فرا میخوانند و از ضدارزشها باز میدارند .درنتيجه پایبنتدي بته ایتن دو اصتل

ارزشمند اسالمی موجب میشود در جامعه اسالمی ،سرمایه اجتماعی درونگروهی تثبيت و
تقویت گردد.
قرآن :و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدییرند كه به كار پسندیده وا میدارنتد و از
كار ناپسند باز میدارند ( تربه.)31 :
نهجالفصراحه :به نيکی وا دارید و از بدي باز دارید ،وگرنه خدا بدانتان را بر شما مستلط

میكند و وقتی نيکانتان دعا كنند ،استجابت نشود (ص 941ش.)1113
غررالحم  دررالملر  :به معروف (كارنيک) فرماندهنده و از منکر(كار زشت) بازدارنده
باش و با كسی كه از تو بریده ،پيونددهنده و به كسی كه تو را محروم كرده ،بخشنده باش
(ج 1ص 33ش.)133
.5اِنفاق 

نهرجالفصراحه :بهترین مردم ،مؤمن فقيري است كه به قتدر توانتایی ختود انفتاق كنتد

(ص 113ش.)1101

غررالحم  دررالملر  :هيچ كس را از دنيایش بهرهاي نباشد ،میر آنچه را براي آخرت
خود انفاق كرده است (ج 1ص 113ش.)3333

مبانی دینی سرمایه اجتماعی و رابطه آن با حکمرانی خوب

یکی از راهکارهاي مهم انفاق ،رفع مشکل قشر فقير و محروم در جامعه اسالمی است
كه این امر به تشکيل و تقویت سرمایه اجتماعی درونگروهی منجر خواهد شد .درضتمن
موارد مصرف انفاق به غيرمسلمانان ،موجب تقویت سرمایه اجتماعی بينگروهی نيز خواهد
شد.
قررآن :به آن بندگانم كه ایمان آوردهاند ،بیو نماز را بر پاي دارند و از آنچه بته ایشتان
روزي دادهایم ،پنهان و آشکار انفاق كنند ( ابراهلم.)91 :
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دین و آموزه هاي دینی از عوامل مهم و اساسی در شتکلگيتري سترمایه اجتمتاعی و
تقویت آن در ابعاد ذهنی و عينی و در سطوح خرد و كالن اجتماع و سياست است كه بته
كارایی و توانمندي نهادهتاي اجتمتاعی و سياستی قتوت و تتوان خاصتی متیبخشتد .در
آموزههاي دین اسالم ،عناصر ،مؤلفهها و شاخصهایی از جنس سترمایه اجتمتاعی وجتود
دارد كه در ابعاد اعتقادي ،اخالقی و فقهی متبلور میگردنتد .آنچته موجتب تمتایز نظریته
سرمایه اجتماعی در آموزههاي اسالمی با نظریههاي متعارف سرمایه اجتمتاعی متیشتود،
لحا رضایت الهی و تأكيد خاص بر اعتماد و سرمایه اجتمتاعی درونگروهتی مستلمانان
است .از عوامل مقوي حکمروایی ختوب اجتمتاعی و سياستی ،سترمایه اجتمتاعی استت؛
سرمایهاي كه آموزههاي دینی بستر و محملی مناسب براي بسط و ترویج آنانتد .محتيط
مساعد حقوقی و اداري نيز عاملی است كه شهروندان را ترغيتب بته كمتک ،همکتاري و
مشاركت در امتور شتهري جهتت بتهكتارگيري سياستتهتاي اجتمتاعی عتامگرایانته تتا
خاصگرایانه میكند؛ زیرا سياستهاي خاصگرایانه موجب نادیدهگترفتن بختشهتایی از
اجتماع میشود كه موجد تقویت تفرقهافکنی و در مواردي طرد اجتمتاعی متیشتوند كته
مخل انسجام و سترمایه اجتمتاعی عتامگرایانته هستتند .در آمتوزههتاي اعتقتادي استالم،
مؤلفه هایی ذهنی درباره ایمان و باور وجود دارد كه بازگشت همه به اصتل یکتتاپرستتی استت.
فرد موحد با تنظيم تمامی روابط خود در سطوح خرد و كالن ،رضایت خداونتد را متدّ نظتر دارد.
تنظيم روابط یادشده به تثبيت و تقویت سرمایه اجتماعی درونگروهتی بتا مستلمانان در وهلته
نخست ختم میشود و در مرحله بعد با گسترش روابط با دییر انستانهتا ،بتر استاس تفتاهم و
همزیستی مسالمتآميز ،سرمایه اجتماعی بتين گروهتی شتکل خواهتد گرفتت .در آمتوزههتاي
اخالقی اسالم ،مؤلفهها و شاخصهایی در زمينه انصتاف بته فضتایل و نيکتیهتاي اخالقتی و
پرهيز از رذایل و زشتیهاي اخالقی وجود دارد .عمل فرد مسلمان بته دستتورهاي اخالقتی ،در
ارتباط با دییر مسلمانان ،موجب شکلگيري و تقویت سرمایه اجتماعی درونگروهی متیشتود؛
همچنين برقراري روابط شایسته با غيرمسلمانان و زندگی مسالمتآميز همراه با تفتاهم موجتب
پيدایی و افزایش سرمایه اجتماعی برونگروهتی متی شتود .در آمتوزههتاي فقهتی استالم نيتز
مؤلفههایی در بعد عينی وجود دارد كه به سترمایه اجتمتاعی و سياستی داخلتی و درونگروهتی
تمامی مسلمانان منجر میگردد؛ چنانكه مواردي مانند انفاق به همته افتراد اعتم از مستلمان و
غيرمسلمان منتهی به ایجاد و افزایش سرمایه اجتماعی و سياسی خارجی میشود.
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