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 مقدمه 

وم سرمایة اجتماعي مانند سایر مفاهيم علوم اجتماعي باید از طریق ارتباط باا بساتر هرهن اي      مفه

با اینكه این مفاهيم عام هستند   تا حدي تواهاق عماومي درباارة    . اجتماعي هر جامعه بررسي شود

هااي مابهبي     یژه آماوزه  ها  جود دارد، در هر هرهنگ   كشوري متناسب با هرهنگ، عرف   به آن

 (. 3، ص0931زاده   همكاران،  عباس)طلبد  آن كشور توجهي خاص را مي

باه نرار   . تكوین سرمایة اجتماعي مستلزم  جود عواملي است، از جمله دیان   هرهناگ دیناي   

بخشاي   نناين    بخشاي، حياا    رسد دین به عنوان ارزش متعالي با كاركردهایي مانناد انباباط   مي

اناداز دیناي     یژه باه دليال  جاود نشام     به. شود ماعي ميساز كارهایي موجب تشكيل سرمایة اجت

توسعه در جامعة كنوني ایران، رابطة دین   سرمایة اجتماعي نيز از منرر تأثيري كاه دیان بار ایان     

اناد   آن را   برخي محققان رابطة سرمایة اجتماعي را با اخالق بررسي كارده . هرایند دارد، مهم است

گرایاي   احسااس    اند كاه موجاب عاام    بل نفع شخصي قرار دادهبا عنوان یك اصل اخالقي در مقا

 (. Illingworth, 2012)شود   هاي اجتماعي مي  ظيفه،   رهتار غيرشخصي در رابطه با شبكه

هاي دا طلباناة مابهبي    بودن با ميزان شركت در انواع گر ه برخي دی ر از محققان رابطة مبهبي

هااي   بودن باعث شركت بيشاتر در هماة گار ه    د مبهبيبررسي كردند   نشان دادن را   غيرمبهبي

همچناين،  . هاا اسات   شود   خدا   مبهب عاملي مهم در شركت بيشتر در این گار ه  دا طلبانه مي

هااي   هاي دا طلبانة مبهبي سرمایة اجتماعي بيشتري به صاور  شابكه   كننده در گر ه اهراد شركت

 (.Yeung, 2004)تر بودند  تماعي هعالاجتماعي   پيوندهاي اجتماعي داشتند   از نرر اج

هاي سرمایة اجتماعي در دین اسالم از طریق بررساي نا     هدف ن ارش این مقاله تبيين مؤلفه

باا توجاه باه اینكاه مفهاوم      .   احادیث بر اساس شيوة علمي   مطالعا  اسنادي   پيمایشي است

اي  كاارگيري ر یاه   باه  سرمایة اجتماعي در شكل حاضر مفهومي غربي است، سعي شاده اسات از  

از این ر ، محققان ابتدا با . گویي ببرد، اجتناب شود توانست محققان را به سمت كلي ارزشي كه مي

كارگيري هراگير تحقيقا  موجود   مرتبط با موضوع   تعریف علمي عنا ین سرمایة اجتمااعي،   به

رهياهت عقلي   نقلي جدیدي  اند ها، سعي كرده دین   دینداري   كنكاش در ارتباط منطقي بين آن
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دهندة اهميت مفهوم سرمایة اجتماعي   از طارف دی ار اثباا      را ارائه كنند كه از یك طرف نشان

 .ماهيت متفا   این مفهوم در دین اسالم باشد

 رابطة فلسفی علم و دین 

نخ   ترین مباحث مطرح در ميان متفكران   ر شنفكران دیني بحاث از سا   ترین   رایج یكي از مهم

گواه اهميت این مسئله   لز م توجه باه آن از ساوي عالماان دیناي،     . هاي دیني است ماهيت گزاره

. هاي دیني   علوم انساني اسالمي را دارند، اسات  نهادن معرهت خاصه آنان كه داعية ساختن   بنيان

آن یاا   گيري ما در بارة نيستي علم دیناي   امكاان   اثباا      اضح است معبل یادشده در تصميم

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

ترین دیادگاهي كاه در زميناة     طبيعي. گرا   غيرنسبي است پژ هش اه حوزه   دانش اه، علمي  اقع

معاارف   علم دیني   ن ون ي دستيابي به آن مطرح است، دیدگاهي ر شمند است كه در اساتنباط 

كارگيري این ر ش در مقام استنباط علاوم انسااني اساالمي نيازمناد      به. دیني، رایج   متدا ل است

 :اند از ها عبار  ترین آن تبيين برخي مسائل است كه برخي از مهم

 تعریف گزارة علمي   قواعد منطقي حاكم بر آن؛ -

 تعریف گزارة دیني   قواعد حاكم بر آن؛ -

   متون دیني؛  ياز منابع شرع علمي يها ط گزارهاستنبا استخراج   ،كشف -

 .هاي دیني هاي علمي   گزاره   رابطة بين گزاره -

كناد     هاي اسالمي سرمایة اجتماعي از قواعد یادشاده پيار ي ماي    این مقاله جهت تبيين مؤلفه

 . گيرد كار مي جریان منرم یادشده را جهت بناي بحث بر ر ش علمي به

 ی تعریف سرمایة اجتماع

برخالف تاریخچة موجود اصطالح سارمایة اجتمااعي، تفكار   اندیشاة سارمایة اجتمااعي بسايار        
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معتقد است كه ( 3109) 0آندریاني. تر از كاربرد ا لية این اصطالح در ا ایل قرن بيستم است قدیمي

هااي   هاي تجاري به عناوان كاناال   ها   انجمن تر با تأكيد بر اهميت ن الي شبكه پيش 3آدام اسميت

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

 (.47، ص0939سرشت،  پاك)صحه گباشته است 

شود كه شاامل ساجایایي مانناد صاداقت، اداي      سرمایة اجتماعي از طریق هنجارهایي توليد مي

سارمایة اجتمااعي شاكلي از سارمایه     (. Fukuyama, 1991, p.11)اناد   تعهدا    ارتباطا  د جانبه

است كه سبب تسهيل در دسترسي به اطالعا    منابع حياتي به منرور ارتقاي عملكرد   اساتفادة  

 (.  Johanson et al., 2013)شود  هاي محيطي مي مناسب از هرصت

ر كناد كاه كاركردهاایي د    هاي اجتماعي تعریف مي سرمایة اجتماعي را در قالب شبكه 9جاكوب

. تواند سبب توسعة اقتصادي در جوامع شود این كاركردها مي. اند جامعه دارند   غيرقابل جای زیني

داناد كاه    هاا ماي   اي از مفاهيم مانند اعتمااد، هنجارهاا   شابكه    سرمایة اجتماعي را مجموعه 7پاتنام

آناان را  شاود   در نهایات، منااهع متقابال      موجب ارتباط   مشاركت بهينة اعباي یك اجتماع مي

از نرر بر ، سرمایة اجتماعي داشتن د ستان، همراهان   ارتباطا  عمومي است كاه  . دكن ميتأمين 

  (.Alguezaui & Filieri , 2010)كار گيرد  دهد سرمایة مالي   انساني خود را به به هرد هرصت مي

 رویکردهاي نظري سرمایة اجتماعی

گرایي، سرمایة اجتماعي را امكاني ساختاري براي  اعطرهداران ر یكرد اجتم :گرايي رويکرد اجتماع

كند ایجاد  ترین مداهعان این دیدگاه بيان مي پاتنام یكي از جدي. كنند تسهيل عمل جمعي قلمداد مي

  رشد سرمایة اجتماعي ممكن است در نتيجة یك بحران ملي ملموس مانند جنگ یا هاجعة طبيعي 

 (. 03، ص0911،  هيلد)تسهيل شود 
                                                           
1. Andreani  
2. Adam Smith  
3. Jacob  
4. Putnam 
5. Field  
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اي ساارمایة اجتماااعي، كااادیي هااردي اساات   بااه   در ر یكاارد شاابكه :اي بکهکرررد  ررروي

گباري اهراد در ر ابط اجتماعي   دراختيارقرارگرهتن مناابع موجاود در ایان ر اباط باراي       سرمایه

این دیدگاه بار  (. 5 ، ص0914باستاني   همكاران، )شود   كسب بازده   سود مورد انترار اطالق مي

هاا   گرهتاه در شابكه   ایة اجتماعي به  سيلة اهراد   اینكه اهراد ن ونه به منابع جااي كارگيري سرم به

باستاني )كنند، تمركز كرده است  آ ردن سود   بازده استفاده مي دست یابند   از آن براي به دست مي

 (. 0915  صالحي هيكویي، 

ن نقاش   كيفيات   كارد  هاا از طریاق برجساته    كند د لات  این ر یكرد بيان مي :رويکرد نهادي

نهادهاي نرارتي، عملكرد نخب ان سياسي   ماهيت انتراراتي كه از شهر ندان دارند بر امكان رشاد  

سخن اینكه در این ر یكرد،  ضعيت سارمایة اجتمااعي در    كوتاه. گبارند سرمایة اجتماعي تأثير مي

كاردن هبااي    اهمجامعه تابع ظرهيت د لت   نهادهاي د لتي براي جلب اعتمااد شاهر ندان   هار   

هاضالي  )هعاليت آزادانة نهادهاي جامع مدني   عملكرد مؤثر در راستاي مناهع عمومي جامعه است 

 (. 0930  اشتياقي، 

هاي د  دیدگاه شابكه   نهاادي را باراي     كند توصيه این ر یكرد تالش مي :افزايي رويکرد هم

عي   عملكرد د لت، د  عنصر   ظرهيت جامعه براي كنش جم. بهبود سرمایة اجتماعي تركيب كند

. شود مؤلفة اصلي این ر یكرد براي توضيح نقش احتمالي سرمایة اجتماعي در توسعه محسوب مي

گر هاي دارناد، د لات       در جوامعي كه حاكميت خوب   سطوح متعالي سارمایة اجتمااعي باين   

بنابراین، ناالش   .استالوقوع  جامعه مكمل یكدی رند   موهقيت اقتصادي   نرم اجتماعي محتمل

هاي اجتمااعي مرباوط    توليد سرمایة اجتماعي به ال وي تعریف ارتباط بين نهادهاي رسمي   گر ه

 (. 1  ، ص0913، 0  لكاك   نارایان)است 

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

بر آن اسات كاه در صاورتي كاه      عالمه طباطبایي به قدر  بيشتر جامعه در برابر هرد اعتقاد دارد  

عابادي    )جامعه اصالح نشود، تربيت اجتماعي یا اصالً ماؤثر نيسات یاا تاأثير بسايار كماي دارد       

تاك   هااي تاك   هاي جامعه با مجموع  یژگاي  ایشان معتقد است  یژگي(. 59، ص0931همكاران، 

تنهاایي   از اهراد به یكهاي خاصي دارد كه هيچ اعباي آن مطابق است   عال ه بر آن جامعه  یژگي

هاا    ضاعيت    هایي خاص داشته باشد كه با  یژگي  از طرهي، ممكن است  یژگي.  اجد آن نيست

تر اسات،   اما نون همواره كل از جزء قوي(. 533، ص7، ج0915طباطبایي، )كلي جامعه هرق دارد 

هرد نياز   ا تحقق بخشد،اگر جامعه بخواهد امري ر. تواند با ارادة جمعيت معارضه كند ارادة هرد نمي

نانار است تابع آن شود   هر پيشامدي را كه در نتيجة تحقق آن امر به  جاود آماد تحمال كناد؛     

باه ایان ترتياب،    . كناد  حتي گاه ارادة جامعه آنقدر قوي است كه اراده   شعور هارد را سالب ماي   

امعاه اسات   سعاد    شقا   انسان به عنوان جزئي از جامعه در گر  ساعاد    شاقا   كال ج   

توان گفت اساالم باه قادر    تاأثير بيشاتر       در نتيجه، مي(. 1 0-7 0، ص7، ج0915طباطبایي، )

 . جامعه بر هرد تا هرد بر جامعه معتقد است

كند   رابطة این د  را متقابال   به ارتباط جامعه   د لتمردان نيز اشاره مي( ع)اميرالمؤمنين علي 

هَلَيسَات  تَص الُحا اَلرَِعةياةُ اَّدَِ    »: هرمایناد  در این زمينه ماي  305حبر  در خطبة . دانند   د جانبه مي

شاود م ار باه     اصاالح نماي  ( جامعاه )رعيات   ؛« َ دَ تَص لُحا اَلْوادَةُ اَّدَِ بَّاس تةقَامَةَّ اَلرَِعةيةَّ بَّصاَلَحَّ اَلْوادَةَّ

 .ساتقامت داشاته باشاند   م ار اینكاه ماردم ا    ،شوند زمامداران نيز صالح نميبودن زمامداران     صالح

هر طور ؛ «كَما تَكُونُوا یوَّلي عَلَيكُم»: هرمایند نيز در تأثير متقابل جامعه   د لت مي(  ص)پيامبر اكرم 

 (.3013، ح505ص، الفصاحه نهج) شود گونه بر شما حكومت مي همان ،باشيد

اهراد اشاره كرده است  به تأثيرگباري د لت   د لتمردان بر جامعه  ( ع)اميرالمؤمنين علي البته 

النَِاسا بَّأُمَرَائةهَّم  أَشْابَها  »: هرمایند حبر  مي. داند   قدر  نهادي د لت را بيشتر از قدر  جامعه مي

ایان   (.311العقاول، ص  تحاف )ن ترناد تاا باه پدرانشاا     مردم به د لتمردان خود شبيه؛ «مةنْهام  بَّآبَائةهَّم 

سازي   تربيت اجتماعي حتي بيشاتر از   تي را در هرهنگحدیث تأثير گفتار   كردار مسئودن حكوم
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ها   سبك زندگي مسئودن د لتي در  بودن دسترسي به رهتارها، ارزش الوصول سهل. داند خانواده مي

ها در امور ر زمرة زندگي مردم، تأثير نقش د لتماردان را در   جامعة امر زي   دخالت بيشتر د لت

داناد   از   آنكه اسالم تأثير جامعه را در تربيات هارد بيشاتر ماي    نتيجه  .جامعه د نندان كرده است

داند   از این جهات، ر یكارد نراري اساالم در      طرهي د لت   جامعه را داراي ارتباطي متقابل مي

 . اهزایي دانست توان ر یكرد هم تشكيل سرمایة اجتماعي جامعه را مي

 ابعاد سرمایة اجتماعی 

شاود كاه در    كار گرهته ماي  شده در این نوشتار، مدلي به هاي بيان مدل گرهتن از بندي   الهام با جمع

 . محد دة توصيفي این تحقيق در سطح ارتباط جامعه   د لت بتواند كاربردي باشد
 

 هاي مختلف دربارة ابعاد سرماية اجتماعي  نظريه. 1جدول

 0937، ساخته محقق: نبعم

 توضيحات سال طرح پرداز نظريه

 لينا

  ان بورن
0333 

 ؛  توانایي تبعيت اهداف هردي از اهداف جمعيتمایل :  ابست ي. 0

 .آميز اي بر  اكنش جمعي موهقيت مقدمه: اعتماد. 3

 ناهاپيت  گوشال

 

 

 

0331 

 ال وي كلي   ميزان ارتباط اهراد با یكدی ر در سازمان؛: بعد ساختاري. 0

 ماهيت   كيفيت ارتباطا ؛: بعد ارتباطي. 3

مشترك؛ ميزان اشتراك كاركنان  هاي زبان، كدها   ر ایت: بعد شناختي. 9

 .در ن یك شبكة اجتماعي

 0311 بوردیو
 ؛اندازة گر ه یا شبكه. 0

 .اي كه هر یك از اعباي شبكه داراي آن هستند حجم سرمایه. 3

 3117 گر ه كندي

مشاركت   رهبري مدني .9؛ (عادي   نقادانه)مشاركت سياسي . 3اعتماد؛ . 0

پيوندهاي اجتماعي . 7؛ (  جز آنها  ها   انجمن مشاركت در گر ه)

    عدالت در مشاركت مدني؛ . 5بخشش   ر حية دا طلبي؛ .  غيررسمي؛ 

 .ها ها   د ستي تنوع معاشر . 1مشاركت مبهبي؛ . 4

  311 دك لي
 ؛اي، رسمي، غيررسمي هبایي، رابطه: هاي ساختاري شبكه. 0

 .(نهادي   اجتماعي)ر ابط متقابل؛ اعتماد : كيفيت. 3
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باراي تبياين   معار ف اسات،    CRSكه به مدل ( 0331) 0در این مقاله از مدل ناهاپيت   گوشال

 :اند از طور مختصر عبار  هاي این مدل به مؤلفه. ایم بهره گرهتههاي سرمایة اجتماعي  مؤلفه

. كند هراد اشاره ميهاي بين ا تماس سرمایة اجتماعي به ال وي كلياین بعد  :مؤلفة ساختاري. 1

بعاد  . این بعد سعي در شناخت ارتباطا  كلي   ال اوي دسترساي اهاراد باه یكادی ر دارد     

كند كه سرمایة اجتماعي بتواند ظهور پيادا كناد   بقياة ابعااد      ساختاري بستري را هراهم مي

 (. 05، ص0939هرندي، )سرمایة اجتماعي در این بستر جاي گيرد 

كنندة مراهر، تعبيرها   تفسايرهاي   كند كه هراهم به منابعي اشاره ميد این بع :مؤلفة  ناختي. 2

سرمایة شناختي بازتابي از ميزان تعهد   دهاع اعبااي جامعاه   . هاست مشترك در ميان گر ه

 (.055، ص0939هرندي، )از هدف   رسالت خود است 

هاا   تباط متقابل مياان انساان  در ار. كند بر ارتباط ميان اهراد تأكيد مياین بعد  :مؤلفة ارتباطي. 3

اعتماد، هنجارها، هویات،  . آید   این شبكه حامل سرمایة اجتماعي است شبكه به  جود مي

 & Wickramasinghe)هااي ایان بعاد اسات      تارین جنباه  الزاما    انترارا  نقش از مهم

Weliwitigoda, 2011.) 

 منابع سرمایة اجتماعی 

كنش ران انساني داراي منابع متعددي است كه از نرر هوكویاما سرمایة اجتماعي به عنوان رابطة بين 

 (:5 0، ص0943هوكویاما، ) اند از نرران سرمایة اجتماعي عبار  یكي از معتبرترین صاحب

 هاي قانوني؛  از طریق قوانين   نرام :نهادي. 1

 .آید هاي متقابل اعباي یك اجتماع به  جود مي كه از كنش :خودجوش. 2

كار گرهته  منرور از آن سرنشمه هنجارها غير از همان اجتماعي است كه در آن به :دزا برون. 3

در ایان جهات   . شود   دراین ميان نقش دین، ایدئولوژي   هرهنگ بسيار برجسته است مي

                                                           
1. Nahapiet & Ghoshal  
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هاا باراي ر اباط تجااري        هاي اعتمااد كاه  جاود آن     بر نيز به تأثير دین در ایجاد شبكه

 .كند مياقتصادي ضر ري است، اشاره 

 .كه بيشترین تأكيد آن بر اهميت نرام خویشا ندي است :طبيعت. 4

 تأثير دین بر سرمایة اجتماعی

برخاي تحقيقاا  نشاان داده    . ادیان مختلف آثاري متفا   بر سرمایة اجتماعي پير ان خود داشتند

بودیسام  است مسيحيت در كرة جنوبي بر مشاركت مدني پير ان تأثير گباشته است   در حالي كه 

دربارة اعتماد هيچ یك از ادیان مسيحيت كاتوليسام   بودیسام   . قادر به تأثير این ننيني نبوده است

یاهته در نرر جيانگ، این قاعدة طالیاي اسات    اعتماد تعميم. اند تأثيري بر اعتماد بين شخ  نداشته

 (.Jeon, 2010)كه نسبت به دی ران طوري رهتار كن كه مایلي با تو رهتار شود 

هااي مادني، هنجارهااي مادني، عالیاق اجتمااعي، حال اختالهاا ،          كنندة مهار  ادیان هراهم

مشاركت مدني از طریق كمك به مردم براي یادگيري مصاحبت باا دی اران، برگازاري جلساا        

پيوندند   به هعاليت  عا  مياپير ان ادیان معمودً با مردمي كه به اجتم. باشند احساس مسئوليت مي

اجتماعاا  مابهبي از طریاق  اداركاردن     (. Putnam, 2000)پردازند، رهتار د ستانه دارند  مي محلي

بنابراین، مابهب باا   . آهرینند هاي دا طلبانه سرمایة اجتماعي مي مردم به پرداخت صدقا    هعاليت

كيد بار    با تأ( Wald, 2003)كند  القاي با ر هدایت به  سيلة نير ي الهي ان يزة هداكاري ایجاد مي

شاوند     نفع شخصي باعاث رشاد سارمایة اجتمااعي ماي     همنوایي   همبست ي به جاي هردگرایي 

(Jeon, 2010.) هااي متقابال اهاراد در     ها   مناسك دیني در بهباود كانش   نيز بر نقش هعاليت 0ایوانز

د ساتان    معتقد است رهتار دیني با ساایر مؤمناان،    كند   ها به یكدی ر تأكيد مي پيوند   اعتماد آن

ایاوانز   همكااران،   )تواند گامي در جهت ایجاد سرمایة اجتمااعي تلقاي شاود     اعباي خانواده مي

 (.053 – 05، ص0911

                                                           
1. Evans 
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 تعریف عملياتی دینداري

گانة دیان   كنت به ابعاد سه. اي از دین است دین مفهومي كلي،   دینداري مفهومي مصداقي   جلوه

زناد،   شجاعي)گانة  جودي انسان اشاره كرده است  سه یعني عقاید، عواطف   عمل بر حسب ابعاد

داند كه باه اماور    آ ر از اعتقادها   اعمال مي دین را نرامي مشترك   الزام 0د ركيم(. 93، ص0917

، 0917، 3گيدنز) آ رد شود   همة پير ان خود را در یك نرام اخالقي گرد هم مي مقدس مربوط مي

داند   معتقاد اسات    از رهتار در یك زندگي اجتماعي ميماكس  بر دین را نوعي خاص (. 17 ص

 (.33، ص0944، 9 یلم)كه باید شرایط   نيز آثار آن را مطالعه   بررسي كرد 

این . كار گرهته شده است براي تعریف علمي دینداري بهدر این مقاله تعریف گالك   استارك  

این  جاوه ابعااد   . ها یاهت كي را بين آنتوان  جوه مشتر هاي ادیان، مي د  معتقدند با  جود تفا  

 :(43، ص0911اهشاني، ) اند از دهند   عبار  دینداري را تشكيل مي

ر د پيار ان   هایي كه انتراار ماي   ها   ن رش عبار  است از ایده :بعد اعتقادي يا باور ديني. 1

 .دیني خاص معتقد به آن باشند، مانند اعتقاد به خدا، بهشت   جز آن

ك دین باید باه جاا آ رده شاود مانناد نمااز   ر زه در دیان       اعمالي كه در ی :بعد مناسکي. 2

 .اسالم

این بعد شامل عواطف   احسااس پيار ان یاك دیان اسات كاه در        :بعد عاطفي يا تجربي. 3

 .شود ارتباط با  جود خدا یا یك هستي برتر   مقتدر تعریف مي

 .ا  دیني استتر دربارة اعتقاد بيان اطالعا  در سطح عام :بعد فکري يا دانش ديني. 4

 . تأثير دین در اعمال   رهتارهاي ر زمرة زندگي بشري است :بعد پيامدي يا آثار ديني. 5

تاوان   با توجه به اینكه بعد هكري یا دانش دیني قابل تلفيق در بعد اعتقادي،   بعد عاطفي را مي

                                                           
1. Durkheim 

2. Giddens 

3. Willem  
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كاار   به   پيامدي( عبادي)دي، مناسكي پژ هش سه بعد اعتقاپيامدي در نرر گرهت، در این  در بعد

 . گرهته شده است

 روش تحقيق و مدل مفهومی پژوهش

. تواند از منابع ایجاد   اهزایش سارمایة اجتمااعي باشاد    نتایج بحث تا اینجا ر شن كرد كه دین مي

مباني علمي نيز در جهت اشتراك ادیان مختلف بياان شاد   ایان اشاتراك در ساه بعاد اعتقاادي،        

اهزایاي یعناي نقاش     ر یكرد اسالم به ر ابط اجتماعي نيز ر یكرد هم.   پيامدي تبيين شد مناسكي

همچنين، مدلي كه از منابع علمي باراي معرهاي سارمایة    . متقابل د لت   جامعه تشخي  داده شد

بار اسااس مطالاب    .   سه بعد ساختاري، شناختي   ارتباطي دارد  CRSاجتماعي انتخاب شد، مدل

باا  .  جو كرد جست 0هاي سرمایة اجتماعي اسالمي را در مدل مفهومي شكل  وان مؤلفهت یادشده مي

هااي سااختاري، شاناختي   ارتبااطي سارمایة       بنادي بحاث، مؤلفاه    توجه به این مدل   براي طبقه

هاي دینداري با مادنررگرهتن ارتبااط هارد   جامعاه باا د لات جداگاناه         اجتماعي بر اساس مؤلفه

 . شود  بررسي مي

 

 
      

 

 

 

 

 

 

            
                                   

 

                                 

  مدل مفهومي پژوهش. 1شكل 

 سرمایة اجتماعي اسالمي 
(ي، شناختي، ارتباطيساختار)  

 دین
 

 اعتقادي 

 
 مناسكي 

 
 پيامدي

 

 ارتباط متقابل
هرد، جامعه   د لت    

 سرمایة اجتماعي منبع  

 

 اهزایي اسالمي ر یكرد هم هاي دینداري مؤلفه
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  ر ش مطالعة اسنادي   پيمایشي سعي كرده است رهيااهتي   0كارگيري مدل شكل  محقق با به

هااي كاونكتري      جاامع در بخاش   را بيان كند كه در آن دین به عنوان دساتورالعملي كييرادجازا  

البالغه   احادیث،  ترین متن دیني یعني قرآن، سپس، نهج ها، با رجوع به مهم تقسيم   در این بخش

در این رهياهت جهت اساتحكام علماي بحاث      . هاي سرمایة اجتماعي اسالمي را تبيين كند مؤلفه

تاأثير دیان در سارمایة     دیني، نرار محققاان غرباي در جهات بخاش عقلاي         شناسي بر ن معرهت

  . كار گرهته شده است اجتماعي به

 بعد ساختاري سرمایة اجتماعی اسالمی

ایان  . هاي اعتقادي، مناسكي   پيامدي  جود دارند كه بستر سرمایة اجتماعي هستند در اسالم مؤلفه

كادی ر  تواند شكل ب يرد   هرد  نهااد ی  بستر ایجاد سرمایة اجتماعي نيز توسط جامعه   د لت مي

 .را تكميل كنند

 مؤلفة اعتقادي

ترین عنصري باشد كه بستر همبست ي اجتمااعي اساالمي    شاید مهم :مشارکت و انسجام اجتماعي

: هرمایناد  ایشان مي. كند  البالغه هراهم مي نهج 034در خطبة ( ع)را بر اساس كالم اميرالمؤمنين علي 

  در آن بر مسالمانان حباور در اجتماعاا  بازر      « هاللَّهة مَعَ الْجَمَاعَالْزَماوا السَّوَادَ الْأَع رَمَ هَإَّنَّ یَدَ»

ساورة آل   019همچناين، آیاة   .  اجب شده است،   لطف   امداد الهي را با جماعت دانسته اسات 

  َاع تَصةاماواْ بَّحَب الَّ اللِاهة جَمةيعواا  َدَ    »: هرمایاد  عمران دربارة اعتقاد به اجتماع   اجتناب از تفرقه، مي

البتاه ایان    .«اللِهة عَلَي كُم  اَّذْ كُنتُم  أَع دَاء هَأَلَّفَ بَي نَ قُلُوبَّكُم  هَأَص بَح تُم بَّنةع مَتةهة اَّخْوَانًا هتَفَرَّقُواْ  َاذْكُرُ اْ نةع مَ

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

هاي ائمه به خصوص ایام عاشورا   تاساوعا     بي به مناسبت سوگواريتشكيل هيئت مبه. برادرند

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

 جود داشاتند   «خزرج»   «ا س»بزر  در مدینه به نام  ةدر د ران جاهليت د  قبيل آیه این بود كه

ایان آیاا  در   . ریزى   اختالف در ميان آن د  جریان داشات    خون كه بيش از یكصد سال جنگ
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 مسلمانان را با بيان مؤثر   مؤكادى باه اتحااد    ةعمومى هم يد   به صور  حكمشنازل زمينه  این

  .كرد دعو 

 مناسکی مؤلفه

هاا دساتور    دادن جمعاي آن  بسياري از عبادا  اسالمي جمعي است، یا در عين هرادابودن، به انجاام 

 .يد داده شده است   زمينه را براي ساخت اجتماعا  بزر    كونك هراهم كرده استاك

من   كلياد بهشات     ؤعر ج   تقرب م ةدین    سيلن س عبادا    ستوأدر ر :جماعت نماز

اگر نه نماز باراي ساهولت باه صاور  هارادا جاایز       . تنراغ قبر   بازدارنده از هحشا   منكر اس

گاه   پاك قارار داده شاده    زمين سجده ةماعت آن است   گر نه هماصل بر ج ،شمرده شده است

بران يز اسات     هبيلت نماز جماعت   در مسجد ننان عريم شمرده شده است كه اعجاب، است

شود    عبادا  جمعي سبب شكوهایي هرهنگ دیني در جامعه مي .قطعاً خير كيير در آن نهفته است

تار   مسلمانان را با د شاد ش قراردادن برادران دیني سهل هاي ساختن اجتماعي سالم   نزدیكي دل

هَاإَّنْ زَادا ا عَلَاى الْعَشَارَةَّ هَلَاو  صَاارَ   بَّحَاارا       »: هرمایند دربارة نماز جماعت مي( ص)پيامبر . كند مي

كُتَّابااً لَام  یَقْادةرا ا أَنْ یَكْتُبااوا      هةئةكَالسَّمَا َا ة  َ الْأَر ضَّ كُلُّهَا مةدَاداً  َ الْأَشْجَارا أَقْالماً  َ اليَّقَالنَّ مَعَ الْمَال

اگر بيش از ده نفر شدند، اگر دریاهاى آسمان   زمين مركِب   جان   اناس     ؛ «ه َاحةدَ رَْكَعة ثَوَابَ 

، 11بحاارادنوار، ج ) هرشت ان نویسنده شوند، نخواهند توانست ثواب یاك ركعات آن را بنویساند   

 (. 0ص

ي باا برقاراري نمااز جمعاه كاه هلسافة سياساي، اجتمااعي           حكومات اساالم   :نماز جمعره 

اهميات نمااز جمعاه در    . بخش دارد، در ایجاد بستر رشد سرمایة اجتماعي بسيار مؤثر است آگاهي

 هةمةان یَاو مَّ الْجاماعَا    هةیَا أَیُّهَا الَّبةینَ آمَنُوا اَّذَا نُودةي لةلصَّلَا»: هرماید قرآن نيز بيان شده است، آنجا كه مي

تواناد   حكومات ماي  (. 3/ جمعه)« ذَرا ا الْبَي عَ ذَلةكُم  خَي رٌ لَّكُم  اَّن كُنتُم  تَع لَماونَ اس عَو ا اَّلَى ذةكْرَّ اللَّهة  َهَ

طاور ر درر    باا    مسائل ر ز سياسي، اقتصادي   هرهن ي را هر هفته براي اهراد یاك جامعاه باه   

بازگو كرده   از این طریق به ارتباط متقابل جامعه  اي منابر نماز جمعه استفاده از غناي بادي رسانه

 .   حكومت   نزدیكي این د  نهاد مؤثر در رشد سرمایة اجتماعي كمك كند
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یعني (. 0خطبة  البالغه، نهج) «جَعَلَها ساب حانَها  َ تَعالي لةلْاةس المَّ عَلَماً»: هرماید اميرالمؤمنين مي :حج

هاست   برپابودن آن  همبست ي آن ة  نشانها  ی ان ي جمعيت رمز اتحاد  ها  طوري كه پرنم همان

دیازالُ  »: است در حدیث دی ري  ارد شده. ننين است هاست، كعبه براي اسالم عالمت حيا  آن

ماادام كاه حاج    توان گفت  مي. پاست هاسالم ب ،پاست همادام كه كعبه ب ؛«هاالدّینُ قائةماً ما قامَتة الْكَع بَ

  یكاي از رماوز  حاد     كعبه پرنم مقادس اساالم   . اسالم زنده   باقي است ،زنده   باقي است

هایي است كاه ایجااد اجتماعاا  كوناك   بازر        هر سه مورد یادشده از عباد . مسلمين است

 . اسالمي را با خود دارد

 مؤلفة پيامدي

ر ز این مؤلفه شامل مواردي است كه با پبیرهتن اصول اساالمي در زنادگي هاردي   اجتمااعي با     

 .خواهد كرد   رشد سرمایة اجتماعي را به دنبال خواهد داشت

ترین نرام اسالمي است كه پياماد قباول دیان اساالم اسات         برادري مسلمانان موسع :اخوت

مسلمانان بر اساس آیة . كند موجبا  ایجاد سرمایة اجتماعي را در سایة برادري مسلمانان هراهم مي

كايش خاود    ترین رهتار را با بارادران هام   ، باید رحماني(33/ هتح)« ماءا بَينَهامعَلَى الكُفِارَّ راحَ اَشةدّاءا»

اماام  . از جهت مداراكردن   رحمت با برادران دیني احادیث زیادي  ارد شاده اسات  . داشته باشند

یا (. 001، ص3اصول كاهي، ج)« الرَِّهقُ قُفلُ ادیمانَّ قُفالً  َ اةنَِ لةكُلَِّ شَيءٍ»: هرمایند مي( ع)محمد باقر 

،  0الشايعه، ج   ساائل )« یعاينُ عَلَياهة   الرِهاقَ    انَ اهللَ رَهيقٌ یحةاباِ »: هرماید مي( ع)اینكه امام صادق 

 (. 340ص

 بعد ارتباطی سرمایة اجتماعی اسالمی 

هرناه  . دهاد  شود   ارتباط ميان اهاراد را گساترش ماي    مؤلفة ارتباطي موجب ارتباط ميان اهراد مي

كنناد   شابكة اجتمااعي     تقویت شود، اهراد بيشتري با یكادی ر ارتبااط برقارار ماي    مؤلفة ارتباطي 

هاي بعد ارتبااطي،   ترین جنبه مهم(. 094، ص0911كوهكن، )كند  تر  ارتباطا  ميان اهراد را گسترده

 . ميان اعباي جامعه است اعتماد   هنجارهاي سازندة اعتماد

http://www.google.com/url?url=http://farsi.khamenei.ir/newspart-index%3Fsid%3D48%26npt%3D7%26aya%3D29&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBUQFjAAahUKEwjR756q55TGAhWGiiwKHR2eAdw&sig2=llocVW0oLZX5Qn0R4SvItw&usg=AFQjCNFVHtVaBkOtSHRhdskSUGR1mGQUPg
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 مؤلفة اعتقادي

اعتماد بين اهراد جامعه   ساختن ارتبااطي مناساب متقابال باين اهاراد      دین مبين اسالم براي ایجاد 

 .جامعه از یك طرف،   بين جامعه   د لت اهميت زیادي قائل شده است

گر در مقابل اعتماد،  اژة بادگماني را در نرار ب ياریم، در قارآن كاریم        ا :پرهيز از بدگماني

هاا   ظان  آن دربارة اجتناب از بسياري از سوءقر. احادیث، اجتناب از سوءظن بسيار تأكيد شده است

اميرالماؤمنين  (. 03/ حجارا  ) «الرَِانَِّ  اَّنَِ بَع ضَ الرَِنَِّ اج تَنةباوا كَييراً مةنَ یا أَیهَا الَِبینَ آمَنُوا»: هرماید مي

داناد   در جاایي دی ار،     دیناي ماي   غررالحكم بدگماني را مسا ي باي  0 01در حكمت ( ع)علي 

 د یَيةقُ بَّأَحَد لةساوءة ظَنَِهة مَنْ شَرُِ النِاسَّ»: داند كه به هيچ كس اعتمادي ندارد مي بدترین مردم را كسي

 (.951البالغه، حكمت نهج)« هةعلةهة لةساوءة بَّهة أَحَبٌ یَيةقُ  َد

كساب اعتمااد ماردم   خوشابيني باه جامعاه از مسالما    الزاماا           :اعتمادسازي حکومتي

حبار  در اهميات اعتمااد      . محسوب شده اسات ( ع)ؤمنين علي داري در كالم اميرالم حكومت

ذَلةاكَ   هةاي  مةنْاكَ  هَلْيكُنْ»: هرمایند البالغه به مالك اشتر مي نهج 9 بيني مردم به حاكم در نامة  خوش

در راه جلاب  ... «وَّیالًعَنْاكَ نَصَاباً طَا    حاس نَ اَلرَِنَِّ یقْطَاعا  هَإَّنَِ بَّرَعةيتةكَ اَلرَِنَِّ أَم رٌ یج تَمةعا لَكَ بَّهة حاس نُ

بيناي رناج طاودني     اعتماد مردم آنقدر بكوش تا به  هاداري رعيت خوشبين شوي كه ایان خاوش  

بَّاكَ   ظَنَِاتة اَلرَِعةيَِاةُ   اَّنْ  َ»: كناد  در هرازي دی ر از این نامه نيز بيان مي. دارد مشكال  را از تو بر مي

بَّرَعةيَِتةاكَ   رَّهْقااً  مةنْاكَ لةنَفْسةاكَ  َ   هوذَلةكَ رَّیَاضَ هةي هَإَّنَِ ظُنُونَهام  لْ عَنْكَبَّعابْرَّكَ  َ اةع دة هَأَص حةرْ لَهام  حَي فاً

؛   هرگاه رعيت به تو بدگمان شود، عبر خویش را آشكارا با آنان در ميان ب ابار  « ...  َاَّع بَاراً تَب لُغُ

كردن نسبت به  زي تو   مهربانياین كار ریاضتي براي خودسا.   با این كار از بدگماني نجاتشان ده

 . دارد خواهي تو آنان را به حق  امي رعيت است   این پوزش

 مؤلفة مناسکی

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

 . در بين اهراد جامعه ساري   جاري كند

http://www.google.com/url?url=http://www.pajoohe.com/fa/index.php%3FPage%3Ddefinition%26UID%3D38657&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCYQFjAGahUKEwjvuq3KyJnGAhXBjywKHYsxAPc&sig2=JDKfU7XKTYcI5hX8Luu7Sg&usg=AFQjCNEqD4chF4gN4RlEPTTHzdxJswYpnw
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. گيارد  ماي  سات كاه اقتصااد را در خادمت عقياده     اساالم ا  الحسنه سانت  قرض :الحسنه قرض

 .هاي اقتصادي است يیسودجو هاي اخالقي   مباني عقيدتي بر حاكميت ارزش الحسنه، تجلي قرض

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

ن خواسته شده است باه خدا ناد   گيرنده خدا ند معرهي شده است   بدین  سيله از مسلمانا قرض

اَّنْ »؛ ( 00/ حدیاد )« لَها  َلَاها أَج ارٌ كَارَّیم     مَن ذَا الَِبةي یاقْرَّضا اللَِهَ قَرْضًا حَسَنًا هَيابَاعةفَها»: قرض دهند

مَِان ذَا الَِابةي   »؛ (04/ تغاابن )« باعةفْها لَكُم   َ یَغْفةرْ لَكُم   َ اللَّها شَكُور  حَليم تُقْرَّضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً یا

/ بقاره ) «تُرْجَعااون  َّ یَب صاااطُوَ اَّلَي اه   ُ  َ ُ یَقْابَّض  َاللَِه   ً هأَضْعَاهًا كَيةيرَ ُ لَها َ قَرْضًا حَسَنًا هَيابَاَعةفَه ُ اللَِه یاقْرَّض

نياز باه مسائلة    ( 03/ مائاده )  ( 31/ مزمال )، ( 37/ آل عماران )ی اري مانناد   البته آیاا  د (.  37

حكومات اساالمي نياز باا درنررگارهتن      . اند كه نشاان از اهميات آن دارد   الحسنه اشاره كرده قرض

تواند به  ظيفة خود جهت رشد سرمایة اجتمااعي در جامعاه    اهميت این اصل اقتصادي اسالمي مي

 .عمل كند

يز یكي از عبادا  اقتصادي مهم اسالمي در جهت توسعة متوازن جامعه اسات    انفاق ن :انفاق 

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

البالغاه   غاررالحكم باه موضاوع انفااق       هاي زیادي از نهج آیا  متعددي از قرآن كریم   حكمت

هااي   این موضوع در سومين آیة سورة بقره در ابتدایي كه قارآن كاریم خصوصايت    .پرداخته است

 َ مةمَّاا   هَالَّبینَ یاؤْمةنُاونَ بَّالْغَي ابَّ  َ یاقيمااونَ الصَّاال    » :دهد، آمده است شده را توضيح مي اهراد هدایت

، 347، 349، 341، 351،  35، 357/ بقاره )آیا  متعدد دی اري مانناد   (. 3/ بقره)« رَزَقْناهام  یانْفةقُونَ

اساالم  . باه موضاوع انفااق پرداختاه اسات     (  5   53، 94، 9/ انفاال )  ( 79/ نساء)، (044    34

د كه ضامن سعاد  دنياا   آخار    كنمنرم   مرتب  طوريشئون زندگي جامعه را  ةخواهد هم مي

ه د ر از رذایال  آن انسان با معارف الهي   اخالقي انساني، در یاك زنادگي پااكيز    ة اسط هباشد   ب

 ةصافا   صاميميت در هما    ،این جز با یك زندگي خوشي كه از نرر آساایش . اخالقي زیست كند

شاود   نناين زنادگي جاز باا اصاالح حاال هم اان   رهاع           اهراد جامعه مشابه باشد، ميسر نماي 

د در   راهش این است كه اهراد جامعه، از آنچه دارن پبیر نيست هاي زندگي ایشان، امكان نيازمندي

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=64&AID=17
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=64&AID=17
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=64&AID=17
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در قارآن  . كنناد محر م اسات، صارف    ةطبقهاي  راه پركردن خألهاي اجتماعي كه همان نيازمندي

 سيله اهميات آن را   خدا ند با مبامين گوناگون توان ران را به انفاق   بخشش سوق داده   بدین

اَّنَّ اللَّاهَ یحاابُّ    لاىَ التهَّلُكَاةَّ  َ أَح سةانُواْ    َ أَنفةقُواْ هىَّ سَبَّيلَّ اللَّهة  َ لَا تُلْقُواْ بَّأَی دةیكُم  اَّ» ؛است بيان كرده

یَو م  لَّا بَي ع  هةياهة  َ لَاا      یَأَیُّهَا الَّبةینَ ءَامَنُواْ أَنفةقُواْ مةمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَب لَّ أَن یَأْتىَّ»(.  03/ بقره)« الْماح سةنةينَ

از آنچاه باه شاما ر زى    ! ایاد  اى كسانى كاه ایماان آ رده  « ماونَ َ لَا شَفَاعَةٌ َ الْكَاهةرُ نَ هاما الرَّالة ه خُلِ

پيش از آنكه ر زى بياید كه نه كسي براي گشایش خود نيزي تواند خرید   نه ! كردیم انفاق كنيد

 . (4َ 3/ بقره) كار آید   كاهران، همان ستم رانند هد ستي   شفاعتي ب

هااي اجتمااعي، در    ماالي برناماه   ةتواناز مصادیق بارز صدقا  است كه به عناوان پشا   :زکات 

كيار    .بسزا دارد ينفوس   تأليف قلوب مردم، نقش ةاصالح ساختار جامعه   تطهير زندگي، تزكي

ساز ناز ل رحمات   بركات، عامال      آموز از قبيل بالگردان هرد   جامعه، زمينه تعابير بلند   عبر 

آیاا    زبانكه در  جز آن، كر عملي  عمر   گسترش زندگي، تجار  مستقيم با خدا ند، ذ ةتوسع

از  ،  ر ایا ، عمق با ر مؤمنان   عرف جامعه، در شأن این  اجب الهاي، جااري   سااري اسات    

ترین دليلي  شاید بتوان مهم .دهد این عباد  اجتماعي   ضر ر  اهتمام به آن خبر مي ةجای اه  یژ

: هرمایاد  ت این آیه قرآن كریم باشد كه ميكه قرآن زكا  را بعد از نماز مایة برادري مسلمانان دانس

 پس اگر؛ «یع لَماونَ  َ نُفَصةِلُ اآلْیا ة لةقَو م الدةِینَّ هَإَّخْوانُكُم  هةي هَهَإَّنْ تاباوا  َ أَقاماوا الصَِالةَ  َ آتَواا الزَِكا»

ا آیاا   باشاند   ما   برادران دینى شما ماى  كنند   نماز برپا دارند   زكا  دهند در این صور  توبه

 (. 00/ توبه) كنيم بيان مى دانند به تفصيل را براى گر هى كه مى[ خود]

 مؤلفة پيامدي

هنجارهاي بسياري در ر زمرة زندگي هردي   زندگي اجتماعي ناشي از قبول دین اسالم است كاه  

باين  تواند در ساختن   رشد بعد ارتباطي سرمایة اجتماعي   مؤلفة اصلي آن یعني اعتماد متقابل  مي

 . برخي از این هنجارها ایجابي،   برخي سلبي   جزء محرما  دین مبين هستند. اهراد مؤثر باشد
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 هاي ایجابی  مؤلفه

از كارهاى بسيار نيك   اعمال پسندیده كه حبر  حق   انبيا   اماماان نسابت باه آن     :صله رحم

ستحكام ر ابط خانوادگي ا اسالم تحكيم پيوندهاي خویشا ندي  . صله رحم استاند،  كردهاصرار 

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

اسات     الهي  اجب كرده است   خداي متعال آن را در ردیف پرستش خاویش قارار داده   يارزش

خادا را بپرساتيد     ؛ «ساناً   بَّبةي القُرباي  َ اعباد ا اهللَ  َ دتُشركُوا بَّهة شَيئاً  َ بالوالةدینَّ اح»: هرماید مي

 .(95/ نساء) هيچ نيز را شریك ا  قرار ندهيد   به پدر   مادر   خویشان نيكي كني

اَكرم عَشيرتَكَ، هَاةنَّهم جَناحااكَ الِابي باهة    »: كند نيز به هرزندش سفارش مي (ع)علي اميرمؤمنان 

خویشانت را گرامي بدار، زیرا آنان باال    ؛ «یداكَ الَّتي بَّها تَصوالُ  اَص لُكَ الِبي اةليهة تَصيرُ،  َ  تَطيرُ،  َ

گردي   دست  باشند كه به ایشان باز مي تو مي ةكني   اصل   ریش پَرَّ تو هستند كه با آنان پر از مي

(. 90البالغاه، ناماة    نهاج ) )شوي   پير ز مي) كني حمله مي( به دشمن)ها  تو هستند كه با آن( یا ر)

ضار ر    نقاش    كننادة  سفارش نسبت به صله رحم در قارآن   احادیاث، بياان    تأكيد   ةهمین ا

 اجب است هر نناد كاه    صله رحم مطلقاً: در منابع هقهي ما نيز ننين آمده است. حياتي آن است

 (.714، ص0استفتاأ  از محبر امام خميني، ج) نسان مرتد یا كاهر باشنداخویشا ندان 

گيرد   گااه باا    انجام مي جانگاه با هداكردن . باشدهاي مختلفي داشته  ند گونهتوا ایيار مي :ايثار 

تواناد تركيباي از اینهاا       البته برخي ا قا  هم مي آبر    اعتباركردن  زماني هم با هزینه. دادن مال

ن مقادس    اد، تصاميم ب يارد از عالیاق       دليل یك هدف   آرما طور ارادي   به باشد كه هرد به

  مناهع غير را بر خود مرجح بداند   در  ها ها   دلن راني هاي خویش اغماض كرده   دغدغه داشته

اي  ترین مصداق ایيار در قرآن، آیه شاید مهم. كردن مشكال  هرار ي دی ري گام بردارد راه برطرف

   یطعةمونَ الطَّعامَ عَلاي حابَِّاهة مةساكينًا     »: پردازد ، مياست كه به آنچه در خانة اميرالمؤمنين گبشت

دی اري   ةدر آیا (. 33/ انساان )« لةوَجهة اللِهة د نُریدا مةنكُم جَزاءو  د شُكورا اَسيرا اةنَّما نُطعةماكُم یتيموا  

 در آن مؤمناان جاان     دارد كه خدا ند از  جود تجارتي هميش ي بين خدا ند   مؤمنان پرده برمي

 بارین را نصايب   بهشات  برابار  ، دراسات  طور كامل در اختيار خدا ناد قارار داده   به  مال خویش را

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88
http://wikifeqh.ir/بهشت
http://wikifeqh.ir/بهشت
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كُما بَّبَايعة  هَاستَبشةار ا ... اَمولَهام بَّاَنَّ لَهااما الجَنَّاةَ   الماؤمةنينَ اَنفُسَهام   اةنَّ اللِهَ اشتَري مةنَ»: كند مي خویش

 (. 000/ توبه)« ذلةكَ هاوَ الفَوزا العَريم الَّبي بایعتُم بَّهة  

نصيحت   خيرخواهى به معناى  اقعى كلمه از اصول ادیان الهى است  :نصيحت و خيرخواهي

  صاالح،   خيار كردند مردم را به راه  مى  ، بدان متصف بودند   با همة  جود تالشپيامبرانهمة   

ساال   1 3الساالم،   علياه  حبر  ناوح . ریغ نداشتندرهنمون شوند   در این راه از هيچ كوششى د

ابَلِغُكُام   »: گرى خویش اشاره كرد   هرماود    به  یژگى نصيحت آیين آسمانى خویش را تبليغ كرد

قرآن كاریم حبار  هاود      (. 59/ اعراف) «اع لَما مةنَ اللَِهة ما دتَع لَماونَ انْصَحا لَكُم   َ  َ  رَّساد ة رَبّى

نياز  ( ع)همچناين، اميرالماؤمنين علاي    . صالح   شعيب را نيز با این  یژگي توصايف كارده اسات   

 (.507ح غررالحكم،)؛ محبت، ثمرة خيرخواهى است «النَِصيحَةُ یايْمةرُ الَمحَبَِهَ»: هرمایند مي

هاي بااهميت اخالقي است كاه هام در قارآن      هاي به عهد یكي از اصول   پایه :وفاي به عهد

 َ »ة شریف ةآیقرآن كریم در . آن تأكيد شده است مجيد   هم در ر ایا    سخنان پيشوایان دین بر

شارعي   ةپيماان را یاك  ظيفا   ، پایبندي به عهاد    (97/ اسراء)« أَ هُوا بَّالعَهدة انَّ العَهدَ كانَ مَسئُولااً

شاود،   عهد نه باشد   شخصي كه با ا  پيمان بسته مي مورد   در این زمينه بين اینكه است دانسته

هر عهد   پيماني كه بر خلااف احكام الهي بسته نشده  ،بنابراین. درگبا تفا   نمي ،كسي باشد نه

شود   بر همين اسااس   سوب ميشكني   نقض عهد گناه مح عمل به آن  اجب بوده   پيمان ،باشد

یكي از مصادیق  هاي به عهد امانتداري است  .دشو از پيمان سؤال مي اًقطع هرماید خدا ند متعال مي

 . كه كه مورد تأكيد سيرة نبوي   ائمة اطهار بوده   در جلب اعتماد مردم بسيار مؤثر است

زیارا اهتماام نيار ي    . اردعدالتي اثري مخارب بار ر ناد توساعه د     ادراك بي :عدالت اجتماعي

عادالتي   توزیاع ناابرابر     باي . دهاد  الشعاع خود قرار مي انساني   ان يزش عناصر اجتماعي را تحت

دستا ردهاي اجتماعي موجب تعميق شكاف طبقاتي، تبعيف عزم ملاي   تنازل ر حياة تاالش       

، 0913  پاورعز ،   الاواني )اهزاید  شناختي اعباي جامعه مي هاي ر ان شود   بر آسيب هعاليت مي

اي حساس با ر ند دریاهت پااداش اساتحقاقي    طلبي رابطه ر حية تالش   ميل به موهقيت(. 04ص

تار   تاالش  اگر اهراد تصور كنند رابطة منطقي بين تالش   پاداش  جاود نادارد، یاا اهاراد كام     . دارد

http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%AE%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%AD
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رضاایيان،  ) یاباد  یش مياهزا 0رهتن اجتماعي كنند، احتمال طفره اي مانند اهراد پرتالش كسب مي بهره

ها براي رعایات عادالت اجتمااعي   رعایات عادالت از       ایجاد زیرساخت(. 341 –343، ص0943

شاناختي ناشاي از ادراك    هااي ر ان  آسيب. ترین  ظایف حكومت اسالمي در قبال جامعه است مهم

تعارضاا    باراي مياال بار ز   . كند بي عدالتي، خسارتهاي غير قابل جبراني را بر جامعه تحميل مي

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

در حاالي كاه   (. Greenberg, 2000)عدالتي است  كاهش سطح اعتماد عمومي از پيامدهاي شيوع بي

د ستي،  ترین  ظایف مدیران   كارگزاران د لت اسالمي را مردم یكي از مهم( ع)اميرالمؤمنين علي 

باه یكاي از كاارگزاران خاود      75در نامة ( ع)امام . داند خدمت به مردم   جلب اعتماد عمومي مي

بَي انَهام  هةاى    لةلرَّعةيَّةَّ جَناحَكَ،  َاب ساطْ لَهام   َج هَكَ،  َ اَلةانْ لَهاام  جانةبَاكَ،  َ آسَّ     َ اخْفةض »: نویسد مي

الْعارَمااءا هاى حَي فةاكَ،  َ دیَي ااَسَ البُّاعَفاءا مةانْ         َ التَّحةيَّةَّ، حَتِى دیَطْمَاعَ  اللَّح رَةَّ  َ النَّرْرَةَّ،  َ ادَّْشارَةَّ

ر ي   هر تن باش   در ن اه   اشاارة   پر   بالت را برابر رعيت ب ستران، با مردم گشاده« ...عَد لةكَ

تاو طماع نكنناد      كردن با هم ان یكسان باش تا ز رمندان در ستم  كردن   اشاره نشم   در سالم

حتي در تقسيم ن اه   اشاره نياز عادالت را   ( ع)اميرالمؤمنين  .ناتوانان از عدالت تو مأیوس ن ردند

 . كند به مدیران حكومتي توصيه مي

تأمين امنيت قراردادهاي اقتصاادي   تجااري، برخاورد باا متخلفاان         :نهاد قضايي و نظارتي

ياز، از عناصري است كه اعتماد جامعه باه حكومات     قبا   صحيح   عاددنه در جای اه مورد ن

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

شاود     كند، اعتماد بيشتري بين اهراد آن جامعه درك ماي  قدر    عدالت به  ظایف خود عمل مي

اماا شارط دزم یاك نهااد     . بایي نيز كمك خواهاد كارد  هاي ق در نهایت، به كاهش جرم   پر نده

تأكياد  ( ع)موضوعي كاه در كاالم اميرالماؤمنين    . قبایي كارآمد نير ي انساني   قاضي عادل است

البالغاه در بياان    نهاج  9 حبار  در ناماة   . اناد  البته ننين اهرادي اندك شامرده شاده  . شده است

                                                           
1. Social Loafing 
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لحاكْمَّ بَي نَ النِاسَّ اَهْبَلَ رَعةيَّتةكَ هى نَفْسةكَ، مةمَّانْ دتَبايقُ   ثُمَّ اخْتَرْ لة»: هرمایند هاي قبا  مي  یژگي

دیَزْدَهيهة اةطْراء ،  َ دیَس تَميلُها اةغْراء ،  َ اُ لئةكَ ... هةبَّهة ادُْماورا،  َ د تُم حةكُها الْخُصاوما،  َ د یَتَمادى هةى الزَّلَّ

تخاب، پر رش   حفظ نناين اهارادي اسات تاا باا       ظيفة اصلي حكومت در این موضوع ان« قَليلٌ

 .ساختن یك مجموعة نرارتي سالم، به برآ ردن اعتماد دزم در جامعه منجر شود

 هاي سلبی مؤلفه

 يیادر  ب وبر ةغيبت آن است كه دربار»: هرمود مي (ع) صادقامام حبر   :ترک تهمت و غيبت

 اسات ميال   ظااهر  بر ا  پوشانده است   اما نيزي را كه در  جاود ا  آشاكار     خدا نيزي را كه

ي نيزي كاه در  یاش ب و آن است كه درباره بهتان غيبت نيست  ( گفتن آن)  شتابزدگي،  يیتندخو

كردن مانند خوردن گوشت برادر دیني  در قرآن كریم غيبت(. 1 9، ص3اصول كاهي، ج)« ا  نيست

« ..هَكَرَّه تُمااوها  يتاًمَ يهةلَح مَ أَخ یأْكُلَأَحَداكُم  أَنْ  یحةباِبَع باً أَ بَع بُكُم  یغْتَب د   ... »: دانسته شده است

 .اعتمادي منجر خواهد شد بدگویي پشت سر برادر مسلمان به بي(.  3/ حجرا )

اسات   گرهتاه شاده  كار  بار به 03 قرآن كریم مشتقا  بخل در :ترک بخل وحسادت و استهزاء

باودن   بسته ،(011/ اسراء) امساك ،(3/ حشر) ها   تعبيراتي مانند شُحّ  لي در آیا  دی ري نيز  اژه

به موضاوع بخال اشااره       شده استگرهته كار  به ( 3/ ق)    منع خير (33/ اسراء) دست به گردن

قارآن كاریم    .از بخل نكوهش شدیدي شاده اسات    در ر ایا  نيز. داردارتباط  با آن  یا كرده است،

هَبْلةهة  هاما اللِها مةن َدَ یَح سَبَنَِ الَِبةینَ یَب خَلُونَ بَّمَا آتَا»: هرماید داند   ميبخيل را محر م درگاه الهي مي

 َاألَر ضَّ  َاللِاها    َلةلِهة مةيرَاثُ السَِامَا َا ة  هةبَخةلُواْ بَّهة یَو مَ الْقةيَامَ هاوَ خَي رًا لَِهام  بَلْ هاوَ شَرٌِ لَِهام  سَياطَوَِقُونَ مَا

 .ا  را تمناكردن است تنعم ز ال كسي   موهقيت از ناخشنودي حسدهمچنين،  .«بَّمَا تَع مَلُونَ خَبَّيرٌ

حساد، آرز ي   ،تعریفاي  در. برد مي مردمان رنج بختي نيك رهتار كسي است كه از اهراطي حسد حد

بدي این خصيصاه   درالبته  .ها هقط براي خود است نعمت دی ران   خواستن آن هاي نعمت نابودي

 (.013/ بقره)اند  يبه این  یژگ متصفیعني یهودیان همين بس كه بزرگترین دشمنان مسلمانان 

توان عناصر زیاد از اخالق اسالمي را نام برد كه  يهاي سلبي   ایجابي اعتمادساز، م دربارة مولفه

 .ها اشاره شود ترین آن ها اشاره شده است اما سعي شد به مهم هم در احادیث   هم در قرآن به آن

http://wikifeqh.ir/حضرت_صادق
http://wikifeqh.ir/حضرت_صادق
http://wikifeqh.ir/خدا
http://wikifeqh.ir/خدا
http://wikifeqh.ir/ظاهر
http://wikifeqh.ir/ظاهر
http://wikifeqh.ir/تندخوئی
http://wikifeqh.ir/تندخوئی
http://wikifeqh.ir/بهتان
http://wikifeqh.ir/بهتان
http://www.wikifeqh.ir/قرآن_کریم
http://www.wikifeqh.ir/قرآن_کریم
http://wikifeqh.ir/ناخشنودی
http://wikifeqh.ir/ناخشنودی
http://wikifeqh.ir/موفقیت
http://wikifeqh.ir/موفقیت
http://wikifeqh.ir/زوال
http://wikifeqh.ir/زوال
http://wikifeqh.ir/نعمت
http://wikifeqh.ir/نعمت
http://wikifeqh.ir/افراط
http://wikifeqh.ir/افراط
http://wikifeqh.ir/نیک_بختی
http://wikifeqh.ir/نیک_بختی
http://wikifeqh.ir/نعمت
http://wikifeqh.ir/نعمت
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 بعد شناختی سرمایة اجتماعی اسالمی 

. سرمایة شناختي بازتابي از ميزان تعهاد   دهااع اعبااي جامعاه از هادف   رساالت خاود اسات        

هاي عنصر شناختي عبار  از اهداف مشترك، زبان   كادهاي مشاترك   حكایاا ،     ین جنبهتر مهم

 (. 054، ص0939هرندي، )هاي مشترك یك جامعه است  ها   استعاره اسطوره

تارین عناصاري كاه بعاد      بر اساس آنچه گبشت مي توان گفت مهام  :وحدت حول مشترکات

ر ایاتي است كه بر حفظ  حد  بار اسااس   دهد، آیا     شناخت سرمایة اجتماعي را تشكيل مي

دی ر دین اسالم   ة  در مرتب« توحيد»محور  حد  در دیدگاه قرآني  .كنند مشتركا  دیني تأكيد مي

هرستد   از آنان براي پيوستن به شعار توحياد     قرآن كریم، پيامبر را به سوي اهل كتاب مي. است

َبَي نَكُم  أَلَِا نَع باادَ اَّلَِاا    بَي نَنَا   لَ الْكةتَابَّ تَعَالَو ا اَّلَى كَلةمَةٍ سَوَاءٍقُلْ یَا أَه »: كند جدایي از غير ا  دعو  مي

هَاإَّنْ تَوَلَِاو ا هَقُولُاوا اشْاهَدا ا بَّأَنَِاا       َلَا یَتَِخةبَ بَع بُنَا بَع بًا أَر بَابواا مةانْ دا نَّ اللَِاهة      شَي ئًا اللَِهَ  َلَا نُشْرَّكَ بَّهة

اي كه بين ما   شما مشترك است، غير  اي پيامبر به اهل كتاب ب و، بيایيد بر اساس كلمه ؛«ماس لةماونَ

 ؛( حد  كنايم ) از خدا را نپرستيم   یكدی ر را در برابر خدا ند به عنوان رب   پر ردگار ن يریم

. (57 /آل عماران ) پس اگر ر ي برگرداندند ب ویيد، شاهد باشيد كه ما اهل تسليم به حاق هساتيم  

 المؤمنونَ كلٌِ امانَ بَّاللِاهة   مالئكتاهة  كُتُباهة   راساالهة      ...» :هرماید بقره مي ةسور  31 ةآی خدا ند در

منان هماه  ؤیعني   م؛ «دنُفرَِّقُ بينَ احدٍ مةن راسالهة   قالوا سَمةعنا   اطَعنا غُفرانَكَ ربَِنا   اةلَيكَ المَصير

ما ميان هيچ یك از پيامبران  (گفتند)   ا ایمان آ ردندبه خدا   هرشت ان خدا   كتب   پيامبران خد

خادایا ماا   . خدا هرق ن باریم   همه یك زبان   یك دل هرمان خادا را شانيده   اطاعات كاردیم    

 .دانيم كه بازگشت همه به سوي توست خواهيم   مي آمرزش تو را مي

اةنَّ رَبَّكُم   احةد   َ اَباكُم   احةد ، كُلُّكُام    اَیهَا النِاسا»: اند نيز هرمودهاكرم صلي اهلل عليه   آله  پيغمبر

« تَّقْويلةآدَمَ  َ آدَما مةنْ تُرابٍ، اةنَّ اَكْرَمَكُم  عةنْدَ اللِهة اَتْقيكُم   َ لَيسَ لةعَرَبَّي عَلاي عَجَمةاي ِ هَبْالٌ اةلِاا بَّاال     

 شما هرزناد  ةیعني همانا پر ردگار شما یكي است، پدر شما یكي است، هم ؛(97العقول، ص تحف)

ترین شما نزد خدا ند باتقواترین شماست، عرب را بر عجم  آدم هستيد   آدم از خاك است، گرامي

قارآن كاریم،   . اساالم پایااني نادارد    تأكيد بر مشتركا  دیني در .تقوا ةهبيلت نيست م ر به  سيل
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هاا   هنجارهااي بساياري كاه در باين اقاوام مختلاف         پيامبر  احد، عبادا  دیني یكساان   ارزش 

هااي دیناداري از قبيال اعتقاادي، مناساكي   پيامادي یاهات         بخش است   در همة مؤلفاه   حد 

ام مختلف از یك مابهب  تواند از بزرگترین عناصر ساخت سرمایة اجتماعي در بين اقو شود؛ مي مي

 .  حتي مباهب مختلف اسالمي باشد

 بحث و نتيجه 

شناساان نخساتين مانناد  بار        نقش مبهب در پيشبرد امور اجتماعي   مدني كاه توساط جامعاه   

ليكن در د  دهاة اخيار   . شناسان اخير كمرنگ جلوه داده شد د ركيم مورد تأكيد بود، توسط جامعه

(. Lichterman, 2012)آشكار مبهب در پيشبرد اماور مادني اسات     تحقيقا  حاكي از تأثير مهم  

هوكویاما معتقد است جامعة مدرن بد ن پشتوانة مابهب، هرهناگ   سانت تااریخي از پایاة هار        

اناد كاه    ا  دربارة موهقيت جوامع مدرن معتقد است تنها به این علات توهياق یاهتاه   . خوهد ریخت

از نرار  ي  (. 0919حكمات،  )تمادي را زنده ن اه دارناد   سرمایة اجتماعي انباشته شده در قر ن م

تواند از هنجارهاي متقابال باين د     آ رند، مي دامنة هنجارهایي كه سرمایة اجتماعي را به  جود مي

جزء مسيحيت یاا آیاين كنوهسايوس را دربرگيارد      به هاي پيچيده   كامالً جزء د ست تا تمام آموزه

 .(3، ص0931زاده   همكاران،  عباس)

كاارگيري ماتن قارآن كاریم        هاي سرمایة اجتماعي دیني باا باه   این مقاله به دنبال تبيين مؤلفه

بدیهي است كلياا  اخاالق اساالمي      . كند   در این راه از اصول علمي استفاده مي استاحادیث 

 گاویي   تبياين    لي این مقاله جهت پرهيز از كلاي دهد  مياهزایش عمل به آن، سرمایة اجتماعي را 

هاي  ها را از طریق مؤلفههاي سرمایة اجتماعي، آن راهكارهاي عملي، سعي كرد پس از تجزیة مؤلفه

ممكان  . كه مصداقي هستند، به دین اسالم پيوناد زناد  ( هاي مفهومي دیني نه مؤلفه)علمي دینداري 

باشاد   ها غاهل ماناده است مواردي در اخالق اسالمي، احادیث   آیاتي  جود داشته   محقق از آن

 . هاي دینداري در راستاي موازین مشخ  علمي ارائه شود ترین جنبه اما سعي شده است مهم

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

تفا   ماهوي بين مفهوم سرمایة اجتماعي در دین اسالم   تعریفي متدا ل را كه اندیشمندان غربي 
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طاور نامحساوس اشااره     همچنين، به این تفا   در طول تحقيق باه . كنند، مطرح كند از آن بيان مي

اهميت موضوع ایان اسات كاه مفهاوم سارمایة      . شده است   به نرر محقق نكتة برتر تحقيق است

اجتماعي در شكل هعلي خود توسط اندیشمندان غربي مطرح شده اسات   اشااره باه  جاود ایان      

از ایان جهات از ابتادا    . طلبياد  گرایي، اهتمام محقق را مي گویي   ارزش بد ن كلي مفهوم در اسالم

هاا     سعي شد در جریان استددلي پژ هش نرار محققاان غرباي در هماة مراحال مانناد تعریاف       

كاار    هااي سارمایة اجتمااعي باه     هاي دینداري، منابع   مؤلفه ر یكردهاي سرمایة اجتماعي، تعریف

كارگيري اصول علمي مورد اذعان محققان غربي نشاان دهاد كاه     كرد با به محقق سعي. گرهته شود

د بسترها   ملز ما  سرمایة اجتماعي بسيار بيشتر از تاأثير ساایر ادیاان در    تأثير دین اسالم در ایجا

این مهم با تجزیاة دیناداري از طریاق اصاول علماي      . سرمایة اجتماعي از نرر همان محققان است

داده شد كه در همة اركان دین اسالم مفهوم سرمایة اجتماعي مورد اشاره قرار انجام گرهت   نشان 

این نتيجه در  هلة ا ل اهميت   اعتبار مفهوم سرمایة اجتماعي در دین اسالم را نشان . گرهته است

تار، تفاا   ماهيات سارمایة اجتمااعي در       توان دریاهت كه نكتة مهام  دهد، اما با كمي تأمل مي مي

حبور مفهوم سرمایة اجتماعي در بسياري از مباحث اعتقاادي،  . هاي غربي آن است دلاسالمي   م

دهد كه سرمایة اجتماعي در این دین ابزاري براي رشاد اقتصاادي    عبادي   سياسي اسالم نشان مي

كند یا داشتن د ستان، همراهان   ارتباطا  عمومي كه به هارد   طور بانك جهاني از آن یاد مي همان

. ، نيسات (Alguezaui & Filieri, 2010)دهد از سرمایة مالي   انساني خود استفاده كناد   هرصت مي

مفهوم سرمایة اجتماعي خود یك هدف در دیان اساالم اسات كاه تاأثير زیااد در مفهاوم عادالت         

كند ذكار اهميات مفهاوم سارمایة      محقق تصور مي. پبیرد اجتماعي دارد   از آن نيز تأثير زیادي مي

اه اثبا  حبور آن در همة اركان هردي   اجتماعي دین اسالم، نشان از تفاا   ن ااه   اجتماعي از ر

دین اسالم به مفهومي است كه در نرر محققان غربي تنها ابزاري براي رسيدن باه توساعه اسات      

در حاالي  . پردازي توسعه بوده است كه به مفهوم سرمایة اجتماعي منتهي شده اسات  این سير نرریه

هاي مسلمانان   د لات اساالمي    ترین سرمایه مایة اجتماعي در دین اسالم یكي از مهمكه مفهوم سر

 .  در كسب رضایت خدا ند   تقرب به درگاه الهي است
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كناد، تعياين ر یكارد     هاي مشابه متفا   مي اي دی ر كه تحقيق جاري را از سایر پژ هش نكته

شده است تالش محقق براي رسيدن باه   این نكتة مهم باعث. كلي اسالم به سرمایة اجتماعي است

در نتيجاه،  . مفهوم سرمایة اجتماعي تنها به تحصيل نكا  اخالقي   عبادي هردي دین منجر نشاود 

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

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

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

 .تواند در ایجاد سرمایة اجتماعي نقشي مهم داشته باشد جامعه، مي

پوشيده نيست رابطة معنوي   غيرمادي با قدرتي دیزال   اعتقاد به اهميت مردم در این رابطاه،  

معيارهاي غيرمادي رابطة معناوي باا   . ناخودآگاه اهزایش سرمایة اجتماعي را به دنبال خواهد داشت

اماري  . ترین ارتباطا  عاطفي   انساني در بين مردم است درگاه احادیت، سازندة بهترین   باكيفيت

ه بازگشات  رسد كه بار دی ر نياز با  كه امر زه دنياي غرب نيز بدان اعتراف كرده است   به نرر مي

این  ظيفاة نخب اان كشاور اسات كاه در شالوغي       . گرهتن است بدان در دنياي غرب در حال ا ج

مدرنيته   تالش براي توسعة اقتصادي   سياسي، اصول متقن   غيرقابل خدشاة دیناي برگرهتاه از    

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

ها مقایسه   كاهش زا یه با این دساتورا    كار گيرند   هرگونه ناهم وني را در ابتدا با آن وار بهاست

 .الهي را در دستور كار قرار دهند
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