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سرمایه اجتماعی در اسالم

علی افسری*: دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد اسالمی،  دانشگاه عالمه طباطبائی

دوفصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال چهارم، شماره اّول، بهار و تابستان 1392، ص 118 - 101

تاریخ دریافت مقاله:  1391/1/3
تاریخ پذیرش مقاله: 1391/3/15

چکیده
سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم مهم و کاربردی در بسیاری از علوم انسانی نظیر اقتصاد، مدیریت، 
علوم اجتماعی و علوم سیاسی می باشد. در این تحقیق می خواهیم مفهوم سرمایه اجتماعی را که از 
سوی دانشمندان غربی مطرح و گسترش داده شده است، از دیدگاه اسالمی و با استفاده از تفاسیر 
قرآن کریم و سایر منابع اسالمی بررسی کنیم. با بررسی اصول اسالمی مانند وحدت، اخوت، عدالت، 
تعاون، مشورت، مصابره و مرابطه، تکافل اجتماعی و همین طور فضایل اخالقی نظیر صداقت، وفای 
به عهد، حسن ظن، خوشرویی و ... در می یابیم که اجرای اصول اسالمی در ابعاد فردی و اجتماعی 
بر انواع و سطوح مختلف سرمایه اجتماعی تاثیر زیادی دارد و عالوه بر آن به نظر می رسد که پیاده 
شدن این اصول موثرترین روشی است که می تواند سرمایه اجتماعی را به باالترین سطح ممکن آن 
برساند. سرمایه اجتماعي اسالمی در بعد شناختی، بر اساس اصول وحدت و اخوت، و بسیاری از فضایل 
اخالقی، و در بعد ساختاری بر اساس اصولی نظیر تعاون، مصابره و مرابطه، مشورت، تکافل اجتماعی، و 
جنبه اجتماعی بسیاری از دستورات اسالم شکل می گیرد. الگوی اسالمی مشارکت اجتماعی، اشکاالت 
الگوهای غیر اسالمی را حل می کند و مشارکت اجتماعی با الگوی اسالمی می تواند تاثیر عمده ای بر 
رشد و توسعه جامعه اسالمی داشته باشد. گسترش و تعمیق اعتقادات و فرهنگ اسالمی و گسترش 
مشارکت اجتماعی مردم در امور مختلف، دو راه کار مهم برای افزایش سرمایه اجتماعی اسالمی می 

باشند.

کلید واژه ها: اسالم، سرمایه اجتماعی، اصول اسالمی، مشارکت اجتماعی
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دوفصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان 1021391

1- مقدمه:
سرمایه اجتماعی شامل حجم و کیفیت روابط میان انسان ها است که همکاری میان افراد را تسهیل 
می کند. مفهوم سرمایه اجتماعی، از مفاهیم بسیار مهم و مفیدی است که در سه دهه اخیر در بسیاری 
از علوم انسانی نظیر اقتصاد، مدیریت، علوم اجتماعی، و علوم سیاسی مطرح و به کار گرفته شده است. بر 
اساس نتایج تحقیقات متعددی که از سال 1988 میالدی در مورد توسعه کشورهای جهان انجام شده، 

سرمایه اجتماعي  تأثیر عمده ای در توسعه و پیشرفت جوامع دارد )افسری،1390: 62-97(. 
هرچه مقدار سرمایه اجتماعی در یک جامعه بیشتر باشد، همکاری و هماهنگی میان افراد و گروه ها بیشتر 
است، گردش اطالعات بهتر صورت می گیرد، هزینه های مبادله کاهش می یابد، منابع اقتصادی به صورت 
بهتری به کار برده می شود و پیشرفت و توسعه جامعه سریع تر انجام می شود. بسیاری از برنامه های توسعه 
کشورها بدون درنظر گرفتن مالحظات سرمایه اجتماعی ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد. بنابراین 
در تدوین و اجرای برنامه های توسعه، باید توجه ویژه ای به سرمایه اجتماعی صورت گیرد. مطابق سند 
چشم انداز بیست ساله کشور، یکی از ویژگی هایی که جامعه ایران در افق این چشم انداز باید داشته باشد، 

به صورت زیر عنوان شده است: » متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی«. 
بررسی مسائل مختلف اجتماعی و از جمله سرمایه اجتماعی در هر جامعه ای باید با در نظر گرفتن 
فرهنگ، آداب و رسوم و اعتقادات آن جامعه صورت گیرد. در کشورهای اسالمی و از جمله در ایران، 
بخش مهمی از فرهنگ و اعتقادات مردم متاثر از دین اسالم است. بنابراین در تحلیل سرمایه اجتماعی 

در کشورهای اسالمی، بررسی رابطه میان اسالم و سرمایه اجتماعي از اهمیت زیادی برخوردار است. 
در دین اسالم با توجه به چارچوب های اعتقادی و برنامه های ویژه برای آرامش و تعالی روحی انسان ها، 
مسلمانان به گونه ای تربیت می شوند که بسیاری از ارزش ها و صفات اخالقی در آنها به صورت درونی در 
می آید که این صفات  تأثیر زیادی بر کیفیت و کمیت روابط اجتماعی آنها دارد. عالوه بر آن، اسالم توجه 
ویژه ای به اجتماعات و تعامل میان افراد دارد. در این مقاله با استفاده از آیات قرآن کریم به بررسی برخی 

از اصول اسالمی و  تأثیر آنها بر سرمایه اجتماعی می پردازیم.

2- مفهوم و انواع سرمایه اجتماعي:                                                      
منظور از سرمایه اجتماعي میزان ارتباطات میان افراد و هنجارهاي حاکم بر این ارتباطات است که موجب 
ارتقاي سطح همکاري اعضاي جامعه مي شود. مفهوم سرمایه اجتماعي، مفهومی گسترده است و شامل 
کمیت و کیفیت روابط اجتماعي گوناگونی است که میان افراد، گروه ها، سازمان ها و نهادهای جامعه برقرار 
است و موجب افزایش همکاری افراد در راستای تامین منافع متقابل آنها می شود. انواع سرمایه اجتماعي 

عبارتند از سرمایه اجتماعي ساختاري و سرمایه اجتماعي شناختي. 
در بررسی روابط میان انسان ها اگر بخواهیم به حجم این روابط)کمیت روابط( توجه کنیم، باید به تعداد و 
انواع گروه ها، نهادها و شبکه های اجتماعی بپردازیم)سرمایه اجتماعي ساختاري(. اما اگر بخواهیم کیفیت 
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روابط میان انسان ها را بررسی کنیم، باید به عقاید و هنجارهای موثر بر روابط اجتماعی توجه کنیم)سرمایه 
اجتماعي شناختي(. بنابراین سرمایه اجتماعي شناختي در برگیرنده کیفیت روابط میان انسانها است و 
به ارزش ها، هنجارها، و عقاید موثر بر روابط میان افراد گفته می شود، در حالی که سرمایه اجتماعي 
ساختاري بر اساس تعریف کاسا )2009( شامل شبکه هاي اجتماعي رسمي و غیررسمي است. شبکه هاي 
غیررسمي به وسیله روابط افراد با دوستان، خویشان، همسایگان و... تشکیل مي شود و شبکه هاي رسمي 
شامل مشارکت داوطلبانه افراد در گروه ها و سازمان ها است که از آن به مشارکت اجتماعی تعبیر می شود. 
در کشورهای غربی فعالیت های داوطلبانه افراد در گروه ها و سازمان های اجتماعی، به عنوان نماد جامعه 
مدنی در نظر گرفته می شود. در ادبیات سرمایه اجتماعي معموال منظور از سرمایه اجتماعي ساختاري، 
حجم شبکه های اجتماعی رسمی و به عبارت دیگر میزان فعالیت های داوطلبانه افراد در گروه های 
اجتماعی)مشارکت اجتماعی( است که روابط افراد در قالب این شبکه ها شکل می گیرد، اما در مجموع، 
روابط افراد در شبکه هاي غیررسمي هم جزء سرمایه اجتماعي ساختاري محسوب می شود، مثل شبکه 

روابط دوستی و شبکه روابط همسایگی.
سرمایه اجتماعی اثرات مثبت مهمی بر اقتصاد و ابعاد دیگر زندگی اجتماعی انسان ها دارد. در یک تقسیم 
بندي، سرمایه اجتماعي را مي توان در سه سطح خرد، میاني و کالن مورد مطالعه قرار داد. در سطح خرد 
سرمایه اجتماعي ناظر بر روابط میان افراد و خانواده ها است. سرمایه اجتماعي در سطح خرد بر اساس 
میزان صمیمیت حاکم بر افراد، به دو نوع غیر رسمي)درون گروهی( و تعمیم یافته)میان گروهی(تقسیم 
مي شود. سرمایه اجتماعي غیر رسمي)درون گروهي( سطحی از سرمایه اجتماعي است که میان افرادي 
که ارتباط نزدیک و صمیمي با هم دارند وجود دارد، مثل اعضاي خانواده، دوستان نزدیک و همسایگان. 
در مقابل، سرمایه اجتماعي تعمیم یافته)میان گروهي( در میان افرادي وجود دارد که روابط دوستانه و 

خصوصیات مشترک کمتري میان آنها حاکم است، مثل اعضاي گروه هاي اجتماعي. 
سطح میاني)رابط( شامل پیوندها و روابط عمودي است و روابط حاکم میان سازمان ها و گروه ها و همین 
طور روابط میان اعضاي آنها را در بر می گیرد. سطح کالن )نهادي( فراگیرترین جنبه سرمایه اجتماعي 
است که شامل رسمي ترین روابط و ساختارهاي نهادي مي شود. این بخش از سرمایه اجتماعي به محیط 
اجتماعي و سیاسي مي پردازد که به ساختارهاي اجتماعي شکل مي دهد. رژیم سیاسي، سلطه قانون، نظام 
قضایي، و آزادي هاي سیاسي و مدني، نهادهایي هستند که از طریق آنها سرمایه اجتماعي کالن شکل 

مي گیرد )حسیني، علمی و شارع پور، 1386(. 

3- بررسی دیدگاه ها و اصول اجتماعی اسالم:
در این بخش به بررسی برخی از اصول اجتماعی اسالم می پردازیم و در بخش های بعد  تأثیر اصول اسالمی 
را بر انواع مختلف سرمایه اجتماعی بررسی می کنیم. اسالم اهمیت فوق العاده ای برای مسأله اجتماع قائل 
است و به همین خاطر مهم ترین احکام و شرایع خود از قبیل حج و جهاد و نماز و انفاق و همین طور 
تقوای دینی را بر اساس اجتماع قرار داده است. دین اسالم مردم را به اجرای دستورات پروردگار دعوت 
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می کند تا از این طریق عالوه بر پاکی و تعالی معنوی افراد، سعادت زندگی اجتماعی آنها نیز تامین شود. 
در قرآن کریم در برخی از آیات از انسان ها خواسته شده که با تبعیت از شریعت اسالم با هم متحد 
باشند و به دور از تفرقه و اختالف، زندگی اجتماعی خوبی داشته باشند. این آیات عبارتند از: آیات 153و 
159سوره انعام، آیات 103و 105سوره آل عمران، و آیه 46 سوره انفال. در آیات دیگری از قرآن کریم 
مسلمانان دعوت می شوند به این که بر اساس اتفاق و اتحاد، و به دست آوردن منافع و مزایای معنوی و 
مادی، اجتماعات خاصی را تشکیل دهند، مانند آیه 10 سوره حجرات، آیه 2 سوره مائده و آیه 104سوره 

آل عمران)طباطبائی، 1345، ج4 : 162- 160(. 
این اجتماعات مشابه همان گروه های اجتماعی است که در مباحث جدید سرمایه اجتماعی با عنوان 
مشارکت اجتماعی مطرح می شود، با این تفاوت که گروه های اجتماعی مورد نظر اسالم فقط در چارچوب 

موازین اسالمی و بر اساس تقوا و خیرخواهی ایجاد می شوند.
اکنون به بررسی دو آیه اخیر می پردازیم. آیه: »و لتكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف و ينهون 
عن المنكر« )آل عمران/ 104( مسلمانان را به تشکیل گروه هایی برای گسترش کارهای خیر، امر به معروف 
و نهی از منکر فرا می خواند و در آیه »و تعاونوا على البر و التقوى و ال تعاونوا على االثم و العدوان« )مائده/ 2( 
مسلمانان به تعاون و مشارکت گروهی در کارهای خوب و مفید و بر اساس تقوا دعوت می شوند. مطابق 
این آیه مسلمانان موظف به تعاون در کارهایی هستند که دارای دو ویژگی می باشد: »البر« به معنای کار 
خوب و مفید است و »التقوی« به معنای جلوگیری از اعمال خالف می باشد. بنابراین تعاون در کارهایی 
توصیه شده که هم مفید و هم در چارچوب مقررات اسالمی باشد. نتیجه دیگر، این که تعاون باید هم 
در دعوت به نیکی ها، و هم در مبارزه با بدی ها انجام گیرد. در ادامه آیه، مسلمانان از همکاری در اهداف 
باطل و اعمال نادرست و ظلم و ستم نهی می شوند)مکارم شیرازی، 1362، ج4: 254-253(. بنابراین بر 
اساس اصل تعاون، فعالیت گروه های اجتماعی در مورد فعالیت های مفید و در چارچوب دستورات الهی، 

مورد توصیه اسالم است.
َ لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن«.  َِّذيَن َءاَمنُوا اصبُروا َو صابُِروا َو َرابِطوا َو اتَُّقوا اللَّ  در آیه 200 سوره آل عمران می خوانیم: »يََأيَُّها ال
منظور از امر »اصبروا« صبر تک تک افراد است و بعد از آن امر » صابروا« آمده است که مسلمانان را به 
مصابره دعوت می کند. مصابره عبارت است از اینکه جمعیتی به اتفاق یکدیگر اذیت ها را تحمل کنند و هر 
یک صبر خود را به صبر دیگری تکیه دهد و در نتیجه برکاتی که در صفت صبر هست، دست به دست 
هم دهد و تاثیر صبر بیشتر گردد، چون باعث می شود که تک تک افراد نیروی یکدیگر را به هم وصل 

کنند و همه نیروها یکی شود. 
در این آیه پس از دو امر »اصبروا« و »صابروا« ، امر »رابطوا« آمده که مسلمانان را به مرابطه فرا می خواند. 
مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است، چون مصابره عبارت بود از وصل کردن نیروی مقاومت افراد 
جامعه در برابر شدائد، و مرابطه عبارت است از همین وصل کردن نیروها، اما نه تنها نیروی مقاومت در 
برابر شدائد، بلکه همه نیروها و کارها در جمیع شؤون زندگی دینی، چه در حال شدت و چه در حال 
رخا و خوشی. در انتهای آیه برای صبر، مصابره و مرابطه مسلمانان قیدی مطرح می شود و آن این است 
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که این صبر، مصابره و مرابطه باید همراه با تقوای الهی باشد تا جامعه مسلمانان را به سعادت حقیقی 
برساند)طباطبائی،1345، ج4: 156(.

در مجموع می توان نتیجه گرفت که اسالم تأکید فراوانی بر اتحاد و یکپارچگی جامعه اسالمی)اصل 
وحدت(، فعالیت گروه های اجتماعی در مورد فعالیت های مفید و در چارچوب دستورات الهی)اصل 
تعاون(، و گسترش روابط سالم میان مسلمانان با هدف اتحاد و وصل کردن نیروهای آن ها )مصابره و 

مرابطه( دارد.

4-  تأثیر اصول اسالمی بر انواع سرمایه اجتماعي:
 تأثیر مثبت دینداری افراد بر سرمایه اجتماعی در برخی از مطالعات تجربی به اثبات رسیده است که از 
جمله  می توان به مطالعه کتابی، گنجي، احمدي و معصومي )1383( و ربانی و طاهری)1387( اشاره 
کرد. کتابی و همکاران)1383( دین را عاملی تعیین کننده در افزایش سرمایه اجتماعی، و همین طور 

سرمایه اجتماعی را عامل مهمی در توسعه اجتماعی و فرهنگی جوامع می دانند. 
الویری)1383( دین را اصلی ترین، پایدارترین و کارآمدترین عامل تولید سرمایه اجتماعی می داند که از 
طریق  تأثیر بر اخالق، موجب ارتقای سرمایه اجتماعی می شود. فصیحی)1386( نیز  تأثیر دین اسالم 
را بر سرمایه اجتماعی به صورت نظری مورد بررسی قرار داده و نتیجه می گیرد که اجرای اصول دین 
اسالم  تأثیر فوق العاده ای بر افزایش سرمایه اجتماعی دارد. همچنین بر اساس نتایج مطالعه مهرگان و 
دلیری)1389( سرمایه مذهبي)دین اسالم( مي تواند اغلب جنبه هاي مثبت سرمایه اجتماعي )همچون 
اعتماد، دسترسي به اطالعات و مشارکت( را پوشش داده و بسیاري از نقص هاي آن را مرتفع نماید و 
وجود سرمایه مذهبي سبب مي شود تا سرمایه هاي فیزیکي، انساني و اجتماعي به درستي مورد استفاده 

قرار گیرد. 
فاضلی کبریا، صفرزاده و حسن زاده )1391( بر اساس نتایج پژوهشی که در کتاب نهج البالغه انجام داده اند، 
بر نقش عمده حاکمان در ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه اسالمی تأکید کرده و مولفه های 
سرمایه اجتماعي را در جامعه اسالمی به صورت زیر مطرح می کنند: تأکید بر خدا محوری و تقوای الهی، 
کنترل هوای نفس، محبت نسبت به مردمان و نفی خشونت ورزی، عفو و بخشش، انجام عمل صالح، نفی 
خودکامگی و قدرت طلبی، توجه به توده مردمان، نفی تبعیض گرایی، نفی خواص گرایی، تأکید بر انصاف و 
عدالت محوری، مدارا و مالیمت، نفی بدبینی، تأکید بر حسن ظن، خوش رفتاری، خوش رویی و وفای به عهد، 

نفی سخن چینی و دروغ گویی و تأکید بر صداقت، ستر عیوب و اعتدال.  
دین اسالم توجهی ویژه به مسأله اجتماع و تقویت روابط اجتماعی مسلمانان دارد. به عنوان نمونه می توان 
به اصل وحدت، اصل اخوت، و اصل تعاون اشاره کرد که در قالب اخالق اجتماعی اسالم قرار می گیرند. 
در این بخش به بررسی  تأثیر اصول اسالمی بر انواع سرمایه اجتماعي)سرمایه اجتماعي شناختي و سرمایه 

اجتماعي ساختاری( می پردازیم. 
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سرمایه اجتماعي- شناختي: سرمایه اجتماعي- شناختي در برگیرنده کیفیت روابط میان انسانها است 
و به ارزش ها، هنجارها و عقاید موثر بر روابط میان افراد گفته می   شود. به طورکلي در ادبیات سرمایه 
اجتماعی، دو شاخص مهم برای سرمایه اجتماعي- شناختي در نظر گرفته می شود: اعتماد و هنجارهای 

اجتماعی.
اعتماد: بخش عمده اي از نظریه سرمایه اجتماعي مبتني بر بحث اعتماد است و به طورکلي اعتماد، 
شاخص مناسبي براي پیوندهاي مثبت و متقابل است و به همین دلیل به عنوان مهم ترین شاخص 

سرمایه اجتماعي در نظر گرفته می شود. 
تحقق زندگي سالم اجتماعي در گرو آن است که افراد اعتماد و اطمینان داشته باشند که کنش گران 
اجتماعي، قوانین، هنجارها و حقوق خود و دیگران را محترم تلّقي نموده و هرکس خود را در هر وضعیت، 
در قبال اجتماع، متعهد و مسئول مي داند. زندگي اجتماعي بشر بر اساس محترم شمردن پیمان ها، و 
وفاي به عهدهاست. روابط میان انسان ها به شدت، به قراردادها، پیمان ها و تعهداتي وابسته است که 
کنش گران اجتماعي نسبت به یکدیگر دارند. بنابراین وفای به عهد و پیمان از عوامل موثر بر تقویت اعتماد 
در روابط میان افراد است. عالوه بر آن، امانتداری، اخالص، صداقت، تقوا، و پرهیز از تجاوز، اذیت و رساندن 
ضرر به دیگران از اصول مورد تأکید در اخالق اسالمی هستند که  تأثیر بسزایی در ایجاد اعتماد میان 
افراد و گروه ها دارند)فصیحی، 1386(. در اسالم خصوصیات اخالقی نامبرده بسیار مورد تأکید می باشد، 
از آن جمله می توان به آیه 1 سوره مائده، آیه 58 سوره نساء، آیه 119 سوره توبه، و آیه 87 سوره مائده 
اشاره کرد که به ترتیب وفای به عهد و پیمان، امانتداری، صداقت، و پرهیز از ظلم و تجاوز در آنها مطرح 

شده است. 
یکی دیگر از فضایل اخالقی که در اخالق اسالمی مطرح می شود، حسن ظن است. مسلمانان باید ضمن 
اینکه رفتار عقالیی دارند و ریسک رفتارهای مختلف دیگران را مد نظر قرار می دهند، اما باید نسبت 
به دیگران حسن ظن داشته باشند و این حسن ظن که نسبت به تمامی مسلمانان از اقوام و زبان های 
مختلف است، می تواند عامل مهمی در ایجاد اعتماد میان افراد در جامعه اسالمی باشد. در آیه 61 سوره 

توبه از ایمان به خدا و اعتماد به مومنان به عنوان دو ویژگی پیامبر اکرم)ص( نام برده شده است. 
در اسالم، حسن ظن و اعتماد به سایر مسلمانان یک اصل است. ضرورت حسن ظن مسلمانان به یکدیگر 
در آیه 12 سوره نور بیان شده و در آیه 12 سوره حجرات مسلمانان از بد گمانی و سوء ظن نهی شده اند. 
عالوه بر آن می توان به قواعد فقهی مانند »قاعده اصاله الصحه« و »قاعده ید« اشاره نمود. منظور از قاعده 
اصاله الصحه این است که باید اعمال دیگران را حمل بر صحت و درستی کرد و مشروع و حالل انگاشت. 
به طور مثال اگر کسی را ببینیم مایعی می نوشد و احتمال بدهیم که آب یا شراب است، بنابر اصل صحت 
که مسلمان فعل حرام انجام نمی دهد، بنا را بر حالل بودن می گذاریم و می گوییم آن، آب است نه شراب 
)بجنوردی، 1377، ج1: 184-129(. این قاعده فقهی نوعی حسن ظن و اعتماد را در افراد نسبت به 

اعمال دیگران ایجاد می کند. 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

107

بر اساس قاعده ید، هر کس مالک آنچه در دست دارد و بر آن تسلط دارد، محسوب می شود )بجنوردی، 
1377، ج1: 312-285(. بنابراین قاعده، نوعی حسن ظن و اعتماد در جامعه اسالمی نسبت به مالکیت 
اموال ایجاد می کند. همچنین اگر گوشت یا سایر محصوالت حیوانی از بازار مسلمین اخذ شود، می توان 
فرض کرد که حیوان موجود در آن بازار با روش شرعی ذبح گردیده و مذکی می باشد )فاضل موحدی 
لنکرانی، 1383: 492-491(. بنابراین این قاعده نوعی اعتماد را نسبت به بازار محصوالت حیوانی در 

جامعه مسلمانان ایجاد می کند.  
یکی از عوامل کاهش اعتماد در میان مردم یک جامعه، تفاوت های قومی و زبانی است)زک و نک، 2001(. 
تعصبات قومی، نژادی و زبانی، اعتماد را در میان افرادی که نژاد یا زبان متفاوتی دارند، کاهش می دهد. 
اسالم با هر گونه قوم گرایی و نژادپرستی مبارزه می کند و تفاوت های قومی و زبانی را اسباب شناخت 
جوامع بشری می داند و تنها درست کاری و پرهیزکاری را به عنوان ارزش و دلیل برتری انسانها معرفی 
َ َعلِيٌم َخبِيٌر« )حجرات/ 13(.  اسالم  ِ أَتَْقاُكْم إِنَّ اللَّ می کند: »... َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ
ََّما الُْمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فََأْصلُِحوا بَْيَن  محبت و برادری را جایگزین تعصب و قوم گرایی می کند )اصل اخوت(: »إِن

أََخَويُْكْم«)حجرات/ 10( و اعتماد را به باالترین میزان ممکن می رساند. 
اسالم، عقاید عمیق و معیارهای مشترکی را در انسان ها ایجاد می کند که موجب افزایش اعتماد آنها به 
هم می شود. در آیه 103 سوره آل عمران خداوند از مسلمانان می خواهد تا با چنگ زدن به ریسمان الهی 
با هم متحد شوند)اصل وحدت(. در این آیه، خداوند، الفت و نزدیکی قلبهای مسلمانان و رابطه برادری 
میان آن ها را نعمتی الهی بر شمرده که در نتیجۀ ایمان مسلمانان به وجود آمده است. هیچ عامل دیگری 
به جز دین اسالم نمی تواند این میزان از الفت و برادری را در میان انسان ها ایجاد کند. در آیه 63 سوره 
انفال آمده است: »و میان دلهایشان الفت انداخت که اگر آنچه در روی زمین است همه را خرج می کردی 
نمی توانستی میان دلهایشان الفت برقرار کنی ولی خدا بود که میان آنان الفت انداخت، چرا که او توانای 
حکیم است«. بنابراین، اصول وحدت و اخوت، و منع تبعیض و تعصب قومی که در قالب اخالق اجتماعی 
اسالم قرار می گیرند،  تأثیر عمده ای بر اعتماد میان افراد جامعه دارد. همچنین تحریم بدگویی، غیبت، 
تهمت و سایر رذایل اخالقی در جامعه اسالمی سطح باالیی از اعتماد را ایجاد می کند. به عنوان نمونه 
می توان به آیات 11 و 12 سوره حجرات اشاره کرد که در آن مسلمانان از مسخره کردن، دادن القاب 

زشت، سوء ظن، تجسس و غیبت کردن، که همگی  تأثیر منفی بر روابط میان آنها دارد، نهی شده-اند.
از عوامل دیگر پایین بودن سطح اعتماد در جوامع مختلف وجود نابرابری های اجتماعی و اقتصادی می-

باشد )زک و نک، 2001(. گسترش عدالت و کاهش نابرابری های اجتماعی از مهم ترین اصول اسالمی 
است. اسالم، هم از طریق تربیت اعتقادی و اخالقی مسلمانان، و هم از طریق وضع قوانین مختلف برای 
رسیدن به این هدف تالش می کند و می تواند از این طریق نقش بسزایی در افزایش سرمایه اجتماعي 
داشته باشد. بر اساس اصول اخالق اسالمی هر فرد مسلمان موظف است تا حدی که برای او مقدور است، 
به محرومان و فقرا کمک نماید. به عنوان نمونه در آیه 195 سوره بقره، مسلمانان به احسان و نیکوکاری 
دعوت می شوند و در آیات متعددی از قرآن کریم کمک به فقرا و محرومان جامعه به عنوان وظیفه همه 
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مسلمانان و وسیله ای برای دست یابی به قرب الهی مطرح شده است. 
از اصول اجتماعی دیگری که در دین اسالم مطرح شده است، نظارت همگانی و کنترل اجتماعي است 
که در قالب دو اصل زیر بنایي امر به معروف و نهي از منکر محقق می شود و در آیات 71 سوره توبه، 
104، 110 و 114 سوره آل عمران، 17 سوره لقمان، 17 سوره حج، 9 سوره توبه و 157 سوره اعراف 
به آن اشاره شده است. آنچه این دو اصل را با ایجاد سرمایه اجتماعي پیوند مي دهد، این نکته است که 
این دو اصل زیربناي دیگر اصول هستند و در صورت زنده بودن اینها، سایر دستورات دین نیز در جامعه 
زنده خواهند بود. این دو اصل به عنوان دو اصل نظارت همگاني، به تمام افراد اجازه مي دهند با هر نوع 
کج روي و هنجارشکني در حد توان خود، مقابله نمایند و در صورتي که ارزش ها و هنجارها از چنین 
ضمانت اجرایي در جامعه برخوردار باشند، کمتر کسي پیدا مي شود که هنجارها را نقض نماید. دراین 
صورت، امنیت، آرامش و اعتماد بر جامعه حاکم مي شود و کنش هاي فردي و اجتماعي تسهیل مي گردند 

)فصیحی، 1386(.
هنجارهاي اجتماعي: نوع دیگری از سرمایه اجتماعي-شناختي، هنجارهاي اجتماعي می باشد. وجود 
هنجارهایي در افراد که در روابط میان آنها تاثیر مثبت می گذارد و تعامل آنها را افزایش می دهد، نوعي 
سرمایه اجتماعي تلقي می شود. اسالم مروج هنجارهاي موثر در گسترش وتعمیق روابط میان انسانها 
است که این هنجارها در قالب اخالق اسالمی قرار مي گیرد. انسان ها در مکتب اسالم طوری تربیت 
می شوند که اصول اخالقی به صورت صفات درونی آنها در می آید. صداقت، درستکاري، تواضع، مهربانی، 
خوش خلقی، گشاده رویی، همدردي و کمک کردن به دیگران، بخشندگی و گذشت، پرهیز از آزار و 
اذیت، رعایت حقوق دیگران و حتي فداکاري و ترجیح منافع دیگران بر منفعت شخصي، نمونه هایي از 
هنجارها و اصول اخالقي مورد تأکید اسالم هستند که تاثیر مهمي بر گسترش و بهبود روابط اجتماعي 

در جامعه اسالمي دارد. 
در آیات 37 اسراء، 54 مائده، 88 حجر، و 215 شعرا مسأله تواضع و فروتنی مطرح شده، و در آیات 96 
مومنون، 34 فصلت، و 53 اسراء از خوش خلقی به عنوان یکی از صفات اخالقی برجسته یاد شده، و 
مسأله بخشش و گذشت در برخی از آیات از جمله آیات 178 و 237 بقره، 126 نحل، 22 نور، 14 تغابن، 
و 40 شوری مطرح شده است. هر چه ایمان و معنویت در میان افراد جامعه اسالمي قوی تر و عمیق تر 
باشد، هنجارهاي اجتماعي در آن جامعه رواج بیشتري خواهد یافت و سرمایه اجتماعي بیشتر خواهد شد.

از نظر پاتنام )1993: 176-171( مهم ترین سودمندي هنجارهاي اجتماعي مربوط به هنجار معامله به مثل 
است. او این هنجار را از مولدترین اجزاي سرمایه اجتماعي مي داند. در ادبیات سرمایه اجتماعی منظور از 
معامله به مثل جبران محبت و مهربانی دیگران است. گروه ها و جوامعي که این هنجار بر آنها حاکم است 
و از آن پیروي مي کنند، به شکل موثري بر فرصت طلبي و مشکالت مربوط به عمل جمعي فائق مي آیند. 
در آیه 86 سوره نساء آمده است: »و هنگامی که کسی به شما تحیت گوید، پاسخ آن را به طور بهتر 
دهید یا الاقل به همان گونه پاسخ گوئید، خداوند حساب همه چیز را دارد«. بر اساس این آیه مسلمانان 
موظفند که هرگونه نیکی و محبت از سوی دیگران را پاسخ گویند)مکارم شیرازی، 1362، ج4: 41-46(. 
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بنابراین اسالم مرّوج هنجار معامله به مثل و بسیاری از ارزش های انسانی دیگر می باشد که  تأثیر زیادی بر 
روابط میان انسان ها دارد. 

سرمایه اجتماعي- ساختاري: سرمایه اجتماعي- ساختاري دومین نوع سرمایه اجتماعي می باشد که 
شامل پیوندها یا شبکه هاي اجتماعي رسمي و غیررسمي مي شود. شاید تصور شود که اسالم تنها از طریق 
هنجارهای اخالقی و امور معنوی بر سرمایه اجتماعی  تأثیر می گذارد. در حالی که در دین اسالم توجه 
ویژه اي به اجتماعات مردمي)سرمایه اجتماعي- ساختاري( شده است. نمونه بارز آن نهاد مسجد است که 
در آن مسلمانان ضمن انجام عبادت هاي گروهي، هر روز در چندین نوبت با هم در ارتباط هستند. اغلب 
احکام و دستورات اسالم مثل نماز جماعت، نماز جمعه، امر به معروف و نهی از منکر، حج، خمس و زکات 
به گونه ای طراحی شده اند که عالوه بر داشتن اثرات معنوی و تزکیه روحی، موجب افزایش روابط مفید 
میان انسان ها و مشارکت اجتماعی همه مسلمانان می شود. بنابراین دستورات اسالم، شبکه های روابط 

میان افراد جامعه را هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی تقویت می کند.
البته ساختارهای اجتماعی که در اسالم برای ارتباطات و مشارکت مردم در نظر گرفته شده، محدود به 
ساختارهای مشخص و از پیش تعیین شده نمی شود. همان طور که در بخش های قبلی توضیح داده شد، 
اسالم تأکید فراوانی بر فعالیت گروه های اجتماعی در مورد فعالیت های مفید و در چارچوب دستورات 
الهی، و گسترش روابط سالم میان مسلمانان با هدف اتحاد و وصل کردن نیروهای آن ها دارد. بر اساس 
اصل تعاون که یکی از اصول اخالق اسالمی می باشد، مسلمانان موظفند که تا حد امکان در کارهاي مفید 
و مشروع، تعاون و مشارکت نمایند. همچنین بر اساس آیه200 سوره آل عمران مسلمانان وظیفه دارند 
که در قالب مصابره و مرابطه، روابط خود را در چارچوب تقوای الهی افزایش دهند. دین اسالم مسلمانان 
را به برقرار کردن روابط دوستی با یکدیگر تشویق می کند و آداب و وظایف اخالقی ویژه ای برای روابط 
میان انسانها مشخص کرده است که به طور نمونه می توان به سالم دادن، مصافحه، خوش رویی، و هدیه 

دادن به دوستان اشاره کرد.    
همچنین روابط میان مسلمانان در قالب برخی از اصول دیگر اخالق اسالمی می تواند گسترش یابد. یکي 
از این اصول، اصل مسئولیت پذیري یا تکافل اجتماعي است که بر اساس آن، مسلمانان موظفند برای 
اصالح میان مردم و حل مشکالت و تأمین نیازهاي آنان تالش کنند. برای نمونه می توان به آیات 1 سوره  
انفال و 10 سوره حجرات اشاره کرد که در این آیات اصالح میان مردم، به عنوان وظیفه همه مسلمانان 
مطرح شده است. همچنین مشورت و مشارکت دادن دیگران در تصمیمات جمعي، از اصول اخالقی 
دیگری است که در آیات 159 سوره  آل عمران و 38 سوره  شوري بر آن تأکید شده و روابط مفید میان 

افراد را گسترش    می دهد. 
بنابراین در مجموع می توان نتیجه گرفت که اجرای اصول اسالمی  تأثیر فراوانی بر سرمایه اجتماعی-

ساختاری دارد. از سال 1980 میالدی تا به امروز تحقیقات متعددی در مورد اثرات مختلف سرمایه 
اجتماعی بر رشد و توسعه جوامع صورت گرفته است. پیشرفت و توسعه یک کشور و حل تمام مشکالت 
و مسائل متعددی که جوامع مختلف با آن روبرو هستند، تنها از طریق دولت ها ممکن نیست و این 

سرمایه اجتماعي در اسالم
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کار با مشارکت داوطلبانه مردم در امور مختلف )سرمایه اجتماعی- ساختاری( میسر می شود. نکته قابل 
توجه این است که چندین قرن پیش از آن که مسأله مشارکت اجتماعی و گروه های اجتماعی در جوامع 
غربی مطرح شود، این ضرورت در قرآن کریم با عبارت تعاون در کارهای مفید و مشروع بیان شده و همه 
مسلمانان به این کار توصیه شده اند. نکته قابل توجه دیگر این است که مسلمانان تنها ُمجاز به همکاری در 
کارهای مفید و مشروع هستند و این محدودیت، تفاوت میان مشارکت و فعالیت های داوطلبانه اسالمی و 
غیر اسالمی است. مشارکت مورد نظر اسالم، مشارکتی با اهداف خیرخواهانه و مقدس است، در حالی که 
مشارکت در فرهنگ غربی این قید و محدودیت را ندارد. بنابراین با توجه به وجود انگیزه های قوی در فرد 
مسلمان برای کمک به مردم و انجام کارهای خیر، انتظار می رود که مشارکت مسلمانان نتایج بیشتری 

در جهت رشد و توسعه جامعه اسالمی داشته باشد. 
       

5-  تأثیر اصول اسالمی بر سطوح سرمایه اجتماعي: 
پیاده شدن اصول اسالمی می تواند بر روابط انسانها در سطوح مختلف  تأثیرگذار باشد که در این بخش 

به بررسي آنها مي پردازیم:

سطح ُخرد: 
همان طور که گفته شد، شامل سرمایه اجتماعی غیر رسمی و سرمایه اجتماعي تعمیم یافته می باشد.   

سرمایه اجتماعي غیر رسمي)درون گروهي(: 
سرمایه اجتماعي غیر رسمي سطحی از سرمایه اجتماعي است که میان افرادي که ارتباط نزدیک و 
صمیمي با هم دارند وجود دارد، مثل اعضاي خانواده، دوستان نزدیک و همسایگان. در اسالم سفارش 
زیادي بر روابط صمیمانه با اعضاي خانواده و دوستان و آشنایان شده است. اسالم با واجب کردن احترام 
و نیکي به پدر و مادر و قرار دادن حقوق متقابل میان زن و شوهر و همین طور میان والدین و فرزندان 
در جهت تحکیم و بهبود روابط خانوادگي حرکت کرده است و با واجب کردن صله رحم، سعي در تقویت 

روابط میان خویشان دارد. 
اهمیت فوق العاده احترام و محبت به پدر و مادر در آیات 13 و 14 لقمان، 14 و 32 مریم، 23 و 24 اسراء، 
8 عنکبوت، 83 بقره، 36 نساء و 151 انعام به خوبی نمایان است و اهمیت و واجب بودن صله رحم را در 
اسالم می توان از آیات 36 نساء، 83 بقره، 90 نحل، 177 بقره، 38 روم، 26 اسراء، 22 محمد و 27 بقره 
نتیجه گیری کرد. در اسالم توصیه بسیاری در مورد محبت میان زن و شوهر و همین طور روابط صمیمانه 
میان والدین و فرزندان شده است، تا حدی که تمام این روابط صمیمانه جزء عبادت ها برشمرده شده است 
که موجب کمال انسان می شود. همین طور اسالم در مورد کمک و حمایت نسبت به خویشان، آشنایان و 
همسایگان سفارش زیادي مي کند و حقوقي را در مورد آنها معین مي کند که در مجموع رعایت آنها توسط 
افراد جامعه منجر به افزایش سرمایه اجتماعی غیر رسمي آن جامعه مي شود. در آیه 36 سوره نساء آمده 
است: »و خدا را بپرستید و چیزی را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان کنید و درباره خویشاوندان 
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و یتیمان و مستمندان و همسایه خویش و همسایه بیگانه و همنشین و در راه  مانده و بردگان خود نیکی 
کنیدکه خدا کسی را که متکبر و فخرفروش است دوست نمی دارد«. 

سرمایه اجتماعي تعمیم یافته)میان گروهي(: 
سرمایه اجتماعي تعمیم یافته در میان افرادي وجود دارد که روابط دوستانه و خصوصیات مشترک 
کمتري میان آنها حاکم است. یکي از مهم ترین عوامل تعیین کننده سرمایه اجتماعي در یک جامعه 
میزان روابط افراد با افراد ناآشنا و به عبارت دیگر اعتماد افراد به افرادي از گروه هاي دیگر مي باشد که از 
آن به سرمایه اجتماعي تعمیم یافته تعبیر مي شود. دین اسالم ضمن منع از تکبر، خودخواهی، تبعیض و 
تعصبات قومی، همه مسلمانان را دعوت مي کند تا با چنگ زدن به ریسمان الهي با هم متحد و یکپارچه 
شوند و نیز مسلمانان را برادر یکدیگر معرفي مي کند و در قالب چارچوب های اعتقادی و اخالقی خود آنها 
را طوری تربیت مي کند که روابط دوستانه و توأم با محبت واحترام با برادران دیني خود داشته باشند و در 
همه ابعاد مادي و معنوي از یکدیگر حمایت کنند و در کارهاي خوب و مفید با یکدیگر تعاون و همکاري 
نمایند. بنابراین تربیت مسلمانان در مکتب اسالم مي تواند باالترین سطح سرمایه اجتماعي تعمیم یافته 

را در جامعه اسالمي ایجاد کند. 

سطح میاني)رابط(: شامل پیوندها و روابط عمودي است و روابط حاکم میان افراد در سازمان ها و گروه ها 
را در بر می گیرد. در سطح میاني روابط عمودي و سلسله مراتبي در داخل یک سازمان یا گروه، مي تواند 
موجب کاهش کیفیت روابط شود و سطح پاییني از سرمایه اجتماعي را ایجاد کند. رعایت اصول اسالمی 

می تواند تا حدود زیادی این مسأله را حل کند. 

اسالم دین دوستي، تعاون و مسالمت است و این مسأله بر تمامي روابط میان انسانها در کلیه سطوح 
تاثیرگذار است. در آیه 38 سوره شوری آمده است: »و کسانی که ندای پروردگارشان را پاسخ مثبت 
داده و نماز برپا کرده اند و کارشان در میانشان مشورت است و از آنچه روزیشان داده ایم انفاق می کنند«. 
مسلمانان تحت تربیت اسالمي از خودخواهی و تکبر خودداری می کنند و امور مختلف خود را با مشورت 
و همکاري با هم انجام مي دهند و روحیه تعاون و صمیمیت میان آنها تاثیرات مخرب روابط عمودي و 
سلسله مراتبي را در گروه ها و سازمان ها از بین مي برد و باعث ایجاد همکاری و هماهنگی بیشتر میان 
گروه ها و سازمان های مختلف می شود و مي تواند سرمایه اجتماعي زیادي را در سطح میاني ایجاد کند.  
سطح کالن)نهادي(: در جامعه اسالمي نهادهاي حکومتي در چارچوب قوانین اسالمي تشکیل مي شود 
و حاکمان با معیارهاي اسالمي انتخاب مي شوند و مورد ارزیابي قرار مي گیرند. وجود این معیارها در 

حکومت اسالمي باعث افزایش اعتماد افراد به حکومت و نهادهاي حکومتي مي شود.
لزوم مشارکت مردم در حکومت اسالمی در آیات 38 شوری و 159 آل عمران مطرح شده است و بر 
این اساس حاکمان موظفند مردم را در تصمیم گیری شریک کنند و نظرات و سالیق آنها را مدنظر قرار 
دهند. همان طور که در کتاب تفسیر نمونه در تفسیر آیه 159 سوره آل عمران توضیح داده شده، در 
نظام سیاسي اسالم از یک سو حاکمان به مشورت و نظرخواهي از مردم، و از سوي دیگر مردم به مشارکت 
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در تصمیم گیري و اداره امور جامعه فرا خوانده شده اند)مکارم شیرازی، 1362، ج3: 150-140( و وجود 
چنین فضایي در جامعه اسالمي مي تواند سرمایه اجتماعي را در سطح کالن افزایش دهد.

از مجموع بحث های ارائه شده می توان نتیجه گرفت که اجرای اصول اسالمی می تواند  تأثیر زیادی بر انواع 
سرمایه اجتماعی)شناختی و ساختاری( داشته باشد. از جنبه شناختی، اصول وحدت، اخوت، و عدالت، و 
فضایل اخالقی نظیر وفای به عهد، حسن ظن، صداقت، امانتداری، درست کاري، مهربانی، تواضع، خوش 
خلقی، گشاده رویی، همدردي وکمک کردن به دیگران، بخشندگی و گذشت، پرهیز از آزار و اذیت، 
رعایت حقوق دیگران، فداکاري و ترجیح منافع دیگران بر منفعت شخصي، و تحریم بدگویی، غیبت، 
تهمت، تبعیض و تعصب قومی و سایر رذایل اخالقی می تواند روابط بسیار مطلوب و اعتماد فراوانی را در 

میان مسلمانان ایجاد کند. 
از جنبه ساختاری نیز مجموعه ای از اصول اخالقی نظیر تعاون، مصابره و مرابطه، مشورت، و تکافل 
اجتماعی، در کنار جنبه اجتماعی بسیاری از احکام و دستورات اسالم مثل نماز جماعت، نماز جمعه، 
امر به معروف و نهی از منکر، حج، خمس و زکات، می تواند نوع خاص و بی نظیری از شبکه روابط 
اجتماعی را در جامعه اسالمی ایجاد کند. همچنین اجرای اصول اسالمی، سرمایه اجتماعی را در سطوح 
مختلف)سطوح خرد، میانی و کالن( تحت  تأثیر قرار می دهد. در سطح خرد، اجرای این اصول، روابط 
میان افراد )اعم از روابط میان افراد آشنا و روابط میان افراد ناآشنا(، در سطح میانی، روابط میان گروه ها و 

سازمان ها، و در سطح کالن، روابط میان نهادهای حکومتی و مردم را بهبود می بخشد.

6- سرمایه اجتماعي اسالمی:
با در نظر گرفتن انواع و سطوح مختلف سرمایه اجتماعي، و بررسی اصول اسالمی در می یابیم که اجرای 
این اصول می توانند  تأثیر عمده ای بر افزایش انواع مختلف سرمایه اجتماعي در جامعه اسالمی داشته باشد 
و حتی فراتر از آن، به نظر می رسد که دین اسالم موثرترین روشی است که می تواند سرمایه اجتماعی 
را به باالترین سطح ممکن آن برساند. مسأله دیگری که جای تامل دارد، نوع نگاه ما به موضوع سرمایه 
اجتماعي است. هر چند که این مفهوم از سوی دانشمندان غربی مطرح و گسترش داده شده است، 
ولی با در نظر گرفتن کاربردهای گسترده این مفهوم در علوم مختلف، و با توجه به این که دین اسالم 
بیشترین قابلیت را برای افزایش سرمایه اجتماعي دارا می باشد، می توان این مفهوم را در چارچوب دین 

اسالم بازنگری کرد. 
در این راستا می توان مفهوم سرمایه اجتماعي اسالمی را مطرح کرد که تعریف کلی آن، همان تعریف سرمایه 
اجتماعی است، با این تفاوت که سرمایه اجتماعي اسالمی بر اساس اصول اسالمی نظیر وحدت، اخوت و 
تعاون شکل می گیرد و توسعه می یابد. سرمایه اجتماعي اسالمی همان انواع و اجزای سرمایه اجتماعي را 
دارا می باشد، یعنی انواع سرمایه اجتماعي ساختاری و شناختی و سطوح مختلف خرد، میانی و کالن برای 
سرمایه اجتماعي اسالمی هم وجود دارد. بنابراین سرمایه اجتماعي اسالمی از نظر شیوه های شکل گیری و 

توسعه، متفاوت از سرمایه اجتماعي غیراسالمی است، ولی همان انواع و کارکردها را دارا می باشد. 
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بر اساس اصول وحدت و اخوت، فضایل اخالقی نظیر  بُعد شناختی،  سرمایه اجتماعي اسالمی در 
حسن ظن، صداقت، درست کاري، مهربانی، تواضع، خوش خلقی، گشاده رویی، هم دردي و کمک کردن 
به دیگران، بخشندگی و گذشت، پرهیز از آزار و اذیت، رعایت حقوق دیگران، فداکاري و ترجیح منافع 
دیگران بر منفعت شخصي و تحریم بدگویی، غیبت، تهمت، تبعیض و تعصب قومی و سایر رذایل اخالقی 
شکل می گیرد و اصولی نظیر تعاون، مصابره و مرابطه، مشورت، و تکافل اجتماعی، در کنار جنبه اجتماعی 
بسیاری از احکام و دستورات اسالم مثل نماز جماعت، نماز جمعه، امر به معروف و نهی از منکر، حج، 

خمس و زکات، شکل دهنده سرمایه اجتماعي اسالمی در بعد ساختاری هستند.  
تفاوت اساسی سرمایه اجتماعی اسالمی با سرمایه اجتماعی غیر اسالمی در این است که روابط اجتماعی 
در اسالم بر اساس ایمان و در چارچوب دستورات اسالمی قابل ایجاد و توسعه است. مهم ترین مصداق 
این موضوع، تعاون و مشارکت اجتماعی در اسالم است که تنها درکارهای مفید و در چارچوب مقررات 
اسالمی مجاز است. این تفاوت نه تنها نقص محسوب نمی شود، بلکه موجب می شود گروه های اجتماعی 
زیان آور که در ادبیات سرمایه اجتماعی با عنوان سرمایه اجتماعی منفی مطرح می شود، شکل نگیرند و 
مشارکت اجتماعی در الگوی اسالمی  تأثیر مثبت بیشتری بر رشد و توسعه جامعه اسالمی خواهد داشت. 
در بخش بَعدی به طور مفصل، تفاوت های مشارکت اجتماعی اسالمی و غیر اسالمی را مورد بررسی قرار   

می دهیم. 

7- الگوی اسالمی برای مشارکت  اجتماعی :
مشارکت اجتماعی در یک جامعه با فعالیت افراد در گروه ها و سازمان های اجتماعی شناخته می شود. در 
ادبیات سرمایه اجتماعی دو دیدگاه متفاوت در مورد اثرات گروه های اجتماعی وجود دارد. دیدگاه اول 
مربوط به پاتنام است که بر اساس آن شبکه های مشارکت اجتماعی)گروه های اجتماعی( از اشکال اساسی 
سرمایه اجتماعی محسوب می شود)پاتنام، 1992(. این شبکه ها به تدریج عادت های همکاری، همبستگی 
و نشاط عمومی را در اعضای خود تقویت می کنند و هنجار معامله به مثل را در جامعه گسترش می دهند. 
دیدگاه دوم، دیدگاه اولسون است که بر اساس آن، گروه ها غالبا با اهداف منفعت طلبانه ایجاد می شوند و 

بنابراین به رشد و توسعه آسیب می رسانند)اولسون، 1965(. 
ایجاد انسجام و اعتماد در درون گروه ها که معموال بر اساس طبقه، شغل و یا قومیت صورت می گیرد، 
می تواند به قیمت کاهش اعتماد بین گروهی)سرمایه اجتماعی تعمیم یافته( تمام شود و  تأثیر منفی بر 
سرمایه اجتماعی کل جامعه داشته باشد. عالوه بر این، در برخی از گروه های اجتماعی ممکن است مواردي 
نظیر تقویت نژادگرایي، پارتي بازي، ارتباطات غیر شفاف و... وجود داشته باشد که ناشي از روابط اخالقي 
غیررسمي درون  شبکه اي است. با در نظر گرفتن این دو دیدگاه متفاوت می توان نتیجه گرفت که  تأثیر 

مشارکت اجتماعی بر رشد و توسعه جوامع مبهم است.
الگویی که در اسالم برای مشارکت اجتماعی مشخص شده، می تواند اشکاالت ذکر شده را برطرف سازد.  
مطابق اصل تعاون، گسترش فعالیت های گروهی در کارهاي مفید و مشروع مورد توصیه اسالم می باشد. 

سرمایه اجتماعي در اسالم
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اسالم الگوی خاصی برای مشارکت اجتماعی ارائه می دهد که بر اساس آن، فعالیت های داوطلبانه گروهی 
افراد جامعه فقط در مورد کارهای مفید و مشروع انجام می شود. برخالف این دیدگاه، در دیدگاه غربی، 
مشارکت اجتماعی باید در امور مختلف گسترش پیدا کند و این امور نباید حتما مفید، سازنده، با اهداف 
خیرخواهانه و در چارچوب قواعد اخالقی و مذهبی باشد. از این جا می توان نتیجه گرفت که اثرات منفی 

گروه های اجتماعی که به آن اشاره شد، ناشی از دیدگاه غرب به مشارکت اجتماعی است. 
در الگویی که آیین اسالم برای مشارکت اجتماعی مشخص کرده، این مشارکت باید در اموری صورت 
گیرد که مفید، با اهداف خیرخواهانه، و در چارچوب اصول و مقررات اسالمی باشد. از سوی دیگر دین 
اسالم  تأثیر عمده ای در افزایش اعتماد بین گروهی)اعتماد تعمیم یافته( دارد و از این طریق هم اثرات 
منفی گروه های اجتماعی را از بین می برد. مشارکت اجتماعی در دیدگاه غربی، فعالیت گروهی در قالب 
گروه های مختلفی است که می توانند با اهداف و عملکردهای مختلف و حتی متضاد، ایجاد شوند و در 
اثر وجود این گروه بندی های اجتماعی، ممکن است کیفیت روابط افرادی که متعلق به گروه های مختلف 
هستند )اعتماد تعمیم یافته( کاهش یابد. در حالی که مشارکت اجتماعی در اسالم بر اساس اصل وحدت، 
همراه با اتحاد و یکپارچگی تمام افراد و گروه ها در سایه ایمان و عمل به دستورات اسالمی است و تنها 
افراد به خاطر مشارکت در امور مختلف که همگی مفید و مشروع و با اهداف خیرخواهانه هستند، در 
گروه های مختلف قرار می گیرند و در نتیجه وجود این  گروه ها هیچ گونه  تأثیر منفی بر روابط افرادی که 

متعلق به گروه های مختلف هستند، ندارد. 
در مجموع می توان گفت که مشارکت اجتماعی با الگوی اسالمی می تواند  تأثیر عمده ای بر رشد و توسعه 
جامعه اسالمی داشته باشد، زیرا اوال اسالم انگیزه های قوی برای مشارکت خیرخواهانه در مسلمانان ایجاد 
می کند و این مشارکت تنها در امور مفید و مشروع صورت می گیرد و ثانیا در سایه اصول وحدت و اخوت، 

عضویت افراد در گروه های مختلف اجتماعی موجب تفرقه و کاهش اعتماد تعمیم یافته نمی شود. 

8- امام معصوم حلقه مفقوده تکامل سرمایه اجتماعی:
پیاده کردن کامل اصول اسالمی در یک جامعه می تواند  تأثیر عمده ای در افزایش سرمایه اجتماعی داشته 
باشد و این امر موجبات توسعه اقتصادی و رفاه عمومی را در آن جامعه فراهم می کند. در این حالت 
جامعه در هر دو بعد مادی و معنوی، پیشرفت می کند و توسعه ای متوازن و همه جانبه به وقوع می پیوندد. 
در بررسی  تأثیر دین اسالم در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی، توجه به این نکته ضروری است 
که دین اسالم، دینی همه جانبه است و زمانی می توان از این مکتب انتظار بهبود کامل شرایط اجتماعی 
و اقتصادی را داشت که قواعد و شرایط آن به طور کامل در تمامی ابعاد اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی در جامعه حاکم باشد. بنابراین اگر اسالم، در ظاهر، دین مردم یک کشور باشد، ولی اعتقادات 
عمیق و فرهنگ اسالمی در میان مردم شیوع پیدا نکرده باشد، و یا حکومت در جامعه مسلمانان، شرایط 

حکومت اسالمی را نداشته باشد، اثرات سازنده مکتب اسالم نمی تواند بروز پیدا کند. 
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نکته کلیدی در این بحث، مسأله امامت است. مطابق اعتقاد شیعیان، امامان معصوم نقش مهمی در 
تربیت و هدایت مردم، پیاده کردن اصول و دستورات اسالم در تمامی ابعاد اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی، برقراری انسجام در میان عقاید و جلوگیری از تفرقه در جامعه اسالمی دارند و این موارد بعد 
از ظهور آخرین امام معصوم)عج( به طور کامل محقق خواهد شد. به عنوان نمونه می توان به روایتی از 
حضرت زهرا )سالم الل عليها( اشاره نمود که فرمودند: »خدا اطاعت و پیروی از ما اهل بیت را سبب برقراری 
نظم اجتماعی در امت اسالمی و امامت و رهبری ما را عامل وحدت و درامان ماندن از تفرقه ها قرار داده 

است« )طبرسی، ج1: 99(. 
پس از ظهور آخرین امام معصوم)عج( و برقرارشدن حکومت اسالمی در سرتاسر جهان، در یک فضای 
آکنده از وحدت و انسجام، عقاید اسالمی در میان مردم جهان رواج، و اصول اسالمی به صورت کامل در 
فرهنگ مردم و ساختارهای اجتماعی تجلی می یابد و در نتیجه سرمایه اجتماعی به باالترین میزان ممکن 
می رسد. البته این به این معنا نیست که مسلمانان در دوران غیبت امام معصوم نباید تالشی برای افزایش 
سرمایه اجتماعی در جامعه خود نمایند. تالش در جهت گسترش و تعمیق اعتقادات، فرهنگ و اصول 
اسالمی می تواند اثرات زیادی بر سرمایه اجتماعی داشته باشد، ولی بیشترین مقدار سرمایه اجتماعی پس 

از ظهور امام معصوم و در حکومت جهانی آن حضرت محقق خواهد شد.  

9- بحث و نتیجه گیری:
سرمایه اجتماعي  تأثیر عمده ای در توسعه و پیشرفت جوامع دارد. ما برای حرکت در مسیر پیشرفت و 
توسعه همه جانبه، الزم است که با استفاده از الگوهای اسالمی، سرمایه اجتماعی جامعه را افزایش و 
مشارکت مردم را در امور مختلف گسترش دهیم. برای این کار باید برنامه جامعی برای افزایش سرمایه 
اجتماعی تدوین و اجرا شود و با توجه به ظرفیت های بی نظیر دین اسالم برای افزایش سرمایه اجتماعی، 
باید الگوهای اسالمی در این زمینه شناسایی و در تدوین این برنامه جامع به کار گرفته شود. برای افزایش 

سرمایه اجتماعی با الگوهای اسالمی دو راه کار عمده وجود دارد: 
اول- گسترش و تعمیق اعتقادات و فرهنگ اسالمی: توسعه فرهنگ اسالمی، زیربنای توسعه اقتصادی 
و اجتماعی است. همان طور که به طور مفصل بحث شد، اگر اکثر افراد جامعه اسالمی، ایمان و بصیرت 
کافی داشته و به اجرای اصول اسالمی پایبند باشند، سرمایه اجتماعی زیادی در جامعه به وجود می آید. 

در این میان پایبندی روسا و مسئولین حکومتی به اجرای اصول اسالمی اهمیت ویژه ای دارد.     
دوم- گسترش مشارکت اجتماعی مردم در امور مختلف: تجربه دهه های گذشته نشان می دهد هرجا که 
مردم به صورت داوطلبانه و خودجوش در امور مشارکت کنند، مشکالت حل می شود و رشد و پیشرفت 
نمایان می شود، ولی در غیاب مشارکت مردم، دولت ها به تنهایی قادر به حل تمام مسائل و مشکالت 
نیستند و در این حالت سرعت رشد و پیشرفت جامعه، کند می باشد. بنابراین دولت ها باید زمینه مشارکت 
اجتماعی مردم را با الگوهای اسالمی فراهم سازند و این به منزله پیاده کردن اصل تعاون در جامعه است 
که می تواند منشأ بسیاری از تحوالت و پیشرفت ها در جامعه باشد. مشارکت های اجتماعی)فعالیت های 

سرمایه اجتماعي در اسالم
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داوطلبانه( با الگوی اسالمی باید مورد تشویق و حمایت دولت قرار گیرد و بستر مشارکت مردم از سوی 
دولت و سازمان ها و نهادهای دولتی فراهم شود. 

چه بسا افرادی که تمایل بسیاری به انجام فعالیت های داوطلبانه در زمینه های مختلف دارند، اما بستر 
مناسبی برای انجام این فعالیت ها پیدا نمی کنند. دولت می تواند در حوزه های فعالیت خود، برخی از 
وظایف خود را از طریق مشارکت و فعالیت های داوطلبانه مردمی انجام دهد. این کار دو اثر مثبت مهم 
دارد: اول این که مشارکت و فعالیت های داوطلبانه مردمی در قالب گروه ها و سازمان های مردمی، و تحت 
نظارت و هدایت سازمان های دولتی می تواند به طور مستقیم بسیاری از مشکالت و کمبودهای جامعه را 
برطرف سازد و سرعت توسعه و پیشرفت جامعه را افزایش دهد. دوم این که این کار، تمرینی است برای 
مردم و مسئولین دولتی که می تواند موجب گسترش فرهنگ مشارکت و فعالیت های داوطلبانه در جامعه 
شود و سرمایه اجتماعی را در جامعه افزایش دهد. دولت بایستی کارهایی را که بهتر است با مشارکت 

مردم انجام شود، شناسایی کند و شرایط الزم را برای محقق شدن این مشارکت، فراهم سازد. 
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