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الگوی اسالمی برای مشارکت اجتماعی و تأثیر آن در توسعه کشور
علی افسری
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چکیده:
مشاره اجتتاای(فعال هایداوط بانهگروهی)اامله ادیحالم اا لومشاکالتجامعاه،و
یاودازیراپ شرف وتوساعهیاکهشاوروحالتتاا مشاکالتو
توسعههتهجانبهآنمح وبم 
م ا لمتعددیههجوامعمنت فباآنروبروه تند،تنهاازطریقدول متکانن ا وایانهاار
تنهابامشاره داوط بانهمرد درامورمنت فم راس اچندقرنپ شازآنههم الهمشااره 
مدنیوگرو هایاجتتاایبهاکلامروزیآندرجوامعغربیمطارحااود،ایانضارورتدرقاران
هریمباابارتتعاوندرهارهاین کوپره زهاریب اناد ،وهتهم تانانموظافباهایانهاار
یدهادهاهباراسااسآن،فعال ا هاای
اد اندااسال الگویخاصیبرایمشاره اجتتاایارا هما 
داوط بانهگروهیافرادجامعهفقطدرموردهارهایمف د،بااهدافخ رخواهانه،ودرچارچوباصاول
یاودابنابراینبایدقدراینظرف
ومقرراتاسالمیانجا م 

وزم نهموجوددردیناساال دان اته

اودوازآنبرایسرا دادنبهپ شرف وتوسعههشوراستفاد اودا 
کلمات کلیدی:مشاره اجتتاای،الگویاسالمی،توسعههشور 

مفهوم مشارکت اجتماعی:
یااودا
مشاره اجتتاای(فعال هایداوط بانهگروهی)یکیازانواعسرمایهاجتتاایمح اوبما 
منظورازسرمایهاجتتاایم زانارتباطاتم انافرادوهنجارهایحاهمبرایانارتباطااتاسا هاه
یااودااناواعسارمایهاجتتااایاباارتانادازسارمایه
موجبارتقایسطحهتکاریااتایجامعهم 
اجتتاایساختاریوسرمایهاجتتاایاناختیاسرمایهاجتتاایاناختیدربرگ رند ه ف

روابط

یااود،درحاالی
م انان انهااس وبهارزشها،هنجارها،واقایدمؤثربرروابطم انافرادگفتهم 
ههسرمایهاجتتاایساختاریبراساستعریفهاسا()2000ااملپ وندهایااابکههاایاجتتااای
ابکههایغ ررستیبهوس هروابطافرادبادوستان،خویشاان،هت اایگان
رستیوغ ررستیاس ا 
سازمانهااس هه

یاودوابکههایرستیااملمشاره داوط بانهافراددرگرو هاو
واااتشک لم 

1اهاراناسارادا و اقتصادی،دانشگا پ ا نورaliafsari10@gmail.com:
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یاودادرهشورهایغربیفعال هایداوط بانهافراددرگرو هاو
ازآنبهمشاره اجتتاایتعب رم 
یاودادرادب اتسرمایهاجتتااای
سازمانهایاجتتاای،بهانواننتادجامعهمدنیدرنظرگرفتهم 
ابکههایاجتتاایرستیوبهابارتدیگرم زان
معتوالًمنظورازسرمایهاجتتاایساختاری،حجم 
فعال هایداوط بانهافراددرگرو هایاجتتاای(مشاره اجتتاای)اس ههروابطافاراددرقالاب
یگ رد،امادرمجتوع،روابطافراددراابکههاایغ ررساتیهامجازءسارمایه
اینابکههااکلم 
یاود،مآلابکهروابطدوستیوابکهروابطهت ایگیا 
اجتتاایساختاریمح وبم 
امروز دول هابهتنهاییقادربهحلتتاا م اا لجامعاهن اتندوگ اترشمشااره اجتتااای
(فعال هایداوط بانهگروهی)یکیازبهترینرا هارهایتوسعهوپ شرف هشورهااس ا 

دیدگاه اسالم در مورد روابط اجتماعی:
اسال اهت

مهمتریناحکا واارایع
فوقالعاد ایبرایم الهاجتتاعقا لاس وبههت نخاطر 

خودازقب لحجوجهادونتازوانفاقوهت نطورتقوایدینیرابراساساجتتاعقرارداد اسا ا
یهندتاازاینطریقاالو برپاهیوتعاالی
دیناسال مرد رابهاجرایدستوراتپروردگارداوتم 
آنهان زتأم ناودادرقرآنهریمدربرخیازآیاتازان انها
معنویافراد،سعادتزندگیاجتتاای 
خواستهاد ههباتبع

ازاریع اسال باهممتحدبااندوباهدورازتفرقاهواخاتالف،زنادگی

اجتتاایخوبیدااتهبااندااینآیاتابارتانداز:آیات163و160سور انعا ،آیاات103و106
یاوندبهاین
سور آلاتران،وآیه 25سور انفالادرآیاتدیگریازقرآنهریمم تانانداوتم 
ههبراساساتفاقواتحاد،وبهدس آوردنمنافعومزایاایمعناویوماادی،اجتتااااتخاصایرا
تشک لدهند،مانندآیه10سور حجرات،آیه2سور ما د ،وآیاه102ساور آلاتاران(تف ا ر
الت زان،ج د،2صص)121-160:اایناجتتاااتمشاابههتاانگارو هاایاجتتااایاسا هاهدر
یاود،بااینتفاوتههگرو هاای
مباحثجدیدسرمایهاجتتاایباانوانمشاره اجتتاایمطرحم 
اجتتاایموردنظراسال فقطدرچارچوبماوازیناساالمیوباراسااستقاواوخ رخاواهیایجااد
یاوندا
م
یپردازیماآیه((:ولتکنمنکمامةیداونالیالن رویامرونبالتعروف
اهنونبهبررسیدوآیهاخ رم 
وینهونانالتنکر))1م تانانرابهتشک لگرو هاییبرایگ ترشهارهایخ ر،امربهمعاروفو
یخواندودرآیه((وتعاونواا یآلبروالتقویوالتعاونواا ایاالثاموالعادوان))2
نهیازمنکرفرام 
1اسور آلاتران،آیه 102
2اسور ما د ،آیه 2
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یاوندامطابق
م تانانبهتعاونومشاره گروهیدرهارهایخوبومف دوبراساستقواداوتم 
یبااد((:آلبر))بهمعنای
اینآیهم تانانموظفبهتعاوندرهارهاییه تندههدارایدوویژگیم 
یبااادابناابراینتعااوندر
هارخوبومف داس و((التقوی))بهمعنایج وگ ریازااتالخالفم 
هارهاییتوص هاد هههممف دوهمدرچارچوبمقرراتاسالمیباادانت جهدیگر،اینههتعاون
یهاانجا گ ردادرادامهآیه،م تانانازهتکاری
یها،وهمدرمبارز بابد 
بایدهمدرداوتبهن ک 
یاوند(تف رنتوناه،ج،2صاص)263-262ا
دراهدافباطلوااتالنادرس وظ موستمنهیم 
بنابراینبراساساصلتعاون،فعال

گرو هایاجتتاایدرموردفعال ا هاایمف ادودرچاارچوب

دستوراتالهی،موردتوص هاسال اس ا 
یخوان م((:یأّلیهَاالاذِینّلءَامَنلوااصبرلواوَصابِرلواوَرَابِطواوَاتاقلواال اهَلّلعَ اکمّر
درآیه200سور آلاترانم 
تلف ِحیونّل))امنظورازامر((اصبروا))صبرتکتکافراداس وبعدازآنامر((صابروا))آمد اسا هاه
یهندامصابر ابارتاس ازاینکهجتع تیبهاتفاقیکدیگراذی هارا
م تانانرابهمصابر داوتم 
تحتلهنندوهریکصبرخودرابهصبردیگریتک هدهدودرنت جهبرهااتیهاهدرصاف صابر
ه

یاودههتکتکافرادن اروی
،دس بهدس همدهدوتأث رصبرب شترگردد،چونبااثم 

یکدیگررابههموصلهنندوهتهن روهایکیاودادراینآیهپسازدوامر((اصبروا))و((صابروا))،
یخواندامرابطهازنظرمعنااااامازمصاابر اسا ،
امر((رابطوا))آمد ههم تانانرابهمرابطهفرام 
چونمصابر ابارتبودازوصلهردنن رویمقاوم افرادجامعهدربرابراادا د،ومرابطاهاباارت
اس ازهت نوصلهردنن روها،امانهتنهان رویمقاوم دربرابرادا د،ب کههتهن روهاوهارهاا
درجت عاؤونزندگیدینی،چهدرحالادتوچهدرحالرخااوخواایادرانتهاایآیاهبارای
یاودوآنایناس ههاینصابر،مصاابر ومرابطاه
صبر،مصابر ومرابطهم تانانق دیمطرحم 
بایدهترا باتقوایالهیباادتاجامعهم تانانرابهسعادتحق قیبرساند(تف رالت ازان،ج،2:
صص)123-122:ا 
یتواننت جهگرف ههاسال تاه دفراوانیبراتحادویکپارچگیجامعاهاساالمی(اصال
درمجتوعم 
وحدت)،فعال

گرو هایاجتتاایدرموردفعال هایمف دودرچارچوبدساتوراتالهای(اصال

آنهاا(مصاابر و
تعاون)،وگ ترشروابطسالمم انم تانانباهدفاتحادووصلهردنن روهای 
مرابطه)داردا 

الگوی اسالمی برای مشارکت اجتماعی:
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مشاره اجتتاایدریکجامعهبافعال

یااودا
داوط بانهافراددرگرو هایاجتتااایااناختهما 

پ شرف وتوسعهیکهشوروحلتتا مشکالتوم ا لمتعددیههجواماعمنت افبااآنروبارو
ه تند،تنهاازطریقدول هامتکنن

واینهاربامشااره داوط باناهمارد دراماورمنت اف

یاودانکتهقابلتوجهایناس ههچندینقرنپ شازآنههم الهمشااره اجتتااایو
م رم 
گرو هایاجتتاایدرجوامعغربیمطرحاود،اینضرورتدرقرآنهریمباابارتتعاوندرهارهای
مف دومشروعب اناد وهتهم تانانبهاینهارتوص هاد اندانکتهقابلتوجهدیگرایاناسا 
ههم تانانتنهامجازبههتکاریدرهارهایمف دومشروعه تندواینمحدودی ،تفااوتم اان
مشاره وفعال هایداوط بانهاسالمیوغ راسالمیاس امشاره موردنظراسال ،مشاارهتیباا
اهدافخ رخواهانهومقدساس ،درحالیههمشاره درفرهنگغربایایانق ادومحادودی را
نداردابنابراینباتوجهبهوجودانگ ز هایقویدرفردم تانبرایهتکبهمرد وانجاا هارهاای
یرودههمشاره م تاناننتایجب شتریدرجه رادوتوسعهجامعهاسالمیدااته
خ ر،انتظارم 
یدهدههبار
باادااسال الگویخاصیبرایمشاره اجتتاای(فعال هایداوط بانهگروهی)ارا هم 
اساسآن،فعال ا هاای داوط باناهگروهایافارادجامعاهفقاطدرماوردهارهاایمف اد،باااهاداف
یاودابارخالفایاندیادگا ،دردیادگا 
خ رخواهانه،ودرچارچوباصولومقرراتاسالمیانجا م 
غربی،مشاره اجتتاایبایددرامورمنت فگ ترشپ داهندواینامورنبایدحتتاًمف د،ساازند ،
بااهدافخ رخواهانهودرچارچوبقوااداخالقیومذهبیباادا 

نتیجه گیری و پیشنهادات
یدهدهرجاههمرد بهصورتداوط بانهوخودجوشدرامورمشاره 
دهههایگذاتهنشانم 
تجربه 
یاود،ولیدرغ ابمشاره مرد ،دول به
یاودورادوپ شرف نتایانم 
هنند،مشکالتحلم 
تنهاییقادربهحلتتا م ا لومشکالتن

ودراینحال سرا رادوپ شرف جامعه،هند

یباادابنابرایندول بایدزم نهمشاره اجتتاایمرد راباالگوهایاسالمیفراهمسازدواینبه
م
یتواندمنشأب اریازتحاوالتوپ شارف هاادر
منزلهپ اد هردناصلتعاوندرجامعهاس ههم 
جامعهباادامشاره هایاجتتاایبایدموردتشویقوحتای دول قرارگ ردوب ترمشاره مرد 
ازسویدول وسازمانهاونهادهایدولتیفراهماوداچهب اافرادزیادیهاهتتایالب ا اریباه
نههایمنت فدارند،اماب ترمناسبیبرایانجاا ایانفعال ا هاا
انجا فعال هایداوط بانهدرزم 
یتوانددرحوز هایفعال
یهنندادول م 
پ دانت 

خود،برخیازوظایفخودراازطریقمشااره و

فعال های داوط بانهمردمیانجا دهدااینهاردواثارمآبا مهامدارد:اولایانهاهمشااره و
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فعال هایداوط بانهمردمیدرقالابگارو هااوساازمانهاایمردمای،وتحا نظاارتوهادای 
یتواندبهطورم تق مب اریازمشکالتوهتبودهایجامعهرابرطرفسازدو
سازمانهایدولتیم 
سرا  توسعهوپ شرف جامعهراافزایشدهدادو اینههایانهاار،تترینایاسا بارایمارد و
یتواندموجبگ ترشفرهنگمشاره وفعال هایداوط بانهدرجامعهاود
م ئول ندولتیههم 
وسرمایهاجتتاایرادرجامعهافزایشدهدادول بای تیهارهاییراههبهتراس بامشاره مرد 
انجا اود،اناساییهندوارایطالز رابرایمحققادناینمشاره ،فراهمسازدا

منابع:
طباطبایی،االمهس دمحتدح ا ن،تفسیر المیزان،ج ادچهاار ،برگرفتاهازپایگاا اینترنتایاندیشهقمبهنشانی http://www.andisheqom.com:
مکار ا رازی،آی اهللناصر،تفسیر نمونه،ج دچهار ،برگرفتهازپایگا اینترنتیاندیشهقامباهنشانیhttp://www.andisheqom.com:
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