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 آن در توسعه کشور ریتأثالگوی اسالمی برای مشارکت اجتماعی و 

 1علی افسری

 چکیده:

داوط بانهگروهی(اامله  ادیحالم اا لومشاکالتجامعاه،ویها  فعال)یاجتتاامشاره 

ازیراپ شرف وتوساعهیاکهشاوروحالتتاا مشاکالتواودیمتوسعههتهجانبهآنمح وب

م ا لمتعددیههجوامعمنت فباآنروبروه تند،تنهاازطریقدول متکانن  ا وایانهاار

تنهابامشاره داوط بانهمرد درامورمنت فم  راس اچندقرنپ شازآنههم الهمشااره 

وزیآندرجوامعغربیمطارحااود،ایانضارورتدرقاراناجتتاایبهاکلامریهاگرو مدنیو

هریمباابارتتعاوندرهارهاین کوپره زهاریب اناد ،وهتهم  تانانموظافباهایانهاار

یهاا  افعالهاهباراسااسآن،دهادیماااسال الگویخاصیبرایمشاره اجتتاایارا هانداد 

موردهارهایمف د،بااهدافخ رخواهانه،ودرچارچوباصاولداوط بانهگروهیافرادجامعهفقطدر

ابنابراینبایدقدراینظرف  وزم نهموجوددردیناساال دان اتهاودیمومقرراتاسالمیانجا 

اودوازآنبرایسرا دادنبهپ شرف وتوسعههشوراستفاد اودا

سعههشورمشاره اجتتاای،الگویاسالمی،توکلمات کلیدی:

 

 

 مفهوم مشارکت اجتماعی:

اااودیماازانواعسرمایهاجتتاایمح اوبیکی(داوط بانهگروهییها  فعال)یاجتتاامشاره 

نارتباطااتاسا هاهیاحاهمبرایانافرادوهنجارها زانارتباطاتم میهاجتتاایمنظورازسرما

هیازسارمااناداباارتیهاجتتااایسارماااناواعااودیمجامعهیااتایسطحهتکاریموجبارتقا

دربرگ رند ه ف  روابطیاناختیهاجتتاایاسرمایاناختیهاجتتاایوسرمایساختاریاجتتاا

،درحاالیااودیمبرروابطم انافرادگفتهمؤثردی،هنجارها،واقاهاارزشاس وبههاان انم ان

یاجتتااایهاااابکهایوندها (ااملپ2000هاسا)براساستعریفیساختاریهاجتتاایههسرما

گانیشاان،هت اای هروابطافرادبادوستان،خو بهوسیررست غیهاابکهاس ایررست وغیرست

اس هههاسازمانوهاگرو ااملمشاره داوط بانهافراددریرستیهاابکهواودیمل واااتشک

                                                           
1
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وهاگرو داوط بانهافراددریها  فعالادرهشورهایغربیاودیمازآنبهمشاره اجتتاایتعب ر

یهاجتتااایادرادب اتسرمااودیماجتتاای،بهانواننتادجامعهمدنیدرنظرگرفتهیهاسازمان

ابارتدیگرم زاناجتتاایرستیوبهیهاابکه،حجمیساختاریهاجتتاایمنظورازسرمامعتوالً

مشاره اجتتاای(اس ههروابطافاراددرقالاب)یاجتتاایهاگرو داوط بانهافراددریها  فعال

هیهامجازءسارمایررسات غیهاااابکه،امادرمجتوع،روابطافراددررد گیماکلهاابکهاین

روابطهت ایگیا،مآلابکهروابطدوستیوابکهاودیممح وبیساختاریاجتتاا

یاجتتااابهتنهاییقادربهحلتتاا م اا لجامعاهن  اتندوگ اترشمشااره هادول امروز 

ازبهترینرا هارهایتوسعهوپ شرف هشورهااس ایکی(داوط بانهگروهییها  فعال)



 دیدگاه اسالم در مورد روابط اجتماعی:

احکا واارایعنیترمهماسال اهت  فوقالعاد ایبرایم الهاجتتاعقا لاس وبههت نخاطر

خودازقب لحجوجهادونتازوانفاقوهت نطورتقوایدینیرابراساساجتتاعقرارداد اسا ا

و برپاهیوتعاالیتاازاینطریقاالهندیمدیناسال مرد رابهاجرایدستوراتپروردگارداوت

هاان اناودادرقرآنهریمدربرخیازآیاتازن تأمن زهاآنمعنویافراد،سعادتزندگیاجتتاای

خواستهاد ههباتبع  ازاریع اسال باهممتحدبااندوباهدورازتفرقاهواخاتالف،زنادگی

106و103انعا ،آیااتسور 160و163تاز:آیااندابارتاجتتاایخوبیدااتهبااندااینآیات

بهایناوندیمگریازقرآنهریمم  تانانداوتیاتدیسور انفالادرآ 25آلاتران،وآیهسور 

،اجتتااااتخاصایرایوماادیمعناویایاههبراساساتفاقواتحاد،وبهدس آوردنمنافعومزا

تف ا راتاران)آلساور 102هیاسور ما د ،وآ2هیسور حجرات،آ10هیتشک لدهند،مانندآ

اجتتااایاسا هاهدریهااگارو (اایناجتتاااتمشاابههتاان121-160،صص:2زان،ج د الت

یهااگرو ،بااینتفاوتههاودیممباحثجدیدسرمایهاجتتاایباانوانمشاره اجتتاایمطرح

اجتتاایموردنظراسال فقطدرچارچوبماوازیناساالمیوباراسااستقاواوخ رخاواهیایجااد

 ااوندیم

امرونبالتعروفیرو النیداونالیمامةکنمنکه:))ولتیاآمیپردازیماهنونبهبررسیدوآیهاخ ر

ایخ ر،امربهمعاروفوبرایگ ترشهارهییهاگرو م  تانانرابهتشک ل1ر((کنهونانالتنیو

2والتعاونواا ایاالثاموالعادوان((یوالتقوآلبریه))وتعاونواا یودرآخواندیمنهیازمنکرفرا

                                                           
1
102سور آلاتران،آیها 

2
2سور ما د ،آیها 
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امطابقاوندیمم  تانانبهتعاونومشاره گروهیدرهارهایخوبومف دوبراساستقواداوت

((بهمعنایآلبر:))باادیمهم  تانانموظفبهتعاوندرهارهاییه تندههدارایدوویژگییاینآ

ابناابراینتعااوندربااادیمهارخوبومف داس و))التقوی((بهمعنایج وگ ریازااتالخالف

ههتعاونهارهاییتوص هاد هههممف دوهمدرچارچوبمقرراتاسالمیباادانت جهدیگر،این

انجا گ ردادرادامهآیه،م  تانانازهتکاریهایبد،وهمدرمبارز باهایک نبایدهمدرداوتبه

(ا263-262صاص،2تف  رنتوناه،جاوند)یمدراهدافباطلوااتالنادرس وظ موستمنهی

مف ادودرچاارچوبیهاا  الفعااجتتاایدرموردیهاگرو بنابراینبراساساصلتعاون،فعال  

دستوراتالهی،موردتوص هاسال اس ا

مّرکنّلءَامَنلوااصبرلواوَصابِرلواوَرَابِطواوَاتاقلواال اهَلّلعَ ایهَاالاذِیأّلی):)م خوانیمسور آلاتران200درآیه

افراداس وبعدازآنامر))صابروا((آمد اسا هاهکتکاصبروا((صبرتامر))تلف  ِحیونّل((امنظوراز

راها یاذگریدیکبهاتفاقیت هجتعکنیامصابر ابارتاس ازاهندیمم  تانانرابهمصابر داوت

هدرصاف صابرهایاتهاجهبر هدهدودرنتک تیگریصبرخودرابهصبردیکنندوهرهتحتل

یرو اافرادنکتکهتهاودیمشترگردد،چونبااث صبربر تأثه  ،دس بهدس همدهدو

اودادراینآیهپسازدوامر))اصبروا((و))صابروا((،یکیروها نندوهتهنهگررابههموصلیدیک

امرابطهازنظرمعنااااامازمصاابر اسا ،خواندیمامر))رابطوا((آمد ههم  تانانرابهمرابطهفرا

مقاوم افرادجامعهدربرابراادا د،ومرابطاهاباارتیرو ردننهبر ابارتبودازوصلچونمصا

ارهااهروهاو ههتهنکمقاوم دربرابرادا د،ب یرو روها،امانهتنهان ردننهنوصل اس ازهت

ادرانتهاایآیاهبارایی،چهدرحالادتوچهدرحالرخااوخوااینیدیعاؤونزندگ درجت

وآنایناس ههاینصابر،مصاابر ومرابطاهاودیمصبر،مصابر ومرابطهم  تانانق دیمطرح

،2زان،ج: اتف  رالتبرساند)بایدهترا باتقوایالهیباادتاجامعهم  تانانرابهسعادتحق قی

(ا123-122صص:

اصال)یاساالماه دفراوانیبراتحادویکپارچگیجامعاهنت جهگرف ههاسال تتوانیمدرمجتوع

اصال)یالهامف دودرچارچوبدساتوراتیها  فعالاجتتاایدرموردیهاگرو وحدت(،فعال  

مصاابر وهاا)آنتعاون(،وگ ترشروابطسالمم انم  تانانباهدفاتحادووصلهردنن روهای

ا(داردمرابطه

 

 برای مشارکت اجتماعی:الگوی اسالمی 
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اااودیمااجتتااایااناختهیهاگرو مشاره اجتتاایدریکجامعهبافعال  داوط بانهافراددر

پ شرف وتوسعهیکهشوروحلتتا مشکالتوم ا لمتعددیههجواماعمنت افبااآنروبارو

ناهمارد دراماورمنت افمتکنن   واینهاربامشااره داوط باهادول ه تند،تنهاازطریق

انکتهقابلتوجهایناس ههچندینقرنپ شازآنههم الهمشااره اجتتااایواودیمم  ر

اجتتاایدرجوامعغربیمطرحاود،اینضرورتدرقرآنهریمباابارتتعاوندرهارهاییهاگرو 

انکتهقابلتوجهدیگرایاناسا انداد مف دومشروعب اناد وهتهم  تانانبهاینهارتوص ه

ههم  تانانتنهامجازبههتکاریدرهارهایمف دومشروعه تندواینمحدودی ،تفااوتم اان

داوط بانهاسالمیوغ راسالمیاس امشاره موردنظراسال ،مشاارهتیباایها  فعالمشاره و

ره درفرهنگغربایایانق ادومحادودی رااهدافخ رخواهانهومقدساس ،درحالیههمشا

قویدرفردم  تانبرایهتکبهمرد وانجاا هارهااییهاز  انگنداردابنابراینباتوجهبهوجود

ههمشاره م  تاناننتایجب شتریدرجه رادوتوسعهجامعهاسالمیدااتهرودیمخ ر،انتظار

ههباردهدیمداوط بانهگروهی(ارا هیها  فعال)یاجتتااباادااسال الگویخاصیبرایمشاره 

داوط باناهگروهایافارادجامعاهفقاطدرماوردهارهاایمف اد،باااهادافیهاا  افعالاساسآن،

ابارخالفایاندیادگا ،دردیادگا اودیمخ رخواهانه،ودرچارچوباصولومقرراتاسالمیانجا 

مف د،ساازند ،حتتاًمورمنت فگ ترشپ داهندواینامورنبایدغربی،مشاره اجتتاایبایددرا

بااهدافخ رخواهانهودرچارچوبقوااداخالقیومذهبیباادا



 نتیجه گیری و پیشنهادات

هرجاههمرد بهصورتداوط بانهوخودجوشدرامورمشاره دهدیمگذاتهنشانیهادههتجربه

،ولیدرغ ابمشاره مرد ،دول بهاودیمورادوپ شرف نتایاناودیمهنند،مشکالتحل

تنهاییقادربهحلتتا م ا لومشکالتن   ودراینحال سرا رادوپ شرف جامعه،هند

ابنابرایندول بایدزم نهمشاره اجتتاایمرد راباالگوهایاسالمیفراهمسازدواینبهباادیم

درهااشارف  پب  اریازتحاوالتومنشأتواندیمهردناصلتعاوندرجامعهاس ههمنزلهپ اد 

اجتتاایبایدموردتشویقوحتای دول قرارگ ردوب ترمشاره مرد یهامشاره جامعهباادا

ونهادهایدولتیفراهماوداچهب اافرادزیادیهاهتتایالب ا اریباههاسازمانازسویدول و

هاا  افعالمنت فدارند،اماب ترمناسبیبرایانجاا ایانیهانه زمداوط بانهدریها  فعالانجا 

فعال  خود،برخیازوظایفخودراازطریقمشااره ویهاحوز درتواندیمادول هنندینتپ دا

داوط بانهمردمیانجا دهدااینهاردواثارمآبا مهامدارد:اولایانهاهمشااره ویها  فعال
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مردمای،وتحا نظاارتوهادای یهااساازمانوهااگارو داوط بانهمردمیدرقالابیها  فعال

بهطورم تق مب  اریازمشکالتوهتبودهایجامعهرابرطرفسازدوتواندیمدولتییهاسازمان

توسعهوپ شرف جامعهراافزایشدهدادو اینههایانهاار،تترینایاسا بارایمارد وسرا 

داوط بانهدرجامعهاودیها  فعالموجبگ ترشفرهنگمشاره وتواندیمم ئول ندولتیهه

وسرمایهاجتتاایرادرجامعهافزایشدهدادول بای تیهارهاییراههبهتراس بامشاره مرد 

 انجا اود،اناساییهندوارایطالز رابرایمحققادناینمشاره ،فراهمسازدا



 منابع:

،ج ادچهاار ،برگرفتاهازپایگاا اینترنتایزانیتفسیر المن، دمحتدح ا طباطبایی،االمهس-

http://www.andisheqom.com اندیشهقمبهنشانی:

،ج دچهار ،برگرفتهازپایگا اینترنتیاندیشهقامباهنمونهر یتفساهللناصر، یآمکار ا رازی،-
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