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 :چکیده 

توسط سیلی  9191پس از آن در دهه . توسط هانیفان در آمريکا مطرح شد  9191سرمايه اجتماعی اولین بار در سال 

توسط لوری برای تحلیل میراث   9191توسط جاکوب برنامه ريز شهری و در سال  9111و همکارانش و در دهه 

بسیاری ازمذاهب . اديان و مذاهب را می توان يکی از منابع ايجاد سرمايه اجتماعی دانست .اجتماعی بکار رفته است

کت ، صداقت ، اعتماد، ايثار و موارد مشابه موجب سرمايه اجتماعی بااليی بین اعضای با ترويج ارزشهايی نظیر مشار

گسترش ارزشهای اخالقی مبتنی برصداقت و اعتماد در يك سیستم اجتماعی می تواند سرمايه . خود می شوند

که عالوه بر ايجاد  هرچند اديان و مذاهبی در اين زمینه می توانند موفق باشند. اجتماعی بااليی را به وجودآورد

در حالت . اعتمادداخلی ، زمینه برقراری روابط مفید و موثر را با گروهها و مذاهب ديگر اجتماعی فراهم سازند

اما به هرحال اديان در گذشته ، حال و . عکس نیز، فرقه گرايی می تواند موجب بحرانهای اجتماعی و خشونت گردد

دين اسالم دارای ظرفیتهای زيادی برای . اجتماعی داشته و خواهند داشت آينده قطعا نقش جدی ای را در سرمايه 

توجه و اهتمام بیشتر به ترويج مولفه های اخالقی تاکید شده در . تقويت سرمايه اجتماعی در جوامع مسلمان است 

د مشابه می تواند به راستی و صداقت ، وفا به عهد، احترام به حقوق ديگران ، پرهیز از تهمت و موار:دين اسالم مانند

توجه به اصول و همه ابعاد احکام مترفی اسالم می . خوبی زمینه ساز تولید سرمايه اجتماعی در جوامع مسلمان گردد

در اين پژوهش ابتدا با .تواند به ايجاد و نهادينه شدن سرمايه اجتماعی بزرگ در کشورهای اسالمی کمك نمايد

های سرمايه اجتماعی به بررسی جايگاه سرمايه اجتماعی در اقتصاد اسالمی می اثبات جامعیت توجه اسالم به مولفه 

 .پردازيم
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 : مقدمه

دين اسالم به عنوان يك دين جامع بايد به تمامی جوانب زندگی انسان  توجه داشته و برای تمامی شئون آن برنامه 

دانشمندان مسلمان، از دستورات و مکتب . مهمترين جنبه های زندگی بشری معیشت است يکی از. داشته باشد

همانگونه که در اسالم به جوانب اجتماعی زندگی انسان ها . اقتصادی اسالم با عنوان اقتصاد اسالمی نام می برند

  .دتوجه خاصی شده است،  اقتصاد اسالمی نیز بايد به نظام های اجتماعی توجه داشته باش

های ارتباطی در  سرمايه اجتماعی به عنوان جوهر و بنیان جامعه نوين از طريق فرايند ايجاد ارتباط و اعتماد در شبکه

ای شدن جامعه، از خودبیگانگی و رشد فزاينده انحرافات اجتماعی گرديده، از طريق  جامعه فردگرای نوين مانع ذرّه

 . بخشد ايجاد ارتباط در میان افراد، کنش را تسهیل می

 :بیان مسأله 

های انسانی، مالی و فیزيکی، سرمايه ديگری به نام سرمايه اجتماعی مورد بهره برداری قرار  امروزه، در کنار سرمايه

اين مفهوم به پیوندها، ارتباطات میان اعضای يك شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد که با خلق . گرفته است

سرمايه ی اجتماعی مجموعه ی معینی از ارزشها و  .شود موجب تحقق اهداف اعضا میهنجارها و اعتماد متقابل 

هنجارهای غیررسمی است که اعضای گروهی که همکاری در میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند و يا سرمايه 

و اجتماعی پديده ای است که حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت 

سرمايه اجتماعی يکی از فاکتورهايی است که نقش بسیار (. 9111ك جهانینبا) تماعی استتعامالت اج  کیفیت

اثر   مهمتر از سرمايه ی فیزيکی و انسانی در جوامع ايجاد می کند و در غیاب سرمايه ی اجتماعی، ساير سرمايه ها

پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی، اقتصادی، لذا بدون سرمايه ی اجتماعی، . بخشی خود را از دست می دهند

 . دشوار می شود

ترين عامل موجد سرمايه اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته، و حال آنکه ايجاد  های آن به مثابه مهم دين و آموزه

ر به های منحص سرمايه اجتماعی بدون آن کاری بس دشوار است؛ زيرا دين به سبب برخورداری از برخی ويژگی

های سرمايه اجتماعی  بديلی دارد و عناصر و مؤلّفه ترين عناصر سرمايه اجتماعی، نقش بی فرد در ايجاد برخی از مهم

 . يابد و هیچ عامل ديگری قدرت رقابت با آن را ندارد بیش از هر زمینه ديگری در دين تحقق می

 



 

 :ضرورت و اهمیت تحقیق

 بیشتر به مسائل قومی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی ، ابعاد اجتماعیدر اغلب کشورهای اسالمی،به دلیل توجه 

اين در حالی است که در ديدگاه اسالمی،تأمین نیازهای اولیه .زندگی مردم کمتر مورد توجه واقع گرديده است 

عتال و انسان ها چون سالمتی، آگاهی وسايرنیازهای اولیه مادی ،مقدمة الزم برای حرکت فرد و جامعه در مسیر ا

بررسی جايگاه سرمايه اجتماعی ت با توجه به اهمیت سرمايه اجتماعی در توسعه اقتصادی اسکمال الهی تلقی شده

 .در امکتب اقتصاد اسالمی ضروری به نظر می رسد

 :سواالت اصلی تحقیق

 سرمايه اجتماعی توجه دارد؟ عناصر تشکیل دهنده آيا اقتصاد اسالمی به -9

 است ؟ در اقتصاد اسالمی بیشتر مورد توجه يه اجتماعی های سرماکدامیك از مولفه  -2

 ؟دين اسالم چه سرمايه های اجتماعی را در اختیار يك جامعه اسالمی قرار میدهد -3

 :مطالعات پیشین

های  دين از راه در مقاله ای تحت عنوان دين و سرمايه اجتماعی به بررسی رابطه اين دو می پردازد(9331)سلطانی  

های مهم اجتماعی و مورد نیاز جامعه نوين ـ  گوناگون نقش مهمی در ايجاد سرمايه اجتماعی ـ به مثابه يکی از پديده

های مؤثر در ايجاد سرمايه اجتماعی منحصر به دين هستند در نتیجه، هیچ  به دلیل آنکه بیشتر آموزه. کند ايفا می

گرچه برخی از . قرار بگیرد و کارکرد و نقش دين را در اين زمینه ايفا نمايد تواند بديل دين پديده ديگری نمی

دهد رغبت و میل بیشتری در انجام آنها  ها در انحصار دين نیستند، ولی وقتی دين آنها را مورد تأکید قرار می آموزه

با توجه به نقش دين در ايجاد . دبنابراين، باز هم نقش دين را نبايد به فراموشی سپر. آيد در میان مردم به وجود می

نیازی جوامع از دين و يا راندن آن از  و بی« عرفی شدن»سرمايه اجتماعی به مثابه مالت ساختمان جامعه نوين، نظريه 

 .شود کارکرد شدن و يا کارکرد نداشتن آن به چالش کشیده می خانه فردی به بهانه بی زيست جهان جمعی به تاريك

دين اسالم دارای ظرفیتهای زيادی برای تقويت سرمايه يه اجتماعی عامل موثر توسعه ،سرما(9331)اری غف 

های اخالقی تاکید شده در دين اسالم ه توجه و اهتمام بیشتر به ترويج مولف. اجتماعی در جوامع مسلمان است 

مشابه می تواند به خوبی راستی و صداقت ، وفا به عهد، احترام به حقوق ديگران ، پرهیز از تهمت و موارد :مانند



 

ه به اصول و همه ابعاد احکام مترفی اسالم می توج. سرمايه اجتماعی در جوامع مسلمان گرددتولید زمینه ساز 

 .تواند به ايجاد و نهادينه شدن سرمايه اجتماعی بزرگ در کشورهای اسالمی کمك نمايد

ترين مفاهیم علوم اجتماعی و  مثابه يکی از کلیدیسرمايه اجتماعی به ،دين و سرمايه اجتماعی ، )9331(فصیحی 

های فرهنگی جوامع نوين در کنار عناصری مانند عقالنیت و حاکمیت قانون، در میان  دهنده يکی از بنیان تشکیل

به عنوان « سرمايه اجتماعی»به بیان ديگر،  .ای به خود اختصاص داده است انديشمندان علوم اجتماعی جايگاه ويژه

های ارتباطی در جامعه فردگرای نوين مانع  بنیان جامعه نوين از طريق فرايند ايجاد ارتباط و اعتماد در شبکهجوهر و 

ای شدن جامعه، از خودبیگانگی و رشد فزاينده انحرافات اجتماعی گرديده، از طريق ايجاد ارتباط در میان افراد،  ذرّه

 .بخشد کنش را تسهیل می

اقتصاد اسالمی اگر ادعای سرمايه اجتماعی در اقتصاد اسالمی و تاثیرات آن بر توسعه، جايگاه ،(9339)برامکی يزدی

) مديريت اقتصادی يك جامعه اسالمی را دارد بايد بتواند ابزاری مانند سرمايه اجتماعی را درون خود جای داده

و از ( ه های آن به شمار می آيدهمانگونه که اسالم نیز مويد سرمايه اجتماعی است و خود از بنیان ها و تقويت کنند

به وجود سرمايه  ايشان.آن برای رسیدن به هدف اقتصاد اسالمی که همان بهبود وضع اجتماع است استفاده نمايد

و به تاثیرات سرمايه اجتماعی در توسعه نیز اشاره کرده . اجتماعی و اهمیت جايگاه آن در اقتصاد اسالمی پرداخته

سد که  در واقع سرمايه اجتماعی حلقه واسطه میان اقتصاد اسالمی و توسعه است يا به و به اين نتیجه می ر.است

 .عبارت ديگر سرمايه اجتماعی ابزار توسعه در اقتصاد اسالمی به شمار می آيد

 : مبانی نظری 

هانیفان، در آمريکا . به نوشته های لیدا جی (9191)سابقه نظری مفهوم سرمايه اجتماعی به اوايل قرن بیستم، در سال

او در توضیح اهمیت مشارکت در تقويت حاصل کار مدرسه، مفهوم سرمايه اجتماعی را مطرح کرده . گردد بر می

گروهی از جامعه شناسان  9191بعد از هانیفان، انديشه سرمايه احتماعی تا چندين دهه ناپديد شد ولی در دهه . است

اين مفهوم را احیا ( 9119هومنز،)يکی از نظريه پردازان مبادله  9111و در دهه ( 9191م و لوزلی، سیلی، سی)شهری 

 (91: 9339پور،  شارع)کردند 

 

 

 



 

 : سرمایه اجتماعی مختلف  تعاریفمفهوم و

 .است ارائه شده از آن تعاريف متعددی در علوم مختلفی مورد بحث قرار گرفته و اجتماعی سرمايه 

ها مانند سرمايه انسانی، اقتصادی،  مفهوم در ابتدا برای بیان سنخ خاصی از سرمايه در عرض ساير سرمايهگرچه اين 

نمادين و فرهنگی در انديشه متفکران نخستین آن مطرح بود که ظرف و بستر تجلّی و نمود آن حوزه و فضای 

به سبب کارکرد شگرف آن، در ساير فضاها شد، ولی ديری نپايید که  اجتماعی در سطح خرد، میانه و کالن تلقّی می

های معرفتی اقتصاد و دانش  نیز مطرح گرديد، و به همین دلیل است که در دو دهه اخیر، اين مفهوم نه تنها در منظومه

سیاسی مطرح گرديده، بلکه در کانون توجه کسانی قرار گرفته است که درباره مسائل راهبردی و توسعه به انديشه و 

های اقتصادی،  ها و سیاست بخشی سرمايه پردازند؛ زيرا سرمايه اجتماعی شرط الزم ـ اما نه کافی ـ برای نتیجه تأمّل می

 .سیاسی و توسعه است و بدون آن، ره به جايی نخواهد برد

و تعهدات اخالقی است که   سرمايه اجتماعی مجموعه ای از هنجارها ،ارزش های غیر رسمی ، قواعد عرفی

رفتارهای متقابل افراد در چهارچوب آن شکل می گیرد و موجب تسهیل روابط اجتماعی می شود و اغلب به 

 . افزايش همکاری و مشارکت اجتماعی افراد می انجامد

امکان همکاری و فعالیت های دارای . کمیت و کیفیت روابط میان انسانها را در جامعه بیان می کند  سرمايه اجتماعی

 . منافع متقابل را افزايش میدهد و از شدت مشکالتی که بازار به همراه دارد میکاهد

جامعه را نیز اين نگرش کامل تر از نگرشی است که بطور سنتی در علم اقتصاد وجود دارد، زيرا که روابط افراد 

 . وارد تحلیل میکند

جیمز کلمن، جامعه شناس امريکايی، برای تعريف سرمايه اجتماعی از نقش و کارکرد  :( 9113)جیمز کلمن       

بر اين اساس سرمايه اجتماعی شیء واحدی . آن کمك گرفت و تعريفی کارکردی از سرمايه اجتماعی ارائه داد

نی است که دو ويژگی مشترک دارند؛ همه آنها شامل جنبه ای از يك ساخت نیست، بلکه انواع چیزهای گوناگو

سرمايه اجتماعی مانند . اجتماعی هستند و کنش های معین افرادی را که در درون ساختار هستند، تسهیل می کنند

امکان  شکل های ديگر سرمايه است و دستیابی به هدف های معینی را که در نبودن آن دست يافتنی نخواهد بود،

سرمايه اجتماعی مانند سرمايه فیزيکی و انسانی کامالً تعويض پذير نیست؛ اما نسبت به فعالیت های به . پذير می سازد

شکل معینی از سرمايه اجتماعی که در تسهیل کنش های معین ارزشمند است، ممکن . خصوصی تعويض پذير است



 

سرمايه اجتماعی نه در افراد و نه در ابزار فیزيکی تولید . شداست برای کنش های ديگر بی فايده يا حتی زيانمند با

کلمن با استفاده از مفهوم سرمايه اجتماعی سعی در شناخت نقش هنجارها در ( 112، ص 9399کلمن، . )قرار ندارد

مین به ه. داخل خانواده يا شبکه های اجتماعی داشت تا از اين طريق بتواند موجب تقويت سرمايه های انسانی شود

دلیل هم است که او سرمايه اجتماعی را شامل آن جنبه از ساخت اجتماعی می داند که کنش های متقابل افراد را 

 به طور کلی میتوان گفت که در تعريف کلمن (112، ص 9399کلمن، . )درون ساختار اجتماعی تسهیل می کند

نبود آن تحقق . ه اهداف را تسهیل میکند سرمايه اجتماعی حاصل از سازمان اجتماعی است که روند دستیابی ب

 .اهداف را نا ممکن و يا پرهزينه میکند

روبرت پاتنام، جامعه شناس ايتالیايی، از معدود افرادی است که تمامی نیروی خود را  : (9113)پاتنام و همکاران      

روی مفهوم سرمايه اجتماعی متمرکز کرده و پژوهش های بنیادينی برای سنجش و کاربردهای اين واژه به انجام 

های دموکراتیك مختلف تاکید عمده وی بر نحوه تاثیر سرمايه اجتماعی بر رژيم های سیاسی و نهاد. رسانده است

پاتنام سرمايه اجتماعی را مجموعه ای از مفاهیم، مانند اعتماد، هنجارها و شبکه ها می داند که موجب . استوار است

از نظر . ايجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای يك اجتماع شده و در نهايت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد

. اعضا در شبکه، به عنوان منابعی هستند که در کنش های اعضای جامعه موجود است وی، اعتماد و ارتباط متقابل

پاتنام سرمايه اجتماعی را به عنوان وسیله ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در سیستم های سیاسی می 

شبکه ها را شامل می شود  به زعم او سرمايه اجتماعی، وجوه گوناگون سازمان اجتماعی، نظیر اعتماد، هنجار و. داند

و به طور کلی میتوان گفت که  (211؛ 9331پاتنام،. )که با تسهیل اقدامات از طريق آنها، کارايی جامعه بهبود می يابد

 د ، هنجارها و شبکه ها کهصورتهای مختلف سازمان اجتماعی همچون اعتما در تعريف پانتام سرمايه اجتماعی 

 .جامعه شودبهبود کارايی  میتواند موجب

بورديو چهار نوع سرمايه را شناسايی کرده است که اين اشکال سرمايه عبارتند از؛ سرمايه اقتصادی، سرمايه  :بورديو

شکل اقتصادی سرمايه بالفاصله تبديل به پول می ( 939، 9331:تاجبخش)فرهنگی، سرمايه اجتماعی و سرمايه نمادين 

سرمايه فرهنگی نوع ديگر سرمايه است که در يك سازمان . مانند دارايی های منقول و ثابت يك سازمان. شود

وجود دارد، مانند تحصیالت عالیه اعضای سازمان که اين نوع سرمايه نیز در برخی موارد و تحت شرايطی قابل 

اقتصادی است و سرانجام شکل ديگر سرمايه، سرمايه اجتماعی است که به ارتباطات و مشارکت تبديل به سرمايه 

به بیان ديگر،  .عنوان ابزاری برای رسیدن به سرمايه های اقتصادی باشداعضای يك سازمان توجه دارد و می تواند به 

ه در ارتباط مستقیم با عادات افراد و سرمايه اجتماعی برای بورديو آن بستر فرهنگی ناشی از ساخت اجتماعی است ک

در واقع اگر از سرمايه نمادين که . میدان فرهنگی ناشی از کنش های اجتماعی سازمان يافته و صورت بندی می شود

مجموعه ساير سرمايه ها است، بگذريم، سرمايه اقتصادی شکل غالب سرمايه گذاری است و انواع ديگر سرمايه که 



 

از نظر . و اجتماعی است، به عنوان ابزاری برای حصول سرمايه اقتصادی مفهوم پیدا می کندشامل سرمايه فرهنگی 

بورديو، سرمايه اجتماعی در سیستم های سرمايه داری، به عنوان ابزاری برای تقويت و تثبیت جايگاه اقتصادی افراد 

ماعی و فرهنگی ابزاری برای تحقق آن در اين سیستم ها، سرمايه اقتصادی پايه است و سرمايه اجت. به شمار می رود

بر اين اساس اگر سرمايه اجتماعی نتواند موجب رشد سرمايه اقتصادی شود، کاربردی نخواهد . محسوب می شود

 .داشت

اول اينکه سرمايه  .دفوکوياما اعتقاد دارد که در ارتباط با سرمايه اجتماعی بايد دو نکته را روشن کر :فوکوياما

وعه سرمايه انسانی نیست؛ چرا که اين سرمايه متعلق به گروه هاست و نه افراد و در واقع اجتماعی، زيرمجم

هنجارهايی که شالوده سرمايه اجتماعی را تشکیل می دهند، در صورتی معنی دارد که بیش از يك فرد در آن سهیم 

در اين علوم، . چیز خوبی نیستو دوم اينکه سرمايه اجتماعی با توجه به علم سیاست و علم اقتصاد لزوماً . باشد

 .همکاری و همیاری برای تمام فعالیت های اجتماعی خواه خوب يا بد، ضروری است

مساله اصلی در حوزه سرمايه اجتماعی نحوه استقرار افراد و گروه ها در شبکه های :جان فیلد میگويد: جان فیلد 

البته با توجه به اين نکته که اين درگیر . شبکه ها است اجتماعی و کم و کیف درافتادن اين کنشگران اجتماعی با اين

کشف »فیلد در فصل دوم از کتاب خود که  ،مثبت دارد و هم جنبه های منفی شدن عامالن اجتماعی، هم جنبه های

قدرت شبکه ها نام دارد سويه های مثبت قضیه را مطرح می کند و نشان می دهد که چطور می توان از سرمايه های 

او در فصل سوم از کتاب خود که . اجتماعی برای امور مختلف اجتماعی از جمله ايجاد توسعه و رفاه استفاده کرد

قدم زدن در طرف تاريك نام دارد سويه های منفی را مورد تاکید قرار داده و عنوان می کند که اساساً سرمايه 

به اين صورت در واقع کنشگران . اند مانع توسعه باشداجتماعی به عنوان يك تیغ دولبه عمل می کند و دقیقاً می تو

از شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری برای رسیدن به مقاصد خود بهره می برند و هیچ تضمینی مبنی بر سازنده و 

آنچه فیلد در کتابش مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد بیشتر يك . اخالقی بودن اين مقاصد و اهداف وجود ندارد

 یف دقیق و اجمالی از کارهايی است که انديشمندان پیشین درباره سرمايه اجتماعی به انجام رسانده اندتوص

 سرمايه اجتماعی ، هنجارها و شبکه هايی است که فعالیت جمعی را امکان پذير میکنند ( 2119)بانك جهانی     

ای در هم تنیده از هنجارها و ارزش ها و سرمايه اجتماعی ، شبکه  OECDاقتصادیسازمان همکاری و توسعه       

  .ادراک های مشترک افراد جامعه است که همکاری و تعامل بین آنها را تسهیل می کند

 



 

 :درباره موضوع  سرمايه اجتماعی دو نگاه رايج وجود دارد

 :دسته اول تعاريفی که با نگاه منافع جمعی تناسب دارد عبارتند از 

ويژگی های سازمان های اجتماعی مانند شبکه ها،  هنجارها و اعتماد که همبستگی و همکاری برای منافع  -1

 دوسويه را تسهیل می کند 

 .شبکه های ارتباط و هنجارهايی که مردم را قادر می سازد به صورت جمعی فعالیت کنند -2

را در يك جامعه با هدف مشترک محصول تعامالت اجتماعی که امکان کمك به بهزيستی مدنی و اقتصادی  -3

  .فراهم می آورد

 
به . در تعاريف گونه دوم از سرمايه اجتماعی به عنوان منبعی که در جهت منافع افراد به کار می افتد ياد می شود

 :عنوان بارزترين نمونه ها 

يه در ساختار نوع خاصی از منابع اجتماعی که در دسترس کنشگران قرار می گیرد و خالف ديگر انواع سرما -1

 .روابط میان کنشگران تعبیه شده است

( آشنايی و همکاری)مجموعه منابع بالقوه و بالفعلی که با دارا بودن يك شبکه پايدار از روابط نهادينه شده  -2

سلطانی ).برخوردار است و برای هر يك از اعضايش پشتوانه جمعی فراهم می کند و در اختیار وی قرار می دهد

 (مصیب

 

 : تعریف دین 

شیعه در ) دانشمند بزرگ و گرانقدر مذهب شیعه عالمه طباطبايی در کتاب.تعاريف متعدد از دين ارائه شده است

دين عقايد و يك سلسله دستورات علمی و اخالقی است که پیامبران از طرف :دين را اينگونه تعريف می کند( اسالم

اد به اين عقايد و انجام اين دستورات سبب سعادت و خوشبختی خداوند برای راهنمايی و هدايت بشر آورده اعتق

 .انسان در دو جهان است

 : اقتصاد اسالمی 

يکی از جنبه هايی که يك مکتب جامع همچون اسالم بايد به آن توجه داشته باشد، مسائل اقتصادی و معیشتی 

اقتصاددانان مسلمان از اين برنامه . ی داشته باشدلذا بايد برای امور اقتصادی پیروان خود برنامه اپیروانش می باشد، و 

واژه يا ترکیب اقتصاد اسالمی يك مشترک لفظی است که دارای ابعاد  .اقتصادی با نام اقتصاد اسالمی نام می برند



 

هر يك از صاحبنظران و متفکران مرتبط با اين حوزه دينی و فکری بر اساس بینش و گرايشهايی که . مختلفی است 

 . اند اند به نحوی بر دامنه ابعاد آن افزوده داشته

اند  بوده بسیاری از متفکران و اقتصاددانان اسالمی بیش از همه به دنبال درک و معرفی سیستم ايده آل اقتصاد اسالمی

 .های مدون در اين رشته به بیان مکتب و سیستم اقتصادی اسالم اختصاص داشته است و از اين رو اغلب نوشته

که  در دين اسالم ابعاد اجتماعی بیان شده است، مکتب اقتصادی نیز وجود دارد و بايد اين مفاهیم و ابعاد همانطور 

اگر در اسالم توجه خاصی بر مسائل اجتماعی شده . نیز در روابط تنگاتنگ و نظام مندی با يکديگر داشته باشند

همانگونه که در بخش قواعد . ه قرار گیرنداست، بايد در مکتب اقتصادی اسالم نیز مسائل اجتماعی مورد توج

اجتماعی اسالم نشان داده شد، اسالم به صورت غیر مستقیم تاثیراتی در افزايش ارتباط، اعتماد و پايبندی به هنجارها 

اين تاثیرات را در اقتصاد رايج حاصل سرمايه اجتماعی در هر جامعه ای می . و ارزش های اخالقی بین افراد دارد

بنابراين با توجه به اهمیت موضوع در اسالم و تاثیرات  دستورات وقواعد اسالمی در اين باره سرمايه اجتماعی . دانند

 .دراقتصاد اسالمی نیز بايد جايگاه و تاثیر ويژه ای داشته باشد

 : جامعیت اسالم

 اتياز آ یبرخ. کرده است دیخود تاک تیبر جامع شيخو اتيدر آ ميکر قرآن. اسالم دينی جامع خوانده می شود

 یجهان نياسالم را د گريد یکند؛ برخ یم دیدر قرآن تاک یزیدار بودن هر چ لیبودن قرآن، بر تفص نییبا اشاره به تب

 .داند یو کامل م یدستورات قرآن را جاودان زین یکند و بعضیم یمعرف

کتاب را که روشنگر هر  ني؛ و ا... نیللمسلم و بشری ٔ  و رحمه یو هد ءیلکل ش اناًیالکتاب تب كیو نزّلناعل... 

 . مياست، بر تو نازل کرد یمسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگر یاست و برا یزیچ

 ی؛ سخن... ومنونلقوم ي ٔ  و رحمه یو هد ءیکل ش لیو تفص هيدي نیب یالذ قيولکن تصد یفتري ثاًيما کان حد... 

 زیاز آن بوده و روشنگر هر چ شیاست که پ يیآنچه از کتاب ها قيکه به دروغ ساخته شده باشد، بلکه تصد ستین

 .است یآورند رهنمود و رحمت یم مانيکه ا یمردم یاست و برا

و همه  یاست که انسان را به سمت کمال واقع نيا نيو د یهدف و مقصود وح. مکمل عقل و حس است ،یوح

 .انسان دخالت دارد یو معنو یماد اتیهدف و رسالت، در سرنوشت ح نيکند و متناسب با ا تيجانبه اش هدا

 (9339)برامکی يزدی 



 

پس با توجه به اينکه دين اسالم يك دين جامع و کامل است و به تمام جوانب زندگی بشر پرداخته است و همچنین 

دين اسالم وجود دارد پس  سرمايه اجتماعی نیز نشات گرفته از عناصری است که بیشتر آنان در واجبات و مستحبات

جايگاه ويژه ای را برای سرمايه اجتماعی در نظر دارد که در ادامه با توجه به  اقتصاد اسالمی دين اسالم وبه تبع آن

 (9339)برامکی يزدی  .اثبات می شود اين مطلب  و دستورات دينیعناصر تشکیل دهنده سرمايه اجتماعی 

 :عناصر سرمایه اجتماعی 

 :ترين عناصر کیفی سرمايه اجتماعی عبارتند از مهم :کیفیعناصر 

 آگاهی ،پاتنام و کلمن عقیده به. است آگاهی اجتماعی سرمايه کیفی مهم عناصر از يکی: شناخت و آگاهی. الف

 را عمل های بنیان که است اين در نیز اهمیتشان و يکديگرند مالزم دو اين و اجتماعی سرمايه مهم عناصر از يکی

 و دانايی امروزه. کنند می ايفا بشر زندگی در ای العاده فوق نقش نوين، دنیای در شناخت، و آگاهی سازند می فراهم

 در چه را، ای گسترده ابعاد روز به روز و شده آفرين نقش اجتماعی تحوّالت در عظیم ای سرمايه عنوان به اطالعات

 .دکن می پیدا عمق، در چه و سطح

 انجام با ديگران که است باور اين معنای به فردی و اخالقی تجربی، های زمینه از منبعث اعتماد: اجتماعی اعتماد. ب

 همسو اگر .نمايند می پرهیز ديگران يا من به رساندن آسیب از و کمك ديگران يا من رفاه به آن از اجتناب يا کنشی

 سطح در آن دهنده تشکیل عناصر از يکی قطع، طور نیاوريم،به شمار به اجتماعی سرمايه همان را آن انگلهارت با

 .شود می قلمداد اجتماعی نظام دارايی عنوان به کالن سطح در و شخصی، نگرش عنوان به خرد

 :ترين عناصر کمّی سرمايه اجتماعی عبارتند از مهم :عناصر کمّی

. های مشارکت مدنی و اجتماعی از جمله عناصر کمّی سرمايه اجتماعی هستند شبکه: مشارکت اجتماعی. الف

های اجتماعی در امور اجتماعی،  يافته افراد و گروه مشارکت اجتماعی در نگاه کلی، به معنای شرکت فعّال و سازمان

، تأثیر مستقیمی بر میزان سرمايه اجتماعی پاتنام سیاسی و فرهنگی است و به عقیده بسیاری از انديشمندان از جمله

تر باشند احتمال بیشتری وجود دارد که شهروندان بتوانند در جهت  های ارتباط اجتماعی متراکم هر قدر شبکه. دارد

های بالقوّه عهدشکنی، کاهش فضای  زيرا مشارکت اجتماعی از طريق افزايش هزينه .منافع متقابل همکاری کنند

اعتماد به ديگران از طريق تسهیل ارتباطات و  نجارهای معامله متقابل، ايجاد حسمیز و غیر شفّاف، تقويت هآ ابهام

 دهد ارائه الگوی همکاری نسبت به آينده، زمینه همکاری و اعتماد به يکديگر را در میان کنشگران افزايش می



 

 سرمايه های تعريف بیشتر در اجتماعی سرمايه مهم عناصر از يکی مثابه به اجتماعی ارتباطات: اجتماعی ارتباطات. ب

 کلمه دو اجتماعی سرمايه انديشه در مرکزی نقطه ،فیلد عقیده به و شده ذکر ضمنی يا صريح طور به اجتماعی

«relationships matter» با ارتباطی های شبکه ايجاد طريق از افراد زيرا .است ارتباطی موضوع يعنی 

 دشواری به يا و ندارند را آنها انجام قدرت تنهايی به که دهند می انجام را کارهايی از بسیاری راحتی به يکديگر،

 کند می پیدا توسعه و بسط افراد میان در مشترکی هنجارهای و ها ارزش ارتباطی، های شبکه درون در. دهند می انجام

 دلیل، همین به. شود می تر غنی اجتماعی سرمايه نتیجه، در و شود می بیشتر ديگران با ما مشترک ديدگاه آن، پی در و

 .دارد جای اجتماعی سرمايه قلب در مشترک های ارزش و ای شبکه بین ارتباط: است معتقد فیلد

پس از روشن شدن مفهوم و عناصرسرمايه اجتماعی به بررسی و تحلیل نقش دين در ايجاد سرمايه اجتماعی پرداخته 

ازدين به عنوان عامل موجد سرمايه اجتماعی  ،گريلی، وارنر، روف و آمرمان ،فوکوياماافراد متعددی مانند . شود می

گیری  در اسالم زمینه بروز سرمايه اجتماعی به خاطر جهت: معتقد است پارسونزدر خصوص اسالم، نموده اند ياد 

به در اين زمینه  اعی مؤمنانهای اجتم مثبت آن به سوی دنیا و نسبت به جامعه و سیاست و تأکید فراوان بر مسئولیت

 .دتر از اديان ديگر استتر و قدرتمن مراتب افزون

 آموزه های دين اسالم در تقويت عناصر اجتماعی

 پروری دانش. الف

عالوه بر اينکه دين خود يك دستگاه معرفتی مهم است، کسب شناخت و معرفت در اسالم از جايگاه ممتازی 

ا به کسب آن تشويق نموده و در آيات قرآن، بیش از هر متن مقدّس ديگری به برخوردار است و اسالم مسلمانان ر

شناخت و کسب معرفت بها داده شده و در آيات فراوانی درباره امکان شناخت، منابع شناخت، ابزار شناخت و 

بصیرت،  ل، برهان، علم،هايی مانند تدبر، تفکر، تعق کلیدواژه تکرار. موضوعات شناخت سخن به میان آمده است

های گوناگون آن، به طور کلی، بیانگر اهمیت و ارزش علم و دانش در اسالم  عبرت و صاحبان علم، در صورت

گونه  کنند و بدون هیچ ورزی مخالفت می ها متوجه کسانی است که با علم و دانش در قرآن، بدترين شماتت. است

پرستی،  توی از ظن و گمان، متابعت نفس، سنب، پیرعصمدارا، با انواع موانع تعقل و آزادانديشی مانند تقلید، ت

های گسترش و تعمیق معرفت و  پرستی، به شدت مقابله کرده و در مقابل، از تمام شیوه پرستی و نیاکان شخص

ها ـ به  وگو، و میدان دادن به تعاطی افکار و انديشه طلبی، بحث و گفت شناخت ـ مانند پیروی از برهان، حقیقت

 فراوان تأکید و انذار با همراه و عام تعلم، و تعلیم به اسالم توصیه اينکه با .ها حمايت نموده است شنکوترين رو

 اول: کند می ايفا اجتماعی سرمايه ايجاد جهت در مهمی نقش شرط دو اين که بوده همراه شرط دو با ولی است،



 

 نه باشد، مردم حال به نافع بايد نهايت، در علم اينکه دوم. آلی نه باشد، داشته علم به ابزاری نگاه بايد علم طالب اينکه

 زمینه و اندازند می مخاطره به را جوامع که هايی دانش آموختن با اسالم بنابراين،. طبیعت و آنان حال به مضر

 .ورزد می مخالفت شدت به کنند می تشديد را مظلومان از کشی بهره

 اعتماد. ب

آنچه در اين رابطه مهم است اينکه  .کار در میان افراد حاکم بوده است در تمام جوامع انسانی، نوعی تقسیم

تحقق چنین . کنشگران اجتماعی به طور آزادانه و به عنوان وظیفه وتکلیف، وظايفشان را در قبال همديگر انجام دهند

کنشگران اجتماعی ن است که افراد اعتماد و اطمینان داشته باشند که آوضعیتی در زندگی سالم اجتماعی، در گرو 

س به و مهرورزی نسبت به همديگر را مقدی نموده، عدالت حقوق خود و ديگران را محترم تلققوانین، هنجارها و 

چیزی که بیش از هر . داند آورند و هر کس خود را در هر وضعیت، در قبال اجتماع، متعهد و مسئول می حساب می

سازد،  ها را به يکديگر مهربان و اعتماد متقابل را میان افراد برقرار می دلس، ديگر، حق را محترم، عدالت را مقدامر 

بخشد و همه افراد را مانند  های اخالقی اعتبار می نمايد، به ارزش تقوا و عفاف را تا عمق وجدان آدمی تزريق می

 .کنددين و ايمان دينی است اعضای يك اندام به هم پیوند داده، متحد می

کند و آن  يمان دينی، سازوکارهايی که از طريق آن دين اسالم اعتماد اجتماعی را ايجاد و تقويت میعالوه بر اصل ا

 :سازد، عبارتند از را از ساير مکاتب ممتاز می

. است پیمان و عهد به وفای ها، انسان اجتماعی روابط در اعتماد عوامل از يکی: امانت ادای و عهد به وفای اصل -9

 خوش دست جامعه عظیم بنای گرديده، اختالل دچار شدت به انسانی روابط شود انگاشته ناديده اصل اين اگر

 کنشگران که است وابسته تعهداتی و ها پیمان قراردادها، به شدت، به ها انسان میان روابط زيرا گردد؛ می فروپاشی

 نکنند عمل خود های پیمان و قراردادها به اجتماعی کنشگران که صورتی در. دارند يکديگر به نسبت اجتماعی

 .نمايند می بروز اجتماعی ناهنجاری

 اين از اجتماعی مصلح. است مردم اسرار حفظ و رازداری اجتماعی، روابط در عهد به وفای مصاديق از: رازداری -2

 آنها محرمانه مسائل و مشکالت از بسیاری به او کنند، می اعتماد او به ديگران آنکه دلیل به است؛ آگاه خود رسالت

 مخفی نکات از بسیاری به نسبت ديگران، به رسانی کمك و تعامل جريان در نیز و نمود خواهد پیدا آگاهی و علم

 خواهد وجود به عظیمی مشکالت مردم برای نمايد برمال را آنها اگر که داند می و نمايد می پیدا اطالع آنها زندگی

 .باشند ديگران اسرار محرم که است شده داده دستور افراد به دينی متون در روی، بدين .آورد



 

 و گفتار پندار، در صداقت و کار انجام در تمن از پرهیز و عمل در ريايی بی نیت، در اخالص: صداقت و اخالص -3

 گانه سه های عرصه در اخالص اساس بر وقتی خدا به معتقد افراد زيرا دارد؛ اجتماعی تعامالت در مهمی نقش کنش

 نفاق و شخصی مادی، هدف و انگیزه هرگونه از و دارند برمی گام ديگران اجتماعی مشکالت حل مسیر در مزبور

 افراد گونه اين زيرا .کنند می اعتماد آنها به ديگران و گیرند می قرار ديگران اعتماد مورد همه از بیش کنند، می پرهیز

 آن رفع و نیازمندان مشکل حل جهت در جامعه و خود معنوی و مادی امکانات و توان حداکثر از کامل، صداقت با

 نیازهای و خود بر را نیازمندان نیاز تأمین بلکه ورزند، نمی بخل انفاق و امداد در تنها نه افراد اين. گیرند می بهره

 .بخشند می معنا عمل در را ايثار کلمه و دهند می ترجیح خويش شخصی

 رضايت و آگاهی و علم بر مبتنی بايد ديگران با مبادله و تعامل هرگونه اسالم، نظر از: غیر به اضرار و غرر نهی -1

 عمالً که کنشی نوع هر انجام اين، بر عالوه. است نامشروع اطالعی، بی و جهل بر مبتنی معامالت انجام و باشد طرفین

 از يکی ضرر نفی قاعده .است غیرمشروع و ممنوع نیز نمايد ترغیب ای عقیده و فکری انحرافات و جهل به را مردم

 .داند نمی جايز وجه هیچ به را ديگران به رساندن ضرر که است کلی و عام قواعد

 از پرهیز السالم علیهم معصومان تمام رفتاری منطق و سیره بر حاکم اصول از يکی: تجاوز و غدر نفی اصل -9

 زمانی افر و مطلق بلکه نیست، نسبی اصل يك اسالم، نظر از اصل اين. است ديگران به نسبت خیانت و غدر هرگونه

 .است مکانی و

يکی از اصولی که در اسالم در ايجاد اعتماد اجتماعی و بالتبع، ايجاد سرمايه : اصل مساوات و ممنوعیت استثمار -1

حسب گوهر و ذات، ها به  مطابق شريعت اسالم، تمام انسان. اجتماعی نقش دارد، اصل مساوات و نفی تبعیض است

رنگ، خون، نژاد، قومیت و عواملی از اين قبیل . اند مردم از اين نظر، دوگونه يا چندگونه آفريده نشده .برابرند

بندی مبتنی بر  به همین دلیل، اسالم با هر نوع نظام طبقه. آيند کدام از نظر اسالم، مالک برتری به شمار نمی هیچ

مبارزه کرده و هرگونه استثمار و  ،نمايد ، ناامنی و ستم را در جامعه فراهم میعوامل مزبور، که زمینه ناخرسندی

ها از ديگران را نفی نموده و بین ماهیت استثماری کار و عدم مشروعیت آن  کشی بالعوض گروهی از انسان بهره

همواره با اطمینان با  در صورتی که اين اصل در جامعه زنده باشد افراد جامعه .ارتباط و تالزم برقرار نموده است

گیرد؛ زيرا استثمار ديگران  برداری ديگران قرار نمی دانند که کسی مورد بهره پردازند؛ زيرا می يکديگر به تعامل می

 .در جامعه ممنوع است

ترين عوامل ايجاد اعتماد در جامعه، ايمان به دين و رعايت تقوای الهی  يکی از مؤثرترين و اصلی: تقوا و نظم -9

کنند و  ی نمیکس به حقوق ديگران تعد باشند هیچای که اين دو اصل زنده و نیرومند  زيرا در جامعه .تاس

شود و اعتماد در میان افراد  نمايد و از اين طريق، نظم و امنیت در جامعه حفظ می هنجارهای اجتماعی را نقض نمی



 

توان حالتی از استقرار  نظم را می. ار گرفته استر، در روايات مورد سفارش قرنظم نیز به طور مکر. يابد طره میسی

کنند و با عدم تداخل در کارکرد  ل عمل میظر گرفت که به صورت هماهنگ و مکمعناصر و اجزای اجتماع در ن

ثباتی و  شود جامعه از بی تقوا و نظم موجب می. بخشند بینی اتفاقات آينده را تسهیل می ديگر اجزا، روند قابل پیش

 .آورد ها، زمینه افزايش اعتماد را فراهم می و هرج و مرج در امان بماند و با کم کردن هزينه پروايی بی

 سلب و مخاطرات احساس و ها ناامنی ها، ناهنجاری از بسیاری: سود تحصیل و مبادالت در خیر و مصلحت لحاظ  -3

 بینند می ديگران تمايالت و مطلوبیت در را افعال و اشیا ارزش افراد که دارد اين در ريشه امروزی، جوامع در اعتماد

 اين و شود می یتلق مشروع باشد داشته قرار مردم عموم تمايالت و ها خواست جهت در که کاری هر سان، بدين و

 و ناامنی بروز سبب امر اين و نمايند دنبال خواهند می را چه هر ممکن، طريق هر از جامعه افراد گردد می موجب امر

 اقتصادی نظام دلیل، همین به. آورد می پايین انسانی تعامالت در را اعتماد ضريب و شود می جامعه در ناهنجاری انواع

 بلکه داند، نمی کافی افراد کار شمردن مشروع و چیزی مالیت اعتبار برای را تمايالت کشش و مطلوبیت تنها اسالم

 باشد، کار در معنوی يا مادی خیری حاوی و بوده مبرا بیهودگی هرنوع از بايد آن انتقال و مال گردش اول، درجه در

 .است ممنوع و است باطل مال گردش وگرنه

در اسالم، اصول فراوانی وجود دارند که کنشگران اجتماعی را به مشارکت در امور  :مشاركت اجتماعی. ج

 :برخی از اين اصول عبارتند از. ترغیب می کند

 ديگران به خود، امنیت و آرامش تأمین و آسايش جهت در بودن، اجتماعی حکم به انسان: همکاری و تعاون -9

 اصوالً. کنند می مجبور گاه و تشويق ترغیب، ديگران با مشارکت و تعاون جهت در را او نیازها همین و است نیازمند

 بايد نیز ها انسان همکاری و مشارکت گردند، می تر متکامل و تر یمترق بشری جوامع و ها انسان که اندازه همان به

 دچار ابزاری، عقالنیت مطلق سلطه پی در فردگرايی، روحیه رشد خاطر به انسانی جوامع عمالً ولی .يابد افزايش

 در. دارد قرار اولويت در فردی هدف دارد وجود اگر يا و ندارد وجود يا همکاری، آن در که اند شده ای هذر حالت

 ايفا ديگرخواهی روحیه ايجاد در مهمی نقش تواند می اسالم دين نوين، جوامع در فردگرايی شديد حالت مقابل

 .بیاورد ارمغان به جامعه در را رستگاری و امنیت سالمت، طريق، ازاين و نمايد

 اقتصادی، سیاسی، مهم امور در جمعی تصمیمات در ديگران دادن مشارکت و مشورت: اسالم در مشورت-2

 آن اسالم که است مسائلی ترين مهم از است، مربوط جامعه سرنوشت به آنچه مختصر، بیان به و اجتماعی و فرهنگی

 ای ويژه جايگاه اسالم، بزرگ پیشوايان تاريخ و روايات آيات، در و است نموده مطرح خاصی اهمیت و دقت با را

 .دارد



 

 پذيری مسئولیت و مسلمانان اهتمام اسالم، دين نظر مورد بنیادی اجتماعی اصول از يکی: پذيری مسئولیت اصل -3

 اعضای که تکالیفی و مسئولیت يعنی است؛ شده تعبیر نیز اجتماعی به تکافل آن از که است همديگر به نسبت آنان

 .دارند همديگر به نسبت جامعه

 در که دارد وجود متعددی روايات و آيات آنان، مشکالت حل و مردم میان اصالح اهمیت در: مردم بین اصالح -1

 در« .بِیْنِکُمْ ذَاتَ وَأَصْلِحُواْ اللّهَ فَاتَّقُواْ»: فرمايد می انفال سوره 9 آيه در خداوند .شود می اکتفا نمونه يك به فقط اينجا،

 .است شده سفارش مسئله اين به نیز حجرات سوره91 آيه

 همديگر عهده بر مسلمانان که است وظايفی از يکی نیز ديگران حاجات ساختن برآورده: ديگران نیازهای تأمین -9

 مأة صاحبها فیها ينفق حجة کل حجة عشرين من اللّه الی احبّ مؤمن امرءٍ حاجةِ لَقضاء»: است آمده حديثی در. دارند

 . است واجب نیز کار اين در شدن گام پیش از نظر اسالم  بلکه است، واجب ديگران حاجت برآورن اصل تنها نه

 آله و علیه اهلل صلی پیامبر که چنان است؛ مسلمانی هر وظیفه همديگر به رساندن سود: ديگران به رساندن سود-1

 "اهلل  عیال نفع من اللّه الی الخلق فاحبّ اللّه عیال الخلق": فرمايد می

 فساد، با دايم مبارزه و جويی اصالح اصل دو مثابه به منکر از نهی و معروف به امر: ها ناهنجاری با مبارزه و اصالح -9

 اجتماعی کنترل و نظارت به آن، از باالتر و اجتماعی مشارکت به را افراد که هستند اسالم ديگر زيربنايی اصول از

 دارد اهمیت باره اين در آنچه. دارند وجود اصل دو اين اهمیت با ارتباط در فراوانی روايات و آيات. نمايند می ملزم

 نکته اين دهد می پیوند اجتماعی سرمايه ايجاد با را اصل دو اين آنچه است اجتماعی سرمايه با اصل دو اين پیوند

 جامعه در نیز دين دستورات ساير اينها، بودن زنده صورت در و هستند اصول ديگر زيربنای اصل دو اين که است

 هر با دهند می اجازه افراد تمام به همگانی، نظارت اصل دو عنوان به منکر از نهی و معروف به امر. بود خواهند زنده

 ضمانتی چنین از هنجارها و ها ارزش که صورتی در و نمايند مقابله خود، توان حد در هنجارشکنی و روی کج نوع

 امنیت، صورت، اين در. نمايد نقض را هنجارها که شود می پیدا کسی کمتر باشند، برخوردار جامعه در اجرايی

 تهديد را افراد خطری هیچ و گردند می تسهیل اجتماعی و فردی های کنش شود، می حاکم جامعه بر اعتماد و آرامش

 .کند نمی

بديل دين تحکیم و تثبیت روابط اجتماعی  زيادی ـ بی يکی از کارکردهای مهم و ـ تا حد :ارتباطات اجتماعی. د

هايی است که نظم اجتماعی را به چالش  ها و تعارض ها، اصطکاک ها و تضعیف و يا زايل نمودن تنش میان انسان

نقش دين در ايجاد ارتباط . دهند ل میحقوق و وظايف متقابل اجتماعی تنزکشند و تعهدات افراد را به رعايت  می



 

ای  قات قبیلهجتماعی مانند پیوند مبتنی بر تعل، از اين نظر در جوامع نوين اهمیت دارد که ساير عوامل پیوند ااجتماعی

 .و خونی اهمیت خود را از دست داده است

م مصالح معنوی بر عدالت، رأفت متقابل، احسان، تقد عالوه بر اصول کلی حاکم بر روابط اجتماعی مانند اصل

کارهای ايجاد و تقويت ارتباط اجتماعی نیز  مراتبی بودن حقوق و تکالیف، اسالم به بیان راهمصالح مادی و سلسله 

 :شود پرداخته است که در قالب عوامل ايجاد ارتباط اجتماعی به بیان آنها پرداخته می

 در است؛ افراد میان ارتباط ايجاد مهم عوامل از يکی همجواری اجتماعی، شناسان روان نظر از: همجواری -9

 و دارند افراد میان ارتباط ايجاد در مهمی نقش که دارد وجود هايی سفارش و دستورها اسالمی، های آموزه

 :از عبارتند ها توصیه اين. است آن طبیعی نتیجه يا و ساز زمینه همجواری

 و اجتماعی جنبه دينی مناسك و عبادات صورت ترين فردی اسالم، در: جمعی صورت به دينی مناسك برخی انجام ـ

 کارکردهای جمله از و است شده سفارش جماعت در آن اقامه که است جمله آن از نماز مثال، برای. دارد جمعی

 نزديکی و مسلمانان تاخو و وحدت روح تقويت و ها، نزاع ها، بدبینی ها، کدورت نمودن برطرف آن، اجتماعی

 و گیرند می قرار صف يك در مختلف اجتماعی طبقات با افراد جماعت، صف در زيرا است؛ يکديگر به ها دل

 .شود نمی اختالف موجب امتیازاتشان که يابند درمی

صله رحم به مثابه يکی از دستورات واجب اسالم، با برخورداری از مصاديقی مانند انفاق زبانی، فعلی،  :ـ صله رحم

آنها، تقويت روابط درون گروهی و ايجاد پیوند عی است که از جمله لی دارای کارکردهای اجتماعی متنوقلبی و ما

  .ها، و جلب حمايت خويشان است مستحکم میان خانواده

تر و منحصر نبودن آن در قلمرو روابط خانوادگی، مؤمنان را  اسالم برای ايجاد شبکه ارتباطی وسیع: ـ زيارت مؤمنان 

که  ايجادکننده دوستی معرفی نموده است؛ چنان به زيارت و بازديد از همديگر تشويق نموده و اين کار را عامل

 کند ديد و بازديد مودت و محبت ايجاد می: فرمايند آله می و علیه اهلل پیامبر صلی

انگیزه ارتباط با ديگران نخستین مرحله حرکت به سوی دوستی و داشتن ارتباط با : ـ ترغیب بر الفت و دوستی

شان و تداوم  هیت انگیزه افراد و هدف آنها از ارتباط، نوع ارتباط و دوستیبنابراين، بسته به شکل و ما. ديگران است

برخالف روابط اجتماعی بیمارگونه و متزلزل مبتنی بر عواطف، احساسات و منافع فردی و . کند آن نیز فرق می

ی آن پاداش شخصی، در اسالم صرف ارتباط داشتن و انس و الفت گرفتن با ديگران مورد تشويق قرار گرفته و برا

 .الهی نیز لحاظ شده است



 

عامل ديگری که در ايجاد روابط اجتماعی، تحکیم و تشديد روابط قبلی : ابراز عواطف مثبت هنگام برخورد -2

کارهای متعددی لحاظ شده که برخی از  در دين اسالم، برای اين موضوع، راه. نقش دارد ابراز عواطف مثبت است

 : آنها عبارتند از

تری  حرکات غیرکالمی چهره، به ويژه صورت همراه با لبخند در هنگام مواجهه با دوستان، تأثیر عمیق: رويی ـ گشاده

  .کند نسبت به زبان در ايجاد ارتباط دارد؛ زيرا پیام محبت و دوستی را به طرف مقابل منتقل می

در فرايند ايجاد ارتباط نقش مهمی احترام گذاشتن به ديگران عامل ديگری است که : ـ احترام گذاشتن به ديگران

حرمت میان خود و برادرت : در روايتی نقل شده است. اين عامل نیز مورد تشويق دين قرار گرفته است. نمايد ايفا می

را از بین مبر و از آن چیزی را باقی بگذار؛ زيرا از بین رفتن آن موجب از بین رفتن شرم است و بر جای ماندن آن 

 .ستی استعامل ثبات و دو

سالم کردن به مثابه سرآغاز ارتباط کالمی و نوعی اعالن محبت و دوستی با ديگران است و نقش مهم : ـ سالم کردن

پیامبر . و مؤثری در ايجاد و تقويت ارتباط با ديگران دارد و در احاديث متعددی مورد تأکید قرار گرفته است

مايی کنم که اگر انجام دهید محبوب يکديگر خواهید شد؟ سالم خواهید شما را به چیزی راهن آيا می: فرمايند می

  .کردن میان خودتان را آشکار سازيد

نظران، از جمله  هديه دادن به مثابه يکی از عوامل ايجادکننده سرمايه اجتماعی، در ادبیات صاحب: ـ هديه دادن

در حديثی آمده . شود ی اجتماعی میها عواملی است که از نظر دين، موجب تحکیم وحدت ارتباط در درون شبکه

 . زدايد ها را می سازد و کینه آورد، برادری را تازه می هديه دادن دوستی به بار می: است

دسته ديگری از عوامل در ايجاد ارتباط با ديگران نقش دارند؛ بدين صورت که در شرايط : صفات برجسته فردی -3

گونه افراد بیش از  ترند ارتباط برقرار نمايند و اين تر و اليق ی که شايستهيکسان و همانند، افراد دوست دارند با کسان

های ارتباط، عالوه بر  اسالم به منظور ايجاد اين عوامل و يا زمینه. گیرند ديگران مورد عالقه و توجه ديگران قرار می

 :هايی را مطرح نموده که عبارتند از ايمان و عمل صالح، سفارش

خُلقی و اخالق نیکو داشتن بسیار اهمیت دارد و يکی از عوامل اساسی ايجاد  ظر اسالم، خوشاز ن: ـ حُسن خلق

 . کند حسن خلق دوستی را تثبیت می: فرمايند می آله و علیه اهلل پیامبر اکرم صلی. محبت و ارتباط قلمداد شده است



 

يکی از کارکردهای . ید فراوان قرار گرفتهفروتنی و تواضع در ارتباط با ديگران، در متون دينی، مورد تأک: ـ تواضع

 .که در روايات، دوستی ثمره فروتنی قلمداد شده است آن ايجاد ارتباط و دوستی با ديگران است؛ چنان

های تقويت دوستی و ايجاد ارتباط اجتماعی، با عوامل مخل  در اسالم، عالوه بر روش :مبازره با آفات دوستی-1

ترين آنها آزار و اذيت  مهم. دوستی و ارتباط سالم اجتماعی مبارزه شده و انجام آنها به شدت نفی شده است

 .ديگران، تحقیر نمودن و غیبت کردن است

 .رمايه اجتماعی است که در اسالم تاکید بسیار زيادی بر آن شده استخانواده نیز از مهمترين نهادهای ايجاد کننده س

اين نهاد در سطحی از مرتبه قرار  است خانواده يکی از مهمترين و اساسی ترين نهادهای اجتماعی در تمامی مکاتب

نقش والدين خانواده کارکرد بسیار شاخص و مهمی دارد از جمله .ديگری قابل جايگزينی نیست نهاد دارد که با هیچ

تر نقش  در تربیت فرزندان ،تافرزندان بتوانند در آينده نقش های اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و از همه مهم

 .شهروندی را بپذيرند

نیز  ...،انفاق، صدقه دادن،نذر، وقف ، ايثار، راستگويی،حیا،کظم غیض،  سخاوت ،اموری مانند وفاداری، بخشندگی 

که در نهايت باعث ايجاد سرمايه .شده اندکننده ارتباطات ذکر به عنوان عوامل تقويت  وجود دارندکه در متون دينی

و آيات و روايات زيادی .هر کدام از اين موارد در متون اسالمی جايگاه واهمیت ويژه ای دارند . اجتماعی میشوند

نین اين موارد در رفتار پیشوايان همچ.که نشان دهنده توجه اسالم به اين مسايل می باشد .در اين باره نقل شده است

 .دينی و سیره پیامبر و امامان مشاهده شده است 

ی نیز میباشند،آموزه دبر ايجاد سرمايه اجتماعی قادر به ايجاد سرمايه اقتصا  برخی از آموزه های دين اسالم عالوه

گوشه ای از مشکالت اقتصادی جامعه  اين موارد میتوانند با ايجاد سرمايه اقتصادی... و هايی مانند انفاق،نذرو وقف

البته در صورت مديريت صحیح اين منابع و استفاده از آنها در راه توسعه کشور،اين آموزه ها آموزه .را نیز حل کنند

 .های بسیا ر ارزشمندی میتوانند باشند

 

 

 



 

 جدول عوامل ايجاد کننده سرمايه اجتماعی در دين

عناصر سرمایه 

 اجتماعی
 کننده سرمايه اجتماعی در دينعوامل ايجاد 

 :عناصر کیفی

 شناختی - 9

 اعتماد -2

 آموزه تشويق به کسب دانش

اصل وفای به عهد، اخالص و صداقت، نهی غرر و اضرار به غیر، اصل عدم تجاوز، اصل 

مساوات و ممنوعیت استثمار، تأکید بر رعايت تقوا و نظم، لحاظ مصلحت و خیر در مبادالت، 

 و تحصیل سود

 :عناصر کمی

         مشارکت  - 9

 اجتماعی   

         ارتباطات  -2

 اجتماعی

جويی و مبارزه دايم با ناهنجاری و  پذيری، اصالح اصل تعاون و همکاری، مشورت، مسئولیت

 فساد

انجام برخی مناسك دينی به صورت جمعی، زيارت مؤمنان، ترغیب به : همجواری - 9

 الفت و دوستی

 صله رحم  - 2 

 ابراز عواطف مثبت هنگام برخورد -3

 صفات برجسته فردی  -1 

 مبارزه با آفات دوستی -9

 

باتوجه به موارد گفته شده و عوامل بسیار زياد ديگری که در دين اسالم وجود دارد می توان گفت که در يك 

اجتماعی عظیمی ايجاد می شود و به توجه سرمايه .جامعه اسالمی که در آن طبق قوانین و معارف اسالمی رفتار شود 

به تاثیر بسیا زياد سرمايه اجتماعی در توسعه اقتصادی،در صورتی که ساير شرايط مهیا باشد کمبودی از ناحیه سرمايه 

 .و جامعه اسالمی به توسعه بااليی خواهد رسید . اجتماعی وجود نخواهد داشت

توجه ايشان به ( ص)وسعه اقتصادی اجتماعی اسالم  در زمان پیامبرگفته می شود که يکی از علل موفقیت اسالم و ت

نخستین برنامه های  .که باعث ايجاد سرمايه اجتماعی بسار بااليی شده است .مولفه های سرمايه اجتماعی بوده است 

پس از تشکیل حکومت و پیش از هر کار ديگری، ترمیم سرمايه اجتماعی جامعه ( صلی اهلل علیه و آله)پیامبر اسالم 

تبديل نزاع قبايل اوس و خزرج به همکاری، تدوين مبنای تفاهم مشترک و میثاق نامه با قبايل اطراف و . يثرب بود



 

رادری میان مردم و موارد مشابه از اولويتهايی بود که فضای اعتماد و همدلی و حتی غیرمسلمانها و برقراری عقد ب

 (92:9339دادگر،).انسجام جامعه صدر اسالم را در پی داشت

همنچنین موفقیت جريان اسالم گرا برای موفقیت و پیروزی انقال ب به علت برخورداری اين جريان از سرمايه  

 تنها دوم، پهلوی دوران در گرا یمل و چپ گرا، اسالم مخالف یاسیس انيجر هس انیم از .اجتماعی باال بوده است

 مستقر را شيخو نظر مورد یاسیس نظام و گرفته برعهده انقالب را رهبری ت،یموفق با توانستند که بودند گراها اسالم

 روابط ی قو های شبکه ارداشتنیدراخت با گرا، اسالم انيجر که گفت ديبا ت،یموفق نيا يیچرا به پاسخ در.  کنند

 ارزش و از باورها رییگ بهره با نیهمچن و یاجتماع هيسرما عنوان به مدارس و یمذهب های ئتیه مساجد، همچون

 با توانست و شد مردم یاسیس اعتماد جلب به قادر اری،یهم قوی هنجارهای عنوان به شهادت همچون یمحکم های

 یعني ش،يخو نظر مورد یاسیس نظام و ردیبگ برعهده را انقالب رهبری عمال ،یمردم های مخالفت انداختن ه را هب

 (2:9331:جلیل دارا(.کند حاکم را یاسالم جمهوری

  

 

 

 



 

 :فرقه گرایی و تعصب آفت سرمایه اجتماعی

به خصوص دين اسالم با آموزه های خود می توانند منبعی برای ايجاد و افزايش  همانطور که اشاره شد، اديان

اما از نگاه ديگر تعصبات دينی و فرقه گرايی باعث کاهش سرمايه .اجتماعی و گاها سرمايه اقتصادی باشندسرمايه 

 .اجتماعی و آسیب های جدی به بدنه سرمايه اجتماعی می شود 

قرار ولی در مجموع می توان گفت،با توجه به اين که دين اسالم مواردی ماننند،تعصب و جهل را مورد نکوهش 

 يخرجوکم لم و الدين فی يقاتلوکم لم الذين عن اهلل ينهاکم "وبیان را مطرح کرده است عقیده،و آزادی داده است 

و همچنین برای دين اجبار و اکراهی را قرار نداده "المقسطین يحب اهلل ان الیهم تقسطوا و تبروهم ان ديارکم من

منبعی برای ايجاد و تقويت سرمايه اجتماعی باشد با اين پس دين اسالم باز هم می تواند ...( الاکراه فی الدين)است 

توجه کامل داشته با شند و نگاه متعصبانه نسبت به دين نداشته ( آزادی عقیده)شرط که حاکمان دينی به اين مهم 

 .نباشند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :نتیجه گیری 

سالم ابا توجه به آنچه دراين تحقیق ديديم و اينکه اسالم يك دين جامع و کامل میباشد در صورتی که آموزه های 

به طور کامل اجرا شود و حاکمان دينی و مسئولین و هم عموم افراد جامعه به آموزه های اسالم توجه کامل داشته 

يش های مذهبی متفاوتی نیز وجود داشته باشد ،باز هم باشند و آنها را رعايت کنند ،اگر چه عقايد مختلف و گرا

به طوری که میتوان گفت نقطه قوت اقتصاد .اسالم سرمايه اجتماعی الزم برای حرک به سمت توسعه را ايجاد میکند

اسالمی نیز بهره گیری و اتکا به همین سرمايه غنی می باشد ،که قادر است لوازم توسعه اقتصادی و بستری مناسب 

 .فعالیت های اقتصادی يك جامعه را فراهم کند برای

با توجه به اينکه در مکتب لیبرالیسم بیشتر سرمايه اجتماعی ايجاد شده به علت پیگیری نفع شخصی توسط افرادبه 

اما در يك جامعه اسالمی عالوه بر اين مورد، تکلیف ها و توصیه های دينی که وجود دارد منبع بسیار  وجود می آيد

پس چون عوامل ايجاد کننده سرمايه اجتماعی در مکتب دينی بشتر .ی برای خلق سرمايه اجتماعی می باشد با ارزش

انگیزه برای انجام آنها  قويتر می باشد ، چون  است  و عوامل ايجاد کننده آن تکالیف و تعهدات مذهبی است،که

پس در جامعه دينی .راقب به انجام آن می کنند اين عوامل جنبه عبادی به خود می گیرند و به نحوی افراد را مايل و

البته فرض ضمنی در اينجا اين است جامعه و .سرمايه اجتماعی بسیار بیشتری نسبت به جوامع لیبرال به و جود می آيد 

سردمداران آن به طور کامل به مسائل دينی عمل می کننند و جامعه به معنای کامل اسالمی است نه اينکه فقط اسم 

اسالمی را يدک بکشد، و در مقام عمل به اين آموزه ها توجهی نشود و همچنین عالمان دينی قادر باشند که  جامعه

 .دستورات دينی را متناسب با شرايط زمانی از منابع دينی استخراج کنند
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استانهای کشور : مطالعه موردی ؛بررسی سرمايه اجتماعی بر رشد اقتصادی ايران(9331)امیری، میثم وهمکاران ؛ -9

 با روش اقتصاد سنجی فضايی ، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ،شماره دوم

  تهران دانشگاه انتشارات ،اسالم پیامبر تاريخ (9311 )محمدابراهیم، آيتی، -2

 (9391-9339)اقتصادايران :سعه مالیو؛ سرمايه اجتماعی و ت(9339)حسین صمدی،علی؛ -3

 112نى،ص ، ترجمه منوچهر صبورى تهران، نشربنیادهاى نظريه اجتماعى (9399) جیمز کلمن، -1

 ، 33استراتژی اقتصادی بر محور سرمايه اجتماعی، نشريه راهبرد  شماره  (9333)خاندوزی احسان، -9

،اقتصاد ،سرمايه اجتماعی و باز تولید آن در عصر پیامبر اسالم (9339)دادگر،يداهلل و نجفی،محمد باقر؛ -1

  33-93، صص 21اسالمی،شماره 

پژوهشی -؛بررسی نقش سرمايه اجتماعی در موفقیت جريان اسالم گرا،فصلنامه علمی(9331)دارا ،جلیل؛- 9

 99-911،صص29مطالعات انقالب اسالمی، ش 

سیاسى  دتقى دلفروز تهران، دفتر مطالعات و تحقیقاتهاى مدنى، ترجمه محم رابرت پاتنام، دموکراسى و سنت -3

 313، ص 9391وزارت کشور، 

 ؛رازدانی و روشنفکری و دينداری ،موسسه فرهنگی صراط،چاپ دوم (9399)سروش،عبدالکريم؛ -1

 

؛ سرمايه اجتماعی و چگونگی تاثیر آن بر اقتصاد،مجله تحقیقات اقتصادی،شماره (9331)علمی و همکاران؛ -91

 231-211،صص99

؛ارزيابی نقش فرهنگ و سرمايه اجتماعی در نظام توسعه علم و فناوری (9333)بین،اشکان؛فرقانی ،علی وحق  -99

 21-32،صص21کشور،فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد،ش

اجتماعی در  -؛سرمايه اجتماعی و توسعه اقتصادی(9331)فیروزآبادی،سید احمد و ايمانی جاجرمی ،حسین؛ -92

 223-919،صص23پژوهشی رفاه اجتماعی ،شماره کالن شهر تهران ،فصلنامه علمی 



 

غالمعباس توسلی ، تهران  ، : ترجمه . پايان نظم سرماية اجتماعی و حفظ آن(9399)فرانسیس ،  ،فوکوياما -93

 انتشارات جامعة ايرانیان 

روايات،اخالق و ؛اسالم و تامین اجتماعی،مبانی و راهکارهای حمايتی و بیمه ای در قرآن (9333)قابل، احمد؛ -91

 فقه اسالمی ،انتشارات طنین،چاپ اول

 بنیادهای نظريه اجتماعی ترجمه منوچهر صبوری، تهران، انتشارات نشر نی، چاپ اول، (9399)کلمن، جیمز، -99

 9-31،صص9؛پیامد های تخريب سرمايه اجتماعی ،فصلنامه پژوهش زنان ،شماره (9331)مدنی فهفرخی،سعید؛ -91

  بودجه، و برنامه ،مجله تهراندر  اجتماعی سرمايه ارزيابی به ويکردیر (9339)علی نیاز، بی و محمود متوسلی، -99

 . 13 ش

بررسی تطبیقی رويکردها و شاخصهای مورد استفاده در سنجش  (9339)نوغانی محسن، اصغرپور احمدرضا، -93

 سرمايه اجتماعی، همايش سرمايه اجتماعی و توسعه، موسسه آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزی، 

 

 


