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  سرمایه اجتماعی و برخی شاخص هاي مهم آن در قرآن کریم

  1حسین محمدي

  دهچکی

در ادبیات اقتصادي امروز، موضوع سرمایه اجتماعی و اثرات آن روي رشد و توسعه اقتصادي در بعد ملی یا منطقه اي به 

وفور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و تقریبا همه محققان بر تاثیر مثبت و معنادار شاخص هاي مختلف سرمایه 

اگر چه در خصوص تعریف و  شاخص هاي در نظر گرفته . ه انداجتماعی روي رشد و توسعه اقتصادي اتفاق نظر داشت

شده براي سرمایه اجتماعی اتفاق نظري جامع بین محققان این عرصه وجود نداشته است اما اکثر محققان بر اهمیت 

بر در این مقاله با رویکردي متفاوت و . شاخص هایی چون اعتماد، مشارکت و همکاري، امنیت و آگاهی تاکید کرده اند

مبناي آیات قرآن کریم تالش می شود سرمایه اجتماعی و یکسري شاخص هاي مطرح شده براي آن مورد بحث و 

هدف از انجام این مطالعه طرح این موضوع است که علی رغم آنکه ادبیات سرمایه اجتماعی در دنیاي . بررسی قرار گیرد

ا شاخص هایی مشخص بیان شده و از این رو موضوعات و غرب سابقه چندان طوالنی ندارد، سرمایه اجتماعی در قرآن ب

شاخص هاي سرمایه اجتماعی براي مسلمانان و ایرانیان چندان قریب نبوده است و تعالیم قرآنی بر نقش و اهمیت 

از این رو بازبینی روابط اجتماعی بر . شاخص هاي مختلف سرمایه اجتماعی در سعادت جوامع بشري تاکید داشته اند

تعالیم قرآن و گسترش دانش عمومی در این حوزه می تواند به افزایش سطح سرمایه اجتماعی در جامعه کمک مبناي 

شایانی کرده و از این طریق راه را براي عملکرد بهتر سرمایه هاي فیزیکی و انسانی در جهت رشد و توسعه اقتصادي 

ا استفاده از تعالیم قرآن کریم شناسایی و مورد بحث شاخص براي سرمایه اجتماعی ب 26در این مقاله . کشور باز نماید

  . قرار گرفته است

  قرآن کریم، سرمایه اجتماعی، شاخص هاي سرمایه اجتماعی، رفاه: کلیديهاي  واژه

 مقدمه -1

) social capital(امروزه در کنار سرمایه هاي انسانی و اقتصادي، سرمایه دیگري به نام سرمایه اجتماعی 

سرمایه اجتماعی یا بعد معنوي یک اجتماع، میراثی تاریخی است که از طریق . ه قرار گرفته استنیز مورد توج

در تعامالت اجتماعی، قادر است به حل میزان بیشتري از معضالت » مشارکت«و » همکاري«تشویق افراد به

را  اجتماعی وتوسعه اقتصادي، سیاسی، فرهنگی  موجود در آن اجتماع، فائق آید و حرکت به سوي رشد و

در واقع، سرمایه اجتماعی را می توان در کنار سرمایه هاي اقتصادي و انسانی، بخشی از  .امکان پذیر سازد

و راهی براي  بوده ثروت ملّی به حساب آورد که بستر مناسبی براي بهره برداري از سرمایه انسانی و فیزیکی

، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه اي نمی رسد، به بدون سرمایه اجتماعی. نیل به موفقیت قلمداد می شود

طوري که بسیاري از گروه ها، سازمان ها و جوامع انسانی، بدون سرمایه اقتصادي و صرفا با تکیه بر سرمایه 

انسانی و اجتماعی توانسته اند به موفقیت دست یابند، اما هیچ مجموعه انسانی، بدون سرمایه اجتماعی نمی 

از سوي دیگر، سرمایه اجتماعی به زندگی فرد، معنی و مفهوم می  .و هدفمندي انجام دهد تواند اقدامات مفید

                                                           
  hoseinmohammadi@yahoo.com  دکتراي اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد 1
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هر چه سرمایه اجتماعی : پس به طور کلی می توان گفت .بخشد و زندگی را ساده تر و لذت بخش تر می کند

یه، سرمایه بر خالف اشکال مرسوم سرما .ملتی بیشتر باشد، آن ملت، خوشبخت تر و ثروتمندتر خواهد بود 

  . اجتماعی با مصرف نقصان نمی یابد، بلکه با بالاستفاده ماندن کاهش می یابد

سرمایه اجتماعی که گاه از آنها به عنوان ارزش هاي اجتماعی نیز یاد  و شکلهايبرخی از ابعاد جنبه ها 

بخشش یا کمک به  اعتماد، صداقت، حس تفاهم، دوستی، همبستگی، فداکاري و :می شود  عبارت اند از

رسانه ها، مراکز علمی و تبادل اطالعات،  ،این ابعاد از طریق جریان هاي اطالع رسانی مثل آموزش. دیگران

شکل می گیرد، به طوري که مردمی و سایر جریان ها گروههاي  جمعی و سازمانی، مشارکت هايتحقیقاتی، 

روابط ، مذهبی، ورزشی، مدنی، آموزشی :ز قبیلجاي پاي این بحث را در روابط تمامی گروه هاي اجتماعی ا

  .همسایگی، شغلی و خانوادگی نیز می توان مشاهده کرد

، )1980(، بن پرات )1970(، لوري)1966(کلمن: دانشمندان و نظریه پردازانی همچون

ماعی تعاریف متعددي را از سرمایه اجت) 1995(و پوتنام) 1990(وکویاما ف ،)1983(، بیکر )1981(ویلیامسون

اعتماد، هنجارها و : پوتنام سرمایه اجتماعی را مجموعه اي از مفاهیمی مانندبه عنوان مثال . ارائه کرده اند

ها می داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضاي یک اجتماع می شود و در نهایت منافع  شبکه

وان وسیله اي براي رسیدن به توسعه سیاسی و او سرمایه اجتماعی را به عن. متقابل آنان را تأمین خواهد کرد

فوکویاما . ه استاجتماعی، در نظام هاي مختلف سیاسی می دانست و تأکید عمده وي بر مفهوم اعتماد بود

و آن  کردهسرمایه اجتماعی را یک هنجار اجتماعی محسوب می کند که همکاري بین دو یا چند نفر را تقویت 

وي بیان می دارد که سرمایه اجتماعی پیشنیازي ضروري براي . می داند فردرا ویژگی عمل متقابل بین دو 

توسعه موفق است، اما برقراري نیرومند قانون و نهادهاي زیربنایی سیاسی براي ساختن سرمایه اجتماعی 

وي معتقد است دموکراسی و رشد اقتصادي نیرومند، نیازمند سرمایه اجتماعی توانمند . ضروري هستند

  .هستند

هایی دانست که توان به معناي هنجارها و شبکهبر این اساس سرمایه اجتماعی را به طور خالصه می

سرمایه  به عبارت دیگر، .کندامکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی را به منظور کسب سود متقابل فراهم می

فتاري یک جامعه است که ها و قواعد رها، عادات اجتماعی، سنتاجتماعی مجموعه نهادها، قوانین، روش

  ).1381رنانی،(دهد مناسبات اجتماعی بین مردم  جامعه را شکل می

 مطالعات انجام شده در خصوص موضوع - 2

درخصوص اثر سرمایه اجتماعی و شاخص هاي مختلف آن روي رشد و توسعه اقتصادي در بعد ملی و 

بدلیل تعدد و تنوع این . منطقه اي مطالعات بسیار زیادي در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است

  . ددمطالعات، در این قسمت خالصه اي از مهمترین مطالعات انجام شده در داخل کشور ارائه می گر

، در بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادي با مقایسه ایران و )1390(شیرخانی و واسعی زاده

ارتباطی معنادار بین پایین بودن سطح کلی سرمایه اجتماعی در ایران کره جنوبی به این نتیجه رسیده اند که 

در مقابل باال بودن سطح سرمایه  .و ناکامی در دستیابی به اهداف توسعه اي کشور قابل مشاهده است

 .اجتماعی در کره جنوبی نقشی مثبت در دستیابی کره به جایگاه ممتاز از نظر توسعه اقتصادي داشته است

. ، به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش میزان جرایم در کشور پرداخته اند)1390(یاروي و اسماعیلی
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ایران  کاهش سرمایه اجتماعی و به تبع آن افزایش جرایم در روندنتیجه این پژوهش حاکی از آن است که 

در پژوهش خود سطح سرمایه اجتماعی را در مناطق ) 1390(محمدي، تعالی مقدم و بستام. مشاهده می گردد

مختلف شهر مشهد اندازه گیري کرده اند و براي این منظور از شاخص هاي اعتماد، مشارکت، آگاهی و امنیت 

نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سطح . هاي سرمایه اجتماعی استفاده نموده اندبه عنوان شاخص 

سرمایه اجتماعی در شهر مشهد در حد متوسط بوده و کمترین سطح سرمایه اجتماعی مربوط به شاخص 

  . اعتماد است

و به به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه شهري پرداخته ) 1389(محسنی تبریزي و آقا محسنی

که بین متغیرهاي مستقل سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و  این نتیجه رسیده اند که

نتایج مطالعه . درجه دینداري با توسعه شهري به عنوان متغیر وابسته، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد

مایه اجتماعی در جامعه بیشتر باشد به است که هر چه میزان سر آن بیانگر، )1389(نادري، جاهد و شیرزاده

  . همان میزان احساس امنیت نیز بیشتر خواهد

در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که شرکت در مراسم ) 1388(ربانی، صدیق اورعی و خنده رو

معمار زاده، عطایی و . مذهبی بیشترین تاثیر را در میزان سرمایه اجتماعی در سطح محالت مشهد دارد

در تحقیق خود به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود عملکرد کارکنان پرداخته و به این ) 1388(رياکب

سوري و .  نتیجه رسیده اند که کارکنان داراي سرمایه اجتماعی باالتر داراي عملکرد بهتري هستند

ده اند که کاهش سرمایه ، با بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی به این نتیجه رسی)1386(مهرگان

  . اجتماعی عاملی براي کاهش سرمایه انسانی می باشد

در تخمین سطح و توزیع سرمایه اجتماعی در استانهاي ایران، مذهب را به عنوان عنصر ) 1385(سعادت

بیشترین سرمایه اصلی تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی قلمداد کرده و نتیجه گرفته است که استان یزد 

در پژوهش خود بیان می ) 1385(دینی ترکمانی. را بین سایر استان ها به خود اختصاص داده است اجتماعی

دارد که سطح سرمایه اجتماعی در ایران در حال کاهش بوده و دلیل اصلی کاهش سرمایه اجتماعی در کشور 

جتماعی در نظر گرفته ایشان میزان فساد را به عنوان شاخصی براي سرمایه ا. را ضعف نظام حکمرانی می داند

به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادي اجتماعی ) 1385(فیروز آبادي و ایمانی جاجرمی.  است

در شهر تهران پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که مناطق توسعه یافته تر از میزان بیشتري از اعتماد 

 . ی همیارانه برخوردارندعمومی، آگاهی، مشارکت رسمی و مشارکت هاي غیر رسم

شاخص سرمایه اجتماعی رشد اقتصادي و حاکی از آن است که کاهش ) 1384(نتایج تحقیق سوري

در تحلیل رابطه ) 1384(چلبی و مبارکی. را به طور معناداري کاهش می دهدسرمایه گذاري بخش خصوصی 

که با کاهش سطح سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی و جرم در سطح خرد و کالن به این نتیجه رسیده اند 

 . میزان جرم به طور معناداري افزایش می یابد

از مجموع مطالعات انجام شده در خصوص موضوع سرمایه اجتماعی در ایران چند نکته مهم استنباط می 

  .گردد

نادار سطح سرمایه اجتماعی با رشد و توسعه اقتصادي در بعد ملی و منطقه اي ارتباطی مثبت و مع) الف 

دارد به این معنا که مناطق و کشورهاي با سطح سرمایه اجتماعی باالتر داراي سرمایه گذاري، رشد اقتصادي و 

کاهش سطح سرمایه اجتماعی موجب افزایش نااطمینانی، جرم و جنایت و ) ب. توسعه یافتگی بیشتري هستند
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. صادي را تحت تاثیر منفی قرار می دهدخشونت در جامعه شده و از این طریق نیز سرمایه گذاري و رشد اقت

ماهیت اجتماعی این سرمایه باعث می شود پیشگیري از کاهش آن به مراتب مقرون به صرفه تر از هزینه 

مطالعات اخیر در حوزه اقتصاد ایران ) ج. هایی باشد که براي مشکالت اجتماعی متعاقب آن باید پرداخت گردد

سطح سرمایه اجتماعی در کشور به صدا درآمده است و از این بین حاکی از آن است که زنگ خطر کاهش 

دلیل این موضوع هر چه که باشد، . شاخص هایی مثل امنیت و اعتماد با کاهش قابل توجهی مواجه بوده اند

شناخت این مساله و درك راه حل هایی جامع که منطبق بر الگوي اسالم و فرهنگ ایران باشد، می تواند از 

نقش مذهب و اعتقادات دینی ) د. آتی در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی پیشگیري نمایدبحرانهاي 

به عنوان یکی از مولفه هاي تاثیر گذار بر سطح سرمایه اجتماعی در بسیاري از مطالعات به اثبات رسیده 

ران می توان با تبیین با توجه به روحیه مذهبی موجود در ای...). ربانی و همکاران ، محسنی تبریزي و (است

بهتر فرهنگ غنی قرآن و اسالم و آگاه سازي جامعه با تمامی ابعاد موضوع، پیامدهاي آتی را تحت کنترل 

در این مطالعه با رویکرد قرآنی تالش شده است تا شاخص هاي سرمایه اجتماعی شناسایی شده و . درآورد

  . دیدگاه قرآن در این خصوص بیان گردد

  رمایه اجتماعیشاخص هاي س -3

سرمایه اجتماعی مفهومی کیفی است و برخالف سرمایه فیزیکی و یا حتی سرمایه انسانی، معیار دقیق و 

. مشخصی براي آن ارائه نشده است و محققان مختلف در مطالعات خود، معیارهاي متفاوتی را ارائه کرده اند

، به مرور زمان مستهلک می گردد و باید سرمایه سرمایه هاي فیزیکی و انسانی حتی اگر از آنها استفاده نشود

اگر بپذیریم که سرمایه . گذاري هاي جدید حداقل به میزان استهالك جهت تداوم تولید صورت پذیرد

اجتماعی نیز همانند سایر اشکال سرمایه نقش موثري در فرایند تولید دارد، نباید از این قانون استهالك 

رمایه اجتماعی اگر افزایش نیابد و یا براي ترویج آن اقدامی صورت نپذیرد، رو مستثنی شود، به این معنا که س

یکی از دالیل اصلی . به کاهش گذاشته و فرایند سرمایه گذاري و تولید را در کشور دچار اشکال می سازد

کاهش سطح سرمایه اجتماعی در یک جامعه آن است که اقدامات کاهش دهنده سطح سرمایه اجتماعی مثل 

ساد، تقلب، اختالس، دروغ و شایعات، بیشتر از عوامل افزایش دهنده سطح سرمایه اجتماعی مثل عمل به  ف

احکام قرآن، صداقت و درستکاري در جامعه رواج پیدا می کند و به تدریج باعث می شود سطح سرمایه 

  .اجتماعی در جامعه کاهش یابد

ي و محاسبه میزان سرمایه اجتماعی ارائه نشده و  هر چند هنوز معیار دقیق و کاملی براي اندازه گیر

را سرمایه اجتماعی فضاي روابط بین افراد  راجع به ابعاد مختلف آن اختالف نظرهایی وجود دارد اما در مجموع

در جامعه و محیط کار و نیز روابط آنها با دولت و سایر نهادهاي مردمی را تشریح  کرده و تا حدي اندازه 

- به جاي سنجش و اندازه. توان موضوع را از جنبه دیگري مالحظه کردمیاز این رو،  . گیري آن دشوار است

ه اجتماعی یا به عبارت دیگر انحرافات توان نبود سرمایگیري سرمایه اجتماعی به عنوان یک ارزش مثبت، می

شکنی و تخلفات مثال در  اجتماعی از قبیل جرم و جنایت در یک شهر یا منطقه، فروپاشی خانواده، میزان قانون

هاي خیابانی،  عرصه ساخت و ساز، وضعیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، میزان پرخاشگري و درگیري

هاي برگشتی، میزان مصرف مواد مخدر، وضعیت طالق، میزان مهاجرت،  چکمیزان خیانت در امانت، تعداد 

. گیري کردمیزان دعاوي و دادخواهی، میزان فرار از پرداخت مالیات، میزان خودکشی و نظایر آن را اندازه
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فرض بر این است که چون سرمایه اجتماعی وجود هنجارهاي رفتاري مبتنی بر تشریک مساعی را منعکس 

 ).1997فوکویاما، (انحرافات اجتماعی نیز به طور بالفعل بازتاب نبود سرمایه اجتماعی خواهد بود کند، می

اگر در یک منطقه یا یک کشور همه این معیارها روندي صعودي داشت قطعاً باید گفت که سرمایه یعنی 

مایه اجتماعی نیست و افزایش یکی از این موارد الزاما منعکس کننده کاهش سر اجتماعی در حال کاهش است

مثالً طالق (اي یک معیار بنا به دالیل خاصی افزایش یابددر بعضی از مواقع ممکن است در منطقه چون

  . پس باید این شاخص ها با همدیگر مالحظه شوند. دها روندي نزولی داشته باشن اما بقیه مالك )افزایش یابد

و به نوعی نشانگر وضعیت سرمایه اجتماعی در ها معیارهاي دست دوم است  رسد این مالك به نظر می

اگر بخواهیم سرمایه اجتماعی را در سطح کالن مورد بررسی قرار دهیم، باید به نحوه رفتار . سطح خرد است

دولت و نهادهاي برآمده از آن بپردازیم که در این زمینه شاخص اعتماد بین شهروندان و حکومت و نهادهاي 

به عبارت دیگر باید بین اعتماد مابین افراد و میزان پایبندي افراد به . مهم استحکومتی یکی از معیارهاي 

 .اعتماد افراد به نهادها و میزان پایبندي حکومت و نهادها به قانون و مقررات تفاوت قائل شد قانون و مقررات با

صرف نظر از . ه استهاي متفاوتی براي سرمایه اجتماعی از این زاویه گزارش شددر مطالعات مختلف شاخص

ها تالش دارند میزان سرمایه هاي سرمایه اجتماعی، همه این شاخصهاي جزیی موجود بین شاخصتفاوت

برخی از شاخص هاي . گیري نمایندکند، اندازهبالقوه نهفته بین افراد را که روابط اجتماعی آنها را تسهیل می

   :مهم در این زمینه عبارتند از

، شامل اعتماد به افرادي مانند همسایه، همکار، فروشنده یک فروشگاه، یک هم کیش، پلیس  :اعتماد.  1

  .و خالصه همه کسانی است که در زندگی روزمره با آنها در ارتباط هستیم شهروند، هم استانی و هم میهن

وندان از حجم خرید روزنامه ها، اطالعات شهرشاخص هایی چون میزان متوسط مطالعه مردم، : آگاهی. 2

  . ، میزان تبلیغات و اطالعات عمومی و تخصصی مردم در این حوزه قابل تقسیم بندي استمسائل سیاسی روز

یعنی افراد یک جامعه تا چه حد در فعالیت هاي سیاسی بر : مشارکت سیاسی )الف شامل :مشارکت.  3

نظایر آن مع ها، انقالب سیاسی و راهپیمایی ها، اعتصابات، تحریم ها، تج. له یا علیه حکومت شرکت دارند

میزان دخالت شهروندان در تصمیم گیري کشور نیز که معموال . شاخص هایی براي این نوع مشارکت هستند

مشارکت  )ب.  از طریق انتخابات آزاد صورت می گیرد، می تواند حاکی از مشارکت سیاسی شهروندان باشد

 ،اع گروه هاي مذهبی، باشگاه هاي ورزشی، سازمان هاي جوانانیعنی افراد جامعه تا چه اندازه در انو: مدنی

 .کنند فعالیت می نظایر آنمؤسسات خیریه، تعاونی ها و اتحادیه ها، فرهنگسراها و  اولیا و مربیان،انجمن هاي 

افراد بر حسب دین و . مذهب نقش خیلی مهمی در سرمایه اجتماعی ایفا می کند: مشارکت مذهبی) ج

فعالیت در امور مساجد و تکایا، کلیساها و مثال . باشند با یکدیگر مشارکت داشتهند، ممکن است مذهبی که دار

می تواند مبداي براي آشنایی، مشارکت و ارتباط بیشتر افراد با یکدیگر شده و سطح  یا اماکن مذهبی و زیارتی

  .سرمایه اجتماعی را افزایش دهد

ه فیزیکی و حتی انسانی در جامعه اي باال باشد، وجود بدیهی است که هر چه سطح سرمای: امنیت. 4

امنیت در ابعاد مختلف فردي، خانوادگی و . امنیت براي سرمایه گذاري و رشد آن جامعه از ضروریات است

  . اجتماعی یکی از جنبه هاي دیگر سرمایه اجتماعی است
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تعداد دوستان یک : جنبه هاي غیر رسمی سرمایه اجتماعی می پردازد، مانند :پیوندهاي اجتماعی.  5

فرد، میزان معاشرت فرد با دوستان خود در محیط اداري و خارج از آن، مشارکت در بازي هاي گروهی، دیدار 

   .نظایر آن در این حوزه قابل تقسیم بندي استاز فامیل و 

هاي غیردولتی خدمات انسان دوستانه و همکاري افراد عضویت در سازمان  : کمکبخشش و روحیه .  6

  . ، دست گیري از افراد مستمند از موارد این بخش استبا نهادهاي خیریه به صورت مالی و فکري و صرف وقت

  شاخص سرمایه اجتماعی موسسه لگاتیوم

نه جمع آوري و براي ارائه تصویر بهتري از موضوع سرمایه اجتماعی، دیدگاه موسسه لگاتیوم که در زمی

موسسه طبق دیدگاه . ارائه آمار و اطالعات در خصوص شاخص هاي رفاه فعالیت می نماید، ذکر می گردد

شبکه هاي  .سرمایه اجتماعی یکی از اجزاء تشکیل دهنده موفقیت و رفاه در یک کشور است ،)2011(لگاتیوم 

شاخص سرمایه . روي رفاه یک کشور دارداجتماعی و همبستگی بین مردم  یک جامعه اثرات مثبت و مستقیم 

  :اجتماعی عملکرد یک کشور را در دو حوزه اندازه گیري می نماید

 اجتماعی) تعهد(همبستگی و مشارکت -1

 شبکه هاي اجتماعی و خانوادگی -2

این شاخص نشان می دهد که چطور عواملی مثل کمک هاي داوطلبانه افراد، کمک به آسیب دیدگان، و 

عالوه بر این شاخص .  بخشش به موسسات خیریه روي اقتصاد و رضایت از زندگی توده مردم اثر گذار است

ازدواج و یا  مذکور در خصوص سطح اعتماد در یک جامعه و شیوه اي که  اعتماد شهروندان به یکدیگر،

 . گرایشات مذهبی می تواند شبکه هایی را ایجاد کند که رفاه افراد را افزایش دهد بحث می نماید

نشان می دهد که سرمایه اجتماعی به شکل گسترش اعتماد عمومی،  در این خصوص مطالعات تجربی

می تواند وضعیت رفاه یک الزامات خانوادگی و اجتماعی و عضویت در گروههاي اجتماعی و اجتماعات مذهبی 

استفاده از واژه سرمایه براي بحث سرمایه اجتماعی منعکس کننده این واقعیت مهم . کشور را بهبود بخشد

است که شبکه ها و روابط اجتماعی افراد، دارایی هایی هستند که می توانند داراي بازدهی اقتصادي بوده و 

  . رفاه را افزایش دهند

موسسه (ایه اجتماعی به همراه درجه اثر گذاري آنها روي رضایت از زندگیمتغیرهاي زیرشاخص سرم

  )2011لگاتیوم، 
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قابلیت اعتماد به دیگران، اهمیت دوستان، امانتداري دیگران، عضویت : این متغیرها به ترتیب عبارتند از

ع مذهبی، در مجامع هنري، عضویت در مجامع ورزشی، عضویت در مجامع محیط زیستی، عضویت در مجام

  .میزان بخشش، اهمیت مذهب، کمک به غریبه ها، وضعیت تاهل، فعالیت هاي داوطلبانه

شاخص سرمایه اجتماعی ارائه شده توسط موسسه لگاتیوم یک شاخص ترکیبی است که متغیرهاي آن و 

 . درجه اهمیت هر کدام از متغیرها در شاخص کلی در نمودار ستونی فوق نشان داده شده است

هش و افول سرمایه اجتماعی، شاهد تبعیض، نابرابري، مهاجرت، عدم حس اعتماد عمومی، کاهش با کا

مشارکت اجتماعی، افول امور خیریه، افزایش انحرافات و اعتیاد و فروپاشی خانواده و شکاف بین نسلی خواهیم 

از این رو از آنجا . ف شودکه براي برطرف سازي آنها هزینه هاي اجتماعی و اقتصادي بسیار زیادي باید صر بود

که شناخت وجود یک مساله مهمترین گام در حل مساله به شمار می آید، باید پذیرفت در حوزه هاي مربوط 

به سرمایه اجتماعی و شاخص هاي آن مسائلی در جامعه اسالمی ایران وجود دارد که باید تمامی امکانات را 

بعات این مسائل، باعث نشود وظایف اصلی حاکمیت در حاشیه براي حل این مسائل بکار برد تا بعدا درمان ت

مثل همیشه پیشگیري بهتر از درمان است و براي پیشگیري شناخت وجود مساله و بررسی راه حل . قرار گیرد

  . ها ضرورت دارد

واقعیت آن است که اگر چه مفهوم سرمایه اجتماعی به همراه شاخص هاي متعدد ذکر شده براي آن، 

ي کمتر از سه دهه در ادبیات اقتصادي و اجتماعی غرب دارد، اما این مفهوم به همراه شاخص هاي آن سابقه ا

براي هیچ فردي گنگ و ناشناخته نیست و مخصوصا براي ایرانیان با فرهنگ غنی و تمدن اسالمی پیشرو، این 

تواند موجب ترقی فرد و  مفهوم به همراه شاخص هاي آن جزء ارزش هاي واالي انسانی به شمار آمده که می

  .جامعه شود

این مفهوم برخالف بسیاري از مفاهیم علوم انسانی غربی، واژه اي کامال آشنا و سازگار با فرهنگ اسالم و 

. ایران است و به همین دلیل پذیرش آن در جامعه و گسترش ابعاد آن می تواند بسیار سریع و موثر اتفاق افتد

آن است که سرمایه اجتماعی را از بعد قرآن کریم  مورد بررسی قرار داده و برخی  از این رو در این مقاله هدف
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شاخص هاي آنرا از لحاظ قرآن کریم مورد بررسی قرار دهیم تا مشخص شود تا چه حد آیین اسالم و قرآن 

ایده یا  بدیهی است که هر چه یک. می تواند در شناسایی ابعاد این سرمایه مهم به جوامع مسلمان کمک نماید

موضوع علمی با فرهنگ، آیین و تاریخ یک کشور بیشتر سنخیت داشته باشد می تواند اثر گذاري مثبت 

  . بیشتري داشته باشد

 شاخص هاي سرمایه اجتماعی در قرآن کریم -4

قرآن کریم در آیات مختلف و بنا به موضوعات متفاوت شاخص هاي مختلفی براي پیشرفت مادي و 

وامع مسلمان ارائه کرده است که همخوانی زیاد این شاخص ها با شاخص هاي مطرح شده معنوي افراد و ج

توسط محققان خارجی و داخلی براي سرمایه اجتماعی، این نتیجه را حاصل می سازد که ساخت یک سرمایه 

اخص در این بخش برخی ش. غنی براي خود فرد و اجتماع از لحاظ معنوي، مورد تاکید قرآن کریم بوده است

  . هاي مهم ذکر شده در این حوزه مورد بررسی قرار می گیرد

 :کمک به دیگران و احترام به حقوق سایر افراد - 4-1

و : آیات متعددي در قرآن کریم اهمیت موضوع کمک به نیازمندان را مورد تاکید قرار داده است از جمله

 ــــهبلــــى حع ــونَ الطَّعــــاممطْعاَسیـــرای تیمــا وی کینـــا وس8انسان، (  م(  کُــــممنَّمــا نُطْعا

و (که به آن عالقه  را با این) خود(و غذاى ): 9انسان، (لــوجــه اللّــه ال نُریــد منْکُــم جـــزاء و ال شُکُـــورا

کنیـم و هیچ  ما شما را براى خدا اطعام مى:) د گوین و مى. (دهند  دارند، به مسکین و یتیم و اسیر مى) نیاز

این برنامه منحصر به مسأله اطعام نیست که تمام اعمالشان مخلصانه و  .خواهیم پاداش و تشکرى از شما نمى

ها نیست و اصوالً در  براى ذات پاك خداوند است و هیچ چشمداشتى به پاداش مردم وحتى تقدیر و تشکر آن

هاى غیر الهى داشته باشند، خواه ریاکارانه  لوص نیت است وگرنه اعمالى که انگیزهاسالم، ارزش عمل به خ

  . و الهى ندارد گونه ارزش معنوى باشد و یا به خاطر هواى نفس و یا تشکر و قدردانى مردم یا پاداش مادى، هیچ

احسانا و بِذى القُرْبى والْیتامى والْمساکینِ  دینِشَیئا وبِالْوال واعبدوااللّه والتُشْرِکُوابِه: درجاي دیگر می فرماید

والصاحبِ بِالْجنْبِ و ابنِ السبیلِ و ما ملَکَت اَیمانُکُم انَّ اللّه ال یحب منْ کانَ  الْقُرْبى والْجارِالْجنُبِ والْجارِ ذى

پدر و مادر نیکى کنید،  هیچ چیز را همتاى او قرار ندهید و به و خدا را بپرستید و): 36نساء، (مخْتاالً فَخُورا 

و مسکینان و همسایه نزدیک و همسایه دور و دوست وهمنشین و  همچنین به خویشاوندان و یتیمان

و از ( ها هستید، زیرا خداوند کسى را که متکبر و فخر فروش است واماندگان در سفر و بردگانى که مالک آن

   .دارد دوست نمى) زند ان سرباز مىاداى حقوق دیگر

مشخصا در این آیات ارزش و اهمیت موضوع کمک به سایر انسانها از جمله والدین، خویشاوندان، یتیمان، 

از این رو بحث کمک به سایر افراد جامعه از . مسکینان، اسیران ، همسایه ها و در راه ماندگان اشاره شده است

در . که در آیات متعدد و دیگري از قرآن کریم نیز به آنها اشاره شده استارزشهاي متعالی قرآن کریم است 

این دو آیه عالوه بر کمک موضوعات دیگري چون اخالص براي خدا و نیز پرهیز از تکبر و غرور نیز اشاره شده 

  . است

: لهدر خصوص موضوع احترام به حقوق سایر افراد نیز آیات متعددي در قرآن کریم وجود دارد از جم

نّاخَلَقْناکُم منْ ا االنّاسهیااَی  اللّــــهنْــــدع کُــــمنَّ اَکْــــرَمفُوا اتَعارلَ لقَبائ وبا وشُع لْناکُمعجاُنْثى و ذَکَرٍ و
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ها  آفریدیم و تیره مردم ، ما شما را از یک مرد و زن اى): 13حجرات، (اَتْقیکُـــم انَّ اللّـــه علیــــم خَبیــــرٌ

شماست،خداونددانا و  شما نزدخداوند باتقواترین ترین گرامى ولى ها قرار دادیم ، تا یکدیگر رابشناسید، وقبیله

  . خبیراست

و سپس اشاره شده است ) خلقت از یک مرد و زن(در این آیه بین مردم رابطه نزدیکی برقرار شده است

از این رو ثروت، شهرت، مقام و مواردي نظیر آن . ترین شما است که گرامی ترین شما نزد خداوند باتقوي

معیار برتري انسان نیست و فقط تقوي معیار برتري انسانها است و از این رو باید همواره نسبت به دیگران با 

  .دیده احترام نگریست چون ممکن است تقوي بیشتري داشته و نزد خداوند ارزش باالتري داشته باشند

 : اق و بخششانف - 4-2

در آیات متعددي از قرآن کریم در خصوص دستگیري از افراد مستمند چه افراد آشنا و چه غیر آشنا 

السرّاآء و الضَّرّاآء و الْکاظمینَ الْغَیظَ و الْعافینَ عنِ  الَّذینَ ینْفقُونَ فى : از جمله. توصیه هاي فراوانی شده است

ـبحی اللّه نیـنَ  النّاسِ وسحکنند و خشم  ها که در توانگرى و تنگدستى، انفاق مى همان): 134آل عمران، (الْم

 . گـــذرنــد و خـــدا نیکــوکــــاران را دوســـت دارد برند و از خطـــــاى مـــردم درمــى خود را فرومى

بى و الْیتامى و الْمساکینَ و ابنَ السبیلِ و الْمالَ على حبه ذَوِى الْقُرْ اتَى و: در موردي دیگر می فرماید

الزَّکوةَ و الْموفُونَ بِعهـدهـم اذا عاهـدوا و الصـابِـریـنَ فى الْبـأْسـاء  الرِّقابِ و اَقام الصلوةَ و اتَى و فى السائلینَ

دالَّذینَ ص کلئأْسِ اوحینَ الْب و الضَّـرّاءوکلئاو تَّقُونَ قُوا والْم ماى  را با عالقه) خود(مال نیکوکاران،): بقره 177(ه

کنند،  انفاق مى که به آن دارند، به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و وامانـدگان در راه و سائالن و بردگان

در برابر  کنند، هد بستند ــ وفا مىپردازندو به عهد خود ــ به هنگامى که ع دارند و زکات را مى نماز را برپا مى

و گفتار و رفتار و (گویند ها راست مى دهند، این به خرج مى هاو درمیدان جنگ، استقامت ها و بیمارى محرومیت

  . پرهیزگاران هستندها  و این) اعتقادشان هماهنگ است

: گوید کند و مى لى اشاره مىهاى ما مسأله انفاق و ایثار وبخشش از ایمان ، به پسسوره بقره،  177در آیه 

اى که به آن دارند، به خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و واماندگان در راه و  مال خود را با تمام عالقه

کس کار آسانى نیست، مخصوصا  بدون شک گذشتن از مال و ثروت براى همه. دهند سائالن و بردگان مى

 جا شش گروه  که در این جالب این. ها است آن تقریبا در همه دلهنگامى که به مرحله ایثار برسد، چراکه حب

اند؛ در درجه اول بستگان و خویشاوندان آبرومند و در درجه بعد یتیمان و مستمندان،  از نیازمندان ذکر شده

  . کند سرانجام به بردگان اشاره مىو سپس واماندگان در راه، بعد سائالن 

و و اَ: در آیه اي دیگر می فرماید ه اللّه نْدع هرٍ تَجِدونْ خَیم کُمَنْفُسوا الممـا تُقَد نا وسقَرْضـا ح قْرِضُوا اللّه

 حیمر غَفُور نَّ اللّها ا اللّهروتَغْفاس را واَج ظَماَع را ودر راه او انفاق ( الحسنه دهید  و به خدا قرض): 20مزمل، (خَی

فرستید، نـزد خـدا بـه بهتریـن وجـه و  چه از کارهاى خیر رابراى خــود از پیش مى آن) یدبدان(و ) نمایید 

تریـن پـاداش خواهیـد یافــت و از خــــدا آمــــرزش طلبیــــد کــه خداونــد غفــور و رحیــم  بزرگ

ن بدانند که انفاق در این آیه انفاق و بخشش به قرض دادن به خداوند تشبیه شده است تا مومنا. اســـت

  .معامله با خداست و این فرهنگ اصیل در روح و جان آنها ریشه نماید
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 :همکاري و تعاون - 4-3

الْبِرِّو التَّقْوى و التَعاونُوا علَى االِْثْمِ و الْعدوانِ و  وتَعاونُواعلَى: خداوند در آیه دوم از سوره مائده می فرماید

در راه ) هرگز ( در راه نیکى و پرهیزکارى با هم تعاون کنید و ) همواره ( و  : اللّه شَدید الْعقابِاتَّقُوا اللّه انَّ 

بدیهی است که امور نیک و خوب  .گناه و تعدى همکارى ننماید و از خدا بپرهیزید که مجازاتش شدید است

حالل گرفته تا همکاري براي ساخت از کار و کسب . دامنه گسترده اي از فعالیت هاي بشري را فرا می گیرد

در ادامه اشاره شده است که در راه گناه و تعدي همکاري . یک کشور همگی جزء این امور به حساب می آید

  .ننمایید چون این همکاري باعث انحراف تعداد بیشتري از افراد شده و مسلما تاثیر آن بر اجتماع بیشتر است

 ):مشارکت جمعی(مشورت - 4-4

مختلفی از قرآن کریم لزوم مشورت مسلمانان با یکدیگر در جهت اتخاذ تصمیم و سپس قاطعیت  در آیات

فَبِما رحمۀٍ منَ اللّه لنْت لَهم و لَو کُنْت فَظّا غَلیظَ الْقَلْبِ الَانْفَضُّوا : از جمله. در اجراي تصمیم تاکید شده است

اال�مرِ فَاذا عزَمت فَتَوکَّلْ علَى اللّه انَّ اللّه یحب الْمتَوکِّلینَ  فرْ لَهم و شاوِرهم فىمنْ حولک فَاعف عنْهم و استَغْ

و اگر خشن و ) و مهربان شدى ( نرم ) مردم ( رحمت الهى، در برابر آنان ) برکت ( به ): 159آل عمران، (

ها آمرزش بطلب و در کارها با  ها را ببخش و براى آن پس آن .شدند سنگدل بودى، از اطراف تو پراکنده مى

بر خــدا تــوکّل کــن زیـــرا خــداونــد ) قاطع بــاش و(آنان مشورت کن اما هنگامى که تصمیم گرفتى، 

در این آیه مباحث متنوعی در خصوص رفتار پیامبر اسالم به عنوان الگوي . متــوکــالن را دوســـت دارد

  . کر شده است که در ادامه توصیه به مشورت با آنها شده استمسلمین ذ

و الَّذینَ استَجابوا لرَبهِم و اَقاموا الصلوةَ و اَمرُهم شُورى بینَهم و مما : در جاي دیگري اشاره می فرماید

ت کرده و نماز رابرپا داشته و کارهایشان ها که دعوت پروردگارشان را اجاب و آن) :38شوري، (رزقْناهم ینْفقُونَ 

در این آیه بر . دکنن ایم انفاق مى ها روزى داده چه به آن گیرد و از آن هاصورت مى به طریق مشورت در میان آن

اهمیت همزمان مشورت و انفاق تاکید شده است و نشان می دهد که افرادي که دعوت خداوند را جواب داده 

این . نجام کارهایشان مشورت کرده و مشارکت جمعی را بر تک روي ترجیح می دهندو ایمان می آورند در ا

مساله در امور مهم حکومتی مثل تصمیم گیري هاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و نیز عرصه هاي مختلف 

  .اجتماعی مثل انتخابات و مجالس قانون گذاري نیز می تواند مصداق داشته باشد

 :برابري و برادري - 4-5

ر آیات مختلفی از قرآن کریم اشاره شده است که مومنان با یکدیگر برادرند و معیار برتري آنها صرفا د

انَّمـا الْمؤْمنُـونَ اخْـوةٌ فَاَصلحـوا بینَ اَخَویکُم و اتَّقُوااللّه  :می فرماید. تقوي و اطاعت از دستورات الهی است

برقرار سازید و تقواى  گرند ، بنابراین میان دو برادر خود صلحیمؤمنان برادر یکد): 10، حجرات(لَعلَّکُم تُرْحمونَ 

  . کنیـد تا مشمـول رحمـت او شوید  الهى پیشـه

اعتَصموا بِحبلِ اللّه جمیعا و ال تَفَرَّقُوا و اذْکُرُوا نعمت اللّه علَیکُم اذْ کُنْتُم اَعـداء و: در آیه دیگري می فرماید

قرآن و اسالم و ( و همگى به ریسمان خدا ): 103آل عمران، (... فَاَلَّف بینَ قُلُوبِکُم فَاَصبحتُم بِنعمته اخْوانا 

خدا رابر خود ، به یاد آرید که چگونه ) بزرگ ( چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت ) حدت هرگونه وسیله و

  .او ، برادرشدید هاى شما، الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت دشمن یکدیگر بودید و او میان دل
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به جز از این رو طبق نظر قرآن مومنان و مسلمانان با یکدیگر برادرند و چطور ممکن است بین برادران 

  . اختالفات سطحی و نه چندان طوالنی، مسائلی خالف مصلحت اجتماعی بروز نماید

 :آگاهی و آموزش - 4-6

مثال در آیات اول . در آیات مختلفی از قرآن کریم نسبت به آگاهی و علم و نیز آموزش تاکید شده است

ن ، ): 1قلم، (ــمِ و مـــــا یسطُـــــرونَن و الْقَلَــــــ :سوره قلم به قلم و آنچه می نویسد قسم یاد می کند

هاى انسانى، پیشرفت و  واقع منشأ پیدایش تمام تمدنقلم در . نویسند چه را با قلم مى سوگند به قلم و آن

عظمت این  .ها و سرچشمه هدایت و آگاهى بشر است گیرى مذهب ها و افکار، شکل تکامل علوم، بیدارى اندیشه

گردد، که توجه داشته باشیم آن روزى که این آیات نازل گشت، نویسنده و ارباب  رتر مىسوگند هنگامى آشکا

ها در کلّ  قلمى در آن محیط وجود نداشت و اگر کسانى مختصر سواد خواندن و نوشتن را داشتند، تعداد آن

گند به قلم یاد رسید، آرى سو سرزمین مکّه که مرکز عبادى و سیاسى و اقتصادى حجاز بود، به بیست نفر نمى

، اقْــرَأْ و ربــک اال�کْـرَم :در جاي دیگري می فرماید .کردن در چنیــن محیطــى عظمــت خــاصى دارد

بخـوان کـه پـروردگارت از همه بزرگوارتر ): 5الی  3علق، (علَّم االِْنْسانَ ما لَم یعلَم، اَلَّــذى علَّـــم بِـالْقَلَــمِ

  .دانست، یاد داد و به انسـان آنچه را نمى ان کسـى کـه به وسیله قلم تعلیم نمودهمـ ،است

ربنا :  و به این ترتیب اهمیت آموزش و یادگیري را براي همگان روشن می سازد در جاي دیگر می فرماید

ک اَنْت الْعزیزُ الْحکیم و ابعثْ فیهِم رسوالً منْهم یتْلُوا علَیهِم ایاتک و یعلِّمهم الْکتاب و الْحکْمـۀَ و یزَکّیهِم انَّ

ها را  واند و آنها بخ ها پیامبرى از خودشان مبعوث کن، تا آیات تو را بر آن پروردگارا، در میان آن): 129بقره، (

فَال تَجعلُوا للّه :  و یا  ).و بـر ایـن کـار قـــــادرى(کند، زیراتو توانا و حکیمى  کتاب و حکمت بیاموزد و پاکیزه

و ال تَلْبِسـوا : همچنین. دانید هایى قرار ندهید، در حالى که مى براى خدا شریک): 22بقره، (اَنْدادا و اَنْتُم تَعلَمونَ

که  و حقّ را با باطل نیامیزید و حقیقت را با این): 42بقره، (حـقَّ بِـالْباطلِ و تَکْتُمـوا الْحـقَّ و اَنْتُـم تَعلَمونَالْ

  .دانید، کتمـان نکنیـد  مى

 28در آیه  از این رو مساله علم و دانش و آگاهی به وفور در آیات قرآن کریم ذکر شده است تا جایی که

اشاره  ترسند تنها علما و ارباب معرفت از خدا مى: انَّما یخْشَى اللّه منْ عبـاده الْعلَمـاء: خوانیم طر مىسوره فا

فقط بندگان آگاه نسبت به خداوند خاشع هستند و این موضوع اهمیت زیاد مساله علم ، دانش : شده است که

  . و آگاهی را در قرآن کریم بیان می دارد

  :عدالت - 4-7

در خصوص رعایت عدالت در رفتار، تشخیص و حتی سخن گفتن در قرآن کریم آیات مشخصی وجود 

یاآ اَیها الَّذینَ امنُوا کُونُوا قَوامینَ للّه : می فرماید. دارد که بیانگر اهمیت فوق العاده زیاد این موضوع است

شَنَئانُ قَو نَّکُمرِمجال ی و طسبِالْق داآءخَبیرٌبِما شُه نَّ اللّها اتَّقُوا اللّه لتَّقْوى ول اَقْرَب ولُوا هدلُوااعدلى اَالّ تَعمٍ ع

اید همواره براى خدا قیام کنید واز روى عدالت گواهى دهید ،  اى کسانى که ایمان آورده): 8مائده، (تَعملُونَ 

تر است و از خدا  عدالت کنید که به پرهیزکارى نزدیک ،گناه ترك عدالت نکشاند دشمنى با جمعیتى شما را به

  .دهید آگاه است چه انجام مى بپرهیزید که از آن

قرآن کریم در مورد عدالت تا آنجا حساسیت به خرج می دهد که حتی عدالت را در گفتار نیز توصیه می 

و بِعهد اللّه اَوفُوا  ا االّوسعها و اذا قُلْتُم فَاعدلُوا و لَوکانَ ذاقُرْبىنَفْس و اَوفُوا الْکَیلَ والْمیزانَ بِالْقسط النُکَلِّف: نماید
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کس را جز به مقدار  عدالت اداکنید، هیچ پیمانه و وزن را به حق): 152انعام ، ( ذلکُم وصاکُم بِه لَعلَّکُم تَذَکَّرُونَ

گویید، عدالت را رعایت نمایید، حتى اگر در مورد نزدیکان  مىکه سخنى  کنیم و هنگامى نمى توانایى تکلیف

  .کند تا متذکر شوید  خداوند شما را به آن سفارش مى بوده باشد، این چیزى است که

ى با ها داورى کن و اگر میان آن): 42مائده، (و انْ حکَمت فَاحکُم بینَهم بِالْقسط انَّ اللّه یحب الْمقْسطینَ 

  .عدالت داورى کن که خدا عادالن رادوست دارد 

 : وفاي به عهد - 4-8

وفاي به عهد و پیمان از جمله تعهدات مالی مثل وام یا قرض و یا امانت ها از جمله مواردي است که هم 

در قرآن . موجب گسترش اعتماد در جامعه شده و هم زیربناي یک اجتماع سالم و فرهنگ زنده و متعالی است

 ): 34اسراء، (عهد انَّ الْعهد کانَ مسؤُالً و اَوفُوا بِالْ: کریم آیات متعددي در این خصوص وارد شده است از جمله

و الَّذیـنَ هـم الَمـانـاتهِـم و عهـدهـم  :در جاي دیگر .شود وفا کنید که ازعهد سؤال مى) خود ( عهد  به

عنـى وسیعـى م اَمـانَـۀ .کنند ها و عهد خود را رعایت مى ها که امانت و آن): 8و مومنون،  32معارج، (راعـُونَ

نیز هـاى الهـى و را  گیـرد ، بلکـه امــانت هـاى مـادى مـردم را از هـر نـوع دربرمى دارد کـه نـه تنهـا امانـت

هــاى  هـاى الهــى امانتـى از امــانــات او اســت ، پســت هـریـک از نعمـت. شـود  شـامـل مى

  .ترین امانات است مهـم از "پســت حکــومـــت"اجتمـــاعـــى و خصــوصـا 

اید به  ى کسانى که ایمان آوردها) 1مائده، ( یا اَیها الَّذینَ امنُوا اَوفُوا بِالْعقُود :در جاي دیگري می فرماید

سوره بقره نیز به عنوان  یکی از ویژگی هاي نیکوکاران اشاره شده  177در آیه . ها و قراردادها وفا کنید پیمان

به این ترتیب وفاي به عهد و پیمان به کرات در آیات قرآن کریم مورد . وفون بعهدهم اذا عاهدوو الم: است که

 . اشاره قرار گرفته است

سرمایه زندگى اجتماعى ، اعتماد مقابل افراد جامعه است و از جمله گناهانى که رشته اطمینان و اعتماد 

  . اید ، ترك وفاى به عهد استنم کند و زیربناى روابط اجتماعى را سست مى را پاره مى

 :پرهیز از تقلب و یا کم فروشی - 4-9

یکی از مشکالتی که باعث کاهش اعتماد عمومی به کاالهاي یک کشور می شود، تقلب، کم فروشی، 

نداشتن کیفیت الزم کاال، عدم تعهدات براي کاال و نظایر آن است که بتدریج باعث می شود دید عموم کال 

این هزینه زیاد بابت منافع کوتاهمدتی است . یا یک کشور تولید کننده کاال تغییر پیدا نماید نسبت به یک کاال

که برخی با تقلب یا کم فروشی بدست می آورند و در قرآن کریم و در آیات متعدد نهی از کم فروشی یا تقلب 

به  ):35اسراء، (مستَقیمِ ذلک خَیرٌ و اَحسنُ تَأویالً و اَوفُوا الْکَیلَ اذا کلْتُم و زِنُوا بِالْقسطاسِ الْ. شده است

کنید حق پیمانه را ادا نمایید و با ترازوى درست وزن کنید این براى شما بهتر و عاقبتش  که پیمانه مى هنگامى

النّاسِ یستَوفُونَ و  الُوا علَىویلٌ للْمطَففینَ الَّذینَ اذَا اکْت :گوید تهدیدآمیز مى در جایی دیگر با لحنی .نیکوتر است

فروشان  واى بر کم ):4الی  1مطففین، (یظُنُّ اُولئک اَنَّهم مبعوثُونَ لیومٍ عظیمٍ اَذا کالُوهم اَو وزنُوهم یخْسرُونَ، اَال

گذارند،  و وزن کم مىگیرند و به هنگام فروش از کیل  ها که به هنگام خرید، حق خود را به طور کامل مى آن

در آیات . کنند که در روز عظیمى برانگیخته خواهند شد، روز رستاخیز در دادگاه عدل خدا آیا گمان نمى

و اَوفُوا الْکَیلَ والْمیزانَ  سوره انعام می فرماید 152درآیه : مثال. دیگري از قرآن نیز تعبیرات مشابهی شده است
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 طسحاکی از تاکید زیاد اسالم بر مساله صداقت و پرهیز از تقلب در ارائه کاال یا خدمت همگی این موارد . بِالْق

 .است

 : کار شایسته و عمل صالح - 4-10

. در قرآن کریم هر جا صحبت از ایمان است، بعد از آن به عمل صالح و کار خوب نیز اشاره شده است

 و. نسان باید تعالیم دینی را در عمل پیاده نمایدبدین مفهوم که ایمان بدون عمل چندان مفید فایده نیست و ا

وا بِالصبـرِ، انَّ االِْنْسـانَ لَفى خُسـرٍ، الْعصــرِ تَواصـ قِّ وا بِالْحو تَواصـ و حـاتاللـُوا الصمع نـُوا والَّ الَّـذینَ امعصر (ا

ــــر کسانــــى کـــــه ایمـــــــان آورده و ها همه در زیانند مگ که انسان، به عصـر سوگنـد ):3الی  1

انــــــد و یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را به  اعمــــــال صــــالــــــــح انجــــام داده

  .اند  شکیبایى و استقامت توصیه نموده

): 9مائده (لَهم مغْفرَةٌ و اَجرٌ عظیم  عد اللّه الَّذینَ امنُوا و عملُوا الصالحاتو: درجاي دیگري می فرماید

. اند وعده آمرزش و پاداش عظیمى داده است هاکه ایمان آوردهاند و عمل صالح انجام داده آن خداوند به

کسانى که  مسلما): کهف 30( انَّ الَّذینَ امنُوا و عملُوا الصالحات انّا ال نُضیع اَجرَ منْ اَحسنَ عمالً: همچنین

  . ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادندما پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد

از این رو مومنان باید عمل صالح را در سرلوحه امور زندگی خود قرار داده و با این عمل صالح زندگی 

یه اجتماعی افزایش جمعی و اجتماعی مسلمانان قطعا بهبود یافته و طرز نگرش آنها باعث می شود سطح سرما

  .یابد

 :تفکر، اندیشه و یاد خداوند  - 4-11

قرآن کریم در آیات متعدد مردم را به تفکر و اندیشه در نشانه هاي خود دعوت می کند و از آنها می َ

عودا و على لَّذیـنَ یذْکُـرُونَ اللّه قیاما و قُا: می فرماید. خواهد با فکر و اندیشه و یاد خدواند زندگی داشته باشند

آل عمران، (السموات و اال�رضِ ربنا ما خَلَقْت هذا باطالً سبحانَک فَقنا عذاب النّارِ  جنُوبِهِم و یتَفَکَّرُونَ فى خَلْقِ

 کنند و در اسرار اند، یاد مى ها که خدا را در حال ایستاده و نشسته و آنگاه که بر پهلو خوابیده همان): 191

هــا را بیهــوده نیــافـریدى منــزّهى تــو،  ایــن! بارالها :) گویند و مى( اندیشند ها و زمین مى آفرینش آسمان

  . ما را از عــذاب آتش، نگـاه دار 

در خصوص اهمیت اندیشه آیات بسیاري در قرآن کریم است که با تعقلون یا تفکرون از مردم دعوت می 

اَتَأْمرُونَ النّاس بِالْبِرِّ و تَنْسونَ اَنْفُسکُم و اَنْتُم تَتْلُونَ الْکتاب :  مثال می فرماید. بپردازندکند تا به تفکر و اندیشه 

که  نمایید با این را فراموش مى کنید، اما خودتان آیا مردم را به نیکى و ایمان دعوت مى): 44بقره، (اَفَال تَعقلُونَ

ـا هیـچ فکـر نمـى را مى)  آسمانى( شما خودتان کتاب  قَد بینّا لَکُم االْیات انْ کُنْتُم : یا کنیـد ؟ خـوانیـد ، آی

و هـو الَّـذى  :همچنین. را براى شما بیان کردیم اگر اندیشه کنید و نشانه ها ما آیات ):118آل عمران، (تَعقلُونَ

 ـالفاخْت لَــه و میـتی یـى وحلُونَیقالنَّهـارِ اَفَـال تَعـلِ وکنـد  او کسـى است که زنـده مى): 80مومنون، ( اللَّی

اهمیت این تفکر و اندیشه و یاد  کنید ؟ میرانـد و آمد و شد شـب و روز از او است ، آیا اندیشه نمى و مى

اعی است و از این رو می خداوند در همه حال از آنجا است که غفلت از آنها موجب آسیب هاي فردي و اجتم

توان از اجزاي سرمایه اجتماعی یک ملت میزان شناخت آنها از موضوعات مختلف و تفکر و اندیشه و خالقیت 

  . آنها براي کشف موضوعات جدید و افزودن بر ایمان آنها است
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 و پرهیز از خیانتاعتماد  - 4-12

ریم وجود دارد که البته در برخی موارد با در خصوص اعتماد و عدم خیانت نیز آیات متعددي در قرآن ک

یاآ اَیها الَّذینَ ءامنُوا ال : در خصوص اجتناب از خیانت می فرماید. آیات مربوط به وفاي به عهد شباهت دارد

اید به خدا و  ان آوردهاى کسانى که ایم): 27انفال، ( تَخُونُوا اللّه و الرَّسولَ و تَخُونُوآا اَمنتکُم واَنْتُم تَعلَمونَ 

که نباید  دانید که متوجهید و مى خود خیانت روا مدارید در حالى در امانات) نیز ( پیامبر خیانت نکنید و 

چه را در آن  کند، روز رستاخیز ، آن هرکس خیانت: و منْ یغْلُلْ یأْت بِما غَلَّ یوم الْقیمۀِ : همچنین. خیانت کنید

  )161آل عمران، (آورد خود به صحنه محشرمى خیانت کرده ، با

در ضمن توصیه شدید شده است که از سوگندها براي وسیله اي براي توجیه خیانت و کاهش اعتماد و

م عنْ سبیلِ اللّه و التَتَّخذُوا اَیمانَکُم دخَالً بینَکُم فَتَزِلَّ قَدم بعد ثُبوتها و تَذُوقُوا السوء بِما صددتُو: استفاده نشود

 ظیمع ذابع سوگندهاى خود را وسیله تقلب و خیانت درمیان خود قرار ندهید ، مبادا ): 94نحل، (لَکُم

از راه خدا آثار سوء آن را بچشید و ) مردم ( متزلزل گردد و به خاطر بازداشتن ) بر ایمان ( هاى ثابت  گام

  .بــود بــراى شمــا عــذاب عظیم خــواهــد

چون هنگامى که شما عهد و پیمان ببندید و سوگند و قسم یاد کنید، اما قصد وفاى بر آن را نداشته  

اى از ایمان آورندگان در  رود و عده مى به شما از میان تکرار کنید، سرمایه اعتماد مردم نسبت باشید و این امر را

ها و تخلّف از سوگندها، از یک سو موجب بدبینى  ىشکن در حقیقت پیمان. شوند ایمانشان، سست و متزلزل مى

جا که مردم رغبت به پذیرش اسالم  گردد، تا آن اعتمادى مى وتنفّر مردم از آیین حق و پراکندگى صفوف و بى

هاى  دانند و این خود مایه ناراحتى دهند و اگر پیمانى با شما بستند خود را ملزم به وفاى به آن نمى نشان نمى

  .کامى در دنیا است شکست و تلخفراوان و 

هاى اطمینان و اعتمـاد عمـومـى را  ، پایهنیز روشن است که نفوذ هرگونه خیانت و تقلّب در امر معامالت

سـازد و ضـایعات غیـر قـابل  هـا اسـت، متـزلـزل و ویـران مى تـریـن پشتـوانه اقتصـادى ملـت کـه بـزرگ

  .وردآ جبـرانى بـراى جـامعه به بـار مى

یــا اَیهـــــا  :در ادامه راهکار قرآن براي جلوگیري از کاهش اعتماد عمومی به صورت زیر است

! ایـد اى کسانـى کـه ایمـان آورده): 2صف، (الَّــذیــــنَ امنُـــــوا لــــم تَقُـــولُــــونَ مــا ال تَفْعلُــــونَ

از بدترین بالهایى که ممکن است بر یک جامعه مسلط  ـــد؟کنی گوییــد کـه عمــل نمـى چـرا سخنـى مى

گویند و  که مى جدایى گفتاراز کردار است، مردمى آن اصلى شود، بالى سلب اطمینان است و عامل

باشند، هرگزبرادرى و  هماهنگ دربرابرمشکالتنمی توانند به یکدیگر اعتماد کنند و کنند، هرگز  نمى عمل

اکم نخواهد شد و هرگز ارزش و قیمتى نخواهند داشت و هیچ دشمنى از ها ح صمیمیت در میان آن

بنابراین هماهنگی گفتار و کردار مخصوصا براي مسئولین یک جامعه می تواند راهکار . برد هاحساب نمى آن

  .موثري در جهت کاهش اعتماد عمومی به حساب آید

 :موجود الهیشناخت انسان از خودش و احترام به خودش به عنوان یک  - 4-13

یکی از . اگر هر فرد اصالح شود و زمینه اصالح دیگران فراهم باشد، بتدریج یک جامعه اصالح خواهد شد

قرآن کریم در آیات متعدد . موثرترین روشهاي اصالح فرد آن است که وي با شخصیت و اصالت خود آشنا شود

و اذْ قُلْنـا للْمالئکَۀِ : جایی که می فرمایدخواسته است انسان خود را بشناسد و ارزش و قدر خود را بداند 
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 لیسبالّ اوا ادجفَس مدوا الدجو  و هنگامى که به فرشتگان گفتیم براى آدم سجده و خضوع کنید): 34بقره، (اس

می  سوره حجر 29در آیه. در اینجا قدر و منزلت انسان را بسیار باال می برد. همگی بجز ابلیس سجده کردند

بخشیدم واز روح  را نظام آدم که آفرینش هنگامى: فَاذا سویتُه و نَفَخْت فیه منْ روحى فَقَعوالَه ساجِدینَ: فرماید

یعنی انسان روح خدایی دارد و . او سجده کنید دمیدم، براى درآن) من بود که مخلوق اى روح شایسته( خودم

سوره یس چنین  61و  60در ادامه در آیات . و منزلت واالیی داردمسجود فرشتگان واقع شده است پس قدر 

صراطٌ اَلَم اَعهد الَیکُم یا بنى ادم اَنْ ال تَعبدوا الشَّیطانَ انَّه لَکُم عدو مبینٌ و اَنِ اعبدونى هذا : خوانیم  مى

تَقیمسبـه دستـورات او عمـل  (شیطان را پـرستش نکنیـداى فرزندان آدم مگر با شما پیمان نبستم که : م

یعنی حرکت در مسیر مستقیم پیمانی . و مــرا پـرستش کنیـد، این همان صراط مستقیـم است) ننمـایید

است که خداوند از انسان گرفته است و اگر انسان همواره خداوند را همراه خود و ناظر بر خود ببیند باید در 

و ): 4حدید، (و هــو معکُــم اَیــنَ مـا کُنْتُــم و اللّــــه بِمــا تَعملُــونَ بصیــرٌ. نمایدرفتار خود تجدید نظر 

  .دهید، بینا است  چه انجام مى او بـا شما است هرجا که باشید وخداوند نسبت به آن

ستى کسى که الیق مقام فوق سند زنده و گواه روشنى بر شرافت انسان و عظمت مقام او است به را ات آی

تکامل و پیشرفت را دارد، می تواند با شناخت خود و خالفت الهى و نمایندگى او در زمین است و استعداد 

احترام به خودش در جهت ساختن جامعه اي بهتر و سالم تر براي خود و دیگران مشارکت سازنده داشته 

یاَیهاالَّذینَ . را بشناسند و مراقب رفتار خود باشندخداوند به انسانهاي مومن هشدار می دهد که خود . باشد

بئُکُـم بِمــا کُنْتُـم ءامنُواْ علَیکُم اَنْفُسکُم ال یضُرُّکُم منْ ضَلَّ اذَا اهتَد یتُم الَى اللّه مــرْجِعکُـم جمیعـا فَینَ

اید مراقب خود باشید، هنگامى که شما هدایت یافتید  دهاى کسانى که ایمان آور):  ، مائده105(تَعملـُونَ 

رساند، بازگشت همه شما به سوى خدا است و شما را از  اند به شما زیانى نمى گمراهى کسانى که گمراه شده

  .سازد کردید آگاه مى چه عمل مى آن

 : امنیت و جلوگیري از فساد - 4-14

و : از جمله. جاد و گسترش فساد تاکید شده استدر آیات متعددي از قرآن کریم در خصوص پرهیز ای

و در زمین ): 56اعراف،(خَوفا وطَمعاانَّ رحمت اللّه قَریب منَ الْمحسنینَ اال�رضِ بعداصالحها وادعوه التُفْسدوا فى

نیکوکاران نزدیک  حمت خدا بهرا با بیم و امیدبخوانید زیرا ر که اصالح شده است و او فساد مکنید بعد از آن

فَاَوفُواالْکَیلَ و الْمیزانَ و ال تَبخَسوا النّاس اَشْیاآءهم و : همین سوره می فرماید 85در ادامه در آیه . است

این حق پیمانه و وزن را ادا نابر ):85اعراف، ( کُنْتُم مؤْمنینَ التُفْسدوا فى اال�رضِ بعد اصالحها ذلکُم خَیرٌ لَکُم انْ

 ، این براى شمادکه اصالح شده است فساد نکنی کنید و از اموال مردم چیزى نکاهید و در روى زمین بعد از آن

  .بهتراست اگرباایمان هستید

و ال تَعثَوا فى اال�رض  همالْقسط والتَبخَسواالنّاس اَشْیاآءبِ والْمیزانَ اَوفُواالْمکْیالَ یقَومِ: در ادامه می فرمایدَ

عیب مگذارید و  مردم) و اجناس ( پیمانه و وزن را با عدالت وفا کنید و بر اشیاء ! و اى قوم): 85هود، (مفْسدینَ 

مثل  فساد از طریق کم فروشى، فساد از طریق غصب حقوق مردم. از حق آنان نکاهید و در زمین فساد مکنید

هاى اجتماعى،  ها و مقیاس تجاوز به حق دیگران، برهم زدن میزاناختالس و سوء استفاده از قدرت و ثروت، 

فساد از طریق عیب گذاشتن بر اموال و اشخاص و باالخره فساد به خاطر تجاوز به حریم حیثیت و آبرو و 

  . از آنها شدیدا تاکید شده است همگی اینها مظاهري هستند که در قرآن بر اجتناب. ناموس و جان مردم
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اما چرا علی رغم شعارهاي موجود در زمینه مبارزه با مفاسد، عمال دستاوردها ناچیز بوده و فساد به 

ظَهــرَ الْفَســاد فـى  : قرآن کریم در این خصوص می فرماید. اشکال مختلف در برخی جوامع رشد می نماید

فســاد در ): 41روم، (النّاسِ لیذیقَهم بعـض الَّذى عملــُوا لَعلَّهـم یــرْجِعونَ  کَسبت اَیدىالْبــرِّ و الْبحــرِ بِمــا 

خــواهد  خــدا مى، ظاهر می شود و اند خشکــى و دریــا به خــاطــر کــارهــایى کــه مـردم انجام داده

از این آیه نتیجه . بــازگــردنــد) به ســوى حق ( اند، شاید ها بچش ها را به آن نتیجــه بعضـى از اعمــال آن

می شود که گسترش فساد و کاهش امنیت در نتیجه اعمال خود مردم و مسئولین یک کشور است و تا خود 

آنها عزمی جدي در مقابله با آن نداشته باشند، این موضوع گسترش یافته و به شدت اعتماد عمومی و سرمایه 

 . کاهش می دهداجتماعی را 

 :پرهیز از اختالف و تفرقه - 4-15

قرآن کریم در . براي ساخت جامعه اي سالم نیاز به اتحاد، همدلی و پیشگیري از تفرقه و اختالف است

و ال تَکُونُوا کَالَّذینَ تَفَرَّقُوا و اخْتَلَفُوا منْ بعد ما جاآءهم البینات و اُوآلئک لَهم عذاب عظیم : این زمینه می فرماید

پراکنده پس از آنکه دالیل و نشانه هاي روش براي آنها آمد، و مانند کسانى نباشید که ): 105آل عمران، (

اعتَصموا بِحبلِ اللّه و: در شاخص قرآنی پنجم نیز  آیه .ظیمى دارندها عذاب ع شدند و اختالف کردند و آن

  . که بر پرهیز از تفرقه و اتحاد حول ریسمان الهی دور می زند اشاره شد) 103آل عمران، ( جمیعا و ال تَفَرَّقُوا

زي آنها بدیهی است که هر چه میزان همبستگی و اتحاد بین مردم در یک جامعه بیشتر باشد، دلسو

نسبت به مسائل جامعه بیشتر بوده و از این رو همفکري و مسائدت آنها براي ساخت جامعه اي بهتر بیشتر 

  . است و این موضوع از ضروریات سرمایه اجتماعی است

 :امر به معروف و نهی از منکر - 4-16

اي مخدوش نشدن سرمایه به هر دلیلی که انحرافاتی از مسیر قرآن و اسالم در جامعه اسالمی رخ دهد، بر

در این خصوص قرآن . اجتماعی مردم، باید افرادي باشند  که دعوت به کار خیر کرده و از منکرات نهی نمایند

آلئــک هـم الْخَیرِ و یأْمرُونَ بِالْمعرُوف و ینْهونَ عنِ الْمنْکَرِ و اُو اُمۀٌ یدعونَ الَى منْکُم ولْتَکُنْ: کریم می فرماید

باید از میان شما، جمعى دعوت به نیکى و امر به معروف و نهى از منکر کنند و ): 104آل عمران، (الْمفْلحـونَ 

کُنْتُم خَیرَ اُمۀٍ اُخْرِجت للنّاسِ تَأْمرُونَ بِالْمعرُوف و تَنْهونَ : عالوه بر این .ها همـــــان رستگـــــاراننـــد آن

عنُونَ بِاللّهتُؤْم نْکَرِ و110آل عمران، ( نِ الْم  :(تى بودید که به سود انساناند،  ها آفریده شده شما بهترین ام )

  .کنید و به خدا ایمان دارید امر به معروف و نهى از منکر مى) که  چه این

خطرات را تشخیص داده و داعیان به معروف و ناهیان از منکر مثل نگهبانان و دیده بانانی هستند که 

البته در این مسیر خودشان باید . جامعه را از آنها مطلع می سازند تا سرمایه اجتماعی مومنان کاهش نیابد

  .عمل کننده به دستورات خداوند باشند

 :پرهیز از سستی و توصیه به تالش و توکل بر خداوند - 4-17

جامعه را بگیرد گرفتار شدن به سستی و تنبلی و یکی از زیانبارترین معضالتی که ممکن است دامن یک 

عادت به بیکاري و کسب مال بدون رنج و زحمت است که شیوع آن مشکالت اقتصادي و اجتماعی دیگري را 

در این زمینه ترویج داللی بدون بازده، کاهش تولید اقتصادي، کسب ثروت هاي . نیز در جامعه رقم می زند
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قرآن کریم در آیات . الش نتایجی است که گریبان آن جامعه را خواهد گرفتبادآورده، ترویج فقر و عدم ت

مختلفی به مومنان توصیه می کند که سستی و تنبلی نکرده و در تصمیمات خود به خداوند تکیه و توکل 

منْکُــم  اذْ همــت طـاآئفَتــانِ : از جمله می فرماید. نمایند و با تالش در جهت رضاي خداوند حرکت نمایند

برخی زمانى را که ): 122آل عمران، (اَنْ تَفْشَـال و اللّه ولیهمـا و علَـى اللّه فَلْیتَـــوکَّــــلِ الْمــــؤْمنُــــــونَ

ها کمک کرد که از این فکر  و به آن( ها بود  از شما تصمیم گرفتند سستى نشان دهند و خداوند پشتیبان آن

   . و افراد با ایمان باید تنها بر خدا توکل کنند )باز گردند 

در جایی دیگر تکلیف را بر مسلمانان تمام کرده و به آنها توصیه می کند که در تمامی امور بر خدا توکل 

انْ ینْصرْکُم : جایی که می فرماید. کرده چون اگر او بخواهد مومنان را یاري کند، کسی نمی تواند مانع شود

آل عمران، (لْمؤْمنُونَ اللّه فَال غالب لَکُم و انْ یخْذُلْکُم فَمنْ ذَا الَّذى ینْصرُکُم منْ بعده و علَى اللّه فَلْیتَوکَّلِ ا

اگر  و )پس حرکت و تالش نمایید(اگر خداوند شما را یارى کند، هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد): 160

دست از یارى شما بردارد، کیست که بعد از او ، شما را یارى کند ؟ و مؤمنان تنها بر خداوند باید تــوکّـل 

  .کننـد 

سست نشوید و  ): 139ال عمران، (و ال تَهِنُــوا و ال تَحــزَنُـوا و اَنْتُــم اال�علَونَ انْ کُنْتُم مؤْمنینَ : و نیز

و منْ یتَوکَّلْ علَى اللّه فَهـو :در جاي دیگري می فرماید. ما برترید اگر ایمان داشته باشیدغمگین نگردید و ش

ـهبسهر کس به خداوند توکل و اعتماد نماید، خداوند برایش کافی است): 3تغابن، ( ح.  

یاتى که در زمینه نباید از آ .ها ندارد تقدیر روزى تضادى با تالشالزم به ذکراست که توکل بر خدا و 

ها نقشى در این  ها و کوشش گیرى روزى به وسیله پروردگار آمده، چنین استنباط کرد که تالش تقدیر و اندازه

ها در مقیاس فرد و اجتماع قرار داد،  ها و مجاهدت ها را بهانه تنبلى و فرار از زیر بار مسؤولیت زمینه ندارد و این

ها شمرده  از قرآن مجید است که سعى و کوشش و تالش را معیار موفقیت که این پندار بر ضد آیات فراوانى

که  بینیم دست دیگرى نیز درکار است ها باز به روشنى مى ها و کوشش هدف این است که با تمام تالش. است

« نکنند در پشت عالـم اسباب دست قدرت  عکس، تا مردم فراموش رود و گاه به ها بر باد مى تالش گاه نتیجه

هاى ناشى از تنبلى و سستى را هرگز نباید به حساب  کند و در هر حال محرومیت کار مى» مسبب اال�سبابِ 

و لیس دهم  هاوسعت مى روزى را به تناسب تالش: تقسیم روزى از ناحیه خداوند گذارد، چراکه خود فرموده

هو الَّذى جعلَ لَکُم اال�رض ذَلُوالً   :گوید ىدر جاى دیگر مردم را به تالش دعوت کرده، م. لالنسان اال ما سعی

او کسى است که زمین را تسلیم و خاشع در برابر شما قرار داد : )15ملک،(فَامشُوا فى مناکبِها و کُلُوا منْ رِزقه 

  .استفاده کنید  تا بر پشت آن راه روید و از رزق آن

 :گی و رفتارهامسئولیت انسانها در تمامی شئون زند - 4-18

اگر انسان یقین حاصل کند که در برابر هر گفتار، کردار و رفتارش مسئولیت دارد قطعا در بسیاري از این 

قرآن کریم . رفتارها تجدید نظر خواهد کرد و به این ترتیب راه براي ساخت جامعه اي سالم تر هموار می گردد

): 36اسراء، (م انَّ السمع و الْبصرَ و الْفُؤاد کُلُّ اُولئک کانَ عنْه مسؤُالًو ال تَقْف ما لَیس لَک بِه علْ: می فرماید

تنها از علم و دانش می . ها همه مسؤول هستند دانى پیروى مکن، چرا که گوش و چشم ودل چه نمى ازآن

باید با شناخت باشد زیرا  در مسائل اعتقادي، گفتار، شهادت، قضاوت، عمل، رفتار همگی. توانی پیروي کنی

  . انسان در مورد تمامی اعمالش مسئولیت دارد
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 : پرهیز از خوردن مال مردم - 4-19

در آیات مختلف قران هشدارهاي شدیدي در خصوص ضایع کردن مال مردم یا خوردن مال یتیمان داده 

االّ اَنْ تَکُونَ تجارةً عنْ تَـراضٍ منْکُم و  کُم بینَکُم بِالْباطلِیاآ اَیها الَّذینَ اآمنُوا ال تَأْکُلُوآا اَموالَ :شده است از جمله

( اموال یکدیگر را به باطل! اید اى کسانى که ایمان آورده): نساء 29( ال تَقْتُلُوآا اَنْفُسکُـم انَّ اللّه کانَ بِکُم رحیما

تالش براي (شما انجام گیرد و خودکشى نکنید ایتکه تجارتى بارض نخورید، مگر این) و از طرق نامشروع 

به این ترتیب هرگونه تصرّف در مال دیگرى که بدون حقّ و  .، خداوند نسبت به شما مهــربــان است)زندگی

که مفهوم » باطل « بدون یک مجوز منطقى و عقالیى بوده باشد ممنوع شناخته شده و همه راتحت عنوان 

را به عنوان » ال تَأْکُلُوا اَموالَکُم بینَکُم بِالْباطلِ « بقره، جمله /118درآیه  .است وسیعى دارد قــرار داده 

ها  ها و خوردن اموال آن اساس به سوى دادگاه اى براى نهى از کشاندن مردم به وسیله ادعاهاى پوچ و بى مقدمه

بوِى، معامالتى که حد و حدود آن کامالً بنابراین هرگونه تجاوز، تقلّب، غش، معامالت رِ. ذکر فرموده است

که فایده منطقى و عقالیى در آن نباشد، خرید و فروش وسایل فساد و  نامشخص باشد، خرید و فروش اجناسى

  . دارندهمه در تحت این قانون کلّى قرار  ، ضایع کردن مال مردم و حیف و میل بیت المالگناه

أْکُلُونَ اَموالَ الْیتامى : ر قاطع عمل کرده و می گویددر خصوص اموال یتیمان قرآن کریم بسیا نَّ الَّذینَ یا

کسانى که اموال یتیمان را به ظلم و ستم ): 10نساء، (ظُلْما انَّما یأْکُلُونَ فى بطُونهِم نارا و سیصلَونَ سعیرا 

  . سوزند مى) دوزخ ( آتش  هاى خوردند و به زودى در شعله تنها آتش مى) درحقیقت ( خورند،  مى

 ):امید به آینده و حرکت براي ساخت جامعه(پرهیز از یاس و ناامیدي - 4-20

قرآن کریم در موارد متعدد بیان کرده است که نباید از لطف و رحمت خداوند ناامید بود و دست از تالش 

ن عامل حرکت و رشد انسان بدین ترتیب قرآن کریم براي همه مسلمانان امید که اصلی تری. و حرکت برداشت

و ال تَایئَسوا منْ روحِ اللّه انَّــه ال یایئَس  :است را به عنوان ارزشی بزرگ مطرح کرده است، جایی که می فرماید

از رحمت خدا مأیوس نشوید که از رحمت خدا جز قوم کافر ): 31یوسف، (منْ روحِ اللّه االَّ الْقَوم الْکفرُونَ 

قدرت او مافوق همه  و بکوشید و مأیوس نشوید که یأس نشانه کفر است یعنی  .شـونـد مـأیوس نمـى

خبــرنـد از رحمتـش  ایمـان کـه از قــدرت خـدا بـى تنهــا کــافــران بـى و ها است  مشکالت و سختى

  . شــونـد مـأیـوس مى

رحمتى و اولئک لَهم  اللّه و لقائه اولئک یئسوا منْ اآیاتو الَّــذیـنَ کَفَــروا بِ :در مورد دیگري می فرماید

اَلیـــم ـــذابها  مأیوسند و براى آن خدا و لقاى او کافر شدند، ازرحمت من آیات که به کسانى): 23عنکبوت، (ع

  . عذاب دردنـــاکى است

ت و از این رو در جامعه مومنان نباید و نمی تواند در این آیات و آیات مشابه، ناامیدي مترادف با کفر اس

در این زمینه هر چه مردم امید به زندگی و تالش و توکل بیشتري داشته . روحیه ناامیدي ترویج پیدا کند

باشند، می توانند در جهت ساختن جامعه اي بهتر، همکاري کرده و  فضا را براي رشد شخصی و اجتماعی 

  . فراهم نمایند

 :و درستکاري) پرهیز از دروغ(داقتص - 4-21

انَّ اللّه یجـزِى : در خصوص اهمیت صداقت و درستکاري نیز در قرآن مجید آیات متعددي است از جمله

الْمؤمنینَ رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا  منَ : همچنین. دهد خداوند متصـدقان را پاداش مى): 88یوسف، (الْمتَصـدقینَ
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اند صادق هستند  گروهى از مؤمنان کسانى هستند که در عهد و پیمانى که با خدا بسته ):23احزاب،(یهاللّه علَ

لیجزِى اللّه الصادقینَ بِصدقهِم و یعذِّب « : فرماید مى 24بالفاصله در آیه  و و بر سر پیمان خود ایستادند 

هدف این است که صادقین را در برابر صدقشان پاداش دهد و منافقین را : م الْمنافقینَ انْ شاء اَو یتُوب علَیهِ

   .ها را بپذیرد  هرگاه بخواهد عذاب کند و یا توبه آن

و آمنُوا بِاللّه و رسوله ثُّم لَم یرْتابوا و جاهدوا بِاَموالهِم  انَّما الْمؤْمنُونَ الَّذینَ: در جایی دیگر می فرماید

مؤمنان واقعى کسانى هستند که ایمان به خدا و  ):15حجرات، (اَنْفُسهِم فى سبیلِ اللِّه اُولئک هم الصادقُونَ

  . ها صادقین هستند اند ، این اند و با مال و جان در راه خدا جهاد کرده رسولش آورده

میدان حمایت از آیین خدا و باشند که در  به این ترتیب روشن است که منظور ازصادقین کسانى مى

در  .اند جهاد و ایستادگى در برابر مشکالت و بذل جان و مال، صداقت و راستگویى خود را به ثبوت رسانده

آل (یسـارِعـونَ فى الْخَیـرات واُوآلئک مـنَ الصالحیـنَ  :خصوص رفتار مومنان نیز قران کریم می فرماید

  . هـا از صـالحـانند گیـرند و آن ارهـاى نیــک، پیشـى مىدر انجام کـ ): 114عمران، 

 :پرهیز از سایر رذایل اخالقی و مشکالت تربیتی - 4-22

قرآن کریم به دنبال ساخت جامعه اي سالم و سرشار از سرمایه انسانی و اجتماعی به مومنان توصیه می 

داوند بر مسائلی چون بخل، ریا، غیبت و نظایر کند از رزایل اخالقی پرهیز کرده و با تقویت ایمان و توکل بر خ

  . آن غلبه نمایند

  . برخی از این موارد به شرح ذیل است

ونَ و ال یحسبنَّ الَّذینَ یبخَلُونَ بِما اتیهم اللّه منْ فَضْله هو خَیرا لَهم بلْ هو شَرٌّ لَهم سیطَوقُ: بخل و حسد

وی لُوا بِهخلُونَ خَبیرٌ ما بمبِما تَع اللّه ضِ واال�رو مواتمیراثُ الس لّهل ۀِ ویمالْق که بخل  کسانى): 180آل عمران، (م

ها است،  کنند، گمان نکنند این کار به سود آن را خدا از فضل خویش به آنان داده، انفاق نمى چه ورزند و آن مى

چه را نسبت به آن بخل ورزیدند، همانند طوقى  در روز قیامت، آنها شرّ است ، به زودى  بلکه براى آن

  .است آگاه دهید مى چه انجام ازآن خدا است و خداوند، ازآن هاو زمین، افکنند و میراث آسمان مى گردنشان به

الظَّنِّ اثْم و ال تَجسسوا و ال یغْتَب  یا اَیها الَّذینَ امنوا اجتَنبوا کَثیرا منَ الظَّنِّ انَّ بعض :بدگمانی و غیبت

تَو نَّ اللّها اتَّقُوا اللّه و وهتُمتا فَکَرِهیم اَخیه مأْکُلَ لَحاَنْ ی کُمداَح بحضااَیعب ضُکُمعبر اب 12حجرات، (حیم :(

 درکار(ها گناه است و هرگز ها بپرهیزیدچراکه بعضى از گمان از گمان اید از بسیارى آورده که ایمان کسانى اى

یک از شما دیگرى را غیبت نکند، آیا کسى از شما دوست دارد که گوشت برادر  تجسس نکنید و هیچ )دیگران

ین امر کراهت دارید، تقواى الهى پیشه کنید که خداوند توبه پذیر همه شما از ا) یقین  به(  ؟مرده خود رابخورد

  . و مهربان است

ظَنَّالْجاهلیۀِ یقُولُونَ هلْ لَنا  غَیرَالْحقِ یظُنُّونَ بِاللّه: در خصوص گمان بد نسبت به خداوند نیز می فرماید

هاى دوران  هاى نادرستى همچون گمان ها گمان آن ):154آل عمران، (لّهقُلْ انَّ اال�مرَ کُلَّه لء  اال�مرِ منْ شَى منَ

  .شود آیا چیزى از پیروزى نصیب ما مى: گفتند جاهلیت درباره خدا داشتند و مى

خودستایى نکنید چـراکه او پرهیزکاران را  پس): 32نجم،(فَال تُزَکُّوا اَنْفُسکُم هو اَعلَم بِمنِ اتَّقى:خودنمایی

  .شناسد بهتر مى
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یا اَیها الَّذینَ امنُوا التُبطلُوا صدقاتکُم بِالْمنِّ و اال�ذى کَالَّذى ینْفقُ مالَه رِئاء  :ریا و اجتناب از منت گذاشتن

ابه وابِلٌ فَتَرَکَه صلْداً ال یقْدرونَ على النّاسِ و ال یؤْمنُ بِاللّه و الْیومِ االْخرِ فَمثَلُه کَمثَلِ صفْوانٍ علَیه تُراب فَاَص

رینَ شَىالْکاف مى الْقَودهال ی اللّه وا وبا کَسمم هاى خود را  اید، بخشش اى کسانى که ایمان آورده ):264بقره، (ء

کند و به خدا و  ق مىبا منّت و آزار باطل نسازید، همانند کسى که مال خود را براى نشان دادن به مردم، انفا

و ( خاك باشد ) قشر نازکى از ( همچون قطعه سنگى است که بر آن ) کار او ( آورد  روز رستاخیز ایمان نمى

و ( و آن را صاف ) ها و بذرها را بشوید  و همه خاك( و رگبار باران به آن برسد، ) بذرهایى در آن افشانده شود 

آورند و خداوندجمعیت  دست نمى اند، چیزى به از کارى که انجام دادهها  رها کند، آن) خالى از خاك و بذر 

  . کند نمى کافران را هدایت

اي انسان چه باعث شده است در برابر ): 6انفطار، (یا اَیها االِْنْسانُ ما غَرَّك بِرَبک الْکَریمِ  :غرور و تکبر

ال�رضِ مـرَحـا انَّـک لَنْ تَخْرِقَ اال�رض ولَنْ تَبلُغَ الْجِبالَ و ال تَمـشِ فى ا: و همچنین. خداي کریم مغرور باشی

توانـى زمیـن را بشکافـى و طـول قامتت هرگز به  روى زمیـن با تکبـر راه مـرو ، تو نمى): 37اسراء، (طُوالً 

ندهاي اجتماعی غرور موجب کاهش پیوندها و صله رحم موجب تقویت پیوبدیهی است که  رسد ؟ ها نمى کوه

  . است

در فساد  نوعى گذارد وموجب در وضع افراد اثر مى دروضع جامعه و ازطریق آن هرکار خالفى شک بدون

ناسالم و  غذاى همانند یک و کاهش انواع سرمایه هاي اجتماعی شکنى قانونخالف و . سازمان اجتماعی می شود

خواهیم، تأثیر نامطلوب خواهد گذارد و انسان مسموم است که در سازمان بدن انسان چه بخواهیم و چه ن

روابط اجتماعى را » خیانت در امانت « کند،  سلب اعتماد مى» دروغ«. شود  گرفتار واکنش طبیعى آن مى

به دیکتاتــورى » ســوء استفــاده از آزادى «  همیشه منشـأ ظلم دیگـرى است، » ظلم « زند ،  برهم مى

  .سازد ها، اساس جامعه را متزلزل مى و عداوت ها انجامـد و تراکم کینه مى

راهکار قرآن کریم براي اجتناب از کاهش سرمایه اجتماعی و گرفتار شدن جامعه با مشکالت ناشی از آن 

و لْیخْش الَّذینَ لَو تَرَکُوا منْ خَلْفهِم  تقواي الهی و پرهیز از رفتار نامناسب در اجتماع است جایی که می فرماید

از خود  که اگرفرزندان ناتوانى کسانى): 9نساء، (ریۀً ضعافا خافُوا علَیهِم فَلْیتَّقُوا اللّه و لْیقُولُوا قَوالً سدیدا ذُ

خدا ) مخالفت ( بترسند، از )از ستم درباره یتیمان مردم ( ترسند، باید  یادگار بگذارند ازآینده آنان مى به

  .گویند بپرهیزند و سخنى استوار ب

کند که گاهى مردم از آن  قرآن براى برانگیختن عواطف مردم در برابر وضع یتیمان اشاره به حقیقتى مى

دارید با یتیمان شما در  گونه رفتار کنید که دوست مى شما با یتیمان مردم همان :که شوند و آن این غافل مى

همان اندازه نسبت به فرزندان و یتیمان دیگران  آینده رفتار نمایند چقدر به آینده فرزندان خود عالقمندید؟

اصوالً مسایل اجتماعى همواره به شکل یک سنّت از امروز به   .ها ناراحت شوید عالقمند باشید و از ناراحتى آن

گزارند و مثالً رسم آزار به  اى در اجتماع مى ها که سنّت ظالمانه کند، آن فردا و از فردا به آینده دور سرایت مى

دهند، در حقیقت خود عاملى هستند که در آینده با فرزندانشان نیز چنین شود،  یمان را در جامعه رواج مىیت

. سازند کنند، بلکه راه ستمگرى را به فرزندان خود نیز هموار مى بنابراین نه تنها به فرزندان دیگران ستم مى

گذارند باالخره روزى این بدعت غلط، دامان  ها که اساس ظلم و ستم بر ایتام را در اجتماع مى بنابراین آن

ها را خواهد گــرفت و در حقیقـت ایـن مـوضـوع یکـى از آثـار وضعــى و تکوینـى اعمـال  فرزندان خود آن



�ی ���ر�� ، �با�ی و ارکان ���ر��: دو��ن ����ا�س ال�وی اسال�ی ا�ا  ۱۳۹۲ارد�  ؛�فا��م

 

 

شود به خاطر آن است که تمام آثـار تکوینى و خواص و معلول به او  ها است و اگر به خداوند نسبت داده مى آن

  .ظلم و ستمى از ناحیه خداوند بر کسى نخواهد شد وجه منسوب است و به هیچ

بنابراین بهترین راهکار براي رفتار فرد در اجتماع آن است که خود را به جاي طرف مقابل گذاشته و 

  . کاري که دوست ندارد با وي انجام دهند را باسایر افراد انجام ندهد

 نتیجه گیري -5

رشد و توسعه منطقه اي و ملی موضوعی غیر قابل انکار  نقش سرمایه اجتماعی و شاخص هاي آن روي

روي را است و اکثر مطالعات انجام شده در این حوزه تاثیر مثبت و معنادار این متغیر و شاخص هاي آن 

محققان اقتصادي و اجتماعی خارجی و داخلی، شاخص هاي مختلفی را . عملکرد اقتصادي به اثبات رسانده اند

براي سرمایه اجتماعی پیشنهاد کرده اند که مهمترین آنها اعتماد، مشارکت، آگاهی، امنیت، پیوندهاي 

  . اجتماعی و کمک به دیگران است

سرمایه اجتماعی موضوعات بیگانه اي نمی باشند بلکه کامال  براي مسلمانان ایران و جهان شاخص هاي

سال پیش مطرح کرده است که بسیار  1400مطابق و هماهنگ با قرآن کریم بوده و قرآن شاخص هایی را در 

شاخص هایی . دقیقتر و کاملتر از شاخص هاي ارائه شده در طول سه دهه اخیر توسط محققان خارجی است

رادري، تفکر، دانش، شناخت خود، صداقت، تعاون، کمک و احترام به دیگران، مشورت، چون عدالت، انفاق، ب

وفاي به عهد، اعتماد، کار شایسته و خوب، مسئول بودن، تالش و توکل بر خدا، امر به معروف و نهی از منکر و 

ن مال مردم، تفرقه، سستی، تقلب، کم فروشی، ناامیدي، فساد، ضایع کرد: همچنین  پرهیز از مواردي چون

ریا، حسد، غیبت، خودنمایی، بد گمانی و غرور به عنوان برخی از شاخص هاي مهمی است که قرآن کریم در 

در حوزه مسائل مربوط به سرمایه . جهت ساخت انسان سالم و جامعه اي سالم و توانمند ارائه کرده است

ستقیم به آن اشاره اي نداشته باشد که اجتماعی، نمی توان شاخصی را یافت که قرآن کریم مستقیم یا غیرم

  . این موضوع بیانگر حساسیت قرآن به مباحث و موضوعات اجتماعی مسلمانان است

در قرآن کریم راجع به مباحث مربوط به رابطه انسانها در اجتماع و کسب و ارتقاي سرمایه اجتماعی 

و براي تکامل و رشد مادي و معنوي خود  تاکید فراوانی شده است زیرا اساسا انسان یک موجود اجتماعی است

نیازمند بهبود شاخص هاي اجتماعی مطرح شده در اجتماع بوده و از رذایل اخالقی و اجتماعی باید اجتناب 

اگر یک جامعه در جهت ارتقاي این سرمایه ها اقدام نکند، در جهت تخریب آنها پیش خواهد رفت و . نماید

  .امع به خاطر کاهش انواع سرمایه هاي اجتماعی است که به آنها اشاره شدظهور فساد و انواع مشکالت در جو

سوره اسراء یعنی لزوم پیروي از علم و دانش و نیز مسئولیت سنگین انسان  36از این رو و به مصداق آیه 

در مقابل رفتار و اعمالش، وظیفه محققین و پژوهشگران محترم در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و 

یاسی، بیان و تفسیر تا حد امکان دقیق احکام ناب دینی و قرآنی و هماهنگ سازي آنها با موضوعات و س

مفاهیم علمی روز است تا جامعه اسالمی در پرتو رهنمودهاي قرآن بتواند مسیر رشد و پیشرفت را طی کرده و 

در این . ه خوبی به انجام برساندمسئولیت مهم خود یعنی رساندن پیام قرآن و اسالم واقعی به همه دنیا را ب

طریق، مسئولیت نهادهاي تصمیم گیري نیز همان است که در دستورات کلی قرآن کریم در این مقاله به آن 

مشورت، پیروي از دانش و علم، احساس مسئولیت، صداقت، تالش و همکاري و پیشگیري از . اشاره شده است

  . معه اسالمی باشدفساد می تواند ضامن موفقیت تصمیم گیران جا
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پیشنهاد مشخص این پژوهش آن است که با هم اندیشی بیشتر محققان این حوزه و ایجاد یک مرکز 

علمی تحت عنوان مرکز پژوهشهاي سرمایه اجتماعی قرآنی که البته می تواند بخشی از سازمانهاي پژوهشی 

ی بر مبناي تعالیم قرآنی اقدام گردد موجود نیز باشد، نسبت به معرفی یک شاخص جامع براي سرمایه اجتماع

این . و این شاخص ترکیبی به عنوان یک کار جدید و قرآنی، به ادبیات اقتصادي و اجتماعی جهان معرفی نمود

، میزان مشارکت و مشورت شهروندان )مخالف ناامیدي(شاخص ترکیبی می تواند مواردي نظیر امید به زندگی

در جامعه، میزان ) کمک هاي خیریه(، میزان کمک و انفاق)انتخابات مثل تعداد(در فعالیت هاي اجتماعی

، میزان )مثل تعداد چک هاي برگشت شده و نظایر آن(، وفاي به عهد و پیمان ها)شاخص هاي موجود(فساد

، توزیع عادالنه ثروت و امکانات درجامعه و نظایر آن را در برداشته باشد و مثل )مثال سطح سواد(انتشار دانش

اگر چه تمامی . اري از شاخص هاي ترکیبی موجود در دنیا مورد استفاده پژوهشگران این عرصه قرار گیردبسی

شاخص هاي قرآنی ارائه شده در این مقاله را می توان با تهیه پرسشنامه هایی براي یک منطقه یا یک جامعه 

م قرآنی سرمایه اجتماعی بوده خاص استخراج کرد ولی تهیه شاخص هایی جامع که در بردارنده تمامی مفاهی

و براي تمامی کشورها قابل محاسبه باشد، می تواند کمک بیشتري را در ترویج فرهنگ قرآنی در سطح دنیا 

  .داشته باشد

به هر حال با ارتقاي سطح سرمایه اجتماعی در جامعه، امنیت و آرامش بر فضاي جامعه مومنان سایه 

 :زیرا. رونق بیشتري گرفته و مصالح دنیوي و اخروي آنها تامین می گردد افکنده و در زیر سایه آن فعالیت ها

السکینَـۀَ فى قُلُوبِ الْمؤْمنینَ لیزْدادواایمانا مع ایمانهِم و للّـــه جنُـــود السمــوات و اال�رضِ  هــوالَّــذى اَنْـزَلَ

نازل کرد  هاى مؤمنان او کسى است که سکینه و آرامش را در دل): 4فتح، (و کــانَ اللّـــه علیمـــا حکیمــــا

این . ها و زمیـن از آن خداست و خداوند دانا و حکیم است تا ایمانى بر ایمانشان افـزوده شـود، لشکـر آسمان

عده آرامش و امنیت خاطر بهترین ثمره بهبود سرمایه اجتماعی در جامعه مومنان است و خداون نیز طبق و

  والسالم . خود به مومنان کمک خواهد کرد
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Social capital and its indicators in Holy Quran 
Abstract: 
In economic literature the effect of social capital on economic growth and 
development has been studied in many papers and almost of researchers 
demonstrated the positive relation between social capital indexes and economic 
welfare. Although dissension for the definition and indicators of social capital 
among researchers in this field, there is a comprehensive consensus on the most 
important indicators such as trust, partnership and collaboration, security and 
knowledge. The purpose of this study is to show that despite the subject of social 
capital literature is not very long history in the West, the index of social capital in 
the holy Quran and hence the issues and indicators of social capital for very 
nearly the Muslims and Iranians is not unknown. Quranic teachings emphasized 
on the role and importance of different indicators of social capital in welfare of 
societies. In this paper, 25 indicators for social capital using the teachings of the 
Holy Quran has been identified and discussed. 
 
Keywords: Holy Quran, Social capital, social capital indicators, welfare 


