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(تاریخ دریافت8931/18/81 :؛ تاریخ پذیرش)8931/19/81 :

چکیده
مفهوم سرمایة اجتماعی در بستر و خاستگاهش (غرب) بارها مورد بحث قرار گرفته و آثار متعددی در این زمینه منتشر شده است ،اما در
ایران ،بهخصوص در بستر مفاهیم اسالمی مفهومی نوپاست و جای خالی پژوهشهای جدی و علمی در این زمینه احساس میشود .از
این رو ،هدف این مقاله استخراج الگویی از سرمایة اجتماعی مبتنی بر آموزههای اسالمی است .روش این پژوهش کیفی و با رویکرد
استقرایی است .بهمنظور استخراج مطالب از منابع اسالمی (در این پژوهش بهطور خاص بر کتاب میزانالحکمه تأکید است) ،تکنیک
تحلیل مضمون بهکار گرفته شد .در پایان ،بهدلیل یکساننبودن روایات ،ماتریسی چهاربخشی در دو محور بهدست آمد .یک محور آن
مخاطب روایات «سطح خرد» معادل تودة مردم و «سطح کالن» معادل مدیران و حاکمان و محور دیگر محتوای روایات (زیرا برخی
روایات ناظر بر رفتارِ خاص ،و برخی دیگر ناظر بر نگرش و اندیشه بودند) بود .بر این اساس ،سرمایة اجتماعی متکی بر آموزههای
اسالمی چهار سطح دارد که شامل سطح رفتاری و خرد ،رفتاری و کالن ،نگرشی و خرد ،و نگرشی و کالن میشود .همة این ارکان
تحت لوای اعتماد به وعدههای الهی قرار دارد.

کلیدواژگان
اعتماد ،سرمایة اجتماعی ،میزانالحکمه.

 نویسندة مسئول ،رایانامهa.poorbehroozan@ut.ac.ir :
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مقدمه
در جهان پرشتاب امروز ،جوامع زیادي تالش میکنند براي رسيدن به اهداف اجتماعی و اقتصادي
پایدار و در نهایت ،تداوم حيات خود ،از الگوها و شيوههاي مختلف و بهينه بهره ببرند .این امر به
منظور جلوگيري از سقوط و واژگونی و خطرهاي ناشی از دگرگونیهاي سریع محيطی و فناوري
است .در دیدگاههاي سنتی مدیریت توسعه ،سرمایههاي اقتصادي ،فيزیكی و نيروي انسانی مهم
ترین نقش را در جامعه ایفا میکند .اما در عصر حاضر براي توسعه ،بيشتر از آنچه به سرمایة
اقتصادي ،فيزیكی و انسانی نيازمند باشد ،به سرمایة اجتماعی نياز است ،زیرا در جامعة بدون سرمایة
اجتماعی ،از دیگر سرمایهها هم بهطور بهينه استفاده نخواهد شد (بيكر  ، 831 ،ص.)5
امروزه توفيق سازمانها را نمیتوان فقط در انباشت ثروت مادي و تجهيز به آخرین امكانات
فيزیكی و فناوريهاي اطالعاتی و ارتباطی ارزیابی کرد (مقيمی و همكاران ، 831 ،ص .)81در
کنار سرمایههاي انسانی ،مالی و فيزیكی ،شكل دیگري از سرمایه به نام سرمایة اجتماعی مورد
توجه روزافزونی قرار گرفته است (باستانی و رزمی ، 838 ،ص .)64سرمایة اجتماعی ،صرفاً
مجموعهاي از نهادها نيست که زیربناي جامعه را تشكيل دهد ،بلكه چسبی است که کل جامعه و
سازمان را به هم متصل میکند

(et al., 2004, p.35

 .)Bebbingtonهمچنين ،سرمایة اجتماعی

بستري مناسب براي ارتقاي سرمایة انسانی و فيزیكی سازمان ایجاد میکند و راه کاميابی سازمانی
را هموار میسازد .از سوي دیگر ،سرمایة اجتماعی به زندگی فرد در بين گروههاي اجتماعی معنا و
مفهوم میبخشد و زندگی را جذابتر و لذتبخشتر میکند (الوانی و همكاران ، 838 ،ص.)1
اگرچه سرمایة اجتماعی از مفاهيم جدید علم غربی است ،با توجه به اینكه جوامع اسالمی همم
همبستگی منحصربهفردي داشتهاند و به همين لحاظ نقش انكارنشدنی در گسترش تممدن اسمالمی
ایفا کردهاند ،امكان دارد در دستورات اجتماعی اسالم نيز مؤلفههاي سرمایة اجتماعی را جستوجو
کرد (کوهكن ، 833 ،ص.) 15
1. Baker
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بهطور کلی ،از دو منظر میتوان روابط مفاهيم دینی و سرمایة اجتماعی را تبيين کرد :اول اینكمه
خود دین بهعنوان یك مكتب ،ایدئولوژي و کل جامع ،سرمایة اجتماعی است که باید سعی کرد آن
را در جامعه رشد داد و تماميت جامعه را مبتنی بر ارزشهاي آن ساخت .نحموة دیگمر ،توجمه بمه
ارزشها ،سرمایهها و ابزارهاي مترقی دین ماننمد خمدامحوري ،عمدالت و انصمافورزي و جمز آن
براي رشد و پرورش جوامع انسانی و بهنوعی کاشت و انباشمت سمرمایة اجتمماعی اسمت (ردادي،
 ، 831ص.) 13
در دین مقدس اسالم ،آموزهها ،معارف ،مفاهيم و اشارههاي مستقيم و غيرمستقيم بسيار موجود
است که از آنها میتوان مفاهيم مرتبط با توليد ،انباشت و افزایش سرمایة اجتماعی را استنباط کرد.
این مفاهيم مؤلفهها و شاخصهماي سمرمایة اجتمماعی محسموب ممیشمود .از مهممتمرین عواممل
ارجحيت مؤلفههاي سرمایة اجتماعی در اسمالم ایمن اسمت کمه سمازوکارها و روشهماي ارتقما و
افزایش سرمایة اجتماعی در نگاه متعارف اندیشمندان علوم اجتمماعی در غمرب بيشمتر ابمزاري بمه
مفاهيم و عوامل کمّی است .از این رو ،تمسك به دین اسالم و الهامگرفتن از کتاب شریف قمرآن و
سيرة ائمة اطهار (ع) میتواند راهگشاي حل تعارضات ،بهبود و ارتقاي جامعه ،سازمانها و نهادهما
در پيمودن مسير رشد و کمال الهی باشد (ویسه و نصرالهی وسطی ، 836 ،ص.) 11
بیان مسئله
بررسیها نشان میدهمد بخمش وسميعی از مسمائل اجتمماعی و فرهنگمی جامعمة اممروزي مما ،بما
نسخههاي معمولی صاحبنظران حل شدنی نيست .شاید دليل اصلی سامان نيمافتن ایمن مسمائل بمه
تطابق اندک نسخههاي پيچيمدهشمده ،بما فرهنم

و سماختارهاي اجتمماعی جامعمة دینمی برگمردد

(شجاعیزند ، 834 ،ص.)63
در همين راستا ،سرمایة اجتماعی نيز از موضوعهاي تأثيرگذاري است کمه کشمورهاي مختلمف
براي تحقق اهداف اجتماعی ،اقتصادي و جز آن از ظرفيت آن بهره میگيرنمد (صممدي و عباسمی،
 ، 83ص .)34تكوین سرمایة اجتماعی مستلزم عواملی خواهد بود که یكی از آنها درنظرگمرفتن
نظام ارزشی است (ضرغامی ، 834 ،ص.)11
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دین قدرت دارد بهطور محسوس و نامحسوس ،روابط و هنجارهاي اجتماعی قموي مبتنمی بمر
نفع فردي و جمعی همراه با نگاه عقالیی ،خيرخواهی ،اعتماد در روابط ،عدالتمحموري و جمز آن
را بر اساس رویكرد الهی و توحيدي براي زندگی دنيوي و اخروي جواممع انسمانی تضممين کنمد.
البته باید دقت کرد مفهوم سرمایة اجتماعی در تفكرات غربی و دور از مفاهيم توحيدي ریشمه دارد
و در آنجا رشد و نمو پيدا کرده است ،حال آنكه دستگاه و پيكرة دینی مبتنی بمر عناصمر توحيمدي
است (ردادي ، 831 ،ص.) 11
مسئلة اساسی در بررسی مفهوم سرمایة اجتماعی این است که با وجود آثار مثبت آن در زندگی
اجتماعی و اقتصادي در سطوح مختلف ،محققان علموم اجتمماعی ایمران کمتمر بمه رابطمة سمرمایة
اجتماعی با آموزههاي اسالم پرداختهاند .در حالی که تحقيقات نشان داده است نظام وحيانی تأثيري
مهم بر سرمایة اجتماعی میگذارد (کریمی و همكاران ، 836 ،ص.)4 4
بررسی آموزههاي قرآنی مبين این اصل مهم است که با وجود نوظهوربمودن سمرمایة اجتمماعی
بهعنوان یك اصطالح نوبنياد در عرصة علوم اجتماعی ،تعاليم اسالمی در راستاي غنیسازي سرمایة
اجتماعی در نهادهاي مختلف جامعه ،در سطح خرد و کالن تنظيم شده است (بدیعيان و همكماران،
 ، 83ص .)1در نتيجه ،به تعبير فوکویاما ( ) 834میتوان گفت در ميان عناصري کمه در جامعمه،
سرمایة اجتماعی را بهوجود میآورند ،یا آن را تقویت میکنند ،نقش دین و مذهب اهميت دارد.
این امر موجب غفلت واقع شده است .بنابراین ،دغدغة اصلی این پژوهش از یك طمرف بسمط
مفهوم سرمایة اجتماعی در ایران و از سوي دیگر قراردادن نظام ارزشمی محمور اصملی ایمن بسمط
است.
انواع سرمایههای سازمانی
امروزه متون نظري توسعه در مبحث سرمایة حاوي صورِ متعددي از این مفهوم اسمت .سمرمایه در
معناي عام خود داللت بر مجموعة داراییها ،امكانات و منابع در اختيار دارد که در قالب و اشمكال
مختلف نمود پيدا میکند که مهمترین آنها عبارتاند از (محمودي و غفاري ، 836 ،ص:) 11
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 سرمایة طبيعی :شامل داراییهاي طبيعی و زیستمحيطیِ در اختيار یمك جامعمه ماننمد آب،معادن ،جنگل ،خاک ،سرزمين و جز آن است.
 سرمایة فيزیكی :شامل مجموعمة ماشمين آالت ،کارخانمههما ،سمازههما ،تجهيمزات زیربنمايساختمان و جز آن که دستساز بشر است.
 سرمایة انسانی :قابليتها و توانمنديهاي انسانی که مبتنی بر دانش ،تخصص و مهارتهايانسانی است.
 سرمایة فرهنگی :ویژگیها و عادات حاصل شده از فرایند جامعهپذیري و خصيصة ارزشمندفرهنگی است که بيانکنندة صالحيتهاي اجتماعی و فرهنگی است.
 سرمایة اجتماعی :بر مجموعة روابط شبكهها ،تعامالت ،و انجمنها داللت دارد که به واسطةهنجارها و ارزشهاي مشترک شكل میگيرد و موجب گرمی اجتمماع ممیشمود و واکمنش
متقابل اجتماعی را تسهيل میکند.
سرمایة اجتماعی و شاخصهای آن
سرمایة اجتماعی واژهاي است که در سالهاي اخير وارد حوزة علوم اجتماعی و اقتصمادي شمده و
از این منظر دریچهاي تازه را در تحليل و علتیمابی مسمائل اجتمماعی و اقتصمادي گشموده اسمت
(بدیعيان و همكاران ، 83 ،ص .)8بر سر تعریف سرمایة اجتماعی اجماعی

وجود ندارد ( Forte et

 .)al., 2015, p.49در یك تعریف کلی میتوان آن را بهمثابة هنجارها ،قواعد و اعتمماد نهادینمهشمده
در روابط و ساختار اجتماعی ناميد .این مفهوم شامل متغيرهاي اجتماعی مختلفی اسمت کمه عممل
افراد و گروهها را ارتقا میبخشد (.)Lederman et al., 2002, p.509
کواليكوا و لسنی ( )11 4با بررسی تحقيقات متعمددي کمه در زمينمة سمرمایة اجتمماعی انجمام
گرفته بود ،به این نتيجه رسيدند که اعتماد  ،شمبكههما 1و فعاليمت تشمكيالتی 8سمه شماخص مهمم
1. Trust
2. Networks
3. Associational Activity
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سرمایة اجتماعی هستند .در این بين ،با تكيه بر متون نظري این موضوع ،اعتماد نقش پررنم تمري
را ایفا میکند.
مفهوم اعتماد ،محور تعریف سرمایة اجتماعی است .اعتماد تحت تأثير هنجار و ارتبماط متقابمل
انسانی توليد میشود و روح سرمایة اجتماعی را تشكيل میدهد (کوهكن ، 833 ،ص.) 11
اعتماد ،مؤلفه و نتيجة سرمایة اجتماعی است .در واقع سرمایة اجتماعی بهوسيلة اعتماد شمناخته
میشود و رابطة دوسویه اي با آن دارد .از طرفی ،اعتماد سرمایة اجتماعی را بهوجمود ممیآورد و از
طرف دیگر ،اگر در جامعهاي سرمایة اجتماعی به اندازة کافی وجود داشته باشد ،اعتماد ميمان افمراد
تقویت میشود ( .)Coleman & Coleman, 1994, p.76فقط هنجارهایی در توليد سمرمایة اجتمماعی
دخالت دارند که به ارتباط ميان انسانها بپردازند .هنجارهایی کمه اعتممادآفرین باشمند و بمه نموعی
روابط ميان انسانها را براساس اعتماد تنظيم کنند ،میتوانند در توليد سرمایة اجتماعی نقش داشمته
باشند (کوهكن ، 833 ،ص.) 13
بررسی جایگاه سرمایة اجتماعی در اسالم
سرمایة اجتماعی در روابط بين افراد تبلور مییابد و بما متغيرهماي جامعمهشمناختی ماننمد اعتمماد،
آگماهی ،نگرانمی دربمارة دیگممران و مسمائل عممومی ،مشممارکت در مسمائل عممومی ،و انسممجام و
همبستگی و همكاري ارتباط دارد (بدیعيان و همكاران ، 83 ،ص.)1
با توجه به تعریف هایی که از سرمایة اجتماعی بيان شد ،به نظر میرسد ارزشها و سرمایههماي
دینی یكی از مهم ترین مؤلفههاي سرمایه هاي اجتماعی است ،زیرا عناصمر اصملی تعریمف سمرمایة
اجتماعی در دین موجود است (ردادي ، 831 ،ص.) 11
مبانی سرمایة اجتماعی در مدیریت ارزشی اسالمی مبتنی بر مجموعمهاي از مفماهيم ،مؤلفمههما،
ارزشها و سرمایههاي دینی است .مؤلفههمایی ماننمد خمدامحوري ،حمقمحموري ،آخمرتگرایمی،
عدالتطلبی ،معنویتطلبی ،صادقبودن ،وحیگرایی ،وفاي به عهد ،مشورت ،صبر ،تالش و جز آن
است (تجليل ، 844 ،ص .)11در جوامع غيرالهی مدیران دانش ،مدیریت و سرمایههاي اجتماعی را
بهعنوان ابزار کارآمد براي دستیافتن به خواستههاي مادي و بيشينهسازي ایمن منمافع ممادي ماننمد
پول ،شهرت ،موفقيت و غيره بهکار ممیگيمرد ،ولمی در نظمام ارزشمی اسمالمی ،اهمداف غمایی در
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برخورداري و بهکارگيري از سرمایههاي اجتماعی ،دستيابی به قرب الهمی و نهادینمهکمردن اخمالق
الهی است (اعتصامی و فاضلی ، 833 ،ص .) 5در ادامه براي جلوگيري از مبسموطشمدن بحمث
پيشينة تحقيق و رعایت ایجاز در سمخن ،جمدولی از نتمای پمژوهشهماي مشمابه دربمارة سمرمایة
اجتماعی متكی بر آموزههاي دینی میآید.
جدول  .1مرور اجمالی متون نظری پژوهش در زمینة سرمایة اجتماعی اسالمی

ردیف

نویسنده /نویسندگان
کوهكن () 833

1

اعتصامی و فاضلی () 833

8

فاضلی کبریا و همكاران () 831

6

گنجی و هاللی () 831

5

اعتصامی و فاضلی () 838

4

ویسه و نصرالهی () 836

ابعاد /اصول /سطوح /مؤلفههای سرمایة اجتماعی
مؤلفههاي شناختی
مؤلفههاي ساختاري
مؤلفههاي ارتباطی
اصل تقواي الهی
اصل عدالت و انصاف
اصل پرهيز از غرور و خودپسندي
اصل تواضع و حلم
اصل گشادهرویی و خوشرویی
اصل پرهيز از دنياطلبی
اصل مقابله با اکوپاتی
مؤلفههاي فردي
مؤلفههاي اجتماعی
مؤلفههاي کيفی (آگاهی و شناخت ،اعتماد اجتماعی)
مؤلفههاي کمّی (مشارکت اجتماعی ،ارتباطات اجتماعی)
سطح محيط (چارچوبهاي قانونی و قواعد و نهادهاي نظام ،ميزان
مشارکت و مسئوليت در فرایند سياسی)
سطح خرد (کنشی  -رابطهاي ،شناختی  -گرایشی ،ساختاري)
سطح پایه (وفاي به عهد ،اعتمادبهنفس ،صداقت در تعامل با حضرت
ربوبی و جامعه)
اعتماد اجتماعی
شبكههاي اجتماعی
مشارکت اجتماعی
مسجد و فرهن مشارکت
همبستگی اجتماعی
اخوت و دوستی
شورا و مشورت
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روش پژوهش
شاید مهمترین جنبة تحقيق علمی که اصالت و اعتبمار تحقيمق را ممیرسماند ،روش تحقيمق اسمت
(گلوردي ، 838 ،ص  .)1همان طور که بيان شد هدف پژوهش حاضر شمناخت سمطوح سمرمایة
اجتماعی براساس روایاتِ کتابِ گرانقدر ميزانالحكمه است .بنابراین ،این پژوهش از حيث هدف،
اکتشممافی ی ما بني مادین ،بممه لحمماظ روش ،کيف می و داراي رویكممردي اسممتقرایی اسممت .بممهمنظممور
تجزیهوتحليل دادهها تكنيك تحليل مضمون بهکار گرفته شد.
روش گردآوری دادهها
در این پژوهش منبع اصلی مورد مطالعه ،کتاب گرانقدر ميزانالحكمه اسمت .انتخماب ایمن کتماب
شریف چندین دليل داشت که به شرح زیر است:
 این کتاب با کنار هم قرار دادن مضامين مشابه روایمات ،دسمتهبنمدي خموبی را ارائمه کمردهاست .بهطوري که پيداکردن موضوع مد نظر زمان زیادي طول نمیکشد؛
 در این مجموعه تالش شده است از تكرار احادیث یا تداخل عناوین خودداري شود؛ این کتاب ناظر به روایات فقهی نيست و احادیثی را که مضمون اخالقمی و اجتمماعی دارد،بيان کرده است؛
 در این کتاب پيش از پرداختن به روایات معصومين (ع) ،آیات مربوط بمه آن مبحمث آوردهشده است.
با بهکارگيري نرمافزار این کتاب که در مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسالمی نور توليد شمده
است ،واژههاي متعددي  -در ترجمة کتاب به فارسی و در متن اصلی به عربی  -از جمله «اعتماد»،
«دوستی»« ،یاريرساندن»« ،وثوق»« ،توکل»« ،نصر»« ،اممن و ایممان»« ،اتحماد»« ،بمرادر و بمرادري»،
«ارتباط»« ،عون» و جز آن جستوجو شد.
در کنار جستوجوي کليدواژهاي ،روایاتِ بخشهایی که میتوانست با بحث سرمایة اجتمماعی
مرتبط باشد ،بررسی شد و این جستوجوها تا رسيدن به اشباع دادههاي ادامه یافت.

اعتماد رکن اصلی سرمایة اجتماعی :طراحی الگویی مبتنی بر تعالیم اسالمی (مورد مطالعه :کتاب شریف میزان ...
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تحلیل دادهها
براي استخراج مفاهيم از متنها و منابع ،تكنيك تحليل مضمون به کار گرفته شد .تحليمل مضممون،
در واقع ،نوعی استنتاج از دادههاي کيفی است که مبتنی بر واحدهاي مضمون نظریهسازي میشمود.
این راهبرد با یافتن الگو(هاي) مكنون و پوشيدة موجود در دادههما یما بمازخوانی دیمدگاه محققمان
دربارة دادهها ،تالش میکند یافتههاي تحقيق را بهبود بخشد .به کمك این روش میتوان از تمرکمز
صرف بر مسموعات و کدهاي مستخرج از دادهها گمذر کمرد و مضمامين دقيمقتمري از پدیمدههما
بهدست آورد ( .)Sandelowski & Barroso, 2006, p.145مضمون ،الگویی است که در دادهها یافت
میشود و حداقل به توصيف و سازماندهی مشاهدات ،و حداکثر بمه تفسمير جنبمههمایی از پدیمده
میپردازد (.)Boyatzis, 1998, p.4

استرلين

(  )111در دستهبندي خود از مضمون ،سه گونه مضمون پایه ،سازماندهنده و فراگير

را شناخته و معتقد است با تحليل مضامين ،شبكهاي از مضمامين ایجماد ممیشمود و در نهایمت ،بما
تحليل آنها ،مفاهيم اصلی ،استخراج ،و مدل تبيين میشود.
مضمونِ پایه از بقية مضامين به دادهها نزدیكتر است .این مضامين بهطمور مسمتقيم از دادهماي
متنی ،استخراج و مبنایی براي سایر مضامينِ باالدستی ،محسوب میشود .مضممون سمازمان دهنمده،
حالت واسطهاي دارد و مضامين پایه را در خوشههایی ،طبقهبندي و نامگمذاري ممیکنمد .در واقمع
مضامين پایه را در سطحی انتزاعیتر ،دستهبندي ،تلخيص و نامگذاري میکند .در نهایت ،مضممون
فراگير مطرح میشود .این دسته از مضامين ،بماالترین سمطح مضممونانمد کمه از طریمق تلخميص
مجموعهاي از مضمونهاي سازماندهنده ،بازتوليد میشوند .آنها بيشمترین سمطح انتمزاع را دارنمد
(مرتضوي و همكاران ، 831 ،ص.) 11
نتایج و تجزیهوتحلیل
فرایند تحليل دادهها با کدگذاري باز آغاز میشود .کدگذاري باز فرایندي تحليلی است که طمی آن
مفاهيم شناساییشده و ویژگیها و ابعاد مربوط به هر مفهوم کشمف ممیشمود .در کدگمذاري بماز،
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وقایع یا چيزهاي مشاهده شده در دادهها نامگذاري میشوند و بر فهم مشخصههایی تمرکز میشمود
که موجب منحصربهفردشدن این وقایع شده است (ایرانی و همكاران ، 836 ،ص.) 1
کدگذاري باز در این پژوهش همانطور که بيان شد به منظور یافتن مضامين پایه بمهکمار گرفتمه
شد .پس از بررسی روایات ،بيش از  811روایت که درونمایة اصلی آنها به کليدواژههماي ممرتبط
با سرمایة اجتماعی نزدیك بود ،استخراج شد که در جدول  1قسمتی از آن بيان شده است.
ادامة جدول  .2خالصهای از دادههای پژوهش

ردیف

مضمون پایه

داده

دروغ بهمثابة سستکنندة
اعتماد

امام علی (ع) :کسى که به دروغگویی شناخته شود ،اعتماد به او کم
میشود و کسى که از دروغ اجتناب کند ،گفتههایش باور میشود.
امام صادق (ع) :برادران سه گروهاند :آنكه با جان همراهى میکند،
دیگرى آنكه با مال یارى میرساند و این دو گروه در برادرى
صادقاند ،و سومى آنكه از تو وجه معاش میگيرد و تو را براى
اندکى لذّت و خوشى میخواهد ،او را مورد اعتماد مدان.
پيامبر خدا (ص) :مسلمان ،برادر مسلمان است ،به او خيانت
نمىکند ،به او دروغ نمىگوید و او را تنها و بىیاور نمىگذارد.
پيامبر خدا (ص) :مسلمان ،برادر مسلمان است ،به او خيانت
نمىکند ،به او دروغ نمىگوید و او را تنها و بىیاور نمىگذارد.
پيامبر خدا (ص) :مسلمان ،برادر مسلمان است ،به او خيانت
نمىکند ،به او دروغ نمىگوید و او را تنها و بىیاور نمىگذارد.
امام علی (ع) :همانا نفْس تو بسيار فریبكار است .اگر به
آن اعتماد کنى ،شيطان تو را به سمت ارتكاب حرامها میکشاند.
امام علی (ع) :از اعتماد به فرومایه بپرهيز؛ زیرا فرومایه هر کس را
که به او اعتماد کند ،تنها میگذارد.
امام صادق (ع) :مغبونکردن کسى که در قيمت کاال [و سالمبودن
جنس] به فروشنده اعتماد کرده ،حرام است.
امام حسين (ع) :قويترین فرد در ایجاد ارتباط کسى است که با
کسى که از او بریده رابطه برقرار کند.
امام علی (ع) :بدترین مردم کسى است که به سبب بدبينى ،به هيچ
کس اعتماد نكند و به سبب بدکرداریش ،کسى به او اعتماد نورزد.

1

یاريکردن صادقانة برادران

8

نهی از خيانت

6

نهی از دروغگویی

5

نهی از تنها گذاشتن برادر

4

نهی از اعتماد کردن به
نفس فریبكار

1

اعتماد نكردن به فرد لئيم

3

نهی از فریب در معامالت

3

تشویق به ترميم روابط

1

نهی از بدبينی

1

آزمودن دوست پيششرط
اعتماد
نهی از اعتماد به بیدینان

شمارة روایت
1543

188

3356
3356
3356
11513
3 56
63 3
113
3831

امام علی (ع) :پيش از آزمودنِ دوست ،به او اعتماد مكن.

1643

امام علی (ع) :به عهد و پيمان کسى که دین ندارد اعتماد نكن.

6565

اعتماد رکن اصلی سرمایة اجتماعی :طراحی الگویی مبتنی بر تعالیم اسالمی (مورد مطالعه :کتاب شریف میزان ...
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ادامة جدول  .2خالصهای از دادههای پژوهش

ردیف

مضمون پایه

8

نهی از تملقِ پس از اعتماد

شمارة روایت

داده
امام هادي (ع) :به فردى که در مدح و ستایش آن حضرت افراط
بسيار میفرمود :مواظب باش! زیرا زیادى مدح و ستایش ،باعث
بدگمانى میشود و چون مورد اعتماد برادرت قرار گرفتى ،از تملّق

3433

دست بردار و حسن نيت داشته باش.
6

دعوت به اعتماد به

امام علی (ع) :هر که به خدا اعتماد کند ،خداوند شادمانى نشانش

خداوند

دهد و هر که به او توکل کند ،خداوند کارهایش را کفایت کند.

11584

امام صادق (ع) :ادب و حرمت ميان خود و برادرت را از بين نبر و
5

دعوت به رعایت حيا

آن را نگهدار؛ زیرا با از بين رفتن ادب و حرمت ،حيا نيز از ميان

38

مىرود و نگهداشتن ادب و حرمت ،مایه پایدارى دوستى است.
امام صادق (ع) :برادران در ميان خود به سه چيز نيازمندند که اگر به
4

دعوت به انصاف ،مهربانی

کار بندند دوستى مىپاید وگرنه از یكدیگر جدا و دشمن هم

و دوري از حسد

مىشوند .آن سه چيز اینهاست :انصاف با یكدیگر ،مهربانى با

35

یكدیگر ،و حسدنبردن به هم.
دعوت به حسن خلق

1

بهمثابة استوارکنندة دوستی
دعوت به بخشندگی

3

بهمثابة زایندة دوستی

3
11
1
11
18

پيامبر خدا (ص) :حُسنِ خُلق ،رشته دوستى را استوار مىکند.

5814

امام على (ع) :بخشندگى ،دوستى مىآورد و اخالق را مىآراید.

3551

نهی از جستوجوي

امام على (ع) :هر که عيبهاي پنهانى [مردم] را جستوجو کند،

عيوب

خداوند او را از دوستى دلها محروم میکند.

دعوت به خيرخواهی
بهمثابة آفرینندة دوستی
دعوت به وفاي به عهد

امام على (ع) :خيرخواهى (یكرنگى) ،دوستى به بار مىنشاند.
امام على (ع) :هر که خوشوعده باشد ،شایستة گزینش [براى
دوستى] است.

دعوت خطاپوشی و

امام عسگرى (ع) :بهترین برادر تو آن کسى است که گناه و خطاى

عذرپذیري

تو را به خود ،فراموش کند.

نهی از تهمتزدن به برادر

امام صادق (ع) :هر کس به برادر دینى خود تهمت زند حرمتى ميان
آن دو بهجا نمىماند.

63 4
11 31
11146
133
114

امام على (ع) :اما بعد ،وظيفة حكمران است که اگر به زیادتى رسيد
16

دعوت حاکم به مهربانی یا به نعمتى مخصوص شد ،موجب تغيير حال و دگرگونى رفتار او
با مردم

بر رعيتش نشود و نعمتهایى که خدا نصيبش کرده بر نزدیكى او به
بندگان خدا و مهربانى او به برادرانش

بيفزاید.

313
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ادامة جدول  .2خالصهای از دادههای پژوهش

ردیف
15
14

11

13

داده

مضمون پایه

توصيه به شفافيت در ارائه امام علی (ع) :بدانيد حق شماست بر من که رازى را از شما نپوشانم،
مگر در جن .

اطالعات

توصيه به مشورتگرفتن از امام علی (ع) :بدانيد حق شماست بر من که ...بدون رایزنى با شما
کارى را نكنم مگر در قضاوت.

مردم

شمارة روایت
3 31
3 31

در اداى حق شما تأخير نكنم (حقوق و عطایاى شما را بهموقع

توصيه به حاکم براي

بپردازم) و در رساندن آن درن

رعایت حقوق مردم

نكنم و همه شما را در حق یكسان

3 31

بدانم.

توصيه به حاکم براي مدارا امام على (ع) :هرگاه به حكومت رسيدى ،نرمش و مدارا را پيشة
خود کن.

با مردم

3 31

امام على (ع) :در فرمان حكومت مصر به مالك اشتر نوشت :سنت
پسندیدهاى را که بزرگان این امت به آن رفتار کردهاند و موجب
15

توصيه به حفظ سنتهاي همدلى و همبستگى شده و کار مردم طبق آن سامان گرفته است،
مشكن و هيچگاه سنت و روشى ایجاد مكن که به چيزى از این

نيك گذشتگان

3 4

سنتهاى گذشته لطمهاى زند ،زیرا در این صورت پایهگذار آن
سننت گذشته مأجور خواهد بود و تو با شكستن آن گناهكار.
14
11

توصيف عدل بهمثابة زیور
حكومت

امام على (ع) :زیور حكومت ،عدالت است.

بيان شاخصهاي حسن امام على (ع) :حُسن تدبير و پرهيز از حيفوميل ،از حُسن سياست
سياست

است.

31 8
3 13

امام باقر (ع) :کيست که از خدا خواسته باشد و خدا به او نداده
13

اعتماد به وعدة الهی

باشد؟! یا بر خدا توکل کرده باشد و او کفایتش نكرده باشد؟! یا به

11561

او اعتماد کرده باشد و خدا نجاتش نداده باشد؟!

همانطور که در جدول  1بيان شد ،با بررسی روایات در زمينة سرمایة اجتماعی ،مضمامين پایمه
استخراج شد .بهمنظور استخراج مضامين سازماندهنده ،نياز به تدقيق بيشتر در روایات بود تا بتوان
روایات همسنخ و همسن

را در دسمتههماي مشمابه قمرار داد .پمس از خوانمدن و بمازبينی مجمدد

روایات ،مشخص شد مخاطب اصلی برخی روایات «عامة مردم» (مخاطب خرد) و مخاطب برخمی
دیگر «مدیران و حاکمان» (مخاطب کالن) بودند .به عالوه محتواي ایمن خطمابهما نيمز در بعضمی
موارد توصيههاي «رفتاري» و در برخی دیگر توصيههماي غيررفتماري و «نگرشمی» بمود .بنمابراین،
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چهار مضمون سازماندهنده بدینصورت شكل گرفت :روایات خمرد و رفتماري ،خمرد و نگرشمی،
کالن و رفتاري ،کالن و نگرشی .بهعالوه از آنجا که این پژوهش در منابع اسالمی انجام گرفت ،بما
توجه به آموزههاي دین اسالم و اعتقاد به آسمانی و الهیبودن آن ،بدیهی است همة تبعيت یك فرد
در نگرشها و رفتارهایش از این آموزهها ،حاصل اعتمادي است که به وعدههاي الهی دارد .کد 81
جدول  1و روایات مشابه آن ،نشاندهندة وجود این اعتماد در رفتارها و نگرشهاي یك فرد معتقد
است .بنابراین ،همة چيزي که روایات استخراج شمد ،در صمورتی بمر نگمرش و رفتمار فمرد تمأثير
میگذارد که وي به وعده و دستورات الهی اعتماد داشته باشد .از همين رو همة ابعاد مدل سمرمایة
اجتماعی ،ذیل اعتماد به وعدة الهی قرار میگيمرد .ممدل نهمایی پمژوهش دو محمور دارد :یكمی از
محورها را مخاطب روایات -مردم یا حاکم -و محمور دیگمر را محتمواي خطمابهما -رفتماري یما
نگرشی -شكل میدهد .در ادامه مدل نهایی این پژوهش ترسيم شده است.
اعتماد به وعدههاي الهی
رفتاری
بعد رفتاري و کالن :رعایت حریم
خصوصی ممردم ،فرصمتدادن بمه
مممردم بممراي مشممارکت در امممور
اجتمممممممماعی ،بسترسمممممممازي
مشورت گرفتن و دریافت نظمرات
مممردم ،شمممفافيت در انجمممامدادن
کارها ،عمدالت و انصماف ،حفمظ
سنتهاي نيكوي گذشتگان
بعممد نگرشممی و کممالن :مممردم را
ولی نعمت دانستن ،نگماه خادمانمه
در رأس مسمممئوليتهممما ،نگممماه
امانممتمدارانممه بممه پسممتهمما و
سمتها

بعمممد رفتممماري و خمممرد :اعتمممماد،
راسمممتگمممویی ،پرهيمممز از دروغ،
امانتداري ،انفماق ،وفماي بمه عهمد،
صداقت ،ستر عيوب دیگمران ،دوري
از خيانمممت ،عذرپمممذیري ،دوري از
تجسس ،ترميم روابط بریمده شمده بما
دوستان

محتوای
خطاب

بعد نگرشی و خرد :حسن ظن ،نگماه
برادرانمممه (اخممموت) ،خيرخمممواهی،
دلسمموزي ،دگردوسممتی ،حيمما ،حفممظ
حرمتها ،احترام به حریم شخصمی،
برائت از بی دین ها ،اعتممادنكردن بمه
لئيم
نگرشی

کالن

سطح خطاب
شکل  .1مدل نهایی پژوهش

خرد
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همان طور که در جدول  1و شكل مالحظه شمد ،جمنس توصميههما یكسمان نبمود .بنمابراین،
مضامين اوليه در چهار دستة کلی بهعنوان مضامين سازماندهنده تقسيم شدند.
براي مثال در روایت  11146امام على (ع) میفرمایند« :هر که «خوشوعده» باشد ،شایستة
گزینش [براى دوستى] است» توصيهاي که کامالً دربردارندة یك فعل رفتاري -خوشوعدهبودن-
است .یا در روایت  ،114امام صادق (ع) میفرمایند« :هر کس به برادر دینى خود «تهمت زند»
حرمتى ميان آن دو بهجا نمىماند» که این روایت هم بر نهی از یك رفتار خاص -تهمتزدن-
تأکيد میکند .در حالی که در روایت  ،3831امام علی (ع) میفرمایند« :بدترین مردم کسى است که
به سبب «بدبينى» به هيچکس اعتماد نكند» که این نهی ،نهی از یك رفتار نيست (هرچند بدبينی
نمودهاي رفتاري نيز دارد) .بدبينی حالت منفی نگرشی نسبت به دیگران است .همچنين ،براي
وجود سرمایة اجتماعی و تسهيل کنشهاي مردم در جامعه و رسيدن مردم به خواستههایشان،
حكومت و حاکم نيز وظایفی دارد .براي مثال ،در روایت  313این کتاب ،امام على (ع) میفرمایند:
«وظيفة حكمران است که اگر به زیادتى رسيد یا به نعمتى مخصوص گشت موجب تغيير حال و
دگرگونى رفتار او بر رعيتش نشود و نعمتهایی که خدا نصيبش کرده بر نزدیكى او به بندگان
خدا و مهربانى او به برادرانش بيفزاید .بدانيد حق شماست بر من که رازى را از شما نپوشانم مگر
در جن

و بدون رایزنى با شما کارى را نكنم مگر در قضاوت و در اداى حق شما تأخير نكنم

(حقوق و عطایاى شما را بهموقع بپردازم) و در رساندن آن درن

نكنم و همة شما را در حق

یكسان بدانم .پس هرگاه چنين کردم ،خداوند بر شما حقّ نعمت خواهد داشت و من بر شما حق
اطاعت» .در این روایت وجود شفافيت در رفتار حاکم ،مشورتگرفتن از مردم و پرداخت حقوق
مردم بخشی از وظيفة رفتاري حاکم در ایجاد یك جامعة مطلوب است.
بحث و نتیجه
از بررسی مبانی نظري سرمایة اجتماعی و آموزههاي دین مبين اسالم مشخص میشود که مفاهيمی
که داللت بر مفهوم سرمایة اجتماعی و شاخصهاي ممرتبط بما آن دارنمد ،ماننمد مفهموم اعتمماد و
اعتمادبخشی ،بارها در منابع دینی ذکر شدهاند و میتوان در تعداد بمیشمماري از آیمات و روایمات
مطالبی دال بر ایجاد و تعميق روابط مبتنی بر اعتماد در سطوح مختلف بينفردي و بمين مخلموق و
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خالق را مشاهده کرد .اما مسئلة پيشرو در این شرایط چگونگی استخراج و بهکارگيري این مفاهيم
و قابل درک و ملموس کردن آنها بود .از این رو ،در این پژوهش سعی شد با بمهکمارگيري روش
تحقيق کيفی ،بدون پيشفرض قراردادن پژوهشهاي غربی ،منابع اصيل اسالمی مبنما قمرار گيمرد و
بيان شد در این منابع چه الگویی از سرمایة اجتماعی را میتوان یافت .در هممين راسمتا ،راهكماري
این پژوهش براي بهکارگيري این مفاهيم ،در کنار هم دیدن عمدة روایاتی بمود کمه بمه روشهماي
مختلف سعی در ایجاد یا تعميق روابط داشتند ،یعنی روابطی که موجب تسهيل کنشهماي فمرد در
جامعه میشود .از همين رو مدل نهایی پژوهش ،مدلی دوبعدي شد بمه ایمن دليمل کمه عممدة ایمن
روایات بر بيش از یك جنبه تأکيد میکرد .این امر برخالف پژوهشهماي مشمابه بمود کمه نگماهی
خطی و تكبعدي به سرمایة اجتماعی داشتند .براي مثمال ،کموهكن ( ) 833بما مبنماقراردادن ممدل
 CRSبه تطبيق آن با منابع دینی پرداخت .در بعد ساختاري ،والیت ،بنوت و اخوت را نام ممیبمرد.
در بعد شناختی به برخی مؤلفههاي ایجابی و سلبی اشاره میکند و در نهایت ،در بعد ارتبماطی نيمز
مؤلفههاي ایجاد ارتباط متقابل در جامعة اسالمی و مؤلفههاي ایجاد هنجمار را تشمریح ممیکنمد .در
واقع ،وي مدلی خارج از معارف دینی را مبنا قمرار ممیدهمد کمه ایمن اممر پژوهشمگر کيفمی را در
ساماندادن یك مفهوم در بستري کامالً متفاوت با محدودیت و تنگنا مواجه میکند.
اعتصامی و فاضلی ( ) 833برخی اصول ،مانند تقواي الهی ،تواضع و حلم ،خوشرویی ،مقابله
با اکوپاتی و جز آن را بيان کردند ،اما مبناي استخراج اصول مشخص نيسمت .بنمابراین ،بمين آنهما
عدم تجانس وجود دارد.
از این رو ،در این پژوهش سعی شد از یك طرف مدلی اصيل و بر مبناي تعاليم دینی استخراج
شود ،و از طرف دیگر ،مبناي تقسيمبنديها مشخص باشد .در این راستا یمك محمور ممدل نهمایی،
مربوط به مخاطبان روایات است که به دو سطح خرد و کالن تقسيم میشود .منظور از سطح خمرد،
کنش و واکنشهاي بين افراد در تعامالتشان با افراد دیگر است ،مانند روابط بين دوسمتان ،اقموام و
آشنایان یا همكاران .سطح کالن ،بر روابط حاکميت با مردم در سطح اجتماع تأکيد میکند .زیمرا از
دید تعاليم اسالمی رسيدن به جامعهاي با سرمایة اجتماعی مطلوب به انجمام دادن صمحيح وظمایف
حاکميت نيز نياز دارد .همان طور که پيمامبر (ص) فرمودنمد :ممردم بمه حاکمانشمان شمبيهترنمد تما
پدرانشان؛ و این دست روایات نشان از تأثيرپذیري باالي مردم از رفتار مسئوالن دارد .از همين رو،
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یك سرِ طيفِ مخاطبِ روایات در این مدل ،سطح کمالن قمرار گرفمت کمه مربموط بمه انجمامدادن
وظایف از سوي حاکميت است.
محور دیگر بر محتواي روایات تأکيد میکند که رفتاري و نگرشی نامگذاري شمد ،زیمرا برخمی
توصيهها مربوط به امر یا نهی از یك رفتار خاص مثل راستگویی و وفاي به عهد یا تهمتنزدن و
غيبتنكردن و برخی توصيهها نيز مربوط به امر یا نهی از داشتن سوگيري یا نگمرش خماص ماننمد
حسن ظن یا بدبينی بود.
تلفيق این دو محور ،چهار بعد ،شاملِ بعد رفتاري و خرد ،رفتاري و کمالن ،نگرشمی و خمرد و
نگرشی و کالن را بهوجود آورد .در بعد رفتاري و خرد روابط بين اعضاي یك جامعمه ،دوسمتان و
شهروندان مدنظر است؛ مانند امانتداري یا تالش براي رفع گرفتاريهاي یكدیگر .بعمد نگرشمی و
خرد مربوط به همان اعضاست ولی در سطح نگرشهایی که به یكمدیگر دارنمد ماننمد دعموت بمه
حسن ظن و نوعدوستی .منظور از سطح رفتاري و کالن ،تعاممل صمحيح حماکم و آداب آن اسمت،
مانند مشورتگرفتن و حفظ سنتهاي پسندیدة گذشته و در سمطح نگرشمی و کمالن نيمز منظمور
نگاهی است که حاکم باید به مردم داشته باشد .آنها را برادر خود بداند یا دسمتکمم در آفمرینش
مانند خود ،رعایت حریم شخصی آنان را کند .در گام آخر ،هممة ایمن روابمط در ذیمل اعتمماد بمه
خداوند قرار میگيرند .زیرا رفتار اشمخاص ممذهبی برخاسمته از تعماليم یمك دیمن الهمی اسمت و
به صورت پيشفرض براساس اعتماد به وعده و سخنان خداوند است .اعتماد بمه سمخنان و وعمدة
الهی مسلمانان را ترغيب به تبعيت از توصيههاي پيامبر (ص) میکند و ایمن اعتمماد ،مبنماییتمرین
اعتماد ،در بحث سرمایة اجتماعی اسالمی است و در صورتی که خدشهاي بر آن وارد شمود ،بقيمة
توصيهها و دستورات ،بیتأثير خواهند شد.
در نهایت ،میتوان ادعا کرد اسالم و معارف برخاسته از آن بر ایجاد و گسمترش روابمط مبتنمی
بر اعتماد در جامعه تأکيد زیادي میکنند .اما براي تحقق این مفهوم در جامعه به نقشآفرینمی هممة
افراد یك امت اسالمی اعم از مردم و مسئوالن نياز است و اینان بایمد همم در سمطح رفتمار و همم
نگرش و عواطف در جهت توصيههاي دین حرکت کنند تا شاهد شكلگيري سرمایة اجتمماعی در
جامعة اسالمی باشيم.
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