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(تاریخ دریافت0932/01/62 :؛ تاریخ پذیرش)0930/19/10 :

چکیده
سرمایة اجتماعی یکی از اصلیترین مفاهیمی است که مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته است .این مفهوم در حوزة معاار
دینی قابل بررسی است .در این مقاله روایات مربوط به ارتباط متقابل بین افراد از جمله بسترهای بررسی مؤلفاههاای سارمایة اجتمااعی
بررسی شده است .روایات یادشده با رویکرد کیفی و با بهکارگیری روش تحلیل محتوا در راستای تبیین مؤلفههاای ارتباا،یش شانا تی و
سا تاری بررسی شد .مؤلفههای ارتبا،ی زمینه را برای پیوند ذهنی در معنای تمایل به مشارکت اجتماعی فراهم میکند که نقطاة شارو
فرایند تولید سرمایة اجتماعی است .تداوم ط تولید آن منوط به تحقق عنصر اعتماد است .این عنصر مایتواناد پیوناد افاراد را از ساط
ذهنی به عینی ارتقا دهد که در ذیل مؤلفههای شنا تی به عنوان اصاو اعتماادزا از آن بحا شاده اسات .جایگااه باروز ساط عینای
ارتبا،اتش سازمان «ا وت» است که بستر تولید سرمایة اجتماعی تلقی شده است .بر این اساسش سا تار مفهومی سرمایة اجتماعی شاکل
میگیرد که کاربست آن میتواند نظام اجتماعی را تقویت بخشیده و بر بالندگی آن بیفزاید.

کلیدواژگان
اعتمادش روایتش سرمایة اجتماعیش مفاتی الحیات.

 نویسندة مسئول ،رایانامهtohid1512@chmail.ir :
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مقدمه
یکی از مهمترین کارکردهای دین سامانبخشی به حیات اجتماعی انسان است .بددین دلید عمددة
کتب حدیثی ،بخشی از کتاب خود را به تبیین روابد اجتمداعی بدا عنداوینی مثد اداب مشاتدرت
اختصاص دادهاند (مجلسی3041 ،هدقد ،ج ،13ص3-024؛ تدی حرعداملی 3044 ،هددقد  ،ج،32
ص .)5-131با بررسی این روایات میتوان به یکسری اصول اجتماعی دست یافت کده در ییوندد
وثیق با سرمایة اجتماعی قرار دارند.
سرمایة اجتماعی ،نوعی دارایی است که بر مبنای ایجاد ،گسترش و تشمیق روابد اجتمداعی و
روش تشام کنشگران اجتماعی به وجود میاید ،بهطوری که در صورت توزیع صحیح و بهیندة ان
میتواند بر انسجام اجتماعی بیفزاید .از این رو ،امروزه توفیق سازمانهدا را نمدیتدوان در انباتدت
ثروت مادی و تجهیز به اخرین امکانات فیزیکی و فناوریهای اطالعاتی و ارتبداطی ارزیدابی کدرد
(مقیمی و همکاران ،3144 ،ص .)20در کنار سرمایههای انسانی ،مالی و فیزیکی ،تدک دیگدری از
سرمایة اجتماعی مورد توجه روزافزون قرار گرفته است .این مفهوم به ییونددها و ارتباطداتی میدان
اعضای یک تبکه به عنوان منبع ارزش اتاره دارد که با خلدق هنجارهدا و اعتمداد متقابد موجدب
تحقق اهداف اعضا میتود (باستانی و رزمی ،3141 ،ص .)04به بیان دیگر ،سدرمایة اجتمداعی بدا
ایجاد تبکههای ارتباطی از ذرهایتدن جامشه ییشگیری کرده و کنش را تسهی میکندد (فصدیحی،
 ،3134ص.)34
بنابراین ،باید زمینههای سرمایة اجتماعی بازیابی تده و بر توسشة ان اقددام تدود؛ زیدرا امکدان
دارد به دلی ناملموسبودن ،کمتر مورد تناسایی قرار گیدرد (قاسدمی و امیدری اسدفرجانی،3144 ،
ص .)22بیتردید تناخت چنین یدیده ای در گدرو تدناخت انسدان و اقتضداحات حداکم بدر ابشداد
وجودی اوست که از طریق دست یازیدن به روایات میسر است .در روایات اتارههدای مسدتقیم و
غیرمستقیم به مفاهیم ناظر به سرمایة اجتماعی تده است .مطالشة روشمند انها میتواند مطالشدات
سرمایة اجتماعی را از تناقض و تشارض رهایی بخشد و نظام اجتماعی را سامان دهد.
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بیان مسئله
سرمایة اجتماعی ابشاد مختلفی دارد .افراد جامشه با برقراری ارتباط با یکدیگر تبکهای از ارتباطات
را تشکی میدهند و با بهاتتراکگذاردن ارزشهای مشترک سشی در توسشه و ترویج ان میکنند.
در چنین وضشیتی ،هرچه بر تشداد افراد افزوده تود ،به همان میزان بر گسترش تبکههای اجتماعی
افزوده خواهد تد .تولید ،انباتت و افزایش سرمایة اجتماعی مستلزم عواملی خواهد بود .دین یکی
از مهمترین انهاست که بر حیات انسان در طول تاری
نمودی بوده است که عموم افراد بشر را تام

سایه افکنده است؛ زیرا همواره دین

میتده است (دورانت ،3145 ،ج ،3ص14؛

لوکاس ،3114 ،ج ،3ص .)14بخش مهم دستورهای دین نیز به تبیین زندگی اجتماعی مطلوب
اخت صاص دارد؛ زیرا در قالب نهادهای مختلف جایگاه بسیار واالیی در دستیابی به هدف افرینش؛
یشنی تشالی و استکمال حقیقی دارد (مصباح یزدی ،3143 ،ص .)043بر این اساس ،جامشه در
بستر ارزشهای اجتماعی مأخوذ از دین میتواند هویت دینی یابد که طی فرایندی با ایجاد تشلق
خاطر به دین و مذهب در بین افراد جامشه ،نقش بسیار مهمی در ایجاد و تک گیری هویت جمشی
دارد (گنجی و همکاران ،3134 ،ص.)2
با وجود چنین اهمیتی ،فقر مطالشداتی در زمیندة سدرمایة اجتمداعی و رابطدة ان بدا ارزشهدای
اجتماعی مطرح در منابع دینی کامالً مشهود است ،و این امر موجب تده اسدت بخدش عظیمدی از
روایات ناظر به رواب اجتماعی هستند ،نادیده گرفته توند؛ یدا در مقدام تبیدین انهدا تدوجهی بده
غرض صاحبان اصلی روایت نشود .بر این اساس ،هدف اساسی تحقیق این اسدت کده بدا مطالشدة
روایات ،مؤلفههای اساسی سرمایة اجتماعی استخراج و تبیین تود تدا الگدویی از بررسدی روایدات
حوزة اجتماعی بهدست اید.
اما از انجا که گسترة روایات مرتب با این حوزه زیداد اسدت ،از بدین کتدب حددیثی ،احادید
درجتده در کتاب مفاتیح الحیات تألیف عبداهلل جوادی املی محور مباح
انتخاب این کتاب و توجه به احادی

قرار گرفته است .دلید

موجود در ان این است که تاید به جرأت بتدوان بیدان کدرد

این کتاب یکی از مشدودترین جوامع حدیثی است که سشی داتته است مناسبات فردی و اجتماعی
را در عرصة زندگی سامان داده و اموزههای دینی را از سطح توجه به امور فردی به امور اجتماعی
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انسان ییوند زند و ان را از حالت انزوا خارج کند .بر ایدن اسداس ،مؤلدف کتداب ،ان را جلدد دوم
کتاب مفاتیح الجنان به تمار اورده است؛ زیرا همانگونه که مفداتیح الجندان راه سدلوک بنددگان و

ارتباط انسان با خدا را از طریق انجامدادن اعمال عبادی هموار کرده است ،کتداب مفداتیح الحیدات
نیز بنا دارد تئون دنیایی بهویژه امور اجتماعی بندگان را با همان رویکرد ،بدا امدوزههدای وحیدانی
مرتب کند .از این رو ،مؤلف با تکیه بر منابع وحیانی ،اصول و مبانی و نیز مواد و فروعاتی استنباط
و استخراج کرده است که برای مشنابخشی به زندگی انسان در ابشاد مختلف به ویژه بشد اجتمداعی
انسان به کار میاید (جوادی املی ،3145 ،ص .)11در واقع ،هدف غایی تألیف ان توجه بده امدور
دنیوی انسان و ساخت جامشهای مبتنی بر دین است تا افراد ان جامشه همة مناسبات خدود در مدتن
حیات را با اموزههای دینی ییوند بزنند .نکتة دیگر دربارة این کتاب اعتبار روایات و یرهیز از نقد
روایاتی است که با اصول عقلی و نقلی مشارف اسدالمی هماهندن نیسدت (جدوادی املدی،3145 ،
ص.)10
بنابراین ،یرسش اصلی تحقیق این است که مؤلفههای اساسی سرمایة اجتماعی بر مبنای مطالشدة
روایات کتاب یادتده کدام است ،و انها در چه دستههایی قاب تقسیم است؟ ایا امکان دستیابی به
یکسری اصول و قاعده بر مبنای انها وجود دارد ،یا خیر؟
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
بررسی مفهوم سرمایة اجتماعی

علوم اجتماعی از دیرباز در مقوالت متشددی مانند اعتماد ،همبستگی ،انسدجام اجتمداعی و جدز ان
بح

کرده است .این مقوالت زمینهساز تک گیری مفهومی جدید با عنوان سرمایة اجتمداعی تدد.

توسشة نظری سرمایة اجتماعی بهطور عمده از رتتة جامشهتناسی سرچشدمه مدیگیدرد (قلدی لدی،
 ،3133ص .)05خاستگاه توجه این گروه علمی و یدیدارکردن سرمایة یادتده ،تشام ذاتی انسانها
با یکدیگر و تالش برای رفع نیازهاست ( .)Huvila et al., 2010, p.303گفتنی است از مطرحتددن
سرمایة اجتماعی چند دهه میگذرد ،اما این مفهوم ،تسل درخور مالحظة خود را اوای دهة 3444
در یژوهشهای اجتماعی کسب کرده است ( .)Huvila et al., 2010, p.305بهطوری که در این دهه،
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به مفهومی اثرگذار تبدی و در رتتههای علوم اجتماعی بسیار به ان توجه تد (فقیهی و همکاران،
 ،3135ص .)14البته این مفهوم به دلی ییوند با علوم دیگر نظیدر حقدو  ،روانتناسدی ،مطالشدات
فرهنگی ،علوم اقتصادی و سیاسی و جز ان در حوزة این علدوم وارد تدده و مطالشدات تخصصدی
انها را متأثر کرده اسدت

( Gilbert, 2009, p.57; Guesta, 2009, p.37; Lin, 2004, p.29; Barbieri,

 .)2003, p.681این امر زمینه قبض و بس مفهومی سرمایة اجتماعی را موجب تد .میتوان گفدت
در تشریف سرمایة اجتماعی اجماعی وجود ندارد (.)Forte et al., 2015, p.49
در دستیابی به مفهوم سدرمایة اجتمداعی بایدد تاخصدههدای مفهدومی ان در تطبیدق بدا دیگدر
سرمایههای ملموس انسانی بررسی تود .از جمله این تاخصههدا ،نقدش جامشدهسدازی ان اسدت.
زیربنای جامشه را مجموعهای از نهادها (در سطوح مختلف خرد و کالن) تشکی میدهد ،با وجدود
این ،صرف قرارگرفتن نهادها در کنار یکدیگر به تشکی جامشده منجدر نمدیتدود ،بلکده نیداز بده
عنصری است که به مثابة چسبی عم کرده که ک این نهادها و سازمانها را به هم متص کند .این
چسدب همدان سدرمایة اجتمداعی اسدت

(p.35

 .)Bebbington et al., 2004,در حقیقدت ،سدرمایة

اجتماعی ،بستری مناسب برای ارتقای سرمایههای انسانی و فیزیکی سدازمان ایجداد مدیکندد و راه
کامیابی سازمانی را هموار میکند (الوانی و همکاران ،3131 ،ص.)2
عالوه بر این ،کوتش برای یاس به این یرسش اصلی که چه نقاط مشترکی بین مفهوم متداول
سرمایه و کاربرد ان در سرمایة اجتماعی وجود دارد ،دستیابی به مفهوم ان را تسدهی کدرده اسدت.
با این وصف ،میتوان گفت در وهلة نخست ،سرمایة اجتماعی منبشی است که به کمک ان میتوان
در منابع دیگر سرمایهگذاری کرد؛ دوم ،سرمایة اجتماعی تصاحبتددنی و تدا حددی تبددی یدذیر
است؛ و سوم ،سرمایة اجتماعی مانند سرمایة فیزیکی و سرمایة انسانی ،برای انکه قددرت تولیددی
خود را حفظ کند ،به مراقبت و نگهداری نیازمند است (نظریور و منتظریمقدم ،3134 ،ص .)51بدا
این تفاوت که برخالف دیگر سرمایهها ،سرمایة اجتماعی در رواب یا تبکههای فرد با دیگر افدراد
وجود دارد (کیان تاجبخش3130 ،؛ محسنی تبریزی و اقامحسنی ،3143 ،ص .)304-342کارامدی
دیگر سرمایهها در گرو سرمایة اجتماعی است؛ زیرا تا سرمایة اجتمداعی نباتدد ،دیگدر سدرمایههدا
امکان ظهور و بروز مختص خود را نخواهند داتت .بنابراین ،با توجه به نقش سرمایة اجتماعی در
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فرایند جامشهسازی و نیز توجه به تفاوتهای ان با دیگر سرمایة انسدانی و فیزیکدی ،تشریدف زیدر
برای سرمایة اجتماعی در این یژوهش مطرح میتود« :سرمایة اجتمداعی مجموعدة نظداممنددی از
هنجارهای اجتماعی است که با مشارکت افراد بر مبنای اعتماد در بسدتر نهادهدای جامشده اسدتقرار
یافته و از طریق تسهی تشامالت میان اعضای جامشه ،زمینه را بدرای رتدد و ارتقدای ان نهادهدا و
دیگر سرمایههای انسانی و فیزیکی فراهم میکند».
ابعاد سرمایة اجتماعی و نماگرهای آن

نظریههای مختلفی دربارة مؤلفهها و ابشداد سدرمایة اجتمداعی مطدرح تدده اسدت .یاتندام سدرمایة
اجتماعی را با سه مؤلفه تبکهها ،هنجارهای همیاری و اعتماد بهعنوان ویژگدی سدازمان اجتمداعی
تشریف میکند (توسلی و موسوی ،3130 ،ص .)30دیگری ،اعتماد ،مشارکت و تشلدق اجتمداعی را
از مؤلفهها و ابشاد ان برمیتمرد (فیلد ،3134 ،ص .)14یاتنام و همکاران ،هشت تداخص اعتمداد،
مشارکت سیاسی ،مشاترتی و رهبری مدنی ،اجتماعسدازی غیررسدمی ،بخشدش و داوطلدبتددن،
مشارکت اعتقادی ،برابری مشارکت مدنی در جامشده و تندوع دوسدتیهدا را تداخصهدای مفهدوم
سرمایة اجتماعی مطرح کردهاندد ( .)Rogers et al., 2011, p.20بدا اینکده در بدین نماگرهدا و ابشداد
یادتده ،سه عنصر هنجارهای مشترک ،اعتماد و مشارکت محوریت یافتهاند ،امدا یدک ندوع از هدم
گسیختگی در بین نظریههای یادتده وجود دارد که مطالشات بینرتتهای بر مبنای سرمایة اجتماعی
را با مشک مواجه میکند .عالوه بر این ،برخی مدلهای یادتده فق در حد سازمان کاربرد دارند.
بنابراین ،در انتخاب یک مدل برای مطالشة ابشاد سرمایة اجتماعی باید ،هم بیشتر مؤلفهها و ابشاد ان
را در نظر گرفت و هم در بشد ساختار فراتر از سازمان را مدنظر قرار داد؛ زیرا سازمان فق
بخشی از رواب

نماگر

اجتماعی است .با مالحظة این دو نکته ،در این یژوهش ،مدلی که برای تبیین

مؤلفههای سرمایة اجتماعی بهکار گرفته تده است ،مدل

CRC

است که از سوی برخی ز

یژوهشگران مطرح تده است .این مدل ،مؤلفههای سرمایة اجتماعی را در سه حوزه مؤلفههای
ساختاری ،ارتباطی و تناختی قرار داده است ( .)Nahapiet & Ghoshal, 1998, pp.254-256در این
مدل ،مفهوم اعتماد محور تشریف سرمایة اجتماعی است .اعتماد تحت تأثیر هنجار و رواب متقاب
انسانی تولید میتود و روح سرمایة اجتماعی را تشکی میدهد (کوهکن ،3133 ،ص.)321
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مؤلفههای ساختاری مربوط به جایگاه بروز و ظهور سرمایة اجتماعی است .بدون این
ساختارها ،مؤلفههای دیگر به صورت غیرفشال و نهفته باقی میماند (مهرگان و دلیری .)3134 ،از
مؤلفه ساختاری بهعنوان الگوهای کلی تماس و ارتباط بین افراد نیز یاد تده است (هرندی،3141 ،
ص .)45این بشد ،با تشداد دفشات تشامالت و وجود ارتباطات در سراسر سطوح سلسلهمراتب و
عملکرد بین طرفین ایجاد میتود

(et al., 2015, p.6

 .)Whipelبر این اساس ،مؤلفة ارتباطی

زیربنای تک گیری مؤلفة ساختاری است.
مؤلفة تناختی ناظر به تناختی اسدت کده افدراد از یکددیگر دارندد .تمرکدز ایدن تدناخت بدر
اتتراکاتی است که عام ییوند اولیه و قوامبخش به رواب طرفیندی هسدتند .از ایدن اتدتراکات بدا
تشابیر مختلفی نظیر اتدتراک دیددگاه ( ،)Bolino et al., 2002, p.506درک مشدترک یدا چشدماندداز
مشترک ( ،)Whipel et al., 2015, p.6زبان و کدهای مشترک و حکایدات ،اسدطوره و اسدتشارههدای
مشترک (هرندی ،3141 ،ص )341یاد تده است .البته این اتتراکات خودبهخود در رواب متقاب و
بهویژه در تک گیری ان ،نقش طریقیت و نده موضدوعیت دارندد؛ زیدرا چدهبسدا افدراد بدا وجدود
اتتراکات تمایلی به ارتباط نداتته باتند .اتتراکات ،طریقی بدرای ییددایش عنصدر مهمدی بده ندام
اعتماد هستند که تک گیری رواب و قوام ان در گرو ان است.
بنابراین ،در تحلی این مدل باید گفت ،با توجه به اینکه ایدة اصلی و محوری سرمایة اجتماعی
بر رواب قرار گرفته است ،زمانی میتوان انتظار تولید سرمایة اجتماعی را داتدت کده ارتبداط بدین
افراد تک بگیرد .مبادرت افراد به ارتباط بر مبندای اتدتراکات طرفیندی اسدت .از ایدن اتدتراکات
میتوان به هنجارهای مشترک یاد کرد که کارکرد انهدا در بشدد ارتبداطی سدرمایة اجتمداعی قابد
ارزیابی است .بین این هنجارها و برقراری ارتباط رابطة مستقیمی وجدود نددارد ،یشندی ایدن گونده
نیست که هر کجا هنجارهای مشترک باتد ،ضرورتاً ارتباط هم تک بگیرد ،بلکه گاهی بدا وجدود
هنجارهای مشترک ،ارتباط مؤثری که بتواند محم تولید سرمایة اجتماعی باتد ،محقق نمدیتدود.
بنابراین ،نیاز است بشد دیگری از سرمایة اجتماعی نیز لحدا تدود و ان ،مؤلفده تدناختی سدرمایة
اجتماعی است .محور این مؤلفه ،اعتماد است که موجب تک گیری رواب مدیتدود .تدداوم ایدن
ارتباطات فراهم کردهاند مؤلفههای ساختاری سرمایة اجتمداعی خواهدد بدود .بیدان ایدن نکتده نیدز
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ضروری است که تداوم ارتباطات منوط به یایایی و مانایی اعتماد است .بدین دلی  ،اعتماد در بشدد
ساختاری سرمایة اجتماعی ،این بشد را کارامد و مولد سرمایة اجتماعی میکند .اگر اعتمداد وجدود
نداتته باتد ،نمیتوان از سرمایة اجتماعی سخن گفت (کوهکن ،3133 ،ص .)323با ایدن تحلید ،
مفهوم اعتماد محوریترین مفهوم سرمایة اجتماعی در این مدل خواهد بود؛ زیرا تک گیری رواب
و تداوم ان منوط به وجود اعتماد است .اعتماد بهعنوان بشد تناختی سرمایة اجتماعی ،حلقه واس
میان بشد ارتباطی و ساختاری تلقی میتود (فوکویاما ،3132 ،ص .)43از اعتماد میتدوان بدهعندوان
سنجة فرایند سرمایة اجتماعی در مراح تولید ،انباتت و توزیع سرمایة اجتماعی نام برد.
ناگزیری انسان از تشامالت اجتماعی

امکانسنجی ارتباط بر مبنای
هنجارهای مشترک
وجود هنجارهای
مشترک
تداوم ارتباط و تداوم
فرایند تولید سرمایه
اجتماعی
زایش اعتماد در بستر
هنجارهای مشترک

عدم زایش اعتماد در
بستر هنجارهای مشترک

تداوم تولید سرمایة
اجتماعی

توقف تولید سرمایة
اجتماعی

نبود هنجارهای
مشترک
ادامة ارتباط بدون
تولید سرمایة
اجتماعی

قطع ارتباط اجتماعی

ظهور هنجارهای
مشترک
ظهور مؤلفههای
ساختاری سرمایه
اجتماعی

انباتت سرمایة
اجتماعی

تقویت روزافزون
اعتماد

شکل  .1فرایند تولید سرمایة اجتماعی براساس مؤلفههای ارتباطی ،شناختی و ساختاری آن

توسشة تبکههای
اجتماعی
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جدی در حوزة مؤلفههای سرمایة اجتماعی ،سخنگفتن از تقدم و تأخر زمدانی

ظهور و بروز این مؤلفهها در جریان ارتباط است .با ایدن توضدیح کده انسدان بدهعندوان موجدودی
اجتماعی یا قانونگذار تشریف میتود (دیرکس ،3143 ،ص .)44امکانسنجی ارتباط با دیگران بدر
مبنای هنجارهای مشترک صورت میگیرد .بنابراین ،مؤلفههای ارتباطی اولین محف ظهدور سدرمایة
اجتماعی به لحا زمانی است .زایدش اعتمداد و یدا فقددان ان ،مسدیر تولیدد سدرمایة اجتمداعی را
متفاوت خواهد کرد .اگر در بستر هنجارها و اعتماد اولیه ناتی از ان ،اعتماد ثانوی ایجاد و تقویت
تود ،سرمایة اجتماعی قابلیت رتد خواهد داتت .از این نظر ،دومین مؤلفة سدرمایة اجتمداعی بده
لحا ظهور زمانی ،مؤلفة تناختی است .تقویت این اعتماد و ظهور هنجارهدای مشدترک ناتدی از
ان ،موجبات توسشة تبکههای اجتماعی خواهد تدد کده در یدی ان مؤلفدههدای سداختاری تدک
میگیرد .نمودار مفهومی این مدل را میتوان به ترح تک  3ترسیم کرد.
روش پژوهش
یژوهش حاضر از نوع تحقیقات تحلیلی -توصیفی است .بر این اساس ،بده گوندهتناسدی روایدات
مندرج در کتاب مفاتیح الحیات در موضوع تشام مؤمنان با یکدیگر مبتنی بر مؤلفدههدای ارتبداطی،
تناختی و ساختاری یرداخته تده است.
مؤلفههای ارتباطی بیانکنندة نوع رواب تخصی مدردم بدا یکددیگر در طدول مددت تشدامالت
انهاست (کریمی و همکاران ،3140 ،ص .)434به عبارت دیگر ،بشد ارتباطی ،بر ارتباط میان افدراد
تأکید میکند؛ زیرا در ارتباط متقاب بین انسانهاست که تبکة حام سدرمایة اجتمداعی بده وجدود
میاید ( .)Putnam et al., 1988. p.19از جمله مهمترین جنبههدای ایدن بشدد از سدرمایة اجتمداعی
بهعنوان عام انگیزتی مهم در گرایش انسانها به سمت ارتباط متقاب  ،هنجارهای مشترک اسدت.
این هنجارها ،سیستم عقیدتی مشترکیاند که به مشارکتدهندگان اجازه میدهند نظرهای خود را با
هم در میان گذارند و تجربههای مشترکی داتدته باتدند (مقیمدی و همکداران .)3144 ،بدا تتبدع در
روایات ،هنجارهای مشترک جامشة ایمانی تناساییتده است و ندوعتدناختی کده روایدات دربدارة
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انها اراحه میدهد ،تبیین تده است .بر این اساس ،هنجارهای مشترک مالک گونهتناسدی روایدات
در این بشد از سرمایة اجتماعی قرار گرفته است.
مؤلفههای تناختی بیانکنندة مؤلفههاییاند که امکان ترکیبتددن افدراد بدا یکددیگر را فدراهم
میکند (بهروان و بهروان .)3142 ،در حقیقت ،این مؤلفهها موجب تشمیق ارتباط متقاب بدین افدراد
میتود و ان را در مسیری قرار میدهدد کده مدیتوانندد اهدداف خدود را تنظدیم کنندد (مقیمدی و
همکاران .)3144 ،مهمترین جنبة این بشدد از سدرمایة اجتمداعی ،اعتمداد تحدت تدأثیر هنجارهدای
مشترک و ارتباط متقاب انسانی تولید میتود و روح سرمایة اجتماعی را تشکی میدهد (کوهکن،
 ،3133ص )324و از انجا که سرمایة اجتماعی به وسیلة اعتماد تناخته میتود ،از ان تشبیر به بشد
تناختی سرمایة اجتماعی تده است .بر این اساس ،روایات ناظر به ارتباطات متقاب افراد بر مبنای
انجامدادن یا ترک فشلی خاص که به ایجاد اعتماد در رواب متقاب منجر میتود ،دستهبندی تدده،
و بر مبنای نوع تناختی که روایات از افشال اعتمادزا به دست میدهند گونهتناسی انجام گرفتده ،و
اصول اعتمادزا استخراج تده است.
مؤلفة ساختاری بیانکنندة ارایدش ،ترکیدب و ییونددهای تدبکه اسدت (خورتدید و تسدلیمی،
 .)3143که از جمله مهمترین جنبههای ان ییوندهای تبکهای افراد با یکدیگر در قالب یک ساختار
اجتماعی و یایبندی افراد به اصول ان است (حمیدیزاده و همکاران .)3141 ،بدا تتبدع در روایدات
مشخص تد مفهوم اخوت در بین مفاهیم دینی ،ییوندهای تبکهای افراد را در قالب یک ساختار و
سازمان تشکی میدهد.
گونهشناسی روایات ناظر به مؤلفههای ارتباطی
همان طور که بیان تد ،مهمترین جنبة مؤلفههای ارتباطی ،هنجارهای مشترک اسدت .گوندهتناسدی
روایات در ذی مؤلفههای ارتباطی از نظر هنجارهای مشترک انجام میگیرد.
هنجارهای مشترک

هنجارهای مشترک عام ییوندی و سو دهنده به سمت برقراری ارتباط متقاب اسدت .اهمیدت ان
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در تولید سرمایة اجتماعی به اندازهای است که برخی ان را مترادف با سرمایة اجتماعی دانسدتهاندد
(فوکویاما ،3114 ،ص .)04در حقیقت ،هنجارهای مشدترک ،تدالودة سدرمایة اجتمداعی بده تدمار
می اید؛ زیرا ،خاستگاه ارتباطات اجتمداعی ،تماید افدراد بده مشدارکت بدا یکددیگر اسدت کده از
هنجارهای مشترک بین انان نشأت میگیرد .به عبارت دیگر ،فرد با مالحظة هنجارهای مشترک بین
خود و دیگری تمای به ارتباط ییدا میکند .از این تمای به سطح ذهندی مشدارکت اجتمداعی فدرد
تشبیر میتود .فراتر از این سطح ،سطح عینی مشارکت است که با حضور فشال فرد در یک تشامد
اجتماعی تحقق مییابد (موسوی ،3135 ،ص .)41بررسی روایات بیانکنندة یکسدری گدزارههدای
ناظر به هنجارهای مشترک است .از این روایات میتوان به روایداتی یداد کدرد کده اصدول بنیدادین
اجتماع افراد را در الیههای مختلف ان تبیین میکنند.
در جامشة اسالمی جایگاه ارزتی افراد نزد خدا براساس لیاقتهای دینی و ایمانی انان اسدت و
این یک اص قرانی است که میگوید :یس ایا کسانی که فاسق هستند ،مانند کسانیاند که فاسدق و
سرکشاند؟ (سجده .)33 :البته ایمان همة مسلمانان در یک سطح نیست ،بلکه مراتبی گوناگون دارد
که به تناسب هر یک از این مراتب ،حقو خاصی در روایات در نظر گرفته تده است کده تداکله
تشامالت افراد در یک جامشه ایمانی را تشدکی مدیدهدد (جدوادی املدی ،3145 ،ص .)213قدران
بهصراحت از وجود چنین مراتبی یاد کرده و ادعای اعراب بادیهنشین مبنی بر داتدتن ایمدان را رد
اااِالَلتاا
کرده و ان را در زمرة اسدالم قدرار داده اسدت« :قالَتِا َْلأ َ
ْلاِالق َتلاقآ لآت ْلاْ َ
َْتبْل آ َ
َاتَ َل َ
اَناتااقآ َتما َتَاْآت َنناآت َ
انها بگدو :تدما
يَ َد آخما َْلْلميتا آُاياقآتَآت ك آق َا» (حجرات)30 :؛ اعراب بادیهنشین گفتند :ایمان اوردهایم ،به �
ایمان نیاوردهاید ،بگویید اسالم اوردهایم ،ولى هنوز ایمان وارد قلب تما نشده است .».طبق این ایه
تفاوت اسالم و ایمان ،در این است که اسالم تک ظاهرى قانونى دارد ،و هر کس تهادتین را بدر
زبان جارى کند در سلک مسلمانان وارد مىتود ،و احکام اسالم بر او جارى مىتود .ولدى ایمدان
یک امر واقشى و باطنى است و جایگاه ان قلب ادمى است ،نه زبدان و ظداهر او .همچندین اسدالم
ممکن است انگیزههاى مختلفى داتته باتد ،حتى انگیزههاى مادى و مندافع تخصدى ،ولدى ایمدان
حتماً از انگیزههاى مشنوى ،از علم و اگاهى ،سرچشدمه مدىگیدرد (مکدارم تدیرازی ،3113 ،ج،22
ص .)233بنابراین ،فرد قب از قرارگرفتن در مرتبة ایمان ،در مرتبة اسالم قرار دارد« :فَات َقت َدايَ آقت آُاْللَ َبَد آتدا
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احَّتايَ آق َاُا آن َسَلاا» (کلینی ،3041 ،ج ،2ص .)21نیز بده همدین
ان َننااً َ
ان َننااً َاِ َاَلايَ آق آُ آ
آن َسَلاًاقَتَد َماَْ َُايَ آق َُ آ
دلی است که در بشضى از روایات مفهوم اسالم منحصر به اقرار لفظى تمرده تدهاند ،در حالى که
ایمان اقرار توأم با عم مشرفى تده است« :االیمان اقرار و عم  ،و االسالم اقرار بال عم » (کلیندی،
 ،3041ج ،2ص.)25
بنابراین ،اولین هنجار مشترک در یک جامشة ایمانی برای برقراری تشام افراد با یکدیگر ،اسالم
است؛ زیرا فرد به محض اقرار ظاهری و ذکر تهادتین (حتی با بدیاعتقدادی قلبدی) وارد در حیطدة

جامشة مسلمین میتود (طباطباحی3144 ،هد  ،ج ،3ص .)142این سدطح از بداور ایمدانی موجدب
تک گیری سازمانی از حقو متقاب میتود که رعایت ان در روایات مورد سدفارش قدرار گرفتده
است (جوادی املی ،3145 ،ص .)213توجه به این مدالکهدای ظداهری ،موجدب توسدشة گسدترة
تشامالت اجتماعی میود؛ زیرا صحتسنجی ان برای همگان میسر بوده و نیاز به تحقیق و کنکداش
باطنی برای قضاوت دربارة طرف مقاب ارتباط نیست .با توجه به همین مسدئله ،از ایدن مرتبده بده
عنوان الیة رویین و ظاهری یاد میتود؛ زیدرا تشدامالت افدراد در ایدن الیده مبتندی بدر یدکسدری
رفتارهای ظاهری فرد است که اقرار به اسالم کرده است و بر مبنای همین اقدرار ظداهری ،وارد در
گستره تشاملی جامشه تده است .محورهای سازماندهنده تشام افراد بر مبنای روایدات منددرج در
کتاب مفاتیح الحیات در الیة رویدین ارتبداطی عبدارتاندد از خیاندتنکدردن و مکرنداتدتن ،نبدود
بدخواهی ،غیبتنکردن ،ظلم و ستم نکردن ،محروم نکردن (جوادی املی ،3145 ،ص.)214
عالوه بر روایات دستة اول که الیة رویین ارتباط را تبیین میکردند ،دسته دوم از روایات وجود
دارند که محور ارتباطی را عمق بخشیده و از گزارههایی متفاوت از گزارههای رویین سدخن گفتده
تده است .محور این گزارهها ،ایمان است .همانطور که گفتده تدد ،ایمدان در مرتبدهای بداالتر از
اسالم قرار داتته و حکایت از باورهای قلبی فرد بر مبنای انگیدزههدای الهدی و نده مدادی دارد .در
روایات ،ایمان تاخصة زیرین و الیة عمیقتر ارتباطات اجتماعی افراد تشریف تده است .گویا ،بدا
توسشة ارتباطات اجتماعی بر مبنای تاخصههای رویین ،الیه دومی برای تشمیق ان در نظدر گرفتده
تده است ،که محوریت ان با ایمان است.
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براساس روایاتی که ذی عنصر ایمان در کتاب مفاتیح الحیات امده است ،بدو عام ییونددهندة
افراد در بشد ذهنی وجود دارد که در ذی ایمان تشریف میتدوند .عامد نخسدت ،ابددیت بداوری
است .بر این اساس ،حیات انسان به دنیا محدود نبوده ،و افقی به بلندای ابدیت را تام مدیتدود.
از این رو ،در روایات وقتی سخن از تشامالت اجتماعی مؤمنان است ،از مالکهای ناظر به ان عالم
سخن گفته تده است تا انگیزة کافی برای مؤمنان فراهم کرده ،و نیز به انها تفهیم کند که دستیابی
به بلندای ابدیت در بستر تشامالت اجتماعی و نه دوری از ان امکانیذیر است .در روایتدی از امدام
صاد (ع) ،از داراییهای هر مؤمن سخن به میان امده است که بهرهمندی از انها منوط بده ییوندد
اجتماعی است .به همین دلی  ،سفارش به توسشة ارتباطات با مؤمنین تده است .در حقیقت ،عام
ییونددهندة افراد در بشد ذهنی در چنین فضایی ،امکان بهرهبردن از داراییهای اخروی فدرد مدؤمن
برای تأمین ابدیت است« :بر برادران مؤمن خود بیفزایید ،زیرا هر مؤمنی یک دعای مسدتجاب دارد
و فرمود :برادران مؤمن خویش را بیفزایید؛ زیرا برای هر مؤمنی تدفاعتی اسدت و فرمدود :بدرادری
مؤمنان را افزایش دهید؛ چرا که نزد خدا برای ایشان حقی است که در روز قیامدت بدا ان ،یداداش
انان را میدهد» (جوادی املی ،3145 ،ص.)234
عالوه بر این ،چنین کسانی میدانند که طی مسیر ابدیت فق با اکتفا به عوامد ظداهری میسدر
نیست و تا عوام مشنوی و امدادهای غیبی تام حال انسان نشدود ،از دسدتیابی بده خواسدتههدای
ابدی باز میمانند .بر این بیفزاییم موانع راه را که به صورت بدیها و ترور دامن انسان را گرفته و
او را از مسیر باز میدارد .بنابراین ،یاریجستن از ان امدادهای غیبی از لوازم ایمانی افراد به ابدیت
است .در روایات به این مسئلة توجه تده و جلب بخش تایان تدوجهی از امددادهای غیبدی را در
بستر ارتباطات اجتماعی تشریف کرده است ،تا مؤمنان متوجه این امر بشوند که رهیافت به ابددیت
از تشامالت اجتماعی مؤمنانه امکانیذیر خواهدد بدود .در روایتدی از امدام صداد (ع) امدادرسدانی
فرتتگان به مؤمنان از منظر مستجابتدن دعا ،دورماندن از تدرور ،بدراوردن حاجدات مندوط بده
اجتماع سه نفر یا بیشتر مؤمنان تده است« :اجتماعی از سه نفر از مؤمنان یا بیشدتر تدک نگرفتده،
مگر اینکه فرتتگانی همانندتان حضور یابند که اگر ان جمع دعای خیری کنند ،امین میگویندد و
اگر انان ،از تری به خدا یناه برند ،از خدا میخواهند که این بدی را از انهدا دور کندد و اگدر ان
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گروه ،حاجتی بخواهند ،نزد خدا تفاعت میکنند تا حاجت انان را براورد» (جوادی املدی،3145 ،
ص .)234در حقیقت ،عام ییونددهندة ذهندی افدراد مدؤمن در مشندای تماید اندان بده مشدارکت
اجتماعی ،امکان بهرهمندی از امدادهای غیبی است که در یرتو قرارگرفتن در کنار دیگدر مؤمندان و
حضور اجتماعی انان به دست میاید.
عام دوم ،احیای امر اه بیت اسدت .دارنددگان ایمدان واقشدی کسدانی هسدتند کده در زمدرة
باورمندان به والیت اه بیت قرار دارند .یکی از مهمترین وجوه والیت اه بیت ،ییوندی است که
بین ان و اجتماع مؤمنین در روایات برقرار تدده اسدت .بده مؤمندان سدفارش تدده اسدت کده بدا
قرارگرفتن در کنار هم و گفتوگو با یکدیگر ،زمینة احیای امر اه بیت را فراهم کنند« :گدرد هدم
ایید و با هم گفتوگو کنید که فرتتگان ،تما را احاطه میکنند .خدا رحمت کند کسی را کده امدر
ما را زنده میکند» (مصادقه االخوان ،3042 ،ص.)13
بنابراین ،از جمله عناصر ییونددهندة در بشد ذهنی ،والیتباوری و والیتیذیری مؤمندان اسدت
که احیا و توسشة ان ،نه بهتنهایی بلکه در اجتماع مؤمنان امکانیذیر است و این خود ،عام انگیدزة
مشارکت مؤمنان در یک جمع مؤمنانه است .خاستگاه و عوام ییونددهندة ذهندی افدراد بدر مبندای
عنصر ایمانی افراد به ترح جدول  3بیان میتود.
جدول  .1خاستگاه پیوند ذهنی افراد در سطح زیرین (ایمان)

تاخصة
ابدیت باوری

عام ییوند ذهنی
امکان بهرهبردن از داراییهای فرد مؤمن
امکان بهرهبردن از امدادهای غیبی

تاخصة ایمان
والیتباوری

عام ییوند ذهنی
امکان احیای والیت اه بیت

در یایان بیان این نکته ضروری است که عام های رویین به دلی استحکام و انسجام به حیدات
دنیایی انسان تشبیه تده است ،تا در یرتو ان ،جامشه اسالمی از هرگونه تفرقده جددا بدوده و زمینده
برای تولید سرمایة اجتماعی فراهم باتد .هدف از تولید این سدرمایه ،زمیندهسدازی بدرای سداخت
جامشه ای است که افراد در یرتو ارتباطات با یکدیگر زمینه را برای رتد و تدکوفایی اسدتشدادهای
انسانی و جلب عنایات الهی فراهم کنند که این هم ،منوط به تحقق عام زیدرین ایمدان اسدت کده
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ناظر به انسجام حیات دنیایی و اخروی به صورت توأمدان اسدت .در حقیقدت ،جامشدة مطلدوب از
منظر روایات جامشهای خواهد بود که افراد ان با توسشة تشامالت اجتماعی خود موجبات ارامش و
امنیت را در دنیا فراهم میکنند و بر توسشة حیات اخروی خود میافزایند .واضح است که در یدک
جامشه افق نگاه همة افراد ان جامشه یکسان نیستند و اختالف دیدگاه و سدطح ایمدانی بدا یکددیگر
دارند .توجه به ارزشهای انسانی و نیز ظواهر اسالمی در سطح رویین ارتباطدات و تشمیدق ان بده
سطح زیرین ناتی از توجه به همین تفاوتها است.
گونهشناسی روایات ناظر به مؤلفههای شناختی
مؤلفههای ارتباطی سرمایة اجتماعی ناظر به بشد ذهنی مشارکت است .گذر از ابشاد ذهنی مشدارکت
به ابشاد عینی ان و حضور فشاالنه در سطح نهادهای اجتماعی منوط به تحقق عنصر اعتماد است که
اساس و بنیاد مؤلفة تناختی سرمایة اجتماعی را فراهم میکند .بدون تحقق اعتماد ،ارتباطات افدراد
در همان بشد ذهنی باقیمانده و با وجود تحقق الیههای رویین و زیرین ان ،ارتباط به صورت عیندی
و در خارج تک نخواهد گرفت .در واقع ،سرمایة اجتماعی به وسیلة اعتمداد تدناخته مدیتدود و
رابطة دوسویهای با ان دارد .از طرفی ،اعتماد ،سرمایة اجتماعی را بده وجدود مدیاورد و از طدرف
دیگر ،اگر در جامشهای سرمایة اجتماعی به اندازة کافی وجود داتته باتد ،اعتماد میان افراد تقویت
میتود (توکلی و همة ،3145 ،ص .)544بنابراین ،ظهور عینی سرمایة اجتمداعی بدا مقولدة اعتمداد
ییوند خورده است ،به طوری که میتوان بیان کدرد سدرمایة اجتمداعی بده وسدیله اعتمداد تدناخته
میتود .اعتماد موجب میتود رواب میان افراد به اندازة کافی عمیق باتدد تدا سدرمایة اجتمداعی
مطلوب تولید تود (کوهکن ،3131 ،ص.)311
بررسی روایات کتاب مفاتیح الحیات حکایت از گدزارههدایی دارد کده تشهدد نسدبت بده انهدا
میتواند ،موجب ایجاد اعتماد و تشمیق ان در تشام افراد تود .یکی از مشکالت اساسدی در تشهدد
نسبت به این گزارهها از سوی افراد ،تنوع و بیارتباطی ظاهری بدین انهدا در منظومده گدزارههدای
اجتماعی است که در روایات بدانها اتاره تده است .در این تحقیدق براسداس روش تحلید داده
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سشی بر ان تده است اصولی استخراج تود که بتوان گزارههای منجر به ایجداد اعتمداد را در ذید
ان ساماندهی کرد.
روش تحلی داده ،در واقع ،نوعی استنتاج از دادههای کیفی است که با یافتن الگوهای یوتدیده
موجود در دادهها تالش میکند یافتههای تحقیق را بهبود بخشد .به کمدک ایدن روش مدیتدوان از
تمرکدز صدرف بدر ظداهر گددزارههدای متندوع گدذر کدرده و مضددامین دقیدقتدری بده دسددت اورد
( .)Sandelowski & Barroso, 2006, p.145فرایند تحلی دادهها با کدگدذاری بداز اغداز مدیتدود.
کدگذاری باز تحلیلی است که طی ان مفاهیم تناساییتده و ویژگیها و ابشاد مربوط به هر مفهوم
کشف میتود .در کدگذاری باز ،وقایع یا چیزهای مشاهدهتده در دادهها نامگذاری میتدود و بدر
فهم مشخصههایی تمرکز میتود که موجب منحصربهفردتدن ایدن وقدایع تدده اسدت (ایراندی و
همکاران ،3140 ،ص.)34
در این یژوهش ،روایات تبیینکنندة رواب

اجتماعی در کتاب مفاتیح الحیات بررسی تد که

گزارههای متنوع ان کدگذاری و سپس ،با بررسی ابشاد مشترک انها مضامین دقیقتری کشف تد
که در ایجاد اعتماد و تشمیق ان نقش تشیینکنندهای دارند .محتوای این مضامین بیانکنندة
توصیههای نگرتی است .این توصیهها ،ییشفرضهای ذهنی یا رویکرد کلی افرادی است که
درصدد تشام با دیگران هستند .مدنظر قراردادن این نگرشها میتواند عاملی بسیار مهم در ایجاد
حس اعتماد در رواب اجتماعی باتد .البته ظهور سرمایة اجتماعی فق با وجود حس اعتماد در
رواب

ایجاد نمیتود و باید رفتارهایی از سوی طرفین رابطه در مقام عم نیز مشاهده تود تا

زمینه برای تشمیق اعتماد و به تبع ان تولید سرمایة اجتماعی فراهم تود .این رفتارها ناظر به همان
توصیههای نگرتیاند که در اینجا از انها به عنوان توصیههای رفتاری یاد میتود .از این رو ،در
این یژوهش هم به توصیههای نگرتی و هم به توصیههای رفتاری متناسب با هر یک از نگرشها
در رواب

اجتماعی اتاره تده است .جدول  2بیانکنندة توصیههای نگرتی و نیز توصیههای

رفتاری است که با بررسی روایات مندرج در کتاب مفاتیح الحیات براساس روش تحلی داده
بهدست امده است (جوادی املی ،3145 ،ص:)233-144
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جدول  .2مؤلفههای ایجاد اعتماد

توصیههای نگرشی

توصیههای رفتاری
اطشام و سیرابکردن
تأمین لباس

لزوم تسریع در تأمین نیاز نیازمندان و

تأمین مسکن

اولویتدادن به ان نسبت به عبادات

تزویج
قرضدادن
مداراکردن در تجارت

دغدغة ارتقای مشنوی
خیرخواهی

برگزاری جلسات مذاکره و گفتوگو
اهدای عیوب فرد
نقد منصفانه
بیتوجهی به گفتار دیگران دربارة دیگری

حسن ظن

حم رفتار تخص بر صحت
یافتن توجیه صحیح نسبت به کالم فرد
اتهامنزدن به فرد
چشمیوتی از لغزشهای فرد

صفح و چشمیوتی

بخشش در مقاب حرمان تخص
برقرارکردن ارتباط با وجود قطع ارتباط توس فرد
دعا در غیاب فرد

حمایت غیابی

حفظ ابروی فرد
ظاهرکردن خوبیها
مخفینگاهداتتن بدیها

براساس گزارههای مندرج در جدول  ،2توصیههایی در حوزة نگرش و رفتار در فرایندد تشامد
افراد با یکدیگر تده است که تشهد نسبت به انها موجب ایجاد اعتماد و تشمیق ان در بدین انهدا
میتود؛ زیرا هرگاه فردی مالحظه کند فرد دیگری از اعضای جامشه ،به حمایت مادی و مشنوی از
او در مقاب دیگران یرداخته است و همچنین سشی دارد همة اعمال و رفتار او را بدر مبندای حسدن
ظن تحلی کند و از دیگر سوی ،حاضر است در زمان غیبت او ،در یدک جمدع نیدز از او حمایدت
کند ،به چنین تخصی اعتماد مییابد و ترغیب به تشام با او میتود.
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توصیههای نگرتی بر مبنای روش تحلی داده بدرای دسدتیابی

به مضمون دقیقتر ،مفهوم بسیار اساسی و مشترک در بین مفاهیم ناظر به توصیههای نگرتی به نام
«مواسات» را به ذهن متبادر میکند که در روایات نیز بدان اتاره تدده اسدت .بدر مبندای روایدات،
مواسات چنین است که تخص انچه برای خود مییسندد برای دیگری نیز بپسدندد و انچده بدرای
خود نمییسندد ،برای غیر نیز نپسندد (جوادی املی ،3145 ،ص .)244رغبتها و کراهتهای خود
را برای دیگران نیز خواستن و دریغ داتتن ،مضمون مواسات است .انسان بهطور طبیشی و بر مبنای
حب نسبت به خود ،دوست دارد که تأمین نیازهایش از سوی دیگران در اولویدت قدرار بگیدرد یدا
دیگران با حسن ظن و از سر خیرخواهی با او تشام کرده و هنگدام غیبدت در یدک جمدع ،مدورد
حمایت قرار بگیرد .در چنین وضشی ،او اگر مواسات را رعایت کند ،محدودة حب نسبت به خدود
را توسشه میدهد و دربارة دیگران نیز همان را خواهد خواست .بس و گسترش اص مواسدات در
تشام طرفینی در جامشة ایمانی موجبات تشمیق اعتماد خواهد بود؛ زیرا افدراد ان جامشده ،خدود را
بسان یکی از اعضای ییکری میدانند که در قبال دیگران مسئولیت دارد.
گونهشناسی روایات ناظر به مؤلفههای ساختاری
مؤلفة ساختاری سرمایة اجتماعی ،سازمان و نهادی است که سدرمایة اجتمداعی در بسدتر ان تولیدد
تده است و در سراسر سازمان قابلیدت توزیدع دارد .ایدن مؤلفده بدا دو مؤلفدة یدیشگفتده ارتبداط
تنگاتنگی هم از نظر ییدایی سازمان و هم از نظر تقویت ابشاد مختلف ان دارد .بررسدی روایدات در
زمینة ارتباط متقاب بیانکنندة سازمانی به نام «اخوت» اسدت کده همدة ارتباطدات متقابد افدراد در
جامشة اسالمی در قالب ان تشریف میتود .در واقع ،اخوت به مثابة یک سازمان بدزر

اجتمداعی

عم میکند که همة اعضای ان رابطة نزدیکی با یکدیگر دارند و از نظر سازمانی در یک رده قدرار
دارند (کوهکن .)3133 ،حداق ترط ورود در سازمان اخوت برخورداری فرد از الیههدای رویدین
مؤلفة ارتباطی ،یشنی ارزشهای انسانی و اقرار ظاهری به مبانی اصی اسالمی اسدت .فدرد در یدک
جامشة اسالمی با انجامدادن یک دسته از مصادیق رفتاری در زمرة اعضای این سازمان قدرار گرفتده
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است و رعایت حقو او بر دیگران واجب میتدود .تشبیدر «وجبدت اخوتده» (کلیندی ،3041 ،ج،2
ص )214بشد از ذکر برخی مصادیق رفتاری ناظر به این مشناست .از دیگر سو ،مانایی فدرد در ایدن
سازمان بر مبنای اهتمام فرد نسبت به امور دیگر اعضای سازمان است و اهتمامنکردن زمینة خدروج
از سازمان را فراهم میکند« :من أصبح و لم یهتم بامور المسدلمین فلدیس بمسدلم» (کلیندی،3041 ،
ج ،2ص.)304
بر سازمان اخوت اصولی حاکم است که موجبات تقویت ان را فراهم میکنند .اصد نخسدت،
برقرارتدن رابطة «این همانی» بین برادران حاضر در این سدازمان اسدت .روایتدی کده دلید اکدرام
برادران را «این همانی» انان مشرفی کرده و انان از یکدیگر بده تدمار اورده اسدت ،نداظر بده ایدن
تِانَا اتُآ» (جدوادی املدی ،3145 ،ص.)244
َخ َ
اكاْللَ آل َسَ َ ا...اَْجَتُآ َاِاَْ َْبَنتُآافَنهتُآانَا َ
تَ َاِاَْهَ َ
بااْ َ
مشناستَ ْ« :
َحد َ
داتتن چنین بینشی نسبت به دیگر برادران و یایبندی به اقتضاحات ان (بدا توجده بده تشدارضهدای
اجتماعی) برای همگان میسر نیست .از این رو ،در ادامه بیان کرده است که اگر یایبنددی بده اصد
این همانی برای برخی سخت و عتاباور است ،حق مفارقت با برادر خویش را نددارد؛ زیدرا ایدن
کار موجب میتود تا حقد و کینهها از درون سینهها خارج و کیان سازمان اخدوت را بده مخداطره
انااياهَت َفسُا( »...ابن بابویه ،3114 ،ص.)121
اََْي َ
ََ
بیندازدَِ « :اإ َُا َْا َُ َ
ااخ َيلتَُآ َاِ َ
اْاْداًافَ ََلاْآت َفارقَُآ َ
احَّتاَْ آسم َ
اص دوم ،در سازمان اخوت ،یرهیز از خودمحوری اسدت .در ایدن ندوع از خودمحدوری ،فدرد
خود را نقطة محوری ارتباطات اجتماعی قلمداد میکند .از این رو ،خود را بر قطع رواب اجتماعی
با دیگران محق دانسته و از دیگر سوی ،اگر ییوسدت دوبدارة ان رابطده الزم ایدد ،همدواره انتظدار
ییشگامی دیگران را دارد .این چنین خودمحوری ،نقطة مخاطرة سازمان اخوت است .از این رو ،در
روایات متشددی بر غلبه بر این خودمحوری تأکید تده است :با مردم مدارا کن ...از کسی که بر تو
ستم کرده است درگذر و به انکه از تو بردیه است ،بپیوند و بخشش کن ان که تو را محروم کدرده
است (مجلسی ،3041 ،ج ،15ص.)13
اص سوم ،تقدم رتبی حاکم بر این سازمان با وجود برابری اعضای ان است .با این توضیح که
بین اعضای سازمان رابطة عرضی ،و نه طولی برقرار است ،به این مشنا که همگان در یک ردیف
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قرار داتته ،و هی برتری و مزیتی نسبت به دیگر ندارند (کوهکن ،3133 ،ص .)311ضمن تأیید
این نظر در رواب سازمانی اخوت که مؤید روایی هم دارد ،اما باید گفت که این دیدگاه ،دیدگاه
کاملی نسبت به سازمان اخوت نیست .افراد در درون این سازمان ضمن برترینداتتن نسبت به
یکدیگر ،تقدم و تأخر رتبی دارند .تأخر در فلسفه مورد بح

است .از نظر فلسفی ،عبارت از

اختالف نسبت دوچیز به یک مبدأ مشین به دلی وجود برخی صفات در یکی و فقدان ان در
دیگری است (با وجود اتتراک هر دو در اص نسبت) (طباطباحی ،3130 ،ص .)214در سازمان
اخوت نیز وضع به همین منوال است ،یشنی افراد درون ان ضمن اتتراک در اص نسبت با
سازمان ،برخی بر برخی دیگر به دلی برخورداری از یکسری ویژگیهای خاص تقدم رتبی دارند.
رهیافت به این مشنا در روایتی از امیرالمؤمنین است که در ان افراد حاضر در سازمان اخوت به دو
قسم برادران قاب اعتماد و غیرقاب اعتماد دستهبندی تده و برای تشام با هر یک ،راهکارهایی
بیان تده است (جوادی املی ،3145 ،ص.)213
مالک و مشیار برادران قاب اعتماد در ارتباط با دیگران از دینداری و یقین انها نشأت میگیدرد،
برخالف برادران غیرقاب اعتماد که در فرایند ارتباط با دیگران گاهی به مقتضای ایمان و گاهی بده
مقتضای نفس و تیطان عم میکنند (المازندرانی ،3132 ،ج ،4ص .)331بدا وجدود ایدن تفداوت،
وجه مشترک و قدر متیقن در تشام با هر دوی این اصناف ،فقدان گسسدت اجتمداعی اسدت؛ چده
انکه مالک ییوند با اخوان غیرقاب اعتماد ،دفع ضرر انان ،تقیه ،مصلحت یا هرچیز دیگری باتد که
برخی متشرض ان تدهاند (مجلسی ،3040 ،ج ،4ص.)141
بحث و نتیجه
روایات درجتده در کتاب مفاتیح الحیات در حوزة رواب متقاب اجتمداعی محدور یدژوهش قدرار
گرفت .رویکرد این بررسی دستیابی به اصول رواب اجتمداعی نداظر بده تولیدد سدرمایة اجتمداعی
براساس مؤلفههای ارتباطی ،تناختی و ساختاری با توجه به تقدم و تأخر زمانی ظهور و بدروز هدر
یک از انهاست.
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از مؤلفة ارتباطی سرمایة اجتماعی ،هنجار مشترکی که موجب تمای

افراد به برقراری ارتباط و مشارکت در سطح مختلف امور اجتماعی میتود ،در دو سطح اسالم و
ایمان تبیینتدنی است .بر مبنای روایات ،فرد به محض یذیرش ظواهر اسالمی وارد در حوزة
اجتماعی با سایرین در جامشة اسالمی میتود ،بهطوری که با تثبیت یکسری حقو

رواب

اجتماعی در قبال ان تخص ،دیگران از تالش برای دستیابی به صحت و سقم این ظواهر منع
تدهاند .اما به منظور تشمیق این رواب و مستحکمکردن بنیانهای اجتماعی ان ،ارتباطات افراد در
این سطح متوقف نشده و ایمان در سطح عمیقتر از اسالم به عنوان یک امر مستقر در قلب ،محور
رواب اجتماعی قرار میگیرد که در روایات موجود در کتاب مفاتیح الحیات با دو عنصر باور به
ابدیت و امر والیت اه بیت ییوند خورده است .عام این ییوند بر مبنای باور به ابدیت ،امکان
بهرهبردن از داراییهای مشنوی مؤمن و نیز جلب امدادهای غیبی؛ و بر مبنای امر والیت اه بیت،
تالش برای احیای ان است که دستیابی به ان جز در بستر رواب

اجتماعی مؤمنان امکانیذیر

نیست.
با تحقق مؤلفههای ارتباطی ،زمینه برای تحقق مؤلفة تناختی با محوریت عنصر اعتماد به وجود
میاید .گزارههای روایی در بح

از اعتماد با روش تحلی داده به صورت توصیههدای نگرتدی و

رفتاری دستهبندی تد .توصیههای نگرتی عبارتاند از لزوم تسریع در تدأمین نیازهدای دیگدران و
اولویتبخشیدن ان نسبت به عبادات ،دغدغه ارتقای مشندوی ،خیرخدواهی ،حسدن ظدن ،صدفح و
چشمیوتی و حمایت غیابی .مضمون دقیقتر این توصیهها «مساوات» است که به مشنای خواسدتن
و دریغ داتتن رغبتها و کراهتهای خود برای دیگران است .توصیههای رفتاری نیز متناسدب بدا
همین توصیههای نگرتی در روایات مورد اتاره قرار گرفته است.
همة مؤلفههای ارتباطی و تناختی در سازمانی به نام اخوت روی میدهد و تقویت ان مؤلفههدا
موجب تقویت سازمان یادتده و بر توسشة روزافزون ان کمک میکند .البته توسشة این سازمان ،در
گرو یایبندی به اصول ان است که در ایدن یدژوهش بده سده اصد ایدنهمدانی مؤمندان ،غلبده بدر
خودمحوری و تقدم رتبی در ان با وجود برابری همه اعضای سازمان با یکدیگر است.
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