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Abstract
Social capital has different definitions, but regardless of the differences, one of the main
axes of this concept regards connections and network/group relations. Accordingly, the
activism of individuals or governments in social relations has a direct effect on reducing or
increasing social capital. Since the Prophetic government is a suitable model for Islamic
governments, strategies for increasing the social capital of Islamic societies can be obtained
by examining his governmental actions. Therefore, the purpose of this article is to discover
the principles and strategies for increasing social capital based on the conduct of the
Prophet (PBUH). In this article, a descriptive exploratory approach and document content
analysis method are used to extract his method in improving social relations and forming an
Islamic society. Then the effect of that action or principle on the quality of social relations
is examined. Creating a united Islamic nation based on brotherhood, expanding justice and
combating discrimination, protecting the rights of minorities, expanding the concept of
society, and determining the standard of citizenship are among the practical principles
derived from the conduct of the Prophet (PBUH) in reforming social relations and creating
a proper social structure. These principles have increased the social capital of Muslims.
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حامد جوکار

استادیار ،دانشکدة علوم و تحقیقات اسالمی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،قزوین ،ایران
(تاریخ دریافت 1399/08/06 :ـ تاریخ پذیرش)1399/10/27 :

چکیده
سرمایة اجتماعی دارای تعاریف مختلف است .اما ،فارغ از تفاوتهای موجود ،یکی از محورهای اصلی این مفهوم ارتباطات و روابط شبکهای و
گروهی است .بر این اساس ،کنشگری افراد یا حکومتها برای مداخله در چگونگی روابط و مناسبات اجتماعی بر کاهش یا افزایش سرمایة
اجتماعی اثر مستقیم میگذارد .از آنجا که حکومت نبوی الگویی مناسب برای حکومتهای اسالمی به شمار میرود ،میتوان با بررسی
کنشهای حکومتی ایشان راهکارهایی برای افزایش سرمایة اجتماعی جوامع اسالمی به دست آورد .بنابراین ،هدف از این پژوهش کشف
اصول و راهکارهای افزایش سرمایة اجتماعی مبتنی بر سیرة عملی پیامبر(ص) است .در این پژوهش سعی شد ،با نگاه توصیفیـ اکتشافی و
روش تحلیل مضمون اسنادی ،روش ایشان در اصالح روابط و مناسبات اجتماعی و تشکیل جامعة اسالمی از سیره استخراج و در ادامه اثر آن
اقدام یا اصل در کیفیت روابط اجتماعی بررسی شود .ایجاد امت واحدة اسالمی بر مبنای برادری ،گسترش عدالت و مبارزه با تبعیض،
پاسداشت حقوق اقلیتها و گسترش مفهوم جامعه ،و تعیین معیار تابعیت از اصول عملی برآمده از سیرة پیامبر(ص) در اصالح روابط و مناسبات
اجتماعی و ایجاد ساختار مناسب اجتماعی است که به افزایش سرمایة اجتماعی مسلمانان منجر شد.

کلیدواژگان
(ص)

ارتباطات اجتماعی ،اصالح مناسبات ،اصول اجتماعی ،حکومت نبوی ،سیرة اجتماعی پیامبر .
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بیان مسئله
1

عبارت «سرمایة اجتماعی» نخستین بار اوایل قرن بیستم میالدی به کار رفت .اما در اواخر این قرن
بود که به شکل گسترده وارد مباحث اندیشمندان مختلف شد .سرمایة اجتماعی در بدو شکلگیری
برخاسته از رویکرد اقتصادی بود و به نوع ویژهای از سرمایه در کنار سایر سرمایهها ،مانند سرمایة
انسانی و اقتصادی و  ،...اشاره میکرد .اما به دلیل کارکرد بیبدیل آن ،از حیث نظری ،به سایر
مباحث انسانی نیز وارد شد؛ به گونهای که در سه دهة اخیر این مفهوم ذیل مباحث دانش سیاست،
برنامهریزی توسعه ،حقوق ،و مدیریت نیز قرار گرفته است .به همین دلیل ،با رویکردها و
دیدگاههای متعدد در خصوص تعریف ،ویژگیها ،شاخصها ،و سایر حوزههای مرتبط با سرمایة
اجتماعی مواجهیم .در حقیقت ،امروزه سرمایة اجتماعی موضوعی بینرشتهای به شمار میرود .در
این نوشتار کوشش شد ،ضمن بررسی اجمالی تعاریف ارائهشده از سوی اندیشمندان مختلف در
این زمینه ،با مشخص کردن مفهوم محوری و اساسی در سرمایة اجتماعی ،به روشهای برآمده از
(ص)

دین برای تقویت و افزایش سرمایة اجتماعی توجه شود .بنابراین ،سیرة پیامبر

به منزلة منبعی

دینی و قابل اتکا در این زمینه بررسی و اصول و روشهایی که ایشان برای سامان دادن به جامعة
مطلوب اسالمی به کار بردند به مثابة شیوههای افزایش سرمایة اجتماعی در جامعه معرفی میشود.
اهداف و سؤاالت پژوهش
هدف اصلی این نوشتار دستهبندی و تحلیل راهکارهایی است که در سیرة پیامبر

(ص)

برای اصالح

مناسبات اجتماعی و در نتیجه افزایش سرمایة اجتماعی به کار گرفته شده است .دستیابی به این
هدف مستلزم توجه به خاستگاه مفهوم سرمایة اجتماعی در پیشینة علمی غرب است .از آنجا که
تعاریف متنوعی از این مفهوم وجود دارد ،برای ارائة چارچوبی دقیق و قابل تحلیل ،در پژوهش
حاضر سرمایة اجتماعی در سطح کالن با رویکرد شبکهای (در مقابل رویکرد فردی) مد نظر قرار
گرفت .پرسشهای اصلی این پژوهش از این قرارند :مفهوم اصلی و محوری در بحث سرمایة
اجتماعی با رویکرد کالننگر چیست؟ و بر اساس سیرة پیامبر

(ص)

راهکارهای قابل استفاده در

جهت افزایش سرمایة اجتماعی کدام است؟
1. Social Capital
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روش پژوهش
ماهیت این پژوهش توصیفیـ اکتشافی است .این نوع پژوهشها فاقد فرضیه و درصدد ایجاد زمینهای
برای درک بهتر هر پدیده و شناسایی و تبیین آناند .برای این منظور از رویکرد اسنادی با روش تحلیل
اساسا مستقل از
ً
مضمون 1استفاده شد .تحلیل مضمون یکی از روشهای کارآمد تحلیل کیفی است که
جایگاه نظری یا معرفتشناسی خاصی به شمار میرود و در طیف گستردهای از روشهای نظری و
معرفتشناسی میتوان از آنها استفاده کرد .این روش ابزار تحقیقاتی منعطف و مفیدی است که در
تحلیل حجم زیادی از دادههای پیچیده و مفصل کاربرد دارد ( .)Braun 2006: 86رویکرد اسنادی یعنی
تحلیل اسناد و مدارکی که حاوی اطالعاتی دربارة پدیدههای مورد مطالعهاند ( .)Bailey 1994در این
رویکرد ،پژوهشگر به دنبال کشف مقاصد درونی یا انگیزههای پنهان متن نیست؛ بلکه در پی
گونهشناسیهای متنوع و طبقهبندیهای متعدد است (صادقیفسایی و عرفانمنش .)64 :1394
چارچوب نظری
به دلیل وجود تعاریف و دستهبندیهای گوناگون از مفهوم سرمایة اجتماعی ،پرداختن به آن
میتواند گسترده و گاه پراکنده و بیسامان باشد .برای پرهیز از این مسئله ،در پژوهش حاضر از
میان رویکردهای متنوع موجود دربارة سرمایة اجتماعی (خرد ،میانی ،کالن) رویکرد کالن برگزیده
و در این رویکرد نیز سرمایة اجتماعی بر مبنای شکل شناختی تحلیل شد .سرمایة اجتماعی
شناختی ناشی از فرایند ذهنی است «که از فرهنگ و ایدئولوژی و به طور خاص هنجارها،
ارزشها ،نگرشها ،و اعتقادات استحکام و قوام یافته است» (.)Uphoff 2000: 218
تعریف سرمایة اجتماعی و مفهوم محوری

از آنجا که اندیشمندان مختلف با نگرشهای متفاوت دربارة مفهوم سرمایة اجتماعی بحث کردهاند،
طبیعتاً تعاریف متعددی از آن به دست آمده است .در عین حال ،باید گفت یک همگرایی مستدل
میان مفاهیم اساسی که در تعریف موضوع به کار میروند وجود دارد ( .)Wood 2006: 8بنابراین،
برای به دست آوردن شالودة اصلی و بنیان مفهومی سرمایة اجتماعی میتوان این تعاریف را با

1. Thematic Analysis
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دقت تحلیل کرد .بدین منظور ،به مهمترین تعاریف مطرح دربارة سرمایة اجتماعی و مؤلفههای آن
اشارهای مختصر میشود.
پیر بوردیو 1سرمایة اجتماعی را مجموع منابع بالقوه و بالفعلی میداند که در نتیجة داشتن شبکهای
از روابط نسبتاً نهادینهشده از آشناییهای متقابل افراد به دست میآید؛ یعنی منافعی که شخص از
مشارکتهای گروهیاش به دست میآورد ( .)Portes 1998: 3جیمز کلمن 2تعریف دقیقی از سرمایة
اجتماعی ارائه نمیدهد .اما در توضیح آن مینویسد سرمایة اجتماعی در افراد یا در ابزار فیزیکی
تولید نیست؛ بلکه در مفهوم ارتباط با دیگران رخ مینماید (.)Coleman 1990: 462

از نظر پاتنام 3سرمایة اجتماعی مجموعهای از ارتباطات افقی بین افراد است که همکاری در
جهت کسب منافع متقابل در اجتماع را تقویت میکند .وی در حقیقت سرمایة اجتماعی را
مجموعهای از مفاهیم ،مانند اعتماد و هنجارها و شبکهها ،میداند که موجب ایجاد ارتباط و
مشارکت بهینة اعضای یک اجتماع میشود و در نهایت منافع متقابل آنان را تأمین میکند .در این
دیدگاه اعتماد و ارتباط متقابل اعضا ،در شبکه ،منابعی هستند که در کنشهای اعضای جامعه
موجود است.
فوکویاما 4نیز ،همچون پاتنام ،در تعریف این مفهوم از هنجارها و ارزشها سخن میگوید .البته او
هنجارها و ارزشهای غیررسمی در یک گروه را مد نظر دارد و بر این اساس میگوید« :سرمایة
اجتماعی را بهسادگی میتوان وجود مجموعة معینی از هنجارها یا ارزشهای غیررسمی تعریف کرد که
اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان آنها مجاز است در آن سهیماند( ».فوکویاما .)11 :1385
برخی در تعریف سرمایة اجتماعی آن را مادة خام جامعة مدنی میدانند که از تعاملهای
روزمره بین افراد به وجود میآید .سرمایة اجتماعی بهتنهایی در افراد یا ساختار اجتماعی نهفته
نیست ،بلکه در فضای تعاملی بین افراد وجود دارد و در اختیار بازار یا دولت نیست؛ گرچه همة
آنها در تولید آن نقش دارند (.)Bullen & Onyx 1998

1. Pierre Bourdieu
2. James s. Coleman
3. Putnam
4. Fukuyama
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سرمایة اجتماعی ،به منزلة جوهر و بنیان جامعة نوین ،از طریق فرایند ایجاد ارتباط و اعتماد در
شبکههای ارتباطی ،در جامعة فردگرای نوین ،مانع ذرّهای شدن جامعه و ازخودبیگانگی و رشد
فزایندة انحرافات اجتماعی میشود و از طریق ایجاد ارتباط میان افراد کنش را تسهیل میکند
(تاجبخش  .)50 :1384اعتماد یکی از شاخصهای مهم و مباحث محوری سرمایة اجتماعی است.
کلمن اعتماد را یکی از شاخصهای مهم سنجش و ایجاد سرمایة اجتماعی میداند .از دیدگاه وی،
بیاعتمادی توان حرکت و خالقیت را از فرد و گروه میگیرد و او را به موجودی بیتحرک و
خنثی تبدیل میکند (.)Coleman 1990, 24
در نگاهی کلی ،باید گفت روح حاکم بر مباحث سرمایة اجتماعی با مجموعهای از ارزشها و
هنجارها که بر روند فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی جامعه مؤثرند انطباق دارد .اعتماد ،تعهد،
قراردادها ،وجدان کاری ،و احساس تعلق به جامعه از این نمونهها هستند (دادگر و نجفی :1385
 .)27فراوانی شبکههای مشارکت اجتماعی در هر گروه ،سازمان ،یا جامعه بیانگر میزان سرمایة
اجتماعی آن است .بنابراین ،هر چه شبکههای مشارکت در یک گروه گستردهتر باشد سرمایة
اجتماعی غنیتر است (عالقهبند .)3 :1384
بر اساس آنچه گذشت ،میتوان بر این نکته تأکید کرد که مفهوم اساسی و محوری در موضوع
سرمایة اجتماعی تعامل و ارتباط و مشارکت میان افراد و گروههای مختلف اجتماعی و نیز میزان
اعتماد و همبستگی میان آنهاست .در حقیقت ،سرمایة اجتماعی با ویژگیهای ساختار جامعه و
عناصر و اجزای آن رابطهای تنگاتنگ دارد (پیران .)68 :1392
دین و سرمایة اجتماعی

با وجود افزایش چشمگیر اقبال جامعهشناسان به مفهوم سرمایة اجتماعی ،به نقش دین در ایجاد
سرمایة اجتماعی به صورت جدّی توجه نشده است ( .)Smidt 2003با این حال ،در سالهای اخیر
رابطه و نسبت میان دین (به معنای عام) با سرمایة اجتماعی از موضوعات نوپدیدی است که
اندیشمندان این حوزه را به خود مشغول کرده است .مثالً کاندلند 1مینویسد« :دین از طریق ایجاد
شبکههای اجتماعی و خانوادگی ،ارتباط با سایر همنوعان ،وظیفهشناسی ،احترام به دیگران،
1. Candland
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صداقت ،و اعمال هنجارهای همبستگی میتواند مبنای سرمایة اجتماعی قلمداد شودCandland ( ».

 .)2000کسانی همچون فوکویاما ،گریلی ،1وارنر ،2روف ،3و آمرمان 4از «دین» به عنوان عامل ایجاد
سرمایة اجتماعی یاد کردهاند (شجاعیزند  .)485 :1381در خصوص دین اسالم نیز پارسونز

5

( )70 :1379بر این باور است که در اسالم زمینة بروز سرمایة اجتماعی به سبب جهتگیری مثبت
آن به سوی دنیا و جامعه و سیاست و تأکید فراوان بر مسئولیتهای اجتماعی مؤمنان به مراتب
افزونتر و قدرتمندتر از ادیان دیگر است؛ چنان که هالن کروتز ،6وسترلند ،7و جان وُل 8نیز به این
مطلب اشاره کردهاند (شجاعىزند  485 :1381ـ .)486
برای دستیابی به رویکردهای دین اسالم ،در خصوص مسائل محوری سرمایة اجتماعی و نیز
نقش آن در ساماندهی به مسائل جامعة مسلمانان ،بررسی سیرة پیامبر

(ص)

به منزلة یکی از منابع

مهم استخراج و درک اهداف و رویکردهای اسالم در زمینههای مختلف مفید و کارساز خواهد
بود .چه سیرة ایشان از خصوصیت عملی بودن و عینیت داشتن برخوردار است و در آن نمونههایی
برای پیروی عملی وجود دارد؛ نمونههایی که بیانگر روشهای عملی ایشان در مقام آگاهترین فرد
به مقاصد اسالمی در همة شئون فردی ،اجتماعی ،سیاسی ،و فرهنگی است.
یافتههای پژوهش
اصول و روشهای اجتماعی سیرة نبوی و ارتباط آن با سرمایة اجتماعی

بخش قابل توجهی از گزارشهای موجود در خصوص اصول و روشهای بهکاررفته از سوی
پیامبر(ص) برای سامان دادن به وضعیت جامعة اسالمی در بازتولید سرمایة اجتماعی اثر عمیقی دارد
و شاید نتوان میان این اصول و رفتارها و جوانب گوناگون سرمایة اجتماعی مرزبندی دقیقی قائل
شد .برخی از این اصول و روشها مستقیم با سرمایة اجتماعی مرتبطاند و برخی دیگر بازخورد و
1. Greeley
2. Warner
3. Roof
4. Amerman
5. Parsons
6. Halen Crotz
7. Westerland
8. John Vall
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نتایجی دارند که غیرمستقیم به تولید سرمایة اجتماعی منجر میشوند .در این بخش ،ضمن بررسی
سیرة نبوی و عملکرد پیامبر(ص) در حوزة اجتماعی ،اصول و روشهایی که ایشان برای ساماندهی
به جامعة اسالمی ،بهویژه در دورة تشکیل حکومت اسالمی ،به کار گرفته ،استخراج و پیوند آن با
مفاهیمی چون ارتباط و تعامل اجتماعی و اعتماد و همبستگی ،به مثابة مفاهیم اصلی سرمایة
اجتماعی ،تبیین میشود.
ایجاد امت واحدة اسالمی بر مبنای برادری
(ص)

یکی از آموزههای مهم حکومتی پیامبر

تأکید بر مفهوم «امت» است .این تأکید البته برآمده از

تعالیم قرآنی است که بر وحدت امت در کنار عبادت خداوند تأکید کرده است« :إِنَّ هَذِهِ أُمََّتُكُمْ أُمََّةً
وَاحِدَةً وَأنا رَبَّكُمْ فاعْبدونِ( ».انبیاء .)92 /همچنین ،در قرآن بارها از حفظ وحدت و شوکت
مسلمانان سخن رفته است« :وَ أطِیعوا اللَّهَ وَ رَسوله وَلا تنازَعوا فتفْشلُوا وَ تذْهَبَ رِیحكُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ
اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِین( ».انفال .)46 /در نخستین بند پیمان صلح مدینه ،که نخستین پیمان پیامبر(ص) پس
از هجرت بود ،آمده است« :مسلمانان در برابر دیگر مردمان یک امتاند( ».حمیداهلل .)103 :1377
در این پیمان عمدة قوانین و بندها با توجه ویژه به وحدت سیاسی مؤمنان یا امت اسالمی تدوین
شده است .اهمیت این پیماننامه به حدی است که برخی آن را قانون اساسی دولتشهر مدینه
میدانند (حمیداهلل  .)106 :1377گرچه عقد پیمان صلح و عهدنامه میان اعراب رایج بوده است،
عهدنامة صلح مدینه برای نخستین بار تحت عنوان مفهوم «امت» ،که دارای وحدت عقیدتیـ
سیاسی و فارغ از بستگیهای قبیلهای و نژادی بود ،این زمینه را ایجاد کرد.
از راهکارهای مهم پیامبر(ص) برای تحقق وحدتِ امت عقدِ برادری میان مسلمانان بود؛ راهکاری
که از همان روزهای آغاز دعوت در مکه شروع شد و با هجرت به مدینه با عقد اخوت میان
مهاجران و انصار و اصالح روابط اوس و خزرج ادامه یافت (حلبی  :2006ج  .)20 ،2پیامبر

(ص)

دربارة برادری و حقوقی که برادران بر یکدیگر دارند فرمودند« :مسلمان برادر مسلمان است .همة
مسلمانان برادر یکدیگرند و در برابر دشمن حکم یک امت را دارند .از آنجا که هر فرد مسلمانی
با دیگری برابر است ،کوچکترین آنها از طرف دیگری میتواند تعهد کند( ».ابنهشام  :1408ج
 ،2ح .)4412

130

این پیوند ایمانی در سیرة پیامبر

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،8شمارة  ،1بهار 1400
(ص)

و در دوران حیات ایشان به کاملترین شکل اجرا شد و

نتایج و برکات فراوانی داشت .ایشان براى تحقق اصل اخوت دو بار میان مسلمانان پیمان اخوت
بست .بار نخست پیش از هجرت و میان مهاجران بود؛ تا آنان را براى حرکتى بزرگ و
سرنوشتساز آماده سازد (عاملی  :1426ج  .)228 ،2در این مرحله ،پیامبر(ص) میان مهاجران دو به
(ص)

دو بر «حق» و «مواسات» برادرى برقرار کرد .برادر پیامبر

در اینجا امام علی(ع) بود (سمهودی

 :2006ج 267 ،1؛ عسقالنی  :1423ج  344 ،7ـ  .)345بار دوم پس از ورود به مدینه بود که میان
مسلمانان پیمان اخوت ایجاد کرد و در جمع عمومی خطاب به اصحاب فرمود« :دو به دو با
یکدیگر برادر دینی شوید( ».ابنهشام  :1408ج .)123 ،2
در نتیجة مساوات و برادری هر مسلمانی برادر مسلمانش را بر خود مقدم میشمرد؛ چنان که
هنگام تقسیم غنیمتهای جنگی بنینضیر پیامبر

(ص)

به انصار گفت« :اگر دوست داشته باشید،

مهاجران را در این غنیمت شریک کنیم؛ وگرنه همه از آن شما باشد ».انصار گفتند« :ما نهتنها
غنیمتها را یکجا به برادران مهاجرمان میبخشیم ،بلکه آنان را در اموال و خانههای خویش
شریک میکنیم( ».شهیدی  .)43 :1364در حقیقت ،پیامبر(ص) با انعقاد پیمان اخوت مرزهای شهری
و قبیلهای را تغییر داد و به جای آن مرزهای دینی را نهاد (عبدالجلیل  123 :1363ـ .)124
روابط جدید ایمانی با آموزههای دینی و اجتماعی ویژه مستحکمتر میشد .عبادات جمعی و
گروهیـ چون نماز جماعت ،نماز جمعه ،حج ،جهادـ و ازدواجهای گوناگون پیامبر(ص) با زنانی از قبایل
مختلف و تقویت موقعیت صحابهای از قبایل ضعیف یا غیرعرب ظرف این تحول بود .در حقیقت،
چنان که برخی از دانشمندان غربی نیز اذعان کردهاند ،از میان همة ادیان جهان دین اسالم بیش از هر
دین دیگری در نابود کردن فواصل نژادی و رنگی و قومی توفیق یافت (حتی .)175 :1366
در منطق اسالمی ،همگرایی روحها و پیوستگی جانها ثمرة رسوخ ایمان در قلب مؤمنان است.
در قرآن کریم ،آیة  10سورة حجرات ،که گویی به توصیف مدنیت مد نظر اسالم اختصاص دارد،1
با تصریح بر اخوت ایمانی مسیری مهم در روابط اجتماعى گشوده است« :إِنَّمَا الْمؤْمِنُون إِخْوَةٌ

 ← .1ابوالفضل خوشمنش (« .)1394از جاهلیت مکه تا مدنیت مدینه» ،پژوهشهای قرآن و حدیث ،س  ،48ش .2
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فأصْلِحوا بَین أخوَیكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لعَلَّكُمْ تُرْحَمون( ».حجرات)10 /؛ در حقیقت ،مؤمنان برادر
یکدیگرند .پس میان برادرانتان اصالح کنید و از خدا پروا بدارید .امید که مورد رحمت قرار
گیرید.
این آیه ،با تأکید بر اصل جامعهساز اخوت ،به اصالح روابط ایمانى نیز اشاره میکند .بر این
اساس ،اسالم همة مسلمانان را در حکم یک خانواده میداند و همه را برادر خطاب میکند .اخوت
ایمانى مد نظر اسالم به زندگى اجتماعى معناى ایمانی مىبخشد و زمینة سیر جامعة انسانى به
سوى اهداف واالى ایمانى را فراهم میکند .با این رویکرد مقصد اهل ایمان یکى مىشود و راه
کمال را با همراهى طى مىکنند .معناى اخوت نیز همین را مىرساند .زیرا «اخ» به معنای وحدت
مقصد فرد با مقصد برادرش است (شیخطوسی ،بیتا :ج  )546 ،2و باید دانست که بیان «إِنَّمَا
الْمؤْمِنُون إِخْوَةٌ» قانونى را میان مسلمانان مؤمن تشریع کرده و پیوندی را برقرار ساخته که قبالً
برقرار نبوده و آن پیوند برادرى است که آثار شرعى و حقوقى نیز دارد (طباطبایی  :1417ج ،18
 .)315خداوند با این بیان مؤمنان را به یکدیگر پیوند داده و این پیوند معنوى و روحى چنان
محکم است که آنان را چون پیکرى واحد مىسازد (دلشاد تهرانی  :1385ج .)559 ،2
پیمان برادری یگانه حربه برای پیشبرد اهداف موقتی جامعة اسالمی نبود .این پیوند ریشه در
باورهای اصیل دین اسالم دارد و هر جامعهای برای قرار گرفتن در طراز جامعة اسالمی باید دارای
این ویژگی باشد .به دیگر سخن ،برادری یکی از معیارهای جامعهای است که خود را اسالمی
میداند و در فقدان آن نمیتوان آن جامعه را اسالمی دانست .شاهد این ادعا ،عالوه بر تأکید قرآن
کریم بر برادری میان مؤمنان ،تأکید پیامبر(ص) و ائمه(ع) بر حقوق برادری میان مسلمانان است.

1

گسترش عدالت و مبارزه با تبعیض
مفهوم عدالت

اگرچه در علوم اجتماعى معموالً تعریف واحدى براى یک مفهوم ارائه نمىشود و مفهوم عدالت
نیز از این امر مستثنا نیست ،میتوان گفت عدالت اجتماعى عبارت است از اینکه حق هر صاحب
 .1مثالً ← حلی 190 :1407؛ حرّ عاملی  :1991ج 550 ،8؛ کلینی  :1365ج  166 ،2و 206؛ نهجالبالغه ،خطبة .167
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حقى را به او بدهند و هر کس به حق خود ،که الیق و شایستة آن است ،برسد؛ نه ظلمى به او
بشود و نه او به کسى ظلم کند (طباطبایی  :1417ج .)570 ،1
البته عدالت اجتماعى اصطالحى جدید است و مکتبهایى که اقتصاد و ثروت را محور اصلى
مىدانند روى آن تکیه مىکنند .آنچه در اسالم بر آن تأکید مىشود عدل است .اما اجرای عدل در
جامعه مصادیق متعدد دارد که با مفهوم عدالت اجتماعى همسوست.
اسالم نیز ،در مقام کاملترین دین ،خود را مدافع عدالت معرفى میکند و قرآن کریم عدالت را
یکى از اهداف بعثت انبیا میداند« :لقدْ أرْسَلْنا رسلنا بِالْبَیناتِ وَ أنْزلْنا مَعَهم الْكِتابَ وَ الْمِیزان لِیقُومَ
النَّاس بِالْقِسْطِ( ».حدید.)25 /
در نظام دین نهتنها همة امور بر عدل استوار است ،بلکه عدل مقیاس همة امور است .به بیان
شهید مطهرى ،عدالت در سلسلة علل احکام است؛ یعنی دین آنچه عدل است مىگوید .این معناى
مقیاس بودن عدالت است براى دین .به عبارت دیگر ،در پاسخ این سؤال که آیا دین مقیاس
عدالت است یا عدالت مقیاس دین؟ تعصب دینی اقتضا مىکند بگوییم دین مقیاس عدالت است؛
اما در حقیقت اینطور نیست .این نظیر آن چیزى است که در باب حسن و قبح عقلى میان
متکلمان رایج شد و شیعه و معتزله عدلیه شدند؛ یعنى عدل را مقیاس دین شمردند ،نه دین را
مقیاس عدل (مطهرى  14 :1403ـ .)15
از آنجا که پیامبر(ص) پس از هجرت فرصت رهبرى جامعه را پیدا کرد ،مقولة عدالت اجتماعى در
سیرة ایشان سخت مورد توجه بود و در اولویت همة برنامههاى اجتماعى ایشان قرار داشت .در واقع،
(ص)

در سراسر زندگى سیاسىـ اجتماعى پیامبر

مقولة عدالت بزرگترین مصلحت اجتماعى بود .در

اندیشة نبوى ،فلسفة تشکیل حکومت اجراى عدالت در جامعه است و حکومت بدون عدالت هیچ
ارزش و اعتبارى ندارد .آن حضرت در یکى از بیانات خویش مىفرماید« :آیا مىخواهید شما را از
حکومت باخبر کنم که حکومت چیست؟ اول آن سرزنش و دوم آن پشیمانى و سوم آن عذاب در
روز قیامت است؛ مگر کسى که عدالت را پیشه کند( ».متقیهندی  :1401ج .)19 ،6
بنابراین ،یکى از توصیههاى مهم ایشان به کارگزاران حکومتى اجراى عدالت بود .فرمان آن
حضرت به عمرو بن حازم ،که به حکمرانی یمن منصوب شده بود ،نمونهاى از این موضوع است.
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پیامبر(ص) به وى فرمان داد که طرفدار حق باشد ،همانگونه که خدا بدان دستور داده است ،و در
اجرای حق با مردم نرم باشد و در ستمگرى بر آنان سخت گیرد؛ زیرا که خدا ظلم را ناپسند
میدارد و از آن نهى کرده و فرموده است« :آگاه باشید که لعنت خدا بر ظالمان باد!» (زنجانی
 :1365ج  271 ،2ـ .)272
از سوى دیگر ،پیامبر(ص) مهمترین وسیلة نجات حاکمان را اجراى عدالت دانسته است؛ چنان که
مىفرماید« :هر کس که والیت (و رهبرى) کارى از امور مسلمانان را بعد از من بر عهده گرفت او را
روى پل صراط نگه مىدارند و فرشتگان (الهى) نامة او را مىگشایند .اگر عادل بود ،خدا او را نجات
مىدهد .اگر ستمگر بود ،پل صراط چنان تکانى به او مىدهد که مفصلهاى بدنش از هم جدا شود؛
چنان که فاصلة بین اعضاى بدنش به مقدار صد سال خواهد بود (متقیهندی  :1401ج .)20 ،6
ایشان حتى حاضر نمىشد براى گسترش رسالت یا تثبیت اقتدار خود عدالت را قربانى کند .به
همین دلیل ،پیشنهاد مشرکان صاحبنفوذ را ،که اسالم آوردن خود را به فاصله گرفتن آن حضرت
از مسلمانان فقیر مشروط مىکردند ،نپذیرفت (رشیدرضا ،بیتا :ج .)150 ،7
قرآن کریم ،ضمن دستور به آن حضرت در نپذیرفتن پیشنهاد سران کفر ،پیامبر(ص) را به صبر در
برابر این جریان دعوت مىکند« :وَ اصْبِرْ نفْسَكَ مَعَ الَّذِین یدْعون رَبََّهمْ بِالْغدَاةِ وَالْعَشِی یرِیدون وَجْهَه
( »...کهف)28 /؛ خود را شکیبا دار و با کسانى باش که پروردگار خود را صبح و عصر مىخوانند
و تنها رضاى او را مىطلبند.
اشراف مشرک قدرت و نفوذ اجتماعى باالیى میان مردم مکه و قبایل اطراف داشتند و تنها
گروه مرجع براى اعضاى قوم و قبیلة خود به شمار مىآمدند .منظور از گروه مرجع کسانىاند که
انسانها به دالیلى ،همچون نیاز به احترام و آبرو و فشار اجتماعى و  ،...عموماً خود را در
زمینههایى با آنها مقایسه و خود را با ارزشها و استانداردهاى آنها ارزیابى مىکنند (رفیعپور
 .)133 :1392در واقع ،گروه مرجع به فرد کمک مىکنند تا ارزشها و اهداف و معیارهاى خاص
رفتارى داشته باشد و معیارهاى رفتار مورد تأیید و پذیرش را براى فرد فراهم مىکنند (کوئن
 .)148 :1374بنابراین ،نوع موضعگیرى سیاسىـ اجتماعى آنان در تصمیمگیرى سایر مردم اثر
بسزایی داشت و حمایتشان از پیامبر(ص) مىتوانست هم در باال بردن اقتدار اجتماعى آن حضرت
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مؤثر باشد هم موجب اقبال گروههایى از مردم به اسالم شود .اما پیامبر(ص) ،که بر اساس قرآن کریم
خود را مأمور به اجراى عدالت مىدانست« :أُمِرتُ ألعدِلَ بینَکم( ».شورا ،)15 /با رد این پیشنهاد،
تقدم مصلحت عدالت را در سیرة اجتماعى خویش به اثبات رساند.
اینکه پیامبر(ص) حاضر نمىشد حتى براى گسترش وحى از عدالت دست بردارد ،ضمن آنکه
نشاندهندة جایگاه عدالت در سیرة آن حضرت است ،نشاندهندة این است که میزان تحقق عدالت
اجتماعی بهترین و بزرگترین معیار براى ارزیابى عملکرد رهبران اجتماعى در اجراى برنامههاى
جمعى است و بدون تحقق آن موفقیت در سایر برنامههاى اجتماعى ارزش و اعتبارى ندارد .اساساً
از نگاه آن حضرت خوشبختى جامعه در گرو تحقق این امر حیاتى است و قوم و ملتى که در آن
عدالت اجتماعى نباشد سعادتمند نیست؛ چنان که حضرت امیر(ع) مىفرماید« :من از رسول خدا

(ص)

بارها شنیدم که میگفت پاک و آراسته نیست امتی که در آن امت زیردست نتواند بدون لکنت زبان
حق خود را از قویدست بستاند( ».شریفرضی .)677 :1378
از این سخن نبوى ،که به صورت مطلق بیان شده و شامل هر قوم و ملتى مىشود ،مىتوان نتیجه
گرفت که همة ارزشهاى اجتماعى در گرو عدالت است .اگر عدالت در جامعه رنگ ببازد ،همة
ارزشها رنگ مىبازد .عدالت مایة بقا و سالمت ارزشهاى انسانى در جامعه و موجده و مبقیة
ارزشهای آن جامعه است .ارزشها در زمین عدالت شکوفا مىشوند و ریشه مىکنند و بقا مىیابند.
آن حضرت ،در عمل ،به معنای کامل ،برپادارندة قسط و عدالت بود و از همین روست که در زیارت
ایشان مىخوانیم« :السَّالم عَلیكَ یا قائِماً بِالقسطِ( ».قمى )576 :1364؛ سالم بر تو اى برپادارندة قسط
و عدالت .از ایشان نقل شده که فرمودهاند« :أوصانی رَبِّی بِتِسعٍ  ...وَ العَدلُ فِی الرِّضا وَ الغضبِ».
(ابنشعبه )27 :1423؛ پروردگارم مرا به نُه چیز سفارش کرد ... :و عدالت در خرسندى و خشم.
پیامبر

(ص)

در هر شرایطى بر عدالت پایدارى ورزید و هیچ مرزى از مرزهاى آن را ندرید .از

ابوسعید خدرى نقل شده روزی پیامبر(ص) مشغول تقسیم مالى میان ما بود .ذوالخویصره ،که مردى
از بنىتمیم بود ،گفت« :اى رسول خدا ،به عدالت تقسیم کن!» حضرت فرمود« :واى بر تو  ...اگر
من عدالت نداشته باشم ،چه کسى به عدالت رفتار مىکند؟ اگر من عادل نباشم ،تو زیان کردهاى».
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(ابنهشام  :1408ج 144 ،4؛ طبری  :1413ج 92 ،3؛ طبرسی ،بیتا :ج 40 ،3؛ ابنجوزی  :1976ج
422 ،2؛ قرطبی  :1405ج 166 ،8؛ ابنکثیر  :1408ج .)416 ،4
پیامبر(ص) با سیرة عدالتمحور خود جاهلیت را از رنگورو انداخت و جامعه را به سوى حق
(ع)

متحول ساخت .آن حضرت در همة وجوه میزان عدالت بود؛ چنان که در بیان امام على

آمده

است« :گفتارش از کژی و ناراستی دور بود؛ آنسان که حق و باطل را از یکدیگر جدا میکرد».
(شریفرضی .)104 :1378
تبعیض از موانع بزرگ اجرای عدالت در جامعه است .تبعیض بنیان جامعه را سست میکند و
فرایند گسترش عدالت را متوقف مىسازد .معموالً دو گروه اجتماعى زمینههاى تبعیض را در
جامعه به وجود مىآورند :خویشاوندان و خواص .چه خویشاوندان به دلیل قرابت با حاکمان و
خواص به دلیل نفوذ اجتماعى بیش از دیگران امکان دستیابى به فرصتهاى اجتماعى را دارند و
همین بستری مناسب براى ویژهخوارى آنان فراهم مىآورد.
یکى از موقعیتهای شایع ،که زمینة تبعیض را فراهم مىکند ،داورى در مخاصمات است.
پیامبر

(ص)

بهشدت به این مقوله حساس بود و در داورى ،به جاى توجه به طبقة اجتماعى افراد،

فقط به حق و عدل نظر داشت .با افراد ممتاز جامعه همچون سایر گروههاى اجتماعى رفتار مىکرد
و تحت هیچ شرایطى عدالت را فرونمیگذاشت .مثالً ،زنى از قبیلة بنىمخزوم (ظاهراً بعد از فتح
مکه) دزدى کرد و شأن و منزلت قبیلهاى این زن ،که از طایفة اشراف بود ،باعث شد قریش برایش
طلب شفاعت کند .آنها اسامه بن زید را ،که مورد عالقة پیامبر(ص) بود ،نزد آن حضرت فرستادند.
پیامبر(ص) از این خواهش ناراحت شد و فرمود« :آیا دربارة حدى از حدود الهى شفاعت مىکنى؟»
سپس برخاست و فرمود« :اى مردم ،قبل از شما کسانى بودند که هالک شدند و علتش این بود که
هنگامى که فرد بزرگى از ایشان دزدى مىکرد رهایش مىکردند و زمانى که شخص ضعیفى دزدى
مىکرد حد را بر او جارى مىکردند .قسم به خدا ،اگر فاطمه ،دختر محمد ،دزدى کند ،حتماً دست
او را قطع مىکنم( ».مسلم  :1427ج  186 ،11ـ .)187
این رفتار در جامعهاى اتفاق مىافتاد که طى دهها سال نظام نابرابرى و تبعیض بر آن حاکم بود
و بزرگان و برخى قبایل متنفذ براى خود شأن و منزلت اجتماعى ویژهاى قائل بودند و خود را
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فراتر از قانون مىپنداشتند و از امتیازات اجتماعى ویژه بهره میبردند .حتى مردم نیز با این نوع
بیعدالتی خو گرفته بودند و این شیوة زندگى جزء فرهنگ آنان شده بود.
نکتة بسیار مهم در بیان پیامبر(ص) مساوى دانستن دختر گرامىاش ،حضرت فاطمه(ع) ،با دیگران
در برابر اجراى قوانین است .بىشک ،سخن آن گرامی نه از جنس شعار بود نه مانند سیاستبازان
از سر نیرنگ؛ بلکه به مقتضاى آیة شریفة «وَ ما ینْطِقُ عَنِ الْهَوى( ».نجم )3 /سخن و فعل ایشان بر
اساس وحى و صادقانه است .این سخن بیانکنندة منطق عملی و سیرة اجتماعی ایشان است؛ به
گونهاى که نزدیکان و خویشان و حتى فرزند حاکم اسالمى هم از این قانون مستثنا نیست .در یک
مورد مشابه ،پیامبر

(ص)

این منطق را به منصة ظهور گذاشت .روزى کنیز امسلمه ،همسر مکرمة

پیامبر(ص) ،را به جرم سرقت و براى اجراى حد الهى نزد ایشان بردند .امسلمه دربارة آن کنیز
شفاعت خواست .اما با مخالفت پیامبر(ص) روبهرو شد و آن حضرت دستور اجراى حد سرقت را
صادر کرد و دست آن کنیز را قطع کردند (کلینی  :1365ج .)254 ،7
پاسداشت حقوق اقلّیتها

اسالم همة افراد را از هر گروه و نژادى که باشند از یک ریشه مىداند و به همة آنان یکسان
مىنگرد .عدالت در اسالم یک اصل انسانى است .ازاینرو ،گسترة آن در حکومت اسالمى همة
انسانها را از هر دین و آیینى که باشند دربرمىگیرد .در منطق پیامبر

(ص)

ظلم و بىعدالتى به هر

کس ،مسلمان یا غیرمسلمان ،مذموم است و فریادرسى هر مظلومى واجب؛ چنان که پیامبر

(ص)

مىفرماید هر کس صداى مظلومیت انسانى [مسلمان یا غیرمسلمان] را بشنود که از مسلمانان
درخواست کمک مىکند و به یارىاش نشتابد مسلمان نیست (کلینی  :1365ج .)164 ،2
البته اقلیتهایی که در حکومت اسالمى زندگى مىکنند ،در کنار حقوق ،مسئولیتهایی نیز
دارند که جزیه از آن جمله است .اما اینجا موضوع سخن این است که در منطق نبوى اقلیتها از
همة حقوق اجتماعى ،که مغایر قرارداد ذمه نباشد ،برخوردارند و از بىعدالتى به آنان ،همانند
مسلمانان ،پرهیز مىشود .در عصر نبوى ،اقلیتها در پایبندى به دین و آیین خویش آزاد بودند و
هیچگاه مجبور به پذیرش دین اسالم نشدند؛ چنان که پیامبر

(ص)

در فرمان خود به عمرو بن حزم
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هنگامى که او را به فرماندارى یمن منصوب کرد فرمود« :هر یهودى یا نصرانى که بر دین خود
است بهاجبار از دینش برگردانده نمىشود( ».زنجانی  :1365ج .)273 ،2
ایشان در زمینة حقوق اقلیتها ،که در حکومت اسالمى زندگى مىکردند ،حساسیت خاصى
داشت و خود را به دفاع از آنان مکلف مىدانست و هرگز ظلم بر آنان را برنمىتافت« :هر کس
فردى از اهل کتاب تحت ذمه و امنیت مرا اذیت کند مرا اذیت کرده است( ».شیخ صدوق :1413
ج  .)124 ،4در سیرة نبوى ،حیثیت و آبروى اهل ذمه همانند مسلمانان محترم است و از تعرض به
حریم آنان نهى شده است« :هر کس اهل ذمهاى را قذف کند (تهمت ناموسى به او بزند) در روز
قیامت به تازیانهاى از آتش عذاب خواهد شد( ».شیخ صدوق  :1413ج .)125 ،4
نکتة جالب توجه اینکه اهتمام اسالم و التزام پیامبر

(ص)

به رعایت حقوق اقلیتها باعث شد

آنها از بىعدالتىهاى درونگروهى خود به ایشان پناه ببرند .مثالً ،طایفة بنىنضیر به طایفة
بنىقریظه تفاخر میکرد و خود را از نظر اجتماعى و قضایى برتر میدانست .بنابراین ،خونبهاى
بنىقریظه نصف خونبهاى بنىنضیر بود .بنىقریظه از بىعدالتى بنىنضیر به پیامبر

(ص)

شکایت

کردند و آن حضرت فرمانى صادر کرد که به مقتضاى آن خونبهاى آنان برابر و یکسان باشد
(بالغى .)215 :1370
احترام به اقلیتها در مقام یک شهروند از حقوق مسلم است که حاکم و شهروندان مسلمان
موظفاند آن را رعایت کنند .گویا ،پیامبر(ص) به مأموران مالیاتی خود در رفتار با اقلیتها سفارش
بیشتری میکرده است؛ همچنان که به عبداهلل ارقم ،که مأمور جمعآوری جزیة اهل کتاب بود،
فرمود« :آگاه باش هر کس که به کافر معاهدی ظلم یا او را به امری فوق طاقتش وادار نماید یا
نقصانی به او وارد کند یا بدون رضایتخاطر از وی چیزی بگیرد من در روز قیامت طرف او
هستم [علیه او به پا میخیزم]( ».قرطبی  :1405ج .)115 ،8
به عالوه ،پیامبر(ص) و مسلمانان روابط اجتماعی مناسبی با اقلیتها داشتند؛ هیچگاه آنان را طرد
نکردند و در نشستوبرخاستها و آداب معاشرت و  ...همچون مسلمانان با آنها رفتار میکردند.
معروف است که تعدادی یهودی به خانة پیامبر

(ص)

رفتند .در بدو ورود ،به جای «سالم علیکم»،

گفتند« :السام علیکم» به معنی «ننگ و نفرین بر شما» .پیامبر

(ص)

نیز در جواب فرمود« :و علیکم».
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پس از مالقات عایشه با اعتراض به حضرت گفت« :لعنت بر آنان باد! چرا جواب آنان را ندادید؟»
پیامبر(ص) فرمود« :چرا؛ من نیز گفتم بر شما باد!»؛ یعنی با احترام همان سخن ایشان را به خودشان
برگرداند و سخنی اضافه نکرد (عواد معروف  :1413ج .)204 ،20
گسترش مفهوم جامعه و تعیین معیار تابعیت

مفهوم امت اسالمی پیش از هجرت ،فراتر از هر گونه تعلق مرزی و نژادی و قبیلهای ،تحقق یافته
بود .اما با هجرت پیامبر و گرد آمدن عناصر حکومت ،سرزمین ،و جمعیت تابع در مدینه اولین
حکومت اسالمی در این شهر به وجود آمد (پروین  .)95 :1387با تشکیل حکومت اسالمی ،تعیین
مالکی برای تشخیص خودی از بیگانه ضروری شد .این مفهوم در مباحث سیاسی امروز تحت
عنوان تبعه یا شهروند و معیارهای تابعیت و شهروندی مورد توجه قرار میگیرد و بر اساس آن
تبعه شخصی است که عضو یک جامعة سیاسی به نام دولتـ ملت است و از حقوق مدنیـ سیاسی
و امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است (آقابخشی  .)143 :1383در
خصوص معیار تبعیت اما میان اندیشمندان اتفاقنظر وجود ندارد .برخی معیار آن را ملّیت
دانستهاند و گروهی مالک را اقامت میدانند و عدهای از مفهوم شبهشهروند استفاده میکنند که بر
اساس آن تفاوت شهروند با شبهشهروند در عدم بهرهمندی شبهشهروند از حقوق سیاسی و عدم
بهرهمندی کامل از حقوق اجتماعی است (← فالکس  60 :1381به بعد؛ کاستلز  189 :1382به
بعد).
باید توجه داشت که در احادیث نبوی یا گزارشهای تاریخی تعبیر تبعه یا شهروند و کلماتی
مشابه وجود ندارد .مفهومی که در مباحث دینی میتوان آن را هممعنا و شبیه شهروندی دانست
مفهوم رعیت است .شهید صدر در این خصوص باور دارد حکومت اسالمی یعنی رعایت و حفظ
شئون امت بر اساس شریعت اسالمی و بنابراین بارها حاکم «راعی» و فرمانبرداران «رعیت» نامیده
شدهاند؛ چنان که در حدیث آمده است« :كُلَُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلَُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ».؛ همة شما حافظ و
سرپرستید و همة شما جوابگوی مردم زیردست خود هستید (صدر  .)60 :1989در اینجا رعیت
نهتنها معنای منفی ندارد ،بلکه نشاندهندة طرز تلقی اسالم از رابطة حاکم و مردم است .در این
تلقی حاکم اسالمی باید از مردم مراقبت کند ،به گونهای که مردم بتوانند به همة حقوق خویش
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بهسادگی دست یابند .بر همین اساس ،اکثر فرهنگها این واژه را مردم ،تبعه ،شهروند ،و  ...معنا
کردهاند .متأسفانه در فرهنگ عمومی و گاه برخی از تفاسیر تخصصی از واژههای راعی و رعیت
برداشت غلطی شده است و راعی را به مفهوم قیّم و رعیت را به مفهوم جمعی که باید تحت
قیمومیّت قرار بگیرند دانستهاند و جامعه و مردم را به صغیران و سفیهان و دیوانگان تشبیه کردهاند
که نیاز به قیم یا چوپان دارند؛ درحالیکه از واژة رعیت چنین مفهومی ،در مفهومشناسی لغوی و
اصطالحی ،استنباط نمیشود.
با تبیین لزوم حفظ و حراست از مردم و حقوق آنها از جانب حاکم اسالمی ،دربارة روش
پیامبر

(ص)

باید گفت در مدینه معیار تبعیت مسلمان بودن یا پذیرش پیمان بود .این معیار در نقطة

مقابل معیارهای شهروندی در روزگار ماست .در مدینة نبوی هر مسلمانی عضوی از جامعه
محسوب میشد و از همة حقوق اسالمی برخوردار و در قبال همة تکالیف اجتماعی نیز متعهد
بود؛ البته اگر در این مسیر مانعی اساسی نداشت ،مانند رفع تکلیف جهاد از کسانی که استطاعت
کافی نداشتند و مواردی از این دست .برخورداری از حقوق اسالمی در جامعة نبوی به سابقة
طوالنی اسالمی یا یثربیاالصل بودن نیاز نداشت و هر مسلمانی مفتخر به شهروندی جامعة نبوی
میشد .هر کس از یهودیان مدینه نیز اگر میخواست بر دین خویش بماند و در عین حال در آن
جامعه روزگار بگذراند متعهد به پیمان میشد و پس از آن در امنیت بود و از اغلب حقوق
شهروندی برخوردار .بدین ترتیب ،امت مسلمان و یهود مدینه ،در عین حفظ استقالل جامعة دینی
خود ،جامعة سیاسی واحدی را به وجود آوردند و پیامبر(ص) وحدت دینی را جایگزین وحدت
قومی کرد و پیروان سایر ادیان الهی را ،به شرط پیمان ،به منزلة عضوی از جامعة سیاسی پذیرفت.
با نزول آیات سورة توبه و تشریح پیمان ذمه ،عضویت قراردادی در جامعه از یهودیان مدینه فراتر
رفت و سایر اهل کتاب را نیز دربرگرفت و آنان نیز با پذیرش پیمان ذمه به عضویت جامعة
اسالمی درآمدند (پروین .)96 :1387
اگر کسی یکی از این دو شرط را نداشت ،غیرشهروند یا بیگانه به شمار میآمد .پس از رحلت
پیامبر

(ص)

و گسترش فتوحات و قلمرو اسالم و افزایش ساکنان ،همچنان اعضای جامعة سیاسی

اسالمی بر مبنای این دو شرط معین میشدند و ویژگیهای قومی و زبانی و امثال آن لحاظ
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نمیشد .حتی زمانی که تبعیض نژادی و قومی بین عرب و عجم پدیدار شد باز هم این عناصر در
تابعیت و عدمتابعیت افراد به دولت اسالمی نقش نداشتند .حضرت علی(ع) زمانی که معاویه خروج
کرد و حکومت مستقلی در شام به وجود آورد او و پیروانش را بیگانه تلقی نکرد؛ بلکه بر اساس
ضوابط جنگ با شورشیان داخلی ،اهل بغی و نه بیگانگان (کفار و مشرکان) ،با آنان به نبرد
پرداخت (حمیداهلل .)25 :1377
هدف نهایی از انعقاد پیمان ذمه نیز به وجود آوردن محیطی امن برای زندگی مشترک و
همزیستی مسالمتآمیز بین پیروان ادیان مختلف در قلمرو حکومت اسالمی است .هر فرد یا
جمعیتی که حاضر به امضای پیمان ذمه نباشد باید اجتماع را ترک کند و تحت حمایت کامل
دولت اسالمی به سرزمین امن و پناهگاه مورد نظر خویش اعزام شود و تا زمانی که به جای امن
نرسیده است از حمایت همهجانبة مسلمانان برخوردار خواهد بود (عمیدزنجانی .)58 :1370
بنابراین ،از نگاه اسالم ،تبعه یعنی مسلمان و غیرمسلمان بیگانه یا خارجی محسوب میشود.
غیرمسلمان با اجازة رسمی «امان» یا «زنهار» یا «ذمام» میتواند وارد کشور اسالمی شود تا از آنجا
عبور یا در آنجا موقتاً اقامت کند .تحقق امان منوط به درخواست بیگانه و قبول آن از سوی
حکومت اسالمی یا فرد مسلمان است و فرد بیگانه ،پس از کسب امان« ،مستأمن» تلقی میشود و
میتواند وارد قلمرو اسالمی شود و از حمایت حکومت و حقوق و آزادیهای ویژه استفاده کند
(ضیاییبیگدلی .)94 :1368
برخی از بیگانگان ،یعنی اقلیتهای مذهبی ،که منحصراً پیروان ادیان یهودی یا مسیحی یا
زردتشتیاند ،با پرداخت جزیه و امضای پیمان ذمه ،اجازة اقامت دائم و بهرهمندی از حقوق نسبتاً
کامل شهروندی را به دست میآورند .اهل ذمه از همة مزایای مسلمانان در جامعة اسالمی
برخوردار نیستند و محدودیتهایی دارند که باید در پیمان ذمه مندرج شود و به امضای آنان
برسد؛ مثل عدم تبلیغ مذهبی ،عدم تجاهر به منکرات ،محدودیت احداث ساختمان بلندتر از
خانههای مسلمانان ،عدم ورود به مساجد و اماکن متبرکة اسالمی 1.برخی از حقوق مستأمنین در
کشور اسالمی عبارت است از :آزادی ورود و اقامت ،آزادی انجام دادن فرایض مذهبی ،مصونیت
 .1برای بررسی تفصیلی شرایط پیمان ذمه ← عمیدزنجانی  133 :1370به بعد؛ ضیاییبیگدلی  106 :1368به بعد.
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از تعرض ،آزادی انتخاب اقامتگاه ،آزادی تردد در داخل کشور اسالمی به جز اماکن متبرکه مثل
منطقة حجاز (مکه و مدینه) ،برخورداری از مقررات مربوط به احوال شخصیة خاص خود (در
مورد اهل کتاب) ،گورستان اختصاصی (در مورد اهل کتاب) ،و معافیت از پرداخت مالیات به طور
کلی (← عمیدزنجانی  133 :1370به بعد).
مواردی همچون همسانی با زمامداران (ابناثیر  :1965ج  534 ،1ـ  ،)537حق نظارت بر حاکمان
(حرّ عاملی  :1991ج  ،)16حق اندیشه و تفکر (کلینی  :1365ج  ،)354 ،2حق اظهار نظر در حوزة
امور عمومی (مطهری  :1389ج 139 ،9؛ شیخ مفید  ،)32 :1413و حقّ اعتراض و انتقاد و شکایت
(ابنهشام  :1408ج  )308 ،2نمونههایی از حقوق اتباع جامعة اسالمی در سیرة پیامبر(ص) است.
این روش بدیع پیامبر

(ص)

در تعیین حدود جامعه و حقوق و تکالیف مردم ،اعم از مسلمان و

غیرمسلمان ،نهتنها باعث مرزبندی و شکاف اجتماعی نشد ،بلکه پیوند مردم را درون جامعه
عمیقتر کرد و با ایجاد شفافیت مانع از گسترش اختالفها و دستهبندیهای بیاساس شد.
رابطة اصول برآمده از سیرة پیامبر(ص) با مفاهیم محوری سرمایة اجتماعی
اصول و روشهای پیشگفته ارتباط عمیقی با مفاهیم محوری سرمایة اجتماعیـ یعنی تعامل،
ارتباط ،و مشارکت میان افراد و گروههای مختلف اجتماعی و میزان اعتماد و همبستگی میان آنهاـ
دارند .ایجاد امت واحده بر مبنای برادری ،عالوه بر اصالح روابط اجتماعی ،جامعه را بر اساس
یکی از پیوندهای عاطفی بسیار نزدیک ،یعنی برادری ،مبتنی کرد و طبیعتاً این پیوند موجب رشد
چشمگیر اعتماد و همبستگی اجتماعی شد.
گسترش عدالت و مبارزه با تبعیض در روزگاری که مفهوم عدالت اجتماعی برای مردم آن
سامان ناشناخته و مبهم بود تالش در جهت اصالح روابط و مناسبات افراد و ارائة معیار و الگویی
جدید ،برای ساماندهی به روابط اجتماعی ،به شمار میرود .این موضوع ،بهخصوص در جامعهای
که برخی از بنیانهای آن بر اساس تبعیض بود ،در اصالح روابط اجتماعی و نیز افزایش اعتماد و
خوشبینی به بنیانهای جامعة جدید اثری عمیق گذاشت.
تضمین حقوق اقلیتها در جامعة اسالمی بر افزایش اعتماد و همبستگی اجتماعی اثر مهمی
گذاشت؛ بهویژه اینکه جامعة مدینه در آن روزگار شامل تعداد قابل توجهی اهل کتاب بود .یهودیان و
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مسیحیان در مناطق دیگر نیز وقتی دیدند حقوق آنها از سوی مسلمانان محترم و محفوظ است نهتنها
انگیزهای برای مقابله با مسلمانان نداشتند که در مواردی خواهان حضور در جامعة اسالمی هم شدند.
گسترش حیطة جامعة اسالمی و تعیین معیار روشن تابعیت اقدامی بود که تا سالها
تضمینکنندة سرمایة اجتماعی مسلمانان شد .همگان بهروشنی میدانستند با چه معیاری در جامعة
اسالمی داخل خواهند شد و تابعیت بر اساس قبول اسالم یا قبول پیمان چه حقوق و تکالیفی در
پی خواهد داشت .این شفافیت و عدالت نهفته در دل آن ،هرچند برای عدهای ناگوار بود ،اعالم
همگانی مبانی جامعة اسالمی به شمار میرفت و عالوه بر اصالح روابط و مناسبات افراد اعتماد و
همبستگی اجتماعی را تقویت میکرد.
نتیجه
سرمایة اجتماعی موضوعی نوپدید در علوم انسانی است .با وجود این ،مفاهیم اساسی
تشکیلدهندة این موضوع را ،که در تعاریف و نگاشتههای اندیشمندان آمده ،میتوان به شکل
بسیار عمیقتری در منابع و دانشهای گوناگون پی گرفت .برخی از این مفاهیم اساسی عبارتاند
از :شبکة روابط و ارتباط افراد ،اعتماد ،و همبستگی اجتماعی .به نظر میرسد میتوان هر چه را در
اصالح و افزایش این مفاهیم نقش داشته باشد در زمرة عوامل غیرمستقیم افزایش سرمایة اجتماعی
جای داد .راهکارهای دینی و نقش دین در اصالح یا افزایش این مفاهیم نیز تبیینکنندة نقش دین
در سرمایة اجتماعی است .یکی از روشهای درک نقش دین اسالم در موضوع سرمایة اجتماعی
بررسی روش عملکرد پیامبر

(ص)

در خصوص جامعة اسالمی و اثر آن بر مفاهیم اساسی سرمایة
(ص)

اجتماعی است .بر این اساس میتوان گفت اصول بهکاررفته از سوی پیامبر

در ساماندهی

جامعة اسالمیـ که سیرة اجتماعی ایشان نامیده شده و شامل اصولی همچون ایجاد امت واحدة
اسالمی بر مبنای برادری ،گسترش عدالت و مبارزه با تبعیض ،پاسداشت حقوق اقلیتها ،گسترش
مفهوم جامعه و تعیین معیار تابعیت میشودـ به صورت مستقیم در اصالح و افزایش روابط و
تعامالت اجتماعی و اعتماد و همبستگی اجتماعی مؤثر بودند و در نتیجه موجب افزایش چشمگیر
سرمایة اجتماعی جامعة اسالمی شدند.
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احیاء التراث العربی.

 .34عاملی ،جعفرمرتضی ( .)1426الصحیح من سیرة النبی األعظم

(ص)

 ،قم ،مؤسسة علمیـ فرهنگـی دار

الحدیث.
 .35عبدالجلیل ،ج .م .)1363( .تاریخ ادبیات عرب ،مترجم :آذرتاش آذرنوش ،تهران ،امیرکبیر.
 .36عسقالنی ،ابن حجر ( .)1423فتح الباری فی شرح صحیح البخـاری ،تـدوینگر :محمـد عبدالسـالم
شاهین ،بیروت ،دار الکتب العلمیه.
 .37عالقهبند ،مهدی (« .)1384درآمدی بر سرمایة اجتماعی» ،مجلة اینترنتی علوم اجتمـاعی فصـل نـو،
 ،50صص  2ـ ( 17شمارة صفحات مقاله از ابتدا تا انتها).
 .38عمیدزنجانی ،عباسعلی ( .)1370حقوق اقلیتها ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .39عوادمعروف ،بشار؛ السید أبو المعاطی النوری ،أحمد عبد الرزاق عید ،أیمن إبراهیم الزاملی ،محمود
محمد خلیل ( .)1413المسند الجامع ألحادیث الکتب الستة ،بیروت ،دارالجیل.
 .40فالکس ،کیث ( .)1381شهروندی ،مترجم :محمدتقی دلفروز ،تهران ،کویر.
 .41فوکویاما ،فرانسیس ( .)1385پایان نظم؛ سرمایة اجتماعی و حفظ آن ،مترجم :غالمعبـاس توسـلی،
تهران ،حکایت قلم نوین.
 .42قرطبی ،محمد بن احمد االنصاری ( .)1405الجامع الحکام القرآن ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
 .43قمى ،عباس بن محمدرضا ( .)1364مفاتیح الجنان ،مترجم :مهدى الهى قمشهاى ،تهران ،دفتـر نشـر
فرهنگ اسالمى.
 .44کاستلز ،استفان؛ دیویدسون آلیستر ( .)1382مهاجرت و شهروندی ،مترجم :فرامرز تقـیلـو ،تهـران،
پژوهشکدة غیرانتفاعی مطالعات راهبردی.
 .45کلینی ،محمد بن یعقوب ( .)1365الکافی ،تدوینگر :علیاکبر غفاری ،تهران ،دار الکتب االسالمیه.
 .46کوئن ،بروس ( .)1374مبانی جامعهشناسی ،مترجم :فاضل توسلی ،چ  ،4تهران ،سمت.
 .47متقیهندی ،عالءالدین علی ( .)1401کنز العمـال ،تـدوینگر :بکـری حیـانی و صـفوه السـقا ،چ ،5
بیروت ،مؤسسة الرساله.
 .48مسلم ،ابن حجاج ( .)1427صحیح مسلم ،تدوینگر :نظر بن محمد الفاریابی ،مکه ،دار طیبه.
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. صدرا، تهران، یادداشتهای استاد مطهری.)1389(  مرتضی، مطهری.49
. حکمت، تهران، بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسالمى.)1403(  ـــــــــــــــ.50
 سـید مرتضـی: تـدوینگر، الفصول المختاره من العیون و المحاسن.)1413(  محمد بن محمد، مفید.51
. المؤتمر العالمی اللفیه الشیخ المفید، قم،علمالهدی
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