
  
  
  

  ایران در اجتماعی ۀسرمای و شیعه فقه
  باقرالعلوم دانشگاه سياسي علوم دکتري دانشجوي / یزارع هیراض

 باقرالعلوم دانشگاه ارياستاد /ییزا  لک دکترنجف

 چکیده

 يل و بررسيمورد تحل يه اجتماعيد سرمايعه در توليفقه ش يها تين نوشتار ظرفيدر ا
ـ به ا يابيدست يقرار گرفته است. برا ه يو سـرما عه يم فقـه شـ  ين هـدف ابتـدا مفـاه   ي

علم فقه انسان را قـادر بـه   شود که  در ادامه مشخص مي. ه استشد يبررس ياجتماع
ن نکـرده  يعت آنها را معـ يسازد که واضع شر يم ياستخراج و استنباط حدود و احکام

هـا و   ارزش است. سرمايه اجتماعي وجود روابطي عميق، گسترده و متقابل مبتنـي بـر  
سـاختارهاي متفـاوت فـردي،     د جامعه است کـه در هنجارهاي اجتماعي در ميان افرا

ـ عه بـه تول ييابد. فقه ش گروهي، سازماني و اجتماعي به صورت نامحسوس تبلور مي د ي
سـاختار  بـه  پـردازد. در سـطح کـالن     يمو خرد در دو سطح کالن  يه اجتماعيسرما

پرداختـه   ياسياز منکر و مشارکت س يت، امر به معروف و نهيت، اجتهاد و مرجعيوال
در  يه اجتمـاع يهسـتند کـه در سـرما    ييهـا  ثار شاخصهياخوت، اعتماد و ا. شده است

ـ ق ايعه از طريفقه شبنابراين،  شده است. ها توجهسطح خرد به آن  يهـا دارا  ن مولفـه ي
  است. يه اجتماعيد سرمايت در توليظرف

از منکـر،   يت، امر به معروف و نهـ ي، واليه اجتماعيعه، سرماي: فقه شها کلیدواژه
  .ثاري، اخوت، اعتماد، اياسيمشارکت س

  

  شناسي فصلنامه علمي ـ پژوهشي شيعه
  ۱۴۶تا  ۱۱۷صفحات 
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  مقدمه
 افـراد  روانـي  و روحـي  آمادگي از كه است اي  هنهفت دارايي و ثروت اجتماعي، سرماية

 پديـد  جمعـي  عمـل  در شـدن  درگير و شخصي منافع از پوشي  چشم براي جامعه يك
 جوامـع  تمامي در بالقوه صورت  هب كه است سرمايه از شكلي اجتماعي رمايةس .آيد  مي

برخـي   دگرگـوني  بـه  درآمـدن،  فعليـت  بـه  و شدن شكوفا براي و دارد وجود انساني
ـ آ  مـي  فـراهم  ندرت  به كه دارد نياز ويژه شرايطي تحقق و عوامل  گـران، يد و كتـابي ( د.ي
 در تـوان   مـي  امـا  ؛است يغرب موعل ديجد ميمفاه از ،ياجتماع ةيسرما )۱۸۸ص ،۱۳۸۳
 نظام نکهيا به توجه با کرد. جوو  جست را آن هاي  مؤلفه زين اسالم ياجتماع هايدستور
ـ  در مقاله نيا است، عهيش فقه بر يمبتن ياسالم يجمهور ـ ا بـه  پاسـخ  يپ  پرسـش  ني

ـ ا ؟دارد هـايي   تيظرف چه ياجتماع ةيسرما ديتول يبرا عهيش فقه که است  نوشـتار  ني
 و اجتهـاد  سـاختار  ،حکومـت  سـاختار ( کـالن  سطح دو در عهيش فقه که است يمدع

 صـداقت،  اعتمـاد، ( ردخُ و منکر) از يونه معروف به امر و مشارکت، سطح ت،يمرجع
  پردازد.  مي ياجتماع ةيسرما ديتول به هنجار) جاديا و متقابل، ارتباط

  
  عهیش فقه مفهوم .1

 بـه  قـادر  را انسـان  فقه علم ،يو نظر از داند.  مي يعمل علوم از يکي را فقه علم يفاراب
 نکـرده  نيمعـ  را آنها عتيشر واضع که سازد  مي ياحکام و حدود استنباط و استخراج

 آشـکار  انسـان  يبـرا  عتيشـر  واضع هدف و غرض اساس بر را آنها يدرست و است
 و علـم  مشابه، يفيتعر در ،الملة کتاب در نيهمچن وي )۱۱۲ص ،۱۳۶۴،يفاراب( سازد.  مي

 از اسـتفاده  بـا  و آن کمـک  بـه  توانـد   مي انسان که داند  مي اي  همقول را يفقه صناعت
ـ تحد به عتيشر واضع که را آنچه حکم ،يکل اصول و مصرحه و موضوعه احکام  و دي

 غرض طبق بر ريتقد نيا يدرست کند. استنباط و استخراج است، نکرده حيتصر انشيب
  )۳۰۱ص ،۱۳۷۸ همو،( است. کرده عيتشر يخاص امت يبرا که است ينيد تيکل در شارع،
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 به علم فقه، است. سنت) و قرآن( نصوص در منحصر زندگي مشروعيت و حجيت
 اسـت؛  ناپـذير  پايـان  فرايندي ،فقه دانش آنهاست. تفصيلي ةادل شناخت گذر از احکام

 و آمد وجود به سنّتي جامعة در کوچک و ساده موضوعات کاماح تبيين براي ابتدا چه
 در جـدي  تأمـل  بـه  و شـد  گسـترده  تحوالتش قلمرو ،مدرن عصر به جامعه ورود با

 ،۱۳۷۵ مهريـزي، ( پرداخـت؛  قضـاوت  و اجتمـاع  خـانواده،  حکومت، چون مهمي مسائل
 هنـر  سياسـت،  جـوهر  اگـر  زيـرا  ؛نيست  ممکن فقه از نيازي  بي که اي گونه  به )۲۱۰ص

 حج و زکات روزه، نماز، چون اسالم از مهمي هاي  بخش ،است ديگران با کار و زندگي
 دينـي  نصوص با واقعيات اين انطباق فقه علم و دارند همکاري روح از حکايت همواره
 ينتـر   مهم را قدرت اسالم باز ،است قدرت براي تالش سياست مشخصة اگر و ؛است
 اگـر  و ؛اسـت  فقـه  دانـش  ها  آرمان به نيل علمِ و داند مي ها  آرمان به يابي  دست ابزار
 در هـا   پرسش اين طرح باز است، اطاعت چرايي و حاکم کيستي بارةدر ،سياست بحث

  )۱۶-۱۵ص ،۱۳۶۲ ،عنايت( دارد. موضوعيت فقه
  
 اجتماعی سرمایۀ مفهوم .2

 سـرماية  اقتصادي، و مالي انساني، سرماية مانند سرمايه، مختلف انواع كنار در امروزه
 بـه  مفهـوم  اين است. گرفته قرار برداري  بهره مورد اجتماعي سرماية عنوان با ديگري

 بـا  كـه  دارد اشـاره  باارزش منبع منزلة  به شبكه يك اعضاي ميان ارتباطات و ها  پيوند
 از ،اجتماعي سرماية شود.  مي اعضا اهداف تحقق موجب متقابل، اعتماد و هاهنجار خلق

 داراي را آن تـوان   مـي  حيـث  اين از و است شده تشكيل اجتماع و سرمايه مفهوم دو
 خـود  واسـطة   به كه جامعه در فزاينده ةتوش نوعي ؛دانست غيرفردي و فزاينده ماهيتي
  كند.  مي ياري جامعه خود حفظ و هدف به رسيدن در را آن و دشو  مي ايجاد جامعه
 و ارزش داراي ،انساني و اقتصادي فيزيكي، هاي  سرمايه ديگر مانند نوپا مفهوم اين
 اجتمـاعي  سرماية توان  مي كل در روست.  روبه نيز منابع كمبود با البته و است اهميت
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 ميـان  هميـاري  و همكـاري  هدفمنـد  نظـام  و ،اجتمـاعي  تعـامالت  در موجود منابع را
 حـس  معقوالنـه،  روابـط  هـاي   شـبكه  ايجاد سبب كه دانست سازمان و جامعه اعضاي
 دسترسـي  در را جامعه نهايت، در و گردد  مي جامعه يك افراد بين مشاركت و اعتماد

  كند.  مي كمك آن انسجام و ذات حفظ و مشترك هدف به
 اجتمـاعي  سرماية است معتقد آمريكا، ساكن معاصر انديشمند فوكوياما، فرانسيس

 آن در جامعـه  اعضـاي  كه است غيررسمي هنجارهاي و ها  ارزش از معين اي  همجموع
 .كنـد   مـي  هـدايت  جامعـه  حفـظ  راسـتاي  در خـاص  امور انجام به را آنها و ندا  سهيم

)Fokuyama, 1995(  
 بـه  كه داند  مي بالفعل يا بالقوه منبع يك از تركيبي را اجتماعي سرماية بورديو، پير
 متصـل  متقابـل  ارتباطات از شده  نهادينه روابط از دائمي وبيش كم شبكة يك از ثروتي
 Anderson and( .كنـد   مـي  حمايـت  جمعـي،  سـود  بـه  رسـيدن  براي را اعضا و است

Miller, 2001(  
 سـرماية  او اسـت.  داده ارائـه  تر  جامع يتعريف اجتماعي سرماية از )م۱۹۹۰( كلمن
 سـاختارهاي  گونـاگون  ابعاد شامل كه داند  مي مختلف نهادهاي از اي  هگون را اجتماعي
 و سـازماني  فـردي،  هـاي   قالـب  در فعـاالن  فعاليـت  تسـهيل  سـبب  و است اجتماعي

 احاطـه  را افراد و ها  گروه ميان روابط ،ضمني صورت  به و شود  مي اجتماعي ساختارهاي
  )Colman, 1990( كند.  مي

 هنجارهـاي  از اي  همجموعـ  اجتمـاعي  سـرماية  ،مطرح هاي  تعريف از ديگر يکي در
 و همكـاري  سطح ارتقاي سبب كه است شده تعريف اجتماعي هاي  سيستم در موجود
 بـر  گـردد.   مـي  جامعـه  آن اعضاي بين ارتباطات و تبادالت هزينة سطح آمدن پايين

 ارتبـاط  داراي نيـز  اجتماعي نهادهاي و مدني جامعة نظير مفاهيمي تعريف، اين اساس
 پاتنـام  )۴ص ،۱۳۸۳ شـيرواني،  و الـواني ( شـود.   مـي  اجتمـاعي  سرماية با نزديك مفهومي

 ماننـد  اجتمـاعي،  زنـدگي  هـاي   ويژگـي  از اي  همجموعـ  را اجتماعي سرماية )م۱۹۹۳(
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 باشـد،  اثرگذار مشترك اهداف پيشبرد بر تواند  مي كه ،اعتمادي و هنجاري هاي  شبكه
 اجتمـاعي  روابط اجتماعي، سرماية كه است معتقد او ديگر، عبارت به .است نهاده نام

  ).Putnam, 1993( است. اعتماد و هنجارها با يافته  امتزاج
 ،مـوارد  از بسـياري  در هنـوز  بـودن،  نوپـا  و جديـد  دليل به اجتماعي سرماية واژة
 نيـز  و آن ارتقـاي  هـاي   روش در تعريف، در ابهام اين است. مانده باقي مبهم مفهومي
 پيشـين،  تعـاريف  بـه  توجـه  بـا  مجمـوع،  در اما ؛دارد وجود اجتماعي سرماية سنجش
  است. اجتماعي سرماية خصوص در كاربردي و مانع جامع، تعريفي ،زير تعريف

 و هـا   ارزش بـر  مبتنـي  ،متقابـل  و گسـترده  عميـق،  روابطي وجود اجتماعي سرماية
 فـردي،  متفـاوت  هـاي   ساختار در که ؛است جامعه افراد ميان در اجتماعي هاي  هنجار

  يابد.  مي تبلور نامحسوس صورت  به اجتماعي و سازماني گروهي،
 .شـود  مطـرح  خـرد  و کالن سطح دو در دتوان  مي ،يکل صورت  به اجتماعي سرماية

 روابـط  شـامل  را اجتمـاعي  سـرماية  ،»نـورث « چـون  يشـمندان ياند ،کـالن  سطح در
 و ياسـ يس حکومـت  دولـت،  از اعـم ( کـالن  ينهادها يساختار ارتباطات و يقرارداد

 و ارتباطـات  شـامل  اجتمـاعي  سـرماية  کالن سطح دانند.  مي )ييقضا يحقوق هاي  نظام
 ،ياسـ يس حکومت ،يحقوق هاي  چهارچوب و مقررات و نيقوان مانند ،يرسم يساختارها

ـ ا از شـود.   مـي  ياسـ يس يگيـر   شکل نديفرا و تمرکز سطح مشارکت، سطح  ،منظـر  ني
 عامـل  بلکـه  ؛کنند  مي يبند  يپ را جامعه که ستين يينهادها مجموع ،اجتماعي سرماية

  است. هم کنار در آنها نگهداشت
 و هنجارهـا  افـراد،  يـان م يارتبـاط  هـاي   شـبکه  و يفـرد  روابـط  بر ،خرد سطح در
ـ ا بر شود.  مي ديتأک آنها بر حاکم يررسميغ هاي  ارزش  اجتمـاعي  سـرماية  اسـاس،  ني
ـ م تعامالت و روابط تيفيک و شدت از اعم يموضوعات شامل  و ،هـا   گـروه  و افـراد  اني

ـ تول يبـرا  عهيش فقه هاي  تيظرف به نکيا شود.  مي اعتماد و تعهد احساس  سـرماية  دي
  م.يپرداز  مي سطح دو نيا در اجتماعي
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  کالن سطح در اجتماعی سرمایۀ و عهیش فقه .3
  تیوال. 1-3
 انواع ديگر از گاه که اي  گونه  به ؛دارد اجتماعي سرماية ديتول در هژيو يگاهيجا يرهبر

 شـتر يب يشـدت  و قـدرت  شـود،   مي ديتول گريد يساختارها توسط که اجتماعي سرماية
ـ ا .اسـت  يمراتب  سلسله اقتدار نجايا در اجتماعي سرماية منشأ دارد.  اقتـدار،  منـابع  ني

ـ يغ يکل  به يليدال به که کنند  مي مقرر را ييهنجارها  اطاعـت  هنجارهـا  آن از ،يرعقالن
 افراد تک  تک از را خود اجتماعي سرماية ،رهبر )۲۷۵-۲۰۱ص ،۱۳۸۵ بخش،  تاج( شود.  مي

  شود.  مي متمرکز او در هسرماي نيا و کند  مي کسب
 .انـد   رفتـه يپذ را او يرهبـر  کـه  است يروانيپ و رهبر انيم رابطة يمعنا  به ،تيوال

 شه،ياند نيا در .دارد سروکار افراد اعتقادات با که است يقلب يامر ،اسالم در تيوال
 رد.يپـذ   مي را او يرهبر آمده،در طانيش تيوال تحت رد،ينپذ را خدا تيوال که يکس

 بـر  ،فرمـوده  امر او اطاعت به خدا که يکس تيوال رشيپذ ل،يدل نيهم به )۲۵۶بقره:(
ـ وال ،شيعي اعتقادات بر بنا .است واجب يمسلمان هر  در گـر يد امـر  هـر  از بـيش  ،تي

 از کـه  ويـژه،  اي  رابطه خود روانيپ با امام، و رهبر که دليل نيا به ؛دارد تياهم اسالم
ـ  تيهدا يبرا رابطه نيا از تواند  مي او .سازد  مي برقرار ،است تر  يقو گريد رابطة هر  اي

ـ اخت در ميعظـ  اريبسـ  اي  هيسـرما  امام ،واقع در .کند استفاده مردم يگمراه  و دارد اري
 و است سويه  دو رابطه نيا البته است. بزرگ اريبس يکارها انجام به قادر آن ةليوس  به

  دارد. وجود امت و امام انيم يمتقابل حقوق
 و يمعنـو  حضـور  بـدون  و اسـت  وابسـته  امام به کامالً ،ياسالم اجتماعي سرماية

 عـالم  در هـم  و معنـا  عالم در هم ،امام .داشت اي  هسرماي چنين توان  نمي امام، يقيحق
ـ غ در دارد. دخالـت  خود روانيپ انيم روابط در ،ماده ـ  معصـوم،  امـام  ابي ـ فق يول  هي

 نصـب  به ط،يشرا واجد يفقها بت،يغ زمان در است. ياسالم جامعة اجتماعي سرماية
 حکومـت  امـور  توانـد   مـي  طيشـرا  واجد هيفق هر و اند  شده منصوب تيوال يبرا عام،
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 ناآن يحت ؛کنند اطاعت يو از که است واجب زين مردم بر رد.يبگ عهده رب را ياسالم
 اي خداوند جانب از معصوم امامان که گونه  همان ،اساس نيا بر ستند.ين او مقلد که

 منصـوب  خداونـد  جانب از اکرم امبريپ که گونه  همان و ندا  منصوب اکرم امبريپ
ـ وال بـه  بالفعـل  صـورت   به عام، نصب به زين فقها است، ـ ز نـد؛ ا  منصـوب  تي  همـة  راي

  .شوند يمنته خدا به ديبا ها  تيوال
 يرهبر از محض اطاعت ،برده نام اهللا  ليسب يف نامجاهد يبرا قرآن که ياصول از

 اسـت.  دانسـته  شکست موجب را اصل نيا از يتخط که اي  گونه  به ؛است يفرمانده و
 در را مسـلمانان  شکسـت  ياصـل  ليدال از يکي خداوند ،۱۵۲ ةيآ عمران آل ةسور در

  است. دانسته امبريپ فرمان از سرپيچي ،احد جنگ
  
  تیمرجع و اجتهاد ساختار. 2-3

 از ياسـالم  حقوق که است يفقه نيقوان و قواعد ديتول نظام ،عهيش فقه اجتهاد ساختار
 را يهـاد  و شـرو يپ نقش که است مردم ينيد يرهبر زين تيمرجع شود.  مي منتج آن

 يبـرا  اجتمـاعي  سـرماية  هم ،يعيش ةجامع در تيمرجع و اجتهاد ساختار کند.  مي فايا
 آن بـه  کـه  اسـت؛  اجتمـاعي  سـرماية  حامـل  خـود  هـم  و کند  مي ديتول ياسيس نظام
  م.يپرداز  مي

ـ ن بـت يغ زمان در و است بوده باز همواره اجتهاد باب ،عيتش مکتب در  يفقهـا  زي
 رسـالت  و فـه يوظ )الشـريف  فرجـه  تعـالي  اهللا لعجـ ( زمان امام نواب جايگاه در طيالشرا  جامع

ـ با عهيش مسلمان کي ،بيترت نيبد .اند  داشته را خود روانيپ ييراهنما و تيهدا ـ  دي  اي
ـ تقل طيالشرا  جامع يمجتهد از نکهيا اي باشد مجتهد  مکتـب  در کـه   يحـال  در کنـد؛  دي

ـ  ائمـة  از پـس  اجتهـاد  بـاب  ،جماعت و سنت  اهل ـ پ و مسـدود  آنهـا  ةچهارگان  رواني
  اند.  شده واگذاشته خود حال به سنت  اهل
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 کـه  کنـد   مـي  کمـک  مکتـب  نيا روانيپ به تنها  نه ،عيتش مکتب در نهاد نيا وجود
 ،کننـد  فصل و حل ديتقل مراجع يفتاوا از استفاده با را مستحدثه و روز مسائل همواره

 و ــ  برخوردارنـد  الزم تيمشـروع  از کـه  ــ  يمذهب رهبران انيم خود  يخود  به بلکه
 يبـردار   بهـره  براي مناسب طيشرا و نموده جاديا طبيعي و دائمي اي  رابطه آنها روانيپ

 را جور حکام برابر در اميق و ياجتماع ياسيس هاي  تيفعال در شيعيان حضور و ياسيس
  است. آورده فراهم

ـ يد تيـ مرجع و اجتهـاد  عنصر از ،ياسالم انقالب يرهبر امر در ينيخم امام  ين
 حکـم  از نيـز  مردم و جست  مي بهره يمردم هاي  توده تيهدا و جيبس راستاي در خود

 بـارز  هـاي   نمونه گريد از .کردند  مي اطاعت ينيد و يشرع يحکم مثابه  به ديتقل مرجع
 دشـ  صادر ۱۲۷۰ سال در که است يرازيش يرزايم يتنباکو ميتحر حکم ت،يتبع نيا
ـ ا مسـلمان  مردم آن، موجب به و  کـرده،  تحـريم  را  تنبـاکو  و توتـون  اسـتعمال  راني

  درآوردند. زانو به را سيانگل استعمار
  
  یاسیس مشارکت. 3-3

ـ ا کسـب  اسـت.  اجتمـاعي  سرماية مهم عناصر از يکي ،اعتماد  ةعرصـ  در اعتمـاد  ني
 به بخش اين در است. ياسيس مشارکت آنها از يکي که دارد يمتعدد ليدال ،ياسيس

  م.يپرداز  مي عامل نيا از استفاده در عهيش فقه تيظرف
 شــهروندان« کــه اســت ياعمــال و هـا   تيــفعال از اي  همجموعــ ياســيس مشـارکت 

 يخاصـ  اسـت يس و حکومت از تيحما اي نفوذ يجوو  جست در لهيوس دانب »يخصوص
 از تـر   گسـترده  ،ياسيس مشارکت مفهوم از فيتعر نيا )milbrath, 1977, p.2( هستند.

ـ تعر کنـد.   مـي  محـدود  نفوذ و رقابت ةريدا در فقط را مشارکت که است يفيتعر  في
  کند.  مي يتلق مشارکت شاخص ةرمجموعيز دو را تيحما و رقابت يسو دو ،شده  ارائه
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 در تـوان   مـي  را آن ينظر تمهيدات و يسياس مشاركت يبرا الزم يها  فرض  پيش
 فقـه  مختلـف  يمحورهـا  در اسـاس,  ايـن  بـر  .كـرد  يگير  يپ عهيش فقه و يدين متون
 يسياسـ  مشاركت امر با اي  گونه  به كه كرد اشاره يقواعد و اصول به توان  مي ياسالم
 بـازگو  را فعـال  يمشاركت فرهنگ يگير  شكل هاي  زمينه و بستر ينوع  به و رنددا پيوند

 و شـوند   مـي  بحث فقه در مبسوط صورت  به كه يعناوين و محورها ينتر  مهم .کنند  مي
 بحـث  :از انـد   عبـارت  ,هنـد د شـكل  را يسياس مشاركت ةپديد ينظر بستر ندنتوا  مي

 حكومـت  بـر  نظـارت  ,المسـلمين  ةئمـ ال ةالنصـيح  مبحـث  عدل),( يبرابر و مساوات
 آنها از برخي به که ؛ و... يعموم رضايت بيعت, تعاون, معروف, به امر شورا, ,ياسالم
  .شود  مي اشاره
 نظـر  به رسيدن يبرا خرد اصحاب از اختبار و آرا تضارب مفهوم به شورا :شورا الف)

 در را يسياسـ  مشـاركت  يجـد  هـاي   زمينه )۷۹ص م،۱۹۸۶ ،ابوفارس( ،احسن يا صواب
 ينظـر  بسـتر  منظـر  از ،يسياسـ  مشاركت با شورا ةرابط سازد.  مي فراهم يدين ةجامع

 دين يسياس فرهنگ دادن نشان اهتمام صرف و است اهميت داراي يسياس مشاركت
 در افـراد  مشـاركت  تشـويق  ينـوع   بـه  گونـاگون,  هـاي   انديشـه  و آرا از يگير  بهره به

 شـورا  يبرا كه يفوايد ينتر  مهم .کند  مي بازگو را يسياس و ياجتماع هاي  يگير  تصميم
  از: ندا  عبارت شده, مطرح
  جامعه; درون به آن دادن توجه و ها  يگير  تصميم پيامد و وليتئمس توزيع .۱
  مختلف; تجربيات گذاشتن آزمون به طريق از آنها, مفيدترين و آرا بهترين به يدستياب .۲
  نيروها; يشناساي و افراد يفكر يها  يتوانمند استخراج و كشف .۳
 بـه  افـراد  واداشـتن  طريـق  از يفكـر  يشـكوفاي  و خالقيـت  هـاي   زمينـه  ايجاد .۴

  انديشيدن;
 نشتگذا اجرا به و دادن بها طريق از ,يفكر هاي  مجموعه و افراد جذب و جلب .۵

  آنان. يمشورت نظريات و ها  ديدگاه
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 مثبـت  هاي  جنبه منزلة  به يادشده يمحورها عمدتاً نيز يسياس مشاركت مبحث در
 كـريم  قرآن در مشورت ةفلسف .شوند  مي مطرح آن ضرورت ةكنند  توجيه و مشاركت

 يحـال  در اسـت.  زمينـه  اين در مباحث ديگر از ,شورا دربارة خاتم ينب به دستور و
 شورا فرمان فلسفة ،باشد صواب قرين تواند  مي ديگران از بيش پيامبرخاتم يأر كه

)اوِشَ ومره ـ ارا يمتفـاوت  هـاي   ديدگاه نامفسر باره  دراين ؟يستچ )مراالَ يف  انـد.   داده هئ
 آل سـورة  ۱۵۹ شـورا,  سـورة  ۳۸ آيـات  كـريم,  قرآن در شورا يفقه مستند بيشترين
  شود.  مي داده دستور كردن مشورت به آنها در كه است جراتح سورة ۱۳ و عمران,
ـ ارا يمتفـاوت  و متعـدد  هـاي   ديدگاه شورا, آيات توجيه و تفسير ةزمين در  شـده  هئ
 و تـر   صـواب  يأر كشف يبرا نه ،شورا دستور كه باورند اين بر يبرخ جمله, از ؛است
 .باشـد   مـي  جنـگ  به مربوط امور در نظر و يأر بهترين به يدستياب منظور  به كه برتر,
 خصوص در ينب حضرت به اسالم امت ياقتدا و امت ميان در مستمر ةسير ايجاد

 ديگـر  از امـور,  همـة  در مشـورت  همچنـين  ،جنگ به مربوط امور در کردن مشورت
 و مصالح وجود به توجه با هم يكسان است. شده هئارا زمينه اين در كه است ينظريات
 ،۲ج تـا،   بـي  ,يطبرسـ ( .انـد   داده توضيح را آن يدستور يمبنا مشورت, در موجود منافع

 از يسياس مشاركت جديد ةمقول با شورا مبحث ارتباط دربارة جعفري عالمه .)۸۶۹ص
 در آنهـا  كيفيـت  و حيـات  ونئشـ  انتخابات,« :گويد  مي چنين اسالم, يسياس فقه منظر
 مـردم  اختيار در نكند, برخورد صريح ينه به كه مادام ،يزندگ موضوعات همه ةزمين

 مـع  يـداهللا  ــ  جماعـت  و شـورا  و پذيرفتـه  را انتخاب اختيار اين اسالم چون و ؛است
 يمعنـا  يك در را مردم بر مردم حكومت بنابراين, ،است داده قرار اصل را ـ ةالجماع

  )۳۱۴ص ،۱۳۷۷ ,يجعفر( .»است پذيرفته يعال
 تعيـين  در را انسـان  اختيـار  و اراده نقش مسلمان, پژوهشگران و نامفسر از يبرخ

 فقـه  و قـرآن  ياجتماع مباحث همة به شورا, بحث از فراتر ،خويش يسياس سرنوشت
 چنـين  قـرآن,  ياجتمـاع  آيـات  مجمـوع  از ،رويكـرد  ايـن  در دهند.  مي يتسر يسياس
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 مردم عهده رب را آن ياجرا خداوند كه است ياجتماع ينظام يدارا دين كه آيد  يبرم
 كـه  اسـت  روشـن  كننـد.  اقامه را دين يجمع صورت  به بايد جامعه افراد و داده قرار
 ,يطباطبـاي ( اسـت.  جامعه آن مردم ةعهد بر افراد, از آن تشكيل دليل به ،جامعه ادارة

 درون در ،يسياسـ  قـدرت  ةسرچشـم  يتلق اين در ديگر, عبارت به )۲۲ص ,۴ج ،۱۳۷۶
 حكومـت  يـك  البق در كه است افراد يجمع ةاراد و شود  مي وجو  جست جامعه افراد

  يابد.  مي يتجل يدين
ـ  حاكميتمنشأ اينکه به توجه با :یسیاس مشارکت و بیعت ـ ب  ,اسـت  خداونـد  يدين

ـ  و قبول به يدين حكومت مشروعيت  حـال,  عـين  در امـا  نـدارد;  بسـتگي  مـردم  ينف
 بيعـت  قالب در يهمگان مشاركت و يعموم رضايت رهگذر از كه ـ حكومت مقبوليت

ـ  پيشوايان اهتمام مورد همواره ـ شود  مي محقق جامعه رهبر با مردم  در و بـوده  يدين
 مشـاركت  و بيعـت  روابـط  اسـت.  گرفتـه  قرار بحث و توجه مورد اسالم يسياس فقه

ـ  حاكميـت  تحقـق  هاي  زمينه و شرايط نظر از ،يسياس  در يسـاز   مشـاركت  اوج ،يدين
ـ  حكومت مشروعيت استناد فرض اب و گذارد  مي نمايش به را يدين حكومت  بـه  يدين
 ايـن  تحقـق  و يكارآمـد  در را مـردم  جايگـاه  و نقش توان  نمي هم باز ,ياله حاكميت
 مشـروعيت  هرچند يدين حكومت كه معناست بدان امر اين انگاشت. ناديده حكومت

 اسـتفاده  يسياسـ  حاكميـت  اعمال يبرا زور و اجبار يابزارها از ندارد اجازه اما ،دارد
 يسياسـ  مشاركت قالب در امروزه كه ـ آنان حضور و مردم اقبال حالت, اين در .کند

 و فرد انتخاب و اراده نقش بر اگر گردد.  مي برخوردار يجد اهميت از ـ شود  مي طرح
 آنـان  مشـاركت  يكننـدگ   تعيـين  و شهروندان حقوق يبرابر بيان, و نظر اظهار يآزاد

 و مقبوليـت  ةرابطـ  ,کنـيم  كيـد أت يسياسـ  مشـاركت  مبحـث  ينظـر  بسـتر  عنـوان   به
  كند.  مي بازگو اسالم يسياس فرهنگ در يخوب  به را عناصر اين مشروعيت,
ـ دل که اند  کرده ديتأک بارها هالبالغ  نهج در يعل حضرت  از حکومـت  رشيپـذ  لي

 بـه  مـرا  كـه  خـدا  بـه « اسـت:  بوده حضرت آن با عتيب و مردم هجوم ،شانيا جانب
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 وظيفه آن و واداشتيد بدان مرا شما ليكن ؛نه حاجتي حكومت به و نبود رغبتي خالفت
 و مردم نقش از ينمودهاي اينها )۲۰۵ةخطب ،۱۳۶۷ ،رضي شريف( ».گذاشتيد ام  عهده رب را

 ةكننـد   تعيـين  نقـش  بر يخوب  به كه است يدين نظام در بيعت)( مقبوليت خاص جايگاه
 طريـق  از معصوم امام واليت يحت که امر اين كند.  مي كيدأت آنان مشاركت و افراد
 خواست ةكنند  تعيين نقش از بلند اي  هنشان ،ندارد را عينيت و تحقق مجوز اجبار و زور

 عـدم  و جهالـت  يرو از مـردم  اگـر  است. اسالم يسياس فرهنگ در مردم رضايت و
 زور  بـه  خدا يبرا را خود تواند  نمي و نبايد او خواهند,نرا  (معصوم) بحق امام ،تشخيص

  )۲۰۷ص ,۳ج ،۱۳۶۱ ،يمطهر( .»است اين يبرا هم بيعت زومل كند; تحميل
 ــ  يسياسـ  عنـاوين  از ييك مسلمين, ةمائ نصيحت عنوان :المسلمین ةمئال ةالنصيح ج)

 ةرابطـ  بـارة در .اسـت  شـده  يبررسـ  و بحث يسياس فقه در كه است اسالم ياجتماع
 حقـوق  از ييكـ  ,ياسـالم  حكومـت  بـه  امـت  ةخيرخواهان نصيحت حق ،مردم و حاكم
 گونـه هر كـه   يآنجـاي  از .شـود   مـي  محسـوب  اسـالم  يسياس فرهنگ در افراد يسياس

 ،ياسـالم  ةجامعـ  زمامـداران  و ياسالم حكومت به افراد و امت ةخيرخواهان نصيحت
 ،اسـت  يدين حكومت كارگزاران و زمامداران عملكرد بر امت نظارت اصل به مسبوق

 سرنوشـت  تعيـين  در افـراد  و جامعـه  مشـاركت  روشـن  ينمودهـا  از ييكـ  امـر  اين
  د.شو  مي محسوب شان  يسياس

 و« :انـد   فرموده استخراج را يحقوق مردم, و دولت ةرابط زمينة در يعل حضرت
ـ  حـق  و ةالرعي يعل يالوال حق ،الحقوق تلك من سبحانه افترض ما اعظم ـ  ةالرعي  يعل

 ،رعيـت  بر يوال حق كرده, فرض خود بندگان بر خداوند كه يحق ترين  بزرگ ؛»يالوال
ـ  ,۱۳۶۷ رضي، شريف( .»است يوال بر رعيت حق و  خطبـه,  همـين  ةادامـ  در )۲۰۷ةخطب

 بيـان  ديگريکـ  قبـال  در را زمامـداران  و مردم حقوق ينتر  مهم از نمونه چند حضرت
 مشـورت  ,يگـوي   حـق  ),ينظـارت  مشاركت( نصيحت و ارشاد چون يامور از و فرموده

  .اند  کرده ياد دولت قبال در مردم وظايف عنوان اب ،تملق از پرهيز و ،خير به دادن
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  منکر از ینه و معروف به امر .4-3
 .شـود   يم ييشناسا منکر از ينه و معروف به امر با کين ةجامع ،ينيد  درون نگرش در

رَ کُنتُمۀٍ خَیأُم تلنَّاسِ أُخْرِجرُونَ لتَأْم رُوفعنَ بِالْموتَنْهنِ ونکَر عبوديـد  امتـي  بهترين شما ؛الْم 
 بـدکاري  از و شـته وادا کوکـاري ين بـه  را مـردم  ايـد،   شده آفريده ها  انسان سود به که

  )۱۱۰:عمران آل( .ديدار  يبازم
 و اسـت  اسالمي امت به دادن  چهره و شکل و رنگ درصدد ابتدا همان از هيآ نيا

 نگفتارشـا  و شـه ياند ماييس در که باشند اي  هجامع و امت که خواهد  مي مسلمانان از
  .ديايب چشم به منکر با رييدرگ و معروف از تيحما و ريخ

ـ ف المنکـر  عـن  يالنه و بالمعروف االمر تترکوا ال« د:يفرما  مي نيز يعل امام  يولي
 تـرك  را منکـر  از ينهـ  و معـروف  به مرا ؛لکم ستجابيفال تدعون ثم شرارکم کميعل
  شد. نخواهد مستجاب ناتدعاي و شده، مسلط شما بر شما دانب وگرنه ،دينکن

  ؟شود  يم نييتب چگونه منکر از ينه و معروف به امر ةمقول با ياجتماع ةيسرما ةرابط حال،
 ،ياجتمـاع  ةيسـرما  با ارتباط در ايده يا جريان اين :ها  یستگیشا و پسندها به امر .1
 اسـت  عناصـري  و اجزا شامل خود و دارد عناصر ميتحک و يبخش  توسعه ،يجابيا نقش

ـ فراگ جيترو ؛ها  يستگيشا و پسندها از يآگاه و شناخت :از ندا  عبارت که  و پسـندها  ري
 و ؛جامعـه  آحـاد  هاي  ارزش مثابه  به پسندها تيتثب ؛جامعه شئون ةهم در ها  يستگيشا

  ؛است کين ةجامع نشانگر که ها  ارزش نيا به جامعه يآراستگ
ـ ا :ها  یستگیناشا و ناپسندها از ینه .2 ـ جر ني  و حفـظ  بـا  ،بازدارنـده  ينقشـ  بـا  اني

 زين دهيا اي انيجر نيا .است آن رفتن هدر به براي يمانع ،ياجتماع ةيسرما پاسداشت
 ناپسندها دربارة رتيبص و شناخت :از اند  عبارت که است عناصري و اجزا ةدربردارند

 فـراهم  و هـا   يناپـاک  از جامعـه  هيتنز ؛ها  يستگيناشا و اپسندهان کاهش ؛ها  يستگيناشا و
 و آراسـته  اي  هجامعـ  بـه  لين و ؛ها  يستگيشا و ليفضا رشد براي مناسب بستر آوردن

  .کين
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 بـراي  يجـامع  ينظـارت  نظـام  ،منکـر  از ينهـ  و معـروف  بـه  امر نکهيا به توجه با
 تحقـق  بـراي  ينيتضـم  و ،ياسـالم  حکومت و جامعه ساخت و ياله احکام سازي  ادهيپ

  :شود  يم مطرح مهم ةرابط دو در ياجتماع و يشرع فيتکل نيا است، آن اهداف
 و قـانون  اجراي بر نظارت و يبان  دهيد ينوع که ،اشخاص انیم در خرد ۀرابط الف)

 يهمگان فرمانبري و يفرمانده از اي  هزيآم رابطه، اين .است ياجتماع اخالق از تيحما
  است؛ اعتقادي و ياجتماع يبستگ  هم از يناش و

 و ،حکومـت  جانب از رهبري و ارشاد ،آن ةثمر که ،مردم و دولت کالن ۀرابط ب)
  .است مردم طرف از يبازدارندگ و نظارت
 ؛دارد قرابـت  هـا   شـه ياند ةآزادان ةمبادل و ييگو  پاسخ و انتقاد حق با ،نخست ةرابط

ـ  هاي  بحث ةدامن ناخواه،  خواه ،ياجتماع روابط گونه  نيا در رايز  بـاال  اعتقـادي  و ياخالق
ـ  اقدام هر ،يوانگه .زديآم  مي هم به ياجتماع فيتکل و آزادي حق و رديگ  يم  در يعمل

ـ  ميتصـم  به منوط گري،يد رفتار دييتأ و انکار خصوص  ةدربـار  آزاد انتخـاب  و يروان
 يمتکـ  و جيرا ةشياند برابر در خواهد  مي شخص دوم، ةرابط در است. رفتار آن ارزش

 امر کارکرد .کند انتقاد موجود وضع از و ديبگو سخن يدولت و ياجتماع هاي  قدرت به
  :بود خواهد ريز موارد شامل ،ياجتماع ةيسرما ينوع مثابه  به منکر از ينه و معروف به

 شـمار  در منکـر  از ينهـ  و معـروف  بـه  امر نگاه، نينخست در نکهيا با :خودسازي .1
 اند، شمرده »جهاد« فروع از را آن هانيفق شتريب و است شده ذکر ياجتماع هاي  مبارزه

 يکسـ  رايز ست؛ينممکن  نفس با مبارزه راه از جز ياجتماع اقدام نيا که دانست ديبا
ـ ن پندار و کار به و بشناسد را آن که کند معروف به امر تواند يم  و باشـد  معتقـد  کي

 از ينهـ  توانـد   مـي  يانسـان  ن،يهمچن .بفهمد را گرانيد سعادت براي خودسازي يامعن
 هـا  يناپـاك هـا و   آلودگي از را شتنيخو و بداند را دييپل و يزشت يامعن که کند منکر
  .کند شهيپ تقوا و دارد نگاه دور
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 موجـودي  کـه  حـال  نيعـ  در :دارد چهره دو انسان: یاجتماع تیترب و رسازيیغ. 2
 خـود  سرنوشـت  و کند يزندگ گرانيد با که است ناچار بااراده، و مستقل ،لياص است

قتـل   کـه  اسـت  ييجـا  تـا  اسالم در ياجتماع يبستگ هم .گذارد اشتراك به آنان با را
ـ توح نظام در .هاست همة انسان قتل حکم در فساد، و جفا به يانسان  ،خـالق  حـق  دي،ي

 خلـق  و خـدا  نيامـ  ،يمقام و منصب و مسند صاحب هر .ابدي  مي يتجل جمع ةاراد در
ـ ن مردم .کند عمل مسئول و دلسوز ينيام بسان ديبا که است،  صـاحبان  گـاه يجا در زي

 بـاز  منکـر  از و بخواننـد  معـروفش  بر ؛کنند نظارت او کار بر دارند حق ،قدرت ياصل
 نيبرتر« د:يفرما  مي امبريپ که چنان ؛بازستانند اند، سپرده او به که را يامانت و ؛دارند

 ،۲جق، ۱۳۹۵ ماجه، ابن( .»است ستمکار حاکم نزد عدل جيترو و حق سخن گفتن جهادها
 )۴۰۱۲ح ،۱۳۳۰ص
  
 خرد سطح در اجتماعی سرمایۀ و عهیش فقه. 4

  اخوت. 1-4
 کـه  هاسـت  انسـان  انيم متقابل ارتباط در کند.  مي ديتأک افراد انيم ارتباط بر ،اخوت

ـ ا .آيد به وجود مي اجتماعي سرماية حامل اي  هشبک  ينـامرئ  يتارهـا نقـش   ،شـبکه  ني
  کند.  مي يباز را ها  انسان انيم

 بـر  را يفيتکال و حقوق که است ياسالم جامعة ياعضا انيم هژيو اي رابطه ،اخوت
اسـت کـه    ياجتمـاع  بـزرگ  سازمان مثابه يک به نهاد نيا کند.  مي واجب آن ياعضا
 قـرار  رده کي در همه ،يسازمان نظر ازشته، دا گريکدي با کينزد اي رابطه ،آن ياعضا
ـ  چيه و ندارد وجود اخوت سازمان در يمراتب سلسله چيه ،واقع در .دارند از اعضـا   کي
ـ دل نيهم به .ستين يگريد از برتر ـ  ،لي در قبـال   را خـود  بـانفوذ،  و ثروتمنـد  انمؤمن

 مسـلمان  فرد هرة فيوظ مؤمن، برادران ياري .ندندا  مي موظف انرشيفق مؤمن انبرادر
 مسـلمان  نباشد، خود مسلمان برادر ياري فکر در شب کي که را يکس اسالم و است
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 برادران .است شده فيتعر اسالم در که است يسازمان ترين  گسترده اخوت، داند.  نمي
ـ  در اجتمـاعي  سـرماية قرآن کريم  دارند. يفرمانبردار امام و خدا ازتنها  ،يمانيا  نيب

 و ،ديشـد  کفار برابر« ؛همنَيب ماءُحر ارِفّالکُ يلَع اءُدشاَ است:کرده  فيتوص گونه نيارا  آنها
 شود  مي موجبمؤمنان  انيم ةرابط و اجتماعي سرماية )۲۹فتح:( .»ندا مهربان خود انيم

 به .باشند داشته يقو رابطة گريکدي با اما ؛کنند طرد خود انيم از را دشمنانآنان  که
 چيهـ  و برابرنـد  آن در افـراد  کـه  اسـت  شـده  دهينام »يعرض خط« اخوت ليدل نيا

 امـام) ( يطول خط ةليوس به ،ة آنانهمافزون بر اين،  ندارند. گريکدي رب يتيمز و يبرتر
  ند.شو  مي متصل گريکدي به

 يوسـتگ يپ موجـب  کـه  اوسـت  و اسـت  نهفتـه  امام وجود در سازمان نيا ةرازيش
 اختالفـات است و با اجراي عـدالت،   يقاض و حاکم امام، رايزشود؛  مي يمانيا برادران

ؤمنـان  م .ش يابدگستر اختالفاتاين  دهد نمي اجازه و کند  مي برطرف را نامؤمن انيم
 فقـه  درشـود.   آنها مي شتريب هرچهنزديکي  موجب که دارند يفيوظا گريکديدر قبال 

 بـه  امـر  الحسـنه،  قرض ،بيمار از ادتيع ،يرخواهيخ مانند يمانيا برادران حقوق ،عهيش
  .ستا االجرا الزم نهادن، احترامو  دگان،يستمد ياري منکر، از ينه و معروف

ـ  از صادق امام است. شده ديكأت مردم به کمک و بارها بر ارهاب ،اتيروا در   ينب
 از مشـكل  ۷۳ خداونـد  كند، ياري را يمنؤم كه يكس« د:يفرما    يم نقل اسالم مكرم

 ةيبل هنگام در آخرت در مشكل ۷۲ و ايدن در مشكل كي ؛كند    يم حل را او مشكالت
 هاي  نيازمندي رفع براي تالش بارةدر كاظم امام ) ۲۰۰ص ،۲ج، ۱۳۶۸کليني، ( ».يعظم

 هـاي   يازمنـد ين رفع يبرا كه دارد يبندگان نيزم يرو در خداوند«فرمايند:  مي مردم
 كـه  يكسـ  انـد.   امـان  در بالهـا)  و ها  يسخت از( امتيق روز در نانيا كوشند.    يم مردم

 امـام  )۱۹۳ص همـان، ( .»كنـد     يمـ  شاد را او دل امتيق روز خداوند كند، شاد را يمنؤم
 و بـرده  هـزار  كـردن  آزاد از بهتـر  منؤم حاجت برآوردن« ند:يفرما    يم زين صادق
 خـدا  رسـول  از نقـل  به صادق امام  .»خداست راه در اسب بارِ هزار دادن صدقه
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 يسـخن  بـا  را خـود  مسلمان برادر كه يكس« :فرمايند مي منانؤم داشتن گرامي ةدربار
 ةيسـا  در است، حال نيا در كه يهنگام تا بدارد، يگرام مشكلش رفع و زيآم مالطفت
 رسول قول از يعل نيمنؤرالميام همچنين  )۲۰۷ص همان،( ».دارد قرار خداوند رحمت

 مسـلمانان  از يگروهـ بـه   كه يمسلمان هر« د:يفرما    يمدربارة خدمت به مردم  خدا
  همان)( ».بخشد    يم خدمتكار او به آنها تعداد به بهشت در خداوند ،کند خدمت

ـ ن يالهـ  ياياول و ايانب يعمل ةريس ـ ز امـام  بـود.  مـردم  بـه  خـدمت  وسـته يپ زي  ني
ـ د    يمـ  يكلـوخ  اگـر  ،گذشـت     يم يراه از هنگامي که نيالعابد  نييپـا  مركـب  از ،دي

 به و شد    يم سوار گاه آن ؛داشت يبرم مردم راه ريمس از خود دست با را آن و آمد    يم
 گويـد:  يم خنيس بن يمعل نام به صادق امام اصحاب از ييك داد.    يم ادامه خود راه
 بـر  مسـلمان  هـر  فرمود: چيست؟ مسلمان گردن بر مسلمان حقپرسيدم  حضرت از

 يچيز اگر و است واجب او بر آنها ةهم كه دارد حق  هفت ،خود مسلمان برادر گردن
 يبنـدگ  از خداوند و شود يم خارج خدا يبندگ و واليت از ،کند تضييع را حقوق آن از
 حـق  هفـت  آن شوم! فدايت گفتم: .است)جا نياورده  به را خدا يبندگ( ندارد يا بهره او

 را آنهـا  بگـويم،  اگـر  كـه  ترسـم  يمـ  توام; نگران من !يمعل يا فرمود:امام  ند؟ا كدام
ـ  عمل آنها به و يبدان را آنها ؛يندار هانگ و يساز تباه و ينكن مراعات  ال گفـتم:  .ينكن

 وتعـود  دعوتـه  تجيـب  و قسمه تبر ان :السابع والحق«... فرمود: .باهللا اال قوةو ال حول 
 هفـتم  حق ...و« ; »...قضائها يال تبادره حاجة له نأ علمت اذا و جنازته وتشهد مريضه

ـ  عيادت بيمارش از ؛يبپذير را دعوتش و يكن قبول را سوگندش كه است آن  و يكن
 آن بـرآوردن  يبـرا  دارد، يحاجت كه يدان يم اگر و ؛يكن شركت اش جنازه تشييع در

  )۲ ح ،۱۶۹ ص همان،( ..».يكن تالش
 )نيالمـؤمن  ةالئمـ  ةحينصـ ( امـام  به حتينص قيطر از رهبر با نامؤمن انيم رابطة

 وکننـد   حتينص را خود امام حساس، مواقع در دارند فهيوظ نامؤمن .گردد  مي برقرار
ـ ن امـام  .نـد ينما تيهـدا  راست راه به را او ـ ا در زي ـ با مـوارد  گونـه  ني  و مشـورت  دي
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ـ وال با اخوت رابطة که شود  مي موجب قاعده نيا رد.يبپذ را آنها يرخواهيخ  قطـع  تي
 از گردد. امت و رهبر انيم شکاف يگير شکل از مانع نهاد، دو نيا انيم ارتباطنشده، 

ـ ارتبـاط   موجب منکر، از ينه و معروف به امر ةقاعد گر،يد سوي  گريکـد ي بـا  نامؤمن
 .گـردد  مـي  ياسالم ةجامع در يگانگيازخودب يگير  شکل از مانع ارتباط، نيا و شود مي

  دارد. وجود ارتباط کالن و خرد سطح در اجتماعي سرماية نيببنابراين، 
  
  اعتماد .2-4

 اعتماد ،لديف جان .رود ن به شمار ميآ ةمؤلف نيتر  مهم و اجتماعي سرماية روح اعتماد،
ـ  خود، يخود به اعتماد« داند:  مي اجتماعي سرماية محصول را  اجتمـاعي  سـرماية  ةمؤلف
 عنـوان  بـه  اعتماد ،اجتماعي سرماية ليتحل در ،نيبنابرا است.آن  محصول بلکه؛ ستين

 کـه  ييهـا  گـروه  ةهم )field, 2003, p.125( .»کند  مي عمل اجتماعي سرماية از يبخش
 اجتماعي سرماية ،اعتماد بدون د.ناعتماد شعاع ينوع يدارا ،اند اجتماعي سرماية مظهر

ـ م اعتماد برود، کاهش به رو جامعه در هسرماياين  اگر و ديآ  نمي وجود به  مـردم  اني
  شود.  مي تيتقو يگريد ،کدام هر تيتقو با يعني ؛ابدي  مي کاهش
 و پردازد  مي اجتماعي سرماية بعد نيا به که هست هاييدستور و نيقوان اسالم، در
 هـاي   روش نيتر  مهم از يکي .ديآ وجود به جامعه ياعضا انيم اعتماد شود  مي موجب

 .اسـت  امت و امام يعني ،ياسالم جامعة ياصل نهاد دو انيم رابطه وجود اعتماد، جاديا
 موجـب  امـت  و امـام  انيم رابطة .شد داده حيتوض رابطه نيا دربارةپيشين  بخش در
 يگـر يد عناصـر  امـا  ؛ابدي استمرار ياسالم جامعة ياعضا و رهبر انيم اعتماد شود  مي
  ند.ا نياعتمادآفر که دارد وجود ياسالم ينيب جهان در هم

 و ياجتماع ةدست دو در يکل صورت  به توان  مي را اسالم در اعتماد جاديا هاي  مؤلفه
 در ياجتمـاع  اعتمـاد  کـه  شـود   مـي  موجب ياجتماع هاي  مؤلفه .کرد يمعرف ياقتصاد

ـ  کننـد  اعتمـاد  گريکـد ي بـه  جامعه افراد و باشد داشته وجود ياسالم ةجامع  نکـه يا اي
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 در شـده  تعبيـه  عناصر ،ياقتصاد هاي  مؤلفه .ندهند دست از گريکدي به را خود اعتماد
ـ ن صـورت  در که آورد وجود به اعضا در را يکاف نانياطم تا است اسالم  و يمـاد  ازي

 ،ياقتصـاد  هـاي   مؤلفـه  .دارد وجـود  آنهـا  از تيحما يبرا يينهادها همواره ،ياقتصاد
 يازهـا ين کـه  دهد  نمي اجازه و آورد  مي فراهم را ياسالم جامعة يساختارها به اعتماد

 يصـورت  در رايز ؛شود ياسالم يساختارها کل به ياعتماد يب موجب مسلمانان، يماد
 جامعـة  کـل  نگـردد،  نيتأم انانمسلم شتيمع حداقل و نشوند برآورده ازهاين نيا که

 کـدام  هر ،ادامه در )۲۱۱ص ،۱۳۸۹ ،يرداد( .دشو مي مواجه ياعتماد يب خطر با ياسالم
  .شود  مي داده حيتوض ها  مؤلفه نيا از
 قابـل  يجـاب يا و يسـلب  يکل بخش دو در ها  مؤلفه نيا :اعتماد یاجتماع هاي  مؤلفه. 1-2-4

 يسلب هاي  مؤلفه ودر جامعه،  اعتماد آمدن وجود به موجب يجابيا هاي  مؤلفه .ندا ارائه
  شوند.  ميآن  اضمحالل مانع

  یجابیا هاي  مؤلفه )الف
ـ با مسلمانان .است امانات حفظ عه،يش فقه دستورات نيتر  مهم از يکي :يامانتدار. 1  دي

 شـامل  فقط ،امانت نيا .دکنن حفظ را آنها ،توان حد در و باشند کوشا امانات حفظ در
ـ ن هـا   ينينشـ  هم و مجالس بلکه ؛شود  نمي کاال و اجناس شـوند.   مـي  شـمرده  امانـت  زي
 امانت عنوان بهبايد  افرادخصوصي  يگوهاو گفت اي افتد  مي مجلس کي در که ياتفاقات

ـ م اعتمـاد  حفـظ  موجبامر  نيا .دنکنن درز مجلس از خارج به و بمانند افراد نزد  اني
 بـه  سفارش .شود مي شانيرازها شدن فاشي آنها از نگرانرفع  و جلسه در حاضر افراد

آگاهي افراد از  فرض بر رايز رود؛ شمار مي به مؤلفه نيا جزء زين انانمسلم يپوش بيع
 حفـظ  با و کنند يخوددار آن نمودن فاشمسلماني، بر آنها واجب است که از  وبيع

ـ ا اسـالم  سـفارش  اصـوالً  .نبرنـد  نيب از را بيع صاحب به اعتماد فرد، آن يآبرو  ني
ـ  دنبـال  هب انانمسلم که است ـ ع افتني  مـردم  کـه را  يامـور و  نباشـند  گريکـد ي وبي

 متوجـه  ياتفاق صورت  به چنانچه وکنند؛  فاش و يريگيپ دينبا بماند، پنهان خواهند  مي
  بپوشانند. را آن يدار امانت کمال با ،شدند يامور نيچن
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 خداوند همانا )۵۸:نساء( ؛أَهلها يإِل الْأَمانات تُؤَدوا أَن أْمرکُمي الل２ه إِن د:يفرما  مي ديمج قرآن
ـ بده آن اهـل  بـه  را هـا   امانت که دهد  مي فرمان شما به  صـادق  امـام  حضـرت  د.ي

ـ  اداء و ثيالحد بصدق اال اًينب بعثي لم عزوجل اهللا نإ« :ندفرمود ـ  ةاالمان  و البـر  يال
 بــه جــز ختــه،ينگيبرن را يامبريــپ چيهــ خداونــد )۸۵ص ،۲ج ،۱۳۶۸کلينــي، ( ؛»الفــاجر
 جعـل ي لـم  ثالث« فرمود: باقر حضرت بدکار. و کوکارين به امانت يادا و ييراستگو

 ،۷۴ج، ۱۳۸۹مجلسـي،  ( ؛»الفـاجر...  و البر يال ةاالمان اداء :ةرخص هنيف الحد عزوجل اهللا
 بـه ( امانـت  رد يکـ ي :است نداده کس چيه به را زيچ سه ترک اجازة خداوند )۵۶ص

  ... .بدکار چه باشد کوکارين چه ،صاحبش)
 وفـا  خـود  عهـد  به که است شده خواسته مسلمانان از بارها قرآن در :عهد به يوفا. 2

 موجـب  ،ياسـالم  ةجامعـ  در عهـد  نقـض  کـه  است دليل نيا بهسفارش  نيا ند.ينما
ترين گناهان  از بزرگ اسالم در عهد شکستنرو،  از اين .شود مي يعموم اعتماد کاهش

  است. مجازات)( کفاره يداراشمرده شده و 
 نـان ياطم مقابـل  طـرف  بنـدد،   مـي  عهد يمسلمان که يزمان مسائل، نيا به توجه با
ـ مج قـرآن  شـکند.   نمي را خود عهد و کند  مي وفا خود قول به يو که دارد  از يكـ ي دي

ـ فرما  مي و داند  مي عهد به يوفا را مانيباا افراد يها يژگيو  و لأَمانـاتهِم  هـم  نيال２ـذ  و د:ي
مهدهع ونرا خـود  عهـد  و هـا  امانـت  كـه  اند کساني مؤمنان )۳۲:معارج؛ و ۸:مؤمنون( ؛راع 

ـ ال و بـاهللا  ؤمني كان من« اند: فرموده هم اسالم يگرام رسول كنند. مي مراعات  ومي
 جـزا  روز و خـدا  به كه كس آن )۲ح، ۳۶۴ص، ۲ج، ۱۳۶۸کليني، ( .»وعد اذا فيفل االخر

 الوفـاء  ان« :اسـت  فرمـوده نيز  يعل حضرت كند. وفا خود ةوعد به ديبا ،دارد مانيا
 هـاي   نشانه از ،عهد به يوفا )۶۷۵ص، ۲ج ،۱۳۷۴قمي، ( .»نيالد اهل عالمات من بالعهد
  است. نيمتد مردم

 حقـوق  ،ياسـالم  فقه و اخالق در مباحث ترين  گسترده از يکي :مؤمن برادران حقوق. 3
 گـر يد يمانيا برادر شود، مي ياسالم جامعة عضو يفرد که يزمان است. مؤمن برادران
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 تيعضو واقع، در .کنند پيدا مي يفيوظا اودر قبال  همگان و رود به شمار مي انانمسلم
 حقـوق  نيا از يبرخ آورد.  مي ارمغان به مسلمان هر يبرا را يحقوق ،يمانيا جامعة در

ـ د ؛نيهمنشـ  حقـوق  ؛مؤمن يآبرو حفظ؛ مؤمن به احترام از: ندا عبارت  بـرادران  داري
ـ ثيح از دفـاع  ؛مـؤمن  بـرادران  ياري ؛مؤمن دل کردن شاد ؛مؤمن  حقـوق  ؛مـؤمن  تي
 شيپ ييجا تا حقوق نياانان. مسلم به انيز از ينه ؛ ومؤمن آزردن از ينه ؛گانيهمسا

سـفارش   و اسـت  مکروه ،تجارت ضمن در مؤمن برادر از کاال سود گرفتن که رود  مي
  شود. فروخته ديخر متيق به ،مؤمن برادران به کاالکه  است شده

 از كه دارد مؤمن گردن بر حق هفت مؤمن :ندفرمود نهيزم نيا در اكرم پيامبر
 را او محبـت  دل، در .۲ ؛كنـد  احترامش رو، پيش در .۱ است. شده واجبخدا جانب 
 حـرام  را او غيبـت  .۴؛ باشد داشتهمواسات  او به نسبت خود، مال در .۳؛ باشد داشته
 او ةجنـاز  تشـييع  در مـرگ،  از پـس  .۶ ؛رود عيـادتش  بـه  يبيمـار  هنگام .۵ ؛شمارد
 ،۷۱ج ،۱۳۸۹مجلسي، ( نگويد. ينيك و خير جز اش درباره او، فوت از پس .۷ ؛كند شركت

 )۲۲۲ص
 ياسـالم  ةجامع در اعتماد که شود  مي موجب يسلب هاي  مؤلفه: یسلب هاي  مؤلفه ب)

 در اعتماد استمرار و حفظ به ها، مؤلفه نيا از ينه با اسالم ،نيبنابرا .شود خدشه دچار
 آمده حجراتة سور در ،يسلب هاي  مؤلفه نيا از ياريبس .است پرداخته ياسالم ةجامع
 سـرماية  بـه  اريبسـ  کـه  اسـت  اي  هسـور  سـوره، اين  گفت توان  مي نظر نيا از و است

آنها پرداختـه   ميتحر و ينهبه  اسالم که ها  مؤلفه نيا از يبرخ .است پرداخته اجتماعي
ـ يچ سخن ؛نانامسلم با غش و رنگين ؛يورز نهيک ؛دروغ ؛تهمت از: ندا عبارتاست،   ين

 بت.يغو 

 وجـود  بـه  ياسالم ةجامع در يينهادها ها، مؤلفه نيا: اعتماد ياقتصاد هاي  مؤلفه. 2-2-4
ـ ا از اسـتفاده  بـا  فيضع افراد ند.ياتکا قابل مختلف اقشار يبرا که آورند  مي  گونـه  ني

 قواعـد  .شـوند  گريزان نمـي  جامعه از و ابندي  مي اعتماد قابل را ياسالم ةجامع نهادها،
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 ياجتماع تعامالت در يکمتر سکير با مسلمانان شود  مي موجب ياقتصاد اعتمادساز
  اعتماد کنند. شتريببه يکديگر  ،بيترت نيا به و شوند رو روبه خود ياقتصاد و

 يگـر يد بـه  پـول  موقـت  کردن واگذار يمعنا به الحسنه قرض: الحسنه قرض الف)
 همان به پول ونشود  حاصل کم و اديز آن، يريگ بازپس زمان در که اي گونه به ؛است

 زمـان  در کـه  دارد قـرار  ربـا  مقابـل  در معامله، نوع نيا .گردد افتيدر ياصل زانيم
  شود.  مي افتيدر سود اي بهره عنوان به يمبلغ پول، يريگ بازپس

 آن به اسالمو  شود  ميشمرده  مسلمانان يعباد اعمال نيتر بزرگ از الحسنه قرض
ـ  خـدا  خـود  رنـده يگ وام کـه  ييجـا  تا؛ است کرده سفارش  نيمـؤمن  از و شـده  يمعرف

 نشان را الحسنه قرض تياهمبيان  نيا .بدهند قرض خدا به کهاست  شده درخواست
  .دهد  مي

 کـه  سـت ين الزم پول، به هنگام نيازکه  باشند مطمئن توانند  مي مسلمانان ن،يبنابرا
 تواننـد   مـي  مـؤمن  بـرادران  از گـرفتن  قرض با و بدهند دست از را خودتمام دارايي 

 و شـده  شـمرده  گناهـان  نيتر بزرگ از ربا مقابل، در .ندينماآورده بر را خودنيازهاي 
 سـت ين زياعتمادآم اي  هرابط ربا رايز کرده است؛ جنگ اعالم خدا به واقع در ،رباخوار

ـ ا در .شـود  مـي  جامعـه  ياعضا انيم سالم ارتباط رفتن نيب از موجب و  در نـه يزم ني
  ستيک« )۲۴۵:بقره( ؛رةيكث أضعافاً له ضاعفهيف حسناً قرضاً اللّه قرضي يالّذ ذا من است: آمده قرآن

 تـا  کند) انفاق دهيبخش او به خداوند که ياموال از و( دهد اي  هالحسن قرض خدا به که
  »کند؟ برابر نيچند يو يبرا را آن

 ،خـود  ياقتصاد و مهم امر هر ،کند مي هيتوص مسلمانان به قرآن: کتابت ةقاعدب) 
 موجـب  امر نيا د.کنن ثبت يکتبصورت  به را ...و الحسنه قرض معامله، ت،يوص از اعم
 ثبـت  با و دنبرو نيب از دارند، وقوع امکان معامله ضمن در که هايي  سوءتفاهم شود  مي

 توافقـات، ثبت نکردن  .دشو فراهم آن عادالنه ياجرا يبرا ييمبنا معامله، کامل شدن
  ببرد. نيب از را طرفدو  انيم اعتماد ها سوءبرداشت شود  مي موجب
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 ازمندين افراد به خود اموال دنيبخش يمعنا به ،ياسالم احکام نيا: زکات و انفاقج) 
 دغدغـه  خـود  شـت يمع نيتـأم در زمينة  ازمندانين که شود  مي موجب امر نيا .است

 همچنين وجود روحية انفـاق، رابطـة   .بمانند نيب خوش گريد نامؤمن به و باشند نداشته
  دارد. مي باز ميجرا ارتکاب از را ازمندانينو  گرداند  مي زيمهرآم را انانمسلم انيم

 ندا موظف مسلمانان و است واجب يحکم زکات، يول ؛است داوطلبانه يامر ،انفاق
 گونـه  همان و است ياسالم اتيمال ،زکات .بدهند ازمندانين به را خود اموال از يبخش
 گـردد،   مـي  ازمنـدان ين و ازکارافتادگـان  يبـرا  يانداز پس اندوختن موجب اتيمال که

ـ گ يمـ  تعلـق  زيـ چ هنُ به زکات .دارد ياسالم ةجامع در را ينقش نيچن زين زکات  رد:ي
 ،جـو (چهارگانـه  غلّـات   و )نقره وطالنقدين ( )؛گوسفند و گاو ،شتر( گانه چهارپايان سه

 ،۱۵ج، ۱۳۸۷نجفـي،  ( .سـت ين واجب زکات ،زيچ هنُ نيا ريغ در .)کشمش و خرما ،گندم
  )۶۵ص

 از يبخشـ  اگـذارکردن  و يمعنـا  بـه  و است ياسالم اختصاصات ازوقف  :وقفد) 
نهاد بسيار مهمي است  وقف .است افراد از يگروه به دائم اي موقت صورت  به ييدارا
ـ ن نيتـأم  موجب ،ياقتصاد ةنيزم در تواند  مي و است زيجا مسلمانانبراي  فقطکه   ازي
 را رخواهانـه يخ يکارهـا  هـاي   نـه يهز از يمهمـ  اريبس بخش موقوفه اموال .شود آنان
 عمـل  موفـق  اريبسـ  ياسالم يکشورها همة در مختلف هاي  زمان در و کند  مي نيتأم

 در شـود.  خـارج  شخصي منافع ةمحدود از ،مال اثر تا شود  مي باعث وقفاست.  کرده
 كـردن  برخـوردار  بـراي  ،اسـت  داوطلبانـه  عملي بلکه ؛نيست دستور ،وقف عه،يش فقه

  است. درآمد توزيع و ثروت تعديل ينوعبه عبارت ديگر،  .شخصي اموال ازديگران 
 يلحـق  ممـا  ان« اسـت:  شـده  نقـل  اسالم يگرام رسول از يمشهور ثيحد در
 وأ ورثـه  مصحفاً و ترکه، صالحاً ولداً و نشره علماً موته بعد حسناته و عمله من المؤمن
 صحته في ماله من اخرجها صدقة وأ اجراه، نهراً وأ بناه السبيل البن بيتاً وأ بناه مسجداً

 که است يزچ چند يعني: )۹۰۶ح، ۱۸۳ص، ۱۳۸۵پاينده، ( ؛»موته بعد من تلحقه و حياته و
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 گذاشـته  يادگـار  بـه  خـود  از که علمي :رسد مي او به آنها پاداش منؤم مرگ از پس
 ؛گذاشـته  ارث بـه  کـه  قرآنـي  ؛باشـد  او براي خوبي جانشين که صالحي فرزند است؛

 را آن کـه  نهري ؛کرده بنا مانده راه در مسافران براي که منزلي ؛ساخته که مسجدي
  .است داده انجام خود زندگي و حيات حال در که اي صدقه و ساخته جاري
 تعقيـب  مـرگ  از پـس  را انسـان  پاداشي هيچ :فرمايد مي روايتي در صادق ماما

 پـس  صدقه اين که ،بدهد حيات زمان در که اي صدقه خصلت: سه در مگر ،کند نمي
 ؛داشـت  خواهد جريان ارث قابل غير ةموقوف ةصدق عنوان به قيامت روز تا مرگش از
 عمل بدان او از پس نيز ديگران و کرده عمل بدان خود که نيکو سنتيبنيان نهادن  يا

 مصـادر  در )۲۵۰، ص۲ج ،کـافي  فـروع ( .کند مغفرت طلب او براي که ديفرزن يا ؛کنند
 زمينـي  ،جمله آن از ؛است شده ذکر خدا رسول صدقات نام به يهاي زمين ،تاريخي

نيز  علي )۸/۴ ،۱۳۸۹، بخاري( داد. قرار صدقه السبيل ابن براي را آن و کرد وقف که
 احيـا  را فراوانـي  موات هاي زمين و کرد ايجاد مدينه و سويقه ينبع، در را هايي چشمه
 داد؛ قـرار  مسـلمانان  بـراي  صـدقه  و سـاخت  خارج خود ملک از را آنها سپسنمود؛ 

، ۴۰ج ،۱۳۸۹مجلسي، ( .بود نگذاشته باقي خويش براي چيزي ،مرگ هنگام که اي گونه به
 و خـدا  راه در را هـايي  بـاغ  و اموال نيز شيعه امامان ديگر )۱۶۰/۶ بيهقي، سنن /۳۳۹ص

 کـه  کردنـد  وقـف  خـود  خويشاوندان و نيازمندان ،بينوايان نياز ساختن برطرف براي
 امـام  کـه  کنـد  مـي  روايـت  جـدش  از بهـايي  شـيخ  :شويم مي يادآور را آنها از برخي

 حتيآن حضرت  .کرد وقف ،بود برده ارث کهرا  ديگري چيزهاي و ها زمين حسين
 درهـم  هـزار  شصـت  به غاضريه و نينوا اهل از را خويش مطهر قبر اطرافهاي  زمين
 و کننـد  راهنمـايي  قبرش سوي به را زائرانش که شرط بدين ؛کرد آنان وقف و خريد
 از نقـل  بـه  .۶۱/۱۴ ،نـوري ( .نماينـد  پـذيرايي  ميهمان عنوان به روز سه مدت به را آنان

ـ ب از کهاست  شده ذکر يموقوفات زينامامان ديگر  از )۲۸۰/۱ بهائي، شيخ کشکول  آن اني
  م.يکن  مي يخوددار نجايا در
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  ثاریا .3-4
 يمعنا .اند بهره يب آن از مکاتب از ياريبس و است اسالمدر  شده هيتوص يهنجار ايثار

 ارتبـاط  به ند،يب  نمي مقابل طرف از مثبت يرفتار نکهيابا  فرد که است نيا هنجار نيا
 از نکـه يا بـا  نآنـا  .هنـد د ميانجام  خاص نامؤمن را رفتار نيا .بزند دست او با مثبت
 و بخشـش  بـا  و رنـد يپذ  مي را سکير نيا نند،يب  نمي يزياعتمادآم رفتار مقابل، طرف

را  يپاداشـ  چيه خود ريخ يکارها برابر در ،افراد نيا .کنند  مي رفتار گرانيد با گذشت
ـ ا يبرقـرار  بـا  ندارند. انتظار مردم يسو از  ةجامعـ  در اجتمـاعي  سـرماية  رابطـه،  ني

 دهد رواج ياسالم ةجامع در را اي  هيروح نيچن وشدک مي اسالم د.شو مي حفظ ياسالم
 دارد، يرفتـار  چـه  آنهـا  مقابل طرف نکهيا به توجه بدون خواهد  مي خود روانيپ از و
  است. شده گرفته نظر در يميعظ اجر عمل، نيا يبرا وکنند  ثاريا

ویؤْثرُونَ علَى أَنفُسهِم ولَو کَانَ بِهِم خَصاصۀٌ ومن یـوقَ شُـح   : ديفرما  يم باره نيا در قرآن
 بر را آنها باشند، داشته مبرم نياز خودشان هرچند... )۹حشر:( ؛نَفْسه فَأُولَئک هم الْمفْلحونَ

  .گردد  يم رستگار ماند، مصون خود نفس خست از کس هر و دارند.  يم مقدم خود
بـاالترين   كـه  گيـرد   مـي  صورت جان فداكردن با گاه رد؛دا مختلفي هاي  گونه ايثار

 تركيبي اوقاتگاهي  و ،اعتبار كردن هزينه با زماني ،مال دادن با گاهاست؛  ايثار ةدرج
 واال و مقدس آرمان و هدف يك رايب و ارادي طور به فرد ست. در عمل ايثار،اينها از

 و ها  نگراني دل ،ها  دغدغه و چشم بپوشد خويش هاي  داشته و حقايق از گيرد  مي تصميم
 ،ديگـري  فراروي مشكالت ساختن برطرف راه در و ترجيح دهد خود بر را غير منافع

 روزه کـه  ييروزهـا  از ياريبس در سجاد امام: ديفرما  مي صادق امام بردارد. گام
 و کننـد  خرد را آن گوشت سپس ؛کنند يقربانرا  يگوسفند ددا دستور مي گرفت،  يم

 عهده رب را مستمندان انيم غذا ميتقس خود، افطار از شيپ و شب . با فرارسيدنبپزند
 و اورنـد يب خرما و نان يمقدار شيبرا فرمود  يم شد،  يم تمام غذاگاه که  آن گرفت.  مي

  )۵۳ح ،۷۱ص ،۴۶ج ،۱۳۸۹مجلسي، ( .کرد  يم افطار همان با فقط
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  يریگ جهینت و يبند جمع
 در هـايي   تيـ ظرف چـه  يدارا عهيشـ  فقه که بودپرسش  نيا به پاسخ يپ در مقاله نيا

ـ تول بـه  عهيشـ  فقـه  کـه  شددر پاسخ، ادعا  است؟ اجتماعي سرماية ديتول  سـرماية  دي
 و اجتهاد ت،يوال ساختار ،کالن سطح در پردازد.  مي خرد و کالن سطح دو در اجتماعي

 از شـد.  گذاشته بحث به ياسيس مشارکت و ،منکر از ينه و معروف به امر ت،يمرجع
 و خـاص  اي  هرابطـ  امـام،  و رهبر کهچرا ؛دارد تياهمبيشتر  تيوال ساختار ،انيماين 

 توانـد   مي او .است تر  يقو يگريد طةراب هر از که ؛سازد  مي برقرار خود روانيپ با ژهيو
 در يمـ يعظ اريبس ةيسرما امام ،واقع در .کند استفاده مردم تيهدا يبرا رابطه نيا از

ـ غ در اسـت.  بزرگ اريبس يکارها انجام به قادر آن لةيوس به و دارد ارياخت  امـام  ابي
 تيـ مرجع و اجتهـاد  نهاد با است. ياسالم جامعة اجتماعي سرماية هيفق يول معصوم

 و روز مسـائل  همـواره  که شود  مي کمک مکتب نيا روانيپ به تنها نه ،عيتش مکتب در
 خـود  يخود به بلکه ،کنند مي فصل و حل ديتقل مراجع يفتاوا از استفاده با را مستحدثه

ــ   برخوردارند الزم تيمشروع از کهـ  يمذهب رهبران انيم يعيطب و يدائم اي رابطه
 يبـرا  ياسـ يس يبـردار  بهـره  يمقتض طيشرا ترتيب، . بدينشود  مي جاديا آنها روانيپ و

  .گردد مي فراهم جور حکامبرابر  در اميق و ياجتماع ،ياسيس هاي  تيفعال در حضور
 عتيب شورا، هاي  شاخصه با که است ياسيس مشارکت ،گريد کالن يساختار بحث

 ينهـ  و معروف به امر و دپرداز  مي اجتماعي سرماية ديتول به ،عهيش فقه در حتينص و
 ،پسـندها  شـناخت  بـا ــ   شود مي ديتأک آن شدت بر به عهيش فقه در کهـ  زين منکر از

 آحـاد  هـاي  ارزش مثابه به پسندها تيتثب جامعه، شئون ةهم در پسندها ريفراگ جيترو
 حفـظ نيـز موجـب    هـا   يستگيناشا از ينه پردازد.  مي اجتماعي سرماية ديتول به جامعه،

  است. آن رفتن هدر به در يمانعو  ياجتماع ةيسرما
 خـرد  سطح در اجتماعي سرماية در که هستند هايي   شاخصه ،ثاريا و اعتماد اخوت،

 که است ياسالم ةجامع ياعضا انيم هژيو اي رابطه ،اخوت است. شده پرداخته آن به
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 با يکديگر رابطة سازمان، نيا ياعضا کند.   مي واجب آن ياعضا بر را يفيتکال و حقوق
 فةيوظ مؤمن، برادران ياري .ندهست رده کي در همه ،يسازمان نظر از و دارند يکينزد
 اسـالم  در کـه  اسـت  يمنظمـ  سـازمان  تـرين    گسـترده  اخوت، .است مسلمان فرد هر
 اجتماعي سرماية .برند مي فرمان امام و خدا از فقط ،يمانيا برادران .است شده فيتعر
ـ ب ماءُحر ارِفّالکُ يلَع اءُدشاَ است: شده فيتوص گونه نيا ميکر قرآن در ،آنها نيب در  .همنَي

 طـرد  خـود  انيم از را دشمنان که شود  مي موجب آنها انيم رابطة و اجتماعي سرماية
  .باشند داشته يقو ةرابط گريکدي با اما ؛کنند

 اعتمـاد،  اسـت.  خـرد  سطح در اجتماعي سرماية هاي  شاخصه از گريد يکي ،اعتماد
 موجـب اين مؤلفـه   .رود شمار مي آن به فةمؤل نيتر  مهم و است اجتماعي سرماية روح
 ديتول مطلوب اجتماعي سرماية تا باشد قيعم يکاف ةانداز به افراد انيم روابط شود  مي

 ميتقسـ  ياقتصاد و ياجتماع ةدست دو به يکل صورت  به اعتماد، جاديا هاي  مؤلفه گردد.
 هـاي   مؤلفه .شود مي گريکدي به جامعه افراداعتماد  موجب ياجتماع هاي  مؤلفه اند. شده

 در را يکـاف  نـان ياطم تـا  اسـت  شده هيتعب اسالم در که است يعناصر نيز ياقتصاد
 نهادهـا تحـت حمايـت ايـن     ،ياقتصاد و يماد ازين صورت در تا آورد وجود به اعضا

 بـرادران  حقـوق  و عهـد  بـه  يوفا ،يدار امانتبه  ،ياجتماع هاي  لفهؤم در قرار بگيرند.
ـ  :از نـد ا عبـارت نيز  اعتماد ياقتصاد هاي  لفهؤم .استشده  توجه منؤم  ؛الحسـنه  ضرق

  وقف. و کتابت ةقاعد
 ثـار يا ،شـده  يبررسـ  خـرد  سـطح  در اجتماعي سرماية بحث در که لفهؤم نيآخر

 يابزارهـا  ازرو؛  انجامـد؛ از ايـن   مي ياسالم ةجامع در روابط تيتقو به زين ثاريا است.
  .رود شمار مي به اجتماعي سرماية تيتقو در مهم
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 .۱۳۷۸، ۶، سال دوم، شباقرالعلوم

حسين خديم جم، چ دوم، تهران، علمـي و فرهنگـي،    ة، ترجماحصاء العلومابونصر محمد، فارابي،  .۱۲
۱۳۶۴. 

ـ  دي و م سـفينة البحـار  قمي، عباس،  .۱۳ ، ي الم اسـ    اي ه ش ژوه اد پ ي ن : ب  ،د ه شـ  م، ۲ج ،   ار ثاآل و   م ک ح الة ن
۱۳۷۴.             

ـ ، »اجتماعي و فرهنگـي  توسعةدين، سرماية اجتماعي و «كتابي، گنجي، احمدي و معصومي،  .۱۴  ةمجل
 .۱۳۸۳ ،۲، شدانشگاه اصفهان

 .۱۳۶۸دارالكتب االسالميه، ، چ چهارم، تهران، ۲ج ،اصول کافي ،، يعقوبكليني .۱۵

 .۱۳۸۹االسالميه،   تهران: دارالکتبچ چهارم، ، بحاراالنوارمجلسي، محمدباقر،  .۱۶

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


  
  
  
  
  
  
  

    ۱۴۵فقه شيعه و سرماية اجتماعي در ايران
  

       .۱۳۶۱،   حزب جمهوري اسالمي، ران ه ت، ۳, جحماسة حسينيمطهري، مرتضي,  .۱۷

قـم،   ،فرهنگـي، عقيـدتي، اجتمـاعي    ةنشري، نقد و نظر، »درآمدي بر قلمرو فقه«مهريزي، مهدي،  .۱۸
 .۱۳۷۵، ۲، ش۲قم، سال دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه

 .۱۳۸۷ در راه حق، ،قم ،۱۵ج، جواهر الکالممحمدحسن، ،نجفي .۱۹

، ت ي ب ال  آلة سـ  سـ ؤم، م ق ،  ل ائ سـ  م ط ال ب ن ت سـ  و م مستدرک الوسائل،   ي ق دت م ح م   ن ب ن ي س ، ح  وري ن .۲۰
 .۱۳۶ -ق۱۴،   راث ت الء ا ي االح

ماني، ، اصفهان، ها و کاربردها  سرماية اجتماعي: مفاهيم، نظريهشيرواني، عليرضا و  ،الواني، مهدي .۲۱
۱۳۸۵. 
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  ٢٦٣ چکيده عربي
 

  س المال االجتماعي في ايرانأالفقه الشيعي ور
  زايي  راضيه زارعي / د. نجف لک

تم في هذه المقالة دراسة وتحليـل قابليـة الفقـه الشـيعي فـي انتـاج راس المـال االجتمـاعي.         
بداية دراسة مفاهيم الفقه الشيعي وراس المال االجتمـاعي.  هذا الهدف تمت في ال يوللوصول ال

استخراج واستنباط الحدود واالحكام التي لم  يوتم تبيين ان علم الفقه يعطي لالنسان القدرة عل
س المال االجتماعي هـم وجـود عالقـات عميقـة وواسـعة ومتقابلـة       أر يعينها واضع الشريعة.

ة بين افراد المجتمع والتي تتبلور وبنحـو غيـر محسـوس    القيم واالنماط االجتماعي يومبتنية عل
ركيبات المختلفة الفردية والجماعية والمنظمة واالجتماعية. يتنـاول الفقـه الشـيعي انتـاج     تفي ال

الكلـي بحـث الواليـة     يالمسـتو  يالمستويين الكلي والجزئي. تم عل يراس المال االجتماعي عل
النهي عن المنكـر والمشـاركة السياسـية. وتـم تنـاول      واالجتهاد والمرجعية واالمر بالمعروف و

الجزئي. وتبين ان الفقه الشيعي ومن خالل هـذه   يالمستو ياالخوة والثقة وااليثار كشواخص عل
  العناصر له استعداد في انتاج راس المال االجتماعي.

روف س المـال االجتمـاعي، الواليـة، االمـر بـالمع     أ: الفقه الشيعي، راالصطالحات االساسية
  والنهي عن المنكر، المشاركة السياسية، االخوة، الثقة، االيثار.

  
 تحليل نفسي للتعزية وكيفية تاثيرها

  د. سوران رجبي/ د. عادل زاهد بابالن
 من اهم المراسم الجماعية للشيعة هي مراسم عزاء محرم والتي يقوم بها اكثر المؤمنين الشيعة.

ـ   .خاصة يمكن تسميتها برؤية كـربالء هذه المراسم رؤية دينية  ياوجد محتو  يادل دليـل عل
صـور المختلفـة   فـي طـول ال  رؤية كربالء هي نقل واقعة عاشوراء من قبل المتـدينين الشـيعة   

للعزاء. ان مراسم العزاء ورؤية كربالء وبسبب دورهما المهم الذي تلعباه في حياة النـاس قـد   
اشكال متنوعة. الشكل التقليـدي للمسـرح   تبلورت بصور مختلفة واعاد الناس بناءها باساليب و

كمجالس العزاء ووالئم النذر فـي البيـوت ومواكـب     يااليراني اي (التعزية) وكذلك صور اخر
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