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  چكيده

روابط اجتماعى به مثابه سـرمايه اجتمـاعى را در نهـج البالغـه  اين پژوهش در صدد است تا

روابـط 7ها وكلمات قصار حضرت علـى ها، نامه استناد به خطبهبا . مورد بررسى قرار دهد

اجتماعى در سطوح خرد و كالن به روش تحليل محتوای كيفـى مضـمونى، در كـالم امـام 

و دوسـتان كـه  ها همسـايهدر سطح خرد، رابطه خـانواده، خويشـاوندان، . بررسى شده است

ابط مسلمانان با يكديگر و گروهى است و در سطح كالن، رو مفهوم سرمايه اجتماعى درون

روابط زمامدار اسالمى با مسلمانان در جامعه اسالمى كه به اعتماد فراگير در سطح عمـودی 

شود، مورد بررسى و تحليل  بين زمامدار و مردم و سطح افقى بين مردم با يكديگر منتهى مى

مگرايـى بـا لحـاظ همبسـتگى و ه 7روابط اين سطح در كالم امام على. قرار گرفته است

ها را بـا يكـديگر  آميز، روابـط گسـترده انسـان ها بر اساس تفاهم و همزيستى مسالمت انسان

حضـرت . شود گروهى منجر مى كند كه به تثبيت و تقويت سرمايه اجتماعى برون مطرح مى

طلبى در برقراری روابط اجتماعى، بـه روابـط گـرم، پيوسـته و  با عنايت به اصل ايمان و حق
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های ابزاری و مـادی بـه سـرمايه  طلبى و سودجويى دارد كه به دور از منفعت صميمى تاكيد

شود كه دستاوردهای آن شامل همه مومنان در جامعه اسـالمى و  اجتماعى گسترده منجر مى

های اين بررسى، كالم و رهنمودهـای  بر اساس يافته. گردد ها در جامعه بشری مى همه انسان

ای  كننـده توانـد تعيـين كه از حيث گفتاری و كـرداری مـىامام خود سرمايه جاودانى است 

  .مهم برای حفظ و تقويت سرمايه اجتماعى باشد

  ها  كليدواژه

گروهى، روابط اجتماعى،  گروهى و برون البالغه، سرمايه اجتماعى درون  ، نهج7امام على

  .روابط اجتماعى اظهاری و ابزاری

  مسئلهبيان 

سرمايه اجتمـاعى . ايدۀ محوری سرمايه اجتماعى، روابط و پيوندهای ميان آحاد جامعه است

افراد جامعـه در . گران اجتماعى است تعامل كنش روش روابط اجتماعى و چگونگىبيانگر 

با برقراری رابطه با يكديگر و پايدار ساختن آن، قادر بـه همكـاری بـا هـم  گوناگونسطوح 

شـدن  جامعـه، بـا مسـتحكم همـه افـرادوابط و همكاری متقابـل ميـان با گسترش ر. شوند مى

اجتمـاعى يـاد سـرمايه  عنوان بـهاز آن گيـرد كـه  های اجتماع، نـوعى دارايـى شـكل مى پايه

تـر و كيفيـت بـاالتری برخـوردار  هر چه روابط ميان افراد جامعه از اسـتحكام بيش. شود مى

تر و بـا  ردد، اهداف جمعى در زمـان كوتـاهتر عمل گ هنگامند و هم باشد و به صورت نظام

در اين حالت است كه سرمايه اجتماعى شـكل خواهـد . آيد دست مى بهتر  صرف هزينه كم

  .باشد گرفت كه به واقع تركيب ويژۀ روابط اجتماعى و نيز كيفيت اين روابط مى

جديـد علـوم  آثـاردر  1»سـرمايه اجتمـاعى«هر چند كمتـر از دو دهـه از طـرح عبـارت 

دهنـدۀ ايـن عبـارت، يعنـى  گذرد، ولى با دقت در محتوا و هستۀ اصلى تشـكيل اجتماعى مى

سرمايه اجتماعى محـدود  پيشينهشويم كه  متوجه مى ،روابط و پيوندهای اجتماعى چگونگى

های دينى و اخالقى، انديشمندان و  توان آن را در آموزه شود، بلكه مى به چند دهۀ اخير نمى

های  ريشه. جو كردو سان كالسيك در چند قرن اخير جستشنا جامعهو صاحب نظران قديم 

                                                             
1. Social capital 
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، 1خلدون، روسو، الك، ميـل، توكويـل توان در انديشه متفكرانى چون ابن اين مفهوم را مى

  .و زيمل رديابى كرد 3، دوركيم، وبر2ماركس، تونيس

وزده و در در مجموع مفهوم سرمايه اجتماعى را بايد در انديشه متفكران قرن هيجده و ن

هــر چنــد كــه بيشــتر  وجو كــرد؛ جســتســى، اقتصــاد و علــم سياســت شنا جامعههای  نوشــته

توافـق دارنـد، لـيكن اسـتفاده  آنپژوهشگران حوزه سرمايه اجتماعى روی قدمت تـاريخى 

بـر  1916هـانيفن در   بـه طـرح ايـن مفهـوم توسـط» سـرمايه اجتمـاعى«مشخص از عبـارت 

بـه نظـر ولكـاك و . بـرده اسـت های روزمره به كار مى رايىگردد كه آن را در معنای دا مى

هانيفن، سرمايه اجتماعى را در معنای وجود ُحسن نيّت، حمايـت و همـدلى متقابـل   ،نارايان

ها در نظر گرفته است و اهميت آن را بـا تبيـين رابطـه بـين مشـاركت  در بين افراد و خانواده

 غفـاری،(در مدارس گوشـزد نمـوده اسـت  آموزان محلى در ارتقای عملكرد تحصيلى دانش

شـود، بلكـه  دانيـد، نمى به واقع سرمايه اجتماعى مربوط بـه آنچـه كـه شـما مى .)4-32: 1390

اين عبـارت مختصـر درك . شناسند شود كه چه كسانى شما را مى مربوط به اين واقعيت مى

اينكـه ديـن همـواره بـه رغـم  .)7: 1386 فيلـد،( مرسوم از سـرمايه اجتمـاعى را در خـود دارد

عنوان منبعى برای توليد سرمايه اجتماعى مطرح بوده، ليكن از آنجـا كـه پيشـينه مطالعـات  به

، چنـدان داری ديـنبه بعد اسـت، رابطـۀ آن بـا ديـن و  1990سرمايه اجتماعى از دهۀ  بارهدر

  . مورد توجه قرار نگرفته است

شـود و روابـط را  تعريـف مـىروابـط  بـودنبه هر حال سازه سرمايه اجتمـاعى بـا محور

روابط گرم و صميمى ميان آحاد جامعه، توانايى  ؛سرد تقسيم كرد توان به دو نوع گرم و مى

صـورت مثبـت  بـهرا دارد كه های درونى و بيرونى  تثبيت و تقويت سرمايه اجتماعى در اليه

واحد اساسـى و  انعنو بهخانواده  های های اسالمى نيز به استحكام پايه آموزه. شود مىنمايان 

رسـيدن بـه خوشـبختى و كمـال  آن زير بنايى جامعه توجه دارد تا جامعۀ مطلوب كه هدف

بر اين اساس است كه اسالم به روابـط درونـى خـانواده بـين والـدين و . را پديد آورد است

. كند تر را مطرح مى دهد و در مراحل بعد، روابط در سطح گسترده ويژه مى اهميتفرزندان 
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و فزونـى سـرمايه اجتمـاعى  گيری شـكلاجتماعى در سطوح ُخـرد و كـالن موجـب  روابط

يافتـه و  تدوينای  كنـد تـا برنامـه اقتضـا مى ،ها ضرورت زندگى اجتماعى انسـان. خواهد شد

گـردد تـا در سـايۀ ايـن برنامـه، حيـات  ارائـهها  برای چگونگى روابـط انسـان دارای انسجام

 ُ   .دربار شكل بگيراجتماعى منّظم و پ

، دينـى اجتمـاعى آيـد شمار مى بهدين اسالم كه داعيۀ جهانى دارد و دينى كامل و جامع 

هـای اسـالم  آموزه. اسـت دسـتورالعملاست كه برای تكامل فرد و اجتمـاع دارای برنامـه و 

ى، شـناخت برای روابط اجتمـاعى افـراد در سـطوح گونـاگون متناسـب بـا نگـاه هستى ويژه به

كند كه به استحكام روابط و پيونـدها و  ى بر مواردی تأكيد مىشناخت ى و معرفتشناخت انسان

. گـردد صـورت هدفمنـد منجـر مى سرمايه اجتماعى و افزايش آن به گيری شكلدر نتيجه به 

ها  ها، نامه كه حاوی خطبه نهج البالغـهكه كالم وحى برای مسلمانان است،  کریم قرآنبعد از 

توانـد معيـاری  باشـد، مى مى 7شيعيان، حضـرت علـىآموز پيشوای اّول  و سخنان حكمت

  .برای شناخت روابط اجتماعى به مثابۀ سرمايه اجتماعى در سطوح متفاوت باشد

در نهج البالغه، روابط اجتمـاعى گـرم و  7پژوهش حاضر با استناد به سخنان امام على

ابتـدا در  ،بـر ايـن اسـاس. صميمى در سطوح خرد و كالن را مورد بررسى قـرار داده اسـت

و در جمع دوستان  ها همسايهسطح خرد، روابط گرم در كانون خانواده، بين خويشاوندان، با 

سـپس در . كنـد، بررسـى و تحليـل شـده اسـت گروهى مى كه توليد سرمايه اجتماعى درون

سطح كالن، روابط گرم مسلمانان با يكديگر در سطح افقى و روابط گرم زمامـدار اسـالمى 

كند، بررسى شـده  گروهى مى سطح عمودی كه توليد سرمايه اجتماعى برون با مسلمانان در

 7يابيم كه مالك و معيارهايى كه امير مومنـان، علـى گرفته در مى با بررسى صورت. است

ــا آموزه ــدها مطــرح كــرده اســت، متناســب ب ــط و پيون ــارۀ رواب هــای اســالمى و نگــاه  درب

گروهى  گروهى و برون مايه اجتماعى درونسر گيری شكلتواند به  ى اسالم مىشناخت معرفت

علـوی در نهـج البالغـه بـه بالنـدگى سـرمايه اجتمـاعى  دسـتوراتمنجر گردد كه عمـل بـه 

  .گسترده، هدفمند و مثبت منجر خواهد گرديد

  روش پژوهش

موضوع مورد مطالعه از روش تحليل محتـوای مضـمونى كـه از  تشافىكابا توجه به ويژگى 
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روشى كه به تعبيـر دورژه . استفاده شده است ه در سنت كيفى است،های مورد استفاد روش

نـد تـا ارتبـاط مطالـب را حـول ك گـر تـالش مـى با تفسير و تعبير متن همراه اسـت و تحليـل

قلمـرو مطالعـه حسـب مـواد مـورد بررسـى . )105: 1362دورژه، (موضوع مورد بررسى دريابد 

است كـه روابـط  ای گونه بهدر نهج البالغه  7ها وكلمات قصار حضرت على ها، نامه خطبه

اجتماعى در سطوح خرد و كالن به روش تحليل محتـوای كيفـى مضـمونى، در كـالم امـام 

و دوستان كه مقوم سـرمايه  ها همسايهدر سطح خرد، رابطه خويشاوندان، . بررسى شده است

با يكديگر و  گروهى است و روابط در سطح كالن در قالب روابط مسلمانان اجتماعى درون

روابط زمامدار اسالمى با مسلمانان در جامعه اسالمى كه به اعتماد فراگير در سطح عمـودی 

مـورد بررسـى و  ،شـود در سطح افقى بين مردم با يكديگر منتهـى مى بين زمامدار و مردم و

  .تحليل قرار گرفته است

  پيشينه تحقيقات

هـا آمـده  های دينـى در برخـى پـژوهش زهاز طرفى رابطه بين سرمايه اجتماعى با دين و آمو

وی بـا روش تحليـل  .اشـاره كـرد )1391( سرمایه اجتماعیكتاب توان به  از جمله مى. است

ابعــاد اعتقــادی، اخالقــى و احكــامى اســالم را بــا دو بعــد عينــى و ذهنــى ســرمايه  ،مضــمون

أثير دين نيز ت )1386( فصيحىاجتماعى در سطوح خرد وكالن بررسى و مقايسه كرده است 

گيـرد كـه  اسالم را بر سرمايه اجتماعى به صورت نظری مورد بررسى قرار داده و نتيجه مـى

دادگر، نظرپور  .بر افزايش سرمايه اجتماعى دارد بسيار زيادیاجرای اصول دين اسالم تأثير 

اسـالمى از سـرمايه اجتمـاعى بـر توسـعه  به ارزيابى تـأثير رويكـردنيز  )1394( و منتظر قايم

مـواردی از ابعـاد  ،در اين پژوهش با اسـتفاده از رهيافـت منطـق فـازی. اند قتصادی پرداختها

 دادگـر و نجفـى نظری سرمايه اجتمـاعى از منظـر اسـالم محـك تجربـى پيـدا كـرده اسـت

اند تا با توجه به ماهيت سرمايه اجتماعى و  وصفى تالش كرده ـبا روش تحليلى هم  )1385(

بـه كـاركرد و انديشـه پيـامبر  9رفتار پيامبر های دينى و پندار و سنتپيوند آن با اخالق و 

هـا و  نوشتار خود به بررسى و تأثير نقش ديـن و نهاد در )1386( ضرغامىچنين  هم. بپردازند

رفتارهای دينى در تقويت سرمايه اجتماعى و تأثير مثبتى كه باورهـا و اعتقـادات مـذهبى در 

وی ضـمن آن كـه باورهـا و رفتارهـای مـذهبى را  .تـه اسـتدارند، پرداخ مسئلهتقويت اين 
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را از عوامل مؤثر بر افزايش سـرمايه  ها داند، آن سرمايه اجتماعى مى دارای ارتباط معنادار با

از دو رويكـرد  هـای اسـالم در بررسـى آموزه )1387( شـريفىچنـين  هم. دانـد اجتماعى مى

ختى موضـوع، نقـش شنا جامعهدر تحليل  نايشا. دينى استفاده كرده است دينى و برون درون

نيـز  )1393( ظهيـری علينـى، غفـاری و .كرده است های دينى را نقشى دو جانبه ذكر آموزه

هــای مفهــومى  داللت ،انــد بــا اســتفاده از روش اســنادی و كيفــى تحليــل مــتن تــالش كــرده

ا حكمرانـى اجتمـاعى بـ های دين اسالم و رابطـه سـرمايه اجتماعى در مجموعه آموزه سرمايه

 ،نيـز بـا روش تحليـل محتـوا) 1385(عليين و طباطبـايى ،نژاد سبحانى .خوب را بررسى كنند

  .آيات قرآن را در مورد الگوهای رابطه اجتماعى مورد بررسى و تحليل قرار داده اند

اجتمـاعى در برخـى از مطالعـات  افـراد بـر سـرمايه داری ديـناز طرف ديگر تأثير مثبت 

اشـاره ) 1383(توان به مطالعـه مقالـه كتـابى و همكـاران رسيده است كه مىتجربى به اثبات 

كننده در افزايش سرمايه اجتمـاعى  دين را عاملى تعيين ،كرد كه با استفاده از روش پيمايش

. دانند طور سرمايه اجتماعى را عامل مهمى در توسعه اجتماعى و فرهنگى جوامع مى همين و

ده از روش كمى و كيفى به بررسـى متقابـل دو متغيـر سـرمايه نيز با استفا) 1381(مالحسنى 

چوب تحليلـى خـود رابطـه دو سـويه بـين وی در چـار. داری پرداخته است ديناجتماعى و 

منبـع  را داری ديـنبنـدی خـود  وی در جمـع. شـود قايـل مى داری ديـنسرمايه اجتمـاعى و 

و اعتمـاد  داری ديـنسى رابطه در برر )1386( شايگان .داند دهنده سرمايه اجتماعى مى شكل

تأثيرگـذاری  ،نتايج تحقيـق و در پردازد به رابطه مردم و دولت مى ،سياسى با روش پيمايش

  .سازد واعتماد سياسى را مشخص مى داری دينرابطه 

) 1391(توان به كتاب فاضلى كبريـا  مى ،نهج البالغهموضوع سرمايه اجتماعى و  باره در

های  ها و شـاخص از روش تحقيـق داده بنيـاد بـا اسـتخراج مؤلفـه اشاره كرد كه بـا اسـتفاده

، مدلى مفهومى از نهج البالغه را طراحـى كـرده نهج البالغههای  سرمايه اجتماعى در آموزه

اسـت  ای مبتنى بر مطالعـات كتابخانـه) 1388( چنين مقاله اعتصامى و فاضلى كبريا هم. است

ها به تبيين اين بحث از  جتماعى در مديريت سازمانكه با توجه به اهميت و جايگاه سرمايه ا

  .در تشكيل حكومت اسالمى پرداخته است 7ديدگاه امام على

هـای  پژوهش حاضرتالش دارد روابط اجتماعى به مثابـه سـرمايه اجتمـاعى را در آموزه

نـوع  ،بـر ايـن اسـاس. علوی در نهج البالغه در سطوح خرد و كالن مورد بررسى قرار دهـد
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ها وكلمـات  ها، نامـه كه روابط گـرم و صـميمى اسـت از خطبـه 7مد نظر امام علىروابط 

روابـط و پيونـدهای برخاسـته از . قصار حضرت در سطوح گوناگون به دسـت آمـده اسـت

  . ، تقويت و گسترش سرمايه اجتماعى منجر خواهد شدگيری شكل چنين روابطى به

  چارچوب نظری

  اعىروابط اجتماعى به مثابۀ سرمايه اجتم

روابـط اجتمـاعى مـورد بررسـى  چگـونگى يعنـى سازه سرمايه اجتماعىمحور در اين مقاله 

های  تـوجهى در نوشـته پيشينه و حمايت مفهومى و نظری قابـل امری كه از ؛قرارگرفته است

زمانى سرمايه اجتماعى با كم و كيف روابـط اجتمـاعى و . سرمايه اجتماعى برخوردار است

شود، وزن و تنوع روابط و تعامالت اجتماعى  اجتماعى تعريف مى تعامالت كنشگران شيوه

سـرمايه « .كننـده ميـزان سـرمايه اجتمـاعى اسـت های ُخرد، ميـانى و كـالن تعيـين در مقياس

شود، بيانگر روابط و پيوندهايى  صفت جامعه در نظر گرفته مى عنوان بهزمانى كه  »اجتماعى

. شود ند و موجب طراوت و گرمى اجتماعى مىك است كه كل جامعه را منسجم و متّحد مى

و  35: 1390غفّـاری،(گذاری در روابط اجتماعى است  در واقع سرمايه اجتماعى، نوعى سرمايه

داندكـه در صـورت  مى» روابـط اجتمـاعى«ای از  ، سرمايه اجتماعى را سرمايه١بورديو .)257

سـرمايه  ،٢»جيمـز كلمـن« ).30:1386فيلـد،(های سودمندی را فراهم كند  تواند حمايت مى نياز

های اجتمـاعى  داند كه در روابط خـانواده و در سـازمان ای از منابع مى اجتماعى را مجموعه

 :Coleman,1988 محلّى وجود دارند و برای رشد اجتماعى يك كودك، يا جوان مفيد هستند

دهنـده منـابع سـرمايه از طريـق ايجـاد تعهـدات و  را تشـكيل» روابط«چنين كلمن  هم. )(300

هــايى بــرای  انتظــارات بــين كنشــگران، اعتمادســازی در محــيط اجتمــاعى، بــازكردن كانال

كننـد، تعريـف  اطالعات و تنظـيم هنجارهـايى كـه اشـكال خاصـى از رفتـار را تضـمين مى

های  ى را شــبكهايــده مركــزی ســرمايه اجتمــاع 3»رابــرت پاتنــام«. )45: 1386فيلــد، (نمايــد  مى

                                                             
1. Bourdieu  

2. James Coleman 

3. Robert Patnam 
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هـا تـأثير  اجتمـاعى بـر كـارايى افـراد و گروه هـای ه تماسكـدانـد  اجتماعى ارزشـمندی مى

گروهـى و  وی به تمايز بين دو شكل سرمايه اجتماعى درون. )Putnam, 2000: 12( گذارند مى

  .كند، توجه دارد مبنای شعاعى كه اين سرمايه اختيار مى گروهى بر بين

اشاره بـه روابـط مبتنـى بـر اعتمـاد و همكـاری ميـان  :گروهی رونسرمایه اجتماعی د. ١

حـول خـانواده، دوسـتان صـميمى و سـاير خويشـاوندان نزديـك  اعضای يك گروه دارد و

  .گردد مى انندیهای انحصاری موجب حفظ هم گردد و با تقويت هويت تشكيل مى

افـراد متعلـق بـه  ،در ايـن قسـم ):گروهی یا جـامع بین(گروهی  سرمایه اجتماعی برون. ٢

ختى فـراهم شـنا جامعهچنـين يـك بيـنش  هم. آينـد تقسيمات اجتماعى متنـوع گـرد هـم مى

  ).56: 1386 فيلد،(تری را به وجود آورد  ها و تعامالت وسيع تواند هويت آورد كه مى مى

، جوهره اصلى سرمايه اجتماعى را در قالب روابط و كنش متقابل بين افـراد، اين بيكر و

 ,Lin nanبه نظر .)79: 139 غفاری،(ها و كشورها مورد بررسى قرار داده است  ، سازمانها گروه

، 1زتومكـا. )94 :همـان(آيـد  سرمايه اجتماعى از طريق روابط اجتمـاعى بـه دسـت مى )(2001

ای در ابعاد سياسى، فرهنگى و اقتصادی برای يك موضع  ای رابطه سرمايه اجتماعى را گزينه

ويكر و اسالنر نيز جوهره سرمايه اجتماعى . )38: 1375 چلبى،( داند امعه مىدر شبكه تعاملى ج

های  از نوشـته). 23:1379فوكويامـا، ( اند را در چگونگى روابط و تعامل مردم با يكديگر دانسته

توان اين مطلب را استنباط كرد كه هـر چـه روابـط از شـدت بيشـتری  نيز مى» بيكر«و  2ترنر

بـه  ).132: 1389 فصـيحى،( شـود به سرمايه اجتماعى نيـز بيشـتر مى يابى دستبرخوردار باشند، 

در تعامل بـا وجـه  ؛لحاظ تحليلى، تعامل بالقوه دارای دو وجه عمده ابزاری و اظهاری است

خصلت سودمدارانه و سرد دارند، ولى تعامل از نوع  طور عمده بهابزاری، تعامالت و روابط 

، تكـرار و افـراد بـه يكـديگرموجـب پيونـد  و آيد نوعى مبادله گرم به حساب مى »اظهاری«

شـناس  تونيس جامعـه ).16: 1375 چلبى،( گردد دوام تعامالت به صورت عاطفى و صميمى مى

بنـدی، روابـط اجتمـاعى را بـه دو نـوع روابـط اجتمـاعى و روابـط  آلمانى نيز در يك دسته

ارگانيـك و دومـى ناشـى از اراده محاسـباتى و سـوداگرانه ای كه اولى ناشى از اراده  جامعه

                                                             
1. Pioter Sztompka 

2. Jonatha Turner 
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با بار عاطفى شديد ساخته شـده اسـت و  »گرم«روابط  جماعت از. است، تقسيم كرده است

 است كه در آن تنوع منافع و حسابگری حاكم اسـت »سرد«جامعه، سازمان اجتماعى روابط 

ــن تقســيم .)43: 1375 روشــه، گــى( ــر اســاس اي ــدی ب ــط مو ،بن ــبكه رواب جــود در خــانواده، ش

روابـط  های دوستى بـا توجـه بـه ماهيـت آن از مصـاديق بـارز الگـوی خويشاوندی و گروه

و  اداریهای رسـمى كـه روابـط  ها و سازمان حاكم بر مجموعه اجتماعى و روابط موجود و

ای  از مصاديق الگـوی جامعـه ،جويى سوداگرانه است مبتنى بر عقالنيت محاسباتى و منفعت

  .روند ار مىشم به

  شبكه روابط
. رود شـمار مـى اساس سرمايه اجتماعى در جامعه بـه عنوان بههای اجتماعى  تشكيل شبكه

تـر، كـنش  شناختى، رابطه بين دو فرد يا بـه عبـارت دقيـق ترين مورد مشاهده جامعه كوچك

ترشـدن روابـط و افـزايش  در مراحـل بعـدی بـا پيچيـده. هـا اسـت متقابل ناشى از روابط آن

: 1389شـكربيگى، ( گـردد های اجتمـاعى تشـكيل مى شـبكه خطوط روابط و گسترش كـنش،

دهنـده  چنين واحد تشكيل هم. اصلى در ديدگاه شبكه، روابط است مسئلهگفتنى است  .)168

يـك شـبكه از اعضـا و  عنوان بـهساخت اجتمـاعى . های تعاملى هستند ساخت جامعه، شبكه

سـازد، تشـكيل  ها را بـه هـم متصـل مى گران يا گروه كنشای از پيوندها كه افراد،  مجموعه

... ها، نهادها، موجوديت حقوقى يا سازمان و افراد، گروه توانند اعضای شبكه مى. شده است

نقطه تمركز ديدگاه شبكه اين است كه به جای توجـه . )1988به نقل از ولمن،  172: همان( باشد

واحد تحليل به ساختار روابـط بـين  عنوان به هاآنهای فردی  گران و ويژگى تأكيد بر كنش و

بنابراين پيوندها و روابط كـه  .)1: 2004همان، به نقل ازكارتوسى، ( كند گران توجه مى اين كنش

بـه واقـع . شـوند عنوان سرمايه اجتماعى محسـوب مى به ،باشند بحث اصلى ديدگاه شبكه مى

  .گردد ی اجتماعى بر مىها به ارتباطات و شبكه ،ريشه سرمايه اجتماعى شبكه

  شبكه مشاركت
هـر چـه  »پاتنـام«بـه بـاور . انـد مشاركت يكى از اشكال ضروری سرمايه اجتماعى  شبكه

احتمـال همكـاری شـهروندان در جهـت  تر باشـند، ای متراكم های مشاركت در جامعه شبكه
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منـد  سودآور قـدرتجانبى  وی موارد زير را برای چنين تأثير. منافع متقابل بيشتر خواهد بود

  :شمرد های مشاركت مدنى بر مى شبكه

ای افـزايش  شـكنى را در هـر معاملـهی بالقوه عهدها های مشاركت مدنى، هزينه شبكه .1

  .دهند مى

  .كنند های مشاركت مدنى، هنجارهای قوی معامله متقابل را تقويت مى شبكه .2

جريـان اطالعـات را در  و كننـد ارتباطـات را تسـهيل مى های مشاركت مـدنى، شبكه .3

  .بخشند بودن افراد بهبود مى مورد قابل قبول

تواننـد  های مشاركت مدنى، تجسم موفقيت پيشينيان در همكاری هستند كه مى شبكه .4

  .)298-297: 1380 پاتنام،( چارچوب فرهنگى شفاف برای همكاری آينده عمل كنند عنوان به

های  شـبكه. ى و غير رسمى تمايز قايل اسـتهای رسم بين شبكه) 1998( چنين پاتنام هم

ها در دو  ايـن شـبكه. رسمى و غير رسمى ارتباطات و مبادالت، در هر جامعه ای وجود دارد

كـه از قـدرت و  دهای افقى شهروندانى عضويت دارنـ در شبكه. نوع افقى و عمودی هستند

ضـوند كـه در های عمـودی نيـز شـهروندانى ع وضعيت برابری برخوردار بـوده و در شـبكه

قابل ذكر اسـت  .)62: 1387صالحى اميری و كاوسى، ( برند وضعيتى نابرابر نسبت به هم به سر مى

باشد، نه عمودی، زيـرا  های افقى مى شامل شبكه های مشاركت مدنى مورد نظر پاتنام، شبكه

 تـر از جريـان افقـى اطالعـات هسـتند های عمـودی، جريـان اطالعـات غيـر موثـق در شبكه

  .)298:1380ام،پاتن(

ــبكه مشــاركت  ــووتر«در بحــث ش ــارك گران ــه»م ــه آمريكــشــناس  ، جامع ايى، از جمل

و پيونـدهای  ـخويشـان و دوسـتان نزديـك ـ  شناسانى است كه ميان پيونـدهای قـوی جامعه

فرق گذاشته و بـر اهميـت پيونـدهای ضـعيف ـ  دوستان و خويشاوندان دور دست ـضعيف 

بـه زعـم وی پيونـدهای ضـعيف . های وصل پيوندهای قوی تأكيد كرده است حلقه عنوان به

بيش از پيوندهای قوی كه در گـروه خاصـى متمركزنـد، تـوان ايجـاد ارتبـاط بـين اعضـای 

  .Granovetter, 1973:1360-1380)( های كوچك متفاوت را دارا هستند گروه

ايه اجتمـاعى محسـوب های اصـلى سـرم گفتنى است كـه روابـط و مشـاركت از مؤلفـه

ــياری  مى ــه در بس ــاعى گــردد ك ــرمايه اجتم ــاريف س ــدگاهاز تع ــران آورده  صــاحب دي   نظ

  .شده است
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  ها يافته

البالغه به روابط اجتماعى و  ها، و كلمات قصار خويش در نهج ها، نامه در خطبه 7امام على

و  روابطــى كــه ســطوح خــرد وكــالن را اختيــار كــرده. آن عنايــت داشــته اســت چگــونگى

سـازه  های جديـد جـوهره صورت حق و تكليف برای مومنان لحـاظ شـده كـه در نوشـته به

اين روابـط در دو سـطح ُخـرد و كـالن  .دهند جديدی چون سرمايه اجتماعى را تشكيل مى

  .اند مورد بررسى قرار گرفته

  سطح ُخرد روابط اجتماعى .1
ترين و  عين حال اساسـىدر اين بخش از روابط اجتماعى در ُخردترين سطح آن كه در 

كنيم و در ادامه بـه روابـط  شروع مى ،يعنى خانواده ؛دهد ترين سطح را تشكيل مى زير بنايى

  .پردازيم و دوستان مى ها همسايهاجتماعى در سطح خويشاوندان، 

  خانواده .الف

تـرين و  خـانواده، بنيـادی. شـود زير بنای روابط اجتماعى از روابط در خانواده شروع مى

كـالن  ترين واحد اجتماعى است كه مبدأ ومنشأ پديدآمدن ديگر واحدهای متوسـط و كهن

 آيـد كلى جامعه انسانى به حساب مى طور بههمچون عشيره، خويشاوندان، قبيله و  اجتماعى،

. اثر مهم سرمايه اجتماعى ايجاد سـرمايه انسـانى در نسـل بعـد اسـت. )84: 1386شرف الـدين، (

نقش مهمـى در ايجـاد سـرمايه انسـانى در  در خانواده و هم در اجتماع،اجتماعى هم  سرمايه

به اعتقاد كلمن، سرمايه اجتمـاعى موجـود در . )87 :1393 علينى،( كند نسل حال ظهور ايفا مى

ترهـا در دسـترس كـودك قـرار  گردد سرمايه انسـانى بـزرگ درون خانواده كه موجب مى

بـه . و هم به توجه آنان به كـودك بسـتگى داردترها در خانواده  گيرد، هم به حضور بزرگ

تـاجبخش، ( اجتماعى خانواده اسـت ترها كمبودی ساختاری در سرمايه باور وی غيبت بزرگ

1384 :74(.  

بين اعضای خانواده اسـت كـه در  روابطبر اساس رابطه اظهاری و گرم در  7امام على

  : نگارد چنين صميمانه خطاب به وی مى 7نامه به فرزندش، امام حسن

گونـه كـه اگـر آسـيبى بـه تـو  آن ؛هستى ،تو را ديدم كه پاره تن من، بلكه همه جان من



  103  7در كالم امام على فضای مفهومى سازه سرمايه اجتماعىتحليل 

پس كار تو . به من رسيده است و اگر مرگ به سراغ تو آيد، زندگى مرا گرفته است ،برسد

دگى رهنمـون باشـد؛ های زن ای برای تو نوشتم تا تو را در سختى كار خود شمردم و نامه ،را

   .)30نهج البالغه، نامه(من زنده باشم يا نباشم  ،حال

حضرت بعد از برقراری ارتباط عاطفى و صميمى در نوشته خويش به فرزندش كه زمينه 

چگونگى تربيت و ضرورت فراگيری ادب و  سازد، درباره چرايى و اعتماد وی را فراهم مى

   :شود يادآور مىپرورش در كودكى و نوجوانى به وی چنين 

های دنيا به تو هجوم آورند و پـذيرش و اطاعـت  ها و دگرگونى پيش از آن كه خواهش

زيرا قلب نوجوان چنان زمين كاشته نشده آماده پذيرش هر بـذری اسـت كـه  ؛مشكل گردد

كه دل تو سخت شود و عقـل  در آن پاشيده شود، پس در تربيت تو شتاب كردم پيش از آن

مشغول گردد تا به استقبال كارهايى بروی كـه صـاحبان تجربـه، زحمـت  تو به چيز ديگری

هـا  آن تجربـهانـد وآنچـه از  نيـاز سـاخته اند و تو را از تالش و يافتن بى آزمون آن را كشيده

بـرای شـما  ،به تو هم رسيده و برخى از تجربياتى كه بـر مـا پنهـان مانـده بـود ،نصيب ما شد

  .)همان( روشن گردد

فرزند را بر پدر حقّـى «: فرمايد دربارۀ حقوق فرزند و پدر مى 7ت علىچنين حضر هم

حق پدر بر فرزند اين است كه فرزند در هر چيز، جز نافرمانى  ؛و پدر را بر فرزند حقّى است

حق فرزند بر پدر اين است كه برای او نامى نيكو برگزيند و نيكـو . خداوند، او را فرمان برد

  . )399نهج البالغه، حكمت ( »ياموزدادبش كند و به او قرآن ب

يابيم كه رعايت دو طرفـه  دربارۀ حقوق فرزند و پدر در مى 7از فرمايش حضرت على

ترين واحـد  عـام عنوان بـهموجـب صـميميت و ارتبـاط گـرم در كـانون خـانواده،  ،اين حـق

نقـش  البتـه. آورد گروهـى را بـه وجـود مـى كه سـرمايه اجتمـاعى درون گردد مى اجتماعى

گـردد تـا پايـۀ  اساسى و عاطفى مادر در كنار پدر و محبّت بين آنان و فرزنـدان موجـب مى

در . شـكل بگيـرد شـيوه،اوليه سرمايه اجتمـاعى در درون محـيط گـرم خـانواده بـه بهتـرين 

ورد و دو آسايش اهمسر شايسته، همراه و موافق را يكى از دو دست 7باره حضرت على اين

  ).180 :2غررالحكم و دررالكلم امدی، ج  ( زندگى دانسته است

 ازكنــد كــه شايســته اســت خردســاالن  حقــوق دو طرفــه بيــان مى دربــارۀ 7امــام علــى

كالم  .)165نهج البالغه، خطبه ( هر بورزندخردساالن مِ  هكنند و بزرگساالن ب پيرویبزرگساالن 
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گشـای بسـياری از  توانـد راه ويژه در محيط خـانواده بـين والـدين و فرزنـدان مى حضرت به

ويژه مادر به فرزنـدان  معضالت درونى بين اعضای خانواده باشد كه مهر و محبت والدين به

اين رابطۀ صميمى . گردد تا آنان نيز با الگو قراردادن والدين از آنان پيروی كنند موجب مى

اهم گروهى را بـه خـوبى فـر اجتماعى درون گيری سرمايه های شكل و گرم در خانواده زمينه

  .دآور مى

پردازان سرمايه اجتماعى در دوران معاصر از همان ابتدا به اهميـت نقـش خـانواده  نظريه

هـای برخاسـته از پيونـدهای  توان با توّجه به منابع و ظرفيت به اين ترتيب مى. اند توّجه كرده

 اجتمـاعى مجموعـه سـرمايه عنوان بـهطبيعى و خدادادی درون خـانواده از سـرمايه خـانواده 

اجتمـاعى بـدون  در واقـع ارتقـای سـرمايه. انباشته، بازتوليدشده در ايـن نهـاد، سـخن گفـت

هـای اسـالم،  از ديـدگاه آموزه. استحكام خانواده بسيار دشوار و گاه غيرممكن خواهد بـود

اجتمـاعى  تر از خانواده وجود ندارد، زيرا سنگ بنای سـرمايه هيچ بنايى نزد خداوند محبوب

يت اسـالمى و رفتـار صـحيح والـدين، بهتـرين مسـير بـرای ارتقـای سـرمايه ترب. سازد را مى

آنچـه . )40-39: 1390 روحـانى،(خانواده و بازتوزيع آن از طريق تربيت مناسب فرزندان اسـت 

اجتمـاعى در  های اسالمى در درجه نخست به تشكيل سـرمايه مسلّم است نگاه اساسى آموزه

مادر و ارتباط گرم و صميمى آنـان بـا فرزنـدان، پايـۀ  محيط خانواده است تا با تعامل پدر و

ــرمايه ــه س ــاعى درون اولي ــكل  اجتم ــوبى ش ــه خ ــى ب ــهگروه ــكل گرفت ــۀ ش ــری  و زمين گي

  .فراهم آوردتر  اجتماعى بين گروهى را در سطح گسترده سرمايه

اعتمـاد و پيونـد باعـث گـردد،  محسوب مى اجتماعى سرمايهسرمايۀ خانواده كه زيربنای 

شـدن رابطـۀ عـاطفى و گـرم در محـيط  بـا نهادينـه. دشـو ين اعضای خانواده را مىصميمى ب

كنـد كـه بـا  تر و اعتماد بين افراد جامعه را فـراهم مى خانواده، بستر روابط اجتماعى گسترده

 اجتماعى ســرمايهنوعـان در جامعــۀ اسـالمى منجــر بـه افــزايش  كيشـان و هــم همبسـتگى هــم

در اسـتمرار چنـين . ا به سمت پيشـرفت سـوق خواهـد دادگردد و جامعه ر گروهى مى درون

كنند با رعايـت عـّزت و كرامـت يكـديگر و تأكيـد بـر  ها تالش مى ای است كه انسان رابطه

بــه  ،آميــز در كنــار هــم زنــدگى كننــد و بــا صــلح و تفــاهم مســالمت طور بــهاصــل انســانيّت 

  .های بشری در سطح جهان نائل گردند پيشرفت
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  خويشان .ب

در مرتبـۀ بعـد  ،های مهم نظام اجتماعى يكى از زير مجموعه عنوان بهويشاوندی شبكه خ

هـای تجمـع انسـانى اسـت كـه جمـع در خـور  ترين كانون ترين و اصيل از خانواده، از كهن

توجّهى از افراد برخـوردار از قرابـت نسـبى و سـببى را در چـارچوب يـك تشـكيالت غيـر 

الدين،  شرف(جويانه در خود جای داده است  های سود رسمى با بار عاطفى و به دور از دغدغه

سياســت كلــى اســالم بــر ابقــا و تحكــيم شــبكه خويشــاوندی بــا توجــه بــه زيــر  .)310:1386

فلسفۀ تأكيـد اسـالم بـر صـلۀ . های طبيعى و كاركردهای ويژه آن استقرار يافته است ساخت

پايــه و مبنــای پيونــدهای اجتمــاعى در شــبكه  عنوان بــهرحــم و رعايــت پيونــدهای طبيعــى 

دليل كشش طبيعى و تمايل فطری و انگيزۀ كافى افراد برای پيوند بـا  خويشاوندی، عمدتا به

  ).331 :همان(خويشاوندان و همكاری و مساعدت با ايشان است 

حضـرت امـر بـه . كند به پيوند و ياری خويشاوندان اشاره مى 23حضرت در ذيل خطبۀ 

كند به جهت آنكه انسـان از آنـان  همراهى و پشتيبانى با خويشاوندان و عشيره مى ،همكاری

كـالم  .)239: 1، جه  1419ابـن ابـى الحديـد المعتزلـى، (هر چند ثروتمند هـم باشـد  ؛نياز نيست بى

بيانگر آن است كه مال و ثروت، انسـان را از دوسـتان و خويشـاوندان بـى  7حضرت على

تـری بـه ارتبـاط بـا  باشـند، نيـاز بيش ثـروت مى نى كـه دارای مـال وكند بلكه كسا نياز نمى

لهاشـمى الخـويى، ا(ری آنان بشـتابند به ياخويشان و بستگان دارند تا در هنگام بال و گرفتاری 

خــود را از يــاری و  ،را از خويشــاوندان بــاز دارد خــود كســى كــه خيــرات). 338: 3ج  ،1364

ه ى چون به كمك و پشـتيبانى آنـان محتـاج شـد، آنـان بـاستفاده از آنان باز داشته است، ول

های زيــادی  در نتيجــه دســت ؛اش برنخيزنــد و از اجابــت دعــوتش خــودداری كننــد اریيــ

: 1ج، 1380 جعفـری،(اش باز داشته شـوند  شمار از ياری گزار بى های خدمت كار و قدم كمك

خــويى و رفتــار  حضــرت در آخــرين فــراز از ايــن خطبــه بــه محبــت و تواضــع و نــرم .)359

فرمايد كه اين امر موجـب جـاودانگى دوسـتى  كند و مى مداراآميز با خويشاوندان اشاره مى

  .گردد آنان مى

 ،هـای اسـالم شـود آن اسـت كـه در آموزه نكتۀ ديگر كه از خطبۀ حضرت برداشت مى

شده در ثروت تـوانگران دارنـد، شايسـته اسـت ابتـدا رسـيدگى بـه  تهيدستان سهمى شناخته

گونـه كـه در روايتـى آمـده اسـت تـا زمـانى كـه  همان ؛خويشاوندان نيازمند صورت بگيرد
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   .)363: 1ج، 1387مغنيــه، ( خويشــاوندتان نيازمنــد اســت، صــدقه بــه ديگــری پــذيرفتنى نيســت

... بــودن روابــط و پيونــدها را از نزديكــان در خــانواده، خويشــان و  مراتــب بنــابراين سلســله

  .فهميم مى

گروهـى از نهـاد خـانواده گرفتـه، تـا  درون اجتماعى سـرمايهتوان به اهميت  در نتيجه مى

گروهـى  برون اجتماعى سـرمايهگيـری  پى برد كه در ادامه بـه شـكل... روابط بين خويشان و

بـودن  گروهى و سلسله مراتبـى درون اجتماعى سرمايهنكتۀ مهم زير بنابودن . گردد منتهى مى

گروهــى مــورد تأكيــد ويــژۀ  ســرمايۀ اجتمــاعى درون. دباشــ ارتباطــات مى شــبكهروابــط در 

كـه بـر اسـاس روابـط خـانوادگى و  7های اسـالمى بـه خصـوص كـالم امـام علـى آموزه

گردد  ای پايدار و متّحد را موجب مى جامعه ؛گيرد خويشاوندی و اصل صلۀ رحم، شكل مى

لى بـه سـوی توسـعۀ كه اعتماد بين افراد آن را شاهد خواهيم بود كه افراد با همدلى و يكـد

ای ديگر تأكيد بـر روابـط  حضرت در ضمن خطبه. متوازن و پيشرفت گام بر خواهند داشت

دارد  گـردد، بـاز مـى ها را از تكـروی كـه موجـب تبـاهى مى كنـد و انسـان خويشاوندی مى

 ).151البالغه، خطبه  نهج(

تصريح به پـاس ـ  حسن و حسينـ  نامۀ خويش به فرزندانش چنين حضرت در وصيت هم

باز حضرت در فرمان مكتوب و عهـد  .)24همان، نامه (كند  حرمت و شرافت خويشاوندی مى

كنـد و  نامۀ معروف خود به مالـك اشـتر سـفارش خويشـان نزديـك را بـه وی گوشـزد مى

قطع پيوند  چنين همحضرت . )53همان، نامه (كند  رعايت انصاف دربارۀ آنان را ياد آوری مى

 ).36؛ نامۀ 208و  171، 151، 150، 137، 83، 19خطبۀ: همان(كند  حم را محكوم مىر و گسست صله

های خـدا،  رحم را موجب حفظ و افزايش نعمت الهى، سرازيرشدن نعمت صلۀ 7امام على

وی در نهـج البالغـه انجـام  .)غـررالحكم و دررالكلـم(دانـد  هـا مى رشد اموال و آبـادانى نعمت

 .)109نهج البالغـه، خطبـه (كند  بيان مى مرگل و واپس افكنندۀ رحم را موجب افزايش ما صلۀ

داشـتن خويشـاوندان را بـه بـالى تشـبيه  گرامـى 7توجه آن است كه امام على شايستهنكتۀ 

داند كه آدمى به آن بـاز  توان پرواز كرد و به مانند ريشه و اصل مى كرده است كه با آن مى

همـان، نامـه (كنـد  ه است كه انسان با آن حمله مىگردد و همانند دست و نيروی آن دانست مى

، فشاری كـردپا چنيندليل اين كه اسالم نسبت به نگهداری و حفظ پيوند خويشاوندی  .)31

 ه يـكبخشـيدن بـ اين است كه هميشه برای اصـالح، تقويـت، پيشـرفت، تكامـل و عظمـت
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معنوی و اخالقى بايد از های  اجتماع بزرگ، چه از نظر اقتصادی يا نظامى و چه از نظر جنبه

واحدهای كوچك آن شروع كرد؛ با پيشرفت و تقويت تمام واحـدهای كوچـك، اجتمـاع 

  ). 157 :1ج  ،1375مكارم شيرازی و ديگران، (خود اصالح خواهد شد  عظيم، خودبه

  دوستان .ج

هـای  آنچـه در آموزه. از ديگر روابط اجتماعى در سطح ُخرد، روابط بين دوستان اسـت

اسالمى دربارۀ دوست و معيارهای گزينش و رابطۀ صـميمى بـا دوسـت آمـده اسـت، تـأثير 

های دوسـتى در مـنش و اخـالق فـرد اسـت كـه اگـر رابطـۀ  گفتار و كردار دوست و شبكه

مناسـبى را  اجتماعى سـرمايهتواند  قرار گردد، مىدوستى بر اساس موازين صحيح و عقلى بر

گروهـى منجـر  در سطح خرد برای فرد ايجاد كنـد كـه بـه تقويـت سـرمايه اجتمـاعى درون

گروهى كه بـه موجـب روابـط گـرم و صـميمى  افزايش سرمايه اجتماعى درون. خواهد شد

چنـين  هم. گردد، نتايج چشمگيری در پيوندهای اجتماعى خواهـد داشـت دوستى برقرار مى

ای شـاداب را موجـب  آيـد جامعـه به موجب اعتمادی كه در اثر روابط دوستى به وجود مى

 7حضـرت علـى. ها خواهيم بـود پيشرفت در تمامى عرصهشاهد گردد كه در سايۀ آن  مى

توان آن را منشور تربيت ناميد، ضمن سفارش وی بـه پرسـتش  ای به فرزندش كه مى در نامه

كتاب خدا، آشنايى به آيين اسالم و حالل و حرام و تأكيد بـه اينكـه  خدای يگانه، آموختن

كند كه اگر دوستت از تو  ای، در مورد حقوق دوستان تصريح مى برای آخرت آفريده شده

تـو بـه لطـف قرابـت روی  ،پيوند بريد، خود را به پيوند با او وادار و چون از تو رخ برتافـت

 و بگشای و چون دوری گزيد، تـو نزديـك شـوآور و چون بخل ورزيد، تو دست بخشش 

گويـا  ؛آور و چون مرتكب خطايى شد، عـذرش را بپـذير تو نرمى پيش ،چون درشتى نمود

نگـارد كـه دشـمن  در ادامه حضـرت چنـين مى. باشد نعمت تو مى تو بندۀ او هستى و او ولى

يوۀ پند بـه امام دربارۀ ش. دوست خود مشمار كه سبب دشمنى تو با دوست گردد ،دوست را

، حضرت چنين آورده است  در ادامه اين نامه. دهد بودن اندرز مى دوست، تأكيد به خالصانه

كه اگر خواستى پيوند از دوست خود بگسلى، جايى برای دوستى باقى بگذار تا اگـر روزی 

حضرت چنان بر رابطۀ گرم و صـميمى بـا  ).31نهج البالغه، نامه (پشيمان گردد، بتواند برگردد 

چه «: فرمايد داند و مى دوست تأكيد دارد كه در همين نامه، دوست را به منزلۀ خويشاوند مى
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تر  تر از خويش است و چه بسـا خويشـاوندی كـه از بيگانـه، بيگانـه ای كه خويش بسا بيگانه

  .)همان( »است

پيونـد ميـان انسـان و خـدا  ،اسـتوارترين پيونـد را در روابـط اجتمـاعى 7حضرت على

) 95همـان، خطبـه (كنـد  و ايمان به خدا را موجب الفت ميان دوستان و ياران ذكـر مى داند مى

همـان، حكمـت (كنـد  ضمن آنكه انصاف را سبب افزونى دوستان و يـاران ذكـر مى ،حضرت

كند كه خلق و خـوی  و تصريح مى )6همان، حكمـت (داند  خوشرويى را وام محبت مى ،)224

  همــان، (اخالقــى عــاملى اســت كــه جــذب دوســت فــراوان را بــه همــراه دارد  نــرم و خــوش

 ).214حكمت 

كند و رابطـۀ گـرم و صـميمى را شـرط  رابطۀ سرد و ابزاری را نكوهش مى 7امام على

موجـب ازديـاد رابطـۀ دوسـتى و شـبكه  ،رابطـۀ گـرم ،با ايـن اوصـاف. كند دوستى بيان مى

حضرت در رابطـۀ . گردد مايه اجتماعى منتهى مىگردد كه به پيدايى و فزونى سر دوستى مى

هـای ارزشـى در انتخـاب  دوستى هم به فراوانـى دوسـتان انسـان و هـم بـه كيفيـت و مالك

همـان، حكمـت (دانـد  كـردن را نيمـى از عقـل مى امام از طرفى دوستى. كند توجه مى دوست

و از  )65مـان، حكمـت ه(كند  دادن دوست را به منزله غربت و تنهايى ذكر مى و از دست )142

را شـرط ...اخالقى، انصاف و مـدارا و  طرف ديگر اخالص و يكرنگى، خوشرويى و خوش

  ).134همان، حكمت (داند  دوستى مى

  ها ههمساي. ج

 شدن به دست زخمىبعد از  7كه حضرت على داردچنان اهميت  آن ها هرابطه با همساي

وصـيت نامـه بـه فرزنـدانش حسـن و حسـين  عنوان بهملجم و قبل از شهادت، مواردی را  ابن

  :فرمايد حضرت مى. است ها همسايهاز فرازهای آن دربارۀ  كه يكىكند  يادآوری مى

چراكـه آنـان مـورد  ؛رفتـاری كنيـد خود خوش ؛ها همسايهدر مورد ! خدا را! خدا را

سـفارش  ای گونـه به ها همسـايهوی همـواره نسـبت بـه . سفارش پيـامبر شـما هسـتند

ای از ارث برايشان قـرار خواهـد داد  زودی سهميه كرديم به كه ما گمان مىكرد  مى

   .)47نهج البالغه، نامه (

را خواسـتار  ها همسايهبرقراری پيوند با  ،ای به اصحابش بيان خطبه ، درچنين حضرت هم
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 7در نامۀ معروف خـود خطـاب بـه فرزنـدش امـام حسـن ايشان. )105همان، خطبه (شود  مى

وجو كن و  ات جست دربارۀ همسايه ،شود كه پيش از گرفتن منزل آور مىه ياديدرباره همسا

اين فقره از نامۀ سودمند حضرت، تـأثير ديگـران . ) 31همان، نامه (ات كيست  بنگر كه همسايه

كـه  رابطـه صـميمى بـا همسـايه عـالوه بـر آن. كند از جمله همسايه را بر آدمى مشخص مى

ری هـم بشـتابند، آرامـش و همـدلى بـين بـه يـاها  همسـايه ،نيـاز در زمـانگـردد  موجب مى

آورد كه همين امر به تقويت سـرمايه  ها، محيطى سرشار از صميميت را به ارمغان مى همسايه

ای كه يكپارچگى در ميان اعضای جامعـه را  سرمايه. گردد گروهى منجر مى اجتماعى درون

مثبت آن در همدلى مسلمانان و مؤمنـان آورد و جامعۀ اسالمى از دستاوردهای  به وجود مى

  .بهره خواهد برد

  سطح كالن روابط اجتماعى. 2

. گيـرد گروهى در بين اّمت شكل مى سرمايۀ اجتماعى در سطح كالن و به صورت برون

دنبال احقـاق  چنين در جامعۀ اسالمى كه زمامدار و حاكم بايستى منتخب مردم باشد و به هم

اعتمـاد عمـودی خواهـد باعـث گيرد كه  طى مستحكم شكل مىحق آحاد جامعه باشد، رواب

تثبيـت خواهـد  –بـين زمامـدار ومـردم –صورت عمـودی  در نتيجه سرمايۀ اجتماعى به ؛شد

 –در ارتباط افراد جامعه با يكديگر  –دنبال آن سرمايۀ اجتماعى به صورت افقى  گرديد و به

  . ال و پيشرفت را خواهد پيمودهای اجتماع تقويت خواهد شد و جامعه راه كم در اليه

كنـد، لـزوم  متعـّدد در نهـج البالغـه بـر آن تأكيـد مى 7از مواردی كه حضـرت علـى

يكپارچگى مسلمانان و پرهيز از تفرقه ميان آنان است تا از اين سرمايه اجتماعى مثبت درون 

تصريح حضرت ضمن . جامعۀ اسالمى بتوانند در تقويت وفاق و انسجام اجتماعى بهره ببرند

 ،كند كه از تفرقه بپرهيزيد كه جدايى از مـردم به اينكه دست خدا با جماعت است، بيان مى

وی قصـد شـيطان را گسسـت ايمـان و بـه ). 127نهـج البالغـه، خطبـه (همراهى با شيطان اسـت 

امام در اهميت يـاری و اتحـاد و  ).120همان، خطبه (داند  مى يكپارچگىكشاندن به جای  تفرقه

ديگر را وا گذاشـتند و ه يكـآنـان كـ :فرمايـد خـورد و مى فرقه به خدا سوگند مىنكوهش ت

ای خـاطر نشـان  در خطبـه 7حضـرت علـى). 34همـان، خطبـه (ياری نكردند، مغلوب شدند 

نهـادن بـر  تبديل كرد و با منّت ه وحدتكند كه خدا با فرستادن پيامبرش پراكندگى را ب مى
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گاه آنان را  آن. ست تا در سايۀ آن به خوبى زندگى كنندعقد اخوت ب آنها ميان ،اّمت اسالم

ديـن و بعـد از عقـد  بـى ،داری ديـناّما شما بعد از «: فرمايد دهد و مى مورد سرزنش قرار مى

  . )234همان، خطبه (» يدا ه، گروه گروه شدبرادری

نخست ميان مسلمانان الفت و يگانگى بود، ولـى اكنـون  :كند بار ديگر حضرت بيان مى

الفت  آنها خواهد كه ميان وی از خدا مى. اند جدا از يكديگرند و از اصل خود پراكنده شده

همـان، خطبـه (وار بر دشمن فـرود آينـد  قرار دهد تا همچون ابرها انبوه و متراكم شوند و سيل

ميمى كـه موجـب اتّحـاد و همبسـتگى روابط گرم و صـ 7از اين كالم حضرت على )165

شويم كه چنين روابطى به تشكيل و تقويـت سـرمايۀ اجتمـاعى منجـر  گردد را متوجه مى مى

توان با يكدلى، موانع را بر طرف كرد و جامعۀ متحد اسالمى برقـرار  شود و بر اثر آن مى مى

خـدا بـه بركـت  :ايدفرم بر اساس اين است كه امام مى. كرد و در برابر ظلم ستمگران ايستاد

ها را پر كرد و اتّحاد و  های اجتماعى را نظام داد و شكاف گسيختگى از هم 9پيامبر اسالم 

  .)222نهج البالغه، خطبه (دوستى ايجاد كرد 

آنان را بـه  ،ای كه ميان مردم يمن و ربيعه نوشت نامه چنين در پيمان هم 7حضرت على

اين اتّحاد كـه همـدلى و اعتمـاد  .)74نهج البالغه، نامه ( خواند فرا مى يكديگراتّحاد و مددكار 

گـردد كـه  گروهـى منتهـى مى به سرمايۀ اجتمـاعى درون ،آورد وجود مى بين مسلمانان را به

مسـلمانان و مؤمنـان جهـت ايجـاد زنـدگى مطلـوب  ،آثار مستقيم آن متوجه جامعه اسالمى

  .گردد دوستى منجر مىها به محبت و  ها و كينه شود كه در سايۀ آن كدورت مى

خوانـد، صـلح و آشـتى  مسلمانان را به آن فرا مى 7يكى ديگر از مواردی كه امام على

كنـد و از قـول  امام در نامۀ خود به فرزندانش، آنان را به آشتى ميان مردم سفارش مى. است

البالغه، نامـه نهج (از عموم نماز و روزه برتر است  ميان مردمكند كه اصالح  نقل مى 9پيامبر

نهـج البالغـه، (خوانـد  مؤمنان را به پيمـودن راه آشـتى فـرا مىديگر ای  حضرت در خطبه ).47

بيننـد و  كند كه راه اصالح وآشـتى را نمى نادانان را به مانند كورانى تشبيه مىنيز و  )16خطبه 

 .)17همان، خطبه (دهد  آنان را مورد شماتت قرار مى

كننـد، روابـط  نان در جامعه اسالمى كه در كنار هم زندگى مىبه واقع آشتى ميان مسلما

آورد و موجب تقويت سـرمايۀ اجتمـاعى مثبـت  اجتماعى صميمى و سازنده را به وجود مى

سـرمايۀ . گـردد گردد كه ثمرۀ آن به خـود اعضـای جامعـه بـر مى جامعه اسالمى مى بيندر 



  111  7در كالم امام على فضای مفهومى سازه سرمايه اجتماعىتحليل 

زندگى اجتماعى دارد كـه  اطنشگروهى نقش اساسى در حيات اجتماعى و  اجتماعى درون

گيـری افـراد در ارتباطـات متقابـل بـا  جمعـى و بهـره آميـز و مشـاركت با همزيستى مسالمت

  .دهد يكديگر، اعتماد فراگير در سطوح افقى و عمودی را شكل مى

گروهـى  گروهى با برون نكتۀ شايان توجه آن است كه با تركيب سرمايه اجتماعى درون

گيرد و از تنازعـات  جانبه صورت مى جهت پيشرفت و توسعۀ همه است كه تعامل جهانى در

سـوی  تقـرب بـه 7امـام علـى .كنـد بـر جلـوگيری مى داخلى و خارجى و اختالفات هزينـه

تعالى را مالك در روابط اجتماعى ذكـر  آوردن رضايت و خشنودی حق خداوند و به دست

با خداوند متعال را سـبب بهبـودی نيكويى رابطه ميان خود  ،امام ).276همان، حكمت (كند  مى

مسلمان كسى : فرمايد حضرت مى .)89همان، حكمت (داند  رابطه با مردم از جانب خداوند مى

همـان، خطبـه (در ميـان باشـد » حـق«است كه مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند، مگر 

خواهد كه حقى را ببينـد و  آرامش را برای كسى از درگاه الهى مى ،چنين حضرت هم ).166

همـان، (يـاری دهـد  ،آن را ياری كند و ستم را دور سازد و صاحب حـق را در گـرفتن حـق

   .)196خطبه 

كنـد، مالكـى اخالقـى  مالك ديگری كه حضرت در روابط بـين مؤمنـان يـادآوری مى

خواهد خود را در آنچه  است و از وی مىآورده  7است كه در نامه به فرزندش امام حسن

برای ديگران دوست بدار «: فرمايد امام مى كه چنان .ميزان قرار دهد ،ميان او و ديگران است

» بـرای ديگـران مخـواه ،پسـندی داری و آنچه برای خود نمى آنچه را برای خود دوست مى

نمايـد كـه  را گوشـزد مى همان اصل زّرين اخالقى 7اين فرمايش امام على ).31همان، نامه (

مصـاديق ايـن معيـار كلّـى در  ،حضـرت. برای ديگـران نپسـند ،پسندی آنچه برای خود نمى

خواهى بـه تـو  گونه كه نمى همان: شمرد برقراری رابطه با ديگر برادران مؤمن را چنين بر مى

تـو خـواهى بـه  گونـه كـه مى همان ،ستم كنند، بر كسى ستم روا مدار، به ديگران نيكى كن

آنچـه از مـردم بـه تـو . داری، برخود نيز زشـت بـدار آنچه از ديگران زشت مى. نيكى كنند

پسندی به تو گويند، تـو نيـز بـر  آنچه نمى. رسد، سزاوار است كه از تو نيز به مردم برسد مى

  ).همان(زبان مياور 

از جمله معيارهای برقراری رابطه با مؤمنان از ديدگاه امام، پاسخ بهتر بـه گفتـار و رفتـار 

چون تو را درودی گفتند، تـو درودی بهتـر گـوی و «: فرمايد برادر مؤمن است، آنجا كه مى
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عمـل بـه همـين  .)62نهج البالغـه، حكمـت (» تر از آن را پاداش ده چون احسانت نمايند، افزون

 و گيـرد شـكل مىروابطى مستحكم و پا برجـا ميـان اعضـای جامعـۀ اسـالمى  ،امامفرمايش 

سرمايۀ اجتماعى كـه بـر اسـاس . موجب بالندگى و افزايش سرمايه اجتماعى خواهد گرديد

آيـد، از چنـان مانـدگاری و  روابط گرم و صميمى و بر اساس رضـايت الهـى بـه وجـود مى

امعۀ اسالمى از نتـايج سـودمند آن در پيشـبرد جاودانگى برخوردار است كه مسلمانان در ج

اصل معاشـرت اجتمـاعى و  ،7امام على. جانبه بهره خواهند برد های همه اهداف و پيشرفت

معاشرت كنيد كه  ای گونه بهبا مردم «: كند برقراری رابطه مؤمنان با يكديگر را چنين بيان مى

 »هربانى ورزند و با شما دوسـتى كننـدبه شما م ،اگر مرديد بر شما بگريند و اگر زنده بوديد

انـد تو شـمرد كـه مى هـايى را بـرای مؤمنـان بـر مى حضـرت ويژگى ).1نهج البالغـه، حكمـت (

  .را ميان مسلمانان و مؤمنان ايجاد كندمعاشرت نيكو و رابطه صميمى 

اق بودن با يكديگر و پرهيـز از نفـ مهربان و فروتن: ها در بيان امام عبارتند از  اين ويژگى

همـان، خطبـه (خويى و برخورد همراه با رحمت با ديگـران؛  نرم ،)152همان، خطبه (و دورويى؛ 

داشتن بـا ديگـران و بردبـاری  انصاف ،)211و  161،54همان، حكمـت (مشورت با ديگران ، )184

تواضع در برابـر  ،)155مان، حكمت ه(، وفای به عهدو پيمان؛ )224همان، حكمت (در برابر نادان 

بينى و تكبّر، دوری از ستم و تفرقه و قتل نفس، برقراری رابطـه  نان و نهى از خود بزرگموم

، پرهيز از غيبـت بـرادر )234همان، حكمـت ( ها؛ ورزی دل مهربانانه با يكديگر و دوری از كينه

های مردم دربارۀ برادر دينى خويش  گوش فراندادن به بدگويى، )140همان، خطبه (دينى خود 

ورزی بـا  عدم خصـومت ،)123همان، حكمت (ساختن شّر خود از مردم، دور، )141طبه همان، خ(

گمــان  ،)178همــان، حكمــت ( بركنــدن ريشــۀ كينــه ديگــران از دل ،)31همــان، حكمــت (خلــق 

همـان، (خويى و نرم رفتـاری بـا ديگـران،  نرم ،)360همان، حكمت (بردن به سخن ديگران  نيك

همـان، (كردن نياز برادر دينـى  برطرف ،)333همان، حكمت (سودرساندن به مردم  ،)401حكمت 

، مشـاركت بـا مـردم )480همـان، حكمـت (نيـاوردن بـرادر مـؤمن خـود  ، به خشـم)427حكمت 

همـان، حكمـت (، برقراری ارتبـاط بـا افـراد كـريم و جـوانمرد )230همان، حكمت (روزی  فراخ

كــردن بــه  و نيكــى )328و  304همــان، حكمــت (، بخشــش بــه افــراد تهيدســت و نيازمنــد )247

  .)264همان، حكمت (بازماندگان ديگران 

يـابيم كـه  های نهـج البالغـه در مى در آموزه 7با نگاهى گذرا به سخنان حضرت على
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ايـن . ميان اعضای خانوادۀ بزرگ اسالمى تأكيـد فـراوان دارد ثبتامام بر روابط اظهاری و 

سلمانان و مؤمنان به مثابۀ سرمايه اجتمـاعى گردد تا روابط اجتماعى ميان م تأكيد موجب مى

سرمايۀ اجتماعى مثبت و  گيری شكلهايى به  عمل به چنين آموزه. در سطح كالن عمل كند

گيـری چنـين سـرمايۀ اجتمـاعى در  شـكل. گـردد منجـر مى» خدا مـداری«پر رنگ با معيار 

تنهـا در قالـب  هـای اسـالمى اسـت، پايـدار اسـت و های علوی كه برگرفتـه از آموزه آموزه

اسـاس مـالك كسـب  بـر. كنـد طلبى سـوداگرانه مصـداق پيـدا نمى روابط ابزاری و منفعت

محوری است كه سـرمايه اجتمـاعى مسـتحكم شـكل خواهـد گرفـت و  رضايت الهى و حق

  .به فزونى خواهد گذاشت ميزان آن رو

بـط در روا. از مباحث مطرح در سرمايه اجتماعى، بحـث روابـط عمـودی و افقـى اسـت

عمودی كه رابطه ميان حاكمان و زمامداران با افراد جامعه مطرح است، هـر چـه روابـط بـر 

را موجـب  قـویمبنای همكاری صادقانه و اعتماد متقابـل شـكل بگيـرد، سـرمايۀ اجتمـاعى 

شود تا مردم جامعه نيز در روابط افقى با يكديگر همكـاری كننـد  گردد و خود سبب مى مى

  .های سرمايه اجتماعى را تقويت كنند م پايهو با اعتمادكردن به ه

ضمن بيان ابعاد افقى و عمودی سرمايۀ اجتماعى معتقد است كه مـردم در  ،رابرت پاتنام

های عمـودی اطاعـت  سطوح پـايين در پيونـد افقـى از تصـميمات سـطوح بـاال در سـازمان

های اصــلى ســرمايه  نيــز در بيــان ايــده) 1999(نارايــان ) 127ـ  128:1384بخش، تــاج(كننــد  مى

كند و قائل اسـت كـه در جوامـع  جامعه را با هم تلفيق مىـ ، روابط دولت زننده پلاجتماعى 

منـد از  بهـره و احتمـاالً  زننـده پـلدارای حكومت مطلوب و سطوح باالی سرمايه اجتمـاعى 

بــاغينى و (نــد مكّمــل هــم باشــند توان رونــق اقتصــادی و نظــم اجتمــاعى، دولــت و جامعــه مى

بنابراين نوع روابط زمامداران با افراد جامعه در تقويت و يا تضعيف  )108-109:1387همكاران،

سـزايى  اجتماعى دارای نقش اساسى است كه اين امر در جامعۀ اسالمى از اهميّت بـه سرمايه

  .برخوردار است

ويژه در عهـد  موارد مهمى را به ،دربارۀ زمامدار اسالمى با مردم جامعه 7حضرت على

در رابطه زمامـدار  7عمل به فرامين امام على. ذكر كرده است كامل طور بهاشتر  نامۀ مالك

شود تا بـا جلـب اعتمـاد مـردم بـه حاكمـان و زمامـداران، سـرمايۀ  با مردم جامعه موجب مى

مـاعى در اجتماعى در روابط عمودی به خوبى شـكل بگيـرد و در اسـتمرار آن سـرمايه اجت
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ايـن امـر در نهايـت منجـر بـه تشـكيل سـرمايه . روابط افقى بين اعضای جامعه ايجاد گـردد

هميـاری و  ،گردد كه به مثابۀ منبعى سرشار برای مشاركت مردمـى گروهى مى اجتماعى بين

جلب اعتمادی كه ميان مردم با كارگزاران و زمامـداران بـه ؛ همدلى آنان تبديل خواهد شد

ويژه توسعۀ فرهنگى، سياسى و اقتصادی  موجب توسعۀ همه جانبه و پايدار به ،آيد وجود مى

. در جامعه خواهد شد و با همدلى آحاد مردم، جامعه راه كمال و سعادت را خواهـد پيمـود

آحـاد  ميـانای است كه بر اساس محبت و روابط منطقـى در  جامعه ،جامعۀ مطلوب اسالمى

گيـرد و سـرمايه اجتمـاعى فزاينـده را موجـب  ىجامعه و رعايت حقـوق يكـديگر سـامان م

  .گردد مى

های علوی در نهج البالغه، تأكيـد حضـرت بـه اتفـاق مـردم  نكتۀ شايان توجه در آموزه

 )53همـان، خطبـه (و هجوم مردم برای بيعت با ايشـان  )3نهج البالغه، خطبه (برای زمامداری وی 

دسـت  تاييـدزدن بـر انتخـاب مـردم بـهساالری و مهر  باشد كه از اين كالم حضرت مردم مى

هـای  ساالری با كمك سرمايه اجتماعى قدرت بهتری برای مواجهـه بـا چالش مردم. آيد مى

شـان تـأثير  دادن بـه اهـداف اقتصادی ای خواهد داشت و بر قابليت مردم برای سـامان توسعه

  .)1379: فوكوياما(گذارد و از برقراری حاكميت قانون و ايجاد نهادها حمايت خواهد كرد  مى

بـه  ،)5نهج البالغه، نامـه (داند، نه طعمه  ضمن آن كه قلمرو و فرمانروايى را امانت مى ،امام

 :فرمايــد كنــد و مى بــودن حــق زمامــدار بــر مــردم و مــردم بــر زمامــدار اشــاره مى دو طرفــه

ترين حقى كه خدا از حقوق واجب گرداند، حـق حـاكم بـر مـردم و حـق مـردم بـر  بزرگ

موجـب اُنـس ميـان زمامـدار و مـردم و  ،به اعتقاد حضرت ايـن حـق دو طرفـه. استحاكم 

مردم به صالح حاكمان و زمامـداران بـه  ،به فرمايش حضرت. گردد مى آنها ارجمندی دين

موجـب اسـتواری ديـن، برپـايى  ،شـوند و رعايـت حـق راستى و درسـتى مـردم اصـالح مى

امام قائل است اگر زمامـدار بـر . گردد مىو دوام دولت  9های پيامبر عدالت، اجرای سنت

مردم ستم كرد و يا مردم بر حاكم چيره گشتند و حقوق را رعايت نكردند، اخـتالف كلمـه 

وجـود  كـاری در ديـن بـه های سـتم پديـدار خواهـد گشـت و تبـاه پديد خواهد آمد و نشانه

  .)207همان، خطبه (خواهد آمد و نيكان به خواری و ذلّت خواهند افتاد 

  : كند حضرت دربارۀ حقوق متقابل زمامدار به صراحت چنين بيان مى

ايـن  ،حـق شـما بـر مـن. اسـت همانا شما را بر من حقى و من را بر شما حقى !ای مردم«
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المال را ميان شما عادالنه تقسيم كنم و شما را تعليم دهم  است كه خيرخواه شما باشم و بيت

اين  ،اّما حقّى كه من بر شما دارم. رسم زندگى بياموزيد تا نادان نمانيد و تربيت كنم تا راه و

خيرخواه من باشيد و دعوتم را اجابـت  ،است كه در بيعت با من وفادار و در حضور و غيبتم

   .)34نهج البالغه، خطبه (» كنيد و زمانى كه فرمان دهم، فرمان بريد

ردم و حق مردم بـر ترين حقّى را كه خدا واجب كرده است، حق حاكم بر م امام بزرگ

زعم امـام  بـه. دانـد داند و اين امر را نظامى برای همبستگى و سـازگاری مـردم مى حاكم مى

شـود و كـار  رفتـاری و صـالحيت زمامـداران نيكـو نمى حـال مـردم جـز بـا خـوش 7على

كنـد  مى تأكيد ،حضرت. زمامداران نيز با پايداری مردم در فرمانبرداری اصالح نخواهد شد

نهج البالغـه، (گردند  كه در صورت عدم رعايت حقوق طرفين، نيكان خوار و اشرار عزيز مى

  ).216خطبه 

بعد از آن كه زمامدار با انتخاب مردم بر سرير قدرت نشست، الزم است از همكـاری و 

بـرای  7حضـرت علـى. اند، استفاده بهينه را ببرد كه او را بر سر كار آورده ىهمدلى مردم

شمرد كه اگر زمامدار تـالش  مامداری و حاكم جامعۀ اسالمى اوصاف و وظايفى را بر مىز

كند خود را متّصف به اوصاف مذكور كند و وظـايف خـود را در قبـال جامعـه و روابـط و 

مناسبات خويش با مردم به خوبى انجام دهد، پيوندهای بين زمامدار و مردم به اعتماد طرفين 

، 3نهج البالغه، خطبـۀ (تقويت و افزايش سرمايه اجتماعى خواهد شد گردد و موجب  منجر مى

، 73، 37 حكمــــت؛ 79، 76، 69، 67، 53، 50، 46، 41، 27، 26، 25؛ نامــــۀ 216، 201، 136، 127، 92، 33

322 ،328 ،374 ،437.(  

هايى از تعامـل و روابـط را بـر  گرفتـه و شـيوه هايى را در پـيش سياست 7حضرت على

ها و ديگر كشـورها بـدان توّجـه  ها، ملت بايد حاكمان در برخورد با دولت شمرده است كه

تـوان بـه  از البه الی سخنان امام و نيـز تأمـل در سـيره آن بزرگـوار مى ر رااين حقايق. كنند

شدن حقوق انسانى بـرای  ای و قائل ها با هر تفكّر و انديشه رعايت حقوق انسان: دست آورد

كـردن از  در برخورد و رويـارويى بـا ديگـران، دوری» ت مداریعزّ «آنان و عنايت به اصل 

هــا،  هــا و ارتبــاط بــا ملت ســوز در برقــراری پيونــد بــا دولت هرگونــه پيونــد و ارتبــاط عــزت

كـردن  ندادن، حركت ها، تن به ذلّت زدايى در برخورد با دولت كردن بر سياست تشنّج تأكيد

يـز آميختـه بـا عـّزت، جلـوگيری از آم در جهت گسترش صلح راستين و زنـدگى مسـالمت
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داشتن حقـوق  های گوناگون، كوشيدن در حفظ و پاس دشمن تراشى، وفادارماندن به پيمان

جستن از فرايند دانـش  گرفتن از دانش و علوم ديگران در حوزه فرهنگ، بهره ديگران، بهره

  ). 87: 4ج ،1380، 7دانشنامۀ امام على(كردن بر سياست استقالل فرهنگى  بشری و تأكيد

هـا دانسـته اسـت  آمـوز، صـلح و آشـتى را پوشـش عيب در سخنى حكمت 7امام على

اشـتر آورده اسـت كـه هرگـز از  نامۀ خـود بـه مالـك حضرت در عهد ).6البالغه، حكمت  نهج(

خواند و خشنودی خدا در آن باشـد، روی بـر متـاب،  صلحى كه دشمنت تو را به آن فرا مى

بخشـى بـه شـهر و كشـور  مايۀ آسايش سپاهيان و رهايى از رنج و غـم و امنيّـت ،زيرا آشتى

د كه بعد از پيمـان كن در عين حال امام هوشياری بعد از آشتى با دشمن را گوشزد مى. است

صلح با دشمن، جانب احتياط را از دست مده تا غـافلگير نشـوی، پـس الزم اسـت تـا شـيوۀ 

  .)53همان، نامه (سازی  احتياط و دورانديشى را پيشۀ خود

امام دربارۀ چگونگى روابط اجتماعى با غيرمسلمانان كه در پناه حكومت اسالمى به سر 

خـويى و  از درشـت ،نگارد كه دهقانان شهر چنين مى نى از كارگزاراه يكخطاب ب ،برند مى

م و انديشـيد !داری كنى و بر ايشان ستم روا مـى اند كه تحقيرشان مى قساوت تو شكوه كرده

چـون در پنـاه  ديدم كه آنان مشركند و سزاوار آن نيسـتند كـه بـه خـود نزديكشـان كنـى و

اند، شايسته نيست آنان را برانى و يا بر ايشان ستم روا داری؛ پس قاطعيـت آميختـه بـه  اسالم

ساز و روشى ميان درشتى و نرمى پيشينۀ خود ساز؛ نه آنـان را بسـيار  خويى را شعار خود نرم

  در واقـع راه اعتـدال را شـيوۀ خـود قـرار بـده . كـن زديك و نه بسيار از خـود دوربه خود ن

  .)19همان، نامه (

ها در سـطوح خـرد و كـالن  شود كه در نهج البالغه توجه بـه روابـط انسـان مالحظه مى

منـد سـرمايه  تقويت هـدف و گيری شكلموجب روابطى كه  ؛مورد اعتنای جدی امام است

  .شود اجتماعى مى

  گيری نتيجه

توان نتـايج كلـى  در نهج البالغه مى 7ها وكلمات قصار امام على ، نامه ها با مراجعه به خطبه

گفتـار و نوشـتار اميـر مؤمنـان چنـين  زير را در موضوع بررسى سـازه سـرمايه اجتمـاعى در

  : استنباط و بيان كرد
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اسـت كـه  ای گونـه بهمثابه سرمايه اجتماعى  به روابط اجتماعى به 7نگرش امام على. 1

و دوستان را با محوريت ايمان و  ها همسايهروابط درسطوح خرد، اعم از خانواده، خويشان، 

  . گردد كند كه روابط صميمى، پايدار و پيوسته را موجب مى مى بيانی ا گونه طلبى به حق

، عاطفى و پيوسته در سـطوح خـرد بـه سـرمايه اجتمـاعى به روابط 7توجه امام على. 2

  .مند خواهد شد آثار آن بهره گردد كه جامعه اسالمى از فوايد و گروهى منجر مى درون

در رابطـه مسـلمانان بـا يكـديگر و  به روابط در سطوح كـالن و 7ديدگاه امام على. 3

گيـرد كـه بـه  شكل مى ای گونه بهمداری  ها بر اساس رضايت الهى و حق رابطه با ساير انسان

  .گردد گروهى منجر مى ايجاد سرمايه اجتماعى برون

گروهى بـه اعتمـاد فراگيـر در سـطوح  گروهى و برون تركيب سرمايه اجتماعى درون. 4

 و آميز به دور از اخـتالف ها و تفاهم زندگى مسالمت شود كه تعامل انسان مختلف منجر مى

  .زند كه پيشرفت جوامع از جمله دستاوردهای آن است را رقم مى درگيری

روابط پيوسته، صميمى و عاطفى است كه  وجود نهج البالغههای علوی در  در آموزه. 5

گروهى  كند و تشكيل سرمايه اجتماعى درون ها را به هم نزديك مى های مؤمنان و انسان دل

دهد كه بر اساس آن جامعۀ اسالمى نخست با يكپارچگى بين مسلمانان بـه  گروهى مى و بين

خواهد رسـيد و در مرحلـۀ  مطلوباهداف دين اسالم در ايجاد و گسترش جامعۀ آرمانى و 

بعد در تعامل سازنده و تفاهم منطقـى بـا جامعـۀ بشـری بـه هـدف واالی ديـن در توجـه بـه 

  .رديدانسانيت و كرامت وی نايل خواهد گ

خصوص اهتمام به  ی نهج البالغه در مقام نظر و بهها استفاده درست و صحيح ازآموزه. 6

توانـد  مى ،7تحقق آنها در ساحت عمل و ورود آنها در سبك زنـدگى پيـروان امـام علـى

مايـه حيـاتى بـرای بهبـود و پيشـرفت  مثابه جان سزايى در ارتقای سرمايه اجتماعى، به سهم به

  .اشته باشدجامعه اسالمى د
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