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 چکیده

اجتمااع انسااند   . معاصر اهمیت مفاهیم اجتماع و جماعت را هم به لحاظ نظری و هم به لحااظ عمیاد درک داردس ا ات     ةانسان در دور
در  رازیچاه   .ا ات  بیاان دا س   مکرر در روایاا   طور یه بهئاین مس. ا تعنایت الهد  بیکه محور بودس، ای برای رفع نیازها تنها  رمایه نه

دو  ةدم بار پایا   اجتماع انساند د ت؛ دوم، مفهوم جامعه با مفهوم اجتماع متفاو  ا ت نخست، ت ده منشأ عنایت الهد ا ت؟ جماعت ا
اجتمااع  ( اجتماع نقطة اعت ال برای دوری انسان از افراط و تفریط در عمل و نظار ا ات؛    ( الف: امر بسیار مهم مورد توجه خ اون  ا ت

این  خن به این معنا نیست ده جماعات و اجتمااع هر اط خطاا     . ها ا ت ة مهمد برای غیبه بر ددواریوح    رمای. جیوة وح   ا ت
رود ده مشمول عنایت الهد باد  و عنایات   ای به خطا نمد جامعه. ر ان  مد دن  و همراهد جماعت به هر نحوی انسان را به  عاد  نمد

توان  داربردهای بسایار مهام خاود را داداته      تعالیم الهد دکل  یرد مد ةپای در صورتد ده بر فقط اجتماع. نه مطیق ،الهد مشروط ا ت
 وطان  را نآو  ان  دردس انتخا  را اجتماع ها انسان ده ای مرحیه یعند ا ت؛ اجتماع یافته تعالد ةمرحی به ناظر اجتماعد ة رمای مفهوم. باد 
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 مقدمه

درستی دریافته است که فقط باا تشالیج مام اه     کارگیری خرد خویش به بشر در نتیجة تجربه و به

همین نلته نیز باعا   . های خود را تجمیع، و نیازهایش را برآورده کند داراییتواند توانمندی و  می

ویژه در دورة م اصر بیش از هر زمان دیگری بیشتر به ممع و مماعت اهمیات   شده است انسان به

ای  انسان بر پایة همین سرمایه توانسته است نهادهای بسایار پیییاده  . دهد و آن را سرمایه تلقی کند

اینله سرمایة امتماعی چیست؟ و چگوناه بایاد آن را مادیریت    . ع نیازهای خود بنا کندرا برای رف

کار گرفت؟ هدف اصلی ما در ایان مقاهاه نیسات،     کرد و سامان داد و به صورت دقیق و درست به

تری را مطرح کنیم و آن اینله از منظر دینی نیز مسئلة سارمایة   خواهیم مسئلة مهم بلله در اینجا می

طوری که یلی از ت اهیم دین اسالم و بزرگان آن این است که عنایات   ی بسیار مهم است، بهامتماع

اههی نیز بیشتر به ممع و مام ه م طوف اسات و افاراد بایاد بارای سا ادت خاود راه امتماا  و        

س ی خواهیم کرد در این مقاهه نشان دهیم که چرا و چگونه دست خادا  . همراهی با آن را برگزینند

ت اهیم دینی با ممع است؟ و این سرمایة مم ی چرا و چگونه منشا  ملاع عنایات اههای     براساس 

 است؟ 

 تحلیل مفهومی سرمایة اجتماعی

وضاوح  « سارمایة امتمااعی  »های یادشده، باید مقصود خاود را از مههاوم    پیش از پاسخ به پرسش

ی مدید است، هرچناد در  رود، مههوم کار می م نایی که امروز به مههوم سرمایة امتماعی به. بخشیم

مثابة ابزارهای تبیاین و توصاید دانشامندان اهمیات      مهاهیم به. شناختی ریشه دارد مطاه ات مام ه

سارمایة  . ای ت رید دقیق و درستی بیابد ها طول بلشد تا واژه بسیار دارند و اهبته مملن است مدت

زارعای متاین و   )ه اسات  امتماعی نیز در م نای مدید خود هناوز ت ریاد ماامع و ماان ی نیافتا     

کنیم مقصود خود را با تمایز میان دو مههوم مام اه   با این حال، س ی می(. 02، ص5931هملاران، 

 . و امتما  وضوح بخشیم



 484                                                                                                                         اجتماعی و عنایت الهی ةسرمای 

  

 

 تفاوت مفهوم جامعه و اجتماع

هاا   ای که در آن انسان یافته مام ة انسانی است؛ مرحله مههوم سرمایة امتماعی ناظر به مرحلة ت اهی

درآوردن هر یک دیگری را بلله بر پایاة بارادری، ت ااون،     یة اغراض شخصی و به استخدامنه بر پا

آساانی   تاوان باه   با تومه به ایان ت ریاد مای   . آیند های انسانی گرد هم می عشق و احترام به ارزش

مم ای   مام ه مههومی اسات نااظر باه زیسات    . تهاوت مههوم مام ه و مههوم امتما  را تبیین کرد

رود  کار می عبارت دیگر، مههوم مام ه در موردی به به. ر پایة امبار و رفع نیازهای مم یها ب انسان

. اناد  اند، بلله به امبار شرایط زیستی به آن تن داده نلردهدهندة مام ه آن را اختیار  که افراد تشلیج

با این . شناسی در دست نیست مام ه در علم «مام ه»هرچند هنوز ت رید مامع و مان ی از مههوم 

اساتاد  . دسات آورد  نسابت قاباج قباول باه     های به توان نلتة مورد نظر را از ب ضی ت رید حال، می

ها کاه در مبار    ای از انسان مام ه عبارت است از مجموعه»: مطهری در ت رید مام ه آورده است

غاام شاده و   ها در یلدیگر اد ها و آرمان ها و ایده یک سلسله نیازها و تحت نهوذ یک سلسله عقیده

 (.990-995، ص5930مطهری، )« ورند در یک زندگی مشترک غوطه

زناد و بارای آن    انسان بر پایة تجربة تاریخی خود و با خرد مم ی دست به تشلیج مام ه مای 

اماا مههاوم امتماا     . مام ه کنترل کند کند تا بتواند نیروهای سرکش درونی را در قانون تدوین می

ای که در آن انتخاب م ناا   هایش است، مرحله ی انسان از خویش و داشتهناظر به مرحلة درک مت اه

تاوان   وضوح می اکنون به. مههوم امتما  در کنه خود مههوم اختیار و انتخاب انسانی را دارد. یابد می

گیرناد، چارا و    های بشری که بر پایة اختیار و انتخاب اعضای خود شالج مای   فهم کرد که امتما 

های انساانی قارار    شوند و در خدمت ت اهی و توس ة ارزش های بشری می سرمایهچگونه تبدیج به 

گیارد، نگارناده تاا کناون ندیاده       مام ه در بح  کنونی ما وصد کلمة سرمایه قرار نمی. گیرند می

. راز مسئله در مههوم اختیار و امبار نههته است. کار گیرد را به« ای سرمایة مام ه»است کسی ت بیر 

شناختی نیست، بلله دایرة آن بسیار گساترده اسات    سرمایة امتماعی صرفاً مههومی مام ه بنابراین،

های بسیاری از قبیج سیاست، اقتصاد، مدیریت، حتی اههیات تبدیج به مههومی اصلی شاده   در دانش

ها امری فطاری و مرباوب باه ماتن      شود که زندگی امتماعی انسان از ت اهیم قرآن استهاده می. است
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 59از آیة شاریهة  . انسان است، این نلته ناظر به همین مههوم امتما  است نه مههوم مام هخلقت 

اند تا  های امتماعی متهاوت آفریده شده ها به صورت گروه شود که انسان سورة حجرات استهاده می

 . پذیر باشد ها املان بازشناسی آن

قبیلاه گردانادیم تاا باا      ملات و قبیلاه  ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت »

در حقیقت، ارممندترین شما نزد خادا پرهیزگاارترین شاما    . یلدیگر شناسایی متقابج حاصج کنید

 (.59: حجرات)« است

آنیاه در ایان   . نگارنده بر این باور است که این گونه آیات قران ناظر به مههوم امتماا  اسات  

ههی خواهیم گهت، ناظر باه مههاوم امتماا  اسات ناه      مقاهه دربارة مههوم مماعت و سنت عنایت ا

در منطق قرآنی امتما  مانند ماشین نیست که محلوم قواعد و قوانین ملانیلی باشد، بللاه  . مام ه

امتما  هویت و حیاتی مستقج دارد و به همین دهیج نیز قواعد و قوانین خاصی متومه و حاکم بار  

یلای از  . سنن اههی حااکم بار امتماا  را تحلیاج کارد     توان بح   از همین منظر، نیز می. آن است

شود، نه فرد، سنت عنایت اههی است که موضو  بح  ماا   های اههی که فقط شامج امتما  می سنت

دانیم که  ها می بدین ترتیع ما سرمایة امتماعی را مههومی رامع به اختیار انسان. در این مقاهه است

حال پرسش اصلی مقاهاه را دوبااره   . اند به اختیار خود گرد آمدههای مت اهی انسانی و  بر پایة انگیزه

پرسیم چه عنصر یا عناصری در امتما  ومود دارد که منشا  ملاع عنایات     آوریم و می در نظر می

 خداوند است؟

 عنایت الهی و جماعت 

در ت اهیم اسالمی بیان شده است که دست خداوند ی نی عنایت و هطاد اههای باا مماعات اسات      

هاا   این یک سنت اههی است که ب ضی از اهطاف خداوند صرفاً شامج حاال مماعات انساان    گویی

 .اهبالغه تومه کنید پیش از تحلیج مسئله به متن زیر از نهج. ها شود و نه فرد انسان می

: شاود  تبااه  مان  خااطر  باه  دساته  دو زودی به و»: اند اهبالغه فرموده نهج 503امام علی در خطبة 

 نگااه  اندازه بغض در آنله و براند، حق غیر راه به را او محبت و کشاند، افراب به ار کار که دوستى

 راه کاه  نیلوسات،  من دربارة دسته آن حال. درآرد نیست راست که راهى به را او بغضش و ندارد،
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 کاه  شوید، همداستان اکثریت با و روید، آنان همراه. موید دورى تهریط و افراب از و پوید را میانه

 مماع  از کاه  آن. اسات  آفات  موماع  کاه  بپرهیزیاد  تهرقاه  از و است، مماعت همراه خدا تدس

 گار   نصایع  ماناد  دور گلّه از چون گوسهند چنانله است، شیطان بهره شود، سو یک به مسلمانان

 مان  عماماه  زیار  هرچناد  بلشاید،  را او بخواند ش ار بدین را مردم که هر باشید، آگاه. است بیابان

 (.501، ص5931 شهیدی،)« باشد

دهد که با ممع باشید زیرا دست خادا هماراه    ها به مردم فرمان می در این عبارت(  )امام علی 

چه سر و حلمتی در همراهی ممع است که هم عنایت خداوند با آن اسات و هام   . مماعت است

و دو  امام برای پرهیز از گرفتارشدن انساان در دو مسائلة نابهنجاار   . نجات و س ادت در ان است؟

دهد و همین دو امر مهم اسات منشا  هطاد و عنایات      آفت بسیار مهم دستور به همراهی ممع می

 .اههی است

 سرمایة اجتماعی و پرهیز از افراط و تفریط

افراب و تهریط مملن است در ساحت عمج و سبک زندگی انسان پدید آید یا در ساحت عقیاده و  

ر ساحت عقج نظری و هم در ساحت عقج عملای در  انسان هم د. هر دو نو  آن مذموم است. نظر

تواند هم فرد انسان را باه گمراهای و ناابودی     افراب و تهریط می. م رض افراب و تهریط قرار دارد

هم افراد بشر و هم موامع بشری براساس تجرباة خاود   . بلشاند و هم مماعت و مام ة انسانی را

تاوان از ایان م ضاج فاردی و مم ای       نیم چگونه میدانند، اما مهم این است که بدا این نلته را می

 پرهیز کرد؟

نهاد،   پیش روی بشر می 503برای دوری از افراب و تهریط در خطبة (  )راه حلی که امام علی 

. شود که عنایت خداوند باا مماع اسات    استهاده می(  )از سخن امام . شدن با مماعت است همراه

ای م نوی در کد انسان بارای دوری     مانند سرمایهم نای این سخن آن است که مماعت و امتما

رسد که همراهی مماعت چگوناه در   حال این پرسش به ذهن می. از افراب و تهریط در عمج است

کند؟ و چگونه و به چه م نا عنایت خداوناد باا    قلمرو نظر و عمج از افراب و تهریط ملوگیری می

 ممع است؟
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تواند توازنی  های مومود در امتما ، می ت و ممع انساندهد اکثری تجربة تاریخی بشر نشان می

بخش است که به گهتة امام  ای ت ادل گویی ممع نقطه. در عمج و عقیده افراد آن امتما  پدید آورد

تاوان   دادن مورد و مصداق می برای نشان. دارد داوری نادرست و افراب بازمی ازها را  انسان(  )علی 

بار آن  503 ةدر خطبا (  )مسااللى کاه اماام     یلی از. نگاهی انداخت(  )به روزگار خود امام علی 

آشالار  طاور   کننده است، این دو گروه باه  و تهریط فرماید، هالکت و گمراهى گروه افراب ت کید مى

در ، ایناان  پنداشاتند  را خدا مى(  )گروهى امام . دچار افراب و تهریط شدند(  )امام  دربارة شخص

گرفتار شادند و گاروه دیگارى    (  )د و به مجازات سختى از سوى امام زیستن عصر آن حضرت مى

، 5933ملاارم شایرازی،   ) دشادن ها نیاز باه مجاازات ساختى گرفتاار       دانستند که آن که کافرش مى

 .کردند ، اما بیشتر امتما  بر راه اعتدال و میانه حرکت می(993ص

افاراب و تهاریط در   . وناة دیگار  نمونة یادشده فقط یک نمونة تاریخی است از میان هازاران نم 

ترین باور انسان ی نی باور باه خادا، نیاز را داده اسات گروهای       ساحت عقیده و باور دربارة مهم

گروهی دیگر بااور خاود   . اند دربارة خداوند قالج به تجسیم شده، ظاهر انسانی برای او ترسیم کرده

. اناد  هایی را نماد باور خاود دانساته   مهمجس. ، به مبدأ را در قاهع منویات و عالقة خود تصویر کرده

های مدید و مت ددی نمود و بروز یافته  در روزگار ما نیز افراب و تهریط در باور و عمج به صورت

کند، اما اگر افراد مام ه به باورها، مشی و سلوک اکثر  یابد که در سبک زندگی افراد ملوه می  و می

 ةچیز ماذموم و مایا   افراب و تهریط در همه. ور خواهند بودامتما  تن دهند، از افراب و تهریط به د

 .زندگى نیز چناین اسات   مت ارفتنها در مسالج اعتقادى که در مسالج  نه ،گرفتارى و بدبختى است

گیارد   انساان در مماع یااد مای     .ناادانى و ت صاع اسات    ،افراب و تهریط م موالً مهاج  ةسرچشم

شاک   امتماا  بای  . هایش وفق دهاد  به رغم همة تهاوتها را کنار بگذارد و خود را با ممع  ت صع

نیز در این نلته نههته است کاه   مسئلهسِّر . سرمایة فلری است برای اینله فرد دچار انحراف نشود

ها گرد هام   ای که انسان یافتة امتما  است ی نی مرحله مههوم سرمایة امتماعی ناظر به مرحلة ت اهی

به هماین  . کنند ها امتما  را وطن اصلی خود تلقی می ردفرد انساناند و ف آمده و آن را انتخاب کرده

 .کند های برادری، محبت، عشق و همزیستی در امتما  ملوه می  دهیج هم ملوه
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نیاافتنی   ای درباره امتما  صرفاً امری آرمانی و دسات  مملن است پرسیده شود که چنین انگاره

فاصله دارد، پاساخ ایان اسات کاه مام اة دور از       ها کند که با واق یت فرسنگ از مام ه ترسیم می

ای  نلتة اصلی این مقاهه همین است که چنین مام ه. پذیر است یافتنی و تحقق افراب و تهریط دست

شاود کاه آن    یافتنی است و عنایت اههی نیز در صورتی شامج امتما  مای  فقط با عنایت اههی دست

ای باه   منطق دین اسالم براساس ت اهیم اههی فقط مام ه در. امتما  بتواند نقطة توازن و ت ادل بیابد

دین برنامة صحیح و مطلوب زندگی آدمای   .یابد که دینی باشد چنین نقطة ت ادل و توازن دست می

(. 953، ص5933مصاباح یازدی،   )گیرد  است که ممیع اب اد و وموه حیات فرد و مام ه را فرامی

 .ضمن بح  از افراب و تهریط مم ی تبیین خواهیم کردبسیار مهم است و ما آن را در  مسئلهاین 

 افراط و تفریط جمعی و عنایت الهی

 باا  خداوند عنایت دست که سخن این خواندن تحلیج یادشده و دیدن با مخاطع است مملن ابتدا،

 مماع  کاه  راهی هر به کند، نمی خطا مماعت و ممع که شود دچار خطا گمان این به است، ممع

دهاد   و تجربة زیست امتماعی بشر نیز نشان می دانیم وضوح می به اگر اما .رفت راه آن به باید برود

 درسات  .روناد  مای  راه آن بار  مماع  که کند ضمانت را راهی درستی که ندارد ومود تضمینی هیچ

 طور کاه  همان اما .است انسانی سرمایة و ممع است ممع با خداوند و عنایت خداوند دست است

اتلاای   نقطاة  یاک  کاه  صورتی در مماعت است، بیان شده اهبالغه نهج 523 مةدر کلمات قصار کل

 و افاراب  از دور و م تدل خود را همواره ( ) هدى المة .است بخش اطمینان باشد داشته خطاناپذیر

 به خود را باید کندروان و بازگردند ها آن سوى به باید تندروان طوری که به کردند مى م رفى تهریط

ُُ اْلاعاِله . ندبرسان ها آن ع ُق الّتاِله وحإلحْيها يعحْرجه ا يعحْلحح شامارة   قصاار،  کلماات  اهبالغاه،  نهج) َنحُْن النُّْمرُقحُة اْلُوْسطى ِبه

« باازگردد  ماا  باه  تاختاه  پایش  که آن و رسد، ما به آمد پس از که آن. راهیم میان گاه تلیه ما» (.523

 . (933ص ،5931 شهیدی،)

. اناد، بیاان کارده اسات     ربارة رفتار کسانی که اهج افراب و تهاریط د(  )این سخن را امام علی 

گاه و نقطة توازن آن رهبران مام ه هستند و این  مام ة اسالمی که محورش ت اهیم اههی است تلیه

تواند امتماعش سرمایه باشاد کاه مماع بار محاور       دهد مام ة دینی در صورتی می نلته نشان می
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تهریط بپرهیزند، در این صورت است که عنایات خداوناد شاامج     اعتدال ممع شوند و از افراب و

شیخ محمد عباده در  . حال ممع خواهد شد و مام ه به سمت رشد و هدایت حرکت خواهد کرد

 :نوشته است(  )شرح این کلمه قصار امام علی 

دهیاج   م نای باهشت است و اهاج بیات باه    واژة نمرقه با ضم حرف نون و سلون حرف میم به»

دهیاج   دارند، اگار بار باهشات باه    ( گاه تلیه)بر آنان در امور دین بیشترین شباهت را به باهشت تلیه 

باهشت را باه وساطی توصاید    (  )شود و امام علی  راحتی پشت و اعتماد و آرامش اعضا تلیه می

هاا باه هماان     کنند پس گویا تمام باهشت ها به آن باهشت وسط تلیه می زیرا بقیة باهشت. کرده است

اهبیت همان صراب اعتادال   کنند و آل های دیگر تلیه می واسطه با باواسطه باهشت اهشت وسط یا بیب

ها ملحق شاوند و کساانی کاه     اند، باید به آن  و وسط هستند که کسانی که کوتاهی کرده عقع مانده

 (.031، ص9عبده، مزء )ها برگردند  اند باید به آن غلو کرده پیش افتاده

(. 033ص ،3ج ،5333مغنیاه،  )را اعجاز تلقی کارده اسات    عبده محمد سخن شیخ مواد مغنیه

خوبی توانسته است از عهدة شرح کالم اماام   سخن مغنیه مباهغه و گزاف نیست شیخ محمد عبده به

گاه مام اه باه افاراب و تهاریط      اند، بدون این تلیه گرانیگاه و نقطة اتلا مام ه(  )اهج بیت . برآید

دست خادا  »شویم که  نزدیک می(  )کنون به فهم آن ممله گوهرگونة امام علی ا. دچار خواهد شد

شود  عنایت اههی محدود و مشروب است در صورتی که مام ة دینای   ، م لوم می«با مماعت است

 .باشد و نقطة اتلا داشته باشد عنایت خداوند نیز با آن خواهد بود

 بار  کناد  می دالهت هم و نه ممع خطاناپذیری بر کند می دالهت نه ( )علی  امام سخن بنابراین،

عنایت اههی شاامج  . شود می ممع حال شامج قیدوشرب و بی مطلق صورت به خداوند عنایت اینله

 . شود که تحت مدیریت م صوم قرار گیرد ممع و مماعتی می

 اىه توده از مداشدن»: اهلل ملارم شیرازی در شرح و تهسیر کلمة قصار یادشده آورده است آیت

 عقیادتى  و اعتقادى و فلرى انحرافات از یلى امتماعى، انزواى دیگر ت بیر به و مسلمین، مم یت

 موماودى  که پندارند مى چنین و شوند مى خودبرتربینى تخیالت گرفتار زودى به منزوى افراد است،

 آتاش  ینناد ب نماى  مردم از اه ملى علس چنین چون و کنند ت ظیم ها آن برابر در باید مردم و برترند
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 باه  گااهى  مهات  هماین  باه  و شاود  ماى  روشان  هاا  آن دل در عداوت و کینه و ظن سوء و بدبینى

 ادعااى  گااه  و آورناد  روماى  امتماعى هاى سرمایه به زدن صدمه و گناه بى افراد کشتن و مویى انتقام

 اخاتالف  و نهااق  سرچشامة  و کنناد  ماى  مطارح  را(  ) مهادى  حضارت  از نیابت یا امامت نبوت،

 ط ماه  رو تاک  افاراد »: فرماود  بااال  در کاه (  ) امیرمؤمنان موال کالم عمق به ما این از وند وش مى

 .«بریم مى پى «شود مى گر  ط مة رو تک گوسهند که گونه همان شیطانند

 و انسانى هاى ارزش و ایمان که است اکثریتى همان مم یت با هماهنگى از منظور است بدیهى

 که(  ) على. کند نمى و نلرده توصیه را فاسد اکثریت با هماهنگى رگزه اسالم. داشته باشد اخالقى

ُعلِ لهّهلّعةه »: فرمایاد  ماى  آماد  خواهد که دیگرى سخن در باالست سخن گویندة ُْ َحرهيْعقه ا ُشعوا يه   الح تحْستعحْوحه
 باه  و) «نلنیاد  وحشات  همراهاان  کماى  از هدایت مسیر در هرگز»؛ (025 خطبة اهبالغه، نهج)« أحْهلهع ه 

 شاده  اکثریات  از قارآن  از مت اددى  آیات در که هایى نلوهش و( برندارید گام فاسد اکثریت دنبال

 (.999، ص1، ج5933ملارم شیرازی، )است  مهسد و فاسد اکثریت همین منظور

 :توان بر پنج نلته ت کید کرد تا اینجا می

امتماا   . امتمااعی اسات   دادن به م یارهاای  راه گرفتارنیامدن فرد در دام افراب و تهریط تن. 5

 .نقطة اعتدال و توازن سبک زندگی فرد است

 .شود امتما  نیز مانند فرد دچار افراب و تهریط می .0

طوری که افراطیان و تهریطیان با اهگاوگیری   مام ه باید نقطة اعتدال مام ه باشند، بهرهبران . 9

 .خود را دچار هالکت و گمراهی نلنند ها مام ة آناز 

. یاباد کاه دینای باشاد     تماعی به ت ادل و توازن و دوری از افراب و تهریط دست میفقط ام .3

ی نی بتواند با پشتوانة م رفتی خطاناپذیر و مبتنی بر ت اهیم اههای از افاراب و تهاریط دوری    

 .کند

بناابراین،  . شاود  شود، بلله شامج مام اة م تادل مای    عنایت خداوند شامج هر امتماعی نمی .1

 .دهیج اکثریت مصون از خطا نیست صرفاً بهامتما  خود و 
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 سرمایة اجتماعی و پرهیز از تفرقه 

در ت اهیم دین اسالم بر وحدت و پرهیاز از تهرقاه   . یلی از اصول اساسی دین اسالم وحدت است

فهم این مسئله چندان دشوار نیست؛ کافی است نگاهی به قارآن و روایاات   . بسیار ت کید شده است

گیاری امتماا  مبتنای بار      نبوهی از آیات و روایات موامه شویم که اتحااد و شالج  بیندازیم تا با ا

 :فرماید عمران می سورة آل 529در آیة . توحید را ن مت و عنایت اههی تلقی کرده است

 آنگاه: کنید یاد خود بر را خدا ن مت و نشوید؛ پراکنده و زنید، چنگ خدا ریسمان به همگى و»

 شدید؛ هم برادران او هطد به تا انداخت، اههت شما هاى دل میان پس ید،بود[ یلدیگر] دشمنان که

 باراى  را خاود  هااى  نشاانه  خداوند گونه، این. رهانید آن از را شما که بودید آتش پرتگاه کنار بر و

 .«یابید راه شما که باشد کند، مى روشن شما

 :عالمة طباطبالی در تهسیر این آیة شریهه نوشته است

 اساالم  قوام چون خواند، میفرا وحدت به وسیله این به را اسالمی مام ة افراد تمامو خداوند »

واذکعرو اعممعهللا ع یلعياذ اذ کنعتذ ایعلا  )اسات   آناان  باین  در ایماانی  برادری روابط و مام ه یگانگی بر
 یلدیگر اب که زمانی خویش، بر را خدا ن مت آورید و به یاد) (:فالف بنی قلعوباذ فابعتحتذ بنممتع  انعواا

، (شادید  بارادر  یلدیگر با خدا ن مت نتیجة در و کرد برقرار اههت هایتان دل او بین و بودید دشمن

 و خیار  سوی را به مردم و کند میبیان  اسباب و علج ذکر با را خود ت اهیم که است این قرآن روش

 منبع که داند می خدا و دبساز کورکورانه تقلید به وادار را ها آن اینله بدون نماید، می دعوت هدایت

 از و بزنناد  چناگ  اهلل حباج  باه  و باشاند  خدا تسلیم باید ها آن حال، عین در و است توحید حقایق

 اوامر در هذا است، مطلق عاهم و ماهک خدا چون گردند، مند بهره قلوب همبستگی و برادری ن مت

 مان  شاهاحهره  علای  و کنتم)ت اس خویش بندگان مصاهح به عاهم او زیرا نمود، وچرا چون نباید او

 نجاات  پرتگااه  آن از را شاما  او و بودیاد  آتش پرتگاه هبة بر شما که حاهی در) (:منها فانقذکم اهنار

 که شود می این م نا باشد، آخرت آتش اگر آتش از مراد و پرتگاه هبة ی نی« شهاحهره» از ، مراد(داد

 آتاش  ماراد  اگار  و نباود  فاصاله  قدم یک از بیش دوزا در آتش افتادن شما بین و بودید کافر شما

 باین  خادا  اماا  بودیاد،  خونریزی و منگ حال در دالماً و بوده دشمن هم با شما ی نی باشد، منگ
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 هواهاای  بار  هاا  آن اسااس  رهانید، چون دشمنی و اختالف آتش از را شما کرد و برقرار اههت شما

 خادا  کشاند، اما سقوب می و منگ زوال، ،فنا به را انسان اینها و بود مذهت و و خودپرستی نهسانی

 آنگااه  و دربرگرفات  را ماردم  و مان ناموس و ماه و مال تمام که رسانید امنیت حقیقت به را شما

 خادا  اینیناین )؛ (کعلل  يتعنی ع لاعذ ه تع  لملاعذ  تعلو )چشایدید   را سا ادت  هذت و ن مت شیرینی

 را هاا  قلع که هستند نوری آیات این و ،(شوید ایتهد شاید تا نمایاند شما می به را خودهای  نشانه

 (.031، ص9، ج5353طباطبالی، )« بردارند گام تر سریع هدایت مسیر در تا کنند می نورانی

. شود وحدت مردم در شلج امتما  ن مت و هطد خداوناد اسات   از این آیة شریهه استهاده می

به ت بیر قرآن، قرارگارفتن در هباة پرتگااه     در مقابج، تهرقه و اختالف هدردادن سرمایة امتماعی، و

تواناد نیارو و انارژی     ای امتماعی است که مای  نتیجة تهرقه دشمنی، و نتیجة وحدت سرمایه. است

اهمیت امتما  تا حدی اسات کاه در ایان    . توان آن را یافتآزاد کند که در هیچ مای دیگری نمی

اههای   د وقتای متحاد شادید و باه ریسامان     شما دشمن یلدیگر بودی: فرماید آیة شریهه خداوند می

 .چنگ زدید، خداوند به برکت این اتحاد و امتما  شما را برادر یلدیگر قرار داد

فرد دورافتاده از مام اه و مام اة   »: اهبالغه فرموده است نهج 503در همان خطبة (  )امام علی 

ت همواره در م رض گمراهی دچار تهرقه و اختالف مانند گوسهندی است که از گله مدا افتاده اس

انسان مدا از مام ه . ها است شدن توسط گر  است، چنانله آن گوسهند همواره در م رض دریده

چناین بیاان   (  )عالمه موادی آملی در شرح این کالم امام علی . «های بسیار است در م رض خطر

 :کرده است

 مراسم و مماعات و مم ه در و باشید صحنه در ی نی است؛ مماعت با خدا عنایت و قدرت»

 که چنان شوید، شیطان گرفتار و باشید داشته روی تک فلر آنله نه کنید، شرکت اسالمی عمومی

 و شذوذ به را مردم که کسی! باشید آگاه: فرمود سپس،. شود می گر  گرفتار رو تک گوسهند

 باشد، داشته سر بر مرا عمامه گرچه بلشید، را او دهد، می تهرقه ش ار و کند می دعوت روی تک

 قرآن محتوای احیای و برداشت پرده ها حَلَم خیانت از و داد توضیح را حَلمیّت مریان آنگاه

 از تهرقه در قرآن مر  و است آن محور در اتحاد و امتما  در قرآن حیات: دانست چنین را حلیم
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، 5939موادی آملی، )اند  داشته نگه  زنده را قرآن همانا شدند مدار قرآن اسالمی امت اگر. است آن

 (.333، ص52ج

 :فرمودناد  (ص)پیاامبر اکارم    .م نا و مضمون آیه شریهة اتحاد در روایات نیز بسیار آمده اسات 

 اههی رحمت مایة وحدت و مماعت. (9قصار  ،کلمة5903اههصاحه،  نهج) «اجلمایُ  رمحٌ  والُفرقُ  یعلا ٌ »

 .است اههی عذاب باع  تهرقه و

های اههای   عنوان سرمایة امتماعی یلی از ن مت شود که وحدت به می استهاده میاز ت اهیم اسال

خاود ارزش و اهمیات نادارد،     خاودی  است اما باید تومه کرد وحدت در بستر سرمایة امتماعی به

بناابراین، امتماا    . بلله در صورتی که امتما  حول محور اههی و حبج اههی باشد، ارزشمند اسات 

شاود کاه امتماا  دینای      مند مای  یابد و از آثار وحدت بهره اق ی دست میدر صورتی به وحدت و

نهاد دین حاکم بر سایر . ها قرار داد دین را نباید مانند سایر نهادهای امتماعی و در عرض آن. باشد

مقصود اینله نهادهایی مانند سیاست، اقتصاد، خانواده و مانند آن که انسان برای رفاع  . ها است نهاد

امتماعی خود پدید آورده است همه در صورت و محتوا باید با نهاد دین منطبق شوند، در  های نیاز

مملان اسات پرسایده شاود در     . غیر این صورت ن مت و عنایات اههای شاامج آن نخواهاد شاد     

نهادهای بشری از نهاد دیان  ( رنسانس)زمین پس از دورة تجدید حیات علمی فرهنگی اروپا  مغرب

دهند و هیچ مشللی نیاز   اند و به کار خود نیز ادامه می خرد مم ی شلج گرفتهمجزا شده و بر پایة 

 .پدید نیامده است

اناد،   های سلوالر که بر پایة خارد مم ای شالج گرفتاه     پاسخ این پرسش این است که امتما 

و  ت ییاد . توانند انسان را به س ادت برسانند رسد، نمی ها و رفتارهایشان به ت یید دین نمی چون باور

بنابراین وحدت . ها و رفتارهای امتماعی انسان مومع ملع عنایت اههی است امضای دین بر باور

باه  . شاود  آسا بار آن باار مای    امتماعی در صورتی که حول محور ت اهیم اههی باشد، نتایجی م جزه

 :کنیم ب ضی از این نتایج اشاره می

  تومه خداوند و ملع عنایت و برکات اههی؛.5

  گیری آگاهی و هدایت مم ی؛کار به .0
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 و آبرو؛ عزت قدرت، .9

 ها؛  ها و دشمنی مام ه از مهنم کینه نجات .3

 .کارگیری انرژی ممع موفقیت و پیشرفت مام ه با به .1

 اگار  ی نای  ای امتماعی بایاد مادیریت شاود،    عنوان سرمایه مسئلة وحدت امتماعی بهبنابراین 

این مسئله . است( نلبت)اینرسی  دارای نشود مدیریت راگ و( برکت)سینرژی  دارای شود مدیریت

چنان مهم است که در ادب و فرهناگ ایرانیاان نیاز باه آن توماه شاده اسات تاالش و کوشاش          

س دی چه زیبا و دهنشاین گهتاه   . اهمثج شده است مورچگان در سایة مدیریت دقیق تبدیج به ضرب

  :است

 پوست بدرانند را ژیان شیر            اتحاد بود چو را مورچگان

 اختالف و تفرقه نتایج

هاای تهرقاه و نتاایج زیانباار آن      در ت اهیم دین اسالم بر وحدت و پرهیز از تهرقه توأم با بیان ریشه

طلبای و   ترین عامج اختالف و تهرقه در امتما  بشری همان روحیاة منه ات   مهم. ت کید شده است

بار خاالف نظار ب ضای از دانشامندان مسالمان       این مسئله هر چند . گرفتن دیگران است خدمت به

تشالیج  . تواند عامج نازا  و تهرقاه شاود    فطری انسان نیست، می( 553، ص0، ج5353طباطبالی، )

شاود انساان بتواناد روحیاة      دادن باه امتماا  باعا  مای     امتما  بر محور دین و ت اهیم اههی و تن

ان را فرستاده اسات تاا از نازا  میاان     خداوند پیامبر. استخدامگری خود را به همزیستی تبدیج کند

 .ها در امتما  ملوگیری کند انسان

آنان ایان آثاار   . دهیج آثار زیانبارش پرهیز کنند خواهند از تهرقه و اختالف به پیامبران از مردم می

فهرست ب ضی از این آثار براساس آیات قران . اند بخش را در گهتار خود به مردم گوشزد کرده زیان

 :شرح زیر استکریم به 

 تسلط ستمگران بر مؤمنان با ایجاد تهرقه؛. 5

 ریزی میان مؤمنان؛ منگ و خون .0

 رفتن توان و قدرت مام ة مؤمنان؛  ض د و ناتوانی و ازبین .9

 .فروریختن هیبت و هیمنة مام ة مؤمنان .3
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اما . دانند عی میعنوان سرمایة امتما حج را در وحدت به پیامبران پس از یادآوری نتایج تهرقه راه

 529این وحدت باید با مرم یت چه عنصری و حول چه محوری صورت پذیرد؟ خداوند در آیاه  

« زنیاد  چناگ  خادا  ریسمان به همگی و» .اهلل قرار داده است عمران محور وحدت را حبج سورة آل

از مقصاود  . در این آیة شریهه محور وحدت ریسامان اههای دانساته شاده اسات     (. 529: عمران آل)

ریسمان اههی چیست؟ در روایات برای ریسمان اههی دو مصداق م ین شده است، یلی قرآن کریم 

 :کنم به چند نمونه از این روایات اشاره می. و دیگری اهج بیت

« اسات  سودبخش درمانى و روشنگر نور و خدا ریسمان قرآن، این»: فرمود (ص)اکرم  پیامبر .5

 (.055، ص5300 اهرضی، شرید)

زیارا   اسات؛  نداده پند قرآن، این مانند چیزى به را کس هیچ ، خداوند»: فرمود ( )علی  امام .0

 (.013، ص5353 رضی، سید)« است او مطمئن دستاویز و محلم اههی ریسمان قرآن،

 کاه  شانیدم : گهات  و شد وارد اعرابی فردی که بودیم پیامبر نزد»: گوید می عباس بن عبداهلل .9

 به را دستشان( ص)پیامبر ! چیست؟ خدا ریسمان از منظورتان ؛«ع حبتع  اایتصعمو »: اید فرموده

 بحرانای، ) «است محلم ریسمان او که بپیوندید مرد این به»: فرمود زده(  )علی  امام دست

 (.130، ص5351

 رحلات  از ب اد ( ص)پیاامبر   امات  کاه  دانسات  می مت ال خداوند»: فرمایند می ( )باقر  امام .3

: کاه  فرماود  و کارد  نهای  شادن  پراکناده  این از را آنان هذا شوند؛ می گروه وهگر حضرتشان،

 (.523، ص5323قمی، )« نشوید متهرق و شوید ممع محمد آل والیت بر باید همگی

حاصج آنیه در بخش دوم مقاهه بیان شاد، ایان اسات کاه وحادت سارمایة امتمااعی اسات،         

ت اهیم دینی بر وحدت ت کیاد  . هج بیت شلج گیرداهلل ی نی قرآن و ا مشروب به اینله بر محور حبج

عنوان سارمایة امتمااعی باه اهاداف خاود دسات        کنند، اما وحدت مم ی در صورتی به بسیار می

اهمتین استوار شاود وگرناه وحادت      یابد که امتما  دینی شلج گیرد و وحدت و توحید بر حبج می

 .تنهایی ارزش ندارد در امتما  به

هاای بشاری و    عنوان سرمایه های امتماعی به گیری نهاد روشن است که تشلیج امتما  و شلج

های بسیار مهم روزگار ما اسات، اماا در ایان مقاهاة حاضار از منظار        مدیریت این سرمایه از بح 



 444                                                                                                                         اجتماعی و عنایت الهی ةسرمای 

  

 

هومی ایان تحقیاق بیشاتر منطباق بار      اهگوی مه. دیگری به بح  سرمایة امتماعی تومه شده است

 :ترسیم کرد 5توان به شرح شلج  شاکلة اهگوی مههومی مقاهه را می. مهاهیم دینی است
 

 

 ی مفهومی تحقیقالگو. 1شکل 

 عنایت الهی =اجتماعی ةسرمای

 تحقیقتحلیل منطقی الگوی مفهومی 

 .کشد می فردی دستهای  از خواست رسد و می فرد در مام ه به ت ادل .5

 .ستا تهریط دوری از افراب و توازن و اعتدال و ةمام ه نقط. 0

 .است مشترکهای  ها حول محور امتما  انسان ةوحدت نتیج .9

براساس ت اهیم دینی تاابع سانن اههای     حیاتی مستقج از فرد دارد و و یتوهها  امتما  انسان .3

 .است

 دوری از تهرق اهبته بر محور دین مشمول سنت هطاد و  تهریط و مام ه با پرهیز از افراب و .1

 .عنایت اههی خواهد شد

  جهنتی

 :شود می بیان زیر شرح به مقاهه این در نگارنده مطاه ات ةنتیج

 و مماع  باه  بیشاتر  اههی تومه و عنایت که است این نآ بزرگان و اسالم دین ت اهیم از یلی. 5

 سرمایة امتماعی

 یز از تهرقهپره= وحدت  و تهریطدوری از افراب = ت ادل 

 

 در ساحت عمج در ساحت عقیده

 مم ی فردی مم ی فردی
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 را نآ باا  همراهای  و امتماا   راه خاود  سا ادت  بارای  بایاد  افاراد  و است م طوف مام ه

 .مع استهطد خداوند با م دست عنایت و .برگزینند

 مهام  بسایار  آفت دو و نابهنجار لهئمس دو در انسان شدنگرفتار از پرهیز برای ( )امام علی  .0

 اههای  عنایات  و هطاد   منش مهم امر دو همین و دهد می ممع ها با همراهی انسان به دستور

 .دیگری پرهیز از تهرقه هریط وت یلی پرهیز از افراب و ،است

 باه  ممع با را خود و بگذارد کنار راها  تهریط افراب و ها، ت صع گیرد می یاد ممع در انسان .9

 دچار فرد اینله برای ،است فلری ةسرمای شک بی امتما . دهد وفق هایش تهاوت ةهم رغم

کناد   می توازن عمج ةکه امتما  مانند نقط است نههته نلته این در لهئمس رسِّ. نشود انحراف

 ةیافتا  ت ااهی  ةمرحلا  باه  ناظرسرمایة امتماعی  مههوم .اردد میتهریط باز فرد را از افراب و و

 فردفارد  و اناد  کارده  انتخاب را نآ و مدهآ هم گرد هاانسان کهای  مرحله ی نی است امتما 

 بارادری، هاای   ملاوه  هام  ،دهیج همین به کنند می تلقی خود اصلی وطن را امتما  ها انسان

 .کند می ملوه امتما  در همزیستی و عشق محبت،

 .ا  نیز مملان اسات بار خطاا باشاد     مکه امت دهد می نشان نیز بشر امتماعی زیست ةتجرب .3

 انساانی  ةسارمای  مماع  و اسات  مماع  با خداوند عنایت و خداوند دست که است درست

 در مماعات  است بیان شده اهبالغه نهج 523 ةکلم ،قصار کلمات در طور که همان اما ،است

موماع سا ادت بشار     و بخش اطمینان ،باشد داشته یرخطاناپذ یاتلا ةنقط یک که صورتی

 .است

 نآقر به نگاهی اگر .است شده کید ت بسیار تهرقه از پرهیز و وحدت بر اسالم دین ت اهیم در .1

 گیاری  شالج  و اتحااد  کاه  شویم می موامه روایات و یاتآ از انبوهی با ،بیندازیم روایات و

ة ساور  529ه آیا مانناد   .اسات  کارده  تلقای  هیاه عنایت و ن مت را توحید بر مبتنی امتما 

 .عمران آل

شاود کاه بار محاور      مای  ای مام اه  شامج بلله ،شود نمی امتماعی هر شامج خداوند عنایت .1

خود س ادت  خودی امتما  به. اهج بیت شلج گرفته باشد ن ورآق ةریسمان اههی ی نی بر پای

  .وردآ پایدار برای انسان به بار نمی درست و
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