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Abstract  
Social capital has different definitions, but regardless of the differences, one of the main 

axes of this concept regards connections and network/group relations. Accordingly, the 

activism of individuals or governments in social relations has a direct effect on reducing or 

increasing social capital. Since the Prophetic government is a suitable model for Islamic 

governments, strategies for increasing the social capital of Islamic societies can be obtained 

by examining his governmental actions. Therefore, the purpose of this article is to discover 

the principles and strategies for increasing social capital based on the conduct of the 

Prophet (PBUH). In this article, a descriptive exploratory approach and document content 

analysis method are used to extract his method in improving social relations and forming an 

Islamic society. Then the effect of that action or principle on the quality of social relations 

is examined. Creating a united Islamic nation based on brotherhood, expanding justice and 

combating discrimination, protecting the rights of minorities, expanding the concept of 

society, and determining the standard of citizenship are among the practical principles 

derived from the conduct of the Prophet (PBUH) in reforming social relations and creating 

a proper social structure. These principles have increased the social capital of Muslims. 
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اجتماعیسرمایةدرمدیریت)ص(حکومتیپیامبرروش

 حامد جوکار

 ، قزوین، ایران(ره)خمینی امام المللی بین علوم و تحقیقات اسالمی، دانشگاهدانشکدة استادیار، 

 (27/10/1399ـ تاریخ پذیرش:  06/08/1399دریافت: )تاریخ 

 چکیده
ای و  ارتباطات و روابط شبکه این مفهوم، یکی از محورهای اصلی های موجود از تفاوتفارغ  ،اما. مختلف استتعاریف  اجتماعی دارایسرمایة 

سرمایة ر کاهش یا افزایش بها برای مداخله در چگونگی روابط و مناسبات اجتماعی  افراد یا حکومت گریکنش ،گروهی است. بر این اساس
ن با بررسی اتو می ،رود های اسالمی به شمار می ناسب برای حکومتحکومت نبوی الگویی م از آنجا که .گذارد می اثر مستقیم اجتماعی

کشف از این پژوهش هدف  ،به دست آورد. بنابرایناجتماعی جوامع اسالمی سرمایة افزایش برای  ییکارها های حکومتی ایشان راه کنش
و  اکتشافیـ  توصیفی نگاهبا  ،سعی شدپژوهش  در ایناست.  )ص(عملی پیامبرسیرة مبتنی بر  سرمایة اجتماعیافزایش اصول و راهکارهای 

اسالمی از سیره استخراج و در ادامه اثر آن جامعة در اصالح روابط و مناسبات اجتماعی و تشکیل  ایشان روش، روش تحلیل مضمون اسنادی
، و مبارزه با تبعیضعدالت  اسالمی بر مبنای برادری، گسترشواحدة ایجاد امت اقدام یا اصل در کیفیت روابط اجتماعی بررسی شود. 

در اصالح روابط و مناسبات  )ص(پیامبرسیرة مده از آاز اصول عملی بر و تعیین معیار تابعیت ،و گسترش مفهوم جامعه ها  تیحقوق اقل پاسداشت
 شد.منجر مسلمانان  سرمایة اجتماعیاجتماعی و ایجاد ساختار مناسب اجتماعی است که به افزایش 

 کلیدواژگان
 .)ص(اجتماعی پیامبرسیرة حکومت نبوی،  اصول اجتماعی، اطات اجتماعی، اصالح مناسبات،ارتب
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 مسئله بیان

در اواخر این قرن اما . یل قرن بیستم میالدی به کار رفتانخستین بار او 1«سرمایة اجتماعی» عبارت

گیری  شکل در بدو سرمایة اجتماعی بود که به شکل گسترده وارد مباحث اندیشمندان مختلف شد.

 ةسرمایمانند  ،ها سایر سرمایه در کناراز سرمایه ای  به نوع ویژهبرخاسته از رویکرد اقتصادی بود و 

سایر  به ،نظری از حیث آن، بدیل بیکارکرد  دلیلبه  اما. کرد می اشاره ،... و اقتصادی و انسانی

 ت،سیاسمباحث دانش  ذیلوم اخیر این مفه ةده سهکه در  ای گونهبه  ؛شدوارد مباحث انسانی نیز 

رویکردها و با ، دلیلهمین به  گرفته است. قرارنیز  و مدیریت ،، حقوقتوسعهریزی  برنامه

سرمایة های مرتبط با  حوزهو سایر  ،ها ها، شاخص های متعدد در خصوص تعریف، ویژگی دیدگاه

 در .رود یم به شمار یا رشته نیب یموضوع سرمایة اجتماعیامروزه  ،در حقیقت یم.مواجه اجتماعی

شده از سوی اندیشمندان مختلف در  ضمن بررسی اجمالی تعاریف ارائهکوشش شد، این نوشتار 

های برآمده از  روشبه  ،سرمایة اجتماعیدر مفهوم محوری و اساسی کردن مشخص ، با زمینه این

منبعی منزلة به  )ص(پیامبرسیرة  ،بنابرایند. شوتوجه  سرمایة اجتماعیدین برای تقویت و افزایش 

  جامعةبرای سامان دادن به ایشان  کههایی  اصول و روشدینی و قابل اتکا در این زمینه بررسی و 

 شود. در جامعه معرفی می سرمایة اجتماعیهای افزایش  شیوهمثابة به  بردندمطلوب اسالمی به کار 

 االت پژوهشؤاهداف و س

برای اصالح  )ص(پیامبرسیرة راهکارهایی است که در بندی و تحلیل  هدف اصلی این نوشتار دسته

کار گرفته شده است. دستیابی به این ه ب سرمایة اجتماعیمناسبات اجتماعی و در نتیجه افزایش 

علمی غرب است. از آنجا که پیشینة در  سرمایة اجتماعیهدف مستلزم توجه به خاستگاه مفهوم 

پژوهش در چارچوبی دقیق و قابل تحلیل، ارائة ای ، بروجود داردتعاریف متنوعی از این مفهوم 

نظر قرار  ای )در مقابل رویکرد فردی( مد کالن با رویکرد شبکه در سطح سرمایة اجتماعیحاضر 

سرمایة های اصلی این پژوهش از این قرارند: مفهوم اصلی و محوری در بحث  . پرسشگرفت

راهکارهای قابل استفاده در  )ص(پیامبرسیرة بر اساس و نگر چیست؟  با رویکرد کالن اجتماعی

 کدام است؟ سرمایة اجتماعیجهت افزایش 

                                                 
1. Social Capital 
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 روش پژوهش

ای  ایجاد زمینه درصدد و فاقد فرضیهها  است. این نوع پژوهش اکتشافیـ  پژوهش توصیفی ماهیت این

روش تحلیل با  اسنادی یکرداز رو این منظور ند. برایا و شناسایی و تبیین آن  برای درک بهتر هر پدیده

 از  مستقل ً اساسا کیفی است که تحلیل  کارآمد های مضمون یکی از روش تحلیل استفاده شد.  1مضمون

 و نظری های روش از ای گسترده طیف در و رود به شمار می خاصی شناسی معرفت یا نظری جایگاه

 که در است  مفیدی و  منعطف تحقیقاتی کرد. این روش ابزار استفاده ها آن از توان می شناسی معرفت

اسنادی یعنی  یکردرو (.Braun 2006: 86) کاربرد دارد مفصل و پیچیده های داده از زیادی حجم تحلیل

در این  (.Bailey 1994) ندا های مورد مطالعه اطالعاتی دربارة پدیدهحاوی که  و مدارکی تحلیل اسناد

بلکه در پی ؛ ای پنهان متن نیسته یا انگیزه درونیمقاصد کشف ، پژوهشگر به دنبال یکردرو

 .(64: 1394منش  عرفانو  فسایی های متعدد است )صادقی بندی های متنوع و طبقه یشناس گونه

 چارچوب نظری

 آنپرداختن به  ،سرمایة اجتماعیهای گوناگون از مفهوم  بندی به دلیل وجود تعاریف و دسته

از  حاضرپژوهش ، در مسئلهرای پرهیز از این ب د.سامان باش سترده و گاه پراکنده و بیتواند گ می

برگزیده کالن کالن( رویکرد  ،میانی )خرد، سرمایة اجتماعیدربارة متنوع موجود ی میان رویکردها

 سرمایة اجتماعیتحلیل شد. بر مبنای شکل شناختی  سرمایة اجتماعیو در این رویکرد نیز 

یدئولوژی و به طور خاص هنجارها، که از فرهنگ و ا»شناختی ناشی از فرایند ذهنی است 

 (.Uphoff 2000: 218) «است اعتقادات استحکام و قوام یافته و ،ها ها، نگرش ارزش

 و مفهوم محوری سرمایة اجتماعیتعریف 

، اند کردهبحث دربارة مفهوم سرمایة اجتماعی های متفاوت  اندیشمندان مختلف با نگرش از آنجا که

یک همگرایی مستدل  گفتباید  ،در عین حال ن به دست آمده است.ف متعددی از آیتعار طبیعتاً

بنابراین،  (.Wood 2006: 8) وجود دارد روند کار میه بمیان مفاهیم اساسی که در تعریف موضوع 

توان این تعاریف را با  می سرمایة اجتماعیاصلی و بنیان مفهومی شالودة برای به دست آوردن 

                                                 
1. Thematic Analysis 
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 های آن مؤلفهو  سرمایة اجتماعیدربارة ترین تعاریف مطرح  به مهم ،ین منظورد. بکردتحلیل  دقت

 شود. میای مختصر  اشاره

ای  ن شبکهشتدانتیجة که در  داند میمجموع منابع بالقوه و بالفعلی  را سرمایة اجتماعی 1پیر بوردیو

عی که شخص از یعنی مناف؛ آید های متقابل افراد به دست می شده از آشنایی نهادینه نسبتاًاز روابط 

سرمایة تعریف دقیقی از  2جیمز کلمن (.Portes 1998: 3) آورد اش به دست می های گروهی مشارکت

در افراد یا در ابزار فیزیکی  سرمایة اجتماعینویسد  در توضیح آن میاما . دهد ارائه نمی اجتماعی

 (.Coleman 1990: 462) نماید بلکه در مفهوم ارتباط با دیگران رخ می؛ نیستتولید 

ای از ارتباطات افقی بین افراد است که همکاری در  مجموعه سرمایة اجتماعی 3از نظر پاتنام

را  سرمایة اجتماعیوی در حقیقت  کند. جهت کسب منافع متقابل در اجتماع را تقویت می

و داند که موجب ایجاد ارتباط  می ،ها هنجارها و شبکه و مانند اعتماد ،ای از مفاهیم مجموعه

در این . کند میو در نهایت منافع متقابل آنان را تأمین  شود میاعضای یک اجتماع  ةبهینمشارکت 

های اعضای جامعه  اعتماد و ارتباط متقابل اعضا، در شبکه، منابعی هستند که در کنشدیدگاه 

 .موجود است

گوید. البته او  خن میها س در تعریف این مفهوم از هنجارها و ارزش ،همچون پاتنام ،نیز 4فوکویاما

سرمایة » :گوید های غیررسمی در یک گروه را مد نظر دارد و بر این اساس می ارزش هنجارها و

های غیررسمی تعریف کرد که  معینی از هنجارها یا ارزش ةمجموعتوان وجود  سادگی می را به اجتماعی

 (.11: 1385 فوکویاما)« .ندا  مجاز است در آن سهیم ها آن اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان

های  دانند که از تعامل مدنی میجامعة خام مادة آن را  سرمایة اجتماعیبرخی در تعریف 

تنهایی در افراد یا ساختار اجتماعی نهفته  به سرمایة اجتماعیآید.  وجود میه روزمره بین افراد ب

همة گرچه ؛ بازار یا دولت نیست بلکه در فضای تعاملی بین افراد وجود دارد و در اختیار ،نیست

 (.Bullen & Onyx 1998) نقش دارند آنها در تولید  آن

                                                 
1. Pierre Bourdieu 
2. James s. Coleman 
3. Putnam 
4. Fukuyama 
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از طریق فرایند ایجاد ارتباط و اعتماد در  ،نوین ةجامعجوهر و بنیان  منزلةبه  ،سرمایة اجتماعی

ازخودبیگانگی و رشد  و ای شدن جامعه مانع ذرّه ،فردگرای نوین ةجامعدر  ،های ارتباطی شبکه

 کند از طریق ایجاد ارتباط میان افراد کنش را تسهیل می شود و میانحرافات اجتماعی  ةزایندف

است.  سرمایة اجتماعیهای مهم و مباحث محوری  اعتماد یکی از شاخص .(50: 1384بخش  )تاج

 ،داند. از دیدگاه وی می سرمایة اجتماعیهای مهم سنجش و ایجاد  کلمن اعتماد را یکی از شاخص

تحرک و  گیرد و او را به موجودی بی عتمادی توان حرکت و خالقیت را از فرد و گروه میا بی

 .(Coleman 1990, 24)کند  خنثی تبدیل می

ها و  ای از ارزش با مجموعه سرمایة اجتماعیباید گفت روح حاکم بر مباحث  ،کلی یدر نگاه

رند انطباق دارد. اعتماد، تعهد، ثؤهای اجتماعی و اقتصادی جامعه م هنجارها که بر روند فعالیت

: 1385نجفی دادگر و ) ها هستند و احساس تعلق به جامعه از این نمونه ،قراردادها، وجدان کاری

سرمایة یا جامعه بیانگر میزان  ،های مشارکت اجتماعی در هر گروه، سازمان فراوانی شبکه .(27

سرمایة تر باشد  ک گروه گستردههای مشارکت در ی چه شبکه هربنابراین، آن است.  اجتماعی

 .(3: 1384بند  تر است )عالقه غنی اجتماعی

کرد که مفهوم اساسی و محوری در موضوع  تأکیدتوان بر این نکته  می ،بر اساس آنچه گذشت

های مختلف اجتماعی و نیز میزان  میان افراد و گروه و مشارکت ارتباطو  املتع سرمایة اجتماعی

های ساختار جامعه و  با ویژگی سرمایة اجتماعی ،در حقیقت هاست. ان آنو همبستگی می اعتماد

 .(68: 1392)پیران ای تنگاتنگ دارد  عناصر و اجزای آن رابطه

 سرمایة اجتماعیدین و 

 ایجاددر  یننقش د به ،سرمایة اجتماعیشناسان به مفهوم  جامعه اقبال چشمگیر یشافزا با وجود

های اخیر  در سال ،با این حال (.Smidt 2003) ه استنشدتوجه  ّی صورت جده ب سرمایة اجتماعی

از موضوعات نوپدیدی است که  سرمایة اجتماعیرابطه و نسبت میان دین )به معنای عام( با 

جاد یق این از طرید»: نویسد می 1لنددکان مثالً .استکرده این حوزه را به خود مشغول اندیشمندان 

گران، ی، احترام به دیشناس فهینوعان، وظ هم ری، ارتباط با سایو خانوادگ یاجتماع یها شبکه

                                                 
1. Candland 
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 Candland) «.شودقلمداد  سرمایة اجتماعی یتواند مبنا یم یهمبستگ یو اعمال هنجارها ،صداقت

 ایجادبه عنوان عامل « دین»از  4و آمرمان ،3، روف2، وارنر1فوکویاما، گریلی کسانی همچون (.2000

 5پارسونز دین اسالم نیزدر خصوص  .(485: 1381زند  )شجاعی اند دهکریاد  سرمایة اجتماعی

گیری مثبت  جهت سبببه  سرمایة اجتماعیبروز  ةزمیندر اسالم  که است بر این باور( 70: 1379)

های اجتماعی مؤمنان به مراتب  فراوان بر مسئولیت تأکیدآن به سوی دنیا و جامعه و سیاست و 

نیز به این  8، و جان وُل7، وسترلند6که هالن کروتز  یان دیگر است؛ چنانتر و قدرتمندتر از اد افزون

 .(486ـ  485: 1381زند  )شجاعى اند دهکرمطلب اشاره 

و نیز  سرمایة اجتماعیدر خصوص مسائل محوری  ،برای دستیابی به رویکردهای دین اسالم

نابع میکی از منزلة به  )ص(رپیامبسیرة ، بررسی جامعة مسلماناندهی به مسائل  ساماننقش آن در 

مفید و کارساز خواهد های مختلف  اهداف و رویکردهای اسالم در زمینه استخراج و درکمهم 

 یایه خصوصیت عملی بودن و عینیت داشتن برخوردار است و در آن نمونه ایشان ازسیرة چه  .بود

فرد ترین  آگاه در مقامشان ایهای عملی  روشبیانگر که  یایه ؛ نمونهوجود داردبرای پیروی عملی 

 .فرهنگی است و ،شئون فردی، اجتماعی، سیاسی همةدر اسالمی  به مقاصد

 های پژوهش یافته

 سرمایة اجتماعیبا آن ارتباط نبوی و سیرة های اجتماعی  اصول و روش

از سوی  رفتهکار ههای ب اصول و روش های موجود در خصوص گزارش بخش قابل توجهی از

 اثر عمیقی دارد سرمایة اجتماعید یدر بازتول اسالمیجامعة ای سامان دادن به وضعیت بر )ص(پیامبر

قائل  یمرزبندی دقیق سرمایة اجتماعیو جوانب گوناگون  میان این اصول و رفتارها د نتوانیو شا

و  بازخورد گرید برخیو  اند مرتبط سرمایة اجتماعیبا  مستقیم ها برخی از این اصول و روش شد.

                                                 
1. Greeley 

2. Warner 

3. Roof 

4. Amerman 

5. Parsons 

6. Halen Crotz 

7. Westerland 

8. John Vall 
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بررسی  ضمن ،در این بخشد. نشو منجر می سرمایة اجتماعید یم به تولیرمستقیکه غ دارند جینتای

دهی  برای سامانهایی که ایشان  اصول و روش ،اجتماعیحوزة در  )ص(پیامبرو عملکرد نبوی سیرة 

 آن باپیوند و استخراج ، به کار گرفته ،تشکیل حکومت اسالمیدورة ویژه در  به ،اسالمیبه جامعة 

سرمایة مفاهیم اصلی مثابة ، به مفاهیمی چون ارتباط و تعامل اجتماعی و اعتماد و همبستگی

 .شود تبیین می ،اجتماعی

 بر مبنای برادری اسالمیواحدة ایجاد امت 

آمده از  بر  البته تأکیداست. این « امت»  مفهوم  بر تأکید  )ص(پیامبر حکومتی مهم های    زهیکی از آمو

 أُمََّةً أُمََّتُكُمْ ذِهِإِن َّ هَ: »استتأکید کرده بر وحدت امت در کنار عبادت خداوند  که است تعالیم قرآنی

در قرآن بارها از حفظ وحدت و شوکت  ،(. همچنین92 )انبیاء/  «.ف اعْب د ونِ رَب َّكُمْ وَأ ن ا وَاحِدَةً

اصْبِرُوا إِنَّ  ح كُمْ وَیت ذْهَبَ رِ ن ازَع وا ف ت فْش لُوا وَرَس ول ه  وَل ا ت  وَ ع وا اللَّهَیأ طِ وَ» :مسلمانان سخن رفته است

پس   )ص(پیامبرنخستین پیمان   که ، پیمان صلح مدینه  بند  نخستین  در  .(46 )انفال/« ن .یاللَّهَ مَعَ الصَّابِرِ

 .(103: 1377)حمیداهلل  «.اند    برابر دیگر مردمان یک امت  در  مسلمانان»از هجرت بود، آمده است: 

و بندها با توجه ویژه به وحدت سیاسی مؤمنان یا امت اسالمی تدوین   قوانین  عمدة  پیمان  این  در

  شهر مدینه که برخی آن را قانون اساسی دولت حدی استه بنامه  . اهمیت این پیماناست  شده

 است، ب رایج بودهگرچه عقد پیمان صلح و عهدنامه میان اعرا .(106: 1377د )حمیداهلل ندان می

ـ  ، که دارای وحدت عقیدتی«امت»عنوان مفهوم   صلح مدینه برای نخستین بار تحتعهدنامة 

 .مینه را ایجاد کردزاین ای و نژادی بود،  های قبیله    سیاسی و فارغ از بستگی

راهکاری ؛ بودمسلمانان برادری میان  عقدِامت  برای تحقق وحدتِ  )ص(پیامبر مهم کارهای    از راه

که از همان روزهای آغاز دعوت در مکه شروع شد و با هجرت به مدینه با عقد اخوت میان 

  )ص(پیامبر .(20، 2: ج 2006)حلبی و انصار و اصالح روابط اوس و خزرج ادامه یافت مهاجران 

همة  مسلمان برادر مسلمان است.» دارند فرمودند:دیگر  یکبرادری و حقوقی که برادران بر دربارة 

دیگرند و در برابر دشمن حکم یک امت را دارند. از آنجا که هر فرد مسلمانی  مسلمانان برادر یک

 ج: 1408هشام  )ابن «.تواند تعهد کند    ها از طرف دیگری می ترین آن با دیگری برابر است، کوچک

 .(4412 ح ،2
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د و ششکل اجرا  ترین املک و در دوران حیات ایشان به )ص(پیامبرسیرة این پیوند ایمانی در 

 اخوت مانیپ مسلمانان انیم بار دو تواخ اصل تحقق براى ایشاننتایج و برکات فراوانی داشت. 

 و بزرگ حرکتى براى را آنان تا بود؛ مهاجران انیم و هجرت از شیپ نخست بار .بست

 به دو ن مهاجرانایم )ص(امبریپ ،ن مرحلهیا در .(228، 2: ج 1426)عاملی  سازد آماده ساز سرنوشت

)سمهودی بود  )ع(علی امام جادر این )ص(پیامبربرادر  .کرد برقرار برادرى «مواسات» و «حق» بر دو

 انیکه م بود نهیمد به ورود از پس دوم بار .(345 ـ 344، 7: ج 1423عسقالنی  ؛267، 1: ج 2006

با  به دودو »  د:فرمو خطاب به اصحاب یعمومجمع  و در اخوت ایجاد کرد مانیپ مسلمانان

 .(123، 2: ج 1408هشام  )ابن« د.یشو ینید گر برادرید کی

  که  ؛ چنانشمرد میمقدم  خود را بر شهر مسلمانی برادر مسلمانو برادری   مساواتنتیجة در 

 ،دوست داشته باشید  اگر»  گفت:  به انصار )ص(نضیر پیامبر    های جنگی بنی    غنیمت هنگام تقسیم

تنها  ما نه»انصار گفتند:  «شما باشد.  آن  از  نه همهگرو ؛ا در این غنیمت شریک کنیممهاجران ر

های خویش     بخشیم، بلکه آنان را در اموال و خانه    جا به برادران مهاجرمان می ها را یک    غنیمت

رزهای شهری با انعقاد پیمان اخوت م  )ص(پیامبر ،در حقیقت .(43: 1364 )شهیدی «کنیم.    می  شریک

 .(124ـ  123: 1363تغییر داد و به جای آن مرزهای دینی را نهاد )عبدالجلیل   را  ای و قبیله

شد. عبادات جمعی و  تر می های دینی و اجتماعی ویژه مستحکم آموزه  روابط جدید ایمانی با

زنانی از قبایل   با  ()صپیامبرهای گوناگون  ازدواجـ و  چون نماز جماعت، نماز جمعه، حج، جهاد ـ گروهی

 ،ظرف این تحول بود. در حقیقت  غیرعرب  یا  ای از قبایل ضعیف تقویت موقعیت صحابه و مختلف

  هر  اند، از میان همة ادیان جهان دین اسالم بیش از    که برخی از دانشمندان غربی نیز اذعان کرده چنان

 .(175: 1366)حتی  یافتتوفیق  رنگی و قومیو  دیگری در نابود کردن فواصل نژادی  دین

مؤمنان است.   رسوخ ایمان در قلبثمرة ها  ها و پیوستگی جان   همگرایی روح ،در منطق اسالمی

، 1دارداختصاص نظر اسالم  حجرات، که گویی به توصیف مدنیت مدسورة  10آیة  ،قرآن کریمدر 

إِنَّمَا الْم ؤْمِنُون  إِخْوَةٌ » ست:ا گشوده اجتماعى روابط در مهم مسیریبا تصریح بر اخوت ایمانی 

                                                 
 .2 ش ،48 ، سهای قرآن و حدیث پژوهش، «مدینه مدنیت تا مکه جاهلیت از(. »1394) منش ابوالفضل خوش ←. 1
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 برادر مؤمنان ،قتیحق ؛ در(10/ حجرات« ).كُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ ل عَلَّكُمْ تُرْحَم ون ین  أ خ وَیف أ صْلِح وا بَ

 قرار رحمت مورد که دیام .دیبدار پروا خدا از و دیکن اصالح برادرانتان انیم پس .گرندید کی

 .دیریگ

این بر  .کند مینیز اشاره  مانىیا روابط اصالح به ،اخوت ساز جامعه اصلبر  تأکیدبا  ،هیآ نیا

 تواخ. کند میداند و همه را برادر خطاب  حکم یک خانواده می دررا  انمسلمان همةاسالم اساس، 

 به انسانى جامعة ریس زمینة و بخشد مى ایمانی معناى اجتماعى زندگى به نظر اسالم مانى مدیا

 راه و شود مى کىی مانیا اهل مقصد با این رویکرد. کند می را فراهم مانىیا واالى افاهد سوى

به معنای وحدت  «اخ» رایز .رساند مى را نیهم زین اخوت معناى. کنند مى طى همراهى با را کمال

 إِنَّمَا» انیب که دانست دیبا و (546، 2: ج تا طوسی، بی )شیخ است برادرش مقصد مقصد فرد با

 قبالً که ساخته برقرار را پیوندی و کرده عیتشر مؤمن مسلمانان انیم را قانونى «إِخْوَةٌ م ؤْمِنُون الْ

، 18: ج 1417)طباطبایی  دارد زین و حقوقى شرعى آثار که است برادرى پیوند آن و نبوده برقرار

 چنان روحى و ىمعنو وندیپ نیا و داده وندیپ گرید کی به را مؤمنان انیب نیا با خداوند .(315

 .(559، 2: ج 1385)دلشاد تهرانی  سازد مى واحد کرىیپ چون را آنان که است محکم

این پیوند ریشه در  .نبوداسالمی جامعة حربه برای پیشبرد اهداف موقتی یگانه پیمان برادری 

د دارای اسالمی بایجامعة ای برای قرار گرفتن در طراز   باورهای اصیل دین اسالم دارد و هر جامعه

ای است که خود را اسالمی  یکی از معیارهای جامعه برادری ،این ویژگی باشد. به دیگر سخن

قرآن  تأکیدعالوه بر  ،اسالمی دانست. شاهد این ادعا جامعه را توان آن  آن نمی فقدانداند و در  می

 1است.مسلمانان  بر حقوق برادری میان )ع(و ائمه )ص(پیامبر تأکید ،کریم بر برادری میان مؤمنان

 و مبارزه با تبعیضعدالت گسترش 
 مفهوم عدالت

شود و مفهوم عدالت  ارائه نمى یک مفهومف واحدى براى یتعر معموالً اگرچه در علوم اجتماعى

نکه حق هر صاحب یعدالت اجتماعى عبارت است از اتوان گفت  میست، ین امر مستثنا نیز از این

                                                 
 .167 خطبة البالغه، ؛ نهج206 و 166 ،2 ج :1365؛ کلینی 550 ،8 ج :1991؛ حرّ عاملی 190 :1407حلی  ← ثالًم. 1



132    ،1400 بهار، 1، شمارة 8دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

 

برسد؛ نه ظلمى به او  ،آن است ةشایستق و یکه ال ،حق خودحقى را به او بدهند و هر کس به 

 .(570 ،1: ج 1417)طباطبایی بشود و نه او به کسى ظلم کند 

ى که اقتصاد و ثروت را محور اصلى یها د است و مکتبیعدالت اجتماعى اصطالحى جد البته

در  عدل یاجرا. اما تشود عدل اس د مىیاسالم بر آن تأک چه درکنند. آن ه مىیدانند روى آن تک مى

 ست.سو ق متعدد دارد که با مفهوم عدالت اجتماعى همیجامعه مصاد

 عدالت را میقرآن کرو  کند مین، خود را مدافع عدالت معرفى ین دیتر کامل در مقام ،زیاسالم ن

قُومَ یزان  لِیعَه م  الْكِتابَ وَ الْمِناتِ وَ أ نْز لْنا مَیل ق دْ أ رْسَلْنا ر س ل نا بِالْبَ»: داند میا یکى از اهداف بعثت انبی

 .(25 )حدید/« .النَّاس  بِالْقِسْطِ

به بیان . است امور همة اسیمق عدل بلکه است، استوار عدل بر امور همة تنها نه نید نظام در

 معناى نیا. دیگو مى است عدل آنچهن ید یعنی ؛است احکام علل سلسلة در عدالت، شهید مطهرى

 اسیمق نید ایآ کهسؤال این  در پاسخ به عبارت دیگر،. نید براى است لتعدا بودن اسیمق

 ؛است عدالت اسیمق نید مییبگو کند مى اقتضاتعصب دینی  ؟نید اسیمق عدالت ای است عدالت

 انیم عقلى قبح و حسن باب در که است زىیچ آن رینظ نیا .ستین طور نیا قتیحقدر  اما

 را نید نه شمردند، نید اسیمق را عدل عنىی ؛شدند هیعدل معتزله و عهیش و شد جیرا نامتکلم

 .(15 ـ 14: 1403)مطهرى  عدل اسیمق

عدالت اجتماعى در  ةمقولدا کرد، یپس از هجرت فرصت رهبرى جامعه را پ )ص(امبریاز آنجا که پ

 ،اقعدر و .شان قرار داشتیهاى اجتماعى ا برنامه ةهمت یدر اولو و شان سخت مورد توجه بودیا ةسیر

. در بودن مصلحت اجتماعى یتر عدالت بزرگ ةمقول )ص(امبریاجتماعى پـ  اسىیدر سراسر زندگى س

چ یل حکومت اجراى عدالت در جامعه است و حکومت بدون عدالت هیتشک ةفلسفنبوى،  ةاندیش

 د شما را ازیخواه ا مىیآ» :دیفرما مى خویش بیاناتکى از یارزش و اعتبارى ندارد. آن حضرت در 

مانى و سوم آن عذاب در ی؟ اول آن سرزنش و دوم آن پشستیحکومت چ حکومت باخبر کنم که

 .(19 ،6: ج 1401هندی  )متقی «.شه کندیمگر کسى که عدالت را پ ؛امت استیروز ق

به کارگزاران حکومتى اجراى عدالت بود. فرمان آن  ایشانهاى مهم  توصیهکى از ی، بنابراین

است.  موضوعن یى از اا نمونه ،من منصوب شده بودی حکمرانیکه به  ،حضرت به عمرو بن حازم
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و در  ،داده است رکه خدا بدان دستو گونه همان ،دار حق باشد که طرف دادبه وى فرمان  )ص(امبریپ

را که خدا ظلم را ناپسند یز ؛ردیحق با مردم نرم باشد و در ستمگرى بر آنان سخت گ اجرای

زنجانی )!« د که لعنت خدا بر ظالمان بادیآگاه باش»و فرموده است:  دارد و از آن نهى کرده می

 .(272 ـ 271، 2: ج 1365

چنان که  ؛نجات حاکمان را اجراى عدالت دانسته است ةوسیلن یتر مهم )ص(امبریگر، پیاز سوى د

او را ت )و رهبرى( کارى از امور مسلمانان را بعد از من بر عهده گرفت یکس که وال هر» :دیفرما مى

خدا او را نجات  ،اگر عادل بود .ندیگشا او را مى ةنامدارند و فرشتگان )الهى(  روى پل صراط نگه مى

 ؛ودهاى بدنش از هم جدا ش دهد که مفصل پل صراط چنان تکانى به او مى ،اگر ستمگر بود .دهد مى

 .(20 ،6: ج 1401هندی  )متقین اعضاى بدنش به مقدار صد سال خواهد بود یب ةفاصلکه  چنان

به  .کندرا قربانى عدالت  خود ت اقتداریا تثبیشد براى گسترش رسالت  حتى حاضر نمى ایشان

که اسالم آوردن خود را به فاصله گرفتن آن حضرت  را، نفوذ شنهاد مشرکان صاحبیل، پین دلیهم

 .(150 ،7: ج تا )رشیدرضا، بی پذیرفتکردند، ن ر مشروط مىیاز مسلمانان فق

را به صبر در  )ص(امبریشنهاد سران کفر، پیرفتن پیضمن دستور به آن حضرت در نپذ ،میقرآن کر

 د ون  وَجْهَه یرِی یدْع ون  رَبََّه مْ بِالْغ دَاةِ وَالْعَشِین  یاصْبِرْ ن فْسَكَ مَعَ ال َّذِ وَ» کند: ان دعوت مىین جریبرابر ا

خوانند  پروردگار خود را صبح و عصر مىبا دار و با کسانى باش که یخود را شک ؛(28 /کهف) «...

 طلبند. و تنها رضاى او را مى

ل اطراف داشتند و تنها یان مردم مکه و قبایى میاشراف مشرک قدرت و نفوذ اجتماعى باال

اند که  آمدند. منظور از گروه مرجع کسانى به شمار مى ة خودقبیلگروه مرجع براى اعضاى قوم و 

عموماً خود را در  ،... از به احترام و آبرو و فشار اجتماعى وین لى، همچونیها به دال انسان

پور  )رفیع کنند ابى مىیارزها  ها و استانداردهاى آن و خود را با ارزش سهیها مقا آنى با یها نهیزم

ارهاى خاص یاهداف و مع و ها کنند تا ارزش در واقع، گروه مرجع به فرد کمک مى .(133: 1392

)کوئن د نکن رش را براى فرد فراهم مىید و پذییارهاى رفتار مورد تأید و معرفتارى داشته باش

 اثرر مردم یرى سایگ میدر تصم آناناجتماعى ـ  اسىیرى سیگ ن، نوع موضعیبنابرا .(148: 1374

توانست هم در باال بردن اقتدار اجتماعى آن حضرت  مى )ص(پیامبراز  شانتیداشت و حمابسزایی 



134    ،1400 بهار، 1، شمارة 8دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

 

 بر اساس قرآن کریم که، )ص(پیامبر اما .ى از مردم به اسالم شودیها ب اقبال گروهمؤثر باشد هم موج

، شنهادیپ این با رد ،(15 /)شورا« .کمنَیب لَعدِأل رتُمِأُ» :دانست خود را مأمور به اجراى عدالت مى

 به اثبات رساند. خویش اجتماعى ةسیرتقدم مصلحت عدالت را در 

رد، ضمن آنکه حتى براى گسترش وحى از عدالت دست برداشد  حاضر نمى )ص(پیامبرنکه یا

که میزان تحقق عدالت  این استدهندة  نشانآن حضرت است،  ةسیرعدالت در  گاهیجا ةدهند نشان

هاى  رهبران اجتماعى در اجراى برنامهعملکرد ابى یار براى ارزین معیتر ن و بزرگیبهتر اجتماعی

هاى اجتماعى ارزش و اعتبارى ندارد. اساساً  ر برنامهیات در سیجمعى است و بدون تحقق آن موفق

اتى است و قوم و ملتى که در آن ین امر حیخوشبختى جامعه در گرو تحقق ا از نگاه آن حضرت

 )ص(خدا  رسول از من» د:یفرما مى )ع(ریچنان که حضرت ام ؛ستیعدالت اجتماعى نباشد سعادتمند ن

نتواند بدون لکنت زبان  ردستیکه در آن امت ز یامت ستینگفت پاک و آراسته  یکه م دمیبارها شن

 .(677 :1378 رضی شریف) «.دست بستاند یحق خود را از قو

جه یتوان نت مى ،شود ان شده و شامل هر قوم و ملتى مىیمطلق ب صورتکه به  ،ن سخن نبوىیاز ا

 همة ببازد، نگر جامعه در عدالت اگر. است عدالت گرو در اجتماعى هاى ارزش همةکه  گرفت

 مبقیةو  موجده و جامعه در انسانى هاى ارزش سالمت و بقا مایة عدالت. بازد مى رنگ ها ارزش

د. نابی مى بقا و دنکن مى شهیر و دنشو مى شکوفا عدالت نیزم در ها ارزش. است جامعه آن یها ارزش

 ارتیز در که روست نیهم از و بود عدالت و قسط ةبرپادارند ،ی کاملمعنا به ،عمل در ،حضرت آن

 قسط ةبرپادارند اى تو بر ؛ سالم(576: 1364)قمى « .ا قائِماً بِالقسطِیكَ یالسَّالم  عَل: »میخوان مى ایشان

« .بِض الغ  ضا وَالرِّ یفِ دلُالعَ ... وَ سعٍتِبِ یبِّرَ یوصانأ » :اند فرموده از ایشان نقل شده که .عدالت و

 .خشم و خرسندى در عدالت و: ... کرد سفارش زیچ هنُ به مرا رم(؛ پروردگا27: 1423شعبه  )ابن

 از. دیندر را آن مرزهاى از مرزى چیه و دیورز دارىیپا عدالت بر طىیشرا هر در )ص(امبریپ

 مردى که ،صرهیذوالخو .بود ما انیم مالى میتقس مشغول )ص(امبریپ یروز شده نقل خدرى دیابوسع

 اگر ... تو بر واى»: فرمود حضرت «!کن میتقس عدالت به ،خدا  لرسو اى»: گفت ،بود میتم بنى از

 «.اى ردهک انیز تو ،نباشم عادل من اگر کند؟ مى رفتار عدالت به کسى چه باشم، نداشته عدالت من
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: ج 1976جوزی  ابن ؛40، 3: ج تا طبرسی، بی ؛92، 3: ج 1413طبری  ؛144 ،4: ج 1408هشام  )ابن

 .(416، 4: ج 1408کثیر  ابن ؛166، 8: ج 1405قرطبی  ؛422 ،2

 حق سوى به را جامعه و انداخت ورو رنگ از را تیجاهل خود محور عدالت سیرة با )ص(امبریپ

 آمده (ع)علىامام  انیب در که چنان ؛بود عدالت زانیم وجوه همة در حضرت آن. ساخت متحول

 .«دکر یمجدا  گرید کیرا از  سان که حق و باطل آن ؛دور بود یو ناراست یگفتارش از کژ» :است

 .(104 :1378 رضی )شریف

کند و  بنیان جامعه را سست می تبعیضاست.  اجرای عدالت در جامعه بزرگ موانعاز ض یتبع

ض را در یهاى تبع نهیسازد. معموالً دو گروه اجتماعى زم مى متوقفرا  فرایند گسترش عدالت

ل قرابت با حاکمان و یشاوندان به دلیخو چه .خواصو  شاوندانیآورند: خو جامعه به وجود مى

هاى اجتماعى را دارند و  ابى به فرصتیامکان دستبیش از دیگران ل نفوذ اجتماعى یخواص به دل

 آورد. خوارى آنان فراهم مى ژهیمناسب براى و ین بستریهم

کند، داورى در مخاصمات است.  ض را فراهم مىیتبع ةزمینکه  های شایع، موقعیتکى از ی

اجتماعى افراد،  ةطبقن مقوله حساس بود و در داورى، به جاى توجه به یشدت به ا به )ص(امبریپ

کرد  مى رفتارهاى اجتماعى  ر گروهیبا افراد ممتاز جامعه همچون سا نظر داشت.حق و عدل به فقط 

از فتح مخزوم )ظاهراً بعد  بنى ةقبیل، زنى از مثالً. شتگذا فرونمیطى عدالت را یچ شرایو تحت ه

یش ش برایاشراف بود، باعث شد قر ةطایفکه از  ،ن زنیاى ا لهیمکه( دزدى کرد و شأن و منزلت قب

بود، نزد آن حضرت فرستادند.  )ص(امبریپ ةعالقکه مورد  ،د رایبن ز هاسام ها آن. کندشفاعت طلب 

 «کنى؟ اعت مىحدى از حدود الهى شف ةدربارا یآ»ن خواهش ناراحت شد و فرمود: یا از )ص(امبریپ

ن بود که یقبل از شما کسانى بودند که هالک شدند و علتش ا ،اى مردم» سپس برخاست و فرمود:

فى دزدى یکردند و زمانى که شخص ضع ش مىیکرد رها شان دزدى مىیهنگامى که فرد بزرگى از ا

حتماً دست  دزدى کند، ،دختر محمد ،کردند. قسم به خدا، اگر فاطمه کرد حد را بر او جارى مى مى

 .(187ـ  186 ،11: ج 1427)مسلم  «کنم. او را قطع مى

ض بر آن حاکم بود یها سال نظام نابرابرى و تبع افتاد که طى ده اى اتفاق مى ن رفتار در جامعهیا

اى قائل بودند و خود را  ژهیل متنفذ براى خود شأن و منزلت اجتماعى ویو بزرگان و برخى قبا
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نوع ن یز با ایحتى مردم ن بردند. بهره می  ژهیازات اجتماعى ویامت از اشتند وپند فراتر از قانون مى

 زندگى جزء فرهنگ آنان شده بود. ةشیون یا و خو گرفته بودند عدالتی بی

گران یبا د، ()عفاطمهحضرت  ،اش مساوى دانستن دختر گرامى )ص(امبریان پیار مهم در بیبس ةنکت

بازان  ه مانند سیاستگرامی نه از جنس شعار بود نک، سخن آن ش ن است. بىیدر برابر اجراى قوان

بر  ایشانسخن و فعل  (3/ نجم) «.نْطِقُ عَنِ الْهَوىیوَ ما » آیة شریفة بلکه به مقتضاى ؛گنراز سر نی

به  ؛شان استیا اجتماعی ةسیر منطق عملی و کنندة بیانن سخن یاساس وحى و صادقانه است. ا

ک ی. در نیستن قانون مستثنا یاز اهم  شان و حتى فرزند حاکم اسالمىیوکان و خیاى که نزد گونه

 ةمکرمهمسر  ،سلمه ز امیروزى کن. ظهور گذاشتمنصة  ن منطق را بهیا )ص(امبریپمشابه،  مورد

ز یآن کن ةدربارسلمه  . امردندب ایشانرا به جرم سرقت و براى اجراى حد الهى نزد ، )ص(امبریپ

رو شد و آن حضرت دستور اجراى حد سرقت را  روبه )ص(پیامبر مخالفتاما با  .خواستشفاعت 

 .(254 ،7: ج 1365)کلینی  ز را قطع کردندیو دست آن کن کرد صادر

 ها  تیحقوق اقلّ پاسداشت

سان یکآنان  ةهمداند و به  شه مىیک ریافراد را از هر گروه و نژادى که باشند از  ةهماسالم 

 ةهمآن در حکومت اسالمى  ةگستر ،رو نیازا .ک اصل انسانى استینگرد. عدالت در اسالم  مى

عدالتى به هر  ظلم و بى )ص(امبریرد. در منطق پیگ نى که باشند دربرمىیین و آیها را از هر د انسان

 )ص(امبریچنان که پ ؛ادرسى هر مظلومى واجبیو فر است رمسلمان، مذمومیغ یاکس، مسلمان 

رمسلمان[ را بشنود که از مسلمانان یغیا ت انسانى ]مسلمان یکس صداى مظلوم هر دیفرما مى

 .(164 ،2: ج 1365)کلینی  ستیاش نشتابد مسلمان ن ارىیکند و به  درخواست کمک مى

ز ین هایی تیکنند، در کنار حقوق، مسئول که در حکومت اسالمى زندگى مى هایی تیالبته اقل

از  ها اقلیتکه در منطق نبوى  ع سخن این استاینجا موضواما . جمله استآن از ه یجزدارند که 

عدالتى به آنان، همانند  برخوردارند و از بى ،داد ذمه نباشدرر قرایکه مغا ،حقوق اجتماعى ةهم

و  ندش آزاد بودین خویین و آیبندى به دیدر پا ها اقلیت ،شود. در عصر نبوى ز مىیپره ،مسلمانان

در فرمان خود به عمرو بن حزم  )ص(امبریچنان که پ ؛دن اسالم نشدنیرش دیگاه مجبور به پذ چیه
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ن خود یا نصرانى که بر دیهودى یهر » :فرمود دکرمن منصوب یهنگامى که او را به فرماندارى 

 .(273 ،2: ج 1365)زنجانی  «.شود نش برگردانده نمىیاجبار از د به است

ت خاصى یحساس ،کردند که در حکومت اسالمى زندگى مى ،ها اقلیتحقوق  در زمینة ایشان

کس  هر» تافت: ظلم بر آنان را برنمى هرگز دانست و داشت و خود را به دفاع از آنان مکلف مى

: 1413)شیخ صدوق  «.ت کرده استیت کند مرا اذیت مرا اذیفردى از اهل کتاب تحت ذمه و امن

و از تعرض به  استمانان محترم لت و آبروى اهل ذمه همانند مسیثیح ،نبوى ةسیردر  .(124 ،4ج 

اى را قذف کند )تهمت ناموسى به او بزند( در روز  کس اهل ذمه هر» م آنان نهى شده است:یحر

 .(125 ،4: ج 1413)شیخ صدوق  «آتش عذاب خواهد شد. اى از انهیامت به تازیق

باعث شد  ها اقلیتت حقوق یبه رعا )ص(امبرینکه اهتمام اسالم و التزام پیجالب توجه ا ةنکت

 ةطایفر به ینض بنى ةطایف، مثالًرند. بپناه ب ایشانگروهى خود به  هاى درون عدالتى ها از بى نآ

بهاى  خون . بنابراین،دانست برتر میى یاز نظر اجتماعى و قضا خود راو  کرد تفاخر میظه یقر بنى

ت یشکا )ص(امبریر به پینض عدالتى بنى ظه از بىیقر ر بود. بنىینض بهاى بنى ظه نصف خونیقر بنى

باشد  و یکسان برابر آنانبهاى  کردند و آن حضرت فرمانى صادر کرد که به مقتضاى آن خون

 .(215: 1370)بالغى 

حاکم و شهروندان مسلمان   که    ستا مسلمیک شهروند از حقوق  در مقام اه اقلیتاحترام به 

سفارش ها  اقلیتخود در رفتار با به مأموران مالیاتی  )ص(پیامبرگویا،  .را رعایت کنندند آن ا موظف

کتاب بود،   اهل ةجزیآوری  عبداهلل ارقم، که مأمور جمع  ؛ همچنان که بهه استکرد بیشتری می

آگاه باش هر کس که به کافر معاهدی ظلم یا او را به امری فوق طاقتش وادار نماید یا » :فرمود

بگیرد من در روز قیامت طرف او وی چیزی  خاطر از نقصانی به او وارد کند یا بدون رضایت

 .(115 ،8: ج 1405)قرطبی  «.[ خیزم هستم ]علیه او به پا می

  گاه آنان را طرد ها داشتند؛ هیچ اقلیتو مسلمانان روابط اجتماعی مناسبی با  )ص(پیامبر، عالوهبه 

 . کردند می  تاررف  ها همچون مسلمانان با آن...  و  معاشرت  آداب و ها وبرخاست در نشست و  نکردند

، «سالم علیکم»به جای  ،. در بدو ورودرفتند )ص(پیامبر ةخانیهودی به   معروف است که تعدادی

«.  و علیکم»  :فرمود  جواب  نیز در )ص(پیامبر .«و نفرین بر شما  ننگ» به معنی« السام علیکم»گفتند: 
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 «؟چرا جواب آنان را ندادید !بادلعنت بر آنان »عایشه با اعتراض به حضرت گفت:   مالقات  پس از

ایشان را به خودشان   سخن  همان  احترام  با  ؛ یعنی«!من نیز گفتم بر شما باد  ؛چرا»:  فرمود  )ص(پیامبر

 .( 204 ،20: ج 1413معروف  عواد) کردبرگرداند و سخنی اضافه ن

 گسترش مفهوم جامعه و تعیین معیار تابعیت

تحقق یافته  ،ای نژادی و قبیله و ، فراتر از هر گونه تعلق مرزیاز هجرت پیشمفهوم امت اسالمی 

و جمعیت تابع در مدینه اولین  ،سرزمین ،تمعناصر حکو آمدن گردو  پیامبراما با هجرت  .بود

تعیین  با تشکیل حکومت اسالمی، .(95: 1387)پروین حکومت اسالمی در این شهر به وجود آمد 

سیاسی امروز تحت مباحث . این مفهوم در ضروری شد نهخودی از بیگا شخیصمالکی برای ت

گیرد و بر اساس آن  قرار میتوجه و شهروندی مورد عنوان تبعه یا شهروند و معیارهای تابعیت 

سیاسی  ـ  از حقوق مدنی و ملت استـ  سیاسی به نام دولت ةجامعاست که عضو یک صی شختبعه 

در  .(143: 1383 ی)آقابخشرخوردار است و امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور ب

یت نظر وجود ندارد. برخی معیار آن را ملّ میان اندیشمندان اتفاقاما معیار تبعیت  خصوص

که بر کنند  استفاده میشهروند  ای از مفهوم شبه و عده دانند اند و گروهی مالک را اقامت می  دانسته

شهروند از حقوق سیاسی و عدم  مندی شبه رهشهروند در عدم به تفاوت شهروند با شبهاساس آن 

به  189: 1382کاستلز  ؛به بعد 60: 1381فالکس  ←) حقوق اجتماعی است ازمندی کامل  بهره

 .(بعد

شهروند و کلماتی تبعه یا های تاریخی تعبیر  در احادیث نبوی یا گزارش باید توجه داشت که

معنا و شبیه شهروندی دانست  ان آن را همتو دینی میمباحث . مفهومی که در وجود نداردمشابه 

و حفظ  تیرعا یعنی یحکومت اسالم باور داردمفهوم رعیت است. شهید صدر در این خصوص 

نامیده  «تیرع»و فرمانبرداران  «یراع»ها حاکم  بار بنابراینو  یاسالم عتیامت بر اساس شر شئون

شما حافظ و  ةهم؛ .«تِهِیوَ كُلَُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِكُلَُّكُمْ رَاعٍ » آمده است: ثیکه در حد چنان؛ اند شده

 تیرع نجایدر ا .(60: 1989)صدر  دیخود هست ردستیمردم ز یشما جوابگو ةهمو  دیسرپرست

حاکم و مردم است. در این رابطة طرز تلقی اسالم از دهندة  نشانبلکه  دارد،ن یمنف یمعنا اتنه نه

حقوق خویش همة د به نبتوانمردم ای که  به گونه ،کندراقبت مردم محاکم اسالمی باید از تلقی 
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... معنا  و ،واژه را مردم، تبعه، شهروند نیها ا فرهنگ اکثراساس،  نی. بر همدنسادگی دست یاب به

 تیو رع یراع یها از واژه یتخصص ریاز تفاس یو گاه برخ یدر فرهنگ عموم متأسفانهاند.  کرده

تحت  دیکه با یرا به مفهوم جمع تیو رع میّرا به مفهوم ق یو راعاست شده  یبرداشت غلط

اند  کرده هیتشب وانگانیو د هانیسف و رانیجامعه و مردم را به صغ و اند دانسته رندیقرار بگ تیّمومیق

و  یلغو یشناس در مفهوم ،فهومیم نیچن تیرع واژةاز  که یچوپان دارند؛ درحال ای میبه ق ازیکه ن

 .شود ینماستنباط  ،یاصطالح

روش دربارة ، حاکم اسالمیاز جانب ها  لزوم حفظ و حراست از مردم و حقوق آن تبیینبا 

نقطة این معیار در  .بود پیمان شمسلمان بودن یا پذیر تبعیتدر مدینه معیار باید گفت  )ص(پیامبر

نبوی هر مسلمانی عضوی از جامعه مدینة مقابل معیارهای شهروندی در روزگار ماست. در 

تکالیف اجتماعی نیز متعهد همة حقوق اسالمی برخوردار و در قبال همة شد و از  محسوب می

مانند رفع تکلیف جهاد از کسانی که استطاعت ، البته اگر در این مسیر مانعی اساسی نداشت؛ بود

سابقة نبوی به جامعة مواردی از این دست. برخورداری از حقوق اسالمی در و کافی نداشتند 

نبوی جامعة مفتخر به شهروندی مسلمانی  هر و نداشت نیاز االصل بودن اسالمی یا یثربی طوالنی

خواست بر دین خویش بماند و در عین حال در آن  میاگر کس از یهودیان مدینه نیز  . هرشد می

اغلب حقوق  از بود ویت از آن در امن پسشد و  اند متعهد به پیمان میرجامعه روزگار بگذ

دینی  ةجامعامت مسلمان و یهود مدینه، در عین حفظ استقالل  ،بدین ترتیبوردار. شهروندی برخ

وحدت دینی را جایگزین وحدت  )ص(ند و پیامبردسیاسی واحدی را به وجود آور ةجامعخود، 

 پذیرفت.سیاسی  ةجامع از عضوی منزلة به ،به شرط پیمان ،و پیروان سایر ادیان الهی را کردقومی 

معه از یهودیان مدینه فراتر توبه و تشریح پیمان ذمه، عضویت قراردادی در جا ةورسبا نزول آیات 

 ةجامع به عضویتپذیرش پیمان ذمه  باو آنان نیز  گرفتو سایر اهل کتاب را نیز دربر رفت

 .(96: 1387)پروین  درآمدند اسالمی

رحلت  . پس ازآمد به شمار می یا بیگانه غیرشهروند، را نداشتاز این دو شرط  اگر کسی یکی

سیاسی  ةجامعاعضای همچنان ، انساکنافزایش و  اسالمو قلمرو  فتوحاتگسترش  و )ص(پیامبر

لحاظ زبانی و امثال آن  و های قومی و ویژگیشدند  معین میاسالمی بر مبنای این دو شرط 
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صر در . حتی زمانی که تبعیض نژادی و قومی بین عرب و عجم پدیدار شد باز هم این عناشد نمی

زمانی که معاویه خروج  )ع(تابعیت افراد به دولت اسالمی نقش نداشتند. حضرت علی تابعیت و عدم

بلکه بر اساس  ؛دکرنو پیروانش را بیگانه تلقی  اوکرد و حکومت مستقلی در شام به وجود آورد 

نبرد  با آنان به ،ن(ااهل بغی و نه بیگانگان )کفار و مشرک ،ضوابط جنگ با شورشیان داخلی

 (.25: 1377 )حمیداهلل پرداخت

زندگی مشترک و  برایامن  یمحیط به وجود آوردن نیز هپیمان ذمانعقاد از  هدف نهایی

فرد یا هر در قلمرو حکومت اسالمی است.  پیروان ادیان مختلفآمیز بین  زیستی مسالمت هم

تحت حمایت کامل  جمعیتی که حاضر به امضای پیمان ذمه نباشد باید اجتماع را ترک کند و

اعزام شود و تا زمانی که به جای امن  خویش دولت اسالمی به سرزمین امن و پناهگاه مورد نظر

 .(58: 1370)عمیدزنجانی برخوردار خواهد بود  مسلمانان ةجانب نرسیده است از حمایت همه

شود.  ب میاز نگاه اسالم، تبعه یعنی مسلمان و غیرمسلمان بیگانه یا خارجی محسو ،بنابراین

تواند وارد کشور اسالمی شود تا از آنجا  می« ذمام»یا « زنهار»یا « امان»رسمی  ةاجازغیرمسلمان با 

. تحقق امان منوط به درخواست بیگانه و قبول آن از سوی کندموقتاً اقامت  در آنجا عبور یا

و  شود میتلقی  «مستأمن»پس از کسب امان،  ،حکومت اسالمی یا فرد مسلمان است و فرد بیگانه

های ویژه استفاده کند  و از حمایت حکومت و حقوق و آزادی شودتواند وارد قلمرو اسالمی  می

 .(94: 1368 بیگدلی )ضیایی

مسیحی یا  یا های مذهبی، که منحصراً پیروان ادیان یهودی اقلیتاز بیگانگان، یعنی  برخی

مندی از حقوق نسبتاً  اقامت دائم و بهره ةزاجاند، با پرداخت جزیه و امضای پیمان ذمه، ا زردتشتی

اسالمی  ةجامعمزایای مسلمانان در  همة. اهل ذمه از آورند به دست میکامل شهروندی را 

و به امضای آنان  شودکه باید در پیمان ذمه مندرج  دارندهایی  برخوردار نیستند و محدودیت

ودیت احداث ساختمان بلندتر از مثل عدم تبلیغ مذهبی، عدم تجاهر به منکرات، محد ؛برسد

در  ینمستأمنبرخی از حقوق  1.اسالمی ةمتبرکه مساجد و اماکن عدم ورود ب ،های مسلمانان خانه

فرایض مذهبی، مصونیت  دادن آزادی ورود و اقامت، آزادی انجام :عبارت است از کشور اسالمی

                                                 
 .به بعد 106 :1368 بیگدلی ضیایی ؛به بعد 133 :1370 زنجانی عمید ← برای بررسی تفصیلی شرایط پیمان ذمه. 1
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المی به جز اماکن متبرکه مثل از تعرض، آزادی انتخاب اقامتگاه، آزادی تردد در داخل کشور اس

خاص خود )در  ةشخصیحجاز )مکه و مدینه(، برخورداری از مقررات مربوط به احوال  ةمنطق

معافیت از پرداخت مالیات به طور  و ،ستان اختصاصی )در مورد اهل کتاب(مورد اهل کتاب(، گور

 .به بعد( 133: 1370عمیدزنجانی  ←کلی )

 حق نظارت بر حاکمان(، 537ـ  534، 1: ج 1965اثیر  )ابن دارانهمسانی با زماممواردی همچون 

 ةحوزنظر در   حق اظهار ،(354 ،2: ج 1365)کلینی  و تفکر حق اندیشه ،(16: ج 1991)حرّ عاملی 

 و شکایت انتقاد و حقّ اعتراض و ،(32 :1413شیخ مفید ؛ 139 ،9: ج 1389 )مطهریامور عمومی 

 است. )ص(پیامبرسیرة اسالمی در جامعة هایی از حقوق اتباع  مونهن (308 ،2: ج 1408هشام  )ابن

اعم از مسلمان و  ،دمدر تعیین حدود جامعه و حقوق و تکالیف مر )ص(این روش بدیع پیامبر

بلکه پیوند مردم را درون جامعه  ،تنها باعث مرزبندی و شکاف اجتماعی نشد نه ،غیرمسلمان

 اساس شد. های بی بندی ها و دسته گسترش اختالفع از و با ایجاد شفافیت مانکرد تر  عمیق

 سرمایة اجتماعیبا مفاهیم محوری  )ص(پیامبرسیرة اصول برآمده از رابطة 

یعنی تعامل،  ـ سرمایة اجتماعیعمیقی با مفاهیم محوری  ارتباطگفته  های پیش اصول و روش

 ـ ها ان اعتماد و همبستگی میان آنهای مختلف اجتماعی و میز و مشارکت میان افراد و گروه ،ارتباط

را بر اساس  جامعه، اصالح روابط اجتماعی عالوه بر ،ایجاد امت واحده بر مبنای برادری د.ندار

این پیوند موجب رشد  و طبیعتاًمبتنی کرد  ،یعنی برادری بسیار نزدیک، یکی از پیوندهای عاطفی

 چشمگیر اعتماد و همبستگی اجتماعی شد.

که مفهوم عدالت اجتماعی برای مردم آن  یدر روزگار مبارزه با تبعیض و عدالت گسترش

معیار و الگویی ارائة سامان ناشناخته و مبهم بود تالش در جهت اصالح روابط و مناسبات افراد و 

ای  خصوص در جامعه هبموضوع، این  رود. به شمار می ،اجتماعیدهی به روابط  برای سامان ،جدید

در اصالح روابط اجتماعی و نیز افزایش اعتماد و  ،های آن بر اساس تبعیض بود که برخی از بنیان

 .گذاشت اثری عمیق جدیدجامعة های  خوشبینی به بنیان

اثر مهمی ر افزایش اعتماد و همبستگی اجتماعی باسالمی جامعة ها در  اقلیتتضمین حقوق 

یهودیان و . بود کتاب قابل توجهی اهل مدینه در آن روزگار شامل تعدادجامعة ویژه اینکه  به ؛گذاشت
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تنها  ها از سوی مسلمانان محترم و محفوظ است نه دیدند حقوق آن وقتیدر مناطق دیگر نیز  مسیحیان

 .هم شدنداسالمی جامعة حضور در  خواهانای برای مقابله با مسلمانان نداشتند که در مواردی  انگیزه

ها  دامی بود که تا سالقاروشن تابعیت اسالمی و تعیین معیار حیطة جامعة گسترش 

جامعة در دانستند با چه معیاری  روشنی می بهمسلمانان شد. همگان  سرمایة اجتماعیکنندة  تضمین

در یا قبول پیمان چه حقوق و تکالیفی  قبول اسالمتابعیت بر اساس اسالمی داخل خواهند شد و 

اعالم  ،ای ناگوار بود هرچند برای عده ،نخواهد داشت. این شفافیت و عدالت نهفته در دل آ پی

و مناسبات افراد اعتماد و رفت و عالوه بر اصالح روابط  اسالمی به شمار میجامعة همگانی مبانی 

 کرد. همبستگی اجتماعی را تقویت می

 نتیجه

مفاهیم اساسی  ،اینوجود با  است. موضوعی نوپدید در علوم انسانی سرمایة اجتماعی

توان به شکل  می ،های اندیشمندان آمده که در تعاریف و نگاشته را، ن موضوعایدهندة  تشکیل

ند ا عبارتهای گوناگون پی گرفت. برخی از این مفاهیم اساسی  تری در منابع و دانش بسیار عمیق

در  را هر چهتوان  میرسد  و همبستگی اجتماعی. به نظر می ،روابط و ارتباط افراد، اعتمادشبکة  :از

 سرمایة اجتماعیعوامل غیرمستقیم افزایش زمرة افزایش این مفاهیم نقش داشته باشد در  اصالح و

نقش دین کنندة  تبیینجای داد. راهکارهای دینی و نقش دین در اصالح یا افزایش این مفاهیم نیز 

 سرمایة اجتماعیموضوع های درک نقش دین اسالم در  است. یکی از روش سرمایة اجتماعیدر 

سرمایة اسالمی و اثر آن بر مفاهیم اساسی جامعة خصوص در  )ص(پیامبرش عملکرد بررسی رو

دهی  در سامان )ص(پیامبرکاررفته از سوی  هتوان گفت اصول ب است. بر این اساس می اجتماعی

واحدة اجتماعی ایشان نامیده شده و شامل اصولی همچون ایجاد امت  ةکه سیر ـ اسالمیجامعة 

گسترش  ،ها  تیحقوق اقل ، پاسداشتضیمبارزه با تبع وگسترش عدالت  ادری،اسالمی بر مبنای بر

به صورت مستقیم در اصالح و افزایش روابط و ـ  شود می مفهوم جامعه و تعیین معیار تابعیت

بودند و در نتیجه موجب افزایش چشمگیر  مؤثرو همبستگی اجتماعی  تعامالت اجتماعی و اعتماد

 سالمی شدند.اجامعة  سرمایة اجتماعی
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، مترجم: عبدالمجید آیتـی، تهـران، دفتـر نشـر     نهج البالغه(. 1378رضی، محمد بن حسین ) شریف .24

 فرهنگ اسالمی.

 ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.5، چ تاریخ تحلیلی اسالم(. 1364شهیدی، سید جعفر ) .25

شناختی پـژوهش اسـنادی در علـوم     مبانی روش(. »1394ش )من فسایی، سهیال؛ ایمان عرفان صادقی .26

 .91ـ  61، صص 29، راهبرد فرهنگ، «اجتماعی

 ، تدوینگر: محمد الحسینی، بیروت، دار الفرات.االسس االسالمیه(. 1989صدر، سید محمدباقر ) .27

، قـم، انتشـارات جامعـة    کتـاب مـن ال یحضـره الفقیـه    (. 1413صدوق، ابو جعفر محمد بن علـی )  .28

 سین.مدر

 ، تهران، شرکت سهامی انتشار.الملل اسالم و حقوق بین(. 1368بیگدلی، محمدرضا ) ضیایی .29

، قم، دفتر انتشارات اسـالمى جامعـة   المیزان فی تفسیر القرآن(. 1417طباطبایی، سید محمدحسین ) .30

 . مدرسین حوزة علمیة قم

گر: ابوالحسن شعرانی، تهـران،  ، تدوینمجمع البیان فی تفسیر القرآنتا(.  طبرسی، فضل بن حسن )بی .31

 فروشی اسالمیه. کتاب

 ، بیروت، مؤسسة عزالدین.تاریخ الطبری؛ تاریخ االمم و الملوک(. 1413طبری، محمد بن جریر ) .32
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، تدوینگر: احمد قیصر عاملی، بیـروت، دار  التبیان فی تفسیر القرآنتا(.  طوسی، محمد بن حسن )بی .33

 احیاء التراث العربی.

ـ فرهنگـی دار   ، قم، مؤسسة علمی)ص(الصحیح من سیرة النبی األعظم(. 1426تضی )عاملی، جعفرمر .34

 الحدیث.

 ، مترجم: آذرتاش آذرنوش، تهران، امیرکبیر.تاریخ ادبیات عرب(. 1363عبدالجلیل، ج. م. ) .35

، تـدوینگر: محمـد عبدالسـالم    فتح الباری فی شرح صحیح البخـاری (. 1423عسقالنی، ابن حجر ) .36

 دار الکتب العلمیه. شاهین، بیروت،

 ،فصـل نـو   یعلوم اجتمـاع  ینترنتیا ةمجل، «درآمدی بر سرمایة اجتماعی(. »1384بند، مهدی ) عالقه .37

 )شمارة صفحات مقاله از ابتدا تا انتها(. 17ـ  2، صص 50

 ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی.ها حقوق اقلیت(. 1370علی ) عمیدزنجانی، عباس .38

محمود  ،أیمن إبراهیم الزاملی ،أحمد عبد الرزاق عید ،أبو المعاطی النوری السیدعوادمعروف، بشار؛  .39

 ، بیروت، دارالجیل.المسند الجامع ألحادیث الکتب الستة(. 1413) محمد خلیل

 ، مترجم: محمدتقی دلفروز، تهران، کویر.شهروندی(. 1381فالکس، کیث ) .40

 توسـلی،  عبـاس  غالم ، مترجم:آن حفظ و سرمایة اجتماعی نظم؛ پایان (.1385)فوکویاما، فرانسیس  .41

 نوین. قلم حکایت تهران،

 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.الجامع الحکام القرآن(. 1405قرطبی، محمد بن احمد االنصاری ) .42

اى، تهران، دفتـر نشـر    ، مترجم: مهدى الهى قمشهمفاتیح الجنان(. 1364قمى، عباس بن محمدرضا ) .43

 فرهنگ اسالمى.

لـو، تهـران،    ، مترجم: فرامرز تقـی مهاجرت و شهروندی(. 1382استفان؛ دیویدسون آلیستر )کاستلز،  .44

 پژوهشکدة غیرانتفاعی مطالعات راهبردی.

 اکبر غفاری، تهران، دار الکتب االسالمیه. ، تدوینگر: علیالکافی(. 1365کلینی، محمد بن یعقوب ) .45

 ، تهران، سمت.4توسلی، چ ، مترجم: فاضل شناسی مبانی جامعه(. 1374کوئن، بروس ) .46

، 5، تـدوینگر: بکـری حیـانی و صـفوه السـقا، چ      کنز العمـال (. 1401هندی، عالءالدین علی ) متقی .47

 بیروت، مؤسسة الرساله.

 ، تدوینگر: نظر بن محمد الفاریابی، مکه، دار طیبه.صحیح مسلم(. 1427مسلم، ابن حجاج ) .48
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 تهران، صدرا. ،های استاد مطهری یادداشت(. 1389مطهری، مرتضی ) .49

 ، تهران، حکمت.بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسالمى(. 1403) ـــــــــــــــ .50

، تـدوینگر: سـید مرتضـی    الفصول المختاره من العیون و المحاسن(. 1413مفید، محمد بن محمد ) .51

 الهدی، قم، المؤتمر العالمی اللفیه الشیخ المفید. علم
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