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 خالصه مديريتي:

برداري بهينه از انواع سرمايه (مالي، فيزيكي، اقتصادي، انساني و اجتماعي) كارگيري و بهرهدستيابي به رشد و توسعه مستلزم به
هاي برنده است. البته سرمايه به طور سنتي عمدتاً شامل سرمايهپيشاست. اصوالً سرمايه به طور مطلق از ديد اقتصادي، عنصر 

د. از ونشهاي مالي (بازار پول و بازار اوراق بهادار) ميها، ابزار و تجهيزات) و سرمايهآالت، كارخانجات، ساختمانفيزيكي (ماشين
از . اسـت هـاي انسـاني   ها و قابليـت منديتوانها و كه شامل تخصصه اي به نام سرمايه انساني نيز مطرح شدمقوله 1950دهه 

شـايد بتـوان پـذيرش     ؛ه اسـت ها پس از تثبيت و تكامل سرمايه انساني، سرمايه اجتماعي مورد توجه قرار گرفتـ سالكه آنجايي
 تكـاملي سـرمايه تلقـي نمـود. سـرمايه      هـاي هنقش سرمايه اجتماعي در روند رشد و توسعه را به عنوان سومين حلقـه از حلقـ  

انـد و در  هاي مردم حـاكم ها و واكنشهايي است كه بر كنشاي مفروض در برگيرنده نهادها، روابط و ارزشاجتماعي در جامعه
. ليكن سرمايه اجتماعي جمع ساده نهادهايي نيسـت كـه جامعـه را در بـر     هستندتحقق توسعه اقتصادي و اجتماعي تاثيرگذار 

هـا و  زند. سرمايه اجتماعي در عين حال در برگيرنده ارزشياد شده را به هم پيوند مي كه نهادهاي عاملي استبلكه،  .گيرندمي
حـس مشـترك    هنجارهاي مشترك الزم براي رفتار اجتماعي است كه در روابط شخصي افراد، در اعتماد آنان به يكـديگر و در 

 سازد.اي كه جامعه را چيزي بيشتر و فراتر از جمع افراد ميبه گونه ،اندمنعكس شده هاي مدنيمسئوليت
همگام با تحول نظريات توسعه اقتصادي، توجه دانشمندان علم اقتصاد توسعه نيز به مفهوم سرمايه اجتماعي گسترش يافت؛ به 

حجم عظيمي از مقاالت و مطالعـات  اي كه پس از گذشت كمتر از يك دهه از ورود اين مفهوم به ادبيات توسعه اقتصادي، گونه
رسـد بـا بـه كـار     . در يك نگاه كلي به نظر ميه استپيرامون بررسي عملكرد و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادي سامان يافت

هاي اقتصـادي و اجتمـاعي   بتوان صرفه ،هاي اقتصاديگذاريها و سياستريزيبرنامه ،توسعه ،بردن اين مفهوم در نظريات رشد
كاربرد نظريه سرمايه اجتماعي بدون در نظر گرفتن محيط، ابعـاد   ها و جوامع را گسترش داد.د توسعه در ميان افراد، گروهفرآين

و شرايط اجراي آن، داراي نواقصي است؛ لذا بازنگري در مفهوم و شناخت دقيق اجزاي آن با توجـه بـه فرهنـگ دينـي و ملـي      
جا كه شناسايي و كشف نماگرهاي آن. از رسدنظر ميبهتوسعه اقتصادي ضروري  جهت تبيين نقش سرمايه اجتماعي در فرآيند

سرمايه اجتماعي از منظر اسالم به عنوان نقطه عزيمت چنين تالشي مطرح است، اين پژوهش در صدد است بـا تبيـين نظريـه    
روش توصيفي و تحليل محتـوا برجسـته    سرمايه اجتماعي در انديشه ديني، نقش آن را در فرآيند توسعه اقتصادي با استفاده از

 است. سازماندهي شده فصل به شرح زير 6طرح حاضر در  ،وصول به اين هدفبراي  نمايد.
در فصل دوم، مطالعات صورت گرفته در خصوص سـرمايه اجتمـاعي در دو    ارائه شده است.كليات پژوهش  در فصل نخست

فصل، ابتدا مطالعات صورت گرفته در خصوص تبيين مفهوم اين . در است د و در دو حوزه به تفكيك مورد بررسي قرار گرفتهبع
بر روي مطالعات صورت گرفته در خصوص نقش سرمايه اجتمـاعي در رشـد و    و در ادامه،ارائه شده سرمايه اجتماعي در جهان 

 .گرفته استمورد مطالعه قرار  دي، تحقيقات انجام شده در كشوربن. بر اساس همين تقسيمتمركز شده استتوسعه اقتصادي 
. براي اين منظور در بخش نخست، چارچوب شودتا نظريه متعارف سرمايه اجتماعي ترسيم است  شدهدر فصل سوم، تالش 
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ضـمن بيـان   محقـق   ،. در ايـن فصـل  شده استو پس از آن، مباني نظري تحقيق مطرح  همفهومي سرمايه اجتماعي ترسيم شد

. تفكيـك سـرمايه اجتمـاعي بـه دو بعـد      برشمرده اسـت را هاي آن ، ابعاد، سطوح و برخي از ويژگيتعريفي از سرمايه اجتماعي
هـاي متعـارف   در بخش دوم مروري بـر نظريـات و ديـدگاه    .انجام شده استشناختي (ذهني) و ساختاري (عيني) در اين فصل 
بـا  » هميـاري «ديـدگاه  هاي بررسي شـده،  يدگاهارائه شده است. در ميان د پيرامون نقش سرمايه اجتماعي در توسعه اقتصادي

هاي ويژه آن در خصوص تبيين نقش سرمايه اجتمـاعي در توسـعه اقتصـادي، مبنـاي نظـري ايـن       توجه به كاركردها و توانايي
 .گرفته استپژوهش قرار 

تا نظريه سـرمايه اجتمـاعي از ديـدگاه اسـالم شناسـايي       شدهدر فصل چهارم با توجه به دستاوردهاي فصول گذشته تالش 
ها و نماگرهاي سرمايه اجتماعي تا مولفه كوشيده است با مبنا قرار دادن تعريف سرمايه اجتماعي،محقق . براي اين منظور، شود

 .نمايدرا در نظريه اسالمي معرفي 
ـ  ، توجه خـود اد خود را در واژه اعتماد نيافتهمرمحقق جا كه از آناما  ؛هاي مورد نظر محقق، اعتماد استيكي از مؤلفه  هرا ب
دليل اين امر را به اين صورت بيان نموده اسـت كـه   وي . ساز در انديشه ديني متمركز نموده استهاي اعتماد برخي از فرهنگ

سطوح گونـاگون آن نيـز بـه    اي كه دارند، اعتماد را در بسياري از قواعد، دستورات و اصول اسالمي در كنار كاركردهاي گسترده
، لـزوم حفـظ   ارمغان خواهند آورد. از اين رو، مفاهيمي از جمله، نيكي نمودن و ترحم كردن به مردم، برآوردن حاجات ديگـران 

كننـد،  كه با جامعه اسالمي پيمان و در سايه حاكميت اسالم و دولت اسالمي زنـدگي مـي   يمسلمانحرمت مال مسلمانان و غير
 .قرار داده استفرهنگ اعتماد ساز در اسالم  اري عدالت و ... را جزوبراي برقر تالش

مانان بـا  هاي شناسايي شده، در قالب امت واحده، لزوم برخورد برادرانـه مسـل  انسجام اجتماعي به عنوان يكي ديگر از مولفه
جتماعي با توجه به ابعاد گسترده كه نماگر انسجام ا ه. همچنين روشن شديكديگر و پرهيز از تفرقه، به بحث گذاشته شده است

هـايي محسـوب   آن و نيز تاكيدات ويژه شارع مقدس يكي از نكات برجسته نظريه سرمايه اجتماعي در اسـالم اسـت و از مولفـه   
 شود كه نظريه متعارف سرمايه اجتماعي در خصوص آن چندان از پشتوانه نظري قوي برخوردار نيست.مي

. ه اسـت كه در اين فصل مـورد مطالعـه قـرار گرفتـ     هگرهاي سرمايه اجتماعي اسالمي بودمشاركت عمومي يكي ديگر از نما
كـه در ايـن    اسـت مشاركت در مساجد، نهاد امر به معروف و نهي از منكر و شركت در جهاد در راه خدا از مهمترين مفـاهيمي  

يژه آن در اسالم، از نقاط قوت نظريه سرمايه . اين نماگر نيز با توجه به كاركردها و جايگاه وه استخصوص مورد توجه واقع شد
 آيد.اجتماعي در انديشه ديني به حساب مي

ه اي ويژه تاكيـد گرديـد  كه درمتون اسالمي بر آن به گونه ههاي سرمايه اجتماعي اسالمي بودصداقت نيز يكي ديگر از مولفه
تواند به ايجـاد سـرمايه اجتمـاعي بيانجامـد، در     خود ميداري از جمله نماگرهايي است كه عالوه بر اينكه . صداقت و امانتاست

در بخـش پايـاني فصـل چهـارم، بـا برشـمردن مفـاهيم ايثـار،          خلق و تقويت اعتماد اجتماعي نيز نقش كليدي و حساس دارد.
رسـد بـر خـالف    . بـه نظـر مـي   شده اسـت مواسات و مالكيت برادرانه، فرهنگ آرماني سرمايه اجتماعي در ديدگاه اسالم ترسيم 

هـاي سـرمايه اجتمـاعي آرمـاني نيـاز بـه       ها شـد، مولفـه  اي به آنهاي سرمايه اجتماعي از ديدگاه اسالم كه در باال اشارهمولفه
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 .بسترهاي ويژه اجتماعي دارد

اجتمـاعي از  هـاي سـرمايه   تا مكـانيزم تاثيرگـذاري مؤلفـه    شدهدر فصل پنجم در پي پاسخ به پرسش اصلي پژوهش، تالش 
كه سرمايه اجتمـاعي برآمـده از انديشـه دينـي از      بيانگر آن استاين فصل  نتايج. شودمنظر اسالم در توسعه اقتصادي بررسي 

هاي كند: كارآيي بازار، كارآيي دولت، كاهش هزينهطرق ذيل بستر مناسبي را براي توسعه اقتصادي در جامعه اسالمي مهيا مي
 سرمايه انساني، كاهش فقر، افزايش اشتغال و نوآوري، امنيت و رشد اقتصادي.معامالتي، توسعه مالي، 
بندي از مطالب و فصول گذشته بيان شد و در ادامه، با توجـه بـه دسـتاوردهاي ايـن     جمعنخست  ششم،در نهايت در فصل 

الگوي ايراني ـ اسـالمي ارائـه     بر اساس برنامه پنجم توسعهبهبود وضعيت سرمايه اجتماعي كشور در تحقيق، راهبردهايي براي 
 .داده است

هاي سـرمايه اجتمـاعي از   توان در اين جمله بيان داشت كه: در صورت تحقق معيارها و شاخصحصل اين پژوهش را ميما 
 باشد.اي بر فرضيه تحقيق مياين در واقع تاييديه و ؛ديدگاه اسالم، بسترهاي مناسب براي توسعه اقتصادي فراهم خواهد شد

 

 

 

 

 


