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م رهبری اما با نگاهی بهبررسی نقش دین در مدیریت سرمایه اجتماعی 

 ه( در جریان انقالب اسالمی ایرانخمینی )ر

 2سیدرضاییالسادات مرجان، 1محمدمهدی مظفری

 چکیده

 ،د که حجم عظیم مشکالت در سطح خرداین باورنبر پژوهشگرانامروزه بسیاری از اندیشمندان و 

ایه مو در این راستا مفهومی نو به نام سرهاست سو مدیریت سرمایهمیانی و کالن در کشورها  ناشی از 

های انسانی، مالی و اقتصادی قرار گرفته است و اذعان ند که در کنار سرمایهااجتماعی را مطرح نموده

ه لفه های گوناگون از جملاند که با هدایت صحیح سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف که دارای موداشته

توان به اهداف متعالی و تغییر و تحوالت اساسی و رشد و توسعه مشارکت، انسجام و اعتماد متقابل است می

یزان ها و مسائل به مدست یافت . از سویی در سالهای اخیر توجه به موضوع دین و نقش آن در تمامی عرصه

دارد تصویری از نقش دین اسالم را در مدیریت سرمایه  قابل توجهی گسترش یافته است. این پژوهش سعی

در جامعه ایران ارائه دهد و برای روشن تر شدن ابعاد کتب اسالمی از جمله قرآن کریم  اجتماعی با توجه به

این موضوع مثالی از یک رهبری موفق در ایران یعنی رهبری امام خمینی )ره( را در جریان انقالب اسالمی 

و سعی  و بررسی اسناد انجام گرفته است ایی کتابخانهی دهد. پژوهش حاضر به روش مطالعهایران ارائه م

فاهیم ماجتماعی های اجتماعی کنار گذاشته و از ظرفیت را به سرمایه و شرق دارد نگاه از دید ادبیات غرب

نجام گرفته اهای هشغفلت شده و پژو آنکه تا کنون نسبتا از و کتب اسالمی از جمله قرآن استفاده نماید 

ن پژوهش ای اندک است. حد کتب اسالمی و تعالیم این دین آسمانیبیدر این حوزه در مقایسه با ظرفیت 

 دهدو نیز نشان می  داردبرمیهای جدی پیش روی بشر را تقویت این باور شده که دین چالش منتج به

منجر به شکل گیری و کارکرد سرمایه اجتماعی می شود  های دین اسالم،آموزه مدیریت صحیح مبتنی بر

 که سرمنشا نیل به موفقیت های روز افزون است.
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 مقدمه -1

ئمه در سیره نبوی و زندگی اگرچه بکارگیری سرمایه اجتماعی در تاریخ اسالم و بصورت عملی 

وز و بصورت علمی برای رسد مبحث سرمایه اجتماعی در دنیای امرده می شود با وجود این به نظر میدی

 ( مطرح شد؛ وان، از دانشگاه ویرجینیای غربی )در امریکا، بوسیله هانی ف1111، پیش از سال نخستین بار

جین جاکوب این  1111وجه نشد تا اینکه در سال برخالف اهمیت آن در پژوهش های اجتماعی به آن ت

ریزی بکار برد. لذا یکی از دالیل گرایش و توجه روزافزون به دین اسالم همانا کشف موضوع را در برنامه

مفاهیم جدیدی است که در موفقیت بشر موثرند و سالها قبل در این دین بزرگ به آن توجه شده و 

 ها ارائه شده است.گیری از آنراهکارهایی برای بهره

این پژوهش سعی دارد در پرتو هدایت گری اسالم و با تاکیدی دوباره بر این مفاهیم ارزشمند  

راهی تضمین شده پیش روی مدیران و رهبران جهان امروز قرار دهد تا رسیدن به جایگاه مطلوب را برای 

 آنان قابل حصول و تسهیل نماید.

 و مادی ثروت کردندر داشتن و جمع صرفا را هاموفقیت سازمانتوان نمی امروزهبا این وصف 

های ارتباطی و اطالعاتی ارزیابی کرد ) مقیمی و شدن به بروزترین امکانات فیزیکی و فناوریمجهز

ها از جمله انسانی وفیزیکی و مالی و اقتصادی، نوع دیگری از در کنار سایر سرمایهبلکه  (،1311همکاران، 

 م سرمایه اجتماعی مطرح شده است.سرمایه به نا

 در سایه سار مدیریتی موثر و قوی، یا بعد معنوی یک اجتماع، سرمایه اجتماعیرسد به نظر می 

از طریق انگیزه دادن به افراد برای همکاری و مشارکت داشتن در تعامالت اجتماعی مشکالت قادر است 

سرعت به سوی رشد و توسعه در تمام ابعاد از  بسیاری که در آن اجتماع موجود است را حل کرده و با

 جمله سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی و ... حرکت کند.

از  برداریگردد که زمینه را برای بهرهدر واقع سرمایه اجتماعی جزئی از ثروت ملی محسوب می

 .سازدها فراهم میسایر سرمایه
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در پی کشف این موضوع است که امام خمینی به عنوان یک رهبر دینی چطور  پیش روپژوهش 

های اجتماعی موجود در ایران استفاده نمود که به چنین دین در جهت رویش و مدیریت سرمایهاز قدرت 

دهه از آغاز آن نه تنها کوچکترین  4پیروزی بزرگی دست یافت و انقالبی را رقم زد که هنوز بعد از گذشت 

شورها ک و به الگویی برای دیگر گرددمیه ای به آن وارد نشده بلکه روز به روز  بر قدرت آن افزوده خدش

 تبدیل شده است.

 بیان مسئله -2

ا هاکثر کشور ،های اخیرمدیریت سرمایه اجتماعی از جمله مباحث مهم و موثری است که در سال

و  ، سیاسی، اقتصادیهای اجتماعیموفقیتل به اهداف و برای نی ر سطوح مختلف خرد و میانی و کالند

ترین یازمند عوامل متعددی است که اصلیگیرند. در این میان مدیریت صحیح این سرمایه ناز آن بهره می ...

های دستورات الهی و روش یسازد و با ارائهها وجود یک نظام ارزشی است که دین آن را فراهم میآن

ها را در جهت رشد و انسان های اخروی،الگوهای انسانی و ایجاد انگیزهزندگی فردی و اجتماعی و معرفی 

 خواند.مندی از آن فرا میاجتماعی و بهره یبخشیدن به سرمایهتعالی

با وجود جایگاه مهم سرمایه اجتماعی در جوامع کنونی ، هنوز این پدیده آنگونه که شایسته است 

به شکل عینی در نیامده و در اجتماعات نهادینه نشده است، چنین چالشی در زمینه سرمایه اجتماعی را 

 کت و روابط اجتماعیبه افراد، کاهش درجه مشار یاعتمادبیتوان از میزان زیاد جرم و جنایات متنوع، می

 پویا و... متوجه شد.

مسئله اصلی در بررسی نقش دین اسالم در مدیریت سرمایه اجتماعی این است که علیرغم اثرات 

ن هایت ثمر دادمدیریت آن و در ن رشد و شگرفی که اسالم در جوانه زدن این سرمایه در اجتماعات و نحوه

ه در کتب آن وجود دارد لیکن محققان مدیریت در ایران چه های بسیاری کدستورالعملآن دارد و علیرغم 

  اند.نپرداختهبه آن  به قدر کفایت و بطور شایستهاز بعد نظری و چه از بعد عملی 

بنابراین هدف اصلی و دغدغه این پژوهش تبیین نقش اسالم در مدیریت سرمایه اجتماعی است و 

 صر بر اهمیت اثر آن داشته باشد.هر چند مختموردی تاکیدی  یسعی دارد با معرفی یک مطالعه
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 پیشینه -3

شاره ادین و سرمایه اجتماعی پرداخته اند،  یرابطه بررسی به کههای پیشین برخی از پژوهشدر ذیل به 

 ردد:گمی

ای ، سعی بر مبنای روش پژوهش اسنادی و کتابخانه، در مقاله خود، 1313ی و همکارش ، اعتصام

الغه مدلی البتلفیقی با الهام از مدل سرمایه اجتماعی اسکات و با تمرکز بر مفاهیم نهجای نمودند سامانه

شود، ای که سبب درونی و مبنایی شدن مدل میهای فردی و پایهای، در دوسطح خرد و کالن و مولفهالیه

یوندی ی دینی پهای درونی سرمایه اجتماعی است که با مبانارائه کنند . نوآوری پژوهش آنان بحث مولفه

 محکم دارد.

با نگاهی استنباطی و بر مبنای سیره عملی و نظری امام ، در مقاله خود، 1311د حسین اطهری،سی

خمینی )قدس سره( و نیز از طریق بررسی و تجزیه و تحلیل گفتار و اندیشه ایشان به بیان مفهوم سرمایه 

، استفاده بهینه از مذهب توانستند سه مولفه مشارکت اجتماعی و ابعاد آن پرداخته و نشان دادند که ایشان با

 اعتماد و انسجام را تقویت کرده و سرمایه اجتماعی ایران را مدیریت و تقویت نماید.

به روش کیفی و با بکارگیری روش تحلیل محتوا  پژوهش خود،، در 1314کریمی و همکاران، 

های هاند و در گام بعد مولفنخست در باب تاریخچه و تعاریف و خصوصیات سرمایه اجتماعی سخن گفته

 سرمایه اجتماعی را هم در نگاه غربی و هم در نظام ارزشی مطرح کرده اند.

 یش و ابزار پرسشنامه رابطهگیری از رویکرد پیمای، با بهره1314عباسی شوازی و همکارش،

اند و به این نتیجه مشارکت در اجتماعات دینی و سرمایه اجتماعی در میان شهروندان را مطالعه کرده

ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که در میان ابعاد مختلف آن بیشترین همبستگی اند که میان آنرسیده

 با اعتماد نهادی بوده است.

 تالش کردند تا تصویری از سرمایه اجتماعی در در پژوهش خود،، 1315مکاران، پیربابایی و ه

این بررسی نشان داد که سرمایه اجتماعی ساختاری در ایران دچار ضعف  جامعه اسالمی ایران ارائه دهند.

 باشد و در شکل شناختی غنی و نیرومند است. می
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فلسفی علم و دین، در پی تبیین  یبطه، در مقاله خود در توجه به را1314صادقی و همکارش، 

 های سرمایه اجتماعی اسالمی در نص و احادیث پرداختند.نقلی مولفه-علمی و رهیافت عقلی

ای با هدف بررسی کارآمدی آموزش معنویت با تاکید بر ، مطالعه1311احمدی و همکارش،

ی دولتی شهر سنندج انجام دادند. این های اجتماعی کارکنان سازمانهای دین اسالم در ایجاد سرمایهآموزه

-ها، نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمونگردآوری داده یپژوهش از منظر هدف کاربردی و برمبنای شیوه

آزمون و پس آزمون با گروه کنترل صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت میانگین پس

ی گروه آزمایش  بیشتر از گروه کنترل بوده است؛ بدین ی اجتماعی و ابعاد آن دربارهآزمون سرمایهپیش

های دینی بر تقویت سرمایه اجتماعی کارکنان موثر بوده های معنویت بر اساس آموزهمعنی که آموزش

 است.

الگویی از سرمایه اجتماعی مبتنی بر  ی خود به استخراج، در مطالعه1315 توکلی و همکاران،

های اسالمی پرداختند. این پژوهش به روش کیفی و رویکرد استقرایی انجام پذیرفت، و بمنظور آموزه

تماعی و در نهایت سرمایه اج استخراج مطالب از منابع اسالمی، تکنیک تحلیل مضمون بکار گرفته شد.

ری و خرد، رفتاری و کالن، نگرشی و خرد، و نگرشی و های اسالمی در چهار سطح رفتامتکی بر آموزه

 .بندی شدکالن طبقه

ی ، پژوهشی را با هدف بررسی نقش مسجد در افزایش سرمایه1315موسوی مقدم و همکارش، 

می تحلیلی بر مبنای منابع اصیل اسال-اجتماعی در قرآن و روایات انجام دادند و روش پژوهش آنان توصیفی

. بر 1د. گیرآفرینی از دو نظر انجام میکنند که این نقشین مطالعه در نهایت ذکر میپژوهشگران ا بود.

اساس هنجار مشترک ایمان سبب تولید هنجارهایی مانند احساس هویت جمعی،صمیمیت و صالبت، تعهد، 

رار ق. مبتنی بر اعتماد است که شفافیت و صراحت، مبنا 2گردد. تعاون، مساعدت متقابل و قوام جمعی می

دان اعتماد افراد به امام جماعت برای احراز وثاقت امام، و جلوگیری از بروز و ظهور طبقات اجتماعی از 

 مصادیق اعتمادزا در نهاد مسجد است.

، «یاعتماد اجتماع»ی توان سه مولفههای انجام شده در زمینه سرمایه اجتماعی، میبا بررسی پژوهش

 را در سرمایه اجتماعی نام برد که با هم در ارتباط متقابل هستند.« ماعیمشارکت اجت»و « انسجام اجتماعی»
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 به جهت روشن ساختن هاو تحلیل آن آیات قرآن کریم بر برخی از تاکیدحاضر با  در پژوهش

های های اجتماعی قرآن که در راستای ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی موثرند و نیز با بررسی مولفهآموزه

که در مدیریت سرمایه  به عنوان یک رهبری موفق در جهان رهبری امام خمینی )س(اصلی و فرعی 

ی ی اجتماعسازند، به بررسی نقش دین اسالم در مدیریت سرمایهنوین را مطرح میاجتماعی، سبکی 

ادی به عبا چنین ابوجود ندارد و یا ی پیشین های مطرح شدهیک از پژوهشپرداخته شده است که در هیچ

 آن پرداخته نشده است.

 بررسی مفاهیم کاربردی -4

 باشند:دهند به شرح زیر میمفاهیم اصلی که پایه های این پژوهش را تشکیل می

 دین -4-1

دین از عناصر مختلفی همچون اجتماعی، رفتاری، عاطفی و فکری تشکیل شده است و به همین 

ی تاریخ در این مفهوم به تعریف مشترکی نرسیده اند و همیشهدلیل هنوز اندیشمندان و متفکران در رابطه با 

 »ی اند. در هر صورت، منظور ما از دین، در این پژوهش، اسالم به مثابهاین زمینه با هم در اختالف بوده

ها، عقاید و باورها و نیز قواعد اجتماعی، معامالتی و عبادی است که از مسیر نبوت یک مجموعه از ارزش

 «ه بشریت رسیده است.و وحی ب

 سرمایه اجتماعی -4-2

 مندانها، مورد توجه عالقهامروزه اهمیت سرمایه اجتماعی به منزله یک دارایی نامشهود در سازمان

های زیادی در این راستا صورت گرفته و به موضوعات مدیریت و سازمان قرار گرفته است. لذا پژوهش

ه اند که همگی نکات برجستبرای سرمایه اجتماعی تعاریف متعدد و متنوعی را ارائه کرده پژوهشگران

 :مشترکی دارند

های خود تعاریف متعددی را برای سرمایه محققان در داخل و خارج از کشور بر اساس دیدگاه

ای آن را سرمایههم دارند. برخی از محققان  های مشترکی بااجتماعی ذکر کرده اند که این تعاریف جنبه
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شود که استفاده مناسب از دانند که باعث سهولت دسترسی به منابع مهم و حیاتی و اطالعاتی میمی

  (.Johanson et al, 2013) بخشد.های محیطی و عملکرد را ارتقا میفرصت

از دیدگاه برت ، سرمایه اجتماعی داشتن همراهان و دوستان و ارتباطات عمومی است که به هر 

 ,Alguezaui & Filieriدهد که سرمایه انسانی و مالی خود را بکار گیرد. )فرد این امکان و فرصت را می

شبکه های اجتماعی » سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف می کند: 3(. محقق دیگری با نام جاکوب2010

 4پاتنام« شود.اقتصادی می ین نیستند و کارکردهایی را در اجتماع دارند که منتج به توسعهکه قابل جایگز

کند که مشارکت بهینه و ارتباط بین ها معرفی میآن را مجموعه مفاهیمی همچون هنجارها، اعتماد و شبکه

 لیکن از آنجا که کند.شود و سرانجام منافع دو جانبه آنان را تامین میاعضا را در یک جامعه سبب می

از منظر دین اسالم است تعاریف فوق تنها به هدف آشنایی رویکرد پژوهش حاضر نگاه به سرمایه اجتماعی 

 بیان گردید. غیر اسالمیمختصر با تفکر 

اند، از آن جمله مطرح نموده عاریفی را در باب سرمایه اجتماعیتهمچنین پژوهشگران داخلی 

وکویاما های بوردیو کریشنا، کلمن، پاتنام و فیژوهشی بخش تعریفی مرکب از سرمایه اجتماعی بر پایهتاج

آگاهی افراد نسبت به مسائل اجتماعی که در چهارچوب اعتماد و هنجارهای عمل به صورت ارائه کرد: 

اند و اند و از حوزه اقتصاد و دولت خارجهای داوطلبانه و افقی سازماندهی شدهمتقابل و از طریق تشکل 

 (31:1382بخش، )تاجشوند. ای میالمنفعههای جمعی عامباعث کنش

 تعریف ارائه شده از سرمایه اجتماعی و مدیریت سرمایه اجتماعی از منظر پژوهش حاضر -5

های پیشین و همچنین متون دینی به پس از بررسی و واکاوی مفاهیم و پژوهش حاضر پژوهش 

 است: یافتهدست تعریف ذیل در باب سرمایه اجتماعی و مدیریت این سرمایه 

از طریق وحدت و همکاری  قادرندسرمایه اجتماعی به معنی دارا بودن جمعی از افراد است که » 

ها از جمله : اقتصادی، فرهنگی، ها در تمام حوزهکمک شایان توجهی در جهت نیل به اهداف و آرمان

                                                           
3 Jacob 
4 Putnam 
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مدیریتی در  هایتمام مولفه سیاسی و ... باشند و مدیریت سرمایه اجتماعی به معنای داشتن توان بکارگیری

 « برداری از این سرمایه عظیم است.راستای ایجاد، حفظ و نگهداشت و بکارگیری و بهره

 (لی) بحث و تحل یاجتماع هیسرما تیریاسالم در مد نینقش د -6

پس از تعریف دین و سرمایه اجتماعی به صورت مجزا، اکنون به بررسی و تحلیل نقش دین در  

 شود. مدیریت سرمایه اجتماعی پرداخته می

یکی از مباحثی که از گذشته تا کنون مطرح بوده این است که آیا اسالم دینی است فردی یا  

 ای برای اداره جامعه دارند یا خیر؟برنامه اشطور کلی آیا این دین و فرستادگان الهیو بهاجتماعی؟ 

در رابطه با دین اسالم ، محققی به نام پارسونز معتقد است که: به دلیل سوگیری مثبت اسالم به دنیا 

های اجتماعی مومنین، زمینه ایجاد و رشد سرمایه اندازه آن بر مسئولیتو سیاست و جامعه و نیز تاکید بی

 ادیان دیگر است.اجتماعی بسیار بیشتر از 

نوعی های متعدد و متبه آموزهها یعنی قرآن جمله مهمترین آن با نگاهی به کتب اسالمی ازاز سویی 

ت ترین گواه این موضوع این اسو مهم کنندخوریم که به ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی کمک میبرمی

ورد ای از آیات منمونه در این بخش به .اندکه احکام و مسائل اخالقی در یک قالب اجتماعی تشریع شده

 گردد:به اختصار اشاره می نظر

 فرماید:اهلل در وصف مومنین چنین می

 «یُنْفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ وَمِمََّا بَیْنَهُمْوَالََّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبَِّهِمْ وَأَقَامُوا الصََّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى »

دارند و در کارشان با پا میکنند و نماز را بهخود را اجابت میو کسانیکه دعوت پروردگار »

 (38)شوری/« کنند و...یکدیگرمشورت می

امل اینکه ی قابل تی فوق ناظر به صفات اجتماعی مومنان است و نکتهتمام صفات ذکر شده در آیه

نازل شدند خبری از حکومت و علیرغم اینکه در زمان نزول این آیات و آیات قبل از آن که ظاهرا در مکه 

 ها و مقدماتی را برای مسلمانان فراهم ساخته است.ی اسالمی نبود شارع اسالم زمینهجامعه
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 « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللََّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرََّقُوا »ی آیه بر اساس

 (113)آل عمران/« همه با هم به ریسمان الهی چنگ زنید و متفرق نشوید»

سالم های اهه این آیه عمل گردد. بدون شک آموزبه دین باید گروهی باشد نه فردی تا بتمسک 

حتی در مسائل اخالقی  اعتقادی و نیز احکام حقوقی و فقهی ناظر به ابعاد اجتماعی است و این جزء امور 

 بدیهی است و نیاز به استدالل ندارد.

ر جامعه و حضوها بدون شکل گیری مه آند و اقابرخی از تعالیم اسالم صرفا اجتماعی هستن-1

شوند از جمله: جهاد، حج، نمازجمعه، ادای امانت و امر به معروف و مردم در عرصه اجتماعی میسر نمی

 نهی از منکر:

 «وَتُؤْمِنُونَ بِاللََّهِکُنْتُمْ خَیْرَ أُمََّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنََّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ »

دهید و از کار که به کار پسندیده فرمان می ایدشما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده»

 (111)آل عمران/« دارید و به خدا ایمان دارید.ناپسند باز می

 «وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النََّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ أَهْلِهَاإِنََّ اللََّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدَُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى »

ها را به صاحبانش پس دهید و چون میان مردم حکم دهد که سپردههمانا خدا به شما فرمان می»

 (58)نساء/ «کردید به عدالت حکم کنید

  «عَمِیقٍ فَجٍَّ کُلَِّ مِنْ یَأْتِینَ امِرٍضَ کُلَِّوَأَذَِّنْ فِی النََّاسِ بِالْحَجَِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَى  »

های تندرو از هر راه دوری به سوی تو و در میان مردم ندای حج سر ده تا پیاده و سوار بر مرکب»

 (27)حج/ «آیند

در برخی دیگر از تعالیم اسالم صراحتا مسئله اجتماع ذکر نگردیده، لیکن بصورت غیر مستقیم -2

 و ... . است، مثل عیادت بیماران، رسیدگی به مشکالت مردم، نماز جماعت حضور مردم را الزم دانسته

ضَاءُ مِنْ بَدَتِ الْبَغْ یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا لَا تَتََّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِکُمْ لَا یَأْلُونَکُمْ خَبَالًا وَدَُّوا مَا عَنِتَُّمْ قَدْ »

 «تُمْ تَعْقِلُونَکُنْ إِنْ الْآیَاتِ لَکُمُ بَیََّنََّا قَدْمْ أَکْبَرُ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِی صُدُورُهُ
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ی رسانی در حق شما کوتاهای مومنان بیگانگان را همراز خود نگیرید، چه آنها از هیچگونه آسیب»

دارد یمکنند، دوست دارند شما در رنج باشید، همانا کینه از گفتارشان پیداست، و آنچه دلهایشان پنهان نمی

 (118عمران/)آل «راستی ما آیات را برای شما بیان کردیم اگر اندیشه کنید.تر است. بهبزرگ

 حسن سلوک و رفتار:  یدرباره 

 «یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا »

ا( کن، بلکه بگویید: ما را در نظر بگیر، و )این توصیه ر اعتمادا ان! )به پیامبر( نگویید: مرای مومن »

 (114)بقره/«بشنوید

 «وَإِذَا حُیَِّیتُمْ بِتَحِیََّةٍ فَحَیَُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدَُّوهَا »

 (81نساء/«)و چون به شما درودی گفته شد، پس به درودی بهتر از آن یا همان را پاسخ دهید.» 

 گفتن:و راجع به خوب سخن 

 «وَقُولُوا لِلنََّاسِ حُسْنًا » 

 (83)بقره/«و با مردم نیکو سخن بگویید»

این بخش از تعالیم قرآن، بدون وجود جامعه انسانی و ارتباطات انسانی بطور کامل معنا و مفهوم 

ان توداری میی رهبری مردمها در بکارگیری مولفهو در ادامه خواهیم دید که از این آموزه نخواهند داشت.

 استفاده نمود.

ت ترین بخش دین اسخطوط اصلی و کلی اسالم که مهمسازد که توجه به آیات مذکور روشن می

اجتماعی است، بدان معنا که در جامعه اجرا شدنی است. گرچه گاهی در آثار علمای اسالم بذل توجه 

شود دی و اخالقی دیده میاندک به موضوع تعالیم اجتماعی اسالم و صرفا پرداختن به موضوعات اعتقا

 از اسالم گردد. نادرستلیکن این امر نباید موجب تلقی 

 مسائل اجتماعی اسالم -7
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 اج و استنباط نمود از جمله:توان از قرآن استخرمطالب فراوانی در رابطه با مسائل اجتماعی می 

همیت امور که در این بین با توجه به ا اقتصاد، امور اجتماعی، امور نظامی و اخالق اجتماعی

 شود.پرداخته می این موضوعنها به بررسی اجتماعی در این پژوهش ت

یَا أَیَُّهَا النََّاسُ إِنََّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا »سوره حجرات  13در آیه 

شود، و در تقوا به عنوان معیار امتیاز اجتماعی افراد تعیین می« خَبِیرٌ عَلِیمٌ اللََّهَ إِنََّعِنْدَ اللََّهِ أَتْقَاکُمْ  أَکْرَمَکُمْ إِنََّ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا  » سوره حدید 25صورت نبود حیات اجتماعی، این سخن مصداقی نخواهد داشت. و در آیه 

ین اخن از برپایی عدالت است، آنچه از س«  عَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النََّاسُ بِالْقِسْطِرُسُلَنَا بِالْبَیَِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَ

اع گردد این است که انبیا برای هدایت و ارتقای اجتمآیات و آیات مشابه دیگر از نظر موضوعی استنباط می

اند و بدون وجود جامعه رسالت ایشان ناقص و حتی عبث است و بنابراین انسانی از جانب خداوند آمده

توان نادرست است. بلکه می محدود ساختن هدف بعثت آنها به آخرت و دیدار خدا به استناد آیات فوق،

ی اجتماعی را حفظ و نگهداری کرده و ارتقا و تعالی داده و در اند تا سرمایهاستنباط کرد که آنان آمده

اهر و بطن هایی که در ظبرنامه بکارگیری این دیدگاه وداشتن جهت اهداف متعالی همسو سازند، بنابراین با 

قَدْ » فرماید:سوره ممتحنه که می 4ی به استناد آیه و نیزد دارد آیات قرآن برای رسیدن به این هدف وجو

 21ی آیه و« برای شما سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم وجود داشت. –کَانَتْ لَکُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِی إِبْرَاهِیمَ 

مسلما برای شما در زندگی رسول خدا  – لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللََّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ »فرماید: احزاب که می

الگوسازی نموده و در سطح خرد و کالن به خصوصیات و وظایف مدیریتی توان می «سرمشق نیکویی بود.

ره( رهبری امام خمینی )قدس سبررسی سبک و استراتژی و رهبری کامل در تمام ابعاد رسید، همانطور که 

 دهد.میقرار  تاییدمورد توجه و  آشکار ساخته و این موضوع را بیش از پیش

 

 )ره( رهبری امام خمینی -8

توان بررسی نمود . در این بین رهبری این انقالب انقالب اسالمی ایران را از زوایای متعددی می

داوم آن در و ت انقالب ( انجام گرفت یکی از ابعاد بسیار مهم و موثر در پیروزی)سدست امام خمینی که به

ها ایشان در عصر رخوت و خوابزدگی»نویسد: نامه امام خمینی میطی سالیان است. تا جایی که ناشر وصیت
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ی عزت و های الهی ، ارادهها ، با تکیه بر سنتثمر ماندن قیامها و بیانقالبن بودن و در دوران تبلیغ ناممک

کرد و کاروان انقالب اسالمی ایران را با درایت و تدبیر های مسلمان و مستضعفان جهان حیات برای ملت

ه )ر« ها، شنزارها و صحراهای سیاست و مبارزه جهان متالطم امروز به سوی نور هدایت کرداز میان طوفان

( . بنابراین شیوه مدیریت این انقالب و پس 18الهی رهبر کبیر انقالب،-های امت، وصیت نامه سیاسیتوشه

موضوعی « سرمایه اجتماعیمدیریت »( و نقش ایشان در ینی )سی ایران توسط امام خمهاز آن در جامع

 خاص و ویژه به آن مبذول دارند. مدیریت توجهی یحوزهبسیار مهم است که الزم است پژوهشگران 

ها و در تمام عصرهای آینده است که قدرت افکار و امام خمینی الگویی ماندگار برای تمام نسل

های او، نامی جاودانه در تاریخ معاصر از ایشان بر جای نهاده است. تجدید پیمان هر ساله امت استراتژی

و  گذاری رهبری کاریزماتیک ایشانها حکایت از تاثیراسالمی و نفوذ انقالب او در سراسر جهان و بر قلب

 های مدیریتی ودیشهاستمرار آن دارد، لذا بررسی ابعاد مختلف شخصیتی آن امام راحل و بازخوانی ان

ای حیاتی برای نخبگان و فرهیختگان عرصه علمی و مدیریتی کشور حکومتی ایشان، بدون تردید وظیفه

های مدیریت و رهبری بیش از پیش شناخته و های دینی ایشان در حوزهاست، تا از این رهگذر ، اندیشه

مدیریت و رهبری به جهان معرفی گردد، که در مسائل مدیریتی  یترویج شود و الگویی اسالمی از شیوه

 خرد و کالن قابل تسری و بکارگیری باشد.

(، مبنا قرار دادن اسالم و قرآن و راهکارهای دینی ومذهبی )سنگاهی به سبک رهبری امام خمینی

 اقتصادی و ...های فرهنگی، سیاسی و های نظامی و چه در عرصهرا در تمامی شئون کشور چه در عرصه

امام خمینی با انگشت نهادن بر نقطه حساس فطرت انسانی که همانا دین سازد. آشکار می توسط ایشان

های الهی را در آنان بیدار و انگیزهآورد مداری و خداجویی است سیل عظیم اجتماع انسانی را گرد هم 

 و عدم وابستگی به حفظ استقالل و از این رهگذر میل و کششی را در جامعه در جهت تالش براینمود 

  های گوناگون، ایجاد نمود.خودکفایی در عرصه و رسیدن به شرق و غرب

خوریم های مهمی در در استراتژی رهبری ایشان برمی(، به مولفهی رهبری امام خمینی )سبا مطالعه

 خواهد شد. ها پرداختهکه در ادامه به شرح آن
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و  «خدامحوری»ی اساسی ( شامل مولفهاستراتژی رهبری امام خمینی )سای ههمولفطور کلی به

 باشد. می« اصل حمایت از محرومان و مستعضفان»و  «داریمردم»، «ادای تکلیف»ی فرعی سه مولفه

ها های است که در سایر مولف(، خدامحوری مولفهمل اینکه در رهبری امام خمینی )سی قابل تانکته

 ی اساسیهای کلی این مولفهاز جمله معیارها و شاخص بدون این اصل ناتمام هستند. هاجاری است و آن

 یوضوح در سیره به اخالص در انگیزه، اخالص در اندیشه، اخالص در عمل، و خدمت برای خداست که

 شد.میعملی زندگی سیاسی و شخصی امام راحل دیده 

(، همانطور که ذکر شد ادای تکلیف است. )س در استراتژی رهبری امام خمینیی مهم دیگر مولفه

رد که به بیان دیگر، اسالم قوانینی داگذارد. ها میتکلیف، عمل به قوانیتی است که دین در اختیار انسان

 امام بارها برای باالبردن عملکرد پیروانش و اثربخشکند. ها میهای معتقد به آن را مکلف به انجام آنانسان

در آن زمان که همانا سرمایه اجتماعی  جستندای آنها از این روش اسالمی سود هفعالیتو کارا نمودن 

  ته باشد.تواند جریان داششایان ذکر است که این اصل در تمامی شئون بویژه در وظایف مدیریتی می بودند.

نامه براین بدان مفهوم است که افراد در خالل انجام کارها، خویشتن را موظف به داشتن طرح و 

ی ادای تکلیف را داشته باشند. و مدیران جامعه همواره درصدد آن بدانند و در تصمیماتشان پیوسته دغدغه

ا در قبال ی الهی ررا برگزیدند که در نهایت، وظیفه باشند که آیا در سبک رهبری خویش بهترین شیوه

دارد آیا در نوع کنترل  ارت را برعهدهی نظدهند، به عنوان نمونه اگر مدیری وظیفهپیروانشان انجام می

از طرف دیگر، ادای تکلیف برای کارکنان اصل مهمی  نگردد. ضایعکند که حقوق افراد طوری عمل می

دهند به خاطر ادای تکلیف بوده و خداوند ناظر بر اعمال است چرا که باور دارند خدماتی که انجام می

  هاست.آن

ی آن در نظام مدیریت اسالمی ترویج کلیف را به مفهوم گستردهامام خمینی )س(، فرهنگ ادای ت

تارها و تاکید داشتند که کلیه رف های سیاسی ایشان کاربرد مهمی داشتگیریدادند و این اصل در تصمیم

 ها باید برای خدا باشد.و اقوال و اعمال انسان
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های نیز پایه گرایی ورا با تکلیف های خودبینیی مدیری الیق، مبنای پیشامام خمینی )س( به منزله

ف بینی خود به کش، گاهی با پیشمعنوی جامعه هماهنگ ساختند و با شناسایی درست نیروهای جامعه

 سار دین.ی اجتماعی در سایهو این یعنی مدیریت صحیح سرمایه پرداختند.نیروهای بالقوه می

ه ایشان خوریم کلی ایشان به این نکته برمیی عمی سیرهمداری پس از مطالعهی مردمدر باب مولفه

ی یهدانستند. بنابراین امام فرضاندازه به مردم داشتند و عامل پیروزی و بقای نهضت را مردم میتاکید بی

ی ژراتگزاری مدیران از جانب مردم را مهمترین استمدیران را ارائه دادند و درک خدمتمردمی بودن رهبر و 

داری امام، تسخیر قلوب و حکومت بر آن بود که یکی از استراتژی مردمی این ثمرهکردند. بنابرتلقی می

ها در مدیریت است که خاص امام بود، ایشان با بکارگیری این سه مولفه که ذکر شد ترین روشاثربخش

فیعی ردر نگرش امام مردم جایگاه  هاست.ترین شیوهی نوینی را در مدیریت ارائه داد که از اثربخششیوه

ها، خدمت به خدا و رضایت حق تعالی است. با این بینش، نگرش دارند و خدمت به آنها و رضایت آن

های گردد. روشگردد و نوعی تفاهم بین رهبر و پیروان برقرار میمردم نسبت به رهبری نیز نگرشی مثبت می

امام  داری با توجه به رهبریمردماتژی جلب رضایت مردم برای دست یافتن به مدیریت بر قلوب در استر

عمل به موازین اسالمی، جلوگیری از ایجاد نارضایتی، سختگیری نکردن با مردم عبارتند از: خمینی )س( 

 .و شرکت دادن مردم در کارها

ی آخر باید گفت که استضعاف دارای اقسامی است: استضعاف فکری و فرهنگی، در تبیین مولفه

مستکبران نخست  .کندی. قرآن بیشتر روی استضعاف سیاسی و فرهنگی تاکید میاقتصادی، اخالقی و سیاس

ند، تا توانی کشاندهند، سپس به استضعاف اقتصادی میافراد را به استضعاف فرهنگی و فکری سوق می

  ها باقی نماند.برای آن

همواره  و مستضعفان استهای مهم در استراتژی رهبری امام حمایت از بنابراین یکی دیگر از مولفه

 یاند، امام در عصر حاضر، روش اسالمی در مدیریت و ادارهدر راستای ایجاد عدالت اجتماعی تالش نموده

کنند و معتقدند مدیران اسالمی های غیر اسالمی جدا میهای رایج در حکومتی اسالمی را از روشجامعه

 ها باشد.آن باید مستضعفین را حمایت کرده، بیشتر توجهشان به
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جتماعی ی اهایی باشد که که بتواند سرمایهیک رهبر و مدیر موثر باید دارای ویژگی و از سویی

اوست.  یجاذبهها، های رهبری اثربخش در سازماناز مهمترین ویژگی یکیبنابراین  را جلب و جذب نماید 

 فرمایند:دانند و میشان میی اخالقیقرآن کریم رمز موفقیت پیغمبر اکرم را در رهبری، جاذبه

 اسْتَغْفِرْوَ عَنْهُمْ فَاعْفُ حَوْلِکَ مِنْ لَانْفَضَُّوا الْقَلْبِ غَلِیظَ فَظًَّا کُنْتَ وَلَوْفَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللََّهِ لِنْتَ لَهُمْ »

 حِبَُّ الْمُتَوَکَِّلِینَیُ اللََّهَ إِنََّ اللََّهِ عَلَى فَتَوَکََّلْ عَزَمْتَ فَإِذَا الْأَمْرِ فِی وَشَاوِرْهُمْ لَهُمْ

خو شدی که اگر تندخو و سخت دل بودی، از اطرافت به موجب رحمت خدا، تو بر ایشان نرم

پس  آنان مشورت کن،گشتند، پس از آنان درگذر و برایشان از خدا آمرزش بخواه و در کار با پراکنده می

)آل «کنندگان را دوست دارد.زمانی که تصمیم به کاری کردی بر خدا توکل کن که خداوند توکل

 (151عمران/

امام راحل نیز همچون اجداد طاهرش جذابیت زیادی داشتند، سبک برخوردشان بر اساس محبت 

مردم  شان را در نزد قشرهای مختلفها بود، و این مسئله یکی از عواملی بود که ایو تکریم شخصیت انسان

ه حاضر شدند کی ایشان میشد که پیروانشان چنان مرید و شیفتهپرجاذبه ساخته بود و حتی مشاهده می

 بودند جان خود را در راه هدف امام فدا کنند.

مام بیم که ایاها پرداخته شد درمیهای رهبری امام که در این پژوهش به آنبا تشریح و تفسیر مولفه

های منحصر به دین اسالم استفاده نموده و ها و روشدر تمام رفتارو سکنات و اقوال خویش همواره از راه

ی عظیم آحاد مردم را در زیر پرچم وحدت بخش اسالم گردهم آورده و و بصورت بهینه از این سرمایه

 است.ی اسالمی یاری جسته اجتماعی در راستای تحقق بخشیدن به اهداف یک جامعه

 گیرینتیجه -9

 ها در بعدبررسی برخی از آیات قرآن در این پژوهش نشان داد که بسیاری از اعمال و فعالیت 

یابد و بسیاری دیگر اگر در چهارچوب اجتماع صورت گیرد اثربخشی و اجتماع است که معنا و مفهوم می

فمند و ت هدتر بودن در اجتماع و تشکیل اجتماعاهایی برای موفقکارایی بیشتری خواهد داشت و آموزه

ی اجتماعی را ایجاد و سالم معرفی شد و آیات مذکور کامال روشن ساخت که چطور میتوان یک سرمایه
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ساسی ی ا( که دارای مولفهو استراتژی رهبری امام خمینی )سهدایت نمود. سپس از طریق بررسی سبک 

و مستضعفان بود، نقش  های فرعی ادای تکلیف، مردم مداری و حمایت از محرومانخدامحوری و مولفه

نتایج  و پژوهش حاضر معرفی و تشریح شد.تماعی با توجه به بضاعت ی اجدین اسالم در مدیریت سرمایه

 باشد.ها میها و سازمانقابل تسری از سطح کالن مورد بررسی به سطح خرد و شرکت حاصل از آن

بررسی موضوع سرمایه اجتماعی و تاثیر دین در مدیریت آن در سطح کالن با یک مطالعه موردی 

در مدیریت سرمایه  دینو غیر قابل انکار نقش حیاتی موفق و شناخته شده در جهان در این پژوهش، 

ر به منحصهای اثربخش بسیاری در اسالم وجود دارد که به این خاطر که آموزه ،اجتماعی را برجسته نمود

تواند جایگزین آن گردد و همان کارکرد را داشته باشد هر چند برخی از آن است و هیچ چیز دیگری نمی

فراد دهد اها را مورد سفارش و تاکید قرار میکه دین آنها هم منحصر به دین نیستند لیکن زمانی آموزه

قرآن  ای از آیاتز با تصریح به نمونهو نیکنند، برای انجام آن میل و رغبت بیشتری در خود احساس می

های سرمایه اجتماعی با ابعادی گسترده در متن قرآن کریم توصیه و تاکید کریم روشن گشت که مولفه

های خود در جهت الیه ی را به صورت آشکار و پنهان در ظاهر وناند و راهکارهای مدیریتی فراواشده

بنابراین این موضوع که دین مربوط   ت چه خرد و چه کالن دارند.ها در اجتماعاسازی موفق این مولفهپیاده

نیاز است نیز با توجه به کارکرد دین در این موضوع به چالش به گذشته است و دنیای امروز به دین بی

دیده شد، امام خمینی )ره( یک رهبری دینی بودند که سیل شود. همانطور که در پژوهش حاضر می کشیده

ا با انگیزه های دینی گرد هم جمع کرده و به حرکت درآوردند و تمام عناصر و ارکان عظیم اجتماع ر

امعه های یک ججامعه را از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع را بر مبنای دین اسالم قرار داده و پایه

تی و به چنان موفقیگیری کامل و همه جانبه از دین اسالم استوار نمودند. موفق در عرصه جهانی را با بهره

دهه از انقالب اسالمی ایران، دشمنان داخلی و خارجی با تمام امکانات و  4دست یافتند که بعد از گذشت 

ها حریما و تهو در تمامی مشکالت و بحران کترین خدشه ای بر آن وارد سازند.ها نتوانسته اند کوچتالش

بر این سرمایه عظیم اجتماعی که برای جلوگیری از افول قدرت و حیات خویش از دین تغذیه  هاو فتنه

ن رسد تمسک جستبنابراین به نظر می. زندتکیه می کند و همچنان پر قدرت، رو به جلو در حرکت استمی

یه در زمینه سرماها و ابزارهای مدیریتی یکی از قدرتمندترین مولفه ه راهبردها و راهکارهای دین اسالمب

 آید.اجتماعی به شمار می
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های مذهبی مردم ایران را، به عنوان عامل ی امام از دین و ویژگیتوان استفادهدر مجموع می

برای  دیو کاربر وحدت بخش سرمایه اجتماعی در نظر گرفت و این روش را به عنوان الگو و سبکی موفق

 نمود. توصیهمدیریت و رهبری موثر 
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 کریمقرآن 

المی ذار جمهوری اسرهبر کبیر انقالب اسالمی و بنیانگ-سیاسیی نامهوصیتهای امت )توشهره

 (.1318. )(اهلل العظمی امام خمینی قدس سره ایران حضرت آیه

تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام  استراتژی رهبری امام خمینی )س(.(. 1384)شفیعی،عباس 

 خمینی )س(، موسسه چاپ و نشر عروج

 . قم(. سبک رهبری امام خمینی. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1387)شفیعی،عباس 

بندی شاخصه های ارزیابی و الویت (. 1311فرزانه؛ کاظمی، معصومه ) مقیمی، سید محمد؛ امامی،

ره نهم، ، دومدیریت فرهنگ سازمانی ملکرد سازمانی در نظام دانشگاهی.سرمایه اجتماعی و تاثیر و آن ر ع

 .21-11شماره دوم، صفحات 

 مدیریتی هایمؤلفه پیشنهادی الگوی تدوین(. 1313صور؛ فاضلی کبریا، حامد )اعتصامی، من

 سال ،اقتصادی سیاستگذاری پژوهشی -علمی مجله. البالغهنهج مفاهیم به نگاهی با اجتماعی سرمایه

 1313 زمستان و پاییز ،12ش ششم،

تاثیر رهبری امام خمینی )ره( بر سرمایه اجتماعی در جریان انقالب  (.1311اطهری، سید حسین )

، 1311، پاییز 4، سال اول، شمارهنامه انقالب اسالمیپژوهشپژوهشی -اسالمی ایران. فصلنامه علمی

 115- 181 صفحات

های سرمایه طراحی مدل مفهومی مولفه(.1314نژاد، فائزه ) سین؛ طاهریکریمی، میالد؛ خنیفر، ح

-131، صفحات 1314، زمستان 4، شماره 2، دوره مدیریت سرمایه اجتماعیاجتماعی از منظر نظام اسالمی. 

115. 

دین و سرمایه اجتماعی: مطالعه رابطه مشارکت (. 1313محمد تقی؛ کرمی، فرشاد ) عباسی شوازی،

، 1ی ، شماره4، دوره فرهنگی-ی اجتماعیفصلنامه مطالعات توسعهرمایه اجتماعی. در اجتماعات دینی و س

 .121-17صفحات 

دین و (. 1315زاده، محمد )عیسی؛ سلطانپیربابایی، محمد تقی؛ فیروزآبادی، سید احمد؛ حجت، 

 های ظریهن پژوهشی – علمی فصلنامههای اجتماعی جامعه اسالمی ایران. سرمایه اجتماعی واکاوی ظرفیت

 .117-128یک، ص شماره ،ششم سال ، مسلمان متفکران اجتماعی
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بررسی نقش مسجد در افزایش سرمایه (. 1315محمد؛ محمدی، مروت )،سیدمقدمموسوی

،ص 1،شماره3، دورهمدیریت سرمایه اجتماعی نماگرهای اصلی آن در قرآن و حدیث.اجتماعی بر اساس 

112-131. 

 

های سرمایه اجتماعی اسالمی در نص و بررسی مولفه(. 1314دقی، یوسف؛ خنیفر، حسین )صا

 .317-341، ص 3، ش2، دورهمدیریت سرمایه اجتماعیاحادیث در رهگذر رابطه علم و دین. 

بررسی کارآمدی آموزش معنویت در ایجاد سرمایه (. 1311دی، فریدون؛ توره، ناصر )احم

. های دولتی شهر سنندج(های دین مبین اسالم)مورد مطالعه:کارکنان سازمانهاجتماعی با تاکید بر آموز
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Investigating the role of religion in social capital management with an overview of 

the Imam Khomeini’s leadership during the Islamic Revolution of Iran 

 

Abstract- Today, many thinkers and researchers believe that the vast volume of problems 

at the micro, intermediate, and macro levels in countries is due to mismanagement of 

capitals, and therefore they have introduced a new concept  called  social capital and 

comes along with human, financial and economic capitals and they have mentioned 

transcendental goals and fundamental changes and growth and development can be 

achieved by the proper guidance of social capital at different levels that have various 

components, such as participation, solidarity and mutual trust. Furthermore, in recent 

years, attention to religion and its role in all areas and issues has expanded significantly. 
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This research attempts to present an image of the role of Islam in social capital 

management according to the Islamic books, including the Holy Quran in Iranian society, 

and to clarify the dimensions of this issue, gives an example of a successful leadership in 

Iran, the leadership of Imam Khomeini, During the Islamic Revolution of Iran. The 

current study was conducted using library study method and documents review and tries 

to put aside the view from the perspective of the West and East literatures to the social 

capital and to use the social capacities of Islamic concepts and books, including the Holy 

Quran, which has so far been neglected and researches in this field in comparison with 

the endless capacity of Islamic books and the instructions of this heavenly religion are 

small. This research has resulted to strengthen the belief that religion removes serious 

human challenges and it also indicates that proper management based on the instructions 

of Islam, leads to the formation and function of social capital, which is the origin of 

increasing success. 

Keywords: Social Capital, Imam Khomeini, Islamic Revolution of Iran, religion, social 

capital management. 

 

 


