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(تاریخ دریافت0931/10/10 :؛ تاریخ پذیرش)0931/10/93 :

چکیده
مفهوم نوین امنیت انسانی در سالهای اخیر همزمان با موج گرایش دولتها به اتخاذ استراتژیهاای دییای در راساتای توساای پایایار و
بهصراحت با گزارش سال  0331مرکز توسای سازمان ملل متحی به دامای دهانی مارفی شی که در هفت بُاای خاود (اقتصاادی ذاذایی
بهیاشتی زیستمحیطی فردی ادتماعی و سیاسی) سیاستهای کلی دولتها را تحات تایریر قارار داد .در مباحا دامااهشاناختی نیاز
هم زمان با مارفی سرمایی ادتماعی منبای نوظهور و تیریرگذار بر رفتار کنشگران در داماه شناسایی شی که با اصلیترین مؤلفههای خود
یانی اعتماد هنجارها و شبکههای ادتماعی نقش مؤرری بر عملکرد و فاالیت افراد داماه در عرصههای گوناگون ایفا میکنای .باا توداه
به رابطی فاال و بیتردیی این دو مفهوم در حوزة علوم انسانی و با عنایت به تمرکز پاارادایم امنیات انساانی بار تایمین امنیات افاراد کاه
کنشگران اصلی عرصی ادتماع میباشنی در هفت بُای از تهیییها آرار متقابل امنیات انساانی و سارمایی ادتمااعی در عرصای ادتمااع در
ساحتهایی ماننی همبستگی و امنیت ادتماعی ساممت روانای و امنیات فاردی محای زیسات مشاارکت و امنیات سیاسای دارم و
حمایتهای کیفری اعتماد و حس امنیت قابل مطالاه است.

کلیدواژگان
امنیت انسانی سرمایی ادتماعی سممت روانی محی زیست مشارکت.

 رایانامة نویسندهrrahami@ut.ac.ir :
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مقدمه
پارادایم امنیت انسانی ،بنیان تحلیلی نوین و اثرگذار بر سیاستهای کالن دولتها در عرصة امنیتت
ملی و بینالمللی در عصر حاضر است که در دهههای اخیر جایگاه خود را در فرایند قانونگتذاری
دولتها بهویژه جوامع در حال گذار باز کرده است .بر خالف مکاتب سنتی امنیت که بر دولتتهتا
تمرکز می کرد ،مرکز ثقل آن امنیت فردمحور و انسانی استت و در هتتت بد تد ختود ی نتی امنیتت
اقتصادی ،غذایی ،بهداشتی ،زیستمحیطی ،فردی ،اجتماعی و سیاسی ،در نظریههای نظریهپتردازان
و تحلیلگران سیاسی و حقوقی بررسی میشود.
در عین حال ،سرمایة اجتماعی نیز ،متهومی بنیادی در عرصتة روابتا اجتمتاعی و م یتار مت ثر
تحلیل در رفتار کنشگران جوامع ملی و داخلی است .این متهوم نیز در دهههای اخیر متورد توجته
خاص اندیشمندان حوزة علوم اجتماعی شده است که البته بهدلیل تأثیرگذاری قط ی آن بر روابتا
افراد در جام ه و در نتیجه ،بر شاخصهای دیگر علوم انسانی ،نقش و اثرگذاری آن و البته م یارها
و شتتاخصهتتای آن از جملتته اعتمتتاد ،هنجارهتتا و شتتبکههتتای اجتمتتاعی ،همتتواره متتورد تحلیتتل
نظریهپردازان و اندیشمندان دیگر رشتههای علوم انسانی بوده است.
بهدلیل جایگاه ویژه این دو متهوم در حوزة متون نظری و پژوهشهای علتوم انستانی ،بررستی
تأثیرگذاری متقابل آنها بر یکدیگر اهمیت خاصی دارد .البته بررستی و تحلیتل مبتانی ،و نقتش و
ارتباط این دو متهوم با عناصری از جمله «فرد و اجتماع» و «جام ة داخلی و بینالمللتی» در قالتب
پژوهشی دیگر از نویسندة مقالة حاضر با عنوان «امنیت انسانی و سرمایة اجتمتاعی :نستبتشناستی
متهومی» پیش از این ارائه گردیده است و در این مقاله س ی بر بررسی و تحلیل روابتا تأثیرگتذار
هریک بر دیگری و شاخصهای پیونددهندة این متاهیم با توجه به اب اد و م لتتههتای هریتک در
حوزههای همبستگی و امنیت اجتماعی  ،امنیت فردی و سالمت روانی  ،محیا زیست ،مشارکت و
امنیت سیاسی ،جرم و حمایتهای کیتری ،اعتماد و حس امنیت است.
1. Societal security
2. Mental health
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شایان توضیح است در زمینة متاهیم امنیت انسانی و سرمایة اجتماعی در متون نظری رشتههای
علوم انسانی سخن فراوان گتته شده است و کتب و مقاالت بسیاری در تبیین و تحلیل شاخصههتا
و م لتههای هر دو به رشته تحریر درآمده استت .اندیشتمندان بستیاری ماننتد رِورستون در کتتا
امنیت انسانی در جهان بدون مرز  ،فارلین در کتا
تاجبخش در کتا

امنیت انسانی و سازمان ملل متحد و شتهربانو

امنیت انسانی :اب اد و متاهیم توسا شهربانو تاجبخش در حوزة امنیت انستانی

به بررسی ت ریفها و اب اد هتتگانة آن پرداختهاند .همچنین ،در رابطه با متهوم سرمایة اجتمتاعی

نیز ،اندیشمندان بزرگ حوزة علوم اجتماعی مانند بوردیو در کتا نظریة کتنش ،دالیتل عملتی و
انتخا

عقالنی ،فوکویاما در کتا

اعتماد :فضیلتهای اجتماعی و ایجاد رونق  ،پاتنتام در کتتا

دموکراسی و سنتهای مدنی و کلمن در کتا

بنیتانهتای نظریتة سترمایه در ایتن زمینته ستخن

گتتهاند .با بررسیها و مطال ات اخیر در این دو حوزة مهم علوم انسانی ،هتی گونته ستابقة علمتی
ویژه در کتا ها و مقاالت علمی م تبر فارستی و انگلیستی کته بتهصتراحت بتا رویکترد مطال تة
شاخصهای پیونددهندة این دو عنصر بر یکدیگر و نحوة تأثیرگذاری هر دو در م لتتههتای متورد
شناسایی باشد ،مشاهده نشد و میتوان گتتت ایتن مقالته از نظتر تبیتین و تحلیتل روابتا متقابتل
شاخصههای این دو متهوم نوظهور پیشرو است.
مبانی نظری
در این بخش از پژوهش ،صرفاً به بیانی مختصر از متاهیم امنیتت انستانی و سترمایة اجتمتاعی در
دیدگاه اندیشمندان و نویسندگان برجسته این دو حوزه و شناسایی اب اد آنها پرداخته میشود.

1. Human Security in a Borderless Worldby Derek S. Reveron and Kathleen A. Mahoney-Norris
2. Human Security and the UN by S. MacFarlane
3. Human Security: Concepts and Implications by Shahrbanou Tadjbaksh
4. Bourdieu
5. Trust: the social virtues and the creation of prosperit y by Fukuyama, Francis
6. Putnam
7. Foundations of social theory by Coleman, James
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امنیت انسانی

امنیت انسانی متهومی نوین است که با گزارش سال  99مرکز توس ة ستازمان ملتل متحتد و بتا
پیروی از سیر تحول در نظریههای امنیتی و با ارائة رویکرد اجتماعی جایگزین امنیت نظتامی و بته
دنیای م اصر م رفی شد (رهامی ، 9 ،ص ) ،هدف اصتلی و محتور امنیتت انستانی ،حتت و
حراست و توس ه امنیت برای آحاد افراد انسانی فارغ از اوصاف آنها است.
با مطرحشدن پارادایم امنیت انسانی ،تحولی در عرصة استراتژی و سیاستهتای دولتتهتا نیتز
صورت گرفت و امنیتی که تا قبل از آن دولتمحور و بر پایة اب اد نظامی بود ،فردمحور تلقتی شتد
و در هتت بد د شناساییشده طبق ت ریف گزارش توس ة انسانی سال  99مرکز ملل متحد ،ی نی
امنیت اقتصادی ،بهداشتی ،غذایی ،زیستمحیطی ،فتردی ،اجتمتاعی و سیاستی ،تحلیتل و تبیتین و
هدف اصلی استراتژی دولتها در راستای توس ة پایدار قرار گرفت و بر خالف تحلیلهتای ستابق
امنیتی در سطوح بینالمللی ،منطقهای ،ملی ،اجتماعی و فردی ،سطح فردی امنیت مورد توجه ویتژه
قرار گرفت (رهامی ، 9 ،ص .)5
سرمایۀ اجتماعی
سرمایة اجتماعی متهومی نوین و جام هشناختی است که بهدلیل اهمیتت و جایگتاه عملکتردی
خود و تأثیر آن در دیگر حوزههای علوم انسانی در عصر حاضر بستیار متورد توجته قترار گرفتته
است .این متهوم در نظریههای اندیشمندان و نظریهپردازان ایتن حتوزه ت ریتف واحتدی نتدارد و
ت ابیر مختلتی دارد .بِیکر سرمایة اجتماعی را به این شرح ت ریف میکند« :منب ی کته کنشتگران از
ساختار اجتماعی خاص استخراج میکنند و سپس از آن در راستای اهداف خود استتاده میکنند؛ و
این منبع با تغییرات در روابا میان کنشگران ایجتاد متیشتود»

(1990, p.619

 .)Baker,پتورتزز نیتز

سرمایة اجتماعی را «توانایی کنشگران برای تأمین مزایتایی متیدانتد کته بته موجتب عضتویت در
شبکههای اجتماعی یا سایر ساختارهای اجتماعی برای آن ایجاد میشود» ،میدانتد (

Portes, 1998,

 .)p.6پاتنام دیگر اندیشمند علوم اجتماعی ،م تقد است سرمایة اجتماعی در واقع «از ویژگتیهتای
سازمانهای اجتماعی مانند شبکهها ،هنجارها و اعتماد اجتماعی است که همکتاری و همتاهنگی را
برای دریافت سود دوجانبه تسهیل میکند (بورقانی فراهانی ، 9 ،ص ) .سترمایة اجتمتاعی در
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سازمان همکاریهای اقتصادی و توس ه ( )OECDنیز به این شرح ت ریف شده است« :شبکههایی
که به همراه یکدیگر هنجارها ،ارزشها و یافتههایی را که به تسهیل روابا در چتارچو

گتروههتا

میشود،ا تسهیم میکند» .در این ت ریف میتوان این دیدگاه را که شبکهها بهعنوان خطوط ارتباطی
واق ی میان گروهها یا افراد هستند ،دریافت ( .)Putnam, 1995, p.67البته هر یک از این ت ریتفهتا
و ت ابیر از سرمایة اجتماعی باید در جایگاه مورد بررسی و استنادی خود ،به صورت ویژه و خاص
مورد مطال ه قرار گیرد.
با تدقیق در این ت ریفها میتوان بیان کرد سترمایة اجتمتاعی منبتع تاتتی آن دستته از روابتا
اجتماعی ت ریف میشود که ف الیتهای جم ی را تسهیل میکند .منتابع سترمایة اجتمتاعی شتامل
اعتماد ،هنجارها و شبکههای اجتماعی است که برای هدف مشترکی ایجاد شدهاند .هنجارها در هر
فرهنگی که در درجة اول اهمیت در میزان سرمایة اجتماعی باشند ،به تشویق چانهزنی ،مصتالحه و
سیاستهای پلورالیسم منجر میشوند .البته ارزش هتا و هنجارهتا تتا زمتانی کته نقتس و شکستته
نشوند ،آشکار نمیشوند .برای مثال زمانی که کودکی توسا بزرگسال مورد حمله قترار متیگیترد،
هنجار حمایت از کودکان از آسیب نقس شده است .به همین دلیل ،جوامع نستبت بته شناستایی و
بررسی ارزشهای خود از جمله حت ایمنی و امنیت افراد جام ه خود که جزء ارزشهای بنیتادین
هر جام ه است ،تالش میکنند.
در زمینة اهمیت نظریة سرمایة اجتماعی نیز در آثار بسیاری از نویستندگان و مطال تات تجربتی
آنها سخن فراوان گتته شده است .آدام تصریح میکند« :علیرغتم مشتکالت در ت ریتف سترمایة
اجتماعی و همچنین کاربرد آن و با توجه به هویت است اری آن ،سترمایة اجتمتاعی مجموعتهای از
تحقیقات تجربی بسیار مهم و بحثهای نظتری را کته باعتث بتازت ریف اهمیتت روابتا انستانی،
شبکهها ،اشکال سازمانی در راستای کیتیت زندگی و پیشرفت عملکرد میشتود ،تستهیل متیکنتد
(.)Adam & Borut., 2003, p.177
1. Organization for Economic Co-operation and Development
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شاخصهای پیونددهنده (نسبتشناسی عملی)

با توجه به اینکه پارادایم امنیت انسانی در پی تأمین امنیت افراد انسانی استت و بتر هتتت بد تد از
تهدیدها ،ی نی اب اد فردی ،بهداشتی ،اجتماعی ،سیاسی ،زیستمحیطی ،اقتصادی و غذایی متمرکتز
است و حوزة مطال ة این نوشتار ،صرفاً حوزة اجتماعی است و حوزة اقتصادی را شامل نمیشتود،
آثار متقابل امنیت انسانی و سرمایة اجتماعی در عرصة اجتماع با توجه بته بررستی و تحلیتل اب تاد
هتتگانة امنیت انسانی و سه شاخصة اصتلی متهتوم سترمایة اجتمتاعی در شتش حتوزة انتختابی
نگارنده که در آنها پیوند این متاهیم واضح است ،ی نی همبستتگی و امنیتت اجتمتاعی ،ستالمت
روانی و امنیت فردی ،محیا زیست ،مشارکت و امنیت سیاسی ،جرم و حمایتهای کیتری ،اعتماد
و حس امنیت بررسی میشود.
همبستگی و امنیت اجتماعی

یکی از اب اد امنیت انسانی ،امنیت اجتماعی است که بهم نای تدارک سالمت افراد جام ته و تتأمین
امنیت مادی و م نوی ،و جلوگیری از تهدیدهای هویتی و قومی ،و اقدامات خشتونتآمیتز و رفتع
دغدغههای تهنی و بهطور کلی بهم نای ازبینبردن احساس عدم امنیتت شتهروندان استت .امنیتت
اجتماعی در خود ،متهومی از «همبستگی گروهتی» را شتامل متیشتود و بترای اولتینبتار توستا
دانشمندانی چون باری بوزان  ،الی ویور و لمیتر در مکتب کپنهاگ در سال  99مطرح شتد .در
واقع ،این متهوم با گسترش موج تهدیدها علیه گروهها و هویت آنان ،همزمان با رشد فناوریهتای
نوین و صن ت جدید شکل گرفت .همچنین ،شروع و گستترش مهتاجرت از کشتورهای فقیترِ در
حال توس ه به کشورهای توس هیافته ،خود باعث تهدید علیه تبارهای قومی و هتویتی شتد .مقولتة
امنیت اجتماعی ،چون در زمینة تهدید ارزشهای اساسی مانند انسجام اجتماعی ،تمامیت ارضتی و
حاکمیت سیاسی است و طی آن «ما» و هویتی مورد تهدید و حمله واقع میشود ،از جمله مقوالت
1. Barry Buzan
2. Ole Waever
3. Lemaiter
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بسیار مهم و اب اد هتتگانة امنیت انسانی محسو
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میشود .اگر موضوعات مهمِ زندگی مانند کتار،

درآمد ،آبرو ،اعتبار و روابا اجتماعی مورد تهدید جدی قرار گیرند ،رشد و پویتایی آن جام ته بته
سمت ت الی دچار زوال میشود .بنابراین ،متهوم امنیت اجتماعی ناظر بر تأمین مصونیت گروههتای
مختلف اجتماعی با حت هویت گروهی و اجتماعیشان در مقابل اقتدامات خشتونتآمیتز و رفتع
نگرانیها و آشو های تهنی آنان ،مبنی بر حس عدم امنیت است .احساس ت لق افراد به جام ته و
همبستگی گروهی در گروههای مختلف جم یتی (زنان ،جوانان ،اقلیتها و اقتوام مختلتف) حتوزه
می تواند باعث سالمت و هویت جام ه مستقل و امنیت آن جام ه شتود .مرجتع امنیتت در امنیتت
اجتماعی ،گروه است برخالف امنیت ملی کته در م نتای دقیتق ختود مرجتع آن کشتور و ارکتان
تشکیلدهندة آن ی نی ملت ،سرزمین و حاکمیت است و وظیتة تأمین و حت آن با دولتت استت.
عناصر اصلیِ بهخطرافتادن حسِ امنیتت گروهتی را ،متیتتوان در فقتر اقتصتادی ،فستاد و فحشتا،
بیاعتمادی ،هویتخواهی ،تب یس در نظام تأمین اجتماعی ،جنایتات ستازمانیافتته ،مستائل زنتان،
بیماریها و اختالفات روانی جستوجو کرد.
همبستگی گروهی و امنیت اجتماعی ،م لتههایی مانند انسجام گروهی ،نظم عمومی ،سالمت و
مهارت افراد ،امید به زندگی و امنیت هویت دارند که در زمینة این عوامل ،با توجه به شاخصهها و
م لتههای سرمایة اجتماعی ،میتوان دریافت میزان همبستگی گروهی و درجتة انستجام ،در میتزان
تأثیر هنجارها بر رفتار گروهی و قاعدهمندی رفتاری میان افتراد گتروه در ستنجش میتزان سترمایة
اجتماعی نقش عمده و مهمی دارد .بنابراین ،اکنون میتوان رابطتة میتان همبستتگی گتروه (امنیتت
اجتماعی) و سرمایة اجتماعی و نقش هر یک بر دیگری را بررسی کرد .هنجارها از عناصتر اصتلی
سرمایة اجتماعی بوده که عالوه بر اعمال نتوت و کنترل بر افراد ،در فرایند جام هپتذیری و هویتت
گروهی افراد در جام ه نقش اصلی ایتا میکنند .همچنین ،عنصر اعتمتاد در سترمایة اجتمتاعی ،در
روابا متقابل میان افراد جام ه و تقویت قاعدهمندیِ رفتار و حس ت لق به گروه و انتظام اجتمتاعی
اهمیت دارد .بدین ترتیب میتوان دریافت ،سرمایة اجتماعی بهطور همزمان عالوه بر تقویتت م نتا
برای افراد در زندگی اجتماعی ،موجب تقویت مشارکت ف االنة ایشان در زندگی اجتماعی میشود
و بهطور کلی به قاعدهمندی و نظم اجتماعی در گروهها میانجامتد (بتاقریزنتور و علمتی، 55 ،
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ص .) 2بنابراین ،سرمایة اجتماعی عالوه بر اینکه خود متأثر از میتزان همبستتگی گتروه و حتس
امنیت اجتماعی است و بر عناصری مانند اعتماد و هنجار به حمایت و تقویت نهادهای اجتماعی و
عملکرد صحیح ،صادقانه و عادالنة آنها نقش عمدهای ایتتا متی کنتد ،نهادهتای اجتمتاعی نیتز در
تقویت اعتماد و هنجارها که از عناصر اصلی سرمایة اجتماعی هستتند ،تتأثیر بستزایی دارنتد و در
نتیجه ،میتوان از ارتباط متقابل سرمایة اجتماعی و امنیت اجتماعی سخن گتت .در واقتع ،سترمایة
اجتماعی از سویی با کمک به رشد همبستگی گروهی به ارتقای سطح امنیت انستانی در جام ته و
حت نقش گروهی و هویت در آن کمک میکند و با باالبردن حتس ت لتق بته گتروه و امنیتت در
اجتماعات ،خود به افزایش میزان امنیت اجتماعی و در نتیجه ،امنیت انسانی منجر میشود .از سوی
دیگر ،پیشبرد و ارتقای امنیت انسانی در حوزة امنیت اجتمتاعی و همبستتگی گروهتی در جام ته،
خود به افزایش شاخصة کیتی سرمایة اجتماعی در آن جام ته و بتاالبردن حتس اعتمتاد و تقویتت
هنجارهای مورد قبول گروههای جام ه منجر میشود.
امنیت فردی و سالمت روانی

طبق ت ریف سازمان جهانی بهداشت ،سالمت روانی بهم نای قابلیت توازن و هماهنگی با دیگتران،
تغییر و اصالح محیا فردی ،اجتماعی ،حل تضادها و تمایلهای شخصی بهطور منطقی ،عادالنته و
مناسب است ( .)WHO, 2017بخشی از این عوامل مربوط به کیتیت روابا با دیگتران ،گتروههتا و
نهادهای غیررسمی است و بدین ترتیتب ،نتوع نگترش و باورهتا دربتاره زنتدگی و جام ته و نیتز
ت هدات ،در ویژگی و شاخصههای زندگی فردی و اجتماعی انسانها و میزان سالمت روانی افتراد
اهمیت دارد .کارشناسان بهداشت جهانی از بهداشت روانی به سالمت روان و فکر ت بیر کردهاند و
میگویند « :سالمت فکر عبارت است از قابلیتت ارتبتاط متوزون و هماهنت

بتا دیگتران ،تغییتر و

اصالح محیا فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمتایالت شخصتی بته طتور منطقتی ،عادالنته و
مناسب» ( .)WHO, 2017همچنین ،سالمت روانی افراد ،متأثر از عوامل مت ددی است که میتوان به
عواملی مانند برآوردهنشدن نیازهای اولیه ،ناکامی ،استرس ،یادگیری ،مسائل اجتماعی و رسانههتای
جم ی اشاره کرد .موضوع سالمت روانی افراد جام ه در کنار پیشرفتهای علمی و صن تی جوامع
اهمیت فوقال ادهای دارد ،زیرا هم با فرد و هم با اجتماع و حیات اجتماعی افتراد ارتبتاط مستتقیم
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دارد و شاید بتوان امنیت روانی را از مهمترین عوامل زندگی سالم هر انسانی دانست کته متأستتانه
با رشد و توس ة نامتوازن و در نتیجه ،آسیبزای جوامع ،دچار تهدیدات و آسیبهای زیاد میشود.
یکی از شرایا الزم برای دستیابی به سالمت روان ،برخورداری از یک نظام ارزشی منسجم استت.
در واقع ،خودشناسی و دستیابی به حس متیدبودن در اجتماع ،از عوامتل ستنجش ستالمت روانتی
افراد و ارتقای سطح امنیت انسانی است.
با توجه به م لته های سالمت روانی و اب تاد امنیتت انستانی ،ایتن دو متهتوم روابتا متقابتل و
تأثیرگذار با یکدیگر دارند .در این زمینة ،میتوان به نقتش و تتأثیر سترمایة اجتمتاعی بتر ستالمت
روانی افراد جام ه و امنیت فردی اشاره کرد .بنا بر نتایج آزمونهای آماری ،بین متغیرهای مختلتف
سالمت روانی در پژوهش های حوزة علتوم اجتمتاعی ،رابطتة مثبتت و م نتاداری میتان دو عامتل
سالمت روانی و سرمایة اجتماعی وجود دارد :بهعبتارت دیگتر ،هتر قتدر سترمایة اجتمتاعی فترد
افزایش یابد ،به میزان سالمت روانی وی و حس امنیت وی افزوده متیشتود (ستلطانی و جمتالی،
 ، 5ص.) 9
سرمایههای روانشناختیِ تأثیرگذار بر سرمایة اجتماعی عبارتاند از چهار عنصرِ خودکارآمدی،
تا آوری ،خوشبینی و امیدواری .خودکارآمدی یا همان اعتمادبهنتس و باور فرد به تواناییهایش
برای دستیابی به موفقیت در انجامدادن وظیته ای م تین ،از راه ایجتاد انگیتزه دربتارة تتأمین منتابع
شناختی برای خود است .افراد خودکارآمد ،ویژگیهای مشخصی از جمله مخاطرهپتذیری ،انگیتزة
باال ،و تالش و پشتکار برای رسیدن به اهداف دارند که این م لته تحت تأثیر عتواملی ماننتد بتاور
دیگران به توانایی فرد نیز هستند .عنصر دوم تا آوری است که در واقع ،توانایی فرد بترای مقابلته
با ناکامیها و مصیبتها ،حتی رویدادهای مثبت و پیشرفتهاستت .افترادی کته تتا آوری بتاالیی
دارند ،در زمان بروز چنین هیجاناتی عملکردشان دچار اختالل نمیشود و مهارت و نگترش متورد
نیاز را دارند .خوشبینی ،عنصر سوم روانشناختی م ثر بر سرمایة اجتمتاعی بتوده و بتدین متهتوم
است که فرد توانایی ارزیابی و تحلیل واق ی آنچه را بهدست خواهد آورد ،در مقابل آنچه بهدستت
نمیآورد ،دارد و همچنین ،توانایی قدرشناستی ،بتهکتارگیری و بهترهگترفتن از آنچته را بتهدستت
میآورد ،در مقابل آنچه قادر به کسب آن نیستت ،داراستت .ایتن عنصتر نقتش مهمتی در ارتقتای
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کارآمدی فردی و سالمت روانی وی دارد .امیدواری نیز حالت انگیزشی مثبتی است که از دو جتزء
عاملیت و برنامهریزی برای دستیابی به اهداف برخوردار است و مستلزم داشتن ارادهای قوی بترای
نیل به اهداف و موق یت است (امیرخانی و عارفنژاد ، 9 ،ص.)95-99
با تبیین اب اد سالمت روانی ،میتتوان دریافتت هتر چته افتراد از بد تد روانشتناختی بیشتتر از
روحیههای یادشده برخوردار باشند ،از بد د اجتماعی میزان ت امالت گروهی و مشارکت اجتمتاعی
آنان باال میرود و باعث پیوند و تداوم و تکترار ت تامالت متیشتود .در نتیجته ،بته رشتد سترمایة
اجتماعی منتهی میشود .از سوی دیگر ،رشد و افزایش سرمایة اجتماعی نیز تأثیر مستقیم و شتایان
توجهی بر سالمت روانی بهویژه شاخصههای فردی و حس امنیت در افراد جام ه میگذارد .افتراد
با احساس ت لق خود به گروهها در جام ه و سرمایة اجتماعی فزاینده ،از ستالمت روانتی بیشتتر و
به تبع آن جام ه از امنیت انسانی بیشتری برخوردار میشود .زیرا یکی از م لتههای امنیت انستانی،
امنیت فردی است که با حس امنیت و سالمت روانی افراد در جام ه رابطه مستتقیم دارد .بنتابراین،
سرمایة اجتماعی و سالمت روانی (امنیت فردی) روابا متقابل و تأثیرگذاری بر یکدیگر دارند و به
تبع آن در تأمین امنیت انسانی دارند.
محیط زیست

در روند زندگی م اصر در دنیای مدرن ،حیات انسانها از عوامل مت ددی تأثیر میپذیرد و کیتیتت
زندگی نیز در چندین بد د سنجش و ارزیابی میشود ،از جمله کیتیت محیطتی ،روانتی ،اجتمتاعی،
فیزیکی ،جسمی و روحی و همچنین ،یکی از مهمترین اب ادی که بتر حیتات و همچنتین ،کیتیتت
زندگی بشر تأثیر میگذارد ،محیا زیست است که بدون توجه به آن ،نمیتتوان ارزیتابی دقیقتی از
سطح کیتیت زندگی افراد در جوامع داشت .متأستانه امروزه ،محتیازیستت بتا توست ة ناپایتدار و
نامتوازن جوامع ،بسیار آسیبپذیر شده ،و در م رض مخاطرات و تهدیدات بسیاری است .مستائل
زیستمحیطی بهویژه «تغییرات آ

و هوایی» و گرمایش کرة زمین از عمدهترین و مهمترین مسائل

آن است که بسته به نوع و توس ة جوامع ،فرهن

برخورد با آن متتاوت است .از جمله مسائلی که

میتواند بر رفتارهای زیستمحیطی در جوامع گوناگون تأثیرگذار باشتد ،میتزان سترمایة اجتمتاعی
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است که در این مبحث میکوشتیم بته اختصتار نحتوة تأثیرگتذاری سترمایة اجتمتاعی بتر امنیتت
زیستمحیطی که یکی از اب اد امنیت انسانی است و همینطور محیا زیستت ستالم و امتن را بتر
افزایش یا کاهش سرمایة اجتماعی ارزیابی کنیم .همان طور که از پژوهشهتای اخیتر پژوهشتگران
حوزة علوم اجتماعی و محیا زیست و حقوق در سالهای اخیر بترمتیآیتد ،ایتن دو مقولتة تتأثیر
متقابل و م ناداری نسبت به یکدیگر دارند (گیدنز  .) 9 ،در واقتع ،از ستویی میتزان توجته بته
م لتههای سرمایة اجتماعی مانند اعتماد ،هنجار و شبکههای اجتمتاعی بتا ستالمت محتیا زیستت
رابطة مستقیم و مثبتی دارد ،و از سوی دیگر ،میزان سالمت محیا زیست و محیا امن برای افتراد
اجتماع از جهت زندگی و بهداشت زیستتمحیطتی نیتز ،تتأثیر قابتل تتوجهی در رشتد و ارتقتای
پیوندهای گروهی و اجتماع و باالرفتن سرمایة اجتماعی دارد (تونکیس و لزلی ، 5 ،ص

) .با

اینکه مسئلة محیا زیست یکی از دغدغههای جوامع داخلی و بتینالمللتی بتوده و در راستتای آن
برای جلوگیری از تخریب محیا زیست ،از اعالمیة استکهلم (  ) 9و پروتکل کیوتتو (  ) 99و
کنترانس ریو در سال  99تا کنون کنترانسهای مت ددی برگزار و مطال ات مختلتی انجام گرفتته
و کنوانسیونهای مت ددی من قد شده است ،با توجه بته ایتن استناد ،مشتاهده متیشتود کته نبتود
سیاست های کالن و برنامهریزیهای دقیق در ایتن زمینته ،در طتی ستالیان یکتی از دالیتل اصتلی
تخریب محیا زیست بوده است ،در حالی که با برنامهریزی در جهت افزایش سرمایة اجتمتاعی و
اتخات خامشی و اصول در گتروههتای مختلتف اجتمتاعی از طریتق هنجارهتا ،درون شتبکههتای
اجتماعی منسجم و با وجود اعتماد میان اعضای گروه میتوان ف الیتهای بشری را داخل جوامتع،
در راستای جلوگیری از تخریب محیازیست و حت آن پیش بدرد و تقویت کرد (تونکیس و لزلی،
 ، 5ص .) 9 - 2در واقع ،می توان گتت ،حتی با افزایش سرمایة اجتماعی و همکتاریهتای
درونگروهی ،هزینة کمتری نسبت به دستیابی اهداف جوامع برای حت محیا زیستت متورد نیتاز
است ،زیرا از طریق تقویت اعتماد درونگروهی و ساختارها و ارائة هنجارهای بازدارنده میتوان به
این هدف دست یافت.
1. Giddens
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امروزه به سرمایة اجتماعی بهعنتوان عتاملی بترای حتاظتت از محتیا زیستت توجته ویتژهای
میشود .افراد هر اجتماعی با توجه به میزان احساس ،تمایالت و آمتادگیهتای ختود ،کتنشهتای
مختلتی را نسبت به مسئولیت ویژه خود برای ایجاد و حت محیا زیستت ستالم دارنتد .هتر چته
میزان مسئولیت افراد داخل گروههای خود ،بنا به اعتمادی که نستبت بته اعضتای گتروه و جام ته
دارند و نیز با توجه به قواعد داخل گروه باال رود ،احتمال مسئولیت آنهتا در قبتال حتت محتیا
زیست و رفتار مسئوالنهشان در قبال آن نیز باال میرود .با توجه به اینکته امنیتت زیستتمحیطتی،
خود یکی از شاخصهای امنیت انسانی است ،بنابراین ،افزایش سرمایة اجتماعی و رفتار مستئوالنه
در قبال محیازیست ،در نهایت ،به ارتقای سطح امنیت انسانی در جام ه منجر میشود.
باید توجه کرد تأثیر سرمایة اجتماعی بر تأمین امنیت زیستمحیطی ،یتکستویه نیستت ،بتدین
م نا که حضور در محیا زیست سالم و جام ه ای که کمتر تخریب زیستتمحیطتی داشتته باشتد،
خود انگیزهای برای حضور مستمر افراد در گروه های داخل جام ه و روابا بین آنهتا استت و در
نتیجه ،میتوان بیان کرد امنیت زیستمحیطی یکی از عوامل افزایندة سترمایة اجتمتاعی در جوامتع
است .م موالً کشورهای در حال توس ه و کشورهایی که از نظر زیستمحیطی در درجة پایینتتری
نسبت به جوامع دیگر قرار دارند ،با مقولة مهاجرت افراد جام ته بته ستمت جوامتع دارای امنیتت
زیستمحیطی باالتر مواجهند .برای نمونه ،تمایل افراد برای زندگی در محیطی که از نظتر آلتودگی
هوا در سطح باالیی قرار دارد ،یا با تخریب سترههای آ

زیرزمینی در شرایا هشدار قترار گرفتته

است ،بسیار کم و اغلب در فکر برونرفت یا مهاجرت از چنین محیا زیستتی بته محتیا زیستت
سالمترند و در نتیجه ،حس وابستگی به گروههای داخل جام ه ،بهتدریج میان افراد چنین جام های
کمرن تر خواهد شد .بنابراین ،عالوه بر اینکه حت محتیا زیستت ستالم و امتن بتا تتالشهتای
همدالنة افراد و ساکنین میتواند در تحکیم سرمایة اجتماعی م ثر باشد ،داشتن محیا زیست سالم
و امن نیز ،خود از عوامل م ثر برای تشکیل سطح اتحاد و هنجار بین گروههتا و جوامتع محلتی و
ملی است و در ایجاد حس امنیت برای تداوم حضور در گروه و کمک به ارتقتای ستطح آن نقتش
قابل توجهی دارد .بنابراین ،از این نظر نیز محیا زیست و امنیت زیستمحیطی که یکی از اب تاد و
شاخصههای امنیت انسانی است ،بر افزایش سرمایة اجتماعی تأثیر بستزایی متیگتذارد و تخریتب
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محیا زیست از دیگر سو می تواند به کاهش سرمایة اجتماعی (برای مثال از طریق مهاجرت افتراد
و جابهجایی و انتقال اجباری ،حتی در شکل وسیع و حتی جن ) منجر شتود .بنتابراین ،متیتتوان
گتت در ارتباط با عنصر محیا زیست ،دو عامل سرمایة اجتماعی و امنیتت انستانی تتأثیر متقتابلی
نسبت به یکدیگر دارند و رشد و ارتقای سهم هر یتک در بتاالبردن و افتزایش ستطح دیگتری در
جام ه بسیار اهمیت دارد.
مشارکت و امنیت سیاسی

همانطور که پیشتر بیان شد ،سرمایة اجتماعی بهعنوان جنبة مهمی از روابتا میتان افتراد ،ستهمی
قابل توجه در افزایش و تقویت پیونتدهای اجتمتاعی دارد ،بته ایتن متهتوم کته بتا ایجتاد انگیتزه،
اطالعات و مهارتهای الزم در قالب هنجارهای درونشبکهای و نیز تقویت عنصر اعتمتاد ،باعتث
ایجاد فرهنگی مشارکتی در میان اعضای گروه میشود .اعضای هر گروه اجتماعی م موالً با توجته
به اهداف و سیاستهای خاص آن گروه ،هنجارها و ارزشهای مشتترک دارنتد کته متیتوانتد بته
ارتقای سطح مشارکت در میان اعضای گروه منجر شود .سرمایة اجتماعی آنگونه که پاتنتام م تقتد
است ،پیوندهای ارتباطی ،ستاختارهای شتناختی و اتحتاد اجتمتاعی ناشتی از آن ،روح همکتاری،
یکپارچگی و انسجام را در میان شهروندان تزریق میکند (پاتنام ، 9 ،ص

 ) 9 -و در نتیجه

با افزایش و بهبود عملکرد خود موجب ایجاد اعتماد متقابل و حقانیت درون جام ه متیشتود و از
آن طریق ،موجب تقویت انسجام و نزدیک شدن عقاید میشود.
با این بیان ،میتوان گتت افزایش سرمایة اجتماعی در اب اد مختلف ،به تقویتت روح مشتارکت
در افراد گروه از طریق اتخات رفتارهای مشترک منجر میشود .جام تهای کته در آن ،افتراد ختود را
مسئول وقایع سیاسی و اجتماعی موجود میدانند و به دنبال کسب اهداف مشترک در عین تتتاوت
عقاید میباشند ،جام های است که میتواند از نظر سیاسی ،امنیتت محستو
جام ه ،با بهدستآوردن امکان کنترلِ فرهن

شتود .افتراد در ایتن

سیاسیِ حتاکم بتر جام ته و ختامشتیهتا و اصتول

سیاسی ،از حمایتهای سیاسیِ شبکههای ارتباطی خود نیز ،برخوردار میشوند و بهعبتارت دیگتر،
سرمایة اجتماعی رسمی و غیررسمی ،از آسیبهای ناشی از روابا و فرهنت

سیاستی ناستالم ،بتا

افزایش سطح اعتماد و حمایتهای سیاسی و اجتماعیِ درون گروه میکاهد و بته بتاالبردن ستطح
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امنیت سیاسی و روحیة مشارکت میان اعضای گروه و به تبع آن ،جام ه منجر میشود؛ جام های که
از سرمایة اجتماعی نسبتاً کمی برخوردار است ،م موالً افراد آن از حس ت لتق کمتتری نستبت بته
دولت و جام ه برخوردارند و بنابر این ،سطح مشارکت کمتری در امتور سیاستی جام ته خواهنتد
داشت و قط اً نقش افزایش سرمایة اجتماعی و روابا اجتماعی در هم تنیتده و امتن و هنجارهتای
مبتنی بر اصولِ صحیح مشارکتی و امن ،در ایجاد فضای امتن و قابتل اعتمتاد بترای حضتور افتراد
جام ه و مشارکت آنان در سطح تصمیمگیریهای کالن جام ه ،م ثر و حائز اهمیت است.
ارتباط میان امنیت سیاسی ،مشتارکت سیاستی و سترمایة اجتمتاعی ،ارتبتاطی دوستویه استت.
همانطور که در مطال ات اجتماعیِ فرهن
امنیت سیاسی و میزان فرهن

سیاسی و مشارکت جوامع به چشتم متیختورد ،نقتش

مشارکتی افراد نیز ،خود در ارتقتای سترمایة اجتمتاعی مت ثر استت.

ولمن م تقد است در عصر حاضر ،نوعی تشویش و نگرانی برای افراد وجود دارد که مبادا اجتمتاع
آنها را طرد کند و با تنهایی و بیگانگی مواجه شتوند (توستلی و امتانی ، 9 ،ص .) 2در واقتع،
افراد مشارکتکننده در وقایع سیاسی ،م موالً بهدلیل ترسِ از طردشدن از جام ه ،بته دنبتال پایگتاه
امن در روابا م نادار اجتماعی در گروههای عضو میباشند ،به این دلیل ،در فضای امن سیاستی و
مشارکتی ،به افزایش سترمایة اجتمتاعی از طریتق کستب اعتمتاد و ایجتاد شتبکههتایی از روابتاز
درونگروهی ،در راستای ایجاد هنجارها و ساختارهای کوچک متیکوشتند .جام تهای کته از نظتر
سیاسی مشارکت و امنیت سیاسی بیشتری داشته باشد ،قاعدتاً دارای سرمایة اجتماعی فزاینتده نیتز،
خواهد بود و خود این امر ،به افزایش سطح عالقة افراد جام ه به عضویت در گروههای هتمستو و
ارتقای اعتماد و مشارکت و در نتیجه ،ارتقای سرمایة اجتماعی یاری میرساند.
در نتیجه ،در زمینة میزان مشارکت افراد در امور سیاسی جام ه خود ،یکی از م لتههای سنجش
امنیت سیاسی بهعنوان یکی از اب اد هتتگانه امنیت انسانی ،میتوان چنین گتت کته هرچته میتزان
مشارکت سیاسی در جام ه باال رود ،میزان سرمایة اجتماعی نیز افزایش مییابد؛ از سوی دیگتر ،بتا
افزایش سرمایة اجتماعی در جوامع ،میزان عالقهمندی و اعتماد افراد به مشارکت در اهداف سیاسی
جام ه در فضای امن سیاسی نیز ،ارتقتا متییابتد و تأثیرگتذاری و تأثیرپتذیری دوستویه و متقابتل
سرمایة اجتماعی و امنیت انسانی ،گویای ارتباط این دو متهوم در این حوزه است.
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جرم و حمایتهای کیفری

جوامع انسانی از همان ابتدا با مسائل و آسیبهای گوناگون اجتماعی ،دست بهگریبان بودهاند .یکی
از مهمترین عوامل آسیبزای اجتماعی ،جرائم میباشند که حمایت از فرد و جام ه در این زمینه با
ابزارهای کیتری صورت میپذیرد .در واقع ،جرم عالوه بر آن که برهمزنندة نظتم و امنیتت جام ته
است ،زمینة واردآمدن آسیبهای اجتماعی را در جام ه پدیتدار متیکنتد و حمایتتهتای کیتتری،
تضمینکنندة بقا ،دوام ،و سالمت جام ه است و در کنار این حمایتها ،سرمایة اجتمتاعی نیتز ،بتا
حمایت از جام ه در برابر جرایم به افزایش امنیت انسانی یاری متیرستاند .سترمایة اجتمتاعی بتا
تقویت پیوندهای اجتماعی ،حس ت لق به جام ه و کاهش فشارهای روانی در اب اد سهگانتة ختود،
میتواند مان ی برای کاهش ارتکا

جرایم در هر جام های باشد .افراد با عضتویت در گتروههتای

مختلف اجتماعی و برخورداری از شبکة روابا و اعتماد حاکم بر گروه ،مورد حمایت قرار گرفتته
و از این طریق ،سرمایة اجتماعی میتواند با حمایت از طبقاتی از جام ه که نیازمند این حمایتهتا
میباشند و بهره مندی از حمایت عاطتی و یا مالی گروه ،از افراد و بته تبتع آن جام ته ،نستبت بته
ارتکا

جرم بازدارندگی کند .وقتی فردی در جام ه حس ت لق و مورداحتترامبتودن داشتته باشتد،

خود را به تبع آن عنصری اندیشمند و دارای ت هدات متقابل قلمداد میکنتد ،ایتن امتر بته کتاهش
آسیبهای اجتماعی ایجادشده توسا فرد منجر متیشتود .وقتتی در جام تهای سترمایة اجتمتاعی
کاهش مییابد افراد جام ه از حمایت های عاطتی کمتری برخوردارنتد و ختود را در جام ته تنهتا
مییابند و صرفاً ت هدات یکسویهای از طرف خود بر اجتماع بار میکند که این امر انزوای فترد را
در پی دارد و منتهی به تمایل وی به جبران آن ،از طریق اعمتال جترم متیشتود .حضتور افتراد در
شبکه های اجتماعی و ایجاد نوعی همبستگی اجتماعی ،باعث برآوردهشدن نیازهای آنها از طریتق
گروه ها در اب اد مختلف ابزاری ،عاطتی و اطالعاتی میشود که خود موج افزایش سرمایة اجتماعی
و کاهش جرائ م و به تبع آن افزایش امنیت فردی و باالرفتن ستطح امنیتت جام ته متیشتود .ایتن
حمایتها می تواند شامل حمایت اقوام و خویشاوندان ،دوستان و همستایگان ،گتروههتای متدنی،
مذهبی یا فرهنگی یا هر گروه دیگری باشد که فرد عضو آن است و به آن حس ت لق دارد.
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مطابق با نظریه کنترل اجتماعیِ هیرشی هم کنترل درونی و هم کنترل بیرونی مورد توجته قترار
گرفته است .هیرشی با الهام از دورکیم م تقد است رفتار انحرافی ،نتیجة ض ف پیوندهای فرد بتا
جام ه عادی است (محسنی تبریزی ، 5 ،ص .)59در نظریة هیرشی چهار عنصر برای پیوند فرد
با جام ه یا دیگران بیان شده است (ایار و همکاران ، 9 ،ص:) 22
 دلبستگی به متهوم توجه و حساسیت فرد نسبت به دیگران ،دیدگاهها و توق اتشان؛ ت هد به متهوم میزان همراهی پاداشها و مجازاتهای اجتماعی با رفتار همنوا و نابهتتنجارفرد؛
 درگیربودن به متهوم وقتی که فرد در ف الیتهای عادی صرف میکند؛ باورداشتن به متهوم میزان اعتبار هنجارهای اجتمتاعی بترای فترد ،و میتزان درونتی کتردنهنجارهای اجتماعی.
هرچه میزان حضور در شبکههای اجتماعی و مشارکت در سیاستگذاریهای اجتماعی توستا
افراد جام ه و استتاده از ظرفیتهای روابا اجتماعی و گروهها در جام ه افزایش یابتد ،بزهکتاری
در آن جام ه کاهش مییابد .در واقع ،میزان سترمایة اجتمتاعی هتر جام تهای ،نستبت مستتقیم بتا
حمایت آن جام ه از آسیبهای اجتماعی و طبی تاً نسبت م کوس با وقوع جرم و بزه در آن جام ه
دارد .هر میزان سرمایة اجتماعی جام ه ارتقا یابد و در سطح باالتری باشتد میتزان اعتمتاد و ت هتد
متقابل افراد به یکدیگر ،بیشتر و هنجارها تقویت میشود و حس مسئولیت و ت هد افراد نسبت بته
اجرای هنجارها افزایش مییابد و در نتیجه ،امنیت تکتک افتراد جام ته در مقابتل وقتوع جترم و
جنایت افزایش مییابد .در واقع ،سرمایة اجتماعی با حمایت ختود از افتراد در برابتر آستیبهتای
اجتماعی ،به ارتقای سطح امنیت انسانی در جام ه منجر میشود .زیرا یکی از اب تاد امنیتت انستانی
آن گونه که بیان شد ،امنیت فردی است و میتزان جترم و جنایتت و بزهکتاری در جام ته ارتبتاط
مستقیم با امنیت افراد در جام ه دارد.
1. Hirschi
2. Durkheim

222 

امنیت انسانی و سرمایة اجتماعی (شاخصهای پیونددهنده)

همچنین ،میتوان از ارتباط مستقیم میان کاهش سرمایة اجتماعی و افزایش جرائم و آسیبهای
اجتماعی و به تبع آن ،کاهش ضریب امنیت انسانی نیز سخن گتت؛ بدینترتیتب ،جایگتاه و ارزش
امنیت انسانی در هر جام های و کاهش آسیبهای اجتماعی و ستطح ارتکتا

بتزه و جترم در آن،

رابطة مستقیم با میزان سرمایة اجتماعی و تمایل افراد برای حضور در شبکههای اجتمتاعی خواهتد
داشت .به هر میزان افراد در جام ه از امنیت فردی برای حضور در شبکههای اجتمتاعی برختوردار
باشند و هر چه میزان اعتماد آنان نسبت به تقویت جایگاه سرمایة اجتماعی در جهت تقلیتل ستطح
آسیبهای کیتری در جام ه افزایش یابد ،میزان سرمایة اجتماعی آن جام ه نیز ،ارتقا خواهد یافت.
زیرا عناصر اصلی سرمایة اجتماعی را هنجارها ،اعتماد و شبکههای اجتمتاعی تشتکیل متیدهنتد و
اگر میزان اعتماد به نقش هنجارها در جام ه پایین رود و جترم و بتزه در جام ته رواج متییابتد و
سرمایة اجتماعی نیز کاهش می یابد ،که خود به صورت متقابل موجب کاهش امنیت انستانی در آن
جام ه خواهد شد.
اعتماد و حس امنیت

در کنار اب اد عینی امنیت ،امنیت اب اد تهنی نیز دارد .یکی از اب اد امنیت عالوه بر بد د عینتی ،بد تد
تهنی آن ی نی همان متهوم حس امنیت است .احساس امنیت بهم نای در امان حسکتردن جتان و
مال و ارزشهای خود از تهدید ،صدمه ،آسیب و نبودز دغدغته تتأمین نیازهتای م قتول در حتال و
آینده است .اعتماد ،به متهوم درجهای از شناخت و اطمینتان نستبت بته غیتر (از نظتر شخصتیت،
جایگاه و نقش اجتماعی) است که زمینهساز روابا متقابل اجتماعی آسانتر ،سریعتتر و هدفمنتدتر
است (محسنی تبریزی و شیرعلی ، 55 ،ص

) ،و از این منظتر ،اعتمتاد ،دستتیابی بته اهتداف

فردی و جم ی را تسهیل میکنتد و ضتریب موفقیتت را ارتقتا متیدهتد .ون دس در ایتن زمینته
میگوید« :سرمایهگذاری در زمینة سرمایة اجتماعی ،تصمیمی است که در پی ارزان کردن هزینههای
م امله و توافق میان همة طرفین در یک شبکة واحد گرفته می شود .زیرا در فضایی کته توأمتان بتا
1. VanDeth
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اعتماد متقابل باشد ،منابع کمتری برای استحکام تضمینهای متقابل نیاز است» (ابوالحستنی، 9 ،
ص ) .بر اساس ت ریف فوکویاما از سرمایة اجتمتاعی کته آن را نتوعی توانتایی متیدانتد کته از
گسترش اعتماد در یک جام ه یا بخشهایی از آن ناشی میشود (فوکویاما 9 ،

 ،ص ) ،یکتی

از شاخصهای احساس امنیت در جام ه ،میزان اعتماد افراد است .در واقع ،میتان اعتمتاد و حتس
امنیت رابطة م نادار و متقابلی وجود دارد.
در نتیجه ،باتوجه به اینکه حس امنیت در یک جام ه ،یکی از آثار و نشتانههتای تتأمین امنیتت
انسانی در آن جام ه است ،میتوان به نقش سرمایة اجتماعی در این زمینه اشاره کرد ،زیرا یکتی از
منابع اصلی ایجاد حس امنیت در جام ه ،بهوجودآمدن اعتماد متقابل است .در سراستر مبتادالت و
روابا اجتماعی ،اعتماد بهعنوان تسهیل کنندة روابا ،چرخة کنشهتای اجتمتاعی را راحتتتتر بته
حرکت در میآورد .افراد مختلف جام ه در گروههای مختلف ،دیدگاههای متتاوتی نسبت به حتس
امنیت دارند و آن را با توجه به نظام اقتصادی ،ستطح بهداشتت و آمتار جترائم در جام ته ،تتستیر
میکنند .یکی از اصلیترین م لتههایی که حس امنیت در جام ه را ایجاد میکند ،سرمایة اجتمتاعی
است که با عنصر اعتماد ،این نقش را ایتا میکند .احستاس امنیتت در اب تادی نظیتر حتس امنیتت
جهانی ،مالی و سیاسی ،شناسایی شده است که عناصر سرمایة اجتماعی مانند اعتماد ،با ایجاد حتس
همکاری در بین مردم ،صادقانه بودن رفتارهای روزانة مردم نسبت بته همتدیگر ،داشتتن صتراحت
کالم ،با دیگران مانند خانوادة خود رفتارکردن ،یکی بودن ظاهر و باطن ،شراکت در کارهتا ،اعتمتاد
به همشهریان و داشتن صداقت با دوستان ،موجب تقویت حس امنیت در افراد جام ه میشود.
بر این اساس ،حس امنیت در جام ه ،رابطة مستتقیم بتا میتزان اعتمتاد در جام ته کته یکتی از
م لتههای اساسی سرمایة اجتماعی است ،دارد .بنابراین ،هرچه میزان سرمایة اجتماعی در جام های
به ویژه در بد د اعتماد افزایش یابد ،حس امنیت در جام ه ،به صتورت چشتمگیری بتاال متیرود و
حس امنیت ،خود باعث ارتقای امنیت انسانی میشود .در واقع ،حس امنیت یکتی از اب تاد امنیتت
1. Fukuyama

امنیت انسانی و سرمایة اجتماعی (شاخصهای پیونددهنده)

222 

فردی و از آثار تأمین آن است که م لتة بااهمیتی برای جام ة توست هیافتته و بترای تتأمین امنیتت
انسانی است .به صورت متقابل نیز ،بدیهی است که هر چه میزان حس امنیتت در جام ته نیتز بتاال
رود ،سرمایة اجتماعی آن جام ه افزایش مییابد و با افزایش حتس ت لتق و اعتمتاد میتان اعضتای
جام ه ،شاهد رشد فزایندة سرمایة اجتماعی خواهیم بود.
نتیجه
رویکرد امنیت انسانی که در پی تأمین امنیت همة افراد در هرجایی کته باشتند و تتالش در جهتت
بنیان جوام ی با اولویت امنیت افراد است ،همانطور که بیان شد ،پارادایمی نوین و م ثر در اتختات
سیاستهای کلی دولتها و جوامع است و بنا بتر نظتر نظریتهپتردازان ایتن حتوزه در هتتت بد تدز
اقتصادی ،غذایی ،بهداشتی ،زیستمحیطی ،فردی ،اجتمتاعی و سیاستی قابتل شناستایی استت .بته
صورت موازی با آن متهوم سرمایة اجتماعی نیز رویکردی بهنسبت جدید در متاهیم جام هشناختی
برای تشخیص و شناسایی رشد جوامع در جهتت پایتداری و ثبتات اجتمتاعی و بررستی اعتمتاد،
هنجارها و شبکههای اجتماعی در جوامع است .با بررسی و شناخت هتردوی متتاهیم متیتتوان از
نظر متهومی آنها را قیاس کرد ،ولی آنچه در این مقاله بررسی و تحلیل شد ،میتزان تأثیرگتذاری و
رابطة متقابل و عملی هریک از این متاهیم بر دیگری است.
از لحاظ عملی و در عرصة اجتماع ،امنیت انسانی و سرمایة اجتماعی در شش حوزة همبستگی
و امنیت اجتماعی ،سالمت روانی و امنیت فردی ،محیا زیست ،مشارکت و امنیت سیاسی ،جرم و
حمایتهای کیتری ،اعتماد و حس امنیت بر یکدیگر آثار متقابل دارند .در پارادایم امنیتت انستانی،
امنیت اجتماعی بهم نای تأمین امنیت مادی و م نوی فرد در جام ه بهواسطة جلوگیری از تهدیدات
هویتی و قومی بر اثر مدرنیزاسیون ،خصومتهای نژادی و سوءرفتار با اقلیتها است و همبستتگی
بهصورت مستقیم بر امنیت اجتماعی گروههای اجتمتاعی و هتویتی تأثیرگتذار بتوده و بتا افتزایش
همبستگی اجتماعی ،امنیت اجتماعی افزایش است .اعتماد نیز در مقام تسهیلکنندة روابتا ،چرختة
کنشهای اجتماعی را راحتتر به حرکت در میآورد و موجب افزایش امنیت فردی ،حس امنیتت
و همچنین ،حت سالمت روانی اعضای جام ه و ارتقای امنیت بهداشتی میشود .همچنین ،اعتمتاد
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و همبستگی اجتماعی در کنار یکدیگر به کاهش آستیبهتای اجتمتاعی و جترائم و در نتیجته بته
کاهش آثار زیانبار آنها و افزایش امنیت انسانی در جوامع یاری میرستانند و کتاهش آستیبهتای
اجتماعی نیز متقابالً به افزایش سرمایة اجتماعی در اب اد اعتماد و همبستگی میانجامد .شتبکههتای
اجتماعی دیگر عنصر سرمایة اجتماعی عالوه بر آنکه مشارکت اجتماعی را تستهیل متیکننتد و از
این طریق امنیت سیاسی جوامع را افزایش میدهند ،در کاهش مخاطرات زیستمحیطی م ثر بتوده
و امنیت زیستمحیطی را افزایش میدهند .در نتیجه ،میتوان از رابطة مستقیم ،همافزاینتده ،متقابتل
و درهمتنیدة امنیت انسانی و سرمایة اجتماعی سخن گتت.
محیا زیست

امنیت فردی و
سالمت روانی

اعتماد و
حس امنیت

همبستگی و سرمایة
اجتماعی

مشارکت و امنیت
سیاسی

جرم و
حمایتهای کیتری

امنیت
اقتصادی

امنیت
اجتماعی

امنیت انسانی

امنیت
غذایی

امنیّت
فردی
امنیت
سیاسی

امنیت
بهداشتی

امنیت
زیستمحیطی

گروهها و
شبکهها

سرمایۀ
اجتماعی

اعتماد و
انسجام

اطالعات و
ارتباطات
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اجتماعی
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و همکاری

توانمندسازی

شکل  .1مدل مفهومی مؤلفههای پیونددهندة سرمایة اجتماعی و امنیت انسانی
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