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 مقدمه

ها در عرصة امنیتت  های کالن دولتپارادایم امنیت انسانی، بنیان تحلیلی نوین و اثرگذار بر سیاست

گتذاری  جایگاه خود را در فرایند قانونهای اخیر در دهه است کهالمللی در عصر حاضر ملی و بین

هتا  بر خالف مکاتب سنتی امنیت که بر دولتت . ویژه جوامع در حال گذار باز کرده است ها بهدولت

کرد، مرکز ثقل آن امنیت فردمحور و انسانی استت و در هتتت بد تد ختود ی نتی امنیتت        تمرکز می

پتردازان  های نظریه و سیاسی، در نظریهمحیطی، فردی، اجتماعی اقتصادی، غذایی، بهداشتی، زیست

 .شود گران سیاسی و حقوقی بررسی میو تحلیل

در عین حال، سرمایة اجتماعی نیز، متهومی بنیادی در عرصتة روابتا اجتمتاعی و م یتار مت ثر      

های اخیر متورد توجته   این متهوم نیز در دهه. تحلیل در رفتار کنشگران جوامع ملی و داخلی است

آن بر روابتا   قط یدلیل تأثیرگذاری  دان حوزة علوم اجتماعی شده است که البته بهخاص اندیشمن

های دیگر علوم انسانی، نقش و اثرگذاری آن و البته م یارها بر شاخص در نتیجه، افراد در جام ه و

هتتای اجتمتتاعی، همتتواره متتورد تحلیتتل جملتته اعتمتتاد، هنجارهتتا و شتتبکه ازهتتای آن و شتتاخص

 .های علوم انسانی بوده استو اندیشمندان دیگر رشتهپردازان  نظریه

های علتوم انستانی، بررستی    و پژوهش ة متون نظریدلیل جایگاه ویژه این دو متهوم در حوز به

البته بررستی و تحلیتل مبتانی، و نقتش و     . یکدیگر اهمیت خاصی داردها بر تأثیرگذاری متقابل آن

در قالتب   «المللتی داخلی و بین جام ة»و « فرد و اجتماع»ارتباط این دو متهوم با عناصری از جمله 

شناستی   نستبت : اجتمتاعی  ةامنیت انسانی و سرمای»با عنوان  ة مقالة حاضرپژوهشی دیگر از نویسند

پیش از این ارائه گردیده است و در این مقاله س ی بر بررسی و تحلیل روابتا تأثیرگتذار    «متهومی

هتای هریتک در   این متاهیم با توجه به اب اد و م لتته  ةهندهای پیونددهریک بر دیگری و شاخص

مشارکت و  ، محیا زیست، ، امنیت فردی و سالمت روانی امنیت اجتماعیهای همبستگی و حوزه

 .استهای کیتری، اعتماد و حس امنیت امنیت سیاسی، جرم و حمایت

                                                           
1. Societal security 

2. Mental health  
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های رشته متون نظریاجتماعی در  ةمتاهیم امنیت انسانی و سرمای زمینةتوضیح است در  شایان

هتا  است و کتب و مقاالت بسیاری در تبیین و تحلیل شاخصه گتته شدهعلوم انسانی سخن فراوان 

رِورستون در کتتا     ماننتد اندیشتمندان بستیاری   . های هر دو به رشته تحریر درآمده استت و م لته

و شتهربانو    نی و سازمان ملل متحدامنیت انسا، فارلین در کتا   بدون مرزامنیت انسانی در جهان 

در حوزة امنیت انستانی    توسا شهربانو تاجبخش میاب اد و متاه: یانسان تیامنتاجبخش در کتا  

همچنین، در رابطه با متهوم سرمایة اجتمتاعی  . اندگانة آن پرداختهها و اب اد هتت به بررسی ت ریف

نظریة کتنش، دالیتل عملتی و    در کتا    وردیونیز، اندیشمندان بزرگ حوزة علوم اجتماعی مانند ب

در کتتا     ، پاتنتام   رونق جادیو ا یاجتماع یهالتیفض: اعتماد، فوکویاما در کتا  انتخا  عقالنی

ستخن   زمینته  در ایتن   نظریتة سترمایه   هتای بنیتان و کلمن در کتا   مدنیهای دموکراسی و سنت

علمتی   ةگونته ستابق  مهم علوم انسانی، هتی   ةحوزها و مطال ات اخیر در این دو با بررسی. اند گتته

 ةبتا رویکترد مطال ت    صتراحت  بته و مقاالت علمی م تبر فارستی و انگلیستی کته     ها  اویژه در کت

هتای متورد   تأثیرگذاری هر دو در م لتته  ةاین دو عنصر بر یکدیگر و نحو ةهای پیونددهندشاخص

تبیتین و تحلیتل روابتا متقابتل      نظتر توان گتتت ایتن مقالته از    و می شدشناسایی باشد، مشاهده ن

 .استهای این دو متهوم نوظهور پیشرو شاخصه

 نظری مبانی

اجتمتاعی در   ةدر این بخش از پژوهش، صرفاً به بیانی مختصر از متاهیم امنیتت انستانی و سترمای   

 .شودها پرداخته می ندیدگاه اندیشمندان و نویسندگان برجسته این دو حوزه و شناسایی اب اد آ

                                                           
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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  انسانی یتامن

ستازمان ملتل متحتد و بتا      ةمرکز توس   99 که با گزارش سال  استانسانی متهومی نوین امنیت 

رویکرد اجتماعی جایگزین امنیت نظتامی و بته    ةی و با ارائیتهای امنپیروی از سیر تحول در نظریه

و محتور امنیتت انستانی، حتت  و      هدف اصتلی  ،(  ، ص 9  رهامی، ) شددنیای م اصر م رفی 

 .استها  حراست و توس ه امنیت برای آحاد افراد انسانی فارغ از اوصاف آن

هتا نیتز   هتای دولتت  و سیاست استراتژی ةشدن پارادایم امنیت انسانی، تحولی در عرصبا مطرح

د شت ر تلقتی  اب اد نظامی بود، فردمحو ةمحور و بر پایصورت گرفت و امنیتی که تا قبل از آن دولت

ی نی  ،مرکز ملل متحد  99 انسانی سال  ةشده طبق ت ریف گزارش توس  و در هتت بد د شناسایی

محیطی، فتردی، اجتمتاعی و سیاستی، تحلیتل و تبیتین و      امنیت اقتصادی، بهداشتی، غذایی، زیست

ابق هتای ست  پایدار قرار گرفت و بر خالف تحلیل ةدر راستای توس  ها تهدف اصلی استراتژی دول

ای، ملی، اجتماعی و فردی، سطح فردی امنیت مورد توجه ویتژه  المللی، منطقهامنیتی در سطوح بین

 .( 5ص،  9  رهامی، )قرار گرفت 

 سرمایۀ اجتماعی 

اهمیتت و جایگتاه عملکتردی     دلیل شناختی است که بهاجتماعی متهومی نوین و جام ه ةسرمای

انسانی در عصر حاضر بستیار متورد توجته قترار گرفتته      های علوم خود و تأثیر آن در دیگر حوزه

و نتدارد  پردازان ایتن حتوزه ت ریتف واحتدی      نظریهاندیشمندان و  های هاین متهوم در نظری. است

منب ی کته کنشتگران از   »: کندت ریف می به این شرحاجتماعی را  ةبِیکر سرمای. ت ابیر مختلتی دارد

کنند؛ و  و سپس از آن در راستای اهداف خود استتاده میکنند ساختار اجتماعی خاص استخراج می

پتورتزز نیتز    .(Baker, 1990, p.619)« شتود  این منبع با تغییرات در روابا میان کنشگران ایجتاد متی  

دانتد کته بته موجتب عضتویت در      توانایی کنشگران برای تأمین مزایتایی متی  »اجتماعی را  ةسرمای

 ,Portes, 1998) دانتد می ،«شوداجتماعی برای آن ایجاد می های اجتماعی یا سایر ساختارهای شبکه

p.6). هتای  از ویژگتی »اجتماعی در واقع  ةم تقد است سرمای ،پاتنام دیگر اندیشمند علوم اجتماعی

ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی است که همکتاری و همتاهنگی را   های اجتماعی مانند شبکهسازمان

اجتمتاعی در   ةسترمای . (  ، ص 9  بورقانی فراهانی، ) کندتسهیل میبرای دریافت سود دوجانبه 
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هایی شبکه» :ت ریف شده است به این شرحنیز  (OECD)  های اقتصادی و توس هسازمان همکاری

هتا  که به تسهیل روابا در چتارچو  گتروه  را هایی ها و یافتهکه به همراه یکدیگر هنجارها، ارزش

عنوان خطوط ارتباطی  به هاکه شبکه را توان این دیدگاهدر این ت ریف می .«کندا تسهیم می،شود می

 هتا  ریتف البته هر یک از این ت  .(Putnam, 1995, p.67) دریافت ،ها یا افراد هستند واق ی میان گروه

در جایگاه مورد بررسی و استنادی خود، به صورت ویژه و خاص  بایداجتماعی  ةو ت ابیر از سرمای

 . ه قرار گیردمورد مطال

روابتا  آن دستته از  اجتمتاعی منبتع تاتتی     ةسترمای  کردتوان بیان می ها ریفبا تدقیق در این ت 

اجتمتاعی شتامل    ةمنتابع سترمای  . کندهای جم ی را تسهیل میشود که ف الیتاجتماعی ت ریف می

هنجارها در هر . اند شدهکه برای هدف مشترکی ایجاد  است های اجتماعیاعتماد، هنجارها و شبکه

زنی، مصتالحه و  به تشویق چانه ،اجتماعی باشند ةاول اهمیت در میزان سرمای ةفرهنگی که در درج

هتا و هنجارهتا تتا زمتانی کته نقتس و شکستته         البته ارزش. شوند منجر میهای پلورالیسم  سیاست

گیترد،   ار متی مثال زمانی که کودکی توسا بزرگسال مورد حمله قتر  برای. شوند نشوند، آشکار نمی

به همین دلیل، جوامع نستبت بته شناستایی و    . هنجار حمایت از کودکان از آسیب نقس شده است

های بنیتادین   ارزش ءهای خود از جمله حت  ایمنی و امنیت افراد جام ه خود که جز بررسی ارزش

 . کنند هر جام ه است، تالش می

سیاری از نویستندگان و مطال تات تجربتی    اجتماعی نیز در آثار ب ةسرمای ةاهمیت نظری زمینةدر 

 ةرغتم مشتکالت در ت ریتف سترمای    علی»: کند میآدام تصریح . است گتته شدهها سخن فراوان  آن

ای از اجتمتاعی مجموعته   ةاجتماعی و همچنین کاربرد آن و با توجه به هویت است اری آن، سترمای 

ت ریف اهمیتت روابتا انستانی،    را کته باعتث بتاز    های نظتری تحقیقات تجربی بسیار مهم و بحث

 کنتد  تستهیل متی   شتود،  ها، اشکال سازمانی در راستای کیتیت زندگی و پیشرفت عملکرد می شبکه

(Adam & Borut., 2003, p.177.) 

                                                           
1. Organization for Economic Co-operation and Development 
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 (شناسی عملی تنسب)های پیونددهنده شاخص

 از بد تد  هتتت  و بتر  استت  انسانی امنیت افراد تأمین در پی انسانیامنیت  پارادایم اینکه به توجه با

 محیطی، اقتصادی و غذایی متمرکتز ی نی اب اد فردی، بهداشتی، اجتماعی، سیاسی، زیست ها،تهدید

 ،شتود  و حوزة اقتصادی را شامل نمی استاست و حوزة مطال ة این نوشتار، صرفاً حوزة اجتماعی 

بررستی و تحلیتل اب تاد    با توجه بته   اجتماع عرصة در اجتماعی سرمایة و انسانیامنیت  متقابل آثار

شتش حتوزة انتختابی     اجتمتاعی در  ةاصتلی متهتوم سترمای    ةامنیت انسانی و سه شاخص ةگانهتت

 ستالمت  اجتمتاعی، امنیتت   و ی نی همبستتگی  است،ضح او ها پیوند این متاهیم  نگارنده که در آن

 اعتماد ،کیتری هایحمایت و جرم سیاسی،امنیت  و مشارکت زیست، محیا فردی،امنیت  و روانی

 .شود بررسی میامنیت  حس و

 همبستگی و امنیت اجتماعی

تتأمین   و تدارک سالمت افراد جام ته م نای  یکی از اب اد امنیت انسانی، امنیت اجتماعی است که به

آمیتز و رفتع    اقدامات خشتونت و  ،هویتی و قومی هایو جلوگیری از تهدید ،امنیت مادی و م نوی

امنیتت   .احساس عدم امنیتت شتهروندان استت   بردن  م نای ازبین کلی به طور و بههای تهنی  دغدغه

بتار توستا    شتود و بترای اولتین   را شتامل متی   «همبستگی گروهتی »اجتماعی در خود، متهومی از 

در . شتد مطرح   99 کپنهاگ در سال  در مکتب  و لمیتر  ، الی ویور بوزاندانشمندانی چون باری 

هتای  زمان با رشد فناوریها و هویت آنان، همعلیه گروه هاهدیدواقع، این متهوم با گسترش موج ت

همچنین، شروع و گستترش مهتاجرت از کشتورهای فقیترِ در     . نوین و صن ت جدید شکل گرفت

مقولتة  . دشت یافته، خود باعث تهدید علیه تبارهای قومی و هتویتی  حال توس ه به کشورهای توس ه

انسجام اجتماعی، تمامیت ارضتی و   مانندهای اساسی شتهدید ارز زمینةامنیت اجتماعی، چون در 

مقوالت  از جملهشود،  مورد تهدید و حمله واقع می یو هویت «ما»حاکمیت سیاسی است و طی آن 

                                                           
1. Barry Buzan 

2. Ole Waever 

3. Lemaiter 
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کتار،   مانندموضوعات مهمِ زندگی  اگر. دشو  امنیت انسانی محسو  می ةگان بسیار مهم و اب اد هتت

درآمد، آبرو، اعتبار و روابا اجتماعی مورد تهدید جدی قرار گیرند، رشد و پویتایی آن جام ته بته    

هتای   متهوم امنیت اجتماعی ناظر بر تأمین مصونیت گروهبنابراین، . شود سمت ت الی دچار زوال می

و رفتع  آمیتز   شان در مقابل اقتدامات خشتونت  مختلف اجتماعی با حت  هویت گروهی و اجتماعی

احساس ت لق افراد به جام ته و  . های تهنی آنان، مبنی بر حس عدم امنیت استها و آشو نگرانی

حتوزه  ( ها و اقتوام مختلتف    زنان، جوانان، اقلیت)های مختلف جم یتی  همبستگی گروهی در گروه

 مرجتع امنیتت در امنیتت   . دشتو تواند باعث سالمت و هویت جام ه مستقل و امنیت آن جام ه  می

کته در م نتای دقیتق ختود مرجتع آن کشتور و ارکتان         ملیاجتماعی، گروه است برخالف امنیت 

. استت تأمین و حت  آن با دولتت   ةآن ی نی ملت، سرزمین و حاکمیت است و وظیت ةدهند تشکیل

تتوان در فقتر اقتصتادی، فستاد و فحشتا،       خطرافتادن حسِ امنیتت گروهتی را، متی    عناصر اصلیِ به

یافتته، مستائل زنتان،     خواهی، تب یس در نظام تأمین اجتماعی، جنایتات ستازمان  تاعتمادی، هوی بی

  .کردجو و ها و اختالفات روانی جستبیماری

انسجام گروهی، نظم عمومی، سالمت و  مانند هاییهمبستگی گروهی و امنیت اجتماعی، م لته

ها و این عوامل، با توجه به شاخصه زمینةکه در  دارندمهارت افراد، امید به زندگی و امنیت هویت 

انستجام، در میتزان    ةتوان دریافت میزان همبستگی گروهی و درجت های سرمایة اجتماعی، میم لته

مندی رفتاری میان افتراد گتروه در ستنجش میتزان سترمایة      تأثیر هنجارها بر رفتار گروهی و قاعده

امنیتت  )میتان همبستتگی گتروه     ةان رابطت تومی بنابراین، اکنون. اجتماعی نقش عمده و مهمی دارد

هنجارها از عناصتر اصتلی   . کردو سرمایة اجتماعی و نقش هر یک بر دیگری را بررسی ( اجتماعی

پتذیری و هویتت   یند جام هاسرمایة اجتماعی بوده که عالوه بر اعمال نتوت و کنترل بر افراد، در فر

عنصر اعتمتاد در سترمایة اجتمتاعی، در     ،نهمچنی. کنند گروهی افراد در جام ه نقش اصلی ایتا می

ق به گروه و انتظام اجتمتاعی  لمندیِ رفتار و حس ت روابا متقابل میان افراد جام ه و تقویت قاعده

زمان عالوه بر تقویتت م نتا   هم طور توان دریافت، سرمایة اجتماعی به بدین ترتیب می. اهمیت دارد

شود  ایشان در زندگی اجتماعی می ةمشارکت ف االن برای افراد در زندگی اجتماعی، موجب تقویت

، 55  علمتی،   و زنتور بتاقری )انجامتد  ها میمندی و نظم اجتماعی در گروهکلی به قاعده طور و به
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بنابراین، سرمایة اجتماعی عالوه بر اینکه خود متأثر از میتزان همبستتگی گتروه و حتس      .(2  ص

تماد و هنجار به حمایت و تقویت نهادهای اجتماعی و اع مانندامنیت اجتماعی است و بر عناصری 

کنتد، نهادهتای اجتمتاعی نیتز در      ای ایتتا متی   ها نقش عمده آن ةصادقانه و عادالن ،عملکرد صحیح

تقویت اعتماد و هنجارها که از عناصر اصلی سرمایة اجتماعی هستتند، تتأثیر بستزایی دارنتد و در     

در واقتع، سترمایة   . ة اجتماعی و امنیت اجتماعی سخن گتتتوان از ارتباط متقابل سرمایمی ،نتیجه

اجتماعی از سویی با کمک به رشد همبستگی گروهی به ارتقای سطح امنیت انستانی در جام ته و   

و با باالبردن حتس ت لتق بته گتروه و امنیتت در       کند میحت  نقش گروهی و هویت در آن کمک 

از سوی . شود منجر میامنیت انسانی  در نتیجه،و اجتماعات، خود به افزایش میزان امنیت اجتماعی 

امنیت اجتمتاعی و همبستتگی گروهتی در جام ته،      ةحوز پیشبرد و ارتقای امنیت انسانی در ،دیگر

کیتی سرمایة اجتماعی در آن جام ته و بتاالبردن حتس اعتمتاد و تقویتت       ةخود به افزایش شاخص

 . شود منجر میهای جام ه هنجارهای مورد قبول گروه

 فردی و سالمت روانی  یتامن

م نای قابلیت توازن و هماهنگی با دیگتران،   طبق ت ریف سازمان جهانی بهداشت، سالمت روانی به

طور منطقی، عادالنته و   های شخصی بهتغییر و اصالح محیا فردی، اجتماعی، حل تضادها و تمایل

هتا و  روابا با دیگتران، گتروه  بخشی از این عوامل مربوط به کیتیت  .(WHO, 2017) استمناسب 

نهادهای غیررسمی است و بدین ترتیتب، نتوع نگترش و باورهتا دربتاره زنتدگی و جام ته و نیتز         

ها و میزان سالمت روانی افتراد  های زندگی فردی و اجتماعی انسانت هدات، در ویژگی و شاخصه

اند و  و فکر ت بیر کردهکارشناسان بهداشت جهانی از بهداشت روانی به سالمت روان . اهمیت دارد

سالمت فکر عبارت است از قابلیتت ارتبتاط متوزون و هماهنت  بتا دیگتران، تغییتر و        »: گویند می

اصالح محیا فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمتایالت شخصتی بته طتور منطقتی، عادالنته و       

توان به  ه میهمچنین، سالمت روانی افراد، متأثر از عوامل مت ددی است ک .(WHO, 2017) «مناسب

هتای  شدن نیازهای اولیه، ناکامی، استرس، یادگیری، مسائل اجتماعی و رسانهن برآورده مانندعواملی 

های علمی و صن تی جوامع موضوع سالمت روانی افراد جام ه در کنار پیشرفت. جم ی اشاره کرد

عی افتراد ارتبتاط مستتقیم    هم با فرد و هم با اجتماع و حیات اجتما زیرا، دارد ای ال اده فوقاهمیت 
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زندگی سالم هر انسانی دانست کته متأستتانه   عوامل ترین  دارد و شاید بتوان امنیت روانی را از مهم

. شود  های زیاد میزای جوامع، دچار تهدیدات و آسیبآسیب ،نامتوازن و در نتیجه ةبا رشد و توس 

. استت منسجم  یری از یک نظام ارزشبرای دستیابی به سالمت روان، برخوردا الزمیکی از شرایا 

ستنجش ستالمت روانتی     عوامتل در واقع، خودشناسی و دستیابی به حس متیدبودن در اجتماع، از 

 . استافراد و ارتقای سطح امنیت انسانی 

های سالمت روانی و اب تاد امنیتت انستانی، ایتن دو متهتوم روابتا متقابتل و        با توجه به م لته

توان به نقتش و تتأثیر سترمایة اجتمتاعی بتر ستالمت        ، میزمینةدر این . ندداریکدیگر  اتأثیرگذار ب

بین متغیرهای مختلتف   ،آماری های آزمون نتایجبنا بر . روانی افراد جام ه و امنیت فردی اشاره کرد

عامتل  های حوزة علتوم اجتمتاعی، رابطتة مثبتت و م نتاداری میتان دو        سالمت روانی در پژوهش

هتر قتدر سترمایة اجتمتاعی فترد       ،عبتارت دیگتر   به: اجتماعی وجود داردسالمت روانی و سرمایة 

جمتالی،  و  ستلطانی )شتود   افزایش یابد، به میزان سالمت روانی وی و حس امنیت وی افزوده متی 

 .(9  ، ص 5  

چهار عنصرِ خودکارآمدی،  اند از عبارت شناختیِ تأثیرگذار بر سرمایة اجتماعی های روانسرمایه

هایش  نتس و باور فرد به توانایی خودکارآمدی یا همان اعتمادبه. بینی و امیدواریآوری، خوش تا 

تتأمین منتابع    بتارة ای م تین، از راه ایجتاد انگیتزه در    وظیته دادن برای دستیابی به موفقیت در انجام

 ةپتذیری، انگیتز   مخاطره ی از جملههای مشخص افراد خودکارآمد، ویژگی. استشناختی برای خود 

بتاور   ماننتد عتواملی   تحت تأثیرکه این م لته  دارندو تالش و پشتکار برای رسیدن به اهداف  ،باال

توانایی فرد بترای مقابلته    ،آوری است که در واقععنصر دوم تا . هستنددیگران به توانایی فرد نیز 

یی آوری بتاال افترادی کته تتا    . هاستت  حتی رویدادهای مثبت و پیشرفت ،هاها و مصیبتبا ناکامی

و مهارت و نگترش متورد    شود  در زمان بروز چنین هیجاناتی عملکردشان دچار اختالل نمی دارند،

و بتدین متهتوم    بتوده شناختی م ثر بر سرمایة اجتمتاعی  بینی، عنصر سوم روانخوش. را دارندنیاز 

دستت   هه بدست خواهد آورد، در مقابل آنچ هب را است که فرد توانایی ارزیابی و تحلیل واق ی آنچه

دستت   هبت  را گترفتن از آنچته   بهتره  کتارگیری و  بته  ،توانایی قدرشناستی  ،دارد و همچنین ،آورد نمی

ایتن عنصتر نقتش مهمتی در ارتقتای      . داراستت  ،در مقابل آنچه قادر به کسب آن نیستت ، آورد می
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جتزء  امیدواری نیز حالت انگیزشی مثبتی است که از دو . کارآمدی فردی و سالمت روانی وی دارد

ای قوی بترای   ریزی برای دستیابی به اهداف برخوردار است و مستلزم داشتن اراده عاملیت و برنامه

  .(95-99، ص 9  نژاد،  عارف و امیرخانی) استنیل به اهداف و موق یت 

بیشتتر از  شتناختی  تتوان دریافتت هتر چته افتراد از بد تد روان       با تبیین اب اد سالمت روانی، می

اجتمتاعی    برخوردار باشند، از بد د اجتماعی میزان ت امالت گروهی و مشارکت دههای یادش روحیه

بته رشتد سترمایة     ،در نتیجته  .شتود  رود و باعث پیوند و تداوم و تکترار ت تامالت متی    آنان باال می

رشد و افزایش سرمایة اجتماعی نیز تأثیر مستقیم و شتایان   ،از سوی دیگر. دشو  اجتماعی منتهی می

افتراد  . گذاردهای فردی و حس امنیت در افراد جام ه میویژه شاخصه سالمت روانی به توجهی بر

ها در جام ه و سرمایة اجتماعی فزاینده، از ستالمت روانتی بیشتتر و     با احساس ت لق خود به گروه

، های امنیت انستانی یکی از م لته زیرا. دشو  به تبع آن جام ه از امنیت انسانی بیشتری برخوردار می

 ،بنتابراین . امنیت فردی است که با حس امنیت و سالمت روانی افراد در جام ه رابطه مستتقیم دارد 

روابا متقابل و تأثیرگذاری بر یکدیگر دارند و به ( امنیت فردی)سرمایة اجتماعی و سالمت روانی 

 .دارندتبع آن در تأمین امنیت انسانی 

 محیط زیست 

پذیرد و کیتیتت   ها از عوامل مت ددی تأثیر می درن، حیات انساندر روند زندگی م اصر در دنیای م

از جمله کیتیت محیطتی، روانتی، اجتمتاعی،     شود، میزندگی نیز در چندین بد د سنجش و ارزیابی 

کیتیتت   ،ترین اب ادی که بتر حیتات و همچنتین   یکی از مهم ،فیزیکی، جسمی و روحی و همچنین

تتوان ارزیتابی دقیقتی از     که بدون توجه به آن، نمی استگذارد، محیا زیست زندگی بشر تأثیر می

ناپایتدار و   ةزیستت بتا توست    متأستانه امروزه، محتیا . سطح کیتیت زندگی افراد در جوامع داشت

مستائل  . و در م رض مخاطرات و تهدیدات بسیاری است شده،پذیر  نامتوازن جوامع، بسیار آسیب

ترین مسائل ترین و مهمزمین از عمده ةو گرمایش کر «ییرات آ  و هواییتغ» ویژه محیطی به زیست

از جمله مسائلی که . جوامع، فرهن  برخورد با آن متتاوت است ةکه بسته به نوع و توس  استآن 

میتزان سترمایة اجتمتاعی     ،محیطی در جوامع گوناگون تأثیرگذار باشتد تواند بر رفتارهای زیست می
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تأثیرگتذاری سترمایة اجتمتاعی بتر امنیتت       ةکوشتیم بته اختصتار نحتو     می است که در این مبحث

زیستت ستالم و امتن را بتر      طور محیاو همین استمحیطی که یکی از اب اد امنیت انسانی  زیست

هتای اخیتر پژوهشتگران    از پژوهش طور که همان. کنیمافزایش یا کاهش سرمایة اجتماعی ارزیابی 

آیتد، ایتن دو مقولتة تتأثیر     متی  های اخیر بتر حقوق در سالو  علوم اجتماعی و محیا زیست ةحوز

در واقتع، از ستویی میتزان توجته بته      (.  9  ،  گیدنز)متقابل و م ناداری نسبت به یکدیگر دارند 

های اجتمتاعی بتا ستالمت محتیا زیستت       های سرمایة اجتماعی مانند اعتماد، هنجار و شبکهم لته

سوی دیگر، میزان سالمت محیا زیست و محیا امن برای افتراد  رابطة مستقیم و مثبتی دارد، و از 

نیتز، تتأثیر قابتل تتوجهی در رشتد و ارتقتای        محیطتی   اجتماع از جهت زندگی و بهداشت زیستت 

با (.    ، ص 5  ، و لزلی تونکیس)پیوندهای گروهی و اجتماع و باالرفتن سرمایة اجتماعی دارد 

در راستتای آن   المللتی بتوده و  های جوامع داخلی و بتین  زیست یکی از دغدغهاینکه مسئلة محیا 

و  ( 99 )و پروتکل کیوتتو   (  9 )اعالمیة استکهلم  برای جلوگیری از تخریب محیا زیست، از

گرفتته    انجاممطال ات مختلتی  وهای مت ددی برگزار  تا کنون کنترانس  99 کنترانس ریو در سال 

 نبتود شتود کته    با توجه بته ایتن استناد، مشتاهده متی     ، مت ددی من قد شده است های کنوانسیون و

، در طتی ستالیان یکتی از دالیتل اصتلی      زمینته های دقیق در ایتن   ریزیهای کالن و برنامه سیاست

ریزی در جهت افزایش سرمایة اجتمتاعی و  در حالی که با برنامه ،زیست بوده است تخریب محیا

هتای   عی از طریتق هنجارهتا، درون شتبکه   هتای مختلتف اجتمتا    مشی و اصول در گتروه  اتخات خا

های بشری را داخل جوامتع،   توان ف الیت اجتماعی منسجم و با وجود اعتماد میان اعضای گروه می

، و لزلی تونکیس) بدرد و تقویت کرد زیست و حت  آن پیشدر راستای جلوگیری از تخریب محیا

هتای   توان گتت، حتی با افزایش سرمایة اجتماعی و همکتاری  می ،در واقع .(9   -2  ، ص 5  

گروهی، هزینة کمتری نسبت به دستیابی اهداف جوامع برای حت  محیا زیستت متورد نیتاز     درون

توان به هنجارهای بازدارنده می ةگروهی و ساختارها و ارائ از طریق تقویت اعتماد درون زیرااست، 

 . این هدف دست یافت
                                                           
1. Giddens 
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ای  حتاظتت از محتیا زیستت توجته ویتژه      بترای عنتوان عتاملی    سرمایة اجتماعی به امروزه به

هتای   هتای ختود، کتنش   افراد هر اجتماعی با توجه به میزان احساس، تمایالت و آمتادگی . شود می

هتر چته   . ایجاد و حت  محیا زیستت ستالم دارنتد    برایمختلتی را نسبت به مسئولیت ویژه خود 

های خود، بنا به اعتمادی که نستبت بته اعضتای گتروه و جام ته       گروهمیزان مسئولیت افراد داخل 

هتا در قبتال حتت  محتیا      دارند و نیز با توجه به قواعد داخل گروه باال رود، احتمال مسئولیت آن

محیطتی،  با توجه به اینکته امنیتت زیستت   . رود در قبال آن نیز باال می شان مسئوالنهزیست و رفتار 

منیت انسانی است، بنابراین، افزایش سرمایة اجتماعی و رفتار مستئوالنه  های ا خود یکی از شاخص

 .شود یبه ارتقای سطح امنیت انسانی در جام ه منجر مدر نهایت،  زیست،در قبال محیا

بتدین   یستت، ستویه ن  محیطی، یتک تأثیر سرمایة اجتماعی بر تأمین امنیت زیست کردباید توجه 

، داشتته باشتد  محیطتی   ای که کمتر تخریب زیستت  م و جام هسال زیست م نا که حضور در محیا

و در  استت  هتا  های داخل جام ه و روابا بین آن حضور مستمر افراد در گروه برایای خود انگیزه

سترمایة اجتمتاعی در جوامتع     ةمحیطی یکی از عوامل افزایندامنیت زیست کردتوان بیان نتیجه، می

تتری  پایین ةمحیطی در درجم موالً کشورهای در حال توس ه و کشورهایی که از نظر زیست .است

مهاجرت افراد جام ته بته ستمت جوامتع دارای امنیتت       ةنسبت به جوامع دیگر قرار دارند، با مقول

نمونه، تمایل افراد برای زندگی در محیطی که از نظتر آلتودگی   رای ب. محیطی باالتر مواجهندزیست

های آ  زیرزمینی در شرایا هشدار قترار گرفتته   یا با تخریب ستره ،در سطح باالیی قرار داردهوا 

رفت یا مهاجرت از چنین محیا زیستتی بته محتیا زیستت     است، بسیار کم و اغلب در فکر برون

ای تدریج میان افراد چنین جام ه به ،داخل جام ه های گروهحس وابستگی به  ،و در نتیجهند ترسالم

هتای  عالوه بر اینکه حت  محتیا زیستت ستالم و امتن بتا تتالش      بنابراین،  .تر خواهد شدمرن ک

زیست سالم  اجتماعی م ثر باشد، داشتن محیا ةتواند در تحکیم سرمایافراد و ساکنین می ةهمدالن

ی و لت هتا و جوامتع مح   بین گروه خود از عوامل م ثر برای تشکیل سطح اتحاد و هنجار و امن نیز،

و در ایجاد حس امنیت برای تداوم حضور در گروه و کمک به ارتقتای ستطح آن نقتش     است یمل

محیطی که یکی از اب تاد و  نیز محیا زیست و امنیت زیست نظراز این  ،بنابراین. قابل توجهی دارد

و تخریتب   گتذارد  متی ، بر افزایش سرمایة اجتماعی تأثیر بستزایی  استهای امنیت انسانی  شاخصه
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مثال از طریق مهاجرت افتراد   برای)تواند به کاهش سرمایة اجتماعی  یست از دیگر سو میز محیا

تتوان   متی  بنتابراین، . منجر شتود ( حتی در شکل وسیع و حتی جن  ،جایی و انتقال اجباریو جابه

سرمایة اجتماعی و امنیتت انستانی تتأثیر متقتابلی     عامل زیست، دو  در ارتباط با عنصر محیا گتت

نسبت به یکدیگر دارند و رشد و ارتقای سهم هر یتک در بتاالبردن و افتزایش ستطح دیگتری در      

  .دارد اهمیتجام ه بسیار 

 مشارکت و امنیت سیاسی

می مهمی از روابتا میتان افتراد، سته     ةعنوان جنب ، سرمایة اجتماعی بهبیان شدتر  که پیش طور  همان

انگیتزه،   ایجتاد قابل توجه در افزایش و تقویت پیونتدهای اجتمتاعی دارد، بته ایتن متهتوم کته بتا        

ای و نیز تقویت عنصر اعتمتاد، باعتث   شبکه های الزم در قالب هنجارهای دروناطالعات و مهارت

ه اعضای هر گروه اجتماعی م موالً با توجت . شودایجاد فرهنگی مشارکتی در میان اعضای گروه می

توانتد بته   کته متی   دارنتد های مشتترک  های خاص آن گروه، هنجارها و ارزشبه اهداف و سیاست

گونه که پاتنتام م تقتد   سرمایة اجتماعی آن. منجر شودارتقای سطح مشارکت در میان اعضای گروه 

است، پیوندهای ارتباطی، ستاختارهای شتناختی و اتحتاد اجتمتاعی ناشتی از آن، روح همکتاری،       

در نتیجه  و(  9 -   ، ص 9  پاتنام، ) کندو انسجام را در میان شهروندان تزریق می یکپارچگی

و از  شتود  با افزایش و بهبود عملکرد خود موجب ایجاد اعتماد متقابل و حقانیت درون جام ه متی 

  .شود  میعقاید  شدن نزدیکآن طریق، موجب تقویت انسجام و 

ه تقویتت روح مشتارکت   بیة اجتماعی در اب اد مختلف، افزایش سرما گتتتوان  با این بیان، می

ای کته در آن، افتراد ختود را    جام ته . شود منجر میدر افراد گروه از طریق اتخات رفتارهای مشترک 

دانند و به دنبال کسب اهداف مشترک در عین تتتاوت  مسئول وقایع سیاسی و اجتماعی موجود می

افتراد در ایتن   . تواند از نظر سیاسی، امنیتت محستو  شتود   ای است که میباشند، جام ه عقاید می

هتا و اصتول   مشتی  آوردن امکان کنترلِ فرهن  سیاسیِ حتاکم بتر جام ته و ختا     دستجام ه، با به

عبتارت دیگتر،    شوند و بههای ارتباطی خود نیز، برخوردار میهای سیاسیِ شبکهسیاسی، از حمایت

های ناشی از روابا و فرهنت  سیاستی ناستالم، بتا      بسرمایة اجتماعی رسمی و غیررسمی، از آسی

کاهد و بته بتاالبردن ستطح    های سیاسی و اجتماعیِ درون گروه میافزایش سطح اعتماد و حمایت
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ای که جام ه شود؛ منجر میمشارکت میان اعضای گروه و به تبع آن، جام ه  ةامنیت سیاسی و روحی

از حس ت لتق کمتتری نستبت بته      ، م موالً افراد آناز سرمایة اجتماعی نسبتاً کمی برخوردار است

دولت و جام ه برخوردارند و بنابر این، سطح مشارکت کمتری در امتور سیاستی جام ته خواهنتد     

هنجارهتای   داشت و قط اً نقش افزایش سرمایة اجتماعی و روابا اجتماعی در هم تنیتده و امتن و  

حضتور افتراد    بترای ی امتن و قابتل اعتمتاد    مبتنی بر اصولِ صحیح مشارکتی و امن، در ایجاد فضا

 .های کالن جام ه، م ثر و حائز اهمیت استگیری جام ه و مشارکت آنان در سطح تصمیم

. ارتباط میان امنیت سیاسی، مشتارکت سیاستی و سترمایة اجتمتاعی، ارتبتاطی دوستویه استت       

ختورد، نقتش   یکه در مطال ات اجتماعیِ فرهن  سیاسی و مشارکت جوامع به چشتم مت   طور همان

. استت امنیت سیاسی و میزان فرهن  مشارکتی افراد نیز، خود در ارتقتای سترمایة اجتمتاعی مت ثر     

در عصر حاضر، نوعی تشویش و نگرانی برای افراد وجود دارد که مبادا اجتمتاع   ولمن م تقد است

 ،در واقتع  .(2 ، ص 9  امتانی،   و توستلی )ها را طرد کند و با تنهایی و بیگانگی مواجه شتوند  آن

ترسِ از طردشدن از جام ه، بته دنبتال پایگتاه     دلیل کننده در وقایع سیاسی، م موالً بهافراد مشارکت

، در فضای امن سیاستی و  دلیلبه این  ،باشندهای عضو میامن در روابا م نادار اجتماعی در گروه

هتایی از روابتاز   همشارکتی، به افزایش سترمایة اجتمتاعی از طریتق کستب اعتمتاد و ایجتاد شتبک       

ای کته از نظتر   جام ته . کوشتند گروهی، در راستای ایجاد هنجارها و ساختارهای کوچک متی  درون

باشد، قاعدتاً دارای سرمایة اجتماعی فزاینتده نیتز،   بیشتری داشته  امنیت سیاسیو سیاسی مشارکت 

ستو و  های هتم افراد جام ه به عضویت در گروه ةخواهد بود و خود این امر، به افزایش سطح عالق

 .رساندارتقای سرمایة اجتماعی یاری می ،ارتقای اعتماد و مشارکت و در نتیجه

های سنجش میزان مشارکت افراد در امور سیاسی جام ه خود، یکی از م لته زمینة در نتیجه، در

توان چنین گتت کته هرچته میتزان    می ،گانه امنیت انسانیعنوان یکی از اب اد هتت امنیت سیاسی به

بتا   ،یابد؛ از سوی دیگتر  مشارکت سیاسی در جام ه باال رود، میزان سرمایة اجتماعی نیز افزایش می

مندی و اعتماد افراد به مشارکت در اهداف سیاسی افزایش سرمایة اجتماعی در جوامع، میزان عالقه

ثیرگتذاری و تأثیرپتذیری دوستویه و متقابتل     یابتد و تأ جام ه در فضای امن سیاسی نیز، ارتقتا متی  

 .استسرمایة اجتماعی و امنیت انسانی، گویای ارتباط این دو متهوم در این حوزه 
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 های کیفریجرم و حمایت

یکی . اندگریبان بودههای گوناگون اجتماعی، دست بهجوامع انسانی از همان ابتدا با مسائل و آسیب

با  زمینهباشند که حمایت از فرد و جام ه در این م میئاجتماعی، جرازای ترین عوامل آسیباز مهم

زنندة نظتم و امنیتت جام ته     در واقع، جرم عالوه بر آن که برهم. پذیرد ابزارهای کیتری صورت می

هتای کیتتری،   کنتد و حمایتت  های اجتماعی را در جام ه پدیتدار متی  است، زمینة واردآمدن آسیب

، سرمایة اجتمتاعی نیتز، بتا    ها حمایتو سالمت جام ه است و در کنار این کنندة بقا، دوام، تضمین

سترمایة اجتمتاعی بتا    . رستاند حمایت از جام ه در برابر جرایم به افزایش امنیت انسانی یاری متی 

گانتة ختود،    تقویت پیوندهای اجتماعی، حس ت لق به جام ه و کاهش فشارهای روانی در اب اد سه

هتای  افراد با عضتویت در گتروه  . ای باشد اهش ارتکا  جرایم در هر جام هتواند مان ی برای ک می

روابا و اعتماد حاکم بر گروه، مورد حمایت قرار گرفتته   ةمختلف اجتماعی و برخورداری از شبک

هتا  تواند با حمایت از طبقاتی از جام ه که نیازمند این حمایتو از این طریق، سرمایة اجتماعی می

مندی از حمایت عاطتی و یا مالی گروه، از افراد و بته تبتع آن جام ته، نستبت بته      باشند و بهره می

، بتودن داشتته باشتد    احتترام  وقتی فردی در جام ه حس ت لق و مورد. کندارتکا  جرم بازدارندگی 

کنتد، ایتن امتر بته کتاهش       خود را به تبع آن عنصری اندیشمند و دارای ت هدات متقابل قلمداد می

ای سترمایة اجتمتاعی    وقتتی در جام ته  . شتود  منجر متی اعی ایجادشده توسا فرد های اجتمآسیب

های عاطتی کمتری برخوردارنتد و ختود را در جام ته تنهتا      یابد افراد جام ه از حمایت کاهش می

کند که این امر انزوای فترد را   ای از طرف خود بر اجتماع بار می سویه یابند و صرفاً ت هدات یک می

حضتور افتراد در   . دشتو   منتهی به تمایل وی به جبران آن، از طریق اعمتال جترم متی   در پی دارد و 

ها از طریتق   شدن نیازهای آن های اجتماعی و ایجاد نوعی همبستگی اجتماعی، باعث برآورده شبکه

که خود موج افزایش سرمایة اجتماعی  شود  ها در اب اد مختلف ابزاری، عاطتی و اطالعاتی می گروه

ایتن  . شتود  م و به تبع آن افزایش امنیت فردی و باالرفتن ستطح امنیتت جام ته متی    ئاو کاهش جر

هتای متدنی،   تواند شامل حمایت اقوام و خویشاوندان، دوستان و همستایگان، گتروه   ها می حمایت

 . دیگری باشد که فرد عضو آن است و به آن حس ت لق دارد گروه هرمذهبی یا فرهنگی یا 
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اجتماعیِ هیرشی هم کنترل درونی و هم کنترل بیرونی مورد توجته قترار   نظریه کنترل با مطابق 

م تقد است رفتار انحرافی، نتیجة ض ف پیوندهای فرد بتا    دورکیمبا الهام از   هیرشی. گرفته است

در نظریة هیرشی چهار عنصر برای پیوند فرد  .(59، ص 5  محسنی تبریزی، )جام ه عادی است 

 :(22 ، ص 9  ایار و همکاران، ) شده است نبیابا جام ه یا دیگران 

 ؛ها و توق اتشاندلبستگی به متهوم توجه و حساسیت فرد نسبت به دیگران، دیدگاه -

نوا و نابهتتنجار  های اجتماعی با رفتار همها و مجازات ت هد به متهوم میزان همراهی پاداش -

  ؛فرد

 ؛کند صرف میهای عادی  درگیربودن به متهوم وقتی که فرد در ف الیت -

باورداشتن به متهوم میزان اعتبار هنجارهای اجتمتاعی بترای فترد، و میتزان درونتی کتردن        -

  .هنجارهای اجتماعی

های اجتماعی توستا  گذاریهای اجتماعی و مشارکت در سیاستهرچه میزان حضور در شبکه

زایش یابتد، بزهکتاری   ها در جام ه افهای روابا اجتماعی و گروه افراد جام ه و استتاده از ظرفیت

، نستبت مستتقیم بتا    ای جام ته در واقع، میزان سترمایة اجتمتاعی هتر    . یابد در آن جام ه کاهش می

های اجتماعی و طبی تاً نسبت م کوس با وقوع جرم و بزه در آن جام ه حمایت آن جام ه از آسیب

د میتزان اعتمتاد و ت هتد    هر میزان سرمایة اجتماعی جام ه ارتقا یابد و در سطح باالتری باشت . دارد

د و حس مسئولیت و ت هد افراد نسبت بته  شو  متقابل افراد به یکدیگر، بیشتر و هنجارها تقویت می

تک افتراد جام ته در مقابتل وقتوع جترم و       یابد و در نتیجه، امنیت تک اجرای هنجارها افزایش می

هتای  افتراد در برابتر آستیب    در واقع، سرمایة اجتماعی با حمایت ختود از . یابد جنایت افزایش می

یکی از اب تاد امنیتت انستانی     زیرا. شود نجر میاجتماعی، به ارتقای سطح امنیت انسانی در جام ه م

شد، امنیت فردی است و میتزان جترم و جنایتت و بزهکتاری در جام ته ارتبتاط       که بیان آن گونه 

 .مستقیم با امنیت افراد در جام ه دارد

                                                           
1. Hirschi 

2. Durkheim 
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های م و آسیبئط مستقیم میان کاهش سرمایة اجتماعی و افزایش جراتوان از ارتبامی ،همچنین

ترتیتب، جایگتاه و ارزش   اجتماعی و به تبع آن، کاهش ضریب امنیت انسانی نیز سخن گتت؛ بدین

، آن درهای اجتماعی و ستطح ارتکتا  بتزه و جترم     ای و کاهش آسیب امنیت انسانی در هر جام ه

های اجتمتاعی خواهتد   تماعی و تمایل افراد برای حضور در شبکهمستقیم با میزان سرمایة اج ةرابط

های اجتمتاعی برختوردار    به هر میزان افراد در جام ه از امنیت فردی برای حضور در شبکه. داشت

میزان اعتماد آنان نسبت به تقویت جایگاه سرمایة اجتماعی در جهت تقلیتل ستطح    هباشند و هر چ

. ش یابد، میزان سرمایة اجتماعی آن جام ه نیز، ارتقا خواهد یافتهای کیتری در جام ه افزای آسیب

دهنتد و   های اجتمتاعی تشتکیل متی   عناصر اصلی سرمایة اجتماعی را هنجارها، اعتماد و شبکه زیرا

یابتد و  میزان اعتماد به نقش هنجارها در جام ه پایین رود و جترم و بتزه در جام ته رواج متی     اگر

یابد، که خود به صورت متقابل موجب کاهش امنیت انستانی در آن   می سرمایة اجتماعی نیز کاهش

 .شدجام ه خواهد 

 اعتماد و حس امنیت 

یکی از اب اد امنیت عالوه بر بد د عینتی، بد تد   . دارددر کنار اب اد عینی امنیت، امنیت اب اد تهنی نیز 

کتردن جتان و    امان حسی در ام ن احساس امنیت به. استتهنی آن ی نی همان متهوم حس امنیت 

 های خود از تهدید، صدمه، آسیب و نبودز دغدغته تتأمین نیازهتای م قتول در حتال و     مال و ارزش

شخصتیت،   نظتر  از) غیتر  بته  نستبت  اطمینتان  و شناخت از ایدرجه متهوم به اعتماد،. آینده است

 هدفمنتدتر  و تتر عسری تر،آسان اجتماعی متقابل روابا ساززمینه که است (اجتماعی نقش و جایگاه

 اهتداف  بته  دستتیابی  و از این منظتر، اعتمتاد،   ،(   ص ،55  شیرعلی،  و تبریزی محسنی)است 

 زمینته در ایتن    دس ون. دهتد متی  ارتقتا  را موفقیتت  ضتریب  و کنتد می تسهیل را جم ی و فردی

 هایهزینهکردن  ارزان پی در که است تصمیمی سرمایة اجتماعی، ةزمین در گذاری سرمایه»: گوید می

 بتا  توأمتان  کته  فضایی در زیرا. شود می گرفته واحد ةشبک یک در طرفین همة میان توافق و م امله
                                                           
1. VanDeth 
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،  9  ابوالحستنی،  )« است نیاز متقابل هایتضمین استحکام برای کمتری باشد، منابع متقابل اعتماد

دانتد کته از    بر اساس ت ریف فوکویاما از سرمایة اجتمتاعی کته آن را نتوعی توانتایی متی      .(  ص

 ، یکتی (  ، ص9   ،  فوکویاما)شود  آن ناشی میهایی از گسترش اعتماد در یک جام ه یا بخش

در واقع، میتان اعتمتاد و حتس    . های احساس امنیت در جام ه، میزان اعتماد افراد استاز شاخص

 .م نادار و متقابلی وجود دارد امنیت رابطة

هتای تتأمین امنیتت    در نتیجه، باتوجه به اینکه حس امنیت در یک جام ه، یکی از آثار و نشتانه 

توان به نقش سرمایة اجتماعی در این زمینه اشاره کرد، زیرا یکتی از  انسانی در آن جام ه است، می

در سراستر مبتادالت و   . اد متقابل استوجودآمدن اعتم منابع اصلی ایجاد حس امنیت در جام ه، به

تتر بته   هتای اجتمتاعی را راحتت   کنندة روابا، چرخة کنش عنوان تسهیل روابا اجتماعی، اعتماد به

های متتاوتی نسبت به حتس  های مختلف، دیدگاهافراد مختلف جام ه در گروه. آوردحرکت در می

بهداشتت و آمتار جترائم در جام ته، تتستیر      امنیت دارند و آن را با توجه به نظام اقتصادی، ستطح  

کند، سرمایة اجتمتاعی  هایی که حس امنیت در جام ه را ایجاد میترین م لتهیکی از اصلی. کنند می

احستاس امنیتت در اب تادی نظیتر حتس امنیتت       . کند است که با عنصر اعتماد، این نقش را ایتا می

اعتماد، با ایجاد حتس  مانند  رمایة اجتماعیجهانی، مالی و سیاسی، شناسایی شده است که عناصر س

بودن رفتارهای روزانة مردم نسبت بته همتدیگر، داشتتن صتراحت      همکاری در بین مردم، صادقانه

کالم، با دیگران مانند خانوادة خود رفتارکردن، یکی بودن ظاهر و باطن، شراکت در کارهتا، اعتمتاد   

 . شود ویت حس امنیت در افراد جام ه میبه همشهریان و داشتن صداقت با دوستان، موجب تق

بر این اساس، حس امنیت در جام ه، رابطة مستتقیم بتا میتزان اعتمتاد در جام ته کته یکتی از        

ای  بنابراین، هرچه میزان سرمایة اجتماعی در جام ه. های اساسی سرمایة اجتماعی است، دارد م لته

رود و جام ه، به صتورت چشتمگیری بتاال متی    ویژه در بد د اعتماد افزایش یابد، حس امنیت در  به

در واقع، حس امنیت یکتی از اب تاد امنیتت    . شود حس امنیت، خود باعث ارتقای امنیت انسانی می

                                                           
1. Fukuyama 
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یافتته و بترای تتأمین امنیتت      فردی و از آثار تأمین آن است که م لتة بااهمیتی برای جام ة توست ه 

چه میزان حس امنیتت در جام ته نیتز بتاال      به صورت متقابل نیز، بدیهی است که هر. انسانی است

یابد و با افزایش حتس ت لتق و اعتمتاد میتان اعضتای      رود، سرمایة اجتماعی آن جام ه افزایش می

 .جام ه، شاهد رشد فزایندة سرمایة اجتماعی خواهیم بود

 نتیجه 

در جهتت  رویکرد امنیت انسانی که در پی تأمین امنیت همة افراد در هرجایی کته باشتند و تتالش    

طور که بیان شد، پارادایمی نوین و م ثر در اتختات   بنیان جوام ی با اولویت امنیت افراد است، همان

پتردازان ایتن حتوزه در هتتت بد تدز       ها و جوامع است و بنا بتر نظتر نظریته    های کلی دولت سیاست

بته  . ستت محیطی، فردی، اجتمتاعی و سیاستی قابتل شناستایی ا    اقتصادی، غذایی، بهداشتی، زیست

شناختی نسبت جدید در متاهیم جام ه  صورت موازی با آن متهوم سرمایة اجتماعی نیز رویکردی به

برای تشخیص و شناسایی رشد جوامع در جهتت پایتداری و ثبتات اجتمتاعی و بررستی اعتمتاد،       

تتوان از  با بررسی و شناخت هتردوی متتاهیم متی   . های اجتماعی در جوامع استهنجارها و شبکه

ها را قیاس کرد، ولی آنچه در این مقاله بررسی و تحلیل شد، میتزان تأثیرگتذاری و    متهومی آن نظر

 .رابطة متقابل و عملی هریک از این متاهیم بر دیگری است

 شش حوزة همبستگی در اجتماعی سرمایة و اجتماع، امنیت انسانی عرصة از لحاظ عملی و در

 و جرم سیاسی،امنیت  و مشارکت زیست، محیا فردی،امنیت  و روانی سالمت اجتماعی،امنیت  و

در پارادایم امنیتت انستانی،    .متقابل دارند بر یکدیگر آثارامنیت  حس و اعتماد کیتری، هایحمایت

واسطة جلوگیری از تهدیدات  م نای تأمین امنیت مادی و م نوی فرد در جام ه به امنیت اجتماعی به

ها است و همبستتگی   رفتار با اقلیت های نژادی و سوءهویتی و قومی بر اثر مدرنیزاسیون، خصومت

یتی تأثیرگتذار بتوده و بتا افتزایش     های اجتمتاعی و هتو  صورت مستقیم بر امنیت اجتماعی گروهبه

کنندة روابتا، چرختة   اعتماد نیز در مقام تسهیل. همبستگی اجتماعی، امنیت اجتماعی افزایش است

آورد و موجب افزایش امنیت فردی، حس امنیتت  تر به حرکت در میهای اجتماعی را راحتکنش

همچنین، اعتمتاد  . شود تی میو همچنین، حت  سالمت روانی اعضای جام ه و ارتقای امنیت بهداش
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هتای اجتمتاعی و جترائم و در نتیجته بته       و همبستگی اجتماعی در کنار یکدیگر به کاهش آستیب 

هتای   رستانند و کتاهش آستیب    ها و افزایش امنیت انسانی در جوامع یاری می کاهش آثار زیانبار آن

هتای   شتبکه . انجامد همبستگی میاجتماعی نیز متقابالً به افزایش سرمایة اجتماعی در اب اد اعتماد و 

کننتد و از   که مشارکت اجتماعی را تستهیل متی   اجتماعی دیگر عنصر سرمایة اجتماعی عالوه بر آن

محیطی م ثر بتوده   دهند، در کاهش مخاطرات زیست این طریق امنیت سیاسی جوامع را افزایش می

افزاینتده، متقابتل    ابطة مستقیم، همتوان از ر در نتیجه، می. دهند محیطی را افزایش می و امنیت زیست

 . تنیدة امنیت انسانی و سرمایة اجتماعی سخن گتت و درهم
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