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 سرمقاله

سرمايه اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم

توجه  مورد  اجتماعى  و  انسانى  واقعيتى  به عنوان  را  جرم  مجرمانه،  پديده  به  علمى  و  واقع بينانه  نگرش 
انديشمندان و پژوهشگران اين حوزه قرار داده است. جرم رفتار يك انسان در بستر اجتماع است و بدون ترديد 
موضوعات  جامعه  و  فرد  تعامل  دارند.  دخالت  مجرمانه  پديده  وقوع  در  يكديگر،  بر  جامعه  و  فرد  متقابل  تأثير 
متعددى را پديد آورده است كه هر يك بعدى از ابعاد اين تعامل را مورد بحث قرارمى دهنـد. كنتـرل اجتمـاعى1، 
سرمايه اجتماعى2، پيوند اجتماعى3 و انسجام اجتماعى4 از مهم ترين موضوعاتى به شمار مى روند كه هر يك، ابعادى 
از تعامل انسان و اجتماع را دربرمى گيرند. از آنجا كه جرم نيز حاصل تعامل فرد با محيط اجتماعى است، هر يك 
از موضوعات يادشده، به گونه اى در تحليل سبب شناسى وقوع پديده مجرمانه و يا چگونگى پيشگيرى از جرم، 

ديدگاه هايى را ارائه كرده اند. يكى از مهمترين اين موضوعات، سرمايه اجتماعى است. 
اگر سرمايه را مجموعه ابزارها و وسايلى بدانيم كه فرد را در رسيدن به اهدافش توانمند مى كند، مى توان 
به  رسيدن  در  را  اجتماعى  عنصر  كه  دانست  اجتماعى  وسايل  و  ابزار  مجموعه  از  عبارت  را  اجتماعى  سرمايه 
اهدافش توانمند مى كند. از اين رو به نظر مى رسد كه سرمايه اجتماعى براساس عناصر خرد و كالن اجتماعى در 
و  ارتباطات  از  مجموعه اى  از  عبارت  است  اجتماعى  سرمايه  خرد،  بعد  در  يابد.  موضوعيت  كالن  و  خرد  ابعاد 
پيوندهايى كه فرد را به عنوان عنصر اجتماعى، براى نيل به اهداف خود يارى مى رساند. هر يك از افراد جامعه به 
 تناسب موقعيت فردى و خانوادگى خود از شبكه اى از روابط و پيوندها برخوردار است كه وى را در پيشبرد امور 
و تحقق اهداف خود يارى مى رساند. اين شبكه تعاملى اعم از ارتباطات رسمى و ادارى سازمان يافته و ارتباطات 
غيررسمى، خصوصى و غيرسازمان يافته است. براساس سطوح سرمايه اجتماعى خرد و كالن، مى توان نقش 
سرمايه اجتماعى در پيشگيرى از وقوع جرم را مورد توجه قرار داد. به عبارت ديگر پيوندهايى كه فرد را با ساير 
افراد پيرامون وى مرتبط مى كند از يك سو و پيوندهايى كه فرد را با جامعه و نظام حاكميتى متصل مى كند، از 

سوى ديگر مى توانند در افزايش يا كاهش جرائم مؤثر باشند. 
در نگرش كالن، سرمايه اجتماعى فرايند وجود عناصر پيوند اجتماعى بين نظام حكومتى و اعضاء جامعه 
است. جامعه اى كه اعضاء آن به ارزش ها و هنجارهاى اجتماعى كه به ويژه در قالب قوانين و از جمله قوانين جزايى 
متجلى شده است، معتقـد بوده و خود را متعهد به اجـراى قـوانين و مقـررات اجتـماعى دانسته و از نقض قوانين 
جزايى پرهيز مى كنند و از سوى ديگر با فراهـم  بودن شرايط اشتغـال و مشـاركت در فعـاليت هاى اقتـصادى و 

1. Social control    
2. Social capital fund   
3. Social bonds
4. Social coherence
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اجتماعى در جامعه، پيوند آنان با نظام حكومتى تقويت يافته و تحكيم يابد، يقينًا با نرخ كمترى از ارتكاب جرم و 
نقض قوانين و مقررات مواجه خواهد بود. عناصر پيوند اجتماعى كه مى توان آنها را اجزاء مقوم سرمايه اجتماعى 

دانست، براساس نظريه هاى كنترل و پيوند اجتماعى در افزايش و كاهش جرائم مؤثر تلقى شده اند.
بعد بسيار مهم ديگر سرمايه اجتماعى كه به وضوح در افزايش و يا كاهش جرايم مؤثر است، بعد خرد سرمايه 
اجتماعى است. د ر حالى كه بعد كالن سرمايه اجتماعى، جستجوى عناصر پيوند در رابط متقابل دولت – فرد 
است، سرمايه اجتماعى در بعد خرد به محدوده ارتباط فرد – فرد مى پردازد. انسان موجودى اجتماعى است كه  
تأمين نيازهاى او منوط به ارتباط با ساير انسان هاست. براين اساس، هرچه شبكه دسترسى فرد به ارتباطات 
مثبت، حمايت گر و پشتيانى كننده بيشتر باشد، توانايى وى در رسيدن به اهـداف خـويش افـزايـش مى يابد. با 
سهولت دسترسى فرد به امكان تحقق اهداف شخصى خود از طرق مثبت و با رعايت مقررات و هنجارهاى 
اجتماعى، احتمال ارتكاب جرم كاهش مى يابد. بنابراين افزايش و تقويت سرمايه اجتماعى، هم از طريق تقويت 
انسجام اجتماعى، قدرت سياسى كشور در معادالت بين المللى را افزايش داده و اقتدار سياسى جامعه موجب 
هنجارمندى اجتماعى را فراهم و زمينه كاهش ارتكاب جرم را مهيا مى كند. همچنين، افراد جامعه با احساس 
پيوند و برخوردارى از شبكه ارتباطات حمايت گر در محيط نزديك به خود، گرايش بيشترى در رعايت قوانين 
و هنجارهاى اجتماعى احساس كرده و بدين ترتيب نرخ ارتكاب جرم و بروز ناهنجارى هاى اجتماعى كاهش 
مى يابد. افزايش سرمايه اجتماعى در بعد فردى، فرصت هاى بيشترى را براى تحقق اهداف و نيل به موفقيت 
در اختيار افراد قرار مى هد. در مقابِل جامعه اى كه در آن، فرصت هاى افتراقى بيشترى براى ارتكاب جرم در 
دسترس افراد قرار گيرد، جامعه اى كه در آن اعضا از سرمايه اجتماعى افزون ترى برخوردار باشند، فرصت هاى 

نيل به موفقيت از طريق مثبت و با رعايت قوانين و هنجارهاى اجتماعى، افزايش مى يابد.
آنچه در زمينه تأثير سرمايه اجتماعى در افزايش يا كاهش نرخ جرايم نوشته شد، در جامعه اسالمى و در 
نظام جمهورى اسالمى ايران داراى خصوصيات ويژه اى است. شكل گيرى نظام جمهورى اسالمى ايران بر پايه 
انقالبى مردمى و مبتنى بر ايمان مردم به مبانى اسالم و راى قريب به اتفاق مردم به نظام جمهورى اسالمى،  اين 
نظام را از قوى ترين پشتوانه مردمى و به عبارت ديگر، سرمايه اجتماعى برخوردار كرده است. جلوه هاى درخشان اين 
سرمايه اجتماعى شگرف را مى توان در مشاركت همه جانبه ملت در دفاع از نظام جمهورى اسالمى در عرصه هاى 
مختلف سياسى، نظامى و اقتصادى، به  روشنى مالحظه كرد. خيزش عمومى ملت در دفاع از كشور و نظام در 
جنگ تحميلى، مقاومت ملت در جنگ اقتـصادى، مشاركت  بى بديل ملت در انتخـابات و عرصه هاى سياسى و 
اجتماعى كشور، نمادهاى برجسته اى از سرمايه اجتماعى در بعد كالن در نظام جمهورى اسالمى است. در اصل 
تعاليم اجتماعى و سياسى اسالم بر تكاليف متقابل تأكيد مى كند. اين تعاليم به طور بالقوه زمينه برخوردارى از 
قوى ترين سرمايه اجتماعى را براى حكومت اسالمى فراهم مى كند. اين سرمايه اجتماعى را بدون اغراق مى توان 
قوى ترين نوع سرمايه اجتماعى در بعد كالن دانست. سرمايه اجتماعى كه افراد جامعه را تا حد فداكردن جان 
خويش در راستاى حفظ و تقويت نظام اسالمى متعهد و شهادت در راه حفظ و تحكيم حكومت اسالمى را به 

آرمان مقدس افراد جامعه تبديل مى كند. 
جرم شناسى  حوزه  نظريه پردازان  به ويژه  و  جهان  انديشمندان  ديدگاه هاى  و  علمى  نظريه هاى  از  استفاده 
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انديشه هاى  بومى سازى  و  زمينه  اين  در  علمى  پژوهش هاى  انجام  با  كه  مى كند  ايجاب  جرم  از  پيشگيرى  و 
جرم شناسى، عوامل مؤثر بر كاهش و افزايش سرمايه اجتماعى را مورد مطالعه قرارداده و در راستاى استفاده 
از اين سرمايه اجتماعى بالقوه در زمينه پيشگيرى از وقوع جرم، نمادسازى كنيم. بايد اذعان كرد كه نوپا بودن 
برنامه هاى پيشگيرى از وقوع جرم در كشور، با وجود تالش همه  جانبه علمى و اجرايى مسئوالن مرتبط، موجب 
شده است كه در تعميق پژوهش علمى و اقدامات اجرايى در اين زمينه در گام هاى آغازين باشيم. سطح ديگر 
سرمايه اجتماعى كه از آن به سطح خرد سرمايه اجتماعى ياد مى شود نيز در منظومه تعاليم فردى و اجتماعى 
مى كند.  تقويت  را  جرم  از  پيشگيرى  براى  آن  از  بهره گيرى  قابليت  كه  است  ممتازى  ويژگى  داراى  اسالم، 
پژوهش هاى توصيفى جرم شناسى نشان مى دهد كه ساخت، حجم و تحول جرم در زمان و مكان، متفاوت است 
و هر منطقه از ويژگى هاى جرم شناختى خاص خود برخوردار بوده و متأثر از ويژگى هاى اجتماعى، اقتصادى و 
فرهنگى محيط پيرامون آن است؛ از  اين  رو تدابير پيشگيرانه نيز با برخوردارى از ظرفيت هاى بومى و محلى، 
كارآيى الزم را خواهند داشت. در جايى كه نظريه پيوند يا كنترل اجتماعى احساس تعلق فرد به جامعه، تعهد به 
ارزش هاى اجتماعى، اعتقاد به هنجارها و رسوم اجتماعى را از مهمترين عوامل تقويت پيوند اجتماعى دانسته و 
موجب پيشگيرى از وقوع جرم مى داند، مصاديق و راهكارهايى كه براى تحقق هر يك از اين عناصر، در اختيار 
اعضاء خود قرارمى هد از جامعه اى به جامعه ديگر متفاوت است؛ بنابراين بومى سازى نظريه هاى جرم شناسى 
در ايران مستلزم آن است كه مؤلفه هاى تقويت اين عناصر را در فرهنگ ملى و بومى خود جستجو كرده و به 

تقويت آنها بپردازيم.
برخالف انديشه هاى سرمايه دارى و سكوالر كه در آن انسان ها جز در قالب تعهدهاى قراردادى در قبال 
يكديگر تعهد انفرادى و حتى اجتماعى ندارند، منظومه حقوق و تكاليفى كه بر مبناى منابع شرعى بر دوش 
افراد و اعضاء جامعه است، حيطه هاى متعددى از جمله حق و تكليف انسان نسبت به خود، نسبت به هم نوعان، 
نسبت به جامعه، نسبت به طبيعت و نسبت به خداوند را نيز دربرمى گيرد. تعاليمى كه اعضاء جامعه را برادران 
و خواهران يكديگر مى داند و صرف نظر از اين كه هر عقيده اى داشته باشند آنان را «نظير فى الخلق» يا «اخ 
اعضاء  به  كه  آموزه هايى  است.  كرده  برقرار  خود  جامعه  اعضاء  بين  عميق  پيوندى  مى كند،  تلقى  الدين»  فى 
جامعه تأكيد مى كند كه همة اعضاء جامعه در قبال يكديگر مسئول هستند1 و چنانچه فردى نسبت به وضعيت 
ساير اعضاء جامعه بى تفاوت باشد، از دايره عبوديت و بندگى خداوند خارج است2؛ و تعاليم و دستوراتى كه در 
برابر مشاهده انحراف، كج روى و تخطى ديگران، تكاليفى برعهده ساير افراد جامعه گذارده و آنان را با ذكر 
شرايط و حدود معين به مداخله پيشگيرانه و اصالحى دعوت مى كند، جامعه و اعضاء آن  را از سرمايه اجتماعى 
عظيمى برخوردار كرده است. براساس نظريه هاى جرم شناختى، در صورتى  كه جامعه اى با طراحى سازوكارهايى 
در بين اعضاء خويش بتواند آنان را به رعايت هنجارهاى اجتماعى و حفظ ارزش ها پايبند كند، از بروز آنومى 
و بى هنجارى ممانعت به عمل آورده و گام اساسى در زمينه پيشگيرى از جرم برداشته است؛ نهادى كه به نام 

1. كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته    
2. من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم
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امر به معروف و نهى از منكر در فرهنگ ايرانى – اسالمى با قدمتى تاريخى استوار شده از يك سو موجب تقويت 
همچنين  مى كند؛  جلوگيرى  جامعه  در  بى هنجارى  و  آنومى  بروز  از  ديگر  سوى  از  و  مى شود  اجتماعى  پيوند 
براساس نظريه هاى فشار اجتماعى1، اعم از فشار در سطح كالن و ساختار، چنان كه رابرت مرتون2 و همكاران 
وى مطرح كرده  اند و يا در سطح خرد، چنان كه توسط رابرت اگنيو3، تشريح شده است، جامعه اى كه بتواند از 
طريق تقويت سرمايه اجتماعى در سطوح خرد و كالن، فشار اجتماعى را كاهش دهد و راهكارهايى براى مقابله 
با فشار براى اعضاء خود فراهم كند، در پيشگيرى از جرم توفيق چشم گيرى خواهد داشت. توجه به حقوق و 
تكاليفى كه براى افراد در جامعه و تفكر اسالمى، حتى نسبت به اعضاء غيرمسلمان جامعه مقرر شده است و 
همچنين شبكه اى از ساختارهاى حمايتى كه هم كاركرد كنترلى دارند و هم كاركرد حمايتى، مثل حمايت مالى 
از گروه هاى ضعيف اقتصادى، از طريق پرداخت وجوه شرعى، مثل خمس و زكات و سفارش به انفاق و جهاد 
مالى و گستره مساجد كه در تاروپود اجتماع به عنوان كانون هاى ارتباط، تعهد و حمايت پراكنده اند، فرهنگ بومى 
ايران را از ظرفيت هاى تقويت سرمايه اجتماعى، به طور بالقوه بسيار غنا بخشيده است. بديهى است در برابر 
تجربه هاى چند صد ساله كشورهاى توسعه يافته در اين زمينه، نوپايى تالش ها در ايران، دليل عمده اى است كه 
هنوز در زمينه ترويج و تفاهم بر نمادهاى اين سرمايه اجتماعى عظيم، نظم بخشى سياسى و اجتماعى به آن و 
نهادينه كردن ساختار حفاظت و تقويت سرمايه اجتماعى بالقوه و به فعليت درآوردن آن و نيز بهره گيرى از آن در 
زمينه پيشگيرى از جرم و آسيب هاى اجتماعى، در آغاز راه باشيم و بكوشيم تا با استفاده از پژوهش هاى علمى، 
نظرى و بنيادين و نيز پژوهش هاى كاربردى، حركت همه  جانبه علمىـ  اجرايى كشور را در مسير پيشگيرى از جرم 

به سرمنزل مقصود برسانيم.
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