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امیرحمزه زینالی1
چکیده

سیاس��ت گذاری در زمینة چگونگی كنترل جرم و انتقال سیاس��ت های كنترل بزه كاری از یك 
نظام عدالت كیفری به نظامی دیگر مستلزم جذب یا ادغام و سازش پذیری یا انطباق داده هاي 
جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی و سایر بسترهای اجتماعی و فرهنگی در كشور واردكننده 
و مهم تر از همه، در گرو بس��ترهای اجرائی و رفاهی اس��ت. بخش زیادی از تحوالت صورت 
گرفته در حوزة كیفرشناسی در جوامع غربی )به عنوان صادركنندة سیاست های كنترل جرم(، با 
توجه به نوع و گس��ترة بزه كاری در این جوامع، تجارب خاص آنها در مبارزه با جرائم و مهم تر 
از همه در بس��تر خاص اجتماعی و فرهنگی و رفاهی آنها، پیش��نهاد، تصویب و به مرحلة اجرا 

گذاشته شده و مرتبًا مورد ارزیابی قرار می گیرند.
این مقاله به بررس��ی كیفرهای اجتماع محور در پرتو ارزیابی س��رمایة  اجتماعی در ایران امروز 
می پردازد، كمیت و كیفیت مؤلفه ها و شاخصه های سرمایة اجتماعی به ویژه مشاركت و اعتماد 

اجتماعی از جمله بسترهای اولیة اعمال این كیفرها محسوب می شوند.
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درآمد

نگاهی هرچن��د گذرا به تاریخ تحوالت واكنش  ه��ای اجتماعی علیه بزه كاری یا 
سیاس��ت  های كنترل جرم در یكصدس��ال اخیر ایران، بیش از هرچیز نشانگر این 
واقعیت است كه بیش تر این سیاست  ها از طریق ترجمة متون قانونی كشورهای 
غربی1 ��  به ویژه از نظام حقوقی رومی   � ژرمنی و )به ویژه فرانسه( �� وارد حقوق 
كیفری ایران شده است.2 در فرآیند انتقال این سیاست  ها دو موضوع همواره مورد 

بی  توجهی قرار گرفته است: 
اول؛ نادیده گرفتن بسترهای اجرائی3 الزم به منظور اعمال سیاست كنترل جرم 
مله��م از حق��وق كیفري خارجي كه به عنوان بهتری��ن نمونه مي توان به ق.ا.ت. 
اشاره كرد. این قانون جز در مواردی محدود عماًل به دلیل فراهم نبودن امكانات 
و بس��ترهای الزم، به قانونی متروك تبدیل ش��د4. همچنی��ن، مي توان به قانون 
تش��كیل دادگاه اطفال بزه كار 1338 اش��اره كرد كه به چنین سرگذش��تی گرفتار 
ش��د و پس از گذش��ت نه سال از تصویب آن، یعنی در تاریخ 1347، اولین كانون 
اص��الح و تربیت در تهران به عن��وان مهم ترین ره آورد این قانون به بهره برداری 

رسید.
دوم؛ نادیده انگاش��تن بس��ترهای فرهنگی و اجتماعی جامع��ة ایران در انتقال 
سیاس��ت  هاي مقتبس از متون یا حق��وق كیفري تطبیقي )خارجي(. به طور كلی، 
جامعه  شناسی و روان شناسی اجتماعی مردم ایران به عنوان یك مؤلفة تأثیرگذار، 
1. البت��ه این به آن معنا نیس��ت ك��ه در حوزة واكنش اجتماعی علیه جرم )به ویژه بعد از انقالب( این سیاس��ت  ها 
از رهگ��ذر ترجمة متون فقهی تحت  تأثیر قرار نگرفته   ان��د. این موضوع نیز به دلیل تأثیر مؤلفه  های تاریخی، 
فرهنگی و اجتماعی خاص بر آنها در فرآیند انتقال و اعمال در جامعة ایران نیازمند تحقیق مس��تقلی اس��ت كه 

در این مقاله مجال پرداختن بدان وجود ندارد.
2. ش��اید بت��وان گفت كه اولین تالش ها در ای��ن زمینه با تدوین مجموعه قوانینی از مق��ررات عرفی �� در كنار 
مقررات ش��رعی �� با عنوان »كتابچه دس��تورالعمل دیوان خانة عدلیه« در عصر ناصری به سال 1279 قمری 

)1862 میالدی( و نیز ترجمه كدناپلئون و قوانین دولت  عثمانی آغاز گردید )422 : 2( و نیز: ) 45 : 12( .
3. ب��ه عنوان مهم ترین بس��ترهاي اجرائي الزم در زمینه اعمال مجازات  جامعه م��دار در ایران مي توان به كمبود 
متخصص��ان غیرقضائي نظیر م��ددكاران اجتماعي و مأموران مراقبتي به منظور نظارت بر اجراي آنها و فراهم 

نبودن بسترهاي اطالعاتي نظیر  بایگاني جنائي به منظور اعمال این نوع كیفرها اشاره كرد )101 ، 25: 7(.
4. این قانون از دیدگاه آموزه های جرم شناسی بالینی یا اصالح و درمان بسیار قابل توجه است.
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چندان مورد توجه سیاس��ت گذاران، قانون گذاران و متخصصان و استادهاي علوم 
5

جنائی در حوزه عدالت كیفری قرار نگرفته است.1
در دهه  های اخیر در قلمرو سیاست  های كنترل جرم، شاهد پیدایش دیدگاه هایی 
هستیم كه بر اس��تفاده از ظرفیت  های جامعه در اصالح مجرمان غیرخطرناك و 
اصالح  پذی��ر و اس��تفادة حداقلی ازكیفر حبس تأكید می  نمایند. بدین  س��ان، گونة 
2 تحت تأثیر این دیدگاه ها 

 نوین��ی از كیفر ها معروف به »كیفر های اجتماع محور«6
به قوانین كیفری كش��ورهای مختلف وارد ش��دند. هر چند جایگزین  های سنتی 
8 )134 و 133: 4(، 

زن��دان �� نظی��ر تعلیق اج��رای مج��ازات37، آزادی مش��روط4
6 �� س��ابقه  ای طوالنی در حقوق 

5 و جزای نقدی10
محرومی��ت از حقوق اجتماعی9

كیف��ری ایران دارند، اما گونه  های نس��بتًا نوین )ش��امل دورة مراقبت و خدمات 
7 در 

اجتماع محور(، ب��ا تدوین »الیحه مجازات  های اجتماع��ی جایگزین زندان«11
ح��ال ورود به نظ��ام عدالت كیفری ایران هس��تند. در زمینة اه��داف، گونه  ها و 
جای��گاه كیفر ه��ای اجتماع محور، مقاله  ها و كتاب  های زی��ادی در ایران به چاپ 
12. اما موضوعی كه كم تر مورد توجه قرار گرفته ارزیابی بسترهای 

رس��یده اس��ت8
1. شاهد مثال این موضوع را می توان خأل مطالعات میدانی در جامعه شناسی كیفری یا كیفرها در ایران و بی اقبالی 

اساتید دانشكده های حقوق و علوم اجتماعی به درس جامعه شناسی كیفری، برشمرد. 
2. community- based punishments

3. ر.ك.: مواد 47 تا50 ق.م.ع. و قانون تعلیق اجرای مجازات 1346.
4. ر.ك.: قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان 1337.

5. ر.ك.: بند 6 مادة 8 و بند 3 مادة 9 ق.م.ع. . 
6  . جزای نقدی نیز به عنوان مجازات اصلی برای اولین بار در بند 4 مادة 9 و بندهای 2 مواد 10 و 11 به عنوان 
كیفر جنحه مهم و كوچك و خالف در ق.م.ع. پیش بینی ش��د و به عنوان یك كیفر جایگزین حبس در موارد 

جنحه در ماده 45 همین قانون امكان تبدیل حبس تأدیبی به جزای نقدی مقرر گردید.
7. عنوان گذاری برای این الیحه نیز یكی از موضوعات چالش برانگیز آن محس��وب می شود. عالوه بر ایراد هایی 
كه بر استفاده از لفظ اجتماعی در این عنوان وارد است، به نظر مي رسد جایگزین زندان به دلیل مصالح دیگری 
انتخاب شده است كه به هیچ وجه با محتوای الیحه همخوانی ندارد زیرا مجازات های پیش بینی شده در این 
الیحه فقط جایگزینی برای كیفر حبس نبوده و ممكن اس��ت برای جرائمی كه كیفری غیر از حبس دارند نیز 
صادر ش��وند )ر.ك.: مادة 8 این الیحه( به همین دلیل، بعضی از اس��تادهاي عل��وم جنائی بر این عنوان ایراد 

گرفته و از اصطالح »مجازات های جامعه مدار« استفاده نموده  اند )20( و )109: 21(.
8  . برای اطالع بیش تر ر.ك.: آشوری، محمد و دیگران؛ جایگزین های زندان یا مجازات های بينابين؛ نشر گرایش، 
ته��ران، 1382، مجموعـه مقاالت همایش راه كارهـای كاهش جمعيت كيفری زندان؛ نش��ر میزان، تهران، بهار 
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اجتماع��ی و فرهنگی این ضمانت اجراها در ایران اس��ت، موضوعی كه در قلمرو 
بومی سازی سیاست های انتقالی و یا ملهم از متون قانوني كیفري خارجي مربوط 
به كنترل جرم بسیار حائز اهمیت است. بي تردید، یكی از اهداف اصلی كیفر های 
اجتماع محور همچنان كه از نام آن پیدا ست اجرای كیفر در بستر جامعه می  باشد.  
این امر بر دو عنصر اعتماد و مش��اركت اجتماعی مبتنی اس��ت، كه تا حدودی در 
مادة یك الیحه به آن اش��اره نموده  اند. حال سؤالی كه مطرح می  شود این است 
كه مؤلفة مذكور بر جامعة فعلی ایران به عنوان بس��تر اجتماعی و فرهنگی اصلی 

اعمال این ضمانت اجراها تا چه حد مورد سنجش، قرار گرفته است؟ 
موضوع اصلی این مقاله بررس��ی مؤلفه  ها و ش��اخص  های سرمایة اجتماعی به 
عنوان مهم ترین بس��تر اجتماعی اجرای كیفر های اجتماع محور در ایران اس��ت. 
این مهم با اس��تفاده از تحقیقات صورت گرفته در س��ال  های اخیر انجام خواهد 
گرفت. البته، نباید فراموش كرد كه بسترهاي فرهنگي نیز در اتخاذ سیاست های 
كنترل جرم از س��وی سیاس��ت گذاران مورد بی توجهی قرار می  گیرد. نگرش  ها و 
عقاید عمومی مردم و دس��ت  اندركاران عدالت كیفری به مقولة بزه كاری و نوع و 
میزان واكنش اجتماعی در ایران از جملة این مباحث می  باشد. مهم ترین مشكل 
ف��را روی نگارش و تدوین این مقاله این بود كه اصواًل تحقیق یا پژوهش��ی كه 
به صورت مس��تقیم به بررسی بس��ترهای اجتماعی و فرهنگی اعمال كیفرهای 
اجتماع مح��ور بپ��ردازد، در ایران صورت نگرفته اس��ت. بنا بر این برای بررس��ی 
این بس��ترها ناگزیر باید به پژوهش  های میدانی صورت گرفته در س��ایر حوزه  ها 
روي آورد تا با بررس��ی آنها بت��وان به ارزیابی این بس��ترها و ارتباط آنها با حوزة 

كیفرهای اجتماع محور پرداخت.
1386، مجله حقوقی دادگس��تری، ش��ماره 38، بهار 1381 و نیز مجموعه مقاالت سخنرانی های اولين همایش 
بين المللی بررسـی راه های جایگزین مجازات حبس؛ انتش��ارات راه تربیت، تهران، 1381، س��ازمان اصالحات 
جزایی بین المللی، خدمات عام المنفعه، تهران، 1384، ماری پیكار، ژان؛ كار عام المنفعه، تجربه فرانسه در زمينه 
یکـی از تدابيـر جایگزین زندان؛ ترجمه: رایجیان اصلي، مهرداد؛ مجله كانون س��ردفتران و دفتریاران، ش 32، 
1381 و رایجیان اصلی، مهرداد؛ درس هایی از تجربه انگلسـتان و آمریکا در زمينه جایگزین های زندان؛ مجله 

كانون، ش 34، 1381.
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این مقاله در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول به بررسی سرمایة اجتماعی 
در پرتو مؤلفه  ها و ش��اخص  های سنجش س��رمایة اجتماعی و تحقیقات صورت 
گرفته در این زمینه در ایران اختصاص مي یابد. در بخش دوم، چالش  هاِی اعمال 
كیفر های اجتماع محور در پرتو س��نجش س��رمایة اجتماعی )با تأكید به دو مؤلفة 

اعتماد و مشاركت اجتماعی( مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
با توجه به اینكه مقولة  جامعه شناسی كیفری در ایران گام های اولیة خود را طی 

می كند. این مقاله در واقع درآمدی بر مباحث گستردة این حوزه است.

گفتار نخست: رسمایۀ اجتامعی: مفهوم، شاخص  ها و سنجش آن در ایران 

1ـ1. مفهوم شناسایي
در دهه  های پایانی هزارة دوم، به دنبال مطرح ش��دن موضوع توسعة همه جانبه 
13 مفهوم سرمایة اجتماعی بیش از پیش مورد 

و متوازن و به  ویژه توسعة اجتماعی،1
توجه قرار گرفت. با شروع هزارة سوم، توجه روزافزون به جایگاه و نقش سرمایة 
اجتماع��ی تداوم یافت، به طوری كه امروز با حجم قابل توجهی از منابع و متون 
مرتبط با س��رمایة اجتماعی س��روكار داریم )22(. بدین ترتیب، مضمون و مفهوم 
سرمایة اجتماعی در بعد نظری و تجربی مورد توجه صاحب  نظران و پژوهش گران 
اجتماعی قرار گرفته اس��ت ولی هنوز با ابهامات نظری و روش  شناختی عدیده  ای 

روبه رو ست )90: 27(.
14 س��رمایة اجتماعي را از سایر س��رمایه هاي اقتصادي، فرهنگي و 

پي یر بوردیو2
نمادین متمایز مي س��ازد و براي آن ویژگي س��اختار و میان كنشي قائل است، او 
س��رمایة اجتماعي را شبكة نسبتًا با دوامي از روابط كمابیش نهادینه شده توأم با 

1. ای��ن موضوع در س��طح بین الملل��ی از چنان اهمیتی برخوردار گردید كه مارس 1995 به دعوت س��ازمان ملل 
 Copenhagen( متحد س��ران كش��ورها در كپنهاك گرد هم آمدند و اعالمیة كنفرانس توس��عة اجتماعی
Declaration on Social Development( را به تصویب رس��اندند )برای مطالعة متن این اعالمیه 
ر.ك.: مركز مطالعات حقوق بش��ر دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، گزیده ای از مهم ترین اسناد 

بين المللی حقوق بشر؛ نشر گرایش، تهران، 1382، ص 231 الی 266(.
2.Pierre Bourdieu 

رسمايۀ اجتامعی: بسرتی برای اعامل كيفرهای اجتامع محور در ايران 

امیرحمزه زینالی



دوره جدید  شامره 64  
پاییز 1387

38

شناخت و تعهدات، از جمله اعتماد متقابل، مي داند كه به عنوان منابعي بالفعل یا 
بالقوه موجبات الزم براي تس��هیل كنش هاي فردي یا جمعي كنشگران را فراهم 
مي س��ازد )248: 23( جیمز كلمن نیز همانند بوردیو، س��رمایة اجتماعی را از سایر 
انواع س��رمایه  های فیزیكی، اقتصادی و انس��انی و غیره متمایز می سازد و برای 
آن خصلتی س��اختاری و میان كنشی قائل اس��ت كه كنش گر با عضویت در گروه 
و تعامل با س��ایر كنش ��گران با رعایت اصول و قواعد مورد پذیرش در آن گروه و 
جل��ب اعتماد دیگران به اطالعات مورد نیاز دس��ت می  یابد و در فرآیند كنش از 
حمایت جمعی برخوردار می  گردد )22(. بنا بر این سرمایة اجتماعی تسهیل كنندة 

كنش  هاست )302 : 5(.
15 ضمن نقد دیدگاه هایی كه در تعریف سرمایة اجتماعی فقط بر نهادهای 

فوكویاما1
مدن��ی تأكید می  كنن��د، تالش می  كند در تعریف س��رمایة اجتماعی مثل س��ایر 
صاحب  نظران هر دو جنبة عینی و ذهنی، یعنی شبكة روابط رسمی و غیررسمی و 
اعتماد اجتماعی، را مورد توجه قرار دهد )12(. او كاركرد اصلی س��رمایة اجتماعی 
را تسهیل همكاری و مشاركت گروهی برای تحقق اهداف و منابع فردی و جمعی 
و كمك به توس��عة اقتصادی � سیاسی و فرهنگی می  داند. فوكویاما برای سرمایة 
اجتماعی ابعاد درون گروهی و بین گروهی قائل بوده و معتقد است كه برخورداری 
اعض��ای ی��ك گروه از س��رمایة اجتماعی محدود در آن گروه ممكن اس��ت مانع 

برخورداری آنان از سرمایة اجتماعی سایر گروه ها گردد )11(.
2 با توجه به ابعاد سرمایة اجتماعی آن را در برگیرنده روابط انجمنی، اطمینان 

افه16
به نهادها و اعتماد بین اش��خاص و اق��وام و خیرخواهی می  داند. عوامل تاریخی، 
فرهنگی � سیاس��ی و اقتصادی را در كم و كیف س��رمایة اجتماعی مؤثر دانسته و 
خود سرمایة اجتماعی را به عنوان یكی از عوامل كارایی و توسعة اقتصادی، نظم 

و صلح جهانی، احساس امنیت و توسعه معرفی كرده است )11(.
بدین س��ان، به نظر مي رس��د كه در بین صاحب نظران معاصر سرمایة اجتماعي 
1.Fukoyama 
2.Offe 
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ب��ه عنوان پدیده اي اجتماعي با مفهومي چند وجهي مش��تمل بر دو بعد عیني و 
س��اختاري و میان كنش��ي )بین اعیاني( و ذهني یا شناختي )بین اذهاني( �� یعني 
ش��بكة رواب��ط توأم با تعهد و اعتم��اد اجتماعي �� مورد توجه قرار گرفته اس��ت. 
س��رمایة اجتماعي در این مفهوم مي تواند محدود و درون گروهي، یا تعمیم یافته 
و بین گروهي باش��د. نوع و میزان س��رمایة اجتماع تابع نوع و ویژگي هاي جامعه 
و مش��خصات س��ایر خرده نظام هاي اقتصادي، سیاسي و فرهنگي موجود جامعه 
است و به نوبة خود در تسهیل كنش هاي اجتماعي، تأمین منافع فردي و جمعي 

و توسعة اقتصادي، سیاسي و فرهنگي مؤثر است. 
در واقع، س��رمایة اجتماعی به عنوان مفهومی پیچیده و چند وجهی مشتمل بر 
جنبة عینی یا س��اختاری نظیر ش��بكة روابط بین اعیان اجتماعی و جنبة ذهنی یا 
ش��ناختی نظیر اعتماد اجتماعی بین اش��خاص و بین افراد و گروه ها و نهادهای 
اجتماعی در نظر گرفته ش��ده اس��ت و بین جنبه  های عینی و ذهنی و مؤلفه  ها یا 
ابعاد س��رمایة اجتماعی همبس��تگی اركانیگ برقرار است، به طوری كه در تعامل 
با ه��م به عنوان یك مجموعة مرتبط به هم، كلیت واحدی را پدید می  آورند كه 
سرمایة اجتماعی نام دارد و بر این اساس، ارائة شاخص  ها و مؤلفه  هایی به منظور 

سنجش مناسب آن ضروری می  نماید.
1ـ2. شاخص  ها و مؤلفه  ها 

عناصري كه از مجموع تعاریف و نظریات فوق مي تواند به عنوان ش��اخص هاي 
سرمایة اجتماعی استخراج شود، شامل كنش  های متقابل اجتماعی، تعامالت بین 
افراد، گروه ها و اجتماعات، تعهدات و انتظارات و هنجارها و ضمانت  های اجرائی 
مؤثر، ظرفیت بالق��وة اطالعات، اعتماد اجتماعی، انواع روابط، پیوندها، انس��جام 

اجتماعی و استفاده از منابع و منافع مشترك آن می باشد )6 : 5(.
در واق��ع، بر مبنای نظریه هاي ارائه ش��ده می  توان ب��ر دو عنصر اصلی مفهوم 
س��رمایة اجتماع��ی تأكید كرد: نخس��ت اعتماد میان اعض��ای اجتماع و دیگری 
مش��اركت در س��ازمان  های اجتماعی، یعني عناصری كه تح��ت عنوان »اعتماد 
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2 از آنها یاد می  كنند.
1 و »مشاركت مدنی«18

اجتماعی«17
3 در زمینة س��نجش س��رمایة اجتماعی در ایران صورت 

19

ً در مطالعه اي كه اخیرا
گرفته اس��ت )19( بر اساس صفات یا مؤلفه  های اصلی در تعریف مفهومی سرمایة 
اجتماعی ش��اخص  ها و معرف  های عدیده  ای مطرح شده اند. پس از ارزیابی اعتبار 
صوری آنها از طریق كسب نظرهاي استادان در مورد میزان ارتباط و پیوستگی بین 
معرف  ها و شاخص  ها و مؤلفه  ها و سه  بار پیش آزمون و سنجش پایایی و همبستگی 
درونی معرف  های هر یك از شاخص  ها، مؤلفه  ها و شاخص  های زیر به عنوان ابزار 

یا مقیاس پنج بعدی سنجش سرمایة اجتماعی در ایران ارائه شده است:

مؤلفه  ها و شاخص  ها ردیف
روابط انجمنی- شبكة روابط با گروه ها و نهادها

همكاری با نهادهای مدنی
عضویت در نهادهای مدنی 

حضور در برنامه  های نهادهای مدنی 
كمك فكری به نهادهای مدنی 
كمك مالی به نهادهای مدنی 

قبول مسؤولیت اجرائی در نهادهای مدنی

1
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1

هنجاره��ا و اعتم��اد اجتماعی- اعتماد به نهادها، گروه ها و مس��ؤوالن و اطمینان از رعایت 
اصول و قواعد عملی جمعی )ارزش  های اخالقی شهروندی(

اعتماد به نهادها 
اعتماد به گروه های اجتماعی 

ارزیابی از وضعیت جامعه
اعتماد به مسؤوالن 

اطمینان از رعایت اخالق شهروندی
اطمینان از رعایت ارزش  های اخالقی در جامعه 

2

1-2
2-2
3-2
4-2
5-2
6-2

1.social trust
2.civil engagement 

3. در ادامه از یافته های این پژوهش استفاده شده است.
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مؤلفه  ها و شاخص  ها ردیف
پیوندها و اعتماد بین فردی 

احساس دوستی و تعلق و یكی  بودن با دیگران 
اعتماد به دیگران – اشخاص

همكاری و مشاركت داوطلبانه و رفع مشكل دیگران 
شركت در فعالیت  های جمعی دیگران 

رفت و آمد با دیگران 

3
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5

همبستگی و انسجام اجتماعی 
میزان پذیرش اجتماعی 

میزان انسجام بین قومی 
میزان  مداری قومی و مذهبی

4
1-4
2-4
3-4

حمایت اجتماعی 
احساس برخورداری از حمایت جمعی 

5
5-1

1-3. سنجش سرمایه اجتماعی در ایران 
پژوهش  هاِی اندكی راجع به سنجش سرمایه اجتماعی در ایران انجام شده است. 
به طور كلی، موضوع س��رمایه اجتماعی از لحاظ نظ��ری و تجربی در ایران طی 
س��ال  های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال تحقیقی كه در مورد 
س��رمایة اجتماعی با تأكید بر روابط و اعتماد اجتماعی در اس��تان اصفهان انجام 
ش��د نش��ان می  دهد كه شهرس��تان اصفهان در پایین  ترین و شهرستان اردستان 
در باالترین س��طح میزان س��رمایة اجتماعی قرار دارند )247 ، 246 ،245 : 13(. 
همچنین در مطالعه اي كه در مورد برخی از مؤلفه  های س��رمایة اجتماعی، به ویژه 
اعتماد اجتماعی، در كتب درس��ی دورة دبس��تان در ایران انجام شده، این نتیجه 
حاصل ش��ده اس��ت كه 41 درصد از واحده��ای متن این كتاب ه��ا به تعامالت 
درون گروه��ی و فقط 5/9 درصد آنها به تعام��الت میان گروهی اختصاص دارد         
)101 : 90( در سال 1386، عده  ای از پژوهشگران در تحقیقات جداگانه  ای به این 
نتیجة مشترك رسیده  اند كه سیاست  های توسعة اقتصادی در ایران به تخریب و 
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فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شده است )138 : 6(.
اما به عنوان مهم ترین پژوهش ملی در زمینة س��نجش س��رمایة اجتماعی در 
ایران می  توان به پژوهشی كه اخیراً توسط عده  ای از پژوهشگران با حمایت مالی 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی كش��ور در دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی 
انجام شد اشاره كرد. )19( این پژوهش با استفاده از روش نمونه  گیری خوشه  اِی 
چند مرحله  ای بر روی جامعة آماری افراد 15 س��ال به باالی خانوارهای معمولی 

ساكن در مراكز 30 استان كشور در بهار 1385 انجام شده است120. 
اطالعات حاصل از این مطالعه )217 : 10( نش��ان می  دهد كه میزان س��رمایة 
اجتماع��ی در ایران از نظر اغلبِ مؤلفه ها و ش��اخص  های چندگانة مرتبط با آنها 
پایین اس��ت. میزان آن در زمینة روابط انجمنی و به ویژه قبول مسؤولیت اجرائی 
در نهادهای مدنی یا كمك فكری به آنها نیز پایین است. این امر نشان می  دهد 
ك��ه در ایران امروزی كم تر كس��ی به دنبال خیر جمعی اس��ت. در بعد پیوندها و 
اعتماد بین فردی هم سرمایة اجتماعی به لحاظ رفت و آمد و همكاری با دیگران 
و اعتماد به آنان باال   س��ت، ولی در زمینة احس��اس دوس��تی و تعلق به دیگران و 

شركت در فعالیت  های جمعِی آنان پایین است.
در بعد همبس��تگی و انس��جام اجتماعی نیز سرمایة اجتماعی در ایران از لحاظ 
می��زان پذی��رش اجتماعی و مدارای قومی و مذهبی خوب ارزیابي ش��ده ولی در 
زمینة انسجام بین قومی پایین است. در بعد حمایت اجتماعی هم 64 درصد افراد 
مورد بررسی اعالم كرده  اند كه در موقع گرفتاری كسی یا كسانی را دارند كه به 

كمك آنان بشتابند و از آنان حمایت كنند.
بنا بر این می توان گفت كه وضعیت سرمایة اجتماعی به جز در مواردی استثنائی 
كه آن هم مربوط به جنبة س��نتی و سرمایة اجتماعی قدیم است، در اغلب موارد 
به وی��ژه در بعد روابط انجمنی كه از مؤلفه  های اصلی س��رمایة اجتماعی جدید به 

شمار می  رود چندان مطلوب به نظر نمی  رسد.

1. نوع این تحقیق پیمایشی و تكنیك عمدة آن، گردآوری داده  هاي پرسش  نامه بوده است.



43

در واقع می  توان گفت كه در ایران سرمایة اجتماعی درون گروهی )بین آشنایان( 
بیش تر از س��رمایة اجتماعی جدید یا بین گروهی )بین غریبه  ها( اس��ت. هر چه از 
سطح خانواده به س��طوح باالتر یعنی خویشاوندی، دوستان، همكاران، همسایگان، 
هم محله  ها، همشهریان و هموطنان حركت كنیم از میزان سرمایة اجتماعی كاسته 
می  شود. این كاهش در زمینه  های مشاركت جمعی و اعتماد اجتماعی بیش تر است.

گفتار دوم: رسمايۀ اجتامعی و كيفرهای اجتامع محور 

 مضمون س��رمایة اجتماعی به دلیل ماهی��ت و محتوایی كه دارد تقریبًا با تمامی 
موضوعات و مسائل مطرح در حوزة انسانی و اجتماعی از جمله حوزة آسیب  های 

اجتماعی به ویژه جرم ارتباط پیدا می  كند )3 : 5(.
در هر جامعه اي عالوه بر س��رمایه هاي فیزیكي، اقتصادي، سیاسي، فرهنگي و 
انس��اني و نمادین با گونه ها و میزاني از سرمایة اجتماعي هم سروكار داریم كه با 
انواع دیگر سرمایه ها رابطة متقابل دارد. سرمایة اجتماعي در جوامع سنتي )ماقبل 
مدرن( بیش تر جنبة درون گروهي توأم با اعتماد اجتماعي محدود و خاص داشته 
1 مي شناسند. در جوامع مدرن 

است كه امروزه آن را به نام سرمایة اجتماعي قدیم21
با نوعي دیگري از س��رمایة اجتماعي روبه رو هس��تیم ك��ه بیش تر جنبة گروهي 
و ت��وأم ب��ا اعتماد اجتماعي تعمی��م یافته و عام دارد كه از آن با عنوان س��رمایة 
22 نام مي برند. در جوامع در حال گذاِر امروزي، نظیر ایران، به تبع 

اجتماع��ي جدید2
ارتباط با جهان مدرن و اجراي برنامه هاي نوسازي از باال توسط دولت ها، سرمایة 
اجتماعي قدیم دچار فرسایش گردیده و سرمایة اجتماعي جدید هم آن طوري كه 

باید شكل نگرفته است )196 : 10(.
 بدین س��ان، در حوزة علت شناسي جرائم و ترسیم سیماي جنائي ایران، فقدان 
س��رمایة اجتماعي در ایران یكي از موضوعاتي اس��ت كه در سطوح خرد و كالن 
باید مورد توجه قرار بگیرد. از یك سو، مشاركت مردم در فرایند كیفري از رهگذر 
1. old social capital
2. new social capital
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گزارش ده��ي ج��رم و طرح دعوا و پي گی��ري آن در مراحل مختل��ف این فرایند 
كه با كمیت و كیفیت س��رمایة اجتماعي ارتباط مس��تقیم دارد، از س��وي دیگر، 
ام��روزه در مرحله اعمال كیفرها نیز به واس��طة فاصل��ه گرفتن نظام هاي عدالت 
كیفري از كیفرهاي صرفًا س��ركوبگر و قهرآمیز و اعمال مجازات در بستر جامعه، 
س��رمایة اجتماعي به عنوان مهم ترین بس��تر الزم به منظور پي گیري و موفقیت 
این روي كرد از اهمیت اساس��ي برخوردار ش��ده اس��ت. این روي كرد در الیحة 

مجازات هاي اجتماعي جایگزین حبس نیز مورد توجه قرار گرفته است. 
براساس مادة یك الیحة مذكور این كیفرها با مشاركت مردم و نهادهای مدنی 
اعم��ال می گردد. برخي از گونه  های ای��ن كیفرها )مانند خدمات اجتماع محور( به 
روابط انجمنی؛ شبكة روابط با گروه ها و نهادها؛ اعتماد اجتماعی؛ اعتماد به نهادها، 
گروه ها و مس��ؤوالن و اطمینان از رعایت اصول و قواعد عملی جمعی، پیوندها و 
اعتماد بین فردی و همبستگی و انسجام اجتماعی و حمایت اجتماعی وابسته  اند 
كه مؤلفه  ها و ش��اخصه  های اصلی سنجش سرمایة اجتماعی محسوب می  شوند. 
بدون وجود سرمایه اجتماعی در ایران هرگونه امیدواری مبنی بر موفقیت این نوع 

كیفر ها در رسیدن به اهداف تعیین شده چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد.
مؤلفه  ها و شاخصه  های سنجش سرمایة اجتماعي در میزان موفقیت و شكست 
اجراي كیفرهاي اجتماع محور در ایران تأثیرگذار هس��تند123. این موضوع به میزان 
س��رمایة اجتماعی در بین س��ه  گروه »مخاطبان« )مجرمان(، »دس��ت  اندركاران 

اعمال این كیفر ها« و »اعضای جامعه« از نظر كمی و كیفی، وابسته است.
2ـ1. سرمایۀ اجتماعی و گروه هایِ هدف كيفر های اجتماع محور

میزان سرمایة اجتماعی در میان مجرمانی كه مشمول این كیفر ها می  شوند نیز از 
اهمیت اساسی برخوردار است. زیرا تا زمانی كه مؤلفه  هایی نظیر احساس دوستی 
و تعلق و یكی بودن با دیگران، همكاری و مشاركت داوطلبانه در رفع مشكالت 
1. برای اطالعات بیش تر در زمینة ارزیابی اثربخش��ی كیفر های اجتماع محور ر.ك.: قاسمی مقدم، حسن؛ ارزیابی 
ميزان اثر بخشی مجازات های اجتماعی در حقوق ایران، انگلستان و ایاالت متحده آمریکا؛ پایان نامه كارشناسی 

ارشد حقوق كیفری و جرم شناسی دانشگاه امام صادق)ع(، تابستان 1385.
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دیگران، ش��ركت در فعالیت  های جمعی دیگران و همبستگی و انسجام اجتماعی 
به عنوان مؤلفه  های سرمایة اجتماعی در جامعة ایران پایین باشد بی تردید اعمال 
كیفر ه��ای اجتماع محور به نتایج مطلوب كه همانا بازپروری و باز اجتماعی  كردن 
مجرمان است نخواهد رسید. این موضوع در برخی از گونه  هاي این كیفرها )مانند 
خدمات اجتماع محور( از اهمیت اساس��ی برخوردار است. زیرا در این نوع خدمات 
محكوم علیه بدون دریافت دستمزد به حكم دادگاه به نفع جامعه خدماتی را انجام 
می  ده��د. )م��ادة 19 الیحة مجازات هاي اجتماعي جایگزی��ن حبس(، بنا بر این، 
اگ��ر گروه  های هدف و مخاطب این نوع روش  جایگزین حبس از نظر ش��اخصة 
پیونده��ا و اعتم��اد بین ف��ردی و به ویژه همكاری و مش��اركت داوطلبانه در رفع 
مشكل دیگران در س��طح پایینی باشند مي توان نتیجه گرفت كه بستر اجتماعی 
الزم برای این نوع كیفرها فراهم نیس��ت )تحقیقات مورد اشاره در گفتار نخست 

چنین موضوعي را به اثبات رسانده  اند(.
ممكن است گفته شود كه كیفرهای اجتماع محور مي توانند به عنوان ابزارهایي 
در جهت افزایش سرمایه اجتماعی عمل نمایند. در واقع، فرضیة اصلي این است 
كه قانون در ایجاد تغییر و تحول در روابط اجتماعی نقش اساسی دارد و به تدریج 
می تواند بس��ترهای اجتماعی و فرهنگی الزم را برای خود فراهم كند. عده ای از 
اندیش��مندان مخالف چنین اندیشه اي هس��تند. به عنوان مثال، به عقیدة پیروان 
مكتب تاریخی حقوق )نظیر س��اوینی آلمانی و س��رهنری مین انگلیسی(، حقوق 
جزئی از كل حیات اجتماعی به ش��مار می رود كه همانند س��ایر عوامل اجتماعی 
تحت تأثیر ش��رایط تاریخی دس��تخوش تغییر و تحول می ش��ود و چون هر نظام 
حقوقی در گذشتة خاص جامعه ای معین ریشه دارد، سعی در تغییر آن با شكست 
مواج��ه خواهد گردید و چنانچ��ه مقرراتی كه با حقوق تاریخ��ی یك ملت مغایر 
اس��ت به زور به آنان تحمیل شود، باعث صدمات و خسارات گوناگونی در جامعه 
خواهد ش��د. س��اوینی عقیده داش��ت كه تغییرات مطلوب اجتماعی تنها از طریق 
تحول تدریجی خود شرایط زندگی امكان پذیر است. ارلیك نیز ضمن مخالفت با 
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كوشش آگاهانه در جهت ایجاد تغییر و تحول از طریق قانون گذاری معتقد است 
كه گنجاندن انواع مختلف فعالیت های بش��ری در قال��ب مقررات حقوقی همان 
اندازه منطقی و عملی اس��ت كه انس��ان بخواهد رودخانه ای را متوقف ساخته در 
استخری نگاه دارد. آن قسمت از آب رودخانه كه به دست می آید رودی متحرك 
و زنده نیست و آبی راكد است و بخش زیادي از آب رودخانه را نیز اصواًل متوقف 

نمی توان ساخت. )3 ، 692 : 8( 
در مقابل، دكتر صانعی با پذیرش نظریه ای بنیادین در این زمینه معتقد اس��ت: 
»حقیقت مطلب آن است كه هر چند ایجاد تغییر و تحول از طریق قوانین و مقررات 
مخصوص��ًا در زمینه هایی كه با عواطف و احساس��ات عمیق مردم ارتباط دارد با 
مقاومت شدید روبه رو می ش��ود و چنانچه با زور و اجبار انجام پذیرد، واكنش های 
نامس��اعدی را در توده های مردم و روابط اجتماعی باعث می گردد، با این وصف 
تردید نیست كه قانون به عنوان یك عامل كنترل اجتماعی می تواند تحوالتی را 
در سایر نهادهای اجتماعی به وجود آورد، همان طور كه در كشورهای كمونیست 
و برخی دیگر از كش��ورهای استبدادی از قانون به عنوان وسیلة بسیار مؤثر برای 
ایجاد تحول در نظام اقتصادی و اجتماعی اس��تفاده شده است. با این وصف، این 
مطلب همیش��ه مطرح است كه این تغییرات و تحوالت در شرایط به ترتیب و با 
استفاده از روش هایی صورت گیرد كه حداقل بی نظمی و اختالل را در كل حیات 
اجتماعی باعث شود و به تدریج به اعتقاد و ایمان افراد به ضرورت رعایت قوانین 

وضع شده بینجامد«. ) 4 ، 693 : 8(
ب��ه نظر مي رس��د ایجاد و افزایش س��رمایة اجتماعي به دلیل اینكه ریش��ه در 
فرهن��گ مردم دارد در طي زمان به صورت تدریجي و داوطلبانه صورت مي گیرد 
و از یك اب��زار قهرآمیز و الزامي نمي توان ایجاد تغییرات اجتماعي و فرهنگي در 
این س��طح را انتظار داش��ت. اصواًل به چنین هدفي مي توان ب��ه نحو مطلوب از 
طریق ابزارهاي آموزش��ي و فرهنگي نائل شد و رسالت اصلي حقوق كیفري این 
موضوع نیس��ت. بدین سان ابتدا باید بس��ترهاي اجتماعي و فرهنگي الزم فراهم 
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ش��ود و س��پس تغییرات مورد نیاز در زمینه اعماِل كیفره��اي اجتماعي در چنین 
بستري صورت پذیرد. 

2ـ2. سرمایۀ اجتماعی و دست  اندركاراِن رسمی اعمال كيفرهاي اجتماع محور 
س��رمایة اجتماعی در میان كارگزاران رسمی اعمال كنندة كیفرهای اجتماع محور 
نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. اگرچه این افراد بخشی از جامعة فعلی ایران 
محس��وب می شوند و پایین بودن سرمایة اجتماعی در ایران بر تصمیم گیری  های 
آنها تأثیرگذار اس��ت، بی  تردید اندیش��ة كیفر های اجتماع مح��ور در پرتو نظریاتي 
ش��كل گرفته است كه پذیرش آنها با كمیت و كیفیت سرمایة اجتماعی در میان 
مجری��ان این كیفرها رابطة مس��تقیمی دارد. این ن��وع واكنش  ها از ویژگی  های 
سنتی و قهرآمیز عدالت كیفری فاصله می  گیرند. به عنوان مثال بر خالف ویژگی 
آمران��ة حقوق كیفری، در خدمات اجتماع مح��ور رضایت محكوم علیه به این نوع 
كیفر و نوع خدمت ضروری تلقی می  شود، )تبصرة 1 مادة 19 الیحة مجازات هاي 
اجتماع��ي جایگزین حبس(. همچنین، در این نوع واكنش، اجرای كیفر مس��تلزم 
واگذاری این وظیفة حاكمیتی به نهادهای عمومی غیر دولتی می  باش��د )مادة 24 
الیحة مجازات هاي اجتماعي جایگزین حبس(. بدین سان، در كنار باالبردن سایر 
ش��اخص  های سرمایة اجتماعی در این گروه، شاخص  هایی نظیر اعتماد به نهادها 

و اعتماد به گروه های اجتماعی از اهمیت اساسی برخوردار است.
بر این اساس، تمركز ویژه بر افزایش سرمایة اجتماعی در بین مجریان كیفرهاي 
اجتماع محور به میزان موفقیت آنها كمك شایانی خواهد كرد. در عمل نیز تجربة 
برخی از كش��ورها نظیر جمهوری چك و كنی��ا در زمینة خدمات اجتماع محور از 
س��ال 1996 به بعد )كه این نوع مجازات در این كش��ورها اجرا شد( نشان داد كه 
كافی نبودن آموزش  برای دست اندركاران عدالت كیفری از جمله مشكالت عملی 

در عدم توفیق این تدبیر نوین بوده است )54  :  1(.
ای��ن موضوع زمان��ی در ایران مهم جل��وه می  نماید كه براس��اس پیش  نویس 
الیحة مجازات  ه��ای اجتماعی جایگزین حبس و نیز در تدابیر س��نتی جایگزین 
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حبس )نظیر آزادی مش��روط و تعلی��ق  در ق.م.ا.( در اكثر موارد اعمال كیفرهای 
اجتماعی به اختیار و صالح دید قضات واگذار ش��ده اس��ت. ) مواد 3، 4 و 6 الیحة 
مجازات هاي اجتماعي جایگزین حبس( بنا بر این در كنار بسترهای اجرائی الزم 
كه از مؤلفه های اصلی توسل به كیفر های اجتماع محور محسوب می شود، میزان 
شاخص های س��رمایة اجتماعی نیز در میزان توس��ل به چنین راه كارهایی بسیار 
مؤثر می باشد. در واقع ناگفته پیدا ست كه كارآمدی و كارایی این نوع كیفر ها در 
ایران، قبل از هر چیز نیازمند بسترس��ازی حقوقی و از همه مهم تر فرهنگ سازی 

قضائی است )20(.
1 در اجرای كيفرهاي 

2 ـ3. سرمایۀ اجتماعی و مشاركت مردم و نهادهای مدنی24
اجتماع محور 

اعمال كیفر های اجتماع محور مشاركت نهادهای اجتماعی را می  طلبد )55 : 16( 
ای��ن موضوع به صراح��ت در مادة یك الیحة مجازات  ه��ای اجتماعی جایگزین 
زندان بیان ش��ده اس��ت. براس��اس این ماده »مجازات  های اجتماعی ]كیفرهاي 
اجتماع مح��ور[ جایگزین زندان كه ش��امل دورة مراقبت، خدمات عمومی، جزای 
نقدی روزانه و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی می  باش��د با مشاركت مردم و 

2
نهادهای مدنی به شرح این قانون، اعمال می  گردد«.25

حال س��ؤاالتی در این زمینه مطرح می  ش��ود: اوال؛ً ش��اخص  های مش��اركت 

1.برای اطالعات بیش تر در زمینة سیاس��ت جنائی مش��اركتی ر.ك.: رستمی، ولی؛ سياسـت جنائی مشاركتی در 
جمهوری اسـامی ایران؛ رس��اله دكتر حقوق كیفری و جرم شناسی، دانش��كده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 

تهران، 1384.
2. با وجود اشاره به نقش محوری مشاركت مردم و نهادهای مدنی در اعمال این كیفرها، در هیچ بخشی از الیحه، 
این سیاس��ت نمود عملی پیدا نكرده و نحوة این مش��اركت مش��خص نشده اس��ت. فقط در مادة 24 و هم در 
فصل مربوط به خدمات اجتماع محور آمده است كه »انواع خدمات عمومی]اجتماع محور[، فهرست دستگاه های 
اجرائی و نهادها، مؤسسات عمومی غیردولتی پذیرندة محكومان به انجام خدمات عمومی، چگونگی همكاری 
آنان با قاضی اجرای مجازات اجتماعی ]اجتماع محور[ جایگزین زندان، كیفیت خدمات عمومی ]اجتماع محور[

كه محكوم علیه انجام می  دهد و چگونگی نظارت بر آن، مطابق آئین  نامه  ای است كه بنا به پیشنهاد رئیس قوه 
قضائیه به تصویب هیئت وزیران می  رس��د« مشاهده می شود كه در این ماده صریحًا از نهادهای جامعوی و یا 
مردم نهاد نام برده نش��ده اس��ت. از س��وی دیگر به نظر می رسد مواردی كه تعیین آن به آئین نامه واگذار شده 

است از چنان اهمیتی برخوردار اند كه باید تكلیف آنها در قانون عادی مشخص می گردید.
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اجتماع��ی مردم و نهاده��ای غیردولتی در ایران امروز از چ��ه وضعیتی برخوردار 
است و ثانیاً؛ سیاست  های رسمی دولتی تا چه حد بسترهای اجرائی و قانونی الزم 
برای مش��اركت نهادهای مدنی را فراهم نموده اس��ت و از نظر كمی و كیفی این 
مشاركت در چه وضعیتی است. بی  شك پاسخ به سؤال دوم كه یك بستر اجرائی 
26. اما براساس پژوهش  های 

مهم محس��وب می  شود نیازمند تحقیق مستقلی است1
صورت گرفته شاید بتوان تا حدودی به سؤال اول پاسخ داد.

بر اس��اس یافته  های طرح ملی بررسی و سنجش س��رمایة اجتماعی در ایران 
مش��خص شده است كه میزان س��رمایة اجتماعی بر شاخص روابط انجمنی و به 
وی��ژه قبول مس��ؤولیت اجرائی در نهادهای مدنی یا كمك فكری به آنها بس��یار 
پایین اس��ت و این امر نش��انگر آن اس��ت كه در ایران كم تر كسی به دنبال خیر 
جمعی )حداقل به صورت نهادی( اس��ت. س��رمایة اجتماعی بر اس��اس احساس 
دوس��تی و تعلق و یكی  بودن با دیگران و نیز شركت در فعالیت  های جمعی پایین 

می  باشد.
همچنین بر اس��اس تحقیق پرسش نامه اي كه در سال 1384 بر روی 653 نفر 
2 صورت 

از طریق نمونه گیری خوش��ه  ای و با مراجعه به منازل شهروندان تهرانی27
3 به دس��ت آمد 

پذیرفت نتایج جالبي در زمینة مش��اركت اجتماعی، ذهنی و عینی28
.)18 : 313 ، 4 (

اول، در بعد مشاركت ذهنی: 81/2 درصد پاسخ  گویان با گویة ضرورت توجه به 
پیش��رفت فردی موافق بودند؛ 82/5 درصد پاسخ گویان معتقد بودند كه هر كس 

1. برای اطالعات بیش تر ر.ك.: توس��لی، غالم عباس؛ و نجاتی حس��ینی، واقعيت اجتماعی شـهروندی در ایران؛ 
مجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شماره2، تهران، تابستان 1383، صص 62-32.

2. از مجم��وع 653 نف��ر 327 نف��ر )50/1 درصد( م��رد و 326 نفر )49/9( زن بودن��د، 440 نفر مجرد و 213 نفر 
متأهل بودند، 30 نفر دارای تحصیالت رس��می، 98 نفر در حد ابتدایی، 38 نفر در حد راهنمایی، 325 نفر در 

حد دبیرستان و دیپلم و 152 نفر در حد دانشگاه بودند. 
3. مش��اركت در برگیرندة انواع كنش های فردی و گروهی به منظور دخالت در تعیین سرنوش��ت خود و جامعه و 
تأثیر نهادن بر فرآیندهای تصمیم گیری دربارة امور عمومی اس��ت. مشاركت می تواند در دو سطح عملی شود: 
الف- بعد ذهنی مش��اركت كه همان تمایل به مش��اركت اجتماعی اس��ت. ب- بعد عینی و رفتاری مشاركت 

اجتماعی كه به صورت عضویت با نظارت، اجرا و تصمیم گیری بروز می كند.
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مس��ؤول زندگی خود می  باش��د؛ اكثریت یعنی 62/5 درصد پاسخ  گویان معتقد    اند 
كه مشكالت باید توسط دولت حل شود تا به دست خود مردم.

دوم، در زمینة بعد عینی مشاركت اجتماعی: 59 نفر )77/9 درصد( پاسخ  گویان 
عضو انجمن اولیاء و مربیان مدرسه نبودند. 

�� 546 نفر )83/6 درصد( در مؤسسات عام  المنفعه عضویت نداشتند )جمع  بندی 
ش��اخص عضویت در نهادها و مؤسسات نش��ان داد كه تنها هفت درصد در این 

نهادها و مؤسسات عضویت دارند(.
�� اكثری��ت )94/9 درصد( كمكی به نهادها مؤسس��ات انتفاعی و غیرانتفاعی 
نكرده اند و اكثریت )96/3 درصد( هرگز در جلس��ات نهادها و مؤسس��ات شركت 
ننموده اند و 98/3 درصد هرگز در جلس��ات تأس��یس نهادها و مؤسسات شركت 

نكرده اند.
جمع  بندی ش��اخص  های مشاركت اجتماعی عینی نش��ان می  دهد كه اكثریت 

)91/6 درصد( پاسخ  گویان در نهادهای مدنی مشاركتی ندارند.
حال این س��ؤال مطرح می  شود كه مشاركت مردم و نهادهای مدنی در اعمال 
كیفره��اي اجتماع محور و به وی��ژه خدمات اجتماع محور تا چه حد با بس��ترهای 
اجتماع��ی و فرهنگی جامعة فعلی ایران مطابقت دارد؟ پاس��خ به این س��ؤال بر 
اس��اس دو پژوهش صورت گرفته تا حدود زیادی منفی اس��ت، زیرا كه شاخص 
روابط انجمنی و نیز احساس دوستی و تعلق و یكی  بودن با دیگران و نیز شركت 
در فعالیت  های جمعی پایین اس��ت و بدون افزایش شاخص  های مذكور بی  تردید 
اعمال ضمانت اجرای خدمات اجتماع محور موفقیت چندانی نخواهد داشت. نتایج 
پژوهش مربوط به ارزیابی مش��اركت اجتماعی در تهران نیز كه در باال ارائه شده 
بس��یار هشداردهنده اس��ت زیرا نه تنها در زمینة مشاركت اجتماعی عینی اكثریت 
پاس��خ  گویان در نهادهای مدنی مشاركتی ندارند بلكه در بعد مشاركت ذهنی كه 
از باور عمومی مردم نش��أت می  گیرد، پاس��خ  گویان بر پیش��رفت فردی و اینكه 
هركس مس��ؤول زندگی خود می  باش��د و بر راه كارهای دولتی در حل مشكالت 
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تأكید كرده   اند.
نتیجه گیری 

سیاس��ت كیفري در قلمرو گس��ترده تري به نام سیاس��ت اجتماعي قرار مي گیرد. 
پرهیز از تصمیم گیري و سیاست گذاري در خأل ایجاب مي كند كه به شاخصه ها و 
مؤلفه هاي این حوزه در اتخاذ هر نوع سیاس��ت كیفري توجه شود. هرچند بخشي 
از تح��والت در زمینة واكنش اجتماعي علیه بزه كاري تحت تأثیر موازین جهاني 
حقوق بشر به وقوع پیوسته است و این توجه به كرامت ذاتي انسان )ولو بزه كار( 
مختص جامعة خاصي نیس��ت، اما بی تردید بخش زیادی از این تحوالت با توجه 
به نوع، گستره و كیفیت بزه كاری در جوامع غربی، تجربیات خاص آنها در مبارزه 
ب��ا جرائم و نیز از هم مهم تر با توجه به بس��ترهای اجتماعی، فرهنگی، اجرائی و 
رفاهی ویژة آنها، پیشنهاد، تصویب و اجرا شده است و مرتبًا هم مورد ارزیابی قرار 
می گیرد. در این راستا، كشورهای واردكنندة سیاست های كنترل جرم بیش از هر 
چیز باید »بومی س��ازی این سیاست ها« را مدنظر قرار دهند. تجربة قانون گذاري 
كیفري نزدیك به یك قرن در ایران كه بخش اعظم آن از دیگر كشورها اقتباس 
ش��ده اس��ت، نش��ان مي دهد كه اتخاذ سیاس��ت هاي كنترل جرم بدون توجه به 
بسترهاي اجرائی، اجتماعي و فرهنگي ایران در مقاطعي منجر به تصویب قوانین 
و مقرراتي شده است كه در عمل متروك مانده اند. الیحة مجازات های اجتماعی 
جایگزی��ن زندان كه در حال تبدیل ش��دن به قانوني الزم االجرا س��ت. )البته به 

صورت آزمایشی( نیز مي تواند در این راستا قابل تحلیل باشد.
رهیافت تدوین كنندگان الیحه مي تواند بر فرضیه هاي زیر مبتني باش��د: 1. در 
اسالم زندان نقش فرعی در مجازات بزه كاران دارد و این الیحه همسو با سیاست 
كیفری اس��الم است؛ 2. با توجه به روی كرد قوة قضائیه مبنی بر كاهش استفاده 
از حب��س در صورت تصویب این الیحه ح��دود 45/6 درصد از كیفر های قانونی 
حبس های كوتاه مدت را ش��امل می ش��ود؛ 3. این كیفر ها ب��ه دنبال جدا نكردن 
مجرم از جامعه و ایجاد تغییر در اجتماعی كه وی در آن بر سرمی برد و بازپروری 
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اجتماعی او می باش��ند؛ 4. این كیفر ها بر خالف زندان بار مالی برای قوة قضائیه 
نداشته و نیاز به فضا و امكانات زندان را از میان برده یا دست كم كاهش داده و 

 29

در مجموع، موجب كاهش هزینه ها می شوند.1
به فرض بپذیریم كه با تصویب الیحة مجازات هاي اجتماعي جایگزین زندان، 
اكث��ر اهدافي كه تدوین كنن��دگان به دنبال آن بودند تحقق پی��دا مي كند، اما آیا 
اهداف ایجابی آن كه در واقع نظارت فعال بر مجرمان در بستر اجتماع و مراقبت 
فع��ال از آنها، اصالح و بازپ��روری بزه كاران و مهم تر از همه مش��اركت مردم و 
نهادهای غیردولتی در اجرای این مجازات ها می باش��د، تحقق عملی پیدا خواهد 

كرد؟
ارزیابی شاخص ها و مؤلفه های سرمایة اجتماعی از قبیل روابط انجمنی و شبكة 
رواب��ط با گروه ها و نهادها، اعتماد اجتماعی، و اعتماد بین فردی نش��ان می دهند 
كه س��رمایة اجتماعی در ایران به ویژه سرمایه اجتماعی جدید كه بستر اجتماعی 
و فرهنگی اجرای مجازات های اجتماعی در ایران تلقی می ش��وند، پایین اس��ت. 
لذا تا زمانی كه مؤلفه هایی نظیر احس��اس دوستی و تعلق و یكی بودن با دیگران، 
همكاری و مشاركت داوطلبانه در رفع مشكالت و شركت در فعالیت های جمعی 
دیگران در جامعة ایران پایین باشد، به نظر می رسد اجرای مجازات های اجتماعی 
به وی��ژه خدم��ات اجتماع محور با چالش های جدی مواجه باش��د این امر در مورد 
هر س��ه گروه بزه كاران، مجریان كیفر هاي اجتماع  محور و اعضای جامعه صادق 

است.
بررس��ی علل عدم موفقیت نهاد تعلیق اجرای مجازات در ایران، كه حدود 82 
سال از ورود آن به نظام عدالت كیفری ایران از قوانین كیفری فرانسه می گذرد و 
با كیفر های پیش بینی شده در الیحة  مجازات های اجتماعی به ویژه، دورة مراقبت 
همانندی هایی دارد، مي توانس��ت اولین گامی باش��د كه قبل از تدوین، پیشنهاد و 
نهایتًا تصویب الیحة مجازات های اجتماعی در ایران باید برداشته شود. نتایج این 
1. این موارد چندگانه در مقدمه توجیهی الیحة مجازات های اجتماعی جایگزین زندان آورده  ش��ده اس��ت. ر.ك.: 

مقدمه الیحه مجازات های اجتماعی؛ تدوین شده در مركز مطالعات توسعه قضایی قوه قضاییه 1382-83.
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تحقیق می توانس��ت سیاس��ت گذاران و تصمیم گیران را به تأمل و احتیاط بیش تر 
در ای��ن زمینه وا دارد. هر چند اظهار نظ��ر در زمینة میزان موفقیت این تدابیر در 
عمل نیازمند یك پژوهش میدانی می باشد اما عدم اقبال قضات در توسل به این 
جایگزین به دلیل فراهم نمودن بس��ترهای اجرائی، اجتماعی و فرهنگی بر كسی 
پوش��یده نیست، به نحوی كه در سال های اخیر با اتخاذ روی كرد حبس زدایی در 
دس��تگاه قضائی كشور ش��اهد صدور بخش نامه هایی از طرف ریاست محترم قوة 
قضائیه بوده ایم كه بر توجه دادرس��ان به اس��تفاده از تعلیق اجرای مجازات تأكید 
نموده  اند1. بومی س��ازی سیاس��ت های انتقالی كنترل جرم و توجه به بس��ترهای 
اجتماعی، فرهنگی، اجرائی و رفاهی الزم برای اعمال این سیاست ها، امری است 
كه بیش از اینها باید مورد توجه سیاست گذاران، تصمیم گیران و قانون گذاران در 

حوزة عدالت، قرار بگیرد.

1. برای نمونه ر.ك.: بخش نامة شمارة 47-1/80- مورخ 1380/1/7 ریاست قوه قضائیه.
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