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 ۱۳۹۷تابستان )، ۱۱۷(پیاپی  دوم، شمارۀ چهارمهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

  نید انیشوایدر مکتب پ تیامن
 ١محمدحسین پژوهنده  

 چکیده 
رسد که هـدف  چنین به نظر می، امنیت ۀگیری اسالم نسبت به مسأل نظر به موضع

 . برقراری امنیت در جوامع انسانی است، اصلی آن
ای را  راز نهفتـه، بخشکوشیده است طی چند ، رنده در راستای تبیین این هدفنگا

 . تحقیق است ۀمدعای ما در مسأل ،و این آشکار نماید، که در ایمان و اسالم است
کاوی برخی عناوین و اصطالحات کلیـدی به مفهوم، بخش نگارنده در نخستین
 ۀرا بـه میـزان اهمیـت مسـألبحثـی  ،دوم بخـشو در  پـردازددر رابطه با امنیت می

مــدل و الگوهــای  ۀبــه ارائــ ،ســوم بخــشو در  امنیــت در اســالم اختصــاص داده
 . تئوریک در مکتب اسالم پرداخته است

چنـد در  هـر ،حاضر ۀیکی اینکه مقال :داند توجه به دو نکته را الزم می ،سندهنوی
ً ، مقام پاسخ به شبهات نیست این حقیقت دست به  ،نیداللت تضمّ و به  اما تلویحا

تواند خاصـیت و طبیعتـی غیـر از امنیـت داشـته  طبعاً نمی ،یابد که چنین دینی می
دیـن خشـونت ، پاسخی است به آنان که آن را به غرض یا به غلـط ،باشد که خود

 . نمایند معرفی می
مربـوط بـه  ،طور عموم هاگرچه ب، دیگر این است که اسناد روایات این بحث ۀنکت
آخر به راهبردهای جاویـد  بخشای در  ویژه طوراما به ، است معصومین ۀهم

 . گردیده است مزین ئمهحضرت ثامن األ

                                                 
 .۲۱/۰۷/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:  - ۱۹/۱۱/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
 ).bashir1329@gmail.comپژوهشگر دانشگاه علوم اسالمی رضوی (. ١



   

ش
ژوه

پ
می
سال

ی ا
ماع

اجت
ی 
ها

 
ان 
بست
/ تا

۱۳
۹۷

 
ارۀ
شم

 /
۱۱۷

۱۶۰ 

امنیت ، امنیت اجتماعی، بهداشت روانی، ایمان، اسالم، امنیت واژگان کلیدی:
 . اقتصادی

 مقدمه
التفـات بـه  ،علت انتخاب این عنوان. در چرایی انتخاب عنوان است ،سخن نخست

شـفافیت موضـعی  ،و آن ای هست که دست کم برای نگارنده وجود دارد پوشیده ۀنکت
 . است که در مفهوم اسالم و ایمان وجود دارد

و  عد اعتقـادیهی در بُ به معنای تسلیم کامل امر ال ،)چنانکه خواهیم دانست( اسالم
دقیقًا نظیر همان چیزی که  ،از دست و زبان شخص مسلمان است ،سالم ماندن دیگران

 . ایمان قائل هستیم برای
 »سلم« ۀبا خمیرمایکه دینی  ،آید این است که از مفهوم انتزاعی این معنا بر میآنچه 

طبعًا  ،امان و آرامش روان است ۀکه نوید دهند »امن« ۀیا با جانمای به معنای صلح است
 . ای مستقیم و مثبت داشته باشد رابطه ،با خشونتتواند  نمیتًا و ذا

یـک منشـور امنیـت  ۀنی هسـتیم کـه بـه مثابـنیازمند دستورالعمل مدّو  ،با این وجود
بـا  ،ایـن مهـم. ت اسالم را به زیست توأم با آرامش و امنیـت رهنمـون سـازدامّ ، اسالمی

گیری نیـز  مندرج است و از آنها بهره اینکه در مجموعه روایات صادره از معصومین
آن را  ،داردوجـود  های رضـوی زهای که در آمو  لیکن نظر به انتظام ویژه، شده است

 . ایم محور سخن قرار داده

 کاوی چند عنوان مفهوم الف.
 مفهوم امنیت  .۱

 ۀنیـاز بـه ترجمـ ،به لحاظ شیوعی کـه در کـاربرد زبـانی دارد ،امنیت و ایمنی ۀکلم
 . در زبان دیگری بدانند ،اللفظی ندارد جز برای کسانی که بخواهند معادل آن را تحت

  :کنیم به معنای آن در بعضی از منابع، اشاره می ،حالبا این 
ی در امان و آسایش او به معن از زبان عربی دارد» امن« ۀریشه در واژ  ،امنیت ۀکلم«
 . دباش یت از خطر و ترس و آرامش خاطر میمصون، بودن
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گزندی  یعنی بی ،امنیت هم. آسیب و دارای آرامش گزند و بی یعنی بی ،»امن« ۀواژ  
آسیبی یا حالتی که در آن گزند و خطر و آسیب راه نـدارد و آرامـش در آن برقـرار  و بی
  ١.است Security ۀواژ  ،و مرادف آن در زبان انگیسی است

ه گفتـآن  در تعریف .در زبان عربی و فارسی است امنیتمرادف  ،Securityمفهوم 
مـادگی بـرای حالت فراغـت از هـر گونـه تهدیـد یـا حملـه و یـا آ ،در لغت: شده است

 در معنـای ،در اصـطالح سیاسـی و حقـوقی. رویارویی با هر تهدید و حملـه را گوینـد
و در  ،شـود کـار بـرده مـی المللـی بـه امنیت ملـی و بـین، امنیت اجتماعی، امنیت فردی

آسـوده «مفهـوم  ،آید که مدلول لفظی امنیت در زبان فارسی دست می چنین به ،مجموع
 و شـناختی اشـاره نمـوده ای روان به نکتـه پیامبر اعظم ،در این معنا. است »خاطری

َمَنَك «: فرموده است
َ
که با تـو پرخـاش  یعنی آن کسی ؛ )۲۶۴، ۱۳۸۲، نـدهیپا(   »َعَتَبك  َمن  أ

 . خاطرت را از خود آسوده ساخت ،نمود
متفـاوت بـا  ،شـود قش کـه بـه آن نسـبت داده مـیبـه مـتعلّ هـر چنـد بسـته  ،امنیت
نشأت گرفتـه از که در انسان است حالتی  ،لیکن در مجموع ،شود یهای خود م همگون

 دیگـر، بـه عبـارت. گیرد هت مقابل استرس و اضطراب قرار میدر جو وضعیتی روحی 
 امنیـت ،بـودن  نامند و در حالت تعادل استرس می بیرون رفتن از حالت تعادل روحی را

 . نام دارد
رف اسـت امـر طبیعـی ِصـ ،هی عامـل آنگا. نگرد امنیت به عامل خود می ،براینبنا
انی یا رعـد مهای آس وقوع زلزله و رانش زمین و آتشفشان و برخورد سنگترس از مانند 
تـابع عامـل خـودی و  ،گـاهی نیـز و های مهیب و یا سیل و طوفان و امثـال اینهـا و برق
 ۀدثی نسبت به وقوع حاشود و دچار هراس و ناامن تعادل روحی انسان تهدید می ،درونی

چـه آنکـه ایـن اندیشـه  ،آید نزدیک به سراغ او می ۀیی در آیندشود که گو  ناگواری می
تـابع عوامـل انسـانی غیـری اسـت ماننـد  ،گاهی نیز و م باشدواقعیت داشته باشد یا توّه 

                                                 
فرهنگ فارسی . (بیمی ). بیآنندراج) (اث اللغاتغی. (خوفی و امن ) بیحامص، از ع( ]َا نی َی [. امنیت. ١

 عادل مهذب ترجمان. (شدن ایمن) مص( ||). آنندراج. (امن جای) اِ ( ||). الفضالء مؤید. (ایمنی). معین
راحت و آسوده و ؛ امنیت دادن)؛ ینمع فارسی فرهنگ. (بودن امان در). معین فارسی فرهنگ) (علی بن
 ۀ امنیت). ذیل کلم، دهخدا: ک.ر( یت داده استمملکت را امن: بیم گردانیدن بی



   

ش
ژوه

پ
می
سال

ی ا
ماع

اجت
ی 
ها

 
ان 
بست
/ تا

۱۳
۹۷

 
ارۀ
شم

 /
۱۱۷

۱۶۲ 

یا ترس از ناکـام شـدن و محرومیـت و اخـراج از ، هراس از شبیخون دشمن و تهاجم او
 . آبروئی و امثال اینها است ،جانی ،یب مالیکارگاه و یا ترس از نوعی آس

، فـردی، روانـی همچـون ،شود ق وابسته میامنیت به چندین متعلّ  ،بر این اساس
 .المللی ای و بین امنیت منطقه ،اقتصادی و امنیت ملی و خارجی، سیاسی، اجتماعی
هدید اعم از عوامل ت ،ناامنی ۀتوان از مباحثی در جهت مقابله با عارض می ،همچنین

برای اسـتقرار امنیـت و نیـز مسـائل  ،انسانی و غیر انسانی و مسائل دفاع غیر نظامی
اما  ،بهداشت تن و روان بحث کرد نهمچو  ،پیشگیری از تهدید امنیت جانی در فرد

ایـن قلمـرو اسـت و نـه تمـام  ۀای از همـ گوشـه ،آنچه در این مختصر خواهـد آمـد
 . موضوع

 کدام امنیت؟ 
در . شـود یمتفـاوت مـ ،میدهـ مـیاز انسان ارائه که  یفیحسب تعر  بر ،امنیت ۀنظری
امنیـت متوجـه حفـظ ، ندنیبیم یماد یکه انسان را فقط موجودگرایی های ماده مکتب

امـا در مکتـب انبیـای الهـی کـه انسـان را  ،ات جسمی اسـتمنافع و جذب و جلب لّذ 
انسـان بـا  یـتعدادهااسـ ییـه شــکوفات متوّجـیـامن ،ـدنـدانیب از جسم و روح مـمرکّ 

 . شود یم یامبر باطنیعنوان پ به ،ت عقلیمحور 
نـه تنهـا ، شیرفتار و گفتار و کـردار خـو ، انـسان در تمـام اعمال، ینـیت د یدر امن«
ش یایـرا کـه متوجـه دن ییدهایـنـه تنها تهد. نـدیبیبلکه آخرت را هم مـ، ندیب یا را میدن
را  ییدهایـبلکـه تهد، کنـد یم یـشیاند هـا چـارهآن یدهد و برا نظر قرار میمّد ، شود یم

 ییجـو  آنها هم چـاره یدهـد و بـرا یمورد توجه قرار مـ، شود یهم که متوجه آخرتش م
اگر به بدن  یحت، ن انسانیا. ندیآخرتش صدمه نب، این دنیمراقب است که در ا. کند یم

اگــر . َکـب روح اسـتر مَ ، را بـدنیـز ، پردازد یم یف شرعیبه عنوان تکل، پردازد یهم م
 .)۱۰، ۱۳۸۹، ییلکزا(  »به نام بدن استفاده کنـد ید از مرکبیبا، برسد یروح بخواهد به تعال

عوامـل  از، است که در خـالل آن یندیافر ، یت اسالمیامن، این مطلببـا توجـه بـه 
 با منفعـتاگرچه ، یت اسالمیامن یالگو  در. دکنن یتمنـد انـسان حفاظـت معـزّ  یبقـا
ت ّذ ل یبرالیکن در آن ، بلکه با آن سازگاری هم دارد، شود ت مخالفتی نمیی و لّذ مادّ 
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آن  ینــیکـه امـام خمهمان اسالمی است  ،اسالم و این ستشده اناصالتی قرار داده 
 .)۲۱/۸ ،۱۳۶۸، ینیخم امام(  دینام یرا اسالم ناب محمد

 مفهوم اسالم و ایمان  .۲
 : فرماید بطه با اسالم میدر را ،امیرالمؤمنین علی
، باشد و یقین برخاسته از تصـدیق اسـت مبتنی بر یقین می ،یم است و تسلیماسالم تسل

و یعنـی انجـام وظـایف [١تصدیقی که به اقرار منتهی گردد و اقرار نیز به عمل بینجامد
 . ]بیند خود می ۀتکالیفی که شخص برعهد

ه هـای هماننـدی دارنـد کـه بـ تعریف ،اتشمار زیادی از روای ،در رابطه با ایمان نیز
  :کنیم یک نمونه در این مقام اشاره می
از مفهـوم ایمـان  ،ایشـانبـه ای  طی نامـه :گوید می یکی از اصحاب امام صادق

 : در جواب من نوشتند امام .سؤال کردم
ایمان تار و پودی درهم بافته است . قلبی و عمل بدنی است ۀایمان اقرار زبانی و عقید

 کـه آن، آید در مقابـل کفـر شمار می های ب خانه، چنانکه اسالم هم، همانند یک خانه
شود که شخصی پیش از آنکه  گاهی می ،بر این اساس. شود ای محسوب می هم خانه

کـه اسـالم قبـل از ایمـان  چـون؛ شـود ولی عکس آن نمی ،مسلمان باشد، مؤمن باشد
ای  رهبینیم وقتـی کسـی معصـیت کبیـ می ،از این رو. اما با ایمان مشترک است ،است

ایـن . شـود عنـوان مسـلمان از او سـاقط نمـی اما ،شود از ایمان خارج می ،مرتکب شد
و چیـزی  گـردد ایمان باز می ۀدوباره به خان ،اهداگر توبه کند و آمرزش بخو  ،شخص

مسـلمانان خـارج  ۀاو را از جرگـ ،جز نفی ارکان دین و حالل شمردن محرمات قطعـی
 ٢.... ندک نمی

                                                 
ْسلِ   أِإلْسالُم . «١ ْسلِ َو   ُم یُهَو التَّ ْصدِ یقِ یَ الْ ُن َو یقِ یَ ُم ُهَو الْ یالتَّ ْصدِ ُق َو یُن ُهَو التَّ ُق ُهـَو اِإلْقـَراُر َواِإلْقـَراُر ُهـَو اْلَعَمـُل یالتَّ

َداءَو 
َ
 . )۱/۲۲۲، ۱۳۷۱، برقی: ک.ر(... اْلَعَمُل ُهَو األ

َساِن   َماُن یاِإل ... َو ٢ ْرَکاِن َو  یَعْقٌد فِ َو ُهَو اِإلْقَراُر ِباللِّ
َ
َماُن َبْعُضُه ِمْن َبْعٍض َوُهـَو َداٌر َوَکـَذِلَك یاِإل اْلَقْلِب َوَعَمٌل ِباأل

ْن یَ اْلُکْفُر َداٌر َفَقْد اِإلْسالُم َداٌر َو 
َ
ـی یَ ال ُکوَن ُمْؤِمنًا َو یَ ُکوُن اْلَعْبُد ُمْسِلمًا َقْبَل أ  -ُکـوَن ُمْسـِلماً یَ ُکوُن ُمْؤِمنـًا َحتَّ

َتی اْلَعْبُد َکبِ یَشاِرُك اِإل یُ ُهَو َماِن َو یَفاِإلْسالُم َقْبَل اِإل 
َ
ْو َصـغِ  یَرًة ِمْن َکَبـاِئِر اْلَمَعاِصـیَماَن َفِإَذا أ

َ
َرًة ِمـْن َصـَغاِئِر یأ

تِ  یاْلَمَعاِص  ُه َعزَّ َو  یالَّ ْسـُم ِه اْیـَثاِبتـًا َعلَ َمـاِن َو یَماِن َسـاِقطًا َعْنـُه اْسـُم اِإل یَن َخاِرجًا ِمَن اِإل َجلَّ َعْنَها َکاَنَهی اللَّ
: ک.ر(...  االْسـِتْحاللاْلُکْفِر ِإالَّ اْلُجُحـوُد َو  ْخِرُجُه ِإَلییُ ال َماِن َو یاْسَتْغَفَر َعاَد ِإَلی َداِر اِإل اِإلْسالِم َفِإْن َتاَب َو 

 . )۲/۲۷  ،۱۴۰۷، کلینی
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و تصـویری کـه  بـه عقیـده و عمـل هسـت ،التفات به التزامی که در ایمان و اسالم
گویـای ، نمودنـد) مکـان دارای حصـار امـن( از اسالم و کفـر بـه عنـوان خانـه امام

 . واجد آن است ،موقعیت امنی است که اسالم همانند ایمان
بـه ، شـهادتین ۀاز کلمـرف ابـر همین بس که ِصـ ،در رابطه با امنیت و امانیت اسالم

 . نداردرا تعرض به او  دهد و کسی حّق  عرضی و مالی می، خود مصونیت جانی ۀگویند
در رابطـه  ،ینـیان بزرگ د یشوایو پ امبر اسالمیث بسیاری از پیاحاد  ،ن راستایدر ا

 یوجـود دارد کـه بـرا ت حضـرت محمـدد و اقرار به نبّو یتوح ۀبا کفایت ابراز کلم
 یاسـالم را بـرا یازهـایامت ۀدانسـته و همـ یآن را کـاف ،مان بر شخصصدق عنوان مسل

از  یگـریاز عامـه و د  یکـی( تیـبه دو روا ،نمونه یبرا. اند معتبر شمرده ین شخصیچن
 : شود یاشاره م، )هیامام

 یکـه گـواه یهر کس: ت کرده است که فرمودیروا امبریاز پ ،عبادة بن صامت
امبر او اسـت و یـبنـده و پ ،اسـت و محمـد کیشـر  یکتا و بـی ،ن که خداوندیدهد به ا

از او  یده و روحـیـم القـا گرد یخدا است که بـر مـر  ۀو کلم یبنده و رسول اله ،یسیع
که دارد وارد بهشت  یخداوند او را با هر عمل ،ن که بهشت و دوزخ حق استیاست و ا

 ) ق هـ۱۴۲۷، یر یتسخ( گرداند یم
مان و اسـالم بـا هـم تفـاوت یا ایدم آیپرسکند که  ینقل م از امام صادق ،سماعه

. سـتیمـان نیر عنـوان ایـاسـالم ز  یول ،دیآ یمان تحت عنوان اسالم میا: دارند؟ فرمود
 یگـانگیبـه  یاسالم عبارت است از گواه: فرمود. دیف کنیم هر دو را توصیبرا :گفتم

ود و شـ یهـا حفـظ مـ خـون ،ن قـدریبـا همـ؛ امبر اسالمیخداوند و باور داشتن رسالت پ
 ...ظاهر آن اسـت یبر مبنا ،جماعت مردم ]یاحصا[ابد و ی یان میراث جر یازدواج و م

روایت شده  از امام صادق ،و نظیر این بیان در تعریف ایمان نیز ١)۲/۲۵، ۱۴۰۷، ینیکل(
 : است که فرمود

                                                 
بِ َع «. ١

َ
هِ  یْن َسَماَعَة َقاَل ُقْلُت أل ْخِبْرنِ  :َعْبِد اللَّ

َ
ْسالِم َو  یأ   ،َماِن یاِإل َعِن اْإلِ

َ
َمـاَن یِإنَّ اِإل  :َفَقاَل  ،ُهَما ُمْخَتِلَفاِن أ

ـُه ُة اِإلْسـالُم َشـَهاَد  :َفَقاَل  ،یَفِصْفُهَما لِ  :َفُقْلُت  ،َماَن یَشاِرُك اِإل یُ اِإلْسالَم ال َشاِرُك اِإلْسالَم َو یُ  ْن ال ِإَلـَه ِإّال اللَّ
َ
أ

ْصدِ َو  هِ یالتَّ َماُء َو  ُق ِبَرُسوِل اللَّ اِس ُث َو یاْلَمَوارِ ِه َجَرِت اْلَمَناِکُح َو یْ َعلَ ِبِه ُحِقَنِت الدِّ  . »َعَلی َظاِهِرِه َجَماَعُة النَّ
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 ؛)۴۲۶، ۱۳۶۰، صـادق امـام( »رکـانباأل   عملإقرار باللسان و مان اعتقاد بالجنان و یاإل «
 . ایمان اعتقاد به قلب و اقرار به زبان و عمل به ارکان و جوارح است

مسـاوی وجـود  ۀبـه گونـ، هم در ایمان در اسالم و هم ،که مفهوم امنیت این  نتیجه
 .  دارد

 اهمیت امنیت از نظر اسالم  ب.
 با حدیثی که شیخ صدوق ،بحث را در ارتباط با اهمیت مسأله ۀدنبال ،در این قسمت

 . گیریم پی می ،آورده است الیحضره الفقیه مندر کتاب 
تی به علی بـن های گران قیم در حدیثی طوالنی که طی آن سفارش پیامبر اعظم

مسلمان کسی اسـت کـه سـایر مسـلمانان از دسـت و : فرماید می، کند می طالب ابی
 ی و تجـاوز و تعـرض او در امـان باشـند ویعنـی نسـبت بـه تعـّد ، ١زبان او سالم بماننـد

 . احساس آرامش داشته باشند
اما در رابطه بـا . اسالم عین امنیت و امانیت است، بینیم از نظر پیامبر چنانکه می

ت در آیـات قـرآن و از دّقـ، ساز اسالم داردمیزان اهمیتی که امنیت از نظر مکتب انسان
ن یکی آید که دین روی امنیت به عنوا چنین بر می ،اطهار ۀروایات مأثور نبوی و ائم

 . از ارکان مهم و اساسی تمرکز نموده است
ان اصـلی سـبک زنـدگی مطلـوب از ارکـ ،را -طور مطلق هب –امنیت  ،امام صادق

  : دندان دینی می
بِ ( َعْنهُ 

َ
ْحَمُد ْبُن أ

َ
ِه اْلَبْرقِ  یأ َبـَة یْ َل ْبـِن ُقتَ یَعـْن ِإْسـَماعِ  ،َد یـزِ یَ ْعُقـوَب ْبـِن یَ َعـْن  ،) یَعْبِد اللَّ
بِ  ،یِّ رِ اْلَبْص 

َ
بِ  ،یِّ َخاِلٍد اْلُجَهنِ  یَعْن أ

َ
هِ  یَعْن أ ِه َلْم یُکنَّ فِ یَ َخْمٌس َمْن َلْم : َقاَل  ،َعْبِد اللَّ

 ِباْلعَ یَ 
ْ
أ ةُ الصِّ  ،ِش یْ َتَهنَّ ْمُن َو  حَّ

َ
نِ   األ

َ
 .)۱/۹ ، ۱۳۷۱، برقی(  ُس اْلُمَواِفُق یَواْلِغَنی َواْلَقَناَعُة َواأل

شود و از  گوارا نمی -که امنیت دومین آنها است - اینها فرماید زندگی بدون امام می
اما یک هدف مهم بین  ،شود یهر چند هدف غائی تلقی نم ،یابیم که امنیت اینجا درمی

                                                 
اُد ْبُن َعْمٍرو َو . «١ بِ َرَوی َحمَّ

َ
ٍد َعْن أ َنُس ْبُن ُمَحمَّ

َ
بِ عًا یِه َجِم یأ

َ
ٍد َعْن أ ِه یَعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ  یِّ َعْن َعِلـ -ِه َعْن َجدِّ

بِ 
َ
بِ  - َطاِلٍب  یْبِن أ ُه َقاَل َلهُ  یِّ َعِن النَّ نَّ

َ
 » َوِلَسـاِنه ِدِه َیـاْلُمْسـِلُموَن ِمـْن   َسِلَم   َمْن  اْلُمْسِلُم ... َو  یا َعلِ یَ   :أ

 . )۴/۳۶۲ ، ۱۴۱۳، هیابن بابو : ک.ر(
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 . ر نیستمیّس  با آنجز  ،ق هدف غائی و اهداف کوچکترراهی است که تحقّ 
کمیـت آن حاصل تالش برای استقرار دین و حا قرآن کریم است که تر از آن جالب

 : گوید آنجا که می ،ست آمدن امنیت دانستهد هب ،را
ِذ  َوَعَد ﴿ ُه الَّ اِلَحاِت لَ یاللَّ ُهْم فِ یَ َن آَمُنوا ِمْنُکْم َوَعِمُلوا الصَّ ْرِض َکَما  یْسَتْخِلَفنَّ

َ
األ

ِذ  َننَّ َلُهْم دِ یُ َن ِمْن َقْبِلِهْم َولَ یاْسَتْخَلَف الَّ ِذ یَمکِّ ُهْم یُ ُهـْم َولَ اْرَتَضـی لَ  یَنُهُم الَّ َلنَّ َبـدِّ
مْ 
َ
ولِئـ َك لِ ئًا َوَمْن َکَفَر َبْعَد ذیْ َش  یْشرُِکوَن بِ یُ َال  یْعُبُدوَننِ یَ  ناً ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم أ

ُ
 َك َفأ

 یآورده و کارهـا مـانیاز شـما کـه ا یبـه کسـان خداوند؛ ﴾۵۵/نور( ﴾اْلَفاِسُقوَن  ُهُم 
خواهـد  نیزمـ یًا آنـان را حکمـران روکـه قطعـ دهد یوعده م ،اند انجام داده ستهیشا
را  ینـییو آ نیـو د  دیرا بخش نیزم یخالفت رو ،آنها انینیشیهمان گونه که به پ، کرد

و  تّیـرا بـه امن انو ترسشـ خواهـد سـاخت دار شـهیپابرجا و ر ، دهیآنان پسند یکه برا
هنـد مـن نخوا کیرا شر  یزیپرستند و چ یآنچنان که تنها مرا م، کند یآرامش مبّدل م

 . آنها فاسقانند، که پس از آن کافر شوند یو کسان ساخت

 مالحظه. ۱
منبع و منشأ امنیت است که بـه تعبیـر  ،در نظر اول ،شود برداشت می آنچه از این آیه

تشـویق بـه امنیـت و  ،با این حال در نظر دوم. آید دست می در اثر ایمان خالص به ،رآنق
 ریع اسـالم بـرای برقـراری امنیـت اسـت کـه دریعنی تش؛ تأیید آن به عنوان هدف است

 . بزرگترین نعمت الهی بر مؤمنان است ،واقع
ـُه َسـِک ... ﴿خـوانیم  مـی ،)۲۶/فتح( در قرآن کریم ْنَزَل اللَّ

َ
َنَتُه َعَلـی َرُسـوِلِه َوَعَلـی یَفـأ

ْقَوییاْلُمْؤِمنِ  ْلَزَمُهْم َکِلَمَة التَّ
َ
خود و بر مؤمنان  خاطر بر رسول نانیخدا وقار و اطم؛ ﴾َن َوأ

 . مالزم کرد ،تقوا) اخالص و مقام( ۀنازل کرد و آنان را با کلم
 : فرماید آنجا که می ،مین موضوع اشاره داردبه ه ،)حفظه الله( رهبر معظم انقالب

بـه صـورت یـک نعمـت ، فتح مسلمانان را برای پیغمبر و بـرای مـردم ،خدای متعال«
 ۀالهـی را بـر جامعـ ۀنـزول سـکین، مـت بـزرگعنوان یک نع به؛ کند بزرگ معرفی می
ای کـه  یعنـی آن طمأنینـه، یعنـی اطمینـان، سکینه یعنی آرامـش. کند اسالمی ذکر می

همـه ؛ آرامـش وجـود نـدارد، یک وقت در میان یک ملتی تالطم هسـت. وجود دارد
هـای حـاکم در مقابـل  دسـتگاه؛ گر همه نسبت به یکدیگر ستیزه، نسبت به هم بدبین

، یک چنین کشوری که دارای امنیت نباشد؛ های حاکم ردم در مقابل دستگاهم، مردم
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خودش را به پیش و به جلـو ، ت ملیدر عزّ ، در صنعت، در اقتصاد، تواند در علم نمی
ملـت فرصـت پیـدا ، اما وقتی استقرار و امنیت و آرامـش در یـک کشـور بـود؛ بکشد
  ١.»بروز دهد استعدادهای خود را، های خود را کند که آمادگی می

آن را در رأس اهـداف  امام علـی، نظر به اهمیت موضوع امنیت برای ابناء جامعه
ترین موضوعی کـه  در باب ضرورت امام برای جامعه به عنوان مهم، حکومت قرار داده

 : فرماید کند و می به این موضوع اشاره می ،الزم استچیز برای مردم  قبل از هر
 ۀتـا آنکـه مـؤمن در عرصـ؛ کوکار و چه بدکاریچه ن ،است حاکمی الزم ،برای مردم«

و خـدا هـم  منـد از زنـدگی گـردد بهـره ،و کـافر حکومت او به راه حّقش ادامه دهد
غنـائم ، آن حـاکم ۀلیوسـ بـه ،زیـو ن روزگار مؤمن و کافر را در آن حکومت به سر آرد

 گـردد  ب او امنها به سب رد و راهیجنگ با دشمن سامان گ ،و به توسط او جمع گردد
 ،و مردم کوکار راحت شودیتا مؤمن ن، حق ناتوان از قوی گرفته شود ،و در امارت وی

  .)۳۶، ۱۳۸۸، رضیسید( »بمانند  از شّر بدکار در امان

 تأمل . ۲
یـک نـوع آن : های الهی دو نوعند ای که نیاز به تأمل دارد این است که نعمت نکته

. بات زمینی و دریایی و فضایی که در اختیـار داریـمپیدا و آشکار است مانند تمام موه
 ،کننـد ه آشکار مـیچهر  ،های پنهانی هستند که فقط در صورت سلبی نعمت ،نوع دوم

ْمُن   ،َمْجُهوَلَتاِن   ِنْعَمَتاِن «: فرموده است چنانکه پیامبر، امنیت و عافیت ۀمانند مسأل
َ
األ

ــَواْلَعافِ  امنیــت و : شــناخته شــده نیســتند، و نعمــت؛ د)۲/۴۷۲ ، ۱۳۷۵، شــابوریین فتــال( »ةُ َی
 . سالمت

خصـوص آنکـه  هبـ ،قدر آن مجهول است ،اصوًال هر چیزی که زیاد در اختیار باشد
چون آب برای آبزیان و هـوا بـرای  ،ور باشد در آن غوطه ،دیگر ۀانسان یا هر موجود زند

ایـن دو نعمـت هـم ؛ انـد لیکن معموًال نامحسوس ،که گرچه مدام در اختیارند ،هوازیان
 . شود که وجود نداشته باشند برده می هازمانی پی به وجود آن، طورند همین

ها و انواع زیادی  شکل یک عنوان جامع است که ،کرد که امنیتخواهیم بیان  ،البته
                                                 

 : ینترنتی دفتر حفظ آثار مقام معظم رهبریپایگاه ا. ١
http://farsi. khamenei. ir. 
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امنیـت ، اجتمـاعی - امنیـت فـردی، روحـی - مثـل امنیـت اخالقـی ،شود را شامل می
ایـن  ۀهمـ ،امن ۀو اطالق در کلم المللی بین -) مّلی(لیامنیت داخ، اقتصادی -سیاسی 

 . گیرد موارد را در بر می
توانـد امنیـت  فقط می ،باشدامر اخالقی گر ا ،که دین شود حال این سؤال مطرح می

پاسخ این اسـت . ن کامل و خالصشرط تدیّ ه آن هم ب ،اخالقی و روانی را تضمین کند
امر اخالقی  ،گیرد خاص می ۀزند و صبغ انسان سر میر واقع تمام آنچه از اما د ،که آری
نظـام  ۀوجود آورند هزیرا دین ب ،حتی امور سیاسی و اقتصادی و قضایی و حقوقی ،است

مصـدر قدسـی الهـی صـادر  به دلیل آنکـه از ،ابعاد آن است و این نظام ۀزندگی در هم
. دسـت گیـرد را به ت افعالی و حتی ذهنی انسانکنترل صادرا ،تواند به خوبی می ،شده
بحث است و تفصیل آن بـه کـاوش در  ۀاین یک پاسخ کوتاه و ضروری در مقدم ،البته

 . مفصل است ۀکه خود یک مقال ،ماهیت دین و تعالیم آن نیاز دارد

 خاستگاه امنیت از نظر مکتب اسالم . ۳
 : ایمان و معرفت را امن و امان دانسته است ۀنتیج ،قرآن
ِذ ﴿ ولیْلِبُسوا إِ یَ َوَلْم  آَمُنوا َن یالَّ

ُ
ْمُن  َلُهُم  َك ئِ َماَنُهْم ِبُظْلٍم أ

َ
 . ﴾۸۲/ نعاما﴿ ﴾ ُمْهَتُدوَن  َوُهْم  األ

ایمنی تنهـا از ، و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند آنها که ایمان آوردند) آری( 
 . »یافتگانند! و آنها هدایت ستا آن آنها

توسـط خـود فـرد ، شود حکومت تأمین می ۀسیلو  به یا واسته وجز آنچه ناخ هب ،امنیت
امر روانـی و معنـوی اسـت کـه از طریـق  ،این نوع امنیت؛ نیز ممکن است حاصل شود
اصل امنیت همـین  ،ید و در واقعآ دست می راتب عرفانی بهمراقبه و ریاضت و سلوک م

 . است
 وعنـمنشـأ امنیـت از ایـن  ،را ع و تمسک به اهـل بیـت پیـامبرتشیّ  ،امام علی

  ١:داند می
                                                 

بِ ، َعْن َجْعَفرٍ ، َعِن ُحسیِن ْبِن ُعْلَواَن )، ٍف یاْلَحَسُن ْبُن َظرِ ( َوَعْنهُ . «١
َ
بِ  یِّ َعْن َعلِ ، هِ یَعْن أ

َ
: َقـاَل  َطاِلـٍب  یْبِن أ

ْهُل َوال یَ 
َ
ْجـُت ، آِمَنـًة َرْوَعـاُتُهْم ، َمْسُتوَرًة َعـْوَراُتُهْم ، ُقُبوِرِهْم ُمْشِرَقًة ُوُجوُهُهْم  اَمِة ِمْن یَ ْوَم اْلقِ یَ ِتَنا یَ ْخُرُج أ َقـْد َفرَّ

َداِئَد  ْلُت َلُهُم اْلَمَواِرَد ، َو َعْنُهُم الشَّ اُس َو یَ . َسهَّ ـاُس َو یَ ، َو َخـاُفوَن یَ ال َخاُف النَّ ْعَطـُوا ْحَزُنـوَن یَ ال ْحـَزُن النَّ
َ
، َوَقـْد أ

ْمَن 
َ
َماَن َو   األ

َ
ْحَزان، َو األ

َ
 . )۱۰۲، ۱۴۱۳، رییحم( »... اْنَقَطَعْت َعْنُهُم األ
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، رخشـاندشـان  کـه چهـره شـوند روز قیامت در حـالی محشـور مـی ،ن مامدارا والیت
، دهـــهـا رفـع ش یـــسخت، ل شـدهـــراس بـه ایمنـی تبدیــه، دهــهاشان پوشی عورت
مـردم  ،ترسـند امـا اینـان نمـی ،ترسـند مـردم مـی؛ اند ها تسهیل گردیده ها / آبراه درگاه

هم در این حال امنیت و امان به آنان داده شده و هرچه عامل ، اند و اینان نه اندوهگین
 . از اینان سلب گردیده است ،اندوه باشد

عالوه بر این کـه بـه  ،که ذکر آن گذشت،  نعاما ۀسور  ۸۲ ۀشریف ۀمفاد آی ،همچنین
ایمـان  ۀنتیجـ ،به منشأ فردی حصول امنیت توجـه دارد و آن را، مطلق امنیت اشاره دارد

 . داند شائبه می یخالص و ب

ی نوع دیگری از امنیت هست که مذموم تلقّ  ،آنچه در اهمیت امنیت ذکر شد ۀبا هم
چنانکـه  ،احساس ایمنی از بازخواست و ترفند خدا در گرفتن خاطیان است ،شده و آن
و  ناامیـدی از آسـایش و رحمـت خـدا: گناهان کبیره عبارتند از: فرمود امام صادق

  ١.اوایمن شدن از ترفند 

های امنیت  تواند وارد همه بخش نمی ،ها در این مقوله دامنه ۀگستر به دلیل  ،نگارنده
اجتمـاعی را مـورد توجـه  ۀیزاو ، در ادامه به دلیل اهمیت بیشتر موضوع ،از این رو .شود

 . دهد قرار می

 امنیت اجتماعی . ۴
امنیـت  :یک کلی است که بر دو نوع امنیت صادق اسـت ،مفهوم امنیت اجتماعی

 . و امنیت داخلی خارجی
در  ،ت یـک کشـورمّلـ و د جامعهافر ابه معنی حراست از  ،اجتماعی خارجیامنیت 

هر کشـوری کـه ، رود شمار می به» تهدید«مقابل  ۀو نقطبرابر تهدیدهای خارجی است 
                                                 

هِ  :َقاَل  ،َعْن َمْسَعَدَة ْبِن َصَدَقةَ  ،َعْن َهاُروَن ْبِن ُمْسِلٍم  ،َم یْبُن ِإْبَراهِ  یُّ َعلِ . «١ َبا َعْبِد اللَّ
َ
اْلَکَباِئُر  :ُقوُل یَ  َسِمْعُت أ

هِ اْلُق  ِه َو یَ الْ َو  ُنوُط ِمْن َرْحَمِة اللَّ ُس ِمْن َرْوِح اللَّ
ْ
ْمُن أ

َ
ـه  األ همچنـین در ؛ )۲/۲۸۰  ،۱۴۰۷، کلینـی( »ِمْن َمْکِر اللَّ

 : حدیث دیگر نظیر آن وارد شده است
بِ  ،َعْنهُ 

َ
ِه ْبِن اْلَقاِسِم  ،هِ یَعْن أ اِل  ،َعْن َعْبِد اللَّ هِ : َقاَل  ،َعْن َصْفَواَن اْلَجمَّ َبا َعْبِد اللَّ

َ
اْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة َقْبـَل َو  َشِهْدُت أ

ْکبِ  ُهمَّ ال ُتْؤ  :َقاَل ِر َو یالتَّ ْطنِ ِمْن َرْوِحَك َو  یْسنِ یِ اللَّ ـُه ال «َمْکـَرَك  یال ُتْؤِمنِّ ِمْن َرْحَمِتَك َو  یال ُتَقنِّ َمُن َیـَفِإنَّ
ْ
َمْکـَر   أ

ِه ِإّال اْلَقْوُم اْلخاِسُروَن  َحٍد َقْبَلَك َما  ،ُجِعْلُت ِفَداَك  :ُقْلُت  ،» اللَّ
َ
ْکَبـِر اْلَکَبـاِئِر  :َفَقاَل  ،َسِمْعُت ِبَهَذا ِمْن أ

َ
ِإنَّ ِمْن أ

ِه الْ  ِه َو یَ ِعْنَد اللَّ َس ِمْن َرْوِح اللَّ
ْ
ِه َو اْلُق أ ْمَن ُنوَط ِمْن َرْحَمِة اللَّ

َ
هِ   األ   ).۲/۵۴۵  ،۱۴۰۷، کلینی( ِمْن َمْکِر اللَّ
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 . به آسایش و امنیت رسیده است، بتواند تهدیدهای بالقوه و بالفعل را از میان بردارد
بعد از تغییرات مهمی کـه . ابتدا در ادبیات سیاسی آمریکا متداول شد، امنیت ۀواژ «

 ،باعث شد تا این مفهـوم نیـز، الملل پدید آمد پس از جنگ جهانی دوم در سیاست بین
 .)۳۸ ،۱۳۵۱، یآشور ( »هر چه بیشتر کارآیی پیدا کند
برونـی از  ۀشـاخ .و درونـی برونی: ی استدارای اقسام ،امنیت اجتماعی داخلی نیز

 . مبحث ما خارج است و اقتضای بحث مستقلی دارد
در اثـر  ،آن چیزی است که از درون خـود شـخص، امنیت اجتماعی داخلی درونی

گاهی و درک حقایق حاصل میشن نیـازی بـه عامـل  ،شود و برای اسـتقرار آن اخت و آ
: شـود ی گفتـه مـیمثًال گـاه. انسانی یا شنود الکترونیکی یا فتوگرافی و نظایر آن نیست

خلوت است و آنگـاه  ،نیروی مسلح انتظامی ندارد و یا محاکم قضائی آن ،فالن کشور
بینـیم کـه مـردم آنجـا  مـی ،پردازیم وضاع فرهنگی و اخالقی مردم آن میکه به بررسی ا

ای  یعنـی جامعـه، کننـد رعایـت مـی - به تمام و کمال - را رات شهری و اجتماعیمقّر 
و کسـی بـه حـریم دیگـری  خود قانع و آشنا اسـت ر کس به حّق ه؛ ارمد است فرهنگ
 . کند تا نیازی به جلب و تقاص و کیفردهی خاطی و متجاوز باشد تجاوز نمی

ملتـزم بـه آن باشـد بـه کسـی کـه آن را پذیرفتـه و  ،به همین خاطر در مکتب اسالم
رکـب از سـه ایمان یک واحـد م ،بعضی از بزرگان ۀو بنا به عقید شود گفته می» مؤمن«

ایمان بـر عنوان  ،مفقود باشدیکی ای که اگر  گونه هب ،اندامی است و قلبی، زبانی بخش
چه ؛ امنیت خواهد بود ۀایمان تضمین کنند ،با وجود این سه بخشو  کند آن صدق نمی

بـر ایـن . یعنی آرامش و نبود اسـترس و اضـطراب ،است »َا مَـ نَ «مشتق از  ،آنکه ایمان
بـه ایـن معنـا اشـاره چنانکـه روایـاتی  ،ایمان دانسـت ۀامن و امان را ثمر توان  می ،اساس
 : دارند

عنـی امـان ی ،مـؤمن( مـان را از اسـم خـودیخـدا ا :فرمایـد می امیرالمؤمنین علی
و   امـن ۀقلعـ، مان را برای خواستارانش عزت و برای واردانیو ا... مشتق ساخته) دهنده

  .)۲۴۹، ۱۳۸۲، یحران شعبه ابن(  امان قرار داده است
 .ایمان را سبب بازدارندگی شخص از آزار و رنج دیگران دانسته اسـت ،امام صادق
 ۀمؤمن کسی اسـت کـه همسـای: گفت شنیدم که می گوید از امام صادق ابوحمزه می
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 ١.سـتم و خشـمش: گفتم منظور از تنش او چیست؟ فرمـود. از تنش او در امان باشد ،او
قدری از نظر سـالمت و درسـتی ظـاهر و ه مانی است که یک فرد بز ،حتی از این نیز برتر
 ٢.شان امین بدانند)ناموس( که مردم او را بر مال و جان ،باطن کامل باشد
بخشـی  امنیـت ،را» مـؤمن« ۀکلمـ یتوان یکی از ابعـاد بـارز معنـا می ،بر این مبنا

مانی که یک و طبیعی است ز اند بدین معنا که خالیق از وجودش در آسایش؛ دانست
، ای از آراسـتگی اخالقـی و رفتـاری باشـد در چنـین مرحلـه - با تمام افرادش -جامعه 

 ۀامنیت اجتماعی در مرتب ،که نتیجه این. امنیت به معنای واقعی بر آن حاکم خواهد بود
ــارتی ،بعــد از امنیــت فــردی اســت ــه عب ــرین و ب ــدای راه بایــد اخــالق ب  ،یعنــی در ابت

شود تـا عنصـر شایسـته و ) فرهنگ( شخص اوج بگیرد و ملکه های اخالقی در فضیلت
 . برین و آراسته به امنیت گردد ۀای برای جامع زیبنده

 ،کنـد امن مـیآن را مـتهم و نـا ،جامعهوجود یک عنصر ناشایست در  ،بدیهی است
 . اندازد قیمتی را از اعتبار و ارزش می انلباس گر  ،آلودگی ۀچنانکه فقط یک لک

نسـبت بـه  ،امنیـت اجتمـاعی زمـانی اسـت کـه همگـی افـراد جامعـه بدین ترتیب،
های دین و احکام آن التزام عملی داشته باشند و مقررات اخالقـی را کـه موجـب  آموزه

 . چونان یک فرهنگ رعایت کنند ،نظم و انضباط اجتماعی است

 الگوهای تئوریک امنیت  ج.
 های اخالقی  امنیت مطلوب در مدل. ۱

منشـی کـه از مکتـب  نـوع به لحـاظ، هین اعم از مادی و الـاسانی های اخالق مدل
و از ؛ یعبُ َسـ، یطانیشـ، یوانیـح همچـون ،دنشو  به چند صورت ارائه می، گیرد خود می

ست ا مدلی ،از میان آنهانوع  کیتنها ؛ تندساز دو مدل یا بیشتر ه یبیترک هم یبرخاینها 
 .)۱۲، ۱۳۸۹، ییلکزا(  استآن را دارا  یکه انسان به عنوان موجود عقالن

                                                 
بِ . ١

َ
هِ : َقاَل ، َحْمَزةَ  یباسناده َعْن أ َبا َعْبِد اللَّ

َ
َمـا : َو ُقْلـُت » َجـاَرُه َبَواِئَقـهُ   اْلُمْؤِمُن َمْن آَمـَن «: ُقوُل یَ  َسِمْعُت أ

 )۴/۷۶۰ ، ۱۴۰۷، کلینی( »َغْشُمهُظْلُمُه َو : «َبَواِئُقُه؟ َقاَل 
ذِ : َوَقاَل . «٢ ْمَواِلِهْم یَ  یاْلُمْؤِمُن الَّ

َ
َتِمُنُه اْلُمْسِلُموَن َعَلی أ

ْ
ْنُفِسهِ َو أ

َ
 )۲۰۵، ۱۳۹۸، هیبن بابو ا :ک.ر( ْم أ
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: دیـآ بـه نظـر مـینـوع انسـان  چنـد ،در یک نگاه استقرایی به نوع انسان ،بنا بر این
ما که مدل مطلوب  گرا و انسان عقل گرا شهوت، صفت طانیش، خو درنده، صفت وانیح

 . است

کنـد و بـه عبـارت  هایی نمـود پیـدا مـی در چه قالب ،لوباکنون باید دید امنیت مط
 . مستقیِم دخیل در تولید امنیت چیست کار مستقیم و غیر راز ،دیگر

 رازپوشی و پرهیز از فضولی در امور دیگران یک. 
بـرای هـر  ،راز. امنیت در زندگی انسـان اسـت ۀترین پای نخستین و اصلی ،راز پوشی

فردی عبارت از چیزی یا رخدادی در زندگی اوسـت کـه او همـواره از بـرمال شـدن آن 
و یـا  باشـد گواری در پی افشـای آن بـرای او مـیزیرا یا پیامدهای شوم و نا ،دواهمه دار 

 ،مسـلماً  .از بـین خواهـد رفـت ،منافعی در پوشیدن و کتمان آن است که اگر افشا شود
العمـل هـم  عکـس ،کنـد ده است که عالوه بر آن که عمل مـیانسان طوری آفریده ش

وقتـی صـاحب راز  ،بنـابراین. ن ببیندخصوصًا اگر خود را در معرض زیا، دهد نشان می
کنـد کـه  از حیثیـت خـود دفـاع مـی ،رده اسـتمتوجه شد که کسی راز او را برمال کـ

طبیعی است چنین تصـور کنـیم کـه اگـر قـرار . یورش بر مهاجم است ،ترین آن ابتدایی
در دارند و  دیگران نیز راز او را نگاه نمی ،دراز هیچ احدی را نگه ندار  ،باشد هیچ فردی

به همین خاطر است کـه در تعلیمـات  ؛شود زندگی برای همگان سخت می ،آن صورت
 . اخالقی اسالم نکوهش شده است

 تو پیش دگران خواهد بردگمان عیب  بی        دگران پیش تو آورد و شمرد  آن که عیب
هر کس در زندگی خود اشتباهاتی مرتکب شـده اسـت  ،بر همگان روشن است که

اسالم هم به  .نماید مطلع شوند و سعی در پوشیدن آن مید دیگران از آن که دوست ندار 
ه سـعی در افشـای کند و کسـانی را کـ از افراد حمایت می ،شت روان جامعهخاطر بهدا

و یـا تحـت عنـوان  )۱۹/نـور( به عذاب دردناک تهدیـد نمـوده ،نمایند گونه کارها می این
 .)۱۲/حجرات( ری تشبیه کرده استخوا نموده و آن را به مرده غیبت از آن نهی
 : فرماید در این رابطه می پیامبر اکرم
 شـعبه ابـن( لم یمت حتـی یرکبـه ،بشیء کان کمبدیها ومن عّیر مؤمناً  ،ذاع فاحشةأمن 
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آن اسـت و  ۀمثل کننـد ،آن که کار بد را در بین مردم پخش کند؛ )۵۱، ۱۳۸۲، یحران
 . د تا اینکه خود به همان دچار شودنمیر  ،کس مؤمنی را به چیزی سرزنش کند هر

 : فرماید در حدیثی می و امام رضا
 وسّنة من نبّیه، سّنة من رّبه: حتی یکون فیه ثالث خصال ،المؤمن مؤمناً  الیکون«

فمـدارات الّنـاس  ّنة من نبّیهّما السأا السنة من رّبه فکتمان السّر و مّ أف، وسّنة من ولّیه
هـیچ ؛ )۵۱۹، ۱۳۸۲، یحرانـ شـعبه ابـن( »الضـّراءالباسآء و  لّصبر فیّما الّسّنة من ولّیه فاأو 

مؤمنی واقعًا مؤمن نخواهد بود مگـر آن کـه سـه روش را از سـه منبـع دریافـت کـرده 
شکیبایی  ،خدا مدارا با مردم را و از امام و ولی ،رازپوشی را و از پیامبر ،از خدا: باشد

 . ها و پریشان حالی را در سختی

امـا جـز آنچـه از داللـت  ،نهـد دگی سالم را بر سه پایه بنیان میطرح زن ،این حدیث
را بـرمال زیسـتن  آیـد کـه راز بـه دست مـی معنای انتزاعی دیگری به ،مفهمی ظاهر آن می

 ،راسـتی و بـه امنیـت اجتمـاعی ،امنیت فردی اسـت و در فرآینـدی از آن ،کند و آن می
چه آشوب و  ،یکدیگر را محترم نشمارند حریم آبروی ،اید که اگر مردم هرگز فکر کرده

را  هرج و مرجی روی خواهد داد؟ اینجاست که معنای کـالم گهربـار امیـر مؤمنـان
 : کنیم که فرمود درک می

اگـر بـر اسـرار یکـدیگر ؛ )۱۰ و ۷۷/۳۸۵ ،۱۴۰۳ ،یمجلسـ( »ما تـدافنتم ،شفتملو تکا«
 .شدید حاضر به دفن همدیگر نمی ،شدید واقف می

بـه جـای  و رتنّفـ ،به جای محبـت بـه یکـدیگر و اعتمادی بی، ی اعتمادیعنی به جا
نـاامنی فـردی و اجتمـاعی حـاکم  ،از هم گسـیختگی جمعـی و در نتیجـه ،همبستگی

شـاعری . در اسـرار زنـدگی دیگـری وارد نشـود ،که هیچ کـس بهتر استپس ؛ شد می
 : گوید حکیم در این زمینه می

  حال کسی ناید تو را یاد که از چنان مستغرق احوال خود باش 
 : است که فرمود برگرفته از سخن گهربار امیر المؤمنین علی ،این مضمون

 یَ 
َ
اُس یُّ ا أ اسیُ َعْن عُ   ُبهُ یْ عَ   ُطوَبی ِلَمْن َشَغَلهُ  ،َها النَّ  .)۲۵۵، ۱۴۱۴، سید رضی(  وِب النَّ

عرفـت کـافی نیازمنـد م ،اتخاذ این روش کار آسانی نیست و در نخستین نگاه ،البته
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لیکن بـرای  ،داند را روش و سنت امام و ولی خدا می نیز آن چنانکه امام رضا ،است
راهی رفتنی و آسان  ،داند می کسی که خود را شیعه و پیرو راه و روش امامان معصوم

صاَبْتُهْم ُمصـیَبٌة ﴿: مخصوصًا اگر رمز صبر را از قرآن آموخته باشد که ،است
َ
ذیَن ِإذا أ الَّ

ِه َوِإنَّا ِإَلْیِه راِجُعوَن قالُ  یعنی در حقیقت او چیزی را از دسـت نـداده  ،)۱۵۶/بقره(  ﴾وا ِإنَّا ِللَّ
 . باشد از آن خدا می ،نچه در اختیارش هستزیرا هم خود او و هم آ ،است

 آسودگی از غوغاها  دو.
از یکـی  ،فایـده بستن از قیل و قـال بـیگیری از غوغای پوچ جامعه و لب فرو کناره

 . ابزارهای مطمئن رسیدن به امنیت روانی است
گر افـراد را بـا یکـدی ،کنـد ای ایفا مـی نقش عمده ،در ارتباطاتگونه که زبان  همان

گاه می  ،بخشد تا اعتماد را در بین مردم و شناخت متقابل می سازد آشنا و از منویاتشان آ
 ،سازی کند و از ایـن طریـق جامعه ،گونه و بدین حاکم و پیوند اجتماعی را برقرار سازد

ثًال مـ ؛عکـس آن نیـز وجـود دارد ،یکدیگر تأمین نماید ۀمنافعی را برای همگان از ناحی
سیاری شوند و مفاسد ب دشمن یکدیگر می ،افراد و گسلد پیوندها از هم می ،توسط زبان

ا را آهنینی بفشارد و آرامش آنهـ ۀکند که روحشان را در پنج را دامنگیر فرد و جامعه می
دی ایـن چنینـی در از رخـدا نظر به همین رویدادها است که امام رضـا. سلب نماید

 : گوید حدیث زیر سخن می
 تسعة منهـا فـی اعتـزال النـاس؛ جزاءأالناس زمان یکون العافیة فی عشرة  یأتی علی«

 ،هـا یعنی بر کنارگی و آسودگی از گرفتـاری؛ )۵۲۴ ،۱۳۸۲ ،شعبه ابن(  »وواحد فی الصمت
گیری از مردم و یـک بخـش دیگـر  نشینی و کناره بخش دارد که نه بخش در گوشه ده
 . است در لب فروبستن ،آن

را دوسـت دارنـد و بـه او موقعیـت حـرف  های کـم آدم ،مردم به طور طبیعی اصوالً 
و امامـان  و در بیـان پیـامبر روی آوردن اعتمادهاسـت ۀزمینـ ،بخشـند کـه خـود می

همانـا : فرمـود امام رضا در حدیثی، .ن سخن گفته شده استبسیار از آ ،بزرگوارمان
؛ دری از درهـای حکمـت ،و خاموشـی بردباری و دانش است ،های فهم یکی از نشانه
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  ١.و راهنمای هر خیر است راستی که خاموشی موجب جلب محبت هب
و  جلب محبـت ۀوسیل ،خاموشی را دری از درهای حکمت امام، در این عبارت

 : گویا سعدی بر اساس مضمون همین سخن گفته است. اند خیری دانسته راهنمای هر
  و گفتن به وقت خاموشی به وقت گفتن            دم فروبستن دو چیز طیره عقل است

دهـم  تواند یک می خاموشی، فقط .اما موضوع به همین خاموشی تنها مرتبط نیست
و  آید گیری از مردم به دست می نارهک ۀیدر سا ،دهم دیگر هو نُ  کل قضیه را تأمین نماید

تـو را بـه  ،رهای جامعـهکند که شرو  بینی می پیش را ی است که امام آنزمان خاص ،این
امان ماندن از آزارهای  آن قدر زیاد است که برای در ،آنها ۀگذارند و عّد  حال خود نمی

 . باید آنها را ترک کنی ،شان روحی
ترک کردن مـردم بـه معنـای رهـا  ،مراد اماماین سؤال مطرح است که آیا  ،اکنون

چنـان ، یا در میان جامعه بودن و قطع ارتباط با آنها است کردن جامعه و تنهانشینی است
 : گوید که شاعری می

  »سالمی و والسالم، با مردم زمانه«
که کاری به کارشان نداشته باش و خیلـی در  معنابه این ، تری دارد و یا معنای مثبت

 و تنها مراقب خود باش؟  شونفرو بحرشان 
شناسـی  باید سـراغ دانـش جامعـه ،کار علمی آن پی ببریم اگر بخواهیم به راز ،البته
هـای مختلـف  کـه از نظـر مسـلک ،ل جامعـهمبحثی هست به نام تحّو  ،در آنجا. برویم
ئل ایـن موضـوع و مسـا ،)...رفتارگرایی و، مدارگرایی ۀپای ،گرایی ساخت( شناسی جامعه

لیکن ما در اینجا به علل آن کاری نداریم و صرفًا به ، دهد بسته را مورد بررسی قرار میوا
تحـول  و های مختلف دارد تحول گونه .نگریم بدان می عنوان یک پدیده و یک عینیت

 . همیشه به نفع همه نیست ،جامعه
ودن به لحاظ مبتنی ب ،ای توجه به این نکته خالی از لطف نیست که هر وضعیت تازه

گـرایش بـه مسـائل و عناصـر مـرتبط بـا خـودش دارد و از آنهـا ، خاص خـود ۀبر فلسف
بایـد  ،از ایـن رو .مهر و یا در ستیز است مهر و بی کم ،نسبت به سایرین، پشتیبانی کرده

                                                 
ه نّ إ، الصمت یکسب المحبة ّن إ، بواب الحکمةأوالصمت باب من : الحلم والعلم: من عالمات الفقه ّن إ«. ١

 . )۵۲۴ ،۱۳۸۲ شعبه، ابن( »خیر دلیل علی کّل 
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 . در هر سه وضعیت آن بپذیریم ،مورد نظر را نیز ۀمسأل
گزینـی و اسـتتار در  هبه خانـ مردم را شانزده نهج البالغه،در خطبه  ،امیرالمؤمنین
 . کند آن توصیه می

چـه آن کـه بـا توصـیه بـه ، ماننـد مـورد دو حـدیث قبلـی نیسـت ،مسلمًا این مـورد
کیـد بـر امنیـت کـل جامعـه دارد امام علـی، گزینی خانه بهداشـت روان «یعنـی ، تأ
 . »جامعه

به  - امام ضایا به اصطالح امروزی بریدن از مردم در بیان ، اعتزال از مردم ۀمسأل
چیزی در هر سـه  -الشأن ایشان اختناق پدر بزرگوار و جد عظیم ۀدلیل تعاقب آن با دور 

در . در اواخر عمر شریف خود آن را برگزیده بـود همان که امام صادق، مقوله است
 : گوید می راوی به امام صادق ،حدیثی

امـام در جـواب . یدیاز مردم تنهایی گز  ؛»انفردت عن الخلق ،هیابن رسول اللّ «
زمانـه فاسـد  ؛»دؤاسکن للفأنفراد فرأیت اال، رت األخوانوتغیّ  الزمان فسد«: گوید او می

تـر  دل را آرام ،تنهـایی از خلـق در این حال دیـدم ایـن، اند شده و دوستان دگرگون شده
 .)۴۷/۶۰، همان، مجلسی( »دارد می

و طوفان بـه پـا  به خشم آمده کند دریا نند شناگری که ناگهان احساس میما ،دقیقاً 
ویژه اگر آنارشی  به، در جامعه نیز همین طور است. گزیند می گیری را بر او کناره، شده

اگـر  ،و تو نیز عقیدتی پدیدار شده باشد و گلیم چند رنگ جامعه را از هم دریده باشد
و کـاری ای در میان درندگان تو را هم خواهند درید  همچون طعمه ،در میان آنان باشی
یزی جـز آشـفتگی روان بـر انسـان چ ،در جمع نیقینًا بودن و ماند، از پیش نخواهی برد

و  راهی جز بریـدن ،در چنین اوضاع و احوالی برای بهداشت روان فرد ،پس. افزاید نمی
 . ماند به تنهایی پناه بردن باقی نمی

تیـک ایـن یـک حرکـت در تاک. مؤمن همیشه در این وضع نیسـت ،توضیح این که
 . است

 ایمنی مادی . ۲
چنـد  هـر( های آفرینش انسان این است که خیلی زود با هر شرایطی یکی از ویژگی
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ثانوی خـود  شرائطید را به عنوان و شرایط جد کند عادت می ،)که در ابتدا سخت باشد
امـا  ١؛شـود بـه خـوی اصـلی او مـیموجب تبدیل آن  ،پذیرد که تداوم و استمرار آن می

، انس بگیـردمحیط دوم  باط مستعد نیست تا انسان به زودی و آسانی بتواند همیشه شرای
با توجه به نبـود  ،در غیر این صورت .آوری الزم باید وجود داشته باشد ل و تابلذا تحمّ 

، جز رشک) مانند عناصر مختلف ترکیبی در یک فرمول شیمیایی( امکانات و امکانیات
 . شود نمی عاید، خوردن و عذاب روحی حرص، حسرت

خواهی بـه عنـوان  فزون، غنایابی، ق و بلندیتفّو ، ترقی، میل به توسعه ،از سوی دیگر
و این در صورتی است که  باشد هر انسانی است و عامل رشد او می باطنی در نهاد حّس 

ــاج ــ وضــعیت امش ــری ۀگون ــدگی بش ــه اضــاف ،زن ــن حــس ۀب ــاطنی ای ــای ب ــم  ،ه حک
رمـز حرکـت ، انی زندگی را دارند کـه در واقـعجه ۀخیزهای رقابتی در مسابق و جست

چنـان کـه  ،باید دانست که مسابقه نیز دانـش خـودش را دارد ،با این حال .تاریخ است
هـا و عملگرهـای  داشـتن ایـن حـس صـرف، از این رو. دارد بازی نیز قواعد خویش را

به  ،دانش خاص آن ها و به مهارت یابی آفریند و بدون دست چنان تضمینی نمی، روحی
 . رسانند مطلوب نمی ۀنتیج

ــه ــن مقدم ــانی روان و از  ،ای ــوگیری از پریش ــرای جل ــدانیم ب ــرای آن اســت کــه ب ب
کـس و هـر گروهـی در  بهتر اسـت هـر، رفتن تعادل و کنترل در حداقل زندگی دست

 ۀنکتـ ،و ایـن بماننـد و بـه اصـول بیندیشـند ،دنیایی کـه قـرار دارنـد و  ناحیه،  همان پله
 .انـد و امامان بزرگوار ما بـدان اشـاراتی فرمـوده جالبی است که پیامبر شناختی روان
شیوا و رسا همچون  یدر بیان ،امام رضا. دست و باالدست است موضوع پایین ،مسأله

چنین راهبردی را برای حفـظ تعـادل روحـی و امنیـت روانـی  ،سایر امامان پیش از خود
 : اند افراد توصیه نموده

نه به آن کـه از نظـر مکنـت و ، تر است نگاه کن در توانمندی پایینبه آن که از تو «
ایـن سـزاواری را  ،سـازد و بـه تـو تـر مـی تـو را قـانع ،این مـرام. دارایی از تو باالتر است

  .)۷۵/۳۶۷، ۱۴۰۳، یمجلس ؛االخالق مکارم باب، ۱۴۰۶، الرضا فقه( » یابی بخشد که افزونی می
                                                 

 در، خـاصم اقو ) برخی افراد یا اخود را ضعیف پنداشتناستضعاف (بردگی و رابطه با قبول چنان که در . ١
 . ایم تاریخ شاهد بوده
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جایگاهشان جای داده  اهل بهشت را طوری در ،خداوند: کرد فا نقل مییکی از عر 
الدوام غصه بخورند و رشک مقـام او  توانند باالدست خود را ببینند و علی است که نمی
بیند و دائمـًا خـدا را شـاکر اسـت و در  تر از خود را می پایین ،کسی هر. را داشته باشند

 وری هستند که هرلیکن اهل جهنم ط ،برد میحالت رضامندی و خرسندی خاطر به سر 
بیشـتر  ،عیت عذاب خودبیند و نسبت به وض تر عذاب دیگران را می مراتب خفیفکس 

شما هم بیائید بهشتی باشید در این زندگی  ،گفت آن بزرگ می. کشد عذاب روحی می
بضـاعتان و فقـرا را در نظـر داشـته  بی، مایگان کم، یعنی همواره فرودستان ،و نه جهنمی

دمخور و محشور باشید تا از وضعیت خود لذت ببرید و بر آنچه خداوند باشید و با آنان 
 ،شـود سبب افزونی نعمت الهی نیز می ،راماین مشی و م، او را شاکر باشید ،به شما داده

 : چه آن که خود فرموده است
ِز ﴿

َ
ُکْم َوَلِئْن َکَفْرُتْم ِإنَّ َعَذابِ یَلِئْن َشَکْرُتْم أل و شـاعر در ایـن  )۷/ میهابـرا(  ﴾ٌد یَلَشـِد  یَدنَّ
 : مضمون گفته است
 از کفت بیرون کند، کفر نعمت نعمتت افزون کند، شکر نعمت
آنچه برای انسان اهمیت آنـی ، شدن نعمت تر و جدای از زیاد و کم اما از همه مهم

امکـان رسـیدن بـه آن ، که خـارج از ایـن راهبـرد امنیت روان و خاطر است ۀمسأل ،دارد
موجـود را ) هـا فرصـت( امکانات و امکانیات، رسد این که به آن نمی بر و عالوه نیست
یعنـی مرتکـب اعمـال نسـنجیده و نابجـایی شـود کـه بـه  ،چه بسا از دست بدهـد ،هم

دائمـًا آتـش  ،ن شخصـیزیرا در چنا، شدن و محرومیت اجتماعی او منجر گردد ایزوله
به  ،و طبعاً  رض استخشمناک و معت ،کشد و نسبت به زمین و زمان حسادت شعله می

مـاد دیگـران را نسـبت بـه او سـلب کنـد کـه اعت اخواسته رفتارهایی از او بروز مـیطور ن
دهد و او  دگی و اضطراب دایمی به او دست میافسر ، پریشی روان، ر نهایتد .نماید می

 . سازد ا از هدایت زندگی عادی ناتوان میر 

 امان روحی . ۳
اییم و عنـوان پرجربـزه ست جوش را همواره میو  های پرتالش و پرجنب ما انسان
و حق هم همـین  شناسیم این ویژگی را یک ارزش انسانی می زیرا، دهیم به آنها می
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 ،آن ۀسرشت انسان اسـت و الزمـ ءجویی جز طلبی و برتری تفوق ۀزیرا غریز  ،است
 ،قعدر وا. رودبروز تالش در رفتار آدمی است تا بتواند در مسابقه برای زندگی پیش 

نفسه مطلوب  شود که فی به عنوان یک قدرت روانی تلقی می ای وجود چنین غریزه
و  در چگونـه اسـتفاده کـردن از ایـن قـدرت ،تـر از مـو های باریک اما نکته ،است

 . هدایت آن است
همچـون ، هـای روانـی قـدرت ۀغرایز یـا بـه عبـارتی همـ ۀهم ،طور طبیعی معموًال به

ثانیـًا آسـان ، پیمایند که اوًال در دسترس باشـد یری را میستند و مسهای طبیعی ه قدرت
پس نباید انتظار آن را داشـت کـه ، باشد و ثالثًا با ماهیت آن قدرت سنخیت داشته باشد

هایی بیفتند که عقل قدسـی آن را دریافـت و  در همان کانال ،طور طبیعی غرایز انسان به
 . پیشنهاد نموده است
نیازمنـد ، هیابی به مسیر عقالنی درست و منطبـق بـا حقیقـتدر را ،ها بنابراین انسان

کـه امامــان » العلــم الراسـخون فـی«و » اولـو األلبــاب«کمـک از ؛ باشــند کمـک مـی
ایـم کـه  انتخاب نموده حدیثی را از امام هشتم ،به همین خاطر. باشند می معصوم

زیـرا اگـر ، کنـد جلوگیری می ،ین قدرت در روان آدمیکنترل ا ی بیو خیزها از جست
هداشـت تمـاعی و بجامنیـت ا، ها تعدیل نشده و کنترل و هدایت نیافته باشند این تالش

، و بدیهی است کـه در ایـن صـورت جـز خسـتگی اندازند روان فردی را به مخاطره می
 . دیگری عاید شخص نخواهد گشت ۀنتیج ،سرخوردگی و فرسایش روان

از خـرد بـاالیی  ،را نداشـته باشـدیک مسـلمان تـا ده ویژگـی : فرمود امام هشتم
 : برخوردار نیست

 . مردم به خیر او امیدوار باشند .۱
 . امان باشند از بدی او در .۲
 . خیر اندک را از دیگران بسیار شمارد .۳
 . خیر بسیار خودش را اندک شمارد .۴
 . دلگیر نشود ،از مراجعات ارباب نیاز .۵
 . ه نگرددمرد آموزی دل از دانش ،در طول عمر .۶
 . نیازی دنیوی بهتر بداند از بی ،درویشی را در پیشگاه خدا .۷
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 . تر باشد از قهر و غلبه در برابر دشمنش محبوب ،خواری در برابر خدا ،در نظر او .۸
؟! پرسـیدند آن و امـا دهمـین ویژگـی. گمنامی را بیشتر از شهرت اجتماعی بخواهد .۹

 : چیست؟ فرمود
ایـن حـدیث ( مگر این که پیش خود بگوید او بهتر از من است ،هیچ کس را نبیند .۱۰

 . )۵۲۱، ۱۳۸۲، شعبه ابن(  )ادامه دارد

 سلوک ایمنانه درپرتو اصول دهگانه . ۴
ــ ــتأّم ــه - ایــن حــدیث ۀت در بنــدهای دهگانــل و دّق ــ ویــژه آن ب  ۀگــاه کــه از زاوی
گذارد که با تمرکـز  می این فرامد را در اختیار - شودشناسی رفتارگرا بدان نگریسته  روان

زین پس دارای روانـی رام و آرام ، طلبی شخص مهار شده قتفّو  ۀغریز  ،روی این اصول
بنـدهایی از ایـن  ،بـا ایـن حـال خواهد بـود.های سرکش نفس  و برکنار از آسیب طغیان

 . سزاواری بیشتری برای توضیح دارد، حدیث به لحاظ داللت ویژه
 ،طبیعـی اسـت. )بنـد دوم( امنیـت داشـته باشـندهـای او احسـاس  مردم از بـدی ٭
شـود  ن که موجب فشار روانی خود شخص میجز ای ،گسیختگی در آزار دیگران افسار
العمل روانی آنان را   عکس ،در دیگران هم، کند ذاب وجدان اخالقی او را فراهم میو ع

 ،امـرد کـه ایـن حساب خود را با او تصفیه نماین ،جویی در پی دارد تا در اثر حس انتقام
 . گردد می شخص میئپریشی دا سبب روان

از نگـاه پدیدارشناسـانه  ،شـناختی اجتمـاعی ناظر به امـر روان ،بند سوم و چهارم ٭
منظور امام نوع بینشی است که او بدان ارتقا ، ع کندگوید به این امر تصنّ  امام نمی. است

قهـری و  ۀنتیجـ. کنـد مـی مسـئولیت و انتظـارات وی اشـاره به حـّس  ،یافته است و آن
، کسب احترام متقابل شـخص در جامعـه ،گیریم ای که از این دو بند متناظر می یطبیع

 ۀوسـیل و یافتن موقعیت رام و آرام و معتدلی است که به رسمیت یافتن نقش اجتماعی او
زایدی در زندگی خود نخواهد  ۀدغدغ ،بدیهی است که. دست آورده است این بینش به

بینـد تـا دایمـًا ناراضـی و  ا طلبکار و دیگران را بـدهکار نمـیرا همواره خود ر زی ،داشت
اصـر و ق ،ای که در جامعه دارد او خود را از ادای وظیفه ،عکس بلکه بر، ناخشنود باشد

 . بیند خود را متواضع می ،در نهایت
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خـود بـا خـدا داشـته باشـد و  ۀخواری و نرمی در رابطـ، احساس کمی ،شخص ٭
چنـین ؛ )بنـد هشـتم( تـر بدانـد خـوش ،اسی را از احساس سـلطه بـر دشـمنچنین احس

از درک و شناخت عمیقی نسبت به خود و خـدا  ،اگر در شخص به جود بیاید ،ویژگی
ن یـک همسـنجی میـا. دهـد کند خبر مـی خود و جهانی که در آن زندگی می ۀو جامع

هـای خـود  هد تا از انرژیتواند به او مشی مناسب بد می ،ها واقعیت خود و سایر واقعیت
 ،مسـلمًا چنـین شخصـی .گیری شـده اسـتفاده کنـد به اندازه و نشانه، به موقع، درست
 . در موقعیت روانی مطلوبی است ،خود به خود
گاهی می از قدرت ،بند نهم این حدیث ٭ بـا دهد کـه  بسیار باالی روانی شخص آ
باشد و  شی خود میطبیعی وح به سمت هدف ،نفس سرکش کشیدن مهار و لجام پس

ایـن از . قدرت بسیار الزم است تا آن همه قدرت و انرژی را در اختیار بگیـرد ،الحق که
، مستقیمی که این بنـد بـا موضـوع بهداشـت روان دارد ۀرابط ،یک سو و اما سوی دیگر

همان مرتع سبز و خرمی اسـت کـه دام  ،شهرت. رازی است که در گمنامی وجود دارد
گرچـه ، کنـد آن را دارد و بـه سـمت آن تـالش مـی هـوای ،ر غریزینفس انسان به طو 

پاالیش و لطیف شدن آن و دستیابی به ، لیکن از ورزیدگی روانی ،نفسه عیبی ندارد فی
 ،گمنـامی در حالـت ،بـرعکس .دارد انسان را باز مـی، واقعی بر آن ۀسکان اراده و سلط

 . شود یگران نایل میزاحمت د راحتی و بدون م ها به این هدف ۀانسان به هم
، شـود ی مـیهمـه بنـدهای پـیش از خـود تلّقـ ۀعالوه بر این که عصار  ،بند دهم ٭

تکامـل معرفتـی شـخص  ،در ایـن مرحلـه. عنوان یک شاخص شناختی مطرح اسـت به
 .بینـد رسد که همه را بهتر از خـود مـی بینی نسبت به مردم می ای از خوش هچنان درج به

پنـدارد و فکـر  همان کسـی اسـت کـه مـی ،تیاز نظر هویّ  ،یک انسانکه طبیعی است 
برگشت همان حسن ظن به خـودش  ،شتبازتاب بیرونی متقابلی که خواهد دا. کند می
ایـن مرحلـه  ،در حقیقـت. نگرنـد بینی به او می خوش ۀن نیز با دیدیعنی دیگرا ،باشد می

بـه  .شده اسـت یاد» مرضیه - راضیه«همان چیزی است که در سلوک عرفانی از آن به 
 . پسندند پسندد و می کند که می او در فراخنایی در جهان زندگی می، تعبیر دیگر
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 گیری  نتیجه 

شـروع کـردیم و  ،اسـتکدام امنیت  رادم ،کاوی و اینکه بحث را با مفهوم ،در آغاز
 . به بیان اهمیت امنیت از نظر اسالم و خاستگاه آن از نظر مکتب اسالم پرداختیم ،آنگاه
انـداز خـود  تـوان در چشـم سه نوع امنیت را می، ر یک نگاه کلی و عمومی به بحثد

و امنیت روحی که در فـاز دیگـری از  امنیت اقتصادی یا مادی، امنیت اجتماعی: قرار داد
 .  در این نوشتار قرار نداردلیکن مورد بحث ما  ،شود تعبیر به بهداشت روانی نیز می ،آن

ها و  های اخالقی و قالب ها و امنیت مطلوب در مدل نسانتفاوت اخالقی ا در ادامه،
، رازپوشـی دیگـران الگوهای تئوریک امنیت را از نظر گذراندیم و از مطـالبی همچـون

امان روحی سخن گفتیم و پایان این  و ایمنی مادی، )آرامش باطنی( آسودگی از غوغاها
نانـه درپرتـو اصـول یعنـی سـلوک ایم ،با نگاهی دوباره بـه حـدیث رضـوی ،مقال را
 . بحث به پایان رسیدزینت بخشیدیم و  ،دهگانه

 نامه کتاب
 . قرآن مجید .۱
 .مروارید ،تهران. اپ پنجمچ، یسیاس دانشنامه ، )۱۳۵۱( ،داریوش، آشوری  .۲
 ۀجامعـ ،قـم، تصـحیح هاشـم حسـینی، التوحیـد)، ق۱۳۹۸)، (شیخ صدوق( محمد بن علی، هیابن بابو  .۳

 .مدرسین
 . تیآل الب ۀمؤسس ،مشهد   )فقه الرضا (الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا)، ق۱۴۰۶(ــــــــ ،  .۴
 تشارات اسالمی.دفتر ان ، قم، من الیحضره الفقیه)، ق۱۴۱۳(ــــــــ ،  .۵
 . ریر کبیام ۀمؤسس ،تهران، احمد جنتی ۀترجم ،تحف العقول)، ۱۳۸۲، ( حسن بن علی، ابن شعبه حرانی .۶
 ).ره( خمینی امام تنظیم و نشر آثار ۀمؤسس، امام ۀفیصح)، ۱۳۷۸، (امام خمینی  .۷
یعة)، ۱۳۶۰، (جعفر بن محمد، امام صادق .۸ ی انجمـن اسـالم، حسـن مصـطفویترجمـه ، مصـباح الشـر

 .رانیا ۀحکمت و فلسف
 .االسالمیه الکتب دار ،قم ،المحاسن)، ۱۳۷۱، احمد بن محمد، (برقی .۹
 khamenei. ir: پایگاه اینترنتی دفتر حفظ آثار مقام معظم رهبری .۱۰
دنیـای  ،تهران، )نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول)، ۱۳۸۲، ( ابو القاسم، ندهیپا .۱۱

 . چاپ چهارم، دانش
 . ۵۸ یالعدد المتوال، بیرسالة التقر ، بیق التقر یطر  یعقبات ف ،)ق۱۴۲۷، (یمحمد عل، یریتسخ .۱۲
 .تیمؤسسة آل الب قّم ، النص، قرب اإلسناد)، ق۱۴۱۳، (ه بن جعفرعبداللّ ، رییحم .۱۳
 . نشر هجرت ،قم، صبحی صالح ،نهج البالغه)، ق۱۴۱۴سید رضی، ( .۱۴



 

A
bs

tr
ac

ts

۱۸۳

دار  ،قـم، مـتن، حسـین انصـاریان ۀرجمـت ،هنهـج البالغـ)، ۱۳۸۸، (نیمحمد بن حسـ، ف الرضییشر  .۱۵
 .العرفان

 .انتشارات رضی ،قم، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین)، ۱۳۷۵، (محمد بن احمد، شابورییفتال ن  .۱۶
 یه.دار الکتب اإلسالم ،تهران، الکافی)، ق۱۴۰۷( ،محمد بن یعقوب، کلینی .۱۷
 سـال ،یمطالعـات راهبـرد ۀلنامفصـ، »ینـیدگاه امام خمیت از دیامن ۀفلسف«)، ۱۳۸۹، (نجف، لکزایی .۱۸

 . ۴۹ ۀشمار  ،سوم ۀشمار ، زدهمیس
 .  یاء التراث العربیدار إح ،بیروت، بحار االنوار)، ق۱۴۰۳، (محمد باقر، مجلسی .۱۹

20. P. melryn Leffler. "The American conception of National security and the 

Beginnings of cold war", 1945-48, American Historical Review 89 (2). 1984. 


