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 ۱۳۹۶)، پاییز ۱۱۴های اجتماعی اسالمی، سال بیست و سوم، شمارۀ دوم (پیاپی پژوهش

 بررسی نقش فرد و نهادهای اجتماعی 
 در تحقق امنیت اجتماعی

  ١دثه جلیلی زادهمح      
  ٢پورموال هاشم محمدسید      
 ٣جاویدی مجتبی      

 چکیده
اسالم به عنوان یک نظام جامع، پاسخگوی نیازهای فردی و اجتمـاعی انسـان در 

تـرین نیازهـای طبیعـی انسـان  ها است. امنیـت، یکـی از مهم ها و مکان همۀ زمان
هـای  حل رات اسـالمی، راهشود، که در متون دینـی و احکـام و مقـر محسوب می

که امنیت افراد بینی شده است. از آن جایی مناسبی برای تحقق آن در جامعه پیش
شـود، حصـول امنیـت فـردی  اجتماع، از امنیت فردی تک تک افـراد سـاخته می

گیری امنیت اجتماعی است، لذا انسان  شخص در اجتماع، زیرساختی برای شکل
توانـد بـه آرامـش روانـی و  برخـورد بـا دیگـران میبا پایبندی به اصول اخالقی در 

امنیت برسد. راهکارهای اسالم، برای تحقق امنیت توسط فـرد عبـارت اسـت از: 
اندیشی، عدم  کارگیری عقل، کنترل زبان، مهار خشم و گذشت، عاقبت ایمان، به

 تجسس در زندگی دیگران و از بین بردن فقر.

                                                           
 .۹/۸/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۳۱/۲/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
 ).m_jalilizadeh@yahoo.comمسئول) ( اسالمی (نویسندۀ ارشد فقه و مبانی حقوق ی. کارشناس١
 ).pourmola@shirazu.ac.ir. استادیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی، دانشگاه شیراز (٢
 ).mojtabajavidi@gmail.com. استادیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی، دانشگاه شیراز (٣
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یـک از نهادهـای اجتمـاعی (خـانواده، عالوه بر نقش فرد در تحقق امنیـت، هـر 
خویشاوندی، همسایگی، برادری) نیز با ایفای وظایف خـویش بـه بهتـرین نحـو، 

توانند نقش مهمی در تحقق امنیت اجتماعی داشته باشند. رسالت ایـن مقالـه،  می
بررسی نقش فرد و نهادهای اجتمـاعی در تحّقـق امنیـت اجتمـاعی اسـت. روش 

ــن مق ــورد اســتفاده در ای ــه، روش توصــیفیم ــی اســت و از مطالعــات  - ال تحلیل
 ای در این خصوص کمک گرفته شده است.  کتابخانه

امنیت، امنیـت فـردی، امنیـت اجتمـاعی، نهـاد فـرد، نهادهـای  واژگان کلیدی:
  اجتماعی.

 مقدمه
سو، دارای استقالل فردی اسـت و از سـوی دیگـر، بـه دلیـل آنکـه در  انسان از یک

د، موجودی اجتماعی است. توجه به هر یک از ایـن دو ُبعـد، در کن اجتماع زندگی می
تواند نقش مهمی در سالمت روان انسـان ایفـا  زندگی فردی و در برخورد با دیگران، می

، بـه تـأمین نیازهـای گونـاگون کند. در قرآن و سیرۀ نظری و عملی ائمۀ معصومین
کید فراوان شده است. توانـد  رفع نیازهـای فـرد، می انسان (در بعد فردی و اجتماعی) تأ
های اجتماعی داشته باشـد.  نقش مهمی در آرامش روان و به تبع آن جلوگیری از آسیب

 شود.ترین نیازهای طبیعی فرد محسوب میامنیت، یکی از مهم
های  امنیت و ناامنی، امری نسبی است کـه بسـتگی بـه عملکـرد نهادهـا و سـازمان

اجتماعی، محصول شرایط اجتماعی است که فرد در  اجتماعی دارد و رفتارهای فردی و
اند که احساس ناامنی، درد، رنج، ترس،  نظران بر این عقیده کند. صاحب آن زندگی می

ای مبهم و تاریک، معموًال حالت روانـی ناخوشـایندی  نگرانی اجتماعی نسبت به آینده
عی، اقتصــادی، آورد و در پیــدایش ایــن انگیــزه، محــیط اجتمــا وجود مــی در انســان بــه

فرهنگی، سیاسـی و زیسـتی تـأثیر زیـادی داشـته و ارعـاب و تخاصـم، میـزان آن را بـه 
، لـذا از بـین رفـتن امنیـت در جامعـه، )۱۰، ۱۳۸۸(محسـنی، رسـاند  باالترین حّد خود می

شـکنانه،  ساز رفتارهای ناهنجاری است که به صورت رفتارهای هنجارشکن، قانون زمینه
 .)۱۱، ۱۳۸۸(محسنی، کند  ن بروز میرسا انحرافی و آسیب

بینـی  های گوناگونی در برقـراری امنیـت جامعـه پیش در کالم فقهای شیعه، دیدگاه
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هـای مختلـف فقهـی  شده است. فقها از واژۀ امنیـت و احکـام مربـوط بـه آن در بحث
انـد. اّمـا آنچـه از نقـش همانند قضا، شهادت، احکام جزائی و تجسس اسـتفاده کـرده

ر امنیت، در پیشگیری از جرائم و انحرافات مورد استفاده قرار گرفته، مربوط بـه تأثیرگذا
توان در اجرای ای که راه تحقق امنیت فردی و جمعی را میگونه احکام جزائی است؛ به

حدود و قصاص در مقابله با متجاوزین از جان و مال و مقررات الهی دانسـت، زیـرا بـا 
رسند و هم ناپاکـان ا به رشد مادی و معنوی خویش میه اجرای احکام الهی، هم انسان

، لــذا اجــرای احکــام الهــی در مقابــل )۶تــا،  (مجلســی، بیشــوند و خالفکــاران تنبیــه مــی
تواند نقش اصـالحی در مجـرمین و یـا کسـانی کـه قصـد  متجاوزین از این حدود، می

مهمـی در  توانـد نقـش هـا، میارتکاب جرم دارند، داشته باشـد. اجـرای ایـن مجـازات
برقراری امنیت و حفظ تعادل در جامعه ایفا کند. عالوه بـر نقـش تأثیرگـذار امنیـت در 

نیز، به جایگاه انسان در  متون فقهی، در قرآن و سیرۀ نظری و عملی ائمۀ معصومین
صورت گرفته است. این مقاله، درصدد بررسـی   تأمین امنیت خود و اجتماع، توجه ویژه

امنیت توسط فـرد و نهادهـای اجتمـاعی (خـانواده، خویشـاوندی، راهکارهای برقراری 
 های اجتماعی است. ها در جلوگیری از آسیب همسایگی، برادری) و نقش آن

جایگـاه فـرد در تحقـق امنیـت  .۱این مقاله درصدد پاسخ بـه ایـن سـؤاالت اسـت: 
ن و راهکارهای تحقق امنیت توسـط فـرد از دیـدگاه قـرآ .۲اجتماعی به چه نحو است؟ 

هـای اجتمـاعی در تحقـق امنیـت فـرد و جامعـه  . نقـش نهاد۳کدامند؟  معصومین
 چگونه است؟

 مفهوم شناسی امنیتالف. 
 امنیت در لغت. ۱

اطمینـان و «گرفته شـده اسـت. امـن یعنـی » امن«امنیت در اصل، از مصدر عربی 
، واژۀ )۱/۱۲۳، ۱۴۱۲(قرشـی، » آرامش قلب و خاطر جمع بـودن«و ایمنی » آرامش خاطر

ترس، اطمینان، آسایش، آرامش قلب و ضـد خـوف نیـز  بیم شدن، بی أمن در معنای بی
؛ ۲۲۳، ۱۳۷۹(عمید، کار رفته است و امنیت نیز به معنای ایمنی، آرامش و آسودگی است  به
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. همچنـــین، در )۳/۳۳۷۷، ۱۳۷۷؛ دهخـــدا، ۹۰، ۱۴۱۲؛ راغـــب اصـــفهانی، ۱۸/۲۳، ۱۴۱۴واســـطی، 
ان شده است: امنیت یعنی حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی)، معنای لغوی امنیت بی

(بـوزان، های شخص) احساس ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از تهدید (اعتماد به دریافت
. به بیان دیگر، امنیت حالت فراغت نسبی از تهدید یا حمله و یا آمادگی برای )۵۲، ۱۳۷۸

ترین نیازهـای یـک جامعـه  ت از ضـروریرویارویی با هر تهدید و حمله را گویند. امنی
 .)۳۸، ۱۳۸۷(آشوری، است 

 امنیت در اصطالح. ۲
نظران ارائه  های گوناگونی از سوی صاحب در تعریف اصطالحی امنیت نیز، دیدگاه

هـایی گفتـه پردازان امنیت معتقدند، امنیت به حفـظ مجمـوع ویژگـی شده است. نظریه
کننـد. عضو یک گروه خاص اجتماعی تلقی میشود که بر مبنای آن، افراد خود را می

شود که افراد خود را از هر گونه تهدید در امان بداننـد، لـذا نیـاز این عضویت سبب می
پردازان،  است میان هویت جامعه و امنیت، ارتباط نزدیک برقرار شود. این گروه از نظریه

ضـایتمندی و آرامـش انـد: در وجـه اول، بـر میـزان ر برای امنیت دو وجه در نظر گرفته
کید کردهخاطر فرد به انـد. در وجـه دوم، نحـوۀ تعامـل عنوان یک عضو نمونۀ جامعه تأ

، لذا معنای این واژه از )۲۶، ۱۳۹۳(گالبی و زارع زاده، اند  افراد با یکدیگر را مّد نظر قرار داده
ظور گسـترش من ها و امکانات الزم، بـه فراهم نمودن زمینه«ُبعد ایجابی عبارت است از: 
؛ و در ُبعد سلبی عبارت است از: »بخش برای شهروندان نوعی روحیۀ آرامش و اطمینان

» هـای داخلـی و خـارجی فقدان هرگونه تهدید جانی، مالی و روحـی از سـوی محیط«
. آبراهام مازلو در تعریف امنیت بیان داشته است: امنیت شامل هرگونه )۴، ۱۳۸۸(محسنی، 

شـود؛ ماننـد نیـاز بـه  اظت شخص در زمان حال و آینده مینیازی است که موجب حف
یازهـای اساسـی. نیـاز بـه ایمنـی، رهایی از وحشت، تأمین جانی و عدم محرومیـت از ن

عنوان محرک اصلی، تنها در موارد واقعًا اضطراری مانند جنگ، شیوع بیماری، فجایع  به
ژدی، آسیب مغزی، از هم نطبیعی، رواج جنایات، از هم پاشیدگی نظام اجتماعی، روان

 .Maslow A. H(پاشیدگی مراجع قدرت و اوضاع به شّدت نامساعد، قابل رؤیت اسـت 

1670.19( . 
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 انواع امنیتب. 

. ۲. امنیـت فـردی ۱توان امنیت را به دو دسته تقسیم کـرد:  بندی، می در یک تقسیم
 امنیت اجتماعی.

 امنیت فردی. ۱
شود که در آن انسان قادر و حالتی گفته می امنیت به عنوان حق اساسی، به وضعیت

مندی از مزایا و مواهب حیـات اسـت. در ایـن راه، بایـد تمامیـت وجـودی او از  به بهره
مندی شایسته از حقـوق فـردی، زمینـۀ ارتقـا آن  هرگونه تعرض مصون باشد و برای بهره

فردی عبارت است از  . بر این اساس، امنیت)۲۶۱، ۴، ش۱۳۹۰(علیزاده و کاویانی، فراهم شود 
کنـد و آرامشی که خود فرد بدون در نظر گرفتن امکانات جامعه برای خـود فـراهم مـی

همچنین حالتی اسـت کـه در  .)۶۲، ۱، ش۱۳۸۲(صادقیان، سازندۀ آن، خود شخص است 
هـا  آن، فرد فارغ از ترس آسیب رسیدن به جان یا مال یا آبروی خود یا از دسـت دادن آن

 .  )۳۸، ۱۳۸۷وری، (آشزندگی کند 

 امنیت اجتماعی. ۲
امنیت اجتماعی به قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب و هویـت و 

. همچنـین )۳۴، ۱۳۷۸(بـوزان، شـود عرف ملی، با شرایط قابل قبـولی از تحـول گفتـه مـی
امنیت اجتماعی، حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیرقانونی دولت یا 

، ۱۳۸۷(آشـوری، آورد های فردی یا گروهی در تمامی یا بخشی از جامعه پدید مـی هدستگا
توان امنیت عمومی نیز تلقـی  . امنیت اجتماعی را از حیث شمولیت و فراگیری، می)۳۸

. بر )۶۲، ۱، ش۱۳۸۲(نویدنیا، دهد های امنیت جمعی و گروهی را پوشش می کرد که حوزه
است از آرامشی که جامعـه بـرای اعضـای خـویش  این اساس، امنیت اجتماعی عبارت

کند و جامعه مسئول به وجود آوردن آن است؛ به طوری که یکی از وظایف و  فراهم می
 .)۶۴، ۱، ش۱۳۸۲(صادقیان، اهداف جامعه، برقراری امنیت است 
ای از امنیت اخالقی دانسـت؛ ایـن توان زیر مجموعهامنیت فردی و اجتماعی را می

های اسـالمی و در روابـط میـان فـردی و ل اهمیت مقولۀ اخالق، در آموزهنظریه به دلی
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رسد و روابـط میـان اجتماعی است. با اخالق است که انسان به رشد و تکامل خود می
هـای اجتمـاعی، اخالقـیشود، زیرا واکنش اخالقی در برابـر بـیآمیز می افراد مسالمت

 عامل تحقق امنیت و نظم اجتماعی مطلوب است. 

 نقش فرد در تحقق امنیت ج. 
سالمت روان یکی از ابعاد گوناگون زندگی انسان است کـه بـه تـداوم زنـدگی وی  

روانـی و  - کند. سـالمت روان، حالـت کامـل آسـایش و کامیـابی زیسـتی کمک می
اجتماعی است. سالمت روانی در مفهوم عام خود نیز به سالمت فکر، تعـادل روانـی و 

تواند نقـش مـؤثری در سـالمت  شود که می مثبت روانی گفته میهای  دارا بودن ویژگی
، ۱۳۸۹(انصـاری و میرشـاه جعفـری، کنـد  گیری شخصیت وی ایفا  فکر و روح انسان و شکل

کند  بر این باورند که سالمت روحی انسان را از بالها حفظ می . امام علی)۱۲۹، ۶ش
هـای روحـی و روانـی را از بـین  ی. ایشان یکی از پیامدهای بیمار)۴۸۶، ۱۴۱۴(سید رضـی، 

. لـذا یکـی از عوامـل آرامـش )۲۵۵، ۱۴۱۴(سـید رضـی، دانند  رفتن امنیت فرد و جامعه می
 کند. روانی و برقراری امنیت در جامعه، نقشی است که فرد در این حوزه ایفا می

شود  هایش دچار موانع و مشکالتی می فرد در طول زندگی، در راه رسیدن به خواسته
ای نسبت به اشیا، عوامل، وسایل و اشخاصی کـه نیازهـای او را بـر  های ویژه نگرشکه 
های مثبت و  آید. نگرش رسانند، در او به وجود می هایش می آورند و وی را به هدف می

(کریمـی، هایش اسـت  های منفی، نسبت به موانعی که سد راه رسیدن او به هـدف نگرش
امنیت درونی (امنیـت درونـی، بـه آن شـکل از امنیـت ، لذا نیاز به آرامش و )۲۳۴، ۱۳۹۰

شود که در درون انسان استقرار یافته و عامل اصلی به وجـود آورنـدۀ آن خـود  گفته می
های خـود و  دارد. در حقیقت، انسان با شناخت ویژگی )۶۱، ۱۳۸۲(صادقیان، انسان است)

توانـد بـا  د، میبا شناخت صحیح از نقاط ضعف و قدرت خویش و دنیای پیرامونی خو 
. همچنـین، شـناخت وظـایف و )۱۳۶، ۱۳۸۹(انصـاری، های زندگی بهتر کنـار آیـد  سختی

کـه در جامعـه شود. کسـانیهای اجتماعی از وظایف مهم انسان محسوب میمسئولیت
گـاهی داشـته باشـند، زیـرا زندگی می کنند، باید به حقوق دیگر افـراد جامعـه کـامًال آ

گـاه نبـودن بـه حقـوق جامعـه  مشکالت اجتماعی، به ها وبسیاری از گرفتاری دلیـل آ



 

 
 

  
عي

تما
 اج

اي
اده

و نه
رد 

ش ف
ي نق

رس
بر

…

۹ 
است. با توجه به اهمیت تعالیم اجتماعی، پیشوایان دین، وظیفـۀ تعلـیم و تبلیـغ وظـایف 

(تقـوی دادنـد  دانستند و آن را سرلوحۀ کارهای خود قرار میاجتماعی را بر خود الزم می
ضــایل اخالقــی شــود، در کــه شــخص متصــف بــه ف، لــذا هنگــامی)۴۳، ۱۳۸۷دامغــانی، 
کند. در غیـر ایـن صـورت، زمینـۀ ورود وی بـه  تری میاش احساس امنیت بیش زندگی

سـری راهکارهـا بـرای تحقـق  شـود. در اسـالم، یکوادی جرائم و انحرافات فراهم می
توانـد نقـش  امنیت اجتماعی در نظر گرفته شده، که انجـام ایـن اعمـال توسـط فـرد می

رائم و انحرافات داشته باشد. این راهکارهـا عبـارت اسـت از: مهمی در پیشگیری از ج
اندیشـی، عـدم  کارگیری عقل، کنتـرل زبـان، مهـار خشـم و گذشـت، عاقبت ایمان، به

 تجسس در زندگی دیگران و از بین بردن فقر.

 ایمان. ۱
های فراوان کرده اسـت و بـا تقویـت مفهـوم سازی زندگی انسان کمکدین به ایمن

از احساس ناتوانی انسان تا حّد زیادی کاسته است. وقتی انسان خداوند » توکل به خدا«
را پاسخگوی همۀ نیازهـای خـود بدانـد، احسـاس امنیـت بیشـتری خواهـد کـرد، زیـرا 

. )۱۰۲، ۱، ش۱۳۸۶(شـجاعی، بخش بـرای بنـدگان خـود اسـت  خداوند منبع ایمن و امنیت
ش در سراسـر وجـود وی باعـث هـایکه نیازهای معنوی فرد رفـع نشـود، خواسـتهزمانی

تواند احساس آرامش کنـد کـه بـه اصـل و مبـدأ اضطراب و تنش شده و تنها زمانی می
. یکـی از عوامـل مهـم تحقـق )۱۱۲، ۱، ش۱۳۸۶(شـجاعی، خویش، یعنی خـدا بـاز گـردد 
 ۱۰۵که خداوند در آیۀ تواند در این حوزه ایفا کند. چنانامنیت، نقشی است که فرد می

 ، ایمان را عامل هدایت انسان و دوری وی از گمراهی دانسته است.سورۀ مائده
که در راه دین تر شود، بیشتر در امنیت خواهد بود، زیرا افرادیهر چه ایمان فرد قوی

کنند و به خـدای متعـال ایمـان دارنـد، در برابـر افـراد گمـراه کـه هدفشـان حرکت می
شـوند. ها نمـیخواست و ارادۀ آنمنحرف کردن دیگران است، مقاومت کرده و تسلیم 

راحتی توسط افراد گمراه بـه انحـراف کشـیده برعکس، اگر ایمان فرد ضعیف باشد، به
گردد، لذا امنیت فردی را باید در ایمـان واقعـی و  شده و مرتکب جرائم و انحرافات می

ز آرامش روحی و اطمینان و طمأنینۀ نفس و یاد خداوند متعال جستجو کرد. از برخـی ا
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 . در روایتی، پیـامبر)۲۸(ر.ک: رعـد، شود  آیات قرآن کریم نیز، چنین امری استنباط می
و در فرهنگ  )۷۸/۱۷۰، ۱۴۱۰(مجلسی، اند  امنیت را به عنوان نعمت ناشناخته معرفی کرده
کید شـده اسـت  گمـان  ، لـذا خوش)۱۶۶، ۱۴۱۴(سیدرضـی، علوی نیز، بر نعمت امنیت تأ

و او را حــّالل مشــکالت خــود دانســتن، ســبب  )۳/۸۴، ۱۴۰۷ (کلینــی،بــودن بــه خداونــد 
هایش دست به اعمال مجرمانه (که باعث از بین  شود که فرد برای رسیدن به خواسته می

شود) نزند. بنابراین، انسان هنگـامی دارای امنیـت درونـی  رفتن امنیت فرد و اجتماع می
اّتکا به ایمان استوار خود نسبت  ای برسد که با است که از نظر فکری و ایمانی به مرحله
ای نتوانـد آرامـش درونـی او را بـه هـم بریـزد  به خالق هستی، هیچ چیز یـا هـیچ پدیـده

. با اشاعۀ ایمان در تک تـک افـراد جامعـه، امنیـت اجتمـاعی )۶۱، ۱، ش۱۳۸۲(صـادقیان، 
 یابد. حاصل شده و ارتکاب جرائم و انحرافات تا سطح زیادی کاهش می

 ری عقلبه کارگی. ۲
خداوند برای رسیدن انسان به حالت تعادل و انتخاب بهترین راه در کنـار اراده، بـه 
کید کرده است؛ زیرا عقل، انسان را به شـناخت  نقش عقل نیز در انتخاب راه درست تأ

کارهـای شایسـته و  کنـد و او را بـهحق و اهداف تکاملی در مسیر انسانی هـدایت مـی
دهنـدۀ آن   . این نشان)۱۳۴، ۱۳۸۷(حکیم، کند اند، رهنمون میروشی که او را به خدا برس

است که خداوند قبل از ارسال پیامبران و نشان دادن راه سعادت به انسان، به نقش عقل 
کید کرده است. این نشان از اهمیت و جایگاه واالی عقـل در  در انتخاب راه درست تأ

یــات متعــددی راه ســعادت و ایجــاد امنیــت بــرای فــرد و جامعــه اســت. خداونــد در آ
کند. ها نشان داده و وی را در راه رسیدن به اهدافش راهنمایی میبختی را به انسان نیک

(ر.ک: شـود هـای خداونـد عمـل کنـد، دچـار انحـراف نمـیاگر شخص بر طبق آمـوزه
. خداوند در کنار راه سعادت و خوشبختی، راه شقاوت را نیز در پیش روی )۶۹عنکبوت، 
؛ لـذا انسـان )٣(انسـان، هاده و وی را در انتخاب مسـیر خـود مخّیـر کـرده اسـت انسان ن

 تواند با اختیار خود و با کمک از عقلش، مسیر درست را انتخاب کند. می
و این َمَثلهـا را بـرای «سورۀ عنکبوت نیز وارد شده است:  ۴۳در این خصوص، آیۀ 

هـایی  . این آیه، اشـاره بـه مثل)۴۳(عکنبوت، »  جز دانشوران آنها را درنیابندو زنیم  می مردم
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۱۱ 
ها زده شـده اسـت و تنهـا اهـل دانـش بـه حقیقـت  دارد که در قرآن برای هدایت انسان

. خداونــد در آیــات متعــدد، اصــول بنیــادین )۱۶/۹۶، ۱۳۷۴(طباطبـائی، برنــد  می معــانی پی
ها، تنها برای کسانی قابل فهم  ا آموزش داده است. این آموزهه زندگی درست را به انسان

برده و در استفاده از عقل خـود، نهایـت اهتمـام را  است که بهتر به عمق این مطالب پی
اند. هنگامی که شخص بتواند در روابط فردی و اجتماعی خـود بـه ایـن اصـول  ورزیده

هـای اجتمـاعی، جلـوگیری از آسـیبتواند در تحقق امنیت و به تبع آن پایبند باشد، می
کارگیری عقـل، یکـی از عوامـل بازدارنـدۀ انسـان از  نقش تأثیرگذاری ایفا کند، زیرا بـه

هوی و هوس و برانگیزانندۀ او به سوی چیزهایی است که با قوۀ عاقلۀ انسان ادراک می
نیکـی آیا مـردم را بـه «سورۀ بقره نیز در این خصوص بیان شده است:  ۴۴شود. در آیۀ 
ها کسانی هستند که با وجود دانسـتن راه  این». اید دهید و خود فراموش کرده فرمان می

 کنند.  درست، در مسیر ناشایست حرکت می
کـارگیری عقـل در عالوه بر آیات ذکر شده، روایاتی نیـز در خصـوص اهمیـت بـه

 ذکر شـده اسـت. از رو شدن با مصائب و مشکالت در سیرۀ معصومینهنگام روبه
اش دچـار مصـائب و کـه در زنـدگیهای شخص عاقل آن اسـت، هنگـامی جمله نشانه

ها شود که امکان رفع آنرو میشود و یا با یکسری نیازهای رفع نشده روبه مشکالتی می
ریزی درست بتواند با امکانـات کـم، های معمول برای وی فراهم نیست، با برنامهاز راه

چنــین شخصــی بــرای رســیدن بــه  .)۱/۱۱۴تــا، طی، بــی(لیثــی واســاش را بگذرانــد زنــدگی
بار و پست که ممکن است باعث از بین رفتن امنیـت هایش، تن به اعمال خفت خواسته

های شـخص عاقـل  دهد، لذا دوراندیشی و توجه به عاقبت کار، از نشانهوی شود، نمی
اعـث ، زیـرا کسـب ایـن خصـلت پسـندیده ب)۱/۸۴، ۱۴۰۸(الحلـوانی، شمرده شده اسـت 

شود شخص برای رفع نیازهایش دست به اعمال مجرمانه نزند و هنگامی که از سوی  می
هـا گذشـت جـویی، از خطاهـای آنجـای انتقـامدیگران ضرری بـه وی وارد شـود، بـه

نماید، زیرا مقابله با دیگران باعث باالگرفتن اختالفات شده و زمینۀ ارتکاب جـرائم  می
لذا ابـراز دوسـتی در هنگـام اختالفـات، زمینـۀ برقـراری  آورد، و انحرافات را فراهم می

 آورد. امنیت در جامعه را فراهم می
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 کنترل زبان. ۳
است که انسان باید بسیار مراقب آن باشد، زیرا  ابزارهاییاز نظر اسالم، زبان یکی از 

بسیاری از گناهان ریشه در زبان دارد. بسیاری از گناهان کبیره چون غیبـت و دروغ بـه 
گردد، لذا یکی از عوامل سقوط و هالکت انسان عـدم کنتـرل زبـان اسـت.  بان بازمیز

تواند از جرائمی که ممکن است بر اثر عدم  هنگامی که فرد زبان خود را حفظ کند، می
تواند نقـش مهمـی در گیرد، جلوگیری نماید. کنترل زبان، میکنترل این عضو صورت 

 تحقق امنیت داشته باشد. 
تـرین آنهـا  کنـد کـه برخـی از مهمهای گوناگون بروز می زبان به شکل عدم کنترل

ــد از:  ــر و تمســخر کــردن دیگــران ۱عبارتن ــا دیگــران  . شــوخی بی۲. تحقی ــورد ب . ۳م
 چینی و غیبت. سخن

سورۀ حجرات در خصوص کنترل  ۱۱خداوند در آیۀ  . تحقیر و تمسخر کردن دیگران:١
ایـد، نبایـد قـومی قـوم دیگـر را  یمـان آوردهای کسانی کـه ا«زبان بیان داشته است: 
ریشـخند [را  ]دیگـر[ها بهتر باشند و نباید زنانی زنان  ها از این ریشخند کند، شاید آن

ها بهتـر باشـند و از یکـدیگر عیـب مگیریـد و بـه همـدیگر  ها از این ، شاید آن]کنند
ه توبـه های زشت مدهید؛ چه ناپسندیده است نام زشت پس از ایمـان و هـر کـ لقب

 ». نکرد، آنان خود ستمکارند
معنای استهزاء است. استهزاء یعنـی شـخص چیـزی بگویـد کـه به» سخریه«کلمه 

صورت زبانی صورت گیرد یا بـا اشـاره بـه تواند به باعث تحقیر دیگری شود. تحقیر می
ای که دیگران از آن سـخن و یـا گونهشخص انجام شود و یا عمًال از وی تقلید کند، به

سورۀ احـزاب نیـز  ۷۱. در این زمینه، آیۀ )۱۸/۴۸۱، ۱۳۷۴(طباطبائی، قلید و اشاره بخندند ت
وارد شده است. عالمه طباطبائی در ذیل توضیح این آیه بیان داشته است: مـراد از قـول 

که نفـس انسـان بـه قـول سـدید سدید، اصالح اعمال و مغفرت گناهان است. هنگامی
شود، بلکه از گناهـان روغ، سخن لغو و فساد و فحشا نمیتنها مرتکب د عادت کرد، نه

ها را از  نیـز انسـان . امـام سـجاد)۱۶/۵۲۳، ۱۳۷۴(طباطبـائی، شـود  خود نیز پشـیمان می
. عـدم تمسـخر )۲۱۵۵۶، ح۱۶/۲۸۱، ۱۴۰۹(حرعـاملی، انـد  تمسخر کردن یکدیگر نهی کرده

 تواند نقش مهمی در تحقق امنیت داشته باشد. دیگران می
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مورد، موجب سـبک شـدن شخصـیت زیاد و بی شوخیمورد با دیگران:  شوخی بی .٢

شود. این خصیصه باعث ایجـاد دلخـوری و فرد و پایمال شدن شخصیت دیگران می
درگیری میان افراد شده و با باال گرفتن اختالفات، امنیت فرد و جامعه از بین رفتـه و 

شوخی زیـاد  شود. امام علیمیهم زمینۀ ارتکاب جرائم و انحرافات در جامعه فرا
(لیثـی را عامل تضعیف شخصیت انسـان و ایجـاد دشـمنی میـان افـراد دانسـته اسـت 

هرگاه کسی را دوست داشـتی، «فرمودند:  . امام صادق)۶۶۱۱، ح۳۹۰تـا، واسطی، بی
. شـوخی نابجـا یکـی از )۹، ح۲/۶۶۴، ۱۴۰۷(کلینـی، » با او نه شـوخی کـن نـه مجادلـه

شود، به همـین دلیـل اسـت ز بین رفتن امنیت فرد و جامعه محسوب میعوامل مهم ا
کید فراوانی کرده است.  که اسالم به حفظ و کنترل زبان تأ

چینی  ای که زبان، ابزار ارتکابی آن است، سخن از جمله گناهان کبیره چینی: . سخن٣
نت شود، هم در اما کند مرتکب چند گناه کبیره می چینی می است. کسی که سخن

نماید و چه  کند، هم اسرار مگوی اشخاص را فاش می کند، هم غیبت می خیانت می
ریزد و هم کینه و دشمنی را میـان افـراد ایجـاد  بسا آبروی شخص یا اشخاصی را می

چینی بیان  در نکوهش سخن ُهَمَزهسورۀ  ۱دهد. خداوند در آیۀ  کند یا افزایش می می
کلمه "ُهمزه" به معنـای شکسـتن اسـت » وییوای بر هر بدگوی عیبج«داشته است: 

. همچنین این واژه به معنـای کسـی اسـت کـه بـدون جهـت، )۶/۷۰۲، ۱۳۷۵(طبرسی، 
کنـد کـه در واقـع  هایی می گیری جویی و خرده زند و عیب بسیار به دیگران طعنه می

به کسـانی کـه بـا نّمـامی و  قرآن مجید. همچنین )۲۷/۲۶۹تـا، (طبرسی، بیعیب نیست 
دهد و آنان را  افروزند هشدار می چینی، آتش کینه و عداوت را میان مردم برمی سخن

بـه نـام اّم  لهـب ابیکه دربارۀ یکی از همسـران  کند، چنان به عذاب دوزخ تهدید می
» افروز نیز، اهل جهنم اسـت کش آتش لهب) آن هیزم زن او (ابی« فرماید: جمیل می

 . )۴، مسد(
چینی و  یکی از عوامـل از بـین رفـتن امنیـت فـرد و جامعـه را سـخن امام صادق

چینی  نیز سخن و پیامبر )۲/۳۴۰، ۱۴۰۳(طبرسی، دانند جدایی انداختن میان دوستان می
. یکـی از مصـادیق )۲/۲۵۲، ۱۴۰۹(حرعـاملی، ترین سخن راست معرفی کرده است را قبیح
کردن است. غیبت، موجـب فروریختگـی منزلـت اجتمـاعی افـراد  چینی، غیبت سخن
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توانـد در جامعـه شود، زیرا بـا غیبـت، شخصـیت فـرد شکسـته شـده و نمـیجامعه می
کنـد در نـزد حضوری فعال و همراه با کرامت و عزت داشـته باشـد. همیشـه فکـر مـی
همـان اشـاعۀ  دیگران تحقیر شده و توانایی انجام امور خـود را نـدارد. غیبـت در واقـع،

شود. یکی از اصول فحشا و منکرات است که این امر موجب نوعی واگیر اجتماعی می
هـا بنیادین روابط اجتماعی از منظر دین، پخش نشدن عیـوب مـردم و زشـتی کـردار آن

است. اگر کسی رفتار نابهنجاری مرتکب شود، این امر باید مخفی بماند تا بـه دیگـران 
پوشی، نادیده گـرفتن گنـاه افـراد و ساس در معارف دینی، پردهسرایت نکند. بر همین ا

و رازداری و پوشاندن  )۷، ۲۰تا، ش(حاجی حسینی، بیعدم نقل آن بسیار سفارش شده است 
کید اسالم قرار گرفته است. امام علی به کسی کـه «فرمودند:  اسرار دیگران مورد تأ

و به تو خیانت کرده باشـد و راز او را تو را امین قرار داده است، خیانت مکن، هر چند ا
. )۱۰۴۷۶، ح ۹/۱۳۶، ۱۴۰۸(نــوری، » فــاش مســاز، اگرچــه او راز تــو را فــاش ســاخته باشــد

، فاش کـردن اسـرار اهمیت این موضوع از دیدگاه اسالم به حدی است که امام علی
 .)۱/۵۵۹، ۱۴۱۰(تمیمی آمدی، های افراد بدکار دانسته است  دیگران را از ویژگی

از اثرات عدم کنترل زبان، استهزا، توهین و یکدیگر را با القاب زشت خطاب کردن 
است. افراد باید با زبان نیکو با یکدیگر سخن بگویند و از سخنان باطـل و بیهـوده کـه 
ممکن است اثرات منفی بر روی مخاطـب بگـذارد و وی را بـه مقابلـه بـه مثـل وادارد، 

معنـای حفـظ زبـان از هرگونـه انحـراف و زبـان بـه خودداری نمایند. در واقع، کنتـرل 
هـای اجتمـاعی تواند نقش بسیار مهمی در جلوگیری از آسـیب خطاگویی است که می

داشته باشد، زیرا یکی از عوامل اصلی از بین رفتن امنیـت فـرد و وقـوع جرائمـی ماننـد 
صـلت توهین، استهزاء، قذف، شهادت دروغ و... عدم کنترل زبان است، حتی ایـن خ

کـه دو تر مانند قتل شود، زیرا زمانی وجود آورندۀ جرائم سنگینتواند عامل بهناپسند می
کنند، اختالفات میانشان باال گرفته  نفر با لحن بد و توهین کردن با یکدیگر صحبت می

 توانند هیچ کنترلی بر دیگر اعمال خود داشته باشند.و نمی

 مهار خشم و گذشت. ۴
ارهای برقراری امنیت، کنترل و مهار خشم است. ممکـن اسـت یکی دیگر از راهک
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شده وجود آمده، دچار اختالالت روحی و روانی شخص در اثر مشکالتی که برایش به 

توانـد  گیرد. در این زمان، با کنترل و مهـار خشـم خـود می و تمام وجودش را خشم فرا 
نزاع و... که موجـب از بـین  جلوی بسیاری از جرائم و انحرافات مانند: توهین، دعوا و

سورۀ آل عمران، کنترل  ۱۳۴شود را بگیرد. خداوند در آیۀ  رفتن امنیت فرد و جامعه می
 ﴾َواْلکـاِظِمیَن اْلَغـْیَظ ﴿های افراد با ایمان ذکر کرده اسـت. مـراد از  خشم را از ویژگی

ر و اذیـت برنـد و در برابـر آزاکسانی هستند که هنگام عصبانیت، خشم خود را فرو می
َواْلعـاِفیَن َعـِن ﴿جـویی نیسـتند. بلکـه دنبـال انتقـامکننـد و بـه  دیگران، صبر پیشه می

اِس   .)۴/۲۵۴ تا، (طبرسی، بیگذرند  کسانی هستند که از گناه مردم نسبت به خود می ﴾النَّ
کمـال دلیـری آن اسـت کـه کسـی «اند:  نیز در این خصوص بیان داشـته پیامبر

اش سرخ شود و موهایش بلـرزد، اّمـا بـر  شّدت گیرد و چهره خشمگین شود و خشمش
 .)۱۸۷۲، ۵۴۹تا، (پاینده، بیخشم خود چیره گردد 

های اجتمـاعی اسـت، زیـرا فرو بردن خشم، یکی از عوامل مهم جلوگیری از آسیب
تواند هیچ کنترلی بر رفتار و اعمال خود داشته  شود، نمیکه شخص عصبانی میهنگامی

هـا ن زمان ممکن است مرتکب جـرائم متعـددی شـود کـه گاهـًا جبـران آنباشد؛ در ای
رسد، باید بـه پذیر نیست. همچنین، هنگامی که از سوی دیگران به فرد ظلمی می امکان

بگذرد، لـذا بخشـش و گذشـت از ها جویی و کینه، از گناه و اشتباهات آن جای انتقام
با یکدیگر و دوری از تنش و درگیری  گناه، سبب افزایش دوستی در تعامل افراد جامعه

وجود آید، اگر یک  که میان دو نفر اختالف و خصومت بهشود. هنگامیدر جامعه می
طرف دعوا از اشتباهات طرف مقابل بگذرد، جلوی بسیاری از جرائم و انحرافات گرفته 

ر انتقـام دلیـل نبخشـیدن و اصـرار بـشود؛ زیرا ریشۀ بسیاری از جرائم و انحرافات به می
». تر است گذشت کردن شما به تقوا نزدیک«سورۀ بقره آمده است:  ۲۳۷است. در آیۀ 

جـای گیرنـد، بـهاگر افراد هنگامی که از سوی دیگران مورد خیانت و یا ظلـم قـرار مـی
هـا از بـین رفتـه و هـا میـان آنها گذشت نماینـد، کـدورتجویی، از خطاهای آنانتقام

خلقی، یکـی از  شود؛ لـذا کسـب خصـلت پسـندیدۀ خـوشمی امنیت در جامعه برقرار
خلق عالوه بر تأثیر مثبتـی کـه بـر روی فـرد  عوامل تحقق امنیت در جامعه است. حسن

کـه شـخص در روابـط بـا ای در دیگران نیز هست. هنگامیالعاده دارد، دارای تأثیر فوق
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بر خود فرد، اعصـاب  آمیز با تندی برخورد کند، عالوه جای برخورد مالطفتدیگران به
که فرد نتواند هیچ کنترلی بر رفتار خود داشته باشد، ریزد. هنگامی دیگران نیز به هم می

 شود. به راحتی مرتکب جرائم و انحرافات می

 عاقبت اندیشی. ۵
اندیشی و توجه کردن به نتیجۀ عمل، یکی دیگـر از عوامـل برقـراری امنیـت  عاقبت

هـای قـرآن که از نظر اخالقی یکی از بهترین سورهشود. در سورۀ شمس، محسوب می
کند، که قضیۀ قوم ثمود و سرنوشت شوم آنان را بیان میاست، خداوند متعال پس از آن

هایی کـه ایـن یعنی همۀ بدبختی ﴾َوالیخاف ُعقباها﴿فرماید: @@@در آخر کار می
سـرانجام عمـل  انـدیش نبودنـد و ازخاطر آن بـود کـه عاقبـتقوم بدان دچار گشتند به
  .خویش بیمناک نگشتند

آمد و فرمود: یا رسول  شخصی خدمت رسول اکرم«در روایتی نقل شده است: 
اند که ایشان سه بار این جمله را تکـرار کردنـد، ! به من نصیحتی بفرمایید. نوشتهالله

هرگـاه «دهـی؟ گفـت: بلـه. بعـد فرمودنـد: فرمودند: آیا اگر من بگویم، تو انجام می
» خواهی کاری را انجام دهی، اول دربارۀ عاقبت آن کار بیندیش، بعد تصمیم بگیـر یم

. همچنین در روایت دیگـری نیـز از ایشـان )۱۵/۲۸۱، ۱۴۰۹؛ حرعاملی، ۸/۱۵۰، ۱۴۰۷(کلینی، 
» مانـدهـا سـالم مـیهرکس در عاقبـت امـور نظـر کنـد، از مصـیبت«نقل شده است: 

گیری از . تدّبر کردن در انجام کار و تصمیم)۱۱/۳۰۷ ،۱۴۰۸؛ نوری، ۱/۲۹۶، ۱۴۰۵(احسایی، 
خواهـد انجـام دهـد، نقـش روی منطق و توجه کردن به عاقبت کاری که شـخص مـی

از وقوع جرائم و انحرافات دارد. اگر شخص بداند سـخن یـا عمـل وی تـأثیر  پیشگیرانه
یرا عّلت اصـلی گذارد، باید رفتار و اعمال خود را اصالح نماید، ز  منفی در مخاطب می

از بین رفتن امنیت و وقوع جرائم و انحرافات، توجه نکردن فرد بـه عاقبـت کـار اسـت. 
دنبـال خشـونت در مقابـل جای برخـورد مناسـب بـا فرزنـدان، بـه که والدین بههنگامی

شـوند. از هـای خـالف مـیشـدن فرزنـدان بـه راه ها باشند، سـبب کشیدهاشتباهات آن
خواهد چیزی بگوید، اول اندیشی، این است که انسان وقتی می تهای روشن عاقب نمونه

فکر کند، عاقبت آن را بسنجد، هدف و نتیجه و تبعات آن را در نظر بگیرد، اگر خوب 
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است، بگوید و انجام دهد و اّال از گفـتن و انجـامش دسـت بـردارد تـا بـه راه سـعادت 

 .رهنمون گردد

 عدم تجسس در زندگی دیگران. ۶
بـه معنـای  مجـازاً و » کـردن لمسبا دست «بی تجسس، در اصل به معنای واژۀ عر

و  )۶/۳۸، ۱۴۱۲ابـن منظـور، (اسـت » دیگرانبرای شناسایی  کنجکاوینگاه کردن از سر «
ُسوا﴿مراد از  گیری و تفحـص از امـور مـردم اسـت، امـوری کـه مـردم  پی« ﴾َوال َتَجسَّ

، ۱۳۷۴(طباطبـائی، » کنـی گیـری می هـا را پـی ها هسـتند و تـو آن درصدد پنهان ماندن آن
های ناپسـندی اسـت کـه در  . تجسس و فضولی در زندگی دیگران، از خصلت)۱۸/۴۸۵ 

دلیل اثرات نامطلوبی است که  ده است. علت نهی اسالم بهتعالیم اسالمی از آن نهی ش
گاه شـدن  ها روبه ممکن است شخص در زندگی فردی و اجتماعی با آن رو شود، زیرا آ

از اسرار زندگی دیگران و برمالکردن آن، باعث بـروز خصـومت و دشـمنی میـان افـراد 
سـورۀ  ۱۲آورد. آیۀ  می شده و این اختالفات، زمینۀ ارتکاب جرائم و انحرافات را فراهم

حجرات، مؤمنان را از تجسس در زندگی دیگران نهی کرده است. همچنـین بـر اسـاس 
خانـۀ دیگـری  حریمبه  اجازهسورۀ نور، ورود مخفیانه و بدون  ۲۷و  سورۀ بقره ۱۸۹آیۀ 

کند؛ لذا  مقابلهبه این حریم  متجاوزتواند با  است و بر پایۀ آراء فقهی، هرکس می ممنوع
هـا از  تجسس در زندگی دیگـران و آشـکار کـردن عیـوب مـردم، باعـث دور شـدن دل

های  ها و به تبع آن، ایجاد ناسازگاری یکدیگر و کمرنگ شدن روابط عاطفی میان انسان
هـای  عیب«فرمودند:  پیامبرشود. اجتماعی و به خطر افتادن امنیت فرد و جامعه می
های  های مؤمنان بگردد، خداوند عیب مؤمنان را جستجو نکنید، زیرا هر که دنبال عیب

او را دنبال کند و هر که خداوند تعالی عیوبش را جستجو کند، او را رسوا سازد گرچـه 
اه ، لذا تجّسس در زندگی دیگران از دیـدگ)۷۲/۲۱۴، ۱۴۰۳(مجلسی، » اش باشد درون خانه

 .)۷/۲۰۲ ، ۱۳۷۸(مغنیه، ، سّنت، اجماع و عقل حرام دانسته شده است ] قرآن[کتاب 

 از بین بردن فقر . ۷
ترین نیازهایی است کـه در فـرد وجـود دارد و زنـدگی بـدون نیاز مالی، یکی از مهم
و شود. برای تأمین این نیاز، ابتدائًا خود فرد بایـد بـا کـار رو میتأمین آن با مخاطره روبه
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تالش درصدد رفع نیاز خود از طریق مشروع باشد. اگر فرد با وجود تمام تالش، باز هم 
های نامشروع رفته و مرتکب جرائمی قادر به رفع نیازش نباشد، ممکن است به سراغ راه

مانند سرقت، کالهبرداری، خیانت در امانت و... شود؛ لذا فقر از عوامل اصلی از بـین 
 شود.  رفتن امنیت محسوب می

و چون نماز «اند:  سورۀ جمعه در اهمیت کار و تالش بیان داشته ۱۰خداوند در آیۀ 
زمین پراکنده گردید و فضل خدا را جویا شوید و خدا را بسـیار  ]روی[گزارده شد، در 

اقامـۀ نمـاز جمعـه و » قضاء صالة«منظور از ». یاد کنید، باشد که شما رستگار گردید
متفرق شدن مردم در زمـین و مشـغول » انتشار در ارض«د از تمام شدن آن است. و مرا

اسـت  - یعنـی رزق و روزی - خدا  شدن در کارهای روزانه برای به دست آوردن فضل
 .)۱۹/۴۶۱، ۱۳۷۴(طباطبائی، 

در اهمیت کار و تالش برای تأمین نیازهای ضروری خود،  در بیانات معصومین
اند که نـه  عبادت را ده جز دانسته احادیث متعددی وارد شده است: حضرت محمد

. )۱۳/۱۲ ، ۱۴۰۸(نـوری، دسـت آوردن روزی حـالل اسـت  جز آن در کار و تالش برای به
ها تـالش  نیز فرمودند: ای بندگان خدا! بـرای رسـیدن بـه خواسـته امام حسن مجتبی

ازهـایش . اگر فرد با کار و تالش بتواند درصـدد رفـع نی)۲۳۶، ۱۴۰۴(ابن شعبه حرانی، کنید 
رود و جلـوی هـایش نمـیهای نامشروع برای رسیدن به خواستهدنبال راه برآید، هرگز به

در دعایی، رفاه و توانـایی را از  شود. امام باقربسیاری از جرائم و انحرافات گرفته می
؛ ۱۷۹، ۱۴۱۳(مفیـد بغـدادی، خواهد تا بتواند خدا را عبادت کند و به سعادت برسد خدا می

؛ لذا رفاه و آسایش، عامل اطاعت و بندگی )۱/۱۰۸، ۱۴۱۵؛ عالمه حلی، ۲/۵۸۹، ۱۴۰۷ کلینی،
که انسـان از نظـر مـالی در رفـاه خداوند و عامل تحقق امنیت در جامعه است. تا زمانی

یش را داشته باشد، حتی فکـر مجرمانـه بـه ذهـنش خطـور ها باشد و توان رفع نیازمندی
دلیـل فقـر و  جـرائم و انحرافـاتی کـه ممکـن اسـت بـهکند؛ لذا جلوی بسیاری از نمی

 شود. تنگدستی به وقوع پیوندد، گرفته می

 نقش نهادهای اجتماعی در تحقق امنیت د. 
عالوه بر نقش تأثیرگذار فرد در تحقق امنیت، در اسالم یکسری نهادهای اجتمـاعی 
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۱۹ 
در اجتمـاع برقـرار توانند با انجام درست وظایف خود، امنیت را  تعبیه شده است که می

 کنند. این نهادها عبارتند از: خانواده، خویشاوندی، همسایگی، برادری.

 نهاد خانواده . ۱
توانـد در یکی از ارکان مهم برقراری امنیت در جامعه، نقشی است که خـانواده مـی

تـرین منـابع آموزشـی در این حوزه ایفا کند، زیرا رفتار و حاالت والدین، یکی از بزرگ
سـورۀ  ۵۸. در آیـۀ )۲۵، ۲۶، ش۱۳۸۸(رحیمـی خورشـیدوند، شود ت امنیتی محسوب میمقوال 

اعراف، به نقش تأثیرگذار خانواده در اصالح اعضای خـود و بـه تبـع آن تحقـق امنیـت 
ای نیک بـه اذن  از زمین پاک و طیب، ثمره«اجتماعی توجه ویژه صورت گرفته است: 

فایـده خـارج  زار، حاصلی نـاقص و بی و شورهشود و از زمین آلوده  پروردگار خارج می
ای است که آمادۀ پذیرش و پرورش  بنابراین خانوادۀ آرمانی قرآن، خانواده». خواهد شد
آمیز، میان زوجین و  تربیت درست فرزندان از طریق روابط عاطفی و احترام .انسان است

 شود. در ارتباط با فرزندان محقق می
خـود و «فرماینـد:  خداوند می«نقل شده است:  در این خصوص از امام صادق

مـان را از آتـش دوزخ  ، گفتند: چگونه خانواده»تان را از آتش دوزخ حفظ کنید خانواده
از آنچـه خـدا [امرشـان کنیـد و  ]بـه آنچـه خـدا دوسـت دارد[حفظ کنـیم؟ فرمودنـد: 

ادر به فرزنـدان های پدر و م . راهنمایی)۵/۶۲، ۱۴۰۷(کلینـی، » شان نمائید نهی ]پسندد نمی
 تواند نقش مهمی در تحقق امنیت اجتماعی ایفا کند.  و نشان دادن مسیر درست، می

همچنین مازلو در خصوص اهمیت روابط زوجین با یکدیگر و رفتارشان با فرزنـدان 
تواند در تحقق امنیت در کودک داشـته باشـد،  طور کلی نقشی که نهاد خانواده میو به

هـای عـادی و یـا یکنـواختی ک به ایمنی، شامل آن نوع فعالیـتنیاز کود «گفته است: 
شـود کـودک شود که آرامش او را بر هـم نزنـد. ناسـازگاری در والـدین باعـث مـی می

احساس نگرانی و ناامنی کند. نقش محوری والدین و اوضاع بهنجار خانوادگی، امـری 
یکـی از اعضـای مسلم و غیرقابل بحث است. مشاجره، نزاع، جدایی، طالق یـا مـرگ 

آور باشد. همچنین پیامدهای تهدیـد والـدین ای خاص وحشتگونهتواند بهخانواده می
مبنی بر تنبیه بدنی فرزندان، گاهی بیش از دردهای جسمانی است. در عین حال که در 
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تواند در واقـع نشـانگر تـرس از فقـدان محبـت والـدین برخی کودکان، این وحشت می
نظر تواند برای کودکانی اتفاق افتد که کامًال مطرود هستند و به باشد، چنین وحشتی می

خاطر ایمنـی و  توزشـان، بیشـتر بـههـا بـه والـدین کینـهرسد که وابستگی عـاطفی آن می
. لـذا روابـط (Maslow. A. H, 1670, 19)خاطر امید به محبـت  حمایت صرف باشد تا به

یگر، باید براساس اصل احترام و عدم ها با یکدعاطفی میان اعضای خانواده و تعامل آن
اختالف و ناسازگاری در میان زن و شوهر باشد، زیرا عدم این روابط سبب از بین رفـتن 

شـود. همچنـین، تربیـت تعادل روحی هر یک از زوجـین و بـه تبـع آن در فرزنـدان مـی
 های دینی، اجتماعی و اخالقـی بـه آنـان،درست فرزندان توسط والدین و دادن آموزش

کـه فرزنـدان از ایـن ای در تأمین امنیت و آسایش فرزندان اسـت. هنگـامیپشتوانۀ قوی
داننـد. ایـن امـر ممکـن اسـت وجوه تأمین شوند، خانواده را کانون امنی برای خود مـی

سبب جلوگیری از جرائم و انحرافاتی شود که ممکن است توسط جوانان و نوجوانان به 
در رفتارشان با فرزنـدان از خشـونت و بـدرفتاری اسـتفاده  وقوع بپیوندد. اّما اگر والدین

کنند، سبب فرار از خانه و گرفتار شدن در باندهای بزهکاری و فساد خواهند شد، لـذا 
، ۱۳۸۸(رحیمـی خورشـیدوند، ها امنیت را برای فرد فـراهم آورد خانواده بایستی در همۀ زمینه

 .)۳۵، ۲۶ش

 نهاد خویشاوندی . ۲
که دارای ِعرق و شود، زیرا کسانیروابط خویشاوندی نیز حاصل میامنیت از طریق 

توزان، دارای  حمّیت خویشـاوندی هسـتند، خـود را در مقابـل تعـّرض دشـمنان و کینـه
ها و رفع مشـکالتش از خویشـاوندان گیریکه فرد در تصمیمبینند. هنگامی پشتیبان می

دنبـال منفعـت شخصـی ه تنها بهاستفادۀ افراد سودجو کخواهد، از سوءخود کمک می
سـوره هـود در خصـوص تـأمین امنیـت  ۹۱خود هستند، در امان است. خداوند در آیـۀ 

گفتنـد: ای شـعیب! بسـیاری از آنچـه را کـه «توسط خویشاوندان بیـان داشـته اسـت: 
بینیم و اگـر عشـیرۀ تـو نبـود  فهمیم و واقعًا تو را در میان خود ضعیف می گویی نمی می

در این آیه، عدم مجازات حضرت » کردیم، و تو بر ما پیروز نیستی! ارت میقطعًا سنگس
دلیل احترامی که بـرای دلیل وجود پشتوانۀ خویشاوندی وی بوده است. به، بهشعیب
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۲۱ 
قائل بودند، وی را سنگسار نکردند و از گنـاهش گذشـتند  بستگان حضرت شعیب

 .  )۱۰/۵۶۰، ۱۳۷۴(طباطبائی، 
ای مردم! انسان هر مقدار که «عاون با خویشاوندان فرمودند: در خطبۀ ت امام علی

نیاز نیسـت کـه از او بـا زبـان و دسـت دفـاع ثروتمند باشد، باز از خویشاوندان خود بی
کننـد و تـرین گروهـی هسـتند کـه از او حمایـت مـیکنند. خویشاوندان انسان، بزرگ

ترین  ، نسـبت بـه او پرعاطفـههـازدایند و در هنگام مصیبت اضطراب و ناراحتی او را می
باشند. نام نیکی کـه خداونـد از شخصـی در میـان مـردم رواج دهـد، بهتـر از  مردم می

شود . استحکام روابط خویشاوندی سبب می)۲۳(خطبـۀ » میراثی است که دیگری بردارد
ها  شود، به آنکه دچار مشکل میکه فرد خود را دارای حامی و پشتوانه بداند و هنگامی

ها کمک بخواهـد. در ایـن صـورت، شـخص احسـاس آرامـش و  ماد کرده و از آناعت
کند. یکی دیگر از آثار صلۀ رحم و ارتباطات خویشاوندی، عالوه بر کمـک امنیت می
شـود، های مالی و معنوی خویشاوندان که باعث احساس امنیـت در فـرد مـیو حمایت

ام این روابط، خویشاوندان هنگـام . با استحک)۲/۳۴۸، ۱۴۰۷(کلینی، حفظ اموال فرد است 
مواجهه با مشکالت، با مشورت و أخذ نظر اقوام، بهترین راه را برای حل مشـکل خـود 

گیـری در خصـوص نمایند. ممکن است یکـی از ایـن مشـکالت، تصـمیم انتخاب می
طریقۀ مصرف مال معینی باشد که با مشورت درست و به موقع، بهترین راه برای حفـظ 

جـای شود؛ اّما اگر روابط میان خویشاوندان قطع شود، فرد بهنظر گرفته می آن اموال در
شود به افـراد بیگانـه رجـوع نمایـد. در ایـن  مشورت با خویشان مورد اعتماد، مجبور می

ها در این اموال، طمع و شود و آن رو میپرست روبهصورت، با سوءاستفادۀ افراد منفعت
که فـرد، تمـام امـوال خـود را از کنند. هنگامیغصب میاموال این افراد بدون حامی را 

زنـد؛ لـذا دست بدهد، برای جبران زیان وارده، دست بـه هرگونـه اعمـال مجرمانـه مـی
 شود که شخص احساس امنیت کند.های خویشاوندان سبب میرحم و حمایت  صلۀ

 نهاد همسایگی . ۳
ذاری در برقـراری امنیـت تواند نقـش تأثیرگـ یکی دیگر از نهادهای اجتماعی که می

داشته باشد، نهاد همسایگی است. نظریات حوزۀ همسایگی، معتقد به تـأثیر وابسـتگی، 
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عمق روابط و محل سکونت بر امنیت افراد است، زیرا محیطی که افـراد در آن زنـدگی 
گذارد. یعنی هر چه عمـق ای بر نگرش و نحوۀ روابط افراد میالعادهکنند، تأثیر فوقمی
هـا بیشـتر خواهـد بـود، ط بین ساکنین قوی باشد، به همان میزان یکپارچگی بین آنرواب

ولی این امر را که هر چه روابط قوی باشد، امنیت هم به همان میزان بیشتر خواهد بود را 
، زیرا ممکن است عمـق روابـط باعـث شـود کـه افـراد )۳۴، ۱۳۹۳(گالبی، کند تأیید نمی

گاه شوند و امکـان ارتکـاب جرمـی ماننـد نسبت به اسرار و رفت و آمده ای یکدیگر آ
ها فراهم شود. عالوه بر تأثیر منفی که ذکر شـد، برقـراری  سرقت توسط یکی از همسایه

شود که افراد یک محل نسبت به یکدیگر شـناخت پیـدا کننـد؛ در  این روابط سبب می
ب جـرم داشـته این صورت، اگر افراد غریبه و شرور وارد یک محل شوند و قصد ارتکا

شـوند؛ لـذا امنیـت در آن باشند، توسط افراد محل شناسایی و به قانون تحویل داده مـی
در خصـوص رعایـت حقـوق همسـایه فرمودنـد:  شود. امـام صـادقمحل برقرار می

ام و ای از فـامیلی خریـدهآمد و عرض کـرد: خانـه مردی از انصار نزد رسول اکرم«
که به خیرش امیـدی نـدارم و از شـرش هـم مصـون  ام کسی استترین همسایهنزدیک
و ابوذر فرمود که در مسجد فریـاد بزننـد:  به حضرت علی باشم. رسول خدانمی

پس سه بار ایـن مطلـب را ». ایمان ندارد، کسی که همسایۀ او از شرش در امان نیست«
اسـت و گفتند. بعد از آن با دست خود اشاره فرمودند تا چهل خانه از پـس و پـیش و ر 

 .)۱/۴۸۷، ۱۴۱۶(محمدی ری شهری، » چپ
در خصوص رعایت حـق همسـایه  هایی که توسط معصومینمردم باید به توصیه

جـا تا چهل خانه آمده است، عمل نموده و وظایف خویش را نسبت بـه همسـایگان بـه
کنند، ها، روستاها و چادرهای عشایری زندگی میها، محّلهآورند. مردمی که در شهرک

توانند با رعایت حقوق همسایگی از زندگی توأم با آرامش، موّدت، اطمینان و اعتماد می
ای موجب رشد عاطفی، فرهنگی و بهبـود سـاختار متقابل برخوردار باشند؛ چنین پدیده
ها و شود. در این صورت، افراد توان تحّمل دشواریاجتماعی و اقتصادی این نواحی می

شتابند و ها به یاری هم میداشت؛ زیرا در هنگام گرفتاری نامالیمات زندگی را خواهند
. لـذا، )۷۲ - ۷۱، ۵۰، ش۱۳۸۱(گلی زواره، شوند  های زندگی یکدیگر میباعث باز شدن گره

شـود: از یـک سـو، روابط خوب همسـایگان از دو جهـت موجـب تحقـق امنیـت مـی
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۲۳ 
اقب اموال وی بوده تـا ها بایستی مر  ای در منزل نیست، دیگر همسایهکه همسایههنگامی

ای که افراد مشکوک در محلـهاز دستبرد سارقین در امان بماند. از سوی دیگر، هنگامی
ها  بایست توسط همسایه ها فراهم است، میدیده شوند و احتمال ارتکاب جرم توسط آن

شناسایی و به نیروی انتظامی گزارش داده شود. عـدم حراسـت، باعـث از بـین رفـتن و 
در این خصوص نقـل شـده اسـت:  شود. از امام سجاد اموال همسایه می ضایع شدن

 . )۲/۶۲۳، ۱۴۱۳(ابن بابویه، » اش را ضایع کند، از ما نیستهر کس حق همسایه«

 نهاد اخوت و برادری ایمانی. ۴
توانـد سـبب برقـراری نهاد اخّوت، یکی دیگر از نهادهای اجتمـاعی اسـت کـه مـی

لـه اثـرات مثبـت ایـن روابـط، اصـالح ذات البـین اسـت. امنیت در جامعه شود. از جم
ای دیگـر از بـرادران ایمـانی آید، باید عّدهکه میان برادران دینی خصومتی پیش هنگامی

ها را به روابط دوستانه تبدیل کنند؛ برای رفع خصومت اقدام نموده و روابط خصمانۀ آن
پیامدهایی که ممکن است در اثر ایـن لذا وظیفه برادران دینی است که از افراد، در برابر 

توانـد ایـن وجود آید، محافظت نمایند. از جملۀ اثرات منفـی کـه مـی روابط خصمانه به
روابط داشته باشد، ارتکاب جرائم و انحرافات متعددی است که ممکن است در جامعه 

که جایی به وقوع پیوندد، زیرا اگر اصالح صورت نگیرد، دعواها و تنازعات باال گرفته تا
ممکن است منجر به وقوع جرح یا قتـل شـود. در ایـن صـورت، امنیـت جامعـه نیـز بـه 

خوبی انجام پذیرد، سـبب افتد. اگر اصالح میان مردم توسط نهاد برادری به مخاطره می
در حقیقـت «سورۀ حجرات آمـده اسـت:  ۱۰شود. در آیۀ برقراری امنیت در جامعه می
ان برادرانتان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید، امید که مؤمنان با هم برادرند، پس می

 ». مورد رحمت قرار گیرید
َخَوْیُکْم ﴿منظور از 

َ
ْصِلُحوا َبْیَن أ

َ
یعنی بین دو نفری که در حال جنگ هستند،  ﴾َفأ

صلح برقرار کنید. بین دو برادر در هنگام دعوا و خصومت، اصالح دهید و شّر ظالم را 
هَ ﴿اه کنید و به یاری مظلوم بشتابید. منظور از از سر مظلوم کوت ُقوا اللَّ یعنی از خدا  ﴾َواتَّ

ــد  ــاهی نکنی ــان کوت ــیبترســید و در اصــالح دادن آن ــا، (طبرســی، ب ؛ ۲۰۳ - ۲۰۴ - ۲۳/۲۰۵ت
اصالح میـان بـرادران دینـی را یکـی از عوامـل  . امام صادق)۱۸/۴۷۰، ۱۳۷۴طباطبائی، 
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؛ ۱۸/۴۳۹، ۱۴۰۹؛ حرعـاملی، ۲/۲۰۹، ۱۴۰۷(کلینـی، اند  دانستهدوستی و از بین رفتن اختالفات 
که یکی از برادران دینی با مشکلی مواجه شود یا . همچنین، هنگامی)۷/۲۶۳، ۱۴۰۸نـوری، 

مرتکب خطا و اشتباهی شود که ممکن است عواقب بدی به همراه داشته باشد، بایستی 
ی اشتباهات کوچک گرفته نشـود، توسط برادران ایمانی خود ارشاد شود، زیرا اگر جلو 

. بر ایـن )۱۰۸، ۱۴۰۴(ابن شعبه حرانـی، شود تر فراهم میزمینۀ بروز ارتکاب اشتباهات بزرگ
شـوند، بایـد که با خطا و لغزش برادران ایمانی خـود مواجـه مـیاساس، مؤمنان هنگامی

گـاه سـازند و درصـدد اصـالح جای سرزنش، آن به هـا آنها را نسبت به اشتباهاتشـان آ
 برآیند. 

 گیری نتیجه
تواند در این حوزه  از عوامل سالمت روانی و برقراری امنیت، نقشی است که فرد می

توانـد زمینـۀ  ایفا کند. انسان با پایبندی به اصول اخالقی در برخـورد بـا هـم نوعـان، می
ارتکاب جرائم و انحرافات را تا سطح زیادی کاهش دهد و باعـث برقـراری امنیـت در 

معه شود. در اسالم، یکسری راهکارها برای تحّقق امنیـت اجتمـاعی در نظـر گرفتـه جا
تواند نقش مهمی در پیشگیری از جـرائم  شده است که انجام این اعمال توسط فرد، می

کارگیری عقل، کنترل زبان،  و انحرافات داشته باشد. این راهکارها عبارتند از: ایمان، به
، عدم تجسـس در زنـدگی دیگـران، از بـین بـردن فقـر. اندیشی فرو بردن خشم، عاقبت

عالوه بر نقش فرد در ایجاد امنیت، در اسالم یکسری نهادهای اجتمـاعی ایجـاد شـده 
توانند با انجام درسـت وظـایف خـود، باعـث برقـراری امنیـت در اجتمـاع  است که می

لـذا امنیـت شوند. این نهادها عبارتند از: خانواده، خویشـاوندی، همسـایگی، بـرادری. 
ها و دفـاع از  اجتماعی را باید در سایۀ تقوا و عدالت و رعایـت حرمـت و حقـوق انسـان

مظلومان و محرومان و برخورد با فاسـدان و مجرمـان و بزهکـاران و رفـع فقـر و رفـاه و 
 تأمین معیشت مردم و معیارهای انسانی و الهی جستجو کرد. 
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