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 نقش تعهد اخالقی در تامین سالمت روانی انسان از دیدگاه اسالم

 

 9، مریم استادی2، سید علی اکبر ربیع نتاج4رمضان مهدوی آزادبنی

 . دانشیار دانشگاه مازندران1

 . دانشیار دانشگاه مازندران2

 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران. 3

 

 چکیده

رابطه بین اخالق و دین همواره از جمله مباحثی است که در کانون توجه اندیشمندان قرار داشته است. از جمله مسایل 

ی اجتماعی مند سازی انسان از زندگدر این رابطه توجه به نقش اخالق در زندگی انسان می باشد.دین اسالم جهت بهره

دارد. اگرچه این موضوع، مورد توجه نویسندگان آمیز و توأم با آرامش، قوانینی را با نام اصول اخالقی بیان میمسالمت

های اخالقی و امنیت مسلمان قرار گرفته اما این نگرش به صورت تفکیکی بوده، و ارتباط این دو گزاره؛ یعنی ارزش

مانده است. به نظر نگارنده با مراجعه به منابع اصیل دین اسالم، یعنی قرآن و سنت، ها مغفول روانی، در این پژوهش

-توان از وقوف به رابطه این دو موضوع، در تأمین امنیت روانی جامعه بهره یافت. این پژوهش که با روش توصیفیمی

-تواضع، عهد و پیمان و مسئولیتتحلیلی گردآمده، اصل ایمان را به عنوان پشتوانه اخالق، و اصولی همانند اخوت، 

پذیری را نیز به عنوان اصول برجسته اخالقی و تأثیرگذار در امنیت ذهنی، دانسته و عمل بدانها را بهترین راهکار در 

کند. کارآمدی این اصول در فراهم نمودن امنیت جامعه، منوط به تقید و پذیرش قلبی ارتقای آرامش جامعه قلمداد می

 باشد.جامعه نسبت به عمل نمودن به فرامین اخالقی یاد شده می)ایمان( افراد 

 اصول اخالقی، امنیت روانی، ایمان، آرامش، اسالمهای کلیدی: واژه
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 مقدمه 

پردازیم تا بدین وسیله با نوع نگاه اسالم در پژوهش حاضر،به تبیین برخی مفاهیم دینی مرتبط با مقوله امنیت روانی می

های دهد آشنایی یابیم. منظور از تأثیر ارزشراهکارهایی که جهت حاکم شدن این نوع از امنیت در جامعه ارائه میو 

اخالقی بر ایجاد امنیت اجتماعی، در واقع آن دسته از احکام اخالقی هستند که خداوند از طریق وحی و به واسطه 

ود. این دسته از احکام اخالقی از آن حیث مورد بررسی قرار ارسال رسل، جهت تعالی، کمال و پیشرفت بشریت نازل فرم

گردند. با توجه به این توضیح، گیرند که در تعمیق و گسترش امنیت روانی و ذهنی افراد یک جامعه مؤثر واقع میمی

یجاد های اخالقی در اترین و مؤثرترین ارزشمسئله مورد بحث روشن گردید و آن عبارت است از اینکه تأثیر مهم

های اخالق آرامش جامعه چگونه خواهد بود. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، آشنایی با تأثیراتی است که مؤلفه

 گذارند.اجتماعی در برقراری امنیت روانی جامعه، به جا می

 

 ترین پشتوانه اخالقایمان، مهم

تأثیرگذار در امنیت روانی اختصاص دارد؛ اما از آنجا که های اخالقی رو به بحث در رابطه با مؤلفههر چند پژوهش پیش

های اخالقی، و تعمیق ارزش« ایمان»ای استوار داشته و جز در سایه تحقق ضوابط اخالقی در جامعه، نیاز به پشتوانه

ر کیفیت داند که به بررسی جایگاه و تأثیر ایماندگردد، در این بخش از پژوهش، نگارنده بر خود الزم میمیسر نمی

 برقراری موازین اخالقی، بپردازد.

فطرت و پرستش ناآگاهانه به همان دلیل که ناآگاهانه و توجیه ناپذیر است از دوام و بقای الزم برای حوادث و شئونات 

تبدیل شعور ناآگاه به در رابطه با عملکرد تربیتی ایمان، از که  و از این روستزندگی افراد جامعه کفایت پذیر نیست 

 از جمله اهداف بعثت انبیاء الهی است.شود که یاد میآگاه 

ایمان و امنیت هر دو از ریشه أمن هستند. أمن به معنای آرامش نفس و زوال خوف، و ایمان به معنی تصدیق آنچه 

 (. 201، ص 6، ج1331همراه أمن است )طریحی، 

گردد نفع دیگری ندارد.اخالق به خداشناسی می اسالم معتقد است که زندگی دنیا، جز کسب معارف الهی که منجر به

رسد مگر اینکه متکی به زندگی صالح و عبودیت خداوند باشدو تا ایمان در فرد ریشه نداشته باشد اخالق به کمال نمی

تواند کارکرد آرامش بخشی و (.به عبارت دیگر، اخالق در صورتی می11-12، 1112ثمر نخواهد نشست )طباطبایی، 

توان گفت؛ بهترین ضامن اجرای ای چون دین و ایمان را دارا باشد. از این رو میرینی داشته باشد که پشتوانهامنیت آف

 (.12، ص 1311است )منصور نژاد، « دین و ایمان»حقیقی اخالق 

 های اخالقی، وجود ایمان است.بنابراین عامل اصلی و محرک اساسی جهت مؤثر واقع شدن گزاره

 

 در پرتو ایمان و عمل صالحامنیت روانی، 

یابد. مؤمن کسی است که در سایه ایمان به آدمی تنها در پرتو ایمان، به آرامش و امنیت درونی و بیرونی دست می

خالق هستی، خود را ملزم به اجرای تمامی دستورات او کرده و در نتیجه این پیروی به آرامشی پایدار دست یابد، لذا 

رات الهی در وی درونی گشت، این ایمان و تسلیم در اعضا و جوارح او نمود یافته و به مرحله پس از آنکه حقانیت دستو
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سازد.از این روست که در اکثر آیات قرآن، ایمان در کنار رسد و نهایتا زندگی را برای او با آرامش همراه میعمل می

 عمل صالح قرار گرفته است. 

اند البته آنان را در و کسانى که گرویده و کارهاى شایسته کرده«الِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِی الصَّالِحِینَوَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ»

 .(۹عنکبوت/آوریم )زمره شایستگان درمى

 آثار و نتایج ایمان و عمل صالح در ایجاد امنیت روانی

توان ادعا کشد که  میای به تصویر میبه گونهقرآن به ارائه تصویری روشن از هستی پرداخته و در آن نقش ایمان را 

کرد، اگر ایمان از زندگی انسان حذفگردد، زندگی در این دنیا جز به پوچی نخواهد رسید. قرآن برای هستی، آغاز و 

 دهد. خالق و پروردگار انسان او را برای هدفی آفریدهترین عنصر آن را تشکیل میکند، که توحید محوریانجام بیان می

 یابد.اش با مرگ پایان نمیو از این رو زندگی

بخشد، بینش و نگرشی که ایمان به خدا، اعتقاد به روز رستاخیز  و درک معنای خلیفة اهلل بودن، به زندگی انسان می

گرد؛ از این رو قرآن، آرامش را به عنوان یکی از آثار ایمان در زندگی فردی و موجب تقویت آرامش در انسان می

کند که چگونه انسان مضطرب، با باور و ایمان خود، زندگی خود را با امنیت و آرامش تماعی برشمرده و بیان میاج

 خوانیم:سازد. همانطور که در این آیه کریمه میدرونی توأمان می

هِ وَالَْیوْمِ اآلخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَالَ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَالَّذِینَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّ»

اند و ترسایان و در حقیقت کسانى که ]به اسالم[ ایمان آورده و کسانى که یهودى شده«خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَالَ هُمْ یَحْزَنُونَ

ایسته کرد پس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند هر کس به خدا و روز بازپسین ایمان داشت و کار ش ،صابئان

 .(62بقره/داشت و نه بیمى بر آنان است و نه اندوهناک خواهند شد )

 آرامش روحی-1

سکینه و آرامش »ها برای انسان برد. باالترین لذتترین نتیجه ایمان پیتوان به اولین و مهمبنابر آنچه بیان شد می 

نیز تعبیر شده است.ایمان راسخ،خود عاملی است تافرد همراه با تعادل روانی « نیت ذهنیام»است که از آن به « روحی

های اجتماعی بپردازد. خداوند نیز در قرآن، رسیدن به این آرامش را تنها در سایه ایمان میسر بدون اضطراب به فعالیت

 داند. می

ا الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدَادُوا إِیمَانًا مَّعَ إِیمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَکَانَ اللَّهُ عَلِیمًهُوَ الَّذِی أَنزَلَ السَّکِینَةَ فِی قُلُوبِ »

 (1اوست آنکس که در دلهای مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانی بر ایمان خو بیفزایند )سوره فتح/«حَکِیمًا

سکون و آرامش را در بردارد؛ به این معنا که خداوندبه واسطه ایمان،آرامش را بر قلوب  در این آیه سکینه،همان معنای

سازد تا بر آنها که پس از بیم و ترس، امنیت را برایشان فراهم آورده است از لطف خود آگاه مؤمنان حاکم می

امانند. بنابراین فردی که به  (. در این صورت، اهل ایمان از نگرانی و اضطراب در131، ص1ش، ج1333نماید)طبرسی، 

های زندگی نگران نخواهد شد.. در روایات در رابطه با این موضوع حقایق معنوی متکی است، از تحوالت و فراز و نشیب

هراسد؛ و این همانا مؤمن از هیچ چیزی نمی« إنَّ المُؤمنُ ...و ال یَخافُ مِن شیءٍ وَ هُو عَلّامةٌ کلُ مؤمنٌ»چنین آمده است:

 (.36، ح 301، ص61، ج1101المت مؤمن است )مجلسی، ع

آگاه باشید که بر دوستان «أال إِنَّ أَوْلِیَاء اللّهِ الَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَالَ هُمْ یَحْزَنُونَ»َآیه ذیل نیز با همین مضمون آمده است:

 (62.)یونس/شوندخدا نه بیمى است و نه آنان اندوهگین مى

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                       4931اردیبهشت  -اسالم و سالمت روان ملیهمایش  ناولی

4 

 

های ظاهری ترس نداشته، و این خود مایه آرامش و ها و قدرتتوانه اعتقادی، نسبت به انسانبنابراین مؤمن با این پش

مند شوند امنیت است. حال اگر ایمان به خدا فراگیر شود و اکثریت مردم یک جامعه از ایمان به معنای واقعی بهره

اهد شد. در این صورت تمامی اعضای کند و امنیت اجتماعی محقق خوطبیعی است که آرامش در جامعه نمود پیدا می

 های اجتماعی در کنار یکدیگر زندگی خواهند کرد.جامعه، بدون تهدید و آسیب

 امیدواری -2

آورد، برخورداریاز روحیه بانشاط وامیدوارانه است، که این خود از دیگر نتایجی که ایمان برای افراد جامعه به ارمغان می

وَالَ تَهِنُوا وَالَ تَحْزَنُوا »باشد: ت و آرامش روحی خواهد داشت.این آیه گواه بر گفتار ما مینقش بسیار مؤثری در ایجاد امنی

 (13۹آل عمران/).اگر مؤمنید سستى مکنید و غمگین مشوید که شما برترید«وَأَنتُمُ األَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ

شود تا یأس و عنوان عامل حرکت، شادابی و طراوت، موجب میگردد و امید به چرا که مؤمن به عنصر امید آراسته می

إِنَّ الَّذِینَ »اش معنا و مفهوم دیگری یابد. به همین دلیل است که خداوند فرموده: هدفی از انسان دور گشته و زندگیبی

آنان که ایمان آورده و کسانى «مَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌآمَنُواْ وَالَّذِینَ هَاَجرُواْ وَجَاهَدُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أُوْلَئِکَ یَرْجُونَ رَحْ

 .(211بقره/خداوند آمرزنده مهربان است ) ؛خدا امیدوارندآنان به رحمت ،اندراه خدا جهاد نمودهدر که هجرت کرده و 

واْ مِن یُوسُفَ وَأَخِیهِ وَالَ تَیْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَُّه یَا بَنِیَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُ»خوانیم: ای دیگر با همین مضمون، میو یا در آیه

خدا نومید اى پسران من بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت«الَ یَیْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِالَّ الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ

 (13یوسف/شود)نمىخدا نومید مباشیدزیرا جز گروه کافران کسى از رحمت

نتیجه این که، برخورداری از روحیه امیدواری، به واسطه مزین گشتن به ایمان، باعث ایجاد شور و نشاط در افراد گشته 

و از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است، نشاط و امیدواری او در نحوه تعامالت و حسن معاشرت با دیگران مؤثر 

 خواهد بود. 

 متحقق جامعه سال -3

گردد که ما به مدینه فاضله نزدیکشویم. در اینجا منظور از عمل صالح؛ مسلم است که ایمان و عمل صالح، موجب می

 بخشد.انجام هر عملی است که به روابط اجتماعی افراد در جامعه استحکام می

عیف جامعه هستند؛ و کشی از طبقه ضای راتصور کنیم که تحت سیطره طاغوت و شرک است و مردم در پی بهرهجامعه

خیزد و آن ای، توحید و عمل صالح را محور و اساس زندگی خود قرار داده و با طبیعت به مبارزه برمیدر مقابل، جامعه

ای که محور زندگی خود را ایمان و عمل صالح قرار داده است از امنیت سازد. به طور قطع جامعهرا مقهور خود می

 (120، ص3، ج111۹یامبر رحمت ابتدا قصد تغییر عقیده افراد جامعه را داشت. )مدرسی، برخوردار است. از همین رو پ

تواند بدون ایمان، زندگی سالم وهمراه با ترین رکن حیات انسانی است. انسان، نمیکوتاه سخن اینکه ایمان، اساسی

 اهد داشت.آسایش را تجربه نماید. واضح است که ایمان بدون عمل صحیح، تأثیر مطلوب را نخو

بایست جامعه خود بایست ایمان و عمل نیکو را همراه با یکدیگر داشته داشته باشند، بلکه میلذا افراد جامعه نه تنها می

ای سالم و أمن را طوری بسازند که دائما افراد، تحت تلقین کارهای خیر واقع گردند. در چنین صورتی از جامعه

 (.13-1۹تا، صبرخوردار خواهند بود )مطهری، بی
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یابی به اخالق نیکو و در نهایت، امنیت روانی است. صرف ترین پشتوانه جهت دستبنابراین، پایبندی به ایمان مهم

تواند امنیت و برد، در واقع ایمانی که به دنبال خود عمل و پایبندی به عقاید داشته باشد، میایمان، کاری از پیش نمی

 فرماید:اید. خداوند متعال میسالمت را برای جامعه تضمین نم

هر کس « یَعْمَلُونَن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُواْمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِ»

اى حیات ]حقیقى[ بخشیم و مسلما به آنان بهتر گى پاکیزهقطعا او را با زند ،از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد

 (.۹3)نحل/ دادند پاداش خواهیم داداز آنچه انجام مى

مقصود از زندگی پاکیزه، آن نوع زندگی است که در آن مفاهیم انسانی زنده گردد. صلح و صفا، محبت و دوستی، 

بوده و بشر از قید انحصار طلبی، خودمحوری و  فرماهای اخالقی حکمهمدردی، همکاری، آرامش و تمامی ارزش

ماند؛ و این نوع زندگی های اجتماعی مصون میستمکاری بیرون آید. جامعه در سایه ایمان به خدا، از بسیاری از ناامنی

-شود؛ در نتیجه،افراد جامعه بسان اعضای یک تن به همیاری یکدیگر میبه جامعه ارزانی می« عمل صالح»در پرتو 

 (.3۹0، ص11، ج1331بند )مکارم شیرازی، شتا

لذا با برخورداری از جامعه سالم و أمن، برقراری روابط و نیز نحوه عملکرد افراد در آن، به نحوی مطلوب و بدون هراس 

ای نه تنها باعث ایجاد اختالل در محیط اجتماع نشده بلکه در جهت پیشرفت و انجام خواهد شد.اعضای چنین جامعه

 نمایند. در این صورت، نیازی به کنترل توسط دولت نیست.امنیت، یکدیگر را یاری می محقق شدن

 «اُخوت»الف(مفهوم شناسی 

( برخی براین 1۹، ص11، ج1111و به معنای برادری، دوستی و مصاحبت است. )ابن منظور، « أخ»مصدر « اُخوت»

وم الفت و عطوفت و دوستی نیز لحاظ شده است. باورند که معنای اصلی اُخوت، قدرت و نیرو است، اما در آن مفه

سازد، (. اُخوت در لغت، پیوندی است که دو یا چند چیز را به هم مرتبط می611، ص1، ج111۹)واعظ زاده الخراسانی، 

توانند، پیوند خویشاوندی، رضاعی و ... باشند. در پژوهش ( این دو نقطه مشترک می13، ص1، ج1311)مصطفوی، 

 از اُخوت پیوند دوستی و الفت است. حاضر، منظور

إِنَّمَا »در قرآن کریم نیز این واژه، به معانی گوناگون به کار رفته است. یکی از این معانی در سوره حجرات به کار رفته: 

حقیقت مؤمنان با هم برادرند پس میان برادرانتان را در «الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ

 (.10)حجرات/سازش دهید و از خدا پروا بدارید امید که مورد رحمت قرار گیرید

جامعه بشری دارای پیوندهایی متنوع است. در این میان، پیوند برادری در جامعه ایمانی استوارترین آن هاست که از 

ترین خواهد محکمهای مهم در ایجاد و بسط امنیت روانی است. قرآن کریم نیز میایمان سرچشمه گرفته و از مؤلفه

ها را میان مسلمانان برقرار سازد. از این منظر همه مسلمانان را برادر و دوست یکدیگر ترین دوستیارتباطات و صمیمی

 خوانده است.

 

 آثار و نتایج پیوند اُخوت بر امنیت روانی

نماید، حرص و های مختلف در جامعه  فروکش میا را محو ساخته و به برکت آن،کشمکشهبرادری و دوستی کینه

افتد. عالوه بر این، آثار دیگری دارد، که هر کدام های نژادگرائی و نژاد پرستی فرو میآزهای شخصی کمرنگشده، پرچم

 تواند در تأمین امنیت اجتماعی نقش بسزایی ایفا کند. می
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 آرامش -1

های بنیادین بشر، امنیت و آرامش روحی است. اصل برادری و اُخوت ایمانی از تردید، یکی از نیازها و خواستهبدون 

-ها به یکدیگر اُنس و آرامش میسازد، زیرا با پیوند برادری، دلهای دینی است که این نیاز را برآورده میجمله ارزش

 فرمایند:باره میگیرد. امام صادق )ع( در این

گیرد، و آرامش ای آرام میهر چیز با وسیله« کُل ِّشیءِِِ شیءٌ یستریحُ إلیهِ و إنَّ المُؤمِنَ یَستَریحُ إلَی أخِیه المُؤمِنِ...لِ»

 (30، ح231، ص31، ج1101؛ مجلسی، 30، ص1113مؤمن با برادر مؤمنش است )مفید، 

اند، احساس امنیت و آرامش را موجب آراستهنیک روشن است؛ که همنشینی با افرادی که خود را با ایمان راستین 

یابد. که این خود امنیت های مختلف و به شکلی خاص سهولت میشده و در نتیجه بیان عقاید و نظریات در زمینه

 ذهنی را به دنبال دارد.

آورد؛ لذا اگر ن میبنابراین؛ پیوند و رابطه دوستی، میان افراد جامعه یک نوع امنیت جانی و مالی و آبرویی را به ارمغا

ای از دنیا ها از هر نژاد، جنس، رنگ و تباری باشند و در هر گوشهانسان»مسلمانان، این آیه از قرآن را که می فرماید: 

؛ را مبنا قرار دهند، احساس خطر و ناامنی از «اندزندگی کنند، همانند هم هستند؛ و تنها در اصل تقوا با هم متفاوت

 ند و جای آن اعتماد و همدلی ، خواهد نشست.بنجامعه رخت برمی

مؤمنان در مهرورزی «مَثَلُ المُؤمنِِِ فِی تَوادِّهم وَ تَراحُمِهِم کَمَثَلِ الجَسَدِ إذا اشتَکَی بَعضُهُ تَداعَی سائِرُهُ بالسَّهَرِ وَ الحُمیِّ»

مه اعضای آن دچار بی خوابی و و دلسوزی به هم جون یک بدن هستند که چون عضوی از آن به درد و شکوه درآید، ه

 (.2۹، ح110، ص11تب گردد )همان، ج

آری؛ مؤمنین همواره به دنبال ایجاد محیط آرام، برای دیگر افراد نیز هستند، چرا که آرامش و آبروی دیگران را آرامش 

 تفاوت نخواهند بود.و آبرای برادر دینی خود دانسته و در حفظ آن بی

 عطوفت و مهربانی -2

ای که نحوه روابط ی است؛ که خشونت و نامهربانی یکی از موانع امنیت ،عوامل ناامنی و فقدان آرامش است. جامعهبدیه

-نماید، جز با مالطفت و مهربانی، با یکدیگر رفتار نکرده و خشونت در میان آنان بیافراد را پیوند برادری آنان تعیین می

در واقع به معنای چشم پوشی کردن، از قوه عقالنی و درک و روح انسانی  معناست؛ زیرا خشونت و رفتار مبتنی به زور،

(. خداوند نیز از خشونت منع نموده و 1۹-11، ص1311است. )پژوهشکده فقه و حقوق علوم و اندیشه سیاسی اسالم، 

شدند؛ یدر آیات قرآن خطاب به محمد )ص( فرموده است؛ اگر خشن و سخت دل بودی مردم از اطراف تو پراکنده م

 (11۹آل عمران/...«)وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ»...

شود افراد به یکدیگر احترام گذارده و با امور روزمره خود را با آرامش مضاعف انجام مهربانیو مدارا با مردم، سبب می

دارد که به حقیقت این خشونت است که گاهی افراد را وامیدهند، بدون اینکه از ابزار خشونت استفاده نمایند. در 

حقوق دیگران تجاوز نمایند. وجود چنین خلقیاتی در جامعه، در ایجاد و تحقق امنیت روانی نقش بسیار مهمی را ایفا 

 نماید.می
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 خیرخواهی -3

گردد. این الی اسالم پررنگ میبا حاکم شدن روحیه رحمت و مهربانی در میان افراد جامعه، سعی در پیشبرد اهداف ع 

نوع ها برای اتحاد میان جامعه است و فرد مسلمان هرگز شرایط نامطلوب را برای همنوع برادری یکی از کارآمدترین راه

 پسندد؛ همان گونه که پیامبر اکرم)ص( فرمود:خود نمی

نسبت به برادرش خیرخواه باشد، همانگونه که برای  باید هر فرد از شما،« لِیَنصحَِِ الرجلُ منکم أخاهُ کَنَصیحتِه لِنفسهِ»

 (.1، ح201، ص 2، ج1362خود خیرخواه است )کلینی، 

یعنی « نَصَحَ العسل»یا اینکه « نَصَحَ الشیءَ نَصحا»گوییم نصح؛ به معنی خالص شدن و خالص کردن است. وقتی می

ند که از روی خلوص نیت و خیر خواهی محض عسل را صاف و خالص کرد.پند دادن را از آن جهت نصح و نصیحت گوی

 (.31، ص3، ج1331است )قرشی، 

ای مردم، بنابراین از جمله؛ خلقیات اجتماع سالم،)اصالح میان افراد( و بهبود روابطافراد جامعه است. در چنین جامعه

ند چنانکه حضرت علی )ع( نشادانند که بین افراد، صلح ایجاد کنند؛ زیرا خیرخواهی دوستی به بار میوظیفه خود می

 13، ص12، ج1101)محدث نوری، « النصیحةُ تُثمر الُود»فرماید:می

 ب(مفهوم تواضع

تعبیر  ،کرد و کمبودزیان ،در اصل به معنى فرونهادن است، این تعبیر در مورد خسارت« وضع»از ماده در لغت « تواضع»

 ،شودمى در نظر گرفتهو هنگامى که به عنوان یک صفت اخالقى  (113، ص1، ج1112شود. )اصفهانی، می« وضیعة»به 

تر از آنچه موقعیت اجتماعى اوست قرار دهد، به عکس تکبر که مفهومش مفهومش این است که انسان خود را پایین

 ت.سواعیجویى و قرار دادن خویشتن برتر از موقعیت فردى واجتمابرترى

اند و منظور از تذلل در اینجا خضوع و فروتنى و تسلیم تفسیر کرده« تذلل»عنى را به م« تواضع»بعضى از ارباب لغت 

 (2۹1، ص3، ج1111)ابن منظور، .است

تواضع عبارت است :»گویدمىاین چنین در تعریف تواضع « معراج السعادة»مرحوم نراقى در در رابطه با مفهوم تواضع، 

بر و الزمه آن کردار و گفتار چندى است که داللت ،از دیگرى ببیندکه نگذارد آدمى خود را باالتر  ،از شکسته نفسى

 (300،ص 1۹63، )نراقی«. کندتعظیم دیگران و اکرام ایشان مى

 .شودها نمایان مىله از خالل گفتار و رفتار انسانأرساند و این مسدر فارسى دقیقا همین معنا را مى« فروتنى»تعبیر به 

 امنیت اجتماعیآثار و نتایج تواضع در 

مسلما فروتنی و تواضع یک خلق اجتماعی است که نتایج مثبت فراوانی را، هم برای فرد متواضع و هم برای افرادی که 

 نماییم.هایی از آن اشاره میبا وی در تعامل هستند خواهد داشت که به نمونه

 حسن معاشرت -1

، که برگرفته از چندبه مواردی ز معصومین به ما رسیده است که فراوانى ا مطالبدر باره ثمرات و آثار مثبت تواضع نیز 

روایات است، اشاره می نماییم:از جمله تأثیراتی که تواضع در برقراری روابط صحیح اجتماعی دارد، ایجاد روابط حسنه 

أثیر بسزایی در بین افراد جامعه و یا همان حسن معاشرت و روابط صمیمانه است که در به وجود آمدن امنیت ذهنی ت

 دارد.
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میوه درخت تواضع محبت «المسبةُ الکبرِ و ثمرةُ المحبةُ التواضعِ ثمرةُ :»خوانیدر حدیثى از امام امیرالمؤمنین)ع( مى

 (1611، ح1366، )تمیمی آمدی« است و میوه)شوم( تکبر دشنام و ناسزاگویى مردم است!

تألیف قلوب است. و این صمیمیت و محبت باعث تعالی آرامش همانطور که بیان کردیم، تواضع از عوامل بسیار مهم در 

 المرءُ  عرفَن یُأنها مِ درجاتٌ التواضعُ:»خوانیمدر حدیثى از امام على بن موسى الرضا)ع( مىگردد. روانی در جامعه می

 ، کاظمُ اها بالحسنةِدرّ سیئةِ راىُ نَّ إلیه، إؤتى ما یُ مثلُ  االّ لى احدٍإن یاتى أالیحبُ سلیمٍٍِ ها بقلبٍها منزلتُنزلُه فیُنفسِ قدرُ

 «المحسنینَ یحبُ ، و اهللُعن الناسِ ، عافٌالغیظِ

تواضع درجات و مراحلى دارد: یکى از مراحل آن این است که انسان قدر و موقعیت نفس خویش را بداند و در همان 

انجام دهد مگر همانند کارهایى که درباره جایگاه )و پذیرش درونى( جاى دهد، دوست نداشته باشد کارى در باره کسى 

هرگاه بدى از کسى ببیند آن را با نیکى پاسخ دهد، خشم خود را فروبرد، از گناهان مردم درگذرد و .دهنداو انجام مى

 .(121، ص 2ج ، 1311کافى، )« آنها را مورد عفو قرار دهد، خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

شود که فروتنی افراد یک جامعه نه تنها امام رضا )ع( درباره تواضع بیان کردند مشخص میهایی که با توجه به نشانه

دارد، لذت ببرند، بلکه این امنیت ذهنی را گرددکه خود، از داشتن ذهنی آرام که دیگر مردمان را محترم میموجب می

ق متواضعانه افراد جامعه، این پیام را به دهد. چرا که اخالبه تمامی مردمانی که با او در معاشرت هستند انتقال می

همراه دارد که شخصیت و جایگاه همه افراد محترم است و همگی در برخورداری از محیطی آکندهاز احترام، بخشش و 

سازد که؛ فرد متواضع دیگر فضایل ما را به این نکته متوجه میتواضع از تعریف دوستی یکسانند.در واقع،این نوع 

اجتماعی وسعت  -د گذشت، بخشش و ادب در کالم را نیز همزمان داراست. بنابراین این فضیلت اخالقیاخالقی همانن

 معنایی بیشتری دارد و در ایجاد امنیت روانیافرادبسیار مؤثر است.

 نظم اجتماعی -2

پیامبر)ص( روى سخن رابه سوره شعراء خداوند در از دیگر ثمرات خصلت نیکوی تواضع نظم اجتماعی است؛ 

وَاخْفِضْ »؛کنند پایین بیاور و)تواضع و محبت کن(بال و پر خود را براى مؤمنانى که از تو پیروى مى :فرمایدکرده،مى

به کنند بگستر)و نسبتاى پیامبر بال و پر خود را براى مؤمنانى که از تو پیروى مى «جَنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ

 (211/)شعراء.ع و مهربانى کنآنها تواض

کنایه از « اخفض جناح»باشد. بنابراین و به معنى بال مى« جناح»در اصل به معنى پایین آوردن است و « خفض»

هم در برابر حوادث احتمالى مصون بمانند و هم از تشتت و بدین وسیله مؤمنان، تواضع آمیخته با محبت است، تا 

 .پراکندگى حفظ شوند

با تواضع و محبت کارها نظم و سامان «االمورَِِ مُظِ نتَتَ جناحِِِالِ فضَِِخَبِ»  :آمده استعلی )ع( حضرت  ی ازثدر حدی

 (.1302 ، ح1366 ،)تمیمی آمدی« یابدمى

های افراد و گروهشود و همکارى و همدلى روشن است که نظم جامعه جز در سایه همکارى و همدلى حاصل نمى

و خود را برتر از  نموده،تحمیل  اعضای گروه و جامعهد خود را بر ننخواه اندر صورتى ممکن است که مدیر جامعه،

 .باشندمحبت بامتواضع و  ،مدیرانى موفق هستند که در عین قاطعیت وارههمچرا که د، ندیگران قلمداد نمای

تواضع جز بزرگى «کم اهللُعوا یرفعَفتواضَ ا رفعةٌ الّ دَالعب الیزیدُ التواضعُ»  :خوانیمدر حدیث دیگرى از رسول خدا)ص( مى

 .(131۹ح ،1101)هندی، افزاید پس تواضع کنید تا خداوند شمارا بلند مقام سازدبر انسان نمى
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بینیم افراد متواضع در جامعه مورد در حالى که همواره مى نمایدرا کوچک مى،انسان شود که تواضعگاه چنین تصور مى

انافزوده و مانع پیشرفت مدیران نبوده است. با این نوع نگرش، همدلی و محبت میان تواضع بر منزلت آنبودهو احترام 

افراد اجتماع رشد یافته، نظم در کارها ایجاد شده و پیروی از مسئوالن و مدیران با سهولت و با کیفیت بهتری انجام 

 هد شد.گردد در نتیجه امنیت روانی نیز بر جامعه حاکم خوامی

 ج(مفهوم شناسی عهد و پیمان

یعنی حق خود را تمام « وفی»داری پی در پی و صیانت بی وقفه و مراعات کردن از آن، آمده است؛ و عهد به معنای نگه

؛ 1۹، ص1، ج1333و کمال گرفتن، حق دیگران را کامل پرداختن، و تمام و کمال رساندن چیزی را گویند. )قرشی، 

( در نتیجه وفای به عهد بدین معناست که عهد بدون کم و کاست و مطابق وعده انجام 131ص ،1، ج1112اصفهانی، 

 شود.

عقد؛ نیز به معنای عهد و ضد گشودن و به معنی جمع کردن اطراف یک چیز به صورت محکم، مثل گره زدن دو سر 

، 3، ج1111است )ابن منظور،  طناب یا دو طناب به هم، و به صورت استعاره به معنای عهد و پیمان به کار رفته

(.بنابراین در هر دو، آنچه که مهم است پایبندی به آن هاست زیرا عهد و پیمان یکی 366، ص1121؛ عسگری، 2۹6ص

 دهد.دیگر از ارزش های اخالقی است که ظهور آن در جامعه، ما را به سوی دست یافتن به امنیت روانی سوق می

ترین واژه در این رابطه خود واژه عهد است نیز به معنای عهد آمده است که رایج« تبیع»و « وعده»تعابیری دیگر چون 

است که بیش از همه وفا « رعایت»و « وفا»هایی نظیر و تعابیری که برای پایبندی به عهد در آیات به کار رفته واژه

 آمده است.« وفی»( که واژه 10کاربرد دارد. نظیر این آیه )...وَ أوفُوا بِعَهدِکُم...( )بقره/

 

 احترام به معاهدات و نتایج آن در ایجاد امنیت اجتماعی

-های گوناگون خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی و ... را تشکیل مییکی از مواردی که زیر بنای حیات اجتماعی در زمینه

نیز در آن جامعه برقرار  دهد، معاهدات است. اگر این معاهدات به استحکام خود باقی بمانند، در نتیجه؛ امنیت روانی

شود.پایبندی به معاهدات و لزوم عمل به آن، ریشه فطری و ارتکازی دارد، و هر انسانی ارزش این امر و احترام به آن می

( در رابطه با اینکه وفای به 201، ص13، ج1313آموزد. )سبحانی، را در نخستین مدرسه، یعنی فطرت و سرشت می

-ای یافت نشد. اما از آموزهشود در قرآن به طور مستقیم و صریح، آیهامنیت اجتماعی می عهد، چگونه موجب برقراری

 های برقراری امنیت روانی، وفای عهد است.یابیم که یکی از مؤلفههای اسالمی درمی

، دشمن به عنوان مثال حضرت علی )ع( به مالک اشتر فرمان داد؛ که به وعده خود پایبند باشد، حتی اگر طرف مقابل 

وَ قَد جَعَلَ اهللُ عَهدَهُ وَ ذِمَّتَهُ أمناً أفضَاهُ بَینَالعِبادِ بِرَحمَتِهِ وَ حَریماً یَسکُنونَ إلَی مَنَعَتِهِ وَ »...او باشد، بعد فرمود:

یت آن را بر عهده خداوند پیمان و زینهار خود را امانی قرار داده، و از در رحمت به بندگان رعا« یَستَفیضُونَ إلَی جِوارِِِِِهِ...

تا، همگان نهاده، و چون حریمی استوارش ساخته تا در استواری آن بیارمند و رخت به پناه آن کشند.)نهج البالغه، بی

 (112، ص13نامه

هاست، لذا چنین عهد و پیمانی، عهد وپیمانی که با نام خدا و برای او باشد، مایه آرامش بندگان و ایمنی برای آن

های امنیت روانی آورد، در این صورت این اخالق نیکو به عنوان یکی از مؤلفهافراد جامعه به ارمغان می آرامش را برای

 شود.محسوب می
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 نظم اجتماعی -1

( بر وجوب 31یکی از آثار وفای به عهد، نظم اجتماعی است. این آیه )....وَ أوفُوا بِالعَهدِ إنَّ العَهدَ کانَ مَسئوُال( )اسراء/

داند. چرا که در واقع وفای به عهد، احترام به عقودی نماید؛ و انسان را در مقابل آن مسئول میعهد تأکید میوفای به 

-است که خود مقرر نموده و تأیید کرده است؛ و این امر،  نظم و انسجام خاصی را در چارچوب جامعه ایجاد می

 (111-112، ص1، ج111۹کند.)فضل اهلل، 

ترین عامل حفظ و بقای نظم، رعایت هنجارهای اند؛ اصلیبرای هدف مشترک گرد هم آمدهها از آنجا که انسان 

 -نمایدکه خود به معنای وجود نظم در فردی است که وفای به عهد می -اجتماعی است، وفای به عهد و عمل به آن

کی از عوامل محقق شدن امنیت تواند به عنوان یگردد. وجود نظم و انظباط در جامعه، میموجب ارتقای نظم مداری می

 روانی باشد.

دانند، های صاحبان قدرت میمبنای هنجارهای موجود در اجتماع را، اراده و تمایالت و هوس« دارندروف»برخی چون 

هایی شود. نه آن ارزشهای مورد پذیرش جامعه، یعنی آنچه که قدرتمندان امر کنند، باعث نظم در جامعه مینه ارزش

-(. اما واقعیت امر این است؛ که نظم در جامعه، زمانی محقق می23، ص1313اند )جوان، جامعه آن را پذیرفتهکه افراد 

های اخالقی موجود در جامعه احترام بگذارد؛ زمانی که هنجارهای اخالقی از جمله؛ وفای به عهد شود که فرد به ارزش

ها افزایش یافته، حسن معاشرت و آرامش را در پی خواهد روهدر جامعه نهادینه شود، احترام و اعتماد میان افراد و گ

 داشت.

 افزایش اعتماد -2

یَا أَیُّهَا »هاست. در سوره مائده آمده است: اصل وفای به عهد، یکی از عوامل مقوم اعتماد، در روابط اجتماعی انسان

 (1د، به قراردادها ]ی خود[ وفا کنید. )مائده/ایای کسانی که ایمان آورده«الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ

گیرد)صادقی تهرانی، شود، را فرامیها منعقد میاستغراق است و تمامی عقودی که بین انسان« العقود»در « ال»حرف 

(. وفای به عهد و پیمان، اثراتی در جامعه دارد؛ که از جمله دستاوردهای آن؛ جلب اعتماد و 13، ص1، ج1361

 ن روابط است.مستحکم شد

داند؛ که مؤمن را به رعایت عهد و از این رو خداوند مؤمنین را به حفظ عهد، تشویق کرده و حق ایمان را چنان می

پیمان وادار سازد، چون در ایمان معنای سکون و اطمینان نهفته است، هنگامی که انسان یقین کرد که عهد خود را 

کند و در شود. او در جامعه به روابط اعتماد مییافته مستقر و ساکن می شکند، مسلما دلش بر آنچه یقینهرگز نمی

 (.11، ص11، ج1112؛ طباطبایی، 11نتیجه، جامعه سرشار از امنیت ذهنی خواهد شد )همان، ص

شود. اعتماد در زندگی اجتماعی، نقش اعتماد درقالب روابط بین افراد و توقعاتی که آنان از یکدیگر دارند تعریف می

سازد. در حقیقت اعتماد یک نوع، ساز و کاری است که باعث عاملی را دارد که ثبات و تداوم در زندگی را ممکن می

 (.101، ص1311شود. )آلن الوتن، حفظ یکپارچگی وحدت روابط اجتماعی و نهادها می

ها و تضادها کاهش ده و تنشها افزون ششود که اعتمادها و همکاریداشتن یک جامعه اخالقی، باعث می ،کهنتیجه این

 یابد و نهایتا آرامش روانی در اجتماع برقرار گردد.
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 د(مفهوم مسئولیت پذیری

( و گوهر معنایی آن عبارت است 121، ص3، ج13۹1گیرد )ابن فارس، ریشه می« سأل»، از ماده «مسئولیت»اصل واژه 

 (.1، ص1، ج1311علم است )مصطفوی، از؛ طلب و درخواست امری مطلوب از شخصی اعم از، خبر، مال یا 

ای بر ذمه در اصطالح گفته شده؛ مسئولیت به معنای موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که فریضه

 (.111ش، ص1336شود )آموزگار، دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست می

هت اجرای دستورات و رعایت هنجارهای اجتماعی، و توضیح اینکه؛ اصل مسئولیت عبارت است از؛ احساس تعهد ج

ها منظور از مسئولیت پذیری این است که فرد نسبت به دستورات، قوانین و هنجارهای اجتماعی آگاه شده و طبق آن

وَمَا »فرماید:گردد. قرآن کریم میرفتار خویش را شکل دهد، در غیر این صورت از سوی خداوند و جامعه بازخواست می

ای، نه در زمین و نه در آسمان از پروردگار تو و هم وزن ذره« زُبُ عَن رَّبِّکَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِی األَرْضِ وَالَ فِی السَّمَاءیَعْ

 (61پنهان نیست.)یونس/

امر  پذیری عبارت است از؛ تعهد انسان در راستای انجام درست و کامل مقررات و قوانین الهی. اینبنابراین، مسئولیت

شود مگر اینکه فرد، خدا را ناظر بر اعمال خویش بداند. در این صورت است که انجام کامل مسئولیت محوله محقق نمی

 را عبادت دانسته حال چه این مسئولیت نسبت به خالق باشد و چه در برابر هم نوعان خود که مخلوق خداوند هستند.

 آن در امنیت روانی مسئولیت انسان در حوزه روابط اجتماعی و نتایج

شود، و درمیان جمع معنا پیدا اند، بسیاری از ابعاد وجودی انسان در حیات جمعی شکوفا میهمانگونه که همگان واقف

ها در کند، اگر اجتماع نباشد تمایالت و عواطف، انسانیت، گذشت و ایثار معنا نمی یابد.با توجه به این موضوع، انسانمی

دارند و بنابر نقشی که در جامعه تأثیر و تأثر دارند. هر کدام در حدود مسئولیت خود گام بر می برابر سرنوشت یکدیگر

 کنند این مسئولیت ها متفاوت خواهد بود.ایفا می

االنسان »اند: پذیرند. اینکه حکما گفتهافراد بر طبع ذوق و استعداد و امکانی که برای آنان وجود دارد مسئولیت می

شود )مشایخی، اشاره به همین معنی دارد و انگیزه انسان به زندگی اجتماعی از همین راه تفسیر می «مدنی بالطبع

 (.31، ص133۹

های مختلفی در قبال افراد جامعه دارد و مجال بحث آن در این پژوهش نیست، تنها به از آنجایی که انسان مسئولیت 

 پردازیم.ای از نظریات اسالم در این زمینه میگوشه

 مصالحه و سازش در میان مردم -1

-های روابط اجتماعی و صمیمانه را در جامعه  تشکیل میترین عناصری است که بافتیکی از اساسی« صلح و آرامش»

را در زمره وظایف خود « برطرف نمودن کدورت ها و اختالفات»و « برقراری صلح و آشتی میان مردم»دهد. اگر افراد 

 های اجتماعی را خنثی کرد.توان بسیاری از ناامنییدر جامعه تلقی کنند، م

در تعالیم اسالم بر هر مسلمانی واجب است در راه سعادت جامعه از خون، مال و آبروی افراد جامعه حمایت نمایند؛ 

مال، عرض و خون، «إنَّ دِماءَکم وَ أموالَکم وَ أعراضَکم عَلَیکُم حَرَام»چنانکه از پیامبر اکرم )ص( روایت گردیده است:

 (.22116، ح20، ص11، ج1101؛ محدث نوری، 161، ص23، ج1101آبروی شما حرام است)مجلسی، 
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دهد اگر دو طایفه یا قبیله بر سر موضوعی به جنگ و جدال پرداختند بین خداوند نیز در قرآن، مؤمنان را هشدار می

و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم « مِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهَُماوَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْ»آنان صلح و سازش برقرار کنید: 

 (۹بجنگند، میان آن دو را اصالح دهید.)حجرات/

دهد که هر گونه نزاع و درگیری به معنی جنگ است ولی در اینجا قرائن گواهی می« قتال»از ماده « اقتلوا»در این آیه 

له جنگ و نبرد نیز نرسد. به هر صورت، این یک وظیفه حتمی برای همه مسلمانان شود هر چند به مرحرا شامل می

است که از نزاع و درگیری میان مسلمین جلوگیری نموده و افراد در رابطه با این مسئله خود را مسئول بدانند تا از بروز 

-163، ص22، ج1331شیرازی، ؛ مکارم 113، ص3، ج1121ها جلوگیری شود. )مغنیه، ها و هراسبسیاری از ناامنی

166) 

-حفظ وحدت و اصالح میان مردم، بر تک تک افراد جامعه الزم استو انسان مسئول، هم خود از اختالف با مردم می

( در این شرایط، به 120، ص12ق، ج111۹دارد)صادقی تهرانی، پرهیزد و هم دیگران را از اختالف با یکدیگر باز می

 مستقر خواهد شد.طور قطع امنیت روانی 

 رعایت حقوق دیگران -2

قرآن کریم در آیات بسیاری، مؤمنان را چه در باب مسائل اقتصادی و چه در باب حقوق معنوی )آرامش روحی(و... 

لِ...( باره آمده است؛ )وَ لَا تَأکُلوا أموالَکُم بَینَکم بِالبَاطاست. به عنوان نمونه در ایندعوت به احترام به حقوق مردم نموده

باشد؛ منظور امتناع از هر گونه بی ( واضح است که مراد از خوردن در این آیه کنایه از هر گونه تصرف می111)بقره/

 توجهی نسبت به حقوق و اموال دیگران است.

گویند. شود، به آن خوردن مال میبرخی معتقدند چون اولین تصرف در حقوق دیگران به خصوص در مال، احساس می

، 2، ج1112نامند)طباطبایی،همین جهت هر قسم تصرف و گرفتن، مخصوصا در مورد اموال را، خوردن مال میبه 

فرماید؛ افراد حق تعرض به حقوق دیگران را کند، بلکه می(. لذا این آیه تنها به نهی از خوردن مال گوشزد نمی11ص

 ندارند.

-اند، یعنی هر آنچه که به وسیله آن، میه؛ حق غیر شرعی دانستهرا نیز در آیه مطرح شد« بِالبَاطِلِ»مفسرین، معنای 

شود به حقوق دیگران تجاوز کرد؛ از جمله خیانت، فریب، نیرنگ، دزدی و تمامی چیزهایی که امنیت اجتماعی افراد را 

 (.211، ص1، ج1120؛ اندلسی، ۹3، ص1، ج1122اندازد )زحیلی، به مخاطره می

افراد جامعه برای ایجاد محیط آرام تعیین می کنند، الزامی است. زیرا اگر همه افراد عمال رعایت حقوقی که خداوند و 

رود. بنابراین جهت حفظ اجتماع از به حقوق موضوعه خود پایبند باشند، امور جامعه با نظمی مطلوب پیش می

به رعایت حقوق یکدیگر خود را  بایست نسبتکشمکش و نزاع و استقرار نظم عمومی و امنیت اجتماعی در آن، افراد می

،و به دنبال آن عضوی از جامعه، به ( مسلما آنگاه که افراد عضو یک گروه13، ص133۹مسئول بدانند. )مصباح یزدی، 

حقوق یکدیگر احترام نگذارند امنیت افراد و آرامش روانی آنها تحت تأثیر این مسئله قرار خواهد گرفت. خداوند به 

 فرماید:ود و ذکر اعمال زشت آنان میهنگام نکوهش قوم یه

و به سبب ناروا مال مردم خوردنشان، و ما برای « وَأَکْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِینَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا»

 (161ایم.)نساء/کافران آنان عذابی دردناک آماده کرده
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های تأمین امنیت آنقدر مهم است که حتی خداوند آن را بر حقوق خود عنوان یکی از مؤلفهتوجه به حقوق دیگران به 

، 131تمیمی آمدی، پیشین، ص«)حُقُوقِهِ[...اهللُ سُبحَانَهُ حُقُوقَ عِبادِِه مُقَدَّمَةً لِحُقُوقِهِ ]عَلَیجَعَلَ »دارد: مقدم می

 رار داده است.(خداوند حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود ق1103۹ح

شود، و این حقوق، ممکن است ها دارد، از حقوق شایسته خویش برخوردار میهر گروه، به تناسب ارتباطی که با انسان

باشد. در متون اسالمی اینگونه با حقوق دیگران متفاوت باشد. اما آنچه که در این میان، قابل توجه است رعایت آن می

(پایمال کردن حقوق، سبب 212، ص31، ج1101؛ مجلسی، 360، ص1101)حرانی، « لِّّه...تَرکُ الحُقُوقِ مَذَ»آمده است:

 خواری است.

 

 نتیجه گیری

توان گفت که از جمله خصایص جامعه ایمن و سالم، برخورداری از بر اساس آنچه در این پژوهش بدان پرداخته شد، می

جهت تحقق این امر که از نیازهای اساسی بشر به شمار امنیت و احساس آرامش در تعامالت اجتماعی است. اسالم نیز 

توان به نام اصول اخالقی یاد کرد. اما ، میدهد که از آنآید،ضوابط و تدابیری را تعبیه نموده و به جامعه پیشنهاد میمی

ه و بدون آن آنچه در این رابطه از اهمیت واالیی برخوردار است، ایمان به خداست که ریشه تمام فضایل اخالقی بود

توان از افراد جامعه انتظار حسن معاشرت مداوم و همیشگی را داشت. با وجود اعتقاد حقیقی به حضور خداوند نمی

تواند پذیری در محیط اجتماع معنا یافته و میاست که خلقیاتی همانند برادری، وفای به عهد، تواضع و مسئولیت

 شد.ای امن و توأم با آرامش بابخش جامعهتحقق

 

 منابع

 قرآن کریم )ترجمه محمد مهدی فوالدوند(

 البالغه )ترجمه محمد مهدی جعفری(نهج

. اسالم و تربیت عقالنی و اجتماعی. تهران: انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسالمی "1336"آموزگار، محمدحسن. 

 ایران

 ی به تحقیق و ضبط عبدالسالم محمد هارون.معجم مقاییس اللغة. قم: مکتب االعالم االسالم"1361"ابن فارس،احمد. 

 . لسان العرب. بیروت، ناشر: دار صادر"1111"ابن منظور، محمد بن مکرم.

 بیروت، ناشر دارالعلم الدار الشامیه-. المفردات فی غریب القرآن. دمشق"1112"اصفهانی، حسین بن محمد.

تفسیر القرآن.)تحقیق صدقی محمد جمیل(. بیروت، . البحر المحیط فی "1120"اندلسی، ابوحیان محمد بن یوسف.

 ناشر: دار الفکر

. اندیشه سیاسی در گفتمان علوی. قم، بوستان کتاب، "1311"پژوهشکده فقه و حقوق علوم و اندیشه سیاسی اسالم. 

 انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه

ول، قم، چاپ دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه، ش، چاپ اغررالحکم و دررالکلم. ."1366"تمیمی آمدی،عبدالواحد. 

 قطع وزیری

 . نظم اجتماعی در اسالم. قم: ناشر مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما"1313"جوان، عبداهلل. 
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 لجماعه المدرسینمؤسسه النشر االسالمی .تحف العقول عن آل الرسول)ص(. "1363".ابن شعبه ،الحرانی

 . تفسیر الوسیط. دمشق، ناشر دار الفکر"1122"زحیلی، وهبة بن مصطفی.

 . منشور جاوید. قم: مؤسسه امام صادق )ع("1313"سبحانی، جعفر، 

 . الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن. قم: انتشارات فرهنگ اسالمی"1361"صادقی تهرانی، محمد. 

 اسماعیلیان. المیزان فی تفسیر القرآن. قم: انتشارات "1112"طباطبایی، محمد حسین. 

 . مجمع البحرین.)تحقیق سید احمد حسینی(. تهران: ناشر مرتضوی"1331"طریحی، فخرالدین.

 جا، مؤسسه النشر االسالمی. معجم فروق الغویه. بی"1121"عسکری، ابی هالل.

 . تفسیر من وحی القرآن. بیروت: دار المالک للطباعة و النشر"111۹"فضل اهلل، سید محمد حسین.

 . قاموس قرآن. تهران: انتشارات دار الکتاب االسالمی"1331"ی اکبر.قرشی، عل

 . تفسیر احسن الحدیث. تهران: بنیاد بعثت"1333"._____________

 . مبانی جامعه شناسی. قم: مرکز جهانی علوم اسالمی، دفتر برنامه ریزی و تدوین متون درسی"1311"کافی، مجید. 

 . الکافی. تهران: ناشر اسالمیه"1362"کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق.

حسن گیوریان، چاپ دوم، -. مدیریت اخالقی در خدمات دولتی. ترجمه محمدرضا ربیعی مندجین"1311"الوتن، آلن. 

 تهران، انتشارات یکان

 لبنان: مؤسسه تاوفاء، قطع وزیری -. بحار االنوار. بیروت"1101"مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی. 

 . مستدرک الوسائل. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السالم"1101"یرزا حسین.محدث نوری، م

 . من هدی القرآن. تهران: دار محبی الحسین"111۹"مدرسی، محمد تقی.

 . حقوق از دیدگاه امام سجاد شرح رساله الحقوق. قم: انتشارات انصاریان"133۹"مشایخی، قدرت اهلل. 

سیاست در قرآن.)نگارش محمدشهرابی(. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و . حقوق و "133۹"مصباح یزدی، محمد تقی.

 پژوهشی امام خمینی)ره(

 . التحقیق فی الکلمات القرآن الکریم. تهران: مرکز نشر آثار العامة المصطفوی"1311"مصطفوی، حسن، 

 تا. مجموعه آثار. تهران: انتشارات صدرابی. مطهری، مرتضی

 فلسفه اخالق در اسالم. انتشارات بدر ."1361"مغنیه، محمد جواد. 

 . اإلختصاص. قم، چاپ کنگره جهانی هزاره شیخ مفید"1113"مفید، محمدبن محمد. 

 : دارالکتب اإلسالمیهتهران .تفسیر نمونه. "1366ـ 1313".مکارم شیرازی، ناصر

استاد شهید مطهری )به کوشش . امنیت اخالقی از دیدگاه شهید مطهری. ستاد بزرگداشت "1311"نژاد، محمد. منصور

 رمضان شعبانی سارویی(. تهران

. جامع السعادات.)به کوشش محمد کالنتر(.)مقدمه: محمد رضا منطقی(. قم، داوریتعلیق "1۹63"نراقی، محمد مهدی. 

 علیه و تصحیه السید محمد کالنتر، النجف، منشورات جامعة النجف الدینیة

المعجم فی فقه لغة القرآن و سر بالغته. مشهد: االستانه الرضویه المقدسه، مجمع  ."111۹"واعظ زاده الخراسانی، محمد.

 البحوث االسالمیه
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. کنز العمال فی سنن االقوال و االفعال. )ضبط وفسر: غریبه الشیخ بکری حیانی(.)صحه: "1101"هندی، حسام الدین.

 مؤسسه الرسالة الشیخ صفوه السقا(. بیروت:
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