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Abstract   
Background and Aim: Social health is one of the dimensions of health. One of the intrinsic duties of the 

health system is to provide the necessary basis for improving the quality of life of individuals and developing 

social health indexes. This issue causes social security feeling that is necessary for sustainable national security. 

The aim of the current study is to explain the relationship between social health and sustainable national security. 

Methods: A library study was performed by reviewing scientific documents using the study keywords. 

Results: "Lack of poverty"; "lack of violence"; "controlled population growth"; "judicial justice (equality before 

the law)"; "human rights"; "free public education"; "public access to health services"; "security"; "freedom of 

opinion"; "feeling satisfied with life"; "insurance coverage"; "equitable distribution of income"; "employment and 

lack of unemployment"; "ethnic-racial and regional nondiscrimination"; "democracy" and "government legitimacy 

and democratic oversight of government" are components of social health. 

Conclusion: The relation between social health with national security and social security is similar to the 

relation between blood circulation in the heart. Social health is related to social security and, consequently, 

national security and its sustainability. Sustainable security is culturally centered social security. This concept's 

definitive requirement is social security, which is rooted in social health. 
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   دهکیچ
 تیفیهای الزم برای ارتقای کبستر جادینظام سالمت ا یذات فیاز ابعاد سالمت است. از وظا یکی یسالمت اجتماع ف:هدزمینه و 

 تیاست که الزمه امن یاجتماع تیامر به نوبت خود موجب احساس امن نیاست. ا یهای سالمت اجتماعآحاد مردم و توسعه شاخص یزندگ

 باشد.می یمل داریپا تیبا امن یرابطه سالمت اجتماع نییتبهدف مطالعه حاضر  .است یمل داریپا

 انجام شد. مطالعه یواژه ها دیدر کل یاسناد و مدارک علم یبا بررس یامطالعه کتابخانه ها:روش

و توسعه پایدار  تیسالمت، در امن یو معنو یروان ،یکیزیاز ابعاد سالمت همه جانبه و هماهنگ با سایر ابعاد ف یسالمت اجتماع ها:یافته

حقوق "؛ "قانون( شگاهیپدر  ی)برابر ییعدالت قضا"؛ "تیرشد کنترل شده جمع"؛ "فقدان خشونت"؛ "فقدان فقر"گذار است.  ریجامعه تأث

پوشش "؛ "یاز زندگ تیاحساس رضا"؛ "دهیعق یآزاد"؛ "تیامن"؛ "به خدمات سالمت یهمگان یدسترس"؛ "گانیرا یآموزش همگان"؛ "بشر

دولت  تیمشروع"و  "یاالرمردم س"؛ "یاو منطقه ینژاد-یقوم ضیعدم تبع"؛ "یکاریاشتغال و فقدان ب"؛ "عادالنه درآمد عیتوز" ؛"مهیب

 ،یو وفاق فرهنگ یتگهمبس ؛یتعلقات اجتماع ؛یتمندیهستند. رضا یسالمت اجتماع یهامؤلفهاز  "و نظارت مردم ساالرانه بر حکومت

  .رهنگ محور استشده ف یاجتماع تیامن یاصل یهاو با حکومت از شاخص گریکدیمردم با  یهمکار هیو روح ییقانونگرا ؛یاجتماع

 تیبا امن یمت اجتماع، نسبت گردش خون در قلب است. سالیاجتماع تیو امن یمل تیبا امن ینسبت سالمت اجتماع گیری:نتیجه

مفهوم الزمه  نیمحور است. با ا شده فرهنگ یاجتماع تیامن دار،یپا تیآن مرتبط است. امن یداریو پا یمل تیاز آن، امن تیو به تبع یاجتماع

  .دارد یدر سالمت اجتماع شهیاست که ر یاجتماع تیآن امن یقطع
 

 

  .یسالمت اجتماع ،سالمت ،یمل تیامن، یاجتماع تیامن، تیامن :هاکلیدواژه
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 مقدمه
ا سایر جانبه و هماهنگ باز ابعاد سالمت همه یسالمت اجتماع

پایدار  و توسعه تیسالمت، در امن یو معنو ،یروان ،یکیزیابعاد ف
ل در کنتر ینقش مهم یگذار است. سالمت اجتماعریجامعه، تأث

دارد.  در بر ،یاجتماع تیامن یو برقرار هایها و ناهنجار بیآس
گی، زندگی، لذت بردن از زند هرضایت از زندگی، نگرش مثبت ب

خالقی، از و ا داشتن انگیزه و روحیه شاد، و عمل به رفتارهای دینی
سالم  یهستند. زندگ یسالمت اجتماع یمفهوم یمؤلفه ها

 "ردیفها و رفتار انتخاب"محصول تعامل اجتماعی بین  ،یاجتماع
است. سالمت  "کننده افرادمحیط اجتماعی و اقتصادی احاطه"و 
هور ظاز سالمت فرد است که در عرصه اجتماع به  یبخش یماعاجت

ه شماریم کجد سـالمت اجتماعی میرسد. زمانی شخص را وایم
تعارف بروز های اجتماعی خود را در حد مها و و نقشبتواند فعالیت

د و و ظهور دهد و با جامعه و هنجارهای اجتماعی احساس پیون
ز و ا یاتیارزشمند ح هیاسرم کی یاتصال کند. سالمت اجتماع

در د افرا تیاستعداد و خالق ییو شکوفا شرفتیعوامل پ نیمهمتر
حساس ا ریو همکاران دو متغ یسیباشد. در مطالعه ادریجامعه م

 یرتقاارا در  یترنقش پر رنگ یاز زندگ تیو رضا یاجتماع تیامن
 (. 1) کنندیم فایا یسالمت اجتماع

 یعاجتما تیبر جامعه، احساس امن یاثرات سالمت اجتماع از
اد است. امنیت نیازی اساسی و همگانی است که با داشتن ابع

دگی اجتماعی و فرهنگی، اهمیت و ضرورتی انکار ناپذیر در زن
 ازیه آن نباجتماعی دارد و همه افراد بعد از رفع نیازهای زیستی، 

قیت بیشتری اجتماعی، با موف متمبرم دارند. افراد برخوردار از سال
اعی کنار های اصلی اجتمشی از ایفای نقشتوانند با مشکالت نامی

است؛  (. امنیت اجتماعی به معنی حفظ سیستم اجتماعی2بیایند )
ا و که اجتماع، خانواده و فرد در مقابل تهدیده یابه گونه

المت های اقتصادی و اجتماعی یا شخصی، ایمن و از سناهنجاری
 (.3زندگی خود اطمینان داشته باشند )

بع تو به  یاجتماع تیسالمت، غفلت از امن بعد نیاز ا غفلت
بخش  نیبشمار خواهد رفت. در ا یمل تیامن یبرا دیتهد یآن نوع

 یبررس ،یمل داریپا تیو امن یسالمت اجتماع نیاز مطالعه، رابطه ب
 .شده است لیو تحل

 

 ادبیات نظری

 سالمت اجتماعی
معیارهای رفاه اجتماعی و در  نیتریسالمت اجتماعی از اساس

ارتقای کیفیت زندگی جامعه مؤثر بوده و خوب نگریستن به زندگی 
کند. متغیرهای رضایت از یو حیات جمعی را برای فرد فراهم م

مستقیمی بر آن  ریزندگی، نشاط اجتماعی و کیفیت زندگی، تأث
 و جامعه گرانیفرد با د نیب طبا رواب ی(. سالمت اجتماع3) دارند

مترادف با جامعه  یتر سالمت اجتماعقیدق یعبارتارتباط دارد. به
 یدسترس یهمه افراد فرصت برابر برا یسالم است، که در آن برا

شهروند  کیکارکرد تام و تمام  یکه برا یبه کاالها و خدمات
 شنق  ،یاست، وجود داشته باشد. در مفهوم سالمت اجتماع یضرور

 :Social Determinants of Health) سالمت یعوامل اجتماع

SDH)یمیارتباط مفاه نیاست در ا دیمورد تأک یاندهیطور فزاه، ب 
 هیتر، سرمامفهوم جامع ای ،یاعتماد اجتماع ،یاجتماع تیچون حما

 شوندیطرح م یسالمت اجتماع ی، برا(Social capital) یاجتماع
 یابعاد سالمت اجتماع ران،یانجام گرفته در ا قاتی(. در تحق4)

رشد کنترل شده "؛ "فقدان خشونت "؛ "فقدان فقر"عبارتند از 
 ؛"حقوق بشر "قانون(؛  شگاهیدر پ ی)برابر ییعدالت قضا"؛ "تیجمع

 ؛"به خدمات سالمت یهمگان یدسترس"؛ "گانیرا یآموزش همگان"
پوشش "؛ "یاز زندگ تیاحساس رضا"؛ "دهیعق یآزاد" ؛"تیامن"
عدم "؛ "یکاریاشتغال و فقدان ب"؛ "عادالنه درآمد عیتوز"؛ "مهیب

 تیمشروع"؛ "یمردم ساالر"؛ "یاو منطقه ینژاد -یقوم ضیتبع
  (.5) "و نظارت مردم ساالرانه بر حکومتدولت 

 

 شاخص کیفیت زندگی

ر هایی نظیی سالمت اجتماعی و ناظر بر مؤلفههااز شاخص

هزینه "؛ "سالمتیهای مراقبت"؛ "ایمنی"؛ "قدرت خرید"
؛ "زمان رفت و آمد"؛ "نسبت قیمت ملک به درآمد"؛ "زندگی

؛ است. شاخص کیفیت "شاخص آب و هوا"؛ "شاخص آلودگی"
گیری ازهد اندطور سالیانه و در محاسبه با سایر کشورها مورهزندگی ب
ند متغیر عنوان ترکیبی از چشاخص کیفیت زندگی بهگیرد. قرار می

ظر اجتماعی، بهداشتی و شرایط محیطی در ن متفاوت اقتصادی،
شود که غالباً از طرق گوناگونی بر توسعه انسانی و گرفته می

گذارد. از این رو این اجتماعی در سطح فردی و جامعه اثر می
های ریزیتواند به عنوان ابزاری نیرومند در برنامهشاخص می

  (.6) کار گرفته شودای در یک جامعه بتوسعه

 

 شاخص پیشرفت اجتماعی 

. این گیری رفاه اجتماعی استاین شاخص مقیاسی برای اندازه
لی دهد که کشورها با سطوح تولید ناخالص داخشاخص نشان می

عی داشته مشابه، می توانند سطوح بسیار متفاوتی از پیشرفت اجتما
زارت تعاون، دفتر مطالعات رفاه اجتماعی معاونت رفاه اجتماعی و) باشند

 (:7د از ). سه بعد اصلی این شاخص عبارتن(1394کار و رفاه اجتماعی 

 رفع نیازهای اساسی 

 اصول و مبانی رفاه 

 هادسترسی به فرصت 

برای سنجش این ابعاد اصلی شاخص پیشرفت اجتماعی 
 شود:های زیر استفاده میاز مؤلفه

  ؛"های بهداشتیمراقبت"میزان رفع نیازهای اولیه نظیر 

ه دسترسی ب"؛ "دسترسی به آب سالم"؛ "تغذیهوضعیت "
 "پناهگاه و مسکن و امنیت شخصی

  دسترسی "؛ "دانش عمومی"دسترسی به مبانی بهزیستی نظیر
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متی و پایداری و ثبات سال"؛ "به اطالعات و ارتباطات

 "اکوسیستم

 انتخاب و "؛ "حقوق شخصی"ها نظیر دسترسی به فرصت
ش مدارا و دسترسی به آموزتحمل و ظرفیت "؛ "آزادی فردی

 "پیشرفته

 

  شاخص توسعه انسانی
مرکز است که بر افراد، فرصت ها و انتخاب آنان مت یکردیرو

 یندگزبه  دیام" رینظ ییهاشاخص از مؤلفه نیاست. در محاسبه ا
قل زمان حدا"؛ "لیتحص یمورد انتظار برا یهاسال"؛ "در بدو تولد

ه شود. بی؛  استفاده م"یمتوسط درآمد ناخالص مل"؛ "لیتحص
ر، در هر کشو تیموفق دنیجسن یاست برا یبیترک یشاخص یعبارت

؛ «لمو سا یطوالن یزندگ»: یاز توسعه انسان هیپا اریدر سه مع
ل مناسب )اشتغا یسطح زندگ»؛ و «به دانش و معرفت یدسترس»

آمد در (. ممکن است طول عمر، دانش و درایپدیکی)و« (یکاریو ب
فت آن ا یکه شاخص توسعه انسان یدر حال ابد،ی شیافزا یکشور

ها کمک است که به انسان نیا ی. هدف از توسعه انسانشدداشته با
و  رانیدمکند تا توان فکری و استعداد نهفته خود را بروز دهند. 

د خود در بهبو یدیکارکنان بخش بهداشت و درمان با نقش کل
از  انتیص ،یدر توسعه انسان یاسهم عمده ،یبهداشت یهاشاخص

 یهانج یدر رتبه بند نکشورما گاهیجا یو ارتقا یانسان هیسرما
 (.8) دارند

 

 گزارش جهانی شادی
 156گزارش سازمان ملل متحد در باره وضعیت شادکامی در 

 فاکتور اصلی زیر است: 6کشور دنیا و بر اساس 
 )درآمد سرانه )سرانه تولید ناخالص داخلی 

 سالمتی در شاخص امید به زندگیهای سال 

 ا بهای اجتماعی )وجود فردی که بتوان در مواجهه حمایت
 ها به او اتکا کرد(مشکالت و گرفتاری

 و کسب  اعتماد و صداقت )میزان ادراک از نبود فساد در دولت
 و کارهای تجاری(

  آزادی ادراک شده در اخذ تصمیمات زندگی و بخشش و
 ای اهدایی به امور خیریه(گشاده دستی )میزان کمک ه

وامل بررسی نقش ع"در مطالعه میکائیلی و همکاران با عنوان 
، "در جمعیت فعال شهر تهران قتصادی مؤثر بر شادیا -اجتماعی

 میزان اعتماد اجتماعی، ،انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعیبین 
 اهده شدمعناداری مش و رابطه مثبت ،با شادی ،درآمد خانوار و سن

شادی را  درصد از واریانس کل تغییرات 34 این متغیرها قادرند و 
 (.9) تبیین کنند

 

 (Legatum Prosperity Index) شاخص رفاه لگاتوم

لگاتوم برای  تیرا به نام شاخص موفق یمؤسسة لگاتوم، شاخص

را شامل  یشاخص، رفاه مل نیکرده است. ا جادیرفاه، ا رییگاندازه
ناخالص  دیشاخص به جز تول نی. اردیگیثروت و سعادت در نظر م

آزادی  ،یسالمت ،یاجتماع هیمانند سرما گرییعوامل د ،یداخل
و معتقد است  ردیگیز در نظر میرا ن یزندگ یکل تیفیو ک یاسیس

 یهستند که شهروندان ییها در جهان، کشورهاملت نیترکه مرفه
رفاه در کشورها بر  تیوضع یبند(. رتبه10) آزاد، شاد و سالم دارند

؛ "تیو امن یمنیا" یهاها در حوزهآن تیوضع سهیاساس مقا
 طیمح"؛ "یاجتماع هیسرما"؛ "یحکمران"؛ "یشخص یآزاد"

 ؛"رساختیبه بازار و ز یدسترس"؛"کسب و کار طیشرا"؛ "یگذارهیسرما
و  "آموزش"؛ "یسالمت"؛"کردن یزندگ طیشرا"؛ "یاقتصاد تیفیک"
 . ردیگیانجام م "یعیطب طیمح"
 

  امنیت اجتماعی
 یماعاجت تیاست. امن یجوامع انسان یاساس یازهایاز ن تیامن

در  خود یاساس اتیحفظ خصوص یجامعه برا کی ییبه مفهوم توانا
 یاجتماع تین(. ام11بالفعل است ) ایبالقوه  داتیبرابر تحوالت و تهد

اصر از عن ت،ینوع امن نیو مهمتر نیتراز حساس یکیعنوان به
ه در جامعه را مد نظر دارد ک تیلهاست و کانسان اتیح یاساس

 تیمن(. ا12کنند )یم ییخودنما یمختلف اجتماع یهاقالب گروه
ان موجودی یکی از نیازهای اولیه، بنیادین و فطری انسان است. انس

اعی امنیت اجتم یدر پ لیدل نیفرهنگی و اجتماعی است و به هم
و  داشکه امنیتی پایدار، فراگیر و مطمئن بفرهنگ محور است، 

ال خواهانه بتواند در سایه آن به حیات اجتماعی تعالی جویانه و کم
 یفرد یزندگ یایسو، تمام زوا کیخود و همنوعانش برسد. امنیت از 

و  یفرهنگ ،یانسان را دربرگرفته و در سطوح روان یو اجتماع
طالعه است انسان قابل مشاهده و م یاجتماع یرفتارها زیو ن یاخالق

  .(13ت )اس رگذاریتأث یو اجتماع یفرد یهابر حوزه گر،ید یو از سو

 

 ناامنی اجتماعی 
های عمدی و تحوالت عادی عبارت است از مجموعه حرکت

خدوش مهای اجتماعی را طمینان خاطر افراد و انسجام گروهکه ا
 .(13) سازدمی

 

 یاجتماع تیمطالعه حاضر از امن  فیتعر
و اعتماد  یاخالق یهادار در ارزش شهیر ،یاجتماع تیامن
و از  یمل تیاز امن ریناپذ ییمهم و جدا یو بخش یاجتماع

ها است. رشد جامعه و افراد آن در رفاه انسان یاساس یهاشاخص
است. مجموعه کارگزاران حکومت، مردم  یاساس ازین نیا نیگرو تأم

نگهداشت و استفاده متوازن  ،حفظ ن،ینسبت به تأم نفعان،یذ ریاو س
متحد و متعهد هستند.  یو ناگسستن یمل یمانیو عادالنه، از آن در پ

در ذهن مردم و  یو احساس یای ادراکدهیپد یاجتماع تیامن
و مسکن، مبارزه با  یشغل تیامن ،یاست و عدالت اجتماع تیحاکم

 یو امر به معروف و نه ینظارت عموم ،یمفاسد و انحرافات اجتماع
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 (ره) ینیامام خم شهیآن طبق اند یضرور یهااز منکر از مؤلفه
 یآن عبارتند از: احساس ناامن یهابیآس ی(. در بعد سلب14است )

 ،یاجتماع ،ی)در سطح فرد یاعتماد یاحساس ب ،یو اجتماع یذهن
 ،یاسیو س یاجتماع یها(، کاهش سطح مشارکتیاسیو س ینهاد
 .یعدالت یب ساسو اح یزیگرقانون هیروح شیافزا

 

 ابعاد سالمت اجتماعی
ابعاد  ای ازتوکل در مطالعه خود لیست جامع و طبقه بندی شده

 (:  4و محورهای سالمت اجتماعی ارائه داده است )

  ب آدسترسی به مسکن و "اقتصادی شامل:  -یمعیشتابعاد
 خوب درآمدتوسعه اقتصادی، فقدان فقر و "؛ "مناسب
و  "کاهش درصد بیکاری و وضع مطلوب اشتغال"؛ "سرانه

 "محیط کار حامی فرد و خانواده"

 ؛ "صلح، امنیت یا احساس امنیت" شامل: ابعاد اجتماعی
 نژادی،-یتوزیع مناسب درآمد و عدالت اجتماعی، قوم"

تی های ارتباطی و حمایوجود شبکه"؛ "ای و قضاییمنطقه
های های اجتماعی و مهارتتوسعه مهارت" ؛"کافی

؛ "رعایت اخالق اجتماعی"؛ "مشارکت اجتماعی"؛ "زندگی
دسترسی به "و  "وجود امکانات تفریحی کافی و مناسب"

 "های ترابری و حمل و نقل مناسبسامانه

 کاهش میزان تولدهای تک"های اجتماعی شامل:آسیب 
مصرف  پایین بودن سو"؛ "کاهش نرخ خودکشی" ؛"والدی

یزان کاهش م"؛ "مهار الکلیسم و سوانح ناشی از آن" ؛"مواد
رم کاهش میزان ج"؛ "استفاده از کودکان آزاری و سو کودک

کاهش خشونت در رفتارها و مناسبات "؛ "و بزهکاری
 "کاهش میزان طالق"؛ و"اجتماعی

 ؛ "کاهش میزان مرگ و میر نوزادان"ابعاد سالمتی نظیر
د تعدا"؛ "فراگیر بیمهمت و پوشش الدسترسی به خدمات س"

 "بیماران روانی تحت مراقبت در مراکز تخصصی

  :افزایش"؛ "رشد کنترل شده جمعیت"ابعاد جمعیتی شامل 

ران کاهش میزان بارداری و زایمان ماد" ؛"امید به زندگی
ا کاهش میزان متولدین کم وزن، ب"؛ "دنوجوان یا بیسوا

 "تولدز ا های پیشتأخیر یا بدون مراقبت

 کاهش "؛ "آموزش و پرورش همگانی"د آموزشی شامل: ابعا
 نشتعداد دا" ؛"نرخ ترک تحصیل یا عدم ثبت نام در مدرسه

 "توسعه دانش و منابع انسانی" ؛"آموختگان دبیرستانی

  :؛"محیط زیست پاک و امن"ابعاد زیست محیطی شامل 
ه نالمصرف مسئو" ؛"مدیریت توانمند و حکمروایی شایسته"

ت محافظ" ؛"ها باشدپایداری درازمدت آن منابع که ضامن
شر بدر برابر تهدیدات سالمت و بقای نوع از محیط طبیعی 

سیب آبازسازی محیط " ؛"و نیز تهدیدات پایداری زیست بوم 
نشریه به  (. این بعد در گفتار قبلی در همین15... ) و "دیده 

 .تفصیل ارائه شده است

 رابطه امنیت ملی با امنیت و سالمت اجتماعی 
سیاسی  های اجتماعی، فرهنگی،با مجموعه پدیده امنیت پایدار

ی هاحفظ محیط زیست، رعایت حقوق مردم و آزادیی، و اقتصاد
رویکرد  هدف اصلی از ، ارتباط تنگاتنگ دارد.فردی و امنیت روانی

عی و نماد یت اجتمااست. اگر امن پایدار به امنیت ملی، امنیت مردم
 تالمسائل و مشکآن یعنی سالمت اجتماعی به مخاطره افتد، 

ت عارض خواهد شد. رئوس این مشکال حادی در روابط اجتماعی
 تمادیاع احساس بی ؛احساس ناامنی ذهنی و اجتماعی عبارتند از:

کاهش سطح ؛ (در سطح فردی، اجتماعی، نهادی و سیاسی)
 ؛گریزیافزایش روحیه قانون ؛جتماعی و سیاسیاهای مشارکت

هایت هنجاری اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی و در ناحساس بی
 ،دارامنیت پایابوالقاسمی معتقد است  (.13) عدالتی احساس بی

 تواند بامحور است که می شده فرهنگ نوعی امنیت اجتماعی
ای وعهبه مجم ،کمترین هزینه اجتماعی و بیشترین پاداش اجتماعی

 اکمیتهای اجتماعی و حنیازهای مادی و فرامادی فرد، گروهاز 
های اساسی این پاسخگویی باید بر اساس مؤلفه پاسخ دهد.

شناختی  شناختی و معرفت شامل مبانی نظری هستی، فرهنگ
و نمادها و  ی(های عمل فردی، گروهی و حکومتشیوه)روشی 

نظر تا ز ا ،ارامنیت پاید(. در این دیدگاه 13) هنجارها صورت گیرد
 وشیرکه هیچ گسل معرفتی،  وسته استم پیه ای بهمنظومه، عمل

 .و هنجاری در آن وجود ندارد
و  همبستگی ؛تعلقات اجتماعی ؛رضایتمندی در نگاه ایجابی،

دم با گرایی و روحیه همکاری مرقانون ؛وفاق فرهنگی، اجتماعی
ه شد های اصلی امنیت اجتماعیاز شاخص ؛یکدیگر و با حکومت

رمایه مولد س ،در این برداشت، سرمایه فرهنگی. محور است فرهنگ
 .(13) مولد امنیت پایدار است ،اجتماعی و سرمایه اجتماعی

 

 ارزش شناختی سالمت و امنیت اجتماعی 
تأمل در مبانی هستی شناختی، انسان شناختی و جامعه 

عاد و سالمت و اب تیامن میمفاه یشناختی، الزمه ارزش شناخت
ستای جامعه شناختی، به نوبه خود در را یمختلف آن است. مبان

 ینیمام خم(. ا14شناسانه قرار دارد )شناسانه و انساننگرش هستی
شرایط  داند که در آنیم یاجامعه خوب و سالم را، جامعه (ره)

هم شود اجتماعی مساعدی برای تربیت افراد مؤمن و با فضیلت فرا
جامعه  عالوه بر امور مادی، به معنویت و حفظ و گسترش آن درو 

 .(2: 4توجه شود )صحیفه نور، ج
 

معیارهای امنیت و سالمت اجتماعی، در فرمان نامه 

 اشتر مالك بن حارثالسالم( به امیرالمؤمنین )علیه

  زمانى که او را به فرمانروایى مصر برگزید نخعی
 اریبس یفرازها ،یو ماندگار حکومت لیبدیمنشور ب نیدر ا
 در باب اجتماع سالم و امن ارائه شده است:  یارزشمند

 شهرها  یو آبادساز یبه اصالح اهال هیتوص .1
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انجام  به تقواى الهى و مقدم داشتن طاعت خداوند و هیتوص .2
 ها(اندوخته نیعمل صالح )به عنوان محبوبتر

لطف  به قرار دادن مهربانى و محبت و هی: توصیشعار قلب .3
 لب خودعنوان شعار قهبه رعیت ب

هایى ان، یا انسهستند یا برادر دینى تو تیمردم: رع فیتوص .4
ه عالقه کگونه زند، پس همانمانند تو، که خطاهایى از آنان سر مى

ا یت رپوشى را به تو عنایت نماید رعدارى خداوند بخشش و چشم
 پوشى قرار بدهمورد عفو و چشم

ى تو به اجتناب از کبر و غرور: هرگاه حکومت برا هیتوص .5
اوند که بینى و کبر به وجود آورد، به بزرگى سلطنت خدخود بزرگ

درت و فوق توست و قدرتى که بر تو دارد و تو را بر خودت آن ق
نشاند، و توانایى نیست نظر کن، که این نظر کبر و غرورت را مى

به تو باز  و عقل از دست رفته را داردرا از تو باز مىتندى و شدت 
 داندگرمى

ى ستمکار: شخص ستمکار محارب با خداست تا وقت فیتوص .6
خدا و  که از ستم دست بردارد و توبه کند. چیزى در تغییر نعمت

وند تر از ستمکارى نیست، که خداسرعت دادن به عقوبت او قوى
 ن ستمکاران استمدیدگان و در کمیشنواى دعاى ست

ترینش انهاعمال: باید محبوبترین امور نزد تو می نیمحبوبتر .7
 ترینش در خشنودىترینش در عدالت و جامعدر حق، و همگانى

نتیجه رعیت باشد، چرا که خشم عموم خشنودى خواص را بى
 اثر استر برابر خشنودى عموم بىکند و خشم خواص دمى

بر  و رفاه، احدى از رعیّت خواص: به وقت آسانى فیتوص .8
ف تر و هنگام انصایارىمشکالت کم تر و زمانوالى پر خرج

ش کم ناخشنودتر و در خواهش و خواسته با اصرارتر و زمان بخش
وزگار تر و وقت منع از عطا دیر عذر پذیرتر و در حوادث رسپاس

 صبرتر از خواص نیست. بى
نان و جمعیّت مسلماتوده مردم: همانا ستون دین و  فیتوص .9

وجه و مهیا شدگان براى جنگ با دشمن، توده مردمند، پس باید ت
 میل تو به آنان باشد. 

اوند : عیوب مردم را بپوشان، تا خدیپوش بیبه ع هیتوص .10
وشى کند. پعیوب تو را که عالقه دارى از مردم پوشیده بماند پرده

نتقامى ارشته هر  اى که از مردم به دل دارى بگشاى وگره هر کینه
ا به ررا قطع کن و در هر چه از دیگران برایت ثابت نشده خود 

ا سخن سخن چینان شتاب مکن، زیر فتارغفلت زن، در باور کردن گ
  چین، خائن است گرچه خود را شبیه خیر خواهان نشان دهد.

مشاوران و خاصان: در امور خود بخیل را وارد  یژگیو .11
ز بخشش مانع گردد و از تهیدستى مشورت مکن که تو را ا

هایت ترساند و همچنین با بزدل و ترسو که تو را در اجراى برنامهمى
نماید، مشورت مکن و نه با طمع کار که حرص بر سست مى

آراید، ... )مشاوران را( از کسانى اندوختن و ستمگرى را در نظرت مى
را در  )انتخاب کن( که اهل ستم را در ستمکارى و گناهکاران

گناهشان یارى نکرده است. هزینه اینان بر تو سبکتر و همکاریشان 

تر و الفتشان با بیگانه بهتر و نسبت به تو در طریق عطوفت مایل
ها و مجالس خویش کمتر است. اینان را از خاصان خود در خلوت

 ده رارق
 ترینشانرگزیدهو مبارزه با تملق: ... باید از وزرایت ب ییحق گو .12

د و نسبت نزد تو وزیرى باشد که سخن تلخ حق را به تو بیشتر بگوی
ا یارى به آنچه که خداوند براى اولیائش خوش ندارد، کمتر تو ر

هد برسد. دهد، گرچه این برنامه بر علیه میل تو به هر جا که خوا
ده که تو  و صدق بپیون، و آنان را آنچنان تعلیم دامنىبه اهل پاک

اى تو را شاد نند و بیهوده به کارى که انجام ندادهرا زیاد تعریف نک
ردنکشى گوت کند و به ننمایند، که تمجید فراوان ایجاد کبر و نخ

 نزدیک نماید
یکسان  نیکوکار و بدکار در برابرت ...: یکوکارین جیترو .13

رغبت و بدکار نباشند، که این کار نیکوکار را در انجام کار نیک بى
داش کند، هر کدام را نسبت به کارشان پاىرا در بدى ترغیب م

 بخش. آگاه باش که چیزى براى جلب خوشبینى حاکم بر رعیت
اجبار  وهزینه بر دوش ایشان  دنبهتر از نیکى به آنان و سبک کر

 قّى که حاکم بر آنان ندارد نیستنکردنشان به ح
ه : به صورتى باید رفتار کنى کیگمانبه خوش هیتوص .14
م آرى، ر رعیتت را در کمک همه جانبه به حاکم فراهگمانى بخوش

 گمانىدارد و به خوشگمانى رنجى طوالنى را از تو بر مىکه این خوش
یت کسى تر است که از تو احسان دیده و به بدگمانتو کسى شایسته

 به او ناراحتى رسیده  توسزاوارتر است که از جانب 
نتخاب مردم و اصالح جامعه: روشى را )ا نیالفت ب جیترو .15

آن در  اند و به سببکن( که بزرگان امت بر اساس آن رفتار کرده
وده و بمیان مردم الفت برقرار شده و اصالح جامعه بر پایه آن 

اور، که زند به وجود نیهاى گذشته ضرر مىرا که به روش یاوهیش
ده و ا بر پا کرهاى درست رپاداش و اجر براى کسى است که روش

 ها بر گردن توستگناه از بین بردن آن روش
اختن مجالست و مشورت با دانشمندان: .... در استوار س .16

ردم آنچه صالح کار شهرهایت بر آن است و برپا داشتن آنچه م
مندان زیاد دان و اندیشاند، با دانشمنپیش از این به آن مستقیم شده

 گفتگو کن
م عه سالم و امن: آگاه باش که مردجام یطبقات ضرور .17

صالح هاى مختلفند که هر گروه جز به گروه دیگر امملکت گروه
ینان انیازى نیست. شود و با داشتن گروهى از گروه دیگر بىنمى

عدل  عبارتند از ارتش حق، نویسندگان عمومى و خصوصى، قاضیان
لمان و سمو مأموران انصاف و مدارا و اهل جزیه و مالیات از غیر 

ن و مسلمان و تاجران و صنعتگران و طبقه پایین از نیازمندا
وده و در افتادگان. خداوند سهم هر یک از این طبقات را مقرر فرم

فوظ را بر یا سنّت پیامبرش صلّى اللّه علیه و آله عهدى مح کتابش
 ه واجب آن نزد ما قرار داده استحدّ و انداز

. سپس و به ناتوانان مهربان، ..ناتوانان: ...  تیرعا هیتوص .18
از آنان چنان دلجویى کن که پدر و مادر از فرزندشان دلجویى 
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سازى وسیله آن نیرومند مىنمایند و نباید چیزى که آنان را بهمى
اى ات بزرگ آید و لطفى که نسبت به ایشان متعهد شدهدر دیده

ت به باشد، زیرا لطف تو آنان را نسب چککوچک شمارى گر چه کو
نماید. از بررسى امور ناچیز آنان به تو خیر خواه و خوش گمان مى

امید بررسى کارهاى بزرگشان چشم مپوش، که نیکى اندک تو 
گردند و براى احسان بزرگ تو نیز مند مىجایى دارد که از آن بهره

 نیاز نیستندفى است که از آن بىموق
 م روشنىبه عدالت: برترین چیزى که موجب چش هیتوص .19

و  شود برقرارى عدالت در شهرها و ظهور دوستىزمامداران مى
 محبت رعیت است. و دوستى رعیت آشکار نشود مگر به سالمت
 دل آنان و خیر خواهى ایشان درست و راست نگردد جز آنکه

ود بر خ ازمامداران خود را حمایت نمایند و حکومت حاکمان ر
ا نداشته دن زمان حکومتشان رسنگین نشمارند و توقع به پایان رسی

را پیوسته  باشند. پس آرزوهاى رعیّت را بر آور و نیکو ستودن آنان
ر نظر دار و رنج و زحمت و کوشش و ابتالى صاحبان فعالیت را د

.. در .قضاوت قاضى را هر چه بیشتر بررسى کن،  .داشته باش، ..
 هر جهت دقت کن دقّتى بلیغ و رساقاضى از  خابزمینه انت
فرودستان: خدا را در طبقه پایین اجتماع، از  ژهیسفارش و .20

آنان که راه چاره ندارند و از کار افتادگان و نیازمندان و دچارشدگان 
اند، در میان به زیان و سختى و صاحبان امراضى که از پا در آمده

اینان کسانى هستند که روى سؤال و اظهار حاجت دارند و کسانى 
مانع از سؤال است. بنابراین آنچه را که خداوند  فسشانکه عفت ن

در مورد آنان از حفظ حقوق از تو خواسته به حفظ آن پرداز، نصیبى 
از بیت المال که در اختیار توست و سهمى از غلّات خالصه جات 

ها اسالمى را در هر منطقه براى آنان قرار ده، که براى دورترین آن
آنان است، در هر صورت  ینیکترهمان سهمى است که براى نزد

رعایت حق هر یک از آنان از تو خواسته شده، پس نشاط و فرو 
توجهى رفتن در نعمت تو را از توجه به آنان باز ندارد، چه اینکه از بى

به امور کوچک آنان به بهانه پرداختن به کارهاى زیاد و مهم معذور 
از آنان برمتاب،  رخ وات در امور ایشان دریغ مکن، نیستى، از اندیشه

نسبت به امور نیازمندان و محتاجانى که به تو دسترسى ندارند، از 
کنند شمارد و مردم تحقیرشان مىها خوارشان مىآنان که دیده

کنجکاوى کن، براى به عهده گرفتن امور اینان انسانى مورد اعتماد 
 تو هخود را که خدا ترس و فروتن است مهیّا کن، تا وضع آنان را ب

خبر دهد. سپس با آنان به صورتى عمل کن که به وقت لقاء حق 
عذرت پذیرفته شود، زیرا اینان در میان رعیت از همه به دادگرى و 
انصاف نیازمندترند، و در اداى حق همگان باید چنان باشى که 
عذرت نزد خداوند قبول شود. به اوضاع یتیمان و سالخوردگان که 

اند را در معرض سؤال از مردم قرار نداده خوداى ندارند و راه چاره
رسیدگى کن. آنچه سفارش کردم بر حاکمان سنگین است، البته 
همه حق سنگین است و گاهى خداوند آن را بر اقوامى سبک 

کند که خواهان عاقبت به خیرى هستند و خود را به صبر و مى
 اداعتماستقامت واداشته و به صدق آنچه خداوند به آن وعده داده 

مالقات با نیازمندان از جانب خود وقتى را براى آنان  یبرا اند.کرده
که به شخص تو نیازمندند قرار ده و در آن وقت وجود خود را براى 

 آنان از هر کارى فارغ کن
 

و سالمت  تیدر امن یمقام معظم رهبر یرهنمودها

  یاجتماع
 ماهلل اما، حضرت آیتانقالب اسالمی معظم در نگاه رهبر

ای حیاتی و محیط زیست و حفظ و صیانت آن مسئله ای،خامنه
 ةوظیف» یکاین مسئله را  لهمعظم .برگرفته از تعالیم اسالم است

سالم، برخوردار هدف متعالى اد. در این دیدگاه، داننیم« حاکمیّتی
اى سالم و به هاى الهى و ایجاد جامعهها از نعمتساختن همه نسل
الزامات  وى و مستعد براى رشد و شکوفایى است دور از فاصله طبقات

یعى، با شرعى، براى حفظ تعادل و توازن در استفاده از مواهب طب
راهم آورده روى و تعبّد به عدم اضرار به غیر را، فپرهیز از زیاده

یر و زله به شرح ای از محورهای اصلی دیدگاه معظمگزیده .است
 شود: طور خالصه ارائه میهب

 طغیان، نتیجة انسان، زیست طبیعی محیط نادیده گرفتن 
 (21/07/1385است ) طبیعت مقابل در خودخواهی و خودبینی

 ن هم ست؛ آا هاملت ملی و متعلق بههای منابع طبیعی ثروت
 در طول تاریخشان بلکهها در یک نسل؛ نه ملت

(17/12/1389) 

 را اشضربه که است یچیزهای آن از زیست، محیط خریبت 
 وقتی در دنیا همة گاهی ی،جغرافیای منطقة یک ملت، یک

 (09/01/1389) کنند که دیگر قابل جبران نیستمیاحساس 
 

ا ب یمل داریپا تیدر رابطه امن ریبه مطالعات اخ یااشاره

  سالمت یعد اجتماعبُ
عد ا بُدر بررسی رابطه امنیت اجتماعی و امنیت پایدار ملی ب

یده اجتماعی سالمت، مطالعات ارزشمندی انجام شده است. پسند
مفاهیم  ورا مطالعه  میالاس منابع اجتماعی در متالهای سموقعیت

 (: 16) سالمت اجتماعی را به شرح زیر ارائه داده است
 اجتماعی (حریم) رمتح 

 ر اثتعاون اجتماعی، مواسات اجتماعی، انصاف اجتماعی، ای
 اجتماعی (رحمت)اجتماعی، دلرحمی 

 عی، واداری و بازداری اجتما(نصیحت) خیرخواهی اجتماعی 

 گذشت اجتماعی، بردباری اجتماعی»؛ «قدردانی اجتماعی 

 مت محبت اجتماعی، الفت اجتماعی، رح» ؛«فروتنی اجتماعی
 اجتماعی، اخوت اجتماعی، خانواده اجتماعی

 ریدا وفاداری اجتماعی، صداقت و امانت 

 ق آداب اجتماعی، حسن خل 

 سرور و شادی اجتماعی  

  :قی؛ ؛ الفت؛ اخوت؛ خانواده؛ خوش اخالمنزلتسایر مفاهیم
 ... امانت داری
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 ده موقعیت اجتماعیاین مفاهیم سالمت اجتماعی در 

 :یابندزمینه بروز می
 و(مال، جان، ایمان، آبر) های دیگرانداشته 

  ،ضع و محرومیت دیگرانونیازمندی 

 سرنوشت دیگران 

 شده از دیگرانخوبی دریافت 

 شده از دیگراندی دریافتب 

 منزلت خود در مقایسه با دیگران 

 بین فردی در رابطه با دیگران فعواط 

 ها و قراردادهای اجتماعیپیمان 

 شکل و قالب ارتباط با دیگران 

 هیجان در ارتباط با دیگران 

 ریزیرنامهکه با تمرکز بر این ده موقعیت و ب وی نتیجه گرفته است
 رفتامتمرکز بر کنش فردی، واکنش به رفتار دیگران و تنظیم ر

 د.مت اجتماعی را ارتقا داالتوان س تعامل، می له اصاردرب
هم و تحقق ای بسیار میک نیاز پایهسام آرام، امنیت اجتماعی را 

دلیل هد جامعه، بآن را مرهون برقراری سالمت اجتماعی بین افرا
ه است سهولت مشارکت اجتماعی و افزایش اعتماد اجتماعی، دانست

با تأکید  راهبردهای اجتماعی و فرهنگی امنیت پایدار(. فاتحی 17)
رای بدو راهبرد کلیدی را بررسی و  میالب اسالبر گفتمان انق

و  "محوری مردم"یکی،  نموده است،جامعه فعلی ایران پیشنهاد 
ن ی پیشنهادی آسایر راهبردها .(13) "یساز ظرفیت"دیگری، 

 مطالعه عبارتند از:
 یهاالیه تولید و بازتولید مستمر و فزاینده فرهنگ امنیت میان 

 گوناگون اجتماعی

 جتماعی از تولید و بازتولید مستمر و فزاینده فرایندهای نظم ا
 پذیریپذیری و فرهنگطریق جامعه

 تبط با ایجاد ینده در فرایندهای مرتولید و بازتولید مستمر و فزا
ول های مسئای دستگاهوحدت رویه و عدم برخوردهای سلیقه

 ها و جرایم حوزه امنیت اجتماعیبا آسیب

 نتظامیهای نظامی، ا تقویت و اقتداربخشی به نهادها و سازمان 
و قضایی مسئول در حوزه امنیت عمومی که مسئول حفظ 

 دهستن جان، مال و نوامیس اعضای جامعه

 نتظامیهای نظامی، اتقویت و اقتداربخشی به نهادها و سازمان 
ظ که مسئول حف ،و قضایی مسئول در حوزه امنیت اجتماعی

 دهای حیاتی و اساسی جامعه هستنارزش
های عدالت در شاخصدکتر حسین ملک افضلی و همکار، 

را بررسی و معتقد است  های اجتماعی آنکنندهسالمت و تعیین
 ،رسیدن به هدف سالمت برای همه یا پوشش همگانی سالمت

میسر نیست. عدالت در سالمت به  ،بدون تحقق عدالت در سالمت
های سالمت است که معنی کاهش یا حذف آن دسته از نابرابری

این عوامل در بین اقشار جامعه باشند و در واقع اجتناب میقابل
رین این عوامل عبارتند از: تهم. ماندصورت ناعادالنه توزیع شدهبه

سوادی غل مناسب، نداشتن درآمد کافی، بیفقر، تبعیض، نداشتن ش
سوادی، نداشتن مسکن و محل کار مناسب، عدم برخورداری و کم

از محیط زیست پاک و ایمن، عدم برخورداری از خدمات سالمت 
ای و ظر هزینه، عدم مراعات اخالق حرفهکارآمد و قابل تحمل از ن

می و پاسخگویی در فرآیند دریافت خدمات سالمت، حکمرانی اسال
ی غذایی، نامناسب در نظام سالمت، عدم برخورداری از امنیت و ایمن

های اجتماعی و عدم برخورداری از عدم برخورداری از حمایت
وی نتیجه گرفته است که  .امکان استفاده از حمل و نقل مناسب

 های اولیهاصول مراقبت مت با بکارگیریالتأمین عدالت در س
 ری بینایعنی تکنولوژی مناسب، مشارکت مردم و همکسالمت، 

به  و های حساس به عدالت، معتبر، عملیهمراه با شاخص ،بخشی
 ،عدالتی خره تعهد سیاسی و اقدام همگان برای رفع بیاالروز و ب

 .(18) میسر است
 

و سالمت  یمل تیدر امن تیمرتبط با جمع یهامؤلفه

  یاجتماع
از  ح،یسالم، عالم و برخوردار از فرهنگ، هنر و تفر تیجمع

ابطه ر کی یمل تیو امن تیاست. رابطه جمع یقدرت مل یهامؤلفه
مسائل  بر یرگذاریبا تأث یتیجمع راتییو متقابل است. تغ هیدوسو

بر  یاکنندهنییتع ریتأث ،یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ
 بیترک ت،یجمع ییایجغراف عیتوز وتراکم  یدارد. الگو یمل تیامن
 یدر شهرها یو مذهب یتینسبت قوم ،یتیو ساختار جمع یسن

 ،یجو خار یداخل یهامهاجرت ،ینیو مرکز نش ینیمختلف، مرزنش
 تینو ام تیجمع یراهبرد میهستند که مفاه ییهاازجمله مؤلفه

کاران، گره زده است. در مطالعه خرمشاد و هم گریکدیرا به  یمل
 یبانو ز یقوم ،یو مذهب ینید بیترک ت،یرشد جمع یکم یرهایمتغ

، در حوزه نخبگان یتیجمع راتییتغ یفیک یرهایو متغ تیجمع
را  ریتأث نیشتریب بیترتبه ت،یجمع یفرهنگ یهاو ارزش رتیبص

(. 19) تدر بر داشته اس رانیا یاسالم یجمهور یمل تیبر امن
ل و عام تیتقو ار یاعتماد به نفس مل هیروح ت،یجمع شیافزا
ا به ر یقدرت مل تیجمع یاست و رشد منف یکننده قدرت ملنییتع

 ،یسایو اقتدار س تیجمع نیرابطه ب یئیاندازد. علیمخاطره م
 ریز یربارو زانیاز م یناش یهاو چالش یرا بررس یو مل یاقتصاد

 نادرست یهااستیاز س یناش ت،یشدن جمع ریو پ ینیحد جانش
 (. 20نموده است ) یادآوریرا  تیمعو کنترل ج یبارور

است. رشد  ستیز طیسالم و امن انسان وابسته به مح یزندگ
 یالگوها راتییتغ ،یتحوالت صنعت ،ینیتوسعه شهرنش ت،یجمع

 ییامدهایو پ یطیمح ستیو ز یاقتصاد ،یمصرف، مشکالت اجتماع

 ؛"یو فرهنگ یآموزش یهاتیمحروم"؛ "ستیز طیمح بیتخر"مانند 
 "یاجتماعمشکالت  ریو سا ینینش هیحاش ،یکاریفقر، ب"
سواد  یدنبال دارد. آموزش و ارتقاهرا ب "یمشکالت اقتصاد"و

مصرف منابع  ،یاز منابع آب حیاستفاده صح ،یطیمح ستیسالمت ز
 شیآما ست،یز طیو حفاظت از مح یداریپا یبرا ن،یزم یکیولوژیب
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 نیاستفاده از سرزم یهایکنترل نابسامان کردیبا رو نیسرزم
کاهش منابع آب  ،ییزاابانیب ا،هجنگل بیخاک، تخر شی)فرسا

 طیو سالمت مح تیامن ی...( براها و شور شدن خاک ن،یریش
سازمان حفاظت محیط زیست: جمعیت و اثر آن ) الزم است ستیز

 (.1387 ؛بر محیط زیست
 

  یو سالمت اجتماع تیامن یهامؤلفه ریسا
  جامعه  ر دروامنیت اجتماعی با عدالت: مقدم بر همه امرابطه

 این ویژگی در نظام اسالمی شامل است. ، عدالتاسالمی
 تمام احکام الهی، رعایت حق و قسط و مسئولیت متقابل

 و ملت و انصاف و شفقت بر خلق و مانند این هاحکومت 
  باشدمی

  د اهتمام یکی از موار :اجتماعی و نهاد اجتماعی خانوادهامنیت
تنگ ارتباط تنگا ،به پدیده امنیت اجتماعی در سطح جامعه

ندگی حفظ حریم ز) این مسئله با نهاد اجتماعی خانواده است
سطح ی قاهمچنین ارت خانوادگی از خطرات و تهدیدات،

 زندگی خانوادگی با اتخاذ تدابیری جهت کسب فرصت های
 (21...( ) دگیزن

 روسایی محیطی و کشمکش ف»های زیست محیطی: مؤلفه
فشارهای زیست » ؛«زیسـت بر سر منابع طبیعی، محیط

یی جا به جا»؛ «نوردند، محیطی که مرزهای ملی را در می
 رناکهای خطمهاجرت، بیماری»؛ «هامرز آبریزها، اکوسیستم

اج اموزلزله، طاعون، طوفان، »؛ «تیزیس یطهای محو آسیب
أثیر تخریب محیط زیست ت»؛ «ییل و خشکسالهمگین، سس

 . .. و «جوامع و اقتصاد بر سالمتی

 شرایط اجتماعی، » :عوامل اجتماعی موثر بر سالمت
ح یزان درآمد، سطم» ؛«شودبیماری می اقتصادی که باعث

ی ل اجتماعمسائ» ؛«تحصیالت، شغل، تغذیه، طبقه اجتماعی
ین بمحل اقامت )تفاوت » ؛«سوادیفقر، بیکاری و بی نظیر

ایر سای، پایتخت در مقابل های منطقهشهر و روستا، گروه
 ؛«هارهنگ و ارزشف» ؛«های دیگر شهرهامناطق( و بخش

 ...  و« سرمایه  اجتماعی»

 و فضای فکری و اجتماعی الزم برای طرح مسائل اجتماعی 
و به دور  آزادانه، خردمندانهصورت ه، بگفتگو و تبادل اندیشه

 از هرنوع سلطه

 یت سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی، نشاط اجتماعی، کیف
، ا و تحمل اجتماعیسطح مدار، زندگیاز  زندگی و رضایت
، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی

 شکوفایی اجتماعی همبستگی اجتماعی
 

  یعو سالمت اجتما تیکننده امندیاز عوامل تهد ییهانمونه
و بین  فقدان امنیت اجتماعی یا هر نوع امنیتی در سطح داخلی

  . شود که به کل امنیت صدمه وارد گرددباعث می ،المللی

 آمیزتعاطفی، صمیمی و محب ،در روابط گرم کلیه مخاطراتی که 
ی میان خانواده اختالل ایجاد نماید و احساس نزدیکی و همدل

 آنان را از بین ببرد

 تعدادهاپرورش اسو موانع های اجتماعی و بی عدالتی نابرابری 
  هایها و ناهمگوناختالفات، تفاوت، هاو شکوفایی خالقیت

 خانوادهمیزان جرم و جنایت، فروپاشی هایی نظیر آسیب ،
 ... و فرار از پرداخت مالیات، مصرف مواد مخدر، خودکشی

 ای و قومیقهرف تالفاتو اخ اهتنش 

  تقسیم آبمسئله مناقشات در 

  یت در کشورهای همسایه بر امن ایقهرف ایهخشونتتأثیر
 (22شهرهای مرزی )

 قاچاق کاال و مواد مخدر 

  انزبرسی اای فهوارهای ماهشبکهتهاجم فرهنگی از طریق 

 قانونیناامنی مرزی و مهاجرت غیر 

 فقر و محرومیت شدید مناطق مرزی 

 از مرزهخارج ای وابسته به اهوهکریت گالوریسم و فعرت 

 ؛ ناامنی در محتواهای اجتماعی )نظیر های شبکهآسیب
ر مورد و نامناسب د حضور بی؛ رقراری ارتباط غیرمفیدب

 ارگیریقرهای مالی؛ و سو استفاده برداریکاله؛ فضای مجازی
 (23( )در معرض شایعات

 های بیگانهافزایی رسانهبحران 
 

  هاتهدیدات سالمت و امنیت اجتماعی در جنگ
ه کبر محیط زیست دارد، از این رو به جاست  جنگ آثار سو

انون و قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در اسالم و همچنین ق
رام قرار احت المللی آمده موردهای بینمقرراتی که در کنوانسیون

 .گیرد
 

  یو سالمت اجتماع تیامن یطیمح ستیابعاد ز
 تی مداخالت بهره کشانه انسان از بنیادهای زیس شیافزا .1
 تشدید فقر، . 2
 رشد جمعیت. 3
 امنیت غذایی. 4
 گرمایش جهانی. 5
)کاهش  های زیست کرهتغییر اقلیمِ جهانی و نابودی سازمایه. 6
ن سطح ازن، تغییرات آب و هوایی، جنگل زدایی، باال آمد هیال

رودها،  ها ودن تاالبای، خشکیهای کرانهدریاها، نابودی سازه
ستگاه ها ها، نابودی زیذوب یخ زارهای قطبی، تندبادها و سیالب

 ...(و  و کشتزارها
 فروسایی محیطی . 7
 پناهندگان زیست محیطی. 8
 تنوع زیستی ینابود. 9

 آلودگی هوا . 10



 11 / یمل داریو توسعه پا تینقش سالمت در امن   
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 ینیروزم و ینیزمریز یهاآب ژهیمنابع آب، بو یکمبود و آلودگ. 11
 ها در اثر مداخالت صنعتیاقیانوس یآلودگ. 12
 ای، فرسایش خاکایمنی هسته. 13

 

 گیرینتیجهبحث و 
منیت اسالمت اجتماعی با امنیت اجتماعی و به تبعیت از آن، 

یشرفت پ ی آن سازوکارهای ارتقاملی و پایداری آن مرتبط است. از 
های اجتماعی و حرکت جامعه به سوی کمال بر اساس مؤلفه

الزمه پیشرفت  محوری است.دنیامحوری و علممحوری، انسان
و  اد فضایی است که ضرورت احساس با ارزش بودنجایاجتماعی 

تر از ستردهمشارکت داشتن در محیط کار را القا کند. اما مهمتر و گ
های اقتصادی و این، توجه جدی به نظام توزیع عادالنه موهبت

ها، به نسانبر افزایش سطح بهروزی ااجتماعی است که عالوه
 . (24) کندهای اجتماعی نیز کمک میکاهش جدی آسیب

یک جامعه و همچنین توسعه هیچ عنصری برای پیشرفت و 
ش در منیت و تامین آرامشکوفایی استعدادها، مهمتر از عنصر ا

بزارهای ابه معنای تمهید فضا و  امنیت اجتماعیاشد. بجامعه نمی
عی از های مختلف اجتماروهبرای ابراز وجود و طرح نظر گ الزم

طرح است مها، هنگامی موثر و قبیل زنان، جوانان، اقوام و اقلیت
امنیت . ودعنوان یک امر گریزناپذیر با یک ارزش پذیرفته شکه به

عادی  مورد نظر، اطمینان خاطر جامعه در قبال تحوالت اجتماعی
 . و تحرکات عمدی معطوف به سالمت و هویت خود است

 اجتماعیامنیت و سالمت  موضوعات دارترینو اولویت مهمترین
 عبارتند از: 

 ای که تهدیدات تفهیم و قبول معنای گسترده از امنیت به گونه
 را نیز در برگیرد سالمت و امنیت اجتماعی

 های قرآنی در سبک زندگی شهروندانآموزه ابعاد دینی وی ارتقا 

 و سالمتی  اجتماعی ،ترویج و تقویت تعامالت سازنده انسانی
 بین شهروندان

 های مدیریتی و امنیتی در راستای انسجام ریزیتقویت برنامه
نسبت به فرهنگ بومی ، و پایداری اجتماعی شهروندان جامعه

 و هویتی

 سالمت افراد جامعهدانش و سواد فرهنگ،  یارتقا 

  ها و آداب و رسوم فرهنگی و هویتیبه ارزشاحترام 

 اه و تامین آسایش اجتماعی، روانی و عدالت اجتماعی، رف
 یاقتصاد

 شهروندان، ها و حمایت از استعدادهای شکوفایتوجه به خالقیت 
 خاصه جوانان

  ،های ارزشی و و پاسداشت سرمایه ، ارتقانگهداشتتأمین
 فرهنگی

 شهروندان میزان مشارکت پایدار یارتقا 

 و یتی رتباط تنگاتنگ نهاد اجتماعی خانواده با نهادهای حاکما
های روانی، اجتماعی، پیشگیری از انواع آسیباجتماعی و 

 هاعاطفی، اقتصادی و فرهنگی در بین خانواده

  مین، تأترغیب و تشویق مشارکت پایدار شهروندان در راستای
 امنیت اجتماعینگهداشت و ارتقای سالمت و 

 

که نمایند بدین وسیله نویسندگان تصریح می تضاد منافع:
گونه تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.هیچ
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