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Abstract   
Background and Aim: Spiritual security is under sustainable national security. There is a close relationship 

between comprehensive health, including the spiritual dimension, and national security. Spiritual aspects of Health 

and Security have been investigated in this study. 

Methods: Library research method used in this study. The data analysis was qualitative and explanatory 

(causal), and interpretive.  

Results: Spiritual security and spiritual health, in the “Islamic-Iranian model of progress”, are necessary and 

obligatory for each other. Spiritual health, the most important dimension of comprehensive health, is effective in, 

and necessary for, national security and sustainable development of society, too. 

Conclusion: Spiritual aspects of “Health” and “Security”, are two divine blessings, precious and irreplaceable 

havens, in human societies. Belief in God, strengthening the attributes of faith, and righteous actions, are the main 

origin of security actions and also the main mechanism for obtaining and promoting spiritual health. 
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   دهکیچ
اهداف،  ،یمبان رندهیآن با سالمت همه جانبه، دربرگ قیقرار دارد و رابطه وث یمل داریپا تیامن لیدر ذ ،یمعنو تیامن ف:هدزمینه و 

، و در تعامل با اصل "یاسالم کردیدر رو یسالمت معنو"مطالعه نسبت  نیاست. در ا یاسالم یناظر بر سالمت معنو یهااصول و ارزش

  .آن ارائه شده است یو تعال میتحک یقرار گرفته و راهبردها و راهکارها یمورد بررس "یمل داریپا  تیامن"سالمت همه جانبه، با 

 .است« تفسیری»)علّی( و « تبیینی»و از نوع « کیفی»ها، تجزیه و تحلیل دادهو « ایکتابخانه»روش مطالعه،  :هاروش

رابطه دوسویه ، الزم و ملزوم یکدیگر و تحکیم و تعمیق شرفتپی ایرانی -سالمت معنوی، در الگوی اسالمیو  امنیت معنوی ها:یافته

د و هماهنگ با سایر ابعاد کنجانبه، معنی و مفهوم پیدا می. سالمت معنوی در منظومه سالمت همهباشدمیو تعالی ، باعث پیشرفت هاآن

 .فیزیکی )جسمانی(، روانی و اجتماعی سالمت، در امنیت ملی و توسعه پایدار جامعه، تأثیرگذار است

تقویت صفات ایمان به خداوند و  .بی بدیل در جوامع انسانی هستندسالمت و امنیت دو نعمت الهی و دو ودیعه گرانبار و  گیری:نتیجه

حصول و ارتقای سالمت معنوی است. ترین ساز و کار ا و همچنین اصلیزهای امنیتترین خاستگاه صدور کنشایمانی، و عمل صالح، اصلی

های دیرپای ارزش ناخت و حفظشهدف،  ،ملیپایدار امنیت  معنوی سالمت و تحکیم و اعتالی رابطه آن باعد بُدر تأمین، نگهداشت و ارتقای 

شوند و دائماً افزایش یافته تا  در ارائه آموزش، پژوهش، بهداشت، درمان و توانبخشی سالمت، همواره باید رعایتاسـت که  انسانی و اسالمی

 . ها حاصل گرددمراتب باالتری از آن
 

 

  .تیمعنو ،یسالمت، سالمت معنو ،یمل تیامن ،یمعنو تیامن ت،یامن :هاکلیدواژه
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جانبه و تنگاتنگ با یکدیگر ای همهامنیت و سالمت، رابطه

؛ افِیَةالْأَمْنُ وَ الْعَ مَجْهُولَتَانِ  نِعْمَتَانِ »اند: فرمودهص( )دارند. پیامبر اکرم
ل، الخصا) .دو نعمت است که ناشناخته است: امنیت و تندرستی

 اد امنیتاین ارتباط دربرگیرنده همه ابع(«. ۳4، ص 1شیخ صدوق، ج 
 از سویی و همه ابعاد سالمت از جانب دیگر است. در خصوص

عات زیادی ارتباط امنیت با سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی، مطال
منیت با انجام شده و مستندات جامعی موجود است. بررسی ارتباط ا

  عد معنوی سالمت، مورد توجه این بخش از مطالعه است. بُ

های زمانبر ساوهالتولیان آن عمو جانبه است امنیت پایدار همه
ک بیان به یها و حتی مردم هستند و نظامی و قضایی، سایر سازمان

یت معنوی از ابعاد مهم آن، امن .گیردتمام آحاد جامعه را دربرمی
انبه، است که الزمه آن برخورداری آحاد جامعه از سالمت همه ج

از  امع،جل و در مفهوم کام منیتا عد معنوی سالمت است.ویژه بُبه
اشد، هیچ اگر امنیت نب ی جامعه است.ترین نیازهامهمترین و اساسی

پذیر نیست. کاری حتی عبادت خداوند هم برای مردم امکان
 هایعالیتبنابراین، ضرورت وجود امنیت برای تداوم حیات جامعه و ف

 ا دستیابیبامنیت ملی  (.1) کید استأاقتصادی، علمی و اجتماعی مورد ت
ارجی را با شرایطی ویژه، تهدیدهای بالقوه یا بالفعل داخلی و خبه 

. دهدزه نمیاجانفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه را  وامکانات خود دفع 
اتحاد  اقتصادی، اللخودکفایی و استق ،های امنیتمهمترین مؤلفه

، هفقی والیت رهبری و ،و همبستگی ملی، قدرت دفاعی و نظامی
 شارکتم مداری،دینی، قانونگذاری و قانون گسترش و تعمیق معارف

ی وحدت ملی و یکپارچگنظامی،  سیاسی یکپارچگی حفظ عمومی،
 .(2) باشدمی ،ملت با نظام سیاسی یکپارچه ملی

سالمت  در قرآن و روایات اسالمی، امنیت در کنار و مالزم با
تأمین  اهمیت و ضرورت وجود و بیان شده است. این امر داللت بر

المت از سدارد. امنیت و ن زندگی بشر ئویر امنیت در سایر شو تأث
 آفرینی هستند که در زندگیایع مسئولیتهای بزرگ الهی و ودنعمت

ها مورد دنیوی موجب رشد و تعالی و در قیامت، انسان در مورد آن
 لسالم،اعلیهم اینکه در روایات معصومین پرسش قرار خواهد گرفت.

وجود  بیان شده است، از اهمیت و ضرورتمتی الامنیت در کنار س
 . ارددن زندگی بشر حکایت ئوو تأمین و تأثیر امنیت در سایر ش

بارتند از ع منابع تأمین امنیت داخلی ،(ره)از منظر امام خمینی
گذار ه بنیان. از ارکان امنیت داخلی در اندیشایمان و معنویت، وحدت

یه و یگاه والیت فقجافقید جمهوری اسالمی، موارد مهمی شامل 
یت اصل رعا ،پایگاه مردمی نظام ،صیانت از اسالمیت نظام ،رهبری

 (.۳ست )ا، قابل تأکید گرایی(التزام به قانون )قانون، استقالل

در همراهی امنیت ، (العالی ظلهمد)راهبرد مقام معظم رهبری 
ای برخوردار از می برای احداث جامعهالو منافع ملی با وحدت اس

  (.2) مت معنوی استالس
 

 هاروش
و  رفتهیانجام پذ« ایکتابخانه»مطالعه  یمطالعه حاضر بر مبنا

)علّی( و « تبیینی»و از نوع « کیفی»آن  یهاتجزیه و تحلیل داده
  .است« تفسیری»

 

 نتایج
 ادبیات نظری

 با ارتباط در که است معنا، حالتی به منسوب معنوی یعنی

 معنویت اسالمیویژگی  کند.می پیدا تحقق وتعالیخداوند تبارك
 قرب الهی را شایسته و سزاوار رسیدن به انسانباوری است و انسان

خالفت  خداوند، دارای استعداد واسطه در رابطه باداند و او را بیمی
 .)ویکی فقه( کندمعرفی می صفات الهی و اسماء تجلی و الهی

معنویت از فضایل قابل اکتساب انسانی است. با کسب این فضایل 
گاه مطلوب، انسان مظهر و تجلی صفات و ملکات سوی به و هدایت

صفات الهی شده، خالق خود را به باالترین وجه ممکن درك 
حال و در عین ای از عقالنیت استجلوه اسالمی، معنویتکند. می

مالك عقالنی و  است، بر ونیقلبی و در حالت و وضعیت که نوعی
جوهره معنویت (. در ادبیات اسالمی، 4نیز استوار است ) پسندعقل

سبک محور اصلی اصلی دینداری و زیربنای عبادات و اخالقیات و 
 .(5زندگی اسالمی است )

گر شدن آن م قرب الهی و جلوهالهدف معنویت از دیدگاه اس
ن و و بعضی مضامی اد، شئونات و لحظات زندگی استابعدر همه 

 (:6شرح ذیل است )مصادیق آن به
  این  ط بارقراری ارتباربو توانایی اعتقاد به وجود الیتناهی

ه ، کندبا خداوده و رشد پاین طهستی و ارتبا الیتناهی اءمنش
 است؛  اخالقیها و رفتارهای پشتوانه درونی فضیلت

 ؛معاداعتقاد به داری زندگی روزمره و کل زندگی و معنا 

  ؛صورت اختیاری()بهودن حقیقت انسان از گناه الل بز 

 از  دور بودنها و گیریو تصمیم هاعقالنی بودن استنباط
 ای نفسانی؛ هواه

  د دست می آیهبالح صمل عای که در اثر حیات پاك و پاکیزه
 ها و فسادها؛ و زدودن ناپاکی

  (طبیعت -نیگراد -)خودلم پیرامون عاعاد مختلف ط با ابارتبا 
 ها؛ ه آنبو احترام 

   ندگی، زه برای احساس رضایت، امید باال باستفاده از موارد
 ها؛ ، رضایتمندی و مانند آنطنشا

   ان و ت جسم و روالمهبودی سبرای باال باستفاده از موارد
  ؛مت جامعهاله ارتقای سبک کم

عدی از سالمت همه جانبه است که در اثر بُسالمت معنوی 
آید، و فارغ عد معنویت برای انسان پدید میاعتقاد و التزام عملی به بُ

از ارزش و اهمیت ذاتی خود، با دیگر ابعاد سالمت، در ارتباطِ کامل 
رویکرد اسالمی، عد مهم از سالمت، در و مؤثر قرار دارد. این بُ

وضعیتی است که در آن بینش، گرایش و کنش فردی، خانوادگی و 
گیرد. ن، در راستای قرب و رضای الهی قرار میاجتماعی انسا

ها تأثیر سالمت معنوی با دیگر ابعاد سالمت در ارتباط است و بر آن
گذارد. نقش سالمت معنوی در ارتقای سالمت و پیشگیری و می
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ها و معضالت جسمی، روانی و اجتماعی حتی درمان بیماری
وجودی در نظام  ترین نیازمعنوی بنیادی سالمتانکارناپذیر است. 

از تکامل ابتدایی تا ) تشریعنظام و  (تولد تا مرگ قبل از از) تکوین
 با عنوان کلیدیدارای عد از سالمت، ت. این بُاسانسان  (انتهایی

دِ اعتدال مزاجِ قوای کدار توحیدی و گی هدفدزیستِ معنادار و زن
هایی نظیر همؤلف زمت معنوی االس...  ی و تحریکی استکادرا

 هایهماین جا همعطوف بسعادت تشکیل شده و و  کرامتمنیت، ا
است. گی زند نمت ز، شهود باطنی و معنایابی اهمراه با بینش فطری

 (. 7عد درونی انسان است )قلب و بُمت معنوی، الخاستگاه اصلی س
همواره  ترین نیازهای بشری،یعنوان یکی از اساسبهنیز امنیت 

 مورد توجه بوده است. 
ا به خد اعتماد آرامش روحی و"امنیت معنوی عبارت است از

( و 8) "آیدوجود میو یاد خدا به یقین که در اثر ایمان خالص و
(. 9) گرددامیدوار می عذاب الهی و ایمنی از ثواب به حصول انسان

ه در کشود عد از امنیت زمانی حاصل میدر دیدگاه قرآنی این بُ
ماعی برقرار وند رواج داشته و عدالت اجتجوامع انسانی ایمان به خدا

 باشد )امنیت معنوی: ویکی پرسش(.
 یمانا، سرچشمه و مبنای اصلی کلیه ابعاد امنیت امنیت معنوی

همانند  .است و میان این ابعاد پیوند و توازن عمیقی برقرار است
ادات اعتقو  ایمان در نهایت درسالمت معنوی، امنیت معنوی نیز 

اش یشهسرانجام ر ، همچنان که نا امنی،ریشه داردمعنوی و الهی 
ستکبار ا ،ظلم ،کفر ،مانند شرك ایمان و صفات متقابل ایمانیبیبه 
 (. 10) گرددبر می نظایر آنو 

می آن با از تعابیر زیبای قرآنی است که تعابیر مفهو قلب سلیم
گزیده سالمت معنوی هماهنگی دارد. بعضی از توصیفات معنایی بر

 رد مفهوم قلب سلیم در روایات اسالمی:در مو
 ا دیدار قلب سالم قلبی است که پروردگارش ر»ع(: )امام صادق

ر دلی که احدی جز او در خود نداشته باشد و هکند در حالی
ی الکافی، کلین« )که در آن شرك یا شک باشد منحط است

و  عبحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، بیروت، دارصرازی، تص
  (.  هـ.ق 1401ف، چاپ سوم، جلد دوم، دارالتعار

 قلب  ،ای را دوست بداردهرگاه خداوند بنده»ع(: )امام علی
(. آن ملغرر الحکم و درر الک« )اش نمایدسلیم را رزق و روزی

نخواهد شد  قلبت برای تو سالم»اند: حضرت همچنین فرموده
 منان همان پسندی که برای خودتؤگاه که برای ممگر آن

 (.وارحار االن)ب پسندیمی

 از  ها قلبی است کهترین قلبسالم»ع(: )امام حسن مجتبی
 (. ولالعق فتح)« شبهات پاك باشد

 سالمت قلب را باالترین سالمت شمرده و امام باقر)ع(:
یچ سالمتی هجویی نیست و هیچ دانشی چون سالمت»اند: فرموده

 .)بحاراالنوار(« چون سالمت قلب نیست
  

های معنوی امنیت و سالمت در تعابیر مؤلفهبعضی 

 قرآنی و روایی

 م از حیث لغوی و همانطور که راغب در مفرداتالکلمه س
این  خواهی از آفات ظاهری و باطنی است، ومتالگفته، ابراز س

تسلیم  ،الممت، اسالم، سالمعنا در همه مشتقات این کلمه یعنی س
 معنا دارند. ت یکمالم و سالدو کلمه س. و غیره جاری است

(. ایمان به 11) نیز تقارب معنایی دارند "امن"و  "سالم"های واژه
استقرار  خداوند؛ انجام اعمال شایسته؛ جانشینی خداوند در زمین؛

با  آئینی که مورد پسند خداوند است؛ مبدل نمودن بیم و خوف
سالمت  آرامش و ایمنی، از مفاهیم ناب قرآنی مرتبط با امنیت و

 تریننونیاست، شاید کا ترین مفهوم در قرآن ایماناگر کانونی است.

 هایی مؤلفه(. در ادامه به بعض12) باشد امنیت موضوع روابط انسانی،
 شود:مفهومی اشاره می

 «م و سپس، بعد از آن غ» :در زمره امدادهای الهی« امنیت
 «محنت، آرامشی )به صورت( خوابی سبک بر شما نازل کرد

 .(15۳عمران، آلسوره )

 استقرار حاکمیت خداوند و حکومت صالحان و طرح امامت: 
ای اند و کارهخداوند به کسانی از شما که ایمان آورده»

سرزمین  اند، وعده داده است که آنان را در اینشایسته کرده
 های صالح پیامبران سلفجانشین گرداند، چنانکه امّت

 ر خالفت، دینبشین )پیشینیان( خود شدند و عالوهجان
ن تمکین پسندیده آنان را )که اسالم واقعی است( بر همه ادیا

ه از و تسلط عطا کند و به همه مؤمنان پس از ترس و اندیش
شائبه  دشمنان، ایمنی کامل دهد که مرا به یگانگی بدون هیچ

 (. 55نور، سوره ) «شرك و ریا پرستش نمایند

  یی اوست خدا»: ایمان و مؤمنان شایسته امنیت ثمرهامنیت

-ایمان رهای مؤمنان جای داد تا ایمانی بکه آرامش را در دل

 (.4)سوره فتح، « شان بیفزاید

 نید تا کافران جهاد ک با» :تأمین امنیت از اهداف مهم جهاد

لهی افتنه و فساد از روی زمین برطرف شود و دین فقط دین 

 (.19۳)سوره بقره، « باشد

  سَلَامٍ بِادْخُلُوهَا » و سالمت:بهشت خداوند، جایگاه امنیت

با کمال  وها خطاب شود که( با درود و سالم به آن؛ )آمِنِینَ

 (.46)سوره حجر،  «ایمنی و احترام به بهشت ابد وارد شوید

 :سکینه و  آیه قرآن، نزول ۳در  آرامش )سکینه( در پرتو ایمان

 با(. 4،26 ،فتح؛ 26آرامش اثر ایمان شمرده شده است )توبه، 

شت ایمان اضطراب و بحران روحی و رنج درونی و رعب و وح

 .رودمیاز بین 

 ؛ 56 لذاریات،ا»: ایمان ضامن تأسیس و پایداری جامعه سالم
 ،ملن ؛2۳مؤمنون،  ؛50،61،84هود، ؛ 65،7۳،85 ،59عراف، ا

 «.... ۳عنکبوت، و  45

 .«84 ،و صافات 89شعراء، »: قلب سلیم سازنده جامعه سالم

 

ضرورت و مصادیق و آثار امنیت و سالمت اهمیت، 

 معنوی در آیات و روایات اسالمی
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فرمایند: در مورد امنیت می (ص)پیامبر اعظمضرورت امنیت: 
وطنی که امنیت و شادی ؛ رِفِی الْوَطَنِ إالّ مَعَ الْأمنِ وَالسُّرو ال خَیرَ»

. (58، ص 74بحاراالنوار، ج ) «در آن نیست خیری در آن نیست
و تندرستى  نعمت دنیا، امنیّتکمال( »)ع( فرموده است: )صادق امام

 ه بهاى کاست و کمال نعمت آخرت، وارد شدن به بهشت است و بنده
      (.87/  408ر: معانی األخبا)« بهشت نرود هرگز نعمت بر او تمام نشده است

اهمیت امنیت: امن دانستن خانه کعبه و شهر مکه توسط 
ره مبارکه صفت امنیت داللت دارد. خداوند در سوخداوند، بر اهمیت 

و ؛ لبلد آمناو اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا ا»ابراهیم فرموده است: 
شهر )مکه( را  )به یادآور( زمانى را که ابراهیم گفت: پروردگارا! این

«. رها را بپرستیم دور بداامن قرار ده و من و فرزندانم را از اینکه بت
هنگامى که  و )به یادآور(»بقره نیز فرموده است:  سوره 125در آیه 

ردم قرار خانه)ى کعبه( را محل رجوع و اجتماع و مرکز امن براى م
رط الزم شمنیّت، در این آیات و بسیاری آیات دیگر، ا...«.  دادیم

 .استمعرفی شده براى زندگى 

 

 شهر امن و سالم در تعبیر قرآن

وند خدا»ل فرموده است: سوره مبارکه نح 112خداوند در آیه 
زند که امن و آرام بود، روزیش از اى را مثال مى)براى شما( قریه

هاى خدا را رسید، امّا )مردم آن قریه( نعمتهر سو فراوان مى
دادند، ناسپاسى کردند، پس خداوند به )سزاى( آنچه انجام مى

ش آرام وامنیّت «. پوشش فراگیر گرسنگى و ترس را بر آنان چشانید
و  باشدتوسعه در رزق و اقتصاد جامعه مى ها و زمینهدر رأس نعمت

 .کفران نعمت باعث زوال آن است
 یمالهای عینی مفهوم شهر اسمی یکی از ساحتالشهر امن اس

یم ها و تعالبرخاسته از ارزششهر امن های مؤلفهبعضی  است.
 (:1۳عبارتند از ) مالوحیانی اس

  های ارزشیو الگومبین اسالم بر پایه اصول ارزشی دین 
 اسالمی بنا نهاده شده.

  دایتگر ه، متی و پاکیالبازآفرینی مفاهیم زندگی، امنیت، سبا
 و مروج این مفاهیم برای بالد دیگر است.

 حکیم و سالمت را تأمین، تامنیت ، در ذات و صفات و افعال
 بخشد.و ارتقاء می

 بعاد اا تقویت ساز حیات مدنی مبتنی بر فرهنگ دینی بزمینه
 است. معنوی در کنار حیات مادی شهروندان

 های نمهمترین مؤلفه انسانی شهر امن، حضور و فعالیت انسا
تند، وند هسشریعت و دستورات خدابا ایمان است که عامل به 

ها ناین انسا .که مهمترین آن اجرای عدالت و نفی ظلم است
 .تندساز هس هم خودشان امنیت دارند و هم در اجتماع امنیت

 د )مراقبتباید قدر دانسته شونهای حاصله در پرتو امنیت، نعمت 
قتصادى افقر ها و پایبندی به اصول و موازین دینی(، از ارزش

اعتنایى جامعه به اصول هاى بىو ناامنى اجتماعى، از نشانه
 .دینى است

ستقرار اسوره نور، یکی از اهداف  55در آیه شرط تحقق امنیت: 
تحقق  ،صالحان و طرح کلی امامت را حکومتت خدا و حاکمی

مان آورده خداوند به کسانى از شما که ای»: امنیت معرفی کرده است
اند، وعده داده است که حتماً آنان را و کارهاى شایسته انجام داده

یشان را اگونه که کسانى پیش از در زمین جانشین قرار دهد، همان
دیده است، را که خداوند براى آنان پسنجانشین کرد، و قطعاً دینى 

ت را شان امنیّبراى آنان استقرار و اقتدار بخشد و از پى ترس
ن شریک جایگزین کند، تا )تنها( مرا بپرستند و چیزى را براى م
«. اسقانندنگیرند، و هر کس بعد از این، کفر ورزد پس آنان همان ف

ایمان  ترده حقّ،دست گرفتن حکومت گسهکلید و رمز لیاقت براى ب
الهى  هدف از حکومت اهل ایمان، استقرار دین. و عمل صالح است

نت سبر اساس  .در زمین و رسیدن به توحید و امنیّت کامل است
ن رفتن تمام نوید امنیت و از میاقرآنی، به اهل ایمان و عمل صالح، 
ز ااست؛ امنیتی که دیگر شده اسباب خوف، ترس و وحشت داده 

داشته نهایشان بیمی کید آنان، و از کفار و جلوگیریمنافقین و 
و قرار خدای را آزادانه عبادت کنند و چیزی را شریک ا و باشند
 (.14) ندهند

مده آسوره مبارکه رعد چنین  28آثار امنیت معنوی: در آیه 
 تَطْمَئِنُّ  هِللَّا بِذِکْرِ أَلَاذِکْرِ اللَّهِ الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِ»است: 
 شانیهادل و)هدایت شدگان( کسانى هستند که ایمان آورده  الْقُلُوُب؛

ها آرام گیرد. بدانید که تنها با یاد خدا دلبه یاد خدا آرام مى
 (:15بر دارد ) معنوی فراوانی درآثار  به خداوند نایما«. گیردمى
 روشندلی، ، بینی به جهانخوش، انبساط خاطر، بهجت

 امیدواری وآرامش خاطر

 بهبود روابط اجتماعی 

 هاکاهش ناراحتی 

و عمل  آثار سالمت معنوی: افراد سالم معنوی، در پرتو ایمان
لوب قشوند و صالح، از عطایای الهی مودت و محبت برخوردار می

ه مبارکه سور 96یابد. خداوند در آیه ها گرایش میدیگران به آن
مِلُوا الَصّالِحَاتِ سَیَجْعَُل إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَ»مریم چنین فرموده است: 

ده و کارهاى شایسته همانا کسانى که ایمان آور؛ اوُدًّ نُلَهُمُ الرَّحْمَ
ها( تى )در دلبه زودى خداى رحمان براى آنان محبّ ،اندانجام داده

 .«دهدقرار مى
داف از دیدگاه قرآن امنیت یکی از اهاهداف امنیت معنوی: 

که استقرار حاکمیت خداوند و خالفت صالحان است مضافاً این
ز اتأمین امنیت از اهداف جهاد قلمداد شده و احساس امنیت 

 .خصائص مؤمن است

ورانی ناز آنجا که وجود  الگوی الهام بخش معنویت در اسالم:
أمل در تباشند، ص( الگو و اسوه و کمال معنویت می)پیامبر اعظم

و  پیامبر نور و رحمت در قرآن مجید، برای دركصفات معنوی 
مبر پیاشناخت صحیح و کامل، راهنما خواهد بود. فضایل معنوی 

 ستغفار،ا اخالص،، اطاعت، در قرآن با صفاتی مانند  عبودیت اسالم

 .توصیف شده است ، توکل،تقرّب تسبیح، شکر، رکوع، سجده،
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 نویتنظریه امنیتی اسالم و ارتباط آن با سالمت و مع

نیت، اماسالم، شناسی نظریه با توجه به مبانی هستی این در
دگی مفهومی گسترده، متوازن و عمیق دارد که ابعاد مختلف زن

جمله  )از شود و به قلمروی خاص، محدود نیستانسان را شامل می
ها نهفته ننقطه آغازین این امنیت در وجود انسامعنویت و سالمت(. 

المللی را تحت جامعه ملی و نظام بین، که در صورت تحقق ،است
منیت نیز تأمین سایر ابعاد ا ،تأثیر خود قرارداده، در سایه این امنیت

ر دخواهندشد؛ حتی تأکید بر نیروی نظامی قوی و جنگ  و حفظ
 (.16) م برای ایجاد و حفظ امنیت و صلح استالاس

 سطوح در نظریه اسالمی، امنیت دارای سطوح امنیت در اسالم:

با ) "فردی و اجتماعی"؛ )با توجه به ماهیت( "ادی و معنویم"
ست ا "داخلی و بین المللی"(، و به محدوده اجرای امنیتتوجه 

 :)همان(
  نان ناظر بر مصالح دنیوی مسلماامنیت  )دنیوی)سطح مادی

 های ناظر بر آن مواردیاست و شاخص میالیا جامعه اس
ی( و اجتماعی، سیاس نظیر رشد و توسعه )اقتصادی، فرهنگی،

 باشند.عدالت اجتماعی می

  ی و ملهم از بعد متعالی وجود انسانسطح معنوی امنیت که
نوی، تعالی مع که، است مبتنی بر اصل اعتقادی کرامت انسان

ی جویقی و در نهایت سعادت ابدی انسان را پیالکمال اخ
توکل  های ناظر بر آن مواردی نظیر ایمان و. شاخصکنندمی
 خداوند است. بر

 غ آن فرد فار حالتی است که در)امنیت فردی(،  سطح فردی
ز دست ا از ترس آسیب رسیدن به جان یا مال یا آبروی خود یا

بیل معیارهای آن مواردی از ق .کندمیها زندگی دادن آن
حفظ ؛ و نعدم تعدی و تجاوز به حقوق دیگراورزی؛ عدالت

 است.  حرمت و کرامت انسان

 همگانی از حالت فراغت عی )امنیت اجتماعی(،سطح اجتما 
عیارهایی است و با مدر تمامی یا در بخشی از جامعه ... تهدید 

و  ممین رفاه و معیشت مردأتنظیر عدالت ورزی؛ رفع فقر؛ 
 ، قابل ارزیابی است.هارعایت حرمت و حقوق انسان

 )ظامی؛ ن -که دارای ابعاد سیاسی سطح داخلی )امنیت ملی
رزیابی این اجتماعی و اقتصادی است. معیارهای ا -فرهنگی

 سطح در نوشتجات قبلی مطرح شده است.

که با تکیه بر اصول  المللی(نالمللی )امنیت بیسطح بین
گیرد شکل می المللیها و تعهدات بینپایبندی به پیمانمشترك و 

 .شودو تهدیدات آن با اصل جهاد مدیریت می
 

 بحث
ای با سالمت و همه ابعاد آن رابطه امنیت و همه ابعاد آن

ند: دولت اسالم اه)ره( فرمودمام خمینیافزا دارند. اتنگاتنگ و هم
ان، در هایشباید مردم را مطمئن کند که در همه چیز، در سرمایه

. هایشان، در همه چیز، مردم در آرامش باشندکسبشان، در کارخانه

، منیت از هم جدا نیستندعد مادی و معنوی ابُدر اندیشه امام اگرچه 
عد مادی آن رجحان امنیت، بر بُ فرهنگی و اعتقادیعد معنوی، بُ

دارد. بر این اساس، سالمت معنوی، یکی از آثار امنیت معنوی و از 
رود. شمار میدهنده آن بهعوامل تأمین کننده، تقویت کننده و ارتقاء

روانی و همانطور که تأمین، نگهداشت و ارتقای ابعاد جسمانی، 
باشد، اجتماعی سالمت، مرهون وجود امنیت و ثبات و ارتقای آن می

سالمت معنوی نیز مرهون وجود و ثبات و ارتقای امنیت خواهد 
فلسفه خلقت بشر و ارسال رسل )بعثت بود. در اندیشه امام راحل، 

(. 17امنیت معنوی است ) ( و تشکیل اجتماعات سیاسی، تحققءانبیا
، )و سالمت( ، امنیتگذار جمهوری اسالمی ایرانبنیاندر اندیشه 

ی برای تأمین هدفی ارزشمند هستند و آن همانا حفظ اسالم یابزارها
در جامعه  و معنوی و تعالی انسان است. اگر بعد اعتقادی و فرهنگی

 قوی باشد، تهدیدات اثری نخواهند داشت. حتی اگر امنیت مادی
، کنندها احساس ناامنی نمیآن افراد از بین برود، )و سالمت جسمانی(

در بررسی سیره زندگی  .(17) زیرا هدف و غایت نهایی پابرجاست
های واال، ایثارگران، این معنا به عیان ثابت شده است. این انسان

های جسمانی، از سطح دیدگیرغم رنج و مرارت ناشی از آسیبعلی
هدف و غایت  (ره)مت معنوی برخوردارند. امام خمینیباالیی از سال

از امنیت در جامعه اسالمی را با عباراتی بلند و شگرف بیان  نهایی
 فرمایند: می
 زوهایمان ما خودمان را باید فدا کنیم برای اسالم، آمال و آر

 (۳07: 1)صحیفه امام، جلد  را باید فدا کنیم برای اسالم

 یم تکلیف ما این است که از اسالم صیانت کنیم و حفظ کن
 (251: 1۳)صحیفه امام، جلد  اسالم را

 خواران انکنم که اگر جهمن به تمام دنیا با قاطعیت اعالم می
دنیای  دین ما بایستند، ما در مقابل همه لبخواهند در مقاب

 .(۳25: 20)صحیفه امام، جلد  آنان خواهیم ایستاد

وم انقالب دای در بیانیه گام رهبر معظم انقالب آیت اهلل خامنه

عدالت،  آزادی، اخالق، دینیواالی های رزشردیف اهممعنویت را 
، فطری، شعارهای جهانیاز  برادری،و استقالل، عزّت، عقالنیّت، 

فزایش ااند. اعالم فرموده انقالب اسالمی زنده درخشان و همیشه

ت را از ثمرا چشمگیر معنویت و اخالق در فضای عمومی جامعه
دائمی برای  افزایش، ترویج و اهتماماند که انقالب اسالمی برشمرده

اند. در انستهدارتقای این ودایع گرانبار را بر مسئولین و مردم واجب 
ی از های معنومعنویّت به معنی برجسته کردن ارزشاین بیانیه 

ست، و اخالق اقبیل: اخالص، ایثار، توکّل، ایمان در خود و در جامعه 
 هی، گذشت، کمک بههایی چون خیرخوابه معنی رعایت فضیلت

خلقیّات  نفس و دیگرنیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتمادبه

 هایلیتها و فعادهنده همه حرکتنیکو است. معنویّت و اخالق، جهت
یط ، محهافردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است؛ بودن آن

آن  سازد و نبودنی، بهشت میزندگی را حتی با کمبودهای ماد
 د. آفرینم میبرخورداری مادی، جهن حتی با

بر اساس رهنمودهای معمار کبیر انقالب اسالمی و رهبر معظم 
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انقالب، تأمین، نگهداشت و ارتقای مستمر امنیت و سالمت معنوی، 

های معنوی و اخالق گیری از ظرفیتصورت متعامل و با بهرهبه
ور، اسالمی در جامعه، برای عموم مسئوالن امنیت و سالمت کش

کنندگان امنیت و سالمت و آحاد جامعه، آحاد نگاهبانان و تأمین

  عدول از آن هرگز پذیرفتنی نیست. فرض و فریضه است و
در مرور منابع، مطالعاتی که رابطه امنیت و سالمت معنوی را 

شود. اغلب صورت ویژه بررسی نموده باشند، کمتر یافت میبه
این ارتباط را در ذیل های مطالعات، بعضی مصادیق و شاخص

 مت معنویالس»اند. نسبت امنیت با سالمت اجتماعی، بررسی نموده
کننده تحقق مه تعالی در سایر ابعاد و تضمینالزاز ابعادی است که 

انسان سالم در جوامع سعادتمند و برخوردار از توسعه و امنیت پایدار 
رسالت بازسازی و تعالی شخصیت معنوی انسان، هدف اصلی . است

در »(. 18« )م استالهمه انبیاء الهی و خاصه دیانت مقدس اس
برای  ،دی و معنویام نوعی تعامل دوجانبه بین رفع نیازهای مالاس

امنیت حاصله در پرتو (. 19) رسیدن به هدفِ توسعه وجود دارد
 ماهیتیسالمت معنوی، با رویکرد اسالمی، از نوع امنیت ایجابی )

را شامل « نبودن تهدید»یمی فراتر از است و مفاه«( سیسیأت»
جمهوری اسالمی  اصل بیست و دوم قانون اساسیطبق شود. می

رض حیثیت، جان، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تع»: ایران
این سطح از «. »انون تجویز کندمصون است مگر در مواردی که ق

در وضعیتی وجود دارد که جامعه به مرحله قابل قبولی از امنیت 
باشد. یافته نان برای تحصیل و پاسداری از منافعش دستاطمی

شود که ایی و شرایط عینی را شامل میامنیت در این دیدگاه، توان
ت یافت. گفتنی است که توان به منافع همگانی دسدر آن بستر می

مطابق این تفسیر، مفهوم امنیت حتی نسبت به منافع عمومی نیز 
حقق یا عدم تحقق منافع جمعی در زیرا تاز اولویت برخوردار است؛ 

(. یکی از مراتب سالمت معنوی در 20) ا نبود امنیت استگرو بود ی
حضور دین سازد، سطح جامعه که موجبات امنیت پایدار را فراهم می

 و تسری و تحقق دستورات دینیشدن باورها و اعتقادات  نهو نهادی
 .است جامعه و همه شئون ها و نهادهادر سازمان

 

 گیرینتیجه
، منیتا و هر مرتبه از هرگونهبر اساس معارف الهی و قرآنی، 

ن و در ایما ،، در نهایتسالمت معنویاز میزان و مرتبه و هر 
منی در هر هرگونه ناا . متقابالًاعتقادات معنوی و الهی ریشه دارد

ضعف  دراش خره ریشهالبا و هر نوع از بیماری معنوی، ای،عرصه
رك، کفر، شایمانی و صفات متقابل ایمان مانند بیتب ایمانی یا مرا

ادات معنوی ایمان و اعتق(. 10) گرددبرمینظایر آن ظلم، استکبار و 
بعاد اصلی تمام ا عمل صالح، ریشه و سرچشمه و مبنای و و الهی

کیم و ، تحسازوکارهای تأمین ومعنوی،  و سالمت امنیتمرتبط با 
پیوندی و توازنی عاد و سازوکارها، همبین این اب، بوده هاآن ارتقای

ها، منیایمن واقعی کسی است که در برابر ناا .عمیق برقرار است
ش و های محیط بیرون، احساس امنیت، آرامات و ناکامیمالیمنا

رتو امنیت )حاصله در پ مت معنویالس. کامیابی از درون داشته باشد
از مهمترین  . می استالمحور اصلی سبک زندگی اس معنوی(،

نوبه  ، بهمی، ایمان و عمل صالحالاس سالم سبک زندگی معیارهای
 سالم یسبک زندگمرتبه ترین به حیات طیبه یا کامل نیل خود الزمه

 ر مبانیمی پیشرفت، الگویی مبتنی بالالگوی اس(. 21است )می الاس
(. 22) ی استالمشناختی اس شناختی و روش شناختی، هستی معرفت

المت سو الزامات و کارکردهای امنیت  و نهادینه سازیبا شناخت 
 اجرای الگوی ودر تدوین ها، و همه ابعاد مرتبط و بویژه بُعد معنوی آن

، شدد فراهم خواه امن و سالم،ای عهجبات ایجاد جامموپیشرفت، 
 .واهد ساخترا تأمین و تضمین خپیشرفت  باتخود موج نوبهکه به
 

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