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چکیده

«امنیت روانی» یکی از مهمترین و درعینحال اساســیترین موضوعات زندگی انسانها است که تأمین و
توجه به آن ضرورتی اجتنابناپذیر است .شناخت مفهوم امنیت روانی ،راهکارها و موانع آن ،ازجمله مسائل
مهم و درخور توجهی اســت که این مقاله میکوشــد تا به آنها بپردازد .رجوع به اندیشه و آرای رهبران
دینی برای پاسخ به پرســشهای یادشده ،از اهمیت بسزایی برخوردار است .سؤال اصلی مقالۀ حاضر این
اســت که راههای ایجاد امنیت روانی و موانع آن در اندیشــۀ حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای چیست؟ بر
این اساس مجموعة سخنان و بیانات ایشان از ابتدای تصدی جایگاه رهبری تا سال  ،1392بهعنوان جامعۀ
آماری در نظر گرفتهشده است .محقق در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا ،جهتگیریها ،نقاط
تأکید ایشــان و تحلیل توجیهی ،راهها و موانع ایجاد امنیت روانی را واکاوی و دســتهبندی نموده و نشان
داده است که در نظر ایشان؛ «دوری از قرآن ،نداشتن پیشرفت در بخش نرمافزاری تمدن اسالمی ،پایبند
نبودن به شریعت اسالمی ،کمبود عنصر ایمان در زندگی ،التهاب آفرینی در فضای جامعه ،آماده نبودن و
ضعف ملتها در مقابل دشــمنان ،غفلت از آرمانهای معنوی ،علمی بودن محض دانشگاهها ،انجام ندادن
کار نیک و ایجاد ناامیدی و یأس در جامعه ،از مهمترین موانع ایجاد امنیت روانی اســت و «انس با معارف
قرآن ،پرداختن به ســبک زندگی اسالمی ،شریعت اسالمی ،دین و اخالق ،عنصر ایمان ،نبودن التهاب در
جامعه و وحدت کلمه ،آمادگی نیروهای مســلح ،ایجاد فضای معنوی و روح لطیف دینی ،کار خیر و عمل
نیک و نفی دشمنسازی موهوم» از راههای ایجاد امنیت روانی است.
کلید واژهها :امنیت روانی ،راهکارها ،موانع ،اندیشه ،بیانات ،آیتاهللالعظمی خامنهای.
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امنیت یکی از نیازهای اولیه و غریزی بشر بوده ،چنانکه از دیرباز یکی از دغدغههای اساسی بشر،
تأمین امنیت در حوزههای مختلف زندگی بوده اســت .بسیاری از جنگها و صلحها برای تأمین و
حفظ امنیت رخداده و میدهد.
امنیت در اســام ازلحاظ معنی و مفهوم اصطالحی ،دارای بعد و افق گســترده و فراگیری است؛
بهاندازهای که به تمام مســائل ریزودرشــت زندگی فردی و گروهی انسان در همۀ عرصهها اشاره
دارد .امنیت در حقیقت حیاتیترین نیاز بشــری اســت تا جایی که میتوان گفت اصوالً فلســفه
وجودی حکومتها ،دولتها و نهادهای عمومی متأثر از همین نیاز بشــری بوده اســت .به همین
دلیل مقولۀ امنیت همواره موردتوجه همۀ اندیشمندان جوامع بوده است.
از میــان مباحث امنیت« ،امنیت روانی» یکی از مهمترین و درعینحال اساســیترین موضوعات
زندگی انســانها است که تأمین و توجه به آن ضرورتی اجتنابناپذیر است .همانگونه که انسان
موجود پیچیده و شــگرفی است ،امنیت وی نیز از پیچیدگی خاص و شگرفی برخوردار است .این
مســئله بهویژه در بخش امنیت روانی ،خود را بیشازپیش نشــان میدهد؛ زیرا روان آدمی تحت
تأثیر همۀ علل و عوامل درونی و بیرونی واکنش نشــان میدهد .ازاینرو ،در بهداشــت و سالمت
روانی شــخص و یا اجتماع باید به همه علل و عوامل توجه خاص شــود .امنیت ،واژهای پیچیده
و به لحاظ کاربرد از گســتردگی وسیعی برخوردار اســت .از درونیترین افکار و احساسات بشری
گرفته تا مهمترین مســائل بین دولتها دربر گیرندۀ مفهوم امنیت اســت( .موال زاده )10 :1389 ،با
توجه به مطالب مطرحشده در این مقاله بر آنیم تا با استفاده از آراء و نظرات مقام معظم رهبری،
راهکارهای ایجاد امنیت روانی و موانع آن را اســتخراج و موردبررسی و تجزیهوتحلیل قرار دهیم.
بر این اساس ابتدا به یک جمعبندی مهم پیرامون امنیت روانی پرداخته و پس از تبیین آنها به
تحلیل و بررسی مهمترین راهکارهای ایجاد امنیت روانی و موانع آن در اندیشۀ مقام معظم رهبری
پرداخته شده است.
بیان مسئله و ضرورت پژوهش

جامعۀ ســالم پیش از آنکه به آسایش نیاز داشته باشــد ،به امنیت روانی نیازمند است؛ زیرا در سایۀ
امنیت و آرامش است که هر کار خرد و کالن شدنی و دستیافتنی است .ازاینرو دغدغۀ امنیت در همه
شــاخههای آن بهویژه امنیت روانی و آرامش جمعی ،مهمترین مسئولیت دولتها و خواستۀ ملتها و
جوامع به شمار میرود .هرگونه تهدیدی نسبت به امنیت روانی جامعه به معنا و مفهوم تهدید سالمت
جامعه و نابودی و متالشی شدن همگرایی و انسجام و درنهایت اساس انسانیت است؛ زیرا انسان پیش از
آنکه به غذا توجه داشته باشد ،نیازمند امنیت روانی است .به یک معنا انسان ممکن است برای رهایی
از گرســنگی و تشــنگی به خطر تن دهد و امنیت جانی و مالی خویش را در معرض خطر قرار دهد،
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ولی ســلب امنیت روانی به حذف انسانیت میانجامد .دشمنان هر جامعهای به سبب آگاهی از ارزش
و اهمیت امنیت روانی جامعه میکوشــند تا به تخریب آن دست یازند و با ایجاد بحرانهای گوناگون،
بستر مناسبی برای فروپاشی جامعه فراهم آورند( .همان )11 :با تأملی کوتاه در شرایط کنونی جامعه و
در نظر گرفتن گســترش و تعمیق روزافزون ارتباطات انسانی در سطوح بینالمللی و جهانی ،احساس
میشود که عوامل برهم زنندۀ تعادل ،آرامش و سالمت روان و علل پدیدآورنده بحرانهای روانی ،افزایش
و پیچیدگی خاصی یافته و متقاب ً
ال احســاس نیاز فردی و اجتماعی به سالمت و آرامش روانی افزایش
روزافزونی پیداکرده اســت( .کوثری )1385:116 ،مقام معظم رهبری در باب امنیت میفرمایند« :مقولۀ
امنیت ،یک مقولۀ بســیار مهم و استثنائی است .خداوند در قرآن کریم « -و امنهم من خوف»  -یکی
از بزرگترین نعمتهای خود را نعمت امنیت به شــمار میآورد و آن را به رخ آن مردمی که مخاطب
این معنا بودند ،میکشد .امنیت ،یک زمینه برای همۀ موفقیتها و پیشرفتهاست .عالوه بر اینکه اگر
امنیت در جامعه نباشد و آحاد مردم دغدغۀ ناامنی داشته باشند ،یکی از برترین حقوق انسانها پایمال
ش��ده است .امنیت در جامعه مال همه است .تنها کســی باید احساس ناامنی بکند که درصدد است
امنیت مردم را متزلزل کند و بر آن آسیب وارد کند .فقط او باید احساس ناامنی کند از ناحیۀ شما؛ ّ
وال
همۀ آحاد ملت با هر مذهبی ،با هر دینی ،با هر گرایش سیاسیای ،با هر سلیقهای فرق نمیکند؛ همه
یکساناند» )1386/8/16( .با توجه به اهمیت و حساسیت ویژه موضوع امنیت روانی در عصر کنونی و
نگاههای متفاوت به این موضوع ،توسط دانشمندان و نیز کافی نبودن مطالعات و تحقیقات صورت گرفته
در این زمینه توسط متفکران اسالمی ،شناخت این موضوع از منظر و نگاه اندیشمندان اسالمی و رهبران
دینی امری ضروری است .ازاینرو ،با توجه به نگاه ویژه و جامع مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به
این موضوع از ابتدای تصدی رهبری تاکنون ،ضرورت انجام پژوهشی در بیانات ایشان بهمنظور یافتن
راهبردهای ویژه در این حوزه امری اجتنابناپذیر اســت .به همین علت ،این تحقیق کوشــیده است،
خطمشیها و راهبردهای خاص مقام معظم رهبری در این حوزه را از بیانات ایشان استخراج و به تبیین
و بررسی و تحلیل آنها بپردازد .همچنین یکی از اهداف این مقاله تولید ادبیات بومی در حوزۀ امنیت
روانی و خارج گردیدن از سیطرۀ ادبیات غربی در این حوزه است ،ازاینرو ،دیدگاهها و اندیشههای مقام
معظم له در این راستا ،مسیر تبیین نظریۀ
معظم رهبری بهعنوان مالک انتخابشده تا مجموع بیانات
ٌ
جامع سیاسی اسالم را هموار سازد.
اهداف تحقیق

 -بررسی راههای ایجاد امنیت روانی و موانع آن در آراء مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
 -تبیین مقولههای امنیت روانی در اندیشۀ مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
سؤال اصلی

راههای ایجاد امنیت روانی و موانع آن در آراء مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) کدام است؟
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«انس با معارف قرآن ،پرداختن به ســبک زندگی اســامی ،عنصر ایمان ،نبود التهاب در جامعه و
وح��دت کلمه و ایجاد فضای معنوی» برخ��ی از مهمترین راههای ایجاد امنیت روانی و «دوری از
قرآن ،نداشتن پیشرفت در بخش نرمافزاری تمدن اسالمی ،کمبود عنصر ایمان در زندگی ،التهاب
آفرینی در فضای جامعه و غفلت از آرمانهای معنوی» از مهمترین موانع ایجاد امنیت روانی است.
پیشینۀ تحقیق

موضوع امنیت از آغاز زندگی بشــر موردتوجه انســانها بوده تا جایی که بشر به اشکال مختلف،
ســعی در کسب آن داشته است .بشــر در آغازین روزهای حیاتش وقتی با «تعرض»« ،آسیب» و
«تهدید»های طبیعی روبهرو شــد ،به فکر «امنیت»« ،آرامش» و «آســایش» افتاد تا «سکنی» و
«امان» یابد .از آن هنگام که انســان برای بقا و تأمین معاش خود با وســایل ابتدایی و دستساز
به مقابله با عوامل طبیعی پرداخت تا اکنون که به دنبال عصر صنعتی شــدن ،ســرعت و فناوری
رویای برتری بر همنوعان و جهان پیرامون خود را از طریق وســایل پیشرفتۀ نظامی واتمی در سر
میپروراند ،امنیت چه در بعد روانی آن و چه در بعد فیزیکی ،همواره یکی از دغدغههای همیشگی
او بوده است.
در میان کســانی که به اهمیت رویکرد مذهبی در مطالعات روانشناختی (بهداشت روانی) توجه
کردهاند ،میتوان از «بنیامین راش» پدر روانشناســی آمریکا نام بــرد .در نگاه وی مذهب برای
پرورش و ســامت روح آدمی ،بهاندازۀ هوا برای نفس کشــیدن اهمیت دارد( .غباری بناب 1382 ،و
کوثــری )1385:114 ،مکاتب رواندرمانی ،اهداف اصلی خود را زدودن نشــانههای اضطراب و پدید
آوردن احســاس امنیت روانی قرار دادهاند .رویکردهای گوناگون رواندرمانی با استفاده از روشها
و راهبردهای متفاوت ،ســعی و تالش الزم را برای پیشگیری از ابتال به اضطراب مبذول داشتهاند.
برخی از رویکردهای جدید رواندرمانی به تأثیر دین و ایمان نیز در سالمت و بهداشت روان اشاره
کردهاند .ایمان به خدا از نگاه این دسته از روان شناسان ،سرچشمهای بیکران برای آرامش روانی
قلمداد شده است که انسان را در برابر هرگونه اضطراب و نگرانی بیمه کرده و در برابر هرگونه فشار
درونی و بیرونی به انسان مصونیت میبخشد( .جیمز)178 :1356 ،
برابر بررســیهای صورت گرفته ،در زمینۀ امنیت روانی تحقیقــات و پژوهشهای زیادی صورت
نگرفته و مقاالت متعددی که در این موضوع نگاشــته شــده ،اغلب بهصورت جامع به این موضوع
نپرداختهاند و بیشتر با موضوع بهداشت روانی به این مهم اشاره داشتهاند که در زیر به نتایج برخی
از این مقاالت اشاره میشود.
در مقالۀ «امنیت روانی ،اقتصادی و اجتماعی» سخن از نسبت جامعۀ دینی با امنیت روانی ،اقتصادی
و اجتماعی اســت .در این نوشتار برای امنیت اجتماعی دو ساحت بیرونی و درونی ترسیم میگردد
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که در ســاحت درونــی ،معنویت و امنیت روحــی -روانی همچون پایۀ بنیادیــن امنیت اجتماعی
شناختهشــده است و در ساحت بیرونی مؤلفه و شاخصههایی نظیر دستگاه قضایی مستقل ،امید به
آینده ،قانونمندی رفتار و برابری و توازن در برخورداریها را برای تأمین و تحقق امنیت اجتماعی و
سازوکار عمل آنها برشمرده و مورد ارزیابی قرارگرفته است( .همایون مصباح)88 :1384 ،
در مقالۀ «قرآن و بهداشت روان» نویسنده سعی نموده به بررسی راهکارهایی برای تأمین بهداشت
روانی که قرآن ارائه داده اســت بپردازد .راهکارهای شــناختی مانند ایمــان به خدا و راهکارهای
رفتاری نظیر ازدواج و روابط اجتماعی( .صادقیان)69 :1387 ،
در مقاله «نقش دین در بهداشــت روان» ،کوشش شــده که راهحلی ارائه شود که تنها راه نجات،
پنــاه بردن به دین و عمل به تعالیم دینی اســت .در این مقاله راهکارهــای زندگی متدینانه ارائه
و  15نمونــه از عوامل آرامبخش دینی عنوان گردیده اســت( .طاهــری )20 ،1384 ،و مقالۀ «نقش
دین و باورهای دینی در ســامت روانی فرد و جامعه» شــیوههای عملی تأثیر دین و دینباوری
بر ســامت روانی را که شــامل :تقویت اعتقادات مذهبی و پایبندی به وظایف ،دعوت بر اســاس
محبت ،استفاده از استدالل عقالنی و منطقی ،تخلیه هیجانات ،کسب احساس هویت ،صداقت در
رفتار ،انعطافپذیری ،داشتن هدف در زندگی ،احساس امنیت و آرامش خاطر پرداخته شده است.
(عباسی اول)11 -12 :1389 ،
 .1چارچوب نظری
 .1 .1مفهوم امنیت

«امنیت» در لغت مقابل ترس و اضطراب و مترادف با آرامش قلب است .دانشمندان علوم سیاسی
از زوایــای دیگری به امنیت نگاه میکنند« .لورنس مارتین» امنیت را تضمین رفاه مادی میداند.
«جان مورس» آن را رهایی از تهدیدات زیانبخش تعریف میکند« .والتر ریتمن» از نظریهپردازان
مسائل سیاسی اجتماعی معتقد است :هر ملتی تا جایی دارای امنیت است که در صورت متوسل
نشدن به جنگ مجبور به رها کردن ارزشهای خود نباشد و چنانچه در معرض چالش قرار بگیرد،
بتواند با پیروزی آنها را حفظ کند .صاحبنظر دیگر علوم سیاسی «آرنولد ولفرز» معتقد است که
امنیت در معنای عینی آن یعنی نبود تهدید نسبت به ارزشهای کسبشده و در معنای ذهنی آن
یعنی نبود هراس از اینکه ارزشهای یادشــده مورد حمله قرار گیرد( .گلزاری )31 :1382،امنیت ،از
حیث لغوی برابر نهاد «االمن» و «االمان» است .در زبان فارسی به «ایمن شدن»« ،در امان بودن»
و «بیبیمی» تعریف شده و به همین سیاق موضوع کار دستگاههای نظامی و انتظامی دانسته شده
که از آنها به «امنیه» تعبیر میشــود( .معیــن« )355-35 :1375 ،امنیت» مصدر جعلی و صناعی
اســت که از ریشــه «امن» ساخته شده است .لغتشناســان بزرگ «امن» را به معنای ضد خوف
میگیرند( .فراهیدی 1410 ،ق ،ج  )388/8و (طوسی ،بیتا ج  )49/8امنیت در لغت به معنای بیم و هراس
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نداشتن و برخوردار بودن از اطمینان خاطر است .اصل «امن» ،طمأنینه و آرامش نفس و از میان
رفتن ترس و خوف اســت ،امنوامانت و امان در اصل مصدر اســت و به حالتی اطالق میشود که
انسان در آرامش باشــد( .راغب اصفهانی 1412،ق )90:اصطالح «امنه» همانند اصطالح «امنیت» ،بر
طمأنینه و آرامش که متضاد ترس و دلهره اســت ،داللت دارد با این تفاوت که «امنیت» جز با از
بین رفتن اسباب ترس محقق نمیگردد در حال که «امنه» آرامشی است که با وجود سبب ترس،
محقق میشــود( .عصاره )10 ،1388 ،از نظر مرحوم عالمه طباطبایی (ره) :ظاهرا ً معنای «ســام» و
«امن» نزدیک به هم است و تنها فرقشان این است که «سالم» عبارت از امنیتی است که به ذاته
موردنظر باشــد ،ولی «امن» عبارت از سالمتی اســت با مالحظه نسبت آن به چیزی که آدمی از
آن ســالم مانده است مورد توجه قرار میگیرد .مث ً
ال در مورد سالم گفته میشود او سالمت است
و در مورد امنیت گفته میشــود که از فالن حادثه و فالن ناراحتی در امان است( .طباطبایی،1363،
ج  )62 ،10القای ســام درواقع ایمن ســاختن کسی است که به او سالم شده؛ ایمن از تعدی بر او
و «ایمنی» از لگدکوب شــدن حرمت انسانی که به او بخشــیده شده است .اولین چیزی که یک
اجتماع تعاونی بین افراد خود الزم دارد این است که هر فرد در جان و مال و عرض خود و هرچه
برگشت به این سه مطلب داشته باشد از دست دیگران در «امان» باشد( .طباطبایی ،1363،ج )52 ،5
 .2 .1امنیت از منظر مقام معظم رهبری

مقــام معظم رهبــری ،به موضوع امنیت یک نــگاه جامع و ویژه دارند بهطوریکه در ســالهای
متمادی در بیاناتشــان ،زوایای این مسئله اساسی را موردبررسی قرار دادهاند که در ذیل به برخی
از مهمترین بخشهای آن اشاره میشود.
«اگر ما بخواهیم ضروریات زندگی بشر را در فصول عمده خالصه کنیم و مث ً
ال به دو ،سه و حداکثر
به چهار فصل برس��د ،یکفصل از این چند فصل ،فصل «امنیت» اســت .بدون امنیت ،نه خوراک
ّ
لذتی میبخشد ،نه خانواده اُنسی ایجاد میکند و نه شغل و درآمد فایدهای میدهد .امنیت که نبود،
هیچچیز نیســت .امنیت ،مثل هوا برای انسان ،بهطور مستمر الزم است .اگر جامعه امنیت نداشته
باشــد ،حالت اختناق پیدا میکند؛ مثل مجموعهای که هوا در اختیار نداشــته باشد .این ،اهمیت
ِ
ِ
امنیت مردم مرزنشــین
امنیت تهران ،واجبتر از
امنیت اسـ�ت .امنیت هم متعلّق به همه اسـ�ت.
جنوب و شرق و غرب کشور نیست .امنیت افراد مر ّفه که از سرمایه و امکاناتی برخوردارند ،واجبتر
از امنیت آن کارگری که چشــمش به مزد روزانه اســت ،نیست .لذا امنیت ،متعلّق به همه است».
(« )1376/4/25یکوقت در میان یک ملتی تالطم هســت ،آرامش وجود ندارد؛ همه نســبت به
هم بدبین ،همه نس��بت به یکدیگر ستیزهگر؛ دس��تگاههای حاکم در مقابل مردم ،مردم در مقابل
دستگاههای حاکم؛ یک چنین کشوری که دارای امنیت نباشد ،نمیتواند نه در علم ،نه در اقتصاد ،نه
در صنعت ،نه در عزت ملی ،خودش را به پیش و به جلو بکشد؛ اما وقتی استقرار و امنیت و آرامش
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در یک کشور بود ،ملت فرصت پیدا میکند که آمادگیهای خود را ،استعدادهای خود را بروز دهد؛
همچنان که شما میبینید علیرغم تهدیدهای دشمنان ،تحریمهای دشمنان ،خباثتهای دشمنان،
ملت ایران و جوانان عزیز ما توانس��تهاند در میدانهای گوناگون ،خود را نشان دهند؛ عظمت خود
را ،اس��تعداد خود را ،آمادگی خود را در زمینههای مختلف به رخ دنیا بکشــند؛ این به برکت ثبات
اســت»« )1391/7/24( .امنیت ،یکی از اساســیترین واصلیترین نیازهای یک ملت و یک کشور
است .مهمترین مشکل برای یک کشور وقتی به وجود میآید که در محیط کار ،در محیط زندگی،
در محیط تحصیل و در فضای عمومی جامعه ،مردم احســاس امنیت نکنند .اینجاست که مغزهای
ف ّعال ،دستهای توانا و سرانگشتان ماهر ،هیچیک نخواهند توانست مسئولیت مهمی را که هرکدام
بر دوش دارند ،به انجام برسانند .در فضای امنیت است که هم تالش علمی ،هم تالش اقتصادی ،هم
روحیه و نشاط و هم همه فعالیتهای یک کشور میتواند بهدرستی برنامهریزی شود و با د ّقت دنبال
گردد و به نتایج خود برسد .امنیت ،یک مقوله اساسی است .امنیت اجتماعی ،امنیت فردی ،امنیت
در همه محیطهای زندگی ،امنیت فکری و معنوی و روانی ،همه اینها جزو انتظارات مردم است».
(« )1379/7/18در هر جامعهای ،زمینه الزم برای پیشرفتهای ما ّدی و معنوی ،امنیت است .البته
افراد برجســتهای هســتند که در فضاهای ناامن هم کارهای بزرگی انجام میدهند؛ در زیر فشــار
اختناق نظامهای ظالم و ستمگر  -همانگونه که قبل از انقالب در این کشور بود -کسانی بودند که
در همان ناامنی هم کارهای بزرگی میکردند؛ لیکن شرط حرکت عظیم اجتماعی برای یک ملت،
در درجۀ اول امنیت است .اگر بخواهیم درست تشخیص دهیم که برای پیشرفت یک کشور ،امنیت
چقدر اهمیت دارد ،از برخورد دشمن با مقولۀ امنیت ،میشود این را فهمید .وقتی انقالب پیروز شد،
اولین کاری که دشمنان برای سنگاندازی در این راه انجام دادند ،ایجاد ناامنی بود؛ یعنی مرزهای
ما را ناامن کردند .ببینید؛ این نکته خیلی اساسی و مهمی بود .همان دشمنانی که انقالب علیه آنها
بود؛ همان قدرتهایی که تا آنجا که توانسته بودند ،سعی کرده بودند نگذارند این انقالب پیروز شود،
بعدازآن که انقالب پیروز شــد ،برای مقابله با آن ،از حربه ایجاد ناامنی علیه این ملت و این انقالب
استفاده میکردند .دشمنان قب ً
ال فکر میکردند که با ایجاد ناامنی خواهند توانست انقالب را بهزانو
ِ
جنگ تمامعیار برای
درآورند؛ اما دیدند که نشــد .لذا جنگ را تحمیل کردند .ناامنیای که از یک
کشور به وجود میآید ،خسارتبارترین و سختترین و سنگینترین ناامنیهاست»! ()1378/6/10
«هر هدفی را که این ملت بخواهد به آن برسد ،در سایۀ آرامش و امنیت خواهد رسید .وقتی امنیت
بود ،تحصیل هم هســت؛ علم هم هست؛ پیشرفت هم هست؛ صنعت هم هست؛ ثروت هم هست؛
آسایش گوناگون هم هست؛ عبادت هم هست؛ دنیا و آخرت در سایۀ امنیت وجود دارد .وقتی ناامنی
ایجاد شــد ،همۀ اینها مخدوش میشود .به هم زدن امنیت یک ملت بزرگترین گناهی است که
ممکن است کسی مرتکب بشود»)1388/4/29( .
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 .3 .1مفهوم امنیت روانی

یکی از مفاهیم مهم در ســامت روان و بهداشت روان انسانها «امنیت روانی» است .بررسیهای
صورت گرفته نشــان میدهد تاکنون تعریف جامعی از امنیت روانی مطرح نگردیده است؛ بنابراین
با توجه به اینکه موضوع امنیت روانی و بهداشت و سالمت روانی در برخی از حوزهها در یک راستا
هســتند؛ پس میتوان برای درک بهتر مفهوم امنیت روانی از تعریف و مفهوم سالمت و بهداشت
روانی نیز بهره گرفت .دانشــمندان میگویند« :بهداشت روانی یعنی استعداد روان برای هماهنگ،
خوشایند و مؤثر کار کردن ،برای موقعیتهای دشوار انعطافپذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود
توانایی داشتن»( .گنجی )1378:10 ،و در گسترۀ وسیعتر عبارت است از« :آگاهی به عوامل معنوی
و مادی و انگیزههایی که ســامت فکر و وضع مثبت و اعتدال رفتار و کردار را ســبب میشود که
بدان وسیلهســاز و کار باارزشی در مورد تحرک و پیشرفت معنوی و مادی انسان در همه زمینهها
فراهم آید( ».صانعی )22 :1382،و سرانجام «هدف از آن ،این است که شرایطی فراهم آید تا عوامل
مخربی که روان بشــر را میآزارد و راحتی درونی را از او ســلب میکند از بین ببرد بهگونهای که
آسایش و رفاه او تأمین شود و تشویش خاطر نداشته باشد(».صانعی)22 :1382 ،
بــا توجــه به تعریف یادشــده میتوان گفت که ســامت و بهداشــت روانی یکــی از بخشها و
زیرمجموعههای امنیت روانی اســت .به عبارتی در امنیت روانی افزون بر بهداشــت و پیشگیری
(بازدارندگــی) ،موضوعــات آمادگی و توان معنوی ،مهار و واپایش (کنتــرل) ،مقابله و پایداری با
توطئه و تهاجم دشمن نیز مطرح است.
 .4 .1بخشهای امنیت روانی

امنیت به دو بخش امنیت درونی و بیرونی دســتهبندی میشــود .امنیت درونی یا امنیت روانی،
یکی از مهمترین مؤلفههای زندگی ســالم هر فرد را تشــکیل میدهد .با رشد صنعت و ف ّناوری و
پیچیده شدن جوامع ،روابط اجتماعی نیز دستخوش تغییرات شده و پیچیدگیهای خاصی در آن
پدید آمده است .همچنین متغیرهای تأثیرگذار بر امنیت روانی ،نظیر شغل ،طبقۀ اجتماعی ،امید
به زندگی ،سیاســت ،عشق ،اعتبار اجتماعی و بسیاری از موارد دیگری که میتوانند امنیت روانی
افراد را تضمین یا مختل نمایند ،ســاحتها و حوزههای گســتردهای را به خود اختصاص دادهاند.
با توجه به اینکه امنیت اجتماعی الزم و ملزوم امنیت روانی یک جامعه اســت ،نیاز جامعه سالم و
انسانی به امنیت روانی برای رشد و تحول در ابعاد گوناگون زندگی ،بیشتر از نیاز به آسایش و رفاه
است؛ زیرا در سایۀ امنیت آرامش روانی است که هر هدف ابتدایی ،متوسط و غایی دسترسپذیر و
تحققیافتنی است ،ازاینرو ،تأمین امنیت در همۀ ابعاد آن ،بهویژه امنیت روانی و آرامش جمعی،
مهمترین وظیفه و مسئولیت دولتها و خواسته ملتها و جوامع به شمار میرود( .گروسی و دیگران،
)1385:23
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 .5 .1چگونگی ایجاد امنیت روانی

خالقیت و اســتعدادهای انسان در پرتو امنیت شکوفا میشود و دستیابی به کماالت انسانی برای
او میســر میگردد .برای مسئلۀ امنیت و اینکه چه بکنیم تا انسان یا انسانها دارای امنیت روانی
باشــند؛ باید در نظــر بگیریم که عوامل مهم امنیت بر دودســتهاند« :عوامــل فردی» و «عوامل
اجتماعی و حکومتی» .در زمینۀ عوامل فردی باید توجه داشــت که اگر انســان مقهور تکانههای
نفســانی خود باشد؛ اگر خشم ،شهوت ،حرص ،طمع ،بخل و ...بر او حکومت کند ،هرگز به امنیت
و آرامش دست نمییابد .در زمینۀ عوامل اجتماعی -حکومتی هم باید گفت که :یک دولت باثبات
و مشــروع و مقتدر بهترین منبع ایجاد امنیت اســت ،ولی اگر خود دولت دچار مشــکالتی باشد؛
امنیت افرادش را دچار مخاطره میسازد .تهدیدات دولت یا ناشی از اجرای قوانین داخلی یا ناشی
از اقدامات سیاسی -اداری مستقیم ،علیه بعضی از افراد و گروههاست و یا ناشی از روابط خارجی
دولت اســت .درهرصورت حکومت باید بهجای اعمال قدرت و اختناق و دیکتاتوری ،عامل اقتدار
باشــد و با تکیهبر مردم و مشروعیت و مقبولیت خودش نهتنها ناامنی برای افراد ایجاد نکند؛ بلکه
موجد امنیت فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاســی باشــد( .گلــزاری )31 :1382،جامعه همانند
انســان ،نیازمند امنیت کامل و جامع اســت .همانگونه که انســان در یک امنیت جامع انسانی
میتواند احســاس کند که از امنیت روانی برخوردار اســت ،هر جامعهای نیز در صورتی احساس
امنیت روانی میکند که همه انواع امنیت را احساس کند و تهدیدی متوجه هیچیک از امنیتهای
آن نباشد .به ســخن دیگر ،امنیت روانی هر جامعهای به تحقق امنیت همهجانبه و جامع و کامل
بستگی دارد و هر تهدید و یا احساس تهدید و خطری میتواند امنیت روانی جامعه را مختل و یا
با بحران مواجه کند( .موال زاده)12 :1382،
 .2روششناسی تحقیق

بررســی زبان -ابزار ارتباطات میان فردی یا میان گروهی انســانها -از طــرق گوناگون انجام
میپذیرد که یکی از شایعترین آنها روش تحلیل محتواست« .منظور از این روش آن است که
بتوان بر اســاس آن خصوصیات زبانی یک متن گفته یا نوشتهشده را بهطور واقعبینانه یا عینی
و بهطور نظاممند شــناخت و از آنها نیز اســتنتاجهایی درباره مســائل غیرزبانی؛ یعنی دربارۀ
خصوصیات فردی و اجتماعی گوینده یا نویســنده و نظرات و گرایشهای وی نمود( ».رفیع پور،
 )109 :1384تحلیل محتوا ،روشــی برای مطالعه و تحلیل ارتباطات به شــیوهای نظاممند ،عینی
و کمی با هدف اندازهگیری متغیرهاســت( .راجردی و آردومینیک )217 :1384 ،تحلیل محتوا ،فنی
پژوهشــی اســت برای اســتنباط تکرارپذیر و معتبر از دادهها در مورد متن آنها ،هدف تحلیل
مانند همه فنهای پژوهشــی فراهم آوردن شناخت ،بینشی نو ،تصویر واقعیت و راهنمای عمل
است( .کریپندورف)25 :1378 ،
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 .1 .2کلیات روش تحقیق
 .2 .2جامعۀ آماری

ســخنان مقام معظم رهبری در مجامع مختلف از ســال  1368تا ســال  ،1392بر این اســاس
ســخنرانیهای منتشرشده ایشان ،که در وبگاه دفتر تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری موجود
است تحلیل گردید.

 .3 .2واحد تحلیل

بهطورکلــی واحــد محتوا میتواند کلمه ،بند ،جملــه ،تصویر ،مقاله ،برنامه تلویزیونی و ...باشــد.
ازآنجاکه این پژوهش ،کل جامعه آماری را بررســی میکند ،دارای واحدهای نمونهگیری نیســت
و تمام ســخنرانیهای رهبری با حذف حواشــی واحد ثبت است .همچنین ،ازآنجاکه این پژوهش
در دو ســطح جمله و بند تحلیل محتوا میشــود ،در سطح اول ،جمالت دارای مضمون مرتبط با
موضوع و در ســطح دوم ،نیز بندهای دارای مضمون مرتبط با موضوع ،واحد تحلیلهستند .ضمناً
این پژوهش برای دســتیابی به روایی هر چه بیشــتر همزمان از دو واحد تحلیل بهره برده است؛
یعنی هم جمله و هم بند بهعنوان تحلیل انتخابشده و بررسیشدهاند.
 .4 .2مراحل پژوهش
 .5 .2تعیین جهتگیریها و نقاط تأکید

یکی از راههای به حداقل رســاندن برداشــتهای شــخصی در نتایج پژوهش به دســت آوردن
«جهتگیری» «نقاط تأکید» متن موردبررســی است( .افتخاری و نهازی )28 :1390،قبل از ورود به
تحلیل کلی متن ،الزم اســت محورهای مهم بهدستآمده از اصل متن و گرایشهای هر محور به
دست آیند .در این پژوهش نیز ابتدا تمام سخنرانیهای مقام معظم رهبری ،که واحد ثبت تحقیق
را تشــکیل میدهند ،با رویکرد به دست آوردن جهتگیری کلی و نقاط تأکید متون واکاوی شده
و نتایج آن در جدول زیر منعکسشده است.
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جهتگیریهای کلی و نقاط تأکید بیانات آیتاهللالعظمی خامنهای در امنیت روانی

جهتگیریها
ابالغ سیاستهای کلی نظام اداری

نقاط تأکید (شاخصها)
تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی

حقوق اساسی مردم

زندگی در آرامش و امنیت روانی

باز شدن راه سالمت و امنیت روانی

حاکمیت قرآن

داشتن زندگی راحت و برخوردار از امنیت روانی و اخالقی

بازپرداختن به سبک زندگی

برخورداری از امنیت روانی و عدالت و پیشرفت و شکوفایی

شریعت اسالمی

رسیدن به امنیت حقیقی و معنوی

علم و دین توأمان

آسایش معنوی و روانی انسان

ایمان به خدای متعال

احساس امنیت سیاسی و روانی مردم

نبود التهاب فضای روانی جامعه

چشاندن طعم امنیت و آسایش روانی جامعه

آمادگی نیروهای مسلح

دسترسی انسانها به رفاه و علم و زندگی سعادتمندانه

کمک به ایجاد فضای معنوی و روح لطیف دینی

و برخوردار از امنیت و آرامش
امنیت روانی انسان ،در مقابل حوادث دنیا و در برابر مرگ

کار خیر و عمل نیک

نفی دشمن سازیهای موهوم ،توسعۀ تفاهم اجتماعی

ایجاد نکردن ناامیدی و یأس در جامعه

و ایجاد امنیت روانی در جامعه
سوءاستفادۀ دشمن از امنیت روانی

مظلومنمایی با استفاده از رسانههای تبلیغاتی دنیا

 .3تحلیل نتایج امنیت روانی در آراء مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

بر اســاس مطالب پیشگفته ،جهتگیریها و تحلیل توجیهی با توجه به سایر گرایشهای متن،
مرتبــط با موضوع امنیت روانی در بیانات ایشــان از ســال  1368تاکنــون در تحلیل زیر مطرح
میگردد.
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ردیف

برداشت از اصل متن

گرایش و
جهتگیری متن



تحلیل توجیهی
با توجه به سایر
گرایشهای متن

زندگی در

1

یکی از حقوق اساســی مهم مردم این است که در آرامش روانی

آرامش و

امنیت روانی

و در امنیت روانی زندگی کنند؛ در کشــور امنیت اخالقی برقرار

امنیت روانی

بهعنوان حقوق

باشد .اگر یک فردی متهم به فســاد است ،نمیشود به خاطر او زندگی برخوردار
انسان دیگران را متهم کند؛ ()1391/11/28

اساسی

از
امنیت روانی

2

تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی ،اجتماعی،

چگونگی

اقتصادی ،بهداشــتی ،فرهنگــی و نیز رفاه نســبی آحاد جامعه.

تنظیم

()1389/1/31

مناسبات اداری

ابالغ سیاستهای
کلی نظام اداری

اگر زن داخل خانواده امنیت روانی داشــته باشد ،امنیت اخالقی
داشته باشد ،آسایش داشته باشدَ ،سکن داشته باشد ،حقیقت ًا شوهر
برای او لباس محسوب شود -همچنان که او لباس شوهر است-
و همچنان که قرآن خواســته ،مو ّدت و رحمت بین اینها باشد

3

لهن مثل الّذی علیهن» در خانواده رعایت شــود -این
و اگــر «و ّ
چیزهایی که اصول کلی و اساسی است -آنگاه مشکالت بیرون
خانواده برای زن قابلتحمل خواهد شــد؛ اصــ ً
ا بر اینها فائق
میآید .اگر زن در آسایشــگاه خود ،در سنگر اصلی خود ،بتواند
مشکالت خودش را کاهش بدهد ،بالشک در عرصۀ اجتماع هم
خواهد توانست)1390/10/14( .

اثرات امنیت
روانی زن
در خانه

زن و امنیت روانی
احساس امنیت
روانی
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از قوۀ قضائیه ،وزارت کشور ،ستاد کل نیروهای مسلح ،صداوسیما و

4

نیز از مجلس شــورای اسالمی انتظار میرود هرکدام بهنوبۀ خود در

وظایف

برطرف کردن نیازها و مشکالت مادی و معنوی نیروی انتظامی و تأمین

دستگاههای

ِ
امنیت روانی برای مسئوالن و کارکنان آن ،سهم الزم را بر عهده بگیرند

دولتی در برابر

و نیروی انتظامی جمهوری اســامی را در ادای وظیفۀ مهم استقرار

امنیت روانی

تأمین امنیت
روانی جامعه

امنیت که بر عهدۀ آن گذاشته شده است ،یاری دهند)1379/4/7( .

اگر در جوامع بشری قرآن حاکم باشد ،هم سعادت دنیا هست ،هم عل ّو

معنوی هست .راه سالمت را ،راه امنیت را ،راه امنیت روانی را قرآن به
روی ما باز میکند؛ راه عزت را قرآن به روی ما باز میکند؛ راه زندگی
درست را و سبک زندگی سعادتآمیز را قرآن به روی ما باز میکند .ما

5

از قرآن دوریم .اگر با قرآن آشنا شویم ،با معارف قرآن انس پیدا کنیم و

راههای ایجاد

فاصلۀ خودمان را با آن چیزی که قرآن برای ما خواسته است ،بسنجیم،

امنیت روانی

حرکت ما سریعتر خواهد بود؛ راه ما روشنتر خواهد بود؛ هدف این

اســت )1392/3/18( .به گفتۀ قرآن« :قد جاءکم من َّ
الل نور و کتاب

راههای

مبین .یهدی به َّ
السالم»؛ راههای سالمت را،
الل من اتّبع رضوانه سبل ّ
راههای آرامش را ،راههای امنیت روانی را قرآن به انسان تعلیم میدهد؛

این راهی است که بشر را به آرامش روانی میرساند؛ یعنی همان چیزی
که امروز دنیا در فقدان آن ،در حال التهاب است)1389/1/1( .

سالمت و
انس با معارف
قرآن

آرامش
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یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسالمی عبارت است از سبک
زندگی کردن ،رفتار اجتماعی ،شــیوۀ زیستن -اینها عبار ٌة
اخرای یکدیگر اســت -این یک بُعد مهم اســت؛ ما اگر از
منظر معنویت نگاه کنیم -که هدف انسان ،رستگاری و فالح
و نجاح است -باید به ســبک زندگی اهمیت دهیم؛ اگر به
معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم ،برای
زندگی راحت ،زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخالقی،
باز پرداختن به سبک زندگی مهم است .بنابراین مسئله ،مسئله
اساســی و مهمی اســت .هدف ملت ایران و هدف انقالب
اسالمی ،ایجاد یک تمدن نوین اسالمی است؛ این تمدن نوین
دو بخش دارد :یک بخش ،بخش ابزاری اســت؛ یک بخش
دیگر ،بخش متنی و اصلی و اساســی است .به هر دو بخش
باید رسید .بخش ابزاری عبارت است از علم ،اختراع ،صنعت،
سیاست ،اقتصاد ،اقتدار سیاسی و نظامی...؛ اینها همه بخش
ابزاری تمدن است؛ وسیله است .در بخش ابزاری ،علیرغم
فشــارها و تهدیدها و تحریمها ،پیشرفت کشور خوب بوده
است؛ اما بخش حقیقی ،آن چیزهایی است که متن زندگی ما
را تشکیل میدهد؛ که همان سبک زندگی است این ،بخش
حقیقی واصلی تمدن است؛ مثل مسئلۀ خانواده ،سبک ازدواج،
نوع مســکن ،نوع لباس ،الگوی مصرف ،نوع خوراک ،نوع
آشپزی ،تفریحات ،رفتار ما در محل کار ،رفتار ما در دانشگاه،
رفتار ما با دشــمن ،رفتار ما با بیگانه و .اینها آن بخشهای
اصلی تمدن است ،که متن زندگی انسان است .تمدن نوین
اسالمی در بخش اصلی ،از این چیزها تشکیل میشود؛ اینها
متن زندگی اســت؛ این همان چیزی است که در اصطالح
اســامی به آن میگویند :عقل معاش .خب ،میشــود این
بخش را بهمنزلۀ بخش نرمافزاری تمدن بهحساب آورد؛ و آن
بخش اول را ،بخشهای ســختافزاری بهحساب آورد .اگر
ما در این بخشی که متن زندگی است ،پیشرفت نکنیم ،همۀ
پیشرفتهایی که در بخش اول کردیم ،نمیتواند ما را رستگار
کند؛ نمیتواند به ما امنیت و آرامش روانی ببخشد؛ همچنان
که میبینید در دنیای غرب نتوانسته .در آنجا افسردگی هست،
ناامیدی هســت ،از درون به هم ریختن هست ،نبود امنیت
انســانها در اجتماع و در خانواده هست ،بیهدفی و پوچی
هست؛ بااینکه ثروت هست ،بمب اتم هست ،پیشرفتهای
گوناگون علمی هست ،قدرت نظامی هم هست .اصل قضیه
این است که ما بتوانیم متن زندگی را ،این بخش اصلی تمدن
را اصالح کنیم)1391/7/23( .

پرداختن به
سبک زندگی

راههای ایجاد

اسالمی

امنیت روانی

پیشرفت در
بخش

زندگی

نرمافزاری

برخوردار از

تمدن

امنیت روانی

اسالمی
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اصــول

انقالبهــای

کنونــی

منطقــه،

مصــر و دیگــر کشــورها ،در درجــۀ اول
7

اینها اســت« :برافراشــتن پرچم اســام که عقیدۀ عمیق و
دلبســتگی دیرین مردم است و برخورداری از امنیت روانی
و عدالت و پیشرفت وشکوفاییای که جز در سایۀ شریعت
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پایبندی

امنیت روانی

به شریعت

زندگی

اسالمی

برخوردار از
امنیت روانی

اسالمی به دست نخواهد آمد)1390/6/26( ».

اگر دانشــگاه ما یک دانشگاه علمی محض باشد؛ اما تویش
دین و اخالق نباشد ،همان بالئی بر سر جامعۀ ما و کشور ما
و آیندۀ ما خواهد آمد که بر ســر جامعۀ دانشمند غرب آمد.
غرب جامعۀ دانشمندی است ،اما جامعۀ خوشبختی نیست.

8

در آنجا امنیت اخالقی نیست ،امنیت روانی نیست .خألهای

علم و دین

عمدۀ بشــر اینهاست .اینها خوشــبختی نیست؛ ما این را

توأمان

راههای ایجاد

نمیخواهیم .ما خوشــبختی میخواهیم ،ما امنیت حقیقی و

جامعه و

امنیت روانی

معنوی میخواهیم .بدون علم نمیشــود؛ با علم بدون دین

دانشگاه دینی

امنیت حقیقی و

هم نمیشود؛ دین الزم است .جامعه باید جامعۀ دینی باشد؛

معرفت عمیق

معنوی

در رأس آنهم دانشــگاه است .دانشگاه باید دانشگاه متدین

دینی

باشــد .مفهوم «متدین» و «تدین» به معنــای معرفت عمیق
دینی ،ایمان عمیق و باور ژرف به دین و معارف دینی است،
که طبع ًا عمل به دنبالش میآید؛ باید دنبال این باشــیم .این
وظیفۀ همه است)1390/6/2( .
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ایمان به خدای متعال موجب میشــود که بشر در زندگی مادی
خود بتواند همۀ آن چیزهایی را که انســان به آن نیازمند است ،به
دســت بیاورد« .و لو ان ّهم اقاموا التّوراة و االنجیل و ما انزل الیهم
من ربّهم ألکلوا من فوقهــم و من تحت ارجلهم»؛ اگر اقامۀ دین
بشود ،اگر تعالیم اسالمی در جامعه عمل بشود ،انسانها ازلحاظ
رفاه به آن حدی میرســند که هیچ نیازی برای آنها باقی نماند
که تأمین نشــده باشد .ازلحاظ آســایش معنوی و روانی انسان،
احساس امنیت و آرامش ،باز نقش ایمان برجسته است .پیشرفت

ایمان ،اساس

مادی هست ،پیشرفت فناوری و علمی هست ،ثروتهای کالن

کار در

راههای

در دست جوامع هســت؛ اما آسایش نیست؛ آرامش نیست .این

نظام

ایجاد امنیت

به خاطر کمبود این عنصر اساســی در زندگی انســان است ،که

اسالمی

روانی

عبارت است از ایمان .اســاس کار در نظام اسالمی ایمان است،
9

کــه باید این ایمان را تأمین کرد؛ نهفقط در دل ،بلکه در عمل ،در
برنامهریزیها و در همۀ اقدامها .اگر امروز نظام جمهوری اسالمی
در مقابل نظامهای گوناگون عالم سخنی برای گفتن دارد ،مطلبی

تأمین سعادت

احساس

برای تحدی در قبال نظامهای مادی در نظام جمهوری اســامی

مادی و معنوی

امنیت روانی

وجود دارد ،به خاطر همین است که شاخص عمده ،ایمان است.

بهوسیله ایمان

امروز بشر به خاطر بیایمانی ،دچار منجالبهای گوناگون زندگی
است .بنابراین شاخص عمده ،ایمان است .ایمان به خدا و راه خدا
و راه انبیاء -که دنبال آن ،عمل به این تعالیم است -فقط برای تعالی
معنوی نیست؛ اگرچه عمدهترین ثمرۀ آن ،تعالی معنوی و تکامل
انسانی و اخالقی است؛ چون دنیا مزرعۀ آخرت است .از حرکت
در زندگی دنیاست که انسان میتواند مدارج و معارج را طی کند
و پیش برود .لذا زندگی مادی هم در گروی ایمان به خداست .پس
ایمان به خدای متعال نهفقط سعادت معنوی را تأمین میکند؛ بلکه
سعادت مادی را هم تأمین میکند)1389/1/1( .
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آنچه من ،امروز برای کشورمان مثل گذشته از همهچیز الزمتر
میدانم ،وحدت کلمۀ آحاد ملــت و وحدت کلمة نخبگان و
مســئوالن در مبانی اصولی اســت .یکی از چیزهایی که برای
10

کشــور ما حقیقت ًا مهم است این است که مردم احساس امنیت
سیاســی و روانی بکننــد؛ فضای روانی جامعــه دچار التهاب
نباشــد .ســعی میکنند التهاب آفرینی کنند؛ این هست .این،

راههای
نبود التهاب در
جامعه
و وحدت کلمه

جزو سیاســتهای مخالفان نظام جمهوری اســامی اســت.

ایجاد امنیت
روانی
احساس
امنیت روانی

()1385/6/30
خود را هم ازلحاظ فکری ،هم ازلحاظ جسمانی و هم ازلحاظ
آمــوزش مجهز کنید و ارتباط خــود را باخدای متعال تقویت

11

کنید ...خودتان را از همۀ جهات آماده کنید .بگذارید این ملت

آمادگی

بااحســاس وجود جوانان باارزشــی در نیروهای مسلح ،طعم

نیروهای

امنیت و آســایش روانی را همچنان بچشد و احساس کند که

مسلح

به اذن پروردگار ،حصن حصینی ضامن امنیت اوست .دشمنان

از همه

با مشاهدۀ آمادگی نیروهای مسلح ،نگاهشان به کشور و ملت،

جهات

نگاه دیگری میشــود .خیلی از طمعها به خاطر گمانۀ ضعف

راههای
ایجاد امنیت
روانی
احساس
امنیت روانی

در ملتهاست)1385/9/4( .
 ...همــۀ ملتها طالــب رفاه و علم وزندگی ســعادتمندانه و
برخوردار از امنیت و آرامشاند ،که جز با کمک فضای معنوی
و روح لطیــف دینی بههیچوجه برای انســان قابلدسترســی

12

راههای ایجاد

نیست؛ اینها همه در شمار آرمانهای واالی جمهوری اسالمی

ایجاد فضای

است .ما برای ِ
ملت خود اقتدار را نه برای تجاوزطلبی ،رفاه را

معنوی و

نه همراه با شــکاف اجتماعی ،پیشرفت علمی را نه با غفلت از

روح لطیف

زندگی

آرمانهای معنوی؛ بلکه رفاه را با عدالت ،پیشــرفت علمی را

دینی

برخوردار از

همراه با امنیت روانی و روحی و اقتدار را همراه با نگاه برادرانه
به همــۀ ملتهای جهان طالبیم؛ اینهــا آرمانهای جمهوری
اسالمی است)1383/10/2( .

امنیت روانی

امنیت روانی
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در دعای صحیفۀ ســجادیه آمده است« :و اجعل لنا من صالح
نستبطئ معه المصیر الیک» .وقتی انسان کار نیک
األعمال عمال
ُ
برجستهای میکند« -نستبطئ معه المصیر الیک» -برای رسیدن
به خدا احساس تأخیر میکند .میبیند دیر شد؛ دلش میخواهد
زودتر به لقای الهی نائل شــود؛ چــون میداند این کار خیر و
این عمل نیک در آنجا منتظر اوست« .ونحرص له علی وشک
ال ّلحاق بک»؛ دلمان میخواهد هرچه زودتر به آن برســیم .در
چنین حالتی ،انســان در مقابل حــوادث دنیا و در برابر مرگ،
13

راههای ایجاد
کار خیر و

امنیت روانی

عمل نیک

امنیت روانــی پیدا میکند .مرگ برای همه انســانها هولناک

احساس امنیت

اســت؛ اما وقتی انســان چنین حالتی پیدا کرد ،در مقابل مرگ

روانی

امنیــت روانی پیدا میکند و دیگر از مــرگ ترس و واهمهای
نــدارد .میداند آن طرف ،چنین دســتاورد مهمی وجود دارد.
اگر من و شــما بتوانیم این نیت خیر را انجام دهیم ،از عبادات
شخصی و اعمال شخصی بسیار باالتر است)1382/5/15( .
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یکی دیگر از پیامهایی که حتم ًا باید منتقل شود ،نفی دشمن
سازیهای موهوم ،توســعۀ تفاهم اجتماعی و ایجاد امنیت
روانی در جامعه اســت .یکــی از عواملی که در ذهنیت ّ
کل
جامعه ،به قول روانشناسان «روانپریشی» به وجود میآورد،
ناامیــدی و یأس اســت .گاهی عوامــل گوناگونی هم پیدا
میشــود که بهطور طبیعی ایجاد یــأس مینماید یا امید را
ضعیف میکند .همینها را تشــویق نمــودن و ناامیدی در
مردم ایجاد کردن ،خیلی خطاســت .باید در مردم امید ایجاد
شــود .بنده گاهی اوقات به دوستان صداوسیما تذکر دادهام
که گاهی یک مشــکل کوچک -مث ً
ال مشکل یک منطقه -را
در تلویزیــون مطرح میکنند ،هایوهــوی و جنجال به راه
میاندازند که مث ً
ال جاده فالنجا خراب است یا پل هواییاش
14

کشــیده نشــده یا فالن چیز دیگر .خیلی خوب؛ این مشکل
باید حل شود ،اما معنایش این نیست که این را در تلویزیون
بیاوریم؛ چون وقتی چنین چیــزی را در تلویزیون آوردیم،
بهطــور طبیعی در ذهن مخاطب تعمیم پیــدا میکند؛ یعنی
ازنظر مخاطب مشکل این نیست که یک پل در فالن خیابان
وجود ندارد ،بلکه معنایش این است پلی که برای مردم الزم
است ،ساخته نمیشود .حرفهای مأیوسکننده و چیزهایی
را که بهراحتی در ذهن مردم شمول و عمومیت پیدا میکند،
نباید در تلویزیون مطرح کرد .در گوشــهای مشکلی وجود
دارد ،مســئوالن مستقیم و غیرمستقیم باید تالش کنند؛ آن را
برطرف نمایند؛ اما تعمیم دادن مشــکل اص ً
ال درست نیست.
حرکت و روند زندگی مردم را به سمت تاریکی و بنبست
و یأس نشــان دادن ،خطاست .بایستی عکس این تح ّقق پیدا
ِ
عکس این است)1381/11/15( .
کند و پیام صحیح

نفی دشمن
سازیهای
موهوم ،توسعۀ

راههای ایجاد

تفاهم اجتماعی

امنیت روانی

ایجاد نکردن
ناامیدی
در مردم
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امروز دنیا ،دنیای رسانهها و تبلیغ و تبیین است .امروز در مقابل
شــما امپراتوری خبری دشمنان دنیای اسالم قرار دارد که غالب ًا
در کنترل صهیونیستهاســت .امروز یک اتوبان یکطرفه خبر
و تحلیل از طرف رســانههای خبری به ســمت افکار عمومی
دنیا -ازجمله افکار عمومی کشورهای عربی و اسالمی و خود
مسلمانان -جاری است .صهیونیستها از آغاز شروع کار خود،
به سمت رسانههای خبری و تبلیغی رفتند .یکی از سیاستهای
آنها این بود که رســانههای تبلیغــی دنیا را قبضه کنند .امروز
اینگونه اســت .آنها از ا ّو ِل کار ،یک شگرد تبلیغی را انتخاب
کردند که بســیار مهم و تعیینکننده بــود و تا امروز تأثیرگذار
بوده اســت؛ آن شگرد تبلیغی عبارت اســت از مظلومنمایی.
برای مظلومنمایی ،داســتانها و افسانههای فراوانی جعل شد؛
15

خبرهایی ساخته شد و تالشهای بیوقفهای انجام گرفت .امروز
هم درنهایت س ّفاکی ،باز همان تبلیغات ادامه دارد؛ یعنی بازهم

معنای دروغین
امنیت روانی

سوءاستفاده
دشمن
از امنیت روانی

مهمترین کار صهیونیســتها در دنیای تبلیغات ،مظلومنمایی
است .اینها مســئلۀ نگرانی روانی یهودیان را مطرح کردند و
گفتند چون یهودیان در طول قرنهای متمادی زیر فشار بودند،
ازلحاظ روانی دچار نگرانیاند و به امنیت روانی احتیاج دارند.
صهیونیســتها در مذاکرات با سران کشورهای غربی و بعدها
در گفتوگوهای خود با کشــورهای اسالمی و عربی ،مسئلۀ
امنیت روانی را مطرح کردند و گفتند ما به امنیت روانی احتیاج
داریم و بایــد امنیت روانی ما تأمین شــود .این امنیت روانی
یعنی چه؟ هیچ معنای مشخص و هیچ پایانی ندارد .هر اقدامی
بخواهد انجام بگیرد ،اگر به سودشــان نباشــد ،به بهانۀ امنیت
روانی ،میتوانند آن را خنثی کنند)1380/11/11( .

با توجه به جداول تحلیل محتوای یادشده میتوان شمای کلی مقولههای امنیت روانی در اندیشۀ
مقام معظم رهبری را در نمودار زیر نشان داد.
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نمودار شماره  -1مقولههای امنیت روانی

با توجه به نمودار پیشــین ،سنجش فراوانی مقولههای امنیت روانی در اندیشۀ مقام معظم رهبری
در نمودار زیر ،به این صورت خواهد بود:

نمودار شماره  -2سنجش فراوانی مقولههای امنیت روانی

همانطــور که در نمــودار باال مالحظه مینمایید ،به ترتیب :زندگی برخــوردار از امنیت روانی از
بیشترین درصد ،احساس امنیت روانی در جایگاه دوم ،راههای امنیت روانی در رتبۀ سوم و امنیت
حقیقی و معنوی در رتبۀ آخر قرار دارد .ســنجش فراوانی باال ،نشــان از جایگاه واالی «داشــتن
زندگی برخــوردار از امنیت روانی» در آراء مقام معظم رهبری دارد .در حقیقت ،امنیت حقیقی و
داشتن احساس امنیت روانی با داشتن یک زندگی برخوردار از امنیت روانی میسر است و اگر این
مهم نباشد نه احساس امنیت روانی در فرد وجود خواهد داشت و نه امنیت حقیقی و معنوی.
در پایان ،با توجه به آراء مقام معظم رهبری در خصوص امنیت روانی و جهتگیری سخنان ایشان،
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مؤلفههای امنیت روانی در اندیشۀ معظم له را میتوان بدین صورت ترسیم نمود:
راه های
ایجاد امنیت روانی

اًس با هعارف قرآى

موانع
ایجاد امنیت روانی

دٍری از

()92/3/18

قرآى()92/3/18

پرداختي بِ سبک

ًذاشتي پیشرفت در

اسالهی()91/7/23

اسالهی()91/7/23

زًذگی

شریعت

اسالهی()90/6/26

بخش ًرم افساری توذى

پایبٌذ ًبَدى بِ
شریعت

اسالهی()90/6/26

عٌصر ایواى

کوبَد عٌصر ایواى در

ًبَد التْاب در فضای

التْاب آفریٌی در

()87/6/30

()87/6/30

(89/1/1

جاهعِ ٍ ٍحذت کلوِ

آهادگی ًیرٍّای

هسلح از ّوِ جْات
()85/9/4
ایجاد فضای هعٌَی ٍ
رٍحیۀ لطیف

دیٌی()83/2/10

زًذگی ()89/1/1

فضای جاهعِ

آهادُ ًبَدى ٍ ضعف
هلتْا در برابر

دشوٌاى ()85/9/4

غفلت از آرهاى ّای
هعٌَی()83/2/10

علن ٍ ایواى تَأهاى

علوی بَدى هحض

کار خیر ٍ عول ًیک

انجام ندادن عمل نیک

)90/6/2

()82/5/15

ًفی دشوي سازی ّای

هََّم ٍ تَسعِ تفاّن

اجتواعی (81/11/15

داًشگاُ ّا ()90/6/2

()82/5/15
ایجاد ًااهیذی ٍ یأس
در جاهعِ()81/11/15

مؤلفههای امنیت
روانی در اندیشۀ
مقام معظم رهبری
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امنیت در حقیقت حیاتیترین نیاز بشــری اســت تا جایی که میتوان گفت اصوالً فلسفه وجودی
حکومتها ،دولتها و نهادهای عمومی متأثر از همین نیاز بشری بوده است .به همین دلیل مقولۀ
امنیت همواره متوجه همه اندیشــمندان جوامع بوده اســت .در اندیشه حضرت آیت اهلل العظمی
خامنهای« ،امنیت ،یکی از اساسیترین واصلیترین نیازهای یک ملت و یک کشور است.
مهمترین مشــکل برای یک کشور وقتی به وجود میآید که در محیط کار ،در محیط زندگی ،در
محیط تحصیل و در فضای عمومی جامعه ،مردم احســاس امنیت نکنند .در فضای امنیت اســت
که هم تالش علمی ،هم تالش اقتصادی ،هم روحیه و نشــاط و هم همه فعالیتهای یک کشــور
میتواند بهدرستی برنامهریزی شود و با د ّقت دنبال گردد و به نتایج خود برسد .امنیت ،یک مقولۀ
اساسی اســت .امنیت اجتماعی ،امنیت فردی ،امنیت در همه محیطهای زندگی ،امنیت فکری و
معنوی و روانی ،همه اینها جزو انتظارات مردم است ».از میان مباحث امنیت ،امنیت روانی یکی
از مهمترین و درعینحال اساســیترین موضوعات زندگی انســانها است که توجه به آن و تأمین
آنیک ضرورت اجتنابناپذیر است.
با توجه به اهمیت و حساســیت ویژه موضوع امنیــت روانی در عصر کنونی و نگاههای متفاوت به
این موضوع توسط دانشمندان ،نتایج مطالعات و بررسیهای انجامشده حاکی از نگاه ویژه و جامع
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ،بیش از ســایر اندیشمندان و متفکران اسالمی به این موضوع
مهم است .ایشان آنقدر به موضوع امنیت روانی اهتمام داشتهاند تا جایی که به ریزترین جنبهها و
مقولههای این موضوع اشاره و تقریباً هیچ مطلبی را در این خصوص فروگذار ننمودهاند .این مطلب
نشان میدهد که در بین انواع امنیت ،موضوع امنیت روانی از جایگاه ویژهای برخوردار است.
مقــام معظم رهبری در بیانات و دیدگاههای خود به چند ســرفصل مهم در موضوع امنیت روانی
پرداختهاند که عبارتاند از« :مقولهها و مؤلفههای امنیت روانی» .در نظر ایشان مهمترین مقولههای
امنیت روانی به ترتیب عبارتاند از« :زندگی برخوردار از امنیت روانی»« ،احساس امنیت روانی»،
«راههای امنیت روانی» و «امنیت حقیقی و معنوی» که در سنجش فراوانی بهعملآمده« ،زندگی
برخوردار از امنیت روانی» از بیشترین درصد برخوردار بوده که این نشان از جایگاه واالی «داشتن
زندگی برخوردار از امنیت روانی» در اندیشــۀ ایشان اســت .در حقیقت ،امنیت حقیقی و داشتن
احســاس امنیت روانی با داشــتن یک زندگی برخوردار از امنیت روانی میسر است و اگر این مهم
نباشد نه احساس امنیت روانی در فرد وجود خواهد داشت و نه امنیت حقیقی و معنوی.
با توجه به آراء مقام معظم رهبری در خصوص امنیت روانی و جهتگیری سخنان ایشان ،مؤلفههای
معظم له شــامل« :راهها و موانع ایجاد امنیت روانی» خواهد بود .در نظر
امنیت روانی در اندیشــۀ
ٌ
ایشان ،مهمترین موانع ایجاد امنیت روانی؛ «دوری از قرآن ،نداشتن پیشرفت در بخش نرمافزاری
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تمدن اسالمی ،پایبند نبودن به شریعت اسالمی ،کمبود عنصر ایمان در زندگی ،التهابآفرینی در
فضای جامعه ،آماده نبودن و ضعف ملتها در مقابل دشــمنان ،غفلت از آرمانهای معنوی ،علمی
بودن محض دانشگاهها ،انجامندادن عمل نیک ،ایجاد ناامیدی و یأس در جامعه» است؛ و در مقابل
«انس با معارف قرآن ،پرداختن به ســبک زندگی اسالمی ،شریعت اسالمی ،دین و اخالق ،عنصر
ایمــان ،نبودن التهاب در جامعه و وحدت کلمه ،آمادگی نیروهای مســلح ،ایجاد فضای معنوی و
روح لطیف دینی ،کار خیر و عمل نیک و نفی دشمنســازی موهــوم» را از راههای ایجاد امنیت
روانی میدانند.
پیشنهادها

1.1پرداختن به موضوع امنیت روانی در مدارس و دانشــگاهها و قرار دادن ســرفصلی تحت این
عنوان در متون درسی.
2.2لزوم بررســی تخصصی هرکدام از راهها و موانع ایجاد امنیت روانی بهصورت مستقل و ویژه
در مطالعات کاربردی.
 3.پیرامون امنیت روانی در متون اســامی ،قرآن کریم و دیدگاههای اندیشــمندان اسالمی،
تحقیقــات و پژوهشهای بســیار محدود و اندکی صورت گرفته اســت .بنابراین با توجه به
ظرفیت دینی و قرآنی جامعۀ علمی و همچنین نیاز کشور به این تحقیقات ،الزم است مراکز
مطالعاتی و تحقیقاتی ،بهطور ویژه و مجزا به موضوعات امنیت روانی بپردازند و نتایج آن را
در اختیار جامعه علمی قرار دهند.
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