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  سرآغاز

تحقیقات بسیاري که در خصوص اخالق انجام شده، به اهمیـت           
دهند کـه   وجود اخالق در زندگی اجتماعی اشاره دارد و نشان می         

اي را کـه بـا ضـوابط اخالقـی حفاظـت و هـدایت                انسان، جامعه 
تـرین نیازهـاي    اخـالق از ضـروري  ). 1(یابـد  شود، دلپذیر مـی    می

کالت فـردي و اجتمـاعی      جامعه انسانی است و بـسیاري از مـش        
ریشه اخالقی دارد به همین دلیل اصالح اخالق زیربناي اصـالح    

را حلقـه     آن بـراین اسـاس بـه نـوعی       ). 2(شـود   می جامعه دانسته 
شود کـه    میها در نظر گرفته شده بسیاري از نظریات و تئوري  گم

توانـد   گذاري آن بر مقوالت اجتماعی، میتأثیردر صورت شناخت   
لذا انجام تحقیقاتی که بـه      . ورد استفاده قرار گیرد   بیش از پیش م   

 اخـالق بـر مقـوالت مختلـف اجتمـاعی بپـردازد از              تأثیربررسی  
از طـرف دیگـر بـراي    . اهمیت و ضرورت بسیاري برخوردار است  

عینـی و   (ارائه الگوهایی براي کارآمـدتر شـدن وضـعیت امنیـت            
ـ در یک جامعه این سئوال مطرح است که آیا براي           ) ذهنی  أمینت

تواند بـه     می اخالق یاآو تحقق امنیت در اجتماع و براي اجتماع،         
بر این اسـاس   . عنوان متغییر مستقل در نظر گرفته شود و یا خیر         

تواند مورد توجه  گذاري اخالق بر امنیت میتأثیرمطالعه و بررسی    
 اخـالق اجتمـاعی بـر امنیـت          تـأثیر  در ایـن تحقیـق،    . قرار گیرد 

 عنـوان موضـوعات مهـم جامعـه بررسـی        اجتماعی و عمومی بـه    
هاي اخـالق اجتمـاعی کـه بـر امنیـت             مؤلفههم چنین   ،  شود می

. شـوند   مـی  گـذار نیـز مـشخص     تأثیراجتماعی و امنیت عمـومی      

  )مقاله مروري(

 ق اجتماعی بر امنیت اجتماعی و عمومینقش اخال

  ∗خوزانی سیدرضا صالحی امیري، علی کریمی دکتر

  گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

  )19/3/94 : تاریخ پذیرش  15/1/94: تاریخ دریافت(
  چکیده

ائل اعتقـادي و باورهـاي ارزشـی و دسـتورهاي دینـی مـرتبط اسـت، تکلیفـی شـرعی، و اعتقـادي الهـی                بـا مـس     نه تنها  توجه به اخالق   :نهیزم
پـردازي مخـصوصا در موضـوعات         است؛ بر این اسـاس توجـه بـه ایـن مفهـوم در غالـب مطالعـه بـه عنـوان متغییـر مـستقل در عرصـه نظریـه                              

بررسـی نقـش     مطالعـه و     ین منظـور در ایـن تحقیـق بـه دنبـال           بـه همـ   . اجتماعی همانند امنیت از ضـرورت و اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت              
  .اخالق اجتماعی بر دو مفهوم امنیت اجتماعی و امنیت عمومی هستیم

  

گرایانـه اخـالق کـه در قالـب      گونـه و هـم رفتـار مـشارکت      اخـالق بـا امنیـت اجتمـاعی، هـم رفتـار فـضیلت            ارتباطدر خصوص    :يریگ جهینت
در خـصوص ارتبـاط اخـالق بـا امنیـت عمـومی، شـرم وحیـا بـه عنـوان یـک مفهـوم             . اي نقـش اسـت   شـوند دار    اخالق شـهروندي مطـرح مـی      

گرایانـه اخالقـی در کـاهش جـرم و جنایـت و بـه        اخالقـی در قالـب رفتارهـاي فـضیلت        -اخالقی و احساس گناه به عنوان یـک مفهـوم مـذهبی           
  .نوعی ارتقاء سطح امنیت عمومی نقش دارد

  
 

  ، اخالق شهروندي، امنیت اجتماعی، امنیت عمومیاخالق اجتماعی :واژگان دیکل
 
 

 _________________________________________________________________________________________________________________ _  
  alikarimikhozani @ gmail.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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همچنین از نقطه نظر مفهـومی، امنیـت اجتمـاعی و عمـومی از              
  . شود شناسی می منظر اخالق آسیب

  
  اخالق اجتماعی

هـا و هنجارهـاي       ز عقایـد، ارزش   اي ا    مجموعه 1اخالق اجتماعی 
. شوند هستند که نسبت به فرد، اموري بیرونی و مستقل تلقی می          

گردنـد و بـه صـورت         پذیري براي او درونی مـی      در جریان جامعه  
و در نهایـت رفتـار فـرد را در           آینـد   جزئی از شخصیت او در مـی      

عنـوان اخـالق اجتمـاعی محـسوب         کننـد و بـه      جامعه تعیین می  
اي از     اساس تعریف فـوق، اخـالق اجتمـاعی، حـوزه          بر .شوند  می

دهد که شامل عقایـد،       فرهنگ عمومی یک جامعه را تشکیل می      
 از اي مجموعه اخالق). 3(ها و هنجارهاي اجتماعی هستند ارزش

 فرد سوي از اي داوطلبانه گونه به که است رفتاري قواعد و اصول

 به فرد  نگرشنوع او، وجود در شدن درونی با و شوند می پذیرفته

 بـروز رفتارهـاي   باعث و کنند می تعیین را انسانها دیگر و جامعه

قواعـد   و اصـول  ایـن  از سـرپیچی  صورت در و گردند می اخالقی
اخـالق  ). 4(شـود  مـی  پدیـدار  فـرد  وجدان در شرمساري احساس

  :اجتماعی داراي دو بعد است که عبارت است از
اطی به خوب و بـد     رفتارهاي ارتب  :2گونه  بعد رفتار فضیلت   ●

آمیزنـد و یـا غیـر     شود یعنی آنها یا اخالقی و فـضیلت   متصف می 
توان قیـد مبتنـی بـر رعایـت      اگرچه می ). 5(آمیز  اخالقی و رذیلت  

آمیز بـودن در تعریـف اخـالق          حقوق طرف ارتباط را اخذ فضیلت     
دانست بر این بنیاد رفتارهایی که موجـب تـضییع حقـوق طـرف       

قدما پسندیده بودن از نظر شـرع       ). 6(اند  یارتباط شوند غیر اخالق   
بندي رفتارهاي اخالقی، به خوب و بـد و           و عقل را مالك تقسیم    

بـر مبنـاي   . داننـد  ترازوي سنجش نیکی رفتـار و زشـتی آن مـی     
تحلیل جدید، مالك تمایز رفتار خوب و بـد، حقـوق فـرد طـرف             

) نـه وضـعی و قـراردادي      (ارتباط است که شامل حقوق طبیعـی        
. مانند حق احترام، حق آزادي و حـق حـریم خـصوصی         . دگرد  می

پـذیر و     این مالك در تمایز رفتار خـوب و بـد کارآمـد، سـنجش             
هـاي اخالقـی و       جهان شـمول اسـت و نـسبت بـه همـه نظـام             

هاي مختلف زنـدگی کـاربرد دارد و همچنـین منطبـق بـا           عرصه
 – 4 و درسـتکاري  3در این بین راسـتگویی    . هاي دینی است    آموزه
هـاي     دو اصل اساسی اسـت کـه سـایر ارزش          - و امانت  صداقت

 منـافع  تعقیب اخالقی در فرد). 7(شود اخالقی از آن دو ناشی می

 و هـا  طلبی منفعت قرمز خط و نمیزند وارد به جامعه آسیبی خود،
  .است جامعه هایش خسران سایر افراد و خودخواهی

 مـشارکت  عرصۀ در حضور :5گرایانه بعد رفتار مشارکت ●

 هاي تعیین و الزامات از انگیزه، فارغ با فعاالنه، حضوري ماعی،اجت

 اجتمـاعی،  گفـت مـشارکت   تـوان  مـی  رو ازایـن  .اسـت  تحمیلی

 از بودن و غیرحکومتی بودن داوطلبانه آگاهی، که است مشارکتی

 بنابراین مشارکت اجتمـاعی عبـارت   .)8(است آن عمدة خصایص
منافع متقابل یا خیر    است از کنش اجتماعی داوطلبانه معطوف به        

 نیـز   6این مفهوم که بعدي جدید از اخالق شـهروندي        ). 9(جمعی
شود به عنوان یکی از ابعاد جدید اخـالق اجتمـاعی             محسوب می 

در اندیشه افالطون، سالمت و امنیت  . داراي سابقه طوالنی است   
مدینه فاضله به حـضور مـوثر و آگاهانـه اعـضا و شـهروندان در                

در نظام تربیتی اسالمی نیز، فرد      ). 10(داردعرصه زندگی بستگی    
عالوه بر داشـتن اختیـار و آزادي، در برابـر جمـع نیـز احـساس                 

 را مؤمن مجید، قرآن براساس اسالم، آیین). 11(کند مسئولیت می
 .کند می منکر از نهی و معروف به که امر کند می توصیف کسی

 و اجتمـاعی  و مـسئولیت  اجتمـاعی  زنـدگی  لـزوم  اصـل  اسـالم 
). 12(شـمارد   بـدیهیات مـی   از را بـشر  افـراد  مـشترك  مسئولیت

مسئولیت اجتماعی به مفهوم ایجاد تعهدات شخصی در ارتباط با          
  .)8(اجتماع است

  
  امنیت اجتماعی

و 8، کامینیوتی سـکوریتی   7هاي انگلیسی سوسایتال سکوریتی     واژه
. شـوند   در فارسی امنیت اجتماعی ترجمه مـی       9سوشال سکوریتی 

 اجتمـاعی اسـت و   تأمینناسب براي سوشال سکوریتی،    ترجمه م 
در واقع حکایت از حفظ فرد در مقابل خطراتی است که از زندگی 
جمعی همانند بیکاري، فقر، گرسنگی، عدم دسترسی به بهداشت، 

واژه کــامینیوتی . گیرنــد  مــیسرچــشمه... آمــوزش و پــرورش و
اط چهره بـه    اي از افراد هستند که با یکدیگر داراي ارتب          مجموعه

چهره، مستقیم، عـاطفی و دلـسوزانه هـستند کـه بـالطبع چنـین        
رسد  به نظر می. شود جمعی از تعداد محدودي از افراد تشکیل می       

. تر باشـد    جات مناسب   ها و دسته    براي این مفهوم، امنیت جماعت    
واژه سوسایتال سکوریتی کـه ایـن واژه نیـز در فارسـی، امنیـت               
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 در واقـع مفهـوم اصـلی را دارد          اجتماعی ترجمـه گردیـده اسـت      
توان از عنوان امنیـت اجتمـاعی         همین دلیل براي این واژه می      به

بـر ایـن    ). 13(شده نام برد    یا امنیت جامعگی و یا امنیت اجتماعی      
جات به عنوان بخشی از مفهـوم         ها و دسته    اساس امنیت جماعت  

  . شود  میامنیت اجتماعی در نظر گرفته
مهیداتی جهت حفظ زندگی اعـضاي  امنیت اجتماعی شامل ت    

و سـپس حفـظ راه و روش زنـدگی          ) شانس زنـدگی  (یک جامعه   
اسـت، بنـابراین امنیـت اجتمـاعی نـاظر بـر            ) شیوه زندگی (آنان  

توانایی پاسداشت یا دفع تهدید از عنصري است کـه افـراد یـک              
به عنوان نمونه اگر زنجیره     . سازد  جامعه را به همدیگر مرتبط می     

، قومیت آنهاست، امنیت اجتماعی آنان عبارت است        اتصال اقلیتی 
هایی که به ویژگی خاص آنهـا مربـوط    ها و نگرانی از رفع دغدغه 

توان گفت؛ مفهـوم امنیـت اجتمـاعی در           بر این اساس می   . است
وهله اول به معناي احساس آرامش و اطمینـان خـاطر و فقـدان              

ر بـه   ایـن تعبیـ   ). 14(باشـد   دلهره، تشویش، اضطراب و ترس می     
در . ها و جوامع اسـت      شناسانه گروه   نوعی به معناي امنیت هستی    

وهله دوم مفهوم امنیت اجتماعی شامل قابلیت حفظ و پاسداشت          
ها از الگوهاي سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هویت          جوامع و گروه  

شود کـه در ایـن نـوع، کـارکرد خـود جوامـع و                 و عرف خود می   
  ).15(یار نقش داردها و تعهد خود اعضا در آن بس گروه

  
  امنیت عمومی

 به وضعیت جـرم و جنایـت در عرصـه عمـومی             10امنیت عمومی 
شود مواردي همچون وضـعیت سـرقت، قتـل،        اجتماع اطالق می  

دهند   ؛ اگر چه این جرایم در سطح فردي رخ می         ...کالهبرداري و 
اما در مواقعی به این دلیل که گستردگی یک جـرم از یـک فـرد             

دار شـدن افـراد جامعـه در مقیـاس             باعث جریحه  فراتر رفته و یا   
شـود، در سـطح امنیـت عمـومی مـورد توجـه قـرار                 می گسترده
همچنین احساس امنیت که به معناي احساس آرامـش         . گیرد  می

و اطمینان خاطر و فقدان دلهره، تـشویش، اضـطراب و تـرس از            
وضعیت جرم و جنایت در جامعه است در سطح امنیـت عمـومی              

از  حفاظـت  در حکومـت  وظیفـۀ  عمـومی  امنیـت . شود مطرح می
اسـت کـه در    تهدیـداتی  بـر ضـد   نهادها و ها سازمان شهروندان،

). 16(پیونــدد خــصوص امنیــت مــالی و جانیــشان بــه وقــوع مــی

هـاي دخیـل در ایـن عرصـه امنیـت       همچنین از منظـر سـازمان    
توان به معناي مبارزه و مقابلـه بـا مظـاهر جـرم و                عمومی را می  
  .دکریشگیري از وقوع آنها تعریف جنایت و پ

  
  اخالق و امنیت اجتماعی

تــوان از امنیــت  در سـطح و اولویــت اول امنیـت اجتمــاعی، مـی   
سخن ... ها و     ها، اقلیت   ها، جماعت   شناسانه گروه   وجودي و هستی  

ها، اعضا و رهبران آنها از یک سـو و            به عبارت دیگر گروه   . گفت
 نیازمنـد نـوعی امنیـت       مراکز و تاسیسات آنهـا از سـوي دیگـر،         

این نوع از امنیت هنگامی وجود خواهد داشت که وجـود           . هستند
انگیـز در حـوزه    ها بـا تهدیـدات جـدي چـالش       ها و جماعت    گروه
به عبارت دیگر، نباید این تهدیـدات  . رو نگردد شناسی روبه  هستی

هـا در یـک       هـا و جماعـت      در آن سطح از فعالیت باشند که گروه       
). 15(رو ببیننـد    ، وجود خود را با مخـاطره روبـه        برهه زمانی معین  

ها   شناسانه گروه   تواند امنیت هستی    یکی از عواملی اساسی که می     
 نماید این است که دولت و افراد جامعـه پایبنـد   تأمینو جوامع را  

بدون رشد اخالقی هرگز مردمی کـه در        . به اصول اخالقی باشند   
د یکـدیگر را تحمـل   توانند وجـو  کنند نمی یک اجتماع زندگی می   

نظرها را به طرز      کنند و نقاط برخورد روحیات گوناگون و اختالف       
هـاي   در اخالق شـهروندي بـه قرائـت   ). 17(اي حل کنند  شایسته

هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی توجـه           گوناگون و مختلـف فرهنـگ     
شود که این امر خود به نوعی بـه تکثـر فرهنگـی در جامعـه                  می

 افراد در نظـام شـهروندي داراي        تمام). 18(کند  شهري کمک می  
حقوق و احترام، همچنـین داراي مـسئولیت متقابـل نـسبت بـه              
یکدیگر هستند که رعایت آن یک التزام و عامـل حفـظ منزلـت              

شود که هویـت شـهروندي از ایـن         می پس گفته ). 19(آنان است 
گرایی، تحمل و مدارا      چندفرهنگ: منظر شامل این عناصر هستند    

هاي مختلف زندگی، اعتقاد بـه       ، پذیرش سبک  ها با خرده فرهنگ  
اصول مدرن در اداره جامعـه از جملـه دموکراسـی و احتـرام بـه                

این امر یعنی اخالق شهروندي زمینه تفاهم       ). 20(ها  حقوق اقلیت 
تفــاهم انــسانی، گذشــتن بــر فــراز . کنــد انــسانی را فــراهم مــی

 هـد  و تع  11یافتـه   بینی در مسیر وابستگی عاطفی تعمـیم        خودمیان
  ).21( است12یافته گشوده و عام تعمیم
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گرایانـه    در سطح و اولویت دوم امنیت اجتماعی، رفتـار مـشارکت          
گران، امنیت را اساسـا       برخی از اندیشه  . افراد اجتماع مدنظر است   

نمایند که نقـش جامعـه و احـساس           زاد معرفی می    فرایندي درون 
دار اسـت  تعهد اعضا جامعه از اهمیت بسیار زیـادي در آن برخـور   

تواننـد   افراد جامعه نمـی : شود که به عبارتی دیگر، گفته می  ). 22(
کند، احساس مسئولیت نداشته و       به آنچه هویت آنها را تهدید می      

بر ایـن اسـاس، تعهـد       ). 23( آنرا تنها به دولت واگذار کنند      تأمین
هــا و جوامـع، در حفــظ و حراســت از هویــت و   خـود افــراد گــرو 

به عبارت دیگر، جامعه داللت دارد بر       . ندهاي خود نقش دار     سنت
مجموعه افرادي که بـه جهـت داشـتن صـفات مـشترك داراي              

افراد یک جامعه از الگوهاي . اند  خصوصیات و خلقیات مشابه شده    
جویند کـه بـه طـور ضـمنی ریـشه در              رفتاري یکسانی بهره می   

بـدین ترتیـب    . صفات مشترکی دارند که میـان آنهـا وجـود دارد          
رك مایه پیوند افراد جامعه به یکدیگر شده و تشابه و           صفات مشت 

بــر ایــن اســاس ). 24(آورد همــسانی میــان آنهــا بــه وجــود مــی
ها و انحرافات اعضاي گروه، و نیـز حتـی عـدم تعهـد                کژرفتاري

گیري از نقش فعال به منظور حفـظ رسـوم، آداب و            اعضا و کناره  
سـاز نـاامنی     تواند به عنوان عناصر زمینـه       پاسداشت از هویت می   

نقش حکومـت در تحقـق امنیـت        . اجتماعی در نظر گرفته شوند    
هـاي   تواند با تـدوین و اجـراي چـارچوب         اجتماعی تا حدودي می   

ــروه    ــانونی گ ــاي ق ــق کارکرده ــور تحق ــه منظ ــانونی ب ــا و  ق ه
بر این  ). 15(هاي خاص، امکان فعالیت آنها را فراهم کند         جماعت

تماعی بیش از حکومت، توان گفت در تحقق امنیت اج اساس، می
. ها و جوامع نقش دارند      ه  گرایی خود اعضاي گرو     تعهد و مسئولیت  

گرایانه اخالق که در مفهـوم        در این خصوص، بعد رفتار مشارکت     
گذاري در تحقق   تأثیرتواند نقش     اخالق شهروندي وجود دارد می    

 عـاطفی  و ذهنی درگیري مشارکت. امنیت اجتماعی داشته باشد

 تا انگیزد برمی را آنان که گروهی است هاي عیتموق در اشخاص

 در و کننـد  یاري را یکدیگر گروهی، هاي هدف به دستیابی براي

 بـراي  است مبناییانگاره مشارکت، . شوند شریک کار مسئولیت

مالکـی بـراي   توانـد   همچنـین مـی  ). 25(شـهروند  به فرد تبدیل
 رفمعـ  اساسـی  ویژگی  بنابراین،).26(شهروند خوب بودن باشد

 پی در که فرد طوري هب است، 13مشارکت وجود اخالق شهروندي،

است، و نسبت به ایـن کـار    اجتماعات و افراد توانمندسازي سایر

را نه بر اساس الزام شـغلی و   احساس مسئولیت داشته و انجام آن     
صـورت داوطلبانـه     بلکه بر اساس تکلیف شهروندي و بـه       قانونی  
  .دهد انجام می

 
  عمومیاخالق و امنیت 

طورکه گفته شد، مفهومی از امنیت بوده که          امنیت عمومی همان  
ایـن  . در جامعه است   ...و جنایت، سرقت، دزدي و      به معناي جرم    

مفهوم از امنیت با ارتکاب عمـل مجرمانـه پیونـد دارد؛ بـر ایـن                
اساس در بسیاري از تحقیقات که براي پیشگیري از وقـوع جـرم        

گیري نیت مجرمانـه      و دالیل شکل  ها    انجام شده است به انگیزه    
 سـال گذشـته، مطالعـه    25در این بین در طول  . توجه شده است  

گـذار بـر نیـت      تأثیرهاي    مؤلفه به عنوان یکی از      14احساس شرم 
در نتیجـه ایـن     . اي داشـته اسـت      مجرمانه، رشد قابـل مالحظـه     

 بـه عنـوان یـک مفهـوم         15توان گفت شـرم وحیـا       مطالعات، می 
اخالقـی در   - به عنوان یک مفهوم مـذهبی      16اهاخالقی و احساس گن   

گرایانه اخالقی در کاهش جرم و جنایت و بـه            قالب رفتارهاي فضیلت  
ــش دارد   ــومی نق ــت عم ــاء ســطح امنی ــوعی ارتق ــردن . ن ــی ک درون

هنجارهاي اخالقی ممکن است هم به احساس اخالقی شـرم و هـم             
 به احساس اخالقی گناه منتهی شود و هر دو احساس اخالقی طبـق            

دارد، بدین شکل که هر گـاه         فرض، افراد را از انجام بزهکاري باز می       
 خطر  کنند، متحمل   عامالن، هنجارهاي درونی شده خود را نقض می       

  ).27(شوند احساس گناه یا احساس شرم می
توجیه اخالقی عمل خـالف توسـط مجرمـان عنـصر چهـارم در            

ارت بـه عبـ  . اسـت   گیري منطقی آنها در ارتکاب به جـرم           تصمیم
دیگر مجرم براي این که احساس شرم و گناه نکنـد، بـا توجیـه               
اخالقی و منطقی عمل خالف، به دنبال راضـی نمـودن وجـدان             

 در این جا بایـد بـین تـصمیم گـرفتن فـرد بـراي                .باشد خود می 
اي که فرد بـر اسـاس موقعیـت و     گیري حادثه کاري با تصمیم  بزه

  . قائل شدورزد، تفاوت شرایط آنی به جرم مبادرت می
اي اسـت؛ یکـی از        گیري نوع اول، یک فرایند چند مرحله        تصمیم

مراحل مهم آن، پـس از تحریـک شـدن و تـصمیم گـرفتن بـه                 
ارتکاب عمل مجرمانه و فراگیري روش اجرا و تهیه ابزار، توجیـه      
نمودن اخالقی و منطقی عمل مجرمانه است؛ با این کار مجـرم،            
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نمایـد   حساس شرم راضـی مـی  منظور دوري از ا    وجدان خود را به   
)28.(  

حس شرم، احساس اخالقی است که در تعامل فرد و جامعه بروز            
شـود؛    کند و فرد به عنوان موجودي اجتماعی با آن مواجه می            می

تحقق این حس، محصول سنجش و ارزیـابی رفتـار خـویش بـا              
. انـد   ها و هنجارهایی است که فرد را احاطه گرده          مجموعه ارزش 

هـاي خـوب و بـد        خالقی متشکل از مجموعه ارزش    چنین نظام ا  
بنابراین شخص زمانی شرمـسار     . است که فرد به آنها ایمان دارد      

هـاي    گردد که در یـک ارزیـابی درونـی بـر مبنـاي شـاخص                می
  . کنند تلقی نمی تأیید اخالقی، رفتار خود را مورد

البتـه  . کنـد   در این ارزیابی خود شخص نقش اصلی را ایفـاء مـی           
ست که شخص، بخش اعظمی از معیارهاي مقبول خـود  بدیهی ا 

اما در تحقـق حـس      . گیرد  را از جامعه و نظام اخالقی آن وام می        
شرم، این جامعه نیست که به واسطه طرد یـا دفـع یـک رفتـار،                

کند، بلکه خود فرد است که با وقـوف بـه        نقش اصلی را ایفاء می    
داخته، به طرد یـا     چنین وضعیتی به داوري در رابطه با خویش پر        

  ).29(کند قبول رفتار خویش اقدام می
توانـد بـا اسـتدالل و     توان گفت زمانی فرد مـی      بر این اساس می   

منطق خود را راضی به عمل خالف کرده و در نهایـت احـساس              
. شرم نداشته باشد، که نسبت به آن موضوع جهالت داشته باشند           

فیلـسوفان  در این خصوص صـدرالمتاهلین، بـه عنـوان یکـی از             
مسلمان در این خصوص اشاره کرده کـه ممکـن نیـست کـسی              
حقیقتا حکمت و معرفت به نادرستی امري داشته باشد، اما با این            

ترین  مهم. حال مغلوب شهوات خود شده و آن عمل را انجام دهد
ها در اندیـشه صـدرالمتاهلین جهالـت و غفلـت             اخالقی  عامل بی 

اه جهالت بـر دسـتگاه عقـل    است و این امر ناشی از تسلط دستگ   
  . است

هـا در صـور       غلبه دستگاه جهل هم بدین جهت است که انـسان         
هاي اولیه خود از امور، سـنجش دقیـق عقالنـی             اولیه و برداشت  

دهند؛ لذا شوق شهوانی بر شوق عقالنی پیشی گرفتـه        انجام نمی 
ــی    ــی و غیراخالق ــطح غیرعقالن ــل در س ــور عم ــب ظه و موج

  ).30(شود می
  

  

  

شناسـی امنیـت اجتمـاعی و عمـومی از           آسیب
  منظر اخالق

ــرار دادن مطالــب قــسمت  ــا مــدنظر ق ــل، مــی ب ــوان  هــاي قب ت
اي از امنیت اجتماعی و عمومی از منظر اخالق ارائه  شناسی آسیب
  .کرد

شـود کـه      آسیب امنیت عمومی از منظر اخالق زمانی حادث مـی         
ان با توجیه اخالقی و منطقی عمل خالف، وجـد        ) بزهکار(مجرم  

همـانطور  . نمایـد  خود را به منظور دوري از احساس شرم راضـی        
که گفته شد در تحقق حس شرم، خود فرد است که با آگـاهی از    
چنین وضعیتی به داوري در رابطه با خویش پرداخته، به طرد یـا             

پس اگر کـسی، بـا اسـتدالل و         . کند  قبول رفتار خویش اقدام می    
ه و در نهایـت احـساس       منطق خود را راضی به عمل خالف کرد       

شرم نداشته باشد، با مهیا بودن سـایر شـرایط، مرتکـب جـرم و               
بنابراین اگر در یک جامعه تعداد بسیار زیـادي از          . شود  جنایت می 

بزهکــاران مرتکــب جــرم و جنــایتی شــوند و در ایــن خــصوص 
احساس شرم نکرده و به نوعی وجدان خود را راضی نگه دارنـد،             

 امنیت عمومی جامعه دچار آسیب شـده     از منظر اخالقی، وضعیت   
  .است

در خصوص امنیت اجتماعی، از منظر اخالق، آسیب این قـسم از            
گونـه در     پیوندد که رفتـار فـضیلت       امنیت در صورتی به وقوع می     

وجود نداشته باشد به نحوي کـه       ) شهروندان(بین اعضاي جامعه    
بـا  اخالقی در رفتارهاي ضد اخالقی چون عدم تحمل و مدارا             بی

هاي مختلف زندگی و یا حتی        خرده فرهنگها، عدم پذیرش سبک    
آسیب دیگر  . دهد  ها خود را نشان می      عدم احترام به حقوق اقلیت    

گرایانـه    امنیت اجتماعی از منظر اخالق به نبود بعد رفتارمشارکت        
گردد به این معنی که شهروندان جامعه احساس  شهروندان بر می 

کند، نداشـته و      ت آنها را تهدید می    تعهد و مسئولیت به آنچه هوی     
کنند، بر این اسـاس،    در بهترین حالت آن را تنها به دولت واگذار          

گیـري از نقـش فعـال بـه منظـور حفـظ        عدم تعهد اعضا و کناره    
تواند به عنـوان آسـیب        رسوم، آداب و پاسداشت از هویت نیز می       
  .امنیت اجتماعی از منظر اخالق تلقی شود
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  گیري  نتیجه
هاي از زندگی فرد      طورکه گفته شد امنیت اجتماعی با جنبه       همان

بنابراین . دهد کند که هویت گروهی او را شکل می ارتباط پیدا می
امنیت اجتماعی نـاظر بـر توانـایی پاسداشـت یـا دفـع تهدیـد از              

. سازد عنصري است که افراد یک جامعه را به همدیگر مرتبط می         
نه اگر زنجیره اتصال اقلیتی، قومیت آنهاست، امنیت به عنوان نمو

هایی که به     ها و نگرانی    اجتماعی آنان عبارت است از رفع دغدغه      
تـوان گفـت؛      بر این اسـاس مـی     . ویژگی خاص آنها مربوط است    

مفهوم امنیت اجتماعی در وهله اول به معناي احساس آرامـش و        
 تــرس اطمینــان خــاطر و فقــدان دلهــره، تــشویش، اضــطراب و

هـا و     شناسانه گـروه    باشد که به نوعی به معناي امنیت هستی         می
جوامع است و در وهلـه دوم شـامل قابلیـت حفـظ و پاسداشـت                

ها از الگوهاي سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هویت          جوامع و گروه  
شود کـه در ایـن نـوع، کـارکرد خـود جوامـع و                 و عرف خود می   

امنیت عمـومی  . قش داردها و تعهد خود اعضا در آن بسیار ن   گروه
که در سطوح امنیت مابین امنیت فردي و امنیت حکومـت قـرار             
گرفته است ناظر بر وضعیت امنیت جامعه از منظر سرقت، دزدي، 

به معناي مبارزه و مقابله با مظاهر جـرم و           جرم و جنایت است و    
و پیـشگیري از    ... جنایت همچون سرقت، قتـل، کالهبـرداري و       

چنین احساس امنیت که به معنـاي احـساس         هم.. وقوع آنهاست 
آرامش و اطمینان خاطر و فقـدان دلهـره، تـشویش، اضـطراب و        
ترس از وضعیت جرم و جنایت در جامعه است در سـطح امنیـت              

  .شود عمومی مطرح می
آمیز اخالقی امروزه مبتنی بر رعایت     از نظر مفهومی رفتار فضیلت    

هـایی کـه موجـب      حقوق طرف ارتباط است؛ بر ایـن بنیـاد رفتار         
 اخالقی در فرد. اند تضییع حقوق طرف ارتباط شوند غیر اخالقی

 قرمـز  خـط  و سـازد  نمی وارد به جامعه آسیبی خود، منافع تعقیب

 جامعـه  هایش خسران سایر افـراد و  خودخواهی و ها طلبی منفعت

 دیگري  مؤلفه فضیلت بودن مفهوم اخالق،      مؤلفهعالوه بر   . است
کــنش  مــشارکت اجتمــاعی اســت کــهکــه خیلــی اهمیــت دارد 

اجتماعی داوطلبانه معطوف به منافع متقابـل یـا خیـر جمعـی را               
این مفهوم بعدي جدید از اخالق شـهروندي نیـز          . شود  شامل می 

  .شود محسوب می
در خصوص ارتباط مفهومی اخالق و امنیت عمومی همانطور که          

تـوان گفـت شـرم     مـی  نیز آورده شده است،) 1(در جدول شمارة    
حیا به عنوان یک مفهوم اخالقی و احساس گناه به عنوان یک            و

گرایانه اخالقی    اخالقی در قالب رفتارهاي فضیلت    -مفهوم مذهبی 
در کاهش جرم و جنایت و به نوعی ارتقاء سطح امنیـت عمـومی        

 مین امنیت اجتماعی و عمومی أثیرگذار اخالق در تأهاي ت لفهؤاحصاء مفهومی م: 1جدول 
  مولفه اخالقی تاثیرگذار  اقسام امنیت جامعه

  امنیت عمومی
  )امنیت در اجتماع(

. مقابله و پیشگیري از جرم و جنایت
مواردي همچون سرقت، قتل، 

  ....کالهبرداري و 

احساس شرم و احساس گناه  داشتن   گونه بعد رفتار فضیلت
از ارتکاب به جرم و جنایت؛ به 

که فرد از ارتکاب به عملی که  طوري
این احساس را در او به وجود آورد 

  .کند خودداري می
  امنیت اجتماعی

ها و  امنیت براي گروه(
  )اجتماعات

شناسانه و نیز  امنیت هستی
ها و جوامع در  دگرایانه  گروهکارکر

  ...حفظ و حراست از هویت، فرهنگ و

گونه اخالق   بعد رفتار فضیلت- 1
  شهروندي

  )شناسانه براي تحقق امنیت هستی(
گرایانه اخالق   بعد رفتار مشارکت- 2

  شهروندي
  )براي تحقق امنیت کارکردگرایانه(

ها،  فرهنگ  تحمل و مدارا با خرده- 1
ف زندگی، هاي مختل پذیرش سبک

که هم ... ها و  احترام به حقوق اقلیت
باید از جانب حکومت و نیز کلیت افراد 

  اجتماع رعایت شود
 احساس مسئولیت و تعهد افراد - 2

ها و  براي ارتقاي کارکردي گروه
اجتماعات خود که به صورت مشارکت 

  یابد داوطلبانه فعلیت می
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در خصوص ارتباط مفهومی اخالق و امنیت اجتماعی        . نقش دارد 
وع از امنیت، هم رفتار      این ن  تأمیندر  ) 1(منطبق با جدول شمارة     

امروزه . گرایانه اخالق نقش دارد گونه و هم رفتار مشارکت فضیلت
در تحقیقات و مطالعـات مفهـوم اخـالق شـهروندي بـراي ایـن               

  .شود منظور به کار برده می
  

  هاي اخالقی  مالحظه
با معرفی منـابع مـورد اسـتفاده، اصـل اخالقـی            در مقالۀ حاضر،    

لفین آثـار محتـرم     ؤ حـق معنـوي مـ      داري علمی رعایـت و     امانت
  .شمرده شده است

  
  نامه واژه

1. Social Ethics اخالق اجتماعی  
2. Virtuous Behavior گونه رفتار فضیلت  
3. Truthfulness راستگویی  
4. Righteousness درستکاري  
5. Participative Behavior گرایانه رفتار مشارکت  
6 . Citizenship Ethic    شهروندياخالق  
7. Societal Security امنیت اجتماعی  
8. Community Security   امنیـــت (امنیـــت اجتمـــاعی

  )جات ها و دسته جماعت
9. Social Security    تـــأمین  (امنیـــت اجتمـــاعی

  )اجتماعی
10 . Public Security امنیت عمومی  
11. Generalized Affective Interdependence 

  یافته وابستگی عاطفی تعمیم
12. Generalized Commitment   

  تعهد عام
13. Participation Ethics اخالق مشارکت  
14. Shame شرم  
15. Modesty حیا  
16. Guilty Feeling احساس گناه  
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