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 تحليل نقش مسائل اجتماعي در ناامني شهرها از ديدگاه اسالم
 

    *  حميدرضا صارميدكتر 
  01/12/88: الهـ  تاريخ دريافت مق

                                        20/03/89: تاريخ پذيرش نهايي

  
  
  

  چكيده 
  
نكـرده   د آورده است، به امنيت شـهرها كمكـي        ي تغييرات مثبتي كه بوجو       با همه  آوريفن و رشد علم و      تتحوال  

نـشيني  حاشيه هاي معتبر جهاني نشانگر رشد فزاينده، خشونت، تبهكاري، بزهكاري جوانان،           گزارش سازمان . است
نياز به امنيت در ميـان سـاير نيازهـا از اهميـت             به اعتقاد انديشمندان    . و توسعه فقر عليه ايمني و امنيت شهرهاست       

ريزي و شهرسازي رويكرد مقاوم سازي در مقابل حوادث طبيعي و مقابله و               در نظام برنامه  . ار است باالتري برخورد 
ادامه اين فرايند نيـز بـه بهبـود امنيـت شـهرها منجـر               . هاي انساني به امنيت شهرها نينجاميده است        مبارزه با ناامني  

هـا و   امني را در نتيجه اعمال و كردار بد انسان     اعامل پيدايش ن  كه   كريم   قرآندر اين مقاله با استناد به       . نخواهد شد 
از ايـن منظـر، تغييـر در رفتارهـا و          . گـردد ، بحـث مـي    فرمايـد   تحقق شهر امن را در اعمال و رفتار نيكو بيان مـي           

  .ي سبب حذف و امحاء ناامني و تحقق امنيت در شهر استقرآنهاي  هنجارهاي اجتماعي بر اساس آموزه
  

  
   واژه هاي كليدي

  ، ديدگاه اسالم تغييرات اجتماعي، ناامني، امنشهر

:Hsaremi.15@gmail.comEmail                                                   عضو هيئت علمي واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمي، ايران* 
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  مقدمه
فراز و فرودهاي اين    .  است يش تا كنون بر اساس ذات آفرينش و حكم غريزي دنبال توسعه و تكامل بوده               از ابتداي پيدا   طي انسان  

در ميان همه نيازهـاي بـشر،       . آل بوده است    يابي به زندگي مطلوب و ايده       مايه پژوهشگران براي دست      تاريخ، همواره دست   طيمسير  
  .ي تعريف و جايگاه خود را در رأس نيازهاي انسان قرار داده استترين نيازهاي زندگ نياز به امنيت از مهمترين و اساسي

 توسعه و تمدن، امنيت نقش مهمتري به خود گرفته و دامنه آن، همه ابعاد كالبدي، اجتماعي، اقتـصادي و       ،امروزه به دليل پيشرفت     
 انسانها را نسبت به گذشته بهبود بخشيده         از زندگي  ياين تحوالت گرچه مشكالت بسيار    . ها را در برگرفته است    رواني زندگي انسان  

هاي پيدا و پنهان، طبيعي و انساني، در زندگي كودكـان، زنـان،            ناامني. است، اما آمارها نشان از كاهش امنيت و افزايش ناامني دارند          
كري مديريتي اسـت،  يكي از اين عوامل كه امروزه دغدغه ف. مردان و حتي سالخوردگان با شدت و ضعف، دامنگير تمام جوامع است          

    دهـد تجربـه نـشان مـي     .  شهري اسـت   هايگاه و گستره  امنيت بخشيدن به سرپناه و محل سكونت اعم از مسكن، محل كار، تفريح            
نسبت به  اندازي جديد     با چشم  شهرسازان   چنانچه. رويه موجود راهي به سمت بهبود و امنيت شهرها به دنبال نخواهد داشت            ادامه  با  

  .بودهاي گوناگون  ها و ناامني منيت براي زندگي اقدام نكنند، بايد منتظر، بحرانتعميق بخشي ا
  جمعي
  اقتصادي
  رواني

  اجتماعي
  نگارنده:                   مأخذ                          سرمايه انساني        -1 شكل

  
كـه در    اسـت      )اجتمـاعي  (آبـرو  و   )رواني(اموسن،  )اقتصادي(مال،  )جسمي(جاناصلي  چهار سرمايه    واجد ي انسان هر  

هـا   اين چهار سرمايه براي تمام انـسان        از اي دنبال امنيت كامل و فراگير باشد، الزم است          اگر جامعه .  نمايش داده شده است    1 شكل
زان و شـهروندان    هاي شهرسا    در زندگي شهروندان، يكي از مهمترين دغدغه        اضطراب دائمى  ، ناامني و  نگرانىامروزه  . محافظت كند 
هـا را تهديـد و جوامـع را بـه طـور             ، چنان گسترش يافته كه سالمت جسمي و روحي انـسان            عمق و دامنه ناامني   شود،    محسوب مي 

       هـاي مختلـف    هـايي كـه در عرصـه   با همـه پيـشرفت    .  قرار داده است   "شهر امن "هاي  گسترده به تكاپو جهت شناخت بيان ويژگي      
نيـست كـه    البتـه مقـصود ايـن       .  نسبتاً امن براي زندگي مطلوب خود نبـوده و نيـستند           يها شاهد شهر  انسانز  وقوع پيوسته، هنو  ه  ب

افزاري جهت ايمني شهرها انجام نـشده         افزاري و نرم    هاي شهري مقاوم نشده، كارهاي سخت       ها مستحكم نشده، زيرساخت   ساختمان
هـا كـه   هـا و پيـشرفت   همـه ايـن تـالش    بـا  حقيقت اين است كهبلكهاند،  ترين محاسبات دست پيدا نكرده ها به پيچيده  انسان ،و يا 
  .اند  و شهروندان هنوز آرامش الزم را كسب نكردهيافته، ابعاد امنيت براي ساكنين شهرها گسترش نگرفتها را ناديده  توان آن نمي

 انتـشار يافـت، بـسياري از تهديـدهاي           دفتر اسكان بشر سازمان ملل متحـد       توسط كه   2007سال  به  گزارش جهاني اسكان بشر     «  
 دبير كـل سـازمان ملـل در    "بان كي مون ". دهد  چالش برانگيز ايمني و امنيت شهرنشينان را در سراسر جهان مورد بررسي قرار مي             

اين باره اشاره دارد كه طي دهه گذشته، جهان شاهد رشد فزاينده تهديدها عليه ايمني و امنيـت شـهرهاي بـزرگ و كوچـك بـوده                           
نظـم      اي از آنها به صورت رويدادهاي فاجعه آميز رخ داده و برخي مولود فقر و نابرابري يـا فرآينـد گـسترش سـريع و بـي                            پاره. است

ساكنان شهرها در كشورهاي توسـعه يافتـه قربـاني جنايـت            % 6در اين گزارش آمده است طي پنج سال گذشته          . اند  شهرنشيني بوده 

 سرمايه انساني
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 بـه   2300افزايش يافته است، چنانچـه از       % 30 ميزان جرم در جهان      2000 الي   1980 كه از سال     همچنين تأكيد شده است   . اند  شده
بررسي افكار عمومي در كشورهاي توسـعه يافتـه و در حـال توسـعه     .  نفر رسيده است100000 مورد جنايت براي هر   3000بيش از   

 در ايـن گـزارش آمـده        ، و جنايت در شـهرهاي خـود هـستند         دهد نيمي از شهروندان در تمامي اوقات يا غالباً، نگران جرم            نشان مي 
          ا در آسـيا و آفريقـا       ، ده برابر شده كـه بيـشترين آنهـ         2006 تا   1997هاي    در سال )  جنگ، آوارگي و موارد مشابه    ( بالياي انسان ساز  

و در بسياري از كشورهاي جهان نسبت       مبحث امنيت شهري، موضوعي جهاني تلقي شده        . )15،  1387، و همكاران  بمانيان(رخ داده است    
هـاي دانـشمندان بـا     اي و بعضاً جهاني در قالـب آراء و انديـشه   به انجام مطالعات و پژوهش در اين زمينه به صورت كشوري، منطقه      

ـ     رابطههاي كوتاه و بلند مدت اقدام شده كه در اين   برنامه ف مـورد   مباحثي مانند پايداري نيز طـي دو دهـه گذشـته در جوامـع مختل
مطالعات انجام شده در امنيـت بخـشيدن بـه شـهرها بيـشتر از منظـر مقاومـت                   . گرديده است ريزي    بررسي و براي تحقق آن برنامه     

 مقاومت كالبدي شهرها    موردمنابع علمي فراواني در     . هاي اجتماعي است    كالبدي در مقابل بالياي طبيعي و مقابله و مبارزه با ناامني          
 در ابعـاد كالبـدي، اجتمـاعي و اقتـصادي، پـژوهش      "شهر امن"اما از زاويه نگرش اين تحقيق به .  وجود دارد  در حجم و ابعاد وسيع    

  .گرددميريزي شهري محسوب  اندازي نوين در شهرسازي و برنامه اين پژوهش در نوع خود چشم.  نشده است         زيادي انجام 
امني مـوفقيتي   هاي اخير نتوانسته در مقابل باليا و نا  سدهآوري طيفن علم و فرضيه اين پژوهش بر اين مبنا استوار است كه رشد       

يـابي   عدم شناخت كامل از علل پيدايش باليا، ناتواني انسان در احاطه به اسرار هستي و مقابله با معلول به جـاي ريـشه      . داشته باشد 
بـين باليـاي     «با اين وصف فرض بر اين است كـه اوالً         . بوده است  در مقابله با باليا      آوريفنعلت باليا، از مهمترين داليل ناتواني       

 با تغييـر در رفتارهـاي      "شهر امن " بروز و ظهور  «و ثانياً   » .طبيعي و ناامني و رفتارهاي اجتماعي انسان ارتباط وجود دارد         
  ».هاي اسالم امكان پذير است اجتماعي و عملكرد بد به خوب، بر اساس آموزه

  
   روش تحقيق

بر اين اساس تالش شده تـا در چـارچوب   . هاي  مطالعات بنياني و نظري استفاده شده است ش از نوع تحليلي بوده و از روش     پژوه  
تـدوين چـارچوب نظـري      و   "شـهر امـن   "با استفاده از منابع موجود به تبيين مفهـوم            .شود شناسي، از روش اسنادي استفاده        روش

هاي نظري مختلف پيرامون ايـن موضـوع، ابعـاد مختلـف و               اين مفهوم و بيان ديدگاه    گيري    پرداخته و ضمن بررسي  وشكل     تحقيق  
، اسـت  از مباني دينـي      "شهر امن "به دليل اينكه موضوع پژوهش تبيين       . شدبستر و گستره و همچنين كاركردهاي آن توضيح داده          

البالغه و روايات معتبر به بررسي چگونگي         ريم، نهج  ك قرآن  با استفاده از منابع دست اول و متون اسالمي از جمله              تالش گرديده لذا  
  . تبيين مباني شهر امن از نظر اسالم پرداخته شود

  
  هاي آن وجوه مختلف ناامني در شهر و ريشه

طـور كامـل ترسـيم و         تـوان آنهـا را بـه          هاي پيدا و پنهاني است كه به آساني نمي          امني در شهرها بسيار پيچيده و داراي ويژگي        نا  
هاي اجتماعي يا انـسان آورد ماننـد تروريـسم،            امني  نا  و آمار باالي بالياي طبيعي مانند زلزله، سيل، سونامي، آتشفشان        . يح كرد تشر

هاي احتمالي و يا قطعي براي امنيت يك          نا امني . امني در  شهرهاست     خشونت، قتل، فساد و فحشا، مواد مخدر نشان از گستردگي نا          
  . يادي داردمحيط شهري دامنه بسيار ز
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اي هم اتفاق نيفتد، اما با تصور اينكه احتمـال وقـوع              گونه حادثه  البته در عالم واقع ممكن است كه در طول حيات يك انسان هيچ              
ها، لـذت آرامـش زنـدگي را از انـسان سـلب             ترين ساختمان بالياي طبيعي وجود دارد، عدم احساس امنيت حتي با سكونت در مقاوم           

ها در حوزه مسائل اجتماعي، امنيت را از شهرها سلب كرده             هاي طبيعي،  بخش زيادي از ناامني        كه عالوه بر ناامني   ضمن اين . كند  مي
ايـن تفكـر    .  اسـت  مقابله با معلول  انديشه رايج در افكار عمومي و مجامع علمي در چشم انداز بالياي طبيعي و غير طبيعي                 . است

  و ستون و ديـوار و سـقف         در اين ديدگاه فقط محاسبات سازه     . ومت كالبدي گرديده است   ريزان و طراحان به مقا      سبب رويكرد برنامه  
 اقليمـي و اجتمـاعي    محيطـي و شناخت مسائل. هاي ديگر نيز قابل مطالعه است امني در بخش گر چه ريشه نا. مورد توجه قرار دارد 

اي بـر فراينـد     انسان در محيط زنـدگي شـهري، مقدمـه         هدفمند و مشترك براي شناسايي عوامل ناامني و تهديد كننده            يبا رويكرد 
معمول در برداشت اوليه به سه ريشه اصلي  طور ها به سر منشأ مخاطرات باليا و بحران. بخشي به شهر است تدوين چارچوب امنيت

  . مي شوند تقسيم
  طبيعت •
 انسان •

 آوريفن •

هـا كنتـرل    انكار ناپذير در عرصه زندگي محسوب شده كه انسان         هاي فراگير در جهان، حقيقتي      ترين ناامني   بالياي طبيعي از اصلي     
 چند ثانيه تمام روال طبيعي يك شهر براثر يك حادثه بطور كامـل دچـار آسـيب     طيهر لحظه ممكن است     . بسيار كمي بر آن دارند    

 2010يزدهم ژانويـه    زلزلـه سـ   . شده و امنيت كامل يك شهر براي مدت چند سال دچار دگرگوني و آرامش خـود را از دسـت بدهـد                     
گر چه شهرنشيني امروز با گذشته به طور كامل متفاوت است و تغييرات سـريع               .  كشته يك نمونه آن است     300000هائيتي با حدود    

انـواع و  . رود، اما گويا باليا و ناامني نيز با  سرعت بيـشتري در حـال پيـشروي اسـت               علم در جهان با سرعتي باور نكردني پيش مي        
  .  رسيده استنتيجهاي طبيعي مختلف، شهرها را احاطه كرده و عمالً پيشرفت علوم در امن كردن شهرها كمتر به اقسام باله

گرچـه برخـي كـشورها    . 1سـت ا آورده وجود به طبيعي غير و طبيعي حوادث كه  بودهعظيمي بالهاي شاهد جهاندهه گذشته  رد  
اند، اما به لحاظ گستردگي و پيچيدگي باليـا، اثـري در بهبـود     هم آوردهفرا را ابالي گونهت مقابله با برخي از اين مديري هنر و دانش

هـا،    هاي نظارتي قوي ماننـد دوربـين      هاي غيرطبيعي نيز با استفاده از سيستم        در ناامني . امنيت شهري نسبت به گذشته نداشته است      
گردد، اما بايـد بـه ايـن      ريزي مي   يك امنيت برنامه  پليس، معماري دفاعي ساختمان و محالت در راستاي امنيت شهري و رسيدن به              

با . اعتمادي در ميان مردم ايجاد كند       تواند ترس بيشتر و يا افزايش بدگماني و بي          هاي امنيتي مي    نكته توجه داشت كه همه اين گويه      
. كننـد  ها غلبه ميها و روشاين سيستمها باز هم جنايتكاراني سازمان يافته و يا پراكنده وجود دارند كه به همه            ريزي  همه اين برنامه  

هـا و     گردد، اگر عامل ترس را با درهاي قفل شده خانـه            هاي جمعي منتشر مي     رسانهتوسط  صرف نظر از گزارشات فراوان ناامني كه        
هاي   ي مجتمع هاها و ويژگي    هاي سرد و گرم در اتومبيل و ساختمان         هاي حفاظتي، وجود سالح   گيرهاي آنها، سيستم    ها و دزد    اتومبيل

هـاي   گيري كرد، عامل ناامني و ترس قطعـاً در دهـه        هاي عمومي اندازه  هاي رو به رشد مكان    ساخته شده در بحث حفاظت و نظارت      
هاي مختلف كه تـوان مـديريتي را بـسيار            هاي انسان در بخش   با پيشرفت اين موضوع بيانگر اين است كه        .اخير افزايش يافته است   

بسياري از حـوادث شـناخته شـده و         در برابر   را براي انسان شناسايي نموده، ولي       نيروهاى مختلف جهان طبيعت      باال برده و برخي از    
هـاى گذشـته     كـه انـسان    ،دفاع اسـت   ضعيف و ناتوان و بى     به همان اندازه  اي كه در آينده به وقوع خواهد پيوست،           حوادث ناشناخته 
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هاي حاصـل   و پيشرفتفن آوري .قدرتمندى و توانايى او استادعاي انسان در عين  نشانه نهايت ضعف و ناتوانى      ناتواني   اين   .بودند
          خطـرات عظـيم    .  در ابعـاد مختلفـي ايجـاد كـرده اسـت            هاي گـسترده    ها، به نوعي، ناامني   شده ضمن تحول مثبت در زندگي انسان      

           ،)متـرو (هـا، مراكـز حمـل و نقـل عمـومي       آهـن، تونـل  ها، راه مجاور مراكز اتمي، فرودگاهزيست محيطي، خطرات احتمالي ساكنين   
هـا و جوامـع       هاي گسترده محيطي، نظارت بر تمام ابعاد خصوصي و عمومي خـانواده           هاي كشتار جمعي، آلودگي   سالح توليد گسترده 

وزي، آتشفـشان، سـيل،     ، سونامي، زمين لغـزش، آتـش سـ        زلزله.  است آوريفنهاي  هاي ايجادشده به سبب پيشرفت      نشان از ناامني  
هايي مانند قتل، فتنه، آشوب، سرقت، ظلم و ستم، حسد، كبر،             امني نا بهمن، صاعقه، طوفان و خشكسالي از بالياي با منشأ طبيعي و          

دروغ، خيانت، سخن چيني، رشوه، تهمت، غيبت، بخل، كينه، فحشا، فساد، خستگي مفرط، افسردگي، خشونت و عدم اميد بـه آينـده                    
هـاي  هاي انسان محـور، برآمـده از نـابرابري    امني ريشه نا. امني با محوريت انسان اسـت      ز مهمترين عوامل نا   زندگي ا 

  . اجتماعي و عدم وجود نظم نهادي و اجتماعي است
  تـوان از    هاي عمدي با گستردگي و شدت بيشتري نسبت به گذشته در شهرها شكل گرفتـه كـه مـي                    امني امروزه نوع ديگري از نا      
هـاي    نشيني، افزايش فقر و حـاد شـدن شـكاف ميـان غنـي وفقيـر، آسـيب                 افزايش حاشيه .  نام برد  امني آهسته  ناها با عنوان    آن

اي و سياسـي، تمايـل بـه مهـاجرت، كـاهش احـساس        ، منازعـات قـومي، منطقـه   )طالق، كودكان و زنان خيابـاني   (خانوادگي مانند   
از ثبات موقعيت اجتماعي، كاهش سطح اعتماد و عواطف مـردم نـسبت بـه يكـديگر،             خوشبختي، فقدان اميد به آينده، نبود اطمينان        

ها با  ها، فاصله آرمان    شرور و باندهاي خالفكار در جامعه، كاهش نقش نهادهاي هنجار ساز مثل رسانه             افراد  افزايش اراذل و اوباش،   
هـاي    امنـي  ها در دراز مدت، خطر كمتري از نا         ونه ناامني گ  اين. گردد  هاي آهسته در شهرها محسوب مي       هاي جامعه از ناامني     واقعيت

هاي انسان محور  دهنده  آمار باالي جرائم و گوياي رشد باالي ناامني آمارهاي رسمي كشور نشان  . خطرناك مانند قتل و تجاوز ندارد     
ر اساس آمار در طي ده سال گذشته ب. به باالي پنج ميليون پرونده هم رسيده است     1386اين آمار در سالهاي قبل از        )1جدول  .(است

 نفر  3000 -5000به استناد آمارهاي مركز آمار ايران ساالنه بين         . به ازاء هر سه نفر جمعيت يك پرونده دادگاهي تشكيل شده است           
 سرقت در طول يك سـال نـشان از عمـق نـاامني     190000 طالق، 105000 ضرب و جرح عمدي،     140000فوتي بر اثر قتل عمد،      

 آلودگي هوا، آلودگي زيست محيطي،     هاي ديگري نيز مانند نازك شدن اليه اوزن،         ناامني. هاي طبيعي دارد    ي نسبت به ناامني   اجتماع
اي از  هـاي هـسته   و خطـرات نيروگـاه  آلودگي حرارتـي ، آلودگي تشعشعي آلودگي نوري، آلودگي غذايي،     ،   آب، آلودگي صوتي   آلودگي

با استناد به آيات و روايات، همه مواردي كه بر اثر اعمال و رفتار بـد انـسان حـادث                    . گردند  عوامل تهديد كننده شهرها محسوب مي     
در اينجا به مباني ايـن انديـشه بـا          . گردد  شده، عالوه بر اثر مستقيم آن بر جامعه، سبب تاثير بر طبيعت و بروز بالياي طبيعي نيز مي                 

  .شود استناد و روايت پرداخته مي
  

  513، 1387مركز آمار ايران،:                                                               مأخذدر دادگاههاي عمومي بر حسب موضوع  2ي مختومهها پرونده-1جدول 
 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1375 موضوع جرم

 3217670 3249853 4236636 5297491 5587755 50441712 3120589  جمع
 3233 3356 4489 5005 5909 4636 3431 قتل عمد

 18640 15400 22199 25314 24238 21665 15421 قتل غيرعمد
 143982 116568 313280 393980 442687 404937 236845 جرح ايراد ضرب و

 10517 10962 63431 76101 86129 79610 58231 اعمال منافي عفت
 36061 30768 62220 80044 86873 78207 45952 تخريب

 38584 37069 176863 239268 274223 222487 102641 اختالس،ارتشاوجعل
 102630 84605 153921 227470 308361 282430 138543 سرقت

تصرف عدواني و 
 51446 45186 120516 165898 202208 176135 102260 مزاحمت

 104940 100235 235497 443212 572157 603623 339207 صدور چك بال محل
بقيه موارد پرونده ها مربوط به جرائم اطفال، طالق، قذف، تخلفات راهنمايي، دعاوي حقوق، پرونده هاي شهرداري، موجرو مستاجر، شرب خمر، الزام به 

 .تمكين،ترك انفاق، امور خالفي و موارد ديگري بوده است
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  تغييرات اجتماعي زمينه ساز تغييرات طبيعي
بـاور  . شمندان بر اين است كه بالياي طبيعي جزء الينفك طبيعت بوده و انسان بايد با آن كنـار بيايـد             تصور عامه و تا حدودي اندي       

ريـزي در     اين تفكر نقطـه آغـاز انحـراف برنامـه         . اين تصور سبب شده كه شهرسازان به دنبال پيش بيني و پيشگيري از باليا باشند              
عـدم طـرح   ز برند، نشان ا   جوامعي كه از باليا و ناامني بيشتري رنج مي         ويژهه  موجود در جوامع و ب    هاي    ناهنجاري. مقابله با بالياست  

بخـشي بـه    اين جوامع از نبود يك نقشه جامع در جهت تعـادل . سازي در جامعه حكايت دارد  براي فرهنگ "مهندسي فرهنگي "
ـ      رشد ناهنجاري . برند  رفتارها در تعامالت و مناسبات اجتماعي رنج مي         سـبب   قـرآن تناد بـه آيـات      هاي اجتماعي با اس

هـاي    ها عالوه بر همه باليـا و نـاامني          پيدايش باليا و ناامني در جامعه و در صورت عدم كنترل اين ناهنجاري            
 كريم با صراحت، عوامل نابودي و اعتالى انـسان را بـا نـوع اعمـال و رفتـار          قرآن  .شود  موجود، به نابودي جامعه منجر مي     

ها، زمين، سير تاريخي، نژاد و ساير عوامـل نـشان از عـدم شـناخت نظـم                  آسمان رتباط دادن حوادث به   ا. ها مرتبط كرده است     انسان
  . بر باليا  باشدتاثير افعال به نظم طبيعت نبايد سبب انكار اعتقاد . حاكم بر طبيعت است

  »      تىمٍ حا بِقَوغَيرُِّ ملَا ي إِنَّ اللَّه   و  ا بِأَنفُسِهِمغَيرُِّواْ مونِـهِ مِـن    ين دم ما لَهم و  لَه رَدا فَلَا موءمٍ سبِقَو اللَّه ادإِذَا أَر 
دهد، مگر آنكه در خود دگرگونى ايجاد كنند و هر گاه خداوند براى ملتـى بـدى خواهـد، راه                  خدا اوضاع هيچ ملتى را تغيير نمى      ،  وال

ايـن سـنت    «:  فرمايـد    در تفسير اين آيه، عالمه طباطبـايي مـي         . )11:رعد( » تبازگشت ندارند و جز پروردگار سرپرستى نخواهند داش       
 ايـن   ،اينكه بشر امروز آن را بـاور نداشـته و بگويـد            ولو كند، پروردگار و اثرى است كه خداوند بر گناهان و انحرافات بشر مترتب مى            

 نه اگر انسان در صنعت پيشروى نموده و خـود را مجهـز              افكار زائيده عقب افتادن در علم و دانش و نداشتن وسيله دفاع است، و گر              
گذاريم پيشگيرى كند، هم چنان كـه ملـل متمـدن            تواند از همه اين حوادث كه نامش را قهر طبيعت مى            مى نمودهبه وسائل دفاعى    

هـا و    هـا، صـاعقه    طوفـان  ها، توانستند از بسيارى از اين حوادث از قبيل قحطى، وبا، طاعون و ساير امراض واگيردار و همچنين سيل                 
ها در پيدايش باليا و مصائب را معلول جهل و عقب            ثير بد كارى  أجواب به كسانى كه اعتقاد به ت       .عمل آورند ه  امثال آنها جلوگيرى ب   

فكـارى  بايد گفت خدا اين فكر و صاحبان چنين ا، تواند بر نظام طبيعت مسلط شود بيان اينكه انسان نمى اند و افتادگى علمى پنداشته  
تواند بر نظـام طبيعـت        مى )تمدن(اند پيشرفت و جلو افتادن ملتى از ملتى ديگر           را نابود كند كه در اثر كفر و غرور فكرى خيال كرده           

                 و خالصـه، دسـتگاه آفـرينش كـه ايـن مخمـورين دسـتخوش               . مسلط شده و احكام آن را ابطال نموده و آن را مطيـع خـود سـازد                
                            بـه كاكـل آنـان چرخيـده و محكـوم امـر و نهـى ايـشان اسـت، و حـال آنكـه اگـر             ، ر، جزئى به حساب نيامـدنى از آننـد      هوا و غرو  

                               »پاشـد   و هـوس آنـان شـود آسـمان و زمـين از هـم مـى          ي تـابع هـو    - كـه گـردش گـردون بـر مـدار آن اسـت             -حق و حقيقـت   
و حركت ساز باليا و ناامني خداوند قادر، تغييرات اجتماعي و حركت به سوي اعمال ناشايست را زمينه  . )249 ،8،1374  ج ،عالمه طباطبايي (

  .داند به سوي اعمال شايسته را زمينه ساز بركات زمين و آسمان مي
 علَيهِم برَكاتٍ مِنَ السماءِ و الْأَرضِ و لكِنْ كَذَّبوا فَأَخَذْناهم بِمـا كـانُوا                آمنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا     و لَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى    «  

گـشوديم   ساختند، بركاتى از آسمان و زمين به رويشان مى         آوردند و تقوا را پيشه خود مى       و اگر ساكنين شهرها ايمان مى      ؛   يكْسِبونَ
  .)96:اعراف( » دادند، مجازات نموديم اسطه كارهايى كه انجام مىها را به وو لكن تكذيب كردند و ما هم آن

  .اند  معني كردهبركات را به امنيت و ثباتو آيت اهللا مكارم شيرازي ) ره(در اين آيه مفسرين بزرگ مانند عالمه طباطبايي   
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هـا   انسان به فقد آن    الباً كه غ  بركات به معناى هر چيز كثيرى از قبيل امنيت، آسايش، سالمتى، مال و اوالد است              «  
  . )254 ،1374، عالمه طباطبايي( »گيرد مورد آزمايش قرار مى

                   ، و اسـتقرار چيـزى اسـت و بـه هـر نعمـت و مـوهبتى كـه پايـدار بمانـد           ثبـات در اصـل بـه معنـى     اسـت و  جمع بركت بركات«  
  .)266 ،6،1374، ج مكارم شيرازي(»شوند مى بركت كه زود فانى و نابود و بى اثر گردد، در برابر موجودات بى اطالق مى

اين اصل غير قابل تغيير الهي است كه ناامني شهرها نتيجه دوري جوامع از مسير حق و حقيقت و رسيدن به امنيت تنها از مـسير                            
دهد در ميان اعمال انسان و نظـام تكـوينى زنـدگى او              امثال اين آيات گواهى مى    . حق و حقيقت و اجراي دين الهي در جامعه است         

، شـده  فطرت و قوانين آفرينش گام بردارند بركات الهى شامل حال آنها             ها بر طريق  انسانارتباط و پيوند نزديكى وجود دارد، كه اگر         
ها صـادق شـود و هـر        ست اين قضيه در مورد فرد فرد انسان        ممكن ا  يگاه البته   .گرايد و هر گاه فاسد شوند زندگى آنها به فساد مى         

  . شود به مصيبتى در جسم و جان يا اموال و متعلقاتش گرفتار گردد در مقابل گناهى كه مرتكب مى كس
  

  تحوالت اجتماعي، منشأ نزول باليا
ي از اتفاقات عالم بر حسب ظـاهر خـارج از           تفكر در آفرينش عظمت الهي، ارتباط مستقيم به امنيت شهرها ندارد؛ اما اينكه بسيار                 

، هر گونه بال، بحران و ناامني فـردي و اجتمـاعي در             " از سوره شوري   30"خداوند در آيه    . علم بشر است، واقعيت عالم هستي است      
  .داند ها ميجوامع را نتيجه اعمال و كارهاي زشت جوامع و انسان

 رفتـار   ي  رسد نتيجه  شما مي ه  هر مصيبت و رنجى كه ب     ؛   و يعفُواْ عن كَثِير      كَسبت أَيدِيكم و ما أَصبكُم من مصِيبةٍ فَبِما       «  
ــسته ــ  ي و كــردار ناشاي ــد ب ــسيارى از خطاهــاى شــما را خداون ــوده  ه  خــود شماســت در صــورتى كــه ب كــرم خــود اغمــاض فرم

  . )30:شورى(»بخشد مى
با توجـه بـه اينكـه     .داند صورت جمعي يا فردي در ارتباط با اعمال و رفتار انسان مي          اين آيه با صراحت هرگونه بال و ناامني را  به              

از طـرف ديگـر   . اسـت آيه دامنه آيه فراگير و عام است، لذا هرگونه ناامني اجتماعي و طبيعي به صورت جمعي و فردي مورد خطاب                    
). هـر چنـد اسـتثنائاتى دارد      (زات الهـى و هـشدار اسـت         شود يك نـوع مجـا      گير انسان مى  مصائبى كه دامن  : فرمايد  اين آيه بيان مي   

همانگونه كه قبال بيان شد ممكن است بر حسب ظاهر، علل ناامني ارتباطي با عوامل ديگر طبيعي و اجتماعي نداشـته باشـد، لكـن                         
رهنگ امـروزي تـصور   در ف. به كردار زشت و ناپسند جامعه ارتباط دارد حوادث دردناك و مشكالت زندگى  كند كه   اين آيه روشن مي   

بيني يا پيشگيري آنهـا را         به مرور تمام اين حوادث و باليا را شناسايي و راههاي پيش            آوريفنهاي  اي بر اين است كه پيشرفت       عده
گيرد؛ خداوند متين در آيه بعدي با صراحت از قطعيت بـال و بحـران در اثـر اعمـال ناشايـست خبـر                          پيدا كرده و جلوي ناامني را مي      

توانيـد در زمـين معجـزه        شما نمـى   ؛ٍ و لَا نَصِير      و ما أَنتُم بِمعجِزِينَ فىِ الْأَرضِ  و ما لَكُم من دونِ اللَّهِ مِن ولىِ               «:ميدهد
  . )31:شوري(» كنيد و شما غير از خداوند سرپرست و ياورى نخواهيد داشت

ت، اما پيشگيري از ناامني را خداوند در تغيير         مقاوم سازي و استحكام در شهرها منافي دستورات ديني نيس           
 از حيطه قدرت و حاكميت او بگريزيد در حالى كه تمـام عـالم               توانند  ها مي انسانچگونه   .رفتار، از بد به خوب قرار داده است       

 متوجه بـه    هاى جزئى و    به خطاب  صرخطاب در آيه منح    معتقدند كه ممكن است      قرآنبرخي مفسران   . در قدرت كامله اوست   هستى  
تـك افـراد      تـك  آبـروي  ناماليماتى است كه متوجه جان و مـال و فرزنـد و              ،"مصيبت" بشود، آن وقت مراد از    نيز   هاانسانفرد فرد   
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 يعنـي اينكـه ايـن       .گـذرد  مـى  شود و ناشى از گناهانى است كه هر كس خودش مرتكب شده، و خدا از بسيارى از آن گناهان در                    مى
   :نهج البالغه آمده است178هاى  در خطبه. شوند ردي، موجب تحوالت اجتماعي هم ميگناهان عالوه بر اثرات ف

ما كان قوم قط فى غض نعمة من عيش، فزال عنهم، اال بذنوب اجترحوها، الن اللَّه ليس بظالم للعبيد، و لو                     «  
 وله من قلوبهم، لرد     ان الناس حين تنزل بهم النقم، و تزول عنهم النعم، فزعوا الى ربهم بصدق من نياتهم، و                

سوگند به خدا، هيچ قومى داراى فراوانى نعمت و طراوت عيش نبوده كه خداوند آن                ؛عليهم كل شارد، و اصلح لهم كل فاسد       
اگـر  . دارد زيرا خداوند سبحان، هيچ ستمى بـر بنـدگان روا نمـى           . را از دست آن قوم بگيرد مگر به وسيله گناهانى كه مرتكب گشتند            

گردد، به پروردگارشـان بـا نيـت راسـتين و اشـتياق              ها از آنان زايل مى     آيد و نعمت   ها بر آنان فرود مى     نگام كه سختى  مردم در آن ه   
گرداند و هر فاسـدى   شديدى از دلهايشان بنالند و التماس كنند، خداوند متعال هر آنچه را كه از آنان گريزان شده است به آنان برمى                    

  . )1378،201جعفري، (»نمايد صالح مىرا كه به آنان روى آورده است ا
رسـد، در نتيجـه       ، باليا و همه خطراتي كه به انسانها و شهرها مي          صائبنقشه ترسيمي آيات و روايات بدينگونه است كه ناامني، م            

  . گيرد  نمىها را به جرم آنها انسانگذرد و  مى از بسيارى از آن گناهان دررحمن گرچه خداي . آيد اعمال گناه آنها بوجود مي
  .)34:شورى(»ناامنى فقط به علت عملكرد خود انسان است ؛  عن كَثِيروأَو يوبِقْهنَّ بِما كَسبواْ و يعفُ«
شـود، را بـه اعمـال و كـردار       هاي طبيعي و غير طبيعي كه دامنگير افراد و جامعه مي             با صراحت فلسفه ناامني    قرآنبنا بر اين آيات       

عوامـل طبيعـي يـا غيـر        زند، چه مستند بـه        آراسته و صالح جارى در عالم را بر هم مى          هر باليى كه نظام    لذا. دهد  انسان ارتباط مي  
  .)2 شكل (طبيعي فقط بر اثر اعمال انسانهاست

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
نگارنده:                                                                                مأخذ                                     قرآن ارتباط ناامني با اعمال از منظر -2 شكل  

 بِما كَسبت أَيدِي النَّاسِ

هاگناهان و زشتى

ظَهرَ الْفَساد فِي الْبرِّ و الْبحر

  و خشكيفساد و ناامني در دريا 

 

تىمٍ حا بِقَوغَيرُِّ ملَا ي إِنَّ اللَّها بِأَنفُسِهِمغَيرُِّواْ مي 

دهدخداوند سرنوشت هيچ ملّتى را تغيير نمى
 مگر آن كه آنها خود را تغيير دهند

دِيكمأَي تبا كَسةٍ فَبِمصِيبن مكُم مبا أَصم و
استي خود شم ي رفتار و كردار ناشايسته رسد نتيجه هر مصيبت و رنجى كه به شما مي  

 

الي، صاعقه، طوفان، رانش زمين، آتشفشانسزلزله، سيل، خشك:هاي طبيعياامنين  
ها، تروريسم، آشوب شهري، بحران مالي و اقتصادي، بحران اجتماعي جنگ: هاي انساني ناامني  
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  علل بروز ناامني جوامع شهري از ديدگاه اسالم
هاي ناامني شهرها، عملكرد و اعمال خالف         در پژوهش و بررسي آيات و روايات مختلف اين نتيجه حاصل شده كه مهمترين ريشه                

طبيعـي و    هـاي اين موضوع اساس نظريه اين تحقيق در تدوين چارچوبي جديد از علل پيدايش ناامني، بالها و بحران                . استانسانها  
شـده اسـت    و احاديث مصاديق نابودي شـهرها ذكـر          قرآندر  . باشد  ها در جوامع مي   غيرطبيعي به سبب اعمال و عملكردهاي انسان      

 كريم براي علـل  قرآنبراي مثال خداوند قدير در . شهر و ديار خاصي اشاره كرده است  برخي از اين مصاديق به طور عام و برخي به           
فرمايد كه در شهري امنيت كامل با تمام ابعاد آن حكمفرما بود ولي به سبب نا سپاسي، امنيت بـه نـاامني تبـديل             پيدايش ناامني مي  

  .شد
  »       امِنَةً مء ةً كَانَتثَلًا قَرْيم اللَّه ضَرَب ن كلُ     وا مغَدا رقُها رِزأْتِيهئنَّةً يطْم             ـا اللَّـهمِ اللَّـهِ فََأذَاقَهبِأَنْع كاَنٍ فَكَفَرَتم 

هـا از  كند كه شهرى امن و آرام بـود و روزى و نعمـت         خداوند، داستانى را نقل مى     ؛   لِباس الْجوعِ و الْخَوفِ بِما كَانُواْ يصنَعون      
در نتيجه خداوند به خاطر كارهايى كـه انجـام دادنـد،    . هاى الهى را نمودندآن گاه كفران نعمت. رسيد دم آن شهر مى  اطراف براى مر  

  : فرمايد و در آيه ديگري مي.  )112: نحل( » آنان را به گرسنگى و وحشت و ترس مبتال ساخت
            مـا بـراى مـردم ايـن سـرزمين بـه خـاطر               ؛لسماءِ بِمـا كـانُوا يفْـسقُونَ       أَهلِ هذِهِ الْقَرْيةِ رِجزاً مِنَ ا       إِنَّا منْزِلُونَ على  «  

  .)34:عنكبوت( »هايشان عذابى از آسمان نازل خواهيم كردبدكاري
 آيـه  .كند اين آيات علل ناامني را در گناه و ناسپاسي نعمت الهي دانسته و ارتباط مستقيم اعمال و رفتار انسان را با حوادث بيان مي              

  :فرمايد  ديگري نيز ظهور و بروز فساد و ناامني را در اعمال و عملكرد مردم بيان مي
بـه واسـطه     ؛ ظَهرَ الْفَساد فىِ الْبرَِّ و الْبحرِ بِما كَسبت أَيدِى النَّاسِ لِيذِيقَهم بعض الَّذِى عمِلُواْ لَعلَّهم يرْجِعـون                «  

  . )41:روم(»شكى و دريا آشكار گرديد تا خداوند سزاى بعضى رفتارها را به آنان بچشاند شايد بازگردندرفتار مردم، فساد در خ
بحران اقتصادي، امراض مـسري و       همه بالياي فردي و اجتماعي مانند     ت و سبب    عل گونه كه در قبل بيان شد خداوند جليل       همان  

ـ    ه، سـونامي و امثـالهم       ، زلزل سالى خشكريزي ، خونو  تروريسم و جنگ     غير مسري،               . گردانـد    مـي  عمـل خـود انـسان     ه  را مـستند ب
»       دِيكمأَي تبا كَسةٍ فَبِمصِيبن مكُم مبا أَصم ن كَثِير      وفُواْ ععي شـود، از دسـت      هـا بـر شـما وارد مـى        آنچه از مـصيبت   ؛     ٍ  و

  . )30:شوري(»دگذر ها مىكارهاى خود شماست و خداوند از بسيارى لغزش
  .آيد ها در انواع و اقسام مختلف و بنا بر مقتضيات الهي بر انسان فرود مي  اين باليا و مصيبت

ها را گرفتار تنگدسـتى     هاى قبل از تو پيامبرانى فرستاديم و آن       براى امت ؛  فَأَخَذْنَـهم بِالْبأْسĤءِ والضَّرَّآءِ لَعلَّهم يتَضَرَّعونَ    «   
  .)42 :انعام( »كرديم شايد به درگاه الهى گريه و زارى كنندو مشكالت 
  . كريم، خشك شدن نهرها در اثر گناهان انسان ذكر شده استقرآناي از  حتي در آيه

  »        سأَر و كِّنْ لَكُمنُم ضِ ما لَمفِي الْأَر مكَّنَّاهمِنْ قَرْنٍ م لِهِملَكْنا مِنْ قَبأَه ا كَمَروي أَ لَم  راراً ومِـد هِملَيع ماءلْنَا الس
هـا چـه    آيا نديدند پـيش از آن     ؛  جعلْنَا الْأَنْهار تَجري مِنْ تَحتِهِم فَأَهلَكْناهم بِذُنُوبِهِم و أَنْشَأْنا مِنْ بعدِهِم قَرْناً آخَرينَ            

هاى پـى در پـى بـراى        باران. ايم ديم كه در اختيار شما نگذاشته     ها را نابود كرديم، در حالى كه به آنها امكاناتى در زمين داده بو             نسل
هاى ها را نابود كرديم و بعد از آنها نسل        ها فرستاديم و نهرها در زمين براى ايشان جارى ساختيم و سپس به خاطر گناهانشان آن               آن
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تحوالت اجتماعي از اعمال و رفتار بد به امنيت را تغيير و   آيات و روايات با صـراحت       . )6:انعام( » ديگرى را به وجود آورديم    
  . داند اعمال و رفتار خوب مي

  
  قرآنانداز شهر امن در  چشم

تسلط انسان به همه موجودات و مخلوقات عالم نشانگر جايگاه          . انداز شهر امن در آيات و روايات به روشني ترسيم شده است             چشم  
و سخَّرَ لَكُم اللَّيـلَ و النَّهـار و الـشَّمس و الْقَمـرَ و        «.  توسط اوست  "شهر امن "مقام انسان در دايره خلقت و امكان تحقق         

و اوست كه براى شما شب و روز و خورشيد و ماه و ستارگان را               ؛    ذلِك لĤَياتٍ لِقَومٍ يعقِلُون     النُّجوم مسخَّرات بِأَمرِهِ إِنَّ في    
 تـسخير همـه عـوالم در    )12:نحـل ( هـايى اسـت    البته در اين كار براى مردم متفّكر نشانهبه فرمان خويش به تسخير شما در آورد كه 

دست انسان با اراده خداوند متعال بيان اين نكته مهم است كه انسان قدرت ايجاد شهر امن را داراست، لكـن تحقـق ان منـوط بـه                            
  . )3 شكل (اعمال و رفتار نيكو در تعامالت اجتماعي و فردي است

  

  
  دهنگارن:                                                                                                مأخذ                                شهر امن                     -3 شكل

  
محبـت و خوشـرفتاري،      در طراحـي،     زيباسازي، آموزش هدفمند، پويايي، رعايت عدالت در اداره شهر، مسكن مطلوب، نظم وتدبير              

گيـري از خردمنـدان در اداره شـهر، فقـر زدايـي،               ها و بناهاي شهري، بهبود كيفيت محيط شهر، بهره        استحكام بخشي به زيرساخت   
            اعمـال شايـسته و عوامـل ظهـور و بـروز            يق بخشي ارتباط با خدا در جامعه، برخـي از مـصاديق             هاي اجتماعي و تعم     تقويت فعاليت 
، هـواي آرام بـدون سـرما و گرمـا، و            نهرهاى آب زالل  هاي وسيع با انواع درختان ميوه،         ، باغ هاي با شكوه  ساختمان. شهر امن است  
از طرفي دنيا حاشـيه بهـشت و قـدمگاه زنـدگي آخـرت      .  بهشت است"شهر امن"هاي   برخي از ويژگي خستگى ورنجزندگي بدون   

 صـوتي،   هـاي   راه رسيدن به مقصد اصلي شهر امن الهي از شهري كثيف، تنگ، تاريك، شلوغ، ناامن، فقير، آلوده بـه آلـودگي                    . است
آسـايش،  توانـد مقدمـه آخـرت      نمي ، دروغ، خيانت و ناامني    ذلت،  جهل، نابساماني   ظلمت، ر،دنياى فق . بصري و محيطي ميسر نيست    

         هـاي سـبز و زيبـا، آرام و امـن،           هاي با شـكوه، بـاغ     مسير حركت شهر امن بهشت از شهري همراه با ساختمان         . عزت گردد امنيت و   
            تبيـين راهكـار ظهـور و بـروز        . كنـد   با طراوت و پاكيزه، نوراني همراه با محبت، صداقت، صميميت، عـزت، شـجاعت و  عبـور مـي                   

اي جديد براي تحول در كالبد، سيما و رفتارهاي اجتماعي در             شناسانه، در همه ابعاد شهرسازي، انديشه        رويكرد جامعه   با   "شهر امن "
اگر تحوالت اجتمـاعي بـر محـور قـوانين الهـي و             . تحوالت اجتماعي منشأ تحوالت طبيعي است     بر اساس اين انديشه،     . شهر است 

سامان بخشي و تغيير در رفتارهاي
 اجتماعي شهروندان در شهر

هاي طبيعي و حذف و امحاء ناامني
 غير طبيعي

 شهر امن

خداوند، هيچ نعمتى را كه به گروهى 
دهد جز آنكه آنها  داده، تغيير نمى

)53:انفال.(خودشان را تغيير دهند  

هر كس از مرد و زن عمل 
شايسته كند و مؤمن باشد او را 

. دهيمو پاكيزه و زندگى نيك
)97:نحل(  

خدا اوضاع هيچ ملتى را تغيير
دهد، مگر آنكه در خود دگرگونى  نمى

)11:رعد.(ايجاد كنند  
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البتـه  . ، تحوالت طبيعي هم به سمت امنيت، آسايش، فراواني نزوالت طبيعي، توسعه و تكامل خواهد بود               فطرت انساني شكل بگيرد   
كشى براى مقاصد شـوم و   چينى و نقشه توطئه كريم مواردي مانند قرآن . ابتدا الزم است عوامل پيدايش ناامني را از جامعه محو كرد 

مخالفت با حق، تفرقه و اختالف، ظلـم و سـتم، دوري از معنويـت،                شرارت،   اخالل در نظم عمومي و    ،  هاى نادرست  دن به هدف  يرس
عـدالتي و     صدارت افراد ستمكار ، پست و فرومايه، فقر، قانون ستيزي و قانون گريزي، سقوط از مرحله انسانيت، فسق و فجـور، بـي                      

 يعنـي در واقـع از منظـر         4.ا ذكر شده اسـت    تبعيض اجتماعي، اسراف و بي توجهي به آموزش از مصاديق بروز ناامني و پيدايش بالي              
اگر تحوالت اجتماعي بر محـور قـوانين الهـي و فطـرت انـساني شـكل                 .  كريم، تحوالت اجتماعي منشأ تحوالت طبيعي است       قرآن

اگر تحوالت اجتمـاعي بـر      . بگيرد، تحوالت طبيعي هم به سمت امنيت، آسايش، فراواني نزوالت طبيعي، توسعه و تكامل خواهد بود               
بنابراين هر گونه نـاامني حـاكم      . خالف قوانين الهي و فطرت انساني، شكل بگيرد، تحوالت طبيعي به سمت نزول باليا خواهد رفت               

هاي اجتماعي در يك سلسله فرايند غيرالهي و هرگونه بهبود و ارتقـاي               بر زندگي  انسان اعم از كالبدي و اجتماعي نتيجه ناهنجاري          
  .شي به هنجارهاي اجتماعي از طريق آموزش و قانون بر محور اسالم استكيفيت زندگي نتيجه نظم بخ

  
     

  گيرينتيجه
 و  قـرآن گيـري از        بدون شـك بهـره    . شود  ها از مهمترين نيازهاي دائم زندگي انسان محسوب مي        امنيت و نقش آن در ساير بخش        

 در جهان نيز بـه ايـن انديـشه كـه            فن آوري  علم و    هايتحوالت و پيشرفت  . كند  اسالم به حل مسائل و مشكالت انسان كمك مي        
هـا را      نتوانـسته نـاامني    فـن آوري  هـاي   دهد پيـشرفت    هاي پژوهش نشان مي     يافته.  نسخه نجات بشر است، كمك خواهد كرد       قرآن

هـا و   تـري در محاسـبات سـاختمان         بيشتر شده و اصول مهندسي دقيـق       فن آوري هر چه رشد علم و      . بگيردكاهش يا جلوي آنها را      
شـود،   هر بيمـاري كـه راه مقابلـه بـا آن كـشف مـي      . فضاهاي شهري انجام گرفته، آمار تلفات جاني و مالي نيز افزايش داشته است   

اين فرايند مقابله   . هاي اجتماعي هم به مراتب با رشد علم افزايش بيشتري پيدا كرده است              ناامني. كند  بيماري جديدي شيوع پيدا مي    
   كاهش ناامني نينجاميده استبا ناامني تاكنون به

          كـه از   دهـد، تـا جـائي    هاي طبيعي مانند زلزله، سيل و هر حادثه ناگواري را به اعمال زشـت مـردم ارتبـاط مـي         اسالم وقوع پديده    
ها، بـراي مقابلـه   از منظر خداوند حكيم، استحكام بنا.  آورده شده استقرآنها در آيات هاي بسيار تند براي عبرت آموزي انسان مثال

مقابله با باليا به معني بي توجهي به استحكام نيست، لكن مقابله با باليا ريشه در تغييـرات               . با باليا، مؤثر نيست   
تحقـق امنيـت در همـه       . ها، بستر رشد و تعالي انسان اسـت          ابعاد و وجوه مختلف امنيت و نقش آن در ساير بخش           .اجتماعي دارد 

بـا  . هاي انساني و حـذف رذائـل اسـت         رفتارها و عملكرد انسان در ظهور فضائل در جامعه، آراستگي به ارزش            ابعاد، نيازمند تغيير در   
گذاري شده و آرمان شـهر همـه         پايه "شهر امن "تحول و تغيير در رفتارهاي اجتماعي و سپس تالقي انديشه و كالبد، بنيان پيدايش               

باليا در ابعاد . در اختيار انسان قرار داده استها و زمين است      در آسمان كه  آنچه   خداوند هر . انديشمندان جهان به ظهور خواهد رسيد     
هـاي انتحـاري،    هـاي مكـرر، سـونامي، تروريـسم، عمليـات           هـايي ماننـد زلزلـه، سـيل         مختلف طبيعي، اجتماعي و اقتصادي، ناامني     

هـاي مختلـف،   قتـصادي، و امـراض و بيمـاري   گذاري، آشوب شهري، جرم و جنايت سازمان يافته در همه اشكال آن، بحـران ا        بمب
             دهـد، پـذيرش باليـا        ايـن موضـوع نـشان مـي       . است  ها سلب كرده    موجب تهديد زندگي شهري گرديده و امنيت را از زندگي انسان          
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از طبيعي و انـساني را      اسالم ناامني به هر شكلي اعم       .  است "شهر امن "ريزي در تحقق      ها، انحراف بزرگ نظام برنامه    و مقابله با آن   
             كـشى بـراى    چينـى و نقـشه   توطئـه بـا اسـتناد بـه احاديـث،     . كند  بيان ميفساد و   كفر ها در دو محور   نتيجه عملكرد و رفتار انسان    

               فقـر،  ظلـم و سـتم، دوري از معنويـت،          ،  مخالفت با حق و عدالت، تفرقـه و اخـتالف         اخالل در نظم عمومي و شرارت،       ،  مقاصد شوم 
قانون ستيزي و قانون گريزي، فسق و فجور، تبعيض اجتماعي، اسراف و عدم توجه به آموزش از مهمترين مصاديق پيدايش نـاامني                      

. هـا خواهـد شـد    يابي و اصالح اين رذائل از جامعه، سبب حذف و امحاء همه باليا و ناامني ريزي در ريشه برنامه. اند در شهر ذكر شده  
بنابراين . ت اجتماعي برخالف قوانين الهي و فطرت انساني، شكل بگيرد، تحوالت طبيعي به سمت نزول باليا خواهد رفت     اگر تحوال 

هاي اجتماعي در يك سلسله فراينـد غيرالهـي و          هر گونه ناامني حاكم بر زندگي  انسان اعم از كالبدي و اجتماعي نتيجه ناهنجاري              
 نتيجه نظم بخشي به هنجارهاي اجتماعي از طريـق آمـوزش و قـانون               هرگونه بهبود و ارتقاي كيفيت زندگي     
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