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     :چكيده
کنون  تا دور هايگذشته از بشري حیات یجرا و مهم بسیارموضوع و دغدغه  امنیت

 بر روز هر بلکه نیافته، کاهش آنکارکرد و با گذر زمان نه تنها نقش و ده شمحسوب می

سریع جمعیت شهرنشین و در  رشد ، بااست. از طرفی شده افزودهنیز  آن و ابعاد اهمیت

ي،اجتماعی و به مراکز ناهمگن جمعیتی، اقتصادآنها گسترش بی رویه شهرها، نتیجه 

-اند؛ به نحوي که افزایش و تعمیق شکاف هاي اقتصاديفرهنگی تبدیل شده

اجتماعی،گسترش فقر و حاشیه نشینی، افزایش جرم و جنایت و رشد کم سابقه 

و کمبود ناهنجاري هاي اجتماعی از یکسو و چالش هایی محیطی همچون آلودگی 

به چالش اصلی را « امنیت شهري» موضوع هوا و ...از سوي دیگر،آلودگی منابع آب، 

این پژوهش تالش دارد به بر این مبنا،  برنامه ریزان و مدیران شهري تبدیل کرده است.

و با استناد به متون و منابع  امنیت در شهر اسالمی بپردازدمولفه بررسی نقش و جایگاه 

امن مطرح اسالمی قواعد، اصول و معیارهایی را که اسالم براي ایجاد شهر و جامعه 

کرده است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. این پژوهش از حیث ماهیت و 

تحلیلی و از نظر هدف کاربردي محسوب می شود. یافته هاي پژوهش -روش توصیفی
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مبین آن است که از منظر اسالم،  برقراري امنیت در شهر و جامعه انسانی بسیار مهم 

ن کریم به صراحت از امنیت به عنوان مهمترین عامل تلقی شده است، به طوریکه در قرآ

زمینه ساز رفاه و فراوانی نعمت یاد شده است و در نهج البالغه نیز مهمترین وظیفه 

نتایج حاکم اسالمی برقراري امنیت و آرامش در شهرهاي اسالمی ذکر شده است. 

و...براي ابعاد دین اسالم در قالب آیات، روایات، احادیث، سنت پژوهش نشان می دهد 

مختلف شهر اسالمی از جمله مولفه امنیت درجامعه و شهر اسالمی اصول، قواعد و 

دارد که تبعیت و اجراي آنها می تواند تضمین کننده امنیت در  یراهکار هایی مشخص

 باشد. « شهر امن»و ایجاد جامعه شهري 
 

 ، شاخص شهر امن، امنیت، اسالم، شهر اسالمی واژگان کليدی:   

 

 

 (مقدمه:1

در عرصه هاي ضروري تا حدي انتزاعی است که به عنوان یک نیاز پیچیده و مهم، از مفاهیم امنیت،      

از نیازها و ضرورت هاي پایه اي .امنیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی مطرح استفردي، مختلف 

پیامدها و بازتاب هاي نگران کننده و خطرناکی به  فرد و جامعه تلقی می شود که فقدان و یا اختالل در آن،

اند بسیاري از متفکران امنیت را به فقدان تهدید تعریف کرده (.0231:28ساروخانی،هاشم نژاد،)دنبال دارد

محافظت در برابر خطر،احساس »از  عبارترا  امنیت چنانکه باري بوزان (1:02مظاهري و اقارب پرست،)

البته همچنانکه ماندل از صاحب نظران حوزه امنیت .(322 1:30)بوزان،دانسته است« ایمنی و رهایی از تهدید

 ازجامع و کامل  تعریفی ارائه رو همین دارد و از متغیر اي چهره مفهومی، لحاظ به اذعان می کند، امنیت

 جامعه ساختارهاي قدرت و چون تهدید، کلیدي مفاهیم خصوص در تحقیق و مستلزم بررسی امنیت،

احساس  امنیت» دانست که3جامع  یتعریفاین تعریف از امنیت را شاید بتوان . (38:0 1:03، رثیت)وااس

خود را در بر هر گونه گزند)  ،برخاسته از وجود ساختارها و فرایندهایی است که در پرتو آن ها فرد یا واحد

 (. 0331:28عینی یا ذهنی( پایدار و ماندگار تلقی می کند)کاویانی راد،

مفهوم امنیت در شهرها طی دهه هاي گذشته با رشد و توسعه شهرنشینی و گسترش کالنشهرها و      

پیچیده تر شدن روابط اجتماعی شهروندان در شهرها از حالت اولیه و جنبه هاي فیزیکی محسوس خارج 

وابعادمختلف اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را در بر گرفته است)موسوي و  شده

ها به مراکز گسترش فیزیکی و اجتماعی شهرها و تبدیل شدن آندیگر،تعبیري به (. 8831:28ان،همکار



 

 

اجتماعی -اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی از یکسو و افزایش و تعمیق شکاف هاي اقتصادي ،ناهمگن جمعیتی

 ي اجتماعی به هارویه و لجام گسیخته ناهنجاريدر جامعه شهري از سوي دیگر زمینه را براي بروز رشد بی

امنیت شهري به عنوان  رو، امروزه از این (.231:28،رده است)زیاريویژه در نواحی مرکزي شهرها فراهم آو

ضرورت و است به ویژه در کالنشهرها مطرح ساماندهی شهري مدیریت و یکی از مسائل مهم در مباحث 

ها، منافع و ها، واقعیتآلها و ایدهرزشهاي روابط و مناسبات سازگار نظیر اطراحی یک جامعه امن بر پایه

  (.3:1 1:00د، شود)خورشیدوناحساس میکامالمصالح و ... 

به اعتقاد اکثر صاحب نظران، جهان بینی و نگرش هاي دینی و فرهنگی تاثیر زیادي بر شکل گیري      

یط زندگی در جوامع فضاهاي انسانی دارند و تاثیر جهان بینی و فرهنگ جامعه بر شکل گیري شهر و مح

در فضاهاي جغرافیایی چون شهرها تقریبا ر این اساس، . ب(33 1:32)پاپلی، مختلف امري پذیرفته شده است

هیچ شکل،فضا، عملکرد و تناسب و ارتباطی را نمی توان یافت که بتواند مستقل از مبانی فرهنگی و جهان 

 نیز در مقوله شهر و جامعه شهري همین روست که از (. 3:30 1:01بینی جامعه شکل گرفته باشد)نقی زاده،

 

 ،«شهر مسلمین» ،«شهر اسالمی» چون هایی واژه با و آموزه هاي دینی و اسالمی مطرح استاصول و بحث 

در واقع، دین اسالم به (. 11-310 1:32روبرو هستیم)بمات،و.... «شهر دوره اسالمی» ،«شهرسازي اسالمی»

عی در اختیار داشتن اصول، قواعد و آموزه هایی مفید در تمامی ابعاد مادي و عنوان دینی جامع و کامل، مد

معنوي زندگی فردي و اجتماعی بشراست. موضوع شهر اسالمی و ابعاد و مولفه هاي آن از جمله امنیت 

امنیت در جامعه و شهر استقرار از جمله این موارد است و جهان بینی اسالمی براي نیز  ،درشهر اسالمی

این پژوهش تالش دارد به بررسی و تحلیل مولفه  .ارائه می نمایدرا اصول و معیارهاي خاصی ، میاسال

شاخص هایی به بررسی و تبیین اصول،قواعد و اسالمی و با استناد به منابع  امنیت در شهر اسالمی بپردازد

دین اسالم وجود دارد.  درا جامعه شهري شهر یبپردازد که در مورد کالبد و ساختار فیزیکی امنیت سازي 

البته همچنان که ذکر شد ممکن است بین اندیشمندان در مورد برخی مفاهیم چون شهر اسالمی، شهر 

 هآن در این مقال وجود داشته باشد که بحث در مورد دیدگاه هایی در ن، شهر دوره اسالمی و..تفاوتمسلمی

 نمی گنجد. 

 

 تحقيق: فرضيه(2

ن است که نگرش اسالم نسبت به مقوله امنیت در شهر اسالمی و جامعه شهري سوال اصلی پژوهش ای       

چه اصول و چیست و دین اسالم براي استقرار امنیت در جامعه شهري در دو بعد کالبدي و اجتماعی 

مفروض اصلی این پژوهش آن است که دین اسالم در قالب آیات، روایات، قواعدي را طرح می کند.



 

 

اي ابعاد مختلف شهر اسالمی از جمله مولفه امنیت درجامعه و شهر اسالمی اصول، احادیث، سنت و...بر

قواعد و راهکار هایی مشخص دارد که تبعیت و اجراي آنها می تواند تضمین کننده امنیت در جامعه شهري 

 باشد.

 تحقيق: شناسی روش (3

اربردي است. اطالعات تحلیلی و از نظر هدف ک-این پژوهش از حیث ماهیت و روش توصیفی       

چون قرآن، نهج البالغه، پژوهش عمدتا به شیوه اسنادي و با مراجعه به کتب، مجالت، مقاالت، منابع اسالمی 

در مورد شاخص ها و عناصر شکل الزم به ذکر است گردآوري شده است. رساله حقوق امام سجاد و ...

دیدگاه دوم3 و3 کالبد پردازي واصالت به کالبد دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اولدهنده شهرهاي اسالمی دو 

در واقع دین اسالم بیش از آنکه به دنبال (21231:02،ایی مقدمض)راست اصالت به بعد معنوي شهر اسالمی

ارائه ساخت کالبدي مشخصی از شهر باشد بیشتر به دنبال مفهوم خاصی از شهرنشینی می باشد. مفهومی که 

پایداري و  آزادي بیان و عقیده،از جمله  ر در تمامی زوایاي زیست در یک شهرگونی امنیت فراگیعوامل گونا

تجلی تعالیم و ارزشهاي واالي اسالمی در  تعامل با محیط زیست، تجارت پاک و سالم و فقدان دروغ و گناه،

ضمن داشتن . بر این اساس، امنیت در جامعه و شهر اسالمی شودمی و..را شامل ساخت کالبدي شهر 

با مفهوم و ابعاد امنیت در سایر جوامع تفاوت هاي اساسی نیز دارد. امنیت در شهر اسالمی رکات فراوان، مشت

امنیت اجتماعی، امنیت در مقابل  "و جامعه مسلمین مشتمل بر ابعاد متفاوتی است که اهم آنها عبارتند از

عالیت هاي انسان، امنیت در مقابل هجوم بیگانه، امنیت در مقابل بالیاي طبیعی، امنیت در مقابل عوارض ف

وسواس شیطانی و مصرف گرایی و رقابت مادي، امنیت روانی در مقابل ساخته هاي انسان و امنیت ضعفا در 

 (. 13231:22)متقی و همکاران3 "برابر اقویا و امنیت مردم در مقابل حاکمان

 

 پيشينه پژوهش : (4

ي آن از جمله موضوعاتی است که هنوز چندان که بایسته موضوع شهر اسالمی و مولفه ها و شاخص ها     

و شایسته است در مورد آن پژوهش صورت نگرفته است. به طوریکه در این مورد تعداد کتب معتبر کم و 

شاید یکی از بهترین منابع کتابی است که به زبان عربی توسط نجم الدین بمات اندیشمند اسالمی نوشته 

دانده شده است. در کنار این اثر ارزشمند، دو اثر دیگر تالیف شده است که به شده است و به فارسی برگر

شهر اسالمی و مولفه هاي آن پرداخته اند. یکی از این کتاب ها شهر اسالمی نام دارد که توسط سید جعفر 

عاملی تالیف شده و دیگري کتاب الگوي شهر اسالمی است که توسط رحیم پور ازغدي نگاشته شده است. 

سایر منابع مرتبط با این موضوع عمدتا مقاله هایی است که به منظور پرهیز از اطاله کالم در قالب جدول زیر 

 :به طور مختصر مورد اشاره قرار گرفته است



 

 

 : پيشينه پژوهش 1جدول 

 پژهشگران سال عنوان پژوهش گزیده ای از پژوهش

ف
دی

ر
 

گیرد و در  تالش شده است عناصر شهر اسالمی مورد بررسی قرار

 پایان به بررسی آثار وقف در شهر اسالمی پرداخته شده است.

ویژگی های شهر  

 اسالمی

حميد رضا  1332

 وارثی

1 

به بررسی ویژگیهای شهر اسالمی از منظر امنیت بخشی آن پرداخت و 

به این نتیجه رسیده که شهر اسالمی دارای پتانسیل های قوی جامعه 

 وبی فضای امن برای شهروندان فراهم آورد.امن بوده و می تواند به خ

شهر اسالمی بستر 

امنیت و احساس امنیت 

 شهروندان

افشين متقی  1332

و مهدیه 

حامد، محبوبه 

 حامد

2 

ق و تتبع در آیات قران به دنبال دستیابی یدر این مقاله به تحق

مشخصه های شهر اسالمی در جهت توانایی برای باز تولید شهری 

 ل و آموزه های دینی می باشد.مبتنی بر اصو

جستجوی مولفه های 

سازنده شهر اسالمی در 

قران کریم و بازتاب های 

اجتماعی آن در کالبد 

 شهر

محمد مؤیدی  1332

و عبدالهادی 

 دانشپور

3 

نویسنده با نگاهی به ادراک محیطی در شهر اسالمی و تاثیرگذاری 

هر اسالمی را محیط اجتماعی و محیط کالبدی شهر اسالمی سیمای ش

 .به تصویر می کشد

راهکارهایی برای بحران 

هویت شهر معاصر در 

واکاوی مولفه های شهر 

 اسالمی

 4 طاهره نصر 1332

به بررسی ساختارهای مدل شهر اسالمی و عامل دفاع  در آن پرداخته 

 اند.

ساختار فضای شهر 

 اسالمی و امنیت آن

سيروس  1332

 شفقی

5 

رد عمل در جامعه مسلمانان که ریشه در برخی از اصول اساسی مو

جهان بینی دینی دارد در قالب جامعه محله، خانواده و فرد در شکل 

گیری سکونتگاه های مسلمانان مورد بررسی قرار داده است و معتقد 

است که اسالم روشی برای زندگی با آرمانهای واالی اجتماعی یک 

 دم ومحیط می باشد.مرجع قانونگذار برای تحمل قوانین خود به مر

برسی تاثیر اصول سنتی 

اسالم در شهر های 

 اسالمی

مشكينی و  1331

 همكاران

6 

ماهیت اجتماعی شهر اسالمی بیانگر ویژگی های اجتماعی جوامع 

ری در قلمرو و حاکمیت دین اسالم و ارتباط آن با آموزه های هش

کس وبر دینی اسالم است و مقایسه تطبیقی با شهر غربی مورد نظر ما

 انجام می شود.

ماهیت اجتماعی شهر 

 اسالمی

احمد پور  1333

احمد و 

سيروس 

 موسوی

7 

ویژگی های مطلوب شهر اسالمی از منظر متون دینی گردآوری شده 

شهری از منابع دینی استخراج  و در ادامه استراتژی های تحقق چنین

گردیده و آسیب های احتمالی چون حاشیه نشینی، شکست سازمان 

ای سنتی شهر اسالمی، زوال تجانس اجتماعی و... که در تحقق آن ه

 موجب می شود را بیان نموده است.

تبیین اندیشه اسالمی 

پیرامون شهر و 

شهرنشینی با تاکید بر 

 متون دینی 

 

1331 
 

 

سيد علی نقی 

 ایازی

8 

بررسی مولفه های و ویژگی های شهر پرداخته و از نظر کالبدی مهم 

 ای شهر اسالمی شهر را بررسی نموده است.ترین مولفه ه

برخی از اصول حاکم بر 

مناسبات شهر سازی و 

شهروندی در متون 

 اسالمی

عباسعلی  1331

سنایی و 

زینب 

 احمدوند

9 



 

 

سعی در آوردن تصویری از خانه اسالمی که براساس متون اسالمی 

 باشد، داشته و با توجه به اینکه هر خانه دو شاخصه ظاهری و فرهنگ

داخلی برخوردار است به ترسیم سیمای خانه در اسالم اقدام نموده 

 است.

شاخص های کالبدی و 

فرهنگ خانه در منابع 

 اسالمی

فياض انوش و  1331

عباسعلی 

 سنائی راد

11 

تاکید می شود که بدون شک رجوع به اصول نظری و عملی شهر 

مشکالت اسالمی به عنوان یک پارادایم کامل و یک پارچه راه گشای 

 کنونی خواهد بود.

کارایی شهر اسالمی در 

مواجهه با چالش های 

 شهری امروز

جمال محمدی  1331

 و شيخ بيگلو
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مجموع مالحظات انتقادی و تحلیل مولف پاره ای چند از آموزه های 

اسالمی در خصوص امنیت را عرضه می دارد که به زعم نگارنده با 

ان به آن عنوان نظریه امت امنیتی استناد به الگوی دولة رسول می تو

 کرد. قرا اطال

نشانه های ساخناری 

امنیت اسالمی)مطالعه 

 موردی حکومت نبوی(

 12 اصغر افتخاری 1333

 )منبع3نگارندگان(

 

 ( مبانی و چارچوب نظری: 5

 :و ویژگی هاابعاد  ،امنيت(1-5      

 بدهدر یک جامعه پدیدار و استمرار می یابدد.  امنیت مفهومی ذهنی و نسبی است که بر  پایه اصول متعددي

 نهایدت در انسدان کده کرد تلقی آرام وضعیتی فرهنگی، و اجتماعی نظر نقطه از توان می را امنیت کلی طور

 حال زمان در چه خود ...و ها ارزش تفکرات، ارتباطات، هویت، حیثیت، ناموس، مال، جان، به نسبت ایمنی

)صدالحی امیدري، سازد سدپري ممکدن ریسک حداقل تحمل با را روز شبانه و هداشت اطمینان آینده در چه و

امنیت را می توان به مفهوم مصونیت از تعرض و تصرف اجباري بدون رضدایت و در همچنین  .(321 1:28

مورد افراد به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادي و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماري، فقر 

 .(381 1:33غیر مترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببدرد، تعریدف نمود)مانددل،و حوادث 

نکته مهمی که در مورد امنیت قابل ذکر است، و تا حد زیادي به امنیت شهري مربدو  مدی شدود، موضدوع 

رتنداز3چده کسدی، به اعنقاد کارشناسان براي امنیت می توان سه رکن قائل شد که عبامرجع امنیت می باشد. 

بده « مرجع امنیدت»چگونه و  چرا. پاسخ به سوال یک،مرجع امنیت را براي ما مشخص می کند. در بحث از 

طور کلی می توان چهار دیدگاه متفاوت را از یکدیگر تمییز داد،که عبارتندد از3 امنیدت رژیم،امنیدت دولدت، 

 .(3:8 :1:0)افتخاري،امنیت ملت و امنیت فرد)انسان(

 

 



 

 

 ابعاد امنيت : (1-1-4

به  اندیشمندان بر اساس دیدگاهها و رویکردهاي مختلفی به تعریف و طبقه بندي امنیت پرداخته اند.   

عنوان نمونه بر اساس یکی از این تقسیم بندي ها، امنیت به دو بخش امنیت درونی و بیرونی تقسیم می 

اي زندگی سالم هر فرد را تشکیل می دهد. شود. امنیت درونی یا امنیت روانی  یکی از مهم ترین فاکتوره

نیاز جامعه سالم و انسانی به امنیت روانی براي رشد و تحول در ابعاد گوناگون زندگی بیشتر از نیاز به 

آسایش و رفاه است زیرا در سایه امنیت و آرامش روانی است. تامین امنیت در همه ابعاد آن به ویژه امنیت 

ین وظیفه و مسئولیت دولت ها و خواسته ملت ها و جوامع به شمار می رود روانی و ارامش جمعی مهم تر

امنیت در جامعه شناسی حداقل داراي سه وجه است. بقا،  عالوه بر این (.3331:28)حسنی و همکاران، 

توسعه و رضایت، رهایی و زیبایی. بقا به مصونیتی معطوف است که حیات و ادامه هستی را تضمین کند. 

مرحله باالتري از بقاست و به مصونیتی معطوف است که خشنودي و رضایت را از ادامه  وجه رضایت

کند. زیبایی، دربرگیرنده رهایی است و بر وجوه آزادگی و آزاداندیشی توجیه حیات تضمین می

از3  از دیدگاهی دیگر، امنیت از سه الیه اصلی و متکامل تشکیل شده که عبارتند (.338 1:00کند)نویدنیا، می

همچنین ابعاد و اجزاي امنیت (.0231:21)عنایت و همکاران،امنیت فردي، امنیت اجتماعی و امنیت ملی

زیر نشان داده شده  جدولب در قال (.1:31:28)سوبینی،  1228 انسانی بر اساس گزارش توسعه انسانی

  است3
 :   ابعاد امنيت انسانی2 جدول

 د پایه یا از طریق اشتغال درامدزا،یا به وسیله شبکه سالمت اجتماعیبرخورداري افراد از درام امنیت اقتصادی

 دسترسی افراد به غذا به واسطه دارایی، شغل و یا درآمد فردي امنیت غذایی

 سترسی وي به خدمات درمانیرهایی انسان از امراض مختلف و بیماري هاي کشنده و د امنیت سالمتی

 ا و آب داللت می کند که بقاي زندگی را ممکن می سازد.بر پاکی زمین، هو زیست محیطی امنیت

 رهایی انسان از جنایت و خشونت و به ویژهرهایی زنان و کودکان که آسیب پذیرتر هستند امنیت فردی

 حرمت فرهنگی و آرامش و صلح درون جامعه که انسان در آن زنگی و رشد می کند. امنیت اجتماعی 

 در برابر نقض حقوق بشر حمایت از انسان امنیت سیاسی

 (1:31:28)سوبینی،

ترین تقسیم بندي هاي مقوله امنیت توسط باري بوزان از صاحب نظران اصلی این حوزه جامع یکی از        

اجتماعی، نظامی و زیست -صورت گرفته است. بوزان امنیت را به پنج بعد امنیت سیاسی،اقتصادي،فرهنگی

به اینکه در امنیت شهر اسالمی عمدتا ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي  با توجه محیطی تقسیم کرده است.

امنیت مطرح است، در ادامه مطلب به اختصار این سه بعد تعریف می شود3 امنیت اجتماعی در هر جامعه اي 

به مفهوم وجود شرایطی است که در آن آرامش خاطر و امنیت جامعه نسبت به سالمت جسم، جان، مال، 



 

 

حیثیت، آموزش، مسکن و تمامی ارزش هاي مادي و معنوي همه ي افراد و گروه هاي اجتماعی،  معیشت،

(. به عبارت دیگر، 3122 1:30)بوزان، به طور نسبی در چارچوب قوانین کشور در برابر تهدیدها تأمین شود

و  تغییرات محیطی فرایند در آن اساسی هاي دوام ویژگی براي جامعه یک منظور از امنیت اجتماعی، توانایی

 قابل شرایط و توانایی محافظت اجتماعی، امنیت خاص طور به احتمالی و یا واقعی تهدیدات برابر در

 مذهبی)مذاهب(و رسوم ملی، هویت پیوندهاي اجتماعی، فرهنگ، زبان، سنتی تکامل الگوهاي براي پذیرش

 ازهرگونه خالی و بخش آرامش طمئن،م وضعیتیایجاد  از است عبارت ،فرهنگی امنیت باشد.  می اجتماعی

 فرهنگی، میراث ها، ارزش باورها، رسوم، و آداب اخالق، افکار، دین، به نسبت انسان، در تعرض و تهدید

 فرهنگی امنیت را تهدید و تعرض گونه هر از جامعه و فرد فرهنگ مصونیت دیگر، عبارت به ...و ادبی آثار

      مختلف هاي بخش و اجزا در نظمی آنچنان ایجاد معناي به مالی و اقتصادي امنیتمی گویند. در نهایت 

 مورد اساسی امکانات و لوازم فقدان و کمبود به نسبت خطر احساس از را افراد که است جامعه اقتصادي

 عادالنه توزیع ها، گذاري سرمایه نظیر هایی شاخص با بعد، این در را امنیت جود .دارد مصون خود نیاز

 کاهش ارتشا، اداري، اختالس، و اقتصادي مفاسد با مبارزه یکسان، طور به امکانات از فادهاست ثروت،

 امیري، صالحی)سازند می مشخص بازار ثبات و ري غیرضرو و معقول هاي تعرفه و دولتی مختلف عوارض

 دار زیر ابعاد مختلف امنیت را به تصویر می کشد.نمو (.2331:03
 لف امنيت: ابعاد و سطوح مخت 1نمودار

 
 (نگارندگان از3)منبع

 

 



 

 

 

 : ی( مكاتب و رویكردهای امنيت2-1-5

انگاران و مکاتب پست پوزیتیویست تقسدیم مکاتب امنیتی به سه دسته عمده و اساسی پوزیتیویست، سازه   

 نظریه بر اساس دیدگاهاند که به ترتیب بر امنیت وجودي، امنیت رفاهی و امنیت معنابخش تاکید دارند.شده

 بدر موجدود، وضع بقاي و حفظ هدف با امنیت والتز، مورگنتا و شویلر، پوزیتیویست چون مکتب پردازان

 که معنا این به .است دانسته امنیت بر دال را موجود وضع از مکتب پاسداري است. این استوار بخشی نظم

 باشد خود حیات از دارينگه و حراست به قادر وقتی امنیتی دیگر، مرجع هر یا و کشور شهر، گروه، فرد،

 امنیدت بدر ها پوزیتیویست رو، این دست یافته است از امنیت به نماید، تضمین را خویش هستی بتواند و

 و فرد محیط بتوان چه هر و است شده تلقی نظم مترداف و برابر وادي این در .امنیتدارند تاکید وجودي

 گدردد. اطاعدت مدی محقق امنیت داد، نظم سوق برقراري سوي به هنجارها و قاعده تحت را جامعه افراد

  افراد

 امنیت و کند می تضمین را نظم زندگی جاري، رسوم و عرف بر مبتنی رفتار و جامعه رسمی قوانین از     

  مخل که تهدیداتی و خطرات با باید امنیت و نظم تحقق براي ها، پوزیتیویست اعتقاد ماند. به می برقرار

شهروندان می  به آسیب موجب و برده از بین را جامعه هنجاري نظم باشد، معه میجا افراد حیات و جان

 براي تجهیزات کارآمدترین قدرت و زور ابزارهاي .نکته مهم اینکه در این مکتبپرداخت مقابله بهشود 

 (. :32 1:02اند)نوید نیا، شده گرفته نظر خطرات در با مقابله

 نظریات میان واسط حلقه تعبیري به که دارد قرار انگاران سازه اتبمک پوزیتیویستی، دیدگاه کنار در    

است و آدلر، بارنت، الکساندر ونت برخی از مهمترین نظریه پردازان آن  پوزیتیویستی وپست پوزیتیویست

 واز تشویش دغدغه، موجبات که آنچه هر است و آسایش برابر امنیت هستند. بر اساس دیدگاه این مکتب،

 امنیت براي انگار، سازه هاي تئوریسین اینرو، از .کنند می تلقی ناامنی شود، آرامش و سودگیآ رفتن بین

 برمی در را انسان زندگی ابعاد و شئونات تمام که اي گونه به هستند، قائل وسیعی و گسترده حوزه معنایی

 نگرانی ها، فرصت و امکانات رفاه، به دستیابی بسترهاي ایجاد با و دارند تاکید رفاهی بر امنیت آنان .گیرد

 تحقق براي الزم شر  را جرایم با مقابله انگاران و آسایش را ایجاد می کنند.سازه آرامش و زدوده را ها

 کافی شر  عنوان به ها وآسیب خطرات، تهدیدات از پیشگیري بر بیشتر اما گیرند، می نظر در امنیت

 نمایند، عمل صحیح هاي پیشگیري مکانیسم اگر اجتماعی يموقعیتها از بسیاري در معتقدند آنان.تاکیددارند

 و جرایم به کاهش قادر زمانی پیشگیري که کنند می تاکید امر این بر و داد نخواهد رخ تخلفی و جرم

 و مدیریت ریزي برنامه امنیتی هدف جهت در و باشند شده سازي آماده الزم امکانات است،که خطرات

 باید و بخشی نیستند امنیت ابزارهاي کارآمدترین و بهترین زور و قدرت نداز،ا چشم این به توجه با شوند.



 

 

 آگاهی رسانی، اطالع آموزش، با جست؛یعنی بهره نظامی توان کنار در فرهنگی و ارتباطی ابزارهاي از

نمود  فراهم پیشگیري هاي رویه بایادگیري را وآرامش آسودگی و کاست اضطراب،ترس،خطرات از بخشی

والکر هستند که به  و وات،اشلی اسمیت،استفن ر نهایت گروه سوم افرادي مانند استیود (.338 1:00ا، )نویدنی

بدین  .می گیرند قرار پوزیتیویست مقابل در تعبیري بهتعلق دارند و  پوزیتیویست پسترویکرد و مکتب 

 نظامی هاي رویه ري،افزا سخت هاي فیزیکی، مقابله تهدیدات عینی، خطرات بر ها پوزیتیویستمعنی که 

 و افزاري نرم تقابالت فرهنگی، و ذهنی جنبه هاي به ها، پوزیتیویست پست، حال آنکه دارند تاکید گري

 شکوفایی و معنابخشی بر و گذر کرده مال و جان تامین چون مشترک حوائج از و پرداخته تمدنی مناسبات

 در امنیت معنایی حوزه. در واقع نمایند می مطرح را معنابخش امنیت اینرو، از؛هستند معطوف زندگی

آزاد  و آزاديتاکید بر همانا که است کرده پیدا انسانی ویژه و خاص جنبه پوزیتیویستها، پست مکاتب

 انتخاب به آزاد انسانی فرد هر که گردد می محقق زمانی امنیت پردازان، نظریه این اعتقاد به .است پروري

 به تواند می نماید، می جستجو خویش اندیشه و تدبیر با را آنچه هر و است خویش روش زندگی و راه

 در واقع امنیت معنابخش، به شرایطی اشاره دارد که انسان بتواند در آن .(131:00:)سیف زاده،آورد دست

هاي خود را بروز داده و به هر آنچه که در نظر دارد )البته در بُعد پاسداري از منش و شرایط، توانمندي

 توانمندي، ایجاد بري رسیدن به امنیت مورد نظر خود، برا پوزیتیویست پستنسانی( دست یابد. هویت ا

 به براي انسان راشایسته  زیستی، که دارند تاکید بشري استعدادهاي پرورش انسانی، ظرفیتهاي باالبردن

 و تهدیدات طرات،خ از غفلت معناي به امر، این. پرورد می او جان و روح در را آزادي وآورده  ارمغان

 بی .اند شده سپرده فراموشی به مکاتب که سایر است انسانی هاي جنبه بر توجه بلکه نیست، جرایم

 از انسانی هاي ارزش شدن تهی که موجب هستند مواردي جمله از خشونت تبعیض، فقر،نابرابري، عدالتی،

مکتب  این .می ربایند را آزاد زیستی و آزاداندیشی و زنند یم دامن انسان اسارت و سلطه به و شده زندگی

 و کارگري طبقات پایین، اقشار کودکان، و زنان مذهبی، هاي اقلیت اقوام، وضعیت به مکاتب سایر از بیشتر

سه مکتب، در نگرش خود بر امنیت در مفاهیمی  این.(310 1:32)ماندل،است هپرداختو...  زندانیان ،وضعیت

با یکدیگر دچار تفاوت دیدگاه هستند که در قالب جدول زیر نشان داده  چون هدف،معنا، رویه، ابزار و بعد

   (.231:21)زرقانی و همکاران،شده است
 از منظر مكاتب مختلفو ابعاد آن امنيت نگرش به : 3جدول 

 پست پوزیتیویست سازه انگاران پوزیتیویست امنیت

 بهزیستیبازیابی و  توسعه و تغییرات الزمه بقا و حفظ وضع موجود هدف

 آزادپروري آسایش بخشی بخشینظم معنا

 رویه
مقابله و مبارزه با خطرات و 

 تهدیدات

 هاپیشگیري از آسیب

 سازي امکاناتآماده

 تولید منافع

 هابازسازي سرمایه



 

 

 حمایت، مراقبت، مدارا اقناع، توافق، گفتمان زور، قدرت، اجبار ابزار

 عنابخشامنیت م امنیت رفاهی امنیت وجودی بُعد

 (3122  1:21،)منبع3زرقانی و همکاران        

 

 امنيت شهری:(2-5

شهر به عنوان پیشرفته ترین مجتمع زیستی اثراتی بی بدیل بر روان و رفتار شهروندان خود دارد. با توجه به 

وان فرایندي تاثیر شهر بر شهروندان و شهروندان بر شهر به عن ؛اینکه انسان فضا را  می سازد و فضا انسان را

واکنشی در دوره هاي زمانی مختلف براي متخصصان امر پذیرفته شده است)نوروزي و  –کنش

با رشد و توسعه شهر نشینی و گسترش کالن شهر ها و پیچیده شدن روابط اجتماعی  (.1:223813همکاران،

رج شده و ابعاد شهروندان در شهرها، امنیت در شهرها، از حالت اولیه و جنبه هاي فیزیکی محسوس خا

در  (.18:31:22مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در بر گرفته است )بهیان و فیروزآبادي،

واقع تحوالت دهه هاي اخیر سبب شده است تا امکانات جدید شهرهاي امروز مانند گذشته قادر به تامین 

 جمعیت و فعالیت هاي خارج از مقیاسآرامش و امنیت شهروندان نباشد و شهرها به دلیل تمرکز باالي 

انسانی و فراوانی انسانی و فراوانی ماشین از شاخص هاي آرامش و امنیت فضاي شهري کم کم فاصله 

مسایل مهمترین یکی از همه جانبه و پایدار، امنیت به طوریکه امروزه تامین (. 18831:28گرفته اند )گلی، 

  (.831:22ر رضایت شهروندان دارد )اصغرپور و کامل قالیباف،تاثیر قابل توجهی باین امر شهرها است و 

هرچه شهرها ضریب محسوب می شود و  شر  الزم براي حیات و زندگی شهريضمن اینکه اساسا امنیت، 

ایمنی باالتري داشته باشند، میزان تعامالت و مناسبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي بیشتر خواهد بود و 

منی شهرها کمتر باشد، افراد در فضاي رعب و وحشت قرار گرفته و سطح بالعکس هرچه ضریب ای

از همین  .(2231:02کامران و شعاع برآبادي،بیند. )مراودات و مبادالت کاهش یافته و از نظر کیفی آسیب می

صاحب نظران امنیت شهري را یک پیش شر  ابتدایی و ضروري براي توسعه اقتصادي و روست که 

(. 031:28لذا هر نوع توسعه شهري بدون امنیت امکان پذیرنخواهد بود)صارمی و صارمی،اجتماعی است و 

نتایج پژوهش ها نشان می دهد افرادي که در فضاي فیزیکی و اجتماعی سالمی به سر می برند به لحاظ 

ینده ایمن بودن محیط اطرافشان ضریب احساس امنیت باالیی را نسبت به کسانی دارند که فضاي اطرافشان آ

از اختالفات و بی نظمی هایی است که باعث به وجود آمدن احساس ناامنی در جسم و روان شان می گردد 

(. در واقع، بعد عینی امنیت 18031:22وضریب احساس امنیت آنان را کاهش می دهد)بهیان و فیروزآبادي،

اسب تا حد زیادي تامین ارتبا  مستقیمی با ویژگی هاي فیزیکی فضاهاي شهري دارد. یک فضاي شهري من

کننده امنیت و فضاهاي نامناسب از بین برنده آن و زمینه ساز انواع آسیب ها و معضالت است.)اصغرپور و 

   (.831:22کامل قالیباف،



 

 

 

در ایجاد و تداوم احساس امنیت در شهر و جامعه شهري، مولفه هاي مختلفی تاثیر گذار هستند، ویژگی    

وضعیت اقتصادي و اجتماعی، شاخص هاي معنوي و ...هر کدام بنوبه خود نقش هاي کالبدي و فضایی، 

فضاي شهر از جمله عوامل تاثیرگذار بر به عنوان نمونه، موثري در امنیت بخشی به شهروندان دارند. 

اصلی فضاي شهري بستر زندگی و فعالیت افراد به ویژه احساس امنیت آنان می باشد. مختلف احساسات 

و بیشترین ارتبا  را با مردم و محیط زندگی برقرار می کند و در نتیجه در  محسوب می شودشهروندان 

از اینرو، براي استقرار امنیت بایستی هویت بخشی  و دادن احساس آرامش به شهروندان نقش به سزایی دارد؛

من، سالم، پایدار ا یمحیط...و جتماعیجنسی، قومی، مذهبی،ابا ویژگی هاي افراد و گروه هاي سنی،متناسب 

قبل اشاره شد، احساس امنیت زمانی به بهترین وجه همچنانکه در بحث  درواقع.ردو جذابی فراهم ک

بخش چون امنیت وجودي، رفاهی  امنیتدرجامعه شهري شکل خواهد گرفت که به همه ابعاد و قالب هاي 

و  شهر آرامش و آسودگی مینتض مفهوم در شهري امنیتبه عبارت دقیق تر،  پرداخته شود.و معنا بخش 

 امنیت یعنی عمده امنیتی نیاز سه حداقل که است متعددي هاي الیه و دوایر داراي شهروندان، تمام

 به مخصوص امنیتی سازوکارهاي با نیازها این که گیرد، برمی در را معنابخش و امنیت رفاهی وجودي،

 قدرت و زور ابزارهاي کمک به مجرمین با همقابل سایه در وجودي چنانکه امنیت .شوند می تامین خویش

 تسهیالت و امکانات سازي فراهم بستر در انگاران، سازه بحث مورد رفاهی . امنیتپذیرد می تحقق

می آورد و در نهایت،  ارمغان به شهروندان براي را آسایش و برآمده ها آسیب از زندگی،درصدد پیشگیري

 تولید به شهروندان از مراقبت و حمایت با اند، گفته سخن آن ها از پوزیتیویست پست که معنابخش امنیت

 به امنیتی نیاز هر تامین الزمه بخشد. می تحقق زیستی را آزاد و پرداخته انسانی هاي سرمایه بازسازي و 

 از توان نمی وجودي امنیت به دستیابی براي است. مربوطه امنیتی الگوي شده ابزارهاي شناخت کارگیري

 ها پوزیتیویست هاي برنامه سراغ به رفاهی امنیت داشتن و براي نمود استفاده انگاران سازه الگوي

الزم به ذکر است این سه بعد امنیت در عرض همدیگر هستند، یعنی داشتن  .(21-38 1:02رفت.)نوید نیا، 

تامین هر سه شهري امن، سالم همراه با آرامش و رفاه براي شهروندان نیازمند برنامه ریزي براي تحقق و 

طرح و اجرا به نظر می رسد در شاخص هاي شهر اسالمی قابل ، موضوعی که دسته نیاز امنیتی می باشد

 .باشد

 

 

 

 

 



 

 

 بحث و تحليل: -6

 ( شهر اسالمی:1-6

به اعتقاد اندیشمندانی چون بمات، شهر اسالمی عبارت است از نمایش فضایی شکل و ساختمان       

بر عناصر تزیینی اي کالبدي و فضایی آن همچون فرم هاي ارتباطی و بسیاري از ویژگی هاجتماعی، که 

اطالق عنوان شهر (. 311 1:32دینی شکل گرفته است)بمات، آموزه هاي اساس ایده آل هاي اسالمی و 

این اسالمی و تسري آن به شهر هاي مسلمانان از قرن نوزدهم توسط مسشرقان با این فرض آغاز شد که 

هستند و به همین سبب از دي، جلوه گاه تجلی خاصی از اصول و ارزشهاي اسالمی شهرها از نظر کالب

که به شهرهاي ساخته  شهرهاي سایر تمدن ها و فرهنگ ها متمایز هستند. از آن دوران به بعد شهر اسالمی

ات شده توسط مسلمانان و محل زندگی آنان اطالق می گردید، به مرور در نوشته ها و اثار مربو  به تتبع

شهري سکونت گاههاي مسلمین، بر این اساس که با حریم فیزیکی یا ذهنی خاص خود تجلی جامعه 

در  (.3180 1:22)نقی زاده و همکاران،فرهنگی متمایز از سایر تمدن ها هستند، در ادبیات غرب تثبیت شد

است که بر گرفته واقع، شهر اسالمی از حیث کالبدي، فرهنگی، تاریخی و معنوي داراي ویژگی هاي خاصی 

از اصول و معیارهاي اسالمی می باشد. در این شهرها ارتبا  ذاتی، کلی و ساختاري بین یک دین و فضاي 

به عقیده (. 322 1:21ساخته شده شهري و مناسبات فردي و اجتماعی مشاهده می شود)محمدي و دیگران، 

ي بیانگر چهره شهر اسالمی هستند. دودبرخی صاحبنظران، در جهان اسالم شهرهاي متعددي هستند که تا ح

قبل از همه شهر مکه است و به ویژه شهر مدینه که بر اساس اصول حقوق اسالمی توسط پیامبر اسالم شکل 

، اصفهان، هرات لگرفته است. شهرهاي دیگر چون کوفه، بصره، قیروان، دمشق، فاس، بغداد، استانبو

3 1:32هاي اسالمی شکل گرفته اند و نظم خاصی دارند)بمات،و....تعدادي دیگر که بر اساس اصول و معیار

در اینگونه شهرها، فضاي شهري بر اساس مسجد مرکزیت تصور شهر اسالمی، نمایی آرام بخش دارد.(. 11

داده شده و آن نیز به طرف مکه جهت یافته است. در اطراف مسجد، مراکز آموزشی، دارالحکمه، بازار و 

 آنجا خانه ها قرار داشتند. جمعیت متراکم، و اتحاد و گرمی خاصی در جامعه ر سوق و دور تا دوراچه

وهنرهاي سنتی و محصوالت دستی یکی از منابع خوب  حکمفرما بوده است. دانش و زندگی با هم توام 

درآمد محسوب می گردید. نمازهاي یومیه اوقات روز را مشخص می کرد و مسجد پناهگاه ضعفا و محل 

ا  بود و باغ ها نیز معرف تجمل و اشراف بود. غریبه ها در این شهر تحت حمایت قانونی تجمع و ارتب

البته همچنان که در بخش مبانی نظري ذکر (.  81: بودند که بسیار واالتر از قوانین انسانی قرارداشت)همان

، «شهر سازي اسالمی»، «شهر مسلمین»، و مترادف هایی نظیر«شهر اسالمی»شد، در مورد کاربرد و اطالق واژه

، و...دیدگاههاي متفاوتی وجود دارد و از اینرو در متون مختلف «شهر تاریخی اسالمی»، «شهر دوره اسالمی»

 یکدیگر نیز استفاده شده است.از هرکدام از آنها به جاي 



 

 

 

 امنيت و شهر امن از دیدگاه اسالم:( 2-6

هزار و 3در متون دینی به خصوص قرآن کریم، از واژه امنیت به کرات نامبرده شده است به طوریکه از    

مورد پیرامون امنیت و ایمنی است. امنیت نسبی)سرزمین ، شهر، جامعه( و امنیت  :02آیه قران کریم  2:3

هنی) احساس امنیت ناشی از ایمان به خدا و باورهاي دینی( که در قران به تعدد آمده است )اعظم ذ

(. همچنین به مصادیق و تجلی گاه مکانی امنیت، در  قالب مراکز جمعیتی و سکونتی 2131:02کریمانی،

، در کنار «دار»، «بلده» ،«بلد»، «قریه»چون  شهر و قریه امن نیزدر قرآن اشاره شده است و از واژه هایی چون 

صفاتی مانند امن، امین،امنه و...براي توصیف سکونت گاههاي امن استفاده شده است. چنانکه خداوند در 

و ضرب اهلل مثال ً قریة ً کانت  »سوره نحل در توصیف شهر امن چنین می فرماید3 112قران کریم در آیه 

وخداوند ) براي پندآموزي شما ( شهري را مثال می زند «3 » ... انامنة ً مطمئنة ً یاتیها رزقها رغدا ً من کلّ مک

عالوه بر این خداوند در   (.310 1:00عاملی،...«)که امن و آرام بود و روزیش از هر سو فراوان می رسید 

، اشاره صریحی به شهر امن و امنیت پایدار دارد. به «و هذا البد االمین»سوره تین، :قرآن کریم و درآیه 

ارت دقیق تر واژه امین در زبان عربی داللت بر تداوم و پایداري امنیت دارد و از اینرو در این آیه واژه عب

از نظر برخی از اندیشمندان، در کنار شهر قرار گرفته است که نشاندهنده امنیت پایدار در شهر است. « امین»

 ه شود و شهر ازد به مساله امنیت پرداخت3 ابتدا بایو شاخص مهم استاصل  :داراي شهر امن از منظر اسالم 

، سپس مردم را به آینده خود در آن شهر امیدوار ساخت، به دنبال آن چرخ هاي نظر ابعاد مختلف ایمن گردد

 (. 031:28اقتصادي را به حرکت درآورد )صارمی و صارمی،
 گاه اسالم : اصول و مراحل شهر امن از دید2نمودار                                   

           
 

 

 

 

 

     

 

همچنانکه در نمودارباال نشان داده شده است، بر اساس دیدگاه اسالم، امنیت پایه واساس زندگی اجتماعی  

است و تا وقتی که امنیت شکل نگیرد، حیات و سرزندگی اجتماعی همراه با رفاه مادي و آرامش معنوي 

ر اینجا مطرح است این است که اساسا دیدگاه اسالم نسبت به مقوله اما سوال مهمی که دبرقرار نخواهد شد. 

اسالمی چه طرح ها و راهکارهایی را براي استقرار نابع امنیت و ابعاد آن در شهر و جامعه شهري چیست و م

قبل از پرداختن به این سواالت، الزم است به این نکته مهم امنیت و ایجاد شهر امن اسالمی ارائه می کنند. 

 اصول شهر امن

اطمينان به ادامه زندگی بدون  رفاه و فراوانی

 تهدید
 امنيت



 

 

کالبدي نیست و چه بسا عنصر معنا و -بر اساس نگرش اسالم، شهر فقط فضاي فیزیکیاشاره شود که 

عوامل شکل معنویت و فضاهاي عقیدتی، رفتاري و... از اهمیت بیشتري برخوردار باشد. به عبارت دقیق تر، 

یا اصول "ایمان شهر "اولین عامل 3کردگروه اصلی قابل طبقه بندي را می توان در سه دهنده شهر اسالمی 

اسالم است که از آن به  "اصول عملی "ایمانی آنهاست که از آن یه فضاي فکري تعبییر می شود.دومین 

فضاي رفتاري تعبیر می شود. مقررات و قوانین و اصول اخالقی ، جزئیات این اصول هستند که روابط مدیر 

از تاثیر این عامل را فضاي عمل و رفتار می  شهر، اهل شهر و عالم ماده را تعریف می کنند. فضاي حاصل

باشد.سومین عامل کالبد شهر است که از آن به فضاي عینی تعبیر می شود این کالبد توسط انسان )فضاي 

فکري( و با رفتار اسالمی که تبیین کننده ارتبا  انسان با جهان است منجر به ایجاد فضاي محیطی می شود 

اسالمی نشات گرفته اند به این اصول اشاره دارند و انسان را در مسلمان که در عین حالی که از اصول 

 (.231:03زیستن کمک می کنند)نقی زاده،
 دخيل در ظهور شهرو فضاهای صر ارابطه عن:  3نمودار

 

 

 

        

 

 

 در حقیقت شهر اسالمی فقط کالبد نیست و عالوه بر کالبد و مقوله مهم دیگر نیز در تعریف شهر      

اسالمی و تجلی آن ایفا نقش می کنند، اصلی ترین عنصر انسان )مومن( است که البته مهم ترین مقوله 

مربو  به او نیز وجه فکري یا به عبارتی ایمان اوست، عنصربعد ي قوانین حاکم بر شهر و بر همه روابطی 

از اینرو در نهایت، طراحی  (.322 1:02ند)رضایی مقدم،است که بین انسان ها و طبیعت و آثار انسانی حاکم ا

و ساخت فضا و کالبد شهر اسالمی تا حد زیادي به اعتقادات شهروندان مسلمان و نحوه رفتار آنها بر اساس 

 به عنوان « پوشیدگی و حجاب»اسالم بر خصیصه  به عنوان نمونه،آموزه هاي دینی و اسالمی بستگی دارد. 

ها در شهر اسالمی خانه می بایست  رد و بر اساس این اصل،دگی تاکید داادر زندگی خانویک اصل مهم 

و شهر شامل مجموعه اي از خانه هایی بود که فضاي داخلی آنها از خارج شود همواره در یک سطح ساخته 

غالبا سرپوشیده منتهی  قابل رویت نبود. خیابان ها کم عرض و مارپیچی بود و به کوچه هاي پرپیچ و خم و

در الگوي شهر اسالمی عامل مسلط دین اسالم است و به طور حتم تمام  (.1031:01)انصاري،می گردید

شاخص ها و عناصر زندگی اجتماعی و کالبدي  شهر براساس این عامل نظام و هویت می 

  (.18831:03یابند)ایازي،

مومن) جهان بینی 

 توحیدی(

ر) اخالق و رفتا

 رفتار اسالمی(

کالبد) عمل و ارتباط

 اسالمی با عالم(



 

 

 

انه اي در همه اسالم به عنوان کامل ترین دین آسمانی، داراي اصول، ارزش ها و آموزه هاي تعالی جوی      

ابعاد زندگی مادي و معنوي بشر می باشد. به نحوي که براي خرد ترین مسائل تا کالن ترین آن مانند 

طرح و برنامه مشخص دارد. از طرفی، تاثیر جهان بینی و فرهنگ جامعه بشري  ،سازماندهی حکومت جهانی

پذیرفته شده ي انسانی امري بر شکل گیري فضاهاي جغرافیایی مختلف از جمله شهر و سکونت گاهها

نیز براي طراحی و ساخت فضاي هاي فیزیکی و غیر در این راستا، منابع اسالمی (. 33 1:32است)پاپلی، 

فیزیکی شامل فضاي کالبدي، اجتماعی و معنوي شهرها اصول و قواعد مشخصی را پیشنهاد می کند. به 

شهر اسالمی وجود دارد. دیدگاه اول که به   دیدگاه نسبت به شاخص هاي عبارت دقیق تر، در اسالم دو

کالبد اصالت می دهد و معیارها و اصول مشخصی را براي ساخت فضاي کالبدي پیشنهاد میکند و دیدگاه 

از منظري دیگر، . (3122 1:22نقی زاده و همکاران،)دوم که به بعد معنوي شهر اسالمی اصالت می دهد

فیزیکی)مادي  -کالبديه دسته تقسیم کرد3 الف3 شاخص هاي شاخص هاي شهر اسالمی را می توان به س

ج3شاخص هاي محیطی ) اعم از  والبدي) غیرمادي و کیفی یا معنوي(ب3شاخص هاي غیر ک قابل لمس(.

از  ینوع خاصدین و فرهنگ اسالمی که مبین  ،اعتقاد اندیشمندانه ب  مادي قابل لمس و غیر قابل لمس(.

در شهرهاي اسالمی گذاشته است3 اول تحول دو نوع تاثیر عمده حداقل است فرهنگ دینی با نمود مردمی 

(. بدین ترتیب در شهر اسالمی 08:31:22)نصر،تغییر رفتار شهرنشینی مردم و دوم  صورت ظاهري شهرها

عدالت و تقسیم طبیعت و صفاي طبیعی و عواملی از این دست در کنار  عمران،آبادي و زیبایی شهري،حفظ

) آقا ظهور و اعتالي مظاهر اسالمی مطرح استو  ي، تامین آرامش روحی و امنیت معنويخدمات شهر

 (.18331:22شریفیان اصفهانی و احمدیان،

در جدول زیر، مولفه هاي شهر اسالمی در دو بعد کالبدي و معنوي بر اساس نظر اندیشمندان مختلف ذکر 

و معیارهاي اسالم در باب نحوه طراحی و شده است. همچنانکه در جدول مشخص است، برخی از قواعد 

ساخت فضاي کالبدي شهر است، مانند شاخص هایی که در مورد ساخت نماي کلی شهر، جایگاه مسجد و 

بازار، مدرسه،آرامگاه ،برج و بارو، نحوه معماري راهها و معابر، باغ و فضاي سبز، محالت و معماري داخل 

معیارهاي اسالمی که به بعد غیر کالبدي، اجتماعی و معنوي  منازل وجود دارد.همچنین مجموعه اصول و

شهر و جامعه شهري و نحوه اخالق و رفتار حاکمان، شهروندان و... می پردازد. مانند عدالت و برابري همه 

در مقابل قانون، آزادي و آزاد اندیشی،خدا محوري، کرامت انسانی، مسئولیت افراد، برابري فرصت ها، کسب 

 و ...  روزي حالل

 

 

    



 

 

 : مولفه های شهر اسالمی در دو بعد کالبدی و معنوی4 جدول

 
 جدول از نگارندگان      
 

 شهر اسالمی و مولفه ها و شاخص های امنيت بخش: (3-6

 جایگاه مولفه امنیت در شهر اسالمی است، درنقش و با توجه به اینکه محور اصلی این پژوهش بررسی  

و قواعد اسالمی در مورد استقرار ابعاد مختلف امنیت در شهر اسالمی مورد ادامه مطلب مهمترین اصول 

حضرت علی،در آنقدر اهمیت واالیی دارد که از نظر اسالم بررسی قرار می گیرد. استقرار امنیت در شهرها 

در اسالم مهم ترین » نهج البالغه به صراحت مهمترین وظیفه حکومت را استقرار امنیت در شهر می داند3

نهج «)اهداف حکومت برقراري صلح و امنیت در شهر ها و ایجاد امنیت و آرامش براي مظلومین است

نشان می دهد که اسالم براي هر دو یا سه بعد فضاي نیز بررسی متون و منابع اسالمی  (.:::البالغه،حکمت

ي مشخصی دارد. موثر در استقرار شهر امن یعنی فضاي فکري، فضاي رفتاري و فضاي کالبدي برنامه ها

 امنیت "بدین ترتیب، امنیت در جامعه و شهر اسالمی مشتمل بر ابعاد متفاوتی است که اهم آنها عبارتند از

اجتماعی، امنیت در مقابل هجوم بیگانه، امنیت در مقابل بالیاي طبیعی، امنیت در مقابل عوارض فعالیت هاي 



 

 

و رقابت مادي، امنیت روانی در مقابل ساخته هاي  انسان، امنیت در مقابل وسواس شیطانی و مصرف گرایی

یکی  (.13231:22)متقی و همکاران3 و...( انسان و امنیت ضعفا در برابر اقویا و امنیت مردم در مقابل حاکمان

از غایات و اهداف هر نوع برنامه ریزي مبتنی بر اسالم، توجه بر بعد امنیت است و در آرمان شهر اسالمی 

یري و برنامه ریزي امنیت زدا، نامعتبر و نامشروع است. در برنامه ریزي شهرهاي اسالمی هر نوع تصمیم گ

باید لزوم فراهم آوردن ساز و کارهاي مناسب سخت افزاري امنیت زا و امکان یابی جهت احداث مناطق 

تامین شهري و طراحی ساختار شهري و طراحی ساختار شهري به گونه اي که با کمترین آسیب پذیري توان 

 (. 10331:03امنیت شهروندان را داشته باشد و باید تامین گردد )سنایی، احمدوند،

در بررسی که توسط برخی محققین بر اساس منابع اسالمی و به ویژه قرآن کریم صورت گرفته است،       

لبدي  امنیت بخش در شهر اسالمی در ابعاد مختلف کالبدي و غیر کامهمترین شاخص ها و راهکارهاي 

 بهبود کیفیت محیط شهر، استحکام بخشی به زیر ساخت ها و بناهاي شهري، شامل این موارد بوده است3

پیش گیري و حفاظت از شهروندان در مقابل هر گونه ناامنی، مسکن مطلوب نظم و تدبیر در طراحی 

ندیشی و زیبا سازي، اموزش زیبا ا ،رعایت عدالت در اداره شهر، اداره امور شهر با خردمندان و دانشمندان، 

هدفمند، پویایی، مهربانی، محبت و خوش رفتاري، فقر زدایی، تقویت فعالیت هاي اجتماعی ، تعمیق بخشی 

برخی از مهمترین معیارها و شاخص عالوه بر این، (. 1131:28)صارمی و صارمی، "ارتبا  با خدا در جامعه

 ه شرح زیر است3هاي اسالمی براي تامین امنیت شهر و شهروندان ب

  در آن شهر آسایش و آرامش باشد به نحوي که افراد فرصت داشته باشند تا به عملی کردن اهداف و

 ؛آرزوهاي مشروع خود بپردازند

  افراد از نظر معیشتی تامین و براي رشد و پیشرفت اقتصادي فرصت هاي کافی و برابر وجود داشته

 ؛باشد

 القی و سالمت فکري و روانی شهروندان وجود داشته باشدزمینه براي غناي ارزش ها و اصول اخ 

  ؛حاکمان و مسئوالن شهر از پرهیزگاران باشند 

  مکان گزینی شهر به نحوي باشد که از بالیاي طبیعی همچون سیالب و طوفان و هجوم دشمنان در

 (22-388 1:00امان باشد)عاملی،

 ود؛ین هاي پست و گود شهر ساخته نشدر ارتفاع زیاد یا زم 

 ابلیت توسعه و پیشرفت داشته باشد؛زمین شهر ق 

  .موقعیت شهر در جایی باشد که منابع آبی شهر تامین و از نظر هوا نیز در معرض بادها قرار داشته باشد

 ؛(12:سکونت جز به سه چیز خوش نباشد3هواي پاک،آب فراوان و گوارا)تحف العقول، 



 

 

  امروزي فضاي سبز کافی داشته باشد.)رسول خدا )ص( قطع باغ هاي سر سبز،وسیع  و انبوه و به تعبیر

 ؛(3/:18)معجم البلدان.درختان را تا فاصله خاصی از مدینه ممنوع کرد(

 نی و اخالقی خانواده تهدید نشود؛در طراحی و ساخت منازل پوشیدگی رعایت شود تا امنیت روا 

 ت گیرد. )تاکید پیامبر بر داشتن اقدامات پیشگیرانه توسط حاکمان و مردم در مقابل تهدیدات صور

حصار مناسب براي منزل و بستن آن در هنگام شب. دیوار چینی پشت بام هایی که مورد استفاده 

 می گیرد.(؛خانواده قرار 

 (؛83نیت و سالمت ) سوره طه . آیه پیروي از هدایت هاي الهی سبب بهره مندي از ام 

 ساییگان با پرهیز از ساخت خانه هایی با ارتفاع بسیار حفظ امنیت اخالقی و همچنین امنیت سالمتی هم

 ؛(0)امام صادق3 سقف خانه هایتان را از هشت گز بلند تر نسازید ...()التراتیب االداریه.بلند 

  ؛(3/222کتابت آیه الکرسی در درب به منظور تامین امنیت خانه و خانواده و دفع چشم زخم )کافی 

 ؛ر بلند به منظور تامین امنیت روانی و اخالقی ممانعت از ساخت مناره هاي بسیا 

 یعه امنیت بهداشتی و تمیز نگاهداشتن منزل و سراي بیرونی، عدم نگاهداري زباله در شب )وسائل الش

 (؛10:/2

  ممنوع بودن هر گونه اقدامی که موجب آلودگی منابع آب و آب هاي جاري مشترک شهر و تهدید

 ؛سالمتی مردم می گردد

  ؛هر گونه آلودگی صوتی که آرامش شهروندان را مختل سازدممانعت از 

 )؛طراحی منازل و معابر به نحوي که روشنایی مناسب داشته باشد)طراحی شهر براي مقابله با جرم  

  ؛تامین امنیت و آسایش مردم با طراحی معابر وسیع جهت تردد سواره و پیاده 

 ر تامین امنیت اجتماعی و اخالقی)وسائل الشیعه اختصاص مناسب ترین فضا براي تردد بانوان به منظو

 ؛(:28/10

  ممانعت از انجام اقداماتی که امنیت جانی، مالی، روانی و اخالقی همسایه ها را دچار تهدیدمی

نماید)بازکردن ناودان یا فاضالب به معابر، محدودیت یا بستن معابر با وسایل مختلف، طراحی فضاي 

 ؛(28:/3روزنه و پنجره هایی خارج از عرف و...()کافی اضافه در خارج از منزل،وجود

  توسط حکومت و فرصت اختصاص فضایی مشخص براي کسب و کار مردم امنیت شغلی از طریق

  ؛(2/083هاي برابر اقتصادي براي همه مردم)وفائ الوفاء 

 ،امنیت اقتصادي شهروندان و نظارت حکومت بر کسبه و بازار براي جلوگیري از کم فروشی 

 گرانفروشی، احتکار و...

  ؛ساخت مسجد در هر محله به منظور تقویت انسجام اجتماعی و مقابله با برخی تهدیدات 



 

 

  ؛امنیت شهروندان از طریق کنترل و نظارت بر افراد غیر بومی و غریبه 

  ؛امنیت حاکمان و استقرار ساختمان حکومت در مرکز شهر 

  ؛منظور آسایش و امنیت روانی شهروندان ساخت مراکز اوقات فراغت و گردشگاهها به 

  استقرار برخی مراکز نظامی در موقعیت هاي مهم شهر به منظور دفاع از شهر در مقابل تهدیدات درونی

 ؛و بیرونی 

  ؛ایجاد تاسیسات دفاعی جهت حفاظت از شهر 

 موقعیت  تامین امنیت بهداشتی و روانی شهروندان از طریق ساخت مراکز درمانی وسیع، مجهز و با

 ؛مناسب 

 اههایی براي افراد مستمند و فقیر)نوانخانه(؛تامین امنیت فقراء و نیازمندان از طریق ساخت سکونتگ 

 معجم البلدان ریق ساخت کشتارگاه در مکان مناسبتامین سالمت و امنیت بهداشتی شهروندان از ط(

 .(08-3:2 1:00)عاملی، ؛(2/282

بر اساس منابع که جهت استقرار امنیت در شهر اسالمی در است و معیارهایی موارد فوق اصول، قواعد 

احادیث و روایات، سنت و سیره ( استخراج شده است. همچنانکه در بخش هاي قبل ذکر دینی )قرآن کریم، 

شد و موارد فوق نیز موید آن است، اسالم براي تامین امنیت در شهر و جامعه شهري شاخص ها و 

کالبدي، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و...مطرح می کند که به  -ا در جنبه هاي مختلف فیزیکیمعیارهایی ر

 نظر می رسد با پیروي از آن می توان تا حد زیادي به امنیت در شهر و جامعه دست یافت. 

ا بخش، از منظري دیگر، و بر اساس تقسیم امنیت بر سه بعد امنیت رفاهی، امنیت وجودي و امنیت معن       

می توان آموزه هاي اسالمی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. به منظور پرهیز از اطاله کالم و با توجه به 

بحثی که در بخش مبانی نظري در مورد این سه نوع امنیت ذکر گردید، در این قسمت مهمترین مولفه ها و 

امنیت رفاهی، وجودي و معنابخش در  شاخص هاي امنیت بخش در شهر وجامعه اسالمی، بر اساس سه بعد

 قالب جداول زیرآمده است.      
 : شاخص ها و مولفه های امنيت بخش در شهر اسالمی )امنيت رفاهی(   5جدول                     

ابعاد 

 امنیت

 اصول و قواعد   معیارها

 

 

 

 

 

 

حریم 

 خصوصی

نگاه خویش خانه همسایه خود را به مثابه حریم امن در پیامبر می فرمایند3 که با حفظ 

 (1:22)فیاض نوش و سنایی راد،آورید

 (1:03بار اجازه بگیرید)مشکینی و همکاران،:پیامبر می فرمایند3 براي ورود به خانه دیگران 

 

 
طراحی 

دید نداشته  متر باالتر باشد تا به داخل خانه1732حکیم می گوید3پنجره بایستی 

 (1:01باشد)انصاري،

 (1:01پوشیدگی و حجاب در زندگی خانوادگی و عدم قابل روییت بودن از خارج)انصاري،



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امنیت 

 رفاهی

مناسب 
 مانساخت

 (1282درب ورودي در مقابل هم یا در نزدیکی به هم سفارش نشده)مالک ابن ناس،

 (20و23آیات رتاکید بر حفظ حریم دیداري)سوره نو

 ان اشراف داشته مجازنیست حتی منبع نور و هوا پنجره اي که منازل دیگر

لیس امام صادق )ع(3 معماري که باعث اشراف بر همسایه شود را نفی می کنند و می فرمایند3

 (2الحد ان یفتح کوه فی جداره ینظر منها الی شی من داخل دار جاره)دعایم االسالم،ج

پشت بامی که حصار و نرده نداشته  امام صادق)ع( می فرمایند پیامبر)ص( از خسبیدن بر

 (1:22باشد،پرهیز می داد)فیاض نوش و سنایی راد،

ایجاد سلسله مراتب دسترسی در منازل و کاهش سهل الوصولی به منازل)پورجعفر و 

 (1:03همکاران

 ایجاد اندرونی و بیرونی در منازل

توزیع 
خدمات و 

عدم 
 محرومیت

 (1:22وات)حاتمی نژاد،برقراري عدالت و برابري و مسا

 (1:02تاکید بر اصل هدفمند زیستن و ایجاد تعادل بین مراکز خدماتی)رضایی مقدم،

آلودگی 
 فضا

 تاکید بر عدم جاري شدن رواناب در خیابان ها، تشویق به پاکیزگی

بافت 
معابر و 

 خیابانها

 معابر تنگ و پیچ در پیچ براي حفظ امنیت به هنگام حمله به شهر

براساس اصل عدم عسر و حرج احداث و طراحی معابر و خیابان ها با سهولت انجام 

 (1:22پذیرد)سنایی و احمدوند،

مکان یابی 
 کاربری ها

 بافت مسکونی فشرده و بدون فضاهاي خالی

نورپردازی 
 فضا

 (  18روشن کردن چراغ قبل از غروب آفتاب )نهج البالغه. حکمت 

 )منبع:نگارندگان(   

 

 : شاخص ها و مولفه های امنيت بخش در شهر اسالمی )امنيت معنا بخش( 6جدول 

ابعاد 

 امنیت

 اصول و قواعد معیارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه هاي قومی

. رعایت انصاف و عدالت نسبت به همه مردم تاکید بر ساختار اجتماعی محالت

 (:2)نهج البالغه.نامه 

ست که آنچه را خداوند از ایشان پذیرفته تو نیز پذیرا باشی ...اما حق اهل ذمه آن ا

 (:1:00338و به عهدت وفا کنی ...از ظلم و ستم بر آنها بپرهیزي ....)نراقی، 

مردم دو دسته اند یا برادر دینی و یا در آفرینش با توبرابر ...پس با آنها با کمال 

 (انی رفتار کن )نهج البالغه رافت و مهرب

 (.1:02داگانه گروه هاي قومی در محالت)انصاري،اسکان ج

 تاکید بر اعتماد و حسن نیت به یکدیگر و وفاي به عهد 



 

 

 

 

امنیت 

معنا 

 بخش

 (1:22تاکید بر آزادي بیان و عقیده)حاتمی نژاد، اعتماد و آزادي

 (1:02تاکید بر اصل کرامت انسانی)رضایی مقدم،

رام کنی ...در هیچ کار بر او سبقت نگیري ..اما حق سالمند این است که او را احت حقوق دیگران

 ( 18سوره حجرات. آیه (  انمالمومنون اخوه )3212 1:02....)نراقی،

 الضرر و ال ضرارا فی االسالم

پیامبر 3اگر همسایه اي به گونه اي زندگی کند که امنیت همسایه خود را در معرض 

 (3:20 1:02نراقی، خطر قرار دهد از قافله مومنان خارج شده است)

پیامبر )ص( تجاوز به ملک برادر مسلمان را بزرگترین ظلم می 

 ( :12. رعایت حقوق همسایگان)نهج البالغه.خطبه  (1:02داند)مشکینی،

 . (1:22نویت و دین ورزي)ایازي،عاشاعه م سبک زندگی

محبوب ترین کار ها نزد خداوند شاد کردن دل مومن است گرسنگی : امام صادق

 (3221 :رف کنی یا گرفتاري اش را بر طرف کنی)اصول کافی، جاو را برط

دستورات شش گانه قران براي جامعه اي امن )نهی از سخریه، عیب جویی و 

 سوره حجرات ( 12و 11القاب زشت،گمان بد، تجسس و غیبت. ایه 

امکان شرکت در 

مراسم اجتماعی و 

 مذهبی

از دشمنی و کینه دوزي آنان  هماهنگی در در اخالق و رسوم مردم ایمن ماندن

 (881حکمتنهج البالغه است)

 (18انسجام اجتماعی)سوره حجرات،آیه

پیامبر اکرم )ص( می فرمایند3 آنکس که حقیقتا به خداوند و روز قیامت ایمان دارد  روابط همسایگی

 نباید به همسایه اش آسیب برساند

ند و هر کس با همسایه اش چهل خانه از پیرامون همسایه شما محسوب می شو

 اختالف دارد سزاوار ورود به بهشت نمی باشد.

 )نراقی،هر کس همسایه خود را بیازارد بوي بهشت را خدا بر او حرام می گرداند)

 : شاخص ها و مولفه های امنيت بخش در شهر اسالمی )امنيت رفاهی(  1جدول

 اصول و قواعد معیارها ابعاد امنیت

 

امنیت 

 وجودي

یریت پیش از مد

 بحران

 محدود بودن راه هاي ورود به ارگ و کهندژها

 احداث راه زیرزمینی یا مخفی گریز از شهر در مواقع بحران

بی نظمی و بهم 

 ریختگی شهر

 یکسان بودن سطح بام منازل 

 (32التسحطیل علیه بالبناء)بحاراالنوار،ج

اعمال قانون 

توسط حکومت 

 و حاکم اسالمی 

باشید من با دو کس پیکار می کنم ....آن کس که از اداي حق سرباز  آگاه

( . بر توست که راي خود را به من بگویی و :13زند)نهج البالغه خطبه 

فرمان دادم باید اطاعت  ومن پیرامون آن می اندیشم و اگر خالف نظر ت

 (21:کنی)نهج البالغه حکمت 

 (18:پاسخی نیست)نهج البالغه، حکمت شر را جز شر ماموران عملکرد 



 

 

با کمک فرمانبرداران با مخالفان نبرد کن و آنها را سرکوب کن)نهج  حکومت 

 . (8البالغه. نامه 

 (133بد کار را با پاداش دادن به نیکوکار آزار ده)نهج البالغه. حکمت 

 پراکنده بودن داروغه و پاسبان

 )منبع:نگارندگان(     

 

 :نتيجه گيری-1 

امنیت از جمله نیازهاي اولیه انسان است که در پرتو وجود و حضور آن، سایر استعداد ها شکوفا می       

شود و از همین رو امنیت را در جوامع زیربنا و پایه توسعه قلمداد گرده اند. امنیت می تواند مراجع 

شهر و جامعه شهري از جمله گوناگونی چون فرد، جامعه، نظام سیاسی و... داشته باشد. در این بین امنیت 

دغدغه هاي اصلی حکومت ها به خصوص در کالنشهرها و شهرهاي بزرگ است. در واقع، امروزه امنیت 

شهر و شهروندان به دلیل عواملی چون گسترش شهرنشینی و رشد نامتوازن شهرها، پیچیده تر شدن روابط و 

ختالف شدید درآمد و تضادهاي اقتصادي و تعامالت اجتماعی، گسترش فقر و بیکاري و حاشیه نشینی، ا

اجتماعی،افزایش جرم و جنایت، رشد نابهنجاري هاي اجتماعی، آلودگی شدید منابع آب، آلودگی هوا و 

 ...دچار تهدید جدي شده است. در این شرائط، اندیشمندان و نظري پردازان به طرح ایده ها و راهکار هاي 

داخته اند، چه از طریق سیاست هاي طراحی و تغییر در کالبد شهرها خود براي تامین مطلوب امنیت شهر پر

« امنیت محله محور»، یا توجه به سیاست هایی مانند «پیشگیري از جرم از طریق طراحی محیطی» مانند طرح

 که بیشتر بر تعامالت اجتماعی تاکید دارد.

ي قابلیت هاي بسیاري در طراحی فضا ث تئوریک داراجهان از حیدین م به عنوان کامل ترین دین اسال     

و جامعه مطلوب می باشد؛لیکن به دلیل ضعف،ناآگاهی یا عدم توجه اندیشمندان مسلمان، کمتر به آنها توجه 

از جمله فضاهایی است که اسالم براي استقرار آن، اصول، قواعد و شاخص هاي « شهر اسالمی»شده است. 

خص ها در بسیاري از شهرهاي دوره اسالمی چون بغداد، متعدد و دقیقی دارد. به طوریکه این شا

استانبول،اصفهان، سمرقند، فاس قابل مشاهده است. در موضوع امنیت شهر و جامعه شهري نیز دین اسالم 

داراي اصول و معیارهاي مشخصی است که پیروي از آنها تا حد زیادي امنیت را در جنبه ها و ابعاد مختلف 

از آموزه ها و معیارهایی را که  ی. این پژوهش با تاکید بر ابعاد مختلف امنیت، بخشآن به ارمغان می آورد

مطرح کرده است مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش حاکی از آن « شهر اسالمی امن»اسالم براي ایجاد 

، امنیت است که اسالم براي ابعاد مختلف امنیت شهر و جامعه شهري، چون امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادي

بهداشتی، امنیت روانی و اخالقی، امنیت سیاسی و نظامی دستورالعمل هاي ویژه و مشخصی دارد. به عبارت 

دقیق تر، منابع دینی و اسالمی براي هر کدام از بخش هاي شهر همچون فضاي فیزیکی و کالبدي ، روابط و 



 

 

اي تفریحی و روانی، چشم انداز آینده تعامالت اجتماعی شهروندان، فرهنگ و ارزش هاي واالي الهی، نیازه

شهروندان را شهر و و ....مولفه ها و شاخص هاي دقیقی دارد که پیروي از آنها بسیاري از مشکالت امنیتی 

مرتفع خواهد کرد. در جهانی که بیماري هاي جسمی و روانی تن و روان شهروندان کشورهاي مختلف را 

سالم به امنیت بهداشتی، غذایی، روحی شهروندان در قالب تاکید مورد تهدید جدي قرار داده است، توجه ا

 عالوه بر این، بر آب سالم، هواي سالم و فضاي فرحبخش نمونه اي از قابلیت هاي غنی این دین است.

همچنانکه در نهج البالغه ذکر شده است، استقرار امنیت و آرامش آنقدر در جامعه و شهر اسالمی اهمیت 

الزم به ذکر است، همچنانکه می باشد. هدف حکومت برقراري امنیت و آرامش در شهر ها  مهمترین دارد که

در فقه شیعه بسیاري از اصول و قواعد اسالمی و دینی مورد بررسی قرار گرفته و متناسب با نیازها و شرائط 

می در مورد شهر مورد بازنگري احتمالی قرار می گیرند، شاید الزم باشد آموزه ها و قواعد اسالزمان خود 

 مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.   متناسب با وضعیت و شرائط کنونی جهان اسالمی نیز 
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