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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و ششم / بهار  1399 / سال هشتم

چکیــــده: 

تبیین مؤلفه ها و شاخص های شهر امن با رویکرد اسالمی*

آزیتا باللی اسکویی*

محمدعلی کی نژاد **

 نجمه زکی پور ***

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز )نویسنده مسئول(

استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دانشجوی دکتری شهرسازی اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز

تاریخ دریافت مقاله:99/02/14                    تاریخ پذیرش نهایی: 99/04/02

شهر امن اسالمی یکی از ساحت های عینی مفهوم شهر اسالمی است. می توان با بازخوانی متون اسالمی در حوزه امنیت در شهر و 
شهرنشینی اسالمی، مؤلفه های بنیادین دینی ناظر بر هستی شهر امن اسالمی را جستجو نمود. مؤلفه های کالبدی و غیرکالبدی برخاسته از 

ارزش ها و تعالیم وحیانی اسالم.
به عبارتی شهر امن اسالمی، حاصل اعتقادات و درک قوانین و اصول اسالم است. ویژگی اساسی آن از دو عامل قرآن و سنت نشأت گرفته 
و دارای وجوه تمایز بارزی ناشی از ایدئولوژی، تفکرات و باورهای غالب اسالمی می باشد. مبانی نظری طرح و ساخت آن مشتمل بر اصول 

و معیارها و ضوابط و قوانین اسالمی و شهری ساخته شده بر مبنای عمل به اصول و احکام دین و شریعت است.
مجال کوتاه این مقاله، درپاسخ به پرسش راهبردي چگونگي گذار از ذهنیت شهر امن اسالمی به عینیت آن، مدخل ورود به سه وادی است: 
1. چیستي مفهوم شهر امن اسالمی با لحاظ تعریف ساختي شهر، 2. بنیان معرفت شناسانه اندیشه ی شهر امن اسالم، 3. مدخلي بر الگوي 
توسعه شهر امن اسالمی. در این نوشتار، ضمن تبیین بیانیه چشم انداز شهر امن اسالمی بر اساس اصل اول از اصول دین اسالم به نام 
»توحید« به عنوان پارادایم اصلی پژوهش، به بررسی عواملی که در تجلی و بروز شهر امن اسالمی مؤثرند؛ پرداخته می شود. در تدوین مدل 
مفهومی شهر امن بر پایه چارچوب نظری تحقیق، فلسفه امنیت از دیدگاه شهید مطهری، بررسی گردید. از این رو، چارچوب نظري علل اربعه، 
متخذ از فلسفه اسالمي، پشتیبان نظـري مباحث فلسفی امنیت بوده است. بر اساس چارچوب مذکور، امنیت به عنوان امر حادث، چهار علت 
»مادي«، »صوري«، »فاعلي« و »غایي« دارد. با توجه به اینکه مکتب فلسفي شهید مطهری حکمت متعالیه است؛ تالش شده است مکتب 
امنیتي متعالیه ایشان در محورهاي چهارگانه مذکور، مورد تحلیل قرار گیرد. راهبردهاي این پژوهش به لحاظ هدف، توسعه اي و کاربردي و 
به لحاظ رویکرد )ویژگی و ماهیت داده ها(، کیفی؛ و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی از نوع تحلیل محتوا؛ و در بخش چارچوب نظری )علل 
اربعه فلسفی(، استفهامی است. در این پژوهش رویکرد اصلی نظری و پارادایم تحقیق، اصل »توحید« به عنوان اصل اساسی دین اسالم، 

و هدف آن تبیین مفهوم امنیت در شهر است؛ لذا در استخراج ویژگی های اصلی تحقیق، از راهبرد پژوهش پس کاوی استفاده خواهد شد.
 لذا با توجه به مسأله امنیت شهر، مدل »مؤلفه های مؤثر در تحقق شهر امن اسالمی« به عنوان یافته ی تحقیق در قالب جدولی برابر 

چارچوب نظری اندیشه اسالمی و بر پایه آیات قرآن کریم تدوین شده است.

واژه های کلیدی: شهر امن اسالمی، توحید، امنیت، مؤلفه های طبیعی، مؤلفه های مصنوع، مؤلفه های انسانی. 

** a.oskoyi@tabriziau.ac.ir

*این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده سوم با عنوان»تبیین ویژگی های شهر امن از منظر اسالم« به راهنمایی خانم دکتر آزیتا باللی 
اسکویی و آقای دکتر محمد علی کی نژاد، در دانشگاه هنر اسالمی تبریز است.
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1. مقدمه و بیان مساله
نقش  شهر  کالبد  گیری  شکل  در  آنچه  گفت  می توان 
سیاسی،  شرایط  عقاید،  و  ارزش ها  از  ناشی  می کند؛  ایفا 
کلی،  قالب  در  است.  اقلیمی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
»مؤلفه های طبیعی« )جغرافیا و سرزمین، آب و هوا، پوشش 
)کلیت  مصنوع«  »مؤلفه های  غیره(،  و  توپوگرافی  گیاهی، 
فرم شهر، استخوان بندی و ساخت شهر، شاخص های مهم 
مهم  بناهای  و  میادین  مذهبی،  کانون های  شامل  شهری 
شهری، بازارها، محله و واحدهای همسایگی و مسکن( و 
عملی  وجه  عقیدتی،  و  فکری  )وجه  انسانی«  »مؤلفه های 
را  زمامداری شهر( هستند که کلیت یک شهر  رفتاری،  و 

می دهند. شکل 
ذکر این مهم قابل توجه است که تحقق شهر امن محدود 
به زمان و مکان خاصی نیست؛ اما ظهور شهر امن اسالمی 
و  باورها  از  را  امنیت  که  است  مردمی  وجود  به  منوط 
اعتقادات اسالمی دارند. هر شهر و محیط زندگی می تواند 
امن باشد؛ یعنی دین و دین داری با معماری و شهرسازی 
مالزمت ندارد؛ و شهر صرفًا با کالبد و ساختمان هایش دینی 
به عنوان شهری  امن اسالمی  و غیردینی نمی شود. شهر 
مطرح می شود که صرف نظر از مکان های فیزیکی، صرفًا 
به دلیل وجود مردم دین دار و معتقد شهر، امن می شود.

به هر جهت شهر اسالمی در یک کالم، شهر تجلی اسالم 
است؛ شهر مناسب زیست انسان مؤمن. شهر اسالمی برای 
تجلی بخشیدن به ارزش های مورد احترام جامعه مسلمانان، 
به طور مداوم راه ها و روش های مناسب زمان و مکان را 
از دستاوردهای علوم، فنون،  می جوید و ضمن بهره گیری 
تجارب تمدن ها و جوامع بشری در گذشته و حال، آنها را 
ابزاری در جهت خدمت به انسان و رشد کرامت های واالی 

او در نظر می گیرد )دانش 1393(.
در تاریخ اسالم و نظام معارف اسالمی، شهر دارای جایگاه 
و ساختار متفاوتی نسبت به سایر نگرش هاست. این تفاوت، 
از زاویه نگاه اسالم نسبت به زندگی انسان حاصل می شود؛ 
زیرا انسان در نگاه اسالمی، نه موجودی صرفًا این جهانی 
و مادی، بلکه موجودی چند بعدی و در حال تعالی و سیر 
باید در بستری زندگی کند  الهی است و  به سوی تکامل 

که بهترین و آسان ترین مجال برای رسیدن به این غایت 
فراهم شود. از این رو، زندگی دنیوی و اجتماعی مسلمانان 
اهمیت  حائز  اخروی،  زندگی  برای  بودن  مقدمه  دلیل  به 
انسان  تعالی  و  طبیعت  با  سازگار  بستری  در  باید  و  است 
الهی  و کمال الیق  به سعادت  نیل  زمینه  تا  بگیرد  شکل 
برای همه اهالی در آن فراهم آید. بر این اساس، شهر در 
نگاه اسالمی، مکانی مناسب با جمعیت و طبیعت -که اهل 
آن بتوانند در بستر اسالمی زندگی کنند- تعریف شده است 

)نادری بوانلو 1389(.
ایجاد محیط زندگی مسلمانان و ارتباط عناصر تشکیل دهنده 
آن بر مبنای اصول و مفاهیم اسالمی، حالتی بسیار جدی 
از این اصول  و حیاتی به خود می گیرد؛ زیرا کالبد برآمده 
را  ناهنجار  رفتارهای  بروز  و  ظهور  امکان  ارزش ها،  و 
شهر  و  معماری  تأثیر  اگر  دیگر،  بیان  به  می سازد.  تعدیل 
مبنای  بر  بناشده  شهر  شود؛  پذیرفته  انسان  رفتارهای  بر 
تقوا مؤثر  و  افزایش روح هدایت  در  ارزش های اسالمی، 
شهر  صفات  تجلی   .)1398 اسکویی  )باللی  بود  خواهد 
و سیمای شهر،  کالبد  در  اسالمی  تعالیم  دیدگاه  از  اسالم 
می کند.  خلق  ذهن  در  اسالمی  »اسوه«  شهر  از  چهره ای 
شهری که صاحب این اندازه از ارزش ها باشد؛ آیینه ای است 
ارتقای  با  که  اسالمی  یافته  تعالی  ارزشهای  بازتاب  برای 
فرهنگ ناب خودی در آن، زمینه تعالی شهروندان فراهم 

.)1377 )نقی زاده  آید 
که  دارد  ضرورت  نکته  این  ذکر  پژوهش،  شروع  از  قبل 
برای  هایی  پاسخ  ارائه  در  است  تالشی  حاضر،  مجموعه 
برخی سواالتی که پیش روی بسیاری افراد از جمله محققین 
حوزه شهرسازی به ویژه در باب امکان اتصاف آنها به صفت 
بحث  برای  مقدمه ای  مختصر،  این  دارد؛  قرار  »اسالمی« 
بیشتر و تکمیل مبانی نظری ایجاد فضا و محیط و مکان 
و عمارت و شهر امن اسالمی است. به این ترتیب، آنچه 
که در پی خواهد آمد؛ یک دستورالعمل فوری و کاربردی 
-که بتوان با بکار بستن آن مشکالت و معضالت شهری 
این تحقیق مقدمه و  را سریع حل و فصل نمود- نیست. 
تذکری است بر این که شهر قبل از این که کالبدی فیزیکی 
و بی جان باشد؛ محل زیست انسان است؛ تجلی گاه اصول 
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و ارزش های فرهنگی و مورد باور انسان است؛ جهان بینی 
سازنده خویش را معرفی می کند؛ به اهدافی که اهلش برای 
خود قائل هستند گواهی می دهد؛ نمایشی از نحوه نگرش 
انسان به طبیعت است؛ جلوه گاه هویت اهل خویش می باشد؛ 
و نشان دهنده تمایلشان به هویتی است که عالقه دارند به 
با یکدیگر است؛  بیانگر رابطه اهل آن  آن شناخته شوند،؛ 
شیوه زیست ساکنین خویش را بیان می کند و اجمااًل اهلش 

را در وصول به آرمان هایشان هدایت و یاری می نماید. 
2. سؤاالت تحقیق

سؤال اصلی
مبحث  درباره  مذهب  و  مکتب  یک  به عنوان  اسالم  »آیا 
امنیت بطور عام و امنیت شهر اسالمی بطور اخص موضعی 

دارد؟«
سؤال های فرعی

می تواند  شهرسازی  حوزه ی  در  اسالم  آموزه های  آیا   -
باشد؟ امنیت آفرین 

- آیا اسالم فقط در حوزه ی اندیشه ها و باورها )جهان بینی( 
نظریه پردازی می کند؟

حوزه ی  در  اندیشه  و  نظر  حوزه ی  بر  عالوه  اسالم  آیا   -
و  آداب  نیز  و تخصصی  اجتماعی  و  فردی  رفتار  و  اعمال 

دارد؟ احکامی 
- آموزه هایی که از تمدن دوران اسالمی برای امروز و فردا 

می توان بدست آورد و آموخت کدام است؟
3. فرضیه های تحقیق

پیش فرض تحقیق
به  که  است  این  در  سخن  مذکور،  سؤاالت  به  عنایت  با 
جهانی  و  جاودانگی  و  جامعیت  به  توجه  »با  می رسد  نظر 
بودن اسالم، با استناد به اصولی که اسالم برای زندگی و 
فعالیت مسلمین و رابطه آنها با محیط و مصنوعشان معرفی 
نموده است؛ می توان به مبانی نظری انتظام محیط زندگی 
امنیت  به ویژگی های  به عبارتی  یا  )شهر( امن اسالمی و 
در شهر و محیط زندگی مسلمانان دست یافت؛ و بر اساس 
آنها معیارهای عمومی طراحی و برنامه ریزی شهر را تبیین 

نمود«.

فرضیه تحقیق
»فرض« در این پژوهش به شرح ذیل است:

- بروز و ظهور شهر امن با استفاده از آموزه ها و تعالیم و 
است.  امکان پذیر  اسالمی،  فرهنگ 

- با کاربست اصول دین و اصلی ترین آنان )اصل توحید( 
و اصول مذهب، می توان مبانی نظری شهر امن اسالمی 

را تبیین نمود.
- دین اسالم در قالب آیات، روایات، احادیث، سنت و... برای 
ابعاد مختلف شهر اسالمی از جمله مؤلفه امنیت درجامعه 
و شهر اسالمی اصول، قواعد و راهکارهایی مشخص دارد 
شهر  در  امنیت بخش  مؤلفه های  و  شاخص ها  بصورت  که 
اسالمی قابل استخراج و تدوین است و تبعیت و اجرای آنها 

می تواند تضمین کننده امنیت در جامعه شهری باشد.
4. روش تحقیق

و  محتوایی  بعد  از  پژوهش  موضوع  که  این  به  توجه  با 
میان رشته ای  عرصه ای  شهرسازی،  در  موضوع  بررسی 
و  نظری  )حکمت  مکتبی  و  انسانی  علوم  حوزه  در  است؛ 
است.  تجربی  علوم  حوزه  در  کالبدی،  بعد  از  و  عملی(،  
متقابل  روابط  تبیین  به  باید  نیز  مسائل شهری  تحلیل  در 
اندیشه و عمل، و شیوه های رمزپردازی  صورت و معنا، و 
و رمزگشایی در رابطه شهر و انسان پرداخته شود. با توجه 
به این نکات روش تحقیق در این پژوهش از یک سو باید 
مبتنی بر اصول و معیارهای مکتبی )ایدئولوژیک( باشد و 
تحلیل  نوع  از  تطبیقی  و  مقایسه ای  شیوه ای  پژوهش  کار 
محتوا داشته باشد؛ از سوی دیگر از منظر »برون دینی« یا 
»درون دینی« و با توجه به دیدگاه اسالمی و تأیید متقابل 
عقل و شرع، از هر دو وجه درباره مباحث استدالل و تحلیل 
به موارد  این تحقیق  آنچه گفته شد در  به  با توجه  گردد. 

است: توجه شده  ذیل 
و  توسعه اي1  هدف،  لحاظ  به  پژوهش  این  راهبردهاي 
داده ها(،  ماهیت  و  )ویژگی  رویکرد  لحاظ  به  و  کاربردي2 
کیفی3  و به لحاظ ماهیت و روش؛ توصیفی4 از نوع تحلیل 
فلسفی(،  اربعه  )علل  نظری  چارچوب  بخش  در  و  محتوا 
استفهامی5 است. تا آنجا که ممکن است در طرح مباحث 
آن  اصلی  سرچشمه های  از  گفته ها  شده  تالش  نظری 
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نباشد  میان  در  تحریف  و  تعصب  گمان  تا  شود  برداشت 
در  باشد.  گشوده  خوانندگان  اصلح  گزینش  برای  زمینه  و 
این پژوهش، رویکرد اصلی نظری و پارادایم تحقیق، اصل 
توحید به عنوان اصل اساسی دین اسالم، و هدف آن تبیین 
ویژگی های  استخراج  در  لذا  است؛  در شهر  امنیت  مفهوم 
اصلی تحقیق، از راهبرد پژوهش پس کاوی6 استفاده خواهد 
شد7. تالش شده حریم آیات و احادیث معصومین)س( که 
در صورت مستند بودن خدشه ناپذیر است؛ از برداشت های 
نگه  آنها  حرمت  و  شده  تفکیک  عرفا،  تعابیر  و  فیلسوفان 
داشته شود. روش نگارنده در بخش فلسفه امنیت از دیدگاه 
محتواي  تحلیل  و  استنادي  و  استنباطي  مطهری،  شهید 
متون با تکیه بر مکتب شهید مطهری، یعني حکمت متعالیه 
و در پیوند با منطق روش شناختي حاکم بر متون دینی، به 
این  نظریه  از  استفاده  بود.با  خواهد  ایشان  منظر  از  ویژه 
اندیشمند برجسته دینی، مدل مفهومی پژوهش )که بستر 
تبیین مدل مفهومی شهر امن اسالمی خواهد بود(؛ تدوین 

گردید. 
5. تبیین بیانیه ارزشی شهر امن اسالمی

پذیری  تحقق  راهبردهای  ارائه  ارزشی جهت  بیانیه  تبیین 
بررسی  با  راستا،  این  در  است.  الزامی  اسالمی،  امن  شهر 
در  کنکاش  و  بررسی  به  اسالمی،  امن  شهر  هنجارهای 
یعنی  اسالمی  امن  شهر  ارزشهای  و  اصول  تدوین  مرجع 
قرآن کریم پرداخته می شود. با بررسی کتاب آسمانی قرآن 
ارزشی  اصول  و  فرادست  سند  اصلی ترین  به عنوان  کریم 
امن  شهر  ارزشی  بیانیه  نظری  شالوده  اسالم،  مبین  دین 

می گردد. ارائه  اسالمی 
امن  ارزش های شهر  و  اصول  تدوین  مراجع   .1-5

اسالمی
از  متأثر  شهرهایی  معرفی  برای  مفهومی  اسالمی،  شهر 
است  اسالمی  ارزش های  و  دینی  آموزه های  و  فرهنگ 
نیازمند  اسالمی،  شهرسازی  و  معماری  مبانی  .تدوین 
تفکری عمیق و جامع در منبع اصلی، یعنی متون اسالمی، 

است. پیامبر)ص(  سنت  و  قرآن  کتاب  شامل 
متون اسالمی نخستین گام در تدوین مبانی نظری معماری 
اصول،  شناسایی  مسلمان،  جامعه ی  برای  شهرسازی  و 

ابعاد  برای همه  تعالیم اسالم  تعابیری است که  و  مفاهیم 
و زمینه های مختلف زندگی انسان ارائه نموده است.»کتاب 
آنها  رعایت  که  است  ارزش هایی  و  اصول  معرف  الهی«، 
بیان گردیده  او  انسان، متضمن سعادت  اعمال و رفتار  در 
قرار دادن  ارزش ها و اصل  این  به  نزدیکی  است. توجه و 
آنها در فعالیت های انسانی، عاملی در جهت شناخت الهی 
و همراهی با نظام حاکم بر عالم هستی خواهد بود. دلیل 
اینکه قرآن می تواند- و باید- پاسخگوی همه نیازهای بشر 
باشد؛ معرفی اصولی الیتغیر توسط این کتاب آسمانی است 
که برخالف نظرات و آرای انسان ساخته که نسبت به زمان 
و مکان تغییرپذیرند؛ رعایت آنها در همه زمان ها و مکان ها 
الزم است. از سوی دیگر، این کتاب اصولی را متذکر می گردد 
که همیشه و در همه جا نهی شده اند. مسلم است که اصول 
مطرحشده توسط این کتاب مقدس، خط مشی هایی کلی را 
برای هدایت و سعادت انسان مشخص کرده و نباید توقع 
داشت که به جزئیات اجرایی بپردازد. »سنت« یا مجموعه 
سیره نبی گرامی اسالم)ص( به عنوان انسان کامل و اسوه 
حسنه امت اسالمی و روایات رسیده از معصومین)ع(، نیز به 
عنوان ناب ترین تفاسیر قرآن کریم، دومین منبعی است که 
باید در شناخت اصول و ارزش های حاکم بر جامعه اسالمی 
مدنظر و مورد استناد تدوینکنندگان مبانی نظری معماری و 

شهرسازی اسالمی قرار گیرد )باللی اسکویی 1398(.
5-2. اصول دین، شالوده نظری بیانیه ارزشی شهر 

امن اسالمی
با توجه به مرجع تدوین و ماهیت بیانیه ارزشی، باید شالوده 
این بیانیه بر پایه اصول ارزشی دین و جهانبینی حاکم بر 
جامعه بوده و الگویی اسالمی را ارائه نماید. بنابراین، برای 
این  انتخاب؛ و در  بیانیه ارزشی، اصل اساسی توحید  ارائه 
اصل  دادن  قرار  محور  با  اسالم  است.  شده  مطرح  بخش 
اخالق  »کسب  نتیجه  در  و  خدا«  به  »ایمان  و  »توحید« 
حسنه« ضمانت اجراي احکام الهی را عالوه بر نظام اسالمی 
بر عهده جامعه و افراد جامعه قرار داده است؛ بنابراین »اگر 
جامعه از ایمان به خدا برخوردار باشد؛ اسـتخدام یک طرفه 
نخواهد بود و عدالت در میان آدمیان اجرا می شود و در پی 
آن امنیت نیز در جامعه حاصل می شود« )مطهری 1376(.
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5-2-1. اصل توحید در حوزه معارف اسالمی
اصل توحید به عنوان صفت ممیزه اسالم با سایر مکاتب و 
ادیان تأثیری بنیادین بر شهر اسالمی دارد که این تأثیر را 

در زمینه های متفاوت می توان مشاهده کرد.
اصل بنیادین جهان بینی اسالم »توحید« است؛ که بهعنوان 
نقش  ایفای  جهانبینیها  سایر  با  جهانبینی  این  تمایز  وجه 
بهعنوان  که  است  اسالم  اصلی  رکن  »توحید«  میکند. 
دکترین خاص این دین، بر همه فعالیتهای مسلمین معتقد 
به آن، تأثیر داشته و زمینهساز و موجد آثاری بوده است که 

6. بیانیه ارزشی شهر امن اسالمی
شهر امن اسالمی در بُعد مادی و معنوی خود )مبانی، جهت، 
اهداف و تجلیات( باید در راستای ارزش و اصل بنیادی دین 
اسالم، توحید، باشد. همچنین می بایست در ذات و صفات و 

افعال خود به سوی ایجاد امنیت در شهر حرکت کند.
6-1. چشم انداز

شهر امن اسالمی، شهری است:
1. مبتنی بر حکمت نظری و عملی اسالم

2. تحکیم بخش ایمان و امنیت و احیاگر فطرت الهی انسان، 
وحدت و عدالت، مردم مدار، مروج اخالق و متعهد به ارزش های 

بهعنوان هویت جوامع مسلمین و تمدنهای آنان ظاهر شده 
است )داوری اردکانی 1378، 3((.

در معارف اسالمی، اصل توحید به دو بخش عمده »توحید 
نظری« و »توحید عملی« تقسیم شده است. توحید نظری 
افعال  شامل توحید در ذات، توحید در صفات و توحید در 
بر  در  را  عبادت  در  توحید  عملی،  توحید  و  بوده؛  الهی 
نیز  ایران  اسالمی  شهرسازی   .)1370 )مطهری  می گیرد 
-که در بستر این معارف رشد و گسترش یافته- به یقین 

نبوده است.  این اصول  از  جدا 

اسالم
6-2. هدف کالن

تدوین اهداف کالن شهر امن اسالمی از طریق
- تحقق بخشی شهر امن اسالمی با بهره گیری از آیات الهی

- تحقق کلیه ارزشهای اسالمی در شهر با بهره گیری از متون 
دینی و به تبع آن تحقق امنیت در شهر

6-2-1. اهداف تبعی
- تجلی اصول و ارزش های اسالمی شهرهای تاریخی در شهر

- تحقق وحدت کالبدی و معنایی شهر امن از طریق بازخوانی 
ارزش های اسالمی حاکم بر فضاهای شهری

نمودار 1. بیانیه ارزشی شهر اسالمی بر اساس اصل »توحید« )مأخذ: باللی اسکویی 1398(
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- زمینه سازی حیات مدنی مبتنی بر فرهنگ دینی با تقویت 
ابعاد معنوی در کنار حیات مادی شهروندان

- زمینه سازی برای خلق فضاهای شهری هدایتگر، در راستای 
جهت دهی قرآنی به شهر و ساکنان آن در جهت حرکت به 

سوی امنیت نهادینه شده
، اَِمَن،  - بازآفرینی مفاهیم زندگی، امنیت، سالمتی و پاکی )َحِیّ

َسلَِم و َطیَِّب( در عرصه های مادی و معنوی شهر
7. شهر در قرآن کریم

در قرآن کریم در مورد محل تجمع انسان ها الفاظ مختلفی 
به کار رفته است. معنای لغوی مدینه به معنی شهر است که 
جمع آن مدن است. کلمات مشتق از قریه 57 بار در قرآن 
تکرار شده و معنایی که در ترجمه های مختلف به کار گرفته 
شده است جایگاه زیست مردمان است؛ خواه در این جایگاه 
)نقی زاده  باشد  جمعیت  کمترین  خواه  و  جمعیت  بزرگترین 
1387، 45(. قریه به طور مطلق به مجتمع زیستی، بدون توجه 
به ویژگی های فکری و انسانی و تمدنی و اندازه آن اطالق 
می  شود. در واقع هر مجتمع انسانی که از هیچ منظری واجد 
هویتی خاص نباشد؛ »قریه« نامیده می شود. عالوه بر آن چنان 
چه ذکر شد؛ این واژه در مورد شهرهایی که گناهکاران در آن 
بوده اند نیز؛ به کار رفته است )بقره/ 28؛ 259، نساء/ 75، انعام/ 
123، اعراف/ 4؛ 94؛ 161، حجر/ 4، نحل/ 112، انبیاء/ 11 و 

بسیاری آیات کریمه دیگر(.
کلمه مدینه نیز چهارده بار در قرآن کریم به کار رفته است. از 
این کلمه نیز محل تجمع انسان ها برداشت می شود. اما در 
اینجا نکته ای وجود دارد که به عنوان یکی از رموز قرآن باید 

مورد توجه قرار گیرد. همان گونه که در ترجمه قریه گفته شد 
کلمه قریه برای تجمع انسان ها با جمعیت های مختلف به کار 
گرفته شده است. بدون استثنا همه مترجمین و مفسرین در 
ترجمه کلمه مدینه از شهر استفاده کرده اند. اما نکته ای که اینجا 
از اهمیت زیادی برخوردار است؛ نوع بکارگیری کلمات درباره 
نقش هرکدام از آنها برای مکان هاست )صارمی 1387، 24(.

اساساً در جامعه شناسی قرآنی چیزی به نام شهر و روستا مطرح 
نیست؛ بلکه آنچه مورد توجه است؛ فرهنگ حاکم بر جامعه ها 
و امتیازات فرهنگی انسان هاست. به عبارت دیگر می توان گفت 
قرآن، مدنیت را با معیار توحید و عمل صالح، یعنی دین مداری 
و قانون مداری افراد و نه اجتماعات می سنجد و ارزیابی می کند 

)باقری 1386، 96(.
مفهوم شهر اسالمی ناظر به هویت اجتماعی و کالبدی شهر 
است. شهر اسالمی شهری است که روابط اجتماعی آن بر 
پایه ارزش های دینی سامان می یابد و چهره فیزیکی آن یادآور 
هویت اسالمی ساکنان آن است )ابو لوقود8 1983(. واژههایی 
که شهر مطلوب در آیات قرآنی با آنها توصیف شده؛ به طور 
، اَِمَن، َسلَِم و َطیَِّب، به  عمده، مشتقاتی هستند از ریشه َحِیّ
معنای زندگی، امنیت، سالمتی و پاکی در عرصه های مادی 
« به معنای زندگی و حیات در برابر مرگ و  و معنوی. »َحِیّ
نابودی، دارای روح، رشد و شکوفایی و باروری است؛ َ»اِمَن« به 
معنای امنیت، صلح و آسودگی خاطر؛ »َسلَِم« به مفهوم عاری 
از هر عیب و نقص؛ سالم از همین ریشه است و »َطیَِّب« به 

معنای پاکی جسم و روح، پاکی ظاهری و باطنی است.
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8. مفهوم امنیت از منظر قرآن
شروع  اسالم)ص(  پیامبر  با  که  اسالمی  جهان بینی  در 
می شود؛ ایشان از آغاز بعثت، میـان ایمان به خدا، فالح و 
رستگاري که امنیت نیز از مشتقات آن است ارتباط برقرار 
کرده و فرمود: »قولوا ال اله ااّل ااهلل تفلحوا« )نهج الفصاحه، 
324(. در همین راستا با توجه به آیات قرآن تعاریف ذیل از 

بدست می آید. امنیت 
شده  اشاره  آن  بـه  قرآن،  در  امنیت  از  که  تعریفی  اولین 
است؛  آسایش، اطمینان و زندگی بدون ترس و هراسی بود 
که خداوند آن را براي آدم و حوا در آغاز آفرینش آنـان در 
ُقلْنا یا آدم اسُکْن  بهشت فراهم کرد و به آنان فرمود: »و 

أَنْت وزوجک الْجَنَّۀ و ُکال مْنها رَغداً حیُث شْئُتما9«. 
و  ترس  بدون  زندگانی  امنیت،  از  قرآن  در  تعریف  دومین 
و  آورده  ایمان  دنیا  این  در  که  است  کسانی  براي  اندوه 
الَّذیَن هادوا  آمُنوا و  الَّذیَن  انجام داده اند. »إَِنّ  عمل صالح 
و الصابُِئوَن و الَنّصاری مْن آمَن بِاهلَلّ و الْیوِم اآلخِر و عمَل 
صالحًا َفال َخوف علَیِهم و ال هم یحَزنُوَن10«. زیرا در زمانی 
و  به خدا  ادیان  و صاحبان  ملت هاي خداپرست  تمام  کـه 

از  شایـسته  کارهاي  و جز  باشند  داشته  ایمان  قیامت  روز 
آسایش سراسر کره  و  امنیت  دنیا  این  در  آنها سرنمی زند؛ 

فرا می گیرد. را  خاکی 
9. شهر امن در قرآن

امن  شهر  دادن  نشان  قرآن،  در  امنیت  از  تعریف  سومین 
است. شهري  گردیده  بیان  الگو  و  نمونه  براي  کـه  است. 
که در آن امنیت و آسایش است و روزي گواراي اهل آن از 
همه جا می رسد:»و َضَرب اهلَلّ مَثاًل َقْریًۀ کاَن آمَنًۀ مْطمئَنًّۀ 
یْأتیها ِرزُقها رَغداً مْن ُکِلّ مکان11«. بنابراین از نظر قرآن 
موارد  بر  افـزون  و  است  فراگیر  و  وسیع  مفهومی  امنیت 
روانشناختی  دو سطح  در  آخرت،  در  الهی  از عذاب  ایمنی 
)لکزایی 1389(. است  اهمیت  داراي  نیز  جامعه شناختی  و 

در خصوص حرمت و امنیت شهر در بیان قرآن، سه شهر 
می تواند مورد احترام واقع شود. خداوند متعال در دو نوبت 
یاد می کند؛ »به من فرمان داده شده که  به شهر سوگند 
پروردگار این شهر رابپرستم .شهری که خداوندی و همه 
چیز از آِن اوست؛ حرمتش نهاده و مأمورم که از مسلمانان 
باشم )نمل/ 91(«؛ »قسم به این شهر و تو که در این شهر 

نمودار 1. بیانیه ارزشی شهر اسالمی بر اساس اصل »توحید« )مأخذ: باللی اسکویی 1398(
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سکنی گزیده ای )بلد/ 1(«؛ »و سوگند به این شهر ایمن« 
)تین/ 3(.

مشاهده  است  شده  نازل  مکه  شهر  در  که  فوق  آیات  در 
که  یابد  تقدس  قدری  به  می تواند  شهر  یک  که  می شود؛ 
مورد  دیرباز  از  مکه  شهر  کند.  یاد  سوگند  آن  به  خداوند 
ویژگی  دو  سوگندها  این  بر  عالوه  اما  است؛  بوده  احترام 
در  پیامبر  است؛ »سکونت  افزوده  آن  تقدس  به  نیز  دیگر 

حضرت  که  زمانی  شهر«.  این  امنیت  »ویژگی  و  مکه« 
بنیان گذاری  و  شریف  کعبه  بنای  شروع  در  ابراهیم)ع( 
آن  که  میخواهد  خداوند  از  خود  دعای  معظمه، طی  مکه 
ایمنی  شهر را امن بدارد؛ محل عبادت قرار دهد و نعمت 
آرامش«  را به شهروندان آن عطا کند؛ اهمیت »امنیت و 
و  مؤمن ساز  محیطی  که  الهی،  موهبت هایی  به عنوان  را 

است. شده  یادآور  می آورند؛  فراهم  عبادت پرور 

آیات قرآنی تجلیات امنیت
َو إْذ قَال إْبراِهیُم َرِبّ اْجَعْل هذاالبلَد آِمنًا... )بقره/ 126( سرزمین مکه، حرم امن الهی

َو إْذ قَال إْبراِهیُم َرِبّ اْجَعْل َهَذا الَبلََد آِمنًا... )ابراهیم/ 35(

َمَها... )نمل/ 91( إِنََّما ُأِمْرُت أَْن أَْعُبَد َرَبّ َهِذِه الَْبلَْدِة الَِّذي َحَرّ
ْن لَُهْم َحَرًما آِمًنا... )قصص/ 57( ْف ِمْن أَْرِضَنا أََولَْم نَُمِکّ َوَقالُوا إِْن نََتّبِِع الُْهَدی َمَعَک نَُتَخَطّ

ُف الَنّاُس ِمْن َحْولِِهْم... )عنکبوت/ 67( أََولَْم َیَرْوا أَنَّا َجَعلَْنا َحَرًما آِمًنا َوُیَتَخَطّ
ِمیِن )تین/ 3( َوَهَذا الَْبلَِد اْلَ

ْن لَُهْم َحَرًما آِمًنا... )قصص/ 57( ْف ِمْن أَْرِضَنا  أََولَْم نَُمِکّ َقالُوا إِْن نََتّبِِع الُْهَدی َمَعَک نَُتَخَطّ مکه، شهری امن حتی پیش 
ُف الَنّاُس ِمْن َحْولِِهْم... )عنکبوت/ 67(از ظهور اسالم وأََولَْم َیَرْوا أَنَّا َجَعلَْنا َحَرًما آِمًنا َوُیَتَخَطّ

ْن لَُهْم َحَرًما آِمًنا ُیْجَبی إِلَْیِه ثََمَراُت ُکِلّ َشْيٍء ِرْزًقا ِمْن  ْف ِمْن أَْرِضَنا أََولَْم نَُمِکّ َوَقالُوا إِْن نََتّبِِع الُْهَدی َمَعَک نَُتَخَطّ
لَُدنَّا... )قصص/ 57(

ْن لَُهْم َحَرًما آِمًنا... )قصص/ 57( ْف ِمْن أَْرِضَنا  أََولَْم نَُمِکّ َوَقالُوا إِْن نََتّبِِع الُْهَدی َمَعَک نَُتَخَطّ مکه، مکانی امن برای مردم 
ُف الَنّاُس ِمْن َحْولِِهْم... )عنکبوت/ 67(جزیره العرب أََولَْم َیَرْوا أَنَّا َجَعلَْنا َحَرًما آِمًنا َوُیَتَخَطّ

ْن لَُهْم َحَرًما آِمًنا... )قصص/ 57( ْف ِمْن أَْرِضَنا  أََولَْم نَُمِکّ َوَقالُوا إِْن نََتّبِِع الُْهَدی َمَعَک نَُتَخَطّ العرب  جزیره  مردم  پایبندی 
آدم ربایان(  و  )حتی مجرمان 
به حفظ حرمت و امنیت شهر 

مکه

َوإِْذ َقاَل إِبَْراِهیُم َرِبّ اْجَعْل َهَذا بَلًَدا آِمًنا... )بقره/ 126(

ُف الَنّاُس ِمْن َحْولِِهْم... )عنکبوت/ 67( أََولَْم َیَرْوا أَنَّا َجَعلَْنا َحَرًما آِمًنا َوُیَتَخَطّ
اینکه »آِمنًا« به طور مطلق آمده َواْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الَثَّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم  بیان شده است؛ نشانگر این است 

که امنیت در مکه، تنها مختص مؤمنان نیست.

امن حتی  شهر مکه، مکانی 
کافران ساکن آن برای 

ِمیِن)تین/ 3( َوَهَذا الَْبلَِد اْلَ
ِمیِن برای الَْبلَِد )مکه( به معنای »ذواالمن« یا »مأمون فیه« عالوه بر اصل امنیت، بیانگر استمرار  وصف اْلَ

و دوام آن است.

امن  همیشه  شهر  مکه، 
پایدار( )امنیت 

ُف الَنّاُس ِمْن َحْولِِهْم  أََفبِالَْباِطِل ُیْؤِمُنوَن َوبِنِْعَمِۀ اهلَلِّ َیْکُفُروَن )عنکبوت/ 67( أََولَْم َیَرْوا أَنَّا َجَعلَْنا َحَرًما آِمًنا َوُیَتَخَطّ و  الهی  نعمت  مکه،  امنیت 
شایسته شکر و سپاسگزاری 

تکوینی( )امنیت 

جدول 1. آیات قرآن در خصوص شهر امن مکه )جمع بندی شده توسط نگارندگان(
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در جایجای قرآن کریم به صفات شهر مناسب زیست اشاره 
می شود که اکثًرا بار معنوی دارند؛ از جمله امنیت، طیب بودن، 
مقدس بودن، وفور رزق، نزدیکی و برکت )تین/ 3، سبا/ 15؛ 18، 

اعراف/ 58، بقره/ 126، ابراهیم/ 35(.
در سوره مبارکه نحل به شهر مطلوبی اشاره شده که از مشخصات 
آن، زندگی توأم با »رزق فراوان«، »صلح« و »امنیت« بوده و 
کفران این نعمت ها، ساکنان شهر را به ترس و گرسنگی مبتال 

کرده است. 
شهر ایمن، شهری است که انسان در آن آرامش دارد و هر عاملی 
که آرامش انسان را تهدید کند؛ امنیت شهر را در معرض خطر 

قرار داده است.
الَِحاِت لََیْسَتْخلَِفَنُّهْم ِفي  »َوَعَد اهلَلّ الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َوَعِمُلوا الَصّ
َنَنّ لَُهْم ِدیَنُهُم الَِّذي  اْلَْرِض َکَما اْسَتْخلََف الَِّذیَن ِمْن َقْبلِِهْم َولَُیَمِکّ
لََنُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا َیْعُبُدونَنِي اَل ُیْشِرُکوَن  اْرتََضی لَُهْم َولَُیَبِدّ
بِي َشْیًئا  َوَمْن َکَفَر بَْعَد َذلَِک َفأُولَئَِک ُهُم الَْفاِسُقوَن )نور/ 55(«. 
عالمه طباطبایی)ره( در تفسیر این آیه می فرماید: »این آیه به 
مؤمنین وعده می دهد که به زودی جامعه صالحی مخصوص به 
خودشان برایشان درست می کند و زمین را در اختیارشان می گذارد 
و دینشان را در زمین متمکن می سازد و امنیت را جایگزین ترسی 

که داشتند می کند«. )طباطبایی بی تا، 216(. 
در آیه 112 سوره مبارکه نحل »َوَضَرَب اهلَلّ َمَثاًل َقْرَیًۀ َکانَْت آِمَنًۀ 
ُمْطَمئَِنًّۀ َیأْتِیَها رِْزُقَها َرَغًدا ِمْن ُکِلّ َمَکاٍن َفَکَفَرْت بِأَنُْعِم اهلَلِّ َفأََذاَقَها 
اهلَلّ لَِباَس الُْجوِع َوالَْخْوِف بَِما َکانُوا َیْصَنُعوَن« امنیت، اطمینان، 
دین الهی )رسالت و نبوت( و فراوانی رزق و زراعت در شهر قابل 

توجه است.
بر طبق این آیه که به توصیف شهر مورد انتظار خدا و انبیاء 
الهی پرداخته است؛ امنیت و اطمینان جسمی و روانی از مهم ترین 
ویژگی های شهر مطلوب از نظر اسالم بیان شده است. بعد از 
این دو مورد نیز، جنبه فراوانی روزی و زراعت مناسب با طبیعت 
و اقلیم به عنوان نعمت برجسته خداوند ذکر شده است. تأکید بر 
این سه رکن مهم، از این رو صورت گرفته است که با پدید آمدن 
امنیت جانی، مالی و اخالقی در شهر، اطمینان مادی و معنوی، 
حاصل و با تحقق چنین اطمینانی زمینه پدید آمدن نعمت های 
الهی فراهم میگردد )نقی زاده 1390(. نتیجه این که شهر ایمن، 
مقوله ای پیچیده و فراگیر است و بشر در قرن بیست و یکم، تنها 

به جنبه هایی از آن به طور ناقص دست یافته است. شهر ایمن، 
شهری است حرمت نهاده شده؛ شهری قانونمند که در آن امنیت 
اجتماعی، اعتقادی و روانی شهروندان و شرایط پیشرفت آنان 

فراهم شده است.
10. حکمت نظری یا جهان بینی اسالمی

- مکتب اسالم مدعی تعریف حقیقی و جامع و مانع از هستی 
و انسان و جامعه و... و گرایش های امنیتی انسان ها و مسیر 
تکاملی آنهاست. به گمان ما تنها یک تعریف جامع و مانع از 
هر پدیده ای می توان داشت. پس می توان دیدگاه همه مکاتب 
فلسفی و اعتقادی را درباره چنین موضوعاتی با دیدگاه اسالم 
سنجید و جامع و مانع بودن دیدگاه اسالم را بر پایه کالم الهی و 
معصومین)س( و با بهره برداری از استدالل های فلسفی و منطقی 

و تجربه های شهودی به بحث گذاشت. 
- انسان مسلمان موجودی است نسبی و اعتباری. چون، انسان 
بالفعل، موجودی است نسبی و اعتباری؛ مسلمانی انسا ن ها نیز 
نسبی و اعتباری است. به گفته دیگر هویت یک مسلمان به 
میزان آگاهی های او از باورهای اسالمی و نیت و عمل او در هر 
لحظه هویتی سیال و متغیر است. بنابراین نمی توان اطالقی کلی 
و قطعی و جامع و مانع به مسلمانان با هر یک از آنها نسبت داد؛ 

چه در اندیشه و چه در اعمال )مطهری  1359(.
- با توجه به این مطالب، تمدن اسالمی و هویت معماری و 
شهرسازی مسلمانان که در آثار هنرمندان مسلمان نمود پیدا 
کرده؛ قطعاً نسبی و اعتباری و متغیر و وابسته به مجموع شرایط 
زمانی و مکانی خواهد بود و نباید هیچ یک از آثار تمدن اسالمی 
را مستقیم و بطور مطلق )جامع و مانع( به اسالم نسبت داد. چون 
هم مسلمانان نسبی هستند و هم آثار معماری آنها نسبی است 

)نقره کار 1393(.

نمودار 3. رابطه هویت اسالمی با هویت مسلمانان و آثار شهرسازی آنان 
)مأخذ: نگارندگان(
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11. فلسفه امنیت از دیدگاه شهید مطهری
در این بخش، فلسفه امنیت از دیدگاه شهید مطهری، بررسی 
خواهد شد. ایشان در هیچ یک از آثار خود بحث مستقلي را 
در خصوص امنیت مطرح نکرده است. از این رو، این بخش 
اصلي  تکیه  است.  رسیده  انجام  به  استنباطي  روش  به  را 
روش استنباطي بر فهم و تجزیه و تحلیل آثار متفکر مورد 
نظر در چارچوب مکتب فکري اوست. از این رو، چارچوب 
نظري علل اربعه، متخذ از فلسفه اسالمي، پشتیبان نظري 
مباحث بخش حاضر بوده است. بر اساس چارچوب مذکور، 
امنیت به عنوان امر حادث، چهار علت »مادي«، »صوري«، 
»فاعلي« و »غایي« دارد. با توجه به اینکه مکتب فلسفي 
شهید مطهری حکمت متعالیه است؛ تالش گردیده است 
مکتب امنیتي متعالیه ایشان در محورهاي چهارگانه مذکور، 

مورد تحلیل قرار گیرد.
هر  فالسفه،  نظر  به  دارد.  گسترده اي  ابعاد  امنیت  فلسفه 
مادي، صوري،  است: علت  نیازمند چهار علت  امر حادثي 
معنا،  یک  به   .)20  ،1366 یزدي  )مصباح  غایي  و  فاعلي 
آمده است؛  به وجود  و  نبوده  پدیده اي که  فلسفه  از  وقتي 
شده  سؤال  علت  چهار  این  از  واقع،  در  مي شود؛  پرسش 
است )نقره کار 1387(. از این منظر، هرگاه از فلسفه امنیت 

است: نظر  مد  زیر  پرسش  چهار  می کنند؛  پرس و جو 
1. علت مادي امنیت چیست؟

2. علت صوري امنیت چیست؟
3. علت فاعلي امنیت چیست؟
4. علت غایي امنیت چیست؟

نمودار 4. چارچوب نظری فلسفه امنیت از دیدگاه شهید مطهری )مأخذ: نگارندگان؛ بر پایه مطهری 1376(
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الف( علت مادي امنیت از دیدگاه شهید مطهری
منظور از علت مادي، مواد و منابعي است که در تولید امنیت 
این  مطهری،  استاد  منظر  از  مي گیرند.  قرار  استفاده  مورد 
مواد و منابع، سطوح مختلفي دارد. سطح اول از این مواد، 

به قواي انسان مربوط مي شود. 
مي توان گفت امنیت دیني، امنیتي است که متوجه شکوفایي 
استعدادهاي انسان با محوریت عقل به عنوان پیامبر باطني 
مي شود و از آموزه هاي دیني که پیامبران الهي براي هدایت 
انسان و تربیت انسان آورده اند؛ استفاده مي کند. در امنیت 
دیني، انسان در تمام اعمال، رفتار و گفتار و کردار خویش، 
عالوه بر آنکه دنیا را مي بیند؛ بلکه آخرت را هم مي بیند. 
عالوه بر آنکه تهدیدهایي را که متوجه دنیایش مي شود؛ مد 
بلکه  مي کند؛  چاره اندیشي  آنها  براي  و  می دهد؛  قرار  نظر 
تهدیدهایي را هم که متوجه آخرتش مي شود؛ مورد توجه 

قرار مي دهد و براي آنها هم چاره جویي مي کند. 
1.عقل

عقل آن قوه اي است که مي گوید عالوه بر امنیت جـسم، 
امنیت روح هم پرداخت. بر اساس آموزه اي عقل،  باید به 
واقع،  در  بپردازد.  نیز  خودش  روح  پرورش  به  باید  انسان 
حمُن« )کلیني 1365، ج1، حدیث 3(.  العقُل »ما عبِد بِه الَرّ
عبادت  را  خدا  تا  کمک  به  ما  که  است  چیزي  آن  عقل 

مي کنیم. به همین دلیل، در تعریف و تعبیر شهید مطهری، 
دین به کمک عقل آمده است تا قوه شهواني، قوه سبعي و 
قوه شیطنت را کنترل کند )مطهری 1376، ج 23(. انسان 
عاقل، انساني است که در برابر تهدیداتي که بقاي اخرویش 
را تهدید مي کند؛ از خودش حفاظت مي کند. چنین انساني، 

مي شود.  متعالیه 
2. ایمان

است  دانشي  مواد  امنیت،  تولیدکننده  مواد  از  دوم  سطح 
از  نیز  و روش شناختي  معرفت شناختي  مباني  عنوان  با  که 
آیه 82 سوره  به  به عنوان نمونه، مي توان  یاد مي شود.  آن 
انعام اشاره کرد. الگوي مطرح شده در این آیه، چنین است: 
ایمان + پرهیز از ظلم= امنیت: »کسانی که ایمان آوردند 
و ایمان خود را با ظلم نپوشانیدند؛ أمن از آن ایشان است و 
راهیافتگان ایشانند12«. آنچه گفته شد؛ در حوزه امنیت نرم 

قرار دارد.
3. نیرو و قوه در مقابل تهدیدات

در  نیز  امنیت  تولیدکننده  مواد  از  بخشي  حال،  عین  در 
حوزه سخت افزار معنا مي یابد. آیه شریفه »و أَعدوا لَهم ما 
اسَتَطعُتم مْن ُقوٍة و...: در برابر آنها )دشمنان( آنچه توانایی 
و  مواد  این  به  60(«؛  )انفال/  سازید...  آماده  نیرو  از  دارید 

دارد. اشاره  منابع 

نمودار 5. علت مادي امنیت از دیدگاه شهید مطهری )مأخذ: نگارندگان؛ بر پایه مطهری 1376( 
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ب( علت صوري امنیت از دیدگاه شهید مطهری
در مقوله علت صوري، دو بحث سطوح یا الیه هاي امنیت 
مباني  از  هم  باز  چنانچه  مي شود.  مطرح  امنیت  انواع  و 
در  مطهری  شهید  گفت  باید  شود؛  آغاز  انسان شناسانه 
بوده  قائل  مرتبه  و  انسان سه شأن  براي  متعالیه،  حکمت 
است که عبارتند از عقلي، قلبي و ظاهري )مطهری 1398، 
به طور همزمان مورد  بعد  این سه  باید  امنیت  (. در   386
فرد  اعتقادات  و  باورها  عقلي،  لحاظ  به  گیرد.  قرار  توجه 
و  اخالقي  امنیت  قلبي،  بعد  در  مي  گیرد.  قرار  توجه  مورد 
گرایش ها و منش هاي انسان و در بعد ظاهري، رفتارهایش 
مطالعه مي شود. اصول دین و اعتقادات که بخشي از دین 
انسان  اعتقادي  امنیت  اسالم را تشکیل مي دهد؛ عهده دار 
آشنا  الهي  و رهبري  معاد  و  مبدأ  با  انسان  آنجا،  در  است. 
مي شود. در حوزه قلبي، با مسائل اخالقي و فضائل و رذائل 
آشنا مي شود و یاد مي گیرد باید از رذائل بپرهیزد و آنها را 

از وجود خویش و جامعه بیرون بریزد و به فضائل آراسته 
شود. با توجه به آنچه آمد؛ امنیت در دیدگاه شهید مطهری 

سه سطح و الیه دارد:
یک. سطح عقلي، اعتقادي، فلسفي و کالمي که از آن با 

یاد می شود. باورها  عنوان حوزه 
گرایش ها  حوزه  عنوان  با  که  اخالقي  قلبي-  سطح  دو. 

می شود. شناخته 
سه. سطح ظاهري، فقهي و مادي که حوزه رفتارها نامیده 

مي شود.
و  تعریف  سطح  سه  همین  با  نیز  تهدیدات  و  ناامني ها 

مي شود:  سطح بندي 
1. تهدیدات مربوط به حوزه باورها؛

2. تهدیدات مربوط به حوزه گرایش ها؛
3. تهدیدات مربوط بـه حوزه رفتارها. 

نمودار 6. علت صوری امنیت از دیدگاه شهید مطهری )مأخذ: نگارندگان؛ بر پایه مطهری 1376(
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ج( علت فاعلي امنیت از دیدگاه شهید مطهری
توحید  حوزه  در  که  دیدگاهي  به  توجه  با  مطهری،  شهید 
نظیر  اسالم  مکتب  اندیشمندان  سایر  )مانند  دارد  افعالي 
آیت اهلل جوادی آملی، امام خمینی)ره(، عالمه طباطبایی و 
سایرین(، یگانه علت مؤثر در وجود را خداوند تبارک و تعالي 
مؤمن،  انسان  ایشان،  نظر  به   .)1383 )مطهری  مي دانند 
نظام وجود را صورت فاعلیت حق تعالی می بیند و »ال مَؤثَِّر 
في الوجود« را یا از روي برهان یا از روي عـین یافتـه و بـا 
چشم بصیرت و قلب نورانی، حصر استعانت را نیـز حـصر 
را صورت  موجودات  دیگـر  کمـک  و  دانـد  مـي  حقیقـی 
کمک حضرت حق در نظر مي گیرد.)لک زایی،18:1389( 
بـه تهدیـد و  امنیتـي  تا خدا نخواهد هیچ  این اساس،  بر 
بـر عکـس تبـدیل نخواهـد شـد. بنابراین، سررشته تمامي 
امور به دست خداست. »َفلَم تَْقُتُلوهم و لکَنّ اهلَلّ َقَتلَهم و 
ما رمیـت إِْذ رمیت و لکَنّ اهلَلّ رمی و لیبلي الْمْؤمنیَن مْنه 

إَِنّ اهلَلّ سمیع علـیم13«. بالءحسنًا 
مي شود.  تقسیم  بخش  دو  به  فاعلي  علت  آن،  از  پس 
بخشي از آن، افراد هستند که در نقش کارگزاران سیاسي، 
اقتصادي، فرهنگي، نظامي و قضایي انجام وظیفه مي کنند 
و بخش دیگر، نهادها و سازمان هایي هستند که براي تولید 

امنیت و یا حفاظت از آن فعالیت مي کنند.
 انسان و طبیعت ظرف تجلي قدرت الهي هستند؛ بنابراین، 
محدوده  در  انسان  البته،  نمی کنند.  خدا  اذن  بدون  کاري 
داده است؛ می تواند مسیر خیر و  اختیاري که خدا  و  اراده 
الهي  اراده  در چارچوب  نیز  اما همین  کند؛  انتخاب  را  شر 
و  هدایت  عوامل  و  عناصر  تعیین  با  متعال،  خداوند  است. 
ضاللت، وضعیت و شرایط امنیت و ناامني را براي انسان 
تبیین کرده است. عالوه بر این، رهبران الهي نیز آمده اند 
به انسان کمک کنند تا به امنیت واقعي برسد. از این رو، 
تنها کساني مي توانند به تولید امنیت واقعي بپردازند که از 
ائمه  الهي،  انبیاي  باشند.  الهي برخوردار  صـفات و شرایط 
به  آراسته  مؤمنان  و  الشرایط  جامع  فقهاي  معصومین)ع(، 
جنود عقل و صفات متقین، از زمره این کارگزاران هستند 

.)1393 )لک زایی 
در دیدگاه شهید مطهری و سایر اندیشمندان مکتب امنیت 

متعالیه، کارگزاران امنیتي از این قرارند:
 یک. عوامل ماورایي از قبیل خدا و فرشتگان؛

دو. عوامل انساني، یعني رهبران الهي )نبي، امام و فقیه(، 
نخبگان )فکري و ابزاري ( و مردم؛

 سه. عوامل سازماني. 

نمودار 7. علت فاعلی امنیت از دیدگاه شهید مطهری )مأخذ: نگارندگان؛ بر پایه مطهری 1376( 
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د( علت غایي امنیت از دیدگاه شهید مطهری
این  امنیت چیست؟  از  که هدف  است  این  مهم  پرسش   
مـي  مطرح  غایي  علت  عنوان  با  که  است  همان  پرسش 
بر  اسالمي  سیاسي  نظام  و  اسالم  اگـر  درواقع،  شـود. 
حق الناس،  خانواده،  نسل،  عقل،  مال،  جان،  از  حفاظت 
براي  دارند؛  تأکید  دیني  ارزش هاي  و  عـدالت  حق االه، 
کـه  است  آن  براي  امنیتي  این تالش هاي  تمام  چیست؟ 
زمینه کمال انسان از طریق عبودیت و به منظور قرب الهي 

شود.  فراهم 
خداوند در قرآن مي فرماید: » و ما َخلَْقت الِْجَنّ و اْلِنْس إاَِلّ 

12. تدوین مدل مفهومی بر پایه مکتب امنیت متعالیه
مکتب  عنوان  با  آن  از  که  مطهری،  شهید  امنیتي  مکتب 
امنیت متعالیه یاد شد؛ ابعاد مختلفي دارد. یکي از این ابعاد 
گرفت-  قرار  بررسي  و  بحث  مورد  حاضر  مقاله  در  -که 
محورهاي  در  متعالیه  امنیت  فلسفه  است.  امنیت  فلسفه 
چهارگانه )بر پایه علل اربعه فلسفه اسالمی( تدوین گردید. 
و  کامل  تعریف  یک  به  رسیدن  و  بیشتر  دقت  برای  حال 
کنند؛  پیدا  دست  وحدت  به  چندگانگی ها  همه  که  جامع 
بنابراین  این مقوله است.  به دسته بندی موجزتری در  نیاز 
 )Objectivity( عینیت  دسته بندی  دو  پایه ی  بر  بخش بندی 
مقوله  این  در  وحدتی  به  را  ما   ،)Subjectivity( ذهنیت  و 
می رسانند. از میان علل چهارگانه »علت فاعلی« و »علت 
در  و  دارد؛   )Subjective( ذهنی  وجه  بیشتر  امنیت،  غایی« 

لیعبدوِن: من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم 
مستحبات  و  واجبات  انجام  بنابراین،  )ذاریات/56(.  کنند 
همان  نفس،  تزکیه  از  هدف  مي شود.  خدا  به  قرب  باعث 
االه«  فی  »فناء  آن،  عالي ترین  مرحله  در  و  خدا«  »قرب 
است. غایت تولید امنیت، فراهم کردن زمینه تقرب بندگان 
خدا به خداست و به همین دلیل است که نام این مکتب 
که  است  دلیل  همین  به  باز  مي گذارند.  متعالیه  را  امنیتي 
بر مي آیند.  امنیت  نوع  این  تأمین  عهده  از  الهي  رهبران 
چنانکه مواد و صورت آن نیز ممیزات خود را دارد )لک زایی 

 .)1390

برابر آن، »علت مادی« و »علت صوری« امنیت به وجه 
عینی )Objective( آن مربوط است. این دسته بندی می تواند 
ما را هر چه بیشتر و بهتر به مقوله امنیت در شهر برساند. 
زیرا که شهر نیز از مجموع عینیت ها و ذهنیت ها تشکیل 

قابل دسته بندی و توصیف است. این ساختار  شده و در 
در زیر، »مدل مفهومی مولفه های شهر امن اسالمی« بر 
پایه چارچوب نظری و پارادایم اصلی تحقیق ارائه گردیده 
است و در ادمه بر مبنای این مدل مفهومی به تشریح بیشتر 
شهر امن اسالمی و صفات و مؤلفه های آن پرداخته شده 

است.

نمودار 8. علت غایی امنیت از دیدگاه شهید مطهری )مأخذ:نگارندگان؛ بر پایه مطهری 1376(
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راهبرد طراحی عناوین مؤلفه ها مؤلفه های 
شهری

دسته بندی محورها علل اربعه 
فلسفه 
اسالمی

- هماهنگی و همگامی با 
طبیعت بر اساس آموزه های 

اسالم
- استفاده از قوه تعقل برای 
پی ریزی شهر متناسب با 

بستر طبیعی برای کاستن از 
مخاطرات محیطی

- استفاده از تعالیم دین و 
ایدئولوژی مکتب اسالم در 

ارتباط انسان با طبیعت
- آمادگی جامع و همه جانیه 
جمعی در مقابل تهدیدات 

محیطی

موقعیت کلی طبیعی )طول و 
عرض جغرافیایی آن شهر و 

شاخص   های وابسته(

من
ر ا

شه
ی 

بیع
ی ط

ه ها
ؤلف

م

)O
bj

ec
tiv

ity
ت )

عینی
بد 

کال

عقل
)انسان عاقل(

علت مادی

مؤلفه های ساختار جغرافیایی 
)توپوگرافی، هیدروگرافی و 

شاخص های وابسته(

ایمان
)انسان مومن(

مؤلفه های ساختار طبیعی 
)رود و دره ها(

نیرو و قوه در مقابل 
تهدیدات

مؤلفه های حوزه ای و ساختی )اجتماع آماده و آگاه(
طبیعی )تنوع خاک، پوشش 

گیاهی(

- تبلور اصول دین و 
اعتقادات و باورهای 

مسلمانان در کالبد مصنوع 
شهر

- طراحی و پی ریزی شهر در 
تقویت گرایش و منش های 

اخالقی
- قوت بخشی به مسایل 
اخالقی و ممانعت از رذائل 

اخالقی با برنامه ریزی شهری 
صحیح

- استفاده از دستورات فقه 
اسالم در طراحی کالبد 

مصنوع
- اعمال بایدها و نبایدها 
و قواعد فقهی در محیط 

مصنوع )قاعده ال ضرر و ...(
- طراحی هوشمندانه فضاهی 
مسکونی، اقتصادی، فضاهای 
جمعی و... در جهت اصالح 

رفتاری

استخوان بندی شهر

من
ر ا

شه
وع 

صن
ی م

ه ها
ؤلف

م

باورها و اعتقادات
)اصول دین و اعتقادات 

اسالم(

علت صوری

ابنیه عمومی و کاربری های 
خدماتی

اخالقیات و گرایش ها و 
منش هاي انسان

)مسائل اخالقي و فضائل 
و رذائل (

واحدهای همسایگی رفتارهاي انسان
مسکن)فقه، بایدها و نبایدها(

عناصر مذهبی
واحدهای بازرگانی )بازار(
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- توکل به خداوند در تامین 
امنیت به عنوان اولین و اصلی ترین 

علت فاعلی امنیت شهر
- بکارگیری و بهره مندی 
از زمامداران مومن و فقیه، 

قوانین اسالمی کارآمد
- استفاده از نیرو و توانایی 
نهادها و عوامل سازماندهی 
اجتماعی در تقویت روحیه 
جمعی، استفاده از تفکر و 

اندیشه اسالمی مؤثر و راهگشا
- بکارگیری دولتمردان 

متخصص و متعهد
- وجود اکثریت شهروندان 

مسلمان در نظر و عمل
- توجه به ایجاد امنیت در 
راستای ایجاد شهر و محیط 
زندگی و بستر مناسب قرب 

الی اله

وجه فکری و عقیدتی 
)ایمان(

من
ر ا

شه
ی 

سان
ی ان

ه ها
ؤلف

م

Su
bj

ec
tiv

ity
ت )

هنی
وا ذ

حت
م

خداوند
)عوامل ماورایي از قبیل 

خدا و فرشتگان(

لی
فاع

ت 
افرادعل

عوامل انساني، رهبران 
الهي )نبي، امام و فقیه(، 
نخبگان )فکري و ابزاري (

وجه عملی و رفتاری نهادها
)عوامل سازماني(

زمامداری شهر توسط 
حکیمان

قرب الهی علت غایی

13. مؤلفه های تأثیرگذار بر شهر امن
هر شهر از دو مقوله »کالبد« و »محتوا« تشکیل گردیده که 
در یک دسته بندی دیگر سه مؤلفه، شهر را می سازند که این 

سه مؤلفه در این دو دسته )کالبد و محتوا( می گنجند.
الف( مؤلفه های طبیعی شهر امن

هر شهر از جایگاه ویژه طبیعی برخوردار است که همان بستر 
طبیعی شهرها است. ویژگیهای بستر طبیعی هر شهر، بخشی 
امنیت محیط  قالب  در  دارد که  به عهده  را  امنیت شهر  از 

طبیعی شهر قابل تعریف است.
ب( مؤلفه های مصنوع شهر امن

به صورت ساختاری-کالبدی در ساختار و وجود شهر امن تأثیر 
دارند و شامل عواملی هستند که در شهر به صورت فیزیکی 

وجود داشته و بر امن یا ناامن بودن شهر تأثیر می گذارند.
ج( مؤلفه های انسانی شهر امن

متأثر از ارزش ها، باورهای دینی، آداب و رسوم و عقاید و سیره 
زندگی ساکنان هر شهر است که بر رفتار و کردار ساکنان 
شهر اثر گذار بوده و امنیت شهر را تحت الشعاع قرار می دهد.

در جدول 2، مؤلفه های طبیعی، مصنوع و انسانی شهر بیان 
شد. با توجه به این مؤلفه ها که شکل دهنده شهر می باشد 
به  اسالمی  امن  بیانیه چشم انداز شهر  گرفتن  نظر  در  با  و 
تبیین مدلی برای بررسی ارتباط عناصر شهری با امنیت شهر 
پرداخته شده است. لذا مدل پیش بینی شده برای این پژوهش 
به بررسی همزمان کالبد و محتوای شهر و پیروی آن از اصول 
نظری و عملی توحید می پردازد. در واقع عناصر گوناگونی که 
کلیت شهر امن اسالمی شهر را تشکیل می دهد؛ شامل موارد 

ذیل است.
الف( مؤلفه های طبیعی شهر امن

طبیعت  به  کلی  بطور  آیه   750 از  بیش  کریم  قرآن  در 
انسان  به  آیات  این  اکثر  در  و  دارد  اشاره  و ظواهر طبیعت 
توصیه می کند که با مطالعه و رؤیت طبیعت، پند و عبرت 
در  آن  بر  حاکم  قوانین  و  اجزا  و  طبیعت  بگیرند. مجموعه 
تعالیم اسالمی به عنوان آیات الهی مطرح می شوند و تفکر، 
تدبر و تعقل درباره آنها و درباره ارتباطشان با یکدیگر، انسان 
را به شناخت بهتر عالم وجود و در نهایت به شناخت خالق 
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هستی و وحدانیت او رهنمون می سازد. تعالیم اسالمی این 
نکته بنیادین را به مسلمین یادآوری می کنند که تماس با 
طبیعت و تفکر و مداقه در آن احساس تذکر را در انسان به 
وجود آورده و مطمئناً او را به سوی شناختی بهتر و آگاهانه تر 
دینداری  و  توحید  اسالم همچون  اساسی  اصول  به  نسبت 
رهنمون خواهد کرد. پس شناخت مخلوقات از جمله عناصر 
طبیعی، طبیعتاً نمایشگر تفکر اسالمی خواهد بود؛ زیرا نظر 
هر تمدنی نسبت به طبیعت انعکاس و نتیجه نظر آن تمدن 
درباره حقایق آسمانی و ملکوتی است )امین زاده 1379، 55(. 
مقر شهر که همان نشستگاه شهر است؛ مکاني است که 
و  درآمده  انسان ها  اشغال  به  محل  توپوگرافي  مقتضاي  به 
نطفه شهر همانجا تکوین یافته؛ ریشه دوانده و باالخره توسعه 

پذیرفته است )فرید 1390، 51(.
نخستین مالک اساسي مسلمانان براي انتخاب محل شهر، 
قرار گرفتن در جغرافیاي طبیعي مناسب و آب و هوا بوده 
است. کیفیت خوب در محیطی که قرار بود براي شهر ایجاب 
بوده  شهر  تأسیس  مناسب  مکان  گزینش  عوامل  از  شود؛ 
است. در روایات اسالمي به اهمیت و نقش اصلي آب و هوا 
در انتخاب محل شهر تصریح شده است. تنها مکاني داراي 
هواي پاکیزه و آب فراوان و زمین حاصلخیز مناسب مکان 

شهر است )تحف العقول، 119(.
برخورداري از سرزمیني قابل رویش و پاک، سرزمیني که قرار 
است شهر در آن احداث گردد؛ مي بایست داراي ویژگي هایي 
باشد که از جمله این ویژگي ها پاکي و استعداد رویش گیاهان 

و درختان است. »والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه ...14«.
» لََقْد َکاَن لَِسَبإٍ ِفي َمْسَکنِِهْم آَیٌۀ َجَنَّتاِن َعْن َیِمیٍن َوِشَماٍل 
ُکُلوا ِمْن ِرْزِق َربُِّکْم َواْشُکُروا لَُه  بَلَْدٌة َطیَِّبٌۀ َوَرٌبّ َغُفوٌر15«.

از  مناسب  بهره گیری  و  طبیعت  با  همگونی  و  هماهنگی 
امنیت  نوعی  شهرها  در  خدادادی  و  طبیعی  موهبت های 
)نصر 1379(.  ایجاد می نماید  را  روانی  و  روحی  و  فیزیکی 
حیطه ي  بیشتر  طبیعي  عامل  با  شهري  نظم  ارتباط 
بدین  مي شود.  شامل  را  شهرها  معماري  و  سخت افزاري 
معنا که براي تأسیس و تداوم شهرها دستورالعمل ویژه اي 
وجود دارد: »جهتیابي دقیق، محاسبه و نقشه برداري صحیح 
و همچنین برخورد فیزیکي آب و خاک، مهم ترین شاخص 

 ،1369 )بمات  است«  اسالمي  شهرهاي  وسیع  فضاهاي 
117(.در شهر اسالمي، فضا با پیچ و خم هاي محافظ شهر به 
نقشه ي  با  )spirale( است که  شکل فرم هاي مدور حلزوني 
گسترده ي شهر اروپایي در تضاد است. تصویري که در اینجا 
به ذهن مي رسد تصویر حلزوني است که با سطح خارجي خود 
محافظت مي شود؛ سطحي صاف و محکم که موجود زنده را 
در پناه مي گیرد...؛ راه هاي ارتباطي که گاهي مخفي هستند و 
در روي زمین یا در روي پشت بام ها قرار دارند؛ از تمام شهر، 

.)1369 )بمات  مي سازند«  واحدي  خانه ي 
ب( مؤلفه های مصنوع شهر امن

را مطرح می کند که در هر زمان و مکانی  اسالم اصولی 
تفسیر و کالبد خاص خود را دارند. اصول کلی مانند وحدت، 
انسان،  حرمت  حفظ  امنیت،  هماهنگی،  و  تعادل  عدالت، 
رجحان معنویت بر مادیت و رهایی انسان و نجات او از غفلت 
و جهالت است. به بیان دیگر هر جهان بینی، مبانی و اصول و 
ارزش هایی را بیان کرده است و این پیروان و معتقدان بوده اند 
که مواد، ابزار، اشکال، قوانین و علوم و هنرها را در جهتی به 
کار گرفته اند تا محیط را مناسب زیست خویش کنند و آن را 
همراه و یاری گر هدفی نمایند که مکتبشان برایشان تعیین 
معماری،  علوم،  فلسفه  )معماریان 1384(. هنر،  است  کرده 
از  نیز  مسلمانان  و  اسالمی  زیست  روش  و  لباس  و  شهر 
از  یا فردی خاص  این قاعده مستثنی نیست. در واقع قوم 
مسلمانان، این آثار را به وجود نیاورده است؛ بلکه آنچه پدیدار 
شده حاصل رواج و تأثیر تفکر اسالمی بوده است که ممکن 
است با شرایط زمانی و مکانی خاص به صورت تفاسیر محلی 
و زمانی خاص ظهور و بروز کرده باشند؛ بنابراین امکان عدم 
تطبیق کامل جملگی آنها با معیارهایی که هر نحله ای در 
)نقی زاده  دارد  وجود  می کند؛  ارائه  متفاوت  زمان  و  مکان 

.)227 ،1394
کالبد شهر امن اسالمی ناشی از تمدن و دستاورد مسلمانان 
است. صفت اسالمی در کنار معماری و شهرسازی نشان دهنده 
اسالم به عنوان تمدن است و نه اسالم به عنوان دین. تعبیرات 
ملل مسلمان در طی اعصار از دین اسالم و تبدیل آن به 
الگوهای شهرسازی و معماری کاماًل اعتباری بوده و به هیچ 
وجه نباید مطلق بودن مبانی دین اسالم را به دستاوردهای 
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فرهنگی و فنی ملل مسلمان تعمیم داد )مشکینی 1393(. 
عقاید و رفتار مردم جامعه بر روی کالبد شهر تأثیرگذار است و 
همین طور کالبد فضاهای شهری مردم را به سوی رفتارهای 
خاصی سوق می دهد. در یک شهر اسالمی کالبد شهر مردم 
را به سوی کمال و رفتارهای مطلوب اسالمی هدایت می کند 

)فالحت 1390(.
عناصر شهری شهرهای ایرانی- اسالمی را می توان به چند 

دسته تقسیم نمود.
تک خانواده،  خانه های  شامل  مسکونی:  فضاهای   
خانه های چند خانواده، خانه های تک خانواده پیوسته و دارای 
و  داخلی  کاروانسراهای  مشترک،  خدماتی  و  باز  فضاهای 

شهر. حاشیه ای 
دینی،  مدارس  خانقاه ها،  مساجد،  شامل  مذهبی:  عناصر 
مقابر مقدس و زیارتگاه ها و امامزاده ها، حسینیه ها، عباسیه ها، 
تکیه ها، و فضاهای باز یا سرپوشیده وقفی برای سوگواری.

تیمچه ها،  شامل  شخصی:  و  گروهی  بازرگانی  واحدهای 
سراها، قیصریه ها، دکان ها، و...، و فضاهای ملحق شده به 

انبارها.  باراندازها،  مانند  آنها 
دارالحکومه ها،  شامل  عمومی:  خدمات  واحدهای 
عمومی،  حمام های  آب انبارها،  کتابخانه ها،  دادگاه ها، 
گورستان ها، قهوه خانه ها، چایخانه ها، غذاخوری ها. شبکه های 
)خیابان ها،  راهیابی  برای  عمومی:  میدانگاه های  و  ارتباطی 
گذرها،  کوچه ها،  میدان ها،  سوق ها،  راسته بازارها،  بازارها، 

.)128  ،1385 )فالمکی  بن بست ها( 
همه این عناصر در شهر هم می بایست امنیت را تضمین کند 

و هم امنیت را متذکر شود.
ج( مؤلفه های انسانی شهر امن

و  نهادها  شاکله  اسالمی،  ارزش های  و  اعتقادات  باورها، 
سازمان جامعه اسالمی را ایجاد کرده و در تار و پود اندیشه 
این  تنیده شده اند.  مسلمان  فرد  اجتماعی  و  فردی  رفتار  و 
یکپارچگی و انسجام اعتقادات و باورها و ارزش ها و رفتارها، 
دین اسالم را به یک فرهنگ مبدل ساخته است. فرهنگ 
اسالمی در هر جامعه و کشوری با حفظ ماهیت و اصالت 
با  متناسب  صورتی  و  شکل  خویش،  جهان شمول  و  الهی 
می  گیرد.  خود  به  و...  زبانی  تاریخی،  جغرافیایی،  مقتضیات 

امنیت و آرامش روانی در شهر اسالمی هم در بعد خصوصی 
قوانین  و  بوده  توجه اسالم  بعد عمومی آن مورد  و هم در 
اسالمی ضمن حفظ حقوق خود فرد، رعایتگر حق بقیه افراد 
نیز است و این خود به خود تأمین کننده آرامش روانی و امنیت 

در جامعه و شهر اسالمی است.
به طور کلی می توان گفت مهم ترین عنصر و اصلی ترین جزء 
و عامل پدید آورنده شهر، »انسان« یا »اهل شهر« یا کسی 
است که شهر زیستگاه او و مکان فعالیت هایش است. پس 
از انسان، قوانین و مقررات، آداب و شیوه ها و رفتار و اخالق 
اهل شهر قرار دارند که رابطه اهل شهر و همه اجزای شهر 
را با یکدیگر و با طبیعت و ساخته های انسان و هستی را در 
قلمروهای معنوی و مادی حیات تنظیم می کنند و باالخره 
اضافه  به  دیگر  عامل  دو  از  متأثر  دارد که  قرار  کالبد شهر 
شرایط خاص محیطی، اقتصادی، فنی و علمی و هنری است 
)نقی زاده 1387، 32(. نکته مهم دیگر آنکه، رعایت اصول 
سامان یافتگي  و  شهر  قوام  در  دینی  هنجارهای  و  اخالقي 
آن تأثیر چشمگیر دارد. آیاتي از قرآن گویاي مفاد ذیل است. 
فساد اخالقي از عوامل نابودي شهرها است. »َولُوًطا آتَْیَناُه 
ْیَناُه ِمَن الَْقْرَیِۀ الَّتِي َکانَْت تَْعَمُل الَْخَبائَِث إِنَُّهْم  ُحْکًما َوِعلًْما َونََجّ
َکانُوا َقْوَم َسْوٍء َفاِسِقیَن16«؛ »َوإَِذا أََرْدنَا أَْن نُْهلَِک َقْرَیًۀ أََمْرنَا 
تَْدِمیًرا17«  ْرنَاَها  َفَدَمّ الَْقْوُل  َعلَْیَها  َفَحَقّ  ِفیَها  َفَفَسُقوا  ُمْتَرِفیَها 
و  مطلوب  شهر  شاخصه هاي  از  اخالقي  امنیت  بنابراین، 
ماندگار است. فسق از شمار عوامل مهم نابودي شهرهاست 

)نهج البالغه، نامه 53(.
در جداول 3 و 4 و 5، مدل تحقق شهر امن اسالمی در قالب 
مؤلفه های طبیعی، مصنوع و انسانی شهر بیان شده است. 
بدیهی است مؤلفه های یاد شده و زیر مؤلفه های آن قابلیت 
بسط و توسعه را دارند؛ لیکن در دسته بندی کلی تدوین شده 
در این نوشتار قرار می گیرند. سنجه و مالک و معیار استفاده 
از  آیات قران کریم در تمامی زیر مؤلفه ها، تفسیر المیزان  از 

قرآن کریم )مفصل و معتبرترین تفسیر شیعی( می باشد. 
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تأثیر مصداق
)تجلی کالبدی( راهبرد سوره / آیه احکام اسالمی 

)متن( زیر مؤلفه مؤلفه

- امنیت فیزیکی و روحی 
و روانی

- ارتباط بیشتر شهروندان با 
طبیعت و برخورداری بیشتر 

از مواهب آن

فضای کالبدی 
شهر اسالمی 

متأثر از 
ویژگی های 
سرزمینی و 
جغرافیایی آن

طبیعت گرایی بقره/ 164

طبیعت و اجزا 
و قوانین حاکم 
بر آن در تعالیم 

اسالمی به عنوان 
آیات الهی

هر
ر ش

ست
ی ب

بیع
ر ط

ختا
 سا

هوا،
 و 

آب
ی، 

راف
پوگ

تو

من
ر ا

شه
ی 

بیع
ی ط

ه ها
ؤلف

م

- کاهش اثرات منفی 
محیط و برقراری امنیت 

زیست محیطی

مورفولوژی شهر 
متناسب یا محل 

استقرار

هماهنگی و 
همگونی شهر با 

طبیعت

زمر/7،
فرقان/ 60  و 62

حج/61
انعام /63 و 64

نور/ 45

برقراری ارتباط با 
طبیعت

- برانگیختن احساس تذکر 
در انسان و امنیت روانی

هماهنگی کالبد 
شهر با طبیعت

بهرهگیری 
مناسب از 

موهبت های 
طبیعی و 
خدادادی

انعام/ 1
 احقاف/ 1 و 3

تماس با طبیعت 
و تفکر و مداقه 

در آن

- آرامش محیطی و امنیت 
روانی در اثر تماس با طبیعت

توسعه فضای 
سبز

احداث شهر در 
سرزمیني قابل 
رویش و پاک

اعراف/ 23 و 58
سبا /15

پاکي و استعداد 
رویش گیاهان و 

درختان

- امنیت در مقابل بالیای 
طبیعی، از قبیل زلزله و سیل 

و حوادث شوم طبیعي

استحکام بناهای 
شهر

مکانگزینی 
مناسب شهر فجر/ 7 و 8

استواري و 
استحکام بنا و 

سازههاي شهري 
در مقابل حوادث 

طبیعي

- آرامش و امنیت روانی

حفظ منابع 
محیط زیست 
نظیر آب و 

پوشش گیاهی 
در شهر

محیط زیست 
حفاظت شده اعم 

از آب، خاک، 
هوا، درختان و 

مزارع، حیوانات و 
پرندگان

اعراف/ 32

وجود نظام فراگیر 
صیانت و حفاظت 
از محیط زیست 

شهري

جدول 3. »مؤلفه های طبیعی« شهر امن اسالمی )مأخذ: نگارندگان(
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تأثیر مصداق
)تجلی کالبدی( راهبرد سوره / آیه احکام اسالمی 

)متن( زیر مؤلفه مؤلفه

- امنیت محیطی و 
فیزیکی

شبکه هاي به هم 
پیوسته، انسجام در 

کلیت

استواري، 
استحکام، 

همبستگي اجزا، 
پایایي پذیري، 

دژوارگي

فجر/ 7 و 8 استحکام شهر و 
استواري آن 

هر
ی ش

بند
وان 

تخ
اس

من
ر ا

شه
وع 

صن
ی م

ه ها
ؤلف

م

شعراء/ 16
 حجر/ 82

استحکام 
ساخت و ساز 

ساختمان های 
مسکونی و غیره 

- تقویت مشارکت عموم در 
ساماندهی محیط

- شبکه فشرده ای از 
مناسبات گروهی و دارای 
امنیت و هویت اجتماعی

- امنیت اجتماعی و کاهش 
عوامل تنش زا در جامعه

- امنیت بهداشتی، مالی، 
جانی و...

- ارتقای امکان نظارت 
عمومی بر فضاهای شهری

سازمان فضایی با 
مرکزیت عمومی

میدان گاه هایی جهت 
تعامل و ارتباط 
وحدت آفرین

پراکنش کاربری های 
عمومی در سح شهر 
و ایجاد تعادل بین 

مراکز خدماتی
توزیع متوازن 

کاربر ی ها

تقویت انسجام 
اجتماعی

تنظیم روابط 
اجتماعی بر 

اساس الگوهای 
دینی

کنترل و نظارت 
عمومی

ایجاد وحدت و 
همدلی

حجرات/ 10 ایجاد رابطه 
برادری مومنان 

می
مو

ه ع
ابنی

تی
دما

ی خ
ی ها

ربر
 کا

و

نسا/ 58

تساوي در اعمال 
حقوق شهروندي 
)برقراری عدالت 

و برابری و 
مساوات(

آل عمران/ 103
چنگ زدن 
همگی به 

ریسمان الهی 

- آرامش و امنیت روانی

حفظ منابع محیط 
زیست نظیر آب و 
پوشش گیاهی در 

شهر

محیط زیست 
حفاظت شده اعم 
از آب، خاک، هوا، 
درختان و مزارع، 
حیوانات و پرندگان

بقره/ 213 آل 
عمران/ 103

اهمیت اتحاد 
و پیوستگی 
اجتماعی 
مسلمانان 

گی
سای

هم
ی 

دها
واح

- تعامل و همبستگی 
عمیق میان انسان ها با 

یکدیگر و نیز میان انسان 
با محیط زندگی خود
- مراقبت و امنیت 

اجتماعی
- وحدت و وفاق

- حفظ حریم خصوصی و 
امنیت  فردی

- ارتقای خودنظارتی 
شهروندان

واحد اجتماعی 
منسجم به نام 
محله، وحدت 

کالبدی
تفکیک عرصه های 
عمومی و خصوصی

رعایت اصل 
سلسله مراتب در 

شهر
هندسه جمع گرا و 

متمرکز

وحدت ساکنان 
شهر در محدوده 

محله ها
مکان مشترک، 
منافع مشترک 
و حس تعلق و 

وابستگی
انسجام طبقات 

اجتماعي

نسا/36 رعایت حقوق 
همسایه 

حجرات/ 12 حریم خصوصی 

انفال/ 46
تجانس اجتماعي 
و پیشگیری از 
نزاع و اختالف

بقره/ 213
حل اختالفات 
و نزاع های 

اجتماعی

نساء/ 39 احسان به 
یکدیگر

آل عمران/ 110 نظارت عمومی

جدول 4. »مؤلفه های مصنوع« شهر امن اسالمی )مأخذ: نگارندگان(
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- محرمیت، آرامش، 
خلوت، حیا

- امنیت روانی در مقابل 
ساخته های انسان

- امنیت روانی و اخالقی 
خانواده

- ارتقای امنیت و آسایش 
روانی افراد در فضاهای 

خصوصی

درون گرایی و 
رعایت پوشیدگی 
محرمیت بصری و 

عدم اشرافیت
حد و مرز بین 
فضای درونی و 

بیرونی 
رعایت حقوق 

همسایه در قالب 
رعایت ارتفاع بنا، 
نورگیری و سایه  
اندازی بنا، دید و 

منظر بنا

ایجاد حریم 
شخصی در 
فضاهای 
خصوصی

حجرات/ 11
نور/ 27 محرمیت 

کن
مس

نحل/80 سکون و آرامش 

نحل/ 80 احساس نیاز 
انسان به سرپناه 

نور/ 27 حریم خصوصی 

- تعظیم کردن و پرستش 
و عبادت کردن 

- مکان پرستش و 
یادآوری عبودیت

- محل اتحاد و همدلی
- کلید معماری اسالمی 
و انتقال دهنده مفاهیم 
اعتقادی، اجتماعی، 

فرهنگی بازتابنده هویت 
شهر

- کانون های اجتماعی و 
فضاهای شهری

- هویت معنوی شهرهای 
اسالمی و انعکاس 

جهان بینی و فرهنگ 
اسالمی

- امنیت اخالقی، امنیت 
روحی و روانی، امنیت 

اجتماعی

احداث مسجد 
به عنوان شاخص 

ترین و ماندگارترین 
بنا در معماري 

اسالمي
قرارگیری در 
نقطه کانونی 
شهر یا محله 
)مسجدمحوری(

ایجاد سایر 
کانون های عبادي، 
اجتماعي، فرهنگي
ظهور پررنگ تر 
نمادهای مذهبی 

در شهر

مسجد جایگاه 
ویژه اي به مثابه 
برجسته ترین 

عنصر
همگرایي و 
وحدت جامعه

نشانه ایمان و 
معنویت نشانه 
پیوند و وحدت 

مسلمانان

فاطر/ 15 اتصال به عالم 
پاکي

بی
ذه

ر م
اص

عن

اعراف/ 205 و 
 206

احزاب/ 41
رعد/ 28

ذکر و یاد خدا 
آرامش دروني

بقره/ 125
حضور معنویت 
الهي در بطن 
انسان و جامعه

طه/ 14

توجه به ذات 
اقدس الهي

یادآور توحید و 
یگانگي خدا 

- عدالت و امنیت 
اقتصادی

بازار و کانون های 
تجاری به صورت 

مجموعه ای 
یکدست و به هم 
پیوسته، در فضایی 
فشرده، در میان 

شهر

فضایی مشخص 
برای کسب 
و کار مردم و 

فرصت های برابر 
اقتصادی برای 

همه مردم

نبأ/ 11
قصص/77
اعراف/ 10

تامین معیشت 
نوع بشر

نی
رگا

 باز
ای

ده
واح

زار(
)با
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تأثیر مصداق
)تجلی کالبدی( راهبرد سوره / آیه احکام اسالمی 

)متن( زیر مؤلفه مؤلفه

- امنیت اخالقي
- عدم اعمال زیان و ضرر

- فرهنگ سازی امنیت
- امنیت سازی افراد مومن
ضمانت اجراي احکام الهی

- امنیت فرهنگي- 
اعتقادي

- امنیت در مقابل وسواس 
شیطانی

ایجاد کالبد متناسب 
با بستر فرهنگی، 
اندیشه ها، رسوم و 
سنن و ارزش های 

زیستی
اهمیت نشانه ها، 
نمادهای دینی در 

شهر
اخالق شهروندي 

مأخوذ از آموزه هاي 
دیني

همبستگی و 
دفع خصومت 

اجتماعی
کسب فضائل و 

دفع رذایل
تبدیل دین اسالم 

به یک فرهنگ

انعام/ 82 ایمان مایه امنیت 

ن(
یما

ی )ا
یدت

 عق
ی و

کر
ه ف

وج

من
ر ا

شه
وع 

صن
ی م

ه ها
ؤلف

م

اعراف/ 96 
انبیا/ 6

عنصر ایمان و 
پرهیزکاري در 
پیشگیري از 

هالک، نابودي، 
عذاب و خواري

فصلت/30 استقامت بر 
ایمان و توحید  

رعد/ 28 ذکر خدا 

- آرامش و امنیت روانی
- تعامل و همبستگی 
عمیق میان انسان ها با 

یکدیگر و نیز میان انسان 
با محیط زندگی خود
- مراقبت و امنیت 

اجتماعی
- وحدت و وفاق

- حفظ حریم خصوصی و 
امنیت  فردی

- ارتقای خودنظارتی 
شهروندان

حفظ منابع محیط 
زیست نظیر آب و 
پوشش گیاهی در 

شهر
واحد اجتماعی 
منسجم به نام 
محله، وحدت 

کالبدی
تفکیک عرصه های 
عمومی و خصوصی

رعایت اصل 
سلسله مراتب در 

شهر
هندسه جمع گرا و 

متمرکز

محیط زیست 
حفاظت شده اعم 
از آب، خاک، هوا، 
درختان و مزارع، 
حیوانات و پرندگان
وحدت ساکنان 
شهر در محدوده 

محله ها
مکان مشترک، 
منافع مشترک 
و حس تعلق و 

وابستگی
انسجام طبقات 

اجتماعي

توحید/ 1
باورها، اعتقادات 

و ارزش های 
اسالمی 

ری
رفتا

 و 
لی

عم
جه 

و

- امنیت فرهنگی
- امنیت رفتاری

- امنیت در اثر عمکرد 
شهروندان

- امنیت در مقابل عوارض 
فعالیت های انسان
- امنیت اعتقادی

دروني کردن 
ارزش ها، باورها و 
هنجارهاي دیني 

در شهر
تذکر و احذار در 

شهر

گام نهادن در 
جهت اجراي 

شریعت و عمل 
به دستورات خدا

دوری از فحشا و 
منکر

التزام عملي در 
شهروندان

تأکید بر اصل 
کرامت انسانی

کهف/ 7 کسب اخالق 
حسنه 

یونس/ 98 علت امنیت، 
ایمان 

انبیا/ 74

پیشگیري از 
زیان رساني

فساد اخالقي از 
عوامل نابودي 

شهرها

جدول 5. »مؤلفه های انسانی« شهر امن اسالمی )مأخذ: نگارندگان(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            25 / 33

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1272-fa.html


147فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و ششم / بهار  1399 / سال هشتم

طه/ 47 پیروی از 
هدایتهای الهی 

من
ر ا

شه
وع 

صن
ی م

ه ها
ؤلف

م

بقره/ 277 برپاداشتن نماز 

اعراف/ 35 رعایت تقوای 
الهی 

مائده/19 عمل صالح

آل عمران/ 
10و11

توبه/112
حج/41 مائده/ 

79
اعراف/157

اجرای فریضه امر 
به معروف و نهی 

از منکر 

بقره/ 256 تأکید بر آزادی 
بیان و عقیده

بقره/ 259
اختیاری بودن 
پذیرش عقیده 

در دین 

حجرات/ 10 اخوت و برادری 

انفال/ 1 اصالح ذات البین 

- حفاظت از شهر
- امنیت نظامی
- امنیت سیاسی

بهره مندی از امنیت 
و سالمت در شهر 
توسط زمامدار شهر

قانون گرایی دینی
اعمال قانون 

توسط حکومت و 
حاکم اسالمی

مائده/ 2 قصص/ 
57 عنکبوت/ 67

حاکمان و 
مسئوالن شهر از 
پرهیزگاران باشند

ان
کیم

ط ح
وس

ر ت
شه

ی 
دار

مام
ز

من
ر ا

شه
وع 

صن
ی م

ه ها
ؤلف

حجرات/ 9م ایجاد قسط و 
عدل 

توبه/ 48
خنثی کردن 
فتنهها با آگاه 
کردن مردم

مائده/33
مبارزه با 

برهمزنندگان 
امنیت 

انفال/ 26
امنیت نظامی 

مایه حیات جامعه 
اسالمی
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14. یافته های تحقیق
- می توان گفت برای ظهور شهر امن اسالمی، انطباق و 
سه  این  دارد.  ضرورت  عنصر  یا  »مؤلفه«  سه  همپوشانی 
طبیعی  مؤلفه  رفتاری،  و  عقیدتی  مؤلفه  از:  عبارتند  مؤلفه 
امن  شهر  از  منظور  حقیقت  در  کالبد.  یا  مصنوع  مؤلفه  و 
بر »کالبد«  و عالوه  نیست  کالبد  در  امنیت  فقط  اسالمی 
و  اسالمی  امن  شهر  تعریف  در  نیز  دیگر  مهم  مقوله  دو 
انسان  عنصر،  اصلی ترین  می کنند.  نقش  ایفای  آن  تجلی 
)مؤمن( است که البته مهم ترین مقوله مربوط به او نیز وجه 
فکری یا به عبارتی ایمان اوست. به این ترتیب است که 
می توان »ایمان« اهل یک شهر را مهم ترین عامل و عنصر 

نامید. اسالمی«  امن  »شهر  تعریف کننده  و  شکل دهنده 
صیانت  فراگیر  نظام  وجود  شده  حفاظت  زیست  محیط   -
و حفاظت از محیط زیست شهري که عناصر شکل دهنده 
مزارع،  و  درختان  هوا،  خاک،  آب،  از  اعم  زیست  محیط 
تأثیرگذار  بشري  سازه هاي  حتي  و  پرندگان  و  حیوانات 
امري  و  دهد  قرار  خود  کنترل  در  را  زیست  محیط  در 
اجتناب ناپذیر است. این امر به عنوان یک وظیفه عمومي 
بر عهده تمامي شهروندان است و در همین حال به عنوان 
یک تکلیف حاکمیتي وظیفه اي است که بر عهده حاکمیت 

است. گرفته  قرار  اجتماعي  نظام  و 
کنشي  تعامالت  بر  حاکم  ارزش هاي  و  باورها  نوع   -
اساس  بر  و  مي دهد  شکل  را  شهري  چیدمان  مسلمین، 
اهمیت  است.  تأثیر گذار  شهر  کالبدي  فضاي  در  حتي  آن 
استفاده ي  جهت  عمومي  فضاهاي  ساخت  به  توجه  و 
و  مسلمین  جامعه ي  اساسي  و  دیرینه  باورهاي  از  همگان 
تعالیم الهي نیز مشوق این نوع نگاه است . چنان که سّنت 
ایجاد  نبي اکرم)ص( در بدو ورود حضرت به شهر یثرب، 
و تأسیس فضایي با نام مسجد بوده که آن مکان در طول 
اجتماعي  فرهنگی-  فعالیت هاي  کانون  حضرتش  رسالت 
بود و داراي کارکردهاي متعددي نیز بوده است؛ و به این 
وسیله انسجام و همبستگي مسلمین عصر بعثت را تضمین 
کرده است. عالوه بر آن، تاریخ صدر اسالم گواه این مطلب 
است که ساخت مساجد متعدد در محالت شهر مدینه در 
دستور کار بوده است و توسط مسلمین، اعم از مهاجرین و 

است. مي شده  پیگیري  سّنت حسنه  این  انصار، 
- انسجام اجتماعي یکي از ویژگي هاي شهر اسالمي است 
نمود.  تقویت  را  آن  مکانیزم هایي  اعمال  با  مي توان  که 
ایجاد  براي  را  متعددي  روش هاي  دیني،  متون  چنانکه 
براي  زمینه سازي  جمله،  از  مي کنند.  توصیه  امري  چنین 
تقویت  به  منجر  مي تواند  شهروندان  حداکثري  مشارکت 

شود. اجتماعي  انسجام 
15. نتیجه گیری

در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق مبنی بر اینکه »آیا اسالم 
بطور  امنیت  مبحث  درباره  مذهب  و  مکتب  یک  به عنوان 
عام و امنیت شهر اسالمی بطور اخص موضعی دارد؟« و 
مطالعات انجام شده، این پاسخ متقن و روشن حاصل شد 
که با توجه به این که انسان موجودي اجتماعی است؛ اگر 
به خدا ایمان بیاورد و در جهت اجراي شریعت و عمل به 
دستورات خدا قدم بردارد؛ که مهم ترین آن اجراي عدالت 
برقرار  انسانی  جامعه  در  حقیقی  امنیت  است؛  ظلم  نفی  و 
را  حق  دعوت  و  می آورد  ایمان  انسان  که  وقتی  می شود. 
قبول می کند در واقع در سه سطح بـه خودسازي پرداخته 
و  رفتارها  و  عمل  سطح  باورها،  و  اعتقادات  سطح  است؛ 
ایمان  اینجا  در  رذایل.  دفع  و  فـضائل  کـسب  نهایت  در 
پشتوانه و ضمانت اجرایی بـراي اخـالق فاضـله می گردد؛ 
زیرا که جامعه اي که انسان هاي مؤمن دارد. این انسان ها 
هم خودشان امنیت دارند و هم در اجتماع امنیت ساز هستند. 
همچنانکه قرآن می فرماید: »الَِّذیَن آَمُنوا َولَْم َیلْبُِسوا إِیَمانَُهْم 
ْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن: آنها که ایمان آورده اند  بُِظلٍْم ُأولَئَِک لَُهُم اْلَ
و ایمان خود را به ظلم نیالوده اند؛ براي آنها امنیت است و 

آنها هدایت یافتگان هستند )انعام/ 82 («.
و  دهد  پاسخ  انسان ها  نیاز  به  می تواند  که  قانونی  تنها 
بر  آخرت  و  دنیا  در  براي وي  را  امنیت  و  سعادت، عدالت 
اساس جهان بینی توحیدي فراهم کند؛ همان قانونی است 
است؛  انسان ها وضع شده  و خالق  آفریدگار  از جانب  کـه 
چرا که خداوند به دلیل ایـن کـه خالق انسان هاست؛ یقینًا 
لذا  است.  آگاه  دیگري  هر شخص  از  بیش  او  نیازهاي  از 
به  را  انسان ها  می تواند  قانون  این  بکارگیري  و  استخراج 
اهدافشان برساند. خداوند با مخاطب قرار دادن انسان براي 
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اجراي شریعت و نیز ارائه برنامه هاي مدون در قالب عقاید 
و احکام و بیان نوع حکومت و جامعه، عدالت و امنیت را که 

آنان هدیه می دهد. نیاز عمومی بشراست را به 
از آن جایی که دین اسالم و کالم وحی الهی مخصوص تمام 
زمان ها و مکانهاست؛ در دنیای مدرن امروزی نیز این قواعد 
اسالمی  شهر  در  امنیت  و  آرامش  تضمین کننده  اصول  و 
اسالمی  معماری  و  قواعد شهرسازی  و  اصول  بود.  خواهد 

برنامه ریزی  و  طراحی  برای  اصول  درخورترین  و  بهترین 
برای یک شهر و کشور مسلمان است؛ زیرا که بر پایه عقاید 
و فرهنگ مردم آن استوار است.امید که بتوان با بهره گیری 
از چراغ روشن هدایت اسالم و استعانت از فرامین الهی در 
ایجاد و حفظ جامعه امن و به تبع آن شهرهای امن گام های 

موفق برداشت.

پی نوشت
Development Research .1

Applied Research .2
Qualitative Research .3
Descriptive Research .4

Abductive .5
Retroductive .6

7. استراتژی پژوهش پس کاوی، از یک توالی منظم مشاهده شده آغاز می شود؛ اما در پی تبیین متفاوتی است. در این استراتژی، تبیین هنگامی 
به دست می آید که ساختار یا مکانیسم زیربنایی ایجادکننده نظم مشاهده  شده شناسایی شود. برای کشف ساختار یا مکانیسمی که قباًل شناخته 

نشده است؛ پژوهشگر مجبور است ابتدا مدلی فرضی از آن بسازد و سپس وجود آن را به اثبات برساند.
Abu Lughod .8

9. و گفتیم اي آدم تو با همسرت در بهشت سکونت کن و از نعمت هاي آن از هر جایی که بخواهید گوارا و در آسایش بخورید )بقره/ 35(.
10. کسانی که به اسالم ایمان آورده اند و کسانی که به دین یهود گرویده اند و نصاري و صابئان، هرگاه به خدا وروز رستاخیز ایمان آورند و 
عمل صالح انجام دهند؛ پاداششان نـزد پروردگارشان هست و هیچ گونه ترس و اندوهی براي آنان نیست؛ براي این گروه در دنیا و آخرت امنیت 

وجود دارد )بقره/ 62(.
11. خداوند به عنوان الگو و نمونه شهري را نشان می دهد که داراي امنیت و آسایش است و همواره روزیش گوارا و گسترده از هرجا می رسد 

)نحل/ 112(.
12. »الَّذیَن آمُنوا و لَم یلْبِسوا إیمانَهم بُِظلٍْم ُأولئک لَهم اْلَمُن و هم مهَتدون«

13. شما )با نیروی خود(، آنان )کّفار( را نکشتید؛ بلکه خداوند )با امدادهای غیبی( آنهـا را به قتل رساند. )ای پیامبر( آنگاه که تیر افکندی؛ تو 
نیفکندی؛ بلکه خدا افکند تا مؤمنان را از سوی خویش به آزمونی نیکو بیازماید؛ زیرا خداوند، بسیار شنوا و داناست« )انفال/ 17(.

14. و زمین پاک گیاهش به اذن پروردگارش بر مي آید و آن زمیني که ناپاک و نامناسب است؛ گیاهش جز اندک و بي فایده برنمي آید. این گونه 
آیات خود را براي گروهي که شکر نمي گزارند؛ گونه گون بیان مي کنیم )اعراف/ 58 (.

15. قطعًا براي مردم سبا در محل سکونتشان نشانه رحمتي بود دو باغستان از راست و چپ، به آنان گفتیم از روزي پروردگارتان بخورید و او 
را شکر کنید شهري است خوش و خدایي آمرزنده )سبا/ 15(.

16.  و به لوط حکمت و دانش عطا کردیم و او را از آن شهري که مردمش کارهاي پلید مي کردند نجات دادیم. به راستي آنها گروه بد و 
)انبیا/ 74 (. منحرفي بودند. 

17. و چون بخواهیم شهري را هالک کنیم؛ خوشگذرانانش را وامیداریم تا در آن به انحراف و فساد بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن شهر الزم 
گردد؛ پس آن را یکسره زیر و زبر کنیم )اسرا/ 16(.
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Abstract

The Holy Quran, as the guiding book of mankind, contains a collection of divine verses 
in which there are innumerable truths and mysteries, and is the greatest manifestation of 
the emergence of a truth in the material body. So that the truth of heaven appears in the 
material form and the architecture of the garden. Contrary to the simple appearance of 
Persian garden, the structural and semantic complexities resulted from the combination 
of four elements in the Persian garden are in accordance with the Paradise; in fact, the 
influence of water element as the main existential factor in the pattern of Persian garden 
and its sanctity in Iranian thoughts are evident and more important. So that water is a 
vital element in preserving the dignity of heaven in the manifestation and appearance of 
it in the Persian garden. An interpretative research methodology is adopted in this study, 
which is based on the analysis of contents of Quran verses. This study seeks to find out the 
manifestation of the water elemente in the physical and functional system of the Persian 
garden with its image in the Paradise. A comparison of Persian garden and the Paradise 
from the perspective of Holy Quran and the interpretations of Al-Imran Surah show that the 
functional system of Persian garden corresponds with the names of the Paradise, which are 
proportional to its rank and place, and the element of water in the physical system of Persian 
garden corresponds to different faces of water in the functions of the Paradise
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