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 مبانی اسالمیاز طریق طراحی محیطی براساس  امنیت شهریقراری بر

   شادمهری بخشی فاطمه،   سیدهادی زرقانی

 :چکیده

موضوع .امنیت از جمله نیازهای اولیه انسان است که در پرتو وجود و حضور آن،سایر استعداد ها شکوفا می شود  

غه های اصلی حکومت ها بوده است و از همین روی امنیت و نحوه تامین آن در جوامع انسانی از جمله دغد

اندیشمندان و صاحب نظران از یکسو و منابع دینی و الهی از سوی دیگر برای استقرار امنیت طرح ها و نظریه هایی 

یکی از نظریات مهم در بحث امنیت شهر و شهروندان، نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی . را ارائه کرده اند

ین فرضیه است که طراحی مناسب و استفاده از محیط ساخته شده و محیط اطراف می امبتنی بر ت که محیطی اس

البته  با گذشت زمان این . تواند سبب بهبود کیفیت زندگی از طریق پیشگیری از جرم و کاهش ترس از جرم شود

و روانی نیز توجه و تاکید  نظریه تکامل یافت و به جای توجه صرف به طراحی محیط فیزیکی به محیط اجتماعی

در کنار نظریه های اندیشمندان مختلف، برخی متون دینی همانند اسالم نیز برای از سوی دیگر، .ویژه ای نمود

. استقرار امنیت در جامعه شهری در قالب آیات و روایات، به ارائه دستورات،آموزه ها و قواعد مشخصی پرداخته اند

تحلیلی محسوب می شود و اطالعات پژوهش به شیوه کتابخانه ای و -ش توصیفیاین پژوهش از حیث ماهیت و رو

در این پژوهش تالش شده است تا دستورات دین اسالم برای استقرار . مبتنی بر منابع معتبر گردآوری شده است

و اجتماعی  و با تاکید بر دو بعد کالبدی« پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی»امنیت در شهر در قالب نظریه 

 برقراری برای را ه روش ها و راهکارهایی در واقع سوال اصلی پژوهش این است که اسالم  چ. مورد بررسی قرار گیرد

نتایج پژوهش نشان می دهد، دین اسالم با ارائه دستورات، . امنیت از طریق طراحی محیطی پیشنهاد کرده است؟

که رعایت آن  امن می پردازدو شهر اجتماعی، به تبیین یک جامعه قواعد و آموزه های مشخصی در دو بعد کالبدی و 

   از سوی مسلمانان می تواند در کاهش بروز جرم و استقرار امنیت تاثیر زیادی داشته باشد

 اجتماعی–جرم، امنیت، نظریه، طراحی ، کالبدی  :واژگان کلیدی
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 : مقدمه( 

است که به عنوان یک نیاز ضروری در عرصه های مختلف امنیت، از مفاهیم مهم، پیچیده و تا حدی انتزاعی 

از نیازها و ضرورت های پایه ای فرد و هموراه امنیت  .فردی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مطرح است

فقدان و یا اختالل در آن، پیامدها و بازتاب های نگران کننده و خطرناکی به دنبال ده است و جامعه تلقی می ش

از جمله  امنیت، ونیازهای انسانی مازلطرح در از همین روست که  (.28: 3 0ساروخانی،هاشم نژاد،)دارشته و ددا

انسان است که ناتوانی در حصول آن باعث از دست دادن دیگر نیازهای انسان از جمله نیاز اولیه و مهم نیازهای 

درمورد امنیت تعاریف متعددی وجود  (.03: 3::پاکزاد،.)یاز به حرمت و نیاز به خود شکوفایی استنبه تعلق، 

، ( امنیت ذهنی)، احساس ایمنی( امنیت عینی)خطر تعاریف لغوی این واژه عبارت است از حفاظت در مقابل .دارد

(. 311 01: ربیعی، )آزادی از اضطراب و بیمناکی، و داشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستند ،،رهایی از تردید

دانسته « محافظت در برابر خطر،احساس ایمنی و رهایی از تهدید»از  را عبارت تامنی چنانکه باری بوزان

واژه ی امنیت به عنوان یک مفهوم عام تمامی شئونات و ابعاد زندگی انسان را در برمی  (. 33 30: بوزان،)است

نواع امنیت وجود گیرد و با بقای نفس و صیانت از حیات و موجودیت انسان پیوند می خورد، بنابراین طیفی از ا

دارد که با طیف نیازهای انسان برابری می کند نظیر امنیت غذایی، بهداشتی، آموزشی، زیست محیطی ، جسمی 

 (.3 :3 28: نیا، حافظ)و غیره

مفهوم امنیت در شهرها طی دهه های گذشته با رشد و توسعه شهرنشینی و گسترش کالنشهرها و از طرفی       

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

به (. 28: 183موسوی و همکاران،)وابعادمختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را در بر گرفته است

ها به مراکز ناهمگن جمعیتی،  گسترش فیزیکی و اجتماعی شهرها و تبدیل شدن آن تعبیری دیگر،

اجتماعی در جامعه شهری از -ی،اجتماعی و فرهنگی از یکسو و افزایش و تعمیق شکاف های اقتصادیاقتصاد

های اجتماعی به  ویژه در نواحی مرکزی  رویه و لجام گسیخته ناهنجاری سوی دیگر زمینه را برای بروز رشد بی

وان یکی از مسائل مهم در از این رو، امروزه امنیت شهری به عن(. 28: 23زیاری،)شهرها فراهم آورده است

مباحث مدیریت و ساماندهی شهری به ویژه در کالنشهرها مطرح است و ضرورت طراحی یک جامعه امن بر 

کامالاحساس ... ها، منافع و مصالح و  ها، واقعیت آل ها و ایده های روابط و مناسبات سازگار نظیر ارزش پایه

   (. :3 00: خورشیدوند، )شود یم
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. نظران و اندیشمندان برای برقراری امنیت شهری نظریه ها و طرح های مختلفی را ارائه کرده اند صاحب       

پیشگیری جرم از   نیز قرار گرفته است، نظریه یا رویکرد که مورد پذیرش جامعه علمی نظریه ها یکی از این 

C)طریق طراحی محیط PTED)پیشگیری ی توان به و معتقد است از طریق طراحی محیط فیزیکی م می باشد

در این رویکرد به نقش مردم و مشارکت آنها توجه  (. Tilley،3683 88)پرداخت جرم و کاهش جرم بروز از 

بانک جهانی بر این باور است که این روش طراحی ، این امکان را فراهم می کند که ئیژه ای شده است چنانکه 

در جلوگیری و کاهش آنها از مشارکت اجنماعی و  باشند شهروندان، نماینده ای کلیدی در ایجاد امنیت خویش

در واقع هدف نظریه پیشگیری از جرم از طریق  (.02: 3  محسنی و همکاران،)ده می شود جرایم بهره بر

به جرم  تکابطراحی محیطی، مشخص کردن شرایط کالبدی و محیط اجتماعی است که امکان و یا تسریع در ار

برای رویکرد حاضر حوزه هایی در نظر گرفته می شود که براساس  . ( 03: 13: صالحی،)را فراهم می کند

این دو بخش ابعاد فیزیکی و اجتماعی را شامل می شوند 3 بخش تقسیم می شود  بیانیه انستیوی ملی جرائم به 

مان توجه که بر قابلیت های شهر از بعد فیزیکی و کنترل و بازدارندگی آن در بعد رفتارهای جرم خیزانه مجر

در حوزه قلمروی اجتماعی به بازدارندگی جرائم در رفتارهای شهری مبتنی بر روانشناسی محیطی توجه . دارد

می شود و در حوزه بافت فشردگی و کالبد شهر بازدارندگی جرائم در محیط کالبدی از طریق ظوابط و 

نسبتا این نظریه که از نظریه های ین همچن (.03: 333پورجعفرو دیگران،)استانداردهای طراحی بررسی می شود

مرتبط با جرم و جنایت است، به نقش بارز الگوی مسکن، ساخت خانه ها و ساختمان ها، طراحی محیط جدید 

 (.28: 603پورموسوی،)ساخته شده و ساختار کالبدی و فیزیکی فضاهای شهری بر وقوع جرم تاکید می کند 

به طور خاص اسالمی وجود دارد که برای تامین امنیت شهر و شهروندان در مقابل برخی نظریات دینی و         

به اعتقاد اکثر صاحب نظران، جهان بینی و نگرش های دینی و . طرح ها و راهکارهایی مناسبی ارائه می کنند

فرهنگی تاثیر زیادی بر شکل گیری فضاهای انسانی دارند و تاثیر جهان بینی و فرهنگ جامعه بر شکل گیری 

بر این اساس، در فضاهای (. 36 62: پاپلی، )هر و محیط زندگی در جوامع مختلف امری پذیرفته شده استش

جغرافیایی چون شهرها تقریبا هیچ شکل،فضا، عملکرد و تناسب و ارتباطی را نمی توان یافت که بتواند مستقل از 

دین اسالم به در این چارچوب،  (.3:30  0: نقی زاده،)مبانی فرهنگی و جهان بینی جامعه شکل گرفته باشد

در تمامی کاربردی و اثر بخش عنوان دینی جامع و کامل، مدعی در اختیار داشتن اصول، قواعد و آموزه هایی 

در این پژوهش تالش شده  .استو از جمله امنیت شهری  ابعاد مادی و معنوی زندگی فردی و اجتماعی بشر
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و آموزه های اسالمی را در حوزه امنیت شهری در دو بعد کالبدی و  است تا با صورت تطبیقی مجموع دستورات

 .مقایسه با نظریه برقراری امنیت از طریق طراحی محیطی مورد بررسی و تحلیل قرار داداجتماعی در 

 :روش تحقیق - 

اطالعات پژوهش به شیوه . تحلیلی محسوب می شود -این پژوهش با توجه به ماهیت و روش توصیفی     

تالش دارد به بررسی  مقاله  .گردآوری شده است...وابخانه ای و مبتنی بر منابع معتبر همچون مقاالت، کتب کت

شهر با توجه به مبانی اسالم  بپردازد و با استناد به منابع اسالمی به بررسی و تبیین اصول ،  امنیت  در فضای 

د و ساختار فیزیکی شهر یا  جامعه شهری در دین قواعد و شاخص هایی  امنیت سازی بپردازد که در مورد  کالب

 برقراری برای را ه روش ها و راهکارهایی در واقع سوال اصلی پژوهش این است که اسالم  چ. اسالم وجود دارد

مفروض این مقاله آن است که دین اسالم دستورات صریح . امنیت از طریق طراحی محیطی پیشنهاد کرده است؟

  .ر امنیت در شهر از طریق طراحی محیطی و مشارکت اجتماعی داردو مشخصی برای استقرا

 : تحقیق پیشینه(3

به بعد مورد استقبال  نظریه پردازان زیادی  238 نقش و جایگاه طراحی محیطی برای استقرار امنیت از دهه    

یت و پیشگیری از کسب امناصلی راحی محیط یکی از راه های قرار گرفت و این اندیشمندان معتقد بودند که ط

به منظور پرهیز از اطاله کالم، مجموعه نظریات و دیدگاههای اندیشمندان . محسوب می شودتهدیدات و ناامنی 

 3 در مورد رویکرد طراحی محیطی برای کاهش جرم در قالب جدول زیرنشان داده شده است

 طراحی محیطی  پیشگیری از جرم از طریق رویکرددیدگاه اندیشمندان در چارچوب : 1جدول 

 نظریات نظریه پردازان دهه

0691-

0691 

Jacobs 

,Jeffery 

, Newman 

, wilson و... 

 ایجاد اختالط در کاربری ها

 کاهش وقوع جرم از طریق حذف تقویت کننده های آن

 بررسی تاثیر گونه  های مسکن بر توانایی ساکنان در کنترل محیط

 نظریه پنجره شکسته

0661 Crowe, 
Cleveland 

 ارائه راهبرد و روش مند ی این رویکرد

ایجاد رویکرد نسل دوم و توصیه به در نظر گرفتن مسائل اجتماعی و روانشناسانه در ورای توجه به 

 محیط فیزیکی برای پیشگیری از جرم  در مناطق مسکونی

0111 Saville محالت را به ساکنین واگذار می آن در  و حفظ ایجاد مدل امنیت گستری که وظیفه ایجاد امنیت و پایدار

 .کند تا با کمک متخصصین به این مهم دست یابند
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 نگارندگان:منبع   

ح این دیدگاهها، پژوهشگران مختلف با مطالعه کاربرد ها و نمونه های موردی به بررسی و ارزیابی بعد از طر     

ع پیشگیری از جرم از طریق طراحی در جدول زیر تعدادی از پژوهش هایی که موضو. این نظریات پرداختند

 3محیطی و ابعاد مختلف آن را در مناطق مختلف مطالعه کرده اند ذکر شده است

 پژوهش های انجام شده در مورد نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی : 2جدول

 گزیده ای از پژوهش عنوان پژوهش سال پژهشگران

غفاری و 

 همکاران 

پیسشگیری از جرم مبتنی بر  امل رویکردتک  33 

Cطراحی محیطی  PTED  در محیط های

 مسکونی

C پس از مقایسه تطبیقی سه نسل رویکرد PTED  به این نتیجه میرسد که

امنیت محیطی صرفا پدیده ای حاصل از مداخالت  کالبدی نیست بلکه 

 .عوامل اجتماعی هم در آن تاثیر گذار است

آرمین اخوان  

و اسماعیل 

 صالحی

دار شهری و جلوگیری از جرایم از  339  توسعه پای

C طریق  طراحی محیطی PTED  در جهت برنامه

 ریزی شهر امن و پایدار

از طریق طراحی محیطی میتوان در این است که استدالل این نوشتار 

جهت توسعه پایدار شهری گام برداشت و بیانگر یک همکاری معنادار در 

 .ز محیط زیست گرایی شهری باشدراستای دستیابی به مسیری موثر ا

بهزادفر و 

 عبدی 

برسی تاثیر مولفه های نسل اول رویکرد  339 

C PTED در پیشگیری و کاهش جرایم شهری 

نتایج بدست آمده در این پژوهش  نشان میدهد که با طراحی مناسب 

 .محیطی میتوان مانع از انجام بسیاری از جرایم در فضاهای عمومی شود 

Cنقسش راهبرد های نظریه  393  قورچی  PTED  در کاهش

  هزینه های جرم در فضاهای  عمومی شهری

نتایج این پژوهش نشان میدهد که طراحی فضای عمومی باید به نحوی 

 ود بخشد نقاط غافل گیری را به حدباشد که بتواند فرصت نظارت را بهب

 .اقل برساند و مشارکت افراد در این فضاهارا افزایش دهد

ر جعفر و پو

 همکاران

با  ءارتقا 391  امنیت محیطی و کاهش جرایم شهری 

C تاکید بر رویکرد PT ED     

ر (برنامه ریزی و طراحی شهری)در این مقاله به نقش کالبدی شهر  د

کاهش و پیشگیری از جرایم اشاره دارد و آن را طرحی کارآمد در بهبود 

 .ی داردکیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان تاثیر بسیار

 نگارندگان: منبع

در حوزه امنیت در اسالم و شهر اسالمی و راهکار های تحقق آن نیز پژوهش های مبسوطی انجام گرفته است     

و پژوهشگران به بحث در مورد جایگاه امنیت شهر و شهروندان در دین اسالم و دستورات راهکارهای اسالمی 

 3 برخی از این پژوهش ها در قالب جدول زیر آمده است. اندبرای تحقق امنیت در شره اسالمی پرداخته 

 

 ولفه های امنیت در اسالمدر مورد م پیشینه  پژوهش ها. 3جدول
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 پژهشگران سال عنوان پژوهش گزیده ای از پژوهش

به بیان مجموعه آیات و روایاتی پرداخته است که در مورد معماری و مسکن و طراحی 

 راهکارهای دقیق و کاربردی ارائه کرده اندبخش های مختلف شهر اسالمی 

  محسن قرائتی 333  سیمای مسکن و شهر اسالمی

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

رسیده که شهر اسالمی دارای پتانسیل های قوی جامعه امن بوده و می تواند به خوبی 

 .راهم آوردفضای امن برای شهروندان ف

شهر اسالمی بستر امنیت و احساس 

 امنیت شهروندان

افشین متقی   33 

 همکارانو 

نویسنده با نگاهی به ادراک محیطی در شهر اسالمی و تاثیرگذاری محیط اجتماعی و 

 .محیط کالبدی شهر اسالمی سیمای شهر اسالمی را به تصویر می کشد

راهکارهایی برای بحران هویت شهر 

 شهر اسالمی معاصر در

 طاهره نصر  33 

ساختار فضای شهر اسالمی و امنیت  .به بررسی ساختارهای مدل شهر اسالمی و عامل دفاع  در آن پرداخته اند

 آن

سیروس   33 

 شفقی

برخی از اصول اساسی مورد عمل در جامعه مسلمانان که ریشه در جهان بینی دینی دارد 

در شکل گیری سکونتگاه های مسلمانان مورد در قالب جامعه محله، خانواده و فرد 

بررسی قرار داده است و معتقد است که اسالم روشی برای زندگی با آرمانهای واالی 

 .اجتماعی یک مرجع قانونگذار برای تحمل قوانین خود به مردم ومحیط می باشد

برسی تاثیر اصول سنتی اسالم در 

 شهر های اسالمی

و  مشکینی  33 

 همکاران

ی مولفه های و ویژگی های شهر پرداخته و از نظر کالبدی مهم ترین مولفه های بررس

 .شهر اسالمی شهر را بررسی نموده است

برخی از اصول حاکم بر مناسبات 

شهر سازی و شهروندی در متون 

 اسالمی

عباسعلی  391 

سنایی 

  همکارانو

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

 .پارادایم کامل و یک پارچه راه گشای مشکالت کنونی خواهد بود

کارایی شهر اسالمی در مواجهه با 

 چالش های شهری امروز

جمال محمدی  391 

 و شیخ بیگلو

مجموع مالحظات انتقادی و تحلیل مولف پاره ای چند از آموزه های اسالمی در خصوص 

زعم نگارنده با استناد به الگوی دولة رسول می توان به امنیت را عرضه می دارد که به 

 .آن عنوان نظریه امت امنیتی را اطالق کرد

نشانه های ساخناری امنیت 

مطالعه موردی حکومت )اسالمی

 (نبوی

 اصغر افتخاری 393 

 از نگارندگان :منبع

 : مبانی نظری (4

 : امنیت و ابعاد آن( 4- 

عینی اش مبهم  -آید که به رغم کاربرد آن، محتوا و مدلول فلسفی به شمار میامنیت از جمله واژگان مهمی     

و از  این واژه دارای یک مفهوم ذاتا نسبی استشود که  به همین دلیل گفته می. باشدو متنوع می و بسیار متعدد
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 -ؤلفه های مادی از سوی دیگر، امنیت پدیده ای متأثر از م. شود آن به واژه ای مبهم و توسعه نیافته یاد می

. گرفته شده است Secureاز واژه  securityامنیت یا  اصطالح (.332  0: مکین الی، ) آید میذهنی به شمار 

رهایی ، ( امنیت ذهنی)، احساس ایمنی( امنیت عینی)خطر تعاریف لغوی این واژه عبارت است از حفاظت در مقابل

در (. 311 01: ربیعی، )ن اعتماد و اطمینان موجه و مستندآزادی از اضطراب و بیمناکی، و داشت ،،از تردید

از یک سو به معنای ایمنی، به خوبی منعکس است، چراکه تعاریف لغت نامه ها، دو وجهی بودن مفهوم امنیت 

استواری و نفوذ ناپذیری، قابلیت اعتماد، اطمینان از عدم شکست، و از سوی دیگر، به معنای عدم اضطراب از 

.  است « ارزش ملی»مفهوم امنیت مرکب از چندین  (.3:33 :0: عبداهلل خانی، )بکار رفته است رتشویش و خط

(  فیزیکی و جمعی) تضمین بقای ارگانیک. پاسداری از بقای سیاسی و سرزمین کشور3 از اند عبارتاین ارزشها 

سایق، )ام و طوایف درون کشوراقو و حفظ هماهنگی میان تأمینط الزم برای رفاه اقتصادی و ی، ایجاد شرا مردم

 :33 3 0 .) 

از تنوع تعاریف ارائه شده در باب مفهوم امنیت مشخص است که توافق عمومى بر سر تعریف امنیت وجود     

دلیل این امر آن است که به اعتقاد کارشناسان، امنیت مفهومی است مبهم، ذهنی، نسبی، قابل انتزاع از . ندارد

شود، از اینرو ما هیچگاه نبایستی انتظار  که در آن تهدید وجود دارد، تعریف می سوی نخبگان و در محیطی

از امنیت   برداشت محدود و متداولالزم به ذکر است که . داشته باشیم« امنیت»تعریف واحد و مطلقی از 

وام فیزیک ایمنی و د تر به موضوع حفظ تمامیت ارضی کشور یا صرفاً منحصراً به حوزه نظامی یا به نحو کلی

هایی از این  اکنون تعریف و شود می آمیز هستند مربوط یک حکومت خاص در برابر تهدیداتی که بالقوه خشونت

های امنیت و پایین آوردن عوامل  گرفتن سایر مولفه ، زیرا معموالً به دست کم دست در حال از میان رفتن است

ها به عواملی که به نحو غیر مستقیم بر دولت و  ل دادن آنیا تقلی  های ثانویه اجتماعی و اقتصادی تا سطح داده

  .(33 33: سایق، )شود ثبات آن موثرند منجر می

به . اندیشمندان بر اساس دیدگاهها و رویکردهای مختلفی به تعریف و طبقه بندی امنیت پرداخته اند     

. منیت درونی و بیرونی تقسیم می شودعنوان نمونه بر اساس یکی از این تقسیم بندی ها، امنیت به دو بخش ا

نیاز جامعه . امنیت درونی یا امنیت روانی  یکی از مهم ترین فاکتورهای زندگی سالم هر فرد را تشکیل می دهد

سالم و انسانی به امنیت روانی برای رشد و تحول در ابعاد گوناگون زندگی بیشتر از نیاز به آسایش و رفاه است 
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تامین امنیت در همه ابعاد آن به ویژه امنیت روانی و ارامش جمعی . آرامش روانی است زیرا در سایه امنیت و

حسنی و همکاران، )مهم ترین وظیفه و مسئولیت دولت ها و خواسته ملت ها و جوامع به شمار می رود 

رهایی و بقا، توسعه و رضایت، . عالوه بر این امنیت در جامعه شناسی حداقل دارای سه وجه است(. 28: 333

وجه رضایت مرحله باالتری از . بقا به مصونیتی معطوف است که حیات و ادامه هستی را تضمین کند. زیبایی

زیبایی، . کند بقاست و به مصونیتی معطوف است که خشنودی و رضایت را از ادامه حیات تضمین می

از دیدگاهی دیگر، (. 368 00: دنیا، نوی)کند دربرگیرنده رهایی است و بر وجوه آزادگی و آزاداندیشی توجیه می

امنیت فردی، امنیت اجتماعی و امنیت 3 امنیت از سه الیه اصلی و متکامل تشکیل شده که عبارتند از

 221 همچنین ابعاد و اجزای امنیت انسانی بر اساس گزارش توسعه انسانی (. 2: 3 0عنایت و همکاران،)ملی

 3 نشان داده شده است در قالب نمودار زیر(. 28: 3: سوبینی، )

 ابعاد امنیت انسانی:   4جدول 

 برخورداری افراد از درامد پایه یا از طریق اشتغال درامدزا،یا به وسیله شبکه سالمت اجتماعی امنیت اقتصادی

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

 مختلف و بیماری های کشنده و دسترسی وی به خدمات درمانیرهایی انسان از امراض  امنیت سالمتی

 .بر پاکی زمین، هوا و آب داللت می کند که بقای زندگی را ممکن می سازد زیست محیطی امنیت

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

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

 حمایت از انسان در برابر نقض حقوق بشر امنیت سیاسی

یکی از جامع ترین تقسیم بندی های مقوله امنیت توسط باری بوزان از صاحب نظران اصلی این حوزه        

اجتماعی، نظامی و زیست -اسی،اقتصادی،فرهنگیبوزان امنیت را به پنج بعد امنیت سی. صورت گرفته است

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

امنیت اجتماعی در هر جامعه ای به 3 امنیت مطرح است، در ادامه مطلب به اختصار این سه بعد تعریف می شود

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

حیثیت، آموزش، مسکن و تمامی ارزش های مادی و معنوی همه ی افراد و گروه های اجتماعی، به طور نسبی 
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امنیت به عبارت دیگر، منظور از (. 3  3 30: بوزان،)در چارچوب قوانین کشور در برابر تهدیدها تأمین شود 

 تهدیدات برابر و در تغییرات محیطی فرایند در آن اساسی های دوام ویژگی برای جامعه یک اجتماعی، توانایی

 تکامل الگوهای برای پذیرش قابل شرایط و توانایی محافظت اجتماعی، امنیت خاص طور به احتمالی و یا واقعی

 امنیت . باشد می اجتماعی و رسوم(اهبمذ)مذهبی ملی، هویت پیوندهای اجتماعی، فرهنگ، زبان، سنتی

 نسبت انسان، در تعرض و تهدید ازهرگونه خالی و بخش آرامش مطمئن، از ایجاد وضعیتی است عبارت فرهنگی،

 مصونیت دیگر، به عبارت ...و ادبی آثار فرهنگی، میراث ها، باورها، ارزش رسوم، و آداب اخالق، افکار، به دین،

 به مالی و اقتصادی در نهایت امنیت. فرهنگی می گویند امنیت را تهدید و تعرض گونه هر جامعه از و فرد فرهنگ

 نسبت احساس خطر از را که افراد است جامعه مختلف اقتصادی های بخش و اجزا در نظمی ایجاد آنچنان معنای

 هایی با شاخص بعد، نای در را امنیت جود .دارد مصون خود نیاز مورد اساسی و امکانات لوازم فقدان و کمبود به

اداری،  و اقتصادی مفاسد با مبارزه طور یکسان، به از امکانات استفاده ثروت، توزیع عادالنه ها، گذاری سرمایه نظیر

 می مشخص بازار و ثبات ری غیرضرو و معقول های تعرفه و مختلف دولتی عوارض کاهش ارتشا، اختالس،

 .ابعاد مختلف امنیت را به تصویر می کشد نمودار زیر (.06: 363صالحی امیری، )سازند

 ابعاد و سطوح مختلف امنیت:  1نمودار

 
 (از نگارندگان:منبع)

 فضای شهری( 4- 
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این بدان معناست که نمی توان . فضا عنصر جدانشدنی ساخت مادی و ساخت مند شدن زندگی اجتماعی است

منیت در امعیارها ی کالبدی موثر بر ایجاد (.33: 03 افروغ،)آن را جدااز جامعه و روابط اجتماعی فهمید

اشاره  فضاهای شهری براساس مستندات، تجربه ها و آرای اندیشمندان جهانی در این زمینه، می توان به اصولی

 در عملکردموثر از مهم ترین عوامل  یکی.که به عنوان مبانی در طراحی محیطی مورد استفاده قرار می گیرد کرد

می باشد، که می تواند آرامش و احساس (استفاده کنندگان-شهروندان)مردم  دیدگاه هایبهینه فضاهای شهری 

به روند رو به رو رشد شهرنشینی و نا  امروزه با توجه. ایمنی را در فضاهای شهری برای شهروندان فراهم آورد

امنیت شهری از  امنی اجتماعی در شهر ها، مطالعه موضوع امنیت و عوامل کالبدی، فرهنگی و کارکردی مخل

حضور مردم در فضای عمومی . تحلیل آن ضروری می باشدو همچنین و کارشناسان شهری شهروندان  دیدگاه

نا امنی مکان ها و فضاهای شهری، نشاط و سالمتی را . مستلزم احساس امنیت و ایمنی از سوی آنان می باشد

شد فرهنگی و مشارکت عمومی ، هزینه های زیادی در زندگی روزمره مختل می کند و با ایجاد مانع بر سر راه ر

 (. 02: 33 کامران و شعاع بر آبادی،)را بر جامعه تحمیل می نماید 

 :امنیت شهری( 3-4

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

نسان را؛ تاثیر شهر بر شهروندان و شهروندان بر شهر به عنوان فرایندی اینکه انسان فضا را  می سازد و فضا ا

 و نوروزی)است شده پذیرفته امر متخصصان برای مختلف زمانی های دوره در واکنشی –کنش

با رشد و توسعه شهر نشینی و گسترش کالن شهر ها و پیچیده شدن روابط اجتماعی (. 6 31 2: همکاران،

نیت در شهرها، از حالت اولیه و جنبه های فیزیکی محسوس خارج شده و ابعاد مختلف شهروندان در شهرها، ام

در واقع تحوالت (.  2: 8:3 بهیان و فیروزآبادی،)اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در بر گرفته است 

مش و امنیت دهه های اخیر سبب شده است تا امکانات جدید شهرهای امروز مانند گذشته قادر به تامین آرا

شهروندان نباشد و شهرها به دلیل تمرکز باالی جمعیت و فعالیت های خارج از مقیاس انسانی و فراوانی انسانی و 

به (. 28: 113 گلی، )فراوانی ماشین از شاخص های آرامش و امنیت فضای شهری کم کم فاصله گرفته اند 

ز مهمترین مسایل شهرها است و این امر تاثیر قابل طوریکه امروزه تامین امنیت همه جانبه و پایدار، یکی ا

 (. 2: 13اصغرپور و کامل قالیباف،)توجهی بر رضایت شهروندان دارد 
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ضمن اینکه اساسا امنیت، شرط الزم برای حیات و زندگی شهری محسوب می شود و هرچه شهرها ضریب         

تماعی، فرهنگی و اقتصادی بیشتر خواهد بود و ایمنی باالتری داشته باشند، میزان تعامالت و مناسبات اج

بالعکس هرچه ضریب ایمنی شهرها کمتر باشد، افراد در فضای رعب و وحشت قرار گرفته و سطح مراودات و 

از همین روست که (. 02: 333کامران و شعاع برآبادی،. )بیند مبادالت کاهش یافته و از نظر کیفی آسیب می

ک پیش شرط ابتدایی و ضروری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است و لذا هر صاحب نظران امنیت شهری را ی

نتایج پژوهش ها نشان می (. 28: 03صارمی و صارمی،)نوع توسعه شهری بدون امنیت امکان پذیرنخواهد بود

 دهد افرادی که در فضای فیزیکی و اجتماعی سالمی به سر می برند به لحاظ ایمن بودن محیط اطرافشان ضریب

احساس امنیت باالیی را نسبت به کسانی دارند که فضای اطرافشان آینده از اختالفات و بی نظمی هایی است که 

باعث به وجود آمدن احساس ناامنی در جسم و روان شان می گردد وضریب احساس امنیت آنان را کاهش می 

مستقیمی با ویژگی های فیزیکی در واقع، بعد عینی امنیت ارتباط (.  2: 803 بهیان و فیروزآبادی،)دهد

یک فضای شهری مناسب تا حد زیادی تامین کننده امنیت و فضاهای نامناسب از بین . فضاهای شهری دارد

در ایجاد و تداوم (. 2: 13اصغرپور و کامل قالیباف،.)برنده آن و زمینه ساز انواع آسیب ها و معضالت است

ای مختلفی تاثیر گذار هستند، ویژگی های کالبدی و فضایی، احساس امنیت در شهر و جامعه شهری، مولفه ه

هر کدام بنوبه خود نقش موثری در امنیت بخشی به ...وضعیت اقتصادی و اجتماعی، شاخص های معنوی و 

ا طراحی کالبدی ساختمان و طراحی پالن و دسترسی به سایت های ب  .( 2-31 02: نیا، نوید) شهروندان دارند

ن از ایجاد محیط های مناسب برای جرم  و جنایت ، پرهیز کرد تا بعنوان بازدارنده ای از جرم خیز، می توا

از آنجا که هر مکان شهری محل رفتارهای ویژه شهروندی است و از سوی دیگر تنها . ارتکاب جرائم عمل کند

ای ارتکاب جرم محیط هایی جرم خیز محسوب می شوند که تحت نظارت عمومی نباشند یا ظرفیت بالقوه ای بر

داشته باشند، می تون از طریق طراحی کالبد شهر یا ساختمان ها از ارتکاب جرائم شهری جلوگیری  بعمل 

 (.03: 333،پورجعفر و دیگران)آورد

CP )نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ( 4-4 TED): 

نقش بارز الگوی مسکن ، ساخت خانه ها و این نظریه که جدیدترین نظریه های مرتبط با جرم و جنایت است، به 

ساختمان ها، طراحی محیط ساخته شده و ساختار کالبدی و فیزیکی فضاهای شهری بر وقوع جرم تاکید می 

این رویکرد را می توان . کند ؛ از اینرو در این نظریه ، تالش بر کاهش جرائم از طریق  طراحی محیطی است

ارآمد و هوشمندانه مولفه های محیطی یا به کارگیری بهینه ی محیط نوعی رویکرد هدفمند برای طراحی ک
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مصنوع در کاهش جرایم دانست که در افزایش میزان رضایتمندی  شهروندی ودر نتیجه ، رفاه اجتماعی  جامعه 

استراتژی کلیدی، قلمروگرایی، نظارت طبیعی ، حمایت  1طراحی محیط جرم ستیز بر طبق . تاثیر بسزایی دارد

فعالیت ها و کنترل دسترسی به منظور افزایش خود مراقبتی بالقوه اجتماع شکل می از 

 (.Cozene، 003 883)گیرد

از دیدگاه گرونلند راهبردهای ویژه ای برای کاهش جرم های شهری درنظر می گیرد  CPTEDدر  واقع رویکرد 

 (.03: 113پورجعفر و دیگران،)ات  که از سوی مرکز  جلوکیری از جرایم به شرح زیر به آن ها پرداخته شده

 تعریف فضاهای کنترل شده در ساختارشهری؛ 

 افزای نظارت طبیعی در معابر و فضاهای شهری؛ 

 تعریف مشخص فضاهای عمومی، نیمه عمومی و خصوصی؛ 

 امکان دهی یا ایجاد رفتارهای امن در مناطق ناامن شهر؛ 

 ناامن در مکان های امن شهری؛  جلوگیری از مناطق 

راهبردها با نظارت عمومی در فضاهای شهری و بهبود فرایند طراحی شهری، از فعالیت های نامطلوب ن ای

 .اجتماعی جلوگیری می کند

سیر تحول این رویکرد را مشتمل بر نسل اول این نظریه طی سال ها دچار تغییر شده است بدین ترتیب که       

CPTED  نسل  .می دانند یزیکی محیط برای رسیدن به امنیتفات با تمرکز بر اصالح 638 تا  268 از سال

و به کار گیری جنبه شروع شد با نقد نسل اول به جهت توجه مطلق بر اصالحات فیزیکی  223 دوم از سال 

در واقع با توجه به اینکه  .پیشنهاد می کردبه عنوان یکی از ارکان اصلی ایجاد امنیت را های روانی و اجتماعی 

عمدتا بر اصالحات فیزیکی محیط مصنوع متمرکز بود و به جنبه های روانی و اجتماعی محیط،  CPTEDرویکرد 

به  CPTEDاز نقد آنچه تا کنون نظریه پردازان رویکرد  ن، گروهی از متفکری223 در سال . کمتر توجه داشت

این اصل را پایه کار خود جکوبز، "چشمان ناظر بر خیابان"آن معتقد بودند در مورد کم توجهی ایشان به نظریه 

پیشنهاد با  888 از سال نیز سوم نسل  .قرار داده و به جنبه های روانی و اجتماعی محیط، توجه ویژه ای نمودند

 مطرح شد  مدل چند جانبه امنیت گستری برای پایدار نگهداشتن امنیت در محالت مسکونی
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، افزایش کیفیت زیبایی محیط، (ش احساس امنیتافزای) را می توان کاهش ترس از جرم CPTEDاهداف        

اعمال مجرمانه  افزایش حس وفاداری به قانون در بین شهروندان، بویژه کاهش رغبت محیط برای حمایت

ه براساس بیانیه انستیتوی کبرای رویکرد حاضر حوزه هایی در نظر گرفته می شود (. 03: 33: صالحی)دانست

این دو بخش ابعاد فیزیکی و اجتماعی را شامل می شوند که بر قابلیت 3 ودبخش تقسیم می ش  ملی جرائم به 

در حوزه . های شهر از بعد فیزیکی و کنترل و بازدارندگی آن در بعد رفتارهای جرم خیزانه مجرمان توجه دارد

در قلمروی اجتماعی به بازدارندگی جرائم دررفتارهای شهری مبتنی بر روانشناسی محیطی توجه می شود و 

وابط و استانداردهای طراحی ضحوزه بافت فشردگی و کالبد شهر بازدارندگی جرائم در محیط کالبدی از طریق 

رویکرد حاضر را می توان طراحی کارآمد و بارگیری بهینه کلیه عناصر موجود در به عبارتی  .بررسی می شود

محیط مصنوع  به منظور کاهش جرائم شهری دانست که به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتقای کیفیت 

(. Crowe، 888)زندگی و افزایش رضایت مندی شهروندی و بهبود رفاه و سرمایه  اجتماعی تاثیر بسزایی دارد

 مرکز بین المللی جرائم آن را طراحی و استفاده مناسب از محیط ساخته شده برای کاهش یا جلوگیری  از جرائم

بانک جهانی بر این باور است که این روش طراحی، این امکان  (.Nicp، 886)و بهسازی کیفیت زندگی می داند

خویش باشند که از مشارکت اجتماعی در را فراهم می کند که شهروندان، نماینده ای کلیدی در ایجاد امنیت 

 .جلوگیری و کاهش جرایم بهره می برند

CPاصول اساسی رویکرد . 5جدول  TED در  سه نسل 

 (به بعد 999 )نسل سوم (به بعد331 )نسل دوم (399 تا399 )نسل اول

 زبان مشترک آستانه ظرفیت (قلمروبندی)تقویت قلمروهای طبیعی

 نمودار خصوصیات محله، شخص کردن اولویت های محلی اعیهمبستگی اجتم نظارت طبیعی

 پیاده سازی برنامه امنیت گستری ،سنجش مداوم ارتباط با خارج از محله کنترل دسترسی

 ترغیب ساکنین برای مشارکت فرهنگ جمعی تعمیر و نگهداری

 نگارندگان: منبع

 :امنیت و شهر امن از دیدگاه اسالم( 5-4

 6: هزار و 6خصوص قرآن کریم، از واژه امنیت به کرات نامبرده شده است به طوریکه از در متون دینی به    

) و امنیت ذهنی( سرزمین ، شهر، جامعه)امنیت نسبی. مورد پیرامون امنیت و ایمنی است :03آیه قران کریم 
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م اعظ)که در قران به تعدد آمده است ( احساس امنیت ناشی از ایمان به خدا و باورهای دینی

همچنین به مصادیق و تجلی گاه مکانی امنیت، در  قالب مراکز جمعیتی و سکونتی چون  (. 02: 3 2کریمانی،

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

چنانکه خداوند در قران کریم در . فاده شده استبرای توصیف سکونت گاههای امن است...مانند امن، امین،امنه و

و ضرب اهلل مثال ً قریة ً کانت امنة ً مطمئنة ً یاتیها » 3سوره نحل در توصیف شهر امن چنین می فرماید    آیه 

شهری را مثال می زند که امن و آرام بود و ( برای پندآموزی شما ) وخداوند » 3 «...رزقها رغدا ً من کلّ مکان 

سوره  :عالوه بر این خداوند در قرآن کریم و درآیه (.  0 3 00: عاملی،)«...از هر سو فراوان می رسید  روزیش

به عبارت دقیق تر واژه امین در زبان . ، اشاره صریحی به شهر امن و امنیت پایدار دارد«و هذا البد االمین»تین،

در کنار شهر قرار گرفته است که « امین»ین آیه واژه عربی داللت بر تداوم و پایداری امنیت دارد و از اینرو در ا

از نظر برخی از اندیشمندان، شهر امن از . (33 3 :2: زرقانی،بخشی، )نشاندهنده امنیت پایدار در شهر است

ابتدا باید به مساله امنیت پرداخته شود و شهر از نظر ابعاد 3 اصل و شاخص مهم است :منظر اسالم دارای 

د، سپس مردم را به آینده خود در آن شهر امیدوار ساخت، به دنبال آن چرخ های اقتصادی را مختلف ایمن گرد

 (. 28: 03صارمی و صارمی،)به حرکت درآورد 

 اصول و مراحل شهر امن از دیدگاه اسالم: 2نمودار 

           

 

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

و تا وقتی که امنیت شکل نگیرد، حیات و سرزندگی اجتماعی همراه با رفاه مادی و آرامش معنوی برقرار نخواهد 

اما سوال مهمی که در اینجا مطرح است این است که اساسا دیدگاه اسالم نسبت به مقوله امنیت و ابعاد آن . شد

بع اسالمی چه طرح ها و راهکارهایی را برای استقرار امنیت و ایجاد شهر در شهر و جامعه شهری چیست و منا

قبل از پرداختن به این سواالت، الزم است به این نکته مهم اشاره شود که بر اساس . امن اسالمی ارائه می کنند

، کالبدی نیست و چه بسا عنصر معنا و معنویت و فضاهای عقیدتی-نگرش اسالم، شهر فقط فضای فیزیکی

به عبارت دقیق تر، عوامل شکل دهنده شهر اسالمی را می توان در . از اهمیت بیشتری برخوردار باشد... رفتاری و

یا اصول ایمانی آنهاست که از آن یه فضای فکری "ایمان شهر "اولین عامل3 سه گروه اصلی قابل طبقه بندی کرد

 اصول شهر امن

اطمینان به ادامه زندگی بدون  رفاه و فراوانی

 تهدید

 

 

 امنیت
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مقررات و قوانین و . ه فضای رفتاری تعبیر می شوداسالم است که از آن ب "اصول عملی "دومین .تعبییر می شود

فضای . اصول اخالقی ، جزئیات این اصول هستند که روابط مدیر شهر، اهل شهر و عالم ماده را تعریف می کنند

سومین عامل کالبد شهر است که از آن به فضای عینی .حاصل از تاثیر این عامل را فضای عمل و رفتار می باشد

و با رفتار اسالمی که تبیین کننده ارتباط انسان با جهان ( فضای فکری)ین کالبد توسط انسان تعبیر می شود ا

است منجر به ایجاد فضای محیطی می شود که در عین حالی که از اصول اسالمی نشات گرفته اند به این اصول 

 (.03: 33نقی زاده،)اشاره دارند و انسان را در مسلمان زیستن کمک می کنند

 رابطه عناصر و فضاهای دخیل در ظهور شهر:  3رنمودا

 

 

 

 391 :5نقی زاده،: منبع    

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

بوط به او نیز است که البته مهم ترین مقوله مر( مومن)تجلی آن ایفا نقش می کنند، اصلی ترین عنصر انسان 

وجه فکری یا به عبارتی ایمان اوست، عنصربعد ی قوانین حاکم بر شهر و بر همه روابطی است که بین انسان ها 

از اینرو در نهایت، طراحی و ساخت فضا و کالبد شهر (. 3 3 02: رضایی مقدم،)و طبیعت و آثار انسانی حاکم اند

لمان و نحوه رفتار آنها بر اساس آموزه های دینی و اسالمی اسالمی تا حد زیادی به اعتقادات شهروندان مس

در الگوی شهر اسالمی عامل مسلط دین اسالم است و به طور حتم تمام شاخص ها و عناصر . بستگی دارد

اسالم به عنوان (.  03: 813 ایازی،)زندگی اجتماعی و کالبدی  شهر براساس این عامل نظام و هویت می یابند

آسمانی، دارای اصول، ارزش ها و آموزه های تعالی جویانه ای در همه ابعاد زندگی مادی و  کامل ترین دین

به نحوی که برای خرد ترین مسائل تا کالن ترین آن مانند سازماندهی حکومت جهانی، . معنوی بشر می باشد

ی فضاهای از طرفی، تاثیر جهان بینی و فرهنگ جامعه بشری بر شکل گیر. طرح و برنامه مشخص دارد

در این (. 36 62: پاپلی، )جغرافیایی مختلف از جمله شهر و سکونت گاههای انسانی امری پذیرفته شده است

راستا، منابع اسالمی نیز برای طراحی و ساخت فضای های فیزیکی و غیر فیزیکی شامل فضای کالبدی، اجتماعی 

جهان بینی ) مومن

 (توحیدی

اخالق ) رفتار

و رفتار 

 (اسالمی

 عمل و ارتباط) کالبد

 (اسالمی با عالم
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عبارت دقیق تر، در اسالم دو دیدگاه نسبت به به . و معنوی شهرها اصول و قواعد مشخصی را پیشنهاد می کند

دیدگاه اول که به  کالبد اصالت می دهد و معیارها و اصول مشخصی را . شاخص های شهر اسالمی وجود دارد

نقی )برای ساخت فضای کالبدی پیشنهاد میکند و دیدگاه دوم که به بعد معنوی شهر اسالمی اصالت می دهد

3 از منظری دیگر، شاخص های شهر اسالمی را می توان به سه دسته تقسیم کرد(.  3 3  2: زاده و همکاران،

غیرمادی و کیفی یا ) شاخص های غیر کالبدی3ب (.مادی قابل لمس)فیزیکی -شاخص های کالبدی3 الف

به اعتقاد اندیشمندان دین و (. اعم از مادی قابل لمس و غیر قابل لمس) شاخص های محیطی 3ج و(معنوی

می که مبین نوع خاصی از فرهنگ دینی با نمود مردمی است حداقل دو نوع تاثیر عمده در فرهنگ اسال

اول تحول صورت ظاهری شهرها  و دوم تغییر رفتار شهرنشینی 3 شهرهای اسالمی گذاشته است

بدین ترتیب در شهر اسالمی عمران،آبادی و زیبایی شهری،حفظ طبیعت و صفای (.  2: 01:3نصر،)مردم

واملی از این دست در کنار عدالت و تقسیم خدمات شهری، تامین آرامش روحی و امنیت معنوی و طبیعی و ع

شهر و جامعه شهری (.  2: 833 آقا شریفیان اصفهانی و احمدیان،) ظهور و اعتالی مظاهر اسالمی مطرح است

ه در مقابل قانون، آزادی و مانند عدالت و برابری هم. می پردازد... و نحوه اخالق و رفتار حاکمان، شهروندان و

 ...    آزاد اندیشی،خدا محوری، کرامت انسانی، مسئولیت افراد، برابری فرصت ها، کسب روزی حالل و 

 

 : ی پژوهشیافته ها(5

موضوع امنیت و نحوه تامین آن در جوامع انسانی از جمله دغدغه های اصلی حکومت ها بوده است و از        

و صاحب نظران از یکسو و منابع دینی و الهی از سوی دیگر برای استقرار امنیت طرح ها همین روی اندیشمندان 

یکی از نظریات مهم در بحث امنیت شهر و شهروندان، نظریه پیشگیری از جرم از . و نظریه هایی را ارائه کرده اند

در وقوع جرم بازی  آن است که محیط فیزیکی نقشی مهماین نظریه ایده اصلی در .طریق طراحی محیطی است

ین فرضیه است که طراحی مناسب و استفاده ااز اینرو این تئوری مبتنی بر (. 06: 3: هوپر و مدروگ،)می کند

از محیط ساخته شده و محیط اطراف می تواند سبب بهبود کیفیت زندگی از طریق پیشگیری از جرم و کاهش 

نظریه تکامل یافت و به جای توجه صرف به طراحی با گذشت زمان این   (.:Atlas، 88033)ترس از جرم شود

در کنار نظریه های از سوی دیگر،  .محیط فیزیکی به محیط اجتماعی و روانی نیز توجه و تاکید ویژه ای نمود

اندیشمندان مختلف، برخی متون دینی نیز برای استقرار امنیت در جامعه شهری دستورات و راهکارهای 
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از جمله، دین اسالم در قالب آیات و روایات به ارائه دستورات،آموزه ها و قواعدی برای  .مشخصی را ارائه کرده اند

در این پژوهش تالش شده است تا دستورات دین اسالم برای استقرار امنیت در . استقرار امنیت پرداخته است

تماعی مورد بررسی قرار قالب نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی و با تاکید بر دو بعد کالبدی و اج

 . گیرد

 CPTED  شهر مطابق نظریهدر امنیت در استقرار معیارهای موثر :  4نمودار

 CPTED معیارهای کالبدی موثر بر ایجاد امنیت  شهری از دیدگاه

 

 

 

شهر در امنیت استقرار اسالم در دو بعد کالبدی و اجتماعی برای معیارهای موثر :  5نمودار  

 

 

 

 

 

 

ستقرار امنیت در شهرها از نظر اسالم آنقدر اهمیت واالیی دارد که حضرت علی،در نهج البالغه به صراحت ا      

بررسی متون و منابع (. :::نهج البالغه،حکمت)مهمترین وظیفه حکومت را استقرار امنیت در شهر می داند

تقرار شهر امن یعنی فضای فکری، اسالمی نیز نشان می دهد که اسالم برای هر دو یا سه بعد فضای موثر در اس

بدین ترتیب، امنیت در جامعه و شهر اسالمی مشتمل . فضای رفتاری و فضای کالبدی برنامه های مشخصی دارد

امنیت اجتماعی، امنیت در مقابل هجوم بیگانه، امنیت در مقابل  "بر ابعاد متفاوتی است که اهم آنها عبارتند از

سایش بصری ومحیطیآ فرم فضا  نفوذپذیری کیفیت مسکن و کاربری زمین اندازه فضا 

معیارهای کالبدی موثر بر ایجاد امنیت شهری از دیدگاه اسالم  

احترام به مالکیت 

 خصوصی

بزرگی 

 خانه

سازماندهی عبور و 

 مرور

آلودگی 

 محیط

عدم اشراف  نماد های شهر روشنایی

 بردیگران

نمای 

 ساختمان
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عوارض فعالیت های انسان، امنیت در مقابل وسواس شیطانی و مصرف گرایی و  بالیای طبیعی، امنیت در مقابل

رقابت مادی، امنیت روانی در مقابل ساخته های انسان و امنیت ضعفا در برابر اقویا و امنیت مردم در مقابل 

 (.  2: 323 3متقی و همکاران...( )حاکمان و

تنی بر اسالم، توجه بر بعد امنیت است و در آرمان شهر یکی از غایات و اهداف هر نوع برنامه ریزی مب      

در برنامه ریزی شهرهای . اسالمی هر نوع تصمیم گیری و برنامه ریزی امنیت زدا، نامعتبر و نامشروع است

اسالمی باید لزوم فراهم آوردن ساز و کارهای مناسب سخت افزاری امنیت زا و امکان یابی جهت احداث مناطق 

ساختار شهری و طراحی ساختار شهری به گونه ای که با کمترین آسیب پذیری توان تامین شهری و طراحی 

در بررسی که توسط برخی  (.03: 033 سنایی، احمدوند،)گردد امنیت شهروندان را داشته باشد و باید تامین 

راهکارهای  محققین بر اساس منابع اسالمی و به ویژه قرآن کریم صورت گرفته است،  مهمترین شاخص ها و

استحکام 3 امنیت بخش در شهر اسالمی در ابعاد مختلف کالبدی و غیر کالبدی  شامل این موارد بوده است

بخشی به زیر ساخت ها و بناهای شهری، بهبود کیفیت محیط شهر، پیش گیری و حفاظت از شهروندان در 

الت در اداره شهر، اداره امور شهر با مقابل هر گونه ناامنی، مسکن مطلوب نظم و تدبیر در طراحی ،رعایت عد

خردمندان و دانشمندان،  زیبا اندیشی و زیبا سازی، اموزش هدفمند، پویایی، مهربانی، محبت و خوش رفتاری، 

(. 28: 3  صارمی و صارمی،) "فقر زدایی، تقویت فعالیت های اجتماعی ، تعمیق بخشی ارتباط با خدا در جامعه

مترین معیارها و شاخص های اسالمی برای تامین امنیت شهر و شهروندان به شرح زیر عالوه بر این، برخی از مه

 3است

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

 مشروع خود بپردازند؛

 ی کافی و برابر وجود داشته و برای رشد و پیشرفت اقتصادی فرصت ها افراد از نظر معیشتی تامین

 (52-44: 8811عاملی،)باشد

 در ارتفاع زیاد یا زمین های پست و گود شهر ساخته نشود؛ 

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

 ؛(882ف العقول، تح)هوای پاک،آب فراوان و گوارا:جز به سه چیز خوش نباشد
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 قطع درختان را ( ص)رسول خدا .)باغ های سر سبز،وسیع  و انبوه و به تعبیر امروزی فضای سبز کافی داشته باشد

 ؛(808/6.معجم البلدان()تا فاصله خاصی از مدینه ممنوع کرد

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

 تامین امنیت خانه و خانواده و دفع چشم زخم ک  ؛(6/255کافی )تابت آیه الکرسی در درب به منظور 

  ؛(2/881وسائل الشیعه )امنیت بهداشتی و تمیز نگاهداشتن منزل و سرای بیرونی، عدم نگاهداری زباله در شب 

 هر و تهدید سالمتی مردم ممنوع بودن هر گونه اقدامی که موجب آلودگی منابع آب و آب های جاری مشترک ش

 می گردد؛

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

  امنیت شغلی از طریق اختصاص فضایی مشخص برای کسب و کار مردم توسط حکومت و فرصت های برابر

 ؛ (5/148وفائ الوفاء )اقتصادی برای همه مردم

 ظارت حکومت بر کسبه و بازار برای جلوگیری از کم فروشی، گرانفروشی، احتکار امنیت اقتصادی شهروندان و ن 

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

 امنیت حاکمان و استقرار ساختمان حکومت در مرکز شهر ؛ 

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

 استقرار برخی مراکز نظامی در موقعیت های مهم شهر به منظور دفاع از شهر در مقابل تهدیدات درونی و بیرونی ؛ 

 ایجاد تاسیسات دفاعی جهت حفاظت از شهر ؛ 

 ؛(نوانخانه)تامین امنیت فقراء و نیازمندان از طریق ساخت سکونتگاههایی برای افراد مستمند و فقیر 

 ؛ (2/505معجم البلدان )ین سالمت و امنیت بهداشتی شهروندان از طریق ساخت کشتارگاه در مکان مناسبتام

 (.10-82: 8811عاملی،)

 

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

همچنانکه ذکر شد و موارد فوق نیز موید آن . راج شده استاستخ( قرآن کریم، احادیث و روایات، سنت و سیره )

است، اسالم برای تامین امنیت در شهر و جامعه شهری شاخص ها و معیارهایی را در جنبه های مختلف 

مطرح می کند که به نظر می رسد با پیروی از آن می توان تا ...کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و -فیزیکی

اگر بخواهیم نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی  .نیت در شهر و جامعه دست یافتحد زیادی به ام
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محیطی را در وجه تکامل یافته آن یعنی هر دو محیط کالبدی و اجتماعی همچون ظرف و قالبی تصور کنیم، 

ش دیگر دین اسالم برای هر کدام از این بخش ها دستورات مشخص دارد که بخش از آن در باال ذکر شد و بخ

 3می آیددر قالب جدول زیر در ادامه 

CPمقایسه تطبیقی اصول رویکرد . 6جدول TE D و مبانی اسالم. 

 یاسالم آموزه ها و اصول  CPTED رویکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسل اول

تقویت قلمروهای 

 (قلمروبندی)طبیعی

 (1332حاتمی نژاد،)تاکید بر آزادی بیان و عقیده
 .ه اصل الضرر و ال ضرار توجه کردمواره باید بدر طراحی و مدیریت شهر و مسکن ه

 

 

 نظارت طبیعی

 ؛(طراحی شهر برای مقابله با جرم)طراحی منازل و معابر به نحوی که روشنایی مناسب داشته باشد

فیاض نوش و )که با حفظ نگاه خویش خانه همسایه خود را به مثابه حریم امن در آورید: پیامبر می فرمایند
 (1332سنایی راد،

 (22و22سوره نور آیات)تاکید بر حفظ حریم دیداری

 ( 14حکمت . نهج البالغه)روشن کردن چراغ قبل از غروب آفتاب 

 (1322پورجعفر و همکاران)ایجاد سلسله مراتب دسترسی در منازل و کاهش سهل الوصولی به منازل

 

 کنترل دسترسی

بامی که حصار و نرده نداشته باشد،پرهیز می  از خسبیدن بر پشت( ص)می فرمایند پیامبر( ع)امام صادق
 (1332فیاض نوش و سنایی راد،)داد

 ایجاد اندرونی و بیرونی در منازل

 (23بحاراالنوار،ج)التسحطیل علیه بالبناء؛  یکسان بودن سطح بام منازل 

 

 تعمیر و نگهداری

 (1321انصاری،)نداشته باشد متر باالتر باشد تا به داخل خانه دید1725پنجره بایستی :حکیم می گوید

 (1395مالک ابن ناس،)درب ورودی در مقابل هم یا در نزدیکی به هم سفارش نشده

 پنجره ای که منازل دیگران اشراف داشته مجازنیست حتی منبع نور و هوا

کوه  لیس الحد ان یفتح:معماری که باعث اشراف بر همسایه شود را نفی می کنند و می فرمایند(: ع)امام صادق 
 (2دعایم االسالم،ج)فی جداره ینظر منها الی شی من داخل دار جاره

 

 

 نسل دوم

 

 آستانه ظرفیت

بازکردن )ممانعت از انجام اقداماتی که امنیت جانی، مالی، روانی و اخالقی همسایه ها را دچار تهدیدمی نماید
طراحی فضای اضافه در خارج از  ناودان یا فاضالب به معابر، محدودیت یا بستن معابر با وسایل مختلف،

 ؛(2/359کافی...()منزل،وجود روزنه و پنجره هایی خارج از عرف و

 ازنظر اسالم احتکار و خالی نگه داشتن مسکن بسیار مذموم است؛

 

 همبستگی اجتماعی

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

ونه ای زندگی کند که امنیت همسایه خود را در معرض خطر قرار دهد از قافله مومنان اگر همسایه ای به گ:پیامبر 
 (332: 1323نراقی، )خارج شده است

 (.1323انصاری،)اسکان جداگانه گروه های قومی در محالت

ه وسائل الشیعه )القیاختصاص مناسب ترین فضا برای تردد بانوان به منظور تامین امنیت اجتماعی و اخ ارتباط با خارج از محل

 ؛(29/123

چهل خانه از پیرامون همسایه شما محسوب می شوند و هر کس با همسایه اش اختالف دارد سزاوار ورود به  جمعی فرهنگ
: 1323نراقی، ))هر کس همسایه خود را بیازارد بوی بهشت را خدا بر او حرام می گرداند.بهشت نمی باشد

 ؛(336
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 ؛(19حجرات)انسجام اجتماعی 

 

 

 

 

 نسل سوم

 

 زبان مشترک

حفظ امنیت اخالقی و همچنین امنیت سالمتی همساییگان با پرهیز از ساخت خانه هایی با ارتفاع بسیار بلند 

 ؛(2.التراتیب االداریه...()سقف خانه هایتان را از هشت گز بلند تر نسازید : امام صادق)

 

 نمودار خصوصیات محله

 (491نهج البالغه حکمت)مردم ایمن ماندن از دشمنی و کینه دوزی آنان است هماهنگی در در اخالق و رسوم

 ممانعت از ساخت مناره های بسیار بلند به منظور تامین امنیت روانی و اخالقی ؛

شخص کردن اولویت های 

 محلی

بازکردن )نمایدممانعت از انجام اقداماتی که امنیت جانی، مالی، روانی و اخالقی همسایه ها را دچار تهدیدمی 
ناودان یا فاضالب به معابر، محدودیت یا بستن معابر با وسایل مختلف، طراحی فضای اضافه در خارج از 

 ؛(2/359کافی...()منزل،وجود روزنه و پنجره هایی خارج از عرف و

 .ندان وجود داشته باشدزمینه برای غنای ارزش ها و اصول اخالقی و سالمت فکری و روانی شهرو ترغیب ساکنین برای مشارکت

 

پیاده سازی برنامه امنیت 

 گستری

 (1323رضایی مقدم،)تاکید بر اصل کرامت انسانی

تاکید پیامبر بر داشتن حصار . )اقدامات پیشگیرانه توسط حاکمان و مردم در مقابل تهدیدات صورت گیرد
مورد استفاده خانواده قرار می  دیوار چینی پشت بام هایی که. مناسب برای منزل و بستن آن در هنگام شب

 ؛.(گیرد

 ؛(42آیه . سوره طه ) پیروی از هدایت های الهی سبب بهره مندی از امنیت و سالمت  سنجش مداوم

 نگارندگان: منبع

 

 : نتیجه گیری( 9

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

در این بین امنیت شهر و جامعه شهری از . رده اندکهمین رو امنیت را در جوامع زیربنا و پایه توسعه قلمداد 

در واقع، امروزه امنیت . جمله دغدغه های اصلی حکومت ها به خصوص در کالنشهرها و شهرهای بزرگ است

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

تعامالت اجتماعی، گسترش فقر و بیکاری و حاشیه نشینی، اختالف شدید درآمد و تضادهای اقتصادی و 

دچار ...اجتماعی،افزایش جرم و جنایت، رشد نابهنجاری های اجتماعی، آلودگی شدید منابع آب، آلودگی هوا و 

شمندان و نظری پردازان به طرح ایده ها و راهکار های خود برای در این شرائط، اندی. تهدید جدی شده است

» تامین مطلوب امنیت شهر پرداخته اند، چه از طریق سیاست های طراحی و تغییر در کالبد شهرها مانند طرح

که بیشتر بر « امنیت محله محور»، یا توجه به سیاست هایی مانند «پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی

که در رویکرد برقراری امنیت از طریق طراحی محیطی ابتدا بر بعد کالبدی تاکید  .ت اجتماعی تاکید داردتعامال

با بررسی اصول مطرح شده در سه نسل . به بعد عوامل اجتماعی را دخیل کرده است 223 داشته ولی از سال
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ل از مداخالت کالبدی نیست به این نتیجه می رسیم  که امنیت محیطی صرفا پدیده ای حاص CPTEDرویکرد  

بلکه نیازمند نگرشی عمیق و جامعه شناختی است که دراصول نسل دوم به عنوان مکملی بر نظریات نسل اول و 

در نهایت اجرای این ایده ها توسط خود ساکنین محالت در قالب گام های امنیت گستری از دل محالت سالم و 

 .بدپایدار برآمده و در طول زمان تداوم می یا

دین اسالم به عنوان کامل ترین دین جهان از حیث تئوریک دارای قابلیت های بسیاری در طراحی فضا و     

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

ر آن، اصول، قواعد و شاخص های متعدد و از جمله فضاهایی است که اسالم برای استقرا« شهردر اسالم». است

در موضوع امنیت شهر و جامعه شهری نیز دین اسالم دارای اصول و معیارهای مشخصی است که . دقیقی دارد

عالوه بر این پژوهش . پیروی از آنها تا حد زیادی امنیت را در جنبه ها و ابعاد مختلف آن به ارمغان می آورد

شهر اسالمی »، بخشی از آموزه ها و معیارهایی را که اسالم برای ایجاد حی محیطی اصول برقراری امنیت با طرا

نتایج پژوهش حاکی از آن است که اسالم برای ابعاد مختلف امنیت . مطرح کرده است مورد بررسی قرار داد« امن

اسالمی برای هر به عبارت دقیق تر، منابع دینی و . شهر و جامعه شهری دستورالعمل های ویژه و مشخصی دارد

کدام از بخش های شهر همچون فضای فیزیکی و کالبدی ، روابط و تعامالت اجتماعی شهروندان، فرهنگ و 

مولفه ها و شاخص های دقیقی دارد که ....ارزش های واالی الهی، نیازهای تفریحی و روانی، چشم انداز آینده و 

همچنانکه در نهج عالوه بر این،. .دان را مرتفع خواهد کردپیروی از آنها بسیاری از مشکالت امنیتی شهر و شهرون

البالغه ذکر شده است، استقرار امنیت و آرامش آنقدر در جامعه و شهر اسالمی اهمیت دارد که مهمترین هدف 

 . می باشدحکومت برقراری امنیت و آرامش در شهر ها 
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