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Extended Abstract
Introduction
Urban security concerns have come to forefront since the late 1980s as the adverse effects of
globalization, such as unplanned urbanization, irregular migration, poverty and unfair
distribution of wealth and income, organized crime, soaring population, insufficient physical
infrastructure, and social unrest have undermined daily lives of ordinary people at urban areas.
Urban security approach has been developed as a response to those challenges. It seems that the
existence of structures and content of the value systems in any society is essential because they
are able to form insights and attitudes. In this regards, the type of insights and attitudes can play
a high role in defining and conceptualizing security as well as explaining the criteria for
measuring urban security. On this basis, in the secular school value propositions and principles
have a limited role in urban security, but in the Islam school, where all political and social
phenomena are influenced by value components, values and normative aspects play an
important role. In the transcendent school of Islam, urban security has a special place and it is
measured by value criteria. Islam as a religion and complete way of life has provided a divine
guidance for the safety, protection, peace and stability of individuals and society which if
properly followed, the society and its individual members become safe and well protected.
Urban security is a theme which is accompanied with man’s life and is considered as necessary
needs of citizens. Hope to having better life, progress and development in all areas including
cultural, economic progress and reaching technology and industrial achievements is only
feasible through security. On other hand, when the security coefficient of a country is at a high
level, the people residing in such country will lead a peaceful life and will continue their
collective attempts to build and develop their country.
Methodology
Researchers have used documentary studies based on analysis of the content of more than 35
sources by word cloud software in the process of explaining the criteria of urban security in the
Islam school. Also, three methods including Rank Order Centroid (ROC), Rank Sum (RS) and
Rank Reciprocal (RR) have been used for weighting to urban security criteria. Due to the
consistency of urban security criteria, the method that had the lowest standard deviation in
weight was selected. Based on this, the rank sum method with the least standard deviation has
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been selected.
Results and discussion
Analysis of the content of more than 35 sources in the field of security and urban security with
an Islamic approach through word cloud software shows that eight main criteria are important in
assessment of urban security.
•Faith, spirituality ،values, and religious beliefs;
•Justice, equality and non-discrimination;
•Material welfare (sustainable income and employment) and far from poverty, unemployment
and expensiveness;
•Spiritual and physical health;
•Safe from threats and fears of violence and crime;
•Safe from immorality such as lying, administrative corruption, distrust, lawlessness and
disloyalty;
•Safe from all natural and man-made hazards;
•Having a sustainable physical space.
In this regard, weighting the urban security criteria based on the rank sum method shows that
faith, spirituality, values, and religious beliefs with 22 percent in the first rank; justice, equality
and non-discrimination with 19.44 percent in the second rank; and material welfare (sustainable
income and employment) and far from poverty, unemployment and expensiveness are in the
third rank with 16.67 percent.
Conclusion
The recent research tried to focus on urban security and discuss it from an Islam perspective.
The research indicates that Quran has paid much more attention to the issue of urban security.
Urban security is a main priority in security policies of Islam, which aims to make human
settlements safer for development, revolves around the causes of insecurity in urban spaces.
However, security requires to be handled in terms of inequality. In view of Islam school,
unequal distribution of security at urban areas should be examined based on a comprehensive
conceptual framework for analysis. To realize the Islamic utopia in the Quran mentions to eight
main axes, including Islamic principles, global principles, divine attributes and actions,
principles based on nature and natural elements, principles of social relations, principles based
on dos and don’ts and finally, principles based on urban and architectural elements. In Islam
perspective, the ideal city has two principles of monotheism and justice and in its pillars, there
are three spaces including, intellectual space, practical space and physical space. So paying
attention only to the physical space without emphasizing the other spaces for realization of
urban security is insufficient. Thus in the transcendent school of Islam, both immaterial and
material criteria are necessary for measuring of urban security.
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چکیده
وجود ساختارها و محتوای نظام ارزشی در هر جامعـهای بـه دلیـل اینکـه قادرنـد موجـب شـکلگیری بینشهـا و
نگرشها شوند از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند .بر این اساس در مکتب سـکوالر گزارههـا و اصـول ارزشـی در
امنیت شهری دارای نقشی محدود ولی در مکتب شریعتمدار که تمامی پدیدههای سیاسی -اجتماعی تحـت تـأثیر
مؤلفههای ارزشی قرار میگیرند ،وجوه ارزشی و هنجاری نقشی مهم ایفای مینماینـد .در مکتـب متعـالی اسـالم
امنیت شهری از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و با معیارهای ارزشی موردسنجش و ارزیابی قرار میگیرند .در ایـن
راستا با تأکید بر روششناسی "تحلیل محتوا" بیش از  32منبع تبیینکننـده مفهـوم امنیـت و امنیـت شـهری بـا
رویکرد اسالمی از طریق نرمافزار ابر واژگان مورد تحلیل قرارگرفته شـد کـه نتـای آن نشـان میدهـد 1 ،معیـار
هویتبخش ،شاخصهای اصلی برای سنجش و ارزیابی امنیت شهری محسوب میشوند .روش ابر واژگان نـوعی
تحلیل محتوی از منابع در دسترس است که فراوانی و تعدد واژههای تبیینکننده امنیت شهری را در بوته تحلیـل
قرار میدهد .همچنین با استفاده از روشها و مدلهای وزنده در فرایند تحقیق اقدام به تـوزین معیارهـای امنیـت
شهری بر مبنای روش جمع رتبهای گردید که نتای نشان میدهنـد ،برخـورداری از ایمـان ،معنویـت ،ارزشهـا و
باورهای دینی در سنجش و ارزیابی امنیت شهری  55درصد اهمیت ،بهرهمندی از عدالت ،برابری و عدم تبعیض و
ظلم  03/11درصد و برخورداری از رفاه مادی (درآمد و اشتغال پایدار) و بهدوراز فقر ،بیکاری و گرانـی نیـز 01/17
درصد اهمیت و اوزان را به خود اختصاص دادهاند .بدین ترتیب در مکتب متعالی اسالم همزمان به ترتیـب وجـوه
غیرمادی و مادی در تبیین معیارهای سنجش امنیت شهری مورد تأکید قرار میگیرند.
واژگان کلیدی :امنیت شهری ،مکتب اسالم ،شهر اسالمی.
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مقدمه
امنیت را باید کهنترین موضوعات و از مهمترین دغدغههای بشری محسوب نمود که از بدو خلقت انسان تا زمان حاضر،
همیشه ارتباطی ناگسستنی با ذات و جوهر هستی او داشته و همواره نیز انسانها در جستجوی آن بودهاند (سعادت فر،
 .)1 :0311از دیدگاه اندیشمندان حوزه روانشناختی امنیت بسترساز آرامش روحی و روانی انسان است بهطوریکه بر
اساس نظریه مازلو ،نیاز به امنیت یک نیاز روانی محسوب شده که در صورت عدم تحقق آن ،روان آدمی ،آزرده و
پریشان میشود (کیانی سلمی و بیگلری نیا .)17 :0331 ،تحلیلهای چند دهه اخیر در سطح رشتههای مختلف علمی که
شهر و شهرنشینی را موردتوجه قرار دادهاند مبین آن است که توسعه شهری با اهداف متعددی به اجرا گذاشتهشده است.
دراینبین جغرافیدانان شهری متمایزتر از سایر رشتهها با تأکید بر ابعاد فضایی توسعه جنبههای متعددی را مورد تأکید
قرار دادهاند .هماینک بسیاری از جغرافیدانان معتقدند که هدف توسعه شهری باید حذف نابرابریهای اجتماعی و
اقتصادی برای همه شهروندان و برخورداری از کیفیت زندگی باالتری باشد (قنبری و همکاران .)031 :0332 ،مروری بر
بروز حوادث و اتفاقات مهم بهویژه در سالهای اخیر که در شهرهای بهظاهر امن جهان رخداده و موجب پراکنش ناامنی
در بیشتر شهرهای جهان گردیده توجه به مقوله امنیت شهری را بیش از گذشته حائز اهمیت نموده است .بدیهی است
بروز ترس از هرگونه ناامنیهای شهری میتواند موجب ناتوانی شهر در جهت تأمین مطالبات و نیازهای شهروندان گردد.
بر این مبنا گروهی نگرانی ،ناامنی و اضطراب دائمی در زندگی شهروندان را از مهمترین دغدغههای برنامهریزی شهری
و شهروندان محسوب نموده و آن را در هیچ شرایطی نادیده نگرفتهاند .ناتوانی دانش بشری در مقابله با بروز ناامنیها دو
فر

اساسی را مطرح نموده است .در فر

نیست و در فر

نخست تصریح گردیده که امنیت شهرها به معنای واقعی خود امکانپذیر

دوم نیز تبیین گردیده که با تغییر در رفتارهای اجتماعی انسانها امکان تحقق دیار و شهر امن بهعنوان

یکی از اهداف خلقت و زمینهساز تعالی انسان امکانپذیر است (صارمی .)11 :0313 ،بررسیهای انجامشده در متون دین
مبین اسالم نشان میدهد که وعده تحقق چنین شهری را خداوند متعال بیان کرده و بر این اساس نگاه ویژه خود در
خصوص حذف ناامنی از شهرها را با عبارت وَ اهللهّ َیدْعهوا إِلی دا ِر السَّالمِ؛ خداوند به خانه سالمت دعوت میکند مطرح
نموده است .با چنین رویکردی میتوان برخورداری از امنیت را انتظار نخست شهروندان از حکومتها محسوب نمود که
در حال حاضر با پیچیدگیهای روزافزون شهرها ابعاد گستردهتر و متنوعتری به خود گرفته است (علیدوست.)1 :0332 ،
بر این اساس امنیت شهروندان از حقوق اولیه آنان محسوب میشود .اگر امنیت در سطوح و ابعاد متنوع آن تأمین نگردد،
نهتنها زندگی شهروندان دچار مشکالت عدیدهای خواهد شد ،بلکه مسؤولین شهری نیز قادر نخواهند بود بر مشارکت و
همراهی شهروندان در اداره امور جامعه امیدوار باشند (شایگان و همکاران .)11 :0337،از منظر روایت اسالمی امنیت
شهری یکی از بزرگترین و گواراترین نعمتهای الهی است که همه مردم به آن نیازمند هستند .زندگی برای شهروندانی
که امنیت ندارند لذتبخش نیست لذا در روایتهای اسالمی معیار ارزش شهر میزان برخورداری از امنیت است (مروتی و
دارابی .)10 :0333 ،اما بهراستی از دیدگاه مکتب حیاتبخش اسالم شهروندان در چه جامعهای دارای امنیت هستند؟ و
مالكها و معیارهای امنیت شهری از دیدگاه مکتب اسالم کداماند؟ مقاله حاضر یا چنین برداشتی از اهمیت مفهوم امنیت
بر آن است تا با بهرهگیری از منابع موجود در صدد رتبهبندی معیارهای امنیت شهری از دیدگاه مکتب متعالیه اسالم
بپردازد .بررسی پیشینه تحقیق در این زمینه نشان میدهد که تاکنون  32مقاله علمی و پژوهشی در سطح مجالت معتبر
به تبیین توصیفی مفهوم امنیت از دیدگاه مکتب متعالیه اسالم پرداخته که تعداد بسیار اندکی از آنان به حوزه امنیت
شهری با رویکرد توزین معیارها پرداختهاند .بدین ترتیب نوآوری محققان در آن است تا با طرح سؤاالت محوری فوق
ضمن تحلیل محتوایی منابع در دسترس دو شکاف نظری و روششناسی موجود را تعدیل نموده و گامی مؤثر برای
ارزیابیهای بومی امنیت شهری ارائه نمایند.
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مبانی نظری
امنیت را میتوان موضوعی فراگیر محسوب نمود که در تمامی شئون زندگی انسان حضوری پررنگ داشته و میتوان آن
را به معنای احساس آرامش ،نشاط فردی و اجتماعی ،سالمت جسمی و عقیدتی و سعادت مادی و معنوی تعریف نمود
(قربی .)20 :0331 ،در پارهای از تعاریف مفهوم امنیت را دربرگیرنده مضامینی چون آسایش ،فراغت و بدون بیم و هراس
بودن انسان در جامعه تلقی مینمایند (صارمی .)11 :0313 ،امنیت پیش از آنکه موضوعی قابلتعریف باشد میتواند بیشتر
پدیدهای ادراکی و حسی تلقی شود .بر این مبنا گروهی امنیت را محافظت در برابر خطر (امنیت عینی) ،احساس ایمنی
(امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریافتهای شخصی) تعریف کرهاند .بر این مبنا آنان بر این اعتقادند که امنیت
در معنای عینی به معنای فقدان تهدید در برابر ارزشهای کسبشده و در معنای ذهنی نیز به معنای فقدان ترس از
حمله علیه ارزشها تعریف میشود (لک زایی و میرچراغ خانی .)1 :0337 ،در نگاه جامع گرایانه که مفهومی کالن از
امنیت ارائه میدهد گروهی مضامینی چون امنیت به معنای کاهش ترس از جرم و احساس امنیت عمومی ،امنیت به
معنای افزایش رفاه و تأمین اجتماعی ،امنیت به معنای رفع مجموعه نگرانیهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
و درنهایت امنیت به معنای امنیت هویت یعنی فراغت ،رهایی از تهدید و فقدان نگرانی در خصوص حفظ و تداوم
ارزشها ،باورها و عقاید را تبیین نمودهاند (حاجیانی .)53 :0332 ،گروهی از محققان حوزه امنیت با تمایز قائل شدن بین
دو مفهوم امنیت و ایمنی فضای مفهومی آنها را از یکدیگر تفکیک نموده و بر این باورند که ناامنی شرایطی است که
در آنیک یا چند مهاجم از قصد زمینه آسیب رساندن به سوژهای خاص را داشته باشند .در این دسته پدیدههایی چون
سرقت ،حمالت تروریستی ...،جای میگیرند .اما ناایمنی به شرایطی قابل اطالق است که در آن افراد از عواقب ناخواسته
اعمال غیرعمدی پدیدههای انسانی یا مخاطرات طبیعی چون سوانح رانندگی ،سیل ،زلزله ...،در بیم و هراس هستند
(حسینی اخگر و همکاران .)11 :0337 ،میتوان نظریات امنیت را برخاسته از نوع جهانبینی و نوع نگرش به انسان
متفاوت و متعدد دانست .با پذیرش تفاوتها در نوع جهانبینی و نوع نگرش به انسان ،تعاریف متفاوتی از امنیت هویت
مییابد (هاشمی و علی زاده برمی .)075 :0331 ،گروهی بر این باورند که همواره چهار علقه عام برای انسان شامل علقه
مادی ،علقه شناختی ،علقه اجتماعی و علقه امنیتی وجود دارد که میتوان آنها را بر اساس خصوصیات ظاهری و درونی
از یکدیگر متمایز نمود .آنان برای علقه امنیتی انسان چهار بعد شامل امنیت مالی ،امنیت جانی ،امنیت جمعی و امنیت
فکری قائل میشوند (فتوحی اردکان و یزدان پناه .)51 :0331 ،گروهی معتقدند امنیت در جوامع انسانی دو بعد شامل بعد
حداقلی و بعد ارتقایی دارد که مضمون رفاه در آن وجه غالب میگردد (قرایی و همکاران .)02 :0313 ،گروهی نیز در
طبقهبندی امنیت به دو مفهوم امنیت مضیق و موسع اشاره دارند .در هستیشناسی پارادایم مضیق این دولتها هستند که
تهدید میشوند درحالیکه در پارادایم امنیت موسع ،تهدیدات متکثر شده و تنها به دولتها مربوط نمیشود؛ بلکه تمام
ابعاد زندگی انسان را در برمیگیرد (وثوقی و بازوند .)013:0331 ،بررسی متون مرتب با حوزه امنیت نشان میدهد که
مفهوم امنیت در اسالم را میتوان چندالیهای ،پیچیده و محوری محسوب نمود .با توجه به ماهیت امنیت میتوان دو
سطح مادی یا دنیوی و معنوی یا اخروی برای آن متصور گردید .در سطوح دنیوی شاخصهای متعددی چون عدالت
اجتماعی ،توسعه همهجانبه اعم از اقتصادی و اجتماعی و در سطوح معنوی نیز ایمان به خدا و سنتهای الهی ،اعتماد و
توکل به خداوند الیزال و ارادهگرایی خداوند در امور جهان موردتوجه قرار میگیرند .همچنین در مکتب متعالی اسالم با
توجه به محدوده اجرایی امنیت میتوان برای آن دو سطح فردی و اجتماعی در نظر گرفت .در سطوح فردی امنیت به
معنای دور بودن از ترس و آسیبهای مالی و جانی و اخالقی و در سطوح اجتماعی نیز حالت همگانی فراغت از تهدیدات
حاصل از عملکردهای غیرقانونی افراد و کارگزاران حکومتی تعریف میشود .در این سطوح نیز امنیت با شاخصهایی
چون عدالت ورزی ،حفظ حرمتها و کرامتهای انسانی ،نظم متکی بر عدالت ،تأمین رفاه و معیشت شهروندان ،رعایت
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حرمت و حقوق انسانها و رفع فقر و تنگدستی موردسنجش و ارزیابی قرار میگیرد (اسماعیلی و خواجه سروی:0331 ،
 .)511از دیدگاه مبانی فکری اسالم امنیت باید متکی بر دو ستون هویت پایه و عدالت پایه بوده و نمیتوان از امنیت
تلقی محدودی ارائه کرد .در نظریه امنیتی اسالم با توجه به مبانی هستیشناسی ،امنیت ،مفهومی گسترده ،متوازن و
عمیق دارد که ابعاد مختلف زندگی انسان را شامل میشود و به قلمروی خاص ،محدود نیست (ابراهیمی و همکاران،
 .)52 :0333وجه غالب رویکرد اسالمی به امنیت و ابعاد آن را میتوان در آرای و نظریات بزرگان دین اعم از پیامبران و
معصومین ،شخصیتهای برجسته اسالمی و نیز در منابع اسالمی چون قرآن دریافت نمود .تحلیل آماری در خصوص واژه
امنیت در قرآن کریم مبین آن است که درمجموع از ریشه یا کلمه " امن"  15کلمه مشتق گردیده و حدود  173بار در
قرآن بهکاررفته است .از این تعداد کاربرد  321مورد در آیات مکی و  250مورد در آیات مدنی آورده شده که تبیینکننده
اهمیت موضوع امنیت در قرآن کریم است (اخوان کاظمی .)02 :0311 ،در این راستا اصول اعتقادی در سیره نبی مکرم
اسالم (ص) نیز شامل پرهیز از خشونت و صلحطلبی ،عمق دادن معنایی به هویت اسالمی ،اصل اخوت بهجای دشمنی،
همگرایی و وحدت ،پرهیز از استبداد و ستم ،ظلمستیزی ،وفاداری به تعهدات و برخورد با پیمانشکنان ،التزام داشتن و
تعهد به قوانین الهی ،تساهل و تسامح توأم با جدیت و قاطعیت ،درآمیختن نرمش و واقعیت ،برقراری عدالت و قس ،
رسیدگی به فقرا و محرومان ،تروی انفاق و ایثار از اهم اصولی است که در تأمین امنیت ،موردتوجه پیامبر (ص) قرار
داشته است (امامجمعه زاده و درجانی051 :0313 ،؛ کرمی و فرحبخش .)21 :0331 ،همچنین در سیره حضرت امیر (ع)
که تحت عنوان امنیت علوی قابل تبیین است موارد متفاوتی در تبیین مفهوم امنیت بکار گرفتهشده است .در روایتی
منتسب به حضرت امیر (ع) ایشان به سه هدف عمده نظام اسالمی اشاره نموده که الزم است کارگزاران به آن توجه و
التفات ویژهای داشته باشند .ایشان از امنیت در کنار عدالت و فراوانی نعمت بهعنوان نیازهای مردم یادکرده و فرمودهاند
که سه چیز نیاز همگانی است امنیت ،عدالت و فراوانی نعمت (گل مکانی و همکاران .)032 :0331 ،اهمیت امنیت از
دیدگاه موالی متقیان علی (ع) بهگونهای است که مناطق فاقد امنیت از دیدگاه ایشان بدترین مناطق معرفی میشوند
(منتظران و تاجآبادی71 :0332 ،؛ زیاری و همکاران .)571 :0331 ،موالی متقیان علی (ع) در فرازی از نه البالغه
می فرمایند که شهری از شهر دیگر برای تو برتر نیست و بهترین شهر آن شهری است که در آن با آسایش و امنیت
زندگی کنی (حشمتی و همکاران .)11 :0332 ،امنیت مطلوب در اسالم آن است که با برخورداری جامعه از مواهب الهی،
همه مردم با وظیفه خود آشنا و از هر لحا بینیاز گردند .آنگاه در اثر بینیازی هیچکس خیال تجاوز به حقوق دیگران را
در سر نمیپروراند تا در سایه آن بندگان خدا فرصت عمل به وظیفه خود و خودسازی معنوی را بیابند و به امنیت واقعی
دست یابند.
در برابر رویکرد اسالم به مفهوم امنیت ،بسیاری از محققان غربی ضمن توجه به امنیت بهطور عام و امنیت شهری بهطور
خاص آن را با محوریت عدالت فضایی و با معیار جلوگیری از جرم و جنایت و شورش موردسنجش و ارزیابی قرار
میدهند  .لذا وظیفه کارگزاران و برنامه ریزان شهری را تحقق شاخص عدالت فضایی قلمداد مینمایند ( Tulumello,

 .)2017:399در پارهای از منابع غربی نیز نماگرهای تبیینکننده امنیت شهری در چهار طبقه شامل توسعه شهری ،جرم
و جنایت و بیثباتی شهری ،مسکن و زیست پذیری شهری و جلوگیری از مخاطرات شهری طبقهبندی میشوند ( Yu et
 .)al, 2013:11در این تحقیقات ایمنی و امنیت شهری در جستجوی تحقق نظام حملونقل عمومی ایمن ،فضاهای عمومی امن
و قابلدسترس ،حفاظت افراد در برابر شورشها  ،حفاظت در برابر مخاطرات طبیعی ،دسترسی برابر به خدمات پایه و اساسی و
دسترسی برابر به عدالت برای تمامی شهروندان میباشند ( .)DCEF, 2019:2-16سازمان ملل متحد در سال  0303نشان
میدهد که بسیاری از شهرهای اروپایی با تهدیدات فراوانی چون خطرات درراههای ارتباطی ،ناامنی ،آلودگی هوا ،کمبود فرصتهای
شغلی ،کمبود خدمات آموزش ،آلودگی صدا ،کمبود خدمات بهداشتی ،کمبود خدمات اجتماعی ،کمبود مسکن و کمبود حملونقل
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عمومی مواجه میباشند .از منظر سازمان ملل  01حوزه فوق شاکلههای امنیت شهری را به خود اختصاص میدهند ( Jakaitis,
 .)2015:5گروهی نیز امنیت و کاهش شکنندگی شهری را چالش رو به تزاید سیاستهای دولتی برای مقابله با پدیدههای ناامنی
محسوب مینمایند .آنها این سیاستها را نیازمند یکپارچگی فعالیتها اعم از برنامهریزی و نیز توجه حکومتها به شهرها در جهت
رفع تهدیدات مرتب

با ناامنی همانند شورشها ،جرم و جنایت ،ترس و نیز ناامنیهای اقتصادی و اجتماعی میدانند

( .)Commins, 2018:5در مقام مقایسه با اندیشه محققان غربی ،به نظر میرسد امنیت شهری باید با معیارهای مبتنی
بر جهانبینی اسالمی موردسنجش و ارزیابی قرار گیرد .بدین ترتیب به نظر میرسد در شهرهای اسالمی ،شهرها باید با
توجه به جنبههای مختلف ازجمله ساختار اجتماعی ،ریختشناسی ،شیوه اداره امور شهر و امور مذهبی مورد تجزیهوتحلیل
قرار گیرند (فالحت .)00 :0331 ،لذا همانطور که مرتضی هشام در کتاب اصول سنتی ساختوساز در اسالم تصریح دارد،
تحلیل و ارزیابی شهرهای اسالمی باید بر پایه قوانین و سنتهای اسالمی چون قوانین شریعت و شرع ،قرآن کریم،
سنت ،منابع تکمیلی ،فقه و منابع فقهی انجام پذیرد تا بستر مناسبی برای تبیین معیارهای امنیت شهری فراهم گردد
(هشام .)03 :0317 ،مفهوم شهر اسالمی ناظر به هویت اجتماعی و کالبدی شهر است .شهر اسالمی شهری است که
رواب اجتماعی آن بر پایه ارزشهای دینی سامان مییابد و چهره فیزیکی آن یادآور هویت اسالمی ساکنان آن است.
واژههایی که شهر مطلوب در آیات قرآنی با آنها توصیفشده؛ بهطور عمده با صفاتی چون امن ،زنده ،سالم و پاکیزه
همراه است .امنیت و اطمینان جسمی و روانی از مهمترین ویژگیها شهر مطلوب ازنظر اسالم بیانشده که چهار علت
مادی ،صوری ،فاعلی و غایی با مؤلفههای طبیعی ،مصنوع و انسانی برای وجود آن ذکرشده است (باللی اسکویی و
همکاران .)031 :0333 ،از دیدگاه اسالم توجه به جایگاه انسان و حفظ حرمت آن از مهمترین وجوه پیادهسازی شهر امن
است .لذا مهندسی رفتارهای اجتماعی به هدف کمال شهروندان ،تلفیق هنجارهای انسانی با فضاهای کالبدی شهر
به منظور شکوفایی اندیشه شهروندان و تأمین آسایش آنان از اصول اسالمی شهر امن محسوب میشود (پورموسوی و
امینی .)1 :0335 ،عوامل شکل دهند شهر اسالمی که امنیت آن را تحت تأثیر قرار میدهند در سه گروه اصلی
قابلطبقهبندی هستند .اولین عامل ایمان شهر یا اصول ایمانی آنهاست که به آن به فضای فکری اطالق میشود.
دومین عامل اصول علمی است که از آن بهعنوان فضای رفتاری تعبیر میشود .سومین عامل نیز کالبد شهر است که به
آن فضای عینی اطالق میشود (رحیمی .)55 :0331 ،بر این مبنا شهر امن قرانی و اسالمی شهری است که از امنیت
همهجانبه در زمینههای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،اخالقی ،روانی و معنوی برخوردار باشد .وجود ایمان و افراد
مومن از امن بودن شهر حکایت میکند (سیاف زاده و همکاران .)511 :0332 ،بسیاری بر این باورند که امنیت قابلیتی از
اجتماعات شهری برای حفظ کارکردهای شهری در جهت تأمین زندگی و سالمتی شهر و شهروندان در جهت مقابله با
فشارهای شهری است (محمدی ده چشمه و علیزاده .)013 :0331 ،در این دیدگاه تمایزات ساختاری میان دو مفهوم
امنیت شهری و شهر ایمن وجود دارد بهطوریکه میتوان مفهوم امنیت شهر را در اسالم بسیار گستردهتر از شهر ایمن
محسوب نمود .بدین ترتیب همه ابعاد شهر مانند امنیت اجتماعی ،امنیت اعتقادی ،امنیت روانی ،امنیت اقتصادی و امنیت
کالبدی در مفهوم امنیت جای میگیرند (صارمی .)11 :0313 ،بر پایه اصول اسالمی شهرها بایستی بهعنوان زمینه و
بستر حیات و تکامل و تعالی انسان ایفای نقشنمایند .بدین منظور برای تحقق آرمانشهر اسالمی در قرآن به  1محور
اصلی شامل اصول اسالمی ،اصول جهانی ،اصول مبتنی بر صفات و افعال الهی ،اصول مبتنی بر طبیعت و عناصر طبیعی،
اصول رواب اجتماعی ،اصول مبتنی بر بایدها و نبایدها و درنهایت اصول مبتنی بر عناصر شهری و معماری تأکید ویژهای
شده است .در مبانی نظری ،شهر آرمانی از دیدگاه اسالم دارای دو اصل توحید و عدل و در ارکان آن نیز سه رکن فضای
فکری ،فضای عملی و فضای عینی یا کالبدی مطرح هستند .لذا توجه صرف به عنصر کالبدی بدون تأکید به دو رکن
دیگر آن معنا و مفهومی نخواهد داشت .بدین ترتیب اگر سه رکن را بهصورت دوایر متقاطع ترسیم نماییم ،بهترین حالت
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وقتی است که سه دایره بر هم منطبق باشند و بدترین حالت وقتی است که این دوایر هیچ نقطه مشترکی با یکدیگر
نداشته باشند (نقی زاده .)25 :0331،بر این مبنا در اسالم دو دیدگاه نسبت به تحقق امنیت بهعنوان مهمترین شاخص
شهر اسالمی موردتوجه است .دیدگاه اول که به کالبد اصالت میدهد و معیارها و اصول مشخصی را برای ساخت فضای
کالبدی بهمنظور تحقق امنیت پیشنهاد میکند و دیدگاه دوم که به بعد معنوی شهر اسالمی در جهت تحقق امنیت شهری
اصالت میدهد .بدین ترتیب در شهر اسالمی عمران ،آبادانی و زیبایی شهری حفظ طبیعت و صفای طبیعی و عواملی
ازایندست در کنار عدالت و تقسیم خدمات شهری ،تأمین آرامش روحی و امنیت معنوی و ظهور و اعتالی مظاهر اسالمی
مطرح است (فالحتی )13 :0331 ،از دیدگاه اسالم بدون امنیت نمیتوان انتظار کارایی از شهر و ساختار شهری برای
سکونت شهروندی و زندگی همراه با رفاه و کرامت انسانی داشت .دراینبین الزمه تحقق امنیت شهری خدامحوری ،حفظ
عزت و کرامت انسانی ،عدالت و پرهیز از نابرابری است (ملکی .)031 :0332 ،بدین ترتیب تحلیل مبانی نظری تحقیق
اعم از وجه عام امنیت و نیز وجه خاص آن یعنی امنیت شهری از دیدگاه مکتب متعالی اسالم تبیینکننده مجموعهای از
مضامین ذهنی و عینی چون ایمان و معنویت ،عدالت ،رفاه مادی ،سالمت ،جامعهای عاری از تهدید و ترس ،اخالقیات،
ایمن در برابر انواع مخاطرات و نیز فضایی کالبدی پایدار است .در این معنا در شهر اصیل اسالمی همواره معیار امنیت
شهری ارتباط مستقیمی با فضا و ساخت شهری دارد که از آن تحت عنوان شهر ایمن یادشده است .در چنین شهری،
هر فضای شهری باید تا حد زیادی تأمینکننده امنیت درونی و بیرونی شهروندان خود باشد (رفیعیان و همکاران:0330 ،
.)23
روش پژوهش
در فرایند تبیین معیارهای امنیت شهری در مکتب متعالیه اسالم مطالعات اسنادی بر اساس رویکرد تحلیل محتوی با
استفاده از نرمافزار تحلیلی " ابر کلمات " و نیز در توزین معیارهای امنیت شهری از سه روش وزنده مرکز ثقل رتبهبندی
ترتیبی ،)ROC(0جمع رتبهای5یا ( )RSو عکس پذیری رتبهای3یا ( )RRاستفادهشده است (پورطاهری.)71 :0331،
الف) روش تحلیلی مبتنی برابر واژگان

در این روش با عنایت به تکرار ،تعدد و استمرار واژهها و کلمات در سطح منابع و اسناد مرتب با حوزه امنیت و امنیت
شهری از منظر مکتب متعالی اسالم با بهرهگیری از نرمافزار ابر واژگان نسبت به شناسایی مهمترین معیارهای سنجش
امنیت شهری پرداختهشده است .همچنین بهمنظور تحکیم و ارتقای روایی تحقیق عالوه بر تعدد تکرار واژگان بهصراحت
و تأکید مؤکد پارهای از کلمات حوزه امنیت در منابع اصیل اسالمی همانند قرآن کریم ،سیره نبوی ،سیره معصومین و
بزرگان دین نیز توجه ویژهای صورت گرفته است .در فرایند تحلیل محتوی  32مقاله علمی و پژوهشی که فهرست آنان
در منابع انتهایی ذکر گردیده با چاپ بین سالهای  0311تا  0333با رویکرد امنیت در مکتب متعالی اسالم مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتهشده است.
ب) روشهای توزین معیارهای امنیت شهری

بهمنظور توزین معیارهای امنیت شهری از دیدگاه مکتب حیاتبخش اسالم از سه روش با تأکید بر تعداد معیارها و رتبه
مستقیم هر یک به شرح زیر استفادهشده است.
مرکز ثقل رتبهبندی ترتیبی ()ROC

در این روش مبنای تخصیص اوزان تعداد گزینهها و رتبه مستقیم تخصیصی به هر یک از شاخصها است .در این مورد
)1. Rank Order Centroid (ROC
)2. Rank Sum(RS
)3. Rank Reciprocal(RR
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اوزان از طریق تابع زیر محاسبه میشوند.

در این تابع  nتعداد گزینهها و نیز رتبه مستقیم هر شاخص محسوب میشود
جمع رتبهای ()RS

در این روش روال ترتیب محاسبه وزنها بهصورت بی مقیاس سازی جداگانه رتبهها و تقسیم آن درمجموع رتبهها از
طریق تابع زیر است:
عکس پذیری رتبهای ()RR

این روش عکس رتبههای بی مقیاس شده را با تقسیم نمودن آن بر مجموع عکس رتبهها و از طریق تابع زیر به دست
میدهد.

بحث و یافتهها
تحلیل حاصل از مستندات و منابع موجود در حوزه امنیت و امنیت شهری از دیدگاه مکتب متعالی اسالم نشان میدهد که
یکی از وجوه تحقق توسعه شهری در بالد اسالمی بیتردید امنیت و تأمین الزامات آن میباشد .یافتههای حاصل از
تحلیل ابر واژگان مرتب با حوزه امنیت همانطور که شکل ( )0نشان میدهد بر رفع ناامنی و تحقق احساس امنیت پایدار
و مهمترین معیارهای تبیینکننده آن تأکید دارد .در این فرایند امنیت نعمت الهی برای زیستگاههای بشری است که در
سایه ایمان به خداوند و معنویت و تحقق عدالت و برابری معنا و مفهوم مییابد .همانطور که مشاهده میشود در رویکرد
اسالمی به امنیت شهری ،شهروندان با ویژگی انسان رها نگریسته نمیشوند .دراینبینش شهروندان سلطهگر ،دنیاگرا ،و
طرفدار ارزشهای مادی و لذتگرا نیستند .بر این مبنا شهروندان جامعه اسالمی دارای کارکردهای امنیتی چون بقای
دنیوی و مادی ،منفعتطلبی شخصی ،سلطهطلبی ،بیعدالتی و ایجادکننده فساد محسوب نمیشوند .در مکتب اسالم،
شهروند شریعتمدار ،شهروندی مقید به فطرت ملکوتی ،عدالتخواه و مبارزه گر با فساد و رفع فقر است .در هستیشناسی
شریعتمدار ،فرصت امنیتی جامعه و جهان مطرح بوده و مرجع امنیت شهری نیز قرب الهی و اسالم و دولت اسالمی هدف
امنیت محسوب میشوند .در کارکرد امنیتی اسالم توحید و والیت از ارکان اساسی در حوزه باورها تلقی میشوند .بر این
مبنا انسجام خاطر و آرامش دل (امنیت فردی) همگرایی ایجابی و جلوگیری از تعار

(امنیت شهروندان) موردتوجه

میباشد .در این باور امنیت ایجابی از طریق تربیت و امنیت ایجابی از طریق اصالح رابطه دولت و شهروندان محقق
میگردد.
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شکل شماره  .1تحلیل ابر واژگان حوزه امنیت از دیدگاه مکتب متعالی اسالم

تحلیل ابر واژگان ،منت از منابع و اسناد موجود به ترتیب مبین تأکید مکتب متعالی اسالم به  1معیار زیر در جهت
سنجش و ارزیابی امنیت شهری است:
 واژگان تبیینکننده وجه امنیت درونی و معنوی شهروندان که دربرگیرنده عناصری چون ایمان ،معنویت ،ارزشها و
باورهای دینی است.
 واژگان تبیینکننده وجه امنیت توزیعی شهروندان که دربرگیرنده عناصری چون تخصیص متوازن منابع و امکانات
شهری برای تمامی شهروندان با بهرهمندی از عدالت ،برابری و عدم تبعیض و ظلم است.
 واژگان تبیینکننده وجه امنیت اقتصادی شهروندان که دربرگیرنده عناصری چون رفاه مادی (درآمد و اشتغال
پایدار) ،فقدان فقر ،بیکاری و گرانی است.
 واژگان تبیینکننده وجه امنیت روانشناختی شهروندان که دربرگیرنده عناصری چون سرزندگی ،سالمت و بهداشت
روحانی و جسمانی شهروندان است.
 واژگان تبیینکننده وجه امنیت مالی و جانی شهروندان که دربرگیرنده عناصری چون فقدان ترس از خشونت،
سرقت ،قتل ،نزاع و درگیری است.
 واژگان تبیینکننده وجه امنیت اخالقی شهروندان (اخالقمداری) که دربرگیرنده عناصری چون مصون از دروغها و
مفاسد اداری کارگزاران ،بیاعتمادی ،بیقانونیها ،خیانتها ،مصرف مواد مخدر و منکرات است.
 واژگان تبیینکننده وجه امنیت محیطی شهروندان (محی زیست پایدار) که دربرگیرنده عناصری چون ایمن از انواع
مخاطرات طبیعی و انسانساخت اعم زلزله ،سیل ،بیماریهای واگیردار و آلودگی هوا است.
 واژگان تبیینکننده وجه امنیت کالبدی شهروندان که دربرگیرنده عناصری چون دسترسی مناسب به مراکز تجاری،
فرهنگی ،آموزشی ،تفریحی ،فضای سبز ،حملونقل عمومی و رضایت مکانی از مسکن است.
بر این اساس با توجه به رتبه مستقیم هر یک از  1معیار تبیینکننده امنیت شهری میتوان نسبت به برآورد توزین شده
هر یک از معیارهای امنیت شهری از دیدگاه مکتب اسالم پرداخت .همانطور که جدول ( )0نشان میدهد اوزان متفاوتی
در هر یک از سه روش پیشنهادی مشاهده میشود .بهطوریکه برای وجه امنیت درونی و معنوی در روش  ROCاین
نسبت  ،1/3337در روش  RSاین نسبت  1/5555و درنهایت در روش  RRاین نسبت  1/3173برآورد شده است.
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جدول شماره  .1برآورد توزین شده معیارهای امنیت شهری از دیدگاه مکتب متعالی اسالم
RR
RS
ROC
معیارها
1/3173
1/5555
1/3337
وجه درونی و معنوی امنیت
1/0111
1/0311
1/5017
وجه توزیعی امنیت
1/0551
1/0117
1/0255
وجه اقتصادی امنیت
1/1351
1/0313
1/0011
وجه روانشناختی امنیت
1/1731
1/0000
1/1733
وجه مالی و جانی امنیت
1/1103
1/1133
1/1213
وجه اخالقی امنیت
1/1252
1/1221
1/1331
وجه محیطی امنیت
1/1111
1/1571
1/1021
وجه کالبدی امنیت

بهمنظور انتخاب مناسبترین روش در توزین معیارهای تبیینکننده امنیت شهری ،انحراف معیار اوزان در هر یک از
روشها برآورد گردید .این نسبت در روش  ROCمعادل  ،1/13در روش  RSبرابر با  1/11و درنهایت در روش  RRاین
نسبت معادل  1/01برآورد شده است .نظر به پیوستگی و یکپارچگی معیارهای امنیت شهری از دیدگاه اسالم نسبت به
انتخاب ارجح اوزان با کمترین انحراف معیار اقدام و بدین ترتیب روش  RSبهعنوان بهترین انتخاب جهت توزین
معیارهای تبیینکننده امنیت شهری برگزیده شد.
نتیجهگیری
امنیت شهری از وجوه متفاوتی برخوردار بوده بهطوریکه برحسب نوع مکاتب اعم از مکاتب دینی و الهی (شریعتمدار) و
یا مکاتب غیردینی (سکوالر) تعاریف متفاوتی ارائهشده و بر همین اساس با معیارهای متفاوتی نیز موردسنجش و ارزیابی
قرار میگیرند .تحلیل وجوه امنیت شهری در مکاتب غربی و مکتب حیاتبخش اسالم علیرغم برخورداری از تشابهات
واژگان ،برحسب مصادیق و محتوی از افتراقات و تفاوتهای مبنایی برخوردارند .تحلیل اسنادی و محتوایی منابع
تبیینکننده امنیت شهری با رویکرد اسالمی مبین نگاه جامع ،کل گرا و یکپارچه به حوزه امنیت شهری است .در این
دیدگاه امنیت عالوه بر وجوه سلبی دارای وجه ایجابی و عالوه بر وجوه عینی دارای وجه ذهنی نیز میباشد .در مکتب
متعالی اسالم ،منشاء امنیت خداوند است و امنیت بهعنوان ماحصل ایمان قلبی از سوی خداوند به مؤمنان عطا میگردد.
لذا امنیت درنتیجه ایمان حقیقی به خداوند حاصل میشود .در این معنا اگر خداوند از کسی حفاظت نماید هیچ خللی بر او
وارد نخواهد شد .بر این مبنا امنیت در اسالم اصیل بوده و امنیت در تمامی حوزهها از ایمان شهروندان نشات میگیرد .در
مکتب حیاتبخش اسالم که رویکردی الهی به خلقت انسان دارد ،هدف امنیت شهری همانا رشد و کمال شهروندان،
ارتقای فضایل و معنویات و پیشرفت و توسعه همهجانبه است .این هدف راز و رمز سعادت انسان تلقی میشود ،لذا هدف
و غایت امنیت در این مکتب با سایر مکاتب تفاوت ماهوی دارد و معیارهای سنجش و ارزیابی آن نیز متفاوت است.
ارزیابیهای حاصل از تحلیل ابری واژگان تبیینکننده امنیت شهری از دیدگاه مکتب متعالی اسالم نشان میدهد که
پدیدههای غیرمادی و مادی امنیت بهصورت یکپارچه زمینههای تحقق شهری ایمن و امن را برای شهروندان فراهم
مینمایند .از مجموع  1معیار شناساییشده تبیینکننده امنیت شهری دو معیار نخست شامل وجه درونی و معنوی امنیت و وجه

توزیعی امنیت در حوزه ارزشهای ایمانی و معنوی و معیار سوم یعنی وجه اقتصادی امنیت در حوزه ارزشهای مادی قرار
میگیرند .تحقق سه معیار فوق قادرند به تحقق معیار چهارم یعنی وجه روانشناختی امنیت مساعدت نموده تا بر این مبنا
سایر معیارهای امنیت شهری هویت یابند .بدین ترتیب توزین معیارهای امنیت شهری بر مبنای روش جمع رتبهای
نشاندهنده آن است که برخورداری از ایمان ،معنویت ،ارزشها و باورهای دینی در سنجش و ارزیابی امنیت شهری 55
درصد اهمیت ،بهرهمندی از عدالت ،برابری و عدم تبعیض و ظلم  03/11درصد و برخورداری از رفاه مادی (درآمد و
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اشتغال پایدار) و بهدوراز فقر ،بیکاری و گرانی نیز  01/17درصد اهمیت و اوزان را به خود اختصاص دادهاند .بدین ترتیب
معیارهای ارزشی غیرمادی و مادی امنیت قادرند بیش از  21درصد اوزان سنجش امنیت را به خود تخصیص دهند .در
تخصیص پیشنهادی بر اساس روش جمع رتبهای ،اختصاص درصدهای کمتر به سایر معیارها بهمنزله کماهمیت بودن
آنها نیست بلکه به نظر میرسد با تحقق معیارهای با اوزان بیشتر امکان حصول به سایر معیارها در فرایندی پایدار
محقق خواهد شد.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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