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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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 15/02/1401تاریخ پذیرش:                                                 01/11/1400تاریخ دریافت:   

 
 چکیده

و  هـابینش گیریبـه دلیـل اینکـه قادرنـد موجـب شـکل ایجامعـه هر در ارزشی نظام محتوای و وجود ساختارها
ارزشـی در  اصـول و هـاگزاره ها شوند از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. بر این اساس در مکتب سـکوالرنگرش

 أثیرتـ تحـت اجتماعی -سیاسی هایکه تمامی پدیده شریعتمدار ی در مکتبول نقشی محدود امنیت شهری دارای

نماینـد. در مکتـب متعـالی اسـالم گیرند، وجوه ارزشی و هنجاری نقشی مهم ایفای میهای ارزشی قرار میمؤلفه
د. در ایـن گیرنای برخوردار بوده و با معیارهای ارزشی موردسنجش و ارزیابی قرار میامنیت شهری از جایگاه ویژه

کننـده مفهـوم امنیـت و امنیـت شـهری بـا منبع تبیین 32بیش از  "تحلیل محتوا"شناسی راستا با تأکید بر روش
معیـار  1دهـد، افزار ابر واژگان مورد تحلیل قرارگرفته شـد کـه نتـای  آن نشـان میرویکرد اسالمی از طریق نرم

شوند. روش ابر واژگان نـوعی شهری محسوب می امنیت های اصلی برای سنجش و ارزیابیشاخص بخش،هویت
کننده امنیت شهری را در بوته تحلیـل های تبیینتحلیل محتوی از منابع در دسترس است که فراوانی و تعدد واژه

های وزنده در فرایند تحقیق اقدام به تـوزین معیارهـای امنیـت ها و مدلدهد. همچنین با استفاده از روشقرار می
هـا و دهنـد، برخـورداری از ایمـان، معنویـت، ارزشای گردید که نتای  نشان میای روش جمع رتبهشهری بر مبن

مندی از عدالت، برابری و عدم تبعیض و درصد اهمیت، بهره 55باورهای دینی در سنجش و ارزیابی امنیت شهری 
 17/01نیـز  از فقر، بیکاری و گرانـیدوردرآمد و اشتغال پایدار( و به)درصد و برخورداری از رفاه مادی  11/03ظلم 

زمان به ترتیـب وجـوه اند. بدین ترتیب در مکتب متعالی اسالم همدرصد اهمیت و اوزان را به خود اختصاص داده
 گیرند.غیرمادی و مادی در تبیین معیارهای سنجش امنیت شهری مورد تأکید قرار می
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 مقدمه
 حاضر، زمان تا بدو خلقت انسان که از بشری محسوب نمود هایدغدغه ترینمهمموضوعات و از  ترینکهنامنیت را باید 

)سعادت فر،  اندبودهدر جستجوی آن  هاانساناو داشته و همواره نیز  یهست با ذات و جوهر یهمیشه ارتباطی ناگسستن

 بر کهطوریبهوانی انسان است رآرامش روحی و  بسترسازامنیت  شناختیروانه از دیدگاه اندیشمندان حوز(. 1: 0311

آدمی، آزرده و  انرو عدم تحقق آن، در صورت که محسوب شده روانی نیاز یک امنیت به نیاز نظریه مازلو، اساس

مختلف علمی که  هایرشتهر سطح چند دهه اخیر د هایتحلیل .(17: 0331کیانی سلمی و بیگلری نیا، ) شودمی پریشان

است.  شدهگذاشتها عددی به اجرمبین آن است که توسعه شهری با اهداف مت انددادهقرار  موردتوجهشهر و شهرنشینی را 

 تأکیدورد ممتعددی را  هایجنبهوسعه تبر ابعاد فضایی  تأکیدبا  هارشتهجغرافیدانان شهری متمایزتر از سایر  بیندراین

و  اجتماعی هاینابرابریذف بسیاری از جغرافیدانان معتقدند که هدف توسعه شهری باید ح ینکاهم. انددادهقرار 

مروری بر (. 031: 0332ن، اقتصادی برای همه شهروندان و برخورداری از کیفیت زندگی باالتری باشد )قنبری و همکارا

 و موجب پراکنش ناامنی دادهرخ جهان امن هرظابه اخیر که در شهرهای هایسالدر  ویژهبهبروز حوادث و اتفاقات مهم 

ی است ست. بدیهاموده در بیشتر شهرهای جهان گردیده توجه به مقوله امنیت شهری را بیش از گذشته حائز اهمیت ن

 طالبات و نیازهای شهروندان گردد.م تأمیندر جهت  شهر یناتوان موجب تواندمیشهری  هایناامنی هرگونهاز  بروز ترس

 شهری ریزیبرنامه هایدغدغه ترینمهم شهروندان را ازی زندگ در یدائم اضطراب و یناامن ،یمبنا گروهی نگرانبر این 

 دو هاناامنیبروز  با مقابله در یربش دانش ی. ناتواناندنگرفتهنادیده  شرایطی هیچ شهروندان محسوب نموده و آن را در و

 پذیرامکانی خود واقع یمعنا به شهرها صریح گردیده که امنیتاساسی را مطرح نموده است. در فر  نخست ت فر 

 عنوانبهن امکان تحقق دیار و شهر ام هاانسانکه با تغییر در رفتارهای اجتماعی  نیز تبیین گردیده دوم نیست و در فر 

 در متون دین شدهجامان هایبررسی. (11: 0313صارمی، ) است پذیرامکان انسان یتعال ساززمینه و خلقت اهداف از یکی

 ویژه خود در نگاه اساس نبر ای کرده و را خداوند متعال بیان یشهر چنین تحقق که وعده دهدمینشان  اسالم مبین

مطرح  کندمیبه خانه سالمت دعوت  دخداون السَّالمِ؛ دارِ  یإِل َیدْعهوا اهللهّ شهرها را با عبارت وَ از یناامن حذف خصوص

 هکمحسوب نمود  هاحکومت زا شهروندان نخست انتظار ت رایامن از یبرخوردار توانمیرویکردی  با چنیننموده است. 

 .(1: 0332علیدوست، ) استبه خود گرفته  تریمتنوع و ترگستردهشهرها ابعاد  روزافزون هایپیچیدگیدر حال حاضر با 

 نگردد، تأمینابعاد متنوع آن  در سطوح و امنیت . اگرشودمیآنان محسوب  اولیه حقوق از شهروندان بر این اساس امنیت

 و مشارکت ادر نخواهند بود برقشهری نیز  مسؤولین بلکه خواهد شد، ایعدیده دچار مشکالت زندگی شهروندان تنهانه

نظر روایت اسالمی امنیت ماز (. 11: 0337امیدوار باشند )شایگان و همکاران، امور جامعه اداره در شهروندان همراهی

شهروندانی  های الهی است که همه مردم به آن نیازمند هستند. زندگی برایترین و گواراترین نعمتشهری یکی از بزرگ

مروتی و )ت های اسالمی معیار ارزش شهر میزان برخورداری از امنیت اسبخش نیست لذا در روایتکه امنیت ندارند لذت

ت هستند؟ و دارای امنی ایجامعهر چه داسالم شهروندان بخش تب حیاتاز دیدگاه مکراستی اما به(. 10: 0333دارابی، 

فهوم امنیت ز اهمیت مانین برداشتی ؟ مقاله حاضر یا چاندکدامو معیارهای امنیت شهری از دیدگاه مکتب اسالم  هامالك

ه اسالم ب متعالیگاه مکتهری از دیدشمعیارهای امنیت  بندیرتبهاز منابع موجود در صدد  گیریبهرهبر آن است تا با 

پژوهشی در سطح مجالت معتبر  مقاله علمی و 32که تاکنون  دهدمیبپردازد. بررسی پیشینه تحقیق در این زمینه نشان 

ه حوزه امنیت ز آنان باندکی به تبیین توصیفی مفهوم امنیت از دیدگاه مکتب متعالیه اسالم پرداخته که تعداد بسیار ا

ری فوق محو ؤاالتسا با طرح . بدین ترتیب نوآوری محققان در آن است تاندپرداختهمعیارها  شهری با رویکرد توزین

برای  ثرمؤده و گامی موجود را تعدیل نمو شناسیروشضمن تحلیل محتوایی منابع در دسترس دو شکاف نظری و 

 بومی امنیت شهری ارائه نمایند. هایارزیابی
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 مبانی نظری
آن  توانمیداشته و  پررنگفراگیر محسوب نمود که در تمامی شئون زندگی انسان حضوری  موضوعی توانمیامنیت را 

سعادت مادی و معنوی تعریف نمود دتی و را به معنای احساس آرامش، نشاط فردی و اجتماعی، سالمت جسمی و عقی

 هراس و بیم بدون و فراغت ایش،آس مضامینی چون دربرگیرندهاز تعاریف مفهوم امنیت را  ایپارهدر (. 20: 0331ی، ب)قر

بیشتر  تواندمیباشد  تعریفقابل(. امنیت پیش از آنکه موضوعی 11: 0313صارمی، ) نمایندمیتلقی  جامعه در بودن انسان

ادراکی و حسی تلقی شود. بر این مبنا گروهی امنیت را محافظت در برابر خطر )امنیت عینی(، احساس ایمنی  ایپدیده

 تیبر این مبنا آنان بر این اعتقادند که امن. اندکرهشخصی( تعریف  هایدریافتو رهایی از تردید )اعتماد به  )امنیت ذهنی(

 ترس از معنای فقدان نیز به یذهن یمعنا در و شدهکسب هایارزشبرابر  در دیتهد به معنای فقدان ینیع یمعنا در

در نگاه جامع گرایانه که مفهومی کالن از (. 1: 0337خانی، لک زایی و میرچراغ ) شودمیتعریف  هاارزش هیعل حمله

 به تی، امنیت عمومیامن احساس و جرم از ترس اهشک یمعنا به تیگروهی مضامینی چون امن دهدمیامنیت ارائه 

 یفرهنگ و یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس هاینگرانی مجموعه رفع یمعنا به تی، امنین اجتماعیتأم و رفاه شیافزا یمعنا

 تداوم و حفظ در خصوص یفقدان نگران و دیتهد از ییرها ت یعنی فراغت،یهو تیامن یمعنا به تیامن درنهایتو 

 نیب شدن قائل زیتما با گروهی از محققان حوزه امنیت(. 53: 0332)حاجیانی،  اندنمودهد را تبیین یعقا باورها و ،هاارزش
شرایطی است که  یاز یکدیگر تفکیک نموده و بر این باورند که ناامن را هاآن یمفهوم یفضا یمنیا و تیامن مفهوم دو

چون  هاییپدیدهدر این دسته  .باشند داشته خاص را ایسوژه به رساندن بیزمینه آس قصد از مهاجم چند ای یکآن در

 عواقب ناخواسته از ادآن افر قابل اطالق است که در یطیشرا به یمنیناا . اماگیرندمیسرقت، حمالت تروریستی،... جای 

 هستندانسانی یا مخاطرات طبیعی چون سوانح رانندگی، سیل، زلزله،... در بیم و هراس  هایپدیده یرعمدیاعمال غ

انسان بهنوع نگرشوبینیجهاننوعازبرخاستهراامنیتنظریات توانمی(. 11: 0337، و همکاران حسینی اخگر)

و نوع نگرش به انسان، تعاریف متفاوتی از امنیت هویت  بینیجهاندر نوع  هاتفاوت متفاوت و متعدد دانست. با پذیرش

 شامل علقه انسان برای عام علقه گروهی بر این باورند که همواره چهار (.075: 0331)هاشمی و علی زاده برمی،  یابدمی

ظاهری و درونی  را بر اساس خصوصیات هاآن توانمی که دارد امنیتی وجودعلقه  و اجتماعی علقه شناختی،علقه مادی، 

 امنیت و جمعی امنیت جانی، امنیت مالی، شامل امنیت بعد امنیتی انسان چهار علقه یکدیگر متمایز نمود. آنان برای از

 بعد شامل بعد دو در جوامع انسانی گروهی معتقدند امنیت (.51: 0331فتوحی اردکان و یزدان پناه، ) شوندمیفکری قائل 

در نیز (. گروهی 02: 0313)قرایی و همکاران، گردد میکه مضمون رفاه در آن وجه غالب  داردارتقایی  قلی و بعدحدا

 هک هستند هادولت نیا قیمض میپارادا شناسیهستی امنیت به دو مفهوم امنیت مضیق و موسع اشاره دارند. در بندیطبقه

 تمام هکبل ؛شودمین مربوط هادولت به تنها و ثر شدهکمت داتیتهد ،موسع تیامن میپارادا درکه درحالی شوندمی دیتهد

که  دهدمیبررسی متون مرتب  با حوزه امنیت نشان  (.013:0331)وثوقی و بازوند،  گیردبرمی را در انسان یزندگ ابعاد

دو  توانمییت امنیت با توجه به ماه ده و محوری محسوب نمود.یچیپ ،ایچندالیه توانمیمفهوم امنیت در اسالم را 

متعددی چون عدالت  هایشاخصسطح مادی یا دنیوی و معنوی یا اخروی برای آن متصور گردید. در سطوح دنیوی 

الهی، اعتماد و  هایسنتاعم از اقتصادی و اجتماعی و در سطوح معنوی نیز ایمان به خدا و  جانبههمهاجتماعی، توسعه 

. همچنین در مکتب متعالی اسالم با گیرندمیقرار  موردتوجهخداوند در امور جهان  اییگرارادهتوکل به خداوند الیزال و 

برای آن دو سطح فردی و اجتماعی در نظر گرفت. در سطوح فردی امنیت به  توانمیتوجه به محدوده اجرایی امنیت 

حالت همگانی فراغت از تهدیدات مالی و جانی و اخالقی و در سطوح اجتماعی نیز  هایآسیبمعنای دور بودن از ترس و 

ی هایشاخص. در این سطوح نیز امنیت با شودمیافراد و کارگزاران حکومتی تعریف  غیرقانونیحاصل از عملکردهای 

رفاه و معیشت شهروندان، رعایت  تأمینانسانی، نظم متکی بر عدالت،  هایکرامتو  هاحرمتچون عدالت ورزی، حفظ 
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: 0331)اسماعیلی و خواجه سروی،  گیردمیو ارزیابی قرار  موردسنجشرفع فقر و تنگدستی و  هاانسانحرمت و حقوق 

از امنیت  توانمیپایه بوده و ن عدالت و پایه هویت ستون دو بر متکی باید از دیدگاه مبانی فکری اسالم امنیت (.511

 و متوازن گسترده، امنیت، مفهومی ،ناسیشهستی مبانی به توجه با اسالم امنیتی نظریه در .کرد ارائه محدودی تلقی

نیست )ابراهیمی و همکاران،  محدود قلمروی خاص، به و شودمی شامل را انسان زندگی مختلف ابعاد که دارد عمیق

در آرای و نظریات بزرگان دین اعم از پیامبران و  توانمی(. وجه غالب رویکرد اسالمی به امنیت و ابعاد آن را 52: 0333

تحلیل آماری در خصوص واژه  برجسته اسالمی و نیز در منابع اسالمی چون قرآن دریافت نمود. هایشخصیت، معصومین

بار در  173کلمه مشتق گردیده و حدود  15 "امن "از ریشه یا کلمه  درمجموعامنیت در قرآن کریم مبین آن است که 

 کنندهتبیینمورد در آیات مدنی آورده شده که  250مکی و مورد در آیات  321است. از این تعداد کاربرد  کاررفتهبهقرآن 

اصول اعتقادی در سیره نبی مکرم در این راستا  (.02: 0311اهمیت موضوع امنیت در قرآن کریم است )اخوان کاظمی، 

 ،یدشمن جایبه اخوت اصل ،یاسالم تیهو به ییدادن معنا عمق ،طلبیصلح و از خشونت زیشامل پرهنیز اسالم )ص( 

 و داشتن التزام ،شکنانپیمان با برخورد و تعهدات به وفاداری، ستیزیظلم ستم، و استبداد از زیپره وحدت، و ییهمگرا
 قس ، و عدالت یبرقرار ت،یواقع و نرمش ختنیدرآم ت،یقاطع و تیجد با توأم تسامح و تساهل ،ین الهیقوان به تعهد
 ص( قرار) پیامبر موردتوجه ت،یامن نیتأم در هک است یاصول ار از اهمثیا و انفاق  یترو و محرومان، فقرا به یدگیرس

همچنین در سیره حضرت امیر )ع(  (.21: 0331، بخشفرحکرمی و ؛ 051: 0313زاده و درجانی،  جمعهامامداشته است )

است. در روایتی  شدهگرفتهکه تحت عنوان امنیت علوی قابل تبیین است موارد متفاوتی در تبیین مفهوم امنیت بکار 

منتسب به حضرت امیر )ع( ایشان به سه هدف عمده نظام اسالمی اشاره نموده که الزم است کارگزاران به آن توجه و 

اند عنوان نیازهای مردم یادکرده و فرمودهکنار عدالت و فراوانی نعمت بهداشته باشند. ایشان از امنیت در  ایویژهالتفات 

اهمیت امنیت از  (.032: 0331ست امنیت، عدالت و فراوانی نعمت )گل مکانی و همکاران، که سه چیز نیاز همگانی ا

شوند ای است که مناطق فاقد امنیت از دیدگاه ایشان بدترین مناطق معرفی میگونهدیدگاه موالی متقیان علی )ع( به

البالغه ان علی )ع( در فرازی از نه موالی متقی. (571: 0331زیاری و همکاران، ؛ 71: 0332آبادی، )منتظران و تاج

فرمایند که شهری از شهر دیگر برای تو برتر نیست و بهترین شهر آن شهری است که در آن با آسایش و امنیت می

امنیت مطلوب در اسالم آن است که با برخورداری جامعه از مواهب الهی،  (.11: 0332زندگی کنی )حشمتی و همکاران، 

خیال تجاوز به حقوق دیگران را  کسهیچ ینیازبیدر اثر  آنگاهگردند.  نیازبیخود آشنا و از هر لحا   همه مردم با وظیفه

تا در سایه آن بندگان خدا فرصت عمل به وظیفه خود و خودسازی معنوی را بیابند و به امنیت واقعی  پروراندنمیدر سر 

 .دست یابند

طور بهعام و امنیت شهری  طوربهاری از محققان غربی ضمن توجه به امنیت در برابر رویکرد اسالم به مفهوم امنیت، بسی

و ارزیابی قرار  موردسنجشخاص آن را با محوریت عدالت فضایی و با معیار جلوگیری از جرم و جنایت و شورش 

 ,Tulumello) نمایندمی. لذا وظیفه کارگزاران و برنامه ریزان شهری را تحقق شاخص عدالت فضایی قلمداد دهندمی

امنیت شهری در چهار طبقه شامل توسعه شهری، جرم  کنندهتبییناز منابع غربی نیز نماگرهای  ایپارهدر (. 2017:399

 Yu et) شوندمی بندیطبقهمخاطرات شهری جلوگیری از شهری، مسکن و زیست پذیری شهری و  ثباتیبیو جنایت و 

al, 2013:11 .)عمومی ایمن، فضاهای عمومی امن  ونقلحملنیت شهری در جستجوی تحقق نظام در این تحقیقات ایمنی و ام

، حفاظت در برابر مخاطرات طبیعی، دسترسی برابر به خدمات پایه و اساسی و هاشورش، حفاظت افراد در برابر دسترسقابلو 

نشان  0303لل متحد در سال سازمان م(. DCEF, 2019:2-16) باشندمیدسترسی برابر به عدالت برای تمامی شهروندان 

 هایفرصتارتباطی، ناامنی، آلودگی هوا، کمبود  هایدرراهکه بسیاری از شهرهای اروپایی با تهدیدات فراوانی چون خطرات  دهدمی

 ونقلحملآموزش، آلودگی صدا، کمبود خدمات بهداشتی، کمبود خدمات اجتماعی، کمبود مسکن و کمبود کمبود خدمات شغلی، 
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 ,Jakaitis) دهندمیامنیت شهری را به خود اختصاص  هایشاکلهحوزه فوق  01. از منظر سازمان ملل باشندمیمواجه عمومی 

ناامنی  هایپدیدهدولتی برای مقابله با  هایسیاستگروهی نیز امنیت و کاهش شکنندگی شهری را چالش رو به تزاید (. 2015:5

به شهرها در جهت  هاحکومتو نیز توجه  ریزیبرنامهاعم از  هافعالیتنیازمند یکپارچگی را  هاسیاستاین  هاآن. نمایندمیمحسوب 

 دانندمی و اجتماعی اقتصادی هایناامنی، جرم و جنایت، ترس و نیز هاشورشرفع تهدیدات مرتب  با ناامنی همانند 

(Commins, 2018:5 .) ،امنیت شهری باید با معیارهای مبتنی  درسمی به نظردر مقام مقایسه با اندیشه محققان غربی

در شهرهای اسالمی، شهرها باید با  رسدمی به نظربدین ترتیب و ارزیابی قرار گیرد.  موردسنجشاسالمی  بینیجهانبر 

 وتحلیلتجزیه، شیوه اداره امور شهر و امور مذهبی مورد شناسیریختساختار اجتماعی،  ازجملهمختلف  هایجنبهتوجه به 

در اسالم تصریح دارد،  وسازساختکه مرتضی هشام در کتاب اصول سنتی  طورهمان(. لذا 00: 0331گیرند )فالحت،  قرار

عت و شرع، قرآن کریم، اسالمی چون قوانین شری هایسنتتحلیل و ارزیابی شهرهای اسالمی باید بر پایه قوانین و 

ستر مناسبی برای تبیین معیارهای امنیت شهری فراهم گردد سنت، منابع تکمیلی، فقه و منابع فقهی انجام پذیرد تا ب

شهری است که  اسالمیناظر به هویت اجتماعی و کالبدی شهر است. شهر  المیمفهوم شهر اس(. 03: 0317)هشام، 

 .ساکنان آن است اسالمییابد و چهره فیزیکی آن یادآور هویت های دینی سامان میرواب  اجتماعی آن بر پایه ارزش

عمده با صفاتی چون امن، زنده، سالم و پاکیزه  طورشده؛ بهتوصیف هاهایی که شهر مطلوب در آیات قرآنی با آنژهوا

که چهار علت شده بیان اسالمها شهر مطلوب ازنظر ترین ویژگیامنیت و اطمینان جسمی و روانی از مهمهمراه است. 

نوع و انسانی برای وجود آن ذکرشده است )باللی اسکویی و های طبیعی، مصمادی، صوری، فاعلی و غایی با مؤلفه

سازی شهر امن ترین وجوه پیادهاز دیدگاه اسالم توجه به جایگاه انسان و حفظ حرمت آن از مهم (.031: 0333همکاران، 

هر است. لذا مهندسی رفتارهای اجتماعی به هدف کمال شهروندان، تلفیق هنجارهای انسانی با فضاهای کالبدی ش

پورموسوی و ) شودمنظور شکوفایی اندیشه شهروندان و تأمین آسایش آنان از اصول اسالمی شهر امن محسوب میبه

اصلی  وهسه گر دهند دراسالمی که امنیت آن را تحت تأثیر قرار میشهر  عوامل شکل دهند (.1: 0335امینی، 

شود. فکری اطالق میآن به فضای  بههاست که آن یایمانیا اصول  ایمان شهرعامل  اولین .بندی هستندطبقهقابل

شود. سومین عامل نیز کالبد شهر است که به عنوان فضای رفتاری تعبیر میدومین عامل اصول علمی است که از آن به

شهر امن قرانی و اسالمی شهری است که از امنیت  بر این مبنا (.55: 0331شود )رحیمی، آن فضای عینی اطالق می

های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اخالقی، روانی و معنوی برخوردار باشد. وجود ایمان و افراد انبه در زمینهجهمه

بسیاری بر این باورند که امنیت قابلیتی از (. 511: 0332کند )سیاف زاده و همکاران، مومن از امن بودن شهر حکایت می

زندگی و سالمتی شهر و شهروندان در جهت مقابله با  تأمینجهت  اجتماعات شهری برای حفظ کارکردهای شهری در

در این دیدگاه تمایزات ساختاری میان دو مفهوم  (.013: 0331)محمدی ده چشمه و علیزاده، فشارهای شهری است 

 ایمن هرش از ترگستردهبسیار در اسالم را  شهر امنیت مفهوم توانمی کهطوریبهامنیت شهری و شهر ایمن وجود دارد 

 امنیت و یاقتصاد امنیت امنیت روانی، ،یامنیت اعتقاد ماعی،اجت امنیت مانند ابعاد شهر محسوب نمود. بدین ترتیب همه

و  نهیزم عنوانبه یستیبر پایه اصول اسالمی شهرها با(. 11: 0313صارمی، ) گیرندمیدر مفهوم امنیت جای  یکالبد

محور  1اسالمی در قرآن به  شهرآرمانبدین منظور برای تحقق  .نمایندنقش یفایا انسان یتعال و املکت و اتیح بستر

اصلی شامل اصول اسالمی، اصول جهانی، اصول مبتنی بر صفات و افعال الهی، اصول مبتنی بر طبیعت و عناصر طبیعی، 

 ایویژه تأکیدری و معماری اصول مبتنی بر عناصر شه درنهایتاصول رواب  اجتماعی، اصول مبتنی بر بایدها و نبایدها و 

در مبانی نظری، شهر آرمانی از دیدگاه اسالم دارای دو اصل توحید و عدل و در ارکان آن نیز سه رکن فضای  .شده است

به دو رکن  تأکیدفکری، فضای عملی و فضای عینی یا کالبدی مطرح هستند. لذا توجه صرف به عنصر کالبدی بدون 

 حالت نی، بهترنماییممتقاطع ترسیم  ریدوا صورتبه را رکن سه اگراهد داشت. بدین ترتیب دیگر آن معنا و مفهومی نخو
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 گریدکی با کیمشتر نقطه چیر هیدوا نیا هک است یوقت حالت نیبدتر و باشند هم منطبق بر رهیدا سه هک است یوقت

شاخصترینمهم عنوانبهتحقق امنیت به نسبتدیدگاهدواسالمدربر این مبنا  (.25: 0331نقی زاده،) باشند نداشته

فضایساختبرایرااصول مشخصیومعیارهاودهدمیاصالتکالبدبهکهاولدیدگاهاست. موردتوجهاسالمی شهر

اسالمی در جهت تحقق امنیت شهریشهرمعنویبه بعدکهدیدگاه دوموکندمیپیشنهادتحقق امنیت منظوربهکالبدی 

عواملیوطبیعی و صفایطبیعتحفظشهریزیباییوآبادانیعمران،اسالمیشهرترتیب دردین. بدهدمیاصالت 

اسالمیمظاهراعتالیظهور و ومعنویامنیتوروحیآرامشتأمینشهری،تقسیم خدماتوعدالتکناردردستازاین

تظار کارایی از شهر و ساختار شهری برای توان انبدون امنیت نمیاز دیدگاه اسالم  (13: 0331)فالحتی، استمطرح

بین الزمه تحقق امنیت شهری خدامحوری، حفظ سکونت شهروندی و زندگی همراه با رفاه و کرامت انسانی داشت. دراین

بدین ترتیب تحلیل مبانی نظری تحقیق (. 031: 0332عزت و کرامت انسانی، عدالت و پرهیز از نابرابری است )ملکی، 

از  ایمجموعه کنندهتبیینام امنیت و نیز وجه خاص آن یعنی امنیت شهری از دیدگاه مکتب متعالی اسالم اعم از وجه ع

عاری از تهدید و ترس، اخالقیات،  ایجامعهایمان و معنویت، عدالت، رفاه مادی، سالمت، مضامین ذهنی و عینی چون 

در این معنا در شهر اصیل اسالمی همواره معیار امنیت . فضایی کالبدی پایدار است ایمن در برابر انواع مخاطرات و نیز

 چنین شهری، است. در یادشده منیا شهر عنوان از آن تحت هک دارد یشهر ساخت و فضا با یمیمستق ارتباط شهری

 :0330امنیت درونی و بیرونی شهروندان خود باشد )رفیعیان و همکاران،  کنندهتأمین یادیز حد تا باید یشهر یفضا هر

23.) 

 

 روش پژوهش
در فرایند تبیین معیارهای امنیت شهری در مکتب متعالیه اسالم مطالعات اسنادی بر اساس رویکرد تحلیل محتوی با 

 بندیرتبهمرکز ثقل  وزندهدر توزین معیارهای امنیت شهری از سه روش  و نیز "ابر کلمات  "تحلیلی  افزارنرماستفاده از 

 (.71: 0331است )پورطاهری، شدهاستفاده( RRا )ی 3ایرتبه عکس پذیری( و RSا )ی 5یا(، جمع رتبهROC) 0ترتیبی
 الف( روش تحلیلی مبتنی برابر واژگان

منیت و امنیت ا حوزه اباد مرتب  و کلمات در سطح منابع و اسن هاواژهدر این روش با عنایت به تکرار، تعدد و استمرار 

ی سنجش معیارها ترینمهمبه شناسایی  ابر واژگان نسبت افزارنرماز  گیریبهره شهری از منظر مکتب متعالی اسالم با

 صراحتهبر واژگان وه بر تعدد تکراتحکیم و ارتقای روایی تحقیق عال منظوربهاست. همچنین  شدهپرداختهامنیت شهری 

مین و یره معصوسیره نبوی، سریم، از کلمات حوزه امنیت در منابع اصیل اسالمی همانند قرآن ک ایپاره مؤکد تأکیدو 

که فهرست آنان پژوهشی  ومقاله علمی  32صورت گرفته است. در فرایند تحلیل محتوی  ایویژهبزرگان دین نیز توجه 

مکتب متعالی اسالم مورد  با رویکرد امنیت در 0333تا  0311 هایسالبا چاپ بین در منابع انتهایی ذکر گردیده 

 است. شدهفتهقرار گر وتحلیلتجزیه

 های توزین معیارهای امنیت شهریب( روش

ها و رتبه داد معیاربر تع تأکیدش با اسالم از سه رو بخشحیاتتوزین معیارهای امنیت شهری از دیدگاه مکتب  منظوربه

 است. شدهاستفادهمستقیم هر یک به شرح زیر 
 (ROCبندی ترتیبی )مرکز ثقل رتبه

ن مورد یا دراست.  هاشاخصو رتبه مستقیم تخصیصی به هر یک از  هاگزینهزان تعداد در این روش مبنای تخصیص او

                                                           
1 . Rank Order Centroid (ROC) 

2 . Rank Sum(RS) 

3 . Rank Reciprocal(RR) 
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 .شوندمیاوزان از طریق تابع زیر محاسبه 

 
 شودمینیز رتبه مستقیم هر شاخص محسوب  و هاگزینهتعداد  nدر این تابع 

 (RSای )جمع رتبه

از  هارتبه درمجموعم آن یو تقس هارتبهجداگانه  یاس سازیمق یب ورتصبه هاوزنب محاسبه یروش روال ترت در این

 طریق تابع زیر است:

 
 (RRای )عکس پذیری رتبه

 ستدبه زیر  ق تابعیو از طر هارتبهس کم نمودن آن بر مجموع عیاس شده را با تقسیمق یب هایرتبهس کن روش عیا

 .دهدمی

 
 هابحث و یافته

که  دهدمین سالم نشاالی او منابع موجود در حوزه امنیت و امنیت شهری از دیدگاه مکتب متع تحلیل حاصل از مستندات

ی حاصل از هایافته. باشدیمالزامات آن  تأمینامنیت و  تردیدبییکی از وجوه تحقق توسعه شهری در بالد اسالمی 

بر رفع ناامنی و تحقق احساس امنیت پایدار  ددهمی( نشان 0که شکل ) طورهمانمرتب  با حوزه امنیت  ابر واژگانتحلیل 

که در  بشری است هایزیستگاهلهی برای ادارد. در این فرایند امنیت نعمت  تأکیدآن  کنندهتبیینمعیارهای  ترینمهمو 

یکرد در رو شودمیکه مشاهده  طورهمان. یابدمیو معنویت و تحقق عدالت و برابری معنا و مفهوم  خداوندسایه ایمان به 

، دنیاگرا، و گرلطهسش شهروندان بیندراین. شوندمیاسالمی به امنیت شهری، شهروندان با ویژگی انسان رها نگریسته ن

بقای  منیتی چونارای کارکردهای نیستند. بر این مبنا شهروندان جامعه اسالمی دا گرالذتمادی و  هایارزشطرفدار 

. در مکتب اسالم، شوندمیحسوب نمفساد  ایجادکنندهو  عدالتیبی، بیطلسلطهشخصی،  طلبیمنفعتدنیوی و مادی، 

 شناسیستیهست. در او رفع فقر  و مبارزه گر با فساد خواهعدالتشهروند شریعتمدار، شهروندی مقید به فطرت ملکوتی، 

المی هدف دولت اس الم وشریعتمدار، فرصت امنیتی جامعه و جهان مطرح بوده و مرجع امنیت شهری نیز قرب الهی و اس

. بر این شوندمیلقی توزه باورها . در کارکرد امنیتی اسالم توحید و والیت از ارکان اساسی در حشوندمیامنیت محسوب 

 ردتوجهموندان( شهرو مبنا انسجام خاطر و آرامش دل )امنیت فردی( همگرایی ایجابی و جلوگیری از تعار  )امنیت

ن محقق شهروندا وابطه دولت رجابی از طریق تربیت و امنیت ایجابی از طریق اصالح . در این باور امنیت ایباشدمی

 .گرددمی
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 حوزه امنیت از دیدگاه مکتب متعالی اسالم ابر واژگانتحلیل . 1 شکل شماره

 

ر زیر در جهت معیا 1م به مکتب متعالی اسال تأکید، منت  از منابع و اسناد موجود به ترتیب مبین ابر واژگانتحلیل 

 سنجش و ارزیابی امنیت شهری است:

  و  هازشارنویت، ون ایمان، مععناصری چ دربرگیرندهوجه امنیت درونی و معنوی شهروندان که  کنندهتبیینواژگان

 باورهای دینی است.

  انات مکابع و ایص متوازن منعناصری چون تخص دربرگیرندهوجه امنیت توزیعی شهروندان که  کنندهتبیینواژگان

 ست.از عدالت، برابری و عدم تبعیض و ظلم ا مندیبهرهشهری برای تمامی شهروندان با 

  ل د و اشتغادرآم)اه مادی عناصری چون رف دربرگیرندهوجه امنیت اقتصادی شهروندان که  کنندهتبیینواژگان

 پایدار(، فقدان فقر، بیکاری و گرانی است.

  شت مت و بهداسرزندگی، سال عناصری چون دربرگیرندهشهروندان که  شناختیروانوجه امنیت  کنندهتبیینواژگان

 روحانی و جسمانی شهروندان است.

  ز خشونت،فقدان ترس ا عناصری چون دربرگیرندهوجه امنیت مالی و جانی شهروندان که  کنندهتبیینواژگان 

 سرقت، قتل، نزاع و درگیری است.

  و  هادروغن از عناصری چون مصو ندهدربرگیر( که مداریاخالقشهروندان )وجه امنیت اخالقی  کنندهتبیینواژگان

 ، مصرف مواد مخدر و منکرات است.هاخیانت، هاقانونیبی، اعتمادیبیمفاسد اداری کارگزاران، 

  انواع  ایمن از عناصری چون گیرندهدربرپایدار( که  زیستمحی وجه امنیت محیطی شهروندان ) کنندهتبیینواژگان

 هوا است. واگیردار و آلودگی هایبیماریاعم زلزله، سیل،  ساختانسانمخاطرات طبیعی و 

  اری، مراکز تج رسی مناسب بهعناصری چون دست دربرگیرندهوجه امنیت کالبدی شهروندان که  کنندهتبیینواژگان

 .عمومی و رضایت مکانی از مسکن است ونقلحملفرهنگی، آموزشی، تفریحی، فضای سبز، 

 نسبت به برآورد توزین شده توانمیامنیت شهری  کنندهتبیینمعیار  1بر این اساس با توجه به رتبه مستقیم هر یک از 

اوزان متفاوتی  دهدمینشان  (0که جدول ) طورهمانهر یک از معیارهای امنیت شهری از دیدگاه مکتب اسالم پرداخت. 

این  ROCرونی و معنوی در روش دبرای وجه امنیت  کهطوریبه. شودمیدر هر یک از سه روش پیشنهادی مشاهده 

 شده است. برآورد 3173/1این نسبت  RRدر روش  درنهایتو  5555/1این نسبت  RS، در روش 3337/1نسبت 
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 برآورد توزین شده معیارهای امنیت شهری از دیدگاه مکتب متعالی اسالم .1شماره  جدول

RR RS ROC معیارها 

 وجه درونی و معنوی امنیت 3337/1 5555/1 3173/1

 وجه توزیعی امنیت 5017/1 0311/1 0111/1

 وجه اقتصادی امنیت 0255/1 0117/1 0551/1

 شناختی امنیتوجه روان 0011/1 0313/1 1351/1

 وجه مالی و جانی امنیت 1733/1 0000/1 1731/1

 وجه اخالقی امنیت 1213/1 1133/1 1103/1

 وجه محیطی امنیت 1331/1 1221/1 1252/1

 وجه کالبدی امنیت 1021/1 1571/1 1111/1

 

ک از ن در هر یهری، انحراف معیار اوزاامنیت ش کنندهتبیینروش در توزین معیارهای  ترینمناسبانتخاب  منظوربه

این  RRدر روش  رنهایتدو  11/1برابر با  RS، در روش 13/1معادل  ROCبرآورد گردید. این نسبت در روش  هاروش

ه م نسبت بیدگاه اسالدبرآورد شده است. نظر به پیوستگی و یکپارچگی معیارهای امنیت شهری از  01/1نسبت معادل 

بهترین انتخاب جهت توزین  عنوانبه RSانتخاب ارجح اوزان با کمترین انحراف معیار اقدام و بدین ترتیب روش 

 شد. امنیت شهری برگزیده کنندهتبیینمعیارهای 

 

 گیرینتیجه
برحسب نوع مکاتب اعم از مکاتب دینی و الهی )شریعتمدار( و  کهطوریبهامنیت شهری از وجوه متفاوتی برخوردار بوده 

و ارزیابی  موردسنجشو بر همین اساس با معیارهای متفاوتی نیز  شدهارائهیا مکاتب غیردینی )سکوالر( تعاریف متفاوتی 

اسالم علیرغم برخورداری از تشابهات  بخشحیاتوه امنیت شهری در مکاتب غربی و مکتب . تحلیل وجگیرندمیقرار 

مبنایی برخوردارند. تحلیل اسنادی و محتوایی منابع  هایتفاوتمصادیق و محتوی از افتراقات و  برحسبواژگان، 

وزه امنیت شهری است. در این امنیت شهری با رویکرد اسالمی مبین نگاه جامع، کل گرا و یکپارچه به ح کنندهتبیین

. در مکتب باشدمیدیدگاه امنیت عالوه بر وجوه سلبی دارای وجه ایجابی و عالوه بر وجوه عینی دارای وجه ذهنی نیز 

. گرددمیعطا  مؤمنانماحصل ایمان قلبی از سوی خداوند به  عنوانبهمنشاء امنیت خداوند است و امنیت متعالی اسالم، 

. در این معنا اگر خداوند از کسی حفاظت نماید هیچ خللی بر او شودمیایمان حقیقی به خداوند حاصل  جهدرنتیلذا امنیت 

 در. گیردمیاز ایمان شهروندان نشات  هاحوزهوارد نخواهد شد. بر این مبنا امنیت در اسالم اصیل بوده و امنیت در تمامی 

 کمال شهروندان، و شهری همانا رشد امنیت هدف ن دارد،خلقت انسا به الهی رویکردی که اسالم بخشحیات تبکم

هدف  لذا ،شودمی تلقی انسان سعادت رمز و راز هدف این است. جانبههمه توسعه پیشرفت و و معنویات و لیفضا یارتقا

 دارد و معیارهای سنجش و ارزیابی آن نیز متفاوت است. ماهوی تفاوت مکاتب سایر با مکتب این در امنیت غایت و

که  دهدمیامنیت شهری از دیدگاه مکتب متعالی اسالم نشان  کنندهتبیینحاصل از تحلیل ابری واژگان  هایارزیابی

تحقق شهری ایمن و امن را برای شهروندان فراهم  هایزمینهیکپارچه  صورتبهغیرمادی و مادی امنیت  هایپدیده

وجه و  امنیت وجه درونی و معنویمعیار نخست شامل  دوامنیت شهری  هکنندتبیین شدهشناساییمعیار  1. از مجموع نمایندمی

مادی قرار  هایارزشدر حوزه  امنیت وجه اقتصادییعنی  سومایمانی و معنوی و معیار  هایارزشدر حوزه  امنیت توزیعی

ت نموده تا بر این مبنا مساعد شناختی امنیتروانوجه یعنی  چهارممعیار فوق قادرند به تحقق معیار  سه. تحقق گیرندمی

 ایرتبهسایر معیارهای امنیت شهری هویت یابند. بدین ترتیب توزین معیارهای امنیت شهری بر مبنای روش جمع 

 55در سنجش و ارزیابی امنیت شهری  ها و باورهای دینی، ارزشآن است که برخورداری از ایمان، معنویت دهندهنشان

درآمد و )درصد و برخورداری از رفاه مادی  11/03، برابری و عدم تبعیض و ظلم از عدالت مندیبهرهدرصد اهمیت، 
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. بدین ترتیب انددادهدرصد اهمیت و اوزان را به خود اختصاص  17/01فقر، بیکاری و گرانی نیز  دورازبهاشتغال پایدار( و 

نیت را به خود تخصیص دهند. در درصد اوزان سنجش ام 21معیارهای ارزشی غیرمادی و مادی امنیت قادرند بیش از 

بودن  اهمیتکم منزلهبه، اختصاص درصدهای کمتر به سایر معیارها ایرتبهتخصیص پیشنهادی بر اساس روش جمع 

با تحقق معیارهای با اوزان بیشتر امکان حصول به سایر معیارها در فرایندی پایدار  رسدمی به نظرنیست بلکه  هاآن

 محقق خواهد شد.

 

 و تشکر تقدیر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.

 

 منابع
 و امنیتی رئالیسم رویکرد با ماسال امنیتی رویکرد تطبیقی ( بررسی0333شیخون، احسان ) اصغر؛ستوده، علی ابراهیمی، شهروز؛ (0

 .0-51، صص. 1 شماره ،5 دوره اسالم، جهان سیاسی شناسیلیبرالیسم، دو فصلنامه جامعه

 .0-33. ، صص72( امنیت و ابعاد آن در قرآن، فصلنامه مطالعات اسالمی، شماره 0311اخوان کاظمی، بهرام ) (5

هـای روابـ  ( بررسـی امنیـت در سـیره معصـومین، فصـلنامه پژوهش0331اسماعیلی، مصطفی و خواجه سروی، غالمرضـا ) (3
 .532-523، صص. 52، شماره 7الملل، دوره بین

فکری، فصـلنامه تحقیقـات سیاسـی و  هایقالب و مبانی اسالم؛ در ( امنیت0331ه زاده، سید جواد و درجانی، حسین )جمعامام (1
 .052-020صص.  ،2المللی، شماره بین

، های شهر امن با رویکرد اسالمیها و شاخصمؤلفه ( تبیین0333نجمه ) زکی پور، کی نژاد، محمدعلی؛ آزیتا؛ باللی اسکویی، (2
 .052-025، صص. 1، سال 51، شماره های معماری اسالمیپژوهشفصلنامه 

 افیا، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت.های چند شاخصه در جغرگیریهای تصمیم( کاربرد روش0331پورطاهری، مهدی ) (1

شـهری  های شهر امن در اسالم و جایگاه حقوق شهروندی و مدیریت( شاخص0335پورموسوی، سید موسی و امینی، میالد ) (7
 ، 0335، پاییز دانشگاه فردوسی مشهد، ریزی و مدیریت شهریکنفرانس ملی برنامهدر ارتقای امنیت اجتماعی، 

-32، صص. 1، شماره 01ره دو ایران، شناسیجامعه ( امنیت هویت: مبانی و چارچوب مفهومی، مجله0332) حاجیانی، ابراهیم (1
3. 

 میان در امنیت حساسا میزان بر مؤثر عوامل تطبیقی بررسی( 0337) معصومه؛ باللی، اسماعیل؛ مختاری، مریم اخگر، حسینی (3
 .37-11صص. ،31 ، شماره3 سال اجتماعی، توسعه و رفاه ریزیبرنامه یاسوج، فصلنامه و همدان شهرهای مردم

، غیرعامل نظر پدافنداسالمی از م -دفاع و امنیت در شهرهای ایرانی( 0332بشارتی، محمدرضا ) ؛علی موحد، محمد؛ حشمتی، (01
 .23-11، صص. 15شماره  ،02، سال های دفاعیفصلنامه مدیریت و پژوهش

ظـم های مقام معبا تأکید بر دیدگاه یرانیا -نقش نیروی انتظامی در امنیت و توسعه شهرهای اسالمی( 0331محمد ) رحیمی، (00
 .07-10، صص. 57 ، شماره01 ، سالدانش انتظامی کرمان فصلنامه ،رهبری

ن بـا رویکـرد منظـر ( ارزیابی احسـاس امنیـت شـهروندا0330رفیعیان، محسن؛ مؤیدی، محمد؛ سلمانی، حسن؛ توانگر، لیال ) (05
 .20-11ص. ، ص1، شماره 5شهری نمونه موردی محله اوین، فصلنامه مطالعاتی شهر ایرانی و اسالمی، دوره 

احساس امنیت بـر اسـاس  ارزیابی تأثیر بافت اسالمی بر( 0331اسماعیل ) محمد سینا؛ نجفی، شهسواری، کرامت اهلل؛ زیاری، (03
، های انسـانیریزی سـکونتگاهفصلنامه مطالعـات برنامـه، مطالعه موردی: محلّه فهادان شهر یزد CPTED)) اصول نسل دوم

 .571-535، صص. 5شماره  ،01دوره 
م های فرهنگـی و اجتمـاعی امـا( رابطه آزادی و امنیت از دیدگاه امام خمینی، کنگـره ملـی اندیشـه0311سعادت فر، احترام ) (01

 .0-02، دوره یکم، جهاد دانشگاهی واحد البرز، صص. 0311خمینی، زمستان سال 

ت شهری بـر اسـاس اسالمی مدیریشناسایی و تبیین اصول ( 0332سیاف زاده، علیرضا؛ میره ای، محمد؛ موسوی، سید علی ) ( 0
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