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 مقدمه

اكثرر معييرج منرار در     7002بار در طول تاريخ در سال  گرفته، براي اولين انجام يطبق برآوردها

ميليرور   70، دو ميليارد نفر به معييج شرنري اارافه و   7000نرها زندگي خواهند كرد و تا سالش

از اواير  رررر    ايررار نير   .  (Sclar et al., 2005)خواهرد شرد  نفر از معييج روستايي منار كاسته 

درصرد از   20ش از يشدر گام نناده اسج و در حال حاار ب حاار با سرعج شديدي رو به شنري

شرنر   0000كنند و تيداد شنرهاي ايرار نير  از مررز    هاي شنري زندگي مي شور در پننهمعييج ك

 ي  فرونر ير ن يش و گسترش شنرها، مشکالت شرنر يبا اف ا(. 0030رار، يمرك  آمار ا)گذشته اسج 

مطرر  شرده    يمتفراوت  يهرا  حر   مختلف در مقاب  مشکالت مومرود راه  يدر كشورها. افته اسجي

آنچه بيش از هر چي   ياسالم يدر كشورها يج شنريريو مد يظام شنرسازنة نيکن در زمياسج، ل

شرده توسر     مطرر   يهرا  هيكند تکية بيش از حد شنرسازار و مديرار شنري به نظر خودنعايي مي

هاي فکري و ديني منبيث از مامية اسالمي فراموش شرده و فقردار    كه بنيار يطور هاسج؛ به غربي

، يو موسرو  يا رهير م)، امروزه كامالً مشرنود اسرج   ين نواحير امستق  د يتفکر و مکتب شنرساز

م كره  ير ن اص  منم اعتقاد دارياسج كه ما به عنوار مسلعار به ا ين مسئله در حاليا(. 0، ص0032

. اسرج  هايى را ميعول كررده  مشکالت زندگى در ررآر كريم راهنعايىهعة خداى تيالى براى ح  

و بره   كررده شار در كتاب النرى آگراه   تهاى مشکال ح  مود راهآيات ررآر مسلعين را به ودر وارع، 

امورشرار برر مبنراى آر مبرانى و      ةدر ررآر مجيرد و ادار ادشده يدريافج و شناخج مبانى و اصول 

  0.كند يهدايج و تشويق م، اصول

 ان مسئلهيب

اع از شرنر  ج و دفر ير رباز مسرئلة امن يدار شنرها، از ديدر مقاب  توسية پا ياساس يها از چالش يکي

                                                           

تر و  هاى زمين و هيچ و هيچ دانه در زير تاريکي: ييني، « وال حبة ىف ظلمات االرض و ال رطب و ال ايبس اال ىف كتاب مبني» . 0

 (.93/ انيام) خشکى نيسج، م  آنکه در كتاب مبين و ررآر عظيم مسطور اسج
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  ير ن نينرو  يو شنردار يدر شنرساز يكه حت يطور ، به(0030، ينيحس و شاه ييرهنعا)بوده اسج 

ماننرد   يپررداز  هير نظر ياسج كره حتر   ييها تا ما انسار يج برايج امنياهع. د شده اسجيبر آر تأك

دهرد  يه ررار مياول يازهاين يخود، آر را بالفاصله پس از اراا يازهايمراتب ن   در سلسلهين  مازلو

و تررن از مررم در منراطق     يامرروزه احسران نراامن   (. 000، ص0033سپنر،  يو فوالد ينوروز)

بره واررع،   (. 66، ص0033و هعکرارار،   ياحعد)افراد اسج  يهان دغدغهيتر كشور از منم يشنر

ج ياز حساسر  يترازگ  به يش تفاوت مناطق شنرياف ا د روبهياسج كه با ت ا ياز مسائل يج شنريامن

 يد بررا ير عن باشرند، با ينکه ايا يميتقدند شنرها برا يبرخوردار شده اسج و طراحار شنر يخاص

 يتيو منسر  يسن يهاها تفاوتساخته شوند و در ساخج آر يو طبقات ي، منسيسن يهاهعة گروه

نکره برا   ينه نکترة مالرب ا  ين زميدر ا(. Tabrizia & Madanipour, 2006, p.935)درنظر گرفته شود 

، صرفج  يتيرال  يد خداوند برار يمورد تأك ياسالم ياز صفات شنرها يکي ، يم نيدر ررآر كر يريس

ها  از آر يکيار كرده اسج كه يم دو صفج را بيشنر در ررآر كر يخداوند برابه وارع،   .امن اسج

ج ج دستور داده اسر يجاد امنيها به ا امبرار و انساريبه پ ياتيخداوند در آ. ب اسجيط يگريامن و د

صرورت   شرنر امرن بره    ين، خداوند در رالب الگويهعچن(. 030/ ؛ بقره7/ ؛ مائده 6/ از معله توبه)

س امراكن  ين، تأسر يو هعچنر ( 702/ ؛ بقرره 06/ توبره )امن  يها جاد ماهيو ا( 007/ نح )  يک تعثي

 يج در شرنرها ير ج از امنير   حکايو ن( 76/ ؛ انفال92/ ؛ رصص32/ ععرار  آل)ج يبرخوردار از امن

جراد  يها توس  خداوند به ا انسار يفراخوار ععوم يطور كل و به( 37/ ؛ حجر03/ سبأ)ن يشياروام پ

ن صرفج در شرنر اسرالمي داللرج     ير جراد ا يج و مايگراه منرم ا  يبر اهع( 30/ هود)ج و صلح يامن

 . كنند مي

نگرانرى   رفتن هرران و  و ازبين، بودر، ايعنى و آسودگى به ميناى درامار« ا م ر» ةامنيج از ريش

                                                           
1. Maslow  

و هنگرامى را  » (09/ م يابرراه )« ...َو ِإْذقاَل إِْبراهيُم َربِ  اْجَعْل َهَذا اْلبَ َلَد آِمنا  » -«  نو اين شهر ام» (0 / تين) « َو هَذا اْلبَ َلِد اْْلَمنيِ »  .7

 «...اين شنر را ايعن گردار پروردگارا، :كه ابراهيم گفج
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برار   62« جيامن»دهد در ررآر واژة  يگرفته نشار م انجام يها يبررس(. 0007، يراغب اصفنان)اسج 

سرو، و   کير از  ياسرالم  يج در شرنرها يد ررآر بر حفظ امنيبا تومه به تأك. كار گرفته شده اسج به

از  يکيج ي  امنگر سو، مقالة حاار اعتقاد دارد كه اصيررآر از د يتگريو هدا ياعتقاد به روشنگر

 يومرو  ، مسجيج شنريريمد ياسالم ين الگوييتب ياسج و برا يج شنريريدر مد ياصول اصل

رررآر بره    ياسج برا بررسر   شده يق حاار سييدر تحقن، يبنابرا. اسج يج در ررآر ال امياص  امن

ال امرات  و  يآر در رابطه با شنر اسرالم  يج و الگويمسلعانار، اص  امن ينين منبع ديتر عنوار منم

 .مربوطه استخراج شود يتيريمد

 و پيشينة تحقيق  يمتون نظر

ار ير متفاوتي ب يرها و نظرهايهاي مختلف، تيب دربارة ماهيج و مفنوم شنر اسالمي بر اسان ديدگاه

در ايرن ديردگاه شرنر    : شنر اسالمي به عنوار شنر دينري . 0: شود يشده اسج كه در ادامه بحث م

هاي في يکي، صرفاً به دلير  ومرود مرردم دينردار و ميتقرد شرنر دينري         نظر از مکار اسالمي صرف

سرج و  ياز نظر اين گروه شنر اسالمي شنري اسج كه محدود به زمار و مکرار خاصري ن  . شود مي

: اسالم اسج يشنر اسالمي شنري بر اسان روانين و دستورها. 7. رساند مفنوم امج اسالمي را مي

طر  و ساخج شنر اسالمي بر اسان اصول، مييارها، ارواب  و  بر اسان اين ديدگاه مباني نظري 

شرنر اسرالمي هويرج خراص فرهنگري، تراريخي و فارايي دارد و ارتبرا          . روانين اسالمي اسج

شنرهاي اسالمي بيش از هعه از دستورها و . دهد ساختاري بين دين و فااي مصنوعي را نشار مي

واژة اسرالمي شرنر   . اند متناد و امعاع تأثير پذيرفتهروانين اسالمي اتخاذشده از كتاب، سنج، فقه، ا

گيرري شرنرها فاراهاي شرنري در      خوبي نقش فرهنگ و اعتقرادات اسرالمي در شرک     اسالمي به

، 0036، 0برانرد  هريلن )دهرد   هاي اسالمي را در مقايسه با ساير اديار و مرذاهب نشرار مري    سرزمين

نير    يديدگاه ديگر: تعدر اسالمي اسجشنر اسالمي حاص  و دستاورد فرهنگ و . 0(. 99-93ص

                                                           
1. Hillenbrand  
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داند و ميتقرد اسرج شنرسرازي     ومود دارد كه شنر اسالمي را حاص  فرهنگ و تعدر اسالمي مي

ن ير دگاه برر ا ير ن دير ميتقدار به ا. اسالمي ناشي از تعدر و دستاورد توليد فرهنگي مسلعانار اسج

ته اسرج، هريچ گونره مردر      باورند كه گر چه زندگي شنري در منار اسالم اهعيج زيرادي داشر  

هاي ابتدايي آر، به رلرم منندسرار يرا     تصويري از شنر اسالمي، حتي در حد خطو  كلي و ويژگي

ناميم، در هر حال مفنومي مجررد اسرج و بره     آنچه شنر اسالمي مي. دانار در دسج نيسج مغرافي

هايي اسج كره   دهاين مفنوم مجرد، حاص  بررسي پدي. شود شيوة مطاليات شنرسازي ما مربو  مي

. هاي متنوع ني  شک  گرفتره اسرج   از نظر تاريخي مغرافيايي بسيار گسترده بوده و در دامن فرهنگ

ها ميتقدنرد هرر    آر .بوده اسج فرهنگي مغرافيايي و زماني، يمتغيرها اسالم، تعدر اصلي متغير سه

رير ي   ث، برنامره چند در اسالم شنرنشيني و زندگي شنري منم اسج، نه در رررآر و نره در حردي   

ري ي شنري شرنرهاي مسرلعين را    و اصول دريق آر كه رادر باشد نيازهاي طراحي و برنامه يشنر

و  يقرات مررتب  برا شرنر اسرالم     يتحق يدر ادامه، برخر  (.Mortada, 2003)تأمين كند، ومود ندارد 

 .شود يار ميب يج شنريامن

ويژه ايرار، تحقيقات فراواني انجام  و بهاز معله افرادي كه تاكنور در مورد شنرهاي خاورميانه 

ة ير واارع نظر )انرد، هرانس بوبرک     داده و به نتايج مالبي دربرارة شرنرهاي اسرالمي دسرج يافتره     

هاي متيددي با عنروار   دار آلعاني هستند كه در مقاله و اكارت اهلرز مغرافي( يبر بنره يدار هيسرما

انرد و در مطاليرات خرود     ورميانه پرداختره هاي ساختاري شنرهاي خا شنر شرق اسالمي به ويژگي

رشد و توسيه در شرنرهاي اسرالمي، بره خصرايص ويرژة ايرن        يبارها اعن اشاره به سازوكارها

مني، ؤمر ؛ 0030اهلررز،  ) انرد  پرداختره هاي فاايي، بازار، ورف و م  آر  گ يني شنرها مانند مدايي

 (.0039؛ پوراحعد، 0022، ص090

نرة  يخرود را در زم  يشناسار مسرلعار اسرج كره اصرالج كرار     م از معله شنريم حکيم سليبس

 يها جيمقاالت متيدد، اعن اشاره به واري يحفظ كرده اسج و ط ياسالم يو شنرساز ينيشنرنش

از  يکر يشرار در  يمثال ا يبرا. از نظر اسالم اشاره كرده اسج يشنرساز يدهايبا يمومود، به برخ

كرردر    هي، در تئرور ياسرالم  يشنرها ينة شک  سنتيدر زم يمطاليات 09مقاالت خود پس از حدود 
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نرة  يم در زمين اثرر حکر  يترر  منم(. 0023م، يحک)تالش كرده اسج  يسنت ياسالم يساختار شنرها

 .اسج يسازساختعار و يطراح اصول: يعرب ياسالم يشنرها ردرگراركتاب  ياسالم يشنرساز

ن عرصره  ير شرگامار ا ياز پ يکر ي دارد و يادير مواروع سرابقة ز   ينة متور نظرر يزاده در زم ينق

 يميعرار  و يشنرسراز ن ينه با عناوين زميشار عالوه بر نگارش دو كتاب در ايا. شود يمحسوب م
نره نوشرته   ين زمير   در اير ، چند مقاله نياسالم تفکر پرتو در شنر جيهو و ييبايز ادرا و  ياسالم

ح يشرار ارعن تشرر   يكره ا  ن اسرج ير مطاليات ايشار نسبج به ساياز وموه بارز مطاليات ا. اسج

اسرتخراج كررده    يات اسالميو روا يات ررآنياز آ يمختلف ي، اصول و مبانيشنر اسالم يها يژگيو

شرار در  يا. جراد كررد  يرا ا يدار و اسالميپا يتوار شنرها يها م آر يريكارگ ده دارد با بهياسج و عق

م، تيادل، عدالج و م  آر را ر نظياصول نظ يدر ررآر، برخ يبا مواوع صفات شنر اسالم يا مقاله

، برا  يطور كل به. كند يم يميرف يشنر اسالم يريگ ن در شک يادياستخراج كرده و به عنوار اصول بن

از نظر اسالم و انتشار كتب و مقراالت متيردد    يزاده بر مواوع شنر و شنرساز يتومه به اصرار نق

 .رار در نظر گرفجيدر ا ينر اسالمن محققار شيتر از فيال يکيد يشار را باينه، اين زميدر ا

به موارد « ايدئولوژي اسالم و تأثير آر بر ساخج شنرها»در مقالة خود با عنوار ( 0036)سقايي 

ماهيرج شرنر اسرالمي، ترأثير ارتصرادي،      : انرد از  كند كره عبرارت   مختلفي از شنر اسالمي اشاره مي

گيري سراخج شرنر،    هبي در شک امتعاعي و سياسي ورف در شنرهاي اسالمي، تأثير فااهاي مذ

باغ در شنرهاي اسالمي، تأثير اسالم در سيعاي شنر، تأثير اسالم در فاراهاي شرنري، و وارييج    

 .كنوني شنرهاي اسالمي

 سالميا شنر تصفا عرة مجعو ساير ارر ب يياريبزفج رص  تباار( 0032)ار يدوسج و شناب قيرف

 مفاهيم و مينا هم مفاهيم سالميا هيدگاد ازيي ارر يبز مورر مفن دربرارة  و انرد    كردهيو تحل يرا بررس

 .ار كردنديومو و ب را مسج اييريبز اددراا و برتامر سلسله و آر مشتبه

 .ار شده اسجيب يج شنرية امنيقات در زمينة تحقيشيننا، دو مورد از پيعالوه بر ا

شرار  يسکونج ا د بر مح يشنر تنرار را با تأك يها ج خانوادهيامن( 0039)ا يدنيو نو يساروخان

سراكن در منراطق شرعال و     يهرا ن پرژوهش خرانواده  يدر ا. اند كرده ير مستق  بررسيبه عنوار متغ
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ج ير پژوهش نشار داده اسج كه مح  سکونج بر امن يهاافتهي. اندمنوب تنرار مورد مصاحبه بوده

 .گذاشته اسج يدارخانواده آثار مينا يامتعاع

ج ير برر احسران امن   يج روميو هو يارتصاد -ياه امتعاعگير پايتأث( 0033)و هعکارار  ينبو

هرا نشرار داده    ق آرير تحق يهاافتهي. ند كرده يشتر شنر اهواز را بررسيسال و ب 06ساكنار  يامتعاع

ج ير احسران محروم  يرهرا ينرده و متغ ير ف ايتأث يج مليو هو يامتعاع -يگاه ارتصادياسج كه پا

 .گذارد يافراد م يج امتعاعيحسان امن، اثر كاهنده بر ايردرت يو احسان ب ينسب

هرا   ها و مطالب مختلفي توس  غربري  د گفج تا كنور دربارة شنرهاي اسالمي نوشتهين، بايبنابرا

هاي گوناگور شنرهاي مسلعار نشرين و   اسج و به ابياد و ويژگي  و انديشعندار اسالمي ارائه شده

دهنردة ماهيرج شرنر اسرالمي      كه نشرار  يقاتيليکن در اين ميار ماي تحق. اند دورة اسالمي پرداخته

 .واريي و منبيث از ررآر و روايات اسالمي باشد، خالي اسج

 قيروش تحق

. اسرج  يقرات اسرناد  ياطالعات از سرنخ تحق  يو از نظر گردآور ياديق به لحاظ هدف بنين تحقيا

شده اسرج   يسي يق ماريدر وارع، در تحق. دارد يليتحل -يج اكتشافيق حاار ماهين، تحقيهعچن

( جياص  امن) يمسلعانار، اصول شنر اسالم ينيو د ين سند اخالريتر ررآر به عنوار منم يبا بررس

 .شود يمطلوب طراح يو ابياد آر استخراج، و الگو

 قيتحق يها افتهي

  تحقق آن يت و راهکارهايانواع امن

، ي، نظرام ياسي، سيگ، فرهني، امتعاعيمختلف فرد يها ج در عرصهيخداوند در ررآر از ومود امن

 .ج اشاره خواهد شديدر ادامه، به انواع و ابياد امن. سخن گفته اسج يو بنداشت يارتصاد

 يت فرديامن

ماميه منم اسج، خداونرد در مروارد مختلرف در رررآر دربرارة       ياز آنجا كه نقش فرد در سازندگ
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، از يج فرديربو  به امنات ميخداوند در آ. سخن گفته اسج يها در شنر اسالم انسار يج فرديامن

  ير سرخن گفتره اسرج، و ن    يو روانر  يم خصوصر ي، حريتي، شخصي، ماليمختلف، مان يها جيامن

 .ار كرده اسجيب يها در شنر اسالم تحقق آر يبرا ييراهکارها

 يت جانيامن( الف

در  خداونرد . ن شرود يهرا ترأم   آر يج مانيد امنين، باي، بنابراها محترم اسج از نظر ررآر مار انسار

 /انيرام ؛ 023/ بقره؛ 07/ مائده؛ 76/ انفالاز معله )كند  يها اشاره م انسار يج مانيامنررآر به ات يآ

090.) 

 يت ماليامن( ب

خود صاحب مال، حرق نردارد    يچ كس حتي، و همحترم اسجن د خداوند ثروت و دارايى افراد ني  

را  ييافرراد، راهکارهرا   يج مالين امنيتأم يلذا خداوند برا .  كنديتبد يخود را به ناامن يج ماليامن

 يج مالياد، امنيز يها  دهد كه حق ندارند با بخشش يخداوند به صاحبار مال هشدار م: كند يارائه م

گرار، خداوند دسرتور  يافراد توس  د يج ماليحفظ امن يو برا (73/ اسراء)خود را به خطر اندازند 

از  يکي  به عنوار يرا ن يدار ن خداوند امانجيعالوه بر ا. (03/ مائده)مجازات ساررار را داده اسج 

مؤمنار برر شرعرده    يها را از نشانه يدار ه كرده و امانجيگرار توصيد يج ماليحفظ امن يراهکارها

هاى مادى و غيرمادى به صاحبانشار  مسلعانار را به بازگرداندر امانج ن،يهعچن. (3/ مؤمنور)اسج 

 .(93/ نساء) اسج كرده موظف

 يتيت شخصيامن( ج

 يكره بره نحرو    يهرا را از مروارد   و خداوند انسرار  محترم اسج ن د خداوند افرادج يو شخص آبرو

 ياز برا حجراتسورة  07و  00ات يخداوند در آ. كند، منع كرده اسج يدار م ج آنار را لکهيشخص

  از ير پره ر،سرخر ديگررا    از تعير پره: كنرد  يار مر ير را ب ييج افراد راهکارهرا يج شخصيحفظ امن

، مرردم  ةدربرار نداشرتن  گعار بد ، هاى زشج خواندر ديگرار با نام  از يگر، پرهيدمويى از هع عيب

 .گريکديغيبج   از ي، پرههاى افراد در عيب نکردر تجسس
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 يم خصوصيت حريامن( د

 كرده اشاره خانه از خارج و خانه در خانوادگى و يخصوص حريم امنيج حفظ به آياتى در خداوند

 در كره  يا خرانواده  افرراد  از خداوند .اسج مطر  كرده امنيج بررراري يبرا را ييراهکارها و اسج

 يمخصوصر  يهرا  زمرار  تا خواسته  يكن و فرزند نامحرم، و محرم از اعم كنند، يم يزندگ خانه کي

 از خارج نيمؤمن به ن،يهعچن .(93 و 93/ نور)رند يبگ امازه هعسرار يخصوص اتاق به ورود يبرا

 (.73/ نور) نشوند گراريد خانة وارد امازه بدور دهد يم دستور نهخا

 افراد يروان تيامن (و

ومودآمردر، حفرظ و    بره  ين، بررا يرائ  اسج، بنابرا يخاص جياهع فرد يروان جيامن يبرا خداوند

 .جاد آر اشاره كررده اسرج  يبه راهکارها و عوام  ا يريات كثيافراد در اعن آ يج روانيج امنيتقو

 برپاداشرتن نعراز  ، (00/ فصرلج ) استقامج برر ايعرار و توحيرد   اند از  ن راهکارها عبارتيعلة ااز م

، نر ول برارار   (37/ انيرام ) شرر   هبر  نشده آلودهايعار ، (767/ بقره) انفاق در راه خدا ،(722/ بقره)

رعايرج تقرواى   ، (007/ بقرره ) تسليم محض خدا برودر ، (722/ بقره)  پرداخج زكات، (00/ انفال)

، (000/ توبره )كرردر   دعرا ، (3/ أنبر ) خرواب ، (0/ طالق)توك  و اعتعاد به خدا ، (09/ اعراف) النى

 3/ ؛ نعر  70-79/ مي؛ مرر 90/ ؛ توبره 29و  20 ؛63/ هود؛ 00/ عنکبوت)گرار يد يو تسال ييلجود

نش يج آفريفي، ك(73/ رعد) ذكر خدا، (67/ يونس) دوستى با خدا، (03-90/ ؛ طه00/ ؛ رصص00و

رعايرج  ، (63/ مائرده )عامر     ععر  صرالح   ،(92/ فرررار ؛ 36/ انيام) شبنش ي، آفر(90/ طه) ينزم

/ نحر  ) مسرکن  ، ومرود (070/ هود)ء انبيا ژه نق  رصصيو گويي به رصه، (09/ اعراف) يالن يتقوا

 يالنر  ي، عع  به رهنعودهرا (03/ فتح)وفادارى به پيعار ، (760/ بقره)ق يروشدر با حقا ، روبه(30

 (.033/ اعراف؛ 70/ روم؛ 032/ بقره) هعسر، و ومود (03/ رهبق)

  امنيت اجتماعى( ز

ار رصرص  يات ررآر در اعن بياسج كه خداوند در آ ييها ج در امتعاع از معله عرصهيجاد امنيا

 09/ سربأ )ار روم سبأ يدر م يج امتعاعيخداوند از ومود امن. اروام گذشته، از آر سخن گفته اسج
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و ( 92/ رصرص )و مکره  ( 76/ انفرال )نره  يمد يو شرنرها ( 096و  090/ شريراء )ود ، روم ثع(03و 

در  يج امتعراع ير تحقرق امن  يله مينرا ين وسيتا به ا. سخن گفته اسج( 33/ وسفي)معلکج مصر 

ن شرر   يبه ا ييراهکارها يج امتعاعيجاد امنيا يخداوند برا. را در مخاطبار القا كند يشنر اسالم

سرعار  يبره ر  يزدر هعگر  ، چنگ(00/ حجرات) .ن مؤمناريب يد رابطة برادرجايا: ار فرموده اسجيب

 ي، حر  اختالفرات و نر اع هرا    (96/ انفرال )از نر اع و اخرتالف    يريشگي، پ(000/ ععرار آل) يالن

، (7/ مائرده ) يبرگنراه و دشرعن   ي، عردم هعکرار  (00و 3/ حجرات ؛0/ انفال ؛700/ بقره) يامتعاع

، (3/ حجررات )جاد رس  و عدل در راراوت  ي، ا(7/ مائده)ها  يکين دادر گر بر انجاميکديكعک به 

،تفحرص دربرارة   (توبره / 93)كرردر مرردم    ها با آگاه كردر فتنه ي، خنث(06/ نساء)گر يکديبه  احسار

، (39 و 30/ نسراء )پراكنار  يهي، مبارزه با شا(6/ حجرات)ده يرس يها صحج و عدم صحج گ ارش

، اسرتحکام  (00و  00/ نرور )ج حجراب و عفرج   ير ، رعا(00/ مائرده ) جيزنندگار امن مبارزه با برهم

 0سرالم  يالقا، (37/ حجر؛ 096و  090/ شيراء) يرمسکونيو غ يمسکون يها وساز ساختعار ساخج

/ ععررار   ؛ آل007/ ؛ توبره 00/ ععرار  آل) 7ازمنکر يميروف و نن امربه يها اهيفر ي، امرا(60/ نور)

 (.03/ سبأ)بودر شنرها به هم  کي، و ن د(092/ ؛ اعراف23/ ؛ مائده90/ ؛ حج00

 يت فرهنگيامن( ح

رو نخسرتين    ايرن  كنرد، از  ميرفى مىگر يد يها وابستگي ةرا سرچشع يفرهنگررآر كريم وابستگى 

، اسرج « رولوا ال إله إلّااللّه تفلحوا»ترين اص ، شيار  پيامبرار النى به عنوار محورى ةشيار و پيام هع

آنار ريد و بندهايى را كره برر   [  دوش]و از  ...» و غ  و زنجيرها شکسته شود شدهد تا فکر بشر آزا

                                                           

 .«اسج آسودگى و ايعنى براى گردانيد وامب را سالم خداوند» :نديفرما يم (ع) على حارت .0

در ( ع)امام صادق . ج اسجيجاد امنيها ا ن آريتر آورد، كه منم يبه ارمغار م يشنر اسالم يرا برا ياه آثار منعيفر نيا. 7

اسج كه هعة  يازمنکر وامب ب رگيميروف و نن امربه»: ديفرما ياه، مين فريدر اعن نق  آثار ا يث طوالنيحد

، 00يه، جيالش ق، وسائ  هر 0030، يالحر اليامل)« ....ماند يشوند و امتعاع در امار م يوامبات به واسطة آر بر پا م

  (.039ص
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ه ير امبرار را ت كيپ يفة اصليعالوه بر آر خداوند وظ. (092/ اعراف) «.... دارد ايشار بوده اسج برمى

  م و آمروزش مسرائ  يشوند و برا تيلر   يها اصال  م ه انساريبا ت ك. م انسار ها ررار داده اسجيو تيل

 003و  29، 90ات ير   آير و ن (069/ ععررار )آورنرد   ماميه به ومود مري  يبرا يج فرهنگيامن ينيد

 يخداونرد بررا  . ن مطلب داللرج دارنرد  يسورة نساء بر ا 96ات يسورة معيه و آ 7ة يسورة بقره، آ

 :كند يار ميرا ب ييراهکارها يدر شنر اسالم يج فرهنگيجاد امنيا

 ؛(7/ نح ) ها انسار ةر توحيد بر انديشكرد شر  و حاكمانواع رفع  .0

 ؛(70/ زخرف)زندگى مردم  از يو انحراف زدودر آداب و رسوم ماهلى. 7

  ؛ آل070و  003/ بقرره )دشرعن   يشوم تنامم فرهنگ يها هشدار به مسلعانار نسبج به نقشه. 0

 ؛(093/ ععرار

؛ 009و 33/ سراء ؛ ن096/ عررار ع  آل) رارى دوستى صعيعانه با آناررنفى تشبّه به كافرار و بر. 9

 ؛(20/ مؤمنور؛ 93/ مائده

 ؛(02/ ؛ توبه000/ ععرار  ؛ آل003/ بقره) ندادر كافرار در امور فرهنگى مسلعانار دخالج. 9

 (.96/ عنکبوت)به شنر اسالمي  هجرت. 6

 ؛(0-9 /كافرور ؛03/ اثيه ؛0/ اعراف)ننى از سازش و تسامح در امور اعتقادى و دينى . 2

 ؛(02-03 /زمر) طاغوت از متنابا. 3

 ؛(90/ براهيم؛ ا009/ نساء) الني ياسالم يها و ارزش احکام در بهيبخش تحقق. 3

 ؛(6/ لقعار) يص علعيجاد ردرت تشخيج اعتقادات و ايتقو. 00

 (.6/ لقعار) فرهنگى گذارى سرمايه. 00

 ياسيت سيامن( ط

هرا را   امبار انسارج آنار، ين امنيدر اعن تأم دين، دربودر پذيرش عقيده  ررآر با تکيه بر اختيارى

 :كنند يج داللج مين رسم از امنيات ررآر بر اياز آ يموارد. كند در اين زمينه نفى مى

اين آيه با تومه به تأكيد فراوار ررآر بر اص  توحيد  :(796/ بقره)« ال اكراهَ فِى الدّين»ة يآ( الف

بردور امبرار داللرج    زدودر مظاهر شرر  از آر،  توحيدى و  ةو تالش پيامبر بر بناى مامي
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توحيرد، برا    ةرغم پذيرش انحصار نجرات و رسرتگارى در عقيرد    عالمه طباطبايى به. كند يم

، 7ش، ج0067، ييطباطبرا )شرعرد   استناد به اين آيه تحعير  ديرن و عقيرده را مجراز نعرى     

 گ برا كرافرار  منظور منر اگر خداوند دستور منگ با كفار را داده اسج، و  ،(097 -090ص

از نظر ررآر كريم، آيين حق برراى هعگرار روشرن    چور . (030/ بقره)اسج براى دفع فتنه 

فَعَرن  »: و پذيرش يا رد آر به اختيار افراد واگذار شده اسرج  (796/ بقره) اسج ميرفى شده

و  انجامرد  و اين امر به سرود يرا زيرار آنرار مرى     ( 73/ كنف) «شاءَ فَليُؤمِن ومَن شاءَ فَليَکفُر

 .و نه امبار مردم بر آر اسج ،تبليغ آيين حق فق پيامبر  ةوظيف

 (.6/ توبه) دهد مى ررآر به مشركار موياى حقيقج ني  امار( ب

 ةآزادى و امنيج عادالن ةدهند نشار ن نکتهيا: (079/ نح ) کو با مخالفاريسفارش به مدال ن( ج

 . و نقد و بررسى آر اسج اعتقادات،افراد در بيار 

ها  زمينهايجاد از ن آيه يا: (3/ زمر)طر  افکار مختلف  يهاي مناسب برا نهيومودآوردر زم به( د

 ج كام  سياسري يو برخورداري از امن براى طر  افکار و عقايد گوناگور در فاايى مناسب

 .حکايج دارد

 (.73و  79/ هود) ها بر پذيرش دين انسار  يو تحعاكراه عدم  (و

 . (03/ شورى ؛093/ عرارع آل) شورا و مشورت( ه

محدود بره امرور    ين آزاديم اي، از منظر ررآر كرياسيس يج و آزاديرغم اعتقاد اسالم به امنيعل

 :دارد ياسج و چارچوبذي  

آنرار   ارمنصروب و  (ص)خردا و پيرامبر    اتنگررفتن از دسرتور   عدم تخلّف از احکام و پيشى. 0

 .(0/ حجرات)

 ؛(099/ نساء)و بيگانگار  واليج كافرارو  عدم پذيرش سلطه .7

 ؛(003/ ععرار آل)محرم اسرار خود  به عنوارررارى ارتبا  ويژه با بيگانگار  عدم بر. 0

 ؛(30/ نساء)عدم افشاى اخبار امنيتى  .9 

 ؛(009/ بقره)استفاده دشعنار  هاى مورد سوء كارنگرفتن سخنار يا واژه به .9 
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 ؛(7/ حجرات)ميه حفظ ادب در برخورد با رهبرار النى ما .6 

؛ 67و 92/ انيام؛ 3/ شورى)اسالمى براى مسلعانار  ةمشروعيج انحصارى مديريج در مامي .2

 ؛(73/ ععرار  آل؛ 69 و 93/ نساء

 ؛(3/ توبه؛ 0-7/ معتحنه) هايشار تومه به پايبندنبودر كافرار به پيعار .3

 ؛(33/ نساء؛ 070/ ععرار آل)كافرار  ةتوطئمسلعانار نسبج به هشدار به  .3

 (.090/ نساء)عار يدر صورت انيقاد پ با كافرار ها كردر پيعار مشرو  .00

  يت نظاميامن( ي

و  يو مقابلره برا دشرعنار داخلر     ياز نظرر نظرام   ين اسج كه شنر اسرالم يعبارت از ا يج نظاميامن

ج ير ه امنات مربو  بيخداوند در آ. توار الزم را داشته باشد ياحتعال يها در صورت حعله يخارم

جاد آر، يا يو راهکارها يج نظاميجاد امنيها به ا قيمانند دستورات و تشو يدربارة مواوعات ينظام

، بره  يدور از هرگونره دغدغرة نراامن    له سراكنار شرنر اسرالمي بره    ين وسر يسخن گفته اسج، تا به ا

شبانه سرر  شرفج خود، ماميه و امرار مياش مشغول شوند و ينة توسيه و پيخود در زم يها جيفيال

 يد و انرژيسرشار از ام ييفردا ين بگذارند، تا خود را برايرا با آرامش كام  منج استراحج بر بال

 ينظام ي، مسلعانار را راطيانه به آمادگيمامية اسالم يج ععوميحفظ امن يخداوند برا. آماده كنند

؛ 062/ ععررار   ؛ آل799 و 706، 030، 030/ بقرره ؛ 39/ نسراء ؛ 09/ توبه ؛60/ انفال)دهد  يدستور م

و  03/ حرج ؛ 070و  36، 0/ توبه؛ 69و  03، 03، 09/ انفال؛ 09/ مائده؛ 30و 33، 39، 22، 29/ نساء

 (.3/ تحريم؛ 00 و 00/ صف؛ 70و  9/ محعد؛ 97/ فررار؛ 23

ج آر را ير نتوانرد امن  يچ ردرتيحفظ شود و ه يدر شنر اسالم يج نظامينکه امنيا يخداوند برا

و  يداخلر  يآر، مسرلعانار را بره منراد دفراع     يو اخررو  يوي، اعن بازگوكردر آثار دند كنديتند

 :ر اسجيبه شر  ز يج نظاميجاد امنيآثار مناد و ا. كند يق ميتشو يخارم

 ؛(79/ انفال) ياسالم ةحيات مامي ةماي -

 ؛(33/ توبه) خيرها و بركات، براى مؤمنارهعة  ةكنند تاعين -

 ؛(703/ بقره)عام  ملب رحعج  -
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 ؛(29/ انفال)زشعند خداوند مندى از روزى ار بنره ةزمين -

 ؛(39/ نساء) اسالمى از تيرض كافرار ةمصونيج مامي ةماي -

 ؛(00 و 00/ صف) دردنا  النى يايو بال راهى براى رهايى انسار، از عذاب -

 ؛ (27/ انفال)ها  انسار ينشانة دوست -

 (.70/ توبه) يارزش انسان يمومب ارتقا -

 يت نظامياد امنجيا يراهکارها

 :راهکارهاي ايجاد امنيج نظامي به شر  زير اسج

 ؛(06/ انفال؛ 0-9/ عاديات؛ 790/ بقره؛ 20/ نساء) يمختلف منگ يها کيآموزش تاكت. 0

 ؛(60/ انفال) يج مسعانيتقو. 7

 ؛(60/ انفال) يمختلف منگ يآموزش كار با اب ارها. 0

 ؛(96/ انفال) يفرماندهار الن يمحض از ولرزمندگار منج اطاعج  ية اعتقاديج بنيتقو. 9

 ؛(96و  99، 00، 00/ انفال؛ 790 و 790/ بقره)رزمندگار  يو روان يج روحيتقو. 9

 ؛(60/ انفال( )يمال) يمنگ يها نهين ه يتأمل وم  .6

 ؛(0/في ؛ 79/حديد؛ 30/انبياء ؛00و 00/سبأ؛ 9 و 0/عاديات) ين اب ار مختلف منگيتأم. 2

 (.96و  99/ انفال)و انسجام مسلعانار  يدلکياتحاد و . 3

 امنيت اقتصادى( ک

ماننرد   يمختلرف ارتصراد   ياز نظرهرا  ين اسج كه ساكنار شنر اسالميعبارت از ا يج ارتصاديامن

خداونرد در ارعن   . ج داشرته باشرند  ير و م  آر، امن يج شغليبودر درآمد، امن امرار مياش، مشروع

 .لف امنيج ارتصادي در شنر اسالمي، سخن گفته اسجمخت يها ات مربو  به عرصهياز آ يبيا

خداوند بر رريش با نابودى اصحاب في  و ايجاد امنيج ارتصادى براى سفرهاى بازرگانى آنرار  

، الفتشرار هنگرام كروم زمسرتار و تابسرتار      *دادرِ رريش  براى اُلفج»:فرمايد  منج نناده اسج و مي

كره در  [  خردايى ]هعرار   * د خداوند اين خانه را بپرسرتند پس باي * .[دارار را نابود كرد خدا پي ]

 (.0-9/ شيرر)« خاطرشار كرد  آسوده[  دشعن]گرسنگى غذايشار داد، و از بيم 
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 در قرآن يت اقتصادياهداف تحقق امن( الف

هراى   چرارچوب ارزش  نيبرا تارع   در شرنر اسرالمي،   يج ارتصراد يامنراستاى رسيدر به  درررآر 

 :كند ير را دنبال ميف زاهدا مينوى و اخالرى

كافرار برر مؤمنرار    ةطبق نظر مفسرار عدم سلط .(090/ نساء) يمامية اسالم ارتدار ارتصادى -

ارتدار اعرم از آر  ، بلکه (006، ص9، ج0067، ييطباطبا)تننا مربو  به روز رستاخي  نيسج 

 ؛برترى و ارتدار خواهد بود قياز مصاد ياسج و ارتدار ارتصاد

  ؛(9 -3/ نح )ه ععومى ايجاد رفا -

 .(30/ نح )ع ثروت و زدودر فقر يعدالج در نظام توز -

 در قرآن  يت اقتصاديجاد امنيا يراهکارها( ب

 :راهکارهاي ايجاد امنيج ارتصادي در ررآر به شر  زير اسج

  ؛(36/ اعراف) يالن يج تقوايعار و رعايا -

 ؛(099 -09/ توبه) ادارتص ةكردر اموال از گردون معنوعيج زراندوزى و خارج -

  ؛(72/ اسراء؛ 090/ انيام) معنوعيج اسراف و تبذير -

 ؛(09 -09/ هتوب)حرمج احتکار  -

 ؛(03/ دي؛ حد09/ ؛ اح اب33/ وسفي؛ 009و 000/ توبه)صدره  -

 ؛(03 و 00/ حديد ؛07/ مائده ؛730و 799/ بقره)الحسنه  ررض -

 ؛(06-03/ ي؛ شور0-7/ مائده) ياريتياور و هع -

 ؛(039/ بقره) فاراتپرداخج ك -

 ؛(26/ مريم ؛96/ كنف)ر شده اسج يتيب« باريات الصالحات»از ورف به : ورف -

هاى ععومى كره مالکيرج و چگرونگى     ثروت نفال در اصطال  فقنى عبارت اسج ازا: انفال -

 ؛ (0/ ؛ انفال2/ حشر)و مانشينار وى اسج ( ص)مصارف آر در اختيار پيامبر 

 ؛(3و  3/ انسار)در مال ايثار  -

 ؛(.37/ ععرار  آل؛ 77/ نور؛ 039و  729، 767، 022/ بقره)انفاق  -
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 ؛(30/ انبياء ؛02 -03/ هود؛ 03/ طه؛ 07/ فاطر) يشغل يها جاد فرصجيا -

 ؛(03/ نجم)توسية امرار مياش  يق به تالش برايتشو -

 (. 67 -607و  97/ مائده؛ 729 -730/ بقره)معنوعيج درآمدهاى غيرمنطقى و حرام  -

 يطيو مح يکيزيت فيامن( ل

كند كره   يجاد ساختعار و مسکن ميبه نحوة ا ييها ات مختلف ررآر، اشارهيدر آ يتيال يخداوند بار

سورة نح  خداوند  30و  30ات يمثال در آ يبرا. اسج يطيو مح يکي يج فيج امنيدهندة اهع نشار

ج در ير ج مناسب دفراع و امن يبلكند و با تومه به را يد ميها به عنوار پناهگاه امن تأك به خانه انسار

ة ين، در آيهعچن. كند يد مي، بر سکونج در مناطق مرتفع تأكينيها، با اشاره به مواوع غارنش کوهيپا

د ير هرا تأك  آر يريگ وساز خانه رو به كيبه و آفتاب ونس بر ساخجيسورة  32ة يسورة كنف، و آ 02

 .كند ينه داللج مين زميدر ا يندخداو يها هيو توص يکي يج فيها بر امن نيهعة ا. كند يم

 ت در شهر از نظر قرآنيجاد امنيآثار ا

 .كه در ادامه، اشاره خواهد شد دارد يک شنر از نظر ررآر آثار مثبج متيدديج در يجاد امنيا

و خدا شنرى را مث  زده اسرج كره   »: سورة نح  07ة يدر آ: جاد آرامش اسجيج عام  ايامن. 0

كنرد، بيرد از كلعرة     يكه برآرامش داللرج مر  « همُطْعَئِنَّة»با ذكر كلعة خداوند « ...امن و امار 

تحقق آرامرش اشراره    يج برايسازبودر امن نهيكند، به زم يداللج م يج ماديكه بر امن« هآمِنَ»

 .كند يم

 (.99/ ؛ نور6/ توبه)اسج  يو اعتقاد يعلع يها شرفجيساز پ نهيج زميامن. 7

 .(6/ براهيم؛ ا99/ ؛ دخار007/ نح )اسج  اوانى نيعجساز رفاه و فر  زمينهج يامن. 0

 (.036/ بقره؛ 37/ انيام)ها اسج  ج انساريساز هدا نهيج زميامن. 9

 .(03/ سبأ)خواهد شد   يدر گردشگر شيو آسا آزادىج مومب يامن. 9

 (.76/ انفال)ماندر مار افراد از هرگونه گ ند  عام  محفوظ. 6

 .(99/ ؛ نور09/ اعراف)ندوه اسج كنندة غم و ا ج برطرفيامن. 2
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 .(023/ بقره)اسج  ياسالم ةيات ماميج مومب حيامن. 3

 (. 27/ انفال)و الفج اسج  يج نشانه و مومب دوستيامن. 3

 ت از نظر قرآنيجاد امنيعوامل ا

ج سخن گفته اسرج كره   يجادكنندة امنيبه عنوار عوام  ا يو مينو يخداوند در ررآر از عوام  ماد

 . شود يها اشاره م به آر در ادامه

 خداوند ( الف

سورة رصرص خرود را نگنبرار و     92ة يو آ سورة حشر 70ة يدر آ« اْلُمَه ْيِمنُ »خداوند با ذكر وصف 

كره در  [  خردايى ]هعرار  » :دير فرما يش مر يررر  9ة ير ن، در آيهعچنر . كرده اسج يج ميرفيعام  امن

 .«دكر خاطرشار آسوده[  دشعن]گرسنگى غذايشار داد، و از بيم 

 قرآن( ب

 .كند يم يامن ميرف يرهايها به مس ج انساريج و هدايخداوند ررآر را عام  امن

خدا هرر كره را از خشرنودى او پيرروى كنرد، بره       »: ديفرما يم سورة مائده 06ة يمثال در آ يبرا

بره   هرا  شود، و به توفيق خويش، آنار را از تاريکي هاى سالمج رهنعور مى به راه[  كتاب]آر  ةوسيل

 .«كند برد و به راهى راسج هدايتشار مى سوى روشنايى بيرور مى

 ...اء ايامبران و اوليپ( ج

 يبررا  .ج در هر مکراني رررار داده اسرج   يامبرار را عام  امنياز ررآر، ومود پ ياتيار آيخداوند با ب

 .«اى درخور اعتعادم من براى شعا فرستاده»: نديفرما يسورة شيراء م 090ة يمثال در آ

 ها انسان( د

مختلرف و در   يها ج در شک يجادكنندة امنياز ررآر عوام  ا ياتي  در اعن آيها را ن خداوند انسار

. كررده اسرج   يميرفر  ياسر يو س ي، بنداشتي، ارتصادي، فرهنگي، نظاميمختلف امتعاع يها عرصه

. (7/ مائرده )ن كننرد  ياهلل الحرام را ترأم  جيار بيراه يج امتعاعيدهد امن يخداوند به مؤمنار دستور م
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جراد  يعام  ا ية نظاميج بنيدهد با تقو ين دستور ميسورة انفال خداوند به مؤمن 60ة ين، در آيهعچن

 .ج در شنر اسالمي باشنديامن

 جهينت

 ياريطور كه مطر  شد، تحقق بس ج اسج، چور هعاريشنر اسالمي امن ياتيو ح ياز عناصر ومود

ج در شرنر  ير برا تومره بره آثرار منرم امن     . ج متورف اسجيامنبر تحقق  ياز مسائ  و احکام اسالم

طرور ماراعف ترالش     ن منم بهيتحقق ا يار امر برايد متوليها، با اسالمي و نقش آر در ارتقا انسار

ج در شرنر اسرالمي   ير گراه منرم امن  يج و مايمختلف به اهع يها خداوند در ررآر به صورت .كنند

برا تومره بره     .د آر اسرج ير ، مؤاژه و مشتقاتش در ررآركارگيري اين و كثرت به ،اشاره كرده اسج

ن مقردار  ير كار گرفته شده اسرج، البتره ا   بار در ررآر به 62ن واژه حدود يگرفته، ا انجام يها يبررس

 .كند يج داللج ميبر امن يهاي ديگر به نحو اسج كه با واژه ياتيآ يمننا

برا تومره بره    . افيال خود دانسته اسجج را از يجاد امنياز ررآر في  ا يات مختلفيخداوند در آ

 يها نهيمانبه در زم ج هعهيامن اسج كه از يشنر يو اسالم يشنر امن ررآنگرفته،  انجام يها يبررس

شنر امن  ن،يهعچن. شدبرخوردار با يو مينو يروان ،ياخالر ،يارتصاد ،ياسيس ،يفرهنگ ،يامتعاع

  از ير من نؤعرار و مر  يا. نار خاطر اسرج يطعصلح و ا ،جي، شنر امنيهعار آرمار شنر اسالم يررآن

و  كند يج ميحکابودر شنر  ، از امنياسالم يآرمان شنر من درؤعار و افراد ميومود ا. ندا امن ةشير

شرنر   ،در واررع . كند يشنروندار فراهم م يج را در نظر و عع  برايامن يشنر اسالم آرمار. باليکس

و مطلوب به فرصرج   ةک مامييمانبه از  هم هعيترساسالم اسج و  يآرمان ةهعار مامي يامن ررآن

 .ددار ازين اريبستالش 

در بره آر  يبخشر  د در تحقرق يبا يج، مرامع مختلفيانواع امن يها بودر عرصه با تومه به مختلف

. مردم اسرج  يج مستل م مشاركج و حاور مديدر به انواع امنيبخش تحقق. مشاركج داشته باشند

. ج، مرردم را مرورد خطراب رررار داده اسرج     ير ات مربو  به مواوع امنيشتر آي  بين دليلذا به هع

محرور   و مرردم  يج مشاركتيريمد ياز نظر ررآر نوع يج شنر اسالميريد اذعار كرد مدين، بايبنابرا

 يگراه واال يج و ماير برا تومره بره اهع   . اسج يج اص  ابياد انسانين منبة اص  امنيتر اسج و منم
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. ش ررار دهنديمختلف خو يها جيار امر آر را سرلوحة هعة فياليتولد ميج در شنر اسالمي، بايامن

ار يب يجاد آر در شنر اسالميا يج، راهکارهايابياد امن ين اسان، در مقالة حاار اعن بررسيبر ا

جاد شنر سرالم و  يو ا ي ير در برنامه يج شنريريار مديمسئوالر و متول يتواند راهگشا يشد كه م

ابيراد، آثرار و    0از تکررار مطالرب، در شرک      يريشرگ ين پيص و هعچنير تلخبه منظو. دار باشديپا

 .م شده اسجياسج، ترس يپژوهش مار يها افتهيج از منظر ررآر كه از يجاد امنيعوام  ا
 

 
 

 ت از منظر قرآنيجاد امنيابعاد، آثار و عوامل ا. 1شکل 

آن
قر

ر 
نظ

ز م
ت ا

منی
ا

 

 ابعاد امنیت 

 امنيج سياسي

 امنيج نظامي

 امنيج ارتصادي

 امنيج فرهنگي

 امنيج فردي

 امنيج في يکي و محيطي

 امنيج امتعاعي

 آثار امنیت

 عام  ايجاد آرامش

 زمينه ساز پيشرفج هاي علعي و اعتقادي

 زاي  كننده غم و اندوه

 زمينه سازي هدايج انسار ها

 آزادي و آسايش در گردشگري

 دوستي

 حفاظج از مار افراد از هرگونه گ ند

 حيات مامية اسالمي

 فراواني نيعج

 عوامل ایجاد امنیت 

 خداوند

 ررآر

 ...پيامبرار و اولياءا

 انسار ها
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ک مقالرة  يار مطالب در رالب يبنگارندگار در  يها جيشود با تومه به محدود يار ميار، بيدر پا

برگرفتره   ياصول اسرالم  ييبر شناسا يگر سو كه مبتنياز د يسو و هدف پژوهش مار کياز  يعلع

 يج آر بوده اسج، مقالة حاار با تومه به نقصرار مومرود در مبران   يرينة شنر و مدياز ررآر در زم

 ياصرول النر   يميرفر  ياسرتا ه را در رير ن و اوليادير بن يها كرده اسج گام يسي يشنر اسالم ينظر

ازمنرد  ين يج شرنر يريادشده در مرد يكردر اصول  يو ععل يريكارگ را برداشته و به يج شنريريمد

 . قات مکع  اسجيتحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 222                                        تياصل امن: قرآن يها بر اساس آموزه يت شهريريمد ين اصول اسالمييتب و ييشناسا  

  

 

 

 منابع و مآخذ

 .ميررآر كر .0

خير   ترن از مرم در مناطق مررم »(. 0033)احعدي، حبيب؛ سروش، مريم؛ افراسيابي، حسين  .7

 .69-30 صفحات ،7، سال بيستم، شعارة شناسي كاربرديمجلة ماميه. «شنر شيراز

ترمعة عبان سرييدي، تنررار، انتشرارات    . ايرار، شنر، روستا و عشاير(. 0030)اهلرز، اكارت  .0

 .دانشگاه شنيد بنشتي

تنررار،  . هايي دربارة شنرهاي رلعروي فرهنرگ اسرالمي   نظريه(. 0036)السادات  بارري، اشرف .9

 .بيرانتشارات اميرك

ري ي شنري، دانشکدة  مقطع دكتري برنامه. م وة درسي شنر اسالمي(. 0039)پوراحعد، احعد  .9

 (.منتشر نشده)مغرافيا، دانشگاه تنرار 

البيرج   بيرروت، مؤسسرة آل  . الشرييه  وسرائ  (. ق هرر  0030)الحر الياملي، محعرد برن الحسرن     .6

 .السالم الحياء التراث علينم

احعردي و   ترمعرة محعدحسرين ملرک   . اسرالمي  -ربيشنرهاي ع(. 0023)حکيم بسيم، سليم  .2

 .عارف اروامي مقدم، تنرار، سازمار چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ ارشاد اسالمي

  .تنرار، العکتبه الراويه . عفرداتال(. 0007)راغب اصفناني، ابوالقاسم الحسين بن محعد  .3

كيرد  أبرا ت  ررآر در درآمدي بر شناخج وموه زيبايي»(. 0032)دوسج، راا؛ شنابيار، پويا  رفيق .3

، صرفحات  06، شرعارة  پژوهش دينري  جلةم. «اسالمي شنر صفات در بر تجلي معال توحيدي

060-003 . 

تنررار،   .ررير ي شرنري ايررا    فراينرد برنامره  (. 0030)حسيني، پروانره   رهنعايي، محعدتقي؛ شاه .00

 .سعجانتشارات 

. «امنيج امتعاعي خانواده و مح  سرکونج در تنررار  »(. 0039)ساروخاني، بارر؛ نويدنيا، منيژه  .00

 .32 -006، صفحات 77، سال ششم، شعارة نامة رفاه امتعاعي فص 

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=80604
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=80604


   222                                                                           1315بهار ، 1، شمارة 14دورة ، يت فرهنگ سازمانيريمد 

 

مجلة مسکن و محي   .«ايدئولوژي اسالم و تأثير آر بر ساخج شنرها»(. 0036)سقايي، محسن  .07

 .07-70، صفحات 070ارة ، شع73، سال روستا

 .تنرار، دارالکتب االسالميه. عي ارترمعة ال. (0067)طباطبايي، سيدمحعدحسين  .00

 .0030نتايج سرشعاري ععومي نفون و مسکن سال (. 0030)مرك  آمار ايرار  .09

 .تنرار، دارالکتب االسالميه. تفسير نعونه(. 0020)مکارم شيرازي، ناصر  .09

، پايگراه مغرافيراي شرنري در    ملد اول. لم مغرافيا در ايرارپايگاه ع (.0022)مؤمني، مصطفي  .06
 .تنرار، فرهنگستار علوم معنوري اسالمي ايرار. ايرار

طر  پژوهشي نعادهاي كالبدي شرنر و شنرسرازي   (. 0032)اي، محعد؛ موسوي، سيدعلي  ميره .02
 (.منتشرنشده)مياونج امور مناطق شنرداري تنرار . در ررآر

بررسري ترأثير   »(. 0033)هرامر   حسين؛ حسريني، سريده   زاده، علي سيننبوي، سيدعبدالحسين، ح .03

، مجلرة دانرش انتظرامي   . «ارتصادي و هويج رومي بر احسان امنيج امتعاعي -پايگاه امتعاعي

 .3-06سال دهم، شعارة دوم، صفحات 

 .اصفنار، سازمار نظام منندسي اصفنار .شنر و ميعاري اسالمي(. 0039)زاده، محعد  نقي .03

 09-73بررسي احسان امنيج امتعاعي زنرار  »(. 0033)اله؛ فوالدي سپنر، سارا  ، فيضنوروزي .70

، صرفحات  90، شرعارة  03، دورة مجلة راهبرد. «ثر بر آرؤشنر تنرار و عوام  امتعاعي م ةسال

093- 073. 

ترمعة ايرج اعتصام، تنررار، انتشرارات شرركج     .ميعاري اسالمي(. 0036)رابرت هيلن براند،  .70

 .ري ي شنري تنرار پردازش و برنامه

22. Mortada, Hisham (2003). Traditional Islamic Principles of Built Environment, New 

York, Routledge Curzon. 

23. Naghizaden, Mohammad (1995). Principies of the Contemporayisiamic Urban Design 

the University Elimination of Conflictsin Muslim Bulit Environments. Unpublished PhD 

Thesis of New South Wales. Sydney. 
24. Sclar , Elliot D.; Pietro Garau, D.; Gabriella Carolini, M. (2005). “The 21st century 

health challenge of slums and cities”. The Lancet, 365(2), 1-12. 

25. Tabrizia, R. L.; Madanipour, A. (2006). “Crime and the city: Domestic burglary and the 

built environment in Tehran”. Habitat International, 30(4), 932- 944. 

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=118033
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=118033
javascript:void(0);
javascript:void(0);

