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استادياردانشگاه آزاد اسالمي بروجرد
كارشناس ارشد پژوهشگري اجتماعي
(تاریخ پذیرش نهایی)89/6/24 :
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چکيده
امنيت بستر تجلی همه نعمتهای زندگی است .هر گاه امنيت از ميان برود ،ساير مسائل رفاهى و مواهب مادى و معنوى نيز به
خطر خواهد افتاد ،در يك محيط ناامن امکان زندگى توام با سربلندى و آسودگى فكر ،تالش و كوشش ،براى پيشبرد هدفهاى
اجتماعى وجود ندارد .دین اسالم به موضوع امنیت به عنوان یک اصل مهم در زندگی نگاه کرده و سایر مسائل را منوط به امنیت
کرده است .در این راستا مهمترین اصل شهرنشینی امنیت است .البته ظهور شهر امن در حذف ناامنی از شهر است.
مقابله با ناامنی در شهر بدون شناخت علل پیدایش آن ،امکان پذیر نیست .تحوالت و پیشرفتهای علمی در چند سده گذشته
برای امنیت بخشی به زندگی شهروندان در شهرها موفقیت زیادی نداشتهاس��ت .افزایش بالیای طبیعی و ناامنی های اجتماعی
در دهه گذشته نشاندهنده ناتوانی انسان در برخورد با این ناامنی هاست .در این پژوهش نظریه جدیدی با استناد به مبانی متقن
اس�لام بیان گردیده که تغییرات اجتماعی زمینه س��از تغییرات طبیعی بوده و منشأ همه ناامنی های طبیعی و غیر طبیعی در
رفتارهای اجتماعی انسان قرار دارد ،که برخی از این رفتارها با استناد به منابع دینی بیان گردیده است.
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روش تحقیق
تحقی��ق حاضر از ن��وع تحلیلی بوده و س��عی ش��ده تا در
چارچوب روش شناسی ،از روش اسنادی استفاده شود .روش
اس��نادی در ُزمره روشها یا س��نجههای غی��ر مزاحم و غیر
واکنش��ی به شمار میآید .به این دلیل که هنگام اس��تفاده از
ع
دیگر روشها نظیر مشاهده ،مصاحبه و  ...مشکل اساسی جم 
آوری اطالعات اس��ت و حال آنکه به هنگام کاربرد روشهای
اس��نادی اطالعات موجودند .استفاده از اسناد و مدارک زمانی
صورت میگیرد که یا تحقیقی تاریخی در دست انجام باشد و
یا آنک��ه تحقیق مرتبط با پدیدههای موجود بوده ،ولی محقق
درصدد شناس��ایی تحقیقات قبلی در مورد آن موضوع برآمده
باشد(ساروخانی)256 :1382،
استنباط از منابع ديني ،به معناي دقيق كلمه ،كاري بسيار
پيچيده و دشوار است كه مصداق نسبتاً كامل آن جز به دست
متبح��ر و كارآزموده ،كه عمري را به تدبر در كتاب و
فقيهان
ّ
س��نت گذراندهاند ،محقق نميشود .از طرفي بخش عمدهاي
از فراين��د اس��تنباط متكي بر ژرفانديشيه��ا و تيزبينيهاي
شخص مس��تنبط (استنباطكننده) است ،كه همواره راه براي
دريافتهاي عميقتر و وسيعتر باز خواهد کرد و ادعاي وصول
به آخرين حد فهم از هيچ فرد غيرمعصومي زيبنده نيست.
قاعدت��اً بخش عمده منابع تحقي��ق حاضر را آيات و روايات
تشكيل خواهند داد و س��عی بر این است با تلفیق نظر اساتید
شهرس��از و عالمان دین اطالعات کس��ب شده ،با حفظ امانت
ب��ه صورت دقیق م��ورد تجزیه و تحلیل قرار گی��رد .البته در
اس��تناد به متون دینی بخصوص آیات و روایات دینی س��عی
شده ابتدا از “جعل و وضع”“ ،اوهام” و “غلو” پیراس��ته گردند
و آنگاه با توجه به مقتضیات زمان و نوع تحقیق و موضوع آن
مورد تفس��یر قرار گیرند .ب��رای این منظور اوالً از منابع متقن
م��ورد تائید علمای شیعه اس��تفاده شده و ثانی��اً از ترجمهها
و تفس��یرهای مشهور و مقبول بین جامع��ه علمی حوزوی و
دانشگاهی بهرهگیری شده است.
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مقدمه
بدون ترديد امنیت را ميتوان متغيري مس��تقل در تبيين
بينش ،منش وكنش افراد اجتماع به حساب آورد .در تفكيك
اهداف(ارزشها) و وس��ايل (هنجاره��ا) در جامعه ،امنیت در
ُزمره عوامل اصلی در تعیین زندگی شهرنشینی تلقی ميگردد.
جوامع شهری با تمام پیشرفتهای انجام شده در سدههای
گذشت��ه هن��وز ارمغان یک زندگی مطلوب را برای انس��ان به
هم��راه نیاوردهان��د .در س��الهای اخیر اتفاق��ات مهمی برای
شهره��ای به ظاه��ر امنتر جه��ان رخ داده و موجبات ناامنی
گس��تردهتری را برای تمام جهان فراهم آورده اس��ت .ترس از
ه��ر گونه ناامنی موجب ناتوانی شهر برای پاس��خگویی به نیاز
شهروندان اس��ت .بالیای طبیعی ،انسانی و تکنولوژی به نوعی
در تمام��ی کشوره��ای جهان اتفاق میافتد .این بالیا س��ابقه
تاریخ��ی داشت��ه و برخی شهرها هم خودش��ان را برای وقوع
اینگونه حوادث آماده کردهاند .ویژگی این حوادث این اس��ت
که انس��ان در مقابله با این بالیا قدرت الزم و کافی را نداشته
و برای مهار آنها با شیوههای فعلی عاجز است .به دلیل همین
ناتوانی ،نگرانى ،ناامنی و اضطراب دائمى در زندگی شهروندان،
یکی از مهمترین دغدغههای شهرسازان و شهروندان محسوب
میشود ،به گونهای که در هيچ شرايطي نميتوان آن را ناديده
گرفت.
دانش با س��رعت بس��یار باالیی پيش م��يرود و پي در پي
دانشها و اطالعات و اختراعات تازهاي به دس��ت میآید .این
پیشرفتها باید در همه بخشها به صورت متوازن حرکت کند.
اگر این س��رعت حرکت به صورت نامتوازن باشد ،آنگاه امکان
كاربرد آن به س��ود جامعه وجود نداشته و حتی ممکن اس��ت
فجای��ع بزرگی را به دنبال داشته باش��د .توانايي بهرهگیری از
پیشرفتها نیازمند آموزش هدفمند شهروندان برای سازگاری
و هماهنگی با انقالب نفسگير نظام پیشرفتهای جهان است.
یکی از مهمترین دغدغههای شهرس��ازان ایجاد و پیدایش
شه��ری فارغ از ناامنیهای طبیعی و اجتماعی اس��ت .در این
راستا اندیشمندان علوم مختلف تاکنون مطالعات بسیار زیادی
در ای��ن بخش انجام دادهان��د .اما آیا اصوالً چنین شهری قابل
دس��تیابی هس��ت یا خیر؟ باید پذیرفت که برخی جوامع در
برخورد نامناس��ب با ای��ن پیشرفتها از نف��س افتادهاند .این
ناتوانی هر بار و در هر دورهای به اشکال مختلف سبب لطمات
جب��ران ناپذیری خواهد بود .عدم رش��د متوازن باعث شده تا
تح��والت و آثار آن باعث رشد بالی��ا در اینگونه جوامع گردد.
دین مبین اسالم وعده تحقق چنین شهری را بیان کرده و بر
این اس��اس نگاه جدیدی در خصوص حذف ناامنی از شهرها
مطرح شده اس��تَ « .و هَّ ُ
الس�لا ِم؛ خداوند به
الل يَ ْد ُعوا إِل 
ى دا ِر َّ
خانه سالمت دعوت مىكند»(يونس.)25:
ناتوان��ی دانش بشری در مقابله با بالی��ا دو فرض را مطرح
میکند :فرض اول این است که اصوالً امنیت شهرها به معنای

واقعی امکان پذیر نیست .فرض دوم این است که امکان شهر
و دیاری امن از اهداف خلقت و زمینه ساز تعالی انسان است،
ول��ی ظهور آن با تغیی��ر در رفتارهای اجتماع��ی امکان پذیر
است.

امنیت شهر و ایمنی شهر
امنیت معنایی گسترده و دامنهای وسیع دارد که در ارتباط
با همه بخشهای مختلف قرار دارد .امنیت کالبدی ،اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و روانی از ابعاد آن محسوب میشود .تحقق
هدف امنیت همه جانبه در مراتب مختلف قابل بررسی است.
مراتب امني��ت در هر حوزهاي كه رفاه و آس��ایش شهروندان
را شامل شود ،قابل تعريف اس��ت .از زاويه ديگر نيز هر عامل
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امنیت از منظر اسالم
اس�لام ،مكتبي جامع و كارآمد اس��ت ك��ه همه جنبههاي
فردي و اجتماعي انس��ان را در پرتو ديدگاه متعالي توحيدي
م��ورد توجه قرار داده و در عين نگ��اه آخرتگرايانه و عميق،
ب��راي تامين س��عادت معن��وي و اخروي انس��انها ،به دنيا و
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ي��ا عواملي كه از ناامني انس��ان در وج��وه مختلف ،جلوگيري
كند ،از مراتب امنيت محس��وب ميش��ود .براي اينكه وجوه و
مراتب مختلف امنيت تعريف شوند ،نياز به دستهبندي آن در
حوزههاي مختلف است.
تعریف بعض��ی از کلمات ک��ه کاربرد و حوزه گس��تردهای
دارند ،هم آسان و هم سخت است .آسان از این زاویه که برای
همه مردم تعریف شده اس��ت و سخت از این زاویه که چگونه
ميتوان گس��تردگی معنای کلمهای مانن��د امنیت را در چند
سطر بیان کرد؟ امنیت از کلماتی است که همه مردم به طور
مستقیم با آن در ارتباط هستند.
«امنیت در لغت به معنی بی خوفی ،امن ،بی بیمی ،ایمنی،
جای امن و در امان بودن است»(دهخدا. )3376: 1377،
همچنین فرهنگ معین لغت امنیت را ایمن شدن ،در امان
بودن و بی بیمی معنی کرده است (معین.)354:1378،
تعاریف دیگری نیز وجود دارد ،مانند :حالت فراغت از خطر
و ه��ر گونه تهديد يا حمله و ي��ا آمادگي براي رويارويي با هر
حمل��ه و تهدي��د .کلمه امنیت به ص��ورت اصطالح هم معنی
شده است.
«در اصط�لاح سياس��ي و حقوقي به ص��ورت امنيت فردي
و امني��ت اجتماعي ،امنيت ملي و امني��ت بين المللي به كار
برده ميش��ود .تجلي ايمني در اجتماع به صورت آس��ايش و
آرامش رفتاري اس��ت كه اگر در اين مسير به هر دليلي خللي
وارد شود و انس��ان نتواند نيازهاي خود را برآورده كند ،ناكام
ميش��ود و احس��اس نارضايتي و ترس به او دس��ت ميدهد.
تجلي اين حال��ت دروني در بيرون به صورت رفتار و حركاتي
نابهنجار و خشن است» (آلن بيرو.)142: 1370،
امنیت شامل آس��ایش ،فراغت و ب��دون بیم و هراس بودن
انس��ان در جامعه اس��ت .اینکه فردی بدون هیچ گونه ترس و
هراس ،در چارچوب هنجارها و قوانین تعریف شده در هر مکان
و زمان ،و تحت هر شرایطی بتواند آزادانه بر اس��اس اهدافش
زندگی کند و در رسیدن به اهدافش از طرف نهادهای قانونی
اجتماع در مقابل خطرات و تهدیدهای طبیعی و غیر طبیعی
مورد حمایت و پوشش قرارگیرد.
مفهوم امنیت شهر گس��تردهتر از شهر ایمن اس��ت .ایمنی
به ط��ور ویژه حفاظ��ت فیزیکی را در بر میگی��رد .به عنوان
مثال ایمنی در برابر بالیای طبیعی ماند زلزله ،س��یل ،سرقت،
خشون��ت و تصادف��ات رانندگ��ی .اما امنیت شه��ر همه ابعاد
مختلف شه��ر مانند امنيت اجتماعي ،امنیت اعتقادی ،امنيت
رواني ،امنيت اقتصادي و امنیت کالبدی را در بر میگیرد.

زندگي اجتماعي و ضرورته��اي آن نيز توجه كامل داشته و
همزمان روح و جسم ،دنيا و آخرت و صورت و سیرت را براي
رس��يدن انس��ان به كمال مطلوب مورد توجه قرار داده است.
خداون��د قیوم در قرآن شهر مث��ال زدني خود را با واژه امن و
آسوده به تصوير ميكشد.
��ر َب هَّ ُ
الل َم َثلاً َق ْريَ ًة َكان َْت َءا ِم َن ً��ة ُّم ْط َمئ َّنة ...؛ خداوند،
« َو ضَ َ
داس��تانى را نق��ل مىكن��د كه شه��رى ام��ن و آرام ب��ود...
(نحل .)112:یکی از مهمترین بس��ترهای ظهور کمال انسانی،
پیدایش «شهر امن» اس��ت .به طور واضح ریشه امن به ایمان
ب��ر میگردد .جامعه ام��ن ،عاری از هرگون��ه ناامنی کالبدی،
اجتماعی و اقتصادی اس��ت .بر اس��اس دیدگاه اسالم ،امنيت
اولین و مقدم ترین شرط يك زندگى سالم اجتماعى است.
امنيت
«ال نعم��ة اهنأ من األمن :هي��چ نعمتى گوارات��ر از ّ
نيست»(نهج البالغه(انصارى)،بی تا ،ج.)858 :2
در نب��ود امنیت ،هی��چ نعمت دیگری لذتبخش نیس��ت.
نعمت آرام��ش و امنيت پايه اصلى بهرهگي��رى از نعمتهاى
ديگر است.
امنيت
«رفاهية العيش فى األمن؛ خوشى و فراخى زندگى در ّ
ّ
است»(نهج البالغه(محالتى) :1378،ج .)1،123اهمیت «شهر
امن» در جایگاهی قرار گرفته که علت طوالنی شدن سلطنت
فرعون به دلیل ایجاد امنیت توسط فرعون در شهر بوده است.
«در مالحم و الفتن س��يد بن طاوس خوان��دم كه علّت اطاله
سلطنت فرعون و بتأخير افتادن نفرين موسى و هارون آنست
ك��ه ما از بعض��ى از تفس��يرها در ذيل اين آيه كه موس��ى و
هارون ميگويند :ربّنا آت َْي َت ف ِْر َع ْو َن الى آخر آيه روايت كرديم
ك��ه خدا به موس��ى و هارون وحى كرد :جه��ت اينكه ما عمر
امنيت شهر را
فرعون را طوالنى كرديم اين اس��ت كه فرعون ّ
حفظ ميكند و با بندگان ما مدارا مينمايد و انتقام از ظالم و
فريادرسى را دوست ميدارد و اينكه او ادعاى خدائى ميكند،
ضررى بما نميرساند»(وجدانى،بی تا.)1005 :
با اينكه کف��ر از مصادیق مورد عذاب در تمام مکاتب دینی
مورد بحث واقع شده اس��ت؛ ام��ا در حکومت فرعون که یک
نماد مس��جلی از کفر محسوب میشود ،به دلیل اینکه امنیت
شهرون��دان را تأمین ک��رده ،موجب ت��داوم حکومت از طرف
خ��دای تب��ارک و تعالی میشود .همچنین يك��ي از زيباترين
تمثيلهاي قران ،قصه حضرت يوسف و حضرت يعقوب است.
زماني كه حضرت يعقوب پس از سالها فراق به ديدار يوسف
ميرس��د ،حضرت يوسف علیهالس�لام از ميان تمام مواهب و
نعمته��اى مصر ،انگشت روى مس��اله»امنيت» گذاشت و به
وس َ
ى إِل َ ْي ِه
��ف آو 
پدر و مادر و برادران گفتَ :فلَ َّما َد َخ ُلوا َعلى يُ ُ
قال ا ْد ُخ ُلوا م ِْص َر إ ِ ْن شا َء هَّ ُ
أَب َ َويْ�� ِه َو َ
الل آ ِمنِين؛ و هنگامى كه بر
يوس��ف وارد شدند ،يوس��ف پدر و مادرش را در آغوش گرفت
و گف��ت :بهخواس��ت پروردگار در كمال امني��ت به مصر قدم
بگذاريد»(یوسف.)99:
تاکی��د بر امنی��ت ،نشان مىدهد كه «امنيت» بس��تر همه

47

نعمتها است .هر گاه امنيت از ميان برود ،ساير مسائل رفاهى
و مواهب م��ادى و معنوى نيز به خط��ر خواهد افتاد ،در يك
محيط ناامن امکان زندگى توام با س��ربلندى و آسودگى فكر،
ت�لاش و كوشش ،ب��راى پيشبرد هدفه��اى اجتماعى وجود
ندارد .دین اسالم به موضوع امنیت به عنوان یک اصل مهم در
زندگی نگاه کرده و سایر مسائل را منوط به امنیت کرده است.
«رفاهي��ة العي��ش ف��ى األمن؛ زندگ��ى آس��وده در امنيت
ّ
است»(نهج البالغه(انصارى)،ج ،1بی تا.)424:
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محورهای ناامنی شهرها
انسان ،طبیعت و تکنولوژی سه محور اساسی ناامنی محسوب
میگردند .ناامني در شهرها بسيار پيچيده و داراي ويژگيهاي
پيدا و پنهاني است كه به آساني نميتوان آنها را بهطور كامل
ترس��يم و تشریح کرد .ناامنیهای طبیعی مانند زلزله ،سیل،
س��ونامی ،آتشفشان و  ...ناامنیهای اجتماعی یا انس��ان آورد
مانند تروریس��م ،خشونت ،قتل ،فس��اد و فحشاء ،مواد مخدر
و ...نش��ان از گس��تردگي ناامني در شهرهاس��ت .ناامنیهای
احتمال��ی و ی��ا قطعی برای امنیت یک محی��ط شهری دامنه
بس��یار زیادی دارد .این دامنه میتواند از یک توهین کوچک
ت��ا زیر و رو ش��دن یک شهر با یک حادثه طبیعی یا انس��انی
تعری��ف شود .همچنانك��ه ناامني شهرها پيچيده و گس��ترده
است ،بررس��ی عوامل شکل دهنده بالیا و بحرانها در جامعه
و راهکاره��ای مقابله با آن نيز به مراتب گس��تردهتر و در نوع
خود پيچيدهتر است.
به فرض محال در صورتیکه تمام بالیای طبیعی را با استفاده
از پیشرفته��ای مختل��ف تکنول��وژی چارهس��ازی کرد ،چه
تضمینی برای وقوع یک بالی ناشناخته دیگر است؟
جوام��ع شهری با تمام پیشرفتهای انجام شده در س��دههای
گذشت��ه هن��وز ارمغان یک زندگی مطلوب را برای انس��ان به
همراه نیاوردهاند .ترس از هر گونه ناامنی موجب ناتوانی شهر
برای پاسخگویی به نیاز شهروندان است .بالیای طبیعی مانند
زلزله ،س��یل ،آتشفشان ،س��ونامی و موارد دیگ��ر به نوعی در
تمامی کشورهای جهان اتفاق میافتد .این بالیا سابقه تاریخی
داشت��ه و برخی شهرها ه��م خودشان را ب��رای وقوع اینگونه
حوادث آماده کردهاند .ویژگی این حوادث این است که انسان
در مقابله با این بالیا عاجز است.
ب��ی توجهی به قوانی��ن ،ضوابط و هنجاره��ا در بخش زیادی
از ناامنیهای غیر طبیع��ی در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی
و سیاس��ی با محوریت انس��ان قابل تعریف اس��ت .رفتارهاي
ناهنج��ار انس��ان باعث بروز معض�لات همه جانب��ه در وقوع
ناامنیه��ای مختلف اجتماعی شده اس��ت .ناامنيهايي مانند
قتل ،فتنه ،آشوب ،س��رقت ،ظلم و س��تم ،حسد ،کبر ،دروغ،
خیان��ت ،س��خن چینی ،رش��وه ،تهمت ،غیبت ،بُخ��ل ،کینه،
فحشا ،فساد ،خستگی مفرط ،افسردگی ،خشونت و عدم امید
به آینده زندگی ،از مهمترين عوامل ناامني با محوریت انس��ان

است .ريشه ناامنیهاي انس��ان محور ،برآمده از نابرابریهای
اجتماعی و عدم وجود نظم نهادی و اجتماعی اس��ت .اينگونه
ناامنیها در فضاهای عمومی و خصوصی شهرها بس��يار ناامن
كنندهت��ر از ناامنيهاي حادث شده از عوامل طبيعي اس��ت.
متأس��فانه این بخش از ناامنیها عالوه بر اثرات مخرب آن در
زندگی مس��بب االسباب بالیا نیز هس��تند ،اما در مطالعات و
برنامهریزی شهری کمتر مورد توجه قرار میگیرند.
ام��روزه نوع دیگ��ری از ناامنیه��ای عمدی با گس��تردگی و
شدت بیشتری نس��بت به گذشته در شهرها شکل گرفته که
میتوان از آنها با عنوان ناامنی آهسته نام برد .حاشیه نشینی،
افزایش فقر و حاد شدن شکاف میان غنی وفقیر ،آس��یبهای
خانوادگ��ی مانند (طالق ،کودکان و زن��ان خیابانی) ،منازعات
قوم��ی ،منطقهای و سیاس��ی ،تمای��ل به مهاج��رت ،کاهش
احس��اس خوشبختی ،فقدان امید ب��ه آینده ،نبود اطمینان از
ثبات موقعیت اجتماعی ،کاهش سطح اعتماد و عواطف مردم
نس��بت به یکدیگر ،افزایش اراذل و اوباش ،افزایش افراد شرور
و باندهای خالفکار در جامع��ه ،کاهش نقش نهادهای هنجار
س��از مثل رس��انهها ،فاصله آرمانها با واقعیتهای جامعه از
ناامنیهای آهس��ته در شهرها محس��وب میگ��ردد .اینگونه
ناامنیه��ا در دراز مدت ،خطر کمتری از ناامنیهای خطرناک
مانند قتل و تجاوز ندارد.
تغیی��رات جمعیتي گس��ترده و رشد مداوم فقر ،اس��كان غير
رس��مي ،نابرابري اجتماعی واقتصادی نیز از تهديدات شهرها
ش
محس��وب ميشوند .تغییر و تحوالت گسترده و رو به افزای 
جوامع و گسترش ارتباطات با اثرات مثبتی که برای انسان به
ارمغان آورده اس��ت ،در مواردی به علت بهرهگیری نامطلوب
و اث��رات غير قابل تفكي��ك برخي از اي��ن پيشرفتها زمينه
مساعدي براي رشد کمي و کيفي ناامنیها فراهم ساخته است.
نامهربانی با طبیعت ،تخریب محیط زیس��ت ،آتشسوزیها،
نابودی مراتع ،س��وراخ شدن الی��ه او ُزن ،آلودگي هوا ،آلودگي
زيس��ت محيطي ،آلودگي آب ،آلودگي صوتي ،آلودگي نوري،
آلودگي غذايي ،آلودگی تشعشعی ،آلودگی حرارتی و خطرات
نيروگاهه��اي هس��تهاي از عوامل تهديد كنن��ده و ناامنی در
شهرها محسوب ميگردند.
عوامل مؤثر بر بروز بالیا و ناامنی در شهر
تجل��ی و ظهور شهر امن ،نیازمند حذف عوامل بروز نا امنی
در شهرهاست .ارتباط دادن ناامنیهای طبیعی و غیر طبیعی
ب��ه قهر طبیع��ت و عوام��ل و متغیرهای دیگ��ر ،نشاندهنده
ناتوانی و عجز انسان در چارهجویی برای مقابله با این حوادث
است .کتاب قران به عنوان نسخه هدایت و تعالی انسان ،همه
علل پیدایش ناامنیهای طبیعی و غیر طبیعی را به رفتارهای
انسان و جامعه ارتباط داده است.
َ
َ
ِيك��م ْ َو يَ ْع ُفوا ْ
ُ
��ب ْت أيْد
يب ٍة َفب َِما َك َس َ
« َو َم��ا أ َص َب ُك��م ِّمن ُّمصِ َ
َع��ن َكثِي��ر؛ آنچ��ه از مصيبته��ا بر شم��ا وارد مىش��ود ،از

دس��ت كارهاى خود شماس��ت و خداوند از بسيارى لغزشها
مىگذرد»(شورى.)30:
با ای��ن آیه ،به صراحت اث��ر اعمال و رفتاره��ای اجتماعی
در پیدای��ش ناامنی در شهرها بیان گردیده اس��ت .لکن چون
موضوعی کلی اس��ت ،نیاز به بررس��ی جزئیات بروز ناامنی از
منظ��ر قران کریم و احادیث اهل بیت علیهم الس�لام اس��ت.
بنابراین با اس��تناد به شرح موصوف برخ��ی از مهمترین علل
بروز ناامنی در شهرها به شرح زیر بیان میگردد.
 .1توطئهچينى و نقش�ه كشى براى مقاصد شوم و رسیدن به
هدفهاى نادرست

 .2اخالل در نظم عمومی و شرارت
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یک��ی دیگر از عوامل نزول بال و ناامنی شهرها ،رواج شرارت
و س��تمکاری در جامعه است .وجود شرارت و ظلم ،گر چه به
خودی خود عامل ناامنی محس��وب میشود ،اما قران شرارت
و ظلم و س��تم را عالوه بر ناامنی ظاهری ،سبب نزول بال بیان
میفرماید.
َ
َ
ْ
ٌ
ٌ
َ
َ
��ن م ِْن ق ْريَ ٍة أ ْهلكناها َو ه َِي ظال َِم��ة ف ِه َي خا ِويَة َعلى
« َف َك َأي ِّ ْ
ُع ُروشِ ه��ا َو ب ِ ْئ�� ٍر ُم َع َّطلَ�� ٍة َو َق ْص ٍر َمشيدٍ؛ چه بس��يار شهرها كه
ستمگر بودند و نابودشان كرديم .آن گاه آن شهرها بر سقفها
خراب شدند و چه چاههاى آب كه ّ
معطل ماند و چه كاخهاى
گچكارى شده كه بىصاحب است» (حج.)45:
عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه میفرماید« :قرية خاوية
على عروشها» عبارت اس��ت از قريهاى كه ديوارهاى آن روى
س��قفهايش ريخته باشد ،يعنى به كلى خ��راب شده باشد»
(موسوی همدانی،1374،ج.)548 :14
برخی تفاسیر وجود ناامنی در اثر شرارت و اختالل در نظم
عموم��ی را عامل پیدایش زلزله میدانند .اس�لام برای اخالل
کنندگان در نظم عمومی مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته
اس��ت .همچنی��ن برای این اف��راد عالوه بر مج��ازات و عذاب
دنیوی ،مجازاتهای س��خت در قیامت و عدم رهایی از جهنم
را در آخ��رت وعده داده اس��ت .نکته مهم��ی در باب شرارت
وج��ود دارد که افراد شرور در قیام��ت هم مورد عفو و دریای
رحمت الهی قرار نمیگیرند .از آیات الهی استنتاج میشود که
برخی افراد گناهکار بع��د از مدتی عذاب از جهنم نجات پیدا
میکنند ،ولی این عفو و رحمت مشمول افراد شرور نمیشود.
عم��ل شرارت و اخالل در نظم عمومی به خودی خود س��بب
ناامنی در شهر اس��ت ،اما قرآن این پدی��ده زشت را عالوه بر
ناامن��ی ظاهری ،عامل نزول بال میداند .پدیده شرارت یکی از
مهمترین ناامنیهای شهری در حال حاضر است.
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یکی از معضالت اجتماعی نقشهکشی و س��ازماندهی برای
مقاصد شوم و نادرس��ت ،مكر ،توطئه ،فريب و افس��ون است.
برخی انس��انها برای رسیدن به مقاصد مادی و معنوی از این
پدی��ده زشت بهره گرفته و بعض��اً این روشها را زیرکی تلقی
نموده وگمان ميكنند هر چه بیشتر از فريب اس��تفاده نماید،
منافع و بهره بیشتری خواهند برد .بخش زیادی از این معضل
مربوط به زیرس��اختهای اجتماعی و ارزشگذاری به دروغ و
کمتوجهی به صداقت در جامعه است .با رشد علم و استفاده از
ابزارهای پیشرفته ،افرادی نيز با بهرهگیری از مکر در افزایش
این معضل اجتماعی بهره بردهاند.
اس�لام ،توطئهچینی و مك��ر را بطور کامل م��ردود و رواج
ای��ن رذیله اخالقی را موجب ناب��ودی شهرها میداند .در این
خصوص خداوند صبور يكي از علل ناامني و نابودي شهرها را
فريب ،مکر و حیله بيان ميفرمايد.
ض أ ْوَ
َ
لأْ
هَّ
ُ
الس َِّ��ياتِ أَن َْ
يخسِ َف الل ب ِه ُم ا ْر َ
«أ َف َأم َِن الَّذ َ
ِين َم َك ُروا ْ َّ
فى تَ َقلُّ ِب ِه ْم
اب م ِْن َح ْي ُ
��ث لاَ يَشْ ُع ُر َ
ون ،أَ ْو يَ ْأ ُخ َذ ُه ْم ِ
يَ ْأت َِي ُه ُم ال ْ َع َذ ُ
تخ ُّوفٍ َفإِ َّن َرب َّ ُك ْم ل َ َر ُء ٌ
ل��ى َ
وف
ين ،أَ ْو يَ ْأ ُخ َذ ُه ْم َع َ
َف َم��ا ُهم ب ُِم ْعجِ ِز َ
َّرحِ ي��م؛ آي��ا آنانى ك��ه نيرنگه��اى زشت خود را ب��ه انجام
مىرس��انند در امان هستند ،در حالى كه ممكن است خداوند
آنه��ا را در زمين ف��رو برد يا عذاب را از آنجايى كه احس��اس
نمىكنند ،بدانها برس��اند .ي��ا در هنگامى كه مشغول رفت و
آمد هس��تند ،گريبانشان را بگيرد كه كارى از دس��ت آنها بر
نيايد و يا در حال ت��رس بگيرد كه البته پروردگارتان رئوف و
مهربان است»(نحل.)45 -47:
آیات فوق انجام اعمال و عملکرد ناصواب ،با استفاده از مکر
و فری��ب و خدعه را موجب ن��زول چهارگونه بال و ناامنی ذکر
میفرماید:
َ
لأْ
هَّ
ُ
« .1عذاب زمينى «يَ ْخسِ َف الل ب ِ ِه ُم ا ْر َ
ض»
ذاب»
 .2عذاب آسمانى« :يَ ْأت َِي ُه ُم ال ْ َع ُ
 .3عذاب ناگهانى« :يَ ْأ ُخ َذ ُه ْم فِي تَ َقلُّ ِب ِه ْم»
 .4عذاب روحى« :يَ ْأ ُخ َذ ُه ْم َعلى ت ََخ ُّوفٍ » (قرائتی :1383،ج)6،401
تفاسیر قران به مصادیق این عذابهای زمینی اشاره کاملی
نکردهاند .اما ممکن اس��ت مصادیق عذاب زمینی شامل زلزله،

آتشفشان ،رانش زمین و عذاب آس��مانی شامل صاعقه ،سیل،
طوفان و عذاب ناگهان��ی شامل همه مرگهای غیر طبیعی و
عذاب روحی بشود .صراحت قران در ناامن کردن زمین بر اثر
گناه مکر ،فریب و افس��ون یکی از بهترین دالئل اثبات ارتباط
بالیا با رفتارهای اجتماعی است.

 .3مخالفت با حق و عدالت

یک��ی دیگر از م��واردی که موجب نزول ب�لا و ناامنی ذکر
شده ،مخالفت با حق است .خلقت انسانها به طور فطری حق
طلب و بر اساس حق آفریده شده است .اگر انسانها در مسیر
زندگ��ی ،فطرت الهی خود را از بی��ن نبرند ،قادر به تشخیص
حق از باطل هس��تند .1سنت الهی بر نزول رحمت و برکات بر
شهرهاس��ت .مگر اینکه انسانها از این سنت عدول کنند .در
این صورت باید منتظر بال باشند.
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خداون��د علی��م ،تفرقه و نفاق در دی��ن را موجب نابودی و
ن��زول بال در شهرها بیان میفرماید .به دلیل عمق زشتی این
عمل ،ابتدا نس��بت به آن هشدار جدی داده شده است .تفرقه
و اختالف عالوه بر بال و عذاب دنيوي س��بب عذاب آخرت نيز
ميشود.
«اصرار و تاكيد قران مجيد در اين آيات ،در باره اجتناب از
تفرق��ه و نفاق ،اشاره به اين اس��ت كه اين حادثه در آينده در
اجتماع آنها وقوع خواهد يافت ،زيرا هر كجا قرآن در ترساندن
از چي��زى زياد اصرار نموده ،اشاره ب��ه علت احتمال قریب به
یقی��ن وقوع و پيدايش آن مىباشد»(مک��ارم شیرازی:1380،
جلد)43 ،3
َّ
َ
َ
ُ
ِي��ن تَ َف َّرقوا َو ْ
ِ��ن ب َ ْع ِد ما جا َء ُه ُم
« َو ال ت َُكون ُ��وا كالذ َ
اخ َتل ُفوا م ْ
نات؛ و نباشيد از جمله كس��انى كه با وجود داليل روشن
ال ْ َب ِّي ُ
كه براى آنها آمده بود متفرق شدند و اختالف كردند كه براى
آنها عذابى بزرگ خواهد بود»(آلعمران.)105:
اشاره آیات به تفرقه و اختالف در دین اس��ت .اگر خوب به
مبانی تفرقه توجه ش��ود ،دقیقاً همه اختالفات و مبانی تفرقه
ریشه در همین مس��ئله دارد .اگر م��ردم بر یک کیش و آئین
زندگ��ی کنند ،تفرق��ه و اختالف ایجاد نخواه��د شد .هر کجا
انس��انها به تفرقه و اختالف برس��ند ،ریشه در دوری از دین
اس��ت .قابل ذکر است که در جامعه امن الهی امام زمان(عج)،
فقط یک دین و آئین در جهان حکمفرما خواهد شد.
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آرامش شهرها ازمهمترين شاخصهاي زندگي و سكونت در
شهر است .بسترسازي رشد معنوي انسان در يك محيط امن
امكانپذيرتر اس��ت .اگر به ه��ر دلیلی اين امنيت مورد تهديد
قرار گيرد ،عم ً
قیوم
ال آس��ایش زندگي مختل میشود .خداوند ّ
ب��ه دليل اهمي��ت امنيت ،ظالمين و س��تمكاران را به نابودي
تهدي��د ميكند .در آي��ات و روايات متعددي ظلم و س��تم از
عوامل ناامنی و س��بب نزول بال در شهرها معرفي شده است.
قتل نفس ،زورگویی ،تجاهر نمودن به ظلم و ستم ،بی عدالتی،
شرارت ،تجاوز ،جفا و موارد بس��یار دیگ��ر از مصادیق ظلم و
س��تم اس��ت .البته این مصادیق در شهرسازی بسیار گسترده
است .عدم تناسب و عدالت در خدمت رسانی ،شمال و جنوب
کردن شهر و نگاه تبعیض آمیز از مصادیق ظلم و س��تم است.
قران مبين ظلم و س��تم گذشتگ��ان را موجب نابودي شهرها
و همچني��ن عبرت براي همه مكانه��ا و زمانها بيان فرموده
است.
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ون م ِْن ق ْبلِك ْم ل َّما ظل ُموا َو جا َءتْ ُه ْم ُر ُسل ُه ْم
« َو لق َْد أ ْهلك َنا الق ُُر َ
ْ
ْ
َ
َ
مين؛ پيش
ب ِال ْ َب ِّيناتِ َو ما كان ُوا ل ُِي ْؤ ِم ُنوا كذل ِك ن َْج ِزي ال َق ْو َم ال ُم ْج ِر َ
از شما بس��يارى از امتها را وقتى ستم كردند و پيامبرانشان
ب��ا داليل به نزدشان آمدند و ايمان نياوردند ،نابود كرديم و ما
مردم بدكار را اين چنين مجازات مىكنيم»(یونس.)13:
در آیه دیگری مىفرمايد:
این آیه مثلی را به انس��انها یادآوری کرده و س��پس آن را
به عنوان حجتي الهي دانسته كه هرگاه جامعه به سمت ظلم
و س��تم حركت كند و در صدد اصالح آن هم نباشند ،شهرها
باید منتظر بال باشند.
« َف ُأ ْهل ُِكوا ب َّ
ِالطاغ َِية؛ به خاطر طغيان نابود شدند»(حاقه.)5:
« َو تِلْ َ
ُ��رى أَ ْهلَ ْك َنا ُه ْم ل َ َّم��ا َظلَ ُم��وا ْ ؛ اينها شهرهايى
��ك الْق َ
هس��تند كه س��اكنين آنه��ا را ب��ه س��تمكاريهايشان نابود
كرديم»(كهف.)59:
ظالمین از مغضوبین خداوند هستند .ظلم دامنه وسیعی در
زندگی شهری دارد .ممکن است ظلم به طور مستقیم و یا غیر
مستقیم باشد .هرگونه تعدی به حقوق شهروندان به هر شکلی
از مصادیق ظلم اس��ت .اگر شهرون��دان این ظلم را پذیرفته و
س��پس برای رفع آن خود نیز به ظلم رو آورند ،بس��تر نابودی
جامعه فراهم خواهدشد .به عنوان مثال ،ساختن یک جایگاه
پمپ گاز ی��ا جایگاه پمپ بنزین یا گاز در یک منطقه موجب
آس��یب و صدمه به ساکنین همجوار جایگاهها خواهد شد .در
مقابل با س��اختن یک پارک بزرگ و زیبا و یا ایس��تگاه مترو،
ممکن اس��ت قیمت امالک س��اکنین همجوار ،ارزش افزوده
بیشتری پیدا کند .در هر دو حالت ،عدم برنامهریزی درست ،
ظلم محس��وب میشود .در اینجا توصيه ميشود ،از کسانیکه
امالکشان گران ش��ده ،مبلغی بابت ارزش اف��زوده ملک اخذ
شده و به س��اکنین همجوار جایگاه پمپها  ،به عنوان کاهش
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ِين َك َف ُروا َف ُأ َع ِّذب ُ ُه ْم َعذاباً شَ دِيدا ً فِي ال ُّدن ْيا َو آْالخِ َر ِة
« َف َأ َّم��ا الَّذ َ
ين؛ و ام��ا آنهايى كه كافر شدند ،به عذابى
َو م��ا ل َ ُه ْم م ِْن ناصِ ِر َ
سخت در دنيا و آخرت مبتاليشان مىكنم و ياورانى نخواهند
داشت»(آلعمران.)56:
آیه دیگ��ری از قران به وفور نعمت و انواع اقس��ام نعمتها
(باغها ،رودخانهها و طراوت و پاکیزگی) در شهر س��با اشاره
نموده و س��پس به علت انحراف از حق به عذاب الهی(س��یل)
دچار شدند .2مدار حرکت جهان بر حق قرار گرفته شده است.
ه��ر گونه انح��راف از این مدار موجب ناامن��ی میگردد .همه
گرفتاریهای انس��ان در طول تاریخ ریشه در مخالفت با حق
و عظم��ت اله��ی دارد .هدف خداوند غفور از خلقت انس��ان و
رس��الت  124000پیغمبر در جهت پیروی از حق بوده است.
اگر چه عالوه بر رسوالن ظاهری ،انسانها دارای رسول درونی
هم هس��تند که انس��ان را به پیروی از ح��ق دعوت می کند.
بنابراین عدول از مس��یر حق و قرارگیری در مسیر کفر ،سبب
نابودی شهرهاس��ت .وقتی اعمال و کردار شهروندان خارج از
چارچوب حق و بر مدار کفر شکل بگیرد ،نابودی امری طبیعی
است.

 .5ظلم و ستم

ارزش ملکش��ان پرداخت شود .البت��ه مصادیق فراوان دیگری
وج��ود دارد که به دلیل فراوانی از ذک��ر آنها صرف نظر شده
است .به طور مثال مي توان به تعیین کاربری زمین اشاره كرد
که باعث طرح هزاران پرونده در محاکم قضایی شده است.
 .6دوری از معنویت
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عوامل پیدایش ناامنی در شهرها از منظر اسالم

يكي از برتريهاي شهر اس�لامي نس��بت به س��اير شهرها،
ارتباط فضاي كالبدي با روح معنوي شهر اس��ت .ویژگیهای
اثر گ��ذار روح معن��وی شهرهای اس�لامی بر کالب��د شهرها
س��بب گردي��ده ك��ه بس��ياري از پژوهشگ��ران ،مهمترين
اصول تاثیر گذار بر شهرهاي اس�لامي را ب��ه معنويت ارتباط
دهن��د .آق��ای نجمالدین بم��ات در ای��ن زمینه م��ی گوید:
«گـذشت��هاز تمامگـوناگـونیهـایمکـ��انو اقلیمو آبو هـوا،
شهــــر در اس�لام ،غــــرقدر ایمـــانیواحــد اس��تو در
حـــالیکهمعیـارهـا و قـوانیـنزنــدگیبـــر آنحـاکمانــد،
شکـلمشخصیاز معماریرا ارائه میدهد»(بمات.)١٣۶٩،
دوری از معنوی��ت در ابعاد گس��تردهای کارب��رد دارد و در
شهرس��ازی نيز داراي مصادیق بس��یار فراوانی اس��ت .به طور
مث��ال در حدیثی ک��ه ذکر ش��د« ،از به كارگي��رى حرام در
ساختن ساختمان بپرهيزيد ،چرا كه آن اساس ويرانى است»،
تاکید بر رعایت اصول اخالقی در هنگام ساخت و ساز و دوری
ک��ردن از هرگون��ه عمل حرام در این زمین��ه از واجبات دین
اس�لام می باشد .این مس��ئله را میتوان به کرات در ویرانی
بناهای��ی که در آنها اصول علم��ی و تخصصی رعایت نگردیده
و خارج از قواعد اخالقی س��اخته ش��ده مشاهده کرد (مانند
اس��تفاده کم از مصالح مورد نیاز  ،استفاده از مصالح نامرغوب
و  ...که همگی در راس��تای افزودن س��ود مالی بیشتر(افزون
خواهی) پیش میرود ( اصطالح بس��ازو بفروش) .رعایت و یا
عدم رعایت مقررات مقاومس��ازی ساختمانها و بی توجهی و
یا هرگونه عدم نظارت دقیق از س��وی کارشناس��ان ،خسارات
جبران ناپذیر جانی و مالی فراوانی را بر جای گذاشته است.
البت��ه دایره معنویت ،همه عرصهه��ای عمومی و خصوصی
انس��ان را در بر میگیرد .اين تفكر از آنجا نشأت ميگيرد كه
انس��ان به عنوان پيچيدهترين موج��ود خلقت داراي نيازهاي
مادي و معنوي اس��ت .انس��ان داراي دو بُع��د كام ً
ال متفاوت
عقالني و جس��ماني است .معنويت نياز اساسي انسان در تمام
ابع��اد زندگي بوده و هر گون��ه بيتوجهي به آن آثار زيانباري
بر انس��انها بر جاي خواهد گذاشت .آث��ار و ثمرات ارزشمند
معنوي��ت در زندگي مانن��د اُنس با خدا ،اطمين��ان و آرامش
دله��ا و در رأس آنه��ا ارتباط عاطفي با خداوند غنی اس��ت.
دور ش��دن از اي��ن وادي موجب افزایش مشكالت انس��ان در
مقابله با مس��ائل زندگي ميشود .اي��ن دور شدن از معنويت
دامنه بس��يار گس��تردهاي دارد .هر گونه عملي كه انس��ان را
از حرکت انس��ان به س��مت کمال دور كند ،دوري از معنويت

محسوب ميگردد .قرآن امنيت را فقط براي دوستان خدا ذكر
ك��رده و غير از اين به ناامني ،حزن و اندوه تعبير شده اس��ت.
ق��ران شهرها و آباديهايي كه از فرمان خدا و فرس��تادگانش
س��رپيچي كردهاند ،به س��ختي حسابرس��ي و مجازات سخت
وعده داده است.
َ
��بناها
« َو َك َأي ِّ ْ
��ن م ِْن َق ْريَ ٍة َع َت ْت َع ْن أ ْم ِر َربِّها َو ُر ُس��ل ِ ِه َف َ
حاس ْ
حِ س��اباً شَ ديدا ً َو َع َّذبْناها َعذاباً ن ُ ْكراً؛ چه شهرهايى كه مردمش
از فرم��ان پروردگار و رس��والن او س��رپيچى كردن��د و ما به
شدت به حس��اب آنها رسيديم و به عذاب بىسابقهاى گرفتار
ساختيم» (طالق.)8:
اس�لام با صراحت نتيج��ه جرم و گناه را ناب��ودي ميداند.
«أَ ْهلَ ْكنا ُه ْم  ...كان ُوا ُم ْج ِرمِين»(دخان.)37:
و ی��ا در جایی دیگر می فرمایدَ «:و جا َء ف ِْر َع�� ْو ُن َو َم ْن َق ْبلَ ُه
ِك��ات ب ِالْخا ِط َئ��ةِ؛ و فرعون و ملته��اى قبل از آن و
َو ال ْ ُم ْؤتَف
ُ
س��اكنين شهره��اى زير و رو ش��ده ،مرتكب گناه��ان بزرگ
شدند»(حاقه.)9:
همانگون��ه ک��ه بیان ش��د ،انس��انها دارای دو بُعد مادی و
معنوی هستند .اعمال و رفتار منطبق با قوانین الهی بیشتر در
بُعد معنوی انس��ان اثر گذار هستند ،گر چه در جسم انسانها
نی��ز دارای تاثیر م��ي باشند .همچنانکه ب��ی توجهی به بُعد
مادی انس��ان ،سبب نابودی جس��م او میگردد ،بیتوجهی به
بُعد معنوی او نیز سبب نابودی روح و روان انسان خواهد شد.
اگ��ر این بیتوجهی و دوری از معنویت ،در شهرها گس��ترش
پیدا کند ،همین دوری از معنویت س��بب ن��زول ناامنی و بال
میگ��ردد ،لکن بای��د توجه داشت که حتی اگ��ر بال هم نازل
نش��ود ،چنین شهرهایی غیر از س��ختی و ش��رارت ،نتیجهای
برای شهروندان خود ندارند.
ای��ن همه اش��اره و تاکید در مورد زشتی گن��اه و دوری از
معنویت انس��انها  ،نشان دهنده اثرات منف��ی آن بر زندگی
شهروندان اس��ت .تاکید خداوند قدوس بر حاکم شدن احکام
اسالمی در همه شئون زندگی به دلیل اثر مثبت آن در امنیت
شهرهاس��ت .دوری از هر واج��ب و انجام هر عمل حرام منجر
به دوری از معنویت است .انسان نیاز به آشتی با خدا دارد.

 .7صدارت افراد ستمکار ،پست و فرومایه

خداون��د علیم اداره امور جامعه را مخت��ص به افراد صالح
ل��ى إِب ْ َراه َِم َرب ُّ ُه ب ِكلَ َِماتٍ َف َأتَ َّم ُه َّن
و غي��ر ظالم ميداندَ « .و إ ِ ِذ اب ْ َت َ
تى َق َ
��اس إ ِ َما ًما َق َ
نى ِ َجا ِع ُل َ
َق َ
ال لاَ يَ َن ُ
ال
��ال إ ِ ّ
ك ل ِل َّن ِ
ال َو مِن ُذ ِّريَّ ِ
َع ْه��دِى َّ
الظالِمِين؛ و به ياد آوري��د زمانى را كه خداى ابراهيم
او را ب��ه امورى گوناگ��ون امتحان كرد و او همه را به جا آورد.
خداون��د فرمود :من تو را امام مردم ق��رار دادم .ابراهيم گفت:
امامت در فرزندانم نيز هس��ت .فرمود :عهد من به س��تمگران
نمىرسد»(بقره.)124:
مديريت جامعه بايد در دست صالحين باشد تا بتوانند جامعه
را بر اس��اس موازين الهي اداره كنند .اگر اداره امور جامعه به
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مبحث فقر در اقتصاد شهری موضوع بس��یار مهم و جامعی
اس��ت .فقر در هم��ه ابعاد مختل��ف اقتص��ادی و اجتماعی از
مهمترین علل عدم شکلگیری «شهر امن» محسوب میشود.
اصل فقر منشأ بس��یاری از ناامنیهای اجتماعی است .فقر به
دو بخش مادی و معنوی تقس��یم میش��ود .ضمن اینکه فقر
معن��وی بدتر از فقر مادی اس��ت .اما در ای��ن مبحث رویکرد
احادی��ث ب��ه بخش فقر مادی اس��ت .ائم��ه معصومین فقر را
نکوه��ش کردهاند .از پيامبر اكرم صل��ی اهلل علیه و آله روايت
شده اس��ت كه فرمودند« :كاد الفقر أن يكون كفرا؛ بيم آنست
كه فقر بكف��ر انجامد»{نهجالفصاحه(پاینده) )603 :1382،در
جامعه اس�لامی حتی نشان فقر هم نکوهش شده است« .من
تفاقر افتق��ر؛ هر كس به ندارى تظاهر كن��د ،فقير مىشود».
(همان:ص « .)724اس��تعيذوا هَّ
بالل من الفق��ر؛ بخدا پناه بريد
از فقر»(نهجالفصاحه(مجی��دی خوانس��اری) ،بیت��ا.)209:
امیرالمومنین علی علیهالسالم میفرماید«:ضرورات الفقر تبعث
على فظيع األمر؛ ناچاريهاى فقر و ندارى انسان را بر كارهاى
بسيار زشت وادار مىنمايد»(نهج البالغه(انصارى)،ج.)1،461
«الفقر طرف من الكفر؛ فقر نيمى از كفر است.
«تنگدس��تى ،زيرك را گنگ مىگرداند و فقير در شهر خود
غريب است» (نهجالبالغه( ،جعفری).)324 :
«إظه��ار ال ّتب��اؤس يجل��ب الفق��ر؛ بيچ��اره نماي��ى ،فق��ر
مىآورد»(نهج البالغه(،انصارى ،بی تا :ج .)38 :1
حنفيه» فرمود« :فرزندم ،از
همچنین ب��ه فرزندش «محمد
ّ
فقر بر تو مىترس��م ،از آن به خدا پن��اه ببر؛ زيرا كه فقر دين
انسان را ناقص سازد و عقل و انديشه او را مش ّوش كند و سبب
3
كينه و دشمنى گردد».
چنان كه در خبرهاى «س��عيد بن غزوان» و «اس��حاق بن
عم��ار» از امام ص��ادق (ع) و امام كاظم (ع) وارد شده اس��ت
ّ
ك��ه فرد بايد به جايى برس��د كه از نظر ما ّدى در آس��ايش و
بىنيازى باشد« :ح ّت��ى تغنيه ».آنقدر به آزمند بدهى تا اين
كه بىنيازش كنى.
در جامعه اسالمي بايد اين تفكر اصالح شود كه دين ،فقط
براي آخرت و راحتي پس از مرگ نيامده تا با اس��تفاده از اين
برداشت نادرس��ت هر جفايي به مس��لمانان به اميد پاداش در
آخرت روا داشته شود .آثار معماری و شهرس��ازی کشورهای
مس��لمان باید به لحاظ اس��تحکام و زیبایی ب��ی نظیر باشد.
احک��ام دين مبین اس�لام قبل از آنكه س��راى آخرت را آباد
كند ،آبادكننده س��راى دنيا اس��ت و اصوالً ت��ا مذهب در اين
زندگ��ى اثر نگذارد ،تاثيرى ب��راى آن زندگى نخواهد داشت.4
قرآن با صراحت اين موضوع را در آيات بس��يارى عنوان كرده
و حتى گاهي بر جزئيات مس��ائل نيز توجه كرده است  ،چنان
كه در س��وره نوح از زبان اي��ن پيامبر بزرگ خطاب به قومش
مىفرماید:
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دست افراد س��تمكار بيفتد ،آنگاه نابودی و هالکت دامن آنها
را ف��را خواهد گرفت .خداوند حفی��ظ میفرمايدَ « :و ال ت َْر َك ُنوا
ار؛ و بر ظالمان تكيه ننماييد ،كه
إِلَى ال َّ َ
ذين َظلَ ُموا َف َت َم َّس ُك ُم ال َّن ُ
موجب مىشود آتش شما را فرا گيرد»(هود.)113:
احادیث مهمی در توجه به مدیریت صحیح و مطلوب وجود
دارد .تاکی��د اینها به دلیل جلوگی��ری از مدیریت افراد ناالیق
اس��ت .پیامبر اکرم (ص)« :هر کس فردی را به مدیریت گروه
ی��ا قومی منصوب نماید ،در حالی که بداند در آن گروه یا قوم
فردی شایسته تر و برتر برای پذیرش آن مسوؤلیت وجود دارد،
به خدا ،پیامبر و همه مؤمنبن خیانت کرده است»(الغدیر:ج ۸
 .)۲۹۱:همچنین میفرماید :من از فقر امتم بیم ندارم ،آنچه بر
امتم بیمناکم سوء مدیریت است.
اميرالمومني��ن علیهالس�لام ميفرمايد« :من اس��تبد برأیه
هلک ،یعنی هرکه اس��تبداد ورزد  ،ه�لاک خواهد شد»(نهج
البالغه ،حكمت .)161:همچني��ن در نامهاي به فرماندار خود
ميفرمايد« :ای اشعثبنقیس که عامل و حاکم آذربایجانی،
حقّ نداری نس��بت به مردم  ،اس��تبداد به خ��رج دهی»(نهج
البالغه ،نامه .)5
امام علی علیه الس�لام خطاب به مال��ک اشتر :كارگزارانت
را بیازما و س��پس بكار گمار ،چرا ك��ه انتصاب بدون مشورت
و آزمایش موجب پشیمانی خواهد بود( نهج البالغه،نامه.)۵۳
آیات و روای��ات فراوانی به این نکته توج��ه دادهاند که اگر
حكومت به دس��ت افراد پس��ت و فرومايه بيفت��د ،عذاب خدا
قطعي اس��ت (م��ا فرعون و لشکريان��ش را گرفت��ه و به دريا
انداختيم ،پس فرجام ستمگران را بنگر)(انعام .)54:همچنين
حکايته��ايديگ��ري نيز در قرآن آمده ک��ه باالخره ظالمان
رفتني هس��تند و هر کدام براساس نوع س��تمگري به عذابي
خاص خود گرفتار شدند و به عدم پيوستند:
« َو م��ا ُك َّن��ا ُم ْهلِكِي الْقُ��رى إِالَّ َو أَ ْه ُلها ظال ُِم��ون؛ و ما هيچ
شهرى را نابود نكرديم ،مگر آنكه س��اكنين آن ستمگر بودند
(قصص.)59 :
َ
اب هَّ
الل ِ ب َ ْغ َت�� ًة أَ ْو َج ْه َر ًة َهلْ
« ُق ْ
ُ
ُ
َ
��م َع��ذ ُ
��م إ ِ ْن أتَئك ْ
��ل َأر َءيْ َتك ْ
��ك إِلاَّ الْقَ�� ْو ُم َّ
يُ ْهلَ ُ
الظل ُِمون؛ بگو :به م��ن خبر دهيد اگر عذاب
خدا ناگهان [مانند صاعقه و صيحه آس��مانى] يا آشكار [مانند
بيمارىهاى مهلك] به س��وى شما آيد ،آيا جز گروه ستمكار
هالك مىشوند» (انعام.)47:
پذیرفت��ن ظلم ظالم��ان هم از مصادیق ناب��ودی و هالکت
شهرهاس��ت .عدم مشارکت مردم در امور جامعه و بیتوجهی
به انتخاب مناس��ب ،زمینهس��از صدارت افراد ناالیق در اداره
امور جوامع اس��ت .مشارکت مطلوب شهروندان در امور شهر
ع�لاوه بر کمک به آبادانی ،به انتخاب مدیران صالح نیز کمک
میکند .نقش س��وء مدیری��ت در اداره شهرها بدون توجه به
اث��رات وضعی آنها ،به عنوان یک��ی از مهمترین عوامل نابودی
شهرهاست.
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يكي از مهمترين معضالت شهري ،موضوع قانون س��تيزي و
قانون گريزي است .عدم توجه به چارچوبهاي تعيين شده در
مديريت شهرها ،باعث شده كه هزينه بس��يار س��نگيني برای
ع��دول افراد از قانون جهت اداره مطلوبجامعه پرداخته شود.
عالوه بر اينها ناهنجاريهاي اجتماعي در عدم تبعيت شهرها
از قواني��ن و عرفيات جامعه ،ناامنيهاي گس��تردهاي را براي
هم��ه شهروندان در پي خواهد داشت .در دين مبين اس�لام،
قانونگذار خداوند اس��ت 5و مجری قانون (انس��ان) باید تابع
دستور قانونگذار باشد .همه قوانين بايد بر اساس مباني دين
مبين اسالم تدوين شود؛ چراكه فقط خداوند جمیل نيازهاي
م��ادي و معنوي ،فردي و اجتماعي انس��ان را ميداند .قوانين
الهي به دليل مطابقت با فطرت انس��انها ،جوابگوي نيازهاي
آن��ان در هر عصر و دورهاي بوده و ه��ر گونه قانون شكني به
ناهنجاريهاي اجتماعي تبديل ميشود .بر اين اس��اس قانون
گريزي و قانون س��تيزی در واقع مقابله با اوامر الهي و موجب
نزول بال ميگردد.
��م أَ ْهلَ ْكنا م ِْن َق ْريَ ٍة بَطِ َر ْت َمعيشَ َتها َف ِتلْ َ
ك َمس��ا ِك ُن ُه ْم
« َو َك ْ
ل َ ْم ت ُْس�� َك ْن م ِْن ب َ ْع ِده ِْم إِالَّ َقلي ً
ال َو ُك َّنا ن َْح ُن الْوا ِرثين؛ چه بسيار
شهرهايى كه زندگى مر ّفه مستشان كرد و ما نابودشان كرديم
و اين خانههاى آنهاس��ت كه بعد از آنان جز مدت كمى كسى
در آن سكونت نكرد و ما وارث آنها بوديم» (قصص.)58:
همچنين در آيهاي ديگر ميفرمايد:
َ
��م َخ ْي ٌر أَ ْم َق ْو ُم تُ َّب ٍع َو ال َّ
َ
ْ
َ
ِ
ذي��ن م ِْن ق ْبل ِه ْم أ ْهلكنا ُه ْم إِن َّ ُه ْم
َ
«أَ ُه ْ
كان ُوا ُم ْج ِرمي��ن؛ آيا آنها بهتر بودند يا قوم «تبع» پادشاه يمن

عوامل پیدایش ناامنی در شهرها از منظر اسالم

َ
ُوح ا ْهب ِْط ب َِس�لا ٍم ِم َّنا َو ب َ َرك��اتٍ َعلَ ْي َ
ك َو َعلى أُ َم ٍم
«قيل يا ن ُ
��ن َم َع َ
ليم؛ به
ِم َّم ْ
ك َو أُ َم ٌم َس�� ُن َم ِّت ُع ُه ْم ثُ َّم يَ َم ُّس�� ُه ْم ِم َّنا َع ٌ
ذاب أَ ٌ
نوح گفته شد :به سالمت و بركتى كه از جانب ما شامل حال
ت��و و آنهايى كه با تو مىباشند ،نصيب ش��ده از كشتى پياده
ش��و .ملتهايى به وجود مىآيند كه از نعمتهاى خويش آنها
را بهرهمند مىس��ازيم و س��پس عذاب دردناك��ى از ما به آنها
مىرسد» (هود.)48:
روایات به خوبی دیدگاه اسالم را نسبت به فقر نشان دادند.
البته بای��د بین مرز بین ُزهد و فق��ر را مشخص کرد.از منظر
دی��ن ،دنیا محل عبور از س��رایی موقت ب��ه جایگاهی دائمی
است .اما به هیچ عنوان توجیهگر فقر به نام ُزهد نیست .اسالم
دلبس��تگی به دنیا و غاف��ل شدن از ه��دف متعالی خلقت را
نکوهش کرده اس��ت .دنیا محل زندگی دائم انس��انها نیست،
لذا توصیه دین عدم دلبس��تگی به دنیاست ،اما این اندیشه به
معن��ای ُعزل��ت و گوشه نشینی و دوری از دنیا نیس��ت .دلیل
این اندیشه که فقر س��بب ناامنی میگ��ردد ،اثر ثانوی آن بر
گناهان است .مسائل اجتماعی هم مانند ریاضی قابل ضرب و
تقسیم اس��ت ؛ چرا كه برخی ناهنجاریهای اجتماعی زائیده
فقر هستند.

و كسانى كه قبل از آنان بودند .ما همه را هالك كرديم چون
مردمى مجرم بودند»(دخان.)37:
آی��ات و روای��ات دیگری در قرآن راجع ب��ه قانون شکنی و
قان��ون گریزی وجود دارد که با صراحت قانون شکنان و قانون
گریزان را ستمگر معرفی کرده و ستمگری را از عوامل نابودی
و ناامنی شهرها معرفی کرده اس��ت .در آيه  45س��وره مائده
،هرگونه رويگردان��ي از قوانين و مقررات الهي به هر شكلي را
از مصادي��ق ظلم و بي عدالتي ب��ر ميشمارد و در آيات ديگر،
عذابهاي سخت در دنيا و آخرت را براي آن رقم ميزند.
يح ُكم ب َِما أَن�� َز َل هَّ ُ
ئك ُه ُم َّ
الل َف ُأ ْول َ َ
الظال ُِمون؛ و هر
« َو َم��ن ل َّ ْم َْ
كس به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نكند ،ستمگر است»
(مائده.)45:
رعایت قوانین مانع از اختیار انس��ان نیس��ت .رعایت قوانین
الهی در جهت آزادی عمل و اختیار انس��ان وضع شده اس��ت.
قان��ون شکن��ی در واقع تجاوز ب��ه حریم فرد قان��ون شکن و
س��ایر افراد جامعه اس��ت و در این دنیا و آخرت باید پاسخگو
باش��د .رعایت قانون در جهت آزادی واقعی انس��ان وضع شده
و هرگونه قانون شکنی ع�لاوه بر ایجاد ناامنی و اثر وضعی بر
زمین و آس��مان ،موجب نابودی عاملین آن است .بالیای اين
دنیا و جهان ديگر بازتاب اعمال انسانهایی است که به قوانین
الهی عمل نمیکنند .خداوند عادلتر از آن است كه به انسان
یا جامع��های بال نازل کند .آیه  40از س��وره عنکبوت بالیای
طبیعی را زائیده اعمال انسانها بیان فرموده است:
« َف ُك ًّ
ال أَ َخ ْذن َا ب َِذن ِب ِه َف ِم ْن ُهم َّم ْن أَ ْر َس ْ��ل َنا َعلَ ْي ِه َحاصِ ًبا َو ِم ْن ُهم
الص ْي َح ُة َو ِم ْن ُهم َّم ْن َخ َس ْ��ف َنا ب ِ ِه الأْ َ ْر َ
ض َو ِم ْن ُهم َّم ْن
َّم ْن أَ َخ َذتْ ُه َّ
ان هَّ ُ
الل ل َِي ْظل َِم ُه ْم َو لاَ كِن َكان ُوا ْ أَن ُف َس ُ��ه ْم يَ ْظل ُِمون؛
أَ ْغ َر ْق َناَ ،و َما َك َ
و همه آنان را ب��ه خاطر گناهانشان مجازات كرديم .بر بعضى
از آنها طوفان شن فرستاديم و بعضى ديگر به صداى آسمانى
گرفت��ار آمدند و عدهاى را هم در زمي��ن فرو برديم و گروهى
ديگ��ر را غرق كردي��م .البته خداوند به هيچ ك��دام آنان ظلم
نكرد و لكن اين خود آنها بودند كه به خويشتن ظلم نمودند»
(عنكبوت.)40:
ُ
ْ
َ
ً
َ
ُ
��ية ؛ و
« َفبِم��ا نَقْضِ ِه ْم ميثاق ُه ْم ل َع َّنا ُه ْم َو َج َعلنا قلوب َ ُه ْم قاسِ َ
به خاطر پيمانشكن��ى آنها لعنتشان كرديم و دلهايشان را
سخت نموديم (مائده.)13:
همه قوانین الهی در راس��تای تکامل و بهرهمندی انسان از
نعمته��ای الهی وضع شده و به هیچ عن��وان محدود کننده
انسان نیستند .لکن مالک نیکوکاری انسان در عمل به فضائل
و دوری از رذائ��ل اس��ت .هرگون��ه دوری از فضائل و عمل به
رذائل به معنی قانون س��تیزی ،قانون گریزی و پیمان شکنی
اس��ت .در واقع بنا به تعبیری ،هر عملی که بر اس��اس قوانین
اله��ی نباشد ،قانون س��تیزی و قانون گریزی اس��ت .بنابراین
قان��ون شکنی ،گناه و کردار بد محس��وب شده و کیفر گناه،
ناامنی و بالست.
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 .10سقوط از مرحله انسانیت

یک��ی از مهمترین دالیل نزول بالی��ا به دلیل عدم شناخت
مقام انس��ان در جامعه اس��ت .این عدم شناخت ابتدا توس��ط
خود انس��ان قابل بررسی اس��ت .در کره زمین مقامی باالتر از
انس��ان نیست ،اما بسیاری از جایگاه این مقام غافلند .طبیعی
اس��ت هر گاه ارزش این جایگاه توس��ط صاحب��ان آن رعایت
نشود ،سقوطش قطعی خواهد بود .لذا باید پذیرفت کسی که
ارزش س��رمایه خود را نداند و آن را ارزان بفروشد ،مس��تحق
س��قوط از مقام انسانیت و ناامنی است .مقام انسان در خلقت
الهي داراي ویژگیهای منحصر به فردي است كه شناخت آن
بسيار پيچيده است .در قرآن مبين مقام انسان را به شرح زير
بيان كرده است:
الف :انسان اشرف مخلوقات و جانشين خداوند متعال در زمين

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

ب :خلقت انسان در نيكوترين مراتب

��ن تَ ْق ِويم؛ كه ما انسان را در
فى أَ ْح َس ِ
نس َ
��ان ِ
«لَق َْد َخلَ ْق َنا الاْ َ
بهترين شكل آفريديم»(تين.)4:

پاييز 1389

ض َجمِي ًعا؛ اوست كه هر چه
فى الأْ َ ْر ِ
« ُه َو الَّذِى َخلَقَ ل َ ُكم َّما ِ
در زمين است براى شما خلق كرد»(بقره.)29:

د:روح خدا در بدن انسان

سالمت اخالقي اجتماعي شهرها يكي از بارزترين مصاديق
«شهر امن» محس��وب ميگردد .بسياري از رذائل اخالقي در
همه كشورهای جهان مورد نكوهش اس��ت .همچنین بسیاری
از مظاهر فساد و فسق و فجور سبب فروپاشی زندگى اجتماعى
اس��ت .در آيات قرآن به طور كلي مصاديق نابودي شهرها در
دو محور كفر و فس��ق و فجور بيان شده است .كفر در عقيده
و ع��دم پذيرش يگانگي خداوند و فس��ق و فجور در گناهان و
اعمال انس��ان تعريف ميشود .برخ��ي از مصاديق گناهان به
شرح زير است:
شرك به خدا ،نااميدى از رحمت خدا ،ايمنى از مكر (عذاب
و مهلت ) ،آزار والدين ،كشتن انسان بى گناه ،نسبت نارواى زنا
به زن پاكدامن ،خوردن مال يتيم ،فرار از جبهه جهاد ،س��حر
و جادو ،زنا كردن ،لواط ،س��رقت ،کتمان شهادت ،شهادت به
ناحق دادن ،عهد شکستن ،حیف در وصیت (که عبارت است
از بی��ش از ثلث وصیت کردن) ،ش��راب نوشیدن ،ربا خوردن،
س��حت (یعنى بهاى چیزه��اى حرام و مزد کاره��اى حرام)،
قمارب��ازى ،خ��وردن گوشت مردار و گوش��ت خوک و خون و
گوش��ت هرحیوانى که هنگ��ام ذبح نام غیر خ��دا بر آن بوده
باشن��د ،مگر آن که ضرورت خ��وردن این چند چیز را ایجاب
کن��د ،در کیل (پیمانه) و وزن خیانت کردن ،رفتن و مهاجرت
به مکانى که در آن جا انجام وظائف دینى میسر نیست ،ظالم
را در ظلم��ش کمک کردن ،به کمک و پشتیبانى ظالم اعتماد
داشتن ،حقوق دیگران را بدون هیچ عذرى نگه داشتن ،دروغ
گفتن ،تکبر ،خیانت به امانت ،غیبت ،سخن چینى ،سرگرمى
به لهو و لعب ،س��بک شمردن حج و بى اعتنائى به آن ،اصرار
بر گناهان کوچک ،س��وگند دروغ براى گناه ،نپرداختن زكات
واج��ب ،ترك نماز يا واجبات ديگر به طور عمد ،پيمان شكنى
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ب��ر َو ال ْ َب ْح ِر َو
« َو لَق ْ
ن��ى َءا َد َم َو َح َملْ َنا ُه ْم ِ
َ��د َك َّر ْم َن��ا ب َ ِ
فى ال ْ َِّ
َر َز ْق َنا ُهم ِّم َن َّ
لى َكثِي ٍر ِّم َّم ْن َخلَ ْق َنا تَفْضِ يلاً ؛
الط ِّي َباتِ َو َفضَّ لْ َنا ُه ْم َع َ
ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و در خشكى و دريا سيرشان
داديم و از چيزهاى پاكيزه روزىشان كرديم و بر بس��يارى از
آفريدههاى خويش آنان را برترى كامل داديم»(اسرا.)70:
با چنين جايگاه و مقامی كه خداوند س��بحان براي انس��ان
در نظر گرفته اس��ت ،هر گونه ناسپاس��ي نسبت به آن گناهي
عظيم محسوب گردیده و لذا شديدترين عذابها برای سقوط
از مرحل ه
انسانيت در نظر گرفته شده است.
ّ
َ
ِّ
َّ
ُ
الس��و ِء َو
« َفلَ َّما ن َُس��وا م��ا ذك ُروا ب ِ ِه أن َْج ْي َنا الذ َ
ِين يَ ْن َه ْو َن َع ِن ُّ
ُونَ ،فلَ َّما
ِي��ن َظلَ ُموا ب ِ َع��ذابٍ بَئ ٍ
ِيس ب ِما كان ُوا يَ ْف ُس��ق َ
أَ َخ ْذن َا الَّذ َ
ِين ؛ و چون
َع َت�� ْوا َع ْن ما ن ُ ُهوا َع ْن ُه ُقلْنا ل َ ُه ْم ُكون ُوا ق َِر َد ًة خاسِ ��ئ َ
چيزهايى را كه بدان پندشان داده بودند فراموش كردند ،آنها
را ك��ه از كارهاى زشت اجتناب مىكردند نجات داديم و آنانى
را كه ستم مىكردند به خاطر گناهانشان گرفتار عذابى سخت
كرديم .هنگامى كه از آنچه نهى شده بودند س��رپيچى كردند،
به آنه��ا خطاب كرديم ك��ه به شكل ميمونه��اى طرد شده
درآييد» (اعراف165:و.)166
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��ت فِي�� ِه مِ��ن ُّروحِ ��ى؛ و از روح خ��ود در او
« َو ن َ َف ْخ ُ
دميدم»(حجر.)29:
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ج :خلقت همه موجودات براي انسان

ه :كرامت انسان
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ـﺓ إِن ّي جاع ٌ
ق��ال َرب ُّ َ
َ
رض َخلي َف ً
ِلمالئ َك ِ
ـﺓ ...
«ا ِذ
ِ��ل فِي ا الَ ِ
كل َ
و زمان��ى كه پروردگ��ارت به فرشتگان فرم��ود :من در زمين
جانشينى قرار مىدهم»(البقره .)30:

قرآن در دو آیه انس��انهایی را که از مقام انس��انیت سقوط
کردهان��د ،به حیوان و حتی پس��تتر از حیوانات تشبیه کرده
است .6انسان جانشین خدا در زمین و اشرف مخلوقات هستی
اس��ت .مقام انس��ان از مالئکه افضل و همه عالم برای انس��ان
خلق شده اس��ت .چنین موجودی با این عظمت حق ندارد به
این جایگاه بی توجه باشد .انسان روی گنج عالم قرار گرفته و
گدایی میکند .اگر فردی اتومبیل گرانقیمتی را بد رانندگی
کند ،کاری ناپس��ند و زشت تلقی میشود .پس چگونه انسان
حق دارد سرمایه عظیم جانشینی خدا را ضایع کند .این عدل
الهی است که اگر انسان قدر این نعمت الهی را نداند ،به بال و
ناامنی دچار شود .حتی ممکن است خداوند جبار آنها را مسخ
کن��د .به طور خالصه عدول و س��رپیچی از انس��انیت»اشرف
مخلوقات» عناد و س��رپیچی از مشیت «خالق» اس��ت که در
مق��ام واالی خویش آفریدگان برتر «انس��ان» را اشرف خلقت
کرده است.
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فقدان فرصت الزم برای همه شهروندان جهت دستیابی به
نیازها و فقدان برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی جهت کاهش
فاصلهه��ای طبقاتی س��بب شده تا شهرون��دان به دهکهای
مختلف تقس��یم و در بس��یاری از کشورها خصوصاً کشورهای
در حال توس��عه فاصله طبقاتی زیادت��ر شده و موجب فقر در
ابع��اد گوناگون ش��ود .عدالت و خصوصا عدال��ت اجتماعي در
شهر از موضوعات بسيار مهم در مديریت شهري است .اهميت
موضوع به گونهاي اس��ت كه در نشست دو ساالنه شهرسازي
در سال (2010اردیبهشت  )1389در «ريودژانيرو» ،مهمترين
محور آن را مبحث عدالت شهري به خود اختصاص داده است.
نقط��ه مقابل عدالت اجتماعی ،ظلم و بیعدالتی اس��ت که
باعث نابودی حکومتها و امتها اس��ت .پایمال کردن حقوق
دیگ��ران ،تبعيض و نابرابري در ابع��اد مختلف زندگي شهري
موج��ب دگرگونی نعمته��ای الهی و نزدیکس��ازی خشم و
غضب الهی اس��ت .امام علي علیهالسالم در سخن گهربار خود
فرمودهاند:
«دوام دولتها وابسته به عدالتگستري است».
«العدل حياه و الجور ممحاه؛ عدل و داد ،حيات و زندگي و
ستم موجب مرگ و نيستي است».
همچنين پيامبرگرامياسالم فرمودهاند:
«آسمانها و زمين بر اساس عدل استوارند»(مكارم شيرازي
و ديگران.)1371،
هم��ه شئون فردى و اجتماعى انس��انها ،مشمول قانون به
معن��اى عمومى بوده و انح��راف از آن قانون به هر شكلى كه
باش��د ،بیعدالتی اس��ت .از منظر دینی ،ناب��ودی جوامعی که
بنی��ان آن بر ب��ی عدالتی قرار گیرد ،حتمی اس��ت .روايتى از
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عوامل پیدایش ناامنی در شهرها از منظر اسالم

و قطع رحم ،دروغ بس��تن به خدا يا رسول خدا صلّى هّ
الل عليه
و آله و يا اوصياى پيامبر عليهم الس�لام ،اعتياد و قاچاق مواد
مخدر ،خبري را ندانسته گفتن ،عيبجوئي از ديگران ،شايعه
پراكن��ي ،بیان کردن عیوب مردم ،مس��خره ك��ردن ،به نام بد
صدا كردن ،تهمت زدن ،تملق و چاپلوسي ،فاش كردن اسرار
مردم ،بامكر و حيله س��خن گفتن ،رنجاندن مؤمن ،زخم زبان
زدن ،آبروي مردم را ريختن ،وعده دروغ ،كبر در گفتار ،بدعت
در دين ،اظهار بُخل و حسد ،حكم ناحق ،بد زباني ،خشونت در
گفتار ،طعنه زدن ،فحش و ناس��زاگفتن ،دل شكستن ،سخن
چين��ي كردن ،چشم چرانی ،رشوه ،اختالس ،ارتشاء و گناهان
دیگر.
اس�لام فساد و فس��ق و فجور که برخی از مصادیق آن بیان
شد ،از عوامل نابودی شهرها ذکر میکند.
َ
ُ
ً
ون؛
��م م ِْن َق ْريَ ٍة أَ ْهلَ ْكناها َفجا َءها ب َ ْأ ُس��نا بَياتا أ ْو ُه ْم قائِل َ
«و َك ْ
چ��ه شهرها كه نابود كرديم و عذاب ما هنگام شب يا در وقت
استراحت روز به سراغشان آمد» (اعراف.)4:
« َف َأ َخ َذ ُه ُم هَّ ُ
الل ب ُِذن ُوب ِ ِه ْم ؛ و خداوند آنها را به كيفر گناهانشان
مجازات كرد»(آلعمران.)11:
پيامبر خدا صلى هّ
الل علي��ه و آله در روايات متعددي به اثر
گناهان برجامعه اشاره فرموده تا جوامع با رعايت آنها به سمت
امنيت و آباداني حركت كنند.
«چون امت من پانزده كردار پيشه س��ازند ،بال بر آنان نازل
گردد ،پرس��يدند آنها كدام اس��ت؟ فرمود :وقت��ى كه اموال و
غنائم را دس��ت بدس��ت گردانند (و از مس��تحق دريغ دارند)،
امان��ت را غنيم��ت شمارند ،زك��ات را غرامت دانن��د ،مرد از
همس��رش اطاعت كند و م��ادرش را بيازارد ،با رفيق محبت و
با پدر جفا كند ،در مس��جدها س��ر و صدا باال رود ،اشخاص را
از بي��م شرشان احترام كنند ،رئيس قوم رذلترين آنان باشد،
حرير پوشن��د ،شراب نوشند ،زنان خنياگر و آالت موس��يقى
فراهم س��ازند و آخر امت ،اولش را لعنت كند؛ منتظر س��ه بال
باشيد :باد س��رخ ،مسخ (دگرگونى خلقت) و فسخ (فسخ اينجا
معناى مناس��بى ندارد و در خصال «خس��ف» است يعنى به
زمين فرو رفتن)» (جنتى.)63 :1382 ،
«چهار چيز است كه هر كدام در خانهاى رخنه كرد ويرانش
كن��د و به بركت آباد نگ��ردد ،خيانت ،دزدى ،ميخوارى و زنا»
(صدوق .)398 :1374،
در مورد خشکس��الی روایتی از امام صادق علیهالسالم نقل
شده که فرمودهاند:
«س��الى از سالى كمبارانتر نيس��ت ،ولى خدا آن را هر جا
خواهد ببارد .براستى چون مردمى نافرمانى كنند ،خداى جل
جالله آنچه باران براى آنها مقدر اس��ت در آن س��ال از آنها به
ديگران گرداند و به بيابانها و دريا و كوه ببارد ،براس��تى خدا
جعل را در س��وراخش به خطاى كس��انى ك��ه در محل اويند
ع��ذاب كند ،چ��ون ميتواند از آنجا نقل مك��ان كند به محل

ديگرى كه اهل معصيت نباشند .س��پس ام��ام فرمود :عبرت
گيري��د اى صاحبان بصيرت و فرم��ود در كتاب امیرالمومنین
على علیهالس�لام يافتيم كه رسول خدا (ص) فرمود چون زنا
پدي��دار شود مرگ ناگهانى فراوان گ��ردد و چون كم فروشى
ش��ود خدا قحطى و كم زراعتى آرد .چون زكات ندهند ،زمين
بركت در زراعت و ميوه و معادن ندهد و چون بناحق قضاوت
كنن��د ،معاونت ب��ر ظلم و عدوان كردهان��د و چون نقض عهد
كنند خدا دشمن بر آنها مس��لط كند و چون قطع رحم كنند
خدا مال را بدس��ت اشرار دهد و چ��ون امر بمعروف و نهى از
منك��ر نكنند و پيرو نيكان خان��دان من نشوند ،خدا بدان آنها
را بر آنها مسلط كند و نيكانشان دعا كنند و مستجاب نكند»
(صدوق.)308 :1374،
اميرالمومنين عليهالسالم فسق را عامل نابودي شهرها بيان
فرموده است« .فسق از شمار عوامل مهم نابودي شهرهاست».
در کت��اب ثواب االعمال و عقاب االعمال آثار اعمال خیر و شر
و اثر آنها بر جامعه ،شهر و افراد به تفصیل بیان شده است.
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پيشوايان نقل شده است كه مىفرماید:
ّ
«المل��ك يدوم مع الكفر و ال ي��دوم مع الظلم ؛ اداره جامعه
ب��ا كفر مىتوان��د دوام داشته باشد ،ولى با ظل��م امكان پذير
نيست» (نهج البالغه(جعفری) :1375،ج .)5،168
ّ
الدي��ار؛ س��تم شهره��ا را واژگ��ون كند»
«الظل��م يد ّم��ر ّ
(نهج البالغه( ،محالتى) :1378،ج .)49 ،2
 .13اسراف
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آموزش از مهمترین مسائل مورد توجه در منظر اسالم است.
آم��وزش در مبانی دینی تح��ت عنوان امر به معروف و نهی از
منکر طرح شده اس��ت .قرآن مبین یک��ی از عوامل هالکت و
نابودی شهرها را بی توجهی به آموزش عنوان کرده است.
ون؛ ما اهل هيچ شهرى را
« َو ما أَ ْهلَ ْكنا م ِْن َق ْريَ ٍة إِالَّ لَها ُم ْنذ ُِر َ
نابود نكرديم ،مگر آنكه بيمرسانى براى آنان بود»(شعرا.)208:
فى أُ ِّم َها َر ُس��ولاً
ك ُم ْهل َ
« َو َم��ا كاَ َن َرب ُّ َ
تى يَ ْب َع َث ِ
ِك الْق َُرى َح َ
َ
يَ ْت ُل��وا ْ َعلَ ْي ِه ْم َءايَ ِت َنا َو َما ُك َّنا ُم ْهلِكِى الْق َُرى إِلاَّ َو أ ْه ُل َها َظل ُِمون
؛ و پروردگ��ار تو هيچ شهرى را نابود نكرد ،مگر آنكه در مركز
آن شهر پيامبرى مىفرستاد تا آيات ما را براى آنان بخواند ،و
ما هيچ شهرى را نابود نكرديم ،مگر آنكه س��اكنين آن ستمگر
بودند»(قصص.)59:
در آیه دیگری از اینکه به نهی از منکر بی توجه بودند ،مورد
عتاب قرار میگیرند.
ُ
َ
َ
َ
س ما كان ُوا يَ ْف َع ُلون؛
ئ
ب
ل
ه
��و
ل
ع
ف
ر
ك
ن
م
ن
ع
ن
ِ
«كان ُ��وا ال يَ َتنا َه ْو َ َ ْ ُ ٍ َ ُ ْ َ
آنه��ا از اعمال زشت��ى كه انج��ام مىدادند ،يكديگ��ر را نهى
نمىكردند چه بدكارى انجام مىدادند»(مائده.)79 :
مهمتری��ن عامل نابودی شهره��ا همین اصل بی توجهی به
آموزش است .در قرآن کریم  2000آیه در مورد آموزش وجود
دارد .از مجم��وع  2000آیه  1000آیه نه��ی از برخی اعمال
اس��ت ،که نباید مرتکب شد ،و  1000آیه حکم و فرمان است
ک��ه باید امتثال کرد .احادیث و روای��ات نیز در مورد آموزش
بس��یار فراوان اس��ت که نیاز به پژوهشهای گس��ترده دارد.
امیرالمومنین علي عليهالس�لام توجه به آموزش در جامعه را
واجب دانستهاند.
«خداون��د متعال نهى از منك��ر را براى بازداشت��ن نادانان
واجب نمود»(نهج البالغه(ارفع))1281 :1370،
در روایت��ی دیگر انس��انها برای بی توجه��ی به آموزش با
تهدید مورد خطاب قرار گرفتهاند:
«ويل لقوم اليدينون اهلل باالمر بالمعروف والنهى عن المنكر،
واى ب��ر قومى كه با امر به معروف و نهى از منكر  ،فرمان خدا
را اجرا نم��ى كنند» .و همچنین امیرالمومنین (ع) میفرماید
همه واجبات در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مانند آب
دهان در مقابل دریاست.
جایگاه آموزش در شهرس��ازی نیاز به دهها پژوهش مستقل
دارد .همه اعمال و رفتار انسان در عرصههای مختلف نیازمند
آموزش زیستن امروزین اس��ت .شهرها به ویژه در کشورهای
جهان س��وم ،به دليل بی توجهی ب��ه آموزش دارای مشکالت
اساسی هستند.
بی توجهی به آم��وزش در همه بخشهای دیگر جامعه اثر
منف��ي میگذارد .عبور جوامع از توس��عه نیافتگی به توس��عه
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اس��راف از پدیدههای زشت اجتماعی محسوب میگردد .از
دستورات بس��یار محکم خداوند منان ،دوری از اسراف است.
«و ُه�� َو الَّذي أَن ْشَ َأ َج َّن��اتٍ َم ْع ُروشاتٍ َو َغ ْي َر َم ْع ُروشاتٍ َو ال َّن ْخ َل
ان ُم َتشاب ِهاً َو َغ ْي َر ُم َتشاب ِ ٍه
ون َو ال ُّر َّم َ
َو ال�� َّز ْر َع ُم ْخ َتل ِفاً أُ ُك ُل ُه َو ال َّزيْ ُت َ
ُك ُلوا م ِْن ثَ َم ِر ِه إِذا أَثْ َم َر َو آتُوا َح َّق ُه يَ ْو َم َحصا ِد ِه َو ال ت ُْس ِ��ر ُفوا إِن َّ ُه
فين؛ و اوست كه باغهايى با درختان گوناگون
ب ال ْ ُم ْس ِ��ر َ
ال يُحِ ُّ
آفريده كه بعضى روى داربس��تها ق��رار گرفته و بعضى بدون
داربس��ت با ميوههاى گوناگون و نيز درخت خرما و زراعت را
آفري��د با طعمهاى مختلف و نيز زيت��ون و انار را آفريد شبيه
يكديگ��ر و غير شبي��ه .از ميوههاى آنها وقتى رس��يده شدند،
بخوريد و در هنگام چيدن ،حق آن را بدهيد و اس��راف نكنيد
كه پروردگار اسراف كنندگان را دوست نمىدارد»(انعام.)141:
«يا بَني آ َد َم ُخ ُذوا زي َن َت ُك ْم ِع ْن َد ُك ِّل َم ْس��جِ ٍد َو ُك ُلوا َو اشْ َربُوا
فين ؛ اى فرزندان آدم! هنگام
ب ال ْ ُم ْس ِ��ر َ
َو ال ت ُْس�� ِر ُفوا إِن َّ ُه ال يُحِ ُّ
رفتن به مس��جد ،زينت يافت��ه باشيد و بخوري��د و بياشاميد
و اس��راف نكني��د ك��ه خداوند اس��راف كنندگان را دوس��ت
نمىدارد»(اعراف.)31:
در ای��ن دو آی��ه خداوند غف��ار ضمن تاکید بر اس��تفاده و
بهرهمندی از نعمات الهی ،اسرافکاران را مورد عتاب قرار داده
اس��ت .در آیه دیگر هالکت و نابودی را برای اسراف کنندگان
در نظر گرفته است.
َ
ْ
َ
��م َو َم ْن ن َش��ا ُء َو أَ ْهلَ ْك َنا
ه
نا
ي
ْج
ن
أ
ف
��د
ع
و
ل
ا
«ثُ َّ
��م َص َد ْقنا ُه ُ
��م َ ْ َ َ ْ ُ ْ
فين؛ ما سرانجام به وعدههاى خود به آنها وفا كرديم و
ال ْ ُم ْس�� ِر َ
آنان را با هر كه خواس��تيم نجات داديم و اسراف كنندگان را
نابود ساختيم»(انبیا.)9:
دامن��ه اس��راف ميتواند به هم��ه امور زندگ��ي وارد شود.
انس��ان نيازهايي دارد كه بدون آنها به رنج و زحمت ميافتد،
لكن ممكن اس��ت بر اثر حرص به اس��راف رو بياورد .براستي
ه��ر فردي ،به چند منزل مس��كوني با چه مت��راژي نياز دارد.
چند وس��يله نقليه امور زندگياش را سامان ميدهد .اينها در
ُعرف جامعه مشخص اس��ت .ح��ال اگر از آن ح��د نياز عبور
كند ،به اس��راف تبديل ميشود .اين پدي��ده زشت اجتماعي
به حقوق س��اير شهروندان هم تج��اوز ميكند .مرزبندی بین
اس��راف و نیاز انسان ،کار س��خت و پیچیدهای نیست .انسان
مختار به بهرهگیری از نعمات الهی است .در مبانی دینی حتی
بهرهمندی از این نعمتها دارای ثواب است ،لکن استفاده بی
رویه و اس��راف س��بب نابودی شهر خواهد شد .اگر جامعهاي

ب��ه این اصل بی توجهی کند ،بس��تر نابودی خودش را فراهم
کرده است.
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فهرست منابع و مراجع

 .1آرام ،احم��د ،و دیگران؛(« )1380الحي��اة» ،انتشارات دفتر نشر
فرهنگ اسالمى ،تهران.
 .2ارفع ،س��يد كاظم؛ (« ، )1381ترجمه قرآن»  ،انتشارات مؤسسه
تحقيقاتى و انتشاراتى فيض كاشانى ،تهران
.3القزوين��ى ،زكريا ب��نمحمدبنمحمود؛(«،)1373آث��ار البالد و
اخبار العباد» ،ترجم��ه میرهاشم محدث،انتشارات امير كبير ،تهران
(اصل این کتاب در قرن هفتم تالیف شده است).
 .4انصاريان،حسين؛(« ،)1383ترجمه قرآن کریم» ،انتشارات اسوه،
قم.
 .5باقری ،محمد؛ (« ،)1388نقش طراحی شهر و نواحی مس��کونی
در س�لامت عمومی» ،دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه علم و
صنعت ایران.
 .6بحرانی ،میثم بن علی بن میثم؛ (« ،)1366اختيارمصباحالسالكين»،
جلد ،1:انتشارات بنياد پژوهشهاىاس�لامى آستان قدس رضوى،
مشهد،چاپ اول.
ن
 .7بمات ،نجمالدین؛ (« ،)1369شهر اسالمی»،ترجمه محمدحسی 
ن چـاپ و
حلیم��ی و منیـــ��ژه اس�لامبـولچی ،انتشارات س��ازمـا 
ت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران.
انتشارات وزار 
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عوامل پیدایش ناامنی در شهرها از منظر اسالم

یافتگ��ی تنها در توجه به آموزش هدفمند امکان پذیر خواهد
بود .سرعت پیشرفت علم بدون آموزش انسانها برای امروزین
شدن ب��ه ناامنی شهر منجر میشود .ه��ر روز موج اختراعات
و اکتشاف��ات در جهان گس��ترش می یابد ،ول��ی جامعه توان
بکارگیری آنها را برای رفاه انس��ان ندارد .ریشه این معضل به
دلیل عدم آموزش الزم و بی توجهی به امروزین شدن است.
نتیجهگیری
تحوالت اجتماعی منشأ تحوالت طبیعی است .اگر تحوالت
اجتماعی بر محور قوانین الهی و فطرت انس��انی شکل بگیرد،
تحوالت طبیعی هم به سمت امنيت ،آسایش ،فراوانی نزوالت
طبیع��ی ،توس��عه و تكامل خواهد بود .ش��كل گيري تحوالت
اجتماع��ی بر خ�لاف قوانین الهی و فطرت انس��انی ،موجبات
هدايت تحوالت طبیعی به س��مت نزول بالیا را فراهم خواهد
آورد .بنابرای��ن ه��ر گونه ناامنی حاکم بر زندگی انس��ان اعم
از کالب��دی و اجتماع��ی ،نتیجه ناهنجاریه��ای اجتماعی در
یک سلس��له فرايند غيرالهي و هرگونه بهبود و ارتقاي كيفيت
زندگي ،نتیجه نظم بخش��ی به هنجارهای اجتماعی از طریق
آموزش و قانون بر محور قوانين الهي است.
اس�لام وقوع پدیدهه��ای طبیعی مانند زلزله ،س��یل و هر
حادث��ه ناگ��واری را به اعمال زشت مردم ارتب��اط میدهد ،تا
جايیکه از مثالهای بسیار تند برای عبرت آموزی انسانها در
آیات قرآن آورده شده است .از منظر خداوند حکیم ،استحکام
بناها ،برای مقابله با بالیا ،مؤثر نیس��ت .البته مقابله با بالیا به
معنی بی توجهی به استحکام نیست ،لکن مقابله با بالیا ریشه
در تغیی��رات اجتماعی دارد .یافتههای پژوهش نشان میدهد
که پيشرفتهاي تكنولوژي نتوانس��ته جلوی ناامنی را بگیرد.
ه��ر چه رشد علم و تکنولوژی بیشتر شده و اصول مهندس��ی
دقیقتری در محاس��بات ساختمانها و فضاهای شهری انجام
گرفته ،آمار تلفات جانی و مالی نیز افزایش داشته اس��ت .هر
بیماری که راه مقابله ب��ا آن کشف میشود ،بیماری جدیدی
شیوع پیدا میکند .ناامنیهای اجتماعی هم به مراتب با رشد
علم افزایش بیشتری پیدا کرده است .در حقيقت این فرایند
مقابله با ناامنی تاکنون نتوانس��ته به کاهش ناامنی بيانجامد.
بنابراین ه��ر گونه بال ،بحران و ناامنی ف��ردی و اجتماعی در
شهرها ،نتیجه اعمال و کارهای زشت جوامع و انس��انها بوده
و ارتباطی به قهر طبیعت ندارد.
با اس��تناد به اين نظریه که تحوالت اجتماعی س��بب بروز
ناامنی در شهرهاس��ت ،ايجاد بس��تر و بنیان حرکتی نوین در
شناخت علل پیدایش ناامنی ضروري است تا نظام برنامهريزي
از س��تادهاي پيشگيري و مقابله با بحران ،به ستاد آموزش در
تغيي��ر رفتار اجتماعي و پایه گ��ذاری شهرهايي امن به جاي
شهرهایي ناامن امروز جوامع باشد.
نقشه ترس��یمی آیات و روایات بدینگونه اس��ت که ناامنی،
مصائب ،بالیا و همه خطراتی که متوجه انسانها و شهرهاست،
در نتیجه اعمال گناه آنها بوجود میآید.

پي نوشت

��ر َت هَّ
ِ��م َو ْج َه َ
اس َعلَ ْيها ال
الل ِ الَّت 
ك ل ِلد ِ
ي َف َط َر ال َّن َ
َ .1ف َأق ْ
ِّين َحنيفاً ف ِْط َ
َ
هَّ
َ
ون ؛
ت َْب
ِن أ ْكث ََر ال َّن ِ
ِّي��ن ال ْ َق ِّي ُم َو لك َّ
اس ال يَ ْعلَ ُم َ
دي��ل ل ِخَ لْ ِق الل ِ ذل َِك الد ُ
توجه خود را به اين دين معتدل كن .اين فطرتى اس��ت كه خداوند
انسانها را بر آن آفريده ،تبديلى در خلق خدا نيست ،اين است دين
استوار ولى بيشتر مردم نمىدانند(روم.)30:
ال ك ُلوا ْ
ِين َو شِ َم ٍ
َان َعن يَم ٍ
فى َم ْس َك ِن ِه ْم َءايَ ٌة َج َّنت ِ
« .2لَق َْد كاَ َن ل َِس َبإٍ ِ
ور(َ )15ف َأ ْع َرضُ وا ْ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ٌ
َ
ُ
ٌ
اشْ
ف
غ
ب
ر
و
ة
��
ب
ي
ط
ة
د
ل
ب
ه
ل
ا
و
ر
ك
��م َو
ُ ُ َ َ ِّ َ َ َ ٌّ
مِ��ن ِّر ْز ِق َرب ِّ ُك ْ
ٌ
َ
اتى ْ
َي��ن ِ َذ َو َ
بج َّنتَي ِْه ْم َج َّنت ْ
��ي َل ال ْ َع ِر ِم َو ب َ َّدل ْ َنا ُه��م َِ
َفأ ْر َس��لْ َنا َعلَي ِْه ْم َس ْ
ِيل ؛ براى قوم س��با در محل
أُ ُك ٍل خَ ْمطٍ َو أَثْ ٍل َو َ
شى ْ ٍء ِّمن سِ ْ
��د ٍر َقل ٍ
س��كونتشان نشانهاى بود :دو باغ از راست و چپ داشتند كه به آنها
گفتي��م :از روزى خداى خويش بخوريد و شكرش را بهجا آوريد كه
شهر شما شهرى پاكيزه و پروردگارتان بخشنده اس��ت .آنها از خدا
روى برگرداندند .ما هم سيل بنيانكن براى آنها فرستاديم و دو باغ
پرنعم��ت آنه��ا را به دو باغ با ميوههاى تل��خ و درختان بىمصرف و
كمى درخت سدر تبديل كرديم» (سبا.)15-16 :
هّ
فإن الفقر
بنى! إن ّي أخاف عليك الفقر ،فاس��تعذ ب��الل منه؛ ّ
« .3ي��ا ّ
للدين ،مدهشة للعقل ،داعية للمقت».
منقصة ّ
 .4این جمله از تفسیر آقای مکارم شیرازی در تفسیر آیه  3از سوره
هود ذکر شده است.
 .5ان الحکم اال هلل (يوسف)40:
ُ
َ
ْ
إْ
ُ
ْ
َ
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ن
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ا
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ه
ق
ف
ي
ال
وب
ل
ق
م
ه
ل
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« .6لَق ْ
ٌ َ ُ َ
َ��د َذ َرأْنا ل َِج َه َّن َم َكثيرا ً م َ
ِّ َ ِ ِ ُ ْ
َ
ُ
ون ب ِها أولئ َ
ِك
��م ُع َ
ب ِه��ا َو ل َ ُه ْم أ ْع ُي ٌن ال يُ ْبصِ ُر َ
ون ب ِها َو ل َ ُه ْم ٌ
آذان ال يَ ْس َ
ُ
ْ
َ
ِ
ون؛ البته بس��يارى از جن و
ل
ف
غا
ل
ا
م
ه
ِك
َ
َكالأْ َن ْع��ا ِم ب َ ْل ُه ْم أَضَ ُّل أُولئ ُ ُ
انس��ان را براى جهنم نامزد كرديم .دلهايى دارند ولى با آن درك
نمىكنند .چشمهايى دارند و لكن با آن نمىبينند» (اعراف)179:
ون إ ِ ْن ُه ْم إِالَّ َكالأْ َن ْعا ِم ب َ ْل
ون أَ ْو يَ ْع ِق ُل َ
��ب أَ َّن أَ ْكث ََر ُه ْم يَ ْس َم ُع َ
«أَ ْم ت َْح َس ُ
ُه ْم أَضَ ُّل َس��بي ً
ال؛ آيا گمان مىبرى كه بس��يارى از آنها گوش شنوا
دارن��د و مىفهمند؟! آنها همانند چهارپايانن��د و بلكه از چهارپايان
گمراهترند» (فرقان.)44:
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 .8بی��رو ،آل��ن؛ (« ،)1370فرهنگ علوم اجتماع��ی» ،ترجمه باقر
ساروخانی ،انتشارات کیهان ،تهران.
 .9پاينده ،ابوالقاسم؛ (« ،)1382نهج الفصاحه مجموعه كلمات قصار
حضرت رسول (ص)» ،انتشارات دنياى دانش ،تهران ،چاپ چهارم.
.10جعفری،محمدتق��ی(« ،)1378ترجمهوتفس��يرنهجالبالغه»،ج
 ،27انتشارات دفترنشرفرهنگاسالمى ،تهران.
 .11جعف��ری ،محمدتقی؛ ()1375؛ «ترجمهوتفس��يرنهجالبالغه»،
جلد  ،4انتشارات دفترنشرفرهنگاسالمى ،چاپ سوم ،تهران.
 .12جعفری ،محمدتقی؛ (« ،)1376ترجمهو تفس��ير نهجالبالغه»،
جلد ،1انتشارات دفترنشرفرهنگاسالمى ،چاپ هفتم ،تهران.
 .13حكیم��ی ،محم��د؛(« ،)1370معیارهای اقتص��ادی در تعالیم
رض��وی» ،چ��اپ اول ،انتشارات بنی��اد پژوهشهای آس��تانقدس
رضوی ،مشهد.
 .14خوانس��اری ،جمال الدين محمد؛ (« ،)1366شرح غررالحكمو
دررالكلم»( ،خوانسارى) جلد ،3انتشاراتدانشگاه تهران.
 .15خوانس��اری ،محم��د؛ (« ،)1366شرحغررالحكمودررالكل��م»،
جلد  ،6انتشارات دانشگاهتهران.
 .16دهخ��دا (« ،)1377لغ��ت نامه دهخدا» ،جلدس��وم ،انتشارات
دانشگاه تهران ،چاپ دوم.
 .17شی��خ صدوق؛ (« ،)1374امال��ى» ،ترجمه محمدباقر کمرهاى،
انتشارات اسالميه ،تهران.
 .18صابری یزدی ،علی رضا و محمدرضا ،انصاری محالتی؛ (،)1375
«الحك��م الزاهره ب��ا ترجمه انصارى» ،انتش��ارات مركز چاپ و نشر
سازمان تبليغات اسالمى ،قم.
 .19طباطبایی ،محمدحس��ین؛ (« ،)1374ترجمه تفسير الميزان»،
ترجمه س��ید محمد باقر موسوى همدانى ،انتشارات دفتر جامعهى
مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ پنجم.
 .20قرائت��ى ،محس��ن« ،)1383( ،تفس��ير نور» ،انتش��ارات مركز
فرهنگى درسهايى از قرآن ،تهران.
 .21معی��ن ،محم��د؛ (« ،)1378فرهنگ فارس��ی» ،جلد {آ-خ}،
انتشارات امیرکبیر چاپ سیزدهم.
 .22مك��ارم شيرازى ،ناصر؛ (« ،)1374تفس��ير نمون��ه» ،انتشارات
دارالكتب اإلسالميه ،تهران.
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توضی�ح مهم :تمام ترجمههای بکار گرفت��ه شده از قران در متن
پژوهش مربوط به سیدکاظم ارفع میباشد.

