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شناسههای شهر در قرآن کریم
جابر دانش :دانشجوی دکتری ،گروه شهرسازی ،دانشگاه تربیت مدرس
دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میانرشتهای قرآن کریم
سال چهارم ،شماره دوم ،پائیز و زمستان  ،1392ص 31- 58
تاریخ دریافت مقاله1391/11/25 :
تاریخ پذیرش مقاله1392/3/13 :
چكيده
برای شناخت آثار کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و مدیریتی آموزههاای اسا م در شاهرها و تبیایگ الگاویی بارای
تمایز ایگ شهرها از سایر نمونهها در دورههای مختلف ،بررسیها و تحقیقات متعددی انجام و تحلیلهاای گونااگونی
ارائه شده است که بخشی از آن ،متوجه اشارات و نصوص متعدد دینی در باب امور آباادی و عماران شاهری اسات
ماهیت خاص شهرهای حیطه جهان اس م و جلوه مفاهیم و خصوصیات مشترک و فراگیر در آنها ،بیانگر شیوه نفوذ
و حاکمیت فرهنگ اس م و ارتباط آنها با آموزههای دینی است از ایگرو شاهر اسا می ،اصاط حی اسات کاه باه
معرفی شهرهای متأثر از فرهنگ و ارزشهای اس می میپردازد ایگ مقاله با تکیه بر اشاارات آیاات در ماورد وجاوه
مختلف معماری و شهرسازی و با تکیه بر آراء مفسریگ و لغتشناسان ،شناسهها و مؤلفاههاای شاهر ماورد نقار قارآن
کریم را استخراج و مورد بازبینی و تحلیل قرار داده است و از پرداختگ باه آیااتی کاه ناارر بار شالون اولیااء الهای و
زندگی اخروی است و تجویز آن در امور جاری دنیوی غیرممکگ ،پرهیاز نماوده اسات در ایاگ راساتا ،ا

عاات و

دادههای موردنیاز در ایگ تحقیق به روش اسنادی گردآوری و با رویکردی توصیفی -تحلیلی ماورد مداقاه و بررسای
قرارگرفتهاند قرآن کریم باهدف پرهیز از ساختوساز بیهوده و زیانبار ،به صفاتی همچون امنیت ،آراما ،،حرمات
و تطابق با شرایط بیعی و اقلیمی در عمران شهری و دنیوی اشاره دارد که البته جنبههای آرمانی ،متکامل و مطلق آن
را نیز در سرای اخروی مورد توجه قرار میدهد همچنیگ اسلوب قرآن در تبییگ صفات ساختوسازها ،توجه به ابعاد
کیفاای در تااأمیگ ساارپناه و مکااان اجتمااا انسااانی اساات و اصااو آمااوزههااای دیناای از تعیاایگ جااوابط جزئاای و
دستورالعملهای خاص خودداری نموده است
کليدواژهها :شناسههای شهر ،اشارات قرآن ،فرهنگ اس می ،صفات عمران ،اهداف ساخت
نویسنده پاسخگوjaber.danesh@modares.ac.ir :
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 -1مقدمه
از ابتدای رهور اس م تا سال  133هجری یعنی تقریبا تا اواخر سلسله بنیامیه ،قلمارو جغرافیاایی کاه از
اسپانیا تا هند امتداد می یافت ،تحت تصرف مسلمانان بود ،منطقه ای که امروزه با عنوان جهاان اسا م از آن
یاد می شود سرعت و کثرت حم ت اعراب در سده های هفتم و هشتم می دی موجب محو برخی بناهاای
موجود شد و استادکاران محلی را برای ساخت مح ت جدید بومی برانگیخت و ایگ بنایان توانستند مفاهیم
ذاتی دیگ جدید را وارد اشکال معماری آن بکنند (حکیم20 :1381 ،؛ پیتربریج)193 :1379 ،
در دوره های بیگ سده هشتم تا دوازدهام مای دی ،شاهرهای اسا می باه بازر

تاریگ و ثروتمنادتریگ

شهرهای جهان تبدیل شدند ،درحالیکه پایتختهای دولاتهاای تابعاه در غارب و شار شاکوه و جا ل
چندان مستمری نداشتند پایتخت های دولت های شرقی مانند اصفهان و شیراز در ایاران ،آگارا و دهلای در
هند تا عصر جدید هم مهم و پرجمعیت باقی ماندند ایگ شهرها ی سده های شانزدهم ،هفدهم و هجادهم
از لحاظ معماری ترکیبی دوباره یافتند و همچنیگ به شیوه نویگ هندسی در مقیاسی بازر

دوبااره راحای

شدند (بنه ولو )11 :1385 ،



تصویر  :1نقشه مناطق اسالمي در عهد خلفای اموی (منبع)University of Texas Libraries :
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به اعتقاد بسیاری ،اشتراک در معتقدات دینی تأثیری قوی تر از آنچه در دنیای مسیحیت وجود دارد ،بر
فعالیت های فرهنگی ملل مختلف داشته و موجب شده در سرزمیگهای اس می بر روی اخت فاات ناژادی و
سنگ باستانی ملت ها پلی افراشته و از فراز آن ،نهتنها ع یق معنوی بلکه آداب و رسوم کشورهای گوناگون
از جمله شیوه شهرنشینی و عمران شهری در روندی مشخص هادایت نمایاد آنچاه بای ،از هماه در روناد
ایجاد وحدت و پاسخ به جمیع مسائل زندگی قا عیت داشت ،قارآن باود کاه انتشاار آن باه زباان اصالی و
فرمانروایی خط عربی ،پیوندی را به وجود آورد که تمام دنیاای اسا م را باه هام مرباوط سااخت و عامال
مهمی در خلق هر نو اثر هنری گردید (کونل)6 :1368 ،
اما در ریشه یابی ایگ وحدت و ارتباط باید اشاره داشت که در مسیر شکلگیری شهر اسا می آمیازهای
از عواماال متعاادد بیعاای 1و مصاانوعی 2و یااا در تقساایمبناادی دیگاار ،عواماال درون دیناای 3و باارون دیناای

4

تأثیرگذارند که غالبا تمایز آنها در تحلیل مبانی انتقام شاهرهای اسا می غیارممکگ اسات (ر ک :دانا،،
 )17-18 :1389ایگ مقاله درصدد واکاوی مؤلفه های درون دینیِ تأثیرگذار بر ساختار مجتمعهاای زیساتی
سنتی 5است که در ایگ مجال منحصرا به تعالیم منبعث از اشارات قرآن کریم پرداخته میشود که به تفصیل
اشاره خواهد شد
 1ایگ عوامل ،عواملی است غیر از عوامل بیعی که خود به دو دسته قابل تقسیم است؛ عوامل مؤثر در فیزیا

و صاورت شاهر،

عوامل تأثیرگذار در بنیاد و با گ شهر اس می
 2ایگ عوامل ،عواملی است غیر از عوامل بیعی که خود به دو دسته قابل تقسیم است؛ عوامل مؤثر در فیزیا

و صاورت شاهر،

عوامل تأثیرگذار در بنیاد و با گ شهر اس می
 3منقور عوامل مرتبط با شرایع و حقایق دینی است که به ور مستقیم می تواند در کالبد و معنای شهر اس می تأثیرگذار باشد
 4در ایگ دسته عوامل بیعی و برخی عوامل مصنوعی همچون تکنی

ها و اسلوبِ سااخت و سااز قارار مای گیارد ایاگ قواعاد

امری ورای پیام و فحوای ادیان و مذاهب الهی است که از ریق آماوزش و تجرباه قابال فراگیاری و انتقاال اسات و منحصار در
چارچوب فرهنگی خاصی نیست
 5نگارنده در ایگ نوشتار نیز همچون مقا ت پیشیگ در پی ریشه یابی آثار کالبدی در فرهنگ و سنت دینی و ار مباانی نقاری
آنهاست جهت مطالعه و آشنایی بیشتر رجو کنید به:

 دان ،،جابر ( )1390کیفیت حضور در میادیگ شهری با تاکید بر نموناههاای سانتی ایرانای ،فصالنامه مطالعاات شاهر
ایرانی -اس می ،شماره چهارم71-80 ،


دان ،،جابر ( )1388همراهی وقف و تمدن اس می در فراز و فارود ،فصالنامه وقاف میارا جاویادان ،شاماره ،67

14-23
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در نگاهی کلی و گذرا به آیات قرآن ،می توان مواردی را احصاء نمود که به تعبیر اُلگ گرابار 1به ور
مستقیم و یا غیرمستقیم به امور ساخت وساز و عمران شهری مرتبط است و به ریقای باه توصایف کیفیاات
کالبدی میپردازد (ر ک :گرابار ) 1384 ،در ایگ راستا ابتدا به مفاهیم و اصط حاتی که به اور مساتقیم باه
امور ساخت شهری اشاره داشته ،پرداخته میشود و در ادامه اهداف ساختوساز و درنهایت صفات عمران
شهری که در آیات مورد اشاره قرارگرفته ،بیان میگردد

 -2مفاهيم و اصطالحات
واژه ها و اصط حات موجود در ماتگ آیاات ذیال عنااویگ «شاهر و سارزمیگ»« ،ساکونت»« ،عماارت و
عمران» و «مکان و تمکیگ» دستهبندی 2و آیات مرتبط با آنها ذکر گردیده است

3

 -1-2شهر و سرزمين
واژههای «مدينة»  14مرتبه ،جمع آن «مدائن»  3بار« ،بلد 14 »4مرتبه ،جمع آن «بالد»  5مرتبه« ،قرية38 »5
بار و جمع آن «قری»  19بار در قرآن آمده اند؛ البته در بعضی از آیات ،شهر و دیار خاصی مورد نقار باوده
است در بعضی دیگر موجو اصلی و پیام آیه به هیچکدام از ویژگی های شهری و روستایی ارتباط نیافتاه
و تعدادی دیگر از آیات به ور مستقیم و باا یکای از ویژگایهاای شاهر و مراکاز جمعیتای ارتبااط دارناد
نمونههایی از آیات حاوی واژههای مذکور بدیگ ترتیب است:



«وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ :سارزمیگ پااکیزه (و شایریگ) ،گیااه ،باه فرماان پروردگاار

مىروید» (اعراف)58/

1. Oleg Grabar
 2در بیان و احصاء واژهها از منابع ذیل استفاده شده است:


رجایی ،محمد ( )1381واژههای قرآن ،تهران :مفید



ک نتری ،الیاس ( )1377المعجم المفهرس آلیات القرآن الکریم ،تهران :اسوه

 3زم به ذکر است که در بیان آیات در ایگ قسمت و سایر بخ،های مقاله ،او  :در اغلب موارد قسمتی از آن بیان شده و از
ذکر تمام آیه خودداری شده و ثانیا :در بیان ترجمه ،از ترجمه آیة اهلل ناصر مکارم شیرازی استفاده شده است
 4تعداد واژههای بلد با توجه به صور دیگر آن شامل بلدا و بلدة منقور شده است
 5تعداد واژههای قریة نیز با توجه به دیگر اشکال آن مانند قریت

و قریتیگ احتساب شده است

شناسههایشهردرقرآنکریم 
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«وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ :و اما آن دیوار ،از آن دو نوجوان یتیم در آن شاهر

بود» (کهف)82/



«وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ :و چه بسیار شهرهایى که از شاهر کاه

تو را بیرون کرد نیرومندتر بودند» (محمد)13/
در نگاهی ابتدایی به فرهنگ لغت ،مدینه مترادف شهر ،بلد هممعنی کشاور ،شاهر ،شاهرک و مکاان و
قریه معادل شهرک ،دهکده ،روستا و جامعه روستایی بیان شدهاند (ر ک :آذرنوش )1379 ،اماا در قارآن و
کتب لغت و اسناد تاریخی تعابیر دیگری نیز از آن دیده میشود مدون به معنی اقامت است و راهرا شهر را
از آن جهت مدینه گویند که مردم در آن اقامت دارند مدینه در قرآن گاهى در مطلق شهر بکار رفته (مانند
آیه  123سوره اعراف) و گاهى مراد از آن «مدينة الرسول» است که ابتدا بنام یثرب خوانده میشد و پس از
هجرت رسول خدا (ص) مدینه خوانده شد (مانند آیه  120سوره توبه) جمع آن در قرآن فقط مدائگ بکاار
رفته است (قرشی ،1371 ،ج  )244 :6
بلد به معنی شهر نیست و معنا آن ،چنانکه از خود قرآن نیز به دست میآید ،سارزمیگ و دیاار اسات
در آیه  35سوره ابراهیم و آیات  1و  2سوره بلد و  3سوره تیگ و  126بقره و  91نمل که نوعاا بلاد را شاهر
مکّه گفتهاند ،اگر سرزمیگ گفته شود هیچ اشکالى نخواهد داشت ،زیرا دیار و سرزمیگ شامل شهر نیز هست
(قرشی ،1371 ،ج  )225 :1بنا به نوشته راغب ،بلد مکانى است محادود و معاینگ و محال اناس باه اجتماا
ساکنیگ و اقامتشان ،جمع آن ب د و بلدان است (راغاب اصافهانى )142 : 1412،مقدسای نیاز در «احسنن
التقاسيم في معرفة االقاليم» واژه بلد را اعم از مصر و قصبه و روستا و خاوره و ناحیات مایداناد (مقدسای،
 )10 :1361
قريةبنا بر تشریح راغب ،نام موجعى است که مردم در آن جمع شوند ،به مردم نیز قریه گویند و در هر
دو معنى استعمال میشود (راغب اصفهانى )669 : 1412،در کتاب العیگ ،القُر برابر «الكور و األمصار و
المدائن» دانساته شاده (فراهیاد  ، 1410 ،ج )204 :5بناا بار بیاان قرشای ،میاان قریاه و مدیناه فرقای کاه
قابل اعتماد باشد به دست نیامده و می توان از استعمال قرآن چنیگ به دست آورد که مدینه باه معنای آبااد
بزر

و شهر است و قریه اعم میباشد (قرشی ،1371 ،ج  )5 :6
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تصویر  :2نقشه جهان ،ترسيم شده توسط ابنحوقل (منبع(Al-Muqaddasi: The Geographer from Palestine :


 -2-2سكونت
مشتقات مختلفی از ریشه سکگ در آیات دیده می شود که صورت معمول آن ،در قالب فعل بیاان شاده
است «سكينة» از مشتقات آن ،ش ،بار و سَکَگ سه بار در قرآن آمده است برخای آیاات متضامگ مفهاوم
مذکور عبارتند از:



« وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُواْ األَرْضَ فَإِذَا جَاء وَعْدُ اآلخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًنا :و بعاد از آن

به بنىاسرائیل گفتیم در ایگ سرزمیگ (مصر و شام) ساکگ شوید ،امنا هنگامى که وعده آخرت فرا رسد ،همه
شما را دسته جمعى (به آن دادگاه عدل) مىآوریم» (اسراء)104/



«وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا :و از نشاانههاا او اینکاه همسارانى37از

جنس خودتان برا شما آفرید تا در کنار آنان آرام ،یابید» (روم)21/



«وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا :خدا خانههایتان را جا آرامشتان قرار داد» (نحل)80/

شناسههایشهردرقرآنکریم 
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«وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّنا تَنرَ َ آلُ مُوسَن

وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَآلئِكَةُ :و پیامبرشان به آن ها گفت :نشانه حکومت او ،ایگ است که (صندو عهد) باه
سو شما خواهد آمد (همان صندوقى که) در آن ،آرامشى از پروردگار شما و یادگارها خاندان موسى
و هارون قرار دارد در حالى که فرشتگان ،آن را حمل مىکنند» (بقره)248/



« هُوَ الَّذِی أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ :اوست که بر دلها مؤمنان

آرام ،فرستاد تا بر ایمانشان پیوسته بیفزاید» (فتح)4/
سکون آرام گرفتگ بعد از حرکت است در مورد سکونت و به معنای آراما ،باا گ و اناس نیاز بکاار
میرود سکگ به معنای آرام ،و محل آرام ،است که در آیه  80سوره نحل اشاره شده است اساکان باه
معنی سکونت دادن و مسکگ ،اسم مکان و جمع آن مساکگ میباشد؛ اما کلمه سکینه ،مترادف آرام ،قلب
و ا مینان خا ر است ،آرام ،قلبی که سابب ثباات و آراما ،رااهر اسات (قرشای ،1371 ،ج -283 :3
 )282راغب با اشاره به آیه  248سوره بقره ،مینویسد« :گفتهاند سکینه و سکگ به معنی زوال تارس اسات»
(راغب اصفهانى)417 : 1412 ،
کلمه «سكينة» در مورد سکون و آرام ،قلب استعمال می شاود و معناای ،قارار گارفتگ دل و نداشاتگ
اجطراب با نى در تصمیم و اراده است ( با باایی ،1387 ،ج  )439 :2آراما ،دو گوناه اسات :ساکینه و
سکون «سکینه» آرام ،ممدوحی است که انسان را برابر سوانح دردنااک آرام نگاه مای دارد و مقابال آن
اجطراب است؛ ولی «سکون» آرام ،مذمومی اسات کاه انساان را در حاواد منفعال و احیاناا ساتمپاذیر
میکند و بهتدریج او را به مسکنت میافکند ،چنانکه بنیاسرائیل به دامگ مساکنت فارو غلتیدناد؛ و مقابال
سکون حرکت و پویایی است ،هرچند گاهی ممکگ است بر اثر قرینه ای فر مزبور رعایت نشود (جاوادی
آملی )660 :1387 ،درواقع سکینت امر است غیر از سکون و پایدار  ،نو خاصى از ا مینان و آراما،
نفسانى است و خصوصیات و اوصاف مخصوص به خود دارد زیرا خدا تعالى هر جا آن را ذکر مىکند،
به عنوان منت بر رسول خدا(ص) و مؤمنان و عطیه مخصوصى که تنها از ناحیه خود بر آنان نازل میکارده
اسم میبرد ،پس آشکار است ی

حالت الهى است که بنده با داشتگ آن دیگر پروردگار خود را فراموش

نمىکند ( با بایی ،1387 ،ج )296 :9
ع وه بر ایگ ،در ک م الهی هر جا که اسمى از ایگ کلمه برده شده ،قبل و بعد از آن اوصاف و آثاار
آمده که در هر وقار و ا مینان نفسى یافت نمىشود و معلوم مىشود که سکینت ،مخصوص آن دلى اسات
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که ی

نحوه هارتى داشته باشد؛ و از سیا برمىآیاد آن هاارت عباارت اسات از ایماان صااد یعناى

ایمانى که آمیخته با نیت خ ف نباشد .ایگ آیه ایگ معنا را خا رنشان میسازد کاه نازول ساکینت از ناحیاه
خدا تعالى همواره در موارد بوده که قبل از نزول آن استعداد ،اهلیت و قاابلیتى در قلاب ارف وجاود
داشته و آن اهلیت و قابلیت همانی است که در آیه قبلى فرمود« :فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ» نیز خا رنشان مىسازد
که یکى دیگر از آثار سکینت ایگ است که هر کس آن را واجد شاود ،ما زم تقاوا و هاارت و دور از
مخالفت خدا و رسول ،مىشود و دیگر پیرامون محرمات و گناهان نمىگردد .ایگ معنا در حقیقت به منزله
تفسیر است که جمله «لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ» را که در آیه  4سوره فتح واقع اسات تفسایر ماىکناد و
مىرساند که زیادشدن ایمان بر ایمان با نزول سکینت ،معنای ،ایگ است که انسان ع وه بر ایمان صاادق،
به اصل دعوت دیگ ،دارا نگهبانى الهى مىشود که او را از آلوده شدن باه گناهاان و ارتکااب محرماات
نگه مىدارد (همان  ،ج  )296 :9
 -3-2عمارت و عمران
صرف نقر از اشکال فعلی ایگ مفهوم که در آیات ذیل هم دیده میشود ،واژه «عمارت» و «معمور» هار
کدام ی



بار در قرآن ذکر شدهاند:
« مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اهلل شَاهِدِينَ عَلَ أَنفُسِهِمْ بِنالْكُفْرِ :مشارکان را نرساد کاه در

حالى که به کفر خود اقرار مىکنند مسجدها خدا را عمارت کنند» (توبه)17/



«هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ األَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ :اوست که شما را از زمایگ پدیاد

آورده است و خواست که آبادان ،دارید پس آمرزش خواهید و به درگاه ،توبه کنید» (هود)61/



«أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّنهِ:

آیا سیراب کردن حجاج و آباد ساختگ مسجد الحرام را ،همانند (عمل) کسى قرار دادید که به خادا و روز
قیامت ایمان آورده و در راه او جهاد کرده است؟» (توبه)19/
«عمارة» به معنی آباد کردن و «تعمیر» به معنای اعطاء زندگى اسات و «اساتعمار» ،لاب عماارت اسات
(قرشی ،1371 ،ج  )42 :5کلمه عمارت بر خ ف کلمه خراب که به معنا از اثر انداختگ چیز است ،باه
معنا آباد کردن چیز است تا اثر مطلوب را دارا شود کلمه عمارت باه آن معناسات کاه زمایگ از حاال
بیعی آن برگردانده شود و وجعى به آن داده شاود کاه بتاوان آن فوایاد کاه مترقاب از زمایگ اسات را
استفاده کرد ،مث خانهی خراب و غیرقابل سکونت ،قابل سکونت شود و در مساجد اور تحاول ایجااد
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شود که شایسته عبادت شود و زراعت به نحو متحول شود که آماده کشت و زر گردد و باغ به صورتى
درآید که میوه بدهد و یا قابل تنزه و سیر و گشت گردد کلمه استعمار به معنا

لب عمارت است ،به ایگ

معنى که از انسانى بخواهى زمیگ را آباد کند به وریکه آماده بهرهبرداری شود ،بهارها کاه از آن زمایگ
توقع مىرود ( با بایی ،1387 ،ج  )461 :10هنگامی عمر ا رض گفته می شود که زمینی آبااد شاده و در
زمیگ بنائی شده باشد و عمر البیت وقتی گفته می شود که نقاط مشرف بر خرابی خاناه اصا

شاده باشاد

تعمیر هم از همیگ ماده و به همیگ معنا است مقصود از عمارت در جمله «ان يعمروا» (آیه  17ساوره توباه)
نواحى مشرف بخرابى و مرمت آن است ،نه آباد کردن آن با زیارت ،چون اگر به ایاگ معناا باشاد،

اص

آیه منحصرا نارر به مسجدالحرام خواهد بود که زیارت دارد و سایر مساجد را شامل نمیشود و حال آنکه
منقور از آیه مطلاق مسااجد اسات ( با باایی ،1387 ،ج  )265-266 :9باق تعاالیم قارآن کاریم ،توفیاق
آبادانی زمیگ را انسان هاای باایماان دارناد؛ حاکماان بای ایماان و ساردمداران مساتکبر ،جامعاه را باه فسااد
میکشانند؛ چنانکه در شر و غرب جهان ،بشریت به نابودی حر و نسل و کشتار و تجااوز ،آلاودگی و
ناامنی محیط زیست مبت ست ،نهتنها انسان بلکه موجودات زنده دریایی و صحرایی نیز از فساد آنان در امان
نمانده است (جوادی آملی 1388 ،الف)28-29 :
 -4-2مكان و تمكين
«مکان»  27بار«،مكانة»  5بار و مشتقات مختلف «مکگ»  18بار در قرآن بیان شده است:

اصط



«وَ لَقَدْ مَكَّنَّكمْ ف االَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَنيِ

قَلِنيالً مَّنا تَشنكُرُونَ :ماا تسالّط و مالکینات و

حکومت بر زمیگ را برا شما قرار دادیم و اناوا وساایل زنادگى را بارا شاما فاراهم سااختیم اماا کمتار
شکرگزار مىکنید!» (اعراف)10/



«وَكذَلِك مَكَّنَّا لِيُوسف ف االَرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنن تَأْوِينلِ االَحَادِين ِ :و اینچنایگ یوساف را در آن

سرزمیگ متمکّگ ساختیم! (ما ایگ کار را کردیم تا او را بزر

داریم و) از علم تعبیر خواب باه او بیااموزیم»

(یوسف)21/



«وَ اذْكُرْ ف الْكِتَبِ إِدْرِيس إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَّبِيًّا وَ رَفَعْنَهُ مَكاناً عَلِينا :و در ایاگ کتااب ،از ادریاس

(نیز) یاد کگ ،او بسیار راستگو و پیامبر (بزرگى) بود و ما او را به مقام وا یى رساندیم» (مریم 56/و )57
به نوشته راغب« ،مکان» در نزد اهل لغت بهمعنا جایى است کاه چیاز را در خاود گنجانیاده باشاد
(راغب اصفهانى )772-773 : 1412،و میافزاید« :الْمَكَانُ قيل أصله من :كَانَ يَكُونُ ،فلمّا كثر فني كالمهنم
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توهّمت الميم أصليّة فقيل :تمكّن كما قيل في المسكين :تمسكن» (همان« )731 :تمكين» به معنا جا دادن
است ،همچنانکه «تمكن» بهمعنا قبول مکان و جایگیر شدن در آن است ( با بایی ،1387 ،ج )147 :11
تمکیگ در ارض به معنا منزل دادن در آن است ،یعنى ما منزل شما را زمیگ قرار دادیم ایگ بیان قرآن
در مقام منت نهادن بر آدمیان است به نعمتهایی از قبیل نعمت ساکونت در زمایگ و تسالط و اساتی ن بار
آنچه به آنان ارزانى داشته و نیز انوا نعمتهایی که خداوند برا ادامه زندگى انسان در آن قرار داده است
( با بایی ،1387 ،ج )22 :8
پس کلمه مکان به معنا قرارگاه هر چیز است از زمیگ و معناا امکاان و تمکایگ قاراردادن در محال
میشاود شااید ماراد از ایاگکاه

است و چه بسا که کلمه مکان و مکانت به استقرارگاه امور معنو ا

فرمود :ما یوسف را در زمیگ تمکیگ دادیم ایگ باشد که ما او را ور در زمیگ جا دادیام کاه بتواناد در
زمیگ از مزایا حیات ،با وسعت هر چه بیشتر تمتّع ببرد ،بر خ ف آنچه بارادران ،مایخواساتند کاه او از
ماندن در رو زمیگ محروم باشد و به همیگ جهت او را در ته چاه انداختند و بعد هم باه ثماگ نااچیز باه
فروش رساندند تا از قرارگاه پدرش دور شده ،از سارزمینى باه سارزمینى انتقاال یاباد .خداوناد در خا ل
داستان یوسف دو جا قضیه تمکیگ دادن از زمیگ را یادآور شده ،یکى بعد از آنکه بیرون آمدن ،را از چااه
و پنهانى به مصر آوردن و فروختن ،را به عزیز بیان کرده و یکى هم بعد از بیاان بیارون شادن ،از زنادان
عزیز و منصوب شدن ،بر خزینههای سرزمیگ مصر که در آنجا چنیگ فرموده« :و كذلك مكنا ليوسنف فن
االرض يتبوء منها حي يشاء» و عنایت در هر دو جا یکى است (همان ،ج )148 :11
جدول  :1جمعبندی مطالب ارائه شده در بخش مفاهيم و اصطالحات مرتبط با شهر (تنظيم :نگارنده)

ردیف

حوزه مفاهيم

1

شهر و سرزمیگ

واژهها

معاني لغوی

شناسههای قرآن

مدینة

شهر

جایی که مردم در آن اقامت دارند

بلد

کشور ،شهر ،شهرک

سرزمیگ و دیار

و مکان
شهرک ،دهکده،
قریة

روستا و جامعه
روستایی

میان قریه و مدینه فرقی نیست ،مدینه به معنی
آباد بزر

و شهر است و قریه اعم میباشد
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2

سکونت

3

عمارت و عمران

4

مکان و تمکیگ

آرام ،قلب
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ا مینان خا ری که سبب ثبات و آرام ،راهر
است

سکگ

آرام،

آرام ،و محل آرام،

اسکان

سکونت دادن

سکونت دادن و مسکگ

عمارة

آباد کردن

آباد کردن چیز تا اثر مطلوب را دارا شود

استعمار

لب عمارت

آباد کردن زمیگ ،به وریکه آماده بهرهبردار -
بهرها که از آن توقع مىرود -شود
منقور اص

نواحى مشرف بخرابى و مرمت آن

تعمیر

اعطاء زندگى

مکان

جای

قرارگاه هر چیز است از زمیگ

تمکیگ

جا دادن

قراردادن در محل (چهبسا به استقرارگاه امور

است ،نه آباد کردن آن با زیارت

معنو ا

شود)

 -3اهداف ساخت و ساز
یکی از بهتریگ نمونه های تبییگ وجاود اهاداف متعاالی در اماور آباادانی ،در آیاات  128و  129ساوره
شعراء قابلمشاهده است که در آن بهصراحت بر پرهیز از کارهای عبث تأکید شده اسات و در تکمیال آن
آیات  107تا  108سوره توبه ذکر می شود که بر اجتناب از ساخت بناهای مضر امر مایکناد در کناار ایاگ
اشارات ،آیه  1و  2سوره بلد ابعاد انسانی شهر و ارزش ساکنیگ آن را ماورد توجاه قارار مایدهاد و بار آن
تأکید میکند
 -1-3پرهيز از ساختوساز عبث



«أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُنمْ تَخْلُندُونَ :آیاا شاما بار هار مکاان مرتفعاى

نشانها از رو هوا و هوس مىسازید؟! و قصرها و قلعهها زیبا و محکم بنا مىکنید شاید در دنیا جاودانه
بمانید؟!» (شعراء 128/و )129
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واژه «ريع» به معنى مکان مرتفعی است کاه از دور دیاده مایشاود (راغاب اصافهانى )372 : 1412،و
«مصانع» به وریکه گفتهاند به معنای قلعههای محکم و قصرهای استوار و سااختمانهاای عاالی اسات کاه
مفرد آن مصنع میباشد (زمخشر  ، 1407 ،ج « )326 :3تعبثون» از ماده عبث به معنى کاار اسات کاه
هدف صحیح در آن تعقیب نمیشود .با توجه به واژه آیه ،واجح است که ایگ قوم متمکگ و ثروتمند برا
خودنمائى و تفاخر بر دیگران بناهایی بر نقاط مرتفع کوهها و تپهها (همچون برج و مانناد آن) ماىسااختند
که هیچ هدف صحیحى برا آن نبود ،جز ایگکه توجه دیگران را به آن جلب کنند و قدرت و نیرو خود
را به رخ سایریگ بکشند (مکارم شایرازی و همکااران ،1384 ،ج  )292 :15گویاا قاوم هاود( ) در باا ی
کوهها و نقاط بلند ساختمانهایی میساختند ،آن هم به بلندی کوه تا برای گردش و تفریح بدان جاا روناد،
بدون اینکه غرض دیگری در کار داشته باشند ،بلکه صرفا بهمنقور فخر نمودن به دیگران و پیروی هاوی و
هوس؛ که در ایگ آیه ایشان را بر ایگ کارشان توبیخ میکند ( با بایی ،1387 ،ج  )421 :15
در ادامه و در آیه  129میفرماید :شما ایگ قصرها را بدیگجهت میسازید که امید دارید جاودانه زناده
بمانید ،والّا اگر چنیگ امیدی نمیداشتید هرگز دست به چنیگ کارهایی نمیزدید ،چاون ایاگ کارهاایی کاه
میکنید و ایگ بناهایی که میسازید بعا سالهایی دراز باقی میماند ،درحالیکه عمار او نیتاریگ افاراد
بشر از عمر آنها کوتاهتر است حاصل معنای آیات سهگانه [ 128تا  ]130موردبحث ایگ اسات کاه در دو
سوی شهوت و غضب از حد میگذرید و اسراف مایکنیاد و از حادن اعتادال و از هیلات عبودیات خاارج
میشوید (همان )422 :در حقیقت هود( ) به ایگ مسلله اعتراض نمىکناد کاه چارا شاما دارا خاناههاا
مناسبى هستید ،بلکه مىگوید شما آنچنان غر دنیا شدهاید و به تجملپرستی و محکمکار بىحسااب در
کاخها و قصرها پرداختهاید که سرا آخرت را به دست فراموشاى ساپردهایاد ،دنیاا را ناه باه عناوان یا
گذرگاه که به عنوان ی

سرا همیشگى پنداشتهاید ،آر چنایگ سااختمانهاا غفلاتزا و غرورآفاریگ

مسلما مذموم است (مکارم شیرازی و همکاران ،1384 ،ج )292-293 :15
در مجمعالبیان در مورد «آيَةً تَعْبَثُونَ» گفته است :یعنی چیزهایی که به آن احتیاج ندارید و نمیخواهیاد
در آن منزل کنید ،بلکه تنها عبث و لهو و لعب شما را به ساختگ آن وادار کرده و گویا ساختگ بنایی را کاه
از آن بینیازند عبث خوانده -ایگ را عطاء از تفسیر ابگ عباس روایت کرده -مؤیاد آن خباری اسات کاه از
انس بگ مال

رسیده که گفت :روزی رسول خدا (ص) بیرون شد و در راه قبهای دید ،پرسید ایگ چیست؟

اصحاب ،عرجه داشتند کاخی است از انصار ،حضرت مقداری ایستاد تاا صااحب قباه آماد و سا م کارد
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رسول خدا (ص) در حضور همه مردم از او روی گردانید ،مرد به خیاال اینکاه آن حضارت متوجاه نشاده،
چندبار س م خود را تکرار کرد و حضرت روی گردانید تا مرد بهخوبی فهمید که ایشان از وی خشامگیگ
و روی گردان شده است قضیه را به اصحاب آن جناب گفت که به خادا ساوگند نقار رساول خادا از ماگ
برگشته و نمی دانم چه خ فی از مگ سرزده و چه شده است؟ گفتند رسول خدا قبه تو را دید و از ما پرسید
ایگ مال کیست؟ ما گفتیم که مال ف نی است ،پس مرد به قبهاش برگشته آن را با زمیگ یکسان کرد روزی
دیگر رسول خدا از آنجا عبور کرد و قبهای ندید پرسید قبهای که در اینجا بود چه شد؟ گفتند صاحب ،از
اعراض تو نزد ما شکوه کرد ،ما سبب اعراجت را به وی گفتیم ،رفت و قبه را خراب کرد ،حضرت فرمود:
هر چیزی که ساخته شود روز قیامت وبال صاحب ،میباشد ،مگر آن مقاداری کاه چاارهای از آن نیسات
( برسى ،1372 ،ج )310 :7
 -2-3اجتناب از ساخت ابنيه زیانبار



« وَ الَّذِينَ اتخَذُوا مَسجِداً ضِرَاراً وَ كفْراً وَ تَفْرِيقَا بَينَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصاداً لِّمَنْ حَارَب اللَّنهَ وَ رَسنولَهُ

مِن قَبْلُ وَ لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِال الْحُسن وَ اللَّهُ يَشهَدُ إِنهُمْ لَكَذِبُونَ التَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَّمَسجِدٌ أُسس عَلن التَّقْنوَ
مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يحِبُّونَ أَنيَتَطهَّرُوا وَاللَّهُ يحِب الْمُطهِّرِينَ أَفَمَنْ أَسس بُنْيَنَهُ عَل تَقْوَ
مِنَ اللَّهِ وَ رِضوَنٍ خَيرٌ أَم مَّنْ أَسس بُنْيَنَهُ عَل شفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانهَارَ بِهِ ف نَارِ جَهَننَّمَ وَ اللَّنهُ اليهْندِ الْقَنوْمَ
الظلِمِينَ( :گروهى دیگر از آن ها) کسانى هستند که مسجد ساختند برا زیان (باه مسالمانان) و (تقویات)
کفر و تفرقهافکنى میان مؤمنان و کمینگاه برا کسى که از پی ،با خدا و پیامبرش مبارزه کرده باود آن هاا
سوگند یاد مىکنند که« :جز نیکى (و خدمت) ،نقر نداشتهایم!» امنا خداوناد گاواهى ماىدهاد کاه آن هاا
دروغگو هستند! هرگز در آن (مسجد به عبادت) نایست! آن مسجد که از روز نخسات بار پایاه تقاوا بناا
شده ،شایستهتر است که در آن (به عبادت) بایستى در آن ،مردانى هستند که دوست مىدارند پاکیزه باشند
و خداوند پاکیزگان را دوست دارد! آیا کسى که شالوده آن را بر تقوا الهى و خشنود او بنا کرده بهتار
است ،یا کسى که اساس آن را بر کنار پرتگاه سستى بنا نموده که ناگهان در آتا ،دوزخ فروماىریازد؟ و
خداوند گروه ستمگران را هدایت نمىکند!» (توبه 107/تا )109
ایگ آیات اقدام عدهای از منافقیگ را یادآور می شود که مسجد جرار را ساخته بودند و وجع ایشان را با
وجع مؤمنینی که مسجد قبا را ساخته بودند ،مقایسه مىکند کلمه «ضرار» به معنا جارر رسااندن اسات و
«ارصاد» به معنا کمیگ گرفتگ و در انتقار حمله نشستگ است خداوند در ایگ آیه غرجى را که ایگ ایفاه
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از منافقیگ از ساختگ مسجد داشتند ،بیان داشته و فرموده که مقصودشان ایگ بوده که به دیگران جرر بزنناد
و کفر را ترویج نموده ،میان مؤمنیگ تفرقه بیندازند و پایگاهى داشته باشند تا در آنجا علیه خادا و رساول،
کمیگ گرفته ،از هر راهى که ممکگ شود دشمنى کنند به ور مسلم آیه راجع باه یا

داساتان و واقعاها

خارجى نازل شده و آن داستان به وریکه از روایات مورد اتفا برمىآید ایگ بوده کاه جمااعتى از بناى-
عمرو بگ عوف مسجد قبا را ساخته ،از رسول خدا (ص) خواستند تا در آنجا نماز بخوانند رسول خدا (ص)
هم مسجد را افتتا نموده ،در آنجا به نماز ایستاد بعد از ایگ جریان ،عدها از منافقیگ بنى غانم باگ عاوف
حسد برده در کنار مسجد قبا مسجد دیگر ساختند تا برا نقشه چینى علیه مسلمیگ پایگاهى داشته باشاند
و مؤمنیگ را از مسجد قبا متفر سازند و نیز در آنجا متشکل شده ،در انتقار ابىعاامر راهاب کاه قاول داده
بود با لشکر از روم بهسوی آنها بیاید ،بنشینند و رسول خدا (ص) را از مدینه بیرون کنند پس از آنکاه
مسجد را بنا کردند ،نزد رسول خدا (ص) آمده ،درخواست کردند که آن جناب به آن مسجد آمده ،آن را
با خواندن نماز افتتا فرمایند و آنها را به خیر و برکت دعا کنند رسول خادا (ص) کاه در آن روز عاازم
جنگ تبوک بودند ،وعده دادند که پس از مراجعت به مدینه به آن مسجد خواهند آمد که در بیگ راه ،ایگ
آیات نازل گردید .چون مسجد آنها بهمنقور جرر زدن به مسجد قبا و ترویج کفر به خدا و رسول و تفرقه
میان مؤمنینى که در مسجد قبا جمع مىشدند و محل کمیگ برا رسیدن ابىعاامر راهاب (محاارب خادا و
رسول) ساخته شده بود ،لذا خدا تعالى از ایشان خبر داد که قسم خواهند خورد بر ایگکه ما مقصاود از
ساختگ ایگ مسجد نداریم ،مگر اینکه کار نیکى کرده باشیم؛ یعنى با زیااد کاردن مسااجد تساهی تى بارا
مؤمنیگ فراهم آورده باشیم و مؤمنیگ همهجا به مسجد دسترسى داشته باشاند آنگااه خادا تعاالى گاواهى
داده بر ایگکه دروغ مىگویند ابتدا نهى مىکند رسول خود را از ایگکاه در آن مساجد باه نمااز بایساتد و
سپس مسجد قبا را اسم برده ،بعد از مد و ثنا آن مسجد ،نماز خواندن در آنجا را ترجیح داده و به مد
نیت بانیان آن از نخستیگ روز پرداخته است .در ادامه حال منافقیگ مورد نقر را تشبیه مىکند به حال کساى
که بنائى بسازد که اساس و بنیان ،بر لب آب روفتها باشد که هیچ ا مینانى بر ثبات و استوار آن نباشد
و درنتیجه خودش و بنای ،در آن واد فرو ریزد و ته واد  ،جهنم باشد و او و بنای ،در قعر جهنم بیفتد
به خ ف کسى که بنا خود را بر اساس پرهیز از خدا و امید به خشنودی او بنا کند ،یعناى زنادگیاش بار
رو دو پایه و اساس استوار باشد ،یکى ترس از عذاب خدا و یکى امید به خشنود او ( با باایی،1387 ،
ج )530-532 :9
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در مجمع البیان میگوید :رسول خدا (ص) عاصم بگ عوف عج نى و مال

بگ دخشم را که از قبیلاه

بنىعمرو بگ عوف بود فرستاد و به ایشان فرمود :به ایگ مسجد که مردمى رالم آنجا را ساختهاند برویاد و
خراب ،نموده ،آن را آت ،بزنید در روایت دیگر آمده که عمار یاسر و وحشاى را فرساتاد و آن دو آن
مسجد را آت ،زدند و دستور داد تاا جاا آن را خاکروباهدان نماوده ،کثافاات محال را در آنجاا بریزناد
( برسى ،1372 ،ج )110 :5
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 -3-3توجه به ارزش ساکنين شهر



«لَاأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ و أَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ :قسم به ایاگ شاهر مقادنس [مکّاه] ،شاهر کاه تاو در آن

ساکنى» (بلد 1/و  )2گرچه در ایگ آیات نام مکه صریحا نیامده است ،ولى با توجه به مکى بودن ساوره از
یکسو و اهمیت فو العاده ایگ شهر مقدس از سو دیگر ،پیدا است که منقور هماان مکاه اسات و اجماا
مفسران نیز بر همیگ است البته شرافت و عقمت سرزمیگ مکه ایجاب مىکناد خداوناد باه آن ساوگند یااد
نماید ،چرا که نخستیگ مرکز توحید و عبادت پروردگار در اینجا ساخته شده و انبیا بزر

گرد ایگ خانه

واف کردهاند ،ولى جمله «وأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ» مطلب تازها در بر دارد و مىگوید ایاگ شاهر باه خاا ر
وجود پرفیض و پربرکت تو چنان عقمتى به خود گرفته که شایسته ایگ سوگند شده اسات .معناا دو آیاه
ایگ است که سوگند مىخورم به ایگ شهر ،شهر که تو در آن اقامت دار

ایگ تعبیار توجاه ماىدهاد باه

ایگکه مکه به خا ر اقامت آن جناب در آن و تولدش در آن شرافت یافته است حقیقت همایگ اسات کاه
ارزش سرزمیگها به ارزش انسان ها مقیم در آن است مباادا کفاار مکاه تصاور کنناد اگار قارآن باه ایاگ
سرزمیگ قسم یاد مىکند ،برا و گ آنها و یا کانون بتهایشان اهمیت قائل شده است ،نه چنایگ نیسات
تنها ارزش ایگ شهر (گذشته از سوابق تاریخى خاص آن) به خاا ر وجاود بناده خااص خادا محماد (ص)
است (مکارم شیرازی و همکاران ،1384 ،ج 7-8 :27؛ با بایی ،1387 ،ج )484 :20
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جدول  :2جمعبندی اهداف ساختوساز و تبيينهای ارائه شده در قرآن کریم (تنظيم :نگارنده)

ردیف

تبيينهای قرآن

هدف

دوری از خودنمائى و تفاخر بر دیگران ،پرهیز از پیروی هوی و هوس،
پرهیز از ساختوساز عبث

امید نداشتگ به جاودانه زنده ماندن ،خارج نشدن از حدن اعتدال ،خارج
نشدن از هیلت عبودیت ،پرهیز از ساختمانها غفلتزا و

1

غرورآفریگ ،دوری از هدف عبث و لهو و لعب ،نساختگ بنایی بی ،از
حد نیاز
اجتناب از ساخت ابنیه
2

زیانبار

3

توجه به ارزش ساکنیگ شهر

جرر نرساندن به دیگران ،عدم ترویج کفر ،عدم ایجاد تفرقه میان
مؤمنیگ ،عدم ایجاد پایگاهى برای کمیگ و اقدام علیه خدا و رسول

(ص)

ارزش سرزمیگها به ارزش انسانها مقیم در آن است

 -4صفات عمران شهری
 -1-4امنيت ،نخستين شرط سكونت در یک منطقه
«امن» در لغت به معنای آرام ،نفس و زوال ترس است وامن وامانةواماندر اصال بیا

معناىاناد

(راغب اصفهانى )90 : 1412 ،در فارسی امنیت به معنای بیخوفی و امگ ،بیبیمی ،ایمنی ،ایمگ شدن و در
امان بودن آمده است (دهخدا )2894 :1372 ،برای امنیت میتوان جنبههای متفاوت و متنوعی را قائل شاد
که در هر جامعهای نسابت باه جهاانبینای و فرهناگ غالاب ،ارزش و اهمیات متفااوتی را در برمایگیارد
به ورکلی امنیت یکی از مهمتریگ شرایط ی

اجتما سالم است ،بهگونهای که با از بیگ رفتگ امنیت ،بنای

جامعه انسانی فرو ریخته ،ارکان آن سست میگاردد در فرهناگ قرآنای ،امنیات آنقادر اهمیات دارد کاه
نخسااتیگ تقاجااای حضاارت ابااراهیم ( ) از خداونااد در ساارزمیگ مکااه ،تقاجااا امنیاات بااود و «حضاارت
یوسف( ) از میان تمام مواهب و نعمتهای مصر ،انگشت روی مسلله امنیت گذاشت و باه پادر و ماادر و
برادران گفت :وارد مصار شوید که انشااهلل در امنیت خاواهیاد باود» (مکاارم شایرازی ،1384 ،ج )84 :10
البته باید در نقر داشت که امنیت از مختصات و ویژگیهای باارز بهشات شامرده شاده اسات کاه تفااوتی
ماهوی با امنیت مطروحه در دنیا که امنیتای نسابی اسات ،دارد و باه عناوان امنیات مطلاق مطار مایباشاد
( با بایی ،1387 ،ج )21 :10مفهوم امنیت و مشتقات مختلف آن در آیات ذیل دیده میشود:
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«وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ( :به یاد آورید) زمانى را

که ابراهیم گفت :پروردگارا! ایگ شهر [مکّه] را شهر امنى قرار ده! و مگ و فرزندانم را از پرسات ،بتهاا دور
نگاه دار!» (ابراهیم)35/


«وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَننْ آمَننَ مِننْهُمْ بِاللَّنهِ وَالْيَنوْمِ

الْآخِرِ :و (به یاد آورید) هنگامى را که ابراهیم عرض کرد :پروردگارا! ایگ سرزمیگ را شهر امنى قارار ده! و
اهاال آن را -آنهااا کااه بااه خاادا و روز بازپساایگ ،ایمااان آوردهانااد -از ثماارات (گوناااگون) ،روز ده!»
(بقره)126/


«وَ هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ :و قسم به ایگ شهر امگ [مکّه]» (تیگ)3/



«وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرً ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَنالِيَ وَأَيَّامًنا

آمِنِينَ :و میان آن ها و شهرهایى که برکت داده بودیم ،آبادیها آشکار قرار دادیم و سفر در میاان آن هاا
را بطور متناسب (با فاصله نزدی

) مقرّر داشتیم (و به آنان گفتیم) شبها و روزهاا در ایاگ آبادیهاا باا ایمناى

(کامل) سفر کنید!» (سبا)18/


«وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كلُ مَكناَنٍ فَكَفَنرَتْ بِنأَنْعُمِ اللَّنهِ

فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ :خداوند (برا آنان که کفران نعمت ماىکنناد) ،مثلاى
زده است :منطقه آباد که امگ و آرام و مطملگ بود و همواره روزی ،از هر جا مىرساید امناا باه نعمتهاا
خدا ناسپاسى کردند و خداوند به خا ر اعمالى که انجام مىدادند ،لباس گرسنگى و تارس را بار اندامشاان
پوشانید!» (نحل)112/
آیه  35سوره ابراهیم نشان مىدهد که نعمت امنیت نخستیگ شرط بارا زنادگى انساان و ساکونت در
ی

منطقه و برا هرگونه عمران و آباد و پیشرفت و ترقى است اگار جاایی اماگ نباشاد قابال ساکونت

نیست ،هرچند تمام نعمت ها دنیا در آن جمع باشد شهر و دیار و کشور که فاقد نعمات امنیات اسات،
همه نعمتها را از دست خواهد داد (مکارم شیرازی و همکاران ،1384 ،ج  )366 :10در ساوره بقاره آیاه
 126نیز حضرت ابراهیم ( ) نخست تقاجای امنیت و سپس درخواست مواهاب اقتصاادی مایکناد و ایاگ
خود اشاره ای است به ایگ حقیقت که تا امنیت در شهر یا کشوری حکمفرما نباشاد ،فاراهم کاردن اقتصااد
سالم ممکگ نیست (همان ،ج )452 :1
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مرحوم ع مه با بایی (ره) منقور از امنیت مورد درخواست حضارت اباراهیم ( ) را امنیات تشاریعی
می داند و نه تکوینی و مقصود را آن می داند که قانونی امنیت ایگ شهر را تضمیگ کند ،نه ایاگ کاه هار کاه
خواست امنیت آن را برهم زند مث دست ،بخشکد ( با بایی ،1387 ،ج  )99 :12اما در تفسایر نموناه هام
بر امنیت تشریعی و هم امنیت تکوینی اشاره شده است« :خداوند دعا ابراهیم ( ) را درباره امنیت مکاه از
دو سو اجابت کرد :هم امنیت تکوینى به آن داد ،زیرا شهر شد که در ول تاریخ حاواد نااامگ کنناده
کمتر به خود دیده و هم امنیت تشریعى ،یعنى خدا فرمان داده که همه انساانهاا و حتاى حیاوانهاا در ایاگ
سرزمیگ در امگ و امان باشند صید کردن حیوانات آن ممنو است و حتى تعقیب مجرمانى که به ایگ حرم
و خانه کعبه پناه برند ،جایز نیست و تنها مىتوان برا اجرا عدالت در حاق چنایگ مجرماان آذوقاه را بار
آنها بست تا بیرون آیند و تسلیم شوند» (مکارم شیرازی و همکاران ،1384 ،ج )366-367 :10
مفهوم شهر امگ در سوره تیگ نیز دیده میشود که در آن مراد ازهذا البلد االميننیز مکه مشرفه است و
بلد امین ،خواند ،چون امنیت یکى از خواصى است که برا حرم تشریع شده و هیچ جا دیگر دنیا چنیگ
حکمى برای ،تشریع نشده و ایگ حرم سرزمینى است که خانه کعباه در آن واقاع اسات ،یعناى شاهر کاه
مردم در آن ایمگ هستند و کسى از اهالى آن ایگ ترس را نادارد کاه بار سارش بریزناد و آسایب ،برساانند
( با بایی ،1387 ،ج )539-540 :20
در آیه  18سوره سبا ،به امنیت موجود در قریههاایی اشااره شاده کاه باهواساطه کمای فاصاله آنهاا از
یکدیگر از نعمت امنیت برخوردار بودند در حقیقت معنیقُرً ظَاهِرَةًایگ است که میان آنهاا و سارزمیگ
مبارک آبادیهای متصل و زنجیره واری وجود داشت و فاصله آنها به اندازهای کم و پشت سرهم بود که
از هر ی

 ،دیگری را میدیدند (مکارم شایرازی و همکااران ،1384 ،ج 63 :18؛ با باایی ،1387 ،ج :16

 )549بعضی از مفسرانقُرً ظَاهِرَةًرا ور دیگری تفسیر کردهاند و گفتهاند :اشاره به آبادیهایی است که
درست در مسیر راه ،به ور آشکار قرار داشته و مسافران بهخوبی میتوانساتند در آنهاا توقاف کنناد و یاا
ایگکه ایگ آبادی ها بر با ی بلندی قرار داشته و برای عابریگ راهر و آشکار بوده است؛ اما ازآنجاکه شرط
مهم و اساسی امنیت است ،اجافه میکند ما در میان ایگ آبادیها فاصلههای مناسب و نزدی

مقرر کاردیم

و به آنها گفتیم در امنیت کامل مسافرت کنید به ایگ ترتیب آبادیها فواصال متناساب و حسااب شادهای
داشت و از نقر حمله وحوش و درندگان بیابان یا سارقیگ و قطا الطریق نیز درنهایت امنیت بود ،بهگوناهای
که مردم می توانستند بدون زاد و توشه و مرکب ،بیآنکه احتیاج به حرکت دستهجمعی و اساتفاده از افاراد
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مسلح داشته باشند ،بدون هیچ خوف و ترس از جهت ناامنی راه یا کمبود آب و آذوقه به مسیر خاود اداماه
دهند آنچنان امنیت در ایگ قراء برقرار شده بود که سیر شاب و روز در آنهاا فرقاى نداشات و ماردم هار
وقت مىخواستند میتوانستند با آرام ،خا ر به سیر بپردازند (مکاارم شایرازی و همکااران ،1384 ،ج :18
63-4؛ با بایی ،1387 ،ج )549-550 :16
در آیه  112سوره نحل سه صفت برا قریه مورد مثال ذکار ماىشاود کاه متعاقاب هام باوده و مسالله
ا مینان به منزله رابطه میان دو صفت دیگر است ،چون هر قریها وقتى امنیت داشات و از هجاوم اشارار و
غارتگران و خونریزیها و اسارتها و چپاولها و همچنیگ از هجوم حواد

بیعى از قبیل زلزلاه و سایل و

امثال آن ایمگ شد ،مردم ،ا مینان و آرام ،پیدا مىکنند و دیگر مجبور نمىشوند که ج

و گ نموده،

متفر شوند و از کمال ا مینان ،صفت سوم پدید مىآید و آن ایگ است که رز آن قریاه فاراوان و ارزان
مىشود ،چون از همه قراء و شهرستان ها ا راف آذوقه بدان جا حمل ماىشاود و دیگار ماردم ،مجباور
نمىشوند زحمت سفر و غربت را تحمل نموده ،برا
دریاها را زیر پا بگذارند و مشقتها

لب رز و جلب آن به سوی قریه خود ،بیاباان هاا و

اقتفرسایى تحمل کنند .پس اتصاف قریه به ایگ سه صافت یعنای

امنیت و ا مینان و سرازیر شدن رز بدان جا از هر رف ،تمامى نعمت ها ماد و صور را بارا اهال
آن جمع کرده است ( با بایی ،1387 ،ج)522-523 :12
 -2-4اذن و استيناس در ورود به اماکن



« يَأَيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا التَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيرَ بُيُوتِكمْ حَت تَستَأْنِسوا وَ تُسلِّمُوا عَل أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيرٌ لَّكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ،فَإِن لَّمْ تجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَال تَدْخُلُوهَا حَت يُؤْذَنَ لَكمْ وَ إِن قِيلَ لَكُنمُ ارْجِعُنوا فَنارْجِعُوا هُنوَ
أَزْك لَكُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ،لَّيْس عَلَيْكمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيرَ مَسكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَّكمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ
مَا تُبْدُونَ وَ مَاتَكْتُمُونَ :ا کسانى که ایمان آوردهاید! در خانههایى غیر از خانه خود وارد نشاوید تاا اجاازه
بگیرید و بر اهل آن خانه س م کنید ایگ برا شما بهتر اسات شااید متاذکّر شاوید! و اگار کساى را در آن
نیافتید ،وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شد بازگردید! بازگردید ایگ برا شاما پااکیزهتار
است و خداوند به آنچه انجام مىدهید آگاه است! (ولى) گنااهى بار شاما نیسات کاه وارد خاناههاا غیار
مسکونى بشوید که در آن متاعى متعلّق به شما وجود دارد و خدا آنچه را آشکار مىکنید و آنچه را پنهاان
مىدارید ،مىداند!» (نور)27-29/
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انس به هرچه به معنا الفت گرفتگ به آن و آرام ،یافتگ قلب به آن است و کلمه اساتیناس باه معناا
عملى است که به ایگ منقور انجام شود ،مانند استیناس برا داخل شدن خانه بهوسیله نام خدا بردن و امثال
آن تا صاحبخانه بفهمد که شخصى مىخواهد وارد شود و خود را برا ورود او آماده کند رااهر اسات
که مصلحت ایگ حکم پوشاندن زشتیهای مردم و حفا احتارام ایماان اسات ،پاس وقتاى شاخص داخال
شونده هنگام ورود به خانه غیر ،استیناس کند و صاحبخانه را به استیناس خاود آگااه ساازد و بعاد داخال
شده و س م کند ،در حقیقت او را در پوشاندن آنچه باید بپوشاند کم

کرده و نسبت به خاود ایمناىاش

داده است استمرار ایگ شیوه پسندیده ،مایه استحکام اخوت و الفت و تعاون عمومى بر ارهار جمیل و ساتر
قبیح است و جمله «ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون» هم اشاره به همیگ فواید است ،یعنى شاید با اساتمرار بار
ایگ سیره متذکر وریفه خود شوید که چه امور را باید رعایت کنیاد و چگوناه سانت اخاوت را در میاان
خود احیاء سازید و در سایه آن ،قلوب را با هم ماألوف نماوده ،باه تماامى ساعادتهاا اجتمااعى برساید
( با بایی ،1387 ،ج )153 :15
در ادامه بیان میشود که اگر دانستید احد در خانه نیست  -البتاه کساى کاه اختیااردار اجاازه دخاول
است  -پس داخل نشوید تا از ناحیه مال

اذن ،به شما اجازه داده شود منقور ایگ نیسات کاه فارد سار باه

داخل خانه مردم کند ،اگر کسى را ندید داخل نشود ،چون سیا آیات شاهد بار ایاگ اسات کاه هماه ایاگ
جلوگیریها برا ایگ است که کسى به عورات و اسرار داخلى مردم نقر نیندازد همچنیگ در انتهاا تجاویز
مىکند داخل شدن در خانه هایى را که برا استمتا بنا شده و کسى در آن سکونت بیعى نادارد ،مانناد
کاروانسراها و حمامها و آسیاب ها و امثال آن ،زیرا همیگ که برا عموم ساخته شده اسات ،خاود اذن عاام
برا داخل شدن است (همان)154 :
 -3-4ابنيه مقارن و مقابل



«وَأَوْحَيْنَا إِل َ مُوس َ وَ أَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُنواْ الصَّنلَوةَ وَ

بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ :و به موسى و برادرش وحى کردیم که برا قوم خود ،خانههایى در سارزمیگ مصار انتخااب
کنید و خانههایتان را مقابل یکدیگر (و متمرکز) قرار دهید! و نماز را برپا دارید! و به مؤمنان بشارت ده (که
سرانجام پیروز مىشوند!)» (یونس)87/
در آیه مورد بحث به موسى و برادرش وحى میشود که برا قوم خوی ،خانههایى در مصر بسازند تاا
در آن سکونت کنند از ایگ قسمت برمىآید که تا آن موقع بنى اسرائیل زندگى شهر نداشتند ،بلکه مانند
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صحرانشینان در خیمهها و مکانهایى نقیر خیمه زندگى مىکردند در ادامه کلمهقبلةبه معنا حالتى است
که باعث مىشود دو چیز مقابل هم قرار گیرد و معنا جمله «وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً» ایگ است که خاناههاا
خود را متقابل بساازید ،باه گوناه ای کاه بعضاى روبارو بعضاى دیگار و در جهتاى واحاد قارار بگیرناد و
دیواربهدیوار یکدیگر باشند منقور از ایگ فرمان ایگ بوده که موسى و هارون بتوانند برا امر تبلیغ دسترسى
به آنان پیدا کنند و مشاوره و تشکیل اجتما برا نماز ممکگ باشد ( با بایی ،1387 ،ج  )168 :10
از مجمااو ایااگ آیااه اسااتفاده مااىشااود کااه بنااىاساارائیل در آن زمااان بااهصااورت گروهااى پراکنااده،
شکستخورده ،وابسته ،فیلى ،آلوده و ترسان بودند ،نه خانها از خود داشتند و نه اجتما و تمرکز  ،نه
برنامه سازنده معنو داشتند و نه شهامت و شجاعت زم برا ی

انق ب کوبنده! لذا موساى و بارادرش

هارون مأموریت یافتند کاه بارا بازسااز اجتماا بناى اسارائیل برناماها را پیااده کنناد نخسات باه امار
خانهساز و جداکردن مسکگ خوی ،از فرعونیان همت بگمارند ایگ کار چند فایده داشت :یکى ایاگکاه
آن ها با مال

شدن مسکگ در سرزمیگ مصار ع قاه بیشاتر باه دفاا از خاود و از آن آب و خااک پیادا

مىکردند و دیگر ایگکه از زندگى فیلىگرا در خانهها قبطیان به ی

زندگى مستقل ،منتقل مىشدند و

دیگر اینکه اسرار کارها و نقشهها آن ها به دست دشمنانشان نمىافتاد دوم آن کاه خاناههایشاان را مقابال
یکدیگر و نزدی

به هم بساازند ایاگ کاار کما

ماؤثر باه تمرکاز و اجتماا بنای اسارائیل ماىکارد و

مىتوانستند مسائل اجتماعى را به ور عمومى مورد بررسی قرار دهند و به عنوان انجام مراسام ماذهبى دور
هم جمع شوند و برا آزاد خوی ،نقشهها

زم را ر نمایند (مکارم شیرازی و همکااران ،1384 ،ج

)370-371 :8
به نوشته آیتاهلل جوادی آملی ،مراد از قبله در ایگ آیه شریفه« ،مص » و محال نمااز اسات ناه «جهات»
نماز؛ یعنی اکنون که توان بازسازی و نوسازی مراکز عبادی و برگزاری عبادت های گروهای را نداریاد در
خانههای خود نماز گزارده ،خدا را عبادت کنید (جوادی آملی 1388 ،ب)256 :
 -4-4ویژگيهای طبيعي
همراهی کلمه بلد با صفاتی همچون یب (اعراف ،)58/میت (اعراف )57/و خبیث (اعراف )58/مبایگ
تأکید ک م وحی بر حضور برخی ویژگیهای بیعی زمیگ در تدبیر سکونت است که ذی به برخی آیات
مرتبط اشاره میشود:
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«لَقَدْكَانَ لِسَبَإٍ فِيمَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْيَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْندَةٌ ََيِّبَنةٌ

وَرَبٌّ غَفُورٌ :برا قوم سبا در محل سکونتشان نشانها (از قدرت الهى) بود :دو باغ (بازر

و گساترده) از

راست و چپ (رودخانه عقیم با میوهها فراوان و به آن ها گفتیم) :از روز پروردگارتان بخورید و شاکر
او را بجا آورید شهر است پاک و پاکیزه و پروردگار آمرزنده (و مهربان)!» (سبا)15/



«إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِ بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَ هُدً لِّلْعَلَمِينَ :نخستیگ خانها کاه بارا ماردم (و

نیای ،خداوند) قرار داده شد ،همان است که در سرزمیگ مکّه است ،که پر برکت و مایاه هادایت جهانیاان
است» (آلعمران)96/



«رَّبَّنَا إِن أَسكَنت مِن ذُرِّيَّت بِوَادٍ غَيرِ ذِ زَرْعٍ عِندَ بَيْتِك الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصلَوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً

مِّنَ النَّاسِ تهْوِ إِلَيهِمْ وَ ارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشكُرُونَ :پروردگارا! مگ بعضى از فرزندانم را در سرزمیگ
بىآب و علفى ،در کنار خانها که حرم توست ،ساکگ ساختم تا نماز را برپا دارناد تاو دلهاا گروهاى از
مردم را متوجنه آنها ساز و از ثمرات به آنها روز ده شاید آنان شکر تو را بجا آورند!» (ابراهیم)37/



«وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يخَْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِ خَبُ َ لَا يخَْرُجُ إِلَّا نَكِدًاكَنذَالِكَ نُصَنرِّفُ االَْيَناتِ لِقَنوْمٍ

يَشْكُرُونَ :سرزمیگ پاکیزه (و شیریگ) ،گیاه ،به فرمان پروردگاار ماىرویاد امناا سارزمینها باد ینات (و
شااورهزار) ،جااز گیاااه ناااچیز و بااىارزش ،از آن نمااىرویااد ایااگ گونااه آیااات (خااود) را باارا آنهااا کااه
شکرگزارند ،بیان مىکنیم!» (اعراف)58/
آیه  15سوره سبا به آیتی اشاره دارد که ایگ آیت بزر

الهی از اینجا سرچشمه میگرفت که قوم سابا

با استفاده از شرایط خاص مکانی و چگونگی کوه های ا راف آن منطقه و هوش سرشار خدادادی توانستند
سی بهایی را که جز ویرانی نتیجهای نداشت ،در پشت سدی نیرومند متمرکز کنند و بهوسیله آن کشوری
بسیار آباد بسازند چه آیتی از ایگ بزر تر که عامل ویرانی تبدیل به مهمتریگ عامل عمران گردد؟ (مکارم
شیرازی و همکاران ،1384 ،ج )56 :18
قوم سبا توانستند با سد عقیمی که در میان کوه های مهم آن ناحیه برپا ساختند ،سی بهای فراوانای را کاه
موجب ویرانی میگشت یا اقل در بیابانها بیهوده تلف میشد ،در پشت آن سد عقایم ذخیاره کنناد و باا
ایجاد دریچه هایی در سد ،استفاده از آن مخزن عقیم آب را تحت کنترل خود قارار دهناد و باهایاگترتیاب
سرزمیگ های وسیع و گستردهای را زیر کشت درآورند آنها دو باغ ساده معمولی نبودند ،بلکه ی
باغهای بههم پیوسته در دو رف نهر عقیمی بود که از آن سد بزر

رشاته

آبیاری میشد و بسیار پربرکت باود
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ع وه بر همه ایگها ،امنیت فو العاادهای بار آن سارزمیگ ساایه افکاگ باود کاه آن خاود نیاز از آیاات حاق
محسوب میشد ،چنانکه قرآن بعد به آن اشاره خواهد کرد (همان )57-58 :ایگ جملاه «بَلْندَةٌ ََيِّبَنةٌ وَرَبٌّ
غَفُورٌ» مجموعه نعمت های مادی و معنوی را به زیباتریگ وجهی منعکس سااخته اسات از نقار نعمات هاای
مادی سرزمیگ پاک و پاکیزه داشتند ،پاک از آلودگی های گوناگون ،از دزدان و رالمان ،از آفات و ب ها،
از خشکسالی و قحطی ،از ناامنی و وحشت و حتی گفته می شود از حشرات ماوذی نیاز پااک باود هاوایی
پاک و نسیمی فر افزا داشت و سرزمینی حاصلخیز و درختانی پرباار و البتاه از نقار نعمات معناوی غفاران
خداوند شامل حال آنها بود (همان)58 :
جدول  :3مصادیق و معيارهای قرآن کریم در عمران شهری (تنظيم :نگارنده)
ردیف

صفات

1

امنیت

2

اذن و استیناس در

مصادیق و معيارها
 قریههایی که بهواسطه کمی فاصله آنها از یکدیگر از نعمت امنیت برخوردار بودند
 آبادیهایی است که در مسیر راه ،به ور آشکار قرار داشته و مسافران بهخوبی میتوانستند در
آنها توقف کنند
 آبادیها بر با ی بلندی قرار داشته و برای عابریگ راهر و آشکار بوده است
 آبادیها از نقر حمله وحوش و درندگان بیابان یا سارقیگ و قطا الطریق در نهایت امنیت بود
 مردم میتوانستند بدون زاد و توشه و مرکب ،بیآنکه احتیاج به حرکت دستهجمعی و استفاده
از افراد مسلح داشته باشند ،به مسیر خود ادامه دهند
 سیر شب و روز در آنها فرقى نداشت و مردم هر وقت مىخواستند مىتوانستند با آرام،
خا ر به سیر بپردازند

ورود
3

ابنیه مقارن و
مقابل

 استیناس برا داخل شدن خانه
 تجویز داخل شدن در خانههای بنا شده برا استمتا
 تأکید بر اجتما و تمرکز
 خانهساز و جداکردن مسکگ از فرعونیان
 استفاده از شرایط خاص مکانی

ویژگیهای
4

بیعی

 تبدیل عامل ویرانی به مهمتریگ عامل عمران
 از نقر نعمتهای مادی سرزمیگ پاک و پاکیزه داشتگ
 وفور ارزا و بسیار شدن انگیزهها برا عمران و آباد کردن آن
 شایستگى زراعت نداشتگ زمیگ غیر ذ زر
 توجه به ویژگیهای مانع انتخاب مکانی برای سکونت
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درآیه  96سوره آل عمران ،کلمه مبارک از مصدر مبارکه بااب مفاعلاه از ث ثاى مجارد «برکات» اسات و
برکت به معنا خیر بسیار و مبارک به معنا محلى است که خیر کثیر بدان جا افاجه مىشاود .ایاگ کلماه
هرچند هم در مورد برکات دنیو و هم اخرو استعمال مىشود ،اما از راهر مقابل قرار گرفتگ آن با جمله
هد للعالمیگ برمى آید که مراد از آن افاجه برکات دنیو است که عماده آن وفاور ارزا و بسایار شادن
انگیزهها برا عمران و آباد کردن آن ،با حضور و تجمع در آن برا زیارت و عبادت و نیز انگیزهها بارا
احترام آن است درنتیجه ،برگشت معنا ایگ آیه ،به معنا آیه  37سوره ابراهیم اسات ( با باایی،1387 ،
ج )542-543 :3
در آیه  37سوره ابراهیم ،مقصود از «غَيرِ ذِ زَرْعٍ» ،غیر ذ مزرو است و ایگ تعبیر ،تأکید و مبالغه را
در نداشتگ روییدنى می رساند جمله مذکور ع وه بر د لت بر نبودن زراعت ،ایگ معنا را هم مىرساند کاه
زمیگ غیر ذ زر اص شایستگى زراعت را ندارد و ماث شاورهزار و یاا ریگازار اسات و آن ماواد کاه
روییدنىها در روییدن احتیاج دارند را ندارد (همان ،ج  )110-111 :12ایگ بیان قرآن کاریم در فارازی از
خطبه  192نهج الب غه (معروف به قاصعه) نیز به زیبایی ترسیم گشته و در آن برخی ویژگیهاایی کاه ماانع
انتخاب مکانی برای سکونت هستند ،بیان شده است« :ثُمَّ وَضَعَهُ بِأَوْعَرِ بِقَاعِ اَلْأَرْضِ حَجَراً وَ أَقَلِّ نَتَائِقِ اَلدُّنْيَا
مَدَراً وَ أَضْيَقِ بُطُونِ اَلْأَوْدِيَةِ قُطْراً بَيْنَ جِبَالٍ خَشِنَةٍ وَ رِمَالٍ دَمِثَةٍ وَ عُيُونٍ وَشِلَةٍ وَ قُرً مُنْقَطِعَةٍ الَيَزْكُو بِهَا خُفٌّ
وَ الَحَافِرٌ وَ الَظِلْفٌ :پس آن خانه را در سنگ خى نهااد از هماه سنگساتانها زمایگ دشاوارتر و ریگازار
روی ،آن از همه کمتر به درنها از دیگر درنهها تنگتر ،میان کوههایى سخت و ریگهایى نرم دشوار گاذر
و چشمههایى زه آب آن کم و دهها جدا از هم که شتر در آنجا فربه نشود و اسب و گاو و گوسفند علف
نیابد» (سید رجی )216 :1377 ،درواقع ایگ آیه ایگ معنا را افاده مىکند که اگر ابراهیم ( ) در میاان نقااط
مختلف زمیگ ،نقطها غیرقابل کشت و خالى از امتعه زندگى -یعنى آب گوارا و روییدنیها سبز و خرم
و درختان زیبا و هوا معتدل و خالى از مردم  -را اختیار کرد ،برا ایگ بوده که ذریهاش در عباادت خادا
خالص باشند و امور دنیو دلهایشان را مشغول نسازد ( با بایی ،1387 ،ج )112 :12
 -5بحث پایاني
آنچه از آموزه های قرآن و اس م استنباط میشود آن است که در ایگ نگاه برای همه زمانها و مکانها
شکل یکسان و خاصی برای تأسیس بناها معیگ نشده ،بلکه آنچه مقتضی است تأسیس ابنیه بر اساس شرایط
زمانی و مکانی و تأمیگ اهداف مورد نقر اس م است (جوادی آملای )534 :1393 ،در پایاان زم باه ذکار
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است که بیان نمونه هایی از آیات در بیان صفات حیات بهشتی و یا در تبییگ ویژگیهای زندگی پیاامبران و
اولیائی خاص مورد اه تمام و نقر ایگ پژوه ،نبوده و تعمدا از آن احتراز شده است؛ چرا که موارد مذکور
قابل تعمیم به تمام ابعاد و روال جاری زندگی عادی دنیوی نیست نمونههایی از آیات مرتبط باا ایاگ بحاث
عبارتند از:



«لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبهَُّمْ لهَُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تجَْرِ مِن تحَْتهَِا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّنهِ لَنايخُْلِفُ

اللَّهُ الْمِيعَادَ :ولى آنها که تقوا الهى پیشه کردند ،غرفههایى در بهشت دارند که بر فاراز آنهاا غرفاههاا
دیگر بنا شده و از زیر آن ها نهرها جار است ایگ وعده الهاى اسات و خداوناد در وعاده خاود تخلّاف
نمىکند!» (زمر)20/



«قِيلَ لهََا ادْخُل ِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَ كَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ

قَالَتْ رَبّ إِن ّ ظَلَمْتُ نَفْس ِ وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبّ الْعَلَمِينَ :به او گفتاه شاد داخال حیااط قصار شاو!
هنگامى که نقر به آن افکند ،پنداشت نهر آبى است و سا پاها خود را برهنه کرد (تا از آب بگاذرد امناا
سلیمان) گفت (ایگ آب نیست) بلکه قصر است از بلور صاف! (ملکه سبا) گفت پروردگارا! مگ باه خاود
ستم کردم و (این



) با سلیمان برا خداوند که پروردگار عالمیان است اس م آوردم!» (نمل)44/

«إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِ مِن تحَْتِهَا الْنأَنْهَرُ يحَُلَّنوْنَ فِيهَنا مِننْ

أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤًا وَ لِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِينرٌ :خداوناد کساانى را کاه ایماان آورده و اعماال صاالح انجاام
دادهاند ،در باغهایى از بهشت وارد مىکند که از زیر درختان ،نهرها جار اسات آناان باا دساتبندهایى از
و مروارید زینت مىشوند و در آنجا لباسهایشان از حریر است» (حج)23/
به عنوان نمونه میتوان به تفسیر آیه  20سوره زمر توجه داشت که مطاابق آن ،در قیامات اولیاای الهای
میتوانند با افراد عادی رابطه برقرار کنند؛ ولی آن ها نمیتوانند نزد اولیا بروند غرفاههاای بهشاتی درجاات
متعددی دارند و ساکنان غرفههای با میتوانند پی ،اهل غرفههای پاییگ بیایند؛ ولی اهالی غرفههای پااییگ
اجازه و قدرت ندارند به درجات با تر بروند ،بنابرایگ اختیار دیدار ی

رفه است و همانگونه که در دنیا

افراد متوسط ،اعمال و عبادات اولیای الهی را انجام نمیدهند ،در آخرت نیز با آنان یکسان نیستند (جوادی
آملی)440 :1389 ،؛ بنابرایگ در اینجا ،بحث اخت ف درجات و مقامات بهشتیان و نحوه دیدار آنها مطار
شده و تعبیر مادی آن در نقر نیست
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ایگ که با استناد به آیات مذکور ،انجام برخی امور همچون احدا ابنیه مجلل و بقات متعدد ممکگ و
مجاز دانسته شود 1و ایده پیدای ،باغ شهرها در ب د اس می از تمس

به ایگ آیات و تشبه به اماور بهشاتی

در زمیگ مفروض شود ،2امری نادرست و غیر معتبر است؛ چه ایگگونه آیات اصو نارر بر امور و مقو تی
است که انجام آن از جمله شلون اولیاء الهی و زندگی اخروی اسات و تجاویز آن در اماور جااری دنیاوی
غیرممکگ ،مکروه و بعضا حرام است هرچند دور از ذهگ نیست که در دورههایی از تااریخ ،برخای از ایاگ
تجویزها و برداشتها صورت گرفته ،قالب ها و فضاهایی در شهرهای اس می شکل گرفته باشد که عمادتا
مطابق با اراده شخصی و سلیقهای بوده ،از حقیقت تعالیم دینی به دور است
 -6نتيجهگيری
به استناد شواهد متقگ تاریخی و نوشته بسیاری از مورخیگ ،کالبد شهرهای اسا می در تمادن اسا می،
دارای مفاهیم و معانی مشترک بسیاری است که بیش

متأثر از فرهنگ و ایدئولوژی دینی است و در ایگ

میان ،تأثیر آیات الهی در شالوده تمدن اس می ،شگرف و عمیق بوده است همان ور که م حقاه گردیاد
در تحلیل شناسه های امور انتقام و ساخت وساز شاهری ،آیااتی ماورد بررسای قارار گرفات کاه مارتبط باا
سکونت ،زندگی در شهر و یا در زمیگ و نهایتا مربوط به زندگی دنیوی و مردم عادی است قرآن با هادف
پرهیز از ساختوساز بیهوده و زیانبار و توجه به ارزش و اعتبار ساکنان شهر ،به مهامتاریگ مفااهیم عماران
شهری ،همچون امنیت ،آرام ،،حرمت و تطابق با شرایط بیعی و اقلیمی در عمران شهری و دنیوی اشاره
دارد البته جنبه های آرمانی ،متکامل و مطلقی نیز در تبییگ شلون نبوی ،حیات بهشتی و سرای اخروی مورد
توجه آیات الهی قرار گرفته که زم است از تعمیم آن به زندگی دنیوی و تعبیر و تفسیر در عمران شاهری
پرهیز شود در ایگ راستا ،منقور اشارات آیات قارآن کاریم از رعایات صافات و مفااهیم معناوی همچاون
 1برای رویت مطلب مذکور در باب امکان احدا

بقات متعدد با استناد به آیه  20سوره زمر ،به صفحه  192منبع یل مراجعه

کنید:
 عاملی ،جعفرمرتضی ( )1388شهر اس می مشهد :سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد
 2برای رویت مطلب مذکور در ردیابی ایده باغشهرها ،با استناد به آیات و توصیفات بهشتی ،به صفحه  563-4منبع ذیل مراجعه
کنید:
 مؤید ،احساناهلل ( )1356پژوهشی در ویژگیهای شهرهای اس می؛ ایده پیدای ،باغشهرها و رابطه شهرسازی و دیگ
مجله یغما ،شماره ( 9پیاپی )351
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امنیت ،آرام ،،حریم و در ساخت وساازهای معماول ،توجاه باه ابعااد کیفای در تاأمیگ سارپناه و مکاان
اجتما انسانی است و آموزه های دینی از تعییگ جوابط جزئی و دستورالعملهای خاص خاودداری نماوده
است؛ جوابطی که به مدد دان ،فنی و ایمان قلبی استادکاران و با اشراف به رو آموزههای دینی ،همواره
در ب د اس می جاری و متقاهر بوده است
منابع
قرآن کریم
آذرنوش ،آذرتاش ( )1379فرهنگ معاصر عربی ا فارسی تهران :نشر نی
بنه ولو ،للوناردو ( )1385تاریخ شهر؛ شهرهای اس می و اروپایی در قرون وسطا ترجمة پروانه موحد،
تهران :مرکز نشر دانشگاهی

پیتر بریج ،گای ( )1379معمااری باومی :خاناه و جامعاه ،در «معمااری جهاان اسا م :تااریخ و مفهاوم
اجتماعی آن» ویراستة جرج میشل ،ترجمة یعقوب آژند ،تهران :مولی176-208 ،
جوادی آملی ،عبداهلل ( )1387تسنیم جلد  ،11قم :اسرا
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محمدحسیگ مل

احمدی و عارف اقوامی مقدم ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد

اس می
دان ،،جابر ( )1388همراهی وقف و تمدن اس می در فراز و فرود فصلنامه وقاف میارا جاویادان،
شماره 14-23 ،67
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شهر ایرانی -اس می ،شماره اول ،صص 15-31
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