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هویت شهر

واژههای کلیدی

شماره بیست و نهم /سال یازدهم /بهار 1396

تدوین الگوی شهرســازی اســامی ،ایجاب میکند تعریف دین از خود مفهوم«شهر» و «شهرنشینی» با استناد روشمند به منابع
دســت اول به ویژه قرآنکریم جســتجو شود .در این تحقیق با تکیه بر روش «تدبر» ،مفهوم شهر و شهرنشینی در قرآن تعریف ،و
یداند که با
مهمترین ارکان تحقق و بقای آنها ،ذکر میشــود .برایناســاس ،قرآن «شهر» را محل تحقّق حاکمیت اهلل بر زمین م 
محوریت وحی و تجمع امت بر گِرد ولیاهلل شــکل میگیرد .بنابراین شهرنشــینی به معنای پذیرش حاکمیت کتاب خدا و حاکمیت
ولی میباشد .این نوع شهرنشینی برای بلوغ خود ،الزم است چهار
ولی او بر زمین است که مستلزم تجمع مکانی و استقرار بر محور ّ
ّ
مرحله را طی کند تا واجد وجه اجتماعی ،دنیوی ،الهی و تمدنی گردد .هریک از این مراحل نیز دارای ارکانی اســت که عبارتنداز:
«قانون»« ،حاکمیت»« ،تج ّمع»« ،مرابطه»« ،مالکیت»« ،ســکونت»« ،معیشــت»« ،عمران»« ،امنیــت»« ،عبادت»« ،تعلیم و
تزکیه»« ،تذکر و تفکر»« ،انفاق»« ،جهانپیوندی» و «نسل».
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دکتر احسان شریفیان ،دکتر محمدرضا پورجعفر ،دکتر علیاکبر تقوایی
هویت شهر
شماره هشتم /سال پنجم /بهار  ،تابستان 1390

مقدمه
تعاریف مختلفی از شهر با توجه به جنبههای مختلف جمعیتی (ع ددی)،
حقوقی(سیاسی) ،تاریخی ،جغرافیایی ،در تقابل با روستا ،جامعهشناختی
و یــا اقتصــادی ارائه شــده اســت (جهانبیــن .)1388 ،در این میان،
شهرســازی با الگوی اسالمی نیز ضروری است تعریف خود از «شهر»
و «شهرنشــینی» را با ابتناء بر مبانی اصیل دینی ارائه دهد .جستجوی
نگرش دین به این مفاهیم با تتبع دقیق و مبنایی در منابع دســتاول،
از این جهــت اولویت دارد که با دانســتن آن ،میتوان زاویه دید کلی
نســبت به شهرسازی را تصحیح و ترمیم نمود .قطع ًا تصحیح این زاویه
دید ،اثرات شــگرفی در خطمشیها و اصول در ر دههای پایینتر خواهد
داشــت .در میان منابع دســت اول دینی ،اولویت بخشی به قرآنکریم
بهعنوان منبع قانون اساســی دین اســام ،برای درک نگرش دین به
شــهر و شهرنشینی از اهمیت بســزایی برخوردار است؛ زیرا از طرفی،
قرآنکریم ،منبع مادر و قانون اساسی دین و بیانگر سیاستهای اساسی
و بنیادین دین است و سایر منابع ،تشریح و تفسیر آن هستند و از طرف
دیگر ،قرآنکریم از حیث اتقان ،اعتبار و انســجام نسبت به سایر منابع
بیبدیل است .بنابراین در این پژوهش سعی خواهد شد ،براساس روشی
معتبر ،عالوه بر فهم واژه « َمدینه» (یا همان شهر در تعبیر قرآنی) ،نظام
مفهومی مرتبط با آن نیز مورد بررســی قرار گیرد و یک چارچوب جامع
برای مقوله شهر و شهرنشینی ارائه شود.

روش پژوهش

هویت شهر
شماره بیست و نهم /سال یازدهم /بهار 1396
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در تحقیقات قرآنی روششناســی از اهمیت زیادی برخوردار اســت و
اتخــاذ روشهای مختلف در مواجهه با قرآن کریم ،محصوالت و نتایج
نظری متفاوت و بعض ًا متضادی را در برخواهد داشت .از اینرو در اینجا
روش پژوهش قرآنی توضیح داده خواهد شد.
دو نوع نگرش مهم نســبت به قرآنکریــم بهعنوان یک کتاب وجود
داشته است:
نگرش آیهای :قــرآن مجموعهای اســت از ســخنان متنوع که
تحتعنوان «آیات» بــه موضوعات اعتقادی ،اخالقی و عملی پرداخته
یدهد .برای فهم این کتاب
و رهنمودهایی را برای زندگی بشــر ارائه م 
و دریافت معارفش ،کافی اســت هریک از «آیه»ها بهصورت مســتقل
فهمیده شود.
نگرش ســورهای :قرآن مانند هرکتابی ،از تعدادی فصول تشکیل
شده و این فصول و مطالب هریک به طرزی هماهنگ و منظم چینش
یافته اســت .فصول قرآن ،همان سورههای قرآن است که آیات درون
آن به شــکلی منظم و با سیری پیوســته قرار گرفتهاند .بنابراین برای
فهم این کتاب ،الزم اســت فهم مجموعی نسبت به «سوره»ها داشت.

آیــات هر ســورهای را درون خود فهمید و آنگاه ســورهها را درکنار
یکدیگر با لحاظ چینش آنها در قرآنکریم (از حمد تا ناس) مورد بررسی
قرار داد .براساس این نگرش ،آیات حیثیت مستقل ندارند؛ بلکه باید در
بستر سوره فهمیده شوند.
مطابــق رویکرد خود قرآنکریم ،اهلبیت :و همچنین قرآنشناســان
محقق و برخالف عرف رایج ،نگرش دوم به قرآنکریم صحیح اســت
(الهــیزاده1394 ،؛ طباطبایــی ،1348 ،ج .)16 ،1به فهم روشــمند و
مجموعی ظاهر آیات قرآن در ســورهها و سپس سورهها در کل قرآن،
«تدبر ترتیبی» گفته میشــود (الهــیزاده .)28 ،1394 ،تدبر ترتیبی در
یک سوره دارای پنج مرحله است :فهم سباقی آیه  ،کشف ارتباط آیات
سوره (فهم سیاقی) ،دستهبندی آیات سوره (فهم قیاسی) ،کشف غرض
و جهت هر دسته (فهم مجموعی) ،فهم جهت کل سوره.
پــس از طی مرحله «تدبــر ترتیبی» که بیانگــر چارچوبهای اصلی
قرآنی اســت ،گاه برای دانســتن رهنمود قرآنکریــم در یک موضوع
مشخص به نحو تفصیلیتر ،الزم است فهم روشمند و مجموعی نسبت
به یک موضوع قرآنی انجام شــود .به ایــن فعالیت« ،تدبر موضوعی»
گفته میشــود (الهیزاده1393 ،الف .)17 ،نکته مهم آن است که تدبر
موضوعی به جهت روششــناختی ،حتم ًا باید بعد از مرحله تدبر ترتیبی
انجام شــود .و خود دارای مراحلی اســت )1 :واژهیابــی قرآنی :در این
مرحله الزم است واژگان مرتبط با موضوع براساس تدبر ترتیبی ،تعیین
شــوند و از بین آنها کلیدواژه مشــخص گردد )2 .یافتن معنای لغوی و
قرآنی واژه :در این مرحله الزم اســت ابتدا معنــای لغوی واژه با دقت
کافی و ســپس معنای اصطالحی آن در قرآن دانســته شود )3 .یافتن
آیات واجد واژه مربوطه  )4یافتن داللت آیات یافت شــده :برای یافتن
داللت آیات الزم اســت به فهم سیاقی و مجموعی آنها در سورهای که
در آن قرار دارند ،توجه نمود .در این مرحله از فهم اســتقاللی آیات باید
پرهیز نمود )5 .تنظیم ساختار منطقی مباحث :در این مرحله الزم است
داللتهای آیــات مربوطه را بهصورت مجموعی تفهم نمود )6 .تدوین
نهایی چارچوب رهنمودهای قرآن پیرامون موضوع (همان.)44-113 ،
در این تحقیق ،دو گام اصلی برای دســتیابی به نتیجه برداشــته شده
است :در گام اول سعی شده است پیرامون مفهوم «شهر» مراحل تدبر
موضوعی طی شــده و از این طریق یک نظام مفهومی از آن به دست
آید؛ حاصل این گام ،تعریف شهر و شهرنشینی از منظر قرآن و دستیابی
به پنج مؤلفه دخیل در این تعریف اســت .پس از این در گام دوم ،برای
یافتن ارکان ذاتی و مالزم شهرنشــینی نخست تعامل دوب هدوی هریک
از پنــج مؤلفه حاصــل از مرحله قبل مد نظر قــرار گرفته و الزمهها و
اســتلزامات عقلی این تعامالت بررسی شــده است؛ دوم ،با روش تدبر
ن کریم انجام گرفته تا مهمترین نقاط
موضوعــی ،تتبعی اجمالی در قرآ 

هویت شهر
و مفاهیــم مورد تأکید این کتاب بــرای تحقق و بقای اجتماع ایمانی و
شهرنشــینی ب هدست آید .نتیجه این گام ،دســتیابی به تعداد فراوانی از
عوامل و ارکان بود که همگی الزمه شهرنشینی در نگاه قرآن بودند اما
از اولویت یکســان برخوردار نبودند و یا جنبه شهرسازانهی قابلاعتنایی
نداشــتند؛ از اینرو برای حفظ اختصار و رعایــت اولویت ،تنها مواردی
که به نظر نگارندگان مورد تأکید بیشــتر در قرآن کریم هستند و جنبه
شهرســازانه آنها بیشتر اســت ،ذکر گردید .از آنجاییکه این پژوهش
مبتنی بر تتبعات گســترده قرآنی بر مبنای روش تدبر بوده است ،جهت
رعایت اختصار تنها محتوای نهایی حاصل از روش تدبر موضوعی ارائه
میشود و برای ذکر استنادات ،تنها سوره و آیات مربوطه (و یا در برخی
موارد منابع تفســیری استفاده شــده) در جلوی مطلب درج شده و در
صورت نیاز مبرم به توضیح ،اشاراتی در پینوشت آورده شده است.

مفهوم شهر و شهرنشینی

در این بخش ،طی چند قسمت مفهوم شهر و شهرنشینی مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.

«مدینه» معادل مفهوم «شهر» در قرآن
اگرچــه در قرآنکریم واژگان متع ددی مرتبط با ســکونتگاه انســانی
همچــون « َقر َیه»« ،بَلَد»« ،أَرض»« ،دار» بهکار رفته اســت؛ اما یکی
از مهمترین و جامعترین مفاهیم همانا مفهوم « َمدِینه» است (رهبری،
 .)1387در جدول 1معانی لغوی هر یک از این موارد ،ذکر شده است.
معنای لغوی «مدینه»
در مورد معنا و ریشــه این کلمه اختالفنظر وجود دارد .این کلمه را از
دو ریشه دانستهاند« :د،ی،ن» و «م،د،ن» .در صورت اول این کلمه بر
وزن « َمف ِعلَه» و در صورت دوم بر وزن « َفعیلَه» خواهد بود (ابن منظور،
 ،1333ج« .)402 ،13دین» به معنای اطاعت و انقیاد و خضوع در برابر
یک برنامه ،مقررات و یا قانون اســت (مصطفوی ،1388 ،ج )289 ،3و
در صورتیکه کلمه مورد بحث از این ریشه باشد ،اسم مکان است برای
جایی که در آن اطاعت و انقیاد نســبت بــه صاحبان حکومت و قانون
وجود دارد (ابن فارس ،1362 ،ج .)319 ،2اما «مدن» بهمعنای اقامه و
برپا کردن اســت و در صورتیکه « َم ِدی َنه» از این ریشه باشد ،به معنای
چیزی است که صفت اقامه کردن و برپا نمودن در آن بروز و ثبوت دارد.
بنابراین وجه ،مدینه جایی خواهد بود که در آن امور به وســیله تنظیم
و تدبیر و سامانبخشی اقامه و برپا میشوند (مصطفوی ،1388 ،ج،11
 .)55در این صورت واژه مزبور با «تم ّدن» که قطع ًا از « َم ِدی َنه» مشتق
شده (مصطفوی ،ج )55 ،11تناسب دارد .هر دو معنای لغوی بیانشده با
اســتعماالت قرآنی هماهنگی دارد؛ اما او ًال نظر اول هماهنگی بیشتری
بــا کاربردهای قرآنی دارد؛ ثانی ًا برخی احتمــال دادهاند که «م،د،ن» از
« َمدِی َنه» مشتق شده باشــد و « َم ِدی َنه» خود از «د،ی،ن» مشتق باشد
(ابن عاشور ،1378 ،ج .)1 ،8لذا بعید نیست که معنای اول ارجح باشد.

ردیف

واژگان مرتبط با شهر در قرآن

معنای لغوی

1

بَلَد (ج .بِالد)

سرزمین (غالب ًا اعم از آباد و غیر آباد منظور است).

2

وادی (ج .أو ِد َیه)

د ّره؛ سرزمین گسترده شده بین دو کوه که غالب ًا محل جریان آب است.

3

َم َ
سکن (جَ .مساکِن)

محل استقرار؛ سکونتگاه

4

َقریه (جُ .قری)

مجتمع؛ محل اجتماع (اعم از روستا و شهر)

5

دار (جِ .دیار)

دیار ،محل مشخص و احاطه شده که آباد نیز هست.2

6

َمدی َنه (جَ .مدائ ِن)

شهر؛ جایی که در آن ،امور با تنظیم و تدبیر ،اقامه و برپا میشوند.
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واژگان مرتبط با شهر در قرآن و معانی آنها (ماخذ :مصطفوی1383 ،؛ نقیزاده و محتشم)1392 ،
جدول  .1مهمترین
ِ

هویت شهر

مفهوم شهر
برای دانستن مفهوم شهر در قرآن کریم ،الزم است با شناسایی معادل
آن در قــرآن کریم ،معنای لغوی واژه معادل بهطور دقیق مورد کنکاش
قرار گیرد و نهایت ًا «معنای قرآنی» آن بهدســت آید .منظور از «معنای
قرآنی» ،معنای جامعی است که براساس معنای لغوی و با لحاظ تمامی
کاربردهای یک کلمه در مجموع ســورههای قرآن ب هدست میآید و در
حقیقــت معنای آن واژه در منظومه معرفتی قرآنکریم اشــاره میکند.
(برزگر ،1394 ،ج.)68 ،1
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معنای قرآنی «مدینه»
واژه «مدینــه» به صورت مفرد و جمع در قرآن کریم 17بار بهکار رفته
اســت .از این موارد  13مورد برای غیر مدینهالنبی اســت .گفته شــده
است در این موارد استعمال «مدینه» نشانگر نوعی شرافت و صالحیت
فرهنگی در اشخاص اجتماع و یا حضور انبیای الهی در آن است؛ گرچه
اهل آن فاسد باشند (رهبری)1387 ،؛ اما چهار مورد دیگر از کاربردهای
9
واژه «مدینه» به مکانی اشــاره میکند که مرکز حاکمیت رسول خاتم
بوده است .در این پژوهش ،چهار مورد اخیر محل تمرکز است.
در این چهار کاربرد ،مفهومی جامع از «مدینه» مدنظر اســت که قرآن
یداند؛
کریم آن را محل تحقق شهرنشــینی بــه معنای حقیقی کلمه م 
مؤید این موضوع ،اطالق کنایهآمیز «بادیهنشــین» به کسانی است که
خارج از «مدینه» (در کاربردهای گفته شده) ،سکنی گزیدهاند« .مدینه»
در ایــن کاربردهــا را میتوان «محل و مکان ظهــور حاکمیت اهلل بر
زمین» دانســت که بنمایه اصلی شهرنشینی حقیقی در فرهنگ قرآن
کریــم را رقم میزند .برای درک بهتر این مفهوم ،الزم اســت نگرش
قرآن نســبت به جهان بهطور خالصه ارائه شود تا اجزای این تعریف،
معنای خود را به درستی بیابند.
خداوند هنگامی که زمین را به عنوان مرتبه مادیت و از جمله پایینترین
مراتب وجود خلق نمود ،خود بر عرش استقرار یافت و برای ایجاد ارتباط
بــا این مرتبه از وجود (زمین) ،راهها (مؤمنــون )17 ،یا مراتبی را ایجاد
«سماء» یا «آسمان» گفته میشود (بقره،
نمود که در عرف قرآنی بدان َ
29؛ یونس .)2 ،این آسمانهای هفتگانه ،طبقات و راههایی هستند که
« َعرش» و مرکز فرمانروایی اهلل را به عنوان مرتبه اعالی وجود به عالم
زمین و مادیت متصل میکنند تا بدین طریق اوامر تکوینی و پیامهای
تشریعی الهی از طریق این آســمانها به زمین منتقل میشود (طالق،
 .)12بدین سان حاکمیت خداوند بر روی زمین از طریق آسمان محقق
میگردد .البته برای تحقق حاکمیت خدا بر روی زمین ،وجود آسمانها
کافی نیست؛ بلکه الزم اســت در زمین عنصری وجود داشته باشد که
پیــام الهی را دریافت نموده و آن را مطابــق اراده الهی اجرایی کند ،از
ایــنرو پس از طراحی آســمانها و زمین توســط خداوند متعالی ،وی
اراده میکند که در زمین جانشــینی برای خود قرار دهد و به فرشتگان
میفرمایــد« :إِنِّي جاع ٌ
ض َخلي َف ًة» (بقــره.)28-30 ،
ِل فِــي ْالَ ْر ِ
جانشــین خدا در زمین کسی اســت که پیام او را دریافت میکند و به
مقتضای آن بین مردم حکم کرده و آن دســتورات را اجرایی میسازد
جانشین مستقر در زمین ،از سویی باید با مردم در ارتباط
(صاد .)26 ،این
ِ
باشد و از سویی باید رهنمودهایی از آسمان دریافت کند .از اینرو الزم
اســت در زمین ،مکان یا مکانهایی تعبیه شود که محل اجتماع خلیفه
الهی و مردم باشــد و در آن پیام و وحی الهی فــرود آید .این نقطه از

زمین در فرهنگ قرآنی «مدینه» نام دارد .بنابراین «مدینه» عبارتست
از نقطهای از زمین که حاکمیت اهلل بر مبنای پیام و تشریع او و به دست
جانشــین او محقق میگردد .گرچه یکی از مصادیق این مفهوم ،شهر
مدینه النبی در حجاز است ،اما منحصر در آن نیست.
مفهوم بادیهنشینی
با دانستن مفهوم «مدینه» و شــهر در قرآن کریم میتوان به تعریف
نوینی از شهرنشینی دست یافت .اگر چه برای بیشتر روشن شدن مفهوم
شهرنشــینی و ابعاد آن ،مناسب است مفهوم بادیهنشنینی در قرآنکریم
َ
عرابی» و جمع
واکاوی شود .معادل «بادیهنشین» در لغت عرب واژه «أ ّ
آن «أَعراب» است .صاحبنظران عقیده دارند کسی که در بادیه سکنی
بگزیند «أعراب ِ ّی» و کســی که در شهرها و مکانهای آباد ،استقرار یابد
را « َع َرب» میخوانند (ابن منظور ،1333 ،ج.)586 ،1
بــرای درک بهتر معنای قرآنی این واژه ،مناســب اســت مفهوم واژه
« ُمها ِج َره» در قرآن مرور شودُ « .مها ِج َره» از ریشه «ه،ج،ر» و به معنای
حرکت کردن برای ترک و دوری گزیدن از چیزی اســت که انسان به
آن دلبســته و وابسته اســت (مصطفوی ،ج)240 ،11؛ همچنین در لغت
گفته شده اســت که « ُمها ِج َره» به معنای ترک سکونتگاه خود و رفتن
به ســرزمین و دیار دیگر اســت (االزهری ،ج)29 ،6؛ اما در بســیاری از
کاربردهای قرآن « ُمها ِج َره» به معنای ترک ســرزمین کفر و طاغوت و
پیوســتن به سرزمینی است که در آن اسالم حاکمیت دارد و رهبر دینی
در آن عهد هدار امور اســت (انفال72 ،؛ نســاء 89 ،و 100؛ الشــهید الثانی،
 ،1391ج.)226 ،1
بــا کنار هم قــرار دادن اســتعماالت واژگان «أعــراب»ُ « ،مها ِج َره»
و «مدینه» و توجه به ســیاق این کاربردها در قرآن کریم ،مشــخص
میشود که منظور از «أعراب» کسانی هستند که با وجود اسالم آوردن،
خــارج از حاکمیت رســول و رهبر الهــی روزگار میگذرانند و هنوز به
«مدینــه» مهاجرت نکردهانــد .این افراد چه واقع ًا بدوی باشــند و چه
9
«اعرابی» خوانده میشوند
شهرنشــین ،به دلیل ملحق نشدن به پیامبر
ّ
(االزهری[ ،بیتا]29 ،؛ الشهید الثانی .)227 ،1391 ،به عبارتی در قرآنکریم
کســانی که از تمدن الهی و وحیانی کنارهگیری کردهاند هرچند ممکن
است در شهری دیگر سکنی گزیده باشند« ،بادیهنشین» لقب میگیرند.
از همین روســت که قرآن کریم این طیف را منشــأ نفاق ،سرپیچی و
تؤطئــه معرفی نموده اســت (توبه)97-102 ،؛ تا بدیــن جا که به فکر
برگشــت به «مدینه» و براندازی نظام حاکم بر آن هستند (منافقون.)8 ،
الزم به ذکر اســت دین اسالم نسبت به پیوستن دوباره به جرگه اعراب
پس از مهاجرت ،واکنش ســختی نشان داده و آن را جزء گناهان بزرگ
برمیشمارد (ستاری و ذبیحی.)1388 ،

هویت شهر

مفهوم شهرنشینی و عوامل مرتبط با آن

تعریف مشابه از شــهر توسط برخی صاحبنظران
اسالمی

صاحبنظران مختلف اسالمی در رشــتههای متفاوت ،تعریف خود از
شــهر را با لحاظ مبانی اسالمی خود ارائه نمودهاند .در این میان برخی
از آنها نگرشــی همســو و هماهنگ با نگرش مطرح در این پژوهش
داشــتهاند .از این جمله میتوان به یکی از فقههای معاصر اشاره نمود
که در سلسله جلسات درس خارج فقه «نظام عمران شهری» خود ،شهر
را به دو نوع عرفی و شــرعی تقسیم نموده و شهر شرعی را بدینشکل
تعریف مینماید« :ســازمانی متشکل از مجموعۀ انسانهای تابع دولت
و حاکمى که بر اســاس قانــون ،روابط بین آنان را نظم میبخشــد»
(اراکی ،بیتا) .وی ســه عامل «مردم»« ،حاکم (دولت)» و «قانون» را
مالک شکلگیری شهر شرعی معرفی مینماید (همان) .گرچه اشتراک
مهمی میان این نظریه و تعریف مطرح در این پژوهش وجود دارد ولی
تفاوتهایی نیز میان آنها قابلذکر اســت؛ اول؛ نگرش این صاحبنظر
دینی ،بیشــتر معطوف به جنبههای فقهی و حقوقی است و کمتر جنبۀ
راهبردی و کالن دارد .این در حالی اســت که پژوهش حاضر از اساس
رویکردی جامع را مدنظر قرار داده و نه صرف ًا جنبههای حقوقی و فقهی.
دوم؛ تعریف ایشــان جنبههای مکانی و کالبدی را مورد توجه قرار نداده
اســت ،در حالیکه غافل شــدن از مؤلفه مکانی شهر ،غفلت از بنمایه
شــکلگیری شــهر اســت و تفکیک آن از این مفهوم ،تصویر درستی
یدهد .ســوم؛ در این تعریف به «روابط» میان عناصر
از شــهر ارائه نم 
شهرنشینی توجه کامل نشده است.

هویت شهر

لدهنده به شهرنشینی در نگرش قرآنی
شکل  .1عوامل شک 
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با توجه به تعریفی که از شــهر-بهعنوان محل ظهور حاکمیت اهلل بر
زمین -ارائه شد ،در مفهوم شهرنشینی بیش از آنکه یک مفهوم کالبدی
مدنظر باشد« ،پذیرش و انقیاد نسبت به حاکمیت الهی در زمین» مطرح
است؛ اگرچه پذیرش این حاکمیت غالب ًا همراه با استقرار در محلی است
که حاکمیت الهی و وحیانی در آن برقرار گردیده و سیاستها و قوانین
الهی در آن جاری است .این استقرار ،مرکزیت تمدن وحیانی اسالم در
یدهد .مطابق این تعریف ،شهرنشینی
زمین را در سطوح مختلف شکل م 
عبارت خواهد بود از تعاملی که میان عوامل «سماء»« ،وحی(کتاب)»،
«ولی»« ،امت» در محلی خاص و با تجمع و استقراری خاص در عامل
ّ
ج عامل دخیل در نضج
دیگر یعنی «أرض» محقق میشود .در ادامه پن 
مفهوم شهرنشینی بهصورت خالصه مرور میشود:
«سماء» :این عنصر از سطوحی تشکیل شده است ،آسمان اول ،محل
اســتقرار عرش الهی و محل مدیریت تکوینی و تشــریعی حق تعالی
بوده و آســمانهای پایینتر ،راهی اســت برای فرود آمدن این اوامر و
ارتباط خداوند با زمین.
«أرض» :عبارت است از محل سکونت و استقرار انسان و پهنه زندگی
دنیایی وی.
«وحی (کتاب)» :عبارت است از منشور راهبردی الهی برای زندگی
انســان بر روی زمین که توسط خلیفه الهی از طریق «سماء» دریافت
میگردد.
«ولی» :انسانی است از میان امت که شایستهترین جایگاه را براساس
ّ
معیارهای «کتاب» داشــته و بهترین فردی است که میتواند «کتاب»
را بر روی زمین اجرا نموده و تحقق عینی ببخشــد .این فرد جانشین و
خلیفه خدا برای به ظهور رساندن اوامر الهی است.
«أمت» :انسانهایی هســتند که ایمان به «کتاب» آورده و ملتزم به
ولی الهــی تجمع نموده و از وی
آننــد و بــرای اجرا نمودن آن بر گرد ّ
ولی و امت با انجام وظایف خود ،منشــور
اطاعت میکنند .بدین ســان ّ
الهــی یعنی «کتاب» را در زمین پیاده نموده و حاکمیت اهلل بر زمین را
تحقق میبخشند.
ارتباط عوامل مذکور در شکل 1نمایش داده شده است.
با توجه به توضیحات فوق« ،شهرنشینی» معیاری برای برقراری رابطه
والیی و بهرهمندی از حقوق اســامی است و سکنیگزینی در خارج از
این مرکز تمدنی ،باعث خروج از دایره والیت و حاکمیت اسالمی و الغاء
رابطه والیی مؤمنان با ایشان خواهد بود .اگرچه در صورت مهاجرت آن
افراد به مرکز تمدنی و یا در خواســت ایشان برای کمکرسانی در امر
دین ،حکم فوق مورد استثناء واقع میشود (انفال72 ،؛ نساء.)89 ،
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اما ترســیم این پژوهش از مفهوم شهرنشینی ،همسویی فراوانی با آراء
یداند که با محوریت
فارابی نیز دارد .فارابی ،مدینه فاضله را شــهری م 
خالفت الهی و زعامت افاضل شکل یافته باشد (سجادی .)1354 ،فارابی
بــر این مبنا ،به تبیین نظام حاکمیتی مدینــه فاضله میپردازد؛ نظامی
سلســلهمراتبی که رأس آن نبی و پیامبری است که به او وحی میشود
(حســینی .)1388 ،چنین خوانشــی از مفهوم شــهر گرچه دارای وجوه
اشــتراک قابلتوجهی با نگرش این پژوهش است ،اما مناسب است به
برخی از تفاوتها اشــاره گردد .تفاوت مهم اول این است که پژوهش
حاضر درصدد اســت تا نگاه به شهر را از منظر قرآن کریم تبیین نماید،
این در حالی اســت که فارابی از پایگاهی فلســفی به موضوع پرداخته
و در بیــان مطالب خود بیتأثیر از نگرش فالســفه یونان و یا متفکران
ایرانی قبل از اســام نبوده اســت (منــزوی .)1351 ،همین نکته باعث
شــده اســت برخی از مفاهیم اصیل و دقیق دینی ،در ادبیات فارابی با
برخی مفاهیم دیگر اختالط یابند و حمل سایر گزارههای دینی و قرآنی
برمبنای ادبیات وی با مشــکل مواجه شــود .در حالیکه با استفاده از
الگوی نظری قرآنی ،نوعی از دســتگاه نظری دینــی پدید میآید که
میتواند چارچوبی «معتبر» برای تحلیل ســایر گزارههای دینی مرتبط
با شــهر باشد .تفاوت دوم در عناصر شهرنشینی نظریه فارابی و عوامل
پنجگانه مورد بحث در این پژوهش است .فارابی به «وحی» و «زمین»
به عنوان عناصری مســتقل توجه نکرده اســت و ضمن ًا تعریف وی از
«ولی»
عناصری چــون «رئیس» و «امت» با تعریف ایــن تحقیق از ّ
و «امت» تفاوت دارد .تفاوت دیگــر در نحوه تبیین ارتباطات بین این
عوامل اســت .برای مثال فارابی وحــی را مختص به رئیس اول یعنی
یداند (حســینی)1388 ،؛
نبی (یــا همان امامَ ،ملِک ،واضع النوامیس) م 
این در حالی اســت که با تبیین قرآنی« ،کتاب» در دســترس تمامی
آحاد جامعه شهری قرار دارد و همگی براساس آن حرکت خود در شهر
یدهند و ولیاهلل تنها مجری کتاب خدا در شــهر است .به
را ســامان م 
عبارتی نظام شهرنشــینی براساس خواست حاکم (اگرچه نبی یا متصل
به عقل فعال باشــد) شــکل نمیگیرد ،بلکه همگی تحت قانون الهی
ولی در
حرکت میکنند .از همین روســت که مردم باید عملکرد و رفتار ّ
مدینه را براســاس معیارهای کتاب الهی بسنجند و در صورت تخطی و
انحراف ،از ذیل والیت او خارج شوند .این نکته نوعی از مردمساالری و
نظارت مردمی را موجب میشود که در الگوی فارابی ،چندان بدان توجه
نشده است .تفاوت پنجم را میتوان در جامعیت این دو نگرش جستجو
کرد ،در نظریه فارابی عمده تأکید بر جنبههای حاکمیتی شــهر اســت
در حالیکه آنچه در این پژوهش تبیین شــد ،ابعاد مختلف شهرنشینی
را در برمیگیرد و صرف ًا به جنبه سیاســی و حاکمیتی محدود نمیشود.
تفاوت دیگر را میتوان توجه به ابعاد مکانی شهر در الگوی این پژوهش

دانست .اساســ ًا در نگرش فارابی ،شــهر به معنای کالبدی آن منظور
نیســت و حد و مرز آن ممکن اســت کل جهان را فرا بگیرد (حسینی،
)1389؛ در حالیکه روشن شد در نگرش قرآنی ،بعد مکانی شهر اهمیت
ولی الهی است.
دارد و جلوهای از تج ّمع و تمرکز بر محوریت کتاب و ّ

ارکان ذاتی شهرنشینی

از برآیند کنش پنج عامل ســماء ،أرض ،ولــی ،کتاب و امت نوعی از
حیات در عرصه زمین شــکل مییابد کــه میتوان آن را «حیات طیبه
شــهری» نام نهاد (نقیزاده .)1390 ،مولود مبــارک این برآیند ،نیازمند
تکامل بوده و تحقق و بقای آن ،دارای مراحل و الیههای مختلفی است
کــه با گذر از آنها ،موجودیت بالغ خود را خواهد یافت .گذر از هریک از
این مراحل و الیهها ،وجهی از شهرنشــینی را به کمال میرساند .این
مراحل را میتوان در چهار الیه بازشناســی نمود .مرحله اولیه در تحقق
حیات شــهری ،موجب بروز «وجه اجتماعی» شهرنشــینی خواهد بود.
با تعریفی که از شهرنشــینی ارائه شــد ،جامعه و زندگی اجتماعی پایه
بنیادین شــکلگیری حیات شهری اســت و اولین مرحله باید به نضج
این وجه بنیادین شــود .مرحله دوم را میتــوان کمال «وجه دنیوی»
و زمینی شهرنشــینی دانست .اجتماع شــهری به حکم زمینی بودن و
نیازمن دیهای مادی ،مستلزم برخورداری از «وجه دنیوی» و ارتقاء آن
در فرایند شهرنشــینی است .مرحله ســوم« ،وجه الهی» شهرنشینی را
یدهد .طبیعی اســت بدون وجود دو وجه پیشگفته ،تحقق
ســازمان م 
وجه الهی شهرنشــینی ممکن نخواهد بود .ســیر طبیعــی و تکوینی
محسوس به معقول اقتضاء میکند وجه الهی شهرنشینی همگام با وجه
مادی و دنیوی آن نضج یابد .مرحله چهارم ،مرحله بســط و گســترش
و فراگیری شهرنشــینی و حیات شــهری خواهد بود .این مرحله «وجه
یدهد.
تمدنی» شهرنشینی را شکل م 
هر یک از وجوه فوق دارای مؤلفههایی اســت که بازشناســی آنها به
درک جامعتر از مفهوم شهرنشــینی ،کمک خواهد کرد .در حقیقت تولد
شهرنشــینی در جهان واقعیت و عینیت و کمال یافتن چهار الیه بلوغ
آن ،همزاد با ارکان و مؤلفههایی اســت که بدون وجود آنها یا از اساس
شهرنشینی به وجود نخواهد آمد و یا اینکه استحاله شده و هویت الهی
یدهد .بدینترتیب هیچ نوعی
و کارکرد تعالیبخش خود را از دســت م 
از شهرنشــینی با این تعریف ،نمیتواند خالی از این ارکان باشد؛ گرچه
ممکن است نسبت به آنها شــدت و ضعف داشته باشد .این ارکان ،در
حقیقت مهمترین ارکان تحقق و بقای حیات طیبه شهری در الیههای
مختلف آن اســت که شهرسازان و متصدیان امور شهری باید در حفظ
و ارتقاء آنها بکوشــند .در اینجا سعی خواهد شد «ارکان ذاتی» هریک
از وجوه شهرنشــینی بهطور اجمالی مورد تبیین قرار گیرد .در شکل 1

هویت شهر
خالصهای از وجوه و ارکان مربوطه ارائه گردیده است.
وجه اجتماعی
شهرنشــینی بیش از هر چیز دارای وجه اجتماعی و جمعی است .این
وجه از حیات شــهری دارای ارکان مهمی اســت که بدون وجود آنها
تحقق شهرنشــینی ذات ًا ممکن نیست .برخی از این ارکان مهم در ادامه
بررسی شده است.
 قانون (کتاب)روابط امت اســامی با یکدیگر و با حاکمیت شهری ،نیازمند معیاری
اجماعی اســت .این معیار ،میزان و میثاق اهل شــهر بوده و راهبردها،
خطمشیها ،سیاســتها و قواعد حاکم بر شــهر را مشخص میسازد
و بدون وجود آن« ،مدینه» وجود نخواهد داشــت .وجود این معیار که
محل رجوع همگان و فصل الخطاب باشــد ،مستلزم وجود مفهومی به
نام «قانون» اســت .بدین ترتیب ،قانون باید ریشهای فرابشری و الهی
داشــته باشد ،زیرا قانونی که صرف ًا توسط بشر بنیان گذاشته شده باشد،
نمیتواند مورد اجماع تمام آحاد باشد .از اینرو ضروری است این قانون،
مبتنی بر وحی الهی تنظیم شود .مطابق نظر برخی صاحبنظران ،قرآن
کریــم به مجموعه قوانین الهی« ،کتاب» نام مینهد (طباطبایی،1348 ،
ج .)237 ،2در فرهنــگ قرآنی تنظیم روابط میان شهرنشــینان چه در
مقام اجرا و چه در مقام داوری و در نتیجه هدایت آنها بهسوی مقصود،
نیازمند «کتاب» است« .کتاب» عنصری است که برای جوامع ایمانی،
نازل میشــود تا روابط آنها را با بیان مقاصد ،اهداف ،راهبردها و احکام
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و دســتورات ،تنظیم و اختالفها را رفع نماید (بقره213 ،؛ شــوری10- ،
 ،14نحــل .)89 ،باید تأکید نمود مفهوم «کتاب» از جامعیت بیشــتری

نســبت به مفهوم «قانون» (در تعبیر عرفی آن) برخوردار است؛ چراکه
عالوه بر مفاهیم و احکام قانونی رایج در میان جوامع بشــری ،مشتمل
بر چشــماندازها ،راهبردها ،ســنتها ،سیاســتها و الگوها نیز هست.
براین اســاس «کتاب» ســه کارکرد مهم دارد :اول؛ سندی راهبردی
برای حاکمیت اجرایی شهر است ،دوم؛ مرجع حقوقی بنیادین برای قوۀ
قضائیه شهری است ،ســوم؛ میثاقی عمومی میان تودههای شهرنشین
است .این مفهوم جامع قرآنی ،خألهای مفهوم فروکاهیده «قانون» در
نگرش غربی را درنوردیده است.
حاکمیت (والیت)چنانکه بیان شــد ،شــهر محل حکومت خلیفه الهــی و محل میثاق
بســتن و اطاعت از دستورات ولی خداست .از اینرو مسئله «حاکمیت»
و کیفیت و خصوصیت آن ،مســئلهای کلیدی در تحقق شهرنشینی به
معنای اســامی آن اســت .منظور از «حاکمیت» ،نظام و ساز وکاری
ولی قرار دارد و بهواســطه آن ،میتواند منویات،
اســت که در رأس آن ّ
رهنمودها ،راهکارها و احکام خود برای هدایت شئون متنوع شهرنشینان
در راســتای کمال مطلوب ،را اعمال نماید و به سرانجام برساند .با این
تعریف ،حاکمیت ،اعم از قوه اجرایی در شهر است و ابعاد متنوع تقنینی
و قضائی را نیز شــامل میشــود .به همین شکل ،حاکمیت حوزههای
متعدد سیاســی ،اداری ،اقتصادی ،اجتماعی ،آموزشی ،کالبدی و ...را در
ولی الزم اســت تمامی شــئونی که شهرنشینان با آن
برمیگیرد؛ زیرا ّ
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درگیر هستند را برای نیل به مطلوب مدنظر قرار دهد و به نحو جامع و
یکپارچه آنها را مدیریت نماید« .حاکمیت» با این معنا ،همنوا با مفهوم
«والیت» در قرآنکریم اســتَ « .والیــه» در لغت به معنای قرارگیری
در ســطحی وراتر نسبت به یک شخص و ایجاد ارتباط با وی در جهت
تدبیر و تنظیم امور وی اســت (مصطفوی ،1383 ،ج .)204 ،13اما منظور از
والیت الهی ،نظام سرپرســتی و تدبیر دنیوی و اخروی ا ّمت اســت که
مبتنیبر «کتاب» و با سردســتگی رســول خدا (ص) شکل مییابد و
گسترش و توسعه نیز پیدا میکند (مائده .)55-56 ،این نظام البته دارای
سلســلهمراتب و سازوکارهایی اســت که پرداخت به آن در این مجال
ممکن نیست.
باید توجه داشــت که منظور از حاکمیت یا والیت ،یک نظام دستوری
باال به پایین نیست .والیت در نگرش قرآنی ،در عین الهی بودن ،دارای
جنبه مردمی قوی است .از اساس مفهوم جامع والیت با حضور فعاالنه،
آگاهانه و مشــتاقانه امت محقق میشــود و شــکل مییابد (خامنهای،
)513-569 ،1395؛ چرا که حاکمیت و والیت در نگرش قرآنی متضمن
ولی اســت و پذیرش این
معنای هدایت و سرپرســتی مردم توســط ّ
سرپرســتی و هدایت یافتن به آن منوط به ظرفیتهای امت و اختیار
تک تک آنهاســت .از اینرو نظام والیت سازوکاری یکسویه و باال به
ولی شــکل مییابد .این نکته
پایین ندارد؛ بلکه در تعامل میان امت و ّ
یدهد مفهوم «مشارکت سیاسی و اداری مردم» ،بهطوری جامع
نشان م 
در مفهوم حاکمیت و والیت گنجیده است.
تج ّمعقرارگیری در ذیل حاکمیت اســامی ،مســتلزم تج ّمــع در اطراف او
و اســتقرار در محلی به نام شــهر اســت .از این رو« ،تج ّمع» یکی از
ارکان بسترساز شهرنشینی است .بیتردید بدون وجود تج ّمع ،برقراری
شهرنشــینی ممکن نیست؛ البته نه صرف ًا از این باب که هر نوع زندگی
اجتماعــی نیازمند تج ّمع اســت ،بلکه بدینجهت کــه امت در نگرش
اســامی جز با ارتباط با ولی الهی و محوریت دادن وی ،به هدف خود
از شهرنشینی دست نمییابند.
 ُمرابطهتجمع امت در کنار یکدیگر ،نمیتواند بدون وجود روابط و مناســبات
جمعی میان افراد تصور شود؛ زیرا از سویی نیازهای ابتدایی انسان نیازمند
وجود اجتماع و تسخیر افراد دیگر است (مدرسی ،1377 ،ج469 ،12؛ ر.ک.
زخرف )32 ،و از ســوی دیگر دســتیابی به اهداف واالی شهرنشینی و
ولی الهــی جز با کنشهای
حرکت در مســیر کتــاب خدا و اطاعت از ّ
اجتماعی ممکن نیســت و اساس ًا افراد به تنهایی قادر به برآوردن ،انجام
رساندن و اجرایی نمودن تشــریعات الهی و دستورات ولی اهلل نیستند.
یدهد .از جهت لغوی
قرآن کریم به این مناسبات ،عنوان «مرابطه» م 

«ربط» بهمعنای بســتن و محکم کردن اســت (بستانی )420 ،1375 ،و
هنگامی که در هیئت مفاعله (مرابطه) بهکار میرود بهمعنای ربط برقرار
کردن دوطرفه ،هم«بستگی» ،تحکیم کردن دیگری و بستگی دوسویه
اســت .بدینسان «مرابطه» در قرآن کریم به معنای ایجاد ارتباط میان
افراد ،نیروها ،گروههای مؤمن و دیندار در ابعاد و شــئون مختلف برای
ایجاد یک اجتماع اسالمی زنده و کمالگراست( .طباطبایی ،1348 ،ج،4
92؛ صادقــی )312 ،1388 ،حتی در برخــی از احادیث به تقویت ارتباط
ولی نیز مرابطه گفته شــده است .بنابراین مرابطه،
میان امت و امام یا ّ
نوعی متعالی از ارتباطات اجتماعی و مناســبات جمعی در شهرنشینان
اســت که بدون وجود آن نه تنها امکان بقای شهرنشینی وجود ندارد،
بلکه زمینه مناسب نیز برای تحقق آن فراهم نخواهد شد .ذکر این نکته
ضروری اســت که مرابطه دارای زوایا و سطوح مختلفی است .از سویی
شامل ّبر ،تعاون و همکاری میشود ،از سویی مفهوم شورا و همفکری
را در برمیگیرد و از ســوی دیگر واجــد مقوله امر به معروف و نهی از
منکر ،تواصی ،دلســوزی و نظارت عمومی است (آلعمران110 ،؛ مائده،
3؛ شــوری38 ،؛ عصر .)2-3 ،همچنین مرابطه سطوح مختلف خانوادگی،
گروهی ،معیشتی ،اجتماعی ،ملی و حتی جهانی را میتواند شامل شود.
مالکیتیدهد
گرچه امت و جامعه ایمانی یک کل مرتبط و همبسته را شکل م 
اما از آحاد ،افراد ،خانوادهها ،گروهها و ســازمانها تشکیل شده است .از
این رو اســتقرار آنها در پهنه زمین نیازمند عنصری است که شخصیت
فردی یا گروهی و هویت فرو جمعی آنها را تأمین نماید .بدین سان باید
مفهومی وجود داشته باشــد که فردیت افراد را در جامعه صورتبندی
نماید؛ این مفهوم ،مفهوم اعتباری «مالکیت» اســت .هریک از اجزای
زمیــن یا محصوالت حاصل از زمین در اختیار و مالکیت یکی از اجزای
امت اســامی است و رد و بدل شــدن این مملوکات و اموال براساس
قوانینی انجام میشــود (طباطبایــی ،1364 ،ج)220-222 ،2؛ این نکته
یدهد که مبتنی بر آن افراد و گروهها
نوعی از نظام مالکیت را شــکل م 
در جامعه در عین تشــخص فردی ،امکان تعامالت اجتماعی و تشکیل
کل واحد را مییابند .باید توجه داشــت در عین اینکه مالکیت واحدی
بــر کل عالم حکمفرماســت و تنها یک مالک حقیقــی وجود دارد اما
خدای متعالی مالکیت اعتباری را نیز به رســمیت شناخته و انسانها را
یداند (حدید .)7 ،بهطور خالصه وجود نظام
جانشین خود در مملوکات م 
مالکیت ،شرطی بسیار مهم در تحقق شهرنشینی در نگرش قرآنی است.
وجه دنیوی
اســتقرار انســانها در زمین و بروز بعد مادی و زمینــی آنها برخی از
عناصر و ارکان را برای شــهر و شهرنشینی ایجاب میکند؛ زیرا بدون
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این حیات است .زمین نیز گرچه مواهب متع ددی را بدون تالش انسان
یدهد ،اما دارای وجوه بالقوه و گنجینههای نهفتهای اســت که
ارائه م 
توســط جامعه ایمانی قابلیت پرورش ،تولید و بارور شدن خواهد داشت.
فرایند تربیت زمین و حفظ آن از آســیبها و بارور نمودن قابلیتهای
آن را عمران زمین میگویند که از جمله وظایفی اســت که قرآنکریم
برعهده انســانها و باالخص جامعه ایمانی قرار داده اســت (براســاس
جوادی آملی1388 ،الف 27-28 ،و مصطفوی ،1383 ،ج .)219 ،8بدین سان
عمران زمین مؤلفهای اساسی برای حفظ بستر مادی شهرنشینی و بقای
آن خواهد بود.
امنیتشهرنشــینی به معنای قرآنی و الهی آن ،هم از سوی طبیعت زمین و
هم از ســوی انسانهای دیگر -که دشــمنان این نظام هستند -مورد
تهدید بوده و اضمحاللش محتمل اســت .از اینرو در راســتای بقای
شهرنشینی عنصر «امنیت» بسیار کلیدی و مهم است .قرآنکریم نیز
بر اهمیت امنیــت در برقراری و ادامه حیات اقوام تأکید نموده اســت
(قریش4 ،؛ نحل112 ،؛ نور.)55 ،
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وجه الهی
شهرنشینی در تعریف قرآنی ،ذات ًا دارای وجه الهی و آسمانی است .کمال
شهرنشــینی و تحقق آن مرهون وجود ارکانی اســت که تضمینکننده
نحوه ارتباط الهی و دینی میان عناصر پنجگانه شهرنشــینی هســتند.
اگرچــه هیچیک از ارکان گفته شــده ،خالی از جنبه الهی و آســمانی
نیســت ولی برخی از ارکان دارای نقش کلیدیتری در ظهور جنبههای
الهی شهرنشینی هســتند .باید توجه داشت منظور از وجه الهی ،صرف ًا
جنبههای معنوی نیســت؛ بلکه منظور وجهی است که حاکمیت اهلل بر
تمامی عوامل شهرنشینی و روابط آن را موجب میشود .در ادامه برخی
از مهمترین این ارکان اشاره میگردد.
عبادت (اقامه صالة)با توجه به اینکه شــهر نقطه اتصال آســمان و زمین است ،مهمترین
ولی ،ارتباط مستقیم با مبدأ هستی یعنی
فعالیت شــهر و وظیفه امت و ّ
اهلل اســت که در عرف به آن «عبادت» اطالق میشــود .قرآن کریم
برای اشاره به این مفهوم از تعبیر «اقامه صلوه» بهره میگیرد که بسیار
جامعتر از مفهوم عرفی «عبادت» است« .صاله» از ریشه «ص،ل،و»
و در لغت به معنای ثناء ،مدح ،دعا ،تحیت و مانند آن اســت؛ همچنین
گفته میشود که در متون عبری همین ماده به معنای کنیسه یهودیان
اســت (مصطفوی ،1383 ،ج .)272-273 ،6منظــور از «اقامه صاله» در
قرآن کریم نوعی آیین اجتماعی اســت که بــا محوریت دو رکن برپا
میشــود :رکن اول :امام ،رکن دوم :مأمومین (ر.ک .نســاء .)102 ،این
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وجود این ارکان در عالم امکان ،شــهر بــه وجود نمیآید .اگرچه این
ارکان مســتقیم ًا به هدف شهرنشینی مرتبط نیستند ،اما ذاتی یک شهر
زمینی محسوب میشــوند .در ادامه به سه رکن مهم در این زمینه که
وجه مادی و دنیوی آنها غالب است ،اشاره میگردد.
سکونتحضور امت اسالمی در پهنه زمین ،بدون «سکونت» امکانپذیر نیست.
ســکونت در لغت به نوعی از استقرار گفته میشود که همراه با آرامش
و طمأنینه باشــد و از اینرو به معنای وطنگزینی نیز بهکار رفته است
(راغب ،1370 ،ج .)417 ،1در اینجا منظور از این مفهوم نوعی استقرار در
زمین اســت که همراه با امکانات و شرایط الزم ،آرامش مادی و روانی
را برای امت تأمین نماید .از آنجایی که بدون وجود مؤلفه «ســکونت»
یدهد (انعام،
و «مســکن» -که غالب ًا با محوریت خانــه و خانواده رخ م 
80؛ روم -)21 ،شهرنشــینی تحقق نمییابد ،میتوان آن را رکنی برای
شهرنشینی دانست.
معیشتانســان به جهت زمینی بودن و داشــتن نیازهای مــادی ،برای ادامه
حیات در زمین ،نیازمند تالش ،برنامهریزی و فراهمســازی امکاناتی در
زمین برای رفع این نیازهاســت .این فرایند و تطوراتی که انسان برای
ادامــه پررونق حیات خود و برای تأمین نیازهای خود (از قبیل آب ،غذا،
یدهد «معیشت» نام گرفته
پوشــاک ،انرژی ،حملونقل و  )...سامان م 
اســت« .معیشــت» و «معاش» از حیث لغوی از ریشه «عیش» و به
معنای کیفیت تطورات انســان در طول حیات و زندگی و در یک کالم
نحوه گذران یک زندگی باقی و پررونق است؛ اگرچه گاه به آن وسیله و
امکاناتی که انسان به وسیله آن میتواند حیات و زندگی خود را بگذراند
نیــز اطالق میشــود (مصطفــوی ،1383 ،ج277-279 ،8و  .)219بدین
ترتیب ،معیشت جزء جداییناپذیر از استقرار امت اسالمی در زمین بوده
یدهد (اعراف10 ،؛ قصص.)58 ،
و یکی از ارکان شهرنشینی را شکل م 
عمرانمطابق قرآنکریم زمین برای انسان خلق شده است و مسخّ ر وی قرار
داده شده است (بقره29 ،؛ جاثیه)13 ،؛ و این برخالف رهنمودهای برخی
یدانند.
از مکاتب اســت که زمین و محیطزیست را بر انسان مسلط م 
گرچه تسخیر شدن زمین برای انسان ،به معنای رها بودن وی برای هر
اقدامی نیســت؛ بلکه وظایف مهمی برای جامعه نسبت به زمین تعریف
شــده اســت که از مهمترین و جامعترین آنها میتــوان به «عمران و
آبادانی» زمین اشاره نمود (هود .)61 ،خلیفه و ولی الهی و امت اسالمی
نسبت به زمین آزاد و رها نیستند و الزم است به تبعیت از مستخلف عنه
به عمران زمین بپردازند (انصاری و همکاران)1392 ،؛ منظور از «عمران»
در لغت حرکت در جهت احیای حیات یک چیز و همچنین استمرار دادن
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آیین ،نمادی از حرکت صفوف جامعه اسالمی به سمت قلههای توحید
ولی است .با این زاویه نگاه« ،اقامه صاله» نه یک
با هدایت و رهبری ّ
آیین فردی که اصالت ًا عبادتی اجتماعی اســت (الهی زاده1393 ،ب.)88 ،
نکتــه دیگر آن که «صاله» صرف ًا مجموعــهای از اذکار و فعالیتهای
عبادی نیست؛ بلکه عالوهبر یک فعالیت فردی-عبادی ،یک «پایگاه»
برای بهرهگیری از وحی به عنوان منشــور هدایت امت اسالمی ،تعلیم،
ولی الهی است
تزکیه و انواع فعالیتهای حاکمیتی و فرهنگی توســط ّ
(نســاء ،مائده ،جمعه ،علق)  .از همین روســت که «صلوه» باید اقامه و
برپا شــود نه آنکه خوانده شــود؛ و از همین جهت اســت که گاه این
واژه و واژه «مســجد» بــه جایهم بهکار میروند (نســاء . )46 ،قرآن
کریــم «اقامه صلوه» را از مهمتریــن ارکان جامعه ایمانی و مهمترین
اقدام عه د هداران حاکمیت معرفی مینماید (مائده55 ،؛ حج .)41 ،براین
اســاس «عبادت» یا به تعبیر قرآنی آن «اقامه صلوه» قطع ًا جزء ارکان
شهرنشینی محسوب میشود .مؤید این موضوع نقش مهم مسجد جامع
در تبدیل شــدن یک سکونتگاه به «شــهر» در دوران اسالمی ،است
(حبیبی.)42 ،1384 ،
تعلیم و تزکیهوظیفه اساســی حاکم شهر نسبت به امت اســامی ،ارتقاء بینشها و
تفکرات جامعه و تعالی عملی و رشــد رفتاری آنهاست؛ قرآن کریم این
وظیفه مخصوص پیامبر و ولی الهی نســبت به امت اسالمی را «تعلیم
یداند (جوادی آملی .)52 ،1389 ،شــهر به معنای قرآنی
و تزکیــه» م 
آن ،بدون وجود مؤلفه «تعلیم و تزکیه» قابلیت بقاء نخواهد داشت و در
صورتی فقدان آن ،یک حیات صرف ًا مادی را تجربه خواهد کرد.
تذکر و تفکردر نگرش قرآنی ،امت شهرنشین عالوه بر بهرهگیری از تعالیم وحیانی،
تدهنده در خود است که توسط آن میتواند
دارای قوهای درونی و جه 
راه زندگی متعادل و مســتقیم را یافته و حتی بر همین اســاس دعوت
ولی الهی را پاســخ مثبت دهد (صبوحی .)170-175 ،1394 ،و از ســوی
ّ
دیگر زمین -محیط خارجی زندگی امت -پر اســت از نشانهها و آیات
یدهد .از اینرو الزم است
متعدد که جهت صحیح را به خوبی نشــان م 
شهرنشینی بستری مناسب را برای یادآوری و تذکر نسبت به داشتههای
فطری درونی و آیات بیرونی و تفکر در آنها فراهم آورد .با تذکر اســت
که امت ،درون خود را به یاد میآورد و با تفکر از این نشــانهها به مبدأ
و معاد آنها پی میبرد .بدون وجود این دو عنصر ،وجه الهی شهرنشینی
محقق نخواهد شد و حتی دعوت اولیاء الهی و تعلیم و تزکیه آنها مفید
واقع نخواهد شد (شمس.)1-15 ،
انفاقوظیفه اساســی امت اسالمی نســبت به حاکم الهی ،کمک و هزینه

کــردن از خود و امکانات خویش در راه حاکمیــت خداوند در جامعه
اســت؛ قرآن کریم این وظیفه را «انفاق» نام مینهــد .انفاق در نگاه
قرآن کریم (و مطابق نظر برخی صاحبنظران از جهت لغوی) به معنای
پر کردن شــکافها و خألهای جامعه الهی توســط هــر نوع امکاناتی
است که شــخص منفق از آن برخوردار است (الهیزاده1393 ،ب.)176 ،
شهرنشــینی در معنای الهــی آن ،بدون روابط دلســوزانه ،مخلصانه و
ولی محقق نمیشــود؛ زیرا هــدف از این نوع
صمیمانــه میان امت و ّ
شهرنشینی صرف ًا دستیابی به برخی جنبههای مادی حیات و سبقت در
رفاه نامتعادل دنیوی نیســت .آری ،ممکن است نوعی از رفاه نامتعادل،
نامتوازن ،شــکننده و جزءگرا با ابتناء بر مکاتب مادی حاصل شود؛ اما
رفاه جامع دنیوی که منجر به رفاه اخروی میشــود جز با وجود روابط
مؤمنانــه و الهی میان امت و حاکمیت شــکل نخواهــد گرفت .بر این
اساس ،فراین د «انفاق» که مبتنی بر ایمان واقعی و حقیقی به حاکمیت
شکل میگیرد و نوعی از روابط پیشرفته اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
میان امت و حاکمیت را موجب میشود ،شرطی اساسی برای بروز جنبه
الهی شهرنشــینی خواهد بود .طبیعی است در جامعهای که شهرنشینان
تنها از حاکمیت توقع دارند ،از خود برای شــهر هزینه نمیکنند و خود
یدانند ،حاکمیتی منفرد بهوجود
را مسئول نسبت به خألهای شهری نم 
میآید که توانایی راهبری جامعه شهرنشین به سوی اهداف واال و رفاه
جامع دنیوی-اخروی را نخواهد داشــت .نکتــه دیگر در مورد «انفاق»
نقش اساسی آن در تحقق «قسط و عدالت» در شهر است .قرآن کریم،
شرط الزم برای دســتیابی به اقامه مردمی «قسط» در میان جامعه را
یداند (حدید.)7-25 ،
حرکت دائمی و بدون انقطاع امت در جهت انفاق م 
لــذا یکی از آرمانهای مهم انبیای الهی ،یعنی برپایی قســط ،با وجود
رکن «انفاق» محقق خواهد شد.
وجه تمدنی
شهرنشینی یک ماهیت محدود به زمان و مکان مشخص نیست ،بلکه
در طــول زمان و مکان امتداد مییابد .به عبارتی حاکمیت خدا بر روی
زمین نه تنها باید در تمامی کره خاکی برقرار شــود ،بلکه الزم اســت
در طول تاریــخ و در همه اعصار تحقق و بقا یابد و بدین ترتیب تمدن
جهانی اسالمی محقق گردد .از این رو ،شهرنشینی ناگزیر از داشتن دو
رکن اساســی «جهانپیوندی» و «نسل» است که در ادامه به توضیح
آن پرداخته خواهد شد.
جهان-پیوندیاز آنجایی که حاکمیت الهی در عرصه کل زمین جاری میشود ،تنها
تشــکیل یک «مدینه» برای تحقق این حاکمیت کافی نیست و الزم
اســت سلسلهمراتبی از شهرها در پهنه جهان وجود داشته باشد (اگرچه

هویت شهر
به تناســب همین سلســلهمراتب ،سلســلهمراتبی از نظام والیت و
حاکمیت نیز وجود دارد) .تعدد شــهرها در عرصــه جهانی گرچه الزم
است اما نباید موجب تفرقه و شکاف میان وحدت امت در عرصه زمین
شود؛ بلکه الزم است در تمامی شئون شهرنشینی در عین حفظ هویت
مســتقل ،پیوند و رابطه با سایر شهرها ،لحاظ شود تا شبکهای متشکل
در کل پهنــه زمین بهوجود آید (جوادی آملی1388 ،ب) .در این پژوهش
عنصر فوق «جهان پیوندی» نام نهاده میشــود .عنصر جهانپیوندی
برای بقای شهرنشــینی در یک شهر و همچنین حفظ حاکمیت کالن
و واحد الهی بر کل زمین یک رکن الزم و ضروری محسوب میشود.
نسلهمانطور که شهرنشــینی بــا تعریف قرآنی بایــد از حیث مکانی در
کل جهــان امتــداد یابد ،از حیث زمانی نیز بایــد در طول تاریخ حیات
داشته باشد .بستر اصلی برای امتداد شهرنشینی در طول تاریخ ،مفهوم
«نسل» است« .نسل» در لغت به معنای خارج شدن از متن یک چیز و
تبدیل شدن به یک جریان ممتد است (مصطفوی ،1383 ،ج )109 ،12و
در مورد انســان ،به معنای فرزندان و ذریه انسان است که از وی متولد
شده و جریان بشــریت را امتداد میبخشند .بدینسان «نسل» یکی از
ارکان بقای حیات هر نوعی از جوامع انســانی است (طباطبایی،1348 ،
ج .)96 ،2قرآن کریم این مهم را مورد توجه قرار داده و برای پاسداری
از نهاد خانواده که مسئولیت بقای نسل را برعهده دارد ،تدابیر مختلفی
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را در نظر گرفته اســت (بقره220-242 ،؛ سوره طالق) .امت شهرنشین
اگر مفهوم نســل را نادیده انگارد ،بستر را برای اضمحالل شهرنشینی
فراهم ساخته است.
در انتهــا ،ذکر این نکته الزامی اســت که در اینجــا هر یک از ارکان
شهرنشــینی به آن از وجه شهرنشــینی اختصاص داده شده است که
بیشــترین تأثی ر را در شــکلگیری آن وجه داشته است ،اما واقعیت آن
اســت هر یک از این ارکان ،در تحقق و بقای سایر وجوه نیز میتواند
نقــش ایفا کند .برای مثال «امنیت» گرچه هم در وجه اجتماعی دخیل
اســت و هم در وجه دنیوی ،اما اثر آن در وجه دنیوی بیشتر است ،و لذا
در ذیل آن مطرح گردید.

نتیجهگیری

حیــات طیبه که رفاه جامع دنیوی و اخروی را در پی دارد ،دارای لوازم
و اقتضائاتی اســت که جز با لحاظ تعریف شــهر و شهرنشینی از منظر
قرآنکریم ،تأمین نخواهد شــد .با تدبّر در قرآن کریم ،میتوان متوجه
شــد که شهرنشــینی ،مقولهای مهم در راه تحقق حیات طیبه است.
گرچه قرآن کریم ،تعریفی متفاوت و متکامل از این موضوع دارد .قرآن،
یداند که نتیجه پذیرش و
شهرنشینی را نوعی حیات در عرصه زمین م 
انقیاد امت نســبت به حاکمیت آسمانی اهلل بر مبنای وحی او و به دست
ولی الهی اســت .این نوع از حیات مستلزم استقرار و تجمع
جانشین و ّ

جدول  .2وجوه و ارکان شهرنشینی و جایگاه هریک

حاکمیت (والیت)

نظام اجراکننده قانون و کتاب در میان امت

تجمع

ولی
عنصر بسترساز ارتباط امت با کتاب و ّ

مرابطه

مناسبات جمعی شهرنشینان با هم

مالکیت

عنصر تأمین کننده فردیت افراد شهرنشین

سکونت

عنصر مالزم با استقرار امت در عرصه زمین

معیشت

عنصر تأمین کننده نیازهای زمینی شهرنشینان

عمران

مسئولیت امت نسبت به پتانسیلهای مادی زمین

امنیت

عنصر جلوگیریکننده از اضمحالل مادی شهر

عبادت (صلوه)

مناسبات الهی شهرنشینان با خداوند

تعلیم و تزکیه

مناسبات الهی حاکمیت با امت

تذکر و تفکر

مناسبات الهی امت با خود و زمین

انفاق

مناسبات الهی امت با حاکمیت

جهان پیوندی

عنصر تأمینکننده جهانی بودن حاکمیت اهلل بر زمین

نسل

عنصر امتداد بخش شهرنشینی در طول تاریخ

وجه دنیوی (ما ّدی)

وجه الهی

وجه تمدنی
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وجه اجتماعی

قانون (کتاب)

محور مشترک روابط میان تمام شهرنشینان
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دکتر احسان شریفیان ،دکتر محمدرضا پورجعفر ،دکتر علیاکبر تقوایی
هویت شهر
شماره هشتم /سال پنجم /بهار  ،تابستان 1390

در مکانی به نام شــهر است .شهر -در معنای حقیقی کلمه -قطعهای
از زمین اســت که حاکمیت آســمانی اهلل در آن محقق گردیده و محل
ولی اوســت .به تعبیر دیگر ،شهر
اجتماع مردم بر محوریت کتاب خدا و ّ
حاصل واکنش پنج عامل سماء (آســمان) ،أرض(زمین) ،وحی(کتاب)،
ولــی و امت میباشــد .این نگــرش با تعاریفی که مکاتب بشــری از
ّ
شهرنشــینی ارائه دادهانــد تفاوتهای بنیادیــن دارد و از همینرو در
عینیت خود مقتضی ارکان و مؤلفههایی اســت کــه لزوم ًا در نظریات
موجود شهرســازی ،مورد تأکید قرار نمیگیرند .براساس تتبعات قرآنی
نگارندگان ،حیات طیبه شــهری ،دارای چهار وجه یا مرحله اجتماعی،
ولی پدید
دنیوی ،الهی و تمدنی اســت .شــهر ذات ًا از اجتماع مــردم و ّ
میآید ،پاسخگوی نیازهای مادی بشر خواهد بود ،تعالی الهی و تکامل
آســمانی خواهد یافت و نهایت ًا در رتبه آخر با سلسلهمراتبی متناسب در
پهنه جهان و در نهایت در تمام تاریخ گســترده خواهد شــد و تمدنی
متعالی را شکل خواهد داد .هرکدام از این وجوه یا مراحل ،دارای ارکانی
اســت که بدون وجود آنها ،شهرنشــینی به معنای قرآنی آن یا محقق
نخواهد شد و یا باقی نخواهد ماند (جدول .)2

پینوشت

 .1منظور ،فهم خود آیه بهطور مســتقل ،صرفِنظر از قرارگیری آن در بافت
کالمی سوره است.
 .2پیرامون معنای لغوی این واژه الزم است تحقیقات بیشتری صورت پذیرد.
 .3مطابق مضمون این آیه ،آســمانهای هفتگانه ،هفــت راه برای ارتباط
خداوند با زمین هســتند و همین راه ارتباطی موجب میشــود که خدا از خلق

هویت شهر
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خود غافل نباشد.
«اســ َتوى
.4مطابق این دو آیه و همچنین با دقت ادبی در جزئیات عبارت ْ
جر إلی
إِلَى َّ
الســما ِء َف َس َّو ُاه َّن َس ْب َع َســماواتٍ » در آیه اول (بهکارگیری حرف ّ
برای ْاســ َتوى و اســتعمال فاء ســببیه بین دو جمله) میتوان متوجه شد که

شکلگیری متوازن هفت آســمان ،نتیجه استقرار خداوند در آسمان و تکیهبر
تخت فرمانروایی پس از خلق زمین اســت .گویا مرتبه وجودی زمین تحمل
حضــور عرش الهی را ندارد ،لذا محل اســتقرار آن باید طی مراتبی به زمین
متصل شود؛ این مراتب وجودی (نه مادی) ،آسمانهای هفتگانه است.
 .5مطابق ســیاق این آیه ،اوامر تکوینی خدا و همچنین پیامهای تشــریعی

خدا از طریق آسمانها به بشر منتقل میشود (ر.ک .طباطبایی ،1348 ،ج،16
ص.)247
 .6آیات بیان شده در یک سیاق واحد قرار دارند و قرار دادن جانشین بر روی
زمین نتیجه خلق هفت آسمان و استقرار خدا بر عرش میباشد.
 .7مطابق آیه 72ســوره انفال ،والیت و جبهــه واحد بین مؤمنان هنگامی

تشکیل میشود که مؤمنان خارج از حکومت اسالم به آنجا مهاجرت نمایند،
بنابرایــن مهاجرت به معنای خروج از حاکمیت طاغوت و پیوســتن به جبهه
واحد مؤمنان و در یک کالم حاکمیت اســامی است .همچنین آیه  89سوره
نساء نیز به نحوی بیانگر لزوم ارتباط والیی با هجرت کنندگان و قطع ارتباط
با کسانی است که ادعای ایمان دارند ولی اهل مهاجرت نیستند .در آیه صدم
همین ســوره نیز مهاجرت را به ســوی خدا و رســول دانسته است که نشان
یدهد مهاجرت باید به سوی جایی باشد که رهبر الهی(رسول) در آن حضور
م
و حاکمیت دارد.
 .8در این آیات اقتضای طبیعی بادیه نشــینی را مطرح کرده نه آنکه اختالف
طبقاتــی را تدوریزه نماید؛ بدین بیان که اعراب -یعنی کســانی که در مرکز
تمدن اســام نیســتند -نســبت به تمدن وحیانی دورتر بوده و از وحی بهره

کمتــری دارند؛ اگرچه میان آنها ،اهل ایمــان نیز وجود دارد( .همچنین ر.ک.
حجرات)14-17 ،
 .9در این آیه به عنوان مثال به اهتمام منافان در جهت بازگشت به مدینه و
خارج نمودن مؤمنان و بازپس گیری حکومت اشاره شده است.
 .10ر.ک .کلینــی ،1365 ،ج ،2ص .277پیرامــون علت حرمت تعرب بعد از
هجرت ،ر.ک .ابن بابویه ،1371 ،ج)566 ،3
 .11قرآن در این ســوره مکرراً به بحث انسجام درونی جامعه اسالمی اشاره
میکنــد و نهایت ًا در آیــه انتهایی ،صراحت ًا بر ضــرورت مرابطه(راب ِ ُطوا) تأکید
میورزد.
 .12ر.ک .به حدیثی از امام صادق (ع) در ابن بابویه ،1361 ،ص369
 .13بــه نظر میآید قانون کلی در نظام مالکیت در این آیه بیان میشــود:
ــم بِالْباطِ ِل إِ َّ
ِجار ًه َع ْن
يــا أَيُّ َها ال َّ َ
ال أَ ْن ت َُك َ
ذين آ َم ُنوا ال ت َْأ ُك ُلوا أَ ْموالَ ُك ْم بَ ْي َن ُك ْ
ون ت َ
َراض ِم ْن ُكم نساء29 ،
ت ٍ
 .14قرآن کریم در این آیه میفرماید از چیزی انفاق کنید که ما خودمان شما
را جانشین و خلیفه خود بر آنها قرار دادیم.
 .15ر.ک .ابــن فــارس71-1366 ،ق ،ج88 ،3؛ راغــب ،1370 ،ج417 ،1؛
مصطفوی ،1383 ،ج ،5ص163
 .16خداوند متعالی همانطور که انســان را بر روی زمین قرار داد برای رفع
نیازهــای زمینی وی نیز ،امکانات و نعماتی را در زمین تعبیه نمود .چنانکه در
جریان اســکان انســان در زمین در آیه  10سوره اعراف بدان اشاره مینماید.
باتوجه به این آیات از ســوره اعراف و ســیاق کل سوره میتوان دریافت که
تأمین معیشت انسان در زمین از جمله بزرگترین مواهب الهی است .همچنین
در آیه  58سوره قصص « َمعِیشَ ه» را به « َق َریه» نسبت داده و این مؤیدی است
بر اینکه یکی از ابعاد مجتمعات انسانی «معیشت» است.
 .17منظور کســی است که جانشین دارد؛ در اینجا منظور خداوند است که در
زمین خلیفه و جانشین دارد.
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 .18عبــادت در لغت به معنای نهایت خشــوع در برابر موال همراه با اطاعت

 .23توجه به ســیاق این مباحث ،روشــن میسازد که تولید مثل و حفظ نهاد

اســت (مصطفوی ،1383 ،ج )13 ،8و در قرآن متــرادف «عبودیت» در زبان

خانــواده و رعایت ضوابط مربوط به طالق و نحــوه تعامل با فرزندان در این

فارسی است نه «پرستش».

زمان ،اهمیتی اساســی در تثبیــت و بقای جامعه و حکومت اســامی دارد.

 .19با توجه به تدبّر ســوره جمعه ،نماز پایگاهی برای تربیت ،تزکیه و تالوت

همچنین در سوره مبارک طالق نافرمانی از اوامر خدا در امر خانواده را موجب

و کار فرهنگی رســول(ص) اســت .همچنین تدبر در سور نساء و مائده نشان

اضمحالل جامعه معرفی مینماید.

یدهــد« ،صلوه» جایگاهی برای تبلیغ دین ،نشــر و محافظت از آن و حتی
م

فهرست مراجع

یدهد
حکم و قضاوت کردن براســاس دین است .تدبر در سوره علق نشان م 
پیامبر (ص) از نماز برای قرائت قرآن ،هدایت و امر به تقوا استفاده میکردهاند.
همچنین مطابق ســیره ایشان ،نماز و مسجد صرف ًا برای عبادت نیست ،بلکه
خالل آن بســیاری از امــور اجتماعی و ابعاد هدایتی جامعه اســامی انجام
میپذیرد .از این رو مسجد محل شروع جنگها ،تجمعها ،مشورتها ،قضاوت،

معارف
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 .2ابن بابویه ،محمد بن علی .)1371( .من الیحضره الفقیه ،ج( ،3جلد دوم).
قم :دفتر انتشارات اسالمى( ،نشر اصلی 1413،ه.ق).
 .3ابن بابویــه ،محمدبنعلی .)1361( .معانی األخبــار (جلد اول) .قم :دفتر
انتشارات اسالمى؛ جامعه مدرسين حوزه علميه قم1403 ،ه.ق.
 .4ابن عاشــور ،محمد طاهر .)1378( .تفســیر التحریر و التنویر (جلد اول).
بیروت :مؤسسة التاريخ العربي( ،نشر اصلی 1420 ،ه.ق)
 .5ابن فــارس .)1362( .معجم مقاییس اللغه (جلد اول) .قم :مكتب االعالم
االسالمي( ،نشر اصلی1404 ،ه.ق)
 .6ابن منظور ،محمد بن مكرم .)1333( .لســان العرب (چ سوم) .بیروت :دار
صادر( ،نشر اصلی1374 ،ه.ق)
 .7اراکی ،محســن( .بیتا)؛ جزوه فقه نظام عمران شهری اسالم ، ،بازیابی در
 31خرداد  1395از .www.mohsenaraki.com
 .8االزهــری ،محمــد بن احمد( .بیتــا) .تهذیب اللغه (جلــد اول) .بیروت:
داراالحیاء التراث العربی.
 .9الهیزاده ،محمد حسین1392( .الف) .تدبر در سیره تمدنساز اهلبیت(ع)
(جلد اول) .مشهد :مؤسسه فرهنگی تدبر در قرآن و سیره.
 .10الهیزاده ،محمد حســین1392( .ب) .تدبر در قرآن (جزء 28و( )29جلد
اول) .مشهد :مؤسسه فرهنگی تدبر در قرآن و سیره.
 .11الهیزاده ،محمد حسین1393( .الف) .تدبر موضوعی :مبادی،مبانی،روش
ونمونه (جلد اول) .مشهد :مؤسسه فرهنگی تدبر در قرآن و سیره.
 .12الهیزاده ،محمد حسین1393( .ب) .عبادات اجتماعی (جلد اول) .مشهد:
مؤسسه فرهنگی تدبر در قرآن و سیره.
 .13الهیزاده ،محمد حســین .)1394( .تدبــر ترتیبی :مبادی ،مبانی و روش
(چاول) .مشهد :مؤسسه فرهنگی تدبر در قرآن و سیره.
 .14انصاری،مجتبــی؛ شریفیان،احســان؛ عبدالهی،محمدمهــدی.)1392(.
وحدتگرایی رویکردی الهی به طراحیشهری ،هویت شهر.27-38 ،16 ،
 .15برزگــر ،محمد .)1394( .زبان وحی ،ج :1واژه شناســی (جلد اول) .قم:
نشر معارف.
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حکم ،قانونگذاری و ...نیز میباشد (الهیزاده1392 ،الف.)61-62 ،
الصاله ،نزدیک نشدن به
 .20در این آیه شــریفه منظور از نزدیک نشدن به َّ
نماز نیست ،بلکه نزدیک شدن به مسجد است ،زیرا عبور از نماز (به عنوان
یــک فعالیت) معنا ندارد .بنابراین منظور اولیه این آیه با توجه به ســیاق این
است که در حالت ذکر شده به مسجد و پایگاه نماز نزدیک نشوید.
 .21ســوره مبارک جمعه که بیانگر نظام تربیت وحیانی پیامبر 9اســت ،لزوم
همراهی با ایشــان در تحقق این تربیت و اهمیت حضور در نماز جمعه برای
بهرهگیری از این تربیت اســت .در این ســوره وظیفه پیامبر 9نسبت به امت
فى ْ ُ
ول ِّم ْن ُه ْم َي ْت ُلواْ
ال ِّم ِّي َن َر ُس ً
اسالمی بدین شکل بیان میشودُ :ه َو الَّذِى بَ َع َث ِ
اب َو الْحِ ْك َمه( جمعه 2 ،ر.ک .الهیزاده،
َعلَ ْي ِه ْم َءا َياتِ ِه َو ُي َز ِّكي ِه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم الْ ِك َت َ
1392ب ،ص)359-366؛ البته این وظیفه رسول در آیاتی دیگر نیز اشاره شده
است؛ مانند :بقره129 ،؛ آلعمران 164 ،و...
 .22برخــاف تصور معمول ،انفاق یک فعالیت فردی و صرف ًا بشردوســتانه
یدهد) نیست .انفاق در قرآن کریم ،یک
(که بیشــتر در قالب امور خیریه رخ م 
راهبرد و الگوی اقتصادی است که میتواند انواع و شکلهای مختلفی داشته
باشد .براساس سوره حدید ایمان به خدا و رسول و حاکمیت الهی وی با انفاق
مؤمنان تثبیت میشود و این فرهنگ انفاقمحور منجر به تحقق آرزوی انبیاء:
مبنیبر تحقق قســط خواهد شد .همچنین در ســوره منافقون ،اساس تؤطئه
جریان نفاق برای ســقوط جامعه ایمانی ،نهی از انفاق است (منافقون .)8 ،این
یدهد که جامعه پیامبر 9بر مبنای الگوی انفاق اداره میشود و اگر این
نشان م 
عنصر از جامعه حذف شــود ،بقای آن دچار مشکل خواهد شد (برخی دیگر از
آیات جالب توجه در این رابطه :بقره / 261-281 ،توبه / 97-106 ،انفال60 ،
و .)...قرآن کریم بــا تأکید بر انفاق ،نوعی از اقتصاد مردمی را معرفی میکند
که برخالف اقتصاد سودمحور ،بر محوریت تأمین جامعه و حاکمیت آن استوار
شده و از سوی دیگر بر خالف اقتصاد سوسیالیستی ،مبتنی بر ارادهها ،توانها،
امکانات و انگیزههای مردمی است.

 .)1389( .--------- .1قرآن کریم( .محمدرضا صفوی ،مترجم) .قم:نشر
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 .16بستانی ،فؤاد افرام .)1375( .فرهنگ ابجدی (جلد دوم) .تهران :انتشارات
اسالمی.
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 .17جوادی آملی ،عبداهلل1388( .الف) .اســام و محیطزیست (جلد پنجم).
قم :نشر اسراء.
 .18جوادی آملی ،عبداهلل1388( .ب) .روابط بین الملل در اســام (جلد اول).
قم :نشر اسراء.
 .19جوادی آملی ،عبداهلل .)1389( .جامعه در قرآن (جلد ســوم) .قم :نشــر
اسراء.
 .20جهانبیــن ،نیما .)1388( .مفهوم ماهيت شــهر و معرفي شــاخصها و
معيارهاي سنجش آن در دوران معاصر ،هویت شهر15-26 ،4 ،
 .21حبیبی ،سیدمحســن .)1384( .از شار تا شهر (چ اول) .تهران :انتشارات
دانشگاه تهران.
 .22حســینی ،محمد حســین .)1388( .جلوه نبوت ،امامت و والیتفقیه در
رؤسای مدینه فاضله فارابی ،مجله معرفت53-74 ،145 ،
 .23حســینی ،محمد حســین .)1389( .تجلی امامت در مدینه فاضله
فارابی ،مجله کوثر معارف.77-104 ،14 ،
 .24خامنهای ،ســید علی .)1395( .طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن
(چ هفتم) .تهران :انتشارات مؤسسه ایمان جهادی (صهبا).
 .25راغب االصفهانی .)1370( .مفردات الفاظ القرآن (چ اول) .بیروت:
دارالقلم( ،نشر اصلی1412 ،ه.ق)
 .26رهبری ،حسن .)1387( .شهر و روستا در فرهنگ قرآن ،فصلنامه
پژوهشهای قرآنی54 ،و32-341 ،55
 .27ســتاری ،حسن؛ و ذبیحی ،حســین .)1388( .نگرشي بر مفاهيم
مديريت شهري حضرت رسول اكرم(ص) در شهر :مدینه تجلی زیبای
مدیریت شهری در شهر اسالمی ،فصلنامه مدیریت بهرهوری (فراسوی
مدیریت).105-146 ،10 ،

 .28سجادی ،ســید جعفر .)1354( .سخنی چند پیرامون مدینه فاضله
فارابی ،مجلهدانشکده ادبیات و علوم انسانی.35-55 ،113 ،
 .29لشــهید الثانی (زین الذر الجبعی العاملی) .)1391( .الروضه البهیئه
فی شرح اللمعه الدمشقیه ،قم :انتشارات دار العلم( ،نشر اصلی1434 ،ه.ق)
 .30صادقی تهرانی ،محمد .)1388( .ترجمان فرقان :تفســير مختصر
قرآن كريم (چ اول) .تهران :انتشارات شکرانه.
 .31صبوحــی ،علی .)1394( .تدبــر در قرآن کریــم :حزب مفصل،
سورههای انشقاق تا ناس (چ دوم) .قم :مؤلف.
 .32طباطبایی ،محمد حســین .)1348( .المیزان فی تفسیر القرآن (چ
دوم) .بیروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات( ،نشر اصلی1390 ،ه.ق)
 .33طباطبایی ،محمد حسین .)1364( .اصول فلسفه و روش رئالیسم،
ج(2مقاله ادراکات اعتباری) ،تهران :انتشارات صدرا.
 .34کلینی ،محمد بن یعقوب .)1365( .الکافی ،ج ،2تهران :دار الكتب
اإلسالميه( ،نشر اصلی 1407 ،ه.ق)
 .35مدرسی ،محمدتقی .)1377( .من هدی القرآن (چ اول) .تهران :دار
المحبی الحسین(1419 ،نشر اصلی ،ه.ق)
 .36مصطفوی ،حسن .)1383( .التحقیق فی کلمات القرآن الکریم (چ
سوم) .بیروت :دار الکتب العلمیه( ،نشر اصلی1426 ،ه.ق)
 .37منزوی ،علینقی .)1351( .مدینه فاضه فارابی ،مجله کاوه(مونیخ)،
.320-330 ،43
 .38نقیزاده ،محمد .)1390( .شهر آرمانی اسالم یا فضای حیات طیبه
(چ اول) .تهران :نشر شهر تهران.
 .39نقیزاده ،محمد؛ و محتشــم امیری ،ســعیده .)1392( .بررســی
مصادیــق واژههای مرتبط با شــهر(قریه ،مدینه ،بلــد) در قرآنکریم،
دوفصلنامه اندیشه شهرسازی.1-9 ،1 ،
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Abstract
the primary religious sources and usually get their foundations from disreputable sources. Those who refer to primary
sources do not have reliable methods to interpret these references. This prevents from achieving a dependable and
comprehensive Islamic urban design theory. Accordingly, exploring definitions of religious sources and approaching
the fundamental concepts of urban studies are of utmost importance. In this regard, the concept of "City" and
"urbanization" is the first priority. Additionally, Quran plays a dominant role in providing basic and strategic policies
between religious sources such as Quran and Hadith, because it is the constitution of Islam. In this research, we
present the exact definition of "City" and "urbanization" during a methodological study of Quran, named "Tadabbor".
According to this method, we have to review surahs comprehensively by considering their cohesiveness not just
verses independently. Also, we explain about the chief foundations upon which Islamic city is created and survived on.
These are elements of existence and stability of cities according to Quran's policies. The study -based upon Tadabbor
method- shows that Quran defines city (or Madinah) as a place in which the God's sovereignty over the earth is
realized by aggregation and centralization of believers (Ummah) around the "vali" -or in other words God's saints- all
oriented around "Vahy" (revelation from God). Thus "urbanization" is a kind of submission to the sovereignty of god's
scripture (Quran) and substitute (Vali) that results in centralization in a place on the earth. This definition includes
five key concepts: "God", "Vahy", "Vali", "Ummah" and "earth" which shows that urbanization is the result of their
interaction. This kind of urbanization is associated with a type of life which has four evolution phases. Urban life as
a prepubertal child should mature as a grown Islamic and divine urbanization. In the first phase, the "social" aspect
of urbanization evolves and is in line with five fundamental elements according to Quranic studies. These are "law",
"Sovereignty", "aggregation", "social interaction" and "ownership". The second step of urban life is the evolution of
the "corporeal" aspect, in which urban life should provide the corporeal needs of Ummah as earthlings and has four
indispensable bases: "Residence", "Livelihood", "Development" and "Security". The third stage of Islamic urban life
evolution is its "Divine" appearance. Developing this attitude needs four essential concepts: "Worship", "Education
& Cultivation", "Thinking & remembrance" and "donation". This stage is the highest level of a city but it should also
be widespread and survive that constitute the fourth phase, the "Civilizational" aspect of urban life. After creation of
the Islamic city and completion of the "social", "corporeal" and "divine" dimensions of urbanization, it should play
a role on a global scale and sustain forever. To achieve this stage, two concepts should come to existence: "Global
interactions" and "Generation". All the four stages and their fifteen key concepts make a strong foundation for reaching
the Islamic urbanization, named by Quran: "Hayat Tayyebah".
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Islamic urban design should be based upon primary religious sources. Many researchers do not pay enough attention to
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