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  مقدمه
وامع بشري رفته، تبيين سير تكامل روحاني ج در ميان برگهاي قرآن مجيد، آنجا كه سخن از وقايع زندگي پيامبران كهن و 

اين بدان معني نيست كه در اين كتاب مقدس به دنبال . اشارات متعددي نيز به محيط مصنوع، شهرها و زندگي شهري آمده است
. هاي كالبدي و كاربردي شهرسازي، بدان معني كه در اين حرفه مرسوم است، برآمدفراميني مستقيم و يا فصولي مختص به جنبه

گيري نمايش ابعاد مختلف اي اينجهاني براي شكلاي كالبدي و صحنها و نقاط تمركز جمعيتي تنها زمينهچرا كه اينجا، شهره
كنانشان افزايش ااند، مگر آنجا كه كيفيتي ويژه نقش اين نقاط را در گمراهي و يا تعالي زندگي معنوي سزندگي انساني فراهم آورده

كني اي گمراه و يا روحاني در آنها محصور گشته است؛ امااي هستند كه جامعهدهشهرها از اين نظر فضاهاي تعريف ش. داده باشد
اند؛ و يا در جدايي و اند كه، در وحدت فضاييشان، انعكاس دهنده شادماني، توازن و همسازي يك جامعه انسانيمصنوع

رهاي قرآني، براي متمايز نمودن حاالت مهمترين معيا. شان از عصيان و پريشاني احوال شهروندانشان حكايت دارندفروپاشيدگي
  .هاي كيفي تشكيل ميدهندجوامع مختلف انساني را اينگونه سنجه

اما سخن را با اين ادعا آغاز ميكنيم كه گذشته ازين معيارهاي كيفي، شواهدي هم وجود دارد كه اشارات قرآني به اماكن و   
گيري كمي شان بدون جهتي خود نيز اتفاقي نبوده و در مقصود نهايياسامي جوامع اسكان يافته و شهرهاي مختلف، در جنبه كم

هايي از تمييز به بيان روشنتر، در بطن لغات متفاوتي كه براي ياد كردن از مراكز مختلف جمعيتي استفاده شده، نشانه. نيز نيستند
توجه به اين امر از اين نظر هم . ا نهفته استهاي مدني و شايد كالبدي آنهسلسله مراتب شهرنشيني و ارايه مراحلي از نظر كميت

هاي متفاوتي كه در قرآن مجيد براي نام بردن از نقاط جمعيتي مختلف بكار رفته، با هاي موجود، واژهترجمه ضروريست كه گاه در
اين ايده را القا )  يا انگليسيمثالً فارسي( اند كه ميتواند به خوانندگان زبانهاي ديگر لغاتي يكنواخت و غير حساس برابر نهاده شده

فضايي آن ه اند؛ و بدين سان ارتباط هر لغت با مقصود ويژها داراي مفهومي هم وزن و يكسان بودهكند كه در اصل هم همگي واژه
اند هدر برخي از آثار جامعه شناسان شهري مغرب زمين كه پيرامون شهرسازي اسالمي نوشت. در متن اصلي ناشناخته و مبهم بماند

به مواردي ميتوان برخورد كرد، كه به علت وجود همين ابهام، احتمال عدم توجه به سلسله مراتب جوامع شهري در قرآن داده شده 
   (Benet, 1964, pp. 114-115).هاي ديگر جغرافيدانان شهري منعكس گرديده استو تبعات اين تصور در نوشته

هاي قرآن كريم را كه ظرف چند سال اخير چاپ و  يكي از آخرين ترجمهجهت بررسي بيشتر اين موضوع، مقاله حاضر
منتشر گرديده منبع قرار داده و با دقت در كاربرد لغات مختلفي كه به مراكز مختلف جمعيتي اشاره دارند، متن اصلي و ترجمه 

ته بوده كه گذشته از معيارهاي كيفي مدني، در وحله اول توجه ويژه بر دريافت اين نك. )قرآن مجيد(فارسي آن را مقايسه كرده است 
از آنها ياد شده، اتفاقي .. آيا اشارات مختلف قرآني به مراكز اسكان شهري گوناگون، كه با اسامي مختلفي چون قريه، مدينه و بلد و 
رت ديگر آيا در كنار بعبا. بوده است و يا داللت بر توجه اين كتاب به سلسله مراتب شهري و جمعيتي خاصي در ميان آنها دارد

هاي كيفي، قرآن كريم معيارهاي كمي نيز براي تفكيك انواع شهر و مراكز تجمع شهري بكار برده و اصوالً به تمايزي بين سنجه
اي را به دقت و موشكافي در برخورد نقاط اسكان گوناگون قايل بوده است يا خير؟ بحث در اين مورد شايد بتواند اوالً خواننده حرفه
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در ادامه . اند تشويق نمايد و ثانياً در رفع ابهام محققين مسايل شهري مفيد افتدا لغاتي كه در برگردان اين كتاب آسماني بكار رفتهب
مسير اين بحث اوليه، نوشته حاضر همچنين سعي خواهد كرد به تعامل بين موضوع سلسله مراتب شهري و معيارهاي كمي قرآني، 

  .ارهاي بنياني شهر اسالمي، در آنجا كه به يكديگر ارتباط ميابند، نيز بپردازدبا ويژگيهاي كيفي و معي
    

ها و نقطه نظرهاي ترين منبع معتبر در بررسي ايدهقرآن كريم نخستين و اصلي :شهر و واحدهاي اسكان جمعي 

اراتش معياريست كه صحت اسالم نسبت به همه امور زندگي مسلمانان از جمله پديده شهر و زندگي شهري است و ازين اش
هاي انديشمندان مسلمان و منابع دست دوم ديگر در باب اين مقوالت آمده است، با آن هاي بعدي، كه در نوشتهنظريات و گفته
هاي شهري و اسكان جمعي، ميتوان سه نوع واحد جمعيتي را كه از نظر مختصات در اشارات قرآني به محيط .سنجيده ميشود
مبناي تمايز واحدهاي مزبور، همانگونه كه در بررسي معاني لغوي . اند مالحظه نمودفرهنگي از يكديگر تفكيك شدهكالبدي و شايد 

  .وابسته شان روشن خواهد شد بنظر ميرسد در ارتباط با ميزان وسعت، جمعيت و يا مدنيت آنها باشد

 "شهر" يك واحد اسكان جمعي بكار رفته و معني  پركاربردترين و رايج ترين لغتي كه در قرآن مجيد براي تعريف:قريه  

  : آيات زير چند مثال از كاربرد و ترجمه اين لغت را نشان ميدهد. است»قريه« از آن مستفاد شده، واژه 
  1»... به نيرنگ پردازندنگناهكاران بزرگش را ميگماريم تا در آ) قريه (و بدينگونه، در هر شهري « 

   :ايداري معين شهرها در پهنه گيتي ميروديا آنجا كه سخن از دوام و پ

  2»را هالك نكرديم مگر اينكه براي آن اجلي معين بوده) قريه( و هيچ شهري « 

  :و نيز هنگاميكه معيارهاي كيفي براي يك محيط شهري تعريف ميشود
ايمان آورده و به تقوا گراييده ) قريه( و اگر مردم شهر .. كه مردمش را به سختي و رنج دچار كرديم ن پيامبري نفرستاديم مگر آ) قريه( در هيچ شهري و « 

  3»..اند ايمن شده)  جمع قريه-قراء(  آيا ساكنان شهرها و.. بودند 

ده، دهكده، شهر؛ هر جايي كه مسكن و مأواي مردمان باشد و « واژه قريه در فرهنگ دهخدا با معاني زير ذكر شده است   
اي شهرسازان چنين لغتي كه از اجتماع چند خانه تا شهر را در قاموس حرفه .» پيوسته به همداراي بناهاي چندي بود متصل و

 جاييكه ميتواند شهر، شهرك و يا حتي هر " مركز جمعيتي"يعني يك اش، اشاره ايست به شهر به معناي عام و عموميميپوشاند 

  دقيق آن نيست به معني" شهر" لزوماً "قريه"هرساز يعني از ديدگاه يك ش. نقطه كوچكي كه محل اسكان جمعيت است، باشد

، كه ممكن است از نظر مقياس و جمعيت و  )urban cente ( به طور عموم "مركز جمعيتي"بلكه اشاره ايست كلي به يك 
  .توسعه اجتماعي تنوع بسيار داشته باشد

 در اشـاره بـه وقـايعي كـه سـرزمينهاي            "اين مد " و جمع آمدن     " مدينه "آيات قرآن مجيد واژه      در چندين يك از      :مدينه  

 "شهر" و رويارويي او با فرعون آيات زير را با ذكر            )ع( يمثالً در داستان موس   . تاريخي و متمدن آنروزگار افتاده اند به كار رفته است         

   . ميتوان مالحظه كرد" شهرها"و 

   . 4»، شادي كنان روي آوردند)مدينه(ومردم شهر « 
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  . 5»..ايد به راه انداخته) مدينه(يرنگي است كه در شهر اين ن.. «  :و يا
  6»بفرست)  مفرد مدينه-مداين(و گردآورندگاني را به شهرها .. « :و نيز 

در اينجـا     .)فرهنگ دهخدا، لوح فـشرده    (  معني شده است   "شهر، شهرستان، شهر بزرگ، شارستان    "از نظر لغوي     "مدينه"واژه    
 دهكده نيست؛ توجه به معاني باال و نوشته هاي ديگر متفكران مـسلمان كـه بـه شـهرهاي اسـالمي      ديگر صحبت از چند خانه و يا   

 ديگر در سطح  يك مركز تجمع جمعيتي با ويژگيهاي شهري است كه لزوماً          "مدينه"مربوط اند اين نكته را روشن ميكند كه مراد از           

 ملحـوظ اسـت بلكـه از نظـر     "قريـه "زه و وسعت بيشتر آن نسبت به در اين لغت نه تنها اشاره غير مستقيمي به اندا   .  نيست "قريه"
و مردي قبطي توصيف    ) ع(در آياتي ديگر بين حضرت موسي       . ميزان مدنيت و كيفيت زندگي شهري نيز از مرحله قبلي متمايز است           

   .وده استبشده كه مكان وقوعش يكي از شهرهاي مصر 

شهر مردي دوان ]   نقطه[ و از دور افتاده ترين .. بيمناك و منتظر بود ) مدينه(صبحگاهان در شهر .. ه باشند شد بي آنكه مردمش متوج) مدينه(و داخل شهر « 
  7».دوان آمد

اش در مصر اتفاق ميافتد همواره استفاده ازين لغت ثابت در اينجا صحبت از قريه نيست و در تمامي مواردي كه حوادث  
شهرهايي بزرگ و آباد محسوب ميشده نيامده چرا كه مصر باستان كشوري متمدن و داراي است و هيچ جا قريه به جاي مدينه 

با اين قراين ميتوان استدالل كرد كه از نظر شهرسازي، . )توجه كنيم كه مدينه، مدنيت و تمدن خود از يك ريشه اند(است 

 داراي اهميت خاص "قريه"ري كه در مقايسه با  و نقاط مهم جمعيتي ديگ)city( اشاره قرآنيست به شهر به معني تام "مدينه"
  .اي هستندمدني و يا فرهنگي قابل مالحظه

هاي لغت، اشاره بـه سـطح ديگـري از اسـكان جمعـي و      فرهنگ مراجعه به معني مختلف اين واژه در  در اين مورد نيز  :بلد  

.. اشد يا غير عامر، خالي از سكنه باشد يـا مـسكون         هر موضعي از زمين، عامر ب      "از جمله معاني آن     . محيط شهري را آشكار ميسازد    

حال از ديدگاه يـك شهرسـاز تفـاوت ايـن     . اند ذكر شده"مدينه، مصر. جنس مكان چون عراق و شام   . الكه، مانند عراق و شام    . شهر

ي گـسترده تـر فـضايي؛    اي و برخـوردار از ويژگيهـا  بيان شد ارايه مفهومي است با خاصيتي منطقـه         "مدينه"معاني با آنچه در مورد      
بايد بخاطر داشت   .  و يا بوم و بر، جلوه ميدهد       )region( اي اين واژه به فارسي را سرزمين، منطقه       بنابراين نزديكترين برگردان حرفه   

  و غيره در بسياري از كتابهاي جغرافيايي نويسندگان مسلمان به          "بالد عجم " يا   "بالد شام " ،"بالد مسلمين "كه اصطالحاتي نظير    

 اشاره بـه واحـد اسـكاني در         "بلد"اي چون   از ديدگاه حرفه شهرسازي، واژه    . كار رفته و مؤيد كاربرد صحيح و متداول اين واژه است          
مراجعه به آيـاتي كـه حـاوي ايـن     .  منطقه و سرزمين است و در سلسله مراتب شهري پس از قريه و مدينه قرار ميگيرد            -سطح شهر 

مكانهـايي كـه     فضايي و جغرافيايي بوده و براي مشخص نمـودن        راستي توصيفات مربوطه حامل باري      اند نيز روشن ميكند كه ب     واژه
هـاي ايـن واژه     اين شايد بدان معنيست كه بـرخالف آنچـه كـه گـاه در ترجمـه               . اند بكار رفته است   را داشته  " منطقه -شهر"حالت  

و لذا تبديل اتفاقي معني آن از شـهر بـه سـرزمين و يـا بـالعكس،       به معني تام شهر، مراد نبوده     "بلد"منعكس شده، استفاده از لغت      
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براي روشن شدن بحث به مـوارد زيـر توجـه           . نارسا ميباشد و منتقل كننده مفهوم كامل تصويري كه قرآن مجيد ارايه ميدهد نيست             
   :كنيد

  8»..م و از آن باران فرود آوريم؛ مرده براني) بلد(تا آنگاه كه ابرهاي گرانبار را بردارند، آن را به سوي سرزميني .. «

اي ديگر، روشن است كه صحنه حركت ابرها يك شهر نميتواند باشد            اي به نقطه  در اينجا، با توصيف جابجايي ابرها از نقطه         
ن ديـد  اما در آيات زير كه بلد به شهر ترجمه شده است با اندكي تعمـق ميتـوا                . ، پهنه عمل را بوم و سرزمين ذكر ميكند        و لذا ترجمه  
  : معناي رساتري خواهد بود"سرزمين"كه باز هم 

  9»ساخته نشده بود؟) بلد(هاي بلند، كه مانندش در شهرها تيرك] بناهايي چون[اي كه پرودرگارت با عاد چه كرد، صاحب مگر ندانسته« 

 كنيم قوم عاد در ده خود به عبارت بهتر يعني بناهايي در آنجا بود كه در سرزمينهاي ديگر يافت نميشد مگر اينكه فرض  
  :در ادامه همين مطلب و در مورد ديگر ميفرمايد. اند كه مانندش در شهرها ساخته نشده بوده استهايي ميساختهخانه

  10».سر به طغيان برداشتند) بلد(همانان كه در شهرها ] و بناهاي بلند[و با فرعون، صاحب خرگاهها « 

   :كردند و نيزيعني آناني كه در سرزمينشان طغيان 

  11»ميبرند كه جز با مشقت بدنها بدان نميتوانستيد برسيد) بلد(و بارهاي شما را به شهري « 

  .يعني بارهاي شما را از جاي به جايي؛ سرزميني به سرزميني، و نه لزوماً شهري به شهري ميبرند
 همخواني نداشته باشد؛ از آن جمله آياتي است كـه بـه    اما به نظر ميرسد مواردي استثنايي هم را ميتوان مطرح كرد كه با فرض باال              

   :اشاره دارند) ع(بنياد گذاردن خانه كعبه توسط حضرت ابراهيم 

  12»، را ايمن گردان، و مرا و فرزندانم را از پرستيدن بتان درو دار)بلد(پروردگارا، اين شهر : ابراهيم گفت.. « 

سـوگند بـه    «  :، كه به اتفاق اكثر مفسران و مترجمان اشاره به مكه مكرمه دارنـد             »البلد« هاي آغازين سوره مباركه     و نيز چنين اند آيه    

 در اينجا ميتوان اين فـرض را مطـرح نمـود كـه حالـت                "بلد" در باب كاربرد  . 13»جاي داري؛ ) بلد(، و حال آنكه تو در اين شهر         )بلد(اين شهر   

اي در قـرآن دارد و ثانيـاً    باشد چرا كـه ايـن شـهر اوالً جايگـاه ويـژه         "نهمدي"استثنايي شهر مكه موجد گزينش واژه مزبور به جاي          
بايـد بخـاطر   . اي بوده اسـت اي و فرا منطقهتر بوده و داراي اهميتي منطقهعملكردش نيز در بعد فيزيكي از يك شهر عادي گسترده         

 برابـر   "امـت "جيد، نه يك فرد، بلكه با يك        نيز به خاطر جايگاه ويژه و اهميت شخصيتش در قرآن م          ) ع(داشت كه حضرت ابراهيم     
  ). بحث خواهد شددر مورد اهميت مكه مكرمه ذيالً ( .شمرده شده است

 هر كجا كه صحبت از شهر و نواحي خارج از آنست تفكيك فضايي بين شهر و حومه مورد توجه بوده و به صورتي :حول  

اند با و نواحي اطراف آن كه براي شهروندان قابل دسترسي بوده) suburbs(حومه شهر . مشخص از جدايي آنها نام برده شده است
در آيات ذيل ضمن برانگيختن پيامبر اسالم به گسترش دعوت حق در ميان براي مثال، . اند مشخص گرديده"حول"واژه 

   .شهروندان، توجه به حاشيه نشينان شهري نيز مورد تأكيد قرار گرفته است

  14».آنند هشدار دهي) حول(مكه و كسانيكه پيرامون ] مردم[ تا به سوي تو وحي كرديم.. « 

   :دعوت از حاشيه نشينان مكه بار ديگر تذكر داده شده است
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  15».آنند هشدار دهي) حول(ام القري و كساني كه پيرامون ] مردم[و براي آنكه « 

  :اندو نيز اهالي ساكن حومه مدينه مورد خطاب قرار گرفته

  16».پيامبر خدا سر باز زنند] فرمان[را نرسد كه از ) حول(باديه نشينان پيرامونشان مردم مدينه و «  

آيات مختلفي كه نقل گرديد شاهد آنست كه، از نقطه نظر تفكيك سلسله مراتب شهري، قرآن مجيد حد فاصل جغرافيايي  
حاشيه نشينان در مسايل شهري، تعامل با آنان را، و اجتماعي ميان ساكنان شهر و حومه را مورد توجه قرار داده و با سهيم دانستن 

  .اند، توصيه كرده استدر آنچه شهرنشينان بدان خوانده شده
  

مراتب شهري در قرآن مجيد را ميتوان از زاويه ديگري نيز بررسي و تأييد كرد  موضوع سلسله :رسالت و اسكان شهر 

يعني . ن، و زمينه مدني مناطقي است كه هر يك در آن مبعوث شده بودندو آن دقت در ارتباط بين نام پيامبران كهن، هويت پيروا
تي كه غبايد ديد، آيا در تمامي اشاراتي كه به مأموريت هر يك از انبياي مختلف در طول اين كتاب مقدس آمده است، نام آنها و ل

 ارتباط دليل بر توجه قرآن كريم به تفكيك براي توصيف محل اسكان شان آمده، ثابت مانده است يا خير؛ چرا كه ثابت ماندن اين
بندي به اين منظور با بررسي آيات مربوطه، ميتوان طبقه. اند خواهد بودسلسله مراتب مدنيت اقوام و مردميكه به حق دعوت شده

 .شان پيشنهاد كردزير را پيرامون بين نام انبيا و كيفيت و دامنه مدنيت محل بعثت

ستند كه تنها به مأموريتشان در راهنمايي قبيله و يا قومي، بدون اسمي خاص، اشاره شده و از ميـزان                  دسته اول پيامبراني ه     
و مردمش ازين مقوله بـوده و از محـل          ) ع(براي مثال، ارتباط حضرت نوح      . مدنيت و يا محل اقامت آنها ذكري به ميان نيامده است          
   .اقامت و نوع زندگي آنها آگاهي خاصي داده نشده است

  17»..و براستي نوح را به سوي قومش فرستاديم « 

 خويش است و "قوم"باز در تعامل با ) ع(در چندين مورد ديگر نيز كه به ادامه همين داستان پرداخته شده، حضرت نوح  
  :اي به مكان و محل اسكان مشخصي نيستاشاره

گفت اين . ما واقعاً تو را در گمراهي آشكاري ميبينيم: سران قومش گفتند..  بپرستيد پس گفت اين قوم من، خدا را. همانا نوح را به سوي قومش فرستاديم« 
  18»..قوم من هيچگونه گمراهي در من نيست 

اند اما نام شهر اي بوده كه با اسم خاصي مشخص شدهدسته دوم پيامبراني هستند كه مأموريتشان دعوت از قوم و يا قبيله 
براي مثال قوم عاد از پذيرفتن دعوت حق سرباز . اند بطور صريح بميان نيامده استآن زندگي ميكردهاي كه اين اقوام در يا قريه

  .اندزده و مستوجب عذاب الهي گرديده
تو .. گفتند ؛ گفت اين قوم من، خدا را بپرستيد كه براي شما معبودي جز او نيست، سران قومش كه كافر بودند ]فرستاديم[به سوي عاد، برادرشان هود را  و« 

  19»..اين قوم، در من سفاهتي نيست : گفت.. بينيم سفاهت مي] نوعي[را در 

در عين حال به جزييات بيشتري از فضاي كالبدي زندگي و شهري آنان نيز اشاره شده است كه نشان از ميزان مدنيت و  
  .توانايي قوم عاد بر بناي كاخهاي استوار و ساختن خانه بر بلنديها را دارد

  20»دست به بيهوده كراي زنيد؟ و كاخهاي استوار ميگيريد به اميد آنكه جاودان بمانيد] در آن[اي بنايي ميسازيد كه آيا بر هر تپه« 
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لوط نيز ماجراي برخورد وي با فساد شهروندان و عاقبت آنان به تفصيل شرح داده شده اما اسم خاصي از شهرشان ذكر  در مورد
   .نشده است

  .21»ط پروردگارشان را تكذيب كردندقوم لو« 
   :سران قوم شهروندان را به اخراج وي از موطنش ترغيب نمودند) ع(و در پاسخ به دعوت حضرت لوط 

  22»:.."بيرون كنيد) قريه(خاندان لوط را از شهرتان "پاسخ قومش غير ازين نبود كه گفتند ] ولي[« 

هبرانشان رد و بدل ميشود و لذا ديده ميشود كه آنان خود از شهرشان به صورت                اين نقل پيام مستقيمي است كه بين شهروندان و ر         
اش از شهر آنرا از لحاظ وضعيت اسكان و سطح زندگي شهري داراي تمـدن               اما قرآن مجيد در توصيف    .  نام ميبرند  "قريه"اسم عام   

   .نام ميبرد) مدينه(ميداند و از آن بعنوان 

  23».ن روي آوردند، شادي كنا)مدينه(و مردم شهر « 

در آن ميزيستند مشخص نگرديده اما از نحوه پايان زندگي آنان ميتوان دريافت كه ) ع(با آنكه وسعت شهريكه مردم لوط  
   .شان تا بدان حد بوده است كه پس از ويراني نيز آثار قابل توجهي از آن برجاي ماندهميزان مدنيت

  24»برجاست] دير[بر سر راهي ] شهر هنز[ار آن آث.. را زير و زبر كرديم و ] شهر[و آن « 

با مراجعه به كتاب عهد عتيق، و ديگر آثار جغرافيدانان قديم مسلمان نيز ميتوان براستي توضيحات بيشتري راجع به  
  25.چگونگي اسكان و درجه پيشرفت زندگي مدني در آن شهر يافت

اند و مأموريت  مدنيتي در همان سرزمين بنا نهاده.26د محسوب ميشوندكه جانشينان قوم عا) ثمود( بر اساس تذكرات قرآني قوم 
  .سپرده شده است) ع(ارشادشان به حضرت صالح 

گردانيد، و در زمين به ] آنان[عاد جانشينان ] قوم[و بياد آوريد هنگامي كه شما را پس از ].. فرستاديم[ثمود، صالح برادرشان را ] قوم[و به سوي «   
  27»..ميتراشيديد ] زمستاني[هايي كاخهايي اختيار ميكرديد؛ و از كوهها خانه] براي خود[در دشتهاي آن . داد] بمناس[شما جاي 

   :هاي كوهستاني تأكيد شده استاي ديگر نيز بر استادي ثموديان در ساختن خانهدر سوره

  28»هايي ميتراشيداز كوهها خانه] براي خود[و هنرمندانه « 

اي بوده است و هاي زمستاني در كوه، به وضوح داراي زندگي مدني قابل توجه با داشتن كاخهايي در دشت و مسكن    اكنون اين قوم،   
   :شان نيز مدينه خواهد بودلذا نقطه تجمع جمعيتي

  29»اندبيدادي كه كرده] يسزا[هاي خالي آنهاست به خانه] هم[و اين .. ، نه دسته بودند كه در آن سرزمين فساد ميكردند )مدينه(و در آن شهر « 
 "مـدين "كه مردم ) ع(اند؛ مانند شعيب   دسته سوم پيامبراني هستند كه به سوي شهر يا محل اسكاني با نام مشخص فرستاده شده       

  :را به راه راست دعوت ميكرد

تو را با كساني را كه با .. ورزيدند ران قوم او كه تكبر ميس... اين قوم من، خدا را بپرستيد : ؛ گفت]فرستاديم[مدين، برادرشان شعيب را ] مردم[و به سوي « 
  30»..خودمان بيرون خواهيم كرد ) قريه(اند، از شهر تو ايمان آورده

بندي، و دقتي كه در اشارات قرآني به حفظ ارتباط بين نام پيامبران، هويت پيروان و زمينـه جغرافيـايي منطقـه                      با توجه به اين دسته     
جات مدنيت آنها مشاهده ميشود ميتوان فرض كرد كه قرآن بين ميزان مدنيت و سطح شهرنـشيني هـر كـدام ازيـن                       شان با در  بعثت
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انـد، ايـن ارتبـاط      ها، با آنكه در سالها و موقعيتهاي مختلف نازل شده         در تمامي سوره  . مردم و مناطق مختلف تفاوت كمي قايل است       
ارتباط لغوي  . هاي مختلف نوع و تعبيرش تغيير نميابد      ثابت است و در طول سوره     نامگذاري بين هر مركز جمعيتي و مردمش همواره         

بين نام هر پيامبر، نام قبيله يا گروه مردمي و نيز محل بعثت و اقامتشان در همه جاي قرآن يكـسان اسـت و ازيـن لحـاظ تغييـر و                               
ه مراتب شهري در ايـن كتـاب مقـدس پـذيرفتني            اين شايد بدان معنيست كه فرض مطرح بودن سلسل        . جابجايي اتفاقي وجود ندارد   

  .مينمايد

    

انـد  شان در قرآن مجيد مورد اشاره مستقيم قرار گرفتـه         نقاط جمعيتي چندي نيز با اسامي رايج باستاني        :شهرهاي خاص  

  . و شهرهاي شناخته شده گذشته و امروز اندآور برخي از جوامع شهريدكه يا

  31». ستمگر بودند"ايكه"و راستي اهل « 
  32»هايي ميتراشيدند كه در امان بمانندخود از كوهها خانه] براي[و .. را تكذيب كردند ] ما[پيامبران ] نيز ["حجر"و اهل « 

  33»..و چون به آب مدين رسيد .. مدين رو نهاد ] شهر[به سوي .. « 
  34»..و آن كس كه او را از مصر خريده بود به همسرش گفت «  

  35».پيامبر خدا سر باز زنند] فرمان[را نرسد كه از ) حول(ديه نشينان پيرامونشان مردم مدينه و با« 

 خوانده ميشد وحدت اجتماعي و فضايي نويني بعد از "يثرب"اين شهر كه .  مدينه استآخرين آيه اشاره به شهر مقدس  
ل بخشي به محيط مصنوع و فضاي شهري اي عيني براي هدايت جامعه مسلمانان اوليه در شكقبول اسالم بدست آورد كه نمونه

 نخستين جامعه پس از هجرت پيامبر،. پذير بعدي گرديدشان را بدست داد و الگويي براي شكل گيري جوامع شهري اسالمآرماني
اي و سنگرگيري گروههاي اي از پراكندگي قبيله مسلمان در آنجا برپا شد و كالبد فيزيكي شهر، كه پيش از آن نشانهشهري

يير يافت؛ شهر پيامبر، نقطه اسكاني با مدنيتي غتخاصم در برابر هم بود با انعكاس وحدت دگرگون شد و اسم شهر به مدينه النبي تم
اما مهمترين شهري كه مركزيت قابل توجه و  .الهي، نامي كه از آن پس شهروندان جز آتش را سزاوار چنان محيطي نميدانستند

 "ام القرا" مراتب شهري قرآن مجيد به آخرين پله فوقاني رسانده، و به مادر شهر و مترو پوليس اش آنرا در سلسلهاهميت ديني
اين شهر مقدس كه زادگاه پيامبر اسالم است جايگاه ويژه خود را به تاريخ بنيانگزاران الهي، به . موسوم ساخته، شهر مكه است

   .يي به مناسك عبادي و روحاني مسلمين مرهون استاش در پاسخگو اجتماعي بينظير و نقش فضايي-عملكرد سياسي

و هركس در .. هدايت است ] مايه[ در مكه است و مبارك، و براي جهانيان 9مردم نهاده شده، همان است كه] عبادت[اي كه براي در حقيقت نخستين خانه« 
  36»آن درآيد در امان است

اش در ساختن مكاني براي ين شهر عزم راسخ و اراده نيرومند بنيانگزارانترين ويژگي اترين و مثبتبه گفته قرآن مجيد بنيادي 
آگاهي روحاني و ايمان سازندگان آن براي پيوستن انسان با خداست كه اين شهر را مقدس و محترم ساخته . پرستيدن خداوندست

داستان بناي .  مؤمنان بيان شده استاهميت عظيم اين معيارهاي كيفي در بنيان نهادن اين شهر به صراحت و روشني براي. تاس
   :كعبه، نخستين و مهمترين بناي مكه، بيانگر اين ويژگيهاست
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و در . ام را براي طواف كنندگان و قيام كنندگان پاكيزه دارچيزي را با من شريك مگردان و خانه] بدو گفتيم[و چون براي ابراهيم جاي خانه را معين كرديم « 
بايد آلودگي خود را بزدايند و به نذرهاي خود وفا كنند و بر گرد آن .. به سوي تو رو آرند ] .. سوار[پياده و ] زايران[ حج بانگ برآور تا ]اداي[ميان مردم براي 

  37».خانه كهن طواف به جا آورند
اشـتن چنـين   بنا به گفته قـرآن كـريم د      .  قرار داده است   "سالم" و صلح    "حرم"مكه شهر خداوند است و او آنرا مكان امن            

ويژگيهاييست كه محيط زندگي را از حالت يك فضاي مصنوع فيزيكي خارج كرده و آنرا به مكاني بيزمـان و شـاهدي ثابـت بـراي                          
   :ارتباط خدا و انسان تبديل ميكند

 38»..را شـهري امـن گـردان        ) بلـد (سـرزمين   پروردگارا ايـن    : و چون ابراهيم گفت   .. امني قرار داديم    ] جاي[را براي مردم محل اجتماع و       ] كعبه[و خانه   ... « 
مكه . ترين مكان دين جديد و مقصد مقدس زايران آن شود شهر حرام و سالم شايسته آنست كه مادر شهرها نام گيرد؛ منزه             

مت آيند ميشود و آغوش رحاش ميمكرمه مادر شهريست كه هر ساله پذيراي هزاران هزار فرزند ديگر شهرهاي بيگانه كه به زيارت           
آن عبادت، پاكيزگي، وفا و امنيتي كه پيرايه اين شهر گرديده همگي ويژگيهايي مطلوب و               . و آشتي را بر همگان به يكسان ميگشايد       

ً بعنـوان اصـول   اند كه بعدها به صد زبان تثبيت و تفسير شده و توسط نسلهاي بعدي متفكران مسلمان مداوما           هايي كيفي بوده  سنجه

  .اند اسالمي تكرار شده"معه جا-شهر"بنيادگذاري 
  

  گيري نتيجه 
  

تـرين منبـع آن، يعنـي قـرآن     هاي مسلمين را در اصلياين مقاله بر آن بود تا بحث پيرامون سلسله مراتب شهري در نوشته           
هـاي  يبنـد هاي فكري و عقيدتي خاصي را كه مورخين و جغرافيدانان مسلمان مبناي تعـاريف و دسـته                گيري كند و ريشه   مجيد، پي 

نكته ديگري كه در ارتباط با ايـن  . اند، نشان دهدبعدي خود قرار داده و با بسط آن به تشريح طبقات گوناگون جوامع شهري پرداخته      
بحث حاصل شد توجه به اين واقعيت بود كه بر اساس آيات اين كتاب آسماني وضعيت شهر و كيفيـت زنـدگي شـهري ميتوانـد در                           

 -شـهر  "تنگاتنگي بين فضاي زندگي و كيفيت آن وجـود دارد؛ و از اينجـا مفهـوم         همواره پيوستگي    سطوح مختلفي مطرح شود اما    
بندي شهرها و اجتماعات شهري الزم ميگردد كه شامل         اي براي طبقه  ي دوگانه  وارد آثار متفكران مسلمان ميشود و معيارها       "جامعه

هاي دسته اول، امنيت فكري، امنيت ايماني و امنيت جـاني           اساس سنجه بر اين   . معيارهاي كيفيتي، در جوار معيارهاي كمي، ميباشد      
وري از رفـاه    و امنيت اقتصادي، يعني اهميت آرامش روحي در كنار معيارهاي كمي، چون لزوم پاكيزگي، دسترسـي بـه كـار و بهـره                      

آنستكه بر پايه فراهم كردن محيطـي   و مادرشهر اسالم، پيش از هر چيز در "ام القرا"عصاره   .مادي در زندگي شهري مطرح ميشود     
اين دو اصل از آنجا زيربنـايي محـسوب ميـشوند كـه             . براي يكتاپرستي شهروندان خود بنا گرديده است      ) امنيت(و  ) صلح(سرشار از   

پيش از هر چيز در خلق محيط زيستي دوستانه، به درو از خشونت و توأم با آرامش نقش دارند، تنهـا در چنـين محيطـي اسـت كـه                              
در شهر اسالم، شهروندان در امنيت، بـي تـرس و خـوف ميزينـد و                . يتوان فرامين خداوند را به خاطر داشت و در طاعتشان كوشيد          م

     .اي ملعون و سزاوار فروپاشي استعدالتي بر آنان حاكم نيست چرا كه ترس و ظلم از عاليم جامعهبي
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نعمتهاي خدا را ناسپاسي كردند و خدا هم به ] ساكنانش[ و روزيش از هر سو فراوان ميرسيد، پس را مثل زده است كه امن و امان بود) قريه(و خدا شهري « 
  39»آن چشانيد] مردم[آنچه ميدادند، طعم گرسنگي و هراس را به ] سزاي[

   :و نيز در سفارش به پرهيز از ظلم ميفرمايد 

  40» از آنها قومي ديگر پديد آورديمستمكار بودند در هم شكستيم و پس] مردمش[چه بسيار شهرها را كه « 
امنيت ذهني، سياسي و اقتصادي، پاكيزگي روح و تن، و برخورداري از نعمات مادي شرايطيست كه شـهر مطلـوب از آن                      .. 

برخوردار است؛ معيارهاي مكمل كيفي و كمي، مكه مكرمه، با برخورداري ازين ويژگيها بود كه توانست بعنوان شهر مقدس مؤمنـان    
رد داشته باشد؛ و قلب آن، خانه كعبه، بعنوان سمبل اخالص و ايمان ابراهيم به خداونـد، مغناطيـسي باشـد كـه محلـي بـراي                           عملك

عبادت، مقصدي براي جذب زايران، گردد تا رحمت الهي و فيض روحاني را تجربه كنند؛ و همينجا ديدار كنندگاني هـم كـه دنيـا را                          
اين عملكـرد چندگانـه و پيچيـده شـهر مكـه       . و داد و ستد گرد بيايند و از امنيت آن بهره گيرندمراد داشتند نيز بتوانند براي تجارت     

اي بـود كـه     ايـن تـأثير بـه گونـه       . گيري كالبدي و انتظام فضايي ديگر شهرهاي دنياي اسـالم داشـت           نقشي تعيين كننده در شكل    
گيـري و بازسـازي دوبـاره       ند از آن پـس بتـدريج بـه شـكل          شهرهاي موجود و قديميتر دنياي كهن كه ساكنان آن اسالم آورده بود           

همانند كعبه و ساختمانهاي اطرافش، مساجد جامع بعنوان مراكـز          . پرداختند تا توان جوابگويي به عملكردهاي متنوع مطلوب را بيابند         
همزيستي زنـدگي اقتـصادي و   . اصلي ديني در شهرها برپا شدند كه عالوه بر عملكرد روحاني، پناهگاه مسافران و غريبان هم بودند                

مركزيت مسجد جامع نه تنها رشد و بالندگي        . عملكردهاي مذهبي نيز يكي از نمادهاي اصلي طراحي شهري در دنياي اسالم گرديد            
يك بافت تجاري فعال و زنده را در كنار آنها ممكن ساخت بلكـه الحـاق مؤسـسات آموزشـي، حكـومتي، سـاختمانهاي عمـومي و                           

ايكه از آن پـس بـه قلـب شـكل           اي به دور بازار و مسجد ممكن و قابل پذيرش ساخت؛ عملكرد چند سويه             ا چون حلقه  المنفعه ر عام
  . و اين خود موضوع بحث جداگانه ايست41.دهنده شهرهاي اسالمي بدل گرديد
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