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Rejecting the Theory of Islamic City as a Form

در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است.
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چکیده

بیان مسئله :تعاریف متعدد و متنوع و بعضاً متفاوت و متضاد اندیشمندان خارجی و داخلی از شهر
اسالمی ،تدقیق مفهوم آن را با دشواری و سردرگمی همراه کرده که عمدتاً با دیدگاههای کالبدی است؛
این چالشها ناشی از قرارگرفتن دو مقولۀ پیچیده و گستردۀ «شهر» و «اسالم» در کنار هم است ،زیرا
برقراری نسبت درست میان این دو مفهوم گسترده و چندالیه (از الیههای ظاهری تا الیههای باطنی)
کار آسانی نیست و به یک پشتوانۀ عمیق نظری و عملی نیاز دارد.
هدف پژوهش :بررسی محتوا و مفهوم شهر در متون اصیل دینی ،هدف این پژوهش است و بهترین
منبعی که از طریق آن دستیابی به حقیقت شهر اسالمی و مفهومش امکان دارد قرآن است.
روش پژوهش :روش این پژوهش ،تفسیری  -تحلیلی است .برای رجوع به قرآن بهعنوان اصلیترین
منبع این پژوهش ،از شیوۀ تفسیری  -تأویلی بهره برده و تفسیر المیزان برای وصول به فهم آیات قرآن
برگزیده شده است؛ همچنین برای مقایسۀ نظریۀ اسالم درباره شهر و نظریۀ شرقشناسان دربارۀ شهر
اسالمی روش تحلیلی  -تطبیقی بهکار رفته است.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای این پژوهش قرآنی ،شهر اسالمی فراتر از فرم و کالبد ،یک مفهوم
فرهنگی (عقیدتی  -رفتاری) است .نظریۀ شهر قرآنی با تأکید بر سه عنصر اصلی ساختار مفهومی شهر:
مردم ،قانون و حکومت شهری ،در مقابل رویکرد کالبدی غالب اندیشمندان داخلی و خارجی قرار دارد.
آرمانشهر قرآنی مفهومی ارزشی  -هنجاری است که بر اساس روابط انسانی شکل میگیرد .در این
آرمانشهر اسالمی  -قرآنی مجموع روابط فرد با خدا ،خود ،دیگران و طبیعت ،در قالب نظامهای مختلف
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و کالبدی ،شهر را شکل میدهد.
واژگان کلیدی :شهر اسالمی ،شرقشناسان ،اسالم ،آرمانشهر ،پادآرمانشهر.

مقدمه و بیان مسئله

پس از بررسی منابع و متون در زمینۀ شهر اسالمی،
معلوم شد تاکنون شهر اسالمی ،جامع ،دقیق و عمیق
تعریف نشده است .تعاریف متعدد و متنوع و بعضاً
متفاوت و متضاد اندیشمندان خارجی از شهر اسالمی،
* نویسنده مسئول09121067928، smhabibi@ut.ac.ir:

تدقیق مفهوم آن را با دشواری و سردرگمی همراه کرده
است؛ همچنین در بین اندیشمندان داخلی به ندرت با
نگاهی مفهومی و ساختاری در زمینۀ شهر اسالمی روبرو
هستیم .نگاههای شرق و غرب نیز اکثرا ً حول محور کالبد
شهر بوده و این چالشها ناشی از قرارگرفتن دو مقولۀ
پیچیده و گستردۀ «شهر» و «اسالم» در کنار هم است،
زیرا برقراری نسبت درست میان این دو مفهوم گسترده و
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مرضیه پورمحمدی و همکاران

چندالیه (از الیههای ظاهری تا الیههای باطنی) کار آسانی
نیست و به یک پشتوانۀ عمیق نظری و عملی نیاز دارد
که تا کنون بهشکل منسجم وجود نداشته است؛ بنابراین
فقدان پشتوانۀ دینی در زمینۀ شهر اسالمی ضرورت طرح
موضوع این پژوهش است .به یقین بهترین منبعی که از
طریق آن دستیابی به حقیقت شهر اسالمی و مفهومش
امکان دارد قرآن است ،زیرا قرآن تنها منبعی است که
در آن دخل و تصرف نشده و از تحریف در امان مانده
است .دسترسی به باطن قرآن از طریق تفاسیر بزرگانی
نظیر عالمه طباطبایی ممکن است و در این پژوهش از آن
استفاده شده است.

روش تحقیق

روش این پژوهش ،تفسیری -تحلیلی است .برای رجوع
به قرآن بهعنوان اصلیترین منبع این پژوهش از شیوۀ
تفسیری  -تأویلی بهره برده و تفسیر المیزان برای وصول
به فهم آیات قرآن برگزیده شده است .همچنین برای
مقایسۀ نظریۀ اسالم درباره شهر و نظریۀ شر قشناسان
درباره شهر اسالمی ،روش تحلیلی  -تطبیقی به کار رفته
است .در این تحقیق به شیوۀ عالمه طباطبایی در المیزان
(تفسیر آیهبه آیه) از آیات قرآن و پیوندشان با یکدیگر
بهر هبرداری شده ،بنابراین آیات به شکل منفرد پژوهش
نشده است ،بلکه محوری و شبکهای بررسی ،و واژۀ شهر از
بطن آیات مرتبط استخراج شده است.

....................................................................

روند کار پژوهش

 جمعآوری نظریات شرقی و غربی دربارۀ شهر اسالمی؛ جمعآوری آیات مربوط به شهر (عین واژه و واژههایمکمل) از قرآن و بررسی انواع تفاسیر بهویژه تفسیر
المیزان؛
 بررسی آیات قبل و بعد از آیات منظور ،برای درک عمیقمفاهیم آیات و پیوند موضوعات با هم؛
 استخراج تعاریف و ویژگیهای مربوط به شهر از آیاتقرآن؛
 مقایسه و تطبیق ویژگیهای شهر در قرآن با نظریاتاندیشمندان شرق و غرب دربارۀ شهر اسالمی.

پیشینۀ تحقیق

•شرقشناسی و «شهر اسالمی»
دورۀ اول مطالعات شر قشناسی شامل مکتب مغرب،
مکتب دمشق و ترکیب این دو مکتب است .در این دوره
شرقشناسان واژۀ شهر اسالمی را جعل و به بیان فرمال
(شکلی  -ظاهری) شهر اسالمی در مقایسه با شهرهای
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اروپایی بسنده کرد هاند .در دورۀ دوم ،دیدگا ههای
تجدیدنظرطلبانه روی کار میآید و مطالعه پیرامون جامعه
و ساختار جامعۀ شهری به عنوان متن شهر اسالمی و
پرسش دربارۀ واژۀ شهر اسالمی آغاز و در دورۀ سوم،
نگرشهای منتقد ،نو و بومیگرا بررسی میشود .در نگرش
سوم ،نظریهپردازان بومی بر خوانش چندبعدی شهر اسالمی
بر اساس منابع اولیه و اصلی تأکید میکنند .اگرچه در
دورۀ دوم و سوم تالش بر این بوده که شهر اسالمی ،درست
تعریف و تبیین و مشخصات آن بیان شود و معیارهای
درستی برای شاخصسازی شهر اسالمی استخراج شود،
در عمل این نتیجه به دست نیامد و همچنان برخی
ویژگیهای موردی شهرهای اسالمی به همۀ شهرهای
اسالمی به شکلی نادقیق تعمیم داده شد و نگاه فرمال به
شهر اسالمی ،اساس مطالعات شهر اسالمی بود.
برای مثال از نظر ابولوقد عناصر حیاتی یک شهر ایدهآل
اسالمی شامل یک مسجدجامع ،بازار مجاور مسجد ،و حمام
است ،چرا که این عناصر هستند که شرایط را برای عبادت
یک مسلمان مهیا میسازند ( . )Abu-Lughod, 1987
سوواژه عناصر یک شهر اسالمی ایده آل را شامل بازار و
یک میدان مرکزی میداند که به شبکۀ راههای اقتصادی و
مسکونی متصل شده است و معتقد است که تمام این بناها
و عناصر در واقع تغییریافتههای عناصر شهری دورههای
قبل (شهرهای یونانی -رومی) است (Sauvaget, 1934,
 .)445-6فن گرونه بام یک شهر اسالمی ایدهآل را اینگونه
وصف کرد :شهر دو کانون اصلی دارد :مسجد جامع
و بازارها .مسجد جامع به عنوان مرکز دینی ،سیاسی و
معنوی در طول مسیرهای اصلی شهر یا در تقاطع آنها قرار
میگیرد .در کنار مسجد جامع ،بنای حکومتی یا به عبارت
دیگر کاخ حکمران شهرها جا گرفته است .بازارها درتمام
سرزمینهای اسالمی شکل و سلسلهمراتب عملکردی
یکسان دارند .در بخش اقتصادی شهر یگانگی و وحدت
شهر نمایان است ،در حالی که در بخشهای مسکونی
گرایشهای جداییطلبی دیده میشود .هر محله اختصاص
به یک قوم دارد و این اقوام خود مسجد ،حمام ،و بازار خود
را میسازند (.)Von Grunebaum, 1961
به نظر میرسد شرقشناسان هم در هدف و هم در روش
بررسی شهر اسالمی ،نگاهی متفاوت داشتند .هدف
شرقشناسان رسیدن به کالبد شهر اسالمی بود و هریک از
عناصر کالبدی شهرهای سرزمینهای اسالمی را به اسالم و
ارزشهای اسالمی نسبت میدادند؛ حال آنکه رابطۀ اسالم
و شهر نه کامل بود و نه شامل ،بلکه این رابطه ،محدود به
زمینههایی خاص در این شهرها برقرارشده بود؛ درحالیکه
روش صحیح بررسی حقیقت شهر اسالمی ،بررسی شهرهای
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واقع در سرزمینهای اسالمی – عمدۀ روش کار شرقشناسان
– نیست ،اگرچه هریک از این شهرها یک یا چند عنصر شهر
اسالمی را داشته باشند.
3
2
1
از جمعبندی نظرات شرقشناسان (گرابار ،بمات ،حکیم ،
ابو لوقد4،سوواژه5،گوستاو فن گرونه بام 6و  )...دربارۀ ارکان و
عناصر شهر اسالمی :مرکز شهر (مسجد ،بازار ،مدرسه ،ارگ
حکومتی) ،محله ،حومه در قالب مناطق شهری و دسترسی،
خدمات شهری ،تأسیسات و استحکامات نظامی و دفاعی در
قالب ارکان مهم شهری است (پورمحمدی ،حبیبی ،بحرینی
و داودپور42 ،1399 ،؛ حکیم .)1381 ،ولی این نظریات
فرمگرای شرقشناسان با تناقضات درونی روبرو هستند و
تفاوتهای زیادی با هم دارند.
محققان یادشده در آثارشان بسیار جزئی و سطحی به مسائل
غیرکالبدی شهر پرداختهاند و نظریاتشان در این حوزه بسیار
با هم متفاوت است .اکثر شرقشناسان در حوزۀ ارکان غیر
کالبدی شهر (مفهوم شهر اسالمی) از قانون واحد الهی -
اسالمی و ارزشهای مشترک مسلمانان در شهرهای اسالمی
غفلت کردهاند و در آثار آنان سخنی از فرهنگ مشترک
مردم مسلمان ناشی از قانون الهی  -اسالمی نیست .گروهی
از شرقشناسان نظیر سوواژه ( )Sauvaget, 1934, 445شهر
اسالمی را محل گردهمایی افراد و سلیقههای متضاد ،عدهای
مانند گرابار (گرابار )44 ،1390 ،آن را مجموعهای از تنشها
و تضادها ،ولی ماندگار ،و شهر را محل تفرقه 7و همچنین
انعطاف و برقراری روابط به جای ضوابط در میان شهروندان
میشمارند .برخی از شر قشناسان شهر اسالمی را فاقد
ساختار ،نظم ،و یگانگی اجتماعی و مدنی میدانند ،ولی در
میان آنها «بمات» از انسجام و گرمی و اتحاد شهر اسالمی
قرآنی شهر،
سخن گفته (بمات )1393 ،که با توجه به نظریۀ
ِ
جامعۀ اسالمی ساکن در شهر ،امتی واحد ،و مؤید گفتۀ
بمات است.
شهر اسالمی اصطالح ابداعی شرقشناسان است (فالحت،
 )1390که به معنای دقیق کلمه بر توقع اسالمشناسان از
شهر اسالمی داللت ندارد و از منظری بیرونی فهم شده است
و تناقضات و تفاوتهای زیادی با هم دارند .شرقشناسان
بررسی مصادیق کمشماری از شهرهای سرزمینهای اسالمی
را به همۀ شهرهای اسالمی تعمیم داد ه و یک نتیجۀ کلی از
آن گرفتهاند و غالباً به توصیف فرمال از شهر بسنده و شهر
اسالمی را در کالبد آن جستوجو کردهاند؛ حال آنکه به نظر
می رسد تأکید اسالم بیشتر بر ویژگیهای اخالقی ،معرفتی
و بینشی مردم ،یا به بیان دیگر ویژگیهای فردی و اجتماعی
ساکنان شهر است و به کالبد شهر به گونهای مستقیم و
بیواسطه نمینگرد.
به نظر میرسد در برابر موضع و نگرش بروندینی

شر قشناسان ،سخن از موضع و نگرشی درو ندینی هم
سزاوار است تا ایندو در کنار هم نگاه جامعی از شهر
اسالمی را ارائه دهند که در ادامه بررسی میشود.
•شهراسالمیواندیشمندانشرقی(ایران،مصر،لبنانو)....
براساس تحقیق جهانبخش ،روشهای نظریهپردازی هنر
و معماری اسالمی را به دو گروه اصلی میتوان تقسیم
کرد :گروه اول ،روشها و رویکردهایی هستند که نگاهشان
به معماری و هنر اسالمی به عنوان پدید های است که
در برههای از تاریخ و پار های از جغرافیا طلوع کرده و
سپس با گسترش جهانیسازی و سیطرۀ تمدن مدرن به
افول و غروب رسیده و دوران آنها گذشته است .روشهای
تاریخنگارانۀ مستشرقان مهمترین شاخۀ این گروه هستند
(جهانبخش ،امینپور ،پیروزمند.)85 ،1397 ،
گروه دوم بر خالف گروه اول به دنبال نسخهای متفاوت
با نسخۀ تمدن غرب برای سرپرستی جوامع بشری از
جمله در هنر و معماری هستند .از این گروه سنتگراها
در محیط آکادمیک و به ویژه در غرب شناختهشدهتر و
در تحلیل و نقد تمدن غرب موفقترند .شاخۀ دیگر از این
گروه نصگرایانی هستند که با توجه به زمینۀ تخصصیشان
(هنر و معماری) غالباً بدون داشتن مهار تهای الزم به
متون دینی مراجعه نموده و سعی در استفاده از آیات و
روایات داشتهاند و در نتیجه محصول تحقیق آنها ،حجیت
کافی را برای استناد به اسالم ندارد و افزون بر این ،پاسخ
همۀ مسائل مبتالبه هنر و معماری را نمیتوانند با مراجعۀ
مستقیم به منابع روایی عرضه کنند؛ از این دو نقیصه،
روش فقه فردی عارضۀ اول را بر طرف کرده است؛ ولی
همچنان به مشکل دوم مبتالست (همان.)86 ،
از آنجا که فقه تنها دانش اسالمی است که موضوع
آن مدیریت رفتار اجتماعی است ،این گروه برخالف
سنتگرایان توانایی هماوردی با تمدن مدرن را در سطح
فردی دارند ،اما تمدن مدرن الیههای پیچید های برای
مدیریت نظامات اجتماعی دارد و در آن الیهها ،فقه فردی
توان رویارویی نداشته و در عمل در مواجهه با مسائل
مستحدثه و شرایط اضطرار به انفعال رسیده یا خواهد
رسید .ساختار فقه فردی صرفاً برای تعیین وظیفۀ عملی
«فرد» مکلف طراحی و بهینه شده ،نه برای طراحی و ادارۀ
«سازمان و جامعۀ» مکلف .ازاین رو ،برای رفع این نقیصه
الزم است با انجام اصالحاتی در اصول و روش فقه و ارائۀ
فقه نظام ،حضور فقه در عرصۀ معماری و شهرسازی را
سامان بخشید .بسیاری از مسائلی که از طریق مراجعه
به آیات و روایات با روشهای فقه فردی قابل پاسخگویی
نبودند ،بر اثر توجه به داللت التزامی و ارتباط شبکهای و
نظاممند احکام قابل استنباط شدهاند (همان.)86 ،
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براساس این دستهبندی ،اندیشمندان شرقی (ایرانی و غیر
ایرانی) که دربارۀ شهر اسالمی به تحقیق پرداختهاند ،در
گروه دوم قرار میگیرند .هر یک از افراد این گروه بر اساس
روشی به توصیف و تحلیل شهر اسالمی پرداختهاند که در
ادامه به آنها اشاره شده است.
اراکی ( )1397بر اساس روش فقه نظام و با بررسی جامع
آیات و روایات ،مناطق شهری را به سه دسته تقسیم کرده
است :محلهها ،مرکز شهر ،حومۀ شهر .محدودۀ محله ،چهل
خانه از مسجد محله در چهار جهت ،و مسجد محله،
مرکز محله است .مساحت کلی شهر (قطر کلی آن) دوازده
مایل (چهار فرسخ) و محدودۀ حومۀ شهر به فاصلۀ چهار
فرسخ از محدودۀ اصلی شهر ،و مرکز شهر ،مسجد اعظم
یا مسجد جامع شهر است .وی خدمات شهری را نیز به
تناسب مناطق سهگانۀ یادشده در سه دسته گنجانده است:
خدمات مورد نیاز ساکنان محله؛ خدمات مورد نیاز عامۀ
مردم شهر؛ خدمات مورد نیاز عابران و مسافران عبوری .او
همچنین قوانینی برای عبور و مرور و طراحی راهها دارد.
فرضیههایی که اراکی بر اساس روایات ،پیرامون کالبد شهر
اسالمی بیان کرده و به شماری از آنها اشاره شد ،درست و
نشانگر برخی از ویژگیهای شهر اسالمی است ،ولی هویت
شهر اسالمی ،ماهیتی فرای کالبد آن دارد که در روایات
مشخصات آن بیان شده است و اراکی نیز به روح و جان
شهر اسالمی در قالب شهر شرعی اشاره کرده است.
مرتضی ( )1387با استفاده از روش نصگرایی و فقه فردی
پیوند شریعت با شهر اسالمی را بررسی میکند و باور
دارد که شهر باید جایگاه تجلی مفهوم امت باشد .او شهر
اسالمی را در قالب مناطق تجاری ،مناطق مسکونی ،مراکز
مذهبی ،آموزشی و صنعتی بررسی میکند و چگونگی
شکلگیری این مناطق و نحوۀ ارتباط آنها با ارز شهای
اسالمی ،به ویژه ارزشهای اجتماعی را توضیح میدهد .او
شهر اسالمی را جایگاه تجلی مفهوم امت به عنوان معرف
و مهمترین ویژگی آن میشمارد ،اما در روند بررسیاش به
شاخصهای کالبدی بازمیگردد و شهر اسالمی را در قالب
کالبد آن بررسی میکند.
عالمه جعفر مرتضی عاملی ( )1389شهر اسالمی را در
قالب محیط زیست و روشنایی ،راهها و جادهها ،فضاهای
تجاری ،تأسیسات و اماکن عمومی توضیح میدهد و
توصیههای قرآن و اهل بیت علیهم السالم را در هریک
از این بخشها میپژوهد .ایشان با استفاده از روش فقه
فردی در روایات و آیات به دنبال ویژگیهای کالبدی شهر
اسالمی است و شهر اسالمی را در کالبد آن جستوجو
میکند.
نقیزاده ( )1396تالش میکند با ترکیب دیدگا ههای
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این دو گروه ،کالبد شهر اسالمی (ظهور شهر اسالمی)
را با اندیشۀ اسالمی وفق دهد .او محیط زیست ،محله،
اماکن مذهبی ،مسکن ،دسترسی و شبکۀ معابر ،فضای کار
(تجارت ،صنعت ،خدمات) ،فضای آموزشی ،فضای گذران
اوقات فراغت ،عناصر عمومی و عامالمنفعه ،فضاهای شهری
و عمومی ،و سامانۀ مدیریتی در شهر اسالمی را بررسی
میکند .او نیز میخواهد به هردو وجه شهر اسالمی ،یعنی
هم محتوا و مفهوم و هم کالبد در کنار هم توجه کند ،ولی
آنچه در کارش رخ مینماید ،وجه کالبدی شهر اسالمی
است.
پژوهشگرانی نظیر فرجام ،سلیمانیمقدم و چاوشی
( ،)1390ایازی ( ،)1387برقی و تقدیسی ( ،)1387دانش
( ،)1389تقوایی و خدایی ( ،)1390شریفیان ،پورجعفر و
تقوایی ( )1395و  ...نیز در عرصۀ شهر اسالمی پژوهش،
و خصوصیات شهر اسالمی را از منظر آیات قرآن ،تفاسیر
و روایات (اصول کافی ،صحیفۀ سجادیه ،نهج البالغه و )...
بررسی کردهاند که برخی از مطالعات آنها در جدول  1آمده
است .این نظریات اگرچه پیرامون خصوصیات غیر کالبدی
و مفهومی شهر (امنیت و کرامت انسانی ،اقتصاد سالم و
خودکفا ،عدالت اجتماعی ،امت واحد ،معنویت ،دینورزی و
 )...است ،ولی در نگاه آنها نیز ویژگیهای کالبدی اولویت
دارد.
مجموع نظریات اندیشمندان شرق و غرب نشان میدهد که
اگرچه اندیشمندان در تالش بودند بین محتوا و کالبد شهر
اسالمی ارتباط درستی برقرار کنند ولی در عمل این نتیجه
به درستی حاصل نشد و تأکید بیشتر بر کالبد شهر اسالمی
بود به جای محتوای آن.
هدف و اولویت پژوهش حاضر ،بررسی محتوا و آموزههای
قرآنی به عنوان اساس اخالق و معرفت و بینش ساکنان
شهر است که اگر این مهم محقق و صفات یادشده در مردم
نهادینه و درونی شود ،کالبد شهر اسالمی نیز به تناسب
این ارزشهای نهادینهشده محقق میشود.

مبانی نظری

•نسبت اسالم و شهر
طبق پژوهشهای قرآنی انجام شده ،نسبت اسالم به عنوان
دین ،با شهر به عنوان یکی از مظاهر تمدن ،از طریق انسان
ساکن در شهر و سبک زندگی او در شهر برقرار میشود.
انسا نها با عناوین شهروند ،حاکم شهر ،شهرساز و ...
هرکدام نقشی را در شهر ایفا میکنند که اگر هریک ارتباط
(نسبت) درستی با اسالم برقرار کرده ،در نظر و عمل بر
اساس اصول نظری و عملی اسالم عمل کنند ،به قوانین
اسالمی پایبند باشند و ارزشهای اسالمی در آنها نهادینه

نشریۀ علمی باغ نظر / 110-99 ،)107(19 ،اردیبهشت 1401

جدول  .1جمعبندی مطالعات برخی از اندیشمندان داخلی در مورد شاخصها و ویژگیهای شهر اسالمی .مأخذ :نگارندگان.

فرجام و همکاران
()1390

 1و  2بلد

محل عبادت و مرکز نشر
توحید اسالمی

فرجام و همکاران
()1390

 15سبأ

فقدان فاصلۀ طبقاتی

ایازی ()1387

---

اشاعۀ معنویت و دینورزی
(زمینهساز امنیت)

-----

 19کهف

کسب و کار و تجارت حالل

عالمه طباطبایی

 126بقره

امنیت تشریعی
(قانونگذاری)

فرجام و همکاران
()1390

 75نساء

آزادی بیان و عقیده

ایازی ()1387

 126بقره

امنیت اعتقادی (اطمینان)

ایازی ()1387

 3تین و  1بلد

سکونت پرهیزگاران و دانشمندان

ایازی ()1387

 98یونس

امنیت عملکردی (رفتاری)

ایازی ()1387

نهج البالغه ،خطبه
 407و نامه 53

زمامداری حکیمان خردمند
(رهبری بر حق) :اصالح اهل،
آبادانی شهر ،مشورت با حکیمان و
دانشمندان

فرجام و همکاران
()1390

 112نحل

امنیت اجتماعی و اقتصادی
و طبیعی

نهج البالغه ،نامه .53

مهربانی و محبت و لطف به رعیت

مکارم شیرازی

(مكارم شيرازى،
1371
 ،ج)366 ،10 .

امنیت شرط پایداری
نعمت

ایازی ()1387

-----

برخورداری از نظم و برنامه و
تدبیر در امور شهری

عالمه طباطبایی

(طباطبایی،
 ،1386ج،12 .
)522
( امامزینالعابدین،
 ۱۴۱۳ه .ق،.
)107

رزق فراوان و ارزان (بعد از
برقراری اطمینان ناشی از
امنیت)

جوادی آملی
()1391

-------

توسعۀ فضاهای عمومی (مسجد،
مدرسه ،دارالشفاء ،باغ ،اماکن
فرهنگی و  ) ...و خدمات شهری

ایازی ()1387

 126بقره

رفاه و آسایش (توسعۀ
اقتصادی)

ایازی ()1387

-----

تساوی در اعمال حقوق شهروندی
برای همگان.

فرجام و همکاران
()1390

 91نمل

شهر دارای حرمت ،کرامت
و اعتبار به واسطۀ سکو+نت
فرد مسلمان و رعایت
حریم او

مکارم شیرازی

 15سبا

محیط زیست سالم (پاکیزگی،
هوای مطبوع و مالیم و زمین
حاصلخیز و آب فراوان)

فرجام و همکاران
()1390

 57و  58اعراف
(مكارم شيرازى،
 ،1371ج،6 .
)216-213

مکانی پرجنبوجوش و
کانون فعالی از حیات و
زندگی (رونق اقتصادی)

مکارم شیرازی

 15سبا
(مكارم شيرازى،
 ،1371ج)58 ،18 .

پاکیزگی (پاک از آلودگیهای
گوناگون)

فرجام و همکاران
()1390

 49فرقان
(مكارم شيرازى،
 ،1371ج،5 .
)118

دسترسی آسان به خدمات
و امکانات زیربنایی

ستاری

------

شهر به عنوان یک اجتماع کامل
از طریق عقد پیمان برادری

مکارم شیرازی و
عالمه طباطبایی

 15سبا
(طباطبایی،
 ،1386ج.،16
)549

عمران و آبادانی
(باغ و بوستان حاصلخیز) و
رونق اقتصادی

امام صادق (ع)

کلینی ۱۴۰۷ ،ه .ق ،.ج.
223 ،3

خوشرفتاری با همسایه وسیلۀ
آبادانی شهر است و بالعکس آن
ویرانی شهرها را به دنبال دارد.

مکارم و ...

 15سبا

امنیت

امام سجاد (ع)

امام زینالعابدین،
 ۱۴۱۳ه .ق152 ،.

استواری و پایداری شهرها به
واسطۀ قدرت و تدبیر و عزت
نفس مسلمانان

...................................................................

نظریهپرداز یا
اندیشمند این حوزه

آیه یا حدیث
مربوطه

ویژگی نامبرده برای
شهر اسالمی

نظریهپرداز یا
اندیشمند این
حوزه

آیه یا حدیث مربوطه

ویژگی نامبرده برای شهر
اسالمی
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ادامۀ جدول .1
نظریهپرداز یا
اندیشمند این حوزه

آیه یا حدیث
مربوطه

ویژگی نامبرده برای
شهر اسالمی

امام سجاد (ع)

(ابن بابویه۱۴۱۶ ،
ه .ق ،.باب الثالثه؛
قمی ۱۴۱۴ ،ه .ق،.
ماده تجر)

شغل مردم در شهر
خودشان باشد نه در
شهرهای اطراف.

امام سجاد (ع)

شریفیان و همکاران
()1395

----

وجه اجتماعی :قانون،
حاکمیت ،تجمع ،مرابطه،
مالکیت

شریفیان و
همکاران ()1395

----

شریفیان و همکاران
()1395

------

وجه الهی :عبادت (اقامه
صاله) ،تعلیم و تزکیه ،تذکر
و تفکر ،انفاق

شریفیان و
همکاران ()1395

-----

و درونی شود ،شهری که با گذشت زمان به دست آنها
ساخته میشود و شکل میگیرد دارای ویژگیهای اسالمی
است ،زیرا به طور طبیعی ،نتیجۀ اسالم و ایمان مردم شهر
به ارزشهای اسالمی ،شهر اسالمی خواهد شد.
اندیشمندانی نظیر فارابی ،و همچنین حبیبی و حجت و
 ...تعاریف مختلفی از شهر دارند .فارابی مدینه را جایگاهی
میپندارد که جمع بسیاری از جانداران خردمند از
گرو ههای کوی و برزن و بخش در آن جایگاه دور هم
گرد میآیند و برای دربایستهای زندگی گروهی و
سروساما ندادن به برتر یهایی که شایستۀ آن خواهند
بود ،با نهادن دستورهایی و بهکاربردن آن ،با همکاری
و همیاری یکدیگر برای برطر فکردن نیازهای فردی
و جمعی ،تالش و تکاپو خواهند کرد تا از این سو ،به
سعادت و نیکبختی دست یابند (فارابی.)152 ،1389 ،
حبیبی میگوید :سنت ساخت و تولید فضا و مکان بازتاب
سهگانۀ فرهنگ (دانش تاریخی زیست) ،دانش فنی زمانه،
و طبیعت است و نتیجۀ غایی تبلور این سهگانه شکلگیری
شهر است و به همین سبب شهر موجودیتی انسانشناسانه
مییابد (حبیبی .)69 ،1394 ،حجت (بیتا) نیز سه عامل
بستر جغرافیایی (مکانی ،فضایی ،محیطی) ،زمان (زمانی
که بر این مکان گذشته و تجربیاتی که در طول زمان به
واسطۀ حوادث و  ...حاصل شده) و عامل باورهای انسانی
(دین) را در توصیف و شکلگیری شهر دخیل میداند.
ویژگی مشترک همۀ تعاریف ،حضور مردم (شهروند و
قانون حاکم میان آنهاست.
حاکم) ،و
ِ
قانون سازندۀ شهر و تنظیمکنندۀ روابط ،از جها نبینی
ِ
حاکم بر جامعه (قوانین الهی یا مادی) نشأت میگیرد و
سبک زندگی ،فرهنگ شهروندی و تمدن را شکل میدهد
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نظریهپرداز یا
اندیشمند این
حوزه

آیه یا حدیث مربوطه

ویژگی نامبرده برای شهر
اسالمی

امام زینالعابدین،
 ۱۴۱۳ه .ق153 ،.

رهبری بر حق ( 14معصوم):
مشعلفروزان در شهر و از ارکان
بالد هستند.
وجه دنیوی :سکونت ،معیشت،
عمران ،امنیت
وجه تمدنی :جهانپیوندی
نسل

و سرانجام شهر در قالب پدیدۀ شهر ظهور میکند (اراکی،
 .)1397کتاب قانون در دین اسالم ،همان قرآن است.
دین اسالم به عنوان یک نظام فکری شکلدهندۀ
جها نبینی انسان ،از طریق یکایک افراد جامعه بر ابعاد
ساختاری شهر اثر میگذارد .دین اسالم ،از طریق قرآن و
اهل بیت ،نظام فکری و عقیدتی مردم را شکل میدهد و
با ایجاد سبک زندگی مخصوص ،شبکهای رفتاری (عمل)
میآفریند که این شبکه رفتاری ،محیط متناسب با خود
را تنظیم و ایجاد میکند؛ یعنی اگر مبانی فکری اسالم
در شهر و در میان مردم محقق شود ،سایر ابعاد نیز پیرو
این نظام فکری بهدرستی در شهر شکل خواهد گرفت .در
ادامه به سبک زندگی قرآنی که زمینهساز شکلگیری شهر
اسالمی است ،خواهیم پرداخت.
•نظریۀ قرآنی شهر
با مراجعه به دایرهالمعارفهای قرآنی نظیر معجمالمفهرس
واژگان بلد ،قریه ،مدینه و مصر به عنوان مفاهیم مترادف
با شهر انتخاب شد و با مطالعۀ قرآن و همچنین با استفاده
از نرمافزار قرآنی «نور» آیاتی که در آن خود واژگان شهر
(مدینه ،بلد ،قریه و مصر) به صراحت و به طور مستقیم
آمده است ،مورد جستجو و کندوکاو قرار گرفت تا
ویژگیهای شهر مشخص گردد .همچنین آیات مرتبط و
مکملی که به توصیف و تبیین و شرح هر یک از این چهار
مفهوم میپردازد ،استخراج شد تا پدیدۀ مورد نظر که شهر
(آرمانشهر و پادآرمانشهر) است خود را از بطن آیات و
ارتباط آیات با یکدیگر ،نشان دهد و مفهوم آن روشن شود.
این تحقیق به روش عالمه طباطبایی در «المیزان» (تفسیر
آیه به آیه) از آیات قرآن و ارتباط آنها با یکدیگر انجام
میشود و آیات به صورت تکی و منفرد بررسی نمیشود،
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بلکه در قالب شبکهای و نظاممند آیات در کنار یکدیگر قرار
میگیرند و مفهوم واژۀ شهر از دل آنها استخراج میشود.
نتیجۀ مطالعات انجامشده در این پژوهش بر روی قرآن و
تفاسیر در زمینۀ ماهیت شهر این است که قرآن شهر را
به دو دستۀ «آرمانشهر» و «پادآرمانشهر» تقسیم کرده
است.
آرمانشهر قرآنی مفهومی ارزشی  -هنجاری است که بر
اساس روابط انسانی شکل میگیرد .در این آرمانشهر
اسالمی  -قرآنی مجموع روابط انسان با خدا ،خود ،دیگران
و طبیعت ،سبک زندگی فردی را میسازد و سپس در
سطح جامعه روابط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و  ...و
سبک زندگی جمعی را شکل میدهد و سرانجام سبک
زندگی مسلمانان است که بهعنوان ساکنان ،حاکمان
و طراحان شهر برپایۀ اندیشهای قرآنی ،در یک جریان
طبیعی و فطری بر شکل شهر و کالبد آن اثر میگذارد.
نظریۀ قرآنی شهر با تأکید بر سه عنصر اصلی ساختار
مفهومی شهر ،یعنی مردم ،قانون و حکومت شهری ،در
مقابل رویکرد کالبدی غالب اندیشمندان این حوزه قرار
میگیرد؛ سه عنصری که بدنۀ اصلی ساختار هر شهری
را میسازد و نحوۀ پیوند این سه عنصر ،تأثیر آنها بر هم
و تأثرشان از یکدیگر ،شکل شهر را میآفریند .حکومت
و مردم هر کدام به تنهایی ،نمیتوانند زمینهساز تحقق
شهر اسالمی باشند بلکه هردو در ارتباط با هم و زیرسایۀ
آموز ههای اسالم (قانون حاکم) ،بسترساز تحقق شهر
اسالمی خواهند شد .حکومت بسترساز اجرای عدالت
در شهر خواهد بود و مردم نیز با پا یبندی به اخالق
و معنویت و ارز شهای اسالمی (قانون اسالمی) ،زمینۀ
تحقق شهر اسالمی را فراهم خواهند کرد .بنابراین شهر
اسالمی بهعنوان شهری دینی ،با تأکید بر جنبۀ مفهومی
و محتوایی ،بر پایۀ دین اسالم و آموز ههای قرآنی آن
شکل خواهد گرفت .توصیف سبک زندگی آرمانشهر و
پادآرمانشهر قرآنی در قالب مهمترین دستاورد این پژوهش
در ادامه میآید.
•آرمانشهر
در قرآن واژۀ بلد معادل آرمانشهر است .آرمانشهر قرآنی
شهری است که خصوصیات فکری (اعتقادی)  -رفتاری
مردمان آن طبق قرآن و روایات ،و حاکم شهر نیز خلیفهاهلل
باشد و بر پایۀ دستورات خدا عمل ،و عدالت را در شهر
جاری کند و بسترساز اجرای عدالت در شهر باشد و
همچنین قانون شهری ،قانون توحیدی قرآن و عدل الهی
باشد که هرسۀ این خصوصیات تا کنون با هم و بهطور

...................................................................

بحث

کامل در هیچ شهری جمع نشده است که آن شهر به
آرمانشهر قرآنی یا بلد تبدیل شود.
با توجه به آیات بررسیشده در این پژوهش ،بلد ،مدینۀ
فاضلهای است که حکومت حق به عنوان زمینهساز برقراری
عدالت در آن مستقر شده و مردمش حقجو و حقپرستند
(مؤمن به خدای یگانه و همۀ پیامبران او) و همه (حاکم و
شهروند) عادالنه و بر اساس قوانین توحیدی عمل میکنند
و حیات پاک در این شهر استقرار و جریان دارد 8.به دلیل
محدودیت در مقاله ناگزیریم از تفاسیر مربوط با آیاتی که
واژۀ بلد در آنها آمده است عبور کنیم و فقط مهمترین
کلیدواژۀ تفسیر آیات را به طور خالصه در ارتباط با سبک
زندگی مردم بلد بیاوریم .ولی بررسی تفاسیر آیات اولیۀ
سورۀ بلد به عنوان نمونه آورده میشود تا روند و روش
استخراج کلیدواژهها از تفاسیر آیات مشخص شود.
در این پژوهش ،تفاسیر مختلف در ارتباط با سورۀ بلد به
عنوان نمونه انتخاب و بررسی و نتایج زیر در ارتباط با بلد
حاصل شد.
سورۀ البلد در تفسیر المیزان (طباطبایی ،1386 ،ج .،20
 :)486 -482از جمعبندی تفسیر آیات اولیۀ سوره بلد در
ارتباط با شهر ،این نتیجه حاصل شد که رعایت تناسب بین
سوگند و بین چیزی که میخواهیم با سوگند اثبات کنیم
الزم است .معلوم است شهر ،علیالخصوص مکه موضوع
بسیار مهمی است که قسم به آن بیان میشود و حرف
مهمی در ادامه خواهد آمد که با موضوع بلد در ارتباط
است.
و معناى دو آيه اين است كه (هر چند قسم الزم ندارد
ولى) سوگند مىخورم به اين شهر ،شهرى كه تو در آن
اقامت دارى ،و اين تعبير توجه مىدهد به اينكه مكه به
خاطر اقامت آن جناب در آن و تولدش در آن شرافت يافته
و جایی که حرم است حرمت دارد و با محل فرق میکند.
در محل میتوان کارهایی که در حرم حرام است را انجام
داد.
سورۀ بلد در تفسیر نمونه (مكارم شيرازى ،1371 ،ج.
 :)8-7 ،27قسم به اين شهر مقدس شهر مكه (ال أُ ْقسِ ُم
ب َ
ِهذ ا ا ل ْ َبلَ ِد ) .شهرى كه تو ساكن آن هستى ( َو أَن َْت حِ ل
ب َ
ِهذا ال ْ َبلَدِ) .شرافت و عظمت سرزمين مكه ايجاب مىكند
خداوند به آن سوگند ياد کند ،چرا كه نخستين مركز
توحيد و عبادت پروردگار در اينجا ساخته شده ،و انبياى
بزرگ گرد اين خانه طواف كردهاند ،ولى آیۀ »« َو أَن َْت حِ ل
ب َ
ِهذا ال ْ َبلَدِ» مطلب تازهاى در بر دارد ،مىگويد اين شهر به
خاطر وجود پر فيض و پر بركت تو چنان عظمتى به خود
گرفته كه شايستۀ اين سوگند شده است.
سورۀ بلد در تفسیر مجمع البیان (طبرسی ،1391 ،ج .،27
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مرضیه پورمحمدی و همکاران

 :)97تمامى مفسرين اجماع و اتفاق كردهاند بر اينكه اين
سوگند به بلد حرام و آن مكۀ معظمه است و اينكه شرافت
بلد به شرافت آن است كه به آن مقيم است (پيامبرى كه
دعوتكننده به سوى توحيد پروردگار و اخالص بندگى
اوست) و بيان اين است كه احترام و بزرگداشت مكه براى
اوست و اینکه خدا سوگند به مكه خورده براى خاطر (پس
شرافت مكه به واسطۀ) آن حضرت است و براى اين است
كه آن حضرت در آن سكونت و اقامت دارد ،چنانچه مدينه
را طيبه ناميد براى اينكه آن شهر به حيات و ممات آن
حضرت پاك شد .پس دلیل اهمیت و استواری یک شهر
به واسطۀ انسا نهایی است که در آن زندگی میکنند
باالخص رهبر شهر که نماینده و رکن اصلی شهر است.
در دعای جامعۀ کبیره  12امام به عنوان ارکان بالد معرفی
شدهاند که شهر به وجود آنها استوارو پابرجاست و بدون
آنها جایگاه و حرمتی ندارد .پس شهر به واسطۀ پیامبر و
اهل بیتش حرمت دارد و اهمیت شهر به در و دیوار و گچ
و سنگش نیست بلکه به واسطۀ کسی است که مردم را به
عبادت خدا و یکتاپرستی دعوت میکند و اگر او (انبیاء و
اولیاء الهی) را احترام نکنند شهر هیچ جایگاه و حرمتی
ندارد.
سورۀ بلد در تفسیر هدایت (مدرسی ،۱۳۷۷ ،ج.-111 ،18
 :)114بلد -بنا بر گفتههاى مفسران -مكه است و شرف
مكه آشكار است ولى مكه شريفتر از رسولاهلل نيست ،بلكه
شرف هر زمين به بندگان صالحى از خداست كه در آن
سكونت دارند ،و لذا در حديث آمده است« :حرمت مؤمن
از حرمت كعبه بيشتر است» (مجلسی ۱۴۰۳ ،ه .ق ،.ج،67 .
.)71
بنابراین با توجه به تفاسیر مختلف سورۀ بلد ،حرمت شهر
به حرمت انسانهای درون شهر علیالخصوص حرمت رهبر
شهر است و جایگاه خلیفهاهلل از جایگاه شهر مقدس بسی
باالتر است .پس شرف مكان وابسته به فراهمبودن آزادى
و امنيت و احترام براى ساكنان آن است .آیات دیگر در
ارتباط با بلد به همین روش بررسی شد که خروجی آنها در
قالب کلیدواژه آمده است (جدول .)2
•پادآرمانشهر
پس از بررسیهای بهعملآمده پیرامون واژگان مترادف
با شهر در قرآن ،واژۀ قریه معادل مفهوم پادآرمانشهر
استخراج شد ،زیرا تمامی آیاتی که واژۀ قریه در آن به کار
رفته بود به پادآرمان شهر یا ویژگیهای یک شهر منفی
میپرداخت .در این تحقیق حجم وسیعی از آیات قرآن در
ارتباط با پادآرمانشهر به دست آمد ،زیرا در طول تاریخ
همۀ شهرهای محققشده در واقعیت ،پادآرمانشهر بودهاند.
قرآن بهروشنی ویژگیهای پادآرمانشهری را توصیف کرده
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تا بیان کند چه ویژگیهایی برای شهر شایسته نیست.
خصوصیات پادآرمانشهر قرآنی (قریه) در آیات متعددی از
قرآن آمده که در این پژوهش آیات یادشده و آیات مرتبط
با آنها با مراجعه به تفسیر المیزان و روش به کار رفته
در آن بهشکل شبکهای متصل و نظا ممند بررسی شده
و برخی از آیات و کلیدواژههای مفهومی آیات در ارتباط
با سبک زندگی مردم قریه پس از بررسی در المیزان در
9
جدول  3آمده است.
واژۀ قریه در مورد شهرها یا مجتمعهایی که گناهکاران در
آن بودهاند نیز به کار رفته است (بقره 58 ،و 259؛ نساء،
75؛ انعام123 ،؛ اعراف 94 ، 4 ،و 161؛ حجر4 ،؛ نحل،
112؛ انبیاء( )11 ،نقیزاده .)41-40 ،۱۳۸۷ ،این تحقیق
با این معنی قریه یعنی اجتماع گناهکاران در یک شهر سر
و کار دارد که ویژگیهای اعتقادی -اخالقی ساکنان آن در
جدول  3آمد و تفسیر یکی از آیات مرتبط با قریه به عنوان
نمونه در ادامه آمده است:
کفران نعمت یکی از ویژگیهای اخالقی و رفتاری مردم
قریه میباشد و از جمله اعمالی است که باعث میشود
نعمت به صور تهای گوناگون از انسان گرفته شود و
آرما نشهر تبدیل به پادآرما نشهر گردد« :از بین رفتن
سرزمین حاصلخیز و باقیماندن زمین خشک و لم یزرع
با گیاهان تلخ و شورهزار و افزایش فاصلۀ بین شهرها و از
بین رفتن امنیت جاد هها از نمودهای این کفران است.
در صورتی که قبل از کفران نعمت فاصلۀ شهرها به طور
مساوی بین هم تقسیم شده بود .حرکت در شب و روز
در این قریهها با امنیت و به راحتی صورت میگرفت ولی
بعدها این نعمت از آنها گرفته شد» (طباطبایی،1386 ،
ج .)549 ،16 .این توصیفات در آیات  21 -10سبا آمده
است .کفران نعمت (آیه  6و  7انعام) باعث نزول بالهای
پنهان و آشکار در شهر میشود که عدم امنیت و قحطی
و گرسنگی و  ...از شمار آنهاست .مصداق نزول بال در
شهرهای معاصر ،میتواند بیماری ،خشکسالی ،تغییر در
سیستم آب و هوا ،آلودگی ،گرانی ،بیتفاوتی مردم نسبت
به یکدیگر و نسبت به اقوام نزدیک و دوستان ،جابهجایی
زیاد و دوری محل کار از محل زندگی و  ...باشد .اینها
همه ابتالها و بالهای دنیوی است ولی عذاب اصلی مردم
قریه در دنیا ،شقاوتمندی آنهاست که نتیجۀ آنها عذاب
آخرتی خواهد شد (همان ،ج . .)22 ،7در جایی دیگر در
تفسیر آیات  76 -71نساء آمده است که اگر اهالی مکه
(علیالخصوص رؤسای آن) ستمگر باشند و در حق گروهی
از مردم ظلم و ستم کنند و آنها را با استضعاف بکشانند،
مکه با تمام ویژگیهای الهی و مثبت آن میتواند یک قریه
محسوب شود و دیگر بلد طیبه نیست .بنابراین باید رهبران
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جدول  .2سبک زندگی مردم بلد (حیات طیبه :زندگی پاک) از جمعبندی آیات مکمل .مأخذ :نگارندگان.
ردیف

ویژگیها

آیات

1

معتقد (آیین ابراهیم ،دین حنیف و معتدل و یکتاپرست ،و
پیامبران پس از آن) ،یکرنگ و رنگ خدایی ،پرستش خدا

 141-135بقره 121-120 ،نحل 24 – 19 ،رعد

2

استفاده از روزی حالل

 168بقره

3

ایمان و عمل صالح

 97نحل 36-35 /محمد

4

شکرگزاری

 121-120نحل

5

اطاعت از خدا

 121-120نحل 24-19 ،رعد

6

عدم دنیاپرستی و حرص دنیا

 131طه 36-35 /محمد

7

اهل نماز

 131طه 24-19 /رعد

8

پرهیزگاری

 131طه 3-2 ،طالق 24-19 ،رعد

9

ایمان به خدا و رسول و پیروی از آنان

 36-35محمد 3-2 ،طالق

10

قدرتمند در مقابل کفار

 36-35محمد

11

یاد خدا ،ذکر و توجه به او در تمام شئونات زندگی و تسلیم او
(اسالم)

 163انعام

12

حرکت در صراط مستقیم

 39-38غافر

13

دنیا وسیلۀ توشهگیری برای متقین و مؤمنین

 39-38غافر

14

معاد (یقین به روز حساب)

 3-2طالق 21-11 ،حاقه (عیشه راضیه)

15

توکل بر خدا

 3-2طالق

16

وفای به عهد و پیمان با خدا

 24-19رعد

17

صبر در طلب روزی خدا

 24-19رعد

18

انفاق

 24-19رعد

19

رفع بدی با نیکی

 24-19رعد

20

حرمت و ارزش صاحبان شهر

 3-1بلد

و شهروندان شهر بر طبق قانون الهی (کتاباهلل و سنت
اهل بیت) عمل کنند و ظلم و ستم و فساد نکنند وگرنه
شهر آنها از دایرۀ بلد ،مدینۀ فاضله یا آرما نشهر خارج
میشود.
با توجه به مطالعات و پژوهشهای این تحقیق در زمینۀ
اندیشۀ قرآنی شهر و جمعبندی آنچه دربارۀ شهر اسالمی،
مطالعه و دیده شد ،شهر اسالمی واژهای است مبهم که
شرقشناسان جعل کردند و ویژگیهایی را دربارۀ شهرهایی
که دیدند ،بیان کرده و به شهر اسالمی نسبت دادند؛
درحالیکه آنچه امروزه شهر اسالمی لقب گرفته ،اساساً شهر
اسالمی نیست و بهکارگیری این اصطالح برای شهرهای
گذشته یا کنونی ،نادقیق و تا حدی بیمعناست .آنچه

...................................................................

نتیجهگیری

اسالم در قرآن پیرامون آرمانشهر اسالمی (اندیشۀ قرآنی
شهر) فرموده با آنچه حکومت و مردم در طول تاریخ و
بهتناسب امکانات و اوضاع شهر با نام اسالم اجرا کردهاند
بسیار تفاوت دارد .اندیشمندان شرق و غرب ،شهر اسالمی
را در کالبد و فرم آن جستوجو میکردند؛ حال آنکه
حقیقت شهر اسالمی با توجه به اندیشۀ قرآنی شهر ،فرای
کالبد است و تحقق بینش و منش اسالمی یعنی اخالق و
معنویت و ارزشهای انسانی نظیر عدالت در شهر ،و کالبد
در پی تحقق این حقیقت شکل میگیرد.
طبق بررسیهای صور تگرفته در کتاب خدا و تفسیر
المیزان در زمینۀ شهر و نتایج بهدستآمده ،قرآن کریم
به مفهوم ارزشی  -هنجاری شهر عنایت دارد ،نه کالبد
آن .اگر چه که برخی روایات توصیفکنندۀ کالبد شهر
اسالمی است نظیر فرضیات مطر حشده توسط اراکی

..............................................................................
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جدول  .3ویژگی اعتقادی ،اخالقی و رفتاری مردم قریه .مأخذ :نگارندگان.
ویژگیها

آیات

1

پیمانشکن (چه با خدا چه با مردم)

 74-63بقره 126-115 ،طه

2

پشتکردن به حق در عین دیدن آن(اعراض از آیات خداوند)  ،دلهای مهرومومشده

 74-63بقره 32-21 ،انعام 126-115 ،طه

3

تعدی از اوامر الهی و اطاعت از شیطان

 74-63بقره 39-35 ،بقره 126-115 ،طه

4

حیوانهای انسان نما

 74-63بقره

5

گرفتن نعمت از مردمان قریه به دلیل گناه و سرپیچی از اوامر خداوند (قریهای ترسناک و خالی
از نعمت و برکت  ،خشک و لم یزرع

 39-35بقره  21 -10 ،سبا 7-6 ،انعام

6

مردمی هوسران و خوشگذران (مشغول شکم و شهوت) و اهل دنیا

 78-69غافر 126-115 ،طه

7

کافر و مشرک

 78-69غافر 32-21 ،انعام 54-40 ،فصلت،
 100 -98یونس

8

جدال با آیات خداوند و انکار آیات

 78-69غافر 32-21 ،انعام

9

تکذیب پیامبر و کتابش و دروغبستن و تهمت به خدا و رسول و آیات خداوندی

 78-69غافر 32-21 ،انعام 54-40 ،فصلت

10

عدم ایمان به توحید و معاد و نبوت و انکار آن

 32-21انعام 54-21 ،غافر 54-40 ،فصلت

11

اهل کفر و لجاجت و جدال و عناد

 32-21انعام 54-21 ،غافر 54-40 ،فصلت

12

اهل ظلم بر خود و دیگران

 32-21انعام

13

تکیه به مال و فرزند و مالکیت آن را از خود دانستن (نه خدا) و فخرفروشی به آن

 46-32کهف

14

عریانی و برهنگی

 126-115طه

15

انسانهای بدون حریم

 126-115طه

16

اهل اسراف و تجاوز (افراط و تفریط)

 54-21غافر

17

دروغ  ،دورویی ،نفاق

 54-21غافر 82-63 ،یوسف 17-11 ،حشر،
 65-56اسراء 227-192 ،شعراء

18

شکاک

 54-21غافر

19

متکبر و خودخواه و مغرور

 54-21غافر

20

نعمت را از آن خود و ابدی و خود را مستحق آن و به هنگام مواجهه با شر و بال مأیوس و
ناامید میشوند.

 54-40فصلت

21

مرگ ساکنان زمین به دلیل کفر

 17حدید

22

منفعتطلب ،ریاکار ،اهل کمفروشی و کمگذاشتن در پیمانه و معامله

 191-176شعراء

23

اهل فساد روی زمین

 5-4اعراف 82-63 ،یوسف 40-14 ،عنکبوت،
 159-141شعراء

....................................................................

میتواند همۀ این ویژگیها را داشته باشد یا برخی از آن را

( )1397ولی موضوع این پژوهش محتوای شهر اسالمی
و اولویت و ارجحیت آن بر کالبد آن است .در این پژوهش
قرآن کریم روابط شهری را در قالب پیوند انسان با خود،
خدا ،مردم و هستی (طبیعت) بیان کرده است و از تنظیم
این پیوندها در شهر ،مفهوم شهر اسالمی خلق میشود و
مجموعهای از روابط فردی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی،
فرهنگی ،زیستمحیطی و  ...در آن قابل تعریف است؛ بدین
ترتیب شهر اسالمی با مناسبات واقعی زندگی اجتماعی

..............................................................................
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محقق میشود و نکتۀ مهم این است که همۀ مناسبات در
سایۀ آموزهمحوری اسالم باشند؛ مث ً
ال قدرت ،یکی از این
مناسبات است؛ ولی در اسالم حقیقی ،حکومت به شکل
خالفت نیست ،بلکه به شکل والیت است؛ یا نظام اقتصاد
و بازار در اسالم بر پایۀ سود نیست ،بلکه بر پایۀ خدمت به
خلق خداست.
با توجه به هدف پژوهش و نتایج حاصل از تحقیق ،شهر
اسالمی فراتر از کالبد ،یک مفهوم فرهنگی (عقیدتی -

نشریۀ علمی باغ نظر / 110-99 ،)107(19 ،اردیبهشت 1401

رفتاری) است .آنگاه که این مفهوم عالی به درستی فهم
و در اذهان اندیشمندان و مردم نهادینه و درونی شود،
پیروش کالبد در تناسب با این مفهوم محقق خواهد شد؛
یعنی چنانکه اندیشمندان شهر دربارۀ شهر بیان فرمودهاند
که محتوا بر کالبد مقدم است ،پس در شهر اسالمی محتوا
(آموزۀ قرآنی) بر کالبد مقدم است و تا زمانی که محتوا در
شهر جان نگیرد ،کالبد محقق نخواهد شد؛ بنابراین باتوجه
به جایگاه تعیینکنندۀ نظام فکری نسبت به سایر نظامهای
شهری (اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،کالبدی) اگر شهر
تحت تأثیر عامل فکری (جهانبینی) درست شکل بگیرد،
این نظام فکری در سایر ابعاد (سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی
و  )...نیز در شهر آشکار میشود که روایات در اینجا به
عنوان مفسر در کنار قرآن قرار میگیرند و شرح ویژگیهای
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی را میدهند.
شهر اسالمی هر آنچه هست ،شهر است و از قاعدۀ
شهربودن جدا نیست .هر شهری از سه رکن مردم ،حاکم و
اسالمی مبتنی
قانون تشکیل شده است؛ بنابراین در شهر
ِ
بر نگرش اسالمی نیز این سه عنصر ساختاری وجود دارد.
در اندیشۀ قرآنی شهر ،آنچه قرآن در زمینۀ مفهوم شهر به
روشنی اشاره کرده ،سبک زندگی مردم و حاکمان شهر و
قوانین مرتبط با آنها در قالب سه رکن ساختاری شهر است
که ساختار زمینهای و پایهای شهر را از درون میسازد و
نمود بیرونی و ظاهری این ساختار فکری  -رفتاری در کنار
سایر ویژگیها نظیر زیستبوم منطقه ،فن زمانه ،دانش
تاریخ زیست (فرهنگ) شهر خواهد بود.
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