
 

 
هایشهردرقرآنکریمشناسه 

 

 های شهر در قرآن کریم شناسه                                
 

 دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس :جابر دانش
 

 ای قرآن کریم رشته یانمدوفصلنامه تخصصی پژوهشهای 

  7- 36 ، ص1392زمستان سال چهارم، شماره دوم، پائیز و 

 25/11/1391تاریخ دریافت مقاله: 

 13/3/1392تاریخ پذیرش مقاله: 

 چكيده

های اسالم در شهرها و تبیین الگویی برای  برای شناخت آثار کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی آموزه

ه ای   ه ا و تققیق ام متد ددی انج ام و تقلی        ای مختل ،، بررس ی  ه   ها در دوره تمایز این شهرها از سایر نمونه

گوناگونی ارائه شده است که بخشی از آن، متوجه اشارام و نصوص متددد دینی در باب امور آبادی و عم ران  

شهری است. ماهیت خاص شهرهای حیطه جهان اس الم و جل وه مه اهیم و خصوت یام مش ترر و فراگی ر در       

 رو ش هر  ه ای دین ی اس ت. از ای ن     ه ا ب ا آم وزه    ذ و حاکمیت فرهنگ اسالم و ارتب ا  آن ها، بیانگر شیوه نهو آن

ای ن مقال ه ب ا     .پ ردازد  می اسالمی های ارزش و فرهنگ از متأثر شهرهای مدرفی که به اتطالحی است اسالمی،

شناس ان،   تکیه بر اشارام آیام در مورد وجوه مختل، مدماری و شهرسازی و با تکیه ب ر آرا  مهس رین و ل  ت   

های شهر م ورد نر ر ق رآن ک ریم را اس تخراو و م ورد ب ازبینی و تقلی   ق رار داده اس ت و از            ها و مؤلهه شناسه

گی اخ روی اس ت و تج ویز آن در ام ور ج اری دنی وی       پرداختن به آیاتی که ناظر بر شئون اولی ا  اله ی و زن د   

ه ای موردنی از در ای ن تققی   ب ه روش اس نادی        غیرممکن، پرهیز نموده است. در این راس تا، االالع ام و داده  

ان د. ق رآن ک ریم باه ده پرهی ز از       تقلیلی مورد مداقه و بررسی قرارگرفته -گردآوری و با رویکردی توتیهی

بار، به تهاتی همچون امنیت، آرامش، حرمت و تطاب  با شرایط البید ی و اقلیم ی در    وساز بیهوده و زیان ساخت

های آرمانی، متکام  و مطل  آن را نیز در سرای اخ روی م ورد    عمران شهری و دنیوی اشاره دارد که البته جنبه

در تأمین سرپناه و وسازها، توجه به ابداد کیهی  دهد. همچنین اسلوب قرآن در تبیین تهام ساخت توجه قرار می

های خاص خودداری  های دینی از تدیین ضوابط جزئی و دستورالدم  مکان اجتماع انسانی است و اتوالً آموزه

 نموده است.

 های شهر، اشارام قرآن، فرهنگ اسالمی، تهام عمران، اهداه ساخت شناسه :هاکليدواژه

                                                                                                                                 
 :نویسنده پاسخگوjaber.danesh@modares.ac.ir 
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 مقدمه -1

 که ج رافیایی قلمرو امیه، بنی سلسله اواخر تا تقریباًیدنی  هجری 133از ابتدای ظهور اسالم تا سال 

 اس الم  جهان عنوان با امروزه که ای منطقه بود، مسلمانان تصره تقت یافت، می امتداد هند تا اسپانیا از

 مق و  موج    م یالدی  هش تم  و ههتم های سده در اعراب حمالم کثرم و سرعت. شود می یاد آن از

 ای ن  و برانگیخ ت  ب ومی  جدی د  مقالم ساخت برای را مقلی استادکاران و شد موجود بناهای برخی

 پیتربریج، ؛20 :1381 حکیم،) بکنند آن مدماری اشکال وارد را جدید دین ذاتی مهاهیم توانستند بنایان

1379 :193.) 

 ثروتمن دترین  و ت رین  بزرگ به اسالمی شهرهای میالدی، دوازدهم تا هشتم سده بین های دوره در

 ج الل  و شکوه شرق و غرب در تابده های دولت های پایتخت که درحالی شدند، تبدی  جهان شهرهای

 دهل ی  و آگرا ایران، در شیراز و اتههان مانند شرقی های دولت های پایتخت. نداشتند مستمری چندان

 و هه دهم  ش انزدهم،  های سده الی شهرها این .ماندند باقی پرجمدیت و مهم هم جدید عصر تا هند در

 ب زرگ  مقیاس ی  در هندس ی  ن وین  ش یوه  به همچنین و یافتند دوباره ترکیبی مدماری لقاظ از هجدهم

(.11 :1385 ولو، بنه) شدند الراحی دوباره


 (University of Texas Libraries: منبع) اموی خلفای عهد در اسالمي مناطق نقشه: 1 تصویر
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ت ر از آنچ ه در دنی ای مس یقیت وج ود       مدتقدام دینی تأثیری قویبه اعتقاد بسیاری، اشترار در 

ه ای اس المی ب ر روی     های فرهنگی مل  مختل ، داش ته و موج   ش ده در س رزمین      دارد، بر فدالیت

تنه ا عالی   مدن وی بلک ه آداب و      ها پلی افراشته و از فراز آن، نه اختالفام نژادی و سنن باستانی ملت

جمله شیوه شهرنشینی و عمران شهری در روندی مشخص هدایت نماید. رسوم کشورهای گوناگون از 

آنچه بیش از همه در روند ایجاد وحدم و پاسخ به جمیع مسائ  زندگی قاالدیت داشت، قرآن بود که 

 وجود آورد که تمام دنیای اس الم را ب ه   انتشار آن به زبان اتلی و فرمانروایی خط عربی، پیوندی را به

 (.6: 1368عام  مهمی در خل  هر نوع اثر هنری گردید )کون ، هم مربو  ساخت و 

اس المی   ش هر  گی ری  یابی این وحدم و ارتبا  باید اشاره داش ت ک ه در مس یر ش ک      اما در ریشه

و ب رون   3بندی دیگر، عوام   درون دین ی   و یا در تقسیم 2و مصنوعی 1ای از عوام  متددد البیدی آمیزه

در تقلی  مبانی انترام شهرهای اسالمی غیرممکن است )ر.ر:  ها آنتمایز تأثیرگذارند که غالباً  4دینی

ه  ای درون دین  یث تأثیرگ  ذار ب  ر س  اختار  (. ای  ن مقال  ه درت  دد واک  اوی مؤله  ه17-18: 1389دان ش،  

است که در این مج ال منقص رًا ب ه تد الیم منبد ا از اش ارام ق رآن ک ریم          5های زیستی سنتی مجتمع

  تهصی  اشاره خواهد شد.شود که به  پرداخته می

                                                                                                                                 
 ت ورم  و فیزی    در م ؤثر  عوام  است؛ تقسیم قاب  دسته دو به خود که البیدی عوام  از غیر است عواملی عوام ، این. 1

 .اسالمی شهر باالن و بنیاد در تأثیرگذار عوام  شهر،

 ت ورم  و فیزی    در م ؤثر  عوام  است؛ تقسیم قاب  دسته دو به خود که البیدی عوام  از غیر است عواملی عوام ، این. 2

 .اسالمی شهر باالن و بنیاد در تأثیرگذار عوام  شهر،

تأثیرگ ذار  منرور عوام  مرتبط با شرایع و حقای  دینی است که به الور مستقیم می تواند در کالبد و مدنای شهر اس المی  . 3

 باشد.

 ای ن . گی رد  م ی  ق رار  س از  و س اخت  اس لوبث  و ه ا  تکنی  همچون مصنوعی عوام  برخی و البیدی عوام  دسته این در. 4

 و اس ت  انتق ال  و فراگی ری  قاب    تجرب ه  و آم وزش  الری  از که است الهی مذاه  و ادیان فقوای و پیام ورای امری قواعد

 .نیست خاتی فرهنگی چارچوب در منقصر

یابی آثار کالبدی در فرهنگ و س نت دین ی و ال رب مب انی      . نگارنده در این نوشتار نیز همچون مقاالم پیشین در پی ریشه5

 نرری آنهاست. جهت مطالده و آشنایی بیشتر رجوع کنید به:

 ( کیهیت1390دانش، جابر .) فص لنامه مطالد ام   ایران ی،   س نتی  ه ای  نمونه بر تاکید با شهری میادین در حضور
 .71-80شماره چهارم، اسالمی،  -شهر ایرانی
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 1توان مواردی را احصا  نمود که به تدبیر اُل گ گراب ار   در نگاهی کلی و گذرا به آیام قرآن، می

وساز و عمران شهری مرتبط است و به الریقی به توتی،  الور مستقیم و یا غیرمستقیم به امور ساخت به

الور  ن راستا ابتدا به مهاهیم و اتطالحاتی که به( در ای1384پردازد )ر.ر: گرابار،  کیهیام کالبدی می

وساز و درنهایت  شود و در ادامه اهداه ساخت مستقیم به امور ساخت شهری اشاره داشته، پرداخته می

 گردد. تهام عمران شهری که در آیام مورد اشاره قرارگرفته، بیان می



 مفاهيم و اصطالحات -2

 و عم ارم »، «س کونت »، «سرزمین و شهر»ذی  عناوین ها و اتطالحام موجود در متن آیام  واژه

 3ذکر گردیده است. ها آنو آیام مرتبط با  2بندی دسته« تمکین و مکان»و « عمران

 شهر و سرزمين -2-1

مرتب ه،   5« بدد  »مرتب ه، جم ع آن    14« 4بلدد » ب ار،  3 «مددئن  » مرتبه، جمع آن 14« مدينة»های  واژه

اند؛ البته در بدضی از آیام، شهر و دیار خات ی   قرآن آمدهبار در  19« قری» بار و جمع آن 38« 5قرية»

ه ای ش هری و    ک دام از ویژگ ی   مورد نرر بوده است. در بدضی دیگر موضوع اتلی و پیام آیه به هیچ

ه ای ش هر و مراک ز     الور مستقیم و با یکی از ویژگی روستایی ارتبا  نیافته و تددادی دیگر از آیام به

 های مذکور بدین ترتی  است: هایی از آیام حاوی واژه دارند. نمونهجمدیتی ارتبا  

                                                                                                                                 

 ( 1388دانش، جابر.) ش ماره  جاوی دان  می را   فصلنامه وق ، ، در فراز و فرود یوق، و تمدن اسالم یهمراه ،

67 ،23-14 

1. Oleg Grabar 

 ها از منابع ذی  استهاده شده است: . در بیان و احصا  واژه2

 ( 1381رضایی، مقمد .)های قرآن، تهران: مهید واژه 

 ( المدجم المههرس آلیام القرآن الکریم، تهران: اسوه1377کالنتری، الیاس .) 

های مقاله، اوال: در اغل  موارد قسمتی از آن بیان شده  الزم به ذکر است که در بیان آیام در این قسمت و سایر بخش. 3

 استهاده شده است.آیة اهلل ناتر مکارم شیرازی رجمه، از ترجمه و از ذکر تمام آیه خودداری شده و ثانیا: در بیان ت

 منرور شده است.بلدة و  بلدابا توجه به تور دیگر آن شام   بلدهای  تدداد واژه. 4

 .احتساب شده استقریتین  وقریت   نیز با توجه به دیگر اشکال آن مانندقریة های  تدداد واژه. 5
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 «ِپروردگ ار  فرمان به گیاهش ،(شیرین و) پاکیزه : سرزمینوَئلْبَلَدُ ئلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّه 

 (.58)اعراه/« روید مى
 « ِ ْآن در یت یم  نوجوان دو آن از دیوار، آن اما و :فِي ئلْمَدِينَةِوَأَمَّا ئلْجِدَئرُ فَكَانَ لِغُلَامَيْ ِ يَتِيمَي 

 (.82)که،/« بود شهر
 «َشهرى از که شهرهایى بسیار چه : ووَكَأَيِّ  مِّ  قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّ  قَرْيَتِكَ ئلَّتِي أَخْرَجَتْك 

  (.13مقمد/)« بودند نیرومندتر کرد بیرون را تو که
مدنی کشور، شهر، شهرر و مکان  ابتدایی به فرهنگ ل ت، مدینه متراده شهر، بلد همدر نگاهی 

( ام ا در  1379ان د )ر.ر: آذرن وش،    و قریه مدادل شهرر، دهکده، روستا و جامده روستایی بیان شده

است و  اقامت مدنی به شود. مدون قرآن و کت  ل ت و اسناد تاریخی تدابیر دیگری نیز از آن دیده می

 مطل    در گ اهى  قرآن در دارند. مدینه اقامت آن در مردم که گویند مدینه آن جهت از را شهر هراًظا

 بن ام  ابت دا  ک ه  اس ت  «ئلرسول مدينة» آن از مراد گاهى سوره اعراه( و 123)مانند آیه  رفته بکار شهر

سوره توب ه(   120)مانند آیه  شد خوانده مدینه )ص( خدا رسول هجرم از پس و شد می خوانده یثرب

(.244: 6 ، و1371است )قرشی،  رفته بکار مدائن فقط قرآن در آن جمع

 دی ار  و س رزمین  آی د،  م ی  دست به نیز قرآن خود از که ، چنان آن مدناى و نیست شهر مدنی به بلد

 نوع اً  ک ه  نم    91 و بقره 126 و تین سوره 3 و بلد سوره 2 و 1 آیام و سوره ابراهیم 35  آیه است. در

 س رزمین  و دی ار  زی را  داش ت،  نخواه د  اشکالى گهته شود هیچ سرزمین اگر اند، گهته مکّه شهر را بلد

 و مدیّن و مقدود است مکانى (. بنا به نوشته راغ ، بلد225: 1 ، و1371هست )قرشی،  نیز شهر شام 

( 142: ق 1412ات ههانى،  )راغ  است بلدان و بالد آن جمع اقامتشان، و ساکنین اجتماع به انس مق 

واژه بلد را اعم از مصر و قص به و روس تا و خ وره و     «ئحس  ئلتقاسيم في معرفة ئالقاليم»مقدسی نیز در 

(.10: 1361داند )مقدسی،  ناحیت می

 و گوین د  قری ه  نیز به مردم شوند، جمع آن در مردم که است موضدى بنا بر تشریح راغ ، نامقرية

 ئلكدور »برابر   در کتاب الدین، القُرى (.669 ق: 1412اتههانى، )راغ  شودمی استدمال مدنى دو هر در

 مدین ه  و قری ه  بر بیان قرشی، میان ( بنا204: 5 ق، و 1410دانسته شده )فراهیدى، « ئلمدئن  و ئألمصار و

 ب ه  مدینه که آورد دست چنین به قرآن استدمال از توان نیامده و می دست به باشد اعتماد قاب  فرقی که

(.5: 6 ، و1371باشد )قرشی،  می اعم قریه و است شهر و بزرگ آبادى مدنی
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  Al-Muqaddasi: The Geographer from Palestine) منبع:)  حوقل توسط ابن شده ترسيم جهان،  نقشه: 2 تصویر



 سكونت -2-2

فد   بی ان    شود که تورم مدمول آن، در قال  مشتقام مختلهی از ریشه سکن در آیام دیده می

آمده است. برخی آیام متض من   قرآن سه بار در سَکَنو  بار از مشتقام آن، شش« سكينة»شده است. 

 مههوم مذکور عبارتند از:

 «از بد د  و :وَقُلْنَا مِ  بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَئنِيلَ ئسْكُنُوئْ ئألَرْضَ فَإِذَئ جَاء وَعْدُ ئآلخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا 

 ف را  آخ رم  وعده که هنگامى امّا شوید، ساکن ( شام و )مصر سرزمین این گهتیم در اسرائی  بنى به آن

 (.104)اسرا / «آوریم مى( عدل دادگاه آن به) جمدى دسته را شما همه رسد،

 «همس رانى  اینکه او هاى نشانه از و :وَمِ ْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ ْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَئجًا لِّتَسْكُنُوئ إِلَيْهَا 

 (.21)روم/« یابید آرامش آنان کنار در تا آفرید شما براى خودتان جنس از

 «(.80)نق /« داد قرار آرامشتان جاى را هایتان خانه خدا: وَئللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّ  بُيُوتِكُمْ سَكَنًا 
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 «ِأَن يَأْتِيَكُمُ ئلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّ  رَّبِّكُدمْ وَبَقِيَّدةٌ مِّمَّدا تَدرَلَ آلُ      وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِه

 ک ه  اس ت  ای ن  او، حکوم ت  نش انه : گه ت  ه ا  آن ب ه  پیامبرش ان  و: مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ئلْمَآلنِكَةُ

 و ش ما  پروردگ ار  از ش ى آرام آن، در( ک ه  تندوقى همان. )آمد خواهد شما سوى به( عهد تندوق)

 (.248)بقره/« کنند مى حم  را آن فرشتگان، که حالى در دارد قرار هارون و موسى خاندان یادگارهاى
 «ْدله اى  ب ر  ک ه  اوست: هُوَ ئلَّذِی أَنزَلَ ئلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ئلْمُؤْمِنِي َ لِيَزْ َئ ُوئ إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِم 

 (.4)فتح/« بیهزاید پیوسته ایمانشان بر تا فرستاد آرامش مؤمنان

 بکار نیز انس و باالن آرامش مدنی سکونت و به مورد در .است حرکت از بدد گرفتن آرام سکون

س وره نق   اش اره ش ده اس ت.       80آرامش اس ت ک ه در آی ه     مق  و به مدنای آرامش رود. سکن می

، س کینه ام ا کلم ه    باش د؛  م ی  مس اکن  آن و جم ع  مک ان  اسم دادن و مسکن، اسکان به مدنی سکونت

اس ت   ظ اهرى  آرام ش  و ثب ام  س ب   ک ه  قلب ی  آرامش خاالر است، االمینان و قل  متراده آرامش

 و س کینه  ان د  گهته»: نویسد ، میسوره بقره 248با اشاره به آیه  (. راغ 282-283: 3 ، و1371)قرشی، 

 (.417: ق 1412اتههانى،  )راغ « است ترس زوال مدنی به سکن

 و دل گ رفتن  ق رار  مدن ایش  و ش ود  م ی  اس تدمال  قل    آرام ش  و س کون  مورد در «سكينة» کلمه

: استدو گونه  آرامش .(439: 2 ، و1387است )الباالبایی،  اراده و تصمیم در باالنى اضطراب نداشتن

 و دارد می  نگه آرام دردنار سوانح برابر را انسان که است ممدوحی آرامش «سکینه. »سکون و سکینه

 احیان اً  و منهد  حواد  در را انسان که است مذمومی آرامش «سکون» ولی است؛ اضطراب آن مقاب 

 ف رو  مس کنت  دام ن  ب ه  اس رائی   بن ی  ک ه  چن ان  افکند، می مسکنت به را او جیتدر به و کند می پذیرستم

 مزب ور  ف رق  ای قرینه اثر بر است ممکن گاهی هرچند است، پویایی و حرکت سکون مقاب  و غلتیدند؛

درواقع سکینت امرى است غیر از سکون و پای دارى، ن وع    .(660: 1387نشود )جوادی آملی،  رعایت

مخص وص ب ه خ ود دارد. زی را     خاتى از االمینان و آرامش نهس انى اس ت و خصوت یام و اوت اه     

منت بر رسول خدا)ص( و مؤمنان و عطیه مخصوتى  به عنوانکند،  آن را ذکر مى هر جاخداى تدالى 

اس ت ک ه    ، پس آشکار است ی  حالت اله ى برد یماسم  کرده یمتنها از ناحیه خود بر آنان نازل  هک

 .(296: 9و ، 1387الباالبایی، کند ) بنده با داشتن آن دیگر پروردگار خود را فراموش نمى

و بد د از آن اوت اه و    عالوه بر این، در کالم الهی هر جا که اسمى از این کلمه برده ش ده، قب    

شود ک ه س کینت، مخص وص     شود و مدلوم مى آثارى آمده که در هر وقار و االمینان نهسى یافت نمى
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از ایمان  عبارم استآید آن الهارم  ی  نقوه الهارتى داشته باشد؛ و از سیاق برمى آن دلى است که

ه ن زول  ک   س ازد  یماین آیه این مدنا را خاالرنشان  .یدنى ایمانى که آمیخته با نیت خاله نباشد تادق

قابلیتى در  ناحیه خداى تدالى همواره در مواردى بوده که قب  از نزول آن استدداد، اهلیت و سکینت از

 «فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ»فرمود:  قل  الره وجود داشته و آن اهلیت و قابلیت همانی است که در آیه قبلى

ت که هر کس آن را واجد ش ود، م الزم   یکى دیگر از آثار سکینت این اس سازد که نیز خاالرنشان مى

ش ود و دیگ ر پیرام ون مقرم ام و گناه ان       از مخاله ت خ دا و رس ولش م ى     تقوا و الهارم و دورى

را ک ه در   «لِيَزْ َئ ُوئ إِيمَانًا مَّعَ إِيمَدانِهِمْ »مدنا در حقیقت به منزله تهسیرى است که جمل ه   این .گردد نمى

ایمان ب ر ایم ان ب ا ن زول س کینت،       ادشدنیزرساند که  کند و مى سوره فتح واقع است تهسیر مى 4آیه 

ش ود   بر ایمان تادقش به ات  دعوم دین، داراى نگهبانى الهى مى مدنایش این است که انسان عالوه

.(296: 9و ،  هماندارد ) به گناهان و ارتکاب مقرمام نگه مى که او را از آلوده شدن

 عمارت و عمران -2-3

 «مدمور»و  «عمارم»شود، واژه  اشکال فدلی این مههوم که در آیام ذی  هم دیده مینرر از  تره

 اند: هر کدام ی  بار در قرآن ذکر شده

 «ِک ه  نرس د  را مشرکان: مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِي َ أَن يَعْمُرُوئْ مَسَاجِدَ ئهلل شَاهِدِي َ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْر 

 (.17)توبه/« کنند عمارم را خدا مسجدهاى کنند مى اقرار خود کهر به که حالى در

 «ِزم ین  از را ش ما  که اوست: هُوَ أَنشَأَكُم مِّ َ ئألَرْضِ وَئسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوئْ إِلَيْه 

« کنی د  توب ه  درگ اهش  ب ه  و خواهی د  آم رزش  پ س . داری د  آبادانش که خواست و است آورده پدید

 (.61)هود/

 « بِيلِ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ئلْحَاجِّ وَعِمَارَةَ ئلْمَسْجِدِ ئلْحَرَئمِ كَمَ ْ آمَ َ بِاللّهِ وَئلْيَوْمِ ئآلخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَد

 ب ه  ک ه  دادی د  ق رار  کسى( عم ) همانند را، القرام مسجد ساختن آباد و حجاو کردن سیراب آیا :ئللّهِ

 (.19)توبه/« است؟ کرده جهاد او راه در و آورده ایمان قیامت روز و خدا
 عم ارم  ، الل   «اس تدمار »زن دگى اس ت و    اعط ا   به مدنای« تدمیر»کردن و  آباد مدنی به« عمارة»

خ راب ک ه ب ه مدن اى از اث ر ان داختن        کلمه عمارم بر خاله کلم ه  (.42: 5 ، و1371است )قرشی، 

مطلوب را دارا شود. کلمه عمارم به آن مدناس ت   است تا اثر چیزى است، به مدناى آباد کردن چیزى

از حال البیدی آن برگردانده شود و وضدى به آن داده شود که بتوان آن فوایدى که مترق     که زمین
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ش ود و در مس جد    ی خراب و غیرقاب  سکونت، قاب  سکونتاست را استهاده کرد، مثالً خانه از زمین

متقول شود ک ه آم اده کش ت و     شود و زراعت به نقوىالورى تقول ایجاد شود که شایسته عبادم 

استدمار به  قاب  تنزه و سیر و گشت گردد. کلمه زرع گردد و باغ به تورتى درآید که میوه بدهد و یا

ک ه آم اده    ال وری  آب اد کن د ب ه    مدناى الل  عمارم است، به این مدنى که از انسانى بخواهى زم ین را 

عم ر  (. هنگ امی  461: 10 ، و1387رود )الباالب ایی،   ن زمین توقع مىاى که از آ برداری شود، بهره بهره

ش ود   وقتی گهته م ی  عمر البیتشود که زمینی آباد شده و در زمین بنائی شده باشد و  گهته می االرض

همین مدنا است. مقصود  هم از همین ماده و به تدمیرکه نقا  مشره بر خرابی خانه اتالب شده باشد. 

اتالب نواحى مشره بخرابى و مرمت آن است،  سوره توبه( 17)آیه « ايعمرو ئن» در جمله عمارم از

کردن آن با زیارم، چون اگر به این مدنا باشد، آیه منقصراً ناظر به مس جدالقرام خواه د ب ود     نه آباد

مطل   مس اجد اس ت     ک ه منر ور از آی ه    ش ود و ح ال آن   که زیارم دارد و سایر مساجد را شام  نمی

 باایم ان  ه ای  انسان را زمین آبادانی (. الب  تدالیم قرآن کریم، توفی 265-266: 9 ، و1387)الباالبایی، 

 غ رب  و شرق در که چنان کشانند؛ می فساد به را جامده مستکبر، سردمداران و ایمان بی حاکمان دارند؛

 مبتالس ت،  زیس ت  مق یط  ن اامنی  و آلودگی تجاوز، و کشتار و نس  و حر  به نابودی بشریت جهان،

)ج وادی  اس ت   نمان ده  ام ان  در آن ان  فساد از نیز تقرایی و دریایی زنده موجودام بلکه انسان تنها نه

 .(28-29: ال، 1388آملی، 

 مكان و تمكين -2-4

 بار در قرآن بیان شده است: 18 «مکن»بار و مشتقام مختل،  5 «مكانة»،بار 27 «مکان»اتطالب 

 «ْو مالکیّ ت  و تس لّط  : مافى ئالَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِش قَلِيدً مَّا تَشكُرُونَ وَ لَقَدْ مَكَّنَّكم 

 کمت ر  ام ا  ساختیم فراهم شما براى را زندگى وسای  انواع و دادیم قرار شما براى را زمین بر حکومت

 (.10اعراه/) «!کنید مى شکرگزارى

 «ِآن در را یوس، اینچنین : ووَ لِنُعَلِّمَهُ مِ  تَأْوِيلِ ئالَحَا ِيثِ وَكذَلِك مَكَّنَّا لِيُوسف فى ئالَرْض 

 او ب ه  خ واب  تدبی ر  عل م  از( و داری م  ب زرگ  را او ت ا  ک ردیم  را کار این ما! )ساختیم متمکّن سرزمین

 (.21یوس،/)« بیاموزیم
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 «َادریس از کتاب، این در : ورَفَعْنَهُ مَكاناً عَلِياًّ وَ ئذْكُرْ فى ئلْكِتَبِ إِ ْرِيس إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَّبِيًّا و 

 و 56م ریم/ )« رس اندیم  واالی ى  مق ام  به را او ما بود و( بزرگى) پیامبر و راستگو بسیار او کن، یاد( نیز)

57.) 

 چیزى را در خود گنجانیده باشد مدناى جایى است که در نزد اه  ل ت به« مکان»به نوشته راغ ، 

 فدي  كثدر  فلمّدا  يَكُدونُ   كَانَ: م  أصله قيل ئلْمَكَانُ»افزاید:  و می (772-773ق:  1412اتههانى، )راغ 

« تمكدي  (. »731)هم ان:  « تمسدك  : ئلمسدكي   فدي  قيدل  كما تمكّ  :فقيل أصليّة ئلميم توهّمت كدمهم

 اس ت  مدن اى قب ول مک ان و ج ایگیر ش دن در آن      ب ه « تمكد  »ک ه   مدناى جاى دادن است، همچن ان  به

 (.147: 11 ، و1387)الباالبایی، 

مدناى منزل دادن در آن است، یدنى ما منزل شما را زمین قرار دادیم. این بی ان   به تمکین در ارض

 هایی از قبی  ندم ت س کونت در زم ین و تس لط و     در مقام منت نهادن بر آدمیان است به ندمت قرآن

زن دگى انس ان در    هایی که خداوند براى ادام ه  ندمت استیالن بر آنچه به آنان ارزانى داشته و نیز انواع

 (.22: 8 ، و1387آن قرار داده است )الباالبایی، 

ق راردادن در   امک ان و تمک ین   و مدن اى  به مدناى قرارگاه هر چیز اس ت از زم ین   پس کلمه مکان

 مراد ازشود. شاید  به استقرارگاه امور مدنوى االالق می و مکانت کلمه مکان مق  است و چه بسا که

جاى دادیم که  که فرمود: ما یوس، را در زمین تمکین دادیم این باشد که ما او را الورى در زمین این

خ اله آنچ ه ب رادرانش     بتواند در زمین از مزای اى حی ام، ب ا وس دت ه ر چ ه بیش تر تمّت ع بب رد، ب ر          

ت ه چ اه انداختن د و     جه ت او را در  خواستند که او از ماندن در روى زمین مقروم باشد و به همین می

قرارگاه پدرش دور شده، از سرزمینى به سرزمینى انتقال  بدد هم به ثمن ناچیزى به فروش رساندند تا از

داستان یوس، دو جا قضیه تمکین دادن از زمین را یادآور ش ده، یک ى بد د از     خداوند در خالل .یابد

 فروختنش را به عزیز بیان ک رده و یک ى ه م   آمدنش را از چاه و پنهانى به مصر آوردن و  آنکه بیرون

آنج ا   ه ای س رزمین مص ر ک ه در     بدد از بیان بیرون شدنش از زندان عزیز و منصوب شدنش بر خزینه

و عنایت در ه ر دو ج ا یک ى     «حيث يشاء و كذلك مكنا ليوسف فى ئالرض يتبوء منها»چنین فرموده: 

 (.148: 11 است )همان، و
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 بندی مطالب ارائه شده در بخش مفاهيم و اصطالحات مرتبط با شهر )تنظيم: نگارنده( جمع: 1 جدول

 

 

 

حوزه  ها واژه معاني لغوی های قرآن شناسه

 مفاهيم

 ردیف

  مدینة شهر دارند اقامت آن در جایی که مردم

 

 شهر و سرزمین

 

 

1 

کشور، شهر، شهرر  دیار و سرزمین

 و مکان

 بلد

 یمدن به فرقی نیست، مدینه مدینه و قریه میان

 باشد می اعم قریه و است شهر و بزرگ آبادى

شهرر، دهکده، 

روستا و جامده 

 روستایی

 

 قریة

 آرامش و ثبام سب  خاالری که االمینان

 است ظاهرى

  سکینة قل  آرامش

 سکونت

 

 

2 

 سکن آرامش آرامش مق  و آرامش

 اسکان دادن سکونت مسکن و دادن سکونت

  عمارة کردن آباد شود دارا را مطلوب اثر تا چیزى کردن آباد

 

عمارم و 

 عمران

 

 

3 

 

 آماده که یالور به زمین، آباد کردن

 -رود مى توقع آن از که اى بهره -بردارى بهره

 شود.

 استدمار عمارم الل 

 مرمت و بخرابى مشره نواحى منرور اتالب

 زیارم با آن کردن آباد نه است، آن

 تدمیر زندگى اعطا 

  مکان جای زمین از است چیز هر قرارگاه

 مکان و تمکین

 

 امور استقرارگاه به بسا چهمق  ) در قراردادن 4

 شود( االالق مدنوى

 تمکین دادن جاى
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 اهداف ساخت و ساز -3

س وره   129و  128های تبیین وجود اهداه متدالی در امور آبادانی، در آیام  یکی از بهترین نمونه

تراحت بر پرهیز از کارهای عبا تأکید شده است و در تکمی     مشاهده است که در آن به شدرا  قاب 

کن د. در   شود که بر اجتناب از ساخت بناه ای مض ر ام ر م ی     سوره توبه ذکر می 108تا  107آن آیام 

ه ق رار  س وره بل د ابد اد انس انی ش هر و ارزش س اکنین آن را م ورد توج          2 و 1کنار این اشارام، آیه 

 کند. دهد و بر آن تأکید می می

 وساز عبث پرهيز از ساخت -3-1

 «َمرتهد ى  مک ان  ه ر  بر شما : آیاوَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُون 

 دنی ا  در ش اید  کنی د  م ى  بنا مقکم و زیبا هاى قلده و قصرها و! سازید؟ مى هوس و هوا روى از اى نشانه

 (.129و  128شدرا /) «!بمانید؟ جاودانه

( و 372ق:  1412اتههانى، شود )راغ  می دیده دور از که مرتهدی است به مدنى مکان «ريع»واژه 

ه ای ع الی اس ت     های مقکم و قصرهای استوار و ساختمان اند به مدنای قلده که گهته الوری به «مصانع»

از م اده عب ا ب ه مدن ى ک ارى       «تعبثون»(.326: 3 ق، و 1407باشد )زمخشرى،  که مهرد آن مصنع می

، واضح است که این قوم متمکن و هیآبا توجه به واژه  .شود هده تقیح در آن تدقی  نمی است که

ها )همچون برو و مانند  ها و تپه مرتهع کوه ثروتمند براى خودنمائى و تهاخر بر دیگران بناهایی بر نقا 

که توجه دیگران را به آن جل  کنند و  نبود، جز این ساختند که هیچ هده تقیقى براى آن آن( مى

گوی ا   (.292: 15 ، و1384همکاران،  و شیرازی بکشند )مکارم قدرم و نیروى خود را به رخ سایرین

ه م ب ه بلن دی ک وه ت ا ب رای        س اختند، آن  هایی م ی  ها و نقا  بلند ساختمان قوم هود)ع( در باالی کوه

منر ور   جا روند، بدون اینکه غرض دیگری در کار داشته باشند، بلک ه ت رفاً ب ه    گردش و تهریح بدان

کن د   ر این کارشان ت وبیخ م ی  فخر نمودن به دیگران و پیروی هوی و هوس؛ که در این آیه ایشان را ب

(.421 :15 ، و1387)الباالبایی، 

سازید که امید داری د جاودان ه    جهت می فرماید: شما این قصرها را بدین می 129در ادامه و در آیه 

زدی د، چ ون ای ن     داشتید هرگز دس ت ب ه چن ین کاره ایی نم ی      زنده بمانید، والّا اگر چنین امیدی نمی

ک ه عم ر    مان د، درح الی   هایی دراز باقی م ی  سازید البداً سال ن بناهایی که میکنید و ای کارهایی که می

[ 130 ت ا  128گان ه    ت ر اس ت. حات   مدن ای آی ام س ه       کوت اه  ه ا  آنترین افراد بش ر از عم ر    الوالنی
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کنی د و از ح دّ    گذرید و اس راه م ی   موردبقا این است که در دو سوی شهوم و غض  از حد می

(. در حقیقت هود)ع( ب ه ای ن مس ئله اعت راض     422شوید )همان:  دیت خارو میاعتدال و از هیئت عبو

اید و به  گوید شما آنچنان غرق دنیا شده مى هاى مناسبى هستید، بلکه کند که چرا شما داراى خانه نمى

اید که سراى آخ رم را ب ه دس ت     و قصرها پرداخته ها حساب در کاخ کارى بى پرستی و مقکم تجم 

ای د،   عنوان ی  گذرگاه که به عنوان ی   س راى همیش گى پنداش ته     اید، دنیا را نه به هفراموشى سپرد

همک اران،   و ش یرازی  زا و غرورآف رین مس لماً م ذموم اس ت )مک ارم      هاى غهلت آرى چنین ساختمان

 (.292-293: 15 ، و1384

گهت ه اس ت: یدن ی چیزه ایی ک ه ب ه آن احتی او نداری د و          «آيَةً تَعْبَثُدونَ »البیان در م ورد   در مجمع

خواهید در آن منزل کنید، بلکه تنها عبا و لهو و لد  شما را به س اختن آن وادار ک رده و گوی ا     نمی

مؤی د   -این را عطا  از تهسیر ابن عباس روایت کرده -نیازند عبا خوانده ساختن بنایی را که از آن بی

ص( بی رون ش د و در راه   ) خ دا ن مال  رسیده که گه ت: روزی رس ول   ب آن خبری است که از انس

ای دید، پرسید این چیست؟ اتقابش عرضه داشتند کاخی است از انصار، حضرم مقداری ایستاد  قبه

در حضور هم ه م ردم از او روی گردانی د، م رد ب ه       )ص( تا تاح  قبه آمد و سالم کرد. رسول خدا

چندبار سالم خود را تکرار کرد و حضرم روی گردانید تا م رد   خیال اینکه آن حضرم متوجه نشده،

گردان ش ده اس ت. قض یه را ب ه ات قاب آن جن اب        خوبی فهمید که ایشان از وی خشمگین و روی به

دانم چه خالفی از من سرزده و چه ش ده   که به خدا سوگند نرر رسول خدا از من برگشته و نمی گهت

ید و از ما پرسید این مال کیست؟ ما گهتیم ک ه م ال فالن ی اس ت،     است؟ گهتند رسول خدا قبه تو را د

اش برگشته آن را با زمین یکسان کرد. روزی دیگر رس ول خ دا از آنج ا عب ور ک رد و       پس مرد به قبه

ای که در اینجا بود چه شد؟ گهتند تاحبش از اعراض تو نزد ما شکوه کرد، ما  ای ندید. پرسید قبه قبه

خراب کرد، حضرم فرمود: هر چیزی که س اخته ش ود   ی گهتیم، رفت و قبه را سب  اعراضت را به و

: 7 ، و1372، )البرس ى  ای از آن نیس ت  باشد، مگر آن مقداری که چ اره  روز قیامت وبال تاحبش می

310.) 

 بار اجتناب از ساخت ابنيه زیان -3-2

 «    َوَ ئلَّذِي َ ئتخَذُوئ مَسجِدئً ضِرَئرئً وَ كفْرئً وَ تَفْرِيقَا بَي َ ئلْمُؤْمِنِي َ وَ إِرْصا ئً لِّمَد ْ حَدارَب ئللَّدهَ و

سدجِد  أُسدس   ئً لَّمَرَسولَهُ مِ  قَبْلُ وَ لَيَحْلِفُ َّ إِنْ أَرَ ْنَا إِال ئلْحُسنى وَ ئللَّهُ يَشهَدُ إِنهُمْ لَكَذِبُونَ التَقُمْ فِيهِ أَبَدد 
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يَتَطهَّرُوئ وَئللَّدهُ يحِدب ئلْمُطهِّدرِي َ أَفَمَد ْ      عَلى ئلتَّقْوَى مِ ْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يحِبُّونَ أَن

هَارٍ فَانهَارَ بِهِ فدى نَدارِ   أَسس بُنْيَنَهُ عَلى تَقْوَى مِ َ ئللَّهِ وَ رِضوَنٍ خَيرٌ أَم مَّ ْ أَسس بُنْيَنَهُ عَلى شفَا جُرُفٍ 

 ب راى  س اختند  مس جدى  که هستند کسانى( ها آن از دیگر گروهى) :جَهَنَّمَ وَ ئللَّهُ اليهْدِى ئلْقَوْمَ ئلظلِمِي َ

 خدا با پیش از که کسى براى کمینگاه و مؤمنان میان افکنى تهرقه و کهر( تقویت) و( مسلمانان به) زیان

 امّا!« ایم نداشته نررى ،(خدمت و) نیکى جز: »که کنند مى یاد سوگند ها آن بود کرده مبارزه پیامبرش و

 آن! نایس ت ( عب ادم  ب ه  مس جد ) آن در هرگ ز ! هس تند  دروغگ و  ه ا  آن ک ه  ده د  مى گواهى خداوند

 آن، در بایس تى ( عب ادم  به) آن در که است تر شایسته شده، بنا تقوا پایه بر نخست روز از که مسجدى

 ک ه  کس ى  آی ا ! دارد دوس ت  را پاکیزگ ان  خداون د  و باشند پاکیزه دارند مى دوست که هستند مردانى

 پرتگاه کنار بر را آن اساس که کسى یا است، بهتر کرده بنا او خشنودى و الهى تقواى بر را آن شالوده

 ه دایت  را س تمگران  گ روه  خداون د  و ری زد؟  فروم ى  دوزخ آت ش  در ناگه ان  ک ه  نم وده  بن ا  سستى

 (.109تا  107توبه/) «!کند نمى

شود که مسجد ضرار را ساخته بودند و وضع ایشان  یادآور می از منافقین را ای این آیام اقدام عده

به مدناى ضرر رس اندن  « ضرئر» کند. کلمه قبا را ساخته بودند، مقایسه مى را با وضع مؤمنینی که مسجد

انترار حمله نشستن است. خداوند در این آی ه غرض ى را    به مدناى کمین گرفتن و در «ئرصا »است و 

داشتند، بیان داشته و فرموده که مقصودشان این بوده ک ه ب ه    که این الایهه از منافقین از ساختن مسجد

ت ا در   بزنند و کهر را ترویج نموده، میان مؤمنین تهرقه بیندازند و پایگ اهى داش ته باش ند    دیگران ضرر

ال ور مس لم آی ه     ب ه  لش کمین گرفته، از هر راهى که ممکن شود دشمنى کنن د. آنجا علیه خدا و رسو

ک ه از روای ام م ورد اته اق      ال وری  اى خارجى نازل شده و آن داستان ب ه  واقده راجع به ی  داستان و

ص( خواستند ) خداعمرو بن عوه مسجد قبا را ساخته، از رسول  بوده که جماعتى از بنى آید این برمى

ص( هم مسجد را افتتاب نموده، در آنجا به نماز ایستاد. بدد از این ) خدانماز بخوانند. رسول تا در آنجا 

عوه حسد برده در کنار مسجد قبا مس جد دیگ رى س اختند ت ا      بن  غنم  منافقین بنى  اى از جریان، عده

در  س ازند و نی ز  چینى علیه مسلمین پایگاهى داشته باشند و مؤمنین را از مس جد قب ا مته رق     براى نقشه

بیای د،   ه ا  آنس وی   عامر راه  که قول داده بود با لش کرى از روم ب ه  آنجا متشک  شده، در انترار ابى

 خ دا که مسجد را بنا کردند، نزد رس ول   کنند. پس از آن ص( را از مدینه بیرون) خدابنشینند و رسول 

فرمایند و  با خواندن نماز افتتابص( آمده، درخواست کردند که آن جناب به آن مسجد آمده، آن را )
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آن روز عازم جنگ تبور بودن د، وع ده    ص( که در) خدارا به خیر و برکت دعا کنند. رسول  ها آن

 .دادند که پس از مراجدت به مدینه به آن مسجد خواهند آمد که در بین راه، این آی ام ن ازل گردی د   

کهر به خدا و رسول و تهرقه میان م ؤمنینى   جمنرور ضرر زدن به مسجد قبا و تروی به ها آنچون مسجد 

ع امر راه   )مق ارب خ دا و رس ول(       براى رسیدن ابى شدند و مق  کمین که در مسجد قبا جمع مى

ک ه م ا مقص ودى از     ایشان خبر داد که قسم خواهند خورد بر ای ن  ساخته شده بود، لذا خداى تدالى از

ده باشیم؛ یدن ى ب ا زی اد ک ردن مس اجد تس هیالتى       اینکه کار نیکى کر ساختن این مسجد نداریم، مگر

 جا به مسجد دسترسى داشته باشند. آنگاه خداى تد الى  آورده باشیم و مؤمنین همه براى مؤمنین فراهم

که در آن مسجد به نماز  رسول خود را از این کند گویند. ابتدا نهى مى که دروغ مى گواهى داده بر این

از مدب و ثناى آن مسجد، نماز خواندن در آنجا را ت رجیح   برده، بدد بایستد و سپس مسجد قبا را اسم

منافقین م ورد نر ر را تش بیه     در ادامه حال .بانیان آن از نخستین روز پرداخته است داده و به مدب نیت

اى باشد ک ه ه یچ االمین انى     ل  آب روفته کند به حال کسى که بنائى بسازد که اساس و بنیانش بر مى

و بنایش در آن وادى فرو ریزد و ته وادى، جهنم باشد  استوارى آن نباشد و درنتیجه خودشبر ثبام و 

 خاله کسى که بناى خود را ب ر اس اس پرهی ز از خ دا و امی د ب ه       بیهتد. به و او و بنایش در قدر جهنم

دا اش بر روى دو پایه و اساس استوار باشد، یکى ترس از عذاب خ   یدنى زندگی خشنودی او بنا کند،

 (.530-532 :9 ، و1387خشنودى او )الباالبایی،  و یکى امید به

دخشم را ک ه از   ص( عاتم بن عوه عجالنى و مال  بن) خدارسول  گوید: می در مجمع البیان

مردم ى ظ الم آنج ا را     عوه بود فرس تاد و ب ه ایش ان فرم ود: ب ه ای ن مس جدى ک ه         عمرو بن  قبیله بنى

دیگرى آمده که عمار یاس ر و وحش ى    بروید و خرابش نموده، آن را آتش بزنید. در روایتاند  ساخته

دان نم وده، کثاف ام    تا ج اى آن را خاکروب ه   را فرستاد و آن دو آن مسجد را آتش زدند و دستور داد

  (.110: 5 ، و1372، مق  را در آنجا بریزند )البرسى

 توجه به ارزش ساکنين شهر -3-3

 «ِآن در ت و  که شهرى ،[ مکّه  مقدّس شهر این به : قسملَاأُقْسِمُ بِهَذَئ ئلْبَلَدِ و أَنتَ حِلٌّ بِهَذَئ ئلْبَلَد 

گرچه در این آیام نام مکه تریقا نیامده است، ول ى ب ا توج ه ب ه مک ى ب ودن        (.2 و 1بلد/)« ساکنى

 پیدا است ک ه منر ور هم ان مک ه    الداده این شهر مقدس از سوى دیگر،  یکسو و اهمیت فوق سوره از

کن د خداون د    است و اجماع مهسران نیز بر همین است. البته شرافت و عرمت سرزمین مکه ایجاب مى
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س اخته ش ده و    به آن سوگند یاد نماید، چرا که نخستین مرک ز توحی د و عب ادم پروردگ ار در اینج ا     

دارد  اى در بر مطل  تازه «حِلٌّ بِهَذَئ ئلْبَلَدِوأَنتَ »اند، ولى جمله  انبیاى بزرگ گرد این خانه الواه کرده

که شایس ته ای ن    گوید این شهر به خاالر وجود پرفیض و پربرکت تو چنان عرمتى به خود گرفته و مى

 خورم به ای ن ش هر، ش هرى ک ه ت و در آن      است که سوگند مى مدناى دو آیه این .سوگند شده است

تول دش در آن   که مکه به خاالر اقامت آن جن اب در آن و  یندهد به ا اقامت دارى. این تدبیر توجه مى

ه اى مق یم در آن اس ت.      انس ان  ها به ارزش شرافت یافته است. حقیقت همین است که ارزش سرزمین

ه ا و ی ا ک انون     کند، ب راى وال ن آن   یاد مى مبادا کهار مکه تصور کنند اگر قرآن به این سرزمین قسم

تنه ا ارزش ای ن ش هر )گذش ته از س واب  ت اریخى        نه چنین نیست. هایشان اهمیت قائ  شده است، بت

 ، و1384همک اران،   و ش یرازی  ص( است )مکارم) خدا مقمد خاص آن( به خاالر وجود بنده خاص

(.484: 20 ، و1387؛ الباالبایی، 8-7: 27

 نگارنده(های ارائه شده در قرآن کریم )تنظيم:  وساز و تبيين بندی اهداف ساخت : جمع2 جدول

 ردیف هدف های قرآن تبيين

دوری از خودنمائى و تهاخر بر دیگران، پرهیز از پیروی هوی و هوس، 

امید نداشتن به جاودانه زنده ماندن، خارو نشدن از حدّ اعتدال، خارو 

زا و غرورآفرین،  هاى غهلت نشدن از هیئت عبودیت، پرهیز از ساختمان

 نساختن بنایی بیش از حد نیازدوری از هده عبا و لهو و لد ، 

 

 وساز ساخت از پرهیز

 عبا

 

 

1 

ضرر نرساندن به دیگران، عدم ترویج کهر، عدم ایجاد تهرقه میان 

ص() رسول اهى برای کمین و اقدام علیه خدا ومؤمنین، عدم ایجاد پایگ
 

 ابنیه ساخت از اجتناب

 بار زیان

 

2 

 ساکنین ارزش به توجه است آن در مقیم هاى  انسان ارزش به ها سرزمین ارزش

 شهر

3 

 صفات عمران شهری -4

 امنيت، نخستين شرط سكونت در یک منطقه -4-1

 بی    ات    درئمدان وئماندة و ئمد  ت رس اس ت و   زوال و آرامش نهس در ل ت به مدنای« امن»

،  ایمن ی  ، بیم ی  ، ب ی  و امن  خوفی بی  مدنای  به  امنیت( در فارسی 90ق:  1412اتههانى،  )راغ  اند مدنى

و   متهاوم  های جنبه  توان می  امنیت  . برای(2894 :1372)دهخدا،   است  آمده  بودن  و در امان  شدن  ایمن

  مته اوتی   و اهمیت  ارزش ، غال   و فرهنگ  بینی جهان  به  نسبت  ای جامده هردر   شد که  را قائ   متنوعی

22 



 

 
هایشهردرقرآنکریمشناسه 

 

ب ا    ک ه   ای گونه به ، است  سالم  اجتماع  شرایط ی   ترین ماز مه  یکی  امنیت  الورکلی به گیرد. برمی دررا 

  امنیتدر فرهنگ قرآنی،  گردد. می  سست  آن  ، ارکان ریخته فرو  انسانی  جامده  ، بنای امنیت  رفتن  از بین

خداون د در س رزمین مک ه، تقاض اى      ع( از) اب راهیم نخستین تقاضای حضرم   دارد که  آنقدر اهمیت

  امنی ت   مس ئله   روی  مصر، انگش ت   های و ندمت  مواه   تمام  ( از میان )ع یوس،  حضرم» امنیت بود و

 «خ واهی  د ب  ود    در امنی ت   انش ااهلل   ش وید ک ه   : وارد مص  ر  گه ت   برادران پدر و مادر و  و به  گذاشت

بارز   های و ویژگی  از مختصام  امنیتالبته باید در نرر داشت که  (.84  :10  و، 1384شیرازی،  مکارم)

  دارد و ب ه  ، اس ت   نسبی  امنیتی  در دنیا که  مطروحه  با امنیت  ماهوی  تهاوتی  که  است  شده  شمرده  بهشت

مههوم امنیت و مش تقام مختل ، آن    (.21  :10 ، و1387،  )الباالبایی باشد می  مطرب  مطل   امنیت  عنوان

 شود: در آیام ذی  دیده می

 « ْ( آوری د  ی اد  ب ه ) :وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ ئلْأَصْدنَامَ  وَئجْنُبْنِي ئجْعَلْ هَذَئ ئلْبَلَدَ آمِنًاقَالَ إِبْرَئهِيمُ رَبِّ وَإِذ

 از را فرزن دانم  و م ن  و! ده ق رار  امن ى  ش هر  را[  مکّ ه   شهر این! پروردگارا: گهت ابراهیم که را زمانى

 (.35ابراهیم/) «!دار نگاه دور بتها پرستش

 « َأَهْلَهُ مِ َ ئلثَّمَرَئتِ مَ ْ آمَ َ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَئلْيَدوْمِ   إِبْرَئهِيمُ رَبِّ ئجْعَلْ هَذَئ بَلَدًئ آمِنًا وَئرْزُقْوَإِذْ قَال

 ق رار  امن ى  شهر را سرزمین این! پروردگارا :کرد عرض ابراهیم که را هنگامى( آورید یاد به) : وئلْآخِرِ

« !ده روزى ،(گوناگون) ثمرام از -اند آورده ایمان بازپسین، روز و خدا به که ها آن -را آن اه  و! ده

 (.126بقره/)

 «ِ (.3تین/)« [ مکّه  امن شهر این به قسم و :وَ هَذَئ ئلْبَلَدِ ئلْأَمِي 

 « ًسِديرُوئ فِيهَدا لَيَدالِيَ     وَقَدَّرْنَا فِيهَا ئلسَّيْرَوَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْ َ ئلْقُرَى ئلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَة

 در س هر  و دادیم قرار آشکارى آبادیهاى بودیم، داده برکت که شهرهایى و ها آن میان : ووَأَيَّامًا آمِنِي َ

 ای ن  در روزه ا  و ش بها ( گهت یم  آن ان  به و) داشتیم مقرّر( نزدی  فاتله با) متناس  بطور را ها آن میان

 (.18سبا/) «!کنید سهر( کام ) ایمنى با آبادیها
 «َئللَّهِ بِأَنْعُمِ فَكَفَرَتْ مَكاَنٍ    كلُ مِّ  رَغَدًئ رِزْقُهَا يَأْتِيهَا مُّطْمَئنَّةً ءَئمِنَةً كَانَتْ قَرْيَةً مَثَلًا ئللَّهُ ضَرَبَ و 

 ،(کنن د  م ى  ندم ت  کهران که آنان براى) : خداونديَصْنَعُونَ كَانُوئْ بِمَا ئلْخَوْفِ وَ ئلْجُوعِ لِبَاسَ ئللَّهُ فَأَذَئقَهَا

 ب ه  امّ ا  رس ید  مى جا هر از روزیش همواره و بود مطمئن و آرام و امن که آبادى منطقه: است زده مثلى
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 را ترس و گرسنگى لباس دادند، مى انجام که اعمالى خاالر به خداوند و کردند ناسپاسى خدا ندمتهاى

 (.112نق /) «!پوشانید اندامشان بر
انس ان و س کونت    دهد که ندمت امنیت نخستین شر  براى زندگى سوره ابراهیم نشان مى 35آیه 

در ی  منطقه و براى هرگونه عمران و آبادى و پیشرفت و ترق ى اس ت. اگ ر ج ایی ام ن نباش د قاب          

شهر و دیار و کشورى که فاق د ندم ت   هاى دنیا در آن جمع باشد.  ندمت سکونت نیست، هرچند تمام

(. در 366: 10 ، و1384همکاران،  و شیرازی ها را از دست خواهد داد )مکارم ندمت امنیت است، همه

ع( نخس ت تقاض ای امنی ت و س پس درخواس ت مواه         ) اب راهیم نی ز حض رم    126سوره بقره آی ه  

فرم ا   منیت در شهر یا کش وری حک م  ای است به این حقیقت که تا ا کند و این خود اشاره اقتصادی می

 (.452: 1 نباشد، فراهم کردن اقتصاد سالم ممکن نیست )همان، و

ع( را امنی ت  ) اب راهیم ره( منر ور از امنی ت م ورد درخواس ت حض رم      ) الباالب ایی مرحوم عالمه 

ه این داند که قانونی امنیت این شهر را تضمین کند، ن داند و نه تکوینی و مقصود را آن می تشریدی می

( ام ا در  99: 12 ، و1387که هر که خواست امنیت آن را برهم زند مثالً دس تش بخش کد )الباالب ایی،    

ع( را ) اب راهیم خداوند دعاى »تهسیر نمونه هم بر امنیت تشریدی و هم امنیت تکوینی اشاره شده است: 

رى ش د ک ه در ال ول    آن داد، زی را ش ه   درباره امنیت مکه از دو سو اجابت کرد: هم امنیت تکوینى به

امنیت تش ریدى، یدن ى خ دا فرم ان داده ک ه هم ه        و هم تاریخ حواد  ناامن کننده کمتر به خود دیده

امن و امان باشند. تید کردن حیوانام آن ممنوع اس ت و   ها در این سرزمین در ها و حتى حیوان انسان

ت وان ب راى اج راى     ست و تنها م ى حرم و خانه کدبه پناه برند، جایز نی حتى تدقی  مجرمانى که به این

 و ش یرازی  )مکارم «شوند تسلیم و آیند بیرون تا بست ها آن بر را آذوقه چنین مجرمان عدالت در ح 

 (.366-367: 10 ، و1384همکاران، 

 مش رفه  مک ه  نی ز ئالمي  ئلبلد هذئاز شود که در آن مراد مههوم شهر امن در سوره تین نیز دیده می

 ج اى  ه یچ  و ش ده  تش ریع  حرم براى که است خواتى از یکى امنیت چون خواند، امینش بلد و است

 است، واقع آن در کدبه خانه که است سرزمینى حرم این و نشده تشریع برایش حکمى چنین دنیا دیگر

 و بریزن د  سرش بر که ندارد را ترس این آن اهالى از کسى و هستند ایمن آن در مردم که شهرى یدنى

 .(539-540: 20 ، و1387)الباالبایی،  برسانند آسیبش

از  ه ا  آنواسطه کم ی فات له    هایی اشاره شده که به سوره سبا، به امنیت موجود در قریه 18در آیه 

و  ه ا  آنای ن اس ت ک ه می ان     ظَداهِرَةً  قُرًىیکدیگر از ندمت امنیت برخوردار بودند. در حقیقت مدنی
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ای کم و پش ت   به اندازه ها آنوجود داشت و فاتله واری  های متص  و زنجیره سرزمین مبارر آبادی

؛ 63: 18 ، و1384همک اران،   و ش یرازی  دیدن د )مک ارم   سرهم ب ود ک ه از ه ر ی  ، دیگ ری را م ی      

ان د و   را ال ور دیگ ری تهس یر ک رده    قُدرًى ظَداهِرَةً  (. بدض ی از مهس ران  549: 16 ، و1387الباالبایی، 

ال ور آش کار ق رار داش ته و مس افران       هایی است ک ه درس ت در مس یر راه، ب ه     اند: اشاره به آبادی گهته

ها بر باالی بلندی ق رار داش ته و ب رای     که این آبادی توق، کنند و یا این ها آنتوانستند در  خوبی می به

کن د م ا در    که شر  مهم و اساسی امنیت است، اضافه میاما ازآنجا عابرین ظاهر و آشکار بوده است؛

گهتیم در امنیت کام  مس افرم   ها آنهای مناس  و نزدی  مقرر کردیم و به  ها فاتله میان این آبادی

ای داش ت و از نر ر حمل ه وح وش و      ه ا فوات   متناس   و حس اب ش ده      کنید. به این ترتی  آب ادی 

توانستند ب دون   ای که مردم می گونه ری  نیز درنهایت امنیت بود، بهالط درندگان بیابان یا سارقین و قطاع

جمد ی و اس تهاده از اف راد مس لح داش ته باش ند،        آنکه احتیاو به حرکت دسته زاد و توشه و مرک ، بی

چن ان   بدون هیچ خوه و ترس از جهت ناامنی راه یا کمبود آب و آذوقه به مسیر خود ادامه دهند. آن

فرق ى نداش ت و م ردم ه ر وق ت       ه ا  آن ا  برقرار ش ده ب ود ک ه س یر ش   و روز در     امنیت در این قر

: 18 ، و1384همک اران،   و ش یرازی  توانستند با آرامش خاالر به سیر بپردازند )مک ارم  خواستند می مى

 (.549-550: 16 ، و1387؛ الباالبایی، 4-63

 ب وده و مس ئله   ه م  متداق  که شود مى ذکر مث  مورد قریه براى تهت سوره نق  سه 112در آیه 

 اشرار هجوم از و داشت امنیت وقتى اى قریه هر چون است، دیگر تهت دو میان رابطه منزله به االمینان

 و زلزل ه  قبی    از البیدى حواد  هجوم از همچنین و ها چپاول ها و اسارم و ها خونریزی و غارتگران و

 جالى که شوند نمى مجبور دیگر و کنند مى پیدا آرامش و االمینان مردمش شد، ایمن آن امثال و سی 

 آن رزق ک ه  اس ت  ای ن  آن و آی د  م ى  پدید سوم تهت االمینان، کمال از شوند و متهرق نموده، والن

 ش ود و  مى حم  جا بدان آذوقه االراه هاى شهرستان و قرا  همه از چون شود، مى ارزان و فراوان قریه

 آن جل    و رزق الل    ب راى  نم وده،  تقم    را غربت و سهر زحمت شوند نمى مجبور مردمش دیگر

 پ س  .کنن د  تقم    فرس ایى  الاقت هاى مشقت و بگذارند پا زیر را دریاها و ها بیابان خود، قریه سوی به

 تم امى  ال ره،  هر از جا بدان رزق شدن سرازیر و االمینان و یدنی امنیت تهت سه این به قریه اتصاه

 (.522-523 : 12 ، و1387،  الباالباییاست ) کرده جمع آن اه  براى را تورى و مادى هاى ندمت
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 اذن و استيناس در ورود به اماکن -4-2

 «َيرٌ يَأَيهَا ئلَّذِي َ ءَئمَنُوئ التَدْخُلُوئ بُيُوتاً غَيرَ بُيُوتِكمْ حَتى تَستَأْنِسوئ وَ تُسلِّمُوئ عَلى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خ

فَإِن لَّمْ تجِدُوئ فِيهَا أَحَدئً فَد تَدْخُلُوهَا حَتدى يُدؤْذَنَ لَكدمْ وَ إِن قِيدلَ لَكُدمُ ئرْجِعُدوئ         لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

سدكُونَةٍ فِيهَدا   فَارْجِعُوئ هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَ ئللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم   لَّيْس عَلَيْكمْ جُنَاح  أَن تَدْخُلُوئ بُيُوتاً غَيرَ مَ

 خان ه  از غی ر  ه ایى  خان ه  در! اید آورده ایمان که کسانى اى :كمْ وَ ئللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ مَاتَكْتُمُونَمَتَع  لَّ

 مت ذکّر  ش اید  اس ت  بهت ر  شما براى این کنید سالم خانه آن اه  بر و بگیرید اجازه تا نشوید وارد خود

! ش د بازگردی د   گهته اگر و شود داده اجازه شما به تا نشوید وارد نیافتید، آن در را کسى اگر و! شوید

 ب ر  گن اهى ( ولى! )است آگاه دهید مى انجام آنچه به خداوند و است تر پاکیزه شما براى این بازگردید

 خ دا  و دارد وج ود  ش ما  ب ه  متدلّ  متاعى آن در که بشوید مسکونى غیر هاى خانه وارد که نیست شما

 (.27-29نور/) «!داند مى دارید، مى پنهان را آنچه و کنید مى آشکار را آنچه

الهت گرفتن به آن و آرامش یافتن قل  ب ه آن اس ت و کلم ه اس تیناس ب ه       انس به هرچه به مدناى

وسیله ن ام خ دا    انجام شود، مانند استیناس براى داخ  شدن خانه به مدناى عملى است که به این منرور

شود و خود را براى ورود او آماده  خواهد وارد شخصى مىخانه بههمد که  بردن و امثال آن تا تاح 

ایم ان اس ت، پ س     های مردم و حه   احت رام   کند. ظاهر است که مصلقت این حکم پوشاندن زشتی

خانه را ب ه اس تیناس خ ود     وقتى شخص داخ  شونده هنگام ورود به خانه غیر، استیناس کند و تاح 

پوشاندن آنچه باید بپوشاند کم  کرده  حقیقت او را در آگاه سازد و بدد داخ  شده و سالم کند، در

اش داده است. استمرار این شیوه پسندیده، مایه استقکام اخوم و الهت و تداون  و نسبت به خود ایمنى

ه م اش اره ب ه هم ین     « ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون» اظهار جمی  و ستر قبیح است و جمله عمومى بر

سیره متذکر وظیهه خود شوید که چه امورى را بای د رعای ت    تمرار بر اینفواید است، یدنى شاید با اس

در میان خود احیا  سازید و در سایه آن، قلوب را با هم مألوه نم وده،   کنید و چگونه سنت اخوم را

 .(153: 15 ، و1387هاى اجتماعى برسید )الباالبایی،  سدادم به تمامى

البته کسى که اختیاردار اجازه دخول  - ى در خانه نیستشود که اگر دانستید احد در ادامه بیان می

شما اجازه داده شود. منرور این نیست که ف رد س ر    پس داخ  نشوید تا از ناحیه مال  اذن، به -است 

ندید داخ  نشود، چون سیاق آیام شاهد بر این است که هم ه   به داخ  خانه مردم کند، اگر کسى را

که کسى به عورام و اسرار داخلى مردم نرر نیندازد. همچنین در انتها  ها براى این است این جلوگیری
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هایى را که براى استمتاع بنا ش ده و کس ى در آن س کونت البید ى      در خانه کند داخ  شدن تجویز مى

ها و امثال آن، زیرا هم ین ک ه ب راى عم وم س اخته ش ده        ها و آسیاب کاروانسراها و حمام ندارد، مانند

 (.154م براى داخ  شدن است )همان: است، خود اذن عا

 ابنيه مقارن و مقابل -4-3

 «ئلصَّلَوةَ وَأَقِيمُوئْ قِبْلَةً بُيُوتَكُمْ وَئجْعَلُوئْ بُيُوتًا بِمِصْرَ لِقَوْمِكُمَا تَبَوَّءَئ أَن أَخِيهِ وَ  مُوسىَ  إِلىَ وَأَوْحَيْنَا 

 مص ر  س رزمین  در ه ایى  خان ه  خود، قوم که براى کردیم وحى برادرش و موسى به : وئلْمُؤْمِنِي َ بَشِّرِ وَ

 مؤمن ان  ب ه  و! داری د  برپا را نماز و! دهید قرار( متمرکز و) یکدیگر مقاب  را هایتان خانه و کنید انتخاب

 (.87)یونس/ «!(شوند مى پیروز سرانجام که) ده بشارم
 مص ر  در ه ایى  خان ه ق وم خ ویش    ب راى  که شود می وحى برادرش و موسى به بقا مورد در آیه

 ش هرى  زن دگى  اس رائی   بن ى  موق ع  آن ک ه ت ا   آید برمى قسمت این از کنند. سکونت آن در تا بسازند

در ادامه کلم ه  کردند. مى زندگى خیمه نریر هایى مکان و ها خیمه در تقرانشینان مانند بلکه نداشتند،

 وَئجْعَلُدوئ »جمل ه   مدن اى  گی رد و  ق رار  ه م  مقاب    چیز دو شود مى باعا که است حالتى مدناى بهقبلة

 و دیگر بدضى روبروى بدضى که ای گونه به بسازید، متقاب  را خود هاى خانه که است این «قِبْلَةً بُيُوتَكُمْ

 و موس ى  ک ه  بوده این فرمان این از منرور باشند. یکدیگر دیوار بگیرند و دیواربه قرار واحد جهتى در

 ممک ن  نم از  ب راى  اجتماع تشکی  و مشاوره و کنند پیدا آنان به دسترسى تبلیغ امر براى بتوانند هارون

.(168: 10 ، و1387الباالبایی، ) باشد

 پراکن ده،  گروه ى  ت ورم  ب ه  زم ان  آن در اس رائی   بن ى  ک ه  ش ود  م ى  استهاده آیه این مجموع از

 و اجتم اع  ن ه  و داش تند  خ ود  از اى خان ه  ن ه  بودن د،  ترس ان  و وابسته، الهیل ى، آل وده   خورده، شکست

 ل ذا ! کوبن ده  انقالب ی  براى الزم شجاعت و شهامت نه و داشتند مدنوى سازنده برنامه نه تمرکزى،

کنن د.   پیاده را اى برنامه اسرائی  بنى اجتماع بازسازى براى که یافتند مأموریت هارون برادرش و موسى

 فای ده  چن د  ک ار  این بگمارند. همت فرعونیان از خویش مسکن جداکردن و سازى خانه امر به نخست

 آن از و خود از دفاع به بیشترى عالقه مصر سرزمین در مسکن شدن مال  با ها آن که این یکى :داشت

 زن دگى  ی    ب ه  قبطیان هاى خانه در گرا الهیلى زندگى از که این کردند و دیگر مى پیدا خار و آب

دوم  .افتاد نمى دشمنانشان دست به ها آن هاى نقشه و کارها اسرار اینکه دیگر شدند و مى منتق  مستق ،

 و تمرک ز  ب ه  م ؤثرى  کم    ک ار  بس ازند. ای ن   ه م  به نزدی  و یکدیگر مقاب  را هایشان که خانه آن
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 و دهن د  ق رار  مورد بررسی عمومى الور به را اجتماعى مسائ  توانستند مى و کرد مى اسرائی  بنی اجتماع

نماین د   الرب را الزم هاى نقشه خویش آزادى براى و شوند جمع هم دور مذهبى مراسم انجام عنوان به

 (.370-371: 8 ، و1384همکاران،  و شیرازی )مکارم

 ن ه  اس ت  نم از  مق    و «مص ال » ش ریهه،  آی ه  ای ن  در قبل ه  از جوادی آملی، مراد اهلل یتآبه نوشته 

 گروه ی  ه ای  عبادم برگزاری و عبادی مراکز نوسازی و بازسازی توان که اکنون یدنی نماز؛ «جهت»

 (.256ب:  1388کنید )جوادی آملی،  عبادم را خدا گزارده، نماز خود های خانه در ندارید را

 های طبيعي ویژگي -4-4

( 58( و خبی ا )اع راه/  57(، میت )اعراه/58همراهی کلمه بلد با تهاتی همچون الی  )اعراه/

مین در تدبیر سکونت اس ت ک ه ذی الً ب ه     های البیدی ز مبین تأکید کالم وحی بر حضور برخی ویژگی

 شود: برخی آیام مرتبط اشاره می

 «بَلْددَةٌ   كُلُوئ مِ ْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَئشْدكُرُوئ لَدهُ    يَمِي ٍ وَشِمَالٍ جَنَّتَانِ عَ ْ مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ لَقَدْكَانَ لِسَبَإٍ فِي

 و ب زرگ ) ب اغ  دو: ب ود ( اله ى  ق درم  از) اى نشانه سکونتشان مق  در سبا قوم : براىطَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور 

 پروردگارتان روزى از(: گهتیم ها آن به و فراوان هاى میوه با عریم رودخانه) چپ و راست از( گسترده

 «(!مهرب ان  و) آمرزن ده  پروردگ ارى  و پ اکیزه  و پ ار  اس ت  ش هرى  آورید بجا را او شکر و بخورید

 (.15)سبا/

 « ٍم ردم  براى که اى خانه : نخستینوُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَ هُدًى لِّلْعَلَمِي َإِنَّ أَوَّلَ بَيْت 

 ه دایت  مای ه  و برک ت  پر که است، مکّه سرزمین در که است همان شد، داده قرار( خداوند نیایش و)

 (.96عمران/ )آل« است جهانیان

 « بِوَئ ٍ غَيرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِك ئلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوئ ئلصلَوةَ فَاجْعَدلْ  رَّبَّنَا إِنى أَسكَنت مِ  ذُرِّيَّتى

 را فرزن دانم  از بدضى من! : پروردگاراأَفْئِدَةً مِّ َ ئلنَّاسِ تهْوِى إِلَيهِمْ وَ ئرْزُقْهُم مِّ َ ئلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشكُرُونَ

 ت و  دارن د  برپ ا  را نم از  ت ا  ساختم ساکن توست، حرم که اى خانه کنار در علهى، و آب بى سرزمین در

 بج اى  را تو شکر آنان شاید ده روزى ها آن به ثمرام از و ساز ها آن متوجّه را مردم از گروهى دلهاى

 (.37)ابراهیم/ «!آورند

 «ُلِقَوْمٍ ئالَْيَاتِ نُصَرِّفُ نَكِدًئكَذَئلِكَ إِلَّا يخَْرُجُ لَا خَبُثَ رَبِّهِ وَئلَّذِى بِإِذْنِ نَبَاتُهُ يخَْرُجُ ئلطَّيِّبُ وَئلْبَلَد 

 و) الین ت  بد سرزمینهاى امّا روید مى پروردگار فرمان به گیاهش ،(شیرین پاکیزه )و : سرزمینيَشْكُرُونَ
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 ک ه  ه ا  آن ب راى  را( خ ود ) آی ام  گون ه  ای ن  روی د  نم ى  آن از ارزش، بى و ناچیز گیاه جز ،(زار شوره

 (.58)اعراه/ «!کنیم مى بیان شکرگزارند،
گرفت که قوم  سوره سبا به آیتی اشاره دارد که این آیت بزرگ الهی از اینجا سرچشمه می 15آیه 

های االراه آن منطقه و هوش سرشار خدادادی  سبا با استهاده از شرایط خاص مکانی و چگونگی کوه

ای نداش ت، در پش ت س دی نیرومن د متمرک ز کنن د و        نتیج ه هایی را که جز ویران ی   توانستند سیالب

ت رین   تر که عام  ویرانی تبدی  ب ه مه م   وسیله آن کشوری بسیار آباد بسازند. چه آیتی از این بزرگ به

 (.56: 18 ، و1384همکاران،  و شیرازی عام  عمران گردد؟ )مکارم

های فراوان ی را   ناحیه برپا ساختند، سیالب های مهم آن  قوم سبا توانستند با سد عریمی که در میان کوه

ش د، در پش ت آن س د عر یم ذخی ره       ها بیهوده تل، می گشت یا الاق  در بیابان که موج  ویرانی می

هایی در سد، استهاده از آن مخزن عریم آب را تقت کنترل خود ق رار دهن د و    کنند و با ایجاد دریچه

دو باغ ساده مدمولی نبودند،  ها آنی را زیر کشت درآورند. ا های وسیع و گسترده ترتی  سرزمین این به

شد و  پیوسته در دو الره نهر عریمی بود که از آن سد بزرگ آبیاری می هم های به بلکه ی  رشته باغ

افکن بود که آن خ ود   ای بر آن سرزمین سایه الداده ها، امنیت فوق بسیار پربرکت بود. عالوه بر همه این

 (. ای ن 57-58که قرآن بدد به آن اش اره خواه د ک رد )هم ان:      شد، چنان مقسوب مینیز از آیام ح  

س اخته   مندکس وجهی زیباترین به را مدنوی و مادی های ندمت مجموعه «بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور » جمله

 از گون اگون،  ه ای  آل ودگی  از پ ار  داش تند،  پ اکیزه  و پ ار  سرزمین مادی های ندمت نرر از است.

 از ش ود  می گهته حتی و وحشت و ناامنی از ققطی، و خشکسالی از بالها، و آفام از ظالمان، و دزدان

 درخت انی  و حات لخیز  س رزمینی  و داش ت  افزا فرب نسیمی و پار هوایی. بود پار نیز موذی حشرام

 .(58بود )همان:  ها آن حال شام  خداوند غهران مدنوی ندمت نرر از البته و پربار
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 شهری )تنظيم: نگارنده( عمران : مصادیق و معيارهای قرآن کریم در3 جدول

 ردیف صفات مصادیق و معيارها

 بودند. برخوردار امنیت ندمت از یکدیگر از ها آن فاتله کمی واسطه به که هایی قریه 

 ی خوب بهالور آشکار قرار داشته و مسافران  هایی است که در مسیر راه، به آبادی

 ها توق، کنند. توانستند در آن می

 ها بر باالی بلندی قرار داشته و برای عابرین ظاهر و آشکار بوده است. آبادی 

 الطری  در نهایت  از نرر حمله وحوش و درندگان بیابان یا سارقین و قطاع ها یآباد

 امنیت بود.

 ی جمد ستهداحتیاو به حرکت  آنکه یبتوانستند بدون زاد و توشه و مرک ،  مردم می

 و استهاده از افراد مسلح داشته باشند، به مسیر خود ادامه دهند.

 توانستند با  خواستند مى ها فرقى نداشت و مردم هر وقت مى آن سیر ش  و روز در

 آرامش خاالر به سیر بپردازند.

 

 

 

 امنیت

 

 

 

1 

 استیناس براى داخ  شدن خانه 

 استمتاعهای بنا شده براى  در خانه تجویز داخ  شدن 

اذن و استیناس 

 در ورود

2 

 تمرکز و بر اجتماع دیتأک 

 فرعونیان از مسکن جداکردن و سازى خانه 

 و مقارن ابنیه

 مقاب 

3 

 استهاده از شرایط خاص مکانی 

 ترین عام  عمران تبدی  عام  ویرانی به مهم 

 داشتن پاکیزه و پار سرزمین مادی های ندمت نرر از 

  براى عمران و آباد کردن آن ها انگیزهوفور ارزاق و بسیار شدن 

 زرع شایستگى زراعت نداشتن زمین غیر ذى 

 های مانع انتخاب مکانی برای سکونت توجه به ویژگی 

 

 های ویژگی

 البیدی

 

 

4 

 

 

است و  «برکت»از مصدر مبارکه باب مهاعله از ثالثى مجرد  مباررسوره آل عمران، کلمه  96درآیه 

ای ن   .ش ود  جا افاض ه م ى   مبارر به مدناى مقلى است که خیر کثیر بدان وبرکت به مدناى خیر بسیار 

شود، اما از ظاهر مقاب  قرار گ رفتن   کلمه هرچند هم در مورد برکام دنیوى و هم اخروى استدمال مى

آید که مراد از آن افاضه برکام دنیوى است که عمده آن وفور ارزاق  برمى هدى للدالمینآن با جمله 

براى عمران و آباد کردن آن، با حضور و تجمع در آن براى زیارم و عبادم و  ها انگیزه و بسیار شدن
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س وره اب راهیم    37ها براى احترام آن است. درنتیجه، برگشت مدناى این آیه، ب ه مدن اى آی ه     نیز انگیزه

 (.542-543: 3 ، و1387)الباالبایی،  است

غیر ذى م زروع اس ت و ای ن تدبی ر، تأکی د و      ، «ذِى زَرْعٍغَيرِ »سوره ابراهیم، مقصود از  37در آیه 

رساند. جمله مذکور عالوه بر داللت بر نبودن زراعت، این مدنا را هم  مبال ه را در نداشتن روییدنى می

زار و یا ریگ زار اس ت و    زرع اتالً شایستگى زراعت را ندارد و مثالً شوره رساند که زمین غیر ذى مى

(. این بی ان ق رآن   110-111: 12 روییدن احتیاو دارند را ندارد )همان، و ها در ىآن موادى که روییدن

البالغه )مدروه به قاتده( نیز به زیبایی ترسیم گشته و در آن برخی  نهج 192کریم در فرازی از خطبه 

بِقَداعِ   ثُدمَّ وَضَدعَهُ بِدأَوْعَرِ   »هایی که مانع انتخاب مکانی برای سکونت هستند، بیان ش ده اس ت:    ویژگی

 وَ رِمَالٍ  َمِثَةٍ وَ عُيُونٍ ئَلْأَرْضِ حَجَرئً وَ أَقَلِّ نَتَانِقِ ئَلدُّنْيَا مَدَرئً وَ أَضْيَقِ بُطُونِ ئَلْأَوْ ِيَةِ قُطْرئً بَيْ َ جِبَالٍ خَشِنَةٍ

 هم ه  از نه اد  س نگالخى  در را خان ه  آن پس: وَشِلَةٍ وَ قُرًى مُنْقَطِعَةٍ الَيَزْكُو بِهَا خُفٌّ وَ الَحَافِرٌ وَ الَظِلْف 

 می ان  تنگت ر،  ها درّه دیگر از اى درّه به. کمتر همه از آن رویش ریگزارى و دشوارتر زمین سنگستانهاى

 شتر که هم از جدا هاى ده و کم آن آب زه هایى چشمه و گذر دشوار نرم ریگهایى و سخت کوههایى

این  درواقع این آیه (.216: 1377)سید رضی، « نیابد عل، گوسهند و گاو و اس  و نشود فربه آنجا در

اى غیرقاب  کشت و خالى از  ع( در میان نقا  مختل، زمین، نقطه) ابراهیمکه اگر  کند مدنا را افاده مى

هاى سبز و خرم و درختان زیب ا و ه واى مدت دل و خ الى از      آب گوارا و روییدنی یدنى -امتده زندگى

 اش در عب ادم خ دا خ الص باش ند و ام ور دنی وى       ى ای ن ب وده ک ه ذری ه    اختیار کرد، برا را -مردم 

 .(112: 12 ، و1387هایشان را مش ول نسازد )الباالبایی،  دل

 بحث پایاني -5

ه ا و   است که در این نگاه ب رای هم ه زم ان    شود آن های قرآن و اسالم استنبا  می آنچه از آموزه

 مدین نشده، بلکه آنچه مقتضی است تأسیس ابنیه ب ر ها شک  یکسان و خاتی برای تأسیس بناها  مکان

(. در 534: 1393اساس شرایط زمانی و مکانی و تأمین اهداه مورد نرر اسالم اس ت )ج وادی آمل ی،    

ه ایی از آی ام در بی ان ت هام حی ام بهش تی و ی ا در تبی ین          پایان الزم به ذکر است ک ه بی ان نمون ه   

ص م ورد اهتم ام و نر ر ای ن پ ژوهش نب وده و تدم دًا از آن        های زندگی پیامبران و اولیائی خا ویژگی

تدمیم به تمام ابداد و روال جاری زن دگی ع ادی دنی وی     احتراز شده است؛ چرا که موارد مذکور قاب 

 هایی از آیام مرتبط با این بقا عبارتند از: نیست. نمونه
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 «ِ ِئللَّدهِ  وَعْددَ  ئلْأَنْهَدارُ  تحَْتهَِدا  مِ  تجَْرِى مَّبْنِيَّةٌ غُرَف  فَوْقِهَا مِّ  غُرَف  لهَُمْ رَبهَُّمْ ئتَّقَوْئْ ئلَّذِي َ لَك 

 ها آن فراز بر که دارند بهشت در هایى غرفه کردند، پیشه الهى تقواى که ها آن ولى :ئلْمِيعَا َ ئللَّهُ لَايخُْلِفُ

 وع ده  در خداون د  و اس ت  الهى وعده این است جارى نهرها ها آن زیر از و شده بنا دیگرى هاى غرفه

 (.20)زمر/ «!کند نمى تخلّ، خود
 «َمِّد   مُّمَدرَّ    صَرْح  إِنَّهُ قَالَ سَاقَيْهَا عَ  كَشَفَتْ وَ لُجَّةً حَسِبَتْهُ رَأَتْهُ فَلَمَّا ئلصَّرْحَ ئ ْخُلىِ لهََا قِيل 

 حی ا   داخ    ش د  گهته او : بهئلْعَلَمِي َ   رَبّ لِلَّهِ سُلَيْمَانَ مَعَ أَسْلَمْتُ وَ نَفْسىِ ظَلَمْتُ   إِنىّ   رَبّ قَالَتْ قَوَئرِيرَ

 از ت ا ) ک رد  برهنه را خود پاهاى ساق و است آبى نهر پنداشت افکند، آن به نرر که هنگامى! شو قصر

گه ت  ( س با  ملک ه ! )ت اه  بل ور  از است قصرى بلکه( نیست آب این) گهت( سلیمان امّا بگذرد آب

 اس ت  عالمی ان  پروردگ ار  ک ه  خداون دى  براى سلیمان با( این ) و کردم ستم خود به من! پروردگارا

 (.44)نم / «!آوردم اسالم
 «َّمِ ْ فِيهَا يحَُلَّوْنَ ئلْأَنْهَرُ تحَْتِهَا مِ  تجَْرِى جَنَّاتٍ ئلصَّالِحَاتِ عَمِلُوئْ وَ ءَئمَنُوئْ ئلَّذِي َ يُدْخِلُ ئللَّهَ إِن 

 انج ام  ت الح  اعم ال  و آورده ایمان که را کسانى : خداوندحَرِيرٌ فِيهَا لِبَاسُهُمْ وَ لُؤْلُؤًئ وَ ذَهَبٍ مِ  أَسَاوِرَ

 دس تبندهایى  با آنان است جارى نهرها درختانش زیر از که کند مى وارد بهشت از باغهایى در اند، داده

 (.23)حج/« است حریر از لباسهایشان آنجا در و شوند مى زینت مروارید و الال از
 اولی ای  قیام ت  سوره زمر توجه داشت ک ه مط اب  آن، در   20توان به تهسیر آیه  به عنوان نمونه می

 بهش تی  ه ای  غرفه بروند. اولیا نزد توانند نمی ها آن ولی کنند؛ برقرار رابطه عادی افراد با توانند می الهی

 اه الی  ول ی  بیاین د؛  پایین های غرفه اه  پیش توانند می باال های غرفه ساکنان دارند و متدددی درجام

 و اس ت  الرفه ی  دیدار اختیار بنابراین بروند، باالتر درجام به ندارند قدرم و اجازه پایین های غرفه

 ب ا  نی ز  آخرم در دهند، نمی انجام را الهی اولیای عبادام و اعمال متوسط، افراد دنیا در که گونه همان

بنابراین در اینجا، بقا اختاله درج ام و مقام ام    (؛440: 1389نیستند )جوادی آملی،  یکسان آنان

 مطرب شده و تدبیر مادی آن در نرر نیست. ها آنبهشتیان و نقوه دیدار 
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که با استناد به آیام مذکور، انجام برخی امور همچون اح دا  ابنی ه مجل   و البق ام متد دد       این

هرها در بالد اسالمی از تمس  به این آیام و تشبه به ش و ایده پیدایش باغ 1ممکن و مجاز دانسته شود

گونه آیام ات والً ن اظر    ، امری نادرست و غیر مدتبر است؛ چه این2امور بهشتی در زمین مهروض شود

بر امور و مقوالتی است که انجام آن از جمله شئون اولیا  الهی و زندگی اخروی است و تجویز آن در 

ه ایی   کروه و بدضاً حرام است. هرچند دور از ذهن نیست ک ه در دوره امور جاری دنیوی غیرممکن، م

ها و فضاهایی در ش هرهای اس المی    ها تورم گرفته، قال  از تاریخ، برخی از این تجویزها و برداشت

دور  ای ب وده، از حقیق ت تد الیم دین ی ب ه      شک  گرفته باشد که عمدتاً مطاب  با اراده شخصی و سلیقه

 است.

 گيرینتيجه -6

به استناد شواهد متقن ت اریخی و نوش ته بس یاری از م ورخین، کالب د ش هرهای اس المی در تم دن         

ش  متأثر از فرهنگ و ایدئولوژی دین ی   اسالمی، دارای مهاهیم و مدانی مشترر بسیاری است که بی

ر ال و  است و در این میان، تأثیر آیام الهی در شالوده تمدن اسالمی، شگره و عمی  بوده است. همان

وساز شهری، آی اتی م ورد بررس ی ق رار      های امور انترام و ساخت که مالحره گردید در تقلی  شناسه

گرفت که مرتبط با سکونت، زندگی در شهر و یا در زمین و نهایتاً مربو  ب ه زن دگی دنی وی و م ردم     

ب ار س اکنان   بار و توج ه ب ه ارزش و اعت   وساز بیهوده و زیان عادی است. قرآن با هده پرهیز از ساخت

ترین مهاهیم عمران شهری، همچون امنیت، آرامش، حرمت و تطاب  ب ا ش رایط البید ی و     شهر، به مهم

های آرم انی، متکام   و مطلق ی نی ز در تبی ین       اقلیمی در عمران شهری و دنیوی اشاره دارد. البته جنبه

                                                                                                                                 
منبع ی   192سوره زمر، به تهقه  20امکان احدا  البقام متددد با استناد به آیه . برای رویت مطل  مذکور در باب 1

 مراجده کنید:

 ( شهر اسالمی. مشهد: سازمان فرهنگی و تهریقی شهرداری مشهد.1388عاملی، جدهرمرتضی .) 

منبع ذی   563-4شهرها، با استناد به آیام و توتیهام بهشتی، به تهقه  برای رویت مطل  مذکور در ردیابی ایده باغ  .2

 مراجده کنید:

 شهرها و رابطه شهرسازی و  (. پژوهشی در ویژگیهای شهرهای اسالمی؛ ایده پیدایش باغ1356اهلل ) مؤید، احسان

 (351)پیاپی  9شماره  مجله ی ما،دین. 
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اس ت از تدم یم    ه الزمشئون نبوی، حیام بهشتی و سرای اخروی مورد توجه آیام الهی قرار گرفته ک

 آن به زندگی دنیوی و تدبیر و تهسیر در عمران شهری پرهیز شود.

در این راستا، منرور اشارام آیام قرآن کریم از رعایت تهام و مهاهیم مدنوی همچون امنیت،  

م اع  وسازهای مدمول، توجه به ابداد کیهی در تأمین سرپناه و مک ان اجت  آرامش، حریم و ... در ساخت

ه ای خ اص خ ودداری نم وده      های دینی از تدیین ضوابط جزئ ی و دس تورالدم    انسانی است و آموزه

ه ای دین ی،    است؛ ضوابطی که به مدد دانش فنی و ایمان قلبی استادکاران و با اشراه ب ه روب آم وزه  

 د اسالمی جاری و متراهر بوده است.همواره در بال
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