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  مفهوم مدینه
دین، معانی زیادي دارد کـه      . گرفته شده است  » دین «از ریشۀ کلمۀ  » مدینه«واژة  

حساب، حکومت، شریعت، قانون، قضاوت، سیرت، اخالق، تدبیر،    : عبارت است از  
. سیاست، معصیت، گناه، تقوا، پرهیزکاري، طاعت، بندگی، پاداش، مجازات، خواري

  )166 -170 /13 منظور، ابن(
کـیش  «و در کتب زردشتی به مفهوم   » شریعت«ت اوستایی، دین به معنی      در لغ  

قانون، قضا،  «در عربی و آرامی، دین به معنی        . است» و آیین و خصوصیات اخالقی    
، »آیـین «،  »شـریعت «در قـرآن، دیـن بـه معنـی          . ه اسـت  شداستعمال  » حق و حکم  

  .به کار رفته است» ایمان قلبی«و » قیامت«
 بـه معنـی     Religar یا   Religio التینی   از ریشۀ  Religionی  هاي اروپای   در زبان 

متکلمان اسالمی این اصـطالح را  .  و اعتقاد یا دقت و مراقبت اخذ شده است    هدیعق
دیـن را بـه معنـی    » ملل و نحل«شهرستانی در . اند به کار برده» قانون الهی «به معنی   

  )133 /فرجاد،. (بندگی و اطاعت استعمال کرده است
بـر ایـن   » نیمکـف «و » اگبرن« دانشمندان علوم جامعه شناسی از جمله     برخی از 

  : داراي دو مفهوم فردي و اجتماعی است،باورند که دین
ادات پیچیـده و نیروهـاي فـوق    اي است از اعتقـ   دین در مفهوم فردي، مجموعه    

هاي اجتماعی مشتمل بر مفاهیم        از سازمان  اي  در معنی اجتماعی، مجموعه     و طبیعی
  )همان (.م و شعائر مخصوصو احکا

 قاضی، پیروز، پاداش دهنـده،  ، به معنیاست» دین « از همان ریشۀ هم که » دیان«
  .هاي خداي متعال آمده است حسابرس و یکی از نام

ابـن منظـور،   . (مؤنث آن است» مدینه« هم از همان ریشه، یعنی بنده و      »المدین«
  )231/؛ المنجد، 13/170

مفهوم ارزشی و جامعی است که نمایانگر قانونی خـوب و   بنابراین مدینه داراي    
متعالی، مدیریتی شایسته و منابع انسانی توسعه یافته و فرمانبردار در بین یک امـت               

  .باشد اي می یا جامعه
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  شهر در علوم جغرافیا و جامعه شناسی
هر کسی از ظن خـود، شـهر را معنـا کـرده             . شهر، تعریف جامع و مانعی ندارد     

  :است
  : کند شهر را چنین تعریف می)  قبل از میالد323(سطو  ار

نـام  » شـهر «آید،  اي که سرانجام از فراهم آمدن چندین دهکده پدیده می   جامعه«
توان گفت که از لحاظ توانایی برآورد نیازهـاي خـویش بـه غایـت            دارد که می  

دش تر بگوییم، اگر پیدایی شهر بهر زیستن است، وجو     یا دقیق . کمال رسیده است  
» . کمـال و غایـت جوامـع دیگـر اسـت           شـهر نقطـه   ... زیستن اسـت    از براي به  

  )4/ارسطو،(
 ماهیت شـهر را چنـین تبیـین کـرده       »پاوسینیاس«نانی دیگري به نام     دانشمند یو 

  :است
شهر عبارت است از محلی که قدرت حکومت، میدان ورزشی، تئاتر، بـازار و              «

ها در آنجا صورت پذیرد؛ و   بنديآب آشامیدنی در آن وجود داشته باشد؛ و مرز        
مجلسی داشته باشد که اعضا و یا نمایندگانی از دیگر شـهرها را در خـود جـاي        

  )47/عبد الستار عثمان،(» .دهد
هـا در مکـان معینـی          اجتماعی از انـسان    ،شهر«: گوید می» فردریک فن ریشتفن  «

 بازرگـانی و  هاي غیر زراعـی بـه ویـژه از راه           است که حیات عادي آنان از فعالیت      
کـه  در برابـر قـصبه،      «: گویند  می» پیردفونتن«و  » ژان برون  «».گردد  صنعت تأمین می  

 شـهري فعالیـت دارنـد، شـهر، مکـانی اسـت کـه        بیشتر ساکنان آن خارج از منطقۀ    
 شـهري صـرف   یاري از وقـت خـود را در داخـل منطقـۀ    بیشترین جمعیت آن، بـس    

ی و فصلی، شهر را محل اجتمـاع دائمـی   در برابر اجتماعات موقت   » راتزل«» .کنند  می
که در مطالعات جغرافیـاي انـسانی از   » ماکس سور«. داند  ها و مساکن آنان می      انسان

دانـد،   گیرد، شهر را الگوي کـاملی از زنـدگی اجتمـاعی مـی         جامعه شناسی مایه می   
  )1/فرید،(.  جوامع روستایی قد کشیده استۀاجتماعی که از سین

 روسـتا   و آن را از   باشیم  عی بخواهیم از شهر تعریفی داشته        اگر با بینشی اجتما   
به نظـر آنـان،   . خواهیم داشت » انگلس«و  » مارکس «مشخص بداریم، نگاهی برگفتۀ   
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  :کند دو خصیصه، شهر را از روستا مشخص می
ترین نوع تقسیم کار مادي و فکري، جدایی  عظیم: شهر و روستا و تقسیم کار   . 1

  .شهر از روستاست
لیـد یـا تمرکـز    شهر را واقعیت تمرکز جمعیت، تمرکز ابزار تو: کز و انزوا  تمر. 2

آورد؛ در حـالی کـه روسـتا           و تمرکز احتیاجات به وجود مـی       سرمایه، تمرکز لذات  
 مقابل واقعیت شهر اسـت، یعنـی انـزوا و    است که درست در نقطۀواقعیت دیگري  

  )همان (.دهد پراکندگی را ارائه می
گفت که هر عملی و هر صـنفی متناسـب بـا معلومـات و            توان    بدین ترتیب می  

بندي این  ها هم با جمع نامه لغت. هاي خود، تعریفی از شهر ارائه کرده است     مهارت
  :کنند اي، شهر را چنین تعریف می ها در چکیده دیدگاه

)  نفر 5000بیش از   (ها و ساکنان بسیار        مسکونی بزرگی با خانه    شهر، مجموعه «
  )733/صدري افشار و حکمی، (» .باشد  و اداري میو تأسیسات رفاهی

ها، ساختار فیزیکی و جمعیتـی شـهر و روسـتا را     با این وصف، علوم و فرهنگ   
هاي دور تا به امـروز،    و از گذشتهاند معیار اصلی تشخیص آن دو از هم تعیین کرده 

کـه  انـد   هـا بـوده   ها و تعاریف دانشمندان و خبرگـان، ایـن دولـت      گذشته از تئوري  
  .اند بیشترین نقش را در تعریف و ایجاد آن ایفا نموده

 از متفـاوت شـویم کـه بـسیار     اما در قرآن، با تعریفی از شهر و روستا روبرو می    
در مفهـوم شناسـی آیـات قـرآن         . ارائه شده اسـت    که تا به حال       است هایی  تعریف

 کالبـد   م از هاي گفته شده اع    یابیم که در کالم وحی هیچ یک از مالك          مجید، در می  
فیزیکی، جمعیت، نوع تولید، حرفه و فن و مظاهر طبیعی و مـصنوعی، در تعریـف              

تـري بـدان    شهر و روستا تعیین کننده نیستند؛ بلکه قرآن، با رویکـرد بـسیار مترقـی            
  . نگرد که بسیار دیدنی و شنیدنی است می

  
  هاي شهري در قرآن شاخص

» المدینـه «تعریف، یعنی به صورت » لا« آن هم با  بار، 14» مدینه«در قرآن، واژة    
هاي معرفه، نکره، مفـرد، تثنیـه و جمـع      بار در شکل60 ،»قریه«به کار رفته است و      
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  .شود دیده می
هاي روي زمین ـ چه بزرگ و چه کوچـک ـ بـا       آباديدر اصطالح قرآنی، همۀ
شـته  اي سـازگاري دا     هاي ویـژه    که با مالك  شوند؛ مگر این   تابلوي قریه شناسانده می   

  :به قول سعدي. باشند
  همـه روستاینـد و شیراز شهــــــــر و چه برّ و چه بحر      چه مصر و چه شام 

  :هاي قرآن در شناسایی شهر عبارتند از مالك
 

  صالحیت فرهنگی اشخاص. الف
برخی صالحند : اند معموالً در هر اجتماع انسانی، مردم از لحاظ فرهنگی دو گونه

این ! گریز اجتماعی و قانون؛ و شماري ناصالحند و ناهنجار و قانون    و مقید به آداب     
افراد، هر چند از لحاظ جغرافیایی در یک زیستگاه اجتماعی، همـواره در کنـار هـم     

روند، ولی در حوزة ثبت  شمار می  هکنند و از اهالی یک منطقه و آبادي ب         زندگی می 
هـاي صـالح    آن مجیـد، انـسان  قـر .  یکـسانی نیـستند  احوال قرآنی، داراي شناسـنامۀ   

 روسـتایی صـادر     هاي ناصالح آن را شناسنامۀ      شهري و انسان    را شناسنامۀ  اي جامعه
  .کند می

  :نماییم هاي قرآنی را در زیر مرور می اینک نمونه
ـ ( و )...فَانطَلَقا حتّی اِذا اَتَیا قَریۀٍ استَطعما اَهلَها فَاَبوا اَن یـضَیِِّفُوهما            (. 1 اَم و  ا الجِـدار

  )77-82 /کهف()...و کانَ اَبوهما صالِحاً ... فکانَ لِغُالمینِ یتیمینِ فی المدینَۀِ 
بـه شـهري رسـیدند کـه مـردم آن آداب            ) خضر و موسی در همراهـی خـود       («

در آنجا دیواري در    ) با این همه  . (نوازي و پذیرایی از آنان را رعایت نکردند         میهمان
موسی بـرخالف قـولی کـه بـه     . (آن را بازسازي کرد) خضر (حال ریزش را دیدند،  

) خضر داده بود تا در برابر کارهاي او ایرادگیري نکند، دهان به اعتـراض گـشود و              
موسی به کارهـاي  صبري    بی! (گرفتی خواستی براي این کار مزدي می       اگر می : گفت

گـام   هن.هاي مکـرّر او باعـث جـدایی آن دو شـد     خضر در طول سفر، و ایرادگیري   
 کارهاي غیرعادي خـود خبـردار کـرد تـا از وي        جدایی، خضر، موسی را از فلسفۀ     

 دیوارسـازي خـود در آن قریـه    خضر دربـارة .  خود رفع اتهام نماید زدایی و از    ابهام
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  ):چنین توضیح داد
بود و زیر آن گنجی بـراي آن دو  » شهر« مال دو نوجوان یتیم در آن    ؛و اما دیوار  

خواست آنان به حـد   پروردگار تو می. کرداري بود ن مرد نیکوجود داشت و پدرشا 
 آن  و مـن این رحمتی از پروردگـارت بـود   . رندبلوغ برسند و گنجشان را بیرون آو      

 این بود راز کارهایی که نتوانستی در برابر آنها شکیبا           .کار را خودسرانه انجام ندادم    
  »!باشی

ک محل با دو تعبیر شـهر و روسـتا   بینید که در این داستان زیباي قرآنی، از ی    می
  !نماید گوید و سپس همان جا را شهر تعبیر می اش می ابتدا قریه. نام برده شده است

از ایـن   . داشته است  دوگانگی تعبیر از یک محل، مفسران قرآنی را به مشکل وا          
  یکـی .اند  و با سکوت از کنار آن گذشتهاند نام را نادیده گرفته  رو بسیاري این تغییر   

  .دو تفسیري هم که بدان پرداخته است، جاي تأمل دارد
. انـد  اند که مختصري بدان پرداخته تفسیرهاي المیزان و نمونه، از جمله تفاسیري      

  :نویسد المیزان چنین می
اي  آید، شاید این است که مدینه در این آیه همان قریه آنچه از سیاق آیه بر می     «

زیرا اگر مدینه همان قریـه      . زسازي کردند نیست که در آنجا دیوار شکسته را با       
گویـا  . دیوار مال دو غالم یتیم در مدینه بود       : باشد، دیگر نیازي نبود که بفرماید     

» .خواهد برساند که آن دو یتـیم و سرپرسـت آنـان در قریـه حاضـر نبودنـد             می
  )343/ 13عالمه طباطبایی، (

ـ    یعنی اینکه   آنـان را بـه   رادر یتـیم،  دیوار در روستا بوده، ولی سرپرست آن دو ب
  !م یا موقت به شهر نقل مکان داده بودطور دائ

تأییـد  آن را   هـیچ دلیـل نقلـی هـم         اي بیان شده و      این دیدگاه، بدون هیچ قرینه    
آورده شده، نشان از » مدینه«تعریف که بر ابتداي » ال «قرینۀبا دقت در . کرده استن

  .اتفاق افتاده استدهد که عملیات دیوارسازي در آن  همان محلی می
در لسان قرآنی، مفهوم عامی دارد؛      » قریه«: تفسیر نمونه هم بر این باور است که       

 منظور شهر است،  اما در اینجا مخصوصاً.شود و هر گونه شهر و آبادي را شامل می      
  )495 /12تفسیر نمونه، ( .شده است» المدینه« بعد، تعبیر به زیرا در چند آیۀ
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 مطلـب،  در ادامـۀ ون هیچ دلیلی به یک جا ابتدا قریه گفته و یعنی اینکه قرآن بد 
  !اش کرده است بدون هیچ دلیلی همان محل را مدینه

، بیـان قـدیمیان اهـل       )751 /6ـ5طبرسی،  (7روایت حضرت امام صادق   ! آري
 قرآنی که تفسیر نمونه آن را یادآور شده است، در شهر بودن        و قرینۀ  )همان(تفسیر  

نـام  (» ایلـه «یـا   ) در کشور ترکیـه   (» انطاکیه«شهر  . گذارد  ی نمی آن محل تردیدي باق   
که همگی از بافت  ) در شمال فلسطین اشغالی   (» بندر ناصره «یا  ) قدیم بیت المقدس  

م در روایـت امـا  .  اسـت  اند، محل وقوع آن سرگذشـت بـوده   شهري برخوردار بوده 
  . مورد تأیید قرار گرفته است»ناصره«هم 7صادق

  ی تعبیر آن چه بوده است؟پس دلیل دوگانگ
تـرین پاسـخ را تنهـا در تفـسیر       در میان تفاسیر زیادي که سراغ گرفتم، مناسـب        

  : توانستم بیابم، که چنین نوشته است» الفتوحات الهیه«
و قوله فی المدینۀ، و هی المعبر عنها فیها تقدم بالقریۀ تحقیراً لها لخسۀ اهلهـا و          ... «

 ».ظیماً لها من حیث اشتمالها علی هذین الغالمین و علی ابیهمـا عبر عنها هنا بالمدینۀ تع    
  )2/40، الجمل(

منظور از مدینه در بیان آیه، همان جایی است که براي تحقیر مردم آن، قبالً بـا     «
تعبیر قریه آورده بود ـ به دلیل خساست و دون طبعی مردم آنجا ـ و در این آیه   

اشت آن، به اعتبار ویژگی آن شهر بـه         با عبارت مدینه آورده است براي بزرگد      
  ». آنانو پسر یتیم و پدر شایسته و وارستهد

ها، هنجارهـا و     این تفسیر، اصطالح شهر و روستا تابعی از متغیر فرهنگ          بر پایۀ 
 چـه   واي ـ چـه بـزرگ    هر جامعـه . هاست هاي انسانی ـ اجتماعی جامعه  ناهنجاري

با سرشت و ساختار اخالقی و  تماعی ها، آداب و رسوم اج کوچک ـ که در آن سنّت
اي ـ هر چند   است؛ و هر جامعه» مدینه« نام انسانی همرنگ و همساز است، شایستۀ

 ها و  و از فرهنگباشدهاي انسانی  ـ که فاقد وارستگیبزرگ و به ظاهر توسعه یافته 
  .است» قریه«کنند، محیط زندگی آنان سزاوار  رفتارهاي منحط و ناشایست پیروي 

  : دیگري از آیات قرآن را توجه فرماییدینک نمونۀا
و جـاء مِـن اَقـصی      ( ... )و اضرِب لَهم مثالً اَصحاب القَریۀِ اِذا جائَهـا المرسـلُونَ          ( .2
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  )12ـ20/یس()المدینَۀِ رجلٌ یسعی قالَ یا قَومِ اتَّبِعوا المرسلینَ
دو نفـر از  . فرستادگان خدا به سـوي آنـان آمدنـد   گاه که  آنان، اهل قریه را مثال بزن، آن       براي«

شـما دروغ  ... اما آنان گفتند کـه  ... رسوالن را تکذیب کردند، سومی را براي تقویت او فرستادیم         
از فرستادگان پیروي ! اي قوم من:  شهر شتابان آمد و گفتقطۀگاه مردي از دورترین ن آن. گویید می

  ».کنید
ید که بـراي محـل وقـوع یـک داسـتان، ابتـدا از       کن در این آیات هم مشاهده می  

اجماع نظر مفسران بر این است . اصطالح قریه و سپس از مدینه استفاده کرده است       
 اما اگر انطاکیه شهر بوده اسـت      .که محل وقوع این داستان، شهر انطاکیه بوده است        

  ، چرا با دوگانگی تعبیر آن در قرآن روبرو هستیم؟چنین استکه 
ترتیبی    اما تفاسیر که بیشتر روش تفسیر     ! تر ز مو اینجاست   نکتۀ باریک هزار  ! آري

نکات باریک قرآنی،   . اند این نکات را کشف نمایند       اند، کمتر توانسته    را پیروي کرده  
معموالً از تفسیر موضوعی قابل استخراج است که آن هم تـاکنون جـز مقـداري در        

  .فقه و کالم، پیشرفتی نداشته است
 دوگانگی تعبیر در ،که باز توجهی به موضوع داشته است  » حات الهیه فتو«تفسیر  

  .کند اي کوتاه چنین بیان می این آیات را در جمله
 »و هی القریۀ السابق ذکرها و عبر عنها هنا بالمدینۀ اشارة لکبرهـا و اتّـساعها                ... «

  )508 /3الجمل، (
ر اینجـا بـه  دلیـل    اي است که در پیش یاد شده بود و د        و آن شهر، همان قریه    «

  » .بزرگی و وسعت شهر، به مدینه تعبیر کرده است
عـد فرهنگـی و    کهـف، تعبیـر مدینـه را از ب   این تفـسیر در شـرح آیـات سـورة       

 فیزیکـی؛ ولـی   عد توسعۀ از ب  صالحیت معنوي شخصی عنوان کرده بود و در اینجا        
ورد توجـه  زیکی به هیچ وجه مـ  فی، این است که در قرآن، توسعۀآنچه روشن است 

ـ   و از شاخص نبوده  فیزیکـی،  اگـر توسـعۀ  : زیـرا اوالً . رود شـمار نمـی    ههاي شهر ب
دوگانگی در تعبیر عنوان محلی را عامل باشد، دلیلی ندارد که در تعبیر قبلی هم، از            

شهر اگر وسیع نبوده است، یکباره که در حین این داستان           . آن با نام مدینه یاد نکند     
بنابراین توضیح تفسیر فتوحـات  . ز قبل هم وسعت داشته استوسعت نیافته، بلکه ا  
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  . این آیه پذیرفتنی نخواهد بودذیلالهیه در 
 فیزیکی در شهري، به تعبیر مدینه از آن      دهد که توسعۀ   ثانیاً آیۀ دیگري نشان می    

  نشده است؛منجر 
  )58/ قصص( )... بطِرَت معیشَتَها و کَم اَهلَکنا مِن قَریۀٍ(
مست و مغرور شده ) توسعه فیزیکی(ها که بر اثر فراوانی نعمت  از شهرها و آباديچه بسیار  «

  ».بودند، هالك کردیم
جـا بـرخالف فطـرت      زند کـه مـردم آن      در این آیات، خداوند از شهري مثل می       

 و بناي مخالفت با آزادي بیان اند انسانی، پیام توحیدي رسوالن الهی را نادیده گرفته      
ت در مقابل اصـالح  قرآن، اصرار بر شرك و رفتار ناشایس  . اند  گذاشتهو دعوت آنان    

 و از محل منتـسب بـه آنـان بـا نـام           داند  میفرهنگ   هاي بی   جامعه طلبان را شایستۀ  
اي سـخن   اما هنگامی که در همان جا از انسان راه یافته و شایسته. کند روستا یاد می 

ر اصالح فرهنگ جامعه با آنان آورد که دعوت پیامبران را لبیک گفته و د     به میان می  
صدا شده اسـت، محـل منتـسب بـه او را مدینـه و خـود وي را مـدنی معرفـی                 هم
  .نماید می

  )19 /کهف() ...فَابعثوا اَحدکُم بِورقِکُم هذِهِ اِلَی المدینَۀِ( .3
  »...یکی از خودتان را با این پولتان به شهر بفرستید «

به دلیل شرك آلود بودن و فاسـد بـودن          اینجا سخن از اصحاب کهف است که        
 نشینی اختیار   هاي اطراف آن، غار      و در کوه   اند  شهر و حکومتشان از آنجا فرار کرده      

 سال آنان را به خواب برده و سپس از خواب بیدارشان کـرده             300خداوند. اند  کرده
 و یکی را بـراي خریـد آذوقـه بـه شـهر      کنند میحال آنان احساس گرسنگی  . است

آلودي است که اگر خداوند از آن یـاد       شرك این شهر همان منطقۀ   ... . ستند و   رف  می
 ولی در انتساب آن محـل بـه اصـحاب کهـف، از آن بـا      .خواند اش می کرد، قریه  می

  .خواند اش می»مدینه«کند؛ و یا به نقل قول از آنان  یاد می» المدینه«عبارت 
  

   حضور و سکونت پیامبري از پیامبران خدا.ب
هاي شهري در فرهنگ قرآنی، اسکان پیامبري از پیـامبران           دیگر از شاخص   یکی
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. باشد؛ هر چند که مردم آن ناصـالح و زشـت کـردار باشـند                الهی در یک آبادي می    
هایند کـه خداونـد متعـال آنـان را از        ترین و نیکوکارترین انسان     پیامبران الهی صالح  

 داراي وجاهت و احترامند؛ و هـر  آنان در مقام قرب الهی   . میان مردم برگزیده است   
آنـان  .  نام مدینه استیبندة از این رو محل سکونت آنان ز.کدام به تنهایی یک امتند    

م مدینه نام برده است؛ و  خداوند از آنجا با نا،اند در محلی اسکان داشتهزمانی که تا  
 کالم الهـی،  اند، در ثر مخالفت اهالی آن، از آنجا بیرون رفته یا اخراج شدهچون در أ 

  : آیات را در زیر بنگرید نمونۀ.است رنگ قریه به خود گرفته
  :7 مدینه، شهر حضرت صالح.1

و کانَ فی المدینۀِ تِسِعۀُ رهطٍ یفسِدونَ فی االَرضِ    (،)... اَرسلنا أخاهم صالِحاً     و لَقَد ( 
  )45ـ  48/ نمل()و ال یصلِحون

 گروه بودند که در زمـین  نهدر آن شهر،    ... ا فرستادیم   برادرشان صالح ر  ) قوم ثمود (به سوي   «
  ».کردند  و اصالح نمیکردند تبهکاري می

  :7حضرت لوطمدینه، شهر  .2
 قال اِنَّ هـوؤُالءِ ضَـیفی   *یستَبشِرُونو جاء اهلُ المدینَۀِ    ... لَما جاء آلَ لوطٍ المرسلُون    فَ(

  )61-68/حجر()فَال تَفضَحون
و زمانی که مأموران ... (ادگان خدا به سراغ خاندان لوط آمدند هنگامی که فرست«

 لوط آمده بودنـد تـا وي را از فرمـان          در قیافۀ پسران زیبارویی به خانۀ      عذاب الهی 
عذاب قومش آگاهی دهند، مردان شهر که همجنس بـازي، عـادت همیـشگی آنـان         

 لـوط    خانـۀ   از حضور آن زیبارویان در خانۀ لـوط آگـاهی یافتـه و بـه سـوي                 بود،
به وجـود چنـین   (و اهل شهر در مسیر خود، یکدیگر را         ) راهپیمایی به راه انداختند   

اینـان میهمانـان   : گفـت  می) حضرت لوط. (دادند بشارت می)  لوط اي در خانۀ   طعمه
  »!منند، مرا رسوا مکنید

 اخالقـی در   ترین رذیلـۀ   رغم وجود زشت   کنید که خداوند متعال به       مالحظه می 
یـاد  » مدینـه «به خاطر حضور حضرت لوط در آن جامعه، از آن با تعبیـر            قوم لوط،   

دهد و لوط شبانه از آن  کند؛ ولی هنگامی که خداوند او را از آن مکان نجات می        می
  .گزیند کند، عبارت قریه را برآن برمی فرار می
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  )74/انبیاء()ثو نَجیناه مِنَ القَریۀِ الَّتی کانَت تَعملُ الخَبائِ(
  ».دادند رهایی دادیم اي که کارهاي زشت انجام می و را از قریها«

کننـد در تعبیـر     شهرهاي پیامبران نه تنها پس از اینکه پیامبران آنها را تـرك مـی             
یابند، بلکه قبل از سکونت پیامبران در آن شهرها نیز  قرآنی از مدینه به قریه تغییر می

اي هم عامل ارتقاي  ان از شهري یا قریهحتی گذر پیامبر . باشند داراي عنوان قریه می   
ها الق عمومی جز قریه، تعبیري از آنباشد؛ بلکه در اط اي از قریه به مدینه نمی     منطقه

  :آیات زیر را بنگرید. شود دیده نمی
ــضَّرّاءِ      ( ــاءِ و ال ــا بِالبأس ــذنا اَهلَه ــیٍّ اِالّ اَخَ ــن نَبِ ــۀٍ مِ ــی قَری ــلنا ف ــا َارس ــم و م لَّهلَع 

  )94/اعراف()عونیضَّرَّ
ها  ها و خسارت ما در هیچ شهر و آبادي، پیامبري نفرستادیم مگر اینکه اهل آن را به ناراحتی         «

  ».گرفتار ساختیم، شاید بازگردند و تضرّع کنند
  )259/بقره()... علی عرُوشِها اَو کَالَّّذي مرَّ علی قَریۀٍ و هِی خاوِیۀٌ(
از کنار یک آبادي عبور کرد، در حالی که دیوارهـاي آن بـه      ) امبرعزیر پی (یا همانند کسی که     «

  »... .ها فرو ریخته بود  روي سقف
  7 مدینه، شهر حضرت یوسف.3

)دینَۀِ امرَأَةُ العةٌ فی المقال نِسو ن نَفسِهوفَتاها ع 30/یوسف() ...زیزِ تُراوِد(  
  ».کند ا به سوي خود دعوت میهمسر عزیز، غالمش ر: گفتند) یوسف(گروهی از زنان شهر «

  7 مدینه، سکونتگاه حضرت موسی.4
)       ا وعِلْما وکْمح نَاهى آتَیتَواسو هلَغَ أَشُدا بلَمسِنِین  وحزِي الْمنَج دینَـۀَ   *کَذَلِکخَلَ المد و 

و جـاء رجـلٌ مِـن اَقـصا المدینَـۀِ       ... فاً یتَرَقَّب   فَاَصبح فی المدینَۀِ خائِ   ... هلِها  اَ مِن غَفلَۀٍ حینَ علی
ــاخ      ــوك فَ ــک لِیقتُلُ ــأتَمِرُِونَ بِ ــألَ ی ــی اِنَّ الم ــا موس ــالَ ی ــسعی، ق ــنَ   ی ــک مِ ــی لَ رُج اِنّ

  )14-20/قصص()النّاصِحین
هنگامی که بالغ و کامل شد، حکمت و دانش به او دادیم و ما این گونه نیکوکاران را ) موسی(«

در غفلت بودند، وارد شهر شد ) اقامتگاه موسیمصر؛ (او به هنگامی که مردم شهر . دهیم پاداش می
در این (ي ، مرد...اي بود  در شهر، ترسان و  منتظر حادثه) به خاطر کشتن یکی از قبطیان(موسی ... 

این جمعیت براي کشتن ! اي موسی: آمد و گفت) محل کاخ فرعون( شهر از دورترین نقطۀ) هنگام
  ». که من از خیرخواهان توام، فوراً خارج شواند  مشورت نشستهتو به
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  9 النبیۀمدین مدینه، .ج

ر ورود و سـکونت  یثرب پس از هجـرت، بـه افتخـا       . نام قبلی مدینه، یثرب بود    
 نامیـده  »مدینـۀ النبـی  «به دستور خداوند ـ  هم در آن شهر ـ شاید  9پیامبر اسالم

  .شد
یـده اسـت و پـس از هجـرت          نام» بلـد «ا  خداوند متعال در قـرآن ابتـدا مکـه ر         

از آن شهر تعبیر به قریه کرده است؛ اما از مدینه به احترام اقامت و مدفن                9پیامبر
هیچ وقت جز مدینه یاد نکرده است؛ مگر یک بـار بـه نقـل قـول از            9پیامبر خدا 

عنـی   آن، یقبلیمنافقان مدینه، که از شدت کینه و عناد با پیامبر، اهل مدینه را با نام            
  اند؛ اهل یثرب، صدا کرده

  )13/احزاب()...و اِذ قالَت طائِفَۀٌ مِنهم یا اَهلَ یثرِب ال مقام لَکُم فَارجِعوا (
جنـگ  میـدان  (اینجـا ! اي اهل یثـرب : گفتند)فقانمنا( آور هنگامی را که گروهی از آنان      به یاد «
  ».)و خود را به هالکت نیندازید(جاي شما نیست، برگردید)خندق

به جز این یک موردي که از زبان منافقان نقل قول شده است، در دیگـر آیـات                
  :یاد شده است» المدینه« النبی همواره با تعبیر هقرآن، از مدین

1. )  ن حمِم م             وهلَی النِّفاقِ ال تَعلَموا عرَددینۀِ ممِن اَهلِ الم نافِقُونَ وولَکُم مِنَ األعرابِِ م
منَحنُ نَعلَم109/توبه() ...ه(  

 از منافقانند؛ و از اهل مدینه نیـز گروهـی   ,نشینی که اطراف شما هستند     برخی از اعراب بادیه   «
   ».شناسیم  ولی ما می،شناسی تو آنان را نمی. سخت به نفاق پایبندند

2. )ـ        ما کانَ لِأَ   و ـن حم دینـۀِ وـو        هلِ المسـن رتَخَلَّفُـوا عم مِـنَ األعـرابِ اَن یاهللاِ لِولَه 
   )140/توبه()...

 از رسـول خـدا تخلّـف    ،نشینانی که اطراف آنهـا هـستند   سزاوار نیست که اهل مدینه و بادیه    «
  ».جویند
3. )             نَّـکدینـۀِ لَنُغرِیرجِفونَ فی المالم و رَضالَّّذینَ فی قُلُوبِهِم م نافِقُونَ ونتَهِ الملَئِن لَم ی

ال ی بِهِم ثُم ونَک60/احزاب ()فیها اِالّ قلیالًجاوِر(  
 و آنان کـه اخبـار دروغ و شـایعات بـی       ؛هایشان بیماري است    اگر منافقان و آنانی که در دل      «
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 سـپس  .شـورانیم   تو را بر ضد آنان می،کنند، دست از کار خود برندارند      اساس در مدینه پخش می    
  ».توانند در کنار تو در این شهر بمانند جز مدت کوتاهی نمی

 اقتـصادي، کالبـد     ها در قرآن، توسعۀ    بندي آبادي   براین مالك نامگذاري و رده    بنا
انسان توسعه یافتـه    .  انسانی است  عداد جمعیت آنها نیست؛ بلکه توسعۀ     فیزیکی و ت  

دهی زندگی کنند، شهري هستند    که در تعبیر قرآن، صالحانند، در هر شهري یا کوره         
یر قرآن همان ظالمان و ناصالحانند، اگر در و مدنی؛ و انسان توسعه نایافته که در تعب

  !اند و قُرَوي شهرها هم زندگی کنند، روستایی کالن
  
  ها در سنت الهی از آفات در امانند مدینه

از آفـات   ،هاي مدنیت را با خود بـه همـراه دارنـد        ها تا زمانی که شاخص      مدینه
ها، همـواره مخـصوص       خداوند قرار دارند؛ بالها و آسیب      الهی در امانند و در بیمۀ     

آیات زیر دلیلی بـر ایـن      . پیشه است   ها و اجتماعات ناصالح و ستمکار و فاسق         قریه
  :مدعاست

 )117/هود()و ما کانَ ربک لِیهلِک القُري بِظُلمٍ و اَهلُها مصلِحونَ( . 1
صدد اصالح ها را به ظلم و ستم نابود کند در حالی که اهلش در  نین نبود که پروردگارت آباديچ«

  ».بوده باشند
اً و عذَّبناها عذاباً و کَاَیِِِّّن مِن قَریۀٍ عتَت عن اَمرِ ربها و رسلِهِ فَحاسبناها حِساباً شدید( . 2

  )8/طالق()نُکراً
اند و ما حـساب   ها که اهل آن از فرمان خدا و رسوالنش سرپیچی کرده چه بسیار شهرها و آبادي    «

  ».یم، و به مجازات کم نظیري گرفتار ساختیمآنها را به شدت رسید
  )45 /حج()فَکَاَین مِن قَریۀٍ اَهلَکناها و هِی ظالِمۀٌ( . 3
  ».ها که آنها را نابود کردیم در حالی که ستمگر بودند چه بسیار از آبادي«
  

  مکه و عناوین آن در قرآن
ام خاص آن نبوده ها ـ اعم از شهر و روستا ـ اگر نیازي به بیان ن گفتیم که آبادي

 مگر در سه مـوردي  .است، در اطالق عمومی قرآن با عبارت قریه آورده شده است      
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خاص، محـل سـکونت   صالحیت فرهنگـی اشـ  : اند  ظاهر شده » المدینه«که با عنوان    
یـه بـه المدینـه در      ها و مظاهر تغییر عبـارت قر        ، از مالك  9مدینۀ النبی  و   پیامبران

 از »المدینـه « بـه جـاي    ء که در اشاره بـه شـهر مکـه،         با این استثنا  . قرآن بوده است  
  . از آن یاد کرده است»البلد«عبارت 

آب و علفی بیش نیست ـ بـا     مکه ـ در حالی که هنوز صحراي بی قرآن از زمین
گـاه کـه    نمایـد؛ و آن    تعبیر مـی  » البلد«، به   7ضور پیامبري چون حضرت ابراهیم    ح

نـام  » البلـد «، بـاز هـم      ودشـ   می9المگردد و سکونتگاه پیامبر اس      میشهري بزرگ   
ها عنوان قریه بـر       همانند دیگر آبادي   ،کنند  برد؛ و چون پیامبر را از آن اخراج می          می

آیات . خواند اش می»مکه«شود،  نهد؛ و هنگامی که به دست مسلمانان فتح می       آن می 
  :زیر را توجه فرمایید

 )35/ابراهیم()مِناَاِذا قالَ اِبراهیم رب اجعل هذَا البلَد آ(.1

هنگامی که حضرت ابراهیم، همسر و فرزندش را در بیابان بی آّب و علف، در کنار بقایـاي      («
  »!پروردگارا این سرزمین را امنیت ده): طلبد کند، از خدایش چنین می خانه کعبه رها می

  )1-2 /بلد()و اَنت حِلٌّ بِهذَا البلَدِ*ال اُقسِم بِهذَا البلَدِ (.2
  ».؛ سرزمینی که تو در آن ساکنی)مکه(سوگند به این سرزمین مقدس «
  )1-3 /تین()و هذَا البلَدِ االَمینِ*ینَو طُورِ سین*ونِو التَّینِ و الزَّیتُ(.3
  »).مکه(و سوگند به این سرزمین امن . و سوگند به طور سینین. سوگند به انجیر و زیتون«
4.)ر داَن اَعب ةِاِنّما اُمِرتلدهذِهِ الب 91/نمل() ...ب(  
  ».را عبادت کنم) مکه(من مأمورم پروردگار این سرزمین «

و سـپس پیـامبر   7با حضور پیامبري چـون ابـراهیم    حال این سرزمین مکه که      
از آن،  9 گرفته بود، با هجرت پیامبر     را در کالم الهی بر خود     » بلد«عنوان  9اکرم

  شود؛ معرفی میها با عنوان قریه  همچون دیگر آبادي
   )13 /محمد()...ناهم و کَاَین مِن قَریۀٍ هِی اَشَد قَوةً مِن قَریتِک الَّتی اَخرَجتک اَهلَک(
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و چه بسیار شهرهایی که از شهري که تو را بیرون کرد نیرومندتر بودند؛ ما همه            !) اي پیامبر («
  ».آنها را نابود کردیم

مکه با همان نام مکه استفاده شده است؛ و آن هـم   در قرآن تنها یک بار از شهر        
  نماید؛ هنگامی است که به فتح آن شهر به دست مسلمانان اشاره می

کُم علَـیهِم  و هو الَّذي کَف اَیدِیهم عنکُم و اَیدِیکُم عنهم بِبطنِ مکَّـۀَ مِـن بعـدِ اَن اَظفَـرَ        (
  )24/فتح()...

 در دل مکه کوتاه کرد؛ بعـد از  از شما و دست شما را از آناناو کسی است که دست آنان را   «
  ».که شما را بر آنان پیروزي دادآن

اسـت،   استفاده شده    »البلد« از   »المدینه«که چرا در خصوص مکه به جاي        اما این 
  .بدان خواهیم پرداخت» بلد« مفهوم پس از توضیحی دربارة

 کشور، سرزمین و شـهر آمـده اسـت؛          دیار، در لغت به معناي   » البلَد« و   »البلدة«
شهر و قریـه،  . نماید ولی در اصطالح قرآن، تنها معناي سرزمین و منطقه را افاده می         

  را اي  هاي تعریـف شـده      اي با طول و عرض جغرافیایی معین و با شاخص           محدوده
اي بـدون هرگونـه شـاخص و حـد و مـرزي       شود؛ در حالی که بلد، منطقه  گفته می 

  .باشد می
ابرها هـیچ وقـت، بـارِش خـود را بـه شـهر و روسـتاي                 توجه است که     جالب

، و از تعـاریف سیاسـی و عرفـی اهـالی منطقـه      انـد  اي متمرکز نکرده کشی شده  خط
کنند؛ بلکه طبق قانون طبیعی خود، منطقه و سرزمینی را مورد هدف قرار  پیروي نمی

» بلـد «ین، از عبـارت     به همین دلیل است که قرآن براي بارش باران به زم          . دهند  می
  :نماید؛ بدین گونه استفاده می

 سقناه بِبلَدٍ   و هو الَّذي یرسِلُ الرِّیاح بشراً بینَ یدي رحمتِهِ حتّی اِذا اَقَلَّت سحاباً ثِقاالً             (.1
  )57/اعراف()...میتٍ 

رهـاي سـنگین    تا ابدهنده در پیشاپیش رحمتش می فرستداو کسی است که بادها را بشارت     «
  ».فرستیم هاي مرده می  ما آنها را به سوي زمین.بار را کشند
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  )9/فاطر()...سقناه اِلی بلَدٍ میتٍ و اهللاُ الَّذي اَرسلَ الرِّیاح فَتُثیرُ سحاباً فَ(.2
خداوند کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهایی را به حرکت درآورند؛ سپس ما این ابرها را «
  ».اي راندیم ي زمین مردهبه سو

ها سباب و کاالسخن وحیانی، همچنین براي بیان رویش گیاهان و حمل و نقل ا   
  :گزیند؛ بدین گونه را برمی» بلد«ه گیرد، واژ که در مناطق گوناگونی صورت می

  )58/اعراف()...ج نَباتُه بِاِذنِ ربهِ والبلَد الطَیب یخرُ(.1
  ».روید گیاهش به فرمان پروردگار می) سبخاك منا(سرزمین پاك «
  )7/نحل()و تَحمِلُ اَثقالَکُم اِلی بلَدٍ لَم تَکُونُوا بالغِیهِ اِالّ بِشِقِّ االَنفُسِ(.2
کنند که جز با زحمت فراوان به آن        بارهاي سنگین شما را به سرزمینی حمل می       ] چهارپایان[«
  ».رسیدید نمی

ر و روستا، گاه به دشت و بیابان و گـاه بـه             گاه به شه   بدیهی است که حمل بار    
  .باشد هاست؛ که اصطالح بلد، بهترین تعبیر آن می مزرعه و باغی در خارج آن

  
  ه انتخاب عنوان ویژه براي سرزمین مکفلسفۀ
 از اصـطالح    »المدینـه «که چرا در قرآن در خصوص سرزمین مکه بـه جـاي             این

وایات موجود دلیل و توضیحی مشاهده  استفاده شده است، در تفاسیر و در ر    »البلد«
 و دستور خداوند متعال الهی در کل خلقت    اما با توجه به جریان حکمت        .شود  نمی

هاي قرآنـی قطعـاً تـصادفی و     توان نتیجه گرفت که واژه گزینی به تدبر در قرآن، می   
هاي مشابه و یا  اي نسبت به واژه هاي جداگانه ، بلکه حاوي پیامنیستبدون حکمت 

از این رو با تعمق در مفهوم بلد در آیات قرآنی،        . باشند  مترادف دیگري می  به ظاهر   
  :باشد دالیل زیر قابل برداشت می

 مکه، هنگامی که فرهنگ دینی در آن حاکم است و از دین حنیـف ابراهیمـی      .1
نماید، داراي حرمت و حریمی بیش از محدوده جغرافیایی آن اسـت کـه             تبعیت می 

  ؛راي چنین حرمتی نیستهیچ شهري دا
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)فَال ی سشرِکُونَ نَجاِنَّما الم رامالح سجِدوا الم28 /توبه()...قرَب(  
   ».نزدیک شوند)  کیلومتري کعبه24تا (مشرکان پلیدند، پس نباید به مسجد الحرام «
 و نخـستین  ها بـوده؛   مکه، در فرهنگ اسالم، مادرِ زمین و مادرِ شهرها و قریه   .2

    جهت وسعت جهانی دارد؛ بدین.رود ه انسانی به شمار میسکونتگا
، 7/ شـوري ()هـا و کَذلِک اَوحینا اِلَیک قُرآناً عرَبِیاً لِتُنـذِر بِـهِ اَُم القُـري و مـن حولَ                 (

  )92/انعام
در روي (سان قرآن عربی را به تو وحی کردیم تا اهل مکه و هـر کـه را پیرامـون آن           و بدین «
   ».بیم دهیاست ) زمین

 مردم، داراي موطنی به نام شهر و روستایند که به آن تعلق دارند؛ و به هر جا      .3
 مگر مکه که در فرهنگ قرآنی، شهر و موطن جهانیـان       ،سفر کنند در حکم مسافرند    

  یچ کس تعلّق ندارد؛است و به ه
)بارکَّۀَ ملِلنّاسِ لَلَّذي بِب ضعیتٍ ولَ ب96/عمران لآ()...کاً اِنَّ اَو(  
 مکه است؛ پر برکت اي که براي مردم قرار داده شد، همان است که در سرزمین نخستین خانه«
  ». هدایت جهانیان استو مایۀ
شود و از آنجا عدل و داد  از مکه آغاز می7حکومت جهانی حضرت مهدي. 4

ومـت  این مکه سرزمینی است با چشم انـداز حک        بنابر. گردد شمول می   واقعی، جهان 
  . خاکیهانی و با وسعتی به وسعت کرةج

 هم به مدینـۀ النبـی و هـم بـه مکـه، احتمـاالً موجـب بـروز                   »المدینه« تعبیر   .5
ها و مشکالتی را بـه وجـود    شد که دشواري   اشتباهات تاریخی و غیره در اسالم می      

  .آورده است می
  ـ زمین سـر ـ  »البلـد «نماید مکه با عنـوان   هایی است که اقتضا می اینها همه پیام

  . آن را از زمان خلقت زمین تا پایان آن نشان دهدةخوانده شود و جایگاه ویژ
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  در قرآن» مصر«
 و بلـد     و تابلوهایی همچون قریه، مدینـه       تعابیر وجوددر قرآن مجید، گذشته از      

  . استفاده شده است»مصر« بار هم از کلمۀ  پنجها، بندي آبادي در طبقه
 و ز از هم، مرز دو منطقه، شهر بـزرگ      دو چی  دةمصر در لغت به معناي جدا کنن      

  )764؛ المنجد،489راغب اصفهانی، (. کشور معروف مصر به کار رفته است
از شـهرها، گـاه بـه       اهل تفسیر، مصر را گاه به مفهوم عام کلمه، یعنـی شـهري              

 و گاه به مفهوم همان کـشور معـروف مـصر و مرکـز حکومـت                 مفهوم شهر بزرگ  
  .اند فرعون دانسته

 مصر در آیات الهی ـ که اهل تفسیر از آن غفلت  ما در نگاهی موضوعی به واژةا
  هب) علَم( در قرآن، همواره به صورت اسم خاص یابیم که این واژه اند ـ درمی  تهداش

. نداشته اسـت  و جز در تعریف و بیان شهر یا کشور مصر، کاربردي            است کار رفته 
  :آیات را بنگریم

) وسولِقَومِاَوحینا إلی م ءوأخیهِ أن تَب وتاً ی وی87/یونس()...کُما بِمِصرَ ب(  
هـایی انتخـاب    مـصر خانـه  ] شـهر [به موسی و برادرش وحی کردیم که براي قـوم خـود در     «
  ».... بکنید
  )21/یوسف()...أمرَأَتِهِ اَکرِمی مثویه و قالَ الَّذي اشتَریه مِن مِصرَ لِ(
  ».دار  که او را گرامیر خریده بود به همسرش گفت مص]شهر[را در  کسی که او«
  )99/یوسف() ...فَلَما دخَلُوا علی یوسف آوي اَبویهِ و قالَ ادخُلُوا مِصرَ(

:  شهر به یوسف رسیدند، پدر و مادرش را در آغوش گرفـت و گفـت          هنگامی که در دروازة   «
  ».مصر وارد شوید] شهر[همگی به 
  )51/زخرف()...ومِ اَلَیس لی ملک مِصرَ قَومِهِ قالَ یا قَو نادي فِرعونُ فی (

مـصر از آنِ مـن   ] کـشور [آیا حکومت ! اي قوم من: فرعون در میان قوم خود ندا داد و گفت     «
  »نیست؟
  )61/بقره( )... فَاِنَّ لَکُم ما ساَلتُم اِهبِطُوا مِصراً(
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               ».چه خواستید، براي شما هستمصر درآیید که آنجا هر] شهر[به ): موسی به قومش گفت(«
، بـسیاري از مترجمـان و مفـسران را بـه          »مصراً«  آیه، شکل ظاهري واژة    در این 

را » شـهري بـزرگ  «که آن را اسم نکره پنداشته و معناي  اشتباه واداشته است؛ چنان   
هاي خاص سه حرفی که حـرف        در صورتی که در ادبیات عرب، اسم      . اند  بدان داده 

و شـوند؛   ها ساکن بوده باشد، در مقام نصب به حالـت منـصرف دیـده مـی          ی آن میان
 ۀ یاد شـده در آی »مصراً«:  مانند .نماید  اي وارد نمی    ها خدشه ضمن اینکه به علَمیت آن    

  : زیردر دو آیۀ» لوطاً« و »نوحاً«و 
) لنا نُوحاً اِلی قَومِهِ لَقَد اَو14/عنکبوت()...رس( 

) اِنَّ لُوطاً لَمِولینَنَ الم14/صافات()....رس(  
هـا و   نماید کـه مـصر، پایتخـت حکـومتی بـوده و شـهر               آیات قرآنی روشن می   

کـه در روزگـار حـضرت     گونـه   هاي زیادي را تحت فرمان داشـته اسـت؛ آن           آبادي
ن بوده و در زمان حـضرت  ، محل رجوع شهرهاي وابسته، از جمله کنعا      7یوسف
  :فرماید که می  چنان. بوده است آنهم شهرهاي زیادي وابستۀ7موسی
  )53/شعراء() فِرعونُ فی المدائنِ حاشِرینَفَاَرسلَ(

  ».آوري را به شهرها فرستاد فرعون، مأموران جمع« 
  )111/اعراف()حاشِرینَقالُوا اَرجِه و اَخاه و اَرسِل فی المدائِنِ (

را به تأخیر انداز و مـأموران       ) موسی و هارون  (کار او و برادرش     : گفتند) سران قوم فرعون  (« 
      ».را به شهرها بفرست) ساحران(آوري  جمع

هـاي حـضرت یوسـف و     ن مصر که در قرآن، تنها در بیان داستا   از این رو واژة   
به کار رفته است، جز به سرزمین مصر یا کالن شهر مـصر کـه       8حضرت موسی 

 بیـشترین    شـاید خاسـتگاه    .نـشده اسـت   پایتخت حکومت مصر بوده است، اطالق       
پرسـتی و   پیامبران الهی و مظاهر تمدن از آن سرزمین و نمادهاي زیادي از طـاغوت   

آور  اند که قرآن، صراحتاً نام آن را یاد مبارزه با طواغیت در آن، از جمله عواملی بوده
  .    شده است
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  نتیجه

 هاي انسانی و قرآنی در باب شـهر و   با توجه به مقایسه و تطبیقی که در فراسنج        
نماید که قرآن کـریم، بـا معیارهـایی کـه        روستا در این مقاله به عمل آمد، چنین می        

دانشمندان و کارشناسان در طول تاریخ پیدایش شهرها براي شناسـایی آنهـا جعـل               
هـایش، معیارهـا و    کند؛ ولی از مضمون پیـام  اند، هیچ گونه مخالفتی اعالم نمی      کرده

 بـشري،  هـاي ارائـه شـدة    ست که بـا مـالك  هاي بسیار ظریفی قابل دریافت ا       مالك
  .نداردمشابهتی 

 جمعیـت، فعالیـت غیـر    هـایی از قبیـل   در تعاریف بـشري دیـدیم کـه فراسـنج         
 کشاورزي مردم، وجود مؤسسات اداري، صنعتی، تجاري، خدماتی، رفاهی، عبـادي          

 شـهر از  ترین عوامل تمیز دهنـدة  هاي انسانی، مهم و سبک و اصول معماري مجتمع   
ها همخوانی داشته، اصطالح شهر یا       ا بوده است؛ و اگر مجتمعی با آن فراسنج        روست

  : اما قرآن.اند مدینه را زیب تابلوي آن کرده
قرآن مجید، هیچ یک از این معیارها و امتیازات مادي را مالك تشخیص شهر از     

هیچ کس را به دلیل داشتن محل سکونتی که خواسته      . شمار نیاورده است  ه  روستا ب 
اساســاً در . ا ناخواســته در آن قــرار گرفتـه، شــهري و روســتایی نخوانـده اســت  یـ 

باشد؛ بلکه آنچـه مـورد     نام شهر و روستا مطرح نمی     چیزي به  ،شناسی قرآنی   جامعه
  .    هاست ها و امتیازات فرهنگی انسان توجه است، فرهنگ حاکم بر جامعه

ــ  مــداري و  ی دیــن قــرآن، مــدنیت را بــا فراســنج توحیــد و عمــل صــالح، یعن
در کالم وحیانی، در . کند سنجد و ارزیابی می مداري افراد ـ نه اجتماعات ـ می قانون

نوع سکونتگاه، هـیچ گونـه      !  نه به اجتماع   ،شود  این موضوع، اصالت به فرد داده می      
ها ـ گذشته از محل زندگی آنـان ـ     در منظر قرآنی، انسان.  نداردانسانبراي امتیازي 

انـد، هـر چنـد در روسـتاها زیـست            رایند و صاحب عمل صالح، مدنی     گ  اگر توحید 
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هر چند در کالن شهرها سکونت داشـته  اند،   ؛ و اگر مشرکند و ناصالح، قُرَوي  نمایند
  .باشند

هاي خود را  شناسی ادیان و تاریخ پیامبران، بیشترین داستان      قرآن، در بیان جامعه   
ل متمرکـز سـاخته اسـت؛ و در ارائـۀ           نیانگیز مصر و نواحی رود        به سرزمین عبرت  

ز یک شهر نمادینی کـه در عـصر رسـالت داراي    الگویی براي جامعۀ اسالمی، تنها ا  
اند، نام  خوانده اش می اي بوده و مدینه قانون، حکومت و پیروان و شهروندان شایسته  

  .برد تا الگویی براي عالمیان بوده باشد می
ـ ي عـالم، اگـر بـا الگـوگیري از       پیام قرآنی، هر کس در هـر کجـا         بر پایۀ   ۀمدین

 ، دین، قانون، رفتار و عبودیتِ تجلی یافته از آن مدینـه را پیـروي نمایـد،                9النبی
 هرچنـد در  اسـت  مـدنیت  خارج از حوزة و االّ    مدنی است، هرچند در روستا زید،     

  .شهرها زید کالن
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