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  الملخص
أرضــيًة مؤاتيــًة لوصــول اإلنســان تعتــرب املدينــة مبعايريهــا املتمّيــزة يف املصــادر اإلسالمية

ــــان يف ىلإ ــــذي يعتــــرب  الكمــــال. وحيــــاول الباحث ــــا يف هدفــــه حبثهمــــا هــــذا وال توظيفّي
مکانة املدينة من وجهـة نظـر ط الضوء على تسليوصفياً حتليلياً من حيث املنهج، و 

، ألنـه طاملـا ال يـتم النظـر إلـی املدينـة مـن هـذا خاصة القـرآن الكـرمي املصادر الدينية
فكـــّل ختطـــيط وتعريـــف عـــن املدينـــة للوصـــول إىل املدينـــة املنشـــودة الجيـــدي  املنظـــور

آن هـو تبيـان القـر  وأنّ  ،قد وضع أحکام لکـل جوانـب احليـاة اإلسالموبالنظر إىل أنّ 
 هيكلية املدينة الـيت يؤّكـد اإلسـالم عليهـا عن ايبحث الباحثان حاوال أنلکل شيء ف

ويبــــّني كيفيــــة تقيــــيم القــــرآن مكانــــة املدينــــة املنشــــودة ومــــا هــــي معايريهــــا املؤيّــــدة.و 
ّن املدينــة مــن منظــور اإلســالم حتظــى مبكانــة مرموقــة ورغــم أن إلىــأ النتــائج توصــلت

ــه املدينة ائصنــاول خصــيتمل قــرآن ال شــري يوأفضــيتها وبناهــا  بشــكل مباشــر ، ولكّن
إىل كثـــري مـــن خصائصـــها وأفضـــيتها وبناهـــا بشـــكل غـــري مباشـــر فمـــن هـــذا املنطلـــق 
ميكنرتســـيم وتعريـــف املدينـــة اإلســـالمية كمـــا جيـــب االنتبـــاه أّن املصـــادر اإلســـالمية 
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أمهيـة مـن الصـورة ترسم العالقات الداخلية للمدينة والقضايا اإلنسانية وذلـك أكثـر 
وهيكلــة املــدن كمــا تؤّكــد علــى البــىن االقتصــادية، واألمنيــة، والعدالــة مــن بــني البــىن 

  السائدة على املدن مبعناها العاّم.
ــــــردات الدليليــــــة:   هيكلية املدينــــــة، القضــــــايا اإلنســــــانية،املدينــــــة، اإلســــــالم،المف
  االقتصاد، األمن والعدالة

  
  المقدمة. 1

  سألة البحثم 1.1
القــرآن الكــرمي بوصــفه املصــدر الــديين الــرئيس للمســلمني، يقــّدم لنــا اإلســالم دينــاً يشــتمل  أنّ مبــا 

وهو قادر على توجيهـه طـوال احليـاة حنـو الوصـول إىل 1علی أحکام جلميع فرتات احلياة البشرية 
ألّن هـــذا الكتـــاب املقـــّدس يؤّكـــد  كالســـعادة الدنيويـــة واألخرويـــة وبلـــوغ املدينـــة الفاضـــلة، وکـــذل

علـــی أن تنفيـــذ تعـــاليم الـــدين هـــو مصـــدر الســـعادة والكرامـــة الدنيويـــة لإلنســـان، وعـــدم اتباعهـــا 
، فمن البديهي أن هذا الدين حيوي بشـکل مباشـر أو غـري 2 سيسبب يف خسارة الدنيا واآلخرة

 .3واحليــاة املدنيــة أيضــاً  مباشــر بعــض اإلرشــادات واألوامــر القّيمــة فيمــا يتصــل مبجــاالت املدينــة
مــن  143) وتفســريه لآليــة 474:1378(قــرائيت، 72(أنظــر تفســري قــرائيت لســورة اإلســراء اآليــة 

  ).221: 1378 (قرائيت، 4سورة البقرة
إستناداً إىل اآليات الکرمية املذكورة أعاله سيحاول الكّتاب تبيان دور ومكانة املدينة من 

ومـن منظـور أخـر نبـّني يف حبثنـا مية وخاصـًة القـرآن الكـرمي، وجهة نظر املصادر الدينية اإلسال
ــة املدينــة نالــت اهتمــام القــرآن الكــرمي أكثــر مــن غريهــا فــيمكن  هــذا أن أّي اجلهــة مــن هيلكّي
القول بأّن هذا البحث مل يدرس خصائص تارخيية وتقليديـة للمـدن يف العـامل اإلسـالمي كمـا 

ؤّدي إىل الفهــم الصــحيح فتــة وشــاملة عــن املدينــة فعــل البــاحثون األخــرون بــل قــّدم رؤيــة عامــ
للمبادئ الدينية اليت تنّظم تشكيل املدن، کما أنه قد يکون مفيداً يف التخطيط لتنميـة املـدن 

فيعين ذلك أنّه الميكـن ترسـيم خطـة مناسـبة مـن املدينـة اإلسـالمية دون اهتمـام اإليرانية اليوم.
  .بأسس إسالمية
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  أسئلة البحث 2.1
  در اإلسالمية؟املصاكيف يتم تقييم وضع املدينة من وجهة نظر   .1
  يُّ من هياكل املدينة رّكزتاملصادر اإلسالمية عليها أكثر من غريها؟أ. 2

  
  خلفية البحث 3.1

ــ جمــال املــدن يف العصــور اإلســالمية هنــاك حبــوث عديــدة يف الميكــن  الفتــت انتبــاه البــاحثني ورّمب
دراســة م) کأّولباحـث غربــی قـام ب 1920- 1864(مــاع اآلملـاين اعتبـار مـاكس وبــر، عـامل االجت

مدن آسيا والشرق األوسط ولكن منهجه عند البحث يف هذا اجملـال رسـم خطـة لدراسـة املـدن 
  )ش1390وبر،يف الفرتة اإلسالمية وتشكيل مفهوم املدينة اإلسالمية (

مت ترسـيم منـوذج عـام وبالزمـان مـن مدينـة العـامل اإلسـالمي بعـد دراسـة  20ويف بداية القـرن 
مخسـينيات املدن يف مشال افريقيا مثل املغرب، وسوريا، واجلزائر  وصار هذا النموذج بعـد عشـرة 

  موضع النقد والتعديل اجلاّد.  ستينياتوخاصة يف بداية عشرة القرن املاضي
وث حــول املدينــة اإلســالمية وهــو كــان يــرى بــأن مثّ قــام بــاحثون آخــرون مثــل رودنســون ببحــ

عليهــا كمــا تــؤثر  اً اليــؤثر يف املدينــة مباشــرة بــل املؤشــر االقتصــادي يــرتك تــأثري أحكامــه اإلســالم و 
  .)ش1358القوانني اإلسالمية على االقتصاد. (رونسون، 

ه ومل يفتّـت کما يذهب اسرتن إىل أن بناء احلياة املدنية يف فرتة اإلسالم هو اسـتمرار ملـا قبلـ
اإلســـالم بنـــاء احليـــاة كمـــا كـــان قبلـــه ويعتقـــد أيضـــا أن احليـــاة يف فـــرتة اإلســـالم اتســـمت شـــكال 

  .)م1970وصورة بشكل عام مسة إسالمية. (اسرتن،
ومــن البــاحثني اآلخــرين هــو البيــدوس حيــث أشــار إىل تــأثري نظــام اجملموعــات الرئســية علــى 

  .)Lapidus:1969(بناء املدن اإلسالمية 
: الـف) العناصـر الرئيسـة ة علـى املـدن اإلسـالمية إىل قسـمنيموريس يقسـم العناصـر املـؤثّر و 

والعناصـر اإلنسـانية ب) العناصـر الفرعيـة ايف، الطقـس واجلـو، مـواد البنـاء) مثل الطبيعيـة (توبـوغر 
  .(Morris, 1994)املستخرجة من القرآن الكرمي واألحاديث النبوية 
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سة تأثري اإلسالم على املدينة فـريى بـأّن املفهـومني العناصـر دراوصاحل هو باحث آخر قام ب
الثابــة مثــل األحكــام اإلســالمية (الشــريعة) والعناصــر املتغــرية مثــل القــوانني الســائدة (العــرف) و 

  .(Saleh, 1998)الطاقات الطبيعية يرتكان التأثري على املدينة يف فرتة اإلسالم. 
الــــــــذين درســــــــوا يف هــــــــذا اجملــــــــال مثــــــــل حكــــــــيم وميكــــــــن اإلشــــــــارة إىل البــــــــاحثني اآلخــــــــرين 

(Hakim,1986) راميونــــــــــــــــــــد ،(Raymond,1994) حســــــــــــــــــــلول ،(Hathloul,1992) بيانكــــــــــــــــــــا ،
(Bianca,2000) اكرب ،(Akbar, 1988) وحوراين) (Hourani.1970.  

ـــــــــرانيني يف جمـــــــــال املدينـــــــــة اإلســـــــــالمية ميكـــــــــن اإلشـــــــــارة إىل بـــــــــاقري  ـــــــــاحثني اإلي ومـــــــــن الب
) عليـــــــــــــزاده ونقـــــــــــــي زاده (نقـــــــــــــي زاده ش 1389(بورأمحـــــــــــــد،) بورأمحـــــــــــــد ش1386(بـــــــــــــاقري،

ـــــــق باملـــــــدن اإلســـــــالمية التقليديـــــــة وإن حـــــــاولوا 1389و1383و1377 ).فجـــــــّل حبـــــــوثهم يتعّل
اســتخدام مصــادر إســالمية ولكــن مل يشــريوا إىل أّي أســاس نظــري ديــين الســّيما القــرآن الكــرمي. 

يــة لرتســيم صــفات املدينــة ويف عــدة حبــوث أخــرى ميكــن مشــاهدة التأكيــد علــى األصــول القرآن
اإلســـالمية مـــن منظـــور القـــرآن ومهـــنم نقـــي زاده فيشـــري إىل مؤشـــرات للمدينـــة ولكّنـــه أشـــار إىل 

فيحـــاول الباحثـــان يف  )ش1377(نقـــي زاده، يكليـــة املدينـــة الواقعيـــة أصـــول هلـــا عالقـــة ضـــئيلة 
ن واملكـان اخلـاص هذا البحث سّد الفراغ املوجود حيث يقّدمان رؤية شاملة وجامعة تفوق الـزم

للمدينة كما نرى يف البحوث السـابقة واهلـدف النهـائي لبحثنـا هـذا ترسـيم مبـاٍن وأصـول شـاملة 
للمدينة اإلسالمية ليقـوم منهدسـوا املدينـة بتخطـيط مشـاريع جديـدة يف كـّل مكـان علـى أسـاس 

  ظروف زمنية مناسبة.
  

  منهج البحث 4.1
حيــث حــاول الباحثــان التحليلي -  ملــنهج الوصــفيوالبحــث هــذا يتخــذ هــدفا توظيفّيــا بنــاء علــى ا

التتبع يف املصادر الدينية خاصة القرآن ويدرسان اآليات والروايات اليت تتلعقـان مبوضـوع املدينـة 
من منظور القـرآن مثّ مت تشـريح وتوصـيف بـىن املدينـة املدينةمباشرة أو ضمنا فقمنا بدراسة مكانة

  من منظور اإلسالم.
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  النظري اإلطار 5.1
ينبغــــي القــــول إن مصــــادر النظــــرة الکونيــــة اإلســــالمية قــــد عــــدَّدت خصــــائص وظــــروف خاصــــة 
للمجمعات البشرية. فإذا كان الغـرض هـو خلـق بيئـة تقـوم علـى مبـادئ وقـيم اإلسـالم ومناسـبة 
لبيئـــة املســـلمني، جيـــب حينهـــا بطبيعـــة احلـــال اســـتخالص األســـس واملعـــايري النظريـــة اســـتنادا إىل 

) وجيـــــب أن نعـــــرف أن النظـــــرة الکونيـــــة 6: 1388 ســـــالمية.(نقي زادة،املصـــــادر والنصـــــوص اإل
ــا، وأن مــا يصــنعه اإلنســان بيــده هــو نتــاج نفــس النظــرة الکونيــة أيضــاً.  تســتتبع الثقافــة اخلاصــة 

من هــذا األصــل. ونتيجــًة يوالــدين اإلســالمي باعتبــاره الــدين اإلهلــي األمســى واألخــري لــيس يســتثن
) 28 جياد التباين واالخـتالف يف أمـاكن خمتلفـة. (املصـدر نفسـه:لذلك، فإّن الدين هو مصدر إ

وفقـاً هلـذه التفسـريات، فـإن الـدور الـرئيس للـدين كمصـدر للعديـد مـن املـدن اإلسـالمية هـو أمـر 
ال ميكن إنكاره، وكما هو حال العوامل األخرى املوجدة للمدن، يلعـب دوراً رئيسـاً يف تشـکيل 

) وألّن يف تصـــــميم وإنشـــــاء وإدارة 143: 1390 دي وآخـــــرين،املدينـــــة وتنميتهـــــا. (بـــــابلي اليـــــز 
حاجــة إلــی أساســيات، وأركــان (املكّونــات الرئيســة الــيت إذا فقــد أّي ك واســتمرار أي شــيء هنــا

الشـيء منتفيـًة) ومنـوذج (الـنمط)، وصـفات ومظـاهر  كمکّون منها فستکون إمکانيـة ظهـور ذلـ
ــــا اخلاصــــة، والــــيت ســــتكون مصــــادرها  ــــا ومسا وجتلّيــــات، فــــإّن املدينــــة أيضــــاً هلــــا مبادئهــــا وأرکا
وتعاريفهــا ذات الصــلة يف كــل ثقافــة وحضــارة. وهکــذا فــإن حتديــد هــذه املواضــيع املرتبطــة بكــل 

  )2: 1389يضاً. (نقي زادة، شيء هو شرط أساسّي، واملدينة ليست استثناًء أ
إبــن خلــدون أيضــاً وإلــی جانــب اعتبــاره أّن اإلنســان ذو طبيعــة مدنيــة، يعتقــد أّن اإلنســان 
ملـــــــــزم بتشـــــــــكيل اجملتمـــــــــع، مشـــــــــرياً إىل دور اإلســـــــــالم وأمهيتـــــــــه يف تنميـــــــــة املـــــــــدن وتطويرهـــــــــا. 

ســب، بــل ) وألّن اإلســالم لــيس معتقــداً إميانيــاً وروحانيــاً فح289و 77: 1390خلــدون،  (ابــن
)، وهـــذا األســـلوب يشـــمل مجيـــع جوانـــب 25: 1386(البـــاقري، يقـــدِّم أســـلوب احليـــاة ألتباعـــه

احليـــاة البشـــرية، فـــإّن القـــرآن الكـــرمي أيضـــاً يعتـــرب مصـــدراً أصـــيالً ومرکزيـــاً لتبيـــان خصـــائص احليـــاة 
اســتفاد  املطلوبــة، وخاصــًة يف ســياق املدينــة املثاليــة. فــالقرآن الكــرمي هــو البحــر الالمتنــاهي الــذي

ــــــزمن، ومل يتعــــــرض بــــــأّي نقصــــــان حافظــــــاً علــــــی نضــــــارته  املســــــلمون مــــــن بركاتــــــه علــــــى مــــــّر ال
ــ200: 1385زادة،   وجدَّتــه.(غين  77بوضــوح يف ســورة الواقعــة اآليــة  ك) وميکــن مالحظــة ذل
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كرامـة   "ِيف ِكَتاٍب مَّْكُنوٍن"، فعلی املسـلمني أن يسـتفيدوا مـن 78اآلية  ك"إِنَُّه َلُقْرآٌن َكرٌِمي" وکذل
  وعطاء القرآن الكرمي وال يرتکوا هذا الکتاب مهجوراً. 

أنه يتوجب علـی املسـلمني أن يتـأملوا يف القـرآن الکـرمي وغـريه مـن املصـادر الدينيـة  كفال ش
  ويسريوا حنو إنشاء املدن اإلسالمية اليت أخذت مبادئها ومعايريها من هذه املصادر اإلهلية.

  
  لمصادر اإلسالميةمكّونات المدينة في ضوء ا. 2

بعـض اآليـات  أنّ وينبغـي القـول  5من الناحية الكميـة، تکـررت لفظـة املدينـة" أربعـة عشـر مـرة
) ويف آيـات أخـری مل 98قد أشارت إلی مدينة حمـددة (ذکـر االسـم اخلـاص) (سـورة يـونس/ 

 123واألنعـام  259يـرتبط املوضـوع الـرئيس ورسـالة اآليـة بـأي مـن معـامل املدينـة (مثـل البقـرة 
). کمـــــا تعلقـــــت بعـــــض اآليـــــات األخـــــری بإحـــــدی خصـــــائص املدينـــــة واملراكـــــز 4واألعـــــراف 

  السكانية مباشرًة.
(البلــد الطيّــب) و(البلــد امليّــت): البلــد الطيــب هــو  يظــيف هــذه األثنــاء متــت اإلشــارة إلــی لف

وضـوع، مدينة تتـوفر فيهـا الظـروف حليـاة املـواطنني وارتـزاقهم. (ملزيـد مـن املعلومـات حـول هـذا امل
 كراجع تفسـري النـور الـذي يقـول يف هـذا الصـدد: إن نـزول الرمحـة لـيس كافيـاً للسـعادة؛ بـل هنـا

  )86 :1387 حاجة للقابلية وقدرات املکان أيضاً. (قرائيت،
﴿َواْلبَـَلـــُد  مـــن ســـورة األعـــراف: ٥٨يف هـــذا الصـــدد، يقـــول اهللا ســـبحانه وتعـــاىل يف اآليـــة 

ِلَك ُنَصــرُِّف اْآليَــاِت   ◌ۚ َوالَّــِذي َخُبــَث َال َخيْــرُُج ِإالَّ َنِكــًدا  ◌ۖ الطَّيِّــُب َخيْــرُُج نـََباتُــُه بِــِإْذِن َربِّــِه  َكــذَٰ
  .ِلَقْوٍم َيْشُكُروَن.﴾

ثــة، اســتخدمت كلمــة "البلــد املّيــت"، حيــث يقــول اهللا ســبحانه وبالنســبة إلــی املدينــة امللوّ 
 ◌ۖ من سورة األعراف: ﴿َوُهَو الـَِّذي يـُْرِسـُل الرِّيَـاَح ُبْشـرًا بـَـْنيَ يَـَدْي َرْمحَتِـِه  57ية وتعاىل يف اآل

الثََّمـرَاِت  َحىتَّٰ ِإَذا أَقـَلَّـْت َسـَحابًا ثَِقـاًال ُسـْقَناُه لِبَـلَـٍد مَّيِّـٍت َفأَنَزْلنَـا بِـِه اْلَمـاَء َفَأْخَرْجنَـا بِـِه ِمـن ُكـلِّ 
ِلَك ُخنْـــرُِج الْ ◌ۚ  مـــن ســـورة الفـــاطر:﴿ َواللَّــــُه  9يف اآليـــة  كَمـــْوَتٰى َلَعلَُّكـــْم تَـــذَكَُّروَن﴾. وکـــذلَكـــذَٰ

َـــ ـــا بِـــِه اْألَْرَض بـَْعـــَد َمْوِ َن ـــٍد مَّيِّـــٍت َفَأْحيَـيـْ ـــُري َســـَحابًا َفُســـْقَناُه ِإَىلٰ بـََل   ◌ۚ ا الَّـــِذي أَْرَســـَل الرِّيَـــاَح فـَتُِث
ِلَك النُُّشوُر﴾   .َكذَٰ
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مـــن ســـورة الفرقــان: ﴿ُهـــَو الَّـــِذی َجَعـــَل َلُکــُم اللَّْيـــَل لَِباًســـا َوالنـَّـــْوَم  49و 48وأيضــاً يف اآليـــة 
  ا.﴾  ا. لُِّنْحِيَی بِِه بـَْلَدًة مَّْيًتا َوُنْسِقَيُه ِممَّا َخَلْقَنا أَنـَْعاًما َوأَنَاِسیَّ َکِثريً   ُنُشورً   ُسَباتًا َوَجَعَل النـََّهارَ 

اَن ِلَسـَبٍإ ِيف َمْسـَكِنِهْم آيَـٌة َجنَّتَـاِن َعـْن َميِـٍني َوِمشَـاٍل ُكلُـوا من سورة السبأ:﴿ َلَقـْد َكـ 15واآلية 
  ِمْن رِْزِق رَبُِّكْم َواْشُكُروا لَُه بـَْلَدٌة طَيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر﴾.

بشـــهادة اآليـــات املـــذكورة أعـــاله، ميكننـــا أن نقـــول إّن املدينـــة امليّتـــة هـــي مدينـــة جافـــة وغـــري 
النبات إال قليال، واملدينة الطيّبة هي الوحيدة اليت ميكن أن نـرى فيـه احليويـة منتجة وال ينمو فيه 

  الطبيعية ويستطيع الناس أن يستفيد من فوائدها، وخاصًة اجلوانب االقتصادية.
ولكن الالفت للنظرحني دراسة اآليـات القرآنيـة هـو الفـرق بـني كلمـيت القريـة واملدينـة. فعلـى 

  ات التالية:سبيل املثال نالحظ يف اآلي
من سورة يس: ﴿َواْضِرْب َهلُم مََّثًال َأْصَحاَب اْلَقْريَـِة ِإْذ َجاَءَهـا  13يقول اهللا تعالی يف اآلية 

: َوَجـاَء ِمـْن أَْقَصـى اْلَمِدينَـِة َرُجـٌل َيْسـَعى قَـاَل يَـا قـَـْوِم 19اْلُمْرَسُلوَن. مث يقول عـز وجـّل يف اآليـة 
  اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلَني﴾.

دث اآليــة األوىل عــن إرســال رســل احلــق إىل النــاس غــري املــؤمنني، ولــذلك اســتخدمت  تتحــ
ـــا تتحـــدث عـــن جمـــيء إنســـان مـــؤمن  19كلمـــة "القريـــة" ملكـــان إقـــامتهم. ولكـــن يف اآليـــة  وألّ

  .6)254: 1360املكان، فقد أطلق علی املکان اسم املدينة. (مصطفوي، كيعيش يف ذل
ول اهللا تعـالی:﴿ َمـا َكـاَن ِألَْهـِل اْلَمِدينَـِة َوَمـْن َحـْوَهلُم مِّـَن من سورة التوبة يقـ 120ويف اآلية 

يبُـُهْم اْألَْعــرَاِب َأن يـََتَخلَُّفــوا َعــن رَُّســوِل اللَّـــِه َوَال يـَْرَغبُــوا بِأَنُفِســِهْم َعــن نـَّْفِســِه  َذلِــَك بِــأَنـَُّهْم َال ُيِصــ
لَّــِه َوَال َيطَئُـوَن َمْوِطئًـا يَغِـيُظ اْلُكفَّـاَر َوَال يـَنَـالُوَن ِمـْن َعـُدوٍّ َظَمأٌ َوَال َنَصـٌب َوَال َخمَْمَصـٌة ِيف َسـِبيِل ال

  نـَّْيًال ِإالَّ ُكِتَب َهلُم بِِه َعَمٌل َصاِلٌح  ِإنَّ اللَّـَه َال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنَني.﴾
نفـــس هـــذه النســـبة قـــد وردت يف ســـورة الكهـــف أيضـــاً، عنـــدما وصـــل موســـى ومرافقـــوه إىل 

أطلقـت لفظـة القريـة إشـارًة إلـی ك منطقة رفض الناس فيها استقبال هذين الوليني اإلهليـني، لـذل
ا املنطقــة: فَانطََلَقــا َحــىتَّ ِإَذا أَتـََيــا أَْهــَل قـَْريَــٍة اْســَتْطَعَما أَْهَلَهــا فَــأَبـَْوا َأن ُيَضــيـُِّفوُمهَا فـََوَجــَدا ِفيَهــ كتلــ

قَاَل َلْو ِشْئَت َالختََّْذَت َعَلْيِه َأْجرًا. ويف آيات أخرى مـن القـرآن  ◌ۖ ُه ِجَدارًا يُرِيُد َأن يَنَقضَّ فَأَقَامَ 
ــِه  75الكـــرمي مبـــا يف ذلـــك اآليـــة  ـــاتُِلوَن ِيف َســـِبيِل اللَّــ مـــن ســـورة النســـاء نقـــرأ: ﴿َوَمـــا َلُكـــْم َال تـَُق
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يـَُقولُــوَن رَبـََّنــا َأْخرِْجَنــا ِمــْن َهـــِٰذِه اْلَقْريَــِة الظَّــاملِِ َواْلُمْسَتْضــَعِفَني ِمــَن الرَِّجــاِل َوالنَِّســاِء َواْلوِْلــَداِن الَّــِذيَن 
  أَْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َولِيًّا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصريًا﴾.

ِر من سورة األعراف: ﴿َواْسـَأْهلُْم َعـِن اْلَقْريَـِة الـَِّيت َكانَـْت َحاِضـرََة اْلَبْحـ 163يف اآلية  كکذل
ِلَك ِإْذ يـَْعُدوَن ِيف السَّـْبِت ِإْذ تَـْأتِيِهْم ِحيتَـانـُُهْم يـَـْوَم َسـْبِتِهْم ُشـرًَّعا َويـَـْوَم َال َيْسـِبُتوَن  َال تَـْأتِيهِ  ْم َكـذَٰ

نَـاُه ُحْكًمـا َوِعْلًمـا  74نـَبـُْلوُهم ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقوَن﴾. وأيضـاً اآليـة  مـن سـورة األنبيـاء: ﴿َولُوطًـا آتـَيـْ
َناُه ِمَن اْلَقْريَـِة الـَِّيت َكانَـت تـَّْعَمـُل اْخلََبائِـَث إِنـَُّهـْم َكـانُوا قـَـْوَم َسـْوٍء فَاِسـِقَني﴾. هنـا أيضـاً حيـوَ  ث َجنَّيـْ

يتعلـق احلـديث مباضـي أنـاس فاسـدين يُنسـب إلــيهم اخلبـث، أطلقـت لفظـة القريـة علـی املکــان. 
ــْوِء   مــن ســورة الفرقــان أيضــاً: ﴿ َوَلَقــدْ  40ونــری يف اآليــة  أَتـَــْوا َعلَــى اْلَقْريَــِة الَّــِيت أُْمِطــَرْت َمطَــَر السَّ

  أَفـََلْم َيُكونُوا يـََرْونـََها َبْل َكانُوا َال يـَْرُجوَن ُنُشورًا﴾.
إذاً رمبــا لــيس مســتبعداً أن نقــول واســتناداً إىل اآليــات الکرميــة أعــاله، إّن املدينــة والتحضــر 

ن واجب املواطنني اجلهاد يف سـبيل اهللا وجتنـب الظلـم، يعتمدان على إميان الناس وأفعاهلم وم
فضـــًال عـــن واجبـــات املـــواطنني األخـــرى مثـــل مســـاعدة الفقـــراء واملســـاکني وعـــدم القيـــام بأيـــة 

  أعمال قبيحة.
وقــد ميکننــا اخلــروج بانطبــاع بــأّن القــرآن الكــرمي ويف إشــاراته إلــی املراكــز الســكانية يهــتم إلــی 

حهمـــا أكثـــر مـــن اإلشـــارة إىل اخلصـــائص الفيزيائيـــة واملاديـــة، لـــذلك بـــاطن املدينـــة واملـــواطنني ورو 
القبائـــل والظلـــم واالضـــطهاد، اســـتخدم مصـــطلح "القريـــة".  كحيثمـــا جـــری احلـــديث عـــن هـــال

ولكن املكان الذي يتواجد فيه األنبياء واملؤمنون، قيل له املدينة، واملکان الذي خال مـن الرسـل 
لتنقُّــل نفســه بــني القريــة واملدينــة كمــا ســبق شــرحه يف اآليــات اإلهليــني أطلــق عليــه القريــة. وهــذا ا

فرقـاً كبـرياً بـني القريـة  كاملذکورة أعاله جيب اعتباره دليًال علی هذا االدعـاء. ألننـا نعـرف أن هنـا
واملدينـــة مـــن حيـــث التسلســـل اهلرمـــي احلضـــري واحلجـــم املـــادي واملركزيـــة. والســـبب اآلخـــر هلـــذا 

م القرى ملدينة مكة املكرمة، وحنن نعلـم أن أمهيتهـا ليسـت حمـدودًة االدعاء هو استخدام كلمة أ
ــــة  ــــا أن نشــــري إىل اآلي  مــــن ســــورة النحــــل: 112يف حجمهــــا املــــادي. (يف هــــذا الصــــدد، ميكنن

َفــَرْت بِــأَنـُْعِم ﴿َوَضــَرَب اللَّـــُه َمــَثًال قـَْريَــًة َكانَــْت آِمنَــًة مُّْطَمِئنَّــًة يَْأتِيَهــا رِْزقـَُهــا َرَغــًدا مِّــن ُكــلِّ َمَكــاٍن َفكَ 
اللَّـِه فََأَذاقـََها اللَّـُه لَِباَس اْجلُوِع َواْخلَْوِف ِمبَـا َكـانُوا َيْصـنَـُعوَن﴾.يقول قـرائيت يف تفسـري هـذه اآليـة:إن 
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الفقر االقتصادي وانعـدام األمـن االجتمـاعي مهـا دليـل علـى جتاهـل اجملتمـع للمبـادئ الدينيـة، 
فــــاألمن والســــالم مهــــا علــــى رأس الــــنعم » جلــــوع واخلــــوففكفــــرت ... فأذاقهــــا اللَّــــه لبــــاس ا«

 (قــرائيت، »آمنــة مطمئنــة يأتيهــا رزقهــا«ويــوفران األرضــية لتوســيع الــرزق واالقتصــاد يف اجملتمــع.
  ).12- 11: 1390)،(العامري،1387:465(انظر مكارم شريازي ، )590 :1378
  
  در اإلسالميةالمصاأهمية المدينة من منظور  1.2

مــن اآليــات الکرميــة  ك"املدينــة" تســتمد جــذورها مــن كلمــة الــدين، كمــا نفهــم ذلــإن كلمــة 
التالية، والدين له معاٍن مثل: احلساب، واحلكومة، والشريعة، والقانون، والسـرية، واألخـالق، 
والتدبري، والسياسة، التقوى، والعبودية والطاعة. األمثلة من القرآن الكرمي هي: (سورة احلمد 

يِن)، (سـورة  26﴿َماِلِك يـَْوِم الدِّيِن﴾، سورة املعارج اآلية  4اآلية  ُقوَن بِيَـْوِم الدِّ (َوالَِّذيَن ُيَصدِّ
يِن)، (ســـــورة الزمـــــر /  46املـــــدثر اآليـــــة  ـــــْوِم الـــــدِّ ) 78) (ســـــورة احلـــــج / 3﴿وَُكنَّـــــا ُنَكـــــذُِّب بِيَـ

ا ميكننــا القــول إن املدينــة لــديها َلُكــْم ِديــُنُكْم َوِيلَ ِديــِن﴾. إذاً رمبــ 6و﴿ســورة الكــافرون اآليــة 
مفهـوم قيمـي وشـامل ميثـل قانونـاً جيــداً وسـامياً وإدارًة جـديرًة ومـوارد إنسـانية متطـورة ومطيعــة 

  يف أمة أو جمتمع.
وبالنســـبة إلـــی أمهيـــة وجـــود املدينـــة مـــن وجهـــة نظـــر القـــرآن الكـــرمي، فيجـــب أن نقـــول إّن 
القرآن يذکر لنا طـريقتني للحيـاة، األولـی هـي السـکن يف الصـحراء واحليـاة البدويـة، واألخـری 

) الســبب يف رفــض احليــاة البدويــة 491-490: 1378هــي احليــاة املدنيــة والتحضــر.(قرائيت، 
من سورة التوبة:اَألْعراُب َأَشدُّ   97ضارة والثقافة.يقول اهللا تعاىل يف اآلية هو ابتعادها عن احل

(قــرائيت،  ُکْفــراً َونِفاقــاً َوَأْجــَدُر َأالّ يـَْعَلُمــوا ُحــُدوَد مــا أَنـْــَزَل اللّــُه َعلــى َرُســولِِه َواللّــُه َعلــيٌم َحکــيٌم.
مــــــن ســــــورة  6إىل  1جــــــاء يف تفســــــري امليــــــزان يف شــــــرح اآليــــــة  ك)کــــــذل490-491: 1378

يوسف:إن سبب انتهاء النعم على يوسف نفسه کـان "لکـي يـأيت بأهـل بيتـه مـن الصـحراء إلـی 
  )11منحهم العيش برفاهية يف القصور امللکية. (تفسري امليزان،ج  كاملدينة، وهنا

ـــا إىل احلـــارث  يف هـــذا الصـــدد أيضـــاً يقـــول اإلمـــام علـــي (عليـــه الســـالم) يف رســـالة بعـــث 
سِلمني.«اين: ذاهلَمْ 

ُ
ا ِمجاع امل َ ج البالغة، الرسالة » َواسُکِن اَالمصاِر الِعظام فَِا )69.(7  
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كما يقول اإلمام الباقر (عليه السالم) يف هذا الصدد ما مضمونه: ال يصّح إقامـة اجلماعـة 
 األول: من يعاين من مرض البهاق، الثاين: الذي فيه مرض اجلذام، الثالث: مـن ولـد مـن الزنـا،
الرابع: الصحراوي والبدوي (البعيد عن األدب) إلی أن يهاجر إىل املدينـة، واخلـامس مـن جـری 

)ويقـول الربيعـة أيضـاً: مسعـت مـن رسـول اهللا صـلى اهللا 33: 2،ج1367عليه احلد.(إبن بابويـه،
عليــــه وآلــــه وســــلم أنــــه قــــال مــــا مضــــمونه: مــــن کــــان معــــه مخــــس فــــال عــــذر لــــه يف تــــرك أعمــــال 

صــاحلة الــيت تســاعده يف شـــؤون الــدين والــدنيا،واألبناء األبرار،احليــاة يف مدينتـــه اآلخرة،الزوجــة ال
ا الناس، وحّب أهل بيته.(اجمللسي،    )573: 1،ج1378اخلاصة،األخالق اليت يعايش 

مــن ســورة يوســف حيــث يقــول اهللا عــز وجــل  100يف هــذا اجملــال، ميكــن اإلشــارة إىل اآليــة 
َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوا لَُه ُسـجًَّدا، وقـال يوسـف:يا أَبَـِت هـذا تَْأِويـُل رُْءيـاَي  يف هذه اآلية:َوَرَفَع أَبـََويْهِ 

 ِمْن قـَْبُل َقْد َجَعَلها َريبِّ َحقًّا َوقَـْد َأْحَسـَن ِيب ِإْذ َأْخـَرَجِين ِمـَن السِّـْجِن َوجـاَء ِبُكـْم ِمـَن اْلبَـْدِو ِمـنْ 
 ِإْخـَوِيت ِإنَّ َريبِّ َلِطيـٌف ِلمـا َيشـاُء إِنـَُّه ُهـَو اْلَعلِـيُم احلَِْكيُم.(لقـراءة بـَْعِد َأْن نـَزََغ الشَّْيطاُن بـَْيِين َوبـَـْنيَ 

  ).289: 1387تفسري اآلية بشکل کامل، أنظر تفسري (قرائيت،
کمــا يقــول اإلمــام علــي(ع) يف هــذا الصــدد مــا مضــمونه: إّن أفضــل النــاس بالنســبة يل هــم 

لکبـرية ألّن يـد اهللا مـع اجلماعـة، واجتنبـوا التفرقـة واخلـالف املعتدلون، فاختاروه، واسکنوا املدن ا
ألن املنفصــل عــن اجلماعــة هــو نصــيب الشــيطان، کمــا النعجــة املنفصــلة عــن القطيــع هــي مــن 

ـــا تــــوفري 429: 1، ج1380(احلکيمـــي وآخــــرون، نصـــيب الــــذئب. ) وذلـــك ألّن املــــدن بإمكا
  رص ملمارسة التقاليد والسنن الدينية.جماالت أوسع لرتبية األوالد وكذلك متنح مزيد من الف

يتضح لنا من خالل دراسة وتفسري هذه اآليات أن املدينة يف هذه اآليات واألحاديث تعترب 
حــديث روي عــن النــيب حممــد (صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم) كجمــاالً مواتيــاً للتطــور البشــري. وهنا 

، والعبـــاد كلهـــم عبـــاد اهللا، فاســـکنوا هللا تعـــاىلك يقـــول مـــا مضـــمونه: إن مجيـــع األراضـــي هـــي ملـــ
لـذلك، ميكـن لإلنسـان أن  )323: 1385حيث املکـان الـذي فيـه سـعادتکم وخريکم.(باينـدة، 

خريه وسعادته.إذاً لن يكون  كخيتار املکان الذي يراه مناسباً ويستقّر فيه شريطة أن يکون يف ذل
ثــل العليــا واألهــداف والرؤيــة الکونيــة بعيــداً عــن العقــل بــأن نقــول إّن اإلســالم ويف ســبيل حتقيــق امل

  اخلاصة به، يوىل اهتماماً خاصاً باملدينة ومييل نظامه االجتماعي إىل التحضر.



 67   اإلسالمية الدينية من منظور املصادر ينةاملد مكانة

 

  اإلنسان والمدينة 2.2
املدينـة والتحضـر ال يُفهمـان مـن دون اإلنسـان، ويف األسـاس يعتـرب اإلنسـان  وجيب القول إنّ 

ذه العالقـة الواضـحة لـيس ضـرورياً. فالعمـارة جزءاً ال يتجـزأ مـن العمـارة والتحضـر. وإثبـات هـ
ــــل مــــن حيــــث الغــــرض أيضــــاً، هلمــــا الطــــابع  والعمــــران ليســــا مــــن حيــــث املنشــــأ فحســــب، ب
اإلنســــــــاين.وبعبارة أخـــــــــرى، إّن اإلنســــــــان هـــــــــو األصــــــــل واملوضـــــــــع والغــــــــرض مـــــــــن العمـــــــــارة 

دف والتحضر.ولکن لفهم أفضل لوجهة نظر اإلسالم جتاه املدينة، جيب أن نعرف ما هو اهل
مــن وراء خلــق اإلنســان مــن منظــور القــرآن؟ يف الفكــر اإلســالمي جيــب البحــث عــن أکمــل 
مرجــع لفهــم املعــىن احلقيقــي لإلنســان، يف القــرآن الكــرمي إذ عنــدما يشــري إلــی كلمــة اإلنســان، 
اهلــدف مــن اإلشــارة هــو اإلشــارة إىل وجــود يف شــكل حقيقــة ســامية ولــه تعريــف خــاص مييــزه 

ـــــــَس ِإالَّ 56ورة الزاريـــــــات اآليـــــــة عـــــــن املخلوقـــــــات األخرى.ســـــــ ن ـــــــُت اْجلِـــــــنَّ َواْإلِ :﴿َوَمـــــــا َخَلْق
لِيَـْعُبُدوِن﴾.فاإلنسان ومن حيث التفوقات اليت أعطيت له منذ بداية اخللقة، مثل خالفـة اهللا 
تعالی علـى األرض،محـل األمانـة اإلهليـة، معرفـة أمسـاء اهللا، کونـه ثنـائي األبعـاد يف الوجـود ويف 

خاصـــة يف نظـــام الوجود.املكانـــة الـــيت جتعـــل اإلنســـان ايـــة املطـــاف إرادة اإلنســـان،له مكانـــة 
بســبب مســة الــوعي الــذايت، االختيــار واإلبــداع النــابع مــن كــل هــذه الفضــائل، وإرادة اإلنســان 
على وجه اخلصوص، يف موضع أفضـل الکائنـات املوجـودة. وهـو البنـاء الـذي نتيجـة امتالکـه 

قــي، اجلمـال والتقـديس والعبــادة و ...، لعوامـل اجلـذب الروحيـة، العلــم واملعرفـة، اخلـري األخال
يوصـــــــل اإلنســـــــان إىل الكمـــــــال الـــــــذي جيعلهوحدهصـــــــاحب املعـــــــاين اجلديـــــــدة. (ملزيـــــــد مـــــــن 

 9مـــــن ســـــورة األنعـــــام) 165وأيضـــــاً اآليـــــة  8مـــــن ســـــورة البقـــــرة، 30املعلومـــــات، أنظـــــر اآليـــــة 
  )39-38-40: 1386(جيلجاين مقدم، 

ن أن حيمـل أبعـاداً خمتلفـًة حبيـث نـرى يف اآليـة بطبيعة احلال ينبغي القـول إّن هـذا األمـن ميكـ
من سورة النحل إشارًة إلـی األمـن الکامـل. ولكـن النقطـة األخـرى الـيت نلتفـت إليهـا بعـد  112

دراســة اآليــات هــي االنتبــاه إىل معتقــدات النــاس بعــد شــعورهم بــاألمن. وجيــب القــول إّن األمــن 
  له عالقة مباشرة مع معتقدات املواطنني.
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  نات العدالة في المدينةمکوّ  3.2
املوضــوع اآلخــر الــذي ينبغــي النظــر فيــه يف جمــال املدينــة هــو العدالــة، ففــي الثقافــة اإلســالمية 

تأکيد من قبل الزعماء الـدينيني علـی احـرتام احملـرومني واحملتـاجني، والتمييـز بيـنهم وبـني  كهنا
قطاعـــات اجملتمـــع األخـــرى أمـــٌر مســـتهجن ومســـتنکر. ولـــذلك، فيمـــا يتعلـــق بالتنميـــة املدنيـــة 
وتوزيــع اإلمکانــات واألمــاكن العامــة ال ينبغــي التمييــز بــني منطقــتهم الســكنية واملنــاطق املدنيــة 

ية املــــدن أفضــــكمــــا ميكــــن مشــــاهدة هــــذا األصــــل املهــــم يف )91: 1393 (قــــرائيت، األخــــرى.
التارخييــــة يف العصــــر اإلســــالمي بــــإيران حيــــث حــــاول املخّططــــون أن يضــــعوا األمــــاكن املقّدســــة 
واخلدمات و اخل يف متناول يد كل املواطنني وهذا كـان خيتلـف عـن العصـر الساسـاين وذلـك أن 

الكبـرية، أبنيـة اخلـدمات مثـل احلمامـات بُنيـت إىل جانـب السـوق  األبنية املذهبيـة مثـل املسـاجد
 )112 :1390 (أنظربــابلی يــزدي، يف وســط املدينــة واألبنيــة اخلاصــة الســكن حتــيط هــذا املركــز

  )246: 1373(قزوينی،
كما ذكر اإلمام علي (عليه السالم) أن أحد أهداف احلكومة هـو إصـالح ظـروف الشـعب 
وازدهار وتطوير املدن بشکل ملحوظ، حيث قال: اللَُّهـمَّ إِنـََّك تـَْعلَـُم أنـَُّه َملْ َيُكـِن الـَِّذي كـاَن ِمنّـا 

ِكْن لِنَـرُدَّ اْلَمعـاِملَ ِمـْن ِدينِـَك، َونُْظِهـَر ُمناَفَسًة ِيف ُسْلطاٍن، َوال اْلِتماَس َشْيٍء ِمْن ُفُضوِل احلُْطاِم، َول
ْصــالَح ِيف بِـــالِدَك، فـَيَــاَُمَن اْلَمظُْلوُمـــوَن ِمــْن ِعبـــاِدَك، َوتُقـــاَم اْلُمَعطَّلَــُة ِمـــْن ُحــُدوِدَك. (ملزيـــد مـــن  اْإلِ

ـــج البالغـــة، خطبـــة  ـــج البالغـــة، اخلطبـــة 131املعلومـــات أنظـــر:  ). ويف هـــذا الصـــدد 131) (
أصـــبحوا يعيشـــون حيـــاًة  مـــري املـــؤمنني علي(عليـــه الســـالم) مـــا مضـــمونه: إن أهـــل الكوفـــةيقـــول أ

ســـعيدًة. أقّلهـــم مرتبـــًة يـــأكلون القمـــح، وميتلکـــون البيـــت، ويشـــربون مـــن مـــاء الفرات(العـــذب). 
) إذاً إن تنفيــذ القســط يعــين أنــه يف إدارة املدينــة، ال 270؛  5 ، ج1380(احلکيمــي وآخــرون،
كان املدينـــة ونقـــدِّم للجميـــع احليـــاة املرحيـــة، حبيـــث يأکـــل أقـــّل النـــاس مرتبـــًة نتجاهـــل أيـــاً مـــن ســـ

القمــح وميتلکــون البيــت ويشــربون املــاء العــذب،(أي نــوفِّر للجميــع احليــاة الکرميــة املقبولــة يف کــل 
اإلمـــام جعفـــر الصـــادق  - ورد عـــن اإلمـــامني العظيمـــني  ك) کـــذل270زمان).(املصـــدر نفســـه؛ 
اظم (ع) يف توجيــــه إهلــــي مثــــني يــــرتبط بتعريــــف العدالــــة، کــــالٌم حــــول (ع) واإلمــــام موســــى الكــــ

مقياس ملموس بطريقة واضحة ومثرية لالهتمام، حبيث يسـتطيع أي شـخص أن حيـدد مـع هـذا 
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املعيار وجود أو عـدم وجـود املسـاواة بـني النـاس. وهـذا املعيـار امللمـوس هـو عـدم حاجـة (غنـاء) 
وهــذا أمــر ينبغــي أن يعرفــه اجلميــع. فالعــدل هــو شــيء مجيــع النــاس (ألن كلمــة "النــاس" عامــة)، 

إنســان حمتــاج، وسيصــبح اجلميــع يف حالــة غنــی. إذاً يقــول اإلســالم:  كإذا حتقَّــق، لــن يبقــى هنــا
 كعش بني الناس وتفقَّد أحواهلم يف الشـوارع واألزقـة واألحيـاء الفقـرية يف کـل مدينـة، وافعـل ذلـ

مبــل وحتــی تفقَّــد أوضــاع  - يف القــری أيضــاً  أو  كحتــی إذا رأيــت فقــرياً هنــا -  النــاس يف بيــو
، 1380ظلمـــاً واضـــطهاداً، وغيابـــاً للعـــدل.(احلکيمي وآخـــرون، كواجهـــت نقصـــاً تعلـــم أن هنـــا

ــَه يَــــْأُمُر بِاْلَعــــْدِل  90يقــــول اهللا تعــــالی يف اآليــــة  ك) کــــذل272؛ 5 ج مــــن ســــورة النحــــل: ِإنَّ اللَّـــ
ْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَىبٰ    يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن.  ◌ۚ  َويـَنـَْهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلبَـْغِي َواْإلِ

إن تأكيــــدات اإلســــالم احلامســــة ويف حــــاالت خمتلفــــة علــــی أمهيــــة القســــط وضــــرورة إرســــائه 
وتوسيعه يف حياة الناس، تعترب من أهم وأعمق ميزان هـذا الـدين املبـني. لـذلك، فمـن الضـروري 
أن يکــــــون اهلــــــدف األول واألهــــــّم يف أيــــــة ثــــــورة قرآنيــــــة هــــــو إزالــــــة الظلــــــم املعيشــــــي، وخمتلــــــف 
االعتــداءات االقتصـــادية، وإقامــة العـــدل وإحکـــام أصــول القســـط القـــرآين. بــالطبع كمـــا قلنـــا إّن 
القســط والعــدل جيــب توفريمهــا للجميــع يف کــل األجهــزة االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة الــيت 

نـــة، وأن ال يکـــون هنـــاك فـــرق بـــني النـــاس يف الوصـــول إىل خـــريات املدينـــة. ويف هـــذا حتكـــم املدي
لـيس بلـٌد بـأحّق بـك مـن بلـٍد، :«الصدد يقول اإلمام علي (عليه السالم) عـن احليـاة يف املدينـة 

  ).442 ةج البالغة، حکم».(خري البالد ما َمحَلكَ 
  
  نات االقتصاد في المدينةمکوّ  4.2

الـــيت مت تناوهلـــا يف املصـــادر اإلســـالمية هـــي املســـألة االقتصـــادية. قـــال النـــيب مـــن النقـــاط األخـــرى 
األکــرم (صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم) مــا مضــمونه: ســعادة اإلنســان يف أربعــة أمــور: األصــدقاء 

)  55: 23، اجمللـــد اجمللســـیاجليـــدون، األطفـــال الصـــاحلون، املـــرأة املطيعـــة، واالرتـــزاق يف بلـــده. (
 ،1380يقول اإلمام علي(عليه السـالم): الفقـري غريـب يف مدينتـه.(حکيمي وآخـرون،  كکذل
) يبدو أّن هـذا احلـديث يهـتّم باالكتفـاء الـذايت للمـدن، فضـالً عـن أن راحـة األفـراد 394: 4ج

  واألسر تتحقَّق يف ضوء قرب مکان العمل من مکان اإلقامة.
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ســعادة اإلنســان أّن عملــه يف مدينتــه،  قــال اإلمــام الســجاد(عليه الســالم) مــا مضــمونه: مــن
ورفاقـــــه صـــــاحلون يســـــتحقون ولديـــــه أبنـــــاء يســـــتطيع أن يطلـــــب مـــــنهم مســـــاعدته.(إبن بابويـــــه، 

قــال اإلمــام علي(عليــه الســالم) يف هــذا الصــدد مــا مضــمونه: إّن  ك) کــذل239: 1ج ،1382
ملــن ذکــر املعــاد، الفقــر جيعــل الــذکّي أبکــم، ويســلبه الربهــان، والفقــري غريــب يف مدينتــه، وطــوىب 

) ويف هــذا الســياق، 328: 2،ج1378واســتعّد للحســاب وقنــع مبــا زرقــه اهللا تعالی.(اجمللســي، 
ـم، فعلـى سـبيل املثـال:  نرى توصيات من األئمة املعصـومني ملسـاعدة الفقـراء وإيـالء االهتمـام 

ؤمن يب مــن قــال اإلمــام البــاقر (عليــه الســالم) نقــالً عــن الرســول الكــرمي (ص) مــا مضــمونه: مل يــ
قـــال: ال ينظـــر اهللا يف يـــوم القيامـــة إىل أنـــاس بلـــدٍة (مدينـــة أو  كنـــام شـــبعاناً وجـــاره جـــائع. کـــذل

  .)547: 4،ج1380ن، و کيمي وآخر احلقرية)، وصله فيه شخص ليله بصباحه وهو جائع.(
ـا إىل  ذا املوضوع عـرب رسـالة بعـث  كما أولی اإلمام علي (عليه السالم) اهتماماً خاصاً 

ـــْن َنَظـــرَِك ِيف اْســـِتْجَالِب « لـــك األشـــرت حيـــث قـــال:ما ـــَغ ِم ـــَيُكْن َنَظـــُرَك ِيف ِعَمـــارَِة اْألَْرِض أَبـَْل َوْل
َوأَْهَلـــَك اْخلَـــرَاِج ِألَنَّ َذلِـــَك َال يـُــْدَرُك ِإالَّ بِاْلِعَمـــارَِة َوَمـــْن طََلـــَب اْخلَـــرَاَج ِبَغـــْريِ ِعَمـــارٍَة َأْخـــَرَب اْلـــِبَالَد 

  .»َلَك اْلِعَبادَ اْلِعَباَدَوأَهْ 
َا َحَدَث ِمَن اْألُُمـوِر َمـا ِإَذا «ويف قسم آخر من الرسالة يقول اإلمام علي عليه السالم :  فـَُرمبَّ

ـَـا يـُــَعوَّلْــَت ِفيــِه َعلَــْيِهْم ِمــْن بـَْعــُد اْحَتَملُــوُه طَيِّبَــًة أَنـُْفُســُهْم بِــِه فَــِإنَّ اْلُعْمــرَاَن ُحمَْتِمــٌل َمــا َمحَّْلتَــ ْؤَتى ُه َوِإمنَّ
ْشرَاِف أَنـُْفِس اْلُوَالِة َعَلى اجلَْْمِع َوُسـ َا يـُْعوُِز أَْهُلَها ِإلِ وِء ظَـنِِّهْم َخرَاُب اْألَْرِض ِمْن ِإْعَواِز أَْهِلَها َوِإمنَّ

ج البالغة، الرسالة  بِاْلبَـَقاِء َوِقلَِّة انِْتَفاِعِهْم بِاْلِعَربِ  )53.(  
كمـــا نالحـــظ يف األحاديـــث أن اإلســـالم أوىل اهتمامـــا بالغـــا للقضـــايا االقتصـــادية يف املـــدن  

لإلمـام علـي عليـه السـالم أّن سـبب خـراب املـدن هـو الفقـر والظـروف  53كما جـاء يف رسـالة 
  االقتصادية القاسية.

  
  الدراسة والتحليل. 3

اهللا سبحانه تعايل يف كتابـه  بادئ ذي بدء ينبغي لفت النظر إىل هدف نزول القرآن حيث يقول
يّسرنا القرآن للذكر و هل من مدّكر كما خيرج الناس من الظلمات إىل النور وجيـب االنتبـاه علـى 
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ـا وإمعـان  أن اإلسالم خّطط أحكـام وقـوانني وبـرامج لوصـول البشـر إىل السـعادة حيـث االلتـزام 
  ن وظهور اإلسالم ليحّقق سعادته.النظر يف آيات القرآن يبّني أن جّل اهتمامها يكون باإلنسا

  
  : تأثير اإلسالم على اإلنسان1الصورة 

وكـــذلك البـــاحثون يؤّكـــدون علـــى أمهيـــة اإلنســـان ومكانتـــه يف التعريـــف عـــن املدينـــة؛ وعلمـــاء 
م ويعتقـدون بـأّن  االجتماع املدنيني يرون أّن املدينـة موضـع إقامـة مجـع مـن النـاس وحمـّل نشـاطا

بــل دور ومكانــة املــواطنني يف منظمــات املدنيــة املختلفــة حيظــى املدينــة ليســت البنايــات فحســب 
بالغــة وكــذلك يــرون بــأّن أســلوب املــواطنني يف احليــاة والثقافــة الســائدة هلــم آليــة مــؤثّرة يف  بأمهيــة

 كما جيــــــــــــب االنتبــــــــــــاه أّن هنــــــــــــاك عــــــــــــدد مــــــــــــن األبنيــــــــــــة حتــــــــــــّدد كيفّيــــــــــــة املدينــــــــــــة.املدينــــــــــــة.
  )1374:4،یتوسل(و  )1390:17،شنيل(أنظر 

  
  : البنى السائدة على المدينة2الصورة 

نية الدينية البالمدينة
املذهبية 

البنية اهليكلية 

البنية اإلدارية 
احلكومية 

البنية الثقافية  نية الب
االقتصادية 

ية البن
االجتماعية

ية اإلقليمية البن
واجليوغرافية 
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دور النــاس يف هــذه البــىن أساســّي و مصــريّي والبــىن هــذه تعتــرب صــدى مــن الرؤيــة الكونيــة، 
والــدين، واالعتقــادات والقــيم واألفكــار والســلوك وأســلوب احليــاة للمــواطنني عندئــذ نشــاهد أّن 

ــــــات القــــــرآن يّتضــــــح  ــــــة وباطنهــــــا.  بعــــــد دراســــــة آي ــــــري  صــــــورة املدين ــــــؤثّر يف تغي أّن اإلنســــــان ي
ـــا للتطـــور البشـــريّ  ضـــّيًة مؤاتيـــةً أر املدينةتعترب  فالقرآن يـــرتك تـــأثرياً غريمباشـــر علـــى املـــدن ويضـــفي لون

وميكـــن أن نعتـــرب هـــذا وصـــورة خاصـــة عليهـــا مـــن خـــالل التـــأثري علـــى اإلنســـان وأســـلوب حياتـــه 
الســبب مــن أســباب رئيســة الخــتالف بــني صــورة املدينــة قبــل العصــر اإلســالمي وبعــده. وميكــن 

دد من اآليات اليت ذكـرت آنفـا حيـث إن القـرآن الكـرمي عنـد اإلشـارة مشاهدة هذه الرؤية يف ع
إىل مراكز النفوس يـويل اهتمامـا بالغـا حلقيقـة وروح املـدن وقّلمـا ميكـن مشـاهدة آيـات تشـري إىل 

  اخلصائص الظاهرية والشكلية وكيفية إدارة املدن.

  
  : تأثير اإلنسان على البنى السائدة على المدن3الصورة 

ذه البـــىن تتغـــري طـــول الـــزمن ولـــيس يف املـــدن بـــل مدينـــة واحـــدة تشـــهد تغيـــريات وكـــل مـــن هـــ
وتطـــورات والبـــىن الثقافيـــة واملدينـــة تكـــون أكثـــر ثباتـــا وتـــأثريا مـــن غريهـــا حيـــت تـــؤثّر علـــى البـــىن 

  األخرى وتبّني وحتّدد عالقة اإلنسان مع البيئة والعامل أو ما صنعته يد البشر.

إلنسانا

البنية السياسية

ية البن
االجتماعية 

بنية ال
االقتصادية

بنية الثقافية ال

البنية اهليكلية 

نية اإلدارية الب
احلكومية 
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نيّـة تتعلـق باإلميـان وأعمـال املـواطنني أكثـر مـن أي شـيء آخـر ومن هنا نـرى أن املدينـة واملد
ويطلــق علــى بيئــة اســم املدينــة عنــدما تــؤيت اخلــري والســعادة لإلنســان؛ ويف بيئــة مثــل هــذا جياهــد 

  املواطنون يف سبيل اهللا ويعاونون املساكني والفقراء ويبتعدون عن الظلم واألعمال السيئة.
رة التأمــــل والتفكـــري يف القـــرآن الكـــرمي واملصـــادر الدينيــــة إّن مـــا ينبغـــي االهتمامبـــه هـــو ضـــرو 

األخــرى مــن قبــل املســلمني وأخــذ املبــادئ واملعــايري الالزمــة مــن هــذه املصــادر اإلهليــة يف ســبيل 
تکوين املدن.ورداً علی سؤال کيف يتم تقييم مکانة املدينة من وجهـة نظـر القـرآن الكرمي؟جيـب 

 أن املدينـــة تعتـــرب أرضـــيًة مؤاتيـــًة للتطـــور البشـــري.کما أّن أن نقـــول إنـــه بعـــد دراســـة اآليـــات تبـــنيَّ 
القــــرآن الكــــرمي ويف تلميحاتــــه إلــــی املراكــــز الســــكانية يشــــري إلــــی بــــاطن وروح املدينــــة واملــــواطنني 

  والعالقات املوجودة يف املدينة أكثر من اخلصائص الفيزيائية والظاهرية.
ملــــواطنني وأفعــــاهلم أکثــــر مــــن أّي شــــيء واملدينــــة والتحضــــر هلمــــا عالقــــة مباشــــرة مــــع إميــــان ا

آخرحبيــــــث أن مواطنيهــــــا يســــــعون للجهــــــاد يف ســــــبيل اهللا ومســــــاعدة الفقــــــراء وجتنــــــب ممارســــــة 
  االضطهاد واألفعال القبيحة.

وينبغـــي أن يـــتم ختطـــيط مدينـــة مثـــل هـــذه كمدينـــة إســـالمية تلـــّيب حاجـــات املـــواطنني املاديـــة 
ا أن ختـــدم املـــواطنني للرشـــد والرتبيـــة وتـــوّجههم يف ســـبيل  واملعنويـــة يف عاملنـــا اليـــوم كمـــا مـــن شـــأ

اقســـام  الكمـــال. وجيـــب أن تكـــون مدينـــة مثـــل هـــذه هلـــا ختطـــيط شـــامل وجـــامع إلدارة وحتكـــيم ٌ
ذكرنـا آنفـا خمتلفة وصوال إىل رسالتها كما ينبغي أن حتظي بتقنيات وآليات علميـة حديثـة. کمـا 

دن بالعــامل اإلســالمي يقــوم أساســها علــى يف خلفيــة البحــث أّن كثــرياً مــن البحــوث يف حقــل املــ
اجلوانــب التأرخييــة والتقليديــة ويــذكر البــاحثون تــاريخ وماضــي املــدن يف العــامل اإلســالمي بفخــر 
ويرمســـــون هلـــــا منـــــاذج وتصـــــيمات ويف حبـــــوث مثـــــل هـــــذا قّلمـــــا تنـــــال املـــــدن  اجلديـــــدة يف العـــــامل 

ـــة والميكـــن اليـــوم اإلســـالمي اهتمامـــا ويتصـــّور البـــاحثون أّن أســـلمة املـــدن تتعلـــ ق بـــالقرون اخلالي
تصـــوير وترســـيم املـــدن اإلســـالمية بينمـــا أّكـــدنا أنّـــه يف ضـــوء اإلســـالم والقـــرآن يـــتم الرتكيـــز علـــى 
اجلوانـب الباطنيــة والداخليـة والصــفات اإلنسـانية للمــدن أكثـر مــن أي جانـب آخــر ومل يقيّــدوها 

إلســـالمي ال نـــرى تصـــميما ثابتـــا يف بـــزمن دون زمـــن وعنـــد املراجعـــة إىل تـــاريخ املـــدن يف العـــامل ا
حقـــل هندســـة املــــدن والتخطـــيط املعمـــاري ويف كــــل عصـــر هندســـة وبنــــاء املـــدن تتغـــري وتتطــــّور 

  متناسقة مع الصفات السياسية، واالجتماعية، والثقافية، واالقتصادية.
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هـــذا ويف عاملنـــا اليـــوم يف ضـــوء رأي القـــرآن جيـــب أن نـــدرك بـــأن املدينـــة هلـــا مكانـــة رفيعـــة يف 
ال رشـد اإلنسـان وختطيطـاً للمدينـة جيـب أن نـويل اهتمامـا بالغـا للجوانـب اإلنسـانية والثقافيـة جم

قبل كّل شيء. والبناء الشكلي والفضائي للمـدن احلديثـة جيـب أن تلـّيب حاجـات وعقائـد وقـيم 
الناس، وهـذه مالحظـة تركـت يف هندسـة املدينـة اإلسـالمية واجلوانـب الشـكلية والبنائيـة للمدينـة 

ـــة اإلســـالمية يف و  ـــر وميكـــن القـــول أّن أحـــد األســـباب لعـــدم تشـــكيل املدين جـــدت اهتمامـــا أكث
  عصرنا الراهن هو عدم التناسق بني حاجات الثقافة اإليرانية اإلسالمية مع أجواء املدينة.

  
  النتائج .4

ويف سياق اهلياکل املدنية اليت ينظر إليها القرآن الكرمي، فينبغي القول إنـه بعـد مالحظـة اآليـات 
القرآنيـــة وأحاديـــث املعصـــومني (عليـــه الســـالم) فـــإّن القـــرآن الکـــرمي واألحاديـــث يوليـــان اهتمامـــاً 
خاصـــاً بعـــدة أوجـــه ومنهـــا البنـــاء االقتصـــادي الـــذي ميكـــن اعتبـــاره كحجـــر أســـاس لبنـــاء مدينـــة 

ــــدمي املـــــدن وهــــذا يــــدّل علـــــى أمهيــــة اجلانـــــب إســــالمية واخللــــل فيـــــه  مــــن العوامــــل الرئيســـــة يف 
كما نرى أن يف ضـوء الثقافـة اإلسـالمية و عنصـر االقتصـاد ولكن يف هذه األثناء،   االقتصادي.

والعمـــران للمـــدن عالقـــة وثيقـــة وهـــذا العنصـــر جعـــل املدينـــة يف تـــاريخ العصـــر اإلســـالمي كمركـــز 
تجــارة، واخلــدمات وكثــر مــن املــدن تشــّكلت باســباب اقتصــادية ولكــن جــدير بالــذكر لالنتــاج وال

أن االزدهار االقتصادي جيب أن يـوفّر فـرص العمـل والرخـاء يف اجملتمـع وإن اليشـارك املواطنـون 
  يف ازدهار االقتصاد للمدن الميكن بناء مدينة إسالمية.

ــ ــا املصــادر الديني ة اهتمامــا بالغــا قضــية األمــن وعلــى ومــن العناصــر األخــرى الــيت اهتمــت 
البنــاة أن يســّجلوها علــى رأس أمــورهم واألمــن املنشــود أمــن جــامع يشــمل احلقــول االجتماعيــة، 
واالقتصــادية، والصــحية، والثقافيــة، والنفســية و... وذلــك أن كــل مدينــة يــتم ختطيطهــا وبناءهــا 

  حبيث يوفّر أفضية آمنة ومطمئنة لكل املواطنني.
وجيـــب االنتبـــاه إىل أن هـــذا األصـــل القـــرآين يكـــون موضـــع االهتمـــام يف هندســـة وختطـــيط 
املــدن عنــد االخصــائيني يف الــدول املتقّدمــة ويف عصــرنا الــراهن حيــاول مهندســو ختطــيط املــدن 
أن يقومــوا بتخطــيط تــوظيفي وتصــميم أفضــية خاصــة وهــذه نقطــة هامــة مل يــول االخصــائيون 
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عشــرات االخــرية كمــا يســتحق حيــث كثــري مــن أفضــية املــدن تواجــه يف بلــدنا اهتمامــا لــه يف ال
عوائــق وحتــديات حــول الشــكل واملقيــاس، والتنظيمــات الفضــائية واملقاومــة، والرخــاء البصــري 
والبيئــّي ونوعيــة الســكن، وتوظيــف األراضــي، ومــن الضــروري أن نقــوم بتأصــيل قضــية األمــن 

  لبناء املدينة اإلسالمية .
ذي اهتمت به املصادر الدينية فهو مسألة العدالـة، حيـث يتحـتم علـى أما اجلانب اآلخر ال

مهندسي املدن احرتام مجيع أنظمة املدينة وهياكلها وتـوفري بيئـة متسـاوية جلميـع املـواطنني. ومـن 
تنتشــر وتتــوزع علــى مجيــع املــواطنني  عمــال واخلــدماتاألمنظــور هندســة املدينــة، العدالــة هــي أن 

صــــول علــــى مراكــــز اخلدمــــة والعمــــل يبــــىن علــــى أســــاس العدالــــة ، واحلبشــــكل مناســــب وعــــادل
  .  والتساوي بني املواطنني يف مدينة أو منطقة

وكــذلك نشــاهد أّن هيكليــة املــدن التارخييــة يف العصــر اإلســالمي صــّممت بشــكٍل انشــرتت 
البيـــوت لألغنيـــاء والفقـــراء جنبـــا إىل اجلنـــب وهـــذا خـــري دليـــل علـــى االلتـــزام بالعدالـــة يف تصـــميم 

  ضية املدن اإلسالمية.أف
ينبغــي اإلشــارة إلــی أن إنشــاء مدينـــة إســالمية ســيتحقق عنــدما تكــون مجيــع اهلياكـــل هــذا و 

تلــّيب واألنظمــة املکوِّنــة للمدينــة، قائمــًة علــى املبــادئ واملعــايري اخلاصــة بالــدين اإلســالمي احلنيــف، 
داف واخلطــط بنــاًء علــى صــالح وتتشــکَّل األهــ حاجــات اإلنســان املاديّــة واملعنويّــة يف عاملنــا اليــوم

احليـاة وتطـور حيــاة املسـلمني فـإّن اإلنســان والثقافـة اإلسـالمية مهــا العـامالن الرئيسـان يف تشــكيل 
  املدن اإلسالمية حيث التتابع هدفا إّال إرضاء املواطنني ومتهيد أرضّية مناسبة للتطّور والتكامل.

  
  الهوامش

ــْيِهْم ِمــْن أَنـُْفِســِهْم  ﴿ .1 ــٍة َشــِهيًدا َعَل َعــُث ِيف ُكــلِّ أُمَّ ــْوَم نـَبـْ ــا ◌ۖ َويـَ َن ــُؤَالءِ  َعَلــىٰ  َشــِهيًدا ِبــكَ  َوِجئـْ  ◌ۚ  هَٰ
َيانًا اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  َونـَزَّْلَنا   ).۸۹(النحل/﴾ لِْلُمْسِلِمنيَ  َوُبْشَرىٰ  َوَرْمحَةً  َوُهًدى َشْيءٍ  ِلُكلِّ  تِبـْ

ِذِه َأْعَمٰى فَـُهَو ِيف اْآلِخَرِة َأْعَمٰى َوَأَضلُّ َسِبيًال  َوَمْن َكانَ  ﴿ .2  )72(اإلسراء /﴾ِيف هَٰ

 َوَرقَـةٍ  ِمـنْ  َتْسـُقطُ  َوَمـا ◌ۚ  َواْلَبْحـرِ  اْلبَــرِّ  ِيف  َما َويـَْعَلمُ  ◌ۚ َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َال يـَْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو  ﴿ .3
  )۵۹(األنعام/﴾ُمِبنيٍ  ِكَتابٍ  ِيف  ِإالَّ  يَاِبسٍ  َوَال  َرْطبٍ  َوَال  اْألَْرضِ  ظُُلَماتِ  ِيف  َحبَّةٍ  َوَال  يـَْعَلُمَها ِإالَّ 
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ِلَك َجَعْلَنــاُكْم أُمَّــًة َوَســطًا لَِتُكونـُـوا ُشــَهَداَء َعَلــى النَّــاِس َوَيُكــوَن الرَُّســوُل َعَلــْيُكْم َشــِهيًدا  ﴿ .4  ◌ۗ وََكـذَٰ
َلةَ  َجَعْلَنا َوَما َهـا ْنـتَ كُ  الَِّيت  اْلِقبـْ َقلِـبُ  ِممـَّنْ  الرَُّسـولَ  يـَتَّبِـعُ  َمـنْ  لِـنَـْعَلمَ  ِإالَّ  َعَليـْ  َوِإنْ  ◌ۚ ْيـِه َعِقبَـ  َعلَـىٰ  يـَنـْ

 بِالنَّــاسِ  اللَّــهَ  ِإنَّ  ◌ۚ  ِإميَــاَنُكمْ  لُِيِضــيعَ  اللَّــهُ  َكــانَ  َوَمــا ◌ۗ  اللَّــهُ  َهــَدى الَّــِذينَ  َعَلــى ِإالَّ  َلَكِبــريَةً  َكانَــتْ 
 )143(البقرة،/ ﴾ َرِحيمٌ  َلَرُءوفٌ 

والکهـف  67وحجـر  30ويوسـف 120و 101وسورة التوبـة اآليـة  123(سورة األعراف اآلية  .5
و ...)، ولفظة "بلد" بثالث طرق ومخس مرات و"البالد" مخس مرات. ( سـورة آل  82و 19

) کمــا وردت لفظــة "القريــة" يف ثالثــة وعشــرين 11والفجــر  8والفجــر  4والغــافر  196عمــران 
 -94ســـورة األعـــراف اآليـــة  -123ســـورة األنعـــام اآليـــة  -259آيـــة أيضـــاً( ســـورة البقـــرة اآليـــة 

ســورة اإلســراء اآليــة  -112ســورة النحــل اآليـة  -4ســورة احلجـر اآليــة  -98سـورة يــونس اآليــة 
ســورة احلــج -95ألنبيــاء اآليــة ســورة ا -6ســورة األنبيــاء اآليــة -77ســورة الکهــف اآليــة  -58

ســورة -58ســورة القصــص اآليــة  -34ســورة النمــل اآليــة  -51ســورة الفرقــان اآليــة -45اآليــة 
  8سورة الطالق اآلية  -23سورة الزخرف اآلية  -34سبأ اآلية 

(أنظرتفســـريالنور:هنالك أســـس وقـــوانني ثابتـــة حتکـــم اجملتمـــع حبيـــث ميکـــن علـــی أساســـها حتديـــد  .6
اجملتمعات.أجــــل، فالســــنناإلهليةثابتةوالتتغري باختالفاألعراقواألفرادوالزمانواملكــــان. مصــــري النــــاس و 

واألمهيةفيــذکر القصــص تعــود إلــی العــرب املســتفادة منهــا ولــيس اســم القريــة أو العــرق أواللغــة أو 
  ))526: 1378قرائيت،»(أصحابالقرية«الناس.

ْق ِمبَا َسـَلَف ِمـَن اْحلَـقِّ َو  َو َمتَسَّْك ِحبَْبِل اْلُقْرآِن َو اْستَـْنِصْحهُ  .7 َو َأِحلَّ َحَالَلُه َو َحرِّْم َحرَاَمُه َو َصدِّ
َها َفِإنَّ بـَْعَضَها ُيْشِبُه بـَْعضاً َو آِخَرَها َالِحٌق  نـَْيا ِلَما بَِقَي ِمنـْ   ...اْعَتِربْ ِمبَا َمَضى ِمَن الدُّ

 ِفيَهـــا يـُْفِســـدُ  َمــنْ  ِفيَهـــا َأَجتَْعــلُ  قَـــاُلوا ◌ۖ ٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفــًة َوِإْذ قَــاَل َربُّـــَك لِْلَمَالِئَكــِة ِإينِّ َجاِعـــ﴿. 8
َماءَ  َوَيْسِفكُ    ﴾تـَْعَلُمونَ  َال  َما َأْعَلمُ  ِإينِّ  َقالَ  ◌ۖ  َلكَ  َونـَُقدِّسُ  ِحبَْمِدكَ  ُنَسبِّحُ  َوَحنْنُ  الدِّ

لُـوَُكْم ِيف َمـا آتَـاُكْم ﴿ .9 َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخَالِئَف اْألَْرِض َوَرَفَع بـَْعَضـُكْم فَــْوَق بـَْعـٍض َدَرَجـاٍت لَِيبـْ
  ﴾َرِحيمٌ  َلَغُفورٌ  َوِإنَّهُ  اْلِعَقابِ  َسرِيعُ  َربَّكَ  ِإنَّ  ◌ۗ 
  

  المصادر والمراجع
  .القرآن الکرمي

  ترمجة جعفري ، الطبعة األولی، قمالخصال، ، ش)1382(إبن بابويه، حممد بن علي، 
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ــــن حممــــد، ــــدون، عبــــدالرمحن ب ــــن خل ــــن خلــــدون، ، ش)1390( إب ــــروين کنابــــادی، مقدمــــة اب ترمجــــة حممــــد ب
 .املنشورات العلمية والثقافية:طهران

 نا : بی، طهران 2 ، الطبعة األولی، ج ترجمة من ال يحضره الفقيه، ش)1367(إبنبابويه، حممد بن علي، 

: طهـــرانهـــای شـــهر و پيرامـــون،  نظريـــه،ش) 1390(يـــزدي، حممدحســـني وحســـني رجـــيب ســـناجردي، بـــابلي
 منشورات مست.

طهـران: ، نظريـه هـاييی دربـاره ی شـهرهای قلمـرو فرهنـگ اسـالمی، ش)1386(باقري، أشرف السـادات،
  .امري کبري

ــج الفصــاحة ، ســول صــلى اهللا (مجموعــة الكلمــات القصــار عــن الر ، ش)1382( باينــده، ابــو القاســم، 
  طهران: دنياي دانش، الطبعة الرابعة عليه وآله)

ران.1360توسلی، حممود،  ران ،طهران: انشگاه    ،ساخت شهر و معماری در اقليم گرم و خشک،
ــــاة،، ش)1380(، ،علــــیحكيمــــي، حممدرضــــا وحكيمــــي، حممــــد وحكيمي ترمجــــة امحــــد آرام ، الطبعــــة  الحي
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