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واکاوی تمایز ماهوی مدینه (شهر) و قریه (روستا) در ادبیات قرآنی
محمد منانرئیسی

*

چکیده

قرآن کریم به عنوان مهمترین متن دینی مسلمانان در حوزههای مختلف دانش بشری دارای ظرفیتهای قابل توجهی است
که اغلب مورد غفلت قرار گرفته است .از جمله موضوعات طرح شده در این کتاب آسمانی ،شهر و مؤلفههای آن است که بر
این اساس ،تاکنون پژوهشهای مختلفی پیرامون شهر اسالمی انجام شده است .در همین راستا ،طی این مقاله به بررسی
عرفی میان شهر و روستا را به رسمیت میشناسد یا خیر؟ به
این مسئله پرداخته شده است که آیا قرآن کریم ،تمایزات
ِ
بیان دیگر ،در ادبیات قرآنی ،شهر چه مؤلفه یا مؤلفههایی دارد که آن را از قریه (آبادی یا روستا) متمایز میسازد؟ برای این
منظور در این مقاله ،دو کلیدواژه مدینه (شهر) و قریه (روستا) در قرآن کریم با استفاده از روشی ترکیبی (مر ّکب از تحلیل
محتوای کیفی و استدالل منطقی) مورد ژرفکاوی قرار گرفتهاند .یافتههای تحقیق بیانگر آن است که قرآن کریم برخالف
نظریات رایج در حوزه شهرسازی ،مؤلفه اصلی در تمایز ماهوی شهر و روستا را ناشی از تفاوتهای اقتصادی ،اجتماعی،
کالبدی و حتی جمعیتی نمیداند بلکه در ادبیات قرآنی ،مؤلفه اصلی در تمایز ماهوی شهر و روستا عبارت است از ایمان به
خدای متعال و الزامات حاصل از آن و لذا یک زیستگاه انسانی ،هر چقدر هم که به لحاظ جمعیتی و کالبدی بزرگ باشد،
چنانچه فاقد این مؤلفه باشد از منظر قرآن فاقد استحقاق الزم برای اطالق واژه مدینه (شهر) است .این ا ّدعا در بدنه پژوهش،
ِ
مختلف حاوی واژههای مدینه و قریه پیگیری و اثبات شده است.
با تطبیق آیات

واژگان کلیدی

قرآن کریم ،مدینه ،قریه ،ایمان.

*.

دکتری معماری ،استادیار گروه معماری دانشگاه قم02177491243 .

mannan_raeesi@yahoo.com
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مقدمه

تعریف شهر و ویژگیهای آن از مبناییترین مسایل مطرح در
حوزه دانش شهرسازی است که راجع به آن اجماعی میان
ِ
مختلف
متخصصان وجود ندارد به نحوی که برپایه مؤلفههای
برخاسته از نگاه متخصصان ،میتوان برای شهر تعاریف
متعددی از منظر اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و غیره ارایه
کرد .تاکنون راجع به این مؤلفههای مختلف ،مقاالت و کتب
متعددی نگاشته شده ،این مقاله ،درصدد مرور و بازخوانی
این مؤلفهها و تعریف شهر مبتنی بر آنها نیست بلکه به این
پرداخته است که آیا از منظر اسالمی و به طور خاص از منظر
قرآنی ،مؤلفه یا مؤلفههای جدیدی وجود دارد که مبتنی بر
آنها بتوان میان تعریف شهر از منظر قرآن با تعاریف موجود
و عرفی ،تمایز قایل شد؟ بر این اساس ،پرسش اصلی تحقیق
این است که آیا قرآن کریم به عنوان کتابی الهی و من ّزه از
عرفی موجود برای
هر نوع خبط و اشتباه ،مؤلفهها و تعاریف
ِ
شهر را میپذیرد یا خود ،مؤلفهها و تعریف جدیدی را برای
مفهوم شهر ارایه کرده است؟ به بیان دیگر ،آیا مصادیقی که
در زبان مردم با واژه «شهر» معرفی میشوند .در زبان قرآن
نیز چنین پنداشته میشوند یا خیر؟ با توجه به غنای علمی و
محتوایی بینظیر قرآن کریم ،بررسی تمام آیات و سورههای
ِ
قرآن کریم برای پاسخگویی به این مسئله ،خارج از ظرفیت
یک مقاله محدود است اما طی این پژوهش سعی شده با
علمی مختصر نگارنده ،برخی از آیات مرتبط
توجه به بضاعت
ِ
با این مسئله مورد تدقیق قرار گیرد؛ به ویژه آیات سوره
مبارکه یس که در نیمه ابتدایی آن ،در خصوص مسئله این
پژوهش ،نکات ظریفی قابل استنتاج است.
چیستی
تبیین
از
بر این اساس ،هدف پژوهش عبارت است
ِ
«شهر» در ادبیات قرآنی و واکاوی تمایز ماهوی آن از «قریه».
قبل از ورود به بدنه مقاله بایستی به این مهم توجه کرد که
در زبان عربی واژه شهر مترادف است با «مدینه» و واژه آبادی
یا زیستگاه انسانی در مقیاس کوچکتر (نظیر روستا) مترادف
است با واژه «قریه» (راغب اصفهانی 1412 ،ق 669 : .؛
بستانی .)63 :1376 ،المقدسی -جغرافیدان معروف عرب
 در تبیین سلسله مراتب سکونتگاههای انسانی ،مدینه رااصلی یک منطقه و قریه را مترادف با روستا
مترادف با شهر
ِ
معرفی میکند ( .)Al-Maqdisi, 1906: 47بسیم سلیم
حکیم نیز به تبعیت از المقدسی همین سلسله مراتب را برای
سکونتگاههای انسانی تصدیق میکند (حکیم.)165 : 1381 ،
البته در برخی پژوهشها ،برای بررسی شهر اسالمی در قرآن
از کلیدواژه «بلد» استفاده شده لیکن طبق بررسی نگارنده،
این کلیدواژه در زبان عربی و در ادبیات قرآنی معنایی فراتر
از شهر دارد و در بسیاری از آیات نظیر آیات  57و  58اعراف،
 49فرقان و غیره ،واژه «بلد» به «سرزمین» تعبیر شده است،
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نه به شهر .1لذا دامنه آیات مورد مطالعه در این پژوهش،
محدود به آیاتی است که حاوی همان دو واژه «مدینه» و
«قریه» و مشت ّقاتشان هستند .در خصوص روش این تحقیق
نیز الزم به ذکر است که رویکرد کلی حاکم بر این پژوهش،
رویکرد کیفی (به معنای آنچه مقابل رویکرد کمی میآید)
است که طی آن ،برای گردآوری دادهها از روش مطالعات
اسنادی و کتابخانهای بهرهگیری شده اما تحلیل و داوری
دادهها با استفاده از روشی ترکیبی (مر ّکب از روش تحلیل
محتوای کیفی و روش استدالل منطقی) انجام شده است.
پیشینه تحقیق

وجه اشتراک اغلب لغتنامهها در تعریف واژه شهر و تمایز آن از
روستا چنین است که شهر را سکونتگاهی نسبتاً بزرگ معرفی
میکنند ( .)Goodall, 1987; Kuper & Kuper, 1996معین
شهر را آبادی بزرگی تعریف میکند که دارای خیابانها،
کوچهها ،خانهها ،دکانها ،و سـکنه بسـیار باشـد (معین،
 .)1388دهخدا نیز در تعریفی مشابه ،شهر را چنین بیان
میدارد « :مدینه و بلد و اجتماع خانههای بسیار و عمارات
بیشمار که مردمـان در آنهـا سـکنیمیکنند در صورتی که
بزرگتر از قصبه و قریه و ده باشد» (دهخدا.)1377 ،
در میان اندیشمندان مختلف ،ارسطو 2از اولین کسانی است
که با تمیز شهر از روستا ،تعریفی مد ّون برای شهر ارایه
کرده است « :جامعهای که سرانجام از فراهمآمدن چندین
دهکدهای پدیده میآید شهر نام دارد که میتوان گفت از
توانایی برآورد نیازهای خویش به غایت کمال رسیده یا
لحاظ
ِ
دقیقتر بگوییم ،اگر پیدایی شهر بهر زیستن است ،وجودش از
برای بهزیستن است  ...شهر نقطه کمال و غایت جوامع دیگر
است» (ارسطو.)4 :1364 ،
در پژوهشهای مختلف ،شاخصهای متعددی برای تفکیک
اهم آنها عبارت است از  :وسعت،
شهر از روستا معرفی شده که ّ
وضعیت و نوع فعالیت اقتصادی ،درجه اشتغال و قشربندی
اجتماعی ،درجه پیچیدگی روابط و مناسبات ،چگونگی
بهرهگیری از نهادهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی
و نهایتاً میزان و ترکیب جمعیت (حسینی.)49-50 :1390 ،
این شاخصها را میتوان در تعاریفی نظیر تعاریف حقوقی،
جغرافیایی ،تاریخی ،عددی (جمعیتی) و غیره پیگیری کرد
(جهانبین .)20 :1388 ،اغلب اندیشمندان شهرسازی در
تبیین خود از شهر و تمیز آن از روستا ،بر بخشی از این
شاخصها و تعاریف تأکید کردهاند .راتزل در برابر اجتماعات
موقتی و فصلی ،شهر را محل اجتماع دائمی انسانها و مساکن
آنان میداند .ماکس سور که در مطالعات جغرافیای انسانی
از دانش جامعهشناسی کمک میگیرد ،شهر را الگوی کاملی
از زندگی اجتماعی میداند ،اجتماعی که از سینة جوامع
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پیگیری مسئله تحقیق در سوره مبارکه یس

همانطور که قب ً
ال اشاره شد ،از منابع مورد بررسی برای
پاسخگویی به مسئله این پژوهش ،بخشی از آیات سوره
مبارکه یس (آیات  13تا  )31است که الزم است به برخی از
این آیات ،عیناً اشاره شود :
و أضرب لهم مثال اصحاب القریه اذ جاءها المرسلون (: )13
مردم قریه را برایشان مثل بیاور که فرستادگان خدا به سوی
آنان آمدند . ...
الرحمن من شی ء ان انتم
انزل
ما
و
مثلنا
بشر
قالوا ما انتم اال
ّ
اال تکذبون ( : )15گفتند شما به جز بشری مثل ما نیستید و
(پروردگار) رحمان هیچ پیامی نازل نکرده و مدعای شما به
جز دروغ نمیتواند باشد ...
و جاء من اقصا المدینة رجل یسعی قال یقوم اتبعوا المرسلین
( : )20و از دورترین نقطه شهر مردی شتابان آمد و گفت هان
ای مردم ! فرستادگان خدا را پیروی کنید.
اتبعوا من ال یسئلکم اجرا و هم مهتدون ( : )21پیروی کنید
کسانی را که هم ،راهیافتگانند و هم به طمع مزد ،شما را به
پیروی خود نمیخوانند.
از مجموعه آیات فوق ،مهمترین آیات مورد بحث در این مقاله،
آیههای  13و  20است که در ادامه ،تحلیل آیات مذکور با
محوریت مسئله این پژوهش ارایه میشود.
بحث و تحلیل
• تبیین تفاوت ماهوی مدینه (شهر) و قریه (روستا) در
ادبیات قرآنی

همانطور که از متن آیاتِ ارایهشده در بخش قبل بر میآید،
این بخش از سوره یس مربوط به داستان ارسال رسل الهی
برای مردم ساکن در یک سکونتگاه انسانی است که با مراجعه
به برخی از تفاسیر معتبر (نظیر المیزان) چنین بر میآید
که این سکونتگاه ،شهر انطاکیه (تصویر  )1در ترکیه کنونی
(شام سابق) بوده است (طباطبایی 1417 ،ق .).تعبیر «اقصا
المدینه» در ابتدای آیه  20نشاندهنده آن است که این

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

روستایی قد کشیده است (فرید .)1 :1375 ،هاروی تمایز
اصلی بین شهر و روستا را ناشی از انباشت سرمایه میداند
و با اتکا به قانون انباشت ،فرایندهای چرخه نخست سرمایه
(تولید کاال و خدمات) ،چرخه دوم سرمایه (خلق فضای
مصنوع از طریق رشد سرمایه ثابت) و چرخه سوم سرمایه
(تولید فنآوری دانش و اطالعات) را تماماً در بستر جغرافیای
شهر ممکن میداند (.)Harvey, 1985
مارکس و انگلس نیز در این خصوص نظریات قابل توجهی
دارند .به نظر آنان ،دو مؤلفه اصلی ،شهر را از روستا متمایز
میسازد  :اول نحوه تقسیم کار و دوم چگونگی تمرکز و انزوا؛
به این ترتیب که شهر را تمرکز جمعیت ،تمرکز ابزا ِر تولید
یا تمرکز سرمایه ،تمرکز لذات و تمرکز احتیاجات به وجود
میآورد در حالی که روستا واقعیت دیگری دارد که درست
در نقطة مقابل واقعیت شهر است و انزوا و پراکندگی را ارایه
میدهد (فرید .)1375 ،مارکس شهر و روستا را به صورت یک
دوگانة همراه و همزا ِد هم ،محصول اولین تقسیم کار اجتماعی
بشر به حساب آورده و اعتقاد دارد تقسیم کار به جدایی شهر و
روستا و برخورد منافع آنها منجر میشود؛ به نحوی که توسعة
بیشتر ،به جدایی کار بازرگانی از صنعتیانجامیده و در عین
درون این شاخههای گوناگون،
حال ،از رهگذر تقسیم کار
ِ
تقسیمات گوناگون در میان افرادی که در انواع معینی از کار
مشارکت دارند توسعه مییابد (مارکس.)288-289 :1379 ،
بر این اساس میتوان نیل به سازمان اجتماعی مبتنی بر
تقسیم کار اجتماعی را از مهمترین مؤلفههای شکلگیری
شهر دانست (سلطانزاده.)341 :1367 ،
مباحث فوق را میتوان چنین جمعبندی کرد که مهمترین
رویکردها در تعاریف اندیشمندان از واژه «شهر» و تمیز آن
از واژه «روستا» عبارتند از رویکردهای اجتماعی (که شهر را
سکونتگاه دائمی ،انبوه و نسبتاً بزرگ برای افرادی که از نظر
اجتماعی ناهمگون هستند تعریف میکند) و اقتصادی (که
شهر را حاوی تنوع اقتصادی معرفی میکند و آن را زیستگاه
کسانی میداند که در درجه اول از راه بازرگانی زیست
میکنند و نه کشاورزی) و انواع تمایزات جمعیتی ،کالبدی
و غیره میان شهر و روستا را میتوان حول محور این دو
رویکرد اصلی تشریح کرد .الزم به ذکر است که به رغم کثرت
پژوهشهای فوق ،هیچیک از آنها بر مبنای ادبیات قرآنی ارایه
نشدهاند که همین مهم ،نوآوری و بداعت این مقاله را شکل
میدهد .البته برای تبیین مفهو ِم شهر (به تنهایی و فارغ
از مقایسه آن با روستا) تاکنون پژوهشهای قرآنی زیادی
انجام شده که از مهمترین آنها میتوان به برخی کتب دکتر
محمد نقیزاده اشاره کرد .ایشان در آثاری مانند صفات شهر
اسالمی ،ادراک زیبایی و هویت شهر در پرتو تفکر اسالمی و
مبانی هنر دینی در فرهنگ اسالمی (عینیات و تجلیات) به

تبیین زوایای مختلف شهر اسالمی (به ویژه از بُعد نظری)
پرداختهاند (نقیزاده 1386 ،و نقیزاده .)1377 ،مهندس
عبدالحمید نقرهکار نیز در اثر ارزشمند خود با عنوان درآمدی
بر هویت اسالمی در معماری و شهرسازی ،به برخی مباحث
ماهویِ شهر اسالمی ورود کرده است (نقرهکار .)1387 ،اما
هیچیک از این آثار نیز به رغم بهرهگیری از مبانی قرآنی،
درصدد تمیز ماهویِ شهر و روستا برنیامدهاند و در واژه
شهر ،متوقف ماندهاند .حال ،این مقاله درصدد رفع این خأل
تببین تمایز ماهویِ شهر و روستا برپایه ادبیات
پژوهشی و
ِ
قرآنی است.

..............................................................................
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تصویر .1موقعیت فعلی شهر انطاکیه در جنوب ترکیه و در مجاورت مدیترانه

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

مأخذ:

http://www.numisology.com/Antioch.htm

سکونتگاه از وسعت قابل توجهی برخوردار بوده وگرنه قرآن
کریم در این آیه ،محل برخاستن مردی که به خدای متعال
ِ
دست شهر)
ایمان آورده را اقصی نقاط مدینه (نقاط دور
بیان نمیفرمود .این ا ّدعا با شواهد و اسناد تاریخی مربوط به
جمعیت و وسعت انطاکیه نیز سازگار است که در ادامه ،به
برخی از این شواهد اشاره میشود.
مورخان درباره نحوه شکلگیری این شهر چنین اعتقاد
برخی ّ
دارند که یکی از جانشینان اسکندر به نام سلوکوس پس
از غلبه بر آنتیگون در سال  301ق .م ،.سوریه و بخش
عمده آسیای صغیر را بر قلمرو وسیع آسیایی خود افزود و
سپس به افتخار پدرش اقدام به تأسیس شهر انطاکیه کرد
( .)Zetterholm, 2003: 19درباره وسعت این شهر پیش از
میالد حضرت مسیح همین بس که در اسناد تاریخی ،این
شهر همراه با رم ،اسکندریه و قسطنطنیه یکی از چهار شهر
بزرگ جهان روم معرفی شده است (.)Raffaella, 2007: 27
مورخ معروف یهودی نیز انطاکیه را از لحاظ بزرگی و
ژوزفوس ّ
شکوه بعد از روم و اسکندریه ،س ّومین شهر بزرگ آن روزگار
میداند ( .)Josephus, 2008: 17توجه به این نکته از آن جهت
دارای اهمیت است که طبق اغلب تفاسیر معتبر نظیر المیزان،
منظور از ارسال رسل الهی در آیه  ،13ارسال نمایندگان
حضرت مسیح به شهر انطاکیه بوده است (طباطبایی،
 1417ق ).و با توجه به اینکه تکوین این شهر مربوط به
قبل از میالد حضرت مسیح بوده میتوان در زمان ارسال
نمایندگان حضرت مسیح ،وسعت و جمعیت قابل توجهی را
برای این شهر متص ّور شد .در خصوص جمعیت تقریبی این
شهر در آن زمان چنین استنباط شده است که جمعیتی
بالغ بر  150000نفر داشته و احتماالً همین تعداد نیز در
حومه زندگی میکردهاند (احمدی و طالئی.)18 :1392 ،

..............................................................................
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نکته ظریفی که طی این مقاله مورد تدقیق قرار میگیرد این
است که قرآن کریم از این سکونتگاه با دو تعبیر مختلف یاد
کرده است؛ به نحوی که در آیه  13از این سکونتگاه با تعبیر
«قریه» اما چند آیه بعد (در آیه  )20از آن با تعبیر «مدینه»
یاد شده است و عجیب آنکه هر دو این تعابیر مربوط به یک
مصداق و یک زمان و مکان مشخص بوده است .لذا جای تأمل
جدی وجود دارد که چرا قرآن کریم ،یک محیط کالبدی
مشخص را یکبار با واژه قریه (به معنای آبادی یا روستا) و بار
دیگر با واژه مدینه (به معنای شهر) به کار برده است؟
اغلب تفاسیر موجود درباره این دوگانگی یا سکوت کردهاند
یا توضیحاتی ارایه کردهاند که چندان قانعکننده به نظر
نمیرسد .از جمله تفاسیری که دراینباره سکوت نکردهاند
میتوان به تفسیر فتوحات اإللهیه و تفسیر المیزان اشاره کرد.
فتوحات اإللهیه در این خصوص چنین میگوید  ...»:و آن
شهر (در آیه  ،)20همان قریهای است که در پیش یاد شده
بود (در آیه  )13و در اینجا به دلیل بزرگی و وسعت شهر،
به مدینه تعبیر کرده است» (الجمل ،بیتا .)508 :همانطور
که مالحظه میشود این تفسیر ،راز دوگانگی در استعمال
واژههای مدینه و قریه را توسعة فیزیکی آن قریه میداند اما
مبرهن است که این توجیه ،منطقی به نظر نمیرسد زیرا از
متن آیات مشخص است که هر دوی این تعابیر (مدینه و قریه)
مربوط به یک زمان و مکان مشخص است و لذا ا ّدعای تفاوت
موجه است .المیزان
وسعت آنها و توسعه فیزیکی ،ا ّدعایی غیر ّ
نیز در این خصوص چنین میگوید « :اقصای مدینه به معنای
دورترین نقطه آن نسبت به ابتدای فرضی آن است .در اول
کالم قریه آورده بود ،و در اینجا از آن به مدینه تعبیر کرد ،تا
بفهماند قریه مذکور بزرگ بوده است» (طباطبایی 1417 ،ق.).
موجه نیست زیرا اگر قریه مذکور
این استدالل نیز چندان ّ
بزرگ بوده به چه دلیل در آیه  13نیز همچون آیه  20از آن
به مدینه تعبیر نشده است؛ ضمن آنکه تغییر واژهها در قرآن
که کال ِم حکیمی بالمنازع است قطعاً بدون حکمت نیست.
تعمق در آنها ،راز این دوگانگی چنین
با پیگیری آیات و ّ
استنباط میشود که از منظر قرآنی ،از مهمترین مؤلفههای
مدنیت و شهرنشینی ،ایمان به خدای متعال و الزامات و
ّ
اقتضائات حاصل از این ایمان است به نحوی که اگر این
مؤلفه در یک سکونتگاه انسانی دیده نشود ،آن سکونتگاه هر
چند که به لحاظ جمعیتی ،کالبدی و غیره بزرگ باشد باز هم
از منظر قرآن قریه است و نه مدینه .توضیح آنکه در آیه 13
به دلیل عدم اجابت رسل الهی از سوی ساکنان سکونتگاه،
سکونتگاه با واژه قریه تعریف شده است و از منظر قرآنی با
وجود آنکه این سکونتگاه از جمعیت و وسعت قابل توجهی
برخوردار بوده است ،اما استحقاق الزم برای اطالق واژه مدینه
مدنیت دانسته شدهاند؛ زیرا رسل
را ندارد و مردم آن فاقد
ّ
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• تأییدات قرآنی در سایر سورهها

ممکن است این اشکال به ذهن برسد که آیات قرآن ،ناسخ
و منسوخ و محکم و متشابه دارند و ممکن است در آیات و
سورههای دیگر ،چنین تمایز ماهوی بین مدینه (شهر) و قریه
مدعای خود به
(روستا) نفیشده باشد .نگارنده جهت تأیید ّ
بررسی این دو واژه در سایر سورههای قرآن اقدام کرده و
تمایز ماهوی که در بخش قبل ،مبتنی بر سوره یس استنتاج
شد را بر سایر آیاتی که این دو واژه در آنها به کار رفته
مدعای ارایهشده در
عرضه کرده است .نتیجه این امر ،تأیید ّ
بخش قبل است و سایر آیات مورد بررسی نیز ،همان تمایز
ماهویِ ذکر شده در سوره یس را تأیید میکند .تأمل بر آیات
ارایهشده در بخش بعد روشنگر این مهم است.
الف) آیات حاوی واژه قریه
واژه قریه و مشت ّقاتش جمعاً  57بار در قرآن ذکر شده است
که با توجه به کثرت این آیات ،به چند مورد از آنها به شرح
ذیل اشاره میشود (شماره سایر آیات در پینوشت جهت
پیگیری کاملتر خوانندگان گرامی ذکر شده است) :
 َول َ ْو أَ َّن أَ ْه َل ال ْ ُق َری آ َم ُنوا ْ َواتَّ َقوا ْ ل َ َف َت ْح َنا َعلَی ِهم ب َ َرکاتٍ ِّم َنض َولَکن َّ
ون  :و اگر
الس َما ِء َواألَ ْر ِ
کذبُوا ْ َف َأ َخ ْذن َا ُهم ب َِما کان ُوا ْ یکسِ ُب َ
َّ
ً
مردم قریهها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند قطعا برکاتی
از آسمان و زمین برایشان میگشودیم ولی تکذیب کردند
پس به (کیفر) دستاوردشان آنان را گرفتیم (اعراف.)96 ،
همانطور که مالحظه میشود در این آیه برای جمع
سکونتگاههای مختلف از واژه قری (جمع قریه) استفاده شده
و نه از واژه مدائن (جمع مدینه) که علت این امر از انتهای
آیه مشخص میشود؛ زیرا ساکنان این سکونتگاهها ایمان و
تقوی را تکذیب میکنند و لذا سکونتگاههایشان استحقاق
واژه «قری» را دارد و نه «مدائن».
ْ
ْ
ً
ً
ُ
 و ضرب اللّ َمث ًَل َق ْری ًة کان َْت آ ِم َنة ُّمط َم ِئ َّنة یأت ِی َها ِر ْزق َهاکان َفک َف َر ْت ب َِأن ْ ُع ِم ّ
َر َغ ًدا ِّمن ِّ
اس ال ْ ُجو ِع
کل َم ٍ
الل َف َأ َذا َق َها اللّ ل َِب َ
ون :و خدا قریهای را مثل زده است
یص َن ُع َ
َوال ْ َخ ْوفِ ب َِما کان ُوا ْ ْ
که امن و امان بود روزیش از هر سو فراوان میرسید پس
(ساکنانش) نعمتهای خدا را ناسپاسی کردند و خدا هم
به سزای آنچه انجام میدادند طعم گرسنگی و هراس را به
(مردم) آن چشانید (نحل .)112 ،مالحظه میشود که در این
آیه نیز مانند آیه قبل ،به علت عدم التزام ساکنان به ایمان

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

الهی را تکذیب کرده و الزامات حاصل از ایمان به خدای
متعال را نپذیرفتند .اما در آیه  20به دلیل آنکه یکی از مردم
ساکن در همین سکونتگاه ،دعوت رسل الهی را میپذیرد و
به خدای متعال ایمان میآورد ،همین سکونتگاه در ادبیات
قرآنی از قریه به شهر ارتقاء مییابد؛ نکته جالب آنکه طبق
آیات مذکور ،از میان مردم این سکونتگاه فقط همین یک نفر
به رسل الهی ایمان میآورد که استفاده از لغت مفرد «رجل»
در آیه  20و ضمیر متکلم وحده در آیه ( 22در کلمات ما لی
مدعا اما با این وجود از منظر
و فطرنی) شاهدی است بر این ّ
مدنیت و تمدن
قرآن ،ایمان همین یک نفر کافی است تا
ّ
شهری را بتوان بر یک سکونتگاه اطالق کرد.
با بررسی سایر آیات قرآن کریم ،شواهد و قراین دیگری نیز
در این خصوص کشف میشود که خدای متعال در آن آیات
نیز همانند آیات سوره یس ،برای ایمان و حیات معنویِ یک
نفر به اندازه ایمان و حیات معنوی یک جمع ارزش قایل شده
است .برای مثال ،قرآن کریم با تمجید از حضرت ابراهیم،
او را به تنهایی به مثابه یک امت (که در ادبیات عرب اسم
کان أُ َّم ًة َقان ِ ًتا ِ ّل
ِیم َ
جمع است) معرفی میفرماید  :إ ِ َّن إِب ْ َراه َ
کین  :به راستی ابراهیم (به تنهایی)
َحنِی ًفا َول َ ْم یک م َِن ال ْ ُمشْ ِر َ
یک امت و مطیع خدا و موحد بود و از مشرکان نبود (نحل،
 .)120در سوره مائده نیز بر این موضوع تصریح شده است
که حیاتبخشیدن به یک فرد (به ویژه احیای معنوی وی)
همچون حیاتبخشی به یک جامعه است؛ َ ...من َق َت َل ن َ ْف ًسا
ض َف َ
اس َجمِی ًعا و من
س أَ ْو َف َسا ٍد فِی األَ ْر ِ
بِغَی ِر ن َ ْف ٍ
کأن ََّما َق َت َل ال َّن َ
َ
َ
اس َجمِی ًعا  : ...هر که کسی را بکشد
أَ ْحیا َها َفکأن ََّما أ ْحیا ال َّن َ
بیآنکه او کسی را کشته یا تباهی در زمین کرده باشد چنان
است که همه مردم را کشته باشد و هر که کسی را زنده کند
(از مرگ برهاند یا به حق راه نماید) چنان است که همه مردم
را زنده کرده است (مائده.)32 ،
عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه با اشاره به اینکه یکی
از مدلولهای واژه «احیا» ،احیای معنوی فرد است چنین
میفرمایند« :مراد از زنده کردن یک انسان ،آفریدن یک
انسان زنده و یا زنده کردن یک انسان مرده نیست بلکه مراد
از آن ،چیزی است که در عرفِ عقال احیاء شمرده شود .عقال
وقتی طبیب ،بیماری را معالجه میکند یا غواص ،غریقی را
از غرق نجات میدهد یا شخصی ،اسیری را از دست دشمن
رها میسازد میگویند فالنی فالن شخص را زنده کرد (یا
میگویند حق حیات بر او دارد)؛ خدای تعالی نیز در کالم
مجیدش از اینگونه تعبیرها دارد ،مث ً
ال هدایت به سوی حق
را احیاء خوانده و فرموده است  :أو من کان میتا فاحییناه و
جعلنا له نورا یمشی به فی الناس .پس به حکم این آیه ،کسی
که گمراهی را به سوی ایمان راهنمایی کند او را زنده کرده
است» (طباطبایی 1417 ،ق.).

لذا با استناد به توضیحات فوق ،مشخص میشود که در
ادبیات قرآنی ،ایمان و حیات معنوی یک فرد چنان ذیقیمت
است که او را به تنهایی در شأن یک جمع (امت) قرار میدهد
موحد در آن زیست میکند به
و لذا سکونتگاهی که فردی ّ
دلیل آنکه بستر زیست چنین فردی  -که به مثابه یک امت
تلقی میشود -است ،استحقاق واژه مدینه را دارد .این بحث
در بخشهای بعد تکمیل میشود.

..............................................................................
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و ناسپاسی آنها در قبال نعمتهای الهی ،بر سکونتگاهشان
واژه قریه اطالق شده است.
ب) آیات حاوی واژه مدینه
در خصوص آیات حاویِ واژه مدینه به چند نمونه به شرح
ذیل اشاره میشود (شماره سایر آیات در پینوشت جهت
پیگیری کاملتر خوانندگان گرامی ارایهشده است):
کان فی المدینه ت ِسِ َع ُة َرهطٍ
رسلنا أخا ُهم صال ِحاً َ ...و َ
 َو ل َ َقد ا َ ََ
رض َو ال یُصل ِحون :و به سوی (قوم ثمود)
ون فی اال ِ
یُفسِ ُد َ
برادرشان صالح را فرستادیم  ...در آن شهر ،نه گروه بودند که در
زمین تبهکاری میکردند و اصالح نمیکردند (نمل 48 ،ـ .)45
همانطور که مالحظه میشود ،در این آیات با وجود اشاره
به حضور گروههای مختلفی از افراد تبهکار ،به دلیل حضور
موحد به نام صالح در سکونتگاه ،از آن با عنوان
عبدی
ّ
«مدینه» یاد شده است.
ُ
ُ
 َفلَ ّما جا َء َالمدی َن ِة یَس َتبشِ ُرون
اهل
ء
جا
و
...
ون
ل
رس
َ
الم َ
َ
آل لوطٍ ُ
قال ا َِّن هوؤُال ِء ضَ یفی َفال تَفضَ ُحون  :هنگامی که فرستادگان
خدا به سراغ خاندان لوط آمدند  ...و اهل شهر در مسیر خود،
یکدیگر را (به گناه) بشارت میدادند( .حضرت لوط) میگفت
 :اینان میهمانان منند ،مرا رسوا مکنید (حجر .)61-68 ،در
این آیات با وجود آنکه اهل شهر به معصیتی بزرگ مبتال
بودهاند و یکدیگر را به آن گناه بشارت میدادند اما به دلیل
حضور عبدی صالح به نام لوط در این سکونتگاه ،از آن با
واژه مدینه یاد شده است و نه قریه .جالب آنکه قرآن کریم
در آیاتی دیگر ،با اشاره به خروج لوط از شهر ،همین شهر
را با واژه قریه میخواند؛ یعنی به دلیل عدم حضور لوط در
شهر ،جایگاه آن در ادبیات قرآنی از مدینه به قریه تن ّزل
مدعا در سوره انبیاء قابل پیگیری است :و ن ََّجینا ُه
مییابد .این ّ
ُ
َعمل َ
الخبائ ِث :او (لوط) را از قریهای
م َِن ال َقریَ ِة الَّتی کان َت ت َ
که کارهای زشت انجام میدادند رهایی دادیم (انبیاء.)74 ،
مالحظه میشود که این آیه ،ناظر بر سکونتگاه قوم لوط پس
از رهایی و خروج حضرت لوط از آن است؛ رهایی و خروجی
که سبب شده شأن سکونتگاه در ادبیات قرآن از مدینه به
قریه تن ّزل یابد.

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

• بررسی شواهد معارض

عالوه بر آیات فوق ،برخی آیات دیگر در قرآن کریم وجود دارد
مدعای این مقاله ،به ظاهر در خصوص آنها صدق نمیکند
که ّ
به این معنی که در این آیات ،واژه مدینه برای سکونتگاههایی
به کار رفته است که ساکنان آن به کلّی فاسق و ناصالح
تعمق بر این دسته از آیات مشخص میشود که
بودهاند؛ اما با ّ
برخالف آیات بخش قبل که اطالق واژه مدینه از سوی خود
خدای متعال انجام شده است ،در این آیات ،اطالق واژه مدینه
از سوی خدای متعال انجام نشده و قرآن کریم صرفاً در حال
نقل قول دیگران در خصوص آن سکونتگاه است .نمونههای
مدعا :
ذیل ،شاهدی است بر این ّ
رین :گفتند کار
المدائ ِِن حاشِ َ
قالُوا اَرجِ ه َو اَخا ُه َو اَرسِ ل فی َ
او و برادرش (موسی و هارون) را به تأخیر انداز و مأموران

..............................................................................
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جمعآوری را به شهرها بفرست (اعراف .)111 ،با توجه به آیات
قبل و بعد در این سوره ،آیه مذکور مربوط به سکونتگاههای
تحت تسلط فرعون قبل از قبول دعوت موسی(ع) بوده که
طبق ادبیات قرآنی نباید بر آنها واژه مدینه اطالق شود .اما
همانطور که مالحظه میشود در این آیه برای سکونتگاههای
مختلف از واژه مدائن (جمع مدینه) استفاده شده که به ظاهر
مدعای نگارنده در خصوص ادبیات قرآن در تعارض است
با ّ
اما با تأمل بر این آیه مشخص میشود که این اطالق واژه
از سوی خدای متعال نیست بلکه قرآن در این آیه در حال
نقل قول (از زبان مشاوران فرعون) است و این مشاوران وی
هستند که واژه مدائن را به زبان آوردهاند .نکته جالبی که
نگارنده طی این پژوهش با آن مواجه شد این است که عبارت
به کار رفته در این آیه ،دو بار دیگر نیز در سوره شعرا عیناً
تکرار شده که بار اول در آیه  36به کار رفته 3و بار دوم در آیه
 53که در مورد اول (آیه  ،)36استعمال واژه مدائن همچون
آیه  111اعراف از زبان مشاوران فرعون است اما در آیه ،53
استعمال این واژه از زبان خدای متعال است که به ظاهر با
تعمق بر آیات
ّ
مدعای این مقاله در تعارض است؛ لیکن با ّ
قبل از این آیه نه تنها تعارضی مشاهده نمیشود بلکه صحت
ا ّدعای مذکور متقنتر میشود .برای توضیح بیشتر ،آیه 53
شعراء و آیه قبلش عیناً نقل میشود َ :و ا َ ْو َحی َنا اِلی ُموسی اَن
ین :
ون َفاَ ْر َس َل ف ِْر َع ْو ُن فِی ال ْ َم َدائ ِِن َحاشِ ِر َ
َّکم ُمت ََّب ُع َ
ا َ ْس ِر بِع َِبادِی اِن ْ
و به موسی وحی کردیم که بندگان مرا شبانه (از این سرزمین
و از قلمرو استبداد) حرکت ده ،به یقین شما مورد تعقیب
(دشمن تاریکاندیش) قرار خواهید گرفت پس فرعون
گردآورندگانی به شهرها گسیل داشت (شعراء 52 ،و .)53
همانطور که مالحظه میشود در این آیات برخالف آیه ،36
استعمال واژه مدائن از زبان خدای متعال است و نه از زبان
مشاوران فرعون؛ اما با تأمل بر آیه  52مشخص میشود که
تحدی حضرت
این آیات برخالف آیه ( 36که مربوط به زمان ّ
موسی با ساحران و قبل از ایمان آوردن بنیاسرائیل به وی
است) مربوط به پس از ایمان آوردن قوم بنیاسرائیل به
حضرت موسی است .وحی الهی مبنی بر لزوم حرکتدادن
شبانه آنها برای درامانماندن از لشکر فرعون شاهدی است بر
مدعا .لذا با توجه به اینکه این آیات ناظر بر زمانی است
این ّ
مدعای مقاله تأیید میشود.
که بنیاسرائیل ایمان آوردهاندّ ،
در خصوص آیاتی که حاوی واژه قریه یا قری (به معنای
قریهها) هستند نیز چنین تعارضات ظاهری به ذهن متبادر
تعمق بر این آیات ،تعارضات مذکور رفع میشود.
میشود که با ّ
توضیح آنکه واژه قریه در برخی آیات برای سکونتگاههایی به
نص صریح قرآن ،در آنها مؤمن یا مؤمنانی
کار رفته که طبق ّ
زیست میکردهاند که این امر به ظاهر با ادبیات قرآنی در
تعارض است اما طبق بررسی انجام شده ،در این آیات واژه
قریه از زبان خدای متعال استعمال نشده و بلکه قرآن در
حال نقل قول از زبان دیگران است .نمونهای از این موارد را
اب َق ْو ِم ِه
میتوان در سوره اعراف مشاهده کردَ :و ما َ
کان َج َو َ
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ون  :جواب
َاس ی َت َط َّه ُر َ
ِکم إِن َّ ُه ْم أُن ٌ
إِالَّ أَن َقالُوا ْ أَ ْخ ِر ُجو ُهم ِّمن َق ْریت ْ
قوم او جز این نبود که گفتند آنها را از قریه خود برانید که
آنان مردمی پاکی طلبند (اعراف .)82 ،این آیه مربوط به
سرزمین حضرت لوط است که برپایه ادبیات قرآن ،با توجه به
حضور حضرت لوط در این سرزمین بایستی برای آن از واژه
مدینه استفاده شود اما از واژه قریه استفاده شده که دلیل این
امر ،نقل قول قرآن از زبان مخالفان حضرت لوط است .واژه
«قالوا» در این آیه بیانگر نقل قول مذکور است.
تعارض دیگری که ممکن است طرح شود ،اطالق واژه «ا ّم
القری» به م ّکه  -به معنای مادر قریهها  -در برخی آیات است
َ :و َ
کذل ِک أَ ْو َحی َنا إِلَیک ُق ْرآن ًا َع َرب ِیا ل ِّ ُتنذ َِر أُ َّم ال ْ ُق َری و من َح ْول َ َها:
قرآن عربی به سوی تو وحی کردیم تا (مرد ِم)
و بدینگونه
ِ
ا ّم القری (مکه) و کسانی را که پیرامون آن هستند هشدار
دهی (شوری .)7 ،در خصوص این آیه باید توجه کرد که
سوره شوری از سورههای م ّکی است و نه مدنی .لذا این آیه
مربوط به قبل از فراگیرشدن دعوت پیامبر اکرم(ص) و اجابت
ایشان از سوی مردم حجاز و سکونتگاههای اطراف م ّکه است.
تعبیر «لتنذر» که به معنای هشدار دادن است نیز در همین
نزول این آیه ،هنوز مردم
راستا تل ّقی میشود .لذا در زمان
ِ
سرزمینهای اطراف م ّکه ،به دعوت پیامبر اکرم(ص) ایمان
نیآوردهاند و به همین دلیل ،قرآن در این آیه ،مکه را «ا ّم
القری» خوانده و نه «ا ّم المدائن» .به بیان دیگر ،در زمان نزول
این آیه ،به دلیل عدم پذیرش اسالم در سرزمینهای اطراف
م ّکه ،همه این سرزمینها از منظر قرآن قریهاند و لذا م ّکه به
عنوان کانون یا مادر آنها ،ا ّم القری است .ضمن آنکه این آیه،
سرزمینهای اطراف مکه را قری خوانده و نه خود مکه را و
لذا از این آیه ،تعارضی با سایر آیات استنباط نمیشود .تعبیر

«ا ّم القری» برای م ّکه عالوه بر این آیه ،یکبار دیگر نیز در آیه
 92سوره انعام تکرار شده است که این سوره نیز مانند سوره
شوری از سورههای م ّکی است و لذا استداللهای ذکر شده،
در خصوص این مورد نیز صدق میکند.
همانطور که قب ً
ال اشاره شد ،آیات حاوی واژههای «مدینه»،
«مدائن»« ،قریه» و «قری» متعددند (جمعاً بالغ بر  74آیهاند)
که با توجه به کثرت آنها ،بررسی همه این آیات در یک مقاله
مختصر ممکن نیست اما نگارنده قبل از تقریر نهایی این
مقاله ،همه این آیات را جهت اطمینان از صحت ا ّدعای خود
بررسی کرده است که این بررسی ،به این مهم منتج شد که نه
ِ
مختلف قرآن در خصوص مسئله این تحقیق،
تنها میان آیات
تعارضی وجود ندارد بلکه این آیات همگی مؤید ادبیات یکدیگر
هستند .اما همانطور که ذکر شد جهت پیگیری کاملتر
مدعای این مقاله توسط مخاطبان عالقمند ،شماره آیات و
ّ
سورههای مذکور ،در پینوشت برای بررسی دقیقتر ارایهشده
است .4ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که قرآن کریم،
خود به این مهم اشاره میفرماید که در صورت تدبّر عمیق،
بین سورهها و آیات مختلف هیچ تعارض و اختالفی وجود
ندارد تا جایی که این عدم تعارض را شاهدی بر ح ّقانیت خود
کان م ِْن عِن ِد َغی ِر ّ
الل ل َ َو َج ُدوا ْ
میداند؛ أَ َف َ
آن َول َ ْو َ
ون ال ْ ُق ْر َ
ال ی َت َدب َّ ُر َ
اخ ِت َ
فِی ِه ْ
ِیرا :آیا در قرآن نمیاندیشند اگر از جانب غیر
ال ًفا کث ً
ً
خدا بود قطعا در آن اختالف بسیاری مییافتند (نساء.)82 ،
لذا تعارضاتی که ممکن است در نگاه اول به ذهن وارد شود
ناشی از عدم تدبّر عمیق در آیات و عدم تطبیق آنها بر آیات
قبل و بعدشان است که به چند مورد از این تعارضات ظاهری
در بخشهای قبل اشاره شد.

نتیجهگیری

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

با استناد به آیاتی که طی این پژوهش بررسی شدند ،در پاسخ به پرسش طرح شده در مقدمه این مقاله چنین استنتاج میشود
که قرآن کریم مؤلفههایی مانند جمعیت ،وسعت ،تفاوت شرایط اقتصادی و اجتماعی و غیره را برای تمیز شهر و روستا به
رسمیت نمیشناسد و خود ،مؤلفه جدیدی را برای تمایز ماهوی شهر از روستا تبیین میفرماید که عبارت است از ایمان به
ِ
وسعت یک زیستگاه انسانی
خدای متعال و الزامات حاصل از آن .بر این اساس ،در ادبیات قرآنی ،هر چند هم که جمعیت و
مدنیت بر
قابل توجه باشد ،برای اطالق واژه مدینه بر آن زیستگاه کفایت نمیکند زیرا از منظر قرآن ،مؤلفه اصلی برای اطالق ّ
یک زیستگاه انسانی ،ایمان به خدای متعال است و فقدان این مؤلفه در هر زیستگاهی با هر وسعت و جمعیتی منجر به تن ّزل
آن به قریه میشود .نمونهای از این نوع زیستگاهها ،شهر انطاکیه است که با وجود وسعت و جمعیت قابل توجه ،در سوره یس با
مدنیت شناخته شده است .اینکه چرا قرآن کریم برای ایمان شهروندان و الزامات حاصل از آن
واژه «قریه» خوانده شده و فاقد ّ
ً
تا این حد اهمیت قایل شده جای تأمل جدی برای تکمیل این پژوهش در گامهای بعدی دارد .اما اجماال میتوان چنین گفت
اساساً طبق نص صریح قرآن کریم در آیات متعدد ،افراد فاقد ایمان ،فاقد حیات حقیقی انسانی معرفی شدهاند و بدیهی است
مدنیت و تکوین کانونهای
«میت» هستند نمیتوانند سبب پیدایش ّ
که کسانی که به تعبیر قرآن ،فاقد حیات انسانی و همچون ّ
حیات مدنی تل ّقی شوند.
بر این اساس ،چنین استنتاج میشود که شهر شرعی (که متناظر با ادبیات قرآنی است) و شهر عرفی (که متناظر با ادبیات رایج
در حوزه دانش شهرسازی است) ،اساساً دو مفهوم متمایزند که این مهم ،بیانگر ضرورت پژوهشهای بیشتر و عمیقتر پیرامون
شهر و مؤلفههای آن از منظر آموزههای اسالمی و به ویژه قرآنی است .به همین ترتیب ،در ادبیات قرآنی ،روستای شرعی نیز
متمایز از روستای عرفی است؛ این نکته از آن جهت مورد اشاره قرار گرفت که ممکن است نتایج این پژوهش در راستای تضعیف
فرهنگ روستانشینی تل ّقی شود .اما همانطور که اشاره شد ،در ادبیات قرآنی ،روستا با آنچه در عرف ،روستا خوانده میشود
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متفاوت است و بسط نتایج این پژوهش به روستاهای موجود خبطی آشکار است؛ چه بسا روستاهایی که طبق ادبیات قرآنی و
برپایه نتایج این پژوهش ،مستحقّ واژه مدینه باشند و چه بسیار کالنشهرهایی که از منظر قرآنی قریهای بیش نیستند.
پینوشتها

 .1و هو الذی یرسل الریح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقاال سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل الثمرات کذلک نخرج الموتی لعلکم
تذکرون  :و اوست که در پیشاپیش رحمت (باران) خود بادها را مژده دهنده میفرستد تا آنگاه که ابری سنگین بردارد آن را به سرزمین مرده برانیم بدان وسیله آب
فرو باریم و با آن آب از هر گونه میوهها (از زمین) بیرون آوریم ،همچنان مردگان را بیرون آوریم شاید شما متذکر شوید (اعراف.)57 ،
و البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه و الذی خبث ال یخرج اال نکدا کذلک نصرف االیت لقوم یشکرون  :و سرزمین پاک روئیدنیش به اذن خدایش بیرون می آید و آنکه
ناپاک است (گیاهش) جز اندکی ناچیز بیرون نمیآید ،همچنان آیات را میگردانیم (و پیاپی ذکر میکنیم) برای مردمی که سپاسگزارند (اعراف.)58 ،
لنحی به بلده میتا و نسقیه مما خلقنا انعاما و اناسی کثیرا  :تا سرزمین مواتی را به وسیله آن زنده کنیم و آن را به مخلوقات خویش ،چهارپایان و مردم بسیار بنوشانیم
().فرقان49 ،
.الزم به ذکر است که ترجمه آیات فوق عیناً از ترجمه تفسیر المیزان نقل شده است و نگارنده از هر نوع ا ِعمال نظر در ترجمههای فوق اجتناب کرده است
 323 . 2قبل از میالد
ین :آنان گفتند (در مورد) او و برادرش (کار آنان) را به تأخیر افکن و گردآورندگانی به سوی شهرها گسیل دار
َ . 3.قالُوا ا َ ْرجِ ْه َواَخَ ا ُه َواب ْ َع ْث فِی ال ْ َم َدائ ِِن َحاشِ ِر َ
 . 4آیات حاوی واژههای «مدینه» یا «مدائن» به شرح ذیل است .الزم به ذکر است که در برخی از این آیات ،واژه مدینه به عنوان اسم خاص (جهت معرفی شه ِر
مدعای این مقاله خارجاند
 :مدینه النبی) به کار رفته است که بدیهی است که این موارد ،با توجه به اینکه ناظر بر اسم علم هستند از دامنه ّ
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 :آیات حاوی واژههای «قریه» و «قری» به شرح ذیل است
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