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حيِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

ََلُة َعلى ِه َربِّ اْلَعاَلِميَن َو الصَّ ِبيَن  اْلَحْمُد ِللَّ يِّ ْهِل َبْيِتِه الطَّ
َ
ٍد َو َعَلى أ ِدَنا ُمَحمَّ  َسيِّ

و  شتهر شترعى شهر یا مدینه به دو معناست: در روایات و منابع دینى اسَلم شهر بود.  هدر تعریف واژ بحث
ی تتابع هاانستان هستازمانى متکت ل از موموعت شوداز آن به شهر شرعى تعبير مى که چيزیمراد . شهر عرفى

در ى آن چيتزی کته عرد. شتهر شتنبخکتبتين آنتان را ن تم مى روابطبر مبنای قانون که اس: حاکمى  دول: و
در مقابل اعرابى بته شرعى دارد و ساکن آن مهاجر  هبط مدیناوشود و ضاطَلق مىشهر آن بر  بسياری از روایات

 نرا حتاکمى بتر مبنتای قتانو هاآنها که ای از انسانسازمانى متک ل از موموعهبه این معناس:؛  آیدشمار مى
دولت: شتامل . دولت: -2 ومتردم  -1در شهر شرعى دو عنصر، اساسى اس:؛ کند. لذا بيان شد که رهبری مى

هر جا این سه عنصر مردم، دول: و قانون فتراهم شتد، شامل قانون و موری اس:.  یا به عبارتى حاکم و قانون
مهتاجر  که در اصتطَلحات شترعى، همچنين بيان شداین شهر شرعى در بيابان باشد.  گرچهشهر شرعى اس: 

نکتين بته معنتای کستى کته و اعرابى یعنى بياباناس:  شرعىين به معنای کسى که شهروند شهر نکیعنى شهر
 .شهروند شهر شرعى نيس:

ن تم  حتاکم شتده و هتاآنیعنى مردمى که ن م والیتى بر  اس:؛ خوردهگرهدر حقيق: شهر شرعى با والی: 
بته ایتن انت تام والیتتى و قتانون شتر  در کته هستتند در مقابتل کستانى و  اند شرعًا مهاجرندوالیتى را پذیرفته

صراحتًا بيان شتده است:  -البَلغه و هم در روایات دیگرهم در نهج-همچنين بيان شد که در روایات . اندنيامده
ن کتين و معنتای لغتتى مهتاجر شهرنکتينبادیهمعنای لغتى اعرابى  هرچند، که اعرابى کيس: و مهاجر چيس:

 آید. تى در مىیاند که به انت ام والکسى تطبيق کرده روای: مهاجر را به در اس: اما

گویند؟ ن ته همين است: و از چرا به شهر والی: مىاما گویند؛ والی: مى ،لذا در ادبيات فارسى هم به شهر
یتر ایتنای از انستانوالی: اس: یعنى موموعه ،همين فرهنگ دینى برخواسته اس:؛ شهر  چوِب چتار ها کته ز

یبایکنند. والی: ن م پيدا مى  گوید مى بارهدراین عراقى در آن شعر ز

 روی به ترکستان اس:این ره که تو مى   عرابى! ترسم نرسى به کعبه، ای اَ 

ن يتر است:.  روایتىشود دقيقًا واژگان قرآنى و واژگان معمواًل واژگانى که در ادبيات عرفانى ما ب ار برده مى
خواهى به ستوی کسى که مى شعر آمده اس:  ترسم نرسى به کعبه، ای اعرابى! یعنى ای همين چيزی که در این

، ره یتى و بدون راهبردی ولى هستتىن م والی: هستى، تو که بدون ن م وال هخدا حرک: کنى اما خارج از دایر
 به جایى نخواهى برد.

    گویدحافظ مى آنچهاین مفهوم در ادبيات عرفانى ما فراوان اس: ن ير 



 

 ظلمات اس: بترس از خطر گمراهى  بى همرهى خضر م ن  طّى این مرحله،

یعنتى این ته کستى  اس:؛ شمار آمدهه ی ى از کبائر ب« تعّرب بعد الهورة»که در روایات،  همچنين بيان شد
آن . این تعریف ذوقى نيست:، بل ته بتر مبنتای کندبعد از پيوستن به ن ام والیتى، خود را از ن ام والی: خارج 

   فرمایند مى منيناميرالمؤکه گونه آن آمده اس:؛ زی اس: که در روایاتچي

َقرَّ ِبَها َفُه »
َ
ْرِض َفَمْن َعَرَفَها َو أ

َ
ِة ِفي اْْل َحٍد ِإالَّ ِبَمْعِرَفِة اْلُحوَّ

َ
   1«َو ُمَهاِجر  اَل َیَقُع اْسُم اْلِهْوَرِة َعَلى أ

   اس:در روای: آمده که  فرمایش امام صادق و یا

تِد ْبتِن اْلُح » ْحَمَد َعْن ُمَحمَّ
َ
ِد ْبِن أ یَس َعْن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن ِإْدِر

َ
ِبيِه َعْن أ

َ
ْخَباِر َعْن أ

َ
َستْيِن َعتِن اْبتِن َو ِفي َمَعاِني اْْل

تهِ  ِسَناٍن َعْن ُحَذْیَفَة ْبِن َمْنُصوٍر َقاَل  َبا َعْبِد اللَّ
َ
ُب َبْعتَد  َسِمْعُ: أ ْمتِر َبْعتَد َیُقتوُل اْلُمَتَعترِّ

َ
تاِرُ  ِلَهتَذا اْْل اْلِهْوتَرِة التَّ

 .2«َمْعِرَفِتهِ 

کته توان در منتابع ستنى و شتيعى بتر ایتن مضتمون مىاین دسته موضو  به وفور آمده اس: و دینى در منابع 
 داردکه تصریح و تأیيد بر مطالب گذشته این روای:  ازجملهادعای تواتر نمود. التعرب بعد الهورة از کبائر اس: 

  این روای: اس:؛

ِبي َبِص »
َ
َباٍن َعْن أ

َ
اِء َعْن أ ٍد َعِن اْلَوشَّ ى ْبِن ُمَحمَّ ٍد َعْن ُمَعلَّ هِ اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
َقاَل َستِمْعُتُه  يٍر َعْن أ

ْرُ  ِبال دًا َو الکِّ ْفِس ُمَتَعمِّ َنتِة َو َیُقوُل اْلَ َباِئُر َسْبَعة  ِمْنَها َقْتُل النَّ َبتا َبْعتَد اْلَبيِّ ْکتُل الرِّ
َ
ُُ اْلُمْحَصتَنِة َو أ ِه اْلَعِ يِم َو َقتْذ لَّ

ْکتُل َمتاِل اْلَيِتتيِم ُظْلمتًا َقتا
َ
ُب َبْعَد اْلِهْوتَرِة َو ُعُقتوُق اْلَواِلتَدْیِن َو أ َعرُّ ْحِف َو التَّ تْرُ  َل اْلِفَراُر ِمَن الزَّ ُب َو الکِّ َعترُّ َو التَّ

 .3«َواِحد  

ْرُ  َواِحد  » بخشاین  ُب َو الکِّ َعرُّ و مقصود از این شتر،، شتر، در طاعت:  تأیيد مطالب مذکور اس:« َو التَّ
. گاهى انسان برای کسى غير باشد شر، در سوود و رکو  و مراسم دینى به معنایکه  اس: نه شر، در عبادت

اما در روایات متعدد آمده اس: که نتوعى از شتر،، شتر،  این شر، در عبادت اس:کند که از خدا سوده مى
 قرآن کریم، مربوط به این نو  شر، اس:.  هدر طاع: اس: و ظاهرًا اکثر آیات کریم

 روای: دیگر چنين اس:  

ِد ْبِن ِعيَسى َعْن ُیوُنَس َعِن اْبِن ُبَ ْيٍر َعْن ُضَر » بِ َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن ُمَحمَّ
َ
هِ ْیٍس َعْن أ ِه فِ  ي َعْبِد اللَّ ي َقْوِل اللَّ

ْکَثُرُهْم ِباهّٰللِ ِإالا َو ُهْم ُمْکِرُکوَن َقاَل ِشْرُ  َطاَعٍة َو َلْيَس ِشْرَ  ِعَباَدٍة  َعزَّ َو َجلَّ 
َ
َو  َو َعْن َقْوِلِه َعتزَّ َو َجتلَّ َو ٰما ُیْؤِمُن أ
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اِس َمْن  ٍُ  ِمَن النا ْتَباِعِه، ُثمَّ ُقْلُ: ُکلُّ َمْن َنَصَب ُدوَنُ ْم  َقاَل  َیْعُبُد اهّٰللَ َعلٰى َحْر
َ
ُجِل ُثمَّ َتُ وُن ِفي أ ِإنَّ اْلَْیَة َتْنِزُل ِفي الرَّ

ٍُ َفَقاَل َنَعْم َو َقْد َیُ وُن َمْحضاً  ْن َیْعُبُد اهّٰللَ َعلٰى َحْر    .1«َشْيئًا َفُهَو ِممَّ

ِه » فرمودند  ْکَثُرُهْم ِباللَّ
َ
، مقصود، شر، اندمکر،در عين ایمان به خدا این ه  «ِإالَّ َو ُهْم ُمْکِرُکونَو ما ُیْؤِمُن أ

و اطاعت:  کنند که از سوی خدا مأذون به فرمانروایى نيس:ى را اطاع: مىوایرن فرمانیعنى آ ؛در اطاع: اس:
قبتل  قستم: روایت: آنع: است:. حتال در در اطا ،راین ش اطاعات از فرمان غير از خدا اس:، از فرمان او

ْرُ  َواِحد    »فرمود ُب َو الکِّ َعرُّ اگتر تعترب بته معنتای  و تى است:یج از ن ام والتعرب به معنای خرو زیرا ؛«َو التَّ
ْرُ  َواِحتد  »خروج از آن ن ام والیتى اس:، بنا بر این ه شر، به معنای شر، در طاع: باشد،  ُب َو الکِّ َعرُّ « َو التَّ

 اس:.

نکتين شهر را کنتددر ربذه زندگى مىکه ابوذر غفاری  یکشار   شمارد؛مى را شهر شهر تعریفبا این شر  
هم زندگى کنتد ولتى  در قلب یک شهر بزرگ کسى اگر همچنيندر ربذه زندگى کند.  وتنهاتک گرچهشمارد مى
 نکين و صحرانکين اس:.به آداب عرُ شر  خارج باشد، در ن ر شر  بادیه تأدباز 

گویند را و آن شهری که در عرُ مردم به آن شهر مى شهر عرفىفَلسفه و علمای علم االجتما  اسَلمى اما 
فاضله  همدین ؛کند، مدینه عرفى را دو قسم مى2«آراء اهل المدینة الفاضله»فارابى در کتاب  اند.تعریف کردهنيز 

فاضله عَلوه بر سه ویژگى شهر شرعى یعنى وجود متردم و حتاکم و قتانون، دو  هدر تعریف مدین ضاّله. هو مدین
ق ستعادت و کاميتابى تعاون آنان در راه تحقت -2اجتما  جمع کثيری از مردم،  -1افزاید؛ مىرا نيز ویژگى دیگر 

ستتا را نيتز ضاّله. تفاوت شتهر و رو هشود مدین، مىاگر جمع کثير، در راه اهداُ زش: تعاون داشتند و همگانى
  2  حتاکم 1از؛  انتدعبارتمقومتات شتهر از ن ر ایکتان پس  کند.در کثرت و انبوه جمعي: و عدم آن بيان مى

  1کنتد مکتخا است:.  شهری کته فتارابى تعریتف مى )کثرت در مردم مردم ر  اجتما  کثي4  مردم 2قانون 
خير و صَلح  تعاون بر گرا مردم شهر اس:؛ه در مقصد جمعى ضالتمایز مدینه فاضله و  مقصد جمعى. تعاون بر

وجه عدم تقييد  دهند.را تک يل مى هضال هاشته باشند مدینفاضله و اگر تعاون بر اثم و شر د هند، مدینداشته باش
ایتن شهر شرعى به کثرت و تعاون، بيان روایات اس: که اگر یک نفر در صحرا زندگى کند یتا در شتهری کته در 

بته شتمار نکين شرعى این انسان شهر حالبااین تابع یک قانون و حاکم باشد : اماه نيساحدی با او همرا شهر

تةً ِإنَّ ِإْبتَر » شتود؛مى جامعته یتک ابتراهيم برای مثتال ،آیدمى مَّ
ُ
تِه َحنيفتًا َو َلتْم َیتُن ِمتَن  اِهيَم َکتاَن أ قاِنتتًا ِللَّ

 .3«اْلُمْکِرکين
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به همان معنای جامعه اس:. یا مثًَل در مورد حضرت ابوذر، این واژه آمده که ابوذر  در این آیه مةما معتقدیم اُ 
   شود.مى یک جامعه یک شهر وخودش در ربذه  وتنهاتکاین ابوذر  ؛«یحکر امة واحدة»

مربوط به َمَدنى یعنى انسان شهرنکين شرعى اس: نه شهر عرفتى. مربوط به ُمُدن یا  خيلى از اح ام شرعِى 
   نکين شهر عرفى اس:.مربوط به انسان شهر نيزالبته بسياری از اح ام 

شتهر عرفتى، موضتو  اح تام شترعى معينتى  ازآنواکه اما عدد نيامده در روایات در بيان کثرت شهر عرفى
 هاین ه بين محل برپایى هر نماز جمعه تا محل نماز جمعت بيان شده اس:. مثَلً ی حدودبرای آن در شر   اس:،
 بترای هتر شتهری یتک نمتاز ح وم: اسَلمىاقل باید سه مایل فاصله باشد و چون در شر  در ن ام حددیگر 

ستازی بایتد بتين دو شتهر ای است: کته در شهرفاصله حداقل: این مقدار جمعه در ن ر گرفته شده، در حقيق
 وجود داشته باشد.

که هر محله  صورتبدین  شوند،با محوری: مساجد تعریف مىهای شهر محلهسازی اسَلمى، م شهردر ن ا
همسایگى مسود چهتل خانته  1«جوار المسود اربعين دارا»باید یک مسود داشته باشد و با توجه به فرمایش 

 هاقامت محل ختودشدر مسود باید  هرکسى»که طبق این معنا  ؛دکنرا معّين مىحدود محله اس: که  از هر سو
 . دشوتبيين مى «صَلة کند

  آمده اس: در روای:

بِ »
َ
ٍد َعْن أ یَنا َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ُه َقاَل  يِه َعْن آَباِئِه َعْن َعِليٍّ ُروِّ نَّ

َ
اَل َصََلَة ِلَواِر اْلَمْسِوِد ِإالَّ ِفتي اْلَمْستِوِد   أ

ِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َقاَل 
َ
ة  َفِقيَل َلُه َو َمْن َجاُر اْلَمْسِوِد َیا أ ْو ِبِه ِعلَّ

َ
ْن َیُ وَن َلُه ُعْذر  أ

َ
َداَء   ِإالَّ أ    2«َمْن َسِمَع النِّ

و  از ایتن نته دور مستود است:. در مومتباید دید که جوار مسود کيس: که طبق حدیث دیگر، چهتل خا
حدودی بيان شده است: برای آن ن مى دارد و  در موازین شرعى هم شهر عرفى یک شود کهروایات استفاده مى

یعنتى اگتر بته منتابع شترعى  شود باید در چارچوب این حدود شترعى تبيتين شتود.و این کثرتى هم که بيان مى

                                                           
ُد ْبُن َیْحَيى َعِن اْلُحَسْيِن ْبِن ِإْسَحاَق  1 ِبي ُعَمْيٍر َو ُمَحمَّ

َ
ِبيِه َعِن اْبِن أ

َ
َیاَر َعْن َعِليِّ ْبِن . َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن أ وَب َعْن َعِليِّ ْبِن َمْهِز یُّ

َ
اٍل َعْن َفَضاَلَة ْبِن أ َفضَّ

هِ  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
اٍر َعْن َعْمِرو ْبِن ِعْ ِرَمَة َقاَل  َدَخْلُ: َعَلى أ َُ  َجِميعًا َعْن ُمَعاِوَیَة ْبِن َعمَّ تُه َفَصتَر َفُقْلُ: َلُه ِلي َجار  ُیْؤِذیِني َفَقاَل اْرَحْمُه َفُقْلُ: اَل َرِحَمُه اللَّ

ْیَ: ِإْن َوْجَهُه َعنِّ 
َ
 َرأ

َ
َدَعُه َفُقْلُ: َیْفَعُل ِبي َکَذا َو َکَذا َو َیْفَعُل ِبي َو ُیْؤِذیِني َفَقاَل أ

َ
ْن أ

َ
ْرِبي َعَلْيِه َفَقتاَل ِإنَّ َذا ي َقاَل َفَ ِرْهُ: أ

ُ
َکاَشْفَتُه اْنَتَصْفَ: ِمْنُه َفُقْلُ: َبَلى أ

اَس َعلى ْن َیْحُسُد النَّ هُ  ِممَّ   ما آتاُهُم اللَّ
َ
ْهل  َجَعَل َبََلَءُه َعَلْيِهْم َو ِإْن َلْم َیُ ْن َلُه أ

َ
َحٍد َفَ اَن َلُه أ

َ
ی ِنْعَمًة َعَلى أ

َ
ْهل  َجَعَلُه َعَلى َخاِدِمِه َفِإْن َلْم ِمْن َفْضِلِه َفِإَذا َرأ

هِ  َغاَظ َنَهاَرُه ِإنَّ َرُسوَل اللَّ
َ
ْسَهَر َلْيَلُه َو أ

َ
َتا َیُ ْن َلُه َخاِدم  أ

َ
ي ِجَوارًا َمتأ ْقَرَب ِجيَراِني ِمنِّ

َ
ْیُ: َدارًا ِفي َبِني ُفََلٍن َو ِإنَّ أ ي اْشَتَر ْنَصاِر َفَقاَل ِإنِّ

َ
ْن ُه َرُجل  ِمَن اْْل

هِ  َمَر َرُسوُل اللَّ
َ
ُه َقاَل َفأ ْرُجو َخْيَرُه َو اَل آَمُن َشرَّ

َ
َبا َذرٍّ َو َنِسيُ: آَخ  َعِلّياً  -اَل أ

َ
ْصتَواِتِهْم َو َسْلَماَن َو أ

َ
ْعَلى أ

َ
ْن ُیَناُدوا ِفي اْلَمْسِوِد ِبأ

َ
ُه اْلِمْقَداَد أ ُظنُّ

َ
َر َو أ

 ِبَيِدِه ِإَلى ُکلِّ 
َ
ْوَمأ

َ
َمْن َجاُرُه َبَواِئَقُه َفَناَدْوا ِبَها َثََلثًا ُثمَّ أ

ْ
ُه اَل ِإیَماَن ِلَمْن َلْم َیأ نَّ

َ
ْرَبِعيَن َدارًا ِمْن َبْيِن َیَدْیِه َو ِمْن  ِبأ

َ
 .َخْلِفِه َو َعْن َیِميِنِه َو َعْن ِشَماِلهِ  أ

 666، ص  2، جال افي
 148، ص 1. دعائم االسَلم، ج  2



 

که یتک شتهر  توان بيان کردهمين مبنا مى. طبق زدکمي: یا جمعي: یک شهر را تخمين  توانشود، مىمراجعه 
 د.ید چقدر جمعي: داشته باشعرفى در مقياس شرعى با

در  کته شود که گاهى در بطن یک شهر عرفتى، شتهری دیگتر وجتود دارداز فرمایش فارابى این استفاده مى
کنند که این بافت: بته کنند بعد از مدتى مکاهده مىمردم در یک باف: زندگى مى مثَلً  ؛شودمى حقيق: دو شهر

متنش و  اگتر به این قرینه که مردم ستاکن یتک محلته،. شوندجا مىجابهکه در این صورت خورد نمى هاآندرد 
روند. این ته به جای دیگری از شهر مى اسب با آداب و شئونات خود ندانندرفتار اهل آن باف: را هماهنگ و من

    در آیات کریمه آمده اس:

ْن قاُلوا »
َ
ُروَن َفما کاَن َجواَب َقْوِمِه ِإالَّ أ َناس  َیَتَطهَّ

ُ
ُهْم أ َیِتُ ْم ِإنَّ ْخِرُجوُهْم ِمْن َقْر

َ
  1«أ

بتا ستبک  هتاآنليل این ه سبک زندگى دبه  بيرون کنيد فتند که این مؤمنين را از شهرگبرخى از قوم لوط مى
   فرماید دیگر مى ه. حتى در آیکامًَل متفاوت بود شتنددا آن قومزندگى شهری که 

ْرِض َو َیَذَرَ  َو آِلَهَتَن »
َ
 َتَذُر ُموَسى َو َقْوَمُه ِلُيْفِسُدوا ِفي اْْل

َ
 ِمْن َقْوِم ِفْرَعْوَن أ

ُ
ُل  قاَل  َو َقاَل اْلَمََل ْبنتاَءُهْم  َسُنَقتِّ

َ
 َو  أ

ا َو  ِنساَءُهْم  َنْسَتْحيي    2«قاِهُروَن  َفْوَقُهْم  ِإنَّ

بته  ریزنتد.ن تم شتهر را بته هتم مى هااینکردند کنند و بيان مىمفسدین در شهر معرفى مىمؤمنين را  هاآن
مفستد کننتد. افستاد بته معنتای فستاد در ن تم است: و گفتند که موسى و قوم او افساد در ن تم مىفرعون مى

یتزد؛ لتذا کستى کته ستاختار اجتمتاعىهتم مىه یعنى کسى که ن م یک ساختار اجتماعى را ب االرضفى اش ر
 داند.مى االرضفىاش بر اساس توحيد اس:، مفسد من را که ساختار اجتماعىانسان مؤ آلود اس:،شر،

الطبيعيته اْلً الیم ن ان ی تون االنستان ینتال ال متال التذی الجلته جعلت: لته الفطترة »گوید  فارابى مى
باجتماعات جماعة کثيره، یقوم کل واحد ل ل واحد ببعض ما یحتاج اليه فى قوامه فيوتمع مما یقوم بته جملتة 
الوماعة ... و لهذا کثرت اشخاص االنسان فحصلوا فتى المعمتورة متن االرض، فحتدث: منهتا االجتماعتات 

ث ع متى و وستطا و صتغری. فتالع مى اجتماعتات االنسانية فمنها ال املة و منها غير ال املة و ال املة ثتَل
الوماعة کّلها فى المعمورة و الوسطى اجتما  کل امة فى جزء من المعمتورة و الصتغری اجتمتا  المدینتة ... 
فالخير االفضل و ال مال االقصى اّنما ینال اواًل بالمدینة ال باالجتما  الذی هتو انقتا منهتا. فالمدینتة التتى 

 3«.التعاون على االشياء التى تنال بها السعادة فى الحقيقة هى المدینة الفاضله یوخذ باالجتما  فيها
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دس: نخواهد یاف: مگر این ه اجتمتا   انددر ن ر گرفته شده شانبه آن هدفى که برای زندگى هایعنى انسان
. پتس ست:هاآنشترط دستتيابى بته مقاصتد حقيقتى  ،بتا تعتاون اجتما  کثيتر، همتراه. این ش ل بگيرد کثير

گرد آمدند تا بتا تعتاون و هم تاری بته اهتداُ و مقاصدشتان  دورهمهای آباد زمين های فراوان در بخشانسان
. اجتماعات کامل یعنتى شتهر و اجتماعتات غيتر کامتل گونه اجتما  حاصل شد؛دس: یابند. در این ميان دو 

. اجتماعات کامل هم بته سته اس:شهر نيمه ،کاملاجتما  کامل شهر و اجتما  نيمه طبق اصطَلحات فارابى
شتود کته بکر را شتامل مى هجامع هاند؛ بزرگ، متوسط و کوچک. یک شهر بزرگ و کامل و فراگير که همگونه

یتک شتهر ککتور است: و به معنای که  شهر ميانه ، یکجهانى اس: هده د یو به عبارت امروز شهر جهانى
گویتد مى . در ادامتهشهرهکند نه با نيمتحقق پيدا مى ها با شهرعرفى اس:. کمال انسان همين شهرکه  کوچک

شتهرها مثتل هنيمتزنتدگى در  .بایتد شتهر، شتهر کتاملى باشتدپس کنند شهرها کمال پيدا نمىهها در نيمانسان
. این ته در واژگتان شترعى رساندنمىها را به کمال ها انساندر بادیه و های پراکنده در روستاهاها، زندگىدهات

 اش همين اس:.اعرابى گفته شده، ن تههم 

تحقق مقاصتد شتریف برای  اندمردمى که درون یک شهر اجتما  پيدا کردهاگر تعاون   فرمایددر آخر هم مى
 .  شودمى گمراهان همدینتبدیل به اگر ع س آن باشد  و شده فاضله همدین ،باشد این مدینه

 صلى الله على محمد و آله و سلم و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


