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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

یکى آنچه ما از آن به شهر شرعى تعبيرر کرردیم   ؛به دو گونه شهر اشاره شده است شد که در منابع دینى بيان
اگرر ایرن  و سه چيرز اسرت ميزان و مَلک شهر شرعى آنچهآورد و گفتيم یعنى آنچه را که شرع شهر به شمار مى

اگرر آن سه چيرز هرم مررد  و ورانون و حراکم هسرتند  سه چيز حاصل شد شهر شرعى به وجود آمده است که 
فرمرانروا برر آن مررد  یر   همردمى باشند و بر این مرد  نظمى بر مبنای وانون حاکم باشد و این وانون به وسريل

]ایررادی  شهر عرفرى چره حاصرل باشرد چره نباشرد   حاال دیگر سایر مقوماتگيردشکل مىهر ش جاری شود
گویيم شهر عرفى به این معنرا نيسرت کره اسرَل  اینکه مى ابع شرعى ما آمده است؛فى هم در من  شهر عرندارد[

خرود را در شررع مرا دارد منتهرا خرا  ایرن هرم شرهر اسرت و ایرن هرم احکرا    کنداین را شهر حساب نمى
افرزون برر آن شرهر  امرا های شهر عرفى افزون بر آن شهر شرعى است  شهر شررعى بایرد شرکل بگيرردویژگى

متقروم  شهر عرفرى شود  همچنين بيان شد که  پدیدار مات دیگری باید فراهم شود تا ی  شهر عرفىشرعى مقد
های اوتصادی و تجاری و صنعتى متمرکرز و سراختمان هایفعاليتانبوه  فرهنگ مشترک شهری   جمعيت به

 شهر عرفى است   مقومات هاایننظم شهر است   هتضمين کنند هبزرگ و نقش

مراجعه کنيم و ببينيم در منابع دینرى مرا شرهر چگونره پدیرد آمرده اسرت و در چره  منابع دینىخواهيم به مى
شود کره برا پيردایخ نیسرتين استفاده مىشکل گرفته است  از منابع دینى ای از مراحل تاریخ بشر شهر مرحله

خداونرد باشرد و زمرين  هگاه نبوده است که بشری روی کریعنى هيچ زمين شهر شرعى آغاز شد؛ هبشر روی کر
ن نکررده باشرد آنبرای اجررای  و حاکمى مسئولى و نکرده ارسالرا  که این بشر را اداره کندوانونى متعال    معريم

شهر شرعى برا  اولينکه این وانون و با آن مجری بر این مرد  جاری شده است   اندبوده وناخواهخواههم مردمى 

شرکل آد حضررت  هخرانوادگيری شرهر شررعى برا ن شرکلیعنى آ اندان آن رهبر شرعى آغاز شده است؛خ

   زمين به دوش کشيد؛ هنیستين کسى است که ردای خَلفت الهى را در کر حضرت آد گرفت  

َك  واَل  ِإذْ  َو » ْرِض  ِفي جاِعل   ِإنِّي ِلْلَمَلِئَکةِ  َربُّ
َ
  واُلوا َخليَفة   اْْل

َ
ماَء  َیْسِفُك  َو  فيها ُیْفِسُد  َمْن  فيها َتْجَعُل  أ  الدِّ

ُح  َنْحُن  َو  ُس  َو  ِبَحْمِدَك  ُنَسبِّ ْعَلُم  ِإنِّي واَل  َلَك  ُنَقدِّ
َ
  1«َتْعَلُموَن  ال ما أ

خرود را بررای  خانردانای تشرکيل داده اسرت و خانواده روی زمين پا روی زمين گذاشته  به عنوان حاکم بر
ای شکل گرفته است که مررد  ایرن شرهر شررعى نیستين بار با وانون الهى اداره کرده است  یعنى ی  خانواده

نازل کرده است که بایرد برا آن ورانون ایرن مررد  را اداره کنرد و  حضرت آد هستند  خدای متعال وانونى بر 
ل به صورت ست  در روایات هم حاکم آن هم خود او آغاز پيدایخ بشرر حراکمى از سروی  است که از آمدهمفصم
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بعرد از خرود حراکمى و بعرد از او  این حراکم  زمين تعيين شده است هخدای متعال برای حکومت روی این کر
ين هو همچنين سلسلدیگر حاکمى  ين و هو سلسل نبيم گاه منقطع نشده اسرت  ایرن در تاریخ بشر هيچ اوصيای نبيم

  زمين حاضر بودنرد هاند و در کراند و آمدها  الهى یکى پس از دیگری پيدا شدهحکم  هوانون الهى است که سلسل
ره  مهمى هایم و این نکتعرض کردهر همان مباحث تاریخ سياسى داین مطلب را  ما- اسرت کره کمترر بره آن توجم

طرور نبروده اسرت کره یعنى این حاکم این تاریخ بشر عمَل  حکومتى بوده است؛های دوران هدر هم -شده است
و آشرکار کرده است منتها این حکومت هميشه حکومت ظاهر حکومت مى بلکه فقط اسم حاکم را داشته باشد

ا  جور بوده است این حکومت زیرغلبه با ح کهووتىآن  ؛نبود دسرت بره ووتى ودرت و  شدمستور مى وزمينى کم
ا  الهى مى ن مىافتاد این حکومت مستحکم رور تبدیل به ی  حکومت آشکار بيم ر کنرد ائمم  هشد  اینکه کسى تصوم

در  هرم اميرالمرنمنين این خرَل  اسرت؛ اندکردهدر دوران فقدان حکومت ظاهری حکومت نمى هدی
هداء   هماما  مجتبىهم نشينى  دوران خانه د الشم کردنرد  همه حکومرت مى ایشانبعد از  هائمم  و هم سيم

 هدی هئمم در امر وضاوت به امر ا کردند مراجعه مى هدی هیعنى شيعيان در دستورات زندگى خود به ائمم 
ى اینکه بروید با ا دادند دستور مى هانآ و دادندمى هدی هخود را به ائمم  المالبيتکردند  مراجعه مى یرن حتم

شئون زنردگى  هدر هم گرفتند  همچنيندستور مى هدی ههم از ائمم همين را  حکومت ظالم کار کنيد یا نکنيد
غيرر مسرتور   حکومت همين است  منتهرا ایرن حکومرت  حکومرت گرفتند دستور مى هدی هائمم از خود 

ن بوده است  غير آشکار و وظاهر   حکومت غير بيم
ين با آغاز پيدایخ شهر شررعى همرراه بروده زم هکنيم که آغاز پيدایخ بشر روی کراز منابع دینى استفاده مى

 1های دینى در مباحث فقه نظا  سياسى مطرح کردیم پيدایخ حکومت هاست  تفصيل این مطلب را در تارییچ
 هوورت خرالى از خليفرین معنا تأکيد دارند که زمين هريچبيان کردیم که چگونه هم آیات کریمه و هم روایات بر ا

منمنى که بره آن ورانون  مرادمنمن نبوده است   ووانون الهى ووت خالى از اما   است  هيچ و حاکم نبودهالهى 
ى در روایات  شرهر  ایرن مجموعر اگر چنين نبود  یعنى اگرر  آمده است کهعمل کند و به آن وانون تن بدهد  حتم

یراد  اهد شد  این مطلب بسيار مهمى است؛زمين نابود خو هزمين برود کر هشرعى از روی کر آمرده در روایات ز
ى در آیات هم به این  است این منمنينى که بره  آمده است که اگردر بعضى از روایات  شده است اشاره مسئله حتم

نبودنرد تروجيهى  هراایناگر  و ها هستندهمين 2«ِبِهم ُتمَترون َو ِبِهم ُتحَفُظوَن »نبودند   کنندفرمان اما  عمل مى
رل  هنبود که خدای متعال به وجود این کر زمين ادامه دهد  اصَل  سيستم نظا  حاکم بر طبيعت و برر جهران تحمم
د رل نمىندهرد بره حرر  خردا گروش  از حکم خدا باشد و بشری روی زمين که این بشر متمرم همرين  کنردتحمم

هْ » موضوع است 
َ
ْرُض ِبأ

َ
ُة َلَساَخِت اْْل رةُ »همين  «ِلَهاَلوال الُحجَّ رى « َلروال الُحجَّ َلروال الُمنمُنرون َلَسراَخِت »حتم
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ْهِلَها
َ
ْرُض ِبأ

َ
ت نيست بلکه 1 است «اْْل ت و  تنها حجم ت هستند حجم چهرار یرا  افراد ولو این کسانى که تابع حجم

 است  بودهزمين  هپنج نفر باشند ی  حکومت الهى روی این کر

گونه بيان شرده کره اینگيری شهر شرعى با آغاز پيدایخ بشر بوده است  در منابع دینى ما بنابراین آغاز شکل
خواسرته شرهر عرفرى هميشه شهر عرفى بر بنياد ی  شهر شرعى شکل گرفته است  هر ووت خدای متعال مى

ن و ی  حکومت دینى برپا کند دینى را شکل  نياز دارد نى شهر عرفى دینى این حکومت دی بدهد یعنى ی  تمدم
و برر بنيراد شرهر شررعى شرهر عرفرى را سراخته خدای متعال وبل از آن باید ی  شهر شرعى شکل بگيرد و  و

 کرده است  برپا 

ه شده است   هاآنبيشتر به کنيم که در منابع دینى يان مىب دو نمونه را پيردایخ شرهر  هنمونرنمونره اول  توجم

روی برر شود که نیستين بار شرهر عرفرى چنين استفاده مىاین از منابع است  نوححضرت در دوران  عرفى

زمرين  هبرپا شد  ووتى طوفان آمد و آن بساط شررک از روی کرر زمين در دوران بعد از طوفان حضرت نوح

شهر شرعى از پريخ شرکل گرفتره پس شهر عرفى را برپا کن   دستور داده شد که جمع شد به حضرت نوح
 بود  

 :  کندنقل مىکلينى شيخ این روایت را مرحو  

ِبري َعْبردِ »
َ
ْصَحاِبَنا َعرْن أ

َ
ٍد َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَحَکِم َعْن َبْعِض أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ة  ِمْن أ رهِ  ِعدَّ  اللَّ

ْلُف َسَنٍة ِإالَّ  َواَل: َعاَش ُنوح  
َ
ْن ُیْبَعَث َو أ

َ
ْلَفيْ َسَنٍة َو َثََلَثِماَئِة َسَنٍة ِمْنَها َثَماُنِماَئٍة َو َخْمِسيَن َسَنة  َوْبَل أ

َ
 َخْمِسريَن أ

ِفيَنِة َو َنَضَب اْلَماُء  ْسَکَن ُوْلَدُه  عاما  َو ُهَو ِفي َوْوِمِه َیْدُعوُهْم َو َخْمُسِماَئِة َعاٍ  َبْعَد َما َنَزَل ِمَن السَّ
َ
ْمَصاَر َو أ

َ
َر اْْل َفَمصَّ

ََلُ  َعَلْيَك َفَردَّ َعَلْيِه ُنوح   ْمِس َفَقاَل السَّ َواَل َما َجاَء ِبرَك َیرا َمَلرَك  اْلُبْلَداَن ُثمَّ ِإنَّ َمَلَك اْلَمْوِت َجاَءُه َو ُهَو ِفي الشَّ
ْوِبَض ُروَحَك َواَل َدْعنِ 

َ
َل ُثرمَّ َوراَل َیرا َمَلرَك اْلَمْوِت َواَل ِجْئُتَك ِْل لِّ َفَقاَل َلُه َنَعْم َفَتَحروَّ ْمِس ِإَلى الظِّ ْدُخْل ِمَن الشَّ

َ
ي أ

ِمْرَت ِبِه َفَق 
ُ
لِّ َفاْمِض ِلَما أ ْمِس ِإَلى الظِّ یِلي ِمَن الشَّ ْنَيا ِمْثُل َتْحِو  »2َبَض ُروَحهُ اْلَمْوِت ُکلُّ َما َمرَّ ِبي ِمَن الدُّ

 052 یعنى سال وبل از بعثت او بود  052سال  0022از این   است ر حضرت نوحسال مجموع عم 0022
وو  خود را بره سروی خردا دعروت سال هم  052مبعوث شد  بعدازاینکه  سال وبل از بعثت بين مرد  زندگى کرد

                                                           
اٍ   َعْن َعبْ  1 ِد ْبِن َهمَّ ِبيِه  َعْن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن َهاُروَن ْبِن ُموَسى  َعْن أ ُبو اْلُحَسْيِن ُمَحمَّ

َ
ْخَبَرِني أ

َ
ِه ْبِن   َو أ ِبري  ِد اللَّ

َ
ِبيِه  َعرْن أ

َ
ْحَمَد  َعْن َعْمِرو ْبِن َثاِبٍت  َعْن أ

َ
أ

ْهِلَها  َو َجْعَفرٍ 
َ
ْرُض ِبأ

َ
ا َلَساَخِت اْْل ْرُض َیْوما  َواِحدا  ِبََل ِإَماٍ  ِمنَّ

َ
نَّ   َواَل: َسِمْعُتُه َیُقوُل: َلْو َبِقَيِت اْْل

َ
َشدِّ َعَذاِبِه  َو َذِلَك أ

َ
ُه ِبأ َبُهُم اللَّ ة    َلَعذَّ َه َجَعَلَنا ُحجَّ اللَّ

ْرِض 
َ
ْهِل اْْل

َ
ْرِض ِْل

َ
َمانا  ِفي اْْل

َ
ْرِضِه َو أ

َ
ْن ُیْه  ِفي أ

َ
ُه أ َراَد اللَّ

َ
ْظُهِرِهْم  َفِإَذا أ

َ
ْرُض َما ُدْمَنا َبْيَن أ

َ
ْن َتِسيَخ ِبِهْم اْْل

َ
َماٍن ِمْن أ

َ
ِلَکُهْم  ُثمَّ اَل ُیْمِهَلُهْم  َو اَل َلْن َیَزاُلوا ِبأ

ُه )َتَعاَلى( ِبِهْم َما َیَشاُء یُ   ْنِظَرُهْم  َذَهَب ِبَنا ِمْن َبْيِنِهْم  ُثمَّ َیْفَعُل اللَّ
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آمرده کریمره  ه  در آیردعوت کررد در حقيقت وو  خود را به ایجاد ی  شهر عرفى مبتنى بر آن شهر شرعىکرد  
   است:

ْرَسْلنا ُنوحا  ِإلى»
َ
وفاُن َو ُهْم ظاِلُموَن  َو َلَقْد أ َخَذُهُم الطُّ

َ
ْلَف َسَنٍة ِإالَّ َخْمسيَن عاما  َفأ

َ
   1« َوْوِمِه َفَلِبَث فيِهْم أ

بیخ دو  عمر این هم «  َو َلِبَث ِفيِهم َیدوعُهم إلى دیِن الله»و  «البعثةبعد  َلِبَث »یعنى « َلِبَث فى َووِمهِ »این 
َو »سال هم بعد از طوفان و بعد از نزول از سفينه و کشتى در بين مرد  عمرر کررد   522  است حضرت نوح
سرال بعرد از  522آب خش  شد  خشکى پدیدار شرد و از کشرتى پرایين آمدنرد  بعدازاینکهیعنى « َنَضَب اْلَماُء 

ْمَصاَر »فرماید: طوفان زندگى کرد  بعد مى
َ
َر اْْل ْسَکَن ُوْلَدُه اْلُبْلَداَن  َفَمصَّ

َ
 -روایرت اسرتوسمت این  شاهد- «َو أ

ْسَکَن ُوْلرَدُه »تازه بعد از طوفان شروع به تأسيس شهر کرد  دیگر این شهر  شهر عرفى است  
َ
ْمَصاَر َو أ

َ
َر اْْل َفَمصَّ

کره وربَل  این ُولد همان ولدی است  سکونت داد  شان را هم در این شهرهاشهرها را ساخت و فرزندان «اْلُبْلَداَن 
برر مبنرای شرهر بعرد و اسرت  با این ولد شکل گرفته است  شهر شرعى شکل گرفته شهر شرعى با این ُبلدان و

 شرعى شهرهای عرفى را ساخته است  
 فرماید: که مى روایت دیگری در همين رابطه آمده است

نَّ َجْبَرِئيَل ع َنَزَل ِباْلِميَزاِن  »
َ
  2«َفَدَفَعُه ِإَلى ُنوٍح ع َو َواَل: ُمْر َوْوَمَك َیِزُنوا ِبهأ

اشاره بره  ی ورآن کریمداد  این ميزان چه ميزانى است؟ در دو جا ميزان را نازل کرد و به نوح جبرئيل
برر انبيراء و  جا آمده است کهایم  البته در ی  ستادهميزان را هم بر انبياء فر  این شده است که ما عَلوه بر کتاب

   صلى الله عليه و آله و سلم آمده است؛ خصو  وجود نبىم اکر  در جای دیگر در

نْ »
َ
اُس ِباْلِقْسرِط َو أ ْنَزْلنا َمَعُهُم اْلِکتاَب َو اْلميزاَن ِلَيُقوَ  النَّ

َ
ناِت َو أ ْرَسْلنا ُرُسَلنا ِباْلَبيِّ

َ
َزْلَنرا اْلَحدیرَد فيرِه َلَقْد أ

س  َشدید  َو َمنا
ْ
َه َوِويٌّ َعزیز  َبأ ُه َمْن َیْنُصُرُه َو ُرُسَلُه ِباْلَغْيِب ِإنَّ اللَّ اِس َو ِلَيْعَلَم اللَّ    0«ِفُع ِللنَّ

وانون یا عدل نظرری  کتاب عبارت از همان کتاب و دیگری ميزان  یکى ؛ایمبر پيامبران فرستادهرا ما دو چيز 
کنرد تئروری کفایرت نمى صرورته بکتاب منبع تئوری عدل است ولى عدل  واهد؛خاست  عدل ی  تئوری مى

م شیصيِت باید ی   بلکه های تاریخ این مشرکل در بسياری از دورهباشد   عادل هم هعدل  ی  اراد هکنندتجسم
کنرد  بين مررد  حکرماند که بر مبنای این کتاب ا به صاحبان ميزان این اجازه را ندادهکه کتاب بوده ام بوده است

ی حکومت شدند  ميرزان بایرد باشرد  اینجرا ميرزان آن کسانى که فاود این ميزان بوده زیرا  شیصريتاند متصدم
هبه انبياء و امامان مىآن شیصيت را عدلى است که خدای متعال  هووم  دارای ای اسرت کره در بیشد  یر  وروم

]بره ایشران  کنيمعدل تعبير مرىعصمت و  هاز آن به ملک وکند آن مراتب تقوایى که اما  و نبى تحصيل مى هنتيج
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یبا این ووم  در خصو  حضرت یوسف  شود[داده مى عدل جلوه کرده اسرت کره چگونره خداونرد  هخيلى ز
 دهد دل را همراه با نبى ورار مىع همتعال این ووم 

 فرماید:خداوند متعال در این باره چنين مى
ْت ِبِه َو َهمَّ » ْن َرأی َو َلَقْد َهمَّ

َ
رُه ِمرْن ِعباِدَنرا  ِبها َلْو ال أ وَء َو اْلَفْحشاَء ِإنَّ ِه َکذِلَك ِلَنْصِرَ  َعْنُه السُّ ُبْرهاَن َربِّ

  1 «اْلُمْیَلصيَن 
او خرود  اگرر فرمایرد:فرسرتيم؛ مىميزان را برای انبياء مى دهد که ما چگونه ایننشان مىدر حقيقت این آیه 

ْت ِبِه َو َهمَّ » :کردیمحال خود واگذار مى  اگر ما یوسف را به بود رت «  ِبها َلَقْد َهمَّ چون تمرا  شررایط  یعنرى علم
  رفرتبره سرمت گنراه مى کرردیماگر ما یوسف را به حال خود رها مى و اینجا فراهم بوددر تحقق معصيت  هتامم 

ْن َرأی»ولکن 
َ
ِه َکذِلَك  َلْو ال أ ُه ِمْن ِعباِدَنا اْلُمْیَلصيَن  ِلَنْصِرَ  »چنين این «ُبْرهاَن َربِّ وَء َو اْلَفْحشاَء ِإنَّ   «َعْنُه السُّ
روح امرا  و روح کره  به این معنا ؛است ميزان را که فرستادیم به چه معنا کند که مامى تبيين اینجاورآن کریم 

شود  در بيرنخ  در روش مى و این روح مانع از لغزش او ستهمراه او حساس هلحظنبى چنان روحى است که 
  در رفترارش  در کرردارش  در شرودشود که این اما  کامَل  ميزان و صراط مستقيم مىای مىدر منخ به گونه و

 فرماید ما چنين چيزی را فرستادیم مهمى است  خدای متعال مى هدر رضایخ و این مسئل خشمخ و

 فرماید: مى اسَل س نبىم اکر  شوری نسبت به خصو  وجود مقدم  هدر جای دیگر در سور

ْنَزَل اْلِکتاَب ِباْلَحقِّ َو اْلميزاَن »
َ
ذي أ ُه الَّ اَعَة َوریب   اللَّ یَك َلَعلَّ السَّ    2«َو ما ُیْدر

و هر دو ماندگار  ميزان راهم به حق بر تو فرستاد یکى یکى کتاب را  ؛او خدایى است که دو چيز بر تو فرستاد
ْهَل َبْيِتي»فرمود:  هستند  اینکه رسول اکر 

َ
ِه َو ِعْتَرِتي أ َقَلْيِن ِکَتاَب اللَّ ف  ِفيُکُم الثَّ ي ُمَیلِّ هم کتراب  من 0«ِإنِّ

ت به ودیعت مىبعد از خود در را و هم ميزان این دو امانت الهى را    ]بر همين اساس است[ سپار ميان امم
 فرماید: مى انبياء خدواند متعال هسور در

َتْينرا َو َنَضُع »
َ
ٍة ِمرْن َخرْرَدٍل أ یَن اْلِقْسَط ِلَيْوِ  اْلِقياَمِة َفَل ُتْظَلُم َنْفس  َشْيئا  َو ِإْن کاَن ِمْثقاَل َحبَّ ِبهرا َو اْلَمواز

  2«ِبنا حاِسبيَن  َکفى
یَن اْلِقْسَط »فرماید: مى درباره این آیه روایت است ض   اینجا مروازین مرا هسرتيم  مرحرو  فري2«َنحُن اْلَمواِز

یبایى دار فرمایرد: عبرارت  عبرارت شریو او نيسرت مى کنرد ود که ظاهرا  از روایت نقل مىکاشانى عبارت ز
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ِبي َعْبِد اللَّ  2
َ
ٍد َعْن ِإْبَراِهيَم اْلَهَمَذاِنيِّ َیْرَفُعُه ِإَلى أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ة  ِمْن أ یَن اْلِقْسَط  هِ   ِعدَّ  ِفي َوْوِلِه َتَعاَلى َو َنَضُع اْلَمواِز

ْوِصَياُء ِلَيْوِ  اْلِقياَمِة َواَل  
َ
ْنِبَياُء َو اْْل

َ
 اْْل
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وعان » یُن النُّ یُن اْلعمالالَمواز یُن اْلشياِء َو َمواز ی  تررازوی سرنجخ اشرياء  دو نوع ترازو وجود دارد؛ 1«َمواز
کره  ی  تررازوی دیگرری هرو وجرود دارد است  همين ترازوهای معمولى سنجند کهاست که اشياء را با آن مى

 هستند  انبيا و اوصياء عليهم  سنجند  ترازوی عملها را با آن ترازو مىعمل

تا به او ودرت مدیریت عادالنه داده باشيم  بررای اینکره بتوانرد ایرن شرهر  فرستاد ین ترازو را ما بر نوحا
   خدا به او دستور داده است شرعى و بعد این شهر عرفى را خوب پياده کند و عمل کند به آنچه

ْسرَکَن ُوْلرَدُه اْلُبْلرَداَن » بنياد کرد که این شهر عرفى که نوحکند که دیگر اشاره مى هآی
َ
ْمَصاَر َو أ

َ
َر اْْل  «َفَمصَّ

 از سفينه فرود آمرد بره او : ووتى نوحفرمایدمى هود هدر سورخداوند متعال ه است  بعد چه ویژگى پيدا کرد
   :گفتيم

ا َو َبَرکاٍت َعَلْيَك َو َعلى» ْن َمَعَك  ويَل یا ُنوُح اْهِبْط ِبَسَلٍ  ِمنَّ َمٍم ِممَّ
ُ
ا َعذاب   أ ُهْم ِمنَّ ُعُهْم ُثمَّ َیَمسُّ َمم  َسُنَمتِّ

ُ
َو أ

ليم  
َ
   2«أ

تدو ویژگى را همراه با نوح و ووتى نوح را از سفينه فرود آوردیم  د وررار دادیرم؛ ویژگرى بودن هایى که با اوامم
ت است؛ ل امنيم ا» اوم ت و سَل  الهى است و امنيتىفرود آی همراه با  «یا ُنوُح اْهِبْط ِبَسَلٍ  ِمنَّ ویژگرى  که این امنيم

 که رفاه اوتصادی است  این دو ویژگى  ویژگى شهر عرفى مبتنى بر ی  شهر شرعى است   «َبَرکاٍت »دو  

به مررد  شهرنشرينى را صير امصار کنى  تأسيس بلدان کنى و برپا کنى  تمرا خواهى شهر عرفى که مىحاال 
این دو خاصيت را به این شرهری  ى را بر این دو پایه بنا کرده وگذار آن هستایهبياموزی ما این شهرنشينى که تو پ

ا َو َبَرکاٍت َعَلْيَك َو َعلى» کنيم؛ی عطا مىسازکه تو مى ْن َمعَ  اْهِبْط ِبَسَلٍ  ِمنَّ َمٍم ِممَّ
ُ
  این برکات کدا  برکرات «ِك أ

 خداوند در آیات دیگر به آن اشاره کرده است  است؟ همان برکاتى است که 

 فرماید: اعرا  مى هسور هدر آی

ْهَل اْلُقری»
َ
نَّ أ

َ
َخْذناُهْم ِبمرا  َو َلْو أ

َ
ُبوا َفأ ْرِض َو لِکْن َکذَّ

َ
ماِء َو اْْل َقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم َبَرکاٍت ِمَن السَّ آَمُنوا َو اتَّ

  0«کاُنوا َیْکِسُبوَن 
کنيم  هرم آسرمان برکرات خرود را برر انسران کنيم  آسرمان را برا انسران همرراه مرىشرکوفا مرى ما زمرين را

کنرد  اسرتعدادهای خرود را   هم زمين پاسیگوی نياز آدمى خواهد بود و امکانات خودش را باز مىریزدفرومى
   ما این دو ویژگى را همراه با نوح ورار دادیم این شهر عرفى را تأسيس کرد کهووتىکند  شکوفا مى
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اسراس شرهر شررعى بر تأسيس شهر عرفى  هدر ورآن دو نمون- در جای دیگرکریم همين دو ویژگى را ورآن 

 آمرده اسرتاست  در ورآن کریم  محمدشهر دو    هنموندهد؛ به شکلى دیگر نشان مى -اشاره شده است

 :تعيين کردیمرا به امامت  که ما ووتى ابراهيم

تري َو ِإِذ اْبَتلى» یَّ اِس ِإماما  وراَل َو ِمرْن ُذرِّ ي جاِعُلَك ِللنَّ ُهنَّ واَل ِإنِّ َتمَّ
َ
ُه ِبَکِلماٍت َفأ بُّ وراَل ال َینراُل  ِإْبراهيَم َر

اِلميَن     1«َعْهِدي الظَّ

تي: »او گفت یَّ یم « َو ِمْن ُذرِّ ره واعردتا  همران حضررت مرن ترداو  بربیخ کره اینجرا  هاین امامت را در ذر یم ذر

امامرت کره شرود دیگرر اسرتفاده مى ها از آیرهرم بشرود امر است  ممکن است شامل اسرحاق اسماعيل

 داده اسرت  ابرراهيمحضرت به  فى است و ی  خير زائدی است که خداوند متعالاسحاوى ی  امامت اضا
  آن خير اصلى خير اسماعيلى است

 فرماید:[مى]اما خداوند در جای دیگر 

   2«َو َوَهْبنا َلُه ِإْسحاَق َو َیْعُقوَب ناِفَلة  َو ُکَلًّ َجَعْلنا صاِلحيَن »

آن امامرت اصرلى  یعنى خير اضافى  خير زائد برر  گردد و هم به یعقوببرمى هم به اسحاق این نافله

یم     داده شد  به او ابراهيم هکه در ذر

 درباره امامت ایشان آمده است: 

رُجوِد ذ َو ِإْذ وراَل  َعِهْدنا ِإلىَو » رِع السُّ کَّ راِئفيَن َو اْلعراِکفيَن َو الرُّ ررا َبْيِتريَ ِللطَّ ْن َطهِّ
َ
ِإْبراهيَم َو ِإْسرماعيَل أ

ِه َو اْلَيْوِ  ا َمراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم ِباللَّ ْهَلُه ِمَن الثَّ
َ
   0«ْلِْخرِ ِإْبراهيُم َربِّ اْجَعْل هذا َبَلدا  آِمنا  َو اْرُزْق أ

خداونردا یر  شرهر  :دعا کررد ابراهيم -که همان شهر شرعى است-ووتى این امامت شکل گرفت پس 
هنوز بلدی در کار نيست  فرق اسرت   «َربِّ اْجَعْل هذا َبَلدا  » ر شهر شرعى به این مرد  عطا فرما؛عرفى مبتنى ب

بلکره « هرذا اَلبلرد»؛ ایشران نگفرت «[َربِّ اْجَعْل هذا َبَلردا  »]با اینکه « إْجَعْل هذا الَبَلَد أمنا»بين اینکه بگوید 
َبَلردا  »اسرت  را کررده گيری شهر عرفرى خواست تأسيس و شکلبه عبارتى در« اْجَعْل هذا َبَلدا  » عرضه داشت:

َمراِت  ْهَلُه ِمَن الثَّ
َ
که ایرن شرهر  گيری ی  شهر عرفى استدرخواست شکل یعنى اینجا هم دوباره «آِمنا  َو اْرُزْق أ

ت یکى رفاه اوتصادی   رفى را هم با این دو ویژگى معرفى کرده است؛ع َربِّ اْجَعرْل هرذا َبَلردا  آِمنرا  َو »یکى امنيم
َمراِت  ْهَلُه ِمَن الثَّ

َ
  «اْرُزْق أ
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ِه َو اْلَيْوِ  اْلِْخرِ » رفته اسرت  یر  اشاره به همان شهر شرعى است که از پيخ شکل گهم  «َمْن آَمَن ِمْنُهْم ِباللَّ

  اندشکل داده شهر شرعى را خود ابراهيم و اسماعيل

 فرماید: مىاین آیه در 

تي» یَّ ْسَکْنُت ِمْن ُذرِّ
َ
ي أ نا ِإنِّ ْفِئرَدة  ِمرَن  َربَّ

َ
َلَة َفاْجَعْل أ نا ِلُيقيُموا الصَّ ِ  َربَّ ِبواٍد َغْيِر ذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك اْلُمَحرَّ

اِس َتْهوي  ُهْم َیْشُکُروَن النَّ َمراِت َلَعلَّ   1«ِإَلْيِهْم َو اْرُزْوُهْم ِمَن الثَّ

 گذاری کرد   پایه من آمد  ی  شهر شرعى راکند که عرضه مى

  مفهو  آیه ادامه دارد:

َك  َو » ا ِإنَّ ْل ِمنَّ نا َتَقبَّ نرا َو اْجَعْلنرا ِإْذ َیْرَفُع ِإْبراهيُم اْلَقواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َو ِإْسماعيُل َربَّ ميُع اْلَعليُم ذ َربَّ ْنَت السَّ
َ
أ

ا وَّ ْنَت التَّ
َ
َك أ ِرنا َمناِسَکنا َو ُتْب َعَلْينا ِإنَّ

َ
ة  ُمْسِلَمة  َلَك َو أ مَّ

ُ
ِتنا أ یَّ نا َو اْبَعرْث فريِهْم ُمْسِلَمْيِن َلَك َو ِمْن ُذرِّ حيُم ذ َربَّ ُب الرَّ
يِهمَرُسوال  ِمْنُهْم َیْتُلوا َعَلْيِهْم آی ُمُهُم اْلِکتاَب َو اْلِحْکَمَة َو ُیَزکِّ     2«اِتَك َو ُیَعلِّ

ای اسرت کره از آن روزگرار آینرده گيری شرهر عرفرِى دعاهرای مربروط بره همران شرکل هدعاها  سلسلاین 

دعرای مربروط بره حضررت  که دعرای ابرراهيم در روایت وارد شده استاین خواسته را داشت   ابراهيم

ل  یعنى صدها سال است که بعد در همين سرزمين شکل گرفت  محمدیو آن دولت   رسول اکر  پريخ اوم
ای که الز  برود و شررایط بعد به تدریج در آن دوره  این شهر شرعى کامَل  جا افتاد شهر شرعى را شکل دادند و

ن اسرَلمى را آنجرا برپرمبعوث شد و آن شهر عرفرى  کرد رسول اکر مى ءاوتضا سراخت  ایرن ا و آن تمردم
ر تاریخ بشرر برر گيری شهر شرعى و شهر عرفى دشکل در رابطه چگونگى در ی  تصویر اجمالىبحث  هخَلص

 مبنای منابع دینى است 

ل م هبگویيم شهر عرفى چند مرحله دارد که مرحلو تقسيم کنيم  توانيم شهر عرفى رامى رت  هرحلراوم شرهر امم
ت ویژه   است  ی  امم

   فرماید:متعال مىدر ورآن کریم خداوند 

ُسروُل َعَلرْيُکْم َشرهيدا  َو مرا َج » اِس َو َیُکوَن الرَّ ة  َوَسطا  ِلَتُکوُنوا ُشَهداَء َعَلى النَّ مَّ
ُ
َعْلَنرا َو َکذِلَك َجَعْلناُکْم أ

تي ْن َیْنَقِلُب َعلى اْلِقْبَلَة الَّ ُسوَل ِممَّ ِبُع الرَّ رذیَن َهرَدی  ُکْنَت َعَلْيها ِإالَّ ِلَنْعَلَم َمْن َیتَّ َعِقَبْيِه َو ِإْن کاَنْت َلَکبيَرة  ِإالَّ َعَلى الَّ
اِس َلَرُؤ   َرحيم   َه ِبالنَّ ُه ِلُيضيَع إیماَنُکْم ِإنَّ اللَّ ُه َو ما کاَن اللَّ   0«اللَّ

                                                           
 01ابراهيم    1
 126تا  121بقره  آیات   2
 120بقره    0



 

ت است  ای کرار دو مرحلره شود  کار رسرول اکرر بعد این شهر  شهر امم مىو ابتدا این شهر  شهر امم
ت بود همرحل بوده است؛ ت وسط بعد مرحلنیستين تأسيس این امم ت ویژه  امم ت جهانى  ه  امم دو  تأسيس آن امم

دو  شهر عرفى دینى مرا  هعملى خواهد ساخت  با آن مرحل وصىم خاتمدو  را  هعدل بوده است که آن مرحل
 شهر جهانى خواهد شد 

  و صلى الله على محمد و آله و سلم


