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چکیده

امــروزه شــناخت و معرفــی شــهر مطلــوب اســامی از مهم تریــن چالش   هــای محققــان و 

متولیــان مســائل شــهری اســت. بــه جهــت هجــوم همه   جانبــه فرهنــگ غــرب و تقلیــد از الگوهــای 

مدرنیتــه غربــی، ترســیم مختصــات و مبانــی شــهر طیــب بــا رویکــرد فرهنگــی براســاس آیــات قــرآن، 

اســتراتژی آگاهانــه ای جهــت رفــع معضــات شــهری اســت. از ایــن رو پژوهــش حاضــر درصدد اســت 

تــا بــا اســتفاده از نرم افــزار SPSS، وضعیــت فرهنگــی شــهر مراغــه را بــا مؤلفه هــای فرهنگــی شــهر 

ــن پژوهــش از  ــد. ای ــی نمای ــه، ارزیاب ــی و 36 گوی ــب 12 شــاخص اصل ــرآن در قال طیــب از منظــر ق

نظــر هــدف، کاربــردی و از نظــر ماهیــت و روش کار، توصیفــی- تحلیلــی می   باشــد. بــرای جمــع آوری 

اطاعــات مــورد نیــاز از دو روش اســنادی و پیمایشــی اســتفاده شــده اســت. نتایــج پژوهــش نشــان 

ــی توحیــد در فضــاى شــهر،  می   دهــد وضعیــت فرهنگــی شــهر مراغــه در مؤلفه هــای فرهنگــی تجّل

رونــق عبــادت در شــهر، اخــاص و پرهیــز از ظاهرگرایــی و مقدس مآبــی، برقــراری عدالــت، گســترش 

ــای  ــا مؤلفه ه ــی، ب ــدم خودباختگ ــت و ع ــی و هوی ــت عموم ــت عف ــهر، رعای ــر در ش ــر و تذک ذک

فرهنگــی شــهر طیــب از منظــر قــرآن تفــاوت معنــاداری دارد بــه طــوری کــه شــهر مراغــه بــه لحــاظ 

مؤلفــه فرهنگــی ذکــر شــده، فاصلــه زیــادی بــا معیارهــای شــهر طیــب از منظــر قــرآن کریــم دارد. امــا 

در مؤلفه هــای فرهنگــی گســترش تقــوا و معنویــت در شــهر، شــهر تــوّكل كننــدگان، تأمیــن امنیــت 

و آرامــش، ضــرورت وحــدت در شــهر و شــهر اخــاق مــدار، تفــاوت معنــاداری بــا معیارهــای شــهر 

طیــب اســامی نــدارد و در ایــن پنــج مؤلفــه ذکــر شــده وضعیــت فرهنگــی شــهر مراغــه در مقایســه 

بــا معیارهــای شــهر طیــب اســامی در ســطح قابــل قبولــی قــرار دارد. 
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بیان مسئله

ــتتر در  ــای مس ــمت ارزش ه ــه س ــان ب ــت انس ــار و هوی ــزایی در رفت ــر بس ــی تأثی ــط زندگ محی

ــرای  ــی ب ــوان محیط ــهر را می ت ــان ش ــن می ــی   زاده، 1381ف 22ا. در ای ــن   زاده و نق ــش دارد  امی خوی

تجلــی هویــت، ارزش هــای منبعــث از اعتقــادات، جهان بینــی و فرهنــگ ســاکنین و پدیدآورنــدگان 

ــگ و  ــرزمینی دارای فرهن ــه در س ــود ک ــاق می ش ــهری اط ــه ش ــامی ب ــهر اس ــت. ش ــود دانس خ

اعتقــادات نشــأت گرفتــه از دیــن اســام ایجــاد شــده یــا رشــد یافتــه  اســت  ســیفیان، 1378ف 58ا. 

ــی  اســام  ــی  اســت. یعن ــرد فرهنگ ــه  آن، رویک ــوط ب ــال شــهر و مســائل  مرب ــرد اســام در قب رویک

همــواره از باورهــا و ارزش هــای  فرهنگــی  حاکــم  بــر شــهر و شــیوه ارتبــاط میــان شــهروندان ســخن  

ــوان از  ــن  را می ت ــان و... . ای ــرض خیاب ــح، ع ــوع مصال ــد ن ــی  مانن ــائل  فیزیک ــا مس ــد ت می گوی

ــرد  ــتجو ک ــان جس ــر آن ــرکات ب ــزول ب ــا ن ــقوط و ی ــل  س ــی  و عل ــوام قرآن ــهرها و اق ــت  ش سرگذش

ــژه  ــی و به وی ــط زندگ ــا محی ــن ب ــگ و دی ــل فرهن ــه متقاب ــه رابط ــه ب ــا توج ــی، 1396ف 3ا. ب  کریم

ــامی در  ــره ای اس ــا چه ــادی ب ــهرهای زی ــان، ش ــی ایرانی ــی و اجتماع ــت مل ــام در هوی ــش اس نق

ــرف، 1353ا، ری  ــهد  اش ــه مش ــوان ب ــهرها می   ت ــن ش ــن ای ــد. از مهم تری ــد یافته ان ــا رش ــور م کش

 کریمــان، 1354، 1356 و 1366ا، یــزد  شــماعی، 1389ا و اصفهــان  قلعــه باباخانــی و همــکاران ،1390( 

ــه دلیــل هجــوم همه   جانبــه فرهنــگ  اشــاره نمــود. امــروزه فضــای شــهرهای اســامی کشــورمان ب

غــرب و تقلیــد روشــنفکران داخلــی از الگوهــای مدرنیتــه غربــی بــدون درک صحیــح از مؤلفه هــای 

ــازی و  ــه ب ــودجویی، رابط ــی، س ــی، بی حجاب ــا بی عدالت ــب ب ــامی، اغل ــب اس ــهر طی ــی ش فرهنگ

عــدم شایسته ســاالری ، تجمل گرایــی، عــدم توجــه بــه روزی حــال، خودباختگــی، حضــور فرهنــگ 

بیگانــه و... مواجه انــد. در چنیــن شــرایطی بــرای رفــع مشــکات شــهرها و احیــای شهرســازی اصیــل 

ــا  ــی، اجــرای شــهر طیــب اســامی برخاســته از متــون اســامی ضــروری اســت. ب اســامی – قرآن

توجــه بــه اهمیــت واالی حیــات طیبــه در دیــن مقــدس اســام، شــناخت و تــاش بــرای رســیدن 

ــرای  ــش ب ــت و کوش ــدم معرف ــه ع ــرا ک ــت، چ ــان اس ــف مؤمن ــن وظای ــه مهم تری ــه آن از جمل ب

شــناخت آن، نتایــج متفاوتــی بــرای جوامــع اســامی در بــر خواهــد داشــت. در تعالیــم اســام علــت 

انحــراف و ســقوط یــک شــهر و علــت نــزول بــرکات و ســعادت بــر یــک شــهر، بــه عملکــرد باورهــا 

ــدازه کــه فرهنــگ  ــر آن شــهر کــه فرهنــگ نامیــده می شــود برمی گــردد. هــر ان و تفکــرات حاکــم ب

یــک شــهر بــر باورهــای دینــی و دســتورات الهــی متکــی باشــد، از شایســتگی و پایــداری بیشــتری 

ــی، رشــد و  ــر جوامــع بشــری اســت. فرهنــگ متعال ــی حاکــم ب ــگ، روح کل برخــوردار اســت. فرهن
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کمــال جامعــه را درپــی خواهــد داشــت و برعکــس، فرهنــگ انحطاطــی بســتر ســقوط جامعــه در 

ابعــاد مختلــف سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و حتــی فــردی را رقــم خواهــد زد. تجزیــه  و تحلیــل 

ــدگاه  ــب از دی ــی شــهر طی ــا مؤلفه هــای فرهنگ ــی شــهرهای اســامی ب ــت فرهنگ و بررســی وضعی

قــرآن، می   توانــد چهارچــوب مفهومــی و مبانــی نظــری در خصــوص شــهر طیــب را ترســیم نمایــد 

ــت شــهرهای اســامی اســت و از  ــرای ســاخت هوی ــی ب ــوی نظــری محکم ــک طــرف الگ ــه از ی ک

طرفــی دیگــر راهبــرد ایســتادگی متولیــان امــور شــهری در برابــر هجــوم فرهنــگ بیگانــه در فضــای 

ــد.  ــامی می باش ــهرهای اس ش

ــب،  ــهر طی ــی ش ــای فرهنگ ــی و مؤلفه ه ــتفاده از مبان ــا اس ــت ب ــدد اس ــر درص ــش حاض پژوه

ــورد  ــه را م ــهر مراغ ــود ش ــی موج ــای فرهنگ ــرآن، مؤلفه ه ــر ق ــوب از منظ ــه مطل ــوان جامع ــه عن ب

بررســی و تحلیــل قــرار دهــد. جهــت تحقــق ایــن موضــوع، قــدم اول و آغازیــن، بررســی و شــناخت 

آســیب ها و موانــع وضــع موجــود اســت تــا از رهگــذر آن، راهکارهــای اساســی جهــت رفــع موانــع 

و آســیب ها تدویــن گــردد. بــدون شــناخت آفت هــا، وصــول بــه مطلــوب و محقــق ســاختن نقشــه 

ــی و ترســیم مختصــات مؤلفه هــای فرهنگــی شــهر طیــب  ــود. ارزیاب ــر نخواهــد ب ــی امکان پذی تعال

ــه رشــد و  ــد زمین ــه، می   توان ــی شــهر مراغ ــت موجــود مؤلفه هــای فرهنگ ــا وضعی ــرآن ب از منظــر ق

کمــال بــه ســمت جامعــه مطلــوب و آرمانــی را فراهــم ســازد. در چنــد دهــه اخیــر، شــهر اســامی 

مراغــه بــه دلیــل ســلطه فرهنگــی غــرب در رونــد فرهنگ   ســازی و معمــاری شــهری، دچــار ســردرگمی 

و بی   هویتــی اســت. تناقــض جهان   بینــی اســامی بــا جهان   بینــی غربــی در فــرم شــهری و فرهنــگ 

ــروزه جــا دارد  ــش مواجــه ســاخته اســت. ام ــا چال ــدار شــهری را ب ــده توســعه پای شــهروندان، آین

ــظ  ــتای حف ــی آن در راس ــای فرهنگ ــهر و مؤلفه ه ــر در ســاخت ش ــی مؤث ــی دین ــا اســتخراج مبان ب

ارزش هــای اصیــل معمــاری و شهرســازی ایرانــی- اســامی شــهر مراغــه، نســبت بــه ترجمــان تبلــور 

جهان بینــی اســامی و آینده نــگاری مطلــوب، بــه تحقــق اهــداف شــهر اســامی و در مفهــوم جامعــه 

شــهر طیب پرداخــت. بــر ایــن اســاس ارزیابــی وضعیــت فرهنگــی شــهر مراغــه و تدویــن دورنمایــی 

از راهبردهــای جامــع مؤلفه هــای فرهنگــی شــهر طیــب کــه مبنــای یــک مهندســی فرهنگــی بــر پایــه 

احیــای هویــت اصیــل اســامی – قرآنــی باشــد، امــری ضــروری اســت. از ایــن رو پژوهــش حاضــر 

بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم در پــی پاســخگویی بــه ســؤاالت زیــر اســتف

وضعیــت فرهنگــی شــهر مراغــه در مقایســه بــا مؤلفه هــای فرهنگــی شــهر طیــب از منظــر قــرآن 

کــه در ایــن پژوهــش مــورد بررســی قــرار گرفته انــد، چگونــه اســت؟

کدام مؤلفه های فرهنگی شهر مراغه بیشترین فاصله را با معیارهای فرهنگی شهر طیب دارند؟
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پیشینه پژوهش

ــات  ــون حی ــاب  همچ ــب کت ــی در قال ــای مختلف ــامی، پژوهش ه ــب اس ــهر طی ــه ش در زمین

ــوی از اســداهلل  ــات معن ــه حی ــی ب ــگاه قرآن ــی؛ ن ــه از اســماعیل ابراهیم ــرآن و نهج الباغ ــه در ق طیب

ــه  ــه ب ــه در ادام ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــری ص ــد و دکت ــه  ارش ــه و پایان نام ــیدی و ...ا، مقال جمش

ــی و  ــوان »بررس ــا عن ــی ب ــنا  1388ا در پژوهش ــود. دیس ــاره می ش ــا اش ــن آن ه ــی از مهم تری برخ

تبییــن مقایســه ای حیــات طیبــه از دیــدگاه قــرآن کریــم بــا آرمان شــهر لیبرالیســم و اهــداف تربیتــی 

آن هــا« بــه بررســی حیــات طیبــه بــه عنــوان هــدف غایــی انســان و زندگــی آرمانــی و ویژگی هــای 

ــی آن  ــرد تربیت ــم و رویک ــهر لیبرالیس ــر آرمان ش ــدی ب ــر نق ــه و در آخ ــرآن پرداخت ــدگاه ق آن از دی

ــی  ــهر آرمان ــوان »ش ــا عن ــود ب ــاب خ ــی زاده  1390ا در کت ــت. نق ــرده اس ــامی وارد ک ــر اس از منظ

ــی«  ــای نصــوص دین ــر مبن ــق شــهر اســامی ب ــهف بایســته های تحق ــات طیب ــا فضــای حی اســام ی

ــر  ــی شــهر اســامی و ارکان شــهر اســامی ســعی ب ــی چــونف اســام و شــهر، مبان ــان عناوین ــا بی ب

آن داشــته اســت تــا مدینــه فاضلــه اســامی را بــه کمــک آیــات و روایــات ترســیم نمایــد. نقــی زاده 

 1390ا در پژوهشــی بــا عنــوان »ریشــه های شــهر اســامی در متــون اســامی« الگــو، مبانــی، ارکان، 

ــی  1393ا در  ــت. اله ــرده اس ــان ک ــامی بی ــهر اس ــای ش ــن ویژگی ه ــول را اصلی تری ــات و اص صف

پژوهشــی بــا عنــوان »حیــات طیبــه در قــرآن و روایــات و شــاخصه های آن« براســاس آیــات قــرآن 

و ســیره اهل بیــت ؟ع؟ بــه شــاخصه ها و راه هــای رســیدن بــه حیــات طیبــه پرداختــه اســت. نتایــج 

ــات  ــه حی ــن راه هــای دســتیابی ب ــات مهم تری ــرآن و روای ــدگاه ق پژوهش هــا نشــان می دهــد از دی

طیبــه، ُحســن فاعلــی  ایمــانا و ُحســن فعلــی  عمــل صالــحا اســت. مردانــی  1394ا در پژوهشــی 

ــوم  ــا مفه ــط ب ــای مرتب ــهر اســامی« دیدگاه ه ــات ش ــران مطالع ــدی آراء متفک ــوان »طبقه بن ــا عن ب

شــهر اســامی را بررســی و پــس از مقایســه دیدگاه هــای مرتبــط، آن را بــه ســه گــروه ســاختارگرا، 

ــت. ــرده اس ــیم ک ــرا تقس ــرا و صورت گ محتوا گ

ــه  ــاة« را ب ــح الحی ــوان »مفاتی ــا عن ــود ب ــاب خ ــث کت ــتر مباح ــی  1395ا بیش ــوادی آمل ج

ویژگی هــای فرهنگــی شــهر مطلــوب اســامی اختصــاص داده اســت. بویــژه فصــل ســوم ایــن کتــاب 

بــا عنــوان شهرســازی و شــهرداری از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت. سرپرســت ســادات  1397( 

در پژوهشــی بــا عنــوان »تبییــن بایســته فرهنگــی، نظــری و ســاختاری شــکل گیری تمــدن اســامی« 

موضوعــات فرهنگــی و نظــری مرتبــط بــا تمــدن اســامی را بررســی کــرده اســت. نتایــج پژوهش وی 

ــاب اســامی  ــل انق ــور تأم ــی از آســیب های درخ ــت و بی عدالت ــد آســیب در معنوی نشــان می ده
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ــت  ــای جســتجوی هوی ــد از راهبرده ــه آن بای ــرای رســیدن ب ــه ب ــازی اســت ک ــد تمدن س در فراین

تمدنــی، بسترســازی بــرای رفتــن دانشــگاه بــه ســمت نخبــه پــروری و کوشــش بــرای تحقــق کامــل 

مــردم ســاالری دینــی بهــره گرفــت. عزتــی و همــکاران  1399ا در پژوهــش بــا عنــوان »مؤلفه هــای 

تمــدن نویــن اســامی و الزامــات شــکل گیری و ثمــرات آن مبتنــی بــر بیانــات مقــام معظــم رهبــری« 

ــد  ــری را بررســی کرده ان ــم رهب ــام معظ ــات مق ــن، بیان ــدن نوی ــای تم ــناخت مؤلفه ه ــدف ش ــا ه ب

ــد کــه تمــدن نویــن اســامی دو ُبعــد و پنــج مؤلفــه داردف در ُبعــد  ــه ایــن نتایــج دســت یافتن و ب

نرم ا فــزاری بــه مؤلفه هــای فرهنــگ عمومــی و ســبک زندگــی اســامی و در ُبعــد ســخت افزاری، بــه 

ــد.  ــد می کنن ــی تأکی ــی نظام ــی سیاســی و تعال ــی اقتصــادی، تعال ــی، تعال ــی علم ــای تعال مؤلفه ه

ــتفاده از روش  ــا اس ــب را ب ــهر طی ــق ش ــت تحق ــزی جه ــی برنامه ری ــی  1400ا در پژوهش خیام باش

ــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه شــهر، خاســتگاه تمــدن و  اســنادی و پیمایشــی انجــام داده و ب

ــق اهــداف  ــی اســامی در جهــت تحق ــا جهان بین ــی شــهروندی اســت و می بایســت ب ظــرف زندگ

ــارد. آیشــم  ــن اســامی همــت گم ــاب در تمدن ســازی نوی ــا گام دوم انق ــگام ب شــهر اســامی هم

ــوان »شــاخص های شــهر اســامی از منظــر آرمان هــای نظــام جمهــوری  ــا عن  1400ا در پژوهشــی ب

اســامی ایــران براســاس مبانــی« آرمان هــای مرتبــط بــا شــهر اســامی نظــام جمهــوری اســامی را 

در ســه محــور منابــع دینــی و اعتقــادی، اســناد فرادســت و شــخصیت های مهــم و کلیــدی بررســی 

ــی،  ــداف کان و عملیات ــد اه ــه ُبع ــب س ــامی را در قال ــهر اس ــاخص های ش ــت ش ــرده و در نهای ک

اصــول شــهر اســامی و رهنمودهــای اخاقــی و ســبک زندگــی تبییــن نمــوده اســت.

ــاخص هایی  ــا، ش ــن پژوهش ه ــر ای ــد اکث ــخص گردی ــین مش ــای پیش ــه پژوهش ه ــا مطالع  ب

ــر را از  ــش حاض ــه پژوه ــد. آنچ ــه نمودن ــات را ارائ ــرآن و روای ــر ق ــامی از منظ ــب اس ــهر طی از ش

ــاخص های  ــی ش ــن در ارزیاب ــردی نوی ــتفاده از رویک ــد، اس ــز می نمای ــین متمای ــای پیش پژوهش ه

فرهنگــی شــهر طیــب از منظــر قــرآن بــا مؤلفه هــای فرهنگــی شــهر مراغــه اســت تــا ضمن شناســایی 

ــرای  شــهر  اســامی  مراغــه تدویــن  نمایــد. ــد چشــم اندازی  صحیــح  ب معضــات فرهنگــی، بتوان

مبانی نظری

در ارتبــاط بــا مفهــوم طیــب، لغــت شناســان و قرآن پژوهــان نظــرات مختلفــی را ارائــه نموده انــد. 

ــه هــر چیــزی کــه از آلودگــی ظاهــری و درونــی پــاک باشــد  ــد ب برخــی از لغــت شناســان معتقدن

و خوشــایند و دلنشــین و طبــع پســند باشــد  راغــب، 1412ف 527ا، از شــرک پــاک باشــد  طریحــی، 

ــوی، 1360، ج 7ف  ــد  مصطف ــته باش ــتی نداش ــتی و ناراس ــن زش ــر و باط 1375، ج 2ف 111ا و در ظاه
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ــت  ــده اس ــر ش ــرآن ذک ــار در ق ــب 46 ب ــان واژه طی ــدگاه قرآن پژوه ــد. از دی ــب می گوین 150ا طی

 عبدالباقــی، 1393ف شف 548ا. قرشــی معتقــد اســتف طیــب در قــرآن هــم در وصــف انســان  یِمیــَز 

ــاک و  ــال، پ ــِح اعم ــل و قبای ــه از جه ــور کســی ک ــه منظ ــالف 37ا ب ــِب؛ انف ی ــَن الطَّ ــَث ِم اهَّلُل اْلَخِبی

اُهــُم اْلَمَلِئَكــُة َطیِبیــَن؛ نحــلف 32ا و هــم در  دارای ایمــان و متجلــی بــه اعمــال صالــح باشــد  َتَتَوفَّ

ــه  ــر عــدم نقــص و ب ــای آنکــه در اث ــه معن ــدهف 6ا ب ــا؛ مائ ــًدا َطیًب ــوا َصِعی ُم مــورد غیرانســان  َفَتیمَّ

ــُه َحیــاًة َطیَبــًة؛  خاطــر مفیــد بــودن و پاکــی از آلودگی هــا دلچســب و مــورد پســند باشــد  َفَلُنْحیینَّ

ــه نقــل از ابــن عبــاس، طیــب را  نحــلف 97ا، آمــده اســت  قرشــی، 1371،ج4ف 260ا. مجمع البیــان ب

روزی حــال می دانــد، بــه نقــل از حســن و وهــب آن را خشــنودی از قســمت الهــی بــر می شــمارد 

و بــه نقــل از قتــاده و مجاهــد و ابــن زیــد آن را زندگــی خــوش و پاکیــزه یعنــی بهشــت می دانــد 

 طبرســی، 1372 ،ج 11ف 314ا. تفســیر نمونــه، طیــب را پاکیــزه از هــر نظــر و دوری از انــواع آلودگی هــا 

از قبیــل ظلــم و خیانــت، عداوت هــا و دشــمنی ها، اســارت ها، ذلت هــا و انــواع نگرانی هــا و 

هــر چیــزی کــه آب زالل زندگــی را ناگــوار ســازد، بیــان می   کنــد  مــکارم شــیرازی، 1374،ج11ف 314ا. 

براســاس مطالــب بیــان شــده مشــخص می شــود کــه »طیــب« یــک واژه مقــدس در قــرآن اســت. 

ــه خــدای  ــژی و نادرســتی ک ــا روحــی، ک ــادی، جســمی ی ــادی و غیرم ــی م ــه آلودگ ــاری از هرگون ع

ــه،  ــات طیب ــد حی ــد از واژه طیــب  مانن ــی کن ــزی را معرف ــِن هــر چی ــال هــرگاه بخواهــد بهتری متع

ذریــه طیــب، بلــد طیــب و ...ا اســتفاده می کنــد. از آیــات مطــرح شــده در ارتبــاط بــا واژه طیــب 

می تــوان بــه ایــن نتیجــه دســت یافــتف هــر موضوعــی اعــم از مــادی و معنــوی کــه بــا واژه طیــب 

همــراه باشــد، زیــر ســایه احــکام الهــی و عــاری از هــر گونــه گنــاه و نقــص و در مطلوب تریــن حالــت 

اســت، از جملــه شــهر طیــب کــه موضــوع ایــن پژوهــش اســت. در تعریــف شــهر طیــب کــه فاســفه 

آن را »مدینــه فاضلــه یــا آرمانشــهر« می نامنــد، متفکــران زیــادی اظهــار نظــر نموده انــد کــه برخــی 

ــن آن هــا در جــدول شــماره  1ا آورده شــده اســت.  از مهم تری
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جدول )1(: مفهوم شهر طیب

منبعمفهوم شهر طیبمتفکر

طبرسی
زندگی شرافتمندانه همراه با قناعت و خشنودی از آن نعمتی است که 

خداوند بهره انسان ساخته است.
طبرسی، 1360: 734

معرفت

جامعه ای است که هدف رشد و تکامل نوع انسانی است تا افراد هرچه بهتر 

زندگی کنند و به نحو احسن به حقوق َحّقه و طبیعی خود دست یابند و از 

مواهب طبیعت که خداوند در اختیار بشر گذارده به گونه شایسته و بایسته 

بهره مند گردند.

معرفت، 1378: 12

مکارم شیرازی

تحقق جامعه ای قرین با آرامش، امنیت، رفاه، صلح، محبت، دوستی، تعاون 

و مفاهیم سازنده انسانی است که از نابسامانی ها و درد و رنج ها بر اثر 

ظلم، استکبار، طغیان و انحصارطلبی که آسمان زندگی را تیره و تار می کند 

در امان است.

تفسیرنمونه، 

1374،ج11: 390

نقی زاده

شهری است که در آن مسلمانان موحد براساس دستورات و اخالق اسالمی 

عمل و رفتار می کنند و توانسته اند کالبدی مناسب را به وجود آورند که 

تجلی گاه ارزش های اسالمی باشد و آنان را در مسلمان زیستن یاری نماید.

نقی زاده، 1389: 1

قرائتی
آن است که انسان دلی آرام و روحی مؤمن داشته باشد، مؤمن، به نور خدا 

می بیند، مشمول دعای فرشتگان و تأییدات الهی است.

قرائتی، 1383، ج6: 

452

باقری
شهری است که روابط اجتماعی آن بر پایه ارزش های دینی سامان می یابد و 

چهره فیزیکی آن یادآور هویت اسالمی ساکنان آن است.
باقری، 1386: 96

 

ــی  ــی و اله ــدگاه دین ــران اســت، دی ــب اســامی مدنظــر متفک ــف شــهر طی آنچــه در رأس تعری

بــه شــهر اســت کــه ســعادت انســان را تضمیــن می کنــد. در واقــع شــهر طیــب دارای ویژگی هــای 

منحصــر بــه فــردی اســت کــه آن را از شــهرهای غیردینــی و مــادی متمایــز می کنــد. بــراى روشــن 

شــدن بهتــر تمایــز شــهر طیــب بــا ســایر شــهرها مــوارد اختــاف در قالــب جــدول  2ا آورده شــده 

اســت.



41

ها
اغ
مر

ر 
شه

یف 
رد

مو
ه 

لع
طا

 م
ن 

رآ
 ق
ظر

من
ز 
ب ا

طّی
ر 
شه

ی 
نگ

ه
فر
ی 

ها
فه 

ؤل
 م

ی
یاب

رز
ا

سال سوم

شماره دوم

پیاپی هشتم

تابستان ١٤٠١

جدول )2(: تمایز شهر طیب با سایر شهرها

منبع ویژگی سایر شهرها ویژگی شهر طیب وجه تمایز

مصباح یزدی، 

1390:457
مادى است الهی است

جهان بینی و 

ایدئولوژى

مصباح یزدی، 

1390:457

رسیدن به رفاه مادى، 

آزادى و حق انتخاب
رسیدن به قرب الهی )آزادی و رفاه( هدف و غایت

میرمعزی، 1387:216 مخالف با خدا همسو با خدا فطرت

نوری، 

1408:ج1: 146
تك بعدى )فقط مادى( همه جانبه )از نظر مادى و معنوى(

رشد وشكوفایی 

استعدادها

مصباح یزدی، 

1390:456
فقط دنیوى دنیوى و اخروى سعادت

آیات 5 طه، 35 

یونس
تخیلی و ایده پرداز واقع بینانه و قابل تحقق قابلیت اجرا و تحقق

آیات 43ق، 29 انعام انسان محور خدا محور اولویت

مقیمی، 1384: 38
ماندگار در قالب فكر 

اولیه
پویا، اجتهادی و پاسخگو

در مواجهه با مشکالت 

جدید

مقیمی، 1384: 38 فاقد الگو داراى الگو براى شهر و شهروندان الگو

مقیمی، 1384: 38 جدایی دین از سیاست دین در قله فرهنگی شهر قرار دارد ارتباط با دین

مقیمی، 1384: 38 فقط امور اساسی و مهم همه جوانب زندگی پاسخگویی

مقیمی، 1384: 38 متغیر ثابت قوانین و حقوق

آیه 4 انفال تابع قانون مؤمن و موحد شهروند

آیه 138 بقره آداب ورسوم اجتماعی
ارزش ها و اخالقیات منبعث از 

وحی
باورها

آیه 97 نحل
در جهت رفاه و سود 

بیشتر
جارى شدن معنویت كالبد و فضاى شهر

 بــا بررســی دیــدگاه متفکــران دربــاره شــهر طیــب می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید؛ شــهر طیــب 

ــد  ــد و رش ــی یاب ــهر تجل ــد ش ــردم و کالب ــی م ــن زندگ ــامی در بط ــای اس ــه ارزش ه ــت ک آن اس

ــای  ــه مؤلفه ه ــه ب ــدون توج ــم ب ــن مه ــد. ای ــن نمای ــوی انســان را تضمی ــادی و معن ــه م همه جانب

فرهنگــی برخاســته از تعالیــم اســامی تحقــق نمی یابــد. »بــا توجــه بــه اینکــه فرهنــگ هــر جامعــه، 

ــای  ــه معن ــی، ب ــذا احیــای فرهنــگ اســامی در جامعــه ی دین اســاس هویــت آن جامعــه اســت، ل

ــن اســام در رابطــه  ــف می باشــد. مهم تریــن مســئله ای کــه در دی ــای ارزش هــا در ابعــاد مختل احی

بــا فرهنــگ مطــرح اســت، اثرگــذاری فرهنــگ بــر مســائل کلــی جامعــه باألخــص مســائل اجتماعــی 

اســت. براســاس رویکــرد اســامی، فرهنــگ، اســاس و پایــه اجتمــاع اســت و شــخصیت و هویــت 
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اجتماعــی هــر جامعــه بــه فرهنــگ آن متکــی خواهــد بــود. بــر ایــن اســاس فرهنــگ، روح و جــان 

ملــت و جامعــه اســت. اگــر فرهنــِگ جامعــه متعالــی باشــد، امیــد بــه پیشــرفت وجــود دارد و ااّل 

بایــد بــه اصــاح فرهنــگ خــود بپــردازد « رســولی، 1396ف 30ا.

شــهرهای امــروزی بــه دلیــل بی توجهــی بــه توصیه هــای اســامی در طراحــی فضاهــای زیســتی 

ــذا  ــده اند. ل ــار ش ــردرگمی دچ ــی س ــه نوع ــی، ب ــر فرهنگ ــه از نظ ــدی و چ ــر کالب ــه از نظ ــود، چ خ

نیازمنــد احیــا و بازطراحــی مجــدد براســاس تعالیــم اســامی و بــا رجــوع بــه قــرآن هســتند. یکــی  از 

نیازهــای  اساســی  شــهرهای  امــروزی،  تــاش در جهــت  ترســیم  چهارچــوب، مختصــات و مبانــی  شــهر 

ــح   ــد چشــم اندازی  صحی ــو بتوان ــک  الگ ــوان ی ــه  عن ــا ب ــم  اســامی  اســت ، ت ــب  براســاس تعالی طی

بــرای  شــهرهای  اســامی  تدویــن  نمایــد. شــهر طیــب بــه دنبــال ایجــاد فضــای مناســب اســت تــا 

انســان های موحــد بتواننــد در آن اســتعدادهای خــود را از قــوه بــه فعــل درآورنــد و کمــال معنــوی 

ــت و  ــه در کوچــه کوچــه آن، معنوی ــی ک ــد. فضای ــادی درآمیزن ــازی م ــا آرامــش روحــی و بی نی را ب

ذکــر خداونــد جــاری اســت و شــهر، مظهــر فیوضــات ربانــی می گــردد و در یــک کلمــه شــهر طیــب 

بــه دنبــال شــهر خــدا شــدن اســت و در واقــع تمثیلــی از بهشــت می شــود کــه در آن هیــچ ســخن 

ــد و جــز ســام و تهیــت و ســپاس  ــاه نمی بندن ــه یکدیگــر گن لغــو و بیهــوده شــنیده نمی شــود و ب

بــه هــم نمی گوینــد  َل َیْســَمُعوَن ِفیَهــا َلْغــوًا َوَل َتْأِثیمــًا،ِإلَّ ِقیــًل َســَلمًا َســَلمًا؛ واقعــهف25 و 26ا تــا در 

نهایــت بــه مقــام قــرب الهــی و ســعادت حقیقــی برســند  شــکل شــماره 1ا.

شکل )1(: هدف شهر طیب )کریمی، 1396: 29(

ایــن پژوهــش در پــی آن اســت تــا در قبــال مبانــی نظــری مطــرح شــده، مؤلفه هــای فرهنگــی 

شــهر طیــب از منظــر قــرآن را بــا مؤلفه هــای فرهنگــی موجــود شــهر مراغــه مــورد ارزیابــی قــرار دهــد 

تــا بــا ارائــه نتایــج بــه متولیــان فرهنگــی و امــور شــهری، گامــی بــه ســوی تحقــق مهندســی فرهنگی 

بــر پایــه احیــای هویــت اصیــل اســامی – قرآنــی و جامعــه آرمانــی بــر دارد.
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محدوده مورد مطالعه

مراغــه یکــی از قدیمی   تریــن شــهرهای ایــران اســت کــه در اســتان آذربایجــان شــرقی قــرار دارد. 

ایــن شــهر در 37 درجــه و 23 دقیقــه عــرض شــمالی و 46 درجــه و 16 دقیقــه طــول شــرقی واقع شــده 

اســت و ارتفــاع آن از ســطح دریــا 1390 متــر اســت. شــهر مراغــه بــه وســعت تقریبــی 2647 هکتــار 

ــن  ــع  شــده اســت. ای ــوه ســهند واق ــی ک ــی چــای و در دامنه   هــای جنوب ــه صوف ــداد رودخان در امت

شــهر در 130 کیلومتــری تبریــز واقــع شــده و از ســمت شــمال بــا شهرســتان تبریــز، از ســمت شــرق 

بــا شهرســتان های بســتان آباد، هشــترود و چــار اویمــاق، از ســمت غــرب بــا شهرســتان های بنــاب، 

ــت.  ــرز اس ــی هم م ــان غرب ــتان آذربایج ــا اس ــوب ب ــمت جن ــان و از س ــکان ورزق ــیر و مل عجب ش

ــا و  ــاب بخش ه ــدون احتس ــال 1398 ب ــاحت در س ــع مس ــر مرب ــودن 30 کیلومت ــا دارا ب ــه ب مراغ

روســتاهای حومــه آن، دارای 175،600 نفــر جمعیــت شــهری اســت کــه دومیــن شــهر بــزرگ پــس از 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــتان پس از تبریز ب ــت اس ــهر پرجمعی ــن ش تبریز و دومی

شکل )2(: موقعیت جغرافیایی شهر مراغه )مأخذ: نگارندگان(
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روش پژوهش

پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف، از نــوع کاربــردی و از لحــاظ روش، توصیفی-تحلیلــی بــه همــراه 

ــل  ــری و تکمی ــی نظ ــگارش مبان ــرای ن ــده ب ــرده ش ــکار ب ــد. روش ب ــی می   باش ــای میدان کاوش   ه

ــا  ــب ب ــهر طی ــی ش ــای فرهنگ ــت. مؤلفه ه ــی اس ــنادی و میدان ــب، روش اس ــه ترتی ــنامه، ب پرسش

ــای  ــپس از مؤلفه ه ــد. س ــتخراج گردی ــم اس ــرآن کری ــنادی از ق ــه ای – اس ــر روش کتابخان ــه ب تکی

ــرگان شــاملف  ــر از خب ــاری شــامل 60 نف ــه آم ــور، پرسشــنامه ای طراحــی شــد. جامع ــی مذک فرهنگ

ــه  ــه مراغ ــوزه علمی ــاب ح ــن ط ــه و همچنی ــی مراغ ــوم قرآن ــکده عل ــجویان دانش ــاتید و دانش اس

ــنامه  ــی پرسش ــد. روای ــع گردی ــی توزی ــری تصادف ــاس روش نمونه   گی ــنامه   ها براس ــد. پرسش می باش

مــورد تأییــد اســاتید و دانشــجویان دکتــری قــرار گرفــت و بــرای ارزیابــی پایایــی پرسشــنامه، از روش 

آلفــای کرون   بــاخ اســتفاده شــد. آلفــای کرون   بــاخ به دســت آمده در ایــن تحقیــق بــه میــزان 0/918 

ــل  ــت تحلی ــی اســت. جه ــی در ســطح قابل قبول ــب پایای ــد ضری ــه نشــان می   ده ــوده ک درصــد ب

ــدی گویه   هــا  ــه   ای اســتفاده شــد. شــیوه امتیازبن ــک نمون ــن و T ت ــون میانگی پرســش   نامه   ها از آزم

ــوبا،  4  ــًا مطل ــه  5 کام ــوری ک ــه ط ــد ب ــی ش ــی 5 طراح ــد 1 ال ــا ک ــرت ب ــف لیک ــاس طی براس

مطلــوبا،  3 متوســطا،  2 نامطلــوبا و  1 بســیار نامطلــوبا اســت. بــرای تحلیــل آمــاری داده   هــا 

ــد. ــتفاده ش ــزارSPSS اس از نرم   اف

بــه طــور طبیعــی پــس از انتخــاب واژه شــهر طیب، برای مــدل پیاده ســازی شــهر اســامی بایــد 

نســبت بــه تدویــن شــاخص های دســتیابی بــه ایــن شــهر در ابعــاد مختلــف بــه روش هــای علمــی 

و بــا قابلیــت پیاده ســازی اقــدام کــرد. اســتخراج مؤلفه هــای فرهنگــی شــهر طیب از آیــات قرآنــی، 

اولیــن گام جهــت دســتیابی بــه حیــات طیبــه و شــهر مطلــوب اســامی اســت کــه مبنــای ســنجش 

ــت.  ــه اس ــرفت جامع ــت و پیش ــزان موفقی ــران و در کل می ــرد مدی ــعه ای و عملک ــای توس برنامه ه

برخــی از مهم تریــن مؤلفه هــای فرهنگــی شــهر طیــب از منظــر قــرآن کــه در ایــن پژوهــش مــورد 

اســتفاده قــرار گرفتــه در جــدول  3ا آورده شــده اســت.
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جدول )3(: برخی از مؤلفه های فرهنگی شهر طیب از دیدگاه قرآن 

منبعشاخص فرهنگیردیفمنبعشاخص فرهنگیردیف

تجّلی توحید در فضاى شهر1
)بقره،١٥٦(، )علق،١٤(، 

)حدید، ٤(، )حمد، ٥(
 )حدید:25(برقراری عدالت7

2
گسترش تقوا و معنویت 

در شهر
8 )اعراف، ٩٦(

ضرورت وحدت 

در شهر

)آل عمران: 103(، 

)حجرات: 10(

9 )ذاریات، 56(رونق عبادت در شهر3
گسترش ذکر و 

تذکر در شهر

 )انفال، ٢(، 

)رعد، ٢٨(

شهر توّكل كنندگان4
)هود، ٥٦(، 

)آل عمران، ١٥٩(
10

رعایت عفت 

عمومی
 )نور: 30 و 31( 

5
اخالص و پرهیز از 

ظاهرگرایی و مقدس مآبی

 )انعام، ١٦٢(، 

 )توبه، ١٠١(
شهر اخالق مدار11

 )قلم: 4(،

 )آل عمران: 104(

12 )نور، 55(تأمین امنیت و آرامش6
هویت و عدم 

خودباختگی
 )ممتحنه: 1(

بحث و یافته   ها

در فرهنــگ و تعالیــم اســامی بــرای هدایــت و تصمیم   گیــری در زمینــه مســائل شــهری، 

ــه  ــه ای کــه می   تــوان دریافــت، رویکــرد اســام بــه مقول ــه گون دســتورالعمل جامعــی وجــود دارد. ب

ــن  ــوان اصــول و قوانی ــی می ت ــات قرآن ــه آی ــا رجــوع ب ــی اســت. ب ــرد فرهنگ شــهری بیشــتر رویک

کلــی در ارتبــاط بــا هویــت دینــی شــهِر طیــب را اســتخراج کــرد کــه هــم نیــاز روحــی شــهروندان 

و هــم نیــاز جســمی آنــان را تأمیــن خواهــد کــرد. ایــن اصــول، الیتغیــر و بــه عنــوان ســنت الهــی 

ــن اصــول و  ــر ای ــه اگ ــاده شــدن اســت ک ــل پی ــا قاب ــا و مکان ه ــه زمان ه مطــرح اســت و در هم

مؤلفه هــا در یــک شــهر عملیاتــی شــوند، شــهر طیــب ظهــور پیــدا خواهــد کــرد. در پژوهــش حاضـــر 

بــرای ســنجش مؤلفه هــای فرهنگــی شــهر اســامی مراغــه بــا مؤلفه هــای فرهنگــی شــهر طیــب از 

منظــر قــرآن از 12 مؤلفــه فرهنگــی شــهر طیــب  تجّلــی توحیــد در فضــاى شــهر، گســترش تقــوا و 

معنویــت در شــهر، رونــق عبــادت در شــهر، شــهر تــوّكل كننــدگان، اخــاص و پرهیــز از ظاهرگرایــی 

ــت، ضــرورت وحــدت در شــهر، گســترش  ــراری عدال ــی، تأمیــن امنیــت و آرامــش، برق و مقدس مآب

ذکــر و تذکــر در شــهر، رعایــت عفــت عمومــی، شــهر اخــاق مــدار و هویــت و عــدم خودباختگــیا 

در قالــب 36 گویــه اســـتفاده شـــده اســـت. در ادامــه بــه مــواردی از مهم تریــن مؤلفه هــای فرهنگــی 

شــهر طیــب از منظــر قــرآن کریــم کــه بــا توجــه بــه مشــکات شــهرهای امــروزی انتخــاب شــده اند، 
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ــه اشــاره می شــود. ــن مؤلفه هــا در شــهر اســامی مراغ ــج ای ــل نتای ــه  و تحلی ــراه تجزی ــه هم ب

1- تجّلی توحید در فضاى شهر

ــار، 1400ف 13ا. در  ــت  آبی ــوری اس ــد مح ــر توحی ــای آن ب ــامی ابتن ــدن اس ــی تم ــی از مبان یک

اندیشــه اســامی مهم تریــن و بنیادی تریــن اصــل، توحیــد اســت كــه براســاس آن، جهــان ماهیتــی 

ــوَن؛  ــِه َراِجُع ــا ِإَلی ــِه َوِإنَّ ــا ِللَّ ــد  ِإنَّ ــاز می گردن ــه ســوى او ب ــد و ب تک قطبــی دارد. یعنــی همــه از اوین

بقــرهف ١٥٦ا لــذا در شــهر طیــب اصــِل توحیــد و خــدا محــورى در ســرلوحه مؤلفه هــا قــرار دارد. چــرا 

كــه بــا جــارى شــدن نســیم روح بخــش توحیــد در فضــاى شــهر، همــه جوانــب زندگــی شــهروندان، 

رنــگ و صبغــه الهــی بــه خــود می گیــرد. ســاكنان شــهر طیــب خــدا را رب خــود و صاحــب قــدرت، 

تســّلط و جــال می داننــد و خــود را عبــد او و در نهایــِت ضعــف، فرمانبــردارى و خشــوع در برابــر او 

می داننــد  َأَلــْم یْعَلــْم ِبــَأنَّ اهَّلَل یــَرى؛ علــقف ١٤ا. اینجاســت كــه خــدا را همــراه خــود می داننــد  َوُهــَو 

ــٌر  ــاهَّلُل َخی ــد  َف ــاد می   كنن ــان ی ــن نگهب ــوان بهتری ــه عن ــدف ٤ا. و از او ب ــْم؛ حدی ــا ُكْنُت ــَن َم ــْم َأی َمَعُك

ــُد َوِإیــاَك  اِحِمیــَن؛ یوســفف ٦٤ا. و فقــط از او كمــک می خواهنــد  ِإیــاَك َنْعُب ــُم الرَّ ــَو َأْرَح ــا َوُه َحاِفًظ

َنْســَتِعیُن؛ حمــدف ٥ا. امــروزه در شــهرهاى بــزرگ بــا وجــود پیشــرفت در زمینــه علمــی و فنــاورى، رفــاه 

و آســایش، بهداشــت، كاهــش مــرگ  و میــر و ...، زندگــی انســان گرفتــار نوعــی عــدم تعــادل شــده 

ــن پیشــرفت ها نتوانســته ســبب كاهــش ناراحتی هــا، بی عدالتی هــا و رســیدن انســان  اســت و ای

بــه آرامــش شــود. امــروزه بســیارى از انســان ها اســیر فقــر، گرســنگی و بیمــارى هســتند. ایــن در 

ــه  ــرار گرفت ــراد محــدودى ق ــار اف ــع طبیعــی و ثروت هــای خــدادادى در اختی ــی اســت كــه مناب حال

اســت. دلیــل ایــن امــر فاصلــه گرفتــن از معنویــت و عــدم تجلــی توحیــد در فضــاى زندگــی انســان 

معاصــر اســت. مقایســه نتایــج مؤلفــه فرهنگــی تجلــی توحیــد در فضــای شــهری مراغــه، بــه عنــوان 

یکــی از مهم تریــن مؤلفه هــای فرهنگــی شــهر طیــب از منظــر قــرآن در جــدول  4ا آمــده اســت.

جدول )4(: آزمون T تک نمونه   ای تجلی توحید در فضای شهر

متغیر

Test Value = 3

مقدار 

ارزشی

درجه 

آزادی

سطح 

معناداری
میانگین

%95 فاصله اطمینان

باالترپایین   تر

تجلی توحید در فضای 

شهر
-3.00659.004-.30000-.4997-.1003
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نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان می دهــد بیــن مؤلفــه فرهنگــی تجلــی توحیــد در فضــای 

ــاداری  ــا مؤلفــه تجلــی توحیــد در فضــای شــهر طیــب از منظــر قــرآن، تفــاوت معن شــهری مراغــه ب

 0/004ا وجــود دارد. بــه طــوری کــه شــهر مراغــه بــه لحــاظ مؤلفــه فرهنگــی تجلــی توحیــد در فضــای 

شــهری، فاصلــه زیــادی بــا معیــار تجلــی توحیــد در فضــای شــهر طیــب از منظــر قــرآن کریــم دارد. از 

ایــن رو متولیــان فرهنگــی و مســئوالن امــور شــهری جهــت ارتقــای تجلــی توحیــد در فضــای شــهر 

مراغــه و نزدیــک شــدن بــه معیــار شــهر طیــب، می بایســت برنامه ریــزی آگاهانــه ای داشــته باشــند. 

2- گسترش تقوا و معنویت در شهر

 تقــوا و معنویــت، مهم تریــن خصیصــه مؤمــن و ســاح دفاعــی او در برابــر گنــاه و هــواى نفــس 

اســت. شــهر طیــب بایســتی بتوانــد زمینــه رشــد تقــواى الهــی را در انســان  فراهــم نمــوده و از هــر 

آنچــه امــكان بــروز گنــاه و خدشــه بــه تقــواى الهــی را ســبب شــود، جلوگیــرى بــه عمــل آورد، تــا 

بتوانــد محــل نــزول بــركات الهــی باشــد. اگــر مــردم شــهرها ایمــان آورده و تقــوا پیشــه كننــد بــركات 

آســمان و زمیــن را بــه رویشــان می گشــودیم  اعــرافف ٩٦ا. نتایــج تجزیــه  و تحلیــل مؤلفــه فرهنگــی 

ــهر  ــی ش ــای فرهنگ ــر از مؤلفه ه ــی دیگ ــوان یک ــه عن ــه ب ــهر مراغ ــت در ش ــوا و معنوی گســترش تق

طیــب از منظــر قــرآن در جــدول  5ا آورده شــده اســت.

جدول )5(: آزمون T تک نمونه   ای گسترش تقوا و معنویت در شهر

متغیر

Test Value = 3
مقدار 

ارزشی

درجه 

آزادی
میانگینسطح معناداری

%95 فاصله اطمینان

باالترپایین   تر

3776.1442.-11667.-89559.375.-گسترش تقوا و معنویت در شهر

نتایــج ایــن پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه در مؤلفــه فرهنگــی گســترش تقــوا و معنویــت در 

شــهر، تفــاوت معنــاداری  0/375ا بیــن شــهر مراغــه و شــهر طیــب از منظــر قــرآن وجــود نــدارد و 

ایــن مؤلفــه فرهنگــی در شــهر مراغــه بیــن شــهروندان در ســطح قابــل قبولــی اســت. 

3- رونق عبادت در شهر

ــای  ــق دارد و فض ــی رون ــتورات دین ــه دس ــل ب ــی و عم ــای اله ــای ارزش ه ــب، احی ــهر طی در ش

حاکــم بــر شــهر، فضــای معرفتــی و معنــوی اســت. خانه هایشــان عــاوه بــر محــل زندگــی، عبــادت 
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ــاتف 56ا. مقایســه  ــُدوِن؛ ذاری ــَس ِإلَّ ِلیْعُب ْن ــنَّ َواْلِ ــُت اْلِج ــا َخَلْق گاهشــان محســوب می شــود.  َوَم

ــب از  ــادی در شــهر طی ــق عب ــار رون ــا معی ــه ب ــادی در شــهر مراغ ــق عب ــی رون ــه فرهنگ ــج مؤلف نتای

ــرآن در جــدول  6ا آمــده اســت. ــدگاه ق دی

جدول )6(: آزمون T تک نمونه   ای رونق عبادی در شهر

متغیر

Test Value = 3

مقدار 

ارزشی

درجه 

آزادی

سطح 

معناداری
میانگین

%95 فاصله اطمینان

باالترپایین   تر

5.63659.024.46667.3010.6323رونق عبادی در شهر

ــن شــهر  ــادی در شــهر، بی ــق عب ــی رون ــه فرهنگ ــن پژوهــش نشــان می دهــد در مؤلف ــج ای نتای

ــوان  ــه عن ــه ب ــود دارد. آنچ ــاداری  0/024ا وج ــاوت معن ــرآن تف ــر ق ــب از منظ ــهر طی ــه و ش مراغ

ــادی شــهر  ــا معیارهــای عب ــادی ب ــه زی ــد، فاصل ــی می کن ــادی در شــهر مراغــه تجل شــاخصه های عب

طیــب دارد. یافته هــا حاکــی از آن اســت کــه بــا نفــوذ فرهنــگ بیگانــه از طریــق ماهــواره و فضــای 

مجــازی، رونــق عبــادی در شــهر مراغــه کمرنــگ شــده اســت. 

4- شهر توّكل كنندگان 

یكــی دیگــر از خصایــص مؤمنــان تــوكل اســت. تــوكل وســیله دفاعــی انســاِن موحــد و متقــی 

ــم در  ــار و ه ــظ و گفت ــم در لف ــهروندان ه ــب، ش ــهر طی ــت. در ش ــی اس ــكات زندگ ــر مش در براب

فضــاى عینــی شــهر، تــوكل را بــه خوبــی بــه نمایــش می گذارنــد. هــر روز صبــح كــه از خانــه خــارج 

ــّه«  هــودف ٥٦ا را زمزمــه  ــى الَل ــُت َعَل ْل ــد اصطــاح »َتَوكَّ ــاال می زنن ــازه را ب ــره مغ ــا كرك می شــود و ی

می کننــد و در فضــاى عینــی نیــز از ســالیان دراز ایــن اصطــاح بــر ســردر خانه   هــا و بــاالى مغازه هــا 

ــد »ِإنَّ اهَّلَل یِحــبُّ  ــی دارن ــارات قرآن ــه ایــن عب ــان اعتقــاد كامــل ب ــد. آن و بازارهــا خودنمایــی می کن

ِلیــَن«  آل عمــرانف ١٥٩ا. امــروزه در فضــاى شــهرها، مشــكات عدیــده روحــی و روانــی و حتــی  اْلُمَتَوكِّ

خودکشــی ها بــروز و ظهــور پیــدا کــرده  كــه نتیجــه عــدم تــوكل در برابــر مشــكات زندگــی اســت. 

تجزیــه  و تحلیــل نتایــج مؤلفــه فرهنگــی تــوکل در شــهر مراغــه بــا معیــار آن در شــهر طیــب از منظــر 

قــرآن در جــدول  7ا آورده شــده اســت. 
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تک نمونه   ای شهر توکل کنندگان T جدول )7(: آزمون

متغیر
Test Value = 3

مقدار 

ارزشی

درجه 

آزادی
میانگینسطح معناداری

%95 فاصله اطمینان

باالترپایین   تر

2132.1465.-03333.-.37159712.-شهر توکل کنندگان

 یافته هــای ایــن پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه در مؤلفــه فرهنگــی تــوکل بــه خداونــد، تفــاوت 

معنــاداری  0/712ا بیــن شــهر مراغــه و شــهر طیــب از دیــدگاه قــرآن وجــود نــدارد. بــه طــوری کــه 

ْلــُت َعَلــى الَلــّه« بیــن شــهر مراغــه و معیــار مؤلفــه تــوکل  در مؤلفــه تــوکل بــه خداونــد بــا ذکــر »َتَوكَّ

در شــهر طیــب از منظــر قــرآن همخوانــی وجــود دارد و در ســطح قابــل قبولــی اســت. شــهر مراغــه از 

لحــاظ مؤلفــه تــوکل بــه خداونــد بــه عنــوان یکــی از مؤلفه هــای فرهنگــی شــهر طیــب، از وضعیــت 

مناســبی برخــوردار اســت.

5- اخلص و پرهیز از ظاهرگرایی و مقدس مآبی 

ــن  ــات مؤم ــی از خصوصی ــاكارى و مقدس مآب ــز از ری ــدا و پرهی ــراى خ ــل ب ــردن عم ــص ك خال

ــادات  اســت. در شــهر طیــب شــهروندان در نهــان و آشــكار، تقــواى الهــی را رعایــت می کننــد و عب

آنــان از جمیــع آفــات مصــون و خالــص بــراى خداونــد اســت  ُقــْل ِإنَّ َصَلِتــی َوُنُســِكی َوَمْحیــای 

ْعــَراِب ُمَناِفُقــوَن َوِمــْن َأْهــِل اْلَمِدیَنِة  ــْن َحْوَلُكــْم ِمــَن اْلَ ــِه َربِّ اْلَعاَلِمیــَن؛  انعــامف ١٦2ا،  َوِممَّ َوَمَماِتــی ِللَّ

َفــاِق؛ توبــهف ١٠١ا. نتایــج ارزیابــی مؤلفــه فرهنگــی اخــاص و پرهیــز از ظاهرگرایــی و  َمــَرُدوا َعَلــى النِّ

ــا شــهر مراغــه در جــدول  8ا آورده شــده اســت.  مقدس مآبــی در شــهر طیــب ب

جدول )8(: آزمون T تک نمونه   ای اخالص و پرهیز از ظاهرگرایی و مقدس مآبی

متغیر

Test Value = 3
مقدار 

ارزشی

درجه 

آزادی

سطح 

معناداری
میانگین

%95 فاصله اطمینان

باالترپایین   تر

اخالص و پرهیز از ظاهرگرایی و 

مقدس مآبی
3.62-59.001-.40000-.6207-.1793

ــار شــهر طیــب  ــا معی ــی ب ــی و مقدس مآب ــز از ظاهرگرای ــه اخــاص و پرهی شــهر مراغــه در مؤلف

ــهر  ــار ش ــه و معی ــهر مراغ ــن ش ــه بی ــی از آن اســت ک ــج حاک ــاداری  0/001ا دارد. نتای ــاوت معن تف
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ــود  ــادی وج ــه زی ــی فاصل ــی و مقدس مآب ــز از ظاهرگرای ــه اخــاص و پرهی ــاظ مؤلف ــه لح ــب ب طی

ــز از  ــاص و پرهی ــی اخ ــه فرهنگ ــت. مؤلف ــه اس ــت آگاهان ــزی و هدای ــد برنامه   ری ــه نیازمن دارد ک

ظاهرگرایــی و مقدس مآبــی از مؤلفه هــای مهــم در تحقــق شــهر طیــب اســامی اســت کــه عنایــت 

ــد. ــژه ای را می طلب وی

6- تأمین امنیت و آرامش

ــگام  ــن کام مســلمانان هن ــب امنیــت و آرامــش اســت. اولی ــن مشــخصه شــهر طی ضروری تری

ــت.  ــر اس ــه یکدیگ ــت ب ــای امنی ــن راه الق ــه ابتدایی تری ــت ک ــام« اس ــر »س ــه یکدیگ ــیدن ب رس

ــوف و  ــل خ ــد، تبدی ــده می ده ــان وع ــل ایم ــه اه ــال ب ــد متع ــه خداون ــی ک ــهر طیب ــه ش خصیص

ــوا  ــَن آَمُن ِذی ــَد اهَّلُل الَّ ــان اســت  َوَع ــن آن ــس از اســتوار شــدن دی ــت و ســام پ ــه امنی وحشــت ب

ُهــْم ِمــْن َبْعــِد َخْوِفِهــْم َأْمًنــا؛ نــورف 55ا.  َلنَّ ْرِض ... َوَلیَبدِّ ُهْم ِفــی اْلَ اِلَحــاِت َلیْســَتْخِلَفنَّ ِمْنُكــْم َوَعِمُلــوا الصَّ

امنیــت از مهم تریــن و ضروری   تریــن نیازهــای جوامــع بشــری اســت. در همیــن راســتا امــام علــی 

؟ع؟ می   فرماینــدف بدتریــن شــهرها، شــهری اســت کــه در آن امنیــت و آبادانــی نباشــد شــر البــلد بلــد 

امــن فیــه و ل خصــب؛  تمیمی   آمــدی، بی تــاف 452ا. تجزیــه  و تحلیــل نتایــج امنیــت و آرامــش در 

شــهر مراغــه در مقایســه بــا شــهر طیــب از منظــر قــرآن در جــدول  9ا آمــده اســت.

جدول )9(: آزمون T تک نمونه   ای تأمین امنیت و آرامش

متغیر
Test Value = 3

مقدار 

ارزشی

درجه 

آزادی
میانگینسطح معناداری

%95 فاصله اطمینان

باالترپایین   تر

تأمین امنیت و 

آرامش
.22459.824.01667-.1324.1657

ــرآن،  ــب اســامی از منظــر ق ــن شــهر مراغــه و شــهر طی ــج جــدول  9ا نشــان می دهــد بی نتای

در مؤلفــه امنیــت و آرامــش تفــاوت معنــاداری  0/824ا وجــود نــدارد. از ایــن رو وضعیــت مؤلفــه 

ــل  ــا شــهر طیــب اســامی در ســطح قاب فرهنگــی امنیــت و آرامــش در شــهر مراغــه در مقایســه ب

ــی قــرار دارد.  قبول

7- برقراری عدالت

ــدف  ــه ه ــورى ك ــه ط ــت، ب ــوردار اس ــادى برخ ــیار زی ــت بس ــام از اهمی ــط در اس ــدل و قس ع

ــْد  ــانی اســت  َلَق ــع انس ــدل در جوام ــی ع ــمانی، برپای ــای آس ــزول کتاب ه ــران و ن ــال پیامب از ارس
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ــاُس ِباْلِقْســِط؛ حدیــدف 25ا. در  ــوَم الّن ــُم اْلِکتــاَب َو اْلِمیــزاَن ِلَیُق ــا َمَعُه ــاِت َو َأْنَزْلن ن ــَلنا ِباْلَبیِّ ــْلنا ُرُس َأْرَس

شــهر طیــب، عدالــت جــزء اصــول اســت و شــرط پیشــرفت هــر یــک از ارزش هــای نیــک، رعایــت آن 

ــوان مثــال رعایــت عدالــت در توزیــع مناصــب و موقعیت هــا، داورى و قضــاوت،  ــه عن می باشــد. ب

دسترســی بــه بیت المــال و... . مقایســه نتایــج مؤلفــه فرهنگــی برقــراری عدالــت در فضــای شــهری 

ــرآن در جــدول  ــن مؤلفه هــای فرهنگــی شــهر طیــب از منظــر ق ــوان یکــی از مهم تری ــه عن مراغــه ب

 10ا آمــده اســت.

جدول )10(: آزمون T تک نمونه   ای برقراری عدالت در شهر

متغیر

Test Value = 3
مقدار 

ارزشی

درجه 

آزادی
میانگینسطح معناداری

%95 فاصله اطمینان

باالترپایین   تر

2379.-6954.-46667.-59.008-4.082برقراری عدالت

نتایــج پژوهــش حاکــی از آن اســت در مؤلفــه فرهنگــی برقــراری عدالــت بیــن شــهر مراغــه و شــهر 

ــاداری  0/008ا وجــود دارد. شــهر مراغــه در برقــراری عدالــت از معیــار  طیــب اســامی تفــاوت معن

شــهر طیــب اســامی فاصلــه زیــادی دارد. یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد رعایــت عدالــت در 

شــهر مراغــه بــه عنــوان یکــی از مؤلفه هــای فرهنگــی شــهر طیــب از منظــر قــرآن وضعیــت مناســبی 

نــدارد و ایــن شــهر در برقــراری عدالــت موفــق عمــل نکــرده اســت. 

8- ضرورت وحدت در شهر

ــون  ــی چ ــور جمع ــق ام ــت تحق ــه در جه ــت ک ــانی اس ــی انس ــجام، فضیلت ــی و انس وحدتگرای

تمــدن و مدنیــت نقشــی اساســی دارد  تبریــزی   زاده، 1399ف 143ا. وحــدت و انســجام اصــل اساســی 

در اجتمــاع اســامی اســت. در آیــات زیــادی بــر لــزوم وحــدت در بیــن مســلمین تأکیــد شــده اســت 

ُقــوا؛  آل عمــران، 103ا. در شــهر طیــب وحــدت و یکپارچگــی تنها   َواْعَتِصُمــوا ِبَحْبــِل اهَّلِل َجِمیًعــا َوَل َتَفرَّ

از راه یکــی بــودن دل هــا عملــی اســت و نــه از خــاک، خــون، زبــان، رنــگ، نــژاد و قبیلــه. آنچــه دل ها 

ــْم  ــَن َأَخَویُك ــوا َبی ــَوٌة َفَأْصِلُح ــوَن ِإْخ ــا اْلُمْؤِمُن َم ــوی اســت  ِإنَّ ــان ق ــد ایم ــک می کن ــم نزدی ــه ه را ب

ُقــوا اهَّلل؛حجــراتف 10ا. نتایــج تجزیــه  و تحلیــل مؤلفــه فرهنگــی وحــدت در شــهر مراغــه و شــهر  َواتَّ

طیــب از دیــدگاه قــرآن در جــدول  11ا آورده شــده اســت.
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جدول )11(: آزمون T تک نمونه   ای ضرورت وحدت در شهر

متغیر
Test Value = 3

مقدار 

ارزشی

درجه 

آزادی
میانگینسطح معناداری

%95 فاصله اطمینان

باالترپایین   تر

ضرورت وحدت در 

شهر
1.65959.103.11667-.0241.2574

ارزیابــی نتایــج مؤلفــه فرهنگــی ضــرورت وحــدت در شــهر، بــه عنــوان یکــی از مؤلفه هــای شــهر 

طیــب اســامی، نشــان می دهــد شــهر مراغــه بــه لحــاظ وحــدت در شــهر تفــاوت معنــاداری  0/103( 

بــا شــهر طیــب از منظــر قــرآن نــدارد. بــه طــوری کــه شــهر مراغــه از نظــر وحــدت بیــن شــهروندان از 

وضعیــت مناســبی برخــوردار اســت و در ایــن مؤلفــه شــرایط الزم بــرای تحقــق شــهر طیــب اســامی 

وجــود دارد.

9- گسترش ذکر و تذکر در شهر

در آیــات قرآنــی، مفهــوم ذكــر بســیار مــورد تأكیــد قــرار گرفتــه اســت. زیــرا ذكــر وســیله اتصــال 

ِذیــَن ِإَذا ُذِكــَر اهَّلُل َوِجَلــْت  َمــا اْلُمْؤِمُنــوَن الَّ زندگــی دنیــوى انســان بــا مبــدأ و خالــق هســتی اســت  ِإنَّ

ُلوَن؛انفــالف 2ا. مهم تریــن عاملــی  ِهــْم یَتَوكَّ ــا َوَعَلــى َربِّ ــُه َزاَدْتُهــْم ِإیَماًن ُقُلوُبُهــْم َوِإَذا ُتِلیــْت َعَلیِهــْم آیاُت

كــه می توانــد جامعــه را رنــگ و صبغــه الهــی بخشــد و آرامــش را بــه آن ارزانــی دارد ذكــر اســت 

 َأَل ِبِذْكــِر اهَّلِل َتْطَمِئــنُّ اْلُقُلــوُب؛ رعــدف 2٨ا. ســاختار شــهر طیــب بــه گونــه ای اســت كــه تمــام عناصــر 

و فضاهــاى آن بــه عنــوان عنصــر تذكــر دهنــده عمــل می کننــد. اینجاســت كــه كلیــت شــهر، شــهِر 

ذكــر می گــردد و نــه تنهــا غفلــت و نســیان از یــاد خــدا و ایجــاد شــرایط بــراى ارتــكاب گنــاه در آن 

ــارى  ــات و مســتحبات الهــی تشــویق و ی ــه انجــام واجب ــدارد، بلكــه ســاكنان و ناظــران را ب ــا ن معن

ــهر  ــر در ش ــر و تذک ــترش ذک ــی گس ــه فرهنگ ــل مؤلف ــه  و تحلی ــج تجزی ــدول  12ا نتای ــد. ج می کن

مراغــه و شــهر طیــب از دیــدگاه قــرآن را نشــان می دهــد. 

جدول )12(: آزمون T تک نمونه   ای گسترش ذکر و تذکر در شهر

متغیر

Test Value = 3
مقدار 

ارزشی 

درجه 

آزادی

سطح 

معناداری
میانگین

%95 فاصله اطمینان

باالترپایین   تر

3.01359.004.26667.0896.4438گسترش ذکر و تذکر در شهر



53

ها
اغ
مر

ر 
شه

یف 
رد

مو
ه 

لع
طا

 م
ن 

رآ
 ق
ظر

من
ز 
ب ا

طّی
ر 
شه

ی 
نگ

ه
فر
ی 

ها
فه 

ؤل
 م

ی
یاب

رز
ا

سال سوم

شماره دوم

پیاپی هشتم

تابستان ١٤٠١

ــاوت  ــد تف ــان می ده ــه نش ــهر مراغ ــر در ش ــر و تذک ــترش ذک ــی گس ــه فرهنگ ــی مؤلف ارزیاب

معنــاداری 0/004ا بــا مؤلفــه گســترش ذکــر و تذکــر در شــهر طیــب اســامی از منظــر قــرآن وجــود 

ــار  ــا معی ــاه، ب ــده از گن ــر و عناصــر بازدارن ــر و تذک ــه ذک ــه لحــاظ مؤلف دارد. ســاختار شــهر مراغــه ب

فرهنگــی ذکــر و تذکــر شــهر طیــب اســامی فاصلــه زیــادی دارد. بــر ایــن اســاس، شــهر مراغــه از 

ــب اســامی از شــرایط  ــق شــهر طی ــر در شــهر، در راســتای تحق ــر و تذک ــه گســترش ذک نظــر مؤلف

ــد.  ــوردار نمی باش ــی برخ مطلوب

10- رعایت عفت عمومی

ــرون از  ــی در بی ــت عموم ــت عف ــه رعای ــردان را ب ــان و م ــات بســیاری زن ــم اســامی آی در تعالی

ــد چشــمان خــود  ــه می کن ــان توصی ــردان و زن ــه م ــد و ب ــه دعــوت می کن ــه و در فضــای جامع خان

ــوا  را فــرو گیرنــد و دامــان خــود را پــاک نگــه دارنــد کــه برایشــان بهتــر اســت  ُقــْل ِلْلُمْؤِمِنیــَن َیُغضُّ

ِمــْن َأْبصاِرِهــْم َو َیْحَفُظــوا ُفُروَجُهــْم ذِلــَک َأْزکــى َلُهــْم ...؛ نــورف 30ا،  َو ُقــْل ِلْلُمْؤِمنــاِت َیْغُضْضــَن ِمــْن 

َأْبصاِرِهــنَّ َو َیْحَفْظــَن ُفُروَجُهــنَّ ...؛ نــورف 31ا. یکــی از مهم تریــن مســائلی کــه در شــهر طیــب مــورد 

توجــه قــرار می گیــرد، عفــت عمومــی و پرهیــز از هرگونــه اختــاط غیرضــروری اســت. نتایــج تجزیــه  

و تحلیــل مؤلفــه فرهنگــی عفــت عمومــی در شــهر مراغــه در مقایســه بــا شــهر طیــب از منظــر قــرآن 

در جــدول  13ا آورده شــده اســت.

جدول )13(: آزمون T تک نمونه   ای رعایت عفت عمومی در شهر

متغیر

Test Value = 3

مقدار 

ارزشی

درجه 

آزادی
میانگینسطح معناداری

%95 فاصله اطمینان

باالترپایین   تر

2.60159.012.20000.0461.3539رعایت عفت عمومی

نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد بیــن شــهر مراغــه و شــهر طیــب اســامی از منظــر قــرآن 

ــروزه در شــهر  ــاداری  0/012ا وجــود دارد. آنچــه ام ــاوت معن ــه عفــت عمومــی در شــهر، تف در مؤلف

مراغــه تحــت عنــوان عفــت عمومــی مطــرح اســت، فاصلــه زیــادی بــا معیارهــای عفــت عمومــی 

شــهر طیــب اســامی دارد. برایــن اســاس در راســتای تحقــق شــهر طیــب اســامی از منظــر قــرآن، 

ــت نامناســبی برخــوردار  ــی در شــهر از وضعی ــت عموم ــت عف ــه رعای ــه لحــاظ مؤلف ــه ب شــهر مراغ

اســت.
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11- شهر اخلق مدار

ــه  ــام توج ــه اس ــت ک ــی اس ــوالت مهم ــه مق ــهروندی از جمل ــی ش ــاق و زندگ ــن اخ ــه بی رابط

ویــژه بــه آن دارد. قــرآن از یــک طــرف بــرای ایجــاد و پایــداری شــهر طیــب و اخــاق مــدار، الگــوی 

ــر  ــر و ام ــا تذک ــر ب ــمف 4ا و از طــرف دیگ ــٍم؛  قل ــٍق َعِظی ــى ُخُل ــَك َلَعَل ــد  َوِإنَّ مناســب معرفــی می کن

ــٌة َیْدُعــوَن  بــه معــروف، نظــام اخاقــی اســام را در فضــای شــهر پیــاده می ســازد  َو ْلَتُکــْن ِمْنُکــْم ُأمَّ

ــَک ُهــُم اْلُمْفِلُحــوَن؛ آل عمــرانف 104ا.  ــِر َو ُأولِئ ــِن اْلُمْنَک ــْوَن َع ــُروِف َو َیْنَه ــُروَن ِباْلَمْع ــِر َو َیْأُم ــى اْلَخْی ِإَل

ــی  ــدرن، ارکان زندگ ــی م ــکل گیری فرهنگ ــات و ش ــی و ارتباط ــوالت صنعت ــال تح ــه دنب ــروزه ب ام

انســان دچــار تغییــر و تحــوالت اساســی شــده اســت. بی بنــد و بــاری مــردان و زنــان و حاکمیــت 

تفکــر ثروت انــدوزی و ســود بیشــتر و...، موجــب رکــود اخاقیــات در شــهرهای امــروزی شــده اســت. 

ــن  ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــه، ب ــدار مراغ ــی شــهر اخــاق م ــه فرهنگ ــل مؤلف ــج تجزیه وتحلی نتای

ــرآن در جــدول  14ا آمــده اســت. مؤلفه هــای فرهنگــی شــهر طیــب از منظــر ق

جدول )14(: آزمون T تک نمونه   ای اخالق   مداری در فضای شهر

متغیر
Test Value = 3

مقدار 

ارزشی

درجه 

آزادی
میانگینسطح معناداری

%95 فاصله اطمینان

باالترپایین   تر

2459.1126.-06667.-74459.460.-شهر اخالق مدار

ــاداری  ــاوت معن ــد تف ــان می ده ــه نش ــهر مراغ ــداری در ش ــی اخاق م ــه فرهنگ ــی مؤلف ارزیاب

ــن  ــج ای ــاس نتای ــدارد. براس ــود ن ــامی وج ــب اس ــهر طی ــداری در ش ــه اخاق م ــا مؤلف  0/460ا ب

ــامی در  ــداری اس ــار اخاق م ــا معی ــه ب ــداری در مقایس ــت اخاق م ــه در رعای ــهر مراغ ــش، ش پژوه

ــرآن و  ــر ق ــدار از منظ ــِب اخاق   م ــهر طی ــق ش ــت تحق ــد جه ــر چن ــت ه ــی اس ــل قبول ــطح قاب س

ــاد اســت.  ــه زی ــده   آل فاصل ــه ای رســیدن ب

12- هویت و عدم خودباختگی

بافــت شــهری و فرهنگــی شــهر طیــب بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه باورهــای دینــی و اســامی 

افــراد جامعــه را تقویــت کــرده، از تقلیــد کورکورانــه از فرهنــگ بیگانــه کــه بــا تعالیم اســامی ســازگاری 

ُكــْم َأْوِلیــاَء؛ ممتحنــهف 1ا. ســاختار شــهر  ی َوَعُدوَّ ِخــُذوا َعــُدوِّ ِذیــَن آَمُنــوا َل َتتَّ نــدارد نهــی کنــد  یــا َأیَهــا الَّ

طیــب و عناصــر مهــم عبــادی و فرهنگــی آن ماننــد مســجد، مصلــی، حســینیه ، تکیــه و... بایســتی 

براســاس ارزش هــای فرهنگــی و اســامی بنــا شــود. نتایــج تجزیــه  و تحلیــل مؤلفــه فرهنگــی هویــت 
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و عــدم خودباختگــی در شــهر طیــب بــا شــهر مراغــه در جــدول  15ا آورده شــده اســت.

جدول )15(: آزمون T تک نمونه   ای هویت و عدم خودباختگی

متغیر
Test Value = 3

مقدار 

ارزشی

درجه 

آزادی
میانگینسطح معناداری

%95 فاصله اطمینان 

باالترپایین   تر

8.34759.011.75000.5702.9298هویت و عدم خودباختگی

ــهر  ــار ش ــا معی ــی ب ــدم خودباختگ ــت و ع ــه هوی ــه در مؤلف ــهر مراغ ــد ش ــان می ده ــج نش نتای

ــت  ــی از آن اس ــش حاک ــای پژوه ــاداری  0/011ا دارد. یافته ه ــاوت معن ــرآن تف ــدگاه ق ــب از دی طی

ــب  ــهر طی ــاختار ش ــول و س ــا اص ــی ب ــدم خودباختگ ــت و ع ــه هوی ــاظ مؤلف ــه لح ــه ب ــهر مراغ ش

اســامی فاصلــه زیــادی دارد. نفــوذ فرهنــگ بیگانــه و الگوگیــری در عناصــر و ســاختار شــهری مراغــه 

موجــب گردیــده شــهر دچــار تغییــر و تحــوالت اساســی شــود و بــه تدریــج، ارزش هــای فرهنگــی و 

اســامی خــود را نابــود ســازد.

ــی  ــات خیام   باش ــج مطالع ــه نتای ــابه از جمل ــات مش ــج تحقیق ــش نتای ــن پژوه ــای ای یافته ه

 1400ا مبنــی بــر برنامه   ریــزی الگــوی قرآنــی »شــهر طیــب« منطبــق بــا گام دوم انقــاب در تحقــق 

کالبــدی تمدن ســازی    نویــن اســامی را تأییــد می کنــد. همچنیــن نشــان می دهــد کــه بیــن برخــی 

ــهرهای  ــود ش ــت موج ــا وضعی ــم ب ــرآن کری ــده در ق ــان ش ــب اســامی بی ــهر طی ــای ش از مؤلفه   ه

ــا  ــه ب ــت ک ــی از آن اس ــش حاک ــر دو پژوه ــای ه ــود دارد. یافته   ه ــادی وج ــاوت زی ــروزی تف ام

ــاری  ــگ و معم ــر فرهن ــم ب ــا اصــول حاک ــط ب ــی مرتب ــی دین ــی اســامی و اســتخراج مبان جهان   بین

ــن  ــت. یافته هــای ای ــب اســامی دســت یاف ــه اهــداف شــهر طی ــوان ب شهرســازی اســامی، می   ت

ــا  ــامی ب ــب اس ــهر طی ــی ش ــای فرهنگ ــی از مؤلفه   ه ــاوت در برخ ــود تف ــر وج ــی ب ــش مبن پژوه

وضعیــت فرهنگــی و فــرم شــهرهای امــروزی، بــا توجــه بــه اســناد باالدســت نیــز تأییــد می  شــود. 

ــای  ــر آرمان ه ــامی از منظ ــهر اس ــاخص های ش ــر ش ــی ب ــم  1400ا مبن ــای آیش ــن یافته ه همچنی

نظــام جمهــوری اســامی ایــران براســاس مبانــی و فامیل   روحانــی  1384ا مبنــی بــر قــرآن زیرســاخت 

تمــدن اســامی، نقــش قــرآن کریــم را در بازیابــی فرآینــد و برآینــد تمدن ســازی مطلــوب اســامی 

ــه حاکــی از  ــن زمین ــه در ای ــد. مطالعــات صــورت گرفت ــوان »شــهر طیــب« تأییــد می کنن تحــت عن

ــگاری  ــا آینده ن ــات و ب ــی و روای ــات قرآن ــب از آی ــا اســتخراج مؤلفه   هــای شــهر طی ــه ب آن اســت ک

ــه مــدل شــهر طیــب اســامی دســت یافــت. ــوان ب ــوب، می   ت مطل
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ــان و  ــه محقق ــورد توج ــئله چالشــی م ــن مس ــه آن، مهم تری ــوط ب ــائل مرب ــهر و مس ــروزه ش ام

مســئوالن امــر می باشــد. اســام بــه عنــوان دینــی مدنــی و اجتماعــی، از هیــچ یــک از مشــکات و 

نیازهــای انســان غافــل نشــده اســت. بــا تفحــص در آیــات قــرآن می تــوان ویژگی هــای مربــوط بــه 

شــهر طیــب بویــژه مؤلفه هــای فرهنگــی كــه مهم تــر و قابــل اســتفاده در هــر زمــان و مــكان هســتند 

را اســتخراج كــرد، تــا آگاهــی عمومــی نســبت بــه شــهر ایــده   آل اســامی افزایــش یابــد و راهنمــاى 

متولیــان فرهنگــی و امــور شــهرى در برابــر هجــوم فرهنــگ بیگانــه در فضــای شــهرهای اســامی قــرار 

گیــرد و در نهایــت بتــوان در جهــت تدویــن مبانــی شــهر طیــب گام برداشــت. در راســتای تحقــق 

ایــن مهــم، وضعیــت فرهنگــی شــهر اســامی مراغــه مــورد ارزیابــی قرار گرفــت. نتایــج حکایــت از آن 

دارد شــهر اســامی مراغــه در مؤلفه هــای فرهنگــی تجّلــی توحیــد در فضــاى شــهر، رونــق عبــادت در 

شــهر، اخــاص و پرهیــز از ظاهرگرایــی و مقدس مآبــی، برقــراری عدالــت، گســترش ذکــر و تذکــر در 

شــهر، رعایــت عفــت عمومــی و هویــت و عــدم خودباختگــی، بــا مؤلفه هــای فرهنگــی شــهر طیــب 

از منظــر قــرآن تفــاوت معنــاداری دارد. در مؤلفه هــای فرهنگــی یــاد شــده شــهر مراغــه بــا معیارهــای 

فرهنگــی شــهر طیــب اســامی فاصلــه زیــادی دارد و بــرای تحقــق معیارهــای شــهر طیــب اســامی 

ــم و  ــزی منظ ــت برنامه ری ــهری می بایس ــور ش ــئوالن ام ــی و مس ــان فرهنگ ــه، متولی ــهر مراغ در ش

آگاهانــه ای داشــته باشــند. همچنیــن یافته هــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه در بیــن 12 مؤلفــه 

اصلــی مــورد پژوهــش، وضعیــت فرهنگــی شــهر مراغــه در مؤلفه هــای فرهنگــی گســترش تقــوا و 

معنویــت در شــهر، شــهر تــوّكل كننــدگان، تأمیــن امنیــت و آرامــش، ضــرورت وحــدت در شــهر و شــهر 

اخــاق مــدار، تفــاوت معنــاداری بــا معیارهــای شــهر طیــب اســامی نــدارد. در ایــن پنــج مؤلفــه ی 

ــب اســامی در  ــهر طی ــای ش ــا معیاره ــه در مقایســه ب ــهر مراغ ــی ش ــت فرهنگ ــده، وضعی ــر ش ذک

ســطح قابــل قبولــی قــرار دارد. آنچــه می بایســت مدنظــر باشــد ایــن اســت کــه طیــب بــودن شــهر 

مراغــه در پنــج مؤلفــه ذکــر شــده، امــری نســبی اســت کــه اگــر شــهروندان و متولیــان فرهنگــی و 

امــور شــهری مراقبــت نکننــد، آن مؤلفه هــا همچــون عصــر بعــد از پیامبــر ؟ص؟ و علــی ؟ع؟ از دســت 

خواهنــد رفــت. لــذا بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش، در راســتای تحقــق مؤلفه هــای فرهنگــی شــهر 

ــه کمــک محققیــن،  طیــب اســامی پیشــنهاد می گــردد، در گام نخســت، متولیــان امــر فرهنگــی ب

ــا در  ــد. ت ــیم نماین ــتخراج و مختصــات آن را ترس ــب اســامی را اس ــهر طی ــای ش اصــول و معیاره

مرحلــه بعــد بــا فراهم ســازی مبانــی نظــری محکــم و الگوگیــری از آن، بتواننــد از ســردرگمی موجــود 
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رهایــی یابنــد و در برابــر الگوهــای وارداتــی غــرب عــرض انــدام کننــد و شــهرهایی بــا هویــت اصیــل 

اســامی - قرآنــی ایجــاد نماینــد.

پیشنهادات

تــاش در جهــت شــناخت عمیــق و آگاهــی عمومــی نســبت بــه دیــدگاه اســام در خصــوص شــهر 

طیــب از منظــر قــرآن و روایــات؛

تدوین مبانی، اصول و معیارهای شهر طیب اسامی در قالب شاخص های قابل اجرا؛

توجــه بــه فضــای کالبــدی شــهر از نظــر رعایــت نمادهــا و ِالمان هــای اســامی و پرهیــز از مظاهــر 

غربــی و مصرف گرایــی؛

ــر مؤلفه هــای فرهنگــی شــهر طیــب و تــاش در جهــت  ــد ب ــا تأکی ــه محــور ب ــزی محل برنامه ری

ــن شــهروندان؛ ــت محــوری در بی ــی و عدال ــای اخاق گرای ارتق

حمایــت مالــی دانشــگاه ها، نهادهــای مرتبــط و متولیــان امــور شــهری از پژوهش هــای مرتبــط 

بــا شــهر طیــب اســامی.
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4ف 49 –7.

امیــن زاده،بهنــاز؛ نقــی زاده، محمــد، 1381ا، آرمان شــهر اســامف شــهر عدالــت، نشــریه صفــه، ســال دوازدهــم، 	 

شــماره35 ف 31 -20. 

ــران 	  ــوری اســامی ای ــام جمه ــای نظ ــر آرمان ه ــه، 1400ا، شــاخص های شــهر اســامی از منظ آیشــم، معصوم

براســاس مبانــی، فرهنــگ معمــاری و شهرســازی اســلمی، ســال 6، شــماره 1ف 232 – 210.

باقری، اشرف السادات، 1386ا، نظریه هایی درباره شهرهایی قلمرو فرهنگ اسلمی، تهران، امیرکبیر.	 

تبریــزی   زاده، راضیــه، 1399ا، مولفه   هــای فرامــادی تمدن   ســازی از منظــر قــرآن کریــم، فصلنامــه قــرآن، فرهنــگ 	 

و تمــدن، دوره یــک، شــماره 2ف 127-150.

ــی، 	  ــاری قم ــی انص ــگارش محمدعل ــه و ن ــم، ترجم ــم و دررالکل ــاا، غررالحک ــی ت ــدی، عبدالواحد، ب ــی آم تمیم

ــگ اســامی. ــرانف نشــر فرهن ته

جمشیدی، اسداهلل، 1384ا، نگاه قرآنی به حیات معنوی، تهرانف انتشارات کانون اندیشه. 	 

جوادی آملی، عبداهلل، 1395ا، مفاتیح الحیاه، قمف انتشارات مرکز بین المللی اسراء.	 

ــا گام دوم 	  ــق ب ــب« منطب ــهر طی ــی »ش ــوی قرآن ــی الگ ــزی و طراح ــان، 1400ا، برنامه   ری ــی، احس خیام   باش

انقــاب، در تحقــق کالبــدی تمــدن ســازی   نوین اســامی، فصلنامــه قــرآن، فرهنــگ و تمــدن، دوره دوم، شــماره 

4ف 148 –120.

ــا آرمانشــهر 	  ــم ب ــرآن کری ــدگاه ق ــه از دی ــات طیب ــده، 1388ا، بررســی و تبییــن مقایســه ای حی دیســناد، فرخن

ــاف عــزت خادمــی و محســن  ــه کارشناســی ارشــد، اســاتید راهنم ــی آن هــا، پایان نام لیبرالیســم و اهــداف تربیت

ــی و روانشناســی، دانشــگاه الزهــرا. ــوم تربیت ــی، دانشــکده عل ایمان

راغــب اصفهانــی، حســین ابــن محمــد، 1412قا، مفــردات الفــاظ القــرآن، تصحیــحف داوودی، صفــوان عدنــان، 	 

بیــروتف دارالقلــم.

ــری، 	  ــاله دکت ــث، رس ــرآن و حدی ــی در ق ــه ی دین ــی جامع ــاس، 1396ا، بررســی چشــم انداز فرهنگ رســولی، عب

رشــته الهیــات و معــارف اســامی-علوم قــرآن و حدیــث، دانشــکده الهیــات و معــارف اســامی، دانشــگاه ایــام.

سرپرســت ســادات، ســید ابراهیــم، 1397ا، تبییــن بایســته فرهنگــی، نظــری و ســاختاری شــکل گیری تمــدن 	 

اســامی، مطالعــات انقــلب اســلمی، ســال 15، شــماره 52ف 74–51.

ســیفیان، محمــد کاظــم، 1378ا، قالــب و محتــوا در معمــاری اســامی، هنرهــای زیبــا، شــماره 1، صــص 61 – 	 

.58

شــماعی، علــی، 1389ا، نقــش الگوهــای شهرســازی ســنتی در شهرســازی مــدرن شــهر یــزد، فصلنامــه مطالعــات 	 

شــهر ایرانــی اســلمی، شــماره 1ف 1-16.

ــان، 	  ــروه مترجم ــه گ ــرآن، ترجم ــی التفســیر الق ــان ف ــن حســن، 1360ا، مجمع البی ــی الفضــل ب طبرســی، ابوعل

تهــرانف فراهانــی.

___________________  1372ا، مجمع البیان فی التفسیر القرآن، تهرانف ناصر خسرو.	 
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تابستان ١٤٠١

طریحی، فخرالدین، 1375ا، مجمع البحرین و مطلع النیرین، تحقیقف احمد حسینی، تهرانف خوارزمی.	 

عبدالباقی، محمد فواد، 1393ا، المعجم المفهرس للفاظ القرآن الکریم، قمف احسان.	 

عزتــی، امیرحســین؛ چهاردولــی، عبــاس؛ ترابــی، محســن، 1399ا، مؤلفه هــای تمــدن نویــن اســامی و الزامــات 	 

ــری، مدیریــت اســلمی، ســال 28، شــماره 1ف 96  ــات مقــام معظــم رهب ــر بیان شــکل گیری و ثمــرات آن مبتنــی ب

.75 –

ــی اســلم، 	  ــه اندیشــه تمدن ــرآن زیرســاخت تمــدن اســامی، دو فصلنام ــر، 1394ا، ق ــی اکب ــی، عل فامیل   روحان

ــماره 1ف 93- 84. ش

قرائتی، محسن، 1383ا، تفسیر نور، تهرانف مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.	 

قرشی بنایی، علی اکبر، 1371ا، قاموس قرآن، تهرانف دارالکتب االسامیه.	 

قلعــه خــان بابایــی، علــی؛ ســامه، ملیحــه، 1390ا، مطالعــه تطبیقــی مفهــوم شــهر اســامی در اصفهــان در دوره 	 

ســلجوقی و صفــوی، فصلنامــه آبــادی، شــماره 35ف 34– 26.

کریمان، حسین، 1354ا، ری باستان، جلد دوم، تهرانف انتشارات دانشگاه ملی ایران.	 

_________  1356ا، قصران، تهرانف انتشارات انجمن آثار ملی تهران.	 

_________  1366ا، ری، شهرهای ایرانی، به کوشش محمد یوسف کیانی، تهرانف جهاد دانشگاهی.	 

ــی 	  ــه کارشناس ــات، پایان نام ــرآن و روای ــر ق ــب از منظ ــهر طی ــی ش ــای فرهنگ ــد، 1396ا، مؤلفه ه ــی، احم کریم

ــه  ــکده عام ــامی، دانش ــارف اس ــات و مع ــکده الهی ــور، دانش ــعبان پ ــد ش ــر محم ــا دکت ــتاد راهنم ــد، اس ارش

ــی. طباطبای

مردانــی، ســید زهــرا، 1394ا، طبقه بنــدی آراء متفکــران مطالعــات شــهر اســامی، بــاغ نظــر، ســال 12، شــماره 	 

35ف 74– 65.

مصبــاح یــزدی، محمدتقــی، 1390ا، جامعــه و تاریــخ از نــگاه قــرآن، قــمف موسســه آمــوزش و پژوهشــی امــام 	 

خمینــی.

مصطفوی، حسن، 1360ا، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهرانف بنگاه ترجمه و نشر کتاب.	 

معرفت، محمد هادی، 1378ا، جامعه مدنی، قمف التمهید.	 

مقیمی، محمد، 1384ا، سازمان و فرهنگ دینی، رویکرد پژوهشی، تهرانف انتشارات ترمه.	 

مکارم شیرازی، ناصر، 1374ا، تفسیر نمونه، تهرانف دارالکتب االسامیه، چاپ اول.	 

میرمعــزی، حســین، 1387ا، نظــام اقتصــاد اســلمی، اهــداف و انگیزه هــا، تهــرانف انتشــارات کانــون اندیشــه 	 

جــوان.

نقــی   زاده، محمــد، 1389ا، تأملــی در چیســتی شــهر اســامی، فصلنامــه مطالعــات شــهر ایرانــی - اســلمی، ســال 	 

اول، شــماره اول، تهــران، صــص 14- 1.

_________  1390ا، ریشه های شهر اسلمی در متون اسلمی، کتاب ماه هنر، شماره 155ف 26- 12.	 

ــر 	  ــلمی ب ــهر اس ــق ش ــته های تحق ــه: بایس ــات طیب ــای حی ــا فض ــلم ی ــی اس ــهر آرمان _________  1390ا، ش

ــهر. ــی، تهرانفنشــر ش ــوص دین ــای نص مبن

نوری، حسین بن محمد تقی، 1408قا، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قمف بی نا.	 

ــه کارشناســی ارشــد، 	  ــات و شــاخصه های آن، پایان نام ــرآن و روای ــه در ق ــات طیب ــی، حســین ، 1393ا، حی اله

اســتاد راهنمــا دکتــر ســید محســن میــر باقــری، گــروه علــوم قــرآن و حدیــث، دانشــکده اصــول الدیــن تهــران.

 	


