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  مقدمه
گردد که مسـیر   پدیده شهر نشینی در میان عربها به یک سده پیش از ظهور اسالم بر می

ای در آن مسـیرها پدیـدار    هـای تـازه    های کاروان رو تغییر یافت و شهرها و شهرک  جاده
شدند و بیابان نشینان جذب آن گشتند. از آن هنگام زندگی اجتمـاعی عـرب تـا ظهـور     

دو بخش صحرانشین و شهرنشین تداوم یافت. این شهرنشینان جدید با الهام از  اسالم در
هایی از گل و خشت و چـوب و نخـل     طبیعت پیرامونی خویش در صحرا به ساختن خانه

هایی که بتواند آنان را از گرمای سوزان، بارانهای سیل آسا و نیـز سـرما و     پرداختند، خانه
عی از تکامل در زندگی اجتماعی عـرب صحرانشـین،   دشمن حفظ کند و بر این اساس نو

که هم اینک شهرنشین شده بودند پدیدار شد که مهمترین جلوه آن در معماری شـهری  
نمود یافت. یکی از این شهرها یثرب بود که به ویژه با حضور پیامبر به تـدریج تغییراتـی   

فیـایی و نیـز تـواریخ    را پذیرا شد. در این تحقیق با بررسی منـابع اصـلی تـاریخی و جغرا   
محلی به توصیف نوع معماری و نیز مصالح و ابزارها، سبک ساخت، نگاه رسول خـدا(ص)  

 ها و شاخصه این شهر خواهیم پرداخت.  به مدینه به عنوان شهر اسالمی و ویژگی
  

  توپوگرافی و جغرافیای انسانی شهر یثرب   ـ1
را در تقسـیمات جغرافیـایی خـود در    و آن » حجـاز «جغرافي دانان اسالمی شهر یثرب را جزو 

درجـه، کـه در شـمال غربـی شـبه       20درجه و عرض آن  60اند. طول أن  اقلیم دوم قرار داده
). ایـن شـهر از سـه جهـت     82، ص5، جال مکه مکرمه واقع شده اسـت (حمـوي  جزیره و شم

سـوی  محاصره شده که از مسجد ذوقبلتین به  1»ها  حرّه«یعنی غرب، شرق و جنوب به وسیله 
ها را حـرّه واقـم    یابد. در متون جغرافیایی آن جنوب و سپس به سوی شرق و شمال امتداد می

)، در 114/ 1؛ عـاتق بـن غیـث،    192/  1انـد (حمیـری،    (شرقی) و حرّه غربی (الوبره) خوانده
حالی که آن دو حرّه یکی هستند، بدین گونه که به صورت هاللی، شرق، جنوب و غرب شـهر  

پیوسته احاطه کرده و تنها سمت شمال مدینه در محاصـره آن قـرار نـدارد و در    را به صورت 
  حقیقت همچون حفاظی مدینه را در محاصره خود قرار داده است.

یثرب به وسیله چند کوه نیز محاصره شده است، کوه احد در شمال، کـه مشـرف بـر    
کـوه عیـر در جنـوب و    ). 43/  1های آب فراوان است (ادریسی،   نخلستانها و مزارع و چاه

                                                                                                                                        
ه. «1 ها ی آتشفشانی غیر قابـل نفـوذ    ها به علت وجود سنگ است که این زمین» الخسنگ«به معنای » حرّ

ه).   بوده است(ابن منظور، ماده حرّ
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برد و در منطقـه حجـاز،    کوه جماوات در غرب. این شهر برخالف مکه از کم آبی رنج نمی
ترین زمین را برای کشاورزی دارد. اراضـی   ن آب و هوا و مناسبیتر بپس از طائف، مطلو

 هــا،  بــاغزراعـی آن در جنــوب شـهر، بــویژه در منطقــه قبـا  واقــع شــده و بیشـتر آن را     
ه وجـود      415/  1ها فرا گرفته است (مقدسی،   نخلستان ). در ایـن شـهر سـه وادی یـا درّ

سـازد: عقیـق، ُبطحـان     داشت که آب شهر را برای کشاورزی و آبیاری زمـین فـراهم مـی   
هاي بني نضیر و بني قریظـه    و البته وادی مهزور و مزینب که قریه قبا و نخلستان  قناه و

). عالوه بـر  13سعید بن سالم ، ؛ 1/414(بکری،  را در جنوب مدینه مشروب مي ساختند
های متعددی شـده بـود. بـه سـبب       های زیر زمینی فراوان باعث حفر چاه  اینها منابع آب

ای از فرزنـدان یعـرب بـن قحطـان، یعنـي قبایـل اوس و        همین حاصلخیزی یثرب، عـده 
سـیل  «ن خزرج، که به کار کشاورزی مشغول بودند، پـس از آن کـه خداونـد بـا فرسـتاد     

، سد آنان، یعنی مارب را در هم شکست، ناچار به مهاجرت از جنوب شبه جزیـره  1»العرم
اند نخستین  ) . برخي گفته401/ 1؛ حمیری، 1/415عربستان به این شهر شدند (بکری، 

کسانی که در این شهر به زراعت پرداختنـد و بـه کاشـت نخـل روی آوردنـد عمـالیق از       
). عالوه بر آنان یهودیان نیز در طی چنـدین مهـاجرت   5/82، فرزندان نوح بودند (حموی

هـای    از منطقه بابل و کنعان به این منطقه آمده بودند. آنان چون در سرزمین خود خانـه 
های خـود را بـه همـان گونـه      ساختند در یثرب نیز  قالع و خانه مستحکمی از سنگ می

طم«ساختند، که به آنها    ). 1/415؛ بکری،  616/ 1گفتند (حمیری ،  مي» اُ
قبیله بنی نضیر نیز در نزدیکـی قبـای آن روز سـاکن و بـه کـار کشـاورزی مشـغول        

های زیادی را پدید آوردند و اقتصاد زراعی یثـرب را دراختیـار خـود      گردیدند و نخلستان
در نزدیکـی قبـا فـرود آمدنـد. منـازل      » الصاغه«قبیله بنی قینقاع نیز در منطقه  2گرفتند.
  ساخته شد.   3»مدشونیه«غربی   زیبای آنان در شمالعالی و 
  

  هجرت رسول خدا(ص) به یثرب و تحول در ساختارشهر ـ2
  انتخاب نامی زیبا و پسندیده برای شهر .1ـ2

هـای    هـا و مولفـه    ی در ویژگـی با هجرت رسول خدا(ص) به یثرب تحـوالت قابـل تـوجه   

                                                                                                                                        
اتَی أُکلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ .1 وَ اهُمْ بِجَنَّتَیهِمْ جَنَّتَینِ ذَ لْنَ دَّ بَ مِ وَ رِ ا عَلَیهِمْ سَیلَ الْعَ سَلْنَ وا فَأَرْ رَضُ عْ ـدْرٍ  فَأَ نْ سِ شَیءٍ مِ  وَ

  ).16(سبا: قَلِیلٍ
 امروزه آثار قالع و نخلستانهای آنان در دو سوی شارع امیر عبدالمحسن همچنان موجود است. .2
  تا امروز به همین نام معروف و نام باغهایی در شارع قربان کنونی است.» مدشونیه. «3
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ای  اپسند و انتخـاب نـام زیبـا و زیبنـده    نشینی به وقوع پیوست. نخستین گام، تغییر نام نشهر
ترین ویژگی شهر اسالمی تسمیه و صفتی متناسب با دیـن اسـالم    برای آن بود. یکی از بدیهی

به معنـای فسـاد   » ثرب«خواندند که در لغت از  می» یثرب«است. این شهر را در عصر جاهلیت 
یعنی آن فـرد بـر مـا افسـاد     ، »ثرب علینا فالن«شود  و تباهی گرفته شده است. وقتی گفته می

کرد. ابن فارس گوید یثرب برگرفته از تثریب است به معنای سرزنش کردن و تقبیح عمـل در  
چشم انجام دهنده آن، زیرا خداوند عزوجل (از زبـان یوسـف خطـاب بـه بـرادرانش، در برابـر       

؛ 92یوسـف/  .»(ال تثریب علیکم الیـوم. «....فرماید:  پشیمانی و افسوس آنان از عملکرد خود) می
    )33). عنوان یثرب در قرآن هم آمده است (احزاب/1/357ابن فارس، 
گفتۀ برخی از جغرافي دانان، این نام از نخستین ساکن آن یعنـی یثـرب بـن     البته به

چـون   .)1389/ 4قانیه از بنى إرم بن سام بن نوح نیـز بـر گرفتـه شـده اسـت (بکـری،       
، بـه  »طابـه «و » طیبـه «از چندی نام آن را بـه   پیامبر(ص) به این شهر هجرت کردند پس

گشـتند و بـا دیـدن     معنای پاکیزه تغییر دادند و آن هنگامی بود که از غزوه تبوک برمـی 
؛ 21/ 3، (بخـاری » و هذا احـد و هـو جبـل یحبنـا و نحبـه     هذه طابه « فرمودند:کوه احد 
، ابـن  148/ 1ی، نـام نهادنـد (ابـن ورد   » طابـه «) و بر این اسـاس آن را  13/  1حمیری، 

  ).5شمائل قطیعی، / 
ان هللا سـمي  «فرمـود:   از جابر بن سمره نقل شده که از رسول خدا(ص) شـنیدم مـی  

شان از آن پس کراهت داشتند کسی آن را یثرب بخوانـد و  ). ای138/ 1(ابن شبه،» الطابه 
رازی، کردند باید اسـتغفار کنـد (ابـو حـاتم      خواند توصیه می به کسی که آن را چنین می

). مسلمانان هم به تبعیت از خواسته رسـول خـدا(ص) و انتسـاب ایـن شـهر بـه       9/313
خواندنـد. نـام مدینـه، بـدون انتسـاب بـه آن       » طابـه «و » مدینه النبی(ص)«ایشان، آن را 

) و نیز در آیه دیگری هـم  8حضرت در قرآن نیز مورد اشاره قرار گرفته است (منافقون / 
که منافقان در آن با بادیـه نشـینان منـافق در خـارج از شـهر      از مدینه به عنوان شهری 
مدینـه  ). شایان گفتن است نـام  101اند یاد شده است (توبه /  پیوند و ارتباط برقرار کرده

  ).239/ 2ابن جوزی، شده است ( ای کوچک از یثرب اطالق می در گذشته به ناحیه
  

  ساخت مسجد   .2ـ2
ا این شهر را به یک شهر اسالمی تبدیل کنند، به رسول خدا(ص) در گام دوم کوشیدند ت

جدید گردد. مسـجد، نمـادی   ای که بتواند محوریتی دینی و مذهبی برای حاکمیت  گونه
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است که قابلیت چنین جایگاهی را دارد بویژه آنکه در شهری با باورهـای غیـر توحیـدی    
جتماع مـدنی آنـان   ساخته شود تا هم مکانی برای عبادت و همدلی مسلمانان و اتحاد و ا

  باشد و هم محلی برای حاکمیت و اعمال سیاست.
مسجد، به عبارتی عبادتگاه مسلمانان، در اعصار مختلف تحولی چشمگیر در معمـاری  

هـای دینـی کـه خداونـد سـازندگان و آبـاد         و شهر نشینی ایجاد کرده است. بر اثر آموزه
لِّ «است کنندگان مساجد را ستوده و به آنان دستور داده  ینَتَکُمْ عِنْدَ کُ وا زِ یا بَنِي آدَمَ خُذُ

رِفِین حِبُّ الْمُسْ هُ لَا یُ نَّ وا إِ رفُ وا وَلَا تُسْ بُ رَ اشْ وا وَ لُ جِدٍ وَکُ ـا  « :و در آیه دیگری )31اعراف/»(مَسْ نَّمَ اِ
ـلَاةَ وَ    ـامَ الصَّ أَقَ رِ وَ ـآخِ وْمِ الْ الْیَ هِ وَ نَ بِاللَّ نْ آمَ هِ مَ رُ مَسَاجِدَ اللَّ عْمُ ـاه  یَ ـى الزَّکَ )، 18وبـه/ (ت ...» آتَ

اند تا ایـن مکـان مهـم را بـه      اند که همواره کوشیده مومنان، هدایت شدگانی نامیده شده
  بهترین وجه آباد و برپا سازند.

هـای    که پیروان دیـن در صـف  مسجد فی نفسه مکانی است «به گفته اگوست شوازی 
دارند، مسـجد مثـل    بله معطوف میایستند و نگاه خود را به سوی ق ) میطویل (در عرض

کلیسا یک سالن اجتماع است با این تفاوت که ایـن سـالن ، محـور بـزرگ آن در عـرض      
یابی شده است. این سالن به جای آن که در عمق یا طـول توسـعه یابـد در عـرض      جهت

دهد کـه آن را   یابد و این حالت سوای اختالف سبکها، حالتی به مجموعه می گسترش می
). بر همین اسـاس اسـت کـه عـرض     175شوازی، / » (سازد ای مسیحی متمایز میبناه از

؛ 144/ 2ی، ابن قیم جوز(مسجدی که رسول خدا(ص) ساخت نیز بیشتر از طول آن بود.
  ).167/ ابن نجار ،

، در میـان شـهر   ساده ساخته شد، چون نگین انگشتریمسجدی که به صورتی بسیار 
هـای صـحابه     دا(ص) در کنار آن و نیز ساخت خانـه درخشید و به ویژه خانه رسول خ می

ساخت. این مکان غیـر از عبـادت،    پیرامون آن، شکل و ماهیت شهر یثرب را دگرگون می
نقشی دو گانه داشت، با کارکردهای متنوعی چـون محـل شـورا، قضـاوت، تقسـیم بیـت       

های سیاسـی و    المال، مداوا کردن مجروحان جنگ، مالقات با گروهها و وفود، عقد پیمان
مساجد بعـدها بـه   «انان بود. به گفته هیلن براند: اقتصادی و به عبارتی دارالحکومه مسلم

لحاظ نظری وفاداری به این هر دو جنبه را حفـظ کردنـد و فقـدان نهادهـای رسـمی در      
دنیای اسالمی، با فقدان متقابل بناهای رسمی عمومی نظیر تاالرشـهر و  یـا محـاکم، بـه     

سجد اهمیت بیشتری بخشید، بدین ترتیب طی فراگردی طبیعی به مرکـز  نقش دوگانه م
  ) .41هیلن برند، /» (شد امعه اعتقادی جدید تبدیل میج
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مدینه با این رویکرد به شهری متفاوت از گذشته، که مسجد نسبتا ساده آن در مرکز 
ی خود فـرا  ساخت و مردم را به هنگام نماز به سو ها را به خود معطوف می  شهر همه نگاه

خواند تبدیل شد. این نقطه ثقل و دایره شهر اسالمی اسـت. ایـن مسـجد بـه عبـارت       می
قرآنی، اولین مسجدی است که در اسالم، به دست پیامبر (ص) در اولین روزهای هجرت 

  ). 108/  (توبه... » لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه« بنا نهاده شد
د، که نخستین تجربه جمعی ساکنان شهر در معماری به حساب در ساخت این مسج

آید، همه صحابه اعم از مهاجر و انصار، زنـان و حتـی شـخص پیـامبر (ص) دخیـل و       می
). رسـول خـدا(ص)   1/239شد (ابن سعد،  سهیم بودند. چون این مکان برای همه بنا می

شـوند،   محسـوب مـی   در حقیقت طراح مسجد و به عبارتی ناظر و همکار در معماری آن
زیرا ایشان با دستان مبارک خطی به صورت مستطیل بر روی زمین کشیدند و حدود آن 

خانـه ایشـان در کنـار    و خط، فضا به مکانی برای زندگی (را تعیین کردند. با یک نیزه و د
  مسجد) و نیز عبادت تقسیم شد. 

) 200بر پا شـد (لمعـی، ص  های نسوز)   به سرعت دیوارها از لَبِن غیر قابل احتراق (خشت
آوردند. در این حـال   رسول خدا(ص) نیز شخصا خشت و سنگ را منتقل و تا کنار دیوارها می

؛ 1/496شـدند (ابـن هشـام ،     خواندند و پیامبر(ص) نیز با آنان همصدا مـی  صحابه اشعاری می
م کردنـد  ). در این حال صحابه اموالی را جمع و به پیـامبر(ص) تقـدی  2/144ابن قیم جوزی ، 

هـای نخـل     خواهید زیر این شـاخه  که با آن مسجد را تزئین و مسقف کنند وگفتند تا کی می
های شام مسقف نکنـیم؟    بنشینید؟ آنان از رسول خدا(ص) پرسیدند آیا آن را همانند عبادتگاه

مابی رغبه عن اخـی موسـی، ابنـو الـی     «فرمودند: هایی از نخل بر گرفتند و   آن حضرت شاخه
[تمایلی ندارم ازبـرادرم موسـی    »ا کعریش موسی، ثمامات و خشبات و ظله کظلة موسیعریش

های نخل و چوب ثمام (گیـاهی در بادیـه) و     فراتر روم برای من سایبانی چون موسی از شاخه
وما عریش  موسی؟ قال: کان اذا اقام اصـاب  «پوسته درختان بنا کنید]. از حسن (ع) پرسیدند: 

  ).  2/544، بیهقی( »رأسه سقف
این سخن پیامبر (ص) حکایت از سادگی بنا و معمـاری مسـجد دارد، مسـجدی کـه     
فاقد هر گونه تزیینات اضافی و غیر ضروری است و حتی فاقد منـاره بـرای اذان و گنبـد    
برای سقف، محراب و منبر برای نماز و خطابت. بالل بر روی دیوار خانه عبدهللا بن عمـر  

گفت و رسول خدا(ص) و به جای منبر به  سبیده بود اذان میبن خطاب، که به مسجد چ
خواندند. نکته دیگر آن که به کار نبـردن آجـر و خشـت     تنه نخلی تکیه داده و خطبه می
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توانست نـور الزم را بـرای فضـا فـراهم      های نخل خرما می  در سقف و استفاده از برگها و شاخه
وزش بـاد، هـوای مطبـوع را داخـل فضـا بـه        سازد و آن را روشن کند و عالوه بر آن به سبب

جریان در آورد و باعث خنکی محل اقامه نماز گردد. برای بـر افراشـتن سـقف، حـدود یـازده      
هـا پـس از چنـدی      ). تعدادی از این سـتون 1/440،450ستون از تنه نخل برپا شد (سمهودی

خود گرفـت کـه هـم     های مهمی از دوران پیامبر (ص) گردید و هر یک نامی به  یادآور خاطره
های آنها بر فرازشـان یـادآور حـوادث      هایی استوار و نام  قرن، البته با بازسازی 14اینک پس از 

داد و بقیه بـه صـورت    ها سقف سمت مصلی و قبله را پوشش می  آن عصر هستند،. این ستون
  ).169حن یا حیاط مسجد بدون سقف ماند (ابن نجار، /ص

هـا و فقرایـی بـود کـه       خانمان ه دادن به حدود هفتاد تن از بیکارکرد دیگر این مسجد پنا
پس از هجرت به مدینه جایی برای سکونت نداشتند. بدستور پیامبر(ص) برای سـکونت آنـان   

قـرار داده شـد. ایـن    » صـفه «در قسمتی از حیاط، سایه بان یـا  در سمت شمالی مسجد یعنی 
  ).  6/595حجر عسقالنی، ابن معروف شدند (» اصحاب صفه«ریخ به عده در تا

  

  مصلی اعیاد). اقامه نماز در فضاهای عمومی (3ـ2
پیامبر(ص) عالوه بـر سـاخت دو مرکـز عبـادی یعنـی مسـجد قبـا و مسـجدالنبی(ص)         

ای که در  کوشیدند تا این فضای معنوی را به سایر نقاط شهر نیز گسترش دهند، به گونه
هـای مختلـف در هـر      امه نماز، در مناسـبت عمل به فرمان الهی یعنی برپایی ودر واقع، اق

) 235/ 4؛ ابن حنبـل، 1/143سال از جمله اعیاد فطر و قربان، یا برای نماز استسقاء (ابن شبه، 
و یا اقامه نماز جمعه از مسجد خارج شده و در محالت مختلف شـهر، زیـر آسـمان بـه اقامـه      

ای  از یـک سـو نمـاز در هـر نقطـه     ). با این عمل، 139- 1/133کردند (ابن شبه،  نماز اقدام می
ها به سـبب تقـدس     افکند و از سوی دیگر این مکان کانون و پرتوی از نور معنویت در شهر می

شـد، زیـرا پـس از ان حضـرت،      نمازگزار آن، به عنوان نشان یا یادبود آن حضرت ماندگار مـی 
نیز مأمور شد تـا بـر   » عزیزعمر بن عبدال«والی مدینه خلفا بر جایگاه نماز ایشان نماز گزاردند و 

و یـا از چـاهی    )785/ 2(سمهودی،هر مصالّ و نمازگاهی که پیامبرخدا(ص)درآن نماز گزارده 
. انـدکی از  )3/876؛ ابـن شـبه،   14(جندی المکـی، / اند بنایی بسازد وضو ساخته و یا دعا کرده

    این مساجد تا عصر حاضر همچنان پابرجا هستند.
  
  مهاجر و انصار و اساس نامه مدینهپیمان برادری بین . 4ـ2

یثرب تا پیش از ورود رسول خدا(ص) به این شـهر در کشمکشـهای و جنگهـای داخلـی     
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های جدی بـه    بین اوس و خزرج قرار داشت. این اختالفات بویژه در برابر یهودیان، آسیب
ا سـاخت و آنـان هیچگـاه تـوان آن ر     اقتدار قبایل عرب و نیز به امکانـات شـهر وارد مـی   

یافتند تا در درون جامعه خود همبستگی و وحدت اجتماعی پدید آورند . برای برون  نمی
رفت از این بحران، رسول خدا(ص) دو پیمان نامه مهم دینی و دنیوی بـر قـرار سـاخت.    

انصـار) برقـرار    45مهـاجر و   45پیمان مواخاه یا برادری که میـان نـود نفـر از اصـحاب (    
و مسـلمانان را بـاهم بـرادر و در یـاری      )4/244سـهیلي،   ؛ 182/ 1گردید (ابـن سـعد،   
های خود ساکن   ساخت. بر اساس آن، مردم مدینه مهاجران را در خانه یکدیگر متعهد می
هایشان نشاندند و اجازه ندادند برای امرار معاش، خـود را بـه سـختی      ساختند و بر سفره

را به شهری ایمانی و آرمانی مبـدل  اندازند. در حقیقت پیامبر(ص) با این سیاست، مدینه 
ـانَ   «و ستود: نام نهاد » داراالیمان«کرد. از این رو خداوند، آن را  یمَ اْلإِ وا الـدَّارَ وَ وَّءُ ینَ تَبَ الَّذِ وَ

حِ هِمْ یُ لِ نْ قَبْ هِمْمِ رَ إِلَیْ نْ هَاجَ ونَ مَ ردم این شهر ). ورسول خدا (ص) نیز ایمان م9حشر/( »بُّ
ـا       : «را چنین توصیف فرمود ـى حجرهَ ـةُ إِلَ حَیَّ ـأْرِزُ الْ ـا تَ ـةِ کَمَ ینَ ـى الْمَدِ یمَانَ لَیَأْرِزُ إِلَ نَّ اْلإِ  »إِ

کـه   شود همان گونـه  ) [ ایمان به سوی مدینه سرازیر می1/131؛ مسلم، 21/ 3بخاری، (
إن «دادند: خزد]. از این رو به پاکی این شهر این گونه شهادت  مار به داخل سوراخش می

المدینه قبـه اإلسـالم   «و آن را قبه االسالم خواندند: »  نفي خبثها وتنصع طیبهاالمدینة ت
). به همین سبب بـه  1/401میری، (ح» ودار اإلیمان وأرض الهجره ومبتدأ الحالل والحرام

وعلـى أنقـاب المدینـة    «کردنـد:   مـی  گفته آن حضرت مالئکه از این شهر ایمانی حراست
(حمیری، همان جا) کـه بـر    »دخلها الطاعون وال الدجالمالئکة تحرسها من الطاعون ال ی

  ).34(سبا/ » بلدة طیبه ورب الغفور«مبنای پاکیزگی و ایمان شکل گرفته بود: 
ظاهرا پیامبر برای تحکیم کاربست همبستگی شهری از مفهومی آشنا برای اعراب در 

رت تقدس بخشیدن به سرزمین مشترک، که در گذشته در خصوص مکه به دعـای حضـ  
اند بهره برده و از خداوند خواستند تا این شـهر را حـرم ایشـان     ابراهیم(ع) شاهد آن بوده

هَا، َوال    «دهد: قرار  ـیْدُ ـرُ صَ اللهم إن إبراهیم حرم مکة، وأنا أحرم ما بین البتیهـا ..  َوال یُنَفَّ
حْمَ هُ، َوال یُ عِیرَ لٌ بَ جُ فَ رَ لِ عْ نْ یَ رَةٌ إِال أَ جَ هَا شَ عُ مِنْ الحُ لِقِتَالٍ .....تُْقطَ  عبـدالرزاق (.» لُ فِیهَا السِّ

) [بار خـدایا  حضـرت ابـراهیم (ع) مکـه را حـرم      264/ 2ابن حنبل ،  ؛261/ 9صنعانی،  
خود کرد و من، مدینه را میان دو سنگ زار حرم خود گردانیدم .... صید و شکاری در آن 

گردد، درختـی   حمل نمیشود، براى جنگ شمشیری در آن  شود،  خونی ریخته نمی نمی
تا کوه » عیر«گردد، مگر براى تعلیف شتر] آن حضرت میان کوه  در آن بریده و کنده نمی
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یعنی از شمال تا جنوب مدینه (در طول) و بین دو حره شرقی و غربی (در عـرض)  » ثور«
). به گفته مالک بن انـس،  2/1370مسلم،  ؛51/ 2را حرم خود اعالم فرمود (ا بن حنبل، 

ای بـه برتـری مدینـه بـر مکـه  احتجـاج        اساس این دعای آن حضرت بـود کـه عـده   بر 
دعـایی هماننـد دعـای حضـرت      کردند، زیرا رسول خدا(ص) بـرای مـردم ایـن شـهر     می

ان یرزقهم هللا الثمرات وأن یجعـل أفئـدة النـاس تهـوي     «(ع) کرده بود و این که ابراهیم
فرمودنـد:   زق و روزی آنان دعا مـی ش ر). آن حضرت برای افزای1303/ 5(مالک ،  »إلیهم
ابـن حنبـل،   ( »نتنا، وبارك لنا في صاعنا و ....اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدی«

نس بن مالک نقل شده است رسول خـدا(ص)  ). همچنین از أ1000/ 2؛ مسلم ، 14/108
تَ«فرمود: می لْ عَ عْفَيْ مَا جَ ینَةِ ضِ لْ بِالْمَدِ عَ هُمَّ اجْ رَکَةِ اللَّ نَ الْبَ ؛ مسلم، 4/23(بخاری،  ».بِمَکَّةَ مِ
ها و بالیا را   ) و در روایت دیگری آمده که آن حضرت از خداوند خواستند بیماری994/ 2

از آن دور بدارد وهر گونه بیماری و تب که در آن است بـه جحفـه بینـدازد (مالـک بـن      
گنـاهی نابخشـودنی تلقـی     ). رسول خدا (ص) حتی ترسانیدن مردم مدینـه را 1/9انس، 

ـهُ،    «کرده و بر آن کس که چنین کند لعنت فرستادند:  ـهُ اللَّ خَافَ ـةِ أَ ینَ لَ الْمَدِ هْ خَافَ أَ نْ أَ مَ
عِینَ جْمَ النَّاسِ أَ لَائِکَةِ وَ الْمَ هِ وَ عْنَةُ اللَّ هِ لَ لَیْ   .)254/ 6، سهیلی، 207/ 2(ابن هشام، » وَعَ
ها میان آنـان    ز زندگي مي کردند و در طول قرندر یثرب عالوه بر اعراب، یهودیان نی

و اعراب رقابت و اختالف بود. رسول خدا(ص) با تدبیری همـه سـاکنان را صـرف نظـر از     
ای پرداختند  دین، نژاد و ملیت، به عنوان یک شهروند تلقي کردند و به انعقاد پیمان نامه

ثـاق نامـه چهـل مـاده     داد. این می که اساس شکل گیری جامعه مدنی دینی را شکل می
داشت که حقوق و تعهدات هریک از قبایل و شهروندان اعم از عرب و موالی، مسـلمان و  
یهود، قریش و غیر قریش، مهاجر و انصار را مشخص مـي سـاخت. مفـاد زیـادي از ایـن      

(ابـن   عهدنامه به تعهدات و وظایف و حقوق یهودیان و قبایل یهودي اختصاص یافته بـود 
  ). 41نسائي، /؛ 1/325هشام، 
  

  پاکسازی شهر از نفاق و خیانت   .5ـ2
شهری که بر مبنای ایمان مداری برپا شده است و خلوص ساکنان آن در برپایی مسـاجد  
ستوده شده است، نباید اجازه دهد تا عبادتگاه و مسجد به مرکـز توطئـه و نفـاق تبـدیل     

یانـت و تفـاخر   شود. مسجدی که منـافی و نـاقض ایمـان اسـت و سـازندگان آن جـز خ      
نامیـده اسـت،  بایـد در برابـر مسـجدی کـه       » ضـرار « ای ندارند و خداونـد آن را   اندیشه
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سازندگان آن پاک و خالص در راه حق هستند تخریـب و حتـی سـوزانده شـود . رسـول      
) و 129/ 1خدا(ص) بر اساس این فرمان این پایگاه نفاق و توطئه را بر چیدند (ابن نجار، 

پیمان شکنان یهود که به عهد نامه مدنی پای بند نبوده و آن را با توطئـه   های  نیز پایگاه
و خیانت نقض کردند از جمله قبایل بنی قینقاع، بنی نضیر و بنی قریظه نیز از این شـهر  

  ایمانی و اسالمی اخراج گردیدند.
  
  آالیش بناها    ساخت و ساز ساده و بی .6ـ2
  های صحابه و پیامبر  خانه .1ـ6ـ2
آنجا که سرزمین مکه و مدینـه بـه لحـاظ موقعیـت جغرافیـایی متفـاوت بودنـد، نـوع          از

یافـت   در معماری مکـه آنچـه بیشـتر نمـود مـی      معماری این دو منطقه نیز متفاوت بود.
استفاده از خشت و گل و سنگ در سقف و استحکام بنا از نظر استفاده از سنگ و مصالح 

های سیل آسا و گرمای طاقت فرسا   محکمی بود که براساس وضعیت اقلیمی مکه و باران
آن،  گرفـت. بـرخالف   و البته دسترسی فراوان به سنگ درکوههـای اطـراف، صـورت مـی    

تر و به ویژه غنای ایـن شـهر از    تر و بارش باران منظم مدینه به سبب هوای نسبتا مطبوع
نخل خرما که به گفته مقدسی باندازه کمتـر از نیمـی از مکـه، باغهـا ، نخلهـا ، مـزارع و       

) و چـوب، مـاده و مصـالح    29/ 1؛ منجم،  1/80چاههای گوارا در آن قرار دارد (مقدسی، 
رفت. پس از ورود رسول خدا(ص)  ها به کار می  داد که در سقف را شکل میها   بیشتر خانه

به یثرب و برپایی یک کانون دینی و عبادی یعنـی مسـجد، آن حضـرت بـرای برخـی از      
مهاجران به تقسیم و توزیع زمین در کنار مسجد پرداخت و با دست مبارک خـود بـرای   

ر آن را چـون نگینـی   ردند تا حلقـه وا هایشان را تعیین ک  آنان خطی کشیده و حدود خانه
  ). 508/ 2سمهودی، در بر گیرند (

آنان (مهاجران مکی) از معماری مدینه در خانه سازی خود تأثیر پذیرفتند و از چوب 
ـبن) و     ونخل و تنه درخت برای زدن سقف ها و برای دیوارها نیز از خشت و آجر نسـوز (لِ

ها قرار دادند. عباس، عمـوی    شده بر باالی درب هایی تزیین  سنگ بهره بردند. آنگاه چوب
بنیتها بـاللِبن و  «رغ شد با صدای بلند چنین سرود: قتی از بنای خانه اش فاپیامبر (ص) و

و رسـول خـدا(ص) نیـز    ..» الحجارة.... والخشبات فوقها مطارة .... یا ربنا بارک الهل داره ..
  ). 2/492 سمهودی،» (الهم بارک فی هذه الداره«فرمود: 

شد  های پیرامون مسجد دو درب قرار دادند، یکی دری که به مسجد باز می  برای خانه
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تا آنها را با این مکان مقدس مرتبط سازد و درب دیگری که محل تردد آنان به کوچـه و  
بیرون بود. پس از چندی پیامبر (ص) دستور داد تا تمامی دربها جـز بـاب علـی (ع) بـه     

  ). 1/322؛ ابن مغازلی، 5/156حنبل،مسجد بسته شود (ابن 
ها و یا اتاقها معموالً رسم بـود.    هایی از پوست مو و بز بر روی درب خانه  آویختن پرده
کردند کـه  نـوعی تـزئین محسـوب      ها آویزان می  ای از پارچه بر درب اتاق گاهی نیز پرده

ای  اتاقشان پردهای در دست داریم که حضرت فاطمه (س) بر روی درب  گردید. نمونه می
زیبا آویختند و فرشی در کف گسترانیدند، چون رسول خـدا(ص) وارد منـزل وی شـدند    
اندکی چهره در هم کشیدن و فاطمه(س) که متوجه شد آن را به سرعت برداشتند و بـه  

). این 1/468پیامبر (ص) دادند وگفتند تا آن را بین مستمندان تقسیم کنند (سمهودی، 
دهد که سبک زندگی مسلمانان باید سـبکی سـاده و بـه     ) نشان میرفتار رسول خدا(ص

دور از هر گونه تجمالت و تبذیر باشد، چرا که در جامعه مستمندان زیـادی هسـتند کـه    
  تفاوت باشند. گذرانند و مسلمانان نباید نسبت به آنان بی روزگار سختی را می

ز مورد توجه بـود. بـا ایـن    ها نی  گسترش فضا در سطح وارتفاع در برخی دیگر از خانه
حال برخی از متموالن و کسانی که از وضعیت مالی خوبی برخوردار بودنـد، بـرای خـود    

ای بزرگ کـه بـرای دیـدار و پـذیرایی از میهمانـان قـرار        کردند، یکی خانه دوخانه بنا می
ای که محل سکونت آنان بود، از جمله عثمان بن عفان، در جهت  دادند و دیگری خانه می

شـرقی مسـجد، مقابـل بـاب جبرئیـل دو خانـه متصـل بهـم داشـت، یکـی معـروف بــه            
  ).  2/732بود (سمهودی،» دارالصغرای«و دیگری » دارالکبری«

هایی که پس از هجرت بنا شد، متعلق به  رسول خدا(ص) بود.   یکی از مهمترین خانه
ل کشـید، در  آن حضرت پس از سکونت در منزل ابو ایوب انصاری، که البته شش ماه طو

ها که نشانی از   ای برای خود ساختند. سبک ساخت این خانه و اتاق کنار مسجدشان خانه
سادگی، سبکی و پیوند با عبادتگاه یعنی مسـجد داشـت نیـز پیـامی از زنـدگی سـاده و       

ابتدا اتاقی برای همسـر شـان    اجتناب از زندگی اشرافی و تجمالتی با خود همراه داشت.
ک دیوارهای مسجد از خشت ساختند و در آن ساکن شـدند. در سـال   سوده به همان سب

کـه   هایی دیگر در کنـارآن، همـان جـایی     بعد نیز حجره عایشه را بنا کردند و سپس اتاق
   1اکنون قبر پیامبر(ص) است بدان افزودند.

                                                                                                                                        
الیف نویسـنده  برای اطالع بیشتر نگاه کنید به تاریخ و اماکن تاریخی مکه مکرمه و مـدینخ منـوره تـ    .1

 مقاله حاضر، تهران، نشر مشعر
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کـرد کـه    این خانه رهبر دینی جدید بود که باید خانه اش را به نحـوی طراحـی مـی   
هایی از وظایف رهبری را عالوه بر وظایف مربـوط بـه زنـدگی عـادی       ن بخشبتواند در آ

خود به انجام رساند، تا هم برای جامعه و هم برای خانواده اش کـاربرد داشـته باشـد. آن    
حضرت به دنبال ساخت دارالخالفه و یا قصر نبود بلکه سرپناهی برای آسـایش و آرامـش   

هـا سـخن     نهایـت ایـن اتـاق   ی، از سادگی بـی منابع تاریخ خواست. خود و همسرانش می
هایی هم در آن به کـار رفتـه بـود و چهـار       اند. گویند چهار اتاق با خشت، که سنگ گفته

هایش از مو بافته شده بـود در مجـاورت هـم قـرار داشـت        اتاق هم بدون سنگ، که پرده
حـاکم مدینـه    ). هنگامی که عمر بن عبدالعزیز95(سمهودی، همان جا؛ زیعلی الحنفی،/ 

هــا را خــراب و در مقبــره آن حضــرت داخــل ســاخت، بســیاری از مســلمانان   آن حجــره
ها به همان شکل بـرای آینـدگان    دادند این خانه گفتند کاش اجازه می گریستند و می می

لـی   بماند تا ببینند کسی که کلیدهای خزاین دنیا در دست اوست، چگونه به چند اتاق گِ
). ابن سعد گفته یک شاهد عینی 1/460؛ سمهودی، 1/499سعد، (ابن قناعت کرده است

های همسران پیـامبر (ص) در دوران عبـدالملک بـن      کند که ناظر تخریب اتاق را نقل می
من اتاقهای همسران پیامبر را که از شاخ و بـرگ درخـت خرمـا    «گوید:  مروان بوده و می

او » . زآویختـه شـده بـود دیـده ام    هایی از مـوی سـیاه ب    ساخته و جلوی درهای آنها پرده
ها به دست ولید آنها را دیـده و چنـین     افزاید عبدهللا بن یزید نیز قبل از تخریب خانه می

چهار حجره با دیوارهایی از گل و کاه (خشت) کـه  شـاخه درخـت    « توصیف کرده است: 
ل انـدود نخـل   های گ  خرما در آن به کار رفته بود و پنج حجره با دیوارهایی که با  شاخه

هایی از پارچه موئین سیاه آویخته بودند کـه هـر ضـلع آن      برپا شده بود. باالی درها پرده
رسید (ابن سعد،  ای بود که دست به آنها می ها به اندازه  سه ذرع طول داشت. ارتفاع سقف

ه ها با راه باریک و تنگی که به اندازه عبور یک نفر، ک  حجره ).2/459سمهودی،  ؛190/ 3
). رســول خــدا(ص) 2/543شــد (ســمهودی، از پهلــو حرکــت کنــد بــه هــم مــرتبط مــی

پسندید در ساخت آن مال زیادی صرف شود. ام سلمه در حجره خود به جای جرید  نمی
(شاخه نخل) از آجر و خشت نسوز استفاده کرد. پیامبر (ص) وقتی آن را دیدند پرسیدند 

. از دیـدن خـود (خانـه ام) بـازدارم    خـواهم چشـم مـردم را     این برای چیست؟ گفت مـی 
رود خـرج کـردن    سلمه بدترین راهی که انسان به سـوی آن مـی   پیامبر(ص) فرمود ای ام

  ). 28مال (زیاد) برای ساختمان و بنا است (عبدالغنی، / 
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  سوق (بازار)  .2ـ6ـ2
ان یثرب هنگام ورود پیامبر بازاری در میان قبیله بنی قینقاع داشت که متعلق بـه یهودیـ  

بود. رسول خدا (ص) تصمیم گرفتند برای مدینه و البته خاص مسـلمانان بـازار مرکـزی    
قرار دهند. ایشان ابتدا به سوق بنی قینقاع رفته و برگشتند و در پشت مسجد النبی(ص) 
با اشاره پاشنه پا بر زمین فرمودند اینجا هم سوق شما، آن را باریک و تنگ قـرار ندهیـد   

یـا سـوق   » بقیـع الخیـل  «این تنها بازار عمومی شهر بود کـه بـه آن   ). 1/304 (ابن شبه،
  گفتند.   المدینه می

  
  حَمی   .2ـ6ـ3

در یثرب پیش از اسالم مالکیت مرتع و زمین در قبیله بر اسـاس اصـل تصـرف و اقتـدار     
استوار بود. در این دوره بنا بـه ضـرورت حیـات بـدوی، برخـی از مراتـع، آبهـا در قالـب         

گرفت لـذا رسـول خـدا(ص) بـرای      در مالکیت یک قبیله قرار می» میح«سنتهایی چون 
سازی این امکانات، حمی را از مالکیت اختصاصی قبیله خارج سـاخته و  بـه    برای عمومی

شـدند قـرار    عنوان مرتعی  برای چریدن اسبان بویژه اسبانی که باید برای جهاد آماده می
توانسـت در آن دخـل و    نمـی و کسـی   که آب پاک و زاللـی داشـت  » النقیع«دادند، مثل 

ان رسـول  «از عبـدهللا بـن عمـر نقـل شـده اسـت       تصرف و یا درختان آن را قطع کنـد.  
شـبه،   (ابـن » (ص) حمی النقیع لخیل المسلمین ترعی فیـه و حمـی الربـذه الصـدقه    هللا
  ). 219،217/ 3؛ سمهودی، 1/155
  
  حش   .2ـ6ـ4

ی بـاغی مصـفا بـرای نشسـتن و تفـریح      بـه معنـا  » حـش «در یثرب قبل از اسالم باید به 
صاحبانشان اشاره کرد، مثل حش کوکب. رسول خـدا(ص) بـرای عمـومی سـاختن ایـن      

هـا و چاههـای داخـل ان بـرای       کردند که این حش زمینها و استفاده همگانی، توصیه می
کردند، مثل ابو طلحه انصـاری   عموم وقف شود، لذا برخی از صاحبان این باغها چنین می

نبـی (ص) قـرار داشـت وقـف عـام کـرد       ش و چاه روحاء را که در پشت مسـجد ال که ح
هایی را کـه    ). عالوه بر آن پیامبر(ص) باغها یا زمین16 /1، ابن شبه؛ 122/ 3سمهودی، (

داد از جملـه وقتـی    آورد برای مصارف عمومی قرار مـی  به عنوان فیء یا هدیه بدست می
ینهایش را به رسول خدا(ص) وصـیت کـرد (ابـن    ها و زم  مخیرق یهودی مسلمان شد باغ
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) و پیامبر(ص) زمینهای او و نیز زمینهای یهودیان تبعید شده را بـرای  174-1/173شبه،
  عموم صدقه قرار دادند.  

  
  میاه و آبار .2ـ6ـ5

چاهها نیز که در گذشته در مالکیت افراد و یا قبایـل قـرار داشـت در ایـن دوران عمـدتاً      
ت. همچنین چاههای جدیدی حفر شد، مثل بئر حاء، رومه، بضـاعه،  کاربردی عمومی یاف

هـای پیرامـون آن آبیـاری و      هـا زمـین    روحاء، اریس، البصه و سقیا، که از طریق این چاه
).  برخـی  62-1/57بردند (ابن نجار،  نخلستانها آباد و یا از آب آن برای آشامیدن بهره می

کردنـد   وم قرار دادند یا تشویق به وقف آن مـی از آنها را رسول خدا(ص) برای مصارف عم
از جمله در مورد چاه رومه که متعلق به یک یهودی بود و هیچ قطره آبی از آن به کسـی  

داد، آن حضرت تشویق کردند تا کسی آن را خریداری و وقف مردم  جز در برابر پول نمی
  ).152/ 1ن شبه،کند، لذا عثمان در این کار پیشقدم شد و آن را وقف عام کرد (اب

  
  دار الشورا .2ـ6ـ6

برای مشاوره و رفع مشکالت و مسائل جاری قبایل و ساکنان شهر، مکانهایی بـه صـورت   
شد تا رؤسای قبایل گردهم آیند و پیرامون آنها به مشـورت بنشـینند،     مسقف ساخته می
ینـه  و در مد» دارالنـدوه «های شهری در عصر حاضـر از جملـه در مکـه      چیزی مثل شورا

ای برای خود چنین مکانی در مدینـه داشـت کـه     ها است. هر قبیله  از این نمونه» سقیفه«
)، اما یکی 4/92نامیدند (سمهودی، می» سقیفه«چون مسقف بود یا سایبانی داشت آنها را 

متعلـق بـه قـوم خـزرج کـه      » سقیفه بنی ساعده«از آنها در تاریخ بسیار معروف شد و آن 
  ) .3/60های این قوم قرار داشت (سمهودی،   در میان خانهنزدیک بئر بضاعه و 

هـای معـروف درباغهـای      نوع معماری این سقائف چنین بوده است که معموالً سقیفه
شد. دیواری از غرب و سپس دیواری از شرق و نیز دیواری در جنوب، با  مدینه ساخته می

رقی بـود و جهـت شـمالی     کرد. مدخل آن در دیوار ش خشت و آجر نسوز آن را احاطه می
کرد. سـقف   ماند، بدون دیوار، زیرا در تابستان به خنکی داخل سقیفه کمک می آن باز می

شـد و بـه همـین سـبب آنهـا را       های نخل و حصیر پوشانیده مـی   آن نیز به وسیله شاخه
خواندند. برخی از آنها بزرگ بـود و برخـی کوچـک کـه بـه تمکـن مـالی بنـا          سقیفه می
  ).115بستگی داشت. (عبدالغنی،/   کنندگان آن
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  بناهای دفاعی  ـ3
  خندق  . 1ـ3

شـود.   هایی دفاعی مثل دیوار یا خندق  طراحـی مـی    برای حفاظت از شهرها معموالً سازه
های شهری مدینه که به هدف حفظ شهر از نفوذ و حملـه دشـمن در عصـر      یکی از سازه

تـا جنـوب و غـرب در محاصـره      از شـرق ، چون مدینـه  پیامبر(ص) ایجاد شد خندق بود
پـذیر   اشت تنها از سمت شمال آسـیب ها یا سنگهای آتشفشانی و سوزان و تیز قرار د  حره

بـه طـول سـه    در غزوه احـزاب در آن سـمت خنـدقی     بود، لذا با پیشنهاد سلمان فارسی
ای از غرب به شرق از حره الوبره یا  کیلومتر حفر کردند. مسیر خندق به صورت نیم دایره

حره غربی در نزدیکی وادی عقیق آغاز و پس از گذر از کوه سلع و ثنیة الوداع به منطقـه  
رسید و سپس با عبور از میان قبایل بنـو عبداالشـهل    بنو حارثه در مسیر راه کوه احد می

شـد   به منطقه بنو معاویـه در نزدیکـی حـره واقـم یـا حـره شـرقی در شـرق خـتم مـی          
تـر حفـر شـود، هـر      برای آن که این خندق سـریع  ). رسول خدا(ص)1/105(سمهودی، 

ای اختصاص داد و در نتیجـه در طـی ده روز کـار شـبانه روزی همـه       قسمت را به قبیله
کردنـد و   مردم مدینه، خندق حفر شد. آن حضرت خود دوشـادوش مسـلمانان کـار مـی    

بـر   ای کـه خـاک بسـیاری    ساختند، به گونه خاکها را از داخل خندق به بیرون منتقل می
).  ایـن پیشـنهاد بسـیار ارزشـمند     440/ 2؛ واقـدی، 1/77بدنشان نشسته بود (ابن نجار، 

  سلمان باعث شد تا لشکر ده هزار نفری مشرکان در حمله به مدینه زمین گیر شوند. 
  
  قلعه (حصن) .2ـ3

های بزرگ با دیوارهای مرتفعی برای یک یـا چنـد قبیلـه      در داخل و یا خارج مدینه قلعه
هـا را صـرفا یهودیـان      داشته که همه از سنگ ساخته شـده بـود. ایـن گونـه قلعـه     وجود 
های بنی نضیر، بنی قینقـاع و بنـی قریظـه کـه در سـمت جنـوب         ساختند. مثل قلعه می

هـا بـوده مثـل      های کوچکتری که داخـل ایـن قلعـه     مدینه ساخته شده است. البته قلعه
های دیگری در میان اعراب متعلق به   یا قلعه) 647/ 3مصعب، زبیر و ابی الحقیق (واقدی،

). ایـن  1/150یک قبیله یا خاندان مثل بنی حارثه، مالک بن عـوف و غیـره (ابـن حـزم،     
شـده   های یهودیان بوده که به صورت شبه قلعه ساخته مـی   های بزرگ عالوه بر خانه  قلعه

یدند. بیشتر یهودیـان  نام می» آطم«ساختند  و آنها را که از سنگهای کوهی و مستحکم می
سـاختند   های بزرگی می  کردند. برخی از یهودیان اطم برای امنیت خود در آنها زندگی می
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که حالتی چون قصر و قلعه بزرگ داشته است مثل کعب بـن اشـرف. وقتـی یهودیـان از     
خواستند آطام آنان را تخریب کنند اما رسول خـدا(ص)   مدینه اخراج شدند مسلمانان می

). از ان پـس  برخـی از   417/ 1دادند و فرمودند اینها زینت مدینه هستند (بکری، اجازه ن
. ..ساختند مثل بنی ضحیان ، جذمان و هایی  قبایل عرب مسلمان نیز به تقلید از آنها اطم

) که همـه اینهـا نشـان از دغدغـه آنـان بـرای       397/ 1؛ ابوبکر حازمی ،124/ 1(همدانی،
  امنیت خود داشته است. 

 
  جه نتی

های آن در عصر رسول خدا(ص) را شاید بتوان در برخـی از    ساختار شهر مدینه و ویژگی
جهات به عنوان الگوی شهر اسالمی مورد توجه قرار داد. مسجد درمرکز شهر بـه عنـوان   
مکان عبادت و محل اجتماعات چون نگینی در وسط شهر قرار گرفـت و آن حضـرت بـا    

هـای مهـاجران     ها و توزیع فضا برای احداث بنا و خانـه   هایی به تقسیم زمین  کشیدن خط
پیرامون آن پرداختند تا حیات دنیوی آنان را به این مرکز دینی پیوند زننـد. آن حضـرت   

های جاهلی شـکل گرفتـه بـود بـه       کوشیدند این شهر را که در گذشته با مفاهیم و آموزه
ر دینـی و امـت واحـده را شـکل     شهری با ساکنانی اهل ایمان، که همه آنان با هـم بـراد  

» مصلی االعیـاد «دهند تبدیل کنند. اقامه حقیقی نماز در جای جای شهر تحت عنوان  می
نشان از تالش آن حضرت برای معنوی بخشی به سیمای شهر بود. با ایـن وجـود رسـول    

های دنیایی نساخت. وجود اماکن عمـومی و مفـرح     خدا(ص) هرگز این شهر را فاقد جنبه
یا مراتعی کـه  » حمی«یا بستان به همراه چاههایی که وقف عام کرده بودند و » شح«مثل

برای چریدن اسبان قرار داده بودند وجود بناهای دفاعی چون خندق برای حفـظ امنیـت   
شهر نشان از توجه همسان  به این بعد از شهر نشینی داشت. سـادگی معمـاری بناهـای    

و تزئین و زیبا سـازی و بـه عبـارتی اسـراف و      های خاص  آن که فاقد هر گونه پیچیدگی
تجمل گرایی و برجستگی اشرافی بود بویژه در ساخت مسجد و حجـرات و خانـه رسـول    

تواند امروزه الگویی عالی برای شـهر اسـالمی و سـبک زنـدگی      خدا(ص) و صحابه که می
  های ساختار شهری مدینه بود.  ها و مولفه  تلقی شود از دیگر ویژگی
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