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 چکیده

های حله با گسترش مسائل و مشکالت پیچیدۀ شهری، ضرورت توجه به راهامروز

کالبدی  بق با زمینۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی واسالمی و منط-مرتبط با شهرهای ایرانی

تواند های متفکران مسلمان میاست. در این میان، بررسی آرا و اندیشهآشکار گشته

گ بزر اشد. حکیم ابوعلی سینا، اندیشمندراهگشای مسائل پیچیدۀ موجود در شهرها ب

است های شهری کمک کردهدر جهان اسالم، در بسیاری جهات به تولید و بسط اندیشه

 وهری شکه در این بین، مفهوم مدینۀ عادله نقطۀ عطفی در نظریات مرتبط با مسائل 

باشد. این پژوهش با هدف بررسی نظریات ابوعلی سینا در حوزۀ شهرسازی وی می

ا بهای یک شهر مطلوب و نیز ابعاد مرتبط مسائل شهری و شهرنشینی، شناسایی ویژگی

صادی، ها در نظام شهری، به تبیین ابعاد و روابط اجتماعی، اقتزندگی اجتماعی انسان

پردازد. روش تحقیق در پژوهش سیاسی و کالبدی جامعۀ شهری مورد نظر خود می

 ز تحلیل علّی و فراتوصیفی و نی -، قیاسیهای تحلیل محتواحاضر تلفیقی از روش

دهد وجود یک جامعه شهری سالم، مستلزم های پژوهش نشان میباشد. یافتهتحلیل می

طوری که باشد؛ بهتوجه به کلیه ابعاد و روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و کالبدی می

گر تأثیرگذار ر یکدیببخش، مرتبط بوده و عنوان یک کل وحدتهای یاد شده بهنظام

 باشند. می

های شهری، اسالمی، دیدگاه -ابوعلی سینا، شهرسازی، شهر ایرانیواژگان کلیدی: 

 شهر جامعۀ شهری، مدینۀ عادله، آرمان
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 مقدمه و بیان مسئله

تی در ها و مفاهیم متفاوامروزه با بروز مسائل و مشکالت پیچیدۀ شهری، رویکردها، انگاره

ح در گیرند. بیشتر مفاهیم و رویکردهای مطررد بحث و بررسی قرار میهای گوناگون موزمینه

ته و ها و آثار متفکران غربی داشارتباط با مسائل شهری و نیز شهرسازی، ریشه در اندیشه

بی هایی که به مشکالت ایجاد شده در کشورهای غرعنوان مفاهیم وارداتی و برگرفته از اندیشهبه

صورت هبگیری از این مفاهیم و نظریات، گرچه گاهی توانسته، . بهرهشوندپاسخ گفته، مطرح می

ی، قطع محدود، راهکار مناسبی در جهت بهبود مسائل شهرهای ما باشد، اما نتوانسته پاسخ

یکی از  اسالمی باشد.-های مرتبط با شهر ایرانیگشای مشکالت پیچیدۀ نظامدرست و گره

باشد. بدین معنا که ا زمینۀ مورد بررسی میراهکارها بترین دالیل این امر، عدم تناسب مهم

ط له شرایماسالمی از ج -بسیاری از رویکردها و نظریات غربی، اساساً با شرایط شهرهای ایرانی

 ها و تضادهای جدی دارند. فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی، تفاوت

های ی نمودن آموزههای درست و مناسب در راستای شناخت و عملهمچنین یکی از راه

باشد. دلیل این امر آن است که این ها و نظریات متفکران مسلمان میاسالمی، مرور آثار، اندیشه

متفکران، جهت تدوین آرا و نظریات خود، از علوم و مباحث قرآنی، آیات، احادیث و دیگر 

بر مشکالت موجود در های غلبه اند. بنابراین یکی از راههای دین مبین اسالم بهره بردهآموزه

نظام شهرسازی و شهرنشینی امروز ما، استفاده از نظریات اندیشمندانی است که با توجه به 

هایی را به منظور حلاسالمی، راهکارها و راه -های مرتبط با شهرهای ایرانیمسائل و دغدغه

رائه ها و مشکالت شهری و نیز اعتالی جایگاه شهرنشینی و شهرسازی اخروج از چالش

 بودن زنده و عالئم از یکی کنیم،می زندگی ما امروزه در آن که دنیایی عالوه دراند. بهکرده

 خود گذشتۀ از بتواند که است ملتی کمتر و است خویش گذشته مفاخر به آنها التفات هاملت

 رزد؛و قصور اند،کرده زندگی سرزمینشان در که دانشمندانی و علما و تجلیل در و کند نظرصرف

 با که است آنان گذشتگان بهایگران آثار و عقاید و آرا هاملت تشخص اسباب از یکی زیرا

 که ایران ملت. استمانده یادگار به آیندگان برای حوادث، انواع پیشامد و روزگار گذشت وجود

به  را شگرفی تمدن تاریخ، همان شهادت به باز و استگذرانده را کهنی روزگار تاریخی لحاظ به

 بشری جامعه تحویل نظیریکم دانشمندان و علما متمادی، قرون طی در است،آورده وجود

 اند.نموده نظیریبی و بهاگران ما، خدمات اسالمی تمدن پیشرفت به آنان از کدام هر که استداده
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 الرئیس شیخ چهارم، قرن مشهور طبیب و فیلسوف نظیر،کم فضالی و مثالبی عالمان آن از یکی

 و شرق بر هاقرن او عقاید و افکار اروپایی، و آسیایی محققین شهادت به که سیناست ابوعلی

 . استنموده حکمرانی قدیم، متمدن عالم غرب

های شهری و شهرسازی با رویکرد اسالمی، ضروری بنابراین در بسط و گسترش اندیشه

ن، به های آناز خالل اندیشهاست تا نگاهی به آرا اندیشمندان اسالمی و ایرانی انداخت و ا

های شهر مطلوب اسالمی ژگیاسالمی و وی -تدوین اصول و مبانی شهرسازی و معماری ایرانی

ن زرگ جهابمند دست یافت. در این بین، نباید از آثار حکیم فرزانه، ابوعلی سینا یکی از اندیش

ک های شهری کمدیشهاسالم، غافل ماند. ابوعلی سینا در بسیاری جهات به تولید و بسط ان

شناسی سیاسی و است که در این بین، از اندیشۀ مدینۀ عادلۀ وی، نظراتش در باب جامعهکرده

هایی شایان توجه یاد کرد. لذا پژوهش عنوان اندیشهتوان بهروابط فرمانروا و مردم و غیره را می

در  سینانظرات ابن حاضر بر آن است تا گامی هرچند کوچک در جهت شناساندن افکار و آرا و

 باب مسائل مرتبط با شهر و شهرنشینی و اجتماع بردارد.

 های تحقیقاهداف و پرسش
 ترین اهداف این پژوهش عبارت است از:با توجه به مواردی که مطرح گردید، مهم

 ررسی آرا و نظریات ابوعلی سینا در حوزه مسائل شهری و شهرنشینیب -1

ها در مطلوب و نیز ابعاد مرتبط با زندگی اجتماعی انسان های یک شهرشناسایی ویژگی -2

 نظام شهری

تی غیرقابل اسالمی ضرور -توان اظهار داشت که تبیین ابزارها و الزامات شهر ایرانیمی

ی و های فرهنگی، مذهبانکار است؛ چراکه هر زمینه و مکانی تحت تأثیر الزامات و ویژگی

ت، ش، در حقیقبنابراین اهداف یاد شده در این پژوه یابد.اعتقادی خود رشد و اعتال می

ش به هایی است که این تحقیق به دنبال پاسخگویی به آنهاست. بدین منظور، این پژوهپرسش

ط وزۀ مرتبها و نظریات حکیم ابوعلی سینا در حدنبال آن است تا بتواند در وهلۀ اول، اندیشه

های یک شهر مطلوب، ترین ویژگیبعد، مهم با مسائل شهری را استخراج نموده و در مرحلۀ

ها در مدینۀ نامد، و نیز ابعاد تأثیرگذار بر زندگی اجتماعی انسانسینا مدینۀ عادله میکه ابن

 عادله را شناسایی نماید. 
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 پیشینه پژوهش 

ا سینا در ارتباط بباشد. ابنها و علوم مختلف میحکیم ابوعلی سینا صاحب آثار پرباری در زمینه

نیز  شناسی وعلوم طبیعی، علوم ریاضی، علوم مرتبط با طب و پزشکی، اخالق، فلسفه، زیبایی

یشتاز و سازد. این مباحث نه تنها در زمان خود پنبوت مباحث گوناگون و متفاوتی را مطرح می

باشد. امروزه، در خصوص نظیر و درخشان میغنی بوده، بلکه تا به امروز نیز در نوع خود بی

ه های نظری و عملی مطرح شده توسط ابوعلی سینا، چندین کتاب، مقالوم مختلف و حکمتعل

های ترین آثار و زمینهشود. لذا در این قسمت از پژوهش، به مهمو دیگر آثار پژوهشی یافت می

 شود. علمی موجود که ارتباط بیشتری با تحقیق حاضر دارد پرداخته می

، «سیناابن دیدگاه از دین یاجتماع نقش»ای با عنوان اله( در مق1391پارسانیا و کاظمی)

باشد. این می سیناابن یدگاهد از مختلف جامعه هایعرصه در دین نقش و کارکرد دنبال بررسیبه

 عهجام و دین به شناسانجامعه و تفسیر اندیشمندان و تبیین و نگاه مطالعه ضمن بیان اینکه نوع

پردازد و سینا میابن دیدگاه از دو آن میان رابطۀ و جامعه و دین یفابتدا به تعر است، در مختلف

دارد. نتایج این می بیان ایشان دیدگاه از جامعۀ شهری را درون در دین کارکردهای سپس

بیان  نسته و بادا خدا جانب از قدسی امر را دین وجود سینا،پژوهش حاکی از آن است که ابن

 زماخروی ال سعادت و جوامع مختلف پیشرفت و حیات حفظ برای را آن مختلف، کارکردهای

  .داندمی ضروری و

سینا با تطبیق بر آرای بررسی مدینۀ عادله از منظر ابن»( در مقالۀ 1392رحیمیان و زارعی)

 تأثّر و تأثیر سویی، از فارابی آرای بر آن تطبیق و سیناابن ، با بررسی مدینۀ عادله از منظر«فارابی

 جایگاه و نقش دیگر، سویی کند و ازرا آشکار می ایشان دیدگاه وفاق و خالف اضعنیز مو و

 بودن بالطبع مدنی نظیر مواردی دارد که درنموده و بیان می را مشخص سیناابن اندیشۀ سیاسی

 عدالت و  و اخالق فضیلت، پایۀ بر مدینه ابتنای هستی، نظام با نظام مدینه هماهنگی انسان،

 آرای با سیناابن دیدگاه بین اعلی، عالم حقایق به معرفت به صاحبان حاکمیت بودن منحصر

 مراتب نیز و او صفات و مدینه رئیس مبحث در کهدرحالی .دارد وجود هاییشباهت فارابی

این مقاله همچنین بر این واقعیت  .شودمی جدا هم فیلسوف از دو این راه آن، جزئیات و مدینه

 فلسفه وحی و و عقل سیاست، و نبوت فارابی، میراث بر سینا براساس تکیهکند که ابنتأکید می
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 اداره حکومتی چنین با که را ایو جامعه کندمی ریزیپایه را خود مطلوب شریعت، حکومت و

 نامد. می عادله مدینه شود،می

ر شهبررسی تطبیقی آرمان»ای با عنوان ( در مقاله1392واحد فروغ و سخندان سرخابی )

شهر دنبال دستیابی به اصول و معیارهای اساسی آرمان، به«سیناشهر اسالمی ابنافالطون و آرمان

هری های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی شیونانی و اسالمی و مقایسۀ آنها در نظام

معه، باشد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که عواملی نظیر وجود یک رهبر در رأس جامی

ترین اصول فکیک جامعه به سه گروه طبقاتی و نیز وجود عدالت و حکمت، از جمله مهمت

رود. در مقابل، عواملی همچون وجود مالکیت خصوصی در شمار میشهرها بهمشترک این آرمان

شهرها ترین وجوه افتراق میان آرمانهای کالبدی و نیز عامل دین، مهمسینا، تفاوتشهر ابنآرمان

 دهند.ل میرا تشکی

های ، به بررسی مؤلفه«شهر سینوینگاهی به آرمان»( در مقالۀ 1394مبلغی و محمدی کیا ) 

وق به فپردازد. در این راستا، پژوهش سینا و مطالعۀ ارتباط آنها با یکدیگر میشهر از دیدگاه ابن

دت، های اصلی شهر سینایی از جمله تقسیم کار، سعاارائۀ توضیحاتی در خصوص مؤلفه

های پردازد. یافتهاجتماعی شهر، تعاون )مشارکت(، سنت )قانون(، قرارداد و نیز عدالت مینظام

های شهر سینوی را به یکدیگر دهد که آن روح کلی که مؤلفهحاصل از این پژوهش نشان می

 باشد. گردد شرع میدهد و موجب پایداری نظم جامعه یا شهر میپیوند می

نا در ی که حکیم ابوعلی سیوهش در نظر دارد تا با استفاده از مفاهیمطورکلی، این پژبه

هرنشینی های شهری و شارتباط با جایگاه شهر، شهروندان و نیز مسائل و ابعاد مرتبط با جنبه

 ریزی شهری،همطرح ساخته، ارتباط آرا و نظریات این اندیشمند مسلمان را با شهرسازی و برنام

 به لحاظ عملی و کاربردی، مطرح سازد. هم به لحاظ نظری و هم 

های یقر تحقیکی از موارد مورد توجه که جنبۀ نوآور و نیز وجه تمایز پژوهش حاضر با سای

 -های امروز شهرهای ایرانیباشد، یافتن پاسخی برای مشکالت و چالشگرفته میصورت

ر ی و با تأکید بسالما-اسالمی از طریق بررسی اصول و معیارهای یک شهر مطلوب ایرانی

 سیناست. همچنین در پژوهش حاضر، تالش گردیده تا آرا ابوعلیمباحث مطروحه توسط ابن

رد عرصۀ صورت نظری و کاربردی واسینا را با رعایت اصل امانتداری در محتوای اندیشۀ آن، به

 مطالعات شهری و شهرسازی نماید.   
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 تعریف مفاهیم
اهیم، تعاریف و نیز مالحظات نظری مرتبط با فرایند تحقیق در این بخش از پژوهش، به بیان مف

شود. شناخت علم و اقسام آن از نظر هر متفکری، راهگشای ما به نظریات و نحوۀ پرداخته می

نگرش او به چسیتی علوم، جایگاه علوم و ارتباط علوم با یکدیگر است. مالکی که هر فیلسوف 

نماید، تصور او را از آن دانش و جایگاه ی هریک ارائه میبرای تقسیم علوم دارد و تعریفی که برا

های حکیم ابوعلی سینا دهد. از طرفی، به منظور بررسی دیدگاهآن را در میان سایر علوم نشان می

دهی به چارچوب مفهومی پژوهش، بررسی در حوزۀ مسائل مرتبط با جامعۀ شهری و نیز شکل

سینا در تقسیم ابتکاری خویش همانند رسد. ابنبه نظر میسینا ضروری جایگاه علوم از منظر ابن

زند و براساس آن علوم را به دو دسته علوم نظری و های علمی میفارابی دست به تقسیم رشته

بندی جدیدی تا حدی از مشکالت کوشد تا با ارائۀ تقسیمکند. بنابراین وی میعملی تقسیم می

را در تقسیم خویش بگنجاند )عسکری سلیمانی امیری،  نظرات پیشینیان بکاهد و علوم بسیاری

الهی را در حکمت نظری، و اخالق، ریاضی و نیز علومطبیعی، علومسینا علوم(. ابن120: 1393

دهد. بنابراین تأکید و تدبیر منزل، دبیر مدینه و نیز نبوت را در زمره علوم و حکمت عملی قرار می

ها و روابط موجود در جامعه شهری، غالباً دربارۀ مباحث مرتبط لفهسینا در پرداختن به مؤتوجه ابن

  1گیرد.با حکمت عملی مورد بررسی قرار می

بعاد اه بر نکتۀ مهمی که در ارتباط با تبیین مفاهیم نظری پژوهش مطرح است، ضرورت اشار

 ونظور باشد. بدین ممتفاوت زیستی و سکونتی جامعۀ شهری و مباحث مرتبط با شهرسازی می

ر بحث دسینا مطرح نموده و در ادامه، به بیان مفاهیم اساسی مرتبط با شهر اسالمی، که ابن

 شود:گردد، پرداخته میها اشاره میهای پژوهش بدانیافته

 ( کالبد1

 و یکالبد بافتباشد. میهر ـش تـباف ود ـکالبی، هرـش تـهوی یاـاخصهـش ترینمهم از یکی

 ایر، زهددکل میـشرا  هرهاـش ویتیـه داـبعارین ـتمهم از یکی شهرها فضایی -مکانی رساختا

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
رح شده از سوی سینا و تحقیق در باب علوم مطبندی انواع علوم از منظر ابنبرای مطالعه بیشتر در خصوص طبقه .1

الهی و نیز گفتارهای مرتبط با حکمت نظری از جمله اخالق و ریاضی، علومطبیعی، علومهای علوموی در حوزه

 ( رجوع شود. 101: 1393)عسگری سلیمانی، « معیار برهان صدیقین»تدبیر منزل به مقالۀ 
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 فرهنگ جامعه طحـس وا ـتهـفعالی ها،هـندیشباورها، ا از أثرـمتی شهر یبافت کالبد یگیرشکل

 اجتماعی، داـبعا سایر بیشتر شناخت به نداتومی شهرها از بخش ینا شناخت روینازا. ستا

 (.59: 1388انجامد )نوفل و همکاران، بی نیز فرهنگی دی وقتصاا

 ( سیاست 2

 گرفته از اینهای صورتسیاست به معنی تدبیر، چرخانیدن و اداره کردن است. البته در استفاده

بیر است؛ زیرا در عصر حاضر، عمدتاً در تدتر از مفهوم فعلی داشتهمفهوم در گذشته، معنایی عام

در  شود. این درحالی است کهلتی است، استفاده میخاصی که همان ادارۀ امور حکومتی و دو

است )نفیسی، کلمات پیشینیان حتی در مورد تنظیم روابط شخصی و فردی هم استفاده شده

1368 :91 .) 

 ( اقتصاد3

ماعی اجت شهر موجودیتی اقتصادی است و توزیع ثروت در شهر تا اندازۀ زیادی بر تقسیم کار

ات سکن، اوقر نظیر کار، مابعاد اقتصادی شهر و فضاهای کاربردی شهرو میان انطباق دارد. از این

 (. 264: 1383ای وجود دارد )فکوهی، فراغت و حمل و نقل، رابطۀ گسترده

 ( اجتماع و مدنیت 4

نیز روابط مدنی، یک  شهروندی و اخالق هنجارها، جمعی، و فردی هایطورکلی، کنشبه

توان نتیجه گرفت نابراین میب. است اجتماعی موجودی یدهد. از طرفی، آدماجتماع را شکل می

 را کنندیم زندگی مدنیت بدون و اجتماعی غیر تشکلی در و انسانی جامعۀ از خارج که افرادی

سینا نهای اجتماعی اباین مفهوم به شکلی دیگر در اندیشه .دانست غیرانسانی موجوداتی توانمی

 شود. رده میهش، به بحث و بررسی بیشتر گذاهای بعدی پژوشود که در بخشیافت می

 شناسی پژوهش روش
آوری اطالعات، از این پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادی است. همچنین در راستای جمع

های تحلیل است. بنابراین روش این پژوهش، تلفیقی از روشای بهره بردهاسناد و منابع کتابخانه

باشد؛ بدین ترتیب پاسخ به سؤاالت یل علّی و فرا تحلیل میتوصیفی و نیز تحل -محتوا، قیاسی

تحقیق با استفاده از مطالعه، مقایسه، درک مفاهیم و نیز تحلیل متون و آثار حکیم ابوعلی سینا 
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است. طور مستقیم یا با کمک دیگر آثار موجود در این زمینه به شکل غیرمستقیم، انجام شدهبه

سینا و ایجاد ارتباط آنها با حوزۀ مسائل شدۀ ابننظریات بیان عالوه، در جهت تفسیر صحیحبه

 است. شهری و شهرسازی از تفهم، درونیابی و نیز معناکاوی آرا استفاده شده

 های تحقیقیافته

 سینابندی شهرها از نظر ابنگونه

اید آن را ( گمراه شهر، که ب1دهد. انواع شهرها را در سه دسته کلی قرار می سیناحکیم ابوعلی 

( آیین 3هایی بر خالف سنت کریمه است؛ و ( ناساز شهر، که دارای سنت2به راه حق فراخواند؛ 

شود. در مدینۀ عادله )داد عنوان مدینۀ عادله یاد میگزار آن خداست، و از آن بهشهر که سنت

که  ا آناست پیروی کنند تشهر(، سزاوار است که عوام از اخالق و عاداتی که شریعت نهاده

ند صورت آیین معرفی گردکردارهای نیک با تکرار پیوسته و بسیار و طی زمانی طوالنی به

های یژگیو(. در ادامه به تعاریف، مباحث، ابعاد و 7: 1392)واحد فروغ و سخندان سرخابی، 

 شود.مرتبط با مدینۀ عادلۀ سینایی پرداخته می

 سینا و انگارۀ مدینۀ عادلهابن

 اما داند؛می اجتماعی زندگی گرو را در انسان معنوی و مادی زندگی سینا، کمال حکیم ابوعلی

 در که است اساسبراین و داندنمی مطلوب هدف این به رسیدن راستای در را نظامی هر وی

 ترسیم ان دادشهر رایا هم عادله مدینۀ عبارتیو به خود مطلوب نظام شفا، الهیات مقالۀ آخرین

 سعادت و دلع موجبات الهی قوانین و احکام اجرای و نبی رهبری با که یامدینه کند؛می

عادله  متفاوت مدینۀ در مباحث مرتبط با انگارۀ مدینۀ عادله، وجوه .کندمی فراهم را هاانسان

های دادشهر خود را اعم از ابعاد اجتماعی، سینا تمام ویژگیشود. بدین معنی که ابنآشکار می

است. تهساخ نیز کالبدی، چه به شکل مستقیم و چه به شکل غیرمستقیم، بیان اقتصادی، سیاسی و

 شود. سینا پرداخته میدر ادامه، به بررسی ابعاد مدینۀ عادلۀ ابن

 الف( ابعاد کالبدی مدینۀ عادله

 شناسی در شهر  . زیبایی1

طو و فارابی است. سینا دربارۀ زیبایی متأثر از نظریات زیباشناختی افالطون، ارسدیدگاه ابن

سینا برای زیبایی دو تعریف عام و خاص دارد. مراد از تعریف عام، تعریفی است که برای ابن
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همۀ مصادیق از حق تعالی گرفته تا اشیای زیبا، صادق باشد و مراد از تعریف خاص، تعریف 

، المعاد و نیز المبداءو  النجاهسینا از زیبایی عام در دوکتاب زیبایی محسوس است. تعریف ابن

 میکند دیجاا را جهیو چند ممفهو یک یباییز ،بنسیناا ای(. بر47: 1392نژاد، آمده است )هاشم

دات موجو و شیاا ۀهم در که بنا عقلی سساا و ذاتیک  یعنی. دشومی وارد عقل ۀگستر به که

و داشتن  اما زیبایی خاص به معنی زیبایی محسوس .(8: 1395نسب، دارد )مؤمنی و اکبری یجا

سینا، باشد. از نظر ابنمندی بیشتر از وحدت میحسن نظم، حسن تألیف، حسن اعتدال و بهره

زیبایی از چند طریق حسی، خیالی، وهمی، ظنّی، عقلی و شهودی قابل شناخت و درک است 

 (. 111: 1392نژاد، )هاشم

یی م و زیبامله زیبایی عاسینا ابعاد مختلف زیبایی از جمدینۀ عادله یا همان شهر مطلوب ابن

جه رغ از توسینا دارای یک کلیت زیباست که فاخاص دارد. در ارتباط با زیبایی عام، دادشهر ابن

بایی اط با زیکند. از طرفی در ارتببه اجزای شهر و در مجموع، زیبایی را به چشم بیننده القا می

 گیرد. برای مثال، وجود نظم ومی جزا و عناصر شهری را در نظرسینا بیشتر زیبایی اخاص، ابن

 ه درکتناسب، رعایت اصل اعتدال و نیز ایجاد حس وحدت و یکپارچگی از جمله نکاتی است 

ها و دیگر عناصر شهری قابل شناسایی ها، راهسینا، از جمله ساختماناجزای شهر مطلوب ابن

در خور طبقات اجتماعی ها را سینا خانهظ سازمان کالبدی شهر، ابنعالوه از لحااست. به

او به  عبارتی نظام ارباب رعیتی معتقد است و نیز اعتقاد دارد شهرداند، به نظام فئودالی و بهمی

سینا همچنین به مالکیت خصوصی که از تعالیم اسالمی باشد. ابنلحاظ سیمای شهری، متنوع می

لی شهر سیمای ک باشد. بنابراینمی برگرفته شده، شدیداً معتقد بوده و به اصول خانواده نیز پاییند

 (.9: 1392او بسیار متنوع است )واحد فروغ و سخندان سرخابی، 

 . جایگاه هنر در شهر 2

سینا تعریف معینی برای هنر ندارد و اساساً هنر به معنای کنونی در روزگار او رایج نبود. اما با ابن

و فرایند خلق آثار بشری، « صورت»رۀ استفاده از مبانی فلسفی او و سخنان پراکندۀ او دربا

توان تعریفی برای هنر بازسازی کرد که به تحقیق بهتر از همۀ تعاریف موجود باشد. به نظر می

رو، سینا، تودۀ مردم به هنر بیشتر از مطالب عقلی و فلسفی راغب بوده و تمایل دارند. ازاینابن

سینا معتقد است لذت بردن است. همچنین ابن هنر برای انتقال پیام به تودۀ مردم وسیلۀ مناسبی
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(. 113:1392نژاد، گرایی فطری، منشأ هنرها هستند )هاشماز زیبایی، زیبایی دوستی و زیبایی

واضح است یکی از شروط وجود زیبایی در شهر، چه به شکل عام و چه به شکل خاص، 

ساخت کالبد شهری، زیبایی را فراهم باشد که در کنار گیری از هنرمندان میاستفاده از هنر و بهره

گردد. بنابراین سینا، در صورت و ظاهر پدیدار میطور که بیان شد، هنر نزد ابنآورند. همانمی

سینا شرط اصلی وجود زیبایی در ساختار کالبد شهری، وارد نمودن هنر به عرصۀ درنظر ابن

کند، اساساً با ورود خود به آن یاد میسینا از شهری خواهد بود. باید در نظر داشت هنری که ابن

آورد. بدین معنی که عرصۀ ساخت شهر، زیبایی خاص خود را در اجزا و عناصر شهری پدید می

گردد. گیری زیبایی خاص در عناصر شهری میهنر موجب حسن اعتدال، نظم و تناسب و شکل

ایجاد یک کل تواند منجر به وجود این زیبایی در صورت اجزا و عناصر شهری، می

 کند. بخش و یکپارچه گردد که زیبایی را به شکل عام و کلی در شهر ایجاد میوحدت

 . اصول ساخت و بافت شهر3

سینا درخصوص حاالت مختلف قرارگیری یک شهر نسبت به جهات چهارگانه، وزش باد و ابن

یان مساکن رو به شرق ب دهد. برای مثال، در ارتباط باهایی ارائه مینیز مکانیابی شهرها توصیه

روی مشرق است، دارای هوای صاف و تمیز، بادهای لطیف و نیز هوای کند شهری که روبهمی

، ین شهرهادارد که در اسالم و مساعد است. در مقابل، در رابطه با مساکن رو به غرب اظهار می

 آن مرطوب و تابد، هوای لطیف و مطبوع وجود نداشته و هوا درخورشید مدت زمان کمی می

ماند. همچنین در خصوص جهت وزش بادهای مختلف، باد شمالی را عامل غلیظ باقی می

ا رداند؛ همچنین باد شرقی پندارد و باد جنوبی را عامل سستی مینیرومندی دانسته و نیکوتر می

یابی محل سینا در ارتباط با مکانابن (.211: 1387 ،سینا)ابنکند بهتر از بادهای غربی معرفی می

و بلندى،  یستپباید خاک، حالت  ،گزیندوقتى کسى جاى سکونت برمیکند که سکونت بیان می

د و ى گوییا جا استآب را بررسى کند و بداند که آیا محل سکونت بادگیر  و پوشش باز بودن،

ط نقا نیز و خیرسالم است یا  بادهاى منطقه را بشناسد که آیا ستیبای باشد. همچنینمیفرو رفته 

 ابطه بادر ر وی ها را مورد تحقیق قرار دهد.الها و کانها، کوهآنجا مانند دریا، مسیلمجاور 

ها و درهاى پنجرهکند که بهتر است دهد؛ بیان میهایی ارائه میها نیز توصیهمعماری ساختمان

و  شود بادهای شرقی درون خانه اهمیت داده به وارد شدن ،شمالى باشند -محل سکونت شرقى

 های خانه را دربر گیرد. نیز آفتاب به دلیل مساعد نمودن هوا، تمام قسمت
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  . منابع آب  4

ای داند؛ پس از آن چشمهجوشد میسارانی که از خاک میسینا بهترین منبع آب را از چشمهابن

ر ستآید دانسته و معتقد است هر آبی که بسترش گِلی است، بهتر از بکه از سنگ بیرون می

کند. ابوعلی سینا آب کنندگی گل بیان میباشد. دلیل این امر را نیز در خاصیت تصفیهسنگی می

ن داند. همچنیجاری را به دلیل تابش خورشید و وزش بادها بر آن برتر از آب سرچشمه می

ه بها را معتقد است آب راکد بهتر است سرپوشیده و درونی باشد. همچنین آب قنوات و چاه

 داند. ویداشتن خاصیت جوشندگی و ماندن طوالنی مدت در اعماق زمین نامناسب میدلیل ن

 اور درهاى جارى آبى است که به سمت خآب در بین آب بهترین»آورده است:  قانوندر کتاب 

ر هرود. چنین آبى سوى مشرق تابستانى مىه جریان است و بهتر از آن، موقعى است که آب ب

 شمال سمتآب آن است که به  بهترینگردد. بعد از آن، ود بهتر مىدور شخود  أقدر از منش

 تر ازو نامطلوب بودهنامطلوب  ،که به سوى مغرب و جنوب در حرکت است بیجریان دارد. آ

ر است که به اعتقاد الزم به ذک (.226: 1387 ،سینا)ابن« آن موقعى است که باد جنوب بر آن بوزد

ر دکه  ،هزهاى گوارا، روان و پاکیآبهای مسکونی در نزدیکی سینا بهتر است ساخت واحدابن

 صورت پذیرد.  هستند، زمستان سرد و در تابستان گرم

 ب( ابعاد سیاسی مدینۀ عادله

 . نظام سیاسی شهر1

 ار عادله مدینۀ بنای رزی و پایه اساساً دارد. اساسی پیوند اخالق با سیناابن عادله مدینۀ سیاست

 در ناطقه سنف کمال یعنی سعادت، او مدینۀ غایت کهچنان. دهدمی شکیلت فضیلت و اخالق

 آن دنبو عادالنه به حاکمیت و حکومت اعتبار او نگاه در همچنین. است عمل و علم مرتبۀ

 و سنت عالوه در جامعۀ شهری،به .کندمی ایفا را بسزایی نقش شهر در عدالت بنابراین. است

 . گیردمی قرار جامعه ادارۀ مبنای است، وحی از اشین و قدسی عقل محصول که شریعت

 است: چند شکل از اشکال حکومت را به شرح زیر ذکر کرده رساله السیاسهوی در 

ومت اول(. حکومت دموکراسی که تساوی همه افراد در حکم بوده و مضرات و مواهب حک

رؤسای درجۀ دوم کومتی توسط همۀ مردم یا گردد. چنین حبه نحو متساوی عاید همه می

 شود.انتخاب می
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های پست و منحط قرار دارند و رئیس اول آن بر هایی که تحت سلطۀ ریاستدوم( حکومت

هایی را تبع آن جوامعی که چنین حکومتترین مردم است. چنین حکومت و بهعهدۀ پست

 باشند.یماند، خود دارای انواع متعددی پذیرفته

عبیر اهی که در عبارات بوعلی به وحدانیه الریاسه تسوم( حکومت استبدادی و پادش 

 (. 1379سینا، باشد )ابناست و هدف عمدۀ ریاست اطاعت و انقیاد کامل مرئوسین میشده

چهارم( حکومت اشرافی که در کلمات بوعلی به حکومت و یا ریاست فضاله تعبیر 

بوده و باقی مردم به نسبت جامعه  ترین افراد رئیس اولامی با فضیلتاست؛ در چنین نظشده

شوند برخورداری از فضیلت و کمال اخالقی در سلسله مراتب اجتماعی قرار داده می

 (. 1390)حجازی،

 شهر  در . قانون2

 قانون اًاصطالح که مقرراتی، وجود بدون بشری اجتماع و شهر ساماندهی و نظم که است بدیهی

 قوانین از ایمجموعه به نیز سیناابن نظر مورد هرش بنابراین. نیست پذیرامکان شود،می نامیده

 ن،قانو مانند مختلف، عناوین با نامیممی قانون ما که آنچه از خود آثار در سیناابن. است نیازمند

 از نامد. وییم را شریعت آنها همۀ جامع اما است؛کرده یاد شریعت و محمودات سنت، ناموس،

 بر طریق این از و گیردمی نتیجه را نبی وجود ضرورت ،جامعه در قانون و عدل اجرای لزوم

 آنجاست تا سینا،ابن نزد الهی شریعت و قانون اهمیت دارد. تأکید شهر بر الهی شریعت حاکمیت

 باید شود، نآنا امور اصالح به منجر فاسد شهرهای بر قوانین این تحمیل چنانچه است معتقد که

 خویش آخرت ها نگرانانسان همۀ که است نهفته این در نینقوا انجام داد. امنیت را کاری چنین

 هر از بیش ایدب مقررات این و کند وضع آنان مقرراتی زندگی برای باید دولت بنابراین، نیستند؛

 باشد. است کشور هماهنگی و نظم کنندۀتباه که سنت ضد کردار علیه چیز

 . حاکم شهر 3

عتقد است آنها باید عادل و دارای فضایل باشند. زیرا سینا دربارۀ مدبّر یا رهبر جامعه مابن

های واالی آن، بیش از همه برای کسانی ضرورت دارد که رهبری و آراستگی به اخالق و ارزش

سینا برای این حاکم یک برنامۀ سیاسی نگاشته اند. آنگاه ابنتدبیر امور دیگران را بر عهده گرفته

خواند، به نظارت است پایدار در تدبیر کار جهان فرا میو او را به نگرش در باب حکمت و سی
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های داد و ستدی پیشگیری کند. مردم را به ها و اجتماعات همگانی در معاملتبر عبادت

هایشان، جنگیدن با دشمن و نابودی آنان فرا ها و جانداری مالهمیاری، دفاع همگانی، نگاه

داند: می حاکم ستدر د ای راگانهسه رتقدچنین سینا هم(. ابن13: 1383خواند )اذکائی، می

 سنترا نها آ و دهنکر انعنو را خرآ مورد دو جز سینابنا هرچند قضایی. و گذاریقانون ،ییاجرا

 نزد شهر حاکم عمدۀ وظیفۀ. ستاهنداگستر« خوداد و ارگز»سنت را حاکم و هنامید لعد و

 آن مبنای بر گذارسنت که است صورتی و شکل نآ به انسانی جامعۀ دهیشکل و تدبیر سینا،ابن

 قرار صنفی هایگروه از یکی در هریک مردمان باید اکنون. استکرده ایجاد را شهر نخستین فرم

 نمودن فراهم و بپردازد خود در درونی فضایل رشد به و نباشد باطل و عاطل کسهیچ و گیرند

 (. 159: 1386کیا، است )محمدی مدینه رئیس وظیفۀ امر این

 ج( ابعاد اقتصادی مدینۀ عادله

 . اشتغال و بیکاری 1

 یزمان امر این. باشدتعادل می حفظ بر مبتنی عادله، مدینۀ و به تعبیر دیگر سیناابن مطلوب شهر

 تنظیم طوری شد، یاد نآ از مرتبط با تقسیم کار اجتماعی که گانۀسه مراتب که پذیردمی تحقق

 منتهی مردم قشر ترینپایین به و شروع مرتبه باالترین از هاریاست بمرات طبقه هر در که شود

. بماند بیکار بوده ون معلوم مناسبش جایگاه که نباشد کسهیچ شهر در که ایگونهبه گردد؛

 و اکتسابی درآمدهای سود از که گیردمی نظر در را مشترکی بودجۀ شهر در سیناابن حال،درعین

 این از تا گرددمی تأمین شود،می گرفته سنت مخالفان اموال از که قوانینی و جرائم نیز و طبیعی

 دلیل هب که کسانی معاش هزینۀ نیز و نیستند مشغول خاصی صنعت به که نظامیان هزینۀ طریق

طور که گفته شد شهر از سه رسته همان. شود فراهم نیستند کار به قادر معلولیت و بیماری

ای که گونهی است؛ بهیافته و پایه و مایۀ آن کارورزو نگهبانان سازمانوران گردانندگان، پیشه

ر کا میبه سعادت را تقس دنیاز عوامل رس یکی یبوعلکس در آن بیکار نباشد. بنابراین هیچ

ه مفهوم ب یجاست که ونی. از اداندیم یمراتبسلسله یدر ساختار جامعه براساس تفاوت مردمان

 (.120-117: 1394کیا ، مبلغی و محمدی)  رسدیتعاون م یمرکز

سینا، قماربازی و رباخواری را رو ابنبایست کسب و کارها شریف باشند و ازاینهمچنین می

چنان که گذشت، مبتنی بر « اسباب زیست»است. اقتصاد شهر یا به تعبیر وی حرام شمرده

بری یا بخشش پیدا ارثمالکیت خصوصی بر وسایل فراوری و مالداری فردی است، که از راه 
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 جتماعیا منظا لتزلز سبب آن سمیتر و دجوو که را مشاغلی وی همچنینیابد. کردن تحقق می

 ضمن شفا تلهیاا بکتا همچنین در سینابند. اپذیرنمی را ددگرمی آن در نابسامانی یشاپید و

 تعدیل ل،معلو رانابیک ردمودر را دخو نظر شهر، از سالم رانبیکا تبعید ورتضر بر دمجد تأکید

 و هاادهخانو یا جامعه نمسئوال توسط نناآ مندقانون سرپرستی و حمایت بر و دهنمو

 . نمایدمی تصریح ننشااندوخویشا

 . منابع مالی شهر 2

اند از: مالیات بر باشد که عبارتسینا، منابع مالی در شهر بر سه قسم استوار میطبق اندیشۀ ابن 

ها ن مالز سنت )مصادرات(؛ ایری جرائم، و غنائم حاصل از دوری گزینان اگیها، تاوانفراورده

شود تا برای مصالح مشترک همگان، پرداخت مثابه یک مال مشترک سپرده میدر خزانۀ دولت به

زندگی  زینۀحقوق نگهبانان یا سپاهیان که اشتغال به صنعت ندارند، حقوق کارمندان دولت و ه

هنسالی مانع کار کردنشان شده، مصرف ککه بیمای و  -ستگانو بازنش پیران -از کار افتادگان

طو، ون و ارسسینا نسبت به پیران و بازنشستگان که نیازمند یاری دولت هستند از افالطگردد. ابن

کند گراتر ارائه میتر و واقعکه قائل به کشتن زمینگیران و بیماران هستند، دیدگاهی مالیم

 (. 10: 1383)اذکائی، 

 د( ابعاد اجتماعی مدینۀ عادله

طبع است، یعنی ذاتاً اجتماعی است؛ و افراد سینا عقیده دارد که انسان موجودی مدنی بهابن

 ق و مالحب حانسانی به فکر و کار و یاری یکدیگر محتاج هستند. اما چون طبیعتاً میل به تصا

. وی کنندپیر صداقت و امانت را دیگری را دارند، باید تابع قوانینی باشند که عدل و انصاف و

ی تر از قانونوی هیچ قانونی را برای ساختن افرادی عادل و منصف و امین و مترقی بهتر و کامل

ترین وظایف و داند؛ زیرا حاوی صحیحکه با روح و عقل قدسی پیامبران الهی وضع شود نمی

 واص وخجامعیتش عوام و تکالیف فردی و خانوادگی و ادرای و اجتماعی و اقتصادی است که 

 خواند. مرد و زن و پیر و جوان را به رفاه و عدل و انصاف می

 . تعاون و مشارکت 1

 را مشارکت لزوم انسان، برای اجتماعی زندگی وجوب بیان از بعد شفاء الهیات در سیناابن

 لزوم بیینت به داند. ویمی بشر نوع اجتماعی و مدنی زندگی بقای عامل را آن و کندمی مطرح
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 اجتماعی روابط بخشنظام را شرع که آنجا و استپرداخته هاانسان میان در عدل و معامله وجود

 در که آورده شفاء در ادامه در و کندمی معرفی شرع قوانین حافظ را عدالت و عدل دانسته،

 گذارسنت نقش اینجا در. کنیم پیروی عدل و سنت از باید ناچاربه اقتصادی، امور و معامالت

 و است مدنی اجتماع به طبیعی اجتماع و هاانسان گذاردهندۀ و حامل که شودمی برجسته

 نیز انسانی جامعۀ فرد به منحصر هایویژگی و خصوصیات و معامالت و مشارکت بنابراین

 :استآورده چنین بارهاین در شفاکتاب  در الرئیس شود شیخمی مطرح

 تحقق رایب و است دیگران با مشارکت نیازمند خود بقای و وجود در انسان که است بدیهی»

 مرا این در نیز دیگری اسباب و علل که همچنان. دارد ضرورت قراردادهایی مشارکت این

 اجراکنندۀ و گذارقانون نیز عدل و سنت برای و عدل و سنت نیز قراردادها بر دارد ضرورت

. کندمی اریج آنان بر را خود سنت و رودیم مردم میان اشخاص به این. دارد ضرورت عدالتی

 زیرا کنند، عمل ودخ نظرات به توجه با مردم تا ندهد اجازه که باشدداشته وجود انسانی باید پس

 عدل وست،ا نفع که را آنچه آنان، از هریک و آمد خواهد پدید گوناگون نظرات صورت، این در

 (. 1376سینا، بن)ا« کرد خواهد تلقی ظلم اوست ضرر به را آنچه و

 را بشر جمعی یزندگ ساماندهی کند،می معرفی اجتماعی موجودی را انسان که سیناابن

 که گذاریقانون برای ایجستهبر نقش میان، این در و داندمی میسر هاانسان میان تعاون وسیلۀبه

 که آنجا از و تاس قائل داندمی مدنی، اجتماع به طبیعی اجتماع گذاردهنده یعنی حامل، را او

است در و نقش نبی در سی رابطه دارد، نظر در الهی شرع و شریعت برای مهمی و اساسی نقش

  (. 156: 1386شود )محمدی کیا، آرای وی مطرح می

 . عدالت 2

 همین به. یدآمی رشمابه عجتماا ایبر ممکن حالت ترینمطلوب لت«ا»عد ،سینابنا هیدگاد سساابر

 حصطالا از دخو نظر ردمو نسانیا عجتماا توصیف ایبر که هددمی جیحتر غلبا وی لیلد

 نظر مورد عدالت. داندنمی مطلق برابری معنای به را عدالت سیناابنکند.  دهستفاا له«دعا ۀ»مدین

 این با اند؛کرده تعبیر «اجتماعی قرارداد از تعبیری و تجلی عنوانبه عقلی عدالت» را سیناابن

 تعاون و اجتماع و کار تقسیم محتاج عقلی نظر از متنوع، نیازهای واسطۀ به هاانسان که توضیح

 نظر از. شودنمی آنان ممکن هایکفایت در اختالف و تفاوت با مگر نیز تعاون این و هستند
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 و طلبیسلطه رواج و جامعه نیستی باعث و اجتماعی نظم و عدالت مخل مطلق برابری سینا،ابن

 بدون که است کار تقسیم محتاج بشر وی نظر از. شودمی جامعه در اوزتج و جدال و تقلب

 قرارداد عقد بدون هم مشارکت و اجتماع که همچنان گیرد؛نمی صورت مشارکت و اجتماع

 و تشریح برای و است عدل و سنت قراردادها این قیاس و مبنا (.1375سینا، گیرد )ابننمی شکل

 این به او از پیش مسلمانی فیلسوف هیچ. است نیاز عادل ذارگقانون به نیز عدل و سنت اجرای

 که قراردادی است؛نکرده تصریح آید،می وجود به قرارداد یک براساس سیاسی نظم که موضوع

 در (. وی125: 1379شود )اخوان کاظمی، می منعقد و مشروط سنت عدالت و مقیاس طبق

 : نویسدمی السیاسه کتاب

 و یکسان توضعی در آن افراد همۀ که تمایز، و اختالف فاقد و قهطببی و یکسان جامعه»

 توانمند و رفهم جامعه، این افراد همۀ چه ندارند، نابودی و اضمحالل جز سرنوشتی باشند، برابر

 در. برند سربه ضعف و ناتوانی و فقر حال در همگی چه و باشند، قدرت با و مسرور و غنی و

 به اوزتج و جدال و منفی رقابت و حسادت اثر جامعه، در شاراف و افراد روابط اول، حالت

 نگدستیت و فقر دوم، حالت در و شد، خواهد کشیده فساد به طلبیسلطه و یکدیگر حقوق

 (. 1379سینا، )ابن« .کشانید خواهد نیستی به را جامعه

 . تقسیم کار اجتماعی 3

 را بشری جامعۀ ادامه، در و داندمی رکا تقسیم وجود مستلزم را بشر اجتماعی زندگی سیناابن

 بر اجتماعی، طبقات و فهوظی حیث را از شهر مراتب سیناابن داند.می اجتماعی کار تقسیم نتیجۀ

 بصحاا و نسیوسیا یعنی «ان»مدبّر گروه سه به آنها متفاوت هایو قابلیت هاشایستگی حسب

 که «فَظهحَ» و ستا نگانازربا و رانو پیشه ورزان،کشا ان،صنعتگر شامل که «ع»صنّا ،ندیشها

 هریک در را نظر مورد مراتبسلسله و نیز نظم کند وتقسیم می نبانازمر و پلیس ن،نظامیا شامل

ها، پیاپی از فرمانروا و همگنان سینا در سازماندهی این گروهابن .داندمی جاری هاگروه این از

 تدکید وی بر این است که هریک در شهررسد. های فروتر میآغاز نموده تا سپس به گروه

 اربرقر یمانز هاتن مدینه در دلتعاسودی دارند و نباید که هیچ آدمی بیکار بماند؛ بدین معنی که 

 د،خو ناییاتو و تخصص رخوافر به هرکس و نباشد دهستفاا ونبد دیفر هیچ دجوو که ددگرمی

 د. بگیر هعهد بر را ریکا تعلیمی یا خدماتی یا یتولید رموا در
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 تفاضل اجتماعی. 4

ن شود و بدواز آنجایی که حیات و رشد جامعه در سایۀ تعاون اعضا و افراد آن تأمین می

 واهدخسازگاری و همیاری افراد جامعه، پژمردگی و سستی و در نتیجه مرگ بر آن مستولی 

 آن خواهد داشت.ای در ایجاد کنندهگردید، تفاوت و تفاضل افراد جامعه خود نقش مهم و تعیین

ها و پشتکارهای ها و میلها، همتها، ارادهها که عمدتاً منشأ گرفته از استعدادها، درکنابرابری

رساند، موجب بر اینکه به حیات جامعه و بقای آن ضرر و اخاللی نمیمتفاوت است، عالوه

(. 89: 1368ی، تأمین نظم و سازگاری در نتیجۀ حیات و تداوم زندگی جامعه خواهد بود)نفیس

 ناهمگونی جامعه. ستا مردم بین در هاتعاون و هاتفاوت همین بر مبتنی سیناشهر مطلوب ابن

 و تسعاد جز چیزی آن آوردره است الهی لطف و تدبیر و حکمت و رحمت مظاهر از که

انات امک و ارآیی هاک و توانمندی ها فیلسوف، این دیدگاه از دیگر تعبیربه. بود نخواهد عدالت

 نظم ایبر که است کاری تقسیم منزلۀ به حقیقت در جامعه، یک مردم میان در معنوی و مادی

 امنیت، لح،ص: چون سیاسی بزرگ هایآرمان در نتیجه باشد همگان رضایت مورد هانابرابری

مانند  خربم عوامل و پوشید خواهد عمل جامه عدالت پناه در دیگران، اندیشه و رأی به احترام

 کمال و سعادت ترتیب، بدین. بست برخواهد رخت میان از ویرانی و جنگ ظلم، ز،تجاو

 قانون وایل تحت آدمی آنکه بر مشروط شود،می حاصل اجتماع در همکاری سایۀ در نیکبختی

 قرراتم اینکه شرط به و برآورد را خود نیازهای همکاری و تعاون با بتواند و کند زندگی

یر، خالصۀ ز(. در جدول 126: 1379)اخوان کاظمی،  باشد برقرار عهجام آن در عادالنه و درست

آورده  های تحقیق در چهار بعد بررسی شده در ارتباط با شهر مطلوب حکیم ابوعلی سینایافته

 است.شده

 سیناخالصۀ ابعاد شهر مطلوب از منظر ابن .1جدول 
 توصیف مفاهیم ابعاد نظام

ی
بد

کال
 

 شناسی در شهرزیبایی
ام یی عظر گرفتن زیبایی عام و زیبایی خاص در شهر، لزوم وجود زیبادر ن

ات در کلیت و زیبایی خاص در عناصر شهری، مساکن شهری منطبق با طبق
 اجتماعی افراد جامعه، در نظر گرفتن سیمای شهر متنوع. 

 جایگاه هنر در شهر
 وجودعنوان الزمۀ وجود هنر در صورت و جلوۀ آثار بشری، تبیین هنر به

ای جهت انتقال پیام عنوان وسیلهگیری از هنر شهری بهزیبایی در شهر، بهره
 به مردم.
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 سیناخالصۀ ابعاد شهر مطلوب از منظر ابن .1دول ادامه ج
 توصیف مفاهیم ابعاد نظام

 

اصول ساخت و بافت 
 شهر

گیری ابنیه و مساکن رو به مشرق، وجود باد شمالی مطلوب بودن جهت
عنوان عاملی جهت مطلوبیت و نیرومندی، توجه به شهر بهبرای یک 

، هرهاشعواملی نظیر آب، خاک، باد و توپوگرافی زمین در زمان مکانیابی 
 . توجه به ارتباط میان معماری ابنیه و جهت وزش باد و تابش آفتاب

 

 منابع آب

عنوان بهترین منابع آب، برتری آب جاری های جوشیده از خاک بهچشمه
وم برابر آب سرچشمه به علت تابش خورشید و وزش بادها بر آن، لز در

 ساخت واحدهای مسکونی در نزدیکی منابع آب. 
 

ی
اس

سی
 

 نظام سیاسی شهر
ن، آپیوند سیاست و اخالق در شهر، عادالنه بودن حکومت ضامن اعتبار 

تقسیم انواع حکومت به چهار شکل حکومت دموکراسی، حکومت پست و 
 پادشاهی و استبدادی و نیز حکومت اشرافی.  منحط، حکومت

 قانون در شهر
 ریعتوجود قانون در شهر ضامن نظم و ساماندهی جامعه، لزوم توجه به ش

  عنوان مرجع تدیون قوانین، دولت به عنوان مرجع وضع قوانین.الهی به

 حاکم شهر
ت ها و اجتماعانگرش در باب حکمت و سیاست پایدار، نظارت بر عبادت

عنوان وظیفه حاکم شهر، لزوم وجود قدرت همگانی و امور اقتصادی به
 گذاری و قضایی در دست حاکم شهر. گانۀ اجرایی، قانونسه

ی
اد

ص
اقت

 

 اشتغال و بیکاری
 فرادتالش در جهت کاهش و نبود بیکاری در شهر، حمایت از معلوالن و ا

 توان.کم

 منابع مالی شهر
گیری جرائم ها، تاوانسه دسته مالیات بر فرآورده تقسیم منابع مالی شهر به

اد و مصادره اموال دوری گزینان از سنت اسالمی، حمایت دولت از افر
 خورده و بازنشسته. سال

عی
ما

جت
ا

 

 تعاون و مشارکت
عامل بقای زندگی مدنی و اجتماعی، ضرورت وجود قرارداد اجتماعی 

 برای تحقق مشارکت.

 عدالت
 و تجلی عنوانبه عقلی ت ممکن برای اجتماع، عدالتترین حالمطلوب
 اعی.اجتم نظم و عدالت مخل مطلق، اجتماعی، برابری قرارداد از تعبیری

 تقسیم کار اجتماعی
تماعی کار، وجود سه طبقۀ اج تقسیم وجود مستلزم را بشر اجتماعی زندگی

 ان و نیروهای نظامی.صنعتگردر شهر شامل سیاسیون، 

 اعیتفاضل اجتم
های دیتفاوت و تفاضل افراد الزمه رشد و سعادت جامعه، تنوع در توانمن

 افراد جامعه به منزله ایجاد تقسیم کار اجتماعی. 

 

 های پژوهش.مآخذ: یافته
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 گیریبحث و نتیجه

میق و نظری و فلسفی با هدف تولید فکر دینی ع شهر اسالمی منوط به پشتوانۀپیدایش و تحقق 

عنوان یک ضرورت های اسالمی و اجرایی کردن آن است. در این راستا بهآموزه مستدل براساس

های و تکیه بر آموزهفرهنگ بومی های با استناد به مؤلفههویتی مستقل و با هدف تدوین 

ورد ماندیشمندان مسلمان، اندیشه ابوعلی سینا در حوزۀ شهر و شهرسازی در این پژوهش 

 است.   واکاوی قرار گرفته

اندیشۀ فکری ابوعلی سینا در تدوین شهر و ساختار آن متأثر از شهر آرمانی وی با نام مدینۀ 

مدیریتی و  نظام اقتصادی شهر، مباحث با عادله )دادشهر( دارای جامعیتی عمیق در ارتباط

شناسی، هنر و همچنین ابعاد گستردۀ اجتماعی شهر، ابعاد مختلف کالبدی شهر، زیبایی سیاسی

یابی شهر با در ترین مسائل شهر مانند مکانسینا به کلیدر ساختار مدینۀ عادلۀ ابن .باشدشهر می

نظر گرفتن توپوگرافی و جنس خاک و همچنین در نظر گرفتن جهات چهارگانه و مسیر توسعۀ 

گیری از هوای گیری از مواهب طبیعی مانند نور، باد، آب و هوا با هدف بهرهآن در راستای بهره

ها و پنجرهترین ابعاد مانند و تمیز، بادهای لطیف و نیز هوای سالم و مساعد تا جزئیصاف 

را مستلزم  بشری اجتماع و شهر ساماندهی و سینا نظماست. ابنتوجه شدهدرهاى محل سکونت 

 شهر بر الهی شریعت اساس به حاکمیتداند. براینمی فوانین و مقررات برگرفته از شریعت

 اجتماعی زندگی گرو در انسان معنوی و مادی زندگی سینا، کمالر شهر آرمانی ابند دارد. تأکید

مدینۀ عادله یا همان شهر  .هاستانسان سعادت و الهی برای تحقق عدالت برگرفته از قوانین

سینا، واجد ابعاد مختلف زیبایی عام و خاص است که در تجلی آن باید سیمای شهر مطلوب ابن

عقول را به چشم بینندگان القا کند. همچنین به اجزا و عناصر شهری مانند زیبایی محسوس و م

ها، وجود نظم و تناسب، حسن اعتدال و نیز ایجاد حس وحدت و یکپارچگی از جمله ساختمان

صورت دقیق توجه دارد. در سازمان کالبدی شهر، تنوع یکی از ها و دیگر عناصر شهری بهراه

د کالبدی و اجتماعی تجلی دارد. با این وصف سیمای کلی شهر او اصول اساسی آن در همۀ ابعا

شهر مدینۀ عادله چهار نظام کالبدی، اقتصادی و سینا در آرمانطورکلی ابنبسیار متنوع است. به

است. در نظام کالبدی شهر، مباحث اجتماعی و سیاسی را به صورت مجزا را تدوین نموده

است. در نظام سیاسی بافت شهر و منابع آب را بیان نمودهزیبایی شناسی، هنر، اصول ساخت و 

است. از نظر ایشان، عادله، نظام سیاسی، قوانین و مدیریت شهری را مورد نظر قرار داده مدینۀ
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 فضیلت متأثر از و اخالق آن را بنای زیر و بودن و پایه عادالنه به حاکمیت و حکومت اعتبار

در نظام اقتصادی شهر، به  دهد.می قرار جامعه ادارۀ نایوحی مب از ناشی و قدسی عقل شریعت

سینا کاهش و نبود بیکاری است. در دادشهر ابنمبحث اشتغال، بیکاری و منابع مالی شهر پرداخته

توان ضرورتی اساسی است. در نظام اجتماعی و همچنین حمایت ویژه از معلوالن و افراد کم

عنوان عامل قسیم کار اجتماعی و تفاضل اجتماعی بهمدینۀ عادله، اصول مشارکت، عدالت، ت

ترین حالت ممکن برای اجتماع مورد نظر قرار بقای زندگی مدنی و اجتماعی و تحقق مطلوب

تواند شهر مدینۀ عادله میسینا در آرمانهای فکری ابنو زمینه کاربست اصولاست. گرفته

ی و عملی منطبق با مختصات و های نظرهای الزم در تدوین برخی از چارچوبزمینه

های های حقوق، قوانین، تشکیالت اجرایی و برنامههای شهرهای امروزین در حوزهپیچیدگی

 توسعه را فراهم کند.  

 منابع 
: تهران ،یملکشاه ترجمه و شرح حسن ،هاتیاشارات و تنب ،(1375) بن عبداهلل نیسینا، حسابنــ 

 . سروش، چاپ دومانتشارات 

 دفتر انتشارات :قم ،یحسن زاده آمل قیتحق من کتاب الشفا، اتیاله ،(1376بن عبداهلل ) نیسینا، حسابنــ 

 .هیعلم ۀحوز یاسالم غاتیتبل

های : مرکز پژوهشهرانت ،ابوعلی سینا اسهیالسترجمۀ رساله  ،(1379) بن عبداهلل نیسینا، حسابن ــ

 مجلس شورای اسالمی.

نهم،  چاپ ،یدمن شرفکنحعبدالرترجمۀ  ،قانون در طب ،(1387) بن عبداهلل نیسینا، حسابنــ 

 . سروش، جلد اولانتشارات 

، شماره مۀ فلسفهنشریه نا، «سینا بوعلی سیاسی فلسفۀ در عدالت نظریه»(، 1379ــ اخوان کاظمی، بهرام )

9 :134-121 . 

 .1-21سینا: المللی ابننه مقاالت همایش بی، مجموع«سینادادشهر ابن»(، 1383ــ اذکائی، پرویز )

نامه ، پایان«سیناهای حکومت در فلسفۀ سیاسی ابنکار ویژه»(، 1390ــ حجازی، سیدمحمدکاظم )

 سیاسی، دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز. کارشناسی ارشد، دانشکده علوم

 و مالصدرا سینا،ابن برهان بر تطبیقی معیار برهان صدیقین )بررسی»(، 1393ــ عسکری سلیمانی امیری )

 .101-121، سال اول، شمارۀ اول: فصلنامه علمی تخصصی حکمت اسالمی، «طباطبایی( عالمه

 ، تهران: نشر نی. شناسی شهریانسان(، 1383ــ فکوهی، ناصر )
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نامه حکمت دو فصل، «شهر سینوینگاهی به آرمان»(، 1394مبلغی، عبدالمجید؛ محمدی کیا، طیبه ) _
 .111-130، بهار و تابستان.: 53، سال نوزدهم، شماره ور(سینوی)مشکوه الن

فصلنامه علمی ، «سینامفهوم نبی و جایگاه آن در فلسفۀ سیاسی ابن»(، 1386ــ محمدی کیا، طیبه )
 . 141-170: 37، شماره پژوهشی علوم سیاسی

اسالمی )با  کرتف در شناختیزیبایی رویکردهای (، بررسی1395ــ مؤمنی، هادی؛ اکبری نسب، حسین )

المللی زبان و ادبیات، دانشگاه هیثم(، کنگره بینرشد و ابنسینا، ابنتکیه بر آرای ابن حزم، ابن

 . 1-16فرهنگیان، پردیس شهید مفتح شهرری: 

 . امیری اراتتهران: انتش چاپ اول،، های اجتماعی مسلمینسیری در اندیشه، (1368) محمود، نفیسیــ 

های مؤثر در (، بررسی و ارزیابی شاخص1388کلبادی، پارین و پورجعفر، محمدرضا )ــ نوفل، علیرضا؛ 

 .57-69: شهرفصلنامه آرمانهویت شهر)نمونه موردی: محله جلفا شهر اصفهان(، 

شهر شهر افالطون وآرمانبررسی تطبیقی آرمان»(، 1392ــ واحد فروغ، فروزان؛ سخندان سرخابی، زهرا )

 با رپایدا شهری یمایس ترسیم اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسالمی و، «سینااسالمی ابن

 .1-9آن، بهمن ماه، زاهدان.، ایران:  گمشدۀ وهویت اسالمی ایرانی معماری از گذر

، تهران: صدرالمتأاهین و اشراق سینا، شیخابن آثار در شناسیزیبایی(، 1392نژاد، حسین ) ــ هاشم

 اول. چاپ ،(سمت)هادانشگاه انسانیعلوم کتب تدوین و لعهمطا سازمان انتشارات


