
15  
  88بهار و تابستان / 4شماره /  سومسال/ نشريه هويت شهر

  
  
  

  
  

مفهوم ماهيت شهر و معرفي شاخصها و معيارهاي سنجش آن در     
  دوران معاصر

  
   **  * نيما جهان بيندكتر 

  01/12/87: الهـ  تاريخ دريافت مق
                                        03/03/88: تاريخ پذيرش نهايي

  
  
  
  

  چكيده 
  

ي تـرين اليـه   وضعيت، مستلزم شناخت درست آن وضعيت است و عميـق    يدربارهسازي  از آن جا كه هر گونه تصميم            
كه در حـال حاضـر گريبـانگير شـهر در     هاييشناخت  هر پديدار، شناخت وجود آن پديدار است، اين مقاله با توجه به بحران       

                  نـي بـر آگـاهي      كند براي شناخت دقيق وضعيت شهر ايراني تعريفي دقيق از ماهيت شهر مبت            ايران معاصر است، تالش مي    
  . ه نمايدي از مبحث وجود ارا1هستي شناسيك

ي وجود خواهـد بـود و       گيري از متون فلسفه   رو با استفاده از روش استداللي و تحليل محتواي متن بدنبال بهره            از اين       
ي توأمان از همـين روش   استفادههاي فلسفي بر مباحث شهرشناسيك و در نهايت باسپس با روش قياسي به تعميم تعريف   
  :رسدهاي زير ميپردازد و در پايان به يافتهها و معيارهاي تعريف ميو روش استداللي به استخراج شاخص

  )كندتعليق ميرا مفهوم شهر ذهن و آرمان شهر . (كندمفهوم ماهيت شهر عيني معاصر را تعريف مي -1
  .نمايده مييعاصر اراها و معيارهايي براي سنجش ماهيت شهر مشاخص -2

  
  

  ي ابزاريوجود، ماهيت، شهر، انسان، رابطه: كليد واژه ها
  
  

   تهران، ايران،ي دكتراي شهرسازي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقاتي دورهدانش آموخته* 
      بـه راهنمـايي   » ان معاصر، بـا تاكيـد بـر شـهر تهـران           سير تحول ماهيت شهر در اير     « ي دكتراي نگارنده با عنوان      اين مقاله برگرفته از رساله    ** 

     و معمـاري دانـشگاه آزاد اسـالمي واحـد علـوم و تحقيقـات از آن        ي هنـر   در دانشكده31/6/1387كه در تاريخ . باشددكتر حسن علي لقايي  مي
  :jahanbin.nima@gmail.com                                                                    Email .دفـاع شـده اسـت   
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  مقدمه
آيد شهر امروز ايران در وضعيتي اسف انگيز به فضايي براي تكاپوي دسته جمعي شهروندان با هدف در فضاي شـهر                     به نظر مي    

ي شهروند با فضاي شهري جز در مسير خطي از مبدا تـا              كه رابطه  عنوان نمود  تر شايد بتوان  به بيان روشن  . نبودن تبديل شده است   
تـر  هـاي فـراوان، بـيش     هايي كه به ناگزير در فضاهاي شهري سپري مي شود، همراه با تحمل دشواري              زمان مقصد منقطع گرديده،  
 گرفتن سـر خـويش نيـست و بـي ترديـد             گردد و هدف نهايي انسان در چنين مكاني دانسته و نادانسته جز پناه            صرف آمد و شد مي    

هـايش   كه از  نخـستين ويژگـي  است همين دلبستگي به احساس امنيت در فضاهاي بسته،  به معناي قهر شهروند با فضاي شهري              
  .  باز بودن است

را كـه در  چ.      ناگفته پيداست در چنين وضعيتي هر تالش براي ساماندهي فضاهاي شهري سر برنياورده محكوم به شكست است                
ترين ركن شهر كه انسان و پويايي اوست، اختالل مشبك فضايي روابط شهر ناگزير و الجرم چرخه ي توليد و مبادلـه                      غياب اساسي 

اي و جهاني شهر،  معيوب و بيمار است و اين گونه حيات شهر در معرض تهديد جدي قـرار                    به عنوان ضمانت تثبيت موقعيت منطقه     
  .گيردمي

از پيشنهادهاي هر چند اوليه در مسير تصميم سازي گرفته تا اتخاذ و انجام تدابير عملي بـراي رفـع بحـران  پـيش و                               بي گمان   
بيش از هر چيز نيازمند تعريفي دقيق، درست و روشن از وضعيت است، چه همواره برون رفت از شرايط بحران مستلزم شناخت ابعاد                       

وجـود  «ي شناخت شـهر كـه همانـا         ي تعريفي از عميق ترين اليه     شي است براي ارايه   ي حاضر تال   مقاله در اين ميان  . بحران است 
تـرين گـام در راه   تـرين و اصـلي  ايبـي گمـان ريـشه   »  مفهوم وجودِ شهر  چيست؟« پاسخ به اين پرسش اساسي كه    . است» شهر

يك مساله سرانجام مفروض بـر پاسـخ        گردد زيرا گذشته از آن كه هر گونه تعريفي از چيستي و چگونگي              شناخت شهر محسوب مي   
. )22، ص1380كاكلمانس، ( با يك مفهوم فرا علمي از موضوعات خويش آغاز شوند    بايدبه پرسش از وجود آن خواهد بود و تمامي علوم           

همچـون  (اي  فرع بر مسايل نسبت به وجود آن هستي       ) همچون راهكاري براي اصالح شهر      (ي يك اسلوب از هستي      مسايل درباره 
ايـن بـار    » ماهيت شهر   «ترين پرسش از شهر يعني      كوشد تا پاسخي براي اصلي    از اين رو مقاله مي    . شوندمحسوب مي ) وجود شهر   

ي ماهيت شهر  هر تعبير و       ي واژه دهد تا كنون درباره   بر اساس آگاهيِ وجود شناسيك ارايه كند چرا كه بررسي سوابق امر نشان مي             
ي ماهيت چيزي جـز شـهر       عيت شهر كه موجود است بسنده كرده،  به ديگر سخن، در نهايت تلقي واژه              ترجمان، به همان قدر از واق     

نماياند نبوده است و اين تلقيِ موجـود انگارانـه،  شـايد تغـافلي               همچون محيطي پيراموني كه خويش را با تمام اركان و اجزايش مي           
توان اهداف مقاله را طي سرفـصل هـاي زيـر           از اين رو مي   .  آن است   اين مقاله در پي    وعظيم از منظر وجود شناسانه محسوب شود        

   :خالصه نمود
  

  هدف كلي

   هـاي گونـه گـون،      ي ذهنيـت  ي تعريفي دقيق از  ماهيت شهر، همان گونه كه در زمان معاصر عينيت دارد و نه در محدوده                      ارايه
  .بر مبناي آگاهي هستي شناسيك از معناي وجود

  

  هدف جزيي

  ها و معيارهاي اين تعريف براي سنجش وضعيت ماهيت شهر عيني در زمان معاصر تخراج شاخص    اس
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  هدف كاربردي

.  هـاي بعـدي برداشـته شـود           ايجاد بستري مناسب  براي  برون رفت از وضعيت موجود تا بر اساس شناخت درست و دقيق، گـام                   
         تعريـف ماهيـت شـهر عينـي در دوران معاصـر و             يامكـان ارايـه    -1تـوان   ها و در نهايت فرضيات تحقيق را مـي        همچنين پرسش 

  .گيري اين تعريف براي شناخت وضعيت ماهيت شهر معاصر،  معرفي نمودها و معيارهاي قابل اندازه امكان استخراج شاخص-2
  :كندبا اين وصف مقاله روند زير را براي رسيدن به اهداف خود طي مي

  .كندز ماهيت بر مبني معناي وجود، به مباحث فلسفي مراجعه ميبه دنبال مفهوم دقيقي ا •
هاي فلسفي خود بر بازه ي مسايل شهرشناسيك تعريف         كند تا با انطباقِ يافته    پس از استخراج تعريف مناسب تالش مي       •

  .به دست دهد» ماهيت شهر عيني در دوران معاصر «روشني از 
 و معيارهايي قابل اندازه گيري  براي سنجش وضعيت ماهيت شهر  نايل              هاهاي خود به استخراج شاخص    بر اساس يافته   •

  .آيد
  :هاي زير بهره مي جويدبراي طي روند ياد شده، مقاله از روش

  

  روش تحقيق 
ها و معيارهـاي تعريـف و       ي  شاخص  ي دانش شهرسازي و ارايه    ي تعريفي جديد در حوزه              با توجه به تالش مقاله براي ارايه      

  :شودهاي زير به كار گرفته ميي تحقيقات بنيادي، روشر نتيجه نظري بودن نوع تحقيق در حيطهد
  .براي يافتن تعريف از مباحث فلسفي از روش استداللي و تحليل محتواي متن  بهره خواهد جست  -
 همـين روش و نيـز روش         و از  شدهي مباحث شهر شناسيك از روش قياسي استفاده         براي انطباق مباحث فلسفي بر حيطه      -

 .جويدها و معيارهاي تعريف بهره مياستداللي براي استخراج شاخص
  

  ي تحقيقپيشينه
ي مقاله نيـز همـين    در بررسي مباحث گونه گون اگرچه تعريفي از ماهيت شهر بر اساس تلقي وجودي آن يافت نشد و وجه نوآورانه 

ي نگارنده قرار گرفتند بـه شـرح زيـر           بخشهايي از منظر اين مقاله، مبناي استفاده       گردد،  اما منابعي كه با توجه به        مي نكته محسوب 
   :مي باشند
  ، دانشگاه تهران» شهرسازي، تخيالت و واقعيات« ، 1383، سيد محسن، حبيبي -
 ، موسسه ي فرهنگي دانش و انديشه ي معاصر، تهران» جهان در انديشه ي هيدگر« ، 1379، محمود، خاتمي  -

 ، انتشارات دار الفكر، تهران » ترجمه و شرح بدايه الحكمه« ، 1385، محمد جواد، وانيشير -

 ، نشر حكمت، تهران » مارتين هيدگر« ، دكتر موسي ديباج، 1380، جي، كاكلمانس جوزف -

-  Lynch, Kevin, 1991, " City Sense And City Design ", TheMIT Press  
-  Niles, Malcom, 1991, " The City Cultures Reader ", Routledge 
-  Rakodi, Carole, " 2001, Urban Live Hoods ", Earthscan 
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  :پردازيماكنون و با توجه به آن چه رفت به تبيين چارچوب نظري مقاله و استنتاج نتايج مباحث مي
دهـد  ون گونـه گـون فلـسفي و تـاريخي نـشان مـي             گيري سوابق تاريخي استفاده از اين واژه در مت        ي ماهيت و پي        بررسي واژه 

به ديگر سخن، ماهيت هـم بـه        . اندصاحبان قلم در اين ديار، اين واژه را در هر دو مفهوم حقيقت كلي و حقيقت جزيي به كار گرفته                   
ر صدد آن اسـت،  بررسـي     اما آن چه مقاله از آغاز د.)10، ص  1366دره التاج،   ( معناي وجود و هم به معناي موجود كاربرد داشته است           

با جستجو در متون فلسفي غرب و شـرق بـراي يـافتن معنـاي               . مفهوم وجود شهر و در نتيجه تعليق معناي موجوديتي ماهيت است          
كنـد،  اش در حكمت متعاليه ي مالصدرا تجلي مـي  ي مشرق زمين كه اوج مباحث وجود شناختي       در فلسفه  وجود مشخص گرديد كه   

ي امـا در فلـسفه  . )64، ص1385شـيرواني،  (ي خاص، استخراج تعريف امكان پـذير نـشد          اين مفهوم با ذكر ادله     به دليل بديهي دانستن   
  هاي بعـد بـا حـذف شـيءِ         شود و در گام   هايي كه از تفكر دكارت با تفكيك پديدار از شيءِ في نفسه آغاز مي             غرب و پس از طي گام     

رسـد،  يابد و در تفكر مارتين هيـدگر بـه اوج مـي         پديدار شناسي هوسرل ادامه مي    في نفسه، تلفيق جهان پديداري و در نهايت ظهور          
 1رونـد ايـن بررسـي در نمـودار      . )20، ص1379خاتمي،  (گيردي اين مقاله قرار ميخورد كه مبناي استفادهتلقي و تعبيري به چشم مي    

  : نشان داده مي شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نگارنده:                                                                                                                  مأخذ    جستجوي مفهوم ماهيت -1نمودار 

 با محور و مـدار قـرار دادن انـسان بـه عنـوان      گرددمي     هيدگر در بياني كه ياد شد و  نخستين تقرير وي از وجود و هستي تلقي     
عناي وجود، آن هم نه با پايه گذاري هيچ گونه فرض هستي شناسانه، بلكه تنها به دليل اين كه تنها موجودي اسـت        شاهراه كشف م  

همـان،  ( فاصـله گـذاري شـهره اسـت          روشدهد كه بـه      را ارايه مي   روشيشناسيم و قادر است از هستي خويش پرسش كند،          كه مي 

يعني هستي ما با در جهان بودن معنا        ( است   »  اندر -هستي« ود ما از نوع     در اين طريقه  با تكيه بر اين  كه هستي و وج             .)45ص
و در جهـان  . اي از روابط با ديگر  اعضاي شبكه استي پيچيدهيابد و اين نه چون كبريتي در جعبه، كه همچون عضوي با شبكه  مي

در ايـن  . گيردبا هر پديدار پيرامون خود ارتباط مي      2)تعبير ويژه ي هيدگر از انسان       (  » دازاين«)  بودن ما عين وجود داشتن ماست     
كند، چنـان چـه    دهد، يعني انسان به قصد استفاده كردن از آن پديدار با آن رابطه برقرار مي              ارتباط كه با هستي ابزاري پديدار رخ مي       

كارآمد بيابـد دور از خـود قـرارش         پديدار را سودمند و كارآمد براي خويش تشخيص دهد آن را نزديك به خود و اگر آن را مضر و نا                      

تيماه  

)موجود (ييجز قتيحق )وجود (يكلقتيحق   

غرب ي فلسفه شرقيفلسفه   

دگريهتا دكارت از يبررس صدرايهيمتعالحكمت   

يگذار فاصله كيتكن وجودبودنيهيبد   

تيماهبروجودتقدم  
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  انسان هـم خـود و هـم پديـدارهاي          -  اگرچه رابطه صرفا ابزاري و از جمله نخستين روابط انساني است              - اما با اين رفتار   . دهدمي
كند و اين مكان دار شدن عين هستي و وجود است چرا كه همان طور كه پـيش تـر اشـاره                      ديگر را نسبت به خود صاحب مكان مي       

توانـد معنـاي   ي شهر نيـز مـي  به كار بردن اين تقرير درباره . )37، ص1380كاكلمـانس،   ( است»   اندر -هستي « د هستي ما از نوع  ش
اگـر آن را سـودمند يافـت،    . كنـد ي ابزاري برقـرار مـي  بدين تعبير كه انسان با شهر همچون هر پديدار ديگر رابطه      . وجود شهر باشد  

كند و اين مكان دار شـدن شـهر نـسبت بـه انـسان بـه              اش مي ارآ و مضر ديد، دور از خويش مكان يابي        نزديك به خويش و اگر ناك     
هـا و    چگونه شـاخص   ،اكنون و در پي دست يافتن به اين تعريف بايد بررسي نمود             .معناي هستي يافتن و در وجود آمدنِ شهر است        

 نشان 2توجه به نمودار . هيت شهر را در زمان معاصر بررسي كرد  معيارهاي تعريف حاصل مي گردد تا بر اساس آن بتوان وضعيت ما           
ي ابزاري با شهر، انسان با چه اركان و اجزايي از شهر رابطـه  ها بايد معين نمود در برقراري رابطه  براي روشن شدن شاخص    ،دهدمي

ايـن امـر    . ي شهر مقدور است   تشكيل دهنده ي ابزاري اساسا با چه عناصري از عناصر         به ديگر سخن، برقراري رابطه    . كندبرقرار مي 
ي ابزاري با اركان شهر بـه دنبـال چـه    پاسخ به اين سوال كه اصوال انسان از برقراري رابطه    .سازدهاي تعريف را  روشن مي     شاخص

   .دهدارهاي تعريف را به دست ميهدفي است و كدام يك از نيازهاي خود را مي خواهد برآورده سازد معي
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  نگارنده:                                                                                                            مأخذ فاصله گذاري هيدگريشيوه  -2نمودار 
  
  

ي كار نيازمند بررسي مـوارد      سازد كه ادامه  اده شده است مشخص مي     به روشني نشان د    2      تدقيق در روند ياد شده كه در نمودار         
  : زير است
هايي از شهر كـه  ي شهر و به ديگر سخن عرصه    تعاريف  گونه گون شهر مورد كند و كاو قرار گيرد تا عناصر اصلي سازنده                -

  .  انسان با آنها وجود دارد معين شوند ابزاريقابليت برقراري ارتباط

 شهر انسان

 كارآمد ناكارآمد

كينزد دور  

يبزاري ا رابطه            

شهر و انسان شدن دار مكان  

شهر وجود و يهست نيع  

ي شاخصها ي ابزاري برقرار كند، مشخص كنندهانسان  مي تواند با آن رابطهچيستي عناصري ازشهر كه  

 اارهيمع ي كننده مشخص،شهري باابزارارتباطيبرقراراز انسانهدف يستيچ
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يعني آن بخش از عناصر شهر كه قابليـت برقـراري ايـن نـوع               . بزاري معنا شود تا به عنوان يك صافي عمل نمايد          ارتباط ا   -
  .ارتباط با آنها وجود ندارد كنار گذارده شوند و بقيه  به عنوان شاخصهاي تعريف به كار آيند

ي دلخـواه از  از شهر مـشخص شـود تـا نتيجـه     با تعريف ارتباط ابزاري هدف انسان از برقراري اين نوع ارتباط با هر عرصه        -
  :پردازيمها ميحال به طي اين گام. ي ابزاري با شهر به عنوان معيار معرفي گردد رابطهبرقراري 

  

  بررسي تعاريف گونه گون شهر
  :يه استي شهر و عناصر ماهوي آن ذيل عناوين زير قابل اراي منابع مختلف تمامي تعاريف موجود درباره     از مطالعه

  4 انسان مدار-6 3 در برابر روستا-5 جغرافيايي  -4 حقوقي  -3 تاريخي  -2عددي   -1
رسد كـه اجـزاي شـكل       از بررسي محتواي اين تعاريف كه هر يك از منظري شهر را مورد مداقه قرار داده است،  چنين به نظر  مي                      

  :باشنددهنده و مداخله كننده در دوام و قوام شهر به ترتيب زير مي
  سرزمين به عنوان بستر تغذيه كننده و تغذيه شونده از شهر -1
 .بالدانديشد و ميانسان به عنوان عامل پويا و عنصري كه شهر از طريق آن مي -2

 .توليد كه در حقيقت پي آمد فعاليت عنصر دوم در جهت رفع نيازهاي مادي و معنوي خويش است -3

ي شـهر از مرزهـاي جغرافيـايي        ازاد آن و در نتيجه فرا رفتن عرصـه        ي توليد كه پي آمد عنصر سوم و ناشي از م          مبادله -4
 .5اي استخويش و تثبيت آن در دو موقعيت جهاني و منطقه

 و ارتبـاط انـسان از       استي شهر   ي عناصر شكل دهنده   هايي كه دربرگيرنده  توان اظهار نظر كرد تمامي عرصه          بر اين اساس مي   
  :پذيرد عبارتند ازا صورت ميي آن ههر نوع كه باشد در گستره

  .گيردي شهر را در بر مياي كه تمامي عناصر مادي و غير مادي سازندهبه عنوان عرصه: محيط   -
  هاي توليدي انسان  در هر عرصه و روابط مربـوط بـه تبـادل محـصول توليـد                   اي كه تمامي فعاليت   به عنوان عرصه  : اقتصاد   -

 .گيردانساني را در بر مي

خـواه انـسان در     . اي بسيار ويژه كه بر تمام مشبك فضايي روابط حاكم بر شهر تـاثير گـذار اسـت                 به عنوان عرصه  : مديريت   -
  .اش باشد يا بيرون از آنارتباط با اين عرصه بخشي از بدنه

نوع ارتباط مـد نظـر، يعنـي        هاي  دهد بايد ويژگي  ها رخ مي  هايي كه ارتباط انسان با شهر، درون آن            اكنون پس از شناخت عرصه    
  .ارتباط ابزاري را معين نمود تا از اين رهگذار سرندي براي استخراج شاخص ها و معيارهاي هر عرصه به دست آيد

  

  ويژگي هاي ارتباط ابزاري
» از بـراي   « ، در حقيقت آن چه معناي وسيلگي است، همـان  ) 182، ص1972ستمباخ، ( » چيزي براي   «      ابزار ذاتا عبارت است از      

تر، ابزار به خودي خود بي اعتبار است و اعتبارش در هدفي است كه براي رسيدن بـه                  به سخني روشن  .  ) 182، ص 1379خاتمي،  (است  
ي شمرد كه گزيده و نتيجـه هايي را  بر ميآورد ويژگيهيدگر در طريقي كه دازاين ابزار را به حساب مي     . گردد مي آن از ابزار استفاده   

ي وجـودش كـه بـه دليـل اثـر           يعني ابزار نه بـه واسـطه      .  همگاني بودن  -2  قابليت به كارگيري        -1: ي مهم است  آن دو خصيصه  
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وجودش كه استفاده شدن در راه رسيدن به هدفي است،  اهميت دارد و ديگر آن كه همگان در اين نوع برقراري رابطـه بـه صـرف                            
اي كه بهترين راه درك ابزار به كـار بـردن آن معرفـي    جويند،  به گونه  و از آن بهره مي     دهندرسيدن به هدف مشترك به آن بها مي       

  .انديشدكند و تنها به هدف ميو انسان در حين اين به كارگيري هم خود و هم ابزار را فراموش مي.   )65همان، ص ( مي شود
تـوان بـه معرفـي      كنـد مـي   مند ساختن شهر با آن برقـرار مـي        هاي نوع ارتباطي كه انسان براي هستي           حال، با آگاهي از ويژگي    

   .سازد روند ياد شده را به روشني معين مي3كه نمودار : ها و معيارهاي تعريف پرداختشاخص
  

  
  

  نگارنده:   مأخذ                                                                                                      ها و معيارهاي تعريف  روند استخراج شاخص-3نمودار 
  

  فهاي تعريمعرفي شاخص
انـد و در  ي محيط، اقتصاد و مـديريت ارايـه گـشته   هاي سه گانههايي كه در هر يك از عرصهيابي به تمامي شاخص       براي دست 

) ي ابـزاري وجـود دارد  به اين معنا كه با كدام شاخص امكان برقراري رابطـه  ( ابزاري   نهايت عبور دادن شان از سرند برقراري ارتباط       
     هاي نظروران متفاوت و فراواني بررسي شد كه از ميان آن ها، ديـدگاهي كـه تمـام ديگـر نگـاه هـا را   در بـر دارد معرفـي                                 ديدگاه

  :گرددمي
 6شاخص هاي محيط -1

  شبكه ي راه ها     .1-1
 بري هاكار    . 1-2

 تاسيسات زيربنايي    . 1-3

 فضا    . 1-4

 7شاخص هاي اقتصادي -2

  )عدم تناسب درآمد و هزينه ي خانوار ( فقر  .2-1

 ارتباط ابزاري انسان با شهر

يابزاررابطه ي شهر  

 يريكارگ به
 همگاني 

ارتباطبودنيابزار  

نسانا  

يخودفراموش يفراموشداريپد  يعدد  ييايجغراف  يحقوق  روستا با  يخيتار  يانسان   

تيريمد داقتصا     مدارانه انسان يارهايمع محيط 

رسالهيشاخصها  

رسالهيارهايمع  
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 مسكن .2-2

 حمل و نقل .2-3

 دولت محلي .2-4

 كيفيت محيط .2-5

 8شاخص هاي مديريتي -3

  شفافيت .3-1
 پاسخ گويي .3-2

 مشاركت .3-3

 برنامه ريزي و قابليت پيش بيني .3-4

 كارآيي و اثر بخشي .3-5

 با لحاظ كردن اين امر كه شاخص هايي در هر عرصه گزين مي شوند كـه امكـان اسـتفاده ي ابـزاري از            بر اساس نمودار زير و    
  :ها با ويژگي هاي به كار بردن همگاني وجود داشته باشد، مي توان شاخص هاي مقاله را چنين معرفي كردآن

  

  
  نگارنده:                          مأخذ                                                                                    رمعرفي شاخص هاي تعريف ماهيت شه .  4نمودار 

  
  معرفي معيارهاي تعريف

 ديگـري             براي معرفي معيارهاي مناسب با شاخص هاي طرح شده، اين بار عالوه بر توجه به ابزاري بودن ارتباط بايد صافي                   
  :را نيز مد نظر قرار داد كه به قرار زير است

از آن جا كه انسان در جهت رفع نيازهاي خود به ارتباط ابزاري با شاخص ها اقدام مي كند، در هر بخـش صـرفا معيارهـاي انـسان                             
گـردد كـه ذيـل سرفـصل        و از ميان نظريه هاي نظروران مختلف به معرفي معيارهايي اقـدام مـي               . مدارانه مورد نظر قرار مي گيرد     

ارتباط بودن يابزار  مسكن اقتصاد 

تيريمد ارتباط بودن يابزار    انتخاب ي وهيش 

اعمال ي وهيش  

يزير برنامه  

ارتباط بودن يابزار محيط  

ييربنايز ساتيتاس  

ها يدسترس ي شبكه  

ها يكاربر  

يشهر خانوار درآمد  

نقل و حمل  

ساتيتاس فضا يكاربر   راه 

نقل و حمل درآمد  شرايط محيطي مسكن 

تيشفاف ييپاسخگو مشاركت  يزير برنامه   



23  
ها و معيارهاي سنجش آن در دوران معاصرمفهوم ماهيت شهر و معرفي شاخص  

 

 

معيارهاي انسان مدار طبقه بندي مي گردند كه بر اساس نمودارهاي زير و با توجه بـه هـدفي كـه همگـان از برقـراري ارتبـاط بـا                              
  :شاخص هاي معرفي شده دنبال مي كنند به شرح زير استخراج مي گردد

  معرفي معيارهاي انسان مدارانه ي هر يك از شاخص ها.       الف 
 هاي انسان مدارانه ي محيطيمعيار -1

   )12، ص1385تيبالدز، (  رعايت مقياس انساني     .1-1

 )همان (  آزادي در حركت پياده     .1-2

 )همان ( شفاف سازي      .1-3

  )81، ص1383براندفراي، (  تامين تمامي نيازهاي كالبدي انسان     .1-4

  )83همان، ص(  ي شهرمحدوديت توسعه     .1-5

  )30، ص1384 همان و قباديان، (تراكم جمعيت نسبتا باال      .1-6

  )13، ص1385همان و تيبالدز، ( ها اختالط كاربري     .1-7

 )همان (  سلسله مراتبي از خدمات و تسهيالت     .1-8

  )173، ص1383همان و لينچ، (  تامين فضاي باز و سبز     .1-9

 )32، ص1380همان و ياراحمدي، (  ي اندامين بين شهر و روستابرقراري يك رابطه .1-10

  )42، ص1384همان و پاكزاد، (   حس مركزيتايجاد .1-11

  )176، ص1383لينچ، (  توجه به فرم مناسب .1-12

  )82، ص1383براندفراي، (  پايه گذاري محيط بر مبناي واحدهاي كوچك كالبدي .1-13

 ي اقتصاديمعيارهاي انسان مدارانه -2

   ) 13 ص،1385تيبالدز، (    اقتصادي-قابليت انطباق با شرايط متغير اجتماعي .      2-1

   )47، ص1375ميلر، هميلتون، (  ي ثروتتوزيع عادالنه.      2-2

  اي ديگر را  افزون كندها يا محصول نتواند با لطمه زدن به رفاه يك عده، رفاه عدههيچ تخصيص مجدد نهاده.      2-3

راكم جمعيـت و طيـف گـسترده    هاي اجتماعي از طريق باال بردن ت      اختالط اجتماعي به منظور حذف طبقه بندي      .      2-4
   )85، ص1383براندفراي،  ( هاي مسكن و تصرفاي از گونه

   )85همان ص (  خودكفايي نسبي از نظر اشتغال، تامين انرژي و نيازهاي پايه.      2-5

 معيارهاي انسان مدارانه ي مديريتي -3

   )74، ص1381لينچ، (   )سهيم بودن در مديريت اموري كه به من مربوط مي شود( تسهيم در امور      .3-1

   ) 52، ص23همان، مجله ي شهرداري ها، شماره (  هاي اجتماعي كوچكنظارت محلي و تسلط گروه     .3-2

، 1383برانـدفراي،   (  ها و نيازهـا   استقالل نسبي براي شكل دهي محيط توسط خود افراد جامعه بر اساس خواسته                 .3-3
  )86ص

  )52، ص23شهرداري ها، شماره ي (  روي متخصصبهره مندي از ميزان باالي حضور ني     .3-4

 )همان  ( ي شفاف و پاسخ گو با مردم و استفاده از تفكر نرم افزاري در اين زمينهبرقراري رابطه     .3-5
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     تعريـف را نـشان      هاي هر عرصه در شهر، چگونگي دسـتيابي بـه معيارهـاي             با توجه به هدف انسان از برقراري  ارتباط ابزاري  با شاخص              7 تا   5نمودارهاي  
 .دهدمي

  
  نگارنده:                                   مأخذ                                                                                            معيارهاي محيطي-5نمودار 

  

  
  نگارنده:               مأخذ                                                                                                                        معيارهاي اقتصادي-6نمودار 

  

  
  نگارنده:              مأخذ                                                                                                                          معيارهاي مديريتي- 7نمودار 

 انسان

مردم مشاركت با  

يمردم ي رابطه  

نظارت و تسلط  

برنامه تحقق زانيم  

انتخابيوهيششاخص  

اعماليوهيششاخص  

يزيربرنامهشاخص   

دلخواهانتخاببا هدف   

 افاهدبا هدف رسيدن 
 مطلوب

با هدف رسيدن به
مطلوب اهداف  

 انسان

سطحبودن باال  

 تصرف

يمردم  

يفراوان  

يعموم  

مسكنشاخص  

يشهرخانواردرآمدشاخص  

نقلوملحشاخص يدسترس   

پناه سر ازينبا هدف تامين   

ييجابجا سهولتبا هدف   

ازهاين نيتامبا هدف  

 انسان

ييربنايزساتيتاسشاخص  

ها يدسترس ي شاخص شبكه  

 شاخص
هايكاربر  

ادهيپ حركت  

راهها ي توسعه  

مراتب سلسله  

تيشفاف  

 اختالط

  يفراوان

بودن فراهم  

شد و آمد سهولتبا هدف   

 با هدف 
ازهاين نيتام  

شيآسا نيتامبا هدف   
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 گيرينتيجه 

 به عنوان تقرير نخست وي از مبحـث وجـود    )1889 -1976(  فاصله گذاري كه توسط مارتين هيدگر      يشيوهبا استفاده از     -1
 :را با آگاهي هستي شناسيك از مفهوم وجود چنين تعريف كرد» ماهيت شهر  « گردد، مي توانارايه مي

در اين ارتبـاط چنـان چـه انـسان،     . ماهيت شهر حاصل برقراري رابطه ي ابزاري انسان با شهر است             « 

به عبارت ديگر، بـه آن تعلـق        . كندشهر را كارآمد و مفيد تشخيص دهد آن را به خويش نزديك جانمايي مي             

صاحب    كه در هر دو حال، شهر       . جويديابد و چنان چه آن را نا كارآمد و مضر بيابد از آن دوري مي              طر مي خا

  ». يابدجا و مكان در هستي مي گردد و در نتيجه وجود مي
ي ابـزاري   هـاي رابطـه   ي شهر و اعمال ويژگي    هاي شكل دهنده  هاي اين تعريف با توجه به روند بررسي عرصه         شاخص

 : ند ازعبارت

  ها، تاسيسات زيربناييها، كاربريشبكه ي دسترسي: هاي محيطيشاخص .2-1

 درآمد خانوار در تناسب با هزينه، مسكن، حمل و نقل: هاي اقتصاديشاخص .2-2

 يزيري انتخاب، برنامهي اعمال، شيوهشيوه: هاي مديريتيشاخص .2-3

 مدارانه و هدف انسان از برقراري ارتباط ابزاري با          معيارهاي ماهيت شهر با توجه به گزين شدن از ميان معيارهاي انسان            -2
 :ها به شرح زير استشاخص

 معيارهاي محيطي .1- 3

  )ها، حركت پياده، شفافيتي راهتوسعه(ها با هدف سهولت آمد و شد ي دسترسيشاخص شبكه .3-1-1

 )فراواني، اختالط، سلسله مراتب ( ها با هدف تامين نيازها شاخص كاربري .3-1-2

 )فراهم بودن ( يي با هدف تامين آسايش شاخص تاسيسات زيربنا .3-1-3

 معيارهاي اقتصادي .2- 3

  )ها باال بودن سطح و تناسب با هزينه( شاخص درآمد خانوار شهري با هدف تامين حداقل نيازها  .3-2-1
 )ي تصرف ساخت مردمي، فراواني، ميزان و هزينه( شاخص مسكن با هدف برآوردن نياز به سرپناه  .3-2-2
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  هاپي نوشت
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