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 چکیده

ن ایعد ذهنی دگی، بکیفیت زندگی از دو بُعد برخوردار است. بعد عینی و بعد ذهنی. برای مدتها در تحقیقات بررسی کیفیت زن

هنی موضوع بعد ذ قضیه مد نظر قرار نمی گرفت و تاکید و تمام همیت بر بعد عینی گماشته می شد. در سال های گذشته بررسی

 ن محیطی کهه عنوانیز در دستور کار محققان قرار گرفت. جایی که بحث شادی و شاد بودن و خوشحالی به میان می آید. شهر ب

ر رسی جامع ده یک بربکنند تاثیر مستقیم بر این احساس شهروندان دارد. ما بر آن شدیم تا انسان های زیادی در آن زندگی می 

 ی و روش آناربردکنوع تحقیق  زمینه پارامترهایی که یک شهر می تواند ارائه بدهد تا شهروندان خود را شاد کند بپردازیم.

ن ه در بدتریالبت و ،برخی حاالت می توان تهران را یک شهر شاد نامید در توصیفی تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که

 حالت نیز اصال نمی توان تهران را یک شهر غم زده توصیف کرد.

 واژگان کلیدی

 شهر شاد، شادی شهری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی در شهر تهران

 مقدمه

ه دنبال به نحوی بشود، شاد بودن، حس یا موقعیتی است که همه شادی یک حس درونی است، یک نیاز انسانی است که باید ارضا 

 پندارد. یمبودن  رسیدن به آن هستند. شادمانی فطرت وجود آدمی است.اشو فیلسوف هندی ، هدف و معنای نهایی زندگی را شاد

اخت و شهر اپیما سساخت هوسازد همانگونه که روزی چرخ را  انسان برای رسیدن به زندگی بهتر، خلق می کند، می آفریند و می

 را ابداع کرد.

 رسطو میزاناتی که شهر این پیچیده ترین اختراع بشر، مانند تمام اختراعات هدفی جز بهبود کیفیت زندگی انسان ندارد کیفی

ا هر ری که شت نگرشع تصمیمات شهری بوده اسزخوبی آن را در شاد بودن تعریف می کند اما سال ها نگرش مدرنیسم حاکم بالمنا

عی وابط اجتمارر چند هخالی از احساس، جنگلی از بتن و آهن می پندارد و هدفی جز مسکن کار رفت و آمد و اوقات فراغت ندارد. 

س لی از احساکه خا در مقوله ی اوقات فراغت گنجانده شده بود ولی این برای رفع نیاز انسان کافی نبود. نمی شود در محیطی

 گشت.طراحی شده به دنبال حسی 

نسته یا دا حس آرامش حس امنیت حس شادی احساساتی که در فطرت وجود آدمی است و مستقیم و یا غیر مستقیم دانسته  و

م خاب می کنیسکن انتکنیم به این اهداف برسیم، م اهداف زندگی ما هستند. کار می کنیم که به این اهداف برسیم، رفت آمد می

 ف سوق دهد تفریح می کنیم که این احساسات پدیدار شوند که ما را به سمت رسیدن به این اهدا

گمری روزنامه نگار و لز مونترچا 2013اولین بار ارسطو بود که در بررسی کیفیت زندگی مالک شاد بودن را معرفی کرد و در سال 

یتوان در ک سو میشهرساز کانادایی در کتاب شهر شاد از کیفیت جدیدی از شهر به عنوان شادی سخن گفت و معتقد بود که از 

رار ا پیش رو قرز شهر لی را اآرده ی کیفیت های پایه طراحی شهری و از سوی دیگر فراتر از مفهوم کیفیت می تواند وضعیت ایده 

 .دهد
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اجتماعی  جی هایدر رابطه با شادی در علوم اجتماعی طی دهه های گذشته با تاکید بر پارامتر های ذهنی و تکیه بر نظرسن

ی مورد ای عینپژوهش های زیادی صورت گرفته است. در همین بازه ی زمانی در موضوع بررسی کیفیت زندگی عموما فاکتور ه

 د و کیفیت عوارض طبیعی و عوارض انسان ساخت.تجزیه و تحلیل قرار می گرفت. مانند تعدا

حوریت مگی با در چند سال اخیر بحث کیفیت زندگی و شادی با هم توامان شده اند و نگرش هایی به سمت بررسی کیفیت زند

ند.و گیرر نظر به را دشاد بودن تغییر پیدا کرده است. بنابراین محققان می بایست هم جنبه های ذهنی و هم جنبه های عینی قضی

کیفیت  ا باشد وکنند جای تعجبی ندارد که تمرکز محققان بر روی شهر ه نجا که اکثر جمعیت جهان در شهرها زندگی میآاز 

 زندگی شهری با محوریت شاد بودن یا همان موضوع شهر شاد مورد اقبال آنها قرار گیرد.

 مبانی نظری  -1

 کیفیت زندگی -1 -1

ه ما در آن زندگی می کنیم بر چگونگی نوع احساسات و رفتار ما و کیفیت کلی زندگی ما اندازه گیری میزان تاثیر جایی ک

شهری و منطقه ای تبدیل شده است. اکثر مطالعات صورت گرفته  ،ه ی نظری و تجربی در جغرافیای انسانیالمدتهاست که به مس

ورد کرده اند به این ترتیب که عوامل مرتبط با محیط در این زمینه با مقوله ی رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی به صورت عینی برخ

پیش روی محقق است را مالک تعیین سطح کیفیت زندگی اجتماعی و فیزیکی که برای اندازه گیری و آنالیز آنها کار نسبتا آسانی 

انه، امکانات رفاهی محله ای، و میزان رفاه آدمی قرار داده اند ) میزان درآمد، کاالهای مصرفی، منطقه ی ساکن، اجاره بها و نرخ خ

 Quality of livingمحیط طبیعی، آلودگی محیطی و ...(. نمونه ای از این بررسی ها در کتاب رنکینگ کیفیت زندگی از مرسر )

rankings; mercer 2012  2003( و همچنین شهرهای کثیف اثر جوردیسون ) یوردیسون( و کایرن (crap town; 

jordison & Kieran 2003 ) 

ی با معیارهای تعداد زیادی پژوهش در جهت بررسی کیفیت زندگی و رفاه اجتماع  با تمام این تفاسیر در چند دهه ی گذشته

ی ها از ظز سنجدر این پژوهش ها داده ها از طریق نظرسنجی از مردم به دست می آید که اغلب ن ذهنی صورت پذیرفته است.

نند نظر س می کمردم می خواهد که راجع به میزان سالمتی خودشان، میزان رفاه اجتماعیشان و میزان کل خوشبختی که احسا

 (  Bullas & doiling; 2013بدهند ) 

ور های ر فاکتدفاوت بین مطالعات صورت گرفته راجع به کیفیت زندگی و میزان شادی مردم همانطور که گفتیم، مهم ترین ت

ی عینی ) نبه هابه این صورت که هنگام تحقیق راجع به کیفیت زندگی محققان بیشتر به ج ،عات استلبررسی شده در این مطا

که داده  جتماعیاشادی مالک را نظر سنجی های  کمیت و کیفیت عوارض طبیعی ، انسان ساخت و... ( توجه کرده اند و در بحث

 های ذهنی اند قرار داده اند .

 عینی بررسی کیفیت زندگی بر پایه ی فاکتور های - 1-1-1

می توان گفت اولین رویکرد جغرافیایی جامع با استفاده از اقدامات عینی برای اندازه گیری کیفیت زندگی در شهر و منطقه ی 

آن ، تا کنون مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته که  زخورد. بعد ا در کار دیوید اسمیت به چشم می شهری و رفاه اجتماعی

اکثرا از پیچیدگی های بیشتری نیز برخوردار بوده اند. در این مطالعات کمیت و کیفیت امکانات رفاهی اگر تنها شاخص مد نظر 
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ز همین مطالعات است که مولیگان و کارتر اشاره می کنند که امکانات رفاهی می نبوده باشند، مهم ترین آنها بوده اند. در یکی ا

را برای کار و زندگی جذاب می کند؛ که البته اینجا خصوصی یا عمومی باشد که یک مکان  تواند کاال یا سرویس ویژه ای به طور

شود.در یکی از بررسی های مولیگان و کارتر  منظورشان از امکانات رفاهی، شامل امکانات طبیعی، انسان ساخت و اجتماعی می

 1970ن در دهه ی برای بهبود کیفیت زندگی در ناحیه ای که امکانات رفاهی کمی داشت، یک ایده که نشات گرفته از بحث راس

مطلوبیت  میالدی بود مطرح شد به اینگونه که در ناحیه هایی که امکانات رفاهی کمی دارند با پایین نگهداشتن قیمت منزل سطح

 ( Adam Okulicz-Kozaryn 2015) و کیفیت زندگی را ارتقا ببخشیم.

زرگ بر های برپایه ی سنجش فاکتورهای عینی بود که دانشمندان علوم اجتماعی حد نهایت مطلوب کیفیت زندگی را در شه

ه معنای بیشتر و... بر، پول ت، همسر زیبا دانستند.این جریان فکری، بر این باور بود که اقامت در منزل بهتر، داشتن ماشین خوب تر 

ل تی هیچ مثارای مدبهتر زندگی کردن است؛ باوری که در ظاهر، حتی با منطق ریاضی وار، درست به نظر می رسد. ایده ای که ب

د بودن اشقوله ی ماد ذهنی کیفیت رندگی به میان آمد، جایی که مطلوبیت کیفیت زندگی در داشت تا اینکه سخن از ابعننقضی 

 "آیا پول خوشبختی می آورد؟ "بررسی می شود. شاید تمام این بحث ها با این سوال معروف شروع شده باشد: 

 

 شادی () بررسی کیفیت زندگی با توجه به ابعاد ذهنی 2-1-1

است که  زندگی ابعاد ذهنی مطلوبیت کیفیت زندگی در مقوله ی شاد بودن بررسی می شود. شادی یک شناخت از رضایتمندی از

ه ی دو نوع (؛ یک قضاوت کلی از زندگی که بر پای Diener & lucas 1999هم احساسات و هم حالت فرد را در برمی گیرد ) 

مان ) ر آن ززندگی خود با استانداردهای زندگی خوب و احساسات درونی د اطالعات بدست می آید ؛ مقایسه ی شناختی از

Darahy 1998 . ) 

طالعات یشتر این مبود که ششده تا بتوان پارامتر هایی جهت اندازه گیری و آنالیز شادی تعیین  انجام تا به امروز تحقیقات زیادی

قات در پی ن تحقیلیل جمعیت شناختی است. به این معنی که ایکمی بوده و هدف ، رسیدن به یک چارچوب آماری با تکیه بر تح

و... با  نوادگیمشخص کردن رابطه میان اطالعات فردی مانند جنسیت، سن ، معیارهای اجتماعی مانند تحصیالت و طبقه ی خا

دف آن، که ه "یشادعلم  "شادی بوده اند. همه ی این تفاسیر گواه یک چیز است، علمی جدید در حال شکل گیری است به نام 

 اندازه گیری میزان خوشبختی و شناسایی عوامل موثر بر آن است.

رسنجی از نظ کهدر دهه های گذشته بررسی کیفیت زندگی بر پایه ی پارامتر های ذهنی بر اساس داده هایی صورت می گرفت 

ز اشادی خود  احساس ه شده بود که در موردهای اجتماعی بدست آمده بود به اینگونه که در نظرسنجی ها مستقیم از مردم خواست

 زندگی نظر بدهند.

همانطور که پیش تر اشاره کردیم در سال ها و دهه های گذشته تحقیقات زیادی در زمینه ی شادی صورت گرفته است که اکثرا 

موضوع  ویژه ای که هر یک بررسی می کردند،  عالوه بردر قالب رشته های علوم اجتماعی و روانشناسی بوده اند. این تحقیقات 

همه سعی داشتند تا به یک تعریف جامع و مطلقی از شادی دست یابند؛ اکثر این تالش ها ، پژوهش ها و تحقیقات یک نکته ی 

ه مشخص مشترک را بیان می کرد و آن این بود که میان شادی و مشخصه های جغرافیایی رابطه ی معنا داری وجود دارد؛ که البت

( معتقدند که شهرها دارای  Oswald & Wu 2010;p255اوزوالد و وو )  است این شاخص ها در شهرهای مختلف متفاوتند.
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( و  کلرادوش آفتاب هاوایی و یا چشم اندازهای بکارکترهای خاصی اند که انسان ها شادی عینی را در آن پیدا می کنند ) مانند تا

 ( Adam Okulicz-Kozaryn 2015) مت زمین و یا ترافیک  شهری نیویورک (.یا ناخوشایندها را  ) مثل قی

 شهرشاد -2-1

ای طراحی  ه گونهشهر شاد، انقالبی در شیوه ی تفکر ما به زندگی شهری خواهد بود )مونتگمری(.شهر هدفش شادیست و باید ب

نالوسا(. ) انریکه پمستقیم محیط پیرامون انسان استاثیر ت تحتو  شود که ساکنان را شادتر کند.شادی یک مفهوم نامشخص نیست

زان ستند که میوامل هبا این وجود شادی یک حس درونی است که تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار می گیرد و برآیند تاثیرات این ع

ه است و گسترد شادی را مشخص می کنند؛ بنابراین در باال، منظور از محیط، تنها محیط فیزیکی نیست و دامنه ی شمول آن

 )مونتگمری( شامل محیط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سایر جنبه های زندگی فردی و اجتماعی انسان می شود.

 هر سبزکم کربن ، ششهر  -1 -1-2

 یبا سرانه  خیالی حال یک شهر )مونتگمری( برخی صاحب نظران، شهر شاد را معادل شهر سبز و شهر کم کربن در نظر گرفته اند.

شخص حتی  ی باشد کهمترمربع با هوای پاک را در نظر بگیرید و فرض کنید میزان جرم جنایت در این شهر بگونه ا 70ی سبز فضا

البته این  تا خیر.توان گفت این شهر، یک شهر شاد است؟ طبیع در خانه ی خود نیز احساس امنیت نکند، آیا در این شرایط می

که تنها  نی استک و فضای سبز مناسب در شاد بودن مردم شهر نیست بلکه به این معمثال به معنای رد کردن تاثیر هوای پا

  عوامل اینها نیستند.

 یمحیط اقتصاد -2-2-1

ابطه ی رشادی آنها  در پژوهشی اثبات کرد که میان میزان درآمد افراد و احساس خوشبختی و "دی تال  "میالدی،  2001در سال 

ا یک است اما ب اد موثروجود دارد. از این نتیجه می شود که شرایط اقتصادی یک شهر در شادی افرمثبت با شدت نه چندان باالیی 

ی ع عظیم گازای مناببریم که شرایط اقتصادی نیز تنها عامل موثر نیست. شهر عسلویه در استان بوشهر دار مثال به این پی می

شاغل  بانصب مندرصد مدیران و صاح 100میدانی برداشت شده لیون نفر در آنجا مشغول کار هستند. طبق آمار میاست و چند 

ت زندگی هر کیفیکنند. قطعا اگر این ش در عسلویه ، که وضعیت اقتصادی بسیار خوبی هم دارند در خود این شهر زندگی نمی

 .کردند کشیدند و در خود شهر زندگی می داد این مدیران سختی سفر هفتگی را نمی مطلوبی را ارائه می

 جنبه های ذهنی -3-2-1

یجاد شهر ات که برای اور اسانریکه پنالوسا، شهردار بوگوتا ) پایتخت کلمبیا( ، کسی که مفهوم شادی شهری را ابداع کرد، بر این ب

ن ه عنوابدم از شهر ظار مرشادتر، ابتدا مردم شهر باید دیدگاه خود را راجع به ماهیت شهرها عوض کنند. به این صورت که باید انت

موضوع به  ک بهتر اینرای درب )مونتگمری(  جایی که آنها را ثروتمندتر می کند به جایی که آنها را شادتر می کند، تغییر پیدا کند.

 میالدی در آمریکا نگاهی می اندازیم: 1970نتیجه ی یک پژوهش در دهه ی 

بپذیرند و حتی حاضر باشند پول بیشتری هم بدهند تا را استدالل می شد که مردم اگر سایر شرایط فراهم باشد، دستمزد پایین  "

در شهر یا ناحیه ای زندگی کنند که امکانات رفاهی بیشتری دارد ولی عمال اکثر مردم آمریکا عکس این را ترجیح داده اند و 
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 Adam 2015) "حاضرند برای دستمزد بیشتر در مناطق پرخطر از نظر جرم و آلوده از نظر محیط زیستی زندگی کنند .

Okulicz-Kozaryn ) 

ه در میان این دیدگا ا تغییرپندارند که آنها را ثروتمندتر می کند. ب شهر را جایی می ،این نتیجه دقیقا به این معنی است که مردم

یان می را از اتتالف طبقما یک گام به رسیدن به شهر شاد نزدیک می شویم. اما برای تغییر این دیدگاه ابتدا باید اخ  مردم شهر،

را  اول و آخر ت حرفثرو ،برداشت.نمی شود انتظار داشت رویکرد مردم از ثروت اندوزی به شادی گرایی تغییر یابد وقتی در شهر

  چیز. می زند؛ قانون تعیین می کند و ترازوی عدالت می شود؛ چرا که در این صورت داشتن ثروت یعنی داشتن همه

 حیط فیزیکیم -4-2-1

ی عناصر شهر ان ها وصحبت از هوای پاک و فضای سبز را  به میان آوردیم؛ اما طراحی خود شهر و نحوه ی قرار گیری المپیشتر 

ن نیاز به زندگی رواز. انساپاز به نیز می تواند تاثیر گذار باشد. پنالوسا می گوید انسان نیاز به راه رفتن دارد همانگونه که پرنده نی

گاه نی دنیا که شهرها ل با دیگران و طبیعت؛تعاملی که در مکان شهری صورت می گیرد. به راه های اکثراجتماعی دارد یعنی تعام

ست ه این معناب. این می کنیم همه تداعی کننده ی یک چیز است و آن هم اولویت ماشین و وسیله ی نقلیه بر انسان و پیاده است

ا به جای که پنالوس رد بودمل انسانی نداشته اند. با همین رویکاری برای تعکه اکثر شهرهای جهان موفقیت چندانی در ایجاد سازوکا

 گسترش بزرگ راهها، مسیر دوچرخه ایچاد کرد.

 یمحیط اجتماع -5-2-1

بیزار  سرکوب آزادی، حسی که در وجود آدمی است. انسان به دنبال رسیدن به چیزی است که می خواهد. انسان از خفقان و

 ریم شخصیحشهر و فضای شهری باید تداعی کننده ی حس خصوصی بودن  رسیدن انسان به آزادی باشد.شهر باید ضامن است.

یت و باشد. امن اکنانشسافراد باشد. مردم شهر باید احساس امنیت کنند.آزادی بدون امنیت معنایی ندارد. شهر باید حافظ منافع 

 باهی را در پی نخواهد داشت.آزادی در شهر فاکتور هایی هستند که فقدان آنها چیزی جز ت

 هاسایر فاکتور -6-2-1

ورها . این فاکتوق دهدشهر بایستی لذت را به حداکثر برساند و از سختی ها بکاهد. باید به جای مریضی ما را به سمت سالمتی س

 نیز در شادی مردم شهر موثر واقع خواهند شد.

 

دی برای  معیار شاد؛ اصاله صورت بهینه و تماما بشود آن را شهر شاد نامیبا همه ی این تفاسیر، هیچ شهر یا منطقه ای نیست که ب

ن کوچک ) کم سن و (. مثال شادی والدین یک خانواده  با فرزندا 2008انسان ها در مقاطع مخلف زندگی متفاوت است ) ویسلر 

گی د و زندمحیطی امن برای رشسال( بودن فرزندان در یک مدرسه ی خوب با هزینه ی مناسب است و همچنین فراهم کردن 

به طور کلی بگوییم که  کند پس می توانیم سال قطعا تغییر می 18کودکان خود. ولی این آیتم ها با رسیدن سن فرزندان به باالی 

را  تنهایی آن واند بهتی مخل آن باشد ولی نم تواند به آن کمک کند یا شادی یک امر نسبی است و شهر یا هر اختراع دیگر بشر می

 ایجاد کند یا جلوی آن را بگیرد.
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 تحلیل، بررسی و یافته ها -2

 تهران -1-2

 فضای سبز و آلودگی هوا -1-1-2

ت است که ین صورابرای بررسی میزان فضای سبز شهری از سرانه ی فضای سبز استفاده می کنیم. محاسبه ی این سرانه نیز به 

بز شهری سی فضای  کنیم. میزان استاندارد سرانه افراد ساکن در شهر تقسیم میمیزان فضای سبز موجود در شهر را بر تعداد 

ن با در نظر گرفتن و شهرسازی ایرا راهمتر مربع است.وزارت  25تا  20تعیین شده توسط محیط زیست سازمان ملل برای هر شهر 

تر مربع تعیین کرده م 15تا  12ی ایران را اقلیمی کشور و مطالعات و بررسی همه جانبه، سرانه ی مطلوب شهر ها عمومیشرایط 

ر اعالم کرد سرانه در مصاحبه ای با خبرگزاری مه 92مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در خرداد  است.

 مترمربع است. یعنی چیزی فراتراز استانداردهای داخلی. 15.8ی فضای سبز شهری تهران 

شده، متوجه  که از سایت شهرداری تهران اقتباس (1شماره )تعادل نیست.در نقشه ی فضای سبز در شهر تهران م توزیع

رای بسبز  نه ی فضایاناموزون بودن تقسیمات فضای سبز شهری در تهران می شوید. الزم به ذکر است که بیشترین سر

 .مربع می باشدمتر  1.8با  10متر مربع است و کمترین آن مربوط به منطقه ی  61با  19ساکنان منطقه ی 

 

 ( 1نقشه شماره) سرانه ی فضای سبز به تفکیک مناطق شهری شهر تهران 

برای تعیین کیفیت هوای شهر از شاخص های مختلفی استفاده می شود که مهم ترین آنها شاخص استاندارد آلودگی هوا 

(Pollutant Standards Index  ( یا به طور مختصر ) PSI .است ) کیفیت هوا برای پنج آالینده اصلی  استاندارد شاخص

در جدول .هوا یعنی ذرات معلق، دی اکسید نیتروژن، ازن سطح زمین، منواکسید کربن و دی اکسید گوگرد محاسبه می شود

 درجات این شاخص تعیین شده است. (1شماره )
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 شاخص استاندارد وضعیت هوا (1شماره ) جدول 

وضعیت خوب(،  )روز هوای پاک  15(،  1395ل کیفیت هوای تهران، در سال گذشته )طبق آمار منتشر شده در سایت شرکت کنتر

 نشده است. روز خیلی ناسالم داشتیم و روز خطرناکی نیز گزارش 5روز ناسالم ،  49روز سالم ) وضعیت متوسط (،  209

(http://airnow.tehran.ir) 

 دیمحیط اقتصا  -2-1-2

نه راجع به سایر شهر ( اما اطالعاتی در این زمی 1392؛ )راغفر و همکاران، ستا صددر 42 انتهر شهر کل در یمددرآ فقر انمیز

 های ایران در دسترس نیست، از این روی برای بررسی محیط اقتصادی تهران به روش دیگری روی آوردیم.

رآمد تی بررسی دعبار شهر ، یا به بهترین راهکار برای بررسی محیط اقتصادی یک شهر، آنالیز منابع مالی و درآمدی شهرداری آن

تشر شده عات مندر این بررسی ما به منابع مالی شهرداری تهران دسترسی نداشتیم و برای بررسی، از اطال عمومی شهر است.

 نیز به نحویلی ون است توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران استفاده کردیم. این اطالعات در مورد کل استان تهرا

بودن  ه ی پایتختاز ویژمی شود آن را به شهر تهران نیز تخصیص داد چرا که شهر تهران  مرکز استان است و عالوه بر آن از امتی

 نیز برخوردار است.

ه ایم. جدول خود کامال مقایسه کرد 89تا  84وضعیت درآمد عمومی استان تهران را با سایر استان ها از سال  (2شماره )در جدول 

نیز همین  تهران بع آن شهرتاین مهم است که سهم استان تهران از مجموع سایر استان ها نیز گاها بیشتر بوده و به  گویای

 وضعیت را ما بین شهرهای کشور دارد.

 89 88 87 86 85 84 عنوان

درآمد عمومی مصوب استان 

 تهران

27642 30570 34315 45587 60868 79973 

 156485 127389 89976 75610 60680 51888 هادرآمد عمومی مجموع استان 

سهم استان تهران از مجموع 

 درآمدهای استانی

53.3 50.4 45.4 50.7 47.8 51.1 

 

 لیارد ریال(یوضعیت درآمد عمومی استان تهران در مقایسه با سایر استان ها ) واحد م( 2جدول شماره )*
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 ختالف طبقاتیا  -3-1-2

باال  د متمول درافرا .که اختالف طبقاتی، تهران را به دو قسمت باالشهر و پایین شهر تقسیم کرده است بر هیچ کس پوشیده نیست

ث سی وارد بحین برراما در  شهر زندگی می کنند و افرادی با دارایی های معمولی و حتی پایین در پایین شهر سکنی می گزینند.

د ی فقط در حطبقات ع موجود نمی شویم.البته نا گفته نماند این اختالفچرایی این قضیه و راهکارهایی برای بهبود وضعیت وض

 دارای نوع و قسمتمسائل مالی است و در جنبه هایی مانند سطح فرهنگ و زندگی شهری تفاوت آنچنانی وجود ندارد؛ هرچند هرد

ایین شهر مردم پ نوع فرهنگ غالبفرهنگ خاصی از زندگی هستند ولی این به این معنا نیست که مثال نوع فرهنگ باالشهر بر 

  برتری دارد.

 ی شهرمحیط فیزیک  -4-1-2

ی برقراری ن هایی برااد مکاانسان ها نیاز به برقراری ارتباط با یکدیگر دارند و این برقراری ارتباط در مکان صورت می گیرد. ایج

باط رقراری ارتببرای  ای یکی از بهترین مکان ها بوستان ها و پارک های محله ارتباط و پیاده روی در شهر یک امر ضروری است.

ا ر تهران تتان های شهبا توجه به آمار اعالم شده توسط شهرداری در سایت این سازمان، تعداد پارک ها  و بوس  اجتماعی هستند.

 (http://www.tehran.ir) می باشد. 1873به امروز 

 نشست در تهران شهردار نجفی راهها و دوچرخه راههاست. محمدعلیدر این بحث، دیگر شاخص مورد بررسی، کیفیت پیاده 

 بدقواره شهر صورت به شهرسازی نظر از تهران شهر: اظهارداشت 1396ابان  2اسالمی در مورخ  شورای مجلس عمران کمیسیون
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 است، نشده مشخص شهر این در انسان جایگاه اینکه بیان با تهران شهردار .نیست حاکم آن بر فرمولی هیچ که است درآمده ای

 در ،نگاه که چرا کرد روی پیاده آن در...  و پله مانع، وجود بدون دقیقه15 بتوان که کرد پیدا تهران در را راهی پیاده تواننمی: گفت

 .است نبوده محور انسان ابتدا از شهر

ا ت و از آن سال ، به ضرورت افزایش بستری برای حرکت پیاده و دوچرخه تاکید شده است.1386طرح جامع تهران مصوب سال در 

العات پیاده دارند(. اطبردی نکنون چهار پیاده راه در تهران دایر گردیده است )البته بیشتر اسما پیاده راه هستند و عمال چنین کار

 را ها به این شرح است : 

 ارد((د)واقعا کاربری پیاده راه  همایون باب خیابان خمینی، امام انمید تهرانپیاده راه باب همایون ) -1

 ((پیاده راه نداره )در حال حاضر کاربری شهدا میدان فاصل حد حسین، امام میدان تهران) حسین امام میدان راه پیاده -2

ر )در حال حاض مظفر برادران خیابان ولیعصر، میدان به نرسیده کشاورز، بلوار تهران) مظفر برادران خیابان راه پیاده -3

 کاربری پیاده راه نداره((

ه راه اقعا کاربری پیاد)و اتوبوسرانی پایانه مجاور تجریش، میدان جنوب ضلع تهران) بیک مقصود رودخانه حاشیه راه پیاده -4

 دارد((

 یتآزادی و امن -5-1-2

 است مفهومی هبلک نیست، هم اشیاء ریاضی فرض صفات از یا فلسفی انتزاعی واقعی صفات از نیست، طبیعی ای پدیده آزادی،

 راه در مانعی بایدن که است این مفهومش خالصه و شود می اعتبار تکامل برای موجود یک طبیعی استعداد از که عملی و اعتباری

 به توان نمی جبر با که چیزهاست بسیاری که است صحیح معنی این به ، دیگر آورد. آزادی وجود به انسان طبیعی استعداد رشد

 خود کمال به کشمکش و تنازع صحنه در و باالختیار باید که است موجودی بشر که است جهت این به دیگر و کرد تحمیل بشر

 (آزادی معنوی، استاد مطهریبرسد )

رای بدهد.  تخابحق ان در اینجا ما ابتدا مفهوم شهرسازی آزادی را مورد بررسی قرار میدهیم، یعنی نوع طراحی شهری به ساکنان

ابی جز ق انتخحی برا نشستن تعبیه نشده است، پس عمال شهروند هیچ ده رو های تهران هیچ صندلی یا جامثال در اکثر پیا

ن صال نمیتواارفته، گپیموندن کامل مسیر مورد نظر خود تا رسیدن به مقصد را ندارد. در این زمینه با مشاهدات میدانی صورت 

 استاندارد معرفی کرد.تهران را شهری دارای 

ا ری نیز تنهادی شهآزادی و امنیت، جنبه های مختلفی دارند و هرکدام مفهوم بسیار پیچیده ای را شامل می شوند و در بحث ش

اد. اما رسی قرار دورد برجنبه ی شهرسازی این مفهوم ها تاثیر گذار نیستند بلکه تمام جنبه های این دو مفهوم پیچیده را باید م

ای ا واقعیت هقابله بگفتن از این دو کلمه خود پژوهشی جداگانه و بررسی بس موشکافانه الزم دارد و البته جراتی برای مسخن 

مه این دو کل ر موردیست که بتوان آن را ایده آل قلم داد کرد و پر واضح است که سخن گفتن دجامعه، چرا که هیچ جامعه ای ن

ی ایی بدست مفهوم همساسیت سیاسی نیز دارد و دولت ها مقبولیت خود را بر پایه ی چنین باید با احتیاط صورت گیرد چرا که ح

 رو به روست.واکنشاتی خود همیشه با  ،چند علمی آورند و سخن گفتن از کاستی ها هر
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 هاسایر فاکتور -6-1-2

دید رافیک شتکنیم بحث  مطرح میدر بخش کیفیت هوا، راجع به آلودگی هوای تهران صحبت کردیم؛ بحث دیگری که در اینجا 

به طور  نکه هر نفری از ایو آلودگی هوا، تهران را با ترافیکش می شناسند. آمار رسمتهران است. بعد از برج میالد، میدان آزادی 

ر اظهار دتهران  شهر شورای زیست محیط کمیته میانگین چند ساعت در ترافیک تهران وقتش تلف می شود نیست اما رئیس

تهران  فیک شهری، قطعاساعت از عمر هر تهرانی در ترافیک هدر می رود. با این آلودگی هوا و ترا 200اعالم کرد، ساالنه  نظری

 شهری نیست که انسان را به سمت سالمتی هدایت کند.

را به  جاز اسالمیم ریحیشهر باید لذت را برای ساکنانش به حد اکثر برساند. تهران، به عنوان پایتخت ایران، تمامی امکانات تف

ر آنجا سپری دت خوبی را ت فراغتعداد دارد.سینما، تئاتر، ورزشگاه، پارک، بوستان، استخر و ... ، مکان هایی که انسان می تواند اوقا

 کند در شهر موجود است. در این فاکتور تهران، با اختالف بهترین شهر ایران است.

 نتیجه گیری  -3

ادی یک شامید؛ ن،هیچ شهر یا منطقه ای نیست که به صورت بهینه و تماما بشود آن را شهر شاد همان طور که پیش تر گفتیم

خل میفزاید یا ن حس بحس درونی تحت تاثیر عوامل بیشمار بیرونی است؛ شهر یا هر اختراع و یا کشف دیگر بشر، می تواند به ای

وان ت اد را میشف شهر ند تنها عامل شادی باشد. بنابراین تعریآن شود ولی هیچ پارامتری، حتی به وسعت و پیچیدگی شهر نمیتوا

ه شهر نی است کو این دقیقا به این مع "شهر شاد، شهری است که به شادی ساکنانش کمک می کند  "اینگونه عنوان کرد که 

 نمی تواند به تنهایی شادی را خلق کند و یا نابود کند.

ه شدت از ورها بم که برخی از فاکتورهای یک شهر شاد را داشت و در برخی فاکتبا بررسی صورت گرفته در شهر تهران، دیدی

مناسبی  ز فضای سبزولی ا استاندارد فاصله داشت. تهران با اینکه هوای کامال پاک را در بسیاری از روزهای سال به خود نمی بیند

ای بسیار هوستان بقاتی در آن به چشم می خورد. برخوردار است. با اینکه محیط اقتصادی بسیار مستعدی دارد ولی اختالف طب

حی کانات تفریرفی امزیادی دارد ولی در عوض پیاده راه های بسیار کمی در آن به چشم می خورد. ترافیک شدیدی دارد ولی از ط

 زیادی نیز در آن تعبیه شده است.

 یمقایسه  ،نولین آاوع اطالعات بدست می آید که همان طور که گفتیم، شادی، یک قضاوت کلی از زندگی است که بر پایه ی دو ن

الب قیم در شناختی از زندگی خود با استاندارد های یک زندگی خوب است. پس بهتر است وقتی از شادی شهر سخن می گوی

وم خود مفهیم اره کردیعنی نتیجه ی بدست آمده نسبی است و همانگونه که قبال اشمقایسه عمل کنیم. وقتی از مقایسه می گوییم 

رد اد عنوان کشهر ش توان یک شادی نیز یک مفهوم نسبی است. حال اگر تهران را با معیارهای داخلی مقایسه کنیم، تهران را می

رات س نیز به جمین قیاهتوان تهران را یک شهر شاد نامید که البته با  ولی در مقایسه با استانداردهای شهرهای بزرگ جهان نمی

 صال نمی شود تهران را یک شهر غم زده و مخل شادی عنوان کرد.می توان گفت که ا
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