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 ـــــده چکی

ها  تواند در برنامهمفهوم میعنوان برترین مخلوق خداوند است. این کرامت انسانی، به معنای ارج نهادن به گوهر و وجود انسان به
رسد بتوان میان محالتی که سطح باالتری از کرامت انسانی  و مداخالت شهرسازان، تعبیری فضایی پیدا کند. برای نمونه به نظر می

هش با تمایز قائل شد. این پژو   ؛کنندمحالتی که کمتر این معیار را محقق می  و   ؛شوندوران خود قائل میرا برای ساکنان و بهره
آیا محالت ی قدیمی و یک نمونه محلهبررسی یک نمونه محله ی نوساز درصدد است که بتواند به این پرسش پاسخ دهد که 

ای بوده  توسعه  نوع  کم به اندازه محالت قدیمی در حفظ کرامت انسانی موفق باشند؟ این پژوهش ازاند دست جدیدالتاسیس توانسته
تطبیقی   آن  تحقیق  با و روش  انسانی  کرامت  معیارهای  این منظور، نخست  برای  آرای  استناد  است.  آثار   علمای   به  و  مسلمان 

ال تدوین شده وتعدادی گویه و س  ،معیارهای کرامت انسانیهر یک از    سنجشگردد. سپس برای  تبیین می  اندیشمندان غیرمسلمان
نامه در دو محله به صورت تطبیقی  د روایی و پایایی، این پرسشپس از تأیی  دهند.را تشکیل مییافته  ساخت ای نیمه که پرسشنامه
معیارهای کرامت انسانی در محله سنتی و قدیمی خیابان ایران بیشتر از  دهد  نتایج حاصل از پیمایش نشان می  شود.سنجیده می 

 محله جدید و نوساز حکیمیه محقق شده است. 

 
 یابان ایران، تهران. کرامت انسانی، محله، حکیمیه، خ های کلیدی:واژه
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 مقدمه
 حیات  تاریخ   در   ریشه   که   مهم   اصلی   عنوان به   انسانی   کرامت 

باشد.  می   کمال   به   انسان   رسیدن   پشتوانه   داشته،   بشر 

 بهبود  و  ارتقا   موجب   تواند می   شهرسازی   و  شهری   برنامهریزی 

 انسانی  کرامت   اهداف   به   حصول   ویژه به   و  شهروندان   زندگی 
محالت قدیمی و سنتی   .(304،  1393)کیانی و رئیسی  گردد  

فرسودگی  نظیر  دالیلی  به  امروز  گرچه  ایران،  شهرهای 

در زیرساخت  است  ممکن  شهری،  نیازهای  تغییر  و  ها 

بهره  و  کاربران  انتظارات  برخی  به  با  پاسخگویی  فضا  وران 

کیفیات ضعف  برخی  نظر  از  حال،  این  با  باشند؛  روبرو  هایی 

جدید  محالت  از  حتی  جذاب همچنان  نظر التاسیس  به  تر 
سبکمی  از  استفاده  تبع  به  امروزی  شهرهای  های رسند. 

تحول  و  تغییر  شاهد  جدید،  سازهای  و  ساخت  و  معماری 

می  نظر  به  یکدیگر هستند.  با  محالت  ساکنین  رسد مناسبات 

محالت  در  که  مدرن  الگوی  از  بیش  سکونت،  سنتی  الگوی 

انسانی ی حفظ کرامت  گیرد؛ زمینه جدیدالتاسیس مبنا قرار می 

 کرده است.را فراهم می 

حکیمیه، واقع در مناطق   در این پژوهش محالت خیابان ایران و 

عنوان دو نمونه مطالعاتی که یکی محله  شهر تهران، به  4و    12

ای تقریبا جدید از شهر تهران قدیمی با بافت سنتی و دیگری محله

دو محله  اند. انتخاب این  است انتخاب و در این زمینه بررسی شده

معیارهای  تحقق  شود  مشخص  تا  گرفته  صورت  منظور  این  به 

کرامت انسانی در محالت سنتی و جدید به چه صورت است و نیز  
تفاوت معاصر  چه  الگوی  و  سکونت  تاریخی  الگوی  میان  هایی 

سطح  نظر  از  محله  دو  این  دارد.  وجود  محالت  ساز  و  ساخت 

د مشابه  تقریبا  شرایط  زمین،  قیمت  و  این  درآمدی  پرسش  ارند. 

ثانیا   کدامند؟  شهر  یک  انسانی  کرامت  معیارهای  اوال  که  است 

تحقق معیارهای کرامت انسانی در محله سنتی و قدیمی خیابان  

فرضیه   حکیمیه؟  نوساز  و  جدید  محله  در  یا  است  بیشتر  ایران 
رسد که تحقق معیارهای  تحقیق عبارت است از اینکه »به نظر می

محله در  انسانی  از   کرامت  بیشتر  ایران  خیابان  قدیمی  و  سنتی 

اثبات   فرضیه  این  چنانچه  است«.  حکیمیه  نوساز  و  جدید  محله 

توان نتیجه گرفت که الگوی جدیدتر سکونت و ساخت و  شود؛ می

ارزش از  برخی  وجود ساز،  محالت  در  گذشته  در  که  را  هایی 

 است.اند نادیده گرفته داشته 

 یشمندانجایگاه کرامت انسانی در آرای اند
در  ریشه  کـه  است  انسانی  کمال  و  فضیلت  یک  کرامت  اصل 

عنوان  فطرت انسان دارد. اصل ارج نهادن به گوهر و وجود انسان به

انسان همه  و  اندیشمندان  توجه  مورد  همواره  مخلوق  ها  برترین 

ساسی و حقوق  قوق ابوده است. عالوه بر این، کرامت انسانی در ح
ز سنگ زیربنا محسوب شده و بدون توجه به آن  بشر دوستانه نی

در دایرة المعارف منشورات حقوقی و اخالقی ناقص خواهند بود.  

واژه   است:  آمده  کرامت  معنای  مـورد  در  آکسفورد،  انگلیسی 

«dignity  »  التینی عبارت  به  «  Dignitas»از  و  شده  گرفته 

  نژاد و استحقاق احترام است )رحیمیمعنای شرافت، حیثیت، افتخار  

مفهوم 116-126  ،1390 غیراسالمی،  اندیشمندان  میان  در   .)
است.  یافته  اهمیت  تدریج  به  تکوینی  سیری  در  انسانی  کرامت 

آدام  جمله  از  کالسیک  اصطالح  اقتصاددانان  از  »نیروی  اسمیت 

واقع از  « برای اشاره به عامل انسانی استفاده می1کار کردند. در 

بود؛ »نیروی  آن جایی که محوریت تولید نزد ایشان با »سرمایه« 

عنوان عاملی با یک نقش دست دوم در فرآیند تولید  کار« هم به

شد. این نگاه به انسان، به تدریج روزآمد شد اقتصادی مطرح می 
نیروی  نقش  شدند  متوجه  آنکه  ضمن  اقتصاددانان  از  بخشی  و 

کار« از اصطالح   به جای »نیروی  دارد؛  بیشتری  اهمیت  انسانی 

انسانی  گ2»نیروی  بهره  که  «  داد  رخ  زمانی  بعد،  مرحله  رفتند. 

« رایج شد. بعدها اقتصاددانی چون  3استفاده از واژة »منابع انسانی 

، نگاه به جایگاه انسان در  1960و  1950های »شومپیتر« در دهه 

  « 4فرآیند توسعه را یک پله دیگر ارتقا داده و بحث »سرمایه انسانی
های در کنار سرمایه را مطرح کردند. این تلقی یعنی »انسان« نیز 

توان نقش انسان را به  فیزیکی و طبیعی، یک سرمایه است و نمی

نتیجه چنین تحولی،   صرف یک عامل تولید درجه دوم فروکاست.

گذاری در های اقتصاددانان به سرمایهتدریج توصیه بهاین بود که  

شد  آموزش و بهداشت و امثالهم افزایش یافت. اما وقتی پرسیده می

زمینه چرا   این  گفتند چون یک  می؛  کنیدگذاری میها سرمایهدر 
مند از سالمت جسمی و روحی، بهتر و  دیده و بهرهانسان آموزش

هنوز هم  ورتر میبهره اینجا  در  دیگر  به عبارت  کند.  تولید  تواند 

»ابزار   بر یک نگرش  اصالت  و  داشته  وجود  انسان  به  محورانه« 

، به تدریج 1980ت. از اواخر دهه  »تولید« و نه »انسان« بوده اس

شان این  ترین دغدغهای از اقتصاددانان شکل گرفتند که مهمنحله

تری به مقوله توسعه نگاه شود.  بود که الزم است به شکل انسانی
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ی کرامت انسان   ی ها ار ی مع   ی ق ی تطب   ی بررس  81 و همکاران:   مطهر   رضا    
  

محور« بودند و به  ی انساناین اقتصاددانان، حامی رویکرد »توسعه 

ازمان ملل متحد المللی و به ویژه ستدریج با اقبال نهادهای بین 

  ، برنامه توسعه سازمان ملل 1980نیز مواجه شدند. در اواخر دهه  
(UNDP  )  در گزارشی در کنار عبارت »سرمایه انسانی«، عبارت

، اولین  1990« را مطرح کرد و در سال  5ی انسانیتوسعه جدید »
توسعه شاخص  رسمی  انسانیگزارش  ملل    6ی  سازمان  سوی  از 

(. در گزارش توسعه انسانی  63،  1399  منتشر شد )شکوهی و مطهر

منتشر کرد، بر این امر تاکید شد    1990که سازمان ملل در سال  

انسان فرآیند  که  از  هدف  و  هستند  ملتی  هر  واقعی  ثروت  ها 

انسان  که  است  شرایطی  ایجاد  و »توسعه«،  باکیفیت  عمر  از  ها 

طول   مند شوند. بعد از آن، درای در آن بهرهزندگی سالم و سازنده

دو دهه بعد، »آمارتیاسن« با نگارش آثاری چون »توسعه به مثابه  

و  داد  بیشتری  ژرفای  و  عمق  را  انسانی  توسعه  مفهوم  آزادی« 

انسانی کانون 7مفهوم »قابلیت  در  »انسان«  لذا  کرد.  را مطرح   »  
انسان  رویکرد  و  گرفت  قرار  توسعه  نظریه  ابعادی یک  با  محور 

زمینه  د. در چنین رویکردی، این پس چندگانه وارد مباحث توسعه ش

وجود داشت که »انسان« هم »ابزار« توسعه و هم »هدف« توسعه 

(. 1393خواهد بود )محمودی و دیگران 

 ( 65، 1399: شکوهی و مطهر مأخذی )انسان کرامت باب در یغرب شمندانیاند یهادگاهید یبرخ .1 جدول
 انسانی دیدگاه و میعارهای کرامت  اندیشمند

 امانوئل کانت 

داند و به بیان دیگر در »خودمختاری اخالقی  کانت مبنای اصلی کرامت را در میزان توانایی روحی و اخالقی برای وضع قوانین کالن اخالقی می
  که  است  ی ارزش کرامت .2   . دارد اشاره  او  ارزش به  یانسان  کرامت .1کند:  و استقالل ذاتی« او باید پیدا کرد. کانت با ارائه نظریه کرامت بیان می

  .4   . دارد انسان  ی ذات ی خودمختار و استقالل  با  یتنگاتنگ و  قیعم ارتباط  ی انسان  کرامت  .3  .برخوردارند آن  از  یمساو   و ی ذات طور  به  ها انسان  تمام
 . است  بشر یمساو   حقوق ی مبنا یانسان   کرامت. 5 . است  مرتبط انسان  خودآگاه  تی با عقالن  ریبه طور اجتناب ناپذ ی انسان کرامت

 نوردنفلت 
  مرتبط  جامعه  در  افراد ی اجتماع تی موقع   و رتبه   با: یستگیشا کرامت  . 1کند: می بندی طبقه  دسته  چهار  در را  انسانی  کرامت اقسام  8لنارت نوردنفلت 

  ؛دانندیم  ی مستقل فرد  را  خود  که  یافراد :  تی هو کرامت. 3. است خورده  گره شتنی خو به  احترام  با کرامت از قسم  ن یا : یاخالق   کرامت  .2. است
 . م یدار را  آن م یهست  انسان  نکه ی ا خاطر به  ما   همه: انسان ی ذات کرامت . 4 . هستند تی هو کرامت  ی دارا

 ی سلماز 
  ،ی اجتماع  ،یجسم  ، یروان فضائل  ی دارا  نکه یا  از نظر بدون هاانسان همه : یذات.کرامت 1 :کندمی  بندی طبقه  قسم   سه در را   کرامت  9سلمازی  دانیل 

  .3 .  آوردیم  دست به  خود ی ذات یی توانا و استعدادها  انداختن  کار  به قی طر از  و  یاراد   صورت به انسان: یاکتسابکرامت  . 2. هستند... و ی اقتصاد
 . شودیم  هاانسان ی تعال باعث که   دارد یارزش ند یفرا  ک ی به  اشاره   نفلوروسنتیا واژه :  شکوفاکننده کرامت

 اوماتونا 
:  یاکتساب کرامت  . 2 . است ارتباط  در بودن انسان  با : یذات کرامت  .1نمود:   بندی طبقه بعد  چهار  در را   انسانی کرامت  تحقیقی  در  10اوماتونا دونال 

 . نفس کرامت  از  انت یص  برخالف اقدام . 4ی. خودکرامت احساس   .3 . دارد یبزرگ  شخص و انسان   به اشاره 

، جایگاه « کرامت انسانی»در ادامه به بیان معنا و مفهوم لغوی واژه  

می پرداخته  مسلمانان  میان  در  آن  انواع  و  انسانی  شود. کرامت 

ای عربی و از ریشة کرم است و در معنای لغوی،  واژه  «کرامت»

ثیت، انسانیت،  گیرد که شامل: ارزش، حی مفاهیم مختلفی را دربرمی

ها، احسان و بخشش،  نزاهت از فرومایگی و پاک بودن از آلودگی
)دهخدا   سخاوت  و  می1385جوانمردی  ریشه  (  و   «کرم »شود. 

سوره و   29  بار )در  47های متفاوت  مشتقات آن در قرآن با صیغه 

برخی از    (.46  ،1395  )فلسفی و دیگرانآیه( وارد شده است    46

به   را  کرامت  خارقمحققان،  امور  انجام  توانایی  العاده معنی 

در اصطالح علم    «کرامت»نیا،  اند. برای مثال، از نظر سیدیدانسته 

کالم و اخالق، توان، شایستگی و شأنی است که خداوند متعال به  
میانسان پرهیزگار  و  وارسته  آن،  های  سایه  در  آنان  که  بخشد 

 نیا)سیدی ن نیستند  دهند که دیگران قادر به آکارهایی را انجام می

. با این حال، در این نوشته، منظور از کرامت انسانی، (117 ،1387

هایی از اشارات برخی متون در زیر به نمونهچنین قدرتی نیست.  

 شود: اسالمی به بحث کرامت انسانی پرداخته می

ترین منزلت در  . انسان شخصیت و کرامتی دارد که او را در رفیع 1
دهد. خداوند در قرآن فرموده است  هستی قرار میهای  میان پدیده

»ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا حمل  

های پاکیزه به آنان عطا کردیم و آنها را بر  کردیم و از انواع روزی

آیه « )11برتری بخشیدیمایم،  بسیاری از موجوداتی که خلق کرده

 (.سراء قرآن کریما سوره 70

کنند ، تصریح میی مبارک فوقدر تفسیر آیه. عالمه طباطبایی 2
بنی از  مراد  استکه  بشر  جنس  آیه  این  در  از  صرف  ؛آدم  نظر 
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پارهکرامت به  که  معنوی  و  روحی  فضائل  و  خاصه  ای های 

اختصاص داده است. لذا این آیه مشرکین و کفار و فساق همه را 

. هریک از دو کلمه ( 55  ،1390  شود )صالحی و عباسیشامل می

به یک دسته از مواهب الهی است که به  تفضیل و تکریم ناظر 

انسان عطا شده و این امر بیانگر جایگاه واالی انسان در قیاس به  
 سایر خالیق است. 

نامه3 در  امیرالمومنین  حسن.  امام  به  خطاب  فرمایند: می  )ع(ای 

از نفس  »نفس خویش را از هر پستی، بزرگ و برتر بدار؛ آنچه  

خود ببازی عوض ندارد«. نفس خود را نباز که این عطیه با ارزش  

را که مافوق هر ارزشی است نباید از کف داد؛ زیرا بعد از آن به  

نشاید   اثری  را  نشستن  دیگران  سوگش  و  (.  48  ،1395)فلسفی 
 های حکومت علوی است.کرامت انسانی از بارزترین جلوه

بسیاری از اندیشمندان مسلمان  موضوع کرامت انسانی مورد توجه  

»اصل   مانند  را  بشری  کرامت  اصل  فقها،  از  برخی  است.  بوده 

پیش اصول  از  عنوان میعدالت«  از »اصول فقهی  دهند. منظور 

پیش فقهی«، اصولی است که چنین نیستند که در عرض قواعد  

آنها  درون فقهی قرارگیرند؛ بلکه در فوق و یا به تعبی ر در طول 
(. برخی از فقها، کرامت انسانی را امری  1396  ق دامادهستند )محق

آیتدینی میدرون تعبیر  به  نمونه،  برای  آملی، دانند.  جوادی  اهلل 

گنجد. قلمرو  کرامت انسانی در قرآن آن است که در قلمرو دین می

دار باشد. اگر  باور و دینشناس، دیندین آن است که انسان، دین

نه  شخصی هوی بود  خلیفهمدار  این  وقتی  خدامحور،  نیست؛  اهلل 

(.  77،  1393  پورشود )یداهللاهلل نبود »کرمنا« شامل او نمیخلیفه
یزدی معتقد است که کرامت ذاتی بار   محمد تقی مصباحاهللآیت 

بلکه اختصاص به خداوند دارد. آن کرامتی با ارزش    ؛ارزشی ندارد

 ،1396  گوکیکمالیو حقوقی است که با اختیار باشد )میراحمدی و  

همالبته همه.  (39 این نظر  با  فقها  از  ی  و بسیاری  نیستند  رأی 

تنها مسلمانان را واجد کرامت انسانی  ی ابناء بشر و نهها، همهآن

  ، یعاجب  ی عامل  یبن عل  نیالدنیز  خیشدانند. برای مثال، از نظر  می
وره س  70ی شریفه  شهید ثانی،کرامتی که خداوند در آیه  معروف به 

به   اختصاص  و  است  داشته، عام  اعالم  آدم  فرزندان  برای  اسراء 

ها در روابط با یکدیگر همواره باید آن را لحاظ  مومنان ندارد. انسان

یکدیگر را با هر عقیده قلبی بپذیرند و به کرامت الهی اعطا   ؛کنند

(. برخی دیگر از  1396شده به انسان حرمت نهند )محقق داماد  

اند. در وم کرامت انواع یا سطوحی را تعریف کرده فقها، برای مفه

آیت جعفریبیان  محمدتقی  الهی  اهلل  انسان  کرامت  تبریزی، 

عبارتست از آن شرف، حیثیت و ارزشی که با کوشش اختیاری در  

مسیر تزکیه نفس و تحصیل معرفت و تقرب به پروردگار متعال به  

دمات ضروری  آید. که شناخت و احترام به آن یکی از مقدست می

فرموده   خداوند  که  است  این همان چیزی  است.  انسانی  کرامت 
  علما،   از  گرید  یاریبس  (.88-89  ،1380  تبریزی)جعفری  12است

  هستند   کرامت  انواع  کیتفک  به  قائل  یزیتبر  یجعفر  اهللتیآ  مانند

  خلقت   رینظ  ییارهایمع  با )که    یذات  کرامت  نوع   دو  که  معتقدند   و 

 کرامت  و (  شودیم  فیتعر  اریاخت  و   تعقل  ،یاله  خالفت   الهی،

  طرح   قابل(  مجاهده  و  علم   مان،یا  تقوا،  یی نظیرارهایمع)با    یاکتساب

  را   یرأ  نیهم  (.60-47  ،1394  )خانزاده امیرساالری  بود  خواهند
  جستجو   زین  یمطهر  دیشه  همچون  یگرید  یعلما  آثار  در  توانیم

  ی فقها  دگاهیاز د  ی انسان  کرامت  یارهایمع  ان یبه ب  ادامه  در.  کرد

 .شودیپرداخته م یاسالم

  یانسان کرامت  باب در مسلمان فقهای یهادگاهید یبرخ. 2 جدول
 )مأخذ: نگارندگان(

 دیدگاه و معیارهای کرامت انسانی  فقیه

 مالصدرا 
  و  ار ی اخت . 3  ،ی الهخالفت  . 2  ، یعلم  تی ظرف .1
و   یخردورز  . 5  ،یاز روح اله  یبرخوردار  .4   ، یآزاد

 ییجوسعادت  . 7 ، انسان  یطلبکمال   .6  ، یفرزانگ

 ی نیخم  امام
   ،ی انسانریغ اعمال  ت یممنوع . 3عدالت،   . 2 ت، ی امن .1
  . 7 ، آرامش . 6   ،خطا از یپوشچشم  .5  ،تجسسعدم  .4

 انسان  به اهانت از تی ممنوع

 ی مطهر  دیشه
  .5   ، مانیا . 4  ،صالح عمل  .3   ، یآزاد . 2  ،تعقل .1

 حقوق  به احترام 

 ی جعفر  عالمه
    ، تقوا . 4  ،یآزاد  و ار ی اخت  .3  ،صالح عمل  . 2   ،علم  .1

    ی اجتماع حقوق تی رعا  .6 ، انسان یبرابر  .5

 انواع کرامت انسانی در اسالم 

می انسانی،  کرامت  مفهومی  و  لغوی  معنای  در  دقت  توان  با 

متمایز از یکدیگر،  دریافت که کرامت بیانگر دو نوع ویژگی کامالً  

در انسان است. برخی از آنها درجه و موقعیت، جایگاه اجتماعی،  

بیان می را  دینی  کرامت  سیاسی،  را  کرامت  نوع  این  که  دارند؛ 

ویژگیاکتسابی می از  ذاتی هستند: مانند  نامند. برخی دیگر  ها، 

نامند. عالمه  انسانیت، که این نوع از کرامت را کرامت ذاتی می 
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فرماید: در اسالم  قی جعفری در تقسیم کرامت انسانی میت محمد 

 ها ثابت شده است: دو نوع کرامت برای انسان

ها مادامی که  کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که همه انسان •

بر   جنایت  و  خیانت  به  ارتکاب  جهت  به  خود  اختیار  با 

خویشتن و دیگران آن را از خود سلب نکنند از این صفت  
 ؛ شریف برخوردارند 

کرامت ارزشی که از به کار انداختن استعدادها و نیروهای   •

مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال ناشی  

ارزش  می  و  است  اختیاری  و  اکتسابی  کرامت،  این  شود. 

،  1390نژاد  نهایی و غایی انسان به همین است« )رحیمی

115 .) 
رامت ذاتی،  شود که ک در بیان مباحث کرامتی اینگونه دریافت می

جزء الینفک و حقیقت وجودی آدمی است اما کرامت اکتسابی  

تواند  جایگاه و ارزشی است که آدمی با اختیار و اراده خویش می

 به آن دست یابد. 

به   غیرمسلمان  و  مسلمان  اندیشمندان  ارجاعات 
 معیارهای کرامت انسانی

ی  انسانی از جمله مباحث حیاتی و مهم در حوزهمباحث کرامت  

میانسان بشری شناختی  و  الهی  مختلف  مکاتب  در  که  باشد 

به را  متفاوتی  آن  رویکردهای  خصوص  در  و  است  آورده  وجود 

مسئله اسالم،  مبین  دین  است.  شده  عرضه  بسیاری  ی  تفاسیر 

جایگاه و  در مواضع  را  انسانی  بررسی کرامت  های مختلف مورد 
ر داده است. نتایج حاصل از مطالعات اندیشمندان مسلمان در قرا

می را  خصوص  نهجاین  کریم،  قرآن  آیات  در  آثار  توان،  البالغه، 

برجستهشخصیت خمینیهای  امام  نظیر  دینی  آیت)ره(ی  اهلل ، 

تقی جعفری تبریزی، و... مشاهده نمود.  طباطبایی، عالمه محمد

ای نی در اصل مفهوم و ریشهاصطالح و بحث در زمینه کرامت انسا

های مذهبی دارد؛ لذا در باب کرامت  دیرینه در کتب فلسفی و سنت
مسلمان نیز به بررسی این مباحث پرداخته انسانی اندیشمندان غیر

را میا آن  از  نتایج حاصل  که  نوشتهند  و  آثار  در  های دی توان 

مود. در کونینچ، گریفین هسلین، آندورو، نوردنفلت، و... مشاهده ن

ادامه میزان فراوانی و ارجاعات معیارهای کرامت انسانی از دیدگاه 

سعی   که  است  شده  بررسی  غیرمسلمان  و  اسالمی  اندیشمندان 

ها که دارای قرابت معنایی بوده؛ در یک دسته  شده برخی از آن
قرار بگیرند.

 انسانی از دیدگاه اندیشمندان غیرمسلمان )مأخذ: نگارندگان( . تعدد ارجاعات به معیارهای کرامت3جدول 

Varelius  
(2012 ) 

De 

Baets  
(2007 ) 

Andorno  
(2009 ) 

Leget  
(2013 ) 

Sulmasy  
(2013 ) 

Giesinger  
(2012 ) 

Griffin-

Heslin 

(2005) 

Nordenfelt  
(2004 ) 

De 

Koninck 

(2009) 

معیارهای  

 کرامت انسانی 

 آزادی  *   *   * * 

 ارتباطات    *      

 احترام  *  * * * * * * *

 افتخار        *  

 انسانیت  *    *    

 اعتماد به نفس       *   

 اختیار    *      *

 توانمندسازی    *    *  

 پذیری مسئولیت *      *  

 حق برابر     *    * 

 عدالت   *  *    * *

 اتحاد   *     *  

 سالمت  *  *      

 پاسخگویی  *  *      

 توانایی و خالقیت      *    *
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 انسانی از دیدگاه اندیشمندان غیرمسلمان )مأخذ: نگارندگان(  . تعدد ارجاعات به معیارهای کرامت3جدول ادامه 

Varelius  
(2012 ) 

De 

Baets  
(2007 ) 

Andorno  
(2009 ) 

Leget  
(2013 ) 

Sulmasy  
(2013 ) 

Giesinger  
(2012 ) 

Griffin-

Heslin 

(2005) 

Nordenfelt  
(2004 ) 

De 

Koninck 

(2009) 

معیارهای  

 کرامت انسانی 

 عزت نفس     *  *   

 هویت   *   *  *  

 نیکوکاری          *

 بخشیهویت          *

 و ثروت  قدرت     *     

 شایستگی   *       

 کرامت انسانی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان )مأخذ: نگارندگان(  . تعدد ارجاعات به معیارهای4جدول 

میرسپاسی و  

دیگران  

(1392 ) 

آشورماهانی  

(1392 ) 

آقاداداشی  

(1393 ) 

امام موسی  

صدر 

(1390 ) 

علیخانی  

(1385 ) 

درتاج و  

محمدرضایی  

(1395 ) 

نقیبی  

(1391 ) 

میراحمدی  

-و کمالی

گوکی  

(1393 ) 

طاهری  

(1384 ) 

معیارهای  

 انسانی کرامت 

 خداباوری ایمان و  *      *  

 خودباوری  *        

 پذیری هدایت  *       * 

 معرفت  *   *   *  

 عبادت و بندگی  *     *   

 آرامش و امنیت   *       

 عدالت   *   *    *

 عدم تجسس    *       

 پوشی خطا چشم   *       

 خالفت الهی   * * *     

 عقل و خردورزی   * * * *  * * *

 اختیار و آزادی   * * * * * * * 

 خلقت الهی    *      

 طلبی  کمال     *     

 وحدت و اتحاد      * *   

 احترام به حقوق      *  *  

 آموزش      *    

 رفاه و آسایش   * *  * *   *

 برابری نزد خدا       * *  

 پذیری مسئولیت *   *  *   

 توانمندسازی        *   

 صالح  عملتقوا و         * * 

 مداری  قانون         * *

 رسیدگی به مردم  *     *   *
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توان به صورت کلی بیان داشت که نظریات در باب مفهوم  می 

ی  ی کلی است. دسته دستهکرامت انسانی قابل تفکیک به سه  

ذاتی   امری  را  انسانی  کرامت  مفهوم  که  هستند  نظریاتی  اول، 

)نظریهمی  انسان دانند  دسته ی  که  گرایانه(؛  معتقدند  دوم،  ی 

ها و اختیار است و با فساد و جرم  کرامت وابسته به حفظ ارزش 
گیرد )نظریه اقتضا(؛ و دسته سوم نظریاتی  الشعاع قرار میتحت 

ه به هر دو نوع کرامت ذاتی و اکتسابی معتقدند و تقابلی  هستند ک

نمی آنان  مطهر  میان  و  )شکوهی  افزوده(  )نظریه  ،  1399یابند 

مختلف  (.  67 منابع  تأکید  مورد  معیارهای  از  فهرستی  ابتدا 

شناسایی گردید. سپس آنهایی که به لحاظ مفهومی با یکدیگر  

بعد از سنجش روایی  قرار گرفتند.   بندی شباهت داشتند، در دسته 

یا   5از نخبگان و صاحبنظران، آن دسته از معیارها که وزن آنها 

ی  آوری شده و در قالب پرسشنامهبیشتر از آن بوده، جداگانه جمع 

نهایی جهت بررسی تطبیقی آنها در دو محله حکیمیه و خیابان  
شد  گرفته  قرار  محالت  این  ساکنان  اختیار  در  این .  ایران    بر 

ارهای زیر با تغییر جزئی در ادبیات برخی از آنها در  معیاساس،  

ی حاضر  ی ارزیابی محالت، مبنای مطالعهجهت انطباق با نحوه 

. اند واقع شده

 ( : نگارندگانمأخذنامه سنجش کرامت انسانی در محالت )ی حاضر برای تدوین پرسشاستفاده در مطالعه . معیارهای مورد5جدول 

 معیارهای کرامت انسانی

 های الزم به منظور توانمندسازی افراد اقدامات و برنامه امکانات الزم جهت برقراری ارتباطات  آزادی و اختیار 

 پایبندی مسئولین محلی به انجام وظایفشان  همه ساکنان امکان پیشرفت برای  احترام به دیگران 

 های الزم به منظور رشد و تعالی روحی و معنوی افراد برنامه عدم دخالت در حوزه فردی افراد  وحدت و اتحاد 

 احترام به ارباب رجوع و مشتری  شرکت در مراسمات نیکوکاری و خیریه  عدالت و برابری 

 مسئولیت همه اهالی نسبت به یکدیگر اخالقی پایبندی به اصول  سالمت 

 رسانی )اجتماعی( به افراد پاسخگویی و خدمات  اعتماد به نفس و خودباوری  امنیت و آرامش 

 نهادسازی برای حمایت و توانمندسازی محرومان  پایبندی و احترام به قانون  پذیری هدایت

 افزایش معرفت، علم و خرد امکانات الزم جهت آموزش به منظور  رفاه و امکانات 

رویکرد   با  انسانی  کرامت  معیارهای  تلفیق  و  تطبیق 
 اسالمی و غیراسالمی در شهرسازی  

های  های اسالمی در مورد کرامت انسانی در برابر دیدگاهدیدگاه 

دارای تفاوت بسیار    ؛اومانیستی بنا نهاده شدهغربی که بر مبنای  

است. در نگاه غربی انسان موجودی است در کنار موجودات دیگر  

خواهد با دانش و سایر  مندی از طبیعت است و میکه خواستار بهره

و یوسا نماید  بیشتر  چه  هر  استفاده  طبیعت  از  اختیارش  مورد  ل 
ولی در  ؛بسط داردنگاهش به خلقت در همین حد و اندازه، ثبت و 

از شریف  انسان  اسالمی  در دیدگاه  است.  ترین موجودات هستی 

گرامی و  واال  بسیار  هدفی  برای  انسان  دیدگاه  زندگی  این  از  تر 

تمام  البته  و  تمام موجودات  و  است  این جهان خلق شده  مادی 

است او خلق شده  برای  به نظر میخلقت  لذا  میان  .  تفاوت  رسد 
ه رویکرد دینی، تفاوت در تعریف هدف باشد. رویکرد غربی نسبت ب

در نگاه غربی، هدف از توسعه در گذشته بیشتر کسب سرمایه و  

اما در    ؛امروزه در بهترین شق آن، انسان و حقوق بشر بوده است

نگاه فقهای اسالمی، هدف رسیدن به مقام تقرب خداوند است و  

شود.  محوری یاد میمحوری، از خدااز همین روی به جای انسان

دارد. ویژه  توجهی  انسانی  کرامت  و  شأن  به  البته  نگاه  این  این 
تفاوت در نگرش سبب تمایز معیارهای کرامت انسانی در این دو  

نمود در  است.  شده  معیارهای    ،1ار  نحله  تلفیق  و  تطبیق  به 

و غیرمسلمان نشان داده  مستخرج از آرای اندیشمندان مسلمان 

شده است.
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: نگارندگان(مأخذ) های مرتبط با کرامت انسانیو تلفیق دیدگاه. تطبیق 1نمودار 

رسازی در  های مشترک شهرسد که معیارها و مؤلفهلذا به نظر می

دیگران«،  حقوق  به  »احترام  »آزادی«،  جمله  از  رویکرد  دو  این 

»عدالت برابری« و امثالهم بیشتر جنبه اجتماعی و عمومی دارند.  

ها و معیارها بیشتر متوجه  به عبارت دیگر اهمیت وجود این مولفه

باشد تا منافع فردی و شخصی. البته شباهت در منافع عمومی می 

معیارها از  و برخی  اسالم  دینی  رویکردی  در  انسانی  کرامت  ی 
عنوان مثال و نه محتوا. به  ؛رویکرد غربی، شباهت در شکل است

به  آزادی  معیار  مفهوم  و  کرامت محتوا  معیارهای  از  یکی  عنوان 

انسانی در رویکرد اندیشمندان مسلمان با رویکرد غربی متفاوت  

ی اسالمی،  است. از سوی دیگر، معیارهای مستخرج در آرای فقها

های فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی و نیز ابعاد فرهنگی، جنبه

قرار  توجه  مورد  را  فرد  زندگی  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی، 
و  می »عبادت  خداباوری«،  و  »ایمان  مانند  معیارها  برخی  دهند. 

مانند   معیارها  برخی  فردی،  جنبه  به  آنها  نظایر  و  بندگی« 

اجتماعی، برخی معیارها مانند »رفاه«، پذیری« به حوزه  »مسئولیت 

ها به مسائل دنیوی و امکانات زندگی  محوری« و مانند آن»قانون

پذیری«  و نیز برخی معیارها مانند »ایمان و خداباوری«، »هدایت

و امثالهم بر جنبه اخروی داللت داشته و زندگی بعد از مرگ را  
و  کرامت انسان بهدهند.  مورد توجه قرار می عنوان حقی طبیعی 

شناسی فلسفی عصر حاضر است. مفهوم کرامت  ذاتی، محور انسان

کند. با توجه انسانی نقش محوری در گفتمان حقوق بشر ایفا می

به اعالمیه جهانی حقوق بشر، به رسمیت شناختن کرامت ذاتی و  

حقوق مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و  

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی  میثاق بینصلح در جهان است.  

کنند المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان میو فرهنگی و میثاق بین

ر . دکه تمام حقوق بشر از کرامت ذاتی انسان مشتق شده است
محور بودن دیدگاه حقوقی  نهایت مشخص شد که با توجه به خدا

د از های غرب به خصوص بعاسالم و انسان محور بودن دیدگاه

توان تفاوت اساسی این دو تفکر را در مبدأ  ی قرون وسطا، میدوره

که این موضوع تاثیر خود را   ی اصلی و بنیادی آن دانستو شاکله

و حقوق شهری نشان می بنابراین   .دهدهم بر شهر، شهرسازی 

چنانچه برنامه اسالمی،  شهرهای  در  شهرسازی  و  شهری  ریزی 
 ؛عماری و شهرسازی اسالمی باشدمبتنی بر اصول و معیارهای م

ویژه حصول و بهبود زندگی شهروندان و به  تواند موجب ارتقا می

 .به اهداف کرامت انسانی گردد

 روش بررسی 
توجه و  به  با  موردفرضیه   سواالت  از   نظر،  ی  پژوهش    نوع   این 
با مروری    ای بوده و روش آن تطبیقی است برای این منظور، توسعه

های معتبر داخلی و خارجی کرامت انسانی در بر ادبیات و پژوهش
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گردید. تبیین  معیارها  اطالعات    با  ابتدا  و  مطالب  از  استفاده 

گردآوری شده، متغیرهای مورد بررسی مشخص گردیده و سپس 

ال تدوین وتعدادی گویه و س  هر یک از متغیرها،  جهت سنجش

به منظور تأیید روایی  . اندداده را تشکیل  که ساختار پرسشنامهشد 

ه  کار گرفته شده در این پیمایش بههای بگویهصوری پرسشنامه، 
مورد اعتبار    ارائه شده و دراستادان مربوطه  و    کارشناسان  ازنفر    22

استفاده قرار گرفته مورد  ها نظرخواهی شد که با اصالحات الزم،  آن

قدیمی   محله  تحقق این معیارها در دو   برای میزان  . همچنیناست

خیابان نوساز  مبانی   معیارهای مستخرج  با  حکیمیه  و   ایران  و  از 

میدانی پیمایش  مطالعات  می  نظری،  روش  صورت  پذیرد. 

گیری تصادفی و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، با  نمونه
نفر    100نفر )شامل    200برابر    نمونه   ، حجم %10ضریب خطای  

 شده  گرفته  نظر  در  ه ایران(نقر در محل  100در محله حکیمیه و  

 .است

 
 

 

  

تأیید روایی   یشیوهنامه، از  پرسش روایی یا اعتبار به منظور تأیید  

نامه،  همچنین برای تأیید پایایی پرسشاستفاده شده است.  صوری  
ب پرسشنامه  تکمیل  از  کرو   یوسیله ه  پس  آلفای   13اخنبضریب 

-گرفت، تا پایایی مقیاس  ها مورد سنجش قرارانسجام درونی گویه

 0.7بیشتر از    هاانسجام درونی گویهکه    ها مورد ارزیابی قرار گیرند

 .باشدمی 0.833و مقدار آن 

 
 نامهی آلفای کرونباخ به منظور تأیید پایایی پرسش. محاسبه1تصویر 

 : نگارندگان(مأخذ)

 های مورد مطالعهمعرفی محدوده
کنار  ترین محله  محله حکیمیه شرقی در  که  است  تهران  شهر 

از   محله  این  است.  شده  واقع  تهران  شهرستان  شرقی  ورودی 

شمال به بزرگراه بابایی، از جنوب به جاده دماوند، از شرق به تلو  

خیابان  به  غرب  از  و  جاده لشکرک  عباسپور،  و  شهید    35های 
می  منتهی  جشنواره  و  جعفرپناه  شهید  احسان،  گردد.  متری 

منطقه  همچنین محله حک با حریم  شمال  از  شهرداری    4یمیه 

شهرداری تهران، از طرف شرق به    13تهران، از جنوب با منطقه  

و محله    4حریم منطقه   با محله گلشن  از غرب  و  منتهی شده 

محله  (.  1387تهران،    4)شهرداری منطقه  جوادیه همسایه است 

کامالً  ای  توان به قسمت صنعتی اتحاد که محدودهحکیمیه را می
مسکونی   و قسمت شهرک  است؛  متمایز  بافتی  با  غیرمسکونی 

حکیمیه مجزا کرد. در بخش مسکونی این محله )شهرک( مراکز  

دانشگاه مهدکودک،  و  مدارس  شامل  مساجد،  خدماتی  ها، 

حوزهحسینیه و  خدماتی،  ها  مراکز  درمانی،  مراکز  علمیه،  های 

حکیمیه، فرهنگ  خانه  شهرداری،  انتظامی،  کتابخانه،    مراکز 

فروشگاه ورزشی،  آتشمراکز  ایستگاه  مکانیزه  ها،  مرکز  نشانی، 
 خدمات شهری، مرکز مدیریت بحران، و ... وجود دارد. 

ناحیه   در  ایران  مرکز    12منطقه    4محله  در  تهران،  شهرداری 

خیابان حدفاصل  محله  این  است.  واقع شده  اللهشهر  ار،  ز های 

شهریور، بهارستان و دروازه    17فردوسی، سعدی، اکباتان، ایران، 

دربرمی را  خیابانشمیران  از  یکی  ایران  خیابان  با  گیرد.  های 

-اجتماعی تهران می – ارزش و سابقه تاریخی و اهمیت فرهنگی
اسالمی   مجاهدین  خیابان  از  که  بلندی  و  باریک  خیابان  باشد. 

می شروع  سابق(  و  )آبسردار  شیرازی  شود  عبدالرضا  خیابان  تا 

ای که امروزه تحت عنوان  کند. محله )آبشار سابق( ادامه پیدا می

شناخته می از  ایران  اسالم،  خیابان مجاهدین  به  از شمال  شود 

به خیابان   به خیابان امیرکبیر، از شرق  و از    17جنوب  شهریور 

های متمادی  شود. طی سالسینا محدود میغرب به خیابان ابن
اند که با توجه  های مختلفی در این محدوده شکل گرفتهربریکا

مهم مساجد  مردم،  مذهبی  اعتقادات  آنبه  تشکیل  ترین  را  ها 

های مذهبی بسیار فعال بوده  دهند. این محله از نظر فعالیتمی

ایفا   محله  اداره  در  را  مهمی  نقش  آن  مساجد  نیز  اکنون  و هم 

نمایند. می 
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: نگارندگان(مأخذ) شهر تهران 12و خیابان ایران واقع در منطقه  4. موقعیت محالت حکیمیه واقع در منطقه 2تصویر 

و مسکن سال   نفوس  در سرشماری  ارائه شده  آمار    1395طبق 

نفر و جمعیت   137962مرکز آمار ایران، جمعیت محله حکیمیه  

ایران   بعد   48732محله  است. همچنین  اعالم شده  نفر جمعیت 
معادل   در محله حکیمیه  ایران    17/3خانوار  خیابان  و محله  نفر 

 (.  1395باشد )مرکز آمار ایران نفر می  09/3 معادل

)ماخذ: مرکز آمار ایران،   1395. اطاعات جمعیتی در سال 6جدول 
1395 ) 

 بعد خانوار تعداد خانوار جمعیت نام محله 
 17/3 43475 137962 حکیمیه 

 09/3 15752 48732 خیابان ایران 

محله در  انسانی  کرامت  بحث: سنجش  و  های نتایج 
 خیابان ایران و حکیمیه و آزمون فرض 

پس از آنکه، از بررسی منابع اسالمی و همچنین منابع اندیشمندان 
های ی مباحث کرامت انسانی معیارها و مولفهغیرمسلمان در حوزه

ای از بندی اولیهو دسته ؛ آوری شدکرامت انسانی استخراج و جمع 
مولفه و  شباهت  معیارها  یکدیگر  با  مفهومی  لحاظ  به  که  هایی 

ی بعدی این معیارها برای سنجش  در مرحله  ؛داشتند صورت گرفت
-ها، در قالب پرسشنامهدهی به آنروایایی و عدم روایی و نیز وزن

نخبگان قرار داده شد. در نهایت آن دسته ای در اختیار جمعی از  
یا بیشتر   5دهی، وزن آنها  هایی که در امر وزناز معیارها و مولفه

ای  آوری شده و در قالب پرسشنامهاز آن بوده است، جداگانه جمع 
ها و معیارهای کرامت انسانی  نهایی جهت بررسی تطبیقی مولفه

می در دو محله  های شهر مطلوب اسالبه عنوان یکی از ویژگی
  12و    4نوساز و قدیمی حکیمیه و خیابان ایران واقع در مناطق  

 شهر تهران در اختیار اهالی و ساکنان این محالت قرار گرفت.  

 پاسخگویی به سواالت پژوهش و آزمون فرضیه
 سوال اول: معیارهای کرامت انسانی در شهر کدامند؟

 یتوسعه  شهر،  به حق توانمندسازی، نظیر مباحثی طرح با امروزه 

  انسانی   کرامت  فضایی   ابعاد  تدریج  به   شهروندی،  آموزش  و انسانی
  این   با.  است  گرفته  قرار  اندیشمندان  و   متخصصان   بحث   محل

 کرامت  ارزیابی  برای  معیارهایی  و   روش  تعریف  ضرورت  حال،

 محسوس  همچنان  شهری  توسعه  کالن  هایسیاست   در  انسانی
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  ، «اختیار  و   آزادی»  معیارهای  نهایت،  در  اساس،  براین.  است

 ،«انسانیت»  ،«افتخار»  ،«دیگران(  حقوق)  به  احترام»  ،«ارتباطات»

 عدالت» ،«پذیریمسئولیت » ،«توانمندسازی» ،«نفس به اعتماد»

  ، «جسم  و   روح  سالمت»  ،«اتحاد  و   وحدت»  ،«برابری  و 

 ،«توانایی»  ،«خالقیت»  ،«خلق  به  خدمت  و   اجتماعی  پاسخگویی»
 راحتی  به  توجه»  ،«دیگران  شناختن  رسمیت  به»  ، «نفس  عزت»

 ،«قدرت»  ،«نیکوکاری»  ،«هویت»  ،«اخالق»  ،«دیگران

 ،«خودباوری»  ،«خداباوری  و   ایمان»  ،«شایستگی»  ،«ثروت»

 ،«صالح  عمل  و   بندگی  عبادت،»  ،«معرفت»  ،«پذیریهدایت »

  جلوگیری » ،«انسانیغیر  اعمال از ممنوعیت» ،«امنیت و  آرامش»

  ، «افراد  فردی  حوزه  در  تجسس  عدم»  ،«هاخودسری  از
 از  ممنوعیت»  ،«خصوصی  و   شخصی  خطاهای  از  پوشیچشم »

 مندیبهره» ، «الهی خالفت و برگزیده انسان » ، «انسان به  اهانت

 ظرفیت  و  علم»  ،«فطرت  الهی،  خلقت»  ،«خردورزی  و   عقل  از

  ، «هاآفریده  برای   هاانسان  بودن   غایت»   ،«علمی  شگرف

  ، «انسان  طلبیکمال»  ، «الهی  روح  از  برخورداری»

 ،«انسانی  برکرامت  وقوف»  ،«ادراک  و   فهم»  ،«جوییسعادت »
  پیشرفت   امکان»  ،«آموزش»  ،«رفاه»  ،«معنوی  و   روحی  تعالی»

 مسئولیت»  ،«خدا  نزد  افراد  بودن  مساوی»  ،«هاانسان  همه  برای

  برای   نهادسازی»  ،«یکدیگر  به  نسبت  شهر   اهالی  همه

  ، «بودن  اغماضقابلغیر»  ،«محرومان  توانمندسازی

  و  متفکران  آرای  از  «مداریقانون»  و   «محوریرجوعارباب»

 . است تمیز قابل انسانی کرامت درباره اندیشمندان
سوال دوم: معیارهای کرامت انسانی در محله سنتی و  

شود یا قدیمی خیابان ایران بیشتر درک و دریافت می
 در محله نوساز و جدید حکیمیه؟

نامه برای هر یک از معیارهای کرامت به نتایج حاصل از پرسش 

های ساکنان درباره موافقت یا مخالفت  انسانی که با توجه به پاسخ

باشد، پرداخته شده است. به ها در محله خود می خود با وجود گویه
عالوه بر   تر این معیارها در دو محله مذکورمنظور مقایسه دقیق

رسم نمودار، میانگین امتیاز هر سوال برای هر محله نیز محاسبه 

شده است. امتیاز هر سوال به این صورت که: )تعداد جواب های 

های  (+ )تعداد جواب 4×کامال موافقم در یک محله برای یک سوال

های نه  (+ )تعداد جواب3×موافقم در یک محله برای یک سوال 

و   ها در یک محله برای یک  ندادهتعداد جوابموافقم نه مخالف 

جواب2×سوال )تعداد  یک   های(+  برای  محله  یک  در  مخالفم 

)تعداد جواب1سوال× کامال(+  برای    های  محله  یک  در  مخالفم 

های یک محله ( و در نهایت تقسیم به کل پرسشنامه0یک سوال×

است.    ؛باشد نفر می  100که   تحلیل نمودارهای محاسبه شده  با 

نفر از اهالی    100های پرسشنامه که توسط  ست آمده از جواب بد
نفر از اهالی محله حکیمیه پاسخ داده    100محله خیابان ایران و  

و همچنین مقایسه میانگین امتیاز محاسبه شده هر سوال    ؛شده بود

برای هر  ؛باشدکه دربرگیرنده یکی از معیارهای کرامت انسانی می

که رضایت ساکنان محله خیابان ایران   گونه دریافت شدمحله، این

نسبت به تحقق معیارهای کرامت انسانی در محله خود بیشتر از  

که به ازای هر سوال باشد. با توجه به آنساکنان محله حکیمیه می
شوندگان خواسته )معیار(، یک گویه در نظر گرفته شد و از پرسش

امال موافقم های کشد که در چارچوب طیف لیکرت، از میان گزینه 

کامالً تا  چهار(  یا    )امتیاز  موافقت  درباره  صفر(  )امتیاز  مخالفم 

ای را مخالفت خود با وجود هر یک از معیارها در محله خود گزینه 

باشد  می 4تا  0میانگین امتیاز هر محله عددی بین  ؛انتخاب کنند

عدد   به  مقدار  این  چقدر  هر  نشان  4که  باشد  دهنده  نزدیک 
ه و رضایت بیشتر ساکنان و هر چقدر این میانگین مطلوبیت محل

کننده عدم رضایت ساکنان از تحقق و  نزدیک باشد بیان 0به عدد  

در محله خود می انسانی  کرامت  معیارهای  میانگین وجود  باشد. 

شوندگان در محله خیابان ایران بیشتر از محله امتیاز پاسخ پرسش 

و برای    2.26ن ایران  این مقدار برای محله خیابا  .حکیمیه است

دهد که تحقق و رعایت  است که این نشان می  1.59محله حکیمیه  
معیارهای کرامت انسانی در محله سنتی و قدیمی خیابان ایران  

 بیشتر از محله نوساز حکیمیه است. 

 آزمون فرضیه
رسد معیارهای کرامت انسانی در محله  به نظر میفرضیه پژوهش:  

خیابان ایران بیشتر از محله جدید و نوساز حکیمیه  سنتی و قدیمی  

 قابل درک و دریافت است.
H0  حکیمیه نوساز  و  جدید  محله  در  انسانی  کرامت  معیارهای   :

با این   ؛شودبیشتر از محله سنتی و قدیمی خیابان ایران درک می

معیارهای کرامت انسانی در   شرط که میانگین امتیاز محالت از 

 محله حکیمیه بیشتر محله خیابان ایران باشد.  

H1  خیابان قدیمی  و  در محله سنتی  انسانی  کرامت  معیارهای   :

با این    ؛شودایران بیشتر از محله جدید و نوساز حکیمیه درک می
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معیار های کرامت انسانی در  شرط که میانگین امتیاز محالت از 

   محله خیابان ایران بیشتر محله حکیمیه باشد.

برای بررسی معنادار بودن تفاوت میانگین معیارهای کرامت انسانی  

ید. در دو محله حکیمیه و خیابان ایران از آزمون آنوا استفاده گرد

معنا بررسی  جهت  آزمون  این  یا  از  معیار  یک  میانگین  بودن  دار 
جام دو  در  میشاخص  استفاده  آماری  میزان  عه  اگر  یا    sigشود. 

دهد نشان می  ؛ باشد  0.05کمتر از  همان معناداری در این آزمون  

که میانگین معیار یا شاخص مذکور در دو جامعه متفاوت است.  

توان گفت  باشد بنابراین میمی  0سطح معناداری در مطالعه مذکور  

ویژگی کرامت انسانی در دو محله نوساز و سنتی حکیمیه    میانگین

 و خیابان ایران باهم متفاوت است.

 

که   سوال  هر  شده  محاسبه  امتیاز  میانگین  مقایسه 

می  انسانی  کرامت  معیارهای  از  یکی  باشد؛  دربرگیرنده 

س این  رضایت  که  شد  دریافت  محله  هر  برای  اکنان  گونه 

محله خیابان ایران نسبت به تحقق معیارهای کرامت انسانی  
می  حکیمیه  محله  ساکنان  از  بیشتر  خود  محله  باشد.  در 

نمودار زیر میانگین امتیاز هر کدام از دو محله خیابان ایران  

دهد. و حکیمیه را نشان می 

 
: نگارندگان(مأخذ) ی خیابان ایران و حکیمیهمعیارهای کرامت انسانی در دو محلهودار وضعیت . نم2نمودار 

در   را  هر محله  میانگین نظرات ساکنان  حقیقت  در  فوق،  نمودار 

با تحلیل نمودارهای بدست دهد.  مقیاس صفر تا چهار نشان می
نفر از اهالی محله    100های پرسشنامه که توسط  آمده از جواب

نفر از اهالی محله حکیمیه پاسخ داده شده    100ایران و  خیابان  

بود و همچنین مقایسه میانگین امتیاز محاسبه شده هر سوال برای 

گونه دریافت شد که رضایت ساکنان محله خیابان هر محله، این

خود  محله  در  انسانی  کرامت  معیارهای  تحقق  به  نسبت  ایران 

نتایج به تفکیک نشان  باشد.  بیشتر از ساکنان محله حکیمیه می
 دهنده:

بیشتر بودن تعداد افراد موافق مبنی بر وجود آزادی و اختیار   •

همچنین   و  است  حکیمیه  محله  به  نسبت  ایران  محله  در 

  2.71باتوجه به میانگین امتیاز این معیار که در محله حکیمیه  

دهنده رضایت نشان  ؛باشدمی  3.03و در محله خیابان ایران 
محله خیابان ایران از وجود آزادی و اختیار در  بیشتر ساکنان  

 محله خود نسبت به محله حکیمیه است. 

موافق و موافق مبنی بر امکانات    برابر بودن تعداد افراد کامالً •

الزم جهت برقراری ارتباطات با مردم، در محله خیابان ایران  

و همچنین باتوجه به میانگین امتیاز این    ؛ باشدو حکیمیه می

ایران    2.49در محله حکیمیه    معیار، خیابان    2.78و محله 
خیابان  نشان  ؛باشدمی محله  ساکنان  بیشتر  رضایت  دهنده 

برقراری   جهت  الزم  امکانات  از  حکیمیه  محله  از  ایران 

 ارتباطات با مردم در محله خود است.
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موافق و موافق مبنی بر رضایت    بیشتر بودن تعداد افراد کامالً •

در محله خیابان   دیگران راحتی و   حقوق به احترام از رعایت

به  باتوجه  و همچنین  است  به محله حکیمیه  ایران نسبت 

و محله   1.97میانگین امتیاز این معیار که در محله حکیمیه 

ایران   بیشتر نشان  ؛باشدمی   2.75خیابان  رضایت  دهنده 
رعایت از  ایران  خیابان  محله    و  حقوق   به  احترام  ساکنان 

 دیگران در محله خود نسبت به محله حکیمیه است. راحتی

  موافق و موافق مبنی بر اعتماد  بیشتر بودن تعداد افراد کامالً •

خودباوری در محله خیابان ایران نسبت به محله   و   نفس  به

حکیمیه است و همچنین باتوجه به میانگین امتیاز این معیار  

حکیمیه   محله  در  ایران    1.41که  خیابان  محله    2.08و 
اعتمادبهباشد، نشانمی بودن  باال  خودباوری    و  نفس دهنده 

 ساکنان محله خیابان ایران نسبت به حکیمیه است.

موافق و موافق مبنی بر رضایت    افراد کامالً  بیشتر بودن تعداد •

در محله خیابان ایران نسبت    از توانمندسازی محله و ساکنان

گین امتیاز به محله حکیمیه است و همچنین باتوجه به میان

و محله خیابان ایران    1.44این معیار که در محله حکیمیه  
نشانمی  1.54 محله باشد،  ساکنان  بیشتر  رضایت  دهنده 

در محله خود   خیابان ایران از توانمندسازی محله و ساکنان

با   که  ذکر شود  است  است. الزم  به محله حکیمیه  نسبت 

یانگین وزنی این  توجه به تعداد افراد ناراضی و پایین بودن م

معیار در دو محله، اینگونه برداشت که این معیار در دو محله 

این   توانمندسازی  راستای  در  و  است  نشده  رعایت  مذکور 
نگرفته  صورت  هدفمندی  اقدامات  آن  ساکنان  و  محالت 

 است.

از • رضایت  بر  مبنی  موافق  افراد  تعداد  بودن    میزان   بیشتر 

در محله خیابان    ظایفشانو  انجام  به  محلی  مسئولین  پایبندی

و همچنین باتوجه به    ؛ایران نسبت به محله حکیمیه است

و محله   1.26میانگین امتیاز این معیار که در محله حکیمیه 
ایران   بیشتر نشان  ؛باشدمی   1.48خیابان  رضایت  دهنده 

 محلی   مسئولین  پایبندی  میزان  ساکنان محله خیابان ایران از

خود نسبت به محله حکیمیه   محله  در  وظایفشان  انجام  به

است. الزم است ذکر شود که با توجه به تعداد افراد ناراضی 

گونه  و پایین بودن میانگین وزنی این معیار در دو محله، این 

یار در دو محله مذکور رعایت نشده؛  که این مع  شد  برداشت

رضایت   انجام  به  محلی  مسئولین  پایبندی  میزان  از  و 

 محله پایین است. در فشانوظای

میزان  • از  رضایت  بر  مبنی  موافق  افراد  تعداد  بودن    بیشتر 

در محله ایران نسبت به حکیمیه   برابری  و   عدالت  برقراری

و همچنین باتوجه به میانگین امتیاز این معیار که در    ؛است
ایران    1.17حکیمیه   محله  دهنده نشان  ؛باشدمی  1.5و 

محله   ساکنان  بیشتر  میزان رضایت  از  از  ایران    خیابان 

محله    برابری  و   عدالت  برقراری به  نسبت  خود  محله  در 

 حکیمیه است.

کامالً نشان • افراد  تعداد  بودن  بیشتر  در  زیاد  اختالف   دهنده 

موافق و  وحدت  ،موافق  وجود  بر    بین  الزم  اتحاد  و   مبنی 
در محله خیابان ایران نسبت به محله حکیمیه است   ساکنان

همچنین باتوجه به میانگین امتیاز این معیار که در محله  و  

ایران    0.8حکیمیه   خیابان  محله    ؛ باشدمی  2.77و 

وحدتنشان وجود  بیشتر  اتحاد  و   دهنده  ساکنان   بین  الزم 

 محله خیابان ایران نسبت به محله حکیمیه است. 

موافق و موافق مبنی بر رضایت    بیشتر بودن تعداد افراد کامالً •
در محله خیابان ایران    ساکنان  جسم  و  روح  سالمت  اناز میز

نسبت به محله حکیمیه است و همچنین میانگین امتیاز این  

  2.54و محله خیابان ایران  1.75معیار که در محله حکیمیه 

خیابان  نشان  ؛باشدمی محله  ساکنان  بیشتر  رضایت  دهنده 

در محله خود    ساکنان  جسم  و  روح   سالمت  ایران از میزان

 بت به محله حکیمیه است. نس
بیشتر بودن تعداد افراد کامالً موافق و موافق مبنی بر رضایت   •

میزان   توسط  ساکنان  به  رسانیخدمات  و   پاسخگویی  از 
در محله خیابان ایران نسبت به محله حکیمیه است   مسئولین

و همچنین باتوجه به میانگین امتیاز این معیار که در محله  
ایران  و    1.67حکیمیه   خیابان  باشد؛  می  1.95محله 

از نشان ایران  خیابان  محله  ساکنان  بیشتر  رضایت   دهنده 
ساکنان در محله خود   به  رسانیخدمات و   پاسخگویی میزان

 نسبت به محله حکیمیه است. 

کامالً  • افراد  تعداد  بودن  بیشتر  جهت  از  اختالف  بودن   باال 

پایبندی بر  مبنی  و موافق   توسط   یاخالق  اصول  به  موافق 

در محله خیابان ایران نسبت به محله حکیمیه است   ساکنان

و همچنین باتوجه به میانگین امتیاز این معیار که در محله  
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ایران    1.75حکیمیه   خیابان  محله  نشان    ؛باشدمی  2.83و 

پایبندیمی که  در   توسط  اخالقی  اصول  به  دهد  ساکنان 

 بیشتر است.محله خیابان ایران نسبت به محله حکیمیه 

کامالً  • افراد  تعداد  بودن  بیشتر  جهت  از  اختالف  بودن   باال 

مراسم مواف در  شرکت  بر  مبنی  موافق  و  به    ق  مربوط 
خیریه و  به محله   نیکوکاری  ایران نسبت  در محله خیابان 

حکیمیه است و همچنین باتوجه به میانگین امتیاز این معیار  

-می 2.91ان و محله خیابان ایر 1.51که در محله حکیمیه 

دهد که شرکت ساکنان در مراسمات مربوط  نشان می ؛اشدب

به نیکوکاری و خیریه در محله خیابان ایران نسبت به محله  

 حکیمیه بیشتر است. 
موافق و موافق مبنی بر رضایت    بیشتر بودن تعداد افراد کامالً •

برنامه وجود  هدایتاز  برای  الزم  ساکنانهای  در   پذیری 

خیابان ایران نسبت به محله حکیمیه است و همچنین محله  

  1.02باتوجه به میانگین امتیاز این معیار که در محله حکیمیه  

دهنده بهتر بودن نشان  ؛باشدمی   2.29و محله خیابان ایران  

پذیری ساکنان در محله  های الزم برای هدایتوجود برنامه
 خیابان ایران نسبت به حکیمیه است. 

بودن   • کامالًبیشتر  افراد  موافق  تعداد  و  بر    ،موافق  مبنی 

وجود از  محله    ساکنان   برای  آرامش  و  امنیت  رضایت  در 

خیابان ایران نسبت به محله حکیمیه است و همچنین باتوجه  

در محله حکیمیه   که  معیار  این  امتیاز  میانگین  و    1.81به 

دهنده رضایت بیشتر نشان  ؛باشد می  2.81محله خیابان ایران  
برقراریساکنا و  وجود  از  ایران  خیابان  محله   و   امنیت  ن 

 در محله خود نسبت به حکیمیه است. ساکنان برای آرامش

موافق و موافق مبنی بر رضایت    بیشتر بودن تعداد افراد کامالً •

در    افراد  فردی  حوزه  در  دخالت   و   تجسس  عدم  از رعایت 

همچنین محله خیابان ایران نسبت به محله حکیمیه است و  

  1.91باتوجه به میانگین امتیاز این معیار که در محله حکیمیه  
ایران   خیابان  محله  رضایت نشان  ؛ باشدمی  2.67و  دهنده 

  و  تجسس  عدم  بیشتر ساکنان محله خیابان ایران از رعایت

در محله خود نسبت به محله    افراد  فردی  حوزه  در  دخالت

 حکیمیه است.

موافق و موافق مبنی بر رضایت    بیشتر بودن تعداد افراد کامالً •

  روحی  تعالی  و   رشد  منظور  به  الزم  هایبرنامه  و   از وجود بستر

محله    ساکنان  معنوی  و  به  نسبت  ایران  خیابان  محله  در 

حکیمیه است و همچنین باتوجه به میانگین امتیاز این معیار  

حکیمیه   محله  در  ایران    1.24که  خیابان  محله    1.96و 

 منظور   به  الزم  هایبرنامه  و   دهد که بسترنشان می  ؛باشدمی

ساکنان خیابان ایران  بیشتر از  معنوی و  روحی تعالی و  رشد
 محله حکیمیه است. 

  موافق و موافق مبنی بر میزان   برابر بودن تعداد افراد کامالً •

حکیمیه   امکانات  و   رفاه و  ایران  خیابان  محله  در  موجود، 

میانگین امتیاز این معیار که  باشد و همچنین باتوجه به  می

  ؛ باشدمی 1.67و محله خیابان ایران  1.62در محله حکیمیه 

تقریباًنشان رضایت  از    دهنده  محله  دو  این  ساکنان  برابر 
  افزایش  منظور  به   آموزش  جهت  الزم   بستر  و  امکانات

خرد در محله خود است. الزم است ذکر   و   علم  فهم،  معرفت،

جواب به  توجه  با  که  باز  شود  سوال  از  آمده  بدست  های 

این  بهپرسشنامه  ناراضی  نظر میگونه  اصلی  که علت  رسد 

و   خدمات  و  رفاه  میزان  از  حکیمیه  محله  ساکنان  بودن 

امکانات موجود در محله خود، دسترسی نداشتن به ایستگاه 
 باشد. ها میمترو و دور بودن ایستگاه مترو به آن

  بستر  و  ی بر وجود امکاناتبیشتر بودن تعداد افراد موافق مبن •

  و  علم   فهم،   معرفت،  افزایش  منظور  به   آموزش  جهت  الزم

خرد، در محله خیابان ایران نسبت به محله حکیمیه است و  

در محله   که  معیار  این  امتیاز  میانگین  به  باتوجه  همچنین 

ایران    1.31حکیمیه   خیابان  محله  نشان    ؛ باشدمی  1.5و 
امکاناتمی که    منظور  به  آموزش  جهت  الزم  بستر  و   دهد 

در محله خیابان ایران از    خرد،  و  علم  فهم،  معرفت،  افزایش

 بیشتر از محله حکیمیه است.

بیشتر بودن تعداد افراد موافق مبنی بر وجود شرایطی جهت   •

ایران   ساکنان  همه  برای  پیشرفت  امکان خیابان  محله  در 

یانگین نسبت به محله حکیمیه است و همچنین باتوجه به م 
و محله خیابان    1.24امتیاز این معیار که در محله حکیمیه  

 برای   پیشرفت  دهد که امکان نشان می  ؛ باشدمی  1.41ایران  

 در محله خیابان ایران از بیشتر از محله حکیمیه است.  همه،

موافق و موافق مبنی بر وجود   بیشتر بودن تعداد افراد کامالً •

در محله خیابان ایران    یکدیگر  به   نسبت  اهالی  همه  مسئولیت

نسبت به محله حکیمیه است و همچنین باتوجه به میانگین 
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و محله خیابان ایران    1.11امتیاز این معیار که در حکیمیه  

 نسبت  اهالی همه دهنده وجود مسئولیتنشان  ؛باشدمی  2.4

یکدیگر بیشتر ساکنان محله خیابان ایران نسبت به محله   به

 حکیمیه است.

موافق و موافق مبنی بر وجود   ر بودن تعداد افراد کامالًبیشت •
در محله    محرومان  توانمندسازی  و   حمایت  برای  نهادسازی

خیابان ایران نسبت به محله حکیمیه است و همچنین باتوجه  

در محله حکیمیه   که  معیار  این  امتیاز  میانگین  و    1.16به 

ت بیشتر دهنده رضاینشان  ؛باشد می  1.81محله خیابان ایران  

 حمایت  برای نهادسازی ساکنان محله خیابان ایران از وجود

محله    توانمندسازی  و  به  نسبت  خود  محله  در  محرومان، 
 .حکیمیه است

میزان  • از  رضایت  بر  مبنی  موافق  افراد  تعداد  بودن    بیشتر 

به   مشتری   و   رجوع  ارباب  به  احترام ایران نسبت  در محله 

به   باتوجه  است.  در حکیمیه  که  معیار  این  امتیاز  میانگین 

نشان    ؛ باشدمی   2.53و محله خیابان ایران    2.1محله حکیمیه  

مشتری در محله   و  رجوع ارباب به احترام دهد که میزانمی
 خیابان ایران نسبت به محله حکیمیه بیشتر است. 

میزان  • از  رضایت  بر  مبنی  موافق  افراد  تعداد  بودن    بیشتر 

در محله خیابان ایران نسبت به   انونق  به  احترام  و   پایبندی

محله حکیمیه است و همچنین باتوجه به میانگین امتیاز این 

  2.92و محله خیابان ایران    2.3معیار که در محله حکیمیه  

در محله    قانون  به  احترام  و   پایبندی  نشان میزان   ؛ باشدمی
 خیابان ایران نسبت به محله حکیمیه بیشتر است. 

باشد که هر محله عددی بین صفر تا چهار می  میانگین امتیاز هر

دهنده مطلوبیت  نشان  ؛چقدر این مقدار به عدد چهار نزدیک باشد

عدد صفر   به  میانگین  این  چقدر  هر  و  بیشتر ساکنان  و رضایت 

باشد وجود بیان  ؛نزدیک  و  از تحقق  کننده عدم رضایت ساکنان 

شود مشاهده میباشد.  معیارهای کرامت انسانی در محله خود می
در همه  انسانی، وضعیت محله که  کرامت  معیارهای  ایران، ی  ی 

ی حکیمیه است. در این چارچوب، بیشترین فاصله  بهتر از محله

»مشارکت   )اختالف دو محله( در معیارهای »وحدت و اتحاد« و

در مراسم نیکوکاری و خیریه« است. کمترین اختالف نیز، متوجه  

نات و بستر الزم جهت آموزش« و »میزان رفاه و معیارهای »امکا

 امکانات« است.

 گیری نتیجه
پیچیده در ادبیات علوم    کرامت انسانی، از مفاهیم مهم اما نسبتاً

رشته  چارچوب  در  که  کتبی  و  مقاالت  تعداد  است.  ی انسانی 

ای، طراحی شهری  ریزی شهری و منطقهشهرسازی )اعم از برنامه

م کرامت انسانی را موضوع بحث خود قرار و مدیریت شهری( مفهو
تواند به  حال، این مفهوم میبا این  ؛بسیار ناچیز است؛  داده باشند

کرامت   زیرا  گردد.  بدل  شهرسازی  مباحث  در  کانونی  متغیری 

غیر شهرسازان  قابلوجهی  اگر  و  است  انسان  وجود  از  انفکاک 

مفهوم غافل  توانند از این نمی؛ موضوع دانش خود را انسان بدانند

ها  انسان  ی است که تمام  یانسان آن نوع شرافت  یکرامت ذاتشوند.  

وجهه   و   اریاراده و اخت  ،یتعقل، تفکر، آزاد  ییداشتن توانا  لیبه دل
  ک یکرامت،  نیاز آن برخوردارند. ا کسانیو  یبه طور فطر ،یاله

قدیمی  محالت    .انفکاک و انتزاع از انسان استقابلریو غ  یامر ذات

و سنتی شهرهای کشورمان در گذشته محل زندگی و سرشار از  

آن برای ساکنان  تعلق  با  احساس  این محالت  اما  است  بوده  ها 

برنامه و تقلیدی و بدون توجه به توامندسازی آنان های بینوسازی

طرح فرادستدر  به    ،های  تبدیل  شهری،  جامع  طرح  جمله  از 
برای انگیزه  از  خالی  و  سکونت ساکنان بدل شده   محالت سرد 

ها، منحصرا به موضوع نوسازی بوده است  ی این طرحاست. اشاره

که این اشاره نیز، با پرهیز از صدور پیشنهاد جدی همراه است. 

  تلقی   با   هم   آن)  شهری  نوسازی  به   توانمندسازی  موضوع  انحصار 

 بر  مبتنی  که  معماری  و   شهرسازی  عالی  شورای  کالبدی مصوب

  ؛ (است  بافت  بندیدانه  و  ایسازه  مقاومت   نفوذپذیری،  شاخص  سه
این    .آیدمی  حساب  به  کالبدی  امر  به  موضوع  تقلیل از  بسیاری 

گیری شهرها در  های اولیه شکل محالت قدیمی و سنتی از هسته

توجهی مسئوالن، طراحان  اما امروزه بی ؛اندها بودهطول تاریخ آن

برنامه آنو  نوسازی  در  منریزان  تنزل ها،  و  رفتن  بین  از  به  جر 

معیارهای کرامت انسانی و عدم تحقق این معیارها در محالت و  

و... در    ،به دنبال آن بروز مشکالت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی
بیآن موجب  که  مشکالتی  است.  شده  و ها  ساکنان  انگیزگی 

اجتهماز نظام  و پاشیدگی  کالبدی،  اقتصادی،  فرهنگی،  ...  ماعی، 

بیشتر محالت قدیمی های نظری  ست. با توجه به یافتهگردیده ا

زای شهر، تزریق عملکردهای  دارند؛ اما رشد برون  کرامت انسانی

بخش  در  این  متعدد  که  شد  باعث  آن  گسترش  و  مختلف  های 

بهبافت روبهها  مشکالتی  با  شاهد تدریج  نیز  امروزه  شوند.  رو 
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نامبه در  تفاوت  جز  که  هستیم  محالتی  هیچ وجودآمدن  شان، 

ویژگی متمایز دیگری نسبت به یکدیگر ندارند. این سیر نادرست  

چنان وضعی را به وجود آورده است که در  های معیوب،  و حرکت

سنتبافت ویژگی  شهری،  جدید  و  های  رفته  بین  از  محله  ی 

آرامش  هاییارزش همسایگی،  روابط  اتحاد، همچون  سایر    و   ، 
انسانی کرامت  است  معیارهای  باخته  یافتهرنگ  تطابق  در  های  . 

های  های قبلی این مقاله اشاره شد با یافتهنظری که در قسمت

دهد که برنامه  های پژوهش( نشان میتجربی )با استناد به یافته

نوسازی محله حکیمیه به اعتالی هیچ یک از معیارهای کرامت  

نکرده است و نتایج بدست آمده گواه  انسانی در این محله کمکی  

می نشان  که  است  فوق  انسانی  ادعای  کرامت  معیارهای  دهد 
های شهر مطلوب اسالمی در محله سنتی عنوان یکی از ویژگیبه

و قدیمی خیابان ایران بیشتر از محله جدید و نوساز حکیمیه محقق 

کرامت انسانی )شامل کرامت    ؛شده است. آنگونه که مشاهده شد

اتی و کرامت اکتسابی( با معیارهایی مختلفی قابل سنجش است.  ذ

نفر    22ی حاضر، ضمن مرور منابع و از طریق مصاحبه با  مطالعه

از کارشناسان، تالش داشت تا فهرستی از معیارهای کرامت انسانی  
نتیجه کند.  ارائه  محالت  وضعیت  سنجش  تالش، برای  این  ی 

ارائه شده است. این معیارها،    5فهرستی از معیارها بود که در جدول  

به که  محله  دو  وضعیت  تا  نمود  کمک  مورد  همچنین  عنوان 

بررسی و مقایسه گردد. نتایج حاصل  ؛مطالعاتی انتخاب شده بودند

رغم جدیدالتاسیس  دهد که محله حکیمیه علی از پژوهش نشان می

تری از معیارهای کرامت انسانی را برای ساکنان  بودن، سطح پایین
عنوان یکی از  ود فراهم آورده است. معیارهای کرامت انسانی بهخ

های شهر مطلوب اسالمی در محله سنتی و قدیمی خیابان  ویژگی

 ایران بیشتر از محله جدید و نوساز حکیمیه محقق شده است.  

 
. نمودار میانگین امتیاز محالت از معیارهای کرامت انسانی در  3نمودار 

 : نگارندگان(مأخذ) طیف صفر تا چهار

ی حکیمیه از نظر امکانات  دهد گرچه محلهمیاین مطالعه نشان  

و خدمات مادی )معیارهای مربوط به کرامت ذاتی نظیر »امکانات 

ی و بستر الزم جهت آموزش« و »میزان رفاه و امکانات«(، فاصله

محله با  نداردزیادی  ایران  به    ؛ ی  مربوط  معیارهای  نظر  از  اما 

های معنوی مانند »وحدت و اتحاد« و»مشارکت در مراسم  ارزش
فاصله  خیریه«،  و  کرامت نیکوکاری  وضعیت  با  توجهی  قابل  ی 

توان ادعا کرد رویکردهای صرفا  دارد. لذا می انسانی در این محله

برنامه در  سرانهریزیکالبدی  تأمین  در  مثالً  )که  های شهری 

شود( نتوانسته کرامت انسانی را به حد کفایت  دماتی متجلی میخ

محله نماید.در  ایجاد  حکیمیه  جدیدالتاسیس  آتی   ی  مطالعات 

و  می تهران  در محالت مختلف شهر  را  این سنجش  اوالً  توانند 
ها  توانند به ارزیابی برنامهسایر شهرهای کشور تکرار کنند. ثانیاً می

های هایی نظیر طرحبرنامه؛  متوجه باشند  هاو کرامت انسانی در آن

برنامه تفصیلی،  و  در جامع  مداخالت  سایر  و  نوسازی،  های 

 های مسکونی.بافت

 هانوشتپی 
1 .labor force 
2 .human force 

3 .human resource 

4 .Human Capital 

5 .Human Development 
6 .HDI 

7 .human capability 

8.  Lennart Nordenfelt  

9 .Daniel Sulmasy 

10 .Donal O’Mathuna 

وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ . 11

 الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیالً 

معنای کرامت را  برای شناخت حق کرامت انسانی، نخست باید. 12

توان گفت مطرح کرد. با نظر به مجموع موارد کاربرد این لفظ، می

ها و  معنای مشترک میان همه، عبارت است از پاک بودن از آلودگی 

عزت و شرف و کمال مخصوص به موجودی که کرامت به آن نسبت  

اهلل جعفری تبریزی  (. آیت77 ،1370شود )جعفری تبریزی داده می
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کند که در این اسالم دو نوع کرامت برای انسانریح میهمچنین تص 

اهلل  ا ثابت شده است. )همان(. بسیاری دیگر از علما نیز، مانند آیت ه

جعفری تبریزی قابل به تفکیک انواع کرامت هستند و معتقدند که دو  

نوع کرامت ذاتی )که با معیارهایی نظیر خلقت الهی، خالفت الهی، 

شود( و کرامت اکتسابی )با معیارهای تقوا،  می تعقل و اختیار تعریف

 خواهند بود )خانزاده امیرساالری ایمان، علم و مجاهده( قابل طرح

توان در آثار علمای دیگری همچون (. همین رأی را می47-60  ،1394

؛ آقاداداشی  1392شهید مطهری نیز جستجو کرد )آشور ماهانی 

1392 .) 

13 .Cronbach test 
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Abstract 

The concept of human dignity means honoring the essence and existence of man as God's highest 
creation. This concept can also be spatially interpreted in urban planners' programs and interventions. 

For example, it would seem to be possible to distinguish between neighborhoods who provide higher 

levels of human dignity for their residents than those who do not meet this criterion. Old and traditional 

neighborhoods of Iranian cities, may have weaknesses in meeting the new expectations of residents 
because of infrastructure degradation and changes in urban needs. However, they are more attractive 

than new neighborhoods yet because of their respect to some qualities. This study aims to answer the 

question that what are the criteria of human dignity and have the newly built neighborhoods (case of 
Hakimieh in the west of Tehran, Iran) succeeded in preserving human dignity at least as much as the old 

ones (the case of Iran Street neighborhood in the central historic context of Tehran)? 

Accordingly, this paper is developmental comparative research. The definition of the criteria of human 
dignity is based on the opinions of Muslim scholars, as well as the works of non-Muslim scholars. Data 

collection has also been done through the archival and field survey methods. In this framework, some 

questions have been formulated to form a semi-structured questionnaire to measure each criteria of 

human dignity (derived from the provided theoretical framework). In each of the two neighborhoods, 
100 questionnaires (a total of 200 questionnaires) were completed. The sample size was estimated using 

Cochran formula and random sampling. It should be noted that the two neighborhoods had similar 

conditions in terms of land prices and income levels, but they were differed in time of constructions. 
The results of the survey show that the criteria of human dignity as a characteristic of the desirable 

Islamic city in the traditional and old neighborhood of Iran Street have been realized more than the new 

and modern neighborhood of Hakimieh.  Findings show that the Hakimieh neighborhood is not far from 
the traditional Iran Street neighborhood, in terms of physical facilities and services (measures of intrinsic 

dignity such as "facilities for education" and "level of well-being and infrastructures"). However, 

according to spiritual values of dignity (such as "unity" and "participation in charities"), Hakimieh is 

significantly weaker than Iran Street neighborhood. As a result, it may be possible to claim that purely 
physical approaches to urban planning (such as providing services per capita) have failed to generate 

sufficient human dignity in the newly formed neighborhoods. Future studies can first replicate this assay 
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in different neighborhoods of Tehran and other cities of Iran. Secondly, they can evaluate the programs 

and human dignity in them: programs such as comprehensive plans, renovation plans, and other 

interventions in the residential contexts. 
 

Keywords: Human Dignity, Neighborhood, Hakimieh, Iran Street, Tehran. 
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