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تبیین چارچوب مفهومی عدالت فضایی در 
برنامه ریزی شهری  با محوریت مفهوم عدالت در 

مکتب اسالم
هاشم داداش پور1، بهرام علیزاده2 و فرامرز رستمی3

چکیده 
کــه یکــی از مهمتریــن ایــن  کــرده اســت  تســلط نظــام ســرمایه داری برفضاهــای شــهری، شــهرها را بــا چالش هــای بســیاری روبــرو 
چالش هــا، بی عدالتــی فضایــی و نابرابــری در توزیــع خدمــات در شهرهاســت. ایــن چالش هــا، در دهــه 1960 و 1970 میــالدی توســط 
اندیشــمندان شــهری نئومارکسیســت هماننــد هنــری لوفــور، مانوئــل کاســتلز و دیویــد هــاروی شناســایی و مــورد نقــادی قــرار گرفــت. 
پیش قــراوالن عدالــت در فضاهــای شــهری بــه دلیــل وابستگی شــان بــه مکاتــب بشــری و همچنیــن داشــتن نــگاه تک بعــدی و 
کنــون بــه یــک چارچــوب مفهومــی از عدالــت در فضاهــای شــهری برســند؛ ایــن در حالــی اســت کــه در آموزه هــای  ایســتا، نتوانســتند تا
مکتــب اســالم، مفهــوم عدالــت، یــک مفهــوم پویــا و چندجانبــه بــوده و عــدل و حــق الزم و ملــزوم هــم بــه حســاب آمده انــد و عدالــت بــه 

عنــوان یــک ابــزار مهــم بــرای رســاندن حــق بــه صاحــب واقعــی اش معرفــی شــده اســت. 

ایــن تحقیــق از نــوع توســعه ای بــوده و در آن از روش تحلیــل منطقــی اســتفاده شــده اســت. هــدف تحقیــق، ارائــه چارچــوب مفهومــی 
ــل  ــاز، اص ــا، آزادی، نی ــری فرصت ه ــار " براب ــش معی ــوب از ش ــن چارچ ــن ای ــرای تبیی ــت. ب ــهری اس ــای ش ــالمی در فضاه ــت اس از عدال
کــه ایــن معیارهــا از متــون علمــی و اســالمی اســتخراج شــده اند.  تفــاوت، اســتحقاق، منفعــت عمومــی " اســتفاده شــده اســت 

چارچــوب مفهومــی ارائه شــده بیشــتر متوجــه محتــوای برنامه ریــزی شــهری اســت تــا فرآینــد آن. 

واژه های کلیدی:  عدالت اجتماعی، عدالت فضایی، برنامه ریزی شهری، مکتب اسالم.
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1. مقدمه
تســلط نظــام ســرمایه داری بــر شــهرها از یــک طــرف و توجــه 
ــه  ــر فرآینــد برنامه ریــزی از طــرف دیگــر منجــر ب ــدازه ب بیــش از ان
بی محتوایــی، اقدامــات شهرســازی در شــهرها شــده اســت 
بــرای  )Hilier, 2012, 1(. ایــن مهــم، پیامدهــای زیــادی را 
شــهرها بــه ارمغــان آورده اســت کــه از مهمتریــن آن هــا می تــوان 
بــه بی عدالتــی فضایــی و نابرابــری در توزیــع خدمــات و منابــع 
کــرد. مفهــوم عدالــت مناقشــه برانگیــز بــوده و  در شــهرها اشــاره 
ــه زمــان، مــکان و ســاختارهای سیاســی و  تعریــف آن وابســته ب
اجتماعــی جامعــه اســت)Ashori, 2006, 9(. در دهــه 1970، 
ــط  ــار توس ــات، اولین ب ــع و خدم ــع مناب ــت در توزی ــوم عدال مفه
 Tabibian(شــد ح  مطــر )نئومارکسیســت(  هــاروی  دیویــد 
and et al,  2010, 9( و در دهه هــای بعــد توســط محققانــی 

ک3، یونــگ4، ســوجا5،  از جملــه رالــز1، فانشــتاین2، ســاندرکا
لوســی6، تالــن7 و غیــره در برنامه ریــزی شــهری مــورد توجــه 
گرفــت)Rostami, 2011, 28-29(. اندیشــمندان پیــرو  قــرار 
مکتــب لیبــرال در تعریــف آن بیشــتر بــر اســتحقاق و شایســتگی 
)اصــل تفــاوت( و آزادی فــردی و اندیشــمندان پیــرو مکتــب 
کیــد دارنــد  سوسیالیســم بــر نیــاز و برابــری در توزیــع و تولیــد، تأ
)Fallah, 2008, 4(. در مکتــب اســالم نیــز بــه مفهــوم عدالــت به 
ــد در  ــه خداون ک طــور مفصــل پرداختــه شــده اســت، به طــوری 
ســوره حدیــد، آیــه 25، از عدالــت به عنــوان هــدف بعثــت انبیــاء 
ــالم  ــای اس ــت )Lashgari, 2009, 25(. در آموزه ه ــرده اس یادک
عــدل بــر مبنــای حــق تعریف شــده و عــدل و حــق، متــرادف و 
مــالزم هــم فــرض شــده اند؛ عدالــت بــا قواعــد و ســازوکار روشــن 
و مشــخص، حــق را بــه صاحبــان حقیقی شــان می رســاند و 
 .)Alikhani, 2003, 323( کرامــت انســانی را حفــظ می کنــد
هــدف ایــن تحقیــق، تبییــن چارچوبــی مفهومــی از عدالــت 
فضایــی در برنامه ریــزی شــهری بــا محوریــت مفهــوم عدالــت 

در اســالم اســت. 

2. بیان مسئله و ضرورت تحقیق
کارکردهــای  از  متأثــر  شــهر  فضایــی  ســازمان  کــه  ازآنجا
ــر  گ اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی جامعــه اســت، ا
ایــن ســاختارها فاقــد ایدئولــوژی متکــی بــر عدالــت باشــند، 
کــرد  تأثیــر آن در فضــا و ســیمای شــهری بــروز و ظهــور خواهــد 
ــه نابرابری هــای فضایــی  ک )Afrough, 1998, 34(. به طــوری 
بــر نابرابری هــای اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه منطبــق شــده 
و تعــادل سیســتم های شــهری بــه هــم می خــورد؛ در نتیجــه، 
تنش هــای سیاســی و آســیب های اجتماعــی و بی نظمــی در 
 Lefebver Hojjati 2003,( بــه وجــود خواهــد آمــد جامعــه 
and Maztarzadeh, 2008, 45(. بســیاری از اندیشــمندان 

کنــار آینده نگــری،  کیــن و مــك الرن، عدالــت را در  از جملــه ال 

محیط زیســت و مشــارکت به عنــوان یکــي از چهــار اصــل توســعه 
 .)Marsousi, 2003, 47( کــرده انــد پایــدار شــهر پیشــنهاد 

)انــگاره  ایــران  در  شهرســازی  غالــب  انــگاره  بــه  توجــه  بــا 
گاهانــه و  جامــع/ عقالنــی، 8(، برنامه ریــزی شــهری به طــور ناآ
ــزار قدرتمنــدان و زمیــن داران  ــزار انقیــاد و کارگ ــه اب ناخواســته ب
تبدیــل شــده اســت و برنامه ریــزان شــهری در ایــران باوجــود 
و  شــهر  دشــمنان  جایــگاه  در  خــود  آرمانــی  و  ک  پــا نیــات 
ــتیزی  ــه برنامه س ــز ب ــردم نی ــه م ــد و عام ــهروندان قرارگرفته ان ش
 Mehdizadeh and et( آورده انــد  روی  قانون گریــزی  و 
 )Hoch,1996, 35( هــوچ  گفتــه  از  اقتبــاس  بــا   .)al, 2006

ــران تحــت  ــهری در ای ــزی ش ــه تفکــر برنامه ری ک ــوان گفــت  می ت
کارکردگرایــی و  تأثیــر فشــارهای نظــام ســرمایه داری بــه نفــع 
کــرده و بــه عبارتــی در مقابــل  منافــع شــخصی عقب نشــینی 
بــا  اســت.  شــده  متواضــع  ســرمایه داری  نظــام  فشــارهای 
وجــود عقب نشــینی برنامه ریــزی شــهری در انــگاره و عمــل، 
بایســتی خواهــان بازگشــت بــه دیــدگاه هنجــاری در شــهر بــوده 
کــرد. ازایــن رو، تبییــن  و بــه ســمت شــهر عدالــت محــور حرکــت 
کاربــردی  چارچــوب مفهومــی از عدالــت فضایــی در شــهر و 
بــه  شــایانی  کمــک  می توانــد  تحقــق(،  )جهــت  آن  کــردن 
برنامه ریــزی شــهری ایــران کنــد. در ایــن مســیر، کمــک جســتن 
ــه یــک مکتــب آســمانی و کامــل  ک از آموزه هــای مکتــب اســالم 

می باشــد، می توانــد بســیار مفیــد واقــع شــود.

3. روش تحقیق
تحقیــق حاضــر از نــوع توســعه ای بــوده و در آن از گونه شناســی 
فالــودی )برنامه ریــزی شــهری محتوایــیـ  فرآینــدی( اســتفاده 
شــده اســت. بــرای اســتخراج معیارهــای عدالــت فضایــی در 
گردیــد. ایــن  شــهر، روش شناســی تحلیــل منطقــی انتخــاب 
لی آموزه هــای  روش بــرای ارزیابــی و مقایســه مبانــی اســتدال
فلســفیـ  سیاســی بســیار معتبــر اســت. در ایــن روش، ضمــن 
ح در حاشــیه هــر مکتــب و آموزه هــای  حــذف الزامــات قابل طــر
آن، بنیــان منطقــی آن مکتــب ارزیابــی می شــود9. همچنیــن 
کتابخانــه ای و اســنادی نیــز بــرای  در ایــن تحقیــق از شــیوه 
جمــع آوری اطالعــات مــورد نیــاز تحقیــق اســتفاده شــده اســت.

4. عدالت و برنامه ریزی شهری
منابــع  توزیــع  و  تخصیــص  سیاســت های  کــه  آنجایــی  از 
می گیــرد،  صــورت  شــهری  برنامه ریــزان  توســط  شــهرها،  در 
بنابرایــن برنامه ریــزان شــهری، مجریــان اصلــی اجــرای عدالــت 
 Talen,1996,22; Harvey,( اجتماعــی در شــهرها هســتند 
Hay,1995,501 ;72 ,1973(. اســمیت برنامه ریــزی شــهری 

ــا فضــای  ــت توزیعــی ب ــه از طریــق عدال ک ــد  را ســازوکاری می دان
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ماریــون   .)Smith, 1994  ( می کنــد  پیــدا  ارتبــاط  شــهری 
یونــگ در نظریــه عدالــت اجتماعــی خــود، بــه عامــل توزیــع برابــر 
خدمــات و منابــع شــهری در رســیدن بــه عدالــت اجتماعــی 
ــدگاه  ــرده اســت )Young,1990,37(. از دی ک در شــهرها اشــاره 
فلوســتی محرومیــت اجتماعــی در فضــا منجــر بــه جداســازی 
اجتماعــی و تــرس مزمــن در شــهروندان می شــود؛ فلوســتی 
و  می کنــد  یــاد  شــهری"  "جنــون  بــه  فضایــی  محرومیــت  از 
کنــد  مــی  تلقــی  از بی عدالتــی فضایــی  کاملــی  نمونــه  را  آن 
کویــن لینــچ،  )Soja,2006; 2; Bromberg, 2007,3(.  از نظــر 
عدالــت روشــي اســت کــه از طریــق آن، هــر نــوع ســود و زیــان بیــن 
افــراد در جامعــه توزیــع می شــود )Lynch, 2002(. بنابرایــن 
کــه در زمینــه عدالــت در شــهر  از دیــد اندیشــمندان شــهری 
ک برنامه ریــزی شــهری و عدالــت  تــالش کرده انــد، نقطــه اشــترا

اجتماعــی در شــهر، عدالــت توزیعــی اســت. 

5. از عدالت توزیعی تا شهر عادل
و  تعهــدات  برابــری  را  اجتماعــی  عدالــت  پاتنــام10  رابــرت 
در  مشــکالت  گســتردگی  برابــری  و  مدنــی  مســئولیت های 
 .)Prange,2009( گروه هــای مختلــف تعریــف می کنــد میــان 
و  منابــع  برابــر  توزیــع  اجتماعــی می توانــد  ازایــن رو، عدالــت 
بــر  تعــادل  برقــراری  بــه مبحــث  کــه  تعریــف شــود  خدمــات 
مبنــای چــه کســی چــه چیــزی را چگونــه به دســت مــی آورد؟ 
اشــاره دارد )Fainstein, 2005, 129(؛ یــا می توانــد اجرایــی 
شــدن عدالــت ســرزمینی11یا همــان برابــری در دسترســی بــه 
  .)Savas,1978, 801( کاال و خدمــات عمومــی تعریــف شــود
)حرکــت از عدالــت اجتماعــی بــه عدالــت توزیعــی(. در دهــه 
آفریقــای  )1983(، جغرافیــدان  پایــری12  گــردن  آقــای   1980
جنوبــی در انتقــاد از ازدیــاد تعاریــف عدالــت اجتماعــی، موضــوع 
ح  امــکان ارائــه مفاهیــم و تعاریــف در یــک مفهــوم واحــد را مطــر
کامــاًل  تعاریــف  کــه  داشــت  اشــاره  نویســندگانی  بــه  او  کــرد. 

متفــاوت از هــم، بــرای دســتیابی بــه عدالــت اجتماعــی را تعریف 
ــرده بودنــد، کســانی چــون بکــر13 )1979(، کامنــکا14 )1980(  ک
ــه  ــوکاس15 )1980( کــه تعاریــف هیچ کــدام از آن هــا کمکــی ب و ل
 Corubolo,( کمتــر شــدن ابهــام در مفهــوم عدالــت نمی کــرد
 .)1998,18; Tsou,2005,450; Talen,2002,168

ازایــن رو، پایــری عدالــت فضایــی را به عنــوان راه حــل توســعه 
کــه مناســب قضــاوت در موضوعــات  تفکــر مســتقل عدالــت 
ترکیــب  از  مفهــوم  ایــن  کــرد.  پیشــنهاد  را  اســت  فضایــی 
گرفتــه  شــکل  توزیعــی  عدالــت  و  اجتماعــی  عدالــت  تفکــر 
از  دیکســی16  اخیــر،  دهــه  در   .)Prange,2009,22(اســت
کــه پایــری متوقــف شــده بــود، بحــث عدالــت فضایــی  جایــی 
را فراتــر از الگوهــای ثابــت توزیعــی، بــه ســمت فضاســازی و 
بــه  را  پایــری  دیکســی،  داد.  توســعه  اجتماعــي،  ارتباطــات 
بــا فضــا مــورد انتقــاد قــرار داد  دلیــل برخــورد مطلق گرایانــه 
دیگــر  از  مســتقل  فضایــی  عدالــت   .)Dikec,2001,1793(
فرم هــای عدالــت )اجتماعــی، اقتصــادی و محیطــی( نیســت 
کــه فضــا عنصــر مشــترک و پیونددهنــده  آن هاســت،  و از آنجــا 
مفاهیــم  انــواع  مرکــز  به عنــوان،  می توانــد  فضایــی  عدالــت 
کنــد )Cardoso,2007,384(. رابرتــس17 ایــن  عدالــت عمــل 
کــه توســعه پایــدار بــر  رابطــه را بــه صــورت مجموعــه ســه وجهــی 
کــرده اســت )شــکل  1(. در ایــن مجموعــه،  کیــد دارد، بیــان  آن تأ
ــا  ــدار ب ســه جنبــه  اقتصــادی، اجتماعــی و محیطــی توســعه پای

.)Greer,2003( مرکزیــت فضــا بــه هــم مرتبــط می شــوند

کــه عدالــت فضایــی، عدالــت اجتماعــی  تــراول معتقــد اســت 
اســت و عدالت محیطی عنصر جدانشدنی از عدالت اجتماعی 
 .)Cardoso,2007, 390; Brown and et al, 2007, 27( اســت
کــه بــا پذیــرش شــرایط اجتماعــی،  در کل اعتقــاد بــر ایــن اســت 
ح آن هــا در عدالــت فضایــی  اقتصــادي، محیطــی جامعــه و طــر
می تــوان ظرفیتــی را بــرای اتحــاد جنبش هــای عدالت خواهــی 
تحــت یــک چتــر مشــترک ارائــه کــرده و در آینــده بــه برنامه ریــزان 
و سیاســت گذاران در خلــق جوامــع عادالنه تــر و پایدارتــر، کمــک 
کــرد )Dadashpoor and Rostami, 2012 b, 26( )حرکــت از 
عدالــت توزیعــی بــه عدالــت فضایــی(. مفهــوم  شــهر عــادل18 
کــه در ســال های اخیــر )2006( توســط ســوزان  بحثــي اســت 
فاینشــتان19 وارد ادبیــات برنامه ریــزی شــهری شــده اســت. 
دربــاره  فلســفی  بحث هــای  ترکیــب  از  عــادل  شــهر  اندیشــه  
عدالــت، اندیشــه  تاریخــی اتوپیــا و شــهر ایــده آل، پدیــدار شــده 
اســت )Dadashpoor and Rostami, 2012 A, 45(. ایــده 
شــهر عــادل مفهــوم فلســفی عدالــت خــود را از جــان رالــز، جــان 
اســتوارت میــل، ماریــون یونــگ و مارتهــا نوســبوم20 الهــام 
گرفتــه اســت. شــهر عــادل بــر اســاس مردم ســاالری، تنــوع، رشــد 
و پایــداری تعریــف شــده اســت .)Fainstein, 2006, 4( شــهر 
عــادل، عدالــت را به عنــوان یــک موضــوع توزیعــی دیــده و بــه 

شــکل 1: مثلــث ســه وجهــي توســعه فضایــي پایــدار )نگارنــدگان بــا اقتبــاس 
)2003 ,Greer( از

 شهری ریزیبرنامه و دالتع. 4

های تخصیص و توزیع منابع در از آنجایی که سیاست
گیرد، ریزان شهری صورت میشهرها، توسط برنامه

ریزان شهری، مجریان اصلی اجرای عدالت بنابراین برنامه
 ,Talen,1996,22; Harvey, 1973اجتماعی در شهرها هستند )

72; Hay,1995,501شهری را ریزی (. اسمیت برنامه
داند که از طریق عدالت توزیعی با فضای سازوکاری می

(. ماریون یونگ در Smith, 1994کند ) شهری ارتباط پیدا می
نظریه عدالت اجتماعی خود، به عامل توزیع برابر خدمات و 
منابع شهری در رسیدن به عدالت اجتماعی در شهرها 

ستی (. از دیدگاه فلوYoung,1990,37اشاره کرده است )
محرومیت اجتماعی در فضا منجر به جداسازی اجتماعی و 

شود؛ فلوستی از محرومیت ترس مزمن در شهروندان می
کند و آن را نمونه کاملی یاد می "جنون شهری"فضایی به 

 ;Soja,2006; 2) تلقی می کندعدالتی فضایی از بی

Bromberg, 2007,3 کوین لینچ، عدالت روشی  نظر(.  از
طریق آن، هر نوع سود و زیان بین افراد در  است که از

(. بنابراین از دید Lynch, 2002شود )جامعه توزیع می
اندیشمندان شهری که در زمینه عدالت در شهر تالش 

ریزی شهری و عدالت اند، نقطه اشتراک برنامهکرده
 اجتماعی در شهر، عدالت توزیعی است. 

 
 عادل شهر تا توزیعی عدالت از. 5

عدالت اجتماعی را برابری تعهدات و  10پاتنام رابرت
های مدنی و برابری گستردگی مشکالت در میان مسئولیت

رو، (. ازاینPrange,2009کند )های مختلف تعریف میگروه
تواند توزیع برابر منابع و خدمات عدالت اجتماعی می

تعریف شود که به مبحث برقراری تعادل بر مبنای چه کسی 
آورد؟ اشاره دارد دست میگونه بهچه چیزی را چ

(Fainstein, 2005, 129؛ یا می) تواند اجرایی شدن عدالت
یا همان برابری در دسترسی به کاال و خدمات 11سرزمینی

حرکت از عدالت ) (. Savas,1978, 801) عمومی تعریف شود
آقای گردن  0691اجتماعی به عدالت توزیعی(. در دهه 

ن آفریقای جنوبی در انتقاد از (، جغرافیدا0693) 12پایری
ازدیاد تعاریف عدالت اجتماعی، موضوع امکان ارائه مفاهیم 
و تعاریف در یک مفهوم واحد را مطرح کرد. او به 
نویسندگانی اشاره داشت که تعاریف کامالً متفاوت از هم، 
برای دستیابی به عدالت اجتماعی را تعریف کرده بودند، 

 15( و لوکاس0691) 14امنکا(، ک0696) 13کسانی چون بکر

ها کمکی به کمتر شدن کدام از آن( که تعاریف هیچ0691)
 ;Corubolo, 1998,18کرد )ابهام در مفهوم عدالت نمی

Tsou,2005,450; Talen,2002,168پایری عدالت  رو،(. ازاین
حل توسعه تفکر مستقل عدالت که عنوان راهفضایی را به

ی است را پیشنهاد کرد. مناسب قضاوت در موضوعات فضای
این مفهوم از ترکیب تفکر عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی 

 16. در دهه اخیر، دیکسیPrange,2009),(22شکل گرفته است
از جایی که پایری متوقف شده بود، بحث عدالت فضایی را 
فراتر از الگوهای ثابت توزیعی، به سمت فضاسازی و 

سی، پایری را به دلیل ارتباطات اجتماعی، توسعه داد. دیک
گرایانه با فضا مورد انتقاد قرار داد برخورد مطلق

(Dikec,2001,1793عدالت فضای .)های ی مستقل از دیگر فرم
که  آنجا اجتماعی، اقتصادی و محیطی( نیست و ازعدالت )

هاست، عدالت آن فضا عنصر مشترک و پیونددهنده
هیم عدالت عمل عنوان، مرکز انواع مفاتواند بهفضایی می

این رابطه را به  17(. رابرتسCardoso,2007,384) کند
 تأکیدآن  صورت مجموعه سه وجهی که توسعه پایدار بر

 (. در این مجموعه، سه جنبه0شکلدارد، بیان کرده است )
اقتصادی، اجتماعی و محیطی توسعه پایدار با مرکزیت فضا 

 (.Greer,2003شوند )به هم مرتبط می
 

 

 

 

 

 
  از اقتباس با نگارندگان)پایدار  فضایی توسعه وجهی سه مثلث: 0 کلش

((Greer, 2003 

تراول معتقد است که عدالت فضایی، عدالت اجتماعی 
است و عدالت محیطی عنصر جدانشدنی از عدالت اجتماعی 

. (Cardoso,2007, 390; Brown and et al, 2007, 27)است 
تقاد بر این است که با پذیرش شرایط اجتماعی، در کل اع

ها در عدالت فضایی اقتصادی، محیطی جامعه و طرح آن
خواهی های عدالتتوان ظرفیتی را برای اتحاد جنبشمی

تحت یک چتر مشترک ارائه کرده و در آینده به 
تر و گذاران در خلق جوامع عادالنهریزان و سیاستبرنامه

 ,Dadashpoor and Rostami, 2012 b) ردپایدارتر، کمک ک

( )حرکت از عدالت توزیعی به عدالت فضایی(. مفهوم  26
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Bozorg, 2010;( ســمت فرم  هــای مســاوات پیــش مــی رود
شــهر  بــه  فضایــی  عدالــت  از  )حرکــت   )Marcuse, 2006,3

کــه منتقــدان عدالــت توزیعــی،  عــادل(. ایــن در حالــی اســت 
بــرای  شــهر  در  را  منابــع  و  خدمــات  عادالنــه  و  برابــر  توزیــع 
ــی آن را کافــی  ــت محــور الزم دانســته ول ــه شــهر عدال رســیدن ب
منتقــدان  ایــن  نظــر  در   .)Marcuse,2006,2( نمی داننــد 
بــرای رســیدن بــه عدالــت در شــهر، شناســایی نقــش قدرت هــا 
نیروهــای  ایــن  تعدیــل  و  جامعــه  در  تأثیرگــذار  نیروهــای  و 

ســاختاری ضــروری اســت. 

6. استخراج اصول و معیارهای عدالت فضایی در 
شهر

بــرای دســتیابی بــه اصــول عدالــت فضایــی، راه هــا و شــیوه های 
کــه بــدون  ــادی وجــود دارد؛ راه ســاده و معمــول ایــن اســت  زی
هیچ گونــه درک پیشــینی و اولیــه از یــک مفهــوم بــه ردیابــی 
مفهــوم مــورد نظــر در آثــار متفکــران پرداختــه شــود. امــا ایــن 
شــیوه به ویــژه در خصــوص مفاهیــم مرتبــط بــا فلســفه سیاســی 
درک  بــه  معمــواًل  و  نیســت  عالمانــه  چنــدان  اجتماعــی  و 
ــه  ک ســطحی و پیش پاافتــاده می انجامــد. راه و شــیوه دیگــری 
عالمانه تــر و معقوالنه تــر می نمایــد، اســتفاده از روش تحلیــل 
منطقــی اســت. بــر اســاس ایــن روش، می تــوان آموزه هــای 
از هــر  را  منطقــی شــکل دهنده و اصــول مفهــوم مــورد نظــر 
ــب  ــای رقی ــی مکتب ه ــای منطق ــان آموزه ه ــی از می ــی، حت متن
کــرد )Afrough, 2008, 214(. برایــن اســاس،  نیــز اســتخراج 
ــه  ــی ب ــت فضای ــول عدال ــه اص ــیدن ب ــرای رس ــق ب ــن تحقی در ای
بررســی آموزه هــای اصلــی مکاتــب لیبــرال، سوســیال و مکتــب 

اســالم پرداختــه شــده اســت.

الف( آموزه های مکتب لیبرال 
نظــام  فلســفی  و  فکــری  اصــل  مهمتریــن   لیبرالیســم 
و  فــرد  اصــل اصالــت  از دو  لیبرالیســم  اســت.  ســرمایه داری 
فــرد،  اصالــت  بینــش  در  می شــود.  تشــکیل  فــردی  آزادی 
آن،  تشــکیل دهنده  اجــزای  مجمــوع  جــز  چیــزی  اجتمــاع 
کــه بــا حفــظ اســتقالل و هویــت  یعنــی تک تــک افــراد نیســت 
خــود، آن را بــه وجــود آورده انــد. بنابرایــن اجتمــاع، فاقــد وجــود 
اســت  برخــوردار  اعتبــاری  وجــود  از  تنهــا  و  اســت  حقیقــی 
)Bashiriyeh, 1994; Vaezi, 2005(. طرفــداران آموزه هــای 
کــه هــر شــخص، حــق دارد  مکتــب لیبــرال بــر ایــن بــاور هســتند 
ــر طبــق انتخاب هــای خــودش عمــل کنــد؛ مگــر آنکــه اعمــال  ب
 Taghvaei and Sarvari,( کنــد وی آزادی ســایرین را نقــض 
158 ,2003(. بــر ایــن اســاس مهمتریــن  اصــول ایــن مکتــب، 

آزادی و اســتحقاق افــراد اســت. در ایــن مکتــب، دولــت نقشــی 
ــازار آزاد بهتریــن گزینــه  ــدارد و ب ــت در جامعــه ن در اجــرای عدال

بــرای اجــرای عدالــت در جامعــه اســت. جــان رالــز به عنــوان 
نماینــده ایــن مکتــب فکــری در نظریــه عدالــت اجتماعــی خــود 
)نظریــه عدالــت بــه مثابــه انصــاف( بــر دو اصــل آزادی و تفــاوت 
کیــد  )توجــه بــه شایســتگی های متفــاوت( بیــن انســان ها تأ

.)Rawls,1971( اســت  کــرده 

ب( آموزه های مکتب سوسیال
مالکیــت  جمــع،  اصالــت  بــه  سوسیالیســم  آموزه هــای  در 
کیــد شــده اســت  دولتــی و برنامه ریــزی متمرکــز اقتصــادی تأ
از  عدالــت  تعاریــف  بنابرایــن   .)Bashiriyeh, 1994, 41(
ســوی اندیشــمندان وابســته بــه ایــن مکتــب فکــری، حــول 
Mirsendesy,1996,( دو مفهــوم نیــاز و برابــری می چرخــد
مکتــب،  ایــن  فیلســوف  بزرگ تریــن  به عنــوان  مارکــس   .)35

برابــری  و  کــرده  فرامــوش  را  انســان ها  وجــودی  برابــری 
انســان ها را نــه برمبنــای اســتحقاق راســتین بلکــه بــر مبنــای 
ثــروت و دسترســی بــه ابــزار تولیــد دانســته و بهره گیــری افــراد 
را از حقــوق و مزایــای جامعــه، بــر ایــن اســاس دانســته اســت 
مطلــوب  نظــام  در   .)Panych, 2001, 292; Marx, 1975(
ح  ــه همــواره یــک شــعار مطــر مارکــس به عنــوان نظامــی عادالن
می شــود »از هــر کــس به انــدازه توانــش و بــه هــر کــس به انــدازه 
نیــازش« )Tabari, E. 1989, 283,(. دیویــد هــاروی نیــز وابســته 
بــه ایــن مکتــب فکــری اســت و معتقــد بــه اصــل »توزیــع عادالنــه 
از طریــق عادالنــه« در رســیدن بــه عدالت در شهرهاســت اســت 
ــر ایــن اســاس وی ســه  )Tabibian and et al, 2010, 114(. ب
معیــار نیــاز، منفعــت عمومــی و اســتحقاق )Harvey, 1973( را 

کــرده اســت. بــراي عدالــت اجتماعــي تبییــن 

 ج( آموزه های مکتب اسالم
در آموزه هــای مکتــب اســالم، عــدل بــر مبنــای حق تعریف شــده 
کــه  و عــدل و حــق، متــرادف و مــالزم هــم فــرض شــده اند، حقــی 
از معنــی و مفهــوم ذاتــی و جوهــر ثابــت و پایــدار برخــوردار اســت 
)نــگاه  ایــن سیســتم حق مــدار  )Lashgari, 2009, 38(. در 
ح  شــود بــه جــدول شــماره  1(، اصــل توحیــد بــه گونــه ای مطــر
تعریــف  آن  اســاس  بــر  آزادی  و  برابــری  اصــول  کــه  می شــود 
می شــوند؛ بنابرایــن مشــروعیت برابــری از خلقــت انســان ها 
بــه مثابــه موجوداتــی برابــر و مشــروعیت آزادی از خلقــت آن هــا 
انســان ها  همــه  می شــود.  ناشــی  آزاد  موجوداتــی  به منزلــه 
برابرنــد چــون همگــی یــک خــدا دارنــد و همــه انســان ها آزادنــد 
چــون خــدای یکتــا، این همــه را آزاد و مختــار آفریــده اســت. 
اصــل تناســب حــق و تکلیــف اصلــی منطقی اســت که بر حســب 
گــون را  گونا مقتضیــات متفــاوت، امــکان تطبیــق مصادیــق 
بــا شــرایط متغیــر زمانــی و مکانــی فراهــم می ســازد و پویایــی 
ایــن مجموعــه، ایــن سیســتم منطقــی را تضمیــن می کنــد. 
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اصــل تســهیل کمال گرایــی نیــز بــر مقصــد ایــن سیســتم نظــری 
گونــه ای طراحــی و تنظیــم  بــه  ایــن سیســتم  لــت دارد؛  دال
گرایانــه را بــرای همــه آحــاد  کمــال  کــه همــواره ســیر  می شــود 
کنــد. به این ترتیــب در آموزه هــای سیســتم  جامعــه تضمیــن 
حق مــدار، برابــری و آزادی ناشــی از خلقــت یکســان آدمیــان، 
در یــک سیســتم نظــری پویــا، بــه مثابــه مبنــای توجیــه حقــوق 
کمال گــرا و متعــادل، مــورد توجــه قــرار  و تکالیــف در ســیری 
)ع(  علــی  حضــرت   .)Pourezzat, 2008, 23-24(می گیــرد
به عنــوان نماینــده تمــام و کمــال ایــن مکتــب فکــری، بیــن عدل 
و جــود تفــاوت قائــل می شــوند و معتقدنــد کــه عــدل هــر چیــزی 
را در ســر جــای خــود قــرار می دهــد و هــر حقــی را بــه ذی حــق 
کــه جــود جریــان  واقعــی اش می رســاند؛ ایــن در حالــی اســت 
 Motahari,( ج می کنــد  مــدار طبیعــی خــود خــار از  را  امــور 
کــه حضــرت علــی ) ع(  گفــت  6-5 ,1982(. بنابرایــن می تــوان 

کافــی نمی داننــد  قــرار دادن هــر چیــزی در ســر جــای خــود را 
گــر  ا زیــرا  آن می افزاینــد؛  بــه  نیــز  را  بــه حــق دار  قیــد حــق  و 
گیــرد،  قســمت اول جملــه بــه تنهایــی مــورد اســتفاده قــرار 
تغییــر و بهبــودی در جامعــه صــورت نمی گیــرد. درحالی کــه 
قســمت دوم جملــه بــه آن اضافــه شــود، نقــش تغییــر و اصــالح 
 .)Motahari, 1982, 64( ح می شــود  هــم در جامعــه مطــر
کــه انســان ها در زمینه هــای مختلــف  ایشــان بــر ایــن باورنــد 
دارای اســتعدادهای متفاوت انــد و افــراد هــم اســتعداد نیــز، 
ممکــن اســت در اثــر تــالش و پشــتکار خــود بــرای رســیدن بــه 
هــدف بــا یکدیگــر متفــاوت باشــند، بنابرایــن در چنیــن مواقعــی 
ــت اســت. امــا ایشــان  ــراد الزمــه عدال تفــاوت گذاشــتن بیــن اف
کــرد؛  افــراط  نبایــد  اســتحقاق گرایی  ایــن  در  کــه  معتقدنــد 
ــرات  ــاع دارای اث ــر در اجتم ــود فق ــه وج ک ــد  ــرا معتقدن ــود. زی ش
منفــی بســیاری اســت؛ آن چنان کــه فقــر را عامــل نقصــان دیــن 
 .)Motahari ,93, 1982( , و پریشــانی فکــر معرفــی می کننــد
کــردن بــا  شــاید بتــوان عدالــت امــام علــی )ع( را منصفانــه رفتــار 
کــه بــا افــراد ســالم و دارای اســتعداد  مــردم نامیــد؛ بدیــن معنــا 
از روی اســتحقاق و بــا افــراد ضعیــف و ناتــوان از روی توزیــع 
برخــورد شــود )Dashti, 2004, 405(. در ایــن راســتا، بررســی 
عــدل  کــه،  می دهــد  نشــان  مطهــری  اســتاد  دیدگاه هــای 
در ســاحت اجتمــاع بــه معنــاي  اعطــای حــق بــه ذی حــق 
واقعــی اش اســت. از نظــر وی، عدالــت ابــزاری حیاتــی بــرای 

رعایــت اســتحقاق ها در جامعــه اســت.

اســالم عدالــت توزیعــی، اســتحقاقی، برابــری فرصت هــا و ... را 
کنــار یکدیگــر قــرار می دهــد و آنهــا را باهــم، دارای معنــا تلقــی  در 
ــرا در  ــت؛ زی ــتحقاقی نیس ــاًل اس ــت، کام ــالم عدال ــد. در اس می کن
کــه تــوان کار نداشــته یــا از اســتعداد  چنیــن صورتــی بــه افــرادی 
باالیــی برخــوردار نباشــند، ظلــم می شــود و درعین حــال، کامــاًل 

توزیعــی نیســت؛ زیــرا در چنیــن صورتــی هــم تفــاوت بیــن افــراد 
تالش گــر و بیــکار مشــخص نمی شــود. ترکیبــی از ایــن دو نیــز 
کرده انــد  کــه انســانها در آن رشــد  نیســت؛ زیــرا بــه شــرایطی 
هــای  فرصــت  همــگان  بــرای  می کوشــد  و  دارد  توجــه  نیــز 
 Dadashpoor and et( برابــری بــرای پیشــرفت فراهــم آورد
ــه  ــالم ب ــب اس ــت در مکت ــرای درک عدال ــن ب al, 2014( همچنی

 Khosravi and et( کــرد اصــل الضــرر و الضــرار می تــوان اشــاره 
al, 2013(. شــهر مبتنــی بــر عدالــت در اســالم، ترجمــان درک 

صحیــح  از جایــگاه و نقــش قاعــده الضــرر و الضــرار اســت. 

7. تبیین چارچوب مفهومی عدالت فضایی در 
برنامه ریزی شهری

در  بیشــتر  و  اجتماعــی  اســت  مفهومــی  عدالــت،  مفهــوم 
محتــوای برنامه ریــزی تأثیــر می گــذارد. در اثــر حرکــت محتــوای 
برنامه ریــزی شــهری بــه ســمت عدالــت، فرآینــد برنامه ریــزی 
شــهری نیــز بــه صــورت خــودکار بــه ســمت عدالــت محــوری و 

کــرد )شــکل   2(. عادالنــه شــدن، حرکــت خواهــد 

 الزمــه ورود مفهــوم عدالــت در محتــوای برنامه ریــزی شــهری، 
شناســایی معیارهــای ایــن مفهــوم اســت. بــا توجــه بــه  اصــول 
و آموزه هــای مکاتــب بشــری و مکتــب آســمانی اســالم، شــش 
ــده  ــتخراج ش ــت فضایــی در ایــن تحقیــق اس ــرای عدال ــار ب معی

ــه عبارتنــد از:   ک اســت 

ــت در جامعــه بایــد،  ــه عدال ــرای رســیدن ب ــری فرصت هــا: ب براب
فرصــت برابــر بــرای همــه آحــاد جامعــه در دسترســی بــه منابــع 
گــردد، تــا هــر کــس بــر اســاس توانایــی  و خدمــات شــهری تأمیــن 
و لیاقــت خــود از آن هــا برخــوردار شــود. برنامه ریــزی شــهری 
کــه برابــری فرصت هــا را بــرای همــه  عدالــت محــور تــا زمانــی 
آحــاد جامعــه به رســمیت نشناســد و زمینه هــای الزم بــرای آن 
را بــه وجــود نیــاورد، شــعاری بیــش نخواهــد بــود. بــر ایــن اســاس 
برنامه ریــزی شــهری عدالــت محــور بایســتی توزیــع مکانــی 
بهتــر خدمــات و تســهیالت، کاهــش فاصلــه در محــالت هــدف با 
ــه تســهیالت  کمک هــا و اقدامــات جبرانــی، بهبــود دسترســی ب
کیفیــت و  و خدمــات، بهبــود حمــل و نقــل عمومــی و بهبــود 
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 در فضایی عدالت مفهومی چارچوب تبیین. 7

 شهری ریزیبرنامه

 در بیشتر و اجتماعی است مفهومی عدالت، فهومم
 حرکت اثر در. گذاردمی تأثیر ریزیبرنامه محتوای
 فرآیند عدالت، سمت به شهری ریزیبرنامه محتوای

 عدالت سمت به خودکار صورت به نیز شهری ریزیبرنامه
 ).5 شکل( کرد خواهد حرکت شدن، عادالنه و محوری

 
 در عدالت جایگاه و شهری ریزیبرنامه در رایج هاینظریه: 5 شکل

 (Authors, 2013)شهری  ریزیبرنامه

 ریزیبرنامه محتوای در عدالت مفهوم ورود الزمه 
  به توجه با. است مفهوم این معیارهای شناسایی شهری،

 اسالم، آسمانی مکتب و بشری مکاتب هایآموزه و اصول
 استخراج تحقیق این در فضایی عدالت برای معیار شش
 :  از عبارتند که است شده

 جامعه در عدالت به رسیدن برای: هافرصت برابری

 به دسترسی در جامعه آحاد همه برای برابر فرصت باید،
 اساس بر کس هر تا گردد، تأمین شهری خدمات و منابع

 ریزیبرنامه. دشو برخوردار هاآن از خود لیاقت و توانایی
 برای را هافرصت برابری که زمانی تا محور عدالت شهری

 برای الزم هایزمینه و نشناسد تیرسمبه جامعه آحاد همه
 این بر. بود نخواهد بیش شعاری نیاورد، وجود به را آن

 توزیع بایستی محور عدالت شهری ریزیبرنامه اساس
 محالت در فاصله کاهش تسهیالت، و خدمات بهتر مکانی
 به دسترسی بهبود جبرانی، اقدامات و اهکمک با هدف

 بهبود و عمومی نقل و حمل بهبود خدمات، و تسهیالت
 مجازی و ایشبکه شهری، هایزیرساخت گسترش و کیفیت

 برابری به توجه عدم. دهد قرار خود کار دستور در را
 به منجر شهری، خدمات و منابع به دسترسی در هافرصت
 ساکنین اقتصادیـ  اجتماعی شرایط با کمبودها شدن منطبق

 پایین طبقات افراد که معنی بدین ؛شد خواهد شهرها در
 قدرت روابط در پایینی زنیچانه قدرت از که جامعه

 خود، شهری حقوق به رسیدن از باشند،نمی برخوردار
 ریزیبرنامه الزم شرط معیار این. ماند خواهند محروم

 نشان معیار این همچنین. است محور عدالت شهری
 علیه است انتقادی گفتمان یک فضایی عدالت که دهدمی

 .شهری فضای در تبعیض

 در شهروندان فعال مشارکت بر معیار این: آزادی

 شهری ریزیبرنامه در سازی تصمیم و گیریتصمیم هنگام
 در شهروندان برابر هایانتخاب حق داشتن همچنین و

 این به توجه .کندمی تأکید شهرها در روزمره هایفعالیت
 جامعه توانمندسازی به منجر شهری ریزیبرنامه در معیار
 جامعه در برداریفرمان و استیال کردن کن ریشه جهت

 ضعیف گروهای به دهیقدرت کار این الزمه. شد خواهد
 انتخاب حقبه توجه و گیریتصمیم فرآیندهای در

 گیریتصمیم سیستم در قدرت نابرابری. است شهروندان
 به رسیدن برای اصلی مانع شهری ریزیبرنامه هنگام در
 عدم. است محورعدالت شهری ریزیبرنامه در معیار این

 ریزیبرنامه کارایی کاهش به منجر معیار این به توجه
 است این نشانگر معیار این. شد خواهد محور عدالت شهری

 علیه است انتقادی گفتمان یک واقع در فضایی عدالت که
 .شهر در سلطه

 که دارد تأکید نکته این بر معیار این: تفاوت اصل

 تفاوت است؛ جامعه در هاتفاوت از دفاع مستلزم عدالت
 توزیع مختلف هایگروه بین متفاوت، دالیل به که خیرهایی

 ایده به تبدیل عدالت معیار این در ،بنابراین. است شده
 را خاص جوامع و فرهنگ غلظت که شودمی غلیظی اخالقی
. کندمی منعکس دقیق، طور به عام اصول از ایسلسله درون

 مکانی هویت به توجه نشانگر عدالت در تفاوت اصل بنابراین
 و فرهنگی اقتصادی، شرایط به توجه و هامحله زمانی و

 خدمات توزیع جهت گیریتصمیم هنگام در هاآن اجتماعی
 مدیع و مندنظام هایتبعیض از پرهیز همچنین و هاآن در
 اقتصادی ی ـاجتماع محروم هایگروه و نواحی ضد بر

 واقع در شهری ریزیبرنامه در تفاوت اصل به توجه. است
 رو،ازاین. است آن کردن دموکراتیک برای تالش

 ساکنین مشارکت بایستی محور عدالت شهری ریزیبرنامه
 توزیع برای قوانین وضع شهری، هایطرح اجرای و تهیه در

 سازیآگاه همچنین  و محالت و مناطق در دجهبو عادالنه
 اولویت در را فضایی های گیریتصمیم فرآیند در اجتماعی

 در اصل این به رسیدن الزمه. دهد قرار خود کاری
 انگاره و گفتاری تک از گرفتن فاصله شهری، ریزیبرنامه

 عدالت که دهدمی نشان معیار این. است عقالنیع ـ جام
 جویانه مشارکت گفتمان یک شهری ریزیبرنامه در فضایی

 .است

شــکل 2: نظریه هــای رایــج در برنامه ریــزی شــهری و جایــگاه عدالــت در 
)Authors, 2013( برنامه ریــزی شــهری



فـصــــــــلنــــــامـــــــه
 علـمی-پژوهـشی
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گســترش زیرســاخت های شــهری، شــبکه ای و مجــازی را در 
دســتور کار خــود قــرار دهــد. عــدم توجــه بــه برابــری فرصت هــا 
در دسترســی بــه منابــع و خدمــات شــهری، منجــر بــه منطبــق 
کنین در  شــدن کمبودهــا بــا شــرایط اجتماعــیـ  اقتصــادی ســا
کــه افــراد طبقــات پاییــن  شــهرها خواهــد شــد؛ بدیــن معنــی 
قــدرت  روابــط  در  پایینــی  چانه زنــی  قــدرت  از  کــه  جامعــه 
برخــوردار نمی باشــند، از رســیدن بــه حقــوق شــهری خــود، 
محــروم خواهنــد مانــد. ایــن معیــار شــرط الزم برنامه ریــزی 
شــهری عدالــت محــور اســت. همچنیــن ایــن معیــار نشــان 
گفتمــان انتقــادی اســت  کــه عدالــت فضایــی یــک  می دهــد 

علیــه تبعیــض در فضــای شــهری.

آزادی: ایــن معیــار بــر مشــارکت فعــال شــهروندان در هنــگام 
و  شــهری  برنامه ریــزی  در  ســازی  تصمیــم  و  تصمیم گیــری 
در  شــهروندان  برابــر  انتخاب هــای  حــق  داشــتن  همچنیــن 
بــه  کیــد می کنــد. توجــه  تأ فعالیت هــای روزمــره در شــهرها 
ایــن معیــار در برنامه ریــزی شــهری منجــر بــه توانمندســازی 
کــردن اســتیال و فرمان بــرداری در  کــن  جامعــه جهــت ریشــه 
جامعــه خواهــد شــد. الزمــه ایــن کار قدرت دهــی بــه گروهــای 
ضعیــف در فرآیندهــای تصمیم گیــری و توجــه به حــق انتخــاب 
شــهروندان اســت. نابرابــری قــدرت در سیســتم تصمیم گیــری 
ــرای رســیدن بــه  در هنــگام برنامه ریــزی شــهری مانــع اصلــی ب
ایــن معیــار در برنامه ریــزی شــهری عدالت محــور اســت. عــدم 
کارایــی برنامه ریــزی  کاهــش  توجــه بــه ایــن معیــار منجــر بــه 
شــهری عدالــت محــور خواهــد شــد. ایــن معیــار نشــانگر ایــن 
گفتمــان انتقــادی  کــه عدالــت فضایــی در واقــع یــک  اســت 

اســت علیــه ســلطه در شــهر.

کــه  دارد  کیــد  تأ نکتــه  ایــن  بــر  معیــار  ایــن  تفــاوت:  اصــل 
عدالــت مســتلزم دفــاع از تفاوت هــا در جامعــه اســت؛ تفــاوت 

گروه هــای مختلــف  کــه بــه دالیــل متفــاوت، بیــن  خیرهایــی 
توزیــع شــده اســت. بنابرایــن، در ایــن معیــار عدالــت تبدیــل 
و  فرهنــگ  غلظــت  کــه  می شــود  غلیظــی  اخالقــی  ایــده  بــه 
بــه طــور  عــام  اصــول  از  را درون سلســله ای  جوامــع خــاص 
دقیــق، منعکــس می کنــد. بنابرایــن اصــل تفــاوت در عدالــت 
نشــانگر توجــه بــه هویــت مکانــی و زمانــی محله هــا و توجــه 
بــه شــرایط اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی آن هــا در هنــگام 
تصمیم گیــری جهــت توزیــع خدمــات در آن هــا و همچنیــن 
پرهیــز از تبعیض هــاي نظام منــد و عمــدي بــر ضــد نواحــي 
گروه هــای محــروم اجتماعــی ـ اقتصــادي اســت. توجــه بــه  و 
اصــل تفــاوت در برنامه ریــزی شــهری در واقــع تــالش بــرای 
کــردن آن اســت. ازایــن رو، برنامه ریــزی شــهری  دموکراتیــک 
کنین در تهیــه و اجــرای  عدالــت محــور بایســتی مشــارکت ســا
ح هــای شــهری، وضــع قوانیــن بــرای توزیــع عادالنــه بودجــه  طر
گاه ســازی اجتماعــی در  در مناطــق و محــالت و  همچنیــن آ
کاری خــود  فرآینــد تصمیم گیــری هــای فضایــی را در اولویــت 
برنامه ریــزی  در  اصــل  ایــن  بــه  رســیدن  الزمــه  دهــد.  قــرار 
شــهری، فاصلــه گرفتــن از تــک گفتــاری و انــگاره جامــعـ  عقالنــی 
کــه عدالــت فضایــی در  اســت. ایــن معیــار نشــان می دهــد 
گفتمــان مشــارکت جویانــه اســت. برنامه ریــزی شــهری یــک 

کــه بــرای رســیدن بــه  نیــاز: ایــن معیــار بدیــن معنــی اســت 
برنامه ریــزی شــهری عدالــت محــور، توزیــع منابــع و خدمــات 
و مناطــق  نیازهــای محــالت  بــا  بایســتی متناســب  شــهری 
در شــهرها صــورت پذیــرد. هرگونــه انحــراف از ایــن توزیــع، در 
افــراد  محروم تریــن  ســود  بــه  کــه  اســت  پذیرفتنــی  صورتــي 
برنامه ریــزی شــهری عدالت محــور  ازایــن رو،  باشــد.  جامعــه 
بایســتی اولویت هایــی هماننــد بــاز توزیــع خدمــات و منابــع 
شــهری براســاس نیازمندی هــای محــالت، پاســخگویی بــه 
ارتقــاء دسترســی  بــه بهبــود و  افــراد، توجــه  نیازهــای اولیــه 

کزفضشز یتفضیلقفبفتنفارفق فانستف -ففاهلفترحی :فرمش ف عطفیگفخشزقفناونف
)ازششری،ف4؛فازهاص،ف1؛فازنبیشء،ف19فنف22؛فخیبزف84،فصف167(.

-فاهلفنزانریفابفش فبش:فب زفابفش فبشفضهلشقفخ انب فی تشین فنفارفاطمفحیثفناوایف
حعشقفضفشایفنفنزانزب ف)ازحمزات،ف13؛فبشضزف46،فصف707؛فبشضزف53،فصف721؛فبشضزف

27،فهصف641فنف643(.
-فاهلفقرانیفابفش فبش:فابفش فقرانفنفضهتشوفق ری هفو هفنفبیچفابفشبنفضمشرفبیفتفاطمف
کن ف)ازنحل،ف35-37؛فازنشو،ف54؛فازبعزه،ف256؛فازشقزا،ف3فنف4؛ف اختیشوفوافارفنیگریفسلبف

طربس،ف99؛فخیبزف1،فهصف35فنف37(.
کزفنزایفابفش فایمشنفضنفورن،فت لیفنف -فاهلفتنشسبفحقفنفت لیف:فنوفنزانزفبزفحعنف
ضتنشسبفهشفق فحق،فنزفقم هفانفخراب فنرنف)ازقزاف،ف42؛فازبعزه،ف286؛فازیاق،ف7؛ف

خیبزف207،فصف495(.ف
کزفارفترطقفاهانفحقف کربزفایفتنییمفورب ف ک شلفکزاطی:فوزایطفارت شقنفهشی فهزف -فاهلف
کنن ف)ازقزاف،ف44فنف45؛فخیبزف ک شلفتفمیلف نفرنومفسشختمفواه،فسیزف زنفوافهزفسشیف

41ففصف107؛فخیبزف68،فصف137(.

)Authors, 2013( جدول 1: اصول مکتب اسالم در سیستم حق مدار مفهوم عدالت



فـصــــــــلنــــــامـــــــه
 علـمی-پژوهـشی

5-1 �شــمــــاره�
1۳۹۴� بـــــهــــــــار�

نقـــش 
ــان جهـ

ی
مر
فو
ی
رطل
ضزف

زبش
نوفن

یف
مشط

تف 
 از

نفق
رض
فم
بفض

چر
چشو

مف
بیی
ت

ام
اس
بف

 ت
وفض
تفن

 از
مفق

مر
فضف
ت

شری
ضح

فهشف

81

ایجــاد مســکن  منابــع و خدمــات شــهری،  از  افــراد محــروم 
کاری خــود قــرار دهــد.  قابــل اســتطاعت و غیــره را در اولویــت 
محرومیــت از داشــتن حداقــل زیرســاخت ها و رو ســاخت ها 
در محــالت و مناطــق شــهری می توانــد شــاخصی مهــم بــرای 

تشــخیص ایــن معیــار  باشــد.  

اســتحقاق: ایــن معیــار در ســاحت اجتماعــی بــه لیاقت هــا 
بــه  در ســاحت محیــط جغرافیایــی  و  افــراد  توانایی هــای  و 
اقتصــادی  اجتماعــی،  محیطــی،  هــای  تــوان  و  پتانســیل ها 
و فرهنگــی شــهر اشــاره دارد. بــر اســاس ایــن معیــار، بایســتی 
حــق بــه صاحــب واقعــی اش داده شــود )عدالــت حــق مــدار(. 
بــه  معطــوف  حــق  بــه   اشــاره  شــهر  مقیــاس  در  معیــار  ایــن 
کــه در حــال حاضــر توســط بســیاری از  شــهر دارد )نظریــه ای 
اندیشــمندان نئومارکسیســت غربــی هماننــد دیویــد هــاروی 
و ادوارد ســوجا ترویــج می شــود(. حــق معطــوف بــه شــهر، نــه 
تنهــا بــر مشــارکت شــهروندان در زندگــی اجتماعــی شــهری 
لــت دارد، بلکــه مهم تــر از آن بــه معنــی مشــارکت فعــال در  دال
ــن  ــة ای ــت. الزم ــز اس ــهر نی ــت و اداره ش ــی، مدیری ــی سیاس زندگ
مهــم در برنامه ریــزی شــهری  توجــه بــه حقــوق اجتماعــی، 
کنین شــهر اســت. بــر اســاس  اقتصــادی و سیاســی تمامــی ســا
ــوان بســیاری از نابرابری هــا در شــهر را معقــول  ایــن معیــار می ت
کــه هــدف از عدالــت فضایــی در شــهر  ســاخت )توجــه شــود 
کــردن  حــذف کامــل نابرابری هــا در شــهر نیســت، بلکــه معقــول 
آن در جامعــه اســت(. بــه نظــر می رســد بــرای رســیدن بــه ایــن 
مهــم در برنامه ریــزی شــهری بایــد از تــک گفتــاری فاصلــه و بــه 

کــرد.  ســمت برنامه ریــزی همگانــی و تعاملــی حرکــت 

بهره منــدی از منفعــت عمومــی: ایــن معیــار بــر دسترســی افــراد 
بــه خدمــات بــر اســاس مشــارکت آن هــا در برنامه ریــزی شــهری 
کیــد دارد و هــدف اصلــی از ایــن معیــار در برنامه ریــزی شــهری  تأ
عدالــت محــور، اجــازه تجلــی بــه آزادی تفاوت هــای گروهــی در 
شــهرها اســت. ازایــن رو، برنامه ریــزی شــهری عدالــت محــور 

کاری خــود قــرار  بایســتی مشــارکت شــهروندان را در اولویــت 
دهــد )شــکل   3(. 

نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات
ح و برنامــه ای می توانــد بــه عــده ای  بی تردیــد اجــرای هــر طــر
کــه معمــواًل  گروهــی دیگــر  ســود رســانده و برعکــس بــه زیــان 
کمتــری برخوردارنــد، تمــام  از قــدرت اقتصــادی و اجتماعــی 
ح هــای توســعه و عمــران شــهری یکــی  شــود. از ایــن منظــر، طر
تبعیــض  کاهــش  جهــت  می توانــد  کــه  اســت  اهرم هایــی  از 
میــان  امکانــات  عادالنــه  توزیــع  و  اجتماعــی  ـ  اقتصــادی 
ــه کار رود. ایــن مهــم اولیــن  شــهروندان و گروه هــای مختلــف ب
بــار در دهه هــای 60 و 70 میــالدی توســط هنــری لوفــور، مانوئــل 
گرفــت.  کاســتلز، دیویــد هــاروی و جــان رالــز مــورد توجــه قــرار 
پیگیــری ســیر تطــور مفهــوم عدالــت در برنامه ریــزی شــهری 
نشــان از حرکــت عدالــت از جنبــه اجتماعــی بــه جنبــه توزیعــی و 
در نهایــت جنبــه فضایــی آن دارد. تأمــل در شــهر عدالت محــور 
کمــک  شــهری  برنامه ریــزی  هنجــاری  ادعــای  تقویــت  بــه 
کــه در دوره فعلــی عمل گرایــی و عقب نشــینی  می کنــد؛ ادعایــی 
عدالــت  بــرای  تقاضــا  بااین حــال،  اســت.  نیــاز  مــورد  بســیار 
ادعــای هنجــاری  ایــن  از  کافــی  نــه  توزیعــی جنبــه ای الزم، 
کــه  اســت. عدالــت توزیعــی از توجــه بــه دالیــل بی عدالتــی 
بازمانــده  دارد،  قــدرت  نقــش  در  ریشــه  و  بــوده  ســاختاری 
اســت. ایــن موضــوع پیشــنهاد کننــده “الگــوی شــهر مطلــوب 
کــه نــه تنهــا بایــد دارای برابــری در  و طیــب” اســت؛ شــهری 
کافــی قابلیت هــای  توزیــع باشــد، بلکــه بایــد حامــی توســعه 
انســانی بــرای همــگان نیــز باشــد. بنابرایــن تعییــن چهارچوبــی 
بــرای عدالــت در شــهر الزم و ضــروری اســت و بــرای رســیدن 
ــرای  ــه ایــن چارچــوب نیازمنــد، تعییــن یــک ســری معیارهــا ب ب
ــت فضایــی،  ــای عدال ــل در معیاره ــت فضایــی اســت. تأم عدال
بــه  وابســته  معیارهــا  ایــن  دارد.  آن هــا  گونــی  گونا از  نشــان 
شــرایط زمانــی، مکانــی و تحــوالت سیاســی و اجتماعــی جوامــع 
ایــن  در  فضایــی  عدالــت  پذیــرش  مــورد  معیارهــای  دارد. 
کــه از طریــق تحلیــل منطقــی اســتخراج شــده انــد،  تحقیــق 
متکــی بــر آموزه هــای مکتــب اســالم هســتند. ایــن معیارهــا 
عبارت انــد از “ برابــری فرصت هــا،  آزادی، نیــاز، اصــل تفــاوت، 
اســتحقاق، منفعــت عمومــی”. تعمــق در باطــن ایــن معیارهــا 
محــور،  عدالــت  شــهری  برنامه ریــزی  کــه  می دهــد  نشــان 
ــا مباحثــی هماننــد توزیــع عادالنــه منابــع و خدمــات،  بیشــتر ب
حــق معطــوف بــه شــهر، تحلیــل روابــط قــدرت، برنامه ریــزی 
مشــارکتی و برنامه ریــزی همگانــی در ارتبــاط اســت. نتایــج 
کــه برنامه ریــزی شــهری عدالــت  ایــن تحقیــق نشــان می دهــد 
محــور زمانــی می توانــد از حالــت شــعاری خــود فاصلــه گرفتــه 
کــه بــه اصــول پذیــرش  کنــد  کنش گــری حرکــت  و بــه ســمت 

شــکل 3: معیارهــای پیشــنهادی از عدالــت فضایــی در برنامه ریــزی 
)Authors, 2013( آن  پویایــی  و  شــهری 

 به رسیدن برای که است معنی بدین معیار این: نیاز

 خدمات و منابع توزیع محور، عدالت شهری ریزیبرنامه
 در مناطق و محالت نیازهای با متناسب بایستی شهری
 در توزیع، این از انحراف هرگونه. صورت پذیرد شهرها
 افراد ترینمحروم سود به که است پذیرفتنی صورتی

 محورعدالت شهری ریزیبرنامه رو،ازاین. باشد عهمجا
 منابع و خدمات توزیع باز همانند هاییاولویت بایستی
 به پاسخگویی محالت، هاینیازمندی براساس شهری

 افراد دسترسی ارتقاء و بهبود به توجه افراد، اولیه نیازهای
 قابل مسکن ایجاد شهری، خدمات و منابع از محروم

. دهد قرار خود کاری اولویت در را غیره و استطاعت
 در هاساخت رو و هازیرساخت حداقل داشتن از محرومیت

 برای مهم شاخصی تواندمی شهری مناطق و محالت
 .  باشد  معیار این تشخیص

 و هالیاقت به اجتماعی ساحت در معیار این: استحقاق
 هاپتانسیل به جغرافیایی طمحی ساحت در و افراد هایتوانایی

 شهر فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، محیطی، های توان و
 صاحب به حق بایستی معیار، این اساس بر. دارد اشاره
 در معیار این). مدار حق عدالت( شود داده اشواقعی

 اینظریه( دارد به شهرمعطوف حق  به اشاره شهر مقیاس
 شمنداناندی از بسیاری توسط حاضر حال در که

 سوجا ادوارد و هاروی دیوید همانند غربی نئومارکسیست
 مشارکت بر تنها نه ،به شهرمعطوف حق ). شودمی ترویج

 بلکه دارد، داللت شهری اجتماعی زندگی در شهروندان
 سیاسی، زندگی در فعال مشارکت معنی به آن از ترمهم

 در مهم این ةالزم. است نیز شهر اداره و مدیریت
 و اقتصادی اجتماعی، حقوق به توجه  شهری ریزیبرنامه
 معیار این اساس بر. است شهر ساکنین تمامی سیاسی

 ساخت معقول را شهر در هانابرابری از بسیاری توانمی
 کامل حذف شهر در فضایی عدالت از هدف که شود توجه(

 جامعه در آن کردن معقول بلکه نیست، شهر در هانابرابری
 در مهم این به رسیدن برای رسدمی نظر به). است

 سمت به و فاصله گفتاری تک از باید شهری ریزیبرنامه
 . ردحرکت ک تعاملیهمگانی و  ریزیبرنامه

 دسترسی بر معیار این: عمومی منفعت از مندیبهره

 ریزیبرنامه در هاآن مشارکت اساس بر خدمات به افراد
 در معیار این از اصلی هدف و دارد تأکید شهری
 آزادی به تجلی اجازه محور، عدالت شهری ریزیبرنامه
 ریزیبرنامه ،روازاین. است شهرها در گروهی هایتفاوت
 در را شهروندان مشارکت بایستی محور عدالت شهری

 . (3)شکل  دهد قرار خود کاری اولویت

 
 شهری ریزیبرنامه در فضایی عدالت از نهادیپیش معیارهای: 3 شکل

 (Authors, 2013)آن  پویایی و

 

 پیشنهادات ارایه و گیرینتیجه

 از معموالً  که دیگر گروهی زیان به برعکس و رسانده سود ایعده به تواندمی ایبرنامه و طرح هر اجرای تردیدبی
 هاییاهرم از یکی شهری عمران و توسعه هایطرح منظر، این از .شود تمام برخوردارند، کمتری اجتماعی و اقتصادی قدرت

 کاربه مختلف هایگروه و شهروندان میان امکانات عادالنه توزیع و اجتماعی ی ـاقتصاد تبعیض کاهش جهت تواندمی که است
 مورد رالز جان و هاروی دیوید ز،لکاست مانوئل لوفور، هنری میالدی توسط 91و  91های در دهه بار اولین مهم این. رود

 جنبه به اجتماعی جنبه از عدالت حرکت از نشان شهری ریزیبرنامه در عدالت مفهوم تطور سیر پیگیری. گرفت قرار توجه
 کمک شهری ریزیبرنامه هنجاری ادعای تقویت به محورعدالت شهر در تأمل. دارد آن فضایی جنبه نهایت در و توزیعی

 ایجنبه توزیعی عدالت برای تقاضا حال،بااین. است نیاز مورد بسیار نشینیعقب و گراییعمل فعلی رهدو در که ادعایی کند؛می
 نقش در ریشه و بوده ساختاری که عدالتیبی دالیل به توجه از توزیعی عدالت. است هنجاری ادعای این از کافی نه الزم،

 دارای باید تنها نه که شهری است؛ "و طیب وی شهر مطلوبالگ" کننده پیشنهاد موضوع این. است بازمانده دارد، قدرت
 برای چهارچوبی تعیین بنابراین. باشد نیز همگان برای انسانی هایقابلیت کافی توسعه حامی باید بلکه ،توزیع باشددر برابری 
 فضایی عدالت رایب معیارها سری یک تعیین نیازمند، چارچوب این به رسیدن برای و است ضروری و الزم شهر در عدالت
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طبقــات  صداهــای  کــردن  قدرتمنــد  جامعــه،  در  تفاوت هــا 
در  شــهروندان  دادن  دخالــت  قــدرت،  روابــط  در  پاییــن 
کــردن  هنــگام سیاســت گذاری بــرای آینــده شــهر و همگانــی 
برنامه ریــزی شــهری، پایبنــد باشــد. مفهــوم عدالــت، مفهومــی 
ــا محتــوای برنامه ریــزی شــهری در  اجتماعــی اســت و بیشــتر ب
ارتبــاط اســت تــا فرآینــد آن. عدالــت حداقل از لحــاظ توزیعی که 
بــه طــور گســترده پذیرفتــه شــده اســت، هــدف الزم برنامه ریزی 
اســت، امــا بــه تنهایــی کافــی نیســت. عدالــت توزیعــی از توجــه 
کــه ســاختاری بــوده و ریشــه در نقــش  بــه دالیــل بی عدالتــی 
توجــه  مســتلزم  نکتــه  ایــن  اســت.  مانــده  بــاز  دارد،  قــدرت 
بــا  بــه ریشــه های ســاختاری بی عدالتــی در شــهرها اســت. 
توجــه بــه مطالــب مذکــور، پیشــنهاد های زیــر جهــت تبییــن 
مفهــوم عدالــت فضایــی در برنامه ریــزی شــهری در ایــران ارائــه 
کــه صراحتــًا  می گــردد. نویســندگان بــر خــود الزم می داننــد 
کامــل  کــه پیشــنهادهای آمــده در ایــن تحقیــق  اعــالم دارنــد 
نبــوده و قابــل نقــد توســط کارشناســان و متخصصــان شــهری 
کــه بــا تــالش اندیشــمندان شــهری ایــن  اســت. امیــد اســت 

گــردد.  کاربــردی تــر  پیشــنهادها تکمیل تــر و 

از  گرفتــن  فاصلــه  بــه عدالــت در شــهرها،  رســیدن  - الزمــه 
نزدیــک  و  عقالنــی  جامــع  و  آمرانــه  شــهری  سیاســت های 
شــدن بــه سیاســت های مبتنــی بــر عدالــت فضایــی اســت. 
برنامه ریــزی شــهری در ایــران بــه دلیــل وابســتگی اش بــه انگاره 
کــه بــر خردگرایــی و عامریــت متکــی اســت،  عقالنــی و جامــع 
بــه معنــای حقیقــی عدالــت فضایــی در شــهرها  نمی توانــد 
برســد. از ایــن رو، بــرای رســیدن بــه عدالــت در شــهرها، مقامــات 
برنامه ریــزی  انــگاره  تغییــر  نیازمنــد  کشــور  تصمیم گیــری 
شــهری در ایــران هســتند. بررســی ادبیــات نظــری عدالــت، مــا 
را بــه ســمت انــگاره عدالــت فضایــی در برنامه ریــزی شــهری 

می کنــد.   هدایــت 

- ارزش هایــی هماننــد حــق و عدالــت صرفــًا از باال به افــراد داده 
نمی شــود، بلکــه بــرای رســیدن بــه آن هــا، شــهروندان نیازمنــد 
نیازمنــد سیاســی  امــر  ایــن  و  تــالش دســته جمعی هســتند 
شــدن فضاهــای شــهری و تغییــر در انــگاره فضاهــای شــهری 
در ایــران اســت. مفاهیمــی هماننــد عدالــت فضایــی و حــق 
معطــوف بــه شــهر، صرفــًا از بــاال بــه افــراد داده نمی شــود، بلکــه 
کــرده و خــود در ایجــاد  افــراد جامعــه هــم بایــد آن هــا را مطالبــه 
آن تــالش کننــد؛ بــه عبــارت دیگــر، نظــارت عمومــی جــزو حقــوق 
و تکالیــف شــهروندی اســت تــا از طریــق آن نظارت پذیــری 
پذیــر  امــکان  شــهری  جامعــه  صاحب منصبــان  و  کمــان  حا
شــده و حــق شــهر و عدالــت فضایــی از آن هــا خواســته شــود.

کثــر نظریه هــای برنامه ریــزی شــهری در ایــران بــر فرآینــد  - ا
و  فضایــی  ســاختارهای  بــه  توجــه  بــدون  برنامه ریــزی، 
اجتماعــی در شــهرها متمرکزشــده اند. این چنیــن دیدگاهــی 
کشــور  منجــر بــه بی محتــوا شــدن نظریه هــای شهرســازی در 
ایــران شــده اســت. ازایــن رو، توجــه بــه محتــوای برنامه ریــزی در 
کنــار فرآینــد آن بســیار حائــز اهمیــت اســت. جایــگاه عدالــت در 
برنامه ریــزی شــهری بیشــتر متوجــه ُبعــد هنجــاری )محتوایــی( 
برنامه ریــزی شــهری اســت تــا فرآینــدی آن. در ســایه چنیــن 
کــه مفهــوم واقعــی عدالــت درفضاهــای شــهری  بینشــی اســت 

ــد. ــی یاب ــق م ــران تحق ای

پینوشتها
1 0Rawls, John
2 0Fainstein
3 0Sandercock
4 0Young
5 0Soja
6 0Locy
77.Talen ٌ

ایــن انــگاره بــه تبــع شــرایط پیدایــش خــود اصــواًل بــر خردگرایــی علمــی و . 8
مبانــی منطقــی و اصــول کارکــردی اســتوار اســت و در عرصــه شهرســازی 
کمــی  معیارهــای  و  کالبــدی  و  هندســی  اندیشــه  بــه  بیش ازپیــش 

گرایــش دارد.

بــه مقالــه علــی اصغــر . 9 بــا ایــن روش تحقیــق  بــرای آشــنایی بیشــتر 
پورعــزت بــه ســال 1385 در فصلنامــه مــدرس علــوم انســانی، شــماره 

4 رجــوع شــود.
10 0Robert Putnam
11 0Territorial equity
12 0Gordon Pirie
13 0Becker
14 0Kamenka
15 0Lucas
16 0Dikec
17 0Roberts
18 0Just city
19 0Fainstein
20 0Martha Nussbaum
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