تبیین چارچوب مفهومی عدالت فضایی در
ی با محوریت مفهوم عدالت در
برنامهریزی شهر 
مکتب اسالم
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چكيده

تســلط نظــام ســرمایهداری برفضاهــای شــهری ،شــهرها را بــا چالشهــای بســیاری روبــرو کــرده اســت کــه یکــی از مهمتریــن ایــن
چالشهــا ،بیعدالتــی فضایــی و نابرابــری در توزیــع خدمــات در شهرهاســت .ایــن چالشهــا ،در دهــه  1960و  1970میــادی توســط
اندیشــمندان شــهری نئومارکسیســت هماننــد هنــری لوفــور ،مانوئــل کاســتلز و دیویــد هــاروی شناســایی و مــورد نقــادی قــرار گرفــت.
پیشقــراوالن عدالــت در فضاهــای شــهری بــه دلیــل وابستگیشــان بــه مکاتــب بشــری و همچنیــن داشــتن نــگاه تکبعــدی و
ایســتا ،نتوانســتند تا کنــون بــه یــک چارچــوب مفهومــی از عدالــت در فضاهــای شــهری برســند؛ ایــن در حالــی اســت کــه در آموزههــای
مکتــب اســام ،مفهــوم عدالــت ،یــک مفهــوم پویــا و چندجانبــه بــوده و عــدل و حــق الزم و ملــزوم هــم بــه حســاب آمدهانــد و عدالــت بــه
عنــوان یــک ابــزار مهــم بــرای رســاندن حــق بــه صاحــب واقعـیاش معرفــی شــده اســت.

واژههای کلیدی :عدالت اجتماعی ،عدالت فضایی ،برنامهریزی شهری ،مکتب اسالم.
تاریخ دریافت94/01/14 :
تاریخ پذیرش94/03/17 :

 1استادیار برنامهریزی شهری و منطقه ای ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)h-dadashpoor@modares.ac.ir .
 2دانشجوی دکتری شهرسازی اسالمی هنر اسالمی تبریز  ،تبریز ،ایرانB.alizadeh2012@gmail.com .
 3کارشناس ارشد برنامهریزی شهری و منطقه ای ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایرانF.rostami2010@gmail.com .

ش ـمـ ــار ه 5-1
بـ ـ ـه ـ ـ ـ ـرا ۱۳۹۴
فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
یرهش یزیر همانرب رد ییاضف تلادع یموهفم بوچراچ نییبت
السا بتکم رد تلادع موهفم تیروحم اب 

ایــن تحقیــق از نــوع توســعهای بــوده و در آن از روش تحلیــل منطقــی اســتفاده شــده اســت .هــدف تحقیــق ،ارائــه چارچــوب مفهومــی
از عدالــت اســامی در فضاهــای شــهری اســت .بــرای تبییــن ایــن چارچــوب از شــش معیــار " برابــری فرصتهــا ،آزادی ،نیــاز ،اصــل
تفــاوت ،اســتحقاق ،منفعــت عمومــی " اســتفاده شــده اســت کــه ایــن معیارهــا از متــون علمــی و اســامی اســتخراج شــدهاند.
چارچــوب مفهومــی ارائهشــده بیشــتر متوجــه محتــوای برنامهریــزی شــهری اســت تــا فرآینــد آن.
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ش ـمـ ــار ه 5-1
بـ ـ ـه ـ ـ ـ ـرا ۱۳۹۴
فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
یرهش یزیر همانرب رد ییاضف تلادع یموهفم بوچراچ نییبت
السا بتکم رد تلادع موهفم تیروحم اب 

تســلط نظــام ســرمایهداری بــر شــهرها از یــک طــرف و توجــه
بیــش از انــدازه بــر فرآینــد برنامهریــزی از طــرف دیگــر منجــر بــه
بیمحتوایــی ،اقدامــات شهرســازی در شــهرها شــده اســت
( .)Hilier, 2012, 1ایــن مهــم ،پیامدهــای زیــادی را بــرای
شــهرها بــه ارمغــان آورده اســت کــه از مهمتریــن آن هــا میتــوان
بــه بیعدالتــی فضایــی و نابرابــری در توزیــع خدمــات و منابــع
در شــهرها اشــاره کــرد .مفهــوم عدالــت مناقشــه برانگیــز بــوده و
تعریــف آن وابســته بــه زمــان ،مــکان و ســاختارهای سیاســی و
اجتماعــی جامعــه اســت( .)Ashori, 2006, 9در دهــه ،1970
مفهــوم عدالــت در توزیــع منابــع و خدمــات ،اولینبــار توســط
دیویــد هــاروی (نئومارکسیســت) مطــرح شــد(Tabibian
 )and et al, 2010, 9و در دهههــای بعــد توســط محققانــی
از جملــه رالــز ،1فانشــتاین ،2ســاندرکا ک ،3یونــگ ،4ســوجا،5
لوســی ،6تالــن 7و غیــره در برنامهریــزی شــهری مــورد توجــه
قــرار گرفــت( .)Rostami, 2011, 28-29اندیشــمندان پیــرو
مکتــب لیبــرال در تعریــف آن بیشــتر بــر اســتحقاق و شایســتگی
(اصــل تفــاوت) و آزادی فــردی و اندیشــمندان پیــرو مکتــب
سوسیالیســم بــر نیــاز و برابــری در توزیــع و تولیــد ،تأ کیــد دارنــد
( .)Fallah, 2008, 4در مکتــب اســام نیــز بــه مفهــوم عدالــت به
طــور مفصــل پرداختــه شــده اســت ،بهطــوری کــه خداونــد در
ســوره حدیــد ،آیــه  ،25از عدالــت بهعنــوان هــدف بعثــت انبیــاء
یادکــرده اســت ( .)Lashgari, 2009, 25در آموزههــای اســام
عــدل بــر مبنــای حــق تعریفشــده و عــدل و حــق ،متــرادف و
مــازم هــم فــرض شــدهاند؛ عدالــت بــا قواعــد و ســازوکار روشــن
و مشــخص ،حــق را بــه صاحبــان حقیقیشــان میرســاند و
کرامــت انســانی را حفــظ میکنــد (.)Alikhani, 2003, 323
هــدف ایــن تحقیــق ،تبییــن چارچوبــی مفهومــی از عدالــت
فضایــی در برنامهریــزی شــهری بــا محوریــت مفهــوم عدالــت
در اســام اســت.

 .2بیان مسئله و ضرورت تحقیق

ازآنجا کــه ســازمان فضایــی شــهر متأثــر از کارکردهــای
اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی جامعــه اســت ،ا گــر
ایــن ســاختارها فاقــد ایدئولــوژی متکــی بــر عدالــت باشــند،
تأثیــر آن در فضــا و ســیمای شــهری بــروز و ظهــور خواهــد کــرد
( .)Afrough, 1998, 34بهطــوری کــه نابرابریهــای فضایــی
بــر نابرابریهــای اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه منطبــق شــده
و تعــادل سیســتمهای شــهری بــه هــم میخــورد؛ در نتیجــه،
تنشهــای سیاســی و آســیبهای اجتماعــی و بینظمــی در
جامعــه بــه وجــود خواهــد آمــد (Lefebver Hojjati 2003,
 .)and Maztarzadeh, 2008, 45بســیاری از اندیشــمندان
از جملــه ال كيــن و مــك الرن ،عدالــت را در كنــار آیندهنگــری،

محیطزیســت و مشــاركت بهعنــوان يكــي از چهــار اصــل توســعه
پایــدار شــهر پيشــنهاد کــرده انــد (.)Marsousi, 2003, 47
بــا توجــه بــه انــگاره غالــب شهرســازی در ایــران (انــگاره
جامــع /عقالنــی ،)8 ،برنامهریــزی شــهری بهطــور ناآ گاهانــه و
ناخواســته بــه ابــزار انقیــاد و کارگــزار قدرتمنــدان و زمی ـنداران
تبدیــل شــده اســت و برنامهریــزان شــهری در ایــران باوجــود
نیــات پــا ک و آرمانــی خــود در جایــگاه دشــمنان شــهر و
شــهروندان قرارگرفتهانــد و عامــه مــردم نیــز بــه برنامهســتیزی
و قانونگریــزی روی آوردهانــد (Mehdizadeh and et
 .)al, 2006بــا اقتبــاس از گفتــه هــوچ ()Hoch,1996, 35
میتــوان گفــت کــه تفکــر برنامهریــزی شــهری در ایــران تحــت
تأثیــر فشــارهای نظــام ســرمایهداری بــه نفــع کارکردگرایــی و
منافــع شــخصی عقبنشــینی کــرده و بــه عبارتــی در مقابــل
فشــارهای نظــام ســرمایهداری متواضــع شــده اســت .بــا
وجــود عقبنشــینی برنامهریــزی شــهری در انــگاره و عمــل،
بایســتی خواهــان بازگشــت بــه دیــدگاه هنجــاری در شــهر بــوده
و بــه ســمت شــهر عدالــت محــور حرکــت کــرد .ازای ـنرو ،تبییــن
چارچــوب مفهومــی از عدالــت فضایــی در شــهر و کاربــردی
کــردن آن (جهــت تحقــق) ،میتوانــد کمــک شــایانی بــه
برنامهریــزی شــهری ایــران کنــد .در ایــن مســیر ،کمــک جســتن
از آموزههــای مکتــب اســام کــه یــک مکتــب آســمانی و کامــل
میباشــد ،میتوانــد بســیار مفیــد واقــع شــود.

 .3روش تحقیق

تحقیــق حاضــر از نــوع توســعهای بــوده و در آن از گونهشناســی
فالــودی (برنامهریــزی شــهری محتوایــی ـ فرآینــدی) اســتفاده
شــده اســت .بــرای اســتخراج معیارهــای عدالــت فضایــی در
شــهر ،روش شناســی تحلیــل منطقــی انتخــاب گردیــد .ایــن
روش بــرای ارزیابــی و مقایســه مبانــی اســتداللی آموزههــای
فلســفی ـ سیاســی بســیار معتبــر اســت .در ایــن روش ،ضمــن
حــذف الزامــات قابلطــرح در حاشــیه هــر مکتــب و آموزههــای
آن ،بنیــان منطقــی آن مکتــب ارزیابــی میشــود .9همچنیــن
در ایــن تحقیــق از شــیوه کتابخان ـهای و اســنادی نیــز بــرای
جمـعآوری اطالعــات مــورد نیــاز تحقیــق اســتفاده شــده اســت.

 .4عدالت و برنامهریزی شهری

از آنجایــی کــه سیاس ـتهای تخصیــص و توزیــع منابــع
در شــهرها ،توســط برنامهریــزان شــهری صــورت میگیــرد،
بنابرایــن برنامهریــزان شــهری ،مجریــان اصلــی اجــرای عدالــت
اجتماعــی در شــهرها هســتند (Talen,1996,22; Harvey,
 .)1973, 72; Hay,1995,501اســمیت برنامهریــزی شــهری
را ســازوکاری میدانــد کــه از طریــق عدالــت توزیعــی بــا فضــای

کند ( ;Soja,2006; 2

کند ( .)Cardoso,2007,384رابرتس

د و زیان بین افراد در

دارد ،بیان کرده است (شکل .)0در این مجموعه ،سه جنبه
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این رابطه را به

ن لینچ ،عدالت روشی

صورت مجموعه سه وجهی که توسعه پایدار بر آن تأکید

 .)Lynبنابراین از دید

اقتصادی ،اجتماعی و محیطی توسعه پایدار با مرکزیت فضا

عدالت در شهر تالش

به هم مرتبط میشوند (.)Greer,2003
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رابر منابع و خدمات

عادل بر مبنای چه کسی

اقتصادي

محيطي

شکل  :0مثلث سه وجهی توسعه فضایی پایدار (نگارندگان با اقتباس از
((Greer, 2003
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رد ب(ــه" b,جنـ
فضایکــی
را تعریف کرده بودند،از محرومیـ
15
14
عدالت
(حرکت
( )0691و لوکاس آن را )26
مفهومـد
فضایی).مــی کنـ
عدالت تلقــی
توزیعیـیبهفضایــی
یعدالتـ
کاملـازـی از ب
نمونــه
( .)Soja,2006; 2; Bromberg, 2007,3از نظــر کويــن لينــچ،
عدالــت روشــي اســت کــه از طريــق آن ،هــر نــوع ســود و زيــان بيــن
افــراد در جامعــه توزيــع میشــود ( .)Lynch, 2002بنابرایــن
از دیــد اندیشــمندان شــهری کــه در زمینــه عدالــت در شــهر
تــاش کردهانــد ،نقطــه اشــترا ک برنامهریــزی شــهری و عدالــت
اجتماعــی در شــهر ،عدالــت توزیعــی اســت.

رابــرت پاتنــام 10عدالــت اجتماعــی را برابــری تعهــدات و
مســئولیتهای مدنــی و برابــری گســتردگی مشــکالت در
میــان گروههــای مختلــف تعریــف میکنــد (.)Prange,2009
ازایــنرو ،عدالــت اجتماعــی میتوانــد توزیــع برابــر منابــع و
خدمــات تعریــف شــود کــه بــه مبحــث برقــراری تعــادل بــر
مبنــای چــه کســی چــه چیــزی را چگونــه بهدســت م ـیآورد؟
اشــاره دارد ()Fainstein, 2005, 129؛ یــا میتوانــد اجرایــی
شــدن عدالــت ســرزمینی11یا همــان برابــری در دسترســی بــه
کاال و خدمــات عمومــی تعریــف شــود (.)Savas,1978, 801
(حرکــت از عدالــت اجتماعــی بــه عدالــت توزیعــی) .در دهــه
 1980آقــای گــردن پایــری ،)1983( 12جغرافیــدان آفریقــای
جنوبــی در انتقــاد از ازدیــاد تعاریــف عدالــت اجتماعــی ،موضــوع
امــکان ارائــه مفاهیــم و تعاریــف در یــک مفهــوم واحــد را مطــرح
ً
كــرد .او بــه نویســندگانی اشــاره داشــت کــه تعاریــف کامــا

تــراول معتقــد اســت کــه عدالــت فضایــی ،عدالــت اجتماعــی
اســت و عدالت محیطی عنصر جدانشدنی از عدالت اجتماعی
اســت (.)Cardoso,2007, 390; Brown and et al, 2007, 27
در کل اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه بــا پذیــرش شــرایط اجتماعــی،
اقتصــادي ،محیطــی جامعــه و طــرح آنهــا در عدالــت فضایــی
میتــوان ظرفیتــی را بــرای اتحــاد جنبشهــای عدالتخواهــی
تحــت یــک چتــر مشــترک ارائــه کــرده و در آینــده بــه برنامهریــزان
و سیاسـتگذاران در خلــق جوامــع عادالنهتــر و پایدارتــر ،کمــک
کــرد (( )Dadashpoor and Rostami, 2012 b, 26حرکــت از
عدالــت توزیعــی بــه عدالــت فضایــی) .مفهــوم شــهر عــادل18
بحثــي اســت كــه در ســالهای اخيــر ( )2006توســط ســوزان
فاینشــتان 19وارد ادبيــات برنامهریــزی شــهری شــده اســت.
اندیش ـه شــهر عــادل از ترکیــب بحثهــای فلســفی دربــاره
عدالــت ،اندیش ـ ه تاریخــی اتوپیــا و شــهر ایــده آل ،پدیــدار شــده
اســت ( .)Dadashpoor and Rostami, 2012 A, 45ایــده
شــهر عــادل مفهــوم فلســفی عدالــت خــود را از جــان رالــز ،جــان
اســتوارت ميــل ،ماريــون يونــگ و مارتهــا نوســبوم 20الهــام
گرفتــه اســت .شــهر عــادل بــر اســاس مردمســاالری ،تنــوع ،رشــد
و پایــداری تعریــف شــده اســت  )Fainstein, 2006, 4(.شــهر
عــادل ،عدالــت را بهعنــوان یــک موضــوع توزیعــی دیــده و بــه
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 .5از عدالت توزیعی تا شهر عادل

متفــاوت از هــم ،بــرای دســتیابی بــه عدالــت اجتماعــی را تعریف
کــرده بودنــد ،کســانی چــون بکــر ،)1979( 13کامنــکا)1980( 14
و لــوکاس )1980( 15کــه تعاریــف هیچکــدام از آنهــا کمکــی بــه
یکــرد (Corubolo,
کمتــر شــدن ابهــام در مفهــوم عدالــت نم 
;.)1998,18
;Tsou,2005,450
Talen,2002,168
ازای ـنرو ،پایــری عدالــت فضایــی را بهعنــوان راهحــل توســعه
تفکــر مســتقل عدالــت کــه مناســب قضــاوت در موضوعــات
فضایــی اســت را پیشــنهاد كــرد .ایــن مفهــوم از تركيــب
تفکــر عدالــت اجتماعــی و عدالــت توزیعــی شــکل گرفتــه
اســت( .)Prange,2009,22در دهــه اخيــر ،دیکســی 16از
جایــی کــه پایــری متوقــف شــده بــود ،بحــث عدالــت فضایــی
را فراتــر از الگوهــای ثابــت توزیعــی ،بــه ســمت فضاســازی و
ارتباطــات اجتماعــي ،توســعه داد .دیکســی ،پایــری را بــه
دلیــل برخــورد مطلقگرایانــه بــا فضــا مــورد انتقــاد قــرار داد
( .)Dikec,2001,1793عدالــت فضایــی مســتقل از دیگــر
فرمهــای عدالــت (اجتماعــی ،اقتصــادی و محیطــی) نیســت
و از آنجــا کــه فضــا عنصــر مشــترک و پیونددهنــد ه آنهاســت،
عدالــت فضایــی میتوانــد بهعنــوان ،مرکــز انــواع مفاهیــم
عدالــت عمــل کنــد ( .)Cardoso,2007,384رابرتــس 17ایــن
رابطــه را بــه صــورت مجموعــه ســه وجهــی کــه توســعه پایــدار بــر
آن تأ کیــد دارد ،بیــان کــرده اســت (شــکل  .)1در ایــن مجموعــه،
ســه جنب ـه اقتصــادی ،اجتماعــی و محیطــی توســعه پایــدار بــا
مرکزیــت فضــا بــه هــم مرتبــط میشــوند (.)Greer,2003

ســمت فرمهــای مســاوات پیــش م ـیرود (;Bozorg, 2010

( )Marcuse, 2006,3حرکــت از عدالــت فضایــی بــه شــهر
عــادل) .ایــن در حالــی اســت کــه منتقــدان عدالــت توزیعــی،
توزیــع برابــر و عادالنــه خدمــات و منابــع را در شــهر بــرای
رســیدن بــه شــهر عدالــت محــور الزم دانســته ولــی آن را کافــی
نمیداننــد ( .)Marcuse,2006,2در نظــر ایــن منتقــدان
بــرای رســیدن بــه عدالــت در شــهر ،شناســایی نقــش قدرتهــا
و نیروهــای تأثیرگــذار در جامعــه و تعدیــل ایــن نیروهــای
ســاختاری ضــروری اســت.

 .6استخراج اصول و معیارهای عدالت فضایی در
شهر
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بــرای دســتیابی بــه اصــول عدالــت فضایــی ،راههــا و شــیوههای
زیــادی وجــود دارد؛ راه ســاده و معمــول ایــن اســت کــه بــدون
هیچگونــه درک پیشــینی و اولیــه از یــک مفهــوم بــه ردیابــی
مفهــوم مــورد نظــر در آثــار متفکــران پرداختــه شــود .امــا ایــن
شــیوه بهویــژه در خصــوص مفاهیــم مرتبــط بــا فلســفه سیاســی
ً
و اجتماعــی چنــدان عالمانــه نیســت و معمــوال بــه درک
ســطحی و پیشپاافتــاده میانجامــد .راه و شــیوه دیگــری کــه
عالمان هتــر و معقوالن هتــر مینمایــد ،اســتفاده از روش تحلیــل
منطقــی اســت .بــر اســاس ایــن روش ،میتــوان آموزههــای
منطقــی شــکلدهنده و اصــول مفهــوم مــورد نظــر را از هــر
متنــی ،حتــی از میــان آموزههــای منطقــی مکتبهــای رقیــب
نیــز اســتخراج کــرد ( .)214 ,2008 ,Afroughبرایــن اســاس،
در ایــن تحقیــق بــرای رســیدن بــه اصــول عدالــت فضایــی بــه
بررســی آموزههــای اصلــی مکاتــب لیبــرال ،سوســیال و مکتــب
اســام پرداختــه شــده اســت.

یرهش یزیر همانرب رد ییاضف تلادع یموهفم بوچراچ نییبت
السا بتکم رد تلادع موهفم تیروحم اب 

الف) آموزههای مکتب لیبرال
لیبرالیســم مهمتریــن اصــل فکــری و فلســفی نظــام
ســرمایهداری اســت .لیبرالیســم از دو اصــل اصالــت فــرد و
آزادی فــردی تشــکیل میشــود .در بینــش اصالــت فــرد،
اجتمــاع چیــزی جــز مجمــوع اجــزای تشــکیلدهنده آن،
کتــک افــراد نیســت کــه بــا حفــظ اســتقالل و هویــت
یعنــی ت 
خــود ،آن را بــه وجــود آوردهانــد .بنابرایــن اجتمــاع ،فاقــد وجــود
حقیقــی اســت و تنهــا از وجــود اعتبــاری برخــوردار اســت
( .)Bashiriyeh, 1994; Vaezi, 2005طرفــداران آموزههــای
مکتــب لیبــرال بــر ایــن بــاور هســتند کــه هــر شــخص ،حــق دارد
بــر طبــق انتخابهــای خــودش عمــل کنــد؛ مگــر آنکــه اعمــال
وی آزادی ســایرین را نقــض کنــد (Taghvaei and Sarvari,
 .)2003, 158بــر ایــن اســاس مهمتریــن اصــول ایــن مکتــب،
آزادی و اســتحقاق افــراد اســت .در ایــن مکتــب ،دولــت نقشــی
در اجــرای عدالــت در جامعــه نــدارد و بــازار آزاد بهتریــن گزینــه

بــرای اجــرای عدالــت در جامعــه اســت .جــان رالــز بهعنــوان
نماینــده ایــن مکتــب فکــری در نظریــه عدالــت اجتماعــی خــود
(نظریــه عدالــت بــه مثابــه انصــاف) بــر دو اصــل آزادی و تفــاوت
(توجــه بــه شایســتگیهای متفــاوت) بیــن انســانها تأ کیــد
کــرده اســت (.)Rawls,1971
ب) آموزههای مکتب سوسیال
در آموزههــای سوسیالیســم بــه اصالــت جمــع ،مالکیــت
دولتــی و برنامهریــزی متمرکــز اقتصــادی تأ کیــد شــده اســت
( .)Bashiriyeh, 1994, 41بنابرایــن تعاریــف عدالــت از
ســوی اندیشــمندان وابســته بــه ایــن مکتــب فکــری ،حــول
دو مفهــوم نیــاز و برابــری میچرخــد (Mirsendesy,1996,
 .)35مارکــس بهعنــوان بزرگتریــن فیلســوف ایــن مکتــب،
برابــری وجــودی انســانها را فرامــوش کــرده و برابــری
انســانها را نــه برمبنــای اســتحقاق راســتین بلکــه بــر مبنــای
ثــروت و دسترســی بــه ابــزار تولیــد دانســته و بهرهگیــری افــراد
را از حقــوق و مزایــای جامعــه ،بــر ایــن اســاس دانســته اســت
( .)Panych, 2001, 292; Marx, 1975در نظــام مطلــوب
مارکــس بهعنــوان نظامــی عادالنــه همــواره یــک شــعار مطــرح
میشــود «از هــر کــس بهانــدازه توانــش و بــه هــر کــس بهانــدازه
نیــازش» ( .),Tabari, E. 1989, 283دیویــد هــاروی نیــز وابســته
بــه ایــن مکتــب فکــری اســت و معتقــد بــه اصــل «توزيــع عادالنــه
از طريــق عادالنــه» در رســیدن بــه عدالت در شهرهاســت اســت
( .)Tabibian and et al, 2010, 114بــر ايــن اســاس وی ســه
معیــار نیــاز ،منفعــت عمومــی و اســتحقاق ( )Harvey, 1973را
بــراي عدالــت اجتماعــي تبییــن کــرده اســت.
ج) آموزههای مکتب اسالم
در آموزههــای مکتــب اســام ،عــدل بــر مبنــای حق تعریف شــده
و عــدل و حــق ،متــرادف و مــازم هــم فــرض شــدهاند ،حقــی کــه
از معنــی و مفهــوم ذاتــی و جوهــر ثابــت و پایــدار برخــوردار اســت
( .)Lashgari, 2009, 38در ایــن سیســتم حقمــدار (نــگاه
شــود بــه جــدول شــماره  ،)1اصــل توحیــد بــه گون ـهای مطــرح
میشــود کــه اصــول برابــری و آزادی بــر اســاس آن تعریــف
میشــوند؛ بنابرایــن مشــروعیت برابــری از خلقــت انســانها
بــه مثابــه موجوداتــی برابــر و مشــروعیت آزادی از خلقــت آنهــا
بهمنزلــه موجوداتــی آزاد ناشــی میشــود .همــه انســانها
برابرنــد چــون همگــی یــک خــدا دارنــد و همــه انســانها آزادنــد
چــون خــدای یکتــا ،اینهمــه را آزاد و مختــار آفریــده اســت.
اصــل تناســب حــق و تکلیــف اصلــی منطقی اســت که بر حســب
مقتضیــات متفــاوت ،امــکان تطبیــق مصادیــق گونا گــون را
بــا شــرایط متغیــر زمانــی و مکانــی فراهــم میســازد و پویایــی
ایــن مجموعــه ،ایــن سیســتم منطقــی را تضمیــن میکنــد.

مفهوم عدالت ،مفهومی است اجتماعی و بیشتر در

محتوای برنامهریزی تأثیر میگذارد .در اثر حرکت

محتوای برنامهریزی شهری به سمت عدالت ،فرآیند
محوری و عادالنه شدن ،حرکت خواهد کرد )شکل .(5

جهت ریشه کن کردن اس

معیار در برنامهریزی شهر

خواهد شد .الزمه این کا

در فرآیندهای تصمیم

شهروندان است .نابرابری

در هنگام برنامهریزی شه

این معیار در برنامهریزی

عدالــت در
شــکل  :2نظریههــای رایــج در برنامهریــزی شــهری و جایــگاه
شکل  :5نظریههای رایج در برنامهریزی شهری و جایگاه عدالت در
برنامهریــزی شــهری ()Authors, 2013
برنامهریزی شهری ()Authors, 2013

الزمه ورود مفهوم عدالت در محتوای برنامهریزی

ـن افـبهـراد
توزیعــی نیســت؛ زیــرا در چنیــن صورتــی هــم تفــاوت بیـ
شهری ،شناسایی معیارهای این مفهوم است .با توجه
اسالم،نیــز
آسمانیـن دو
ترکیبــی از ایـ
شگــر و بیــکار مشــخص نمیشــود.
تال 
اصول و آموزههای مکاتب بشری و مکتب
نیســت؛ زیــرا بــه شــرایطی کــه انســانها در آن رشــد کردهانــد
شش معیار برای عدالت فضایی در این تحقیق استخراج
نیــز توجــه دارد و میکوشــد بــرای همــگان فرصــت هــای
شده است که عبارتند از:
برابــری بــرای پیشــرفت فراهــم آورد (Dadashpoor and et
برابری فرصتها :برای رسیدن به عدالت در جامعه
 )al, 2014همچنیــن بــرای درک عدالــت در مکتــب اســام بــه
باید ،فرصت برابر برای همه آحاد جامعه در دسترسی به
اصــل الضــرر و الضــرار میتــوان اشــاره کــرد (Khosravi and et
منابع و خدمات شهری تأمین گردد ،تا هر کس بر اساس
درک
 .)al, 2013شــهر مبتنــی بــر عدالــت در اســام ،ترجمــان
توانایی و لیاقت خود از آنها برخوردار شود .برنامهریزی
صحیــح از جايــگاه و نقــش قاعــده الضــرر و الضــرار اســت.

شهری عدالت محور تا زمانی که برابری فرصتها را برای

برای
عدالتهای الزم
نشناسد و زمینه
رسمیت
تبیینجامعه به
همه آحاد
فضایی در
مفهومی
چارچوب
.7

شهری شعاری بیش نخواهد بود .بر این
وجود نیاورد،
آن را
برنامهبهریزی

توجه به این معیار منجر

شهری عدالت محور خواه

که عدالت فضایی در واق
سلطه در شهر.

اصل تفاوت :این مع

عدالت مستلزم دفاع از

خیرهایی که به دالیل متفا

شده است .بنابراین ،در

اخالقی غلیظی میشود که

درون سلسلهای از اصول ع

بنابراین اصل تفاوت در عد

و زمانی محلهها و توجه
اجتماعی آنها در هنگام

در آنها و همچنین پرهیز

79

بر ضد نواحی و گروهه

است .توجه به اصل تفاوت

عدالت محور
توزیعدر
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را در دستور کار خود قرار دهد .عدم توجه به برابری

الزمــه ورود مفهــوم عدالــت در محتــوای برنامهریــزی شــهری،
فرصتها در دسترسی به منابع و خدمات شهری ،منجر به
شناســایی معیارهــای ایــن مفهــوم اســت .بــا توجــه بــه اصــول
منطبق شدن کمبودها با شرایط اجتماعی ـ اقتصادی ساکنین
و آموزههــای مکاتــب بشــری و مکتــب آســمانی اســام ،شــش
در شهرها خواهد شد؛ بدین معنی که افراد طبقات پایین
معیــار بــرای عدالــت فضایــی در ایــن تحقیــق اســتخراج شــده
جامعه که از قدرت چانهزنی پایینی در روابط قدرت
اســت کــه عبارتنــد از:
برخوردار نمیباشند ،از رسیدن به حقوق شهری خود،

ریزیـد،
برنامهــه بایـ
الزمدر جامع
عدالــت
ـیدن بــه
خواهندهــا :بـ
ـری فرصت
برابـ
شرط
رسـ معیار
ـرایاین
ماند.
محروم
فرصــت برابــر بــرای همــه آحــاد جامعــه در دسترســی بــه منابــع
و خدمــات شــهری تأمیــن گــردد ،تــا هــر کــس بــر اســاس توانایــی
و لیاقــت خــود از آنهــا برخــوردار شــود .برنامهریــزی شــهری
عدالــت محــور تــا زمانــی کــه برابــری فرصتهــا را بــرای همــه
آحــاد جامعــه بهرســمیت نشناســد و زمینههــای الزم بــرای آن
را بــه وجــود نیــاورد ،شــعاری بیــش نخواهــد بــود .بــر ایــن اســاس
برنامهریــزی شــهری عدالــت محــور بایســتی توزیــع مکانــی
بهتــر خدمــات و تســهیالت ،کاهــش فاصلــه در محــات هــدف با
کمکهــا و اقدامــات جبرانــی ،بهبــود دسترســی بــه تســهیالت
و خدمــات ،بهبــود حمــل و نقــل عمومــی و بهبــود کیفیــت و

اجتماعی در فرآیند تصمیم

کاری خود قرار دهد.

یرهش یزیر همانرب رد ییاضف تلادع یموهفم بوچراچ نییبت
السا بتکم رد تلادع موهفم تیروحم اب 

اســام عدالــت توزیعــی ،اســتحقاقی ،برابــری فرصتهــا و  ...را
در کنــار یکدیگــر قــرار میدهــد و آنهــا را باهــم ،دارای معنــا تلقــی
ً
میکنــد .در اســام عدالــت ،کامــا اســتحقاقی نیســت؛ زیــرا در
چنیــن صورتــی بــه افــرادی کــه تــوان کار نداشــته یــا از اســتعداد
ً
باالیــی برخــوردار نباشــند ،ظلــم میشــود و درعینحــال ،کامــا

و همچنین داشتن حق ا

فعالیتهای روزمره در ش

برنامهریزی شهری نیز به صورت خودکار به سمت عدالت

اصــل تســهیل کمالگرایــی نیــز بــر مقصــد ایــن سیســتم نظــری
داللــت دارد؛ ایــن سیســتم بــه گون ـهای طراحــی و تنظیــم
میشــود کــه همــواره ســیر کمــال گرایانــه را بــرای همــه آحــاد
جامعــه تضمیــن کنــد .بهاینترتیــب در آموزههــای سیســتم
حقمــدار ،برابــری و آزادی ناشــی از خلقــت یکســان آدمیــان،
در یــک سیســتم نظــری پویــا ،بــه مثابــه مبنــای توجیــه حقــوق
و تکالیــف در ســیری کمالگــرا و متعــادل ،مــورد توجــه قــرار
میگیــرد( .)Pourezzat, 2008, 23-24حضــرت علــی (ع)
بهعنــوان نماینــده تمــام و کمــال ایــن مکتــب فکــری ،بیــن عدل
و جــود تفــاوت قائــل میشــوند و معتقدنــد کــه عــدل هــر چیــزی
یحــق
را در ســر جــای خــود قــرار میدهــد و هــر حقــی را بــه ذ 
واقعــیاش میرســاند؛ ایــن در حالــی اســت کــه جــود جریــان
امــور را از مــدار طبیعــی خــود خــارج میکنــد (Motahari,
 .)1982, 5-6بنابرایــن میتــوان گفــت کــه حضــرت علــی ( ع)
قــرار دادن هــر چیــزی در ســر جــای خــود را کافــی نمیداننــد
و قیــد حــق بــه ح ـقدار را نیــز بــه آن میافزاینــد؛ زیــرا ا گــر
قســمت اول جملــه بــه تنهایــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد،
تغییــر و بهبــودی در جامعــه صــورت نمیگیــرد .درحالیکــه
قســمت دوم جملــه بــه آن اضافــه شــود ،نقــش تغییــر و اصــاح
هــم در جامعــه مطــرح میشــود (.)Motahari, 1982, 64
ایشــان بــر ایــن باورنــد کــه انســانها در زمینههــای مختلــف
دارای اســتعدادهای متفاوتانــد و افــراد هــم اســتعداد نیــز،
ممکــن اســت در اثــر تــاش و پشــتکار خــود بــرای رســیدن بــه
هــدف بــا یکدیگــر متفــاوت باشــند ،بنابرایــن در چنیــن مواقعــی
تفــاوت گذاشــتن بیــن افــراد الزمــه عدالــت اســت .امــا ایشــان
معتقدنــد کــه در ایــن اســتحقاقگرایی نبایــد افــراط کــرد؛
شــود .زیــرا معتقدنــد کــه وجــود فقــر در اجتمــاع دارای اثــرات
نکــه فقــر را عامــل نقصــان دیــن
منفــی بســیاری اســت؛ آنچنا 
و پریشــانی فکــر معرفــی میکننــد .)Motahari ,93, 1982( ,
شــاید بتــوان عدالــت امــام علــی (ع) را منصفانــه رفتــار کــردن بــا
مــردم نامیــد؛ بدیــن معنــا کــه بــا افــراد ســالم و دارای اســتعداد
از روی اســتحقاق و بــا افــراد ضعیــف و ناتــوان از روی توزیــع
برخــورد شــود ( .)Dashti, 2004, 405در ایــن راســتا ،بررســی
دیدگاههــای اســتاد مطهــری نشــان میدهــد کــه ،عــدل
یحــق
در ســاحت اجتمــاع بــه معنــاي اعطــای حــق بــه ذ 
واقعــیاش اســت .از نظــر وی ،عدالــت ابــزاری حیاتــی بــرای
رعایــت اســتحقاقها در جامعــه اســت.

هنگام تصمیمگیری و تصم

برنامهریزی شهری ،فاصله

جامع ـ عقالنی است .این

فضایی در برنامهریزی شه
است.

  اصل توحید :جهان فقط یک خالق دارد که مالکیت مطلق هستی از آن اوست(الشوری4 ،؛ الخالص1 ،؛ النبیاء 19 ،و 22؛ خطبه  ،84ص .)167
 اصل برابری انسانها :همه انسانها مخلوق خداوند یکتایند و از این حیث دارایحقوق مساوی و برابرند (الحجرات13 ،؛ نامه  ،46ص 707؛ نامه  ،53ص 721؛ نامه 
 ،27صص  641و .)643
 اصل آزادی انسانها :انسان آزاد و مختار آفریده شده و هیچ انسانی مجاز نیست این اختیار را از دیگری سلب کند (النحل37-35 ،؛ النور54 ،؛ البقره256 ،؛ الشعرا 3 ،و 4؛
یونس99 ،؛ خطبه  ،1صص  35و .)37
 اصل تناسب حق و تکلیف :در برابر هر حقی که برای انسان ایجاد میشود ،تکلیفی متناسب با آن حق ،بر عهده او خواهد بود (العراف42 ،؛ البقره286 ،؛ الطالق7 ،؛
خطبه  ،207ص .)495
 اصل کمالگرایی :شرایط اجتماعی باید به گونهای تنظیم شوند که از طریق ابالغ حقو روشن ساختن راه ،سیر فرد را بهسوی کمال تسهیل کنند (العراف 44 ،و 45؛ خطبه 
41ف ص 107؛ خطبه  ،68ص .)137
جدول :1اصول مکتب اسالم در سیستم حق مدار مفهوم عدالت ()Authors, 2013
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نقـــش
جه ــان

گســترش زیرســاختهای شــهری ،شــبکهای و مجــازی را در
دســتور کار خــود قــرار دهــد .عــدم توجــه بــه برابــری فرصتهــا
در دسترســی بــه منابــع و خدمــات شــهری ،منجــر بــه منطبــق
شــدن کمبودهــا بــا شــرایط اجتماعــی ـ اقتصــادی ســا کنین در
شــهرها خواهــد شــد؛ بدیــن معنــی کــه افــراد طبقــات پاییــن
جامعــه کــه از قــدرت چانهزنــی پایینــی در روابــط قــدرت
برخــوردار نمیباشــند ،از رســیدن بــه حقــوق شــهری خــود،
محــروم خواهنــد مانــد .ایــن معیــار شــرط الزم برنامهریــزی
شــهری عدالــت محــور اســت .همچنیــن ایــن معیــار نشــان
میدهــد کــه عدالــت فضایــی یــک گفتمــان انتقــادی اســت
علیــه تبعیــض در فضــای شــهری.

یرهش یزیر همانرب رد ییاضف تلادع یموهفم بوچراچ نییبت
السا بتکم رد تلادع موهفم تیروحم اب 

آزادی :ایــن معیــار بــر مشــارکت فعــال شــهروندان در هنــگام
تصمیمگیــری و تصمیــم ســازی در برنامهریــزی شــهری و
همچنیــن داشــتن حــق انتخابهــای برابــر شــهروندان در
فعالیتهــای روزمــره در شــهرها تأ کیــد میکنــد .توجــه بــه
ایــن معیــار در برنامهریــزی شــهری منجــر بــه توانمندســازی
جامعــه جهــت ریشــه کــن کــردن اســتیال و فرمانبــرداری در
جامعــه خواهــد شــد .الزمــه ایــن کار قدرتدهــی بــه گروهــای
ضعیــف در فرآیندهــای تصمیمگیــری و توجــه ب هحــق انتخــاب
شــهروندان اســت .نابرابــری قــدرت در سیســتم تصمیمگیــری
در هنــگام برنامهریــزی شــهری مانــع اصلــی بــرای رســیدن بــه
ایــن معیــار در برنامهریــزی شــهری عدالتمحــور اســت .عــدم
توجــه بــه ایــن معیــار منجــر بــه کاهــش کارایــی برنامهریــزی
شــهری عدالــت محــور خواهــد شــد .ایــن معیــار نشــانگر ایــن
اســت کــه عدالــت فضایــی در واقــع یــک گفتمــان انتقــادی
اســت علیــه ســلطه در شــهر.
اصــل تفــاوت :ایــن معیــار بــر ایــن نکتــه تأ کیــد دارد کــه
عدالــت مســتلزم دفــاع از تفاوتهــا در جامعــه اســت؛ تفــاوت

خیرهایــی کــه بــه دالیــل متفــاوت ،بیــن گروههــای مختلــف
توزیــع شــده اســت .بنابرایــن ،در ایــن معیــار عدالــت تبدیــل
بــه ایــده اخالقــی غلیظــی میشــود کــه غلظــت فرهنــگ و
جوامــع خــاص را درون سلســلهای از اصــول عــام بــه طــور
دقیــق ،منعکــس میکنــد .بنابرایــن اصــل تفــاوت در عدالــت
نشــانگر توجــه بــه هویــت مکانــی و زمانــی محلههــا و توجــه
بــه شــرایط اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی آنهــا در هنــگام
تصمیمگیــری جهــت توزیــع خدمــات در آنهــا و همچنیــن
پرهیــز از تبعيضهــاي نظاممنــد و عمــدي بــر ضــد نواحــي
و گروههــای محــروم اجتماعــی ـ اقتصــادي اســت .توجــه بــه
اصــل تفــاوت در برنامهریــزی شــهری در واقــع تــاش بــرای
دموکراتیــک کــردن آن اســت .ازای ـنرو ،برنامهریــزی شــهری
عدالــت محــور بایســتی مشــارکت ســا کنین در تهیــه و اجــرای
طر حهــای شــهری ،وضــع قوانیــن بــرای توزیــع عادالنــه بودجــه
در مناطــق و محــات و همچنیــن آ گاهســازی اجتماعــی در
فرآینــد تصمیمگیــری هــای فضایــی را در اولویــت کاری خــود
قــرار دهــد .الزمــه رســیدن بــه ایــن اصــل در برنامهریــزی
شــهری ،فاصلــه گرفتــن از تــک گفتــاری و انــگاره جامــع ـ عقالنــی
اســت .ایــن معیــار نشــان میدهــد کــه عدالــت فضایــی در
برنامهریــزی شــهری یــک گفتمــان مشــارکت جویانــه اســت.
نیــاز :ایــن معیــار بدیــن معنــی اســت کــه بــرای رســیدن بــه
برنامهریــزی شــهری عدالــت محــور ،توزیــع منابــع و خدمــات
شــهری بایســتی متناســب بــا نیازهــای محــات و مناطــق
در شــهرها صــورت پذیــرد .هرگونــه انحــراف از ایــن توزیــع ،در
صورتــي پذیرفتنــی اســت كــه بــه ســود محرومتریــن افــراد
جامعــه باشــد .ازای ـنرو ،برنامهریــزی شــهری عدالتمحــور
بایســتی اولویتهایــی هماننــد بــاز توزیــع خدمــات و منابــع
شــهری براســاس نیازمندیهــای محــات ،پاســخگویی بــه
نیازهــای اولیــه افــراد ،توجــه بــه بهبــود و ارتقــاء دسترســی

مسکن قابل

برنامهریزی شهری عدالت محور ،اجازه تجلی به آزادی

و ساختها در

شهری عدالت محور بایستی مشارکت شهروندان را در

د قرار دهد.

ی مهم برای

تفاوتهای گروهی در شهرها است .ازاینرو ،برنامهریزی

اولویت کاری خود قرار دهد (شکل .)3

بایســتی مشــارکت شــهروندان را در اولویــت کاری خــود قــرار
دهـ�د (شـ�کل .)3

به لیاقتها و

ی به پتانسیلها

نتیجهگیری و ارایه پیشنهادات

فرهنگی شهر

حق به صاحب

این معیار در

دارد )نظریهای
اندیشمندان

و ادوارد سوجا

ا بر مشارکت

ت دارد ،بلکه

ندگی سیاسی،

این مهم در

ی ،اقتصادی و

س این معیار

شهری
ریزی
عدالــت در
عدالت فضایی
معیارهــایپیشنهادی از
شکل :3:3معیارهای
ریــزی
برنامه
برنامه در
فضایــی
پیشــنهادی از
شــکل
)Authors,
پویایی آن (
و
)Authors
, 2013(2013
پویایــی آن
شــهری و

افــراد محــروم از منابــع و خدمــات شــهری ،ایجــاد مســکن
قابــل اســتطاعت و غیــره را در اولویــت کاری خــود قــرار دهــد.
محرومیــت از داشــتن حداقــل زیرســاختها و رو ســاختها
در محــات و مناطــق شــهری میتوانــد شــاخصی مهــم بــرای
تشــخیص ایــن معیــار باشــد.

بهرهمنــدی از منفعــت عمومــی :ایــن معیــار بــر دسترســی افــراد
بــه خدمــات بــر اســاس مشــارکت آنهــا در برنامهریــزی شــهری
تأ کیــد دارد و هــدف اصلــی از ایــن معیــار در برنامهریــزی شــهری
عدالــت محــور ،اجــازه تجلــی بــه آزادی تفاوتهــای گروهــی در
شــهرها اســت .ازای ـنرو ،برنامهریــزی شــهری عدالــت محــور
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یرهش یزیر همانرب رد ییاضف تلادع یموهفم بوچراچ نییبت
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اســتحقاق :ایــن معیــار در ســاحت اجتماعــی بــه لیاقتهــا
و تواناییهــای افــراد و در ســاحت محیــط جغرافیایــی بــه
اقتصالًـ از
اجتماعـکهـی،معمو
گروهی دیگر
برعکسهـبهـایزیان
یتواند به عدهای سود
ـادی
محیطــی،
رساندههاو و تــوان
پتانســیل
یکی از
توسعه و
د ،تمام شود .از این ومنظر،
هاییـتی
اهرمبایسـ
معیــار،
شهریایــن
عمراناســاس
دارد .بــر
های اشــاره
طرحشــهر
فرهنگــی
ـدار).
(عدالــت حـ
دادهوشــود
واقع ـیاش
عادالنهـه صاحـ
ی ـ اجتماعی و توزیع حــق بـ
مختلفـقبهمـکار
گروههای
شهروندان
امکاناتـبمیان
موردبــه
معطــوف
هاروی 
دیویداشــاره ب ـ
ـاسز،شــهر
مانوئلمقیـ
لوفور،ــار در
ایــن معی
ـق رالز
هوحـجان
کاستل
 9میالدی توسط هنری
ـیاری از
ـ
بس
ـط
ـ
س
تو
ـر
ـ
ض
حا
ـال
ـ
ح
در
ـه
ـ
ک
ای
ه
ـ
ی
(نظر
دارد
شــهر
عدالت در برنامهریزی شهری نشان از حرکت عدالت از جنبه اجتماعی به جنبه
اندیشــمندان نئومارکسیســت غربــی هماننــد دیویــد هــاروی
مل در شهر عدالتمحور به تقویت ادعای هنجاری برنامهریزی شهری کمک
و ادوارد ســوجا ترویــج میشــود) .حــق معطــوف بــه شــهر ،نــه
و عقبنشینی بسیار مورد نیاز است .بااینحال ،تقاضا برای عدالت توزیعی جنبهای
ـهری
تنهــا بــر مشــارکت شــهروندان در زندگــی اجتماعــی شـ
نقش
ریشه
عدالتی
دالیل
دالت توزیعی از توجه به
ـال در
درفعـ
ـارکت
بودهـیومشـ
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رسیدن به این چارچوب نیازمند ،تعیین یک سری معیارها برای عدالت فضایی
ایــن معیــار میتــوان بســیاری از نابرابریهــا در شــهر را معقــول
ســاخت (توجــه شــود کــه هــدف از عدالــت فضایــی در شــهر
حــذف کامــل نابرابریهــا در شــهر نیســت ،بلکــه معقــول کــردن
آن در جامعــه اســت) .بــه نظــر میرســد بــرای رســیدن بــه ایــن
مهــم در برنامهریــزی شــهری بایــد از تــک گفتــاری فاصلــه و بــه
ســمت برنامهریــزی همگانــی و تعاملــی حرکــت کــرد.

بیتردیــد اجــرای هــر طــرح و برنام ـهای میتوانــد بــه عــدهای
ً
ســود رســانده و برعکــس بــه زیــان گروهــی دیگــر کــه معمــوال
از قــدرت اقتصــادی و اجتماعــی کمتــری برخوردارنــد ،تمــام
شــود .از ایــن منظــر ،طر حهــای توســعه و عمــران شــهری یکــی
از اهرمهایــی اســت کــه میتوانــد جهــت کاهــش تبعیــض
اقتصــادی ـ اجتماعــی و توزیــع عادالنــه امکانــات میــان
شــهروندان و گروههــای مختلــف ب ـهکار رود .ایــن مهــم اولیــن
بــار در دهههــای  60و  70میــادی توســط هنــری لوفــور ،مانوئــل
کاســتلز ،دیویــد هــاروی و جــان رالــز مــورد توجــه قــرار گرفــت.
پیگیــری ســیر تطــور مفهــوم عدالــت در برنامهریــزی شــهری
نشــان از حرکــت عدالــت از جنبــه اجتماعــی بــه جنبــه توزیعــی و
در نهایــت جنبــه فضایــی آن دارد .تأمــل در شــهر عدالتمحــور
بــه تقویــت ادعــای هنجــاری برنامهریــزی شــهری کمــک
میکنــد؛ ادعایــی کــه در دوره فعلــی عملگرایــی و عقبنشــینی
بســیار مــورد نیــاز اســت .بااینحــال ،تقاضــا بــرای عدالــت
توزیعــی جنب ـهای الزم ،نــه کافــی از ایــن ادعــای هنجــاری
اســت .عدالــت توزیعــی از توجــه بــه دالیــل بیعدالتــی کــه
ســاختاری بــوده و ریشــه در نقــش قــدرت دارد ،بازمانــده
اســت .ایــن موضــوع پیشــنهاد کننــده “الگــوی شــهر مطلــوب
و طیــب” اســت؛ شــهری کــه نــه تنهــا بایــد دارای برابــری در
توزیــع باشــد ،بلکــه بایــد حامــی توســعه کافــی قابلیتهــای
انســانی بــرای همــگان نیــز باشــد .بنابرایــن تعییــن چهارچوبــی
بــرای عدالــت در شــهر الزم و ضــروری اســت و بــرای رســیدن
بــه ایــن چارچــوب نیازمنــد ،تعییــن یــک ســری معیارهــا بــرای
عدالــت فضایــی اســت .تأمــل در معیارهــای عدالــت فضایــی،
نشــان از گونا گونــی آنهــا دارد .ایــن معیارهــا وابســته بــه
شــرایط زمانــی ،مکانــی و تحــوالت سیاســی و اجتماعــی جوامــع
دارد .معیارهــای مــورد پذیــرش عدالــت فضایــی در ایــن
تحقیــق کــه از طریــق تحلیــل منطقــی اســتخراج شــده انــد،
متکــی بــر آموزههــای مکتــب اســام هســتند .ایــن معیارهــا
عبارتانــد از “ برابــری فرصتهــا ،آزادی ،نیــاز ،اصــل تفــاوت،
اســتحقاق ،منفعــت عمومــی” .تعمــق در باطــن ایــن معیارهــا
نشــان میدهــد کــه برنامهریــزی شــهری عدالــت محــور،
بیشــتر بــا مباحثــی هماننــد توزیــع عادالنــه منابــع و خدمــات،
حــق معطــوف بــه شــهر ،تحلیــل روابــط قــدرت ،برنامهریــزی
مشــارکتی و برنامهریــزی همگانــی در ارتبــاط اســت .نتایــج
ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه برنامهریــزی شــهری عدالــت
محــور زمانــی میتوانــد از حالــت شــعاری خــود فاصلــه گرفتــه
و بــه ســمت کنشگــری حرکــت کنــد کــه بــه اصــول پذیــرش

تفاوتهــا در جامعــه ،قدرتمنــد کــردن صداهــای طبقــات
پاییــن در روابــط قــدرت ،دخالــت دادن شــهروندان در
هنــگام سیاس ـتگذاری بــرای آینــده شــهر و همگانــی کــردن
برنامهریــزی شــهری ،پایبنــد باشــد .مفهــوم عدالــت ،مفهومــی
اجتماعــی اســت و بیشــتر بــا محتــوای برنامهریــزی شــهری در
ارتبــاط اســت تــا فرآینــد آن .عدالــت حداقل از لحــاظ توزیعی که
بــه طــور گســترده پذیرفتــه شــده اســت ،هــدف الزم برنامهریزی
اســت ،امــا بــه تنهایــی کافــی نیســت .عدالــت توزیعــی از توجــه
بــه دالیــل بیعدالتــی کــه ســاختاری بــوده و ریشــه در نقــش
قــدرت دارد ،بــاز مانــده اســت .ایــن نکتــه مســتلزم توجــه
بــه ریش ـههای ســاختاری بیعدالتــی در شــهرها اســت .بــا
توجــه بــه مطالــب مذکــور ،پیشــنهادهای زیــر جهــت تبییــن
مفهــوم عدالــت فضایــی در برنامهریــزی شــهری در ایــران ارائــه
ً
میگــردد .نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد کــه صراحتــا
اعــام دارنــد کــه پیشــنهادهای آمــده در ایــن تحقیــق کامــل
نبــوده و قابــل نقــد توســط کارشناســان و متخصصــان شــهری
اســت .امیــد اســت کــه بــا تــاش اندیشــمندان شــهری ایــن
لتــر و کاربــردی تــر گــردد.
پیشــنهادها تکمی 
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یرهش یزیر همانرب رد ییاضف تلادع یموهفم بوچراچ نییبت
السا بتکم رد تلادع موهفم تیروحم اب 

 الزمــه رســیدن بــه عدالــت در شــهرها ،فاصلــه گرفتــن ازسیاس ـتهای شــهری آمرانــه و جامــع عقالنــی و نزدیــک
شــدن بــه سیاس ـتهای مبتنــی بــر عدالــت فضایــی اســت.
برنامهریــزی شــهری در ایــران بــه دلیــل وابســتگیاش بــه انگاره
عقالنــی و جامــع کــه بــر خردگرایــی و عامریــت متکــی اســت،
نمیتوانــد بــه معنــای حقیقــی عدالــت فضایــی در شــهرها
برســد .از ایــن رو ،بــرای رســیدن بــه عدالــت در شــهرها ،مقامــات
تصمیمگیــری کشــور نیازمنــد تغییــر انــگاره برنامهریــزی
شــهری در ایــران هســتند .بررســی ادبیــات نظــری عدالــت ،مــا
را بــه ســمت انــگاره عدالــت فضایــی در برنامهریــزی شــهری
هدایــت میکنــد.
ً
 ارزشهایــی هماننــد حــق و عدالــت صرفــا از باال به افــراد دادهنمیشــود ،بلکــه بــرای رســیدن بــه آنهــا ،شــهروندان نیازمنــد
تــاش دســتهجمعی هســتند و ایــن امــر نیازمنــد سیاســی
شــدن فضاهــای شــهری و تغییــر در انــگاره فضاهــای شــهری
در ایــران اســت .مفاهیمــی هماننــد عدالــت فضایــی و حــق
ً
معطــوف بــه شــهر ،صرفــا از بــاال بــه افــراد داده نمیشــود ،بلکــه
افــراد جامعــه هــم بایــد آنهــا را مطالبــه کــرده و خــود در ایجــاد
آن تــاش کننــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،نظــارت عمومــی جــزو حقــوق
و تکالیــف شــهروندی اســت تــا از طریــق آن نظارتپذیــری
حا کمــان و صاحبمنصبــان جامعــه شــهری امــکان پذیــر
شــده و حــق شــهر و عدالــت فضایــی از آنهــا خواســته شــود.

 ا کثــر نظریههــای برنامهریــزی شــهری در ایــران بــر فرآینــدبرنامهریــزی ،بــدون توجــه بــه ســاختارهای فضایــی و
اجتماعــی در شــهرها متمرکزشــدهاند .اینچنیــن دیدگاهــی
منجــر بــه بیمحتــوا شــدن نظریههــای شهرســازی در کشــور
ایــران شــده اســت .ازایـنرو ،توجــه بــه محتــوای برنامهریــزی در
کنــار فرآینــد آن بســیار حائــز اهمیــت اســت .جایــگاه عدالــت در
برنامهریــزی شــهری بیشــتر متوجــه ُبعــد هنجــاری (محتوایــی)
برنامهریــزی شــهری اســت تــا فرآینــدی آن .در ســایه چنیــن
بینشــی اســت کــه مفهــوم واقعــی عدالــت درفضاهــای شــهری
ایــران تحقــق مــی یابــد.
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ً
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